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نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، اململكة العربية السعودية 
برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774x :ردمد

سعر المجلة: )20( عشرون رياًل سعودًيا أو ما يعادله

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،
حي الروايب- املدينة املنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،

  اململكة العربية السعودية.
هاتف املجلَّة: 00966148493009  حتويلة: 115

جوال املجلَّة وواتسآب: 535522130 966+
@wahyain-mejellah :تويرت

قيمة االشرتاك:
- داخل اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات )100 ريال(، شاملة لعددين يف السنة مع قيمة الشحن. 

- خارج اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات )12 دوالرًا أمريكيًا( لعددين يف السنة، وال تشمل قيمة الشحن.

تعبأ استامرة االشرتاك  من موقع وقف تعظيم الوحيني  - املجلة املحكمة.
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المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
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وحتقيق  هدايتِهام،  وبيان  املطّهرة،  النبوّية  والّسنة  الكريم  القرآن  خدمة  عىل  تقوم  وقفيَّة  مؤّسسة 
غاياِتام، وتفعيل مقاصِدمها.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مرشوع تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1434 هـ، أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة املنّورة لتنمية املجتمع حتت اسم: 
»مركز تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1436هـ، تم تطوير املركز واستقالله، ليكون مؤّسسة وقفّية باسم: »وقف تعظيم الوحيني«. 

االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية ودراساتام حمليًا وعامليًا.

تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية يف املجتمع واألّمة، بتفعيل مقاصدمها وغاياتام وبيان هدايتهام.

 

1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والّسنّة النّبوّية الرّشيفة، وبياُن حقوِقهام.

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نبّيه ، وتفنيُد الشبهات عنهام.

صة يف الّدراسات القرآنّية واحلديثّية  راسات البحثّية والّدورات الّتدريبّية املتخصِّ 3- االرتقاء بالدِّ
وما يتعلق هبام.
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ورقيًا  هبام  يتعّلق  وما  ة  النبويَّ نة  والسُّ القرآنيَّة  راسات  الدِّ بحوث  بنرش  ُتعنى  حمّكمة،  علمّية  دورّية  جمّلة 
. وإلكرتونيًا، ألساتذة اجلامعات، وأهل االختصاص، والباحثي املهتمي بعلوم الَوْحَيْيِ

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْيِ الرشيفي وتعظيمهام.

ة وما يتعّلق  نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ حتكيم البحوث العلميَّة اجلادَّ
هبام.

 

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نرش البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثي للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنرش بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 5- التمهيد ملشاريع علميَّة موسوعيَّة مبتَكرة يف الدِّ

لة بعمل الوقف وأهدافه. ة ذات الصِّ 6- دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلميَّة اجلادَّ
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ة وما يتعلق هبام؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ

  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

م البحوث من حمكمَي  - عىل األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال تعارض حكمهام ُيّكم  3- حُتكَّ
م ثالث ويكون قراره مرجحًا. البحث من حمكِّ

4- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة.

5- يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

6- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنرش ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

7- ال ُتعاد البحوث إىل أصحاهبا وال ُتسرتد، سواء أنرشت أم مل تنرش.

8- حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمجلَّة.

9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسختي ورقّيتي من املجلة املنشور فيها بحثه، وعرش مستاّلت خاّصة ببحثه.  10- ُيزوَّ

11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة )pdf( بأّن بحثه مل ُيسَبق نرشه، أو مقدمًا للنرش يف جهة أخرى، أو  12- ُيقدِّ
مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، أوغريمها. وُيرسل 

عىل بريد املجلَّة االلكرتوين.

م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عىل  13- ُيقدِّ
.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفحة؛ مقاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  وال  البحث،  موضوع  عىل  )املفتاحية(  الة  الدَّ والكلامت  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلامت.

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:

    نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد األسطر: مفَردًا.

  مقاس خط متن البحث:  )16( غري ُمْسَوّد.

  مقاس خط العناوين الرئيسة: )20( ُمْسَوّدًا. 

  مقاس خط العناوين الفرعّية: )18( ُمْسَوّدًا. 
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، وتوضع أرقام احلوايش بي قوسي؛ هكذا:  الُسفلّية: )12( غري ُمسَودِّ مقاس خط احلوايش    
)1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ة للنرّش احلاسويب    تكتب اآليات القرآنيَّة بي قوسي مزّهرين؛ بربنامج مصحف املدينة النبويَّ
هكذا:   )14( بحجم:  نفسه  السطر  يف  اآليات  وتوثق  ًا،  ُمْسَودَّ   )14( خط:   بمقاس 

]سورة البقرة: 30[.

ة واآلثار بي قوسي؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه  تكتب األحاديث النبويَّ   
َدة. وُمَسوَّ

ًا،، اسم املؤلف أو اسم الشهرة،     التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
ويوضع اجلزء والصفحة، مثل: الوجوه والنظائر، للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا، اسم املؤلف،    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
اسم املحقق إن وجد، ثم دار النرش مثال: الرياض: دار السالم، ط4، 1425هـ- 2005م(. 

وترتب املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختي من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد -  

رة بصيغة )pdf(، وترسل عىل بريد املجلَّة اإللكرتوين: - ونسخة أخرى مصوَّ  

mjallah.wqf@gmail.com
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احلمد هلل ويل املؤمني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملي، وعىل من اهتدى هبديه وأخذ 
بحكمته إىل يوم الدين. وبعد:

فتعظيم الوحيي الكريمي هو تعظيم هلل تعاىل، ألن مصدرمها منه سبحانه وتعاىل الذي أكرم البرشية 
بذلك لتحيى حياة طيبة يف الدارين، وكذلك هو تعظيم لسيد املرسلي رسول اهلل ، فالذي 

. أوحى هو اهلل تعاىل، والذي ُأوحي إليه هو رسوله ومصطفاه

ومن أعظم معامل تعظيم الوحيي هو االنتصار للقرآن الكريم، وذلك باملحافظة عىل القرآن الكريم 
بكل  التحريفات  وكيد  الشبهات  عبث  من  وصيانته  عنه،  الدفاع  لواء  حتت  تنضوي  التي  املعاين  بكل 

الوسائل والدالئل النقلية والعقلية.

 وهو جدير بذلك وحقيق به ملا يف ذلك من االرتقاء باألمة، إذ بتحقيق مقاصده يسمو اإلنسان، 
وتستقر األوطان، وترتقي العلوم، وتزدان الفهوم، وتزول اهلموم، وبتالوته تطمئن القلوب، وبحكمه 

تنكشف الكروب، وهبديه تنور الدروب، وبأحكامه تندثر احلروب.

وهكذا فإن فوائده وفضائله ال حتىص، وخصائصه وحماسنه ال حترص، وكلام حتقق االنتصار حتقق 
التعظيم، وكلام تغافلنا عن االنتصار حرمنا من ذلك االزدهار. 

النبوية الرشيفة ملا فيه من الذبِّ عام نسب إىل  واالنتصار للقرآن الكريم يتضمن االنتصار للسنة 
رسول اهلل   من االفرتاء.

     وقد برشَّ اهلل تعاىل الذين يعملون يف ميدان االنتصار للقرآن الكريم بالنرص والثبات كام يف قوله 
]سورة حممد: 7[ ألن االنتصار للقرآن  مخ  ِّ   جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت   مت  : ّٰٱ  تعاىل  

الكريم هو انتصار هلل تعاىل فهو كالمه تكلم به، وأكرم البرشية يف ِحكمه وأحكامه.

كام برشَّ سبحانه وتعاىل أيضًا الذين ينرصون رسول اهلل بالفوز والفالح والنجاح كام 
يف قوله تعاىل:    ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام  مم رن زن من نن ىن 
ين ٰى  ِّ  ]سورة األعراف: 157[ ونرصته    يف حياته ومماته، ويف طاعته والذبِّ 

عنه. 
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    ومن أساسيات االنتصار: رّد املطاعن والشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، 
وذلك بتفنيد املطاعن ودحض الشبهات التي يرددها املحرومون من هذا اخلري العظيم.

ولقد ازدانت املكتبة اإلسالمية بمسرية حضارية راقية من القرن األول اهلجري  إىل القرن اخلامس 
عرش، فاهتم العلامء بموضوع االنتصار للقرآن الكريم يف مجيع أنواعه، وانترشت مؤلفاتم، تلك املؤلفات 
التي حفظت خمطوطاتا يف أنحاء العامل، وانترشت مطبوعاتا يف املكتبات العامة واخلاصة، وفقد منها مجلة 

كبرية باحلوادث التي أصابتها.

من أجل ذلك انربى الوقف لتأليف:  »موسوعة أسامء مؤلفات االنتصار للقرآن الكريم«. وهيدف 
هذا العمل البيبلوغرايف  إىل  ما ييل:

1-   إعداد موسوعة تربز نشاط التأليف يف  كتب االنتصار للقرآن الكريم.

2-   رفد الباحثي بعناوين األبحاث التي كتبت حول االنتصار للقرآن الكريم.

3-  التعرف عىل سمو املستوى احلضاري لألمة يف تعظيم القرآن الكريم.

4-  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر عىل املتقدم.

5-  الوقوف عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املوضوع.

6-  معرفة تطور هذا العلم.

العدد  هذا  االنتصار يف  بحوث  الكريم، ومن  للقرآن  االنتصار  بموضوعات  عناية  املجلة   وهلذه 
الثالث:

1-  »االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة« لفضيلة الدكتور أجمد بن حممد زيدان.

2-  نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«  
لفضيلة الدكتور خلف بن محود الشغديل.

وبمناسبة وفاة أخينا وفقيدنا فضيلة  أ.د/ سعود بن عيد الصاعدي - - عضو هيئة حترير 
جملة تعظيم الوحيي وأستاذ احلديث الرشيف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،  فإن أرسة هيئة حترير 
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بنفوس راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره، وتدعو اهلل تعاىل أن يغفر له ويسكنه فسيح  الفقيد  تنعي  املجلة 
جناته، ويسبغ عليه شآبيب رمحاته.

فقد صنف الفقيد - - الكتب املفيدة التي تنطق بدقة حتقيقه، وسعة استقرائه واطِّالعه، كام 
متيزت دروسه بالفوائد واالستنباط والعمق والدقة وقوة اللغة العربية، وال غرابة فإنه شاعر مشهود له 

بذلك. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

عىل  التحرير  هيئة  أعضاء  جلميع  اجلميل  والعرفان  اجلزيل  الشكر  أقدم  أن  اخلتام  يف  يل  ويطيب 
جهودهم املباركة ال سيام املرشف العام عىل الوقف: فضيلة األستاذ الدكتور عامد بن زهري حافظ الذي 

يتابع املجلة متابعة حثيثة لالرتقاء هبا، والشكر موصول إىل الباحثي الذين أثَروا هذا العدد.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي. 

                    
                    رئيس حترير املجلة

                 أ.د/ حكمت بن بشري ياسني
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

»بحث افتتاح العدد«

نقد مقالة
املستشرق األملاني كارل بروكلمان يف )القراءات(

يف كتابه: »تاريخ األدب العربي«
 

HHأ. د. خلف بن محود الشغديل
أستاذ القراءات وعلوم القرآن  بجامعة حائل

حائل-اململكة العربية السعودية

k.alshghdaly@uoh.edu.sa
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 البحث: موضوع     

عن جمع القرآن ونسخه  "كارل بروكلمان"يتناول هذا البحث رؤية المستشرق األلماني 

 والقراءات القرآنية.

 هدف البحث:      
لجمع القرآن الكريم ونسخه،  "كارل بروكلمان"عرض ونقد رؤية المستشرق األلماني 

 والقراءات القرآنية.

 مشكلة البحث:     
 لجمع القرآن الكريم ونسخه؟ وما رؤيته للقراءات القرآنية؟ "بروكلمان"ما رؤية المستشرق 

 نتائج البحث:     
  على مصادر غير متخصصة في القراءات وعلوم القرآن، ونقل دون تحقيق  "بروكلمان"اعتمد

 ، مما أوقعه في عدة أخطاء علمية وتأريخية.مثله مستشرقينعن 

  بروكلمان أن خلو نص القرآن من الضبط والشكل، واحتمال أوجه إعرابية مختلفة، هو زعم

أن ظهور الخط العثماني بالنقط والضبط، كان تابعا للروايات والحق سبب ظهور القراءات، 

 القرآنية.

 هد حّرم قراءة غير السبعة، كقراءة عبد الله بن مسعود، أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجا

، على حين أن جميع القراءات المتواترة تعود وعلي بن أبي طالب،  بن كعب ّي بوأ  

 رواياتها إلى هؤالء الصحابة الثالثة األجالء.

  الة )المفتاحية(:الكلمات الد       
 العربي.تاريخ األدب  -القراءات –كارل بروكلمان  -نقد 
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

 
 البحث: موضوع     

عن جمع القرآن ونسخه  "كارل بروكلمان"يتناول هذا البحث رؤية المستشرق األلماني 

 والقراءات القرآنية.

 هدف البحث:      
لجمع القرآن الكريم ونسخه،  "كارل بروكلمان"عرض ونقد رؤية المستشرق األلماني 

 والقراءات القرآنية.

 مشكلة البحث:     
 لجمع القرآن الكريم ونسخه؟ وما رؤيته للقراءات القرآنية؟ "بروكلمان"ما رؤية المستشرق 

 نتائج البحث:     
  على مصادر غير متخصصة في القراءات وعلوم القرآن، ونقل دون تحقيق  "بروكلمان"اعتمد

 ، مما أوقعه في عدة أخطاء علمية وتأريخية.مثله مستشرقينعن 

  بروكلمان أن خلو نص القرآن من الضبط والشكل، واحتمال أوجه إعرابية مختلفة، هو زعم

أن ظهور الخط العثماني بالنقط والضبط، كان تابعا للروايات والحق سبب ظهور القراءات، 

 القرآنية.

 هد حّرم قراءة غير السبعة، كقراءة عبد الله بن مسعود، أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجا

، على حين أن جميع القراءات المتواترة تعود وعلي بن أبي طالب،  بن كعب ّي بوأ  

 رواياتها إلى هؤالء الصحابة الثالثة األجالء.

  الة )المفتاحية(:الكلمات الد       
 العربي.تاريخ األدب  -القراءات –كارل بروكلمان  -نقد 
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F 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

ك له وأشهد أن يهده الله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شري

 ، قال تعالى:محمدا عبده ورسوله

 .[201آل عمران: ]سورة   ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱّٰٱ

 جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰٱٱٱٱوقال:
 يي ىي ٱّٰٱوقال:  .[1]سورة النساء:   ِّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه
 أما بعد:، [07]سورة األحزاب:  ِّ جب هئ مئ خئ حئ جئ

وشر األمور  ،فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد 

 محدثاتها، وكل بدعة ضاللة.

 ،لقرآنيةالقراءات اعن في كتابه تاريخ األدب العربي مقالة المستشرق كارل بروكلمان  ذكرلقد 

اإلسالمية واألجنبية، فكان شأنه كشأن أكثر المستشرقين في  من المصادرعلى العديد  واعتمد فيها

ين من سبقه من المستشرقالذي تصدى له، ومتابعة األصيلة في العلم االعتماد على المصادر غير 

 دون تحقيق وتحرير، مما أوقعه في أخطاء جسيمة.

القراءات وموقفه منها،  فيأحد أعالم االستشراق  آراء الوقوف علىوهدفي في هذا البحث 

 الموضوعي على األخطاء.ووالتعليق والرد العلمي 
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«
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 الدراسات السابقة:      
كارل "من الدراسات التي تناولت االستشراق األلماني عامة، والمستشرق األلماني 

 خاصة ما يلي: "بروكلمان

الشعوب تاريخ "شبهات المستشرق كارل بروكلمان حول اإلسالم من خالل كتابه  -1

عرض ودحض، تأليف: مرسي شعبان السويدي وآخرين، وهي رسائل جامعية، رسالة  "اإلسالمية

 ماجستير، جامعة األزهر، مصر.

إشكالية الوعي التاريخي في مقاربات المستشرقين لألدب العربي، كارل بروكلمان  -4

بقسم اللغة العربية  أنموذجا، الدكتور/ خالد بن عايش الحافي، أستاذ األدب العربي المساعد،

وآدابها، بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود، المجلد الخامس، العدد الثالثون، حولية كلية 

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، باإلسكندرية.

 .(1)نترنت(العالمية )اإلالعنكبوتية المقاالت والردود على مواقع الشبكة  الكثير من -3

ومع هذا الزخم من الكتابات إال أن الباحث يرى أن مناقشة المستشرق بروكلمان فيما كتبه عن 

اقشة ومنأعمق، القراءات القرآنية خاصة من خالل كتابه تاريخ األدب العربي؛ يحتاج إلى تحليل 

 من أهل التخصص في التفسير وعلوم القرآن والقراءات.ال سيما ، تأصيليةود وردأكثر منطقية، 

  

                                                           
 . الباحث.www وهي ما ي ختصر في عناوين المواقع بـ. world wide web ترجمة لعبارة (1)

 أهمية البحث:     
األساس األول في الدراسات اإلسالمية، وكل ما يتصل بهذا الموضوع،  القرآن الكريم وعلومه

 هحظي القرآن الكريم وعلومفي حياة المسلمين. كما هذا األساس  أهميةفإنه يكتسب أهميته من 

ولقد وجه االستشراق المغرض سهامه دراسة، وتحليال، وترجمة،  أهمية بالغة لدى المستشرقين:

 .قداسته، والتهوين من شأنه مننحو القرآن الكريم والقراءات، بغية النيل 

والباحث في هذه الورقات يتصدى لبعض هذه السهام، التي أطلقها واحد من أهم 

  ال شيوخه.المستشرقين في تاريخ الحركة االستشراقية، والذي ينسج على منو

  البحث:منهج      
  من مناهج البحث التي طبقها الباحث في دراسته هذه ما يلي:

 المنهج الوصفي:

استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر، بقصد تشخيصها، "وهو 

وكشف جوانبها، وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى، وهو ال يقف عند 

وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول  حدود وصف الظاهرة،

 .(1)"إلى تقييمات ذات معنى بقصد التبصر بتلك الظاهرة

 المنهج االستنباطي:

وهذا المنهج يتضمن المنهج الوصفي التشخيصي، أي حصر الحقائق العامة، وتصنيفها، 

هذا استنباط الحجج واالستدالالت العقلية من ، فيدخل في (2)"وترتيبها، ثم االستنباط من ذلك

 النصوص والروايات واألخبار.

                                                           
 م.4772هـ، 1247دجلة، ، األردن: دار 1، ط70، د. رحيم العزاوي صمقدمة في منهج البحث العلمي (1)

 بتصرف. 01، سعيد إسماعيل صيني، صقواعد أساسية في البحث العلمي (4)
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 الدراسات السابقة:      
كارل "من الدراسات التي تناولت االستشراق األلماني عامة، والمستشرق األلماني 

 خاصة ما يلي: "بروكلمان

الشعوب تاريخ "شبهات المستشرق كارل بروكلمان حول اإلسالم من خالل كتابه  -1

عرض ودحض، تأليف: مرسي شعبان السويدي وآخرين، وهي رسائل جامعية، رسالة  "اإلسالمية

 ماجستير، جامعة األزهر، مصر.

إشكالية الوعي التاريخي في مقاربات المستشرقين لألدب العربي، كارل بروكلمان  -4

بقسم اللغة العربية  أنموذجا، الدكتور/ خالد بن عايش الحافي، أستاذ األدب العربي المساعد،

وآدابها، بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود، المجلد الخامس، العدد الثالثون، حولية كلية 

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، باإلسكندرية.

 .(1)نترنت(العالمية )اإلالعنكبوتية المقاالت والردود على مواقع الشبكة  الكثير من -3

ومع هذا الزخم من الكتابات إال أن الباحث يرى أن مناقشة المستشرق بروكلمان فيما كتبه عن 

اقشة ومنأعمق، القراءات القرآنية خاصة من خالل كتابه تاريخ األدب العربي؛ يحتاج إلى تحليل 

 من أهل التخصص في التفسير وعلوم القرآن والقراءات.ال سيما ، تأصيليةود وردأكثر منطقية، 

  

                                                           
 . الباحث.www وهي ما ي ختصر في عناوين المواقع بـ. world wide web ترجمة لعبارة (1)

 أهمية البحث:     
األساس األول في الدراسات اإلسالمية، وكل ما يتصل بهذا الموضوع،  القرآن الكريم وعلومه

 هحظي القرآن الكريم وعلومفي حياة المسلمين. كما هذا األساس  أهميةفإنه يكتسب أهميته من 

ولقد وجه االستشراق المغرض سهامه دراسة، وتحليال، وترجمة،  أهمية بالغة لدى المستشرقين:

 .قداسته، والتهوين من شأنه مننحو القرآن الكريم والقراءات، بغية النيل 

والباحث في هذه الورقات يتصدى لبعض هذه السهام، التي أطلقها واحد من أهم 

  ال شيوخه.المستشرقين في تاريخ الحركة االستشراقية، والذي ينسج على منو

  البحث:منهج      
  من مناهج البحث التي طبقها الباحث في دراسته هذه ما يلي:

 المنهج الوصفي:

استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر، بقصد تشخيصها، "وهو 

وكشف جوانبها، وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى، وهو ال يقف عند 

وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول  حدود وصف الظاهرة،

 .(1)"إلى تقييمات ذات معنى بقصد التبصر بتلك الظاهرة

 المنهج االستنباطي:

وهذا المنهج يتضمن المنهج الوصفي التشخيصي، أي حصر الحقائق العامة، وتصنيفها، 

هذا استنباط الحجج واالستدالالت العقلية من ، فيدخل في (2)"وترتيبها، ثم االستنباط من ذلك

 النصوص والروايات واألخبار.

                                                           
 م.4772هـ، 1247دجلة، ، األردن: دار 1، ط70، د. رحيم العزاوي صمقدمة في منهج البحث العلمي (1)

 بتصرف. 01، سعيد إسماعيل صيني، صقواعد أساسية في البحث العلمي (4)
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 ترجمة كارل بروكلمان ومصادره المبحث األول: 
 في مقالته عن القراءات

 :(1): ترجمة كارل بروكلماناألول المطلب     
 

 :.Brokelmmann, C م(2598-2181كارل بروكلمان )

نبغ فيها، ، وولد في روستوك، وتخرج باللغات السامية على أعالم المستشرقين، ومنهم نولدكه

وطارت له شهرة في فقه العربية وقراءاتها قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة، وفي التاريخ اإلسالمي 

د إماما من أئمتها، وعين أستاذا لها في جامعات: برسالو ) -1273وتاريخ األدب العربي، حتى ع 

( 1741-1747م(، وبرلين )1747-1777م(، وهاله )1777-1773م(، وكونسبرج )1773

م(، وانتخب 1720-1730م(، وفي هاله )1734(، ومديرا )1730-1741وعاد إلى برسالو )

عضوا في مجامع برلين وليبزيج، وبودابشت، وبون ودمشق وجمعيات آسيوية كثيرة، ومن أشهر 

مصنفاته: العالقة بين كتاب الكامل في التاريخ البن األثير وبين كتاب أخبار الرسل والملوك للطبري 

(، وتراجم من روى عنهم محمد بن إسحاق للمغازي )ليدن 1277)رسالة دكتوراه، ستراسبورج 

م(، وديوان لبيد مترجما عن طبعة فيينا ومزودا بالحواشي، وكتاب تلقيح فهوم أهل األثر البن 1277

.. وقد .م( وتاريخ اآلداب العربية1273برسالو -م1274الجوزي، وهي رسالة األستاذية )ليدن 

في هذا التاريخ الجسيم النفيس تراجم العلماء واألدباء في العصور اإلسالمية جمعاء، وذّيل  عرض

كل ترجمة بمصادرها ووصف الكتب وميزاتها وتاريخ طبعها ومكانها في الشرق والغرب، وأحصى 

 .(2)"المخطوطات في مكتبات أوروبا، فجاء نموذجا في ترتيبه وسعته ودقته

                                                           
م. 4717هـ، 1231، لبنان صيدا: المكتبة العصرية، 1، ط4/141موال  ، عليالموسوعة العربية الميسرة: في ترجمتهر انظ ( 1)

 م.1777هـ، 1217، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 4، ط1/013، : الموسوعة العربية العالميةوانظر

 .002، 4/000، نجيب العقيقي المستشرقون (4)

 خطة البحث:     
 :يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، بيانها على النحو اآلتي

 ترجمة كارل بروكلمان ومصادره في مقالته عن القراءات، وفيه مطلبان: المبحث األول:

 ترجمة كارل بروكلمان.: المطلب األول 

 مصادر بروكلمان في مقالته عن القراءات. :المطلب الثاني 

 بروكلمان في القراءات والرد عليه، وفيه خمسة مطالب:المستشرق قول  المبحث الثاني:

 قول بروكلمان في جمع القرآن الكريم. :المطلب األول 

 في سبب اختالف القراءات. قول بروكلمان :المطلب الثاني 

 .القراءات السبعةقول بروكلمان في تحديد  :المطلب الثالث 

 قول بروكلمان في القراءات الشاذة. :المطلب الرابع 

 .قول بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ :المطلب الخامس 
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

 ترجمة كارل بروكلمان ومصادره المبحث األول: 
 في مقالته عن القراءات

 :(1): ترجمة كارل بروكلماناألول المطلب     
 

 :.Brokelmmann, C م(2598-2181كارل بروكلمان )

نبغ فيها، ، وولد في روستوك، وتخرج باللغات السامية على أعالم المستشرقين، ومنهم نولدكه

وطارت له شهرة في فقه العربية وقراءاتها قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة، وفي التاريخ اإلسالمي 

د إماما من أئمتها، وعين أستاذا لها في جامعات: برسالو ) -1273وتاريخ األدب العربي، حتى ع 

( 1741-1747م(، وبرلين )1747-1777م(، وهاله )1777-1773م(، وكونسبرج )1773

م(، وانتخب 1720-1730م(، وفي هاله )1734(، ومديرا )1730-1741وعاد إلى برسالو )

عضوا في مجامع برلين وليبزيج، وبودابشت، وبون ودمشق وجمعيات آسيوية كثيرة، ومن أشهر 

مصنفاته: العالقة بين كتاب الكامل في التاريخ البن األثير وبين كتاب أخبار الرسل والملوك للطبري 

(، وتراجم من روى عنهم محمد بن إسحاق للمغازي )ليدن 1277)رسالة دكتوراه، ستراسبورج 

م(، وديوان لبيد مترجما عن طبعة فيينا ومزودا بالحواشي، وكتاب تلقيح فهوم أهل األثر البن 1277

.. وقد .م( وتاريخ اآلداب العربية1273برسالو -م1274الجوزي، وهي رسالة األستاذية )ليدن 

في هذا التاريخ الجسيم النفيس تراجم العلماء واألدباء في العصور اإلسالمية جمعاء، وذّيل  عرض

كل ترجمة بمصادرها ووصف الكتب وميزاتها وتاريخ طبعها ومكانها في الشرق والغرب، وأحصى 

 .(2)"المخطوطات في مكتبات أوروبا، فجاء نموذجا في ترتيبه وسعته ودقته

                                                           
م. 4717هـ، 1231، لبنان صيدا: المكتبة العصرية، 1، ط4/141موال  ، عليالموسوعة العربية الميسرة: في ترجمتهر انظ ( 1)

 م.1777هـ، 1217، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 4، ط1/013، : الموسوعة العربية العالميةوانظر

 .002، 4/000، نجيب العقيقي المستشرقون (4)

 خطة البحث:     
 :يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، بيانها على النحو اآلتي

 ترجمة كارل بروكلمان ومصادره في مقالته عن القراءات، وفيه مطلبان: المبحث األول:

 ترجمة كارل بروكلمان.: المطلب األول 

 مصادر بروكلمان في مقالته عن القراءات. :المطلب الثاني 

 بروكلمان في القراءات والرد عليه، وفيه خمسة مطالب:المستشرق قول  المبحث الثاني:

 قول بروكلمان في جمع القرآن الكريم. :المطلب األول 

 في سبب اختالف القراءات. قول بروكلمان :المطلب الثاني 

 .القراءات السبعةقول بروكلمان في تحديد  :المطلب الثالث 

 قول بروكلمان في القراءات الشاذة. :المطلب الرابع 

 .قول بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ :المطلب الخامس 
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العربي بل تناول تاريخ  الشعوب اإلسالمية: لم يقتصر فيه بروكلمان على التاريخ تاريخ -1

( 277)دليال زمنيا يضم حوالي  كل الدول اإلسالمية حتى العصر الحديث، ووضع في آخر الكتاب

  .م1737عام  تاريخ، تعد أهم معالم الطريق في التاريخ اإلسالمي، طبع

تأثير  زعمو، مواد متنوعة الثانية من دائرة المعارف تسععة كارل بروكلمان في الطب"كتب  -0

 .(1)"لشرك كتابة مشوشة مليئة باألخطاءوكتب عن ا، اإلسالم بالنصرانية

                                                           
مفتريات وأخطاء دائرة وما بعدها.  4/002للعقيقي  المستشرقون وما بعدها. 72، عبد الرحمن بدوي صموسوعة المستشرقين (1)

 م.4717-1231للنشر  ،  الرياض: دار الصميعي1، ط1/113، أ.د خالد القاسم، المعارف اإلسالمية االستشراقية

 .(1)"1711م السادس من مايو عافي  أللمانياالمستشرق  توفي هذا"و

 

 :مؤلفات بروكلمان

اشتهر بروكلمان بجم نشاطه وغزارة إنتاجه الذي اتصف بالموضوعية والعمق والشمول "

والجدة، مما جعله مرجعا للمصنفين في التاريخ اإلسالمي واألدب العربي، إذ قل منهم من لم يستند 

 ومن أشهرها:  (2)"إليه أو يتوكأ عليه في مصنفاته

 عالقة كتاب الكامل البن األثير بتاريخ الطبري، ألفه كرسالة دكتوراه كما مر، وهو أول -1

 .باكورته العلمية

أساسي إلى يومنا هذا في كل  تاريخ األدب العربي: وهو كتابه الرئيسي واألهم، ومرجع  -4

باحث في مجال المخطوطات ألي  ما يتعلق بالمخطوطات العربية وأماكن وجودها، وال غنى عنه

 واألعالم في خمسة أجزاء.

 .وترجمة ودراسة ديوان لبيد بن ربيعة، تحقيق  -3

 .طبقات ابن سعد: دراسة وتحقيق ونقد الجزء الثامن  -2

 فهرست المخطوطات العربية والفارسية والقبطية والتركية والسريانية والحبشية  -1

 .في هامبورج المحفوظة

                                                           
 م.1773، بيروت: دار العلم للماليين، 3، ط72، د. عبد الرحمن بدوي صموسوعة المستشرقين (1)

 .4/002للعقيقي  المستشرقون (4)
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

العربي بل تناول تاريخ  الشعوب اإلسالمية: لم يقتصر فيه بروكلمان على التاريخ تاريخ -1

( 277)دليال زمنيا يضم حوالي  كل الدول اإلسالمية حتى العصر الحديث، ووضع في آخر الكتاب

  .م1737عام  تاريخ، تعد أهم معالم الطريق في التاريخ اإلسالمي، طبع

تأثير  زعمو، مواد متنوعة الثانية من دائرة المعارف تسععة كارل بروكلمان في الطب"كتب  -0

 .(1)"لشرك كتابة مشوشة مليئة باألخطاءوكتب عن ا، اإلسالم بالنصرانية

                                                           
مفتريات وأخطاء دائرة وما بعدها.  4/002للعقيقي  المستشرقون وما بعدها. 72، عبد الرحمن بدوي صموسوعة المستشرقين (1)

 م.4717-1231للنشر  ،  الرياض: دار الصميعي1، ط1/113، أ.د خالد القاسم، المعارف اإلسالمية االستشراقية

 .(1)"1711م السادس من مايو عافي  أللمانياالمستشرق  توفي هذا"و

 

 :مؤلفات بروكلمان

اشتهر بروكلمان بجم نشاطه وغزارة إنتاجه الذي اتصف بالموضوعية والعمق والشمول "

والجدة، مما جعله مرجعا للمصنفين في التاريخ اإلسالمي واألدب العربي، إذ قل منهم من لم يستند 

 ومن أشهرها:  (2)"إليه أو يتوكأ عليه في مصنفاته

 عالقة كتاب الكامل البن األثير بتاريخ الطبري، ألفه كرسالة دكتوراه كما مر، وهو أول -1

 .باكورته العلمية

أساسي إلى يومنا هذا في كل  تاريخ األدب العربي: وهو كتابه الرئيسي واألهم، ومرجع  -4

باحث في مجال المخطوطات ألي  ما يتعلق بالمخطوطات العربية وأماكن وجودها، وال غنى عنه

 واألعالم في خمسة أجزاء.

 .وترجمة ودراسة ديوان لبيد بن ربيعة، تحقيق  -3

 .طبقات ابن سعد: دراسة وتحقيق ونقد الجزء الثامن  -2

 فهرست المخطوطات العربية والفارسية والقبطية والتركية والسريانية والحبشية  -1

 .في هامبورج المحفوظة

                                                           
 م.1773، بيروت: دار العلم للماليين، 3، ط72، د. عبد الرحمن بدوي صموسوعة المستشرقين (1)

 .4/002للعقيقي  المستشرقون (4)
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 المصادر الغربية:ثانيًا: 

1-Pretzl, Die Wissenschaft der Koranlesung  علم القراءة, ihre literarischen 

Quellen und ihre Aussprachegrundlagen أصول , Islca V1, 1-47, 230-4.(1) 

2-G. Bergstrasser, Gesck. des Qor'ans 111 205 ff. (2) 

ويالحظ مما سبق أن المستشرق قد اعتمد في مقالته عن هذا األصل العظيم، وهو القرآن 

المجيد، على مصادر غير أصيلة في القراءات وعلوم القرآن، بل هي كتب تراجم، ووعظ وتربية، 

 وجعلها األساس لمقالته.

القراءات وعلوم القرآن، ككتاب: وغفل وأعرض عن المصادر والمراجع األصيلة في علم 

، والنشر في القراءات (4)والتيسير في القراءات السبع لإلمام أبي عمرو الداني (3)السبعة البن مجاهد

                                                           
 .علوم القرآن الكريم، مصادرها األدبية وقواعد النطق وأصولها، وترجمته: مؤلف باأللمانية (1)

 .في القرآن الكريم، وترجمته: مؤلف باأللمانية (4)

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ األستاذ، أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة،  (3)

 .1/127البن الجزري  غاية النهاية في طبقات القراءهـ. 342هـ، ببغداد، وتوفي سنة 421ولد سنة 

لداني، األموي موالهم، القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو ا (2)

اإلمام العالمة الحافظ، أستاذ األستاذين وشيخ مشايخ المقرئين، ولد سنة إحدى وسبعين وثالثمائة... توفي بدانية، )وهي مدينة 

ر، وأربعمائة، ودفن من يومه بعد العص باألندلس من أعمال بلنسية على ضفة =البحر شرقا(، يوم االثنين منتصف شوال سنة أربع

، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، طبعة غاية النهاية في طبقات القراءومشى صاحب دانية أمام نعشه، وشيعه خلق عظيم. 

ر ، بيروت: دا4، ط4/232، ياقوت الحموي معجم البلدانهـ. وانظر: 1311المستشرق برجشتراسر، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

 م.1771صادر، 

 المطلب الثاني: مصادر بروكلمان في مقالته عن القراءات:     
 وهي: ،على مصادر عدةفي مقالته بروكلمان كارل  المستشرقاعتمد 

 العربية:أوال: المصادر 

ــره ( 1)غـايـة الـنـهـايـة فـي طـبـقـات الـقراء، البن الجوزي -1 ، وهو تراجم للقراء، نش

 في المكتبة اإلســالمية( lO.pretz) (3)"برتســل"و  (G.Bergstrasser) .(2)"برجشــتراســر"
(Bibl. Isl. ) م.1731-1733، ليبزج (2)رقم 

 .141-117بيس إبليس، البن الجوزي تل -2

 وما بعده. 43، سطر 3/212 (4)علوم الدين، للغزالي إحياء -3

 

                                                           
عبد الرحمن بن علي بن محمد اإلمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي البكري شيخ العراق وإمام اآلفاق، تال بالعشر على أبي بكر  (1)

ن البن الجزري، محمد بن محمد ب غاية النهاية في طبقات القراءمحمد بن الحسين المزرقي، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

 ، طبعة برجشتراسر، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، دت.1/301يوسف 

م، برز فى نحو العبرية واللغات السامية بعامة، وعنى بدراسة اللهجات 1733م وتوفى 1221برجشتراسر مستشرق ألمانى، ولد  (4)

 .21صـ موسوعة المستشرقينالعربية وبقراءات القرآن الكريم.

مستشرق ألماني تخرج من ميونيخ، طوف بكثير من بالد العرب، حيث تعلم لهجاتها  ،Pretzl, O (،1721-1273أو بريتسل ) (3)

ين أستاذا للغات السامية في جامعة ميونيخ، من آثاره: تولى بعد المستشرق  ودرس طباع أهلها، وعثر على مخطوطات نادرة فيها، ع 

ءاته لنشرها، فبادر إلى تصوير تلك المصادر والمصاحف برجشتراسر مهمة جمع المصادر الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه وضبط قرا

القديمة تصويرا شمسيا... ثم تدوين كل آية في لوح خاص يحوي متنوع الرسم في مختلف المصاحف، مع بيان قراءاتها ومتعدد 

للعقيقي  قونالمستشرير. تفسيراتها، وانجلت هذه المهمة  عن كتاب التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني، وله غير ذلك كث

4/017. 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، إمام الفقهاء ورباني األمة باالتفاق، ومجتهد زمانه وعين وقته وأوانه.توفي يوم  (2)

، 41/40للخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ، تاريخ بغداداالثنين رابع عشر جمادى اآلخرة سنة خمس وخمسمائة. 

 هـ.1210، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: مصطفى عطا، ط
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

 

 المصادر الغربية:ثانيًا: 

1-Pretzl, Die Wissenschaft der Koranlesung  علم القراءة, ihre literarischen 

Quellen und ihre Aussprachegrundlagen أصول , Islca V1, 1-47, 230-4.(1) 

2-G. Bergstrasser, Gesck. des Qor'ans 111 205 ff. (2) 

ويالحظ مما سبق أن المستشرق قد اعتمد في مقالته عن هذا األصل العظيم، وهو القرآن 

المجيد، على مصادر غير أصيلة في القراءات وعلوم القرآن، بل هي كتب تراجم، ووعظ وتربية، 

 وجعلها األساس لمقالته.

القراءات وعلوم القرآن، ككتاب: وغفل وأعرض عن المصادر والمراجع األصيلة في علم 

، والنشر في القراءات (4)والتيسير في القراءات السبع لإلمام أبي عمرو الداني (3)السبعة البن مجاهد

                                                           
 .علوم القرآن الكريم، مصادرها األدبية وقواعد النطق وأصولها، وترجمته: مؤلف باأللمانية (1)

 .في القرآن الكريم، وترجمته: مؤلف باأللمانية (4)

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ األستاذ، أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة،  (3)

 .1/127البن الجزري  غاية النهاية في طبقات القراءهـ. 342هـ، ببغداد، وتوفي سنة 421ولد سنة 

لداني، األموي موالهم، القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو ا (2)

اإلمام العالمة الحافظ، أستاذ األستاذين وشيخ مشايخ المقرئين، ولد سنة إحدى وسبعين وثالثمائة... توفي بدانية، )وهي مدينة 

ر، وأربعمائة، ودفن من يومه بعد العص باألندلس من أعمال بلنسية على ضفة =البحر شرقا(، يوم االثنين منتصف شوال سنة أربع

، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، طبعة غاية النهاية في طبقات القراءومشى صاحب دانية أمام نعشه، وشيعه خلق عظيم. 

ر ، بيروت: دا4، ط4/232، ياقوت الحموي معجم البلدانهـ. وانظر: 1311المستشرق برجشتراسر، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

 م.1771صادر، 

 المطلب الثاني: مصادر بروكلمان في مقالته عن القراءات:     
 وهي: ،على مصادر عدةفي مقالته بروكلمان كارل  المستشرقاعتمد 

 العربية:أوال: المصادر 

ــره ( 1)غـايـة الـنـهـايـة فـي طـبـقـات الـقراء، البن الجوزي -1 ، وهو تراجم للقراء، نش

 في المكتبة اإلســالمية( lO.pretz) (3)"برتســل"و  (G.Bergstrasser) .(2)"برجشــتراســر"
(Bibl. Isl. ) م.1731-1733، ليبزج (2)رقم 

 .141-117بيس إبليس، البن الجوزي تل -2

 وما بعده. 43، سطر 3/212 (4)علوم الدين، للغزالي إحياء -3

 

                                                           
عبد الرحمن بن علي بن محمد اإلمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي البكري شيخ العراق وإمام اآلفاق، تال بالعشر على أبي بكر  (1)

ن البن الجزري، محمد بن محمد ب غاية النهاية في طبقات القراءمحمد بن الحسين المزرقي، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

 ، طبعة برجشتراسر، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، دت.1/301يوسف 

م، برز فى نحو العبرية واللغات السامية بعامة، وعنى بدراسة اللهجات 1733م وتوفى 1221برجشتراسر مستشرق ألمانى، ولد  (4)

 .21صـ موسوعة المستشرقينالعربية وبقراءات القرآن الكريم.

مستشرق ألماني تخرج من ميونيخ، طوف بكثير من بالد العرب، حيث تعلم لهجاتها  ،Pretzl, O (،1721-1273أو بريتسل ) (3)

ين أستاذا للغات السامية في جامعة ميونيخ، من آثاره: تولى بعد المستشرق  ودرس طباع أهلها، وعثر على مخطوطات نادرة فيها، ع 

ءاته لنشرها، فبادر إلى تصوير تلك المصادر والمصاحف برجشتراسر مهمة جمع المصادر الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه وضبط قرا

القديمة تصويرا شمسيا... ثم تدوين كل آية في لوح خاص يحوي متنوع الرسم في مختلف المصاحف، مع بيان قراءاتها ومتعدد 

للعقيقي  قونالمستشرير. تفسيراتها، وانجلت هذه المهمة  عن كتاب التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني، وله غير ذلك كث

4/017. 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، إمام الفقهاء ورباني األمة باالتفاق، ومجتهد زمانه وعين وقته وأوانه.توفي يوم  (2)

، 41/40للخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ، تاريخ بغداداالثنين رابع عشر جمادى اآلخرة سنة خمس وخمسمائة. 

 هـ.1210، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: مصطفى عطا، ط
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 قول بروكلمان في القراءات والرد عليهالمبحث الثاني: 

وقع المستشرق بروكلمان في أخطاء ومغالطات عند كالمه عن القرآن المجيد والقراءات في 

 ، سأذكرها وأتعقبها بالرد من خالل المطالب اآلتية:"تاريخ األدب العربي"كتابه 

 الكريم:قول بروكلمان في جمع القرآن المطلب األول:      
جمع عثمان المسلمين على نص قرآني موحد، وهذا النص "في بداية مقالته عن القراءات: قال 

 .(1)"ان سببا في إيجاد اختالفات كثيرةالذي لم يكن كامال في شكله ونقطه، ك

  :شبهة بروكلمان في جمع القرآن الكريمالرد على 

 المراد بجمع القرآن أحد معنيين :  أوال:

الحفظ، وهذا المعنى هو الذي ورد في قوله عز وجل في خطابه لنبيه  األول:المعنى 

  من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكٱّٰٱ 
 .[17: 11]سورة القيامة:   ِّحي جي ٰه مه جه هن

الكتابة والتدوين، أي كتابة القرآن كله مفرق اآليات والسور، أو مرتب اآليات  :المعنى الثاني

 .(2)والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا

لمشافهة افقد ن قل عن طريق  ،وقد اجتمع للقرآن الكريم ما لم يجتمع لغيره من الكتب السابقة

م من أعظ -وهي أولى مراحل الجمع-مسألة المشافهة والحفظ  ت عدّ والحفظ والكتابة والتدوين، و

 .دون سائر األمم األمةهذه شرفت بها الخصائص التي 

                                                           
 .4، 2/1، ط دار المعارف بمصر، تاريخ األدب العربي (1)

اإلتقان م. وانظر أيضا: 4777هـ، 1241، القاهرة: مكتبة المعارف، 3، ط117، مناع القطان ص مباحث في علوم القرآنانظر:  (4)

 ، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد، دت.1مركز الدراسات القرآنية، طوما بعدها، تحقيق:  4/302، السيوطي، في علوم القرآن

، وغيرها من ( 2)وعلوم القرآن للسيوطي ( 1)العشر لإلمام ابن الجزري، وعلوم القرآن للزركشي

 المصادر األصيلة عند أهل العلم.

ية، فيالحظ أنه تابع من سبقه من المستشرقين أو من عاصره، فوقع فيما وأما مصادره الغرب

وقعوا فيه من الخلط، وكان الواجب عليه أن يتحرر من التبعية والتقليد، وأن يحقق الموضوع، وذلك 

 بالرجوع إلى المصادر األصلية، وسيتبين ذلك فيما يأتي من خالل نقد الباحث لمقالة المستشرق.

 

 

 

                                                           
الخادم على هـ، من مؤلفاته 021محمد بن عبد الله بن بهادر، الفقيه األصولي المفسر األديب الزركشي الشافعي، ولد سنة  (1)

طبقات هـ. 072، وغيرها، وتوفي سنة والنكت على ابن الصالح، وشرح البخاري، وجمع الجوامع، وشرح المنهاج، الرافعي والروضة

 ، دط، بيروت: دار الكتب العلمية، دت.4/113المالكي، محمد بن علي بن أحمد ، المفسرين

والعجاجة ، لب اللباب في تحرير األنسابهـ، ومن مؤلفاته: 711جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفي سنة  (4)

 م.1720هـ، 1270، الرياض: دار الرشد، 1، ط117، بكر عبد الله أبو زيد صطبقات النسابين. الزرنبية في الساللة الزينبية
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

 قول بروكلمان في القراءات والرد عليهالمبحث الثاني: 

وقع المستشرق بروكلمان في أخطاء ومغالطات عند كالمه عن القرآن المجيد والقراءات في 

 ، سأذكرها وأتعقبها بالرد من خالل المطالب اآلتية:"تاريخ األدب العربي"كتابه 

 الكريم:قول بروكلمان في جمع القرآن المطلب األول:      
جمع عثمان المسلمين على نص قرآني موحد، وهذا النص "في بداية مقالته عن القراءات: قال 

 .(1)"ان سببا في إيجاد اختالفات كثيرةالذي لم يكن كامال في شكله ونقطه، ك

  :شبهة بروكلمان في جمع القرآن الكريمالرد على 

 المراد بجمع القرآن أحد معنيين :  أوال:

الحفظ، وهذا المعنى هو الذي ورد في قوله عز وجل في خطابه لنبيه  األول:المعنى 

  من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكٱّٰٱ 
 .[17: 11]سورة القيامة:   ِّحي جي ٰه مه جه هن

الكتابة والتدوين، أي كتابة القرآن كله مفرق اآليات والسور، أو مرتب اآليات  :المعنى الثاني

 .(2)والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا

لمشافهة افقد ن قل عن طريق  ،وقد اجتمع للقرآن الكريم ما لم يجتمع لغيره من الكتب السابقة

م من أعظ -وهي أولى مراحل الجمع-مسألة المشافهة والحفظ  ت عدّ والحفظ والكتابة والتدوين، و

 .دون سائر األمم األمةهذه شرفت بها الخصائص التي 

                                                           
 .4، 2/1، ط دار المعارف بمصر، تاريخ األدب العربي (1)

اإلتقان م. وانظر أيضا: 4777هـ، 1241، القاهرة: مكتبة المعارف، 3، ط117، مناع القطان ص مباحث في علوم القرآنانظر:  (4)

 ، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد، دت.1مركز الدراسات القرآنية، طوما بعدها، تحقيق:  4/302، السيوطي، في علوم القرآن

، وغيرها من ( 2)وعلوم القرآن للسيوطي ( 1)العشر لإلمام ابن الجزري، وعلوم القرآن للزركشي

 المصادر األصيلة عند أهل العلم.

ية، فيالحظ أنه تابع من سبقه من المستشرقين أو من عاصره، فوقع فيما وأما مصادره الغرب

وقعوا فيه من الخلط، وكان الواجب عليه أن يتحرر من التبعية والتقليد، وأن يحقق الموضوع، وذلك 

 بالرجوع إلى المصادر األصلية، وسيتبين ذلك فيما يأتي من خالل نقد الباحث لمقالة المستشرق.

 

 

 

                                                           
الخادم على هـ، من مؤلفاته 021محمد بن عبد الله بن بهادر، الفقيه األصولي المفسر األديب الزركشي الشافعي، ولد سنة  (1)

طبقات هـ. 072، وغيرها، وتوفي سنة والنكت على ابن الصالح، وشرح البخاري، وجمع الجوامع، وشرح المنهاج، الرافعي والروضة

 ، دط، بيروت: دار الكتب العلمية، دت.4/113المالكي، محمد بن علي بن أحمد ، المفسرين

والعجاجة ، لب اللباب في تحرير األنسابهـ، ومن مؤلفاته: 711جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفي سنة  (4)

 م.1720هـ، 1270، الرياض: دار الرشد، 1، ط117، بكر عبد الله أبو زيد صطبقات النسابين. الزرنبية في الساللة الزينبية
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وقام  ،فنسخوها في المصاحف (2)سعيد بن العاصو ،(1)الزبيرد الله بن عبوكزيد بن ثابت، الصحابة 

 .(3)عثمان بإرسال نسخ منها إلى كل األمصار

قول هذا العمل وعدوه من مفاخر عثمان وحسناته، من ذلك  على واتفق الصحابة 

فعل في المصاحف إال على  ال تقولوا في عثمان إال خيرا فو الله ما فعل الذي"اإلمام علي

 .(4)"مإل منا

من هذا الجمع هو توحيد األمة على القراءات   عثمانأمير المؤمنين غرض وكان 

طرح األخيرة على جبريل عليه السالم، والصحيحة التي قرأها النبي عليه الصالة والسالم في العرضة 

 ما سوى ذلك.

في جمع نفس   لم يقصد قصد أبي بكر  وأن عثمان": (5)قال العالمة الباقالني

القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول، وإلغاء ما لم 

يجِر مجرى ذلك، وأخذهم بمصحف عثمان ال تقديم فيه وال تأخير، وال تأويل أثبت مع تنزيل، 

                                                           
العزى بن قصي بن كالب بن مرة القرشي األسدي، أول مولود في اإلسالم  عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد  (1)

بعد الهجرة، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة الكها في فيه، فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء دخل 

رة. أبو عمر... قتل رحمه الله سنة ثالث وسبعين للهججوفه، وسماه عبد الله، وكناه أبا بكر بجده أبي بكر الصديق وسماه باسمه، قاله 

، تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود، 3/421، البن األثير، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة

 م.1772هـ، 1211، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

سد أسعيد بن العاص بن سيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، ولد عام الهجرة. وتوفي سعيد بن العاص سنة تسع وخمسين.   (4)

 .4/221البن األثير  الغابة

 .2720، حديث رقم 1/123، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، صحيح البخاري  (3)

. تحقيق: محمد بن عبده، دط، 00، حديث رقم 72بن سليمان بن األشعث ص ، ابن أبي داود، عبد اللهكتاب المصاحفانظر:   (2)

 م.4774هـ، 1243القاهرة: الفاروق الحديثة، 
م[ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر، انتهت إليه رياسة األشاعرة، 1713-717هـ=332273القاضي الباقالني ]  (1)

 .1/101للزركلي الم األعولد في البصرة، وسكن بغداد وتوفي بها. 

وامتد  ،اتسعت رقعة الدولة اإلسالميةعثمان بن عفانأمير المؤمنين في عهد ف

، اللحن األلسن واللغات، وكث روتداخلت واختلط العرب المسلمون بغيرهم من األمم،  ،سلطانها

حول صحابي ليعلمه القرآن، فكان من الطبيعي أن تتعدد القراءات وتتباعد  وأخذ كل إقليم يلتف

ا المختلفة في ترتيبهخاصة في وجود مصاحف الصحابة  ،اللهجات ويقع االختالف في القرآن

 عض الصحابة أن تتسع دائرة الخالف.وخشي بورسمها، 

بن قال حذيفة  ،احديوحد الناس على مصحف و أن  أمير المؤمنين عثمان فطلبوا من 

اختالف يا أمير المؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب »:    اليمان لعثمان

 .(1)«اليهود والنصارى

 ،(2)أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما اجتمعوا يا للصحابة:رك عثمان عظم األمر وقال فأد

في المصاحف ثم نردها إليك فأمر طائفة من إلينا بالصحف ننسخها  يرسلأن أ (3)فأرسل إلى حفصة

                                                           
 .2720، حديث رقم 1/123، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، صحيح البخاري  (1)

 .01، 02، حديث رقم 71البن أبي داود، جمع عثمان  رحمة الله عليه القرآن،  المصاحف  (4)

حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية، أم المؤمنين، الستر الرفيع، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثالث من الهجرة   (3)

بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي، قيل ولدت قبل البعثة بخمس سنين، من مناقبها أنها لما طلقها رسول الله، جاءه 

 الءسير أعالم النبا صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، توفيت عام واحد وأربعين، عام الجماعة. جبريل فقال: راجع حفصة فإنه

هـ، 1271، بيروت: الرسالة، 3، تحقيق: جماعة محققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ط431، 437، 4/440للذهبي 

 م.1721
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

وقام  ،فنسخوها في المصاحف (2)سعيد بن العاصو ،(1)الزبيرد الله بن عبوكزيد بن ثابت، الصحابة 

 .(3)عثمان بإرسال نسخ منها إلى كل األمصار

قول هذا العمل وعدوه من مفاخر عثمان وحسناته، من ذلك  على واتفق الصحابة 

فعل في المصاحف إال على  ال تقولوا في عثمان إال خيرا فو الله ما فعل الذي"اإلمام علي

 .(4)"مإل منا

من هذا الجمع هو توحيد األمة على القراءات   عثمانأمير المؤمنين غرض وكان 

طرح األخيرة على جبريل عليه السالم، والصحيحة التي قرأها النبي عليه الصالة والسالم في العرضة 

 ما سوى ذلك.

في جمع نفس   لم يقصد قصد أبي بكر  وأن عثمان": (5)قال العالمة الباقالني

القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول، وإلغاء ما لم 

يجِر مجرى ذلك، وأخذهم بمصحف عثمان ال تقديم فيه وال تأخير، وال تأويل أثبت مع تنزيل، 

                                                           
العزى بن قصي بن كالب بن مرة القرشي األسدي، أول مولود في اإلسالم  عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد  (1)

بعد الهجرة، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة الكها في فيه، فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء دخل 

رة. أبو عمر... قتل رحمه الله سنة ثالث وسبعين للهججوفه، وسماه عبد الله، وكناه أبا بكر بجده أبي بكر الصديق وسماه باسمه، قاله 

، تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود، 3/421، البن األثير، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة

 م.1772هـ، 1211، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

سد أسعيد بن العاص بن سيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، ولد عام الهجرة. وتوفي سعيد بن العاص سنة تسع وخمسين.   (4)

 .4/221البن األثير  الغابة

 .2720، حديث رقم 1/123، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، صحيح البخاري  (3)

. تحقيق: محمد بن عبده، دط، 00، حديث رقم 72بن سليمان بن األشعث ص ، ابن أبي داود، عبد اللهكتاب المصاحفانظر:   (2)

 م.4774هـ، 1243القاهرة: الفاروق الحديثة، 
م[ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر، انتهت إليه رياسة األشاعرة، 1713-717هـ=332273القاضي الباقالني ]  (1)

 .1/101للزركلي الم األعولد في البصرة، وسكن بغداد وتوفي بها. 

وامتد  ،اتسعت رقعة الدولة اإلسالميةعثمان بن عفانأمير المؤمنين في عهد ف

، اللحن األلسن واللغات، وكث روتداخلت واختلط العرب المسلمون بغيرهم من األمم،  ،سلطانها

حول صحابي ليعلمه القرآن، فكان من الطبيعي أن تتعدد القراءات وتتباعد  وأخذ كل إقليم يلتف

ا المختلفة في ترتيبهخاصة في وجود مصاحف الصحابة  ،اللهجات ويقع االختالف في القرآن

 عض الصحابة أن تتسع دائرة الخالف.وخشي بورسمها، 

بن قال حذيفة  ،احديوحد الناس على مصحف و أن  أمير المؤمنين عثمان فطلبوا من 

اختالف يا أمير المؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب »:    اليمان لعثمان

 .(1)«اليهود والنصارى

 ،(2)أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما اجتمعوا يا للصحابة:رك عثمان عظم األمر وقال فأد

في المصاحف ثم نردها إليك فأمر طائفة من إلينا بالصحف ننسخها  يرسلأن أ (3)فأرسل إلى حفصة

                                                           
 .2720، حديث رقم 1/123، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، صحيح البخاري  (1)

 .01، 02، حديث رقم 71البن أبي داود، جمع عثمان  رحمة الله عليه القرآن،  المصاحف  (4)

حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية، أم المؤمنين، الستر الرفيع، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثالث من الهجرة   (3)

بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي، قيل ولدت قبل البعثة بخمس سنين، من مناقبها أنها لما طلقها رسول الله، جاءه 

 الءسير أعالم النبا صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، توفيت عام واحد وأربعين، عام الجماعة. جبريل فقال: راجع حفصة فإنه

هـ، 1271، بيروت: الرسالة، 3، تحقيق: جماعة محققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ط431، 437، 4/440للذهبي 

 م.1721
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قال:  وكان ممن يكتب الوحي   أن زيد بن ثابت األنصاري »: أيضا  وفي الصحيح

أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد  أرسل إلي أبو بكر مقتل  

استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن 

كيف أفعل شيئا لم يفعله "، قال أبو بكر: قلت لعمر: "إال أن تجمعوه، وإني ألرى أن تجمع القرآن

فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله  "؟  الله رسول 

لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس ال يتكلم، فقال أبو بكر: 

، فتتبع القرآن "  كنت تكتب الوحي لرسول الله  "إنك رجل شاب عاقل، وال نتهمك،

 :ي نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلتفاجمعه، فوالله لو كلفن

فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه  "؟  كيف تفعالن شيئا لم يفعله النبي "

حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 

وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة األنصاري الرقاع واألكتاف، والعسب 

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ّٰٱ لم أجدهما مع أحد غيره،
، وكانت الصحف التي [211]سورة التوبة:  ِّ مججح حج مث هت

جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر 

 .(1)«عثمان بن عمرتابعه 

لجمع ورسم المصحف    أن سبب ترشيح واختيار زيد بن ثابت  ويتضح مما سبق

أ خرج منه    وكتابته؛ أنه من كتبة الوحي الموثوقين، ثم إن الجمع األخير في عهد عثمان 

واقتصر فيه على الثابت الذي يوافق الروايات  ، الروايات التي لم تثبت عن النبي 

 الصحيحة، وأ بعد عنه ما ن سخ.

                                                           
باب قوله : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما...، حديث رقم   -كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة  -  صحيح البخاري  (1)

3171. 

س من لناومنسوخ تالوته كتب مع مثبت رسمه، ومفروض قراءته وحفظه، وتسليم ما في أيدي ا

ذلك، لما فيه من التخليط والفساد، وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد، وأنه لم ي سقط شيئًا 

 .(1)"وال منع منها، وَحَظَرها  رسول الله من القراءات الثابتة عن

، "ن المسلمين على نص قرآني موحدجمع عثما": "بروكلمانكارل "ل المستشرق قا :ثانيا

هو ، وعلى نصوليس  "رسم"جمع الناس على    هذا غلط كبير، إذ إن أمير المؤمنين عثمان 

وهو محتمٌل للقراءات  ، المشتهر بالرسم العثماني، وهذا الرسم أجمع عليه الصحابة 

 . الصحيحة الثابتة عن النبي 

فقد  ،  لهذا األمر العظيم زيَد بن ثابت   الصديق  وَمن بعده  واختار الخلفاء  

 كان من كتبة الوحي األثبات، وقد عاصر العرضة األخيرة للقرآن الكريم، فهو أعرف الناس بالكتاب

 وبالمنسوخ.

فهو إمام في الرسم، وابن مسعود   ألن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله"و

 .(2)"إمام في األداء، ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن

أن عثمان، دعا زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد » :  عن أنس وفي الصحيح 

بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط 

 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزلالقرشيين الثالثة: 

 .(3)«بلسانهم ففعلوا ذلك

                                                           
، بيروت: 1، تحقيق محمد عصام القضاة، ط1/11، الباقالني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم االنتصار للقرآن  (1)

 م.4771هـ، 1244دار الفتح، 

يروت: مؤسسة ، ب3.تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ط1/222، الذهبي، سير أعالم النبالء (4)

 م.1721هـ، 1271الرسالة، 

  .2107، كتاب المناقب، باب نزل القرآن بلسان قريش، حديث رقم صحيح البخاري (3)
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

قال:  وكان ممن يكتب الوحي   أن زيد بن ثابت األنصاري »: أيضا  وفي الصحيح

أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد  أرسل إلي أبو بكر مقتل  

استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن 

كيف أفعل شيئا لم يفعله "، قال أبو بكر: قلت لعمر: "إال أن تجمعوه، وإني ألرى أن تجمع القرآن

فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله  "؟  الله رسول 

لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس ال يتكلم، فقال أبو بكر: 

، فتتبع القرآن "  كنت تكتب الوحي لرسول الله  "إنك رجل شاب عاقل، وال نتهمك،

 :ي نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلتفاجمعه، فوالله لو كلفن

فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه  "؟  كيف تفعالن شيئا لم يفعله النبي "

حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 

وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة األنصاري الرقاع واألكتاف، والعسب 

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ّٰٱ لم أجدهما مع أحد غيره،
، وكانت الصحف التي [211]سورة التوبة:  ِّ مججح حج مث هت

جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر 

 .(1)«عثمان بن عمرتابعه 

لجمع ورسم المصحف    أن سبب ترشيح واختيار زيد بن ثابت  ويتضح مما سبق

أ خرج منه    وكتابته؛ أنه من كتبة الوحي الموثوقين، ثم إن الجمع األخير في عهد عثمان 

واقتصر فيه على الثابت الذي يوافق الروايات  ، الروايات التي لم تثبت عن النبي 

 الصحيحة، وأ بعد عنه ما ن سخ.

                                                           
باب قوله : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما...، حديث رقم   -كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة  -  صحيح البخاري  (1)

3171. 

س من لناومنسوخ تالوته كتب مع مثبت رسمه، ومفروض قراءته وحفظه، وتسليم ما في أيدي ا

ذلك، لما فيه من التخليط والفساد، وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد، وأنه لم ي سقط شيئًا 

 .(1)"وال منع منها، وَحَظَرها  رسول الله من القراءات الثابتة عن

، "ن المسلمين على نص قرآني موحدجمع عثما": "بروكلمانكارل "ل المستشرق قا :ثانيا

هو ، وعلى نصوليس  "رسم"جمع الناس على    هذا غلط كبير، إذ إن أمير المؤمنين عثمان 

وهو محتمٌل للقراءات  ، المشتهر بالرسم العثماني، وهذا الرسم أجمع عليه الصحابة 

 . الصحيحة الثابتة عن النبي 

فقد  ،  لهذا األمر العظيم زيَد بن ثابت   الصديق  وَمن بعده  واختار الخلفاء  

 كان من كتبة الوحي األثبات، وقد عاصر العرضة األخيرة للقرآن الكريم، فهو أعرف الناس بالكتاب

 وبالمنسوخ.

فهو إمام في الرسم، وابن مسعود   ألن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله"و

 .(2)"إمام في األداء، ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن

أن عثمان، دعا زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد » :  عن أنس وفي الصحيح 

بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط 

 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزلالقرشيين الثالثة: 

 .(3)«بلسانهم ففعلوا ذلك

                                                           
، بيروت: 1، تحقيق محمد عصام القضاة، ط1/11، الباقالني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم االنتصار للقرآن  (1)

 م.4771هـ، 1244دار الفتح، 

يروت: مؤسسة ، ب3.تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ط1/222، الذهبي، سير أعالم النبالء (4)

 م.1721هـ، 1271الرسالة، 

  .2107، كتاب المناقب، باب نزل القرآن بلسان قريش، حديث رقم صحيح البخاري (3)
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وغيره يضعون القرآن الكريم واألدب العربي في  "بروكلمان"ومما سبق يتضح أن المستشرق 

مرتبط بالرواية والتلقي، ووحي منزه، ميزان واحد، وشتان بينهما، فالقرآن الكريم نص مقدس، 

، ومع ذلك فالعلماء قد صححوا كل تصحيف وخطأ وكتابةً  وقراءةً  واعتنت به األمة منذ نزوله روايةً 

 ، فكيف بكتاب الله تعالى؟!األدب العربيفي 

 مإنه المسألَة تماما، حيثوغيره من المستشرقين عكس المستشرق بروكلمان في هذه الشبهة ف

ذلك ما ورد ل ويدلالرواية والقراءة تابعة للكتابة، والصحيح أن الكتابة تابعة للرواية والقراءة،  واجعل

في جمع القرآن الكريم ، وقد سبق ذكرهما  (1)حديثي أنس بن مالك وزيد بن ثابت في 

]سورة   ِّ نت مت زت  رت يب ىب نب ّٰٱقوله تعالى: أيضا ذلك يدل لو .ورسمه

 [.1النمل: 

 قال جل وعال: والرواية، فالقرآن أخذته األمة بالتلقي 

 جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ّٰٱ
  .[17: 11]سورة القيامة:   ِّ حي جي ٰه مه

قال:  ِّمل خل حل جل مك لك ّٰٱ في قوله تعالى:    عن ابن عباسو             

فقال ابن عباس: فأنا  يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه  كان رسول الله »

يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن   أحركهما لكم كما كان رسول الله 

  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكّٰٱفأنزل الله تعالى: عباس يحركهما، فحرك شفتيه
قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال: فاستمع له وأنصت: ثم إن  ِّمم

                                                           
كتاب تفسير القرآن،  -  البخاريصحيح  .2107، كتاب المناقب، باب نزل القرآن بلسان قريش، حديث رقم صحيح البخاري (1)

 .3171باب قوله : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما...، حديث رقم   -سورة البقرة 

  في سبب اختالف القراءات: المطلب الثاني: قول بروكلمان     
وهذا النص الذي لم يكن كامال في شكله ونقطه، كان سببا في إيجاد ": قال بروكلمان

الدولة اإلسالمية، وبخاصة في مكة اختالفات كثيرة، ولذلك ظهرت عدة مدارس في بعض مدن 

والمدينة والبصرة والكوفة استمرت كل منها في رواية طريقة للقراءة والنطق، معتمدة في ذلك على 

.... ولقد تبين على مر الزمن أن الدقة في الرواية الشفوية، التي كانت مرعية في بادئ أحد الشيوخ

 .(1)"شياء الصغيرة التي وجب المحافظة عليهااألمر، ال يمكن اتباعها دائما بسبب عدد من األ

 :بروكلمان في سبب اختالف القراءات شبهةالرد على 

 ( 3)نولدكه  من أمثال ( 2)منحى شيوخ المستشرقينفي مسألة الرسم العثماني نحا بروكلمان 

الذي قال: وترجع نشأة قسم كبير من هذه االختالفات إلى خصوصية الخط العربي  (4)وجولدتسهير 

الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعا الختالف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل 

ركات اختالف الحأو تحته، وعدد تلك النقاط، بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية، يدعو 

وجد في الكتابة العربية األصلية ما يحدده إلى اختالف مواقع اإلعراب للكلمة، وبهذا إلى الذي ال ي

اختالف داللتها، وإذا فاختالف تحلية هيكل الرسم بالنقط، واختالف الحركات في المحصول 

الموّحد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما السبب األول في نشأة حركة اختالف القراءات في 

 .(5)يكن منقوطا أصال، أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه نص لم

                                                           
 .4، 1/ 2، األدب العربي تاريخ  (1)

 .مذاهب التفسير اإلسالميهكذا يلقبه جولد تسهير في  (4)

 .4/032لنجيب العقيقي  المستشرقون "تاريخ القرآن"تيودور نولدكه شيخ المستشرقين األلمان صاحب كتاب   (3)

 أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير. م بهنغاريا، وأسرته1217ولد في الثاني والعشرين من شهر يونيو سنة أو جولد زيهر،  ( 2)

 .3/771لنجيب العقيقي  المستشرقون

 م.1711هـ، 1302دط، القاهرة: مكتبة الخانجي، بغداد: مكتبة المثنى،  2، جولد زيهر صمذاهب التفسير اإلسالمي (1)
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

وغيره يضعون القرآن الكريم واألدب العربي في  "بروكلمان"ومما سبق يتضح أن المستشرق 

مرتبط بالرواية والتلقي، ووحي منزه، ميزان واحد، وشتان بينهما، فالقرآن الكريم نص مقدس، 

، ومع ذلك فالعلماء قد صححوا كل تصحيف وخطأ وكتابةً  وقراءةً  واعتنت به األمة منذ نزوله روايةً 

 ، فكيف بكتاب الله تعالى؟!األدب العربيفي 

 مإنه المسألَة تماما، حيثوغيره من المستشرقين عكس المستشرق بروكلمان في هذه الشبهة ف

ذلك ما ورد ل ويدلالرواية والقراءة تابعة للكتابة، والصحيح أن الكتابة تابعة للرواية والقراءة،  واجعل

في جمع القرآن الكريم ، وقد سبق ذكرهما  (1)حديثي أنس بن مالك وزيد بن ثابت في 

]سورة   ِّ نت مت زت  رت يب ىب نب ّٰٱقوله تعالى: أيضا ذلك يدل لو .ورسمه

 [.1النمل: 

 قال جل وعال: والرواية، فالقرآن أخذته األمة بالتلقي 

 جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ّٰٱ
  .[17: 11]سورة القيامة:   ِّ حي جي ٰه مه

قال:  ِّمل خل حل جل مك لك ّٰٱ في قوله تعالى:    عن ابن عباسو             

فقال ابن عباس: فأنا  يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه  كان رسول الله »

يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن   أحركهما لكم كما كان رسول الله 

  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكّٰٱفأنزل الله تعالى: عباس يحركهما، فحرك شفتيه
قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال: فاستمع له وأنصت: ثم إن  ِّمم

                                                           
كتاب تفسير القرآن،  -  البخاريصحيح  .2107، كتاب المناقب، باب نزل القرآن بلسان قريش، حديث رقم صحيح البخاري (1)

 .3171باب قوله : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما...، حديث رقم   -سورة البقرة 

  في سبب اختالف القراءات: المطلب الثاني: قول بروكلمان     
وهذا النص الذي لم يكن كامال في شكله ونقطه، كان سببا في إيجاد ": قال بروكلمان

الدولة اإلسالمية، وبخاصة في مكة اختالفات كثيرة، ولذلك ظهرت عدة مدارس في بعض مدن 

والمدينة والبصرة والكوفة استمرت كل منها في رواية طريقة للقراءة والنطق، معتمدة في ذلك على 

.... ولقد تبين على مر الزمن أن الدقة في الرواية الشفوية، التي كانت مرعية في بادئ أحد الشيوخ

 .(1)"شياء الصغيرة التي وجب المحافظة عليهااألمر، ال يمكن اتباعها دائما بسبب عدد من األ

 :بروكلمان في سبب اختالف القراءات شبهةالرد على 

 ( 3)نولدكه  من أمثال ( 2)منحى شيوخ المستشرقينفي مسألة الرسم العثماني نحا بروكلمان 

الذي قال: وترجع نشأة قسم كبير من هذه االختالفات إلى خصوصية الخط العربي  (4)وجولدتسهير 

الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعا الختالف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل 

ركات اختالف الحأو تحته، وعدد تلك النقاط، بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية، يدعو 

وجد في الكتابة العربية األصلية ما يحدده إلى اختالف مواقع اإلعراب للكلمة، وبهذا إلى الذي ال ي

اختالف داللتها، وإذا فاختالف تحلية هيكل الرسم بالنقط، واختالف الحركات في المحصول 

الموّحد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما السبب األول في نشأة حركة اختالف القراءات في 

 .(5)يكن منقوطا أصال، أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه نص لم

                                                           
 .4، 1/ 2، األدب العربي تاريخ  (1)

 .مذاهب التفسير اإلسالميهكذا يلقبه جولد تسهير في  (4)

 .4/032لنجيب العقيقي  المستشرقون "تاريخ القرآن"تيودور نولدكه شيخ المستشرقين األلمان صاحب كتاب   (3)

 أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير. م بهنغاريا، وأسرته1217ولد في الثاني والعشرين من شهر يونيو سنة أو جولد زيهر،  ( 2)

 .3/771لنجيب العقيقي  المستشرقون

 م.1711هـ، 1302دط، القاهرة: مكتبة الخانجي، بغداد: مكتبة المثنى،  2، جولد زيهر صمذاهب التفسير اإلسالمي (1)
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الرسم  ط فيق  ل والن  ك  القرآن؛ بسبب عدم الش  فادعاء المستشرق أن القراءات حدثت بعد نزول 

 غلٌط كبير.

عليه أ نزلت، فأقرأ بها وأقّرها، ويدل ف ، القراءات كانت موجودة على عهد النبيف

... إن هذا القرآن أنزل »:   الصحيح من حديث المسور بن مخرمة، قال ما في  لذلك

 .(1)«على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه

ثم إن االعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ال على حفظ "وقال ابن الجزري: 

بقايا من أهل الكتاب، وقال:  المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه األمة

 .(2)" إنما بعثتك ألبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا ال يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان

...، وإن الله نظر إلى أهل »:  وفي الصحيح من حديث عياض بن حمار، قال 

 .(3) «إال... ،األرض، فمقتهم عربهم وعجمهم

وفيه داللة على أن من المقرر شرعا في زمن النبوة الشريف أن المعّول عليه في حفظ القرآن 

 .الكريم هو التلقي والرواية، قبل التدوين والكتابة

حين بعث المصاحف إلى اآلفاق أرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته    عثمان "و

في األكثر األغلب وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر اآلخر عن طريق المبعوث اآلخر 

 .(4)"بالمصحف اآلخر

                                                           
 .2774، حديث رقم 1/122، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، صحيح البخاري (1)

 القاهرة: المطبعة التجارية، دت.، تحقيق: علي محمد الضباع، دط، 1/1، ابن الجزري النشر في القراءات العشر (4)

، 2/4170، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، صحيح مسلم (3)

 .4211حديث رقم 

 م. 1771، بيروت: دار الفكر، 1، ط1/421، محمد عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن  (2)

بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا   علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله 

 .(1)«كما قرأه  انطلق جبريل قرأه النبي 

 .كما نزلت   وال شك أن األصل الرواية، فكل القراءات نزلت، وقرأ بها الصحابة 

يقول:  ، سمعت عمر بن الخطاب »أنه قال :  ،عن عبد الرحمن بن عبد القاريف

 يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله ،سمعت هشام بن حكيم بن حزام

 وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به أقرأنيها ،

، "أرسله": فقلت : إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي ، رسول الله 

هكذا أنزلت ": ، فقرأت، فقال" اقرأ": ، ثم قال لي"هكذا أنزلت": ، فقرأ، قال"اقرأ": ثم قال له

 .(2) «سبعة أحرف، فاقرءوا منه ما تيسرإن القرآن أنزل على 

]سورة   ِّ رث يت ّٰٱ رو بن العالءعمخي األصمعي عن عمه قال قلت ألبي وعن ابن أ

في موضع أيعرف  [172]سورة الصافات:   ِّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ في موضع [113الصافات: 

ل فيمن مضى كبقهذا فقال ما يعرف إال أن يسمع من المشايخ األولين، قال وقال أبو عمرو إنما نحن 

 .(3)في أصول نخل طوال

رية( ؟ قال: بنو تميم، قلت: أيهما أكثر )الداني( وقال األصمعى: قلت ألبي عمرو : من يقول )م 

رية(  .(4)؟ قال كذلك أقرئتها هناك، يعني بالحجازقرأت )ِمرية(قلت فألي شيء  ،من العرب؟ قال: )م 

                                                           
 .1، باب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم: قال الشيخ...، حديث رقم صحيح البخاري (1)

 .4217، حديث رقم 3/144كتاب الخصومات، باب كالم الخصوم بعضهم في بعض،  ،صحيح البخاري (4)

، القاهرة: مصر، 4، ابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، تحقيق: د. شوقي ضيف، طكتاب السبعة في القراءات (3)

 هـ.1277

تحقيق: د. مروان العطية، د. محسن خرابة،  ،130، السخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمد صجمال القراء وكمال اإلقراء (2)

 م.1770هـ، 1212، بيروت: دار المأمون للتراث، 1ط
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

الرسم  ط فيق  ل والن  ك  القرآن؛ بسبب عدم الش  فادعاء المستشرق أن القراءات حدثت بعد نزول 

 غلٌط كبير.

عليه أ نزلت، فأقرأ بها وأقّرها، ويدل ف ، القراءات كانت موجودة على عهد النبيف

... إن هذا القرآن أنزل »:   الصحيح من حديث المسور بن مخرمة، قال ما في  لذلك

 .(1)«على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه

ثم إن االعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ال على حفظ "وقال ابن الجزري: 

بقايا من أهل الكتاب، وقال:  المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه األمة

 .(2)" إنما بعثتك ألبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا ال يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان

...، وإن الله نظر إلى أهل »:  وفي الصحيح من حديث عياض بن حمار، قال 

 .(3) «إال... ،األرض، فمقتهم عربهم وعجمهم

وفيه داللة على أن من المقرر شرعا في زمن النبوة الشريف أن المعّول عليه في حفظ القرآن 

 .الكريم هو التلقي والرواية، قبل التدوين والكتابة

حين بعث المصاحف إلى اآلفاق أرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته    عثمان "و

في األكثر األغلب وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر اآلخر عن طريق المبعوث اآلخر 

 .(4)"بالمصحف اآلخر

                                                           
 .2774، حديث رقم 1/122، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، صحيح البخاري (1)

 القاهرة: المطبعة التجارية، دت.، تحقيق: علي محمد الضباع، دط، 1/1، ابن الجزري النشر في القراءات العشر (4)

، 2/4170، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، صحيح مسلم (3)

 .4211حديث رقم 

 م. 1771، بيروت: دار الفكر، 1، ط1/421، محمد عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن  (2)

بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا   علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله 

 .(1)«كما قرأه  انطلق جبريل قرأه النبي 

 .كما نزلت   وال شك أن األصل الرواية، فكل القراءات نزلت، وقرأ بها الصحابة 

يقول:  ، سمعت عمر بن الخطاب »أنه قال :  ،عن عبد الرحمن بن عبد القاريف

 يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله ،سمعت هشام بن حكيم بن حزام

 وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به أقرأنيها ،

، "أرسله": فقلت : إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي ، رسول الله 

هكذا أنزلت ": ، فقرأت، فقال" اقرأ": ، ثم قال لي"هكذا أنزلت": ، فقرأ، قال"اقرأ": ثم قال له

 .(2) «سبعة أحرف، فاقرءوا منه ما تيسرإن القرآن أنزل على 

]سورة   ِّ رث يت ّٰٱ رو بن العالءعمخي األصمعي عن عمه قال قلت ألبي وعن ابن أ

في موضع أيعرف  [172]سورة الصافات:   ِّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ في موضع [113الصافات: 

ل فيمن مضى كبقهذا فقال ما يعرف إال أن يسمع من المشايخ األولين، قال وقال أبو عمرو إنما نحن 

 .(3)في أصول نخل طوال

رية( ؟ قال: بنو تميم، قلت: أيهما أكثر )الداني( وقال األصمعى: قلت ألبي عمرو : من يقول )م 

رية(  .(4)؟ قال كذلك أقرئتها هناك، يعني بالحجازقرأت )ِمرية(قلت فألي شيء  ،من العرب؟ قال: )م 

                                                           
 .1، باب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم: قال الشيخ...، حديث رقم صحيح البخاري (1)

 .4217، حديث رقم 3/144كتاب الخصومات، باب كالم الخصوم بعضهم في بعض،  ،صحيح البخاري (4)

، القاهرة: مصر، 4، ابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، تحقيق: د. شوقي ضيف، طكتاب السبعة في القراءات (3)

 هـ.1277

تحقيق: د. مروان العطية، د. محسن خرابة،  ،130، السخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمد صجمال القراء وكمال اإلقراء (2)

 م.1770هـ، 1212، بيروت: دار المأمون للتراث، 1ط
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، وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من وتقديم وتأخير وغير ذلك

 .(1)األحرف السبعة

ومعروف أن الكتابة في مصحف عثمان تخلو من النقط والشكل، "قال الدكتور شوقي ضيف: 

 ، وهو خلو جعل خط هذا المصحف يستوعب جميع القراءات المتواترة عن الرسول 

وقد تبادر إلى أذهان بعض المستشرقين والطاعنين على القرآن أن هذه القراءات إنما ترجع إلى طبيعة 

  ِّحضّٰالخط المصحف العثماني، المجرد من اإلعجام والشكل، فإذا من القراء مثال من يقرأ 
 يف ّٰٱأو يقرأ  ،[10]سورة األعراف:  أو )نشرا(  ِّ حط ّٰٱأو يقرأ  ،[72]سورة النساء:   أو )فتثبتوا(
(  ِّىق ل  ل( أو )ما ت نز   .[2]سورة الحجر: آية  أو )ما َتنَز 

، إنما هي روايات وهذه القراءات وما يماثلها ليست اجتهادا في قراءة خط المصحف العثماني

 . "(2) نقلت بالتواتر عن الرسول 

وجود كلمات في المصحف متشابهة الرسم،  ومما يدل على أن األصل في القراءة الرواية،

  فيختلف القراء في كلمة، ويجمعون على قراءة واحدة لألخرى.

 :وقوله تعالى، [41]سورة آل عمران:   ِّىث نث مث زث ّٰٱ قوله تعالى:كوذلك 

 .[4]سورة الناس:   ِّرث يتّٰٱ

)َملِك(، فالقراء أجمعوا على قراءة )مالك الملك(، باأللف بعد الميم، مع احتمالها لـ 

 وأجمعوا على قراءة )ملك الناس(، بغير ألف بعد الميم، مع احتمالها لـ )مالك(.

                                                           
 .هـ1247يروت: دار الكتب العلمية، ، ب1، ابن الجزري، طمنجد المقرئين ومرشد الطالبين  (1)
 هـ.1277، القاهرة: دار المعارف، 3تحقيق د. شوقي ضيف، ط، 14، ابن مجاهد صالسبعة في القراءات (4)

مع المصحف  (2)شهابأبي غيرة بن مع المصحف المكى، والم (1)فكان عبد الله بن السائب"

مع المصحف  ( 4)مع المصحف الكوفى، وعامر بن قيس ( 3)بو عبد الرحمن السلمىأالشامي و

 .(5)وأمر زيد بن ثابت أن يقرئ الناس بالمدني البصري

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف "

العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من األحرف السبعة فقط جامعة للعرضة األخيرة التي 

 متضمنة لها لم تترك حرفا منها. على جبرائيل    عرضها النبي

ألن األحاديث الصحيحة واآلثار المشهورة  ;الذي يظهر صوابه)قلت(: وهذا القول هو 

 .(6)المستفيضة تدل عليه وتشهد له

 المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة األخيرة، وما صح عن النبي فكانت كتابة 

   واستفاض دون ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشذوذ واآلحاد من زيادة، وإبدال

                                                           
عبد الله بن السائب القرشي، المخزومي، المكي، مقرئ مكة، وله صحبة ورواية، عداده في صغار الصحابة، قرأ على أبي بن   (1)

 بتصرف. 377: 3/322 سير أعالم النبالء.. مات في إمارة ابن الزبير. . كعب، وحدث عنه وعن عمر 

المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي الشامي، أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان، وأخذ عنه عبد  (4)

الله بن عامر، وقال الحافظ الذهبي: وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية، وال يكاد ي عرف إال من قراءة ابن عامر عليه... توفي 

 . 4/371البن الجزري  غاية النهاية في طبقات القراءتسعون سنة. سنة إحدى وتسعين، وله 

قرأ القرآن وجوده، ومهر  ،عبد الله بن حبيب، مقرئ الكوفة، اإلمام العلم، من أوالد الصحابة، مولده في حياة النبي  (3)

ير سسجد األعظم أربعين سنة، توفي زمن الحجاج. فيه، وعرض على عثمان، وعلى علّي وابن مسعود، وكان يقرئ الناس في الم

 .2/410 أعالم النبالء

عامر بن عبد قيس التميمي العنبري البصري، روى عن عمر وسلمان، رآه كعب األحبار فقال: هذا راهب هذه األمة، كان ي قرئ   (2)

 وما بعدها. 2/11للذهبي  سير أعالم النبالءالناس، توفي زمن معاوية. 

 م.1721هـ، 1311، الحجاز: مطبعة الفتح بجدة، 1، ط01، محمد طاهر الكردي صالقرآن الكريمتاريخ  (1)

 .1/3، ابن الجزري النشر في القراءات العشر  (1)
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

، وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من وتقديم وتأخير وغير ذلك

 .(1)األحرف السبعة

ومعروف أن الكتابة في مصحف عثمان تخلو من النقط والشكل، "قال الدكتور شوقي ضيف: 

 ، وهو خلو جعل خط هذا المصحف يستوعب جميع القراءات المتواترة عن الرسول 

وقد تبادر إلى أذهان بعض المستشرقين والطاعنين على القرآن أن هذه القراءات إنما ترجع إلى طبيعة 

  ِّحضّٰالخط المصحف العثماني، المجرد من اإلعجام والشكل، فإذا من القراء مثال من يقرأ 
 يف ّٰٱأو يقرأ  ،[10]سورة األعراف:  أو )نشرا(  ِّ حط ّٰٱأو يقرأ  ،[72]سورة النساء:   أو )فتثبتوا(
(  ِّىق ل  ل( أو )ما ت نز   .[2]سورة الحجر: آية  أو )ما َتنَز 

، إنما هي روايات وهذه القراءات وما يماثلها ليست اجتهادا في قراءة خط المصحف العثماني

 . "(2) نقلت بالتواتر عن الرسول 

وجود كلمات في المصحف متشابهة الرسم،  ومما يدل على أن األصل في القراءة الرواية،

  فيختلف القراء في كلمة، ويجمعون على قراءة واحدة لألخرى.

 :وقوله تعالى، [41]سورة آل عمران:   ِّىث نث مث زث ّٰٱ قوله تعالى:كوذلك 

 .[4]سورة الناس:   ِّرث يتّٰٱ

)َملِك(، فالقراء أجمعوا على قراءة )مالك الملك(، باأللف بعد الميم، مع احتمالها لـ 

 وأجمعوا على قراءة )ملك الناس(، بغير ألف بعد الميم، مع احتمالها لـ )مالك(.

                                                           
 .هـ1247يروت: دار الكتب العلمية، ، ب1، ابن الجزري، طمنجد المقرئين ومرشد الطالبين  (1)
 هـ.1277، القاهرة: دار المعارف، 3تحقيق د. شوقي ضيف، ط، 14، ابن مجاهد صالسبعة في القراءات (4)

مع المصحف  (2)شهابأبي غيرة بن مع المصحف المكى، والم (1)فكان عبد الله بن السائب"

مع المصحف  ( 4)مع المصحف الكوفى، وعامر بن قيس ( 3)بو عبد الرحمن السلمىأالشامي و

 .(5)وأمر زيد بن ثابت أن يقرئ الناس بالمدني البصري

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف "

العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من األحرف السبعة فقط جامعة للعرضة األخيرة التي 

 متضمنة لها لم تترك حرفا منها. على جبرائيل    عرضها النبي

ألن األحاديث الصحيحة واآلثار المشهورة  ;الذي يظهر صوابه)قلت(: وهذا القول هو 

 .(6)المستفيضة تدل عليه وتشهد له

 المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة األخيرة، وما صح عن النبي فكانت كتابة 

   واستفاض دون ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشذوذ واآلحاد من زيادة، وإبدال

                                                           
عبد الله بن السائب القرشي، المخزومي، المكي، مقرئ مكة، وله صحبة ورواية، عداده في صغار الصحابة، قرأ على أبي بن   (1)

 بتصرف. 377: 3/322 سير أعالم النبالء.. مات في إمارة ابن الزبير. . كعب، وحدث عنه وعن عمر 

المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي الشامي، أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان، وأخذ عنه عبد  (4)

الله بن عامر، وقال الحافظ الذهبي: وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية، وال يكاد ي عرف إال من قراءة ابن عامر عليه... توفي 

 . 4/371البن الجزري  غاية النهاية في طبقات القراءتسعون سنة. سنة إحدى وتسعين، وله 

قرأ القرآن وجوده، ومهر  ،عبد الله بن حبيب، مقرئ الكوفة، اإلمام العلم، من أوالد الصحابة، مولده في حياة النبي  (3)

ير سسجد األعظم أربعين سنة، توفي زمن الحجاج. فيه، وعرض على عثمان، وعلى علّي وابن مسعود، وكان يقرئ الناس في الم

 .2/410 أعالم النبالء

عامر بن عبد قيس التميمي العنبري البصري، روى عن عمر وسلمان، رآه كعب األحبار فقال: هذا راهب هذه األمة، كان ي قرئ   (2)

 وما بعدها. 2/11للذهبي  سير أعالم النبالءالناس، توفي زمن معاوية. 

 م.1721هـ، 1311، الحجاز: مطبعة الفتح بجدة، 1، ط01، محمد طاهر الكردي صالقرآن الكريمتاريخ  (1)

 .1/3، ابن الجزري النشر في القراءات العشر  (1)
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وما شاكله في  "من يغفر لكم"الالم: وأدغم أبو عمرو وحده الراء في ": (1)قال ابن خالويه

 .(2)"القرآن، وهو ضعيف عند البصريين

فالحاصل أن القراءة ال تجري على األفشى في اللغة، واألقيس في العربية، كما قال 

 : (3)الشاطبي

اَل  َتَكفِّ ضَا م  وَنَك َما فِيِه الرِّ َخٌل       َفد  ِقَراءة َمد   (4)َوَما لِِقَياٍس فِي ال 

وقارئ من القراء أنه ربما رجح إمام من األئمة هي األصل والمرجع، ومما يدل على أن الرواية 

صل الصحيح المتالرواية على مرسوم المصحف، فيأخذ باألولى؛ ألنها ثابتة عنده بالنقل  جانَب 

 .  الرسولبقراءة 

 في المصحف ، مع أنها مرسومة(إنما أنا رسول ربك ليهب لكذلك ما روى ورش عن نافع: )

 .(5) [17]سورة مريم:  ِّمم امّٰٱ

                                                           
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي، أصله من همذان، ولكنه دخل بغداد، وأدرك جلة العلماء بها، مثل أبي  (1)

 وفيات األعيانهـ. 307جاهد المقرئ وغيرهما، انتقل إلى بالد الشام واستوطن حلب، وكانت وفاته بها سنة بكر بن األنباري وابن م

 ، تحقيق: إحسان عباس، دط، بيروت: دار صادر، دت.4/107البن خلكان 

دار الشروق،  ، بيروت:2، تحقيق: د. عبد العال مكرم. ط27، ابن خالويه، الحسين بن أحمد صالحجة في القراءات السبعة (4)

 هـ.1271

القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد، اإلمام الحفظة الضرير، أبو محمد الرعيني األندلسي الشاطبي، المقرئ الشهير،  (3)

بق إلى مثلها، ولد في شاطبة سنة ثمان وثالثين وخمسمائة، ودخل بحرز األمانيصاحب القصيدة الموسومة  ، ولم ي لحق فيها، وال س 

بن كثير القرشي  ، ابن كثير، إسماعيل بن عمرطبقات الشافعيينمصر سنة اثنتين وسبعين... وتوفي في القاهرة سنة تسعين وخمسمائة. 

 م.4772، المنصورة مصر: دار الوفاء، 1. ط4/417البصري الدمشقي 

 م.4771هـ، 1241المدينة النبوية: دار الهدى، ، 2، تحقيق: محمد تميم الزعبي، ط47، الشاطبي صحرز األماني ووجه التهاني (2)

 .4/310البن الجزري،  النشر في القراءات العشر (1)

فقرأ عاصم، ، [2]سورة الفاتحة:   ِّين ىن من ّٰٱ واختلفوا في قوله تعالى:

 .(1)والكسائي، ويعقوب، وخلف باأللف مدا، وقرأ الباقون بغير ألف قصرا

الثالث؛ فدل على أن الرواية هي األصل، وهي الكلمة صورتها واحدة في اآليات مع أن 

 الحاكمة في القراءة والتلقي.

ز اللغة   ، أن بعض الكلمات القرآنية تجوِّ ويدل على أن الرواية في كتاب الله هي األصل 

ّراء إال بوجه واحد من هذه الوجوه  .والصناعة النحوية  نطقَها بأوجه مختلفة، ومع هذا لم يقرأ الق 

 ىن من خن حن ّٰٱ( مه) أجمع القراء على ضم الميم من": (2)قال ابن عطية
 .(3)[171]سورة اإلسراء:  ِّيه ىه مه جه ين

ك ث: الضم والفتح والكسر ، ولم يقرأ واحد من القراء "مع أن اللغة تجوز في الميم من م 

 .بضم الميم(، مه) األربعة عشر إال

ويدل على أن الرواية في كتاب الله هي األصل  كذلك، أننا نجد إماما من أئمة اللغة والنحو في 

البصرة، وهو أحد القراء السبعة، أال وهو أبو عمرو بن العالء البصري، ومع ذلك نجده يخالف في 

 قراءته مذهبه أصحابه في النحو. 

                                                           
 .1/401البن الجزري  النشر في القراءات العشر (1)

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية، الفقيه الحافظ المحدث  (4)

، وتوفي بمدينة 221المشهور األديب النحوي الشاعر األندلسي، ألف في التفسير كتابا ضخما أربى فيه على كل متقدم... ولد في عام 

، دط، القاهرة: 327، الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة صتمس في تاريخ رجال أهل األندلسبغية الملهـ. 124لورقة عام 

 م.1710دار الكاتب العربي، 

، بيروت: دار 1، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي، ط3/271، ابن عطية األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3)

، بيروت: 1، تحقيق: الشيخ: عادل عبد الموجود، والشيخ علي معوض، طتفسير البحر المحيطهـ. وانظر: 1244الكتب العلمية، 

 م.4771هـ، 1244دار الكتب العلمية، 
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

وما شاكله في  "من يغفر لكم"الالم: وأدغم أبو عمرو وحده الراء في ": (1)قال ابن خالويه

 .(2)"القرآن، وهو ضعيف عند البصريين

فالحاصل أن القراءة ال تجري على األفشى في اللغة، واألقيس في العربية، كما قال 

 : (3)الشاطبي

اَل  َتَكفِّ ضَا م  وَنَك َما فِيِه الرِّ َخٌل       َفد  ِقَراءة َمد   (4)َوَما لِِقَياٍس فِي ال 

وقارئ من القراء أنه ربما رجح إمام من األئمة هي األصل والمرجع، ومما يدل على أن الرواية 

صل الصحيح المتالرواية على مرسوم المصحف، فيأخذ باألولى؛ ألنها ثابتة عنده بالنقل  جانَب 

 .  الرسولبقراءة 

 في المصحف ، مع أنها مرسومة(إنما أنا رسول ربك ليهب لكذلك ما روى ورش عن نافع: )

 .(5) [17]سورة مريم:  ِّمم امّٰٱ

                                                           
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي، أصله من همذان، ولكنه دخل بغداد، وأدرك جلة العلماء بها، مثل أبي  (1)

 وفيات األعيانهـ. 307جاهد المقرئ وغيرهما، انتقل إلى بالد الشام واستوطن حلب، وكانت وفاته بها سنة بكر بن األنباري وابن م

 ، تحقيق: إحسان عباس، دط، بيروت: دار صادر، دت.4/107البن خلكان 

دار الشروق،  ، بيروت:2، تحقيق: د. عبد العال مكرم. ط27، ابن خالويه، الحسين بن أحمد صالحجة في القراءات السبعة (4)

 هـ.1271

القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد، اإلمام الحفظة الضرير، أبو محمد الرعيني األندلسي الشاطبي، المقرئ الشهير،  (3)

بق إلى مثلها، ولد في شاطبة سنة ثمان وثالثين وخمسمائة، ودخل بحرز األمانيصاحب القصيدة الموسومة  ، ولم ي لحق فيها، وال س 

بن كثير القرشي  ، ابن كثير، إسماعيل بن عمرطبقات الشافعيينمصر سنة اثنتين وسبعين... وتوفي في القاهرة سنة تسعين وخمسمائة. 

 م.4772، المنصورة مصر: دار الوفاء، 1. ط4/417البصري الدمشقي 

 م.4771هـ، 1241المدينة النبوية: دار الهدى، ، 2، تحقيق: محمد تميم الزعبي، ط47، الشاطبي صحرز األماني ووجه التهاني (2)

 .4/310البن الجزري،  النشر في القراءات العشر (1)

فقرأ عاصم، ، [2]سورة الفاتحة:   ِّين ىن من ّٰٱ واختلفوا في قوله تعالى:

 .(1)والكسائي، ويعقوب، وخلف باأللف مدا، وقرأ الباقون بغير ألف قصرا

الثالث؛ فدل على أن الرواية هي األصل، وهي الكلمة صورتها واحدة في اآليات مع أن 

 الحاكمة في القراءة والتلقي.

ز اللغة   ، أن بعض الكلمات القرآنية تجوِّ ويدل على أن الرواية في كتاب الله هي األصل 

ّراء إال بوجه واحد من هذه الوجوه  .والصناعة النحوية  نطقَها بأوجه مختلفة، ومع هذا لم يقرأ الق 

 ىن من خن حن ّٰٱ( مه) أجمع القراء على ضم الميم من": (2)قال ابن عطية
 .(3)[171]سورة اإلسراء:  ِّيه ىه مه جه ين

ك ث: الضم والفتح والكسر ، ولم يقرأ واحد من القراء "مع أن اللغة تجوز في الميم من م 

 .بضم الميم(، مه) األربعة عشر إال

ويدل على أن الرواية في كتاب الله هي األصل  كذلك، أننا نجد إماما من أئمة اللغة والنحو في 

البصرة، وهو أحد القراء السبعة، أال وهو أبو عمرو بن العالء البصري، ومع ذلك نجده يخالف في 

 قراءته مذهبه أصحابه في النحو. 

                                                           
 .1/401البن الجزري  النشر في القراءات العشر (1)

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية، الفقيه الحافظ المحدث  (4)

، وتوفي بمدينة 221المشهور األديب النحوي الشاعر األندلسي، ألف في التفسير كتابا ضخما أربى فيه على كل متقدم... ولد في عام 

، دط، القاهرة: 327، الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة صتمس في تاريخ رجال أهل األندلسبغية الملهـ. 124لورقة عام 

 م.1710دار الكاتب العربي، 

، بيروت: دار 1، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي، ط3/271، ابن عطية األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3)

، بيروت: 1، تحقيق: الشيخ: عادل عبد الموجود، والشيخ علي معوض، طتفسير البحر المحيطهـ. وانظر: 1244الكتب العلمية، 

 م.4771هـ، 1244دار الكتب العلمية، 
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إن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم، وصحت روايتها ": (1)أبي طالب قال مكي بن

عن األئمة، إنما هي جزء من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووافق اللفظ بها خط المصحف، 

رح ما سواه مما يخالف خطه، فقرئ مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه، واط  

، وبعث "  "بذلك لموافقة الخط ال يخرج شيء منها عن خط المصاحب التي نسخها عثمان 

بها إلى األمصار، وجمع المسلمين عليها، ومنع من القراءة بما خالف خطها، وساعده على ذلك 

ن المسلمين بعده. وصارت زهاء اثنى عشر ألفا من الصحابة والتابعين، واتبعه على ذلك جماعة م

 .(2)" يخالفه بدعة وخطأ، وإن صحت ورويتالقراءة عند جميع العلماء بما 

 التي ذكر تبرين أن األحرف السبعةال نزاع بين العلماء المع": (3)وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

بل أول من  ،"قراءات القراء السبعة المشهورة"أن القرآن أنزل عليها ليست هي    النبي 

فإنه أحب  ،وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد ،جمع قراءات هؤالء هو اإلمام أبو بكر بن مجاهد

أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ هذه األمصار الخمسة هي التي خرج 

الظاهرة وسائر العلوم منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من األعمال الباطنة و

فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه األمصار؛ ليكون ذلك موافقا  ،الدينية

                                                           
، ولد سنة خمس وخمسين اإلعرابكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي النحوي المقرئ، صاحب م (1)

وثالثمائة، وأصله من القيران، وسكن قرطبة، وسمع بمكة ومصر من أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، وقرأ عليه القرآن، وكان من 

، 4/472سيوطي والنحاة لل بغية الوعاة في طبقات اللغويينات سنة سبع وثالثين وأربعمائة. أهل التبحر في علوم القرآن والعربية... م

 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دط، صيدا لبنان: المكتبة العصرية، دت.

 دت. ، تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي، دط، القاهرة: دار نهضة مصر،34، مكي بن أبي طالب صاإلبانة عن معاني القراءات (4)

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ابن تيمية، العالمة المفسر الفقيه المجتهد الحافظ  (3) 

.. قال الشيخ شمس الدين: ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا لآليات الدالة على .المحدث شيخ اإلسالم... ولد سنة إحدى وستين وستمائة

وردها منه، وال أشد استحضارا لمتون األحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن، كأن ذلك نصب عينه، المسألة التي ي

د الله , الصفدي، خليل =بن أيبك بن عبالوافي بالوفياتوعلى طرف لسانه... توفي رحمه الله سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. انظر: 

 م.4777هـ، 1247وتركي مصطفى، بيروت: دار إحياء التراث، وما بعدها، تحقيق: أحمد األرناؤوط 0/11

 :تحديد القراءات السبعةن في االمطلب الثالث: قول بروكلم     

 (1)"وابن مجاهد هو أول من حدد القراءات السبعة المتواترة"قال 

 :بروكلمان في تحديد القراءات السبعة شبهةالرد على 

ع ذلك، وأّنى له السبع المتواترة، ولم يدّ ، فابن مجاهد لم ي حدد القراءات شنيعوهذا غلط 

وقد انتشرت أسانيد القراءات في العالم كله، وإنما اختار سبعة من القّراء المشهورين  ذلك؟!

باجتهاده، واختارهم من األقاليم التي كانت فيها المصاحف العثمانية، والتي ن سخ عنها كل 

اختار سبعة قراء؛ ليوافق العدد الذي جاء في حديث المصاحف فيما بعد، فغاية ما فعله ابن مجاهد أنه 

، وإنما أ تي هؤالء من قبل ضعفهم وقلة األحرف السبعة، وليس ألن قراءاتهم هي األحرف السبعة

 بضاعتهم، وتقليد بعضهم بعضا، وعدم تحقيقهم وتحريهم في األبحاث.

 ، الذي أضاف إلى سبعة ابنغلبونثم إن من العلماء من اختار ثمانية من القراء، مثل الطاهر بن 

 .(2)مجاهد قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي

ومن العلماء من جمع العشر، ومنهم من زاد إلى األربع عشرة قراءة، ومنهم من جمع العشر 

 .(3)ت العشر واألربعين الزائدة عليها، كما فعل الهذلي في كتابه الكامل في القراءاوزاد عليها أربعين

                                                           
 .2، 2/3 تاريخ األدب العربي (1)

، جدة: الجمعية الخيرية 1، تحقيق: د. أيمن سويد، ط1/11، ابن غلبون، طاهر بن عبد المنعم التذكرة في القراءات الثمانانظر:  (4)

 م.1771هـ، 1214 لتحفيظ القرآن،

، الهذلي،  يوسف بن علي بن جبارة البسكري، تحقيق: أ.د. عمر يوسف عبد الغني كتاب الكامل في القراءات الخمسينراجع:  (3)

، المدينة النبوية: كرسي يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة، 1حمدان، تغريد محمد عبد الرحمن حمدان، ط

 م.4711هـ،1231
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

إن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم، وصحت روايتها ": (1)أبي طالب قال مكي بن

عن األئمة، إنما هي جزء من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووافق اللفظ بها خط المصحف، 

رح ما سواه مما يخالف خطه، فقرئ مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه، واط  

، وبعث "  "بذلك لموافقة الخط ال يخرج شيء منها عن خط المصاحب التي نسخها عثمان 

بها إلى األمصار، وجمع المسلمين عليها، ومنع من القراءة بما خالف خطها، وساعده على ذلك 

ن المسلمين بعده. وصارت زهاء اثنى عشر ألفا من الصحابة والتابعين، واتبعه على ذلك جماعة م

 .(2)" يخالفه بدعة وخطأ، وإن صحت ورويتالقراءة عند جميع العلماء بما 

 التي ذكر تبرين أن األحرف السبعةال نزاع بين العلماء المع": (3)وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

بل أول من  ،"قراءات القراء السبعة المشهورة"أن القرآن أنزل عليها ليست هي    النبي 

فإنه أحب  ،وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد ،جمع قراءات هؤالء هو اإلمام أبو بكر بن مجاهد

أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ هذه األمصار الخمسة هي التي خرج 

الظاهرة وسائر العلوم منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من األعمال الباطنة و

فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه األمصار؛ ليكون ذلك موافقا  ،الدينية

                                                           
، ولد سنة خمس وخمسين اإلعرابكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي النحوي المقرئ، صاحب م (1)

وثالثمائة، وأصله من القيران، وسكن قرطبة، وسمع بمكة ومصر من أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، وقرأ عليه القرآن، وكان من 

، 4/472سيوطي والنحاة لل بغية الوعاة في طبقات اللغويينات سنة سبع وثالثين وأربعمائة. أهل التبحر في علوم القرآن والعربية... م

 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دط، صيدا لبنان: المكتبة العصرية، دت.

 دت. ، تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي، دط، القاهرة: دار نهضة مصر،34، مكي بن أبي طالب صاإلبانة عن معاني القراءات (4)

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ابن تيمية، العالمة المفسر الفقيه المجتهد الحافظ  (3) 

.. قال الشيخ شمس الدين: ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا لآليات الدالة على .المحدث شيخ اإلسالم... ولد سنة إحدى وستين وستمائة

وردها منه، وال أشد استحضارا لمتون األحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن، كأن ذلك نصب عينه، المسألة التي ي

د الله , الصفدي، خليل =بن أيبك بن عبالوافي بالوفياتوعلى طرف لسانه... توفي رحمه الله سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. انظر: 

 م.4777هـ، 1247وتركي مصطفى، بيروت: دار إحياء التراث، وما بعدها، تحقيق: أحمد األرناؤوط 0/11

 :تحديد القراءات السبعةن في االمطلب الثالث: قول بروكلم     

 (1)"وابن مجاهد هو أول من حدد القراءات السبعة المتواترة"قال 

 :بروكلمان في تحديد القراءات السبعة شبهةالرد على 

ع ذلك، وأّنى له السبع المتواترة، ولم يدّ ، فابن مجاهد لم ي حدد القراءات شنيعوهذا غلط 

وقد انتشرت أسانيد القراءات في العالم كله، وإنما اختار سبعة من القّراء المشهورين  ذلك؟!

باجتهاده، واختارهم من األقاليم التي كانت فيها المصاحف العثمانية، والتي ن سخ عنها كل 

اختار سبعة قراء؛ ليوافق العدد الذي جاء في حديث المصاحف فيما بعد، فغاية ما فعله ابن مجاهد أنه 

، وإنما أ تي هؤالء من قبل ضعفهم وقلة األحرف السبعة، وليس ألن قراءاتهم هي األحرف السبعة

 بضاعتهم، وتقليد بعضهم بعضا، وعدم تحقيقهم وتحريهم في األبحاث.

 ، الذي أضاف إلى سبعة ابنغلبونثم إن من العلماء من اختار ثمانية من القراء، مثل الطاهر بن 

 .(2)مجاهد قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي

ومن العلماء من جمع العشر، ومنهم من زاد إلى األربع عشرة قراءة، ومنهم من جمع العشر 

 .(3)ت العشر واألربعين الزائدة عليها، كما فعل الهذلي في كتابه الكامل في القراءاوزاد عليها أربعين

                                                           
 .2، 2/3 تاريخ األدب العربي (1)

، جدة: الجمعية الخيرية 1، تحقيق: د. أيمن سويد، ط1/11، ابن غلبون، طاهر بن عبد المنعم التذكرة في القراءات الثمانانظر:  (4)

 م.1771هـ، 1214 لتحفيظ القرآن،

، الهذلي،  يوسف بن علي بن جبارة البسكري، تحقيق: أ.د. عمر يوسف عبد الغني كتاب الكامل في القراءات الخمسينراجع:  (3)

، المدينة النبوية: كرسي يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة، 1حمدان، تغريد محمد عبد الرحمن حمدان، ط

 م.4711هـ،1231
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 قول بروكلمان في القراءات الشاذة: الرابع: المطلب     

كما أنه ]يقصد ابن مجاهد[ حّرم قراءة القرآن بروايات ": "بروكلمانكارل "المستشرق قال 

عبد الله بن مسعود، وأ بي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وهي الروايات التي كانت مستخدمة قبل 

 .(1)"أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد، 

 :بروكلمان في القراءات الشاذة شبهة الرد على

رضوان -أن ابن مجاهد حّرم قراءة ابن مسعود، وأ بّي وعليٍّ  "بروكلمان"وأما زعم المستشرق 

 ، فغلط فاحش، فاألمة قد أجمعت على المصاحف العثمانية، من زمن عثمان الله عليهم

إلى وقتنا الحاضر، فكلُّ رواية ت خالف هذا الرسم،  الذي أجمع عليه الصحابة، فهي مردودة بهذا 

 جماع، وليس بفعل ابن مجاهد كما زعم.اإل

يا أيها الناس ال "يقول:    ولذلك جاء عن سويد بن غفلة أنه سمع عليا بن أبي طالب 

 تغلوا في عثمان وال تقولوا له إال خيرا ]أو قولوا له خيرا[ في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله

ما فعل الذي فعل في المصاحف إال عن مأل منا جميعا، فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني 

أن  قال: نرىأن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا، قلنا: فما ترى؟ 

رأيت قال: قلنا : فنعم ما  ،نجمع الناس على مصحف واحد، فال تكون فرقة، وال يكون اختالف

فقيل: أي الناس أفصح، وأي الناس أقرأ؟ قالوا : أفصح الناس سعيد بن العاص، وأقرأهم زيد بن 

قال: قال علي: والله " آلخر ففعال وجمع الناس على مصحفثابت، فقال: ليكتب أحدهما ويمل ا

 .(2)"لو وليت لفعلت مثل الذي فعل

                                                           
 .2، 2/3 تاريخ األدب العربي (1)

. تحقيق: محمد بن عبده، دط، القاهرة: 00، حديث رقم 72ص، ابن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن األشعث كتاب المصاحف (4)

 م.4774هـ، 1243الفاروق الحديثة، 

ال العتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي  ،لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن

 .(1)"قرأ بغير قراءتهمال يجوز أن ي   الحروف السبعة أو أن هؤالء السبعة المعينين هم الذين

وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسير ...": ( 2)وقال أبو حيان األندلسي

والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قراءات األئمة السبعة إال نزر من كثر، وقطرة من 

ذا الشاطبية والعنوان فيعتقد أن السبعة محصورة في هقطر، وينشأ الفقيه الفروعي فال يرى إال مثل 

من  (3)ةٍ بَ غ  فقط، ومن كان له اطالع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة )كث  

 .(4)"دأماء وتربة في بهماء(

 فالقرآن المجيد نزل على سبعة أحرف؛ تيسيرا على هذه األمة، وزيادة في جماله وجالله.

... إن هذا القرآن »:   من حديث المسور بن مخرمة، قال كما سبق ح الصحيففي 

 .(5)«فاقرءوا ما تيسر منه ،أنزل على سبعة أحرف

                                                           
، طبعة مجمع الملك فهد، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة 13/377، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى (1)

 .1/37، ابن الجزري النشر في القراءات العشرم. وانظر: 1771هـ، 1211المصحف الشريف، 

د بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اإلمام أثير الدين أبو حيان األندلسي الغرناطي، نحوي عصره ولغويه ومفسره محم (4)

ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، ولد بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة سنة أربع وخمسين وستمائة... توفي سنة خمس وأربعين 

 .1/427للسيوطي  لنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين واوسبعمائة. 

، 1/172، الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشيباني والًء مجمع األمثالالثغبة: مناقع الماء على الصفا. الدأماء: البحر. انظر:  (3)

 م.1702هـ، 1372. تحقيق: إبراهيم اإلبياري، محمد خلف أحمد، دط، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 307

  . 1/21، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف النشر في القراءات العشر (2)

  .2774، حديث رقم 1/122، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، صحيح البخاري (1)
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

 قول بروكلمان في القراءات الشاذة: الرابع: المطلب     

كما أنه ]يقصد ابن مجاهد[ حّرم قراءة القرآن بروايات ": "بروكلمانكارل "المستشرق قال 

عبد الله بن مسعود، وأ بي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وهي الروايات التي كانت مستخدمة قبل 

 .(1)"أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد، 

 :بروكلمان في القراءات الشاذة شبهة الرد على

رضوان -أن ابن مجاهد حّرم قراءة ابن مسعود، وأ بّي وعليٍّ  "بروكلمان"وأما زعم المستشرق 

 ، فغلط فاحش، فاألمة قد أجمعت على المصاحف العثمانية، من زمن عثمان الله عليهم

إلى وقتنا الحاضر، فكلُّ رواية ت خالف هذا الرسم،  الذي أجمع عليه الصحابة، فهي مردودة بهذا 

 جماع، وليس بفعل ابن مجاهد كما زعم.اإل

يا أيها الناس ال "يقول:    ولذلك جاء عن سويد بن غفلة أنه سمع عليا بن أبي طالب 

 تغلوا في عثمان وال تقولوا له إال خيرا ]أو قولوا له خيرا[ في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله

ما فعل الذي فعل في المصاحف إال عن مأل منا جميعا، فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني 

أن  قال: نرىأن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا، قلنا: فما ترى؟ 

رأيت قال: قلنا : فنعم ما  ،نجمع الناس على مصحف واحد، فال تكون فرقة، وال يكون اختالف

فقيل: أي الناس أفصح، وأي الناس أقرأ؟ قالوا : أفصح الناس سعيد بن العاص، وأقرأهم زيد بن 

قال: قال علي: والله " آلخر ففعال وجمع الناس على مصحفثابت، فقال: ليكتب أحدهما ويمل ا

 .(2)"لو وليت لفعلت مثل الذي فعل

                                                           
 .2، 2/3 تاريخ األدب العربي (1)

. تحقيق: محمد بن عبده، دط، القاهرة: 00، حديث رقم 72ص، ابن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن األشعث كتاب المصاحف (4)

 م.4774هـ، 1243الفاروق الحديثة، 

ال العتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي  ،لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن

 .(1)"قرأ بغير قراءتهمال يجوز أن ي   الحروف السبعة أو أن هؤالء السبعة المعينين هم الذين

وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسير ...": ( 2)وقال أبو حيان األندلسي

والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قراءات األئمة السبعة إال نزر من كثر، وقطرة من 

ذا الشاطبية والعنوان فيعتقد أن السبعة محصورة في هقطر، وينشأ الفقيه الفروعي فال يرى إال مثل 

من  (3)ةٍ بَ غ  فقط، ومن كان له اطالع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة )كث  

 .(4)"دأماء وتربة في بهماء(

 فالقرآن المجيد نزل على سبعة أحرف؛ تيسيرا على هذه األمة، وزيادة في جماله وجالله.

... إن هذا القرآن »:   من حديث المسور بن مخرمة، قال كما سبق ح الصحيففي 

 .(5)«فاقرءوا ما تيسر منه ،أنزل على سبعة أحرف

                                                           
، طبعة مجمع الملك فهد، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة 13/377، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى (1)

 .1/37، ابن الجزري النشر في القراءات العشرم. وانظر: 1771هـ، 1211المصحف الشريف، 

د بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اإلمام أثير الدين أبو حيان األندلسي الغرناطي، نحوي عصره ولغويه ومفسره محم (4)

ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، ولد بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة سنة أربع وخمسين وستمائة... توفي سنة خمس وأربعين 

 .1/427للسيوطي  لنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين واوسبعمائة. 

، 1/172، الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشيباني والًء مجمع األمثالالثغبة: مناقع الماء على الصفا. الدأماء: البحر. انظر:  (3)

 م.1702هـ، 1372. تحقيق: إبراهيم اإلبياري، محمد خلف أحمد، دط، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 307

  . 1/21، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف النشر في القراءات العشر (2)

  .2774، حديث رقم 1/122، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، صحيح البخاري (1)
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 قول بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ:: المطلب الخامس     

م( على محمد بن 732\ هـ344]يعني ابن مجاهد[ حكم )في سنة : كما أنه "بروكلمان"قال 

م( بأن يرجع عما كان  711\ هـ312م والمتوفى سنة  202\ هـ411مقسم العطار )المولود سنة 

يفعله، ذلك أنه كان يعلم قراءة النص العثماني للقرآن طبقا لقواعد نحوية يختارها كما يريد، ولم 

هـ 342يعلنه بناء على رواية. وقد تسبب كذلك في محاكمة محمد بن أحمد بن َشنَب وذ )المتوفى سنة 

 (1) .بن كعب تي ابن مسعود وأ بّي م( ألنه خالف رواية عثمان للقرآن، بناء على رواي737\

 :بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ شبهة الرد على

آفات المستشرقين، حيث إنهم يرجعون إلى الشاذ والضعيف، آفة من غلط فاحش، وهذا 

 ويتركون الصحيح والمجمع عليه تارة، ويجهلون معناه تارة أخرى. ويبنون عليه أحكاما،

فع أمرهما إلى  فزعمه أن ابن مجاهد حكم عليهما، فغير صحيح، فإن ابن مجاهد لّما ر 

قد لكل واحد منهما مجلٌس، حضره الفقهاء والقّراء، كان  وغلبهم  ممن ناظرهم السلطان، وع 

 ، بل إنه هو الذي شفع البن مقسم بعد توبته.بالحجج والبراهين

م العطار[ قد سلك مذهب ابن َشنَب وذ، الذي أ نكر .. وكان ]ابن مقس.قال أبو عمرو الداني:

.. واختار حروفا خالف فيها العامة؛ فنوظر عليها فلم يكن .عليه؛ فحمل الناس عليه لذلك. قال:

قف للضرب، وسأل ابن مجاهد أن َيدرأ عنه ذلك  عنده حجة، فاست تيب فرجع عن اختياره بعد أن و 

 نة ٌَكِمن ِة ابن مجاهد.م فدرأ عنه، فكان يقول: ما ألحد علي  

ثم رجع بعد موت ابن مجاهد إلى قوله، فكان ي نسب إلى أن كل قراءة توافق خط المصحف، 

فالقراءة جائزة، وإن لم يكن لها مادة... ومما ط عن عليه أنه عمد إلى حروف من القرآن فخالف 

عربية، وشاع ذلك عنه، فأ نكر اإلجماع فيها، فقرأها وأقرأها على وجوه، ذكر أنها تجوز في اللغة وال

                                                           
 .2، 2/3 تاريخ األدب العربي (1)

وال يقرؤون  يقرؤون بهذه الروايات المسلمين كانوايشعر أن  السابق "بروكلمان"فقول 

   وهذا غلط فاحش، فهي من ضمن روايات كثيرة وأحرف أقرأ بها رسول الله ، بغيرها

، وعلى كل حال، فإجماع ، قبل العرضة األخيرة، والتي ن سخ فيها شيء من تلك الرواياتأصحابه

 حاكٌم على كل خالف وشذوذ.   في عهد عثمان    الصحابة 

ثيرا من القراءات السبعة المشهورة، والتي سبعها ابن مجاهد، تنتهي أسانيدها إلى كما أن ك

لي بن أبي طالب رضوان الله أناس من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبّي بن كعب، وع

 .(1)عليهم

                                                           
 وما بعدها. 1/111البن الجزري  النشر في القراءات العشر (1)
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

 قول بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ:: المطلب الخامس     

م( على محمد بن 732\ هـ344]يعني ابن مجاهد[ حكم )في سنة : كما أنه "بروكلمان"قال 

م( بأن يرجع عما كان  711\ هـ312م والمتوفى سنة  202\ هـ411مقسم العطار )المولود سنة 

يفعله، ذلك أنه كان يعلم قراءة النص العثماني للقرآن طبقا لقواعد نحوية يختارها كما يريد، ولم 

هـ 342يعلنه بناء على رواية. وقد تسبب كذلك في محاكمة محمد بن أحمد بن َشنَب وذ )المتوفى سنة 

 (1) .بن كعب تي ابن مسعود وأ بّي م( ألنه خالف رواية عثمان للقرآن، بناء على رواي737\

 :بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ شبهة الرد على

آفات المستشرقين، حيث إنهم يرجعون إلى الشاذ والضعيف، آفة من غلط فاحش، وهذا 

 ويتركون الصحيح والمجمع عليه تارة، ويجهلون معناه تارة أخرى. ويبنون عليه أحكاما،

فع أمرهما إلى  فزعمه أن ابن مجاهد حكم عليهما، فغير صحيح، فإن ابن مجاهد لّما ر 

قد لكل واحد منهما مجلٌس، حضره الفقهاء والقّراء، كان  وغلبهم  ممن ناظرهم السلطان، وع 

 ، بل إنه هو الذي شفع البن مقسم بعد توبته.بالحجج والبراهين

م العطار[ قد سلك مذهب ابن َشنَب وذ، الذي أ نكر .. وكان ]ابن مقس.قال أبو عمرو الداني:

.. واختار حروفا خالف فيها العامة؛ فنوظر عليها فلم يكن .عليه؛ فحمل الناس عليه لذلك. قال:

قف للضرب، وسأل ابن مجاهد أن َيدرأ عنه ذلك  عنده حجة، فاست تيب فرجع عن اختياره بعد أن و 

 نة ٌَكِمن ِة ابن مجاهد.م فدرأ عنه، فكان يقول: ما ألحد علي  

ثم رجع بعد موت ابن مجاهد إلى قوله، فكان ي نسب إلى أن كل قراءة توافق خط المصحف، 

فالقراءة جائزة، وإن لم يكن لها مادة... ومما ط عن عليه أنه عمد إلى حروف من القرآن فخالف 

عربية، وشاع ذلك عنه، فأ نكر اإلجماع فيها، فقرأها وأقرأها على وجوه، ذكر أنها تجوز في اللغة وال

                                                           
 .2، 2/3 تاريخ األدب العربي (1)

وال يقرؤون  يقرؤون بهذه الروايات المسلمين كانوايشعر أن  السابق "بروكلمان"فقول 

   وهذا غلط فاحش، فهي من ضمن روايات كثيرة وأحرف أقرأ بها رسول الله ، بغيرها

، وعلى كل حال، فإجماع ، قبل العرضة األخيرة، والتي ن سخ فيها شيء من تلك الرواياتأصحابه

 حاكٌم على كل خالف وشذوذ.   في عهد عثمان    الصحابة 

ثيرا من القراءات السبعة المشهورة، والتي سبعها ابن مجاهد، تنتهي أسانيدها إلى كما أن ك

لي بن أبي طالب رضوان الله أناس من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبّي بن كعب، وع

 .(1)عليهم

                                                           
 وما بعدها. 1/111البن الجزري  النشر في القراءات العشر (1)
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حضره الفقهاء والقراء : وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد قال اإلمام ابن الجزري

وأجمعوا على منعه، وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو 

بكر الخطيب في تاريخ بغداد، وأشرنا إليه في الطبقات، ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق 

 .(1)"مد عليهوهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه وال ركن وثيق في األداء يعت

لم يأت بشيء جديد، وال حكم فريد، بل كان على ما  ، وابن مجاهد قلت: 

كانت عليه األمة من اإلجماع على القراءات الصحيحة المعتبرة المتلقاة بالقبول، والتي 

 ،هما من شذ  عن اإلجماع توافق الرسم والرواية، ومحمد بن مقسم العطار وابن َشنَب وذ

 بغض النظر عما سبق. بآرائهما،وقرءا 

 

 
  

                                                           
 .1/10، ابن الجزري القراءات العشرالنشر في  (1)

عليه فارتفع األمر إلى السلطان، فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء والقراء، فأذعن بالتوبة، وكتب 

 محضر توبته، وقيل إنه لم ينزع عن تلك الحروف، وكان ي قرئ بها إلى آخر وفاته.

بدعة،  سم[ بقيله ذلك.. فابتدع ]يعني ابن مق.وقال أبو طاهر بن أبي هاشم في كتاب البيان:

ضل بها عن قصد السبيل، وأورط نفسه في منزلة عظمت بها جنايته على اإلسالم وأهله، وحاول 

إلحاق كتاب الله من الباطل ما ال يأتيه من بين يديه وال من خلفه؛ إذ جعل ألهل اإللحاد في دين الله، 

هة والبحث واالستخراج باآلراء، بسبب رأيه طريقا إلى مغالطة أهل الحق، بتخيير القراءات من ج

 .(1)دون االعتصام والتمسك باألثر

كل قراءة وافقت المصحف ووجهًا في  ويذكر عنه أنه كان يقول أن"قال اإلمام ابن الجزري: 

قف للضرب فتاب ورجع،  قد له مجلس وو  العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند، وأنه ع 

وهذا غير ما كان بنحوه ابن َشنَب وذ فإنه كان يعتمد على السند وإن خالف المصحف وهذا يعتمد على 

 (2). بيةخالف النقل واتفقا على موافقة العر المصحف وإن

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل كالمه من اإلنكار على ابن َشنَب وذ الذي كان يقرأ "

بالشواذ في الصالة في أثناء المائة الرابعة، وجرت له قصة مشهورة، فإنما كان ذلك في القراءات 

يكن عالما بها، الشاذة الخارجة عن المصحف ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم 

أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بالد اإلسالم بالمغرب، أو غيره لم يتصل به بعض هذه 

القراءات فليس له أن يقرأ بما ال يعلمه، فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها اآلخر عن 

 .(3)"األول

                                                           
، بيروت: دار الكتب 1، ط102، 103، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان صمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (1)

 م.1770هـ، 1210العلمية، 

 هـ.1274، بيروت: دار الكتب العلمية، 3، ط4/142، غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري (4)

 ، القاهرة: المطبعة التجارية.1، دط، ط1/27، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف النشر في القراءات العشر (3)
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«
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بدعة،  سم[ بقيله ذلك.. فابتدع ]يعني ابن مق.وقال أبو طاهر بن أبي هاشم في كتاب البيان:
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إلحاق كتاب الله من الباطل ما ال يأتيه من بين يديه وال من خلفه؛ إذ جعل ألهل اإللحاد في دين الله، 
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كل قراءة وافقت المصحف ووجهًا في  ويذكر عنه أنه كان يقول أن"قال اإلمام ابن الجزري: 

قف للضرب فتاب ورجع،  قد له مجلس وو  العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند، وأنه ع 
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A 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسأله سبحانه أن أكون قد وفقت في عرض وتحليل 

ومناقشة آراء المستشرق بروكلمان حول القراءات القرآنية، إظهارا ونصرة للحق، وبيانا لالنحراف 

 االستشراقي عن المنهج العلمي السليم.

 نتائج من أهمها ما يلي:وقد خلصت من دراستي إلى 

 أهم النتائج:     
قين من المستشربلغ المستشرق الدكتور كارل بروكلمان منزلة متميزة بين أقرانه  -1

األلمان، وكان أكثر اهتمامه بتاريخ األدب العربي، الذي وضع له مصطلحا مغايرا لغيره من 

 المؤلفين، وكثرت مؤلفاته في تاريخ وآداب العرب والعربية.

كارل بروكلمان في مقالته إلى مصادر ثانوية، وغير متخصصة، في  المستشرقرجع  -2

مما له،  معاصرينسابقين عليه، والقراءات وعلوم القرآن، ونقل دون تحقيق عن مستشرقين 

 ريخية.أوقعه في عدة أخطاء علمية وتأ

إلى هقمقلدا من سبأخطأ بروكلمان في معرفة سبب تعدد القراءات القرآنية؛ فعزاه  -3

خلو نص القرآن من الضبط والشكل، واحتماله أوجها إعرابية مختلفة، والصواب عكس 

ما قاله بروكلمان ومن سبقه، فظهور الخط العثماني بالنقط والضبط، كان تابعا للروايات 

 القرآنية.

أخطأ كارل بروكلمان في ظنه أن ابن مجاهد هو من حصر القراءات المتواترة في  -4

اختيار تلقته األمة بالقبول، مع وجود قراءات السبعة ورواتهم، والصحيح أنه  هؤالء القراء

 أخرى.
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«

A 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسأله سبحانه أن أكون قد وفقت في عرض وتحليل 

ومناقشة آراء المستشرق بروكلمان حول القراءات القرآنية، إظهارا ونصرة للحق، وبيانا لالنحراف 

 االستشراقي عن المنهج العلمي السليم.

 نتائج من أهمها ما يلي:وقد خلصت من دراستي إلى 

 أهم النتائج:     
قين من المستشربلغ المستشرق الدكتور كارل بروكلمان منزلة متميزة بين أقرانه  -1

األلمان، وكان أكثر اهتمامه بتاريخ األدب العربي، الذي وضع له مصطلحا مغايرا لغيره من 

 المؤلفين، وكثرت مؤلفاته في تاريخ وآداب العرب والعربية.

كارل بروكلمان في مقالته إلى مصادر ثانوية، وغير متخصصة، في  المستشرقرجع  -2

مما له،  معاصرينسابقين عليه، والقراءات وعلوم القرآن، ونقل دون تحقيق عن مستشرقين 

 ريخية.أوقعه في عدة أخطاء علمية وتأ

إلى هقمقلدا من سبأخطأ بروكلمان في معرفة سبب تعدد القراءات القرآنية؛ فعزاه  -3

خلو نص القرآن من الضبط والشكل، واحتماله أوجها إعرابية مختلفة، والصواب عكس 

ما قاله بروكلمان ومن سبقه، فظهور الخط العثماني بالنقط والضبط، كان تابعا للروايات 

 القرآنية.

أخطأ كارل بروكلمان في ظنه أن ابن مجاهد هو من حصر القراءات المتواترة في  -4

اختيار تلقته األمة بالقبول، مع وجود قراءات السبعة ورواتهم، والصحيح أنه  هؤالء القراء

 أخرى.
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 .القرآن الكريم.1

، مكي بن أبي طالب، تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي، دط، القاهرة: اإلبانة عن معاني القراءات.4

 دار نهضة مصر، دت.

: المدينة النبوية، 1، السيوطي، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، طاإلتقان في علوم القرآن.3

 مجمع الملك فهد، دت.

، رمضان 201، د.حسين نصار، مجلة المنهل، عدد االستشراق بين المصطلح والمفهوم.2

 م، جدة، السعودية.1727هـ، أبريل ومايو 1277ال وشو

، عرض للنظرات وحصر وراقي للمكتوب، علي بن إبراهيم االستشراق في األدبيات العربية.1

هـ، 1212، الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 1ط  ،النملة

 م.1773

، بيروت: 4حمدي زقزوق، ط ، د. محموداالستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري.1

 م.1721هـ، 1271الرسالة، 

حمد تحقيق م ،، الباقالني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسماالنتصار للقرآن.0

 م.4771هـ، 1244، بيروت: دار الفتح، 1عصام القضاة، ط

 .4، 2/1، ط دار المعارف بمصر، تاريخ األدب العربي.2

هـ، 1311، الحجاز: مطبعة الفتح بجدة، 1الكردي، ط ، محمد طاهرتاريخ القرآن الكريم.7

 م.1721

أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجاهد حّرم قراءة غير السبعة، كقراءة عبد الله بن  -5

على حين أن جميع القراءات  ، مسعود، وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، 

 ياتها إلى هؤالء الصحابة الثالثة األجالء.المتواترة في زمننا الحاضر تعود روا

وأخيرا أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجاهد هو من حاكم من قرأ بالشواذ،  -6

 والصحيح أنه ناظرهم، بل شفع لهم بعد توبتهم.

 

 أهم التوصيات:     
القرآن الكريم وعلومه، وبيان ما  عنمراجعة ما كتبه المستشرقون ب بوجووصي الباحث ي

أن وقعوا فيه من أخطاء ناتجة عن ضعف مصادرهم، أو قلة تحقيقهم، أو سوء نياتهم، وال سيما 

 إلسالم ومصادره.ل الغربدراسات هؤالء المستشرقين تشكل تصور 

 

 



59

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«
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 مجمع الملك فهد، دت.

، رمضان 201، د.حسين نصار، مجلة المنهل، عدد االستشراق بين المصطلح والمفهوم.2
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هـ، 1311، الحجاز: مطبعة الفتح بجدة، 1الكردي، ط ، محمد طاهرتاريخ القرآن الكريم.7

 م.1721

أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجاهد حّرم قراءة غير السبعة، كقراءة عبد الله بن  -5

على حين أن جميع القراءات  ، مسعود، وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، 

 ياتها إلى هؤالء الصحابة الثالثة األجالء.المتواترة في زمننا الحاضر تعود روا

وأخيرا أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجاهد هو من حاكم من قرأ بالشواذ،  -6

 والصحيح أنه ناظرهم، بل شفع لهم بعد توبتهم.

 

 أهم التوصيات:     
القرآن الكريم وعلومه، وبيان ما  عنمراجعة ما كتبه المستشرقون ب بوجووصي الباحث ي
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هذلي،  يوسف بن علي بن جبارة البسكري، تحقيق: ، الكتاب الكامل في القراءات الخمسين.41

، المدينة النبوية: 1أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان، تغريد محمد عبد الرحمن حمدان، ط

 م.4711هـ،1231كرسي يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة، 

التميمي، تحقيق: د. ، ابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس كتاب السبعة في القراءات.44

 هـ.1277، القاهرة: مصر، 4شوقي ضيف، ط

، ابن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن األشعث، تحقيق: محمد بن عبده، كتاب المصاحف.43

 م.4774هـ، 1243دط، القاهرة: الفاروق الحديثة، 

 م. 4777هـ، 1241، القاهرة: مكتبة المعارف، 3، مناع القطان، طمباحث في علوم القرآن.42

، الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشيباني والًء، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، مجمع األمثال.41

 م.1702هـ، 1372محمد خلف أحمد، دط، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 

حمد بن عبد الحليم، طبعة مجمع الملك فهد، المدينة المنورة: ، ابن تيمية، أمجموع الفتاوى.41

م. وانظر: النشر في القراءات 1771هـ، 1211مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 .1/37العشر، ابن الجزري 

، ابن عطية األندلسي، تحقيق: عبد السالم عبد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.40

 هـ. 1244ر الكتب العلمية، دا، بيروت: 1الشافي، ط

، جولد زيهر، دط، القاهرة: مكتبة الخانجي، بغداد: مكتبة المثنى، مذاهب التفسير اإلسالمي.42

 م.1711هـ، 1302

، 1عادل عبد الموجود، والشيخ علي معوض، ط، تحقيق: الشيخ: تفسير البحر المحيط.17

 م.4771هـ، 1244بيروت: دار الكتب العلمية، 

، السخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمد، تحقيق: د. مروان جمال القراء وكمال اإلقراء.11

 م.1770هـ، 1212، بيروت: دار المأمون للتراث، 1محسن خرابة، ط العطية، د.

، ابن خالويه، الحسين بن أحمد، تحقيق: د. عبد العال مكرم. الحجة في القراءات السبعة.14

 هـ.1271، بيروت: دار الشروق، 2ط

، المدينة النبوية: دار 2، الشاطبي، تحقيق: محمد تميم الزعبي، طحرز األماني ووجه التهاني.13

 م.4771هـ، 1241لهدى، ا

، يوهان فوك، ترجمة د.سعيد حسن الدراسات العربية في أوروبا حتى مطلع القرن العشرين.12

 م.4771، القاهرة: زهراء الشرق، 1بحيري، د.محسن الدمرداش، ط
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، 12، مجلة الهالل، مجلد االستشراق األلماني ماضيه ومستقبلهصالح الدين المنجد، .10
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 هـ.1274ار الكتب العلمية، ، بيروت: د3، ابن الجزري، طغاية النهاية في طبقات القراء.12

م. الموسوعة 1774، بيروت: دار العلم للماليين، 1، منير البعلبكي، طقاموس أعالم المورد.17

 م.1777هـ، 1217، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة، 4، ط10/312العالمية 
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 القاهرة: دار المعارف، دت.، 4، عباس حسن، طالنحو الوافي.37

، القاهرة: 1، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، دط، طالنشر في القراءات العشر.27

 المطبعة التجارية.

 

 

، د. رائد أمير عبد الله، المستشرقون األلمان وجهودهم تجاه المخطوطات العربية اإلسالمية.47

اب، جامعة الموصل، العراق. ونشر في بحث تقدم به الباحث إلى قسم الفلسفة، كلية اآلد

 م.4712هـ، 1231، المجلد الثامن، 11/1مجلة كلية العلوم اإلسالمية، العدد 

 م.1712، القاهرة: دار المعارف، 3، نجيب العقيقي، طالمستشرقون.37

، 1، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، طمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار.31

 م.1770هـ، 1210العلمية،  بيروت: دار الكتب

،  الرياض: 1، أ.د خالد القاسم، طمفتريات وأخطاء دائرة المعارف اإلسالمية االستشراقية.34

 م.4717-1231دار الصميعي للنشر 

هـ، 1377، ابن فارس، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، بيروت: دار الفكر، مقاييس اللغة.33

 م.1707

 ، مصطفى الشكعة، جامعة الدول العربية،ربية اإلسالميةمناهج المستشرقين في الدراسات الع.32

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمناسبة االحتفاء بالقرن الخامس عشر الهجري، 

 م.1721

، بيروت: دار الفكر، 1، محمد عبد العظيم الزرقاني، طمناهل العرفان في علوم القرآن.31

 م. 1771

هـ، 1247، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، ابن الجزري، طمنجد المقرئين ومرشد الطالبين.31

 م.1777

، قطر مطابع 1، سلسلة كتاب األمة طالمنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ اإلسالمي.30

 هـ.1211مؤسسة الخليج، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، ربيع الثاني

 م.1773ت: دار العلم للماليين، ، بيرو3، د. عبد الرحمن بدوي، طموسوعة المستشرقين.32
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أحكام التجويد
بني التحديد للداني والتمهيد البن اجلزري

)دراسة وصفية مقارنة(

د. أمحد بن عبد اهلل سليماين
األستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية

                aads99@gmail.com



66 

 
 موضوع البحث:      

ين مشهوورين مهن علمهال القهتالاق القت؛نيهة  لم  التجويد لع  دراسة مقارنة بين كتابين في علم 

 هه(.388)ق:  هه(، واإلمام ابن الجزري444هما: اإلمام أبي عمتو الداني )ق: 

 ف البحث:اهدأ      
 د اإلمام أبي عمتو الداني واإلمام ابن الجزري في علم التجويد.وإبتاز جو 

 الوصفية المقارنة في علم التجويد، وأنوها    فتح اآلفاق أمام الباحثين  للعناية بالدراساق

 تقل أهمية عن التأليف والتحقيق.

 مشكلة البحث:      
 :ما يأتياإلجابة ع

  علم التجويد؟ تأسيساإلمام الداني في  أثتما 

  الداني في هذا العلم؟اإلمام استفادة اإلمام ابن الجزري من مؤلفاق  ىمدما 

  الجزري من فوائد مومة في علم التجويد؟ما الذي أضافه اإلمام ابن 

 نتائج البحث:      
  وإرسال دعائمه.علم التجويدبيان سبق اإلمام الداني في وضع قواعد ، 

 وتحقيق مسائله، وإضافة الفوائد الكثيهتة علم التجويد اإلمام ابن الجزري في تطويت أثت ،

 التي أفاد منوا الباحثون من بعده.

  الة )المفتاحية(:الكلمات الد        
 ابن الجزري. –الداني  –التمويد  –التحديد  –التجويد 
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 موضوع البحث:      

ين مشهوورين مهن علمهال القهتالاق القت؛نيهة  لم  التجويد لع  دراسة مقارنة بين كتابين في علم 

 هه(.388)ق:  هه(، واإلمام ابن الجزري444هما: اإلمام أبي عمتو الداني )ق: 

 ف البحث:اهدأ      
 د اإلمام أبي عمتو الداني واإلمام ابن الجزري في علم التجويد.وإبتاز جو 

 الوصفية المقارنة في علم التجويد، وأنوها    فتح اآلفاق أمام الباحثين  للعناية بالدراساق

 تقل أهمية عن التأليف والتحقيق.

 مشكلة البحث:      
 :ما يأتياإلجابة ع

  علم التجويد؟ تأسيساإلمام الداني في  أثتما 

  الداني في هذا العلم؟اإلمام استفادة اإلمام ابن الجزري من مؤلفاق  ىمدما 

  الجزري من فوائد مومة في علم التجويد؟ما الذي أضافه اإلمام ابن 

 نتائج البحث:      
  وإرسال دعائمه.علم التجويدبيان سبق اإلمام الداني في وضع قواعد ، 

 وتحقيق مسائله، وإضافة الفوائد الكثيهتة علم التجويد اإلمام ابن الجزري في تطويت أثت ،

 التي أفاد منوا الباحثون من بعده.

  الة )المفتاحية(:الكلمات الد        
 ابن الجزري. –الداني  –التمويد  –التحديد  –التجويد 
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F 
 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى 

 :أما بعد أصحابه الطيبين الطاهتين،

، وقهد تكفهل بحف هه نهورا وههدى للنها  رسهوله اممهين فقد أنزل الله القت؛ن الكتيم على

تسووكة ]   ِّنن من زن رن مم ام يل ّٰٱ وصهيانته إلهى قيهام السهاعة فقهال سهبحانه

ت، وحفه  ألفاههه على صيانة نصه من التبديل والتغييمنصبًا وقد كان حف ه بادئ ذي بدل  ،[9:حجرام

 من اللحن والخطأ.

استنباط قواعد التجويهد وأحكهام الهتالوة مهن  هالل ومن ث ّم كانت جوود العلمال بارزة في 

تلقيوم ملفاظ القت؛ن وكيفية النطق الصحيح بوا  لفا عن سلف، فأعملوا أذهانوم في تأصهيل ههذه 

مهار ههذا العلهم الشهتيف، فيوا، وكان من أوائهل مهن  اضهوا   القواعد وتبويبوا وكتابة المؤلفاق

بعهده  (، وتتابعتهه444تو الداني المتوفى )مام أبو عموتفننوا في استنباط قواعده ومصطلحاته اإل

 (ههه388المتهوفى) جوود العلمال بال ملل و  كلل، حتى جال  اتمة المحققين اإلمام ابن الجزري

 فأدلى بدلوه في هذا العلم الجليل، مضيفا إلهى جوهود مهن سهبقوه مؤلفهاق مها زال عهالب العلهم

 ينتفعون بوا إلى يوم النا  هذا.

التحديد في اإلتقهان  :فه اإلمام أبو عمتو الداني في علم التجويد كتابه المسمىز ما ألّ ومن أبت

 التجويد.التمويد في علم  :ف اإلمام ابن الجزري كتابهوالتجويد، كما ألّ 

وقد اشتمل الكتابان على مباحث جليلة في هذا العلم، استوعبت جّل مسهائله، ولوهذا رأيهت 

تناول فيه بإيجاز نبذة عن امبواب والمسائل التي تضمنوا الكتابهان، ثهم أن أكتب بحثا عن الكتابين أ

 أجتي مقارنة بينوما، أبين فيوا أهم وجوه ا تفاق وا  تالف بين الكتابين.
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F 
 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى 

 :أما بعد أصحابه الطيبين الطاهتين،

، وقهد تكفهل بحف هه نهورا وههدى للنها  رسهوله اممهين فقد أنزل الله القت؛ن الكتيم على

تسووكة ]   ِّنن من زن رن مم ام يل ّٰٱ وصهيانته إلهى قيهام السهاعة فقهال سهبحانه

ت، وحفه  ألفاههه على صيانة نصه من التبديل والتغييمنصبًا وقد كان حف ه بادئ ذي بدل  ،[9:حجرام

 من اللحن والخطأ.

استنباط قواعد التجويهد وأحكهام الهتالوة مهن  هالل ومن ث ّم كانت جوود العلمال بارزة في 

تلقيوم ملفاظ القت؛ن وكيفية النطق الصحيح بوا  لفا عن سلف، فأعملوا أذهانوم في تأصهيل ههذه 

مهار ههذا العلهم الشهتيف، فيوا، وكان من أوائهل مهن  اضهوا   القواعد وتبويبوا وكتابة المؤلفاق

بعهده  (، وتتابعتهه444تو الداني المتوفى )مام أبو عموتفننوا في استنباط قواعده ومصطلحاته اإل

 (ههه388المتهوفى) جوود العلمال بال ملل و  كلل، حتى جال  اتمة المحققين اإلمام ابن الجزري

 فأدلى بدلوه في هذا العلم الجليل، مضيفا إلهى جوهود مهن سهبقوه مؤلفهاق مها زال عهالب العلهم

 ينتفعون بوا إلى يوم النا  هذا.

التحديد في اإلتقهان  :فه اإلمام أبو عمتو الداني في علم التجويد كتابه المسمىز ما ألّ ومن أبت

 التجويد.التمويد في علم  :ف اإلمام ابن الجزري كتابهوالتجويد، كما ألّ 

وقد اشتمل الكتابان على مباحث جليلة في هذا العلم، استوعبت جّل مسهائله، ولوهذا رأيهت 

تناول فيه بإيجاز نبذة عن امبواب والمسائل التي تضمنوا الكتابهان، ثهم أن أكتب بحثا عن الكتابين أ

 أجتي مقارنة بينوما، أبين فيوا أهم وجوه ا تفاق وا  تالف بين الكتابين.
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ربوا على النقد العلمي المبني على المنوجية الدقيقة التي   بد منوا في كتابة البحهوث العلميهة، يتد

لهه أن يعيننهي علهى لوذه امسباب و يتها، كانت الحاجة ماسة إلى كتابة هذا البحث، الذي أسأل ال

 .إنجازه وإتمامه

 
 :حدود البحث      

 تنحصت حدود هذا البحث فيما يلي:

بشكل التمويد  بن الجزري والتحديد للداني  ي:الموضوعاق التي تضمنوا كتاباستعتاض  -1

 .موجز

   عقد مقارنة بين الكاتبين وبيان ما بينوما من أوجه ا تفاق وأوجه ا  تالف. -2

 

 :الدراسات السابقة      
جهد مهن قهام بدراسهة د البحث والتنقيب فيما تحت يدّي من البحوث والمؤلفاق لم أبع

يسيتة جهالق فهي مقدمهة التحقيهق وصفية  نبذةإ   مقارنة بين كتاب التحديد والتمويد،وصفية 

وكذلك الدكتور على حسين البواب في تحقيقهه  لكتاب التحديد للداني للدكتور  انم قدوري،

 .لكتاب التمويد  بن الجزري

وهناك دراسة كتبوا الدكتور محمهد فهوزان العمهت والهدكتور كامهل سهعود العنهزي عهن 

 .التنبيواق المستفادة من كتاب التحديد للداني وشتحه للقصيدة الخاقانية

  

 

 :وأسباب اختياره الموضوعأهمية       

وعمليها، إذ ههي ال القت؛ن الكتيم، وضتورة إتقانوم لوا ن تيها أهمية علم التجويد  لقت   أوال:

النبههي  كههتيم بطتيقههة صههحيحة، كمهها أ ههذ مههن ف ههيالتههي تمكههنوم مههن النطههق بألفههاظ القههت؛ن ال

.و  يكون ذلك إ  بدراسة هذه القواعد، ورياضة املسن عليوا أثنال التالوة ، 

ال الضهابطين إن هذه القواعد التجويدية   بد أن تؤ ذ من مصادرها امصيلة عن العلم ثانيا:

المتقنين فيما تتكوه لنا من مؤلفاق قيمة تضمنت قواعد هذا العلم ومن أبتزهم اإلمامهان الجلهيالن 

 أبو عمتو الداني ومحمد ابن الجزري في كتابيوما التحديد والتمويد.

إن كتاب التحديد لإلمهام الهداني مهن أوائهل الكتهب التهي وضهعت أصهول المسهائل  ثالثا:

وضبطت تعتيفاتوا ومصطلحاتوا، وبسطت القول فيوا، ومهن ثهم كهان جهديتا بالبحهث  التجويدية

 والدراسة.

التمويهد جهل القواعهد وأكثهت  :إن  اتمة المحققين اإلمام ابن الجزري ضهمن كتابهه رابعا:

المسائل التي تناولوا العلمال من قبله، بأسلوب علمي دقيهق، وشهتحوا وزاد عليوها مهن  هالل مها 

وأولوم اإلمام الداني حيهث إن كتهاب التحديهد مهن أههم  سبقوه من علمال هذا الفن، ممناده استف

ومن هنا كان كتابه في حاجة ماسة إلى تناولهه بالبحهث  المصادر التي اعتمد عليوا في كتابه التمويد،

 والدراسة.

إن المقارناق بين المؤلفاق في علم التجويد قليلة ونادرة، وههي مومهة فهي مجهال  خامسا:

لبحوث العلمية  صوصا إذا كانت بين كتابين لإلمامين جليلين متخصصهين فهي علهوم القهتالاق ا

والتجويد، وعالب العلم في حاجة ماسة إلى مثل هذه المقارناق التي تشهحذ همموهم للن هت فهي 

المصادر العلمية القديمة وتعميق البحث فيوا، وإبتاز ما بينوا من أوجه ا تفاق وا  هتالف، حتهى 
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

ربوا على النقد العلمي المبني على المنوجية الدقيقة التي   بد منوا في كتابة البحهوث العلميهة، يتد

لهه أن يعيننهي علهى لوذه امسباب و يتها، كانت الحاجة ماسة إلى كتابة هذا البحث، الذي أسأل ال

 .إنجازه وإتمامه

 
 :حدود البحث      

 تنحصت حدود هذا البحث فيما يلي:

بشكل التمويد  بن الجزري والتحديد للداني  ي:الموضوعاق التي تضمنوا كتاباستعتاض  -1

 .موجز

   عقد مقارنة بين الكاتبين وبيان ما بينوما من أوجه ا تفاق وأوجه ا  تالف. -2

 

 :الدراسات السابقة      
جهد مهن قهام بدراسهة د البحث والتنقيب فيما تحت يدّي من البحوث والمؤلفاق لم أبع

يسيتة جهالق فهي مقدمهة التحقيهق وصفية  نبذةإ   مقارنة بين كتاب التحديد والتمويد،وصفية 

وكذلك الدكتور على حسين البواب في تحقيقهه  لكتاب التحديد للداني للدكتور  انم قدوري،

 .لكتاب التمويد  بن الجزري

وهناك دراسة كتبوا الدكتور محمهد فهوزان العمهت والهدكتور كامهل سهعود العنهزي عهن 

 .التنبيواق المستفادة من كتاب التحديد للداني وشتحه للقصيدة الخاقانية

  

 

 :وأسباب اختياره الموضوعأهمية       

وعمليها، إذ ههي ال القت؛ن الكتيم، وضتورة إتقانوم لوا ن تيها أهمية علم التجويد  لقت   أوال:

النبههي  كههتيم بطتيقههة صههحيحة، كمهها أ ههذ مههن ف ههيالتههي تمكههنوم مههن النطههق بألفههاظ القههت؛ن ال

.و  يكون ذلك إ  بدراسة هذه القواعد، ورياضة املسن عليوا أثنال التالوة ، 

ال الضهابطين إن هذه القواعد التجويدية   بد أن تؤ ذ من مصادرها امصيلة عن العلم ثانيا:

المتقنين فيما تتكوه لنا من مؤلفاق قيمة تضمنت قواعد هذا العلم ومن أبتزهم اإلمامهان الجلهيالن 

 أبو عمتو الداني ومحمد ابن الجزري في كتابيوما التحديد والتمويد.

إن كتاب التحديد لإلمهام الهداني مهن أوائهل الكتهب التهي وضهعت أصهول المسهائل  ثالثا:

وضبطت تعتيفاتوا ومصطلحاتوا، وبسطت القول فيوا، ومهن ثهم كهان جهديتا بالبحهث  التجويدية

 والدراسة.

التمويهد جهل القواعهد وأكثهت  :إن  اتمة المحققين اإلمام ابن الجزري ضهمن كتابهه رابعا:

المسائل التي تناولوا العلمال من قبله، بأسلوب علمي دقيهق، وشهتحوا وزاد عليوها مهن  هالل مها 

وأولوم اإلمام الداني حيهث إن كتهاب التحديهد مهن أههم  سبقوه من علمال هذا الفن، ممناده استف

ومن هنا كان كتابه في حاجة ماسة إلى تناولهه بالبحهث  المصادر التي اعتمد عليوا في كتابه التمويد،

 والدراسة.

إن المقارناق بين المؤلفاق في علم التجويد قليلة ونادرة، وههي مومهة فهي مجهال  خامسا:

لبحوث العلمية  صوصا إذا كانت بين كتابين لإلمامين جليلين متخصصهين فهي علهوم القهتالاق ا

والتجويد، وعالب العلم في حاجة ماسة إلى مثل هذه المقارناق التي تشهحذ همموهم للن هت فهي 

المصادر العلمية القديمة وتعميق البحث فيوا، وإبتاز ما بينوا من أوجه ا تفاق وا  هتالف، حتهى 
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التمويد لإلمام ابهن الجهزري عهتض ودراسهة وقهد فقد جعلت عنوانه كتاب  وأما الفصل الثاني:

 اشتمل على المباحث اآلتية:

 موضوعاق الكتاب. المبحث األول:

 : عنايته بالتعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.مل: عنايته بالقواعد العبحث الثالثالم

 : عنايته بذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.المبحث الخامس

 : عنايته بذكت أقوال القتال.السادسالمبحث 

 : عنايته بالتنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : عنايته بذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 عنايته بالوقف وا بتدال. المبحث التاسع:

 : عنايته ببيان الوقف على بعض الكلماق.المبحث العاشر

 التغني بالقت؛ن.: بدع القتال في المبحث الحادي عشر

 : باب الضاد وال ال.المبحث الثاني عشر

فقد جعلت عنوانهه المقارنهة بهين الكتهابين ومها بينومها مهن أوجهه ا تفهاق  :وأما الفصل الثالث

 وا  تالف وقد اشتمل على المباحث اآلتية:

 : المقارنة في الموضوعاق.المبحث األول

 : المقارنة في التعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.ملالمقارنة في القواعد الع الثالث:حث المب

 

 :خطة البحث      
 .وثالثة فصول و اتمة وفوت وتمويد اشتمل هذا البحث على مقدمة 

والدراساق السهابقة  ،فقد تضمنت أهمية الموضوع وأسباب ا تياره وحدود البحث :أما المقدمة

 .والخطة التي يتألف منوا ومنوج البحث

   :فقد جعلت عنوانه تتجمة اإلمامين الداني وابن الجزري وفيه مبحثان :أما التمهيد

 : تتجمة اإلمام الداني.المبحث األول

  .الجزري: تتجمة اإلمام ابن المبحث الثاني

فقد جعلت عنوانه كتهاب التحديهد لإلمهام الهداني عهتض ودراسهة وقهد  :وأما الفصل األول

 اشتمل على المباحث اآلتية:

 : موضوعاق الكتاب.المبحث األول

 : عنايته بالتعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.مل: عنايته بالقواعد العبحث الثالثالم

 : عنايته بذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.الخامس المبحث

 : عنايته بذكت أقوال القتال.المبحث السادس

 : عنايته بالتنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : عنايته بذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 : عنايته بالوقف وا بتدال. المبحث التاسع
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

التمويد لإلمام ابهن الجهزري عهتض ودراسهة وقهد فقد جعلت عنوانه كتاب  وأما الفصل الثاني:

 اشتمل على المباحث اآلتية:

 موضوعاق الكتاب. المبحث األول:

 : عنايته بالتعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.مل: عنايته بالقواعد العبحث الثالثالم

 : عنايته بذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.المبحث الخامس

 : عنايته بذكت أقوال القتال.السادسالمبحث 

 : عنايته بالتنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : عنايته بذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 عنايته بالوقف وا بتدال. المبحث التاسع:

 : عنايته ببيان الوقف على بعض الكلماق.المبحث العاشر

 التغني بالقت؛ن.: بدع القتال في المبحث الحادي عشر

 : باب الضاد وال ال.المبحث الثاني عشر

فقد جعلت عنوانهه المقارنهة بهين الكتهابين ومها بينومها مهن أوجهه ا تفهاق  :وأما الفصل الثالث

 وا  تالف وقد اشتمل على المباحث اآلتية:

 : المقارنة في الموضوعاق.المبحث األول

 : المقارنة في التعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.ملالمقارنة في القواعد الع الثالث:حث المب

 

 :خطة البحث      
 .وثالثة فصول و اتمة وفوت وتمويد اشتمل هذا البحث على مقدمة 

والدراساق السهابقة  ،فقد تضمنت أهمية الموضوع وأسباب ا تياره وحدود البحث :أما المقدمة

 .والخطة التي يتألف منوا ومنوج البحث

   :فقد جعلت عنوانه تتجمة اإلمامين الداني وابن الجزري وفيه مبحثان :أما التمهيد

 : تتجمة اإلمام الداني.المبحث األول

  .الجزري: تتجمة اإلمام ابن المبحث الثاني

فقد جعلت عنوانه كتهاب التحديهد لإلمهام الهداني عهتض ودراسهة وقهد  :وأما الفصل األول

 اشتمل على المباحث اآلتية:

 : موضوعاق الكتاب.المبحث األول

 : عنايته بالتعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.مل: عنايته بالقواعد العبحث الثالثالم

 : عنايته بذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.الخامس المبحث

 : عنايته بذكت أقوال القتال.المبحث السادس

 : عنايته بالتنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : عنايته بذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 : عنايته بالوقف وا بتدال. المبحث التاسع
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 ا لتزام بعالماق التتقيم. -8

 البحث  تجنبا إلثقال الحواشي.  أثنالعتف بامعالم الواردة في م أل -9

 سأل الله التوفيق والسداد فوو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.وأ

 

 

  

 

 : المقارنة في ذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : المقارنة في التوجيه والتعليل.المبحث الخامس

 : المقارنة في أقوال القتال.المبحث السادس

 : المقارنة في التنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : المقارنة في ذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 المقارنة في الوقف وا بتدال. ع:المبحث التاس

 التي توصل إليوا هذا البحث. والتوصياق فقد تضمنت أهم النتائج وأما الخاتمة:

 فقد تضمن المصادر والمتاجع. وأما الفهرس:

 

 :منهج البحث      

الوصفي التحليلي بعد استقتال الموضوعاق التي وقد سلكت في دراسة الكتابين المنوج 

 تضمنوا كل منوما، ثم قارنت بينوما متبعا الخطواق اآلتية:

 استقتال الموضوعاق التي اشتمل عليوا الكتابان. -1

 .عتض موضوعاق كل كتاب منوا على حدة -2

 بيان ما تضمنه الكتابان من أوجه ا تفاق وا  تالف. -3

 في كتاب التمويد  بن الجزري من  الل المقارنة.بيان أثت كتاب التحديد للداني  -4

 كتابة اآلياق بالتسم العثماني مع ذكت اسم السورة ورقم اآلية في المتن. -5

 إلى ضبط. اجضبط ما يحت -6

والحكههم عليوهها وبيههان درجتوهها إن كانههت فههي  يههت  امحاديههث واآلثههار جتخههتي -7

 .الصحيحين
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

 ا لتزام بعالماق التتقيم. -8

 البحث  تجنبا إلثقال الحواشي.  أثنالعتف بامعالم الواردة في م أل -9

 سأل الله التوفيق والسداد فوو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.وأ

 

 

  

 

 : المقارنة في ذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : المقارنة في التوجيه والتعليل.المبحث الخامس

 : المقارنة في أقوال القتال.المبحث السادس

 : المقارنة في التنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : المقارنة في ذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 المقارنة في الوقف وا بتدال. ع:المبحث التاس

 التي توصل إليوا هذا البحث. والتوصياق فقد تضمنت أهم النتائج وأما الخاتمة:

 فقد تضمن المصادر والمتاجع. وأما الفهرس:

 

 :منهج البحث      

الوصفي التحليلي بعد استقتال الموضوعاق التي وقد سلكت في دراسة الكتابين المنوج 

 تضمنوا كل منوما، ثم قارنت بينوما متبعا الخطواق اآلتية:

 استقتال الموضوعاق التي اشتمل عليوا الكتابان. -1

 .عتض موضوعاق كل كتاب منوا على حدة -2

 بيان ما تضمنه الكتابان من أوجه ا تفاق وا  تالف. -3

 في كتاب التمويد  بن الجزري من  الل المقارنة.بيان أثت كتاب التحديد للداني  -4

 كتابة اآلياق بالتسم العثماني مع ذكت اسم السورة ورقم اآلية في المتن. -5

 إلى ضبط. اجضبط ما يحت -6

والحكههم عليوهها وبيههان درجتوهها إن كانههت فههي  يههت  امحاديههث واآلثههار جتخههتي -7

 .الصحيحين
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a 

قبل الشتوع في بيان المقصود يجدر بنا أن نذكت لمحة يسيتة نتتجم فيوا لإلمهامين الجليلهين 

 بحثين مختصتين على النحو التالي:في مأبي عمتو الداني وابن الجزري 

 .المبحث األول: ترجمة اإلمام الداني
 اسمه ونسبه وكنيته:       

 كوذن معر اوذ  ،أبوو عشور  ،عثشذن بن تسعيد بن عثشذن بن تسعيد بن عشور امودا ا األمووو موو  م
 .(1)اا زمذ ه بذبن امصيراا

 مولده ونشأته وطلبه للعلم:      
وسبعين وثالث مائة في قتعبة، وابتدأ بطلب العلم سنة ست وثمانين وثالث ولد سنة إحدى 

وكان قدومه إلهى  .(2)مائة، ورحل إلى المشتق سنة سبع وتسعين وثالثمائة، وحج بعد إقامته بمصت

 . (3)دانية سنة سبع عشتة وأربع مائة، وسكنوا حتى ماق 

 صفاته وأخالقه:      
ويشود لذلك مؤلفاته القيمة التهي  ،ووصف بأنه إمام عصته، والفضلشود له باممانة والعلم 

وكهان سهليم ا عتقهاد علهى ، واستفادة العلمال الذين جالوا مهن بعهده ونقلوهم منوها، وصلت إلينا

                                                           
 (.1/308)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (1)

 (.1/308)، غاية النهاية(، 222) ،معرفة القراء الكباران ت:  (2)

 (.1/308)، غاية النهاية، (222) ،معرفة القراء الكباران ت:  (8)
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a 

قبل الشتوع في بيان المقصود يجدر بنا أن نذكت لمحة يسيتة نتتجم فيوا لإلمهامين الجليلهين 

 بحثين مختصتين على النحو التالي:في مأبي عمتو الداني وابن الجزري 

 .المبحث األول: ترجمة اإلمام الداني
 اسمه ونسبه وكنيته:       

 كوذن معر اوذ  ،أبوو عشور  ،عثشذن بن تسعيد بن عثشذن بن تسعيد بن عشور امودا ا األمووو موو  م
 .(1)اا زمذ ه بذبن امصيراا

 مولده ونشأته وطلبه للعلم:      
وسبعين وثالث مائة في قتعبة، وابتدأ بطلب العلم سنة ست وثمانين وثالث ولد سنة إحدى 

وكان قدومه إلهى  .(2)مائة، ورحل إلى المشتق سنة سبع وتسعين وثالثمائة، وحج بعد إقامته بمصت

 . (3)دانية سنة سبع عشتة وأربع مائة، وسكنوا حتى ماق 

 صفاته وأخالقه:      
ويشود لذلك مؤلفاته القيمة التهي  ،ووصف بأنه إمام عصته، والفضلشود له باممانة والعلم 

وكهان سهليم ا عتقهاد علهى ، واستفادة العلمال الذين جالوا مهن بعهده ونقلوهم منوها، وصلت إلينا

                                                           
 (.1/308)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (1)

 (.1/308)، غاية النهاية(، 222) ،معرفة القراء الكباران ت:  (2)

 (.1/308)، غاية النهاية، (222) ،معرفة القراء الكباران ت:  (8)
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 شيوخه:      
مشايخ كثت في القتالاق والحديث والتفسهيت واللغهة و يهت ذلهك،  أ ذ أبو عمتو الداني عن

 وذكت أنه أ ذ عن تسعين شيخا، وفيما يلي نذكت بعضوم على سبيل المثال   علهى سهبيل الحصهت:

الحاف  اإلمام أحمد بن إبتاهيم بن علي بن فتا  أبو الحسهن و .(1)أحمد بن فتا  العبقسياإلمام 

هت بن عبد المنعم بن عبيد الله بن  لبهون أبهو الحسهن الحلبهي نزيهل الحاف  اإلمام عاو. (2)المكي

. (4)الحاف  اإلمام فار  بن أحمد بن موسى بن عمتان أبو الفتح الحمصهي نزيهل مصهتو. (3)مصت

 الحاف  اإلمام مسعود بن علي أبو القاسم الستقسطي.و

 

 تالميذه:      
وقد  لف  ،ويتشتفوا بالقتالة عليه ،علمه لقد رحل إليه الطالب من أماكن متفتقة لينالوا من

بو إسحاق إبتاهيم أومنوم: الحاف  اإلمام  ،عددا كبيتا من التالميذ صاروا جوابذة يستضال بعلموم

الحاف  اإلمام ، و(6)الحاف  اإلمام أحمد بن عثمان بن سعيد امموي، ولده، و(5)بن علي الفيسولي

الحاف  اإلمام  لف بن محمد ، و(7)اممويسليمان بن نجاح أبو داود بن أبي القاسم 

                                                           
 (.222ص:)، معرفة القراء الكباران ت:  (1)

 (.1/304)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (2)

 (.1/304)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (8)

 (.1/308)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (4)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (3)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (7)

 

وصنف كتبا ، شديدا على المخالفين لمنوج السلف، مالكي المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة

 .(1)عديدة في التد على المخالفين

          

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:     
ومها نهال ذلهك إ  لسهعة علمهه وكثهتة ، إن مما يتفع شأن أبي عمتو الداني ثنال العلمال عليه

قهال ابهن ، ولم يكن علمه محصورا فهي القهتالاق بهل كهان محهدثا فقيوها، وحسن أ القه، حف ه

كان أبو عمتو أحهد امئمهة فهي علهم القهت؛ن، ورواياتهه، وتفسهيته، ومعانيهه، وعتقهه، ": بشكوال

، ولهه معتفهة بالحهديث وعتقهه، وإعتابه، وجمع في ذلك كله تواليف حسانا مفيدة يطول تعهدادها

دينا فاضهال ، وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحف  والذكال والتفنن، وأسمال رجاله ونقلته

 .(2)"ورعا سنيا

 .(3): كان أبو عمتو الداني مجاب الدعوة مالكي المذهبقال المغاميو

 وعيب نفسه. ، : وهذه شوادة على صالحهقلت

 .(4): كتبه في  اية الحسن واإلتقانقال عنه الذهبيو

 .(5): أستاذ امستاذين وشيخ مشايخ المقتئينقال عنه ابن الجزري و
  

                                                           
 (.2/183)، نفح الطيب(، 3/34) النجوم الزاهرةان ت:  (1)

 (.222ص: )، معرفة القراء الكبار (2)

 (.772)، المصدر السابق (8)

 (.222)، الكبارمعرفة القراء ان ت:  (4)

 (.1/308)،  بن الجزري غاية النهايةان ت:  (3)
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 شيوخه:      
مشايخ كثت في القتالاق والحديث والتفسهيت واللغهة و يهت ذلهك،  أ ذ أبو عمتو الداني عن

 وذكت أنه أ ذ عن تسعين شيخا، وفيما يلي نذكت بعضوم على سبيل المثال   علهى سهبيل الحصهت:

الحاف  اإلمام أحمد بن إبتاهيم بن علي بن فتا  أبو الحسهن و .(1)أحمد بن فتا  العبقسياإلمام 

هت بن عبد المنعم بن عبيد الله بن  لبهون أبهو الحسهن الحلبهي نزيهل الحاف  اإلمام عاو. (2)المكي

. (4)الحاف  اإلمام فار  بن أحمد بن موسى بن عمتان أبو الفتح الحمصهي نزيهل مصهتو. (3)مصت

 الحاف  اإلمام مسعود بن علي أبو القاسم الستقسطي.و

 

 تالميذه:      
وقد  لف  ،ويتشتفوا بالقتالة عليه ،علمه لقد رحل إليه الطالب من أماكن متفتقة لينالوا من

بو إسحاق إبتاهيم أومنوم: الحاف  اإلمام  ،عددا كبيتا من التالميذ صاروا جوابذة يستضال بعلموم

الحاف  اإلمام ، و(6)الحاف  اإلمام أحمد بن عثمان بن سعيد امموي، ولده، و(5)بن علي الفيسولي

الحاف  اإلمام  لف بن محمد ، و(7)اممويسليمان بن نجاح أبو داود بن أبي القاسم 

                                                           
 (.222ص:)، معرفة القراء الكباران ت:  (1)

 (.1/304)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (2)

 (.1/304)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (8)

 (.1/308)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (4)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (3)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (7)

 

وصنف كتبا ، شديدا على المخالفين لمنوج السلف، مالكي المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة

 .(1)عديدة في التد على المخالفين

          

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:     
ومها نهال ذلهك إ  لسهعة علمهه وكثهتة ، إن مما يتفع شأن أبي عمتو الداني ثنال العلمال عليه

قهال ابهن ، ولم يكن علمه محصورا فهي القهتالاق بهل كهان محهدثا فقيوها، وحسن أ القه، حف ه

كان أبو عمتو أحهد امئمهة فهي علهم القهت؛ن، ورواياتهه، وتفسهيته، ومعانيهه، وعتقهه، ": بشكوال

، ولهه معتفهة بالحهديث وعتقهه، وإعتابه، وجمع في ذلك كله تواليف حسانا مفيدة يطول تعهدادها

دينا فاضهال ، وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحف  والذكال والتفنن، وأسمال رجاله ونقلته

 .(2)"ورعا سنيا

 .(3): كان أبو عمتو الداني مجاب الدعوة مالكي المذهبقال المغاميو

 وعيب نفسه. ، : وهذه شوادة على صالحهقلت

 .(4): كتبه في  اية الحسن واإلتقانقال عنه الذهبيو

 .(5): أستاذ امستاذين وشيخ مشايخ المقتئينقال عنه ابن الجزري و
  

                                                           
 (.2/183)، نفح الطيب(، 3/34) النجوم الزاهرةان ت:  (1)

 (.222ص: )، معرفة القراء الكبار (2)

 (.772)، المصدر السابق (8)

 (.222)، الكبارمعرفة القراء ان ت:  (4)

 (.1/308)،  بن الجزري غاية النهايةان ت:  (3)
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  .المبحث الثاني: ترجمة اإلمام ابن الجزري
 

 اسمه، نسبه، لقبه، كنيته، مولده:      
 (2)شمس الدين العمهتى (1)هو اإلمام أبو الخيت محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف

السبت بعهد صهالة  ولد في دمشق ليلة، (3)المعتوف بابن الجزري، الدمشقي الشافعي ثم الشيتازي

دا ل  هط القصهاعين بهين  (4)هه(731) التتاويح في الخامس والعشتين من رمضان المبارك سنة

 .(5)السورين

                                                           

، ( )محمدا( رابعاً 3/243)، زاد ابن حجر في االنباء، (9/233)، الضوء الالمع، (2/247)، غاية النهايةهكذا ورد نسبه في  (1)
 (.  1/93)، الشقائق النعمانية(، وزاد في 9/293)، الشذراتوتابعه ابن العماد في 

 (، ولعلوا تصحيف. 9/233)، الضوء الالمعنسبة العمتى انفتد بوا السخاوى في  (2)

 معجم البلدانان ت:  ويحيط بوا نوت دجلة ا  من ناحية واحدة. ، نسبة إلى جزيتة ابن عمت بلده فوق الموصل بينوما ثالثة أيام  (8)

  (.9/233)، الضوء الالمع(، و2/183) ،لياقوق الحموي
 هذا عام مفصلي إذا ودع النا  فيه ا مام ابن القيم الجوزية واستقبلوا فيه ميالد ا مام بن الجزري. (4)

 (. 9/232)، الضوء الالمع، (8/422)، أنباء الغمر، ( 2/247)، غاية النهايةان ت:  (3)

 

الحاف  اإلمام يحيي بن إبتاهيم بن أبي زيد أبو الحسن المتسي المعتوف بابن ، و(1)امنصاري

 .(3)أبو الحسن علي بن عبد التحمن بن الدش، و(2)البياز

 : (4)مؤلفاته     

امرجهوزة المنبوهة  ومنوا: ،كثتق تصانيفه في علم التجويد والقتالاق ما بين موجود ومفقود

التيسيت وكتاب:  ،وعقد الدياناق بالتجويد والد  ق ،على أسمال القتال والتواة وأصول القتالاق

المكتفهى ، والتحديد في اإلتقان والتجويد، وجامع البيان في القتالاق السبعو ، في القتالاق السبع

 في الوقف وا بتدال. 

 وفاته:     
-ههه 444-يوم ا ثنين منتصف شوت شوال سنة أربهع وأربعهين وأربعمائهة توفي رحمه الله 

وكهان الجمهع فهي جنازتهه ع يمها، ، ومشى السلطان أمام نعشهه، بدانية، ودفن من يومه بعد العصت

 .(5)فتحمه الله رحمة واسعة

 

 
  

                                                           
 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (1)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.222ص: )، معرفة القراء الكباران ت:  (8)
 (.1/303)، غاية النهاية(، 227ص: )، القراء الكبارمعرفة ان ت:  (4)

 (. 1/303)، غاية النهاية(، و223ص: ) ،معرفة القراء الكباران ت: تتجمته في  (3)
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  .المبحث الثاني: ترجمة اإلمام ابن الجزري
 

 اسمه، نسبه، لقبه، كنيته، مولده:      
 (2)شمس الدين العمهتى (1)هو اإلمام أبو الخيت محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف

السبت بعهد صهالة  ولد في دمشق ليلة، (3)المعتوف بابن الجزري، الدمشقي الشافعي ثم الشيتازي

دا ل  هط القصهاعين بهين  (4)هه(731) التتاويح في الخامس والعشتين من رمضان المبارك سنة

 .(5)السورين

                                                           

، ( )محمدا( رابعاً 3/243)، زاد ابن حجر في االنباء، (9/233)، الضوء الالمع، (2/247)، غاية النهايةهكذا ورد نسبه في  (1)
 (.  1/93)، الشقائق النعمانية(، وزاد في 9/293)، الشذراتوتابعه ابن العماد في 

 (، ولعلوا تصحيف. 9/233)، الضوء الالمعنسبة العمتى انفتد بوا السخاوى في  (2)

 معجم البلدانان ت:  ويحيط بوا نوت دجلة ا  من ناحية واحدة. ، نسبة إلى جزيتة ابن عمت بلده فوق الموصل بينوما ثالثة أيام  (8)

  (.9/233)، الضوء الالمع(، و2/183) ،لياقوق الحموي
 هذا عام مفصلي إذا ودع النا  فيه ا مام ابن القيم الجوزية واستقبلوا فيه ميالد ا مام بن الجزري. (4)

 (. 9/232)، الضوء الالمع، (8/422)، أنباء الغمر، ( 2/247)، غاية النهايةان ت:  (3)

 

الحاف  اإلمام يحيي بن إبتاهيم بن أبي زيد أبو الحسن المتسي المعتوف بابن ، و(1)امنصاري

 .(3)أبو الحسن علي بن عبد التحمن بن الدش، و(2)البياز

 : (4)مؤلفاته     

امرجهوزة المنبوهة  ومنوا: ،كثتق تصانيفه في علم التجويد والقتالاق ما بين موجود ومفقود

التيسيت وكتاب:  ،وعقد الدياناق بالتجويد والد  ق ،على أسمال القتال والتواة وأصول القتالاق

المكتفهى ، والتحديد في اإلتقان والتجويد، وجامع البيان في القتالاق السبعو ، في القتالاق السبع

 في الوقف وا بتدال. 

 وفاته:     
-ههه 444-يوم ا ثنين منتصف شوت شوال سنة أربهع وأربعهين وأربعمائهة توفي رحمه الله 

وكهان الجمهع فهي جنازتهه ع يمها، ، ومشى السلطان أمام نعشهه، بدانية، ودفن من يومه بعد العصت

 .(5)فتحمه الله رحمة واسعة

 

 
  

                                                           
 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (1)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.222ص: )، معرفة القراء الكباران ت:  (8)
 (.1/303)، غاية النهاية(، 227ص: )، القراء الكبارمعرفة ان ت:  (4)

 (. 1/303)، غاية النهاية(، و223ص: ) ،معرفة القراء الكباران ت: تتجمته في  (3)
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، وأبو النعيم رضهوان (1)هه(383ومن أشوتهم: ابنه أبو بكت أحمد بن محمد بن الجزري )ق 

، (3)ههه(332النهويتي )ق ، والزين الطاهت بهن محمهد(2)هه(332بن محمد بن يوسف العقبى )ق

 .-رحموم الله تعالى - (4)الطيبة والدرةهه( شارح 337وأبو القاسم محمد بن محمد النويتي )ق
 

 مؤلفاته:     

لإلمام ابن الجزري مؤلفاق كثيتة في مختلف العلوم والفنهون أوصهلوا بعضهوم إلهى سهبعة 

 ، وسنشيت هنا إلى أهم ما ألفه في علم القهتالاق والتجويهد:(6)، وبعضوم زاد عليوا(5)وثمانين مؤلفا

الهدرة المضهية فهي القهتالاق ، وعيبة النشت فهي القهتالاق العشهتمتن ، والنشت في القتالاق العشت

المقدمة فيما على قارئه أن يعلمهه المعتوفهة ، ومنجد المقتئين ومتشد الطالبين، والثالث المتضية

إلى  يت ذلك من المؤلفاق النافعهة  التمويد في علم التجويد.، وبالمقدمة الجزرية في علم التجويد

 مخطوعا، وبعضوا في عداد المفقود.التي مازال كثيت منوا 

 :زلته العلمية وثناء العلماء عليهـمن     
احتل ابن الجزري مكانة علمية كبيتة في عصته، وبتز عالما فتيدا بين أقتانه، فذاع صهيته فهي 

اآلفاق ومألق شوتته كثيتا من البلدان، وانتفع بعلمه  لق كثيت و  سيما في علوم القهتالاق، وقهد 

                                                           
 (.1/129)  ،غاية النهايةان ت:  (1)

  (.8/222) ،الضوء الالمع، (1/249)، البدر الطالع، (7/274) ،شذرات الذهبان ت:  (2)
 (.1/824) ،للسيد عبد التحيمالحلقات المضيئات (، و4/3) ،الضوء الالمعان ت:  (8)

 (.8/222)، معجم المؤلفين، (2/290) ،درة الحجال( ان ت: 2)

 هو الدكتور محمد مطيع الحاف  في بحث جتده لذكت مؤلفاق ابن الجزري. (3)

 (.99)ص: ،المجلد امول قسم الدراسة النشرأ.د. السالم الجكني في تحقيقه لكتاب  (2)

 

 شيوخه:     
ة ابن الجزري في علب العلم وكثتة رحالته أنه تتلمهذ علهى كثيهت مهن ي وت لنا من  الل همّ 

الشيوخ في القت؛ن والقتالاق والحديث والفقه وامصول وسائت العلوم الشتعية واللغويهة، ونشهيت 

والقتالاق، وأهموم أربعة، يلهيوم فهي امهميهة بهاقي  هنا إلى أبتز شيو ه الذين تلقى عنوم القت؛ن

 الشيوخ وهؤ ل امربعة هم:

 .(1) (هه772 :ق)، محمد بن أحمد بن علي أبو المعالي اللبان الدمشقي -1

 .(هه 773: ق)محمد بن عبد التحمن بن علي أبو عبد الله ابن الصائغ،  -2

 .  (2)(هه 731:ق)، عبد التحمن بن أحمد بن علي أبو محمد البغدادي -8

 .     (3)(  هه733: ق)، عبد الوهاب بن محمد بن عبد التحمن أبو محمد اإلسكندري -4

 

 تالميذه:      
أ ذ عنه القتالاق تالميذ يتعذر إحصاؤهم  لكثتتوم وتباعد بلدانوم حيهث أقهتأ فهي الشهام، 

 ،(4)ذلهكوالحجاز، ومصت، واليمن، والعتاق، وفار ، و تسان، وما ورال النوهت، والهتوم، و يهت 

 .(5)وذكت في تتجمته كثيتًا ممن قتأ عليه

                                                           
 (.133)ص:، جامع أسانيد ابن الجزري(، 2/72)، غاية النهايةان ت:  (1)

 (.2/481)، الدرر الكامنة(، 1/824)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.8/44) ،الدرر الكامنة(، 1/432)، غاية النهايةان ت:  (8)

 (.237: 3/232)  ،غاية النهايةان ت:  (4)

 (.231: 2/243)  ،غاية النهايةان ت:  (3)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

، وأبو النعيم رضهوان (1)هه(383ومن أشوتهم: ابنه أبو بكت أحمد بن محمد بن الجزري )ق 

، (3)ههه(332النهويتي )ق ، والزين الطاهت بهن محمهد(2)هه(332بن محمد بن يوسف العقبى )ق

 .-رحموم الله تعالى - (4)الطيبة والدرةهه( شارح 337وأبو القاسم محمد بن محمد النويتي )ق
 

 مؤلفاته:     

لإلمام ابن الجزري مؤلفاق كثيتة في مختلف العلوم والفنهون أوصهلوا بعضهوم إلهى سهبعة 

 ، وسنشيت هنا إلى أهم ما ألفه في علم القهتالاق والتجويهد:(6)، وبعضوم زاد عليوا(5)وثمانين مؤلفا

الهدرة المضهية فهي القهتالاق ، وعيبة النشت فهي القهتالاق العشهتمتن ، والنشت في القتالاق العشت

المقدمة فيما على قارئه أن يعلمهه المعتوفهة ، ومنجد المقتئين ومتشد الطالبين، والثالث المتضية

إلى  يت ذلك من المؤلفاق النافعهة  التمويد في علم التجويد.، وبالمقدمة الجزرية في علم التجويد

 مخطوعا، وبعضوا في عداد المفقود.التي مازال كثيت منوا 

 :زلته العلمية وثناء العلماء عليهـمن     
احتل ابن الجزري مكانة علمية كبيتة في عصته، وبتز عالما فتيدا بين أقتانه، فذاع صهيته فهي 

اآلفاق ومألق شوتته كثيتا من البلدان، وانتفع بعلمه  لق كثيت و  سيما في علوم القهتالاق، وقهد 

                                                           
 (.1/129)  ،غاية النهايةان ت:  (1)

  (.8/222) ،الضوء الالمع، (1/249)، البدر الطالع، (7/274) ،شذرات الذهبان ت:  (2)
 (.1/824) ،للسيد عبد التحيمالحلقات المضيئات (، و4/3) ،الضوء الالمعان ت:  (8)

 (.8/222)، معجم المؤلفين، (2/290) ،درة الحجال( ان ت: 2)

 هو الدكتور محمد مطيع الحاف  في بحث جتده لذكت مؤلفاق ابن الجزري. (3)

 (.99)ص: ،المجلد امول قسم الدراسة النشرأ.د. السالم الجكني في تحقيقه لكتاب  (2)

 

 شيوخه:     
ة ابن الجزري في علب العلم وكثتة رحالته أنه تتلمهذ علهى كثيهت مهن ي وت لنا من  الل همّ 

الشيوخ في القت؛ن والقتالاق والحديث والفقه وامصول وسائت العلوم الشتعية واللغويهة، ونشهيت 

والقتالاق، وأهموم أربعة، يلهيوم فهي امهميهة بهاقي  هنا إلى أبتز شيو ه الذين تلقى عنوم القت؛ن

 الشيوخ وهؤ ل امربعة هم:

 .(1) (هه772 :ق)، محمد بن أحمد بن علي أبو المعالي اللبان الدمشقي -1

 .(هه 773: ق)محمد بن عبد التحمن بن علي أبو عبد الله ابن الصائغ،  -2

 .  (2)(هه 731:ق)، عبد التحمن بن أحمد بن علي أبو محمد البغدادي -8

 .     (3)(  هه733: ق)، عبد الوهاب بن محمد بن عبد التحمن أبو محمد اإلسكندري -4

 

 تالميذه:      
أ ذ عنه القتالاق تالميذ يتعذر إحصاؤهم  لكثتتوم وتباعد بلدانوم حيهث أقهتأ فهي الشهام، 

 ،(4)ذلهكوالحجاز، ومصت، واليمن، والعتاق، وفار ، و تسان، وما ورال النوهت، والهتوم، و يهت 

 .(5)وذكت في تتجمته كثيتًا ممن قتأ عليه

                                                           
 (.133)ص:، جامع أسانيد ابن الجزري(، 2/72)، غاية النهايةان ت:  (1)

 (.2/481)، الدرر الكامنة(، 1/824)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.8/44) ،الدرر الكامنة(، 1/432)، غاية النهايةان ت:  (8)

 (.237: 3/232)  ،غاية النهايةان ت:  (4)

 (.231: 2/243)  ،غاية النهايةان ت:  (3)
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تفتد بعلو التواية، وحفه  امحاديهث، والجهتح والتعهديل، ومعتفهة  "(1)وقال عنه الطاوسي

 .(2)"التواة المتقدمين والمتأ تين
 :وفاته     

ههه( 388قبيل هوت يوم الجمعة الخامس من ربيع امول من سنة) -رحمه الله تعالى  -توفي 

بمنزله من سوق اإلسكافيين بمدينة شيتاز ودفن بدار القت؛ن التي أنشأها هناك . تغمده الله بتحمتهه 

 .(3)وأسكنه فسيح جناته .؛مين

 

 
 

                                                           
 (.1/820)، الضوء الالمعهه(. ان ت: 371هه(، وتوفي سنة)790( أحمد بن عبد الله بن عبد القادر ولد سنة)1) 

 (، وذكت أنه نقل هذا النص عن المشيخة للطاوسي.9/233)، الضوء الالمع( نقال من 2) 

 (.9/237)، الالمع الضوءان ت:  (8)  

 

عمته، كمها  كان نبو ه في هذا العلم مبكتا، والدليل على ذلك اشتغاله بالتأليف في العقد الثاني من

أنه اشتغل بالتدريس والفتوى بعد أن أذن له بذلك كبار شيوخ عصهته كمها أشهتنا إلهى ذلهك ؛نفها  

ولوذا رأينا كثيتا من العلمال يقدرونه ويشيدون بفضله ومكانته و  يتسع المقام لهذكت أقهوالوم فهي 

 ذلك ولكن نشيت إلى بعضوا. 

الحهاف  اإلمهام المقهتئ تفقهه ولوهج  -(1)رحمه الله -هه( 332قال عنه اإلمام ابن حجت)ق

بطلب الحديث والقت؛ن وبتز في القتالاق وقد انتوت إليه رئاسة علم القتالاق في الممالك وكهان 

 .  (2)يلقب في بالده اإلمام امع م

الحهاف  المقهتئ شهيخ  _(3)رحمه الله _هه(911وقال عنه اإلمام جالل الدين السيوعي)ق

 .(4)اما في القتالاق   ن يت له في عصته في الدنيااإلقتال في زمانه، كان إم

)الشهيخ ا مهام بقيهة المحققهين  _(5)رحمهه اللهه  _هه(928وقال عنه اإلمام القسطالني )ق

 .(6)امعالم(

                                                           
فتح هه(، من مؤلفاته 332هه( وتوفي سنة)778هو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن حجت العناني العسقالني ولد سنة ) (1)

 (.1/173)، األعالمو (،2/82)، الضوء الالمعو يته. ان ت:  اريالب

 (.8/422:427) ،إنباء الغمران ت:  (2)

 المزهر في علوم اللغةمن مؤلفاته: ، هو عبد التحمن بن أبى بكت جالل الدين السيوعي، إمام حاف  مشارك في أنواع من العلوم (8)

  (.3/123) ،معجم المؤلفينهه(. ان ت:  911توفي سنة)، و يته

 (.344ص:) ،طبقات الحفاظان ت:  (4)

هو أحمد بن أحمد بن محمد أبى بكت شواب الدين أبو العبا  القسطالني المصتي الشافعي اإلمام الحجه التحلة الفقيه  (3)

، األعالم(، و10/129)، شذرات الذهبهه(. ان ت: 928و يته سنة) شرح الشاطبيةهه( من مؤلفاته 331المقتئ ولد سنة)

(1/282 .) 

 (.18)ص:، الآللي السنية في شرح المقدمة الجزرية( 2) 
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

تفتد بعلو التواية، وحفه  امحاديهث، والجهتح والتعهديل، ومعتفهة  "(1)وقال عنه الطاوسي

 .(2)"التواة المتقدمين والمتأ تين
 :وفاته     

ههه( 388قبيل هوت يوم الجمعة الخامس من ربيع امول من سنة) -رحمه الله تعالى  -توفي 

بمنزله من سوق اإلسكافيين بمدينة شيتاز ودفن بدار القت؛ن التي أنشأها هناك . تغمده الله بتحمتهه 

 .(3)وأسكنه فسيح جناته .؛مين

 

 
 

                                                           
 (.1/820)، الضوء الالمعهه(. ان ت: 371هه(، وتوفي سنة)790( أحمد بن عبد الله بن عبد القادر ولد سنة)1) 

 (، وذكت أنه نقل هذا النص عن المشيخة للطاوسي.9/233)، الضوء الالمع( نقال من 2) 

 (.9/237)، الالمع الضوءان ت:  (8)  

 

عمته، كمها  كان نبو ه في هذا العلم مبكتا، والدليل على ذلك اشتغاله بالتأليف في العقد الثاني من

أنه اشتغل بالتدريس والفتوى بعد أن أذن له بذلك كبار شيوخ عصهته كمها أشهتنا إلهى ذلهك ؛نفها  

ولوذا رأينا كثيتا من العلمال يقدرونه ويشيدون بفضله ومكانته و  يتسع المقام لهذكت أقهوالوم فهي 

 ذلك ولكن نشيت إلى بعضوا. 

الحهاف  اإلمهام المقهتئ تفقهه ولوهج  -(1)رحمه الله -هه( 332قال عنه اإلمام ابن حجت)ق

بطلب الحديث والقت؛ن وبتز في القتالاق وقد انتوت إليه رئاسة علم القتالاق في الممالك وكهان 

 .  (2)يلقب في بالده اإلمام امع م

الحهاف  المقهتئ شهيخ  _(3)رحمه الله _هه(911وقال عنه اإلمام جالل الدين السيوعي)ق

 .(4)اما في القتالاق   ن يت له في عصته في الدنيااإلقتال في زمانه، كان إم

)الشهيخ ا مهام بقيهة المحققهين  _(5)رحمهه اللهه  _هه(928وقال عنه اإلمام القسطالني )ق

 .(6)امعالم(

                                                           
فتح هه(، من مؤلفاته 332هه( وتوفي سنة)778هو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن حجت العناني العسقالني ولد سنة ) (1)

 (.1/173)، األعالمو (،2/82)، الضوء الالمعو يته. ان ت:  اريالب

 (.8/422:427) ،إنباء الغمران ت:  (2)

 المزهر في علوم اللغةمن مؤلفاته: ، هو عبد التحمن بن أبى بكت جالل الدين السيوعي، إمام حاف  مشارك في أنواع من العلوم (8)

  (.3/123) ،معجم المؤلفينهه(. ان ت:  911توفي سنة)، و يته

 (.344ص:) ،طبقات الحفاظان ت:  (4)

هو أحمد بن أحمد بن محمد أبى بكت شواب الدين أبو العبا  القسطالني المصتي الشافعي اإلمام الحجه التحلة الفقيه  (3)

، األعالم(، و10/129)، شذرات الذهبهه(. ان ت: 928و يته سنة) شرح الشاطبيةهه( من مؤلفاته 331المقتئ ولد سنة)

(1/282 .) 

 (.18)ص:، الآللي السنية في شرح المقدمة الجزرية( 2) 
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 كتاب التحديد لإلمام الداني عرض ودراسة: :الفصل األول

له أنه من أوائل الكتب التي تناولهت  المتأمل في كتاب التحديد لإلمام أبي عمتو الداني يتبين

 علم التجويد واستوعبت أهم مباحثه ومسائله وقد دارق موضوعاته على النحو التالي:

 

 (1) المبحث األول: موضوعات الكتاب.     

بدأ اإلمام الداني كتابه التحديد بمقدمة استولوا بالحمد والثنهال علهى اللهه تعهالى، والصهالة 

 محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين السبب الداعي له إلى تأليف ههذا الكتهابوالسالم على النبي 

بالتتسل والتتتيل، فكتب هذا الكتهاب لبيهان  تجويد التالوة وتحقيق القتالةوهو إهمال قتال عصته 

 مسائل هذا العلم، وضمنه الموضوعاق التالية:

وما جال مهن السهنن واآلثهار فهي باب ذكت البيان عن معنى التجويد وحقيقة التتتيل والتحقيق 

 الحث على استعمال ذلك وام ذ به.

 باب ذكت الوارد في قتالة التحقيق وتجويد املفاظ ورياضة املسن بالحتوف

 باب ذكت ام بار الواردة عن أئمة القتالة في استعمال التحقيق

عهنوم مهن  باب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد التحقيق ونوايهة التجويهد ومها جهال

 الكتاهة في التجاوز عن ذلك

 باب ذكت البيان عن حقائق املفاظ وحدود النطق بالحتوف

 باب ذكت مخارج الحتوف المعجمة وتفصيلوا.

 باب ذكت أصناف هذه الحتوف وصفاتوا.
                                                           

 (.171، 113، 118، 107، 104، 97، 39، 37، 79، 70، 23)ص:، التحديدان ت:  (1)

الفصل األول: 

كتاب التحديد لإلمام الداين )عرض ودراسة( : 
املبحث األول: موضوعات الكتاب.

املبحث الثاين: عنايته بالتعريفات.
املبحث الثالث: عنايته بالقواعد العلمية.

املبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.
املبحث اخلامس: عنايته بالتوجيه والتعليل.
املبحث السادس: عنايته بذكر أقوال القراء.

املبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.
املبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة. 

املبحث التاسع: عنايته بالوقف واالبتداء. 
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 كتاب التحديد لإلمام الداني عرض ودراسة: :الفصل األول

له أنه من أوائل الكتب التي تناولهت  المتأمل في كتاب التحديد لإلمام أبي عمتو الداني يتبين

 علم التجويد واستوعبت أهم مباحثه ومسائله وقد دارق موضوعاته على النحو التالي:

 

 (1) المبحث األول: موضوعات الكتاب.     

بدأ اإلمام الداني كتابه التحديد بمقدمة استولوا بالحمد والثنهال علهى اللهه تعهالى، والصهالة 

 محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين السبب الداعي له إلى تأليف ههذا الكتهابوالسالم على النبي 

بالتتسل والتتتيل، فكتب هذا الكتهاب لبيهان  تجويد التالوة وتحقيق القتالةوهو إهمال قتال عصته 

 مسائل هذا العلم، وضمنه الموضوعاق التالية:

وما جال مهن السهنن واآلثهار فهي باب ذكت البيان عن معنى التجويد وحقيقة التتتيل والتحقيق 

 الحث على استعمال ذلك وام ذ به.

 باب ذكت الوارد في قتالة التحقيق وتجويد املفاظ ورياضة املسن بالحتوف

 باب ذكت ام بار الواردة عن أئمة القتالة في استعمال التحقيق

عهنوم مهن  باب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد التحقيق ونوايهة التجويهد ومها جهال

 الكتاهة في التجاوز عن ذلك

 باب ذكت البيان عن حقائق املفاظ وحدود النطق بالحتوف

 باب ذكت مخارج الحتوف المعجمة وتفصيلوا.

 باب ذكت أصناف هذه الحتوف وصفاتوا.
                                                           

 (.171، 113، 118، 107، 104، 97، 39، 37، 79، 70، 23)ص:، التحديدان ت:  (1)
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وهذه القاعدة   يقول بوا إ  من أدرك التجويد وتطبيقه رواية، فوهو يلخهص لنها أن التجويهد 

 يأتي بالممارسة وا ستمتار في قتالة القت؛ن وهو عبارة عن رياضة للفك.
 

 المبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.     

بابا من امبواب فيه أثت يهتوى إ  أورده فقلما أن تجد وعني اإلمام الداني باآلثار عناية كبيتة، 

 بسنده عن مشايخه، ومن ذلك: 

حدثنا محمد بن  ليفة اإلمام، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن محمد بن "أنه قال: 

صاعد، حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا مالك بن سعيت، حدثنا ابن أبي ليلى، عهن الحكهم، 

قهال بينهه ، [4]سهورة المزمهل:  ِّ يه ىه مه ّٰٱ عن ابن عبا ، في هذه اآلية عن مقسم،

 .(2)"بياناً 

يهدل ههذا كثيت من الموضوعاق بعض اآلثار التي تؤيد رأيه وتقوي حجتهه وفأورد الداني في 

 .  (3) المسندة عن من قتأ عليوم من الشيوخ العدول الضابطينعلى عول باعه في رواية اآلثار 

 

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.230/ 3) ،تفسير البغوي(، و231/ 28) ،تفسير الطبري(، وان ت: 78)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.32( إلى )ص:79من)ص: ،التحديدان ت:  (8)

 

 باب ذكت أحوال النون الساكنة والتنوين.

يصوا لتنفصهل بهذلك مهن باب ذكت الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا وتلخ

 مشبووا على مخارجوا.

 باب ذكت أحوال الحتكاق في الوقف وبيان التوم واإلشمام.

 باب ذكت الوقف وبيان أقسامه.

 

 المبحث الثاني: عنايته بالتعريفات.     
اإلمام أبو عمهتو الهداني مهن أوائهل المهؤلفين الهذين وضهعوا حهدودا واضهحة لغويهة  د  عي  

تعتيف التجويد وتعتيف المختج والصهفة واإلهوهار  :واصطالحية لتعتيفاق مسائل التجويد مثل

 .  ل إلى  يت ذلك من المسائلواإلد ام واإل فا

علهى ذلهك المؤلفهون مهن أبو عمتو الداني أول من عني بوذه التعتيفاق وتبعه يكون ويكاد 

 (1).بعده

 

 ية.ملبحث الثالث: عنايته بالقواعد العالم     

كانت القواعد العلمية التي ذكتها اإلمام الداني عبارة عن نواية اإلتقان الذي وصل إليه، فوهو 

 إمام في القتالة، ويذكت القواعد وهو  بيت بوا، فمنوا: 

 .(1)"تدبته بفكهوليس بين التجويد وتتكه إ  رياضة من "

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)
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وهذه القاعدة   يقول بوا إ  من أدرك التجويد وتطبيقه رواية، فوهو يلخهص لنها أن التجويهد 

 يأتي بالممارسة وا ستمتار في قتالة القت؛ن وهو عبارة عن رياضة للفك.
 

 المبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.     

بابا من امبواب فيه أثت يهتوى إ  أورده فقلما أن تجد وعني اإلمام الداني باآلثار عناية كبيتة، 

 بسنده عن مشايخه، ومن ذلك: 

حدثنا محمد بن  ليفة اإلمام، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن محمد بن "أنه قال: 

صاعد، حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا مالك بن سعيت، حدثنا ابن أبي ليلى، عهن الحكهم، 

قهال بينهه ، [4]سهورة المزمهل:  ِّ يه ىه مه ّٰٱ عن ابن عبا ، في هذه اآلية عن مقسم،

 .(2)"بياناً 

يهدل ههذا كثيت من الموضوعاق بعض اآلثار التي تؤيد رأيه وتقوي حجتهه وفأورد الداني في 

 .  (3) المسندة عن من قتأ عليوم من الشيوخ العدول الضابطينعلى عول باعه في رواية اآلثار 

 

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.230/ 3) ،تفسير البغوي(، و231/ 28) ،تفسير الطبري(، وان ت: 78)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.32( إلى )ص:79من)ص: ،التحديدان ت:  (8)

 

 باب ذكت أحوال النون الساكنة والتنوين.

يصوا لتنفصهل بهذلك مهن باب ذكت الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا وتلخ

 مشبووا على مخارجوا.

 باب ذكت أحوال الحتكاق في الوقف وبيان التوم واإلشمام.

 باب ذكت الوقف وبيان أقسامه.

 

 المبحث الثاني: عنايته بالتعريفات.     
اإلمام أبو عمهتو الهداني مهن أوائهل المهؤلفين الهذين وضهعوا حهدودا واضهحة لغويهة  د  عي  

تعتيف التجويد وتعتيف المختج والصهفة واإلهوهار  :واصطالحية لتعتيفاق مسائل التجويد مثل

 .  ل إلى  يت ذلك من المسائلواإلد ام واإل فا

علهى ذلهك المؤلفهون مهن أبو عمتو الداني أول من عني بوذه التعتيفاق وتبعه يكون ويكاد 

 (1).بعده

 

 ية.ملبحث الثالث: عنايته بالقواعد العالم     

كانت القواعد العلمية التي ذكتها اإلمام الداني عبارة عن نواية اإلتقان الذي وصل إليه، فوهو 

 إمام في القتالة، ويذكت القواعد وهو  بيت بوا، فمنوا: 

 .(1)"تدبته بفكهوليس بين التجويد وتتكه إ  رياضة من "

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)
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 اء.بذكر أقوال القر   عنايتهالمبحث السادس:      
ذكت اإلمام الداني في كتابه التحديد جملة من امقوال التهي تثبهت صهحة مها قالهه، أو أراد أن 

 ئله، ومن ذلك: يبين قول القائل أو يعلل قول قا

والغنهة إذا ثبتهت فهي الوصهل لهم ":أنه أورد قو  عن عبد الباقي بن الحسن المقتئ أنه يقول

 .(1)"يشدد الحتف، ولف  به بتشديد يسيٍت، وإذا حذفت الغنة شدد الحتف

فأراد في هذا القول أن يقول أن النون والميم المشددة في حهال  نتوها ليسهت مثهل الحهتف 

 الصحيح المشدد.

 بذكت عتف منوا. مثلة التي توضح هذا المعنى اكتفيتوفي كتاب التحديد جملة من ام 

 

 المبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.     

وحهذره  ،نبه اإلمام الداني رحمه الله في كتابه التحديد على جملة من التنبيواق لقارئ القت؛ن

ت؛ن عما  طه اإلمام الهداني فهي كتابهه مهن التنبيوهاق من بعضوا، وفي الحقيقة   يستغني قارئ الق

 ومنوا: ،والتحذيتاق

في باب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد التحقيهق ونوايهة التجويهد ومها جهال ن أنه بيّ 

 . عنوم من الكتاهة في التجاوز عن ذلك

نبه اإلمام الداني رحمه الله على قضية مومة في بهاب ذكهت البيهان عهن حقهائق املفهاظ  كما 

. ثهم وما يوصل به إليه ،على كيفية التمكن من التجويد، وكيفية التحقيقووحدود النطق بالحتوف، 

                                                           
 (.112)ص: ،التحديدان ت  (1)

 

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.الخامسالمبحث      
بالعلل ت وت الحكمة من الحكم، ولذلك نتى اإلمام الداني يعتني بوذه المسألة عناية ههاهتة 

وأنه أولى من  يهته، ومهن اممثلهة علهى ذلهك  ،في كتابه التحديد  ليبين علة وتوجيه الحكم المتاد

 قوله عند تعليله لحكم اإلهوار الحلقي:

 .(1)"لبعد المسافة التي بينوما وبينون  النون والتنوين عند هذه الحتوفوإنما بينت "

البعد الواقع بين النون الساكنة وحتوف الحلق، وبسبب هذا البعد كان وهو فبين علة اإلهوار 

 اإلهوار.

، وعلة منع الهتوم فهي (3)، وعلة صلة هال الكناية(2)وكذلك ذكت الداني علة اإلقالب واإل فال

، إلى  يت ذلك من العلل التي ذكتها فهي كتابهه مسهتنبطا (4)المنصوب لخفة الحتكة فيوماالمفتوح و

وأقوال شيو ه الضابطين الذين تلقى عنوم أصول هذا العلهم، وذكهت  ،إياها من امحكام التجويدية

والحسين بهن علهي، ومحمهد بهن فار  بن أحمد،  :بعض أسمائوم أثنال حديثه عن هذه العلل مثل

و يتهم من جوابذة العلمال، ثم صاغ هذه العلل بأسلوبه الواضح الدقيق الهذي أرى أنهه لهم أحمد 

 .يسبق إليه

 

                                                           
 (.118)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.114)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.122ص:) ،التحديدان ت:  (8)

 (.171)ص: ،التحديدان ت:  (4)
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 اء.بذكر أقوال القر   عنايتهالمبحث السادس:      
ذكت اإلمام الداني في كتابه التحديد جملة من امقوال التهي تثبهت صهحة مها قالهه، أو أراد أن 

 ئله، ومن ذلك: يبين قول القائل أو يعلل قول قا

والغنهة إذا ثبتهت فهي الوصهل لهم ":أنه أورد قو  عن عبد الباقي بن الحسن المقتئ أنه يقول

 .(1)"يشدد الحتف، ولف  به بتشديد يسيٍت، وإذا حذفت الغنة شدد الحتف

فأراد في هذا القول أن يقول أن النون والميم المشددة في حهال  نتوها ليسهت مثهل الحهتف 

 الصحيح المشدد.

 بذكت عتف منوا. مثلة التي توضح هذا المعنى اكتفيتوفي كتاب التحديد جملة من ام 

 

 المبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.     

وحهذره  ،نبه اإلمام الداني رحمه الله في كتابه التحديد على جملة من التنبيواق لقارئ القت؛ن

ت؛ن عما  طه اإلمام الهداني فهي كتابهه مهن التنبيوهاق من بعضوا، وفي الحقيقة   يستغني قارئ الق

 ومنوا: ،والتحذيتاق

في باب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد التحقيهق ونوايهة التجويهد ومها جهال ن أنه بيّ 

 . عنوم من الكتاهة في التجاوز عن ذلك

نبه اإلمام الداني رحمه الله على قضية مومة في بهاب ذكهت البيهان عهن حقهائق املفهاظ  كما 

. ثهم وما يوصل به إليه ،على كيفية التمكن من التجويد، وكيفية التحقيقووحدود النطق بالحتوف، 

                                                           
 (.112)ص: ،التحديدان ت  (1)

 

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.الخامسالمبحث      
بالعلل ت وت الحكمة من الحكم، ولذلك نتى اإلمام الداني يعتني بوذه المسألة عناية ههاهتة 

وأنه أولى من  يهته، ومهن اممثلهة علهى ذلهك  ،في كتابه التحديد  ليبين علة وتوجيه الحكم المتاد

 قوله عند تعليله لحكم اإلهوار الحلقي:

 .(1)"لبعد المسافة التي بينوما وبينون  النون والتنوين عند هذه الحتوفوإنما بينت "

البعد الواقع بين النون الساكنة وحتوف الحلق، وبسبب هذا البعد كان وهو فبين علة اإلهوار 

 اإلهوار.

، وعلة منع الهتوم فهي (3)، وعلة صلة هال الكناية(2)وكذلك ذكت الداني علة اإلقالب واإل فال

، إلى  يت ذلك من العلل التي ذكتها فهي كتابهه مسهتنبطا (4)المنصوب لخفة الحتكة فيوماالمفتوح و

وأقوال شيو ه الضابطين الذين تلقى عنوم أصول هذا العلهم، وذكهت  ،إياها من امحكام التجويدية

والحسين بهن علهي، ومحمهد بهن فار  بن أحمد،  :بعض أسمائوم أثنال حديثه عن هذه العلل مثل

و يتهم من جوابذة العلمال، ثم صاغ هذه العلل بأسلوبه الواضح الدقيق الهذي أرى أنهه لهم أحمد 

 .يسبق إليه

 

                                                           
 (.118)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.114)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.122ص:) ،التحديدان ت:  (8)

 (.171)ص: ،التحديدان ت:  (4)
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 . المبحث التاسع: عنايته بالوقف واالبتداء     
، وقهد ذكهت "باب ذكت الوقف وبيان أقسهامه": ذكت اإلمام الداني بابا في كتابه التحديد بعنوان

 .(1)"وذكت ضوابط كل منوم التام، والكافي، والحسن، والقبيح. للوقف أربعة أنواع، وهي:

وسائت ما ذكته الداني   يتمكن معتفته للقتال إ  بنصيب وافت من علم العتبية، وذلك من ؛كد 

ما يلزموم تعلمه والتفقه فيه، إذ به يفوم ال اهت الجلي، ويدرك الغامض الخفي، وبه يعلم الخطأ من 

لوقف إلى ؛ ت ما ذكت من قواعهد مومهة تهدل علهى عنايتهه بها، الصواب ويميز السقيم من الصحيح

 .(2)وبتقسيمه الواضح منواعه التي تتميز في سوولة ويست

 

 
 

  

                                                           
 وما بعدها(. 172)ص:، التحديد ان ت: (1)

 (.177)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 

 هاص سهته، وأنبهه علهى موضهع  وأنا أبين ذلك كلهه، وأدل علهى حقيقتهه، وأكشهف عهن "قال: 

 .(1)"عناب و  إسواب، إن شال الله تعالى موضه، من  يت إ

 
 المبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      

تضمن كتاب التحديد لإلمام الهداني بيهان صهفة قهتالة امئمهة السهبعة الهذين تهدور علهيوم 

 القتالاق السبع المتواتتة  ليبين كيف كانت قتالتوم وعتيقتوم.

لتهه مهن تحقيهق وتتتيهل لنا المتتبة التي أ ذ بوا كل قارئ من امئمة السهبعة فهي قتا كما بّين

وأنوهم واإلهوار واإلد ام والومز وتتكهه،  حسب مذهبه في المد والتوسط والقصتوحدر وتدويت، 

كما أن اإلمام  ،جميعا ما  تجوا عن حد القتالة المنقولة إليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ني لم يغفل اإلشارة إلى ما أحدثه بعض اآل ذين عن امئمة السهبعة مهن تعسهف وتكلهف فهي الدا

القتالة مثل ما فعلوه في قتالة حمزة من تمطيط وتطويل يختج عن حد قهتالة اإلمهام حمهزة، وههو 

صنعوه من عند أنفسوم من باب التكلف والتعسف الذي ما عتفهه حمهزة و   ،شيل من فعل هؤ ل

 (2)أقتأ به.

 

                                                           
 (.97)ص:، التحديدان ت:  (1)

 (.93 :)ص ،التحديد ان ت: 2))
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 . المبحث التاسع: عنايته بالوقف واالبتداء     
، وقهد ذكهت "باب ذكت الوقف وبيان أقسهامه": ذكت اإلمام الداني بابا في كتابه التحديد بعنوان

 .(1)"وذكت ضوابط كل منوم التام، والكافي، والحسن، والقبيح. للوقف أربعة أنواع، وهي:

وسائت ما ذكته الداني   يتمكن معتفته للقتال إ  بنصيب وافت من علم العتبية، وذلك من ؛كد 

ما يلزموم تعلمه والتفقه فيه، إذ به يفوم ال اهت الجلي، ويدرك الغامض الخفي، وبه يعلم الخطأ من 

لوقف إلى ؛ ت ما ذكت من قواعهد مومهة تهدل علهى عنايتهه بها، الصواب ويميز السقيم من الصحيح

 .(2)وبتقسيمه الواضح منواعه التي تتميز في سوولة ويست

 

 
 

  

                                                           
 وما بعدها(. 172)ص:، التحديد ان ت: (1)

 (.177)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 

 هاص سهته، وأنبهه علهى موضهع  وأنا أبين ذلك كلهه، وأدل علهى حقيقتهه، وأكشهف عهن "قال: 

 .(1)"عناب و  إسواب، إن شال الله تعالى موضه، من  يت إ

 
 المبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      

تضمن كتاب التحديد لإلمام الهداني بيهان صهفة قهتالة امئمهة السهبعة الهذين تهدور علهيوم 

 القتالاق السبع المتواتتة  ليبين كيف كانت قتالتوم وعتيقتوم.

لتهه مهن تحقيهق وتتتيهل لنا المتتبة التي أ ذ بوا كل قارئ من امئمة السهبعة فهي قتا كما بّين

وأنوهم واإلهوار واإلد ام والومز وتتكهه،  حسب مذهبه في المد والتوسط والقصتوحدر وتدويت، 

كما أن اإلمام  ،جميعا ما  تجوا عن حد القتالة المنقولة إليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ني لم يغفل اإلشارة إلى ما أحدثه بعض اآل ذين عن امئمة السهبعة مهن تعسهف وتكلهف فهي الدا

القتالة مثل ما فعلوه في قتالة حمزة من تمطيط وتطويل يختج عن حد قهتالة اإلمهام حمهزة، وههو 

صنعوه من عند أنفسوم من باب التكلف والتعسف الذي ما عتفهه حمهزة و   ،شيل من فعل هؤ ل

 (2)أقتأ به.

 

                                                           
 (.97)ص:، التحديدان ت:  (1)

 (.93 :)ص ،التحديد ان ت: 2))
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 .(عرض ودراسة)الفصل الثاني: كتاب التمهيد لإلمام ابن الجزري 
 

 (1) المبحث األول: موضوعات الكتاب.     

إن الناهت في كتاب التمويد  بن الجزري يجد أنهه اشهتمل علهى موضهوعاق كثيهتة ومومهة 

وههو أنهه  ،بمقدمة ذكت فيوا السبب الذي حمله على تأليفه هذا الكتهاببدأها لطالب علم التجويد، 

منوم قد  فلوا عن تجويد ألفهاظ القهت؛ن، وأهملهوا فهي تحسهين   وجد الناشئة من القتال بل وكثيتا

 .(2)ل وإتقان التالوة، فعمد إلى تأليف هذا الكتابامدا

الذي ضمنه أهم القواعد والمسائل الضتورية في هذا العلم وصا وا في الموضوعاق 

 :اآلتية

 ."في ذكت قتالة هؤ ل القتال في هذا الزمان :الباب األول"

 . "وما يتعلق به : في معنى التجويدالباب الثاني"

 . "في أصول القتالة الدائتة على ا تالف القتالاق :الباب الثالث"

 "في ذكت معنى اللحن وأقسامه :الباب الرابع"

 ."في ذكت ألفاق الوصل والقطع :الباب الخامس"

  "في الكالم على الحتكاق والحتوف :الباب السادس"

 . "في ذكت ألقاب الحتوف وعللوا :الباب السابع"

                                                           
 (.209، 123، 138، 103، 38، 73، 23، 21، 38، 47، 48)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.40)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

الفصل الثاين: 

كتاب التمهيد لإلمام ابن اجلزري )عرض ودراسة( : 
املبحث األول: موضوعات الكتاب.

املبحث الثاين: عنايته بالتعريفات.
املبحث الثالث: عنايته بالقواعد العلمية.

املبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.
املبحث اخلامس: عنايته بالتوجيه والتعليل.
املبحث السادس: عنايته بذكر أقوال القراء.

املبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.
املبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة. 

املبحث التاسع: عنايته بالوقف واالبتداء. 
املبحث العارش: عنايته ببيان الوقف عىل بعض الكلامت.

املبحث احلادي عرش: بدع القراء يف التغني بالقرآن.
املبحث الثاين عرش: باب الضاد والظاء.
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 .(عرض ودراسة)الفصل الثاني: كتاب التمهيد لإلمام ابن الجزري 
 

 (1) المبحث األول: موضوعات الكتاب.     

إن الناهت في كتاب التمويد  بن الجزري يجد أنهه اشهتمل علهى موضهوعاق كثيهتة ومومهة 

وههو أنهه  ،بمقدمة ذكت فيوا السبب الذي حمله على تأليفه هذا الكتهاببدأها لطالب علم التجويد، 

منوم قد  فلوا عن تجويد ألفهاظ القهت؛ن، وأهملهوا فهي تحسهين   وجد الناشئة من القتال بل وكثيتا

 .(2)ل وإتقان التالوة، فعمد إلى تأليف هذا الكتابامدا

الذي ضمنه أهم القواعد والمسائل الضتورية في هذا العلم وصا وا في الموضوعاق 

 :اآلتية

 ."في ذكت قتالة هؤ ل القتال في هذا الزمان :الباب األول"

 . "وما يتعلق به : في معنى التجويدالباب الثاني"

 . "في أصول القتالة الدائتة على ا تالف القتالاق :الباب الثالث"

 "في ذكت معنى اللحن وأقسامه :الباب الرابع"

 ."في ذكت ألفاق الوصل والقطع :الباب الخامس"

  "في الكالم على الحتكاق والحتوف :الباب السادس"

 . "في ذكت ألقاب الحتوف وعللوا :الباب السابع"

                                                           
 (.209، 123، 138، 103، 38، 73، 23، 21، 38، 47، 48)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.40)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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 ية.ملبحث الثالث: عنايته بالقواعد العالم      
الوقهوع فهي إذا أتقنوا القارئ سلم من أورد اإلمام ابن الجزري في كتابه القواعد العلمية التي 

فا علميها، مهع يوصهتالتي يقع فيوا القتال مع توصيفوا كما يقف من  اللوا على ام طال ام طال، 

 .بين الحتوف والتي لو ها لكان الحتف اآل ت عين الحتف امول تبيينه للفتوق اللطيفة التي

تناول اإلمام ابن الجزري حتوف الوجال التي تألف منوا اللفه  القت؛نهي حتفها حتفها، مبينها 

وما ينبغي على القارئ فعلهه فهي النطهق بوها إذا تجهاورق وكانهت متماثلهة أو  ،مخارجوا وصفاتوا

متجانسة أو متقاربة في بعض المخارج والصفاق  حتى ينطق بكل حهتف علهى وجوهه الصهحيح، 

 مستكمال مختجه وصفاته  ليلف  بالقت؛ن عتبيا كما نزل. 

 

 المبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.    

علهى بعهض    ولكنه استشهود بوها واسهتدل بوها(1)ري باآلثار فكانت قليلةأما عناية ابن الجز

أ بتنا شيخنا أبو عبد الله محمهد بهن  "قوله:  مشايخه، ومنوا فوو يتوي اآلثار مسندة إلى، المسائل

اللبان، قال أ بتتني الشيخة الصالحة زين الدار أم محمد الوجيوية بنت علهي بهن يحيهى بهن علهي 

 .(2) "...إلخ  بتنا أبو إسحاق إبتاهيم بن وثيقأالصعيدي، قالت: 

 

                                                           
 وقد أحصيناها فكانت أربعة عشت أثتا. (1)

 (.127)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 . "في مخارج الحتوف والكالم على كل حتف بانفتاد :الباب الثامن"

 . "في ذكت أحكام النون الساكنة والتنوين ثم المد والقصت :الباب التاسع"

 . "في الوقف وا بتدال :الباب العاشر"

 . "في معتفة ال ال وتمييزها من الضاد حسبما وقع في القت؛ن الكتيم :باب"

 

 ريفات.المبحث الثاني: عنايته بالتع     
اعتنى ابن الجزري بالتعتيفاق، فبدأ بتعتيف العيوب التي يفعلوها قهتال زمانهه مهن التهتقيص 

، وعتف التجويد وعتف أصول القتالة التي يقع بوا ا تالف بين (1)، والتحزينوالتتعيد ،والتطتيب

 يهت ذلهك ، إلى (2) القتال من مد وقصت وإد ام، وإهوار، وإ فال، وقلب، وتسويل وتخفيف وتنوين

 .(3) من امصول التي ذكتها

 ،والناهت في كتاب التمويد  بن الجزري يجد أنه اهتم واعتنى  بالمصطلحاق التجويدية

وعتفوا تعتيفا دقيقا يميز بعضوا عن بعض، و  شك أنه استفاد ممن سبقه في ذلك، سيما وأنه أّلف 

 مته.العشتين من ع هذا الكتاب في مبتدئ حياته العلمية وهو دون

  

                                                           
 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.138)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.38)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)
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 ية.ملبحث الثالث: عنايته بالقواعد العالم      
الوقهوع فهي إذا أتقنوا القارئ سلم من أورد اإلمام ابن الجزري في كتابه القواعد العلمية التي 

فا علميها، مهع يوصهتالتي يقع فيوا القتال مع توصيفوا كما يقف من  اللوا على ام طال ام طال، 

 .بين الحتوف والتي لو ها لكان الحتف اآل ت عين الحتف امول تبيينه للفتوق اللطيفة التي

تناول اإلمام ابن الجزري حتوف الوجال التي تألف منوا اللفه  القت؛نهي حتفها حتفها، مبينها 

وما ينبغي على القارئ فعلهه فهي النطهق بوها إذا تجهاورق وكانهت متماثلهة أو  ،مخارجوا وصفاتوا

متجانسة أو متقاربة في بعض المخارج والصفاق  حتى ينطق بكل حهتف علهى وجوهه الصهحيح، 

 مستكمال مختجه وصفاته  ليلف  بالقت؛ن عتبيا كما نزل. 

 

 المبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.    

علهى بعهض    ولكنه استشهود بوها واسهتدل بوها(1)ري باآلثار فكانت قليلةأما عناية ابن الجز

أ بتنا شيخنا أبو عبد الله محمهد بهن  "قوله:  مشايخه، ومنوا فوو يتوي اآلثار مسندة إلى، المسائل

اللبان، قال أ بتتني الشيخة الصالحة زين الدار أم محمد الوجيوية بنت علهي بهن يحيهى بهن علهي 

 .(2) "...إلخ  بتنا أبو إسحاق إبتاهيم بن وثيقأالصعيدي، قالت: 

 

                                                           
 وقد أحصيناها فكانت أربعة عشت أثتا. (1)

 (.127)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 . "في مخارج الحتوف والكالم على كل حتف بانفتاد :الباب الثامن"

 . "في ذكت أحكام النون الساكنة والتنوين ثم المد والقصت :الباب التاسع"

 . "في الوقف وا بتدال :الباب العاشر"

 . "في معتفة ال ال وتمييزها من الضاد حسبما وقع في القت؛ن الكتيم :باب"

 

 ريفات.المبحث الثاني: عنايته بالتع     
اعتنى ابن الجزري بالتعتيفاق، فبدأ بتعتيف العيوب التي يفعلوها قهتال زمانهه مهن التهتقيص 

، وعتف التجويد وعتف أصول القتالة التي يقع بوا ا تالف بين (1)، والتحزينوالتتعيد ،والتطتيب

 يهت ذلهك ، إلى (2) القتال من مد وقصت وإد ام، وإهوار، وإ فال، وقلب، وتسويل وتخفيف وتنوين

 .(3) من امصول التي ذكتها

 ،والناهت في كتاب التمويد  بن الجزري يجد أنه اهتم واعتنى  بالمصطلحاق التجويدية

وعتفوا تعتيفا دقيقا يميز بعضوا عن بعض، و  شك أنه استفاد ممن سبقه في ذلك، سيما وأنه أّلف 

 مته.العشتين من ع هذا الكتاب في مبتدئ حياته العلمية وهو دون

  

                                                           
 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.138)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.38)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)
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 المبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.     
وضع ابن الجزري في كتابه التمويد جملة من التنبيواق والتحذيتاق  ليوقهف قهارئ القهت؛ن 

فقهال مها معنهاه:  ،روا منوا من قتأ عليوم من التالميذ والطالبعليوا  وليتنبه إليوا المقتئون، ويحذ  

ينبغي على قارئ القت؛ن أن ي وت الومزة عند الوقف  منوا حينئذ تكهون سهاكنة، والسهكون يزيهدها 

ثقال على ثقلوا، عكس الحتوف ام تى فإن السكون يخففوا، بل إن الومهزة تهزداد ثقهال إذا وقهع 

تجوا وضعفوا قبلوا حتف ساكن، سوال كان حتف علة أو حتفا صحيحا، والسبب في ذلك بعد مخ

 .(1)بالسكون  ولوذا رأينا اإلمام هشام راوي ابن عامت يسولوا متطتفة   متوسطة

 

 المبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      

حتص ابن الجزري على إيتاد صفة القتالة عن امئمة السبعة  ليبين لمتيد قتالة القت؛ن كيهف 

وأنوا سلسة، سولة، عذبة فيوا تبيين كل حتف، وإعطهال كهل حهتف مهن كانت قتالة أئمة القتالاق 

مفخما أم متققا، إلى  يت ذلك من قتالتوم، وأن  أم  ،قه سوال كان مد ما أم م وتاالصفاق ما يستح

 .(   2 ) قتالتوم كانت  الية من الوذرمة التي تتآكل فيوا بعض الحتوف و  ت وت

 

                                                           
 (.109)ص: ، التمهيدان ت:  (1)
 (.30:)ص ،التمهيدللزيادة ين ت: 2) )

 

 المبحث الخامس: عنايته بالتوجيه والتعليل.     
حتص ابن الجزري رحمه الله على بيان علة الحكم، أو التسمية، أو التقديم والتأ يت في ذكت 

 .يين له بجالل ما أراده ابن الجزرامحكام، وعند هوورها للقارئ يتب

   (1)ومن ذلك بيانه لعلة تسمية همزة الوصل بوذا ا سم، وعلة كتابتوا في المصحف

يبين وجهه  ،أو سبب ،وهكذا فعل ابن الجزري في كل حكم تجويدي يمكن أن يستنبط له علة

النطق به على النحو الذي ذكته علمال هذا الفن من  الل تتبعوم للتالوة الصحيحة للقهت؛ن الكهتيم 

 ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكتام.التي نقلت إلين

 

 المبحث السادس: عنايته بذكر أقوال القراء.     

حتص ابن الجزري على إيتاد بعض امقوال مستشهودا بوها، أو توضهيحا لمسهألة مها، أو رد 

عنهد الخليهل سهبعة عشهت ":  لقول قائله، أو مبينا علة صاحبه، ومنوا في عدد مختج الحتوف فقال

مختجًا، وعند سيبويه وأصحابه ستة عشت، إلسقاعوم الجوفية، وعند الفهتال وتابعيهه أربعهة عشهت، 

 أنوا سبعة عشت مختجا بقوله في الجزرية:وا تار هو  .(2) "لجعلوم مختج الذلقية واحدًا 

 (3)على     الذي    يختاره    من    ا تبت       ت   ههعش  ةههعهههسب توف ههالح  مخارج

 

                                                           
 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.103)ص: ، التمهيدان ت:  (2)

 (.9بيت )رقم: ،متن الجزريةانظر:  (8)
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 المبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.     
وضع ابن الجزري في كتابه التمويد جملة من التنبيواق والتحذيتاق  ليوقهف قهارئ القهت؛ن 

فقهال مها معنهاه:  ،روا منوا من قتأ عليوم من التالميذ والطالبعليوا  وليتنبه إليوا المقتئون، ويحذ  

ينبغي على قارئ القت؛ن أن ي وت الومزة عند الوقف  منوا حينئذ تكهون سهاكنة، والسهكون يزيهدها 

ثقال على ثقلوا، عكس الحتوف ام تى فإن السكون يخففوا، بل إن الومهزة تهزداد ثقهال إذا وقهع 

تجوا وضعفوا قبلوا حتف ساكن، سوال كان حتف علة أو حتفا صحيحا، والسبب في ذلك بعد مخ

 .(1)بالسكون  ولوذا رأينا اإلمام هشام راوي ابن عامت يسولوا متطتفة   متوسطة

 

 المبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      

حتص ابن الجزري على إيتاد صفة القتالة عن امئمة السبعة  ليبين لمتيد قتالة القت؛ن كيهف 

وأنوا سلسة، سولة، عذبة فيوا تبيين كل حتف، وإعطهال كهل حهتف مهن كانت قتالة أئمة القتالاق 

مفخما أم متققا، إلى  يت ذلك من قتالتوم، وأن  أم  ،قه سوال كان مد ما أم م وتاالصفاق ما يستح

 .(   2 ) قتالتوم كانت  الية من الوذرمة التي تتآكل فيوا بعض الحتوف و  ت وت

 

                                                           
 (.109)ص: ، التمهيدان ت:  (1)
 (.30:)ص ،التمهيدللزيادة ين ت: 2) )

 

 المبحث الخامس: عنايته بالتوجيه والتعليل.     
حتص ابن الجزري رحمه الله على بيان علة الحكم، أو التسمية، أو التقديم والتأ يت في ذكت 

 .يين له بجالل ما أراده ابن الجزرامحكام، وعند هوورها للقارئ يتب

   (1)ومن ذلك بيانه لعلة تسمية همزة الوصل بوذا ا سم، وعلة كتابتوا في المصحف

يبين وجهه  ،أو سبب ،وهكذا فعل ابن الجزري في كل حكم تجويدي يمكن أن يستنبط له علة

النطق به على النحو الذي ذكته علمال هذا الفن من  الل تتبعوم للتالوة الصحيحة للقهت؛ن الكهتيم 

 ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكتام.التي نقلت إلين

 

 المبحث السادس: عنايته بذكر أقوال القراء.     

حتص ابن الجزري على إيتاد بعض امقوال مستشهودا بوها، أو توضهيحا لمسهألة مها، أو رد 

عنهد الخليهل سهبعة عشهت ":  لقول قائله، أو مبينا علة صاحبه، ومنوا في عدد مختج الحتوف فقال

مختجًا، وعند سيبويه وأصحابه ستة عشت، إلسقاعوم الجوفية، وعند الفهتال وتابعيهه أربعهة عشهت، 

 أنوا سبعة عشت مختجا بقوله في الجزرية:وا تار هو  .(2) "لجعلوم مختج الذلقية واحدًا 

 (3)على     الذي    يختاره    من    ا تبت       ت   ههعش  ةههعهههسب توف ههالح  مخارج

 

                                                           
 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.103)ص: ، التمهيدان ت:  (2)

 (.9بيت )رقم: ،متن الجزريةانظر:  (8)
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وثالثين موضعا، في  مس عشهتة سهورة، وكهل ورودهها فهي السهور  وردق في  ثالثة كال:

 (1).وقد ا تلف في الوقف عليوا وا بتدال بوا، وذلك بسبب كالم أهل العتبية عليوا مكية،ال

 

 المبحث الحادي عشر: بدع القراء في التغني بالقرآن.     

  ِّ يه ىه مه ّٰٱقهد أمهت بتتتيهل القهت؛ن فقهال تعهالى: أن الله تعالى من المعلوم 
 [.4]سورة المزمل:

فوذا يزيد  ،والتتتيل هو التجويد والتحسين واإلتقان، وإذا اجتمع مع التتتيل الصوق الحسن

على تزيين القت؛ن بالصهوق الحسهن فقهال: ولذلك حث النبي   القت؛ن إتقانا وجما 

ما أذن الله لشىء كإذنه ))، (3)((ليس منَّا من لم َيَتغنَّ بالقرآن))وقال: ، (2)((زينوا القرآن بأصواتكم))

 .(4)((لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به

ولكن القتال في زمن ابن الجزري أستفوا فهي ذلهك  ،هذا مع متاعاة التجويد وأحكام التالوة

وأصهبح هموهم تجويهد  ،وتغافلوا عهن امحكهام التجويديهة ،حتى  تجوا عن حد التالوة المتعية

 .املحان وامنغام

                                                           
 (.173، )ص: التمهيد: ان ت 1))

 (.133/ 9) ، باب الماهت بالقت؛نصحيح البخاريان ت:  (2)

 (.134/ 9) ، باب وأستوا قولكمصحيح البخاريان ت:  (8)

 (.223/ 2ق شاكت ) ،مسند أحمد (4)

 

 .بالوقف واالبتداءالمبحث التاسع: عنايته      

ومهن ههذا  ،وحليهة الهتالوة ،وبهالغ المسهتمع ،وفوهم التهالي ،الوقف وا بتدال زينة القارئ

المنطلق حتص ابن الجزري على ذكته في كتابه التمويد وبينه وقسمه إلى أربعة أقسام: تام مختهار، 

 .(1) "وكاف جائز، وحسن مفووم، وقبيح متتوك

 .يوقف عليه وما   يوقفواعتنى ابن الجزري بذكت ما 

ت اإلمام ابن الجزري في معتض كالمه عن الوقف وا بتدال أن يتد على ما ذهب إليه ف  ولم ي  

اإلمام أبو يوسف صاحب اإلمام أبي حنيفة من أن تسمية المواضع الموقوف عليوا مهن القهت؛ن مهن 

ومسميه بذلك مبتدع  من القت؛ن الكتيم كله معجز في قليلهه  ،التام والكافي والحسن والقبيح بدعة

وكثيته، وهو كالقطعة الواحدة، وما قاله القاضي أبو يوسف  يت صحيح  من القت؛ن معجهز بسهوره 

 (2).و؛ياته وليس اإلعجاز في كل كلمة منه على حدة

 
 المبحث العاشر: عنايته ببيان الوقف على بعض الكلمات.     

 ،يجهوز وبين مها يجهوز أن يوقهف عليهه ومها   ،ابن الجزري عن الوقف وأنواعهلما تحدث 

أردفه بكلماق تكترق في القت؛ن في أكثت من موضع  ليبين للقارئ حكم الوقف عليوا، وما يجهوز 

 وما يمتنع معلال ذلك بعلل وتفسيتاق لوذه الكلماق الخاصة ومنوا:

                                                           
 (.123)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.122: ، )صالتمهيدان ت رد ابن الجزري في كتابه:  2))
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

وثالثين موضعا، في  مس عشهتة سهورة، وكهل ورودهها فهي السهور  وردق في  ثالثة كال:

 (1).وقد ا تلف في الوقف عليوا وا بتدال بوا، وذلك بسبب كالم أهل العتبية عليوا مكية،ال

 

 المبحث الحادي عشر: بدع القراء في التغني بالقرآن.     

  ِّ يه ىه مه ّٰٱقهد أمهت بتتتيهل القهت؛ن فقهال تعهالى: أن الله تعالى من المعلوم 
 [.4]سورة المزمل:

فوذا يزيد  ،والتتتيل هو التجويد والتحسين واإلتقان، وإذا اجتمع مع التتتيل الصوق الحسن

على تزيين القت؛ن بالصهوق الحسهن فقهال: ولذلك حث النبي   القت؛ن إتقانا وجما 

ما أذن الله لشىء كإذنه ))، (3)((ليس منَّا من لم َيَتغنَّ بالقرآن))وقال: ، (2)((زينوا القرآن بأصواتكم))

 .(4)((لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به

ولكن القتال في زمن ابن الجزري أستفوا فهي ذلهك  ،هذا مع متاعاة التجويد وأحكام التالوة

وأصهبح هموهم تجويهد  ،وتغافلوا عهن امحكهام التجويديهة ،حتى  تجوا عن حد التالوة المتعية

 .املحان وامنغام

                                                           
 (.173، )ص: التمهيد: ان ت 1))

 (.133/ 9) ، باب الماهت بالقت؛نصحيح البخاريان ت:  (2)

 (.134/ 9) ، باب وأستوا قولكمصحيح البخاريان ت:  (8)

 (.223/ 2ق شاكت ) ،مسند أحمد (4)

 

 .بالوقف واالبتداءالمبحث التاسع: عنايته      

ومهن ههذا  ،وحليهة الهتالوة ،وبهالغ المسهتمع ،وفوهم التهالي ،الوقف وا بتدال زينة القارئ

المنطلق حتص ابن الجزري على ذكته في كتابه التمويد وبينه وقسمه إلى أربعة أقسام: تام مختهار، 

 .(1) "وكاف جائز، وحسن مفووم، وقبيح متتوك

 .يوقف عليه وما   يوقفواعتنى ابن الجزري بذكت ما 

ت اإلمام ابن الجزري في معتض كالمه عن الوقف وا بتدال أن يتد على ما ذهب إليه ف  ولم ي  

اإلمام أبو يوسف صاحب اإلمام أبي حنيفة من أن تسمية المواضع الموقوف عليوا مهن القهت؛ن مهن 

ومسميه بذلك مبتدع  من القت؛ن الكتيم كله معجز في قليلهه  ،التام والكافي والحسن والقبيح بدعة

وكثيته، وهو كالقطعة الواحدة، وما قاله القاضي أبو يوسف  يت صحيح  من القت؛ن معجهز بسهوره 

 (2).و؛ياته وليس اإلعجاز في كل كلمة منه على حدة

 
 المبحث العاشر: عنايته ببيان الوقف على بعض الكلمات.     

 ،يجهوز وبين مها يجهوز أن يوقهف عليهه ومها   ،ابن الجزري عن الوقف وأنواعهلما تحدث 

أردفه بكلماق تكترق في القت؛ن في أكثت من موضع  ليبين للقارئ حكم الوقف عليوا، وما يجهوز 

 وما يمتنع معلال ذلك بعلل وتفسيتاق لوذه الكلماق الخاصة ومنوا:

                                                           
 (.123)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.122: ، )صالتمهيدان ت رد ابن الجزري في كتابه:  2))
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 :نوعااوذكهت منوها  بعهض القهّتال،  إلى البدع التي أحهدثوا كتابهفي اإلمام ابن الجزري أشار 

يسهمونه : رابعاا، و(3)يسهمونه التطتيهب: ثالثااو، (2)يسمونه التتعيهد  :آخرو، (1)يسمونه التتقيص "

 .(4)"التحزين

وأما قتالتنا التي نقتأ ونأ ذ بوا، فوي القتالة " في حد القتالة: قوله ابن الجزري ويختم

املفاظ، التي   تختج عن عباع العتب وكالم الفصحال، على وجه من  العذبة المتتلة السولة

همز أو تخفيف همز أو تشديد أو  وجوه القتالاق، فنقتأ لكل إمام بما نقل عنه، من مد أو قصت أو

 .(5)"ذلك فتح أو إشباع أو نحو أو إمالةتخفيف أو 

 المبحث الثاني عشر: باب الضاد والظاء.     
ذكت ابن الجزري في كتابه التمويد بابا للضاد وال هال وذلهك للتشهابه بينومها، وأن القهارئ   

، "باب في معتفة ال ال وتمييزها من الضاد حسهبما وقهع فهي القهت؛ن الكهتيم"يستغني عنه، وسماه 

في ذلهك، وذكت أن المتقدمين ألفوا في ذلك كتبا سوال في النثت أو الن م، وأورد أبياق اإلمام الداني 

وهذه امبياق شملت جميع املفاظ التي تقع في القت؛ن وما اشتق منوا وفيوا حتف ال ال، وكهذلك 

 .(6)ذكت ابن الجزري المعاني المشتقة من كل مادة

 

 
                                                           

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.43)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.209)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)



103

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

الفصل الثالث: 

املقارنة بني الكتابني وما بينهام من أوجه االتفاق واالختالف. 
املبحث األول: املقارنة يف املوضوعات.

املبحث الثاين: املقارنة يف التعريفات.
املبحث الثالث: املقارنة يف القواعد العلمية.

املبحث الرابع: املقارنة يف ذكر اآلثار.
املبحث اخلامس: املقارنة يف التوجيه والتعليل.

املبحث السادس: املقارنة يف أقوال القراء.
املبحث السابع: املقارنة يف التنبيهات والتحذيرات.

املبحث الثامن: املقارنة يف ذكر صفة قراءة األئمة السبعة. 
املبحث التاسع: املقارنة يف الوقف واالبتداء. 

 

 :نوعااوذكهت منوها  بعهض القهّتال،  إلى البدع التي أحهدثوا كتابهفي اإلمام ابن الجزري أشار 

يسهمونه : رابعاا، و(3)يسهمونه التطتيهب: ثالثااو، (2)يسمونه التتعيهد  :آخرو، (1)يسمونه التتقيص "

 .(4)"التحزين

وأما قتالتنا التي نقتأ ونأ ذ بوا، فوي القتالة " في حد القتالة: قوله ابن الجزري ويختم

املفاظ، التي   تختج عن عباع العتب وكالم الفصحال، على وجه من  العذبة المتتلة السولة

همز أو تخفيف همز أو تشديد أو  وجوه القتالاق، فنقتأ لكل إمام بما نقل عنه، من مد أو قصت أو

 .(5)"ذلك فتح أو إشباع أو نحو أو إمالةتخفيف أو 

 المبحث الثاني عشر: باب الضاد والظاء.     
ذكت ابن الجزري في كتابه التمويد بابا للضاد وال هال وذلهك للتشهابه بينومها، وأن القهارئ   

، "باب في معتفة ال ال وتمييزها من الضاد حسهبما وقهع فهي القهت؛ن الكهتيم"يستغني عنه، وسماه 

في ذلهك، وذكت أن المتقدمين ألفوا في ذلك كتبا سوال في النثت أو الن م، وأورد أبياق اإلمام الداني 

وهذه امبياق شملت جميع املفاظ التي تقع في القت؛ن وما اشتق منوا وفيوا حتف ال ال، وكهذلك 

 .(6)ذكت ابن الجزري المعاني المشتقة من كل مادة

 

 
                                                           

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.43)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.209)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)



104 

 الفصل الثالث: المقارنة بين الكتابين وما بينهما 
 من أوجه االتفاق واالختالف.

 

 المبحث األول: المقارنة في الموضوعات.     
نتى أنوما اشتتكا فهي  ،والتمويد  بن الجزري ،لكتاب التحديد للدانيمن  الل استعتاضنا 

موضوعاق لم تهأق فهي كتهاب التحديهد، م التجويد، وانفتد ابن الجزري بكثيت من موضوعاق عل

وأيضا قد توسع الداني في بعض الموضوعاق التي ا تصت فيوا ابن الجزري، وفصل ابن الجهزري 

 في موضوعاق أجملوا الداني.

 أهم الموضوعات التي اتفقا فيها الكتابان فهي: فأما -

  المقدمة: حيث اتفق الداني وابن الجزري على السبب الداعي لوما إلى تأليف

كتابيوما، وهو إهمال القتال في عصت كل منوما العناية بالتجويد ومخارج الحتوف 

وسائت أحكام التالوة، وا شتغال بالتطتيب وزيادة التغني الذي يختج عن حد 

ضبط مخارجه وإتقان حتوفه، ا عتدال مما يذهب بجالل القت؛ن، والحتص على 

فكان هذا هو السبب الذي حدا بكال اإلمامين إلى تأليف كتابيوما، وهو سبب موم  

منه يضع لقتال القت؛ن القواعد التجويدية واآلداب الشتعية التي ينبغي أن يتحلى بوا 

 أهل القت؛ن.

 (1)معنى التجويد وحقيقته وبيان متاتب القتالة. 

 (2)بعةصفة قتالة امئمة الس. 

                                                           
 (.47)ص: ، التمهيد(، و70)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.30)ص: ، التمهيد(، 37)ص:  ،التحديدان ت:  (2)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

 الفصل الثالث: المقارنة بين الكتابين وما بينهما 
 من أوجه االتفاق واالختالف.

 

 المبحث األول: المقارنة في الموضوعات.     
نتى أنوما اشتتكا فهي  ،والتمويد  بن الجزري ،لكتاب التحديد للدانيمن  الل استعتاضنا 

موضوعاق لم تهأق فهي كتهاب التحديهد، م التجويد، وانفتد ابن الجزري بكثيت من موضوعاق عل

وأيضا قد توسع الداني في بعض الموضوعاق التي ا تصت فيوا ابن الجزري، وفصل ابن الجهزري 

 في موضوعاق أجملوا الداني.

 أهم الموضوعات التي اتفقا فيها الكتابان فهي: فأما -

  المقدمة: حيث اتفق الداني وابن الجزري على السبب الداعي لوما إلى تأليف

كتابيوما، وهو إهمال القتال في عصت كل منوما العناية بالتجويد ومخارج الحتوف 

وسائت أحكام التالوة، وا شتغال بالتطتيب وزيادة التغني الذي يختج عن حد 

ضبط مخارجه وإتقان حتوفه، ا عتدال مما يذهب بجالل القت؛ن، والحتص على 

فكان هذا هو السبب الذي حدا بكال اإلمامين إلى تأليف كتابيوما، وهو سبب موم  

منه يضع لقتال القت؛ن القواعد التجويدية واآلداب الشتعية التي ينبغي أن يتحلى بوا 

 أهل القت؛ن.

 (1)معنى التجويد وحقيقته وبيان متاتب القتالة. 

 (2)بعةصفة قتالة امئمة الس. 

                                                           
 (.47)ص: ، التمهيد(، و70)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.30)ص: ، التمهيد(، 37)ص:  ،التحديدان ت:  (2)
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 (2)مقدمة في تأليف الكالم. 

  (3)ببعضاشتتاك اللغاق في الحتوف وانفتاد بعضوا. 

 (4)حكم الوقف على كال وأ واتوا. 

 (5)في ذكت المشدداق ومتاتبوا. 

 (6)الفتق بين الضاد وال ال. 

 

 وأما ما توسع فيه الداني وجاء مختصرا في كتاب التمهيد: -

إيتاده لآلثار وامسانيد وهذا راجع إلهى عنايتهه بالتوايهة وامسهانيد فهي علهم القهتالاق  فوو

 .(8)تفصيله الكالم على التوم واإلشمامو، (7)ا رواه قتالة أو سماعا أو تحديثاوالتجويد، فيم

  :بن الجزري وأجمله الداني، فهووأما ما فصله ا -

ن ابن الجزري اللحن بيانا شافيا وقسمه ومثل له، بينما اإلمهام ، فقد بيّ (9) معنى اللحن وأقسامه

بهاب ذكهت " وإنمها تعهتض لهه فهي  ،فصال  اصا بهالداني لما تحدث عن اللحن لم يعقد له بابا أو 

                                                           
 (.38)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.101)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.102)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.177)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.204)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.209)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (. 32، 30، 79: 70)ص: ،التحديدان ت:  (7)

 (.171)ص:  ،التحديدان ت:  (3)

 (.21)ص:  ،التمهيدان ت:  (9)

 

 إلهى  (1)أصول القتالة المعتوفة عند القتال من التوم واإلشهمام والتسهويل واإلمالهة

  يت ذلك.

 (2)مخارج الحتوف وصفاتوا. 

 (3)أحكام النون الساكنة والتنوين. 

 (4)الوقف وا بتدال. 
 

 :التي انفرد بها ابن الجزري، فهيوأما الموضوعات  -

 (5) صفة القتال في زمانه. 

 (6)توذيب املفاظ والثمتة الحاصلة عند تقويم اللسان. 

 (7)ألفاق الوصل والقطع. 

 (8)هل السابق الحتوف أم الحتكاق. 

 (9)حتوف المد واللين والحتكاق وا تالف النا  في ذلك. 

 (1)ألقاب الحتوف وعللوا وأنسابوا. 

                                                           
 (.38)ص:  ،التمهيد(، 97)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.103)ص:  ،التمهيد(، و104)ص: ، التحديدان ت:  (2)
 (.138)ص:  ،التمهيد(، و118)ص:  ،التحديدان ت:  (8)

 (.123)ص:  ،التمهيد(، و172)ص:، التحديدان ت:  (4)

 (.48)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.43)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)

 (.73)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.73)ص:  ،التمهيدان ت:  (9)
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 (2)مقدمة في تأليف الكالم. 

  (3)ببعضاشتتاك اللغاق في الحتوف وانفتاد بعضوا. 

 (4)حكم الوقف على كال وأ واتوا. 

 (5)في ذكت المشدداق ومتاتبوا. 

 (6)الفتق بين الضاد وال ال. 

 

 وأما ما توسع فيه الداني وجاء مختصرا في كتاب التمهيد: -

إيتاده لآلثار وامسانيد وهذا راجع إلهى عنايتهه بالتوايهة وامسهانيد فهي علهم القهتالاق  فوو

 .(8)تفصيله الكالم على التوم واإلشمامو، (7)ا رواه قتالة أو سماعا أو تحديثاوالتجويد، فيم

  :بن الجزري وأجمله الداني، فهووأما ما فصله ا -

ن ابن الجزري اللحن بيانا شافيا وقسمه ومثل له، بينما اإلمهام ، فقد بيّ (9) معنى اللحن وأقسامه

بهاب ذكهت " وإنمها تعهتض لهه فهي  ،فصال  اصا بهالداني لما تحدث عن اللحن لم يعقد له بابا أو 

                                                           
 (.38)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.101)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.102)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.177)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.204)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.209)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (. 32، 30، 79: 70)ص: ،التحديدان ت:  (7)

 (.171)ص:  ،التحديدان ت:  (3)

 (.21)ص:  ،التمهيدان ت:  (9)

 

 إلهى  (1)أصول القتالة المعتوفة عند القتال من التوم واإلشهمام والتسهويل واإلمالهة

  يت ذلك.

 (2)مخارج الحتوف وصفاتوا. 

 (3)أحكام النون الساكنة والتنوين. 

 (4)الوقف وا بتدال. 
 

 :التي انفرد بها ابن الجزري، فهيوأما الموضوعات  -

 (5) صفة القتال في زمانه. 

 (6)توذيب املفاظ والثمتة الحاصلة عند تقويم اللسان. 

 (7)ألفاق الوصل والقطع. 

 (8)هل السابق الحتوف أم الحتكاق. 

 (9)حتوف المد واللين والحتكاق وا تالف النا  في ذلك. 

 (1)ألقاب الحتوف وعللوا وأنسابوا. 

                                                           
 (.38)ص:  ،التمهيد(، 97)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.103)ص:  ،التمهيد(، و104)ص: ، التحديدان ت:  (2)
 (.138)ص:  ،التمهيد(، و118)ص:  ،التحديدان ت:  (8)

 (.123)ص:  ،التمهيد(، و172)ص:، التحديدان ت:  (4)

 (.48)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.43)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)

 (.73)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.73)ص:  ،التمهيدان ت:  (9)
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 المبحث الثاني: المقارنة في التعريفات.     

كههان لإلمههام الههداني واإلمههام ابههن الجههزري عنايههة  اصههة بالتعتيفههاق، فاهتمهها بتعتيههف 

الحدود الدقيقة لوا حتهى تكهون جامعهة مانعهة، ونهذكت تعتيهف  المصطلحاق التجويدية، ووضع

 لنثبت المقارنة بينوما.  التجويد عند الداني وابن الجزري

التجويد مصدر جودق الشيل. ومعناه انتوال الغاية في إتقانه، وبلوغ النواية فهي " قال الداني:

سم منه الجودة. فتجويهد القهت؛ن تحسينه، ولذلك يقال: جود فالن في كذا، إذا فعل ذلك جيدًا، وا 

هو إعطال الحتوف حقوقوا وتتتيبوا متاتبوا، ورد الحتف من حتوف المعجم إلى مختجهه وأصهله 

وإلحاقه بن يته وشكله، وإشباع لف ه، وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته مهن  يهت إسهتاٍف 

 .(1)"و  تعسٍف، و  إفتاٍط و  تكلٍف 

د تجويدا إذا أتى بهالقتالة مجهودة املفهاظ، مصدر من جوّ " :التجويد بينما قال ابن الجزري:

 بتيئة من الجور في النطق بوا.

انتوال الغاية في إتقانه، وبلوغ النواية في تحسينه، ولوذا يقال جهود فهالن فهي كهذا إذا  :ومعناه

 ل ذلك جيدًا، وا سم منه الجودة.فع

وهو إعطال الحهتوف حقوقوها، وتتتيبوها متاتبوها، حلية التالوة، وزينة القتالة،  :هو فالتجويد

ورد الحتف إلى مختجه وأصله، وإلحاقه بن يته وشكله، وإشباع لف ه، وتلطيف النطهق بهه، علهى 

 .(2)"حال صيغته وهيئته، من  يت إستاف و  تعسف، و  إفتاط و  تكلف

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.47)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا وتلخيصوا لتنفصهل بهذلك مهن مشهبووا علهى 

 ابن مجاهد يقول فيه: يه أثتا عنى فو، ور(1)"مخارجوا

اللحن في القت؛ن لحنان: جلي و في، فالجلي لحن اإلعتاب، والخفي تتك إعطال الحهتف "

 ه عتضا.يلإ ي للحن قصدا وأما الداني فقد أشار، فتعتض ابن الجزر(2)"تجويد لف هحقه من 

، (3)فقد تناوله ابن الجزري بتفصيل وإسهواب مبينها أقسهامه وأنواعهه :باب المد والقصتوأما 

 .(4)بينما أشار إليه الداني إشاراق مختصتة

لم يتعهتض لوها الهداني   بن الجزري تناول موضوعاق وي وت لنا من ذلك أن كتاب التمويد

في كتاب التحديد، وهذا راجع إلى تأ ت زمان ابن الجزري على الداني بحوالي أربعهة قهتون، نمها 

واتسع وكثتق موضوعاته وتعددق مباحثه ومسهائله، وقهد يتجهع ههذا إلهى أن  ،فيوا علم التجويد

 تى التي كثتق وتعددق، فما تتكه في كتاب ذكهته الداني تناول هذه الموضوعاق في مؤلفاته ام

 في ؛ ت.

وبالمقارنة بين الكتابين في هذا اممت يتبين لنا أن كل ما تناوله اإلمام الداني في كتابه التحديهد 

من موضوعاق في علم التجويد تعهتض إليهه اإلمهام ابهن الجهزري فهي كتابهه التمويهد إجمها  أو 

، بل المالحه  أنهه ام الداني بشيل لم يأق عليه ابن الجزري في كتابهتفصيال، ومن ث م لم ينفتد اإلم

 .أتى عليه وزاد موضوعاق أ تى أشتنا إليوا منذ قليل

                                                           
 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 (.121)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.174)ص:  ،التحديدان ت:  (4)
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 المبحث الثاني: المقارنة في التعريفات.     

كههان لإلمههام الههداني واإلمههام ابههن الجههزري عنايههة  اصههة بالتعتيفههاق، فاهتمهها بتعتيههف 

الحدود الدقيقة لوا حتهى تكهون جامعهة مانعهة، ونهذكت تعتيهف  المصطلحاق التجويدية، ووضع

 لنثبت المقارنة بينوما.  التجويد عند الداني وابن الجزري

التجويد مصدر جودق الشيل. ومعناه انتوال الغاية في إتقانه، وبلوغ النواية فهي " قال الداني:

سم منه الجودة. فتجويهد القهت؛ن تحسينه، ولذلك يقال: جود فالن في كذا، إذا فعل ذلك جيدًا، وا 

هو إعطال الحتوف حقوقوا وتتتيبوا متاتبوا، ورد الحتف من حتوف المعجم إلى مختجهه وأصهله 

وإلحاقه بن يته وشكله، وإشباع لف ه، وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته مهن  يهت إسهتاٍف 

 .(1)"و  تعسٍف، و  إفتاٍط و  تكلٍف 

د تجويدا إذا أتى بهالقتالة مجهودة املفهاظ، مصدر من جوّ " :التجويد بينما قال ابن الجزري:

 بتيئة من الجور في النطق بوا.

انتوال الغاية في إتقانه، وبلوغ النواية في تحسينه، ولوذا يقال جهود فهالن فهي كهذا إذا  :ومعناه

 ل ذلك جيدًا، وا سم منه الجودة.فع

وهو إعطال الحهتوف حقوقوها، وتتتيبوها متاتبوها، حلية التالوة، وزينة القتالة،  :هو فالتجويد

ورد الحتف إلى مختجه وأصله، وإلحاقه بن يته وشكله، وإشباع لف ه، وتلطيف النطهق بهه، علهى 

 .(2)"حال صيغته وهيئته، من  يت إستاف و  تعسف، و  إفتاط و  تكلف

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.47)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا وتلخيصوا لتنفصهل بهذلك مهن مشهبووا علهى 

 ابن مجاهد يقول فيه: يه أثتا عنى فو، ور(1)"مخارجوا

اللحن في القت؛ن لحنان: جلي و في، فالجلي لحن اإلعتاب، والخفي تتك إعطال الحهتف "

 ه عتضا.يلإ ي للحن قصدا وأما الداني فقد أشار، فتعتض ابن الجزر(2)"تجويد لف هحقه من 

، (3)فقد تناوله ابن الجزري بتفصيل وإسهواب مبينها أقسهامه وأنواعهه :باب المد والقصتوأما 

 .(4)بينما أشار إليه الداني إشاراق مختصتة

لم يتعهتض لوها الهداني   بن الجزري تناول موضوعاق وي وت لنا من ذلك أن كتاب التمويد

في كتاب التحديد، وهذا راجع إلى تأ ت زمان ابن الجزري على الداني بحوالي أربعهة قهتون، نمها 

واتسع وكثتق موضوعاته وتعددق مباحثه ومسهائله، وقهد يتجهع ههذا إلهى أن  ،فيوا علم التجويد

 تى التي كثتق وتعددق، فما تتكه في كتاب ذكهته الداني تناول هذه الموضوعاق في مؤلفاته ام

 في ؛ ت.

وبالمقارنة بين الكتابين في هذا اممت يتبين لنا أن كل ما تناوله اإلمام الداني في كتابه التحديهد 

من موضوعاق في علم التجويد تعهتض إليهه اإلمهام ابهن الجهزري فهي كتابهه التمويهد إجمها  أو 

، بل المالحه  أنهه ام الداني بشيل لم يأق عليه ابن الجزري في كتابهتفصيال، ومن ث م لم ينفتد اإلم

 .أتى عليه وزاد موضوعاق أ تى أشتنا إليوا منذ قليل

                                                           
 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 (.121)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.174)ص:  ،التحديدان ت:  (4)
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حقيقة المخارج ينبني عليه ما بعده، وأما عند تناولوما لإلهوار واإلد ام واإل فال فهإن كهال منومها 

إ  أن المعنى يكاد يكون واحدا عتف هذه المصطلحاق مع تباين في العبارة وا تالف في املفاظ 

في النواية، ومثل هذا يقال في تعتيفوما للمد والقصت، فكالهما عتف القصت بتمكين حتوف المهد 

الثالثة دون زيادة، والمد بأنه زيادة على المد الطبيعي في هذه الحتوف مع تفاوق في أنهواع المهد، 

مهع بعهض الفهتوق الدقيقهة التهي يمكهن  والمدقق في عبارة اإلمامين يلح  تقاربها فهي تعتيفومها

استنباعوا من ثنايا الكالم، وعلى هذا  تقا  سائت التعتيفاق عنهد اإلمهامين الجليلهين، و  يمكهن 

 إ فال استفادة اإلمام ابن الجزري من الداني في هذا الباب  لتقدمه عليه بزمان عويل.

 

 ية.ملالثالث: المقارنة في القواعد العالمبحث      
وقد اعتنى اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري بذكت القواعد العلمية، التي إذا عتفوا قارئ 

  سيما سلسلة ميستة بعيدة عن التقعت والتشدق، و تهقتالالقت؛ن تجنب الوقوع في الخطأ، وكانت 

من امصل في التتتيل تجويد الحتوف، ومن ذلك ما ذكته الداني  في مخارج الحتوف وصفاتوا 

، وأنه يجب على القارئ تبيين الحتوف الموموسة من الحتوف (1)عند صفة الومس والجوت

المجوورة، ويكون البيان ؛كد إذا تجاورا، وكذلك اهتم الداني بذكت قاعدة والتنبيه عليوا في 

رئ بوا في تتسل من  يت تمطيط أو ا تال  لوا، ولوذا ذكت ، أن ينطق القا(2)الحتكاق إذا توالت

ى هذه الحتوف ونحوها، ولذلك أن الخلوص من كل هذا ونحوه أنه يكون بتياضة الفك عل الداني

 قال:

                                                           
 (.188)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.189)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 

كا في جل المعاني، وفهي وبالن ت في التعتيفين نجد بينوما تقاربا في كثيت من املفاظ، واشتتا

بحوالي أربعة قتون تقتيبا، فالهداني  الداني له   لسبقهذا د لة على استفادة ابن الجزري من الداني

 له فضل السبق في تحديد مصطلحاق علم التجويد، ومن جال بعده عالة عليه في هذا المجال.

فمثال يعبهت  ،وبه الخاصو  يمنع أن يستفيد ابن الجزري من تعتيفاق الداني ويصو وا بأسل

وتلطيهف "مها عبهارة ابهن الجهزري نبي، "تمكهين النطهق"ني عن إتقان الحتوف وتجويهدها بههالدا

 ."النطق

 ."التجويد مصدر جودق الشيل" كذلك قال الداني:

مصدر من جّود تجويدا إذا أتى بهالقتالة مجهودة املفهاظ، " :التجويد بينما قال ابن الجزري:

 ."بوابتيئة من الجور في النطق 

فنجد الداني ذكت أن التجويد مصدر لفعل جّود، بينما ابهن الجهزري ذكهت أن التجويهد مصهد 

لفعل جّود وقال فيما معناه إذا قتأ املفاظ مجودة ليس فيوا جور في النطق، فهالمالح  هنها أن ابهن 

 ري حاول توضيح العبارة وبيانوا.  الجز

فالتجويد هو حلية التالوة، "أضاف ابن الجزري عبارة في التعتيف   توجد عند الداني وهي 

ة عهن ، فوذه العبارة التي أضافوا ابن الجزري ليست نصا في التعتيف، وإنما هي عبار"وزينة القتالة

 بيان فائدة التجويد للحتوف.

أركان التعتيف واضحة، وزاد ابهن الجهزري بعهض املفهاظ، مهع تغييهت فكال اإلمامين ذكتا 

فقهد مخهارج الحهتوف  باب في مثل هذا يقالو لبعض الكلماق، مع بيان فائدة التجويد للحتوف،

 المختج بأنه المكان الذي ينشأ منه الحتف.عتف الداني 

أثنال تناوله للحهتوف  وأما ابن الجزري فلم يبدأ كالمه بتعتيف المخارج، وإنما يفوم هذا من

ومخارجوا حتفا حتفا، وهنا ت وت دقة الداني حيث بهدأ الكهالم بهالتعتيف، وههو أمهت  زم  لبيهان 
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

حقيقة المخارج ينبني عليه ما بعده، وأما عند تناولوما لإلهوار واإلد ام واإل فال فهإن كهال منومها 

إ  أن المعنى يكاد يكون واحدا عتف هذه المصطلحاق مع تباين في العبارة وا تالف في املفاظ 

في النواية، ومثل هذا يقال في تعتيفوما للمد والقصت، فكالهما عتف القصت بتمكين حتوف المهد 

الثالثة دون زيادة، والمد بأنه زيادة على المد الطبيعي في هذه الحتوف مع تفاوق في أنهواع المهد، 

مهع بعهض الفهتوق الدقيقهة التهي يمكهن  والمدقق في عبارة اإلمامين يلح  تقاربها فهي تعتيفومها

استنباعوا من ثنايا الكالم، وعلى هذا  تقا  سائت التعتيفاق عنهد اإلمهامين الجليلهين، و  يمكهن 

 إ فال استفادة اإلمام ابن الجزري من الداني في هذا الباب  لتقدمه عليه بزمان عويل.

 

 ية.ملالثالث: المقارنة في القواعد العالمبحث      
وقد اعتنى اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري بذكت القواعد العلمية، التي إذا عتفوا قارئ 

  سيما سلسلة ميستة بعيدة عن التقعت والتشدق، و تهقتالالقت؛ن تجنب الوقوع في الخطأ، وكانت 

من امصل في التتتيل تجويد الحتوف، ومن ذلك ما ذكته الداني  في مخارج الحتوف وصفاتوا 

، وأنه يجب على القارئ تبيين الحتوف الموموسة من الحتوف (1)عند صفة الومس والجوت

المجوورة، ويكون البيان ؛كد إذا تجاورا، وكذلك اهتم الداني بذكت قاعدة والتنبيه عليوا في 

رئ بوا في تتسل من  يت تمطيط أو ا تال  لوا، ولوذا ذكت ، أن ينطق القا(2)الحتكاق إذا توالت

ى هذه الحتوف ونحوها، ولذلك أن الخلوص من كل هذا ونحوه أنه يكون بتياضة الفك عل الداني

 قال:

                                                           
 (.188)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.189)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 

كا في جل المعاني، وفهي وبالن ت في التعتيفين نجد بينوما تقاربا في كثيت من املفاظ، واشتتا

بحوالي أربعة قتون تقتيبا، فالهداني  الداني له   لسبقهذا د لة على استفادة ابن الجزري من الداني

 له فضل السبق في تحديد مصطلحاق علم التجويد، ومن جال بعده عالة عليه في هذا المجال.

فمثال يعبهت  ،وبه الخاصو  يمنع أن يستفيد ابن الجزري من تعتيفاق الداني ويصو وا بأسل

وتلطيهف "مها عبهارة ابهن الجهزري نبي، "تمكهين النطهق"ني عن إتقان الحتوف وتجويهدها بههالدا

 ."النطق

 ."التجويد مصدر جودق الشيل" كذلك قال الداني:

مصدر من جّود تجويدا إذا أتى بهالقتالة مجهودة املفهاظ، " :التجويد بينما قال ابن الجزري:

 ."بوابتيئة من الجور في النطق 

فنجد الداني ذكت أن التجويد مصدر لفعل جّود، بينما ابهن الجهزري ذكهت أن التجويهد مصهد 

لفعل جّود وقال فيما معناه إذا قتأ املفاظ مجودة ليس فيوا جور في النطق، فهالمالح  هنها أن ابهن 

 ري حاول توضيح العبارة وبيانوا.  الجز

فالتجويد هو حلية التالوة، "أضاف ابن الجزري عبارة في التعتيف   توجد عند الداني وهي 

ة عهن ، فوذه العبارة التي أضافوا ابن الجزري ليست نصا في التعتيف، وإنما هي عبار"وزينة القتالة

 بيان فائدة التجويد للحتوف.

أركان التعتيف واضحة، وزاد ابهن الجهزري بعهض املفهاظ، مهع تغييهت فكال اإلمامين ذكتا 

فقهد مخهارج الحهتوف  باب في مثل هذا يقالو لبعض الكلماق، مع بيان فائدة التجويد للحتوف،

 المختج بأنه المكان الذي ينشأ منه الحتف.عتف الداني 

أثنال تناوله للحهتوف  وأما ابن الجزري فلم يبدأ كالمه بتعتيف المخارج، وإنما يفوم هذا من

ومخارجوا حتفا حتفا، وهنا ت وت دقة الداني حيث بهدأ الكهالم بهالتعتيف، وههو أمهت  زم  لبيهان 
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فإنه يشتتك مع اإلمام الداني في هذه الطتيقة إ  أنهه   يكثهت مهن ذكهت أما اإلمام ابن الجزري 

 ،العهتبلغهة وهي أنه يبين أصل الحتف في  ،فتيدةاممثلة  يت أنه يتميز في تناوله للقواعد بخاصية 

كما فعل عنهد كالمهه علهى الوهال، وكيهف أن العهتب تسهتعملوا مكهان  ،له في المختجم  ع  وكيفية ت  

 الومزة، وتستعمل الومزة مكانوا.

وهناك فتق ؛ ت بين اإلمامين في أسلوب عتضوما للقواعد التجويديهة، فالهداني تلحه  فهي 

بعض الغتابة في املفاظ أحيانا، أما أسلوب ابهن الجهزري فوهو سهول التنهاول  أسلوبه قوة يكتنفوا

 .قتيب المأ ذ، فيه كثيت من السالسة والوضوح

فنجد من  الل ما سبق أن كال اإلمامين كان لوما اعتنال  هاص بهذكت القواعهد العلميهة فهي 

حهتف مهن حهتوف  طهق كهلكتابيوما، وأنوما فصال القول في التنبيه على ما ينبغي متاعاتهه عنهد ن

 .مع ا تالف بينوما في العتض والتمثيل ما بين مكثت من اممثلة ومقل منوا ،الوجال

وقهد  ،وأحيانا نتى ابن الجزري يصحب ذكت الحتف ببيان ما يتعلق به من مخهارج وصهفاق

 عة.مكابدة القتالة ودوام المتاج يتتك هذا الداني معتمدا على فطنة القارئ وتجتبته العملية في

ولكنا نالح  أن ما أورده ابن الجزري من قواعد وتفصيالق سبقه الهداني إليوها، فوهو الهذي 

وضع أصولوا وفصل أحكاموا، حتى أننا لنجد أن أ لب العباراق التي صاغ بوا ابن الجهزري ههذه 

 :مثل ،القواعد مأ وذة من عباراق الداني وإن ا تلفت في صيا توا

ي أسهس وبين تتكه إ  رياضة امتئ بفكه فوي نفهس العبهارة التهقول ابن الجزري وليس بينه 

 عليوا الداني هذه القواعد.

وإن لم يخل كالم المتأ ت من فوائد يعتفوا من  ،ومتجع هذا إلى استفادة المتأ ت من المتقدم

 وقف على دراسة الكتابين لوذين اإلمامين الجليلين.

 
 

 .(1)"وليس بين التجويد وتتكه إ  رياضة من تدبته بفكه"

فنبه القارئ على لزوم هذه التياضة والتي بوا تكون القهتالة سهولة علهى اللسهان فهي إ هتاج 

ور اوة إلى  يت ذلك مما يجب على القهارئ  الحتوف وما يلزموا من صفاق كومس وجوت وشدة

 اإلتيان به.

أما ابن الجزري فقد ذكت جملة من القواعد العلمية، والتنبيواق المومة لكل حتف فهي نطقهه 

وحال مجاورته لحتف مقارب أو مجانس أو مماثل له، وقد استعتض الحتوف كمها فعهل الهداني 

   .منبوا على مختجه وصفاته وما يجب على القارئ أن يحتتز منه حتفا حتفا

 .(3)والقاف (2)ومنوا ما ذكته عند حتف العين

وزمنهه المسهتحق  به على الحتف المشدد وكيفية  توجههولم يكتف ابن الجزري بذلك بل ن

 .(4)له

التي ذكتها اإلمامان الداني وابن الجزري يتى أن بينوما فتقا  مل في القواعد التجويديةوالمتأ

بجملة كثيتة من اممثلة  حواتيشو فاإلمام الداني يذكت القاعدة دقيقا في المعالجة وعتيقة التناول، 

ويؤكد  ،تستوعب كل ما يتعلق بالحتف من مختج وصفاق وبيان ما يشبوه من الحتوف ام تى

على شدة الحيطة والحذر في تمييز الحتف من أن يشتبه بغيته مما يجانسه أو يقاربه في المختج أو 

 يشتتك معه في بعض الصفاق.

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.183)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.183)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.204)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

فإنه يشتتك مع اإلمام الداني في هذه الطتيقة إ  أنهه   يكثهت مهن ذكهت أما اإلمام ابن الجزري 

 ،العهتبلغهة وهي أنه يبين أصل الحتف في  ،فتيدةاممثلة  يت أنه يتميز في تناوله للقواعد بخاصية 

كما فعل عنهد كالمهه علهى الوهال، وكيهف أن العهتب تسهتعملوا مكهان  ،له في المختجم  ع  وكيفية ت  

 الومزة، وتستعمل الومزة مكانوا.

وهناك فتق ؛ ت بين اإلمامين في أسلوب عتضوما للقواعد التجويديهة، فالهداني تلحه  فهي 

بعض الغتابة في املفاظ أحيانا، أما أسلوب ابهن الجهزري فوهو سهول التنهاول  أسلوبه قوة يكتنفوا

 .قتيب المأ ذ، فيه كثيت من السالسة والوضوح

فنجد من  الل ما سبق أن كال اإلمامين كان لوما اعتنال  هاص بهذكت القواعهد العلميهة فهي 

حهتف مهن حهتوف  طهق كهلكتابيوما، وأنوما فصال القول في التنبيه على ما ينبغي متاعاتهه عنهد ن

 .مع ا تالف بينوما في العتض والتمثيل ما بين مكثت من اممثلة ومقل منوا ،الوجال

وقهد  ،وأحيانا نتى ابن الجزري يصحب ذكت الحتف ببيان ما يتعلق به من مخهارج وصهفاق

 عة.مكابدة القتالة ودوام المتاج يتتك هذا الداني معتمدا على فطنة القارئ وتجتبته العملية في

ولكنا نالح  أن ما أورده ابن الجزري من قواعد وتفصيالق سبقه الهداني إليوها، فوهو الهذي 

وضع أصولوا وفصل أحكاموا، حتى أننا لنجد أن أ لب العباراق التي صاغ بوا ابن الجهزري ههذه 

 :مثل ،القواعد مأ وذة من عباراق الداني وإن ا تلفت في صيا توا

ي أسهس وبين تتكه إ  رياضة امتئ بفكه فوي نفهس العبهارة التهقول ابن الجزري وليس بينه 

 عليوا الداني هذه القواعد.

وإن لم يخل كالم المتأ ت من فوائد يعتفوا من  ،ومتجع هذا إلى استفادة المتأ ت من المتقدم

 وقف على دراسة الكتابين لوذين اإلمامين الجليلين.

 
 

 .(1)"وليس بين التجويد وتتكه إ  رياضة من تدبته بفكه"

فنبه القارئ على لزوم هذه التياضة والتي بوا تكون القهتالة سهولة علهى اللسهان فهي إ هتاج 

ور اوة إلى  يت ذلك مما يجب على القهارئ  الحتوف وما يلزموا من صفاق كومس وجوت وشدة

 اإلتيان به.

أما ابن الجزري فقد ذكت جملة من القواعد العلمية، والتنبيواق المومة لكل حتف فهي نطقهه 

وحال مجاورته لحتف مقارب أو مجانس أو مماثل له، وقد استعتض الحتوف كمها فعهل الهداني 

   .منبوا على مختجه وصفاته وما يجب على القارئ أن يحتتز منه حتفا حتفا

 .(3)والقاف (2)ومنوا ما ذكته عند حتف العين

وزمنهه المسهتحق  به على الحتف المشدد وكيفية  توجههولم يكتف ابن الجزري بذلك بل ن

 .(4)له

التي ذكتها اإلمامان الداني وابن الجزري يتى أن بينوما فتقا  مل في القواعد التجويديةوالمتأ

بجملة كثيتة من اممثلة  حواتيشو فاإلمام الداني يذكت القاعدة دقيقا في المعالجة وعتيقة التناول، 

ويؤكد  ،تستوعب كل ما يتعلق بالحتف من مختج وصفاق وبيان ما يشبوه من الحتوف ام تى

على شدة الحيطة والحذر في تمييز الحتف من أن يشتبه بغيته مما يجانسه أو يقاربه في المختج أو 

 يشتتك معه في بعض الصفاق.

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.183)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.183)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.204)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)
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يتبهين أنهه لهم يخهل بهاب مهن  ،ابه التحديد من اآلثاروبالتأمل فيما أورده اإلمام الداني في كت

أو امئمهة امعهالم مهن  ،امبواب التي تضمنوا الكتاب إ  القليل من ذكت بعض اآلثار عن الصحابة

 أو القتال حتى أن هذه اآلثار تزيد على أربعين أثتا. ،الفقوال

وبتتبعوا في كتابه التمويهد نجهد أنوها  ،أما اإلمام ابن الجزري فقد كان مقال من ذكت هذه اآلثار

   تزيد على أربعة عشت أثتا.

رق الشاسع بين عناية اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري بذكت اآلثهار، مها اوهذا دليل على الف

 بين مكثت وهو اإلمام الداني، ومقل وهو اإلمام ابن الجزري.

فهي بهاب التوايهة، وتمكنهه مهن دراسهة وهذا راجع كما أشتنا سابقا إلى تضلع اإلمام الداني 

امسانيد، ولكونه عاش في القتن التابع والخامس الوجتي وهو عصت التواية وامسانيد فهي سهائت 

 العلوم الشتعية واللغوية، بل والعلوم ام تى. 

 

 المبحث الخامس: المقارنة في التوجيه والتعليل.     
 وت علة الحكهم، الجزري في ذكت العلل، وفعلوما هذا ي  لقد اشتتك اإلمام الداني واإلمام ابن 

وأنه المقدم على  يته، ولما زاد ابن الجزري في ذكت امبواب والفصول كان ذلك داعيا إلهى ذكهته 

، ومن ذلهك بيانهه (1)علل هذه امبواب والفصول، منوا ما ذكته في علة تقديم امفعال على امسمال

، وهكهذا فهي كهل مها زاده ابهن (2)ا سم، وعلة كتابتوا في المصحفلعلة تسمية همزة الوصل بوذا 

 الجزري على الداني من أبواب وفصول إن كان له علة.

                                                           
 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 ار.المبحث الرابع: المقارنة في ذكر اآلث     
كان لإلمام الداني عناية كبيتة بذكت اآلثار في كتابه التحديد، وأو ها اهتماما بالغا، فهذكتها   

 :في أبواب كثيتة من كتابه، منوا

ما أورده في باب ذكت البيان عن معنى التجويد وحقيقة التتتيل والتحقيق وما جال مهن السهنن 

وباب ذكت الوارد فهي قهتالة التحقيهق وتجويهد  ،(1)واآلثار في الحث على استعمال ذلك وام ذ به

، وباب ذكت ام بار الهواردة عهن أئمهة القهتالة فهي اسهتعمال (2)املفاظ ورياضة املسن بالحتوف

التحقيق ونواية التجويد وما جهال عهنوم  ، وباب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد(3)التحقيق

الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا ، وباب ذكت (4)من الكتاهة في التجاوز عن ذلك

 ، إلى  يت ذلك من اآلثار الواردة في كتابه.(5)وتلخيصوا لتنفصل بذلك من مشبووا على مخارجوا

بينما ابن الجزري كان مقتصدا في تلك اآلثار، فقد أوردها في كتابه التمويد ولكهن علهى قلهة 

 بالنسبة لما أورده الداني.

الوقف التهام، والوقهف الكهافي والوقهف الحسهن  ، منوا ما أورده فيري ؛ثارافذكت ابن الجز

 .(6)مستد  على صحة هذه الوقوف وأن لوا أصال يتجع إليه

فكان لإلمام الداني قدم السبق على ابن الجزري في استشواده باآلثهار وذكهته لوها فهي كتابهه 

 وإكثاره منوا.

                                                           
 (.78، 70)ص:   د،التحديان ت:  (1)

 (.79)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 (.37)ص:  ،التحديدان ت:  (8)
 (.39)ص:  ،التحديدان ت:  (4)

 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (3)

 (.174، 171، 127)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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يتبهين أنهه لهم يخهل بهاب مهن  ،ابه التحديد من اآلثاروبالتأمل فيما أورده اإلمام الداني في كت

أو امئمهة امعهالم مهن  ،امبواب التي تضمنوا الكتاب إ  القليل من ذكت بعض اآلثار عن الصحابة

 أو القتال حتى أن هذه اآلثار تزيد على أربعين أثتا. ،الفقوال

وبتتبعوا في كتابه التمويهد نجهد أنوها  ،أما اإلمام ابن الجزري فقد كان مقال من ذكت هذه اآلثار

   تزيد على أربعة عشت أثتا.

رق الشاسع بين عناية اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري بذكت اآلثهار، مها اوهذا دليل على الف

 بين مكثت وهو اإلمام الداني، ومقل وهو اإلمام ابن الجزري.

فهي بهاب التوايهة، وتمكنهه مهن دراسهة وهذا راجع كما أشتنا سابقا إلى تضلع اإلمام الداني 

امسانيد، ولكونه عاش في القتن التابع والخامس الوجتي وهو عصت التواية وامسانيد فهي سهائت 

 العلوم الشتعية واللغوية، بل والعلوم ام تى. 

 

 المبحث الخامس: المقارنة في التوجيه والتعليل.     
 وت علة الحكهم، الجزري في ذكت العلل، وفعلوما هذا ي  لقد اشتتك اإلمام الداني واإلمام ابن 

وأنه المقدم على  يته، ولما زاد ابن الجزري في ذكت امبواب والفصول كان ذلك داعيا إلهى ذكهته 

، ومن ذلهك بيانهه (1)علل هذه امبواب والفصول، منوا ما ذكته في علة تقديم امفعال على امسمال

، وهكهذا فهي كهل مها زاده ابهن (2)ا سم، وعلة كتابتوا في المصحفلعلة تسمية همزة الوصل بوذا 

 الجزري على الداني من أبواب وفصول إن كان له علة.

                                                           
 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 ار.المبحث الرابع: المقارنة في ذكر اآلث     
كان لإلمام الداني عناية كبيتة بذكت اآلثار في كتابه التحديد، وأو ها اهتماما بالغا، فهذكتها   

 :في أبواب كثيتة من كتابه، منوا

ما أورده في باب ذكت البيان عن معنى التجويد وحقيقة التتتيل والتحقيق وما جال مهن السهنن 

وباب ذكت الوارد فهي قهتالة التحقيهق وتجويهد  ،(1)واآلثار في الحث على استعمال ذلك وام ذ به

، وباب ذكت ام بار الهواردة عهن أئمهة القهتالة فهي اسهتعمال (2)املفاظ ورياضة املسن بالحتوف

التحقيق ونواية التجويد وما جهال عهنوم  ، وباب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد(3)التحقيق

الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا ، وباب ذكت (4)من الكتاهة في التجاوز عن ذلك

 ، إلى  يت ذلك من اآلثار الواردة في كتابه.(5)وتلخيصوا لتنفصل بذلك من مشبووا على مخارجوا

بينما ابن الجزري كان مقتصدا في تلك اآلثار، فقد أوردها في كتابه التمويد ولكهن علهى قلهة 

 بالنسبة لما أورده الداني.

الوقف التهام، والوقهف الكهافي والوقهف الحسهن  ، منوا ما أورده فيري ؛ثارافذكت ابن الجز

 .(6)مستد  على صحة هذه الوقوف وأن لوا أصال يتجع إليه

فكان لإلمام الداني قدم السبق على ابن الجزري في استشواده باآلثهار وذكهته لوها فهي كتابهه 

 وإكثاره منوا.

                                                           
 (.78، 70)ص:   د،التحديان ت:  (1)

 (.79)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 (.37)ص:  ،التحديدان ت:  (8)
 (.39)ص:  ،التحديدان ت:  (4)

 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (3)

 (.174، 171، 127)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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 المبحث السادس: المقارنة في أقوال القراء.     
ذكت اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري جملة من أقوال القتال قاصدين بذلك ا ستشواد بوها، 

 أو توضيح قول القائل، أو بيان علة قول القائل، ومنوا:

 الداني عن الميم الساكنة التي بعدها بال ذكت امقوال الواردة فيوا فقال:لما تحدث 

...وما أشبوه، فعلماؤنها [187]سورة البقتة:  ِّمث زث رث ّٰٱفإن التقت الميم بالبال نحو "

 مختلفون في العبارة عنوا معوا.

هب مخفاٌة  نطباق الشفتين عليوما، كانطباقوما على إحداهما. وههذا مهذ :فقال بعضوم هي

ابن مجاهد، في ما حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصت، عنه، قهال: والمهيم   تهد م فهي 

 البال لكنوا تخفى، من لوا صوتًا في الخياشيم، توا ي به النون الخفيفة.

 .وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشت رحمه الله

مهن يسهمي المهيم السهاكنة  :قال أبو العبا  محمد بن يونس النحوي المقتي: في أهل اللغة

 عند البال إ فال قال: وقال سيبويه: المخفى بوزن الم وت.

 :وقال ؛ تون

هي مبينٌة للغنة التي فيوا. قال أبو الحسين بهن المنهادي: أ هذنا عهن أههل امدال بيهان المهيم 

 الساكنة عند الواو والفال والبال، في حسٍن من  يت إفحاٍش.

أجمع القتال على تبيين الميم الساكنة وتتك إد اموا إذا لقيتوها  وقال أحمد بن يعقوب التائب:

 بال في جميع القت؛ن. قال: وكذلك الميم عند الفال.

 

أما بالنسبة للعلل المشتتكة بين الداني وابن الجزري، فنأ ذ مثا   ليتضح الفهتق فهي تعليهل 

 كل منوما وعتيقته.

لبعهد  ،لنون والتنهوين عنهد ههذه الحهتوفوإنما بينت ا"  قال الداني معلال لإلهوار الحلقي:

 .(1)"المسافة التي بينوما وبينون

والعلة في إهوار ذلك عند هذه الحهتوف " بينما قال ابن الجزري معلال كذلك لنفس الحكم:

  أن النون والغنة بعد مختجوما عن مخارج حتوف الحلق، وإنمها يقهع اإلد هام فهي أكثهت الكهالم

 .(2) "ق وجب اإلهوار، الذي هو امصللتقارب المخارج، فإذا تباعد

فعبارة الداني موجزة مختصتة الداني وابن الجزري في العبارة، والمالح  أنه يوجد فتق بين 

 ،واضحة فيوا إسواب  يت ممهلدلت على المقصود، بينما عبارة ابن الجزري كانت مفصلة شارحة 

التقارب الهذي ههو ضهد التباعهد ههو ة حتى ت وت واضحة وأن لوذكت الضد للع ،مبينة علة اإلهوار

 السبب في اإلد ام.

ثهت تفصهيال مهن الهداني فهي ذكهت العلهل وأك ،ن أن ابهن الجهزري أعهول باعهانتبهيّ ومن هذا 

وامسباب، وهذا راجع إلى عول الحقبة الزمانية بينوما التي أنضجت هذا العلهم وعمقهت البحهث 

فيد من المؤلفين قبله، ويسوب في بيان ههذه مما جعل ابن الجزري يست ،في علله وأسبابه بالتفصيل

 امسباب وتلك العلل. 

 

                                                           
 (.118)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.134)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

 المبحث السادس: المقارنة في أقوال القراء.     
ذكت اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري جملة من أقوال القتال قاصدين بذلك ا ستشواد بوها، 

 أو توضيح قول القائل، أو بيان علة قول القائل، ومنوا:

 الداني عن الميم الساكنة التي بعدها بال ذكت امقوال الواردة فيوا فقال:لما تحدث 

...وما أشبوه، فعلماؤنها [187]سورة البقتة:  ِّمث زث رث ّٰٱفإن التقت الميم بالبال نحو "

 مختلفون في العبارة عنوا معوا.

هب مخفاٌة  نطباق الشفتين عليوما، كانطباقوما على إحداهما. وههذا مهذ :فقال بعضوم هي

ابن مجاهد، في ما حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصت، عنه، قهال: والمهيم   تهد م فهي 

 البال لكنوا تخفى، من لوا صوتًا في الخياشيم، توا ي به النون الخفيفة.

 .وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشت رحمه الله

مهن يسهمي المهيم السهاكنة  :قال أبو العبا  محمد بن يونس النحوي المقتي: في أهل اللغة

 عند البال إ فال قال: وقال سيبويه: المخفى بوزن الم وت.

 :وقال ؛ تون

هي مبينٌة للغنة التي فيوا. قال أبو الحسين بهن المنهادي: أ هذنا عهن أههل امدال بيهان المهيم 

 الساكنة عند الواو والفال والبال، في حسٍن من  يت إفحاٍش.

أجمع القتال على تبيين الميم الساكنة وتتك إد اموا إذا لقيتوها  وقال أحمد بن يعقوب التائب:

 بال في جميع القت؛ن. قال: وكذلك الميم عند الفال.

 

أما بالنسبة للعلل المشتتكة بين الداني وابن الجزري، فنأ ذ مثا   ليتضح الفهتق فهي تعليهل 

 كل منوما وعتيقته.

لبعهد  ،لنون والتنهوين عنهد ههذه الحهتوفوإنما بينت ا"  قال الداني معلال لإلهوار الحلقي:

 .(1)"المسافة التي بينوما وبينون

والعلة في إهوار ذلك عند هذه الحهتوف " بينما قال ابن الجزري معلال كذلك لنفس الحكم:

  أن النون والغنة بعد مختجوما عن مخارج حتوف الحلق، وإنمها يقهع اإلد هام فهي أكثهت الكهالم

 .(2) "ق وجب اإلهوار، الذي هو امصللتقارب المخارج، فإذا تباعد

فعبارة الداني موجزة مختصتة الداني وابن الجزري في العبارة، والمالح  أنه يوجد فتق بين 

 ،واضحة فيوا إسواب  يت ممهلدلت على المقصود، بينما عبارة ابن الجزري كانت مفصلة شارحة 

التقارب الهذي ههو ضهد التباعهد ههو ة حتى ت وت واضحة وأن لوذكت الضد للع ،مبينة علة اإلهوار

 السبب في اإلد ام.

ثهت تفصهيال مهن الهداني فهي ذكهت العلهل وأك ،ن أن ابهن الجهزري أعهول باعهانتبهيّ ومن هذا 

وامسباب، وهذا راجع إلى عول الحقبة الزمانية بينوما التي أنضجت هذا العلهم وعمقهت البحهث 

فيد من المؤلفين قبله، ويسوب في بيان ههذه مما جعل ابن الجزري يست ،في علله وأسبابه بالتفصيل

 امسباب وتلك العلل. 

 

                                                           
 (.118)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.134)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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وابن الجزري منه متأ ت عن زمن الداني ذكت مذاهب من سبقوه بما فيوم الداني ومكي وابهن 

البصهتي عنهد  توياسا علهى مهذهب أبهي عمها ذهب إليه الداني وهو اإل فال قالجندي، ثم ا تار م

 لتقال الميم المتحتكة بالبال في اإلد ام الكبيت.ا

أو مهن سهبقوه مهن العلمهال  ،ونالح  كذلك أن اإلمام الداني عند استشواده بهأقوال شهيو ه

وههذا "بعهدها بهال: في حكم المهيم السهاكنة إذا وقعهت  السند المتصل إلى قائلوا كما قاليسوقوا ب

 .(1)"حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصت، عنه مذهب ابن مجاهد، في ما

 وأيضا فإن اإلمام الداني يورد المسألة ويستشود عليوا بكثيت من أقوال العلمال والقتال.

أما اإلمام ابن الجزري فيكتفي على امكثت بذكت ثالثة أقوال با ستشهواد علهى المسهألة التهي 

قوال التي سهاقوا ابهن الجهزري فهي كتابهه التمويهد ، أضف إلى ذلك إلى أن أ لب اميتحدث عنوا

استفادها من كالم اإلمام الداني، وليس له فضل في هذا المجال إ  فيمها نقلهه مهن أقهوال العلمهال 

 .الذين جالوا بعد عصت اإلمام الداني

حيهث إن كهال منومها يسهتدها  ،، فإنوا تكاد تتقاربأما عتيقة تعامل اإلمامين مع هذه امقوال

يختار قو  منوا، كما هو الحال فهي ا تيهار اإلمهام الهداني مهذهب اإل فهال فهي المهيم متتابعة، ثم 

، وقهد نوجها ههذا المهنوج فهي ، وتبعه على هذا ا  تيار ابن الجزريإذا وقعت بعدها البال الساكنة

   .التعامل مع أكثت امقوال التي وردق في كتابيوما

 

                                                           
 (.123)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 

وذهب إلى هذا جماعة من شيو نا، وحكهاه أحمهد بهن صهالح عهن ابهن مجاههد، وبهامول 

 .(1)"أقول

أي –وإذا سهكنت " ل:بينما لما ذكت هذه المسألة ابن الجزري أورد فيوا جملة من امقوال فقا

وأتى بعدها بال فعن أهل امدال فيوا  الف، منوم من ي وتها عنهدها، ومهنوم مهن يخفيوها،  -الميم

 ومنوم من يد موا.

 وإلى إ فائوا ذهب جماعة، وهو مذهب ابن مجاهد وابن بشت و يتهما، وبهه قهال: الهداني.

التائب: أجمهع القهتال علهى تبيهين وقال أحمد ابن يعقوب  وإلى إد اموا ذهب ابن المنادي و يته.

 وبه قال مكي. الميم الساكنة وتتك إد اموا إذا لقيوا بال في كل القت؛ن.

رحمهه -وباإل فال أقول، قياسًا على مذهب أبي عمتو بن العالل، قال شهيخنا ابهن الجنهدي 

 .(2) "وا تلف في الميم الساكنة إذا لقيت بال، والصحيح إ فاؤها مطلقاً  -الله

فالداني ذكت مذهب ابن مجاهد ومذهب أحمد بن يعقوب التائب وابهن المنهادى وابهن بشهت 

وقال كذلك إنه مذهب لبعض شيو نا، بينما ابهن الجهزري ذكهت مهذهب ابهن مجاههد وابهن بشهت 

 والداني وابن المنادى وأحمد بن يعقوب التائب ومكي وابن الجندي.

لسبب في ذلك أنه كان معاصتا لهه، وكهذلك فالمالح  أن الداني لم يذكت قول مكي  ولعل ا

 الداني لم يذكت مذهب ابن الجندي من ابن الجندي جال بعد عصت الداني.

                                                           
 (.123)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.144)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

وابن الجزري منه متأ ت عن زمن الداني ذكت مذاهب من سبقوه بما فيوم الداني ومكي وابهن 

البصهتي عنهد  توياسا علهى مهذهب أبهي عمها ذهب إليه الداني وهو اإل فال قالجندي، ثم ا تار م

 لتقال الميم المتحتكة بالبال في اإلد ام الكبيت.ا

أو مهن سهبقوه مهن العلمهال  ،ونالح  كذلك أن اإلمام الداني عند استشواده بهأقوال شهيو ه

وههذا "بعهدها بهال: في حكم المهيم السهاكنة إذا وقعهت  السند المتصل إلى قائلوا كما قاليسوقوا ب

 .(1)"حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصت، عنه مذهب ابن مجاهد، في ما

 وأيضا فإن اإلمام الداني يورد المسألة ويستشود عليوا بكثيت من أقوال العلمال والقتال.

أما اإلمام ابن الجزري فيكتفي على امكثت بذكت ثالثة أقوال با ستشهواد علهى المسهألة التهي 

قوال التي سهاقوا ابهن الجهزري فهي كتابهه التمويهد ، أضف إلى ذلك إلى أن أ لب اميتحدث عنوا

استفادها من كالم اإلمام الداني، وليس له فضل في هذا المجال إ  فيمها نقلهه مهن أقهوال العلمهال 

 .الذين جالوا بعد عصت اإلمام الداني

حيهث إن كهال منومها يسهتدها  ،، فإنوا تكاد تتقاربأما عتيقة تعامل اإلمامين مع هذه امقوال

يختار قو  منوا، كما هو الحال فهي ا تيهار اإلمهام الهداني مهذهب اإل فهال فهي المهيم متتابعة، ثم 

، وقهد نوجها ههذا المهنوج فهي ، وتبعه على هذا ا  تيار ابن الجزريإذا وقعت بعدها البال الساكنة

   .التعامل مع أكثت امقوال التي وردق في كتابيوما

 

                                                           
 (.123)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 

وذهب إلى هذا جماعة من شيو نا، وحكهاه أحمهد بهن صهالح عهن ابهن مجاههد، وبهامول 

 .(1)"أقول

أي –وإذا سهكنت " ل:بينما لما ذكت هذه المسألة ابن الجزري أورد فيوا جملة من امقوال فقا

وأتى بعدها بال فعن أهل امدال فيوا  الف، منوم من ي وتها عنهدها، ومهنوم مهن يخفيوها،  -الميم

 ومنوم من يد موا.

 وإلى إ فائوا ذهب جماعة، وهو مذهب ابن مجاهد وابن بشت و يتهما، وبهه قهال: الهداني.

التائب: أجمهع القهتال علهى تبيهين وقال أحمد ابن يعقوب  وإلى إد اموا ذهب ابن المنادي و يته.

 وبه قال مكي. الميم الساكنة وتتك إد اموا إذا لقيوا بال في كل القت؛ن.

رحمهه -وباإل فال أقول، قياسًا على مذهب أبي عمتو بن العالل، قال شهيخنا ابهن الجنهدي 

 .(2) "وا تلف في الميم الساكنة إذا لقيت بال، والصحيح إ فاؤها مطلقاً  -الله

فالداني ذكت مذهب ابن مجاهد ومذهب أحمد بن يعقوب التائب وابهن المنهادى وابهن بشهت 

وقال كذلك إنه مذهب لبعض شيو نا، بينما ابهن الجهزري ذكهت مهذهب ابهن مجاههد وابهن بشهت 

 والداني وابن المنادى وأحمد بن يعقوب التائب ومكي وابن الجندي.

لسبب في ذلك أنه كان معاصتا لهه، وكهذلك فالمالح  أن الداني لم يذكت قول مكي  ولعل ا

 الداني لم يذكت مذهب ابن الجندي من ابن الجندي جال بعد عصت الداني.

                                                           
 (.123)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.144)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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وكذلك تنبيوه على حتف الثال إذا جال بعده حهتف مهن حهتوف ا سهتعالل أن يتنبهه القهارئ 

 .(1)لضعفه وقوة حتف ا ستعالل  لحتف الثال عند نطقه

ومها عنايهة داني واإلمام ابن الجزري كانهت لن اإلمام النقول إ ومن  الل ما سبق نستطيع أن

وكهذلك كانهت لومها عنايهة  اصهة بهذكت  ، اصة بالتنبيواق التي يجب على القهارئ أن يحهذرها

ام طال التي وقع فيوا بعض قتال زمانوم، فنبه الداني وابن الجزري على هذا الذي   يجوز أن يقع 

،  يت أننا نالح  أن اإلمام الداني فهي ههذا البهاب من القتالة في شيلوأنه ليس  ،فيه أحد من القتال

والتحذيتاق مع بيانه لكيفية ام ذ بوها، وعهالج الخطهأ  أعول باعا حيث كثتق في كتابه التنبيواق

الذي يقع فيه بعض القتال، وأن أكثته ناشئ عن التكلف والتعسف في القتالة، وأن العهالج النهاجع 

 .الوسط وا عتدال بال إفتاط و  تفتيطله هو التزام حد 

وأما اإلمام ابن الجزري فقد كانت تنبيواته أقل عهددا مهن اإلمهام الهداني، إ  أنهه ركهز علهى 

مثهل بيهان صهفة الطهال إذا ضعف كثيت من القتال عن اإلتيان ببعض الحدود المقترة فهي التجويهد، 

]سهورة   ِّخم ّٰٱٱ، و[23المائهدة:]سهورة   ِّ ٰى ين ّٰٱ :وقعت التال بعدها في قولهه تعهالى

نفتد بذكت بعض التنبيواق، يفوهم وأن كثيتا من القتال يعجزون عن اإلتيان بوا، كما أنه ا، [30يوسف:

 .  (2)"ولم أر أحدًا نبه عليه" :ذلك من قوله

        
  

                                                           
 (.113)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.118)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 المبحث السابع: المقارنة في التنبيهات والتحذيرات.     
ن كان لإلمام الداني واإلمام ابن الجزري عناية كبتى بذكت اممور التي يجهب علهى القهارئ أ

 ته.ويحذرها في حال قتال يتنبه إليوا

ونبهه علهى بعهض  ،وما زاد عليه   يكون منه ،وحده ونوايته (1)فقد ذكت الداني حقيقة التحقيق

والتمطيط الخارج عن سهنن القهتالة والتعسهف  ،قتال زمانه من المبالغين في اإلفتاط في الحتكاق

 ، ارج عن مذهب امئمة وجموهور سهلف اممهةوو ف أن من فعلهبوأن كل هذا وصفه الداني  ،فيوا

 ة سنة متبعة يأ ذها اآل ت عن امول.وأن القتال

وذكهت حهدود  ،وافت مهن التنبيوهاق المومهة حهال القهتالة في كتاب التحديد للداني نصيبف

والمد م إلهى  يهت ذلهك مهن  ،والموموز ،والمحتك ،والمختلس ،والمشم ،امصول من المسكن

أن مها زاد علهى ههذا على ليوقف القارئ وينبوه   ، كل هذا ذكته(2) امصول التي تدور عليوا القتالة

  يت دا ل في القتالة.

رئ أن الجزري فذكت في ذلك جملة مومة من التنبيواق التهي يجهب علهى القهاأما اإلمام ابن 

فيوا، ومن ذلك عند إد ام الطهال فهي التهال، وكانهت الطهال  الوقوعته ويحذر في حال قتال ،يتنبه لوا

ساكنة، فإن الطال في هذه الحالة تد م في التال مع بقال صفة اإلعباق، وأن يتنبه القارئ لختوج التال 

ونبهه علهى أن ههذا ونحهوه   تحكمهه إ   ،ف  بوا متققة و  يجعل صفة اإلعباق تؤثت فيوهاوأن يل

 .(3)المشافوة من القتال

                                                           
 (.39)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.97)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.118)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

وكذلك تنبيوه على حتف الثال إذا جال بعده حهتف مهن حهتوف ا سهتعالل أن يتنبهه القهارئ 

 .(1)لضعفه وقوة حتف ا ستعالل  لحتف الثال عند نطقه

ومها عنايهة داني واإلمام ابن الجزري كانهت لن اإلمام النقول إ ومن  الل ما سبق نستطيع أن

وكهذلك كانهت لومها عنايهة  اصهة بهذكت  ، اصة بالتنبيواق التي يجب على القهارئ أن يحهذرها

ام طال التي وقع فيوا بعض قتال زمانوم، فنبه الداني وابن الجزري على هذا الذي   يجوز أن يقع 

،  يت أننا نالح  أن اإلمام الداني فهي ههذا البهاب من القتالة في شيلوأنه ليس  ،فيه أحد من القتال

والتحذيتاق مع بيانه لكيفية ام ذ بوها، وعهالج الخطهأ  أعول باعا حيث كثتق في كتابه التنبيواق

الذي يقع فيه بعض القتال، وأن أكثته ناشئ عن التكلف والتعسف في القتالة، وأن العهالج النهاجع 

 .الوسط وا عتدال بال إفتاط و  تفتيطله هو التزام حد 

وأما اإلمام ابن الجزري فقد كانت تنبيواته أقل عهددا مهن اإلمهام الهداني، إ  أنهه ركهز علهى 

مثهل بيهان صهفة الطهال إذا ضعف كثيت من القتال عن اإلتيان ببعض الحدود المقترة فهي التجويهد، 

]سهورة   ِّخم ّٰٱٱ، و[23المائهدة:]سهورة   ِّ ٰى ين ّٰٱ :وقعت التال بعدها في قولهه تعهالى

نفتد بذكت بعض التنبيواق، يفوهم وأن كثيتا من القتال يعجزون عن اإلتيان بوا، كما أنه ا، [30يوسف:

 .  (2)"ولم أر أحدًا نبه عليه" :ذلك من قوله

        
  

                                                           
 (.113)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.118)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 المبحث السابع: المقارنة في التنبيهات والتحذيرات.     
ن كان لإلمام الداني واإلمام ابن الجزري عناية كبتى بذكت اممور التي يجهب علهى القهارئ أ

 ته.ويحذرها في حال قتال يتنبه إليوا

ونبهه علهى بعهض  ،وما زاد عليه   يكون منه ،وحده ونوايته (1)فقد ذكت الداني حقيقة التحقيق

والتمطيط الخارج عن سهنن القهتالة والتعسهف  ،قتال زمانه من المبالغين في اإلفتاط في الحتكاق

 ، ارج عن مذهب امئمة وجموهور سهلف اممهةوو ف أن من فعلهبوأن كل هذا وصفه الداني  ،فيوا

 ة سنة متبعة يأ ذها اآل ت عن امول.وأن القتال

وذكهت حهدود  ،وافت مهن التنبيوهاق المومهة حهال القهتالة في كتاب التحديد للداني نصيبف

والمد م إلهى  يهت ذلهك مهن  ،والموموز ،والمحتك ،والمختلس ،والمشم ،امصول من المسكن

أن مها زاد علهى ههذا على ليوقف القارئ وينبوه   ، كل هذا ذكته(2) امصول التي تدور عليوا القتالة

  يت دا ل في القتالة.

رئ أن الجزري فذكت في ذلك جملة مومة من التنبيواق التهي يجهب علهى القهاأما اإلمام ابن 

فيوا، ومن ذلك عند إد ام الطهال فهي التهال، وكانهت الطهال  الوقوعته ويحذر في حال قتال ،يتنبه لوا

ساكنة، فإن الطال في هذه الحالة تد م في التال مع بقال صفة اإلعباق، وأن يتنبه القارئ لختوج التال 

ونبهه علهى أن ههذا ونحهوه   تحكمهه إ   ،ف  بوا متققة و  يجعل صفة اإلعباق تؤثت فيوهاوأن يل

 .(3)المشافوة من القتال

                                                           
 (.39)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.97)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.118)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)
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والمختهار الوقهف التهام، والكهافي " ولم يكتف بهذلك بهل نبهه علهى المختهار منوها بقولهه:

 .(2)"القارئمستحسن، والحسن جائٌز إذا اضطت إليه 

بينما اإلمام ابن الجزري ذكت أنواع الوقف مع وصفه  ليبين للقارئ درجة كل وقف منوها ومها 

 يجوز وما يمتنع وما يستحسن فقال:

ا تلفوا في أقسام الوقف، والمختار منهه بيهان أربعهة أقسهام: تهام مختهار، اعلم أن علمالنا "

 .(3) "وكاف جائز، وحسن مفووم، وقبيح متتوك

وكذلك ذكت ابن الجزري أنه يوجد التام في درجة الكهافي مهن عتيهق المعنهى   مهن عتيهق 

أن الوقهف الكهافي  ن، وبهيّ (5)، وبين أن الوقف يكون تامًا على قهتالة وحسهنًا علهى  يتهها(4)اللف  

، ونبهه أن الوقهف (7)؛ هت تأويهل ، وأنه قد يكون كافيا على تأويل، ويكون  يت كاف على(6)يتفاضل

يتغيت بحسب التقديت واإلعتاب، بمعنى أنه يكون تاما على معنى، وكافيًا علهى  يهته، وحسهنًا علهى 

 .(8) يتهما

وقد سهمى  ،وابن الجزري أربعةومن  الل ما سبق يتضح بجالل أن أقسام الوقف عند الداني 

امنواع امربعة بنفس المصطلحاق التام والكافي والحسهن والقبهيح، إ  أن الهداني سهلك   منكال

                                                           
 ( وما بعدها.172)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.177)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.123)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.129)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.170)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.172)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
 (.172)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)

 (.173)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 

 المبحث الثامن: المقارنة في ذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      
الجزري في بيان صفة القتالة عند امئمهة السهبعة وكيفيهة قهتالتوم التهي حتص الداني وابن 

 يجب على القتال ا لتزام بوا وعدم الختوج عنوا.

وقد اتفق الداني وابن الجزري على صفة قتالة ابن كثيت وقهتالة ابهن عهامت وقهتالة الكسهائي 

 .وقتالة عاصم وقتالة أبي عمتو وقتالة حمزة

عن أبهي جعفهت " ابن الجزري ما ذكته الداني وزاد عليه في وصفوا بقوله:أما قتالة نافع فذكت 

أحمد بن هالل، قال: حدثني محمد بن سلمة العثماني، قال: إني قلت لورش: كيف كان يقتأ نافع؟ 

 .(1) "فقال: كان   مشددًا و  متساًل، بينا حسناً 

صهفة القهتالة عنهد القهتال ومن  الل ما سبق يتضح أن ابن الجزري وافق الداني فهي ذكهته ل

وما ذكته ابن الجزري من الزيهادة  ،السبعة، وابن الجزري زاد في الوصف على الداني في قتالة نافع

   ولكن هذا الوصف زيادة في البيان. ،  يختج عما ذكته الداني

 
 .المبحث التاسع: المقارنة في الوقف واالبتداء  

علهى ذكهت الوقهف وا بتهدال فهي كتابيومها، وأن حتص اإلمام الداني واإلمام ابن الجهزري 

 بالوقف ي وت المعنى المتاد، وبالخلل فيه يتغيت المعنى المقصود.

 فذكت الداني الوقف وا بتدال وقسمه إلى أربعة أنواع، وهي:

   والقبيح.التام، والكافي، والحسن، 

 .(1)فذكت ضابط كل منوا مع ذكت قواعده التي يعتف بوا، وأماكن وجوده
                                                           

 (.30)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

والمختهار الوقهف التهام، والكهافي " ولم يكتف بهذلك بهل نبهه علهى المختهار منوها بقولهه:

 .(2)"القارئمستحسن، والحسن جائٌز إذا اضطت إليه 

بينما اإلمام ابن الجزري ذكت أنواع الوقف مع وصفه  ليبين للقارئ درجة كل وقف منوها ومها 

 يجوز وما يمتنع وما يستحسن فقال:

ا تلفوا في أقسام الوقف، والمختار منهه بيهان أربعهة أقسهام: تهام مختهار، اعلم أن علمالنا "

 .(3) "وكاف جائز، وحسن مفووم، وقبيح متتوك

وكذلك ذكت ابن الجزري أنه يوجد التام في درجة الكهافي مهن عتيهق المعنهى   مهن عتيهق 

أن الوقهف الكهافي  ن، وبهيّ (5)، وبين أن الوقف يكون تامًا على قهتالة وحسهنًا علهى  يتهها(4)اللف  

، ونبهه أن الوقهف (7)؛ هت تأويهل ، وأنه قد يكون كافيا على تأويل، ويكون  يت كاف على(6)يتفاضل

يتغيت بحسب التقديت واإلعتاب، بمعنى أنه يكون تاما على معنى، وكافيًا علهى  يهته، وحسهنًا علهى 

 .(8) يتهما

وقد سهمى  ،وابن الجزري أربعةومن  الل ما سبق يتضح بجالل أن أقسام الوقف عند الداني 

امنواع امربعة بنفس المصطلحاق التام والكافي والحسهن والقبهيح، إ  أن الهداني سهلك   منكال

                                                           
 ( وما بعدها.172)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.177)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.123)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.129)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.170)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.172)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
 (.172)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)

 (.173)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 

 المبحث الثامن: المقارنة في ذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      
الجزري في بيان صفة القتالة عند امئمهة السهبعة وكيفيهة قهتالتوم التهي حتص الداني وابن 

 يجب على القتال ا لتزام بوا وعدم الختوج عنوا.

وقد اتفق الداني وابن الجزري على صفة قتالة ابن كثيت وقهتالة ابهن عهامت وقهتالة الكسهائي 

 .وقتالة عاصم وقتالة أبي عمتو وقتالة حمزة

عن أبهي جعفهت " ابن الجزري ما ذكته الداني وزاد عليه في وصفوا بقوله:أما قتالة نافع فذكت 

أحمد بن هالل، قال: حدثني محمد بن سلمة العثماني، قال: إني قلت لورش: كيف كان يقتأ نافع؟ 

 .(1) "فقال: كان   مشددًا و  متساًل، بينا حسناً 

صهفة القهتالة عنهد القهتال ومن  الل ما سبق يتضح أن ابن الجزري وافق الداني فهي ذكهته ل

وما ذكته ابن الجزري من الزيهادة  ،السبعة، وابن الجزري زاد في الوصف على الداني في قتالة نافع

   ولكن هذا الوصف زيادة في البيان. ،  يختج عما ذكته الداني

 
 .المبحث التاسع: المقارنة في الوقف واالبتداء  

علهى ذكهت الوقهف وا بتهدال فهي كتابيومها، وأن حتص اإلمام الداني واإلمام ابن الجهزري 

 بالوقف ي وت المعنى المتاد، وبالخلل فيه يتغيت المعنى المقصود.

 فذكت الداني الوقف وا بتدال وقسمه إلى أربعة أنواع، وهي:

   والقبيح.التام، والكافي، والحسن، 

 .(1)فذكت ضابط كل منوا مع ذكت قواعده التي يعتف بوا، وأماكن وجوده
                                                           

 (.30)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)
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وهذه الكلماق لوا ارتباط وثيق بالوقف  منوا تتكتر، وفي بعض مواضعوا يختلف الحكهم، 

ولمن أراد التفصيل في كل منوا فليتاجع كتاب التمويد، بينما لم يتعتض اإلمهام الهداني فهي كتهاب 

لهذلك منه تحدث عنوا بالتفصيل في كتهاب أفهتده   التحديد لبيان حكم الوقف على هذه الحتوف

 والله أعلم.  (2)في الوقف وا بتدال كما نص عليه في كتاب المكتفي

 

 
 

  

                                                           
 (.208)ص: ، التمهيدان ت:  (1)

 (.23)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 

، اعتمهادا علهى أن لهه كتابها مسلك ا  تصار في تعتيف هذه امنواع مع ذكت اممثلة الموضحة لوا

 .ا في الوقف وا بتدال وهو المكتفى اص

وفي نفهس الوقهت لهم يخهتج عهن ري فقد عتفوا تعتيفا مفصال واضحا، أما اإلمام ابن الجز

تعتيفاق اإلمام الداني، كما أنه أسوب في ذكت اممثلة التوضيحية لتلك امنواع، ونفوم من ذلهك أن 

 .وفصلوا اإلمام ابن الجزري ،اإلمام الداني وضع القاعدة

يتى أن كل نوع من هذه امنواع امربعهة التهام والكهافي والحسهن  ابن الجزرياإلمام  ثم إن 

 التام وامتم منهه والكهافي وامكفهأ، فوناك يمكن أن يكون تحت كل نوع منوا عدة متاتب ،والقبيح

حسب ا تالف القتالة والتأويهل والتفسهيت منه والحسن وامحسن منه والقبيح وامقبح منه وهكذا 

 .إلمام موضحا باممثلةبيانه في كالم ا كما سبق

وكذلك لما ذكت اإلمام ابن الجزري الوقف وقسمه إلى أربعهة أنهواع، رأى مهن المناسهب أن 

 وا حكم  اص في بعض مواضعوا، وهي:ول ،يلحق به  كلماق  اصة تتكتر في القت؛ن

 .(3) "الفتق بين بلى ونعم"، و(2) "القول في بلى"، و(1) "القول في كال"

القهول "، و(7) "القول في بل"، و(6) "القول في أم"، و(5) "القول في ثم"، و(4) "القول في  "و

 .(1)"في حتى

                                                           
 (.177)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.137)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.133)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.193)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.197)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.193)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.202)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)
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وهذه الكلماق لوا ارتباط وثيق بالوقف  منوا تتكتر، وفي بعض مواضعوا يختلف الحكهم، 

ولمن أراد التفصيل في كل منوا فليتاجع كتاب التمويد، بينما لم يتعتض اإلمهام الهداني فهي كتهاب 

لهذلك منه تحدث عنوا بالتفصيل في كتهاب أفهتده   التحديد لبيان حكم الوقف على هذه الحتوف

 والله أعلم.  (2)في الوقف وا بتدال كما نص عليه في كتاب المكتفي

 

 
 

  

                                                           
 (.208)ص: ، التمهيدان ت:  (1)

 (.23)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 

، اعتمهادا علهى أن لهه كتابها مسلك ا  تصار في تعتيف هذه امنواع مع ذكت اممثلة الموضحة لوا

 .ا في الوقف وا بتدال وهو المكتفى اص

وفي نفهس الوقهت لهم يخهتج عهن ري فقد عتفوا تعتيفا مفصال واضحا، أما اإلمام ابن الجز

تعتيفاق اإلمام الداني، كما أنه أسوب في ذكت اممثلة التوضيحية لتلك امنواع، ونفوم من ذلهك أن 

 .وفصلوا اإلمام ابن الجزري ،اإلمام الداني وضع القاعدة

يتى أن كل نوع من هذه امنواع امربعهة التهام والكهافي والحسهن  ابن الجزرياإلمام  ثم إن 

 التام وامتم منهه والكهافي وامكفهأ، فوناك يمكن أن يكون تحت كل نوع منوا عدة متاتب ،والقبيح

حسب ا تالف القتالة والتأويهل والتفسهيت منه والحسن وامحسن منه والقبيح وامقبح منه وهكذا 

 .إلمام موضحا باممثلةبيانه في كالم ا كما سبق

وكذلك لما ذكت اإلمام ابن الجزري الوقف وقسمه إلى أربعهة أنهواع، رأى مهن المناسهب أن 

 وا حكم  اص في بعض مواضعوا، وهي:ول ،يلحق به  كلماق  اصة تتكتر في القت؛ن

 .(3) "الفتق بين بلى ونعم"، و(2) "القول في بلى"، و(1) "القول في كال"

القهول "، و(7) "القول في بل"، و(6) "القول في أم"، و(5) "القول في ثم"، و(4) "القول في  "و

 .(1)"في حتى

                                                           
 (.177)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.137)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.133)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.193)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.197)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.193)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.202)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)



126 

A 
وبعد تمام فصول هذا البحهث عهن ، لسالم على نبينا محمد ومن وا هالحمد لله والصالة وا

التهي والتوصهياق مقارنة، نسجل أهم النتهائج وصفية أحكام التجويد بين التحديد والتمويد دراسة 

 البحث:توصل إليوا 
 

 أهم النتائج:     
إن اإلمام أبا عمتو الداني من أوائل العلمال الذين ألفوا في فن التجويهد، فأصهلوا أصهوله  -1

وضبطوا مصطلحاته ومسائله، وإن سبقه إلى ذلك بعض العلمال فهي محهاو ق موهدق 

 لوذا العلم مثل اإلمام الخاقاني و يته.

د لقهتال القهت؛ن إن كتاب التحديد للداني اشتمل على أهم مسائل علم التجويد، التي   به -2

 الكتيم من معتفتوا، وصا وا بأسلوب جزل ميست مما سول ا نتفاع بوا.

إن اممثلة الكثيتة التي دلل بوا اإلمام الداني على قواعهد علهم التجويهد، ومسهائله روايهة  -8

ودراية، تدل على تمكنه من القهت؛ن الكهتيم، ودقهة بحثهه، وتعمقهه فهي اسهتختاج ههذه 

 ماق القت؛نية وتتبعوا كلمة كلمة.المسائل باستقتال الكل

إن تمكن اإلمام الداني من التواية وإحاعته بأسانيد القتالة هاهت في كتاب التحديهد، مهن  -4

 الل إيتاده لكثيت من التواياق واآلثار التي يدعم بوا كالمه، ويقوي نسبتوا إلى مشهايخه 

 الذين أ ذ عنوم.

تجويد لهيس علمها ن تيها يتقنهه مهن أحهاط الداني في كتاب التحديد أن علم ال بين اإلمام -3

بمسائله، وإنما هو علم عملي يقوم علهى الممارسهة، ورياضهة اللسهان، وكثهتة القهتالة، 

والتدريب عليوا، وسماع الحتوف مهن أفهواه المشهايخ الضهابطين، فمهن حفه  مسهائل 

 ويد.التجويد من  يت أن يجيد القتالة  ويحسن التتتيل، فوو أبعد ما يكون عن علم التج
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A 
وبعد تمام فصول هذا البحهث عهن ، لسالم على نبينا محمد ومن وا هالحمد لله والصالة وا

التهي والتوصهياق مقارنة، نسجل أهم النتهائج وصفية أحكام التجويد بين التحديد والتمويد دراسة 

 البحث:توصل إليوا 
 

 أهم النتائج:     
إن اإلمام أبا عمتو الداني من أوائل العلمال الذين ألفوا في فن التجويهد، فأصهلوا أصهوله  -1

وضبطوا مصطلحاته ومسائله، وإن سبقه إلى ذلك بعض العلمال فهي محهاو ق موهدق 

 لوذا العلم مثل اإلمام الخاقاني و يته.

د لقهتال القهت؛ن إن كتاب التحديد للداني اشتمل على أهم مسائل علم التجويد، التي   به -2

 الكتيم من معتفتوا، وصا وا بأسلوب جزل ميست مما سول ا نتفاع بوا.

إن اممثلة الكثيتة التي دلل بوا اإلمام الداني على قواعهد علهم التجويهد، ومسهائله روايهة  -8

ودراية، تدل على تمكنه من القهت؛ن الكهتيم، ودقهة بحثهه، وتعمقهه فهي اسهتختاج ههذه 

 ماق القت؛نية وتتبعوا كلمة كلمة.المسائل باستقتال الكل

إن تمكن اإلمام الداني من التواية وإحاعته بأسانيد القتالة هاهت في كتاب التحديهد، مهن  -4

 الل إيتاده لكثيت من التواياق واآلثار التي يدعم بوا كالمه، ويقوي نسبتوا إلى مشهايخه 

 الذين أ ذ عنوم.

تجويد لهيس علمها ن تيها يتقنهه مهن أحهاط الداني في كتاب التحديد أن علم ال بين اإلمام -3

بمسائله، وإنما هو علم عملي يقوم علهى الممارسهة، ورياضهة اللسهان، وكثهتة القهتالة، 

والتدريب عليوا، وسماع الحتوف مهن أفهواه المشهايخ الضهابطين، فمهن حفه  مسهائل 

 ويد.التجويد من  يت أن يجيد القتالة  ويحسن التتتيل، فوو أبعد ما يكون عن علم التج
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إن كتاب التمهيد بما تناوله من موضوعات، وبما تميز به من أسلوب عميق في  رااسيتها  -21

 يدل على نضج هذا العلم واستوائه على سوقه ف  عصر ابن الجزاي.

 
 التوصيات:     

العورة ف  تجويد القرآن إلى كتب األقدمين، والنظر فيها بدقي  وتمميو وكتابي  الث يو   -1

 الت  تعنى بالدااسات الوصفي  المقاان  فيما بينها.

عدم اكتفاء الثاحثين بت قيق هذه الكتب وت رير نصوصها، وإنما ينثغي  علييهم العنايي   -2

بشرح الغريب من ألفاظها والتعليق على الغامض منها؛ ألنها كتثت ف  زمان قد تختلف 

قافتيه وأسيلوبه ويريقي  الكتابي  فيه األلفاظ اللغوي  المستعمل  ف  زماننا، فلكو زمان ث

والتمليف عند أص ابه، وقد يصعب على ييبب زماننيا فهيم تليس األسياليب ويغييب 

 عنهم معنى بعض هذه األلفاظ.

بب العلم بالرجوع إليها لهيذين الكتيابين، ت قييق ومن أحسن الطثعات الت  نوص  ي -3

الدكتوا غانم قدواي لكتاب الت ديد لإلميام اليدان ، وت قييق اليدكتوا علي  حسيين 

 الثواب لكتاب التمهيد البن الجزاي. 

خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به يبب العليم،  سمل الله أن يجعو هذا العموأف  الختام و

 وأن يهدينا سواء السثيو، وصلى الله على سيدنا م مد، وعلى آله وص ثه وسلم.

  

 

ّل من ألف في علم التجويد بعد اإلمام الداني كانوا عالة علهى مؤلفاتهه، و صوصها  -2 إن ج 

 .أو إجما  ،جمع فيه اإلمام الداني أ لب أحكام التجويد تفصيالكتاب التحديد الذي 

إن الموضوعاق التي تضمنوا كتاب التمويهد  بهن الجهزري جهالق مماثلهة فهي أ لبوها  -7

كتاب التحديد للداني مع زيادة في بعضهوا بحكهم تهأ ت ابهن للموضوعاق التي تضمنوا 

 الجزري في الزمان واستفادته من المؤلفاق السابقة.

قهد عهالج  ،إن اإلمام ابن الجزري في كتابه التمويد ر م استفادته كثيتا من اإلمهام الهداني -3

 الموضوعاق التي تناولوا بأسلوب متميز يدل على تبحهته فهي ههذا العلهم، وتمكنهه مهن

مسائله، وقدرته الفائقة على توهيف ما حصله من السابقين في  دمهة ههذا العلهم روايهة 

ودراية، وهذا ي وت من انفتاده ببعض الموضوعاق التي لهم يتناولوها اإلمهام الهداني فهي 

 كتاب التحديد.

إن المقارنة بين الكتابين ت وت أنوما اتفقا فهي جهل الموضهوعاق وإن كهان لكهل منومها  -9

 ميز في الطتح والمعالجة.أسلوبه الم

ام الهداني فهي إن كتاب التمويد لإلمام ابن الجزري انفتد بموضوعاق لم يتعتض لوا اإلم -10

توذيب املفاظ والثمتة الحاصلة عنهد تقهويم  ، كتاب التحديد، وهي صفة القتال في زمانه

اللسان، ألفاق الوصل والقطع، هل السابق الحتوف أم الحتكاق، حتوف المهد واللهين 

والحتكاق وا تالف النا  في ذلهك، ألقهاب الحهتوف وعللوها وأنسهابوا، مقدمهة فهي 

كال  تأليف الكالم، اشتتاك اللغاق في الحتوف وانفتاد بعضوا ببعض، حكم الوقف على

 وأ واتوا، في ذكت المشدداق ومتاتبوا، الفتق بين الضاد وال ال.

إن كال اإلمامين نبوا على أن دراسة علم التجويهد   تكفهي وحهدها فهي صهناعة القهارئ  -11

المتقن الضابط لتالوة القت؛ن الكتيم، وإنما   بد مع ذلك من مالزمهة الشهيوخ، والتلقهي 

 المتاجعة، وكثتة التالوة.عنوم، ورياضة املسن، والتدريب على 
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إن كتاب التمهيد بما تناوله من موضوعات، وبما تميز به من أسلوب عميق في  رااسيتها  -21

 يدل على نضج هذا العلم واستوائه على سوقه ف  عصر ابن الجزاي.

 
 التوصيات:     

العورة ف  تجويد القرآن إلى كتب األقدمين، والنظر فيها بدقي  وتمميو وكتابي  الث يو   -1

 الت  تعنى بالدااسات الوصفي  المقاان  فيما بينها.

عدم اكتفاء الثاحثين بت قيق هذه الكتب وت رير نصوصها، وإنما ينثغي  علييهم العنايي   -2

بشرح الغريب من ألفاظها والتعليق على الغامض منها؛ ألنها كتثت ف  زمان قد تختلف 

قافتيه وأسيلوبه ويريقي  الكتابي  فيه األلفاظ اللغوي  المستعمل  ف  زماننا، فلكو زمان ث

والتمليف عند أص ابه، وقد يصعب على ييبب زماننيا فهيم تليس األسياليب ويغييب 

 عنهم معنى بعض هذه األلفاظ.

بب العلم بالرجوع إليها لهيذين الكتيابين، ت قييق ومن أحسن الطثعات الت  نوص  ي -3

الدكتوا غانم قدواي لكتاب الت ديد لإلميام اليدان ، وت قييق اليدكتوا علي  حسيين 

 الثواب لكتاب التمهيد البن الجزاي. 

خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به يبب العليم،  سمل الله أن يجعو هذا العموأف  الختام و

 وأن يهدينا سواء السثيو، وصلى الله على سيدنا م مد، وعلى آله وص ثه وسلم.

  

 

ّل من ألف في علم التجويد بعد اإلمام الداني كانوا عالة علهى مؤلفاتهه، و صوصها  -2 إن ج 

 .أو إجما  ،جمع فيه اإلمام الداني أ لب أحكام التجويد تفصيالكتاب التحديد الذي 

إن الموضوعاق التي تضمنوا كتاب التمويهد  بهن الجهزري جهالق مماثلهة فهي أ لبوها  -7

كتاب التحديد للداني مع زيادة في بعضهوا بحكهم تهأ ت ابهن للموضوعاق التي تضمنوا 

 الجزري في الزمان واستفادته من المؤلفاق السابقة.

قهد عهالج  ،إن اإلمام ابن الجزري في كتابه التمويد ر م استفادته كثيتا من اإلمهام الهداني -3

 الموضوعاق التي تناولوا بأسلوب متميز يدل على تبحهته فهي ههذا العلهم، وتمكنهه مهن

مسائله، وقدرته الفائقة على توهيف ما حصله من السابقين في  دمهة ههذا العلهم روايهة 

ودراية، وهذا ي وت من انفتاده ببعض الموضوعاق التي لهم يتناولوها اإلمهام الهداني فهي 

 كتاب التحديد.

إن المقارنة بين الكتابين ت وت أنوما اتفقا فهي جهل الموضهوعاق وإن كهان لكهل منومها  -9

 ميز في الطتح والمعالجة.أسلوبه الم

ام الهداني فهي إن كتاب التمويد لإلمام ابن الجزري انفتد بموضوعاق لم يتعتض لوا اإلم -10

توذيب املفاظ والثمتة الحاصلة عنهد تقهويم  ، كتاب التحديد، وهي صفة القتال في زمانه

اللسان، ألفاق الوصل والقطع، هل السابق الحتوف أم الحتكاق، حتوف المهد واللهين 

والحتكاق وا تالف النا  في ذلهك، ألقهاب الحهتوف وعللوها وأنسهابوا، مقدمهة فهي 

كال  تأليف الكالم، اشتتاك اللغاق في الحتوف وانفتاد بعضوا ببعض، حكم الوقف على

 وأ واتوا، في ذكت المشدداق ومتاتبوا، الفتق بين الضاد وال ال.

إن كال اإلمامين نبوا على أن دراسة علم التجويهد   تكفهي وحهدها فهي صهناعة القهارئ  -11

المتقن الضابط لتالوة القت؛ن الكتيم، وإنما   بد مع ذلك من مالزمهة الشهيوخ، والتلقهي 

 المتاجعة، وكثتة التالوة.عنوم، ورياضة املسن، والتدريب على 
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 م. 2002أيار / مايو  -هه(، الناشت: دار العلم للماليين، الطبعة: الخامسة عشت 1892

، اإلمام / شواب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بهن حجهت إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ .8

م، الطبعهة : 1932 -هه  1402 -بيتوق / لبنان  -العسقالني، دار النشت : دار الكتب العلمية 

 الثانية، تحقيق : د. محمد عبد المعيد  ان.

 ه، عبعهه1230، القاضي محمد بن علي الشهوكانيالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع .4

 ه.1843دار السعادة، القاهتة الطبعة امولى

، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمت أبو عمتو الهداني )المتهوفى: التحديد في اإلتقان والتجويد .3

بغهداد / سهاعدق  -هه(، المحقق: الدكتور  انم قدوري حمد، الناشت: مكتبة دار امنبار 444

 م. 1933 -هه  1407جامعة بغداد على عبعه، الطبعة: امولى 

:، شمس الدين أبو الخيت ابن الجزري، محمد بن محمهد بهن يوسهف التمهيد في علم التجويد .2

هه(، تحقيق: الدكتور على حسين البواب، الناشت: مكتبة المعهارف، التيهاض، 388)المتوفى: 

 م.1933 -هه  1403الطبعة: امولى، 

ار، تحقيق الشيخ جمهال شهتف ، مبي العالل الحسن بن أحمد العطالتمهيد في معرفة التجويد .7

 م.2003والشيخ مجدي فتحي السيد، الناشت: دار الصحابة، عام 
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ههه(، 911، عبد التحمن بن أبي بكت، جالل الدين السيوعي )المتوفى: اإلتقان في علوم القرآن .1

المصههتية العامههة للكتههاب، الطبعههة: المحقههق: محمههد أبههو الفضههل إبههتاهيم، الناشههت: الويئههة 

 م. 1974هه/ 1894

،  يت الدين بن محمود بن محمد بن علي بهن فهار ، الزركلهي الدمشهقي )المتهوفى: األعالم .2

 م. 2002أيار / مايو  -هه(، الناشت: دار العلم للماليين، الطبعة: الخامسة عشت 1892

، اإلمام / شواب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بهن حجهت إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ .8

م، الطبعهة : 1932 -هه  1402 -بيتوق / لبنان  -العسقالني، دار النشت : دار الكتب العلمية 

 الثانية، تحقيق : د. محمد عبد المعيد  ان.

 ه، عبعهه1230، القاضي محمد بن علي الشهوكانيالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع .4

 ه.1843دار السعادة، القاهتة الطبعة امولى

، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمت أبو عمتو الهداني )المتهوفى: التحديد في اإلتقان والتجويد .3

بغهداد / سهاعدق  -هه(، المحقق: الدكتور  انم قدوري حمد، الناشت: مكتبة دار امنبار 444

 م. 1933 -هه  1407جامعة بغداد على عبعه، الطبعة: امولى 

:، شمس الدين أبو الخيت ابن الجزري، محمد بن محمهد بهن يوسهف التمهيد في علم التجويد .2

هه(، تحقيق: الدكتور على حسين البواب، الناشت: مكتبة المعهارف، التيهاض، 388)المتوفى: 

 م.1933 -هه  1403الطبعة: امولى، 

ار، تحقيق الشيخ جمهال شهتف ، مبي العالل الحسن بن أحمد العطالتمهيد في معرفة التجويد .7

 م.2003والشيخ مجدي فتحي السيد، الناشت: دار الصحابة، عام 
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، أبو القاسم )أو أبو البقال( علي بن عثمان بن سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي .13

محمد بن أحمد بن الحسن المعتوف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصتي الشافعي 

هه(، راجعه شيخ المقارئ المصتية: علي الضباع، الناشت: مطبعة 301المقتئ )المتوفى: 

 م. 1934 -هه  1878، الطبعة: الثالثة، مصت –مصطفى البابي الحلبي 

عبد الحهي بهن أحمهد بهن محمهد ابهن العمهاد الع كهتي   ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب .12

هه(، حققه: محمهود امرنهاؤوط،  هتج أحاديثهه: عبهد 1039الحنبلي، أبو الفالح )المتوفى: 

 - ههه1402 امولهى،: الطبعهة بيهتوق، –القادر امرنهاؤوط، الناشهت: دار ابهن كثيهت، دمشهق 

 .م1932

، أبو جعفت أحمد بن محمد بن سهالمة بهن عبهد الملهك بهن سهلمة امزدي اآلثارشرح مشكل  .17

ههه( ، تحقيهق: شهعيب امرنهؤوط، 821الحجتي المصتي المعتوف بالطحاوي )المتهوفى: 

 م.1494هه،  1413 -الناشت: مؤسسة التسالة، الطبعة: امولى 

مصهطفى عهاش كبهتى زاده، ، للعالمة أحمهد بهن الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية .13

 ه. 1890عبعة دار الكتاب العتبي، 

، أبو بكت محمد بن إسحاق بن  زيمة بن المغيتة بن صالح بن بكت السهلمي صحيُح ابن ُخَزيمة .19

م لهه: الهدكتور محمهد دّ قهق عليه و ّتج أحاديثه ولّ وع هه(، حققه811يسابوري )المتوفى: الن

 م.2008 -هه  1424مصطفى امع مي، الناشت: المكتب اإلسالمي، الطبعة: الثالثة، 

، شمس الدين أبو الخيت محمد بن عبد التحمن بن محمد بهن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .20

ههه(، الناشهت: منشهوراق دار مكتبهة 902أبي بكت بن عثمان بن محمد السهخاوي )المتهوفى: 

 .بيتوق –اة الحي

 . هه1408، دار الكتب العلمية، الطبعة امولىللسيوعيطبقات الحفاظ،  .21

 

يههق د.أحمههد التويثههي، دار المههأثور، الطبعههة ق، دراسههة وتحجااامع أسااانيد اباان الجاازري .3

 ه.1482امولى

، محمد بن جتيت بن يزيد بن كثيت بهن  الهب اآلملهي، أبهو جعفهت جامع البيان في تأويل القرآن .9

هه(، المحقق: أحمد محمد شاكت، الناشت: مؤسسة التسهالة، الطبعهة: 810)المتوفى:  الطبتي

 م.2000 -هه  1420امولى، 

=  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وساننه وأياماه .10

بهن ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهيت صحيح البخاري

ناصت الناصت، الناشت: دار عوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة تتقيم محمهد فهؤاد عبهد 

 .هه1422الباقي(، الطبعة: امولى، 

، علي بن محمد بن عبد الصمد الومداني المصهتي الشهافعي، أبهو جمال القراء وكمال اإلقراء .11

د. محسهن  -ههه(، تحقيهق: د. مهتوان العطي هة 248الحسن، علم الدين السخاوي )المتوفى: 

 م. 1997 -هه  1413بيتوق، الطبعة: امولى  –دمشق  - تابة، الناشت: دار المأمون للتتاث 

، للسيد عبد التحيم، عبعهة الجمعيهة الخيتيهة اتالحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراء .12

 .هه1428لتحفي  القت؛ن، محاف ة بيشة، المملكة العتبية السعودية، الطبعة امولى

، للعالمة أبو العبا  أحمد بن محمد المكناسهي ابهن القاضهي، درة الحجال في أسماء الرجال .18

ة، القههاهتة الطبعههة تحقيههق الههدكتور محمههد امحمههدي أبههو النههور، مطبعههة السههنة المحمديهه

 .هه1891امولى

،  بن حجت العسقالني، تصحيح سالم الكتنكهوي، عبعهة الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .14

   دار المعارف العثمانية بالوند.
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، أبو القاسم )أو أبو البقال( علي بن عثمان بن سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي .13

محمد بن أحمد بن الحسن المعتوف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصتي الشافعي 

هه(، راجعه شيخ المقارئ المصتية: علي الضباع، الناشت: مطبعة 301المقتئ )المتوفى: 

 م. 1934 -هه  1878، الطبعة: الثالثة، مصت –مصطفى البابي الحلبي 

عبد الحهي بهن أحمهد بهن محمهد ابهن العمهاد الع كهتي   ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب .12

هه(، حققه: محمهود امرنهاؤوط،  هتج أحاديثهه: عبهد 1039الحنبلي، أبو الفالح )المتوفى: 

 - ههه1402 امولهى،: الطبعهة بيهتوق، –القادر امرنهاؤوط، الناشهت: دار ابهن كثيهت، دمشهق 

 .م1932

، أبو جعفت أحمد بن محمد بن سهالمة بهن عبهد الملهك بهن سهلمة امزدي اآلثارشرح مشكل  .17

ههه( ، تحقيهق: شهعيب امرنهؤوط، 821الحجتي المصتي المعتوف بالطحاوي )المتهوفى: 

 م.1494هه،  1413 -الناشت: مؤسسة التسالة، الطبعة: امولى 

مصهطفى عهاش كبهتى زاده، ، للعالمة أحمهد بهن الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية .13

 ه. 1890عبعة دار الكتاب العتبي، 

، أبو بكت محمد بن إسحاق بن  زيمة بن المغيتة بن صالح بن بكت السهلمي صحيُح ابن ُخَزيمة .19

م لهه: الهدكتور محمهد دّ قهق عليه و ّتج أحاديثه ولّ وع هه(، حققه811يسابوري )المتوفى: الن

 م.2008 -هه  1424مصطفى امع مي، الناشت: المكتب اإلسالمي، الطبعة: الثالثة، 

، شمس الدين أبو الخيت محمد بن عبد التحمن بن محمد بهن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .20

ههه(، الناشهت: منشهوراق دار مكتبهة 902أبي بكت بن عثمان بن محمد السهخاوي )المتهوفى: 

 .بيتوق –اة الحي

 . هه1408، دار الكتب العلمية، الطبعة امولىللسيوعيطبقات الحفاظ،  .21

 

يههق د.أحمههد التويثههي، دار المههأثور، الطبعههة ق، دراسههة وتحجااامع أسااانيد اباان الجاازري .3

 ه.1482امولى

، محمد بن جتيت بن يزيد بن كثيت بهن  الهب اآلملهي، أبهو جعفهت جامع البيان في تأويل القرآن .9

هه(، المحقق: أحمد محمد شاكت، الناشت: مؤسسة التسهالة، الطبعهة: 810)المتوفى:  الطبتي

 م.2000 -هه  1420امولى، 

=  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وساننه وأياماه .10

بهن ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهيت صحيح البخاري

ناصت الناصت، الناشت: دار عوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة تتقيم محمهد فهؤاد عبهد 

 .هه1422الباقي(، الطبعة: امولى، 

، علي بن محمد بن عبد الصمد الومداني المصهتي الشهافعي، أبهو جمال القراء وكمال اإلقراء .11

د. محسهن  -ههه(، تحقيهق: د. مهتوان العطي هة 248الحسن، علم الدين السخاوي )المتوفى: 

 م. 1997 -هه  1413بيتوق، الطبعة: امولى  –دمشق  - تابة، الناشت: دار المأمون للتتاث 

، للسيد عبد التحيم، عبعهة الجمعيهة الخيتيهة اتالحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراء .12

 .هه1428لتحفي  القت؛ن، محاف ة بيشة، المملكة العتبية السعودية، الطبعة امولى

، للعالمة أبو العبا  أحمد بن محمد المكناسهي ابهن القاضهي، درة الحجال في أسماء الرجال .18

ة، القههاهتة الطبعههة تحقيههق الههدكتور محمههد امحمههدي أبههو النههور، مطبعههة السههنة المحمديهه

 .هه1891امولى

،  بن حجت العسقالني، تصحيح سالم الكتنكهوي، عبعهة الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .14

   دار المعارف العثمانية بالوند.
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، الطبعهة: امولهى، بيهتوق –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطها، الناشهت: دار الكتهب العلميهة 

 م.1990 –ه 1411

، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني مسند اإلمام أحمد بن حنبل .29

عادل متشد، و؛ تون، إشتاف: د عبد الله  -يب امرنؤوط هه(، المحقق: شع241)المتوفى: 

 م. 2001 -هه  1421بن عبد المحسن التتكي، الناشت: مؤسسة التسالة، الطبعة: امولى، 

، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسهد الشهيباني مسند اإلمام أحمد بن حنبل .80

، الطبعهة: القهاهتة –الناشهت: دار الحهديث هه(، المحقق: أحمد محمد شاكت، 241)المتوفى: 

 م.1993 -هه  1412امولى، 

، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بهن مسهعود تفسير البغوي=  معالم التنزيل في تفسير القرآن .81

ههه(، المحقهق : عبهد الهتزاق الموهدي، 310الشافعي )المتوفى :  بن محمد بن الفتال البغوي

 هه. 1420،الطبعة : امولى ، بيتوق–الناشت : دار إحيال التتاث العتبي 

شواب الدين أبو عبد الله ياقوق بهن عبهد اللهه التومهي الحمهوي )المتهوفى:  ، معجم البلدان .82

 م.1993هه(، الناشت: دار صادر، بيتوق، الطبعة: الثانية، 222

 لعمت رضا كحالة، عبعة دار مؤسسة التسالة، بيتوق لبنان.  ،معجم المؤلفين .88

، تحقيهق الهدكتور ، لإلمام أحمد بن محمد بن أبي بكت بهن  لكهان معجم مقيدات ابن خلكان .84

 عبد السالم هارون، عبعة مكتبة الخانجي القاهتة.

، شمس الدين أبو عبد الله محمهد بهن أحمهد بهن معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .83

 -ههه 1417هه(، الناشت: دار الكتب العلمية، الطبعهة: امولهى 743عثمان الذهبي )المتوفى: 

 م. 1997

 

، شمس الدين أبهو الخيهت ابهن الجهزري، محمهد بهن محمهد بهن غاية النهاية في طبقات القراء .22

ههه(، الناشهت: دار الكتهب العلميهة، الطبعهة الثانيهة: عنهي بنشههته ج. 388يوسهف )المتهوفى: 

  م.1930ه  ههه1400بتجستتاست

، )أمالي( محمد أنور شاه بن مع م شاه الكشميتي الونهدي فيض الباري على صحيح البخاري .28

هه(، المحقق: محمهد بهدر عهالم الميتتوهي، أسهتاذ الحهديث 1838ثم الديوبندي )المتوفى: 

بالجامعة اإلسالمية بدابويل )جمع اممالي وحترها ووضع حاشية البهدر السهاري إلهى فهيض 

 م. 2003 -هه  1422، الطبعة: امولى، لبنان –لناشت: دار الكتب العلمية بيتوق الباري(، ا

، أبو عبد التحمن الخليل بن أحمد بن عمتو بن تميم الفتاهيدي البصتي كتاب العين .24

هه(، المحقق: د مودي المخزومي، د إبتاهيم السامتائي، الناشت: دار ومكتبة 170)المتوفى: 

 الوالل.

عثمان بن قنبت الحارثي بالو ل، أبو بشت، الملقب سيبويه )المتوفى: ، عمتو بن الكتاب .23

هه(، المحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشت: مكتبة الخانجي، القاهتة، الطبعة: 130

 م. 1933 -هه  1403الثالثة، 

، لإلمام أبي بكت أحمد بن محمد القسهطالني، تحقيهق السنية في شرح المقدمة الجزرية يالآلل .22

 عاصم حسن عبا ، مؤسسة قتعبة القاهتة.  أبو

علهي محمهد  :لصهفي الهدين البغهدادي، تحقيهق ،مراصد االطالع على أسماء االمكنة والبقاع .27

 البجاوي، دار المعتفة بيتوق. 

،  أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بهن المستدرك على الصحيحين .23

ههه(، 403النيسهابوري المعهتوف بهابن البيهع )المتهوفى:  ن عيم بن الحكم الضهبي الطومهاني
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، الطبعهة: امولهى، بيهتوق –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطها، الناشهت: دار الكتهب العلميهة 

 م.1990 –ه 1411

، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني مسند اإلمام أحمد بن حنبل .29

عادل متشد، و؛ تون، إشتاف: د عبد الله  -يب امرنؤوط هه(، المحقق: شع241)المتوفى: 
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  :البحثموضوع       

 علم االنتصار والدفاع عن القرآن الكريم.

 هدف البحث:      
ال سيما في ، التصدي للشبهات والطعون التي ُتثار حول كتاب الله  إبراز أهمية استمرار 

حتى ال وفي مجال اإلنترنت وتقنية المعلومات،  الحديثةوسائل الالذي انتشرت فيه ، هذا العصر

أو  ،تكون هذه الطعون والشبهات من أسباب االنتكاسة والتشكيك ألبناء المسلمين في كتاب الله

 .لكلتحقيق ذ الحديثة الوسائلهذه  تثمارواس، من أسباب العزوف عن دين الله من غير المسلمين

 :البحثمشكلة       
  االنتصار للقرآن الكريم، والدفاع عنه، وقد تعهد الله بحفظه؟لماذا 

 أال يكفي ما كتبه العلماء السابقون في ذلك؟ 

  ُر الوسائل الحديثة لخدمة االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ؟خ  س  كيف ن 

 نتائج البحث:      
اع عنه، الكريم والدفمعرفة جملة من الوسائل الحديثة التي تسهم في قضية االنتصار للقرآن 

، ومواكبة كل تطور وجديد فيه، والسعي في تأهيل يز واالهتمام بالنواحي اإلعالميةوضرورة الترك

 ، سواء على مستوى األفراد أو المؤسسات.تجمع بين العلم والعمل ألجل ذلك كوادر

 الكلمات الدالة المفتاحية:      
 .الوسائل الحديثة  -القرآن الكريم  –االنتصار  
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 ،وآتانا به ما لم يؤت أحدًا من العالمين، الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على األمم أجمعين

ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر ، وجعله للشرائع السماوية خاتمة، أنزله هداية عالمية دائمة

وعلى آله ، القرآنوميراثه ، ووصيته القرآن، قه القرآنلُ ن كان ُخ والصالة والسالم على م  ، قائمة

 وبعد:  .وصحبه أجمعين

 ڳ﴿ :لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول إنجازاً ، بقي القرآن محفوظاً في حرز حريزفقد 

به ما أصاب الكتب الماضية من التحريف ص  ولم يُ  ،[9الحجر:سورة ] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ال تعالى: فق ؛إلى حفظ الناسبل وكلها ، حيث لم يتكفل الله بحفظها، السند وانقطاع، والتبديل

، بما طلب إليهم حفظه :أي ،[44المائدة:سورة ] ﴾ گ گ گ گ ک ک ک ﴿

ذا القرآن ه ن  أو، في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت ال التأبيد ر  والس  

 اً زائد، فيها من الحقائق الثابتةفكان جامعاً لما ، عليها جيء به مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 

هاوكان ساد  ، بما شاء الله زيادته عليها ى فقضى الله أن يبق، منها ليسد  مسده ولم يكن شيء  ، ا مسد 

 .(1)وهو الحكيم العليم ،ر له أسبابهيس   اً وإذا قضى الله أمر، حجة إلى قيام الساعة

ن حتى بعد وفاة  تصرا شامخا،ومن، وكتابًا عزيزاً ، بقي هذا القرآن معجزة خالدة ه أنزل عليم 

 ،  فقد انتهت مع موتهم وفي  -عليهم الصالة والسالم-ا سائر معجزات األنبياء أم

ة عليهم الصال-زمنهم. وإن كان بقى ما ذكره الله في كتابه الكريم بذكر معجزات بعض األنبياء 

هذه المعجزات ذهبت ولم  إال أن  ، -عليهم السالم-مثل معجزة صالح وموسى وعيسى ، -والسالم

ومهما حاول األعداء في كل زمان ومكان أن ينالوا من كتاب الله ، وبقي القرآن معجزة خالدة ،تبق

                                                           
 (.5-3)ص النبأ العظيمانظر:  (1)
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 :أسئلة البحث      
 وقد تعهد الله بحفظه؟ ،والدفاع عنه ،الكريم لماذا االنتصار للقرآن

 ؟في ذلك ال يكفي ما كتبه العلماء السابقونأ

 ؟ الكريم والدفاع عنه لقرآنالنتصار للخدمة ا كيف نسخر الوسائل الحديثة

 

 الدراسات السابقة:      
واء بهذه س ،والباحثون الكتابة في االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ،تناول علماء اإلسالم

 من ذلك: ،التسمية أو بما يدل عليها من تسميات أخرى

لإلمام  ،الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله -

 .- - هـ(441وفي تأحمد )

 .--هـ( 403)توفي  للقاضي أبي بكر الباقالني ،االنتصار للقرآن -

، وكان تنزيهه للقرآن (هـ415توفي للقاضي عبدالجبار المعتزلي ) ،تنزيه القرآن عن المطاعن -

 .-عفا الله عنه ورحمه- بما يوافق مذهب المعتزلة عن المطاعن

بحث مقدم للمؤتمر الدولي ، )إعداد أ.د أحمد بوعود ،إسهام في التقعيد ،االنتصار للقرآن -

 .م(1٢/4/4013-هـ 1434/ ٢/4 –لتطوير الدراسات القرآنية 

 .مفهومه وتاريخه وقواعده وأهميته، سهاد أحمد قنبر ،االنتصار للقرآن الكريم -

 .من ذلك في ثنايا المبحث الثالث وذكرت شيئاً  ،وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين

 
 

 گ گ ک ک ک ﴿ :هقولب، فليعلموا أن الله قد انتصر لكتابه، بطعونهم وشبهاتهم وباطلهم

لقد أخبر الله  .[44-41فصلت:سورة ] ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿ :وعز الكفار للقرآن واستمراره فقال جلعن عداء 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿: وقال عن أهل الزيغ والضالل [4٢فصلت: سورة ] چ ۇ ۇ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ﴾ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ
أهل العلم واإليمان والبصيرة يحملون على عاتقهم هم الدفاع  ، وما فتئ[٧آل عمران: سورة ]

 .واالنتصار لكتاب الله وإماطة الشبهات عنه

 ،وعحول هذا الموضفي الكتابة  والسير على طريقهم ،ومن هذا المنطلق أحببت التشبه بهم

 ."بالوسائل الحديثةالكريم االنتصار للقرآن "وان فاخترت عن

 
 :أهمية البحث      

ال ، ثار حول كتاب الله التصدي للشبهات والطعون التي تُ  في ستمراراال الضرورين م   

وسائل جديدة للتواصل تعتمد على التطور الكبير الذي الذي انتشرت فيه ، سيما في هذا العصر

اب من أسبوحتى ال تكون هذه الطعون والشبهات ،  حصل في مجال اإلنترنت وتقنية المعلومات

أو من أسباب العزوف عن دين الله من غير ، ألبناء المسلمين في كتاب الله كيكاالنتكاسة والتش

ي التصدي ف السيما وسيلة اإلعالم ،المتاحة لتحقيق ذلكو الحديثة الوسائل تثمارواس، المسلمين

 لهذه الطعون والشبهات.
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 :أسئلة البحث      
 وقد تعهد الله بحفظه؟ ،والدفاع عنه ،الكريم لماذا االنتصار للقرآن

 ؟في ذلك ال يكفي ما كتبه العلماء السابقونأ

 ؟ الكريم والدفاع عنه لقرآنالنتصار للخدمة ا كيف نسخر الوسائل الحديثة

 

 الدراسات السابقة:      
واء بهذه س ،والباحثون الكتابة في االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ،تناول علماء اإلسالم

 من ذلك: ،التسمية أو بما يدل عليها من تسميات أخرى

لإلمام  ،الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله -

 .- - هـ(441وفي تأحمد )

 .--هـ( 403)توفي  للقاضي أبي بكر الباقالني ،االنتصار للقرآن -

، وكان تنزيهه للقرآن (هـ415توفي للقاضي عبدالجبار المعتزلي ) ،تنزيه القرآن عن المطاعن -

 .-عفا الله عنه ورحمه- بما يوافق مذهب المعتزلة عن المطاعن

بحث مقدم للمؤتمر الدولي ، )إعداد أ.د أحمد بوعود ،إسهام في التقعيد ،االنتصار للقرآن -

 .م(1٢/4/4013-هـ 1434/ ٢/4 –لتطوير الدراسات القرآنية 

 .مفهومه وتاريخه وقواعده وأهميته، سهاد أحمد قنبر ،االنتصار للقرآن الكريم -

 .من ذلك في ثنايا المبحث الثالث وذكرت شيئاً  ،وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين

 
 

 گ گ ک ک ک ﴿ :هقولب، فليعلموا أن الله قد انتصر لكتابه، بطعونهم وشبهاتهم وباطلهم

لقد أخبر الله  .[44-41فصلت:سورة ] ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿ :وعز الكفار للقرآن واستمراره فقال جلعن عداء 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿: وقال عن أهل الزيغ والضالل [4٢فصلت: سورة ] چ ۇ ۇ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ﴾ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ
أهل العلم واإليمان والبصيرة يحملون على عاتقهم هم الدفاع  ، وما فتئ[٧آل عمران: سورة ]

 .واالنتصار لكتاب الله وإماطة الشبهات عنه

 ،وعحول هذا الموضفي الكتابة  والسير على طريقهم ،ومن هذا المنطلق أحببت التشبه بهم

 ."بالوسائل الحديثةالكريم االنتصار للقرآن "وان فاخترت عن

 
 :أهمية البحث      

ال ، ثار حول كتاب الله التصدي للشبهات والطعون التي تُ  في ستمراراال الضرورين م   

وسائل جديدة للتواصل تعتمد على التطور الكبير الذي الذي انتشرت فيه ، سيما في هذا العصر

اب من أسبوحتى ال تكون هذه الطعون والشبهات ،  حصل في مجال اإلنترنت وتقنية المعلومات

أو من أسباب العزوف عن دين الله من غير ، ألبناء المسلمين في كتاب الله كيكاالنتكاسة والتش

ي التصدي ف السيما وسيلة اإلعالم ،المتاحة لتحقيق ذلكو الحديثة الوسائل تثمارواس، المسلمين

 لهذه الطعون والشبهات.
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البحث ن القيام بكتابة هذا ي م  لر س  على ما ي   كر الله شأوفي ختام هذه المقدمة 

 االنتصار لكتاب الله  شيء من ن خالله فيأكون أسهمت م   أنوالذي أرجو ، المتواضع

 .والدفاع عنه

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 
 

 
 

ي ف ،والباحثون ،-رحمهم الله-ما كتبه أهل العلم ألهمية  هذا البحث تأكيداً ويأتي 

، ويؤسس ويؤكد على ضرورة االنتصار للقرآن الكريم مسألة االنتصار لكتاب الله 

والتي ظهرت مع التطور التقني السريع وتصلح ألن  ،والمتجددةالحديثة  الوسائل ستثماروا

 ک ک ک﴿ :العظيم إذ يقول تستخدم في الدفاع عن كتاب الله واالنتصار له، وصدق الله

 .[5]سورة العلق: ﴾ گ ک

 

 خطة البحث:      
ثم  ،وأربعة مباحث ،اوتمهيد، ذكرت فيها خطة البحث وأهميته البحث من مقدمةيتكون هذا 

 وهذا تفصيله: تمة وفيها أهم النتائج والتوصيات،الخا

 .المقدمة -

 ثالثة مطالب : هفيو :التمهيد -

م واإلعال ،والوسائل الحديثة، الكريم تعريف االنتصار للقرآن: في المطلب األول  -

 .وسائلهو

 وأهميته.، نشأة االنتصار للقرآن الكريم: مطلب الثانيال -

 .ودور العلماء في ذلك ،عرض مسيرة االنتصار للقرآن الكريم :المطلب الثالث -

 االنتصار للقرآن الكريم. ودورها في تحقيق، مية وسائل اإلعالمأه: المبحث األول -

 بيان كيفية استخدام وسائل اإلعالم في االنتصار للقرآن الكريم. :المبحث الثاني -

 ريم.آن الك: فكرة مشروع عالمي علمي عملي فيه الدفاع واالنتصار للقرالمبحث الثالث -

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. ،لخاتمةاثم  -
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البحث ن القيام بكتابة هذا ي م  لر س  على ما ي   كر الله شأوفي ختام هذه المقدمة 

 االنتصار لكتاب الله  شيء من ن خالله فيأكون أسهمت م   أنوالذي أرجو ، المتواضع

 .والدفاع عنه

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 
 

 
 

ي ف ،والباحثون ،-رحمهم الله-ما كتبه أهل العلم ألهمية  هذا البحث تأكيداً ويأتي 

، ويؤسس ويؤكد على ضرورة االنتصار للقرآن الكريم مسألة االنتصار لكتاب الله 

والتي ظهرت مع التطور التقني السريع وتصلح ألن  ،والمتجددةالحديثة  الوسائل ستثماروا

 ک ک ک﴿ :العظيم إذ يقول تستخدم في الدفاع عن كتاب الله واالنتصار له، وصدق الله

 .[5]سورة العلق: ﴾ گ ک

 

 خطة البحث:      
ثم  ،وأربعة مباحث ،اوتمهيد، ذكرت فيها خطة البحث وأهميته البحث من مقدمةيتكون هذا 

 وهذا تفصيله: تمة وفيها أهم النتائج والتوصيات،الخا

 .المقدمة -

 ثالثة مطالب : هفيو :التمهيد -

م واإلعال ،والوسائل الحديثة، الكريم تعريف االنتصار للقرآن: في المطلب األول  -

 .وسائلهو

 وأهميته.، نشأة االنتصار للقرآن الكريم: مطلب الثانيال -

 .ودور العلماء في ذلك ،عرض مسيرة االنتصار للقرآن الكريم :المطلب الثالث -

 االنتصار للقرآن الكريم. ودورها في تحقيق، مية وسائل اإلعالمأه: المبحث األول -

 بيان كيفية استخدام وسائل اإلعالم في االنتصار للقرآن الكريم. :المبحث الثاني -

 ريم.آن الك: فكرة مشروع عالمي علمي عملي فيه الدفاع واالنتصار للقرالمبحث الثالث -

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. ،لخاتمةاثم  -
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والوسائل الحديثة، ، المطلب األول: في تعريف االنتصار للقرآن الكريم
 واإلعالم ووسائله

 تعريف االنتصار:       
 ونصر الله المسلمين: آتاهم، يدل على إتيان خير وإيتائه ،صل صحيحأوالصاد والراء  النون

 .(1)ينصرهم نصرًا. وانتصر: انتقم، الظفر على عدوهم

 

  :تعريف االنتصار للقرآن الكريم      
 ن التعريفات:عليه م   وأذكر ما وقفُت  ،بتعريفات الكريمعرف االنتصار للقرآن 

ة عليها بالحج والرد  ، معرفة الشبهات المثارة حول القرآن الكريم هو: العلم الذي يبحث في

 .(4)الصحيحة

الله  وحفظ كتاب، وبذل الوسع في دفعها، وقيل: هو العلم بالشبهات المثارة على كتاب الله

 .(3)والمادية، والعقلية، منها بجملة من العلوم والوسائل النقلية

فالعلم شرط  بعد العلم بها.، المثارة حول كتاب اللهالشبهات  (4)تفنيد هو وقلت في تعريفه:

                                                           
 .(5/410)لسان العرب ، و (5/435) معجم مقاييس اللغةانظر:  (1)

ــريف، للتعريف بعلم االنتصةةال للقر ن اليريممقةدمةة تةأيةةيسةةيةة ، مجلةة البيةان (4) ، 335العدد ، الـدكتور: عبـد الرحيم الش

19/4/4015. 

أو اإلعراض عن ، (. والمراد بالوسائل النقلية )المنطق(، والمادية: بأن يأخذ على يد الطاعن 19)ص:  االنتصال للقر ن اليريم (3)

 (.40:)ص االنتصال للقر ن اليريمأو تفعيل مؤسسات تعمل في االنتصار وما إلى ذلك. ، مجالسته

 (.8/50٢) تاج العروس من جواهر القاموسفنده تفنيدًا: كّذبه وعّجزه وخّطأ رأيه وضّعفه.  (4)
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والوسائل الحديثة، ، المطلب األول: في تعريف االنتصار للقرآن الكريم
 واإلعالم ووسائله

 تعريف االنتصار:       
 ونصر الله المسلمين: آتاهم، يدل على إتيان خير وإيتائه ،صل صحيحأوالصاد والراء  النون

 .(1)ينصرهم نصرًا. وانتصر: انتقم، الظفر على عدوهم

 

  :تعريف االنتصار للقرآن الكريم      
 ن التعريفات:عليه م   وأذكر ما وقفُت  ،بتعريفات الكريمعرف االنتصار للقرآن 

ة عليها بالحج والرد  ، معرفة الشبهات المثارة حول القرآن الكريم هو: العلم الذي يبحث في

 .(4)الصحيحة

الله  وحفظ كتاب، وبذل الوسع في دفعها، وقيل: هو العلم بالشبهات المثارة على كتاب الله

 .(3)والمادية، والعقلية، منها بجملة من العلوم والوسائل النقلية

فالعلم شرط  بعد العلم بها.، المثارة حول كتاب اللهالشبهات  (4)تفنيد هو وقلت في تعريفه:

                                                           
 .(5/410)لسان العرب ، و (5/435) معجم مقاييس اللغةانظر:  (1)

ــريف، للتعريف بعلم االنتصةةال للقر ن اليريممقةدمةة تةأيةةيسةةيةة ، مجلةة البيةان (4) ، 335العدد ، الـدكتور: عبـد الرحيم الش

19/4/4015. 

أو اإلعراض عن ، (. والمراد بالوسائل النقلية )المنطق(، والمادية: بأن يأخذ على يد الطاعن 19)ص:  االنتصال للقر ن اليريم (3)

 (.40:)ص االنتصال للقر ن اليريمأو تفعيل مؤسسات تعمل في االنتصار وما إلى ذلك. ، مجالسته

 (.8/50٢) تاج العروس من جواهر القاموسفنده تفنيدًا: كّذبه وعّجزه وخّطأ رأيه وضّعفه.  (4)
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 تعريف اإلعالم:      
ه ل م  ه: عرفه، ع  ع  م  ل مه، كس  ت ع  ل م  ، وأعلمه إياه ف  ر  ، بهوع  ع  : ش  ع  م  س  . واختص اإلعالم بما كان (1)ك 

 .(4)بإخبار سريع

م بوسائل اإلعال، راءائق واألخبار واألفكار واآلوفي اصطالح المتخصصين: هو نشر للحق

 .(3)المختلفة

ق التي يتم من خاللها دوات أو الطرم: بأنها عبارة عن التقنيات واألف وسائل اإلعالوتعر

 .(4)ومة أو الحدث إلى الجمهورإيصال المعل

 

وبعد هذه التعريفات الموضحة، أستطيع أن أقول إن المراد باالنتصار للقرآن الكريم بالوسائل 

 المثارة حول كتاب الله، بعد العلم بها، وتسخير الوسائل التي استحدثت في ه  ب  الحديثة: هو تفنيد الُش 

 الزمن الحاضر؛ الستخدامها في تحقيق االنتصار والدفاع عن كالم الله.

ومن الوسائل التي استجدت واستحدثت في هذا العصر، والتي ضمنتها بحثي، هو التطور 

ن أعظم وأقوى وسيلة إعالمية لها نفوذ وسيطرة فهو اآل )اإلعالم الجديد( في اإلنترنت اإلعالمي

توقع االتحاد الدولي لالتصاالت أن يصل عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم بنهاية فقد " ، بالغة

 .(5)"مليار شخص 4.3إلى  401٧العام 

                                                           
 (.1140:)ص ،القاموس المحيطانظر:  (1)

 (.580:)ص المفردات في غريب القر نانظر:  (4)

 هـ.19/8/1435، شبكة األلوكة ، للدكتور: نزار نبيل أبو منشار، ، تعريف اإلعالمانظر:  (3)

 م.4015ديسمبر  41 ، موقع موضوع ،إيمان الحياري، تعريف ويائل اإلعالم انظر: (4)

موقع وزارة االتصــاالت وتقنية المعلومات ، من شةةباب العالم يسةةتخدمون اإلنترن  %08االتحاد الدولي لالتصةةاالت  ر:انظ (5)

 .4018م. ونحن اآلن في 401٧أغسطس  13 ،  بالمملكة العربية السعودية
 

 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿، قال تعالى: لتفنيد هذه الُشبه

  .[3٢:سورة اإلسراء] ﴾ی

 ،اختصارب ؛ الشتماله على ما ذكر في التعريفينوما ذكرته أنسب، والتعريفان األوالن مناسبان

 والله أعلم.

 

 تعريف الوسائل:      
 ) ل  س  الواو والسين والالم: كلمتان متباينتان جدًا، األولى: الرغبة والطلب. يقال: وسل إذا )و 

اًل. فالوسيلة ما رغب، والواسل: الراغب إلى الله  . واألخرى: السرقة، يقال: أخذ إبله توس 

ب به إلى الغير، والجمع: الوسيل والوسائل ر   .(1)ُيت ق 

  من غاية أو هدف. ،به إلى المقصودتوصل : فالوسيلة ما يُ وعليه

 

 تعريف الحديثة:      
ُكْن. ْم ي  ْعد  أ ْن ل  ث  أ ْمر  ب  د  اُل ح  الثاء أصل واحد، وهو كون الشيء لم يكن. ُيق   الحاء والدال و 

  .(4)والحديث: نقيض القديم

                                                           
 (.338: )ص ،ومختال الصحاح(، ٢/110) ،معجم مقاييس اللغةانظر:  (1)

 (.4/131) ،ولسان العرب(، 4/3٢) ،معجم مقاييس اللغةانظر:  (4)
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 تعريف اإلعالم:      
ه ل م  ه: عرفه، ع  ع  م  ل مه، كس  ت ع  ل م  ، وأعلمه إياه ف  ر  ، بهوع  ع  : ش  ع  م  س  . واختص اإلعالم بما كان (1)ك 

 .(4)بإخبار سريع

م بوسائل اإلعال، راءائق واألخبار واألفكار واآلوفي اصطالح المتخصصين: هو نشر للحق

 .(3)المختلفة

ق التي يتم من خاللها دوات أو الطرم: بأنها عبارة عن التقنيات واألف وسائل اإلعالوتعر

 .(4)ومة أو الحدث إلى الجمهورإيصال المعل

 

وبعد هذه التعريفات الموضحة، أستطيع أن أقول إن المراد باالنتصار للقرآن الكريم بالوسائل 

 المثارة حول كتاب الله، بعد العلم بها، وتسخير الوسائل التي استحدثت في ه  ب  الحديثة: هو تفنيد الُش 

 الزمن الحاضر؛ الستخدامها في تحقيق االنتصار والدفاع عن كالم الله.

ومن الوسائل التي استجدت واستحدثت في هذا العصر، والتي ضمنتها بحثي، هو التطور 

ن أعظم وأقوى وسيلة إعالمية لها نفوذ وسيطرة فهو اآل )اإلعالم الجديد( في اإلنترنت اإلعالمي

توقع االتحاد الدولي لالتصاالت أن يصل عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم بنهاية فقد " ، بالغة

 .(5)"مليار شخص 4.3إلى  401٧العام 

                                                           
 (.1140:)ص ،القاموس المحيطانظر:  (1)

 (.580:)ص المفردات في غريب القر نانظر:  (4)

 هـ.19/8/1435، شبكة األلوكة ، للدكتور: نزار نبيل أبو منشار، ، تعريف اإلعالمانظر:  (3)

 م.4015ديسمبر  41 ، موقع موضوع ،إيمان الحياري، تعريف ويائل اإلعالم انظر: (4)

موقع وزارة االتصــاالت وتقنية المعلومات ، من شةةباب العالم يسةةتخدمون اإلنترن  %08االتحاد الدولي لالتصةةاالت  ر:انظ (5)

 .4018م. ونحن اآلن في 401٧أغسطس  13 ،  بالمملكة العربية السعودية
 

 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿، قال تعالى: لتفنيد هذه الُشبه

  .[3٢:سورة اإلسراء] ﴾ی

 ،اختصارب ؛ الشتماله على ما ذكر في التعريفينوما ذكرته أنسب، والتعريفان األوالن مناسبان

 والله أعلم.

 

 تعريف الوسائل:      
 ) ل  س  الواو والسين والالم: كلمتان متباينتان جدًا، األولى: الرغبة والطلب. يقال: وسل إذا )و 

اًل. فالوسيلة ما رغب، والواسل: الراغب إلى الله  . واألخرى: السرقة، يقال: أخذ إبله توس 

ب به إلى الغير، والجمع: الوسيل والوسائل ر   .(1)ُيت ق 

  من غاية أو هدف. ،به إلى المقصودتوصل : فالوسيلة ما يُ وعليه

 

 تعريف الحديثة:      
ُكْن. ْم ي  ْعد  أ ْن ل  ث  أ ْمر  ب  د  اُل ح  الثاء أصل واحد، وهو كون الشيء لم يكن. ُيق   الحاء والدال و 

  .(4)والحديث: نقيض القديم

                                                           
 (.338: )ص ،ومختال الصحاح(، ٢/110) ،معجم مقاييس اللغةانظر:  (1)

 (.4/131) ،ولسان العرب(، 4/3٢) ،معجم مقاييس اللغةانظر:  (4)
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 وأهميته، : نشأة االنتصار للقرآن الكريمالمطلب الثاني

يقف على اآليات التي جاء فيها العداء الصريح من ل   القارئ والمتأمل في كتاب الله  إن  

د  عليهم في ، عداءهم هذا ولقد سطر كتاب الله ، أعداء الملة والدين لهذا الكتاب العزيز ر  و 

ترة واستمر هذا العداء ف، ه األولىل  ز  ن  منذ مراحل ت   فالعداء لكتاب الله ، آيات وسور متعددة

 والقارئ لكتاب الله ، بأشكال وصور متعددة، في كل عصر وما زال مستمراً ، نزول القرآن

قال  ،توّلى بذاته المقدسة الدفاع عن كتابه واالنتصار له منذ نزوله اإلدراك أن الله  يدرك حق  ل  

فيه ن أن يزاد فحفظ الله القرآن م  " ،[9الحجر:سورة ] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿وعال:  جل  

 .(1)"من أحكامه وحدوده وفرائضه، أو ينقص منه ما هو منه، ما ليس منه باطل  

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈچ جل وعال: وقال 

وحفظه ، فكتاب الله عزيز بإعزاز الله له" [44-41فصلت:سورة ] ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ

 .(4)"وجني وشيطان ماردمن إنسي ، أو تغييراً ، أو تحريفاً ، له تبديالً  من كل من أراد

 ڱ ڱچ قال تعالى:، ة من كتابهد  ع   في آيات    رده الله  افتراء  ، هام القرآن بأنه مفترًى وات  

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ
 .[39-3٧يونس:سورة ] ﴾ ەئ ائ ائ ى ى ې

                                                           
 (.14/18) ،تفسير ابن جريرانظر:  (1)

 (.40/443)، تفسير ابن جريرانظر:  (4)
 

 

وسائله عن )اإلعالم التقليدي القديم( من صحف ومجالت  فاإلعالم الجديد زادت      

وتلفاز وراديو، وال أعني التقليل من شأن اإلعالم التقليدي، والذي قد كان في يوم من األيام هو 

الذي ال يوجد غيره وهو األساس، فاإلعالم معروف من القدم ولم تستغن عنه األمم، والمقصود 

 ب له، واألعظم تأثيرًا.االستفادة منه ومن التطور المصاح

الملك فهد لطباعة  ومن الوسائل التي أشرت لها إشارة يسيرة عابرة غير موسعة، مجمع

  . حيين، ومركز تفسير للدراسات القرآنية، ووقف تعظيم الوالمصحف الشريف
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قرب إلى أن أولكان ذلك ، الفعلو هفلو أمكنهم أن يعارضو، ذلك إلى ما وصفوهم به من هذه اآليات

ه في ذلك بغير   ولو استعان محمد ، ه في هذه اآلية وغيرهاويبلغوا مرادهم فيه مما أورد

، كأولئك المنكرين في معرفة اللغة  اً ن محمدأل، ن يستعينوا بغيرهمأيضًا أألمكنهم 

القرآن قد بلغ النهاية في  م أن  ل  عُ ، ا لم يفعلوا ذلك والحالة هذهفلم  ، ن االستعانةم   ة  ن  ك  م  وفي الْ 

 .(1)عجاز، وانتهى إلى حد اإلالفصاحة

في قوله  الله ما ذكره ، الله عليهم ورد  ، ن افتراءاتهم التي افتروا بها على كتاب اللهوم  

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿تعالى: 

فكيف ، فهذا القرآن ذو بالغة عربية وبيان واضح، [103النحل:سورة ] ﴾ ٺ ٺ ٺ

 وأنتم أهل اللسان العربي، منه وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة  ، ن العجمبشراً يعلمه م   تزعمون أن  

 .(4)!ورجال الفصاحة وقادة البالغة

سمائه أكماله في  ىة علأقسم الله تعالى لخلقه بما يشاهدون من آياته في مخلوقاته الدال  ولقد 

ى ه عله وتنزيلُ ه ووحيُ القرآن كالمُ  ن المغيبات عنهم: إن  وما غاب عنهم مما ال يشاهدونه م  ، وصفاته

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ فقال: ، الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء األمانة، عبده ورسوله

أضافه إليه على معنى ، ًا يعني: محمد ،[40-38الحاقة:سورة ] ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

لن شأنه أن يبلغ عن الْ الرسول م   ألن   التبليغ سول الرولهذا أضافه في سورة التكوير إلى ، ُمرس 

 ،[41-19التكوير:سورة ] ﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ :الملكي

نهما م كالً  ألن   ؛لى الرسول البشريإوتارة ، لى قول الرسول الملكيإ فأضافه تارةً  ،وهذا جبريل 

                                                           
 (.44/433) ،تفسير الفخر الرازيانظر:  (1)

 (.3/433) ،تفسير الشوكاني (4)
 

 

د هذا من عن إن  ": وقلتم كذباً ، هذا القرآن من عند الله وشككتم في أن  عيتم وافتريتم د  افإن 

 ن جنسأي: م  ، فأتوا بسورة مثله، وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن، فمحمد بشر مثلكم، "محمد

 إن، اهم ودعاهمفإنه تعالى تحد  ، ن إنس وجان  ن قدرتم عليه م  م   واستعينوا على ذلك بكل  ، القرآن

 نواستعينوا بم ،ر ما جاء به وحدهينظبفلتعارضوه ، نه من عند محمدأ، ادقين في دعواهمكانوا ص

 ٺ ٺ ڀ ڀ﴿فقال تعالى: ، وال سبيل لهم إليه، على ذلك وأخبر أنهم ال يقدرون، شئتم

، [88اإلسراء:سورة ] ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ﴿ فقال:، اصر معهم إلى عشر سور منهثم تق

ۓ  ﴿ :ثم تنازل إلى سورة فقال، [13هود:سورة ] ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

، [38يونس:سورة ] ﴾ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

فقال:  ،بداً أطيعون ذلك وأخبر أنهم ال يست، تحداهم بسورة منه -وهي مدنية-وكذا في سورة البقرة 

، ن سجاياهمهذا وقد كانت الفصاحة م   ،[44البقرة:سورة ] ﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ﴿

ولهذا ، به ل ألحد  ب  ن الله ما ال ق  ولكن جاءهم م  ، قاتهم إليها المنتهى في هذا البابعل  وأشعارهم ومُ 

، وإفادته وبراعته، الوتهطه ولتوجزا، ن بالغة هذا الكالم وحالوتهن آمن منهم بما عرف م  آمن م  

 .(1)وأفهم له، فكانوا أعلم الناس به

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿ الله عليهم كذلك في قولهم: وقد رد  

 ،﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله:  ،[4الفرقان:سورة ] ﴾ڄ

اهم تحد   عاقل أنه  ألنه قد علم كل  ، عن الشبهة المذكورة اً ما يكفي جوابوهذا القدر إن  

هم خرجأحتى ، بلغوا في الحرص على إبطال أمره كل غايةوقد ، بالقرآن وهم النهاية في الفصاحة

                                                           
 (.4/4٢9) ،تفسير ابن كثيرانظر:  (1)
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فقال:  ،بداً أطيعون ذلك وأخبر أنهم ال يست، تحداهم بسورة منه -وهي مدنية-وكذا في سورة البقرة 

، ن سجاياهمهذا وقد كانت الفصاحة م   ،[44البقرة:سورة ] ﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ﴿

ولهذا ، به ل ألحد  ب  ن الله ما ال ق  ولكن جاءهم م  ، قاتهم إليها المنتهى في هذا البابعل  وأشعارهم ومُ 

، وإفادته وبراعته، الوتهطه ولتوجزا، ن بالغة هذا الكالم وحالوتهن آمن منهم بما عرف م  آمن م  

 .(1)وأفهم له، فكانوا أعلم الناس به

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿ الله عليهم كذلك في قولهم: وقد رد  

 ،﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله:  ،[4الفرقان:سورة ] ﴾ڄ

اهم تحد   عاقل أنه  ألنه قد علم كل  ، عن الشبهة المذكورة اً ما يكفي جوابوهذا القدر إن  

هم خرجأحتى ، بلغوا في الحرص على إبطال أمره كل غايةوقد ، بالقرآن وهم النهاية في الفصاحة

                                                           
 (.4/4٢9) ،تفسير ابن كثيرانظر:  (1)
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿وقال:  ،[31األنفال:سورة ] ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 ،[45-44النحل: سورة ] ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿وقال: 

 ېئ ېئ ېئ﴿وقال تعالى: ، [٢-5الفرقان:سورة ] ﴾ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ

، بوا بهكذ  ، فكانوا إذا سمعوا كالم الله من رسوله" .[15القلم:سورة ] ﴾ ی ىئ ىئ ىئ

ته وكذبه لسخاف-وهذا الكالم ، ن كتب األوائل استنسخهام   ل  ع  فت  ه مُ ويعتقدون أن  ، السوء وا به ظن  وظن  

عاني ن يُ لم يك ،محمداً رسول ن  أفإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة: ، هنيعلم بطال أحد   كل   -وبهته منهم

من أول مولده إلى أن بعثه الله  همأظهر وقد نشأ بين، ل عمره وال في آخرهال في أو  ، ن الكتابةشيئًا م  

، ا أكرمه الله بما أكرمه بهفلم   ،هر  وصدقه وب  ، وهم يعرفون مدخله ومخرجه، ن أربعين سنةم   اً نحو

 فتارةً  ،وحاروا ماذا يقذفونه به، براءته منها عاقل   ورموه بهذه األقوال التي يعلم كل  ، نصبوا له العداوة

 حئ ﴿فقال الله تعالى: ، ابيقولون: كذ   وتارةً ، يقولون: شاعر وتارةً ، ن إفكهم يقولون: ساحرم  

 .[48اإلسراء:سورة ] ﴾ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

سورة ] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿  وقال تعالى في جواب ما عاندوا وافتروا:

ع طابقًا للواقدقًا مُ ًا ص  حقّ  اً خرين إخبارن المشتمل على أخبار األولين واآلأنزل القرآ :أي ،[٢الفرقان:

ويعلم السرائر كعلمه ، الله الذي يعلم غيب السموات واألرض، ومستقبالً  ماضياً ، في الخارج

 .(1)بالظواهر

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ﴿فقال تعالى: ، الكهانة والشعر ه وصف  وقد نفى الله عن كالم  "

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿وقال: ، [49الطور:سورة ] ﴾ ىئ ىئ ېئ

                                                           
 (.8/350، ٢/94) ،تفسير ابن كثيرانظر:  (1)

 
 

 .[43الحاقة:سورة ] ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿ولهذا قال: ، ن وحيه وكالمهه ما استأمنه عليه م  لعن ال غ  ل  ب  مُ 

فوجدته قد ، مسل  قبل أن أُ  تعرض رسول الله أقال عمر بن الخطاب: خرجت 

فقلت:  ،فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فاستفتح سورة الحاقة، فقمت خلفه، سبقني إلى المسجد

 چ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿ :قال: فقرأ .هذا والله شاعر كما قالت قريش

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃچ  فقرأ: :فقلت: كاهن. قال .[41-40الحاقة:سورة ]

سورة ] ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

  .إلى آخر السورة. قال: فوقع اإلسالم في قلبي كل موقع [4٧-44الحاقة:

فزاد ، علينا لو كان كما يزعمون مفترياً  محمد  [44الحاقة:سورة ] ﴾ ڈ ڎ ڎ ﴿

ا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذ، ن عنده فنسبه إليناأو قال شيئًا م  ، في الرسالة أو نقص منها

 ک ک﴿ ،شد في البطشأ ؛ ألنهاباليمين هنم   النتقمناأي:  [45الحاقة:سورة ] ﴾ک ڑ ڑ ﴿قال: 

 [4٧لحاقة:سورة ا] ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ﴿ :وقوله ،وهو نياط القلب [4٢لحاقة:اسورة ] ﴾ گ گ

بل هو  :ن ذلك. والمعنى في هذاردنا به شيئًا م  أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أفما يقدر  :أي

والدالالت  ،ومؤيد له بالمعجزات الباهرات، مقرر له ما يبلغه عنه الله  ألن   ؛راشد صادق بار  

 .(1)القاطعات

القرآن أساطير  في زعمهم أن  ، وافتراءاتهم تجاه كتاب الله دعاوي المشركين وتستمر 

 ى ېې ې ې ۉ ﴿فقال:  ،ن كتابهة آيات م  د  ذلك عنهم في ع   له وقد ذكر ال، األولين

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿ وقال: ،[45األنعام:سورة ] ﴾ جب يئ ىئ مئ حئ
                                                           

 (.8/41٧) ،تفسير ابن كثيرانظر:  (1)
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿وقال:  ،[31األنفال:سورة ] ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 ،[45-44النحل: سورة ] ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿وقال: 

 ېئ ېئ ېئ﴿وقال تعالى: ، [٢-5الفرقان:سورة ] ﴾ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ

، بوا بهكذ  ، فكانوا إذا سمعوا كالم الله من رسوله" .[15القلم:سورة ] ﴾ ی ىئ ىئ ىئ

ته وكذبه لسخاف-وهذا الكالم ، ن كتب األوائل استنسخهام   ل  ع  فت  ه مُ ويعتقدون أن  ، السوء وا به ظن  وظن  

عاني ن يُ لم يك ،محمداً رسول ن  أفإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة: ، هنيعلم بطال أحد   كل   -وبهته منهم

من أول مولده إلى أن بعثه الله  همأظهر وقد نشأ بين، ل عمره وال في آخرهال في أو  ، ن الكتابةشيئًا م  

، ا أكرمه الله بما أكرمه بهفلم   ،هر  وصدقه وب  ، وهم يعرفون مدخله ومخرجه، ن أربعين سنةم   اً نحو

 فتارةً  ،وحاروا ماذا يقذفونه به، براءته منها عاقل   ورموه بهذه األقوال التي يعلم كل  ، نصبوا له العداوة

 حئ ﴿فقال الله تعالى: ، ابيقولون: كذ   وتارةً ، يقولون: شاعر وتارةً ، ن إفكهم يقولون: ساحرم  

 .[48اإلسراء:سورة ] ﴾ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

سورة ] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿  وقال تعالى في جواب ما عاندوا وافتروا:

ع طابقًا للواقدقًا مُ ًا ص  حقّ  اً خرين إخبارن المشتمل على أخبار األولين واآلأنزل القرآ :أي ،[٢الفرقان:

ويعلم السرائر كعلمه ، الله الذي يعلم غيب السموات واألرض، ومستقبالً  ماضياً ، في الخارج

 .(1)بالظواهر

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ﴿فقال تعالى: ، الكهانة والشعر ه وصف  وقد نفى الله عن كالم  "

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿وقال: ، [49الطور:سورة ] ﴾ ىئ ىئ ېئ

                                                           
 (.8/350، ٢/94) ،تفسير ابن كثيرانظر:  (1)

 
 

 .[43الحاقة:سورة ] ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿ولهذا قال: ، ن وحيه وكالمهه ما استأمنه عليه م  لعن ال غ  ل  ب  مُ 

فوجدته قد ، مسل  قبل أن أُ  تعرض رسول الله أقال عمر بن الخطاب: خرجت 

فقلت:  ،فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فاستفتح سورة الحاقة، فقمت خلفه، سبقني إلى المسجد

 چ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿ :قال: فقرأ .هذا والله شاعر كما قالت قريش

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃچ  فقرأ: :فقلت: كاهن. قال .[41-40الحاقة:سورة ]

سورة ] ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

  .إلى آخر السورة. قال: فوقع اإلسالم في قلبي كل موقع [4٧-44الحاقة:

فزاد ، علينا لو كان كما يزعمون مفترياً  محمد  [44الحاقة:سورة ] ﴾ ڈ ڎ ڎ ﴿

ا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذ، ن عنده فنسبه إليناأو قال شيئًا م  ، في الرسالة أو نقص منها

 ک ک﴿ ،شد في البطشأ ؛ ألنهاباليمين هنم   النتقمناأي:  [45الحاقة:سورة ] ﴾ک ڑ ڑ ﴿قال: 

 [4٧لحاقة:سورة ا] ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ﴿ :وقوله ،وهو نياط القلب [4٢لحاقة:اسورة ] ﴾ گ گ

بل هو  :ن ذلك. والمعنى في هذاردنا به شيئًا م  أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أفما يقدر  :أي

والدالالت  ،ومؤيد له بالمعجزات الباهرات، مقرر له ما يبلغه عنه الله  ألن   ؛راشد صادق بار  

 .(1)القاطعات

القرآن أساطير  في زعمهم أن  ، وافتراءاتهم تجاه كتاب الله دعاوي المشركين وتستمر 

 ى ېې ې ې ۉ ﴿فقال:  ،ن كتابهة آيات م  د  ذلك عنهم في ع   له وقد ذكر ال، األولين

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿ وقال: ،[45األنعام:سورة ] ﴾ جب يئ ىئ مئ حئ
                                                           

 (.8/41٧) ،تفسير ابن كثيرانظر:  (1)
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 ، : عرض مسيرة االنتصار للقرآن الكريمالثالث المطلب

 (1) ودور العلماء في ذلك

 ،في أوائل العهد المكي ، لقد أنزل المولى الكريم كالمه الكريم في ثالث وعشرين سنة 

 وحينما ،ر االنتصار والدفاع عن القرآنر  ق  وما بينهما، ولم تخل هذه األحوال من آيات تُ  ، والمدني

ق وظهر صدق ما وعد تحق   ،وانقطع الوحي ،إلى الرفيق األعلى غ عن الله انتقل المبل  

  العصور والدهور. الله به من حفظه لكالمه على مر  

 ز  ان يهُ ما ك، قاوموالجاذبية التي ال تُ ، والتأثير العميق ،ة والسلطانو  ن القُ في هذا القرآن م   إن  

ك فال يستطيعون إلى ذل ،بون أثره بكل وسيلةغال  فيُ  ،شديداً  ويزلزل أرواحهم زلزاالً ، اً قلوبهم هزّ 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير: ، سبيالً 

 هم ونفوُس الذي تضطرب به نفوُس  ر  عْ على الذ   ل  وكانت هذه المقالة تدُ  ،[4٢فصلت:سورة ] ﴾ ۇ

أثير ن ترون بين عشية وضحاها م  سح  ما يُ تباع كأن  وهم يرون هؤالء األ ،ن تأثير هذا القرآنأتباعهم م  

، فتنقاد إليه النفوُس ، يتلوها محمد بن عبد الله ، والسورة والسورتين، اآلية واآليتين

أثير ن تم   ة  و  جْ شياعهم هذه المقالة وهم في ن  أولم يقل رؤساء قريش ألتباعهم و، ليه األفئدةُ وتهوي إ

ْتهم ما أمروا هذا األمر ةً وا في أعماقهم هز  هم أحس  فلوال أن  ، هذا القرآن ع  و  وما أشاعوا في قومهم ، ر 

اني الكيان اإلنس ز  هُ ت  السورة الواحدة ل   وإن  ، التأثير على عمق   ن كل قول  م   الذي هو أدل  ، بهذا التحذير

 .ة وعتادد  ذو ع   وتأخذ على النفس أقطارها ما ال يأخذه جيش  ، في بعض األحيان

 ھ ﴿ي بقولهم: ل  قادوا ألوامره إذا تُ نوال ي، ا فيما بينهم أال يطيعوا للقرآنوْ فهم حينما تواص  

                                                           
 المقصود، والتقصي والحصر قد يصعب، ومحله به ضحويت إيراد شيء من ذلك على سبيل المثالاجتهدت في هذا المبحث في  (1)

 بحوث المطولة.ال
 

 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب
 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿وقال:  ،[34-30الطور:سورة ] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

  .[٢9يس:سورة ] ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿فقال تعالى:  ،ن كالم الشياطينونفى الله أن يكون القرآن م  

 .(1)"[414-410الشعراء:سورة ] ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ن اآليات الكريمة التي فيها أعظم الردود وأبلغها على مزاعم الكفار ه م  ا تقدم ذكرُ م  م   إن  

وقت  بدأ منذ -جل وعال-نشأة االنتصار لكتاب الله  ن  أتبين لنا يل، وافتراءاتهم حول كتاب الله 

ن مسالك م   سلك  ه م  في أن   وتأتي أهمية االنتصار لكتاب الله ، فقد بدأ منذ نزول القرآن، مبكر

ين هو دحفظ ال أن   ومعلوم  ، ومصدر التشريع، قه بكتاب الله الذي هو أصل الدينحفظ الدين لتعل  

ثارة مفي االنتصار لكتاب الله حماية للمسلمين من التأثر بالشبه ال كما أن  ، أعلى الضرورات الخمس

ا فيه من االنحراف ل  وتظهر أهمية االنتصار في حفظ سالمة عقيدة المسلمين م  ، كريمعلى القرآن ال

رية ي إلى انحرافات عقدية وفكض  فْ الطعن في كتاب الله يُ  ومعلوم أن  ، ودفع الباطل ن البيان للحق  م  

ه عن مراد ُج خر  ل المعنى أو يُ ط  ع  عن الضوابط يُ  ك  نف  له مُ  تأويل   وكل  ، في القرآن تشكيك   فكل  ، ةكبير

 ن يطلب الحق  وم   ،فأهميته كبيرة للفرد والمجتمع، (4)يل  ي إلى ضياع في الدين جزئي أو كُ د  ويؤ  ، الله

ن له م  واالنتصاف ، وصيانته، له جل جاللهواألهم من ذلك: خدمة كتابة ال، ن غير المسلمينم  

 .(3)الشبهات المثارة حوله

                                                           
 (.1/450) ،منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدةانظر:  (1)

 (.311:)ص ،االنتصال للقر ن اليريمانظر:  (4)

 . 4٧/1/144٧، للدكتور عبد الرحيم الشريف، مقال في ملتقى أهل التفسير، علم االنتصال للقر ن اليريمانظر:  (3)
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 ، : عرض مسيرة االنتصار للقرآن الكريمالثالث المطلب

 (1) ودور العلماء في ذلك

 ،في أوائل العهد المكي ، لقد أنزل المولى الكريم كالمه الكريم في ثالث وعشرين سنة 

 وحينما ،ر االنتصار والدفاع عن القرآنر  ق  وما بينهما، ولم تخل هذه األحوال من آيات تُ  ، والمدني

ق وظهر صدق ما وعد تحق   ،وانقطع الوحي ،إلى الرفيق األعلى غ عن الله انتقل المبل  

  العصور والدهور. الله به من حفظه لكالمه على مر  

 ز  ان يهُ ما ك، قاوموالجاذبية التي ال تُ ، والتأثير العميق ،ة والسلطانو  ن القُ في هذا القرآن م   إن  

ك فال يستطيعون إلى ذل ،بون أثره بكل وسيلةغال  فيُ  ،شديداً  ويزلزل أرواحهم زلزاالً ، اً قلوبهم هزّ 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير: ، سبيالً 

 هم ونفوُس الذي تضطرب به نفوُس  ر  عْ على الذ   ل  وكانت هذه المقالة تدُ  ،[4٢فصلت:سورة ] ﴾ ۇ

أثير ن ترون بين عشية وضحاها م  سح  ما يُ تباع كأن  وهم يرون هؤالء األ ،ن تأثير هذا القرآنأتباعهم م  

، فتنقاد إليه النفوُس ، يتلوها محمد بن عبد الله ، والسورة والسورتين، اآلية واآليتين

أثير ن تم   ة  و  جْ شياعهم هذه المقالة وهم في ن  أولم يقل رؤساء قريش ألتباعهم و، ليه األفئدةُ وتهوي إ

ْتهم ما أمروا هذا األمر ةً وا في أعماقهم هز  هم أحس  فلوال أن  ، هذا القرآن ع  و  وما أشاعوا في قومهم ، ر 

اني الكيان اإلنس ز  هُ ت  السورة الواحدة ل   وإن  ، التأثير على عمق   ن كل قول  م   الذي هو أدل  ، بهذا التحذير

 .ة وعتادد  ذو ع   وتأخذ على النفس أقطارها ما ال يأخذه جيش  ، في بعض األحيان

 ھ ﴿ي بقولهم: ل  قادوا ألوامره إذا تُ نوال ي، ا فيما بينهم أال يطيعوا للقرآنوْ فهم حينما تواص  

                                                           
 المقصود، والتقصي والحصر قد يصعب، ومحله به ضحويت إيراد شيء من ذلك على سبيل المثالاجتهدت في هذا المبحث في  (1)

 بحوث المطولة.ال
 

 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب
 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿وقال:  ،[34-30الطور:سورة ] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

  .[٢9يس:سورة ] ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿فقال تعالى:  ،ن كالم الشياطينونفى الله أن يكون القرآن م  

 .(1)"[414-410الشعراء:سورة ] ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ن اآليات الكريمة التي فيها أعظم الردود وأبلغها على مزاعم الكفار ه م  ا تقدم ذكرُ م  م   إن  

وقت  بدأ منذ -جل وعال-نشأة االنتصار لكتاب الله  ن  أتبين لنا يل، وافتراءاتهم حول كتاب الله 

ن مسالك م   سلك  ه م  في أن   وتأتي أهمية االنتصار لكتاب الله ، فقد بدأ منذ نزول القرآن، مبكر

ين هو دحفظ ال أن   ومعلوم  ، ومصدر التشريع، قه بكتاب الله الذي هو أصل الدينحفظ الدين لتعل  

ثارة مفي االنتصار لكتاب الله حماية للمسلمين من التأثر بالشبه ال كما أن  ، أعلى الضرورات الخمس

ا فيه من االنحراف ل  وتظهر أهمية االنتصار في حفظ سالمة عقيدة المسلمين م  ، كريمعلى القرآن ال

رية ي إلى انحرافات عقدية وفكض  فْ الطعن في كتاب الله يُ  ومعلوم أن  ، ودفع الباطل ن البيان للحق  م  

ه عن مراد ُج خر  ل المعنى أو يُ ط  ع  عن الضوابط يُ  ك  نف  له مُ  تأويل   وكل  ، في القرآن تشكيك   فكل  ، ةكبير

 ن يطلب الحق  وم   ،فأهميته كبيرة للفرد والمجتمع، (4)يل  ي إلى ضياع في الدين جزئي أو كُ د  ويؤ  ، الله

ن له م  واالنتصاف ، وصيانته، له جل جاللهواألهم من ذلك: خدمة كتابة ال، ن غير المسلمينم  

 .(3)الشبهات المثارة حوله

                                                           
 (.1/450) ،منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدةانظر:  (1)

 (.311:)ص ،االنتصال للقر ن اليريمانظر:  (4)

 . 4٧/1/144٧، للدكتور عبد الرحيم الشريف، مقال في ملتقى أهل التفسير، علم االنتصال للقر ن اليريمانظر:  (3)
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الثابتة المعروفة  جمعهم على القراءات فقصد ، في القراءة حين اختالفهم، اليهود والنصارى

وال  ،هم بمصحف ال تقديم فيه وال تأخيرذ  ْخ وأ   ،وإلغاء ما ليس كذلك ،عن النبي 

خشية  ؛وال منسوخ تالوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءاته وحفظه ،زيلثبت مع تنْ أتأويل 

 .(1)ن يأتي بعدُ دخول الفساد والشبهة على م  

لى آيات الكفار إوقال: انطلقوا ، يرى الخوارج شرار الخلق --وكان ابن عمر "

 .(4)"فجعلوها في المؤمنين

والذي دعاهم إلى ذلك ما شاهدوه من أهل ، هالمصحف وشكلُ  وفي عصر التابعين كان نقطُ 

، ر طباعهموتغي  ، واختالف ألفاظهم، من فساد ألسنتهم، مع قربهم من زمن الفصاحة، عصرهم

وتطاول األزمان ، ن مرور األياموما خافوه م  ، همالناس وعوام   ودخول اللحن على كثير من خواص  

ي د ذلكم   ز  حن ن الل  له م   فكان في نقط المصحف وشكله صيانة  ، وتضاعفه فيمن يأتي بعد، ن ت 

 .(3)والتحريف

، رصوم   في كل عصر  ، االنتصار والدفاع عن القرآنفي وتوالت جهود علماء اإلسالم بعد ذلك 

ؤلف وي، بخلق القرآن ب بسبب امتناعه عن القول  ر  ْض ن ويُ سج  ويُ  ىيؤذ   --فهذا اإلمام أحمد 

ت فيه م  ) :كتابه العظيم لى غير ه عتلوتأو  ، ن متشابه القرآنالرد على الزنادقة والجهمية فيما شك 

 .(تأويله

                                                           
 ( النوع الثامن عشر.4/3٧9) ،اإلتقان في علوم القر نانظر:  (1)

(، فقد انتصر رضي الله عنه للقرآن ودافع عنه، ببيانه للتأويل المنحرف، 14/48٢) ،فتح البالي شةرح حةحيح البخاليانظر:  (4)

 والفكر الفاسد.

 ( النوع السادس والسبعون. ٢/4449) ،واإلتقان في علوم القر ن، (18:)ص ،في نقط المصحف: المحيم انظر (3)
 

 

للقرآن  قال تعالى منتصراً  ؛[4٢فصلت:سورة ] ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

في  [4٧فصلت:سورة ] ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿ :ن أهل الكفرانن عاداه م  م  م   ومنتقماً 

 بشر   [4٧فصلت:سورة ] ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿في القرآن وعند سماعه  همقابلة ما اعتمدو

سورة ] ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ﴿ ،فعالهمأء أعمالهم وسي  

 .(1)  [48فصلت:

واستمر هذا ، األولى لهز  منذ مراحل تن    هلقد ظهر عداء المشركين والكفار لكتاب الل

 ،بل وإلى قيام الساعة، وإلى يومنا هذا، بالرفيق األعلى عد لحوق النبي العداء حتى ب

عليهم في مزاعمهم وافتراءاتهم  ورد  ، هذا العداء المستمر في آيات متعددة الكريمُ  ر القرآنُ ولقد سط  

 .الباطلة تجاه كتاب الله 

ار ن الكفعلى الطعون واالفتراءات الموجهة له م   راً قتص  االنتصار للقرآن الكريم ليس مُ  إن  

ت د  ج  بل يشمل ذلك نقد الشبهات المثارة والتأويالت البعيدة والمنحرفة التي وُ ، عداء فحسبواأل

سة والمعادية التي ر  ن الحمالت الش  وحمايته وحفظه م  ، اإلسالم أيضاً حول كتاب الله من أهل 

 العصور. ر  ض لها على م  يتعر  

 ،عظيمة في االنتصار للقرآن والدفاع عنه جهود   -رضوان الله عليهم-ولقد كان للصحابة 

: ويقول له، بعد موقعة اليمامة، --فهذا عمر يشير على أبي بكر "، ولهم السابقة في ذلك

من  هب كثير  فيذ ،اء في المواطنر  بالقُ  القتُل  ر  ح  ما أخشى أن يست  وإن  ، اء القرآنر  بقُ  ر  ح  القتل قد است   إن  

  .وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ،القرآن

ك األمة قبل أن يختلفوا اختالف در  ن يُ أ، عليه --أشار حذيفة ، وفي عهد عثمان

                                                           
 (.٧/1٧4)، تفسير ابن كثيرانظر:  (1)
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االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

 
 

الثابتة المعروفة  جمعهم على القراءات فقصد ، في القراءة حين اختالفهم، اليهود والنصارى

وال  ،هم بمصحف ال تقديم فيه وال تأخيرذ  ْخ وأ   ،وإلغاء ما ليس كذلك ،عن النبي 

خشية  ؛وال منسوخ تالوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءاته وحفظه ،زيلثبت مع تنْ أتأويل 

 .(1)ن يأتي بعدُ دخول الفساد والشبهة على م  

لى آيات الكفار إوقال: انطلقوا ، يرى الخوارج شرار الخلق --وكان ابن عمر "

 .(4)"فجعلوها في المؤمنين

والذي دعاهم إلى ذلك ما شاهدوه من أهل ، هالمصحف وشكلُ  وفي عصر التابعين كان نقطُ 

، ر طباعهموتغي  ، واختالف ألفاظهم، من فساد ألسنتهم، مع قربهم من زمن الفصاحة، عصرهم

وتطاول األزمان ، ن مرور األياموما خافوه م  ، همالناس وعوام   ودخول اللحن على كثير من خواص  

ي د ذلكم   ز  حن ن الل  له م   فكان في نقط المصحف وشكله صيانة  ، وتضاعفه فيمن يأتي بعد، ن ت 

 .(3)والتحريف

، رصوم   في كل عصر  ، االنتصار والدفاع عن القرآنفي وتوالت جهود علماء اإلسالم بعد ذلك 

ؤلف وي، بخلق القرآن ب بسبب امتناعه عن القول  ر  ْض ن ويُ سج  ويُ  ىيؤذ   --فهذا اإلمام أحمد 

ت فيه م  ) :كتابه العظيم لى غير ه عتلوتأو  ، ن متشابه القرآنالرد على الزنادقة والجهمية فيما شك 

 .(تأويله

                                                           
 ( النوع الثامن عشر.4/3٧9) ،اإلتقان في علوم القر نانظر:  (1)

(، فقد انتصر رضي الله عنه للقرآن ودافع عنه، ببيانه للتأويل المنحرف، 14/48٢) ،فتح البالي شةرح حةحيح البخاليانظر:  (4)

 والفكر الفاسد.

 ( النوع السادس والسبعون. ٢/4449) ،واإلتقان في علوم القر ن، (18:)ص ،في نقط المصحف: المحيم انظر (3)
 

 

للقرآن  قال تعالى منتصراً  ؛[4٢فصلت:سورة ] ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

في  [4٧فصلت:سورة ] ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿ :ن أهل الكفرانن عاداه م  م  م   ومنتقماً 

 بشر   [4٧فصلت:سورة ] ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿في القرآن وعند سماعه  همقابلة ما اعتمدو

سورة ] ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ﴿ ،فعالهمأء أعمالهم وسي  

 .(1)  [48فصلت:

واستمر هذا ، األولى لهز  منذ مراحل تن    هلقد ظهر عداء المشركين والكفار لكتاب الل

 ،بل وإلى قيام الساعة، وإلى يومنا هذا، بالرفيق األعلى عد لحوق النبي العداء حتى ب

عليهم في مزاعمهم وافتراءاتهم  ورد  ، هذا العداء المستمر في آيات متعددة الكريمُ  ر القرآنُ ولقد سط  

 .الباطلة تجاه كتاب الله 

ار ن الكفعلى الطعون واالفتراءات الموجهة له م   راً قتص  االنتصار للقرآن الكريم ليس مُ  إن  

ت د  ج  بل يشمل ذلك نقد الشبهات المثارة والتأويالت البعيدة والمنحرفة التي وُ ، عداء فحسبواأل

سة والمعادية التي ر  ن الحمالت الش  وحمايته وحفظه م  ، اإلسالم أيضاً حول كتاب الله من أهل 

 العصور. ر  ض لها على م  يتعر  

 ،عظيمة في االنتصار للقرآن والدفاع عنه جهود   -رضوان الله عليهم-ولقد كان للصحابة 

: ويقول له، بعد موقعة اليمامة، --فهذا عمر يشير على أبي بكر "، ولهم السابقة في ذلك

من  هب كثير  فيذ ،اء في المواطنر  بالقُ  القتُل  ر  ح  ما أخشى أن يست  وإن  ، اء القرآنر  بقُ  ر  ح  القتل قد است   إن  

  .وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ،القرآن

ك األمة قبل أن يختلفوا اختالف در  ن يُ أ، عليه --أشار حذيفة ، وفي عهد عثمان

                                                           
 (.٧/1٧4)، تفسير ابن كثيرانظر:  (1)
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على  د  ن الحجة في الر  باب ما جاء م  ": اً عنوان هفي مقدمة تفسير --وجعل القرطبي 

 .(1)"وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان، ن طعن في القرآنم  

 :إلى ما ذكره بعض المالحدة في قوله تف  ت  لْ وال يُ "يقول:  --وهذا السمين الحلبي 

وفي  ،[٢٧هود:سورة ] ﴾ ں ﴿ :وفي موضع آخر ،[٧8األعراف:سورة ] ﴾ ں ں ﴿

الرجفة  فإن  ، إذ ال منافاة بين ذلك ؛واعتقد ما ال يجوز ،[5الحاقة:سورة ] ﴾ ۉ ﴿ :موضع آخر

كل  هالك إلىد اإلسن  فجاز أن يُ ، ا صيح بهم رجفت قلوبهم فماتوام  ه ل  ألن  ، بة على الصيحةت  ر  ت  مُ 

 .(4)"منهما

 

 ،لى عصرنا الحاضرإ، للقرآن الكريم والدفاع عنه في كل عصر وهكذا توالت االنتصاراُت 

قد ف ى الشبهات المثارة حول كتاب الله.فيها ردود عل، سهم الباحثون في هذا العصر ببحوث قيمةأو

مناهل )في كتابه ، بهات المثارة حول القرآن وعلومهن الش  اًل م  م  ُج  --ذكر العالمة الزرقاني 

 :خمسة ولقد حاولت في هذا التأليف أموراً ": --قال  ،(، ورد  عليهاالقرآنالعرفان في علوم 

وطالب  ،ي األذى عن طريق عشاق الحقح  ن  يُ  أن أعالج شبهات عصرنا الراهن عالجاً  -ثانيها

لشبهات أدب الباحث ولقد التزمت في عالج هذه ا ،ومريدي اإلسالم ،اد البحثو  ورُ  ،الحقيقة

 اً ه خصوصب  هذه الش   ر على أسماء أصحابتْ ي الس  رخ  ورأيت لمثل هذا االعتبار أن أُ  ،وواجب المناظر

في سالم البحث  اً وحبّ  ،واوُ ع  رْ وتعمدت هذه السياسة محاسنة لهم عسى أن ي   ،المعاصرين منهم

 فإننا أصبحنا في؛ دوال  ق  كيال يُ  ن شأنهم إن كان لهم شأن  م   اً وغّض  ،ويهدؤوادوئه عسى أن يسلموا وه

                                                           
 (.1/14٢) ،تفسير القرطبيانظر:  (1)

 (.5/3٢9) ،الدل المصون في علوم اليتاب المينونانظر:  (4)

 
 

ولقد "فيقول:  (،تأويل مشكل القرآن)عن سبب تأليفه كتابه القيم  --وأبان ابن قتيبة 

غ   ،اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون  ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿واتبعوا ، ا فيه وهجرواوْ ول 

فوا الكالم عن فحر  ، دخولم   ر  ظ  ون  ، وأبصار عليلة، كليلة بأفهام   [٧آل عمران:سورة ] ﴾ۓ

 ،وفساد النظم، واللحن ، واالستحالة، ثم قضوا عليه بالتناقض، وعدلوه عن سبله، مواضعه

ي واعترضت بالشبه ف، والحدث الغ رّ ، مرما أمالت الضعيف الغُ ب  رُ  ل  ل  وأ ْدل وا في ذلك بع  ، واالختالف

ح  عن كتاب الله.وقدحت بالشكوك في الصدور، القلوب وأرمي من ورائه ، .. فأحببت أن أنض 

 .(1)"هذا الكتاب ُت فْ فأل  ، يلبسونوأكشف للناس ما ، والبراهين البينة، رةي  ج الن  ج  بالحُ 

في -في االنتصار للقرآن والدفاع عنه  عظيم   جهد   --وكان للقاضي أبي بكر الباقالني 

ودخول ، هن تبديله وتحريفه وتغييرعيه أهل الضالل م  وإبطال ما يد   ،-(االنتصار للقرآن)الفريد  هكتاب

لي ح  نت  ن مُ اإللحاد وشيعتهم م   عيه أهُل وما يد  ، وزيادة أمور فيه، وذهاب شيء كثير منه، الخلل فيه

إلى غير  ،وكونه غير متناسب، ن الفائدةبعضه م   و  لُ وُخ ، وزيادة أمور فيه، من تناقض كثير منه، اإلسالم

 .(4)ذلك من وجوه مطاعنهم

درة التنزيل وغرة ) يذكر السبب الداعي لتأليف كتابه --سكافي وهذا الخطيب اإل

رار كهم المتشابه وت  بمُ وصار ل  ، ن أكمام المعاني ما أوقع فرقاناً ففتقت م  "حيث يقول:  (،التأويل

هذا آخر ما "وقال في آخره: ، (3)"اً ولمسلك الملحدين سدّ ، اً ولطعن الجاحدين ردّ ، المتكرر تبياناً 

 .(4)"ق منها إلى عيبهان اآليات التي يقصد الملحدون التطر  تكلمنا عليه م  

                                                           
 (.44:)ص ،تأويل مشيل القر نانظر:  (1)

 (.1/8) ،االنتصال للقر نانظر:  (4)

 (.1/418) ،دلة التنْزيل وغرة التأويلانظر:  (3)

 (.3/13٧5) ،دلة التنْزيل وغرة التأويلانظر:  (4)
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على  د  ن الحجة في الر  باب ما جاء م  ": اً عنوان هفي مقدمة تفسير --وجعل القرطبي 

 .(1)"وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان، ن طعن في القرآنم  

 :إلى ما ذكره بعض المالحدة في قوله تف  ت  لْ وال يُ "يقول:  --وهذا السمين الحلبي 

وفي  ،[٢٧هود:سورة ] ﴾ ں ﴿ :وفي موضع آخر ،[٧8األعراف:سورة ] ﴾ ں ں ﴿

الرجفة  فإن  ، إذ ال منافاة بين ذلك ؛واعتقد ما ال يجوز ،[5الحاقة:سورة ] ﴾ ۉ ﴿ :موضع آخر

كل  هالك إلىد اإلسن  فجاز أن يُ ، ا صيح بهم رجفت قلوبهم فماتوام  ه ل  ألن  ، بة على الصيحةت  ر  ت  مُ 

 .(4)"منهما

 

 ،لى عصرنا الحاضرإ، للقرآن الكريم والدفاع عنه في كل عصر وهكذا توالت االنتصاراُت 

قد ف ى الشبهات المثارة حول كتاب الله.فيها ردود عل، سهم الباحثون في هذا العصر ببحوث قيمةأو

مناهل )في كتابه ، بهات المثارة حول القرآن وعلومهن الش  اًل م  م  ُج  --ذكر العالمة الزرقاني 

 :خمسة ولقد حاولت في هذا التأليف أموراً ": --قال  ،(، ورد  عليهاالقرآنالعرفان في علوم 

وطالب  ،ي األذى عن طريق عشاق الحقح  ن  يُ  أن أعالج شبهات عصرنا الراهن عالجاً  -ثانيها

لشبهات أدب الباحث ولقد التزمت في عالج هذه ا ،ومريدي اإلسالم ،اد البحثو  ورُ  ،الحقيقة

 اً ه خصوصب  هذه الش   ر على أسماء أصحابتْ ي الس  رخ  ورأيت لمثل هذا االعتبار أن أُ  ،وواجب المناظر

في سالم البحث  اً وحبّ  ،واوُ ع  رْ وتعمدت هذه السياسة محاسنة لهم عسى أن ي   ،المعاصرين منهم

 فإننا أصبحنا في؛ دوال  ق  كيال يُ  ن شأنهم إن كان لهم شأن  م   اً وغّض  ،ويهدؤوادوئه عسى أن يسلموا وه

                                                           
 (.1/14٢) ،تفسير القرطبيانظر:  (1)

 (.5/3٢9) ،الدل المصون في علوم اليتاب المينونانظر:  (4)

 
 

ولقد "فيقول:  (،تأويل مشكل القرآن)عن سبب تأليفه كتابه القيم  --وأبان ابن قتيبة 

غ   ،اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون  ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿واتبعوا ، ا فيه وهجرواوْ ول 

فوا الكالم عن فحر  ، دخولم   ر  ظ  ون  ، وأبصار عليلة، كليلة بأفهام   [٧آل عمران:سورة ] ﴾ۓ

 ،وفساد النظم، واللحن ، واالستحالة، ثم قضوا عليه بالتناقض، وعدلوه عن سبله، مواضعه

ي واعترضت بالشبه ف، والحدث الغ رّ ، مرما أمالت الضعيف الغُ ب  رُ  ل  ل  وأ ْدل وا في ذلك بع  ، واالختالف

ح  عن كتاب الله.وقدحت بالشكوك في الصدور، القلوب وأرمي من ورائه ، .. فأحببت أن أنض 

 .(1)"هذا الكتاب ُت فْ فأل  ، يلبسونوأكشف للناس ما ، والبراهين البينة، رةي  ج الن  ج  بالحُ 

في -في االنتصار للقرآن والدفاع عنه  عظيم   جهد   --وكان للقاضي أبي بكر الباقالني 

ودخول ، هن تبديله وتحريفه وتغييرعيه أهل الضالل م  وإبطال ما يد   ،-(االنتصار للقرآن)الفريد  هكتاب

لي ح  نت  ن مُ اإللحاد وشيعتهم م   عيه أهُل وما يد  ، وزيادة أمور فيه، وذهاب شيء كثير منه، الخلل فيه

إلى غير  ،وكونه غير متناسب، ن الفائدةبعضه م   و  لُ وُخ ، وزيادة أمور فيه، من تناقض كثير منه، اإلسالم

 .(4)ذلك من وجوه مطاعنهم

درة التنزيل وغرة ) يذكر السبب الداعي لتأليف كتابه --سكافي وهذا الخطيب اإل

رار كهم المتشابه وت  بمُ وصار ل  ، ن أكمام المعاني ما أوقع فرقاناً ففتقت م  "حيث يقول:  (،التأويل

هذا آخر ما "وقال في آخره: ، (3)"اً ولمسلك الملحدين سدّ ، اً ولطعن الجاحدين ردّ ، المتكرر تبياناً 

 .(4)"ق منها إلى عيبهان اآليات التي يقصد الملحدون التطر  تكلمنا عليه م  

                                                           
 (.44:)ص ،تأويل مشيل القر نانظر:  (1)

 (.1/8) ،االنتصال للقر نانظر:  (4)

 (.1/418) ،دلة التنْزيل وغرة التأويلانظر:  (3)

 (.3/13٧5) ،دلة التنْزيل وغرة التأويلانظر:  (4)
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ون في كك  ش  ويُ  ،على المستشرقين الذين يطعنون في هذا الدين ، فقد رد  (والرد عليها ،الرابع عشر

أو ممن ينتسبون لإلسالم، هداهم الله وكفانا  ،من أعداء الدين ،ن تأثر بهم، وم  قدسية وعصمة كتابه

 شرهم.

، ("تاريخية النص"والقرآن الكريم ون علمانيال)ان في كتابه دريس الطع  الدكتور أحمد إبدع أو

ناظمة التي هو البحث عن الجذور الغائرة واألسس الكامنة واألرضية ال ه األساسي  فقد كان هم  

عامل ه وأطروحاته عندما يتءراآ العلماني   خطاُب عليها ال يل المنابع والروافد والقواعد التي يبنك  ش  تُ 

 .أو مع اإلسالم عموماً  ،مع القرآن الكريم

 :بهذا القرار ،ولعلي أختم هذا المبحث المهم

  (بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية)، (4/61) 641قرال لقم  

مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في  إن  

 هـ،144٢ األول ربيع 5 –صفر  30دورته السادسة عشرة بدبي )دولة اإلمارات العربية المتحدة( 

 م.4005(  إبريل)  نيسان 14 – 9 الموافق

القراءة الجديدة للقرآن  العه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوعبعد اط  

 ر ما يلي:قر   وللنصوص الدينية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

ت لتحريف معاني النصوص ولو ى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أد  م  س  ما يُ  : إن  أوالا 

لشرعية الحقائق ا جمع عليه، وتتناقض معال شاذة بحيث تخرج النصوص عن المباالستناد إلى أقو

ض بع بدعة منكرة وخطرًا جسيمًا على المجتمعات اإلسالمية وثقافتها وقيمها، مع مالحظة أن   د  ُيع  

د غير أو الهوس بالتجدي ،حملة هذا االتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير

 المنضبط بالضوابط الشرعية.

 
 

 ،الحقوباتوا ال يعرفون الرجال ب ،ب واألموال والنسبت  باألسماء والر  زمان افتتن كثير من الناس فيه 

ء والحق إن جا ،فهو عندهم حق وزين ؛فالباطل إن صدر من فالن النابه ،إنما يعرفون الحق بالرجال

  .(1)ط وانقلبت الموازيناختلت الضوابوهكذا  ،فهو عندهم باطل وشين؛ به فالن الخامل

الحداثيون العرب في )في كتابه ، (4)ين العربيى الدكتور الجيالني مفتاح للحداثوقد تصد  

 يد فهم  هم إلى تجدبهتهم في دعوت  على ُش  د  ور  ، (دراسة نقدية :العقود الثالثة األخيرة والقرآن الكريم

ناهج التفسير م  ل   خالل رفضهم صراحةً ن وذلك م  ، يتناسب مع العصر الذي نعيشه القرآن فهماً 

، واحتقارهم الواضح لمناهج اإلسالمي المعهودة، وتبنيهم بدل ذلك لمناهج ونظريات مستوردة

 غير أن هذا االحتقار ،التفسير اإلسالمي والزهد فيها إلى درجة تصل أحيانًا إلى العداء المكشوف

وجهل  ،وانبتات حضاري ،ب فكريوالعداء ال يصدر عن قناعات علمية واضحة، بل عن تعص

 روف الواقعية والصراعاتالظ   هُ تْ ل  مْ ب باإلسالم ومناهجه، واهتمام الحداثيين بالدين هو اهتمام أ  ك  ر  مُ 

 .(3)الفكرية والسياسية ضد التيار الديني المتنامي

لقرن ادعاوي الطاعنين في القرآن الكريم في )وأجاد الدكتور عبد المحسن المطيري في كتابه 

                                                           
(، وكانت له محاوالت يشكر عليها، في الرد على منكري الوحي، وجمع القرآن، ورسمه، وغيرها. 1/8) ،مناهل العرفانانظر:  (1)

ـــ)كتاب مناهل ا ــة وتقويم للدكتور/خالد بن  –لعرفان تراجع في كتابه مناهل العرفان. ويرجع كذلك لزامًا لـ للزرقاني( دراس

ب ه، وأبان عن رأيه فيها. في -رحمه الله-عثمان السبت، وفقه الله، فقد ناقش المصنف   بعض الش 

ــيء لم يكن.  (4) ــل واحد، وهو كون الش الثاء أص اُل الحاء والدال و  ْعد   :ُيق  ث  أ ْمر  ب  د  ُكْن. ح  ْم ي  والحديث: نقيض القديم. انظر:  أ ن ل 

(، والحداثيون: مجموعة من الكتاب المعاصــرين الذين يشــتركون 4/131) ،ولسةان العرب(، 4/3٢) ،معجم مقاييس اللغة

ــة، والتاريخية، والدعوة للقطيعة مع  ــبية الحقيقة، ونزع القداس في تبني عـدة أفكار مثل: الذاتية، والعقالنية، والعلمانية، ونس

وتجاوز ما قرره السابقون، وفتح باب التأويل، وإعادة فهم النصوص فهمًا جديدًا، واستحداث مناهج جديدة للتعامل الماضي، 

موقف االتجاه الحداثي من اإلمام مع التراث ونصوص القرآن والسنة، مأخوذة في الغالب من تراث الغرب النقدي واأللسني. 

 (.14:)ص ،المنظول الحداثيعلوم القر ن في (. وينظر: ٧:)ص ،الشافعي

 (.489، 8: )ص :الحداثيون العرب في العقود الثالثة األخيرة والقر ن اليريمانظر:  (3)
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ون في كك  ش  ويُ  ،على المستشرقين الذين يطعنون في هذا الدين ، فقد رد  (والرد عليها ،الرابع عشر

أو ممن ينتسبون لإلسالم، هداهم الله وكفانا  ،من أعداء الدين ،ن تأثر بهم، وم  قدسية وعصمة كتابه

 شرهم.

، ("تاريخية النص"والقرآن الكريم ون علمانيال)ان في كتابه دريس الطع  الدكتور أحمد إبدع أو

ناظمة التي هو البحث عن الجذور الغائرة واألسس الكامنة واألرضية ال ه األساسي  فقد كان هم  

عامل ه وأطروحاته عندما يتءراآ العلماني   خطاُب عليها ال يل المنابع والروافد والقواعد التي يبنك  ش  تُ 

 .أو مع اإلسالم عموماً  ،مع القرآن الكريم

 :بهذا القرار ،ولعلي أختم هذا المبحث المهم

  (بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية)، (4/61) 641قرال لقم  

مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في  إن  

 هـ،144٢ األول ربيع 5 –صفر  30دورته السادسة عشرة بدبي )دولة اإلمارات العربية المتحدة( 

 م.4005(  إبريل)  نيسان 14 – 9 الموافق

القراءة الجديدة للقرآن  العه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوعبعد اط  

 ر ما يلي:قر   وللنصوص الدينية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

ت لتحريف معاني النصوص ولو ى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أد  م  س  ما يُ  : إن  أوالا 

لشرعية الحقائق ا جمع عليه، وتتناقض معال شاذة بحيث تخرج النصوص عن المباالستناد إلى أقو

ض بع بدعة منكرة وخطرًا جسيمًا على المجتمعات اإلسالمية وثقافتها وقيمها، مع مالحظة أن   د  ُيع  

د غير أو الهوس بالتجدي ،حملة هذا االتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير

 المنضبط بالضوابط الشرعية.

 
 

 ،الحقوباتوا ال يعرفون الرجال ب ،ب واألموال والنسبت  باألسماء والر  زمان افتتن كثير من الناس فيه 

ء والحق إن جا ،فهو عندهم حق وزين ؛فالباطل إن صدر من فالن النابه ،إنما يعرفون الحق بالرجال

  .(1)ط وانقلبت الموازيناختلت الضوابوهكذا  ،فهو عندهم باطل وشين؛ به فالن الخامل

الحداثيون العرب في )في كتابه ، (4)ين العربيى الدكتور الجيالني مفتاح للحداثوقد تصد  

 يد فهم  هم إلى تجدبهتهم في دعوت  على ُش  د  ور  ، (دراسة نقدية :العقود الثالثة األخيرة والقرآن الكريم

ناهج التفسير م  ل   خالل رفضهم صراحةً ن وذلك م  ، يتناسب مع العصر الذي نعيشه القرآن فهماً 

، واحتقارهم الواضح لمناهج اإلسالمي المعهودة، وتبنيهم بدل ذلك لمناهج ونظريات مستوردة

 غير أن هذا االحتقار ،التفسير اإلسالمي والزهد فيها إلى درجة تصل أحيانًا إلى العداء المكشوف

وجهل  ،وانبتات حضاري ،ب فكريوالعداء ال يصدر عن قناعات علمية واضحة، بل عن تعص

 روف الواقعية والصراعاتالظ   هُ تْ ل  مْ ب باإلسالم ومناهجه، واهتمام الحداثيين بالدين هو اهتمام أ  ك  ر  مُ 

 .(3)الفكرية والسياسية ضد التيار الديني المتنامي

لقرن ادعاوي الطاعنين في القرآن الكريم في )وأجاد الدكتور عبد المحسن المطيري في كتابه 

                                                           
(، وكانت له محاوالت يشكر عليها، في الرد على منكري الوحي، وجمع القرآن، ورسمه، وغيرها. 1/8) ،مناهل العرفانانظر:  (1)

ـــ)كتاب مناهل ا ــة وتقويم للدكتور/خالد بن  –لعرفان تراجع في كتابه مناهل العرفان. ويرجع كذلك لزامًا لـ للزرقاني( دراس

ب ه، وأبان عن رأيه فيها. في -رحمه الله-عثمان السبت، وفقه الله، فقد ناقش المصنف   بعض الش 

ــيء لم يكن.  (4) ــل واحد، وهو كون الش الثاء أص اُل الحاء والدال و  ْعد   :ُيق  ث  أ ْمر  ب  د  ُكْن. ح  ْم ي  والحديث: نقيض القديم. انظر:  أ ن ل 

(، والحداثيون: مجموعة من الكتاب المعاصــرين الذين يشــتركون 4/131) ،ولسةان العرب(، 4/3٢) ،معجم مقاييس اللغة

ــة، والتاريخية، والدعوة للقطيعة مع  ــبية الحقيقة، ونزع القداس في تبني عـدة أفكار مثل: الذاتية، والعقالنية، والعلمانية، ونس

وتجاوز ما قرره السابقون، وفتح باب التأويل، وإعادة فهم النصوص فهمًا جديدًا، واستحداث مناهج جديدة للتعامل الماضي، 

موقف االتجاه الحداثي من اإلمام مع التراث ونصوص القرآن والسنة، مأخوذة في الغالب من تراث الغرب النقدي واأللسني. 

 (.14:)ص ،المنظول الحداثيعلوم القر ن في (. وينظر: ٧:)ص ،الشافعي

 (.489، 8: )ص :الحداثيون العرب في العقود الثالثة األخيرة والقر ن اليريمانظر:  (3)
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لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، مع إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات  تكوين فريق عمل تابع   -

ن لكتابة البحــوث الجادة، وللتنسيق بي في هذا الموضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه، تمهيداً 

 .(1)والله أعلم الدارسين فيه، ضمن مختلف مؤسسـات البحث في العالم اإلسالمي وخارجه.

 

إن القراءات المعاصرة للقرآن الكريم، هي كتابات تمشي في اتجاه التحلل من كل 

وتقول في كتاب الله  ،االلتزامات والقيم والمبادئ والشرائع، وتحلل للناس ما حرم الله 

 .(4)علم بغير

ن القرآ"وللدكتور عبد الرحيم خيرالله الشريف جهد مبارك مشكور في رسالة الدكتوراه 

 فقد ضمنها ثالثة أبواب:   "مواقع اإلنترنت العربية دراسة تحليلية نقدية الكريم في

بيان مطاعن مواقع اإلنترنت العربية غير اإلسالمية في ثبوت القرآن الكريم  :الباب األول

 .ونقدها

بيان مطاعن مواقع اإلنترنت العربية غير اإلسالمية في محتوى القرآن الكريم  :الباب الثاني

 .ونقدها

نقد موارد ومناهج البحث المؤدية إلى إثارة الشبهات حول القرآن الكريم في  :الباب الثالث

 .(3) مواقع اإلنترنت

                                                           
 ، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )نسخة تجريبية(.منظمة التعاون اإليالميانظر: على الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(  (1)

محمد محمود  (، وقد اجتهد فيه مؤلفه الدكتور/3٧:)ص ،م في ضةوء ضوابط التفسيرالقراءات المعاحةرة للقر ن اليريانظر:  (4)

 كالو في تفنيد دعاوى هؤالء، جزاه الله خيرًا.

ــبكة اإلنترنت، ملتقى أهل التفسةةير انظر: (3) ــالة في كتاب بعنوان  144٧/ 44/٧، على ش ــة أن تطبع الرس ، واقترح بعد المناقش

 ."الكريم في مواقع اإلنترنت العربيةالمطاعن المثارة حول القرآن "
 

 

بني بعض الجامعات منهج هذه القراءات، ونشر مقوالتها ى بوادر استفحال الخطر في توتتجل  

بمختلف وسائل التبليغ، والتشجيع على تناول موضوعاتها في رسائل جامعية، ودعوة رموزها إلى 

المحاضرة واإلسهام في الندوات المشبوهة، واإلقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية، 

 ة.ونشر بعض المؤسسات لكتبهم المسموم

: أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية، ومن وسائل التصدي لهذا التيار ثانياا 

 وحسم خطره ما يلي:

دعوة الحكومات اإلسالمية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم، وتجلية الفرق بين حرية الرأي    -

لكي تقوم هذه الحكومات المسؤولة الهادفة المحترمة للثوابت، وبين الحرية المنفلتة الهدامة، 

لى والعمل ع ،ومؤسسات اإلعالم قبة مؤسسات النشر ومراكز الثقافةباتخاذ اإلجراءات الالزمة لمرا

تعميق التوعية اإلسالمية العامة في نفوس النشء والشباب الجامعي، والتعريف بمعايير االجتهاد 

 الشرعي، والتفسير الصحيح، وشرح الحديث النبوي.

ق في دراسة علوم ل مناسبة )مثل عقد ندوات مناقشة( لإلرشاد إلى التعم  اتخاذ وسائ   -

الشريعة ومصطلحاتها، وتشجيع االجتهاد المنضبط بالضوابط الشرعية وأصول اللغة العربية 

 ومعهوداتها.

 توسيع مجال الحوار المنهجي اإليجابي مع حملة هذا االتجاه.   -

قشة مناو ،لتكثيف الردود العملية الجادة تشجيع المختصين في الدراسات اإلسالمية   -

 وبخاصة مناهج التعليم. ،مقوالتهم في مختلف المجاالت

توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة والحديث والشريعة إلى اختيار موضوعات    -

 والرد الجاد على آرائهم ومزاعمهم. ،رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق
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ودورها في نشر االنتصار ، : بيان أهمية وسائل اإلعالمالمبحث األول
 للقرآن الكريم

والمعلومات  باألخبارس من حيث تثقيف النا، كل مجتمعاإلعالم يشكل دورًا مهمًا داخل  إن  

وسائل اإلعالم مصدرًا مهمًا من مصادر  د  ع  حيث تُ ، والتي تؤثر على عملية اتخاذ القرار، واألفكار

ى جانب إل ،وهي ذات تأثير كبير في عملية تكوين الرأي الجماهيري، التوعية وبناء الفكر المجتمعي

ي عملية بها أهميتها فكس  وهذا ما يُ ، التأثير في تكوين اهتماماتهم وتوجيهاتهم الفكرية والسياسية

وشهد العصر الحديث تطورًا تكنولوجيًا متميزًا في وسائل ، نسانيةول والمجتمعات اإلتطوير الد

أو الراديو هي  التلفازُ  د  عُ لم ي  بحيث ، من خالل ظهور تقنيات ووسائل إعالمية جديدة، اإلعالم

اإلضافة ب، نترنتعالمية اإللكترونية واستخدام اإلالمصادر اإل تفقد ظهر، المصادر األولية لإلعالم

لتي أصبح وا ،وغيرها من البرامج، لوسائل التواصل االجتماعي من الفيس بوك واليوتيوب وتوتير

 .(1)هانجازاتإال داخل المجتمعات المعاصرة ولها تأثير مهم وفع  

 

، هفوالتي يبني عليها الفرد مواق، إن وسائل اإلعالم تعتبر من المصادر األساسية للمعلومة

 حيث تتولى، سواء بالقبول أو الرفض، حداث الجاريةحيال األوتقوم عليها اتجاهات الجماعات 

ى علوسائل اإلعالم الدور الملموس في تشكيل موقف الجمهور المتلقي من القضايا المطروحة 

اث حدا العامة أو األوال يتوقف تغيير االتجاه والموقف على القضاي، الساحة المحلية والدولية

وضة قبل كانت مرف ماً ي  فقد يحدث أن يتقبل المجتمع ق  ، بل يمتد إلى القيم وأنماط السلوك، المثارة

ويبقى ، مًا جديدةي  بها ق   مستبدالً  كانت سائدة ومقبولةً  ماً ي  أو يرفض ق  ، أن تحملها الرسالة اإلعالمية

 وبث، ودعم الفكر الصالح، الثقافة الجادةوإشاعة ، اإلعالم ووسائله من أهم عوامل نقل الحضارة

                                                           
 .401٢يونيو  ٧، موقع موضوع  ، عهد أحمد، دول ويائل اإلعالم في المجتمعانظر:  (1)

 
 

 

 يف المعاصرين ، على جهود العلماء السابقين  والباحثين وهكذا تتوالى وتتظافر جهود العلماء

قبل، ن موجودة مكلما استجدت شبه أو وسائل لم تكن  والدفاع عنه االنتصار للقرآن الكريم استمرار

عالم الجديد المبنية على التطور الكبير في في هذا العصر من انتشار وسائل اإلومن ذلك ما استجد 

 االنترنت وتقنية المعلومات.
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 رون في استخدام هذه الوسائل؟ ولم ال نرقى بالمستوى المطلوب والمأمول في ذلك؟ص  ق  مُ 

االنتصار إلى ، ل هذه األهمية وهذه األدوار التي تقوم به وسائل اإلعالمو  ح  فهل عجزنا أن نُ 

رة وأهل الباطل لنص، أهل الدنيا يستخدمون هذه الوسائل لدنياهم في حين أن  ، والدفاع عن كتاب الله

 باطلهم.

من ، لى اإلعالم ألسباب عديدةإإن العمل اإلسالمي بمختلف اهتماماته هو أحوج من غيره "

حرب حقيقية على كل إضافة إلى كونه يعيش حالة ، أهمها طبيعة المشروع الرسالي الذي يحمله

ه في ذلك مختلف الوسائل وعلى رأسها ويستخدم خصومُ ، صعدة وفي مختلف المجاالتاأل

ا ل أعدائهب  ن ق  ثخان في األمة المسلمة والظلم الواقع عليها م  إن حجم اإل، إلعالم بمختلف أدواتها

، حرروالمستعمر إلى م ،إذ يقوم األعداء بتحويل الضحية إلى جالد، يتطلب القيام بالجهاد اإلعالمي

 بل وقع ضحية تلك الحمالت اإلعالمية التضليلية كثير  ، ويخدعون في ذلك شعوبهم والعقالء منهم

 .(1)"ل الخصومب  ن ق  وجودته وتنوع أساليبه م   اإلعالمي نتيجة لحجم الضخ  ، من أبناء المسلمين

، زمان أو زمان دون، دون جيلال يقتصر على جيل ، وتعريف الناس به، إن االنتصار لكتاب الله

وإن كان ال بد أن يكون المنتصر لكتاب الله والمتحدث ، بل األمة مخاطبة به في كل زمان ومكان

 ه التي تثار حوله.ب  د الش  ن  ف  ما يُ  ولو بقدر  ، مًا بهعنه عال  

الدفاع و، على تعزيز االنتصار للقرآن الكريم ونشره ن أهم الوسائل التي تساعدم   ن  أوال شك 

وخاصة مع ظهور التقنيات والتكنولوجيا ، وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها، وتعريف الناس به، عنه

فوسائل اإلعالم لها أهمية ودور كبير في مختلف مجاالت ، ن ذي قبلأصبح األمر أسهل م  ، الحديثة

 ائها.ى أعدوتنتصر عل، وتنشر ثقافتها، فكارهاأوتتبنى ، ه تستمد الدول قوتهاب  ف، الحياة

ى اإلعالم بالسلطة الرابعة" في نشر الفكر والوعي ، لما له من دور كبير وبارز، (4)وقد ُسم 

                                                           
 .9/5/143٧، حمير الحوري، القصول اإلعالمي في العمل اإليالمي، انظر: مجلة البيان (1)

 وتنفيذية.، وقضائية، ألن هناك سلطة تشريعية (4)
 

 

حقيق وت، وإصحاح البيئة اإلنسانية والمجتمع البشري، القيم الصحيحة في العادات والسلوك

 .(1)التواصل االجتماعي والثقافي بين األفراد وجماعات األمم

وهذا ، إذ تكمن هذه األهمية، اً بارز اً ودور، أهمية عظمى -هاعلى تنوع-لوسائل اإلعالم إن 

 الدور في أمور عدة منها:

إن أهم دور تقوم به وسائل اإلعالم نشر المعلومات واألخبار في مختلف أنحاء  -1

 العالم.

 ونشر الوعي.، إنها أداة للتثقيف والتوجيه -4

 السامية.قدرتها على ترسيخ القيم والمبادئ  -3

 حداث أي تغيير يذكر في المجتمع.الوسيلة األهم إل -4

 قدرتها على إعطاء شخصية ما أو شيء ما أهمية وقيمة بين الناس وفي المجتمع. -5

بمعنى أن يكون اإلعالم مرآة تنعكس فيها مطالب العامة علها ، تمثيل رأي الشارع -٢

 تصل للمسؤولين.

 لك من خالل الخبر اليقين.وذ، محاربة الشائعات التي تنتشر بين الناس -٧

 دوات المهمة التي تستخدم للتسويق السياسي.تعد أحد األ -8

 وسيلة مهمة لإلعالنات التجارية. -9

 .(4)وصغاراً  وسيلة ترفيهية محببة لدى العديد من األفراد كباراً  -10

ل م  ، لهك  ش  الذي تُ وهذا الدور الكبير ، إذا عرفنا هذه األهمية البالغة لوسائل اإلعالم ال ف 

ن نح م  والدفاع عنه؟ ول  ، واالنتصار له، والتعريف به، رها في خدمة كتاب اللهخ  س  نستخدمها ونُ 

                                                           
 .44/٧/1434، على شبكة األلوكة، وتحدياته المجتمعية –خصائصه  –أنواعه ، ملخص بحث اإلعالم الجديدانظر:  (1)

ــعـل ، دول ويةةائةل اإلعالم انظر: (4) ، 4015فبراير  1، هديل البكري، وما أهمية ويةةائل اإلعالم، 401٧فبراير  14طالل المش

 ، كلها في موقع موضوع. .401٧يناير  15، حنين حجاب، وتعريف ويائل اإلعالم واالتصال
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 رون في استخدام هذه الوسائل؟ ولم ال نرقى بالمستوى المطلوب والمأمول في ذلك؟ص  ق  مُ 

االنتصار إلى ، ل هذه األهمية وهذه األدوار التي تقوم به وسائل اإلعالمو  ح  فهل عجزنا أن نُ 

رة وأهل الباطل لنص، أهل الدنيا يستخدمون هذه الوسائل لدنياهم في حين أن  ، والدفاع عن كتاب الله

 باطلهم.

من ، لى اإلعالم ألسباب عديدةإإن العمل اإلسالمي بمختلف اهتماماته هو أحوج من غيره "

حرب حقيقية على كل إضافة إلى كونه يعيش حالة ، أهمها طبيعة المشروع الرسالي الذي يحمله

ه في ذلك مختلف الوسائل وعلى رأسها ويستخدم خصومُ ، صعدة وفي مختلف المجاالتاأل

ا ل أعدائهب  ن ق  ثخان في األمة المسلمة والظلم الواقع عليها م  إن حجم اإل، إلعالم بمختلف أدواتها

، حرروالمستعمر إلى م ،إذ يقوم األعداء بتحويل الضحية إلى جالد، يتطلب القيام بالجهاد اإلعالمي

 بل وقع ضحية تلك الحمالت اإلعالمية التضليلية كثير  ، ويخدعون في ذلك شعوبهم والعقالء منهم

 .(1)"ل الخصومب  ن ق  وجودته وتنوع أساليبه م   اإلعالمي نتيجة لحجم الضخ  ، من أبناء المسلمين

، زمان أو زمان دون، دون جيلال يقتصر على جيل ، وتعريف الناس به، إن االنتصار لكتاب الله

وإن كان ال بد أن يكون المنتصر لكتاب الله والمتحدث ، بل األمة مخاطبة به في كل زمان ومكان

 ه التي تثار حوله.ب  د الش  ن  ف  ما يُ  ولو بقدر  ، مًا بهعنه عال  

الدفاع و، على تعزيز االنتصار للقرآن الكريم ونشره ن أهم الوسائل التي تساعدم   ن  أوال شك 

وخاصة مع ظهور التقنيات والتكنولوجيا ، وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها، وتعريف الناس به، عنه

فوسائل اإلعالم لها أهمية ودور كبير في مختلف مجاالت ، ن ذي قبلأصبح األمر أسهل م  ، الحديثة

 ائها.ى أعدوتنتصر عل، وتنشر ثقافتها، فكارهاأوتتبنى ، ه تستمد الدول قوتهاب  ف، الحياة

ى اإلعالم بالسلطة الرابعة" في نشر الفكر والوعي ، لما له من دور كبير وبارز، (4)وقد ُسم 

                                                           
 .9/5/143٧، حمير الحوري، القصول اإلعالمي في العمل اإليالمي، انظر: مجلة البيان (1)

 وتنفيذية.، وقضائية، ألن هناك سلطة تشريعية (4)
 

 

حقيق وت، وإصحاح البيئة اإلنسانية والمجتمع البشري، القيم الصحيحة في العادات والسلوك

 .(1)التواصل االجتماعي والثقافي بين األفراد وجماعات األمم

وهذا ، إذ تكمن هذه األهمية، اً بارز اً ودور، أهمية عظمى -هاعلى تنوع-لوسائل اإلعالم إن 

 الدور في أمور عدة منها:

إن أهم دور تقوم به وسائل اإلعالم نشر المعلومات واألخبار في مختلف أنحاء  -1

 العالم.

 ونشر الوعي.، إنها أداة للتثقيف والتوجيه -4

 السامية.قدرتها على ترسيخ القيم والمبادئ  -3

 حداث أي تغيير يذكر في المجتمع.الوسيلة األهم إل -4

 قدرتها على إعطاء شخصية ما أو شيء ما أهمية وقيمة بين الناس وفي المجتمع. -5

بمعنى أن يكون اإلعالم مرآة تنعكس فيها مطالب العامة علها ، تمثيل رأي الشارع -٢

 تصل للمسؤولين.

 لك من خالل الخبر اليقين.وذ، محاربة الشائعات التي تنتشر بين الناس -٧

 دوات المهمة التي تستخدم للتسويق السياسي.تعد أحد األ -8

 وسيلة مهمة لإلعالنات التجارية. -9

 .(4)وصغاراً  وسيلة ترفيهية محببة لدى العديد من األفراد كباراً  -10

ل م  ، لهك  ش  الذي تُ وهذا الدور الكبير ، إذا عرفنا هذه األهمية البالغة لوسائل اإلعالم ال ف 

ن نح م  والدفاع عنه؟ ول  ، واالنتصار له، والتعريف به، رها في خدمة كتاب اللهخ  س  نستخدمها ونُ 

                                                           
 .44/٧/1434، على شبكة األلوكة، وتحدياته المجتمعية –خصائصه  –أنواعه ، ملخص بحث اإلعالم الجديدانظر:  (1)

ــعـل ، دول ويةةائةل اإلعالم انظر: (4) ، 4015فبراير  1، هديل البكري، وما أهمية ويةةائل اإلعالم، 401٧فبراير  14طالل المش

 ، كلها في موقع موضوع. .401٧يناير  15، حنين حجاب، وتعريف ويائل اإلعالم واالتصال
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 أو العقالنيون.، أو تالميذ المستشرقين، العلمانيون -

 ي أمورفويطلق على كل ما يبحث ، إن االستشراق تعبير يدل على االتجاه نحو الشرق

ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات ، الشرقيين وثقافاتهم وتاريخهم

ونشأ هذا  ،وتشويه تعاليم الدين، في أكثر مراحله لخدمة االستعمارواسُتغل ، المختلفة عن الشرق

ن أفضل طريقة لمحاربة المسلمين فرأوا أ، رى عن مواجهة المسلمين بالسيفا عجز النصام  الفكر ل  

 ،وإصدار المجالت، ولهم طرق كثيرة للوصول إلى أهدافهم منها: تأليف الكتب، هو الغزو الفكري

المراكز ت ونشاء الجمعياوإ، لقرآن والسنة وتاريخ المسلمينالمنتديات عن ا وإلقاء المحاضرات في

وإنشاء موسوعة دائرة المعارف اإلسالمية ، وعقد المؤتمرات السرية والعلنية، التي تخدم أغراضهم

وغير ذلك من ، وإنشاء جامعات وكليات غربية في بالد الشرق، وإرسال البعثات، وغيرها

 .(1)"الوسائل

فإن المسؤولية علينا عظيمة جدًا ، علمنا هذه المساعي التي يقوم بها هؤالء تجاه كتاب اللهإذا 

والوقوف أمامها موقف المدافع المنتصر لهذا الكتاب العظيم. وعلى ، للتصدي لهذه الشبه والطعون

تدحض  ،ةبكبير في تعريف غير المسلمين بكتاب الله بطريقة مناسبة وجاذ ل  مْ علماء األمة ودعاتها ح  

ن في ذلك مما قد يكو، الشبهة المؤثرة التي سعى لها المستشرقون وغيرهم للتشكيك في كتاب الله

ها االتصدي للشبهات التي تلق كما أن على علماء األمة ودعاتها، أعظم األثر لدخولهم في دين الله

رقين سواء من المستش، هاوتأثروا ب، بناء المسلمين عن هؤالء الطاعنين في كتاب اللهأها من ان تلقم  

ث في آداب البح وفق المنهجية العلمية، برصدها والتعامل معها بالرد المناسبوذلك ، أو من غيرهم

  والمناظرة والجدل.

                                                           
، والعقالنيون : من يقدم العقل على النقل  (34:)ص ،دعاوى الطاعنين في القر ن اليريم في القرن الرابع عشر والرد عليهاانظر:  (1)

، وال يقدمون النقل على العقل إال فيما وافقهم ، وهم في األصل محسوبون على اإلسالم وأهله ، بخالف المستشرقين الذين 

 .هم في األصل محسوبون على الكفار
 

 

عل ولديه القدرة على ج، قوى كيان على األرضأويعتبر اإلعالم ، والسياسي، والثقافي، االجتماعي

إن التطور ، الجماهيرألنه يسيطر على عقول ، وهذه هي القوة، والمذنب بريئاً ، اً البريء مذنب

ساليب التواصل جعل من اإلعالم نافذة مفتوحة للجميع يمكن من أو االتصالالتكنولوجي لوسائل 

 ،نترنت أكثر انتشاراً وعندما أصبح استخدام اإل، فكارأي إنسان أن يوجه لخآخرين أي أل خاللها

ن اء والمشاهدور  يتصورها القُ صبح الوصول إلى وسائل اإلعالم متاحًا للجمهور بطرق ال يمكن أن أ

، مثل اإلعالمت فقد أصبح مزيجاً مثالياً من التكنولوجيا والموارد البشرية، لألخبار في العقود الماضية

ة وزيادة القدر، نترنت نشر وجهات نظرهم من خالل التدوينات والتعليقاتاإل وتمكن مستخدمو

 .(1)"على نشر وجهات النظر والمعلومات بشكل كبير

عبر ، تميز هذا العصر بالقدرة الخارقة على نشر األخبار والمعلومات بسرعة عالية جداً "

فيكون الخبر أو الحدث في غضون دقائق من ، وسائل اإلعالم المنتشرة بكل أشكالها وأنواعها

 .(4)"حدوثه ووقوعه قد انتشر على نطاق واسع بفضل التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم

ي والمتخصصين ف، م على المسلمين عموماً فيتحت، م لهذه المرحلة والتطوروإذا وصل اإلعال

 االستفادة منه.، الدراسات اإلسالمية والقرآنية على وجه التحديد

 ،الذين يوردون الشبه واإلشكاالت، لقد كثر الطاعنون في كتاب الله والمشككون فيه"

 القرآن هو قطب ألن   قلوب المسلمين؛ط قدسية القرآن من سقاإوهم بذلك يريدون ، واالضطرابات

الذي إذا سقط ، وهو أساس اإلسالم وركن الشريعة الركين، ى المسلمين الذي عليه يدورونحر

ثرتهم وهم مع ك، ولم تبق للمسلمين باقية وال قوة، وقوض اإلسالم، وتهدم الصرح، سقط كل البناء

 وهم:، القرن تميز بنوعين من الطاعنين إال أن هذا، في كل قرن

 المستشرقون. -
                                                           

 م.401٧يونيو  1٧ ، موقع موضوع،الشيماء يوسف، يبب تسمية اإلعالم السلطة الرابعة انظر: (1)

 م.4015ديسمبر  45 ، موقع موضوع،إيمان الحياري، تعريف ويائل اإلعالم انظر: (4)
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 أو العقالنيون.، أو تالميذ المستشرقين، العلمانيون -

 ي أمورفويطلق على كل ما يبحث ، إن االستشراق تعبير يدل على االتجاه نحو الشرق

ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات ، الشرقيين وثقافاتهم وتاريخهم

ونشأ هذا  ،وتشويه تعاليم الدين، في أكثر مراحله لخدمة االستعمارواسُتغل ، المختلفة عن الشرق

ن أفضل طريقة لمحاربة المسلمين فرأوا أ، رى عن مواجهة المسلمين بالسيفا عجز النصام  الفكر ل  

 ،وإصدار المجالت، ولهم طرق كثيرة للوصول إلى أهدافهم منها: تأليف الكتب، هو الغزو الفكري

المراكز ت ونشاء الجمعياوإ، لقرآن والسنة وتاريخ المسلمينالمنتديات عن ا وإلقاء المحاضرات في

وإنشاء موسوعة دائرة المعارف اإلسالمية ، وعقد المؤتمرات السرية والعلنية، التي تخدم أغراضهم

وغير ذلك من ، وإنشاء جامعات وكليات غربية في بالد الشرق، وإرسال البعثات، وغيرها

 .(1)"الوسائل

فإن المسؤولية علينا عظيمة جدًا ، علمنا هذه المساعي التي يقوم بها هؤالء تجاه كتاب اللهإذا 

والوقوف أمامها موقف المدافع المنتصر لهذا الكتاب العظيم. وعلى ، للتصدي لهذه الشبه والطعون

تدحض  ،ةبكبير في تعريف غير المسلمين بكتاب الله بطريقة مناسبة وجاذ ل  مْ علماء األمة ودعاتها ح  

ن في ذلك مما قد يكو، الشبهة المؤثرة التي سعى لها المستشرقون وغيرهم للتشكيك في كتاب الله

ها االتصدي للشبهات التي تلق كما أن على علماء األمة ودعاتها، أعظم األثر لدخولهم في دين الله

رقين سواء من المستش، هاوتأثروا ب، بناء المسلمين عن هؤالء الطاعنين في كتاب اللهأها من ان تلقم  

ث في آداب البح وفق المنهجية العلمية، برصدها والتعامل معها بالرد المناسبوذلك ، أو من غيرهم

  والمناظرة والجدل.

                                                           
، والعقالنيون : من يقدم العقل على النقل  (34:)ص ،دعاوى الطاعنين في القر ن اليريم في القرن الرابع عشر والرد عليهاانظر:  (1)

، وال يقدمون النقل على العقل إال فيما وافقهم ، وهم في األصل محسوبون على اإلسالم وأهله ، بخالف المستشرقين الذين 

 .هم في األصل محسوبون على الكفار
 

 

عل ولديه القدرة على ج، قوى كيان على األرضأويعتبر اإلعالم ، والسياسي، والثقافي، االجتماعي

إن التطور ، الجماهيرألنه يسيطر على عقول ، وهذه هي القوة، والمذنب بريئاً ، اً البريء مذنب

ساليب التواصل جعل من اإلعالم نافذة مفتوحة للجميع يمكن من أو االتصالالتكنولوجي لوسائل 

 ،نترنت أكثر انتشاراً وعندما أصبح استخدام اإل، فكارأي إنسان أن يوجه لخآخرين أي أل خاللها

ن اء والمشاهدور  يتصورها القُ صبح الوصول إلى وسائل اإلعالم متاحًا للجمهور بطرق ال يمكن أن أ

، مثل اإلعالمت فقد أصبح مزيجاً مثالياً من التكنولوجيا والموارد البشرية، لألخبار في العقود الماضية

ة وزيادة القدر، نترنت نشر وجهات نظرهم من خالل التدوينات والتعليقاتاإل وتمكن مستخدمو

 .(1)"على نشر وجهات النظر والمعلومات بشكل كبير

عبر ، تميز هذا العصر بالقدرة الخارقة على نشر األخبار والمعلومات بسرعة عالية جداً "

فيكون الخبر أو الحدث في غضون دقائق من ، وسائل اإلعالم المنتشرة بكل أشكالها وأنواعها

 .(4)"حدوثه ووقوعه قد انتشر على نطاق واسع بفضل التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم

ي والمتخصصين ف، م على المسلمين عموماً فيتحت، م لهذه المرحلة والتطوروإذا وصل اإلعال

 االستفادة منه.، الدراسات اإلسالمية والقرآنية على وجه التحديد

 ،الذين يوردون الشبه واإلشكاالت، لقد كثر الطاعنون في كتاب الله والمشككون فيه"

 القرآن هو قطب ألن   قلوب المسلمين؛ط قدسية القرآن من سقاإوهم بذلك يريدون ، واالضطرابات

الذي إذا سقط ، وهو أساس اإلسالم وركن الشريعة الركين، ى المسلمين الذي عليه يدورونحر

ثرتهم وهم مع ك، ولم تبق للمسلمين باقية وال قوة، وقوض اإلسالم، وتهدم الصرح، سقط كل البناء

 وهم:، القرن تميز بنوعين من الطاعنين إال أن هذا، في كل قرن

 المستشرقون. -
                                                           

 م.401٧يونيو  1٧ ، موقع موضوع،الشيماء يوسف، يبب تسمية اإلعالم السلطة الرابعة انظر: (1)

 م.4015ديسمبر  45 ، موقع موضوع،إيمان الحياري، تعريف ويائل اإلعالم انظر: (4)
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 االنتصار: بيان كيفية استخدام وسائل اإلعالم في المبحث الثاني
 للقرآن الكريم

، للهانتصار لكتاب إذا عرفنا مما تقدم أهمية وسائل اإلعالم ودورها العظيم في نشر وتعزيز اال

سالح -المثلى في كيفية االستفادة من هذا السالح القوي  فإنه يتحتم علينا رسم الخطى عنه،والدفاع 

صار واالنت ،والدفاع عنه ،ره لخدمة القرآن الكريم وعلومهو  له وُص ه بجميع أشكاثمارواست ،-اإلعالم

وى وانتشارًا واألكثر جد وسائل اإلعالم المؤثرة والمفيدة تركيز علىوال، له بالسبل المناسبة والنافعة

  ًا للبشرية.ونفع

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿: ل قول الله وتأم  

ما الحكمة في اختيار إعالن براءة الله ورسوله من المشركين في  ،[3التوبة:سورة ] ﴾ چ ڃڃ

م ألنه اليو، اختيار يوم الحج األكبر لهذا اإلعالم إن   ؟-نحروهو يوم ال-يوم الحج األكبر ، هذا اليوم

جتمع ففيه ي، الذي يضم أكبر عدد من الناس يمكن أن يذاع الخبر عن طريقهم في جميع أنحاء البالد

فالنداء في اليوم الذي يجتمع فيه الناس كلهم أولى ، ن كان يقف بمزدلفةوم  ، ن كان يقف بعرفةم  

 .(1)بلغ في المرادأو

، (منهم المخلصينورهطك ) [414الشعراء:سورة ] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ :ولما نزلت

فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا « يا صباحاه»حتى صعد الصفا فهتف:  خرج رسول الله 

ا جربنا قالوا: م« أكنتم مصدقي؟، أرأيتم إن أخبرتكم أن خيالً تخرج من سفح هذا الجبل»فقال: ، إليه

 !لهذا؟ ما جمعتنا إال، لك قال أبو لهب: تباً  .«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»قال: ، عليك كذباً 

 .(4) [1المسد:سورة ] ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﴿ :زلتفن  ، ثم قام

                                                           
 (.٢/401)  ن اليريموالتفسير الوييط للقر، (4/453) ،أحيام القر ن البن العربيانظر:  (1)

 (.49٧1، ح٢/1٧9سورة تبت يدا أبي لهب )، كتاب تفسير القرآن، ححيح البخاليانظر:  (4)
 

 

القيام ، في عصر التقدم والتطور اإلعالمي، إنه من األهمية بمكان في هذا الوقت الراهن

ستخدامها حتى يسهل ا، مع وسائل اإلعالم الحديثة في كيفية التعامل، بتدريب العلماء وطلبة العلم

وهم إن تعلموا ذلك وتدربوا ، ودحض الشبهات التي تثار حوله وتسخيرها لخدمة كتاب الله 

 ،وفي أي وقت أرادوا ،من أي مكان شاءوا، عليه سهل عليهم القيام بنصرة كتاب الله والدفاع عنه

ونحن  ،منابر اإلعالم ابر المساجد أكثر من التركيز علىمنعلى  كون التركيزن القصور أن يم  وإنه ل  

ر لكتاب صتفمن السهل أن يكتب المن، تصال الحديثةوسرعة وسائل اال، التقدم اإلعالميفي عصر 

، ل شتىف من الناس من دوالفيتلقاه اآل، ثم يقوم بنشره على اإلنترنت، دث حديثاً الله مقاالً أو يتح

أو  اً كل ذلك دون أن يكلف جهد ،من المتابعين الماليينلى إبل قد يصل بعد ذلك  ،في وقت يسير

 ماالً.
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، للهانتصار لكتاب إذا عرفنا مما تقدم أهمية وسائل اإلعالم ودورها العظيم في نشر وتعزيز اال

سالح -المثلى في كيفية االستفادة من هذا السالح القوي  فإنه يتحتم علينا رسم الخطى عنه،والدفاع 

صار واالنت ،والدفاع عنه ،ره لخدمة القرآن الكريم وعلومهو  له وُص ه بجميع أشكاثمارواست ،-اإلعالم

وى وانتشارًا واألكثر جد وسائل اإلعالم المؤثرة والمفيدة تركيز علىوال، له بالسبل المناسبة والنافعة
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ما الحكمة في اختيار إعالن براءة الله ورسوله من المشركين في  ،[3التوبة:سورة ] ﴾ چ ڃڃ

م ألنه اليو، اختيار يوم الحج األكبر لهذا اإلعالم إن   ؟-نحروهو يوم ال-يوم الحج األكبر ، هذا اليوم

جتمع ففيه ي، الذي يضم أكبر عدد من الناس يمكن أن يذاع الخبر عن طريقهم في جميع أنحاء البالد

فالنداء في اليوم الذي يجتمع فيه الناس كلهم أولى ، ن كان يقف بمزدلفةوم  ، ن كان يقف بعرفةم  

 .(1)بلغ في المرادأو

، (منهم المخلصينورهطك ) [414الشعراء:سورة ] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ :ولما نزلت

فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا « يا صباحاه»حتى صعد الصفا فهتف:  خرج رسول الله 

ا جربنا قالوا: م« أكنتم مصدقي؟، أرأيتم إن أخبرتكم أن خيالً تخرج من سفح هذا الجبل»فقال: ، إليه

 !لهذا؟ ما جمعتنا إال، لك قال أبو لهب: تباً  .«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»قال: ، عليك كذباً 

 .(4) [1المسد:سورة ] ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﴿ :زلتفن  ، ثم قام

                                                           
 (.٢/401)  ن اليريموالتفسير الوييط للقر، (4/453) ،أحيام القر ن البن العربيانظر:  (1)

 (.49٧1، ح٢/1٧9سورة تبت يدا أبي لهب )، كتاب تفسير القرآن، ححيح البخاليانظر:  (4)
 

 

القيام ، في عصر التقدم والتطور اإلعالمي، إنه من األهمية بمكان في هذا الوقت الراهن

ستخدامها حتى يسهل ا، مع وسائل اإلعالم الحديثة في كيفية التعامل، بتدريب العلماء وطلبة العلم

وهم إن تعلموا ذلك وتدربوا ، ودحض الشبهات التي تثار حوله وتسخيرها لخدمة كتاب الله 

 ،وفي أي وقت أرادوا ،من أي مكان شاءوا، عليه سهل عليهم القيام بنصرة كتاب الله والدفاع عنه

ونحن  ،منابر اإلعالم ابر المساجد أكثر من التركيز علىمنعلى  كون التركيزن القصور أن يم  وإنه ل  

ر لكتاب صتفمن السهل أن يكتب المن، تصال الحديثةوسرعة وسائل اال، التقدم اإلعالميفي عصر 

، ل شتىف من الناس من دوالفيتلقاه اآل، ثم يقوم بنشره على اإلنترنت، دث حديثاً الله مقاالً أو يتح

أو  اً كل ذلك دون أن يكلف جهد ،من المتابعين الماليينلى إبل قد يصل بعد ذلك  ،في وقت يسير

 ماالً.
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 تخصصية متكاملة الحلقات.

إن تدريب وتفريغ العناصر اإلعالمية وتشجيعها ماديًا ومعنويًا يعتبر أحد الحلول المهمة 

المي عناصره اإلعالمية ومن الضروري أن يكون للعمل اإلس، لتجاوز هذه السلبية وهذا الضعف

عة مع طبي ر عن انسجام إيجابي  ب  ع  فالتفرغ لمثل هذه المجاالت واالندفاع نحوها يُ ، المتخصصة

وقد أكد على هذا المعنى العالمة السعدي في تفسير ، المشروع اإلسالمي المتسم بالشمول والتنوع

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ﴿ قوله تعالى:

لطيف  وتنبيه   وإرشاد   وفي هذه اآلية دليل  ": --يقول ، [144التوبة:سورة ] ﴾ ی ی

ا ن يقوم بهوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة م  د  ع  وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُ ، لفائدة مهمة

ولتكون وجهة  ،وتتم منافعهم، وال يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم، ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها

قت الطرق ولو تفر  ، ودنياهم وهو قيام مصلحة دينهم، ونهاية ما يقصدون قصدًا واحداً جميعهم 

 .(1)"وهذه من الحكمة النافعة في جميع األمور، فاألعمال متباينة والقصد واحد، وتعددت المشارب

غياب مراكز التدريب اإلعالمية لدى كثير من مجموعات العمل اإلسالمي يعتبر ظاهرة  إن  

كثيرًا من المؤسسات اإلسالمية قد اقتصرت فقط على خطب الجمعة والمحاضرات  بل إن  ، سلبية

باإلضافة إلى كونها عمليات اتصال ، وهي وسائل مهمة لكنها تقليدية، وإصدار الكتب والمنشورات

 فهي ال تقوم بأدوار العمل اإلعالمي التخصصي نفسها.، جمعية وليست جماهيرية

 كان، ًا ممن تخصص في اإلعالم أو برز فيه من أبناء العمل اإلسالميكثير ومن المالحظ أن  

ولم يكن ناتجًا عن تخطيط وإرادة مسبقة لدى الهيئة أو المؤسسة التي ، بجهد ذاتي وميول شخصية

والجدير ذكره أن المؤسسات والهيئات اإلسالمية في معظمها تمتلك ثراء في الموارد ، يرتبط بها

أن لديهم قدرات إعالمية كامنة  :أي، ب نفسية وتنوع معرفي وثقافي جيدالبشرية تتميز بمواه
                                                           

 (.4/٢94) ،تفسير السعديانظر:  (1)
 

 

عظيم لبلوغ ندائه  أثر  ، جبل الصفا لتبليغ ما أمر الله به في صعود النبي  إن  

، وقت الصباح حينما بدأ بإنذار قريش كما أن في اختيار النبي ، وإسماعه للمخاطبين

 .(1)لصوتهوأسمع ، لكون هذا الوقت أنسب لهم

في ، يعرض نفسه الكريمة على أحياء العرب وقبائلها ولقد كان رسول الله 

لهم أويس، مرسل ويخبرهم أنه نبي  ، يدعوهم إلى الله ، ي سوق ذي المجازفو، مواسم الحج

 .(4)أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به

 ،أن نراعي الزمان والمكان والحال والعددإن هذه النصوص المتقدمة تعطي أكبر دافع لنا في 

وذلك لدورها الفعال في ، وأن نجتهد في استخدام وسائل اإلعالم، عند استخدام وسائل اإلعالم

 التبليغ وإعالم الناس.

إننا نملك عددًا ال بأس به من التراث العلمي الذي يحتوي على الردود العلمية المؤصلة تجاه 

ا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل أحسن  ، ار حول كتاب الله ثثيرت وتُ الشبهات التي أُ 

شبهاتهم ن الناعقين باستخدام وسائل اإلعالم في نشر هذا التراث العلمي الكفيل بإسكات الكثير م  

 .؟حول كتاب الله 

إنه على الرغم مما يتيسر لكثير من مجموعات العمل اإلسالمي من فرص تأهيلية في جانب "

وفي حال وجد فهو ال يعدو أن يكون ، إال أن حظ المجال اإلعالمي ال يكاد يذكر، عموماً التدريب 

سباب عديدة منها أن اإلعالم ال يمثل أولوية أولذلك ، عملية تثقيف إعالمي أكثر منه تدريب وإعداد

 مراأل، ولهذا نجده غائبًا تمامًا في خططها وممارساتها، حقيقية عند تلك المجموعات اإلسالمية

أو ال يأتي ضمن خطط تدريب ، سم بالعشوائيةت  اآلخر أن طبيعة التدريب في عالمنا العربي ي  

                                                           
 (.1/85) ،فقه الدعوة في ححيح اإلمام البخاليانظر:  (1)

 (.3/385) ،البداية والنهايةانظر:  (4)
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 كان، ًا ممن تخصص في اإلعالم أو برز فيه من أبناء العمل اإلسالميكثير ومن المالحظ أن  

ولم يكن ناتجًا عن تخطيط وإرادة مسبقة لدى الهيئة أو المؤسسة التي ، بجهد ذاتي وميول شخصية
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 (.4/٢94) ،تفسير السعديانظر:  (1)
 

 

عظيم لبلوغ ندائه  أثر  ، جبل الصفا لتبليغ ما أمر الله به في صعود النبي  إن  

، وقت الصباح حينما بدأ بإنذار قريش كما أن في اختيار النبي ، وإسماعه للمخاطبين

 .(1)لصوتهوأسمع ، لكون هذا الوقت أنسب لهم

في ، يعرض نفسه الكريمة على أحياء العرب وقبائلها ولقد كان رسول الله 

لهم أويس، مرسل ويخبرهم أنه نبي  ، يدعوهم إلى الله ، ي سوق ذي المجازفو، مواسم الحج

 .(4)أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به

 ،أن نراعي الزمان والمكان والحال والعددإن هذه النصوص المتقدمة تعطي أكبر دافع لنا في 

وذلك لدورها الفعال في ، وأن نجتهد في استخدام وسائل اإلعالم، عند استخدام وسائل اإلعالم

 التبليغ وإعالم الناس.

إننا نملك عددًا ال بأس به من التراث العلمي الذي يحتوي على الردود العلمية المؤصلة تجاه 

ا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل أحسن  ، ار حول كتاب الله ثثيرت وتُ الشبهات التي أُ 

شبهاتهم ن الناعقين باستخدام وسائل اإلعالم في نشر هذا التراث العلمي الكفيل بإسكات الكثير م  

 .؟حول كتاب الله 

إنه على الرغم مما يتيسر لكثير من مجموعات العمل اإلسالمي من فرص تأهيلية في جانب "

وفي حال وجد فهو ال يعدو أن يكون ، إال أن حظ المجال اإلعالمي ال يكاد يذكر، عموماً التدريب 

سباب عديدة منها أن اإلعالم ال يمثل أولوية أولذلك ، عملية تثقيف إعالمي أكثر منه تدريب وإعداد

 مراأل، ولهذا نجده غائبًا تمامًا في خططها وممارساتها، حقيقية عند تلك المجموعات اإلسالمية

أو ال يأتي ضمن خطط تدريب ، سم بالعشوائيةت  اآلخر أن طبيعة التدريب في عالمنا العربي ي  

                                                           
 (.1/85) ،فقه الدعوة في ححيح اإلمام البخاليانظر:  (1)

 (.3/385) ،البداية والنهايةانظر:  (4)
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 "ترنتناإل" في الوقت الحالي  صبح لها نفوذ وسيطرة بالغةإن أعظم وأقوى وسيلة إعالمية أ

 social، وهي ما تسمى )مواقع التواصل االجتماعي( نترنت مجموعة من المواقع ولشبكة اإل

networks، ويمتاز كل موقع ، والتي تسمح بالتواصل بين الناس في مختلف بقاع األرض

 ومن أهم مواقع التواصل االجتماعي:، بمجموعة من الخصائص التي تجذب المستخدمين إليه

 ( فيسبوكfacebook.) 

 ( تويترTwitter.) 

 ( يوتيوبYoutube.) 

 ( لينكد إنlinked in.) 

 ( بنتر إيستPinterest.) 

 ( جوجل بلسGoogleplus.) 

 ( تمبلرTumblr.) 

 ( إنستجرامInstagram.) 

 ( ماي سبيسMyspace)(1). 

 تماعياالجوعة مواقع التواصل نترنت ومجمي يتميز بها اإلإذا علمنا هذه القوة والسيطرة التف

، دفاع عنهواالنتصار له وال، ذلك في النصيحة لكتاب الله ثمارالمربوطة به فإنه من الواجب علينا است

كما أنه يجب ، [19األنعام:سورة ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وتبليغ الناس بهذا القرآن 

افة كل وإلض ،علينا وعن طريق الفريق اإلعالمي والنخبة اإلعالمية المختارة أن نسعى للتطور دائماً 

والتي تشكل نفوذًا قويًا وسريعًا في الساحة وعند  ،ما هو جديد من وسائل اإلعالم الحديثة القوية

 المستخدمين.

                                                           
 م.401٧يوليو  14 موقع موضوع ، ، تسنيم معابرة،مواقع التواحل االجتماعي يةأهم انظر:  (1)

 
 

مل وهو ما يوجب على قيادة الع، "قدرات فعلية"لى سيحولها التعلم والتدريب والنضج الطبيعي إ

 .(1)"العتبار لمكانتها دعمًا وتدريباً اإلسالمي االلتفات إلى هذه المسألة وإعادة ا

وهناك مواقع ووسائل عالمية تحظى بمتابعة ، اإلعالم تزداد يوماً بعد يوموسائل «بروكلمان»إن  

يستطاع نشر الثقافات ومن خاللها ، ولها التأثير العظيم على األمم والشعوب، دائمة ومستمرة

 راء وتبنيها والدعوة إليها. والعلوم واآل

نشر ة مستقلة حرة توأصبح من المتحتم على المؤسسات القرآنية أن تكون لها وسائل إعالمي

 ک ﴿ :وتسعى دائمًا لنشر االنتصار لكتاب الله ، من خاللها التعريف والبيان بكتاب الله

 ،[44-41فصلت:سورة ] ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

وإنه من المهم والضروري أن تكون لهذه المؤسسات القرآنية نخبة مختارة قوية في العمل اإلعالمي 

 ،ومتابعة كل ما هو جديد وتطور في فن اإلعالم، ها للوصول إلى مرحلة االحترافيةتسعى ب ،وإنتاجه

 لتسخيره لخدمة كتاب الله.

                                                           
 ه.9/5/143٧، حمير الحوري، اإلعالمي في العمل اإليالميالقصول ، انظر: مجلة البيان (1)
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 "ترنتناإل" في الوقت الحالي  صبح لها نفوذ وسيطرة بالغةإن أعظم وأقوى وسيلة إعالمية أ

 social، وهي ما تسمى )مواقع التواصل االجتماعي( نترنت مجموعة من المواقع ولشبكة اإل

networks، ويمتاز كل موقع ، والتي تسمح بالتواصل بين الناس في مختلف بقاع األرض

 ومن أهم مواقع التواصل االجتماعي:، بمجموعة من الخصائص التي تجذب المستخدمين إليه

 ( فيسبوكfacebook.) 

 ( تويترTwitter.) 

 ( يوتيوبYoutube.) 

 ( لينكد إنlinked in.) 

 ( بنتر إيستPinterest.) 

 ( جوجل بلسGoogleplus.) 

 ( تمبلرTumblr.) 

 ( إنستجرامInstagram.) 

 ( ماي سبيسMyspace)(1). 

 تماعياالجوعة مواقع التواصل نترنت ومجمي يتميز بها اإلإذا علمنا هذه القوة والسيطرة التف

، دفاع عنهواالنتصار له وال، ذلك في النصيحة لكتاب الله ثمارالمربوطة به فإنه من الواجب علينا است

كما أنه يجب ، [19األنعام:سورة ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وتبليغ الناس بهذا القرآن 

افة كل وإلض ،علينا وعن طريق الفريق اإلعالمي والنخبة اإلعالمية المختارة أن نسعى للتطور دائماً 

والتي تشكل نفوذًا قويًا وسريعًا في الساحة وعند  ،ما هو جديد من وسائل اإلعالم الحديثة القوية

 المستخدمين.

                                                           
 م.401٧يوليو  14 موقع موضوع ، ، تسنيم معابرة،مواقع التواحل االجتماعي يةأهم انظر:  (1)

 
 

مل وهو ما يوجب على قيادة الع، "قدرات فعلية"لى سيحولها التعلم والتدريب والنضج الطبيعي إ

 .(1)"العتبار لمكانتها دعمًا وتدريباً اإلسالمي االلتفات إلى هذه المسألة وإعادة ا

وهناك مواقع ووسائل عالمية تحظى بمتابعة ، اإلعالم تزداد يوماً بعد يوموسائل «بروكلمان»إن  

يستطاع نشر الثقافات ومن خاللها ، ولها التأثير العظيم على األمم والشعوب، دائمة ومستمرة

 راء وتبنيها والدعوة إليها. والعلوم واآل

نشر ة مستقلة حرة توأصبح من المتحتم على المؤسسات القرآنية أن تكون لها وسائل إعالمي

 ک ﴿ :وتسعى دائمًا لنشر االنتصار لكتاب الله ، من خاللها التعريف والبيان بكتاب الله

 ،[44-41فصلت:سورة ] ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

وإنه من المهم والضروري أن تكون لهذه المؤسسات القرآنية نخبة مختارة قوية في العمل اإلعالمي 

 ،ومتابعة كل ما هو جديد وتطور في فن اإلعالم، ها للوصول إلى مرحلة االحترافيةتسعى ب ،وإنتاجه

 لتسخيره لخدمة كتاب الله.

                                                           
 ه.9/5/143٧، حمير الحوري، اإلعالمي في العمل اإليالميالقصول ، انظر: مجلة البيان (1)
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 لماذا المويوعة؟ •

سافر تجاوز كل حدود اإلنسانية على الفضائيات، لما يتعرض له اإلسالم من تهجم  -

 صلى الله عليه وسلم. واإلنترنت والكتب واإلساءات المقصودة المتكررة للنبى

 لبيان الحقائق أمام الشباب الذي يسأل: هل هذه الشبهات صحيحة؟ -

 لتوفير قاعدة علمية للدفاع عن اإلسالم يقوم عليها أهل التخصص. -
 

 منهج المويةوعة: •

 المنهج العلمي الذي يعتمد على مناقشة األفكار، كالتالي:

 . بيان فكرة الشبهة.1

 . بيان أفكار الرد عليها.4

 . البدء بالدليل العقلي في الرد؛ ألن المخالف ال يؤمن بقرآن وال سنة.3

 . إلحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له. 4

 . الختام بخالصة مركزة.5

 بالوسطية الفكرية.. االلتزام ٢
 

 إلى من توجه المويةوعة؟ •

 لبس أو تشويش. يالشباب وعامة المثقفين إلزالة أ -

 الشبهات. يالدعاة لتكوين مرجعية علمية لهم إذا ما سئلوا أو تحدثوا ف -

 أصحاب الديانات السماوية األخرى لبيان الحقائق لهم. -

  ان.مجال الشبهات والحوار بين األدي يالباحثون ف -

 
 

وال ننسى الجهود المبذولة سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة ، والتي أصبح أثرها 

الكريم ، فقد اقتدت دول أخرى ظاهرا على الصعيد المحلي والدولي ، والتي منها: إذاعة القرآن 

وفتحت إذاعات للقرآن الكريم ، تسعى للتأسي بهذه اإلذاعة المباركة ، كذلك قناة القرآن الكريم 

ما كتاب الله وترجمته ب ة المصحف الشريف، الذي قام بخدمة، ومجمع الملك فهد لطباعالفضائية

-44ة من )( في الفتر والتقنيات المعاصرةيزيد على سبعين لغة، وسبق أن أقام ندوة ) القرآن الكريم 

م( ، ووقف تعظيم الوحيين ، ومركز تفسير ، 4009أكتوبر  15-13( الموافق )1430شوال  4٢

رآن مات لخدمة القمركز األبحاث الواعدة في أبحاث تقنية المعلو ولقد أقام  ومعهد اإلمام الشاطبي ،

معة طيبة الدولي في توظيف تقنية المعلومات مؤتمر جا" ( في جامعة طيبة نور) الكريم وعلومه 

هـ الموافق 44/4/1435-19و ذلك خالل الفترة  "(NOORIC) لخدمة للقرآن الكريم وعلومه

آن الكريم القرالمعلومات في خدمة  وكان من ضمن المحاور أمن  .م4013ديسمبر  44-45

  .وعلومه

   :وموسوعة بيان االسالمبذلها موقع ويها ننسى الجهود العظيمة التي بذلكما ال 

 كبـر قـاعـدة علمـية شـامـلة للـرد العـلمى على الشـبهات واألباطـيل واالفتراءات.أ •

 أكثر من مائتي عالم وباحث فى تخصصات مختلفة. •

خالصة لخبرات علماء اإلسالم سلفا ومعاصرين فى الرد الجميل بحكمة وبصيرة على ما  •

 يثار من شبهات ضد اإلسالم.

 من العلماء كل  فى تخصصه. فرقخمس سنوات من العمل المتواصل فى صمت  •

 مجلدا. 44) ألف ومائتى ( شبهة فى  1400الرد على قرابة  •

أكبر موقع تفاعلى متخصص فى الرد العلمى على الشبهات والتعريف باإلسالم وحضارته  •

 وتاريخه.
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 لماذا المويوعة؟ •

سافر تجاوز كل حدود اإلنسانية على الفضائيات، لما يتعرض له اإلسالم من تهجم  -

 صلى الله عليه وسلم. واإلنترنت والكتب واإلساءات المقصودة المتكررة للنبى

 لبيان الحقائق أمام الشباب الذي يسأل: هل هذه الشبهات صحيحة؟ -

 لتوفير قاعدة علمية للدفاع عن اإلسالم يقوم عليها أهل التخصص. -
 

 منهج المويةوعة: •

 المنهج العلمي الذي يعتمد على مناقشة األفكار، كالتالي:

 . بيان فكرة الشبهة.1

 . بيان أفكار الرد عليها.4

 . البدء بالدليل العقلي في الرد؛ ألن المخالف ال يؤمن بقرآن وال سنة.3

 . إلحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له. 4

 . الختام بخالصة مركزة.5

 بالوسطية الفكرية.. االلتزام ٢
 

 إلى من توجه المويةوعة؟ •

 لبس أو تشويش. يالشباب وعامة المثقفين إلزالة أ -

 الشبهات. يالدعاة لتكوين مرجعية علمية لهم إذا ما سئلوا أو تحدثوا ف -

 أصحاب الديانات السماوية األخرى لبيان الحقائق لهم. -

  ان.مجال الشبهات والحوار بين األدي يالباحثون ف -

 
 

وال ننسى الجهود المبذولة سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة ، والتي أصبح أثرها 

الكريم ، فقد اقتدت دول أخرى ظاهرا على الصعيد المحلي والدولي ، والتي منها: إذاعة القرآن 

وفتحت إذاعات للقرآن الكريم ، تسعى للتأسي بهذه اإلذاعة المباركة ، كذلك قناة القرآن الكريم 

ما كتاب الله وترجمته ب ة المصحف الشريف، الذي قام بخدمة، ومجمع الملك فهد لطباعالفضائية

-44ة من )( في الفتر والتقنيات المعاصرةيزيد على سبعين لغة، وسبق أن أقام ندوة ) القرآن الكريم 

م( ، ووقف تعظيم الوحيين ، ومركز تفسير ، 4009أكتوبر  15-13( الموافق )1430شوال  4٢

رآن مات لخدمة القمركز األبحاث الواعدة في أبحاث تقنية المعلو ولقد أقام  ومعهد اإلمام الشاطبي ،

معة طيبة الدولي في توظيف تقنية المعلومات مؤتمر جا" ( في جامعة طيبة نور) الكريم وعلومه 

هـ الموافق 44/4/1435-19و ذلك خالل الفترة  "(NOORIC) لخدمة للقرآن الكريم وعلومه

آن الكريم القرالمعلومات في خدمة  وكان من ضمن المحاور أمن  .م4013ديسمبر  44-45

  .وعلومه

   :وموسوعة بيان االسالمبذلها موقع ويها ننسى الجهود العظيمة التي بذلكما ال 

 كبـر قـاعـدة علمـية شـامـلة للـرد العـلمى على الشـبهات واألباطـيل واالفتراءات.أ •

 أكثر من مائتي عالم وباحث فى تخصصات مختلفة. •

خالصة لخبرات علماء اإلسالم سلفا ومعاصرين فى الرد الجميل بحكمة وبصيرة على ما  •

 يثار من شبهات ضد اإلسالم.

 من العلماء كل  فى تخصصه. فرقخمس سنوات من العمل المتواصل فى صمت  •

 مجلدا. 44) ألف ومائتى ( شبهة فى  1400الرد على قرابة  •

أكبر موقع تفاعلى متخصص فى الرد العلمى على الشبهات والتعريف باإلسالم وحضارته  •

 وتاريخه.
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  ، ويستفاد من خبراتها.اإلعالم تدريبا وممارسة

والتأثير اإلعالمي في على المؤسسات القرآنية والدعوية عمل شراكة مع أصحاب النفوذ  -3

سواء كانوا مؤسسات أو أشخاص ممن لهم متابعون ، المجتمع المحلي والمجتمع الدولي

...( وكذا ،تيوبيو، توتير ،)فيسبوك، نترنتباإلكثر في مواقع التواصل االجتماعي المرتبطة 

ف يوذلك لنشر المواد العلمية التي فيها تعر، لكترونيةاإلوالصحف ، القنوات الفضائية

 عن طريقهم.، وانتصار له ودفاع عنه، بالقرآن

ؤهل وت، تخدم المؤسسات القرآنية والدعوية، السعي لتكوين هيئة إعالمية مستقلة حرة -4

 .مج تدريبية ذات طابع احترافي عال  الكوادر اإلعالمية من خالل عمل برا

نهوض ي والللرق، السعي إليجاد تعاون مشترك مرتبط بين المؤسسات القرآنية والدعوية -5

 بالطريقة الصحيحة الخالية من الطعون، وتبليغه للناس، لكل ما فيه خدمة ونشر لكتاب الله

 والشبهات.

 للتشغيل اإلعالمي، على المؤسسات القرآنية والدعوية التعاقد مع شركات إعالمية كبرى -٢

ائية الفضلمواقع المؤسسات القرآنية والدعوية وقنواتها ، االحترافي والتسويق اإلبداعي

 ومحطاتها اإلذاعية.

ينبغي االهتمام بالقنوات الفضائية ، فهي تمثل بيئة تدريب حيوية، ومنصة ال يستهان بها في  -٧

االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ، وال يخلو بلد عربي من قناة فضائية هادفة ، ومن المهم 

 التواصل مع هذه القنوات لتحقيق ذلك.

الملك -خادم الحرمين الشريفين مجمع " ن أن تؤسس  فكرةأصبح من األهمية بمكا -8

ذا كوادر علمية ، فيكون هذا المجمع على أرض الواقع "(1)النتصار للقرآن الكريمل -سلمان

                                                           
ــمية من اإلعالمي  (1) ــتفدت هذه التس ــتاذ/ يحيى عطيف، جزاه الله خيرًا، في مقابلة معه في مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون اس األس

 ه.4٧/4/1439بـ)جازان(، الخميس 
 

 

 (1) .القرآن الكريم وما يتعلق بهواحتوت هذه الموسوعة على قسم في الشبهات حول 

رؤى ومقترحات في استخدام وسائل اإلعالم الجديد ، وغيرها في االنتصار للقرآن الكريم 

سواء على الصعيد ،  استخدامها نصرة وإعالء لكتاب الله  من وجهة نظر الباحث يرى أن  في

 الدولي:المحلي أو 

 ه متفرغأو شب، متفرغ، على المؤسسات القرآنية أن تسعى إليجاد فريق علمي وفريق إعالمي -1

 :، مهتم بقضايا اإلعالم عموما واإلعالم الجديد على وجه الخصوص

إعداد الردود العلمية المؤصلة القوية التي ، تكون من أولويات ومهام الفريق العلمي -أ

والتصدي لكل ما هو جديد من هذه ، تدحض الشبهات المثارة حول كتاب الله 

كما أنه من المهم والضروري أن يقوم هذا الفريق العلمي برصد ، الشبهات والطعون

 ةليوجرافي( لجهود علماء المسلمين وردودهم على الطعون والشبهات المثاربقي )بور

حتى تكون هذه المادة العلمية من الردود جاهزة لنشرها ، حول كتاب الله 

 ،بالطرق المناسبة والنافعة، واستخدامها في تحقيق االنتصار لكتاب الله 

 واستخدام أحدث وسائل التقنية والمتطورة والمتجددة في سبيل ذلك.

، ي العمل اإلعالمياالحتراف القوي ف، وتكون من أولويات ومهام الفريق اإلعالمي -ب

صفح لمتابع والمتاللمساهمة في إظهار هذه المادة العلمية بطريقة قوية واحترافية تجذب 

األهمية  نإذ االحترافية في تطوير المواقع وطرح المادة العلمية أصبح م  ، والمستمع إليها

لهذا  بهوهذا ما نعاني منه حين الطرح اإلعالمي. فلننت، بمكان لجذب القراء والمتابعين

 القراء. بإذ الجذب اإلعالمي مهم لجذ، ولنوله مزيد اهتمام ،األمر المهم

بمجال  تعنى تابعة للمؤسسات القرآنية، ، االجتهاد في إنشاء مؤسسات إعالمية متخصصة -4

                                                           
 .، على شبكة اإلنترنت موقع بيان اإليالم للرد على الشبهات حول اإليالمانظر:  (1)



181

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

 
 

  ، ويستفاد من خبراتها.اإلعالم تدريبا وممارسة

والتأثير اإلعالمي في على المؤسسات القرآنية والدعوية عمل شراكة مع أصحاب النفوذ  -3

سواء كانوا مؤسسات أو أشخاص ممن لهم متابعون ، المجتمع المحلي والمجتمع الدولي

...( وكذا ،تيوبيو، توتير ،)فيسبوك، نترنتباإلكثر في مواقع التواصل االجتماعي المرتبطة 

ف يوذلك لنشر المواد العلمية التي فيها تعر، لكترونيةاإلوالصحف ، القنوات الفضائية

 عن طريقهم.، وانتصار له ودفاع عنه، بالقرآن

ؤهل وت، تخدم المؤسسات القرآنية والدعوية، السعي لتكوين هيئة إعالمية مستقلة حرة -4

 .مج تدريبية ذات طابع احترافي عال  الكوادر اإلعالمية من خالل عمل برا

نهوض ي والللرق، السعي إليجاد تعاون مشترك مرتبط بين المؤسسات القرآنية والدعوية -5

 بالطريقة الصحيحة الخالية من الطعون، وتبليغه للناس، لكل ما فيه خدمة ونشر لكتاب الله

 والشبهات.

 للتشغيل اإلعالمي، على المؤسسات القرآنية والدعوية التعاقد مع شركات إعالمية كبرى -٢

ائية الفضلمواقع المؤسسات القرآنية والدعوية وقنواتها ، االحترافي والتسويق اإلبداعي

 ومحطاتها اإلذاعية.

ينبغي االهتمام بالقنوات الفضائية ، فهي تمثل بيئة تدريب حيوية، ومنصة ال يستهان بها في  -٧

االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ، وال يخلو بلد عربي من قناة فضائية هادفة ، ومن المهم 

 التواصل مع هذه القنوات لتحقيق ذلك.

الملك -خادم الحرمين الشريفين مجمع " ن أن تؤسس  فكرةأصبح من األهمية بمكا -8

ذا كوادر علمية ، فيكون هذا المجمع على أرض الواقع "(1)النتصار للقرآن الكريمل -سلمان

                                                           
ــمية من اإلعالمي  (1) ــتفدت هذه التس ــتاذ/ يحيى عطيف، جزاه الله خيرًا، في مقابلة معه في مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون اس األس

 ه.4٧/4/1439بـ)جازان(، الخميس 
 

 

 (1) .القرآن الكريم وما يتعلق بهواحتوت هذه الموسوعة على قسم في الشبهات حول 

رؤى ومقترحات في استخدام وسائل اإلعالم الجديد ، وغيرها في االنتصار للقرآن الكريم 

سواء على الصعيد ،  استخدامها نصرة وإعالء لكتاب الله  من وجهة نظر الباحث يرى أن  في

 الدولي:المحلي أو 

 ه متفرغأو شب، متفرغ، على المؤسسات القرآنية أن تسعى إليجاد فريق علمي وفريق إعالمي -1

 :، مهتم بقضايا اإلعالم عموما واإلعالم الجديد على وجه الخصوص

إعداد الردود العلمية المؤصلة القوية التي ، تكون من أولويات ومهام الفريق العلمي -أ

والتصدي لكل ما هو جديد من هذه ، تدحض الشبهات المثارة حول كتاب الله 

كما أنه من المهم والضروري أن يقوم هذا الفريق العلمي برصد ، الشبهات والطعون

 ةليوجرافي( لجهود علماء المسلمين وردودهم على الطعون والشبهات المثاربقي )بور

حتى تكون هذه المادة العلمية من الردود جاهزة لنشرها ، حول كتاب الله 

 ،بالطرق المناسبة والنافعة، واستخدامها في تحقيق االنتصار لكتاب الله 

 واستخدام أحدث وسائل التقنية والمتطورة والمتجددة في سبيل ذلك.

، ي العمل اإلعالمياالحتراف القوي ف، وتكون من أولويات ومهام الفريق اإلعالمي -ب

صفح لمتابع والمتاللمساهمة في إظهار هذه المادة العلمية بطريقة قوية واحترافية تجذب 

األهمية  نإذ االحترافية في تطوير المواقع وطرح المادة العلمية أصبح م  ، والمستمع إليها

لهذا  بهوهذا ما نعاني منه حين الطرح اإلعالمي. فلننت، بمكان لجذب القراء والمتابعين

 القراء. بإذ الجذب اإلعالمي مهم لجذ، ولنوله مزيد اهتمام ،األمر المهم

بمجال  تعنى تابعة للمؤسسات القرآنية، ، االجتهاد في إنشاء مؤسسات إعالمية متخصصة -4

                                                           
 .، على شبكة اإلنترنت موقع بيان اإليالم للرد على الشبهات حول اإليالمانظر:  (1)



182 
 

الدفاع واالنتصار  : فكرة مشروع عالمي علمي عملي فيهالمبحث الثالث
 للقرآن الكريم

أساس هذا المبحث هو سؤال وجهته لطالب الدراسات العليا )مرحلة الدكتوراه(، حينما كنت 

ولم يكن بخلدي أني  ،من بلدان شتى وهم عشرون طالباً  ،(1)أدرسهم مادة الدفاع عن القرآن الكريم

اكتب فكرة مشروع عالمي علمي عملي فيه ما في هذا البحث، وهذا نص السؤال ) سأضمنه يوماً 

 :وقد اخترت من أجوبتهم ما يلي ؟(الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم

 

 (السعوديةطالب من واب ج)أوالا:  -

لنشر ، الحياة الثانية -السكند اليف(عات ومطابع على )شراء مقرات وجامالمشروع )

 ،والرد على الشبه والمطاعن الموجهة للقرآن ،وإقامة الدروس والمحاضرات ،ترجمات القرآن

يمتلكون مهارة الدفاع واالنتصار  ةلتخريج طلب؛ ورات في هذه الجامعات االفتراضيةوتقديم الد

 .للقرآن(

تاده ماليين ير، الحياة الثانية( هو موقع على الشبكة العنكبوتية )ـالسكند اليف أو ما يسمى ب

 وشراء أي ،تستطيع من خالله اختيار أي مكان في العالمالم من الناس من مختلف الدول في الع

ون رقيب د، ونشر جميع أفكارك فيها ،موقع في أي دولة في العالم من خالل العالم االفتراضي الثاني

جرسي تختار مثاًل مدينة نيوأن تستطيع  أي: ،والدفع حقيقي( وكذلك نشر الموادالشراء )، من البشر

وأهالي  ،وتصبح أنت المالك الحقيقي لها في العالم االفتراضي ،وتقوم بشراء كنيسة من كنائسها

ه الكنيسة سالم في هذكنيسة تستطيع أنت دعوتهم بنشر اإلتلك المنطقة الذين اعتادوا على زيارة ال

 وال أحد يمنع من هذا.، لإلسالم عليها ميل المواد التي تدعوبتح ،ضيةاالفترا

                                                           
 .1439 -1438وذلك في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  (1)

 
 

م بعقد ويقو، يحمل هم كتاب الله وتعريف الناس به والدفاع عنه واالنتصار له، وإعالمية قوية

 .ألجل خدمة كتاب الله الندوات والمؤتمرات الدائمة والعالمية 

ُح عليها التطبيقات السعي في إنشاء منصة إلكترونية للقرآن الكريم )اعتماد( -9 ح  ، ُتص 

ه وتكون هذ، لكترونية للمصحف الشريف حتى تكون خالية من السقط والتحريفاتاإل

 لقرآناوالترجمة لمعاني ، تقوم بخدمة النص القرآني، المنصة جهة رسمية موثوقة لدى الناس

 .(1)الكريم ترجمة صحيحة سليمة

الستخدامها في نشر ، التركيز على اللغات األخرى المهمة ذات النفوذ واالستخدام -10

 االنتصار للقرآن الكريم.

 التركيز عند استخدام وسائل اإلعالم على نفليك، حين القيام بالرد على الطعون والشبهات -11

 توجهت إليه الشبه. والمكان الذي، المكان الذي خرجت منه الشبه

 

 
 

 
 

 

                                                           
اسـتفدت هذا المقترح من الطالب / أيمن عبدالله الشهري، جزاه الله خيرًا، طالب في منهجية الدكتوراه، بقسم التفسير وعلوم  (1)

 القرآن بالجامعة اإلسالمية.
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يرى أن شريعة اإلسالم شريعة  فاإلسالمي إما من ،ألن العالم إما إسالمي أو غيره ًا؛يعتبر عالمي

جل عملهم  يوغير اإلسالم، شريعة صعبة هاورآلحدين ن لبس عليه من جهة المأو م   ،ةسمح

 التشويه على المسلمين في إيثار الشبهات حول اإلسالم والقرآن والشريعة بأسرها.

، د الزناح إن في شريعة اإلسالم أشياء ظاهرها التضييق على الناس والشدة مثل: :فمثالً يقولون

ويسمون المسلمين  ،وهو أكبر شيء يركزون عليه في هذا الزمان ،الجهاد، والحجاب، ود السرقةوح

 اإلرهابيين.

رآن كتاب المقدس وبين تشريع القالفوجود بحث محكم علمي محلل في المقارنة بين تشريع 

 الكريم يخرج العالم من الظلمات إلى النور بإذن ربنا.

مع توفر الشروط  ،اليدوحد السرقة هو قطع ، حد الزنا موجود في الكتاب المقدس ألن  

ك إذا نظرت إلى امرأة عليك وهو أن   ،لكن الذي جاء في الكتاب المقدس أشنع من هذا ،والضوابط

 أشد من هذا؟ ةفأي شد ؛ت امرأة عليك أن تقطع يدكوإذا مسس ،أن تخرج عينيك

ن مألن من نظر في العهد القديم يجد أن المقتولين بسبب الجهاد  ؛ما شئت في الجهادحدث و

وأيضًا نجد أنهم يؤمرون بإبادة كل شيء إذا  ،ملياراتالوقت موسى إلى عيسى مئات الماليين أو 

 واإلسالم يأمر بالدعوة أوالً أو الجزية أو الجزية أو الجهاد. ،دخلوا قرية ال تؤمن بالله

 .أمر مهم خاصة فوجود بحث مقنن في هذا يدافع عن الشريعة عامة وعن القرآن

 

-  :  طالب من اليوي (واب ج)لابعاا

 ا كان من أهم المواقعم  ل   ."الرد على الشبهات في تويتر" :المشروع العالمي العلمي هو اآلتي 

عن ظهر من الناس من يط به في بعض الدراسات في التواصل االجتماعي في التأثير كما هو مصرح

فإن  ،ن دينهم وعن كتابهمفكان يجب على المسلمين الدفاع ع ،بهذا الدين أو يشبه على المسلمين

 ويكون المشروع على النحو اآلتي: ،هذا نوع من أنواع الجهاد

 
 

ات ونشر الشبه ،يوجد مقرات ومدن في السكند اليف تقوم بمهاجمة القرآنة بنفس المنطق

 ،قرآنويصحح المفاهيم حول ال ،يزاحم شرها ،أو تشتري مقرًا قريبًا منها ،حوله تستطيع أن تشتريها

 .ويذب عنه

 

-  :   .(طالب من لوييا)جواب ثانياا

 عصرنا إال ورد عليها علماء اإلسالم ردًا كافياً  قبل نأسالف طاعنودها رما من شبهة وطعن أو

ن ن أعظم أسبابه انتشار الجهل بيوم  ، نيالطاعن ةوكثر ،لكن في أيامنا نرى انتشار الشبه، وشافياً 

 وزهدهم في العلوم الشرعية.  ،المسلمين

 فكرة المشروع:

واصل في جميع وسائل التتجاه القرآن الكريم  ه التي تثارب  الش  ع مركز متخصص في جم إنشاء

لكن يكون نشر الردود حسب  ،وترجمتها إلى اللغات ،بل العلماءن ق  عداد ردود محكمة م  إو ،والنشر

ينظر إذا كان مثالً في روسيا انتشرت الشبهات المتعلقة بوجود أخطاء علمية في القرآن  :أي ،الحاجة

ة ععرف في روسيا ما يتعلق باألحرف السبال يُ  لكن مثالً ، روسية الرد على ذلكالكريم نترجم إلى ال

، ةيكون التعامل كتعامل الطبيب مع المريض في صرف األدوي :لاقييمكن أن ، فال نظهر تلك الشبه

 نعطيه ما يحتاجه. 

 

-  :  .طالب من نيجيريا(واب ج)ثالثاا

وازنة بين عمل موالفكرة تكون ب ،القرآن والكتاب المقدس() فكرة مشروع عالمي علمي:

من المسلمين  زيل الشك  حتى نُ  ،األحكام المذكورة في الكتاب المقدس وما جاء في القرآن

 ًا،عصبوت اً ن يرى أن في دين اإلسالم تعنتالمسلمين م  ن م   ألن   ؛والمتبعين لليهودية والنصرانية

هذا البحث ف، والتضييق على الناس لجهلهم بما أخفي في الكتاب المقدس من التعنت والتضييق
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يرى أن شريعة اإلسالم شريعة  فاإلسالمي إما من ،ألن العالم إما إسالمي أو غيره ًا؛يعتبر عالمي

جل عملهم  يوغير اإلسالم، شريعة صعبة هاورآلحدين ن لبس عليه من جهة المأو م   ،ةسمح

 التشويه على المسلمين في إيثار الشبهات حول اإلسالم والقرآن والشريعة بأسرها.

، د الزناح إن في شريعة اإلسالم أشياء ظاهرها التضييق على الناس والشدة مثل: :فمثالً يقولون

ويسمون المسلمين  ،وهو أكبر شيء يركزون عليه في هذا الزمان ،الجهاد، والحجاب، ود السرقةوح

 اإلرهابيين.

رآن كتاب المقدس وبين تشريع القالفوجود بحث محكم علمي محلل في المقارنة بين تشريع 

 الكريم يخرج العالم من الظلمات إلى النور بإذن ربنا.

مع توفر الشروط  ،اليدوحد السرقة هو قطع ، حد الزنا موجود في الكتاب المقدس ألن  

ك إذا نظرت إلى امرأة عليك وهو أن   ،لكن الذي جاء في الكتاب المقدس أشنع من هذا ،والضوابط

 أشد من هذا؟ ةفأي شد ؛ت امرأة عليك أن تقطع يدكوإذا مسس ،أن تخرج عينيك

ن مألن من نظر في العهد القديم يجد أن المقتولين بسبب الجهاد  ؛ما شئت في الجهادحدث و

وأيضًا نجد أنهم يؤمرون بإبادة كل شيء إذا  ،ملياراتالوقت موسى إلى عيسى مئات الماليين أو 

 واإلسالم يأمر بالدعوة أوالً أو الجزية أو الجزية أو الجهاد. ،دخلوا قرية ال تؤمن بالله

 .أمر مهم خاصة فوجود بحث مقنن في هذا يدافع عن الشريعة عامة وعن القرآن

 

-  :  طالب من اليوي (واب ج)لابعاا

 ا كان من أهم المواقعم  ل   ."الرد على الشبهات في تويتر" :المشروع العالمي العلمي هو اآلتي 

عن ظهر من الناس من يط به في بعض الدراسات في التواصل االجتماعي في التأثير كما هو مصرح

فإن  ،ن دينهم وعن كتابهمفكان يجب على المسلمين الدفاع ع ،بهذا الدين أو يشبه على المسلمين

 ويكون المشروع على النحو اآلتي: ،هذا نوع من أنواع الجهاد

 
 

ات ونشر الشبه ،يوجد مقرات ومدن في السكند اليف تقوم بمهاجمة القرآنة بنفس المنطق

 ،قرآنويصحح المفاهيم حول ال ،يزاحم شرها ،أو تشتري مقرًا قريبًا منها ،حوله تستطيع أن تشتريها

 .ويذب عنه

 

-  :   .(طالب من لوييا)جواب ثانياا

 عصرنا إال ورد عليها علماء اإلسالم ردًا كافياً  قبل نأسالف طاعنودها رما من شبهة وطعن أو

ن ن أعظم أسبابه انتشار الجهل بيوم  ، نيالطاعن ةوكثر ،لكن في أيامنا نرى انتشار الشبه، وشافياً 

 وزهدهم في العلوم الشرعية.  ،المسلمين

 فكرة المشروع:

واصل في جميع وسائل التتجاه القرآن الكريم  ه التي تثارب  الش  ع مركز متخصص في جم إنشاء

لكن يكون نشر الردود حسب  ،وترجمتها إلى اللغات ،بل العلماءن ق  عداد ردود محكمة م  إو ،والنشر

ينظر إذا كان مثالً في روسيا انتشرت الشبهات المتعلقة بوجود أخطاء علمية في القرآن  :أي ،الحاجة

ة ععرف في روسيا ما يتعلق باألحرف السبال يُ  لكن مثالً ، روسية الرد على ذلكالكريم نترجم إلى ال

، ةيكون التعامل كتعامل الطبيب مع المريض في صرف األدوي :لاقييمكن أن ، فال نظهر تلك الشبه

 نعطيه ما يحتاجه. 

 

-  :  .طالب من نيجيريا(واب ج)ثالثاا

وازنة بين عمل موالفكرة تكون ب ،القرآن والكتاب المقدس() فكرة مشروع عالمي علمي:

من المسلمين  زيل الشك  حتى نُ  ،األحكام المذكورة في الكتاب المقدس وما جاء في القرآن

 ًا،عصبوت اً ن يرى أن في دين اإلسالم تعنتالمسلمين م  ن م   ألن   ؛والمتبعين لليهودية والنصرانية

هذا البحث ف، والتضييق على الناس لجهلهم بما أخفي في الكتاب المقدس من التعنت والتضييق
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-  :  .من عمان( واب طالبج)يادياا

 ،مشروع الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم بوجهة نظري أهم شيء نركز فيه الجانب اإلعالمي

مثل مقاطع صغيره في  ،يكون الدفاع عن القرآن عن طريق اإلعالم بشتى الوسائل اإلعالمية :أي

وذكرت هذه الفكرة ألن في  ،لها مقصد معين في دفع الشبهة أو المطعن ،ثالث أو خمس دقائق

بهذا و ،لى أساسين الفكر واإلعالمالحقيقة اآلن الحرب على القرآن والمسلمين أصبحت تقوم ع

 الشبهات إال من وما اجتهد الطاعنون وأصحاب ،ستطيع أن تصل ألي مكان في العالم بهذا األمرت

 ،أن تأتي بأمر جديد من التميز اإلعالمي من أساليب وطرق في جذب المشاهد د  بُ  لكن ال ،هذا الباب

أرى أن هذا من أنجح  ،قوية ويرد عليها بضعف ةأو يورد شبه ،وال يكون المقطع ركيكًا ضعيفاً 

عدة نتاج وإخراج ونشر بإمن متصلة  ةبل الجهد حلق ،نتاج فقطثم ال يكون الجهد في اإل ،األساليب

يرها من وغ ،غير مخدومة أبدًا مقابلة بعدد الذين يعرفون اللغة الصينيةمثل اللغة الصينية  ،لغات

ثم أهم ما يكون في  ،انصباب األفكار في الجهد اإلعالمي الحديثالبد من  المهم اآلن ،اللغات

وهذا يحتاج  ،لما يشاهده اً بحيث يكون المشاهد منبهر ،اً عرض المقطع أن يكون شيقًا وجذاب

 ،ويكونون من خبراء العالم في خدمة هذا األمر ،لدراسات في كل مجال من مجاالت اإلعالم

لهذا المجال من الدول  ةمفتوح ةمادي ةوتكون هناك ميزاني ،كانات الماديةر له جميع اإلمخ  س  وتُ 

نترنت والراديو وجميع مواقع التواصل ومنشورات واإلالتلفاز  :وأقصد باإلعالم ،اإلسالمية

ق ومسابقات عليها عن طري ،وتقدم عليها جوائز في بحوثها ،وملصقات صغيرة وأي وسيلة إعالمية

ثانيًا ال و ،وبهذا إذا ترسخ في الشعوب فإنهم حينئذ يستطيعون دفع الشبه أوالً  ،السؤال والجواب

م وأه ة،ن كثرة ما يرونه من برامج إعالمير متقرر عند الناس مألن األمر صا ؛الطعن علىيتجرأ أحد 

المشاريع تحتاج لشراء  ألن هذه ؛والمال شيء في هذا األمر هو اإلخالص في الدفاع عن كالم الله

  .في العالم لتخدم بإتقان ةعقول مميز

 

 
 

 .وبعدة لغات ،تويترنامج فتح أكثر من حساب في بر -

وخاصة المتخصصين في علم العقيدة وعلم  ،استكتاب المتخصصين في العلوم الشرعية -

 التفسير.

 .للرد عليها ؛اجتماع هؤالء وتصنيف الشبه  -

 ه بأسلوب سهل وواضح ثم ترجمته.ب  صياغة هذه الش   -

قيام طالب الدراسات العليا ومن ثم ، والرد عليها إلى الجامعة اإلسالمية هإرسال هذه الشب -

 ثم نشره. ،من حيث المساحةأن ينشر في البرنامج  بتصويرها بزمن يكون صالحاً 

الشريعة واإلعالم إلثراء  عمل مؤتمر سنوي واستكتاب العلماء والمتخصصين في مجال -

 هذا المشروع.

ه ونرد على الشب، البد أن يكون انطالق هذا المشروع من قوة وليس من ضعف فنبين الحق -

  لنا.وندخل عليهم في مناقشاتهم بكل الوسائل المتاحة 

 

-   :  .من اليمن( طالب)جواب خامساا

 :وتدرس من جهتين ،ؤخذ شبهات المعاصرين في اإلعالمتأن  

 األولى: امتددها التاريخي.

ويالحظ أن هؤالء المثيرين لها  ة،التي تثار حول القرآن أنها مسروقإن المالحظ في الشبهات 

ومن خالل كشف تاريخ الشبهة يهتك ستر هؤالء الذين ينسبون هذه الشبهة  ،لها "سراق"هم مجرد 

 أنها من اكتشافهم.لهم و

والرد عليها بأسلوب  ،"ائرة المعارف اإلسالميةد"وأهمها  ،الثاني: جرد كتب المستشرقين

 .ةضحوبمنهجية وا ،علمي متين
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-  :  .من عمان( واب طالبج)يادياا

 ،مشروع الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم بوجهة نظري أهم شيء نركز فيه الجانب اإلعالمي

مثل مقاطع صغيره في  ،يكون الدفاع عن القرآن عن طريق اإلعالم بشتى الوسائل اإلعالمية :أي

وذكرت هذه الفكرة ألن في  ،لها مقصد معين في دفع الشبهة أو المطعن ،ثالث أو خمس دقائق

بهذا و ،لى أساسين الفكر واإلعالمالحقيقة اآلن الحرب على القرآن والمسلمين أصبحت تقوم ع

 الشبهات إال من وما اجتهد الطاعنون وأصحاب ،ستطيع أن تصل ألي مكان في العالم بهذا األمرت

 ،أن تأتي بأمر جديد من التميز اإلعالمي من أساليب وطرق في جذب المشاهد د  بُ  لكن ال ،هذا الباب

أرى أن هذا من أنجح  ،قوية ويرد عليها بضعف ةأو يورد شبه ،وال يكون المقطع ركيكًا ضعيفاً 

عدة نتاج وإخراج ونشر بإمن متصلة  ةبل الجهد حلق ،نتاج فقطثم ال يكون الجهد في اإل ،األساليب

يرها من وغ ،غير مخدومة أبدًا مقابلة بعدد الذين يعرفون اللغة الصينيةمثل اللغة الصينية  ،لغات

ثم أهم ما يكون في  ،انصباب األفكار في الجهد اإلعالمي الحديثالبد من  المهم اآلن ،اللغات

وهذا يحتاج  ،لما يشاهده اً بحيث يكون المشاهد منبهر ،اً عرض المقطع أن يكون شيقًا وجذاب

 ،ويكونون من خبراء العالم في خدمة هذا األمر ،لدراسات في كل مجال من مجاالت اإلعالم

لهذا المجال من الدول  ةمفتوح ةمادي ةوتكون هناك ميزاني ،كانات الماديةر له جميع اإلمخ  س  وتُ 

نترنت والراديو وجميع مواقع التواصل ومنشورات واإلالتلفاز  :وأقصد باإلعالم ،اإلسالمية

ق ومسابقات عليها عن طري ،وتقدم عليها جوائز في بحوثها ،وملصقات صغيرة وأي وسيلة إعالمية

ثانيًا ال و ،وبهذا إذا ترسخ في الشعوب فإنهم حينئذ يستطيعون دفع الشبه أوالً  ،السؤال والجواب

م وأه ة،ن كثرة ما يرونه من برامج إعالمير متقرر عند الناس مألن األمر صا ؛الطعن علىيتجرأ أحد 

المشاريع تحتاج لشراء  ألن هذه ؛والمال شيء في هذا األمر هو اإلخالص في الدفاع عن كالم الله

  .في العالم لتخدم بإتقان ةعقول مميز

 

 
 

 .وبعدة لغات ،تويترنامج فتح أكثر من حساب في بر -

وخاصة المتخصصين في علم العقيدة وعلم  ،استكتاب المتخصصين في العلوم الشرعية -

 التفسير.

 .للرد عليها ؛اجتماع هؤالء وتصنيف الشبه  -

 ه بأسلوب سهل وواضح ثم ترجمته.ب  صياغة هذه الش   -

قيام طالب الدراسات العليا ومن ثم ، والرد عليها إلى الجامعة اإلسالمية هإرسال هذه الشب -

 ثم نشره. ،من حيث المساحةأن ينشر في البرنامج  بتصويرها بزمن يكون صالحاً 

الشريعة واإلعالم إلثراء  عمل مؤتمر سنوي واستكتاب العلماء والمتخصصين في مجال -

 هذا المشروع.

ه ونرد على الشب، البد أن يكون انطالق هذا المشروع من قوة وليس من ضعف فنبين الحق -

  لنا.وندخل عليهم في مناقشاتهم بكل الوسائل المتاحة 

 

-   :  .من اليمن( طالب)جواب خامساا

 :وتدرس من جهتين ،ؤخذ شبهات المعاصرين في اإلعالمتأن  

 األولى: امتددها التاريخي.

ويالحظ أن هؤالء المثيرين لها  ة،التي تثار حول القرآن أنها مسروقإن المالحظ في الشبهات 

ومن خالل كشف تاريخ الشبهة يهتك ستر هؤالء الذين ينسبون هذه الشبهة  ،لها "سراق"هم مجرد 

 أنها من اكتشافهم.لهم و

والرد عليها بأسلوب  ،"ائرة المعارف اإلسالميةد"وأهمها  ،الثاني: جرد كتب المستشرقين

 .ةضحوبمنهجية وا ،علمي متين
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كما  ،تعرض للمسلم التي شبهةالن خالل اإلرشاد إلى تعامل إيماني مع وذلك م   ،الدفاع عن القرآن

ن وم   ؟ن خلق كذام   :إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول له" :جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم

ر من ومن خالل التحذي ."فإذا بلغه فليستعيذ بالله ولينته ؟ن خلق ربكم   :حتى يقول ؟خلق كذا

ومن  ،يم مما اشتبه على الناسومن خالل بيان معاني آيات القرآن الكر ،خطورة فتح باب الشبهة

ومن خالل هجر الطاعن  ،وتعليمهم بالتي هي أحسن ،خالل تعليمهم التسليم واالنقياد للنص

 الشبهة والرد عليها.تفنيد وتأليف الكتب في  ،وصاحب الشبهة والتحذير منه

 ،هب ن على المؤسسة شرف ما يقومون به من تحقيق ما وعد اللهوأن يستحضر القائم د  بُ  وال

 إضافةً  ،خرةالسعادة للناس في الدنيا واآل فظهويحصل بح ،الذي به يحفظ الدين ،وهو حفظ كتابه

في فهم  لقيها الشيطانورد الوساوس التي يُ  ،االستقامةإلى ما في معرفة هذا العلم من التثبيت على 

وال مانع من أن  ،الذي هو هداية للناس ،قومون به هو الدفاع عن كالم اللهوأن ما ي ،قارئ القرآن

يجعل مع ما ذكر من اإلعالم المرئي من خالل القنوات والمكتوب من خالل المجالت وتأليف 

  .وحفظهاإلعالم المسموع لسهولة وصوله ونقله و الكتب

 ،اإلعالم المرئي :وهي ،ةمؤسسة قائمة على ثالث أركان رئيسوعلى ما سبق تكون ال

إلعداد جيل  بشكل دوري   باإلضافة إلى الدورات التي تقيمها المؤسسةُ  ،والمسموع ،والمقروء

 وإبطال أدلتهم. ،وقادر على الرد عليهم ،مثقف مدرك لما يريده أعداء اإلسالم

ألن قضية  ؛ويكون من قواعد المؤسسة أن يكون أفرادها من جميع أنحاء العالم اإلسالمي

ويكون من القواعد كذلك  ،بأحد أو دولة أو جنس معين تصال تخ ،الدفاع عن القرآن قضية عالمية

الدفاع عن  ةبكل ما يرى من جهود تخدم قضيحتى يستطيع القيام  ،تخصيص ميزانية لهذا المشروع

 القرآن الكريم.

 

 

 
 

 ۇ ﴿: ىتعال ولهوال ننسى ق ،هذا المشاريع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يقوم على

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. [. ٧]سورة محمد:  ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 

-   :   .طالب من السعودية(واب ج)يابعاا

بإنشاء  ،وبخاصة في علم الدفاع عن القرآن ،أن يقوم مجموعة من المختصين في علم التفسير

وهذه المؤسسة يكون أفرادها من  ،منظمة أو مؤسسة الهدف منها الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم

وتكون بشكل دوري يطرح فيها كل ما يتعلق بالقرآن  ،العلماء المتخصصين ومجموعة من الباحثين

 ،حتى يكون له تأثيره واعتباره عند الناس ؛ويكون من خاللها الرد بشكل جماعي ورسمي ،الكريم

 وإعداد جيل ،ونشرها بين الناس ،ويكون أيضًا من مهمات هذه المؤسسة تأليف الكتب وتوزيعها

 ،ويكون من مهمات المؤسسة كذلك أن يكون لها دور إعالمي ،ومدرك لما يدور حوله مثقف واع  

وإقناع  ،أو بالظهور في القنوات الرسمية ،سواء قناة خاصة تناقش فقط هذا الموضوع وما يدور حوله

 ،فهاماأل لقناعات التي نشأت عليها بعُض وذلك لما لإلعالم من قدرة على تغيير ا ،ن خاللهاالناس م  

بة ويكون من مهمات المؤسسة أن تكون مخاط   ،بهرهم ن قبول عند الناس وتأثولما لإلعالم م  

من الشبهة  وأعني بذلك ما يصدر من داخل أهل اإلسالم ،للجهتين الداخلية والخارجية

ومن خارج أهل اإلسالم وما يصدر منهم من طعون ضد القرآن الكريم وتشكيك في  ،واإلشكاالت

 نسبته إلى الله تعالى أو في مضمونه من أحكام وقصص.

 بحيث يكون الرد   ،أن تكون المؤسسة قائمة على أساس شرعي في التعامل مع الغير د  بُ  وال

هولة والبعد عن تعقيدات أهل الكالم وأن يتسم األسلوب باليسر والس ،مع حال الطاعن اً متناسب

نبي وكذلك بدفاع ال ،مقتدين في ذلك بأسلوب القرآن في دفاعه عن نفسه ،والفلسفة والمناطقة

 كذلك بدفاع الصحابة و ،عن القرآن فقد تنوعت األساليب في  ؛عن القرآن
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كما  ،تعرض للمسلم التي شبهةالن خالل اإلرشاد إلى تعامل إيماني مع وذلك م   ،الدفاع عن القرآن

ن وم   ؟ن خلق كذام   :إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول له" :جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم

ر من ومن خالل التحذي ."فإذا بلغه فليستعيذ بالله ولينته ؟ن خلق ربكم   :حتى يقول ؟خلق كذا

ومن  ،يم مما اشتبه على الناسومن خالل بيان معاني آيات القرآن الكر ،خطورة فتح باب الشبهة

ومن خالل هجر الطاعن  ،وتعليمهم بالتي هي أحسن ،خالل تعليمهم التسليم واالنقياد للنص

 الشبهة والرد عليها.تفنيد وتأليف الكتب في  ،وصاحب الشبهة والتحذير منه

 ،هب ن على المؤسسة شرف ما يقومون به من تحقيق ما وعد اللهوأن يستحضر القائم د  بُ  وال

 إضافةً  ،خرةالسعادة للناس في الدنيا واآل فظهويحصل بح ،الذي به يحفظ الدين ،وهو حفظ كتابه

في فهم  لقيها الشيطانورد الوساوس التي يُ  ،االستقامةإلى ما في معرفة هذا العلم من التثبيت على 

وال مانع من أن  ،الذي هو هداية للناس ،قومون به هو الدفاع عن كالم اللهوأن ما ي ،قارئ القرآن

يجعل مع ما ذكر من اإلعالم المرئي من خالل القنوات والمكتوب من خالل المجالت وتأليف 

  .وحفظهاإلعالم المسموع لسهولة وصوله ونقله و الكتب

 ،اإلعالم المرئي :وهي ،ةمؤسسة قائمة على ثالث أركان رئيسوعلى ما سبق تكون ال

إلعداد جيل  بشكل دوري   باإلضافة إلى الدورات التي تقيمها المؤسسةُ  ،والمسموع ،والمقروء

 وإبطال أدلتهم. ،وقادر على الرد عليهم ،مثقف مدرك لما يريده أعداء اإلسالم

ألن قضية  ؛ويكون من قواعد المؤسسة أن يكون أفرادها من جميع أنحاء العالم اإلسالمي

ويكون من القواعد كذلك  ،بأحد أو دولة أو جنس معين تصال تخ ،الدفاع عن القرآن قضية عالمية

الدفاع عن  ةبكل ما يرى من جهود تخدم قضيحتى يستطيع القيام  ،تخصيص ميزانية لهذا المشروع

 القرآن الكريم.

 

 

 
 

 ۇ ﴿: ىتعال ولهوال ننسى ق ،هذا المشاريع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يقوم على

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. [. ٧]سورة محمد:  ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 

-   :   .طالب من السعودية(واب ج)يابعاا

بإنشاء  ،وبخاصة في علم الدفاع عن القرآن ،أن يقوم مجموعة من المختصين في علم التفسير

وهذه المؤسسة يكون أفرادها من  ،منظمة أو مؤسسة الهدف منها الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم

وتكون بشكل دوري يطرح فيها كل ما يتعلق بالقرآن  ،العلماء المتخصصين ومجموعة من الباحثين

 ،حتى يكون له تأثيره واعتباره عند الناس ؛ويكون من خاللها الرد بشكل جماعي ورسمي ،الكريم

 وإعداد جيل ،ونشرها بين الناس ،ويكون أيضًا من مهمات هذه المؤسسة تأليف الكتب وتوزيعها

 ،ويكون من مهمات المؤسسة كذلك أن يكون لها دور إعالمي ،ومدرك لما يدور حوله مثقف واع  

وإقناع  ،أو بالظهور في القنوات الرسمية ،سواء قناة خاصة تناقش فقط هذا الموضوع وما يدور حوله

 ،فهاماأل لقناعات التي نشأت عليها بعُض وذلك لما لإلعالم من قدرة على تغيير ا ،ن خاللهاالناس م  

بة ويكون من مهمات المؤسسة أن تكون مخاط   ،بهرهم ن قبول عند الناس وتأثولما لإلعالم م  

من الشبهة  وأعني بذلك ما يصدر من داخل أهل اإلسالم ،للجهتين الداخلية والخارجية

ومن خارج أهل اإلسالم وما يصدر منهم من طعون ضد القرآن الكريم وتشكيك في  ،واإلشكاالت

 نسبته إلى الله تعالى أو في مضمونه من أحكام وقصص.

 بحيث يكون الرد   ،أن تكون المؤسسة قائمة على أساس شرعي في التعامل مع الغير د  بُ  وال

هولة والبعد عن تعقيدات أهل الكالم وأن يتسم األسلوب باليسر والس ،مع حال الطاعن اً متناسب

نبي وكذلك بدفاع ال ،مقتدين في ذلك بأسلوب القرآن في دفاعه عن نفسه ،والفلسفة والمناطقة
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-  :  (من الفلبين طالبجواب )تايعاا

 مؤسسة إسالمية للدفاع عن القرآن. :مشروع

تهدف إلى الدفاع عن القرآن ونشر العقيدة الصحيحة  ،فكرة المشروع: إنشاء مؤسسة إسالمية

ويتبنى المشروع المملكة العربية السعودية لكونها ، في مختلف الدولله فروع  وتكون، في العالم

 ولنفوذها في الدول اإلسالمية. ،العقيدة الصحيحةراية الدولة الوحيدة التي ترفع 

 من األهداف المقترحة: 

 .إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الدعاة في الدفاع عن القرآن -

وتعليم  ،كحفظ القرآن ،في الدفاع عن القرآن لطالب مناهجاء معاهد يدرس فيها اإنش -

 ومناقشة الشبه. ،ثم كيفية استعمال اآليات في الدفاع عن القرآن ،العربية

والرد على  ،مراكز دعوية تهدف إلى دعوة غير المسلمين ببيان معاني اآليات القرآنية -

 شبهاتهم.

 رآن الكريم.إذاعات مسموعة ومرئية إللقاء محاضرات حول الق -

عارهم وإش ،مراكز تنموية تهدف إلى مساعدة المحتاجين من غير المسلمين لتأليف قلوبهم -

 أن هذا الدين دين سماحة وإحسان.

 وفي نفس الوقت تنموياً  ،دعوياً ركزا بحيث تنشأ م ،ويمكن دمج هذه األفكار في فكرة واحدة

 ... وهكذا..

 بذلك تحقق المؤسسة كثيرًا من أهدافها في الدفاع عن القرآن الكريم. 

 وباستعراض ما كتبه الطالب األفاضل نجدهم ركزوا على عدة قضايا :

 .في ذلك االبداعية واالخراجية  االعالم واستخدام أفضل الوسائل والطرق -

 تتبع تاريخ الشبهة والرد عليها. -

 تتبع ما كتب المستشرقون وتفنيده. -

 
 

-  :  .(من باكستانواب طالب ج)ثامناا

  .دراسة تطبيقية() القديم والحديث الدفاع عن القرآن بين

 العمل:خطوات 

 .جمع فريق العمل -1

 .جمع كل الشبه والطعون من نزول القرآن إلى يومنا هذا -4

  .وردها إلى أصولها ،ثم تصنيفها إلى أقسام -3

: الشبهات في المسائل العلمية يرجع مثالً  ،ويستكتب أهل االختصاص في كل جهاتها -4

 .وهلم جرا ،والفلك ألهله ،لطب ألهلهوا ،ألهلها

 وجمع األدلة النقلية والعقلية. ،ويكون باستعراض جميع التفسيرات ،الردود عليها ثم -5

مدى أثر هذه الشبهات في  :عليها )ويضاف إلى ما سبق د  هذا لم تبق شاردة إال أوردت ورُ فب  

 وجميع ما ورد في الشبهة والرد. ،نوبهذا أتينا إلى دفاعات المفسرين جميعهم والمحدثي ،األمة(

الدفاع عن القرآن الكريم مع امتداد العصور  ويمكن أن يسمى المشروع: -اً موسوعي عمالً ويكون 

 واألزمان.
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-  :  (من الفلبين طالبجواب )تايعاا

 مؤسسة إسالمية للدفاع عن القرآن. :مشروع

تهدف إلى الدفاع عن القرآن ونشر العقيدة الصحيحة  ،فكرة المشروع: إنشاء مؤسسة إسالمية

ويتبنى المشروع المملكة العربية السعودية لكونها ، في مختلف الدولله فروع  وتكون، في العالم

 ولنفوذها في الدول اإلسالمية. ،العقيدة الصحيحةراية الدولة الوحيدة التي ترفع 

 من األهداف المقترحة: 

 .إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الدعاة في الدفاع عن القرآن -

وتعليم  ،كحفظ القرآن ،في الدفاع عن القرآن لطالب مناهجاء معاهد يدرس فيها اإنش -

 ومناقشة الشبه. ،ثم كيفية استعمال اآليات في الدفاع عن القرآن ،العربية

والرد على  ،مراكز دعوية تهدف إلى دعوة غير المسلمين ببيان معاني اآليات القرآنية -

 شبهاتهم.

 رآن الكريم.إذاعات مسموعة ومرئية إللقاء محاضرات حول الق -

عارهم وإش ،مراكز تنموية تهدف إلى مساعدة المحتاجين من غير المسلمين لتأليف قلوبهم -

 أن هذا الدين دين سماحة وإحسان.

 وفي نفس الوقت تنموياً  ،دعوياً ركزا بحيث تنشأ م ،ويمكن دمج هذه األفكار في فكرة واحدة

 ... وهكذا..

 بذلك تحقق المؤسسة كثيرًا من أهدافها في الدفاع عن القرآن الكريم. 

 وباستعراض ما كتبه الطالب األفاضل نجدهم ركزوا على عدة قضايا :

 .في ذلك االبداعية واالخراجية  االعالم واستخدام أفضل الوسائل والطرق -

 تتبع تاريخ الشبهة والرد عليها. -

 تتبع ما كتب المستشرقون وتفنيده. -

 
 

-  :  .(من باكستانواب طالب ج)ثامناا

  .دراسة تطبيقية() القديم والحديث الدفاع عن القرآن بين

 العمل:خطوات 

 .جمع فريق العمل -1

 .جمع كل الشبه والطعون من نزول القرآن إلى يومنا هذا -4

  .وردها إلى أصولها ،ثم تصنيفها إلى أقسام -3

: الشبهات في المسائل العلمية يرجع مثالً  ،ويستكتب أهل االختصاص في كل جهاتها -4

 .وهلم جرا ،والفلك ألهله ،لطب ألهلهوا ،ألهلها

 وجمع األدلة النقلية والعقلية. ،ويكون باستعراض جميع التفسيرات ،الردود عليها ثم -5

مدى أثر هذه الشبهات في  :عليها )ويضاف إلى ما سبق د  هذا لم تبق شاردة إال أوردت ورُ فب  

 وجميع ما ورد في الشبهة والرد. ،نوبهذا أتينا إلى دفاعات المفسرين جميعهم والمحدثي ،األمة(

الدفاع عن القرآن الكريم مع امتداد العصور  ويمكن أن يسمى المشروع: -اً موسوعي عمالً ويكون 

 واألزمان.
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وها أنا أذكر ما توصلت إليه ، وهذا جهد المقل، الحمد لله على ما يسر الكتابة في هذا البحث

 نتائج وتوصيات:من 

ذلك حماية للمسلمين و، من كل ما يثار حوله أهمية االنتصار والدفاع عن كتاب الله  -1

 هم وفخرهم.زينال مصدر عمن أي تشكيك 

لقد كان العداء لكتاب الله والطعن فيه منذ نزوله ، كما أن االنتصار له كان منذ ظهور الطعن  -4

 والعداء.

 الدالة على ذلك كثيرة ، وقده والدفاع عنه ، واآليات لكتابوجل االنتصار  لقد تولى الله عز -3

 .تقدم شيء منها

ام من الصحب الكرتاب الله واالنتصار له ، بدًءا توالت جهود علماء اإلسالم في الدفاع عن ك -4

والحمد لله. وما زالت تتوالى في كل زمان ومكان  

وبدون االهتمام بالنواحي اإلعالمية، مهما كانت القوة العلمية في المؤسسات القرآنية، فإنه  -5

 ستبقى هذه المؤسسات يعتريها الضعف في تبليغ رسالتها بسبب القصور اإلعالمي.

وأن تسعى ألن تواكب ، عنايتها ب على المؤسسات القرآنية أن تولي اإلعالمإنه من الواج -٢

 .وذلك لالستفادة منه في خدمة كتاب الله  ،التطور اإلعالمي في الحياة

يم( و)الدفاع عن القرآن الكرن ُيقام بتدريس )االنتصار للقرآن الكريم( بح من الضروري أأص -٧

غ في أثر بالمن وذلك لما له  ؛أو الثقافة اإلسالمية، سواء في قسم القرآن وعلومه، في الجامعات

 وكذلك حماية أبناء المسلمين من هذه الشبهات.، رد الطعون والشبهات التي تثار حول القرآن

ن الضرورة أن تتعاون المؤسسات القرآنية والدعوية فيما بينها لخدمة كتاب الله والدفاع م -8

 ومن إعداد القوة التي أمر الله بها. ،فهذا من الجهاد الذي أمر الله به ،عنه

 
 

انشاء مؤسسات تهتم بقضية االنتصار للقرآن ، وتحصن المسلمين من تلقي  -

 األفكار المشككة في كتاب الله.

 ضرورة توفر دخل مادي لتحقيق قضية االنتصار للقرآن والدفاع عنه.  -
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وها أنا أذكر ما توصلت إليه ، وهذا جهد المقل، الحمد لله على ما يسر الكتابة في هذا البحث

 نتائج وتوصيات:من 

ذلك حماية للمسلمين و، من كل ما يثار حوله أهمية االنتصار والدفاع عن كتاب الله  -1

 هم وفخرهم.زينال مصدر عمن أي تشكيك 

لقد كان العداء لكتاب الله والطعن فيه منذ نزوله ، كما أن االنتصار له كان منذ ظهور الطعن  -4

 والعداء.

 الدالة على ذلك كثيرة ، وقده والدفاع عنه ، واآليات لكتابوجل االنتصار  لقد تولى الله عز -3

 .تقدم شيء منها

ام من الصحب الكرتاب الله واالنتصار له ، بدًءا توالت جهود علماء اإلسالم في الدفاع عن ك -4

والحمد لله. وما زالت تتوالى في كل زمان ومكان  

وبدون االهتمام بالنواحي اإلعالمية، مهما كانت القوة العلمية في المؤسسات القرآنية، فإنه  -5

 ستبقى هذه المؤسسات يعتريها الضعف في تبليغ رسالتها بسبب القصور اإلعالمي.

وأن تسعى ألن تواكب ، عنايتها ب على المؤسسات القرآنية أن تولي اإلعالمإنه من الواج -٢

 .وذلك لالستفادة منه في خدمة كتاب الله  ،التطور اإلعالمي في الحياة

يم( و)الدفاع عن القرآن الكرن ُيقام بتدريس )االنتصار للقرآن الكريم( بح من الضروري أأص -٧

غ في أثر بالمن وذلك لما له  ؛أو الثقافة اإلسالمية، سواء في قسم القرآن وعلومه، في الجامعات

 وكذلك حماية أبناء المسلمين من هذه الشبهات.، رد الطعون والشبهات التي تثار حول القرآن

ن الضرورة أن تتعاون المؤسسات القرآنية والدعوية فيما بينها لخدمة كتاب الله والدفاع م -8

 ومن إعداد القوة التي أمر الله بها. ،فهذا من الجهاد الذي أمر الله به ،عنه
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تحقيق: مركز ، (911للحافظ أبي الفضل جالل الدين السيوطي )ت، اإلتقان في علوم القر ن .1

 .144٢، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدراسات القرآنية

شبيلي المالكي ه أبو بكر بن العربي المعافري اإلالقاضي محمد بن عبد الل، أحيام القر ن .4

علق عليه: محمد بن عبد ، لبنان -بيروت، العلميةدار الكتب ، 4003-1444، 3ط، (543)ت

 القادر عطا.

 .401٧يونيو  14، موقع موضوع، تسنيم معابرة، أهمية مواقع التواحل االجتماعي .3

-143٧، 1ط، سهاد أحمد قنبر، مفهومه وتاليخه وقواعده وأهميته، االنتصال للقر ن اليريم .4

 األردن.، دار النفائس، 401٢

- 1445، 1ط، (403لإلمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني )ت، االنتصال للقر ن .5

 قدم له وحققه: عمر حسن القيام.، بيروت، مؤسسة الرسالة، 4004

، 4ط، (٧٧4-٧01اإلمام الحافظ المؤرخ ابن الفداء إسماعيل بن كثير )، البداية والنهاية .٢

حققه: مأمون محمد سعيد الصاغرجي ، بيروت –دمشق ، دار ابن كثير، 1431-4010

 وآخرون.

 الملقب بمرتضى، أبو الفيض، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس .٧

 مجموعة من المحققين.، ط دار الهداية، (1405الزبيدي )ت

، يةالمكتبة العلم، (4٧٢أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت تأويل مشيل القر ن .8

 شرح ونشر: السيد أحمد صقر.

 هـ. 1435/  8/  19د. نزار نبيل أبو منشار، على شبكة األلوكة، تعريف اإلعالم،  .9

 
 

خادم "اسم  ، لالنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه يحمل نشاء مجمع أو مركز عالميإ -9

  ."الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

مجمع الملك فهد واإلسالمية ، مثل رابطة العالم اإلسالمي و المؤسسات القرآنيةتقوم  -10

خاصة  زبفتح أقسام أو مراك  كز تفسير ، و وقف تعظيم الوحيينلطباعة المصحف الشريف ، ومر

دورات تدريبية في ذلك لتأهيل المشاركين  عملو "هعن القرآن الكريم واالنتصار لفي الدفاع "

 .الله في خدمة الدفاع واالنتصار لكتاب

ة علمي حث الكليات واألقسام المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه على إجراء أبحاث -11

 متخصصة وعميقة في االنتصار للقرآن الكريم في وسائل اإلعالم الجديد.
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ألبي عبد الله محمد القرطبي ، ي الفرقان الجامع ألحيام القر ن والمبين لما تضمنه من السنة و .19

تحقيق: عبد الله ، بيروت، مؤسسة الرسالة، 144٧، 1ط، والمشهور بتفسير القرطبي، (٢٧1)ت

 المحسن التركي وآخرون. بن عبد

، احد. الجيالني مفت، ةدلاية نقدي :الثالثة األخيرة والقر ن اليريمالحداثيون العرب في العقود  .40

 دمشق.، دار النهضة، 400٢-144٧، 1ط

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف ، الدل المصون في علوم اليتاب المينون .41

 تحقيق: د. أحمد محمد الخراط.، دمشق، ط دار القلم، (٧5٢بالسمين الحلبي )ت

بي عبد الله محمد بن عبد الله األصبهاني المعروف بالخطيب أل، زيليل وثمرة التنْ زدلة التنْ  .44

دراسة وتحقيق: د. محمد ، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 1448، 1ط، (440سكافي )تاإل

 .مصطفى آيدن

ن المحس عبد د.، دعاوى الطاعنين في القر ن اليريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها .43

 بيروت.، دار البشائر اإلسالمية، 400٢-144٧، 1ط، زين المطيريبن 

 .401٢يونيو  ٧، موقع موضوع، عهد أحمد، دول ويائل اإلعالم في المجتمع .44
 

 .401٧فبراير  14، موقع موضوع، طالل المشعل، دول ويائل اإلعالم .45
 

 ،بالجامعة اإلسالميةوعلوم القرآن ، بقسم التفسير طالب الدلايات العليا مرحلة الدكتولاه  .4٢

 1438/1439الفصل الدراسي األول ، من العام الجامعي 
 

. د علوم القر ن في المنظول الحداثي ،دلاية تحليلية نقدية آللاء الحداثيين في القر ن اليريم، .4٧

 ، دار الكلمة للنشر والتوزيع ، مصر  4015-143٢ 1أحمد بوعود ،ط

 .4٧/1/144٧، ملتقى أهل التفسير، الرحيم الشريفد. عبد ، علم االنتصال للقر ن اليريم .48

، 400٧-1448، 1ط، د. أحمد إدريس الطعان، "تاليخية النص"العلمانيون والقر ن اليريم  .49

 الرياض.، مكتبة ودار ابن حزم
 

 

 .401٧يناير  15، موقع موضوع، حنين حجاب، تعريف ويائل اإلعالم واالتصال .10

 .4015ديسمبر  41، موقع موضوع، إيمان الحياري، تعريف ويائل اإلعالم .11

، كثير دار ابن، 1414، 1ط، (1450) محمد بن علي الشوكاني، القدير( تفسير الشوكاني )فتح .14

 بيروت.، دمشق، دار الكلم الطيب

دار ، 1440، 3ط، (٢0٢الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت ،تفسير الفخر الرازي .13

 بيروت.، حياء التراث العربيإ

، ه1445، 4ط، بتفسير ابن كثير( المعروف ٧٧4ألبي الفداء ابن كثير )ت، تفسير القر ن العظيم .14

 تحقيق: سامي محمد سالمة.، اإلصدار الثاني، الرياض، دار طيبة

للطباعة ، دار نهضة مصر، 1998، 1ط، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوييط للقر ن اليريم .15

 القاهرة.، والنشر والتوزيع

، (13٧٢ -130٧)، يعبد الصمد بن ناصر السعد، تيسير اليريم الرحمن في تفسير كالم المنان .1٢

 اعتنى بها: سعد بن فواز الصميل.، الدمام، دار ابن الجوزي، 1444 ،1ط

المعروف بتفسير ، (ه310ألبي جعفر ابن جرير الطبري )ت، ي القر ن جامع البيان عن تأويل  .1٧

، القاهرة، ية بدار هجرمركز البحوث والدراسات العربية واإلسالم، 1444، 1ط، الطبري

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية ، الله بن عبد المحسن التركيعبد  تحقيق: د.

 واإلسالمية بدار هجر. 

  الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمول ليول الله .18

دار طوق ، 1444، 1ط، المعروف بصحيح البخاري، (45٢لإلمام البخاري )ت، ويننه وأيامه

 اء: محمد زهير بن ناصر الناصر.باعتن، بيروت، النجاة
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 .44/٧/1434، موقع شبكة األلوكة، ملخص بحث اإلعالم الجديد .41

دار الكتاب ، 1999-1419، 3ط، الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القر ن .44

 حققه: فواز أحمد زمرلي.، بيروت، العربي

 1د. أحمد قوشتي عبدالرحيم ،طموقف االتجاه الحداثي من اإلمام الشافعي ، عرض ونقد ،  .43

 ، مركز تأصيل ، جده 401٢-143٧

 ، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )نسخة تجريبية(.منظمة التعاون اإليالميموقع  .44
 

االتحاد الدولي ، موقع وزالة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملية العربية السعودية .45

 م.401٧أغسطس  13، من شباب العالم يستخدمون اإلنترنت %80 ،لالتصاالت
 

شبيليا إدار ، 1440، 1ط، د. عثمان علي حسن، منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد .4٢

 الرياض.

، الرياض، دار طيبة، 141٧، 1ط، د. محمد عبد الله دراز، نظرات جديدة في القرآن، النبأ العظيم .4٧

 اعتنى بها: عبد الحميد الدخاخني.

 
 

 

 
 

، 13٧9ط، قالنيسأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الع، فتح البالي شرح ححيح البخالي .30

لى صححه وأشرف ع، وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي رقم كتبه، بيروت، دار المعرفة

 علق عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.، طبعه: محب الدين الخطيب

، 1441، 1ط، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، فقه الدعوة في ححيح اإلمام البخالي .31

 المملكة العربية السعودية.، وزارة الشؤون اإلسالمية

 مبإشراف: محمد نعي ،تحقيق: مؤسسة الرسالة، (81٧للفيروز آبادي )ت ،المحيطالقاموس  .34

 م.1998-1419، ٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، العرقسوسي

 1ط،  د. محمد محمود كالو القراءات المعاحرة للقر ن اليريم في ضوء ضوابط التفسير، .33

 ، دار اليمان ، سوريا ، حلب. 1430-4009

 4001-1444 4خالد بن عثمان السبت، ط للزلقاني )دلاية وتقويم( ،كتاب مناهل العرفان  .34

 ،دار ابن عفان ، القاهرة

في مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون ، جازان ،  لقاء شخصي مع اإلعالمي األيتاذ يحي عطيف ، .35

4٧/4/1439. 

 .4015فبراير  1، موقع موضوع، هديل البكري، ما أهمية ويائل اإلعالم .3٢
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 :موضوع البحث      

 وسبل معالجتها. "ظاهرة النجوى"منهجية القرآن الكريم في التعامل مع 

 أهداف البحث:       
 .الوقوف على معالجة القرآن للمشاكل االجتماعية في المجتمع 

 .بيان وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم 

 مشكلة البحث:     
 وما الضابط في ذلك؟هل النجوى دائما مذمومة؟ ولماذا؟ 

 نتائج البحث:      

  األغلب في النجوى الذم لكثرة كونها في الشر والسوء، وجاء النهي عنها في آيات عديدة

 ، وبأساليب مختلفة.من كتاب الله تعالى

  يستثنى من ذم النجوى ما يكون منها في البِّر والتقوى عموًما وما يكون منها في التواصي

 وإصالح ذات البْين على وجه الخصوص.بالصدقة والمعروف 

 الة )المفتاحية(: الكلمات الد        

 القرآن الكريم -ضوابط -عالج – النجوى
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وصحبه، وبعد فإن من أكثر  الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى آله

ما يميز شريعة اإلسالم هو شموليتها؛ فالشريعة تتناول عالقات اإلنسان كلها: عالقته بربه، وعالقته 

بنفسه، وعالقته باآلخرين، وفي هذه العالقة األخيرة تندرج اآلداب التي اعتنى القرآن الكريم بها أيما 

 .(1)ب أسماها بعض المعاصرين سورة اآلداباعتناء، حتى إن بعض سوره من اعتنائها باآلدا

 ،والروحية ،النفسية :تهدف اآلداب في اإلسالم إلى خلق إنسان متوازن في جميع نواحيهو

والمادية، وقد خّص اإلسالم جانب طمأنينة النفس اإلنسانية بقدر كبير من التشريعات التي تصون 

 يتعلق بأحكام النجوى.جانب عند المسلم، وكان من تلك التشريعات ما هذا ال

الضوء على النجوى في القرآن الكريم عبر تتبع  -بشيء من التفصيل-وسيسلط هذا البحث 

اآليات التي تناولتها، من خالل البحث في كتب التفسير وعلوم القرآن؛ بغية الوصول إلى منهجية 

 وسبل معالجتها. "ظاهرة النجوى"القرآن الكريم في التعامل مع 

ختيار هذا الموضوع حاجتنا الملحة في هذا العصر إلى رجوع إلى قيم القرآن ومن أسباب ا

 ومنهجيته في التعامل مع الظواهر االجتماعية وكيفية تعاطيه معها وسبل معالجته لها.

وقد اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج االستقرائي، حيث عمدت إلى حصر اآليات التي 

التحليلي، حيث قمت بتحليل اآليات التي وردت في النجوى، وكذلك المنهج "، النجوى"تناولت 

  بغية الوصول إلى منهجية القرآن في التعامل مع هذه القضية.

  

                                                           
= الجامع ألحكام القرآن« فالسورة في األمر بمكارم األخالق ورعاية اآلداب»( وهي سورة الحجرات، وقد قال القرطبي عنها: 1)

 (.044/  11هـ ، )1041هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 171، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )تتفسير القرطبي
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206

a 

 أوال: تعريف النجوى:      
 .(1)يقال: َنَجْوُتُه َنْجًوا إذا ساررته، واالسم النجوى

يدلُّ أحُدهما على َكْشٍط  :النون والجيم والحرف المعتّل أصالنِ : »قال ابن فارس 

 .(2)«وكشف، واآلَخر على َستٍر وإخفاء

ا مرادً هذا األصل ليس فمنه: استنجى فالن، إذا تطهر بعد قضاء حاجته، و فأما األصل األول

 :أي انتجى القوم وتناَجْوا،فمنه:  بالكالم في هذا البحث، وأما األصل الثاني الذي هو الستر والخفاء

  .(3)واتسارُّ 

 (4)فإنها قد تكون في الخير كذلك ،والنجوى في اللغة وإن كان األغلب فيها أن تكون في الشرّ 

 كما سيأتي.

  

                                                           
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار 090، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )تالعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح نظر: ا( 1)

 (.7/010م، )1994العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة،

م، 1441-هـ1010ألبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، اتحاد الكتاب العرب،  مقاييس اللغة،( 1)

(1/097.) 

 (.7/010، للجوهري، )والصحاح(، 1/099، البن فارس، )مقاييس اللغةنظر: ا( 0)

هـ(، تحقيق: 1071=تفسير السعدي ، لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي )تتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المناننظر: ا( 0)

 (.501)صم،  1444-هـ 1014عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

 ومن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع النجوى في القرآن الكريم ما يلي:

 – دراساتوال للبحوث المنارة النجوى، لعايش لبابنة، مجلة بآية الصحابة عمل في التحقيق -1

 .011 – 011، 0 ، ع11 األردن، مج

 المجادلة، لمحمد رجب البيومي، مجلة التضامن سورة في التناجي:  الله كتاب في نظرات -1

 .11 – 17، 0 ، ج01السعودية، س – اإلسالمي

-النبوية، ألحمد إبراهيم يوسف، مجلة التوحيد والسنّة الكريم القرآن ضوء في التناجي أدب -0

 . 041 ، ع00 مصر، س – المحمدية السنة أنصار جماعة

 وخاتمة على النحو اآلتي: تمهيد وثالثة  مباحثوقد  انقسم البحث إلى و

 : في مفهوم النجوى واستعماالته.التمهيد

 آثارها، وفيه مطلبان: وبيان المذمومة النجوى:  المبحث األول

 : ذم النجوى وبيان الحكمة من تحريمها.المطلب األول 

 : آثار النجوى على الفرد والمجتمع.المطلب الثاني 

 النجوى المحمودة وضوابطها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:

 التناجي بالبر والتقوى عموًما.: األول المطلب 

 بالصدقة والمعروف وإصالح ذات البين.: التناجي الثاني المطلب 

 المحمودة. النجوى ضوابط: الثالث المطلب 

 : أمثلة من النجوى في القرآن الكريم، وفيه ثالثة مطالب:الثالث المبحث

 المحمودة. النجوى :األول المطلب 

 : النجوى المذمومة.الثاني المطلب

 ادرالمص فهرس ثم نتائج، من البحث إليه يتوصل ما على تشتمل خاتمة كله ذلك ويعقب

 .والمراجع
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 وخاتمة على النحو اآلتي: تمهيد وثالثة  مباحثوقد  انقسم البحث إلى و

 : في مفهوم النجوى واستعماالته.التمهيد

 آثارها، وفيه مطلبان: وبيان المذمومة النجوى:  المبحث األول

 : ذم النجوى وبيان الحكمة من تحريمها.المطلب األول 

 : آثار النجوى على الفرد والمجتمع.المطلب الثاني 

 النجوى المحمودة وضوابطها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:

 التناجي بالبر والتقوى عموًما.: األول المطلب 

 بالصدقة والمعروف وإصالح ذات البين.: التناجي الثاني المطلب 

 المحمودة. النجوى ضوابط: الثالث المطلب 

 : أمثلة من النجوى في القرآن الكريم، وفيه ثالثة مطالب:الثالث المبحث

 المحمودة. النجوى :األول المطلب 

 : النجوى المذمومة.الثاني المطلب

 ادرالمص فهرس ثم نتائج، من البحث إليه يتوصل ما على تشتمل خاتمة كله ذلك ويعقب

 .والمراجع
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أن بينه وبين النجوى عموما وخصوصا وجهيا: فالسرار يعم من جهة أنه يشمل إخفاء 

الكالم ولو لم يقصد المتكلم إخفاءه عن غير المخاطب به، وتعم النجوى من جهة أنها 

 أو دةالمنفر الجماعة بالكالم سماعه؛ فهي كالم تكون بغير سر حين ال يسع غير المعني

من  يكون من جهة أنها ما أعم ، وقيل النجوى (1)جهرا أو سرا ذلك كان سواء االثنين

 . (2)اثنين بين كان ما به، والسرار ويتناجون شيًئا يسّرون ثالثة خلوة

: هو أيضا قريب من النجوى، إال أنه ال تطابق بينهما، بل إن بينهما عموما اإلخفاء  -0

ا أو  وخصوصا وجهيًّا: فالنجوى أعّم من جهة أنها ما تفرد به االثنان أو الجماعة سرًّ

،  واإلخفاء أعم من جهة أنه يشمل الكالم والعمل، بينما ال تصدق النجوى (3)ظاهًرا

 على غير الكالم.

 بطريقة الكالم تداول فيه يتم فريقين، أو شخصين بين حديث» :  وهوالحوار  -0

، ويشترك الحوار مع المناجاة في كون الحديث فيهما يكون بين طرفين (4)«متكافئة

فأكثر، ويختلف عنه في كون الحوار يكون في الغالب األعم بخالف المناجاة علنيًّا ، 

إسرائيل مع قومه، وغير كما في حوار موسى مع فرعون وملئه، وحوار مؤمن بني 

 .(5)ذلك

  

                                                           
هـ(، تحقيق: د.عبد 1114، لمحمد بن علي الشوكاني )تالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح: انظر( 1)

 (.771/  1الرحمن عميرة، دار الوفاء، )

 (.050-050/  1) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: انظر( 1)

بيروت،  –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  ، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق :تهذيب اللغة: انظر( 0)

 (.050/  1) والجامع ألحكام القرآن للقرطبي(، 11/100م، )1441الطبعة : األولى، 

 (.11م، )ص1957-هـ 1047، إعداد الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الطبعة الثانية، في أصول الحوار( 0)

 (.00-15(، وسورة غافر اآليات )117 -140( كما في سورة األعراف اآليات )1)

 ثانيا: األلفاظ ذات الصلة:      
 متعددة تتقارب في المعنى مع النجوى وهي:هناك ألفاظ 

ر -1 ، ومع أن أهل اللغة يفسرون النجوى (1): وهو ما يكتم، وهو أيضا خالف اإلعالنالسِّ

ر، إال أن بعضهم يميز بينهما، فالنجوى:  هب ُتناجي الذي الخفي للكالم اسم بالسِّ

 عليه تنطوي ما السر:»، وبعبارة أخرى (2)النفس في الشيء إخفاء والسر: صاحبك،

 ما السر:»، وقيل: (3)«بينهم فيما بعًضا بعضهم فيه يفاوض ما والنجوى: صدورهم،

 .(4)«بينهم فيما به تكلموا ما والنجوى: مكان، في غيره أو به نفسه الرجل حّدث

رار -1 رار: الصوت المنخفض حتى ال (5): فسر غير واحد النجوى بأنها السرارالسِّ ، والسِّ

، والسرار وإن كان أقرب للنجوى من السر بحكم أن فيه كالًما إال أنه  يظهر (6)يكاد يسمع

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد نعيم 517، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )توالقاموس المحيط(، 0/100للجوهري ) الصحاح: انظر( 1)

، للفيومي، المكتبة العلمية، والمصباح المنير(، 041م، )ص 1441-هـ1011العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

 (. 100بيروت، )ص 

 1017 - 1040الكويت، الطبعة الثانية، ) من  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دار السالسل  وعة الفقهية الكويتية،الموس( 1)

 (.1/157هـ(، )

الطبعة  بيروت،، –هـ دار الكتب العلمية 140=تفسير الرازي، لإلمام محمد بن عمر الرازي فخر الدين )المتوفى مفاتيح الغيب( 0)

 (.11/111م، )1444 -هـ 1011األولى، 

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار 554، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت بعداللباب في علوم الكتاب( 0)

 (.191-191/  17م، )1995-هـ1019الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب 171الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى : ، ألبي محمد عبد غريب القرآن: انظر( 1)

 (.159/  17(، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي)017م، )ص  1975 -هـ  1095العلمية 

الكريم إبراهيم هـ(، تحقيق : عبد 055، لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، أبي سليمان )المتوفى غريب الحديث: انظر( 1)

، ألبي السعادات المبارك بن والنهاية في غريب الحديث واألثر(؛ 110/  1هـ، )1041مكة المكرمة ،  -العزباوي،  جامعة أم القرى 

 (.011هـ،  )ص 1011محمد الجزري ابن األثير، تحقيق: علي بن حسين الحلبي، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة األولى، 
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

أن بينه وبين النجوى عموما وخصوصا وجهيا: فالسرار يعم من جهة أنه يشمل إخفاء 

الكالم ولو لم يقصد المتكلم إخفاءه عن غير المخاطب به، وتعم النجوى من جهة أنها 

 أو دةالمنفر الجماعة بالكالم سماعه؛ فهي كالم تكون بغير سر حين ال يسع غير المعني

من  يكون من جهة أنها ما أعم ، وقيل النجوى (1)جهرا أو سرا ذلك كان سواء االثنين

 . (2)اثنين بين كان ما به، والسرار ويتناجون شيًئا يسّرون ثالثة خلوة

: هو أيضا قريب من النجوى، إال أنه ال تطابق بينهما، بل إن بينهما عموما اإلخفاء  -0

ا أو  وخصوصا وجهيًّا: فالنجوى أعّم من جهة أنها ما تفرد به االثنان أو الجماعة سرًّ

،  واإلخفاء أعم من جهة أنه يشمل الكالم والعمل، بينما ال تصدق النجوى (3)ظاهًرا

 على غير الكالم.

 بطريقة الكالم تداول فيه يتم فريقين، أو شخصين بين حديث» :  وهوالحوار  -0

، ويشترك الحوار مع المناجاة في كون الحديث فيهما يكون بين طرفين (4)«متكافئة

فأكثر، ويختلف عنه في كون الحوار يكون في الغالب األعم بخالف المناجاة علنيًّا ، 

إسرائيل مع قومه، وغير كما في حوار موسى مع فرعون وملئه، وحوار مؤمن بني 

 .(5)ذلك

  

                                                           
هـ(، تحقيق: د.عبد 1114، لمحمد بن علي الشوكاني )تالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح: انظر( 1)

 (.771/  1الرحمن عميرة، دار الوفاء، )

 (.050-050/  1) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: انظر( 1)

بيروت،  –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  ، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق :تهذيب اللغة: انظر( 0)

 (.050/  1) والجامع ألحكام القرآن للقرطبي(، 11/100م، )1441الطبعة : األولى، 

 (.11م، )ص1957-هـ 1047، إعداد الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الطبعة الثانية، في أصول الحوار( 0)

 (.00-15(، وسورة غافر اآليات )117 -140( كما في سورة األعراف اآليات )1)

 ثانيا: األلفاظ ذات الصلة:      
 متعددة تتقارب في المعنى مع النجوى وهي:هناك ألفاظ 

ر -1 ، ومع أن أهل اللغة يفسرون النجوى (1): وهو ما يكتم، وهو أيضا خالف اإلعالنالسِّ

ر، إال أن بعضهم يميز بينهما، فالنجوى:  هب ُتناجي الذي الخفي للكالم اسم بالسِّ

 عليه تنطوي ما السر:»، وبعبارة أخرى (2)النفس في الشيء إخفاء والسر: صاحبك،

 ما السر:»، وقيل: (3)«بينهم فيما بعًضا بعضهم فيه يفاوض ما والنجوى: صدورهم،

 .(4)«بينهم فيما به تكلموا ما والنجوى: مكان، في غيره أو به نفسه الرجل حّدث

رار -1 رار: الصوت المنخفض حتى ال (5): فسر غير واحد النجوى بأنها السرارالسِّ ، والسِّ

، والسرار وإن كان أقرب للنجوى من السر بحكم أن فيه كالًما إال أنه  يظهر (6)يكاد يسمع

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد نعيم 517، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )توالقاموس المحيط(، 0/100للجوهري ) الصحاح: انظر( 1)

، للفيومي، المكتبة العلمية، والمصباح المنير(، 041م، )ص 1441-هـ1011العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

 (. 100بيروت، )ص 

 1017 - 1040الكويت، الطبعة الثانية، ) من  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دار السالسل  وعة الفقهية الكويتية،الموس( 1)

 (.1/157هـ(، )

الطبعة  بيروت،، –هـ دار الكتب العلمية 140=تفسير الرازي، لإلمام محمد بن عمر الرازي فخر الدين )المتوفى مفاتيح الغيب( 0)

 (.11/111م، )1444 -هـ 1011األولى، 

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار 554، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت بعداللباب في علوم الكتاب( 0)

 (.191-191/  17م، )1995-هـ1019الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب 171الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى : ، ألبي محمد عبد غريب القرآن: انظر( 1)

 (.159/  17(، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي)017م، )ص  1975 -هـ  1095العلمية 

الكريم إبراهيم هـ(، تحقيق : عبد 055، لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، أبي سليمان )المتوفى غريب الحديث: انظر( 1)

، ألبي السعادات المبارك بن والنهاية في غريب الحديث واألثر(؛ 110/  1هـ، )1041مكة المكرمة ،  -العزباوي،  جامعة أم القرى 

 (.011هـ،  )ص 1011محمد الجزري ابن األثير، تحقيق: علي بن حسين الحلبي، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة األولى، 
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، (1)َنْجَوى وهم ، َنْجَوى هو:  فيقال يوصف بها، أي: جماعة يتناجون، فأصل النجوى المصدر وقد

 .(2)ومنه ما في هذه اآلية، فقد وصفهم بأنهم نجوى كما يقال قوم رضًى وعدل

 بها حديث النفس:النجوى مراًدا  -3

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: 

، فمما ورد من تفسيرها [14المجادلة:سورة ]  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

فيلقي في قلب المسلم ما يحدث في نفسه ما يحزنه،  (3)أن المراد بالنجوى هنا: وسوسة الشيطان

 ماله، وأ نفسه، في شيء من يفزعه ما منامه في لإلنسان يصور الشيطان فإن» يقول ابن عثيمين 

ۉ ې ) :تعالى  الله قال كما المؤمنين إحزان يحب الشيطان ألن مجتمعه؛ في أو أهله، في أو

 .(4)«[14المجادلة:]سورة   (ې ې ې ى ى

 

 

                                                           
: المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني أبي القاسم، تحقيق : صفوان انظر( 1)

(، وتاج العروس من جواهر القاموس، ألبي الفيض 907هـ. )ص 1011دمشق ـ بيروت،  -عدنان داودي، دار العلم الدار الشامية

بيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، )  (.04/  04محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ، الملّقب بمرتضى الزَّ

: محمد سالم هاشم، دار الكتب هـ(،تحقيق701: التسهيل لعلوم التنزيل، ألبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )تانظر( 1)

(، والجواهر الحسان في تفسير القرآن =تفسير الثعالبي، لعبد الرحمن 07/ 1م، )1991-هـ1011العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(، واللباب في علوم الكتاب 010/  1بيروت، ) –هـ(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 571بن محمد بن مخلوف الثعالبي )المتوفى 

(11/179 .) 

 (.101/  10للطبري ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

هـ(، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 1011( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى : 0)

 (.019/  1هـ، ) 1010دار الثريا، الطبعة  األخيرة،  -إبراهيم السليمان، دار الوطن 

 ثالثا: استعماالت النجوى في القرآن:      
 تنوعت استعماالت النجوى في القرآن فجاءت للمعاني اآلتية:

 النجوى بمعنى إسرار الحديث: -1

وردت النجوى مراًدا بها الحديث الذي يخفيه المتحدث به عن غير المخاطب أو المخاطبين 

 (1)سبيل المثال ما ورد من تناجي السحرة عن موسى وهارون عليهما السالم به في آيات، منها على

 ، قال ابن[0ألنبياء:ا]سورة ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )في قول الله تعالى: 

 عليه يطلع ال رأي عن ليصدروا سرا؛ وتحادثوا اختلوا أي: السري، الحديث: النجوى»عاشور:  

وا » لـ معموال النجوى فجْعل غيرهم،  ماك سرهم، أسروا: قيل كأنه الكتمان، في المبالغة يفيد «َأَسرُّ

 معهم تركيش ال خاصة طائفة بين النجوى أن المقتضي «بينهم» :قوله مبالغة شاعر، وزاده شعر: يقال

 . (2)«غيرهم فيها

 النجوى بمعنى القوم المتناجين: -2

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) جاء ذلك مثال في قول الله سبحانه وتعالى:

 (ۈئ ېئ ېئ)، فقوله سبحانه: [07اإلسراء:سورة ]  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

                                                           
هـ(، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، 114، ألبي الحسن مقاتل بن سليمان )ت بعد تفسير مقاتل بن سليمان: انظر( 1)

بري جرير الط=تفسير الطبري، ألبي جعفر محمد بن وجامع البيان في تأويل القرآن(، 000/  1م،  )1440-هـ1010الطبعة األولى، 

إرشاد العقل (، و 017/  15م، )1444-هـ1014هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 014)ت

 (.1/11) السليم إلى مزايا القرآن الكريم ألبي السعود

بن محمد المختار الشنقيطي  : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمينانظر(، و11/101( التحرير والتنوير )1)

 (.100/  0م، )1991-هـ1011هـ(، دار الفكر، بيروت، 1090)ت
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

، (1)َنْجَوى وهم ، َنْجَوى هو:  فيقال يوصف بها، أي: جماعة يتناجون، فأصل النجوى المصدر وقد

 .(2)ومنه ما في هذه اآلية، فقد وصفهم بأنهم نجوى كما يقال قوم رضًى وعدل

 بها حديث النفس:النجوى مراًدا  -3

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: 

، فمما ورد من تفسيرها [14المجادلة:سورة ]  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

فيلقي في قلب المسلم ما يحدث في نفسه ما يحزنه،  (3)أن المراد بالنجوى هنا: وسوسة الشيطان

 ماله، وأ نفسه، في شيء من يفزعه ما منامه في لإلنسان يصور الشيطان فإن» يقول ابن عثيمين 

ۉ ې ) :تعالى  الله قال كما المؤمنين إحزان يحب الشيطان ألن مجتمعه؛ في أو أهله، في أو

 .(4)«[14المجادلة:]سورة   (ې ې ې ى ى

 

 

                                                           
: المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني أبي القاسم، تحقيق : صفوان انظر( 1)

(، وتاج العروس من جواهر القاموس، ألبي الفيض 907هـ. )ص 1011دمشق ـ بيروت،  -عدنان داودي، دار العلم الدار الشامية

بيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، )  (.04/  04محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ، الملّقب بمرتضى الزَّ

: محمد سالم هاشم، دار الكتب هـ(،تحقيق701: التسهيل لعلوم التنزيل، ألبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )تانظر( 1)

(، والجواهر الحسان في تفسير القرآن =تفسير الثعالبي، لعبد الرحمن 07/ 1م، )1991-هـ1011العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(، واللباب في علوم الكتاب 010/  1بيروت، ) –هـ(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 571بن محمد بن مخلوف الثعالبي )المتوفى 

(11/179 .) 

 (.101/  10للطبري ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

هـ(، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 1011( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى : 0)

 (.019/  1هـ، ) 1010دار الثريا، الطبعة  األخيرة،  -إبراهيم السليمان، دار الوطن 

 ثالثا: استعماالت النجوى في القرآن:      
 تنوعت استعماالت النجوى في القرآن فجاءت للمعاني اآلتية:

 النجوى بمعنى إسرار الحديث: -1

وردت النجوى مراًدا بها الحديث الذي يخفيه المتحدث به عن غير المخاطب أو المخاطبين 

 (1)سبيل المثال ما ورد من تناجي السحرة عن موسى وهارون عليهما السالم به في آيات، منها على

 ، قال ابن[0ألنبياء:ا]سورة ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )في قول الله تعالى: 

 عليه يطلع ال رأي عن ليصدروا سرا؛ وتحادثوا اختلوا أي: السري، الحديث: النجوى»عاشور:  

وا » لـ معموال النجوى فجْعل غيرهم،  ماك سرهم، أسروا: قيل كأنه الكتمان، في المبالغة يفيد «َأَسرُّ

 معهم تركيش ال خاصة طائفة بين النجوى أن المقتضي «بينهم» :قوله مبالغة شاعر، وزاده شعر: يقال

 . (2)«غيرهم فيها

 النجوى بمعنى القوم المتناجين: -2

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) جاء ذلك مثال في قول الله سبحانه وتعالى:

 (ۈئ ېئ ېئ)، فقوله سبحانه: [07اإلسراء:سورة ]  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

                                                           
هـ(، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، 114، ألبي الحسن مقاتل بن سليمان )ت بعد تفسير مقاتل بن سليمان: انظر( 1)

بري جرير الط=تفسير الطبري، ألبي جعفر محمد بن وجامع البيان في تأويل القرآن(، 000/  1م،  )1440-هـ1010الطبعة األولى، 

إرشاد العقل (، و 017/  15م، )1444-هـ1014هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 014)ت

 (.1/11) السليم إلى مزايا القرآن الكريم ألبي السعود

بن محمد المختار الشنقيطي  : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمينانظر(، و11/101( التحرير والتنوير )1)

 (.100/  0م، )1991-هـ1011هـ(، دار الفكر، بيروت، 1090)ت
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ا، وال شك أن اقتراف اإلثم بعد النهي عنه أعظم من الوقوع فيه عن النجوى يرجعون إليها مجددًّ 

 أواًل؛ ألن ابتداء النجوى كان إثًما لما اشتملت عليه من نوايا سيئة نحو النبي 

ومشاقة  والمسلمين، وأما عودتهم إليها بعد أن نهوا عنها فقد زادوا بها تمرًدا على النبي 

التي تفيد  (ڑ)السيما عند تكرر العْود منهم الذي تدل عليه صيغة المضارع ، (1)لمسلمينل

 .(2)تجدد الفعل منهم حين يخلو بعضهم ببعض

بعد نهيهم عن المناجاة  همأي أن (ک ک گ گ گ)قوله سبحانه: و

، (3)بحضرة المسلمين كانوا يرجعون إليها فيتناجون باإلثم أي بالمعصية، وبالعدوان الذي هو الظلم

 وقيل: إن اإلثم هو ما يختص بهم، والعدوان ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول 

 .(4)ومخالفة أمره ونهيه، ومن ذلك ما ُيِصرون عليه ويتواصون به من التناجي بعد النهي

في اآلية؛ فقيل:  (ے ے)ـ اختلف في المراد ب (ھ ے ے)قوله سبحانه: و

بّي أُ  كعبد الله بن ،يا أيها الذين آمنوا بزعمهم فأقروا باللسان دون الجنان :الخطاب للمنافقين، أي

، (5)فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم بوصف الذين آمنوا ،بن أبي سرح وغيرهم وعبد الله بن سعد

                                                           
(؛ والتحرير والتنوير=تفسير ابن عاشور، لمحمد الطاهر بن محمد بن 1/00: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، )انظر( 1)

 (.15/11م، )1444-هـ1014هـ(، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى، 1090لتونسي )تعاشور ا

هـ(، تحقيق: 099: تفسير القرآن العزيز= تفسير ابن أبى زمنين، لإلمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين )تانظر( 1)

(؛ و 0/019م، )1441-هـ1010لحديثة، القاهرة، الطبعة األولى، حسن بن عكاشة ومحمد بن المصطفى الكنز، مكتبة الفاروق ا

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )5/119، ) ألبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

 (.0/019) (؛ وتفسير القرآن العزيز البن أبى زمنين،10/105: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، )انظر( 0)

هـ(، تحقيق: محمود حسن، دار 770: تفسير القرآن العظيم=تفسير ابن كثير، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )تانظر( 0)

 (.5/00م، )1990-هـ1010الفكر، 

 (.15/04)(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، 0/001: تفسير مقاتل بن سليمان، )انظر( 1)

 وبيان آثارها النجوى المذمومة:  األول المبحث
 

 :وبيان الحكمة من تحريمهاذم النجوى المطلب األول:       
 :ذم النجوىأوال: 

ذا الجانب هطمأنينة النفس اإلنسانية بقدر كبير من التشريعات التي تصون  جانَب  اإلسالمُ  خصَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) نهُيه عن النجوى، قال تعالى: من تلك التشريعاِت وعند المسلم، 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

]سورة   ( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

  .[14-7المجادلة: 

 ،فقد قيل: نزلت في اليهود، وقيل: في المنافقين (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)أما قوله تعالى: 

 .(1) اليهود والمنافقين :ناالمراد باآلية الصنفيقال: إن واألحسن أن 

وا هفهم بعد أن نُ  ،للداللة على التراخي« ثم»العطف ب  (ژ ڑ ڑ ک ک   )قوله سبحانه: و

                                                           
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق 114: معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغوي، ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )تانظر( 1)

(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي الكلبي 1/01هـ، )1014المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

السليم إلى مزايا القرآن الكريم=تفسير أبي السعود، لمحمد بن محمد العمادي أبي السعود  (؛ وإرشاد العقل1/011هـ(، )701)ت

 (.5/119هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )951)ت
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

ا، وال شك أن اقتراف اإلثم بعد النهي عنه أعظم من الوقوع فيه عن النجوى يرجعون إليها مجددًّ 

 أواًل؛ ألن ابتداء النجوى كان إثًما لما اشتملت عليه من نوايا سيئة نحو النبي 

ومشاقة  والمسلمين، وأما عودتهم إليها بعد أن نهوا عنها فقد زادوا بها تمرًدا على النبي 

التي تفيد  (ڑ)السيما عند تكرر العْود منهم الذي تدل عليه صيغة المضارع ، (1)لمسلمينل

 .(2)تجدد الفعل منهم حين يخلو بعضهم ببعض

بعد نهيهم عن المناجاة  همأي أن (ک ک گ گ گ)قوله سبحانه: و

، (3)بحضرة المسلمين كانوا يرجعون إليها فيتناجون باإلثم أي بالمعصية، وبالعدوان الذي هو الظلم

 وقيل: إن اإلثم هو ما يختص بهم، والعدوان ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول 

 .(4)ومخالفة أمره ونهيه، ومن ذلك ما ُيِصرون عليه ويتواصون به من التناجي بعد النهي

في اآلية؛ فقيل:  (ے ے)ـ اختلف في المراد ب (ھ ے ے)قوله سبحانه: و

بّي أُ  كعبد الله بن ،يا أيها الذين آمنوا بزعمهم فأقروا باللسان دون الجنان :الخطاب للمنافقين، أي

، (5)فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم بوصف الذين آمنوا ،بن أبي سرح وغيرهم وعبد الله بن سعد

                                                           
(؛ والتحرير والتنوير=تفسير ابن عاشور، لمحمد الطاهر بن محمد بن 1/00: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، )انظر( 1)

 (.15/11م، )1444-هـ1014هـ(، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى، 1090لتونسي )تعاشور ا

هـ(، تحقيق: 099: تفسير القرآن العزيز= تفسير ابن أبى زمنين، لإلمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين )تانظر( 1)

(؛ و 0/019م، )1441-هـ1010لحديثة، القاهرة، الطبعة األولى، حسن بن عكاشة ومحمد بن المصطفى الكنز، مكتبة الفاروق ا

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )5/119، ) ألبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

 (.0/019) (؛ وتفسير القرآن العزيز البن أبى زمنين،10/105: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، )انظر( 0)

هـ(، تحقيق: محمود حسن، دار 770: تفسير القرآن العظيم=تفسير ابن كثير، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )تانظر( 0)

 (.5/00م، )1990-هـ1010الفكر، 

 (.15/04)(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، 0/001: تفسير مقاتل بن سليمان، )انظر( 1)

 وبيان آثارها النجوى المذمومة:  األول المبحث
 

 :وبيان الحكمة من تحريمهاذم النجوى المطلب األول:       
 :ذم النجوىأوال: 

ذا الجانب هطمأنينة النفس اإلنسانية بقدر كبير من التشريعات التي تصون  جانَب  اإلسالمُ  خصَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) نهُيه عن النجوى، قال تعالى: من تلك التشريعاِت وعند المسلم، 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

]سورة   ( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

  .[14-7المجادلة: 

 ،فقد قيل: نزلت في اليهود، وقيل: في المنافقين (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)أما قوله تعالى: 

 .(1) اليهود والمنافقين :ناالمراد باآلية الصنفيقال: إن واألحسن أن 

وا هفهم بعد أن نُ  ،للداللة على التراخي« ثم»العطف ب  (ژ ڑ ڑ ک ک   )قوله سبحانه: و

                                                           
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق 114: معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغوي، ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )تانظر( 1)

(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي الكلبي 1/01هـ، )1014المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

السليم إلى مزايا القرآن الكريم=تفسير أبي السعود، لمحمد بن محمد العمادي أبي السعود  (؛ وإرشاد العقل1/011هـ(، )701)ت

 (.5/119هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )951)ت
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 . (1)[01الحجر:]سورة   (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)إلبليس: 

 

 الحكم المستخلص من اآليات السابقة:ثانيا: 

فأما اآلية األولى فوجه االستدالل منها أن قول  :دلت اآليات السابقة على النهي عن النجوى

 إلى كون النجوىإضافة ، (ڈ )فيه تصريح بفعل النهي  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)الله تعالى: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) :، وأما اآلية الثانية وهي قوله (2)فيها من شأن المنافقين

 .الناهية (فالنهي فيها جاء من جهة تضمنها أداة النهي )ال (ۇ ۇ

قال:  كما في حديث عبد الله بن مسعود  ،وقد جاءت السنة بالنهي كذلك عن النجوى

، (3)«فإن ذلك يحزنه ؛يتناجى اثنان دون صاحبهما إذا كنتم ثالثة فال»: قال رسول الله 

 .(4)فهذا الحديث خبر بمعنى النهي

                                                           
(؛ والتحرير والتنوير، البن 5/00(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير ، )17/191ع ألحكام القرآن للقرطبي، ): الجامانظر( 1)

 (.15/01عاشور، )

 (.0/110: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

 هـ(، في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 111( أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل )ت0)

هـ، كتاب 1011وسننه وأيامه=صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية(، الطبعة األولى، 

هـ(، في المسند 111(؛ ومسلم بن الحجاج القشيري )ت1155(، ح )1111االستئذان، باب ال يتناجى اثنان دون ثالث، )ص

=صحيح مسلم، عني به: أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار ول الله الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس

(؛ 1150(، ح )944م ، كتاب السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث دون رضاه، )ص1995-هـ1019الدولية، الرياض، 

 واللفظ لمسلم.

هـ ، 1079ـ(، دار المعرفة، بيروت، ه511: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )تانظر( 0)

(11/50.) 

لهم على  اترغيبً ؛ (1)الذين آمنوا بموسى صلوات الله وسالمه عليه  (ے ے)ـ وقيل: المراد ب

، وربما كان الخطاب للمؤمنين الخلص على وجه (2)عادة القرآن في تعقيب التخويف بالترغيب

 .(3)يحسن من التناجي وما يقبح منهاالتعليم لهم بما 

  .(4)إنما المناجاة من تزيين الشيطان وتسويله :أي (ۉ ې ې ې)قوله سبحانه: 

أن المسلمين كانوا يتوهمون إصابة المسلمين في  :المراد (ې ى ى)قوله تعالى: 

أنهم  ظنوا سراياهم إذا رأوا مناجاة المنافقين فيما بينهم، وإذا رأوهم يناجون النبي 

 .(5)ينتقصونهم عند النبي 

أن تناجي المنافقين لن يضر المسلمين إال  :أي (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )قوله سبحانه: 

إلى أن يتوكلوا عليه ويفّوضوا  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)ولذا دعاهم بقوله سبحانه:  ؛بمشيئة الله

ان الشيطأمرهم إليه في جميع شؤونهم، ويستعيذوا به من الشيطان ومن كل شر، فهو الذى سلط 

 ؛همولو شاء لصرفه عنه، ففي اآلية تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوس ،للعبد وامتحاًنا ابتالءً  ؛بالوساوس

فيزول بذلك ما يلحقهم من الحزن عند مشاهدة نجوى  ،ليطمئنوا بحفظ الله إياهم من ضر الشيطان

حانه يدل له قول الله سبكما  ،المنافقين؛ فمن توكل على الله واستعاذ به لم يضره شيء بإذن الله

                                                           
(؛ واللباب في علوم الكتاب، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت 17/190: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

م، 1995-هـ1019هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 554بعد

(15/109.) 

 (.01-15/04ن عاشور، ): التحرير والتنوير، البانظر( 1)

 (.15/04: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 0)

(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير 17/191(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي )0/001: تفسير مقاتل بن سليمان، )انظر( 0)

(5/00.) 

 (.17/191: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

 . (1)[01الحجر:]سورة   (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)إلبليس: 

 

 الحكم المستخلص من اآليات السابقة:ثانيا: 

فأما اآلية األولى فوجه االستدالل منها أن قول  :دلت اآليات السابقة على النهي عن النجوى

 إلى كون النجوىإضافة ، (ڈ )فيه تصريح بفعل النهي  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)الله تعالى: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) :، وأما اآلية الثانية وهي قوله (2)فيها من شأن المنافقين

 .الناهية (فالنهي فيها جاء من جهة تضمنها أداة النهي )ال (ۇ ۇ

قال:  كما في حديث عبد الله بن مسعود  ،وقد جاءت السنة بالنهي كذلك عن النجوى

، (3)«فإن ذلك يحزنه ؛يتناجى اثنان دون صاحبهما إذا كنتم ثالثة فال»: قال رسول الله 

 .(4)فهذا الحديث خبر بمعنى النهي

                                                           
(؛ والتحرير والتنوير، البن 5/00(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير ، )17/191ع ألحكام القرآن للقرطبي، ): الجامانظر( 1)

 (.15/01عاشور، )

 (.0/110: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

 هـ(، في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 111( أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل )ت0)

هـ، كتاب 1011وسننه وأيامه=صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية(، الطبعة األولى، 

هـ(، في المسند 111(؛ ومسلم بن الحجاج القشيري )ت1155(، ح )1111االستئذان، باب ال يتناجى اثنان دون ثالث، )ص

=صحيح مسلم، عني به: أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار ول الله الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس

(؛ 1150(، ح )944م ، كتاب السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث دون رضاه، )ص1995-هـ1019الدولية، الرياض، 

 واللفظ لمسلم.

هـ ، 1079ـ(، دار المعرفة، بيروت، ه511: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )تانظر( 0)

(11/50.) 

لهم على  اترغيبً ؛ (1)الذين آمنوا بموسى صلوات الله وسالمه عليه  (ے ے)ـ وقيل: المراد ب

، وربما كان الخطاب للمؤمنين الخلص على وجه (2)عادة القرآن في تعقيب التخويف بالترغيب

 .(3)يحسن من التناجي وما يقبح منهاالتعليم لهم بما 

  .(4)إنما المناجاة من تزيين الشيطان وتسويله :أي (ۉ ې ې ې)قوله سبحانه: 

أن المسلمين كانوا يتوهمون إصابة المسلمين في  :المراد (ې ى ى)قوله تعالى: 

أنهم  ظنوا سراياهم إذا رأوا مناجاة المنافقين فيما بينهم، وإذا رأوهم يناجون النبي 

 .(5)ينتقصونهم عند النبي 

أن تناجي المنافقين لن يضر المسلمين إال  :أي (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )قوله سبحانه: 

إلى أن يتوكلوا عليه ويفّوضوا  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)ولذا دعاهم بقوله سبحانه:  ؛بمشيئة الله

ان الشيطأمرهم إليه في جميع شؤونهم، ويستعيذوا به من الشيطان ومن كل شر، فهو الذى سلط 

 ؛همولو شاء لصرفه عنه، ففي اآلية تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوس ،للعبد وامتحاًنا ابتالءً  ؛بالوساوس

فيزول بذلك ما يلحقهم من الحزن عند مشاهدة نجوى  ،ليطمئنوا بحفظ الله إياهم من ضر الشيطان

حانه يدل له قول الله سبكما  ،المنافقين؛ فمن توكل على الله واستعاذ به لم يضره شيء بإذن الله

                                                           
(؛ واللباب في علوم الكتاب، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت 17/190: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

م، 1995-هـ1019هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 554بعد

(15/109.) 

 (.01-15/04ن عاشور، ): التحرير والتنوير، البانظر( 1)

 (.15/04: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 0)

(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير 17/191(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي )0/001: تفسير مقاتل بن سليمان، )انظر( 0)

(5/00.) 

 (.17/191: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)
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وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا خشي المتناجيان أن صاحبهما يظن أنهما يتحدثان في غدره 

النهي عند البعض  ، وُخصَّ (1)وإن أمنا كره في السفر والحضر ،في سفر أو حضر احرم عليهما كان

إن هذا  :بحال السفر أو حال عدم أمن الرجل فيها صاحبه؛ بأال يعرفه وال يثق به ويخشى غدره، وقيل

 .كان في بدء اإلسالم فلما فشا اإلسالم وآمن الناس زال هذا الحكم لزوال سببه كما تقدم

، ومما يدل لذلك ما جاء عن ابن (2)اء على عموم النهي جميع األحوال واألزمانوأكثر العلم

فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابًعا وأوقفه مع عبدالله  ،أنه كان يمشي مع عبدالله بن دينار عمر 

 . (3)كلم الرجليريثما  ؛بن دينار

وقد عد العلماء من النجوى الممنوعة حديث االثنين دون ثالث أو الجماعة دون الواحد بلغة 

 .(4)ال يعرفها

 وهذا حكم النجوى في األصل وسيأتي الكالم على ما استثني من هذا الحكم. 

 

 
                                                           

(؛ 10/010م، )1990هـ(، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 150: الذخيرة، ألحمد بن إدريس القرافي )تانظر( 1)

هـ(، تحقيق: عبدالوراث علي، دار الكتب 1111والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لمحمد بن غنيم النفراوي )ت

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )1/101م، )1997-هـ 1015ى، العلمية، بيروت، الطبعة األول

، هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط011: شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي )تانظر( 1)

(؛ وإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض بن 1/01م، )1990-هـ1011مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

(؛ 7/54م، )1995-هـ1019هـ(، تحقيق: د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى، 100موسى بن عياض )ت

(؛ واآلداب الشرعية والمنح المرعية، ألبي عبد الله محمد بن مفلح 10/117والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  للنووي، )

 (.1/111م، )1999-هـ1019هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 710المقدسي )ت

 (.1/005: أحكام القرآن، البن العربي، )انظر( 0)

 (.1/101: الفواكه الدواني، للنفراوي، )انظر( 0)

ألن النهي عند ؛ (1)وهذا النهي المستفاد من األدلة السابقة محمول على التحريم عند األكثرين

، وألن النجوى تحزن المتناَجى دونه (2)التجرد من القرائن يفيد التحريم في رأي جمهور األصوليين

ک ک ): لقول الله تعالى؛ (3)تلحق به ضرًرا وأذى، واإلضرار واألذى ال يحالنف

، [15األحزاب:]سورة  (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

  .(4)«ال ضرر وال ضرار»: وقول النبي 

                                                           
هـ(، دار 171: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج= شرح النووي على مسلم، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي )تانظر( 1)

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )10/117هـ، )1091إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

(؛ والبرهان 000، 117هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، )ص140: الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي )تانظر( 1)

هـ(، تحقيق: د.عبد العظيم الديب، مكتبة الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 075في أصول الفقه، لعبد الملك بن عبد الله الجويني )ت

ول الفقه، آلل تيمية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، (؛ والمسودة في أص1/199هـ، )1015

هـ(، باعتناء مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، دار 150(؛ وشرح تنقيح الفصول، ألحمد ابن إدريس القرافي )ت70)ص

د الفتوحي المعروف بابن النجار (؛ و شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحم100م، )ص1440-هـ1010الفكر، بيروت، 

 (.0/50م، )1997-هـ1015هـ(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 971)ت

(؛ والتحرير والتنوير، 1/115هـ(، دار الكتب العلمية، )100: أحكام القرآن، لمحمد بن عبد الله األندلسي ابن العربي )تانظر( 0)

 (.15/17ن عاشور، )الب

هـ(، في الموطأ، رواية يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 179( أخرجه مالك بن أنس أبي عبدالله األصبحي )ت0)

(؛ وأحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد 1019(، ح )1/701إحياء التراث العربي، مصر، كتاب األقضية، باب القضاء في المرافق، )

م،  1441-هـ 1011هـ(، في المسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 101الله )ت 

األردن، وبيت  -هـ(، في السنن، عني بها: فريق بيت األفكار الدولية170(؛ وابن ماجه محمد بن يزيد )ت1511(، ح )1/11)

(، 111، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، )صم1999-هـ1014الرياض، طبعة خاصة،  -األفكار الدولية 

أحد »(؛ وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة من طرق لم تخل من مقال، وحسنه ابن الصالح، وقال أبو داود: 1001ح)

ي حفص عمر ن الملقن أب: خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، البانظر«. األحاديث التي يدور عليها الفقه

(؛ والهداية في تخريج 1/005هـ، )1014هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 540بن علي )ت

هـ(، تحقيق: عدنان شاّلق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 1054أحاديث البداية، ألحمد بن محمد الصديق الغماري )ت

 (.10-5/14) م،1957-هـ1047
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا خشي المتناجيان أن صاحبهما يظن أنهما يتحدثان في غدره 

النهي عند البعض  ، وُخصَّ (1)وإن أمنا كره في السفر والحضر ،في سفر أو حضر احرم عليهما كان

إن هذا  :بحال السفر أو حال عدم أمن الرجل فيها صاحبه؛ بأال يعرفه وال يثق به ويخشى غدره، وقيل

 .كان في بدء اإلسالم فلما فشا اإلسالم وآمن الناس زال هذا الحكم لزوال سببه كما تقدم

، ومما يدل لذلك ما جاء عن ابن (2)اء على عموم النهي جميع األحوال واألزمانوأكثر العلم

فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابًعا وأوقفه مع عبدالله  ،أنه كان يمشي مع عبدالله بن دينار عمر 

 . (3)كلم الرجليريثما  ؛بن دينار

وقد عد العلماء من النجوى الممنوعة حديث االثنين دون ثالث أو الجماعة دون الواحد بلغة 

 .(4)ال يعرفها

 وهذا حكم النجوى في األصل وسيأتي الكالم على ما استثني من هذا الحكم. 

 

 
                                                           

(؛ 10/010م، )1990هـ(، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 150: الذخيرة، ألحمد بن إدريس القرافي )تانظر( 1)

هـ(، تحقيق: عبدالوراث علي، دار الكتب 1111والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لمحمد بن غنيم النفراوي )ت

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )1/101م، )1997-هـ 1015ى، العلمية، بيروت، الطبعة األول

، هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط011: شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي )تانظر( 1)

(؛ وإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض بن 1/01م، )1990-هـ1011مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

(؛ 7/54م، )1995-هـ1019هـ(، تحقيق: د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى، 100موسى بن عياض )ت

(؛ واآلداب الشرعية والمنح المرعية، ألبي عبد الله محمد بن مفلح 10/117والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  للنووي، )

 (.1/111م، )1999-هـ1019هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 710المقدسي )ت

 (.1/005: أحكام القرآن، البن العربي، )انظر( 0)

 (.1/101: الفواكه الدواني، للنفراوي، )انظر( 0)

ألن النهي عند ؛ (1)وهذا النهي المستفاد من األدلة السابقة محمول على التحريم عند األكثرين

، وألن النجوى تحزن المتناَجى دونه (2)التجرد من القرائن يفيد التحريم في رأي جمهور األصوليين

ک ک ): لقول الله تعالى؛ (3)تلحق به ضرًرا وأذى، واإلضرار واألذى ال يحالنف

، [15األحزاب:]سورة  (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

  .(4)«ال ضرر وال ضرار»: وقول النبي 

                                                           
هـ(، دار 171: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج= شرح النووي على مسلم، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي )تانظر( 1)

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )10/117هـ، )1091إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

(؛ والبرهان 000، 117هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، )ص140: الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي )تانظر( 1)

هـ(، تحقيق: د.عبد العظيم الديب، مكتبة الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 075في أصول الفقه، لعبد الملك بن عبد الله الجويني )ت

ول الفقه، آلل تيمية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، (؛ والمسودة في أص1/199هـ، )1015

هـ(، باعتناء مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، دار 150(؛ وشرح تنقيح الفصول، ألحمد ابن إدريس القرافي )ت70)ص

د الفتوحي المعروف بابن النجار (؛ و شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحم100م، )ص1440-هـ1010الفكر، بيروت، 

 (.0/50م، )1997-هـ1015هـ(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 971)ت

(؛ والتحرير والتنوير، 1/115هـ(، دار الكتب العلمية، )100: أحكام القرآن، لمحمد بن عبد الله األندلسي ابن العربي )تانظر( 0)

 (.15/17ن عاشور، )الب

هـ(، في الموطأ، رواية يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 179( أخرجه مالك بن أنس أبي عبدالله األصبحي )ت0)

(؛ وأحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد 1019(، ح )1/701إحياء التراث العربي، مصر، كتاب األقضية، باب القضاء في المرافق، )

م،  1441-هـ 1011هـ(، في المسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 101الله )ت 

األردن، وبيت  -هـ(، في السنن، عني بها: فريق بيت األفكار الدولية170(؛ وابن ماجه محمد بن يزيد )ت1511(، ح )1/11)

(، 111، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، )صم1999-هـ1014الرياض، طبعة خاصة،  -األفكار الدولية 

أحد »(؛ وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة من طرق لم تخل من مقال، وحسنه ابن الصالح، وقال أبو داود: 1001ح)

ي حفص عمر ن الملقن أب: خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، البانظر«. األحاديث التي يدور عليها الفقه

(؛ والهداية في تخريج 1/005هـ، )1014هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 540بن علي )ت

هـ(، تحقيق: عدنان شاّلق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 1054أحاديث البداية، ألحمد بن محمد الصديق الغماري )ت

 (.10-5/14) م،1957-هـ1047
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 :آثار النجوى على الفرد والمجتمع المطلب الثاني:       
والبعد عن كل ما من شأنه إيذاؤه أو انتقاصه،  ،احترام الجليسمن اآلداب اإلسالمية الرفيعة 

حتى يجلس  جليسي؛ الذي يتخطى الناَس  الناس عليَّ  أكرمُ »يقول:  حتى كان ابن عباس 

، (1)«إن الذباب يقع عليه فيؤذيني» :، وفي رواية«أال يقع الذباب على وجهه لفعلُت  ، لو استطعُت إليَّ 

 .ه فرّباهم على اإلحسان إلى بعضهمأتباعَ  ب اإلسالمُ هكذا أدَّ 

ئة لما يترتب عليها من آثار سي ؛ومراعاة لتلك اآلداب حّرمت الشريعة اإلسالمية النجوى المريبة

تدخل الدخن على نقاوة المجتمع، وتنشر فيه الكراهية على الفرد والمجتمع؛ فالنجوى من شأنها أن 

 ُيتناجى دونهم من سوء ظن بالمتناجين، فتفت تلكوالبغضاء والفرقة جراء ما تثيره في نفوس من 

النجوى في تماسك المجتمع وتآلفه، وتنشر فيه سوء الظن، وتقطع عرى المودة والصلة بين 

ا فكانو ،ولذا كانت النجوى من آليات دّس المنافقين في وحدة المجتمع المسلم وقوته ؛(2)أفراده

ا إليهم بأن شًرا مستطيًرا وقع أو على وشك أن يقع، ليوحو ؛يتناجون فيما بينهم عند رؤية المسلمين

فيحز كل ذلك  ؛ليتوهم المسلمون أنهم ينتقصونهم عنده؛ ويفتعلون التناجي مع النبي 

 .في نفوسهم

 

 

 

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد 010: بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس، ليوسف بن عبد الله بن عبد البر )تانظر( 1)

 (.1/01مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، )

مختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن ، لعدد من ال: نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم انظر( 1)

(؛ وأدب المجالس، لمحمد بن صفوك العلي، مكتبة دار التراث اإلسالمي، 11/1199حميد، دار الوسيلة، جدة، الطبعة الرابعة، )

 (.04)ص

 :الحكمة من تحريم النجوىثالثا: 

 يأتي التحريم في المناهي المعللة إجمااًل إما لدفع مفسدة أو جلب مصلحة، والله 

وهو أن يستوي ظاهر  ،اإلخالص :أمر عباده بأمرين عظيمين: أحدهما» -كما يقول ابن العربي –

النصيحة لكتاب الله ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم، فالنجوى خالف  :المرء وباطنه، والثاني

لما فيها من اقتحام ما  ؛ فليس فيما ُحّرم منها نصح لله وال لرسوله ؛(1)«صلينهذين األ

لما يكون فيها  ؛، كذلك ليس فيها نصح لعامة المسلميننهى الله سبحانه ونهى رسوله 

 .من األذى لهم عبر ما تثيره في نفوس المسلمين من الشك والخوف

تعليًما للمسلمين وتربية لهم وتشريًعا منه سبحانه؛ فلذلك تكرر النهي عنها في القرآن الكريم 

متكلم لداللتها على ثقة ال ،فالقرآن يربي المسلم على التحلي بالصراحة لكونها من أفضل األخالق

برأيه، وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره، والنجوى عكس ذلك فهي مسارة تنم عن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )لغير، فذّمها الله سبحانه في قوله: ذمامة صاحبها أو إرادته السوء با

، ولذا ال ألن أغلبها تبييت لما ال يرضي الله ورسوله  ؛[110النساء:]سورة ( پ

، ولذا كانت من مطايا الشيطان في التكدير (2)تكون النجوى ُخلًقا غالًبا إال ألهل الرَيب والشبهات

لك المنزلة وأنه ليس بت ،غائلة له، أو اعتقاده التنقص منهعلى المسلم لتوهمه منها تبييت دسيسة أو 

وغيرها من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس التي  ،التي يشرك بها في الحديث في األمور العالية

 (3)تشعره بالمهانة والذلة

  

                                                           
 (.117-1/111( أحكام القرآن، البن العربي،  )1)

 (.110 -0/111: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

هـ(، المطبعة العلمية، حلب، 155: معالم السنن= شرح سنن أبي داود، ألبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي )تانظر( 0)

 (.17/191مع ألحكام القرآن للقرطبي، )(؛ والجا0/117م، )1901-هـ1011الطبعة األولى، 
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

 :آثار النجوى على الفرد والمجتمع المطلب الثاني:       
والبعد عن كل ما من شأنه إيذاؤه أو انتقاصه،  ،احترام الجليسمن اآلداب اإلسالمية الرفيعة 

حتى يجلس  جليسي؛ الذي يتخطى الناَس  الناس عليَّ  أكرمُ »يقول:  حتى كان ابن عباس 

، (1)«إن الذباب يقع عليه فيؤذيني» :، وفي رواية«أال يقع الذباب على وجهه لفعلُت  ، لو استطعُت إليَّ 

 .ه فرّباهم على اإلحسان إلى بعضهمأتباعَ  ب اإلسالمُ هكذا أدَّ 

ئة لما يترتب عليها من آثار سي ؛ومراعاة لتلك اآلداب حّرمت الشريعة اإلسالمية النجوى المريبة

تدخل الدخن على نقاوة المجتمع، وتنشر فيه الكراهية على الفرد والمجتمع؛ فالنجوى من شأنها أن 

 ُيتناجى دونهم من سوء ظن بالمتناجين، فتفت تلكوالبغضاء والفرقة جراء ما تثيره في نفوس من 

النجوى في تماسك المجتمع وتآلفه، وتنشر فيه سوء الظن، وتقطع عرى المودة والصلة بين 

ا فكانو ،ولذا كانت النجوى من آليات دّس المنافقين في وحدة المجتمع المسلم وقوته ؛(2)أفراده

ا إليهم بأن شًرا مستطيًرا وقع أو على وشك أن يقع، ليوحو ؛يتناجون فيما بينهم عند رؤية المسلمين

فيحز كل ذلك  ؛ليتوهم المسلمون أنهم ينتقصونهم عنده؛ ويفتعلون التناجي مع النبي 

 .في نفوسهم

 

 

 

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد 010: بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس، ليوسف بن عبد الله بن عبد البر )تانظر( 1)

 (.1/01مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، )

مختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن ، لعدد من ال: نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم انظر( 1)

(؛ وأدب المجالس، لمحمد بن صفوك العلي، مكتبة دار التراث اإلسالمي، 11/1199حميد، دار الوسيلة، جدة، الطبعة الرابعة، )

 (.04)ص

 :الحكمة من تحريم النجوىثالثا: 

 يأتي التحريم في المناهي المعللة إجمااًل إما لدفع مفسدة أو جلب مصلحة، والله 

وهو أن يستوي ظاهر  ،اإلخالص :أمر عباده بأمرين عظيمين: أحدهما» -كما يقول ابن العربي –

النصيحة لكتاب الله ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم، فالنجوى خالف  :المرء وباطنه، والثاني

لما فيها من اقتحام ما  ؛ فليس فيما ُحّرم منها نصح لله وال لرسوله ؛(1)«صلينهذين األ

لما يكون فيها  ؛، كذلك ليس فيها نصح لعامة المسلميننهى الله سبحانه ونهى رسوله 

 .من األذى لهم عبر ما تثيره في نفوس المسلمين من الشك والخوف

تعليًما للمسلمين وتربية لهم وتشريًعا منه سبحانه؛ فلذلك تكرر النهي عنها في القرآن الكريم 

متكلم لداللتها على ثقة ال ،فالقرآن يربي المسلم على التحلي بالصراحة لكونها من أفضل األخالق

برأيه، وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره، والنجوى عكس ذلك فهي مسارة تنم عن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )لغير، فذّمها الله سبحانه في قوله: ذمامة صاحبها أو إرادته السوء با

، ولذا ال ألن أغلبها تبييت لما ال يرضي الله ورسوله  ؛[110النساء:]سورة ( پ

، ولذا كانت من مطايا الشيطان في التكدير (2)تكون النجوى ُخلًقا غالًبا إال ألهل الرَيب والشبهات

لك المنزلة وأنه ليس بت ،غائلة له، أو اعتقاده التنقص منهعلى المسلم لتوهمه منها تبييت دسيسة أو 

وغيرها من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس التي  ،التي يشرك بها في الحديث في األمور العالية

 (3)تشعره بالمهانة والذلة

  

                                                           
 (.117-1/111( أحكام القرآن، البن العربي،  )1)

 (.110 -0/111: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

هـ(، المطبعة العلمية، حلب، 155: معالم السنن= شرح سنن أبي داود، ألبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي )تانظر( 0)

 (.17/191مع ألحكام القرآن للقرطبي، )(؛ والجا0/117م، )1901-هـ1011الطبعة األولى، 
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 :وفي االصطالح، (1)من االتقاء الذي هو الحجز بين الشيء وغيره لصونه :والتقوى في اللغة

، (3)فهي اسم جامع للعفاف عن جميع المحارم والمآثم ، (2)«تجنب القبيح خوًفا من الله»قيل إنها: 

 :إذ المراد بالتقوى في الطاعة ؛وهذا أقرب، (4)«وأداء ما افترض الله ،ترك ما حرم الله»وقيل التقوى: 

 .(5)الترك والحذر :اإلخالص، وفي المعصية

وفي تقديم الله سبحانه البر على التقوى إشارة إلى تقديم ما كان نفعه متعدًيا على ما كان النفع 

 فيه قاصًرا.

ولما يحقق  انه،فاآلية إًذا أتت لقصر التناجي بين المسلمين على طاعة الله وما يقربهم منه سبح

م من فرائضه واجتناب معاصيه، وما كان من شأنه أن ينشر الخير بينهم، هاتقاء سخطه بأداء ما كلَّف

ويبعدهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، وذلك من خالل تبادل الكلمات الطيبة لتكون نجواهم 

 .رسل هدى وخير، تعزز األمن والسالم، وتنير الطريق إلى البر والتقوى

لتذكيرهم بمصيرهم الحتمي إليه  (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)د ختمت اآلية بقوله سبحانه: وق

فيجزيهم على ما كان منهم من طاعة أو معصية، فإن من يستحضر ذلك لن يناجي أو يتحدث  ؛سبحانه

 .(6) إال بما يقربه من الله ويباعده من سخطه
                                                           

(؛ والقاموس 11/041هـ (، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، )711: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور )تانظر( 1)

 (.1000هـ(، )ص 517المحيط، للفيروز آبادي )ت

 (.199( التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، )ص 1)

 (.501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص 17/190: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 0)

 1041ي، بيروت، إلسالم( المطلع على أبواب الفقه، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير األدلبي، المكتب ا0)

 (.99م ، )ص 1951–هـ

هـ(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 511( التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )ت 1)

 (.94هـ، )ص1041األولى، 

= (؛ وتيسير الكريم 15/109البن عادل، )(؛ واللباب في علوم الكتاب، 10/101للطبري، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 :  النجوى المحمودة وضوابطهاالثاني المبحث
 

 عموما: والتقوى بالبر التناجي: األول المطلب      

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ے ے ۓ): يقول الله 

من سلوك المنافقين السيما في التناجي الذي من اآلية تحذر ، [9المجادلة: ]سورة  (ۆ ۆ ۈ

فإنه لما كان الناس ربما  ،شأنه أن يثير الريب والشكوك، ومع أن اآلية أتت بالنهي عن النجوى

 :النجوى احتاجوا ألن تكون بينهم أحاديث يخص بها بعضهم بعضا جاء اإلذن في نوع خاص من

ۆ ۆ )يشير إلى أنه ال ينبغي التناجي مطلقا، وقوله بعدها:  (ۓ ۓ) فقوله سبحانه:

 .إن كنتم متناجين ال محالة فليكن ذلك بالبر والتقوى :كأنه سبحانه يقول للمؤمنين (ۈ

ۆ ) فاآلية جاءت تعلم المؤمنين وترشدهم للنجوى بالبر والتقوى، واألمر في قوله سبحانه:

 .(ۓ ۓ) كما اقتضاه قوله تعالى:، (1)إلباحةل (ۆ ۈ

التوسع في فعل » :، والبر في االصطالح هو(2)اإلحسان والخير والفضل :ر بالكسر في اللغةوالبِ 

اسم جامع : فهو إًذا ضد اإلثم والعدوان، والبر، (3)«الخير والفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس

 .(4)المأمور بها في الدينلجميع أنواع الطاعات وأفعال الخير 

                                                           
 (.01-15/04: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

 (.1/00(؛ والمصباح المنير، للفيومي، )71بن األثير، )ص : النهاية في غريب الحديث واألثر، الانظر( 1)

( التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د.محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، 0)

 (.111هـ، )ص1014ودار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

(؛ 501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي )ص 17/190): الجامع ألحكام القرآن للقرطبي انظر( 0)

 (.15/01والتحرير والتنوير، البن عاشور )



221

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

 :وفي االصطالح، (1)من االتقاء الذي هو الحجز بين الشيء وغيره لصونه :والتقوى في اللغة

، (3)فهي اسم جامع للعفاف عن جميع المحارم والمآثم ، (2)«تجنب القبيح خوًفا من الله»قيل إنها: 

 :إذ المراد بالتقوى في الطاعة ؛وهذا أقرب، (4)«وأداء ما افترض الله ،ترك ما حرم الله»وقيل التقوى: 

 .(5)الترك والحذر :اإلخالص، وفي المعصية

وفي تقديم الله سبحانه البر على التقوى إشارة إلى تقديم ما كان نفعه متعدًيا على ما كان النفع 

 فيه قاصًرا.

ولما يحقق  انه،فاآلية إًذا أتت لقصر التناجي بين المسلمين على طاعة الله وما يقربهم منه سبح

م من فرائضه واجتناب معاصيه، وما كان من شأنه أن ينشر الخير بينهم، هاتقاء سخطه بأداء ما كلَّف

ويبعدهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، وذلك من خالل تبادل الكلمات الطيبة لتكون نجواهم 

 .رسل هدى وخير، تعزز األمن والسالم، وتنير الطريق إلى البر والتقوى

لتذكيرهم بمصيرهم الحتمي إليه  (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)د ختمت اآلية بقوله سبحانه: وق

فيجزيهم على ما كان منهم من طاعة أو معصية، فإن من يستحضر ذلك لن يناجي أو يتحدث  ؛سبحانه

 .(6) إال بما يقربه من الله ويباعده من سخطه
                                                           

(؛ والقاموس 11/041هـ (، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، )711: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور )تانظر( 1)

 (.1000هـ(، )ص 517المحيط، للفيروز آبادي )ت

 (.199( التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، )ص 1)

 (.501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص 17/190: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 0)

 1041ي، بيروت، إلسالم( المطلع على أبواب الفقه، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير األدلبي، المكتب ا0)

 (.99م ، )ص 1951–هـ

هـ(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 511( التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )ت 1)

 (.94هـ، )ص1041األولى، 

= (؛ وتيسير الكريم 15/109البن عادل، )(؛ واللباب في علوم الكتاب، 10/101للطبري، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 :  النجوى المحمودة وضوابطهاالثاني المبحث
 

 عموما: والتقوى بالبر التناجي: األول المطلب      

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ے ے ۓ): يقول الله 

من سلوك المنافقين السيما في التناجي الذي من اآلية تحذر ، [9المجادلة: ]سورة  (ۆ ۆ ۈ

فإنه لما كان الناس ربما  ،شأنه أن يثير الريب والشكوك، ومع أن اآلية أتت بالنهي عن النجوى

 :النجوى احتاجوا ألن تكون بينهم أحاديث يخص بها بعضهم بعضا جاء اإلذن في نوع خاص من

ۆ ۆ )يشير إلى أنه ال ينبغي التناجي مطلقا، وقوله بعدها:  (ۓ ۓ) فقوله سبحانه:

 .إن كنتم متناجين ال محالة فليكن ذلك بالبر والتقوى :كأنه سبحانه يقول للمؤمنين (ۈ

ۆ ) فاآلية جاءت تعلم المؤمنين وترشدهم للنجوى بالبر والتقوى، واألمر في قوله سبحانه:

 .(ۓ ۓ) كما اقتضاه قوله تعالى:، (1)إلباحةل (ۆ ۈ

التوسع في فعل » :، والبر في االصطالح هو(2)اإلحسان والخير والفضل :ر بالكسر في اللغةوالبِ 

اسم جامع : فهو إًذا ضد اإلثم والعدوان، والبر، (3)«الخير والفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس

 .(4)المأمور بها في الدينلجميع أنواع الطاعات وأفعال الخير 

                                                           
 (.01-15/04: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

 (.1/00(؛ والمصباح المنير، للفيومي، )71بن األثير، )ص : النهاية في غريب الحديث واألثر، الانظر( 1)

( التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د.محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، 0)

 (.111هـ، )ص1014ودار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

(؛ 501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي )ص 17/190): الجامع ألحكام القرآن للقرطبي انظر( 0)

 (.15/01والتحرير والتنوير، البن عاشور )



222

  .(1)«تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك

ن أو اإلصالح بين المتبايني» :وأما التناجي لإلصالح بين الناس فباب واسع كذلك، والمراد به

ليتراجعا إلى ما فيه األلفة واجتماع الكلمة، على ما أذن ؛ المختصمين، بما أباح الله اإلصالح بينهما

أفَضُل الصدقة إصالُح ذات »أنه قال:  ، وقد ورد في الحديث عن النبي (2)«الله وأمر به

أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صالح ذات أال »، وعن أبي الدرداء أنه قال: (3)«الَبين

 .(4)«البين

  

                                                           
هـ(، في السنن، تحقيق: أحمد 179)تمحمد بن عيسى  (؛ والترمذي10577(، ح )10/111( أخرجه اإلمام أحمد في المسند، )1)

(، وقال 1974(، ح )0/007التراث العربي، بيروت، كتاب البر والصلة، باب طالقة الوجه وحسن البشر، )شاكر وآخرين، دار إحياء 

هـ(، في صحيح سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، 1014حديث حسن؛ وصححه األلباني محمد ناصر الدين األلباني )ت

 (.1/017م، )1444-هـ1014الطبعة األولى، 

 (.9/141يل القرآن للطبري )(جامع البيان في تأو1)

في الجامع لشعب اإليمان، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد، مكتبة  هـ(،015أحمد بن الحسين )ت ( أخرجه البيهقي0)

م، كتاب الزهد وقصر األمل، باب 1440-هـ1010الرشد، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

 (.14151(، ح)10/004بين الناس، ) اإلصالح

محمد (؛ وصححه األلباني 011(، ح )109( أخرجه البخاري في األدب المفرد، كتاب الهجر والشحناء، باب الشحناء، )ص0)

(، ح 111م، )ص1997-هـ1015في صحيح األدب المفرد، مكتبة الدليل، السعودية، الطبعة الرابعة، هـ(، 1014ناصر الدين )ت

(019.) 

 البينبالصدقة والمعروف وإصالح ذات المطلب الثاني: التناجي       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): يقول الله 

]سورة  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

وقد تقّدم الكالم على صدر اآلية وبيان نفي الخيرية عن أكثر نجوى الناس، وأن مرد  ،[110النساء:

ت استثني ذلك إلى أن الغالب في عادة الناس أال يخفوا من حديثهم إال ما كان فيه إثم وشر، وإنما

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )لقول الله تعالى  ؛هذه األمور الثالثة ألن السر فيها أولى من الجهر

وفي اإلسرار باإلصالح بين الناس ، [171البقرة:]سورة   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ستر للخالف بينهم.

هو بيان وتفصيل لألمر  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وهذا االستثناء 

، فقد جاء األمر في اآلية باإلرشاد [9:المجادلة]سورة  (ۈۆ ۆ )الوارد في قوله سبحانه: 

إلى التناجي بالبر على وجه العموم، وجاء هنا التنصيص على ثالثة وجوه منه هي الصدقة واألمر 

إنه يعم  :إنه الفرض، وقيل :بالمعروف واإلصالح بين الناس، فأما الصدقة فبّينة، وأما المعروف فقيل

أن النبي  ، ويدل له حديث جابر بن عبد الله (1)وهو األصح ،ويأمر به ويرضاه هكل ما يحبه الل

  :كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن »وفي رواية: ، (2)«كل معروف صدقة»قال

                                                           
 (.501الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص=

(؛ ومجموع الفتاوى، ألحمد 1/050(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )9/141) للطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.7/111م، )1441-هـ 1011بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

(؛ ومسلم في صحيحه، 1411(، ح )1111قة، )ص( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب األدب، باب كل معروف صد1)

 (.1441(، ح )059كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، )ص
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

  .(1)«تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك

ن أو اإلصالح بين المتبايني» :وأما التناجي لإلصالح بين الناس فباب واسع كذلك، والمراد به

ليتراجعا إلى ما فيه األلفة واجتماع الكلمة، على ما أذن ؛ المختصمين، بما أباح الله اإلصالح بينهما

أفَضُل الصدقة إصالُح ذات »أنه قال:  ، وقد ورد في الحديث عن النبي (2)«الله وأمر به

أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صالح ذات أال »، وعن أبي الدرداء أنه قال: (3)«الَبين

 .(4)«البين

  

                                                           
هـ(، في السنن، تحقيق: أحمد 179)تمحمد بن عيسى  (؛ والترمذي10577(، ح )10/111( أخرجه اإلمام أحمد في المسند، )1)

(، وقال 1974(، ح )0/007التراث العربي، بيروت، كتاب البر والصلة، باب طالقة الوجه وحسن البشر، )شاكر وآخرين، دار إحياء 

هـ(، في صحيح سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، 1014حديث حسن؛ وصححه األلباني محمد ناصر الدين األلباني )ت

 (.1/017م، )1444-هـ1014الطبعة األولى، 

 (.9/141يل القرآن للطبري )(جامع البيان في تأو1)

في الجامع لشعب اإليمان، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد، مكتبة  هـ(،015أحمد بن الحسين )ت ( أخرجه البيهقي0)

م، كتاب الزهد وقصر األمل، باب 1440-هـ1010الرشد، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

 (.14151(، ح)10/004بين الناس، ) اإلصالح

محمد (؛ وصححه األلباني 011(، ح )109( أخرجه البخاري في األدب المفرد، كتاب الهجر والشحناء، باب الشحناء، )ص0)

(، ح 111م، )ص1997-هـ1015في صحيح األدب المفرد، مكتبة الدليل، السعودية، الطبعة الرابعة، هـ(، 1014ناصر الدين )ت

(019.) 

 البينبالصدقة والمعروف وإصالح ذات المطلب الثاني: التناجي       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): يقول الله 

]سورة  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

وقد تقّدم الكالم على صدر اآلية وبيان نفي الخيرية عن أكثر نجوى الناس، وأن مرد  ،[110النساء:

ت استثني ذلك إلى أن الغالب في عادة الناس أال يخفوا من حديثهم إال ما كان فيه إثم وشر، وإنما

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )لقول الله تعالى  ؛هذه األمور الثالثة ألن السر فيها أولى من الجهر

وفي اإلسرار باإلصالح بين الناس ، [171البقرة:]سورة   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ستر للخالف بينهم.

هو بيان وتفصيل لألمر  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وهذا االستثناء 

، فقد جاء األمر في اآلية باإلرشاد [9:المجادلة]سورة  (ۈۆ ۆ )الوارد في قوله سبحانه: 

إلى التناجي بالبر على وجه العموم، وجاء هنا التنصيص على ثالثة وجوه منه هي الصدقة واألمر 

إنه يعم  :إنه الفرض، وقيل :بالمعروف واإلصالح بين الناس، فأما الصدقة فبّينة، وأما المعروف فقيل

أن النبي  ، ويدل له حديث جابر بن عبد الله (1)وهو األصح ،ويأمر به ويرضاه هكل ما يحبه الل

  :كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن »وفي رواية: ، (2)«كل معروف صدقة»قال

                                                           
 (.501الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص=

(؛ ومجموع الفتاوى، ألحمد 1/050(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )9/141) للطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.7/111م، )1441-هـ 1011بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

(؛ ومسلم في صحيحه، 1411(، ح )1111قة، )ص( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب األدب، باب كل معروف صد1)

 (.1441(، ح )059كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، )ص
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 .(1)وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه

فإن دعت الحاجة لتناجي اثنين أو جماعة دون واحد فليستأذنوه، فإن  ،: إْذن المتناجى دونهثالًثا

 جاء في كما -فالعلة في منع النجوى خشية إحزانه  ،ألنه إذا أسقط حقه سقط ؛أذن جازت النجوى

 .(2)فانتفى التحريم ؛فإذا أذن دّل ذلك على انتفاء علة المنع -الحديث 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.17/191: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(؛ والثمر الداني 191-17/191الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )(؛ و1/009: أحكام القرآن، البن العربي، )انظر( 1)

(1/141.) 

 المحمودة:ضوابط النجوى المطلب الثالث:       
تقدم أن عالقة المسلمين مبينة على الصراحة والوضوح واالبتعاد عما يدفع للريبة وسوء الظن 

ديث دون غيره، كما ا بحواألوهام، لكن حاجة الناس مع ذلك ربما اقتضت أن يخص بعضهم بعًض 

 ]بحر الطويل[             قال الشاعر:

 هااعُ مَ ـكان عندي جِ  بعضٍ  على سرِّ    مهبعِض  عَ لِ طْ مُ  لسُت  ٍق دْ ِص  تيانِ وفِ 

 هاالعُ ـرام اطِّ ـى ال يُ وَ جْ نَ  عُ ـوموض  فارغ   من القلِب  ب  عْ رئ ِش ـام لكلِّ 

 الرجاَل  ايعْ أَ  رةٍ خْ إلى َص    همرُّ ــبالد وِس ـى في الَـّ ون شتلُّ ـظَ يَ 

 (1)هاداعُ انِص 

وقد راعت الشريعة هذا فأجازت من النجوى ما تدعو له الحاجة لصالح الحياة واستقامة  

 الحال، وجعلت لذلك ضوابط وآدابا نجملها فيما يأتي:

: لما تقدم من قول الله سبحانه ؛ال في اإلثم والعدوان ،: أن تكون النجوى في البر والتقوىأوال

]سورة  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈھ ے ے )

 .[9:المجادلة

ى لما رو ؛أال تكون النجوى دون منفرد، بل ينتظر به وجود غيره معه واحدا كان أو أكثر ثانيا:

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون »أنه قال:  عن النبي  عبدالله بن مسعود 

 ،النجوىضابط جواز فقد بّين الحديث ، (2)«من أجل أن ذلك يحزنه ؛اآلخر، حتى تختلطوا بالناس

                                                           
-هـ1095هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 011: األمالي في لغة العرب، ألبي علي القالي إسماعيل بن القاسم )تانظر( 1)

 (.1/179م، )1975

(، 1111( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب االستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمساّرة والمناجاة، )ص1)

 (.1150(، ح )599في صحيحه، كتاب السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه، )ص (؛ ومسلم1194ح )
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

 .(1)وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه

فإن دعت الحاجة لتناجي اثنين أو جماعة دون واحد فليستأذنوه، فإن  ،: إْذن المتناجى دونهثالًثا

 جاء في كما -فالعلة في منع النجوى خشية إحزانه  ،ألنه إذا أسقط حقه سقط ؛أذن جازت النجوى

 .(2)فانتفى التحريم ؛فإذا أذن دّل ذلك على انتفاء علة المنع -الحديث 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.17/191: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(؛ والثمر الداني 191-17/191الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )(؛ و1/009: أحكام القرآن، البن العربي، )انظر( 1)

(1/141.) 

 المحمودة:ضوابط النجوى المطلب الثالث:       
تقدم أن عالقة المسلمين مبينة على الصراحة والوضوح واالبتعاد عما يدفع للريبة وسوء الظن 

ديث دون غيره، كما ا بحواألوهام، لكن حاجة الناس مع ذلك ربما اقتضت أن يخص بعضهم بعًض 

 ]بحر الطويل[             قال الشاعر:

 هااعُ مَ ـكان عندي جِ  بعضٍ  على سرِّ    مهبعِض  عَ لِ طْ مُ  لسُت  ٍق دْ ِص  تيانِ وفِ 

 هاالعُ ـرام اطِّ ـى ال يُ وَ جْ نَ  عُ ـوموض  فارغ   من القلِب  ب  عْ رئ ِش ـام لكلِّ 

 الرجاَل  ايعْ أَ  رةٍ خْ إلى َص    همرُّ ــبالد وِس ـى في الَـّ ون شتلُّ ـظَ يَ 

 (1)هاداعُ انِص 

وقد راعت الشريعة هذا فأجازت من النجوى ما تدعو له الحاجة لصالح الحياة واستقامة  

 الحال، وجعلت لذلك ضوابط وآدابا نجملها فيما يأتي:

: لما تقدم من قول الله سبحانه ؛ال في اإلثم والعدوان ،: أن تكون النجوى في البر والتقوىأوال

]سورة  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈھ ے ے )

 .[9:المجادلة

ى لما رو ؛أال تكون النجوى دون منفرد، بل ينتظر به وجود غيره معه واحدا كان أو أكثر ثانيا:

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون »أنه قال:  عن النبي  عبدالله بن مسعود 

 ،النجوىضابط جواز فقد بّين الحديث ، (2)«من أجل أن ذلك يحزنه ؛اآلخر، حتى تختلطوا بالناس

                                                           
-هـ1095هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 011: األمالي في لغة العرب، ألبي علي القالي إسماعيل بن القاسم )تانظر( 1)

 (.1/179م، )1975

(، 1111( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب االستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمساّرة والمناجاة، )ص1)

 (.1150(، ح )599في صحيحه، كتاب السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه، )ص (؛ ومسلم1194ح )
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استعدادهم  لعدم فلّما فرض الله هذه الصدقة انتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي 

تقديمها، لكن فرض تلك الصدقة شق على أهل اإليمان، وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثير 

فجاء التخفيف فنسخ وجوب تلك الصدقة, ووسع الله عليهم ورخص لهم أن  ،منهم عن الصدقة

 .(1) (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) من غير تقديم صدقة بقوله تعالى: يناجوا النبي 

ة ساع :فقيل ،فقد اختلف في مدة العمل به قبل النسخ (2)واألمر بالصدقة وإن اتفق على نسخه

 .(4)، وأما ندب تلك الصدقة فلم ينقطع في حياة النبي (3)عشرة أيام :من نهار، وقيل

والذي يظهر لي: أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على : »يقول الطاهر بن عاشور 

وأسقطها عن الذين ال يجدون ما يتصدقون  ه قبل مناجاة الرسول من يجد ما يتصدق ب

، وكان المسلمون به. وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول 

عن أمور الدين كل يوم فشرع الله لهم هذه الصدقة  حريصين على سؤال رسول الله 

                                                           
(؛ والجامع ألحكام 7/151(؛ وأحكام القرآن، البن العربي، )111-10/105للطبري، ) مع البيان في تأويل القرآنجا: انظر( 1)

 (.15/105(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )17/041القرآن للقرطبي، )

حقيق: د.عبد الغفار البنداري، دار هـ(، ت011: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، البن حزم الظاهري علي بن أحمد )ت انظر( 1)

(؛ والناسخ والمنسوخ، لهبة الله بن سالمة المقري، تحقيق: زهير 19هـ، )ص 1041الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(؛ والناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن، 170هـ، )ص 1040الشاويش ومحمد كنعان، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

 -هـ 1049هـ(، تحقيق: د. حاتم الضامن، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، الطبعة األولى، 110شهاب الزهري )ت البن

هـ(، مكتبة ابن 1090(؛ ودفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي )ت11م، )ص1959

 (.101، )صم1991-هـ1017تيمية، القاهرة، الطبعة األولى، 

هـ(، 074(؛ وأحكام القرآن، ألحمد بن علي الرازي الجصاص )ت10/109للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

(؛ والدر المنثور في التفسير بالمأثور، لعبد 1/011هـ، )1041تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

(؛ 10/010م، )1440-هـ1010هـ(، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر، مصر، 911يوطي )تالرحمن بن أبي بكر الس

 (.11/7019والهداية إلى بلوغ النهاية، للصديق الغماري، )

 (.1/005هـ(، )1090(؛ وأضواء البيان،  للشنقيطي )ت15/09: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 0)

 النجوى في القرآن الكريم أمثلة من: المبحث الثالث
 

 المحمودة:النجوى المطلب األول:       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): قال تعالى

ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

، فأجاز الله [10-11المجادلة:]سورة ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 :أي –لكنه شرع لهم تقديم صدقة بين يدي تلك النجوى ، للمؤمنين مناجاة الرسول 

ولتكون نفوسهم المؤمنة أزكى  ،تأديًبا لهم وتعليًما، وتعظيًما للرسول  –قبلها بقليل 

 .(1)عند مالقاة النبي 

كما  ،بسبب كثرة مناجاة المسلمين له إن اآلية نزلت لرفع المشقة عن النبي  :وقيل

إن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله »أنه قال:  جاء عن ابن عباس 

 زلت إنها ن :وقيل«. فكفَّ كثير من الناس ،حتى شّقوا عليه فأنزل الله تعالى هذه اآلية

يناجونه، فظن  قد كان قوم من المسلمين يستخلون بالنبي ف ،لرفع المشقة عن المؤمنين

دقة  بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النَّجوى، فشق ذلك عليهم، فأمرهم الله تعالى بالصَّ

 .(2)عند النجوى ليقطعهم عن استخالئه

                                                           
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق غالب، دار 551: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، لبرهان الدين البقاعي إبراهيم بن عمر )ت انظر( 1)

(، 501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص 7/095م، )1991-هـ1011الكتب العلمية، بيروت، 

 (.15/09والتحرير والتنوير، البن عاشور، )

هـ(، تحقيق: السيد بن عبد 014: النكت والعيون=تفسير الماوردي، ألبي الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب )تانظر( 1)

(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن 17/041(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )1/090المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، )

 (.15/107عادل )
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

استعدادهم  لعدم فلّما فرض الله هذه الصدقة انتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي 

تقديمها، لكن فرض تلك الصدقة شق على أهل اإليمان، وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثير 

فجاء التخفيف فنسخ وجوب تلك الصدقة, ووسع الله عليهم ورخص لهم أن  ،منهم عن الصدقة

 .(1) (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) من غير تقديم صدقة بقوله تعالى: يناجوا النبي 

ة ساع :فقيل ،فقد اختلف في مدة العمل به قبل النسخ (2)واألمر بالصدقة وإن اتفق على نسخه

 .(4)، وأما ندب تلك الصدقة فلم ينقطع في حياة النبي (3)عشرة أيام :من نهار، وقيل

والذي يظهر لي: أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على : »يقول الطاهر بن عاشور 

وأسقطها عن الذين ال يجدون ما يتصدقون  ه قبل مناجاة الرسول من يجد ما يتصدق ب

، وكان المسلمون به. وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول 

عن أمور الدين كل يوم فشرع الله لهم هذه الصدقة  حريصين على سؤال رسول الله 

                                                           
(؛ والجامع ألحكام 7/151(؛ وأحكام القرآن، البن العربي، )111-10/105للطبري، ) مع البيان في تأويل القرآنجا: انظر( 1)

 (.15/105(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )17/041القرآن للقرطبي، )

حقيق: د.عبد الغفار البنداري، دار هـ(، ت011: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، البن حزم الظاهري علي بن أحمد )ت انظر( 1)

(؛ والناسخ والمنسوخ، لهبة الله بن سالمة المقري، تحقيق: زهير 19هـ، )ص 1041الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(؛ والناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن، 170هـ، )ص 1040الشاويش ومحمد كنعان، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

 -هـ 1049هـ(، تحقيق: د. حاتم الضامن، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، الطبعة األولى، 110شهاب الزهري )ت البن

هـ(، مكتبة ابن 1090(؛ ودفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي )ت11م، )ص1959

 (.101، )صم1991-هـ1017تيمية، القاهرة، الطبعة األولى، 

هـ(، 074(؛ وأحكام القرآن، ألحمد بن علي الرازي الجصاص )ت10/109للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

(؛ والدر المنثور في التفسير بالمأثور، لعبد 1/011هـ، )1041تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

(؛ 10/010م، )1440-هـ1010هـ(، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر، مصر، 911يوطي )تالرحمن بن أبي بكر الس

 (.11/7019والهداية إلى بلوغ النهاية، للصديق الغماري، )

 (.1/005هـ(، )1090(؛ وأضواء البيان،  للشنقيطي )ت15/09: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 0)

 النجوى في القرآن الكريم أمثلة من: المبحث الثالث
 

 المحمودة:النجوى المطلب األول:       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): قال تعالى

ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

، فأجاز الله [10-11المجادلة:]سورة ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 :أي –لكنه شرع لهم تقديم صدقة بين يدي تلك النجوى ، للمؤمنين مناجاة الرسول 

ولتكون نفوسهم المؤمنة أزكى  ،تأديًبا لهم وتعليًما، وتعظيًما للرسول  –قبلها بقليل 

 .(1)عند مالقاة النبي 

كما  ،بسبب كثرة مناجاة المسلمين له إن اآلية نزلت لرفع المشقة عن النبي  :وقيل

إن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله »أنه قال:  جاء عن ابن عباس 

 زلت إنها ن :وقيل«. فكفَّ كثير من الناس ،حتى شّقوا عليه فأنزل الله تعالى هذه اآلية

يناجونه، فظن  قد كان قوم من المسلمين يستخلون بالنبي ف ،لرفع المشقة عن المؤمنين

دقة  بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النَّجوى، فشق ذلك عليهم، فأمرهم الله تعالى بالصَّ

 .(2)عند النجوى ليقطعهم عن استخالئه

                                                           
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق غالب، دار 551: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، لبرهان الدين البقاعي إبراهيم بن عمر )ت انظر( 1)

(، 501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص 7/095م، )1991-هـ1011الكتب العلمية، بيروت، 

 (.15/09والتحرير والتنوير، البن عاشور، )

هـ(، تحقيق: السيد بن عبد 014: النكت والعيون=تفسير الماوردي، ألبي الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب )تانظر( 1)

(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن 17/041(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )1/090المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، )

 (.15/107عادل )
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فأسر بعضهم لبعض بالقول: ، (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

فإنه يدل على أن موعظة موسى لهم  (ې)، ويدل لهذا قوله سبحانه (1)ما هذا بقول ساحر

إن ما تناجوا به وما استقرت عليه آراؤهم بعد التشاور وتجاذب أطراف  :تركت أثًرا في بعضهم، وقيل

: الكالم هو دفع بعضهم بعضا إلى التآزر في مواجهته بقولهم عن موسى وأخيه هارون 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )

، وقد بّينت اآلية دافع مواجهة السحرة لموسى وهارون (2)(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

  من أن يصرَفا عنهم الناس ويستأثرا بصناعة السحر باعتبار ما يأتيانه سحًراوهو خوفهم، 

وبالتالي اضطرار السحرة للخروج من مصر بحًثا عمن يصدق ما يأتون به فيرفعهم ويغدق لهم العطاء 

  .(3)كما كان يفعل بهم فرعون

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )وفي قول بعضهم لبعض 

للطائفية؛ إذ إن لكل أمة منهًجا وعوائد وشرائع وأخالًقا وإذكاء ، إثارة للحمية  (ېئ ىئ

طلة ، وهذا دأب أعداء الحق يلجؤون في محاربته للدعوات البا(4)تتشبث بها وتأبى النيل منها

 كالعنصرية والطائفية ونحوها.

  

                                                           
 (.1/11، ) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم11/111(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )1/040)

واللباب في علوم (؛ 11/111(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )15/017للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.0/100هـ(، )1114(؛ وفتح القدير، للشوكاني )ت10/190الكتاب، البن عادل، )

(، وفتح القدير، 10/190(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )11/111: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )انظر( 1)

 (.1/11) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم0/100للشوكاني )

 (.11/101(، والتحرير والتنوير، البن عاشور، )0/011: النكت والعيون؛ للماوردي، )انظر( 0)

 (.11/101(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )195: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي، )ص انظر( 0)

أيامئذ كثيرين بالمدينة منهم أهل الصفة ومعظم كل يوم لنفع الفقراء نفًعا يومًيا، وكان الفقراء 

ويؤيد هذا ما ذكره الواحدي من أن اآلية نزلت  (1)« المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم

ومناجاته فكره الرسول ذلك  حين غلب أهل الِجدة الفقراء على مجالسة رسول الله 

ثم  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) فقراء فقال:فأمرهم الله بالصدقة عند المناجاة ووضع ذلك عن ال

 . (2)نسخ الله ذلك 

 

 المذمومة: النجوىلمطلب الثاني: ا      

 سحرة فرعون:تناجي  -1

تناجي سحرة  قصَّ  تناجي مشركي مكة لمواجهة دعوة محمد القرآن كما ذكر و

ے )فقال سبحانه عنهم:  ،ومبالغتهم في إخفاء تناجيهم فرعون في مواجهة موسى 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ے ۓ ۓ ڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
 .[10-14طه:]سورة  (حب

لئال يقف على ما يدبرونه من  ؛تداول الرأي بينهم  هكذا أخفى السحرة عن موسى 

لهم:  إن ما دفعهم إلى تناجيهم عظمة قول موسى  :لي؛ وق(3)فيدفعه كيفية معارضته 

                                                           
 (.15/09ر، )( التحرير والتنوير، البن عاشو1)

دمشق،  –هـ(، تحقيق: صفوت عدنان داودي، دار القلم015: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد الواحدي )تانظر( 1)

 (.1477م، )ص 1991-هـ1011بيروت، الطبعة األولى، –ودار الشامية 

تحقيق: د.محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت،  هـ( ،070: بحر العلوم، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )انظر( 0)
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

فأسر بعضهم لبعض بالقول: ، (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

فإنه يدل على أن موعظة موسى لهم  (ې)، ويدل لهذا قوله سبحانه (1)ما هذا بقول ساحر

إن ما تناجوا به وما استقرت عليه آراؤهم بعد التشاور وتجاذب أطراف  :تركت أثًرا في بعضهم، وقيل

: الكالم هو دفع بعضهم بعضا إلى التآزر في مواجهته بقولهم عن موسى وأخيه هارون 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )

، وقد بّينت اآلية دافع مواجهة السحرة لموسى وهارون (2)(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

  من أن يصرَفا عنهم الناس ويستأثرا بصناعة السحر باعتبار ما يأتيانه سحًراوهو خوفهم، 

وبالتالي اضطرار السحرة للخروج من مصر بحًثا عمن يصدق ما يأتون به فيرفعهم ويغدق لهم العطاء 

  .(3)كما كان يفعل بهم فرعون

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )وفي قول بعضهم لبعض 

للطائفية؛ إذ إن لكل أمة منهًجا وعوائد وشرائع وأخالًقا وإذكاء ، إثارة للحمية  (ېئ ىئ

طلة ، وهذا دأب أعداء الحق يلجؤون في محاربته للدعوات البا(4)تتشبث بها وتأبى النيل منها

 كالعنصرية والطائفية ونحوها.

  

                                                           
 (.1/11، ) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم11/111(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )1/040)

واللباب في علوم (؛ 11/111(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )15/017للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.0/100هـ(، )1114(؛ وفتح القدير، للشوكاني )ت10/190الكتاب، البن عادل، )

(، وفتح القدير، 10/190(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )11/111: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )انظر( 1)

 (.1/11) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم0/100للشوكاني )

 (.11/101(، والتحرير والتنوير، البن عاشور، )0/011: النكت والعيون؛ للماوردي، )انظر( 0)

 (.11/101(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )195: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي، )ص انظر( 0)

أيامئذ كثيرين بالمدينة منهم أهل الصفة ومعظم كل يوم لنفع الفقراء نفًعا يومًيا، وكان الفقراء 

ويؤيد هذا ما ذكره الواحدي من أن اآلية نزلت  (1)« المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم

ومناجاته فكره الرسول ذلك  حين غلب أهل الِجدة الفقراء على مجالسة رسول الله 

ثم  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) فقراء فقال:فأمرهم الله بالصدقة عند المناجاة ووضع ذلك عن ال

 . (2)نسخ الله ذلك 

 

 المذمومة: النجوىلمطلب الثاني: ا      

 سحرة فرعون:تناجي  -1

تناجي سحرة  قصَّ  تناجي مشركي مكة لمواجهة دعوة محمد القرآن كما ذكر و

ے )فقال سبحانه عنهم:  ،ومبالغتهم في إخفاء تناجيهم فرعون في مواجهة موسى 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ے ۓ ۓ ڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
 .[10-14طه:]سورة  (حب

لئال يقف على ما يدبرونه من  ؛تداول الرأي بينهم  هكذا أخفى السحرة عن موسى 

لهم:  إن ما دفعهم إلى تناجيهم عظمة قول موسى  :لي؛ وق(3)فيدفعه كيفية معارضته 

                                                           
 (.15/09ر، )( التحرير والتنوير، البن عاشو1)

دمشق،  –هـ(، تحقيق: صفوت عدنان داودي، دار القلم015: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد الواحدي )تانظر( 1)

 (.1477م، )ص 1991-هـ1011بيروت، الطبعة األولى، –ودار الشامية 

تحقيق: د.محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت،  هـ( ،070: بحر العلوم، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )انظر( 0)
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مخدوًعا صرفه عن الحق من كان بتعلم منهم على حد زعمهم، سموه مسحوًرا ألن السحر حيلة 

 . [59المؤمنون:]سورة  (جب حب)كما في قوله تعالى:  (1)وخديعة

  ولم يكن ما تمخضت عنه نجوى مشركي قريش منحصًرا في القول إن محمًدا 

إن ما يأتي به ال يعدو أن يكون أساطير األولين تعلمها  :إنه شاعر، وقالوا :بل لقد قال بعضهم ،ساحر

 .(2)نه كاهن، وغير ذلكإ وقالوا:من غيره، 

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيميحيخيجيُّ تعالى: قال 
 .[0األنبياء:]سورة   َّمئزئرئِّّٰ

إن معناه أن الذين أشركوا أخفوا مناجاتهم، وليس ذلك  :قيل (ٹ ٹ) فقوله سبحانه: 

بل لئال يفطن أحد أصال أنهم تناجوا؛  ،بمحتوى مناجاتهم فحسب حتى ال يعلم النبي 

لعلمهم بأن حجتهم واهية ال تنطلي إال على الدهماء من النساء، وإذا كانت المناجاة في األصل تكون 

 .، وربما كان إخفاؤها إلحكام التآمر فيها(3)في إخفائهاا فإن اإلسرار بها يعني المبالغة سرًّ 

وأن المراد أنهم أظهروا  ،فيستخدم في اإلخفاء واإلظهار :هو من األضداد «أسر»وقيل: إن فعل 

 .(4)ما تناجوا به بعد أن تشاوروا حوله وصدروا فيه عن رأي

                                                           
 (.1/059(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، )14/171)

(؛ والجامع ألحكام القرآن 0/071(؛ و معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )1/010: بحر العلوم، للسمرقندي، )انظر( 1)

 (.1/059(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، )14/171للقرطبي، )

(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، 0/001(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )14/171: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(10/97.) 

(، واللباب في علوم 11/119(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )0/150للبغوي ، ): معالم التنزيل في تفسير القرآن انظر( 0)

 (.0/100(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )10/009الكتاب، البن عادل، )

(؛ والمحرر الوجيز، البن عطية 0/007(؛ والنكت والعيون، للماوردي، )15/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

(0/94.) 

 :تناجي مشركي قريش بمكة -2

الغالب فيه أن يكون لتبييت إلحاق األذى باآلخرين على غير وجه الحق، فليس  لما كان التناجي

للنيل منه ومن دعوته، وقد سرد القرآن الكريم  غريبا أن يتكرر التناجي من أعداء النبي 

؛ فإنهم لّما لم تفلح أساليبهم في مناجاة من مشركي قريش لمواجهة دعوة النبي  ةعد

شاورون فيما يمكنهم فعله لينفروا الناس عن دعوته عن دعوته أخذوا يت ثنيه 

 ى:تعال الق منها: ،القرآن الكريم تناجيهم في ذلك في أكثر من موضع قص، وقد (1)ويشككوهم فيها

هلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغُّ 
 .[07اإلسراء:]سورة   َّحمجم

ا من ون سرًّ عيستم  وقد حكت اآلية اجتماع رؤساء مشركي قريش على النبي 

ال لطلب الهداية واالعتبار واالسترشاد بما فيه، بل للظفر بما يقدحون  ،قومهم لقراءته القرآن الكريم

أنه أعلم بما يستمع به الذين ال يؤمنون  فأخبر الله سبحانه تعالى رسوله محمًدا  ،به

شركي قريش من قصد التكذيب واالستهزاء، وبما يتناجون به عند سماعهم قراءتك باآلخرة من م

 )، فقالوا: (2)للقرآن، أو بما تشاوروا به في دار الندوة في أمرك للطعن به فيما تتلوه عليهم من القرآن

، أو (3)رجاًل مطبوًبا خبله السحر فذهب عقله واختلط عليه أمره :أي (ىئ ی ی ی ی

                                                           
 (.14/171: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(؛ والمحرر الوجيز 0/107(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )17/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

هـ(، تحقيق: عبدالسالم 101في تفسير الكتاب العزيز=تفسير ابن عطية، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي )ت

(؛ 0/17(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير، )0/071م، )1990-هـ1010مية، بيروت، الطبعة األولى، عبدالشافي، دار الكتب العل

 (.019وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص

طبعة هـ(، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ال005: معاني القرآن، ألبي جعفر النحاس )تانظر( 0)

(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، 0/107(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )0/111م، )1959-هـ1014األولى، 
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

مخدوًعا صرفه عن الحق من كان بتعلم منهم على حد زعمهم، سموه مسحوًرا ألن السحر حيلة 

 . [59المؤمنون:]سورة  (جب حب)كما في قوله تعالى:  (1)وخديعة

  ولم يكن ما تمخضت عنه نجوى مشركي قريش منحصًرا في القول إن محمًدا 

إن ما يأتي به ال يعدو أن يكون أساطير األولين تعلمها  :إنه شاعر، وقالوا :بل لقد قال بعضهم ،ساحر

 .(2)نه كاهن، وغير ذلكإ وقالوا:من غيره، 

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيميحيخيجيُّ تعالى: قال 
 .[0األنبياء:]سورة   َّمئزئرئِّّٰ

إن معناه أن الذين أشركوا أخفوا مناجاتهم، وليس ذلك  :قيل (ٹ ٹ) فقوله سبحانه: 

بل لئال يفطن أحد أصال أنهم تناجوا؛  ،بمحتوى مناجاتهم فحسب حتى ال يعلم النبي 

لعلمهم بأن حجتهم واهية ال تنطلي إال على الدهماء من النساء، وإذا كانت المناجاة في األصل تكون 

 .، وربما كان إخفاؤها إلحكام التآمر فيها(3)في إخفائهاا فإن اإلسرار بها يعني المبالغة سرًّ 

وأن المراد أنهم أظهروا  ،فيستخدم في اإلخفاء واإلظهار :هو من األضداد «أسر»وقيل: إن فعل 

 .(4)ما تناجوا به بعد أن تشاوروا حوله وصدروا فيه عن رأي

                                                           
 (.1/059(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، )14/171)

(؛ والجامع ألحكام القرآن 0/071(؛ و معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )1/010: بحر العلوم، للسمرقندي، )انظر( 1)

 (.1/059(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، )14/171للقرطبي، )

(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، 0/001(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )14/171: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(10/97.) 

(، واللباب في علوم 11/119(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )0/150للبغوي ، ): معالم التنزيل في تفسير القرآن انظر( 0)

 (.0/100(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )10/009الكتاب، البن عادل، )

(؛ والمحرر الوجيز، البن عطية 0/007(؛ والنكت والعيون، للماوردي، )15/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

(0/94.) 

 :تناجي مشركي قريش بمكة -2

الغالب فيه أن يكون لتبييت إلحاق األذى باآلخرين على غير وجه الحق، فليس  لما كان التناجي

للنيل منه ومن دعوته، وقد سرد القرآن الكريم  غريبا أن يتكرر التناجي من أعداء النبي 

؛ فإنهم لّما لم تفلح أساليبهم في مناجاة من مشركي قريش لمواجهة دعوة النبي  ةعد

شاورون فيما يمكنهم فعله لينفروا الناس عن دعوته عن دعوته أخذوا يت ثنيه 

 ى:تعال الق منها: ،القرآن الكريم تناجيهم في ذلك في أكثر من موضع قص، وقد (1)ويشككوهم فيها

هلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغُّ 
 .[07اإلسراء:]سورة   َّحمجم

ا من ون سرًّ عيستم  وقد حكت اآلية اجتماع رؤساء مشركي قريش على النبي 

ال لطلب الهداية واالعتبار واالسترشاد بما فيه، بل للظفر بما يقدحون  ،قومهم لقراءته القرآن الكريم

أنه أعلم بما يستمع به الذين ال يؤمنون  فأخبر الله سبحانه تعالى رسوله محمًدا  ،به

شركي قريش من قصد التكذيب واالستهزاء، وبما يتناجون به عند سماعهم قراءتك باآلخرة من م

 )، فقالوا: (2)للقرآن، أو بما تشاوروا به في دار الندوة في أمرك للطعن به فيما تتلوه عليهم من القرآن

، أو (3)رجاًل مطبوًبا خبله السحر فذهب عقله واختلط عليه أمره :أي (ىئ ی ی ی ی

                                                           
 (.14/171: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(؛ والمحرر الوجيز 0/107(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )17/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

هـ(، تحقيق: عبدالسالم 101في تفسير الكتاب العزيز=تفسير ابن عطية، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي )ت

(؛ 0/17(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير، )0/071م، )1990-هـ1010مية، بيروت، الطبعة األولى، عبدالشافي، دار الكتب العل

 (.019وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص

طبعة هـ(، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ال005: معاني القرآن، ألبي جعفر النحاس )تانظر( 0)

(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، 0/107(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )0/111م، )1959-هـ1014األولى، 
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رحمن فلَيصلّن ال :ليقومن فيما رزقه الله كما يقوم الصالحون في أموالهم رزقه مااًل وأغناه من فضله

، ولكن الله فضح نفاق هؤالء وكذبهم حين فتح (1)وليتصدقّن، ولتعرفنّه أوجه اإلنفاق في الخير

لم يفوا أي: ف (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)عليهم من فضله فقال: 

أن  بل وصل بهم الحال ،أوجه الخير المختلفة بوعدهم، ولم ينتهوا عند النكث بعهدهم باإلنفاق في

، فأطلع (2)فسموها بغير اسمها واعتبروها ضرًبا من الجزية ،منعوا حق الزكاة المفروضة في أموالهم

على نفاقهم وحقيقة حالهم، وقد أرداهم سوء فعلهم؛ فقال عنهم  الله سبحانه رسوله 

  (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)سبحانه: 
، (3)فيجازيهم عليه أن صنيعهم أعقبهم نفاًقا مالزًما يسكن قلوبهم إلى يوم يلقون الله  :يأ

 ،إذ ظاهُر اآلية يدلُّ على أنَّ نقض العهد، وخلف الوعد يورُث النِّفاَق  ؛وفي هذا تحذير للمسلمين

 .(4)عياًذا بالله

  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)ثم قال سبحانه: 

، (5)لتوبيخهم على رجوعهم عما وعدوا به ؛(ۈ ۈ)فأتى سبحانه بهذا االستفهام اإلنكاري 

ألم يعلم هؤالء المنافقون الذين يكفرون بالله  :أي (ۈ ۈ)ومثله في القرآن كثير، ومعنى 

 :أي (ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ويظهرون للمسلمين اإليمان بالله ورسوله  ورسوله 

 ،ما يسرونه من العزم على إخالف ما وعدوا بهوما يضمرونه في أنفسهم من الكفر بهما، 
                                                           

 (.1/011ن العظيم البن كثير، )(؛ وتفسير القرآ1/071: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )انظر( 1)

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 701: تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )تانظر( 1)

 (.1/71م، )1441-هـ1011معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .(1/011: تفسير القرآن العظيم البن كثير ، )انظر( 0)

 (.14/110: اللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )انظر( 0)

 (.0/51، ) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم5/110: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

فإن الرأي الذي  -بهالمبالغة في إخفاء المناجاة أو إظهار ما خرجت -وعلى كال المعنيين

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  )تمخضت عنه مناجاتهم هو ما حكته اآلية عنهم في قولهم: 

ورميه بالسحر،  أنهم اختاروا التشكيك في رسالة النبي  :أي (ڄ ڄ ڄ

كيف يكون محمد رسواًل  :أي (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )على وجه االستفهام اإلنكاري: قالوا ف

من عند الله تعالى؟ وكيف تؤمنون بنبوءته وليس إال إنساًنا عادًيا من لحم ودم كغيره من الناس، ال 

يتميز عنهم بشيء، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ فلو كان رسواًل من عند الله فعاًل كما يزعم لم 

ۉ ۉ ې ې ې ې ): ، فرد الله عليهم بقوله(1)يكن بشًرا، ولخالف َخلقه َخلقهم

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 .[14الفرقان:]سورة   (ېئ ېئ ېئ

 :تناجي المنافقين في المدينة المنورة -3

دسائس المنافقين لإلسالم والمسلمين في المدينة في أكثر من موضع القرآن الكريم أظهر 

ل قو :من ذلكوالكيد، وما يتناجون به من المكر والمنورة، وفضح ما يظهرونه من اإلسالم الزائف 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) الله تعالى:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 [75-71التوبة:]سورة  (ې ې ې

من المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن  :أي (گ گ گ گ ڳ)قوله سبحانه: 

                                                           
(؛ والوجيز في تفسير الكتاب 1/019(؛ وبحر العلوم، للسمرقندي، )15/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.0/111(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير )714العزيز، للواحدي، )ص 



233

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

رحمن فلَيصلّن ال :ليقومن فيما رزقه الله كما يقوم الصالحون في أموالهم رزقه مااًل وأغناه من فضله

، ولكن الله فضح نفاق هؤالء وكذبهم حين فتح (1)وليتصدقّن، ولتعرفنّه أوجه اإلنفاق في الخير

لم يفوا أي: ف (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)عليهم من فضله فقال: 

أن  بل وصل بهم الحال ،أوجه الخير المختلفة بوعدهم، ولم ينتهوا عند النكث بعهدهم باإلنفاق في

، فأطلع (2)فسموها بغير اسمها واعتبروها ضرًبا من الجزية ،منعوا حق الزكاة المفروضة في أموالهم

على نفاقهم وحقيقة حالهم، وقد أرداهم سوء فعلهم؛ فقال عنهم  الله سبحانه رسوله 

  (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)سبحانه: 
، (3)فيجازيهم عليه أن صنيعهم أعقبهم نفاًقا مالزًما يسكن قلوبهم إلى يوم يلقون الله  :يأ

 ،إذ ظاهُر اآلية يدلُّ على أنَّ نقض العهد، وخلف الوعد يورُث النِّفاَق  ؛وفي هذا تحذير للمسلمين

 .(4)عياًذا بالله

  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)ثم قال سبحانه: 

، (5)لتوبيخهم على رجوعهم عما وعدوا به ؛(ۈ ۈ)فأتى سبحانه بهذا االستفهام اإلنكاري 

ألم يعلم هؤالء المنافقون الذين يكفرون بالله  :أي (ۈ ۈ)ومثله في القرآن كثير، ومعنى 

 :أي (ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ويظهرون للمسلمين اإليمان بالله ورسوله  ورسوله 

 ،ما يسرونه من العزم على إخالف ما وعدوا بهوما يضمرونه في أنفسهم من الكفر بهما، 
                                                           

 (.1/011ن العظيم البن كثير، )(؛ وتفسير القرآ1/071: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )انظر( 1)

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 701: تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )تانظر( 1)

 (.1/71م، )1441-هـ1011معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .(1/011: تفسير القرآن العظيم البن كثير ، )انظر( 0)

 (.14/110: اللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )انظر( 0)

 (.0/51، ) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم5/110: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

فإن الرأي الذي  -بهالمبالغة في إخفاء المناجاة أو إظهار ما خرجت -وعلى كال المعنيين

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  )تمخضت عنه مناجاتهم هو ما حكته اآلية عنهم في قولهم: 

ورميه بالسحر،  أنهم اختاروا التشكيك في رسالة النبي  :أي (ڄ ڄ ڄ

كيف يكون محمد رسواًل  :أي (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )على وجه االستفهام اإلنكاري: قالوا ف

من عند الله تعالى؟ وكيف تؤمنون بنبوءته وليس إال إنساًنا عادًيا من لحم ودم كغيره من الناس، ال 

يتميز عنهم بشيء، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ فلو كان رسواًل من عند الله فعاًل كما يزعم لم 

ۉ ۉ ې ې ې ې ): ، فرد الله عليهم بقوله(1)يكن بشًرا، ولخالف َخلقه َخلقهم

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 .[14الفرقان:]سورة   (ېئ ېئ ېئ

 :تناجي المنافقين في المدينة المنورة -3

دسائس المنافقين لإلسالم والمسلمين في المدينة في أكثر من موضع القرآن الكريم أظهر 

ل قو :من ذلكوالكيد، وما يتناجون به من المكر والمنورة، وفضح ما يظهرونه من اإلسالم الزائف 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) الله تعالى:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 [75-71التوبة:]سورة  (ې ې ې

من المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن  :أي (گ گ گ گ ڳ)قوله سبحانه: 

                                                           
(؛ والوجيز في تفسير الكتاب 1/019(؛ وبحر العلوم، للسمرقندي، )15/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.0/111(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير )714العزيز، للواحدي، )ص 
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A 

وسّلم  وصحبه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على النبي وعلى آله

 تسليًما كثيًرا.

 :فيما يليهذا البحث أسرد أبرز ما تضمنه  ختامثم إني في 

 النجوى هي الحديث يدور بين اثنين أو أكثر يختصون به دون غيرهم. -1

األغلب في النجوى الذم لكثرة كونها في الشر والسوء، وجاء النهي عنها في آيات عديدة  -1

 مختلفة.، وبأساليب من كتاب الله تعالى

 أكثر أهل العلم على حرمة ما يذم من النجوى. -0

 من أبرز ِحكم تحريم النجوى اإلبقاء على سالمة النفوس بعيًدا عن الريبة والشكوك. -0

 من اآلثار السيئة للنجوى على الفرد شعوره بالضيق، وسوء الظن بإخوانه المسلمين. -1

 ه.فراده، وتصدع وحدته وتماسكمن اآلثار السيئة للنجوى على المجتمع زعزعة الثقة بين أ -1

أكثر أهل العلم على عموم النهي عن النجوى فتشمل حال السفر والحضر، وحال أمن  -7

 المتناجى دونه مما يدور في النجوى وعدم أمنه.

يستثنى من ذم النجوى ما يكون منها في البِّر والتقوى عموًما وما يكون منها في التواصي  -5

 البْين على وجه الخصوص.بالصدقة والمعروف وإصالح ذات 

 من أهم ضوابط إباحة النجوى ما يأتي: -9

 تكون النجوى في البِّر والتقوى ال في اإلثم والعدوان. -أ

 أال تكون النجوى دون منفرد. -ب

 إْذن المتناجى دونه المنفرد إن دعت الحاجة للتناجي دونه. -ت

 ه.هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب

ما يتناجون به بينهم من الطعن في اإلسالم وشرائعه وأهله ولمزهم وذكرهم  :أي (ۅ)

ۉ ې )،  يخشون أن يحل بهم سخط الله وعذابه، أال يزجرهم أن (1)بغير ما ينبغي أن يذكروا به

أنه مطلع على ما غاب عن حواس خلقه، وسيحاسب هؤالء المنافقين على ما تكنه  :أي (ې

صدورهم من الحقد على المسلمين والكذب والنفاق وإن أخفوه عن المسلمين فلم يسمعوه ولم 

 .(2)يبصروه

 

 

 

  

                                                           
(؛ وتفسير القرآن العظيم 1/71يان، )(؛ وتفسير البحر المحيط، ألبي ح10/051للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.1/011البن كثير، )

(؛ واللباب في 1/070(؛ و معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )10/051للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.14/111علوم الكتاب، البن عادل، )
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

A 

وسّلم  وصحبه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على النبي وعلى آله

 تسليًما كثيًرا.

 :فيما يليهذا البحث أسرد أبرز ما تضمنه  ختامثم إني في 

 النجوى هي الحديث يدور بين اثنين أو أكثر يختصون به دون غيرهم. -1

األغلب في النجوى الذم لكثرة كونها في الشر والسوء، وجاء النهي عنها في آيات عديدة  -1

 مختلفة.، وبأساليب من كتاب الله تعالى

 أكثر أهل العلم على حرمة ما يذم من النجوى. -0

 من أبرز ِحكم تحريم النجوى اإلبقاء على سالمة النفوس بعيًدا عن الريبة والشكوك. -0

 من اآلثار السيئة للنجوى على الفرد شعوره بالضيق، وسوء الظن بإخوانه المسلمين. -1

 ه.فراده، وتصدع وحدته وتماسكمن اآلثار السيئة للنجوى على المجتمع زعزعة الثقة بين أ -1

أكثر أهل العلم على عموم النهي عن النجوى فتشمل حال السفر والحضر، وحال أمن  -7

 المتناجى دونه مما يدور في النجوى وعدم أمنه.

يستثنى من ذم النجوى ما يكون منها في البِّر والتقوى عموًما وما يكون منها في التواصي  -5

 البْين على وجه الخصوص.بالصدقة والمعروف وإصالح ذات 

 من أهم ضوابط إباحة النجوى ما يأتي: -9

 تكون النجوى في البِّر والتقوى ال في اإلثم والعدوان. -أ

 أال تكون النجوى دون منفرد. -ب

 إْذن المتناجى دونه المنفرد إن دعت الحاجة للتناجي دونه. -ت

 ه.هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب

ما يتناجون به بينهم من الطعن في اإلسالم وشرائعه وأهله ولمزهم وذكرهم  :أي (ۅ)

ۉ ې )،  يخشون أن يحل بهم سخط الله وعذابه، أال يزجرهم أن (1)بغير ما ينبغي أن يذكروا به

أنه مطلع على ما غاب عن حواس خلقه، وسيحاسب هؤالء المنافقين على ما تكنه  :أي (ې

صدورهم من الحقد على المسلمين والكذب والنفاق وإن أخفوه عن المسلمين فلم يسمعوه ولم 

 .(2)يبصروه

 

 

 

  

                                                           
(؛ وتفسير القرآن العظيم 1/71يان، )(؛ وتفسير البحر المحيط، ألبي ح10/051للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.1/011البن كثير، )

(؛ واللباب في 1/070(؛ و معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )10/051للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.14/111علوم الكتاب، البن عادل، )
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 .القرآن الكريم .1

هـ(، تحقيق: محمد الصادق 074ألحمد بن علي الرازي الجصاص )ت أحكام القرآن، .1

 .هـ1041قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .هـ(، دار الكتب العلمية100لمحمد بن عبد الله األندلسي ابن العربي )ت أحكام القرآن، .0

هـ(، 710ألبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي )ت اآلداب الشرعية والمنح المرعية، .0

 .م1999-هـ1019تحقيق: شعيب األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .، لمحمد بن صفوك العلي، مكتبة دار التراث اإلسالميأدب المجالس .1

ادي العم، لمحمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم=تفسير أبي السعود .1

 .هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت951أبي السعود )ت

، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .7

 .م1991-هـ1011هـ(، دار الفكر، بيروت، 1090)ت

هـ(، 100، للقاضي عياض بن موسى بن عياض )تإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم .5

 .م1995-هـ1019د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى، تحقيق: 

هـ(، دار الكتب العلمية، 011، ألبي علي القالي إسماعيل بن القاسم )تاألمالي في لغة العرب .9

 .م1975-هـ1095بيروت، 

هـ( ، تحقيق: د.محمود مطرجي، 070، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )بحر العلوم .14

 .فكر، بيروتدار ال

هـ(، تحقيق: د.عبد العظيم 075، لعبد الملك بن عبد الله الجويني )تالبرهان في أصول الفقه .11

 .هـ1015الديب، مكتبة الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 
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هـ(، 100، للقاضي عياض بن موسى بن عياض )تإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم .5

 .م1995-هـ1019د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى، تحقيق: 
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 . م1441 األولى،:  الطبعة بيروت، – العربي التراث

، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د.محمد رضوان التوقيف على مهمات التعاريف .11

 .هـ1014الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

ن ، لعبد الرحمن بن ناصر ب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان=تفسير السعدي .10

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1071السعدي )ت

 .م 1444-هـ 1014الطبعة األولى، 

هـ(، 014ت) ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبريجامع البيان في تأويل القرآن=تفسير الطبري .10

 .م1444-هـ1014تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

وسننه وأيامه=صحيح  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  .11

تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة ، هـ(111)تالبخاري محمد بن إسماعيل ل، البخاري

 .هـ1011ولى، )مصورة عن السلطانية(، الطبعة األ

هـ(، 171، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )تالجامع ألحكام القرآن= تفسير القرطبي .11

 .هـ 1041دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

العلي عبد  عبدد.تحقيق:  ،هـ(015بيهقي أحمد بن الحسين )تلل، الجامع لشعب اإليمان .17

الحميد، مكتبة الرشد، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

 .م1440-هـ1010

 لوفمخ بن محمد بن الرحمن لعبد ،الثعالبي القرآن =تفسير تفسير في الحسان الجواهر .15

 بيروت. – للمطبوعات األعلمي مؤسسة ،(هـ571 المتوفى) الثعالبي

ر بن ، البن الملقن أبي حفص عمالبدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيخالصة  .19

هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 540علي )ت

 .هـ1014

، ليوسف بن عبد الله بن عبد البر بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس .11

 .، دار الكتب العلمية، بيروتهـ(، تحقيق: محمد مرسي الخولي010)ت

 ، الحسيني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد الفيض ألبي ،القاموس جواهر من العروس تاج .10

بيدي، بمرتضى الملّقب  الهداية. دار المحققين، من مجموعة تحقيق الزَّ

، لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي التحرير والتنوير=تفسير ابن عاشور .10

 .م1444-هـ1014مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى، هـ(، 1090)ت

هـ(،تحقيق: 701محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )ت م، ألبي القاسالتسهيل لعلوم التنزيل .11

 .م1991-هـ1011محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار هـ511، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )ت التعريفات .11

 .هـ1041الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: 701، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )تتفسير البحر المحيط .17

-هـ1011عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .م1441

زمنين  ، لإلمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبيتفسير ابن أبى زمنين تفسير القرآن العزيز= .15

هـ(، تحقيق: حسن بن عكاشة ومحمد بن المصطفى الكنز، مكتبة الفاروق الحديثة، 099)ت

 .م1441-هـ1010القاهرة، الطبعة األولى، 

هـ(، 770كثير )ت، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن تفسير القرآن العظيم=تفسير ابن كثير .19

 .م1990-هـ1010تحقيق: محمود حسن، دار الفكر، 

هـ(، تحقيق: أحمد فريد، 114، ألبي الحسن مقاتل بن سليمان )ت بعد تفسير مقاتل بن سليمان .14

 .م1440-هـ1010دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 إحياء دار مرعب، وضع محمد:  تحقيق األزهري، أحمد بن محمد منصور ألبي ،اللغة تهذيب .11
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مكتبة المعارف، الرياض،  هـ(،1014أللباني محمد ناصر الدين )تل، صحيح سنن الترمذي .01

 .م1444-هـ1014الطبعة األولى، 

 ،(هـ055 المتوفى) سليمان أبي البستي، الخطابي إبراهيم بن محمد بن لحمد ،الحديث غريب  .01

 هـ.1041 ، المكرمة مكة - القرى أم جامعة  العزباوي، إبراهيم عبدالكريم:  تحقيق

: تحقيق ،(هـ171:  المتوفى) الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد ألبي ،القرآن غريب  .00

 .م 1975 - هـ 1095 العلمية الكتب دار صقر، أحمد

هـ(، دار 511، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )تفتح الباري شرح صحيح البخاري .00

 .هـ1079المعرفة، بيروت، 

، لمحمد بن علي الشوكاني والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية  .01

 .هـ(، تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء1114)ت

هـ(، 1111، لمحمد بن غنيم النفراوي )تالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني .01

 .م1997-هـ 1015تحقيق: عبدالوراث علي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

- هـ1047 الثانية، الطبعة اإلسالمي، للشباب العالمية الندوة إعداد ،الحوار أصول في .07

 .م1957

هـ(، تحقيق: محمد نعيم 517، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )تالقاموس المحيط .05

 .م1441-هـ1011العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

هـ(، تحقيق: عادل 554، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت بعداللباب في علوم الكتاب .09

 .م1995-هـ1019عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .هـ (، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى711، لمحمد بن مكرم بن منظور )تلسان العرب .14

لحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، ، ألحمد بن عبدالحليم ابن تيمية امجموع الفتاوى .11

 .م1441-هـ 1011دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

هـ(، تحقيق: 911، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )تالدر المنثور في التفسير بالمأثور .04

 .م1440-هـ1010دار هجر، مصر،  مركز هجر للبحوث،

، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب .01

 .م1991-هـ1017هـ(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة األولى، 1090)ت

هـ(، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 150، ألحمد بن إدريس القرافي )تالذخيرة .01

 .م1990

 .هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية140، لمحمد بن إدريس الشافعي )تالةالرس .00

األردن،  -عني بها: فريق بيت األفكار الدولية، هـ(170بن ماجه محمد بن يزيد )تال، السنن .00

 .م1999-هـ1014الرياض، طبعة خاصة،  -وبيت األفكار الدولية 

ق: أحمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث هـ(، تحقي179ترمذي محمد بن عيسى )تلل ،السنن .01

 .العربي، بيروت

هـ(، تحقيق: 971، لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار )تشرح الكوكب المنير .01

 .م1997-هـ1015محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 

هـ(، باعتناء مكتب البحوث 015، ألحمد ابن إدريس القرافي )تشرح تنقيح الفصول .07

 .م1440-هـ1010والدراسات في دار الفكر، دار الفكر، بيروت، 

هـ(، 011، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي )تشرح مشكل اآلثار .05

 .م1990-هـ1011تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، 090، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )تعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح ال .09

 .م1994تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة،

مكتبة الدليل، السعودية،  هـ(،1014أللباني محمد ناصر الدين )تل ،صحيح األدب المفرد .04

 .م1997-هـ1015الطبعة الرابعة، 
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مكتبة المعارف، الرياض،  هـ(،1014أللباني محمد ناصر الدين )تل، صحيح سنن الترمذي .01

 .م1444-هـ1014الطبعة األولى، 

 ،(هـ055 المتوفى) سليمان أبي البستي، الخطابي إبراهيم بن محمد بن لحمد ،الحديث غريب  .01
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: تحقيق ،(هـ171:  المتوفى) الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد ألبي ،القرآن غريب  .00

 .م 1975 - هـ 1095 العلمية الكتب دار صقر، أحمد

هـ(، دار 511، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )تفتح الباري شرح صحيح البخاري .00

 .هـ1079المعرفة، بيروت، 
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لحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، ، ألحمد بن عبدالحليم ابن تيمية امجموع الفتاوى .11

 .م1441-هـ 1011دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

هـ(، تحقيق: 911، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )تالدر المنثور في التفسير بالمأثور .04

 .م1440-هـ1010دار هجر، مصر،  مركز هجر للبحوث،

، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب .01

 .م1991-هـ1017هـ(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة األولى، 1090)ت
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هـ(، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم 005، ألبي جعفر النحاس )تمعاني القرآن .11

 .م1959-هـ1014القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 

 دار هـ140 المتوفى) الدين فخر الرازي عمر بن محمد لإلمام ، الرازي الغيب=تفسير مفاتيح  .11

 .م1444 - هـ1011 األولى، الطبعة بيروت،، – العلمية الكتب

 أبي األصفهاني بالراغب المعروف المفضل بن محمد بن للحسين ،القرآن غريب في المفردات .10

 .هـ 1011 بيروت، ـ دمشق -الشامية الدار العلم دار داودي، عدنان صفوان:  تحقيق القاسم،

بن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، اتحاد الكتاب ، ألبي الحسين أحمد مقاييس اللغة .10

 .م1441-هـ1010العرب، 

، ألبي زكريا يحيى بن شرف شرح صحيح مسلم بن الحجاج= شرح النووي على مسلم لمنهاجا .11

 .هـ1091هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 171النووي )ت

 الكويت، – السالسل دار اإلسالمية، والشؤون افاألوق وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة .11

 (.هـ 1017 - 1040 من)  الثانية، الطبعة

هـ(، تحقيق: محمد 179مالك بن أنس أبي عبدالله األصبحي )تل، رواية يحيى الليثي، الموطأ .17

 .فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر

هـ(، تحقيق: 011، البن حزم الظاهري علي بن أحمد )ت الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم .15

 .هـ1041د.عبدالغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: د. حاتم الضامن، 110، البن شهاب الزهري )تالناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن .19

 .م1959 -ـه 1049عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، الطبعة األولى، 

، لهبة الله بن سالمة المقري، تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان، الناسخ والمنسوخ .74

 .هـ1040المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

، لعدد من المختصين بإشراف نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  .71

 ،(هـ1011:  المتوفى) العثيمين محمد بن صالح بن محمد ، العثيمين ورسائل فتاوى مجموع .11

 خيرة،األ  الطبعة الثريا، دار - الوطن دار السليمان، إبراهيم بن ناصر بن فهد: وترتيب جمع

 .هـ 1010

ب بن ، ألبي محمد عبد الحق بن غالالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز=تفسير ابن عطية .10

هـ(، تحقيق: عبدالسالم عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 101عطية األندلسي )ت

 .م1990-هـ1010الطبعة األولى، 

 =صحيحالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .10

عني به: أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار ، هـ(111مسلم بن الحجاج القشيري )تل، مسلم

 .م1995-هـ1019الدولية، الرياض، 

تحقيق: شعيب األرنؤوط ، هـ(101)ت  أحمد بن محمد بن حنبلألبي عبد الله ، المسند .11

 .م 1441-هـ 1011وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

، آلل تيمية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، المسودة في أصول الفقه .11

 .القاهرة

 .، للفيومي، المكتبة العلمية، بيروتالمصباح المنير .17

، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير األدلبي، المطلع على أبواب الفقه .15

 م.1951–ـه 1041المكتب اإلسالمي، بيروت، 

، ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغوي .19

هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 114)ت

 .هـ1014

ألبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي  معالم السنن= شرح سنن أبي داود، .14

 .م1901-هـ1011، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى، هـ(155)ت
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 .عة الرابعةالشيخ: صالح بن عبدالله بن حميد، دار الوسيلة، جدة، الطب

هـ(، 551، لبرهان الدين البقاعي إبراهيم بن عمر )ت نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .71
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، ألبي الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب النكت والعيون=تفسير الماوردي .70

 .المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت هـ(، تحقيق: السيد بن عبد014)ت

ن محمد الجزري ابن األثير، ب، ألبي السعادات المبارك النهاية في غريب الحديث واألثر .70
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

»بحث افتتاح العدد«

ما علقه البخاري بصيغة التمريض
 عن ابن عباس

من مرويات ابن أبي طلحة

د. أمني بن اعئش املزيين
األستاذ املشارك بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية
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  موضوع البحث:      
بصيغة  تناول البحث المواضع التي علقها البخاري في صحيحه عن ابن عباس ي

طلحة عنه، وهي أربعة مواضع أو خمسة، وهل إليراده لها بصيغة  من مرويات ابن أبيالتمريض وهي 

 ؟التمريض تأثير في حكمه على الصحيفة بعامتها، أم كان تمريضه لها لعارض

 أهداف البحث:      

 ستجالء رأي البخاري ا--  في مرويات ابن أبي طلحة عن ابن عباس  في

 التفسير.
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F 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك 

 وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله

 التفسير بالمأثور ما لصحيفة علي بن أبي طلحة من مرتبة سني ة، ومقامال يخفى على أهل العلم بف

؛ حيث إنها من أشبع ما روي من صحف التفسير عن الصحابة، خاصة عن ترجمان القرآن ابن  عليٍّ

 ، إضافة إلى ُحسن إسنادها.عباس 

، قد عكر صفوها، وذلك أن الواسطة اع بين ابن أبي طلحة وابن عباس إال أن االنقط

بينهما لم يجزم به، ومن ثم اختلفت أقاويل أهل العلم في الحكم على إسناد هذه الصحيفة، بين 

ن إلسنادها، ومضعِّف لها؛ لالنقطاع في إسنادها، وللين بعض رواتها.  مصحح لها، ومحسِّ

قد علق كثيرًا من هذه الصحيفة في صحيحه بصيغة  ي بيد أن إمام المحدثين البخار

الجزم، وعادته فيما علقه كذلك أنه صحيح عنده، وقد يكون في مرتبة الحسن إذا كان المعلق من 

 الموقوفات أو المقطوعات.

ن إسناد الصحيفة أو صححه، إذ ارتضاها البخارى  وأدخلها وقد احتج بهذا األمر أكثر من حس 

 في جملة صحيحه معلقة بصيغة الجزم.
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ثم استعنت بالله تعالى وحصرت المواضع المعلقة عن ابن عباس في كتاب التفسير من 

صحيحه، ثم رأيت أن األجدى للبحث أن أعمم البحث على الصحيح كاماًل، وال أقتصر على كتاب 

ريض؛ إذ فيها تمالتفسير منه، ولكني أقتصر في المقابل على دراسة المواضع التي علقها بصيغة ال

موطن اإلشكال، واألصل عنده تعليقها بصيغة الجزم، وكان السؤال الرئيس في البحث: لماذا عدل 

 البخاري عن تعليق رواية ابن أبي طلحة من صيغة الجزم إلى صيغة التمريض؟

وكان الحصر أوالً لكتاب التفسير من الصحيح على النسخة الورقية التي بين يدي، ثم استعنت 

مكتبة الشاملة في استقراء بقية الصحيح مع التحري والتدقيق، وتقليب العبارات، وما تحتمله من بال

 ألفاظ.

وكنت أثناء البحث، وقبل أن تستقر فكرته وتتضح معالمه وحدوده قد وقفت على عنوان بحث 

حيح ص تغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في التفسير من خالل»الدكتور: أمين عمر، الذي سماه 

؛ فبذلت كل ما أستطيع للحصول عليه إال أني لم أستطع، فأكملت استقراء مواضع ما علقه «البخاري

البخاري بصيغة التمريض، وشرعت في الكتابة، بل وأنجزت أغلبها، ثم يسر الله تعالى لي الحصول 

طع لم أستعلى نسخة من البحث بمساعدة من الدكتور الفاضل: محمد سعيد متولي الرهوان، الذي 

 مكافأته إال بالدعاء له، واالعتراف له بالجميل في هذا البحث.

فلما اطلعت على البحث وجدته في إحدى وخمسين صفحة، وقد أجيز للنشر في مطلع العام 

هـ، وألفيته قد قسمه إلى أربعة مباحث: جاء في أولها نبذة تعريفية عن الحديث 6341الهجري 

ي على عناية اإلمام البخاري بتفسير القرآن الكريم، وتضمن المبحث المعلق، واشتمل المبحث الثان

كما علق مواضع   إال أن هذا االحتجاج قد ال َيْسلم من االعتراض؛ فإن البخاري 

متعددة منها في صحيحه بصيغة الجزم، فإنه قد علق مواضع أخرى منها بصيغة التمريض، وعليه فال 

 اه منها بصيغة التمريض.ُيسل م االحتجاج بفعل البخاري في الجزم، وتجاهل ما حك

وكان الذي لفت انتباهي إلى هذه النقطة أستاذنا الفاضل: أ.د. عبدالعزيز بن صالح العبيد، مشيرًا 

إلى أنه لو ُدرس منهج البخاري في تعليقه لصحيفة علي ابن أبي طلحة لكان مناسبًا، وكان هذا قبل 

 أكثر من عشر سنوات من تاريخ إعداد هذا البحث.

حين وآخر أتأمل الفكرة، وأراجعها، وأستشير فيها، وأستصعب الكتابة فيها ألسباب  وكنت بين

 متعددة، أبرزها:

 استعظام تقحم الحديث في صحيح البخاري. -

عدم إمكان الجزم بمراد البخاري حين يعلق بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، لتعدد أسباب  -

 الجزم والتمريض.

 ي التفسير بفقدان مصنفاتها، أو عدم تقييدها أصاًل، بينما كانفقدان كثير من اآلثار المروية ف -

في زمن الحفاوة باإلسناد والحديث والعلل، وال ريب أن في محفوظه   البخاري 

ما لم يصل إلينا، وقد يكون لديه من المتابعات والشواهد ما يؤثر على اختياره لصيغة 

التعليق، كما قد يكون اطلع على علل ظاهرة أو خفية تؤثر كذلك على صيغة التعليق؛ مما 

 زم أو التمريض غير دقيقة.سيجعل استنتاج سبب التعليق بصيغة الج
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 خطة البحث:      

 سمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:ق

 ، وفيه مطلبان:التمهيد

 المطلب األول: نبذة موجزة عن صحيفة علي بن أبي طلحة

 موجزة عن منهج البخاري في التعليق في صحيحهالمطلب الثاني: نبذة 

 : ما ثبت تعليقه بصيغة التمريضالمبحث األول

 : ما يحتمل تعليقه بصيغة التمريضالمبحث الثاني

 : ما يتوهم عده من مرويات ابن أبي طلحة من المعلقات بصيغة التمريضالمبحث الثالث

 لت إليها.، وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات التي توصالخاتمة

 ، وفيها ثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.الفهارس

 

 منهج البحث:      
مت أوالً باستقراء المواضع التي علقها البخاري في صحيحه بصيغة التمريض عن ابن عباس ق

من مرويات ابن أبي طلحة، وقد بلغت خمسة مواضع، وتعددت الروايات التي تضمنتها هذه 

 عشر روايات.المواضع حيث كانت 

الثالث التعريف بنسخة ابن أبي طلحة، وكان المبحث الرابع أوسع مباحث الدراسة، حيث اشتمل 

على نص نسخة ابن أبي طلحة، التي قسمها إلى معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض، 

اري، ويعقبه بوصله من تفسيري الطبري وابن أبي حاتم، دون أن وكان يورد النص من صحيح البخ

تعليق أو تحليل لسبب التعليق بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، ثم ختم بمطلب أخير  يكون له أي

 رد فيه على طعن المستشرق جولدتسيهر على الصحيفة.

محتوى؛ تباين الوبذلك تبين لي اختالف هدف بحثه عن بحثي، وبناء عليه اختلف المنهج، و

فاستفدت منه في االطمئنان على شمول االستقراء والحصر الذي قمت به لما رواه البخاري معلقًا 

 بصيغة التمريض في صحيحه، حيث تبين أنه لم يزد على ما وجدته من ذلك والحمد لله.

 

 الدراسات السابقة:      
تهم متفرقها، كما تعددت عنايعددت عناية العلماء والباحثين بصحيفة ابن أبي طلحة، وجمع ت

بما علقه البخاري في صحيحه، وتحريره، ومنهجه فيه؛ إال أني لم أقف على دراسة خاصة عنيت 

 بالصيغة التي يورد بها البخاري ما يعلقه من صحيفة ابن عباس، وتحرير رأيه فيها.

ر إليها قبل قليل، إال أن أقرب دراسة عنيت بهذا األمر هي دراسة الدكتور أمين عمر محمد المشا

حيث قسم نص الصحيفة إلى مطلبين: المعلقات بصيغة الجزم، والمعلقات بصيغة التمريض. لكنه 

لم يتعرض للتعليق على هذا األمر، فضاًل عن أن يتناوله بالدراسة؛ وذلك الختالف هدف البحث؛ 

ت وبذلك فارقها، ظاهر من عنوانه وصل المعلقات وتغليقها، ال دراستها وتحقيقهو إذ مقصوده كما 

 المقصود من دراستي، واختلف المنهج تبعًا الختالف الهدف.
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 منهج البحث:      
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 عشر روايات.المواضع حيث كانت 
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 بالصيغة التي يورد بها البخاري ما يعلقه من صحيفة ابن عباس، وتحرير رأيه فيها.

ر إليها قبل قليل، إال أن أقرب دراسة عنيت بهذا األمر هي دراسة الدكتور أمين عمر محمد المشا

حيث قسم نص الصحيفة إلى مطلبين: المعلقات بصيغة الجزم، والمعلقات بصيغة التمريض. لكنه 
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 المقصود من دراستي، واختلف المنهج تبعًا الختالف الهدف.
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يحسن قبل الشروع في صلب البحث أن يكون القارئ على إلمام بأمرين، ال يخفيان على 

المتخصصين، إال أن فيهما من المعلومات الممهدة والموطئة لما في البحث ما ينبغي أن يستحضره 

أبي طلحة، والمعلقات في صحيح البخاري، الذهن قبل الشروع فيه، أال وهما: صحيفة علي بن 

فجعلت الحديث عنهما في مطلبين موجزين، اقتصرت فيهما على ما يهم القارئ استحضاره قبل 

 قراءة البحث، وهما:

 المطلب األول: نبذة موجزة عن صحيفة علي بن أبي طلحة.
رها وأكث ،تعد صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير من أشهر صحف التفسير

لت من االهتمام ما لم تنله صحيفة أخرى في التفسير، حيث ُبثت مرويات، وقد حظيت بالعناية، ونا

 في ثنايا الكتب، كما أفردت وجردت من بطون الكتب المسندة أيضًا، فمن أوجه العناية بها:

  تعليقات البخاري يها ف، حيث علق منها كثيرًا في صحيحه، وبلغ عدد المواضع التي صرح

 (6) ( روايات.651( موضعًا، تضمنت )05بتعليقها إلى ابن عباس )

 .روايتها مفرقة حسب المواضع في كتب التفسير المسندة كجامع البيان وتفسير ابن أبي حاتم 

  جْرد السيوطي في نوع )غريب القرآن( من كتابه اإلتقان ما ورد فيها من الغريب، وقد جمعه من

 (2) حاتم.تفسيري الطبري وابن أبي 

                                  
ات ، بحث منشور في مجلة البحوث والدراستغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في التفسير من خالل صحيح البخاريانظر:   (6)

 .06، 05، 06ص  42الشرعية، العدد 

 .123-041: 4 اإلتقانانظر:   (2)

ثم بعد ذلك اطلعت على شروح صحيح البخاري ألنظر في تعليقهم على صيغ تعليق هذه 

الروايات، وأهمها: فتح الباري البن حجر، وعمدة القاري للعيني، ولم أقتصر عليهما، فاطلعت على 

 شرح ابن بطال، وابن رجب، والقسطالني. كما اطلعت على تغليق التعليق البن حجر.

ت على ما روي عن ابن عباس وحملة تفسيره في الموضع نفسه، للمقارنة ومحاولة ثم اطلع

استجالء سبب تعليق هذه المواضع بصيغة التمريض، محاوالً استقصاء كل ما روي مسندًا عن ابن 

عباس وحملة تفسيره المشهورين بالرواية عنه، وذلك من كتب التفسير المسندة: كتفسير الطبري، 

حاتم، إضافة إلى ما يرويه الثعلبي، وما يورده السيوطي في الدر المنثور الذي جمع  وتفسير ابن أبي

 فأوعب.

ثم عمدت إلى المقارنة والتحليل والتأمل في كل موضع بعرض احتماالت سبب تعليقه بصيغة 

التمريض: من شذوذ عما يرويه أصحاب ابن عباس، أو أن يكون مرويًا بالمعنى، أو أنه ال يثبت كونه 

 علقًا بصيغة التمريض، أو يكون التمريض متجهًا لغير رواية ابن أبي طلحة.م

وقد بذلت في ذلك وسعي وطاقتي من أجل أن يضيف البحث للتخصص شيئًا جديدًا يفيد 

 الدارس، ويخرج بنتيجة محددة، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.

 على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم والحمد لله أوالً وآخرًا، وصلى الله
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أما علي بن أبي طلحة فاسم أبيه سالم بن المخارق، الهاشمي والًء، الشامي، نزيل حمص، 

 (6) هـ.634قد أعتق أباه سالمًا، وقد توفي سنة  نسب إلى بني هاشم ألن العباس 

قال عنه اإلمام أحمد: له أشياء منكرات، وقال أبو داود: هو إن شاء الله في الحديث مستقيم، 

سوء؛ كان يرى السيف، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق قد  ولكن له رأي

 (2)يخطئ.

وجرح المحدثين وتعديلهم إنما هو في سياق الحكم على رواية ابن أبي طلحة نفسه، أما 

صحيفته التي يرويها في التفسير عن ابن عباس، فلهم فيها مقاالت مشهورة، تتركز نقطة اإلشكال 

 (4) م يسمع من ابن عباس ولم يره.فيها في أنه ل

وقد اختلف العلماء في تحديد الواسطة بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، فعند النحاس أن 

 (0) ، وحكى السيوطي عن قوٍم أن الواسطة مجاهد أو سعيد بن جبير.(3)الواسطة مجاهد وعكرمة

                                  
 وتقريب التهذيب؛ 643: 4 وميزان االعتدال؛ 315: 25 وتهذيب الكمال؛ 415: 64؛ وتاريخ بغداد 216: 1 التاريخ الكبيرانظر:   (6)

 .111ص 

 انظر أقوالهم في المصادر السابقة.  (2)

 وتقريب التهذيب؛ 411: 6 واإلرشاد للخليلي؛ 210ص  كتاب من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )رواية طهمان(انظر:   (4)

 .111ص 

 .312، 316: 6 الناسخ والمنسوخ  (3)

 .2442: 1 اإلتقان  (0)

 الباقي، وقد جمع فيها ما علقه البخاري في  معجم غريب القرآن، جمع وترتيب: أ. محمد فؤاد عبد

 (6) صحيحه عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة.

 ،قد أورد و صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )تفسير ابن عباس(، لراشد عبد المنعم الرجال

 بن أبي طلحة عن ابن عباس.( موضعًا مما رواه ا6315فيها )

  صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  في التفسير، جمع وتخريج ودراسة: أحمد بن

 م.6111-هـ6351عايش العاني، رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى، 

  مر عتغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في التفسير من خالل صحيح البخاري، للباحث: أمين

 .42محمد، وهو بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية، العدد 

ومع االهتمام بهذه الصحيفة، وشدة العناية بها، والحرص عليها إال أن االنقطاع في روايتها بين 

ابن أبي طلحة وابن عباس، الذي رواها عنه ولم يسمع منه قد ألقى بظالله على الحكم عليها، وبيان 

 ها، فكثرت فيها األقاويل، وأحاطت بها ألسنة النقاد وأقالمهم.درجة ثبوت

وبين يدي هذا البحث نبذة لطيفة موجزة للتعريف بابن أبي طلحة وصحيفته في التفسير، 

أعددتها لتكون مدخاًل غير ممل، بإيجاز غير مخل، تكون توطئة للقارئ ليدخل إلى البحث وهو 

 ها.مستحضر لحال الصحيفة وأبرز ما قيل في

                                  
 إال أنه قد أورد مواضع من غير طريق ابن أبي طلحة، كما سيأتي في المبحث الثالث من هذا البحث.  (6)



257

 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

أما علي بن أبي طلحة فاسم أبيه سالم بن المخارق، الهاشمي والًء، الشامي، نزيل حمص، 

 (6) هـ.634قد أعتق أباه سالمًا، وقد توفي سنة  نسب إلى بني هاشم ألن العباس 

قال عنه اإلمام أحمد: له أشياء منكرات، وقال أبو داود: هو إن شاء الله في الحديث مستقيم، 

سوء؛ كان يرى السيف، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق قد  ولكن له رأي

 (2)يخطئ.

وجرح المحدثين وتعديلهم إنما هو في سياق الحكم على رواية ابن أبي طلحة نفسه، أما 

صحيفته التي يرويها في التفسير عن ابن عباس، فلهم فيها مقاالت مشهورة، تتركز نقطة اإلشكال 

 (4) م يسمع من ابن عباس ولم يره.فيها في أنه ل

وقد اختلف العلماء في تحديد الواسطة بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، فعند النحاس أن 

 (0) ، وحكى السيوطي عن قوٍم أن الواسطة مجاهد أو سعيد بن جبير.(3)الواسطة مجاهد وعكرمة

                                  
 وتقريب التهذيب؛ 643: 4 وميزان االعتدال؛ 315: 25 وتهذيب الكمال؛ 415: 64؛ وتاريخ بغداد 216: 1 التاريخ الكبيرانظر:   (6)

 .111ص 

 انظر أقوالهم في المصادر السابقة.  (2)

 وتقريب التهذيب؛ 411: 6 واإلرشاد للخليلي؛ 210ص  كتاب من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )رواية طهمان(انظر:   (4)

 .111ص 

 .312، 316: 6 الناسخ والمنسوخ  (3)

 .2442: 1 اإلتقان  (0)

 الباقي، وقد جمع فيها ما علقه البخاري في  معجم غريب القرآن، جمع وترتيب: أ. محمد فؤاد عبد

 (6) صحيحه عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة.

 ،قد أورد و صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )تفسير ابن عباس(، لراشد عبد المنعم الرجال

 بن أبي طلحة عن ابن عباس.( موضعًا مما رواه ا6315فيها )

  صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  في التفسير، جمع وتخريج ودراسة: أحمد بن

 م.6111-هـ6351عايش العاني، رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى، 

  مر عتغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في التفسير من خالل صحيح البخاري، للباحث: أمين

 .42محمد، وهو بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية، العدد 

ومع االهتمام بهذه الصحيفة، وشدة العناية بها، والحرص عليها إال أن االنقطاع في روايتها بين 

ابن أبي طلحة وابن عباس، الذي رواها عنه ولم يسمع منه قد ألقى بظالله على الحكم عليها، وبيان 

 ها، فكثرت فيها األقاويل، وأحاطت بها ألسنة النقاد وأقالمهم.درجة ثبوت

وبين يدي هذا البحث نبذة لطيفة موجزة للتعريف بابن أبي طلحة وصحيفته في التفسير، 

أعددتها لتكون مدخاًل غير ممل، بإيجاز غير مخل، تكون توطئة للقارئ ليدخل إلى البحث وهو 

 ها.مستحضر لحال الصحيفة وأبرز ما قيل في

                                  
 إال أنه قد أورد مواضع من غير طريق ابن أبي طلحة، كما سيأتي في المبحث الثالث من هذا البحث.  (6)



258

ا، واحتمال الواسطة بينهم وبسبب االنقطاع بين ابن أبي طلحة وابن عباس، مع الشك في تعيين

أن يكون غير مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، وللين بعض رواتها، ولشذوذ بعض مروياته عن سائر 

فها من أهل العلم. فها من ضع   (6) ما يرويه أصحاب ابن عباس؛ فقد ضع 

 إال أن أكثر أهل العلم بالحديث والتفسير لم يروا بها بأسًا:

بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إلى مصر، »فقد قال اإلمام أحمد :

 (2).«فكتبه، ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطالً 

كما أن البخاري قد اعتمد عليها كثيرًا فيما يرويه معلقًا كما نبه عليه ابن حجر، وأكثر ما يورده 

 (4) من ذلك بصيغة الجزم.

وهو صحيح عن ابن عباس، »عن اإلسناد: -ية من الصحيفة بعد سياقه لروا -وقال النحاس 

والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد 

 (3).«وعكرمة، وهذا القول ال يوجب طعنًا، ألنه أخذه عن رجلين ثقتين، وهو في نفسه ثقة صدوق

                                  
 : 246ص  التحجيل)المتن والحاشية(، وقال عبدالعزيز الطريفي في  212: 2 التنكيلممن ضعفها المعلمي واأللباني. انظر:   (6)

 . ثم ساق على ذلك أمثلة من صحيفته.«يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباسوقد نظرت في حديثه فرأيت له ما ُينكر، وما »

 .312: 6 النحاس في الناسخ والمنسوخرواه عنه بإسناده:   (2)

 .000: 1 وفتح الباري، 250: 6 العجاب  (4)

 .312، 316: 6 الناسخ والمنسوخ  (3)

 (6) : من ال أحد.وسئل صالح بن محمد عن علي بن أبي طلحة: ممن سمع التفسير؟ فقال

سمعت أبي يقول: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل، إنما يروي » وقال ابن أبي حاتم:

 (2).«عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد

وأخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد، فلم يذكر مجاهدا، بل أرسله عن ابن » وقال الذهبي:

 (4).«عباس

بن بشير ياسين أن الواسطة مجاهد، لما ظهر له من توافق بين روايات علي ويرجح أ.د. حكمت 

بن أبي طلحة عن ابن عباس مع أقوال مجاهد في التفسير، ولوجود روايات تفسيرية صرح فيها ابن 

 (3) أبي طلحة بالرواية عن مجاهد عن ابن عباس.

                                  
 .415: 64 تاريخ بغدادانظر قوله في:   (6)

 .661البن أبي حاتم ص  المراسيل  (2)

 .643: 4 ميزان االعتدال  (4)

 .31-31: 6 التفسير الصحيح  (3)
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

ا، واحتمال الواسطة بينهم وبسبب االنقطاع بين ابن أبي طلحة وابن عباس، مع الشك في تعيين

أن يكون غير مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، وللين بعض رواتها، ولشذوذ بعض مروياته عن سائر 

فها من أهل العلم. فها من ضع   (6) ما يرويه أصحاب ابن عباس؛ فقد ضع 

 إال أن أكثر أهل العلم بالحديث والتفسير لم يروا بها بأسًا:

بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إلى مصر، »فقد قال اإلمام أحمد :

 (2).«فكتبه، ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطالً 

كما أن البخاري قد اعتمد عليها كثيرًا فيما يرويه معلقًا كما نبه عليه ابن حجر، وأكثر ما يورده 

 (4) من ذلك بصيغة الجزم.

وهو صحيح عن ابن عباس، »عن اإلسناد: -ية من الصحيفة بعد سياقه لروا -وقال النحاس 

والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد 

 (3).«وعكرمة، وهذا القول ال يوجب طعنًا، ألنه أخذه عن رجلين ثقتين، وهو في نفسه ثقة صدوق

                                  
 : 246ص  التحجيل)المتن والحاشية(، وقال عبدالعزيز الطريفي في  212: 2 التنكيلممن ضعفها المعلمي واأللباني. انظر:   (6)

 . ثم ساق على ذلك أمثلة من صحيفته.«يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباسوقد نظرت في حديثه فرأيت له ما ُينكر، وما »

 .312: 6 النحاس في الناسخ والمنسوخرواه عنه بإسناده:   (2)

 .000: 1 وفتح الباري، 250: 6 العجاب  (4)

 .312، 316: 6 الناسخ والمنسوخ  (3)

 (6) : من ال أحد.وسئل صالح بن محمد عن علي بن أبي طلحة: ممن سمع التفسير؟ فقال

سمعت أبي يقول: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل، إنما يروي » وقال ابن أبي حاتم:

 (2).«عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد

وأخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد، فلم يذكر مجاهدا، بل أرسله عن ابن » وقال الذهبي:

 (4).«عباس

بن بشير ياسين أن الواسطة مجاهد، لما ظهر له من توافق بين روايات علي ويرجح أ.د. حكمت 

بن أبي طلحة عن ابن عباس مع أقوال مجاهد في التفسير، ولوجود روايات تفسيرية صرح فيها ابن 

 (3) أبي طلحة بالرواية عن مجاهد عن ابن عباس.

                                  
 .415: 64 تاريخ بغدادانظر قوله في:   (6)

 .661البن أبي حاتم ص  المراسيل  (2)

 .643: 4 ميزان االعتدال  (4)

 .31-31: 6 التفسير الصحيح  (3)
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 تغليق التعليق. -

 وُهدى الساري )مقدمة فتح الباري(. -

 شرحه.من خالل وفتح الباري، في  -

يعلق األحاديث المرفوعة إما بصيغة الجزم   وخالصة ما أفاده في ذلك أن البخاري 

فما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده  )كيقال، ويذكر(:)كقال، وذكر لنا(، وإما بصيغة التمريض 

إلى من علقه عنه ويبقى النظر في بقية اإلسناد المصرح به، وإنما أورده معلقًا لكونه ليس على شرطه 

في الصحة، أو لكونه قد أسنده في موضع آخر من صحيحه، فاختصر اإلسناد في الموضع الذي علقه 

 فيه.

وما علقه بصيغة التمريض فإما أن يكون لروايته له بالمعنى، وإما أن يكون أدنى من شرطه في 

الصحة، أو حسنًا، أو ضعيفًا ضعفًا منجبرًا، أو يكون ضعيفًا ضعفًا غير منجبر، وحينها ينبه على 

 ضعفه.

 وعة علىهذا بالنسبة إلى األحاديث المرفوعة، وأما اآلثار الموقوفة على الصحابة، والمقط

التابعين وأتباعهم فمنهجه ال يختلف كثيرًا، إال أنه قد يجزم بما فيه ضعف منجبر بمجيئه من وجه 

 (6)آخر أو بشهرته عمن قاله.

                                  
 .23-26ص  وهدى الساري؛ 62-0: 2 تغليق التعليقانظر:   (6)

وعلي صدوق لم يلق ابن »الثقات عن ابن عباس، ثم قال: وَعد  ابن حجر هذه الطريق من طرق

عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون 

 (2)يد الطرق عن ابن عباس في التفسير.وعدها السيوطي من ج (6)«على هذه النسخة

 في التعليق في صحيحه. البخاريعن منهج  موجزةالمطلب الثاني: نبذة 

  (4) المعل ق هو ما سقط من أول إسناده راٍو فأكثر.

في صحيحه كثيرًا من األحاديث المرفوعة واآلثار الموقوفة   وقد علق البخاري 

 (3)( حديثًا.6436) -موقوفة والمقطوعةدون ال-والمقطوعة، بلغ مجموع األحاديث المرفوعة منها 

ات المرفوعة، كما يورد المعلقات الموقوفة على الصحابة ويورد البخاري من المعلق

 والمقطوعات على التابعين رحمهم الله تعالى من فتاوى الصحابة والتابعين، ومن ،

 تفاسيرهم.

منهج متميز في سياقه لما يعلقه من األحاديث المرفوعة واآلثار الموقوفة   وللبخاري 

هل الحديث قديمًا وحديثًا، وممن اعتنى بها وحررها ابن والمقطوعة، وقد اشتهر الكالم فيها عند أ

 حجر في كتبه:

                                  
 .250-251: 6 العجاب  (6)

 .2446: 1 اإلتقان  (2)

 .205: 6 تدريب الراوي: انظر  (4)

 .101ص  ُهدى الساريانظر:   (3)
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 تغليق التعليق. -

 وُهدى الساري )مقدمة فتح الباري(. -

 شرحه.من خالل وفتح الباري، في  -

يعلق األحاديث المرفوعة إما بصيغة الجزم   وخالصة ما أفاده في ذلك أن البخاري 

فما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده  )كيقال، ويذكر(:)كقال، وذكر لنا(، وإما بصيغة التمريض 

إلى من علقه عنه ويبقى النظر في بقية اإلسناد المصرح به، وإنما أورده معلقًا لكونه ليس على شرطه 

في الصحة، أو لكونه قد أسنده في موضع آخر من صحيحه، فاختصر اإلسناد في الموضع الذي علقه 

 فيه.

وما علقه بصيغة التمريض فإما أن يكون لروايته له بالمعنى، وإما أن يكون أدنى من شرطه في 

الصحة، أو حسنًا، أو ضعيفًا ضعفًا منجبرًا، أو يكون ضعيفًا ضعفًا غير منجبر، وحينها ينبه على 

 ضعفه.

 وعة علىهذا بالنسبة إلى األحاديث المرفوعة، وأما اآلثار الموقوفة على الصحابة، والمقط

التابعين وأتباعهم فمنهجه ال يختلف كثيرًا، إال أنه قد يجزم بما فيه ضعف منجبر بمجيئه من وجه 

 (6)آخر أو بشهرته عمن قاله.

                                  
 .23-26ص  وهدى الساري؛ 62-0: 2 تغليق التعليقانظر:   (6)

وعلي صدوق لم يلق ابن »الثقات عن ابن عباس، ثم قال: وَعد  ابن حجر هذه الطريق من طرق

عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون 

 (2)يد الطرق عن ابن عباس في التفسير.وعدها السيوطي من ج (6)«على هذه النسخة

 في التعليق في صحيحه. البخاريعن منهج  موجزةالمطلب الثاني: نبذة 

  (4) المعل ق هو ما سقط من أول إسناده راٍو فأكثر.

في صحيحه كثيرًا من األحاديث المرفوعة واآلثار الموقوفة   وقد علق البخاري 

 (3)( حديثًا.6436) -موقوفة والمقطوعةدون ال-والمقطوعة، بلغ مجموع األحاديث المرفوعة منها 

ات المرفوعة، كما يورد المعلقات الموقوفة على الصحابة ويورد البخاري من المعلق

 والمقطوعات على التابعين رحمهم الله تعالى من فتاوى الصحابة والتابعين، ومن ،

 تفاسيرهم.

منهج متميز في سياقه لما يعلقه من األحاديث المرفوعة واآلثار الموقوفة   وللبخاري 

هل الحديث قديمًا وحديثًا، وممن اعتنى بها وحررها ابن والمقطوعة، وقد اشتهر الكالم فيها عند أ

 حجر في كتبه:

                                  
 .250-251: 6 العجاب  (6)

 .2446: 1 اإلتقان  (2)

 .205: 6 تدريب الراوي: انظر  (4)

 .101ص  ُهدى الساريانظر:   (3)
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 ثبت تعليقه بصيغة التمريض مااألول:  المبحث
 وهي خمسة مواضع:

 :األول الموضع      

: سرايا متفرقين. ويقال: واحد (6)يذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات»: ال البخاري ق

 .(2) « )الثُّبات(: )ُثَبة(

وقد أورد هذا الموضع في كتاب )الجهاد والسير( من صحيحه، باب )وجوب النفير، وما يجب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿[، وقوله 32، 36التوبة: ]سورة اآلية  ﴾...ڦ ڦ

ژ ژ ڑ ڑ ک چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ک ک ک گگ 

 [(.41، 41التوبة: ]سورة  ﴾ڻ ڻ ڻ

                                  
 [.06النساء: ]سورة  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿لفظ اآلية بتمامها:   (6)

 .31: 1 صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (2)

( موضعًا، تضمنت 05في صحيحه من المعلقات عن ابن عباس )  وقد أورد البخاري 

( 11بصيغة الجزم تضمنت ) ( موضعًا معلقاً 30( روايات حسب إحصاء د. أمين عمر، منها )651)

 (6) ( روايات.65( مواضع بصيغة التمريض تضمنت )0رواية، و )

 من طريق ابن أبي طلحة مجزومًا به، ما تبعه من تفاسيروعلى أنه يعد كل ما أورده بصيغة الجزم 

 نمن طريق ابن أبي طلحة غير مجزوم به؛ وإني وإ وما تبعه من تفاسيروكل ما أورده بصيغة التمريض 

كنت ال أتفق معه على تعميم صيغة الجزم أو صيغة التمريض على كل ما لحق األثر المعلق فإن هذا 

اإلحصاء يعكس مدى الفارق الكبير بين ما أورده البخاري من مرويات ابن أبي طلحة بصيغة الجزم، 

 (2) وما أورده منها بصيغة التمريض.

 

 

 

 

  

                                  
في مجلة  ، بحث منشورتغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في التفسير من خالل صحيح البخاريوذلك في بحثه المسمى:   (6)

 .06ص  42البحوث والدراسات الشرعية، العدد 

تعليقه بصيغة التمريض من صحيفة ابن أبي طلحة أربعة مواضع، والذي يحتمل تعليقه بصيغة  -لدي  -وعليه فإن الذي ثبت   (2)

خمسة مواضع، إضافة إلى موضع واحد في عده من مرويات ابن  -وهو اللواحق التي لم ينص فيها على جزم وال تمريض-التمريض 

 رة مواضع.ابي طلحة نظر؛ فيصبح المجموع عش
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

 ثبت تعليقه بصيغة التمريض مااألول:  المبحث
 وهي خمسة مواضع:

 :األول الموضع      

: سرايا متفرقين. ويقال: واحد (6)يذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات»: ال البخاري ق

 .(2) « )الثُّبات(: )ُثَبة(

وقد أورد هذا الموضع في كتاب )الجهاد والسير( من صحيحه، باب )وجوب النفير، وما يجب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿[، وقوله 32، 36التوبة: ]سورة اآلية  ﴾...ڦ ڦ

ژ ژ ڑ ڑ ک چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ک ک ک گگ 

 [(.41، 41التوبة: ]سورة  ﴾ڻ ڻ ڻ

                                  
 [.06النساء: ]سورة  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿لفظ اآلية بتمامها:   (6)

 .31: 1 صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (2)

( موضعًا، تضمنت 05في صحيحه من المعلقات عن ابن عباس )  وقد أورد البخاري 

( 11بصيغة الجزم تضمنت ) ( موضعًا معلقاً 30( روايات حسب إحصاء د. أمين عمر، منها )651)

 (6) ( روايات.65( مواضع بصيغة التمريض تضمنت )0رواية، و )

 من طريق ابن أبي طلحة مجزومًا به، ما تبعه من تفاسيروعلى أنه يعد كل ما أورده بصيغة الجزم 

 نمن طريق ابن أبي طلحة غير مجزوم به؛ وإني وإ وما تبعه من تفاسيروكل ما أورده بصيغة التمريض 

كنت ال أتفق معه على تعميم صيغة الجزم أو صيغة التمريض على كل ما لحق األثر المعلق فإن هذا 

اإلحصاء يعكس مدى الفارق الكبير بين ما أورده البخاري من مرويات ابن أبي طلحة بصيغة الجزم، 

 (2) وما أورده منها بصيغة التمريض.

 

 

 

 

  

                                  
في مجلة  ، بحث منشورتغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في التفسير من خالل صحيح البخاريوذلك في بحثه المسمى:   (6)

 .06ص  42البحوث والدراسات الشرعية، العدد 

تعليقه بصيغة التمريض من صحيفة ابن أبي طلحة أربعة مواضع، والذي يحتمل تعليقه بصيغة  -لدي  -وعليه فإن الذي ثبت   (2)

خمسة مواضع، إضافة إلى موضع واحد في عده من مرويات ابن  -وهو اللواحق التي لم ينص فيها على جزم وال تمريض-التمريض 

 رة مواضع.ابي طلحة نظر؛ فيصبح المجموع عش
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 .(6)ورواية عطاء الخراساني عن ابن عباس منقطعة؛ فإنه لم يسمع من ابن عباس

ابن  أبي طلحة عنولم يذكر ابن حجر في التغليق وال في الفتح سوى رواية الطبري عن ابن 

 (2) عباس، ولم يعلق على سبب تعليق البخاري لهذه الرواية بصيغة التمريض.

 ومن خالل جمع الروايات الواردة عن ابن عباس أو حملة تفسيره يتضح ما يلي:

أنه لم يسند هذه الرواية إلى ابن عباس سوى ابن أبي طلحة وعطاء الخراساني، وكلتاهما  -6

ع من حملة تفسير ابن عباس لكنه من تفسيرهم، ولم يسندوه إلى منقطعة، وقد روي عن جم

 ابن عباس.

مقاربة لفظ ما رواه ابن أبي طلحة لما فسر اآلية به الضحاك، وما رواه عطاء الخراساني عن  -2

يعني  ُعصبًا،»ابن عباس، دون ما ثبت عن مجاهد من تفسيره، فرواية ابن أبي طلحة بلفظ 

يعني: »، وتفسير الضحاك «ُعصبًا وفِرقاً »اء عن ابن عباس بلفظ ، ورواية عط«سرايا متفرقين

تقارب إال أن ، والمعنى م«فَِرقًا، قلياًل قليالً »، بينما تفسير مجاهد كان بلفظ «ُعَصبًا متفرقين

الحديث عن التقارب في اللفظ. وال يبعد أن يكون هذا سببًا إليراد البخاري هذه الرواية 

 معلقة بصيغة التمريض.

قد اجتزأ بعض ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، ولم يورد الرواية   ن البخاري أ -4

بتمامها، حيث اقتصر على ما تظاهرت عليه الروايات عن ابن عباس من تفسير )الثُّبات( 

                                  
 .251، 251: 6 والعجاب؛ 201ص  المراسيل ألبي داودانظر:   (6)

 .31: 1 وفتح الباري؛ 344: 4 تغليق التعليق  (2)

وقد وصله الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما عن أبي صالح عبدالله بن صالح، عن معاوية بن 

 (6).« ... ُعصبًا، يعني سرايا متفرقين»صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله في تفسيرها:

والضحاك، وعطاء  ،وروي عن عكرمة، والسدي، وقتادة، ومقاتل بن حيان»قال ابن أبي حاتم: 

 (2).«الخراساني، وخصيف نحو ذلك

ڱ ﴿وقد روى الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله 

 (4).«فَِرقًا، قلياًل قليالً »، قال: ﴾ڱ

 (3).«ًا متفرقينيعني: ُعَصب»وروى بسنده عن الضحاك قال:

، وفي (0)«ُعصبًا وفِرقاً »وقد روي عن ابن عباس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: 

 (1).«ُعصباً »لفظ: 

                                  
 إلى ابن المنذر أيضًا. 421: 2 الدر المنثور. وعزاه السيوطي في 111: 4 وتفسير ابن أبي حاتم، 611: 3 تفسير الطبري  (6)

 .111: 4 تفسير ابن أبي حاتم  (2)

 .253: 6 العجاب، وانظر: 01: 6 الحكم بصحة اإلسناد في مقدمة كتاب التفسير الصحيح. وانظر 611: 3 تفسير الطبري  (4)

 .611: 3 تفسير الطبري  (3)

 . وقد رواه من طريق ابن جريج وعثمان عن عطاء عن ابن عباس.111: 4هذا لفظ ابن أبي حاتم في تفسيره   (0)

 . وقد رواه من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس.16: 1 السنن الكبرى هذا لفظ البيهقي في  (1)
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

 .(6)ورواية عطاء الخراساني عن ابن عباس منقطعة؛ فإنه لم يسمع من ابن عباس

ابن  أبي طلحة عنولم يذكر ابن حجر في التغليق وال في الفتح سوى رواية الطبري عن ابن 

 (2) عباس، ولم يعلق على سبب تعليق البخاري لهذه الرواية بصيغة التمريض.

 ومن خالل جمع الروايات الواردة عن ابن عباس أو حملة تفسيره يتضح ما يلي:

أنه لم يسند هذه الرواية إلى ابن عباس سوى ابن أبي طلحة وعطاء الخراساني، وكلتاهما  -6

ع من حملة تفسير ابن عباس لكنه من تفسيرهم، ولم يسندوه إلى منقطعة، وقد روي عن جم

 ابن عباس.

مقاربة لفظ ما رواه ابن أبي طلحة لما فسر اآلية به الضحاك، وما رواه عطاء الخراساني عن  -2

يعني  ُعصبًا،»ابن عباس، دون ما ثبت عن مجاهد من تفسيره، فرواية ابن أبي طلحة بلفظ 

يعني: »، وتفسير الضحاك «ُعصبًا وفِرقاً »اء عن ابن عباس بلفظ ، ورواية عط«سرايا متفرقين

تقارب إال أن ، والمعنى م«فَِرقًا، قلياًل قليالً »، بينما تفسير مجاهد كان بلفظ «ُعَصبًا متفرقين

الحديث عن التقارب في اللفظ. وال يبعد أن يكون هذا سببًا إليراد البخاري هذه الرواية 

 معلقة بصيغة التمريض.

قد اجتزأ بعض ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، ولم يورد الرواية   ن البخاري أ -4

بتمامها، حيث اقتصر على ما تظاهرت عليه الروايات عن ابن عباس من تفسير )الثُّبات( 

                                  
 .251، 251: 6 والعجاب؛ 201ص  المراسيل ألبي داودانظر:   (6)

 .31: 1 وفتح الباري؛ 344: 4 تغليق التعليق  (2)

وقد وصله الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما عن أبي صالح عبدالله بن صالح، عن معاوية بن 

 (6).« ... ُعصبًا، يعني سرايا متفرقين»صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله في تفسيرها:

والضحاك، وعطاء  ،وروي عن عكرمة، والسدي، وقتادة، ومقاتل بن حيان»قال ابن أبي حاتم: 

 (2).«الخراساني، وخصيف نحو ذلك

ڱ ﴿وقد روى الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله 

 (4).«فَِرقًا، قلياًل قليالً »، قال: ﴾ڱ

 (3).«ًا متفرقينيعني: ُعَصب»وروى بسنده عن الضحاك قال:

، وفي (0)«ُعصبًا وفِرقاً »وقد روي عن ابن عباس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: 

 (1).«ُعصباً »لفظ: 

                                  
 إلى ابن المنذر أيضًا. 421: 2 الدر المنثور. وعزاه السيوطي في 111: 4 وتفسير ابن أبي حاتم، 611: 3 تفسير الطبري  (6)

 .111: 4 تفسير ابن أبي حاتم  (2)

 .253: 6 العجاب، وانظر: 01: 6 الحكم بصحة اإلسناد في مقدمة كتاب التفسير الصحيح. وانظر 611: 3 تفسير الطبري  (4)

 .611: 3 تفسير الطبري  (3)

 . وقد رواه من طريق ابن جريج وعثمان عن عطاء عن ابن عباس.111: 4هذا لفظ ابن أبي حاتم في تفسيره   (0)

 . وقد رواه من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس.16: 1 السنن الكبرى هذا لفظ البيهقي في  (1)
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د هو س»وقد روي هذا الخبر عن ابن عباس من طريق عطية العوفي أيضًا عن ابن عباس بلفظ:

 .(6)«كان بين صدفين، والصدفان: الجبالن

 .(2)ورواية عطية عن ابن عباس ضعيفة

 (4).«يعني: الجبلين، وهما من قبل أرمينية وأذربيجان»كما روي نحوه عن الضحاك قال: 

 .(3)«رؤوس الجبلين»وقد روي عن مجاهد بإسناد صحيح ما يقاربه، لكنه بلفظ: 

ى سبب يعلق علولم يذكر ابن حجر في التغليق وال في الفتح سوى رواية ابن أبي طلحة، ولم 

 (0) تعليق البخاري لهذه الرواية بصيغة التمريض.

 وبالمقارنة بين هذه الروايات عن ابن عباس وحملة تفسيره نستطيع الوصول إلى النتائج التالية:

أنه لم يسند هذه الرواية إلى ابن عباس سوى ابن أبي طلحة وعطية العوفي، ورواية عطية  -6

 يراد الرواية معلقة بصيغة التمريض.ضعيفة؛ فلعل هذا هو السبب في إ

                                  
 .211: 1في تفسيره  الطبريرواه   (6)

 .2440: 1 اإلتقانانظر:   (2)

 .211: 1في تفسيره  الطبريرواه   (4)

حدثنا عيسى، ومن طريق الحارث، قال حدثنا  من طريق محمد بن عمر قال حدثنا أبو عاصم، قال 211: 1في تفسيره  الطبريرواه   (3)

 .01-00: 6 التفسير الصحيحالحسن، قال حدثنا ورقاء، كالهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وانظر في صحة اإلسناد: 

 .310: 1 وفتح الباري، 66: 3 تغليق التعليقانظر:   (0)

التي أوردها رواة األثر: الطبري وابن أبي حاتم. وقد « عصباً »بالسرايا المتفرقين، دون قوله 

تزاء والرواية بالمعنى سببًا إليراد البخاري هذه الرواية معلقة بصيغة يكون هذا االج

 التمريض.

 
 :الموضع الثاني      

]سورة  ﴾ىب يب جت حت خت﴿عقب إيراده قول الله عز وجل  قال البخاري 

 (6).«يقال عن ابن عباس: الجبلين»[:11الكهف:

)قصة يأجوج وقد أورد هذا الموضع في كتاب )أحاديث األنبياء( من صحيحه، في باب 

 ومأجوج(.

وقد وصل تفسير الصدفين عن ابن عباس الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما من طريق علي بن 

 .(2)«بين الجبلين»أبي طلحة عن ابن عباس قال:

                                  
 .315: 1 )مع فتح الباري( البخاريصحيح   (6)

 .302: 3 الدر المنثور، والسيوطي في 66: 3 تغليق التعليقن أبي حاتم إليه ابن حجر في . وعزا أثر اب211: 1 تفسير الطبري  (2)
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

د هو س»وقد روي هذا الخبر عن ابن عباس من طريق عطية العوفي أيضًا عن ابن عباس بلفظ:

 .(6)«كان بين صدفين، والصدفان: الجبالن

 .(2)ورواية عطية عن ابن عباس ضعيفة

 (4).«يعني: الجبلين، وهما من قبل أرمينية وأذربيجان»كما روي نحوه عن الضحاك قال: 

 .(3)«رؤوس الجبلين»وقد روي عن مجاهد بإسناد صحيح ما يقاربه، لكنه بلفظ: 

ى سبب يعلق علولم يذكر ابن حجر في التغليق وال في الفتح سوى رواية ابن أبي طلحة، ولم 

 (0) تعليق البخاري لهذه الرواية بصيغة التمريض.

 وبالمقارنة بين هذه الروايات عن ابن عباس وحملة تفسيره نستطيع الوصول إلى النتائج التالية:

أنه لم يسند هذه الرواية إلى ابن عباس سوى ابن أبي طلحة وعطية العوفي، ورواية عطية  -6

 يراد الرواية معلقة بصيغة التمريض.ضعيفة؛ فلعل هذا هو السبب في إ

                                  
 .211: 1في تفسيره  الطبريرواه   (6)

 .2440: 1 اإلتقانانظر:   (2)

 .211: 1في تفسيره  الطبريرواه   (4)

حدثنا عيسى، ومن طريق الحارث، قال حدثنا  من طريق محمد بن عمر قال حدثنا أبو عاصم، قال 211: 1في تفسيره  الطبريرواه   (3)

 .01-00: 6 التفسير الصحيحالحسن، قال حدثنا ورقاء، كالهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وانظر في صحة اإلسناد: 

 .310: 1 وفتح الباري، 66: 3 تغليق التعليقانظر:   (0)

التي أوردها رواة األثر: الطبري وابن أبي حاتم. وقد « عصباً »بالسرايا المتفرقين، دون قوله 

تزاء والرواية بالمعنى سببًا إليراد البخاري هذه الرواية معلقة بصيغة يكون هذا االج

 التمريض.

 
 :الموضع الثاني      

]سورة  ﴾ىب يب جت حت خت﴿عقب إيراده قول الله عز وجل  قال البخاري 

 (6).«يقال عن ابن عباس: الجبلين»[:11الكهف:

)قصة يأجوج وقد أورد هذا الموضع في كتاب )أحاديث األنبياء( من صحيحه، في باب 

 ومأجوج(.

وقد وصل تفسير الصدفين عن ابن عباس الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما من طريق علي بن 

 .(2)«بين الجبلين»أبي طلحة عن ابن عباس قال:

                                  
 .315: 1 )مع فتح الباري( البخاريصحيح   (6)

 .302: 3 الدر المنثور، والسيوطي في 66: 3 تغليق التعليقن أبي حاتم إليه ابن حجر في . وعزا أثر اب211: 1 تفسير الطبري  (2)
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قد اقتصر على المعنى اللغوي للفظة اآلية، دون بيان   إال أن المالحظ أن البخاري 

المخاطب فيها، وهو ما اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف: أهو الزوج الذي يحبس زوَجه 

 سها؟زوجٍة، يرثها؛ فيعضلها لتفتدي نفوهو لها كاره لتفتدي نفسها بالخلع، أم هو وارث المتوفى عن 

بما رواه من أن المراد الزوج  -دون سائر من روى عنه-وقد انفرد ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

 (6) يعضل زوَجه لتفتدي نفسها، وقد وافقه الضحاك من تفسيره.

ه ما رواه معلقًا عن ابن عباس من المعنى اللغوي للعضل بما روا  وقد عق ب البخاري 

كانوا »موصوالً عنه، حيث روى البخاري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في تفسير اآلية: 

إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق  بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا 

 (2).«لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه اآلية في ذلك

طب أولياء الزوج، وهو مخالف لما رواه ابن أبي طلحة من أن المخاطب هو فعلى هذا فالمخا

 الزوج نفسه.

                                  
 .105: 4في تفسيره  الطبريرواه   (6)

ح  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿في صحيحه، كتاب التفسير، باب  البخاريرواه   (2)

(3001 ،)1 :451. 

، وموافقة ما رواه عطية عن ابن -(6)وهو من أبرز تالميذ ابن عباس-مخالفة ما ثبت عن مجاهد  -2

 الصدفين بالجبلين، بينما فسره مجاهد برؤوسفسر اآلية به الضحاك؛ حيث فسروا  عباس، وما

 صيغة التمريض.إلى إيراد الرواية ب الجبلين؛ ولعل هذا مما دعا البخاري 

 

 :الموضع الثالث      

: ال [61النساء: ]سورة  ﴾ۇ ال﴿ويذكر عن ابن عباس: »: قال البخاري 

 .(2)«تقهروهن

ۓ  ھ ے ے﴿وهذا الموضع هو أول موضع في كتاب التفسير من صحيح البخاري، في باب: 

 .[61النساء: ]سورة  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ڭ ﴿عن ابن عباس قوله »وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: 

يعني: الرجل تكون له المرأة وهو كاره  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿يقول: ال تقهرونهن  ﴾ۇ

 (3)وعزاه ابن حجر إلى ابن أبي حاتم كذلك. (4)«لصحبتها ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي

 راد البخاري لهذا الموضع بصيغة التمريض.ولم يعلق ابن حجر على سبب إي

                                  
 .2441: 1 اإلتقانانظر:   (6)

 .451: 1 البخاري )مع فتح الباري( صحيح  (2)

 .105: 4 تفسير الطبري  (4)

 .465: 1 وفتح الباري، 613: 3 تغليق التعليق  (3)
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

قد اقتصر على المعنى اللغوي للفظة اآلية، دون بيان   إال أن المالحظ أن البخاري 

المخاطب فيها، وهو ما اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف: أهو الزوج الذي يحبس زوَجه 

 سها؟زوجٍة، يرثها؛ فيعضلها لتفتدي نفوهو لها كاره لتفتدي نفسها بالخلع، أم هو وارث المتوفى عن 

بما رواه من أن المراد الزوج  -دون سائر من روى عنه-وقد انفرد ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

 (6) يعضل زوَجه لتفتدي نفسها، وقد وافقه الضحاك من تفسيره.

ه ما رواه معلقًا عن ابن عباس من المعنى اللغوي للعضل بما روا  وقد عق ب البخاري 

كانوا »موصوالً عنه، حيث روى البخاري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في تفسير اآلية: 

إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق  بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا 

 (2).«لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه اآلية في ذلك

طب أولياء الزوج، وهو مخالف لما رواه ابن أبي طلحة من أن المخاطب هو فعلى هذا فالمخا

 الزوج نفسه.

                                  
 .105: 4في تفسيره  الطبريرواه   (6)

ح  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿في صحيحه، كتاب التفسير، باب  البخاريرواه   (2)

(3001 ،)1 :451. 

، وموافقة ما رواه عطية عن ابن -(6)وهو من أبرز تالميذ ابن عباس-مخالفة ما ثبت عن مجاهد  -2

 الصدفين بالجبلين، بينما فسره مجاهد برؤوسفسر اآلية به الضحاك؛ حيث فسروا  عباس، وما

 صيغة التمريض.إلى إيراد الرواية ب الجبلين؛ ولعل هذا مما دعا البخاري 

 

 :الموضع الثالث      

: ال [61النساء: ]سورة  ﴾ۇ ال﴿ويذكر عن ابن عباس: »: قال البخاري 

 .(2)«تقهروهن

ۓ  ھ ے ے﴿وهذا الموضع هو أول موضع في كتاب التفسير من صحيح البخاري، في باب: 

 .[61النساء: ]سورة  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ڭ ﴿عن ابن عباس قوله »وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: 

يعني: الرجل تكون له المرأة وهو كاره  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿يقول: ال تقهرونهن  ﴾ۇ

 (3)وعزاه ابن حجر إلى ابن أبي حاتم كذلك. (4)«لصحبتها ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي

 راد البخاري لهذا الموضع بصيغة التمريض.ولم يعلق ابن حجر على سبب إي

                                  
 .2441: 1 اإلتقانانظر:   (6)

 .451: 1 البخاري )مع فتح الباري( صحيح  (2)

 .105: 4 تفسير الطبري  (4)

 .465: 1 وفتح الباري، 613: 3 تغليق التعليق  (3)
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 :الموضع الرابع      

 .«: ضاقت[15النساء: ]سورة  ﴾ہ﴿ويذكر عن ابن عباس »: قال البخاري 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وقد أورد هذا الموضع في كتاب التفسير من صحيحه، في باب 

 (6) .[00النساء: ]سورة  ﴾ٿ ٿ﴿إلى  ﴾پ

ڻ ڻ ڻ ﴿أن ابن عباس تال »وقد أورده عقب ما رواه عن ابن عباس موصوالً 

 (2).«قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله [11النساء: ]سورة  ﴾ڻ ۀ ۀ

، وقد ساقه ابن أبي حاتم عن أسباط (4)وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره كما عب ر عنه ابن حجر

وروي عن ابن عباس من رواية علي بن »، ثم قال:«ضاقت صدورهم»عن السدي من تفسيره بلفظ:

 (3) .«مثل ذلك أبي طلحة

وعليه؛ فإن لفظ رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس بالنسبة لنا غير معلومة، وإنما نعلم معناها، 

 وهو الموافق لما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن السدي.

                                  
 .422: 1 صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (6)

 (.3011برقم )  (2)

 .11: 0 إرشاد الساري، والقسطالني في 601: 61 العيني في عمدة القاري، وكذا 422: 1 وفتح الباري، 610: 3 تغليق التعليق  (4)

 .6521: 4 تفسير ابن أبي حاتم  (3)

وقد وافق عكرمُة سائر الرواة عن ابن عباس، كما وافق حملة تفسير ابن عباس؛ فقد روى نحوه: 

عطاء الخراساني وعطية العوفي عن ابن عباس، وفسر اآلية بنحو تفسير ابن عباس جمع من حملة 

 (6) عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والضحاك في رواية، وأبي مجلز.تفسيره، ك

أما بالنسبة إلى المعنى اللغوي عند هؤالء الرواة فلم يفسروه تفسيرًا مباشرًا كما رواه ابن أبي 

، والتي سبق ذكُرها،  طلحة، بل يفهم من سياق تفسيرهم، نحو رواية عكرمة التي رواها البخاريُّ

 فورث»، « حبسها أهله...»، « إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى...»، « امرأَته...ورَث »فيقول مثاًل: 

 .«نكاحها

اختار اللفظ الذي رواه ابن أبي طلحة ألنه األنسب في التفسير اللغوي،   ولعل البخاري 

ملة سائر ما رواه ح -في التتمة التي رواها ولم يوردها البخاري-ثم نبه على مخالفة ابن أبي طلحة 

 والله تعالى أعلم. ،تفسير ابن عباس

 

                                  
 .131، 130: 4في تفسيره  الطبريهذه الروايات  ساق  (6)
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

 :الموضع الرابع      

 .«: ضاقت[15النساء: ]سورة  ﴾ہ﴿ويذكر عن ابن عباس »: قال البخاري 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وقد أورد هذا الموضع في كتاب التفسير من صحيحه، في باب 

 (6) .[00النساء: ]سورة  ﴾ٿ ٿ﴿إلى  ﴾پ

ڻ ڻ ڻ ﴿أن ابن عباس تال »وقد أورده عقب ما رواه عن ابن عباس موصوالً 

 (2).«قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله [11النساء: ]سورة  ﴾ڻ ۀ ۀ

، وقد ساقه ابن أبي حاتم عن أسباط (4)وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره كما عب ر عنه ابن حجر

وروي عن ابن عباس من رواية علي بن »، ثم قال:«ضاقت صدورهم»عن السدي من تفسيره بلفظ:

 (3) .«مثل ذلك أبي طلحة

وعليه؛ فإن لفظ رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس بالنسبة لنا غير معلومة، وإنما نعلم معناها، 

 وهو الموافق لما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن السدي.

                                  
 .422: 1 صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (6)

 (.3011برقم )  (2)

 .11: 0 إرشاد الساري، والقسطالني في 601: 61 العيني في عمدة القاري، وكذا 422: 1 وفتح الباري، 610: 3 تغليق التعليق  (4)

 .6521: 4 تفسير ابن أبي حاتم  (3)

وقد وافق عكرمُة سائر الرواة عن ابن عباس، كما وافق حملة تفسير ابن عباس؛ فقد روى نحوه: 

عطاء الخراساني وعطية العوفي عن ابن عباس، وفسر اآلية بنحو تفسير ابن عباس جمع من حملة 

 (6) عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والضحاك في رواية، وأبي مجلز.تفسيره، ك

أما بالنسبة إلى المعنى اللغوي عند هؤالء الرواة فلم يفسروه تفسيرًا مباشرًا كما رواه ابن أبي 

، والتي سبق ذكُرها،  طلحة، بل يفهم من سياق تفسيرهم، نحو رواية عكرمة التي رواها البخاريُّ

 فورث»، « حبسها أهله...»، « إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى...»، « امرأَته...ورَث »فيقول مثاًل: 

 .«نكاحها

اختار اللفظ الذي رواه ابن أبي طلحة ألنه األنسب في التفسير اللغوي،   ولعل البخاري 

ملة سائر ما رواه ح -في التتمة التي رواها ولم يوردها البخاري-ثم نبه على مخالفة ابن أبي طلحة 

 والله تعالى أعلم. ،تفسير ابن عباس

 

                                  
 .131، 130: 4في تفسيره  الطبريهذه الروايات  ساق  (6)
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بالمعنى، إذ لم نقف على لفظ ابن عباس عند غير  احتمال أن يكون التفسير مروياً  -2

 البخاري، وهو لم يصرح بأنها رواية ابن أبي طلحة، وقد يكون رواه بالمعنى.

احتمال أن يكون هذا اللفظ عند البخاري عن ابن عباس من غير طريق ابن أبي طلحة،  -4

بحث ن داخالً في الموعليه فال يعد مما رواه البخاري عن ابن أبي طلحة بصيغة التمريض، ويكو

الثالث من البحث، وهو ما ُيتوهم عده من مرويات ابن أبي طلحة عن ابن عباس من معلقات 

 البخاري.

 والله تعالى أعلم بالصواب في ذلك.

 

 :الخامس الموضع      

 .«التي ال تلد :[05الشورى: ]سورة   َّمفُّٱ ويذكر عن ابن عباس»: ال البخاري ق

 (6).﴾ٱ ٻٻ﴿كتاب التفسير، باب سورة  في وقد أورده البخاري 

الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة حسب ما أفاده  -بمعناه-وهذا التفسير قد وصله 

 (2)ابن حجر.

                                  
 .160: 1صحيح البخاري )مع فتح الباري(   (6)

 .445: 0ري إرشاد السا؛ ونحوه في 061: 1وفتح الباري ؛ 453: 3تغليق التعليق   (2)

ومن المعلوم من منهج ابن أبي حاتم الذي نص عليه في مقدمة تفسيره أنه يورد األخبار بأصح 

متنًا، ثم يسمي من وافقه، مع مراعاة طبقات الرواة، فال ينتقل إلى التابعين إال إذا األسانيد، وأشبهها 

 (6) لم يرو عن الصحابة، وال ينزل إلى أتباع التابعين إال إذا لم يرو عن التابعين.

ولم يتبين لي سبب صنيع ابن أبي حاتم في هذا الموضع، حيث أورد تفسير السدي من قوله، 

وهو ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي طلحة، إال أنه قد يكون لفظه أتم وأبسط ثم سمى من وافقه، 

 مما رواه ابن أبي طلحة، وهو ما لم نقف عليه.

 ولم يعلق ابن حجر على سبب تعليق البخاري لهذه الرواية بصيغة التمريض.

شيء من بولم يتبين لي سبب إيراد البخاري لهذه الرواية بصيغة التمريض، ولم أجد من صرح 

ذلك وال إلى من أشار إليه، إال أنه بتأملها ومقارنتها بما روي عن السلف في تفسير هذه اآلية، 

وعرضها على ما عرف من منهج البخاري في التعليق فإننا نجد بين يدينا عددًا من االحتماالت غير 

 القوية، وهي:

هـ(، وهو 620ت هـ( قد تلقاه عن السدي )634احتمال أن يكون ابن أبي طلحة )ت  -6

وإن لم يسنده إلى أحد، بل ساقه على أنه تفسيره، فإنه يغلب على الظن أنه مما رواه عن ابن 

عباس؛ بداللة صنيع ابن أبي طلحة حيث أسنده إلى ابن عباس، وعامة مرويات السدي في 

 (2)التفسير عن ابن عباس من طريق أبي صالح، وهو ضعيف.

                                  
 .63: 6 تفسير ابن أبي حاتم  (6)

 .2443: 1اإلتقان . وانظر في إسناد السدي: 614( ص 141)برقم تقريب التهذيب واسمه باذام، أو باذان، مولى أم هانئ. انظر:   (2)
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

بالمعنى، إذ لم نقف على لفظ ابن عباس عند غير  احتمال أن يكون التفسير مروياً  -2

 البخاري، وهو لم يصرح بأنها رواية ابن أبي طلحة، وقد يكون رواه بالمعنى.

احتمال أن يكون هذا اللفظ عند البخاري عن ابن عباس من غير طريق ابن أبي طلحة،  -4

بحث ن داخالً في الموعليه فال يعد مما رواه البخاري عن ابن أبي طلحة بصيغة التمريض، ويكو

الثالث من البحث، وهو ما ُيتوهم عده من مرويات ابن أبي طلحة عن ابن عباس من معلقات 

 البخاري.

 والله تعالى أعلم بالصواب في ذلك.

 

 :الخامس الموضع      

 .«التي ال تلد :[05الشورى: ]سورة   َّمفُّٱ ويذكر عن ابن عباس»: ال البخاري ق

 (6).﴾ٱ ٻٻ﴿كتاب التفسير، باب سورة  في وقد أورده البخاري 

الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة حسب ما أفاده  -بمعناه-وهذا التفسير قد وصله 

 (2)ابن حجر.

                                  
 .160: 1صحيح البخاري )مع فتح الباري(   (6)

 .445: 0ري إرشاد السا؛ ونحوه في 061: 1وفتح الباري ؛ 453: 3تغليق التعليق   (2)

ومن المعلوم من منهج ابن أبي حاتم الذي نص عليه في مقدمة تفسيره أنه يورد األخبار بأصح 

متنًا، ثم يسمي من وافقه، مع مراعاة طبقات الرواة، فال ينتقل إلى التابعين إال إذا األسانيد، وأشبهها 

 (6) لم يرو عن الصحابة، وال ينزل إلى أتباع التابعين إال إذا لم يرو عن التابعين.

ولم يتبين لي سبب صنيع ابن أبي حاتم في هذا الموضع، حيث أورد تفسير السدي من قوله، 

وهو ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي طلحة، إال أنه قد يكون لفظه أتم وأبسط ثم سمى من وافقه، 

 مما رواه ابن أبي طلحة، وهو ما لم نقف عليه.

 ولم يعلق ابن حجر على سبب تعليق البخاري لهذه الرواية بصيغة التمريض.

شيء من بولم يتبين لي سبب إيراد البخاري لهذه الرواية بصيغة التمريض، ولم أجد من صرح 

ذلك وال إلى من أشار إليه، إال أنه بتأملها ومقارنتها بما روي عن السلف في تفسير هذه اآلية، 

وعرضها على ما عرف من منهج البخاري في التعليق فإننا نجد بين يدينا عددًا من االحتماالت غير 

 القوية، وهي:

هـ(، وهو 620ت هـ( قد تلقاه عن السدي )634احتمال أن يكون ابن أبي طلحة )ت  -6

وإن لم يسنده إلى أحد، بل ساقه على أنه تفسيره، فإنه يغلب على الظن أنه مما رواه عن ابن 

عباس؛ بداللة صنيع ابن أبي طلحة حيث أسنده إلى ابن عباس، وعامة مرويات السدي في 

 (2)التفسير عن ابن عباس من طريق أبي صالح، وهو ضعيف.

                                  
 .63: 6 تفسير ابن أبي حاتم  (6)

 .2443: 1اإلتقان . وانظر في إسناد السدي: 614( ص 141)برقم تقريب التهذيب واسمه باذام، أو باذان، مولى أم هانئ. انظر:   (2)
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 المبحث الثاني: ما يحتمل تعليقه بصيغة التمريض
سار عليه في صحيحه، وباألخص في كتاب التفسير منه أنه  الذي من منهج البخاري 

في تراجم األبواب يعلق عددًا من اآلثار المروية في التفسير، يصدر بعضها بنسبتها إلى أصحابها، 

ر نفسه  أحيانًا بصيغة الجزم، وحينًا بصيغة التمريض، ثم يورد عددًا من األقوال التفسيرية عن المفسِّ

تفرقة، وليست تابعة للرواية السابقة، يعطفها حينًا عليها بواو العطف، وفي إال أنها من مواضع م

 الغالب ال يعطفها، بل يقطع الكالم، ثم يستأنف األثر الجديد استئنافًا.

والسؤال الملح  هنا: هل هذه المواضع الـُمتبعة للمعلقات بصيغة التمريض تابعة لها في 

 ال يحكم عليها بجزم وال تمريض؟ التمريض؟ أم تأخذ حكم المجزوم به؟ أم

وهو سؤال لم أجد عنه إجابة صريحة، فكان ال بد من التنقيب والبحث والمقارنة والموازنة 

 للوصول إلى نتيجة مرضية في هذا األمر.

والذي يعنينا من ذلك في هذا البحث هي المواضع التي َأْتَبَعها لما علقه بصيغة التمريض من 

 عن ابن عباس دون مرويات غيره. وقد وردت أربع مرات، وهي:مرويات ابن أبي طلحة 

]سورة  ﴾ىب يب جت حت خت﴿عقب إيراده قول الله عز وجل  قال البخاري  -

 (6).«يقال عن ابن عباس: الجبلين. والسدين: الجبلين. خرجًا: أجراً »:[11الكهف: 

                                  
 .315: 1، كتاب أحاديث األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (6)

 (6).«ال يلقح»ولفظ الطبري الذي رواه بسنده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس: 

فهو لفظ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فيما  «التي ال تلد»وأما اللفظ الذي أورده البخاري 

وكأن  ،وهذا ذكره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس»، حيث قال العيني: (2)ذكره ابن حجر والعيني

 .«، فلذلك لم يجزم به فقال: ويذكروانقطاعاً  فيه ضعفاً 

ويبر ج وذكره باللفظ المعلق بلفظ»وأما ابن حجر فبعد أن وصله من طريق ابن أبي طلحة قال:

 (4).«عن الضحاك عن ابن عباس، وفيه ضعف وانقطاع؛ فكأنه لم يجزم به لذلك

 ويحتمل أن يقال: إن البخاري قد أورد أثر ابن أبي طلحة بصيغة التمريض؛ لروايته له بالمعنى.

وأيًا ما قيل، فيبقى هذا الموضع محاًل للنظر والتأمل، فاللفظ لفظ جويبر، وصيغة التمريض 

َيق؛ ولذا لم يذكر العيني رواية غيره أصاًل، ولم يشر لرواية ابن أبي طلحة بالكلية، وقد بطريقه َألْ 

ترددت في إيراد هذا الموضع في بحثي، ثم رأيت أنه ال يخرج عن كونه مما رواه ابن أبي طلحة عن 

واية ابن رابن عباس، وقد أورده البخاري بصيغة التمريض؛ فأوردته للتنبيه عليه، ال تسليمًا بتمريض 

 أبي طلحة في هذا الموضع.

                                  
 .616: 66تفسير الطبري   (6)

قد عزاه  062: 0الدر المنثور . ولم يتبين لي من الذي خرجه، غير أن السيوطي في 601: 61وعمدة القاري ؛ 061: 1فتح الباري   (2)

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في »إلى ابن المنذر بلفظ قريب منه، دون تسمية راويه عن ابن عباس، حيث قال: 

 .«قال: الذي ال يولد له ولد ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿قوله 

 .061: 1فتح الباري   (4)
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

 المبحث الثاني: ما يحتمل تعليقه بصيغة التمريض
سار عليه في صحيحه، وباألخص في كتاب التفسير منه أنه  الذي من منهج البخاري 

في تراجم األبواب يعلق عددًا من اآلثار المروية في التفسير، يصدر بعضها بنسبتها إلى أصحابها، 

ر نفسه  أحيانًا بصيغة الجزم، وحينًا بصيغة التمريض، ثم يورد عددًا من األقوال التفسيرية عن المفسِّ

تفرقة، وليست تابعة للرواية السابقة، يعطفها حينًا عليها بواو العطف، وفي إال أنها من مواضع م

 الغالب ال يعطفها، بل يقطع الكالم، ثم يستأنف األثر الجديد استئنافًا.

والسؤال الملح  هنا: هل هذه المواضع الـُمتبعة للمعلقات بصيغة التمريض تابعة لها في 

 ال يحكم عليها بجزم وال تمريض؟ التمريض؟ أم تأخذ حكم المجزوم به؟ أم

وهو سؤال لم أجد عنه إجابة صريحة، فكان ال بد من التنقيب والبحث والمقارنة والموازنة 

 للوصول إلى نتيجة مرضية في هذا األمر.

والذي يعنينا من ذلك في هذا البحث هي المواضع التي َأْتَبَعها لما علقه بصيغة التمريض من 

 عن ابن عباس دون مرويات غيره. وقد وردت أربع مرات، وهي:مرويات ابن أبي طلحة 

]سورة  ﴾ىب يب جت حت خت﴿عقب إيراده قول الله عز وجل  قال البخاري  -

 (6).«يقال عن ابن عباس: الجبلين. والسدين: الجبلين. خرجًا: أجراً »:[11الكهف: 

                                  
 .315: 1، كتاب أحاديث األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (6)

 (6).«ال يلقح»ولفظ الطبري الذي رواه بسنده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس: 

فهو لفظ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فيما  «التي ال تلد»وأما اللفظ الذي أورده البخاري 

وكأن  ،وهذا ذكره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس»، حيث قال العيني: (2)ذكره ابن حجر والعيني

 .«، فلذلك لم يجزم به فقال: ويذكروانقطاعاً  فيه ضعفاً 

ويبر ج وذكره باللفظ المعلق بلفظ»وأما ابن حجر فبعد أن وصله من طريق ابن أبي طلحة قال:

 (4).«عن الضحاك عن ابن عباس، وفيه ضعف وانقطاع؛ فكأنه لم يجزم به لذلك

 ويحتمل أن يقال: إن البخاري قد أورد أثر ابن أبي طلحة بصيغة التمريض؛ لروايته له بالمعنى.

وأيًا ما قيل، فيبقى هذا الموضع محاًل للنظر والتأمل، فاللفظ لفظ جويبر، وصيغة التمريض 

َيق؛ ولذا لم يذكر العيني رواية غيره أصاًل، ولم يشر لرواية ابن أبي طلحة بالكلية، وقد بطريقه َألْ 

ترددت في إيراد هذا الموضع في بحثي، ثم رأيت أنه ال يخرج عن كونه مما رواه ابن أبي طلحة عن 

واية ابن رابن عباس، وقد أورده البخاري بصيغة التمريض؛ فأوردته للتنبيه عليه، ال تسليمًا بتمريض 

 أبي طلحة في هذا الموضع.

                                  
 .616: 66تفسير الطبري   (6)

قد عزاه  062: 0الدر المنثور . ولم يتبين لي من الذي خرجه، غير أن السيوطي في 601: 61وعمدة القاري ؛ 061: 1فتح الباري   (2)

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في »إلى ابن المنذر بلفظ قريب منه، دون تسمية راويه عن ابن عباس، حيث قال: 

 .«قال: الذي ال يولد له ولد ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿قوله 

 .061: 1فتح الباري   (4)
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يقال عن ابن عباس: الجبلين. والسدين: الجبلين. »قال البخاري:  أول هذه المواضعففي 

، فنقل تفسير الجبلين عن ابن عباس بصيغة التمريض، وهو مما رواه ابن أبي طلحة عن «: أجراً خرجاً 

 ابن عباس، وقد سبق وصله في المبحث األول، وال إشكال فيه.

، وهنا موضع اإلشكال، فأما «والسدين: الجبلين. خرجًا: أجراً »لكن البخاري أعقبه بقوله 

، ووصله (6)تفسير السدين فقد وصله ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً بإسناد فيه ضعف

 (2) الطبري عن ابن عباس من طريق ابن جريج عن ابن عباس، وهي طريق ضعيفة.

 (4) عباس. وأما تفسير الَخْرج فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن

]سورة ﴾ ۇ ال﴿ويذكر عن ابن عباس: »: قال البخاري  الموضع الثانيوفي 

: تميلوا، [4النساء: ]سورة ﴾ ڻ﴿، : إثماً [2النساء: ]سورة ﴾ ڇ﴿: ال تقهروهن، [61النساء: 

 .«: النحلة المهر[3النساء: رة ]سو﴾ ہ﴿

ثالثة تفاسير على تفسير العضل المعلق بصيغة التمريض، إال أن   وقد عطف البخاري 

أسبق في موضع ورودها  -وهي تفسير الُحوب، والَعول، والنِّْحلة-المالحظ أن المواضع المعطوفة 

                                  
 ، ولم يذكر رواية الطبري عن ابن عباس.310: 1 فتح الباريإليه وحكم عليه ابن حجر في  عزاه  (6)

 .251: 6 العجاب. وانظر الحديث عن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في 201: 1 تفسير الطبري  (2)

 .310: 1 فتح الباريعزاه إليه ابن حجر في   (4)

: ال [61النساء: ]سورة ﴾ ۇ ال﴿ويذكر عن ابن عباس: »: قال البخاري  -

]سورة ﴾ ہ﴿: تميلوا، [4النساء: ]سورة ﴾ ڻ﴿، : إثماً [2النساء: ]سورة ﴾ ڇ﴿تقهروهن، 

 (6).«: النحلة المهر[3النساء: 

: ضاقت، [15النساء: ]سورة ﴾ ہ﴿ويذكر عن ابن عباس »: قال البخاري  -

 (2).«: ألسنتكم بالشهادة[640النساء: ]سورة ﴾ ڦ﴿

. التي ال تلد :[05الشورى: ]سورة  ﴾ۆئ﴿ويذكر عن ابن عباس»: قال البخاري  -

 (4).«: القرآن[02الشورى: ]سورة ﴾ ٻ ٻ پ﴿

وفيما يلي دراسة موجزة للمواضع األربعة، ويعقبها تلخيص للمسألة، وستنصب الدراسة على 

 السؤال المصدر به، وهو ما درجة هذه المعلقات من حيث الجزم والتمريض؟

                                  
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ے﴿، كتاب التفسير، باب:صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (6)

 .451: 1[ 61النساء: ]سورة  ﴾ۈ

 .422: 1[ 00النساء: ]سورة  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿، كتاب التفسير، باب صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (2)

 .160: 1 ﴾ٱ ٻٻ﴿، كتاب التفسير، باب سورة صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (4)



277

 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

يقال عن ابن عباس: الجبلين. والسدين: الجبلين. »قال البخاري:  أول هذه المواضعففي 

، فنقل تفسير الجبلين عن ابن عباس بصيغة التمريض، وهو مما رواه ابن أبي طلحة عن «: أجراً خرجاً 

 ابن عباس، وقد سبق وصله في المبحث األول، وال إشكال فيه.

، وهنا موضع اإلشكال، فأما «والسدين: الجبلين. خرجًا: أجراً »لكن البخاري أعقبه بقوله 

، ووصله (6)تفسير السدين فقد وصله ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً بإسناد فيه ضعف

 (2) الطبري عن ابن عباس من طريق ابن جريج عن ابن عباس، وهي طريق ضعيفة.

 (4) عباس. وأما تفسير الَخْرج فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن

]سورة ﴾ ۇ ال﴿ويذكر عن ابن عباس: »: قال البخاري  الموضع الثانيوفي 

: تميلوا، [4النساء: ]سورة ﴾ ڻ﴿، : إثماً [2النساء: ]سورة ﴾ ڇ﴿: ال تقهروهن، [61النساء: 

 .«: النحلة المهر[3النساء: رة ]سو﴾ ہ﴿

ثالثة تفاسير على تفسير العضل المعلق بصيغة التمريض، إال أن   وقد عطف البخاري 

أسبق في موضع ورودها  -وهي تفسير الُحوب، والَعول، والنِّْحلة-المالحظ أن المواضع المعطوفة 

                                  
 ، ولم يذكر رواية الطبري عن ابن عباس.310: 1 فتح الباريإليه وحكم عليه ابن حجر في  عزاه  (6)

 .251: 6 العجاب. وانظر الحديث عن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في 201: 1 تفسير الطبري  (2)

 .310: 1 فتح الباريعزاه إليه ابن حجر في   (4)

: ال [61النساء: ]سورة ﴾ ۇ ال﴿ويذكر عن ابن عباس: »: قال البخاري  -

]سورة ﴾ ہ﴿: تميلوا، [4النساء: ]سورة ﴾ ڻ﴿، : إثماً [2النساء: ]سورة ﴾ ڇ﴿تقهروهن، 

 (6).«: النحلة المهر[3النساء: 

: ضاقت، [15النساء: ]سورة ﴾ ہ﴿ويذكر عن ابن عباس »: قال البخاري  -

 (2).«: ألسنتكم بالشهادة[640النساء: ]سورة ﴾ ڦ﴿

. التي ال تلد :[05الشورى: ]سورة  ﴾ۆئ﴿ويذكر عن ابن عباس»: قال البخاري  -

 (4).«: القرآن[02الشورى: ]سورة ﴾ ٻ ٻ پ﴿

وفيما يلي دراسة موجزة للمواضع األربعة، ويعقبها تلخيص للمسألة، وستنصب الدراسة على 

 السؤال المصدر به، وهو ما درجة هذه المعلقات من حيث الجزم والتمريض؟

                                  
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ے﴿، كتاب التفسير، باب:صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (6)

 .451: 1[ 61النساء: ]سورة  ﴾ۈ

 .422: 1[ 00النساء: ]سورة  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿، كتاب التفسير، باب صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (2)

 .160: 1 ﴾ٱ ٻٻ﴿، كتاب التفسير، باب سورة صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (4)
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لى ما عوتفسير النحلة بالمهر وصله الطبري من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، ولم أقف 

 (6) يوجب تمريضه.

النساء: ]سورة ﴾ ہ﴿ويذكر عن ابن عباس »: قال البخاري  الموضع الثالثوفي 

 .«: ألسنتكم بالشهادة[640النساء: ]سورة ﴾ ڦ﴿: ضاقت، [15

تابع في الصياغة للمعلق بصيغة التمريض قبله وقد وصله الطبري عن ابن أبي  ﴾ڦ﴿فتفسير 

 (2).«بألسنتكم بالشهادة، أو تعرضوا عنهاإن تلووا » طلحة عن ابن عباس بلفظ:

 (4).«تلووا ألسنتكم بالشهادة»:كما وصله ابن أبي حاتم بمثل لفظ البخاري 

ولم أقف على ما يوجب تمريضه، بل إنه قد وافق في هذا ما رواه عطية العوفي عن ابن عباس، 

 (3) كما وافق تفسير مجاهد من طرق، وتفسير السدي والضحاك.

بين اآليتين المفسرتين بالروايتين خمسًا وأربعين آية، فهما موضعان متفرقان من سورة كما أن 

 النساء.

 

                                  
 .014: 4 تفسير الطبريانظر:   (6)

 .422: 3 تفسير الطبري  (2)

 .6511: 3 أبي حاتمتفسير ابن   (4)

 .424، 422: 3 تفسير الطبري  (3)

 :في القرآن الكريم من العضل؛ ففي إيرادها في هذا الموضع غرابة؛ ولذا قال ابن حجر 

اخ الكتاب كم» ا قدمناه غير مرة، وليس هذا خاصًا بهذا الموضع، ففي التفسير في وكأنه من بعض نس 

 (6).«غالب السور أشباه هذا

ثم إن تفسير الحوب باإلثم قد وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق داود بن أبي هند 

 (2)عن عكرمة عن ابن عباس.

وتفسير العول بالميل موصول عن ابن عباس بأسانيد بعضها صحيح من طريق سعيد بن جبير 

والشعبي كالهما عن ابن عباس، كما وصله الطبري عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة، ومن 

 (4)طريق عطية العوفي.

                                  
 .465: 1 فتح الباري  (6)

وروي عن الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وابن سيرين والسدي والضحاك  » . وأعقبه بقوله:101: 4 ابن أبي حاتم تفسير  (2)

، والعيني 465: 1 فتح الباري. وقد صحح إسناده ابن حجر في «وقتادة وأبي مالك ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وأبي سنان نحو ذلك

 .611: 61 عمدة القاريفي 

. وانظر الحكم على بعض 115: 4 وتفسير ابن أبي حاتم، 012: 4 وتفسير الطبري، 6631: 4( 001ح ) سعيد بن منصور سنن  (4)

 ، وحاشية سنن سعيد بن منصور عند تخريج األثر.465: 1 فتح الباريأسانيدها بالصحة في: 
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

لى ما عوتفسير النحلة بالمهر وصله الطبري من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، ولم أقف 

 (6) يوجب تمريضه.

النساء: ]سورة ﴾ ہ﴿ويذكر عن ابن عباس »: قال البخاري  الموضع الثالثوفي 

 .«: ألسنتكم بالشهادة[640النساء: ]سورة ﴾ ڦ﴿: ضاقت، [15

تابع في الصياغة للمعلق بصيغة التمريض قبله وقد وصله الطبري عن ابن أبي  ﴾ڦ﴿فتفسير 

 (2).«بألسنتكم بالشهادة، أو تعرضوا عنهاإن تلووا » طلحة عن ابن عباس بلفظ:

 (4).«تلووا ألسنتكم بالشهادة»:كما وصله ابن أبي حاتم بمثل لفظ البخاري 

ولم أقف على ما يوجب تمريضه، بل إنه قد وافق في هذا ما رواه عطية العوفي عن ابن عباس، 

 (3) كما وافق تفسير مجاهد من طرق، وتفسير السدي والضحاك.

بين اآليتين المفسرتين بالروايتين خمسًا وأربعين آية، فهما موضعان متفرقان من سورة كما أن 

 النساء.

 

                                  
 .014: 4 تفسير الطبريانظر:   (6)

 .422: 3 تفسير الطبري  (2)

 .6511: 3 أبي حاتمتفسير ابن   (4)

 .424، 422: 3 تفسير الطبري  (3)

 :في القرآن الكريم من العضل؛ ففي إيرادها في هذا الموضع غرابة؛ ولذا قال ابن حجر 

اخ الكتاب كم» ا قدمناه غير مرة، وليس هذا خاصًا بهذا الموضع، ففي التفسير في وكأنه من بعض نس 

 (6).«غالب السور أشباه هذا

ثم إن تفسير الحوب باإلثم قد وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق داود بن أبي هند 

 (2)عن عكرمة عن ابن عباس.

وتفسير العول بالميل موصول عن ابن عباس بأسانيد بعضها صحيح من طريق سعيد بن جبير 

والشعبي كالهما عن ابن عباس، كما وصله الطبري عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة، ومن 

 (4)طريق عطية العوفي.

                                  
 .465: 1 فتح الباري  (6)

وروي عن الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وابن سيرين والسدي والضحاك  » . وأعقبه بقوله:101: 4 ابن أبي حاتم تفسير  (2)

، والعيني 465: 1 فتح الباري. وقد صحح إسناده ابن حجر في «وقتادة وأبي مالك ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وأبي سنان نحو ذلك

 .611: 61 عمدة القاريفي 

. وانظر الحكم على بعض 115: 4 وتفسير ابن أبي حاتم، 012: 4 وتفسير الطبري، 6631: 4( 001ح ) سعيد بن منصور سنن  (4)

 ، وحاشية سنن سعيد بن منصور عند تخريج األثر.465: 1 فتح الباريأسانيدها بالصحة في: 
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الالحقة أسبق في موضعها من القرآن من اآلثار السابقة. والذين وصلوها من المفسرين 

نها آثار مختلفة. وكذا شراح الحديث أفردوا كل واحدة منها والمحدثين وصلوها على أ

 على حدة، وهذا ظاهر.

  أن شراح صحيح البخاري لم يتعرضوا لهذه المواضع الالحقة لما صيغ بالتمريض، ولم

يتعاملوا معها ال على أنها مصوغة بصيغة التمريض، وال بصيغة الجزم، ولم يصفوها 

ن المواضع المعلقة بصيغة الجزم يتوقفون عند بشيء من ذلك، رغم أنهم في كثير م

  تعليقها بصيغة الجزم، وربما يعلقون على ذلك ويبينون سبب تعليقها بصيغة الجزم.

  أن هذه اآلثار قد رويت عن ابن عباس من طرق متعددة، وليست من طريق واحدة، ففي

يغة حة المعلقة بصالالحقتان لرواية ابن أبي طل-جاءت الروايتان  -مثالً -الموضع األول 

كلتاهما من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وفي الموضع الثاني  -التمريض

جاءت إحدى الروايات من طريق عكرمة، بينما الثالث األخريات من طريق ابن أبي 

 طلحة.

  أن كثيرًا من هذه اآلثار لم يظهر لي موجب لصياغتها بصيغة التمريض كما في الموضع

الث والرابع، بل صح بعضها بلفظه عن ابن عباس من طرق، وقد تظاهرت الثاني والث

الطرق على هذا اللفظ مثل تفسير )تعولوا(. إال أنه في الوقت ذاته ال نستطيع القول إن 

كل ما لم يصرح فيه بصيغة التمريض فيعامل معاملة ما جزم به؛ فإن بعض هذه الروايات 

 لموضع األول، وهما تفسير )السدين( و)خرجًا(.ضعيفة، مثل الروايتين الالحقتين في ا

]سورة ﴾ ۆئ﴿ويذكر عن ابن عباس»: فقد قال فيه البخاري  الموضع الرابعوأما 

 .«: القرآن[02الشورى: ]سورة ﴾ ٻ ٻ پ﴿. التي ال تلد :[05الشورى:

والموضع الثاني: تفسير الروح بالقرآن، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن 

 (6).ابن عباس

 ولم يتبين لي ما يوجب إيراد هذه الرواية بصيغة التمريض.

وبعد هذا العرض الموجز لهذه المواضع أعود لإلجابة إلى السؤال السابق، وهو: هل يحكم 

ا علق بصيغة التمريض بأنها معلقة بصيغة التمريض؟ أم معلقة بصيغة على هذه المواضع التابعة لم

 الجزم؟ أم ال توصف بهذا وال ذاك؟

أنها ال تشملها صيغة التمريض السابقة  -(2)خالل دراسة هذه المواضع-والذي يترجح لدي من 

 لها، وال توصف بالجزم كذلك؛ وذلك لما يأتي:

  أن هذه اآلثار المتعاقبة منفصلة، وليست متصلة، وليست أثرًا واحدًا فتشملها صيغة

التمريض التي علق بها األثر األول، وبين الموضع والموضع آيات طوال، بل بعض اآلثار 

                                  
إلى ابن المنذر  064: 0 الدر المنثور، وعزاه السيوطي في 061: 1  وفتح الباري، 453: 3 تغليق التعليقأشار إليه ابن حجر في   (6)

 وابن أبي حاتم دون تسمية راويه عن ابن عباس.

ق بصيغة التمريض مما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس فقط، رغبة في القصد نحو اقتصرت دراستي على ما كان تابعًا لما عل  (2)

هدف بحثي المعني بطريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وأما بقية المواضع التابعة للمعلقات بصيغة الجزم، أو التابعة لمعلقات بصيغة 

ج عليها. وه ي صالحة لموضوع دراسة تستقرئها، وتبرز منهج البخاري رحمه التمريض لكنها ليست من مرويات ابن أبي طلحة فلم أعرِّ

 الله فيها بجالء بعد االستقراء التام. 
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

الالحقة أسبق في موضعها من القرآن من اآلثار السابقة. والذين وصلوها من المفسرين 

نها آثار مختلفة. وكذا شراح الحديث أفردوا كل واحدة منها والمحدثين وصلوها على أ

 على حدة، وهذا ظاهر.

  أن شراح صحيح البخاري لم يتعرضوا لهذه المواضع الالحقة لما صيغ بالتمريض، ولم

يتعاملوا معها ال على أنها مصوغة بصيغة التمريض، وال بصيغة الجزم، ولم يصفوها 

ن المواضع المعلقة بصيغة الجزم يتوقفون عند بشيء من ذلك، رغم أنهم في كثير م

  تعليقها بصيغة الجزم، وربما يعلقون على ذلك ويبينون سبب تعليقها بصيغة الجزم.

  أن هذه اآلثار قد رويت عن ابن عباس من طرق متعددة، وليست من طريق واحدة، ففي

يغة حة المعلقة بصالالحقتان لرواية ابن أبي طل-جاءت الروايتان  -مثالً -الموضع األول 

كلتاهما من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وفي الموضع الثاني  -التمريض

جاءت إحدى الروايات من طريق عكرمة، بينما الثالث األخريات من طريق ابن أبي 

 طلحة.

  أن كثيرًا من هذه اآلثار لم يظهر لي موجب لصياغتها بصيغة التمريض كما في الموضع

الث والرابع، بل صح بعضها بلفظه عن ابن عباس من طرق، وقد تظاهرت الثاني والث

الطرق على هذا اللفظ مثل تفسير )تعولوا(. إال أنه في الوقت ذاته ال نستطيع القول إن 

كل ما لم يصرح فيه بصيغة التمريض فيعامل معاملة ما جزم به؛ فإن بعض هذه الروايات 

 لموضع األول، وهما تفسير )السدين( و)خرجًا(.ضعيفة، مثل الروايتين الالحقتين في ا

]سورة ﴾ ۆئ﴿ويذكر عن ابن عباس»: فقد قال فيه البخاري  الموضع الرابعوأما 

 .«: القرآن[02الشورى: ]سورة ﴾ ٻ ٻ پ﴿. التي ال تلد :[05الشورى:

والموضع الثاني: تفسير الروح بالقرآن، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن 

 (6).ابن عباس

 ولم يتبين لي ما يوجب إيراد هذه الرواية بصيغة التمريض.

وبعد هذا العرض الموجز لهذه المواضع أعود لإلجابة إلى السؤال السابق، وهو: هل يحكم 

ا علق بصيغة التمريض بأنها معلقة بصيغة التمريض؟ أم معلقة بصيغة على هذه المواضع التابعة لم

 الجزم؟ أم ال توصف بهذا وال ذاك؟

أنها ال تشملها صيغة التمريض السابقة  -(2)خالل دراسة هذه المواضع-والذي يترجح لدي من 

 لها، وال توصف بالجزم كذلك؛ وذلك لما يأتي:

  أن هذه اآلثار المتعاقبة منفصلة، وليست متصلة، وليست أثرًا واحدًا فتشملها صيغة

التمريض التي علق بها األثر األول، وبين الموضع والموضع آيات طوال، بل بعض اآلثار 

                                  
إلى ابن المنذر  064: 0 الدر المنثور، وعزاه السيوطي في 061: 1  وفتح الباري، 453: 3 تغليق التعليقأشار إليه ابن حجر في   (6)

 وابن أبي حاتم دون تسمية راويه عن ابن عباس.

ق بصيغة التمريض مما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس فقط، رغبة في القصد نحو اقتصرت دراستي على ما كان تابعًا لما عل  (2)

هدف بحثي المعني بطريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وأما بقية المواضع التابعة للمعلقات بصيغة الجزم، أو التابعة لمعلقات بصيغة 

ج عليها. وه ي صالحة لموضوع دراسة تستقرئها، وتبرز منهج البخاري رحمه التمريض لكنها ليست من مرويات ابن أبي طلحة فلم أعرِّ

 الله فيها بجالء بعد االستقراء التام. 
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 طلحة  أبيالمبحث الثالث: ما يتوهم عده من مرويات ابن 
 من المعلقات بصيغة التمريض

قد علق كثيرًا من صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في   اشتهر أن البخاري 

، «بن عباسويذكر عن ا»، أو بصيغة التمريض: «وقال ابن عباس»التفسير، يورده بصيغة الجزم قائاًل: 

 وال يصرح براويها عن ابن عباس.

وقد يتبادر إلى الذهن ألول وهلة أن كل ذلك من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، إال أن 

ذلك غير صحيح، فبعض ما علقه البخاري عن ابن عباس من غير صحيفة ابن أبي طلحة، وإن كان 

 غالب ما يعلقه منها.

هذا ظاهر لمن تتبع وصل المعلقات، وتميز له الموصول من طريق ابن أبي طلحة من غيره إال و

 أنه قد يقع الخطأ عند من لم يتتبع ذلك.

وقد وقفت على ثالثة مواضع علقها البخاري عن ابن عباس بصيغة التمريض، ولم تكن من 

 الصحيح. طريق علي بن أبي طلحة، وهاهي أسوقها إليك مرتبة حسب ورودها في

: شرح ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿ويذكر عن ابن عباس »: : قال البخاري الموضع األول

 (6).«الله صدره لإلسالم

                                  
 .151: 1 ﴾ۀ ہ ہ﴿، كتاب التفسير، باب سورة صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (6)

  احتمال أن يكون هناك تصرف من النساخ، وهو ما أشار إليه ابن حجر حينما تحدث عن

رة من اآليات، وكيف جاء تفسير بعض اآليات بعد  التقديم والتأخير في المواضع المفس 

 من سورة النساء، لواحقها، ومن ذلك تفسير لفظة )تعضلوهن( من اآلية التاسعة عشرة

وكأنه من بعض »( من السورة نفسها، فقال: 3، 4، 2ثم أعقبها بتفسير ألفاظ من اآليات )

اخ الكتاب كما قدمناه غير مرة، وليس هذا خاصاً بهذا الموضع، ففي التفسير في غالب  نس 

 (6).«السور أشباه هذا

توصف بجزم وال تمريض، والله فلهذه األسباب يترجح لدي أن هذه المواضع التابعة ال 

 (2)أعلم.

 

 

 

                                  
من  شيء فيه -مع تعدد نسخ الصحيح وتعدد رواياته وتواطئها على ذلك-. ورغم أن احتمال تصرف النساخ 465: 1 فتح الباري  (6)

البعد، إال أنه يبقى احتماالً ال ينبغي تجاهله، ال سيما وأنه أحد مرجحات مقصود الكالم وهو أن المعطوفات على التمريض ال تأخذ 

 حكمه، وليس هو المرجح الوحيد.

غة لمعلقات بصيقسم الباحث د. أمين عمر محمد نسخة علي ابن أبي طلحة التي جمعها من خالل صحيح البخاري إلى قسمين: ا  (2)

الجزم، والمعلقات بصيغة التمريض، وأورد في المعلقات بصيغة الجزم كل ما لحقها، وأورد في المعلقات بصيغة التمريض كل ما 

بحث  ،تغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في التفسير من خالل صحيح البخاريلحقها مما روي من طريق ابن أبي طلحة. انظر: 

 .06، 05ص  42حوث والدراسات الشرعية، العدد منشور في مجلة الب
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 ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس

 طلحة  أبيالمبحث الثالث: ما يتوهم عده من مرويات ابن 
 من المعلقات بصيغة التمريض

قد علق كثيرًا من صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في   اشتهر أن البخاري 

، «بن عباسويذكر عن ا»، أو بصيغة التمريض: «وقال ابن عباس»التفسير، يورده بصيغة الجزم قائاًل: 

 وال يصرح براويها عن ابن عباس.

وقد يتبادر إلى الذهن ألول وهلة أن كل ذلك من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، إال أن 

ذلك غير صحيح، فبعض ما علقه البخاري عن ابن عباس من غير صحيفة ابن أبي طلحة، وإن كان 

 غالب ما يعلقه منها.

هذا ظاهر لمن تتبع وصل المعلقات، وتميز له الموصول من طريق ابن أبي طلحة من غيره إال و

 أنه قد يقع الخطأ عند من لم يتتبع ذلك.

وقد وقفت على ثالثة مواضع علقها البخاري عن ابن عباس بصيغة التمريض، ولم تكن من 

 الصحيح. طريق علي بن أبي طلحة، وهاهي أسوقها إليك مرتبة حسب ورودها في

: شرح ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿ويذكر عن ابن عباس »: : قال البخاري الموضع األول

 (6).«الله صدره لإلسالم

                                  
 .151: 1 ﴾ۀ ہ ہ﴿، كتاب التفسير، باب سورة صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (6)

  احتمال أن يكون هناك تصرف من النساخ، وهو ما أشار إليه ابن حجر حينما تحدث عن

رة من اآليات، وكيف جاء تفسير بعض اآليات بعد  التقديم والتأخير في المواضع المفس 

 من سورة النساء، لواحقها، ومن ذلك تفسير لفظة )تعضلوهن( من اآلية التاسعة عشرة

وكأنه من بعض »( من السورة نفسها، فقال: 3، 4، 2ثم أعقبها بتفسير ألفاظ من اآليات )

اخ الكتاب كما قدمناه غير مرة، وليس هذا خاصاً بهذا الموضع، ففي التفسير في غالب  نس 

 (6).«السور أشباه هذا

توصف بجزم وال تمريض، والله فلهذه األسباب يترجح لدي أن هذه المواضع التابعة ال 

 (2)أعلم.

 

 

 

                                  
من  شيء فيه -مع تعدد نسخ الصحيح وتعدد رواياته وتواطئها على ذلك-. ورغم أن احتمال تصرف النساخ 465: 1 فتح الباري  (6)

البعد، إال أنه يبقى احتماالً ال ينبغي تجاهله، ال سيما وأنه أحد مرجحات مقصود الكالم وهو أن المعطوفات على التمريض ال تأخذ 

 حكمه، وليس هو المرجح الوحيد.

غة لمعلقات بصيقسم الباحث د. أمين عمر محمد نسخة علي ابن أبي طلحة التي جمعها من خالل صحيح البخاري إلى قسمين: ا  (2)

الجزم، والمعلقات بصيغة التمريض، وأورد في المعلقات بصيغة الجزم كل ما لحقها، وأورد في المعلقات بصيغة التمريض كل ما 

بحث  ،تغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في التفسير من خالل صحيح البخاريلحقها مما روي من طريق ابن أبي طلحة. انظر: 

 .06، 05ص  42حوث والدراسات الشرعية، العدد منشور في مجلة الب
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لم أقف عليه موصوالً من طريق ابن أبي طلحة، بل هو موصول  -على أي حال-وهذا الموضع 

 (6) من طريق سعيد بن جبير، ومن طريق عطية العوفي، وغيرهما.

: ﴾ڑ ک ک ک﴿ويذكر عن ابن عباس »: قال البخاري  الموضع الثالث:

 (2).«العدة انقضاء

، كما وصله (4)وقد وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس

 . ولم أقف عليه موصوالً من طريق علي بن أبي طلحة.(3)الطبري أيضًا من طريق عطية العوفي

فهذه المواضع الثالثة أوردها البخاري بصيغة التمريض، إال أنها عند البحث عن وصلها تبين 

طريق ابن أبي طلحة؛ وعليه؛ فال تدخل هذه المواضع في هذا البحث إال على سبيل  أنها من غير

 االحتراس من الوهم.

ومع جالء األمر لمن تتبع طرق األثر إال أنه ال يتبين لمن لم يتتبعها؛ وقد أوردها محمد فؤاد 

بي ريق ابن أما ورد عن ابن عباس من ط»عبدالباقي في معجم غريب القرآن الذي اشترط فيه إيراد 

                                  
 .022، 026: 1 والدر المنثور؛ 131: 1 وفتح الباري؛ 004، 002: 62 تفسير الطبريانظر طرق األثر في:   (6)

 .224: 1 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿كتاب النكاح، باب قول الله  صحيح البخاري )مع فتح الباري(،  (2)

 .336: 2 وتفسير ابن أبي حاتم، 032: 2 الطبري تفسير  (4)

 .032: 2 تفسير الطبري  (3)

 (6)وصله ابن مردويه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وفي إسناده راٍو ضعيف.

الناس: ]سورة ﴾ ڑ ﴿ويذكر عن ابن عباس: »: قال البخاري  الموضع الثاني:

 (2).«الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه: إذا ولد خنسه [3

وفي هذا الموضع اختلفت نسخ الصحيح بين صيغة التمريض )ويذكر( وصيغة الجزم )وقال(، 

 (4) ويرجح ابن حجر والعيني صيغة التمريض لضعف الطريق إلى ابن عباس.

 (3) ه ابن حجر وال العيني.وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لم يذكر

                                  
؛ 456: 61 وعمدة القاري؛ 165: 1 فتح الباريانظر العزو إلى ابن مردويه والحكم على اإلسناد باللفظ الذي حكيته في المتن في:   (6)

إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم إضافة إلى ابن مردويه، ولم يسم  160: 1 الدر المنثور؛ وعزاه السيوطي في 323: 0 وإرشاد الساري

 روايه عن ابن عباس.

 .130: 1 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿، كتاب التفسير، باب سورة صحيح البخاري )مع فتح الباري(  (2)

 .66: 25 وعمدة القاري؛ 131: 1 فتح الباري  (4)

 الشيطان». حيث رواه عن جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ 640: 0( 43003ح) ي شيبةمصنف ابن أب  (3)

. وقد صححه علي الحلبي في تحقيقه لتخريج األلباني لهداية «جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس

 ، وغيرهما من المتأخرين.30: 6 تبييض الصحيفةي ؛ ومحمد عمرو عبداللطيف ف321: 2( 2226الرواة ح )
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A 
 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبيه ومصطفاه، وعلى آله 

 وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

ما علقه البخاري بصيغة التمريض عن ابن عباس  »ففي ختام هذا البحث الوجيز، المسمى 

  تأمل راجعة وال، وبعد مسيرة استمتعت فيها باالستقراء والم«من مرويات ابن أبي طلحة

والمقارنة والتحليل للمواضع المعلقة في صحيح البخاري بصيغة التمريض، مما رواه ابن أبي طلحة 

 :-وبالله التوفيق-عن ابن عباس، ُأثبت أبرز ما وصلت إليه من نتائج وتوصيات، قائاًل 

قد وأغلب المواضع التي أوردها البخاري من صحيفة ابن أبي طلحة علقها بصيغة الجزم،  -6

 ( موضعًا.05( موضعًا من أصل )30بلغت حسب إحصاء بعض الباحثين )

 ( مواضع.3عدد المواضع التي ثبت لدي أن البخاري قد أوردها بصيغة التمريض ) -2

لم أستطع الجزم بالعلة التي من أجلها علق البخاري بعض المواضع بصيغة التمريض، وإنما  -4

ل المقارنة، أهمها: شذوذه عما روي عن ابن كان هناك احتماالت متعددة استنتجتها من خال

 عباس من طرق أخرى، ومخالفته لما صح عن حملة تفسير ابن عباس من أقوالهم.

هناك موضع واحد معلق بصيغة التمريض، وعده بعض العلماء من صحيفة علي بن أبي  -3

ده طلحة، والذي ظهر لي أن التمريض لرواية غير ابن أبي طلحة، أو لكون البخاري أور

 بالمعنى.

ن أنها من غير كما جاء على غالف الكتاب، وقد أورد المواضع الثالثة كلها دون بيا  طلحة خاصة

 .(6)طريق ابن أبي طلحة

 والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  

                                  
 .4، والموضع الثالث ص 220، والموضع الثاني ص 652أورد الموضع األول ص   (6)

خبرته ى عل-وقد ترددت في إيراد هذا المبحث في هذا البحث؛ لكونه غير داخل فيه أصاًل، فلما رأيت األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 

 أوردها في كتابه دون تنبيه عليها؛ رأيت من المناسب إيرادها، إتمامًا للفائدة، وإثباتًا لنتيجة قد وصلت إليها من نتائج البحث. -ودقته
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له رب العالمين، وصلى الله وسلم وقارئه، وأن يجعله في ميزان الحسنات، وآخر دعوانا أن الحمد ل

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 

 

 

  

ترجح لدي أن ما أورده البخاري من معلقات لم يصرح فيها بالجزم وال التمريض فال يحكم  -0

عليه بجزم وال تمريض، وال يأخذ حكم ما سبقه من معلقات مصرٍح بالجزم بها أو تمريضها. 

 وهي خمسة مواضع.

نده، بصيغة الجزم فلقوة طريق ابن أبي طلحة ع ترجح لدي أن ما علقه البخاري  -1

وليس لوجود عاضد لها؛ وذلك للكثرة الغالبة للمواضع المجزوم بها مقابل المواضع 

( موضعًا. كما أني قد 05( مواضع من أصل )0المعلقة بصيغة التمريض، حيث ال تتجاوز )

وقفت على عينة ال بأس بها مما علقه البخاري بصيغة الجزم، وكان بعضها مما انفرد به ابن 

اضد له فيما وقفت عليه، مما يؤكد أن الرأي العام للبخاري في رواية ابن أبي طلحة، وال ع

أبي طلحة األخذ بها، واالعتماد عليها، إال أني أوصي بدراسة استقرائية لجميع المواضع التي 

علقها البخاري بصيغة الجزم في صحيحه لتأكيد وجود عاضد لها، أو يتبين من خاللها أن 

 ها ولو لم يكن هناك عاضٌد لها.البخاري يرى ثبوتها لذات

أما بعد: فهذا البحث نتاج جهد بشري، بذلت فيه ما أستطيع من استقراء ومقارنة وتحليل، 

حاولت فيه اإلضافة العلمية إلى التخصص، إال أنه لجدة الفكرة نوعًا ما، ولعدم إمكان الجزم بما 

-تمريض؛ فإن هذا البحث قابل في تعليقه لهذه المواضع المحددة بصيغة ال أراده البخاري 

للخطأ، راجيًا أن يكون إلى الصواب أقرب؛ فما كان من صواب فمن  -أكثر مما سواه من البحوث

الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله جل وعال أن ينفع بهذا البحث كاتبه 
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هـ(، ت: مركز الدراسات 166، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت اإلتقان في علوم القرآن .6

 هـ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية.6321القرآنية،.

، ألحمد بن محمد بن عبدالملك القسطالني البخاري إرشاد الساري لشرح صحيح .2

 هـ، المطبعة الكبرى األميرية، القاهرة.6424، 0هـ(، ط 124)ت

هـ(، ت: د. محمد سعيد 331، لخليل بن عبدالله الخليلي )ت اإلرشاد في معرفة علماء الحديث .4

 هـ، مكتبة الرشد، الرياض.6351، 6عمر إدريس، ط

هـ(، طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد 201سماعيل البخاري )ت ، لمحمد بن إالتاريخ الكبير .3

 خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.

، 6هـ(، ت: د. بشار عواد معروف، ط314، ألحمد بن علي الخطيب البغدادي )تتاريخ بغداد .0

 م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.2552-هـ6322

، 6هـ(، ط6321محمد عمرو عبداللطيف )ت، تبييض الصحيفة بأصول األحاديث الضعيفة .1

 هـ، مكتبة التوعية اإلسالمية إلحياء التراث اإلسالمي، القاهرة.6365

 ، لعبدالعزيز بن مرزوقالتحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل .0

 م، مكتبة الرشد، الرياض.2556-هـ6322، 6الطريفي، ط

هـ(، ت: 166، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )تيب النواويتدريب الراوي في شرح تقر .1

 نظر محمد الفاريابي، دار طيبة.
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، 6هـ(، ط6321محمد عمرو عبداللطيف )ت، تبييض الصحيفة بأصول األحاديث الضعيفة .1

 هـ، مكتبة التوعية اإلسالمية إلحياء التراث اإلسالمي، القاهرة.6365

 ، لعبدالعزيز بن مرزوقالتحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل .0

 م، مكتبة الرشد، الرياض.2556-هـ6322، 6الطريفي، ط

هـ(، ت: 166، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )تيب النواويتدريب الراوي في شرح تقر .1

 نظر محمد الفاريابي، دار طيبة.
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، 6هـ(، ط166، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت الدر المنثور في التفسير بالمأثور .60

 الكتب العلمية، بيروت.م، دار 2555-هـ6326

، 4هـ(، ت: محمد عبدالقادر عطا، ط301، أحمد بن الحسين البيهقي )ت السنن الكبرى .61

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.2554هـ 6323

-هـ6325، 2، ت: د. سعد بن عبدالله آل حميد، ط هـ(222سنن سعيد بن منصور )ت  .61

 م، دار الصميعي، الرياض.2555

، 6هـ(، مع شرحه فتح الباري، ط201بن إسماعيل البخاري )ت ، لمحمد صحيح البخاري .25

 م، دار السالم، الرياض.2555-هـ6326

، 2(، لراشد عبد المنعم الرجال، طأبي طلحة عن ابن عباس )تفسير ابن عباسصحيفة علي بن  .26

 م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.6114-هـ6363

، جمع وتخريج ودراسة: أحمد بن عايش يرفي التفسس عبا  صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن  .22

 م.6111-هـ6351العاني، رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى، 

هـ(، ت: د. عبد 102، ألحمد بن علي ابن حجر العسقالني )تالعجاب في بيان األسباب .24

 م، دار ابن الجوزي، الدمام.6110-هـ6361، 6الحكيم األنيس، ط

هـ(، دار إحياء 100، لمحمود بن أحمد بدر الدين العيني )تحيح البخاريعمدة القاري شرح ص .23

 التراث العربي، بيروت.

، 6هـ(، ط102، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت فتح الباري شرح صحيح البخاري .20
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، دراسةجمع و -التفسير من خالل صحيح البخاري تغليق تعليق نسخة علي بن أبي طلحة في  .65

هـ 6341، 42أمين عمر محمد، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية، العدد 

(40-11.) 

، 6، ط، لحكمت بن بشير ياسينالتفسير الصحيح )الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور( .66

 م، دار المآثر، المدينة.6111-هـ6325

، لعبدالرحمن بن محمد والصحابة والتابعين عظيم مسندًا عن النبي تفسير القرآن ال .62

هـ، مكتبة نزار الباز، المملكة العربية 6361، 4هـ(، ت: أسعد الطيب، ط 420ابن أبي حاتم )ت

 السعودية.

هـ(، ت: أبي األشبال صغير 102، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت تقريب التهذيب .64

 هـ، دار العاصمة، الرياض.6361، 6أحمد شاغف الباكستاني، ط
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م، 6111-هـ6325، 4هـ(، ط465، لمحمد بن جرير الطبري )ت جامع البيان في تأويل القرآن .61

 دار الكتب العلمية، بيروت.
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، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ح الباري شرح صحيح البخاريمقدمة فت -ُهدى الساري  .43

 م، دار السالم، الرياض.2555-هـ6326، 6طهـ(، 102)ت

 
 
 
 

 

 

ت: شعيب األرنؤوط، هـ(، 200، ألبي داود عبدالرحمن بن األشعث السجستاني )ت المراسيل .21

 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.6351، 6ط

، 6هـ(، ت: أحمد عصام الكاتب، ط420، لعبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم )ت المراسيل .20

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.6114 -هـ6354

يبة ، لعبدالله بن محمد ابن أبي شمصنف ابن أبي شيبة )الكتاب المصنف في األحديث واآلثار( .21

 هـ، مكتبة الرشد، الرياض.6351، 6هـ(، ت: كمال يوسف الحوت، ط 240)ت

هـ(، دار 6411، لمحمد فؤاد عبدالباقي )ت معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري .21

 إحياء الكتب العربية، القاهرة.

هـ(، ت: د. أحمد 244، ليحيى بن معين )تمن كالم يحيى بن معين في الرجال )رواية طهمان( .45

 حمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق.م

، 6هـ(، ت: علي محمد البجاوي، ط031، لمحمد بن أحمد الذهبي )ت ميزان االعتدال .46

 م، دار المعرفة، بيروت.6114-هـ6412

هـ(، 441، ألحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس )الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل .42

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت.6116 -هـ6362 ،6ت: سليمان بن إبراهيم الالحم، ط

، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة .44

، 6هـ(، تخريج: محمد ناصر الدين األلباني، تحقيق: علي حسن عبدالحميد الحلبي، ط102)ت

 م، دار ابن القيم، الدمام.2556 -هـ6322
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

»بحث افتتاح العدد«

قات من شيوخ أبي داود
َّ
الثـ

  
ّ
تاني

ْ
جِس

ِّ
سليمان بن األشعث الس
)202 ـ 275هـ(

دراســـة إحصائية نقدية

د. زياد بن حممد منصور
األستاذ املشارك يف احلديث وعلومه بكلية احلديث الرشيف باجلامعة اإلسالمية

املدينة   املنورة - اململكة العربية السعودية

zmssof@gmail.com
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 موضوع البحث:       

مع استخدام المنهج اإلحصائي  ،إفراد الثقات من شيوخ أبي داود على وجه االستقالل

 .المقاَرن في نقد العلماء لشيوخه االستقرائي

 هدف البحث:       
بجمع الثقات من شيوخ هذا اإلمام على صعيد  المشاركة في خدمة سنة النبي 

وُيسهم في بيان المحتجِّ به من  ،مما يعكس مدى دقته في صياغة عقد مشيخته من جهة ؛واحد

ر ويضع بين يدي طالب العلم نماذج تدريبية من النقد المقارن وتحري ،مروياته من جهة أخرى

 .جهة ثالثةالحكم على الرواة من 

 مشكلة البحث:       
 . لجرح والتعديلوكتب ا ،كيفية الوصول إلى الثقات من شيوخ أبي داود في ثنايا كتب الرجال

 نتائج البحث:       
اثنين وسبعين وثالث  :حيث بلغ عددهم ؛من أهم نتائج هذا البحث أن معظم شيوخه ثقات

أي بنسبة  ؛( شيخ  145واحٌد وأربعون وخمس مئة ) :من مجموع قدره ،( شيخ  273مئة )

وإمامته  ،فهي نسبة طيبة تدل على حسن انتقائه لشيوخه ؛من صحاح الحديث ،[ بالمئة86٫78%]

 .في معرفة الرواة

 الة )المفتاحية(:الكلمات الد        
 . الشيختحرير مرتبة   -  نقد مقارن - مستقيم الحديث  -  الثقات  -  شيوخ أبي داود
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F 
 

ومن سيئات  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد لله

وأشهد أن  ،وأشهد أن ال إله إال الله ،ومن ُيضلل فال هادي له ،من يهده الله فال مضل له ،أعمالنا

  .محمًدا عبده ورسوله

ۀہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  چ 

                                                                .[75-77: ]سورة األحزاب  چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

ُعني العلماء  ؛متن في تمييز صحيح الحديث من سقيمهـقسيم ال كان اإلسناد فلما :أما بعـد

وصار علم الجرح والتعديل أصاًل في  ،لم الرجال علًما مستقاًل قائًما برأسهـبأحوال الرواة؛ فصار ع

فصنفوا في دقائق حياة الرواة الكثير من المؤلفات التي ُتبين مدى  ؛معرفة المقبول من المردود

فجمَعْت   ؛هذا الشأنفكانت المشيخات من جملة ما ُكتب في  ؛قدرتهم على التحمل واألداء

وبعض مرويات صاحب  ،وربما تناوَلْت نقد المترَجم جرًحا وتعديالً  ،تراجم شيوخ أحد األئمة

 .المشيخة عنه

ة شيوخ أبي داود : )تسميأبي عليٍّ الَجّيانّي  ،كتاب الحافظ الَغّساني ،ويدخل في هذا الباب

ِجْستانّي( وعلى المستدرك  ،ثم وضع عليه )مسَتدَرًكا( ،؛ حققه الدكتور/ زياد محمد منصورالسِّ

  .لهذا البحث (5)؛ فكانت هي األصول الثالثة)ذياًل(

فخصصته للثقات   ؛ والخطوة األولى في هذا الصدد ،فهو محاولة استقراء لمراتب شيوخه

  .[دراسة إحصائية نقدية ؛"الثقات من شيوخ أبي داود"] وسميته: ؛فقط

  

                                                           
 ."مصادر أصل مادة البحث" :سيأتي بيان القول فيها في التمهيد ، المطلب األول (5)
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F 
 

ومن سيئات  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد لله

وأشهد أن  ،وأشهد أن ال إله إال الله ،ومن ُيضلل فال هادي له ،من يهده الله فال مضل له ،أعمالنا

  .محمًدا عبده ورسوله

ۀہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  چ 

                                                                .[75-77: ]سورة األحزاب  چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

ُعني العلماء  ؛متن في تمييز صحيح الحديث من سقيمهـقسيم ال كان اإلسناد فلما :أما بعـد

وصار علم الجرح والتعديل أصاًل في  ،لم الرجال علًما مستقاًل قائًما برأسهـبأحوال الرواة؛ فصار ع

فصنفوا في دقائق حياة الرواة الكثير من المؤلفات التي ُتبين مدى  ؛معرفة المقبول من المردود

فجمَعْت   ؛هذا الشأنفكانت المشيخات من جملة ما ُكتب في  ؛قدرتهم على التحمل واألداء

وبعض مرويات صاحب  ،وربما تناوَلْت نقد المترَجم جرًحا وتعديالً  ،تراجم شيوخ أحد األئمة

 .المشيخة عنه

ة شيوخ أبي داود : )تسميأبي عليٍّ الَجّيانّي  ،كتاب الحافظ الَغّساني ،ويدخل في هذا الباب

ِجْستانّي( وعلى المستدرك  ،ثم وضع عليه )مسَتدَرًكا( ،؛ حققه الدكتور/ زياد محمد منصورالسِّ

  .لهذا البحث (5)؛ فكانت هي األصول الثالثة)ذياًل(

فخصصته للثقات   ؛ والخطوة األولى في هذا الصدد ،فهو محاولة استقراء لمراتب شيوخه

  .[دراسة إحصائية نقدية ؛"الثقات من شيوخ أبي داود"] وسميته: ؛فقط

  

                                                           
 ."مصادر أصل مادة البحث" :سيأتي بيان القول فيها في التمهيد ، المطلب األول (5)
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 .تحرير عدد شيوخ أبي داود :المطلب الثاني

 .ومدى وجودهم في )التقريب( ،عدد شيوخه الثقات :المطلب الثالث

 ."الثقــات من شــيوخ أبــي داود" :مـوضــوع البحث

 .وفيها ذكر أهم النتائج المستفادة من هذا العمل :ـاتمةـالخ

 .قائمة المصادر

 .فهــرس الموضوعات
 

 .المنهج المتبع :ثانياا      

 :وفيه ستة مطالب ،وعرض لبعض المصطلحات ،وتوثيق الشيوخ ،في ترتيب مادة البحث

  :بين صلب البحث وحاشيته  ـ  المطلب األول

 ؛مع ذكر رقم ترجمة كلٍّ منهم ،البحث لسرد ما يميز أسماء شيوخ أبي داودجعلُت صلب 

 .وذلك حسب ورودها في األصل المستّل منه اسم الشيخ

َصت عامتها لتحرير مرتبة توثيق الشيوخ الذين شملهم شرط  ،حواشي البحثأما  فقد ُخصِّ

 .هذا البحث في عرض أقوال النقاد المؤثرة في مرتبة الشيخ

 

 :أهمية الموضوع      
 .ـ جمع أسماء الثقات من شيوخ أبي داود على صعيد واحد 5

 .ـ دراسة إحصائية نقدّية ينبني عليها بيان نسبة الثقات إلى مجموع شيوخه 3

 .وبراعته في حسن اختيارهم لعقد مشيخته ،ـ إبراز دقة أبي داود في انتقاء شيوخه 2

لذا  ؛رط تحرير مراتب شيوخ أبي داودـتشتلم  ،ـ أن األصول الثالثة المنوه عنها آنًفا لهذا البحث 4

 . (5)لم ُيحَرر فيها توثيق عدد كبير منهم

  :والمنهج التاليين ،وقد سرت في جمع مادة البحث وإخراجه َوْفق الخطة ،هذا
 

 .خطة البحث :أولا       
ثم  ،تليها قائمة المصادر ،ثم خاتمة ،وموضوع البحث ،وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة

  :وفيما يلي تفصيل ذلك ؛فهرس الموضوعات

   :وتشتمل على ؛المقـدمـة

 .بيان أهمية الموضوع -5

 .سرد خطة البحث -3

 .المنهج المتبع -2

  :ويشتمل على مبحثين ؛التمهـــيد

ِجْستانّي  ـالمبحث األول   .تعريف موجز بأبي داود السِّ

 :وفيه ثالثة مطالب ؛تحليل مادة البحث ـالمبحث الثاني 

  .مصادر أصل مادة البحث :المطلب األول
                                                           

 .من التمهيد 2، المطلب  3أمثلته هي موضوع حواشي البحث ؛ وسيأتي إحصائية لذلك في المبحث  (5)
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 .تحرير عدد شيوخ أبي داود :المطلب الثاني

 .ومدى وجودهم في )التقريب( ،عدد شيوخه الثقات :المطلب الثالث

 ."الثقــات من شــيوخ أبــي داود" :مـوضــوع البحث

 .وفيها ذكر أهم النتائج المستفادة من هذا العمل :ـاتمةـالخ

 .قائمة المصادر

 .فهــرس الموضوعات
 

 .المنهج المتبع :ثانياا      

 :وفيه ستة مطالب ،وعرض لبعض المصطلحات ،وتوثيق الشيوخ ،في ترتيب مادة البحث

  :بين صلب البحث وحاشيته  ـ  المطلب األول

 ؛مع ذكر رقم ترجمة كلٍّ منهم ،البحث لسرد ما يميز أسماء شيوخ أبي داودجعلُت صلب 

 .وذلك حسب ورودها في األصل المستّل منه اسم الشيخ

َصت عامتها لتحرير مرتبة توثيق الشيوخ الذين شملهم شرط  ،حواشي البحثأما  فقد ُخصِّ

 .هذا البحث في عرض أقوال النقاد المؤثرة في مرتبة الشيخ

 

 :أهمية الموضوع      
 .ـ جمع أسماء الثقات من شيوخ أبي داود على صعيد واحد 5

 .ـ دراسة إحصائية نقدّية ينبني عليها بيان نسبة الثقات إلى مجموع شيوخه 3

 .وبراعته في حسن اختيارهم لعقد مشيخته ،ـ إبراز دقة أبي داود في انتقاء شيوخه 2

لذا  ؛رط تحرير مراتب شيوخ أبي داودـتشتلم  ،ـ أن األصول الثالثة المنوه عنها آنًفا لهذا البحث 4

 . (5)لم ُيحَرر فيها توثيق عدد كبير منهم

  :والمنهج التاليين ،وقد سرت في جمع مادة البحث وإخراجه َوْفق الخطة ،هذا
 

 .خطة البحث :أولا       
ثم  ،تليها قائمة المصادر ،ثم خاتمة ،وموضوع البحث ،وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة

  :وفيما يلي تفصيل ذلك ؛فهرس الموضوعات

   :وتشتمل على ؛المقـدمـة

 .بيان أهمية الموضوع -5

 .سرد خطة البحث -3

 .المنهج المتبع -2

  :ويشتمل على مبحثين ؛التمهـــيد

ِجْستانّي  ـالمبحث األول   .تعريف موجز بأبي داود السِّ

 :وفيه ثالثة مطالب ؛تحليل مادة البحث ـالمبحث الثاني 

  .مصادر أصل مادة البحث :المطلب األول
                                                           

 .من التمهيد 2، المطلب  3أمثلته هي موضوع حواشي البحث ؛ وسيأتي إحصائية لذلك في المبحث  (5)
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كقرينة تعديل  ؛"لو لم أثق به ما رويت عنه" :مقولة أبي داود في بعض شيوخهوقد أستأنس ب

وابن حجر في تعديل  ،الذهبي :متمشًيا مع التوجه العام للحافظين ،إذا احتفت بقرائن تعتضد بها

ِرَدا على قاعدة في ذلكوإن كانا لم  ؛شيوخ أبي داود وتارة  ،؛ فتارة ُيفيدان منها في توثيق الشيخيطَّ

وقليل هم شيوخه أولئك الذين ينزلون  ؛وربما نزال به أو أحدهما إلى ما دون ذلك ،تجويد حاله في

إلى مراتب متدنية من الجرح؛ فلم يعتمد في مشيخته شيًخا ال ُيعتضد به، أو ال يصلح حديثه 

  :لالعتبار والشواهد؛ وتوضيح ذلك في المطلب التالي

وأثرها في توثيق  "لو لم أثق به ما رويت عنه" :المطلب الرابع ـ مقولة أبي داود

  :شيوخه

أن أبا داود روى  :ن(ـتهذيبيـد ورد في )الـوق ؛ (5)ّوار بن سهل البصرّي ـَس  :يخهـالها في شـق

؛ وقد اعتمد الحافظان مجرد رواية أبي داود عن فهو ليس من رجال )السنن( ؛مالك(عنه في )مسند 

ِجْستانّي " :قال الذهبيف ؛هذا تحسينًا لحاله "َسّوار" والظاهر  ،ال ُيدرى من هو ،شيخ ألبي داود السِّ

. وجزم في )التقريب( هذكورة فيـة أبي داود المـقولـ. ونقل ابن حجر في )تهذيبه( م"أنه صدوق

 .(3)أيًضا "صدوق"بأنه 

ما عرفت أحًدا روى عنه سوى أبي " :عن عبيد الله بن أبي الوزير ،)الميزان(وقال الذهبي في 

  .(2)"ال أعرفه" :. بينما قال في )الكاشف("وال بأس به ؛داود

                                                           
ّي في  (5)  .(5565، رقم 3/67)سؤاالته له نقله عنه تلميذه اآلُجرِّ

 .315والتقريب .4/386والتهذيب .3/341والميزان .53/327تهذيب الكمال :انظر (3)

 .5/866والكاشف .2/34الميزان  :انظر (2)

 :المطلب الثاني ـ ترتيب أسماء الشيوخ واألرقام والرموز المثبتة عقبها

وأعقبت االسم برقم ترجمته في أحد األصول الثالثة  ؛أسماءهم على حروف المعجمرتبُت 

 :و)المستدرك عليه( ،(5)للَجّيانّي  ])شيوخ أبي داود( :وهي ؛مع الترميز لألخيرين فقط ،لهذا البحث

  .[(2)"لك" :و)الذيل على المستدرك( ،(3)"كج"

 :شيوخهالمطلب الثالث ـ المنهج المتََّبع في تحرير توثيق 

 ،اتفق أن عاّمة الثقات من شيوخ أبي داود هم من رجال )تقريب التهذيب( للحافظ بن حجر

لذا سيكون قول الحافظ في )تقريبه( هو المعتمد إليفائه بالغرض  ؛(4)سوى أربعة ليسوا من رجاله

ال يحط  أو في حال وجود اختالف يسير غير مؤثر ،في حال اتفاق أقوال النقاد المعتبرين في الشيخ

وحرًصا على االختصار لم أذكر  ،أو فوقها "ثقة" :هذا وقد ُيطلِق الحافظ على الراوي لفظ .من ثقته

 :األسماء بما يميزها عن بعضها تحت العنوان العام بل اكتفيت بسرد ؛المرتبة عند كل اسم

  .بينته في موضعه.. فقد .أو قادٌح في حال دون حال ،أما من طرأ عليه غمز غير قادح   ؛"الثقات"

مستفيًدا مما جمعه  ،فأعرض ألقوال النقاد سيما المعتبرين منهم ،أما إن كان مختلًفا فيه

وذلك تمهيًدا للخلوص  ؛فضاًل عما تم التنبيه عليه مما فاته من أقوال النقاد ،الحافظ في )تهذيبه(

  .لجمع الثقات مادة هذا البحث ،إلى تحرير مرتبة الشيخ

                                                           
يْصّي  :مثل (5)   .[45] إبراهيم بن الحسن الِمصِّ

  .كج[477] أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقّي  :مثل (3)

[ ؛ 187[...وهكذا إلى ]125] :( ؛ فأضفت لألول هذا33( إلى )5أصل ترقيم الذيل من ) .لك[125/5إبراهيم بن دينار ] :مثل (2)

  .[126)المستدرك( المنتهي بـ ]وذلك ليتسلسل مع 

  ."عدد الثقات...)التقريب(" :سيأتي بيان أكثر في التمهيد ، المبحث الثاني ، المطلب الثالث (4)
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كقرينة تعديل  ؛"لو لم أثق به ما رويت عنه" :مقولة أبي داود في بعض شيوخهوقد أستأنس ب

وابن حجر في تعديل  ،الذهبي :متمشًيا مع التوجه العام للحافظين ،إذا احتفت بقرائن تعتضد بها

ِرَدا على قاعدة في ذلكوإن كانا لم  ؛شيوخ أبي داود وتارة  ،؛ فتارة ُيفيدان منها في توثيق الشيخيطَّ

وقليل هم شيوخه أولئك الذين ينزلون  ؛وربما نزال به أو أحدهما إلى ما دون ذلك ،تجويد حاله في

إلى مراتب متدنية من الجرح؛ فلم يعتمد في مشيخته شيًخا ال ُيعتضد به، أو ال يصلح حديثه 

  :لالعتبار والشواهد؛ وتوضيح ذلك في المطلب التالي

وأثرها في توثيق  "لو لم أثق به ما رويت عنه" :المطلب الرابع ـ مقولة أبي داود

  :شيوخه

أن أبا داود روى  :ن(ـتهذيبيـد ورد في )الـوق ؛ (5)ّوار بن سهل البصرّي ـَس  :يخهـالها في شـق

؛ وقد اعتمد الحافظان مجرد رواية أبي داود عن فهو ليس من رجال )السنن( ؛مالك(عنه في )مسند 

ِجْستانّي " :قال الذهبيف ؛هذا تحسينًا لحاله "َسّوار" والظاهر  ،ال ُيدرى من هو ،شيخ ألبي داود السِّ

. وجزم في )التقريب( هذكورة فيـة أبي داود المـقولـ. ونقل ابن حجر في )تهذيبه( م"أنه صدوق

 .(3)أيًضا "صدوق"بأنه 

ما عرفت أحًدا روى عنه سوى أبي " :عن عبيد الله بن أبي الوزير ،)الميزان(وقال الذهبي في 

  .(2)"ال أعرفه" :. بينما قال في )الكاشف("وال بأس به ؛داود

                                                           
ّي في  (5)  .(5565، رقم 3/67)سؤاالته له نقله عنه تلميذه اآلُجرِّ

 .315والتقريب .4/386والتهذيب .3/341والميزان .53/327تهذيب الكمال :انظر (3)

 .5/866والكاشف .2/34الميزان  :انظر (2)

 :المطلب الثاني ـ ترتيب أسماء الشيوخ واألرقام والرموز المثبتة عقبها

وأعقبت االسم برقم ترجمته في أحد األصول الثالثة  ؛أسماءهم على حروف المعجمرتبُت 

 :و)المستدرك عليه( ،(5)للَجّيانّي  ])شيوخ أبي داود( :وهي ؛مع الترميز لألخيرين فقط ،لهذا البحث

  .[(2)"لك" :و)الذيل على المستدرك( ،(3)"كج"

 :شيوخهالمطلب الثالث ـ المنهج المتََّبع في تحرير توثيق 

 ،اتفق أن عاّمة الثقات من شيوخ أبي داود هم من رجال )تقريب التهذيب( للحافظ بن حجر

لذا سيكون قول الحافظ في )تقريبه( هو المعتمد إليفائه بالغرض  ؛(4)سوى أربعة ليسوا من رجاله

ال يحط  أو في حال وجود اختالف يسير غير مؤثر ،في حال اتفاق أقوال النقاد المعتبرين في الشيخ

وحرًصا على االختصار لم أذكر  ،أو فوقها "ثقة" :هذا وقد ُيطلِق الحافظ على الراوي لفظ .من ثقته

 :األسماء بما يميزها عن بعضها تحت العنوان العام بل اكتفيت بسرد ؛المرتبة عند كل اسم

  .بينته في موضعه.. فقد .أو قادٌح في حال دون حال ،أما من طرأ عليه غمز غير قادح   ؛"الثقات"

مستفيًدا مما جمعه  ،فأعرض ألقوال النقاد سيما المعتبرين منهم ،أما إن كان مختلًفا فيه

وذلك تمهيًدا للخلوص  ؛فضاًل عما تم التنبيه عليه مما فاته من أقوال النقاد ،الحافظ في )تهذيبه(

  .لجمع الثقات مادة هذا البحث ،إلى تحرير مرتبة الشيخ

                                                           
يْصّي  :مثل (5)   .[45] إبراهيم بن الحسن الِمصِّ

  .كج[477] أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقّي  :مثل (3)

[ ؛ 187[...وهكذا إلى ]125] :( ؛ فأضفت لألول هذا33( إلى )5أصل ترقيم الذيل من ) .لك[125/5إبراهيم بن دينار ] :مثل (2)

  .[126)المستدرك( المنتهي بـ ]وذلك ليتسلسل مع 

  ."عدد الثقات...)التقريب(" :سيأتي بيان أكثر في التمهيد ، المبحث الثاني ، المطلب الثالث (4)
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ِرْيِفينّي  وقال في هشام بن عبد الملك بن  .أيًضا (5))السنن( وقد روى عنه في ؛كج[467] "الصَّ

  .كذلك (3)وروى عنه في )السنن( ."شيخ ضعيف" وقال مرة: ."شيخ ُمغفَّل" :[445] ِعْمران

تدل على أن  ،ـ محلها بحث مستقل ـ "لغير الثقات من شيوخه"وهناك جملة من النمـاذج 

 ؛فعند غيره من باب أولى ،عنده تحمل الصبغة األغلبية ال التفصيلية ،قاعدة مجملة .مقولته هذه

ِرًدا لدى النقاد في توثيق شيوخ أبي داود وحاشية هذا  ؛فمجرد رواية أبي داود لم تكن شعاًرا ُمطَّ

، بان من خاللها أن رواية أبي داود عنهم لم تشفع أمثلة ليست قليلة لشيوخ  له ثقاتالبحث مليئة ب

  .مع أن األظهر من حالهم التوثيق ،وربما عند غيره ،توثيقهم عند الحافظ بن حجرفي 

وذلك إن لم أجد فيه  توثيق؛  قرينةعن الشيخ  أبي داود رواية أنني قد أعتبر :فخالصة القول

 :أو قول ابن حبان ،(2)البزار :مثل ؛كأن يرد توثيق آلخر ؛بقرينة أو أكثر ، واحتفَّ جرًحا مؤثًرا

ز الحكم بتوثيق الذهبّي  ،(4)مستقيم الحديث"  ؛وقد ُيضم إلى ذلك قرائن أخرى ،(1)أو ُيعزَّ

ال يروي إال عن "د استفاض عندهم أنه ـقـف ؛كاالستئناس برواية بقّي بن َمْخَلد عن الرجل

  .(5).. ونحو ذلك..(8)"ثقة

                                                           
ّي  .2274، األيمان والنذور ، ح 2/873السنن :انظر (5)  .3/353وسؤاالت اآلُجرِّ

 .شعيب ، وهشام ؛ في هذا البحث :انظر (3)

  .[487]  الُجوَبارّي  :يحيى بن خلف الباِهلّي البصرّي  :انظر التعليق على (2)

ّيارّي  .[561عبد الله بن عامر بن ُزرارة ] :انظر التعليق على (4)   .[328] وعمر بن يزيد السَّ

  .[512]  سعيد بن عبد الَجّبار بن يزيد الَكرابيسّي  :انظر التعليق على (1)

سعيد بن عمرو بن  :ونقل ُمْغَلطاي )إكماله، ت ."كل من رويت عنه فهو ثقة" :، قول بقّي  (2/273نقل الزركشّي )النكت  (8)

)أحمد بن  :وكُثر عند الحافظ في ])تهذيبه(؛ كترجمة ."أالّ يروي إالّ عن ثقة عنده"وشرط بقي  :سعيد(، قول ابن عبد البر

ونقل في )اللسان، ت:  .جواس، وأحمد بن سعد بن الحكم ، وعصمة بن الفضل النَُّميرّي ، وأيوب بن محمد بن أيوب([
 

ال ُيدرى من هو، والظاهر أن مثل  ،شيخ ألبي داود ،إسماعيل بن عمر" :وقال في )المغني(

 .(5)"هذا صدوق

أن أبا داود ال " :بناًء على ما نص عليها في ترجمته ،وقد وثق ابن حجر داوَد بن أمية األزدّي 

 ؛(2)وكذا لم ُيورد نقًدا في أبي العّباس الِقلَّْورّي  .(3)مع أنه لم يذكر فيه نقًدا ألحد ."يروي إال عن ثقة

ال ألتفت " :جليـالعود ـن األسـن علي بـكما قال أبو داود في الحسين ب ؛وثقه وربما لالعتبار نفسه

فإنه ال يروي إال عن "،هذا مما يدل على أنه لم يرو عنه: الحافظفقال  ."أراها أوهاًما ،إلى حكاياته

   .(4)"عندهثقة 

 :فقال ؛ابُن القطان الفاسّي  :هو ،"عنده" :فاستعمل لفظ ،بل أول من ربط التوثيق بأبي داود

  .(1)"فاعلمه عندهوأبو داود ال يروي إال عن ثقة  ،من شيوخ أبي داود ،إسحاق بن إسماعيل"

فهو لم  ؛فقد يغمز الشيخ ويروي عنه ؛مطردة حتى عند أبي داود نفسهفهي قاعدة ليست 

لكنه انتقى من مروياته عشرة أحاديث في  ،ـاآلنف الذكر  ـيلتفت إلى أوهام  من حكايات العجلي 

إني ألخاف الله في الرواية عن ُشَعْيب بن أّيوَب " :وهـو الذي قال .(8)والـمـراسيل( ،)السنن

                                                           
 .5/61غني مال :انظر (5)

 .536والتقريب  .2/567انظر التهذيب  (3)

 .814والتقريب  .53/548انظر التهذيب  (2)

 .3/242انظر التهذيب  (4)

 .(5337، النص 2/488، له )الوهم واإليهام  :انظر (1)

 .(571( ؛ قاله الدكتور/ زياد منصور في تحقيقه )شيوخ أبي داود، رقم"مد"في  2( ، و)"د"في  7) (8)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ِرْيِفينّي  وقال في هشام بن عبد الملك بن  .أيًضا (5))السنن( وقد روى عنه في ؛كج[467] "الصَّ

  .كذلك (3)وروى عنه في )السنن( ."شيخ ضعيف" وقال مرة: ."شيخ ُمغفَّل" :[445] ِعْمران

تدل على أن  ،ـ محلها بحث مستقل ـ "لغير الثقات من شيوخه"وهناك جملة من النمـاذج 

 ؛فعند غيره من باب أولى ،عنده تحمل الصبغة األغلبية ال التفصيلية ،قاعدة مجملة .مقولته هذه

ِرًدا لدى النقاد في توثيق شيوخ أبي داود وحاشية هذا  ؛فمجرد رواية أبي داود لم تكن شعاًرا ُمطَّ

، بان من خاللها أن رواية أبي داود عنهم لم تشفع أمثلة ليست قليلة لشيوخ  له ثقاتالبحث مليئة ب

  .مع أن األظهر من حالهم التوثيق ،وربما عند غيره ،توثيقهم عند الحافظ بن حجرفي 

وذلك إن لم أجد فيه  توثيق؛  قرينةعن الشيخ  أبي داود رواية أنني قد أعتبر :فخالصة القول

 :أو قول ابن حبان ،(2)البزار :مثل ؛كأن يرد توثيق آلخر ؛بقرينة أو أكثر ، واحتفَّ جرًحا مؤثًرا

ز الحكم بتوثيق الذهبّي  ،(4)مستقيم الحديث"  ؛وقد ُيضم إلى ذلك قرائن أخرى ،(1)أو ُيعزَّ

ال يروي إال عن "د استفاض عندهم أنه ـقـف ؛كاالستئناس برواية بقّي بن َمْخَلد عن الرجل

  .(5).. ونحو ذلك..(8)"ثقة

                                                           
ّي  .2274، األيمان والنذور ، ح 2/873السنن :انظر (5)  .3/353وسؤاالت اآلُجرِّ

 .شعيب ، وهشام ؛ في هذا البحث :انظر (3)

  .[487]  الُجوَبارّي  :يحيى بن خلف الباِهلّي البصرّي  :انظر التعليق على (2)

ّيارّي  .[561عبد الله بن عامر بن ُزرارة ] :انظر التعليق على (4)   .[328] وعمر بن يزيد السَّ

  .[512]  سعيد بن عبد الَجّبار بن يزيد الَكرابيسّي  :انظر التعليق على (1)

سعيد بن عمرو بن  :ونقل ُمْغَلطاي )إكماله، ت ."كل من رويت عنه فهو ثقة" :، قول بقّي  (2/273نقل الزركشّي )النكت  (8)

)أحمد بن  :وكُثر عند الحافظ في ])تهذيبه(؛ كترجمة ."أالّ يروي إالّ عن ثقة عنده"وشرط بقي  :سعيد(، قول ابن عبد البر

ونقل في )اللسان، ت:  .جواس، وأحمد بن سعد بن الحكم ، وعصمة بن الفضل النَُّميرّي ، وأيوب بن محمد بن أيوب([
 

ال ُيدرى من هو، والظاهر أن مثل  ،شيخ ألبي داود ،إسماعيل بن عمر" :وقال في )المغني(

 .(5)"هذا صدوق

أن أبا داود ال " :بناًء على ما نص عليها في ترجمته ،وقد وثق ابن حجر داوَد بن أمية األزدّي 

 ؛(2)وكذا لم ُيورد نقًدا في أبي العّباس الِقلَّْورّي  .(3)مع أنه لم يذكر فيه نقًدا ألحد ."يروي إال عن ثقة

ال ألتفت " :جليـالعود ـن األسـن علي بـكما قال أبو داود في الحسين ب ؛وثقه وربما لالعتبار نفسه

فإنه ال يروي إال عن "،هذا مما يدل على أنه لم يرو عنه: الحافظفقال  ."أراها أوهاًما ،إلى حكاياته

   .(4)"عندهثقة 

 :فقال ؛ابُن القطان الفاسّي  :هو ،"عنده" :فاستعمل لفظ ،بل أول من ربط التوثيق بأبي داود

  .(1)"فاعلمه عندهوأبو داود ال يروي إال عن ثقة  ،من شيوخ أبي داود ،إسحاق بن إسماعيل"

فهو لم  ؛فقد يغمز الشيخ ويروي عنه ؛مطردة حتى عند أبي داود نفسهفهي قاعدة ليست 

لكنه انتقى من مروياته عشرة أحاديث في  ،ـاآلنف الذكر  ـيلتفت إلى أوهام  من حكايات العجلي 

إني ألخاف الله في الرواية عن ُشَعْيب بن أّيوَب " :وهـو الذي قال .(8)والـمـراسيل( ،)السنن

                                                           
 .5/61غني مال :انظر (5)

 .536والتقريب  .2/567انظر التهذيب  (3)

 .814والتقريب  .53/548انظر التهذيب  (2)

 .3/242انظر التهذيب  (4)

 .(5337، النص 2/488، له )الوهم واإليهام  :انظر (1)

 .(571( ؛ قاله الدكتور/ زياد منصور في تحقيقه )شيوخ أبي داود، رقم"مد"في  2( ، و)"د"في  7) (8)
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 )وصف مبالغة( :"صدوق" :مفهوم قولهم - 3

  ."ال محله الصدق ،وصٌف بالصدق على طريق المبالغة" :السخاوّي قال 

 :وقال السيوطّي  ."ومرتفعة عن رتب التجريح ،هي متحفظة عن كمال رتبة التوثيق" :وقال أيًضا

فإنه دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق  ،بخالف محله الصدق ،مبالغة في الصدق"

 .(5)"الصدق

 )بمنزلة الثقة( :"مستقيم الحديث" :مفهوم قولهم - 4

 موافًقا فوجده منضبًطا ،بمعنى أن قائله تتبع حديث الراوي وفتشه ؛هو حكم سبر واستقراء

  .من الثقات فحاله حال من وافقهم ؛ألحاديث الثقات

م العاّلمـة المعلِّمّي توثيق ابن ِحّبان إلى درجات بل كأن  ؛أن ُيصرح به :ولىاألُ  :فقال ؛قـسَّ

وهذه ال تقل عن توثيق غيره من  .أو نحو ذلك ،"مستقيم الحديث"أو  ،"كان متقنًا" :يقول

دقيق  هذا تفصيٌل  :فقال ؛يمِ وقد أيد األلبانيُّ المعلِّ  .بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ،األئمة

اه الله فجز ،وهو مالم أره لغيره ،وتمكنه من علم الجرح والتعديل ،يدل على معرفة المؤلف

 .(3) خيًرا

 :من خارجه ومنها ما هو ُملَتقط ،منها ما هو منثور في ثنايا هذا البحث ؛هذا كثيرة وشواهد

 :أولها :فهو ـ على سبيل المثال ـ ثالثة شواهد :أما ما هو ُملَتقط من خارج هذا البحث

فلم أره إال  ،على أن أرى فيه شيًئا ُيغرب ،تفقدت حديثه" :قول ابن حبان في سفيان بن مسكين

                                                           
 .5/241وتدريب الراوي .287،  5/284فتح المغيث (5)

  .[377، مع التعليق( ؛ في آخر ترجمة محمد بن حبان ]رقم  415ـ  5/417انظر: )التنكيل  (3)

أقـوال قـد تؤثر في تغيير من  (3))تهذيبه( ما تم استدراكه مما فات الحافظ في ،وُيضاف أيًضا

  .(2)وتساعد في بيان مرتبته ،الحكم على الشيخ

 

ة يحُسن التنبيه عليها  :المطلب الخامس ـ مصطلحات نقديَّ

 )ال جرح وال تعديل( :"شيخ" :مفهوم قولهم - 1

ليس هو عبارة "قوله هذا  :قال الذهبّي  ."شيخ" العباس بن الفضل العدني :أبو حاتم قال

  .(4)"وما هي عبارة توثيق ،جرح

 )صالحه في دينه( :"صالح" :مفهوم قولهم - 2

صالحيته "فإنما أردوا  ،إليه "الحديث"دون إضافة  "شيخ صالح"أو  ،"صالح" :إذا قالوا

  .(1)"في دينه...، أما حيث ُأريد الصالحية في الحديث فيقيدونها

                                                           
= 

بِّّي( عن مسلمة فيمن تقبل 5/258وذكره السخاوي )فتح المغيث ."روى عنه بقّي ؛ فهو ثقة عنده" :إبراهيم بن إسحاق الضَّ

  ."من كان ال يروي إال عن ثقة إال في النادر"روايته ومن ُترد(: 

ُد بُن ُقداَمَة بن إسماعيل ] .[563ُمْشُكداَنة ] :وعبد الله بن عمر .[561عبد الله بن عامر ] :انظر التعليق على (5)  .كج[175وُمَحمَّ

د بُن ِعْمراَن األنصاريُّ ]  .كج[137وُمَحمَّ

ر ] .[334عبد األعلى بن حماد النَّْرِسّي ] :انظر التعليق على (3) د بن عبد الجّبار .[358وعبد السالم بن ُمَطهِّ َسنُْدوال  :وُمَحمَّ

د بن عبد الصمدويزيد بن  .[217] َمْشقّي ] ُمَحمَّ  .[487الدِّ

د بن  .[325بن سعيد ] بن عثمان وعمـرو .[581وُشـجاع بن َمْخَلد ] .[557الَحَكم بن موسى ] :انظر التعليق على (2) وُمَحمَّ

د ] إسحاق د بن الحسين بن الُحرّ  .[357بن ُمَحمَّ َبْيري النّسابة  .[275العامرّي ] وُمَحمَّ وُمْصَعُب بُن عبد الله بن ُمْصَعب الزُّ

 .كج[467]

د بن َساّلم ] :وانظر التعليق على .3/261الميزان (4)  .[375عبد الرحمن بن ُمَحمَّ

 .[5أحمد بن عبد الله بن علي الَمنُْجوفّي ] :وانظر التعليق على ."المنكر"5/372فتح المغيث (1)



309

ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 )وصف مبالغة( :"صدوق" :مفهوم قولهم - 3

  ."ال محله الصدق ،وصٌف بالصدق على طريق المبالغة" :السخاوّي قال 

 :وقال السيوطّي  ."ومرتفعة عن رتب التجريح ،هي متحفظة عن كمال رتبة التوثيق" :وقال أيًضا

فإنه دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق  ،بخالف محله الصدق ،مبالغة في الصدق"

 .(5)"الصدق

 )بمنزلة الثقة( :"مستقيم الحديث" :مفهوم قولهم - 4

 موافًقا فوجده منضبًطا ،بمعنى أن قائله تتبع حديث الراوي وفتشه ؛هو حكم سبر واستقراء

  .من الثقات فحاله حال من وافقهم ؛ألحاديث الثقات

م العاّلمـة المعلِّمّي توثيق ابن ِحّبان إلى درجات بل كأن  ؛أن ُيصرح به :ولىاألُ  :فقال ؛قـسَّ

وهذه ال تقل عن توثيق غيره من  .أو نحو ذلك ،"مستقيم الحديث"أو  ،"كان متقنًا" :يقول

دقيق  هذا تفصيٌل  :فقال ؛يمِ وقد أيد األلبانيُّ المعلِّ  .بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ،األئمة

اه الله فجز ،وهو مالم أره لغيره ،وتمكنه من علم الجرح والتعديل ،يدل على معرفة المؤلف

 .(3) خيًرا

 :من خارجه ومنها ما هو ُملَتقط ،منها ما هو منثور في ثنايا هذا البحث ؛هذا كثيرة وشواهد

 :أولها :فهو ـ على سبيل المثال ـ ثالثة شواهد :أما ما هو ُملَتقط من خارج هذا البحث

فلم أره إال  ،على أن أرى فيه شيًئا ُيغرب ،تفقدت حديثه" :قول ابن حبان في سفيان بن مسكين

                                                           
 .5/241وتدريب الراوي .287،  5/284فتح المغيث (5)

  .[377، مع التعليق( ؛ في آخر ترجمة محمد بن حبان ]رقم  415ـ  5/417انظر: )التنكيل  (3)

أقـوال قـد تؤثر في تغيير من  (3))تهذيبه( ما تم استدراكه مما فات الحافظ في ،وُيضاف أيًضا

  .(2)وتساعد في بيان مرتبته ،الحكم على الشيخ

 

ة يحُسن التنبيه عليها  :المطلب الخامس ـ مصطلحات نقديَّ

 )ال جرح وال تعديل( :"شيخ" :مفهوم قولهم - 1

ليس هو عبارة "قوله هذا  :قال الذهبّي  ."شيخ" العباس بن الفضل العدني :أبو حاتم قال

  .(4)"وما هي عبارة توثيق ،جرح

 )صالحه في دينه( :"صالح" :مفهوم قولهم - 2

صالحيته "فإنما أردوا  ،إليه "الحديث"دون إضافة  "شيخ صالح"أو  ،"صالح" :إذا قالوا

  .(1)"في دينه...، أما حيث ُأريد الصالحية في الحديث فيقيدونها

                                                           
= 

بِّّي( عن مسلمة فيمن تقبل 5/258وذكره السخاوي )فتح المغيث ."روى عنه بقّي ؛ فهو ثقة عنده" :إبراهيم بن إسحاق الضَّ

  ."من كان ال يروي إال عن ثقة إال في النادر"روايته ومن ُترد(: 

ُد بُن ُقداَمَة بن إسماعيل ] .[563ُمْشُكداَنة ] :وعبد الله بن عمر .[561عبد الله بن عامر ] :انظر التعليق على (5)  .كج[175وُمَحمَّ

د بُن ِعْمراَن األنصاريُّ ]  .كج[137وُمَحمَّ

ر ] .[334عبد األعلى بن حماد النَّْرِسّي ] :انظر التعليق على (3) د بن عبد الجّبار .[358وعبد السالم بن ُمَطهِّ َسنُْدوال  :وُمَحمَّ

د بن عبد الصمدويزيد بن  .[217] َمْشقّي ] ُمَحمَّ  .[487الدِّ

د بن  .[325بن سعيد ] بن عثمان وعمـرو .[581وُشـجاع بن َمْخَلد ] .[557الَحَكم بن موسى ] :انظر التعليق على (2) وُمَحمَّ

د ] إسحاق د بن الحسين بن الُحرّ  .[357بن ُمَحمَّ َبْيري النّسابة  .[275العامرّي ] وُمَحمَّ وُمْصَعُب بُن عبد الله بن ُمْصَعب الزُّ

 .كج[467]

د بن َساّلم ] :وانظر التعليق على .3/261الميزان (4)  .[375عبد الرحمن بن ُمَحمَّ

 .[5أحمد بن عبد الله بن علي الَمنُْجوفّي ] :وانظر التعليق على ."المنكر"5/372فتح المغيث (1)



310

 :المطلب السادس ـ الرموز والمصطلحات المستعملة
 البيـــــــــان الرمز  م

 .ق ،س ،ت ،د :السنن األربعة 4  5

 .للبخاري ،األدب المفرد بـخ  3

 .للترمذّي = )سنن الترمذّي( ؛كتاب )الجامع الصحيح( ت  2

 .للترمذّي  ؛الشمائل تـم  4

 .مسند اإلمام أحمد حـم  1

 .للبخاري ؛كتاب )الجامع الصحيح( خ  8

ِجْستانّي( د  7 ِجْستانّي.  ؛كتاب )سنن أبي داود السِّ  ألبي داود السِّ

 .للنسائّي  ؛كتاب )سنن النسائّي( س  6

 .ق ،س ،ت ،د ،م ،خ :وكتبهم الستة ،األئمة الستة الستة  5

 .للنسائّي  ؛عمل اليوم والليلة سي 57

 .ألبي داود ؛فضائل األنصار صد 55

 .للنسائّي  ؛مسند علّي  عس 53

 .ق ،س ،ت ،د ،م ،خ :الجماعة )هم الستة في كتبهم الستة( ع 52

 .البن ماجه القزويني ؛كتاب )سنن ابن ماجه( ق 54

د/زياد منصور، على )تسمية شيوخ أبي  ؛)المستدرك( كـج 51

 للجياني.  ؛داود(

ِجْستانّي  ؛مسند مالك كـد 58  .ألبي داود السِّ

 .للنسائّي  ؛مسند مالك كـن 57

]الذيل على المستدرك[؛ د/زياد منصور على )شيوخ أبي  لـك 56

كان ثقة " :قول أبي حاتم في معاوية بن َسَلَمة النَّصرّي الكوفّي  :وثانيها .(5)"مستقيم الحديث

اعتبرت من رواياته " :قول الخطيب في عبد الله بن َخْيران الكوفّي  :وثالثها .(3)"مستقيم الحديث

  .(2)"أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته

 :أولها ؛( شاهًدا54فهو ـ على سبيل الحصر ـ أربعة عشر )  :أما ما ُنثِر في ثنايا هذا البحثو

ّحاك ]قاله ابن عدي في  قاله ابن حبان في الحسن بن علّي  :وثانيها .[12إبراهيم بن العالء بن الضَّ

قاله أبو حاتم في سليمان بن عبد  :وثالثها .وقد سبر أحاديثه ابن عدّي أيًضا ؛[55بن راشد ]

  .(4)فقد قاله فيهم ابن حبان :. أما بقية األحد عشر[541الرحمن بن عيسى التَّميمّي ]

  

                                                           
 .6/365الثقات  (5)

 .6/264الجرح والتعديل  (3)

 .5/417تاريخ بغداد  (2)

وعبد الله بن  .[376وعبد الرحمن ابن مقاتل ] .[541]وسـليمان بـن عبد الرحمن بن عيسى  .[577]الحسن بن يحيى بن هشام  (4)

وعمر بن الَخّطاب  .[314وعلّي بن الحسين بن مَطر ] .[335]وَعْبدة بن سليمان  .[561وعبد الله بن عامر ] .[566الَجّراح ]

ّيارّي ] .[323] د بن الحسن بن َتْسنِيم ] .[328وعمر بن يزيد السَّ د بن ِسَماَعة  .[253وُمَحمَّ  .[225]وُمَحمَّ
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 :المطلب السادس ـ الرموز والمصطلحات المستعملة
 البيـــــــــان الرمز  م

 .ق ،س ،ت ،د :السنن األربعة 4  5

 .للبخاري ،األدب المفرد بـخ  3

 .للترمذّي = )سنن الترمذّي( ؛كتاب )الجامع الصحيح( ت  2

 .للترمذّي  ؛الشمائل تـم  4

 .مسند اإلمام أحمد حـم  1

 .للبخاري ؛كتاب )الجامع الصحيح( خ  8

ِجْستانّي( د  7 ِجْستانّي.  ؛كتاب )سنن أبي داود السِّ  ألبي داود السِّ

 .للنسائّي  ؛كتاب )سنن النسائّي( س  6

 .ق ،س ،ت ،د ،م ،خ :وكتبهم الستة ،األئمة الستة الستة  5

 .للنسائّي  ؛عمل اليوم والليلة سي 57

 .ألبي داود ؛فضائل األنصار صد 55

 .للنسائّي  ؛مسند علّي  عس 53

 .ق ،س ،ت ،د ،م ،خ :الجماعة )هم الستة في كتبهم الستة( ع 52

 .البن ماجه القزويني ؛كتاب )سنن ابن ماجه( ق 54

د/زياد منصور، على )تسمية شيوخ أبي  ؛)المستدرك( كـج 51

 للجياني.  ؛داود(

ِجْستانّي  ؛مسند مالك كـد 58  .ألبي داود السِّ

 .للنسائّي  ؛مسند مالك كـن 57

]الذيل على المستدرك[؛ د/زياد منصور على )شيوخ أبي  لـك 56

كان ثقة " :قول أبي حاتم في معاوية بن َسَلَمة النَّصرّي الكوفّي  :وثانيها .(5)"مستقيم الحديث

اعتبرت من رواياته " :قول الخطيب في عبد الله بن َخْيران الكوفّي  :وثالثها .(3)"مستقيم الحديث

  .(2)"أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته

 :أولها ؛( شاهًدا54فهو ـ على سبيل الحصر ـ أربعة عشر )  :أما ما ُنثِر في ثنايا هذا البحثو

ّحاك ]قاله ابن عدي في  قاله ابن حبان في الحسن بن علّي  :وثانيها .[12إبراهيم بن العالء بن الضَّ

قاله أبو حاتم في سليمان بن عبد  :وثالثها .وقد سبر أحاديثه ابن عدّي أيًضا ؛[55بن راشد ]

  .(4)فقد قاله فيهم ابن حبان :. أما بقية األحد عشر[541الرحمن بن عيسى التَّميمّي ]

  

                                                           
 .6/365الثقات  (5)

 .6/264الجرح والتعديل  (3)

 .5/417تاريخ بغداد  (2)

وعبد الله بن  .[376وعبد الرحمن ابن مقاتل ] .[541]وسـليمان بـن عبد الرحمن بن عيسى  .[577]الحسن بن يحيى بن هشام  (4)

وعمر بن الَخّطاب  .[314وعلّي بن الحسين بن مَطر ] .[335]وَعْبدة بن سليمان  .[561وعبد الله بن عامر ] .[566الَجّراح ]

ّيارّي ] .[323] د بن الحسن بن َتْسنِيم ] .[328وعمر بن يزيد السَّ د بن ِسَماَعة  .[253وُمَحمَّ  .[225]وُمَحمَّ
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a 

 :المبحث األول
ِجْستانّي  اإلماملمحة موجزة عن   هـ(272ـ  202)أبي داود السِّ

 

فتكرار المنشور من غير  ،(5)حتى ترجمه المسلم وغيره ،وكثر مترجموه ،ذاع صيت أبي داود

فإن دراسة  ،وبالمقابل ؛وبذل المبذول غير مقبول ،جدوى في مفهوم البحث العلمي غير مجد  

يف بهذا فهي أمور ال ُتعفي من التعر ؛نقدية لمشيخة  كهذه دون التنويه بصاحبها غير مقبول أيًضا

 :لكن بإيجاز ؛الَعَلم المشهور
أحد  ،ُسليمان بن األَْشَعث بن إسحاق بن بشير األَْزِديُّ  ،أبو داود ،الحافظاإلمام  :فهو

ومن  ،فسمع من علماء بلده في مقتبل صباه ،وكان شغوًفا بلقاء الشيوخ ،العلم طلبالمبكرين في 

حتى طالت  ،فجاب أرجاء متباعدة من أرض اإلسالم ،ثم ارتحل في الطلب ،علماء إقليم خراسان

فيما سيأتي بيانه في المبحث  ؛[ شيخ 145حتى انتظم ] ،فاتسع عقد مشيخته ؛رحلته تخوم الروم

  .الثاني من هذا التمهيد

فقد بناها أبو داود على أساس ثقافي  ،أما مرحلة األداء والعطاء ،هذه مرحلة األخذ والطلب

ونشروا  ،وأفادوا منه ،وتتلمذوا على يديه ،ر من علماء عصره ممن قدموا إليهمتمثل بمشاهي ،واسع

والحديث  ،القرآن وعلومه في ؛إضافة إلى تنوع مؤلفاته في مختلف الفنون ؛علمه في بلدانهم

                                                           
وعند غير  .(52/372والسيـر  .55/211وتهذيب الكمال .5/11)تاريخ بغداد :فترجمه بعض المسلمين في كتب عامة ؛ مثل (5)

د. "كما ترجمه  ."فستنفلد ، وجولد تسيهر" :( عدًدا منهم ؛ مثل ـ5/5/355في )تاريخ التراث "سزكين"المسلمين ـ ذكر 

( ؛ وأضاف جملة طيبة ممن أفرده مستقالً 577ـ  78، في )مقدمة تحقيقه لسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  "زياد محمد منصور

 ....، من المسلمين وغيرهم

 البيـــــــــان الرمز  م

 .للجيانيداود( 

 .مسائل أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ل 55

 .لمسلم بن الحجاج ؛كتاب )صحيح مسلم( م 37

 .ألبي داود ،المراسيل مـد 35

 .مقدمة صحيح مسلم مـق 33

 .ألبي داود ،كتاب الزهد هـد 32
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

a 

 :المبحث األول
ِجْستانّي  اإلماملمحة موجزة عن   هـ(272ـ  202)أبي داود السِّ

 

فتكرار المنشور من غير  ،(5)حتى ترجمه المسلم وغيره ،وكثر مترجموه ،ذاع صيت أبي داود

فإن دراسة  ،وبالمقابل ؛وبذل المبذول غير مقبول ،جدوى في مفهوم البحث العلمي غير مجد  

يف بهذا فهي أمور ال ُتعفي من التعر ؛نقدية لمشيخة  كهذه دون التنويه بصاحبها غير مقبول أيًضا

 :لكن بإيجاز ؛الَعَلم المشهور
أحد  ،ُسليمان بن األَْشَعث بن إسحاق بن بشير األَْزِديُّ  ،أبو داود ،الحافظاإلمام  :فهو

ومن  ،فسمع من علماء بلده في مقتبل صباه ،وكان شغوًفا بلقاء الشيوخ ،العلم طلبالمبكرين في 

حتى طالت  ،فجاب أرجاء متباعدة من أرض اإلسالم ،ثم ارتحل في الطلب ،علماء إقليم خراسان

فيما سيأتي بيانه في المبحث  ؛[ شيخ 145حتى انتظم ] ،فاتسع عقد مشيخته ؛رحلته تخوم الروم

  .الثاني من هذا التمهيد

فقد بناها أبو داود على أساس ثقافي  ،أما مرحلة األداء والعطاء ،هذه مرحلة األخذ والطلب

ونشروا  ،وأفادوا منه ،وتتلمذوا على يديه ،ر من علماء عصره ممن قدموا إليهمتمثل بمشاهي ،واسع

والحديث  ،القرآن وعلومه في ؛إضافة إلى تنوع مؤلفاته في مختلف الفنون ؛علمه في بلدانهم

                                                           
وعند غير  .(52/372والسيـر  .55/211وتهذيب الكمال .5/11)تاريخ بغداد :فترجمه بعض المسلمين في كتب عامة ؛ مثل (5)

د. "كما ترجمه  ."فستنفلد ، وجولد تسيهر" :( عدًدا منهم ؛ مثل ـ5/5/355في )تاريخ التراث "سزكين"المسلمين ـ ذكر 

( ؛ وأضاف جملة طيبة ممن أفرده مستقالً 577ـ  78، في )مقدمة تحقيقه لسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  "زياد محمد منصور

 ....، من المسلمين وغيرهم

 البيـــــــــان الرمز  م

 .للجيانيداود( 

 .مسائل أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ل 55

 .لمسلم بن الحجاج ؛كتاب )صحيح مسلم( م 37

 .ألبي داود ،المراسيل مـد 35

 .مقدمة صحيح مسلم مـق 33

 .ألبي داود ،كتاب الزهد هـد 32
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 :المبحث الثاني

 البحث تحليل مادة

 مصادر أصل مادة البحث ـ تحرير عدد شيوخه ـ شيوخه الثقات

 :ففيه ثالثة مطالب

 :المطلب األول ـ مصادر أصل مادة البحث      
 :وهي ؛هذا البحث من ثالثة مصادر جمعُت أسماء شيوخ أبي داود في

ِجْستانّي( 5 أبي علّي الحسين بن محمد بن أحمد   :للحافظ الَغّسانّي  ؛ـ )تسمية شيوخ أبي داود السِّ

اغ أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز :وعليه .هـ(456)ت الَجّيانّي  بَّ  ؛هـ(148)ت حاشية ابن الدَّ

  .(5)رمحمد منصو د/زياد :حققه .وحاشية غيره أيًضا

على كتاب  "رمحمد منصو د/زياد :استدركه .ـ )المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود( 3

م( .( شيًخا84؛ جمع فيه )الغساني اآلنف الذكر   .)بحٌث ُمَحكَّ

له عليه .ـ )الذيل على المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود( 2  ؛أيًضا "محمد منصور د/زياد :ذيَّ

م( .( شيًخا33جمع فيه )  .)بحٌث ُمَحكَّ

 ؛المطلب الثاني ـ تحرير عدد شيوخ أبي داود في مصادر البحث الثالثة      
 :( شيخ[245( ترجمة إلى )260وذلك ]من مجمل )

 في 84 + للجياني وغيره ممن له حواش  عليه ؛في )شيوخ أبي داود( 474 :وتفصيل المجمل

 .ترجمة 187 = المستدرك()الذيل على  من (5)(33) + )المستدرك عليه(

                                                           
  .تم اعتمادها لشمولها ودقتها على غيرها .م( بمكتبة العلوم والِحَكم بالمدينة3774هـ/5431)5ط (5)

ج ذلك كله بأن كان  ؛...والزهد ،والفقه ،ومعرفة الرجال ،وعلله اإلمام من ُنجباء أصحاب ثم توَّ

 .تأثر به عقيدة وسلوًكاو وسأله عن ِدقاق المسائل في الفروع واألصول، ،مجلسه مدة الزمإذ  ؛أحمد
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 :المبحث الثاني

 البحث تحليل مادة

 مصادر أصل مادة البحث ـ تحرير عدد شيوخه ـ شيوخه الثقات

 :ففيه ثالثة مطالب

 :المطلب األول ـ مصادر أصل مادة البحث      
 :وهي ؛هذا البحث من ثالثة مصادر جمعُت أسماء شيوخ أبي داود في

ِجْستانّي( 5 أبي علّي الحسين بن محمد بن أحمد   :للحافظ الَغّسانّي  ؛ـ )تسمية شيوخ أبي داود السِّ

اغ أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز :وعليه .هـ(456)ت الَجّيانّي  بَّ  ؛هـ(148)ت حاشية ابن الدَّ

  .(5)رمحمد منصو د/زياد :حققه .وحاشية غيره أيًضا

على كتاب  "رمحمد منصو د/زياد :استدركه .ـ )المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود( 3

م( .( شيًخا84؛ جمع فيه )الغساني اآلنف الذكر   .)بحٌث ُمَحكَّ

له عليه .ـ )الذيل على المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود( 2  ؛أيًضا "محمد منصور د/زياد :ذيَّ

م( .( شيًخا33جمع فيه )  .)بحٌث ُمَحكَّ

 ؛المطلب الثاني ـ تحرير عدد شيوخ أبي داود في مصادر البحث الثالثة      
 :( شيخ[245( ترجمة إلى )260وذلك ]من مجمل )

 في 84 + للجياني وغيره ممن له حواش  عليه ؛في )شيوخ أبي داود( 474 :وتفصيل المجمل

 .ترجمة 187 = المستدرك()الذيل على  من (5)(33) + )المستدرك عليه(

                                                           
  .تم اعتمادها لشمولها ودقتها على غيرها .م( بمكتبة العلوم والِحَكم بالمدينة3774هـ/5431)5ط (5)

ج ذلك كله بأن كان  ؛...والزهد ،والفقه ،ومعرفة الرجال ،وعلله اإلمام من ُنجباء أصحاب ثم توَّ

 .تأثر به عقيدة وسلوًكاو وسأله عن ِدقاق المسائل في الفروع واألصول، ،مجلسه مدة الزمإذ  ؛أحمد
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فيبقى  ؛(3)وخامًسا هو من رجاله لكنه أغفل مرتبته فيه ،(5)سوى أربعة ليسوا من رجاله ،بن حجر

 :االعتبار ينقسمون إلى قسمينفهم بهذا  ؛[ شيخ أطلق الحافظ فيهم أحكامه في )التقريب(368]

وعامة النقاد  ،وعامة بقيتهم ال خالف مؤثر فيهم ،منهم متفق عليهم ؛وهم األكثر ؛َمْن وثقهم :األول

َمْن نزل بهم  :والقسم الثاني .وهم الذين اقُتصر على سرد أسمائهم في هذا البحث ؛على توثيقهم

علًما أنه لم ينزل  ؛...إلخ"مقبول"و ،"صدوق"و ،"ال بأس به" :بين وصف ؛الحافظ عن رتبة التوثيق

)مع  ورجال هذا القسم ؛ال تصلح لالعتبار والشواهد أو ،بواحد منهم إلى رتبة متدنية ال ُيعتضد بها

والذين تم عرض أقوال النقاد فيهم واالرتقاء  ،الخمسة اآلنفّي الذكر( هم موضوع حاشية البحث

 :[ شيخ373وهذا جدول يبين إحصائية دقيقة لـ ] ؛بهم إلى التوثيق

 عدد من وثقهم الحافظ 

 [شيخ232]
 سكت عنه  1+117 :عدد من لم يوثقهم الحافظ

 [شيخ123من خارج )التقريب( = ] 4ُيضاف 
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د] إِْسَماِعيُل بنُ  (5) ]114/58ُمَحمَّ ِه بُن األَْصَبغ]143/4لك[، والُمَزنيُّ  [.433ُمقاتِل][، و157لك[، وَعبُد اللَّ

 .[536بن معاذ الَعَتكِّي ] داود :هو (3)

ثنتا عشرة  :منها ؛فلوجود تراجم في كتاب الجّيانّي ينبغي حذفها ،شيخ   (145) أما نزولهم إلى

(2)وسُت تراجم فيه ليسوا من شيوخه ؛(3)ترجمة تكررت مرتين
)المستدرك على  وسابٌع في ،

(4)الًجّياني(
 :انتهى إلينا من شيوخهفيكون مجموع ما  ؛(ترجمة55) :فيصير عدد ما  يجب حذفه ؛

 .شيخ   [145( = ]55 - 187)

 ومدى وجودهم في )التقريب(: ،عدد شيوخه الثقات  ـ المطلب الثالث      

 ،(1)ألنه ليس شيًخا له ؛ُيحذف واحٌد منهم ؛[ شخًصا383عدد مسرد األسماء في البحث ]

دد ـعـو الـوه ؛خـيـ[ ش373فيصفوا عدد الثقات من شيوخ أبي داود ] ؛(8)( مكرًرا55وأحد عشر )

وخ هم من رجال )تقريب التهذيب( للحافظ ـشيـؤالء الـ؛ على أن جميع هةـدراسـالمعنّي بهذه ال

                                                           
= 

ًما في مشيخته55( ترجمة ، حذفت )22مجمل تراجم )الذيل( ) (5)   .( ترجمة ابتداًء ؛ لذكرها توهُّ

، 321[، ]412، 588[، ]545، 546[، ]472، 87[، ]356، 21[، ]558، 56[، ]54، 53] :)شيوخ أبي داود( للجيانّي  :انظر (3)

 :والثاني عشر )صدوق( .قات في هذا البحث[ هؤالء ث452، 453[، ]267، 272[، ]351، 354[، ]455، 316[، ]275

[232 ،475].  

/أ[ ؛ 211/ب[ فقد حل محلها الرقم ]211مكرر  258] :علًما أن هناك ثمة تراجم أخرى مكررة أيًضا بتفرعها إلى ]أ ، ب[ ؛ منها

  :وأربٌع مثلها في الحاشية التالية فلم يتم حذفها

[ لكن يوجد أربعة غيرها ، فلم ُتحذف ؛ لحلول 417، 285، 212، 241، 347، 67] :في )شيوخ أبي داود( للجّيانّي  :وهي (2)

/أ ، محل 363/أ[ ، ]564/ب ، محل 564/أ[ ، ]51/ب ، محل 51/ب[ ، ]75/أ ، محل 75] :بعضها محل بعض

 ./ب[363

  .(5273اسُتدرك لحكايته عنه حكاية وحيدة في )السنن ؛ عقب ح .[464صاحب الترجمة ] (4)

فيهما، فالمعتبر بالعّد األخير فقط ؛  "ب"محل  "أ"األوالن حل  ./أ[363/أ، ب[، و]564/أ، ب[، و]51] :ي البحث ثالثةف (1)

 .)الحظ الحاشية قبل السابقة( .ألنه لم يرد في البحث ما يحل محله

 .الثنتي عشرة ترجمة المكررة في المطلب السابقانظرها في حاشية التعليق على تكرار  (8)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

فيبقى  ؛(3)وخامًسا هو من رجاله لكنه أغفل مرتبته فيه ،(5)سوى أربعة ليسوا من رجاله ،بن حجر

 :االعتبار ينقسمون إلى قسمينفهم بهذا  ؛[ شيخ أطلق الحافظ فيهم أحكامه في )التقريب(368]

وعامة النقاد  ،وعامة بقيتهم ال خالف مؤثر فيهم ،منهم متفق عليهم ؛وهم األكثر ؛َمْن وثقهم :األول

َمْن نزل بهم  :والقسم الثاني .وهم الذين اقُتصر على سرد أسمائهم في هذا البحث ؛على توثيقهم

علًما أنه لم ينزل  ؛...إلخ"مقبول"و ،"صدوق"و ،"ال بأس به" :بين وصف ؛الحافظ عن رتبة التوثيق

)مع  ورجال هذا القسم ؛ال تصلح لالعتبار والشواهد أو ،بواحد منهم إلى رتبة متدنية ال ُيعتضد بها

والذين تم عرض أقوال النقاد فيهم واالرتقاء  ،الخمسة اآلنفّي الذكر( هم موضوع حاشية البحث

 :[ شيخ373وهذا جدول يبين إحصائية دقيقة لـ ] ؛بهم إلى التوثيق

 عدد من وثقهم الحافظ 

 [شيخ232]
 سكت عنه  1+117 :عدد من لم يوثقهم الحافظ

 [شيخ123من خارج )التقريب( = ] 4ُيضاف 
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د] إِْسَماِعيُل بنُ  (5) ]114/58ُمَحمَّ ِه بُن األَْصَبغ]143/4لك[، والُمَزنيُّ  [.433ُمقاتِل][، و157لك[، وَعبُد اللَّ

 .[536بن معاذ الَعَتكِّي ] داود :هو (3)

ثنتا عشرة  :منها ؛فلوجود تراجم في كتاب الجّيانّي ينبغي حذفها ،شيخ   (145) أما نزولهم إلى

(2)وسُت تراجم فيه ليسوا من شيوخه ؛(3)ترجمة تكررت مرتين
)المستدرك على  وسابٌع في ،

(4)الًجّياني(
 :انتهى إلينا من شيوخهفيكون مجموع ما  ؛(ترجمة55) :فيصير عدد ما  يجب حذفه ؛

 .شيخ   [145( = ]55 - 187)

 ومدى وجودهم في )التقريب(: ،عدد شيوخه الثقات  ـ المطلب الثالث      

 ،(1)ألنه ليس شيًخا له ؛ُيحذف واحٌد منهم ؛[ شخًصا383عدد مسرد األسماء في البحث ]

دد ـعـو الـوه ؛خـيـ[ ش373فيصفوا عدد الثقات من شيوخ أبي داود ] ؛(8)( مكرًرا55وأحد عشر )

وخ هم من رجال )تقريب التهذيب( للحافظ ـشيـؤالء الـ؛ على أن جميع هةـدراسـالمعنّي بهذه ال

                                                           
= 

ًما في مشيخته55( ترجمة ، حذفت )22مجمل تراجم )الذيل( ) (5)   .( ترجمة ابتداًء ؛ لذكرها توهُّ

، 321[، ]412، 588[، ]545، 546[، ]472، 87[، ]356، 21[، ]558، 56[، ]54، 53] :)شيوخ أبي داود( للجيانّي  :انظر (3)

 :والثاني عشر )صدوق( .قات في هذا البحث[ هؤالء ث452، 453[، ]267، 272[، ]351، 354[، ]455، 316[، ]275

[232 ،475].  

/أ[ ؛ 211/ب[ فقد حل محلها الرقم ]211مكرر  258] :علًما أن هناك ثمة تراجم أخرى مكررة أيًضا بتفرعها إلى ]أ ، ب[ ؛ منها

  :وأربٌع مثلها في الحاشية التالية فلم يتم حذفها

[ لكن يوجد أربعة غيرها ، فلم ُتحذف ؛ لحلول 417، 285، 212، 241، 347، 67] :في )شيوخ أبي داود( للجّيانّي  :وهي (2)

/أ ، محل 363/أ[ ، ]564/ب ، محل 564/أ[ ، ]51/ب ، محل 51/ب[ ، ]75/أ ، محل 75] :بعضها محل بعض

 ./ب[363

  .(5273اسُتدرك لحكايته عنه حكاية وحيدة في )السنن ؛ عقب ح .[464صاحب الترجمة ] (4)

فيهما، فالمعتبر بالعّد األخير فقط ؛  "ب"محل  "أ"األوالن حل  ./أ[363/أ، ب[، و]564/أ، ب[، و]51] :ي البحث ثالثةف (1)

 .)الحظ الحاشية قبل السابقة( .ألنه لم يرد في البحث ما يحل محله

 .الثنتي عشرة ترجمة المكررة في المطلب السابقانظرها في حاشية التعليق على تكرار  (8)
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رير  ـوإبـراهيم بن  ،(3)[15وإبراهيم بن مروان بن محمد الطاَطرّي الدمشقّي ]  ـأبي ُمعاوية الضَّ

ـد بن خـاِزم الكـوفّي  د بن عبد الله بن عبيد الله التيمّي  .[45] (2)ُمَحمَّ  ،وإبـراهيم بن ُمَحمَّ

                                                           
= 

، فال يؤخذ بجريرة ابنه في  فالرجل ثقةفقد تعني قلة حديثه ؛ وُيعتمد والحالة هذه قوله الذي وافق فيه من وثقه من العلماء ؛ 

     .حديث واحد قد ُنبِّه عليه فرجع ؛ والله أعلم

ّي  :)انظر   .5/382وإكمال ُمْغَلطاي  .5/337والكاشف  .6/75والثقات  .3/535والجرح  .325،  3/335سؤاالت اآلُجرِّ

 .(53والتقريب  .5/546والتهذيب 

 :ُيقـال :من ثقات المسلمين رًضى...سمعت يحيى بن معين ذكره ، فقال" :وقال قال أبو حاتم ."مقبول" :بن حجر  قال الحافظ (5)

؛ وهو األظهر ؛  "ثقة" :وقال مرة  ."صدوق" :وقال الذهبي .وذكره ابن حبان في )الثقات( .اهـ ."إنه كثير التصحيف ال ُيقيُمها

  .والله أعلم ؛ ، إضافة إلى أنه ساقه بصيغة التمريض ؛ ربما ألنه لم ُيسنده إلى قائله فقد تجاوزه أبو حاتم، أما قول ابن معين

ــر  ــرح  :)انظ ــات  .3/533الج ــزان .6/85والثق ــي  .5/12والمي ــاي .5/33والمغن ــال ُمْغَلط ــان .5/387وإكم  .5/57واللس

 .وقد ُأغفل من التهذيبين( .53والتقريب

( ؛ 257وصايا، ح :( ؛ في سند حديث رواه عنه )مد2/52في )التلخيص  واعتمده الحافظ ؛ بينما وثقه ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

  .والله أعلمووثقه الذهبي أيًضا ؛ فهو االختيار األظهر ؛  .والرازيان )د(، وروى عنه ."رجاله ثقات" :فقال

  .(54والتقريب .5/584والتهذيب .5/331والكاشف .3/547الجرح  :)وانظر
ال بأس به " :قال أبو زرعة .روى عنه )د( وبقي   :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق ، ضعفه األزدي بال حجة" :قال ابن حجر (2)

أبو الطاهر المدني ، وَمْسَلَمة ، والَغّسانّي ، وابن القطان ،  :ووثقه .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."صدوق صاحب سنة

وهو توثيق األكثر،  .توثيق الذهبي، وابن خلفون له :وُيضاف .اهـ .وذكر تضعيف ابن قانع ، وتليين األزدّي له .وغيرهم

 ا تضعيفهـأم .( ـ333يلـمـتكـع والـرفـلى رأي )الـق ـ عـيـوثـة تـفـص "هـال بأس ب" :ظـفـإضافة إلى أن ل .األظهر واالختيار

 مشهور.  ع واألزديـانـن قـضاًل عن أن الطعن في ابـ، ف ظـافـرده الحـ، ف

 .5/372. وإكمال ُمْغَلطاي 5/335والكاشف  .3/15وشيوخ أبي داود للغساني  .6/78والثقات  .3/527الجرح  :)انظر 

  .(52والتقريب 

 

 الثقات من شيوخ أبي داود

 ( شيخ[777) :]وعددهم

ْيصّي  د ابن حمزة  .[45] إبراهيم بن الحسن بن الَهْيثم الَخْثَعِمّي الِمصِّ وإبراهيم بن حمزة بن ُمَحمَّ

َبْيرّي المدنّي  إِْبَراِهيُم بُن . و[47الَكْلبّي البغدادّي ]اليمان وإبراهيم بن خالد بن أبي  .[43] (5)الزُّ

و  .[41َسَبالن ] :وإبراهيم بن زياد البغدادّي  .[لك125/5] (3)الكرخّي  ،ِدينار  البغداِديُّ التَّّمار

بِيِدّي  .[11إبراهيم بن سعيد بن عبد العزيز الجوهرّي ] ّحاك الزَّ وإبراهيم بن العالء بن الضَّ

اِرع البصرّي  .[12] (2)ـ ابن ـ ِزْبريق :الِحْمصّي   .[14] (5)وإبراهيم بن الفضل بن أبي ُسويد الذَّ

                                                           
تلك المعرفة راهيم بن المنذر متقاربان ، ولم تكن لهما ـو وإبـه" :م ؛ وزادـاتـو قول أبي حـوه ."دوقـص" :رـجـن حـال ابـق (5)

 .)خ د( :عنهوذكره ابن حبان في )الثقات( ؛ وروى  ."ليس به بأس" :وقال النسائي ."ثقة" :بينما زاد ابن سعد ."بالحديث

  .انتهى من )التهذيب(

  ."أحد األئمة األثبات بالمدينة" :وقال الذهبّي  .ابن معين ، وَمْسَلمة بن قاِسم :وقد وثقه

  .، فُيحمل على المبالغة في الصدق ، أو على تفرده بذلك "صدوق" :أما قول أبي حاتم

وبنقل  ."ما بالمدينة أحد إال ذاك الفتى" :وأما جمعه له مع ابن المنذر وتقليله معرفتهما بالحديث ؛ فُمعَتَرض بقول ابن معين

خاوّي قوَل الزبير بن َبّكار ، في إبراهيم بن المنذر الحزامّي:  فيحمل مراد أبي حاتم  ."بالحديث ، ومروءة وقدر كان له علم"السَّ

 .والله أعلم ويكون األليق به التوثيق ؛على أنهما لم يبلغا رتبة الثقات األثبات ؛ فتأتلف األقوال ؛ 

وتهذيب الكمال  .6/73ثقات وال .3/51والجرح  .5/577وسؤاالت ابن محرز البن معين  .1/445طبقات ابن سعد  :)انظر

 .(5/553والتحفة اللطيفة  .67ريب والتق .5/558والتهذيب  .5/556وإكمال ُمْغَلطاي  .55/87 . والسير3/78

  ."ذكر ابن َخْلُفون أن أبا داود روى عنه" :قال ُمْغَلطاي ـ وعنه ابن حجر ـ (3)

  .(65والتقريب .5/555والتهذيب  .5/372إكمال ُمْغَلطاي :)انظر

د بن عوف الحمصّي فتركه ، على أنه  ."مستقيم الحديث إال في حديث واحد" :بن حجر الحافظقال  (2) قاله ابن عدّي ؛ ونبهه ُمَحمَّ

وذكَره ابن حبان في  ."ليس بشيء" :وعن أبي داود ."دوقـص" :عن أبي حاتم :في )التهذيب( وزاد .من عمل ابنه محمد

،  "ليس بشيء"أما  .( 4723،  3235ح :)السنن "كتبت عنه"ي داود ؛ وزاد: َمْسَلمة ، والَغّسانّي ، وأب :وفاته توثيق .اهـ .)ثقاته(
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

رير  ـوإبـراهيم بن  ،(3)[15وإبراهيم بن مروان بن محمد الطاَطرّي الدمشقّي ]  ـأبي ُمعاوية الضَّ

ـد بن خـاِزم الكـوفّي  د بن عبد الله بن عبيد الله التيمّي  .[45] (2)ُمَحمَّ  ،وإبـراهيم بن ُمَحمَّ

                                                           
= 

، فال يؤخذ بجريرة ابنه في  فالرجل ثقةفقد تعني قلة حديثه ؛ وُيعتمد والحالة هذه قوله الذي وافق فيه من وثقه من العلماء ؛ 

     .حديث واحد قد ُنبِّه عليه فرجع ؛ والله أعلم

ّي  :)انظر   .5/382وإكمال ُمْغَلطاي  .5/337والكاشف  .6/75والثقات  .3/535والجرح  .325،  3/335سؤاالت اآلُجرِّ

 .(53والتقريب  .5/546والتهذيب 

 :ُيقـال :من ثقات المسلمين رًضى...سمعت يحيى بن معين ذكره ، فقال" :وقال قال أبو حاتم ."مقبول" :بن حجر  قال الحافظ (5)

؛ وهو األظهر ؛  "ثقة" :وقال مرة  ."صدوق" :وقال الذهبي .وذكره ابن حبان في )الثقات( .اهـ ."إنه كثير التصحيف ال ُيقيُمها

  .والله أعلم ؛ ، إضافة إلى أنه ساقه بصيغة التمريض ؛ ربما ألنه لم ُيسنده إلى قائله فقد تجاوزه أبو حاتم، أما قول ابن معين

ــر  ــرح  :)انظ ــات  .3/533الج ــزان .6/85والثق ــي  .5/12والمي ــاي .5/33والمغن ــال ُمْغَلط ــان .5/387وإكم  .5/57واللس

 .وقد ُأغفل من التهذيبين( .53والتقريب

( ؛ 257وصايا، ح :( ؛ في سند حديث رواه عنه )مد2/52في )التلخيص  واعتمده الحافظ ؛ بينما وثقه ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

  .والله أعلمووثقه الذهبي أيًضا ؛ فهو االختيار األظهر ؛  .والرازيان )د(، وروى عنه ."رجاله ثقات" :فقال

  .(54والتقريب .5/584والتهذيب .5/331والكاشف .3/547الجرح  :)وانظر
ال بأس به " :قال أبو زرعة .روى عنه )د( وبقي   :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق ، ضعفه األزدي بال حجة" :قال ابن حجر (2)

أبو الطاهر المدني ، وَمْسَلَمة ، والَغّسانّي ، وابن القطان ،  :ووثقه .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."صدوق صاحب سنة

وهو توثيق األكثر،  .توثيق الذهبي، وابن خلفون له :وُيضاف .اهـ .وذكر تضعيف ابن قانع ، وتليين األزدّي له .وغيرهم

 ا تضعيفهـأم .( ـ333يلـمـتكـع والـرفـلى رأي )الـق ـ عـيـوثـة تـفـص "هـال بأس ب" :ظـفـإضافة إلى أن ل .األظهر واالختيار

 مشهور.  ع واألزديـانـن قـضاًل عن أن الطعن في ابـ، ف ظـافـرده الحـ، ف

 .5/372. وإكمال ُمْغَلطاي 5/335والكاشف  .3/15وشيوخ أبي داود للغساني  .6/78والثقات  .3/527الجرح  :)انظر 

  .(52والتقريب 

 

 الثقات من شيوخ أبي داود

 ( شيخ[777) :]وعددهم

ْيصّي  د ابن حمزة  .[45] إبراهيم بن الحسن بن الَهْيثم الَخْثَعِمّي الِمصِّ وإبراهيم بن حمزة بن ُمَحمَّ

َبْيرّي المدنّي  إِْبَراِهيُم بُن . و[47الَكْلبّي البغدادّي ]اليمان وإبراهيم بن خالد بن أبي  .[43] (5)الزُّ

و  .[41َسَبالن ] :وإبراهيم بن زياد البغدادّي  .[لك125/5] (3)الكرخّي  ،ِدينار  البغداِديُّ التَّّمار

بِيِدّي  .[11إبراهيم بن سعيد بن عبد العزيز الجوهرّي ] ّحاك الزَّ وإبراهيم بن العالء بن الضَّ

اِرع البصرّي  .[12] (2)ـ ابن ـ ِزْبريق :الِحْمصّي   .[14] (5)وإبراهيم بن الفضل بن أبي ُسويد الذَّ

                                                           
تلك المعرفة راهيم بن المنذر متقاربان ، ولم تكن لهما ـو وإبـه" :م ؛ وزادـاتـو قول أبي حـوه ."دوقـص" :رـجـن حـال ابـق (5)

 .)خ د( :عنهوذكره ابن حبان في )الثقات( ؛ وروى  ."ليس به بأس" :وقال النسائي ."ثقة" :بينما زاد ابن سعد ."بالحديث

  .انتهى من )التهذيب(

  ."أحد األئمة األثبات بالمدينة" :وقال الذهبّي  .ابن معين ، وَمْسَلمة بن قاِسم :وقد وثقه

  .، فُيحمل على المبالغة في الصدق ، أو على تفرده بذلك "صدوق" :أما قول أبي حاتم

وبنقل  ."ما بالمدينة أحد إال ذاك الفتى" :وأما جمعه له مع ابن المنذر وتقليله معرفتهما بالحديث ؛ فُمعَتَرض بقول ابن معين

خاوّي قوَل الزبير بن َبّكار ، في إبراهيم بن المنذر الحزامّي:  فيحمل مراد أبي حاتم  ."بالحديث ، ومروءة وقدر كان له علم"السَّ

 .والله أعلم ويكون األليق به التوثيق ؛على أنهما لم يبلغا رتبة الثقات األثبات ؛ فتأتلف األقوال ؛ 

وتهذيب الكمال  .6/73ثقات وال .3/51والجرح  .5/577وسؤاالت ابن محرز البن معين  .1/445طبقات ابن سعد  :)انظر

 .(5/553والتحفة اللطيفة  .67ريب والتق .5/558والتهذيب  .5/556وإكمال ُمْغَلطاي  .55/87 . والسير3/78

  ."ذكر ابن َخْلُفون أن أبا داود روى عنه" :قال ُمْغَلطاي ـ وعنه ابن حجر ـ (3)

  .(65والتقريب .5/555والتهذيب  .5/372إكمال ُمْغَلطاي :)انظر

د بن عوف الحمصّي فتركه ، على أنه  ."مستقيم الحديث إال في حديث واحد" :بن حجر الحافظقال  (2) قاله ابن عدّي ؛ ونبهه ُمَحمَّ

وذكَره ابن حبان في  ."ليس بشيء" :وعن أبي داود ."دوقـص" :عن أبي حاتم :في )التهذيب( وزاد .من عمل ابنه محمد

،  "ليس بشيء"أما  .( 4723،  3235ح :)السنن "كتبت عنه"ي داود ؛ وزاد: َمْسَلمة ، والَغّسانّي ، وأب :وفاته توثيق .اهـ .)ثقاته(
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َلِمّي النَّْيسابورّي  (5)قاضيها الله السُّ
ُحميد بن  558مكرر  56] بن زنجويه النَّسائّي  وأحمد .[57] 

إبراهيم  بن سعيد بناوأحمد  .الصبَّاح الرازي  النَّْهَشلِي   وأحمد بن أبي ُسَرْيج = أحمد بن .[َمْخَلد

باطّي ] [ أحمد بن سعيد الّداِرمّي 54] مكرر=  53وأحمد بن سعيد بن صخر الّداِرمّي ] .[52الرِّ

َرْخِسّي  َشبيب بن سعيد الَحَبِطّي ن ـبد ـوأحم  .[7وأحمد بن ِسنَان بن أسد الَقّطان ] .السَّ

ن ـبد ـوأحم .[6مسلم الَحّرانّي ]ن ـبب عبد الله ـعيـأبي شن ـبد ـوأحم .[37] (3)ْصرّي ـبَ ـال

الله  وأحمـد بن عبـد .[4بن الصبَّاح أبي ُسَرْيج الرازّي النَّْهَشلِّي ]اوأحمـد  .[8ح الِمْصرّي ]ـالـص

(2)الَبصرّي  د الَمنُْجوفّي ـَويـُس ن ـبلي ـبن ع
باس ـعـن الـون بـمـيْ ـمَ ن ـبالله  د بن عبدوأحم [.5] 

                                                           
= 

 .مع التعليق5/376وتهذيب الكمال .5/222والتعديل  .6/35والثقات .3/42والجرح .5/316أخبار القضاة لوكيع :)انظر

 (.   5/355والتحفة اللطيفة .5/37والتهذيب .5/64والميزان

 وأمر ."ثقة" :وقال مرة ."ال بأس به صدوق" :قال النسائّي  .روى عنه )خ د س( :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

إمام " :وزاد الذهبّي  ."ثقة" :. وقال َمْسَلَمة"هذا رسم مسلم في الثقات" :قال الحاكم :قال ُمْغَلطاي .اهـ .عنه مسلم بالكتابة

 .توثيقه فاألظهر ."مشهور

 .(573والتقريب .5/34والتهذيب .5/28وإكمال ُمْغَلطاي .53/262والسير .5/354تهذيب الكمال :)انظر

َقبَِله أهل العراق " :وقال ابن عدّي  ."ثقة" :بل في )الجرح( .عن أبي حاتم )التهذيب( وكذا في ."صدوق" :قال الحافظ (3)

 :وقال ابن خلفون ."الثقاتفي تضعيف  ال ُيعتمد"فتعقبه الحافظ بأنه  ."منكر الحديث غير َمرضّي " :وقال األزدي ."ووثقوه

 .فالتوثيق به َأُلَيق ؛ روى عنه )خ(. "بأس به ال"

 .5/28والتهذيب .5/14وإكمال ُمْغَلطاي .57/812والسير .5/237وتهذيب الكمال .6/55والثقات .3/11الجرح :)انظر

 .(471وُهَدى الساري .67والتقريب

،  وذكره ابن حبان في )الثقات( ."صالح" :قال النسائّي  .)خ د س( روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ؛ "صدوق" :قال ابن حجر (2)

فقد  ، أما قول النسائي   ؛ فاألليق به التوثيقولم ُيعَرف بمزيد نقد ؛  .وثقه الذهبيوقد  .اهـ ."ثقة" :وقال ابن إسحاق الحبال

خاوّي على الصالح في الدين   .وجهه السَّ

 (.5/372. وفتح المغيث65. والتقريب5/46والتهذيب .55/48وتاريخ اإلسالم. 6/27الثقاتانظر:)

ّي وإب .[48قاضيها ] ،البصرّي  ْيصِّ  .[13] (5)"لـه غرائـب"راهيم ابن َمْهدي البغدادّي الِمصِّ

وإبـراهيم ابن يعقوب بن  .[47والصغـير ] ،راءالف :يزيد التَّميمّي الّرازّي  وإبـراهيم ابن موسى بن

ْعدّي الُجوزجانّي ] وأحمـُد ابُن  .[37] (3)الَمْوِصلِّي  وأحمـد بن إبراهيم بن خالد .[18إسحاق السَّ

ْوَرقيُّ البغداِدّي ] لعلـه: أحمد بن إبراهيم  كج153وأحَمـُد بُن إِبراهيَم ] .[كج477إبراهيَم بن كثيِر الدَّ

ْوَرقيُّ  ْهرّي ف .[كج477بن كثير الدَّ ه ـقيـوأحمـد بـن أبـي بكـر قاسـم بن الحـارث أبو ُمْصـَعب الزُّ

اس الكوفّي الَحنَفّي ] .[3] (2)ة وقاضيهاـنـديـالم وأحمد بن حفص بن عبد  .[34وأحمد بن َجوَّ

                                                           
كـان " :وقال ابن معين ."ثقة" :؛ وقال)د حم( ، وأبو حـاتم  :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قـال الحافظ بن حجر (5)

له عن علّي بـن " :وقال األزدّي  ."جاء بمناكير" :وعن الُعقيلّي، عن ابن معين ."هو ثقة ؟ قال ما أراه يكذب :قيل .رجاًل مسلًما

  .اهـ ."ثقة" :وقـال عبد الباقي بن قانع .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ُمْسِهر أحاديث ال ُيتابع عليها

    .والله أعلم ثقة له غرائب ؛أنه  :فظاهر ُمحصلة أقوالهم ."حدث بمناكير" :وقال الُعَقْيلّي 

 .5/357وإكمـال ُمْغَلطـاي .3/354وتهـذيب الكمـال .8/576وتـاريخ بغـداد .5/525والجـرح .5/86ضعفاء الُعَقيلي :)انظر

 .(54والتقريب .5/585والتهذيب

 :]عن عبد الله بن أحمد[ ؛ وعن ابن الُجنيد ، عنـه "ه بأسـليس ب" :قال ابن معين :اء في )تهذيبه(ـوج ."صدوق" :قال الحافظ (3)

  .اهـ ."ثقة صدوق"

 .ل توثيق ابن معين له أيًضاـقـه الذهبّي  ؛ ونـقـووث .ده رواية ابن الُجنيدـؤيـوي ."ةـقـث"ن  ، أنه يعني ـعيـب عن ابن مـطيـل الخـقـون

  .والله أعلمفاألظهر أنه ثقة ؛ ؛  ولم ُيذَكر بجرح

 .6/27والثقــات  .3/25والجــرح  .3/872وعلــل أحمــد  .5/55وســؤاالت ابــن ِمْحــِرز  .275ســؤاالت ابــن الُجنيــد  :)انظــر

 .(77والتقريب .5/5والتهذيب .55/21والسير  .87والكفاية

وَبِقي  بن  )خ م د ت ق( ، :روى عنه ."عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي" :وزاد ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم ، وأبو زرعة (2)

 ."أـوطـفي الم" :نّي ـطْ ـدارقُ ـ؛ وزاد ال "ةـجـح" :بيـذهـ؛ وزاد ال اجّي ـبـ، وال وَمْسَلَمة،  يـاضـقـع الـيـوك :هـقـووث .َمْخَلد

باحتمال  :فاستهجنه الذهبي ! وأجاب ابن حجر .هـنـابة عـتـة نهى ابنه أحمد عن الكـثمـيـا خـوى أن أبـز سـمَ ـغـولم يُ 

 .فتوثيقه أوجه، فضاًل عن كونه احتمال ؛ جرًحا قادًحاوليس هذا  ."دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي"
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

َلِمّي النَّْيسابورّي  (5)قاضيها الله السُّ
ُحميد بن  558مكرر  56] بن زنجويه النَّسائّي  وأحمد .[57] 

إبراهيم  بن سعيد بناوأحمد  .الصبَّاح الرازي  النَّْهَشلِي   وأحمد بن أبي ُسَرْيج = أحمد بن .[َمْخَلد

باطّي ] [ أحمد بن سعيد الّداِرمّي 54] مكرر=  53وأحمد بن سعيد بن صخر الّداِرمّي ] .[52الرِّ

َرْخِسّي  َشبيب بن سعيد الَحَبِطّي ن ـبد ـوأحم  .[7وأحمد بن ِسنَان بن أسد الَقّطان ] .السَّ

ن ـبد ـوأحم .[6مسلم الَحّرانّي ]ن ـبب عبد الله ـعيـأبي شن ـبد ـوأحم .[37] (3)ْصرّي ـبَ ـال

الله  وأحمـد بن عبـد .[4بن الصبَّاح أبي ُسَرْيج الرازّي النَّْهَشلِّي ]اوأحمـد  .[8ح الِمْصرّي ]ـالـص

(2)الَبصرّي  د الَمنُْجوفّي ـَويـُس ن ـبلي ـبن ع
باس ـعـن الـون بـمـيْ ـمَ ن ـبالله  د بن عبدوأحم [.5] 

                                                           
= 

 .مع التعليق5/376وتهذيب الكمال .5/222والتعديل  .6/35والثقات .3/42والجرح .5/316أخبار القضاة لوكيع :)انظر

 (.   5/355والتحفة اللطيفة .5/37والتهذيب .5/64والميزان

 وأمر ."ثقة" :وقال مرة ."ال بأس به صدوق" :قال النسائّي  .روى عنه )خ د س( :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

إمام " :وزاد الذهبّي  ."ثقة" :. وقال َمْسَلَمة"هذا رسم مسلم في الثقات" :قال الحاكم :قال ُمْغَلطاي .اهـ .عنه مسلم بالكتابة

 .توثيقه فاألظهر ."مشهور

 .(573والتقريب .5/34والتهذيب .5/28وإكمال ُمْغَلطاي .53/262والسير .5/354تهذيب الكمال :)انظر

َقبَِله أهل العراق " :وقال ابن عدّي  ."ثقة" :بل في )الجرح( .عن أبي حاتم )التهذيب( وكذا في ."صدوق" :قال الحافظ (3)

 :وقال ابن خلفون ."الثقاتفي تضعيف  ال ُيعتمد"فتعقبه الحافظ بأنه  ."منكر الحديث غير َمرضّي " :وقال األزدي ."ووثقوه

 .فالتوثيق به َأُلَيق ؛ روى عنه )خ(. "بأس به ال"

 .5/28والتهذيب .5/14وإكمال ُمْغَلطاي .57/812والسير .5/237وتهذيب الكمال .6/55والثقات .3/11الجرح :)انظر

 .(471وُهَدى الساري .67والتقريب

،  وذكره ابن حبان في )الثقات( ."صالح" :قال النسائّي  .)خ د س( روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ؛ "صدوق" :قال ابن حجر (2)

فقد  ، أما قول النسائي   ؛ فاألليق به التوثيقولم ُيعَرف بمزيد نقد ؛  .وثقه الذهبيوقد  .اهـ ."ثقة" :وقال ابن إسحاق الحبال

خاوّي على الصالح في الدين   .وجهه السَّ

 (.5/372. وفتح المغيث65. والتقريب5/46والتهذيب .55/48وتاريخ اإلسالم. 6/27الثقاتانظر:)

ّي وإب .[48قاضيها ] ،البصرّي  ْيصِّ  .[13] (5)"لـه غرائـب"راهيم ابن َمْهدي البغدادّي الِمصِّ

وإبـراهيم ابن يعقوب بن  .[47والصغـير ] ،راءالف :يزيد التَّميمّي الّرازّي  وإبـراهيم ابن موسى بن

ْعدّي الُجوزجانّي ] وأحمـُد ابُن  .[37] (3)الَمْوِصلِّي  وأحمـد بن إبراهيم بن خالد .[18إسحاق السَّ

ْوَرقيُّ البغداِدّي ] لعلـه: أحمد بن إبراهيم  كج153وأحَمـُد بُن إِبراهيَم ] .[كج477إبراهيَم بن كثيِر الدَّ

ْوَرقيُّ  ْهرّي ف .[كج477بن كثير الدَّ ه ـقيـوأحمـد بـن أبـي بكـر قاسـم بن الحـارث أبو ُمْصـَعب الزُّ

اس الكوفّي الَحنَفّي ] .[3] (2)ة وقاضيهاـنـديـالم وأحمد بن حفص بن عبد  .[34وأحمد بن َجوَّ

                                                           
كـان " :وقال ابن معين ."ثقة" :؛ وقال)د حم( ، وأبو حـاتم  :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قـال الحافظ بن حجر (5)

له عن علّي بـن " :وقال األزدّي  ."جاء بمناكير" :وعن الُعقيلّي، عن ابن معين ."هو ثقة ؟ قال ما أراه يكذب :قيل .رجاًل مسلًما

  .اهـ ."ثقة" :وقـال عبد الباقي بن قانع .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ُمْسِهر أحاديث ال ُيتابع عليها

    .والله أعلم ثقة له غرائب ؛أنه  :فظاهر ُمحصلة أقوالهم ."حدث بمناكير" :وقال الُعَقْيلّي 

 .5/357وإكمـال ُمْغَلطـاي .3/354وتهـذيب الكمـال .8/576وتـاريخ بغـداد .5/525والجـرح .5/86ضعفاء الُعَقيلي :)انظر

 .(54والتقريب .5/585والتهذيب

 :]عن عبد الله بن أحمد[ ؛ وعن ابن الُجنيد ، عنـه "ه بأسـليس ب" :قال ابن معين :اء في )تهذيبه(ـوج ."صدوق" :قال الحافظ (3)

  .اهـ ."ثقة صدوق"

 .ل توثيق ابن معين له أيًضاـقـه الذهبّي  ؛ ونـقـووث .ده رواية ابن الُجنيدـؤيـوي ."ةـقـث"ن  ، أنه يعني ـعيـب عن ابن مـطيـل الخـقـون

  .والله أعلمفاألظهر أنه ثقة ؛ ؛  ولم ُيذَكر بجرح

 .6/27والثقــات  .3/25والجــرح  .3/872وعلــل أحمــد  .5/55وســؤاالت ابــن ِمْحــِرز  .275ســؤاالت ابــن الُجنيــد  :)انظــر

 .(77والتقريب .5/5والتهذيب .55/21والسير  .87والكفاية

وَبِقي  بن  )خ م د ت ق( ، :روى عنه ."عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي" :وزاد ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم ، وأبو زرعة (2)

 ."أـوطـفي الم" :نّي ـطْ ـدارقُ ـ؛ وزاد ال "ةـجـح" :بيـذهـ؛ وزاد ال اجّي ـبـ، وال وَمْسَلَمة،  يـاضـقـع الـيـوك :هـقـووث .َمْخَلد

باحتمال  :فاستهجنه الذهبي ! وأجاب ابن حجر .هـنـابة عـتـة نهى ابنه أحمد عن الكـثمـيـا خـوى أن أبـز سـمَ ـغـولم يُ 

 .فتوثيقه أوجه، فضاًل عن كونه احتمال ؛ جرًحا قادًحاوليس هذا  ."دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي"
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وأخو  .[26َحْمدان ] :بن يوُسف بن خالد الُمَهلَّبّي األَْزدّي النَّْيسابورّي وأحمـد  .[27] النَّْيسابورّي 

وإسحاق بن  .[76] (5)وأزهر بن جميل بن َجنَاح البصرّي  .الرحمن بن ُعبيد الله اإلمام = عبد

ْملّي ] .[87إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ] وإسحاق بن ـ  .[88وإسحاق بن إبراهيم بن ُسويد الرَّ

ام ابن ـشـعن ه ،وبـقـأبو يع 472مكرر  87] (3)كاَمْجرا الَمْرَوزّي ن ـبراهيم ـل ـ إبـيـرائـأبي إس

ـواف البصـرّي ـإبراهيـم بن ـباق ـوإسـح .[يوُسف ـد الصَّ يـم ـراهـإبن ـبوإسـحاق  .[83] ن ُمَحمَّ

َمشـقّي الـين ـبيـم ـراهـإبن ـبوإسـحاق  .[15] هـراُهـويَ ن ـبَمْخلـَد ن ـب (2)سّي ـَفراِديـزيـد الدِّ
 

                                                           
وذكـره ابـن حبـان فـي . "هال بأس بـ" :ووثقه ؛ ومرة روى عنه )خ هد(، )س( :وفي )تهذيبه( ."صدوق ُيغرب" :قال ابن حجر (5)

ال " :(1372، عقب حديثه الوحيـد )"الخلع"لم أتبين مستند نزوله ، وال وصفه باإلغراب ؛ لعله لقول )خ( في  .اهـ. )الثقات(

،  "على ذكر ابن عباس فيه ، لكن جاء موصوالً من طريق أخرى في البـاب"أي  :قال الحافظ )الفتح( ."ُيتابع فيه عن ابن عباس

عبـد الـرحمن بـن  :ُقـَراد"ال تضره مخالفته في حديث وحيد ؛ سيما وقد اغتفر الحـافظ تخطئـة ؛  فهو ثقة  .يلّي وعند اإلسماع

  .( ؛ والله أعلم1378ح :في حديثه الوحيد في هذا الباب )خ "غزوان

 .5/377والتهــذيب  .3/44وإكمــال ُمْغَلطــاي  .73والمعجــم المشــتمل  .5/257والتعــديل للبــاجّي  .6/523الثقــات  :)انظــر

  .(57والتقريب 

 .روى عنه )بخ د(، وَبقي  بن َمْخَلد .صالح جزرة ، والّساجّي  :وهو قول ."صدوق ُتكلم فيه لوقفه في القرآن" :قال ابن حجر (3)

فتوثيقه أظهر واية ؛ ابن معين، وأحمد، وأبو داود، والبغوّي، والّداَرُقْطنّي، والذهبي ؛ لكن َغْمُزه للوْقف غير قادح في الر :ووثقه

   .".. أن يكون باقًيا على عدالته ، والله أعلم.واإلنصاف" :ونفى عنه التجهم في )السير( ، وأضاف .بل اعتبره الذهبي ورًعا منه ؛

وتهذيب  .8/218وتاريخ بغداد .28وثقات ابن شاهين  .6/321والثقات .573وتاريخ الداِرِمّي  .5561سنن أبي داود، ح :)انظر

 .(577والتقريب .5/332والتهذيب  .471ـ  55/477والسير .5/324والكاشف  .3/256الكمال

إلى أحاديث غير محفوظة، رواها عن ضعـفاء؛ الحمل فـيـها  )تهذيبه( في وأشار ."صدوق ُضعِّف باِل ُمسَتنَد" :قال ابن حجر (2)

ووثقه أبو زرعة، وأبو ُمْسِهر ـ الدمشقيان ـ ، وإسحاق بن سّيار النَِّصيبّي ، وأبو حاتم ،  .روى عنه )خ د( :وقال .عليهم

  .توثيق الَغّسانّي ، والذهبّي  :وُيضاف ."وثقه النسائي" :وقال في )الُهَدى( .اهـ ."ليس به بأس" :وقال النسائّي  .والدارقطنّي 

  َفلَِم ينزل عن رتبة الثقة ؟ !نقد ؛  ثم إذا ُدفع الطعن ، ووثقه األئمة ، وليس فيه مزيد

 (.476. وُهَدى الساري55. والتقريب5/355. والتهذيب5/322. والكاشف3/376)انظر: الجرح

د بن ـوأحم .[1س الَيْربوعّي ]ـونُ ـعبد الله بن ين ـبد ـوأحم .[35] وارّي ـابن أبي الح :انّي ـفَ ـطَ ـالغَ 

مَ ـد الواحد الـبـع بِّّي بن عبدة بن وأحمد  .[57] (5)ودـبّ ـابن عَ  ـود ـبُّ ـع ـ :ّي ـقـشـدِّ  ،موسى الضَّ

 ،وفِيُّ ـكُ ـم  الَجالَُّب الـهْ ـجن ـباُد بُن ُعَمر بِن حفِص ـوأحمَ  .[31] "ُرمي بالنَّْصب"بصرّي 

ْرح الِمصرّي ]بن ن َعمرو ـوأحمـد ب .[كج455ّي ]ـالوكيع :رئـقـر المـريـالض  .[2عبد الله بن السَّ

الُفرات بن خالد األصبهانّي  د بنـوأحم .ْورّي ـّباس الِقلَّ ـدة = أبو العـيـبن عمرو بن ُعباد ـوأحم

[55].  

د بن إبراهيم األُُبلِّي الَعّطارن ـوأحمـد ب د بن ثابت بن َشبََّوْيه ن ـوأحمـد ب .[22] (3)ُمَحمَّ ُمَحمَّ

يبانّي البغدادّي اإلمام ]وأحمـد  .[58] الُخزاِعّي الَمْرَوزّي  د بن حنبل الشَّ بن وأحمـد  .[5بن ُمَحمَّ

د بن أبي خلف د ين أحمد بن أبي خلف 356، مكرر 21البغدادّي ] ُمَحمَّ د  .[ُمَحمَّ وَأحَمُد بُن ُمَحمَّ

ْمسار الَمْرَوزيُّ   :وأحَمُد بُن َمنُْصور بِن َسّيار الَبغداِديُّ  .[لك145/2] (2)َمْرَدَوْيه :بِن موَسى السِّ

مادّي  بن َنْصر بن زياد وأحمـد  .[38بن َمنِيع بن عبد الرحمن الَبَغوّي ]وأحمـد  .[كج152] (4)الرَّ

                                                           
، والُعقيلّي ، وابن أبي  ابن الَحّذاء :هـقـووث .)د س( :هـنـروى ع :اء في )تهذيبه(ـا جـنميب ."صدوق" :رـجـن حـال ابـق (5)

 .ذهبّي ـه َمْسَلمة ، والـقـووث ."هـأس بـال ب" :ّسانيُّ ـغـال الـوق .اهـ .هـأس بـالح ال بـص :نسائّي ـال الـرهم ؛ وقـيـ، وغ اصمـع

ـ مع  "هـأس بـال ب" :ةـظـفـالح الدين ؛ ولـمراده صـف ، ول النسائي  ـا قـأم ؛  ةـقــه ثـهر أنـاألظـفد ؛ ـقـد نـزيـذَكر بمـم يُ ـول

 .ق ؛ والله أعلمــيـوثـدده ـ تـتش

  .(63والتقريب .5/17والتهذيب .5/76وإكمال ُمْغَلطاي .5/555الكاشف :)انظر

ولـم ُيـذَكر  ."صاحب لنـا ، ثقـة" :روى عنه )هد(، وقال :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر .من أقران أبي داود (3)

 .فاألظهر أنه ثقة بجرح ، وال بمزيد نقد ؛

 .(62والتقريب .5/85والتهذيب .5/437وتهذيب الكمال .4184ديات ، ح 4/855)انظر: السنن

   .(64وهو من رجال )التقريب .(بالرمز لرواية أبي داود، عنه15تفرد ابن عساكر في )المشتمل (2)

 .( ، ثم توقف عنه لصحبته الواقفة513حدث عنه حديًثا واحًدا في )المراسيل ، ح (4)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

وأخو  .[26َحْمدان ] :بن يوُسف بن خالد الُمَهلَّبّي األَْزدّي النَّْيسابورّي وأحمـد  .[27] النَّْيسابورّي 

وإسحاق بن  .[76] (5)وأزهر بن جميل بن َجنَاح البصرّي  .الرحمن بن ُعبيد الله اإلمام = عبد

ْملّي ] .[87إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ] وإسحاق بن ـ  .[88وإسحاق بن إبراهيم بن ُسويد الرَّ

ام ابن ـشـعن ه ،وبـقـأبو يع 472مكرر  87] (3)كاَمْجرا الَمْرَوزّي ن ـبراهيم ـل ـ إبـيـرائـأبي إس

ـواف البصـرّي ـإبراهيـم بن ـباق ـوإسـح .[يوُسف ـد الصَّ يـم ـراهـإبن ـبوإسـحاق  .[83] ن ُمَحمَّ

َمشـقّي الـين ـبيـم ـراهـإبن ـبوإسـحاق  .[15] هـراُهـويَ ن ـبَمْخلـَد ن ـب (2)سّي ـَفراِديـزيـد الدِّ
 

                                                           
وذكـره ابـن حبـان فـي . "هال بأس بـ" :ووثقه ؛ ومرة روى عنه )خ هد(، )س( :وفي )تهذيبه( ."صدوق ُيغرب" :قال ابن حجر (5)

ال " :(1372، عقب حديثه الوحيـد )"الخلع"لم أتبين مستند نزوله ، وال وصفه باإلغراب ؛ لعله لقول )خ( في  .اهـ. )الثقات(

،  "على ذكر ابن عباس فيه ، لكن جاء موصوالً من طريق أخرى في البـاب"أي  :قال الحافظ )الفتح( ."ُيتابع فيه عن ابن عباس

عبـد الـرحمن بـن  :ُقـَراد"ال تضره مخالفته في حديث وحيد ؛ سيما وقد اغتفر الحـافظ تخطئـة ؛  فهو ثقة  .يلّي وعند اإلسماع

  .( ؛ والله أعلم1378ح :في حديثه الوحيد في هذا الباب )خ "غزوان

 .5/377والتهــذيب  .3/44وإكمــال ُمْغَلطــاي  .73والمعجــم المشــتمل  .5/257والتعــديل للبــاجّي  .6/523الثقــات  :)انظــر

  .(57والتقريب 

 .روى عنه )بخ د(، وَبقي  بن َمْخَلد .صالح جزرة ، والّساجّي  :وهو قول ."صدوق ُتكلم فيه لوقفه في القرآن" :قال ابن حجر (3)

فتوثيقه أظهر واية ؛ ابن معين، وأحمد، وأبو داود، والبغوّي، والّداَرُقْطنّي، والذهبي ؛ لكن َغْمُزه للوْقف غير قادح في الر :ووثقه

   .".. أن يكون باقًيا على عدالته ، والله أعلم.واإلنصاف" :ونفى عنه التجهم في )السير( ، وأضاف .بل اعتبره الذهبي ورًعا منه ؛

وتهذيب  .8/218وتاريخ بغداد .28وثقات ابن شاهين  .6/321والثقات .573وتاريخ الداِرِمّي  .5561سنن أبي داود، ح :)انظر

 .(577والتقريب .5/332والتهذيب  .471ـ  55/477والسير .5/324والكاشف  .3/256الكمال

إلى أحاديث غير محفوظة، رواها عن ضعـفاء؛ الحمل فـيـها  )تهذيبه( في وأشار ."صدوق ُضعِّف باِل ُمسَتنَد" :قال ابن حجر (2)

ووثقه أبو زرعة، وأبو ُمْسِهر ـ الدمشقيان ـ ، وإسحاق بن سّيار النَِّصيبّي ، وأبو حاتم ،  .روى عنه )خ د( :وقال .عليهم

  .توثيق الَغّسانّي ، والذهبّي  :وُيضاف ."وثقه النسائي" :وقال في )الُهَدى( .اهـ ."ليس به بأس" :وقال النسائّي  .والدارقطنّي 

  َفلَِم ينزل عن رتبة الثقة ؟ !نقد ؛  ثم إذا ُدفع الطعن ، ووثقه األئمة ، وليس فيه مزيد

 (.476. وُهَدى الساري55. والتقريب5/355. والتهذيب5/322. والكاشف3/376)انظر: الجرح

د بن ـوأحم .[1س الَيْربوعّي ]ـونُ ـعبد الله بن ين ـبد ـوأحم .[35] وارّي ـابن أبي الح :انّي ـفَ ـطَ ـالغَ 

مَ ـد الواحد الـبـع بِّّي بن عبدة بن وأحمد  .[57] (5)ودـبّ ـابن عَ  ـود ـبُّ ـع ـ :ّي ـقـشـدِّ  ،موسى الضَّ

 ،وفِيُّ ـكُ ـم  الَجالَُّب الـهْ ـجن ـباُد بُن ُعَمر بِن حفِص ـوأحمَ  .[31] "ُرمي بالنَّْصب"بصرّي 

ْرح الِمصرّي ]بن ن َعمرو ـوأحمـد ب .[كج455ّي ]ـالوكيع :رئـقـر المـريـالض  .[2عبد الله بن السَّ

الُفرات بن خالد األصبهانّي  د بنـوأحم .ْورّي ـّباس الِقلَّ ـدة = أبو العـيـبن عمرو بن ُعباد ـوأحم

[55].  

د بن إبراهيم األُُبلِّي الَعّطارن ـوأحمـد ب د بن ثابت بن َشبََّوْيه ن ـوأحمـد ب .[22] (3)ُمَحمَّ ُمَحمَّ

يبانّي البغدادّي اإلمام ]وأحمـد  .[58] الُخزاِعّي الَمْرَوزّي  د بن حنبل الشَّ بن وأحمـد  .[5بن ُمَحمَّ

د بن أبي خلف د ين أحمد بن أبي خلف 356، مكرر 21البغدادّي ] ُمَحمَّ د  .[ُمَحمَّ وَأحَمُد بُن ُمَحمَّ

ْمسار الَمْرَوزيُّ   :وأحَمُد بُن َمنُْصور بِن َسّيار الَبغداِديُّ  .[لك145/2] (2)َمْرَدَوْيه :بِن موَسى السِّ

مادّي  بن َنْصر بن زياد وأحمـد  .[38بن َمنِيع بن عبد الرحمن الَبَغوّي ]وأحمـد  .[كج152] (4)الرَّ

                                                           
، والُعقيلّي ، وابن أبي  ابن الَحّذاء :هـقـووث .)د س( :هـنـروى ع :اء في )تهذيبه(ـا جـنميب ."صدوق" :رـجـن حـال ابـق (5)

 .ذهبّي ـه َمْسَلمة ، والـقـووث ."هـأس بـال ب" :ّسانيُّ ـغـال الـوق .اهـ .هـأس بـالح ال بـص :نسائّي ـال الـرهم ؛ وقـيـ، وغ اصمـع

ـ مع  "هـأس بـال ب" :ةـظـفـالح الدين ؛ ولـمراده صـف ، ول النسائي  ـا قـأم ؛  ةـقــه ثـهر أنـاألظـفد ؛ ـقـد نـزيـذَكر بمـم يُ ـول

 .ق ؛ والله أعلمــيـوثـدده ـ تـتش

  .(63والتقريب .5/17والتهذيب .5/76وإكمال ُمْغَلطاي .5/555الكاشف :)انظر

ولـم ُيـذَكر  ."صاحب لنـا ، ثقـة" :روى عنه )هد(، وقال :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر .من أقران أبي داود (3)

 .فاألظهر أنه ثقة بجرح ، وال بمزيد نقد ؛

 .(62والتقريب .5/85والتهذيب .5/437وتهذيب الكمال .4184ديات ، ح 4/855)انظر: السنن

   .(64وهو من رجال )التقريب .(بالرمز لرواية أبي داود، عنه15تفرد ابن عساكر في )المشتمل (2)

 .( ، ثم توقف عنه لصحبته الواقفة513حدث عنه حديًثا واحًدا في )المراسيل ، ح (4)
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بن ِهـالل  وبِْشـر .[67] (5)نزيل البصرة ،وبِْشر بن خالد الَعْسَكرّي  .وبِْدَعة = عبد الله بن إسحاق

د بن َبّشار .[62] (3)بن خلف الُبْرَسانّي البصرّي  وبكـر .[63الّصـواف النَُّمْيرّي ]  .وُبنْدار = ُمَحمَّ

 .[65] ن َمْخَلد الِعْجلّي البصرّي ـوَجّراح ب .[64طّي ]ـواسـن تميم الـن الُمنَْتِصر بـوتميم ب

د}و .[66] ةـقـبَ ـَزنْ  :د الَعْبسّي ـيـن ُحمَ ـفر بـعـوج ِن ـاب :ةـالثـد ثـو أحـه ؛[كج أ453] َجْعَفُر بُن ُمَحمَّ

] أو ابِن الُهَذْيل الَقنّادُ  ؛[كجب453] غداِديُّ ـبـر  الّصائُغ الـاكِ ـش  أو الَوّراُق  ؛[كجج453الُكوفِيُّ

د  .{[كجد453] الواِسطِيُّ الَمْفُلوُج  ن ـبوالُجوَبارّي = يحيى بن خلف. وأبو حاتم الرازي = ُمَحمَّ

د الِمْصرّي ن ـبِمْسكين ن ـبإدريس. والحارث  هانئ الَبْلخّي ن ـبايحيى ن ـبوحامد  .[552] ُمَحمَّ

د ب .[555] ن ـاب :قفّي ـيوُسف الثقوب ـعـن أبي يـوحجاج ب .يوُنسن ـبن حاتم ـوِحبِّي = ُمَحمَّ

 .[53] "غـربـيُ " ؛ب عبد الله الَحـّرانيـيـن أبي شعـد بـمـن أحـوالحسن ب .[537الشاعر ]

                                                           
ثقة " :لذا قال ابن حجر. "ُيغرب عن شعبة ، عن األعمش بأشياء" :؛ وقال ابن حبان ."ثقة" :وقال النسائّي  .روى عنه )خ م د س( (5)

فاألليق  ."مأمون" :. وزاد أبو جعفر النجار ]النحاس[ ، والذهبّي "ثقة" :قول الَغّسانّي  :ويضاف .انتهى من )التهذيب( ."ُيغرب

 .، فقد قيده ابن حبان في سياق معيَّن ؛ فضاًل عن تفرده به أما اإلغراب؛ به مطلق التوثيق 

وإكمال  .4/557وتهذيب الكمال .55/53وتاريـخ اإلسـالم  .68والمشتمل .6/541والثقات .3/218الجرح :)انظر

   .(532والتقريب .5/446والتهذيب .3/258ُمْغَلطاي

 :نَْيد( ، عن يحيىوروى ابن )أبي خيثمة ، وابن الجُ  .ابن حجر وهو اختيار ."صدوق" :معين )رواية ابن َمرَثد(يحيى بن قال  (3)

وقال أبو  .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة"وقال أبو حاتم  .روى عنه )خت د ق( :. وجاء في )التهذيب("ليس به بأس"

 :؛ ِسيَّما وأن قول ابن معينوهو االختيار األظهر؛  وثيق َمْسَلَمة ، والذهبي  ت :ويضاف .اهـ ."أمرني أحمد أن أكتب عنه" :داود

( نماذج تفيد ذلك ؛ والله 333ـ  335؛ يعني التوثيق عنده ـ على رأي ـ؛ فقد ساق اللكنوي )في الرفع والتكميل"ليس به بأس"

 .أعلم

 .5/374والكاشف .3/261والجرح .11وتاريخ ابن مرثد  .371. وسؤاالت ابن الجنيد327سؤاالت أبي داود ألحمد :)انظر

 .(538والتقريب .5/467والتهذيب

ـّباح الِكنْـدّي ن ـبوإسـحاق  .[82] إسماعيـل الطاْلَقانـّي البغـدادّي ن ـبااق ـوإسـح .[85] الصَّ

(5)األشـعثّي الكـوفّي 
 .كاَمـْجران ـبإبراهيـم  ـأبـي إسـرائيل  ـن ـب. وإسـحاق = إسـحاق [86] 

ن ـبن أسـد ـاعيـل بـوإسم .[77] الُهَذلـّي الَكْرِخـّي الَهـرِوّي  َمْعَمـرن ـبإبراهـيم ن ـبوإسماعيـل 

(3)غـدادّي ـبـين الـشـاه
ـد بـُن ُمحَ ـَماِعيـُل ابـوإِْس  .[75]   (2)َسـِويُّ ــر الفَ ـثـيـك ن أبـيـمَّ

(4)الُمَزنيُّ  :اعيل الِمْصريُّ ـَيْحَيى ابن إسمن ـباعيُل ـوإسم .[لك114/58]
وابن  .[لك143/4] 

غير .إْشكاب = علّي بن الحسين بن إبراهيم د بن الحسين = وابن إْشكاب الصَّ واألَْعَين =  .ُمَحمَّ

د بُن أبي َعّتاب   ّي ] .ُمَحمَّ قَّ د بن زياد الوّزان الرَّ د بن َمْعَمر .[78وأيوب بن ُمَحمَّ  .والبحرانّي = ُمَحمَّ

                                                           
هكذا لـم ينقـل فيـه  .، وحماد بن الحسن بن عنبسة الوراق أبو داود :روى عنه :)تهذيبه( بينما جاء في ."مقبول" :قال ابن حجر (5)

 ."ثقة" :أبي داود فيهقول  لكن فاتهنقًدا ؛ 

 (.575. والتقريب5/327والتهذيب .5747ح5/555والسنة للخالل. 285)انظر: مسائل أبي داود

ثقة " :قال ابن أبي حاتم .)د ق( ، وبقي   :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره ابن حجر  ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

ثقة " :قول الذهبي :وُيضاف ولم ُيذَكر بجرح ؛ .اهـ ."ثقة مأمون" :وقال البزار ."ورع فاضل" :وزاد الداَرُقْطنّي  ."صدوق

 .فُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ فتأتلف األقوال فيه ؛ والله أعلم أما تفرد أبي حاتم ، ؛ وهو االختيار األظهر؛ "جليل

   .(578والتقريب .5/363والتهذيب .5/342والكاشف .8/378تاريخ بغداد :)انظر

روى عنه أبو داود في رواية ابن األعرابي ، " :زاده الحافظ في )تهذيبه( ، ورمز ألبي داود ؛ وقال .ليس من رجال )التقريب( (2) 

ثقة " :وأسند الخطيب ، إلى الّداَرُقْطنِيُّ  قوله .اهـ ."ولعله من زيادات ابن األعرابي ؛ فإنه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه

 .؛ وكما ترى فإن الحافظ لم يجزم بنفي وال إثبات ؛ والله أعلم نسبتهم إلى مشيخة أبي داود  المختلف فيوهو من  ."صدوق

 .(5/227. والتهذيب8/362وتاريخ بغداد .8/264)انظر: معجم شيوخ ابن األعرابي

ِجْستانّي ـه أبـنـروى ع" :تفرد الَخلِيلِيُّ بقوله .ليس من رجال )التقريب( (4)  :الـ؛ وق مـاتـابن أبي ح :اـًض ـه أيـنـوع ."...و داود السِّ

ه ، ابـال بـلكن ق ."دوقـص" .. من .هـقـفـل الـن أهـاذق مـه ، حـيـف فـلـتـث ، ال ُيخـديـة في الحـقـث" :سـونُ ـن يـلديُّ

  ."لَّ ـز وجـق الله عـلـير خـخ

بكّي  .5/356ووفيات األعيان  .5/435اإلرشاد  :)انظر  .(3/52وطبقات السُّ
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

بن ِهـالل  وبِْشـر .[67] (5)نزيل البصرة ،وبِْشر بن خالد الَعْسَكرّي  .وبِْدَعة = عبد الله بن إسحاق

د بن َبّشار .[62] (3)بن خلف الُبْرَسانّي البصرّي  وبكـر .[63الّصـواف النَُّمْيرّي ]  .وُبنْدار = ُمَحمَّ

 .[65] ن َمْخَلد الِعْجلّي البصرّي ـوَجّراح ب .[64طّي ]ـواسـن تميم الـن الُمنَْتِصر بـوتميم ب

د}و .[66] ةـقـبَ ـَزنْ  :د الَعْبسّي ـيـن ُحمَ ـفر بـعـوج ِن ـاب :ةـالثـد ثـو أحـه ؛[كج أ453] َجْعَفُر بُن ُمَحمَّ

] أو ابِن الُهَذْيل الَقنّادُ  ؛[كجب453] غداِديُّ ـبـر  الّصائُغ الـاكِ ـش  أو الَوّراُق  ؛[كجج453الُكوفِيُّ

د  .{[كجد453] الواِسطِيُّ الَمْفُلوُج  ن ـبوالُجوَبارّي = يحيى بن خلف. وأبو حاتم الرازي = ُمَحمَّ

د الِمْصرّي ن ـبِمْسكين ن ـبإدريس. والحارث  هانئ الَبْلخّي ن ـبايحيى ن ـبوحامد  .[552] ُمَحمَّ

د ب .[555] ن ـاب :قفّي ـيوُسف الثقوب ـعـن أبي يـوحجاج ب .يوُنسن ـبن حاتم ـوِحبِّي = ُمَحمَّ

 .[53] "غـربـيُ " ؛ب عبد الله الَحـّرانيـيـن أبي شعـد بـمـن أحـوالحسن ب .[537الشاعر ]

                                                           
ثقة " :لذا قال ابن حجر. "ُيغرب عن شعبة ، عن األعمش بأشياء" :؛ وقال ابن حبان ."ثقة" :وقال النسائّي  .روى عنه )خ م د س( (5)

فاألليق  ."مأمون" :. وزاد أبو جعفر النجار ]النحاس[ ، والذهبّي "ثقة" :قول الَغّسانّي  :ويضاف .انتهى من )التهذيب( ."ُيغرب

 .، فقد قيده ابن حبان في سياق معيَّن ؛ فضاًل عن تفرده به أما اإلغراب؛ به مطلق التوثيق 

وإكمال  .4/557وتهذيب الكمال .55/53وتاريـخ اإلسـالم  .68والمشتمل .6/541والثقات .3/218الجرح :)انظر

   .(532والتقريب .5/446والتهذيب .3/258ُمْغَلطاي

 :نَْيد( ، عن يحيىوروى ابن )أبي خيثمة ، وابن الجُ  .ابن حجر وهو اختيار ."صدوق" :معين )رواية ابن َمرَثد(يحيى بن قال  (3)

وقال أبو  .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة"وقال أبو حاتم  .روى عنه )خت د ق( :. وجاء في )التهذيب("ليس به بأس"

 :؛ ِسيَّما وأن قول ابن معينوهو االختيار األظهر؛  وثيق َمْسَلَمة ، والذهبي  ت :ويضاف .اهـ ."أمرني أحمد أن أكتب عنه" :داود

( نماذج تفيد ذلك ؛ والله 333ـ  335؛ يعني التوثيق عنده ـ على رأي ـ؛ فقد ساق اللكنوي )في الرفع والتكميل"ليس به بأس"

 .أعلم

 .5/374والكاشف .3/261والجرح .11وتاريخ ابن مرثد  .371. وسؤاالت ابن الجنيد327سؤاالت أبي داود ألحمد :)انظر

 .(538والتقريب .5/467والتهذيب

ـّباح الِكنْـدّي ن ـبوإسـحاق  .[82] إسماعيـل الطاْلَقانـّي البغـدادّي ن ـبااق ـوإسـح .[85] الصَّ

(5)األشـعثّي الكـوفّي 
 .كاَمـْجران ـبإبراهيـم  ـأبـي إسـرائيل  ـن ـب. وإسـحاق = إسـحاق [86] 

ن ـبن أسـد ـاعيـل بـوإسم .[77] الُهَذلـّي الَكْرِخـّي الَهـرِوّي  َمْعَمـرن ـبإبراهـيم ن ـبوإسماعيـل 

(3)غـدادّي ـبـين الـشـاه
ـد بـُن ُمحَ ـَماِعيـُل ابـوإِْس  .[75]   (2)َسـِويُّ ــر الفَ ـثـيـك ن أبـيـمَّ

(4)الُمَزنيُّ  :اعيل الِمْصريُّ ـَيْحَيى ابن إسمن ـباعيُل ـوإسم .[لك114/58]
وابن  .[لك143/4] 

غير .إْشكاب = علّي بن الحسين بن إبراهيم د بن الحسين = وابن إْشكاب الصَّ واألَْعَين =  .ُمَحمَّ

د بُن أبي َعّتاب   ّي ] .ُمَحمَّ قَّ د بن زياد الوّزان الرَّ د بن َمْعَمر .[78وأيوب بن ُمَحمَّ  .والبحرانّي = ُمَحمَّ

                                                           
هكذا لـم ينقـل فيـه  .، وحماد بن الحسن بن عنبسة الوراق أبو داود :روى عنه :)تهذيبه( بينما جاء في ."مقبول" :قال ابن حجر (5)

 ."ثقة" :أبي داود فيهقول  لكن فاتهنقًدا ؛ 

 (.575. والتقريب5/327والتهذيب .5747ح5/555والسنة للخالل. 285)انظر: مسائل أبي داود

ثقة " :قال ابن أبي حاتم .)د ق( ، وبقي   :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره ابن حجر  ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

ثقة " :قول الذهبي :وُيضاف ولم ُيذَكر بجرح ؛ .اهـ ."ثقة مأمون" :وقال البزار ."ورع فاضل" :وزاد الداَرُقْطنّي  ."صدوق

 .فُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ فتأتلف األقوال فيه ؛ والله أعلم أما تفرد أبي حاتم ، ؛ وهو االختيار األظهر؛ "جليل

   .(578والتقريب .5/363والتهذيب .5/342والكاشف .8/378تاريخ بغداد :)انظر

روى عنه أبو داود في رواية ابن األعرابي ، " :زاده الحافظ في )تهذيبه( ، ورمز ألبي داود ؛ وقال .ليس من رجال )التقريب( (2) 

ثقة " :وأسند الخطيب ، إلى الّداَرُقْطنِيُّ  قوله .اهـ ."ولعله من زيادات ابن األعرابي ؛ فإنه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه

 .؛ وكما ترى فإن الحافظ لم يجزم بنفي وال إثبات ؛ والله أعلم نسبتهم إلى مشيخة أبي داود  المختلف فيوهو من  ."صدوق

 .(5/227. والتهذيب8/362وتاريخ بغداد .8/264)انظر: معجم شيوخ ابن األعرابي

ِجْستانّي ـه أبـنـروى ع" :تفرد الَخلِيلِيُّ بقوله .ليس من رجال )التقريب( (4)  :الـ؛ وق مـاتـابن أبي ح :اـًض ـه أيـنـوع ."...و داود السِّ

ه ، ابـال بـلكن ق ."دوقـص" .. من .هـقـفـل الـن أهـاذق مـه ، حـيـف فـلـتـث ، ال ُيخـديـة في الحـقـث" :سـونُ ـن يـلديُّ

  ."لَّ ـز وجـق الله عـلـير خـخ

بكّي  .5/356ووفيات األعيان  .5/435اإلرشاد  :)انظر  .(3/52وطبقات السُّ
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ّباح البصرّي  .[56] بن عيسى بن ماَسْرِجساوالحسن  د بن الصَّ والحسن  .[57] والحسن بن ُمَحمَّ

ي زِّ (5)بن يحيى بن هشام الرُّ
والحسين بن علي  .[575] والحسين بن ُحَريث الَمْرَوزّي  .[577] 

(3)الحسين بن عيسى بن حُمران الَبْسطامّي  :اآلتي[ 573لعله 578الُخراسانّي ]
لعله 573] 

وحفص بن عمر  .[577والحسين بن ُمعاذ بن ُخَليف البصرّي ] .الُخراسانّي[ حسين بن علي578

قاشيُّ  بن َرَبال وَحْفُص بُن َعْمرو .[575] بن الحارث بن َسْخَبرة الَحْوِضّي  والَحَكم بن  .[كج452]  الرَّ

ال = هارون بن عبد الله .[557] (2)موسى النسائّي البغدادّي  وَحْمدان = )أحمد بن  .والحمَّ

                                                           
= 

كثيرة...[لم أر بأحاديثه بأًسا ، إذا حدث عنه ثقة، ولم أسمع أحًدا نسبه إلى ضعف غير عباس، ولم ُأخرج له شيًئا ألني لم أر له 

 . اهـ ُمنَكًرا. 

فيه ؛ بل لم يورده ابن حجر نفسه في  له سلًفا لم أجدففضاًل عن خفت الصيغة ، أما رميه بالتدليس  وهو األظهر؛ ."ثقة" :وقال الذهبي

َمْينّي ، ثبوت التدليس عليه ؛ والله أعلم :وقد نفى الدكتور ."تعريف أهل التقديس..." :كتابه المختص بالمدلسين    .مسفر الدُّ

 .(583والتقريـب .3/351والتهذيـب  .5/583نـي والمغ .3/742. والكامـل 6/574والثـقات  .372تاريـخ واسـط  :)انـظر 

مستقيم الحديث ، كان صاحب " :وقال ابن حبان ،روى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق صاحب حدبث" :قال الحافظ (5)

ِريِفينّي  ؛ "حديث ثقة " :قول الذهبي :وُيضاف .ولم ُيذَكر بجرح ، ولم َيذكر زيادة نقد .اهـ ."كان حافًظا" :، والذهبّي  وقال الصَّ

 . ؛ وهو األوجه "يحفظ

   .(584والتقريب .3/231والتهذيب .5/227والكاشف .6/567الثقات :)انظر

؛  روى عنه )خ م د س( :بينما جاء في )تهذيبه( ."صاحب حديث" :وهو اختيار ابن حجر ، وزاد ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

أما تفرد أبي حاتم فُيحمل على المعنى  وهو االختيار األظهر؛ .وثقه الذهبّي وقد  .اهـ .النسائّي ، والدارقطنّي ، والحاكم :ووثقه

 .  وي فتأتلف أقوالهماللغ

 .5/224والكاشـف  .6/566والثقـات  .2/87والجـرح  .3765، ح85، مناسـك ، ب 1/557سـنن النسائّي  :)انظـر

   .(586والتقـريب  .3/282والتهـذيب 

ابن معين ، والعجلي  قال .روى عنه )خت م مد( :بينما جاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ؛  ."صدوق" :قولهتفرد أبو حاتم ب (2)

 :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."مأمون" :وزاد صالح جزرة ."ثبت" :؛ وزاد ابن سعد "ثقة": ، وابن قانع

 .؛ والله أعلمفتوثيقه ال يماريه شك ، مع صالح وزهد  ."حجة" :، وقول الذهبيابن المدينّي له توثيق
 

ادة :َسْيبن كُ ـاد بـمـن حـباوالحسن   ؛ّي ـبِّ ـضَّ ـَوّراق الـاد الـمـن حـوالحسن ب ./ أ[51] (5)َسجَّ

(3)هـوخـيـس من شـيـل
ن ـَس ـوالحَ  .[54وفّي ]ـكـورانّي الـبُ ـع الـيـن الربـوالحسن ب ./ب[51] 

(4)طِيُّ ـواِس ـّزاُر الـبَّاِح البـصَّ ـُن الـُن بـَس ـوالحَ . [58] (2)دادّي ـغـبـْوَكر الـن َش ـب
 .[كج475] 

د الَخاّلل .[55] (1)طّي ـن راشـد الواسـن علـّي بـسـن بـوالح  .[52] والحسن بن علي بن ُمَحمَّ

                                                           
احب ـص" :دـمـال أحـوق .ه )س(ـج بـتـ، واح ه )د ق(ـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـا جـنمـيـب ."دوقـص" :جرـن حـال ابـق (5)

وثقه َمسَلمة ، والذهبّي ؛  وقد .اهـ .ابن حبان في )الثقات( رهـوذك ."ةـقـث" :وقال الخطيب ."ه إال خيًراـنـا بلغني عـة ، مـسن

  .والله أعلمة صاحب سنة ؛ ـقـه ثـأن :هـاألشبـف

 .55/253والسير .5/234والكاشف .مع التعليق8/523وتهذيب الكمال .7/358وتاريخ بغداد .6/571الثقات :)انظر

   .(587والتقريب .3/373والتهذيب

    .؛ وليس من شيوخ )د( "سّجادة"الحسن بن حماد  :فرق الغساني بينه وبين قرينه السابق (3)

ولم ُيذَكر بجرح ؛  .اهـ .عنه )د(، وذكره ابن حبان في )ثقاته( :وقال في )تهذيبه( .في )الفتح( وثقهبينما  ."صدوق" :قال الحافظ (2)

 .توثيق الذهبي له ؛ وهو االختيار األليق :وُيضاف

، وصـايـا ،  1/411وفتـح البـاري  .585والتقريب  .3/364والتهـذيب  .5/283والكاشـف  .6/578الثقـات  :نظـر)ا

   .(3716، ح57بـاب

 :. وقال أبو حاتم"ثقة" :قال أحمد .روى عنه )خ د ت( :وفي )تهذيبه( ."صدوق يهم ، وكان عابًدا فاضالً " :قال الحافظ (4)

 .اهـ  ."ليس بالقوي"؛ و "صالح" :وقال النَّسائّي  .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."صدوق ، وكان أحمد يرفع من قدره وُيِجلُّه"

 :هـنـه البخاري ، وروى عـج بـتـواح .اهـ .اتمـو حـد ، وأبـمـه أحـقـوث :الـوق .اـنً ـيّ ـنًا هـيـليـفاعتبره الحافظ في )الُهَدى( ت

م ، فلم ـوهـأما الق ؛ ـيـيار األلـتـفهو االخظ في )الُهَدى( ؛ ـافـي ؛ وهو مقتضى صنيع الحـبـذهـاله ـقـووثد مد ل( ؛ ـ)د ه

 .هـظـفـ، فُيحمل على فتور ح "ليس بالقوي" :أتبين مستنده ؛ وأما قول )س(

َدى ـ. وهُ 585ب ـريـقـتـوال .3/365ب ـذيـهـتـوال .5/585ي ـنـغـوالم .6/578ات ـقـثـوال .2/55رح ـر: الجـظـ)ان 

 .(458ساري ـال

]بلديه[ بحشل ، وابن المديني ؛  :ووثقه .روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُرمي بشيء من التدليس" :قال الحافظ (1)

ِقهِ " :. وقال عباس العنبرّي لعبدان األهوازّي "مستقيم الحديث جًدا"وقال ابن حبان:  ]له أحاديث  :؛ فتعقبه ابن عدّي بقوله"اتَّ
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ّباح البصرّي  .[56] بن عيسى بن ماَسْرِجساوالحسن  د بن الصَّ والحسن  .[57] والحسن بن ُمَحمَّ

ي زِّ (5)بن يحيى بن هشام الرُّ
والحسين بن علي  .[575] والحسين بن ُحَريث الَمْرَوزّي  .[577] 

(3)الحسين بن عيسى بن حُمران الَبْسطامّي  :اآلتي[ 573لعله 578الُخراسانّي ]
لعله 573] 

وحفص بن عمر  .[577والحسين بن ُمعاذ بن ُخَليف البصرّي ] .الُخراسانّي[ حسين بن علي578

قاشيُّ  بن َرَبال وَحْفُص بُن َعْمرو .[575] بن الحارث بن َسْخَبرة الَحْوِضّي  والَحَكم بن  .[كج452]  الرَّ

ال = هارون بن عبد الله .[557] (2)موسى النسائّي البغدادّي  وَحْمدان = )أحمد بن  .والحمَّ

                                                           
= 

كثيرة...[لم أر بأحاديثه بأًسا ، إذا حدث عنه ثقة، ولم أسمع أحًدا نسبه إلى ضعف غير عباس، ولم ُأخرج له شيًئا ألني لم أر له 

 . اهـ ُمنَكًرا. 

فيه ؛ بل لم يورده ابن حجر نفسه في  له سلًفا لم أجدففضاًل عن خفت الصيغة ، أما رميه بالتدليس  وهو األظهر؛ ."ثقة" :وقال الذهبي

َمْينّي ، ثبوت التدليس عليه ؛ والله أعلم :وقد نفى الدكتور ."تعريف أهل التقديس..." :كتابه المختص بالمدلسين    .مسفر الدُّ

 .(583والتقريـب .3/351والتهذيـب  .5/583نـي والمغ .3/742. والكامـل 6/574والثـقات  .372تاريـخ واسـط  :)انـظر 

مستقيم الحديث ، كان صاحب " :وقال ابن حبان ،روى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق صاحب حدبث" :قال الحافظ (5)

ِريِفينّي  ؛ "حديث ثقة " :قول الذهبي :وُيضاف .ولم ُيذَكر بجرح ، ولم َيذكر زيادة نقد .اهـ ."كان حافًظا" :، والذهبّي  وقال الصَّ

 . ؛ وهو األوجه "يحفظ

   .(584والتقريب .3/231والتهذيب .5/227والكاشف .6/567الثقات :)انظر

؛  روى عنه )خ م د س( :بينما جاء في )تهذيبه( ."صاحب حديث" :وهو اختيار ابن حجر ، وزاد ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

أما تفرد أبي حاتم فُيحمل على المعنى  وهو االختيار األظهر؛ .وثقه الذهبّي وقد  .اهـ .النسائّي ، والدارقطنّي ، والحاكم :ووثقه

 .  وي فتأتلف أقوالهماللغ

 .5/224والكاشـف  .6/566والثقـات  .2/87والجـرح  .3765، ح85، مناسـك ، ب 1/557سـنن النسائّي  :)انظـر

   .(586والتقـريب  .3/282والتهـذيب 

ابن معين ، والعجلي  قال .روى عنه )خت م مد( :بينما جاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ؛  ."صدوق" :قولهتفرد أبو حاتم ب (2)

 :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."مأمون" :وزاد صالح جزرة ."ثبت" :؛ وزاد ابن سعد "ثقة": ، وابن قانع

 .؛ والله أعلمفتوثيقه ال يماريه شك ، مع صالح وزهد  ."حجة" :، وقول الذهبيابن المدينّي له توثيق
 

ادة :َسْيبن كُ ـاد بـمـن حـباوالحسن   ؛ّي ـبِّ ـضَّ ـَوّراق الـاد الـمـن حـوالحسن ب ./ أ[51] (5)َسجَّ

(3)هـوخـيـس من شـيـل
ن ـَس ـوالحَ  .[54وفّي ]ـكـورانّي الـبُ ـع الـيـن الربـوالحسن ب ./ب[51] 

(4)طِيُّ ـواِس ـّزاُر الـبَّاِح البـصَّ ـُن الـُن بـَس ـوالحَ . [58] (2)دادّي ـغـبـْوَكر الـن َش ـب
 .[كج475] 

د الَخاّلل .[55] (1)طّي ـن راشـد الواسـن علـّي بـسـن بـوالح  .[52] والحسن بن علي بن ُمَحمَّ

                                                           
احب ـص" :دـمـال أحـوق .ه )س(ـج بـتـ، واح ه )د ق(ـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـا جـنمـيـب ."دوقـص" :جرـن حـال ابـق (5)

وثقه َمسَلمة ، والذهبّي ؛  وقد .اهـ .ابن حبان في )الثقات( رهـوذك ."ةـقـث" :وقال الخطيب ."ه إال خيًراـنـا بلغني عـة ، مـسن

  .والله أعلمة صاحب سنة ؛ ـقـه ثـأن :هـاألشبـف

 .55/253والسير .5/234والكاشف .مع التعليق8/523وتهذيب الكمال .7/358وتاريخ بغداد .6/571الثقات :)انظر

   .(587والتقريب .3/373والتهذيب

    .؛ وليس من شيوخ )د( "سّجادة"الحسن بن حماد  :فرق الغساني بينه وبين قرينه السابق (3)

ولم ُيذَكر بجرح ؛  .اهـ .عنه )د(، وذكره ابن حبان في )ثقاته( :وقال في )تهذيبه( .في )الفتح( وثقهبينما  ."صدوق" :قال الحافظ (2)

 .توثيق الذهبي له ؛ وهو االختيار األليق :وُيضاف

، وصـايـا ،  1/411وفتـح البـاري  .585والتقريب  .3/364والتهـذيب  .5/283والكاشـف  .6/578الثقـات  :نظـر)ا

   .(3716، ح57بـاب

 :. وقال أبو حاتم"ثقة" :قال أحمد .روى عنه )خ د ت( :وفي )تهذيبه( ."صدوق يهم ، وكان عابًدا فاضالً " :قال الحافظ (4)

 .اهـ  ."ليس بالقوي"؛ و "صالح" :وقال النَّسائّي  .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."صدوق ، وكان أحمد يرفع من قدره وُيِجلُّه"

 :هـنـه البخاري ، وروى عـج بـتـواح .اهـ .اتمـو حـد ، وأبـمـه أحـقـوث :الـوق .اـنً ـيّ ـنًا هـيـليـفاعتبره الحافظ في )الُهَدى( ت

م ، فلم ـوهـأما الق ؛ ـيـيار األلـتـفهو االخظ في )الُهَدى( ؛ ـافـي ؛ وهو مقتضى صنيع الحـبـذهـاله ـقـووثد مد ل( ؛ ـ)د ه

 .هـظـفـ، فُيحمل على فتور ح "ليس بالقوي" :أتبين مستنده ؛ وأما قول )س(

َدى ـ. وهُ 585ب ـريـقـتـوال .3/365ب ـذيـهـتـوال .5/585ي ـنـغـوالم .6/578ات ـقـثـوال .2/55رح ـر: الجـظـ)ان 

 .(458ساري ـال

]بلديه[ بحشل ، وابن المديني ؛  :ووثقه .روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُرمي بشيء من التدليس" :قال الحافظ (1)

ِقهِ " :. وقال عباس العنبرّي لعبدان األهوازّي "مستقيم الحديث جًدا"وقال ابن حبان:  ]له أحاديث  :؛ فتعقبه ابن عدّي بقوله"اتَّ
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[. 536] (2). وداود بن معـاذ الَعَتـكِّي [535] (3)[. وداود بـن ِمْخـراق الِفْريابـّي 531] (5)البصـرّي 

والـّرازّي =  .وَدلُّـوَيه = زيـاد ابـن أيـوب .وُدَحـْيم = عبـد الرحمـن بن إبراهيـم بـن عمـرو

بيـع بـن سليـمان بـن داود الِجـْيزّي ] .يوسـف بـن موسـى بيـع بـن سـليمـان  .[524والرَّ والرَّ

بيـع بن نافِع الحَلبّي  .[522] بـن عبـد الجبـار الُمرادّي  بيـع بـن يحيى .[523] والرَّ  والرَّ

د بن َرجاء البصرّي ] .[525] (4)األُشنانّي  ى الَمْرَوزّي  .[528وَرجـاء بن ُمَحمَّ وَرجـاء بن الُمَرجَّ

                                                           
= 

وإكمال  .5/278والكاشف .5/887والميزان  .6/221وتاريخ بغداد  .6/327والثقات  .2752ح7/285اإلحسان  :)انظر

   .(558. والتقريب2/586. والتهذيب4/331ُمْغَلطاي

، وذكره ابن حبان في )الثقات( ، وقال روى عنه )خ د(  :وجاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ؛  ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

  .خلفون له ؛ وهو االختيار األظهرتوثيق الذهبي  ، وابن  :وُيضاف .ولم ُيذَكر بجرح .اهـ ."ما علمت إال خيًرا" :الدارقطني

 .4/313. وإكمال ْمْغَلطاي 5/267والكاشف  .371وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي  .6/321والثقات  .2/451الجرح  :)انظـر

   .(556والتقريب  .2/567والتهذيب 

  .)ثقاته( وذكره ابن حبان في ،روى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

لم يوثقه بينما وثق داود بن أمية ؛ بناًء على أن أبا داود ال يروي إال عن ثقة  ؛ رغم أن هذا ذكره ابن حبان ، ووثقه الذهبي ، أما ابن أمية ف

  .فتوثيق ابن مخراق أولىأحد ؛ 

   .(377يب والتقـر .375،  2/567والتهـذيب .5/263والكاشـف  .6/445وتهـذيب الكمـال  .6/328الثقـات  :)انظـر

؛ وكذا الذهبي ؛ وذكره ابن حبان في )ثقاته( ؛ ولم ُيذكر روى عنه )د( ، واحتج به )س( ووثقه أغفل ابن حجر مرتبته ؛ مع أنه  (2)

 .بجرح

  .(377والتقريب .2/375والتهذيب .5/263والكاشف .6/321الثقات :)انظر

وضعفه ابن قانع ؛  ."ثقة ثبت" :)خ د(، وأبو حاتم ؛ وقال :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام" :قال ابن حجر (4)

بو وقال أ ."بين الصالتين جمع " :ليس بالقوي ُيخطئ كثيًرا ؛ حدث عن الثوري ، حديث جابر :وزاد الدارقطني

 ."هذا باطل عن الثورّي " :حاتم

له الَتبَِعة ؛ فهو "ثقة ثبت" :الذهبّي ـ على شيخه بأنهفُحُكم أبي حاتم بالبطالن ، ثم حكمه ـ مع تعنته ؛ فيما قاله  ، يدل على أنه لم يُحمِّ

ما من حافظ إال ُضبط عنه " :وقد دفع عنه في نسخة  ؛ فقال ."صدوق فيه بعض اللين" :وقال الذهبّي في )المغني( .أخبُر بشيخه

 ."ثقة" :قال َمْسًلمة :قال ُمْغَلطايو .واعتمد في )الكاشف( توثيق أبي حاتم له ."...من الوهم ما يشبه هذا
 

د بو) ،يوُسف( د ب .ُن الوليِد(ـُمَحمَّ  (5)يد الَمْرَوزّي ـن سعـزة بـمـوح .انـن أبـوَحْمُدوَيه = ُمَحمَّ

ن َمْسَعدة ـوُحَمْيد ب .[د...ـمـأح56مكرر558 َزْنُجوَيه النسائّي  ـ نـَمْخَلد ب ـن ـب ميدـوُح  .[555]

ن ـوَحْيَوة ب .ن َمْيمونـالله ب ن عبدـد بـمـن أبي الحوارّي = أحـواب .[551] (3)الّسامّي الَبْصرّي 

انّي ـّت = يحيى بـَخ ن ـواب .[556د الحضرِمّي ]ـزيـن يـُشَرْيح ب ن ـش ابوُخَشيْ  .ن موسى الُحدَّ

ْلـحّي ] ـطالـب  ـن ثعلـب ـن هشام بـوَخَلـف ب .[532َأْصَرم النَّسائّي ]  .[534الَبـّزار الصُّ

 .[537وداود بـن ُأَميَّـة األْزدي ] .[533] (2)الَبـّزاز البغـوّي َقِفـّي ـثَّ ـن عمـرو الـل بـلـيـوالخ

 اِهلـّي ـبـيب الـوداود بـن َشـب .[538بغـدادّي ]ـبـن ُرَشـْيد الُخواِرْزِمـّي الاوداود 

                                                           
= 

  .7/528وتهذيب الكمال .6/338وتاريخ بغداد .2/536والجرح .566، 573وتاريخ الدارمي .7/248طبقات ابن سعد :)انظر

   .(578والتقريب .3/425والتهذيب .55/1والسير

 :الـاح ، وقـن وّض ـه ابـنـوروى ع .ات(ـقـثـان في )الـبـن حـابره ـذك :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."دوقـص" :رـجـن حـال ابـق (5)

ل ـقـون ."اـونً ـأمـة مـقـان ثـك " :ّي ـراقـعـة الـو زرعـال أبـوق .رـد البـبـال ابُن عـق هـولـقـوب .اهـ .اـطً ـابـا ضـظً ـافـان حـــك

ن ـ، ع ب الكمال(ـذيـهـق )تـقـَل محـقـون .ات( ــقـثـده في )الــ ولم أج "ثـديـقيم الحـتـمس" :انـبـن ابن حـراقّي عـعـال

  .رـهـه أظـقـيـوثـتـفرح ؛ ـجـر بـذكَ ـولم يُ  ."ةـقـث" :ُمْغَلطاي

 .2/27والتهذيـب  .62وذيـل الكاشـف  .مـع التعلـيق 7/237وتهذيـب الكمـال  .6/375والثـقات  .216المسـائل  :)انـظر

 .(567والتقريـب 

، وذكره ابن حبان في )الثقات( ، وقال  (4روى عنه )م  :وجاء في )تهذيبه( .وابن حجرالذهبي، واختاره  ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

 .؛ والله أعلمفتوثيقه أظهر الَغّسانّي ، واحتج به مسلم ؛  ووثقه .اهـ ."ثقة" :النسائّي 

   .(563والتقريب .2/45والتهذيب .5/211والكاشف .553والمشتمل .6/557الثقات :)انظر

. وذكره ابن حبان في ثقة :قال الخطيب" :ي )التهذيب(وجاء ف .في نسخة من )الميزان( وكذا الذهبّي  ."صدوق" :قال ابن حجر (2)

  .ولم ُيذَكر بجرح .اهـ .")الثقات(

َيانّي[ ، حدثنا خليل بن عمرو بغدادّي " :ما نقله ابن حبان :وُيضاف  ."ثقةأخبرنا ]الحافظ[ محمد بن أحمد بن أبي عون ]النسوّي الرَّ

  .الخطيب له توثيقوقد اعتمد الذهبي في )الكاشف(  .فاألظهر أنه ثقة
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

[. 536] (2). وداود بن معـاذ الَعَتـكِّي [535] (3)[. وداود بـن ِمْخـراق الِفْريابـّي 531] (5)البصـرّي 

والـّرازّي =  .وَدلُّـوَيه = زيـاد ابـن أيـوب .وُدَحـْيم = عبـد الرحمـن بن إبراهيـم بـن عمـرو

بيـع بـن سليـمان بـن داود الِجـْيزّي ] .يوسـف بـن موسـى بيـع بـن سـليمـان  .[524والرَّ والرَّ

بيـع بن نافِع الحَلبّي  .[522] بـن عبـد الجبـار الُمرادّي  بيـع بـن يحيى .[523] والرَّ  والرَّ

د بن َرجاء البصرّي ] .[525] (4)األُشنانّي  ى الَمْرَوزّي  .[528وَرجـاء بن ُمَحمَّ وَرجـاء بن الُمَرجَّ

                                                           
= 

وإكمال  .5/278والكاشف .5/887والميزان  .6/221وتاريخ بغداد  .6/327والثقات  .2752ح7/285اإلحسان  :)انظر

   .(558. والتقريب2/586. والتهذيب4/331ُمْغَلطاي

، وذكره ابن حبان في )الثقات( ، وقال روى عنه )خ د(  :وجاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ؛  ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

  .خلفون له ؛ وهو االختيار األظهرتوثيق الذهبي  ، وابن  :وُيضاف .ولم ُيذَكر بجرح .اهـ ."ما علمت إال خيًرا" :الدارقطني

 .4/313. وإكمال ْمْغَلطاي 5/267والكاشف  .371وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي  .6/321والثقات  .2/451الجرح  :)انظـر

   .(556والتقريب  .2/567والتهذيب 

  .)ثقاته( وذكره ابن حبان في ،روى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

لم يوثقه بينما وثق داود بن أمية ؛ بناًء على أن أبا داود ال يروي إال عن ثقة  ؛ رغم أن هذا ذكره ابن حبان ، ووثقه الذهبي ، أما ابن أمية ف

  .فتوثيق ابن مخراق أولىأحد ؛ 

   .(377يب والتقـر .375،  2/567والتهـذيب .5/263والكاشـف  .6/445وتهـذيب الكمـال  .6/328الثقـات  :)انظـر

؛ وكذا الذهبي ؛ وذكره ابن حبان في )ثقاته( ؛ ولم ُيذكر روى عنه )د( ، واحتج به )س( ووثقه أغفل ابن حجر مرتبته ؛ مع أنه  (2)

 .بجرح

  .(377والتقريب .2/375والتهذيب .5/263والكاشف .6/321الثقات :)انظر

وضعفه ابن قانع ؛  ."ثقة ثبت" :)خ د(، وأبو حاتم ؛ وقال :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام" :قال ابن حجر (4)

بو وقال أ ."بين الصالتين جمع " :ليس بالقوي ُيخطئ كثيًرا ؛ حدث عن الثوري ، حديث جابر :وزاد الدارقطني

 ."هذا باطل عن الثورّي " :حاتم

له الَتبَِعة ؛ فهو "ثقة ثبت" :الذهبّي ـ على شيخه بأنهفُحُكم أبي حاتم بالبطالن ، ثم حكمه ـ مع تعنته ؛ فيما قاله  ، يدل على أنه لم يُحمِّ

ما من حافظ إال ُضبط عنه " :وقد دفع عنه في نسخة  ؛ فقال ."صدوق فيه بعض اللين" :وقال الذهبّي في )المغني( .أخبُر بشيخه

 ."ثقة" :قال َمْسًلمة :قال ُمْغَلطايو .واعتمد في )الكاشف( توثيق أبي حاتم له ."...من الوهم ما يشبه هذا
 

د بو) ،يوُسف( د ب .ُن الوليِد(ـُمَحمَّ  (5)يد الَمْرَوزّي ـن سعـزة بـمـوح .انـن أبـوَحْمُدوَيه = ُمَحمَّ

ن َمْسَعدة ـوُحَمْيد ب .[د...ـمـأح56مكرر558 َزْنُجوَيه النسائّي  ـ نـَمْخَلد ب ـن ـب ميدـوُح  .[555]

ن ـوَحْيَوة ب .ن َمْيمونـالله ب ن عبدـد بـمـن أبي الحوارّي = أحـواب .[551] (3)الّسامّي الَبْصرّي 

انّي ـّت = يحيى بـَخ ن ـواب .[556د الحضرِمّي ]ـزيـن يـُشَرْيح ب ن ـش ابوُخَشيْ  .ن موسى الُحدَّ

ْلـحّي ] ـطالـب  ـن ثعلـب ـن هشام بـوَخَلـف ب .[532َأْصَرم النَّسائّي ]  .[534الَبـّزار الصُّ

 .[537وداود بـن ُأَميَّـة األْزدي ] .[533] (2)الَبـّزاز البغـوّي َقِفـّي ـثَّ ـن عمـرو الـل بـلـيـوالخ

 اِهلـّي ـبـيب الـوداود بـن َشـب .[538بغـدادّي ]ـبـن ُرَشـْيد الُخواِرْزِمـّي الاوداود 

                                                           
= 

  .7/528وتهذيب الكمال .6/338وتاريخ بغداد .2/536والجرح .566، 573وتاريخ الدارمي .7/248طبقات ابن سعد :)انظر

   .(578والتقريب .3/425والتهذيب .55/1والسير

 :الـاح ، وقـن وّض ـه ابـنـوروى ع .ات(ـقـثـان في )الـبـن حـابره ـذك :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."دوقـص" :رـجـن حـال ابـق (5)

ل ـقـون ."اـونً ـأمـة مـقـان ثـك " :ّي ـراقـعـة الـو زرعـال أبـوق .رـد البـبـال ابُن عـق هـولـقـوب .اهـ .اـطً ـابـا ضـظً ـافـان حـــك

ن ـ، ع ب الكمال(ـذيـهـق )تـقـَل محـقـون .ات( ــقـثـده في )الــ ولم أج "ثـديـقيم الحـتـمس" :انـبـن ابن حـراقّي عـعـال

  .رـهـه أظـقـيـوثـتـفرح ؛ ـجـر بـذكَ ـولم يُ  ."ةـقـث" :ُمْغَلطاي

 .2/27والتهذيـب  .62وذيـل الكاشـف  .مـع التعلـيق 7/237وتهذيـب الكمـال  .6/375والثـقات  .216المسـائل  :)انـظر

 .(567والتقريـب 

، وذكره ابن حبان في )الثقات( ، وقال  (4روى عنه )م  :وجاء في )تهذيبه( .وابن حجرالذهبي، واختاره  ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

 .؛ والله أعلمفتوثيقه أظهر الَغّسانّي ، واحتج به مسلم ؛  ووثقه .اهـ ."ثقة" :النسائّي 

   .(563والتقريب .2/45والتهذيب .5/211والكاشف .553والمشتمل .6/557الثقات :)انظر

. وذكره ابن حبان في ثقة :قال الخطيب" :ي )التهذيب(وجاء ف .في نسخة من )الميزان( وكذا الذهبّي  ."صدوق" :قال ابن حجر (2)

  .ولم ُيذَكر بجرح .اهـ .")الثقات(

َيانّي[ ، حدثنا خليل بن عمرو بغدادّي " :ما نقله ابن حبان :وُيضاف  ."ثقةأخبرنا ]الحافظ[ محمد بن أحمد بن أبي عون ]النسوّي الرَّ

  .الخطيب له توثيقوقد اعتمد الذهبي في )الكاشف(  .فاألظهر أنه ثقة
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د بُن َيْحَيى  = وابن أبي َسِمْينََة  .[541] (5)ُشَرْحبيل د  = َسنْدولو .ُمَحمَّ  .الجّبار بن عبد ُمَحمَّ

وسهل بن  .[517] (2)صالح بن حكيم األَْنطاكّي  بن وسهل [.587](3)الّداِرمي وسهل بن بّكار

َبير الَعْسَكرّي ] د بن الزُّ الل ــاّذ = هــوش .[583وَسّوار بن عبد الله بن َسّوار الَعنَْبرّي ] .[516ُمَحمَّ

وُشـجاع بـن َمْخَلد الَفاّلس البغوّي  .[هالل 412مكرر  588] (4)بن َفّيـاض الَيْشُكرّي البصرّي 

                                                           
ال " :نـال ابن الُجنيد، عن ابن معيـق .انـرازيـ، وال )خ د( :عنه روى :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيخطئ" :قال ابن حجر (5)

أبو داود ، والَفَسوّي  :ووثقه ."مستقيم الحديث"و حاتم: ـ؛ وزاد أب "صدوق" :ال النسائّي ـوق .زرةـوكذا صالح ج ."هـأس بـب

 :و حاتمـوأنكروا كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين ؛ وزاد أب .ة معاوية بن صالحـ، والدارقطني ، وابن معين في رواي

ره الُعَقيلّي ـذكـ..، لو لم ي.ذا الشأنـدري هـيز ، ويـمـان يـلى والله ، كـب" :زان(ـيـقال الذهبي في )الم .اهـ ."ان ال ُيميزـوك"

 ال ـا ؛ قـقً ـلـطـة مـقـه ثـإنـه ؛ فـرتـفي )الضعفاء( لما ذك

  .في حاله وقول أبي داود هو األظهر ."ُمفت  ثقة" :وقال في )الكاشف( ."ثقة ُيخطئ كما ُيخطئ الناس :أبو داود

ّي 3/412. والمعرفة والتاريخ 432)انظر: سؤاالت ابن الًجنيد  . 3/523وضغفاء الُعَقْيلّي  .3/555. وسؤاالت اآلُجرِّ

وإكمال  .5/483. والكاشف 3/353. والميزان357. وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي 6/376. والثقات4/535والجرح

 .(437وُهَدى الساري  .312. والتقريب 4/377والتهذيب  .8/71ُمْغَلطاي 

 ."ربما وِهَم وأخطأ" :نعم أطلق النقاد توثيقه ، أما الوهم فقد سبقه إليه  ابن حبان ؛ فقال ."ثقة ربما وهم" :قال الحافظ بن حجر (3)

فمطلق ؛ "ذكره ابن حبان بال مستند" :؛ فقال"فيمن ُضعِّف بأمر مردود... أو لتأخر عصره"فتعقبه الحافظ نفسه في )الُهَدى( 

     .التوثيق أليق بحاله

 .4/347والتهذيب  .57/433والسير  .335وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي  .6/355والثقات .4/554الجرح :)انظر

  .(468اريوُهَدى الس .317والتقريب

وكـذا  ."ثقة" :، وأبو حاتم ؛ وقال "ال بأس به" :؛ وقال )د(، )س( :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (2)

 .والله أعلم ووثقه الذهبي  ؛ وهو االختيار األظهر ؛ .اهـ ."ربما أخطأ" :َمْسَلَمة ، وأبو زكريا األزدّي ؛ وقال ابن حبان

   .(316والتقريب  .4/312والتهذيب  .5/485والكاشف  .6/353والثقات  .4/555الجرح  :)انظر

... روى عنه )د( ، والرازيان ، وابن معين :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام وأفراد" :خلص الحافظ بن حجر إلى أنه (4)

صدوق عنده مناكير يرويها عن ُعمر بن إبراهيم " :وقال الساجّي  ."ال بأس به" :وقال مسلمة ."صدوق ثقة" :وقال أبو حاتم
 

مـادّي = أحَمـُد بُن َمنُْصور .[521] مشقّي =  .وِزْبريـق = إبراهيم بن العالء .والرَّ وأبو ُزْرعـة الدِّ

د بن المثنى .وُزْغـَبة = عيسى بن حماد .عبـد الرحمن بن عمرو ِمـن = ُمَحمَّ ـَقةوالزَّ جعفر  = . وَزْنب

د بن َعْمرو بن َبْكر .بن ُحَميد وزيـاد بن  .[527] وزهير بن حرب بن شّداد النسائي .وُزَنـْيج = ُمَحمَّ

بن أْخَزم اوزيـد  .[547وزياد بن يحيى بن زياد الَحّسانّي ] .[525] َدلُّـوَيه :أيوب بن زياد الطُّوسّي 

ادة = الحسن بن حماد بن ُكَسْيب .وَسـَبالن = إبراهيم بن زياد .[526الّطائّي ] وُسَريج بن  .وَسـجَّ

وُروِذّي ] الَجّبار  بن عبد وسعيد .[511وَسـْعُدوَيه = سعيد بن سليمان البّزاز ] .[582يوُنس الَمرُّ

(5)الَكرابيسّي  بن يزيد
وسعيد بن يحيى بن  .[547] بن ُشْعبة الُخراسانّي وسعيد بن منصور  .[512] 

 سعيد546 مكرر545بن يعقوب البغدادّي ] وسعيد .[513] "ربما أخطأ" ؛سعيد بن أبان األُموّي 

وسليمان  .[545] وسليمان بن حرب الواِشِحّي  .[585] وَسَلَمة بن شبيب الِمْسَمِعّي  .الّطاْلقانّي[

هرانّي  .[542بن داود بن حماد الَمْهرّي ] وسليمان بن عبد  .[543] وسليمان بن داود الَعَتِكَي الزَّ

َمشقّي  وسليمان بن عبد .[544] (3)الرحمن بن حماد التَّّمار ابن بنت  :الرحمن بن عيسى التَّميمّي الدِّ

                                                           
= 

فيكون ضعيًفا في فقط ، يمكن توجيه الغمز ؛  "حديث الثوري ، وشعبة"وبناًء على ما تقدم ، واعتماًدا على تقييد الدارقطنّي خطأه في 

      .والله أعلم الثوري وشعبة ، ثقة في غيرهما ؛

 .5/335والمغني  .27وسؤاالت الَبْرقاني له  .378للدارقطنّي  وسؤاالت الحاكم .6/347والثقات  .2/475الجرح  :)انظر

  .(433وُهَدى الساري  .377والتقريب  .2/313والتهذيب  .4/248وإكمال ُمْغلطاي  .253والكاشف  .3/42والميزان

وفي  .اهـ، ووثقه الخطيب ، وذكره ابن حبان في )ثقاته(. عنه )م د(  :وفي )تهذيبه( وتبعه الحافظ ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

  .فهو األليق .ووثقه الذهبي ."ثقة صدوق" :نسخة  )للجرح(

 .(326والتقريب .4/13والتهذيب .5/425والكاشف .5/547والميزان .6/377والثقات .4/44الجرح :)انظر

د الحضرمي :؛ ونقل قول ابن بلده ُمَطيَّن )د( :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (3)  .اهـ ."ثقة" :ُمَحمَّ

 ؟ !   "صدوق"َفلَِم نزل إلى  ."ثقة ُمْقِرئ  " :ابن الَجَزرّي  وقال

   .(312والتقريب .4/378والتهذيب .8/71وإكمال ُمْغَلطاي .5/254غاية النهاية :)انظر
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بُن َيْحَيى  = وابن أبي َسِمْينََة  .[541] (5)ُشَرْحبيل د  = َسنْدولو .ُمَحمَّ  .الجّبار بن عبد ُمَحمَّ

وسهل بن  .[517] (2)صالح بن حكيم األَْنطاكّي  بن وسهل [.587](3)الّداِرمي وسهل بن بّكار

َبير الَعْسَكرّي ] د بن الزُّ الل ــاّذ = هــوش .[583وَسّوار بن عبد الله بن َسّوار الَعنَْبرّي ] .[516ُمَحمَّ

وُشـجاع بـن َمْخَلد الَفاّلس البغوّي  .[هالل 412مكرر  588] (4)بن َفّيـاض الَيْشُكرّي البصرّي 

                                                           
ال " :نـال ابن الُجنيد، عن ابن معيـق .انـرازيـ، وال )خ د( :عنه روى :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيخطئ" :قال ابن حجر (5)

أبو داود ، والَفَسوّي  :ووثقه ."مستقيم الحديث"و حاتم: ـ؛ وزاد أب "صدوق" :ال النسائّي ـوق .زرةـوكذا صالح ج ."هـأس بـب

 :و حاتمـوأنكروا كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين ؛ وزاد أب .ة معاوية بن صالحـ، والدارقطني ، وابن معين في رواي

ره الُعَقيلّي ـذكـ..، لو لم ي.ذا الشأنـدري هـيز ، ويـمـان يـلى والله ، كـب" :زان(ـيـقال الذهبي في )الم .اهـ ."ان ال ُيميزـوك"

 ال ـا ؛ قـقً ـلـطـة مـقـه ثـإنـه ؛ فـرتـفي )الضعفاء( لما ذك

  .في حاله وقول أبي داود هو األظهر ."ُمفت  ثقة" :وقال في )الكاشف( ."ثقة ُيخطئ كما ُيخطئ الناس :أبو داود

ّي 3/412. والمعرفة والتاريخ 432)انظر: سؤاالت ابن الًجنيد  . 3/523وضغفاء الُعَقْيلّي  .3/555. وسؤاالت اآلُجرِّ

وإكمال  .5/483. والكاشف 3/353. والميزان357. وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي 6/376. والثقات4/535والجرح

 .(437وُهَدى الساري  .312. والتقريب 4/377والتهذيب  .8/71ُمْغَلطاي 

 ."ربما وِهَم وأخطأ" :نعم أطلق النقاد توثيقه ، أما الوهم فقد سبقه إليه  ابن حبان ؛ فقال ."ثقة ربما وهم" :قال الحافظ بن حجر (3)

فمطلق ؛ "ذكره ابن حبان بال مستند" :؛ فقال"فيمن ُضعِّف بأمر مردود... أو لتأخر عصره"فتعقبه الحافظ نفسه في )الُهَدى( 

     .التوثيق أليق بحاله

 .4/347والتهذيب  .57/433والسير  .335وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي  .6/355والثقات .4/554الجرح :)انظر

  .(468اريوُهَدى الس .317والتقريب

وكـذا  ."ثقة" :، وأبو حاتم ؛ وقال "ال بأس به" :؛ وقال )د(، )س( :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (2)

 .والله أعلم ووثقه الذهبي  ؛ وهو االختيار األظهر ؛ .اهـ ."ربما أخطأ" :َمْسَلَمة ، وأبو زكريا األزدّي ؛ وقال ابن حبان

   .(316والتقريب  .4/312والتهذيب  .5/485والكاشف  .6/353والثقات  .4/555الجرح  :)انظر

... روى عنه )د( ، والرازيان ، وابن معين :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام وأفراد" :خلص الحافظ بن حجر إلى أنه (4)

صدوق عنده مناكير يرويها عن ُعمر بن إبراهيم " :وقال الساجّي  ."ال بأس به" :وقال مسلمة ."صدوق ثقة" :وقال أبو حاتم
 

مـادّي = أحَمـُد بُن َمنُْصور .[521] مشقّي =  .وِزْبريـق = إبراهيم بن العالء .والرَّ وأبو ُزْرعـة الدِّ

د بن المثنى .وُزْغـَبة = عيسى بن حماد .عبـد الرحمن بن عمرو ِمـن = ُمَحمَّ ـَقةوالزَّ جعفر  = . وَزْنب

د بن َعْمرو بن َبْكر .بن ُحَميد وزيـاد بن  .[527] وزهير بن حرب بن شّداد النسائي .وُزَنـْيج = ُمَحمَّ

بن أْخَزم اوزيـد  .[547وزياد بن يحيى بن زياد الَحّسانّي ] .[525] َدلُّـوَيه :أيوب بن زياد الطُّوسّي 

ادة = الحسن بن حماد بن ُكَسْيب .وَسـَبالن = إبراهيم بن زياد .[526الّطائّي ] وُسَريج بن  .وَسـجَّ

وُروِذّي ] الَجّبار  بن عبد وسعيد .[511وَسـْعُدوَيه = سعيد بن سليمان البّزاز ] .[582يوُنس الَمرُّ

(5)الَكرابيسّي  بن يزيد
وسعيد بن يحيى بن  .[547] بن ُشْعبة الُخراسانّي وسعيد بن منصور  .[512] 

 سعيد546 مكرر545بن يعقوب البغدادّي ] وسعيد .[513] "ربما أخطأ" ؛سعيد بن أبان األُموّي 

وسليمان  .[545] وسليمان بن حرب الواِشِحّي  .[585] وَسَلَمة بن شبيب الِمْسَمِعّي  .الّطاْلقانّي[

هرانّي  .[542بن داود بن حماد الَمْهرّي ] وسليمان بن عبد  .[543] وسليمان بن داود الَعَتِكَي الزَّ

َمشقّي  وسليمان بن عبد .[544] (3)الرحمن بن حماد التَّّمار ابن بنت  :الرحمن بن عيسى التَّميمّي الدِّ

                                                           
= 

فيكون ضعيًفا في فقط ، يمكن توجيه الغمز ؛  "حديث الثوري ، وشعبة"وبناًء على ما تقدم ، واعتماًدا على تقييد الدارقطنّي خطأه في 

      .والله أعلم الثوري وشعبة ، ثقة في غيرهما ؛

 .5/335والمغني  .27وسؤاالت الَبْرقاني له  .378للدارقطنّي  وسؤاالت الحاكم .6/347والثقات  .2/475الجرح  :)انظر

  .(433وُهَدى الساري  .377والتقريب  .2/313والتهذيب  .4/248وإكمال ُمْغلطاي  .253والكاشف  .3/42والميزان

وفي  .اهـ، ووثقه الخطيب ، وذكره ابن حبان في )ثقاته(. عنه )م د(  :وفي )تهذيبه( وتبعه الحافظ ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

  .فهو األليق .ووثقه الذهبي ."ثقة صدوق" :نسخة  )للجرح(

 .(326والتقريب .4/13والتهذيب .5/425والكاشف .5/547والميزان .6/377والثقات .4/44الجرح :)انظر

د الحضرمي :؛ ونقل قول ابن بلده ُمَطيَّن )د( :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (3)  .اهـ ."ثقة" :ُمَحمَّ

 ؟ !   "صدوق"َفلَِم نزل إلى  ."ثقة ُمْقِرئ  " :ابن الَجَزرّي  وقال

   .(312والتقريب .4/378والتهذيب .8/71وإكمال ُمْغَلطاي .5/254غاية النهاية :)انظر
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وصفوان بن صالح بن  .والصغير = إبراهيم بن موسى بن يزيد .[587] (3)بن ُسهيل النََّخِعّي الكوفّي 

َمشقّي  (2)صفوان الدِّ
د بن يحيى .[585]   = وابن أبي عاصم النَّبيل .والضعـيف = عبد الله بن ُمَحمَّ

ّحاك د بن حفصاعبيد الله  = وابن عائشة .َعمرو بُن الضَّ  .[376وَعّباد بن موسى الُختَّلِّي ] .بن ُمَحمَّ

َياشّي النحوّي ] .[377] والعّباس بن عبد العظيم الَعنَْبرّي  وَعّباُس بُن  .[375وعّباس بن الَفَرج الرِّ

                                                           
= 

وقال  ."إني ألخاف الله في الرواية عنه" :؛ وقال روى عنه )د مد( :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيدلس" :قال ابن حجر (5)

ووصفه الداَرُقْطنّي  .اهـ. "يخطئ ويدلس..." :. وقال ابن حبان في )الثقات("مأمون" :وزاد الحاكم ."ثقة" :الدارقطنّي 

 .( حديث وحيد فقط2274ح :)د .أنه ثقة ُيدلس ، فظاهر أقوالهم ."ثقة" :وقال الذهبّي  .بالتدليس أيًضا ؛ قاله الحافظ

 ."مأمون" :باب ما بين المشرق والمغرب قبلة ؛ وليس فيه 5/371والمسـتدرك .5/341وتاريـخ بغـداد .6/275الثقـات :)انظر

 .(67وطبقات المدلسين  .387والتقريـب  .4/246والتهذيـب .8/385وإكمـال ُمْغَلطاي  .5/271والعـبر للذهبّي 

، وُمَطـّين ؛ وذكـره ابـن حبـان  وأبـو حـاتم ، ، وأبـو زرعـة)د(  :روى عنـه :وقـد جـاء فـي )تهذيبـه( ."مقبول" :قال ابن حجر (3)

وهو االختيار األقرب ؛ وتالميذه هؤالء أئمة نقاد ، معروفون بدقة التحّري ،  ."ثقة" :قول الذهبّي  وُيضاف ، .اهـ .في)الثقات(

 .ولم ُيذكر بجرح ؛ والله أعلم

 .(373والتقريب .4/252والتهذيب .5/451والكاشف .6/256الثقات :)انظر

نقاًل عن أبي ُزْرعة  أما التسوية فنقلها في )تهذيبه( من )المجروحين(،ة ، وكان يدلس تدليس التسوية ؛ ـقـث" :ظـافـال الحـق (2)

 :اـمـرهـ، وغي ، والَغّسانّي  ال َمْسَلمةـوق ."ةـجـح" :ال أبو داودـوق .ه هو ، والرازيانن ، وَبِقّي ـنـروى ع ."الدمشقّي 

وقول الترمذي هذا ، نسبه ُمْغَلطاي إلى أبي علي الطوسّي ،  .اهـ ."د أهل الحديثـنـة عـقـث" :ذّي ـرمـال التــوق ."ةـقـث"

؛ وهو  "الحافظ المحدث الثقة" :وقال الذهبي .فُيحمل على المبالغة ."صدوق" :وقال أبو حاتم ."وأبي عيسى البوغّي 

فعامة من ُذكر على إطالق توثيقه ، فأبو زرعة الدمششي تفرد بوصفه بالتسوية ـ إن ثبت ـ ؛ ثم كيف يجتمع  االختيار األظهر ؛

 التوثيق مع القدح بالعدالة بسبب التسوية ؟ 

ّي 4/431. والجرح2177جامع الترمذي ح :)انظر  .5/54والمجروحين .6/235. والثقات3/553. وسؤاالت اآلُجرِّ

 .(378والتقريب .4/438والتهذيب .8/263ُمْغَلطايوإكمال  .55/471والسير

(5)نزيل بغداد ،الُمفسر
 .= سـليمان بن عبد الرحمن بن عيسى وابن بنت ُشـَرْحبيل .[581] 

ِرْيِفينيُّ اُشـَعْيُب بُن أّيوَب و د صاِعقةو .[كج467] (5)بن ُرَزيـق الصَّ وصالح  .بن عبد الرحيم = ُمَحمَّ

                                                           
= 

ان ـه ، كـتـروايـد ، ال ُيشَتَغل بـيـانـات ، ويقلب األسـوفـوقـع المـرفـن يـمـان مـك" :ن حبانـوقال اب ."العبدّي ، عن قتادة

د اب   .اهـ ."د الحمل عليهـديـارّي شـخـبـل الـيـاعـن إسمـُمَحمَّ

فإنه ضعيف في قتادة ؛  .، وإشارة الحافظ إلى أوهامه وأفراده ؛ فُتقيدان بقيد الساجّي ؛ أي  بروايته عن عمر العبدّي  أما مقولة ابن حبان

  .فالحمل فيها على العبدّي ال على شاذ

  :فيرد عليها أمور ثالثة ؛"كان شديد الحمل عليه"أنه  :أما حكاية ابن حبان عن البخاري  

أنه من أفراد ابن حبان ؛ فلم ينقله غيره من المعنيين  :والثاني .وِع حمل  عليه في كتب البخارّي المعنية المشهورةأنه لم يِرد أيُّ ن :األول

أنه لم يوضح نوع  :والثالث .بنقل نقد البخارّي للرجال ؛ كالترمذّي ، وابن عدّي، والُعَقيلّي ؛ بل لم ُيدخلوا شاًذا في كتبهم

  .يكون الحمل فيه على غيره ال عليه ؛ فيما قيده الساجّي آنًفا الحمل المراد ؛ فعلى فرض ثبوته

صراحة ؛ وهما أعلم   ، فهو مرجوح ؛ وذلك برواية أبي داود عنه ، فهي قرينة توثيق ، وبتوثيق أبي حاتم "صدوق"بأنه  :أما القول

 :بينما قال في )الكاشف( ."أبو حاتم صدوق ، وقد وثقه"فقد قال في )الميزان(: ار األظهر للذهبي ؛ ي. وهو االختبشيخيهما

 ؛ وزاد في "ةـقـث"

 .؛ فهو االختيار األليق به ؛ والله أعلم "الحافظ" :)السير( 

 .57/422والسير  .5/477والكاشف  .4/258، 3/387والميزان  .3/65،  5/282والمجروحين  .5/76الجرح  :)انظر

 .(382والتقريب  .4/355والتهذيب 

. وليسس فـي "وِهم في حديث واحد ، رفعه وهو موقوف ، فذكره بسببه الُعَقْيلي" :وزاد الحافظ ."صدوق" :بقولهتفرد جزرة  (5)

روى  :وسقط قول جزرة من )التهذيب( ؛ وفيـه .بشار عواد( وجودها في نسخته المخطوطة .المطبوع في )ضعفائه( ؛ ونفى )د

وذكـره ابـن  .اهــ ."ثبت"؛ وزاد الحسين بن َفُهم ، وابن قانع:  "ثقة" :ازّي ؛ وقال أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة الر عنه )م د(

ثم إن ثبت وهمه في رفع  .وهو االختيار األظهر ."أحد الثقات" :، وقال أيًضا "ُحجة َخيِّر" :وقال الذهبّي شاهين في )ثقاته( ، 

 حديث ، فهل تنزل رتبته عن الثقة بسببه ؟ !

مــع  53/265وتهـذيب الكمـال  .5/315وتاريــخ بغـداد  .551وثقـات ابن شاهين .6/252والثقـات .4/275الجـرح :)انظر

   .(384والتقريـب .4/253والتهذيـب .5/467والكاشف  .3/381والميزان  .التعلـيق
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

وصفوان بن صالح بن  .والصغير = إبراهيم بن موسى بن يزيد .[587] (3)بن ُسهيل النََّخِعّي الكوفّي 

َمشقّي  (2)صفوان الدِّ
د بن يحيى .[585]   = وابن أبي عاصم النَّبيل .والضعـيف = عبد الله بن ُمَحمَّ

ّحاك د بن حفصاعبيد الله  = وابن عائشة .َعمرو بُن الضَّ  .[376وَعّباد بن موسى الُختَّلِّي ] .بن ُمَحمَّ

َياشّي النحوّي ] .[377] والعّباس بن عبد العظيم الَعنَْبرّي  وَعّباُس بُن  .[375وعّباس بن الَفَرج الرِّ

                                                           
= 

وقال  ."إني ألخاف الله في الرواية عنه" :؛ وقال روى عنه )د مد( :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيدلس" :قال ابن حجر (5)

ووصفه الداَرُقْطنّي  .اهـ. "يخطئ ويدلس..." :. وقال ابن حبان في )الثقات("مأمون" :وزاد الحاكم ."ثقة" :الدارقطنّي 

 .( حديث وحيد فقط2274ح :)د .أنه ثقة ُيدلس ، فظاهر أقوالهم ."ثقة" :وقال الذهبّي  .بالتدليس أيًضا ؛ قاله الحافظ

 ."مأمون" :باب ما بين المشرق والمغرب قبلة ؛ وليس فيه 5/371والمسـتدرك .5/341وتاريـخ بغـداد .6/275الثقـات :)انظر

 .(67وطبقات المدلسين  .387والتقريـب  .4/246والتهذيـب .8/385وإكمـال ُمْغَلطاي  .5/271والعـبر للذهبّي 

، وُمَطـّين ؛ وذكـره ابـن حبـان  وأبـو حـاتم ، ، وأبـو زرعـة)د(  :روى عنـه :وقـد جـاء فـي )تهذيبـه( ."مقبول" :قال ابن حجر (3)

وهو االختيار األقرب ؛ وتالميذه هؤالء أئمة نقاد ، معروفون بدقة التحّري ،  ."ثقة" :قول الذهبّي  وُيضاف ، .اهـ .في)الثقات(

 .ولم ُيذكر بجرح ؛ والله أعلم

 .(373والتقريب .4/252والتهذيب .5/451والكاشف .6/256الثقات :)انظر

نقاًل عن أبي ُزْرعة  أما التسوية فنقلها في )تهذيبه( من )المجروحين(،ة ، وكان يدلس تدليس التسوية ؛ ـقـث" :ظـافـال الحـق (2)

 :اـمـرهـ، وغي ، والَغّسانّي  ال َمْسَلمةـوق ."ةـجـح" :ال أبو داودـوق .ه هو ، والرازيانن ، وَبِقّي ـنـروى ع ."الدمشقّي 

وقول الترمذي هذا ، نسبه ُمْغَلطاي إلى أبي علي الطوسّي ،  .اهـ ."د أهل الحديثـنـة عـقـث" :ذّي ـرمـال التــوق ."ةـقـث"

؛ وهو  "الحافظ المحدث الثقة" :وقال الذهبي .فُيحمل على المبالغة ."صدوق" :وقال أبو حاتم ."وأبي عيسى البوغّي 

فعامة من ُذكر على إطالق توثيقه ، فأبو زرعة الدمششي تفرد بوصفه بالتسوية ـ إن ثبت ـ ؛ ثم كيف يجتمع  االختيار األظهر ؛

 التوثيق مع القدح بالعدالة بسبب التسوية ؟ 

ّي 4/431. والجرح2177جامع الترمذي ح :)انظر  .5/54والمجروحين .6/235. والثقات3/553. وسؤاالت اآلُجرِّ

 .(378والتقريب .4/438والتهذيب .8/263ُمْغَلطايوإكمال  .55/471والسير

(5)نزيل بغداد ،الُمفسر
 .= سـليمان بن عبد الرحمن بن عيسى وابن بنت ُشـَرْحبيل .[581] 

ِرْيِفينيُّ اُشـَعْيُب بُن أّيوَب و د صاِعقةو .[كج467] (5)بن ُرَزيـق الصَّ وصالح  .بن عبد الرحيم = ُمَحمَّ

                                                           
= 

ان ـه ، كـتـروايـد ، ال ُيشَتَغل بـيـانـات ، ويقلب األسـوفـوقـع المـرفـن يـمـان مـك" :ن حبانـوقال اب ."العبدّي ، عن قتادة

د اب   .اهـ ."د الحمل عليهـديـارّي شـخـبـل الـيـاعـن إسمـُمَحمَّ

فإنه ضعيف في قتادة ؛  .، وإشارة الحافظ إلى أوهامه وأفراده ؛ فُتقيدان بقيد الساجّي ؛ أي  بروايته عن عمر العبدّي  أما مقولة ابن حبان

  .فالحمل فيها على العبدّي ال على شاذ

  :فيرد عليها أمور ثالثة ؛"كان شديد الحمل عليه"أنه  :أما حكاية ابن حبان عن البخاري  

أنه من أفراد ابن حبان ؛ فلم ينقله غيره من المعنيين  :والثاني .وِع حمل  عليه في كتب البخارّي المعنية المشهورةأنه لم يِرد أيُّ ن :األول

أنه لم يوضح نوع  :والثالث .بنقل نقد البخارّي للرجال ؛ كالترمذّي ، وابن عدّي، والُعَقيلّي ؛ بل لم ُيدخلوا شاًذا في كتبهم

  .يكون الحمل فيه على غيره ال عليه ؛ فيما قيده الساجّي آنًفا الحمل المراد ؛ فعلى فرض ثبوته

صراحة ؛ وهما أعلم   ، فهو مرجوح ؛ وذلك برواية أبي داود عنه ، فهي قرينة توثيق ، وبتوثيق أبي حاتم "صدوق"بأنه  :أما القول

 :بينما قال في )الكاشف( ."أبو حاتم صدوق ، وقد وثقه"فقد قال في )الميزان(: ار األظهر للذهبي ؛ ي. وهو االختبشيخيهما

 ؛ وزاد في "ةـقـث"

 .؛ فهو االختيار األليق به ؛ والله أعلم "الحافظ" :)السير( 

 .57/422والسير  .5/477والكاشف  .4/258، 3/387والميزان  .3/65،  5/282والمجروحين  .5/76الجرح  :)انظر

 .(382والتقريب  .4/355والتهذيب 

. وليسس فـي "وِهم في حديث واحد ، رفعه وهو موقوف ، فذكره بسببه الُعَقْيلي" :وزاد الحافظ ."صدوق" :بقولهتفرد جزرة  (5)

روى  :وسقط قول جزرة من )التهذيب( ؛ وفيـه .بشار عواد( وجودها في نسخته المخطوطة .المطبوع في )ضعفائه( ؛ ونفى )د

وذكـره ابـن  .اهــ ."ثبت"؛ وزاد الحسين بن َفُهم ، وابن قانع:  "ثقة" :ازّي ؛ وقال أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة الر عنه )م د(

ثم إن ثبت وهمه في رفع  .وهو االختيار األظهر ."أحد الثقات" :، وقال أيًضا "ُحجة َخيِّر" :وقال الذهبّي شاهين في )ثقاته( ، 

 حديث ، فهل تنزل رتبته عن الثقة بسببه ؟ !

مــع  53/265وتهـذيب الكمـال  .5/315وتاريــخ بغـداد  .551وثقـات ابن شاهين .6/252والثقـات .4/275الجـرح :)انظر

   .(384والتقريـب .4/253والتهذيـب .5/467والكاشف  .3/381والميزان  .التعلـيق
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وعبـد الرحمن بن بِْشر بن  .[375] ُدَحْيم :وعبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقّي 

 د الله بن حكيم األسدّي الحلبّي ـيـالرحمن بن ُعب وعبد .[373النَّْيسابورّي ]الحكم العبدّي 

و ُزْرعة ـن عبد الله أبـرو بـمـوعبـد الرحمن بن ع .[378] (3)ـ اإلمام ابن أخي و ــأخ :رـالكبي

مـال الرحمن بن  وعبـد .[377بصرّي ]ـارك الَعْيشّي البالرحمن ابن الموعبـد .[372ـقّي ]شـدِّ

ـد بـن َساّلم البغـدادّي  (4)[. وعبـد الرحمـن بن مقاتل التُّْسَترّي 375] (2)ُمَحمَّ
وعبـد  .[376] 

                                                           
= 

 .اهــ ."ثقـة" :وقـال َمْسـَلَمة .وذكره ابن حبان فـي )الثقـات( .روى عنه)م د ق( :وجاء في)تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

رينة ـنه قــأن روايـة )م د( عـ :وُيستأنس لذلك؛ ر ـهـار األظـيـتـو االخـهـف .أيًضا "ةـقـث" :قول الَغّسانّي ، والذهبّي  :وُيضاف

 .رح  ـجـوثيق له أيًضا ، وأنه لم ُيذَكر بـت

 .(222. والتقريب8/555. والتهذيب5/854. والكاشف6/475والثقات .8/5الجرح :)انظر

وقال أحمد  ."ال بأس به" :وقال َبقي  ، )د( ، )س( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

  .اهـ. "سألته وكان يفهم الحديث" :وقال أبو حاتم ."ثقة" :بن إسحاق الوزان

  .فاألقرب توثيقه ."ُمسنِد حلب ، الحافظ المحدث اإلمام" :وقال الذهبّي 

 .(225والتقريب  .8/331والتهذيب  .55/133والسير  .6/263والثقات  .68والعلل ، ح .1/316الجرح  :)انظر

ًة(قال النسائي  (2)  :ـ وقال )د( ، )س( :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه( وهو اختيار ابن حجروبه قال َمْسَلمة ؛  ."ال بأس به" :)َمرَّ

 :قول ُمْغَلطاي :وُيضاف .اهـ .ربما خالف :وقال ابن حبان في )ثقاته( .الدارقطنيووثقه  .شيخ :ـ ، وأبو حاتم ؛ وقال ثقة

 .فاألوجه توثيقه ؛ ال جرح وال تعديل "شيخ" :ولفظ ."صحح ابن القطان حديًثا له عند )س("

والتهـذيب  .6/335وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/843والكاشـف  .585والمشـتمل  .6/262والثقـات  .1/362الجـرح  :)انظـر

 .(245والتقـريب  .8/378

 .اهـ ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان .)د( روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .اختيار ابن حجر وهو ."صدوق" :حاتم قال أبو (4)

  .األشبه االختيار وهو؛  "ثقة" :الذهبّي  وقال .ولم ُيذكر بجرح  

 .(215والتقـريب  .8/378والتهـذيب  .5/841والكاشـف  .577والمشـتمل  .6/275والثقـات  .1/353الجـرح  :)انظـر

د بن وريُّ  ُمَحمَّ (5)بن َمْزَيد الَبْيروتّي  والعّباس بن الوليد [.كج465] حاتم الدُّ
وعبد األعلى بن  .[373] 

بن عبد الجبار العّطاُر االِء ـعَ ـُد الَجّباِر بُن الـبـوع.[334] (3)النَّْرِسّي  :اد بن نصر الَبْصِرّي ـمـح

(2) الَبْصِرّي 
رّي ـا الـريـن زكـان بـيـد بن بـميـبـد الحـوع .[لك142/1]  كَّ  .[332] (5)واسطّي السُّ

                                                           
روى  :وجـاء في)تهذيبـه( ."عابـد" :، وزاد الحـافظ واختاره الـذهبّي فـي )الكاشـف( ؛ "صدوق" :، وابن الّطّباع قال أبو حاتم (5)

وكان ثقًة مأموًنـا " :وقال َمْسَلَمة ."صدوق ثقة" :وقال ابن أبي حاتم ."ثقة" :؛ وقال مرة "ليس به بأس" :وقال؛  ، )س( عنه)د(

العجلـّي ، وابـن القطـان،   :ووثقه .ولم ُيغمز .اهـ ."كان من خيار عباد الله من المتقنين في الروايات" :وقال ابن حبان ."فقيًها

 ؛ "ة عابـدثقـ" فالرجـل. ووصفوه بالزهـد والصـالح ؛ "اإلمام الحجة المقرئ الحافظ"والجّيانّي، وقال الذهبّي في)السير(: 

 ."ثقة"على المبالغة ؛ يؤيده جمع ابن أبي حاتم له مع لفظ  "صدوق"وُيحمل لفظ 

وإكمال  .53/475والسير  .5/128والكاشف .517والمشتمل  .6/153والثقات  .8/354والجرح  .345ثقات العجلي  :)انظر

   .(354والتقريـب  .1/525والتهذيـب .5/211وغاية النهاية  .7/335ُمْغَلطاي 

بينما جاء  ."صدوق" :وقال صالح جزرة ، وابن ِخراش .واختيار الحافظوهو أحد َقْوَلّي ابن معين ،  ."ال بأس به" :قال النسائي   (3)

وذكره ابن  ."ثقة" :وقال ابن معين ، وابن قانع ، والدارقطنّي ، وَمْسَلَمة ، والخليلّي  .)خ م د(، وَبقي   :روى عنه :في )التهذيب(

، فُيحمل على قوله "ال بأس به" :أما قول ابن معين وهو اختيار موفق ؛ ."ثقة" :قول الذهبّي  :ويضاف .اهـ)ثقاته(. حبان في 

فال يقوى أمام توثيق من وثقه ، ومن روى عنه ، ومن احتج به ؛  "صدوق" :أما قولهم .؛ وكذا قول النسائّي "ثقة" :اآلخر

ثقة  :لذا قال الخليلي  فتأتلف أقوالهم ؛  ."من الثقات الصادقين" :فيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ويؤيده قول السمعاني

 .متفق عليه

نّي ـطـدارقـؤاالت السلمّي للـس و .6/475اتـقـثـوال .8/35رح ـوالج .423،  216ن ـعيـسؤاالت ابن الُجنَيد البن م :رـظـ)ان

 .8/52ب ـذيـهـتـوال .5/855ف ـوالكاش .1/467اب ـواألنس .55/71داد ـغـخ بـاريـوت .5/312اد ـواإلرش .375

 .(225ب ـريـقـتـوال

)م  :روى عنه :وهو أحد قولّي النسائي ؛ وجاء في )التهذيب( ."ال بأس به" :قال ابن حجر .روى عنه )د( :تفرد ابن عساكر بقوله (2)

كان " :وقال ابن حبان ."ثقة" :وقال النسائّي ، والعجلّي  ."شيخ" :وقال مرة ."صالح الحديث" :وأبو حاتم ؛ وقال ،ت س(

    .؛ والله أعلم ثقة في الحديث ، فهو صالح في دينه ."ثقة" :قول الذهبي :وُيضاف .اهـ ."متقنًا

والتهذيـب  .5/853والكاشـف  .58/257وتهذيـب الكمـال  .584والمشتـمل  .6/456والثقـات  .8/23الجـرح  :)انظـر

 .(223والتقريـب  .8/574
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

وعبـد الرحمن بن بِْشر بن  .[375] ُدَحْيم :وعبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقّي 

 د الله بن حكيم األسدّي الحلبّي ـيـالرحمن بن ُعب وعبد .[373النَّْيسابورّي ]الحكم العبدّي 

و ُزْرعة ـن عبد الله أبـرو بـمـوعبـد الرحمن بن ع .[378] (3)ـ اإلمام ابن أخي و ــأخ :رـالكبي

مـال الرحمن بن  وعبـد .[377بصرّي ]ـارك الَعْيشّي البالرحمن ابن الموعبـد .[372ـقّي ]شـدِّ

ـد بـن َساّلم البغـدادّي  (4)[. وعبـد الرحمـن بن مقاتل التُّْسَترّي 375] (2)ُمَحمَّ
وعبـد  .[376] 

                                                           
= 

 .اهــ ."ثقـة" :وقـال َمْسـَلَمة .وذكره ابن حبان فـي )الثقـات( .روى عنه)م د ق( :وجاء في)تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

رينة ـنه قــأن روايـة )م د( عـ :وُيستأنس لذلك؛ ر ـهـار األظـيـتـو االخـهـف .أيًضا "ةـقـث" :قول الَغّسانّي ، والذهبّي  :وُيضاف

 .رح  ـجـوثيق له أيًضا ، وأنه لم ُيذَكر بـت

 .(222. والتقريب8/555. والتهذيب5/854. والكاشف6/475والثقات .8/5الجرح :)انظر

وقال أحمد  ."ال بأس به" :وقال َبقي  ، )د( ، )س( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

  .اهـ. "سألته وكان يفهم الحديث" :وقال أبو حاتم ."ثقة" :بن إسحاق الوزان

  .فاألقرب توثيقه ."ُمسنِد حلب ، الحافظ المحدث اإلمام" :وقال الذهبّي 

 .(225والتقريب  .8/331والتهذيب  .55/133والسير  .6/263والثقات  .68والعلل ، ح .1/316الجرح  :)انظر

ًة(قال النسائي  (2)  :ـ وقال )د( ، )س( :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه( وهو اختيار ابن حجروبه قال َمْسَلمة ؛  ."ال بأس به" :)َمرَّ

 :قول ُمْغَلطاي :وُيضاف .اهـ .ربما خالف :وقال ابن حبان في )ثقاته( .الدارقطنيووثقه  .شيخ :ـ ، وأبو حاتم ؛ وقال ثقة

 .فاألوجه توثيقه ؛ ال جرح وال تعديل "شيخ" :ولفظ ."صحح ابن القطان حديًثا له عند )س("

والتهـذيب  .6/335وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/843والكاشـف  .585والمشـتمل  .6/262والثقـات  .1/362الجـرح  :)انظـر

 .(245والتقـريب  .8/378

 .اهـ ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان .)د( روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .اختيار ابن حجر وهو ."صدوق" :حاتم قال أبو (4)

  .األشبه االختيار وهو؛  "ثقة" :الذهبّي  وقال .ولم ُيذكر بجرح  

 .(215والتقـريب  .8/378والتهـذيب  .5/841والكاشـف  .577والمشـتمل  .6/275والثقـات  .1/353الجـرح  :)انظـر

د بن وريُّ  ُمَحمَّ (5)بن َمْزَيد الَبْيروتّي  والعّباس بن الوليد [.كج465] حاتم الدُّ
وعبد األعلى بن  .[373] 

بن عبد الجبار العّطاُر االِء ـعَ ـُد الَجّباِر بُن الـبـوع.[334] (3)النَّْرِسّي  :اد بن نصر الَبْصِرّي ـمـح

(2) الَبْصِرّي 
رّي ـا الـريـن زكـان بـيـد بن بـميـبـد الحـوع .[لك142/1]  كَّ  .[332] (5)واسطّي السُّ

                                                           
روى  :وجـاء في)تهذيبـه( ."عابـد" :، وزاد الحـافظ واختاره الـذهبّي فـي )الكاشـف( ؛ "صدوق" :، وابن الّطّباع قال أبو حاتم (5)

وكان ثقًة مأموًنـا " :وقال َمْسَلَمة ."صدوق ثقة" :وقال ابن أبي حاتم ."ثقة" :؛ وقال مرة "ليس به بأس" :وقال؛  ، )س( عنه)د(

العجلـّي ، وابـن القطـان،   :ووثقه .ولم ُيغمز .اهـ ."كان من خيار عباد الله من المتقنين في الروايات" :وقال ابن حبان ."فقيًها

 ؛ "ة عابـدثقـ" فالرجـل. ووصفوه بالزهـد والصـالح ؛ "اإلمام الحجة المقرئ الحافظ"والجّيانّي، وقال الذهبّي في)السير(: 

 ."ثقة"على المبالغة ؛ يؤيده جمع ابن أبي حاتم له مع لفظ  "صدوق"وُيحمل لفظ 

وإكمال  .53/475والسير  .5/128والكاشف .517والمشتمل  .6/153والثقات  .8/354والجرح  .345ثقات العجلي  :)انظر

   .(354والتقريـب  .1/525والتهذيـب .5/211وغاية النهاية  .7/335ُمْغَلطاي 

بينما جاء  ."صدوق" :وقال صالح جزرة ، وابن ِخراش .واختيار الحافظوهو أحد َقْوَلّي ابن معين ،  ."ال بأس به" :قال النسائي   (3)

وذكره ابن  ."ثقة" :وقال ابن معين ، وابن قانع ، والدارقطنّي ، وَمْسَلَمة ، والخليلّي  .)خ م د(، وَبقي   :روى عنه :في )التهذيب(

، فُيحمل على قوله "ال بأس به" :أما قول ابن معين وهو اختيار موفق ؛ ."ثقة" :قول الذهبّي  :ويضاف .اهـ)ثقاته(. حبان في 

فال يقوى أمام توثيق من وثقه ، ومن روى عنه ، ومن احتج به ؛  "صدوق" :أما قولهم .؛ وكذا قول النسائّي "ثقة" :اآلخر

ثقة  :لذا قال الخليلي  فتأتلف أقوالهم ؛  ."من الثقات الصادقين" :فيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ويؤيده قول السمعاني

 .متفق عليه

نّي ـطـدارقـؤاالت السلمّي للـس و .6/475اتـقـثـوال .8/35رح ـوالج .423،  216ن ـعيـسؤاالت ابن الُجنَيد البن م :رـظـ)ان

 .8/52ب ـذيـهـتـوال .5/855ف ـوالكاش .1/467اب ـواألنس .55/71داد ـغـخ بـاريـوت .5/312اد ـواإلرش .375

 .(225ب ـريـقـتـوال

)م  :روى عنه :وهو أحد قولّي النسائي ؛ وجاء في )التهذيب( ."ال بأس به" :قال ابن حجر .روى عنه )د( :تفرد ابن عساكر بقوله (2)

كان " :وقال ابن حبان ."ثقة" :وقال النسائّي ، والعجلّي  ."شيخ" :وقال مرة ."صالح الحديث" :وأبو حاتم ؛ وقال ،ت س(

    .؛ والله أعلم ثقة في الحديث ، فهو صالح في دينه ."ثقة" :قول الذهبي :وُيضاف .اهـ ."متقنًا

والتهذيـب  .5/853والكاشـف  .58/257وتهذيـب الكمـال  .584والمشتـمل  .6/456والثقـات  .8/23الجـرح  :)انظـر

 .(223والتقريـب  .8/574
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َبْيدّي الكوفّي  .[567نزيل بغداد ] ،بن جعفر بن يحيى الَبْرَمكِّي البصرّي ا  :وعبد الله بن سالم الزُّ

(3)المفلوج
وعبد الله بن  .[565] بن سعيد بن ُحصين األشـج الكِنْدّي الكوفّي اوعبدالله  .[555] 

ّباح الهاشمي البصرّي  (2)وعبد الله بن عامر بن ُزرارة الحضرمّي الكوفّي  .[551] الصَّ
 وعبد .[561] 

د  .[568اإلمام ] ،الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل بن َبْهرام الّداِرمّي  وعبد الله بن عمر ابن ُمَحمَّ

                                                           
= 

مشقيُّ في )تـروى عنه أبو ُزْرَعة ال :حجر الوليد ه على ـيـمل فـنكر ، فالحـر المـا الخبـأم .اهـ .ةـقـان ثـك :الـه( ، وقـخـاريـدِّ

 .ه ُيدلِّس ويسّوي ، خاصة حديث األوزاعّي ـإنـ؛ ف

  .(524وطبقات المدلسين .4/17واللسان .3/815والميزان .335وسؤاالت اآلُجّرّي  .1/242)انظر: الجرح

وجاء في  ."صدوق يخطئ" :وقال الحافظ؛ "كثير الخطأ ومحله الصدق"وقال أبو حاتم:  ."صدوق" زرعة: قال أبو (5)

 :وقال الحاكم ."مستقيم الحديث"وقال ابن حبان:  ."ثقة" :قال النسائّي  .، والرازيان )د كن ق( :روى عنه :)التهذيب(

. أما تخطئته ، فمعارضة بقول ابن حبان ؛ فإنه حكم سبر "ثقة" :: قول الخليلّي، والذهبّي وُيضاف .اهـ ."محدث كبير"

له ووثقه ؛ وأما الصدق فُمتجه إلى العدالة  .واستقراء    .فاالختيار األوجه التوثيق ؛ومقاَبلة بإطالق تعديل من عدَّ

 .1/585والتهــذيب  .5/143والكاشــف  .513والمشــتمل  .3/746واإلرشــاد  .6/218والثقــات  .1/36الجـرح  :)انظر

  .(356والتقـريب 

فة، فقد تفرد بها سيَّما أنه لم ُيذَكر بجرح؛ أما المخالبل مطلق التوثيق هو ظاهر أقوال النقاد ،  ."ثقة ربما خالف" :قال ابن حجر (3)

ة ؛ ـفـالـخـأ والمـطـة الخـلـة ُتنبئ عن قـغـو صيـهـراده ، فـه من أفـضالً عن أنـهو فـف ."أـطـا أخـربم" :الـقـابن حبان؛ ف

ٍ  ؛ والله أعلمـيكـف   .ون يسيًرا غير قادح 

والتهـذيب  .5/118والكاشـف  .3/438والميـزان  .316، 6/317والثقـات  .3373، ح4/542مسـند أبي يعلـى  :ظر)ان

   .(274والتقـريب  .1/336

وقال ابن حبـان فـي  .)م د ق( ، وَبِقي  بن َمْخَلد :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .؛ وهو اختيار ابن حجر "صدوق" :قال أبو حاتم (2)

 .وهو االختيار األوجه ."ثقة" :قول أبي يعلى ، والذهبي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح .اهـ ."مستقيم الحديث" :)الثقات(

 .1/375والتهــذيب  .5/184والكاشـف  .6/211والثقــات  .1/532والجـرح  .7237، ح52/255مسـند أبــي يعَلـى  :)انظـر

 .(275والتقريب 

ُروِجّي ] ؤاسّي السَّ ف الرُّ ر ابن ُحسام البصرّي  .[331الرحيم بن ُمَطرِّ  (5)وعبـدالسالم بن ُمَطهِّ

 (2)بن يوُسف الَبّكائّي  دالعزيز بن يحيىوعب .[354] (3)د العزيـز بن الخطـاب الكوفّي وعب .[358]

وعبـد الله بن  .[337] الِمصـرّي  وعبـد الغـني بن أبي عقيل ِرفاعـة بن عبد الملك .[352]

ِه بُن األَْصَبغ ]. [571ة ]بِْدَعـ :إسـحاق الجوهـري البصـرّي  = َعبـُدالملـِك بُن  كجأ157وَعبـُد اللَّ

(5)سعيد الُقُهْستانّي  بن الَجـّراح بند الله وعب.[كجب 157 (4)األَْصَبِغ الَبْعَلَبِكّي 
وعبـد الله  .[566] 

                                                           
 .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .)خ د( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .؛ واختاره ابن حجر "صدوق" :تفـرد أبو حاتم بقوله (5)

 .؛ والله أعلم وهو األظهر؛  "ثقة" :وقول الدارقطنّي ، والذهبّي  ."كان ضابًطا ، رأيت ابن معين عنده" :: قول أبي داودوُيضاف

ّي  :)انظر  .57/428والسير  .5/812والكاشـف  .342. وسؤاالت الحاكم 46. وسؤاالت الَبْرقـانّي 3/525سؤاالت اآلُجـرِّ

   .(211والتقـريب  .8/231والتهـذيب 

 .ووثقه عمرو بن علّي ]الفاّلس[ .الرازّيان :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر ."صدوق" :تفـرد أبو حاتم بقوله (3)

ّي  ."ثقة صدوق" :: قول يعقوب بن شيبةوفاَته .اهـ  :قلت ألبي داود ُيحدِّث عن عبد العزيز بن خطاب ؟ فقال" :وقـول اآلُجرِّ

  .والله أعلم وهو االختيار األظهر ؛؛  "ثقة" :قول الذهبّي  ويضاف ."ما ناله ؟ !

ّي  :)انظـر  .57/431والسـير  .5/811والكاشـف  .56/538وتهـذيب الكمال  .1/265والجـرح  .5/514سؤاالت اآلُجـرِّ

   .(218والتقـريب  .8/221والتهـذيب 

 ."ثقـة" :وقـالبقي  ابن َمْخَلـد ، و)د(  :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."ربما وِهم" :. وزاد ابن حجر"صدوق" :قال أبو حاتم (2)

 وذكـره الُعَقْيلـّي فـي .وبـاألخير قـال ابـن عـدّي  .اهــ ."ال بـأس بروايتـه" :وقال ابـن الحـذاء .وذكره ابن حبان في )الثقات(

ال ")إكرام ذي الشيبة( ؛ بأنـه  :وتعقبه البخاري في حديث ."ذكره ابن الجارود في كتاب الضعفاء" :وقال ُمْغَلطاي .)الضعفاء(

ل الذ ."ُيتابع عليه و ـوهـ ."ةـقــث" :ه فـي )الكاشـف( لفـظـيـلـق عـلـوأط .ادهـنـر في إسـهبي تبعته ضعف راو  آخلكن حمَّ

 يد الحمل فيه على غيره ؟ !ـث وحـديـرده في حـفـه تـنـط مـل َيحـثم ه .األشبه

ّي ـس :رـظـ)ان  .1/5527والكامــل  .6/257والثقـات   .2/37فاء الُعَقْيلـّي ـوضعـ .1/477والجــرح  .3/385ؤاالت اآلُجـرِّ

والتهــذيب  .6/375اي ـطـــال ُمْغلَ ـوإكمــ .5/815ف ـاشــكـوال .3/826زان ـيـــوالم .56/351ال ـمـــب الكـهـذيــوت

  .(215والتقريب  .8/283

ي  ، عن أبي  ....(، عن عبد الله ، عن الوليد ، عن غير األوزاعي  414روى في )الزهد ، ح .ليس من رجال )التقريب( (4) وروى اآلُجر 

وزاد ابن  ."عن الوليد بن مسلم بخبر منكر" :قال الذهبّي  ....:داود ، عن عبد الملك ، عن الوليد بن مسلم ، عن األوزاعي
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

َبْيدّي الكوفّي  .[567نزيل بغداد ] ،بن جعفر بن يحيى الَبْرَمكِّي البصرّي ا  :وعبد الله بن سالم الزُّ

(3)المفلوج
وعبد الله بن  .[565] بن سعيد بن ُحصين األشـج الكِنْدّي الكوفّي اوعبدالله  .[555] 

ّباح الهاشمي البصرّي  (2)وعبد الله بن عامر بن ُزرارة الحضرمّي الكوفّي  .[551] الصَّ
 وعبد .[561] 

د  .[568اإلمام ] ،الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل بن َبْهرام الّداِرمّي  وعبد الله بن عمر ابن ُمَحمَّ

                                                           
= 

مشقيُّ في )تـروى عنه أبو ُزْرَعة ال :حجر الوليد ه على ـيـمل فـنكر ، فالحـر المـا الخبـأم .اهـ .ةـقـان ثـك :الـه( ، وقـخـاريـدِّ

 .ه ُيدلِّس ويسّوي ، خاصة حديث األوزاعّي ـإنـ؛ ف

  .(524وطبقات المدلسين .4/17واللسان .3/815والميزان .335وسؤاالت اآلُجّرّي  .1/242)انظر: الجرح

وجاء في  ."صدوق يخطئ" :وقال الحافظ؛ "كثير الخطأ ومحله الصدق"وقال أبو حاتم:  ."صدوق" زرعة: قال أبو (5)

 :وقال الحاكم ."مستقيم الحديث"وقال ابن حبان:  ."ثقة" :قال النسائّي  .، والرازيان )د كن ق( :روى عنه :)التهذيب(

. أما تخطئته ، فمعارضة بقول ابن حبان ؛ فإنه حكم سبر "ثقة" :: قول الخليلّي، والذهبّي وُيضاف .اهـ ."محدث كبير"

له ووثقه ؛ وأما الصدق فُمتجه إلى العدالة  .واستقراء    .فاالختيار األوجه التوثيق ؛ومقاَبلة بإطالق تعديل من عدَّ

 .1/585والتهــذيب  .5/143والكاشــف  .513والمشــتمل  .3/746واإلرشــاد  .6/218والثقــات  .1/36الجـرح  :)انظر

  .(356والتقـريب 

فة، فقد تفرد بها سيَّما أنه لم ُيذَكر بجرح؛ أما المخالبل مطلق التوثيق هو ظاهر أقوال النقاد ،  ."ثقة ربما خالف" :قال ابن حجر (3)

ة ؛ ـفـالـخـأ والمـطـة الخـلـة ُتنبئ عن قـغـو صيـهـراده ، فـه من أفـضالً عن أنـهو فـف ."أـطـا أخـربم" :الـقـابن حبان؛ ف

ٍ  ؛ والله أعلمـيكـف   .ون يسيًرا غير قادح 

والتهـذيب  .5/118والكاشـف  .3/438والميـزان  .316، 6/317والثقـات  .3373، ح4/542مسـند أبي يعلـى  :ظر)ان

   .(274والتقـريب  .1/336

وقال ابن حبـان فـي  .)م د ق( ، وَبِقي  بن َمْخَلد :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .؛ وهو اختيار ابن حجر "صدوق" :قال أبو حاتم (2)

 .وهو االختيار األوجه ."ثقة" :قول أبي يعلى ، والذهبي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح .اهـ ."مستقيم الحديث" :)الثقات(

 .1/375والتهــذيب  .5/184والكاشـف  .6/211والثقــات  .1/532والجـرح  .7237، ح52/255مسـند أبــي يعَلـى  :)انظـر

 .(275والتقريب 

ُروِجّي ] ؤاسّي السَّ ف الرُّ ر ابن ُحسام البصرّي  .[331الرحيم بن ُمَطرِّ  (5)وعبـدالسالم بن ُمَطهِّ

 (2)بن يوُسف الَبّكائّي  دالعزيز بن يحيىوعب .[354] (3)د العزيـز بن الخطـاب الكوفّي وعب .[358]

وعبـد الله بن  .[337] الِمصـرّي  وعبـد الغـني بن أبي عقيل ِرفاعـة بن عبد الملك .[352]

ِه بُن األَْصَبغ ]. [571ة ]بِْدَعـ :إسـحاق الجوهـري البصـرّي  = َعبـُدالملـِك بُن  كجأ157وَعبـُد اللَّ

(5)سعيد الُقُهْستانّي  بن الَجـّراح بند الله وعب.[كجب 157 (4)األَْصَبِغ الَبْعَلَبِكّي 
وعبـد الله  .[566] 

                                                           
 .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .)خ د( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .؛ واختاره ابن حجر "صدوق" :تفـرد أبو حاتم بقوله (5)

 .؛ والله أعلم وهو األظهر؛  "ثقة" :وقول الدارقطنّي ، والذهبّي  ."كان ضابًطا ، رأيت ابن معين عنده" :: قول أبي داودوُيضاف

ّي  :)انظر  .57/428والسير  .5/812والكاشـف  .342. وسؤاالت الحاكم 46. وسؤاالت الَبْرقـانّي 3/525سؤاالت اآلُجـرِّ

   .(211والتقـريب  .8/231والتهـذيب 

 .ووثقه عمرو بن علّي ]الفاّلس[ .الرازّيان :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر ."صدوق" :تفـرد أبو حاتم بقوله (3)

ّي  ."ثقة صدوق" :: قول يعقوب بن شيبةوفاَته .اهـ  :قلت ألبي داود ُيحدِّث عن عبد العزيز بن خطاب ؟ فقال" :وقـول اآلُجرِّ

  .والله أعلم وهو االختيار األظهر ؛؛  "ثقة" :قول الذهبّي  ويضاف ."ما ناله ؟ !

ّي  :)انظـر  .57/431والسـير  .5/811والكاشـف  .56/538وتهـذيب الكمال  .1/265والجـرح  .5/514سؤاالت اآلُجـرِّ

   .(218والتقـريب  .8/221والتهـذيب 

 ."ثقـة" :وقـالبقي  ابن َمْخَلـد ، و)د(  :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."ربما وِهم" :. وزاد ابن حجر"صدوق" :قال أبو حاتم (2)

 وذكـره الُعَقْيلـّي فـي .وبـاألخير قـال ابـن عـدّي  .اهــ ."ال بـأس بروايتـه" :وقال ابـن الحـذاء .وذكره ابن حبان في )الثقات(

ال ")إكرام ذي الشيبة( ؛ بأنـه  :وتعقبه البخاري في حديث ."ذكره ابن الجارود في كتاب الضعفاء" :وقال ُمْغَلطاي .)الضعفاء(

ل الذ ."ُيتابع عليه و ـوهـ ."ةـقــث" :ه فـي )الكاشـف( لفـظـيـلـق عـلـوأط .ادهـنـر في إسـهبي تبعته ضعف راو  آخلكن حمَّ

 يد الحمل فيه على غيره ؟ !ـث وحـديـرده في حـفـه تـنـط مـل َيحـثم ه .األشبه

ّي ـس :رـظـ)ان  .1/5527والكامــل  .6/257والثقـات   .2/37فاء الُعَقْيلـّي ـوضعـ .1/477والجــرح  .3/385ؤاالت اآلُجـرِّ

والتهــذيب  .6/375اي ـطـــال ُمْغلَ ـوإكمــ .5/815ف ـاشــكـوال .3/826زان ـيـــوالم .56/351ال ـمـــب الكـهـذيــوت

  .(215والتقريب  .8/283

ي  ، عن أبي  ....(، عن عبد الله ، عن الوليد ، عن غير األوزاعي  414روى في )الزهد ، ح .ليس من رجال )التقريب( (4) وروى اآلُجر 

وزاد ابن  ."عن الوليد بن مسلم بخبر منكر" :قال الذهبّي  ....:داود ، عن عبد الملك ، عن الوليد بن مسلم ، عن األوزاعي
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ِه بُن األَْصـَبغ وعبد  .[357] وعبد الملك بن شعيب بن الليث الَفْهِمّي الِمصرّي  .األَْصَبِغ = َعبُد اللَّ

 .[355وعبد الوهاب بن ـ عبد ـ الحكم الوّراق البغدادّي ] .[338] (5)الواحد بن ِغَياث البصرّي 

مشقّي  (3)وعبد الوهاب بن عبد الرحيم األشجعي الَجْوَبـرّي الدِّ
وعبد الوهاب ابن َنْجَدة  .[335] 

يِصّي  .[337] الَحْوطّي  ّفار  .[335] (2)وَعْبدة بن سليمان الَمروزّي الِمصِّ وَعْبَدُة ابن عبد الله الصَّ

ْهرّي  .وَعّبود = أحمد بن عبد الواحد .[336الُخزاعّي ] وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزُّ

رَ  .[555البغدادّي] ِه بُن َسِعْيِد بن َيْحَيى الَيْشُكِريُّ السَّ وعبيد الله بن عمر  .[كج135] ْخِسيُّ وُعَبْيُد اللَّ

د بن حـيـبـوع .[557] رّي ـواريـقَ ـال َمْيسرةابن   .[377ابن عائشة ] :ص العيشيـفـد الله بن ُمَحمَّ

 الَخّياط الُخْلَقانّي  ان بن صالح بن سعيدـثمـوع .[556اذ الَعنَْبرّي ]ـعـوعبيد الله بن معاذ ابن م

                                                           
 .روى عنه )د( ، وَبِقي   :وجاء في )التهذيب( ."صاحب حديث" :؛ وزاد الذهبي واختاره ابن حجر ."صدوق" :قال أبو زرعة (5)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :وقال الخطيب ."ال بأس به" :وقال صالح جزرة

د بن األخضر، في )مشيخة البغوّي( ونقل  فاألليق بحاله التوثيقولم ُيذكر بجرح  ؛  ."كان ثقة" :ُمْغَلطاي قول حافظ العراق أبي ُمَحمَّ

  .والله أعلم ؛

والتهـذيب  .6/281ُمْغـَلطاي  وإكمـال .5/872والكاشـف  .55/1وتاريـخ بغـداد  .6/438والثقـات  .8/32الجـرح  :)انظر

   .(287والتقـريب  .8/426

  .ووثقة الذهبي .وذكره ابن حبان في )ثقاته( .)د( :روى عنه ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

   .(286والتقريب .8/445والتهذيب .5/874والكاشف .6/455الثقات :)انظر

وقال  .الّداَرُقْطنّي  ووثقه .، وأبو حاتم روى عنه )د( :ه(ـبـذيـهـفي )تاء ـوج ؛ ظـافـاره الحـتـواخ ."صدوق" :اتمـو حـال أبـق (2)

 ."ُوثِّق" :وقال الذهبّي  .واألخير ، حكُم سبر  واستقراء .اهـ ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان ."أحاديثه معروفة" :البخاري

  .فتوثيقه أظهر

َلمـّي  .6/427والثقـات  .8/65الجـرح  :)انظر  .6/265وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/877. والكاشـف 388وسؤاالت السُّ

 .(285والتقـريب  .8/415والتهـذيب 

(5)بن أبان الُجعفّي 
 :وعبـد الله بن عمرو بن أبي الحجاج َمْيَسرة الِمنَْقرّي  .[563] (3)ُمْشُكداَنة :

د ابن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفّي ] .[562] "ُرمي بالَقَدر" ؛الُمقَعد  .[574وعبـد الله بن ُمَحمَّ

د بن إسحاق األْذَرمّي الَمْوِصلّي  ـد بن أسماء بن  .[578] وعبد الله بن ُمَحمَّ وعبـد الله بن ُمَحمَّ

د بن أبي األسود ُحميد البصرّي ] .[575] َبعّي البصرّي عبيد الضُّ  وعبد  .[573وعبد الله ابن ُمَحمَّ

د َبْيدّي بن سالم ا الله ابن ُمَحمَّ د بن عبد الرحمن ابن = عبد الله بن سالم الزُّ . وعبد الله بن ُمَحمَّ

ْهرّي البصرّي  د ابن علّي بن ُنَفيل النَُّفْيلي الَحّرانّي  .[577] (2)الِمْسَور الزُّ  .[572] وعبد الله بن ُمَحمَّ

ّي اوعبد الله  د بن عمرو بن الَجّراح الَغزِّ د بن يحيى  ./أ[564] بن ُمَحمَّ وعبد الله بن ُمَحمَّ

عبد الله و .[577وعبـد الله بن َمْسَلَمة بن َقْعنَب الَقْعنَبّي البصرّي ] .[576الضعيف ] :الطََّرُسوسّي 

. [567معاوية الُجَمحّي البصرّي ] وعبد الله بن .[557بن ُمطيع بن راشد النَّْيسابورّي البغدادّي ]

وَعبُد الملِك بُن  ./ب[564] (4)ليس من شيوخه ؛نزيل مصر ،وعبد الله بن يوسف الدمشقّي التِّنِِّسّي 

                                                           
وذكره ابن حبان في  .، والرازيان )م د( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."فيه تشيع" :وزاد ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

وقال الذهبي في  ."ثقة" :عن أحمد ، الُعَقيليوعن  ."وذكره ابن خلفون في )الثقات( .وروى عنه َبِقي   .اهـ .)الثقات(

  .أما تشيعه فلم يضره ؛ فقد روى عنه أئمة ؛ وهو األليق بحاله ؛ "ثقة" :بينما اختياره األخير ."صدوق" :)الميزان(

 .55/511والسير .5/176والكاشف  .3/488والميزان .6/216والثقات .1/555والجرح .3/365ضعفاء الُعَقيلي :)انظر

   .(254والتقريب .1/223والتهذيب .6/65وإكمال ُمغَلطاي

 .حبة المسك ، أو وعاؤه ؛ لقبَّه به الفضل بن ُدَكْين ، لتلبُّسه وتطيبه :لقب فارسّي ، معناه (3)

   .("َشْكَدنَ " :؛ مادة 5/311وتـاج العروس .3/86األنسـاب للسمعاني  :)انظر

وزاد ه النسائي ، ووثق .( ، وأبو حاتم4)م  :روى عنه :بينما جاء في )التهذيب( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :أبو حاتم قال (2)

 .والله أعلم فاألظهر توثيقه ؛ .ثم لم ُيذكر بجرح .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."قليل الخطأ": الدارقطنّي 

والتقـريب  .8/55. والتهـذيب 6/577وإكمـال ُمْغـَلطاي  .587والمشـتمل  .6/283والثقـات  .1/582الجـرح  :)انظـر

235). 

  ./ب[ ، مع تعليق المحقق564الحاشية على تسمية شيوخ أبي داود للغّسانّي ] :انظر (4)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ِه بُن األَْصـَبغ وعبد  .[357] وعبد الملك بن شعيب بن الليث الَفْهِمّي الِمصرّي  .األَْصَبِغ = َعبُد اللَّ

 .[355وعبد الوهاب بن ـ عبد ـ الحكم الوّراق البغدادّي ] .[338] (5)الواحد بن ِغَياث البصرّي 

مشقّي  (3)وعبد الوهاب بن عبد الرحيم األشجعي الَجْوَبـرّي الدِّ
وعبد الوهاب ابن َنْجَدة  .[335] 

يِصّي  .[337] الَحْوطّي  ّفار  .[335] (2)وَعْبدة بن سليمان الَمروزّي الِمصِّ وَعْبَدُة ابن عبد الله الصَّ

ْهرّي  .وَعّبود = أحمد بن عبد الواحد .[336الُخزاعّي ] وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزُّ

رَ  .[555البغدادّي] ِه بُن َسِعْيِد بن َيْحَيى الَيْشُكِريُّ السَّ وعبيد الله بن عمر  .[كج135] ْخِسيُّ وُعَبْيُد اللَّ

د بن حـيـبـوع .[557] رّي ـواريـقَ ـال َمْيسرةابن   .[377ابن عائشة ] :ص العيشيـفـد الله بن ُمَحمَّ

 الَخّياط الُخْلَقانّي  ان بن صالح بن سعيدـثمـوع .[556اذ الَعنَْبرّي ]ـعـوعبيد الله بن معاذ ابن م

                                                           
 .روى عنه )د( ، وَبِقي   :وجاء في )التهذيب( ."صاحب حديث" :؛ وزاد الذهبي واختاره ابن حجر ."صدوق" :قال أبو زرعة (5)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :وقال الخطيب ."ال بأس به" :وقال صالح جزرة

د بن األخضر، في )مشيخة البغوّي( ونقل  فاألليق بحاله التوثيقولم ُيذكر بجرح  ؛  ."كان ثقة" :ُمْغَلطاي قول حافظ العراق أبي ُمَحمَّ

  .والله أعلم ؛

والتهـذيب  .6/281ُمْغـَلطاي  وإكمـال .5/872والكاشـف  .55/1وتاريـخ بغـداد  .6/438والثقـات  .8/32الجـرح  :)انظر

   .(287والتقـريب  .8/426

  .ووثقة الذهبي .وذكره ابن حبان في )ثقاته( .)د( :روى عنه ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

   .(286والتقريب .8/445والتهذيب .5/874والكاشف .6/455الثقات :)انظر

وقال  .الّداَرُقْطنّي  ووثقه .، وأبو حاتم روى عنه )د( :ه(ـبـذيـهـفي )تاء ـوج ؛ ظـافـاره الحـتـواخ ."صدوق" :اتمـو حـال أبـق (2)

 ."ُوثِّق" :وقال الذهبّي  .واألخير ، حكُم سبر  واستقراء .اهـ ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان ."أحاديثه معروفة" :البخاري

  .فتوثيقه أظهر

َلمـّي  .6/427والثقـات  .8/65الجـرح  :)انظر  .6/265وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/877. والكاشـف 388وسؤاالت السُّ

 .(285والتقـريب  .8/415والتهـذيب 

(5)بن أبان الُجعفّي 
 :وعبـد الله بن عمرو بن أبي الحجاج َمْيَسرة الِمنَْقرّي  .[563] (3)ُمْشُكداَنة :

د ابن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفّي ] .[562] "ُرمي بالَقَدر" ؛الُمقَعد  .[574وعبـد الله بن ُمَحمَّ

د بن إسحاق األْذَرمّي الَمْوِصلّي  ـد بن أسماء بن  .[578] وعبد الله بن ُمَحمَّ وعبـد الله بن ُمَحمَّ

د بن أبي األسود ُحميد البصرّي ] .[575] َبعّي البصرّي عبيد الضُّ  وعبد  .[573وعبد الله ابن ُمَحمَّ

د َبْيدّي بن سالم ا الله ابن ُمَحمَّ د بن عبد الرحمن ابن = عبد الله بن سالم الزُّ . وعبد الله بن ُمَحمَّ

ْهرّي البصرّي  د ابن علّي بن ُنَفيل النَُّفْيلي الَحّرانّي  .[577] (2)الِمْسَور الزُّ  .[572] وعبد الله بن ُمَحمَّ

ّي اوعبد الله  د بن عمرو بن الَجّراح الَغزِّ د بن يحيى  ./أ[564] بن ُمَحمَّ وعبد الله بن ُمَحمَّ

عبد الله و .[577وعبـد الله بن َمْسَلَمة بن َقْعنَب الَقْعنَبّي البصرّي ] .[576الضعيف ] :الطََّرُسوسّي 

. [567معاوية الُجَمحّي البصرّي ] وعبد الله بن .[557بن ُمطيع بن راشد النَّْيسابورّي البغدادّي ]

وَعبُد الملِك بُن  ./ب[564] (4)ليس من شيوخه ؛نزيل مصر ،وعبد الله بن يوسف الدمشقّي التِّنِِّسّي 

                                                           
وذكره ابن حبان في  .، والرازيان )م د( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."فيه تشيع" :وزاد ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

وقال الذهبي في  ."ثقة" :عن أحمد ، الُعَقيليوعن  ."وذكره ابن خلفون في )الثقات( .وروى عنه َبِقي   .اهـ .)الثقات(

  .أما تشيعه فلم يضره ؛ فقد روى عنه أئمة ؛ وهو األليق بحاله ؛ "ثقة" :بينما اختياره األخير ."صدوق" :)الميزان(

 .55/511والسير .5/176والكاشف  .3/488والميزان .6/216والثقات .1/555والجرح .3/365ضعفاء الُعَقيلي :)انظر

   .(254والتقريب .1/223والتهذيب .6/65وإكمال ُمغَلطاي

 .حبة المسك ، أو وعاؤه ؛ لقبَّه به الفضل بن ُدَكْين ، لتلبُّسه وتطيبه :لقب فارسّي ، معناه (3)

   .("َشْكَدنَ " :؛ مادة 5/311وتـاج العروس .3/86األنسـاب للسمعاني  :)انظر

وزاد ه النسائي ، ووثق .( ، وأبو حاتم4)م  :روى عنه :بينما جاء في )التهذيب( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :أبو حاتم قال (2)

 .والله أعلم فاألظهر توثيقه ؛ .ثم لم ُيذكر بجرح .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."قليل الخطأ": الدارقطنّي 

والتقـريب  .8/55. والتهـذيب 6/577وإكمـال ُمْغـَلطاي  .587والمشـتمل  .6/283والثقـات  .1/582الجـرح  :)انظـر

235). 

  ./ب[ ، مع تعليق المحقق564الحاشية على تسمية شيوخ أبي داود للغّسانّي ] :انظر (4)



340

د بن علي بن وعلي  .[317] ابن المدينّي  :وعلّي ابن عبد الله بن جعفر الَمِدينّي  .[313] بن ُمَحمَّ

يِصّي  مسلم بن  :صوابه 455مكرر  316وعلي بن مسلم بن حاتم ] .[315] أبي الَمضاء الِمصِّ

وعلّي بن أبي الَمضاء = علي بن  .[317وعلّي بن ُمْسلِم بن سعيد الّطْوسّي البغدادّي ] .[حاتم

وَعّمار بن خالد بن  .[312وعلّي بن نصر بن علي ابن نصر الَجْهَضمّي الصغير ] .محمد بن علي

اِر بن راشد الَكاَلِعيُّ الَبّراُد الِحْمِصيُّ  .[378يزيد التَّّمار الواِسطّي ]  .[لك141/7] (3) وِعْمَراُن بُن َبكَّ

مكرر  321وعمر بن الحسن بن إبراهيم ] .[377] وِعمران بن َمْيَسَرة الِمنَْقرّي الَبْصرّي األََدِمّي 

د بن الحسين بن إبراهيم بن الُحرّ  :صوابه  275 غير[ :ُمَحمَّ وعمـر بن الَخّطاب  .ابن إْشكاب الصَّ

ِجْستانّي الُقَشْيرّي  ّيارّي الّصّفار البصرّي  .[323] (2)األهوازّي  ،السِّ  .[328] (4)وعمر ابن يزيد السَّ

                                                           
= 

 ."ثقة" :وقال النسائّي  .، والراِزّيان)د سي( :روى عنه :؛ وجاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

فاألظهر  ."اإلمام الحجة" :الذهبّي  وقال .اهـ ."محدث أهل الرملة وحافظهم" :وقال الحاكم .وذكره ابن حبان في )الثقات(

 .والله أعلم ؛ "ثقة"أنه 

   .(473. والتقريب 7/235. والتهذيب 53/345. والسير 552. والمشتمل 6/471. والثقات 8/565)انظر: الجرح 

  .( على رواية )د( عنه556مشتمل نص ابن عساكر في )ال (3)

 في حاشية وورد .اهـ. "مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان .روى عنه )د( :)تهذيبه( اء فيـ. وج"صدوق" :قال ابن حجر (2)

 :ذهبّي ـال الـوق ."ثقة ، لم يتكلم فيه أحد" :وقال الهيثمّي  ."وغيره ه هوـقـووث ، روى عنه البزار" )شيوخ أبي داود(:

 .؛ والله أعلمةـقـه ثـر أنـهـاألظـف ."افظـالح"

   .(453والتقريب .7/445والتهذيب .4/45ومجمع الزوائد .6/447الثقات :)انظر

 :وقال ابن حبان ."كما ُتحب صدوق" :؛ وقالوبقي  ، وصاعقة  ، روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (4)

نقله عنه  "ثقة فقيه" :قول ُدَحْيم :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ ."ال بأس به" :وقال الدارقطنّي  ."مستقيم الحديث"

  .؛ والله أعلم فتؤول أقوالهم إلى أنه ثقةواعتبار الذهبّي قول صاعقة توثيًقا له.  .الَفَسوّي 

لمـّي  .6/448والثقـات  .3/258)انظـر: المعـرفة والتاريخ   .6/555وإكمال ُمْغـَلطاي  .2/325والميـزان  .335وسؤاالت السُّ

 .(456والتقـريب  .7/171والتهـذيب 

د بن  .[345] (5)إبراهيم بن أبي َشْيَبةوعثمان بن ُمَحمَّ
ّي البصرّي  .[348]  وعقبة بن ُمْكَرم الَعمِّ

َي الَقّطان البغدادّي ] .[375] وعلّي بن الجعد بن عبيد الَجْوَهرّي  .[385وعلّي بن بحر بن َبرِّ

ابن أبي عيسى النيسابورّي  :وعلّي بن الحسن بن موسى الهاللّي الّداربِِجْرِدّي  [.315] البغدادّي 

وعلـّي  .[311] (3)ابن إْشكاب :ن الُحّر العاِمرّي ـم ابـيـراهـن إبـن بـن الحسيـلّي بـوع .[387]

ْرَهمّي  ْملّي  .[314] (2)البصرّي  بن الحسين بن مَطـر الدِّ  (5)وعلّي بن سهل بن قاِدم النَّسائّي الرَّ

                                                           
فال تضر لقلتها؛ غايتها أحاديث تفرد بها؛ عذره فيها أما أوهامه  أكثر عنه )خ م د( ؛ ."ثقة حافظ شهير وله أوهام" :قال ابن حجر (5)

.. ، وقد يغلط ؛ وقد اعتمده .:ودفع عنه الذهبّي ، فقال ."عها الخطيب ، وبين عذره فيهاتتب" :الحافظ في )الُهدى( ؛ فقال

ال ريب أنه كان  :وقال في )السير( .اهـ .ما علمُت إال خيًرا وأثنى عليه :الشيخان في )صحيحيهما( ، وُسئل عنه أحمد ، فقال

  .، أغضبا أحمد لتحديثه بهما تفرد في سعة علمه بخبرين ُمنَْكَرينحافًظا متقنًا ، 

والسنن الكبرى  .235وثقات العجلي  .8/578والجرح  .384، 2/47،   5/115علل أحمد برواية عبد الله  :رـظـ)ان

والتقـريب  .7/545والتهـذيب  .55/515والسير  .2/21والميزان  .55/362وتاريخ بغداد .5517، ح5/875للنسائي

   .(441وُهـَدى الساري  .268

وقـال  ."ال بأس به" :قال النسائّي  .وأبو حاتم )د ق(،: روى عنه :؛ وجاء في )تهذيبه(واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

وقـال  ."ثقـة" :النسائّي ]مرًة[ ، والَغّسانّي  وقال .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( .ووثقه َمْسَلَمة ."صدوق ثقة" :ابن أبي حاتم

  .فتوثقيه أظهر؛  "متقن" :الذهبّي 

والتهـــذيب  .53/213والســـير  .5/358وإكمــال ُمْغَلطــاي  .557والمشـــتمل  .6/473والثقـــات  .8/575الجـــرح  :)انظــر

 .(477والتقـريب  .7/273

 :وقال مرة ."ثقة" :وقال،  أبو حاتم ، )د( ، )س( :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره الحافظ  ."صدوق" :قال أبو حاتم (2)

ح .اهـ ."ثقة" :وقال َمْسَلَمة ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان  ."ال بأس به"  ."ثقة" :قول الَجّياني :وُيضاف .ولم ُبجرَّ

 .والله أعلم ؛ فتأتلف أقوالهم على توثيقهعلى المبالغة ؛  "صدوق"واعتماد الذهبّي توثيق النسائّي ، وُيحمل لفظ 

والتهـذيب  .3/26والكاشـف  .5/278وإكمـال ُمْغـَلطاي  .557والمشـتمل  .6/472والثقـات  .8/575الجـرح  :)انظـر

   .(477والتقـريب  .7/277
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بن علي بن وعلي  .[317] ابن المدينّي  :وعلّي ابن عبد الله بن جعفر الَمِدينّي  .[313] بن ُمَحمَّ

يِصّي  مسلم بن  :صوابه 455مكرر  316وعلي بن مسلم بن حاتم ] .[315] أبي الَمضاء الِمصِّ

وعلّي بن أبي الَمضاء = علي بن  .[317وعلّي بن ُمْسلِم بن سعيد الّطْوسّي البغدادّي ] .[حاتم

وَعّمار بن خالد بن  .[312وعلّي بن نصر بن علي ابن نصر الَجْهَضمّي الصغير ] .محمد بن علي

اِر بن راشد الَكاَلِعيُّ الَبّراُد الِحْمِصيُّ  .[378يزيد التَّّمار الواِسطّي ]  .[لك141/7] (3) وِعْمَراُن بُن َبكَّ

مكرر  321وعمر بن الحسن بن إبراهيم ] .[377] وِعمران بن َمْيَسَرة الِمنَْقرّي الَبْصرّي األََدِمّي 

د بن الحسين بن إبراهيم بن الُحرّ  :صوابه  275 غير[ :ُمَحمَّ وعمـر بن الَخّطاب  .ابن إْشكاب الصَّ

ِجْستانّي الُقَشْيرّي  ّيارّي الّصّفار البصرّي  .[323] (2)األهوازّي  ،السِّ  .[328] (4)وعمر ابن يزيد السَّ

                                                           
= 

 ."ثقة" :وقال النسائّي  .، والراِزّيان)د سي( :روى عنه :؛ وجاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

فاألظهر  ."اإلمام الحجة" :الذهبّي  وقال .اهـ ."محدث أهل الرملة وحافظهم" :وقال الحاكم .وذكره ابن حبان في )الثقات(

 .والله أعلم ؛ "ثقة"أنه 

   .(473. والتقريب 7/235. والتهذيب 53/345. والسير 552. والمشتمل 6/471. والثقات 8/565)انظر: الجرح 

  .( على رواية )د( عنه556مشتمل نص ابن عساكر في )ال (3)

 في حاشية وورد .اهـ. "مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان .روى عنه )د( :)تهذيبه( اء فيـ. وج"صدوق" :قال ابن حجر (2)

 :ذهبّي ـال الـوق ."ثقة ، لم يتكلم فيه أحد" :وقال الهيثمّي  ."وغيره ه هوـقـووث ، روى عنه البزار" )شيوخ أبي داود(:

 .؛ والله أعلمةـقـه ثـر أنـهـاألظـف ."افظـالح"

   .(453والتقريب .7/445والتهذيب .4/45ومجمع الزوائد .6/447الثقات :)انظر

 :وقال ابن حبان ."كما ُتحب صدوق" :؛ وقالوبقي  ، وصاعقة  ، روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (4)

نقله عنه  "ثقة فقيه" :قول ُدَحْيم :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ ."ال بأس به" :وقال الدارقطنّي  ."مستقيم الحديث"

  .؛ والله أعلم فتؤول أقوالهم إلى أنه ثقةواعتبار الذهبّي قول صاعقة توثيًقا له.  .الَفَسوّي 

لمـّي  .6/448والثقـات  .3/258)انظـر: المعـرفة والتاريخ   .6/555وإكمال ُمْغـَلطاي  .2/325والميـزان  .335وسؤاالت السُّ

 .(456والتقـريب  .7/171والتهـذيب 

د بن  .[345] (5)إبراهيم بن أبي َشْيَبةوعثمان بن ُمَحمَّ
ّي البصرّي  .[348]  وعقبة بن ُمْكَرم الَعمِّ

َي الَقّطان البغدادّي ] .[375] وعلّي بن الجعد بن عبيد الَجْوَهرّي  .[385وعلّي بن بحر بن َبرِّ

ابن أبي عيسى النيسابورّي  :وعلّي بن الحسن بن موسى الهاللّي الّداربِِجْرِدّي  [.315] البغدادّي 

وعلـّي  .[311] (3)ابن إْشكاب :ن الُحّر العاِمرّي ـم ابـيـراهـن إبـن بـن الحسيـلّي بـوع .[387]

ْرَهمّي  ْملّي  .[314] (2)البصرّي  بن الحسين بن مَطـر الدِّ  (5)وعلّي بن سهل بن قاِدم النَّسائّي الرَّ

                                                           
فال تضر لقلتها؛ غايتها أحاديث تفرد بها؛ عذره فيها أما أوهامه  أكثر عنه )خ م د( ؛ ."ثقة حافظ شهير وله أوهام" :قال ابن حجر (5)

.. ، وقد يغلط ؛ وقد اعتمده .:ودفع عنه الذهبّي ، فقال ."عها الخطيب ، وبين عذره فيهاتتب" :الحافظ في )الُهدى( ؛ فقال

ال ريب أنه كان  :وقال في )السير( .اهـ .ما علمُت إال خيًرا وأثنى عليه :الشيخان في )صحيحيهما( ، وُسئل عنه أحمد ، فقال

  .، أغضبا أحمد لتحديثه بهما تفرد في سعة علمه بخبرين ُمنَْكَرينحافًظا متقنًا ، 

والسنن الكبرى  .235وثقات العجلي  .8/578والجرح  .384، 2/47،   5/115علل أحمد برواية عبد الله  :رـظـ)ان

والتقـريب  .7/545والتهـذيب  .55/515والسير  .2/21والميزان  .55/362وتاريخ بغداد .5517، ح5/875للنسائي

   .(441وُهـَدى الساري  .268

وقـال  ."ال بأس به" :قال النسائّي  .وأبو حاتم )د ق(،: روى عنه :؛ وجاء في )تهذيبه(واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

وقـال  ."ثقـة" :النسائّي ]مرًة[ ، والَغّسانّي  وقال .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( .ووثقه َمْسَلَمة ."صدوق ثقة" :ابن أبي حاتم

  .فتوثقيه أظهر؛  "متقن" :الذهبّي 

والتهـــذيب  .53/213والســـير  .5/358وإكمــال ُمْغَلطــاي  .557والمشـــتمل  .6/473والثقـــات  .8/575الجـــرح  :)انظــر

 .(477والتقـريب  .7/273

 :وقال مرة ."ثقة" :وقال،  أبو حاتم ، )د( ، )س( :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره الحافظ  ."صدوق" :قال أبو حاتم (2)

ح .اهـ ."ثقة" :وقال َمْسَلَمة ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان  ."ال بأس به"  ."ثقة" :قول الَجّياني :وُيضاف .ولم ُبجرَّ

 .والله أعلم ؛ فتأتلف أقوالهم على توثيقهعلى المبالغة ؛  "صدوق"واعتماد الذهبّي توثيق النسائّي ، وُيحمل لفظ 

والتهـذيب  .3/26والكاشـف  .5/278وإكمـال ُمْغـَلطاي  .557والمشـتمل  .6/472والثقـات  .8/575الجـرح  :)انظـر

   .(477والتقـريب  .7/277
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خـال وبـقـعـي نـب لـضـفـوال ن ـن الحسيـل بـضيـوف .أ[363ا ]ـخً ـيـس شـيـل ؛امّي ـرُّ

د بـاِسُم بـقـوال .[364اد ]ـنّ ـقَ ـاب الـوهـد الـبـن عـبال ـيـضـوف .[362] َدرّي ـحْ ـالجَ  ُن ـُن ُمَحمَّ

ةُ ــوقُ  . [361] النّي ـغْ ـبَ ـد الـيـعـن سـب ةـبـيْ ـتَ ـوقُ  .[كج177اِد الُمَهلَّبيُّ ]ـبّ ـع ِب ـيْ ـُن َحبِ ـب رَّ

 .روـمـن عـد بـمـالِقلَّْوريُّ = مح .ةـمَ ـلَ ـْس ـن مَ ـباد الله ـبـّي = عـبـنَ ـعْ ـقَ ـوال .[كج175] ِويُّ ـنَ ـالقَ 

 ِص ـفْ ـْيُس بُن َح ـوقَ 

د بن ُسليمان بن  .[357] وَكثير بن ُعَبْيد بن ُنَمْير الَمْذِحجّي  .[كج173] (5)التميميُّ  وُلَوْين = ُمَحمَّ

د  .[451ومجاهد بن موسى الُخواِرزمّي ] .[455] بن عبد الواحد الِمْسَمِعّي احبيب. ومالك  وُمَحمَّ

يِصّي  (3)بن آدم بن سليمان الِمصِّ
د بن قاِدم 267مكرر  272]  د بن أبان بن وزير .[ُمَحمَّ  :وُمَحمَّ

                                                           
= 

 ( ؛3/112رة)التذك "فرد" :أي ."ال ُأحدث عنه ؛ ألنه ال يفوته حديث جيد أنا" :وقال أبو داود ."الحافظ البارع" :وزاد الذهبي

على  "صدوق"فيحمل لفظ  ."ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه في )سننه( ، ما بهذا الخيال ُيغَمز الحافظ" :فتعقبه الذهبي

  .فتأتلف األقوال على توثيقه ؛ المبالغة في الصدق

 .2/213والميـزان  .53/375والسـير  .53/367والمحلَّـى .53/284. وتاريخ بغـداد 5/7والثقـات  .7/82الجـرح  :)وانظـر

   .(448والتقـريب  .6/377والتهـذيب 

وقال ابن  ."شيخ" :وقال أبو حاتم ."ال بأس به" :وقال العجلّي  .ابن معين ، والّداَرُقْطنِّي  :وثقه .روى عنه في )فضائل األنصار( (5)

  ."ثقة له أفراد" :لذا قال الحافظ ."ُيغرب" :حبان في )ثقاته(

والتهـذيب  .34/34وتهـذيب الكـمال  .381وسـؤاالت الحاكـم للداَرُقْطـنّي  .5/51والثقـات  .7/51الجـرح  :)انظـر

 .(418والتقـريب  .6/257

وقال  ."صدوق ال بأس به"وقال:  روى عنه )د(، )س( :بينما جاء في )تهذيبه( وهو اختيار ابن حجر؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

 .وهو االختيار األليق بحاله ."ثقة" :وقول الذهبّي  .ِذْكر ابن حبان له في )الثقات( :وُيضاف .اهـ ."ثقة" :َمْسَلَمة)مرة( ، هو و

   .(487والتقريب .5/24والتهذيب .3/518والكاشف .331والمشتمل .5/54الثقات :)انظر

اد بن األسود الّسْرحّي العاِمرّي البصرّي  ّحاك بن َمْخَلد وَعمرو  .[326] وَعمـرو بن سـوَّ بُن الضَّ

(5)وعمـرو بن عثمان بن سعيد الِحْمصّي  .[كج455ابن أبي عاصم النَّبيـل ] :قاضي الشام ،الَبْصِرّي 
 

 .[342ن أوس الواِسطّي ]ـعون بن ـبوعمـرو  .[347] ن علّي بن َبْحر الَفاّلسـوعمرو ب .[325]

د ـوعمـرو ب  ؛ن مرزوق الباهليـوعمـرو ب .[327] (3)"وهم في حديث" ؛ن ُبَكْير الناِقدـبان ُمَحمَّ

صرّي ـبـن األزرق( الـد بـيـن الولـ)أو اب ن األزرقـبااش ـيـوع .[343] "فاضل له أوهام"

ّقام البصرّي ]ـيـولـن الـاش بـيـوع .[374] ن ـن عيسى ـ بـن إبراهيم ـ ابـباوعيسى  .[372د الرَّ

يسى ـوع .[381ة ]ـبَ ـُزغْ  :ن مسلم الِمصرّي ـبااد ـمـن حـسى بـوعي .[386صرّي ]ـُرود المِ ـثْ ـمَ 

د بـسى بـيـوع .[388صرّي ]ـصرّي المِ ـبـؤي الـؤلـاذان اللـن شـب ن إسحاق ـ عيسى ـ ـن ُمَحمَّ

ْملّي  والفراء =  .ن الّداربِِجْرِدّي ـسـحـن الـن أبي عيسى = علّي بـواب .[383ن النَّّحاس ]ـاب :الرَّ

 .[365] (2)يم األعرج البغدادّي ـراهـن إبـن سهل بـوفضل ب .ن يزيدـموسى بن ـإبراهيم ب

                                                           
ان ، وبقي  بن َمْخَلد :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( واختاره ابن حجر؛ ."صدوق" :تفرد أبو حاتم بقوله (5)  .)د س ق( ، والرازي 

مه أبو زرعة على ابن ُمصفَّى .النسائي ، وأبو داود ، وَمْسَلَمة :ووثقه   .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .وقدَّ

  ."الحافظ الثقة، محدث حمص، اجتمع له علو األسانيد إلى المعرفة واإلتقان". وقول الذهبي: "ثقة" :قول الَغّسانّي  :ويضاف

غ للنزول به عن رتبة الثقةعلى المبالغة في الصدق ؛ ومن َثمَّ  "صدوق"فُيحمل    .فال ُمسوِّ

 .57/338وإكمال ُمْغـَلطاي  .53/271والسـير  .3/175وتذكـرة الحفـاظ للذهبّي  .371والمشـتمل  .6/466الثقـات  :)انظر

 .(434والتقـريب  .6/78والتهـذيب 

ُهم وجهرهم ؛ )انظر "باختالف ثقفيَْيِن وقرشي ، أو العكس"الحديث متعلق  (3)  .57/313إكمال ُمْغَلطاي :في سماع الله سرَّ

  .(6/57والتهذيب

، 2/367اري )حديث متفق عليه من غير وجه ؛ يكشف وهم عمرو الناقد فيه ؛ لكنه وهٌم في حديث  واحد فال يضره ؛ رواه البخوهو 

  .(3771، في ]أول[ صفات المنافقين ، ح4/3545ومسلم  .4657التفسير، ح في

وقال أحمد بن الحسين  ."ثقة" :وقال ؛)خ م د ت( ، )س( ،و أبو حاتمروى عنه  .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (2)

واهي"الصوفّي:   ."ثقة" :وقال ابن حزم ، والَغّسانّي  ."يعني في الذكاء والمعرفة وجودة األحاديث" :؛ قال الخطيب"أحد الدَّ
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

خـال وبـقـعـي نـب لـضـفـوال ن ـن الحسيـل بـضيـوف .أ[363ا ]ـخً ـيـس شـيـل ؛امّي ـرُّ

د بـاِسُم بـقـوال .[364اد ]ـنّ ـقَ ـاب الـوهـد الـبـن عـبال ـيـضـوف .[362] َدرّي ـحْ ـالجَ  ُن ـُن ُمَحمَّ

ةُ ــوقُ  . [361] النّي ـغْ ـبَ ـد الـيـعـن سـب ةـبـيْ ـتَ ـوقُ  .[كج177اِد الُمَهلَّبيُّ ]ـبّ ـع ِب ـيْ ـُن َحبِ ـب رَّ

 .روـمـن عـد بـمـالِقلَّْوريُّ = مح .ةـمَ ـلَ ـْس ـن مَ ـباد الله ـبـّي = عـبـنَ ـعْ ـقَ ـوال .[كج175] ِويُّ ـنَ ـالقَ 

 ِص ـفْ ـْيُس بُن َح ـوقَ 

د بن ُسليمان بن  .[357] وَكثير بن ُعَبْيد بن ُنَمْير الَمْذِحجّي  .[كج173] (5)التميميُّ  وُلَوْين = ُمَحمَّ

د  .[451ومجاهد بن موسى الُخواِرزمّي ] .[455] بن عبد الواحد الِمْسَمِعّي احبيب. ومالك  وُمَحمَّ

يِصّي  (3)بن آدم بن سليمان الِمصِّ
د بن قاِدم 267مكرر  272]  د بن أبان بن وزير .[ُمَحمَّ  :وُمَحمَّ

                                                           
= 

 ( ؛3/112رة)التذك "فرد" :أي ."ال ُأحدث عنه ؛ ألنه ال يفوته حديث جيد أنا" :وقال أبو داود ."الحافظ البارع" :وزاد الذهبي

على  "صدوق"فيحمل لفظ  ."ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه في )سننه( ، ما بهذا الخيال ُيغَمز الحافظ" :فتعقبه الذهبي

  .فتأتلف األقوال على توثيقه ؛ المبالغة في الصدق

 .2/213والميـزان  .53/375والسـير  .53/367والمحلَّـى .53/284. وتاريخ بغـداد 5/7والثقـات  .7/82الجـرح  :)وانظـر

   .(448والتقـريب  .6/377والتهـذيب 

وقال ابن  ."شيخ" :وقال أبو حاتم ."ال بأس به" :وقال العجلّي  .ابن معين ، والّداَرُقْطنِّي  :وثقه .روى عنه في )فضائل األنصار( (5)

  ."ثقة له أفراد" :لذا قال الحافظ ."ُيغرب" :حبان في )ثقاته(

والتهـذيب  .34/34وتهـذيب الكـمال  .381وسـؤاالت الحاكـم للداَرُقْطـنّي  .5/51والثقـات  .7/51الجـرح  :)انظـر

 .(418والتقـريب  .6/257

وقال  ."صدوق ال بأس به"وقال:  روى عنه )د(، )س( :بينما جاء في )تهذيبه( وهو اختيار ابن حجر؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

 .وهو االختيار األليق بحاله ."ثقة" :وقول الذهبّي  .ِذْكر ابن حبان له في )الثقات( :وُيضاف .اهـ ."ثقة" :َمْسَلَمة)مرة( ، هو و

   .(487والتقريب .5/24والتهذيب .3/518والكاشف .331والمشتمل .5/54الثقات :)انظر

اد بن األسود الّسْرحّي العاِمرّي البصرّي  ّحاك بن َمْخَلد وَعمرو  .[326] وَعمـرو بن سـوَّ بُن الضَّ

(5)وعمـرو بن عثمان بن سعيد الِحْمصّي  .[كج455ابن أبي عاصم النَّبيـل ] :قاضي الشام ،الَبْصِرّي 
 

 .[342ن أوس الواِسطّي ]ـعون بن ـبوعمـرو  .[347] ن علّي بن َبْحر الَفاّلسـوعمرو ب .[325]

د ـوعمـرو ب  ؛ن مرزوق الباهليـوعمـرو ب .[327] (3)"وهم في حديث" ؛ن ُبَكْير الناِقدـبان ُمَحمَّ

صرّي ـبـن األزرق( الـد بـيـن الولـ)أو اب ن األزرقـبااش ـيـوع .[343] "فاضل له أوهام"

ّقام البصرّي ]ـيـولـن الـاش بـيـوع .[374] ن ـن عيسى ـ بـن إبراهيم ـ ابـباوعيسى  .[372د الرَّ

يسى ـوع .[381ة ]ـبَ ـُزغْ  :ن مسلم الِمصرّي ـبااد ـمـن حـسى بـوعي .[386صرّي ]ـُرود المِ ـثْ ـمَ 

د بـسى بـيـوع .[388صرّي ]ـصرّي المِ ـبـؤي الـؤلـاذان اللـن شـب ن إسحاق ـ عيسى ـ ـن ُمَحمَّ

ْملّي  والفراء =  .ن الّداربِِجْرِدّي ـسـحـن الـن أبي عيسى = علّي بـواب .[383ن النَّّحاس ]ـاب :الرَّ

 .[365] (2)يم األعرج البغدادّي ـراهـن إبـن سهل بـوفضل ب .ن يزيدـموسى بن ـإبراهيم ب

                                                           
ان ، وبقي  بن َمْخَلد :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( واختاره ابن حجر؛ ."صدوق" :تفرد أبو حاتم بقوله (5)  .)د س ق( ، والرازي 

مه أبو زرعة على ابن ُمصفَّى .النسائي ، وأبو داود ، وَمْسَلَمة :ووثقه   .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .وقدَّ

  ."الحافظ الثقة، محدث حمص، اجتمع له علو األسانيد إلى المعرفة واإلتقان". وقول الذهبي: "ثقة" :قول الَغّسانّي  :ويضاف

غ للنزول به عن رتبة الثقةعلى المبالغة في الصدق ؛ ومن َثمَّ  "صدوق"فُيحمل    .فال ُمسوِّ

 .57/338وإكمال ُمْغـَلطاي  .53/271والسـير  .3/175وتذكـرة الحفـاظ للذهبّي  .371والمشـتمل  .6/466الثقـات  :)انظر

 .(434والتقـريب  .6/78والتهـذيب 

ُهم وجهرهم ؛ )انظر "باختالف ثقفيَْيِن وقرشي ، أو العكس"الحديث متعلق  (3)  .57/313إكمال ُمْغَلطاي :في سماع الله سرَّ

  .(6/57والتهذيب

، 2/367اري )حديث متفق عليه من غير وجه ؛ يكشف وهم عمرو الناقد فيه ؛ لكنه وهٌم في حديث  واحد فال يضره ؛ رواه البخوهو 

  .(3771، في ]أول[ صفات المنافقين ، ح4/3545ومسلم  .4657التفسير، ح في

وقال أحمد بن الحسين  ."ثقة" :وقال ؛)خ م د ت( ، )س( ،و أبو حاتمروى عنه  .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (2)

واهي"الصوفّي:   ."ثقة" :وقال ابن حزم ، والَغّسانّي  ."يعني في الذكاء والمعرفة وجودة األحاديث" :؛ قال الخطيب"أحد الدَّ
 



344

د بن ُحَزابة الخياط .[257] (5)الواِسطّي  د بن الحسن بن َتْسنِيم  .[251] (3)َحْمدان :وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د بن الحسين ابن إبراهيم بن الُحّر العامرّي النََّسوّي البغدادّي  .[253] (2)البصرّي الكوفّي   :وُمَحمَّ

غير د  .[إبراهيم عمر بن الحسن بن 321مكـرر  275] (4)ابن إْشكاب الصَّ بن  بُن خالِداوُمَحـمَّ

د بن َخاّلد بن كثير الباهلّي البصرّي  .[لك148/6] (1)الِحْمِصيُّ  ،َخلِيٍّ الَكاَلِعيُّ  )له  258] وُمَحـمَّ

                                                           
 ."ثقة" :وقال الطبرانّي  .)خ م د(  وَبقي  بن َمْخَلد :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( واختاره ابن حجر ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

ْمعانّي  وقال .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ؛ لحال من وثقه، ومن احتج به، وحمل لفظ فتوثيقه أظهر ."ثقة صدوق" :السَّ

 على المبالغة.   "صدوق"

   .(472والتقريب  .5/576والتهذيب  .1/465واألنساب للسمعاني  .5/531والثقات  .7/327الجرح  :)انظر

وقد اعتمد الذهبي توثيق الخطيب  .اهـ ."ثقة" وقال الخطيب: .روى عنه )د( :)تهذيبه( بينما جاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

 ؟ "الثقة"فبَِم نزل عن ؛ 

   .(472والتقريب  .5/557والتهذيب  .3/584والكاشف  .3/351تاريخ بغداد  :)انظر

 ."وفيٌّ ثبـتـكـ" :الـة ؛ وقــمــزيـ، وابن خ ه )د(ـنـروى ع :اء في )تهذيبه(ـا جـبينم ."ربـغـدوق يُ ـص" :رـجـن حـال ابـق (2)

فرد ال ـتــومجـرد ال ؛ "ةـقــث"فالرجل  .واعتمد الذهبّي قول ابن خزيمة فيه .اهـ ."مستقيم الحديث ُيغرب" :وقال ابن حبان

 .ٍت مستقيم الحديثـبـادًحا في ثـر قـُيعتب

  .(472. والتقريب5/554والتهذيب  .3/584والكاشف .5/553الثقات :)انظر

 :، وابن أبي عاصم ـ وقالروى عنه )خ د س( :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره ابن حجر ."صدوق" :تفرد أبو حاتم بقوله (4)

 .اهـ ."صاحب حديث"وقال ابن حبان:  ."ثبت جليل" :وزاد َمْسَلَمة ."ثقة" :ـ ، وابن أبي حاتم ؛ وقال هو والخطيب "ثبت"

 .والله أعلم فالرجل ثقة بال ريب ؛ ؛ "ثقة" :قول الذهبي :وُيضافولم ُيذَكر بجرح  ؛ 

   .(474والتقريب  .5/535والتهذيب  .53/213والسير  .3/332وتاريخ بغداد  .5/534والثقات  .7/327الجرح  :)انظر

 :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر  ."صدوق" :، وقال وروى عنه ابن أبي حاتم .تفرد ابن عساكر بالرمز لرواية )د( عنه (1)

َلمّي ، عن الّداَرُقْطنّي  .اهـ ."ليس به بأس" :وقال الّداَرُقْطنّي  ."ثقة" :؛ وقال )س( :روى عنه ولم ُيذكر  ."ثقة" :وعن السُّ

 .فاألظهر توثيقهجرح ؛ ـب

َلمّي  .7/344الجرح  :)انظر والتهذيب  .31/527. وتهذيب االكمال 3/587والكاشف  .327والمشتمل  .362وسؤاالت السُّ

 .(478والتقريب  .5/547

د بن ـ إبراهيم  .[275َحْمُدوَيه ]  بن ـ ُصْدران الّسلِمّي اوُمَحمَّ
(5)

د بن إبراهيم الَبّزاز .[353]   ؛وُمَحمَّ

وإما ابن مسلم أبو ُأَميََّة ـ بغدادّيون  ؛ُمَربَّع :وإما األنماطّي  ؛إما ابن يحيى بن َجنّاد الِمنَقرّي  :أحد ثالثة

ـد بـن أحمد  .ح[352دونهم رتبة ] واألخير، ؛ـ َلمي اوُمَحمَّ د السُّ بن أبي خلف ُمَحمَّ

د 21مكرر356] د بن أحمد بن سليمان .[أحمد بن ُمَحمَّ د بن  237 لعله 277] وُمَحمَّ ُمَحمَّ

د بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي .ُلَوْين[ :ُسليمان د بن إسحاق بن  .[273] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

َغاني د بن عبد الرحمن الُمَسيبي .[358] جعفر الصَّ د بن إسحاق بن ُمَحمَّ د  .[357] (3)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن إسماعيل[ 351 مكرر 354بن إسماعيل بن أبي َسمينة يحيى البصري ] د ابن  .ُمَحمَّ وُمَحمَّ

ّيان البغدادّي . [274]ُبنْدار  :َبّشار بن ُعثمان العبدّي  د بن بّكار بن الرَّ د بن  .[271] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

َبْير العيشّي  د بن جعفر بن زياد الَوَركانّي  .[278] بكار بن الزُّ د بن حاتم بن  .[277] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن حاتم ابن يوُنس الَجْرجرائّي  .[255َبِزيع البصرّي ] د بن َح  .[276] ِحبِّي :وُمَحمَّ ْرب وُمَحـمَّ

                                                           
 :وقال أبو داود ."ال بأس به" :وقال )د ت( ، )س(روى عنه  :وجاء في )تهذيبه( وتابعه ابن حجر ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

ال بأس "لتشدد من نزل به ، وقرب لفظ  ؛ فاألقرب توثيقه ."ُوثِّق" :وقال الذهبّي  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة"

 .من التوثيق "به

ّي  :)انظر    .(481والتقريب  .5/55والتهذيب  .3/512والكاشف  .3/57سؤاالت اآلُجرِّ

 :، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفّي ؛ وقالروى عنه )م د(  :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :تفرد ابن حجر بقوله (3)

فال مرية  ."حـالـه صـيـقـف" :الذهبي وزاد .اهـ .صالح جزرة ، وابن قانع ، وإبراهيم ابن إسحاق الصواف :وكذا قال ."ثقة"

  .؛ والله أعلم في توثيقه

والتهذيب  .3/518والكاشف  .34/477وتهذيب الكمال  .5/328خ بغداد ـاريـوت .5/65والثقات  .7/554الجرح  :)انظر

   .(487والتقريب  .5/27
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بن ُحَزابة الخياط .[257] (5)الواِسطّي  د بن الحسن بن َتْسنِيم  .[251] (3)َحْمدان :وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د بن الحسين ابن إبراهيم بن الُحّر العامرّي النََّسوّي البغدادّي  .[253] (2)البصرّي الكوفّي   :وُمَحمَّ

غير د  .[إبراهيم عمر بن الحسن بن 321مكـرر  275] (4)ابن إْشكاب الصَّ بن  بُن خالِداوُمَحـمَّ

د بن َخاّلد بن كثير الباهلّي البصرّي  .[لك148/6] (1)الِحْمِصيُّ  ،َخلِيٍّ الَكاَلِعيُّ  )له  258] وُمَحـمَّ

                                                           
 ."ثقة" :وقال الطبرانّي  .)خ م د(  وَبقي  بن َمْخَلد :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( واختاره ابن حجر ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

ْمعانّي  وقال .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ؛ لحال من وثقه، ومن احتج به، وحمل لفظ فتوثيقه أظهر ."ثقة صدوق" :السَّ

 على المبالغة.   "صدوق"

   .(472والتقريب  .5/576والتهذيب  .1/465واألنساب للسمعاني  .5/531والثقات  .7/327الجرح  :)انظر

وقد اعتمد الذهبي توثيق الخطيب  .اهـ ."ثقة" وقال الخطيب: .روى عنه )د( :)تهذيبه( بينما جاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

 ؟ "الثقة"فبَِم نزل عن ؛ 

   .(472والتقريب  .5/557والتهذيب  .3/584والكاشف  .3/351تاريخ بغداد  :)انظر

 ."وفيٌّ ثبـتـكـ" :الـة ؛ وقــمــزيـ، وابن خ ه )د(ـنـروى ع :اء في )تهذيبه(ـا جـبينم ."ربـغـدوق يُ ـص" :رـجـن حـال ابـق (2)

فرد ال ـتــومجـرد ال ؛ "ةـقــث"فالرجل  .واعتمد الذهبّي قول ابن خزيمة فيه .اهـ ."مستقيم الحديث ُيغرب" :وقال ابن حبان

 .ٍت مستقيم الحديثـبـادًحا في ثـر قـُيعتب

  .(472. والتقريب5/554والتهذيب  .3/584والكاشف .5/553الثقات :)انظر

 :، وابن أبي عاصم ـ وقالروى عنه )خ د س( :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره ابن حجر ."صدوق" :تفرد أبو حاتم بقوله (4)

 .اهـ ."صاحب حديث"وقال ابن حبان:  ."ثبت جليل" :وزاد َمْسَلَمة ."ثقة" :ـ ، وابن أبي حاتم ؛ وقال هو والخطيب "ثبت"

 .والله أعلم فالرجل ثقة بال ريب ؛ ؛ "ثقة" :قول الذهبي :وُيضافولم ُيذَكر بجرح  ؛ 

   .(474والتقريب  .5/535والتهذيب  .53/213والسير  .3/332وتاريخ بغداد  .5/534والثقات  .7/327الجرح  :)انظر

 :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر  ."صدوق" :، وقال وروى عنه ابن أبي حاتم .تفرد ابن عساكر بالرمز لرواية )د( عنه (1)

َلمّي ، عن الّداَرُقْطنّي  .اهـ ."ليس به بأس" :وقال الّداَرُقْطنّي  ."ثقة" :؛ وقال )س( :روى عنه ولم ُيذكر  ."ثقة" :وعن السُّ

 .فاألظهر توثيقهجرح ؛ ـب

َلمّي  .7/344الجرح  :)انظر والتهذيب  .31/527. وتهذيب االكمال 3/587والكاشف  .327والمشتمل  .362وسؤاالت السُّ

 .(478والتقريب  .5/547

د بن ـ إبراهيم  .[275َحْمُدوَيه ]  بن ـ ُصْدران الّسلِمّي اوُمَحمَّ
(5)

د بن إبراهيم الَبّزاز .[353]   ؛وُمَحمَّ

وإما ابن مسلم أبو ُأَميََّة ـ بغدادّيون  ؛ُمَربَّع :وإما األنماطّي  ؛إما ابن يحيى بن َجنّاد الِمنَقرّي  :أحد ثالثة

ـد بـن أحمد  .ح[352دونهم رتبة ] واألخير، ؛ـ َلمي اوُمَحمَّ د السُّ بن أبي خلف ُمَحمَّ

د 21مكرر356] د بن أحمد بن سليمان .[أحمد بن ُمَحمَّ د بن  237 لعله 277] وُمَحمَّ ُمَحمَّ

د بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي .ُلَوْين[ :ُسليمان د بن إسحاق بن  .[273] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

َغاني د بن عبد الرحمن الُمَسيبي .[358] جعفر الصَّ د بن إسحاق بن ُمَحمَّ د  .[357] (3)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن إسماعيل[ 351 مكرر 354بن إسماعيل بن أبي َسمينة يحيى البصري ] د ابن  .ُمَحمَّ وُمَحمَّ

ّيان البغدادّي . [274]ُبنْدار  :َبّشار بن ُعثمان العبدّي  د بن بّكار بن الرَّ د بن  .[271] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

َبْير العيشّي  د بن جعفر بن زياد الَوَركانّي  .[278] بكار بن الزُّ د بن حاتم بن  .[277] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن حاتم ابن يوُنس الَجْرجرائّي  .[255َبِزيع البصرّي ] د بن َح  .[276] ِحبِّي :وُمَحمَّ ْرب وُمَحـمَّ

                                                           
 :وقال أبو داود ."ال بأس به" :وقال )د ت( ، )س(روى عنه  :وجاء في )تهذيبه( وتابعه ابن حجر ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

ال بأس "لتشدد من نزل به ، وقرب لفظ  ؛ فاألقرب توثيقه ."ُوثِّق" :وقال الذهبّي  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة"

 .من التوثيق "به

ّي  :)انظر    .(481والتقريب  .5/55والتهذيب  .3/512والكاشف  .3/57سؤاالت اآلُجرِّ

 :، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفّي ؛ وقالروى عنه )م د(  :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :تفرد ابن حجر بقوله (3)

فال مرية  ."حـالـه صـيـقـف" :الذهبي وزاد .اهـ .صالح جزرة ، وابن قانع ، وإبراهيم ابن إسحاق الصواف :وكذا قال ."ثقة"

  .؛ والله أعلم في توثيقه

والتهذيب  .3/518والكاشف  .34/477وتهذيب الكمال  .5/328خ بغداد ـاريـوت .5/65والثقات  .7/554الجرح  :)انظر

   .(487والتقريب  .5/27
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د اب .كج[172] (5)صاحب المغازي ،المـؤرخ  (3)ن الَبْخـترّي الواسـطّي ـن َعَبـادة بـوُمَحـمَّ

د بُن َعْبـِد األْعَلى الصنعانيُّ  .[248] د .[كج174الَقْيسيُّ الَبْصِريُّ ]وُمَحـمَّ ن عبـد الجّبار ـب وُمَحـمَّ

د ب .[217] (2)َسـنُْدوال ـ َسـنْدول ـ الَهَمَذانّي الُقرشّي  ن عبد الصـمد ـن عبد الرحمن بـوُمَحـمَّ

د .[242العنبري ] د  .[215صاِعقة ] :ن عبد الرحيم الَبّزاز البغدادّي ـب وُمَحـمَّ بن عبد وُمَحـمَّ

د بن عبـد الله بن عبد الرحيم بن َسْعَية 244بن أبي ِرْزمـة َغـْزوان الِمروزّي ] العزيز [. وُمَحـمَّ

د بن عبـد الله بن عثم .[247الِمصرّي الَبْرقـّي ] د بن  .[243] ان الُخزاِعّي البصرّي ـوُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

مّي البغدادّي  د بن عبد الله بن ميمون  .[227القاضي ] ،عبد الله بن المبارك الُمَخرِّ وُمَحـمَّ

                                                           
 :الـ؛ وق ن(ـسنـر )الـيـفي غ هـنـوع)د( ،  هـل روى :ه(ـبـذيـهـاء في )تـا جـنمـبي ."َدرـقَ ـالـي بـدوق ُرمـص" :ظـافـال الحـق (5) 

ه ـليس ب" :ائيـنسـال الـوق ."َدِرّي ـقَ " :زرةـوزاد صالح ج ن ؛ـعيـن مـاب :هـقـووث ."اـراًج ـ، ولي َخ  وـاء الله هـا شـمـك"

راج لدى ـه الخـوليـُره بالمشيئة لكراهة تـا ُعلِّق أمـربم .اهـ .ه(ـاتـقـوذكره ابن حبان في )ث ."صدوق" :مـيْ ـال ُدَح ـوق ."أسـب

 ه ثقة ُرمي بالقدر. ـر أنـهـاألظـف؛  السلطان

ـَير  .3/562اشـف ـكـوال .31/436كمـال ـب الـهـذيـت :ـرـظـ)ان  .(468 بـقـريـتـوال .5/345ب ـهـذيـتـوال .55/571والسِّ

؛  روى عنه )د( ، وابن أبي حاتم :بينما جاء في )تهذيبه( ."فاضل" :؛ وزاد ابن حجر "صدوق" :، وقال روى عنه أبو حاتم (3)

 :أما تفرد أبي حاتم بلفظ .الترميز للبخارّي ، ولم يذكره في الرواة عنه :وفاَته .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .ووثقاه

  .؛ والله أعلمفيكون ثقة فاضاًل  ، فُيحمل على المبالغة في الصدق ، فتأتلف أقوالهم فيه ؛ "صدوق"

 .(468والتقريب  .5/348والتهذيب  .31/447وتهذيب الكمال  .5/538. والثقات 6/57)انظر: الجرح 

وقال ]ابن بلده[ الحافظ أبي ُشجاع شيرويه  .كان ابن معين ُيِجلُّه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق عابد" :تفرد ابن حجر بقوله (2)

  .اهـ ."أحد الثقات والصالحين" :الَهَمذانّي 

ّي ـ، قجرـن حـل ابـفـد أغـوق وِذْكُر ابن  .توثيق الخليلّي ، وأبي زرعة العراقّي  :وُيضاف ."ر المحلـيـل ، كبـيـلـة جـقـث" :ول الِمزِّ

كما وصفه العلماء بكثرة التصنيف ؛  .وَل شيرويه ، إلى صالح بن أحمد الحافظـّي قـبـذهـزو الـوع .ات(ـقـثـحبان له في )ال

  .فهو ثقة عابد مصنف

 .313وذيل الكاشـف .517/ 55والسـير .31/161وتهـذيب الكمال  .3/821واإلرشـاد للخليلّي  .5/541الثقـات  :)انظر

 .(455والتقـريب  .5/365والتهـذيب

د بن عمر بن َخاّلد[211 ذكر في( صّي ] .ب ُمَحـمَّ د بن داود بن َصبيح الِمصِّ  .[237وُمَحـمَّ

د بن داود بن أبي ناجيـة الَمْهرّي اإلسكندرانّي ] د بن رافع الُقَشْيرّي  .[256وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة الُمرادّي  .[235النَّْيسابورّي ]  .[223عامر جمل ] :وُمَحـمَّ

د بن سليمان بن حبيب د بن سليمان األنبارّي  .[237]ُلَوْيـن  :وُمَحمَّ د بن  .[238] (5)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ْملِّي  د ابن ِسنان الباِهلّي البصرّي الَعـَوقي ] .[225] (3)ِسَماَعة الرَّ ّباح  .[227وُمَحـمَّ د بن الصَّ وُمَحمَّ

(2)بن سفيان الَجْرَجرائّي البغدادّي 
ّباح الّبّزاز الّدْوالبّي البغد .[224]  د بن الصَّ  .[222ادّي ]وُمَحمَّ

د بن طريف بن خليفة الَبَجلّي الكوفّي  د بنُ  .[234] (4)وُمَحمَّ ، وُمَحـمَّ مشقيُّ  عـائذ  الُقَرشيُّ الدِّ

                                                           
 وقـال .اهــ ."ثقـة" :وقال الخطيب، وَمْسَلَمة ابـن قاسـم .روى عنه )د( ، وَبِقي   :في )تهذيبه( ؛ وجاء "صدوق" :قال ابن حجر (5)

 ."ثقة"فليس أقل من ولم ُيذَكر بجرح  ،  ."ثقة جليل" :الَغّسانّي 

  .(463والتقريب  .5/372والتهذيب  .وشيوخ أبي داود .1/353تاريخ بغداد  :)انظر

 .اهــ. "كـان صـاحب حـديث" :قـال أبـو داود .، وأبـو زرعـة الـرازّي )مد(وفي )تهذيبه(: روى عنه  ."صدوق" :الحافظ قال (3)

 .فاألظهر أنه ثقة ."مستقيم الحديث" :قول ابن حبان :ويضاف

 .(463والتقريب  .5/372والتهذيب .346وذيل الكاشف .3/315اآلجّرّي )انظر: سؤاالت 

صالح " :وقال أبو حاتم ."ثقة" :، وأبو زرعة ؛ وقال هو، وُمَطيَّن رو ى عنه )د ق( :وفي )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (2)

ل  .حدث بحديث منكر :وعن يعقوب بن شيبة ، عنه ."ليس به بأس" :وعن ابن محرز ، عن ابن معين ."الحديث لكن َحمَّ

ورّي  .يقعوُب تبعته لراو  ضعيف في سنده  :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."لم أر يحيى ذكره بسوء" :وقال الدُّ

  .والله أعلم فالظاهر أنه االختيار األليق بحاله ؛اعتماد الذهبي توثيق أبي زرعة له ؛ 

 .3/565والكاشف .1/287وتاريخ بغداد  .5/572والثقات  .7/365والجرح  .3/133ريخ والتا .5/64معرفة الرجال  :)انظر

   .(464والتقريب .5/336والتهذيب

وقال  ."محله الصدق" :؛ وقال ]بل أبو زرعة[، وأبو حاتم  روى عنه )م د ت ق( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (4)

 .اهـ ."ثقة" :وقال الخطيب .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ال بأس به ، صاحب حديث ، كان ابن ُنمير يثني عليه" :مرة

 .والله أعلم وهو االختيار األوجه ؛ ."ثقة صاحب حديث" :قول الذهبّي  :ويضاف

   .(461والتقـريب  .5/321والتهـذيب  .3/563والكاشـف  .5/53والثقـات  .7/352)انظـر: الجـرح 
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د اب .كج[172] (5)صاحب المغازي ،المـؤرخ  (3)ن الَبْخـترّي الواسـطّي ـن َعَبـادة بـوُمَحـمَّ

د بُن َعْبـِد األْعَلى الصنعانيُّ  .[248] د .[كج174الَقْيسيُّ الَبْصِريُّ ]وُمَحـمَّ ن عبـد الجّبار ـب وُمَحـمَّ

د ب .[217] (2)َسـنُْدوال ـ َسـنْدول ـ الَهَمَذانّي الُقرشّي  ن عبد الصـمد ـن عبد الرحمن بـوُمَحـمَّ

د .[242العنبري ] د  .[215صاِعقة ] :ن عبد الرحيم الَبّزاز البغدادّي ـب وُمَحـمَّ بن عبد وُمَحـمَّ

د بن عبـد الله بن عبد الرحيم بن َسْعَية 244بن أبي ِرْزمـة َغـْزوان الِمروزّي ] العزيز [. وُمَحـمَّ

د بن عبـد الله بن عثم .[247الِمصرّي الَبْرقـّي ] د بن  .[243] ان الُخزاِعّي البصرّي ـوُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

مّي البغدادّي  د بن عبد الله بن ميمون  .[227القاضي ] ،عبد الله بن المبارك الُمَخرِّ وُمَحـمَّ

                                                           
 :الـ؛ وق ن(ـسنـر )الـيـفي غ هـنـوع)د( ،  هـل روى :ه(ـبـذيـهـاء في )تـا جـنمـبي ."َدرـقَ ـالـي بـدوق ُرمـص" :ظـافـال الحـق (5) 

ه ـليس ب" :ائيـنسـال الـوق ."َدِرّي ـقَ " :زرةـوزاد صالح ج ن ؛ـعيـن مـاب :هـقـووث ."اـراًج ـ، ولي َخ  وـاء الله هـا شـمـك"

راج لدى ـه الخـوليـُره بالمشيئة لكراهة تـا ُعلِّق أمـربم .اهـ .ه(ـاتـقـوذكره ابن حبان في )ث ."صدوق" :مـيْ ـال ُدَح ـوق ."أسـب

 ه ثقة ُرمي بالقدر. ـر أنـهـاألظـف؛  السلطان

ـَير  .3/562اشـف ـكـوال .31/436كمـال ـب الـهـذيـت :ـرـظـ)ان  .(468 بـقـريـتـوال .5/345ب ـهـذيـتـوال .55/571والسِّ

؛  روى عنه )د( ، وابن أبي حاتم :بينما جاء في )تهذيبه( ."فاضل" :؛ وزاد ابن حجر "صدوق" :، وقال روى عنه أبو حاتم (3)

 :أما تفرد أبي حاتم بلفظ .الترميز للبخارّي ، ولم يذكره في الرواة عنه :وفاَته .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .ووثقاه

  .؛ والله أعلمفيكون ثقة فاضاًل  ، فُيحمل على المبالغة في الصدق ، فتأتلف أقوالهم فيه ؛ "صدوق"

 .(468والتقريب  .5/348والتهذيب  .31/447وتهذيب الكمال  .5/538. والثقات 6/57)انظر: الجرح 

وقال ]ابن بلده[ الحافظ أبي ُشجاع شيرويه  .كان ابن معين ُيِجلُّه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق عابد" :تفرد ابن حجر بقوله (2)

  .اهـ ."أحد الثقات والصالحين" :الَهَمذانّي 

ّي ـ، قجرـن حـل ابـفـد أغـوق وِذْكُر ابن  .توثيق الخليلّي ، وأبي زرعة العراقّي  :وُيضاف ."ر المحلـيـل ، كبـيـلـة جـقـث" :ول الِمزِّ

كما وصفه العلماء بكثرة التصنيف ؛  .وَل شيرويه ، إلى صالح بن أحمد الحافظـّي قـبـذهـزو الـوع .ات(ـقـثـحبان له في )ال

  .فهو ثقة عابد مصنف

 .313وذيل الكاشـف .517/ 55والسـير .31/161وتهـذيب الكمال  .3/821واإلرشـاد للخليلّي  .5/541الثقـات  :)انظر

 .(455والتقـريب  .5/365والتهـذيب

د بن عمر بن َخاّلد[211 ذكر في( صّي ] .ب ُمَحـمَّ د بن داود بن َصبيح الِمصِّ  .[237وُمَحـمَّ

د بن داود بن أبي ناجيـة الَمْهرّي اإلسكندرانّي ] د بن رافع الُقَشْيرّي  .[256وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة الُمرادّي  .[235النَّْيسابورّي ]  .[223عامر جمل ] :وُمَحـمَّ

د بن سليمان بن حبيب د بن سليمان األنبارّي  .[237]ُلَوْيـن  :وُمَحمَّ د بن  .[238] (5)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ْملِّي  د ابن ِسنان الباِهلّي البصرّي الَعـَوقي ] .[225] (3)ِسَماَعة الرَّ ّباح  .[227وُمَحـمَّ د بن الصَّ وُمَحمَّ

(2)بن سفيان الَجْرَجرائّي البغدادّي 
ّباح الّبّزاز الّدْوالبّي البغد .[224]  د بن الصَّ  .[222ادّي ]وُمَحمَّ

د بن طريف بن خليفة الَبَجلّي الكوفّي  د بنُ  .[234] (4)وُمَحمَّ ، وُمَحـمَّ مشقيُّ  عـائذ  الُقَرشيُّ الدِّ

                                                           
 وقـال .اهــ ."ثقـة" :وقال الخطيب، وَمْسَلَمة ابـن قاسـم .روى عنه )د( ، وَبِقي   :في )تهذيبه( ؛ وجاء "صدوق" :قال ابن حجر (5)

 ."ثقة"فليس أقل من ولم ُيذَكر بجرح  ،  ."ثقة جليل" :الَغّسانّي 

  .(463والتقريب  .5/372والتهذيب  .وشيوخ أبي داود .1/353تاريخ بغداد  :)انظر

 .اهــ. "كـان صـاحب حـديث" :قـال أبـو داود .، وأبـو زرعـة الـرازّي )مد(وفي )تهذيبه(: روى عنه  ."صدوق" :الحافظ قال (3)

 .فاألظهر أنه ثقة ."مستقيم الحديث" :قول ابن حبان :ويضاف

 .(463والتقريب  .5/372والتهذيب .346وذيل الكاشف .3/315اآلجّرّي )انظر: سؤاالت 

صالح " :وقال أبو حاتم ."ثقة" :، وأبو زرعة ؛ وقال هو، وُمَطيَّن رو ى عنه )د ق( :وفي )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (2)

ل  .حدث بحديث منكر :وعن يعقوب بن شيبة ، عنه ."ليس به بأس" :وعن ابن محرز ، عن ابن معين ."الحديث لكن َحمَّ

ورّي  .يقعوُب تبعته لراو  ضعيف في سنده  :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."لم أر يحيى ذكره بسوء" :وقال الدُّ

  .والله أعلم فالظاهر أنه االختيار األليق بحاله ؛اعتماد الذهبي توثيق أبي زرعة له ؛ 

 .3/565والكاشف .1/287وتاريخ بغداد  .5/572والثقات  .7/365والجرح  .3/133ريخ والتا .5/64معرفة الرجال  :)انظر

   .(464والتقريب .5/336والتهذيب

وقال  ."محله الصدق" :؛ وقال ]بل أبو زرعة[، وأبو حاتم  روى عنه )م د ت ق( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (4)

 .اهـ ."ثقة" :وقال الخطيب .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ال بأس به ، صاحب حديث ، كان ابن ُنمير يثني عليه" :مرة

 .والله أعلم وهو االختيار األوجه ؛ ."ثقة صاحب حديث" :قول الذهبّي  :ويضاف

   .(461والتقـريب  .5/321والتهـذيب  .3/563والكاشـف  .5/53والثقـات  .7/352)انظـر: الجـرح 
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ِه بن يزيـد .[247] د بُن ُعَبـْيِد اللَّ مّي البغـداديُّ  :وُمَحـمَّ (5)ابن الُمنـادي الُمخرَّ
د .[كج131]   وُمَحـمَّ

د  .[214بن عبيـد بن حسـاب الُغـَبرّي البصرّي ]  :أبـي َعـّتاب  البغـداديُّ أبو بكـربـُن اوُمَحـمَّ

د بـن عثمـان ابن أبـي صفـوان الثََّقفـّي البصرّي ] .[كج177] (3)األَْعـَين د  .[217وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د ابن عثمان التَّنُوخّي أبـو الُجماِهر  .[218بـن عثمـان بـن َكـَرامة الِعجلـّي الكـوفّي ] وُمَحـمَّ

َمْشقّي ] د بن َعِقيل بن ُخَوْيلِد الُخَراسانّي النيسابـورّي ومُ  .[216الدِّ د بن  .[288] (2)َحـمَّ وُمَحـمَّ

                                                           
ـ ، وأبو حاتم ، وابن أبي  "أحمد" :ـ وسماه روى عنه )خ( :بينما جاء في )تهذيبه( .وبه قال الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

وقال عبد الله بن  .حدث به عنه "رـثيـديث كـح"اآلُجّرّي إلى إنكار أبي داود عليه حديًثا واحًدا من بين وقد أشار  .حاتم

د بن عبدوسـمـأح   .اهـ ."ةـقـث" :د ، وُمَحمَّ

  .وِذْكُر ابن حبان له في )ثقاته( ."صدوق ثقة" :قول ابن أبي حاتم :وُيضاف

؛ أما إنكار  "ةـقـث"ه ـلف األقوال على أنـأتـتـ؛ فُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ف "دوقـص" :فرد أبي حاتم بقولهـتـًرا لـظـثم ن

  .ه ، فال ينزل به عن الثقة ؛ والله أعلمـيـحديث وحيد عل

ّي  :)انظر والتهذيب  .38/17وتهذيب الكمال  .3/237وتاريخ بغداد  .5/523. والثقات 6/2والجرح  .3/367سؤاالت اآلُجرِّ

 .(451قريب والت .5/237

ليس هو " :،  والّرازّيان. قال ابن معين)السنن( في غير و)د( )مق(، روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

أنه لم يكن من الحفاظ لعلله ، والنقاد لطرقه، كعلّي  :عنَى يحيى بذلك" :وقد وثقه الخطيب ، ثم قال ."من أصحاب الحديث

مات " :وقال أحمد .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."بن المديني ونحوه ، وأما الصدق والضبط لما سمعه فلم يكن مدفوًعا عنه

  .اهـ ."وال يعرف إال الحديث ، ولم يكن صاحب كالم ؛ وإني ألغبطه

َهبيُّ   .والله أعلم ؛ "الثقة"فال وجه لنزوله عن جمع العدالة إلى الضبط ، ولم ُيضعفه أحد ؛  ثم قد ."وثقوه" :وقال الذَّ

والتقريب  .5/224والتهذيب  .38/76. وتهذيب الكمال 3/555. والكاشف 3/563اريخ بغداد ـوت .5/51قات ـثـال :رـظـ)ان

451). 

روى عنه )خد(  :وجاء في )تهذيبه( ."اـهـأ في بعضـطـأخـث فـاديـأحـه بـظـفـن حـدث مـدوق ، حـص" :ظـافـال الحـق (2)

 أخطأ ؛ ربما" وقال ابن حبان: ."أحد النبالء ؛ حدث بحديثين لم يتابع عليهما" :أبو أحمد الحاكم وزاد؛  "ثقة" :)س( وقال

  .اهـ ."أحاديث مقلوبة عشرة حدث بالعراق بمقدار
 

رّي  كَّ (5)البغدادّي اإلسكندرانّي السُّ
ـد بن عبد الله بن ُنَمْير الكوفّي  .[245]  د  .[221] وُمَحمَّ وُمَحـمَّ

ّي البصـرّي ـ البغـدادّي  زِّ وُمَحمـَّد بن عبـد الملك بـن  .[228] (3)بن عبد الله األَْرِزي ـ الـرُّ

ِقيـقّي الواسـطّي  .[245الَغـّزال ] َزْنُجـوَيه البغـدادّي  د بن عبـد الملـك بـن َمـْروان الدَّ  (2)وُمَحـمَّ

                                                           
 :وقال ابـن يـوُنس ."صدوق ثقة" :...، وابن أبي حاتم ؛ وقال)د س( روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (5)

فمقولة مسلمة يلغـي آخُرهـا أوَسـطها ؛ أمـا  .اهـ ."ُتكلِّم فيه، وُرمي بالكذب، ولم يترك أحد الكتابة عنه" :وقال َمْسَلَمة ."ثقة"

ولـم " :؛ وزاد فـي )المغنـي( "لـه حـديث ُأنكـر عليـه" :جرح ُمْبَهم ، يضحده صنيع الذهبي ؛ فقـد قـال، ف "ُتكلِّم فيه" :قوله

 .واعتمد في )الكاشف( توثيق ابن يونس ."جائز الحديث" :؛ وفي )الميزان( "ُيضعف

 ثم هل يضره حديث  ُأنكر عليه ، بعد نفي الضعف عنه ، وتوثيق ابن بلده وتلميذيه له ؟ ! 

ــــر ــــداد  .7/274الجــــرح :)انظ  .3/557والكاشــــف .2/873والميــــزان  .3/155والمغــــني .1/438وتــــاريخ بغ

 .(457والتقـريب .5/365والتهـذيب

 "ةـقـث" :ظـفـه لـيـلـق عـلـد أطـوق )م د( ، :روى عنه :ا جاء في )تهذيب الكمال(ـنمـيـب ."مـهـة يـقـث" :رـجـن حـال ابـق (3)

كان من الحفاظ ربما " :وقال ابن حبان ."مأمون" :صالح جزرة ، وعبد الله بن أحمد ، وزاد الحسن بن سفيان :الميذه الثالثةـت

  .ثم لم ُيعلم بجرح .اهـ ."خالف

، فقل أن  أما المخالفة ، فقد جاءت بصيغة التقليل والندرة .ُمطلق التوثيق هو األليق بحالهوعلى أية حال فإن تالميذه أعلم به ؛ فيكون 

  .والله أعلم ؛ ، فإنها ال تضر ينجو منها ثقة

 .(457والتقـريب  .5/361والتهـذيب  .31/171وتهـذيب الكمـال  .1/451وتـاريخ بغـداد  .5/64الثقـات  :)انظـر

وقال ُمَطـيَّن  ."ليس بمحكم العقل" :؛ وقالروى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبـو حاتم (2)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :، والدارقطنّي ، وَمْسَلَمة

 ( ؛ أي أنه ليس من فرسـان الحـديث"َحَصَف "؛ مادة: 5/46)لسان العرب "غير حصيف"أنه  :أما غمز أبي داود له في عقله ؛ فمعناه

  .ثم لم ُيذكر بجرح   .ذا عند غيرهوك .وإال فقد روى عنه؛ فهو ثقة عنده الذين ُبحكمون الصنعة ،

فهـو  .توثيـق الـدارقطني لـهواعتماده في )الكاشف(  ."الحجة" :وقول الذهبيِّ في )السير( ."صدوق ثقة" :قول السمعانّي  :وُيضاف

 .والله أعلم االختيار األوجه ؛

 .3/557والكاشف  .3/461. واألنساب 3/248وتاريخ بغداد  .85وسؤاالت الَبْرقانّي  .5/525والثقات  .6/1الجرح  :)وانظر

 .(454والتقريب  .5/257والتهذيب  .57/315وإكمال ُمْغَلطاي  .53/163والسير 
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ِه بن يزيـد .[247] د بُن ُعَبـْيِد اللَّ مّي البغـداديُّ  :وُمَحـمَّ (5)ابن الُمنـادي الُمخرَّ
د .[كج131]   وُمَحـمَّ

د  .[214بن عبيـد بن حسـاب الُغـَبرّي البصرّي ]  :أبـي َعـّتاب  البغـداديُّ أبو بكـربـُن اوُمَحـمَّ

د بـن عثمـان ابن أبـي صفـوان الثََّقفـّي البصرّي ] .[كج177] (3)األَْعـَين د  .[217وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د ابن عثمان التَّنُوخّي أبـو الُجماِهر  .[218بـن عثمـان بـن َكـَرامة الِعجلـّي الكـوفّي ] وُمَحـمَّ

َمْشقّي ] د بن َعِقيل بن ُخَوْيلِد الُخَراسانّي النيسابـورّي ومُ  .[216الدِّ د بن  .[288] (2)َحـمَّ وُمَحـمَّ

                                                           
ـ ، وأبو حاتم ، وابن أبي  "أحمد" :ـ وسماه روى عنه )خ( :بينما جاء في )تهذيبه( .وبه قال الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

وقال عبد الله بن  .حدث به عنه "رـثيـديث كـح"اآلُجّرّي إلى إنكار أبي داود عليه حديًثا واحًدا من بين وقد أشار  .حاتم

د بن عبدوسـمـأح   .اهـ ."ةـقـث" :د ، وُمَحمَّ

  .وِذْكُر ابن حبان له في )ثقاته( ."صدوق ثقة" :قول ابن أبي حاتم :وُيضاف

؛ أما إنكار  "ةـقـث"ه ـلف األقوال على أنـأتـتـ؛ فُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ف "دوقـص" :فرد أبي حاتم بقولهـتـًرا لـظـثم ن

  .ه ، فال ينزل به عن الثقة ؛ والله أعلمـيـحديث وحيد عل

ّي  :)انظر والتهذيب  .38/17وتهذيب الكمال  .3/237وتاريخ بغداد  .5/523. والثقات 6/2والجرح  .3/367سؤاالت اآلُجرِّ

 .(451قريب والت .5/237

ليس هو " :،  والّرازّيان. قال ابن معين)السنن( في غير و)د( )مق(، روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

أنه لم يكن من الحفاظ لعلله ، والنقاد لطرقه، كعلّي  :عنَى يحيى بذلك" :وقد وثقه الخطيب ، ثم قال ."من أصحاب الحديث

مات " :وقال أحمد .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."بن المديني ونحوه ، وأما الصدق والضبط لما سمعه فلم يكن مدفوًعا عنه

  .اهـ ."وال يعرف إال الحديث ، ولم يكن صاحب كالم ؛ وإني ألغبطه

َهبيُّ   .والله أعلم ؛ "الثقة"فال وجه لنزوله عن جمع العدالة إلى الضبط ، ولم ُيضعفه أحد ؛  ثم قد ."وثقوه" :وقال الذَّ

والتقريب  .5/224والتهذيب  .38/76. وتهذيب الكمال 3/555. والكاشف 3/563اريخ بغداد ـوت .5/51قات ـثـال :رـظـ)ان

451). 

روى عنه )خد(  :وجاء في )تهذيبه( ."اـهـأ في بعضـطـأخـث فـاديـأحـه بـظـفـن حـدث مـدوق ، حـص" :ظـافـال الحـق (2)

 أخطأ ؛ ربما" وقال ابن حبان: ."أحد النبالء ؛ حدث بحديثين لم يتابع عليهما" :أبو أحمد الحاكم وزاد؛  "ثقة" :)س( وقال

  .اهـ ."أحاديث مقلوبة عشرة حدث بالعراق بمقدار
 

رّي  كَّ (5)البغدادّي اإلسكندرانّي السُّ
ـد بن عبد الله بن ُنَمْير الكوفّي  .[245]  د  .[221] وُمَحمَّ وُمَحـمَّ

ّي البصـرّي ـ البغـدادّي  زِّ وُمَحمـَّد بن عبـد الملك بـن  .[228] (3)بن عبد الله األَْرِزي ـ الـرُّ

ِقيـقّي الواسـطّي  .[245الَغـّزال ] َزْنُجـوَيه البغـدادّي  د بن عبـد الملـك بـن َمـْروان الدَّ  (2)وُمَحـمَّ

                                                           
 :وقال ابـن يـوُنس ."صدوق ثقة" :...، وابن أبي حاتم ؛ وقال)د س( روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (5)

فمقولة مسلمة يلغـي آخُرهـا أوَسـطها ؛ أمـا  .اهـ ."ُتكلِّم فيه، وُرمي بالكذب، ولم يترك أحد الكتابة عنه" :وقال َمْسَلَمة ."ثقة"

ولـم " :؛ وزاد فـي )المغنـي( "لـه حـديث ُأنكـر عليـه" :جرح ُمْبَهم ، يضحده صنيع الذهبي ؛ فقـد قـال، ف "ُتكلِّم فيه" :قوله

 .واعتمد في )الكاشف( توثيق ابن يونس ."جائز الحديث" :؛ وفي )الميزان( "ُيضعف

 ثم هل يضره حديث  ُأنكر عليه ، بعد نفي الضعف عنه ، وتوثيق ابن بلده وتلميذيه له ؟ ! 

ــــر ــــداد  .7/274الجــــرح :)انظ  .3/557والكاشــــف .2/873والميــــزان  .3/155والمغــــني .1/438وتــــاريخ بغ

 .(457والتقـريب .5/365والتهـذيب

 "ةـقـث" :ظـفـه لـيـلـق عـلـد أطـوق )م د( ، :روى عنه :ا جاء في )تهذيب الكمال(ـنمـيـب ."مـهـة يـقـث" :رـجـن حـال ابـق (3)

كان من الحفاظ ربما " :وقال ابن حبان ."مأمون" :صالح جزرة ، وعبد الله بن أحمد ، وزاد الحسن بن سفيان :الميذه الثالثةـت

  .ثم لم ُيعلم بجرح .اهـ ."خالف

، فقل أن  أما المخالفة ، فقد جاءت بصيغة التقليل والندرة .ُمطلق التوثيق هو األليق بحالهوعلى أية حال فإن تالميذه أعلم به ؛ فيكون 

  .والله أعلم ؛ ، فإنها ال تضر ينجو منها ثقة

 .(457والتقـريب  .5/361والتهـذيب  .31/171وتهـذيب الكمـال  .1/451وتـاريخ بغـداد  .5/64الثقـات  :)انظـر

وقال ُمَطـيَّن  ."ليس بمحكم العقل" :؛ وقالروى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبـو حاتم (2)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :، والدارقطنّي ، وَمْسَلَمة

 ( ؛ أي أنه ليس من فرسـان الحـديث"َحَصَف "؛ مادة: 5/46)لسان العرب "غير حصيف"أنه  :أما غمز أبي داود له في عقله ؛ فمعناه

  .ثم لم ُيذكر بجرح   .ذا عند غيرهوك .وإال فقد روى عنه؛ فهو ثقة عنده الذين ُبحكمون الصنعة ،

فهـو  .توثيـق الـدارقطني لـهواعتماده في )الكاشف(  ."الحجة" :وقول الذهبيِّ في )السير( ."صدوق ثقة" :قول السمعانّي  :وُيضاف

 .والله أعلم االختيار األوجه ؛

 .3/557والكاشف  .3/461. واألنساب 3/248وتاريخ بغداد  .85وسؤاالت الَبْرقانّي  .5/525والثقات  .6/1الجرح  :)وانظر

 .(454والتقريب  .5/257والتهذيب  .57/315وإكمال ُمْغَلطاي  .53/163والسير 



350

د بن َعْوف بن ُسفيان الّطائّي الِحْمصّي ] .[283عباس الِقلَّْوِرّي ] د بن العالء  .[282وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن عيسى بن َنِجيح بن الطَّّباع البغدادّي ] .[281بن ُكَرْيب الَهْمَدانّي الكوفّي ]  .[284وُمَحمَّ

د بن أبي غالب الطيالسي الُقْوِمسّي البغدادّي ] د بن فِراس الضُّ  .[287وُمَحمَّ ْيَرفّي وُمَحمَّ َبعّي الصَّ

د بن الفرج بن عبد الوارث النَّّحاس البغدادّي  .[268] (5)البصرّي الضرير  .[261] (3)وُمَحمَّ

د  يِصّي :)صوابه 272مكرر  267بن قاِدم ]اوُمَحمَّ د بن آدم بن سليمان الُجَهنِّي الِمصِّ  .[( ُمَحمَّ

َلِميُّ  د بُن ُقداَمَة بن إسماعيل السُّ (2)الُبخاريُّ الَمْرَوزّي وُمَحمَّ
د ُقَداَمة بن َأْعَين  .[كج175]  وُمَحمَّ

ْيِصّي ] د بن كثير العبدّي البصرّي ] .[266الِمصِّ د بن المثنى بن ُعبيد الَعنَِزّي  .[265وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ِمن ] :البصرّي  د ابن محبوب الُبنانّي البصرّي ] .[277الزَّ د بن ُمَحمَّ  .[265وُمَحمَّ د ـ بن وُمَحمَّ

ورّي  .[267عمر بن كثير ـ بن َخالَّد الباِهلّي البصرّي ] د بن مصعب الصُّ د بن ُمَحمَّ  :وُمَحمَّ

                                                           
، و)ت ق( ـ نقاًل عن الَغّسانّي ـ ،  )هد( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

 .؛ والله أعلم وهو االختيار األقرب .واختاره الذهبي   .اهـ ."ثقة" :وأبو بكر بن أبي الدنيا ؛ وقالوالّرازّيان ، 

 .(175والتقريب .5/257والتهـذيب .3/357والكاشـف .6/87)انظر: الجـرح

روى عنه )م د( ، وأبو زرعة ، وُمَطيَّن ،  :بينما جاء في )تهذيبه( .؛ واختاره ابن حجر "صدوق" :روى عنه أبو زرعة ؛ وقال مرة (3)

راج ؛ ووثقاه د بن إسحاق السَّ ثقة " :قول أبي زرعة أيًضا ـ في )الجرح( ـ :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .وُمَحمَّ

  .فقد وثقه تالميذه الثالثة ، ثم لم ُيذكر بجرح  وهو االختيار األظهر؛  ."ثقة" :وقول الذهبي ."صدوق

 .(173والتقريب  .5/256والتهذيب  .3/357. والكاشف 5/535. والثقات 6/87نظر: الجرح )ا

وقال  .اهـ .وذكره ابن ِحّبان في )الثقات( .روى عنه )م( ، و)د( في غير )السنن( :وقد جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قال ابن حجر (2)

)م( ، وأبو داود ؛ وهو ال يروي إال عن ثقة عنده ؛ ثم لم ُيذكر  :؛ لحال َمن روى عنه وهو االختيار األظهر ."ثقة" :الّذَهبِيُّ 

 .بجرح  

  .(172والتقـريب  .5/475والتهـذيب  .4/51والميـزان .5/56الثقات :)انظر

د بن َخـاّلد بن كثـير الباهلّي البصرّي[ 258)بـابـه(/ب 211عمر بن َخـاّلد الباهـلّي ]  .ُمَحـمَّ

د بن أبـي ليلـى األنصاريُّ الُكوفِيُّ  د بُن ِعْمراَن بن ُمَحمَّ (5)وُمَحـمَّ
د بن ُعمر بن  .[كج137]  وُمَحمَّ

ِمّي البصرّي  د بن َعْمرو بن َبْكر بن الُحباب الرازّي  ./أ[211] (3)علي بن عطاء الُمَقدَّ ُزَنْيج  :وُمَحمَّ

د بن عمرو ابن عباد بن َجَبلة الَعَتكِّي البصرّي  .[215] د بن عمرو بن  .[287] (2)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

                                                           
= 

فهو ثقة أخطأ من حفظه  ."ثقة" :وقال الخليلّي  ."معروف ال بأس به" :أن الذهبّي ساق حديًثا واحًدا تفرد به ؛ وقال :ويضاف

  .والله أعلمبأحاديث يسيرة ؛ 

والتهـذيب  .2/845والمـيزان  .383والمعجم المشـتمل  .3/658واإلرشـاد  .1/435وكنى الحاكـم  .5/547الثقـات  :)انظـر

  .(457والتقـريب  .5/247

كوفّي صدوق، أملى علينا كتاب " :.. وقال أبو حاتم.روى عنه الّرازّيان ، وُمَطيَّن :في )تهذيبه(. وجاء "صدوق" :قال الحافظ (5)

وذكره ابن حبان في  ."الفرائض، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبّي من حفظه؛ الكتاب كله ال يقدم مسألة على مسألة

فمن  .(334ح :وعنه )هد ."روى عنه من أهل بلدنا بقي  بن َمْخَلد" :وتتمة كالم َمْسَلَمة .اهـ. "ثقة" :)ثقاته(. وقال َمْسَلَمة

  .فإنه ال ينزل عن الثقةتمتع بهذه العدالة ، وهذا الضبط واإلتقان ، ولم يغمزه أحد ؛ 

 .(177والتقـريب  .5/265والتهـذيب  .57/272وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/63والثقـات  .6/45الجـرح  :)انظر

(، والرازيان ، وأبو بكر البزار ؛  ووثقه هو ، 4) :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

ق ـيـوثـتواعتمد الذهبّي  ."ثقة" :الهيثمّي ال ـوق .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ .بان في )الثقات(ـن حـره ابـوذك .والنسائّي ، وَمْسَلَمة

 .هـيار األوجـتـو االخـوه .النسائي  

 .6/38ومجمع الزوائد  .3/371والكاشـف  .5586، ح3/471وكشف األسـتار  .5/575والثقـات  .6/35الجـرح  :)انظر

   .(456والتقـريب  .5/285والتهـذيب 

 :هـنــروى ع :ه(ـبــذيـهـا جاء في )تـنمـيـب .ار ابن حجرـيـتـوهو اخ ."صدوق" :روى عنه علّي بن الحسين بن الُجنَيد ، وقال (2)

؛  "ةـقــث"فالظـاهر أنـه  .اهــ ."ُيغـرب وُيخـالف" :وقال ابن حبان فـي )ثقاتـه( .ـ ، وَبقي  بن َمْخَلد "ثقة" :)م( ، )د( ـ وقال

اللـه ق أبي داود له ؛ ورواية مسلم ، وبقي عنه ؛ أما غمز ابن حبان ، فهو من أفراده ؛ لذا أغفله الـذهبّي ، وابـن حجـر ؛ وـيـتوثـل

 .أعلم

ّي ـؤاالت اآلُج ــس :ـرـظـ)ان ب ـقـريــتـوال .5/272ب ـهـذيــتـوال .3/378اشـف ـكـوال .57،   5/62ـات ـقـثـوال .3/77ـرِّ

455). 
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بن َعْوف بن ُسفيان الّطائّي الِحْمصّي ] .[283عباس الِقلَّْوِرّي ] د بن العالء  .[282وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن عيسى بن َنِجيح بن الطَّّباع البغدادّي ] .[281بن ُكَرْيب الَهْمَدانّي الكوفّي ]  .[284وُمَحمَّ

د بن أبي غالب الطيالسي الُقْوِمسّي البغدادّي ] د بن فِراس الضُّ  .[287وُمَحمَّ ْيَرفّي وُمَحمَّ َبعّي الصَّ

د بن الفرج بن عبد الوارث النَّّحاس البغدادّي  .[268] (5)البصرّي الضرير  .[261] (3)وُمَحمَّ

د  يِصّي :)صوابه 272مكرر  267بن قاِدم ]اوُمَحمَّ د بن آدم بن سليمان الُجَهنِّي الِمصِّ  .[( ُمَحمَّ

َلِميُّ  د بُن ُقداَمَة بن إسماعيل السُّ (2)الُبخاريُّ الَمْرَوزّي وُمَحمَّ
د ُقَداَمة بن َأْعَين  .[كج175]  وُمَحمَّ

ْيِصّي ] د بن كثير العبدّي البصرّي ] .[266الِمصِّ د بن المثنى بن ُعبيد الَعنَِزّي  .[265وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ِمن ] :البصرّي  د ابن محبوب الُبنانّي البصرّي ] .[277الزَّ د بن ُمَحمَّ  .[265وُمَحمَّ د ـ بن وُمَحمَّ

ورّي  .[267عمر بن كثير ـ بن َخالَّد الباِهلّي البصرّي ] د بن مصعب الصُّ د بن ُمَحمَّ  :وُمَحمَّ

                                                           
، و)ت ق( ـ نقاًل عن الَغّسانّي ـ ،  )هد( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

 .؛ والله أعلم وهو االختيار األقرب .واختاره الذهبي   .اهـ ."ثقة" :وأبو بكر بن أبي الدنيا ؛ وقالوالّرازّيان ، 

 .(175والتقريب .5/257والتهـذيب .3/357والكاشـف .6/87)انظر: الجـرح

روى عنه )م د( ، وأبو زرعة ، وُمَطيَّن ،  :بينما جاء في )تهذيبه( .؛ واختاره ابن حجر "صدوق" :روى عنه أبو زرعة ؛ وقال مرة (3)

راج ؛ ووثقاه د بن إسحاق السَّ ثقة " :قول أبي زرعة أيًضا ـ في )الجرح( ـ :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .وُمَحمَّ

  .فقد وثقه تالميذه الثالثة ، ثم لم ُيذكر بجرح  وهو االختيار األظهر؛  ."ثقة" :وقول الذهبي ."صدوق

 .(173والتقريب  .5/256والتهذيب  .3/357. والكاشف 5/535. والثقات 6/87نظر: الجرح )ا

وقال  .اهـ .وذكره ابن ِحّبان في )الثقات( .روى عنه )م( ، و)د( في غير )السنن( :وقد جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قال ابن حجر (2)

)م( ، وأبو داود ؛ وهو ال يروي إال عن ثقة عنده ؛ ثم لم ُيذكر  :؛ لحال َمن روى عنه وهو االختيار األظهر ."ثقة" :الّذَهبِيُّ 

 .بجرح  

  .(172والتقـريب  .5/475والتهـذيب  .4/51والميـزان .5/56الثقات :)انظر

د بن َخـاّلد بن كثـير الباهلّي البصرّي[ 258)بـابـه(/ب 211عمر بن َخـاّلد الباهـلّي ]  .ُمَحـمَّ

د بن أبـي ليلـى األنصاريُّ الُكوفِيُّ  د بُن ِعْمراَن بن ُمَحمَّ (5)وُمَحـمَّ
د بن ُعمر بن  .[كج137]  وُمَحمَّ

ِمّي البصرّي  د بن َعْمرو بن َبْكر بن الُحباب الرازّي  ./أ[211] (3)علي بن عطاء الُمَقدَّ ُزَنْيج  :وُمَحمَّ

د بن عمرو ابن عباد بن َجَبلة الَعَتكِّي البصرّي  .[215] د بن عمرو بن  .[287] (2)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

                                                           
= 

فهو ثقة أخطأ من حفظه  ."ثقة" :وقال الخليلّي  ."معروف ال بأس به" :أن الذهبّي ساق حديًثا واحًدا تفرد به ؛ وقال :ويضاف

  .والله أعلمبأحاديث يسيرة ؛ 

والتهـذيب  .2/845والمـيزان  .383والمعجم المشـتمل  .3/658واإلرشـاد  .1/435وكنى الحاكـم  .5/547الثقـات  :)انظـر

  .(457والتقـريب  .5/247

كوفّي صدوق، أملى علينا كتاب " :.. وقال أبو حاتم.روى عنه الّرازّيان ، وُمَطيَّن :في )تهذيبه(. وجاء "صدوق" :قال الحافظ (5)

وذكره ابن حبان في  ."الفرائض، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبّي من حفظه؛ الكتاب كله ال يقدم مسألة على مسألة

فمن  .(334ح :وعنه )هد ."روى عنه من أهل بلدنا بقي  بن َمْخَلد" :وتتمة كالم َمْسَلَمة .اهـ. "ثقة" :)ثقاته(. وقال َمْسَلَمة

  .فإنه ال ينزل عن الثقةتمتع بهذه العدالة ، وهذا الضبط واإلتقان ، ولم يغمزه أحد ؛ 

 .(177والتقـريب  .5/265والتهـذيب  .57/272وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/63والثقـات  .6/45الجـرح  :)انظر

(، والرازيان ، وأبو بكر البزار ؛  ووثقه هو ، 4) :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

ق ـيـوثـتواعتمد الذهبّي  ."ثقة" :الهيثمّي ال ـوق .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ .بان في )الثقات(ـن حـره ابـوذك .والنسائّي ، وَمْسَلَمة

 .هـيار األوجـتـو االخـوه .النسائي  

 .6/38ومجمع الزوائد  .3/371والكاشـف  .5586، ح3/471وكشف األسـتار  .5/575والثقـات  .6/35الجـرح  :)انظر

   .(456والتقـريب  .5/285والتهـذيب 

 :هـنــروى ع :ه(ـبــذيـهـا جاء في )تـنمـيـب .ار ابن حجرـيـتـوهو اخ ."صدوق" :روى عنه علّي بن الحسين بن الُجنَيد ، وقال (2)

؛  "ةـقــث"فالظـاهر أنـه  .اهــ ."ُيغـرب وُيخـالف" :وقال ابن حبان فـي )ثقاتـه( .ـ ، وَبقي  بن َمْخَلد "ثقة" :)م( ، )د( ـ وقال

اللـه ق أبي داود له ؛ ورواية مسلم ، وبقي عنه ؛ أما غمز ابن حبان ، فهو من أفراده ؛ لذا أغفله الـذهبّي ، وابـن حجـر ؛ وـيـتوثـل

 .أعلم

ّي ـؤاالت اآلُج ــس :ـرـظـ)ان ب ـقـريــتـوال .5/272ب ـهـذيــتـوال .3/378اشـف ـكـوال .57،   5/62ـات ـقـثـوال .3/77ـرِّ

455). 
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د بُن الوليِد بن عبد الحميد القرشيُّ   (3)َحْمدانُ  :، البصريُّ البغدادّي (5)الُبْسِريُّ  ،وُمَحمَّ

د ابن يحيى بن أبي َحْزم الُقَطعّي البصرّي  .[لك145/55] د بُن َيْحَيى بن  .[257] (2)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

(4)الّتّمارأبي َسِمْينََة ِمْهران 
د بن يحيى بن عبد الكريم األزدّي ال .[كج157]  صرّي ـبـوُمَحمَّ

د ب .[251دادّي ]ـغـالب ْهلّي النَّْيسابورّي ]ـالـن خـن عبد الله بـن يحيى بـوُمَحمَّ  .[256د الذُّ

د  اني البصرّي الَحنَفّي ]ـن يحيى بـباوُمَحمَّ مَّ د ب .[255ن َفّياض الزِّ ِمْهران = ن ـب ُن َيْحَيىـوُمَحمَّ

د ب د ب .َسِمْينَةَ ن أبي ـُن َيْحَيى بـُمَحمَّ يـاديُّ  فـوُس ـُن يـوُمَحـمَّ د ب .[لك187/33] (1)الزِّ ن ـوُمَحـمَّ

                                                           
 .(5/245األنساب  :)انظر     .ابن أبي أرطاة :نسبة إلى ُبْسر بن أرطاة ، وقيل (5)

  .( على رواية )د( عنه378نص ابن عساكر في )المشتمل  (3)

روى عنه  :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."صدوق" :ار ابن حجرـتـاخو ."صالح الحديث صدوق" :الــم ؛ وقـو حاتـه أبـنـروى ع (2)

وهو  ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .ر بجرحـذكـولم يُ  .اهـ .قات(ـثـوذكره ابن حبان في )ال ."ثقة" :وقال َمْسَلَمة .)م د ت س(

 .االختيار األقرب ؛ والله أعلم

 .(153والتقـريب  .5/176والتهـذيب  .3/335والكاشـف  .5/578والثقـات  .6/534الجـرح  :)انظـر

والّرازّيان ، وأحمد بن الحسين الصوفي ؛ )د( ،  :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( .وتبعه ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (4)

وهو االختيار  ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم ُيذكر بجرح .اهـ .)الثقات(وذكره ابن حبان في  .وأثنى عليه أحمد ."ثقة" :وقال

  .األوجه

 .3/335والكاشف  .38/851وتهذيب الكمال  .365والمشتمل .2/452وتاريخ بغداد .5/68والثقات .6/534الجرح :)انظر

  .(153والتقريب  .5/155والتهذيب 

يُّ ، وابن حجر :؛ قاله "روى عنه أبو داود" (1) بيديَّ واحًدا ، وقال .ابُن عساكَر ، والِمزِّ ياديَّ والزَّ  ."صدوق" :لكن اعتبر األخيُر الزِّ

بيدّي ؛ مثلـات )التهذيب( بعض ترجمـقد فـًدا ، فـلكن إن كانا واح وحكاية  ."ربـأ وأغـطـا أخـربم" :قول ابن حبان :ة الزَّ

  .اهـ .أبي علي النيسابوري له ، وتخطئته في حديث االستغفار للمشركين توثيقالحاكم 

  .والله أعلم هنا يفيد التقليل ؛ "ربما" :؛ أما الخطأ والتفرد فال يضران الثقات إال إذا كُثر منهم ؛ ولفظ ثقة فالرجل

 .364والمشتمل ....، تفسير سورة التوبة، باب المسجد الذي ُأسس على التقوى3/221والمستدرك .5/574الثقات :انظر)

 .(151والتقريب  .5/126والتهذيب .37/81وتهذيب الكمال

(5)وْحِشّي 
يصّي  .[277]  د بن مسعود بن يوسف النَّيسابورّي الِمصِّ د بن  .[276] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن ُمعاذ بن َعّباد الَعنَْبِرّي البصرّي  .[263ِمْسكين بن ُنَمْيَلة الَيَمامّي البغدادّي ]  .[275] (3)وُمَحمَّ

د بن َمْعَمر بن ِرْبِعّي الَقْيسّي البصرّي  د بن منصور بن داود  .[271] (2)البحرانّي  :وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن الِمنهال الضرير البصرّي ] .[286الطُّوِسّي البغدادي] د بن ِمْهران  .[285وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن هشام بن أبي ِخَيَرة َشبيب الَبصرّي الِمصرّي ] .[275ال الّرازّي ]الَجمَّ  د  .[257وُمَحمَّ وُمَحمَّ

وُروِذّي البغدادّي القصير ] د بن الوزير بن الَحَكم  .[255بن هشام بن عيسى الّطاْلقانّي الَمرُّ وُمَحمَّ

مشقّي ] َلمّي الدِّ د بُن الَوزيرِ  .[253السَّ  .[لك146/57] العابد ،العبديُّ الواسطيُّ بن قيس  وُمَحمَّ

                                                           
وذكره ابن حبان  ."صدوق ثقة" :روى عنه )د س( ، وابن أبي حاتم ؛ وقال :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق"قال ابن حجر:  (5)

 "صدوق"فهو االختيار األظهر بال ريب ، ولم أتبين سبب تجريد  .توثيق الذهبي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح .اهـ .في )ثقاته(

   ."ثقة"من 

 .(171والتقـريب  .5/423. والتهـذيب 3/351والكاشـف  .5/547والثقـات  .6/66الجـرح  :)انظـر

ازي ان :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ؛ "صدوق يهم" :قال ابن حجر (3)  ."صدوق ليس به بأس" :قال أبو حاتم .)م د( ، والر 

والذي في  .اهـ .هذا ال يقتضي ضعفه :قال الذهبي .؛ وذلك لحديث واحد موقوف رفعه "في حديثه وهم" :وقال الُعقيلي

 .والله أعلم االختيار األوجه ؛وهو  .في )الكاشف( أطلق توثيقه؟! ثم  "فأي شيء جرى" :)الميزان(

 .5/483تهـذيب ـوال .3/333اشـف ـكـ. وال4/44يـزان ـوالم .6/51. والجـرح 4/541فـاء الُعقيلـّي ـضع :ظـرـ)ان

 .(177ب ـقـريـتـوال

 .اختيار ابن حجر؛ وهو  "صدوق" :روى عنه أبو حاتم ؛ وقال .(5/532نسبة إلى البحرين ؛ فيما حرره ابن األثير في )اللباب (2)

وقال مسلمة  ."صدوق ال بأس به" :وقال أبو داود ."من خيار عباد الله" :، والبزار ؛ وقال روى عنه )ع( :وقد جاء في )تهذيبه(

 ."كبير من أهل الصناعة" :وقال أبو َعروبة ."ثقة" :وقال أيًضا هو ، والخطيب ، والسمعانّي  ."ال بأس به" :، والنسائي )مرة(

  .فاألظهر توثيقهاحتج به الستة، وهو شيخهم ؛  .اهـ .ن حبان في )الثقات(وذكره اب

ّي  .5/533والثقـات  .6/571الجـرح  :)وانظـر والتهـذيب  .373والمشـتمل  .5/366واألنسـاب  .3/56وسؤاالت اآلُجـرِّ

   .(176. والتقـريب 5/488
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بُن الوليِد بن عبد الحميد القرشيُّ   (3)َحْمدانُ  :، البصريُّ البغدادّي (5)الُبْسِريُّ  ،وُمَحمَّ

د ابن يحيى بن أبي َحْزم الُقَطعّي البصرّي  .[لك145/55] د بُن َيْحَيى بن  .[257] (2)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

(4)الّتّمارأبي َسِمْينََة ِمْهران 
د بن يحيى بن عبد الكريم األزدّي ال .[كج157]  صرّي ـبـوُمَحمَّ

د ب .[251دادّي ]ـغـالب ْهلّي النَّْيسابورّي ]ـالـن خـن عبد الله بـن يحيى بـوُمَحمَّ  .[256د الذُّ

د  اني البصرّي الَحنَفّي ]ـن يحيى بـباوُمَحمَّ مَّ د ب .[255ن َفّياض الزِّ ِمْهران = ن ـب ُن َيْحَيىـوُمَحمَّ

د ب د ب .َسِمْينَةَ ن أبي ـُن َيْحَيى بـُمَحمَّ يـاديُّ  فـوُس ـُن يـوُمَحـمَّ د ب .[لك187/33] (1)الزِّ ن ـوُمَحـمَّ

                                                           
 .(5/245األنساب  :)انظر     .ابن أبي أرطاة :نسبة إلى ُبْسر بن أرطاة ، وقيل (5)

  .( على رواية )د( عنه378نص ابن عساكر في )المشتمل  (3)

روى عنه  :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."صدوق" :ار ابن حجرـتـاخو ."صالح الحديث صدوق" :الــم ؛ وقـو حاتـه أبـنـروى ع (2)

وهو  ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .ر بجرحـذكـولم يُ  .اهـ .قات(ـثـوذكره ابن حبان في )ال ."ثقة" :وقال َمْسَلَمة .)م د ت س(

 .االختيار األقرب ؛ والله أعلم

 .(153والتقـريب  .5/176والتهـذيب  .3/335والكاشـف  .5/578والثقـات  .6/534الجـرح  :)انظـر

والّرازّيان ، وأحمد بن الحسين الصوفي ؛ )د( ،  :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( .وتبعه ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (4)

وهو االختيار  ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم ُيذكر بجرح .اهـ .)الثقات(وذكره ابن حبان في  .وأثنى عليه أحمد ."ثقة" :وقال

  .األوجه

 .3/335والكاشف  .38/851وتهذيب الكمال  .365والمشتمل .2/452وتاريخ بغداد .5/68والثقات .6/534الجرح :)انظر

  .(153والتقريب  .5/155والتهذيب 

يُّ ، وابن حجر :؛ قاله "روى عنه أبو داود" (1) بيديَّ واحًدا ، وقال .ابُن عساكَر ، والِمزِّ ياديَّ والزَّ  ."صدوق" :لكن اعتبر األخيُر الزِّ

بيدّي ؛ مثلـات )التهذيب( بعض ترجمـقد فـًدا ، فـلكن إن كانا واح وحكاية  ."ربـأ وأغـطـا أخـربم" :قول ابن حبان :ة الزَّ

  .اهـ .أبي علي النيسابوري له ، وتخطئته في حديث االستغفار للمشركين توثيقالحاكم 

  .والله أعلم هنا يفيد التقليل ؛ "ربما" :؛ أما الخطأ والتفرد فال يضران الثقات إال إذا كُثر منهم ؛ ولفظ ثقة فالرجل

 .364والمشتمل ....، تفسير سورة التوبة، باب المسجد الذي ُأسس على التقوى3/221والمستدرك .5/574الثقات :انظر)

 .(151والتقريب  .5/126والتهذيب .37/81وتهذيب الكمال

(5)وْحِشّي 
يصّي  .[277]  د بن مسعود بن يوسف النَّيسابورّي الِمصِّ د بن  .[276] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن ُمعاذ بن َعّباد الَعنَْبِرّي البصرّي  .[263ِمْسكين بن ُنَمْيَلة الَيَمامّي البغدادّي ]  .[275] (3)وُمَحمَّ

د بن َمْعَمر بن ِرْبِعّي الَقْيسّي البصرّي  د بن منصور بن داود  .[271] (2)البحرانّي  :وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن الِمنهال الضرير البصرّي ] .[286الطُّوِسّي البغدادي] د بن ِمْهران  .[285وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن هشام بن أبي ِخَيَرة َشبيب الَبصرّي الِمصرّي ] .[275ال الّرازّي ]الَجمَّ  د  .[257وُمَحمَّ وُمَحمَّ

وُروِذّي البغدادّي القصير ] د بن الوزير بن الَحَكم  .[255بن هشام بن عيسى الّطاْلقانّي الَمرُّ وُمَحمَّ

مشقّي ] َلمّي الدِّ د بُن الَوزيرِ  .[253السَّ  .[لك146/57] العابد ،العبديُّ الواسطيُّ بن قيس  وُمَحمَّ

                                                           
وذكره ابن حبان  ."صدوق ثقة" :روى عنه )د س( ، وابن أبي حاتم ؛ وقال :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق"قال ابن حجر:  (5)

 "صدوق"فهو االختيار األظهر بال ريب ، ولم أتبين سبب تجريد  .توثيق الذهبي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح .اهـ .في )ثقاته(

   ."ثقة"من 

 .(171والتقـريب  .5/423. والتهـذيب 3/351والكاشـف  .5/547والثقـات  .6/66الجـرح  :)انظـر

ازي ان :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ؛ "صدوق يهم" :قال ابن حجر (3)  ."صدوق ليس به بأس" :قال أبو حاتم .)م د( ، والر 

والذي في  .اهـ .هذا ال يقتضي ضعفه :قال الذهبي .؛ وذلك لحديث واحد موقوف رفعه "في حديثه وهم" :وقال الُعقيلي

 .والله أعلم االختيار األوجه ؛وهو  .في )الكاشف( أطلق توثيقه؟! ثم  "فأي شيء جرى" :)الميزان(

 .5/483تهـذيب ـوال .3/333اشـف ـكـ. وال4/44يـزان ـوالم .6/51. والجـرح 4/541فـاء الُعقيلـّي ـضع :ظـرـ)ان

 .(177ب ـقـريـتـوال

 .اختيار ابن حجر؛ وهو  "صدوق" :روى عنه أبو حاتم ؛ وقال .(5/532نسبة إلى البحرين ؛ فيما حرره ابن األثير في )اللباب (2)

وقال مسلمة  ."صدوق ال بأس به" :وقال أبو داود ."من خيار عباد الله" :، والبزار ؛ وقال روى عنه )ع( :وقد جاء في )تهذيبه(

 ."كبير من أهل الصناعة" :وقال أبو َعروبة ."ثقة" :وقال أيًضا هو ، والخطيب ، والسمعانّي  ."ال بأس به" :، والنسائي )مرة(

  .فاألظهر توثيقهاحتج به الستة، وهو شيخهم ؛  .اهـ .ن حبان في )الثقات(وذكره اب

ّي  .5/533والثقـات  .6/571الجـرح  :)وانظـر والتهـذيب  .373والمشـتمل  .5/366واألنسـاب  .3/56وسؤاالت اآلُجـرِّ
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 .مـالـن سـلـوج = عبـد الله ابـفـوالم .[458ن أسد الَغنَـوي الَمْرَوزّي البصرّي ]ـومعـاذ ب

د الـوُمقـاتِل ب ن ـن عمرو بـوالُمقَعـد = عبـد الله ب .[433] (5)اذّي ـْصـَربـنَّ ـّرازّي الـن ُمَحـمَّ

ِه البغـداديُّ  .َمْيَسرة د بُن ُعَبْيِد اللَّ والُمنْـِذر بن الوليـد بن عبـد الرحمن  .وابن الُمنـادي = ُمَحـمَّ

 .[457ومنصـور بن ـ أبي ُمزاِحـم ـ َبِشير التُّركّي البغدادّي الكاتب ] .[434الَعْبـدّي البصرّي ]

وموسـى بن إسماعيل الِمنَْقِرّي أبو َسَلَمة التَُّبوَذكِّي  .[435] (3)البغـدادّي وَمهدّي بن حفص 

ملّي 473] البصرّي    :وموسى بن عامر بن ُعمارة .[472] [. وموسى بن َسْهل بن قاِدم الرَّ

مشقّي  ّي الدِّ  وموسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبّي األْنطاكّي  .[474] (2)ابن أبي الَهـْيذام الُمرِّ

ل بن إهاب  .[478] (5)"ُيغرب"الَقالَّء  ْملِـّي  ـ َيهاب ـوُمَؤمَّ (3)بن ُقْفـل الكوفّي الرَّ
ـل  .[476]  وُمَؤمَّ

                                                           
= 

 .57/582والتهـذيب  .55/358. وإكمـال ُمْغـَلطاي 3/386. والكاشـف 52/554وتاريـخ بغـداد  .5/571الثقـات  :)انظـر

 .(122والتقـريب 

كان ثقة " :وقال الثاني ."كان ثقة فقيًها" :أبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان ؛ وقال األول :روى عنه .ليس من رجال )التقريب( (5)

  ."مأموًنا

 .(6/211الجـرح  :)انظـر

. وذكره ابن حبان في "ثقة" :، وقال الخطيب ، وَمْسَلَمة روى عنه )د( :بينما جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قال ابن حجر (3)

  .اهـ .)الثقات(

 .فهو ثقة بال ريبالذهبّي ؛ ولم ُيذكر بجرح ؛  وقد وثقه

 .(146والتقـريب .57/231والتهـذيب  .3/355والكاشـف  .52/564وتاريـخ بغـداد  .5/375الثقـات  :)انظـر

 :وقال َعْبدان .)الثقات( وذكره ابن حبان في .روى عنه )د( حديًثا أو حديثين :)تهذيبه( . وفي"صدوق له أوهام" :قال الحافظ (2)

 .اهـ .له إفرادات عن الوليد :وقال ابن عدّي  ."أبو داود ال ُيحدث عنه"

وهي روايته عن الوليد بن مسلم ، عن  وأما نفي تحديث أبي داود عنه ، فبسياقة معينة ؛ ."يغرب" :أن تتمة كالم ابن حبان :والتحقيق

ي ؛ لكن عنه ، عن غير األوزاعي ، فهي أربعة أحاديث في )السنن ، 3577ح :األوزاعّي ؛ فإن الوليد كان يدلس عنه ويسوِّ

فتعقبه الذهبي في )الميزان ، والمغني( ؛  وأما إنكار إفراداته عن الوليد ، .قاة من صحيح مروياته( منت4825، 3523، 3576
 

َلمّي ]ـزيـن يـالـد بـن خـومحمـود اب .[477يوُنس النَّسائّي ] ن ـمحمـود ب 452مكـرر  453د السُّ

َمشقّي ـَلمـسُّ ـخالـد ال َلمّي ـن خـومحمـود ب .[ّي الدِّ ن ـمحمـود ب 453مكـرر 452]الـد السُّ

َلمّي ـزيـن يـد بـالـخ وَمْخَلـد  .[كج136] (5)دادّي ـغـبـداُش الّطاْلقانيُّ الـُن ِخ ـومحُمـوُد ب .[د السُّ

ِعيرّي الـزيـن يـد بـالـن خـب ديـنّي = ـن المـواب .[437] النّي الَطَرُسوسّي ـْسقَ ـعَ ـدادّي الـغـبـد الشَّ

د بـُد بـمَ ـه = َأحـْرَدَوْيــومَ  .د اللهـبـن عـلّي بـع ل ـيـاعـوالُمَزنـّي = إسم .ىـوَس ـِن مـُن ُمَحمَّ

د ب .ن يحيىـاب ّحام ـ ـيـراهـن إبـومسلـم ب .[454ل البصرّي ]ـَسْربَ ـن مُ ـن ُمَسْرَهد بـوُمَسـدَّ م الشَّ

 رّي ـم البصـو حـاتـم األنصارّي أبـاتـن حـومسلـم ب .[457َفراِهيدّي البصرّي ]ـّصاب ـ الـقَ ـال

=  داَنةـُمْشكُ و .[م )وعليٌّ وهم(ـاتـن حـن مسلم بـعلـي ب 316مكـرر  455] (3) "مـا وهـمـرب" 

دـن عمر بـباعبـد الله  ف ب .ن ُمَحمَّ ِرّي الـن عمرو بـوُمَصـرِّ الَهْمدانّي  ـامّي ـاألي ـامّي ـيَ ـن السَّ

َبْيري المـُن عبـد الله بـوُمْصَعـُب ب .[432]وفّي ـكـال  .[كج467] (2)ةـابـّس ـالن ،دنّي ـن ُمْصَعب الزُّ

                                                           
ابن معين ، واألْزِديُّ ، وَمْسَلَمُة بن  :وقد وثقه .وبقي  )ت عس ق( ،  :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

وروى  .اهـ .أنه خّطأه في رفع حديث ، وقفه الخفاف :وعن ابن محرز ، عن ابن معين .قاسم ، وذكره ابن ِحّبان في )الثقات(

َهبِي   .{426، ح347هد}عنه    .؛ فهو االختيار األظهر؛ والله أعلم"ثقة" :وقال الذ 

 .37/356. وتهذيـب الكمال52/57وتـاريخ بغـداد  .5/373والثقـات .3/575 ،5/578)انظر: سؤاالت ابن ِمْحـرز

 .(133والتقـريب .57/83والتهـذيب .3/341والكاشـف

ربما "وقاَل ابن حبان:  ."ثقة" وقال هو والطبراني:روى عنه )د(، )ت(  :. وجاء في )تهذيبه("صدوق ربما وهم" قال الحافظ: (3)

 ."ثقة ربما وهم" :فاألظهر أنه ."ُوثِّق"وقال الذهبّي:  .اهـ ."أخطأ

 .(135والتقريب .57/534والتهذيب .3/316. والكاشف5/516الثقات :)انظر

ارج ـح( و)د( خـيـحـصـارج )الـو)م( خ )ق(، هـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."دوقـص" :ولهـقـظ بـافـرد الحـفـت (2)

د ـقد أسنـناء ؛ فـثـق والـيـوثـتـوى الـه سـيـرآن ، وإال ليس فـقـق الـلـة القول بخـنـحـفه في مـزه البعض لوقـمـغ .ن(ـ)السن

 :هـردويـكر بن مـو بـنّي ، وَمْسَلَمة ، وأبـطـق دارـن ، والـعيـن مـال ابـوق ."بتـثـُمست" :هـولـد ، قـمـب إلى أحـطيـالخ

 .والوقف ليس بمغمز  هنا ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .اهـ ."ةـقـث"
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 .مـالـن سـلـوج = عبـد الله ابـفـوالم .[458ن أسد الَغنَـوي الَمْرَوزّي البصرّي ]ـومعـاذ ب

د الـوُمقـاتِل ب ن ـن عمرو بـوالُمقَعـد = عبـد الله ب .[433] (5)اذّي ـْصـَربـنَّ ـّرازّي الـن ُمَحـمَّ

ِه البغـداديُّ  .َمْيَسرة د بُن ُعَبْيِد اللَّ والُمنْـِذر بن الوليـد بن عبـد الرحمن  .وابن الُمنـادي = ُمَحـمَّ

 .[457ومنصـور بن ـ أبي ُمزاِحـم ـ َبِشير التُّركّي البغدادّي الكاتب ] .[434الَعْبـدّي البصرّي ]

وموسـى بن إسماعيل الِمنَْقِرّي أبو َسَلَمة التَُّبوَذكِّي  .[435] (3)البغـدادّي وَمهدّي بن حفص 

ملّي 473] البصرّي    :وموسى بن عامر بن ُعمارة .[472] [. وموسى بن َسْهل بن قاِدم الرَّ

مشقّي  ّي الدِّ  وموسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبّي األْنطاكّي  .[474] (2)ابن أبي الَهـْيذام الُمرِّ

ل بن إهاب  .[478] (5)"ُيغرب"الَقالَّء  ْملِـّي  ـ َيهاب ـوُمَؤمَّ (3)بن ُقْفـل الكوفّي الرَّ
ـل  .[476]  وُمَؤمَّ

                                                           
= 

 .57/582والتهـذيب  .55/358. وإكمـال ُمْغـَلطاي 3/386. والكاشـف 52/554وتاريـخ بغـداد  .5/571الثقـات  :)انظـر

 .(122والتقـريب 

كان ثقة " :وقال الثاني ."كان ثقة فقيًها" :أبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان ؛ وقال األول :روى عنه .ليس من رجال )التقريب( (5)

  ."مأموًنا

 .(6/211الجـرح  :)انظـر

. وذكره ابن حبان في "ثقة" :، وقال الخطيب ، وَمْسَلَمة روى عنه )د( :بينما جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قال ابن حجر (3)

  .اهـ .)الثقات(

 .فهو ثقة بال ريبالذهبّي ؛ ولم ُيذكر بجرح ؛  وقد وثقه

 .(146والتقـريب .57/231والتهـذيب  .3/355والكاشـف  .52/564وتاريـخ بغـداد  .5/375الثقـات  :)انظـر

 :وقال َعْبدان .)الثقات( وذكره ابن حبان في .روى عنه )د( حديًثا أو حديثين :)تهذيبه( . وفي"صدوق له أوهام" :قال الحافظ (2)

 .اهـ .له إفرادات عن الوليد :وقال ابن عدّي  ."أبو داود ال ُيحدث عنه"

وهي روايته عن الوليد بن مسلم ، عن  وأما نفي تحديث أبي داود عنه ، فبسياقة معينة ؛ ."يغرب" :أن تتمة كالم ابن حبان :والتحقيق

ي ؛ لكن عنه ، عن غير األوزاعي ، فهي أربعة أحاديث في )السنن ، 3577ح :األوزاعّي ؛ فإن الوليد كان يدلس عنه ويسوِّ

فتعقبه الذهبي في )الميزان ، والمغني( ؛  وأما إنكار إفراداته عن الوليد ، .قاة من صحيح مروياته( منت4825، 3523، 3576
 

َلمّي ]ـزيـن يـالـد بـن خـومحمـود اب .[477يوُنس النَّسائّي ] ن ـمحمـود ب 452مكـرر  453د السُّ

َمشقّي ـَلمـسُّ ـخالـد ال َلمّي ـن خـومحمـود ب .[ّي الدِّ ن ـمحمـود ب 453مكـرر 452]الـد السُّ

َلمّي ـزيـن يـد بـالـخ وَمْخَلـد  .[كج136] (5)دادّي ـغـبـداُش الّطاْلقانيُّ الـُن ِخ ـومحُمـوُد ب .[د السُّ

ِعيرّي الـزيـن يـد بـالـن خـب ديـنّي = ـن المـواب .[437] النّي الَطَرُسوسّي ـْسقَ ـعَ ـدادّي الـغـبـد الشَّ

د بـُد بـمَ ـه = َأحـْرَدَوْيــومَ  .د اللهـبـن عـلّي بـع ل ـيـاعـوالُمَزنـّي = إسم .ىـوَس ـِن مـُن ُمَحمَّ

د ب .ن يحيىـاب ّحام ـ ـيـراهـن إبـومسلـم ب .[454ل البصرّي ]ـَسْربَ ـن مُ ـن ُمَسْرَهد بـوُمَسـدَّ م الشَّ

 رّي ـم البصـو حـاتـم األنصارّي أبـاتـن حـومسلـم ب .[457َفراِهيدّي البصرّي ]ـّصاب ـ الـقَ ـال

=  داَنةـُمْشكُ و .[م )وعليٌّ وهم(ـاتـن حـن مسلم بـعلـي ب 316مكـرر  455] (3) "مـا وهـمـرب" 

دـن عمر بـباعبـد الله  ف ب .ن ُمَحمَّ ِرّي الـن عمرو بـوُمَصـرِّ الَهْمدانّي  ـامّي ـاألي ـامّي ـيَ ـن السَّ

َبْيري المـُن عبـد الله بـوُمْصَعـُب ب .[432]وفّي ـكـال  .[كج467] (2)ةـابـّس ـالن ،دنّي ـن ُمْصَعب الزُّ

                                                           
ابن معين ، واألْزِديُّ ، وَمْسَلَمُة بن  :وقد وثقه .وبقي  )ت عس ق( ،  :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

وروى  .اهـ .أنه خّطأه في رفع حديث ، وقفه الخفاف :وعن ابن محرز ، عن ابن معين .قاسم ، وذكره ابن ِحّبان في )الثقات(

َهبِي   .{426، ح347هد}عنه    .؛ فهو االختيار األظهر؛ والله أعلم"ثقة" :وقال الذ 

 .37/356. وتهذيـب الكمال52/57وتـاريخ بغـداد  .5/373والثقـات .3/575 ،5/578)انظر: سؤاالت ابن ِمْحـرز

 .(133والتقـريب .57/83والتهـذيب .3/341والكاشـف

ربما "وقاَل ابن حبان:  ."ثقة" وقال هو والطبراني:روى عنه )د(، )ت(  :. وجاء في )تهذيبه("صدوق ربما وهم" قال الحافظ: (3)

 ."ثقة ربما وهم" :فاألظهر أنه ."ُوثِّق"وقال الذهبّي:  .اهـ ."أخطأ

 .(135والتقريب .57/534والتهذيب .3/316. والكاشف5/516الثقات :)انظر

ارج ـح( و)د( خـيـحـصـارج )الـو)م( خ )ق(، هـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."دوقـص" :ولهـقـظ بـافـرد الحـفـت (2)

د ـقد أسنـناء ؛ فـثـق والـيـوثـتـوى الـه سـيـرآن ، وإال ليس فـقـق الـلـة القول بخـنـحـفه في مـزه البعض لوقـمـغ .ن(ـ)السن

 :هـردويـكر بن مـو بـنّي ، وَمْسَلَمة ، وأبـطـق دارـن ، والـعيـن مـال ابـوق ."بتـثـُمست" :هـولـد ، قـمـب إلى أحـطيـالخ

 .والوقف ليس بمغمز  هنا ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .اهـ ."ةـقـث"
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ْملّي ـن يزيد بـن زيد بـوهـارون ب .[435الُقوِمِسّي الَبَذشـّي ]حبيب  (5)ن أبي الزرقاء الَمْوِصلّي الرَّ
 

وهارون بن عبد الله بن َمروان  .[444وهارون بن سعيد بن الهيثم األَْيلِّي ثم الِمصرّي ] .[447]

ال ] :البغدادّي البّزاز َمْشقّي  .[441الحمَّ د بن َبّكار العاِملّي الدِّ  .[446] (3)وهارون بن ُمَحمَّ

رير ] وُهْدَبة بن خالد بن األَْسَود  .[442وهارون بن معروف الَمْرَوزّي البغدادّي الَخّزاز الضَّ

ن َزْيد ـن خالد ابـوهشام ب .[443ن َبْهرام المدائني البغدادّي ]ـوهشام ب .[445َهّداب ] :البْصرّي 

م  .[445] (4)"ربما وهم"وهشام بن عبد الملك بن ِعْمران الَيَزنّي الِحْمِصّي  .[447] (2)شقّي الدِّ

                                                           
ال " :الـ، وق )د( ، ) س( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :الـم ، وقـاتـو حـأبروى عنه  (5)

 ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .رح  ـجـر بـذكـولم يُ  .اهـ .قات(ـثـان في )الـبـن حـره ابـوذك ."ةـقـث" :ال َمْسَلَمةـوق ."هـأس بـب

 .ربـيار األقـتـو االخـوه

ب ـقـريـتـوال .55/1ب ـهـذيـتـوال .3/235والكاشـف  .277مل ـوالمشـت .5/347قـات ـثـوال .5/57ـرح ـالج :ظـرــ)ان

186). 

 :؛ وقال هو وَمْسَلَمة )د( ، ) س( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :أبو حاتم ، وقالروى عنه  (3)

ج حديثه في )صحيحه(" :قول ُمغَلطاي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ ."ال بأس به" ـ  "ذكره ابن حبان في )الثقات( ، وخرَّ

 .والله أعلم وهو االختيار األقرب ؛ ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم أجده في )الثقات( ـ

 .55/57ب ـهـذيـتـوال .3/225ف ـاشــكـوال .275مل ـوالمشـت  .56/311سـان ـواإلح .5/57ـرح ـالج :ظـرـ)ان

 .(185ب ـقـريـتـوال

 .، وَبِقّي بن َمْخَلد انـّرازيّ ـ، وال ه )د ق(ـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج .يار ابن حجرـتـوهو اخ ."صدوق" :اتمـو حـال أبـق (2)

 :بيـ؛ وزاد الذه "ةـقـث" :الَغّسانّي ال ـوق .رح  ـذكر بجـثم لم يُ  .اهـ ."ةـقـث" :وقال َمْسَلَمة .قات(ـثـبان في )الـره ابن حـوذك

 .هرـيار األظـو االختـهـف؛  "ت  ـفـمُ "

    .(173والتقـريب  .55/27والتهـذيب  .3/228والكاشـف  .5/322والثقـات  .5/17الجـرح  :)انظـر

كان " :و حاتمقال أب .وَبقي  ، والّرازّيان، )د س ق( :روى عنه :. بينما جاء في )تهذيبه("صدوق ربما وهم" :جرـن حـال ابـق (4)

 ."خ ضعيفـيـش" :وعن )د( .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."ال بأس به" :وقال مرة ."ثقة" :. وقال النسائّي "متقنًا في الحديث
 

ـل بن هشام .[477] ـ (2)الَجَزِرّي  ـبن الفضـل بن مجاهـد الَحّرانـّي  الَيْشُكِرّي البصرّي  ،وُمَؤمَّ

دـباوابـن النَّّحـاس = عيسـى  .[475] ن ـونصـر ب .مـادـن حـوالنَّْرِسـّي = عبـد األعلى ب .ن ُمَحمَّ

يصّي ]ـونصـر ب .[431ن علي البصرّي ]ـعلي بن نصر ب ن ـوُنصـير ب .[438ن الُمهاِجر الِمصِّ

د ـوالنَُّفْيلـي = عبـد الله ب .[436َفـَرج الثَّْغِرّي األَسلِّي الّشامّي ]ـال ن ـوُنـوح ب .ن علّي ـبان ُمَحمَّ
                                                           

= 
ة ، وال ُينكر له تفرده عن الوليد ؛ فإنه أكثر عنه" :فقال ووثقه في ؛  "صدوق صحيح الكتب ، تكلم فيه بعضهم بغير ُحجَّ

    .وهو االختيار األليق به .)الكاشف(

 .57/215والتهذيب .3/271والكاشف  .4/375والميزان .3/864والمغني .8/3245والكامل .5/583الثقات :)وانظر

 .(113والتقريب 

 روى عنه )د( ، :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيغرب" ابن حجر:لذا قال  ."ُيغرب" :وقال ابن حبان ."صدوق" :و حاتمـال أبـق (5)

  .اهـ ."ثقة" :وقال َمْسَلمة ."ال بأس به" :وقال )س(

 .؛ والله أعلمفهو إن لم يكن ثقة ، فثقة ُيغرب  ."ثقة" :وقال الذهبّي 

  .(113والتقـريب .57/211والتهـذيب .3/271والكاشـف .5/583الثقـات :)انظر

ـ ، وأبو  "ثقة" :وقال مرة ."ال بأس به" :ـ وقال)س(  ، روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام" :قال الحافظ (3)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."ضعفه"كأن ابن معين  :وقال ابن الُجنيد ."ثقة" :وزاد َمْسَلَمة ."صدوق" :حاتم ؛ وقال

مه في  ؛ "له أوهام" :وأما قول الحافظ ."صدوق" :لفظأطلق عليه الذهبي وقد . "ثقة" :الَغّسانّي  وقال فأصله أن ابن معين َوهَّ

د نور سيف تعقبه ـمـثم إن الدكتور/أح .فضالً عن تفرده بذلك ، فهو لم يضعفه مطلًقا ."ليس بشيء" :ال فيهحديث واحد ؛ ق

؛ والله فهو ثقة  .اهـ .ويبدو أنه ال وجه ظاهر لطعن يحيى فيه: ن الُعهدة فيه على غيره ؛ ثم قالفي )سؤاالت ابن الُجنَْيد( ، وبيَّن أ

 .أعلم

 .57/265والتهـذيب  .3/257والكاشـف  .5/566. والثقـات 6/271والجـرح  .441، 443سؤاالت ابن الُجنيـد  :)وانظـر

  .(111والتقـريب 

اتم ، ـو حــ ، وأب "هـنـأمرني النَُّفيلي  أن أكتب ع" :الـوق ـ )د( روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :ال ابن حجرـق (2)

فهو الذهبّي له ؛  توثيق :ويضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."زعموا ال بأس به" :وقال أحمد ."ة رًضىـقـث" :الـوق

  .االختيار األظهر

ّي  .374سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  :)انظر  .3/257والكاشف  .355والمشتمل  .5/566والثقات  .3/387وسؤاالت اآلُجرِّ

 .(111والتقريب  .57/262والتهذيب 
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ْملّي ـن يزيد بـن زيد بـوهـارون ب .[435الُقوِمِسّي الَبَذشـّي ]حبيب  (5)ن أبي الزرقاء الَمْوِصلّي الرَّ
 

وهارون بن عبد الله بن َمروان  .[444وهارون بن سعيد بن الهيثم األَْيلِّي ثم الِمصرّي ] .[447]

ال ] :البغدادّي البّزاز َمْشقّي  .[441الحمَّ د بن َبّكار العاِملّي الدِّ  .[446] (3)وهارون بن ُمَحمَّ

رير ] وُهْدَبة بن خالد بن األَْسَود  .[442وهارون بن معروف الَمْرَوزّي البغدادّي الَخّزاز الضَّ

ن َزْيد ـن خالد ابـوهشام ب .[443ن َبْهرام المدائني البغدادّي ]ـوهشام ب .[445َهّداب ] :البْصرّي 

م  .[445] (4)"ربما وهم"وهشام بن عبد الملك بن ِعْمران الَيَزنّي الِحْمِصّي  .[447] (2)شقّي الدِّ

                                                           
ال " :الـ، وق )د( ، ) س( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :الـم ، وقـاتـو حـأبروى عنه  (5)

 ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .رح  ـجـر بـذكـولم يُ  .اهـ .قات(ـثـان في )الـبـن حـره ابـوذك ."ةـقـث" :ال َمْسَلَمةـوق ."هـأس بـب

 .ربـيار األقـتـو االخـوه

ب ـقـريـتـوال .55/1ب ـهـذيـتـوال .3/235والكاشـف  .277مل ـوالمشـت .5/347قـات ـثـوال .5/57ـرح ـالج :ظـرــ)ان

186). 

 :؛ وقال هو وَمْسَلَمة )د( ، ) س( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :أبو حاتم ، وقالروى عنه  (3)

ج حديثه في )صحيحه(" :قول ُمغَلطاي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ ."ال بأس به" ـ  "ذكره ابن حبان في )الثقات( ، وخرَّ

 .والله أعلم وهو االختيار األقرب ؛ ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم أجده في )الثقات( ـ

 .55/57ب ـهـذيـتـوال .3/225ف ـاشــكـوال .275مل ـوالمشـت  .56/311سـان ـواإلح .5/57ـرح ـالج :ظـرـ)ان

 .(185ب ـقـريـتـوال

 .، وَبِقّي بن َمْخَلد انـّرازيّ ـ، وال ه )د ق(ـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج .يار ابن حجرـتـوهو اخ ."صدوق" :اتمـو حـال أبـق (2)

 :بيـ؛ وزاد الذه "ةـقـث" :الَغّسانّي ال ـوق .رح  ـذكر بجـثم لم يُ  .اهـ ."ةـقـث" :وقال َمْسَلَمة .قات(ـثـبان في )الـره ابن حـوذك

 .هرـيار األظـو االختـهـف؛  "ت  ـفـمُ "

    .(173والتقـريب  .55/27والتهـذيب  .3/228والكاشـف  .5/322والثقـات  .5/17الجـرح  :)انظـر

كان " :و حاتمقال أب .وَبقي  ، والّرازّيان، )د س ق( :روى عنه :. بينما جاء في )تهذيبه("صدوق ربما وهم" :جرـن حـال ابـق (4)

 ."خ ضعيفـيـش" :وعن )د( .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."ال بأس به" :وقال مرة ."ثقة" :. وقال النسائّي "متقنًا في الحديث
 

ـل بن هشام .[477] ـ (2)الَجَزِرّي  ـبن الفضـل بن مجاهـد الَحّرانـّي  الَيْشُكِرّي البصرّي  ،وُمَؤمَّ

دـباوابـن النَّّحـاس = عيسـى  .[475] ن ـونصـر ب .مـادـن حـوالنَّْرِسـّي = عبـد األعلى ب .ن ُمَحمَّ

يصّي ]ـونصـر ب .[431ن علي البصرّي ]ـعلي بن نصر ب ن ـوُنصـير ب .[438ن الُمهاِجر الِمصِّ

د ـوالنَُّفْيلـي = عبـد الله ب .[436َفـَرج الثَّْغِرّي األَسلِّي الّشامّي ]ـال ن ـوُنـوح ب .ن علّي ـبان ُمَحمَّ
                                                           

= 
ة ، وال ُينكر له تفرده عن الوليد ؛ فإنه أكثر عنه" :فقال ووثقه في ؛  "صدوق صحيح الكتب ، تكلم فيه بعضهم بغير ُحجَّ

    .وهو االختيار األليق به .)الكاشف(

 .57/215والتهذيب .3/271والكاشف  .4/375والميزان .3/864والمغني .8/3245والكامل .5/583الثقات :)وانظر

 .(113والتقريب 

 روى عنه )د( ، :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيغرب" ابن حجر:لذا قال  ."ُيغرب" :وقال ابن حبان ."صدوق" :و حاتمـال أبـق (5)

  .اهـ ."ثقة" :وقال َمْسَلمة ."ال بأس به" :وقال )س(

 .؛ والله أعلمفهو إن لم يكن ثقة ، فثقة ُيغرب  ."ثقة" :وقال الذهبّي 

  .(113والتقـريب .57/211والتهـذيب .3/271والكاشـف .5/583الثقـات :)انظر

ـ ، وأبو  "ثقة" :وقال مرة ."ال بأس به" :ـ وقال)س(  ، روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام" :قال الحافظ (3)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."ضعفه"كأن ابن معين  :وقال ابن الُجنيد ."ثقة" :وزاد َمْسَلَمة ."صدوق" :حاتم ؛ وقال

مه في  ؛ "له أوهام" :وأما قول الحافظ ."صدوق" :لفظأطلق عليه الذهبي وقد . "ثقة" :الَغّسانّي  وقال فأصله أن ابن معين َوهَّ

د نور سيف تعقبه ـمـثم إن الدكتور/أح .فضالً عن تفرده بذلك ، فهو لم يضعفه مطلًقا ."ليس بشيء" :ال فيهحديث واحد ؛ ق

؛ والله فهو ثقة  .اهـ .ويبدو أنه ال وجه ظاهر لطعن يحيى فيه: ن الُعهدة فيه على غيره ؛ ثم قالفي )سؤاالت ابن الُجنَْيد( ، وبيَّن أ

 .أعلم

 .57/265والتهـذيب  .3/257والكاشـف  .5/566. والثقـات 6/271والجـرح  .441، 443سؤاالت ابن الُجنيـد  :)وانظـر

  .(111والتقـريب 

اتم ، ـو حــ ، وأب "هـنـأمرني النَُّفيلي  أن أكتب ع" :الـوق ـ )د( روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :ال ابن حجرـق (2)

فهو الذهبّي له ؛  توثيق :ويضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."زعموا ال بأس به" :وقال أحمد ."ة رًضىـقـث" :الـوق

  .االختيار األظهر

ّي  .374سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  :)انظر  .3/257والكاشف  .355والمشتمل  .5/566والثقات  .3/387وسؤاالت اآلُجرِّ

 .(111والتقريب  .57/262والتهذيب 
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ويحيى بن موسى بن عبد  .[414ويحيى بن َمِعين بن َعْون البغدادّي اإلمام ] .[418] (5)البغدادّي 

انّي الَبْلخّي  ْملِّي ] .[483] ابن َخّت  :ربِّه الُحدَّ ويزيد بن  .[484ويزيد بن خالد بن يزيد الَهْمدانّي الرَّ

بِْيدّي الِحْمِصّي ]عبد ربه ال ْيَلِحّي الَجَبلي  .[481ُجْرُجسّي الزُّ ويزيد بن ُقَبْيس بن سليمان السَّ

َمْشقّي الُقَرشّي موالهم .[488الِحْمِصّي ] د بن عبد الصمد الدِّ ويعقوب  .[487] (3)ويزيد بن ُمَحمَّ

ْوَرقّي الواِسطّي البغدادّي  كعب الحلبّي األنطاكي ويعقوب بن  .[486] بن إبراهيم بن كثير الدَّ

                                                           
= 

 :؛ وفي غيره "ثقة" :ذهبي في )الكاشف(وقول ال ."لم يكن به بأس" :وقول أبي داود ."ثقة صدوق" :نسخة  )للجرح(

   .؛ والله أعلم فهو ثقة عابدوقد وصف بالصالح والعبادة ؛  .وذكر ابن ِحّبان له في )الثقات( ."صدوق"

ّي  :)انظـر والميـزان  .3/747والمغـني  .7/3778والكـامل  .5/381والثقـات  .5/574والجـرح  .3/325سـؤاالت اآلُجـرِّ

 .(154والتقـريب  .55/311والتهـذيب  .3/375والكاشـف  .4/258

؛ وهو  "ال بأس به" :وقال صالح جزرة .روى عنه )خ د س( :وجاء في )التهذيب( .وهو قول َمْسَلَمة ؛"صدوق" :قال ابن حجر (5)

رأيت عنده، " :)مشيخته( وقال إسحاق بن راهويه في .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :أحد قولي النسائّي ؛ وقوله اآلخر

 .اهـ ."، عن داود بن ُحصين ، عن ِعكرمة؛ عامتها مناكير عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ريحان بن سعيد ، عن عباد بن منصور،

فهو غمز ـ لو ُسلِّم به ـ مقيد بسياق خاص ؛ فإن عامة رجال هذا اإلسناد ضعفاء ، فيكون الحمل فيه على غير ابن السكن هذا ؛ 

د[ ابن أبي يحيى ، متروك .فداود ، ثقة إال في عكرمة  .وبقية رجاله لم يسلموا من جرح )ُيالحظ التقريب( .وإبراهيم بن ]ُمَحمَّ

   .؛ والله أعلم توثيق الذهبي له هو االختيار األليق بحاله نا عدا ذلك ، فإـمـيـوف

 .3/274والكاشـف .53/215وإكمال ُمْغـَلطاي  .235والمشـتمل .54/371وتاريـخ بغـداد .5/385الثقـات :)انظـر

 .(158والتقـريب  .55/373والتهـذيب 

 ."ثقة صدوق" :روى عنه )د س( ، وأبو حاتم الرازّي، وابن أبي حاتم ؛ وقال :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (3)

قول النسائّي ، والّدارُقْطنّي ،  :وُيضاف .اهـ ."صدوق" :وقال النسائي ."ثقة" :وقال ابن يونس .وذكره ابن حبان في )الثقات(

على المبالغة في الصدق ، أولى من حمله على  "صدوق" :وفي مثل هذا المقام ُيحمل لفظ .ولم ُيذَكر بجرح   .ثقة" :والذهبي

 .؛ والله أعلم فهو ثقة بال ريبالتفرد ؛ لتأتلف أقوالهم ؛ 

والتهـذيب  .3/265والكاشـف  .23/324وتهـذيب الكمـال  .231والمشـتمل  .5/377والثقـات  .5/365الجـرح  :)انظـر

 .(874والتقـريب  .55/217

اِرمّي الكوفّي 426وهشام بن عبد الملك الباِهلّي أبو الوليد الطيالسي ] ِرّي الدَّ [. وَهنّاد بن السَّ

مكرر =  412] وهالل بن َفّياض الَيْشُكرّي  .[413وهالل بن بِْشر بن محبوب البصرّي ] .[415]

وابن أبي  .[كج466والَهْيَثُم بُن خالِد  ]أو ابن َجنّاد[ الُجَهنِيُّ الُكوفِيُّ ] .[شاّذ ابن الَفّياض 588

د بن  .[428وواصل بن عبد األعلى بن ِهالل الكوفّي ] .الَهْيذام = موسى بن عامر ووْحِشّي = ُمَحمَّ

د بن مصعب ُكونّي ] .ُمَحمَّ والوليد بن أبي طلحة = الوليد  .[421والوليد بن ُشجاع بن الوليد السَّ

مشقّي ] .بن يزيد ْملّي  .[422والوليد بن ُعْتبة األْشَجِعّي الدِّ والوليد بن يزيد بن أبي َطْلحة الرَّ

ويحيى بن  .[427وَوْهب بن َبَيان الواِسطّي ] .[425وَوْهب ـ وهبان ـ بن َبِقيَّة الواِسطّي ] .[424]

ويحيى بن حكيم  .[416ويحيى بن حبيب بن َعَربّي الَبصرّي ] .[411أيوب الَمقابِرّي البغدادّي ]

مّي البصرّي  ويحيى بن  .[487] (5)الُجوَبارّي  :ويحيى بن خلف الباِهلّي البصرّي  .[415] المقوِّ

َكن البّزاز الَبصرّي  .[485] (3)عثمان بن سعيد بن كثير الِحْمِصّي  د ابن السَّ ويحيى بن ُمَحمَّ

                                                           
= 

وليس هو ـ الحديث ـ  :؛ وقال 352روى عنه حديًثا وحيًدا ، عن بقية... )السنن ، باب المذي ، ح ."ُمغفَّل" :وقال مرة .اهـ

 .؛ والله أعلم "ربما وهم ثقة": فهو ."ثقة" :وقال الذهبي .وغيره ، فالحمل فيه على بقية .بالقوّي(

ي :)وانظر  .3/227والكاشـف  .253والمشـتمل  .5/322والثقـات  .5/88والجـرح  .315، 3/372سـؤاالت اآلُجـرِّ

 .(172والتقـريب  .55/41والتهـذيب 

 .اهـ .وذكره ابن ِحّبان في )الثقات( .، وأبو بكر البزار)م د ت ق( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :الحافظقال  (5)

 .فاألليق به التوثيق ."ثقة" :قول البزار :ويضاف

 .(165والتقـريب .55/374والتهـذيب .76، ح5/16وكشـف األسـتار .5/386الثقـات :)انظـر

 :ابن َمْخَلد ، وأبو َعروبة ؛ وقال وَبقي   ، والّرازّيان ، )د س ق( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق عابد" :قال ابن حجر (3)

له أحاديث صالحة عن شيوخ الشام ، ولم أر أحًدا يطعن فيه غيره ، " :وتعقبه ابن عدي ، فقال ."ال يسوى نواة في الحديث"

وقال أيًضا هو ، وعمرو بن  ."ال بأس به" :وقال النسائّي  ."صدوق" :وقال أبو حاتم ."وليس به بأسوهو معروف بالصدق ، 

قول أبي حاتم في  :وُيضاف .اهـ ."نعم الشيخ هو" :د ُيِجلُّه ، وقالـمـوكان أح ."ونـأمـم" :؛ وزاد َمْسَلمة "ثقة" :عوف
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ويحيى بن موسى بن عبد  .[414ويحيى بن َمِعين بن َعْون البغدادّي اإلمام ] .[418] (5)البغدادّي 

انّي الَبْلخّي  ْملِّي ] .[483] ابن َخّت  :ربِّه الُحدَّ ويزيد بن  .[484ويزيد بن خالد بن يزيد الَهْمدانّي الرَّ

بِْيدّي الِحْمِصّي ]عبد ربه ال ْيَلِحّي الَجَبلي  .[481ُجْرُجسّي الزُّ ويزيد بن ُقَبْيس بن سليمان السَّ

َمْشقّي الُقَرشّي موالهم .[488الِحْمِصّي ] د بن عبد الصمد الدِّ ويعقوب  .[487] (3)ويزيد بن ُمَحمَّ

ْوَرقّي الواِسطّي البغدادّي  كعب الحلبّي األنطاكي ويعقوب بن  .[486] بن إبراهيم بن كثير الدَّ

                                                           
= 

 :؛ وفي غيره "ثقة" :ذهبي في )الكاشف(وقول ال ."لم يكن به بأس" :وقول أبي داود ."ثقة صدوق" :نسخة  )للجرح(

   .؛ والله أعلم فهو ثقة عابدوقد وصف بالصالح والعبادة ؛  .وذكر ابن ِحّبان له في )الثقات( ."صدوق"

ّي  :)انظـر والميـزان  .3/747والمغـني  .7/3778والكـامل  .5/381والثقـات  .5/574والجـرح  .3/325سـؤاالت اآلُجـرِّ

 .(154والتقـريب  .55/311والتهـذيب  .3/375والكاشـف  .4/258

؛ وهو  "ال بأس به" :وقال صالح جزرة .روى عنه )خ د س( :وجاء في )التهذيب( .وهو قول َمْسَلَمة ؛"صدوق" :قال ابن حجر (5)
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= 
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 .فاألليق به التوثيق ."ثقة" :قول البزار :ويضاف

 .(165والتقـريب .55/374والتهـذيب .76، ح5/16وكشـف األسـتار .5/386الثقـات :)انظـر
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وقال أيًضا هو ، وعمرو بن  ."ال بأس به" :وقال النسائّي  ."صدوق" :وقال أبو حاتم ."وليس به بأسوهو معروف بالصدق ، 

قول أبي حاتم في  :وُيضاف .اهـ ."نعم الشيخ هو" :د ُيِجلُّه ، وقالـمـوكان أح ."ونـأمـم" :؛ وزاد َمْسَلمة "ثقة" :عوف
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A 
وعلى آله  ،والصالة والسالم على من ال نبيَّ بعده ،ته تتمُّ الصالحاتـنعمـالحمد لله الذي ب

  :وبعد ،وصحبه أجمعين

ر  من قد مّكنْت المادة المجموعة من شيوخ أبي داود الثقات؛  تحريره اللهفهذا آخر مايسَّ

لتشكل  ،وقوامه بحثمّثَلْت موضوع ال ،( شيخ  273ثالث مئة )سبعين وو ثالٍث إيصال العدد إلى 

 ؛( شيخ  145[ من مجموع شيوخه البالغ واحد وأربعين وخمس مئة )%77نسبتهم قرابة سبعين ]

  :يوضحها ُمفصلًة الجدول التالي ؛وهي أهم نتائج هذا البحث

 بيان نوع شيوخ 

 أبي داود

نسبة الثقات  النسبة المؤية عددهم

 إلى المجموع

 ـ ـ 145 العدد اإلجمالي لشيوخه

مجمل عدد الثقات من 

 شيوخه 

 ـ 86٫43 337

 48٫35 48٫35 317 ثقات وثقهم الحافظ بن حجر

ثقات لم يوثقهم الحافظ بن 

 حجر

123 33٫74 33٫74 

ميزان نسبة الثقات إلى 

 المجموع

 4386٫ ـ 337

 
 

  

 

 

وأبو  .[477] (5)الّرازّي  :ويوسف بن موسى بن راشد بن بالل الَقطَّان الكوفّي البغدادّي  .[485]

وأبو يعقوب  .[283وأبو العبَّاس الِقلَّْوِرّي البصرّي ] .[475َحِصين بن َيحيى بن سليمان الّرازّي ]

   .إسحاق ـ بن أبي إسرائيل ـ إبراهيم بن كاَمْجرا[ 87مكرر  472]

 

 

 

 
 

  

                                                           
قال  .، والّرازّيان )خ د ت عس ق( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال ابن معين ، وأبو حاتم (5)

وذكره ابن َحّبان في  ."ثقة" :وقال َمْسَلمة ."وصفه غير واحد من األئمة بالثقة" :وقال الخطيب ."ال بأس به" :النسائّي 

 .والله أعلم ختيار األقرب ؛وهو اال ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ .)الثقات(

والتقـريب  .55/431والتهـذيب  .53/335والسـير  .54/274وتاريـخ بغـداد  .5/363والثقـات  .5/325الجـرح  :)انظـر

853). 
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ
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ج له البخاري  في )الجامع الصحيح(أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريح  .5  ،لمن خرَّ

دار  :)الرياض أبو لبابة حسين  .د :دراسة وتحقيق .هـ(474سليمان بن خلف )ت :للباجّي 

  .م(5568  -هـ  5478، 5ط ،اللواء

األمير عالء  :رتبه وقربه ؛هـ(334محمد )ت :لُبْستي  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ا .3

 ،مؤسسة الرسالة :شعيب األرَنؤوط )بيروت :تحقيق ؛هـ(725الدين بن َبَلَبان الفارسّي )ت

  .م(5555 -هـ 5453، 5ط

هـ(  448، للخليلّي: الخليل بن عبد الله القزوينّي )تاإلرشاد في معرفة علماء الحديث .2

 م(.5565 - هـ5475 ،5ط ،دمكتبة الرش :)الرياضمحمد سعيد إدريس   - تحقيق: د

تحقيق عادل محمد، وغيره   ،هـ(783لمغلطاي بن قليج الحنفي )ت  ،إكمال تهذيب الكمال .4

 م(.3775 -هـ 5433، 5ط ،الفاروق الحديثة للطباعة :)القاهرة

 إكمال ُمْغَلطاي = إكمال تهذيب الكمال.   

الله عمر  تعليق عبد .هـ(183)ت عبد الكريم بن محمد بن منصور :للسمعاني ،األنساب .1

 .م(5566 -هـ 5476 ،5ط ،ودار الكتب العلمية ،دار الجنان :البارودي  )بيروت

أبي الحسن علي ابـن  :البن القطان الفاسّي  ،بيان الوهم واإليهام الواِقَعْيِن في كتاب األحكام .8

دار  :الحسين آيات سعيد )الرياض :هـ(؛ دراسة وتحقيـق836محمد بن عبـد الملك )ت

  .م(5557  -هـ 5457 ،5ط ،طيبة
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ
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َمْينّي  ،حـقيـقـتـه وأقسامه وأحكامه ومراتبه والـموصوفون به ؛التدليس في الحديث .56  .د :الدُّ

     .م(5553 -هـ  5453، 5ط  ،ِمْسفر بن غرم الله  )الرياض: نشر المؤلف

هـ( )بيروت:  تصوير دار 746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :للذهبي ،تذكرة الحفاظ .55

 (."؟"ط ،عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند ،إحياء التراث العربي

  :تسمية شيوخ أبي داود للجي اني   .37

  = أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريحالتعديل للباجّي.  

 -د  :تحقيق ؛(613البن حجر)ت ،تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس .35

 .م(5564 -هـ 5471، 5ط ،عبد الغفار البنداري )بيروت: دار الكتب العلمية

محمد عوامة )حلب:  :تحقيق .هـ(613أحمد بن علي )ت :البن حجر ،تقريب التهذيب .33

 .م(5568  -هـ 5478،  5دار الرشيد، ط

 التقريب = تقريب التهذيب.   

أحمد بن علي  :البن حجر ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .32

نشر مؤسسة  :)القاهرةأبو عاصم حسن بن عباس قطب  :علق عليه وعني به .هـ(613)ت

  .م(5551  - ـه5458 ،5ط ،ودار المشكاة ،قرطبة

العالم عبد الرحمن بن يـحي  :للمعلمي ،التنكيل بِما فَي تأنيِب الَكوَثري من األَباطِيل .34

ومحمد عبد الرزاق  ،الشيخ محمد ناصر الدين األلباني :تحقيق .هـ(5268اليماني )ت 

 .("؟"ط ،دار الكتب السلفية :)القاهرة ،حمزة

عن  ،تصوير دار صادر :هـ( )بيروت613أحمد بن علي )ت :البن حجر ،تهذيب التهذيب .31

 .هـ(5237 ،بحيدر آباد بالهند ،، مطبعة دار المعارف5ط

بشار عواد )بيروت:   -د  :تحقيق .(743للمزي )ت ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال .38

 م(.5553ـ5567 -هـ 5452ـ5،5477مؤسسة الرسالة، ط

تصوير  :هـ( )بيروت5371محمد مرتضى )ت :للزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس .7

 .("؟"ط ،دار مكتبة الحياة

عمر عبد السالم  :تحقيـق ؛هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :للذهبّي  ،تاريخ اإلسالم .6

 .م(5553 -هـ 5453، 5ط ،تدمري )بيروت: دار الكتاب العربي

  .("؟" ،هـ( )بيروت: دار الكتاب العربي482بن علي)ت أحمد للخطيب: ،تاريخ بغداد .5

 ،)الرياض: جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية ؛لفؤاد سزكين ،تاريخ التراث العربي .57

  .م(5555  -هـ  5455 ،ط

عبد   -: د عنايةهـ( 677علي )ت :الهيثمي رتبه هـ(385)ت أحمد :لعجليلثقات التاريخ   .55

 .م(5564 -هـ 5471، 5ط ،)بيروت: دار الكتب العلميةالمعطي قلعجي 

 حهـ( في تجري322عن يحيى بن معين )ت  ،هـ(367عثمان بن سعيد )ت  :تاريخ الدارمي .53

 (.5ط ،دار المأمون :)بيروتأحمد نور سيف  -تحقيق د  ،الرواة وتعديلهم

 ؛هـ(322عن يحيى بن معين )ت ،هـ(376هاشم بن مرثد الطبراني )ت :تاريخ ابن َمْرَثد .52

 .م(5557 -هـ 5،5457ط ،المطابع العالمية :نظر محمد الفاريابّي )الرياض :تحقيق

أبي حفص عمر )ت  :تاريخ أسماء الثقات البن شاهين :البن شاهين ،أسماء الثقاتتاريخ  .54

 .م(5564  -هـ  5474، 5ط)هـ( تحقيق صبحي السامراء 261

تحقيق كوركيس عواد   ،هـ(353أسلم بن سهل الواسطي )ت  :لبحشل ،تاريخ واسط .51

 .م(5587 -هـ 5267  ،ط ،مطبعة المعارف :)بغداد

 هـ(573محمد بن عبد الرحمن )ت  :للسخاوي ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .58

 .أجزاء 2 صدر منه هـ(5477 ـ 5255 ،، ططرابزوني الحسيني أسعد طبع )

عبد الوهاب عبد  :هـ( تحقيق555للسيوطي)ت ،تدريب الراوي شرح تقريب النواوي .57

  .م(5588 -هـ 5261 ،3ط ،اللطيف )مصر: دار الكتب الحديثة
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 م(.5553ـ5567 -هـ 5452ـ5،5477مؤسسة الرسالة، ط

تصوير  :هـ( )بيروت5371محمد مرتضى )ت :للزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس .7
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دار  :)بيروت .عبد الفتاح أبو غّدة :تحقيق ؛هـ( 272أحمد بن شعيب )ت :سنن النسائي   .21

 .م(5553 -هـ 5453 ،3ط ،المعرفة

تحقيق: عطية بن عتيق  ،هـ(255أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون )ت :للخالل ،السنة  .28

 م(.5554 -هـ 5451، 3ط ،دار الراية :الزهرانّي )الرياض

ألبي داود السجستاني في الـجـرح  ،(277أبي عبيـد)بعد :سـؤاالت اآلجـري .27

هـ 5456، 5ط ،مكتبة دار االستقامة :عبد العليم البستوي )مكة -د  :تحـقيق ،والـتـعديـل

 .م(5557 -

للدارقطنّي  ،هـ(431)ت  أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب :سؤاالت الَبْرقاني .26

، 5ط ،نشرخانة جميلي :)باكستانعبد الرحيم محمد القشقري   -د  :يقـقـحـت ؛هـ(261)

 .هـ(5473

هـ( ليحيى بن معين )ت 387إبراهيم بن عبد الله الحنبلي )ت :سؤاالت ابن الُجنَْيد .25

 .م(5566 - هـ5476، 5ط ،مكتبة الدر :) المدينة أحمد نور سيف -ق د ـيـقـحـهـ(ت322

موفق   -تحقيق د  ،هـ(261)ت للدارقطنّي  هـ(471)ت  النيسابوريسؤاالت الحاكم  .47

  .م(5564 -هـ 5474، 5ط  ،مكتبة المعارف :)الرياض الله عبدالقادر عبد

ِجْستاني   .45  -تحقيق: د  ؛أحمد في الجرح والتعديل(، لإلمام 371)ت  سؤاالت أبي داود السِّ

 .م(3773 -هـ 5432 ،3ط ،مكتبة العلوم والحكم :زياد محمد منصور )المدينة

د.  :تحقيق ؛هـ(261للدارقطنّي ) ،هـ(247محمد بن الحسين )ت :سؤاالت السلمي   .43

 م(.5566 -هـ 5476 ،ط ،سليمان آتش )الرياض: دار العلوم

 برواية ابن محرز ،= معرفة الرجال ليحيى بن معين سؤاالت ابن ِمْحِرز. 

وغيره )بيروت:  ،شعيب األرناؤوط :تحقيق .هـ(746للذهبي )ت  ،سير أعالم النبالء .42

 .م(5566ـ 5565 -هـ 5475ـ 5475 ،5مؤسسة الرسالة، ط

 التهذيب = تهذيب التهذيب. 

 ،هـ( )بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية214محمد بن حبان الُبْستّي )ت :البن حبان ،الثقات .37

 م(. 5563  -هـ  5473  ،بالهند ،5مصورة عن ط

  تاريخ أسماء الثقاتثقات ابن شاهين =.   

  تاريخ الثقات للعجليثقات العجلي =.   

تحقيق أحمد محمد شاكر  ،هـ(375أبي عيسى محمد بن عيسى )ت  :جامع الترمذي .36

 .("؟"ط  ،المكتبة اإلسالمية :)مصـر ،وغيره

رقمها وعلق عليها ووضع  ،هـ(318محمد بن إسماعيل )ت  :للبخارّي  ،الجامع الصحيح .35

 (."؟"ط ،بوالق :)مصرفهارسها محمد فؤاد عبد الباقي 

يروت: هـ( )ب237عبد الرحمن بن محمد بن إدريس )ت  :الجرح والتعديل البن أبي حاتم .27

 .م (5513 -هـ 5275 ،بالهند 5مصور عن طبعة  ،دار الكتاب العلمي

تحقيق: بوران  .هـ(638أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم )ت  :للعراقي ،ذيل الكاشف .25

 م(.5568 -هـ 5478، 5ط ،الضناوي )بيروت: دار الكتب العلمية

 :تحقيق ؛هـ(5274)ت الحّي  بن عبد محمد :لّلْكنَِوّي  ،الرفع والتكميل في الجرح والتعديل .23

 .م(5567 -هـ 5477 ،2ط ،مكتبة المطبوعات اإلسالمية :عبد الفتاح أبو غدة )حلب

عزت عبيد  :تحقيق ،هـ(371سليمان بن األشعث )ت  :سنن أبي داود السجستاني .22

 .م(5585 -هـ 5266  ،ط ،نشر محمد علي السيد :)حمص .الدعاس

 جامع الترمذي سنن الترمذي =. 

 ،عبد الغفار البندارّي  -د  :تحقيق ؛هـ(272أحمد بن شعيب )ت :الكبرى للنسائيالسنن  .24

 .م(5555 -هـ 5455، 5ط ،دار الكتب العلمية :)بيروت كسروي وسيد
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ج برجستر  :تحقيق .هـ(622محمد بن محمد )ت  :غاية النهاية في طيقات القراء للجزري .17

 .هـ(5213  ،ط ،أسبر )القاهرة: مكتبة الخانجي

 ؛هـ(613أحمد بن علي )ت :البن حجر العسقالنّي  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .15

 ،5ط ،دار الريان :محب الدين الخطيب )القاهرة :عناية ،محمد فؤاد عبد الباقي :ترقيم

 م(.5568 -هـ 5477

محمد بن عبد الرحمن  :تأليف السخاوي .فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي .13

 .م(5562 -هـ 5472، 5ط )بيروت: دار الكتب العلمية،هـ( 573)ت

 ،( عناية محمد عوامة746للذهبي )ت ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .12

 م(.5553 -هـ 5452 ،5ط ،دار القبلة للثقافة :وأحمد نمر الخطيب )جدة

 ،لجنة :( تحقيق281أبي أحمد عبد الله )ت  :البن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال .14

 .م(5564  -هـ  5474 ،5ط ،دار الفكر :بإشراف الناشر )بيروت

 الكامل في ضعفاء الرجال الكامل =.  

 :تحقيق ،هـ(276)ت  أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمدكتاب األسامي والكنى للحاكم  .11

عمادة البحث العلمي  :ومؤيد الحماد )المدينة ،، وعبد الرحمن الرجعانيوسف الدخيَّل

 .أجزاء 8خرج منه  (م3754  -هـ 5421 ،5ط  ،بالجامعة اإلسالمية

محمد  :تحقيق ،هـ(371سليمان بن األشعث )ت :ألبي داود السجستاني   ،كتاب المراسيل .18

 (. "؟"ط ،المكتبة العلمية :عبده الفاّلح الّسلفّي  )الهور

علي بن أبي بكر )ت  :للهيثمي ،عن زوائد البزار على الكتب الستةكشف األسـتار  .17

  .("؟"ط ،مؤسسة الرسالة :)بيروتتحقيق حبيب الرحمن األعظمي  ؛هـ(677

هـ( 482أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت  :للخطيب البغدادي ،في علم الروايةالكفاية  .16

 (.  5ط ،توفيق عفيفي :)القاهرة

 سير أعالم النبالء السير =. 

 تسمية شيوخ أبي داود شيوخ أبي داود للجياني =. 

   الجامع الصحيح صحيح البخاري =.   

هـ( تحقيق محمد فؤاد عبد 385)ت  صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .44

 .م(5511 -هـ 5274، 5ط ،دار إحياء الكتب العربية :)القاهرةالباقي 

عبد  -د  :( تحقيق233لمحمد بن عمرو بن موسى )ت ،الضعفاء الكبير=  ضعفاء العقيلي .41

 .م(5564 -هـ 5474 ،5ط ،دار الكتب العلمية :المعطي قلعجي )بيروت

   له ،= طبقات الشافعية الكبرى طبقات السبكي.  

 الطبقات الكبرى له طبقات ابن سعد =. 

  .("؟"ط ،دار صادر :هـ( )بيروت327محمد )ت  :البن سعد ،الطبقات الكبرى .48

عبد الفتاح محمد  :تحقيق ؛هـ(775عبد الوهاب )ت :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .47

 -هـ 5262  ،ط ،مطبعة عيسى البابي الحلبي :)القاهرةومحمود محمد الطناحي  ،الحلو

 .م(5584

 تعريف أهل التقديس طبقات المدلسين =. 

أبي  :تحقيق  .هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :، للذهبيالعبر في خبر من غبر .46

 (. "؟"ط ،هاجر محمد بسيوني زغلول )بيروت: دار الكتب العلمية

 كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل علل أحمد =.   

 
د.  :هـ(، برواية ابنه عبد الله؛ تحقيق345)ت كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل .45

 .م(5566 -هـ 5476 ،5ط ،المكتب اإلسالمي :وصّي الله بن محمد عباس )بيروت
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محمد كامل   :تحقيق ،هـ( برواية ابن محرز322)ت  معرفة الرجال ليحيى بن معين .87

 .م(5561 -هـ 5471 ،مجمع اللغة العربية، ط :القصار، وغيره )دمشق

أكرم ضياء   -د  :هـ( تحقيق377يعقوب بن سفيان )ت  :المعرفة والتاريخ للفسوي .86

 .هـ(5253  ،ط  ،مطبعة اإلرشاد :الُعَمرّي )بغداد

نور   -د  :قتحقي .هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :للذهبي ،المغني في الضعفاء .85

 م(.5575  -هـ  5255 ،5ط ،الدين عتر )حلب: دار المعارف

 للذهبّي  ،= المغني في الضعفاء المغني.   

 :تحقيق  ؛هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :للذهبي ،ميزان االعتدال في نقد الرجال .77

 .م(5582 -هـ 5263 ،5ط ،دار المعرفة :علي محمد البجادي )بيروت

 ميزان االعتدال الميزان =.   

بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن  :للَزْرَكشّي  ،النكت على مقدمة ابن الصالح .75

مكتبة  :)الرياضزين العابـدين بن محمد باّل فريج  :تحقيـق ؛هـ(754بهادر الشافعّي )ت

 .م(5556 -هـ 5455 ،5ط  ،أضواء السلف

هـ( 613أحمد بن علي )ت  :البن حجر العسقالني ،ُهَدى الساري مقدمة فتح الباري .73

 .م(5568  -هـ  5477 ،5ط ،دار الريان :)القاهرة

 ؛هـ( 865أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت :البن ِخلِّكان ،وأنباء أبناء الزمان وفيات األعيان .72

  .("؟"ط ،دار صادر ودار الثقافة :)بيروت د. إحسان عباس  :تحقيق

 بيان الوهم واإليهام الوهم واإليهام =.   
 

 

 

 كتاب األسامي والكنى=  كنى الحاكم.  

هـ( )بيروت: مؤسسة 613أحمد بن علي )ت  :البن حجر العسقالني ،لسان الميزان .15

 .م(5575 -هـ 5257، 3ط ،األعلمي للمطبوعات

 لسان الميزان اللسان =. 

 :تحقيق ،(214لمحمد بن حبان )ت  ،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .87

 .هـ(5258، 5ط ،دار الوعي :محمود إبراهيم زايد )حلب

هـ( 677نور الدين علي بن أبي بكر سليمان )ت  :للهيثمي ،ومنبع الفوائدمجمع الزوائد  .85

 .م(5587 ،3ط ،)بيروت: دار الكتاب العربي

 :)مصر ،أحمد شاكر :تحقيق ،هـ(418علي بن أحمد بن سعيد )ت :البن حزمالًمَحلَّى  .83

 .("؟"ط ،مطبعة النهضة

 ألبي داود = كتاب المراسيل ،المراسيل.  

 .("؟"ط ،محمد أمين دمج :( )بيروت345)ت مسائل أبي داود لإلمام أحمد .82

 مسائل أبي داود لإلمام أحمد المسائل =.   

هـ( 471أبو عبد الله ابن البيِّع )ت :على الصحيحين للحاكم النيسابوري  المستدرك  .84

 .( "؟"ط ،عن مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب ،تصوير محمد أمين َدَمج :)بيروت

حسين سليم أسد  :تحقيق ؛هـ(277أحمد بن علّي بن الُمثنَّى)ت :مسند أبي يعلى الموِصلِي   .81

 .م(5564 -هـ 5474، 5ط ،)دمشق وبيروت: دار المأمون للتراث

 المعجم المشتمل المشتمل =. 

 ،هـ(175. البن عساكر: علي بن الحسن )تالمعجم المشتمل...شيوخ األئمة النبل .88

 .م(5565  -هـ  5475، 5ط ،دار الفكر :سكينة الشهابي )دمشق :تحقيق
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No. (2) 

Rules of Tajwīd (Quran Recitation) between the Book of At-
Taḥdīd by Ad-Dānī and the Book of At-Tamhīd by Ibn Al-

Jazarī: A Descriptive Comparative Study.  
Dr. Ahmad bin Abdullah Sulaymani 

Research theme:  
The paper provides a comparative study of two books of tajwīd 
(Quran recitation) by two renowned scholars of qirā'āt, i.e. Imam 
Abū ʿAmr Ad-Dānī (d. 444 AH) and Imam Ibn Al-Jazarī (d.833AH).    

Research aims:  
1- To highlight the efforts of Imam Abū ʿAmr Ad-Dānī (d. 444 AH) 

and Imam Ibn Al-Jazarī (d. 833 AH) in the science of Quran re. 
2- To open new prospective for researchers to consider descriptive 

and comparative studies in the science of tajwīd and to direct their 
attention that such researches are of a great significance as the 
case of other studies on compilation and manuscript editing.  

Research problem:  
The research attempts to answer the following questions:  

1- What is the influence of Imam Abū ʿAmr Ad-Dānī in founding the 
basis of the science of tajwīd (Quran recitation)? 

2- How much did ibn Al-Jazarī benefit from the writings of Ad-Dānī? 
3- What are the significant contributions Imam ibn Al-Jazarī added 

to the science of tajwīd? 

Research results:  
1- The paper highlights the contributions of Imam Abū ῾Amr Ad-Dānī 

in writing on the rules of Quran recitation.    
2- It endorsed the impact of Imām ibn Al-Jazarī on the development 

of the science of tajwīd, verifying its problematic issues and the 
contributions he made to inspire later researchers.  

Keywords: Tajwīd (Quran recitation) – At-Taḥdīd – At-Tamhīd – 
Ad-Dānī – Ibn Al-Jazarī.  

No. (1) 

Critical Review of Carl Brockelmann's Article on 'Qirā'āt' in 
his History of Arabic Literature.  

Dr. Khalaf bin Hummood Al-Shaghdali 

Research theme: The paper highlights the thesis of the German 
orientalist; Carl Brockelmann on the collection of the Glorious 
Quran, its codices and readings.    

Research aims:  The paper critically reviews Carl Brockelmann's 
thesis on the collection of the Quran, its codices and readings.  

Research problem: What is the view of Brockelmann on the 
collection of the Quran, its codices and readings? 

Research results:  
1- Brockelmann relied on unspecialized resources on Quran 

readings and sciences. He quoted other orientalists without due 
verification. This led him to have many mistakes on scholastic and 
historical levels.  

2- Brockelmann claimed that Quran readings emerged as a result of 
the fact that the text of the Quran did not originally include 
diacritic marks and, therefore, postulated various possible 
grammatical cases of the same text. In fact, ῾Uthmān's script and 
diacritic marks emerged post Quran readings.  

3- Brockelmann made a mistake by claiming that Ibn Mujāhid 
prohibited reading the Quran according to any qirā'ah beyond the 
seven readings such as that of Ibn Masʿūd, Ubayy bin Kaʿb and 
ʿAlī bin Abī Ṭālib (may Allah be pleased with them), though all 
mutawātir (consecutively recurrent) recitations of the Quran are 
referred to those venerated Companions of the Prophet.  

Keywords: Criticism – Carl Brockelmann – Quran Readings – 
History of Arabic Literature.   
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No. (4) 

Private Conversation: Its Rules and Types according to the 
Glorious Quran.  

Dr. Adel bin Ali Al-Shadiy 

Research theme:  
The Glorious Quran's treatment of the phenomenon of private 
conversations.  

Research aims:  
1. Endorsing the Quran's treatment of social problems arising in 

society. 
2. Elucidating one of the aspects of the inimitability of the Quran.   

Research problem:  
Are all private conversations offensive? Why and what is the 
criterion of judging a private conversation? 

Research results:  

1- Most private conversations are offensive since they always entail 

evil and sin. They were prohibited through various styles in many 

verses of the Glorious Quran.  

2- Private conversations on righteousness and piety are generally 

exempted from this prohibition. Private conversations on mutual 

advising about giving charity and maintaining relations among 

people are particularly exempted from this prohibition too.  

Keywords:  
Private conversation – treatment- regulations - the Glorious Quran.  

  

No. (3) 

Defending the Quran through Modern Media.  

Dr. Amjad bin Muhammad bin Muhammad Zaydan 

Research theme: The science of defending the Glorious Quran.  

Research aims:  
To highlight the significance of defending the Quran against 
misconceptions raised against it, especially at this age, which 
witnessed the spread of modern technological media such as the 
internet and information technology. The paper attempts to 
emphasize that those misconceptions must not give rise to doubts 
on the Quran among Muslims or lead non-Muslims to turn away from 
embracing Islam. It emphasizes on taking the advantage of those 
modern media in achieving those goals.  

Research problem:  
1- Why should we defend the Quran if Allah has already guaranteed 

to preserve and protect it? 
2- Are the writings of early scholars on defending the Quran 

sufficient? 
3- How to exploit modern technological media in defending the 

Glorious Quran?  

Research results:  
The paper highlights some of the modern media which may 
contribute in defending the Glorious Quran. It further emphasizes 
on the significance of mass media, keeping up with modern 
advancements, endeavoring to qualify top talented institutions and 
individuals to be provided with both academic and practical abilities 
to do so.  

Keywords: Defense – the Glorious Quran – modern media 
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Research results:  
The default rule of Al-Bukhārī is to provide the reports of Ibn ʿAbbās 
which were transmitted through Ibn Abī Ṭalḥah as authentic 
muʿallaq reports. In some occasions, he provides the transmissions 
of Ibn Abī Ṭalaḥah without determining their authenticity. The 
reason is that in those occasions, the contents of Ibn Abī Ṭalḥah's 
reports contradict those reports transmitted by his colleagues on 
the authority of Ibn ʿAbbās.    

Keywords: Al-Bukhārī – Ibn ʿAbbās – Ibn Abī Ṭalḥah – Ṭamrīḍ 
(Indecisive forms of expressing the authenticity of muʿallaq 
reports).  

No. (5) 

Undetermined Muʿallaq (Hanging) Reports of Ibn ʿAbbās 
through Ibn Abī Ṭalḥah as Related by Al-Bukhārī .  

Dr. Amin bin A'ish Al-Muzayni 

Research theme:  
The paper studies the four or five cases where Imam Al-Bukhārī 
provided muʿallaqāt (narrations devoid of their substantiating 
chains of transmission) reports of Ibn ʿAbbās through the narration 
of Ibn Abī Ṭalḥah without verifying their authenticity. Why did Al-
Bukhārī provide those reports without determining their 
authenticity? Was it to show an impact on the authenticity of the 
ṣaḥifah (compilation) of ʿAlī bin Abī Ṭalḥah which received from ibn 
ʿAbbās or did he do that for some other reasons?  

Research aims:  
1. To reveal the view of Al-Bukhārī on the reports of Ibn Abī Ṭalḥah 

which he received from Ibn ʿAbbās regarding tafsīr (Quran 
exegesis).  

2. To identify the reports of Ibn ʿAbbās received by Ibn Abī Ṭalḥah, 
which were provided in the form of undetermined muʿallaq 
reports, examine them and elucidate the reason Al-Bukhārī 
provided them without determining their authenticity.     

Research problem:  
Why does Al-Bukhārī provide the reports of Ibn ʿAbbās through Ibn 
Abī Ṭalḥah in the form of undetermined muʿallaq transmission 
though he sometimes provides indication of the authenticity of other 
reports of the colleagues of Ibn Abī Ṭalḥah when they quote Ibn 
ʿAbbās? 
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