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َْمد هلِل وكىف، وسالم ىلع عباده اذلين اصطىف، أما بعد:
ْ
ال

فإن القرآن الكريم خري كتاب أنزل ىلع خري نيب أرسل، واالشتغال به عن غريه من 
ــنَّة انلبوية ُمبيِّنة وشارحة  العلوم؛ قربة من القربات، بل ومن أفضل األعمال، كما أن السُّ

هل، وموضحة مراده، فالقرآن أحوج هلا.
فعىل القارئ أن يســتغين بالقرآن عن غريه من الكتب األخرى، ويشــتغل بتعلُّمه 
وتعليِمه قراءًة وإقراًء، مع االهتمام بتحســن صوته وهو األقرب للخشوع، ومع اشتغال 
القارئ بقراءة القرآن، عليه أن يشــتغل - أيضاً- بما يعن ىلع فهم معانيه من اتلفسري، 
والديث، واألثر، واستنباط العلوم منه؛ ألن العلم لكه يف القرآن، بعيداً عن اآلراء اليت 
ال تســتند إىل حجة، وهو ما فّصله العالمة حممد بن عمر حبرق الرضيم )ت: 930ه( يف 

كتابه هذا )ذخرية اإلخوان املخترص من كتاب االستغناء بالقرآن(.
مت بن يدي انلَّص دراسة عن حياة املؤلِّف، مع تعريٍف باملخطوطات اليت  وقد قدَّ

اعتمدت عليها يف حتقيق انلَّص، واهلل املوفق واملعن.

أستاذ الدراسات القرآنية المساعد في كلية التربية بحفر الباطن – جامعة الدمام.  )*(
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املقدمة

ْنُفِسنَا، وِمْن 
َ
وِر أ َْمُدُه َونَْســتَِعينُُه، َونَْســتَْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُ

َ
َْمَد هلِل، ن

ْ
إِنَّ ال

َ إِال 
َ

ْن ال إِهل
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ، َوأ

َ
ُ، َوَمْن يُْضِلْل فَال َهاِدَي هل

َ
ْعَمانِلا، َمْن َيْهِدهِ اهلل فَال ُمِضلَّ هل

َ
َسيّئاِت أ

َقِّ ِلُْظِهَرُه 
ْ
ُهَدٰى وَِديِن ال

ْ
ُ، أرسله بِال

ُ
ًدا َعبُْدُه َورَُسوهل نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
اهلل وَْحده ال َشيَك هل، َوأ

يِن لُكِِّه، َوَكىَفٰ بِاهلِل َشِهيًدا. ىلَعَ ادلِّ
أما بعد: 

ِتيِه 
ْ
 يَأ

َ
فإن من أعظم نعم اهلل ىلع عباده إنزال القرآن الكريم، ذلك الكتاب اذلي ال

 -- يٍد، وقد تعّهد اهلل يٌل ِمْن َحِكيٍم َحِ ِفِه، َتْنِ
ْ
 ِمْن َخل

َ
َاِطُل ِمْن َبْنِ يََديِْه َوال

ْ
ال

 ﴾ حبفظه، ولــم يعهد بذلك إىل أحٍد ســواه. فقال تعاىل: ﴿
]الجر: 9[.

كما أن خدمة كتاب اهلل تبارك وتعاىل، ســواء اكن تعلمــاً وتعليماً، علماً وعماًل، 
تدبــراً وتفهماً، ليه قُربة من أعظم الُقُربات، وعمــل من أفضل األعمال؛ »ألن القرآن 
العزيــز أشف العلــوم، ذللك اكن الفهــم ملعانيه أوىف الفهــوم، وشف العلم برشف 

املعلوم«))(. 
نة انلبوية يه اليان انلبوي للبالغ القرآين، واملوضحة للمراد  ومما الشك فيه، أن السُّ

منه، ويه اتلطبيق العميل لآليات القرآنية،  قال تعاىل: ﴿
﴾ ]انلحل: 44[. 

واهلل تعاىل ألزم العباد اكفًة قَبوَل ما أىت به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فقال تعاىل: ﴿
﴾ ]النساء: 80[. ﴾ ]الرش: 7[، وقال تعاىل: ﴿

ومن باب االشتغال بالقرآن الكريم وعلومه فقد أكرمين اهلل تعاىل - بفضله ومّنه- 
بالصــول ىلع هذا الكتاب )ذخــرة اإلخوان املخترص من كتاب االســتغناء بالقرآن( 

زاد المسير في علم التفسير البن الجوزي )24/4( بتصرف.  )((
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للعالمــة حممد بن عمر حبرق الــرضيم )ت: 930ه(، وهو كتاب قّيم يف بابه، فقد تطرق 
فيه مؤلفه إىل موضواعت عدة يف القرآن الكريم، واالشتغال بقراءته، وتعليمه، وتفسريه، 
 عن القرآن؛ ومنها: انليه عن معارضة 

ً
وحتسن الصوت به، ورّد ىلع بعض الشبهات دفااع

الســنة بما يفهم من ظاهر القرآن، كما يفعله أهل الزيغ والطغيان، وغري ذلك مما جاء يف 
هذا املخطوط القّيم. 

وقــد وفقين اهلل -- وهل المد والشــكر أواًل وآخــراً، إىل خدمة هذا 
املخطوط وحتقيقه وإخراجه بالصورة املرجوة؛ لنتفع به املهتمون يف ادلراســات القرآنية 

وغريهم، مسبوقاً بتقديِم دراسٍة عن املؤلِّف، وتعريٍف بالكتاب.
وقبل ختام هذه املقدمة أشكر أيخ وزمييل الشيخ حممد بن سعيد بكران الرضيم 
الاحث جبامعة امللك ســعود- اذلي دلَّين ىلع نسخ هذا املخطوط وأماكن حفظه، وقد 
أهداين- مشــكوراً - نســخة جامعة أم القرى، جزاه اهلل خــرياً، وجعل ذلك يف موازين 

حسناته.
ار - وكيل وزارة  كما أتوجه بالشكر لشــييخ ادلكتور عبد العزيز بن عبد اهلل العمَّ
الشــؤون اإلســالمية واألوقاف وادلعوة واإلرشــاد باململكة العربية السعودية – ىلع 
مســاعدته يل يف الصول ىلع نســخة مصورة من خمطوط )ذخرية اإلخوان(، يف مكتبة 

جامعة امللك سعود - جامعة الرياض سابقاً- فجزاه اهلل خرياً، ووفَّقه لعمل اخلري دائماً.
وختاماً أســأل املوىل -- بمنِّه وكرمه أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريــم، وخدمة لكتابــه العظيم، إنه أكرم مســؤول، وأرىج مأمــول، والمد هلل رب 

العاملن.
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القسُم األول
ف

ِّ
دراسة املؤل

املبحث األول
ف

ِّ
اتلعريف باملؤل

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اسُمه، ونَسُبه، وكنيُته، ولقُبه:

اسُمه ونَسُبه:
مة، اإلمام الارع، اللّغوّي انّلحــوّي األديب؛ القايض: مجال ادّلين 

ّ
هو الّشــيخ العال

حمّمد بن عمر بن مبارك بن عبد اهلل بن يلّع، المريّي، الرضيّم، الّشــافيع، املكىن بأيب 
عبد اهلل، املعروف بــ )َبَْرق( ))(.

لقُبه:
و)حَبَْرق(: - بفتح الاء وسكون الاء املهملة وفتح الراء- هو لقبه اذلي اشتهر به.

وقيل: إن )حَبَْرقاً( لكمة مركبة من لكمتن )حبر( و)القاف(، فهو لسعة علمه اكلحر، 
وزيدت عليه القاف وزيادتها ال تغري شيئا فيه)2(.

املطلب اثلاين: مودله، ونشأته، وطلبه للعلم، ووفاته:

مودله، ونشأته:
ودل اإلمام حَبَْرٌق يف للة انّلصف من شــعبان، ســنة تســٍع وســتّن وثمان مئة يف 

انظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي )253/8(، والنور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروس   )((
ذيل  في  المكنون  وإيضاح   ،)(76/8( الحنبلي  العماد  البن  ذهب  من  أخبار  في  الذهب  وشذرات  )ص202(، 
لمحمد  الواله  وظفر   ،)230/6( للبغدادي  العارفين  وهدية   ،)76/(( البغدادي  باشا  إلسماعيل  الظنون،  كشف 
ومعجم   ،)207/7( للزريلك  واألعالم   ،)33/25( القاموس  جواهر  من  العروس  وتاج   ،)((8/(( اآلصفي  المكي 

المؤلفين لعمر رضا كحالة )))/89(، والجامع لمحمد بامطرف )403/4(.
تاريخ الشعراء الحضرميين: لعبد اهلل السقاف ))/)5)(.  )2(
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حرضموت. ونشأ بها نشأة صالة، فحفظ القرآن الكريم، ومجلة من املتون العلمية، وبدأ 
حياته العلمية بالضور ىلع مجاعة من فقهاء حرضموت))(. واكن ُمِلّماً بكثري من العلوم 

األخرى اكلديث واتلصوف وانلحو والرصف واألدب والطب والساب والفلك)2(.

طلبه للعلم:
بدأ اإلمام حبرق بطلب العلم يف ســن مبكرة، وقــد الزم جمالس العلم منذ صباه، 

فاشتغل بالفقه واألصول، والعربية وفنونها، والسرية انلبوية الرشيفة.

ثم ارحتل إىل عدن والزم اإلمام عبد اهلل بن أحد باخمرمة)3(، وتتلمذ عليه، وأخذ 
عنه الفقــه واألصول والعربية، وانتقــل بعد ذلك إىل زبيد، وأخذ عــن علمائها، فقرأ 
الديث واألصول، واتلفسري واتلصوّف، ولزم اجلد واالجتهاد يف العلم والعمل، وأقبل ىلع 

نفع انلاس، إقراًء وإفتاًء وتصنيفاً)4(. 

وفاته:
اعش-- إحدى وســتّن ســنة، وانتقل إىل جوار ربه يف والية )ُكَجرات( يف 

اهلند، وحتديداً يف للة العرشين من شهر شعبان سنة ثالثن وتسعمائة.

اده، وسبب ذلك أنه حظي  ــمِّ يف الوالية املذكورة من بعض ُحسَّ وقيل: إنه مات بالسُّ
عند السلطان إىل الغاية، فحسده الوزراء ىلع ذلك)5(.

الضوء الالمع )253/8(، والنور السافر )ص205(، وشذرات الذهب )76/8)(، واألعالم )207/7(، ومعجم المؤلفين   )((
.)89/(((

انظر: الضوء الالمع )253/4(، والنور السافر )ص205(، وشذرات الذهب )76/8)(، وظفر الواله ))/8))(.  )2(
هو: أبو الطيب عبد اهلل بن أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم بامخرمة، ولد سنة )833ه(، بالهجرين من   )3(
حضرموت، واكن عالما بالفقه، والفرائض والحساب والتفسير، والحديث والنحو، واللغة وعلم المعاني والبيان، 
والفلك وغيرها.. له من التصانيف: »أمنية الطامع«، و»شرح ملحة اإلعراب«، و»نكت على األلفية« و»كتاب 
الذهب  وشذرات   ،)205 )ص  السافر  والنور   ،)8/5( الالمع  الضوء  انظر:  بعدن.  )903ه(  سنة  تويف  الفتاوى«، 

.)20/8(
انظر: النور السافر )ص206(، وظفر الواله ))/9))(.  )4(

انظر: النور السافر )ص))2(، وشذرات الذهب )76/8)(، وكشف الظنون )2/)03)(، واألعالم )207/7(.  )5(
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املطلب اثلالث: شيوُخه وتالمذتُه:

أوالً: شيوُخه:
أخذ اإلمام حبرق -  - العلم عــن علماء المن األجالء، وغريهم ممن اتلىق 

بهم يف رحالته؛ نذكر منهم))(:
وْعين )ت: 889ه(، من فقهاء . 1 باجرفيــل: هو العالمة حممْد بن أحد باجْرفيــل ادلَّ

حرضموت، أخَذ حبرٌق عنْه الِفْقه واتلصوّف)2(.
الســخاوي: هو اإلمام العالمة املحدث، واملؤرخ، حممد بن عبد الرحن بن شمس . 2

ادلين السخاوي )ت: 902ه(، أخذ عنه الديث بمكة ملا قصد الجاز للحج)3(.
باخمرمة: عبد اهلل بن أحد بن يلع بن إبراهيم باخمرمة )ت: 903ه()4(.. 3

بافضل: اإلمام العالمة، مجال ادليــن حممد بن أحد بن عبد اهلل بن حممد بافضل . 4
)ت: 903ه(، أخذ عنه الفقه والديث وعلوم العربية)5(.

العيــدروس: العالمة الكبري أبو بكر بن عبــد اهلل العيدروس)ت: 4)9ه(، أخذ . 5
عنه العلم وانتفع به)6(.

انلارشي: العالمة حزة بن عبد اهلل بن حممد انلاشي، أبو العباس المين الشافيع . 6
)ت: 926ه(، وأخــذ عنه الفقه، والديث، وعلــوم العربية، وقد صاهره بزتوجيه 

ابنتَه)7(.

انظر: الضوء الالمع )253/8(، والنور السافر )ص206(، وشذرات الذهب )5/8) وما بعدها(، وإيضاح المكنون   )((
))/76(، وهدية العارفين )230/6(، واألعالم للزريلك )207/7(، ومعجم المؤلفين )))/89(.

انظر: النور السافر )ص206(، والفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي لباوزير )ص43)-44)(.  )2(
انظر: الضوء الالمع )2/8(، والنور السافر )ص 206(، وشذرات الذهب )5/8)(.  )3(

سبق ترجمته.   )4(
 ،)222/2( العارفين  وهدية   ،)(9/8( الذهب  وشذرات   ،)204 )ص  السافر  والنور   ،)(4/7( الالمع  الضوء  انظر:   )5(

ومعجم المؤلفين )283/8(.
انظر: النور السافر )ص 206(، وشذرات الذهب )62/8(، وإيضاح المكنون ))/)36(.  )6(

انظر: الضوء الالمع )3/ 64)-65)(، والنور السافر )ص 207(، واألعالم )278/2(، ومعجم المؤلفين )78/4(.  )7(
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: تالميذه:
ً
ثانيا

 أنه لم تذكر كتب الرتاجم 
َّ

برغم كرثة ترحال العالمة حبرق لطلب العلم واتلعلُّم، إال
ــعراء  اف يف كتابه تاريخ الشُّ من تتلمــذ عليه وأخذ عنه العلم غرَي واحٍد ذكره الســقَّ
الرضمين؛ وهو تلميــذه العالمة أحد بن أيب بكر بن عبــد اهلل العيدروس العلوي 

)ت:922ه( ابن شيخه))(.
ِم ِمَن 

ْ
وهناك إشارات اعبرة جُمْملة تشري إىل أنَّ حَبَْرقاً قد قصده كثرٌي ِمْن طالِب الِعل

الالد المنيَّة)2(، وأنَّه اكن حمسناً إىل الطلبة، اغية يف الكرم، مؤثراً حمباً ألهل اخلري)3(.

فاته: 
َّ
املطلب الرابع: مؤل

يعترب العالمة حبرق - - من أكرث علماء حرضموت تألفاً، بل هو »من األئمة 
املتبحريــن يف املنطوق واملفهوم واملنثور واملنظوم، وصّنــف كثرياً«)4( يف األدب، وانلحو، 
واتلفســري وعلوم القرآن، وعلم القراءات واتلجويد، والفقه، والديث، والّســرية، ويف 

اتلوحيد، وغريها، وقد تلّقاها انّلاس بالقبول؛ نذكر منها: 

أوالً: مؤلفاته يف اتلفسر وعلوم القرآن والقراءات:
حتفة القاري واملقري شح مقدمة ابن اجلزري)5(.. 1
تفسرُي آية الكريّْس)6(. . 2
ترمجة املستفيد ملعاين مقدمة اتلجويد. وهو شح املقدمة اجلزرّية)7(.. 3

تاريخ الشعراء الحضرميين ))/23)(، وانظر: النور السافر )ص 206(.  )((
انظر: رسالة ماجستير: محمد بن عمر الحضرمي للدكتور جمال حديجان )ص8)(.  )2(

ظفر الواله ))/9))(، والنور السافر )ص 206(، وانظر: محمد بن عمر الحضرمي )ص8)(.  )3(
ظفر الواله ))/8))(.  )4(

رسالة ماجستير، نوقشت بكلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، بتحقيق الشيخ عبد اهلل   )5(
سالم عبد اهلل باحارث، سنة 433)ه.

للحبشي  اليمن  في  اإلسالمي  الفكر  ومصادر   ،)207  /7( واألعالم  )ص207(،  السافر  النور  انظر:  مخطوط.   )6(
)ص30(.

مطبوع، دراسة وتحقيق: عادل محمد الشنداح، مطبعة أنوار دجلة - العراق، سنة 433) ـه- 2)20م.   )7(



284

ي . 4
ّ

ذخرية اإلخوان )املخترص من كتاب االســتغناء بالقرآن(. وهو كتابنا هذا، اذل

نترّشف بإخراجه وحتقيقه.

خمترص من كتاب )اتلبيان يف آداب حلة القرآن())(. . 5

خمترص اهلداية يف رواييت قالون وادلوري)2(.. 6

بهم يف القرآن من األسماء واألعالم)3(.. 7
ُ
خمترص كتاب اتلعريف واألعالم بما أ

: مؤلفاته يف علوم العربية وآدابها:
ً
ثانيا

حتفة األحباب وطرفة األصحاب يف شح »ملحة األعراب«)4(.. 1

ْشح الَهْمزيَّة)5(.. 2

ْشُح منظْومٍة يف العروض)6(.. 3

فتح األقفال شح أبنية األفعال)7(.. 4

خمترص شح المية العجم، للّصفدي)8(.. 5

: مؤلفاته يف احلديث والفقه:
ً
ثاثلا

األرسار انّلبوّية يف اختصار األذاكر انّلووّية)9(.. 1

بتحقيقنا. وهو بحث محكم ومنشــور بمجلة كلية دار العلوم – جامعة القاهرة، إصدار خاص سنة 3)20م.  )((
في قيد التحقيق للشيخ محمد بن سعيد بكران - الباحث بجامعة الملك سعود.  )2(

تحقيق: الدكتور جميل عبد اهلل عويضة، 430)ه-2009م. )ملف وورد( على شبكة اإلنترنت.  )3(
5،7)4 ب.ت،  برقم/  المغرب،  القرويين،  جامعة   - الشريعة  كلية   - المساري  اهلل  عبد  بشير  وتحقيق:  دراسة   )4(

وطبعت بدار ابن حزم - ومكتبة اإلرشاد.
مخطوط. انظر: فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء )ص776(.  )5(
مخطوط. انظر: فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء )ص776(.  )6(

رسالة دكتوراه »مخطوط« للباحث/ يعقوب أحمد محمد السامرائي بكلية التربية - قسم اللغة العربية - جامعة   )7(
تكريت - نوقشت سنة 432) ـه- ))20م.

مطبوع، طبعة دار المنهاج بجدة - المملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 433) ـه- 2)20م،   )8(
مطبوع طبعة دار المنهاج بجدة - المملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 432) ـه- ))20م.   )9(
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خمترص الرتغيب والرتهيب للمنذري))(.. 2
خمْترَصُ املقاصد الَسنة للسخاوي)2(.. 3
حلية النات والنن فيما حيتاج إله من أمر ادّلين)3(. . 4
املطالُب السنيَّة يف أهمِّ العلوم ادلينيَّة)4(.. 5

: مؤلفاته يف السرة انلبوية:
ً
خامسا

حدائق األنوار ومطالع األسـرار يف سرية انّليّب املختار، املسـّم بـ »تبرصة الرضة . 1
الّشاهّية األحديّة بسرية الرضة انّلبوية األحديّة«)5(. 

: مؤلفاته يف العقيدة:
ً
سادسا

السام املسلول ىلع منتقيص أصحاب الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص)6(. . 1
افعية يف ْشح القصيدة الَافعية)7(.. 2 العقيدة الشَّ
رِر يف اإليمان بالَقضاء والَقَدر)8(.. 3 َعْقُد ادلُّ

مخطوط، انظر: النور السافر )ص207(، وشذرات الذهب )77/8)(، ومعجم المؤلفين )))/90(، وتاريخ الشعراء   )((
الحضرميين ))/22)(.

مخطوط، انظر: النور السافر )ص207(، وهدية العارفين )230/2(، وشذرات الذهب )77/8)(، وتاريخ الشعراء   )2(
الحضرميين ))/22)(.

مخطوط بجامعة الملك سعود - برقم 8))، رقم المصنف 8)2 ح ب، نسخت سنة 276) ه.  )3(
 )(88(( برقم   )347( الرباط  مجاميع  ضمن   - بحضرموت  بتريم  للمخطوطات  األحقاف  بمكتبة  مخطوط   )4(

و)3097(.
مطبوع طبعة دار المنهاج بجدة - المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 425) ـه- 2004م. اعتنى به محمد   )5(

ان نصوح عزقول. غسَّ
أيضاً  وُحقق  386)ه،  سنة  نشر  مخلوف،  محمد  حسنين  بتحقيق:  القاهرة،   - بمصر  المدني  بمطبعة  مطبوع   )6(

بتحقيق الشيخ/ أكرم مبارك عصبان، حضرموت- طبعة سنة 432)  ـه– ))20م.
الشعراء  وتاريخ   ،،)230/2( العارفين  وهدية  )ص207(،  السافر  والنور   ،)((9/(( الواله  طفر  انظر:  مخطوط،   )7(

الحضرميين ))/23)(. 
النور  وانظر:   ،)66( برقم  الَعاّمة  المجاميع  ضمن  حضرموت  بتريم  للمخطوطات  األحقاف  بمكتبة  مخطوط   )8(

السافر )ص207(، وشذرات الذهب )77/8)(، وتاريخ الشعراء الحضرميين ))/23)(. 
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: مؤلفاته يف اتلصوُّف:
ً
سابعا

العروة الَوثيقة يف الرشيعة والطريقة والقيقة))(.. 1
الديقة األنيقة يف شح العروة الوثيقة)2(.. 2
ماع)3(.. 3 متْعة األْسماع بأحاكم السَّ

هذه بعض من املصّنفات، وبعضها مفقودة، وبيق منها اسمها فقط، وبعضها ال تزال 
حبيســة الرفوف ويف عداد املخطوطات، ســواء بمكتبات املخطوطات العامة واخلاصة 
حبرضمــوت أو مكتبات جامعات بعض ادلول العربية. بــل والزال طلبة العلم حيققون 
بعضها رســائَل علمية يف كثري من اجلامعات، وباجلملة: فجميع مؤلّفاته رائقة حســنة، 

حمّررة منّقبة مستحسنة)4(. 

 .)(23/(( الحضرميين  الشعراء  وتاريخ   ،،)230/2( العارفين  وهدية  )ص207(،  السافر  النور  انظر:  مخطوط،   )((
وصفحات من التاريخ الحضرمي ص43).

مطبوع، طبع في دار الحاوي للطباعة بصنعاء - الطبعة الثانية، سنة 5)4) ـهوطبع بمكتبة المدينة، سنة 3)20م.  )2(
مخطوط ولدى الباحث نسخة منه، انظر: النور السافر )ص207(، وشذرات الذهب )77/8)(، وهدية العارفين   )3(

)230/2(، وتاريخ الشعراء الحضرميين ))/23)(. 
محمد  بعنوان:  ماجستير  رسالة  ويف   ،)207-206 )ص  السافر  النور  في:  بتوسع  بحرق  العالمة  مؤلفات  انظر:   )4(
للدكتور جمال رمضان حديجان )ص20(، رسالة  الحضرمي بحرق)ت930ه( دراسة نحوية صرفية:  ابن عمر 

ماجستير »مخطوط« بكلية التربية - جامعة بغداد نوقشت سنة 999)م. )نسخة الباحث(.
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املبحث اثلاين
اتلعريف بالكتاب

وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: موضوع الكتاب:
هو االشــتغال بالقرآن الكريم، قراءًة وتعلماً وتعليماً، وهو أفضل األعمال، وأن لك 

العلوم موجودة يف القرآن. 
وُيَعدُّ هذا املوضوع من أهم املوضواعت اليت تربز االهتمام باالشتغال بالقرآن الكريم 
عن غريه من العلــوم، وقد حتدث العالمة حبرق يف هذا املوضــوع يف ثمانية فصول مع 
االســتدالل ىلع ذلك - يف لك فصل - باألحاديث واآلثار الصحيحة والسنة، وخالصتها 

واملقصد منها:
أن يســتغين القارئ بالقرآن عن غريه من الكتب األخــرى، أو القصص واألخبار 	 

وغريها مما ال يعن ىلع فهمه.
نَّة شارحة للقرآن وُمبيِّنة 	  ــنَّة و تفسريه بها؛ ألن السُّ ذكر األمر بعرض القرآن ىلع السُّ

هل وموضحة مراده؛ فيلزم اتباعها والرجوع إلها.
االهتمام بتفسري القرآن رواية ودراية بعيداً عن جمرد الرأي والظن من غري دلل.	 
تأثري القرآن يف صالح القلوب واألعمال.	 
حتسن الصوت بالقرآن ملا يف ذلك من الفضل، وهو أدىع للخشوع.	 

لها املؤلف يف كتابه. وغريها من املوضواعت اليت فصَّ
املطلب اثلاين: نسبته للمؤلف:

أثبتــت كتب الرتاجم أن كتاب )ذخرية اإلخوان( منســوب للعالمة حممد بن عمر 	 
حبرق الرضيم، وواحد من مصنفاته))(.

انظر: النور السافر )ص 207(، وهدية العارفين )230/2(، ونزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي   )((
اللكنوي )309/4(، وتاريخ الشعراء الحضرميين ))/23)(، وصفحات من التاريخ الحضرمي لباوزير )ص43)(، 

ومصادر الفكر اإلسالمي في اليمن للحبشي )ص30(.
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كذلك ما ورد يف مكتبة خمطوطات جامعة امللك ســعود وجامعــة أم القرى بوجود 	 
نســخة حمفوظة من كتاب )ذخرية اإلخوان( فيهمــا، وورد من اتلرصيح يف أول لك 

نسخة - من املخطوط - باسم مؤلفه العالمة حممد حَبَْرق الرضيم.
فما أثبتته كتب الرتاجم، مع ما ورد يف مكتبات خمطوطات بعض اجلامعات هلو دلل 	 

أكيد ىلع صحة نســبة الكتاب إىل العالمة حبرق، وهو مــا داعين تلصويره وحتقيقه 
وخدمته.

املطلب اثلالث: ادلراسات السابقة ألصل هذا املخطوط:
أصل هذا املخطوط )ذخرية اإلخوان املخترص من كتاب االســتغناء بالقرآن( هو 
اختصار وتلخيص مرتّب لكتاب )االستغناء بالقرآن يف حتصيل العلم واإليمان( لافظ 

عرصه العالمة املحقق ابن رجب النبيل ادلمشيق))( –رحه اهلل تعاىل-. 
ح بذلك العالمــة حَبَْرق )ت: 930ه( يف مقدمة خمترصه )ذخرة اإلخوان(،  وقد رصَّ

وترصحيه هذا داللة ىلع أمانته العلمية يف انلقل والعزو واتلرّصف. 
وكتاب ابــن رجب النبــيل – - املذكور مفقــود وال يُعلم عنه يشء، 
 أن الافظ العالمة يوســف بن حســن بن عبد اهلادي)2( النبيل املعروف بابن 

َّ
إال

الِمرْبد )ت: 909ه( –  – بىن كتاباً هل ســّماه )هداية اإلنســان إىل االستغناء 
بالقــرآن()3(، أاعد فيه ترتيــب وتنظيم كتاب ابن رجب النبــيل، وجعله ىلع طريقة 
الدمشقي،  ثم  البغدادي،  الدين،  زين  ب  الملقَّ الَسالمي،  الحسن،  بن  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  هو:   )((
»شرح  منها:  عديدة؛  مصنفات  له  )736ه(،  سنة  بغداد  في  ولد  الفقيه،  المحّدث،  الحافظ،  اإلمام  الحنبلي، 
وغيرها  الكلم«،  جوامع  من  حديثاً  خمسين  شرح  والحكم  العلوم  و»جامع  الحنابلة«،  و»طبقات  الترمذي«، 

كثير، تويف بدمشق سنة )795ه(. انظر: شذرات الذهب )339/6(، والدرر الكامنة البن حجر ))/296(. 
 ، الَعدويُّ القرشي،  نصر  بن  ِمْقدام  بن  قُدامة  بن  محمد  بن  الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  حسن  بن  يوسف  هو:   )2(
، الدمشقي، مقدسي األصل، حنبلي المذهب، المعروف بـ)ابن الِمبْرد(، ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين  الُعمريُّ
عمر بن الخطاب . مولده سنة )840ه(، قال عنه السخاوي: »كان ديِّناً خيراً، صالحاً، قانعاً، متعففاً من 
مة متفنن، من فقهاء الحنابلة«، مؤلفاته كثيرة غير أنها لم 

َّ
بيت صالٍح وعلم ورواية«، وقال عنه الزريلك: »عال

تحظ بالتحقيق والطباعة، تويف سنة )909ه(. انظر: الضوء الالمع )0)/308(، ))/272(، وشذرات الذهب )43/8( 
واألعالم )225/8(، ومعجم المؤلفين )53/4)(.

انظر: معجم المؤلفين )53/4)(، واإلمام يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه اإلسالمي،       =  )3(
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ثن، بإيراد األحاديث باألسانيد املتصلة منه إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص. ورتبه ىلع أبواب حمصورة،  املحدِّ
ومعان مقصورة، حىت بلغ ترتيب الكتاب مائة باب))(.

املطلب الرابع: وصف نسخيت املخطوط:
بعد الحث ىلع نســٍخ للمخطــوط للمقارنة بينها - حبســب اطاليع ىلع فهارس 

املخطوطات- تبن يل أن هناك نسختن فقط؛ هما:

1- نسخة خمطوطة جامعة أم القرى:
ويه نســخة اكملة ضمن جمموع، غري مرقم الصفحــات، وتقع يف )6( ورقات، يف 
لك ورقة صفحتان، تبدأ صفحة العنوان يف آخر ثالثة أســطر من خمطوطة أخرى ضمن 
املجموع، وخطه كبري بارز، متوســط عدد سطور لك صفحة ))3( سطراً، أو )33( سطراً، 
ويه مكتوبة خبط نســخ معتاد، خاٍل من انلقط يف كثري من األلفاظ، وخاٍل من الشلك، 

وتاريخ نسخها سنة )57))ه(، ولم يذكر فيها اسم ناسخها يف آخرها.
واملخطوطــة حمفوظة بمركز الحث العليم وإحياء الرتاث اإلســاليم - جامعة أم 
القرى، برقم )020)(، ويه مصورة من النســخة األصلية من مكتبة امربوزيانا بإيطالا: 

برقم ]E433[، ورمزت هلا بالرمز )ق( نسبة ألم القرى. 

 2- نسخة خمطوطة جامعة امللك سعود:
ويه نسخة ناقصة ثالثة صفحات منها؛ )ص36-37، وص46(، ضمن جمموع، كتبه 
مصطىف الكيم الشــافيع ســنة 9)3)ه، وتقع يف الصفحات ]ص26-46[ من املجموع، 
متوسط عدد سطور لك صفحة ))2( سطراً، وقياسها: 23×6) سم، ويه مكتوبة خبط جيد 

للدكتور / محمد عثمان بشير )ص07)(، ويوسف بن عبد الهادي وأثره في األصول مع تحقيق ودراسة كتابه   =
)غاية السول إلى علم األصول( للشيخ ضيف اهلل العمري.

الكتاب ال يزال مخطوطاً لم يطبع: ومصدر المخطوطة: نسخة واحدة بخط مؤلفه في المكتبة الظاهرية بدمشق   )((
)ع.ق( 348/2 - 349، ومنها نسخة مصورة بالجامعة اإلسالمية في مجلدين: المجلد األول: ويضم )297( ورقة، 
برقم )530( ورقم )762)( و ميكروفيلم برقم )2206(، والمجلد الثاني: يضم )323( ورقة، برقم )454(، ورقم )765)(، 
وميكروفيلم برقم )5053(. وقد ُحقق أجزاء من الكتاب في رسائل علمية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة وبعض 

أجزاء منه ُحققت في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان وهي ال تزال مخطوطة لم تطبع بعد.
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معتاد، ومنقوطة األحرف، وكثرياً ما أستعن بها عند إشاكل لكمة لوضوحها، وجاءت لكمة 
)فصل( باألحر، وبعض اللكمات فوقها خط بالمرة.

واملخطوطة حمفوظة بمكتبــة املخطوطات باجلامعة، برقم 7)2/ 86، ويه نســخة 
مصورة، ورقم الفيلم: 43، وتاريخ اتلصوير 9/5/ 395)ه. ورمزت هلا بالرمز )س( نســبة 

جلامعة امللك سعود.

املطلب اخلامس: منهج اتلحقيق:
اختذت من نســخة جامعة أم القرى أصاًل اعتمدت عليه يف إخراج نص الكتاب 
- لقدمها ووضوح خطها وألنها اكملة الصفحات-، وأثبتُّ ما خالفت فيه نســخة مكتبة 
جامعة امللك سعود اذلي اعتمدت عليه يف حوايش اتلحقيق، ويتلخص عميل يف حتقيق 

نص الكتاب فيما ييل:
قمُت بنسخ الكتاب حسب قواعد اإلمالء املعروفة الوم.. 1
خرّجت انلصوص من مصادرها.. 2
رقمت اآليات القرآنية، وعزوتها إىل سورها.. 3
خرّجت األحاديث انلبوية واآلثار من مصادرها، مع الكم عليها من أقوال أئمة . 4

الشأن ما أْمَكن ذلك.
ترمجُت األعالم، عند أول موضع يرد فيه العلم.. 5
عرفت باملصطلحات واأللفاظ الواردة من مصادرها.. 6
علّقت ىلع ما رأيت أنه يستحق اتلعليق.. 7
صنعت فهارس فنية تســاعد ىلع الكشــف ىلع مضامن املخطوط؛ ويه: فِهرس . 8

اآليات، وفهرس األحاديث واآلثــار، وفهرس األعالم، وفهرس املصادر واملراجع، 
وفهرس املوضواعت.

والمــد هلل اذلي بنعمته وتوفيقه تتمُّ الصالات، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل 
وصحبه وسلم.
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انلص املحقق
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نماذج من املخطوط
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املقدمة

المد هلل اذلي َمنَّ ىلع املؤمنن، إْذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والكمة وإن اكنوا من قبل ليف ضالل مبن، صىل اهلل وســلم 
ا  عليه وىلع آهل وأصحابه اهلادين املهتدين، وىلع اتلابعن هلم بإحســان إىل يوم ادلين. أمَّ

بعد:

فإن كتاب اهلل تعاىل هو اهلدى وانلور وشــفاء ما يف الصــدور، أودعه من بديع))( 
الكــم، ما يغين عن حكمه ]لك[)2( حكيم، وعلمه من اصطفاه من عبَاده وفوق لك ذي 
علٍم عليم، وشح به الصدور، وبنَّ به أحوال العث والنشــور، وجعله املعجزة الكربى 
  اليت)3( أوضح بها ادلاللة، وأقام به براهن اتلوحيد والرســالة، وما )4( جيب هل
من صفات الكمال واجلالل واجلمال، وما يستحيل عليه  من الصاحبة والودل، 
ر، وبرشَّ به)5( وأنذر بأحوال األمم الســالفة، وإنَّ العاقبة  ر به وحذَّ ولك نقص َوحُمال، وذكَّ
 منهل الكيم العليم)6(، 

َّ
ا ال حييط بعلمه إال للمتقن، وادلائرة ىلع الظاملن، وغري ذلك ِممَّ

﴾ ]القرة:78[. واهلل أعلم بما يّنل، ﴿

وقــد َوَقْفــُت ىلع كتاب الفقيه الــارع املحقق عبد الرحن بــن أحد بن رجب 
اه )االســتغناء بالقرآن يف حتصيــل العلم واإليمان(  النبيل - تعاىل- اذلي ســمَّ
فوجدته كتاباً جامعاً، وِســفراً نافعاً، فجردُت مقاِصَده يف هذه الفصول اثلمانية املشتملة 
 ىلع بضٍع وأربعَن حديثاً صحيحة وحســنة منسوبة إىل َمن عزا خترجيها إله من األئمة؛

في نسخة )س(: )من بدائع الحكم(.   )((
زيادة في )س(، وبها يستقيم السياق.  )2(

في )س(: )الذي(.   )3(
في )س(: )وما يحمله يجب له ( بزيادة )يحمله(، وبدونها يستقيم المعنى.   )4(

في )س(: دون ضمير المفرد الغائب المذكر )به(.  )5(
في )س(: )العليم الحكيم(.  )6(
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ويه هذه:
نَّ الِعلَم لُكّه يف الُقرآن.	 

َ
ِر أ

ْ
فصل يف ِذك

نَّ القرآن اشتمل ىلع ما لم يشتمل عليه غريه من كتب اهلل السالفة. 	 
َ
ِر أ

ْ
فصل يف ِذك

ِر انليه عن التشــاغل عن القرآن بغريه من القصص واألخبار وغريهما 	 
ْ
فصل يف ِذك

مما ال يعن ىلع فهمه.
ِر انليه عن أن يرضب كتاب اهلل بعضه ببعض.	 

ْ
فصل يف ِذك

ِر انليه عن معارضة الســنة بمــا يفهم من ظاهر القرآن كما يفعله أهل 	 
ْ
فصل يف ِذك

الزيغ والطغيان.
ِر انليه عن تفسري القرآن ملجرد الرأي والظن من غري استناد إىل حجة.	 

ْ
فصل يف ِذك

ِر أن أهل القرآن أفضل العمال، وأن االشتغال به أفضل األعمال.	 
ْ
فصل يف ِذك

ِر حتســن الصوت بالقرآن، وتأثري القرآن يف قلب من أصىغ إله بقلب 	 
ْ
فصل يف ِذك

سليم.
ويف ضمنها من تفســري لغاتها الغريبة ومعانيها املشلكة، واالستشهاد بآياٍت ِمن))( 
كتاِب اهلِل، وآثاٍر عن السلِف مجلة صالة، جعل اهلُل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، ومقرباً 

من جنَّات انلَّعيم.

في )س(: )واالستشهاد بآيات في كتاب اهلل(.  )((
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ْصٌل 
َ
ف

ه يِف الُقرآن
ّ
يف ذكر أنَّ الِعلَم لك

وفيه أربعة أحاديث:

 َما 
َّ

األول: عن ابن عباس))( - رَِضـــَي اهلل َعنُْهما- قال: )َما تََرَك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إاِل
)2(()3(، رواه الخاري)4(. َتْيِ

َّ
ف َبْي ادلَّ

ـــنَا 
ْ
ل
َ
اثلاين: عــن أيب ُجَحيفة)5( بضم اجليم وفتح الاء املهملة -- قال: َسأ

ـِذي 
َّ
. َوال

َ
ُقْرآِن ؟ قَاَل: )ال

ْ
َعِليًّا) - )6 - َهْل ِعنَْدُكْم ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َشـْيٌء َبْعَد ال

ُقْرآِن( والديث رواه 
ْ
 َفْهٌم يُْؤتِيِه)7( اهلل َعزَّ وََجلَّ رَُجالً يِف ال

َّ
 النََّســَمَة، إاِل

َ
َبََّة، َوَبرَأ َق احلْ

َ
ل
َ
ف

هو: عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس ابن عم رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- قرأ القرآن   )((
يِن وََعلِّْمُه  ْهُه فِي ادلِّ ُهمَّ َفقِّ

َّ
بي بن كعب، وقرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير، دعا له النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- بقوله: )الل

ُ
على أ

ِويَل(، تويف سنة )68ه(. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي ))/45(، وغاية النهاية البن الجزري ))/425(، 
ْ
اتلَّأ

ووفيات األعيان البن خلكان )62/3(.
: »َبيْن اللَّوَْحيِْن« انظر: فتح الباري  ْسَماِعيِلـيِّ

ْ
هل َوُهَو اللَّْوح ، َوَوَقَع فِي ِرَوايَة اإل وَّ

َ
َفاِء تَثِْنيَة َدفَّة بَِفتِْح أ

ْ
تَيْن: بِال فَّ ادلَّ  )2(

تَيْن: الدف والدفة الجنب من كل شيء بالفتح ال غير،  فَّ )5/2(، وجاء في لسان العرب البن منظور )275/5(: »ادلَّ
ودفتا الرحل والسرج والمصحف: جانباه وضمامتاه من جانبيه«.

الدفتين  بين  ما  إال   - النبي - ملسو هيلع هللا ىلص  يترك  لم  قال:  باب: من  القرآن،  البخاري في صحيحه، كتاب فضائل  رواه   )3(
)7/4)9)( رقم ))473(، وأحمد بن حنبل في المسند ))/220(.

هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد اهلل، إمام أهل الحديث والمقتدى به فيه، صّنف   )4(
كتابه الصحيح وقال: »جعلته حّجة فيما بيني وبين اهلل«، له من المصنفات: »الجامع الصحيح«، »والتاريخ الكبير 
والتاريخ الصغير« وغيرها، تويف سنة )256ه(. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )4/2(، وسير أعالم النبالء 

للذهبي )2)/)39(، وتقريب التهذيب البن حجر )ص 8)4(.
هو: َوْهُب بُن َعبِْد اهلِل السوائي الكويف من صغار الصحابة، وهو من أْسنَان ابن عباس واكن صاحب ُشرَطِة َعِلٍيّ   )5(
، َوالبََراِء، تويف سنة )74ه(. انظر: طبقات ابن سعد )63/6(، وأسد  ث عن النبي- ملسو هيلع هللا ىلص- َوَعْن: َعِلٍيّ -- وحدَّ

الغابة البن األثير )95/5(.
هو: علي بن أبى طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي يَُكىنَّ أبا الحسن، كان أول من آمن   )6(
باهلل وبرسوله محمد - ملسو هيلع هللا ىلص-، وشهد -  - بدراً وهو ابن خمس عشرة سنة، وتويف -  - سنة )40 ه(. 

انظر: االستيعاب البن عبد البر )97/3)(، وتجريد أسماء الصحابة للذهبي ))/392(، وأسد الغابة )4/)9(.
في )س(: )إال فهم يُوفيه اهلل عزَّ وجل(.  )7(
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أحد))( والخاري)2(.

قال العلماء: 
ة هل وموّضحٌة  نَّة فيه ُمفسِّ واملعىن أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص لم يرتك بعده سوى القرآن، فأما السُّ

ُمراَده)3(.
ا فَِهَمُه  وهلذا قال اإلمام الشــافيع)4(: »ُكـــلُّ َما َحَكَم بِِه رَُسوُل اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- َفُهَو ِممَّ

ُقْرآِن«)5(.
ْ
ِمـن ال

واكن ابن مسعـــود)6( -  - يقــول: »إذا حدثتكم ]بديــث[)7( أنبأتكم 
بمصداق ذلك من كتاب اهلل ]تعاىل[)8(«)9(.

هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد، أبو عبد اهلل المروزي الشيباني البغدادي، شيخ السنة، المجتهد،   )((
الزاهد، صاحب المذهب، وصنف المسند، تويف سنة ))24ه(. انظر: طبقات ابن سعد )354/7(، وتاريخ بغداد 

)2/4)4(، وسير أعالم النبالء )))/77)(.
األسير  فكاك  باب:  الجهاد،  كتاب  في  البخاري  وأخرجه   ،)79/(( المسند  في  حنبل  بن  أحمد  رواه  الحديث   )2(
 ُيْقتَُل ُمْسِلٌم بَِكافٍِر )24/4(، رقم )2)4)(، 

َ
يَاِت، باب: ما جاء ال )0/3))(، رقم )2882(، والترمذي في كتاب ادلِّ

وقال الترمذي: َحِديُث َعِلٍيّ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
انظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير »المقدمة« ))/ 57(، وجاء فيها: »ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك َما َبيْن   )3(
ّنة ُمفّسة له ومبيِّنة وُموضحة له، فهي تابعة له«. وانظر كذلك: فضائل القرآن البن  تَيِْن يعني القرآن، والسُّ فَّ ادلَّ

كثير )ص98(.
هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب أبو عبد اهلل، إمام المذهب المحدث الفقيه،   )4(
شيخ اإلسالم، المجتهد، وهو أول من أظهر علم أصول الفقه ودّونه وله مؤلفات؛ منها: »األم« و»الرسالة« »المسند 
للصفدي  بالوفيات  والوافي   ،)(3/2( لليافعي  الجنان  مرآة  انظر:  ه(.   204( سنة  تويف  وغيرها،  الحديث«  في 

.)(7(/2(
اإلتقان في علوم  وانظر:  التفسير[،  تيمية: )ص93( ]فصل: في أحسن طرق  التفسير البن  مقدمة في أصول   )5(

القرآن للسيوطي )906/5)( ]في العلوم المستنبطة من القرآن[.
هو: عبد اهلل بن غافل بن حبيب، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي، كان من السابقين األولين، شهد بدراً، واكن   )6(
ممن جمع القرآن على عهد رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- وأقرأه وتفقه به خلق كثير، تويف سنة )32ه(. انظر: االستيعاب 

)0/3))(، وغاية النهاية ))/458(، ومعرفة القراء الكبار ))/32(.
زيادة في )س( لم ترد في )ق(.  )7(
زيادة في )س( لم ترد في )ق(.  )8(

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )266/9(، رقم )44)9(، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، سورة   )9(
المالئكة )425/2(، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
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وقال سعيد بن جبري))(: )قلَّ ما بلغين حديٌث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال وجدت مصداقه 
يف كتاب اهلل تعاىل()2(.

نَّة شارحة هل. فتبن بهذا أن العلم لُكَّه يف الُقرآن وإنما السُّ
اثلالث: عن يلع - - قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )أتاين جربيل -عليه 
ــالم- فقال: يا حممد إن أمتك خمتلفة بعدك، فقلت: فأيــن املخرج يا جربيل، قال:  السَّ
كتاب اهلل، به َيْقِصُم اهلل لك جبَّار، َمن اعتصم به جنا، ومن تركه َهلك، قوٌل فصل وليس 
ُســُن[)3(، وال تفىن عجائبه، فيــه نبأ من اكن قبلكم، وفصُل ما 

ْ
ل
َ ْ
َْتلُِقُه األ  تَ

َ
بالَهزل، ]ال

بينكم، وخرب ما هو اكئٌن بعدكم( رواه أحد)4(.
الرابع: عن يلع)5( - - قال: ســمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )أال إنها ستكون 
فتنة، فقلت ما املخرج منها يا رسول اهلل، قال: كتاب اهلل هو َحبُل اهلل املتي، وهو اذلكر 
احلكيم، وهو الرصاط املســتقيم، من ابتىغ اهلــدى أو قال العلم يف غره أضله اهلل، ومن 
َماُء، وال 

َ
ُعل

ْ
 يَْشــَبُع ِمْنــُه ال

َ
تركــه من جبار قَصمه اهلل، وهو اذلي ال تزيغ به األهواء، َوال

..................................................... ،)7( ةِ الــرَّدِّ ْثَ
َ
ُق َعن ك

ُ
ل تلتبس)6( به األلســنة، َوالَ ْيَ

هو: سعيد بن جبير بن هشام، اإلمام العلم، أبو عبد اهلل األسدي، موالهم الكويف، قرأ على ابن عباس، وقرأ عليه   )((
أبو عمرو، واكن يقال: السعيد بن جبير جهبذ العلماء، واكن من سادة التابعين علماً وفضاًل وصدقاً وعبادة، تويف 

اء الكبار ))/68(. سنة )95ه(. انظر: طبقات ابن سعد )256/6(، وثقات ابن حبان )275/4(، ومعرفة الُقرَّ
العلوم  القرآن )907/5)( ]في  الرازي )5/6)20(، رقم )0769)(، وانظر: اإلتقان في علوم  ابن أبي حاتم  تفسير   )2(

المستنبطة من القرآن[.
ورد في نسختي )ق( و)س(: )ال تُخلُقه األلسن(، وما أثبته هو الذي في مسند اإلمام أحمد.  )3(

أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل في المسند ))/)9(، رقم )704(، وفيه الحارث بن األعور، وهو ضعيف، ضعفه   )4(
األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة )258/4( رقم )776)(، وقال: »وهذا إسناد ضعيف جداً«.

في نسختي )ق( و)س(: عن عمر بن الخطاب، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في رواية الترمذي في هذا   )5(
الحديث.

في )س(: )وال تلبس به األلسنة(.  )6(
أخلق،  وكذلك  بىل  إذا  اثلوب  خلق  من  الالم  وكس  الاء  وبضم  الالم،  وضم  الاء  بفتح  خيلق(:   

َ
)َوال قوهل:   )7(

وترداده.  تكراره  كرثة  من  وأخباره  أذاكره  واستماع  تالوته  وطراوة  قراءته  ذلة  تزول  ال  أي  الرَّدِّ(:  ِة  َكرْثَ )َعن 
انظر: حتفة األحوذي تعاىل،  بابها، أي: ال يصدر اخللق من كرثة تكراره كما هو شأن كالم غريه   و»عن« ىلع 

للمباركفوري )77/8)(، ومرقاة املفاتيح شح مشاكة املصابيح للمباركفوري )5/7)2(.
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 عجبا يهدي إىل الرُّشد، 
ً
 َســِمَعْتُه حىت قالوا: إنَّا ســمعنا قرآنا

ْ
وهو اذلي لم تنته))( اجلنُّ إِذ

ِجر، وَمن حكم به عدل، ومن داع إيله ُهِدَي إىل رصاط 
ُ
من قال به صدق، وَمن َعِمل به أ

مستقيم()2( رواه الرتمذي)3(.
ومعىن َحبُل اهلل: سببُه املوصل إله)4(.

ق: بفتح الاء وضم الالم وفتحها.
ُ
وال َيل

في )س(: )لم ينته الجن( بالياء.  )((
أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل القرآن )5/ 72)(، رقم )2906(، وقال:   )2(
بالقرآن  التمسك  باب:  القرآن،  في كتاب فضائل  أبي شيبة  ابن  وأخرجه  مقال،  الحارث  إسناده مجهول، ويف 

)0)/82)( رقم )0056)( كالهما عن علي بن أبي طالب.
هو: محمد بن عيسى بن َسْوَرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، السلمي، الحافظ، العلم اإلمام البارع الضرير،   )3(
مصنف الجامع والعلل، ارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين، واكن أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ، 
تويف سنة )279ه(. انظر: وفيات األعيان )278/4(، وسير أعالم النبالء )3)/270(، وطبقات الحفاظ للسيوطي 

)ص 278(.
انظر: لسان العرب )22/4(، والنهاية في غريب الحديث ))/332( مادة )حبل(.  )4(



301

ْصٌل 
َ
ف

يف ذكر أن القرآن اشتمَل ىلع ما لم يشتمل عليه غره من كتب اهلل السالَِفة

وفيه مخَسُة أَحاديث:

عطيت ماكن اتلَّوراة 
ُ
األول: عن واثلة بن األسقع))( - - أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )أ

بور  عطيت ماكن الزَّ
ُ
عطيت ماكن اإلجنيل املثاين أو قال: املئــي)2(، وأ

ُ
ــبع الُطوال، وأ السَّ

ل)3(( رواه أحد)4(. لُت بالُمَفصَّ ضِّ
ُ
املئي أو قال: املثاين، وف

والُطوال: بضم الطاء مجع طوىل)5(.

ْعلُمَك 
ُ
ال أ

َ
اثلــاين: عن عقبة بن اعمر)6( -- قال: قال يل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )أ

هو: واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر، وقيل: واثلة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل الليثي، من أصحاب   )((
الصفة، أسلم سنة تسع وشهد تبوك، طال عمره، مات سنة خمس وثمانين وله ثمان وتسعون سنة. انظر: أسد الغابة 

)5/ 428(، وسير أعالم النبالء )3/ 383(، واإلصابة البن حجر )6/)59(.
ورد رسمها في )ق(: هكذا )المأين(، ويف )س(: هكذا )الماين( والمثبت هو المتجه.  )2(

قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: وهي: الطوال والمئين والمثاني والمفصل:  )3(
فقيل:  السابعة؛  في  واختلفوا  واألنعام، واألعراف،  والمائدة،  والنساء،  البقرة، وآل عمران،  الطوال: هي  السبع   

يونس، وقيل: التوبة )أو التوبة و األنفال معا(، وقيل: الكهف.
والِمئُون: هي ما ويل السبع الطوال، وهي السور التي تزيد آياتها على مائة آية أو تقاربها.  

والمثاني: هي السور التي تلي المئين في عدد اآليات. وقيل: هي السور التي آيُها أقّل من مائة آية؛ ألنها تثنى   
أي تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون. وقد تطلق المثاني على القرآن كله. 

وآخره سورة  بالبسملة.  بين سوره  الفصل  لكثرة  بذلك  السور، وسمي  المثاني من قصار  ما ويل  والمفصل: هو   
)الناس(، واختلفوا في تعيين أوله، فقيل: أوله )ق(، وقيل: )الحجرات(. 

سورة  إلى  منها  وأوساطه  يتساءلون(،  )عم  سورة  إلى  فطواله  وقصار.  وأوساط  طوال  أقسام:  ثالثة  والمفصل   
)الضحى(، وقصاره منها إلى آخر القرآن. انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ))/244(، واإلتقان في علوم 

القرآن )0/4)5)(، ومناهل العرفان للزرقاني ))/352(.
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )4/ 07)(، والطبراني في المعجم الكبير )22/ 75( برقم )86)(، وذكره الهيثمي   )4(
في مجمع الزوائد )46/7( وقال: رواه أحمد، وفيه عمران القطان وثّقه ابن حبان وغيره، وضّعفه النسائي وغيره، 

وبقية رجاله ثقات.
انظر: لسان العرب )9/ 93)(، والنهاية في غريب الحديث )4/ 44)( مادة )طول(.  )5(

هو: عقبة بن عامر أبو عمرو الجهني، المصري، صاحب النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- كان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً       =  )6(
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ْل ُهَو اهلل 
ُ
: ق ُهنَّ

ُ
ُبورِ َوال يِف القرآن ِمْثل ِيــِل َوال يِف الزَّ

ْ
نِْزَل يِف اتلَّْوَراةِ وال يِف اإِلجن

ُ
ُســَوًرا َما أ

َتُهنَّ 
ْ
رَأ

َ
ٌة إاِل ق

َ
ـــْيل

َ
ْيَك ل

َ
))( َعل تَِيَّ

ْ
ُعوُذ بَِربِّ انلَّاِس، فال تَأ

َ
ْل أ

ُ
ِق، َوق

َ
َفل

ْ
ُعوُذ بَِربِّ ال

َ
ْل أ

ُ
َحٌد، َوق

َ
أ

فِيَها( رواه أحد)2(.

ْعلُمَك: بسكون العن.
ُ
وأ

ْعِطيت َخَواتِيم ُسوَرة 
ُ
اثلالث: عن أيب ذر)3( - - قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )أ

ْبيِل( رواه أحد)4(.
َ
ْم ُيْعَطُهنَّ نَِبٌّ ق

َ
َعْرش ل

ْ
ْت ال

َ
ْن حت

َ
ََقَرة ِمْن ك الْ

يب بن كعب)5( -- قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ما أنزل اهلل تعاىل 
ُ
الرابع: عن أ

بور مثل أّم القرآن( رواه أحد، والنســايئ، والرتمذي،  يف اتلَّوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزَّ
وقال: حديث حسن صحيح)6(.

اخلامس: عن ابن عباس -- قال: بينما جربيل -- قاعد عند انليب 
تِح ايلوم ولم يُفتح قط 

ُ
ملسو هيلع هللا ىلص سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: )هذا باٌب من السماء ف

شاعراً، كبير الشأن، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق، وشهد صفين مع معاوية، وشهد فتح مصر، تويف سنة   =
)58ه(. انظر: طبقات ابن سعد )343/4(، وأسد الغابة )53/4(، واإلصابة )520/4(.

( بالياء. ِتيَنَّ
ْ
في )س(: )فال يأ  )((

المعوذتين )635/2(، رقم  باب: في  الصالة،  وأبو داود في كتاب  المسند )44/4)(  أخرجه أحمد بن حنبل في   )2(
)462)(، والنسائي في كتاب االستعاذة )253/8(، رقم )5437(.

السابقين األولين من نجباء أصحاب محمد -ملسو هيلع هللا ىلص- واكن خامس  الغفاري، أحد  أبو ذر جندب بن جنادة  هو:   )3(
 ، خمسة في اإلسالم، واكن يفتي في خالفة أبي بكر وعمر وعثمان، وشهد فتح بيت المقدس مع عمر

تويف سنة )32 ه(. انظر: طبقات ابن سعد )9/4)2(، وأسد الغابة )99/6(، وسير أعالم النبالء )46/2(.
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )80/5)(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )2/6)3(، وقال: رواه أحمد بأسانيد   )4(

ورجال أحدها رجال الصحيح.
هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن انلَّجار، شهد العقبة الثانية وبايع النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- ثم شهد   )5(
بي بن كعب- ممن كتب لرسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- الوحي قبل زيد بن ثابت، 

ُ
بدراً، واكن أقرأ الصحابة لكتاب اهلل واكن - أ

تويف سنة )32ه(. انظر: االستيعاب ))/)6)(، وتجريد أسماء الصحابة ))/4(، واإلصابة ))/27(.
الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )4/5))(، والنسائي في سننه، كتاب االفتتاح، باب: تأويل قول اهلل   )6(
﴾ )39/2)(، رقم )4)9(، والترمذي في سننه، كتاب  عز وجل: ﴿

تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجر )297/5(، رقم )25)3( وقال: حسن صحيح.



303

إال ايلــوم، ]فنل منه ملك، فقال: هذا ملك نــزل إىل األرض ولم ينل قط إال ايلوم[))(، 
م فقال: أبِْشْ بنوَرين أوتيَتهما لم يؤتهما نب قبلك، فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة 

َّ
فســل

القرة، لن تقرأ برف منهما إال أعطيته()2( رواه مسلم)3(.
وانلقيض - بالقاف والضاد املعجمة-: رصير الاب إذا فتح)4(.

قال العلماء: 
وهذا تنبيٌه من اهلل تعاىل لرســوهل ملسو هيلع هللا ىلص ىلع فضــل الفاحتة وخواتيم القرة، أكرم اهلل 
ــالم- يف أوقاتهما، فإن  هذا امللك أن يبرشِّ نبيَّه بهما بعد أن نزل بهما جربيل - عليه السَّ
م بعض العلماء أن الفاحتة نزلت  الفاحتــة مكيَّة اتفاقاً)5(، والقرة مدنيَّة اتفاقــاً)6(، وتََوهَّ

مرتن)7(.

زيادة في )ق( لم ترد في )س(.  )((
صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ))/554(، برقم )806(.  )2(

هو: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ثقة حافظ، إمام مصنف، عالم بالفقه صاحب »الصحيح« وكتاب   )3(
»الطبقات«، و»الكنى واألسماء«، قال الذهبي: »هو اإلمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين«، 
النبالء  أعالم  وسير   ،)(94/5( األعيان  ووفيات   ،)(82/8( للرازي  والتعديل  الجرح  انظر:  ))26ه(.  سنة  تويف 

.)557/(2(
انظر: لسان العرب )4)/340( مادة )نقض(.  )4(

ـّيٌَة َعلَى قَْوِل 
ِّ
وهذا قول أكثر أهل العلم وليس اتفاقاً، قال البغوي في تفسيره »معالم التنزيل« ))/49(: »َوِهَي َمك  )5(

اء أهل البلدان  ثَِريَن« وانظر: التبيان في معرفة تنزيل القرآن واختالف عدد آيات القرآن على أقاويل الُقرَّ
ْ
ك

َ ْ
األ

ار )ص34)(، والبيان في عدِّ آي القرآن للداني )ص 39)(. ألبي حفص العطَّ
قال أبو مظفر السمعاني في تفسيره ))/40(: »اعلم أن سورة البقرة مدنية باتفاق األئمة«. وانظر: التبيان في معرفة   )6(

تنزيل القرآن )ص 38)(.
تفسير البغوي ))/49(، وانظر: اإلتقان في علوم القرآن ))/60( ]فصل: في تحرير السور المختلف فيها[.  )7(
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ْصٌل
َ
ف

ِر انليه عن التشاُغل عن القرآن بغره من القصص واألخبار وغرهما إال 
ْ
يف ِذك

 ىلع فهمه
ً
ما اكن معينا

أمجع العلماء ىلع أن االشــتغال عن القرآن ولو بالديث وغريه من العلوم الرشعية 
حىت ينىس أو يرتك بســبب ذلك تدبره واتلفّقه فيه وفهِم معانيه وأوامره ونواهيه مذموم، 
وأن املحموَد ما اكن عليه الســلف من االهتمام حبفظ القرآن، واالشــتغال بما يعُن ىلع 
فهم معانيه من اتلفســري، والديث، واألثر، واســتنباط العلوم منه؛ ملا ســبق أن العلم 
﴾ ]يوســف:3[، وقال: ـه يف القرآن، وقد قــال اهلل تعاىل: ﴿  لكَـّ

﴾ ]النساء:87[، ﴿ ﴾ ]الزمر: 23[، ﴿ ﴿
ُه 

ََّ
َضل

َ
﴾ ]ص:29[، وسبق قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )َوَمن اْبَتىَغ العلم يِف َغْرِهِ أ

اهلل())(. 
ويف الفصل ستة أحاديث:

ٍء،  ِكَتاِب َعْن َشْ
ْ
ْهَل ال

َ
وَن أ

ُ
ل
َ
ْيَف تَْسأ

َ
األول: عن ابن عباس -- أنه قال: )ك

 لم يُشــب، وقد 
ً
ِي أنزل اهلل ىلع نبيه - ملسو هيلع هللا ىلص- أحدث األخبار، تقرؤونه حمضا

َّ
َوكَِتابُُكُم اذل

لوه، وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا  وا كتاب اهلل وبدَّ ثكم اهلل يف كتابكم أنهم قد غرَّ حدَّ
 قليالً، أال ينهاكم العلم اذلي جاءكم عن مسأتلهم، 

ً
هو من عند اهلل واشــروا به ثمنا

ال واهلل ما رأينا رجالً منهم يسألكم عن ما أنزل اهلل إيلكم)2(( رواه الخاري)3(.
اثلاين: عن جابر)- )4- أن عمر بن اخلطاب -- أىت انليب ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب 

سبق تخريجه )ص 27- 28(.  )((
قال ابن كثير في تفسيره )3/ 23)(: »ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به - يعني أهل الكتاب- غالبه كذب وبهتان؛   )2(
ألنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير و تأويل، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا«. 

وقد بوَّب البخاري »باب ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء«.
أخرجه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبي - ملسو هيلع هللا ىلص-: )ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء(:   )3(

)2679/6(، رقم )6929(.
هو: جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن سلمة، اإلمام الكبير المجتهد الحافظ       =  )4(
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أصابَه من بعض أهــل الكتاب، ويف رواية من بعض بين قريظة))( لزيداد به علماً َفَغِضَب 
َقْد ِجْئُتُكْم بَِها َبْيَضاَء نَِقيًَّة، واذلي نفيس بيده 

َ
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: )واذلي نفيس بيده ل

 أن يتبعين( رواه أحد)2(، والنسايئ)3(.
َّ
 ما َوِسَعه إال

ً
لو اكن موىس حيا

 إال 
ً
اثلالث: عن أيب ســعيد)4( -- أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ال تكتبوا عين شــيئا

 ِسوى الُقرآن فليمحه( رواه أحد، ومسلم)5(.
ً
َتَب عين شيئا

َ
القرآن، فمن ك

الرابع: عن أيب هريرة )6( -  - )أن انلَّب ملسو هيلع هللا ىلص ملا َخَطَب اعم الفتح)7(، وذكـــر 

عن  كثيراً  علماً  روى  الرضوان  بيعة  أهل  من  الفقيه،  الخزرجي،  األنصاري  الرحمن،  عبد  وأبو  اهلل  عبد  أبو   =
النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- وعن بعض الصحابة، تويف سنة )78ه(. انظر: االستيعاب ))/293(، وأسد الغابة ))/256(، واإلصابة 

.)434/((
قريظة جهينة قبيلة من يهود خيبر، وكذلك بنو النضير، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون أخي موسى   )((
بيدوا لنقضهم 

ُ
صلوات اهلل عليهما وعلى نبينا - ملسو هيلع هللا ىلص-، منهم محمد بن كعب القرظي وغيره، وأما قريظة فإنهم أ

العهد ومظاهرتهم المشركين على رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- أمر بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم واستفاء مالهم، وذلك في 
العام الخامس من الهجرة. انظر: تاريخ األمم والملوك للطبري )98/2(، والسيرة النبوية البن هشام )76/4)(.

الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )387/3(، وابن أبي شيبة في كتاب األدب، باب: من كره النظر   )2(
الرزاق في كتاب أهل الكتاب، باب: مسألة أهل الكتاب  في كتب أهل الكتاب )47/9(، رقم )6472(، وعبد 
العلم  بيان  جامع  في  البر  عبد  وابن   ،)50( رقم   ،)27/(( السنة  في  عاصم  أبي  وابن   ،)(0(64( رقم   ،)((3/6(
)805/2(، رقم )497)(. والحديث حّسنه الشيخ ناصر الدين األلباني في إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار 

السبيل )34/6( رقم )589)(.
لم أجده في مظانه عند النسائي.  )3(

هو: أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن عوف بن الحارث بن الخزرج، اإلمام   )4(
والوافي  الغابة )289/2(  انظر: أسد  الرضوان، تويف سنة )74ه(.  الخندق وبيعة  َشِهد  المدينة،  المجاهد، مفتي 

بالوفيات )5)/48)(، وسير أعالم النبالء )68/3)(.
رواه أحمد بن حنبل في المسند )39/3(، ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد، باب: التثبت في الحديث وحكم   )5(

كتابة العلم )2298/4(، رقم )3004(.
هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الحافظ، قرأ القرآن على أبي بن كعب، وقرأ عليه غير واحد، واكن إماماً   )6(
مفتياً فقيهاً صالحاً، حسن األخالق، واكن كثير العبادة والذكر، تويف سنة )58ه(. انظر: أسد الغابة )8/6)3(، 

ومعرفة القراء الكبار ))/43(، وغاية النهاية ))/)37(.
عام الفتح أي فتح مكة - شرفها اهلل تعالى- واكن سبب ذلك أن قريشاً نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية فبلغ ذلك   )7(
النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- فغزاهم، واكن في الشرط: من أحب أن يدخل في عقد رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- وعهده فليدخل، ومن أحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل، فدخلت بنو بكر أي ابن عبد مناة بن كنانة في عهد قريش        =
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حرمة مكة))(، قام رجــل يقال هل: أبو شاهٍ)2( قال: اكتبوا يل يا رسول اهلل، فقال انلب ملسو هيلع هللا ىلص: 
اكتبوا أليب شاه( رواه الخاري ومسلم)3(.

اخلامس: عن الزهري)4( عن سالم)5( بن عبد اهلل بن عمر -  - عن أبيه)6( قال: 
 )اكن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد كتب الصدقة وما فيها من نصاب)7( املواش ومقدار الواجب فيها)8(

ودخلت خزاعة في عهد رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- واكن بين بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في الجاهلية فتشاغلوا   =
عن ذلك لما ظهر اإلسالم، فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر في بني الديل حتى 
بيت خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، فأصاب منهم رجاًل يقال له منبه، واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا إلى 
أن دخلوا الحرم ولم يتركوا القتال، وأمدت قريش بني بكر بالسالح، وقاتل بعضهم معهم لياًل في خفية فلما 
انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- وهو جالس في المسجد فقال 

له رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-: »نصرت يا عمرو بن سالم« فتح الباري )9/7)5-520( بتصرف.
مكة: بيت اهلل الحرام، وقيل: مكة اسم المدينة، وبكة: اسم البيت، وقال آخرون: مكة هي بكة والميم بدل   )((

الباء. معجم البلدان لياقوت الحموي )0/5)2(.
هو: أبو شاه اليماني، يقال: إنه كلبي، ويقال: إنه فارسي من األبناء الذين قدموا اليمن في نصرة سيف بن ذي   )2(
يزن، وهو بالفارسي معناه الملك، وقال ابن عبد البر: نصر خطبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال اكتبها لي يا رسول اهلل. 

انظر: االستيعاب )249/4(، وأسد الغابة )62/6)(، واإلصابة )202/7(.
أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين )2522/6(، رقم )6486(، ومسلم   )3(

كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها )988/2(، رقم )355)(.
هو: محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن عبد اهلل بن الحارث بن زهرة، أبو بكر القرشي،   )4(
قال عنه ابن حجر الفقيه الحافظ متفق على جاللته وإتقانه«، تويف سنة )25)ه(. انظر: طبقات القراء )262/2(، 

وتقريب التهذيب )ص 506( رقم )6296(.
هو: سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب اإلمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر القرشي العدوي المدني،   )5(
كان ثقة كثير الحديث عالياً من الرجال ورعاً، وقال ابن الجزري: »وردت عنه الرواية في حروف القرآن«، تويف 

سنة )08)ه(. طبقات ابن سعد )95/5)(، وغاية النهاية ))/)30(، ووفيات األعيان )349/2(.
هو عبد اهلل بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه وهو صغير ولم يبلغ   )6(
الحلم، أول مشاهده الخندق، واكن -- من أهل الورع والعلم، واكن كثير االتباع آلثار رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- 
شديد التحري واالحتياط والتويق في فتواه، تويف سنة )73ه(. انظر: االستيعاب )80/3(، وتجريد أسماء الصحابة 

))/325(، وسير أعالم النبالء )203/3(.
في )س(: )ونُصب المواشي(.  )7(

نصاب المواشي ومقدار الواجب فيها: جاء في نص الحديث عند أحمد وغيره »كان فيه في خمس من اإلبل شاة،   )8(
ويف عشرة شاتان، وىف خمس عشرة ثالث شياه، وىف عشرين أربع شياه، ويف خمس وعشرين بنت مخاض إلى 
خمس وثالثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت       =
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اهل حىت تويف، فأخرجها أبو بكر))( -- من بعده( رواه أحد،  ولــم يرجها إىل ُعمَّ

وأبو داود، والرتمذي)2(.

قال العلماء يف اجلمع بن هذه األحاديث:

اكن انليب ملسو هيلع هللا ىلص ينىه ]يف أول اإلســالم[)3( عن كتابة غري القرآن ئلال يلتبس بغريه 

كما دلَّ عليه حديث أيب ســعيد، ثم نســخ ذلك بقوهل وفعله ملسو هيلع هللا ىلص ملــا تمزي القرآن عن 

غريه واشــتهر وكرث حفاظه، كما دلَّ عليه حديث أيب هريرة وابن عمر فال تعارض بن 

األحاديث)4(.

السادس: عن أيب موىس)5( -- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ َمَثَل ما َبَعَثنِـي 

َماَء 
ْ
ت ال

َ
بِل

َ
َمَثِل غيٍث أصاب األرض واكنت منها طائفــة ق

َ
ــِم ك

ْ
ِعل

ْ
ُهَدى َوال

ْ
اهلل بِــِه ِمَن ال

 
ً
َماَء َفَنَفَع اهلل بَِها نَاسا

ْ
ِت ال

َ
ْمَســك

َ
َجاِدُب أ

َ
ثَِر، َواَكنَْت ِمْنَها أ

َ
ك

ْ
ُعْشــَب ال

ْ
 َوال

َ
ل

َ
ك

ْ
نْبََتْت ال

َ
أ
َ
ف

ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل   =
خمسين حقة وىف كل أربعين ابنة لبون، ويف الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على 
ثالثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين 
مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية وال يؤخذ في الصدقة هرمة وال ذات 

عيب« عون المعبود شرح سنن أبي داود )438/4(.
هو: عبد اهلل بن عثمان التيمي القرشي، لُقِّب بالصديق، وهو أول الخلفاء الراشدين، شهد بدراً بعد مهاجرته مع   )((
رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- من مكة إلى المدينة، واكن مؤنس النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- في الغار واستخلفه رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- على 
أمته من بعده بما أظهره من الدالئل اليّنة على محبته في ذلك، وتويف سنة )3)ه(. انظر: االستيعاب )3/)9(، 

وأسد الغابة )37/6(، واإلصابة )69/4)(.
السائمة  الزاكة، باب: في زاكة  الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )5/2)(، وأبو داود في سننه، كتاب   )2(
)677/2(، رقم )568)( والترمذي في كتاب الزاكة، باب: ما جاء في زاكة الذهب والورق )8/3(، رقم ))62(، وقال 

الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.
زيادة في )س(، لم ترد في )ق(.  )3(

في )س(: )فال تعارض لألحاديث(.  )4(

هو: أبو موسى عبد اهلل بن قيس بن مسلم األشعري اليماني -- حفظ القرآن والعلم، واكن من أطيب   )5(
الناس صوتاً، سمع النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- قراءته فقال »لقد أويت هذا مزماراً من مزامير آل داود«، ومحاسنه كثيرة، تويف 

سنة )44ه(. انظر: أسد الغابة )367/3(، ومعرفة القراء الكبار ))/39(، وغاية النهاية ))/442(.
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 تُنْبُِت 
َ

ْخَرى، إِنََّما ِهَ قِيَعاٌن الَ ُتْمِسُك))( َماًء)2( َوال
ُ
َصاَب َطائَِفًة أ

َ
ُبوا َوَزَرُعوا َوَسَقْوا وَأ َشِ

َ
ف

ْم 
َ
َم، َوَمَثُل َمْن ل

َّ
َذلَِك َمَثُل َمْن َفُقَه يِف ِديِن اهللِ َوَنَفَعُه اهلل بَما َبَعَثيِن)3( بِِه، َفَعلَِم َوَعل

َ
، ف

ً َ
ل

َ
ك

ُت بِِه( رواه أحد والخاري ومسلم)4(.
ْ
ْرِسل

ُ
ِي أ

َّ
ْم َيْقَبْل ُهَدى اهللِ اذل

َ
ًسا َول

ْ
يَْرَفْع بَِذلَِك َرأ

، مقصور -: املرىع رطباً ويابساً )5(.
ً
- والكال: - حمراك

- والعشب: الرطب منه)6(.
- واألجادب - باجليم وادلال املهملة-: الصلبة)7(.

- وَفُقه: بضم القاف وكسها وفتحها.
ويف الديــث املدح واثلناء ملن تفّقه يف ادّلين؛ وذلك بفهم كتاب اهلل وتدبر معانيه، 
 واذّلم ملــن أعرض عن ذلك، وقد قال اهلل تعاىل - فيمن لم يتذكر كالمه وكالم رســوهل -

﴾ أي قبل اآلن)8(، ﴿  ﴿
﴾ ]حممد: 6)[.  

 ُيْمِسُك( بالياء، والمثبت هو المتجه.
َ

في نسختي )ق( و)س(: )ال  )((
لفظ )ماء( سقطت في )س(.   )2(

في )س(: )بَما َبَعثَِني وَنَفع بِه(، بزيادة )ونفع(.  )3(
الحديث رواه أحمد بن حنبل في المسند )4/ 399(، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: فضل من   )4(
عِلم وعلَّم ))/42(، برقم )79(، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث به النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- من 

الهدى والعلم )2288/4( رقم )2282(.
انظر: لسان العرب )3)/95( مادة )كأل(.  )5(

انظر: لسان العرب )0)/55)( مادة )عشب(.  )6(
انظر: لسان العرب )87/3( مادة )جدب(.  )7(

انظر: تفسير الطبري )50/26(، وتفسير ابن كثير )297/7(.  )8(
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ْصٌل
َ
ف

ْن يْضَِب كِتاب اهللِ بعضه ببعض
َ
يف ذكِر انلَّيه َعن أ

وفيه ثالثة أحاديث:

األول: عن عمرو بن شــعيب بن حممد بن عبــد اهلل بن عمرو ))( - -عن 

أبيه)2( عن جده)3( قال: ســمع رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوماً يتنازعون يف يشء من القرآن، فقال: 

)إنمــا هلك َمْن اكن قبلكم بهذا رضبوا كتــاب اهلل بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب اهلل 

بوا بعضه ببعض، فما علمتم فقولوا، وما جهلتم فلكوه إىل  ُق بعُضه بعضا، فال تَُكذِّ يَُصــدِّ

اعمله( رواه اإلمام أحد)4(.

اثلاين: عن اعئشــة)- )5- قالــت: قرأ انليب ملسو هيلع هللا ىلص ﴿

 

وَن فِيِه 
ُ
ِيَن ُيَاِدل

َّ
ْيُتــم اذل

َ
﴾ اآليــة ]آل عمران: 7[، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )إَِذا َرأ

هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل، اإلمام المحدث أبو عبد اهلل القرشي   )((
السهمي الحجازي، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، حّدث عن أبيه فأكثر، قال العجلي والنسائي وابن عدي: ثقة، 
وروى عنه أئمة الناس وثقاتهم، تويف سنة )8))ه(. انظر: الجرح والتعديل )238/6(، تهذيب الكمال )64/22(، 

سير أعالم النبالء )65/5)(.
هو شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي، والد عمرو بن شعيب، روى   )2(
عن عبادة بن الصامت، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق. انظر: ثقات ابن حبان )357/4(، 

وتهذيب الكمال للمزي )2)/534(، وتقريب التهذيب )ص 267( رقم )2806(.
هو: عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو، اإلمام الحبر العابد،   )3(
العلم  أبيه، وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في  صاحب رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- وحمل عنه علماً جماً، أسلم قبل 

والعمل، تويف سنة )63ه(. انظر: طبقات ابن سعد )373/2(، وأسد الغابة )349/3(، واإلصابة )92/4)(.
اتباع  النهي عن  باب:  العلم،  المسند )85/2)(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  رواه أحمد بن حنبل في   )4(

متشابه القرآن )2053/4( رقم )2666(.
هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- تزوجها رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- بمكة قبل الهجرة بسنتين وابتنى   )5(
بها بالمدينة، ولم ينكح رسول - ملسو هيلع هللا ىلص- بكراً غيرها، قال ابن حجر عنها: أفقه النساء مطلقاً، توفيت سنة )57ه(.

انظر: االستيعاب )435/4(، وأسد الغابة )88/7)(، وتقريب التهذيب )ص750( رقم )8633(.
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اْحَذُروُهْم( رواه الخاري ومسلم وأحد واللفظ هل))(.
َ
ِيَن َعىَن اهلل ف

َّ
َفُهم اذل

اثلالث: عن أيب أمامة)- )2- قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف قوهل تعاىل: 
..﴾ ]آل عمــران: 7[، ويف قــوهل تعاىل: ﴿  ﴿

﴾ اآلية ]آل عمران: 06)[ )هم اخلوارج( رواه أحد)3(.

قال العلماء)4(: 
املــراد باملحكم هنا: ما ظهر املراد منه، ]بما جيــب اعتقاده أو جيب العمل به[)5(، 
وباملتشابه: ما ال يظهر املراد منه مما وصف اهلل به نفسه، أو وصفته به رسله، فيجب اإليمان 
بأنــه من عند اهلل، وبأن هل معىن الئقاً جبــالل اهلل ال يعلمه إال اهلل، أو)6( من أْطلََعه اهلل 
عليه من الراسخن يف العلم كما حىك اهلل عنهم يف قوهل: ﴿ 
﴾ ]آل عمــران: 7[، فعىل هذا التشــابه هنا مأخوذ من قولك: 
﴾ ]القرة: 70[،  اشتبَه يلعَّ األمُر، أي: أشــلك يلعَّ معرفة املراد منه، ومنه: ﴿
أي أشــلك علينا معرفة القرة اليت أمرنــا اهلل بذحبها، فهذا التشــابه نوع من القرآن 
يقابل املحكم السابق، وقد يرد املحكم بمعىن اثلابت املتفق الصنعة، واملتشابه بمعىن 
﴾ ]هود: )[ أي أثبتت يف أماكنها)7(، وقال تعاىل:  املتماثل، قال اهلل تعاىل: ﴿

في  ومسلم   ،)4273( رقم   )(655/4( عمران  آل  سورة  باب:  التفسير،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )((
في  حنبل  بن  وأحمد   ،)2665( رقم   )2053/4( القرآن  متشابه  اتباع  عن  النهي  باب:  العلم،  كتاب  صحيحه، 

المسند )48/6(.
هو: أبو أمامة الباهلي صدي بن عجالن بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن الحارث ابن معن بن مالك ابن   )2(
 -- أعصر، صاحب رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- ونزيل حمص، روى علماً كثيراً، وحدث عن بعض الصحابة، واكن
ممن بايع تحت الشجرة، تويف سنة )86 ه(. انظر: أسد الغابة )6/3)(، وطبقات ابن سعد )7/))4(، وسير أعالم 

النبالء )359/3(.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل )256/5(.  )3(

انظر: اإلتقان في علوم القرآن )335/4)(.  )4(
هكذا في )س( وهي أدق في السياق، ويف )ق(: )ما يجب اعتقاده ويجب العمل به(.  )5(

في )س(: )ومن اطلعه اهلل( بالواو.  )6(
انظر: تفسير الطبري )6/ 70)( سورة آل عمران، اآلية )7(، وتفسير ابن كثير )8/2( سورة آل عمران، اآلية )7(.   )7(
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﴾ ]الزمر: 39[، فعىل هذا يعم اإلحاكم والتشابه))( القرآن لكه. ﴿

ومعىن اتلماثل يف القرآن: 
توافق آياته يف تصديق بعضها لعض كما سبق يف الديث، وقد يُفّس)2( املحكم بما 
لم ينسخ حكمه، وكذلك ابتغاء اتلأويل املذموم إنما هو طلب تأويل املتشابه بمجرد الرأي 
نّية كما هو شأن أهل الدع واألهواء، ال ألجل العلم  البتغاء الفتنة وإفســاد العقائد السُّ
واالهتداء فإنه حممود؛ وهلذا داع رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس -- بأن يعلمه اهلل 
: معرفة ما يؤول إله األمر، ومنه قوُل يوســف -عليه 

ً
اتلأويل، ومعىن اتلأويل لغة وشاع

 ﴾ ﴾ ]يوسف: 00)[، وكذا قول اهلل تعاىل: ﴿  الم-: ﴿ السَّ
]األعراف: 53[ أي وجود حقيقة للخرب به يف اخلارج)3(.

في )س(: )والمتشابه(.  )((
في )س(: )وقد يخفى(.  )2(

انظر: تفسير الطبري )70/6)(، وتفسير ابن كثير )5/2(.   )3(
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ْصٌل 
َ
ف

نَّة بما يفهم من ظاهر القرآن يف ذكر انليه عن معارضة السُّ

نة يه املبيّنة للقرآن املوّضحة للمراد  ــنة اثلابتة من أجل ذلك؛ ألن السُّ وأن ترد السُّ
﴾ ]انلحل: 44[،  منه، قــال اهلل تعاىل: ﴿

وفيه أربعة أحاديث:
األول: عن أيب رافع))( -- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

َمْرُت به وَنَهْيُت عنه فيقول: ما أدري ما 
َ
)ال أعرفنَّ الرَّجَل يأتيه األمُر من أمري مما أ

هذا، وعندنا كتاب اهلل ليس هذا فيه()2( رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه)3(.
نَُّه َخَطــَب، َفَقاَل: )إِنَُّكْم َتْقَرؤوَن َهِذهِ 

َ
اثلاين: عن أيب بكر الصديق -- أ

يََة، َوتََضُعوَنَها ىلَعَ َغْرِ َما َوَضَعَها رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ﴿ 
ْ

ال
ْوا 

َ
ـاَس إَِذا َرأ ﴾ ]املائدة:05)[، فإين َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: إِنَّ انلَـّ

ُهْم اهلل بِِعَقاٍب( رواه أحد)4(. ْن َيُعمَّ
َ
ْم ُيْنِكُروهُ، يُوِشُك أ

َ
ل
َ
َر، ف

َ
ُمْنك

ْ
ال

هو: أبو رافع موىل رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- من قبط مصر، يقال: اسمه إبراهيم، كان عبداً للعباس فوهبه للنبي - ملسو هيلع هللا ىلص-   )((
روى عدة أحاديث، روى عنه ولده عبيد اهلل بن أبي رافع، شهد غزوة أحد والخندق، واكن ذا علم وفضل، تويف 

في خالفة علي سنة أربعين. انظر: االستيعاب )9/4)2(، وأسد الغابة ))/52(، واإلصابة )35/7)(.
الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب: في لزوم السنة )973/4)( رقم )4605(، والترمذي في   )2(
سننه، كتاب العلم، باب: ما نهي عنه أن يقال: عند حديث النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- )37/5( رقم )2663(، وقال: حديث 
المقدمة، باب: تعظيم حديث رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- ))/6( رقم )3)(،  حسن صحيح، وابن ماجه في سننه، كتاب 
والحاكم في المستدرك، كتاب العلم، باب: إنما حرم رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- ماحرم اهلل ))/08)(، وصححه الحاكم 

ووافقه الذهبي، وأحمد بن حنبل في المسند )8/6(.
هو: محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني، الحافظ الكبير، الحجة المفّس، مصنف السنن والتاريخ والتفسير،   )3(
وحافظ قزوين في عصره، قال الذهبي: كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم، وقال أبو يعلى: »هو ثقة 
كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث وحفظه«، تويف سنة )273ه(. انظر: الوافي بالوفيات )220/5(، وسير 

أعالم النبالء )3)/277(، وطبقات المفسرين للداودي )272/2(.
الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ))/5(، وابن أبي شيبة في كتاب الفتن، باب ما ذكر في فتنة الدجال   )4(
)5)/75)( رقم )9429)(، والضياء المقدسي في األحاديث المختارة ))/44)( رقم )58(، والحديث أخرجه أيضا 
أبو داود في كتاب المالحم، باب: األمر والنهي )854/4)( رقم )4338(، والترمذي في كتاب الفتن، باب:       =
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ويوِشُك - بكس الشن-: مضارع أوشك بمعىن قرب))(.
يََة، ﴿ 

ْ
اثلالث: عن يلع -- قــال: )إِنَُّكْم َتْقَرُءوَن َهــِذهِ ال

﴾ ]النســاء:))[، وإن رســول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- قــى بادلين قبل الوصيــة( رواه أحد، 
والرتمذي وابن ماجه)2(.

قالت العلماء:
ملــا اكنت اليــة األوىل يف حديث أيب بكر تقتيض عدم وجــوب انليه عن املنكر 	 

نَّة  نَّة َقيَّدت اآلية؛ لعدم القدرة ىلع ذلك، وأن بيان السُّ مطلقاً، نبههم أبوبكر أن السُّ
هو مراد اهلل تعاىل)3(.

نَّة 	  وملا اكنت الية اثلانية تقتيض مساواة الوصية لدلين أو تقديمها، نبههم ىلع أن السُّ
قضت بتأخريها عنه)4(.

الرابع: عن أيب هريرة -- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ستأتيكم عين أحاديث 
 لكتاِب 

ً
، وما جاءكم خمالفا  لكتاب اهلل ولســنَّيت فهــو مينِّ

ً
خمتلفة، فما جاءكم موافقا

()5( رواه ادلارقطين)6(. اهللِ ولسنَّيت فليس مينِّ

ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر )406/4( رقم )68)2(، وقال: حسن صحيح، بلفظ: »إن الناس إذا   =
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه«.

انظر: لسان العرب )5)/9)2(، والنهاية في غريب الحديث )89/5)( مادة )وشك(.  )((
الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ))/)3)(، والترمذي في سننه، كتاب الفرائض، باب: ما جاء في   )2(
ميراث اإلخوة من األب واألم )6/4)4( رقم )2094(، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وابن ماجه في 

سننه، كتاب الوصايا، باب: الدين قبل الوصية )906/2( رقم )5)27(.
﴾ مع بيان  انظر: ما قاله العلماء في تأويل قوله تعالى: ﴿  )3(

ّنة في ذلك في: تفسير الطبري )))/38)(، وتفسير القرطبي )77/2)- 78)(، وفتح القدير للشواكني )22/2)(. السُّ
﴾ ووجه تقديم الوصية على الدين مع  انظر: ما قاله العلماء في تأويل قوله تعالى: ﴿  )4(
كونه مقدماً عليها باإلجماع في: تفسير الطبري )46/6(، وتفسير البغوي )77/2)- 78)(، وفتح القدير للشواكني 

.)626/((
الحديث أخرجه الدارقطني في كتاب األحباس، باب: كتاب عمر -- إلى أبي موسى األشعري )208/4(   )5(

رقم )7)(، وقال الدارقطني: فيه صالح بن موسى ضعيف ال يحتّج حبديثه.
هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي، اإلمام الحافظ،       =   )6(
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وروى اإلمام اليهيق))( عن اإلمام الشافيع أنه قال يف تفسري هذا الديث ما معناه: 
نَّة ال ختالف القرآن قط؛ وهلذا مجع بينهما يف الديث، وإنما  »أن السُّ

رهم من إدخال أهل األهواء فيها ما ليس منها. حذَّ

ــنَّة ولكن دالتله ىلع أكرثه فيها غموض، فيلزم  قال: والقرآن متضمن جلميع السُّ
انلَّاس اتِّبــاع ما ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص، ورّد ما لم يثبت؛ ألنــه ملسو هيلع هللا ىلص أعلم بما أنزل اهلل عليه من 

خصوص أو عموم، أو ناسخ أو منسوخ. انتىه«)2(.

ْحَوُج)4( 
َ
ُقْرآُن أ

ْ
نََّة مبيّنة للقرآن، وهلذا قال َمْكُحوٌل)3(: »ال نَّة أن السُّ واتفق علماء السُّ

ُقْرآِن«)5(.
ْ
 ال

َ
نَِّة إِىل نَِّة ِمَن السُّ  السُّ

َ
إِىل

 وقال حيىي بن أيب كثري)6(: ......................................................................................

المجود، شيخ اإلسالم، المقرئ المحدث، من أهل محلة دار القطن ببغداد، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل   =
الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها وقوة المشاركة في الفقه واالختالف والمغازي وأيام الناس، 

تويف سنة )385 ه(. انظر: تاريخ بغداد )2)/34(، وطبقات الشافعية للسبكي )462/3(، وغاية النهاية ))/558(.
هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى، وبيهق عدة قرى من أعمال نيسابور، وهو حافظ، عالمة، ثبت،   )((
فقيه، شيخ اإلسالم، صنف التصانيف النافعة، واكن من أصحاب الدين والورع، من كبار أصحاب الحاكم، تويف 

سنة )458ه(. انظر: وفيات األعيان ))/75(، والوافي بالوفيات )354/6(، والنجوم الزاهرة لألتابكي )77/5(.
انظر الرسالة لإلمام الشافعي )ص46)( ]فصل الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة واإلجماع[.  )2(

بي بن كعب ولم يدركه، قال العجلي: 
ُ
هو: أبو عبد اهلل الشامي الدمشقي الفقيه روى عن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- مرساًل وأ  )3(

الذهبي:  وقال  الثقات،  ابن حبان في  أفقه من مكحول« وذكره  بالشام  أعلم  »ما  أبو حاتم:  وقال  ثقة«،  »تابعي 
»فقيه الشام«، وقال ابن زر: »ثقة فقيه كثير اإلرسال مشهور«. انظر: ثقات ابن حبان )446/5(، وثقات العجلي 

)ص439( رقم )628)(، وتهذيب الكمال )464/28(.
كان المسلمون في حاجة إلى معرفة بيان رسول اهلل مع حاجتهم إلى معرفة كتاب اهلل وال يمكن أن يفهم   )4(
اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-  إلى رسول  بالرجوع  إال  فيه  األحكام  آيات  من  كثير  اهلل من  مراد  يعلم  وأن  القرآن على حقيقته 
الذي أنزل اهلل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. انظر: السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي 

لمصطفى السباعي )ص376( فصل في مرتبة السنة مع الكتاب.
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي)ص74( ]باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن[.  )5(

هو: يحيى بن أبي كثير أبو نصر واسم أبي كثير صالح بن المتولك الطائي، روى عن سليمان بين يسار، وروى عنه   )6(
علي بن المبارك، قال العجلي: »كان يعد من أصحاب الحديث«، وقال أبو حاتم: »إمام ال يحدث إال عن ثقة«، 
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: »أحد األعالم األثبات«، وقال ابن حجر: »ثقة ثبت لكنه يدلس       =
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نَّة« )2(. نَّة قاضية))( ىلع الكتاب، وليس الكتاب قاضياً ىلع السُّ »السُّ
ــنَّة، من أين كنا نعلم من  وقــال عمران بن الصن) - )3 -: »لوال بيان السُّ
القرآن أن صالة الصبح ركعتان)4(، واملغرب ثالث، والظهر والعرص والعشــاء أربع، وأن 
وقت لك صالة يف وقت كذا، وأن املوقــف بعرفة، وريم اجلمار كذا، وأن الد هل يقطع 

من املنكب أو من املرفق أو من مفصل الكف وغري ذلك؟«)5(.
 ، َنِ

ُخُذوُهْم بِالسُّ
َ
ُقْرآِن، ف

ْ
ونَُكْم بُِشُبَهاِت ال

ُ
نَاٌس ُيَاِدل

ُ
ِت أ

ْ
وقال عمر - -: »َسَيأ

ُم بِِكَتاِب اهللِ عزَّ وجَل«)6(، وروي عن يلع - أيضاً- مثل ذلك)7(. 
َ
ْعل

َ
َنِ أ

ْصَحاَب السُّ
َ
إِنَّ أ

َ
ف

نَّة فقال لك:  ثَْت الرجــل بالسُّ وقال األوزايع)8(: »قال أيوب الســختياين)9(: إذا َحدَّ

ابن حبان )7/)59(، وميزان  العجلي )ص475( رقم )823)(، وثقات  ثقات  انظر:  ويرسل«، تويف سنة )32)ه(.   = 
االعتدال للذهبي )402/4(.

السنة قاضية على الكتاب: روى عن بعض العلماء من أن السنة قاضية على الكتاب إذ هي تبين مجمله وُتَقيُِّد   )((
مطلقه، وتخصص عامه فيرجع إليها وينزل ظاهر الكتاب، وقد يحتمل نص الكتاب أمرين فأكثر، فتعين السنة 
أحدهما فيعمل بها ويترك مقتضى الكتاب. انظر: السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي )ص 378( ]فصل في 

مرتبة السنة مع الكتاب[.
للزركشي  المحيط  القرآن[، والبحر  السنن لعموم محكم  الرواية )ص47( ]باب: تخصيص  الكفاية في علم   )2(

)329/3(، مسألة ]حاجة الكتاب إلى السنة[. 
هو: عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف صاحب رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- أبو نَجيد، القدوة اإلمام، أسلم هو وأبوه   )3(
وأبو هريرة سنة سبع، روى عدة أحاديث، وويل قضاء البصرة، واكن عمر قد بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم. تويف 

سنة )52ه(. انظر: طبقات ابن سعد )287/4(، وأسد الغابة )4/)28(.
في )س(: )أن صالة في وقت الصبح ركعتان(.  )4(

الكفاية في علم الرواية )ص48( ]باب: تخصيص السنن لعموم محكم القرآن[.  )5(
 ،)((8( رقم   )62/(( سنة  وال  كتاب  فيه  ليس  فيما  الجواب  عن  التورع  باب:  المقدمة،  في  الدارمي  أخرجه   )6(
والاللكائي ))/70(، رقم )202( باب: سياق ما روي عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم.

أخرجه الاللكائي ))/70(، رقم )203( باب: سياق ما روي عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- في النهي عن مناظرة أهل البدع   )7(
وجدالهم.

هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو، شيخ اإلسالم، وعالم أهل الشام، كان يسكن محلة األوزاع،   )8(
قال مالك: »األوزاعي إمام ثقة يقتدى به«، تويف سنة ))5)ه(. انظر: المعرفة والتاريخ للفسوي )390/2(، وتذكرة 

الحفاظ ))/78)(، وسير أعالم النبالء )07/7)(.
هو: أبو بكر بن أبي تميمة، اإلمام الحافظ سيد العلماء موالهم البصري، عدوه في صغار التابعين، قال النسائي:   )9(
ثقة ثبت، وقال ابن سعد: »كان ثقة ثبتاً في الحديث جامعاً كثير العلم حجة عداًل«، تويف سنة ))3)ه(.         =
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دعنا من هذا، وحدثنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل«))(.
قــال األوزايع)2(: ألن اهلل تعاىل ألزم العباد اكفة قبول ما أىت به الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، فقال 

﴾ ]الرش: 7[، وقال تعاىل: ﴿ تعاىل: ﴿
﴾ ]النساء: 80[.

انظر: طبقات ابن سعد )246/7(، والجرح والتعديل )242/2(، وسير أعالم النبالء )5/6)(.  =
الطبقات الكبرى البن سعد )84/7)(، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ))/ 65(.  )((

الكفاية في علم الرواية )ص73( باب: تخصيص السنن لعموم محكم القرآن.  )2(
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ْصٌل 
َ
ف

ِر انلَّيه َعن تَفسرِ الُقرآن ملجرد الرأي والظنِّ ِمن غرِ استناد إىل حجة
ْ
يف ِذك

وفيه مخسة أحاديث:
 

َ
األول: عــن عبد اهلل بن عمــر - - قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ اهلَل ال
َماءِ َحىتَّ إَِذا 

َ
ُعل

ْ
َم بَِقْبِض ال

ْ
ِعل

ْ
ِكْن َيْقبُِض ال

َ
َم انِْتَااعً))( يَنَْتـــزُِعُه ِمْن انلَّاس؛ َول

ْ
ِعل

ْ
َيْقبُِض ال

وا( رواه 
ُّ
َضل

َ
وا وَأ

ُّ
َضل

َ
ٍم ف

ْ
َتْوا بِغْرِ ِعل

ْ
ف
َ
أ
َ
وا ف

ُ
ُسئِل

َ
ََذ انلَّاُس ُرُؤوساً)2( ُجهَّاالً)3( ف ْم ُيْبِق اَعلًِما اتَّ

َ
ل

الخاري)4(.
اَل يِف الُقرآِن بِغرِ 

َ
اثلاين: عن ابن عباس - - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن ق

)5( َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ( رواه أحد وأبو داود)6( والنســايئ 
ْ
َيتَبوَّأ

ْ
ل
َ
ــم، - ويف رواية: بِرأيِِه - ف

ْ
ِعل

والرتمذي، وقال: حديث حسن)7(.

قال ابن حجر في فتح الباري ))/95)(: »ال يقبض العلم انتزاعاً: أي محواً من الصدور، ومحو العلم من الصدور   )((
جائز في القدرة«.

         وقال العيني في عمدة القارئ شرح البخاري ))/90(: »أي أن اهلل ال يقبض العلم من بين الناس على سبيل أن 
يرفعه من بينهم إلى السماء أو يمحوه من صدورهم بل يقبضه بقبض أرواح العلماء وموت حملته«.

قال ابن حجر في فتح الباري ))/95)(، »قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس، ويف هذا الحديث:   )2(
الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم 

عليها بغير علم«.
ااًل«: المراد بهذا الجهل البسيط،  قال اإلمام العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ))/90( قوله: »ُجهَّ  )3(
وهو عدم العلم بالشيء ال مع اعتقاد العلم به، أما الجهل المركب: وهو عدم العلم بالشيء مع اعتقاد العلم 

به.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: كيف يقبض العلم ))/50( رقم )00)(، ومسلم في صحيحه،   )4(

كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه )2058/4( رقم )2673(.
«، قال العيني --: »بكسر الالم هو األصل وبالسكون هو المشهور وهو أمر من التبوء وهو 

ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
وقوله: »فَل  )5(

اتخاذ المباءة أي المنزل، يقال: تبوأ الرجل المكان، إذا اتخذه موضعاً لمقامه« عمدة القاري ))/266(، وانظر: 
لسان العرب )76/2)(، والنهاية في غريب الحديث )59/2)( مادة )بوأ(.

لم أجد الحديث في مظانه عند أبي داود.  )6(
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ))/233(، والنسائي في السنن الكبرى،كتاب فضائل القرآن، باب: من قال في   )7(
القرآن بغير علم )5/)3(، رقم )8085(، والترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب: ما جاء في الذي يفسر         = 
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اثلالث: عن جندب))( - - قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن قَاَل يف ِكتاِب اهلل 
( رواه أبو داود والنسايئ والرتمذي)2(.

َ
ْخَطأ

َ
َصاَب َفَقْد أ

َ
يِِه فَأ

ْ
بَِرأ

يِت  مَّ
ُ
 ىلَعَ أ

ُ
َخاف

َ
الرابــع: عن عقبة بن اعمر -- قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )أ

وَن 
ُ
نْــَزَل اهلل عزَّ وجَل، وُيَاِدل

َ
ونَُه ىلَعَ َغْرِ َما أ

ُ
ل وَّ

َ
ُقْرآَن َفَيَتأ

ْ
ُمــوَن ال

َّ
، َيَتَعل َبَ

َّ
ُقــْرآَن َوالل

ْ
ال

ــَهوات،  ، فيبُدون، ويركون اجلَمااعت واجُلُمعات، ويتَّبُِعون الشَّ َبَ
َّ
انلَّاس بِه، َوُيِبُّوَن الل

لوات)3(( رواه أحد)4(. ويركون الصَّ

ويبدون: أي يسكنون الادية)5(.

اخلامــس: عن عمر -- أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )إنَّ أْخــوف َما أَخاف 
ــُة اَعلٍم يَقَتدي بَِها 

َّ
وِيلِِه، وزل

ْ
ُقــْرآَن ىلَعَ َغْرِ تَأ

ْ
وَن ال

ُ
ل وَّ

َ
ــالث: رَِجاٌل َيَتأ

َ
ة ث مَّ

ُ
ىلَعَ َهــِذهِ األ

ْنَيا()6( رواه الطــرباين)7(، ............................................  َجاِهل، وَما ُيْفَتح َعلْيهم من ادلُّ

القرآن برأيه )99/5)( رقم )2950( وقال: حسن صحيح، والطبراني في المعجم الكبير )2)/35( رقم )2392)(.   =
والبيهقي في الشعب )2275(، وأبو يعلى )2338(، والخطيب في الجامع )584)(.

هو: جندب بن عبد اهلل بن سفيان، اإلمام أبو عبد اهلل البجلي صاحب النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- نزل الكوفة والبصرة، وله   )((
عدة أحاديث، وتويف سنة )70ه(ـ. انظر: طبقات ابن سعد )35/6(، وأسد الغابة ))/304(، وسير أعالم النبالء 

.)(74/3(
الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب: الكالم في كتاب اهلل بغير علم )580/3)( رقم )3652(،   )2(
والنسائي في السنن الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب: من قال في القرآن بغير علم )5/)3( رقم )8086(، 
والترمذي في كتاب التفسير، باب: في الذي يفسر القرآن )83/5)(، رقم )2952(، والطبراني في المعجم الكبير 

)63/2)( رقم )672)(، وأبو يعلى في المسند )90/3( رقم )520)(.
َل  وَّ

َ
قال ابن عبد الرب -  - يف جامع بيان العلم )2/)37(: بعد أن بوّب هلذا الديث بقوهل: بَاٌب يف َمْن تَأ  )3(

نَّة،  ّنة: »أهل الدع أمجع أرضبوا عن السنة، وتأولوا الكتاب ىلع غري ما بيّنت السُّ ُقْرآَن َوتََدبََّرُه وهو َجاهٌل بالسُّ
ْ
ال

فضلوا وأضلوا، ونعوذ باهلل من اخلذالن، ونسأهل اتلوفيق والعصمة برحته«. 
 فتبين: أن هالك األمة باللبن: يعني تعلقهم بالدنيا، فيتبعون الشهوات ويتركون الصلوات.

رواه أحمد في مسنده )55/4)(، والطبراني في المعجم الكبير )7)/ 295( )5)8(.  )4(
انظر: لسان العرب )43/2(، والنهاية في غريب الحديث ))/08)( مادة )بدا(.  )5(

رواه الطبراني في الكبير )39/20)( برقم )282(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ))/87)(، وقال: »رواه الطبراني   )6(
في الثالثة، وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو متروك الحديث«. 

هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، اإلمام الحافظ الثقة الرحال، حمّدث اإلسالم، صاحب       =   )7(
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كذا أبو داود يف مراسيله))(، واألصح أنه موقوف)2(.
يُّ 

َ
﴾ ]عبس: )3[ فقال: »أ وُســئل أبو بكر -  - عن قوهل تعاىل: ﴿

ْعلَُم؟«)3(.
َ
 أ

َ
ت يِف ِكتَاِب اهلِل َما ال

ْ
نَا قُل

َ
رٍْض تُِقلُّيِن، إْن أ

َ
يُّ أ

َ
َسَماٍء تُِظلُّيِن، َوأ

وعن إبراهيم اتلييم)4( قال: »أنكر عمر كيــف ختتلف هذه األمة، ونبيُّها واحد، 
وملتُها واحدة؟ فســأل ابن عبــاس - - فقال: يا أمري املؤمنــن، إنَّا أنزل علينا 
القرآن فقرأناه، وعلمنا فيما أنزل، وأنه ســيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن وال يدرون 

نزل، فتختلف آراؤهم، فعرف عمر قوهل وأعجبه«)5(.
ُ
فيما أ

نعيم  ألبي  أصبهان  أخبار  ذكر  انظر:  )360ه(.  سنة  تويف  طوياًل،  دهراً  وعّمر  وصّنف  جمع  الثالثة،  المعاجم   =
األصبهاني ))/335(، ومرآة الجنان )372/2(، وسير أعالم النبالء )6)/9))(.

أبو داود في المراسيل، كتاب األدب، باب في البدع )ص93)( رقم )484(.  )((
منقطعاً،  أو  كان  متصالً  نحوه،  أو  فعالً  أو  لهم   

ً
قوال الصحابة  عن  المروي  الحديث  هو  الموقوف:  الحديث   )2(

تقريب  شرح  في  الراوي  تدريب  انظر:  ونحوه.  الزهري  على  فالن  وقفه  فيقال:  مقيداً،  غيرهم  في  ويستعمل 
النواوي للسيوطي ))/84)( ]النوع السابع: الموقوف[.

األثر أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب فضائل القرآن، باب: من كره أن يفسر القرآن )0)/2)5( رقم )52)0)(.  )3(
هو: ابن يزيد التيمي، أبو أسماء، اإلمام القدوة الفقيه، عابد الكوفة، كان شاباً صالحاً قانتاً عالماً فقيهاً، كبير   )4(
القدر واعظاً، تويف سنة )92ه(. انظر: طبقات ابن سعد )285/6(، والتاريخ الكبير للبخاري ))/333(، وطبقات 

القراء ))/29(.
األثر أخرجه البيهقي في شعب اإليمان )425/2(، رقم )2283( باب: في تعظيم القرآن، وذكره المتقي الهندي في   )5(

كنز العمال )333/2( رقم )67)4( مطواًل.
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ْصٌل
َ
ف

ن االشتَِغاَل به أفضُل األعمال
َ
ن أهَل الُقرآن أفضُل الُعّمال، وأ

َ
ِر أ

ْ
يف ذك

وفيه عرشة أحاديث:
 
ُ
ِي َيْقرَأ

َّ
ُمْؤِمِن اذل

ْ
يِب ُموىَس -- قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمَثُل ال

َ
األول: َعْن أ

ُقْرآَن؛ 
ْ
 ال

ُ
 َيْقرَأ

َ
ِي ال

َّ
ُمْؤِمِن اذل

ْ
يَُهــا َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطيٌِّب، َوَمَثُل ال ِة؛ رِ تْرُجَّ

ُ
َمَثِل األ

َ
ُقْرآَن ك

ْ
ال

ْيَانَِة))(؛  ُقْرآَن َمَثُل الرَّ
ْ
 ال

ُ
ِي َيْقرَأ

َّ
ُمَنافِِق اذل

ْ
ٌو، َوَمَثُل ال

ْ
َهــا َوَطْعُمَها ُحل

َ
 رِيَح ل

َ
َمَثِل اتلَّْمَرةِ ال

َ
ك

َها 
َ
يَْس ل

َ
ِة)2( ل

َ
َْنَظل َمَثِل احلْ

َ
ُقْرآَن ك

ْ
 ال

ُ
 َيْقرَأ

َ
ِي ال

َّ
ُمَنافِِق اذل

ْ
، َوَمَثُل ال يَُها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمــرٌّ رِ

( رواه الخاري ومسلم)3(. رِيٌح َوَطْعُمَها ُمرٌّ
ِة: بضم اهلمزة خمففة اجليم، واحده األترج، وهو ثمر شــجر معروف، وقد  تْرُجَّ

ُ
واأل

تشّدد جيمه)4(.
نَّ انلَّــيب ملسو هيلع هللا ىلص )بعث رجالً ىلع رسيَّــة فاكن يقرأ 

َ
اثلــاين: َعْن اَعئَِشــَة -- أ

وهُ 
ُ
ُروا َذلَِك لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َسل

َ
ا رََجُعوا َذك مَّ

َ
ل
َ
﴾ ف ألصحابه، َفَيْختُِم بـ ﴿

َها. َفَقاَل 
َ
رَأ

ْ
ق
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
، وأ نََّها ِصَفُة الرَّْحَِن َعزَّ وََجــلَّ

َ
ٍء يَصَنــع َذلَِك ؟ َفَقاَل: أل يِّ َشْ

َ
أل

- ُيِبُُّه( رواه الخاري ومسلم)5(. نَّ اهلَل - َعزَّ وََجلَّ
َ
وهُ: أ ْخرِبُ

َ
انلَّب ملسو هيلع هللا ىلص: فأ

كل بقلة طيبة الريح، وهو ما يستراح إليه. وقيل: هي كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. انظر: فتح الباري   )((
)555/9(، كتاب األطعمة، باب ذكر الطعام.

البرتقالة ولونها، فيها لب شديد المرارة، ويمتد على األرض كالبطيخ وثمره يشبه ثمر  نبات ثمرته في حجم   )2(
البطيخ، لكنه أصغر منه جداً، ويضرب المثل بمرارته. انظر: فتح الباري )555/9(.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األطعمة، باب: ذكر الطعام 2070/5 رقم ))))5(، ومسلم في كتاب صالة   )3(
المسافرين، باب: فضيلة حافظ القرآن )/549 رقم )797(.

اء بَيْنهَما ُمثَنَّاة َساِكنَة َوآِخره ِجيم ثَِقيلَة، َوقَْد تُـَخفَّف. َوُيَزاد َقبْلَها نُون  َهْمَزة َوالرَّ
ْ
ثمر شبه اتلفاحة، ويه بَِضمِّ ال  )4(

 َثَماِنيَة. ويه من أحسن اثلمار 
َ

ْرَبع لَُغات َوَتبْلُغ َمَع اتلَّْخِفيف إِىل
َ
َك أ

ْ
وَْجَهْنِ فَِتل

ْ
ِلف َمَع ال

َ ْ
َساِكنَة، َوُيَقال: حِبَْذِف األ

الشجرية وأنفسها عند العرب. انظر: فتح الاري )555/9(.
رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب: ما جاء في دعاء النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- أمته إلى توحيد اهلل )2686/6(،   )5(
))/557( رقم  قراءة قل هو اهلل أحد  باب: فضل  المسافرين،  )6940(، ومسلم في صحيحه، كتاب صالة  رقم 

﴾ )2/)7)( رقم 993. )3)8(، والنسائي في كتاب االفتتاح، باب: الفضل في قراءة ﴿
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ُكْم - 
َ
َضل

ْ
ف
َ
اَن))( -- قَاَل: قَاَل انلَّبـــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ أ اثلالث: َعْن ُعثَْماَن بِْن َعفَّ

َمُه()3( رواه الخاري)4(.
َّ
ُقْرآَن َوَعل

ْ
َم ال

َّ
ويف رواية)2(-: َخْرُُكْم َمْن َتَعل

ا ِمْن كَِتاِب 
ً
 َحْرف

َ
رَأ

َ
الرابع: َعْن ابِْن َمْسُعوٍد - - قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن ق

ْمَثالَِها( رواه الرتمذي)5(، وقال: حديث حسن صحيح)6(.
َ
ََسَنُة بَِعْشِ أ ُه َحَسَنٌة َواحلْ

َ
ل
َ
اهللِ ف

ْوٌم يِف َبْيٍت 
َ
يِب ُهَريَْرَة - - قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص )َما اْجَتَمَع ق

َ
اخلامس: َعْن أ

ِكيَنُة َوَغِشيَْتُهُم  ْيِهُم السَّ
َ
ْت َعل

َ
 نََزل

َّ
وَن كَِتاَب اهللِ َويََتَداَرُســونَُه بَيَْنُهْم إاِل

ُ
ِمْن ُبُيوِت اهللِ َيْتل

َرُهُم اهلل فِيَمْن ِعْنَدهُ( رواه أبو داود)7( بإســناد صحيح ىلع 
َ
ئَِكُة َوَذك

َ
َمال

ْ
ْتُهُم ال الرَّْحَُة وََحفَّ

شط الخاري ومسلم.
 : الســادس: عن أيب سعيد - - قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، يقول الرَّبُّ َعزَّ وَجلَّ
الِم 

َ
ائِلَي، وفضُل ك عطي السَّ

ُ
يِت، أعطيُتُه أفضَل ما أ

َ
ل
َ
رِي َعْن َمْسأ

ْ
ُقْرآن َوِذك

ْ
ُه ال

َ
)َمْن َشَغل

ِقه( رواه الرتمذي)8(.
ْ
اهللِ ىلَع َسائِر الكالِم كَفضِل اهللِ ىلَع َخل

هو عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القريش األموي أبا عبد اهلل، ودل يف السنة السادسة بعد اعم الفيل،   )((
زوَّجه الرسول - ملسو هيلع هللا ىلص- ابنتيه رقية ثم أم لكثوم، وقتل يوم اجلمعة سنة )38ه(. انظر: االستيعاب )55/3)(، وأسد 

الغابة )584/3(، وجتريد أسماء الصحابة ))/374(.
في )س(: )ورواية: خيركم من تعلم..( دون حرف الجر )في(.  )2(

رقم   )(9(9/4( وََعلََّمُه  ُقْرآَن 
ْ
ال َتَعلََّم  َمْن  َخيْـُرُكْم  باب:  القرآن،  فضائل  كتاب  الخاري يف صحيحه،  أخرجه   )3(

)4739، 4740( وأحد بن حنبل يف مسنده ))/69(.
جاء في نسخة )ق(: )رواه البخاري ومسلم( بزيادة )مسلم( وهو خطأ وال يؤخذ بها، بل ولم يذكر مسلم هذا   )4(

الحديث البتة؛ ولعّل هذه الزيادة من الناسخ.
رواه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من األجر )75/5)(،   )5(
رقم )0)29( وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والبخاري في التاريخ الكبير ))/6)2(، والبيهقي 

في شعب اإليمان )342/2( باب: في تعظيم القرآن.
في )س(: )رواه الترمذي، وقال: حديث حسن(.  )6(

رواه أبو داود في سننه، كتاب الصالة، باب في ثواب قراءة القرآن )2/)63(، رقم )455)(، وأخرجه مسلم في   )7(
صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب: فضل االجتماع على تالوة القرآن )2074/4(، رقم )2699(، والترمذي 
في كتاب القراءات، باب 2)، )79/5)(، رقم )2945(، وابن ماجه في كتاب المقدمة، باب: فضل العلماء والحث 

على طلب العلم ))/82( رقم )225(.
رواه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب 25، )84/5)(، رقم )2926(، وقال: حديث حسن غريب.       =  )8(
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 اهللِ 
َ

ِعَباُد إىل
ْ
َمامة -- قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: )َما َتَقرََّب ال

ُ
السابع: عن أيب أ

ُقْرآَن( رواه أحد، والرتمذي))(.
ْ
بِِمْثِل َما َخَرَج ِمْنُه، َيْعيِن ال

اثلامــن: َعْن َعبِْد اهلِل بِْن َعْمرو بن العاص - ريَِضَ اهلل َعنُْهما- َعْن انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: 

ََك ِعْنَد آِخِر 
َ

إِنَّ َمْنِتل
َ
ْنَيا، ف ْنَت تَُرتُِّل يِف ادلُّ

ُ
َما ك

َ
 َواْرَق َوَرتِّْل ك

ْ
رَأ

ْ
ُقْرآِن: اق

ْ
)ُيَقاُل لَِصاِحِب ال

َها( رواه أحد وأبو داود والنسايئ والرتمذي)2(.
ُ
آيٍَة َتْقرَأ

اتلاســع: عن بريدة األسليم)3( -- قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )يُعطى َصاحُب 

ارِ، َويُْكَس 
َ
َوق

ْ
ِسِه تَاُج ال

ْ
َ بِِشَماهِلِ، َويُوَضُع ىلَعَ َرأ ُلْ َك بَِيِمينِِه، َواخلْ

ْ
ُمل

ْ
القرآِن يوم القيامة ال

ْخِذ 
َ
ُهَما: بِأ

َ
ِسيَنا َهذا ؟ َفُيَقاُل ل

ُ
ْنَيا)5(، َفَيُقوالِن: بَِم ك ْهُل[)4( ادلُّ

َ
ُهَما ]أ

َ
َتْيِ ال َيُقوُم ل

َّ
اهُ ُحل َوادِلَ

ُقْرآَن()6( رواه أحد)7(.
ْ
َما ال

ُ
ِك

َ
َودل

والبزار في مسنده كما في فضائل القرآن البن كثير )ص274(.  =
الحديث رواه أحمد بن حنبل في المسند )268/5(، والترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب 7)، )76/5)(،   )((
رقم )))29(، وقال: حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، والخطيب في تاريخ بغداد )88/7(، والمنذري في 
الترغيب والترهيب )350/2(، باب: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل، وعزاه المنذري للترمذي وقال: حسن 

غريب.
الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )92/2)(، وأبو داود في سننه، كتاب الصالة، باب: استحباب الترتيل   )2(
رقم   ،)22/5( الترتيل  باب:  القرآن،  فضائل  كتاب  الكبرى،  في  والنسائي   ،)(464( رقم   ،)636/2( القراءة  في 
)8056(، والترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب 8)، )63/5)(، رقم )4)29(، وابن حبان في صحيحه، 
كتاب الرقائق، باب: قراءة القرآن )43/3(، رقم )766(، والحاكم في المستدرك ))/552(، وقال الذهبي: صحيح، 

والبيهقي في شعب اإليمان )563/4(، وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامع )349/6( برقم )7978(.
هو: بريدة بن الحصيب بن عبد اهلل بن الحارث أبو الحصيب األسلمي، أسلم عام الهجرة، وشهد غزوة خيبر   )3(
والفتح واكن معه اللواء، واستعمله النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- على صدقة قومه، وتويف سنة )63ه(. انظر: طبقات ابن سعد 

)24/4(، وأسد الغابة ))/209(، واإلصابة ))/286(.
لفظ )أهل( سقطت من )ق( و )س(.  )4(

لفظ )الدنيا( سقطت من )س(.  )5(
الدنيا تحديد  أهَل  الساعاتي: »أي ال يمكن  الواو مع كسرها، قال  ْنيَا(: بتشديد  ادلُّ ْهُل 

َ
أ لَُهَما  َيُقوُم  قوله: )ال   )6(

قيمتهما«. انظر: بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني: )3042/3(، ح/رقم )8482(.
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )348/5(، والدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب: في فضل سورة البقرة   )7(

وآل عمران )543/2(، رقم ))339(، وابن أبي شيبة في مصنفه )0)/492(.
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ْهلِيـن 
َ
ـه أ

َّ
نَِس بِْن َمالٍِك))( - - قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ لِل

َ
العارش: َعْن أ

ُتُه( رواه أحد  ْهُل اهللِ وََخاصَّ
َ
ُقْرآِن، ُهْم أ

ْ
ْهُل ال

َ
اَل: أ

َ
ِمْن انلَّاِس، قيل: َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اهللِ؟ ق

والنسايئ وابن ماجه)2(.

َد بِْن َحنْبٍَل، قال: َســِمْعُت  حَْ
َ
وروى ابن رجب النبيل بســنده إىل َعبِْد اهلِل)3( بِْن أ

َضُل َما َتَقرََّب 
ْ
ف
َ
ــُت: يَا َربِّ َما أ

ْ
ةِ - َعزَّ وََجلَّ - يِف انلَّْوِم)4(، َفُقل ِعزَّ

ْ
يُْت َربَّ ال

َ
يِب َيُقــوُل: »َرأ

َ
أ

اَل: بَِفْهٍم َوبَِغْرِ 
َ
ْو بَِغْرِ َفْهٍم، ق

َ
ُت: يَا َربِّ بَِفْهــٍم أ

ْ
الِم، َفُقل

َ
َْك ؟ َفَقاَل: ك ُبــوَن بِِه إيِلَ ُمَتَقرِّ

ْ
ال

َفْهٍم«)5(.

يُْت ريب تبارك وتعاىل 
َ
وروى)6( - أيضاً- بســنده إىل املقرئ حزة الزيَّات)7(، قال: »َرأ

هو: أنس مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام األنصاري الخزرجي البخاري البصري خادم رسول اهلل   )((
انظر:  بالبصرة من أصحاب رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص-، تويف سنة ))9ه(.  أبا حمزة،كان آخر من مات  - ملسو هيلع هللا ىلص- يكنى 

االستيعاب ))/98)(، وأسد الغابة ))/)5)(، و تجريد أسماء الصحابة ))/)3(.
الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )27/3)(، والنسائي في الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب: أهل   )2(
القرآن )7/5)(، رقم ))803(، وابن ماجه في كتاب المقدمة، باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه، ))/78(، رقم 
)5)2(، والدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب: فضل من قرأ القرآن، )525/2(، رقم )3326(، وذكره البوصيري 

في مصباح الزجاجة ))/29( وقال: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون.
هو: عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل، اإلمام الحافظ الناقد، محدث بغداد، أبو عبد الرحمن ابن   )3(
شيخ العصر أبي عبد اهلل المروزي الشيباني، روى عن أبيه شيئاً كثيراً، وروى عنه النسائي، قال الخطيب: »كان 
ثقة ثبتاً فهماً واكن صينا ديناً صادقاً«، تويف سنة )290ه(. انظر: الجرح والتعديل )7/5(، وتاريخ بغداد )375/9(، 

وطبقات القراء ))/408(.
اختلف أهل العلم في رؤية اهلل تعالى في المنام بين الجواز وعدمه:  )4(

ومجموع   ،)220/7( عياض  للقاضي  المعلم  إكمال  في:  ذلك  تفصيل  انظر  الجواز.  إلى  منهم  جمهور  فذهب         
فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )5/)25(، وشرح العقيدة الطحاوية )ج)/ص434(، وفتح الباري )9)/469(]كتاب 

التعبير[، وسير أعالم النبالء )46/3)(.
الطحاوية ))/869)(،  العقيدة  الحوالي في شرح  الشيخ سفر  انظر: كالم  إلى عدم جواز ذلك.         وذهب آخرون 

والطبقات السنية في تراجم الحنفية ))/54)(، والسيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون )42/2)(.
سير أعالم النبالء ))) /347( في ترجمة أحمد بن حنبل اإلمام.  )5(

ابن رجب الحنبلي.  )6(
هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات، أبو عمارة الكويف موىل آل عكرمة بن ربعي أحد القراء   )7(
السبعة، تصدر لإلقراء مدة، وقرأ عليه عدد كثير، واكن إماماً حجة حافظاً للحديث، بصيراً بالفرائض                = 
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ا أتممُت  لمَّ
َ
ُت، ف

ْ
ُقْرآِن، َفَقرَأ

ْ
ْهَل ال

َ
ِحبُّ أ

ُ
 أ

ِّ
إيِن

َ
ْمُتَك؛ ف

َّ
َما َعل

َ
يِف َمَناِم، َفَقاَل يِل: اقرأ يا حزة ك

اَل يِل: كذا قرأت«))(.
َ
قراءت، ق

اء الكبار ))/)))(،  والعربية، عابداً خاشعاً قانتاً هلل، تويف سنة )56)ه(. انظر: وفيات األعيان )6/2)2(، ومعرفة الُقرَّ  =
وغاية النهاية ))/)26(،

اء ))/20)(. وقد اطلع اإلمام اذلهيب ىلع منت هذا املنام فشكك يف إسناده  تهذيب الكمال )7/)32(، وطبقات الُقرَّ  )((
اء الكبار ))/260(: »قد بلغنا أنه رأى رب العزة يف املنام، ولم يثبت إسناد  واعتربه منكراً حيث قال يف معرفة الُقرَّ
ذلك وهو منكٌر جداً«. كما وقف اذلهيب يف أكرث من علة ىلع إسناد هذا املنام حىت انتىه بعد تفنيد صحة السند 
إىل قوهل: »فلم يثبت املنام أصاًل« مزيان االعتدال )355/6( رقم )8264( وانظر – أيضاً- ما أورده يف سري أعالم 
انلبالء )97/7)(. وقد ذكر هذه الرؤيا وقصتها وأوضح سندها حتليلياً ادلكتور عمر يوسف حدان يف حبثه )ظاهرة 

اء(:)ص280- 284( بمجلة معهد اإلمام الشاطيب، فلينظر إله. املنامات يف كتب القراءات وتراجم الُقرَّ
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ْصٌل 
َ
ف

وِت بالُقرآن، وتأثر الُقرآن يف قلِب من أصىغ إيله بقلٍب سليم ْسِي الصَّ ِر حتَ
ْ
يف ذك

وفيه عرشة أحاديث:

ٍء - أي  ِذَن اهلل لَِشْ
َ
يِب ُهَريَْرَة -- قال: قال رَُسول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: )َما أ

َ
األول: َعْن أ

ُقْرآِن( رواه أحد والخاري ومسلم))(.
ْ
نّم بِال َذنِِه لرجل َحَسن الرَّ

َ
أ
َ
استمع- ك

َشــدُّ 
َ
اثلاين: َعْن فََضالََة بِْن ُعبَيٍْد)2( -- َعن انلَّبـــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: )اهلل َتَعاىل أ

ْينَتِِه( 
َ
 ق

َ
َقْيَنِة إىِل

ْ
ُقْرآِن ِمْن َصاِحِب ال

ْ
ْوِت بِال  الرَُّجِل احَلَســِن الصَّ

َ
- إىِل

ً
َذنًا - أي اْســتَِمااع

َ
أ

رواه أحد)3(.

َقيْنَة: املغنية)4(.
ْ
وال

ْصَواتُكْم 
َ
اِء بِْن اَعزٍِب)5( --، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َزيُِّنوا أ رَبَ

ْ
اثلالث: َعِن ال

رقم   ،)(9(8/4( القرآن  فضائل  كتاب  في  والبخاري   ،)27(/(( المسند  في  حنبل  بن  أحمد  أخرجه  الحديث   )((
)4736(، ومسلم في كتاب صالة المسافرين، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن ))/454(، رقم )792(، 
وأبو داود في كتاب الصالة، باب: استحباب الترتيل في القراءة )639/2( والنسائي في كتاب االفتتاح، باب: 

تزيين القرآن بالصوت )80/2)(.
هو: فضالة بن عبيد بن نافذة بن قيس بن صهيب بن أرصم، القايض الفقيه أبو حممد األنصاري األويس، صاحب   )2(
رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص-، من أهل بيعة الرضوان، ثم ويل قضاء دمشق، واكن ينوب عن معاوية يف اإلمارة إذا اغب، هل عدة 
اء، تويف سنة )29ه(. انظر: طبقات ابن سعد )7/)40(، وأسد الغابة )82/4)(، وسري  أحاديث واكن من كبار الُقرَّ

أعالم انلبالء )3/3))(.
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )9/6)(، وابن ماجه في كتاب إقامة الصالة، باب: في حسن الصوت بالقرآن   )3(
))/425( رقم )340)(، والحاكم في المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب: زينوا القرآن بأصواتكم ))/)57(، 

وصححه الحاكم، وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة ))/436( وقال: هذا إسناد حسن. 
َقيْنَُة: هي األمة غنت أو لم تغن والماشطة وكثيراً ما تطلق على المغنية من اإلماء وجمعها قينات. انظر: لسان 

ْ
ال  )4(

العرب )2)/238(، والنهاية في غريب الحديث )35/4)(. مادة )قين(.
هو: البراء بن عازب بن الحارث، الفقيه الكبير، أبو عمارة األنصاري الحاريث المدني، نزيل الكوفة، من أعيان   )5(
الصحابة، شهد غزوات كثيرة مع النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -، واستصغره يوم بدر. تويف سنة ))7ه(. انظر: االستيعاب ))/239(، 

والوافي بالوفيات )0)/04)(، وسير أعالم النبالء )94/3)(.
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ُقْرآَن 
ْ
ََســَن))( يَِزيُد ال ْوَت احلْ إِنَّ الصَّ

َ
ْصَواتُِكْم، ف

َ
ُقْرآَن بِأ

ْ
ــُنوا ال ُقْرآن -ويف رواية-: َحسِّ

ْ
بال

( رواه أحد، وأبو داود، والنسايئ، وابن ماجه)2(.
ً
ُحْسنا

ِعَشاءِ »َواتلِِّي 
ْ
 يِف ال

ُ
اِء  - أيضاً- قال: )َســِمْعُت انلَِّبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقرَأ رَبَ

ْ
الرابع: َعِن ال

ْو قَِراَءةً ِمْنُه()3(.
َ
ْحَسَن َصْوتًا أ

َ
َحًدا أ

َ
لم أْسَمع أ

َ
ْيُتوِن«، ف َوالزَّ

يَْس 
َ
يِب َوقَّاٍص)4( -- قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: )ل

َ
اخلامس: َعْن َسْعِد بِْن أ

ُقْرآِن( رواه أحد، والخاري، وأبو داود وابن ماجه)5(.
ْ
ْم َيَتَغنَّ بِال

َ
ِمنَّا َمْن ل

ُقْرآِن(: 
ْ
ومعىن )َيَتَغنَّ بِال

يرتنم به من غري إفراط يف املد وإشــباع الراكت، حــىت يتودل منه حروف؛ فذلك 

القراءة  حدِّ  عن  خيرج  لم  ما  وتزيينها  بالقراءة  الصوت  حتسن  »فيستحب  تعاىل-:  اهلل  رحهم   - العلماء  قال   )((
باتلمطيط« اتلبيان يف آداب حلة القرآن لإلمام انلووي )ص 28)(.

الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )283/4(، وأبو داود في كتاب الصالة، باب: استحباب الترتيل في   )2(
القراءة )637/2(، رقم )468)(، والنسائي في كتاب االفتتاح، باب: تزيين القرآن بالصوت )79/2)(، رقم )5)0)(، 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصالة، باب: في حسن الصوت بالقرآن ))/426(، رقم )342)(، والدارمي في كتاب 
فضائل القرآن، باب: التغني بالقرآن )565/2(، رقم )3500(، وابن حبان في صحيحه )89/2(، باب: ذكر إباحة 

تحسين المرء صوته بالقرآن.
كتاب  )733(، وصحيح مسلم،  رقم   )266/(( العشاء  في  الجهر  باب:  الصالة،  كتاب صفة  البخاري،  صحيح   )3(

الصالة، باب: القراءة في العشاء ))/339(، رقم )464(.
بـي َوقَّاٍص، واسم أيب وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب، األمري أبو إسحاق 

َ
هو: َسْعُد ْبُن أ  )4(

القريش والزهري امليك، أحد العرشة، وأحد السابقن األولن وأحد من شهد بدراً والديبية، تويف سنة )55ه(. 
انظر: االستيعاب )2/)7)(، وطبقات القراء ))/304(، وأسد الغابة )366/2(.

الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ))/79)(، والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب التوحيد،   )5(
في  داود  وأبو   ،)7089( رقم   )2737/6(  ﴾ ﴿ تعالى  اهلل  قول  باب: 
كتاب الصالة، باب: استحباب الترتيل في القراءة )638/2(، رقم )469)(، وابن ماجه في كتاب إقامة الصالة، 
بالقرآن  التغني  باب:  الصالة،  كتاب  في  والدرامي   ،)(337( رقم   )424/(( بالقرآن  الصوت  حسن  في  باب: 
))/7)4(، رقم )490)(، وابن حبان في صحيحه، كتاب العلم، باب: ذكر الزجر عن أن ال يتغنى المرء بما أويت 
من كتاب اهلل، والحاكم في كتاب فضائل القرآن، باب: من قرأ القرآن ))/569(، وصححه الحاكم ووافقه 

الذهبي.
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حرام))(. بهذا فسه مجهور العلماء)2(.

وأما تأويل سفيان بن عيينة)3( أن املراد: من لم يَْستَْغِن بالقرآن عن غريه)4(، فقد ردَّه 

..............................................................................................................  الشــافيع)5( 

انظر: التبيان في آداب حملة القرآن لإلمام النووي )ص 28)(.  )((
ُقْرآِن(: عدة أقوال: 

ْ
قال العلماء يف معىن )َيتََغنَّ بِال  )2(

األول: تحسين الصوت. وهو اختيار المؤلف العالمة بحرق بقوله: »يترنم به« أي يحسن به صوته.  
الثاني: االستغناء به.   

الثالث: التحزن. قاله الشافعي.   
الرابع: التشاغل به. تقول العرب تغن بالمكان أقام به.  

: التلذذ واالستجالء له، كما يستلذ أهل الطرب بالغناء فأطلق عليه تغنياً من حيث إنه يفعل عنده ما 
ً
خامسا  

يفعل عند الغناء.
: أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء.

ً
سادسا  

الخالصة:   
به مترنماً على طريق التحّزن  يمكن الجمع بين أكثر التأويالت المذكورة: وهو أنه يحسن به صوته جاهراً   
مستغنياً به عن غيره من األخبار طالباً به غنى النفس راجياً به ِغنى اليد. انظر: فتح الباري )72/9(، والتوضيح 

لشرح الجامع الصحيح البن الملقن )3/33)5(.
 : والراجح من هذه األقوال يف املراد باتلغينِّ  

حتسي الصوت، وهو الصحيح املشهور وُيؤيُِّدُه الرواية األخرى يف الصحيحن من حديث  هو القول األول وهو   
ِذَن نليبٍّ يتغىنَّ بالقرآن جيهُر به« صحيح الخاري، كتاب 

َ
ِذَن اهلل ليشء ما أ

َ
أيب هريرة عن انليب- ملسو هيلع هللا ىلص- قال: »ما أ

استحباب  باب:  املسافرين،  صالة  كتاب  يف  ومسلم   ،)68/9( والفتح   )4736( رقم   ،)(9(8/4( القرآن  فضائل 
حتسن الصوت بالقرآن ))/454(، رقم )792(، وانظر للتفصيل يف مسألة اتلغين بالقرآن يف: اتلبيان يف آداب حلة 
القرآن )ص27)- 28)( ]فصل: استحباب حتسن الصوت بالقرآن[، وسنن القراء ومناهج املجودين لدلكتور عبد 
العزيز القارئ )ص76-92( ]فصل:سنة اتلغين بالقرآن[، واألجنم الزواهر يف حتريم القراءة بلحون أهل الفسق 

والكبائر البن الكيَّال )ص58-)6(.
هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، حافظ العصر شيخ اإلسالم، أبو محمد الهاللي الكويف المكي،   )3(
طلب الحديث وهو َحَدٌث، ولقي الكبار وحمل عنهم علماً جماً، وجمع وصّنف، وازدحم الخلق عليه، وانتهى 
إليه علو اإلسناد، تويف سنة)98ه(. انظر: طبقات ابن سعد )497/5(، والعقد الثمين للفاسي )4/)59(، وطبقات 

المفسرين ))/90)(.
انظر: زاد المعاد البن القيم الجوزية ))/489( ]فصل في هديه -ملسو هيلع هللا ىلص- في قراءة القرآن أو استماعه وخشوعه   )4(

وبكائه عند قراءته وسماعه وتحسين صوته به[.
قال اإلمام الشافيع: »نن أعلم بهذا من ابن عيينة، لو أراد االستغناء لقال: من لم يستغن، ولكن ملا قال:        =  )5(
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وغريه))( من جهة اللغة)2(، ومن جهة املعىن)3(.

 يلَع من سورة 
ْ
رَأ

ْ
السادس: َعن ابِْن َمْسُعوٍد -- قَاَل: قَاَل يل)4( رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اق

ُت عليه 
ْ
ْسَمَعُه ِمْن َغْرِي، َفَقرَأ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
 أ

ِّ
اَل: إيِن

َ
نِْزَل، ق

ُ
ْيَك أ

َ
ْيَك َوَعل

َ
 َعل

ُ
رَأ

ْ
ق
َ
النساء، فقلت: أ

﴾  حىت انتهيت إىل قــوهل تعاىل: ﴿ 

َسالْت َعْيَناه()5( رواه أحد والخاري ومسلم)6(.
َ
]النساء: )4[ ف

ُقْرآن«، علمنا أنه أراد به اتلغين« زاد املعاد ))/489(.
ْ
»َمْن لَْم َيتََغنَّ بِال  =

ِذَن اهلل ليشء، ما 
َ
أ- قال الطربي: »إن قول سفيان بن عيينة مردود عليه بما روي من قول رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص-: »ما أ  )((

ِذَن نليٍب حسن الصوت يتغىنَّ بالقرآن جيهُر به«، إذ لو اكن املراد )باتلغين بالقرآن(، كما قال ابن عيينة، لم يكن 
َ
أ

ذلكر حسن الصوت واجلهر به معىن، واملعروف يف كالم العرب أن اتلغين إنما هو الغناء، اذلي هو حسن الصوت«. 
زاد املعاد ))/488(، واملغين )4)/66)( فصل يف قراءة القرآن باأللان.

ب- قال عمر بن أبي شيبة: »ذكرت ألبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة هذا، فقال: ما يصنع ابن عيينة شيئاً، فقد   
روي أنه كانت لداود  معزفة يتغنى عليها، يبكي ويبكي«، وقال ابن عباس: »إنه كان يقرأ الزبور بسبعين 

لحناً يكون فيهن، ويقرأ قراءة يطرب منها الجموع«. المغني )4)/66)(، وزاد المعاد ))/489(.
ُقْرآِن( ليس منا من لم يلتذَّ بسماع قراءة القرآن، لرقة قلبه 

ْ
أ- قال ابن رشد: »معىن )لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم َيتََغنَّ بِال  )2(

بالقرآن(  )اتلغين  معىن  العلماء  بعض  تأول  غوانيهم.  بسماع  الغواين  أهل  يلتذَّ  كما  ربه،  عند  ما  إىل  وشوقه 
بتأويالت أخرى، إذ قيل: إن املراد به: يستغين به عن أخبار األمم املاضية والكتب املتقدمة، وقيل: إن معناه 
التشاغل به واتلغين، أو هو من االستغناء اذلي هو ضد الفقر، وقيل: إن معىن الديث: من لم يغنه القرآن ولم 
ينفعه يف إيمانه، ولم يصدق بما جاء فيه من وعد ووعيد فليس منا«. املقدمات املمهدات )463/3( ]فصل يف قراءة 

القرآن باأللان[. 
ب- قال اإلمام الغزالي: »إن تفسير )التغني(: بالترنم وترديد األلحان، هو أقرب عند أهل اللغة« إحياء علوم   

الدين))/278(. ]باب ظاهر آداب التالوة[. 
ِذَن اهلل ليشء، 

َ
قال ابن قدامة: »إن حل )اتلغين( ىلع االستغناء ال يصح، ألن معىن )أذن( يف قوهل - ملسو هيلع هللا ىلص -: )ما أ  )3(

ِذَن نليبٍّ حسن الصوت يتغىنَّ بالقرآن جيهُر به( أي استمع، وإنما يستمع للقراءة، وقوهل يف الديث: )جيهر به(، 
َ
ما أ

اجلهر صفة القراءة ال صفة االستغناء«. املغين )4)/68)(. 
في )س(: )قال: رسول اهلل( دون لفظ )لي(.  )4(

في هذا الحديث فوائد - ذكرها اإلمام النووي في شرحه على صحيح مسلم )88/6(- منها: استحباب استماع   )5(
في  أبلغ  وهو  له  ليستمع  غيره  من  القراءة  واستحباب طلب  وتدبرها،  عندها،  والبكاء  لها،  واإلصغاء  القراءة 

التفهم والتدبر من قراءته بنفسه، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. 
باب: القرآن،  فضائل  كتاب  صحيحه،  في  والبخاري   ،)380/(( المسند  في  حنبل  بن  أحمد  أخرجه  الحديث   )6( 
البكاء عند قراءة القرآن )927/4)(، رقم )4768(، ومسلم في كتاب صالة المسافرين، باب: فضل القرآن       =
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َتَعرَُّض َرُسول اهللِ ))( ملسو هيلع هللا ىلص، 
َ
ْن أْســلم، أ

َ
بَل أ

َ
الســابع: عن عمر -- قَاَل: )َخرْجُت ق

يِلِف 
ْ
ْعَجُب ِمْن تَأ

َ
ــُت أ

ْ
َجَعل

َ
ِة، ف

َّ
َاق

ْ
اْســَتْفَتَح ُســوَرةَ احل

َ
َفُه، ف

ْ
َمْســِجِد، َفُقْمُت َخل

ْ
وََجْدتُُه يف ال

َ
ف

﴾ ]الاقة:   * ﴿[ 
َ
ُت: لعله َشــاِعٌر، َفَقرَأ

ْ
ل
ُ
ُقْرآِن)2(، ثمَّ ق

ْ
ال

﴾ ]الاقة:43-42[،  ُت: لعله اَكِهٌن، فقرأ: ﴿ * 
ْ
40-)4[، فُقل

ب لك َمْوقٍِع( رواه أحد)4(.
ْ
ل
َ
ْسالُم يِف ق

ْ
َع اإل

َ
َوق

َ
اَل: ف

َ
وَرةِ[)3(، ق  آِخِر السُّ

َ
إىِل

اثلامن: عن جبري بن مطعم)5( -- قَاَل: )جئت َرُســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد بدر، يف 

نََّما ُصِدَع 
َ
أ

َ
ك

َ
 بالطور، ف

ُ
فداءِ رجاٍل من املشكي، ورســوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص- يُصيل املْغرِب، يقرأ

ُقْرآَن( رواه أحد)7(.
ْ
ِب)6( ِحَي َسِمْعُت ال

ْ
ل
َ
َعْن ق

 
ً

بُــو بَْكٍر-- رَُجال
َ
اتلاســع: َعْن اَعئَِشــَة - ريَِضَ اهلل َعنَْها- قَالت: )اكن أ

))/)55(، رقم )800(، وأبو داود في كتاب العلم، باب: في القصص )587/3)(، رقم )3668(، والترمذي في كتاب   =
تفسير القرآن، باب: سورة النساء )238/5(، رقم )3025(.

َتَعرَُّض لِرَُسوِل اهلل...( 
َ
يف )س(: )أ  )((

تأليف  أن  يخفى  »وال   :)93/(( أحمد  اإلمام  مسند  على  حاشيته  في  السندي  قال  ُقْرآِن: 
ْ
ال ِليِف 

ْ
بتَأ المقصود   )2(

أو يقال:  بالبداهة فكيف اشتبه عليه؟ إال أن يقال قصده الخالف لبس عليه  الشعر  تأليف  القرآن ال يشبه 
تأليف سورة الحاقة له نوع مناسبة تأليف الشعر«.

  *   *  (  
َ
»َفَقَرأ هكذا:  )ق(،  يف  الديث  نص  بايق  ذكر  ورد  )س(،  نسخة  يف  هكذا   )3(

الديث  بمضمون  أخلَّ  مما  الديث  وبايق نص  اآليات  ذكر  اخترص  وَرِة«، حيث  السُّ آِخِر   
َ

إِىل  )
وفحواه.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ))/7)(.  )4(
هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، شيخ قريش في زمانه أبو محمد. من الطلقاء   )5(
والذين حسن إسالمهم، وقد قدم المدينة في فداء األسارى من قومه، واكن شريفاً مطاعاً وله رواية أحاديث، تويف 

سنة )59ه(. انظر: أسد الغابة ))/323(، وشذرات الذهب ))/64(، وسير أعالم النبالء )95/3(.
ذكره السندي في حاشيته على مسند أحمد )499/9(، وقال قوله: »»ُصِدَع« على بناء المفعول أي: شق«. وقال   )6(
الشيخ البنا في الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل )225/3(: »قدم على النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- في وفد أسارى 

بدر، فسمعه يقرأ الطور، قال: فكان ذلك أول ما دخل اإليمان في قلبي«. 
الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )83/4(، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصالة، باب:   )7(
الجهر في المغرب ))/265(، رقم ))73(، ومسلم في كتاب الصالة، باب: القراءة في الصحيح ))/338(، رقم 

)463(، ولفظه: سمعت رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يقرأ بالطور في المغرب. 
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ُقْرآَن( رواه الخاري)2(.
ْ
 ال

َ
رَأ

َ
اًء))(؛ الَ َيْملُِك َعْيَنه إَِذا ق بَكَّ

العارش: َعنْها)3( أن نيب اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يف مرضه اذلي تويف فيه: )ُمُروا أبا بكٍر فلُيصلِّ 
 ))5( ءِ

َ
ْم يُْســِمع انلّاَس ِمْن اُلاك

َ
اَم َمَقاَمَك ل

َ
بَا بَْكٍر إَِذا ق

َ
ـاس)4(، فقلت: يا نب اهلل إِنَّ أ بانلَـّ
الديث رواه الخاري ومسلم)6(.

وت«)8(.	   َحَسَن الوَجه، َحَسَن الصَّ
َّ

 إال
ً
َعْن َقتَاَدَة)- )7- قَاَل: »ما بعَث اهلل نَبيا

 اْبُن ُعَمَر َهِذهِ اآليََة  ﴿ 	 
َ
وعن نافع)9( قال: »َما)0)( قََرأ

 بََكى، ثــم يقول: إِنَّ َهَذا إلِْحَصاٌء 
َّ

﴾ ]القرة:284[ إال
َشِديٌد)))(« رواه أحد)2)(.

اًء( »أي رقيق القلب لكرثة الزن وِرقَة القلب« عمدة القارئ شح صحيح الخاري )4/)38(. )رَُجاًل بَكَّ  )((
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجماعة واإلمامة، باب: أهل العلم والفضل أحق باإلمامة ))/)24(، رقم   )2(

.)650(
هكذا ورد في )ق( و)س(. أي: عن َعائَِشَة  -أيضاً-.  )3(

قال المناوي في فيض القدير )0)/5505(: »للحديث فوائد ال تكاد تحصى؛ منها: أن األفقه يقّدم على األقرأ في   )4(
اإلمامة؛ ألنه كان ثمة من هو أقرأ من أبي بكر ال أعلم«.

ِء(: هو رجل رقيق القلب، مثري الزن والاكء ال يملك عينيه. انظر: شح صحيح 
َ
اك قوهل: )لَْم يُْسِمْع انلَّاَس ِمْن الُْ  )5(

مسلم للنووي )383/4(.
باإلمامة  أحق  والفضل  العلم  أهل  باب:  واإلمامة،  الجماعة  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  الحديث   )6(
))/240(، رقم )647(، ومسلم في كتاب الصالة، باب: استخالف اإلمام إذا عرض له عذر ))/))3(، رقم )8)4(. 
هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، حافظ العصر وقدوة المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب السدوسي البصري   )7(
الضرير، روى عنه أئمة اإلسالم أيوب السختياني، واكن قتادة من أوعية العلم وممن يُضرب به المثل في قوة الحفظ، 

تويف سنة )8))ه(. انظر: وفيات األعيان )85/4(، وسير أعالم النبالء )269/5(، وطبقات القراء )25/2(.
وِْت(، رواه الرتمذي يف الشمائل، باب ما جاء يف قراءة رسول  وَْجِه، َحَسَن الصَّ

ْ
وتمامه: )َواكَن نَِبيُُّكْم - ملسو هيلع هللا ىلص- َحَسَن ال  )8(

اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- برقم )320(: )ص)8)(.
المدينة، روى  عالم  الثبت،  المفتي  اإلمام  وراويته،  ابن عمر  موىل  العمري،  العدوي  القرشي  اهلل  أبو عبد  هو:   )9(
عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة، وروى عنه الزهري، كان نافع ثقة نبيل، قال محمد بن سور: »كان ثقة كثير 

الحديث«، تويف سنة )9))ه(. انظر: مرآة الجنان )2/)25(، وفيات األعيان )367/5(، وسير أعالم النبالء )95/5(.
هكذا في )ق( وهي أثبت، ويف نسخة )س(: )ما( محذوفة، وبحذفها يتغير المعنى.  )(0(

في نسخة )س(: )إن هذا اإِلْحَصاء شديد(.  )(((
أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد )24/2)( باب: زهد عبد اهلل بن عمر، وأبو نعيم في حلية األولياء ))/305(، ويف   )(2(

معرفة الصحابة )708/3)(.
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 	﴾ ﴾، فلما بلغ ﴿  وعنه))( قال: )قرأ ابن عمر يف صالة ﴿
]املطففن: )-6[، بكى حىت سقط، ولم يقدر ىلع إتمام السورة()2(.

وعن حيىي بن أيوب)3( »إن فىت اكن عمر يعجب به، فقرأ ذلك الفىت يللة آية فشهق )4( 	 
شــهقة خرجت فيها )5( نفسه، فلما ُدفن، وقف عمر ىلع قربه، فناداه: يا فالن، ﴿ 
: قد 

ً
﴾)6( ]الرحن: 46[، فأجابه الفىت من داخـل القرب مرتي أو ثالثا

أعطانيهما ريب يا عمر( رواه ابن أيب ادلنيا)7(.
واهلل سبحانه أعلم، و َصىلَّ اهلل ىلع سيدنا حممد وآهل وصحبه وسلم، صالة دائمة إىل 

يوم ادلين، والمد هلل رب العاملن
﴾ ]الصافات: 80)   *  * ﴿

.](82 -

إن الفراغ من رسم هذا الكراس آخر نهار السبت إلحدى وعرشين خلت من شهر 
ذي الجة 57))ه.

هكذا ورد في النسختين. أي: عن نافع -  -أيضاً-.  )((
أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد )24/2)( باب زهد عبد اهلل بن عمر، وأبو نعيم في الحلية ))/305(.  )2(

هو: يحيى بن أيوب أبو العباس الغافقي المصري، اإلمام المحدث العالم الشهير، قال يحيى بن معين: »ثقة«،   )3(
وقال النسائي: »ليس به بأس«، وقال أبو سعيد بن يونس: »كان أحد طالبين العلم«، حدث عن أهل مكة والمدينة 
ومصر والعراق، واحتج به األئمة الستة في كتبهم، تويف سنة )98)ه(. انظر: طبقات ابن سعد )6/7)5(، وتذكرة 

الحفاظ ))/277(، وسير أعالم النبالء )5/8(.
شهق يشهق إذا تنفس تنفساً. لسان العرب )56/8)(.  )4(

في )س(: )خرجت فيه نفسه(.  )5(
عند هذه اآلية انتهت نسخة المخطوطة )س(.  )6(

البيهقي في  الحديث لم أجده في الكتب المطبوعة البن أبي الدنيا، فلعله في الكتب المفقودة له، وأخرجه   )7(
شعب اإليمان ))/468(، رقم )736( باب: الخوف من اهلل، وأبو نعيم في حلية األولياء )0)/84)(، وذكره السيوطي 

في الدر المنثور )47/6)(، في سورة الرحمن وعزاه للبيهقي في شعب اإليمان.
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ُ
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ُ
ْعلُمَك ُسَوًرا َما أ

ُ
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)30أ

299أال إنها ستكون فتنة .................................................................................................

ة ثاَلث ................................................................... مَّ
ُ
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ْ
ِعل

ْ
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َ
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ْهِلَن ِمَن انلَّاِس .............................................................................................
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323إِنَّ هلِِل أ
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ْ
ِعل

ْ
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ْ
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رٍْض تُِقلُّيِن ..............................................................................
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يُّ أ

َ
يُّ َسَماٍء تُِظلُّيِن َوأ

َ
9)3أ
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ُقْرآن ..........................................................................................
ْ
ْصَواتُكْم بال

َ
325َزيِّنُوا أ

3)3ستأتيكم عين أحاديث خمتلفة ................................................................................

نَّة ........................................ نَّة قاضية ىلع الكتاب، وليس الكتاب قاضياً ىلع السُّ 5)3السُّ

326سمعت انليب صىل اهلل عليه وسلم يقرأ يف العشاء ......................................................

ُقْرآِن ...................................................................
ْ
نَاٌس جُيَاِدلُونَُكْم بُِشبَُهاِت ال

ُ
ِت أ

ْ
5)3َسيَأ

)33فشهق شهقة خرجت فيها نفسه ................................................................................

329فكأنما صدع قليب حن سمعت القرآن ....................................................................

329فوقع اإلسالُم يف قليب لُكَّ َمْوقِع ..................................................................................

306قد كتب الصدقة وما فيها من نصاب املوايش ............................................................
ُقْرآِن ............................................................

ْ
 ال

َ
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ْحَوُج إِىل
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ُقْرآُن أ

ْ
4)3ال
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َ
329اكن أ

ٍء ........................................................................ ِكتَاِب َعْن يَشْ
ْ
ْهَل ال

َ
لُوَن أ

َ
304َكيَْف تَْسأ

297ال . واذلي فلق البة، وبرأ النسمة ............................................................................
2)3ال أعرفنَّ الرَّجَل يأتيه األمُر من أمري .......................................................................
305ال تكتُبُوا عينِّ شيئاً إال الُقرآن ................................................................................
وِْت .............................................................  الرَُّجِل الََسِن الصَّ

َ
َذنًا إِىل

َ
َشدُّ أ

َ
 أ

َ
325اهلُل َتَعاىل
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الصفحةاحلديث أو األثر
نَّة من أين كنا نعلم من القرآن أن صالة الصبح ركعتان ........................ 5)3لوال بيان السُّ
ُقْرآِن ...................................................................................

ْ
326لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم َيتََغنَّ بِال

)32َما اْجتََمَع قَْوٌم يِف َبيٍْت ِمْن ُبيُوِت اهلِل ..........................................................................
ُقْرآِن ...................................................

ْ
نّم بِال ٍء كأذنه لرجل َحَسن الرتَّ ِذَن اهلل ليَِشْ

َ
325َما أ

302ما أنزل اهلل تعاىل يف اتلَّوراة وال يف اإلجنيل ................................................................

وت ........................................................  َحَسَن الوَجه، َحَسَن الصَّ
َّ

330ما بعث اهلل نبياً إال
تَْنِ .......................................... فَّ  َما َبْن ادلَّ

َّ
َم إِال

297َما ترك رسول اهلل َصىلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلَّ
ُقْرآَن ............................................

ْ
 اهلِل بِِمثِْل َما َخَرَج ِمنُْه، َيْعيِن ال

َ
ِعبَاُد إىل

ْ
322َما َتَقَرَّب ال

ِة ............................................................ تْرُجَّ
ُ
ُقْرآَن َكَمثَِل األ

ْ
 ال

ُ
ي َيْقَرأ ِ

َّ
ُمْؤِمِن اذل

ْ
320َمثَُل ال

330ُمروا أبا بكٍر فليُصلِّ بانلَّاس ...................................................................................
ليَِت .......................................................................

َ
ِري َعْن َمْسأ

ْ
ُقْرآن وَِذك

ْ
)32َمْن َشَغلَُه ال

م ......................................................................................
ْ
7)3َمْن قَاَل يِف الُقرآِن بِغرِي ِعل

........................................................... 
َ
ْخَطأ

َ
َصاَب َفَقْد أ

َ
يِِه فَأ

ْ
8)3َمْن قَاَل يِف ِكتاِب اهلل بَِرأ

 َحْرفًا ِمْن ِكتَاِب اهلِل فَلَُه َحَسنٌَة ......................................................................
َ
)32َمْن قََرأ

302هذا باٌب من السماء فُِتح الوم ..................................................................................

3)3وإن رسول اهلل قىض بادلين قبل الوصية .....................................................................

305واذلي نفيس بيده لََقْد ِجئْتُُكْم بَِها َبيَْضاَء نَِقيًَّة .........................................................
304ومن ابتىغ العلم يف غريه أضله اهلل ...........................................................................
299يا حممد إِنَّ أمتك خمتلفة بعدك .................................................................................
ـُلَك بيمينه ....................................................... 322يُعطى َصاحُب القرآِن يوم القيامة امل
 َواْرِق َوَرتِّْل ......................................................................

ْ
ُقْرآِن: اقَْرأ

ْ
322ُيَقاُل لَِصاِحِب ال
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فهرس األعالم

الصفحةالعلم

9)3إبراهيم اتلييم ..........................................................................................................

298أحد بن حنبل ..........................................................................................................

0)3أبو أمامة الاهيل .......................................................................................................

نَس بْن َمالِك ...........................................................................................................
َ
323أ

5)3األوزايع، عبد الرحن بن عمرو ................................................................................

5)3أيوب السختياين .......................................................................................................

)28باجرفيل، حممد بن أحد ............................................................................................

)28بافضل، حممد بن أحد ..............................................................................................

280باخمرمة، عبد اهلل بن أحد ........................................................................................

297الخاري ..................................................................................................................

رَبَاء بْن اَعزٍِب .........................................................................................................
ْ
325ال

322بريدة األسليم ..........................................................................................................

307أبو بكر الصديق .....................................................................................................

يب بن كعب .............................................................................................................
ُ
302أ

4)3اليهيق، أبو بكر أحد بن السن ...........................................................................

300الرتمذي، حممد بن عيىس ........................................................................................

304جابر بن عبد اهلل بن عمرو .......................................................................................

329جبري بن مطعم .........................................................................................................

297أبو ُجَحيفة، وهب بن عبد اهلل ..................................................................................

8)3جندب بن عبد اهلل ..................................................................................................



339

الصفحةالعلم

323حزة بن حبيب الزيَّات .............................................................................................

3)3ادلارقطين، أبو السن يلع بن عمر ............................................................................

302أبو ذر، جندب بن جنادة ...........................................................................................

2)3أبو رافع موىل رسول اهلل ............................................................................................

287ابن رجب النبيل ......................................................................................................

306الزهري، حممد بن مسلم ............................................................................................

306سالم بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب .......................................................................

)28السخاوي، حممد بن عبد الرحن ................................................................................

يِب َوقَّاٍص ...................................................................................................
َ
326َسْعد بْن أ

305أبو سعيد اخلدري .....................................................................................................

299سعيد بن جبري .........................................................................................................

327سفيان بن عيينة ......................................................................................................

298الشافيع، حممد بن إدريس .........................................................................................

306أبو شاه الماين ..........................................................................................................

309شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن العاص ....................................................................

8)3الطرباين، سليمان بن أحد ........................................................................................

309اعئشة بنت أيب بكر الصديق ...................................................................................

297ابن عباس ................................................................................................................

323عبد اهلل بن أحد بن حنبل .......................................................................................

306عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ....................................................................................

309عبد اهلل بن عمرو بن العاص ....................................................................................

اَن ....................................................................................................... )32ُعثَْمان بْن َعفَّ

)30عقبة بن اعمر ..........................................................................................................
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الصفحةالعلم

297يلع بن أىب طالب ......................................................................................................

5)3عمران بن الصن ...................................................................................................

309عمرو بن شعيب بن العاص ......................................................................................

)28العيدروس، أبو بكر بن عبد اهلل .............................................................................

325فََضالَة بْن ُعبَيٍْد ........................................................................................................

330قتادة بن داعمة السدويس .........................................................................................

2)3ابن ماجه، حممد بن يزيد ..........................................................................................

298ابن مسعود ...............................................................................................................

303مسلم بن الجاج .....................................................................................................

4)3مكحول، أبو عبد اهلل الشايم ....................................................................................

307أبو موىس األشعري ...................................................................................................

)28انلاشي، حزة بن عبد اهلل .......................................................................................

330نافع، أبو عبد اهلل القريش العدوي ............................................................................

305أبو هريرة، عبد الرحن بن صخر ...............................................................................

)30واثلة بن األسقع ........................................................................................................

4)3حيىي بن أيب كثري ......................................................................................................

)33حيىي بن أيوب ...........................................................................................................

287يوسف بن حسن بن عبد اهلادي ...............................................................................
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ثبت املصادر واملراجع

اإلتقان يف علوم القرآن، للحافظ أيب الفضل جالل ادلين عبد الرحن بن أيب بكر . 1
السيويط )ت:))9ه(، حتقيق: مركز ادلراسات القرآنية بمجمع امللك فهد لطباعة 

املصحف الرشيف باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية ، 426)ه. 
األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما لم خيرجه الخاري ومسلم . 2

يف صحيحيهما، للعالمة ضياء ادلين أيب عبد اهلل حممد بن عبد الواحد بن أحد املقديس 
)ت:643ه(، طبعة مكتبة انلهضة الديثة بمكة املكرمة، الطبعة األوىل، 0)4)ه-990)م.

إحياء علوم ادلين، لإلمام شيخ اإلسالم حممد بن حممد الغزايل )ت: 505ه( طبعة دار . 3
إحياء الكتب العربية، عيىس الايب الليب وشاكه- القاهرة، 377) ـه- 957)م.

االســتيعاب يف معرفة األصحاب، لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن . 4
عبد الرب القرطيب )ت: 463ه(، حتقيق: ىلع حممد معوض، اعدل أحد عبد املوجود، 

دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل ، 5)4) ـه- 995)م. 
أسد الغابة يف معرفة الصحابة، لإلمام املحدث عز ادلين بن األثري أيب السن يلع . 5

ابن حممد اجلزري )ت: 630ه(، طبعة دار الشعب، دون تاريخ طبع. 
اإلصابة يف تميزي الصحابة، للحافظ شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين )ت:852ه(، . 6

حتقيق: يلع حممد الجاوي، طبعة دار نهضة مرص- القاهرة، 383) ـه- 970)م. 
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربن واملسترشقن، . 7

خلري ادلين حممود بن حممد يلع بن فارس الزريلك )ت:396)ه(، دار العلم للمالين، 
الطبعة السادسة، 984)م. 

 األجنم الزواهر يف حتريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر لزين ادلين أيب الرباكت . 8
حممد بن أحد بن حممد املعروف بابن الكيَّال )ت:929ه(، دراسة وحتقيق: د. عيىس 

رييب، دار الضارة - الرياض، الطبعة األوىل، 433) ـه- 2)20م. ابن نارص ادلُّ
إيضاح املكنون يف اذليل ىلع كشــف الظنون عن أسام الكتب الفنون، للعالمة . 9
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إســماعيل باشــا بن حممد أمن الغدادي )ت: 339)ه(، نسخة مصورة دلى دار 
إحياء الرتاث العريب.

الحــر املحيط يف أصول الفقه لدر ادلين حممد بــن بهادر بن عبد اهلل الزركيش . 10
)ت: 794 ـه(، حققه وضبط نصوصه وخــرج أحاديثه وعلق عليه: د. حممد تامر، 

دار الكتب العلمية، لنان- بريوت، )42) ـه-2000م.
الدر الطالع بمحاســن من بعد القرن الســابع، للقــايض العالمة حممد بن يلع . 11

الشواكين )ت:250)ه(، دار املعرفة - بريوت، الطبعة األوىل، 348)ه.
الربهــان يف علوم القرآن، لإلمام بدر ادليــن حممد بن عبد اهلل الزركيش، حتقيق: . 12

حممد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار املعرفة- بريوت، )39) ـه- 972)م.
اليان يف عدِّ آي القرآن، أليب عمرو ادلاين )ت:444ه(، حتقيق: د. اغنم قدوري المد . 13

– منشورات مركز املخطوطات والرتاث والوثائق – الكويت، الطبعة األوىل، 4)4)ه.
تاج العروس، لإلمام الســيد حممد مرتىض الزبيدي )ت: 205)ه(، انلاش دار لبيا . 14

للنرش واتلوزيع - بنغازي. دون تاريخ. 
تاريــخ األمم وامللوك، أليب جعفر حممد بن جريــر الطربي، دار الكتب العلمية – . 15

بريوت، الطبعة األوىل ، 407) ـه.
تاريخ الشعراء احلضميي، للعالمة عبد اهلل بن حممد بن حامد السقاف، مكتبة . 16

املعارف- السعودية، الطبعة اثلاثلة، 8)4)ه.
اتلاريخ الكبر، للحافظ اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل الخاري )ت:256ه(، . 17

طبعة دار الكتب العلمية- بريوت، 407) ـه- 986)م.
تاريخ بغداد أو مدينة الســالم، للحافظ أيب بكر أحد بن يلع اخلطيب الغدادي . 18

)ت:463ه(، طبعة دار الكتب العلمية بريوت. دون تاريخ.
اتلبيان يف آداب حلة القرآن، لإلمام العالمة حميي ادلين أيب زكريا حيىي بن شف . 19

انلووي )ت:676ه(، عين به حممد شادي مصطىف عربش، طبعة دار املنهاج جبدة- 
اململكة العربية السعودية، الطبعة اثلانية، 432)ه-))20م.
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اتلبيان يف معرفة تنيل القرآن واختالف عدد آيات القرآن ىلع أقاويل الُقرَّاء أهل . 20
ار )ت: 432ه(، دراسة وحتقيق:  اللان أليب حفص عمر بن حممد بن أيب الفتح العطَّ
د. الرشيف هاشــم بن هزاع الشــنربي، طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

الرشيف باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية، طبعة سنة 433) ـه- 2)20م.
جتريد أســماء الصحابة، لإلمام الافظ شــمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أحد . 21

ابــن عثمان اذلهيب )ت:748ه(، تصحيح: صالة عبد الكيم شف ادلين، طبعة 
بومباي - اهلند، 389) ـه- 969)م. 

حتفة األحوذي بشح جامع الرمذي، أليب العال حممد عبد الرحن بن عبد الرحيم . 22
املباركفوري)ت:4)4)ه(، دار الكتب العلمية – بريوت.دون تاريخ. 

تدريــب الــراوي يف رشح تقريب انلــواوي، للحافظ عبد الرحــن بن أيب بكر . 23
الســيويط )ت:))9ه(، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة دار إحياء السنة 

انلبوية- بريوت، الطبعة اثلانية، 399)ه- 979)م.
تذكرة احلفاظ، لإلمام الافظ شمس ادلين حممد بن أحد بن عثمان اذلهيب )ت: . 24

748ه(، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، 374)ه. 
ترتيب املدارك وتقريب املســالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، للقايض أبو الفضل . 25

عياض بن موىس بن عياض الحصيب الســبيت )ت:544ه(، حتقيق: د. أحد سمري 
حممود، منشورات دار مكتبة الياة- بريوت، 384)ه- 965)م. 

الرغيــب والرهيب، لإلمام زيك ادلين عبــد العظيم بن عبد القوى املنذري )ت: . 26
656ه( - حتقيق: مصطىف حممد عمارة، طبعــة دار الديث- القاهرة، دار الريان 

للرتاث، 407)ه- 987)م.
تفســر ابن أيب حاتم الرازي، لإلمام الافظ أيب حممد عبــد الرحن بن أيب حاتم . 27

الرازي، حتقيق : أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطىف الاز - الرياض - الطبعة 
األوىل، 7)4) ـه- 997)م.

تفسر القرآن العظيم، للحافظ أيب الفداء إسماعيل عماد ادلين بن عمر بن كثري . 28
القريش )ت:774ه(، طبعة دار الشعب- القاهرة، دون تاريخ. 
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تفســر القرآن للســمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين . 29
)ت:489ه(، حتقيــق: يارس بن إبراهيم و غنيم بــن عباس بن غنيم، دار الوطن – 

الرياض، الطبعة األوىل، 8)4)ه- 997)م.
 تفســر جامع اليان عن تأويل آي القرآن )تفســر الطربي(، اإلمام أيب جعفر . 30

حممد بن جرير الطــربي )ت:0)3ه(، طبعة دار الفكر - بــريوت، الطبعة األوىل، 
405)ه- 984)م. 

تفسر فتح القدير اجلامع بي فين الرواية وادلراية من علم اتلفسر، للعالمة حممد . 31
ابن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين المين )ت:250)ه(، دار ابن كثري، دار اللكم 

الطيب - دمشق، بريوت، الطبعة األوىل، 4)4) ـه.
تقريــب اتلهذيب، لإلمام أحد بن يلع بن حجر العســقالين )ت:852ه(، حتقيق: . 32

حممد عوامة- طبعة دار الرشيد- سوريا، الطبعة الرابعة، 2)4)ه- 992)م. 
تهذيب الكمال يف أسماء الرجال، للحافظ مجال ادلين أيب الجاج يوسف املزي )ت:742ه(، . 33

حتقيق: د.بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 408)ه- 988)م.
اتلوضيح لشح اجلامع الصحيح، لإلمام أيب حفص عمر بن يلع بن أحد األنصاري الشافيع . 34

املعروف بابن امللقن، حتقيق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، إصدارات وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية - دولة قطر، الطبعة األوىل، 429) ـه- 2008م. 

ثقات العجيل، لإلمام أحد بن عبد اهلل بن صالح بن الســن العجيل )ت:)26ه(، . 35
برتتيــب: نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثــيم )ت: 807ه(، وتضمينات ابن حجر 
العسقالين )ت:852ه(، حتقيق: د.عبد املعطي قلعيج، طبعة دار الكتب العلمية- 

بريوت، الطبعة األوىل، 405) ـه- 984)م. 
اثلقات، لإلمام حممد بن حبان البســيت )ت:354ه(، حتــت مراقبة د. حممد عيد . 36

املعيد خان، طبعة دائــرة املعارف العثمانية حبيدر آبــاد ادلكن- اهلند، الطبعة 
األوىل، 393) ـه- 973)م.
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جامع بيان العلم وفضله، للمحدث اإلمام أيب عمر يوســف بن عبد الرب القرطيب . 37
)ت:463ه( حتقيق: أبو األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، ادلمام- اململكة العربية 

السعودية ، الطبعة األوىل، 4)4)ه- 994)م. 
اجلامع، ملحمد عبد القادر بامطرف، منشورات وزارة اثلقافة واإلعالمـ  اجلمهورية . 38

العراقية، )98)م.
اجلرح واتلعديل، لإلمام الافظ شــيخ اإلسالم أيب حممد عبد الرحن بن أىب حاتم . 39

حممد بن إدريس بن املنذر النظيل الرازي )ت: 327ه( - طبعة مطبعة جملس دائرة 
املعارف العثمانية حبيدر آباد ادلكن- اهلند. 

حاشــية مسند اإلمام أحد بن حنبل، للعالمة أيب السن نور ادلين حممد بن عبد . 40
اهلادي السندي )ت:38))ه(، حتقيق: نور ادلين طالب، إصدارات وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية- دولة قطر، الطبعة األوىل، 428) ـه- 2008م.
حليــة األويلــاء وطبقــات األصفيــاء، للحافــظ أيب نعيم أحد بــن عبد اهلل . 41

األصبهاين)ت:430ه( دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، 409)ه- 988)م.
ادّلر املنثور يف اتلفســر باملأثور، لعبد الرحن بن أيب بكر السيويط )ت:))9ه(، . 42

طبعة دار املعرفة ودار الفكر - بريوت، 993)م. 
ادلرر الاكمنة يف أعيان املائة اثلامنة، لشــيخ اإلسالم شهاب ادلين أحد بن يلع بن . 43

حجر العســقالين )ت:852ه(، حتقيق: حممد سيد جاد الق، طبعة مكتبة املدين - 
القاهرة، 385) ـه- 966)م. 

ذكــر أخبار أصبهان، للحافظ أيب نعيم أحد بــن عبد اهلل األصبهاين )ت:430ه(، . 44
تصوير ىلع نسخة لدن بمطابع الفاروق الديثة- مرص، الطبعة األوىل، 934)م. 

الرسالة، لإلمام حممد بن إدريس الشــافيع )ت:204ه(، حتقيق: أحد حممد شاكر، . 45
طبعة مكتبة دار الرتاث- القاهرة، الطبعة اثلانية، 399) ـه- 979)م.

زاد املعاد يف هدي خر العباد، لإلمام شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر . 46
الزريع ادلمشــيق )ت:)75ه(- طبعة مؤسسة الرســالة، مكتبة املنار اإلسالمية، 

الطبعة اخلامسة عرش، 407)ه- 987)م.
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الزهد، لإلمام أحد بــن حممد بن حنبل )ت:)24ه(، حتقيق: د.حممد جالل شف، . 47
طبعة دار انلهضة العربية - بريوت، )98)م.

ــنَّة وماكنتها يف التشيع اإلســالم، تألف ادلكتور. مصطىف السبايع، طبعة . 48 السُّ
املكتب اإلساليم- بريوت، الطبعة اثلانية، 398) ـه- 978)م. 

ــنَّة، للحافظ اإلمام أىب بكر عمرو بن اعصم الضحاك بن خمدل الشيباين )ت: . 49 السُّ
287ه(، طبعة املكتب اإلساليم- بريوت، الطبعة األوىل، 400)ه- 980)م. 

سن ابن ماجه، للحافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين )ت:275ه(، حتقيق: . 50
حممد فؤاد عبد الــايق، طبعة دار إحياء الكتب العربيــة- عيىس الايب الليب، 

373)ه- 954)م. 
سن أيب داود، لإلمام الافظ سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين )ت: 275ه(، . 51

حتقيق: د.سيد حممد سيد وزمياله، طبعة دار الديث- القاهرة، 420) ـه- 999)م.
ســن الرمذي، لإلمام أىب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي )ت: 279ه(، حتقيق: . 52

أحد حممد شــاكر وآخرين، مكتبة ومطبعة مصطىف الايب الليب بمرص، الطبعة 
اثلانية، 398)ه- 978)م. 

ســن ادلارقطين، لإلمام يلع بن عمر ادلارقطين )ت:385ه(، إعداد: حممد ســليم . 53
إبراهيم سمارة وزمالؤه- طبعة اعلم الكتب-بريوت، الطبعة األوىل، 406) ه-986)م. 

ســن ادلارم، لإلمام عبد اهلل بن عبد الرحــن ادلاريم )ت:255ه(، حتقيق: فؤاد . 54
أحد زمريل، وخادل الســبع العلــيم، دار الريان للرتاث- القاهــرة، ودار الكتاب 

العريب- بريوت، 407) ه- 987)م. 
ســن القرَّاء ومناهج املجودين، لدلكتور عبد العزيز القارئ عبد الفتاح القارئ، . 55

مكتبة ادلار - املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 405) ـه.
السن الكربى، للحافظ اإلمام أيب عبد الرحن أحد بن شعيب النسايئ )ت303ه(، . 56

حتقيق: د. عبد الغفار النداري وسيد كسوي، طبعة دار الكتب العلمية-بريوت، 
الطبعة األوىل، ))4)ه- )99)م.
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سن النسايئ، للحافظ اإلمام أحد بن شعيب أبو عبد الرحن النسايئ )ت 303ه(، . 57
حتقيق: الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية حبلب- الطبعة 

اثلانية 406)ه- 986) م. 
ســر أعالم انلبالء، لإلمام الافظ شمس ادلين حممد بن أحد بن عثمان اذلهيب، . 58

)ت:748ه(، حتقيق: شعيب األرنؤوط- طبعة مؤسسة الرسالة، 405)ه- 985)م .
شذرات اذلهب يف أخبار من ذهب، للمؤرخ الفقيه أيب الفالح عبد اليح بن العماد . 59

النبيل )089)ه(، طبعة دار الفكر بريوت. دون تاريخ.
رشح أصول اعتقاد أهل الســنة واجلماعة من الكتاب والســنة وإمجاع الصحابة . 60

واتلابعي ومن بعدهم، للحافظ أيب القاسم هبة اهلل بن السن بن منصور الطربي 
الاللاكيئ )ت: 8)4ه(، حتقيق: حممد عبد السالم شاهن، طبعة دار الكتب العلمية 

- بريوت، الطبعة األوىل، 423)  ـه- 2002م. 
شــعب اإليمان، للحافظ اإلمام أيب بكر حممد بن الســن اليهيق )ت:458ه(، . 61

حتقيق: حممد السعيد بن بسيوىن زغلول، طبعة دار الكتب العليم - بريوت، الطبعة 
األوىل، 0)4) ـه- 990)م.

َم ، لإلمام املحدث أيب عيىس حممد بن عيىس . 62
َّ
ْيِه َوَســل

َ
شــمائل انلب َصلَّ اهلُل َعل

الرتمــذي )ت:279ه(، حتقيق: ماهر ياســن فحل، طبعة دار الغرب اإلســاليم، 
الطبعة األوىل 2000م. 

صحيح ابن حبان )اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان(، للحافظ أيب حاتم حممد . 63
ابن حبان البســيت )ت:354ه(ـ برتتيب األمري عالء ادلين يلع بن بلبان الفاريس 
)ت:739ه(، حتقيق: شــعيب األرناؤوط- طبعة مؤسســة الرسالة، الطبعة األوىل، 

408)ه- 988)م.
صحيح الخاري، لإلمام أىب عبد اهلل حممد بن إسماعيل الخاري )ت:256ه(، حتقيق: . 64

د. مصطىف ديب الغا، دار ابن كثري- دمشق، الطبعة اثلاثلة، 407) ـه- 987) م.  
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صحيح مســلم، لإلمام الافظ أيب السن مسلم بن الجاج القشريي انليسابوري . 65
)ت:)26ه(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الايق، طبعة دار إحياء الكتب العربية، 8)9)م.

الضوء الالمع ألهل القرن اتلاســع، لإلمام حممد بن عبد الرحن الســخاوي )ت: . 66
902ه(، عين به حممد مجال القاسيم، الطبعة األوىل، 992)م، طبعة مصورة عن نرشة 

القاسيم سنة )3)3)ه( دار اجليل ، لنان.
طبقات ابن ســعد، لإلمام الافظ حممد بن سعد بن منيع )ت:230ه(، دار صادر - . 67

بريوت، دون تاريخ طبع.
طبقات احلفــاظ لإلمام احلافظ عبد الرحن بن أيب بكر الســيويط )ت:911ه(، . 68

حتقيق: يلع حممد يلع، ط مكتبة وهبة ومطبعة االســتقالل الكربى، الطبعة األوىل 
393)ه- 973)م.

طبقات الشــافعية الكربى، لإلمام تاج ادلين أيب نرص عبد الوهاب بن يلع السبيك . 69
)ت )77ه(، حتقيق: حممود حممد الطنايح، وعبد الفتاح حممد اللو، طبعة عيىس 

الايب الليب- القاهرة، 383) ـه- 964)م.
طبقات القراء، لإلمام شــمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أحد بن عثمان اذلهيب . 70

)ت: 748ه(، حتقيق ادلكتور أحد خان، مركز امللك فيصل للبحوث وادلراســات 
اإلسالمية، الطبعة األوىل، 8)4) ـه- 997)م .

طبقات املفرسين، للحافظ شمس ادلين حممد بن يلع ادلاودي )ت:945ه(، حتقيق: . 71
يلع حممد عمر- مطبعة االستقالل، الطبعة األوىل، 392)ه. 

ظاهرة املنامات يف كتب القراءات وتراجم الُقرَّاء، للســتاذ ادلكتور عمر يوســف . 72
حدان، حبث منشــور بمجلة معهد اإلمام الشاطيب، اململكة العربية السعودية – 

جدة، العدد الرابع، ذو الجة 428) ـه.
ظفــر الواهل بمظفر وآهل، تألف عبد اهلل حممد بن عمر امليك اآلصيف الغخاين، طبع . 73

يف مدينة لدن املحروسة بمطبعة بريل سنة 9)9)م.
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العقــد اثلمي يف تاريــخ الل األمي، لإلمام تيق ادلين حممد بن أحد الســيين . 74
الفايس امليك )ت:832ه(، حتقيق: حممد حامد الفيق، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة 

اثلانية، 406) ـه - 986)م.
عمدة القاري رشح صحيح الخــاري، لإلمام العالمة بدر ادلين أيب حممد حممود . 75

ابن أحد العيين )ت:855ه(، طبعة شكــة مكتبة ومطبعة مصطىف الايب الليب 
وأوالده بمرص، الطبعة األوىل، 392) ـه - 972)م.

عون املعبود رشح ســن أيب داود، للعالمة أيب الطيب حممد شــمس الق العظيم . 76
أبادي )ت: 273)ه(، حتقيق: عبد الرحــن حممد عثمان- طبعة مكتبة ابن تيمية، 

الطبعة اثلاثلة، 407) ـه- 987)م. 
اغيــة انلهاية يف طبقــات القــرَّاء، للحافظ أيب اخلري حممد بــن حممد بن اجلزري . 77

)ت:833ه(، ُعين بنرشه:  ج. برجســرتارس، دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة 
اثلاثلة، سنة 402) ـه- 982)م.

فتــح الاري رشح صحيح الخــاري، لإلمام أحد بن يلع بن حجر العســقالين . 78
)ت:852ه(، طبعة دار املعرفة - بريوت، 379)ه.

 الفتــح الربــاين لرتيب مســند اإلمام أحد بن حنبل الشــيباين، للشــيخ أحد. 79
عبد الرحن النا، طبعة دار الشهاب، القاهرة.

فضائل القرآن، لإلمام الافظ إســماعيل بن عمر بن كثري القريش ادلمشــيق أبو . 80
الفداء، حتقيق: أبو إســحاق الويين األثري، الطبعــة األوىل 6)4) ـه، مكتبة ابن 

تيمية - القاهرة ، دون تاريخ.
فيض القدير رشح اجلامع الصغر، لإلمام العالمة عبد الرؤوف املناوي )ت:)03)ه(، . 81

مكتبة نزار مصطىف الاز، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل، 8)4) ـه- 998)م.
كشــف الظنون عن أســام الكتب والفنــون، للعالمة مصطــىف بن عبد اهلل . 82

القسطنطيين الشهري حبايج خليفة )ت 067)ه(، طبعة دار الكتب العلمية -بريوت 
3)4)ه- 992)م. 
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الكفايــة يف علــم الرواية، لإلمام الافــظ املحدث أيب بكر أحــد بن يلع بن . 83
 ثابت املعروف باخلطيب الغــدادي )ت:463ه(، تقديم حممد الافظ، ومراجعة

عبد الليم حممد، الطبعة األوىل، دار الكتب الديثة. 
كن العمال يف ســن األقــوال واألفعال، للعالمة عالء ادليــن املتيق اهلندي )ت: . 84

975ه(، طبعة مكتبة الرتاث اإلســاليم واملطبعة العربية-حلب، حتقيق: حســن 
رزوق والشيخ صفوة السقا، الطبعة األوىل، 390)ه-970)م.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم )ت: 807ه(، . 85
طبعة دار الريان للرتاث- القاهرة، ودار الكتاب العريب - بريوت، 407)ه- 987)م.

مــرآة اجلنان وعربة ايلقظــان يف معرفة ما يعترب من حــوادث الزمان، لإلمام أيب . 86
حممد عبد اهلل بن أسعد بن يلع بن سليمان الافيع )ت:768ه(، طبعة دار الكتاب 

اإلساليم، دار الفاروق الديثة، الطبعة اثلانية، 3)4)ه- 993)م. 
املراســيل، لإلمام الافظ داود بن ســليمان بن أشــعث السجستاين )ت:275ه(، . 87

مراجعة د. يوسف عبد الرحن املرعشيل، طبعة دار املعرفة-بريوت، الطبعة األوىل، 
406) ـه- 986)م. 

مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، أليب العال حممد عبد الرحن بن عبد الرحيم . 88
املباركفــوري)ت:4)4)ه(،  إدارة الحــوث العلمية وادلعــوة واإلفتاء - اجلامعة 

السلفية - بنارس اهلند، الطبعة اثلاثلة، 404)ه-984)م.
املستدرك ىلع الصحيحي، لإلمام ابن عبد اهلل الاكم انليسابوري )ت:405ه(، . 89

وبذيله اتللخيص للحافظ اذلهيب )ت 748ه(، بإشاف عبد الرحن املرعشــيل، 
طبعة دار املعرفة، بريوت. 406) ـه.

مسند أيب يعل املوصيل، لإلمام أحد بن يلع بن املثىن، أبو يعىل املوصيل )ت:307ه(، . 90
حتقيق: حســن سليم أســد، طبعة دار املأمون للرتاث- دمشــق، الطبعة اثلانية، 

0)4) ـه- 989)م. 
املسند، لإلمام شيخ اإلسالم أحد بن حممد بن حنبل الشيباين )ت:)24ه(، املكتب . 91

اإلساليم، الطبعة اخلامسة، 405)ه- 985)م.
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مصادر الفكر اإلسالم يف ايلمن، تألف األستاذ الحاثة عبد اهلل حممد البيش، . 92
املجمع اثلقايف - أبوظيب، 2004م.

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، لإلمام أحد بن أيب بكر الوصريي )ت:840ه(، . 93
حتقيق: موىس حممد يلع، ود. عزت يلع، طبعة مطبعة حسان، القاهرة، 983)م. 

املصنف يف األحاديث والثار، للحافــظ املحدث اإلمام عبد اهلل بن حممد بن أيب . 94
شيبة )ت:235ه(، حتقيق: عبد اخلالق األفغاين- طبعة حيدر آباد، ادلكن- اهلند. 

املصنف، لإلمام أيب بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين )ت:211ه(، حتقيق: حبيب . 95
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