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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :
ردمد1658 - 774x :
سعر المجلة )20( :عشرون ً
ريال سعوديًا أو ما يعادله

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

قيمة االشرتاك:

حي الروايب -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة 00966148493009 :حتويلة115 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@wahyain-mejellah :

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

 -خارج اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات ( 12دوالر ًا أمريكي ًا) لعددين يف السنة ،وال تشمل قيمة الشحن.
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تعبأ استامرة االشرتاك من موقع وقف تعظيم الوحيني  -املجلة املحكمة.

َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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املطهرة ،وبيان هدايتِهام ،وحتقيق
والسنة النبو ّية
ّ
مؤسسة وقف َّية تقوم عىل خدمة القرآن الكريم ّ
ّ
ِ
ِ
غاياتام ،وتفعيل مقاصدمها.
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مرشوع تعظيم القرآن الكريم».

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

مؤسسة وقف ّية باسم« :وقف تعظيم الوحيني».
ويف عام 1436هـ ،تم تطوير املركز واستقالله ،ليكون ّ
والسنة النّبو ّية ودراساهتام حملي ًا وعاملي ًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ّ
والسنة النّبو ّية يف املجتمع واأل ّمة ،بتفعيل مقاصدمها وغاياهتام وبيان هدايتهام.
تعظيم القرآن الكريم ّ
ِ
ِ
ُ
حقوقهام.
وبيان
الشيفة،
إبراز
والسنّة النّبو ّية ّ
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ّ

الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نب ّيه  ،وتفنيدُ الشبهات عنهام.
-2
ُ

املتخصصة يف الدّ راسات القرآن ّية واحلديث ّية
 -3االرتقاء بالدِّ راسات البحث ّية والدّ ورات التّدريب ّية
ِّ

وما يتعلق هبام.
4

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام ورقي ًا
جم ّلة دور ّية علم ّية حمكّمة ،تُعنى بنرش بحوث الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
الو ْح َي ْ ِ
ي.
وإلكرتوني ًا ،ألساتذة اجلامعات ،وأهل االختصاص ،والباحثني املهتمني بعلوم َ
الو ْح َي ْ ِ
ي الرشيفني وتعظيمهام.
أن تكون املجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق
حتكيم البحوث العلم َّية اجلا َّدة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
هبام.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -1نرش البحوث العلم َّية
ّ
املتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -2إثراء املجالت العلم َّية يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

ُ
شحذ ِهم الباحثني للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنرش بحوثهم.
-3
 -4العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلم َّية.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -5التمهيد ملشاريع علم َّية موسوع َّية مبتكَرة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

الصلة بعمل الوقف وأهدافه.
 -6دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلم َّية اجلا َّدة ذات ِّ
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء
)الـمـغــرب(

�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ القراءات وعلومها بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري بجامعة �صكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
)تركيـا(

�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

)الأردن(

خبري اجلودة والتخطيط واالعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ االت�صال والإعالم امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبام؛ ما يأيت:
 -1تَقبل املج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

رسي من أهل االختصاص.
 -2ختضع البحوث املقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

حمكمي  -عىل األقل  -يكون قرارمها ُملزم ًا ،ويف حال تعارض حكمهام ُيكّم
ُ -3تكَّم البحوث من
َ
البحث من حمكِّم ثالث ويكون قراره مرجح ًا.

ُ -4ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس حترير املج َّلة.
 -5يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

 -6إذا تم حتكيم البحث و َقبوله للنرش ال حيق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.
 -7ال تُعاد البحوث إىل أصحاهبا وال تُسرتد ،سواء أنرشت أم مل تنرش.
 -8حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمج َّلة.

 -9تُرتَّب البحوث يف املج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة هلا بقيمة البحث.

خاصة ببحثه.
زود الباحث بنسختني ورق ّيتني من املجلة املنشور فيها بحثه ،وعرش مستالّت ّ
ُ -10ي َّ
ُعب عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.
 -11املواد املنشورة يف املج َّلة ت ِّ

ُ -12يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطي ًا بصيغة (ّ )pdf
بأن بحثه مل ُيس َبق نرشه ،أو مقدم ًا للنرش يف جهة أخرى ،أو
مست ً
ال من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :املاجستري أو الدكتوراه) ،أوغريمها .و ُيرسل
عىل بريد املج َّلة االلكرتوين.

ُ -13يقدِّ م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل عىل
بريد املج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word
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والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبام.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
ختصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غريه عنوان ًا ومضمون ًا.
 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة املنهج.
ُ -4يراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

 -5أالَّ ّ
يقل عدد صفحات البحث عن )20( :صفحة؛ وال يزيد عن )40( :صفحة؛ مقاس،)A4( :
الضورة.
شاملة مللخص البحث ،ومراجعه .وهليئة حترير املج َّلة االستثناء عند َّ

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

عددها )4( :كلامت.

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

تتضمن خامتة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عنارص واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث باملواصفات الفن َّية اآلتية:

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

مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غري ُم ْس َو ّد.

مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا.

مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا.
9

سو ِّد ،وتوضع أرقام احلوايش بني قوسني؛ هكذا:
السفل ّية )12( :غري ُم َ
مقاس خط احلوايش ُ

( ،)1ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستق ّلة.

مزهرين؛ بربنامج مصحف املدينة النبو َّية للنّرش احلاسويب
تكتب اآليات القرآن َّية بني قوسني ّ
بمقاس خطُ )14( :م ْس َو َّد ًا ،وتوثق اآليات يف السطر نفسه بحجم )14( :هكذا:

[سورة البقرة.]30 :

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بني قوسني؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة.

مسو َّد ًا ،،اسم املؤلف أو اسم الشهرة،
التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا( :اسم الكتاب َ
ويوضع اجلزء والصفحة ،مثل :الوجوه والنظائر ،للعسكري( ،ص )٢١٢أو (.)٤١٥/١

التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة ،هكذا( :اسم الكتاب مسو َّد ًا ،اسم املؤلف،
اسم املحقق إن وجد ،ثم دار النرش مثال :الرياض :دار السالم ،ط1425 ،4هـ2005 -م).
وترتب املصادر ترتيب ًا هجائي ًا بحسب عناوين الكتب.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وغريها.

يقدِّ م الباحث نسختني من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:
 نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)wordمصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل عىل بريد املج َّلة اإللكرتوين:
 ونسخة أخرىَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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P
املوضـــــــــوع
مقدمة التحرير
نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه:
«تاريخ األدب العريب».

أ.د .خلف بن محود الشغديل

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري

(دراسة وصفية مقارنة).

د .أمحد بن عبد اهلل سليامين.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة.
د .أجمد بن حممد زيدان.

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم

أ.د .عادل بن عيل الشدي.

ما علقه البخاري بصيغة التمريض عن ابن عباس 

من مرويات ابن أيب طلحة.
د .أمني بن عائش املزيني.

الس ِ
تاين (ت275 :هـ)
ج ْس ّ
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
(دراســـة إحصائية نقدية).

د .زياد بن حممد منصور.

الصفحة
15
21

65
137
201

245

297
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13
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احلمد هلل ويل املؤمنني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،وعىل من اهتدى هبديه وأخذ

بحكمته إىل يوم الدين .وبعد:

فتعظيم الوحيني الكريمني هو تعظيم هلل تعاىل ،ألن مصدرمها منه سبحانه وتعاىل الذي أكرم البرشية

بذلك لتحيى حياة طيبة يف الدارين ،وكذلك هو تعظيم لسيد املرسلني رسول اهلل  ،فالذي
أوحى هو اهلل تعاىل ،والذي ُأوحي إليه هو رسوله ومصطفاه .
ومن أعظم معامل تعظيم الوحيني هو االنتصار للقرآن الكريم ،وذلك باملحافظة عىل القرآن الكريم

بكل املعاين التي تنضوي حتت لواء الدفاع عنه ،وصيانته من عبث الشبهات وكيد التحريفات بكل
الوسائل والدالئل النقلية والعقلية.

وهو جدير بذلك وحقيق به ملا يف ذلك من االرتقاء باألمة ،إذ بتحقيق مقاصده يسمو اإلنسان،

وتستقر األوطان ،وترتقي العلوم ،وتزدان الفهوم ،وتزول اهلموم ،وبتالوته تطمئن القلوب ،وبحكمه
تنكشف الكروب ،وهبديه تنور الدروب ،وبأحكامه تندثر احلروب.

وهكذا فإن فوائده وفضائله ال حتىص ،وخصائصه وحماسنه ال حترص ،وكلام حتقق االنتصار حتقق

التعظيم ،وكلام تغافلنا عن االنتصار حرمنا من ذلك االزدهار.

الذب عام نسب إىل
واالنتصار للقرآن الكريم يتضمن االنتصار للسنة النبوية الرشيفة ملا فيه من
ِّ

رسول اهلل  من االفرتاء.

بش اهلل تعاىل الذين يعملون يف ميدان االنتصار للقرآن الكريم بالنرص والثبات كام يف قوله
وقد َّ

تعاىل ﱣﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱢ[سورة حممد ]7 :ألن االنتصار للقرآن
الكريم هو انتصار هلل تعاىل فهو كالمه تكلم به ،وأكرم البرشية يف ِحكمه وأحكامه.
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بش سبحانه وتعاىل أيض ًا الذين ينرصون رسول اهلل بالفوز والفالح والنجاح كام
كام َّ

يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

والذب
ﲏﲐ ﱢ [سورة األعراف ]157 :ونرصته  يف حياته ومماته ،ويف طاعته
ِّ
عنه.
ومن أساسيات االنتصار :ر ّد املطاعن والشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة،

وذلك بتفنيد املطاعن ودحض الشبهات التي يرددها املحرومون من هذا اخلري العظيم.

ولقد ازدانت املكتبة اإلسالمية بمسرية حضارية راقية من القرن األول اهلجري إىل القرن اخلامس

عرش ،فاهتم العلامء بموضوع االنتصار للقرآن الكريم يف مجيع أنواعه ،وانترشت مؤلفاهتم ،تلك املؤلفات
التي حفظت خمطوطاهتا يف أنحاء العامل ،وانترشت مطبوعاهتا يف املكتبات العامة واخلاصة ،وفقد منها مجلة

كبرية باحلوادث التي أصابتها.

من أجل ذلك انربى الوقف لتأليف« :موسوعة أسامء مؤلفات االنتصار للقرآن الكريم» .وهيدف

هذا العمل البيبلوغرايف إىل ما ييل:

 -1إعداد موسوعة تربز نشاط التأليف يف كتب االنتصار للقرآن الكريم.
 -2رفد الباحثني بعناوين األبحاث التي كتبت حول االنتصار للقرآن الكريم.
 -3التعرف عىل سمو املستوى احلضاري لألمة يف تعظيم القرآن الكريم.
 -4معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر عىل املتقدم.
 -5الوقوف عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املوضوع.
 -6معرفة تطور هذا العلم.
وهلذه املجلة عناية بموضوعات االنتصار للقرآن الكريم ،ومن بحوث االنتصار يف هذا العدد

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

 -2نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

لفضيلة الدكتور خلف بن محود الشغديل.

وبمناسبة وفاة أخينا وفقيدنا فضيلة أ.د /سعود بن عيد الصاعدي  - -عضو هيئة حترير

جملة تعظيم الوحيني وأستاذ احلديث الرشيف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،فإن أرسة هيئة حترير

املجلة تنعي الفقيد بنفوس راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،وتدعو اهلل تعاىل أن يغفر له ويسكنه فسيح

جناته ،ويسبغ عليه شآبيب رمحاته.

فقد صنف الفقيد  - -الكتب املفيدة التي تنطق بدقة حتقيقه ،وسعة استقرائه وا ِّطالعه ،كام

متيزت دروسه بالفوائد واالستنباط والعمق والدقة وقوة اللغة العربية ،وال غرابة فإنه شاعر مشهود له

بذلك .وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ويطيب يل يف اخلتام أن أقدم الشكر اجلزيل والعرفان اجلميل جلميع أعضاء هيئة التحرير عىل

جهودهم املباركة ال سيام املرشف العام عىل الوقف :فضيلة األستاذ الدكتور عامد بن زهري حافظ الذي
أثروا هذا العدد.
يتابع املجلة متابعة حثيثة لالرتقاء هبا ،والشكر موصول إىل الباحثني الذين َ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

								

								

								

					
رئيس حترير املجلة

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

نقد مقالة

املستشرق األملاني كارل بروكلمان يف (القراءات)

يف كتابه« :تاريخ األدب العربي»
«بحث افتتاح العدد»

HHأ .د .خلف بن محود الشغديل
أستاذ القراءات وعلوم القرآن بجامعة حائل
حائل-اململكة العربية السعودية
k.alshghdaly@uoh.edu.sa
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

موضوع البحث:

يتناول هذا البحث رؤية املسترشق األملاين «كارل بروكلامن» عن مجع القرآن ونسخه والقراءات

القرآنية.

هدف البحث:

عرض ونقد رؤية املسترشق األملاين «كارل بروكلامن» جلمع القرآن الكريم ونسخه ،والقراءات

القرآنية.

مشكلة البحث:

ما رؤية املسترشق «بروكلامن» جلمع القرآن الكريم ونسخه؟ وما رؤيته للقراءات القرآنية؟

نتائج البحث:

•اعتمد «بروكلامن» عىل مصادر غري متخصصة يف القراءات وعلوم القرآن ،ونقل دون حتقيق عن
مسترشقني مثله ،مما أوقعه يف عدة أخطاء علمية وتأرخيية.

•زعم بروكلامن أن خلو نص القرآن من الضبط والشكل ،واحتامل أوجه إعرابية خمتلفة ،هو سبب
ظهور القراءات ،واحلق أن ظهور اخلط العثامين بالنقط والضبط ،كان تابعا للروايات القرآنية.

يب بن
حرم قراءة غري السبعة ،كقراءة عبد اهلل بن مسعود ،و ُأ ّ
•أخطأ بروكلامن يف زعمه أن ابن جماهد ّ
كعب وعيل بن أيب طالب ، ،عىل حني أن مجيع القراءات املتواترة تعود رواياهتا إىل هؤالء
الصحابة الثالثة األجالء.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

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

F
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده

اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا

عبده ورسوله ،قال تعاىل:

ﱣﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱢ[سورة آل عمران:

ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
 .]102وقال    :
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱢ [سورة

النساء .]1:وقال :ﱣﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱢ [سورة األحزاب ،]70 :أما
بعد:

فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل ،وخري اهلدي هدي حممد  ،ورش األمور

حمدثاهتا ،وكل بدعة ضاللة.

لقد ذكر املسترشق كارل بروكلامن مقالة يف كتابه تاريخ األدب العريب عن القراءات القرآنية،

واعتمد فيها عىل العديد من املصادر اإلسالمية واألجنبية ،فكان شأنه كشأن أكثر املسترشقني يف االعتامد

عىل املصادر غري األصيلة يف العلم الذي تصدى له ،ومتابعة من سبقه من املسترشقني دون حتقيق وحترير،

مما أوقعه يف أخطاء جسيمة.

وهديف يف هذا البحث الوقوف عىل آراء أحد أعالم االسترشاق يف القراءات وموقفه منها ،والتعليق

والرد العلمي واملوضوعي عىل األخطاء.

أمهية البحث:

القرآن الكريم وعلومه األساس األول يف الدراسات اإلسالمية ،وكل ما يتصل هبذا املوضوع،

فإنه يكتسب أمهيته من أمهية هذا األساس يف حياة املسلمني .كام حظي القرآن الكريم وعلومه أمهية بالغة
لدى املسترشقني :دراسة ،وحتليال ،وترمجة ،ولقد وجه االسترشاق املغرض سهامه نحو القرآن الكريم

والقراءات ،بغية النيل من قداسته ،والتهوين من شأنه.
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والباحث يف هذه الورقات يتصدى لبعض هذه السهام ،التي أطلقها واحد من أهم املسترشقني يف

تاريخ احلركة االسترشاقية ،والذي ينسج عىل منوال شيوخه.

منهج البحث:

من مناهج البحث التي طبقها الباحث يف دراسته هذه ما ييل:

املنهج الوصفي:

وهو «استقصاء ينصب عىل ظاهرة من الظواهر كام هي قائمة يف احلارض ،بقصد تشخيصها ،وكشف

جوانبها ،وحتديد العالقات بني عنارصها أو بينها وبني ظواهر أخرى ،وهو ال يقف عند حدود وصف
الظاهرة ،وإنام يذهب إىل أبعد من ذلك فيحلل ويفرس ويقارن ويقيم بقصد الوصول إىل تقييامت ذات
معنى بقصد التبرص بتلك الظاهرة»(.)1

املنهج االستنباطي:

وهذا املنهج يتضمن املنهج الوصفي التشخييص ،أي حرص احلقائق العامة ،وتصنيفها ،وترتيبها ،ثم

االستنباط من ذلك»( ،)2فيدخل يف هذا استنباط احلجج واالستدالالت العقلية من النصوص والروايات
واألخبار.

الدراسات السابقة:
من الدراسات التي تناولت االسترشاق األملاين عامة ،واملسترشق األملاين «كارل بروكلامن» خاصة

ما ييل:

 -1شبهات املسترشق كارل بروكلامن حول اإلسالم من خالل كتابه «تاريخ الشعوب اإلسالمية»

عرض ودحض ،تأليف :مريس شعبان السويدي وآخرين ،وهي رسائل جامعية ،رسالة ماجستري ،جامعة
األزهر ،مرص.

((( مقدمة يف منهج البحث العلمي ،د .رحيم العزاوي ص ،97ط ،1األردن :دار دجلة1429 ،هـ2008 ،م.
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((( قواعد أساسية يف البحث العلمي ،سعيد إسامعيل صيني ،ص 71بترصف.

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

 -2إشكالية الوعي التارخيي يف مقاربات املسترشقني لألدب العريب ،كارل بروكلامن أنموذجا،

الدكتور /خالد بن عايش احلايف ،أستاذ األدب العريب املساعد ،بقسم اللغة العربية وآداهبا ،بكلية اآلداب

بجامعة امللك سعود ،املجلد اخلامس ،العدد الثالثون ،حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات،
باإلسكندرية.

 -3الكثري من املقاالت والردود عىل مواقع الشبكة العنكبوتية العاملية (اإلنرتنت)(.)1
ومع هذا الزخم من الكتابات إال أن الباحث يرى أن مناقشة املسترشق بروكلامن فيام كتبه عن

القراءات القرآنية خاصة من خالل كتابه تاريخ األدب العريب؛ حيتاج إىل حتليل أعمق ،ومناقشة أكثر
منطقية ،وردود تأصيلية ،ال سيام من أهل التخصص يف التفسري وعلوم القرآن والقراءات.

خطة البحث:

يشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة ،بياهنا عىل النحو اآليت:

املبحث األول :ترمجة كارل بروكلامن ومصادره يف مقالته عن القراءات ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ترمجة كارل بروكلامن.

املطلب الثاين :مصادر بروكلامن يف مقالته عن القراءات.

املبحث الثاين :قول املسترشق بروكلامن يف القراءات والرد عليه ،وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :قول بروكلامن يف مجع القرآن الكريم.

املطلب الثاين :قول بروكلامن يف سبب اختالف القراءات.

املطلب الثالث :قول بروكلامن يف حتديد القراءات السبعة.
املطلب الرابع :قول بروكلامن يف القراءات الشاذة.

املطلب اخلامس :قول بروكلامن يف حماكمة من قرأ بالشواذ.

((( ترمجة لعبارة  .web wide worldوهي ما يُترص يف عناوين املواقع بـ  .wwwالباحث.
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املبحث األول :ترمجة كارل بروكلامن ومصادره
يف مقالته عن القراءات
املطلب األول :ترمجة كارل بروكلامن(:)1
كارل بروكلامن (1956-1868م) :.Brokelmmann, C
ولد يف روستوك ،وخترج باللغات السامية عىل أعالم املسترشقني ،ومنهم نولدكه ،ونبغ فيها،

وطارت له شهرة يف فقه العربية وقراءاهتا قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة ،ويف التاريخ اإلسالمي

وتاريخ األدب العريب ،حتى ُعد إماما من أئمتها ،وعني أستاذا هلا يف جامعات :برسالو (-1893

1903م) ،وكونسربج (1909-1903م) ،وهاله (1920-1909م) ،وبرلني ( )1921-1920وعاد
إىل برسالو ( ،)1937-1921ومديرا (1932م) ،ويف هاله (1947-1937م) ،وانتخب عضوا يف

جمامع برلني وليبزيج ،وبودابشت ،وبون ودمشق ومجعيات آسيوية كثرية ،ومن أشهر مصنفاته :العالقة

بني كتاب الكامل يف التاريخ البن األثري وبني كتاب أخبار الرسل وامللوك للطربي (رسالة دكتوراه،
سرتاسبورج  ،)1890وتراجم من روى عنهم حممد بن إسحاق للمغازي (ليدن 1890م) ،وديوان

لبيد مرتمجا عن طبعة فيينا ومزودا باحلوايش ،وكتاب تلقيح فهوم أهل األثر البن اجلوزي ،وهي رسالة
األستاذية (ليدن 1892م-برسالو 1893م) وتاريخ اآلداب العربية ...وقد عرض يف هذا التاريخ
اجلسيم النفيس تراجم العلامء واألدباء يف العصور اإلسالمية مجعاء ،وذ ّيل كل ترمجة بمصادرها ووصف

الكتب وميزاهتا وتاريخ طبعها ومكاهنا يف الرشق والغرب ،وأحىص املخطوطات يف مكتبات أوروبا،

فجاء نموذجا يف ترتيبه وسعته ودقته»(.)2

«وتويف هذا املسترشق األملاين يف السادس من مايو عام .)3(»1956

((( انظر ترمجته يف :املوسوعة العربية امليرسة ،عيل موال  ،125/2ط ،1لبنان صيدا :املكتبة العرصية1431 ،هـ2010 ،م .وانظر :املوسوعة
العربية العاملية ،713/1 ،ط ،2الرياض :مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع1419 ،هـ1999 ،م.
((( املسترشقون ،نجيب العقيقي .778 ،777/2

28

((( موسوعة املسترشقني ،د .عبد الرمحن بدوي ص ،98ط ،3بريوت :دار العلم للماليني1993 ،م.

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

مؤلفات بروكلامن:

«اشتهر بروكلامن بجم نشاطه وغزارة إنتاجه الذي اتصف باملوضوعية والعمق والشمول واجلدة،

مما جعله مرجعا للمصنفني يف التاريخ اإلسالمي واألدب العريب ،إذ قل منهم من مل يستند إليه أو يتوكأ
عليه يف مصنفاته»( )1ومن أشهرها:

 -1عالقة كتاب الكامل البن األثري بتاريخ الطربي ،ألفه كرسالة دكتوراه كام مر ،وهو أول باكورته

العلمية.

 -2تاريخ األدب العريب :وهو كتابه الرئييس واألهم ،ومرجع أسايس إىل يومنا هذا يف كل ما يتعلق

باملخطوطات العربية وأماكن وجودها ،وال غنى عنه ألي باحث يف جمال املخطوطات واألعالم يف مخسة

أجزاء.

 -3ديوان لبيد بن ربيعة ،حتقيق وترمجة ودراسة.
 -4طبقات ابن سعد :دراسة وحتقيق ونقد اجلزء الثامن.
 -5فهرست املخطوطات العربية والفارسية والقبطية والرتكية والرسيانية واحلبشية
املحفوظة يف هامبورج.
 -6تاريخ الشعوب اإلسالمية :مل يقترص فيه بروكلامن عىل التاريخ العريب بل تناول تاريخ كل

الدول اإلسالمية حتى العرص احلديث ،ووضع يف آخر الكتاب دليال زمنيا يضم حوايل ( )400تاريخ،

تعد أهم معامل الطريق يف التاريخ اإلسالمي ،طبع عام 1939م.

 -7كتب «كارل بروكلامن يف الطبعة الثانية من دائرة املعارف تسع مواد متنوعة ،وزعم تأثري اإلسالم

بالنرصانية ،وكتب عن الرشك كتابة مشوشة مليئة باألخطاء»(.)2

((( املسترشقون للعقيقي .778/2

((( موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن بدوي ص 98وما بعدها .املسترشقون للعقيقي  778/2وما بعدها .مفرتيات وأخطاء دائرة املعارف
اإلسالمية االسترشاقية ،أ.د خالد القاسم ،113/1 ،ط ،1الرياض :دار الصميعي للنرش 2010-1431م.
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املطلب الثاين :مصادر بروكلامن يف مقالته عن القراءات:

اعتمد املسترشق كارل بروكلامن يف مقالته عىل مصادر عدة ،وهي:

أوال :املصادر العربية:

 -1غاية النهاية يف طبقات القراء ،البن اجلوزي( ،)1وهو تراجم للقراء ،نرشه «برجشرتارس»(.)2
( )G.Bergstrasserو «برتسل»( )O.pretzl( )3يف املكتبة اإلسالمية ( ).Bibl. Islرقم ( ،)8ليبزج
1936-1933م.

 -2تلبيس إبليس ،البن اجلوزي .121-119
 -3إحياء علوم الدين ،للغزايل( ،468/3 )4سطر  23وما بعده.

ثاني ًا :املصادر الغربية:

, ihre literarischenعلم القراءة 1-Pretzl, Die Wissenschaft der Koranlesung
) , Islca V1, 1-47, 230-4.(5أصول Quellen und ihre Aussprachegrundlagen

)2-G. Bergstrasser, Gesck. des Qor'ans 111 205 ff.(6
((( عبد الرمحن بن عيل بن حممد اإلمام احلافظ أبو الفرج بن اجلوزي البكري شيخ العراق وإمام اآلفاق ،تال بالعرش عىل أيب بكر حممد بن
احلسني املزرقي ،تويف سنة سبع وتسعني ومخسامئة .غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف ،375/1
طبعة برجشرتارس ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،دت.
((( برجشرتارس مسترشق أملانى ،ولد 1886م وتوىف 1933م ،برز ىف نحو العربية واللغات السامية بعامة ،وعنى بدراسة اللهجات العربية
وبقراءات القرآن الكريم.موسوعة املسترشقني صـ.85

((( أو بريتسل ( ،O ,Pretzl ،)1941-1893مسترشق أملاين خترج من ميونيخ ،طوف بكثري من بالد العرب ،حيث تعلم هلجاهتا ودرس
طباع أهلها ،وعثر عىل خمطوطات نادرة فيهاُ ،عني أستاذا للغات السامية يف جامعة ميونيخ ،من آثاره :توىل بعد املسترشق برجشرتارس
مهمة مجع املصادر اخلاصة بالقرآن الكريم وعلومه وضبط قراءاته لنرشها ،فبادر إىل تصوير تلك املصادر واملصاحف القديمة تصويرا
شمسيا ...ثم تدوين كل آية يف لوح خاص حيوي متنوع الرسم يف خمتلف املصاحف ،مع بيان قراءاهتا ومتعدد تفسرياهتا ،وانجلت هذه
املهمة عن كتاب التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداين ،وله غري ذلك كثري .املسترشقون للعقيقي .759/2
((( حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،أبو حامد ،إمام الفقهاء ورباين األمة باالتفاق ،وجمتهد زمانه وعني وقته وأوانه.تويف يوم االثنني رابع
عرش مجادى اآلخرة سنة مخس ومخسامئة .تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد  ،27/21حتقيق :مصطفى
عطا ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ.
((( مؤلف باألملانية ،وترمجته :علوم القرآن الكريم ،مصادرها األدبية وقواعد النطق وأصوهلا.
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((( مؤلف باألملانية ،وترمجته :يف القرآن الكريم.

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

ويالحظ مما سبق أن املسترشق قد اعتمد يف مقالته عن هذا األصل العظيم ،وهو القرآن املجيد،

عىل مصادر غري أصيلة يف القراءات وعلوم القرآن ،بل هي كتب تراجم ،ووعظ وتربية ،وجعلها األساس

ملقالته.

وغفل وأعرض عن املصادر واملراجع األصيلة يف علم القراءات وعلوم القرآن ،ككتاب :السبعة

البن جماهد( )1والتيسري يف القراءات السبع لإلمام أيب عمرو الداين( ،)2والنرش يف القراءات العرش لإلمام
ابن اجلزري ،وعلوم القرآن للزركيش( )3وعلوم القرآن للسيوطي( ،)4وغريها من املصادر األصيلة عند

أهل العلم.

وأما مصادره الغربية ،فيالحظ أنه تابع من سبقه من املسترشقني أو من عارصه ،فوقع فيام وقعوا فيه

من اخللط ،وكان الواجب عليه أن يتحرر من التبعية والتقليد ،وأن حيقق املوضوع ،وذلك بالرجوع إىل
املصادر األصلية ،وسيتبني ذلك فيام يأيت من خالل نقد الباحث ملقالة املسترشق.

((( أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي احلافظ األستاذ ،أبو بكر بن جماهد البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة ،ولد سنة
245هـ ،ببغداد ،وتويف سنة 324هـ .غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري .140/1
((( عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر ،أبو عمرو الداين ،األموي موالهم ،القرطبي املعروف يف زمانه بابن الصرييف ،اإلمام العالمة
احلافظ ،أستاذ األستاذين وشيخ مشايخ املقرئني ،ولد سنة إحدى وسبعني وثالثامئة ...تويف بدانية( ،وهي مدينة باألندلس من أعامل
بلنسية عىل ضفة =البحر رشقا) ،يوم االثنني منتصف شوال سنة أربع وأربعامئة ،ودفن من يومه بعد العرص ،ومشى صاحب دانية
أمام نعشه ،وشيعه خلق عظيم .غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف ،طبعة املسترشق برجشرتارس،
القاهرة :مكتبة ابن تيمية1351 ،هـ .وانظر :معجم البلدان ،ياقوت احلموي  ،434/2ط ،2بريوت :دار صادر1995 ،م.

((( حممد بن عبد اهلل بن هبادر ،الفقيه األصويل املفرس األديب الزركيش الشافعي ،ولد سنة 745هـ ،من مؤلفاته اخلادم عىل الرافعي
والروضة ،ورشح املنهاج ،ومجع اجلوامع ،ورشح البخاري ،والنكت عىل ابن الصالح ،وغريها ،وتويف سنة 794هـ .طبقات املفرسين،
املالكي ،حممد بن عيل بن أمحد  ،163/2دط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،دت.
((( جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،املتويف سنة 911هـ ،ومن مؤلفاته :لب اللباب يف حترير األنساب ،والعجاجة الزرنبية يف
الساللة الزينبية .طبقات النسابني ،بكر عبد اهلل أبو زيد ص ،159ط ،1الرياض :دار الرشد1407 ،هـ1987 ،م.
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املبحث الثاين :قول بروكلامن يف القراءات والرد عليه
وقع املسترشق بروكلامن يف أخطاء ومغالطات عند كالمه عن القرآن املجيد والقراءات يف كتابه

«تاريخ األدب العريب» ،سأذكرها وأتعقبها بالرد من خالل املطالب اآلتية:

املطلب األول :قول بروكلامن يف مجع القرآن الكريم:
قال يف بداية مقالته عن القراءات« :مجع عثامن املسلمني عىل نص قرآين موحد ،وهذا النص الذي مل

يكن كامال يف شكله ونقطه ،كان سببا يف إجياد اختالفات كثرية»(.)1

الرد عىل شبهة بروكلامن يف مجع القرآن الكريم:

أوال :املراد بجمع القرآن أحد معنيني :

املعنى األول :احلفظ ،وهذا املعنى هو الذي ورد يف قوله عز وجل يف خطابه لنبيه 

ﱣﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
ﭐ
ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱢ [سورة القيامة.]19 :16 :

املعنى الثاين :الكتابة والتدوين ،أي كتابة القرآن كله مفرق اآليات والسور ،أو مرتب اآليات

والسور يف صحائف جمتمعة تضم السور مجيعا(.)2

وقد اجتمع للقرآن الكريم ما مل جيتمع لغريه من الكتب السابقة ،فقد نُقل عن طريق املشافهة واحلفظ

والكتابة والتدوين ،وتُعدّ مسألة املشافهة واحلفظ -وهي أوىل مراحل اجلمع -من أعظم اخلصائص التي

رشفت هبا هذه األمة دون سائر األمم.

ففي عهد أمري املؤمنني عثامن بن عفان  اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية ،وامتد سلطاهنا،

واختلط العرب املسلمون بغريهم من األمم ،وتداخلت األلسن واللغات ،وك ُثر اللحن ،وأخذ كل

إقليم يلتف حول صحايب ليعلمه القرآن ،فكان من الطبيعي أن تتعدد القراءات وتتباعد اللهجات ويقع
((( تاريخ األدب العريب ،ط دار املعارف بمرص.2 ،1/4 ،
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((( انظر :مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان ص  ،119ط ،3القاهرة :مكتبة املعارف1421 ،هـ2000 ،م .وانظر أيضا :اإلتقان يف علوم
القرآن ،السيوطي 378/2 ،وما بعدها ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية ،ط ،1املدينة النبوية :جممع امللك فهد ،دت.

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

االختالف يف القرآن ،خاصة يف وجود مصاحف الصحابة املختلفة يف ترتيبها ورسمها ،وخيش بعض
الصحابة أن تتسع دائرة اخلالف.

فطلبوا من أمري املؤمنني عثامن  أن يوحد الناس عىل مصحف واحد ،قال حذيفة بن

اليامن لعثامن « : يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود
والنصارى»(.)1

فأدرك عثامن عظم األمر وقال للصحابة :اجتمعوا يا أصحاب حممد واكتبوا للناس إماما( ،)2فأرسل

إىل حفصة( )3أن أرسيل إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف ثم نردها إليك فأمر طائفة من الصحابة كزيد

بن ثابت ،وعبد اهلل بن الزبري( ،)4وسعيد بن العاص( )5فنسخوها يف املصاحف ،وقام عثامن بإرسال نسخ
منها إىل كل األمصار(.)6

واتفق الصحابة  عىل هذا العمل وعدوه من مفاخر عثامن وحسناته ،من ذلك قول اإلمام

عيل « ال تقولوا يف عثامن إال خريا فو اهلل ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال عىل مإل منا»(.)7

((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن ،183/6 ،حديث رقم .4987
((( املصاحف البن أيب داود ،مجع عثامن رمحة اهلل عليه القرآن ،95 ،حديث رقم .75 ،74

((( حفصة بنت عمر بن اخلطاب العدوية ،أم املؤمنني ،السرت الرفيع ،تزوجها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سنة ثالث من اهلجرة بعد
انقضاء عدهتا من خنيس بن حذافة السهمي ،قيل ولدت قبل البعثة بخمس سنني ،من مناقبها أهنا ملا طلقها رسول اهلل ،جاءه جربيل
فقال :راجع حفصة فإهنا صوامة قوامة ،وإهنا زوجتك يف اجلنة ،توفيت عام واحد وأربعني ،عام اجلامعة .سري أعالم النبالء للذهبي
 ،231 ،230 ،227/2حتقيق :مجاعة حمققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط ،ط ،3بريوت :الرسالة1405 ،هـ1985 ،م.
((( عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قيص بن كالب بن مرة القريش األسدي ،أول مولود يف اإلسالم بعد
اهلجرة ،فحنكه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بتمرة الكها يف فيه ،فكان ريق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أول يشء دخل جوفه،
وسامه عبد اهلل ،وكناه أبا بكر بجده أيب بكر الصديق وسامه باسمه ،قاله أبو عمر ...قتل رمحه اهلل سنة ثالث وسبعني للهجرة .أسد
الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري ،عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد ،241/3 ،حتقيق :عيل معوض ،عادل عبد املوجود ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ1994 ،م.

((( سعيد بن العاص بن سيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ،ولد عام اهلجرة .وتويف سعيد بن العاص سنة تسع ومخسني .أسد الغابة
البن األثري .481/2
((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن ،183/6 ،حديث رقم .4987

((( انظر :كتاب املصاحف ،ابن أيب داود ،عبد اهلل بن سليامن بن األشعث ص ،98حديث رقم  .77حتقيق :حممد بن عبده ،دط ،القاهرة:
الفاروق احلديثة1423 ،هـ2002 ،م.
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وكان غرض أمري املؤمنني عثامن  من هذا اجلمع هو توحيد األمة عىل القراءات الصحيحة

التي قرأها النبي عليه الصالة والسالم يف العرضة األخرية عىل جربيل عليه السالم ،وطرح ما سوى

ذلك.

قال العالمة الباقالين(« :)1وأن عثامن  مل يقصد قصد أيب بكر  يف مجع نفس القرآن
بني لوحني ،وإنام قصد مجعهم عىل القراءات الثابتة املعروضة عىل الرسول ،وإلغاء ما مل ِ
جير جمرى ذلك،
وأخذهم بمصحف عثامن ال تقديم فيه وال تأخري ،وال تأويل أثبت مع تنزيل ،ومنسوخ تالوته كتب

مع مثبت رسمه ،ومفروض قراءته وحفظه ،وتسليم ما يف أيدي الناس من ذلك ،ملا فيه من التخليط
والفساد ،وخشية دخول الشبهة عىل من يأيت من بعد ،وأنه مل ُيسقط شيئ ًا من القراءات الثابتة عن رسول

وح َظ َرها»(.)2
اهلل  وال منع منهاَ ،

ثانيا :قال املسترشق «كارل بروكلامن»« :مجع عثامن املسلمني عىل نص قرآين موحد» ،هذا غلط

كبري ،إذ إن أمري املؤمنني عثامن  مجع الناس عىل «رسم» وليس عىل نص ،وهو املشتهر بالرسم
ٌ
حمتمل للقراءات الصحيحة الثابتة عن النبي
العثامين ،وهذا الرسم أمجع عليه الصحابة  ،Mوهو

.

الصديق و َمن بعده  هلذا األمر العظيم زيدَ بن ثابت  ،Iفقد كان من
واختار اخللفا ُء
ُ

كتبة الوحي األثبات ،وقد عارص العرضة األخرية للقرآن الكريم ،فهو أعرف الناس بالكتاب وباملنسوخ.
و»ألن زيدا كان يكتب الوحي لرسول اهلل  فهو إمام يف الرسم ،وابن مسعود إمام يف

األداء ،ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة املصحف ومجع القرآن»(.)3

((( القايض الباقالين [338403هـ=1013-950م] حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر ،أبو بكر ،انتهت إليه رياسة األشاعرة ،ولد يف
البرصة ،وسكن بغداد وتويف هبا .األعالم للزركيل .176/6
((( االنتصار للقرآن ،الباقالين ،حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم  ،65/1حتقيق حممد عصام القضاة ،ط ،1بريوت :دار الفتح،
1422هـ2001 ،م.
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((( سري أعالم النبالء ،الذهبي.488/1 ،حتقيق :جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط ،ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة،
1405هـ1985 ،م.

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

ويف الصحيح عن أنس « : أن عثامن ،دعا زيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن الزبري ،وسعيد

بن العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف ،وقال عثامن للرهط القرشيني

الثالثة :إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من القرآن ،فاكتبوه بلسان قريش ،فإنام نزل بلساهنم ففعلوا

ذلك»(.)1

ويف الصحيح أيضا « :أن زيد بن ثابت األنصاري  وكان ممن يكتب الوحي قال :أرسل إيل

أبو بكر َ
مقتل أهل الياممة وعنده عمر ،فقال أبو بكر :إن عمر أتاين ،فقال :إن القتل قد استحر يوم الياممة
بالناس ،وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف املواطن ،فيذهب كثري من القرآن إال أن جتمعوه ،وإين ألرى

أن جتمع القرآن» ،قال أبو بكر :قلت لعمر« :كيف أفعل شيئا مل يفعله رسول اهلل  ؟» فقال
عمر :هو واهلل خري ،فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى رشح اهلل لذلك صدري ،ورأيت الذي رأى عمر،
قال زيد بن ثابت :وعمر عنده جالس ال يتكلم ،فقال أبو بكر :إنك رجل شاب عاقل ،وال نتهمك »،كنت
تكتب الوحي لرسول اهلل  ،« فتتبع القرآن فامجعه ،فواهلل لو كلفني نقل جبل من اجلبال ما

كان أثقل عيل مما أمرين به من مجع القرآن ،قلت« :كيف تفعالن شيئا مل يفعله النبي  ؟»
فقال أبو بكر :هو واهلل خري ،فلم أزل أراجعه حتى رشح اهلل صدري للذي رشح اهلل له صدر أيب بكر

وعمر ،فقمت فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واألكتاف ،والعسب وصدور الرجال ،حتى وجدت من

سورة التوبة آيتني مع خزيمة األنصاري مل أجدمها مع أحد غريه ،ﱣﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩﱢ [سورة

التوبة ،]128 :وكانت الصحف التي مجع فيها القرآن عند أيب بكر حتى توفاه اهلل ،ثم عند عمر حتى توفاه
اهلل ،ثم عند حفصة بنت عمر تابعه عثامن بن عمر»(.)2

((( صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب نزل القرآن بلسان قريش ،حديث رقم .4679

((( صحيح البخاري  -كتاب تفسري القرآن ،سورة البقرة  -باب قوله  :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ،...حديث رقم
.3506
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ويتضح مما سبق أن سبب ترشيح واختيار زيد بن ثابت  جلمع ورسم املصحف وكتابته؛

أنه من كتبة الوحي املوثوقني ،ثم إن اجلمع األخري يف عهد عثامن ُ أخرج منه الروايات التي مل

تثبت عن النبي  ،Hواقترص فيه عىل الثابت الذي يوافق الروايات الصحيحة ،و ُأبعد عنه ما
نُسخ.

املطلب الثاين :قول بروكلامن يف سبب اختالف القراءات:
قال بروكلامن« :وهذا النص الذي مل يكن كامال يف شكله ونقطه ،كان سببا يف إجياد اختالفات

كثرية ،ولذلك ظهرت عدة مدارس يف بعض مدن الدولة اإلسالمية ،وبخاصة يف مكة واملدينة والبرصة
والكوفة استمرت كل منها يف رواية طريقة للقراءة والنطق ،معتمدة يف ذلك عىل أحد الشيوخ ....ولقد

تبني عىل مر الزمن أن الدقة يف الرواية الشفوية ،التي كانت مرعية يف بادئ األمر ،ال يمكن اتباعها دائام
بسبب عدد من األشياء الصغرية التي وجب املحافظة عليها»(.)1

الرد عىل شبهة بروكلامن يف سبب اختالف القراءات:

نحا بروكلامن يف مسألة الرسم العثامين منحى شيوخ املسترشقني( )2من أمثال نولدكه( )3وجولدتسهري

()4

الذي قال :وترجع نشأة قسم كبري من هذه االختالفات إىل خصوصية اخلط العريب الذي يقدم هيكله

املرسوم مقادير صوتية خمتلفة ،تبعا الختالف النقاط املوضوعة فوق هذا اهليكل أو حتته ،وعدد تلك
النقاط ،بل كذلك يف حالة تساوي املقادير الصوتية ،يدعو اختالف احلركات الذي ال يوجد يف الكتابة

العربية األصلية ما حيدده إىل اختالف مواقع اإلعراب للكلمة ،وهبذا إىل اختالف داللتها ،وإذا فاختالف

املوحد القالب من احلروف الصامتة ،كانا
حتلية هيكل الرسم بالنقط ،واختالف احلركات يف املحصول ّ

((( تاريخ األدب العريب.2 ،1/ 4 ،

((( هكذا يلقبه جولد تسهري يف مذاهب التفسري اإلسالمي.

((( تيودور نولدكه شيخ املسترشقني األملان صاحب كتاب «تاريخ القرآن» املسترشقون لنجيب العقيقي .738/2
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((( أو جولد زهير ،ولد يف الثاين والعرشين من شهر يونيو سنة 1850م هبنغاريا ،وأرسته أرسة هيودية ذات مكانة وقدر كبري .املسترشقون
لنجيب العقيقي .906/3

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

مها السبب األول يف نشأة حركة اختالف القراءات يف نص مل يكن منقوطا أصال ،أو مل تتحر الدقة يف نقطه
أو حتريكه(.)1

ومما سبق يتضح أن املسترشق «بروكلامن» وغريه يضعون القرآن الكريم واألدب العريب يف ميزان

واحد ،وشتان بينهام ،فالقرآن الكريم نص مقدس ،ووحي منزه ،مرتبط بالرواية والتلقي ،واعتنت به

األمة منذ نزوله رواي ًة وقراء ًة وكتاب ًة ،ومع ذلك فالعلامء قد صححوا كل تصحيف وخطأ يف األدب

العريب ،فكيف بكتاب اهلل تعاىل؟!

ففي هذه الشبهة عكس املسترشق بروكلامن وغريه من املسترشقني املسأل َة متاما ،حيث إهنم جعلوا

الرواية والقراءة تابعة للكتابة ،والصحيح أن الكتابة تابعة للرواية والقراءة ،ويدل لذلك ما ورد يف حديثي

أنس بن مالك وزيد بن ثابت  ،)2( وقد سبق ذكرمها يف مجع القرآن الكريم ورسمه .ويدل لذلك

أيضا قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳﱢ [سورة النمل.]6 :

فالقرآن أخذته األمة بالتلقي والرواية ،قال جل وعال:

ﱣﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱢ [سورة القيامة.]19 :16 :

وعن ابن عباس  يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱢ

قال« :كان رسول اهلل  يعالج من التنزيل شدة ،وكان مما حيرك شفتيه فقال ابن عباس :فأنا
أحركهام لكم كام كان رسول اهلل  حيركهام ،وقال سعيد :أنا أحركهام كام رأيت ابن عباس
حيركهام ،فحرك شفتيه فأنزل اهلل تعاىل :ﱣﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ ﱢ قال :مجعه لك يف صدرك وتقرأه :فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال :فاستمع له وأنصت :ثم إن علينا
بيانه ثم إن علينا أن تقرأه ،فكان رسول اهلل  بعد ذلك إذا أتاه جربيل استمع فإذا انطلق

جربيل قرأه النبي  كام قرأه»(.)3

((( مذاهب التفسري اإلسالمي ،جولد زهير ص 8دط ،القاهرة :مكتبة اخلانجي ،بغداد :مكتبة املثنى1374 ،هـ1955 ،م.

((( صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب نزل القرآن بلسان قريش ،حديث رقم .4679 صحيح البخاري  -كتاب تفسري القرآن ،سورة
البقرة  -باب قوله  :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ،...حديث رقم .3506
((( صحيح البخاري ،باب بدء الوحي ،بسم اهلل الرمحن الرحيم :قال الشيخ ،...حديث رقم .5
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وال شك أن األصل الرواية ،فكل القراءات نزلت ،وقرأ هبا الصحابة  كام نزلت.
فعن عبد الرمحن بن عبد القاري ،أنه قال « :سمعت عمر بن اخلطاب  ،Iيقول :سمعت

هشام بن حكيم بن حزام ،يقرأ سورة الفرقان عىل غري ما أقرؤها ،وكان رسول اهلل  أقرأنيها،

وكدت أن أعجل عليه ،ثم أمهلته حتى انرصف ،ثم لببته بردائه ،فجئت به رسول اهلل ،H
فقلت  :إين سمعت هذا يقرأ عىل غري ما أقرأتنيها ،فقال يل« :أرسله» ،ثم قال له« :اقرأ» ،فقرأ ،قال« :هكذا

أنزلت» ،ثم قال يل« :اقرأ « ،فقرأت ،فقال« :هكذا أنزلت إن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف ،فاقرءوا منه

ما تيرس» (.)1

وعن ابن أخي األصمعي عن عمه قال قلت أليب عمرو بن العالء ﱣﭐﱵ ﱶ ﱢ [سورة

الصافات ]113 :يف موضع ﱣﭐﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱢ [سورة الصافات ]108 :يف موضع أيعرف هذا

فقال ما يعرف إال أن يسمع من املشايخ األولني ،قال وقال أبو عمرو إنام نحن فيمن مىض كبقل يف أصول

نخل طوال(.)2

وقال األصمعى :قلت أليب عمرو (الداين) :من يقول ( ُمرية) ؟ قال :بنو متيم ،قلت :أهيام أكثر من
العرب؟ قال( :مرية) ،قلت فألي يشء قرأت ِ
(مرية)؟ قال كذلك أقرئتها هناك ،يعني باحلجاز(.)3
ُ
كبري.

الشكْل والنَّ ْقط يف الرسم ٌ
فادعاء املسترشق أن القراءات حدثت بعد نزول القرآن؛ بسبب عدم َّ
غلط

وأقرها ،ويدل
فالقراءات كانت موجودة عىل عهد النبي  ،Hفعليه ُأنزلت ،فأقرأ هبا ّ

لذلك ما يف الصحيح من حديث املسور بن خمرمة ،قال  ...« : إن هذا القرآن أنزل عىل

سبعة أحرف ،فاقرءوا ما تيرس منه»(.)4

((( صحيح البخاري ،كتاب اخلصومات ،باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض ،122/3 ،حديث رقم .2419

((( كتاب السبعة يف القراءات ،ابن جماهد ،أمحد بن موسى بن العباس التميمي ،حتقيق :د .شوقي ضيف ،ط ،2القاهرة :مرص1400 ،هـ.

((( مجال القراء وكامل اإلقراء ،السخاوي ،عيل بن حممد بن عبد الصمد ص ،537حتقيق :د .مروان العطية ،د .حمسن خرابة ،ط ،1بريوت:
دار املأمون للرتاث1418 ،هـ1997 ،م.

38

((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف ،184/6 ،حديث رقم .4992

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

وقال ابن اجلزري« :ثم إن االعتامد يف نقل القرآن عىل حفظ القلوب والصدور ال عىل حفظ

املصاحف والكتب ،وهذه أرشف خصيصة من اهلل تعاىل هلذه األمة بقايا من أهل الكتاب ،وقال :إنام
بعثتك ألبتليك وأبتيل بك ،وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء ،تقرؤه نائام ويقظان «(.)1

ويف الصحيح من حديث عياض بن محار ،قال  ،...«: وإن اهلل نظر إىل أهل األرض،

فمقتهم عرهبم وعجمهم ،إال.)2( »...

املعول عليه يف حفظ القرآن الكريم هو
وفيه داللة عىل أن من املقرر رشعا يف زمن النبوة الرشيف أن ّ

التلقي والرواية ،قبل التدوين والكتابة.

و»عثامن  حني بعث املصاحف إىل اآلفاق أرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته يف

األكثر األغلب وهذه القراءة قد ختالف الذائع الشائع يف القطر اآلخر عن طريق املبعوث اآلخر باملصحف
اآلخر»(.)3

«فكان عبد اهلل بن السائب( )4مع املصحف املكى ،واملغرية بن أيب شهاب( )5مع املصحف الشامي

وأبو عبد الرمحن السلمى( )6مع املصحف الكوىف ،وعامر بن قيس( )7مع املصحف البرصي وأمر زيد بن
ثابت أن يقرئ الناس باملدين(.)8

((( النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري  ،6/1حتقيق :عيل حممد الضباع ،دط ،القاهرة :املطبعة التجارية ،دت.

((( صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات التي يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار ،2197/4 ،حديث
رقم .2865
((( مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاين  ،285/1ط ،1بريوت :دار الفكر1996 ،م.

((( عبد اهلل بن السائب القريش ،املخزومي ،املكي ،مقرئ مكة ،وله صحبة ورواية ،عداده يف صغار الصحابة ،قرأ عىل أيب بن كعب،
وحدث عنه وعن عمر  ...مات يف إمارة ابن الزبري .سري أعالم النبالء  390 :388/3بترصف.
((( املغرية بن أيب شهاب عبد اهلل بن عمرو بن املغرية املخزومي الشامي ،أخذ القراءة عرضا عن عثامن بن عفان ،وأخذ عنه عبد اهلل بن عامر،
وقال احلافظ الذهبي :وأحسبه كان يقرئ بدمشق يف دولة معاوية ،وال يكاد ُيعرف إال من قراءة ابن عامر عليه ...تويف سنة إحدى
وتسعني ،وله تسعون سنة .غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري .306/2
((( عبد اهلل بن حبيب ،مقرئ الكوفة ،اإلمام العلم ،من أوالد الصحابة ،مولده يف حياة النبي ،Hقرأ القرآن وجوده ،ومهر فيه ،وعرض عىل
عيل وابن مسعود ،وكان يقرئ الناس يف املسجد األعظم أربعني سنة ،تويف زمن احلجاج .سري أعالم النبالء .267/4
عثامن ،وعىل ّ
((( عامر بن عبد قيس التميمي العنربي البرصي ،روى عن عمر وسلامن ،رآه كعب األحبار فقال :هذا راهب هذه األمة ،كان ُيقرئ
الناس ،تويف زمن معاوية .سري أعالم النبالء للذهبي  15/4وما بعدها.
((( تاريخ القرآن الكريم ،حممد طاهر الكردي ص ،75ط ،1احلجاز :مطبعة الفتح بجدة1365 ،هـ1946 ،م.
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«وذهب مجاهري العلامء من السلف واخللف وأئمة املسلمني إىل أن هذه املصاحف العثامنية مشتملة

عىل ما حيتمله رسمها من األحرف السبعة فقط جامعة للعرضة األخرية التي عرضها النبي 
عىل جربائيل متضمنة هلا مل ترتك حرفا منها.

(قلت) :وهذا القول هو الذي يظهر صوابه ،ألن األحاديث الصحيحة واآلثار املشهورة املستفيضة

تدل عليه وتشهد له(.)1

فكانت كتابة املصاحف عىل لفظ لغة قريش والعرضة األخرية ،وما صح عن النبي 

واستفاض دون ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشذوذ واآلحاد من زيادة ،وإبدال وتقديم وتأخري وغري
ذلك ،وجردوا املصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من األحرف السبعة(.)2

قال الدكتور شوقي ضيف« :ومعروف أن الكتابة يف مصحف عثامن ختلو من النقط والشكل ،وهو

خلو جعل خط هذا املصحف يستوعب مجيع القراءات املتواترة عن الرسول  ،Hوقد تبادر

إىل أذهان بعض املسترشقني والطاعنني عىل القرآن أن هذه القراءات إنام ترجع إىل طبيعة اخلط املصحف

العثامين ،املجرد من اإلعجام والشكل ،فإذا من القراء مثال من يقرأ ﱣﲵﱢ أو (فتثبتوا) [سورة

النساء ،]94 :أو يقرأ ﱣﭐﲸ ﱢ أو (نرشا) [سورة األعراف ،]57 :أو يقرأ ﱣﭐﱽ ﱾﱢ أو (ما َتن ََّزل) أو
ُنز ُل) [سورة احلجر :آية .]8
(ما ت َّ

وهذه القراءات وما يامثلها ليست اجتهادا يف قراءة خط املصحف العثامين ،إنام هي روايات نقلت

بالتواتر عن الرسول .)3(»

ومما يدل عىل أن األصل يف القراءة الرواية ،وجود كلامت يف املصحف متشاهبة الرسم ،فيختلف

القراء يف كلمة ،وجيمعون عىل قراءة واحدة لألخرى.

وذلك كقوله تعاىل:ﱣﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱢ [سورة آل عمران ،]26 :وقوله تعاىل :ﱣﭐﱵ

ﱶﱢ [سورة الناس.]2 :

((( النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري .3/1

((( منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،ابن اجلزري ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1420 ،هـ.
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((( السبعة يف القراءات ،ابن جماهد ص ،12حتقيق د .شوقي ضيف ،ط ،3القاهرة :دار املعارف1400 ،هـ.

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

فالقراء أمجعوا عىل قراءة (مالك امللك) ،باأللف بعد امليم ،مع احتامهلا لـ ( َم ِلك) ،وأمجعوا عىل

قراءة (ملك الناس) ،بغري ألف بعد امليم ،مع احتامهلا لـ (مالك).

واختلفوا يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱎ ﱏ ﱐﱢ [سورة الفاحتة ،]4 :فقرأ عاصم ،والكسائي،

ويعقوب ،وخلف باأللف مدا ،وقرأ الباقون بغري ألف قرصا(.)1

مع أن الكلمة صورهتا واحدة يف اآليات الثالث؛ فدل عىل أن الرواية هي األصل ،وهي احلاكمة

يف القراءة والتلقي.

ُ
جتوز اللغ ُة والصناعة
ويدل عىل أن الرواية يف كتاب اهلل هي
األصل ،أن بعض الكلامت القرآنية ِّ

نطقها بأوجه خمتلفة ،ومع هذا مل يقرأ ال ُق ّراء إال بوجه واحد من هذه الوجوه.
النحوي ُة َ

قال ابن عطية(« :)2أمجع القراء عىل ضم امليم من (ﱒ) ﱣﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱢ [سورة اإلرساء.)3(]106 :

مع أن اللغة جتوز يف امليم من ُمكْث :الضم والفتح والكرس» ،ومل يقرأ واحد من القراء األربعة عرش

إال (ﱒ) ،بضم امليم.

ُ
األصل كذلك ،أننا نجد إماما من أئمة اللغة والنحو يف
ويدل عىل أن الرواية يف كتاب اهلل هي

البرصة ،وهو أحد القراء السبعة ،أال وهو أبو عمرو بن العالء البرصي ،ومع ذلك نجده خيالف يف قراءته

مذهبه أصحابه يف النحو.

((( النرش يف القراءات العرش البن اجلزري .271/1

((( عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن غالب بن متام بن عبد الرؤوف بن عبد اهلل بن متام بن عطية ،الفقيه احلافظ املحدث املشهور
األديب النحوي الشاعر األندليس ،ألف يف التفسري كتابا ضخام أربى فيه عىل كل متقدم ...ولد يف عام  ،481وتويف بمدينة لورقة عام
542هـ .بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس ،الضبي ،أمحد بن حييى بن أمحد بن عمرية ص ،389دط ،القاهرة :دار الكاتب
العريب1967 ،م.
((( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية األندليس ،491/3 ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1422 ،هـ .وانظر :تفسري البحر املحيط ،حتقيق :الشيخ :عادل عبد املوجود ،والشيخ عيل معوض ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1422 ،هـ2001 ،م.
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قال ابن خالويه(« :)1وأدغم أبو عمرو وحده الراء يف الالم« :من يغفر لكم» وما شاكله يف القرآن،

وهو ضعيف عند البرصيني»(.)2

فاحلاصل أن القراءة ال جتري عىل األفشى يف اللغة ،واألقيس يف العربية ،كام قال الشاطبي(:)3
َو َما لِ ِق َي ٍ
اس ِف ا ْل ِق َراءة َمدْ َخ ٌل

ِ ِ
الرض َا ُم َت َك ِّف َل
َفدُ ون ََك َما فيه ِّ

()4

جانب
ومما يدل عىل أن الرواية هي األصل واملرجع ،أنه ربام رجح إمام من األئمة وقارئ من القراء
َ

الرواية عىل مرسوم املصحف ،فيأخذ باألوىل؛ ألهنا ثابتة عنده بالنقل الصحيح املتصل بقراءة الرسول

.

ذلك ما روى ورش عن نافع( :إنام أنا رسول ربك ليهب لك) ،مع أهنا مرسومة يف املصحف

ﱣﭐﲈ ﲉﱢ [سورة مريم.)5( ]19 :

املطلب الثالث :قول بروكلامن يف حتديد القراءات السبعة:

قال «وابن جماهد هو أول من حدد القراءات السبعة املتواترة»

()6

الرد عىل شبهة بروكلامن يف حتديد القراءات السبعة:

وهذا غلط شنيع ،فابن جماهد مل ُيدد القراءات السبع املتواترة ،ومل يدّ ع ذلك ،وأنّى له ذلك؟! وقد

القراء املشهورين باجتهاده ،واختارهم من
انترشت أسانيد القراءات يف العامل كله ،وإنام اختار سبعة من ّ
((( أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويه النحوي اللغوي ،أصله من مهذان ،ولكنه دخل بغداد ،وأدرك جلة العلامء هبا ،مثل أيب بكر
بن األنباري وابن جماهد املقرئ وغريمها ،انتقل إىل بالد الشام واستوطن حلب ،وكانت وفاته هبا سنة 370هـ .وفيات األعيان البن
خلكان  ،179/2حتقيق :إحسان عباس ،دط ،بريوت :دار صادر ،دت.
((( احلجة يف القراءات السبعة ،ابن خالويه ،احلسني بن أمحد ص ،80حتقيق :د .عبد العال مكرم .ط ،4بريوت :دار الرشوق1401 ،هـ.

((( القاسم بن فرية بن أيب القاسم خلف بن أمحد ،اإلمام احلفظة الرضير ،أبو حممد الرعيني األندليس الشاطبي ،املقرئ الشهري ،صاحب
القصيدة املوسومة بحرز األماين ،ومل ُيلحق فيها ،وال ُسبق إىل مثلها ،ولد يف شاطبة سنة ثامن وثالثني ومخسامئة ،ودخل مرص سنة اثنتني
وسبعني ...وتويف يف القاهرة سنة تسعني ومخسامئة .طبقات الشافعيني ،ابن كثري ،إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي الدمشقي
 .259/2ط ،1املنصورة مرص :دار الوفاء2004 ،م.
((( حرز األماين ووجه التهاين ،الشاطبي ص ،29حتقيق :حممد متيم الزعبي ،ط ،4املدينة النبوية :دار اهلدى1426 ،هـ2005 ،م.
((( النرش يف القراءات العرش البن اجلزري.317/2 ،
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((( تاريخ األدب العريب .4 ،3/4

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

األقاليم التي كانت فيها املصاحف العثامنية ،والتي نُسخ عنها كل املصاحف فيام بعد ،فغاية ما فعله ابن
جماهد أنه اختار سبعة قراء؛ ليوافق العدد الذي جاء يف حديث األحرف السبعة ،وليس ألن قراءاهتم هي
األحرف السبعة ،وإنام ُأيت هؤالء من قبل ضعفهم وقلة بضاعتهم ،وتقليد بعضهم بعضا ،وعدم حتقيقهم

وحترهيم يف األبحاث.

ثم إن من العلامء من اختار ثامنية من القراء ،مثل الطاهر بن غلبون ،الذي أضاف إىل سبعة ابن

جماهد قراءة يعقوب بن إسحاق احلرضمي(.)1

ومن العلامء من مجع العرش ،ومنهم من زاد إىل األربع عرشة قراءة ،ومنهم من مجع العرش وزاد

عليها أربعني ،كام فعل اهلذيل يف كتابه الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها(.)2

قال مكي بن أيب طالب(« :)3إن هذه القراءات كلها التي يقرأ هبا الناس اليوم ،وصحت روايتها عن

األئمة ،إنام هي جزء من األحرف السبعة التي نزل هبا القرآن ،ووافق اللفظ هبا خط املصحف ،مصحف

عثامن الذي أمجع الصحابة فمن بعدهم عليه ،وا َّطرح ما سواه مما خيالف خطه ،فقرئ بذلك ملوافقة اخلط
ال خيرج يشء منها عن خط املصاحب التي نسخها عثامن « ،»وبعث هبا إىل األمصار ،ومجع
املسلمني عليها ،ومنع من القراءة بام خالف خطها ،وساعده عىل ذلك زهاء اثنى عرش ألفا من الصحابة

والتابعني ،واتبعه عىل ذلك مجاعة من املسلمني بعده .وصارت القراءة عند مجيع العلامء بام خيالفه بدعة
وخطأ ،وإن صحت ورويت» (.)4

((( انظر :التذكرة يف القراءات الثامن ،ابن غلبون ،طاهر بن عبد املنعم  ،56/1حتقيق :د .أيمن سويد ،ط ،1جدة :اجلمعية اخلريية لتحفيظ
القرآن1412 ،هـ1991 ،م.
((( راجع :كتاب الكامل يف القراءات اخلمسني ،اهلذيل ،يوسف بن عيل بن جبارة البسكري ،حتقيق :أ.د .عمر يوسف عبد الغني محدان،
تغريد حممد عبد الرمحن محدان ،ط ،1املدينة النبوية :كريس يوسف بن عبد اللطيف مجيل للقراءات بجامعة طيبة1436 ،هـ2015،م.
((( مكي بن أيب طالب محوش بن حممد بن خمتار أبو حممد القييس النحوي املقرئ ،صاحب اإلعراب ،ولد سنة مخس ومخسني وثالثامئة،
وأصله من القريان ،وسكن قرطبة ،وسمع بمكة ومرص من أيب الطيب عبد املنعم بن غلبون ،وقرأ عليه القرآن ،وكان من أهل التبحر
يف علوم القرآن والعربية ...مات سنة سبع وثالثني وأربعامئة .بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي  ،298/2حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دط ،صيدا لبنان :املكتبة العرصية ،دت.
((( اإلبانة عن معاين القراءات ،مكي بن أيب طالب ص ،32حتقيق :د .عبد الفتاح شلبي ،دط ،القاهرة :دار هنضة مرص ،دت.
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية(« :)1ال نزاع بني العلامء املعتربين أن األحرف السبعة التي ذكر النبي

 أن القرآن أنزل عليها ليست هي «قراءات القراء السبعة املشهورة» ،بل أول من مجع

قراءات هؤالء هو اإلمام أبو بكر بن جماهد ،وكان عىل رأس املائة الثالثة ببغداد ،فإنه أحب أن جيمع
املشهور من قراءات احلرمني والعراقني والشام؛ إذ هذه األمصار اخلمسة هي التي خرج منها علم النبوة

من القرآن وتفسريه واحلديث والفقه من األعامل الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية ،فلام أراد ذلك
مجع قراءات سبعة مشاهري من أئمة قراء هذه األمصار؛ ليكون ذلك موافقا لعدد احلروف التي أنزل عليها

القرآن ،ال العتقاده أو اعتقاد غريه من العلامء أن القراءات السبعة هي احلروف السبعة أو أن هؤالء
السبعة املعينني هم الذين ال جيوز أن ُيقرأ بغري قراءهتم»(.)2

وقال أبو حيان األندليس(...« :)3وهل هذه املخترصات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسري والتبرصة

والعنوان والشاطبية بالنسبة ملا اشتهر من قراءات األئمة السبعة إال نزر من كثر ،وقطرة من قطر ،وينشأ

الفقيه الفروعي فال يرى إال مثل الشاطبية والعنوان فيعتقد أن السبعة حمصورة يف هذا فقط ،ومن كان له
اطالع عىل هذا الفن رأى أن هذين الكتابني ونحومها من السبعة (ك ُث ْغ َب ٍة( )4من دأماء وتربة يف هبامء)»(.)5
فالقرآن املجيد نزل عىل سبعة أحرف؛ تيسريا عىل هذه األمة ،وزيادة يف مجاله وجالله.

((( أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم احلراين ابن تيمية ،العالمة املفرس الفقيه املجتهد احلافظ املحدث شيخ
اإلسالم ...ولد سنة إحدى وستني وستامئة ...قال الشيخ شمس الدين :ما رأيت أحدا أرسع انتزاعا لآليات الدالة عىل املسألة التي
يوردها منه ،وال أشد استحضارا ملتون األحاديث وعزوها إىل الصحيح أو املسند أو السنن ،كأن ذلك نصب عينه ،وعىل طرف
لسانه ...تويف رمحه اهلل سنة ثامن وعرشين وسبعامئة .انظر :الوايف بالوفيات ,الصفدي ،خليل =بن أيبك بن عبد اهلل 11/7وما بعدها،
حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،بريوت :دار إحياء الرتاث1420 ،هـ2000 ،م.
((( جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم  ،390/13طبعة جممع امللك فهد ،املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف1416 ،هـ1995 ،م .وانظر :النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري .39/1

((( حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان اإلمام أثري الدين أبو حيان األندليس الغرناطي ،نحوي عرصه ولغويه ومفرسه وحمدثه
ومقرئه ومؤرخه وأديبه ،ولد بمطخشارش مدينة من حرضة غرناطة سنة أربع ومخسني وستامئة ...تويف سنة مخس وأربعني وسبعامئة.
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي .280/1
مرار الشيباين وال ًء .370 ،108/1
((( الثغبة :مناقع املاء عىل الصفا .الدأماء :البحر .انظر :جممع األمثال ،الشيباين ،أبو عمرو إسحاق بن ّ
حتقيق :إبراهيم اإلبياري ،حممد خلف أمحد ،دط ،القاهرة :اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية1394 ،هـ1974 ،م.
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((( النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف .41/1

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

ففي الصحيح كام سبق من حديث املسور بن خمرمة ،قال  ...« : إن هذا القرآن أنزل

عىل سبعة أحرف ،فاقرءوا ما تيرس منه»(.)1

املطلب الرابع :قول بروكلامن يف القراءات الشاذة:

حرم قراءة القرآن بروايات عبد اهلل
قال املسترشق «كارل بروكلامن»« :كام أنه [يقصد ابن جماهد] ّ

بن مسعود ،و ُأيب بن كعب ،وعيل بن أيب طالب ،وهي الروايات التي كانت مستخدمة قبل أن جيمع عثامن
الناس عىل مصحف واحد»(.)2

الرد عىل شبهة بروكلامن يف القراءات الشاذة:

وعيل -رضوان اهلل
يب
حرم قراءة ابن مسعود ،و ُأ ّ
وأما زعم املسترشق «بروكلامن» أن ابن جماهد ّ
ٍّ

عليهمفغلط فاحش ،فاألمة قد أمجعت عىل املصاحف العثامنية ،من زمن عثامن  ،Iإىل وقتنا احلارضُّ ،
فكل
رواية ُتالف هذا الرسم ،الذي أمجع عليه الصحابة ،فهي مردودة هبذا اإلمجاع ،وليس بفعل ابن جماهد

كام زعم.

ولذلك جاء عن سويد بن غفلة أنه سمع عليا بن أيب طالب  يقول« :يا أهيا الناس ال تغلوا

يف عثامن وال تقولوا له إال خريا [أو قولوا له خريا] يف املصاحف وإحراق املصاحف ،فواهلل ما فعل الذي

فعل يف املصاحف إال عن مأل منا مجيعا ،فقال :ما تقولون يف هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول:
إن قراءيت خري من قراءتك ،وهذا يكاد أن يكون كفرا ،قلنا :فام ترى؟ قال :نرى أن نجمع الناس عىل

مصحف واحد ،فال تكون فرقة ،وال يكون اختالف ،قلنا  :فنعم ما رأيت قال :فقيل :أي الناس أفصح،
وأي الناس أقرأ؟ قالوا  :أفصح الناس سعيد بن العاص ،وأقرأهم زيد بن ثابت ،فقال :ليكتب أحدمها

ويمل اآلخر ففعال ومجع الناس عىل مصحف «قال :قال عيل :واهلل لو وليت لفعلت مثل الذي فعل»(.)3

((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف ،184/6 ،حديث رقم .4992
((( تاريخ األدب العريب .4 ،3/4

((( كتاب املصاحف ،ابن أيب داود ،عبد اهلل بن سليامن بن األشعث ص ،98حديث رقم  .77حتقيق :حممد بن عبده ،دط ،القاهرة :الفاروق
احلديثة1423 ،هـ2002 ،م.
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فقول «بروكلامن» السابق يشعر أن املسلمني كانوا يقرؤون هبذه الروايات وال يقرؤون بغريها ،وهذا

غلط فاحش ،فهي من ضمن روايات كثرية وأحرف أقرأ هبا رسول اهلل  أصحابه ،قبل

العرضة األخرية ،والتي نُسخ فيها يشء من تلك الروايات ،وعىل كل حال ،فإمجاع الصحابة 

حاكم عىل كل خالف وشذوذ.
يف عهد عثامن 
ٌ

كام أن كثريا من القراءات السبعة املشهورة ،والتي سبعها ابن جماهد ،تنتهي أسانيدها إىل أناس من

يب بن كعب ،وعيل بن أيب طالب رضوان اهلل عليهم(.)1
الصحابة منهم عبد اهلل بن مسعود وأ ّ

املطلب اخلامس :قول بروكلامن يف حماكمة من قرأ بالشواذ:

قال «بروكلامن» :كام أنه [يعني ابن جماهد] حكم (يف سنة 322هـ 934-م) عىل حممد بن مقسم

العطار (املولود سنة 265هـ 878-م واملتوىف سنة 354هـ  965-م) بأن يرجع عام كان يفعله ،ذلك أنه

كان يعلم قراءة النص العثامين للقرآن طبقا لقواعد نحوية خيتارها كام يريد ،ومل يعلنه بناء عىل رواية .وقد
تسبب كذلك يف حماكمة حممد بن أمحد بن َشنَ ُبوذ (املتوىف سنة 328هـ 939-م) ألنه خالف رواية عثامن

يب بن كعب.
للقرآن ،بناء عىل روايتي ابن مسعود و ُأ ّ

()2

الرد عىل شبهة بروكلامن يف حماكمة من قرأ بالشواذ:

هذا غلط فاحش ،وآفة من آفات املسترشقني ،حيث إهنم يرجعون إىل الشاذ والضعيف ،ويبنون

عليه أحكاما ،ويرتكون الصحيح واملجمع عليه تارة ،وجيهلون معناه تارة أخرى.

فزعمه أن ابن جماهد حكم عليهام ،فغري صحيح ،فإن ابن جماهد ّملا ُرفع أمرمها إىل السلطان ،و ُعقد

والقراء ،كان  ممن ناظرهم وغلبهم باحلجج والرباهني،
جملس ،حرضه الفقهاء
لكل واحد منهام ٌ
ّ

بل إنه هو الذي شفع البن مقسم بعد توبته.

قال أبو عمرو الداين ...:وكان [ابن مقسم العطار] قد سلك مذهب ابن َشنَ ُبوذ ،الذي ُأنكر عليه؛

فحمل الناس عليه لذلك .قال ...:واختار حروفا خالف فيها العامة؛ فنوظر عليها فلم يكن عنده حجة،
((( النرش يف القراءات العرش البن اجلزري  155/1وما بعدها.
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((( تاريخ األدب العريب .4 ،3/4

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

فاستُتيب فرجع عن اختياره بعد أن ُوقف للرضب ،وسأل ابن جماهد أن َيدرأ عنه ذلك فدرأ عنه ،فكان
عيل منة ٌك َِمن َِّة ابن جماهد.
يقول :ما ألحد َّ

ثم رجع بعد موت ابن جماهد إىل قوله ،فكان ُينسب إىل أن كل قراءة توافق خط املصحف ،فالقراءة

جائزة ،وإن مل يكن هلا مادة ...ومما ُطعن عليه أنه عمد إىل حروف من القرآن فخالف اإلمجاع فيها،
فقرأها وأقرأها عىل وجوه ،ذكر أهنا جتوز يف اللغة والعربية ،وشاع ذلك عنهُ ،فأنكر عليه فارتفع األمر إىل
السلطان ،فأحرضه واستتابه بحرضة الفقهاء والقراء ،فأذعن بالتوبة ،وكتب حمرض توبته ،وقيل إنه مل ينزع
عن تلك احلروف ،وكان ُيقرئ هبا إىل آخر وفاته.

وقال أبو طاهر بن أيب هاشم يف كتاب البيان ...:فابتدع [يعني ابن مقسم] بقيله ذلك بدعة ،ضل هبا

عن قصد السبيل ،وأورط نفسه يف منزلة عظمت هبا جنايته عىل اإلسالم وأهله ،وحاول إحلاق كتاب اهلل
من الباطل ما ال يأتيه من بني يديه وال من خلفه؛ إذ جعل ألهل اإلحلاد يف دين اهلل ،بسبب رأيه طريقا إىل
مغالطة أهل احلق ،بتخيري القراءات من جهة والبحث واالستخراج باآلراء ،دون االعتصام والتمسك

باألثر(.)1

قال اإلمام ابن اجلزري« :ويذكر عنه أنه كان يقول أن كل قراءة وافقت املصحف ووجه ًا يف العربية

ووقف للرضب فتاب ورجع ،وهذا غري ما كان
فالقراءة هبا جائزة وإن مل يكن هلا سند ،وأنه ُعقد له جملس ُ
بنحوه ابن َشنَ ُبوذ فإنه كان يعتمد عىل السند وإن خالف املصحف وهذا يعتمد عىل املصحف وإن خالف

النقل واتفقا عىل موافقة العربية».

()2

«وأما الذي ذكره القايض عياض ومن نقل كالمه من اإلنكار عىل ابن َشنَ ُبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ

يف الصالة يف أثناء املائة الرابعة ،وجرت له قصة مشهورة ،فإنام كان ذلك يف القراءات الشاذة اخلارجة عن
املصحف ومل ينكر أحد من العلامء قراءة العرشة ،ولكن من مل يكن عاملا هبا ،أو مل تثبت عنده كمن يكون

((( معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ،الذهبي ،حممد بن أمحد بن عثامن ص ،174 ،173ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1417هـ1997 ،م.
((( غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن اجلزري ،124/2 ،ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية1402 ،هـ.
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يف بلد من بالد اإلسالم باملغرب ،أو غريه مل يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بام ال يعلمه،
فإن القراءة كام قال زيد بن ثابت سنة يأخذها اآلخر عن األول»(.)1

قال اإلمام ابن اجلزري :وقد عقد له بسبب ذلك جملس ببغداد حرضه الفقهاء والقراء وأمجعوا عىل

منعه ،وأوقف للرضب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك حمرض كام ذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب يف تاريخ

بغداد ،وأرشنا إليه يف الطبقات ،ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس املطلق وهو الذي ليس له أصل يف
القراءة يرجع إليه وال ركن وثيق يف األداء يعتمد عليه»(.)2

قلت :وابن جماهد  ،Vمل يأت بيشء جديد ،وال حكم فريد ،بل كان عىل ما كانت
عليه األمة من اإلمجاع عىل القراءات الصحيحة املعتربة املتلقاة بالقبول ،والتي توافق الرسم
والرواية ،وحممد بن مقسم العطار وابن َشنَ ُبوذ مها من َّ
شذ عن اإلمجاع ،وقرءا بآرائهام ،بغض
النظر عام سبق.

((( النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف  ،40/1دط ،ط ،1القاهرة :املطبعة التجارية.
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((( النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري .17/1

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

A
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،أسأله سبحانه أن أكون قد وفقت يف عرض وحتليل ومناقشة

آراء املسترشق بروكلامن حول القراءات القرآنية ،إظهارا ونرصة للحق ،وبيانا لالنحراف االسترشاقي
عن املنهج العلمي السليم.

وقد خلصت من دراستي إىل نتائج من أمهها ما ييل:

أهم النتائج:
1-1بلغ املسترشق الدكتور كارل بروكلامن منزلة متميزة بني أقرانه من املسترشقني األملان ،وكان
أكثر اهتاممه بتاريخ األدب العريب ،الذي وضع له مصطلحا مغايرا لغريه من املؤلفني ،وكثرت

مؤلفاته يف تاريخ وآداب العرب والعربية.

2-2رجع املسترشق كارل بروكلامن يف مقالته إىل مصادر ثانوية ،وغري متخصصة ،يف القراءات
وعلوم القرآن ،ونقل دون حتقيق عن مسترشقني سابقني عليه ،ومعارصين له ،مما أوقعه يف عدة

أخطاء علمية وتأرخيية.

3-3أخطأ بروكلامن يف معرفة سبب تعدد القراءات القرآنية؛ فعزاه مقلدا من سبقهإىل خلو نص
القرآن من الضبط والشكل ،واحتامله أوجها إعرابية خمتلفة ،والصواب عكس ما قاله بروكلامن
ومن سبقه ،فظهور اخلط العثامين بالنقط والضبط ،كان تابعا للروايات القرآنية.

4-4أخطأ كارل بروكلامن يف ظنه أن ابن جماهد هو من حرص القراءات املتواترة يف هؤالء القراء
السبعة ورواهتم ،والصحيح أنه اختيار تلقته األمة بالقبول ،مع وجود قراءات أخرى.

حرم قراءة غري السبعة ،كقراءة عبد اهلل بن مسعود،
5-5أخطأ بروكلامن يف زعمه أن ابن جماهد ّ
وأيب بن كعب ،وعيل بن أيب طالب ،M ،عىل حني أن مجيع القراءات املتواترة يف زمننا احلارض تعود
رواياهتا إىل هؤالء الصحابة الثالثة األجالء.
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6-6وأخريا أخطأ بروكلامن يف زعمه أن ابن جماهد هو من حاكم من قرأ بالشواذ ،والصحيح أنه
ناظرهم ،بل شفع هلم بعد توبتهم.

أهم التوصيات:
يويص الباحث بوجوب مراجعة ما كتبه املسترشقون عن القرآن الكريم وعلومه ،وبيان ما وقعوا

فيه من أخطاء ناجتة عن ضعف مصادرهم ،أو قلة حتقيقهم ،أو سوء نياهتم ،وال سيام أن دراسات هؤالء

املسترشقني تشكل تصور الغرب لإلسالم ومصادره.
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

11القرآن الكريم.
22اإلبانة عن معاين القراءات ،مكي بن أيب طالب ،حتقيق :د .عبد الفتاح شلبي ،دط ،القاهرة :دار
هنضة مرص ،دت.

33اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية ،ط ،1املدينة النبوية :جممع
امللك فهد ،دت.

44االسترشاق بني املصطلح واملفهوم ،د.حسني نصار ،جملة املنهل ،عدد  ،471رمضان وشوال
1409هـ ،أبريل ومايو 1989م ،جدة ،السعودية.

55االسترشاق يف األدبيات العربية ،عرض للنظرات وحرص وراقي للمكتوب ،عيل بن إبراهيم النملة،
ط  ،1الرياض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية1414 ،هـ1993 ،م.

66االسترشاق واخللفية الفكرية للرصاع احلضاري ،د .حممود محدي زقزوق ،ط ،2بريوت :الرسالة،
1405هـ1985 ،م.

77االنتصار للقرآن ،الباقالين ،حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم ،حتقيق حممد عصام
القضاة ،ط ،1بريوت :دار الفتح1422 ،هـ2001 ،م.

88تاريخ األدب العريب ،ط دار املعارف بمرص.2 ،1/4 ،
99تاريخ القرآن الكريم ،حممد طاهر الكردي ،ط ،1احلجاز :مطبعة الفتح بجدة1365 ،هـ1946 ،م.
110تفسري البحر املحيط ،حتقيق :الشيخ :عادل عبد املوجود ،والشيخ عيل معوض ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1422 ،هـ2001 ،م.

111مجال القراء وكامل اإلقراء ،السخاوي ،عيل بن حممد بن عبد الصمد ،حتقيق :د .مروان العطية ،د.
حمسن خرابة ،ط ،1بريوت :دار املأمون للرتاث1418 ،هـ1997 ،م.
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112احلجة يف القراءات السبعة ،ابن خالويه ،احلسني بن أمحد ،حتقيق :د .عبد العال مكرم .ط ،4بريوت:
دار الرشوق1401 ،هـ.

113حرز األماين ووجه التهاين ،الشاطبي ،حتقيق :حممد متيم الزعبي ،ط ،4املدينة النبوية :دار اهلدى،
1426هـ2005 ،م.

114الدراسات العربية يف أوروبا حتى مطلع القرن العرشين ،يوهان فوك ،ترمجة د.سعيد حسن بحريي،
د.حمسن الدمرداش ،ط ،1القاهرة :زهراء الرشق2006 ،م.

115دفاع عن اإلسالم ،لورا فيشيا فاغلريي ،ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1960 ،م.
116سري أعالم النبالء ،الذهبي ،حتقيق :جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط ،ط،3
بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985 ،م.

117صالح الدين املنجد ،االسترشاق األملاين ماضيه ومستقبله ،جملة اهلالل ،جملد  ،18عدد،11
1394هـ1974 ،م.

118غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن اجلزري ،ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية1402 ،هـ.
119قاموس أعالم املورد ،منري البعلبكي ،ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1992 ،م .املوسوعة العاملية
 ،358/17ط ،2الرياض :مؤسسة أعامل املوسوعة1419 ،هـ1999 ،م.

220قاموس املورد ،منري البعلبكي ،ط ،3بريوت1970 ،م.
221كتاب الكامل يف القراءات اخلمسني ،اهلذيل ،يوسف بن عيل بن جبارة البسكري ،حتقيق :أ.د .عمر
يوسف عبد الغني محدان ،تغريد حممد عبد الرمحن محدان ،ط ،1املدينة النبوية :كريس يوسف بن
عبد اللطيف مجيل للقراءات بجامعة طيبة1436 ،هـ2015،م.

222كتاب السبعة يف القراءات ،ابن جماهد ،أمحد بن موسى بن العباس التميمي ،حتقيق :د .شوقي
ضيف ،ط ،2القاهرة :مرص1400 ،هـ.

223كتاب املصاحف ،ابن أيب داود ،عبد اهلل بن سليامن بن األشعث ،حتقيق :حممد بن عبده ،دط،
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القاهرة :الفاروق احلديثة1423 ،هـ2002 ،م.

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

224مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان ،ط ،3القاهرة :مكتبة املعارف1421 ،هـ2000 ،م.
مرار الشيباين وال ًء ،حتقيق :إبراهيم اإلبياري ،حممد
225جممع األمثال ،الشيباين ،أبو عمرو إسحاق بن ّ
خلف أمحد ،دط ،القاهرة :اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية1394 ،هـ1974 ،م.

226جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،طبعة جممع امللك فهد ،املدينة املنورة :جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف1416 ،هـ1995 ،م .وانظر :النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري

.39/1

227املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية األندليس ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ.

228مذاهب التفسري اإلسالمي ،جولد زهير ،دط ،القاهرة :مكتبة اخلانجي ،بغداد :مكتبة املثنى،
1374هـ1955 ،م.

229املسترشقون األملان وجهودهم جتاه املخطوطات العربية اإلسالمية ،د .رائد أمري عبد اهلل ،بحث
تقدم به الباحث إىل قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة املوصل ،العراق .ونرش يف جملة كلية العلوم
اإلسالمية ،العدد  ،1/15املجلد الثامن1435 ،هـ2014 ،م.

330املسترشقون ،نجيب العقيقي ،ط ،3القاهرة :دار املعارف1964 ،م.
331معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ،الذهبي ،حممد بن أمحد بن عثامن ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1417 ،هـ1997 ،م.

332مفرتيات وأخطاء دائرة املعارف اإلسالمية االسترشاقية ،أ.د خالد القاسم ،ط ،1الرياض :دار
الصميعي للنرش 2010-1431م.

333مقاييس اللغة ،ابن فارس ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،بريوت :دار الفكر1399 ،هـ،
1979م.

334مناهج املسترشقني يف الدراسات العربية اإلسالمية ،مصطفى الشكعة ،جامعة الدول العربية،

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بمناسبة االحتفاء بالقرن اخلامس عرش اهلجري1985 ،م.
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335مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاين ،ط ،1بريوت :دار الفكر1996 ،م.
336منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،ابن اجلزري ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1420 ،هـ،
1999م.

337املنهج يف كتابات الغربيني عن التاريخ اإلسالمي ،سلسلة كتاب األمة ط ،1قطر مطابع مؤسسة
اخلليج ،رئاسة املحاكم الرشعية والشؤون الدينية ،ربيع الثاين1411هـ.

338موسوعة املسترشقني ،د .عبد الرمحن بدوي ،ط ،3بريوت :دار العلم للماليني1993 ،م.
339النحو الوايف ،عباس حسن ،ط ،2القاهرة :دار املعارف ،دت.
440النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف ،دط ،ط ،1القاهرة :املطبعة
التجارية.
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أحكام التجويد

بني التحديد للداني والتمهيد البن اجلزري
(دراسة وصفية مقارنة)
«بحث افتتاح العدد»

د .أمحد بن عبد اهلل سليماين
األستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
aads99@gmail.com
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

موضوع البحث:

لمني مشهورين من علامء القراءات القرآنية؛ مها :اإلمام
دراسة مقارنة بني كتابني يف علم التجويد ل َع َ

أيب عمرو الداين (ت444 :هـ) ،واإلمام ابن اجلزري (ت833 :هـ).

أهداف البحث:

•إبراز جهود اإلمام أيب عمرو الداين واإلمام ابن اجلزري يف علم التجويد.
•فتح اآلفاق أمام الباحثني؛ للعناية بالدراسات الوصفية املقارنة يف علم التجويد ،وأهنا ال تقل
أمهية عن التأليف والتحقيق.

مشكلة البحث:

اإلجابة عام يأيت:

•ما أثر اإلمام الداين يف تأسيس علم التجويد؟
•ما مدى استفادة اإلمام ابن اجلزري من مؤلفات اإلمام الداين يف هذا العلم؟
•ما الذي أضافه اإلمام ابن اجلزري من فوائد مهمة يف علم التجويد؟

نتائج البحث:

•بيان سبق اإلمام الداين يف وضع قواعد علم التجويد ،وإرساء دعائمه.
•أثر اإلمام ابن اجلزري يف تطوير علم التجويد ،وحتقيق مسائله ،وإضافة الفوائد الكثرية التي
أفاد منها الباحثون من بعده.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

التجويد – التحديد – التمهيد – الداين – ابن اجلزري.
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

F
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل أصحابه

الطيبني الطاهرين ،أما بعد:

فقد أنزل اهلل القرآن الكريم عىل رسوله األمني نورا وهدى للناس ،وقد تكفل بحفظه وصيانته إىل

قيام الساعة فقال سبحانه ﱣﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱢ [سورة احلجر ،]9:وقد
كان حفظه بادئ ذي بدء منصب ًا عىل صيانة نصه من التبديل والتغيري ،وحفظ ألفاظه من اللحن واخلطأ.

ومن َث ّم كانت جهود العلامء بارزة يف استنباط قواعد التجويد وأحكام التالوة من خالل تلقيهم

أللفاظ القرآن وكيفية النطق الصحيح هبا خلفا عن سلف ،فأعملوا أذهاهنم يف تأصيل هذه القواعد
وتبويبها وكتابة املؤلفات فيها ،وكان من أوائل من خاضوا غامر هذا العلم الرشيف ،وتفننوا يف استنباط

قواعده ومصطلحاته اإلمام أبو عمرو الداين املتوىف (444هـ) ،وتتابعت بعده جهود العلامء بال ملل وال
كلل ،حتى جاء خامتة املحققني اإلمام ابن اجلزري املتوىف(833هـ) فأدىل بدلوه يف هذا العلم اجلليل،

مضيفا إىل جهود من سبقوه مؤلفات ما زال طالب العلم ينتفعون هبا إىل يوم الناس هذا.

ومن أبرز ما أ ّلفه اإلمام أبو عمرو الداين يف علم التجويد كتابه املسمى :التحديد يف اإلتقان

والتجويد ،كام أ ّلف اإلمام ابن اجلزري كتابه :التمهيد يف علم التجويد.

وقد اشتمل الكتابان عىل مباحث جليلة يف هذا العلم ،استوعبت ّ
جل مسائله ،وهلذا رأيت أن أكتب

بحثا عن الكتابني أتناول فيه بإجياز نبذة عن األبواب واملسائل التي تضمنها الكتابان ،ثم أجري مقارنة

بينهام ،أبني فيها أهم وجوه االتفاق واالختالف بني الكتابني.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
لقراء القرآن الكريم ،ورضورة إتقاهنم هلا نظريا وعمليا ،إذ هي التي
أوال :أمهية علم التجويد؛ َّ
متكنهم من النطق بألفاظ القرآن الكريم بطريقة صحيحة ،كام أخذ من ِف النبي  ،وال يكون
ذلك إال بدراسة هذه القواعد ،ورياضة األلسن عليها أثناء التالوة.
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ثانيا :إن هذه القواعد التجويدية ال بد أن تؤخذ من مصادرها األصيلة عن العلامء الضابطني املتقنني

فيام تركوه لنا من مؤلفات قيمة تضمنت قواعد هذا العلم ومن أبرزهم اإلمامان اجلليالن أبو عمرو الداين
وحممد ابن اجلزري يف كتابيهام التحديد والتمهيد.

ثالثا :إن كتاب التحديد لإلمام الداين من أوائل الكتب التي وضعت أصول املسائل التجويدية

وضبطت تعريفاهتا ومصطلحاهتا ،وبسطت القول فيها ،ومن ثم كان جديرا بالبحث والدراسة.

رابعا :إن خامتة املحققني اإلمام ابن اجلزري ضمن كتابه :التمهيد جل القواعد وأكثر املسائل التي

تناوهلا العلامء من قبله ،بأسلوب علمي دقيق ،ورشحها وزاد عليها من خالل ما استفاده ممن سبقوه من

علامء هذا الفن ،وأوهلم اإلمام الداين حيث إن كتاب التحديد من أهم املصادر التي اعتمد عليها يف كتابه

التمهيد ،ومن هنا كان كتابه يف حاجة ماسة إىل تناوله بالبحث والدراسة.

خامسا :إن املقارنات بني املؤلفات يف علم التجويد قليلة ونادرة ،وهي مهمة يف جمال البحوث

العلمية خصوصا إذا كانت بني كتابني لإلمامني جليلني متخصصني يف علوم القراءات والتجويد،
وطالب العلم يف حاجة ماسة إىل مثل هذه املقارنات التي تشحذ مهمهم للنظر يف املصادر العلمية القديمة

وتعميق البحث فيها ،وإبراز ما بينها من أوجه االتفاق واالختالف ،حتى يتدربوا عىل النقد العلمي املبني

عىل املنهجية الدقيقة التي ال بد منها يف كتابة البحوث العلمية ،هلذه األسباب وغريها ،كانت احلاجة ماسة
إىل كتابة هذا البحث ،الذي أسأل اهلل أن يعينني عىل إنجازه وإمتامه.

حدود البحث:
تنحرص حدود هذا البحث فيام ييل:
1-1استعراض املوضوعات التي تضمنها كتايب :التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري بشكل موجز.
2-2عقد مقارنة بني الكاتبني وبيان ما بينهام من أوجه االتفاق وأوجه االختالف.
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

الدراسات السابقة:
يدي من البحوث واملؤلفات مل أجد من قام بدراسة وصفية
بعد البحث والتنقيب فيام حتت ّ

مقارنة بني كتاب التحديد والتمهيد ،إال نبذة وصفية يسرية جاءت يف مقدمة التحقيق لكتاب التحديد

للداين للدكتور غانم قدوري ،وكذلك الدكتور عىل حسني البواب يف حتقيقه لكتاب التمهيد البن
اجلزري.

وهناك دراسة كتبها الدكتور حممد فوزان العمر والدكتور كامل سعود العنزي عن التنبيهات

املستفادة من كتاب التحديد للداين ورشحه للقصيدة اخلاقانية.

خطة البحث:
اشتمل هذا البحث عىل مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة وفهرس.

أما املقدمة :فقد تضمنت أمهية املوضوع وأسباب اختياره وحدود البحث ،والدراسات السابقة واخلطة
التي يتألف منها ومنهج البحث.

أما التمهيد :فقد جعلت عنوانه ترمجة اإلمامني الداين وابن اجلزري وفيه مبحثان:
املبحث األول :ترمجة اإلمام الداين.
املبحث الثاين :ترمجة اإلمام ابن اجلزري.
وأما الفصل األول :فقد جعلت عنوانه كتاب التحديد لإلمام الداين عرض ودراسة وقد اشتمل
عىل املباحث اآلتية:

املبحث األول :موضوعات الكتاب.
املبحث الثاين :عنايته بالتعريفات.
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املبحث الثالث :عنايته بالقواعد العلمية.
املبحث الرابع :عنايته بذكر اآلثار.
املبحث اخلامس :عنايته بالتوجيه والتعليل.
املبحث السادس :عنايته بذكر أقوال القراء.
املبحث السابع :عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.
املبحث الثامن :عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.
املبحث التاسع :عنايته بالوقف واالبتداء.
وأما الفصل الثاين :فقد جعلت عنوانه كتاب التمهيد لإلمام ابن اجلزري عرض ودراسة وقد اشتمل
عىل املباحث اآلتية:

املبحث األول :موضوعات الكتاب.
املبحث الثاين :عنايته بالتعريفات.
املبحث الثالث :عنايته بالقواعد العلمية.
املبحث الرابع :عنايته بذكر اآلثار.
املبحث اخلامس :عنايته بالتوجيه والتعليل.
املبحث السادس :عنايته بذكر أقوال القراء.
املبحث السابع :عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.
املبحث الثامن :عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.
املبحث التاسع :عنايته بالوقف واالبتداء.
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املبحث العارش :عنايته ببيان الوقف عىل بعض الكلامت.
املبحث احلادي عرش :بدع القراء يف التغني بالقرآن.
املبحث الثاين عرش :باب الضاد والظاء.
وأما الفصل الثالث :فقد جعلت عنوانه املقارنة بني الكتابني وما بينهام من أوجه االتفاق واالختالف
وقد اشتمل عىل املباحث اآلتية:

املبحث األول :املقارنة يف املوضوعات.
املبحث الثاين :املقارنة يف التعريفات.
املبحث الثالث :املقارنة يف القواعد العلمية.
املبحث الرابع :املقارنة يف ذكر اآلثار.
املبحث اخلامس :املقارنة يف التوجيه والتعليل.
املبحث السادس :املقارنة يف أقوال القراء.
املبحث السابع :املقارنة يف التنبيهات والتحذيرات.
املبحث الثامن :املقارنة يف ذكر صفة قراءة األئمة السبعة.
املبحث التاسع :املقارنة يف الوقف واالبتداء.
وأما اخلامتة :فقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها هذا البحث.
وأما الفهرس :فقد تضمن املصادر واملراجع.

63

منهج البحث:
وقد سلكت يف دراسة الكتابني املنهج الوصفي التحلييل بعد استقراء املوضوعات التي تضمنها

كل منهام ،ثم قارنت بينهام متبعا اخلطوات اآلتية:

1 -1استقراء املوضوعات التي اشتمل عليها الكتابان.
2 -2عرض موضوعات كل كتاب منها عىل حدة.
3 -3بيان ما تضمنه الكتابان من أوجه االتفاق واالختالف.
4 -4بيان أثر كتاب التحديد للداين يف كتاب التمهيد البن اجلزري من خالل املقارنة.
5 -5كتابة اآليات بالرسم العثامين مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية يف املتن.
6 -6ضبط ما حيتاج إىل ضبط.
7 -7ختريج األحاديث واآلثار واحلكم عليها وبيان درجتها إن كانت يف غري الصحيحني.
8 -8االلتزام بعالمات الرتقيم.
9 -9مل أعرف باألعالم الواردة يف أثناء البحث؛ جتنبا إلثقال احلوايش.
وأسأل اهلل التوفيق والسداد فهو ويل ذلك والقادر عليه واحلمد هلل رب العاملني.
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

a
قبل الرشوع يف بيان املقصود جيدر بنا أن نذكر ملحة يسرية نرتجم فيها لإلمامني اجلليلني أيب عمرو

الداين وابن اجلزري يف مبحثني خمترصين عىل النحو التايل:

املبحث األول :ترمجة اإلمام الداين.

اسمه ونسبه وكنيته:

عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداين األموي موالهم ،أبو عمرو ،وكان معروفا يف
زمانه اببن الصرييف(.)1

مولده ونشأته وطلبه للعلم:
ولد سنة إحدى وسبعني وثالث مائة يف قرطبة ،وابتدأ بطلب العلم سنة ست وثامنني وثالث مائة،

ورحل إىل املرشق سنة سبع وتسعني وثالثامئة ،وحج بعد إقامته بمرص( .)2وكان قدومه إىل دانية سنة سبع
عرشة وأربع مائة ،وسكنها حتى مات .)3( 

صفاته وأخالقه:
شهد له باألمانة والعلم والفضل ،ووصف بأنه إمام عرصه ،ويشهد لذلك مؤلفاته القيمة التي

وصلت إلينا ،واستفادة العلامء الذين جاءوا من بعده ونقلهم منها ،وكان سليم االعتقاد عىل مذهب أهل

السنة واجلامعة ،مالكي املذهب ،شديدا عىل املخالفني ملنهج السلف ،وصنف كتبا عديدة يف الرد عىل

املخالفني(.)4

((( انظر :معرفة القراء الكبار ،)226( ،غاية النهاية.)503/1( ،
((( انظر :معرفة القراء الكبار ،)226( ،غاية النهاية.)503/1( ،
((( انظر :معرفة القراء الكبار ،)226( ،غاية النهاية.)503/1( ،
((( انظر :النجوم الزاهرة ( ،)54/5نفح الطيب.)135/2( ،
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مكانته العلمية وثناء العلامء عليه:

إن مما يرفع شأن أيب عمرو الداين ثناء العلامء عليه ،وما نال ذلك إال لسعة علمه وكثرة حفظه،

وحسن أخالقه ،ومل يكن علمه حمصورا يف القراءات بل كان حمدثا فقيها ،قال ابن بشكوال« :كان أبو

عمرو أحد األئمة يف علم القرآن ،ورواياته ،وتفسريه ،ومعانيه ،وطرقه ،وإعرابه ،ومجع يف ذلك كله

تواليف حسانا مفيدة يطول تعدادها ،وله معرفة باحلديث وطرقه ،وأسامء رجاله ونقلته ،وكان حسن
اخلط جيد الضبط من أهل احلفظ والذكاء والتفنن ،دينا فاضال ورعا سنيا»(.)1
وقال املغامي :كان أبو عمرو الداين جماب الدعوة مالكي املذهب(.)2

قلت :وهذه شهادة عىل صالحه ،وطيب نفسه.

وقال عنه الذهبي :كتبه يف غاية احلسن واإلتقان(.)3

وقال عنه ابن اجلزري  :أستاذ األستاذين وشيخ مشايخ املقرئني(.)4

شيوخه:

أخذ أبو عمرو الداين عن مشايخ كثر يف القراءات واحلديث والتفسري واللغة وغري ذلك ،وذكر

أنه أخذ عن تسعني شيخا ،وفيام ييل نذكر بعضهم عىل سبيل املثال ال عىل سبيل احلرص :اإلمام أمحد بن
فراس العبقيس( .)5واحلافظ اإلمام أمحد بن إبراهيم بن عيل بن فراس أبو احلسن املكي( .)6واحلافظ اإلمام

طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون أبو احلسن احللبي نزيل مرص( .)7واحلافظ اإلمام فارس بن

((( معرفة القراء الكبار( ،ص.)226 :
((( املصدر السابق.)776( ،

((( انظر :معرفة القراء الكبار.)226( ،

((( انظر :غاية النهاية البن اجلزري.)503/1( ،
((( انظر :معرفة القراء الكبار( ،ص.)226:

((( انظر :معرفة القراء الكبار ،)226( ،غاية النهاية.)504/1( ،
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((( انظر :معرفة القراء الكبار ،)226( ،غاية النهاية.)504/1( ،

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

أمحد بن موسى بن عمران أبو الفتح احلميص نزيل مرص( .)1واحلافظ اإلمام مسعود بن عيل أبو القاسم

الرسقسطي.

تالميذه:

لقد رحل إليه الطالب من أماكن متفرقة لينالوا من علمه ،ويترشفوا بالقراءة عليه ،وقد خلف

عددا كبريا من التالميذ صاروا جهابذة يستضاء بعلمهم ،ومنهم :احلافظ اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن

عيل الفيسويل( ،)2واحلافظ اإلمام أمحد بن عثامن بن سعيد األموي ،ولده( ،)3واحلافظ اإلمام سليامن بن

نجاح أبو داود بن أيب القاسم األموي( ،)4واحلافظ اإلمام خلف بن حممد األنصاري( ،)5واحلافظ اإلمام

حييي بن إبراهيم بن أيب زيد أبو احلسن املريس املعروف بابن البياز( ،)6وأبو احلسن عيل بن عبد الرمحن بن

الدش(.)7

مؤلفاته(:)8
كثرت تصانيفه يف علم التجويد والقراءات ما بني موجود ومفقود ،ومنها :األرجوزة املنبهة عىل

أسامء القراء والرواة وأصول القراءات ،وعقد الديانات بالتجويد والدالالت ،وكتاب :التيسري يف
القراءات السبع ،وجامع البيان يف القراءات السبع ،والتحديد يف اإلتقان والتجويد ،واملكتفى يف الوقف
واالبتداء.

((( انظر :معرفة القراء الكبار ،)226( ،غاية النهاية.)503/1( ،
((( انظر :غاية النهاية.)504/1( ،

((( انظر :غاية النهاية.)504/1( ،
((( انظر :غاية النهاية.)504/1( ،
((( انظر :غاية النهاية.)504/1( ،

((( انظر :غاية النهاية.)504/1( ،

((( انظر :معرفة القراء الكبار( ،ص.)226 :

((( انظر :معرفة القراء الكبار( ،ص ،)227 :غاية النهاية.)505/1( ،
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وفاته:
تويف رمحه اهلل يوم االثنني منتصف شهر شوال سنة أربع وأربعني وأربعامئة 444-هـ -بدانية ،ودفن

من يومه بعد العرص ،ومشى السلطان أمام نعشه ،وكان اجلمع يف جنازته عظيام ،فرمحه اهلل رمحة واسعة(.)1
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((( انظر :ترمجته يف معرفة القراء الكبار( ،ص ،)228 :وغاية النهاية.)505/1( ،

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

املبحث الثاين :ترمجة اإلمام ابن اجلزري.
اسمه ،نسبه ،لقبه ،كنيته ،مولده:
هو اإلمام أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عىل بن يوسف( )1شمس الدين العمرى( )2الدمشقي

الشافعي ثم الشريازي ،املعروف بابن اجلزري( ،)3ولد يف دمشق ليلة السبت بعد صالة الرتاويح يف
اخلامس والعرشين من رمضان املبارك سنة (751هـ)( )4داخل خط القصاعني بني السورين(.)5

شيوخه:
مهة ابن اجلزري يف طلب العلم وكثرة رحالته أنه تتلمذ عىل كثري من الشيوخ يف
يظهر لنا من خالل ّ

القرآن والقراءات واحلديث والفقه واألصول وسائر العلوم الرشعية واللغوية ،ونشري هنا إىل أبرز شيوخه

الذين تلقى عنهم القرآن والقراءات ،وأمههم أربعة ،يليهم يف األمهية باقي الشيوخ وهؤالء األربعة هم:
1 -1حممد بن أمحد بن عيل أبو املعايل اللبان الدمشقي( ،ت776 :هـ) (.)6
2 -2حممد بن عبد الرمحن بن عيل أبو عبد اهلل ابن الصائغ( ،ت 778 :هـ).
3 -3عبد الرمحن بن أمحد بن عيل أبو حممد البغدادي( ،ت 781:هـ)(.)7
4 -4عبد الوهاب بن حممد بن عبد الرمحن أبو حممد اإلسكندري( ،ت788 :هـ ) (.)8

((( هكذا ورد نسبه يف غاية النهاية ،)247/2( ،الضوء الالمع ،)255/9( ،زاد ابن حجر يف االنباء( )245/8( ،حممدا) رابع ًا ،وتابعه ابن
العامد يف الشذرات ،)298/9( ،وزاد يف الشقائق النعامنية.)98/1( ،
((( نسبة العمرى انفرد هبا السخاوى يف الضوء الالمع ،)255/9( ،ولعلها تصحيف.

((( نسبة إىل جزيرة ابن عمر بلده فوق املوصل بينهام ثالثة أيام  ،وحييط هبا هنر دجلة اال من ناحية واحدة .انظر :معجم البلدان لياقوت
احلموي ،)138/2( ،والضوء الالمع.)255/9( ،
((( هذا عام مفصيل إذا ودع الناس فيه االمام ابن القيم اجلوزية واستقبلوا فيه ميالد االمام بن اجلزري.
((( انظر :غاية النهاية ،) 247/2( ،أنباء الغمر ،)466/3( ،الضوء الالمع.)256/9( ،
((( انظر :غاية النهاية ،)72/2( ،جامع أسانيد ابن اجلزري( ،ص.)155:
((( انظر :غاية النهاية ،)364/1( ،الدرر الكامنة.)431/2( ،
((( انظر :غاية النهاية ،)482/1( ،الدرر الكامنة.)44/3( ،
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تالميذه:
أخذ عنه القراءات تالميذ يتعذر إحصاؤهم؛ لكثرهتم وتباعد بلداهنم حيث أقرأ يف الشام ،واحلجاز،

ومرص ،واليمن ،والعراق ،وفارس ،وخرسان ،وما وراء النهر ،والروم ،وغري ذلك( ،)1وذكر يف ترمجته

كثري ًا ممن قرأ عليه(.)2

ومن أشهرهم :ابنه أبو بكر أمحد بن حممد بن اجلزري (ت 835هـ)( ،)3وأبو النعيم رضوان بن حممد

بن يوسف العقبى (ت852هـ)( ،)4والزين الطاهر بن حممد النويري (ت856هـ)( ،)5وأبو القاسم حممد
بن حممد النويري (ت857هـ) شارح الطيبة والدرة( - )6رمحهم اهلل تعاىل.-

مؤلفاته:
لإلمام ابن اجلزري مؤلفات كثرية يف خمتلف العلوم والفنون أوصلها بعضهم إىل سبعة وثامنني

مؤلفا( ،)7وبعضهم زاد عليها( ،)8وسنشري هنا إىل أهم ما ألفه يف علم القراءات والتجويد :النرش يف القراءات
العرش ،ومتن طيبة النرش يف القراءات العرش ،والدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية ،ومنجد املقرئني
ومرشد الطالبني ،واملقدمة فيام عىل قارئه أن يعلمه املعروفة باملقدمة اجلزرية يف علم التجويد ،والتمهيد يف
علم التجويد .إىل غري ذلك من املؤلفات النافعة التي مازال كثري منها خمطوطا ،وبعضها يف عداد املفقود.

((( انظر :غاية النهاية.)257 :256/5 ( ،
((( انظر :غاية النهاية.)251: 248/2 ( ،
((( انظر :غاية النهاية.)129/1 ( ،

((( انظر :شذرات الذهب ،)274/7( ،البدر الطالع ،)249/1( ،الضوء الالمع.)226/3( ،
((( انظر :الضوء الالمع ،)5/4( ،واحللقات املضيئات للسيد عبد الرحيم.)364/1( ،
((( انظر :درة احلجال ،)290/2( ،معجم املؤلفني.)662/3( ،

((( هو الدكتور حممد مطيع احلافظ يف بحث جرده لذكر مؤلفات ابن اجلزري.
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((( أ.د .السامل اجلكني يف حتقيقه لكتاب النرش املجلد األول قسم الدراسة( ،ص.)99:
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منـزلته العلمية وثناء العلامء عليه:
احتل ابن اجلزري مكانة علمية كبرية يف عرصه ،وبرز عاملا فريدا بني أقرانه ،فذاع صيته يف اآلفاق

ومألت شهرته كثريا من البلدان ،وانتفع بعلمه خلق كثري وال سيام يف علوم القراءات ،وقد كان نبوغه يف

هذا العلم مبكرا ،والدليل عىل ذلك اشتغاله بالتأليف يف العقد الثاين من عمره ،كام أنه اشتغل بالتدريس

والفتوى بعد أن أذن له بذلك كبار شيوخ عرصه كام أرشنا إىل ذلك آنفا؛ وهلذا رأينا كثريا من العلامء
يقدرونه ويشيدون بفضله ومكانته وال يتسع املقام لذكر أقواهلم يف ذلك ولكن نشري إىل بعضها.

قال عنه اإلمام ابن حجر(ت852هـ)  -رمحه اهلل( -)1احلافظ اإلمام املقرئ تفقه وهلج بطلب

احلديث والقرآن وبرز يف القراءات وقد انتهت إليه رئاسة علم القراءات يف املاملك وكان يلقب يف بالده

اإلمام األعظم(.)2

وقال عنه اإلمام جالل الدين السيوطي(ت911هـ)-رمحه اهلل( -)3احلافظ املقرئ شيخ اإلقراء يف

زمانه ،كان إماما يف القراءات ال نظري له يف عرصه يف الدنيا(.)4

وقال عنه اإلمام القسطالين (ت923هـ) -رمحه اهلل (( -)5الشيخ االمام بقية املحققني األعالم)(.)6
وقال عنه الطاويس(« )7تفرد بعلو الرواية ،وحفظ األحاديث ،واجلرح والتعديل ،ومعرفة الرواة

املتقدمني واملتأخرين»(.)8

((( هو أمحد بن عىل بن حممد بن حممد بن حجر العناين العسقالين ولد سنة (773هـ) وتويف سنة(852هـ) ،من مؤلفاته فتح الباري وغريه.
انظر :الضوء الالمع ،)36/2( ،واألعالم.)178/1( ،
((( انظر :إنباء الغمر.)466:467/3( ،

((( هو عبد الرمحن بن أبى بكر جالل الدين السيوطي ،إمام حافظ مشارك يف أنواع من العلوم ،من مؤلفاته :املزهر يف علوم اللغة وغريه،
تويف سنة(911هـ) .انظر :معجم املؤلفني.)128/5( ،
((( انظر :طبقات احلفاظ( ،ص.)544:

((( هو أمحد بن أمحد بن حممد أبى بكر شهاب الدين أبو العباس القسطالين املرصي الشافعي اإلمام احلجه الرحلة الفقيه املقرئ ولد
سنة(851هـ) من مؤلفاته رشح الشاطبية وغريه سنة(923هـ) .انظر :شذرات الذهب ،)169/10( ،واألعالم.)232/1( ،
((( الآليل السنية يف رشح املقدمة اجلزرية( ،ص.)13:

((( أمحد بن عبد اهلل بن عبد القادر ولد سنة(790هـ) ،وتويف سنة(871هـ) .انظر :الضوء الالمع.)360/1( ،
((( نقال من الضوء الالمع ،)258/9( ،وذكر أنه نقل هذا النص عن املشيخة للطاويس.
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وفاته:
تويف  -رمحه اهلل تعاىل  -قبيل ظهر يوم اجلمعة اخلامس من ربيع األول من سنة(833هـ) بمنزله من

سوق اإلسكافيني بمدينة شرياز ودفن بدار القرآن التي أنشأها هناك  .تغمده اهلل برمحته وأسكنه فسيح

جناته .آمني(.)1

72

((( انظر :الضوء الالمع.)257/9( ،

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

الفصل األول:

كتاب التحديد لإلمام الداين (عرض ودراسة) :

املبحث األول :موضوعات الكتاب.

املبحث الثاين :عنايته بالتعريفات.

املبحث الثالث :عنايته بالقواعد العلمية.
املبحث الرابع :عنايته بذكر اآلثار.

املبحث اخلامس :عنايته بالتوجيه والتعليل.

املبحث السادس :عنايته بذكر أقوال القراء.

املبحث السابع :عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.

املبحث الثامن :عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.

املبحث التاسع :عنايته بالوقف واالبتداء.

73

الفصل األول :كتاب التحديد لإلمام الداين عرض ودراسة:
املتأمل يف كتاب التحديد لإلمام أيب عمرو الداين يتبني له أنه من أوائل الكتب التي تناولت علم

التجويد واستوعبت أهم مباحثه ومسائله وقد دارت موضوعاته عىل النحو التايل:

املبحث األول :موضوعات الكتاب.

()1

بدأ اإلمام الداين كتابه التحديد بمقدمة استهلها باحلمد والثناء عىل اهلل تعاىل ،والصالة والسالم عىل

النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم ،ثم بني السبب الداعي له إىل تأليف هذا الكتاب وهو إمهال قراء عرصه
جتويد التالوة وحتقيق القراءة بالرتسل والرتتيل ،فكتب هذا الكتاب لبيان مسائل هذا العلم ،وضمنه

املوضوعات التالية:

باب ذكر البيان عن معنى التجويد وحقيقة الرتتيل والتحقيق وما جاء من السنن واآلثار يف احلث

عىل استعامل ذلك واألخذ به.

باب ذكر الوارد يف قراءة التحقيق وجتويد األلفاظ ورياضة األلسن باحلروف
باب ذكر األخبار الواردة عن أئمة القراءة يف استعامل التحقيق
باب ذكر اإلفصاح عن مذاهب األئمة يف حد التحقيق وهناية التجويد وما جاء عنهم من الكراهة

يف التجاوز عن ذلك

باب ذكر البيان عن حقائق األلفاظ وحدود النطق باحلروف
باب ذكر خمارج احلروف املعجمة وتفصيلها.
باب ذكر أصناف هذه احلروف وصفاهتا.
باب ذكر أحوال النون الساكنة والتنوين.
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((( انظر :التحديد( ،ص.)171 ،118 ،113 ،107 ،104 ،97 ،89 ،87 ،79 ،70 ،68:
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باب ذكر احلروف التي يلزم استعامل جتويدها وتعمل بياهنا وتلخيصها لتنفصل بذلك من مشبهها

عىل خمارجها.

باب ذكر أحوال احلركات يف الوقف وبيان الروم واإلشامم.
باب ذكر الوقف وبيان أقسامه.

املبحث الثاين :عنايته بالتعريفات.
ُيعدُّ اإلمام أبو عمرو الداين من أوائل املؤلفني الذين وضعوا حدودا واضحة لغوية واصطالحية

لتعريفات مسائل التجويد مثل :تعريف التجويد وتعريف املخرج والصفة واإلظهار واإلدغام واإلخفاء
إىل غري ذلك من املسائل.

ويكاد يكون أبو عمرو الداين أول من عني هبذه التعريفات وتبعه عىل ذلك املؤلفون من بعده.

()1

املبحث الثالث :عنايته بالقواعد العلمية.
كانت القواعد العلمية التي ذكرها اإلمام الداين عبارة عن هناية اإلتقان الذي وصل إليه ،فهو إمام

يف القراءة ،ويذكر القواعد وهو خبري هبا ،فمنها:

«وليس بني التجويد وتركه إال رياضة من تدبره بفكه»(.)2
وهذه القاعدة ال يقول هبا إال من أدرك التجويد وتطبيقه رواية ،فهو يلخص لنا أن التجويد يأيت

باملامرسة واالستمرار يف قراءة القرآن وهو عبارة عن رياضة للفك.

((( انظر :التحديد( ،ص.)70:
((( انظر :التحديد( ،ص.)70:
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املبحث الرابع :عنايته بذكر اآلثار.
وعني اإلمام الداين باآلثار عناية كبرية ،فقلام أن جتد بابا من األبواب فيه أثر يروى إال أورده بسنده

عن مشاخيه ،ومن ذلك:

أنه قال« :حدثنا حممد بن خليفة اإلمام ،حدثنا حممد بن احلسني ،حدثنا حييى بن حممد بن صاعد،

حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حييى ،حدثنا مالك بن سعري ،حدثنا ابن أيب ليىل ،عن احلكم ،عن مقسم ،عن
ابن عباس ،يف هذه اآلية ﱣﭐﱒ ﱓ ﱔﱢ [سورة املزمل ،]4:قال بينه بيان ًا»(.)1

فأورد الداين يف كثري من املوضوعات بعض اآلثار التي تؤيد رأيه وتقوي حجته وهذا يدل عىل

طول باعه يف رواية اآلثار املسندة عن من قرأ عليهم من الشيوخ العدول الضابطني (.)2

املبحث اخلامس :عنايته بالتوجيه والتعليل.
بالعلل تظهر احلكمة من احلكم ،ولذلك نرى اإلمام الداين يعتني هبذه املسألة عناية ظاهرة يف كتابه

التحديد؛ ليبني علة وتوجيه احلكم املراد ،وأنه أوىل من غريه ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله عند تعليله حلكم
اإلظهار احللقي:

«وإنام بينت النون والتنوين عند هذه احلروف؛ لبعد املسافة التي بينهام وبينهن»(.)3
فبني علة اإلظهار وهو البعد الواقع بني النون الساكنة وحروف احللق ،وبسبب هذا البعد كان

اإلظهار.

((( انظر :التحديد( ،ص ،)73:وانظر :تفسري الطربي ،)681 /23( ،وتفسري البغوي.)250 /8( ،
((( انظر :التحديد ،من(ص )79:إىل (ص.)86:
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((( انظر :التحديد( ،ص.)113:
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وكذلك ذكر الداين علة اإلقالب واإلخفاء( ،)1وعلة صلة هاء الكناية( ،)2وعلة منع الروم يف املفتوح

واملنصوب خلفة احلركة فيهام( ،)3إىل غري ذلك من العلل التي ذكرها يف كتابه مستنبطا إياها من األحكام
التجويدية ،وأقوال شيوخه الضابطني الذين تلقى عنهم أصول هذا العلم ،وذكر بعض أسامئهم أثناء
حديثه عن هذه العلل مثل :فارس بن أمحد ،واحلسني بن عيل ،وحممد بن أمحد وغريهم من جهابذة

العلامء ،ثم صاغ هذه العلل بأسلوبه الواضح الدقيق الذي أرى أنه مل يسبق إليه.

القراء.
املبحث السادس :عنايته بذكر أقوال ّ

ذكر اإلمام الداين يف كتابه التحديد مجلة من األقوال التي تثبت صحة ما قاله ،أو أراد أن يبني قول

القائل أو يعلل قول قائله ،ومن ذلك:

أنه أورد قوال عن عبد الباقي بن احلسن املقرئ أنه يقول»:والغنة إذا ثبتت يف الوصل مل يشدد
احلرف ،ولفظ به بتشديد ٍ
يسري ،وإذا حذفت الغنة شدد احلرف»(.)4
فأراد يف هذا القول أن يقول أن النون وامليم املشددة يف حال غنتها ليست مثل احلرف الصحيح

املشدد ،ويف كتاب التحديد مجلة من األمثلة التي توضح هذا املعنى اكتفيت بذكر طرف منها.

املبحث السابع :عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.
نبه اإلمام الداين رمحه اهلل يف كتابه التحديد عىل مجلة من التنبيهات لقارئ القرآن ،وحذره من بعضها،

ويف احلقيقة ال يستغني قارئ القرآن عام خطه اإلمام الداين يف كتابه من التنبيهات والتحذيرات ،ومنها:

((( انظر :التحديد( ،ص.)114:
((( انظر :التحديد( ،ص.)126:
((( انظر :التحديد( ،ص.)171:
((( انظر التحديد( ،ص.)116:
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أنه ّبي يف باب ذكر اإلفصاح عن مذاهب األئمة يف حد التحقيق وهناية التجويد وما جاء عنهم من

الكراهة يف التجاوز عن ذلك.

كام نبه اإلمام الداين رمحه اهلل عىل قضية مهمة يف باب ذكر البيان عن حقائق األلفاظ وحدود النطق

باحلروف ،وعىل كيفية التمكن من التجويد ،وكيفية التحقيق ،وما يوصل به إليه .ثم قال « :وأنا أبني

ذلك كله ،وأدل عىل حقيقته ،وأكشف عن خاص رسه ،وأنبه عىل موضع غموضه ،من غري إطناب وال

إسهاب ،إن شاء اهلل تعاىل»(.)1

املبحث الثامن :عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.
تضمن كتاب التحديد لإلمام الداين بيان صفة قراءة األئمة السبعة الذين تدور عليهم القراءات

السبع املتواترة؛ ليبني كيف كانت قراءهتم وطريقتهم.

كام ّبي لنا املرتبة التي أخذ هبا كل قارئ من األئمة السبعة يف قراءته من حتقيق وترتيل وحدر وتدوير،

حسب مذهبه يف املد والتوسط والقرص واإلظهار واإلدغام واهلمز وتركه ،وأهنم مجيعا ما خرجوا عن حد
القراءة املنقولة إليهم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،كام أن اإلمام الداين مل يغفل اإلشارة إىل ما أحدثه

بعض اآلخذين عن األئمة السبعة من تعسف وتكلف يف القراءة مثل ما فعلوه يف قراءة محزة من متطيط
وتطويل خيرج عن حد قراءة اإلمام محزة ،وهو يشء من فعل هؤالء ،صنعوه من عند أنفسهم من باب

التكلف والتعسف الذي ما عرفه محزة وال أقرأ به.

()2

((( انظر :التحديد( ،ص.)97:
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((( (( انظر :التحديد( ،ص.)95 :
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املبحث التاسع :عنايته بالوقف واالبتداء.
ذكر اإلمام الداين بابا يف كتابه التحديد بعنوان« :باب ذكر الوقف وبيان أقسامه» ،وقد ذكر للوقف

أربعة أنواع ،وهي :التام ،والكايف ،واحلسن ،والقبيح .وذكر ضوابط كل منهم»(.)1

وسائر ما ذكره الداين ال يتمكن معرفته للقراء إال بنصيب وافر من علم العربية ،وذلك من آكد ما

يلزمهم تعلمه والتفقه فيه ،إذ به يفهم الظاهر اجليل ،ويدرك الغامض اخلفي ،وبه يعلم اخلطأ من الصواب
ويميز السقيم من الصحيح ،إىل آخر ما ذكر من قواعد مهمة تدل عىل عنايته بالوقف وبتقسيمه الواضح

ألنواعه التي تتميز يف سهولة ويرس(.)2

((( انظر :التحديد( ،ص 176:وما بعدها).
((( انظر :التحديد( ،ص.)177:
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الفصل الثاين:

كتاب التمهيد لإلمام ابن اجلزري (عرض ودراسة) :

املبحث األول :موضوعات الكتاب.

املبحث الثاين :عنايته بالتعريفات.

املبحث الثالث :عنايته بالقواعد العلمية.
املبحث الرابع :عنايته بذكر اآلثار.

املبحث اخلامس :عنايته بالتوجيه والتعليل.

املبحث السادس :عنايته بذكر أقوال القراء.

املبحث السابع :عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.

املبحث الثامن :عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.

املبحث التاسع :عنايته بالوقف واالبتداء.

املبحث العارش :عنايته ببيان الوقف عىل بعض الكلامت.
املبحث احلادي عرش :بدع القراء يف التغني بالقرآن.

املبحث الثاين عرش :باب الضاد والظاء.
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الفصل الثاين :كتاب التمهيد لإلمام ابن اجلزري (عرض ودراسة).
املبحث األول :موضوعات الكتاب.

()1

إن الناظر يف كتاب التمهيد البن اجلزري جيد أنه اشتمل عىل موضوعات كثرية ومهمة لطالب علم

التجويد ،بدأها بمقدمة ذكر فيها السبب الذي محله عىل تأليفه هذا الكتاب ،وهو أنه وجد الناشئة من

القراء بل وكثريا منهم قد غفلوا عن جتويد ألفاظ القرآن ،وأمهلوا يف حتسني األداء وإتقان التالوة ،فعمد
إىل تأليف هذا الكتاب(.)2

الذي ضمنه أهم القواعد واملسائل الرضورية يف هذا العلم وصاغها يف املوضوعات اآلتية:
«الباب األول :يف ذكر قراءة هؤالء القراء يف هذا الزمان».
«الباب الثاين :يف معنى التجويد وما يتعلق به» .

«الباب الثالث :يف أصول القراءة الدائرة عىل اختالف القراءات» .
«الباب الرابع :يف ذكر معنى اللحن وأقسامه»

«الباب اخلامس :يف ذكر ألفات الوصل والقطع».

«الباب السادس :يف الكالم عىل احلركات واحلروف»
«الباب السابع :يف ذكر ألقاب احلروف وعللها» .

«الباب الثامن :يف خمارج احلروف والكالم عىل كل حرف بانفراد» .

«الباب التاسع :يف ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين ثم املد والقرص» .
«الباب العارش :يف الوقف واالبتداء» .

«باب :يف معرفة الظاء ومتييزها من الضاد حسبام وقع يف القرآن الكريم» .
((( انظر :التمهيد( ،ص.)209 ،165 ،153 ،105 ،83 ،75 ،65 ،61 ،53 ،47 ،43 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)40 :
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املبحث الثاين :عنايته بالتعريفات.
اعتنى ابن اجلزري بالتعريفات ،فبدأ بتعريف العيوب التي يفعلها قراء زمانه من الرتقيص

والتطريب ،والرتعيد ،والتحزين( ،)1وعرف التجويد وعرف أصول القراءة التي يقع هبا اختالف بني

القراء من مد وقرص وإدغام ،وإظهار ،وإخفاء ،وقلب ،وتسهيل وختفيف وتنوين ( ،)2إىل غري ذلك من
األصول التي ذكرها (.)3

والناظر يف كتاب التمهيد البن اجلزري جيد أنه اهتم واعتنى باملصطلحات التجويدية ،وعرفها

تعريفا دقيقا يميز بعضها عن بعض ،وال شك أنه استفاد ممن سبقه يف ذلك ،سيام وأنه أ ّلف هذا الكتاب يف
مبتدئ حياته العلمية وهو دون العرشين من عمره.

املبحث الثالث :عنايته بالقواعد العلمية.
أورد اإلمام ابن اجلزري يف كتابه القواعد العلمية التي إذا أتقنها القارئ سلم من الوقوع يف

األخطاء ،كام يقف من خالهلا عىل األخطاء التي يقع فيها القراء مع توصيفها توصيفا علميا ،مع تبيينه
للفروق اللطيفة التي بني احلروف والتي لوالها لكان احلرف اآلخر عني احلرف األول.

تناول اإلمام ابن اجلزري حروف اهلجاء التي تألف منها اللفظ القرآين حرفا حرفا ،مبينا خمارجها

وصفاهتا ،وما ينبغي عىل القارئ فعله يف النطق هبا إذا جتاورت وكانت متامثلة أو متجانسة أو متقاربة يف

بعض املخارج والصفات؛ حتى ينطق بكل حرف عىل وجهه الصحيح ،مستكمال خمرجه وصفاته؛ ليلفظ

بالقرآن عربيا كام نزل.

((( انظر :التمهيد( ،ص.)44 :

((( انظر :التمهيد( ،ص.)153 :
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((( انظر :التمهيد( ،ص.)53 :

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

املبحث الرابع :عنايته بذكر اآلثار.
أما عناية ابن اجلزري باآلثار فكانت قليلة()1؛ ولكنه استشهد هبا واستدل هبا عىل بعض املسائل،

فهو يروي اآلثار مسندة إىل مشاخيه ،ومنها قوله « :أخربنا شيخنا أبو عبد اهلل حممد بن اللبان ،قال أخربتني

الشيخة الصاحلة زين الدار أم حممد الوجيهية بنت عيل بن حييى بن عيل الصعيدي ،قالت :أخربنا أبو

إسحاق إبراهيم بن وثيق...إلخ « (.)2

املبحث اخلامس :عنايته بالتوجيه والتعليل.
حرص ابن اجلزري رمحه اهلل عىل بيان علة احلكم ،أو التسمية ،أو التقديم والتأخري يف ذكر األحكام،

وعند ظهورها للقارئ يتبني له بجالء ما أراده ابن اجلزري.

ومن ذلك بيانه لعلة تسمية مهزة الوصل هبذا االسم ،وعلة كتابتها يف املصحف

()3

وهكذا فعل ابن اجلزري يف كل حكم جتويدي يمكن أن يستنبط له علة ،أو سبب ،يبني وجه النطق

به عىل النحو الذي ذكره علامء هذا الفن من خالل تتبعهم للتالوة الصحيحة للقرآن الكريم التي نقلت

إلينا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه الكرام.

املبحث السادس :عنايته بذكر أقوال القراء.
حرص ابن اجلزري عىل إيراد بعض األقوال مستشهدا هبا ،أو توضيحا ملسألة ما ،أو رد لقول

قائله ،أو مبينا علة صاحبه ،ومنها يف عدد خمرج احلروف فقال« :عند اخلليل سبعة عرش خمرج ًا ،وعند

((( وقد أحصيناها فكانت أربعة عرش أثرا.
((( انظر :التمهيد( ،ص.)167 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)65 :
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سيبويه وأصحابه ستة عرش ،إلسقاطهم اجلوفية ،وعند الفراء وتابعيه أربعة عرش ،جلعلهم خمرج الذلقية
واحد ًا»( .)1واختار هو أهنا سبعة عرش خمرجا بقوله يف اجلزرية:
خمارج احلــروف سبـــعــة عشــر

عىل الذي خيتاره من اخترب

()2

املبحث السابع :عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.
وضع ابن اجلزري يف كتابه التمهيد مجلة من التنبيهات والتحذيرات؛ ليوقف قارئ القرآن عليها؛

وليتنبه إليها املقرئونِّ ،
وحيذروا منها من قرأ عليهم من التالميذ والطالب ،فقال ما معناه :ينبغي عىل قارئ
القرآن أن يظهر اهلمزة عند الوقف؛ ألهنا حينئذ تكون ساكنة ،والسكون يزيدها ثقال عىل ثقلها ،عكس

احلروف األخرى فإن السكون خيففها ،بل إن اهلمزة تزداد ثقال إذا وقع قبلها حرف ساكن ،سواء كان

حرف علة أو حرفا صحيحا ،والسبب يف ذلك بعد خمرجها وضعفها بالسكون؛ وهلذا رأينا اإلمام هشام
راوي ابن عامر يسهلها متطرفة ال متوسطة(.)3

املبحث الثامن :عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.
حرص ابن اجلزري عىل إيراد صفة القراءة عن األئمة السبعة؛ ليبني ملريد قراءة القرآن كيف كانت

قراءة أئمة القراءات وأهنا سلسة ،سهلة ،عذبة فيها تبيني كل حرف ،وإعطاء كل حرف من الصفات ما
يستحقه سواء كان مدغام أم مظهرا ،أم مفخام أم مرققا ،إىل غري ذلك من قراءهتم ،وأن قراءهتم كانت
خالية من اهلذرمة التي تتآكل فيها بعض احلروف وال تظهر

((( انظر :التمهيد( ،ص.)105 :

((( انظر :متن اجلزرية ،بيت (رقم.)9:
((( انظر :التمهيد( ،ص.)109 :
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((( للزيادة ينظر :التمهيد( ،ص.)50:

()4

.
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املبحث التاسع :عنايته بالوقف واالبتداء.
الوقف واالبتداء زينة القارئ ،وفهم التايل ،وبالغ املستمع ،وحلية التالوة ،ومن هذا املنطلق

حرص ابن اجلزري عىل ذكره يف كتابه التمهيد وبينه وقسمه إىل أربعة أقسام :تام خمتار ،وكاف جائز،
وحسن مفهوم ،وقبيح مرتوك» (.)1

واعتنى ابن اجلزري بذكر ما يوقف عليه وما ال يوقف.
ومل َي ُفت اإلمام ابن اجلزري يف معرض كالمه عن الوقف واالبتداء أن يرد عىل ما ذهب إليه

اإلمام أبو يوسف صاحب اإلمام أيب حنيفة من أن تسمية املواضع املوقوف عليها من القرآن من التام

والكايف واحلسن والقبيح بدعة ،ومسميه بذلك مبتدع؛ ألن القرآن الكريم كله معجز يف قليله وكثريه،
وهو كالقطعة الواحدة ،وما قاله القايض أبو يوسف غري صحيح؛ ألن القرآن معجز بسوره وآياته وليس

اإلعجاز يف كل كلمة منه عىل حدة.

()2

املبحث العارش :عنايته ببيان الوقف عىل بعض الكلامت.
ملا حتدث ابن اجلزري عن الوقف وأنواعه ،وبني ما جيوز أن يوقف عليه وما ال جيوز ،أردفه بكلامت

تكررت يف القرآن يف أكثر من موضع؛ ليبني للقارئ حكم الوقف عليها ،وما جيوز وما يمتنع معلال ذلك
بعلل وتفسريات هلذه الكلامت اخلاصة ومنها:

كال :وردت يف ثالثة وثالثني موضعا ،يف مخس عرشة سورة ،وكل ورودها يف السور املكية ،وقد

اختلف يف الوقف عليها واالبتداء هبا ،وذلك بسبب كالم أهل العربية عليها.

()3

((( انظر :التمهيد( ،ص.)165 :

((( انظر رد ابن اجلزري يف كتابه :التمهيد( ،ص.)166 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)178 :
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املبحث احلادي عرش :بدع القراء يف التغني بالقرآن.

من املعلوم أن اهلل تعاىل قد أمر برتتيل القرآن فقال تعاىل:ﱣﭐ ﱒ ﱓ ﱔﱢ [سورة

املزمل.]4:

والرتتيل هو التجويد والتحسني واإلتقان ،وإذا اجتمع مع الرتتيل الصوت احلسن ،فهذا يزيد

القرآن إتقانا ومجاال؛ ولذلك حث النبي عىل تزيني القرآن بالصوت احلسن فقال« :زينوا

()1
َغن بالقرآن»(« ،)2ما أذن اهلل لشىء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن
القرآن بأصواتكم»  ،وقال« :ليس منَّا من مل َيت َّ

جيهر به»(.)3

هذا مع مراعاة التجويد وأحكام التالوة ،ولكن القراء يف زمن ابن اجلزري أرسفوا يف ذلك حتى

خرجوا عن حد التالوة املرعية ،وتغافلوا عن األحكام التجويدية ،وأصبح مههم جتويد األحلان واألنغام.
القراء ،وذكر منها نوعا« :يسمونه
أشار اإلمام ابن اجلزري يف كتابه إىل البدع التي أحدثها بعض ّ
الرتقيص ( ،)4وآخر :يسمونه الرتعيد ( ،)5وثالثا :يسمونه التطريب( ،)6ورابعا :يسمونه التحزين»(.)7
وخيتم ابن اجلزري قوله يف حد القراءة« :وأما قراءتنا التي نقرأ ونأخذ هبا ،فهي القراءة السهلة

املرتلة العذبة األلفاظ ،التي ال خترج عن طباع العرب وكالم الفصحاء ،عىل وجه من وجوه القراءات،

فنقرأ لكل إمام بام نقل عنه ،من مد أو قرص أو مهز أو ختفيف مهز أو تشديد أو ختفيف أو إمالة أو فتح أو

إشباع أو نحو ذلك»(.)8

((( انظر :صحيح البخاري ،باب املاهر بالقرآن (.)158 /9

((( انظر :صحيح البخاري ،باب وأرسوا قولكم (.)154 /9
((( مسند أمحد ،ت شاكر (.)225 /2
((( انظر :التمهيد( ،ص.)44 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)44 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)44 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)44 :
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((( انظر :التمهيد( ،ص.)45 :
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املبحث الثاين عرش :باب الضاد والظاء.
ذكر ابن اجلزري يف كتابه التمهيد بابا للضاد والظاء وذلك للتشابه بينهام ،وأن القارئ ال يستغني

عنه ،وسامه «باب يف معرفة الظاء ومتييزها من الضاد حسبام وقع يف القرآن الكريم» ،وذكر أن املتقدمني

ألفوا يف ذلك كتبا سواء يف النثر أو النظم ،وأورد أبيات اإلمام الداين يف ذلك ،وهذه األبيات شملت مجيع
األلفاظ التي تقع يف القرآن وما اشتق منها وفيها حرف الظاء ،وكذلك ذكر ابن اجلزري املعاين املشتقة من
كل مادة(.)1

((( انظر :التمهيد( ،ص.)209 :
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الفصل الثالث:

املقارنة بني الكتابني وما بينهام من أوجه االتفاق واالختالف.

املبحث األول :املقارنة يف املوضوعات.

املبحث الثاين :املقارنة يف التعريفات.

املبحث الثالث :املقارنة يف القواعد العلمية.
املبحث الرابع :املقارنة يف ذكر اآلثار.

املبحث اخلامس :املقارنة يف التوجيه والتعليل.

املبحث السادس :املقارنة يف أقوال القراء.

املبحث السابع :املقارنة يف التنبيهات والتحذيرات.

املبحث الثامن :املقارنة يف ذكر صفة قراءة األئمة السبعة.

املبحث التاسع :املقارنة يف الوقف واالبتداء.
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الفصل الثالث :املقارنة بني الكتابني وما بينهام
من أوجه االتفاق واالختالف.

املبحث األول :املقارنة يف املوضوعات.

من خالل استعراضنا لكتاب التحديد للداين ،والتمهيد البن اجلزري ،نرى أهنام اشرتكا يف كثري من

موضوعات علم التجويد ،وانفرد ابن اجلزري بموضوعات مل تأت يف كتاب التحديد ،وأيضا قد توسع
الداين يف بعض املوضوعات التي اخترص فيها ابن اجلزري ،وفصل ابن اجلزري يف موضوعات أمجلها

الداين.

	-فأما أهم املوضوعات التي اتفقا فيها الكتابان فهي:

•املقدمة :حيث اتفق الداين وابن اجلزري عىل السبب الداعي هلام إىل تأليف كتابيهام ،وهو
إمهال القراء يف عرص كل منهام العناية بالتجويد وخمارج احلروف وسائر أحكام التالوة،
واالشتغال بالتطريب وزيادة التغني الذي خيرج عن حد االعتدال مما يذهب بجالل

القرآن ،واحلرص عىل ضبط خمارجه وإتقان حروفه ،فكان هذا هو السبب الذي حدا بكال

اإلمامني إىل تأليف كتابيهام ،وهو سبب مهم؛ ألنه يضع لقراء القرآن القواعد التجويدية
واآلداب الرشعية التي ينبغي أن يتحىل هبا أهل القرآن.

•معنى التجويد وحقيقته وبيان مراتب القراءة(.)1
•صفة قراءة األئمة السبعة(.)2

•أصول القراءة املعروفة عند القراء من الروم واإلشامم والتسهيل واإلمالة( )3إىل غري ذلك.
•خمارج احلروف وصفاهتا(.)4

•أحكام النون الساكنة والتنوين(.)5
((( انظر :التحديد( ،ص ،)70 :والتمهيد( ،ص.)47 :
((( انظر :التحديد( ،ص ،)87 :التمهيد( ،ص.)50 :
((( انظر :التحديد( ،ص ،)97 :التمهيد( ،ص.)53 :

((( انظر :التحديد( ،ص ،)104 :والتمهيد( ،ص.)105 :
((( انظر :التحديد( ،ص ،)113 :والتمهيد( ،ص.)153 :
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•الوقف واالبتداء(.)1

	-وأما املوضوعات التي انفرد هبا ابن اجلزري ،فهي:
•صفة القراء يف زمانه (.)2

•هتذيب األلفاظ والثمرة احلاصلة عند تقويم اللسان(.)3

•ألفات الوصل والقطع(.)4

•هل السابق احلروف أم احلركات(.)5

•حروف املد واللني واحلركات واختالف الناس يف ذلك(.)6
•ألقاب احلروف وعللها وأنساهبا(.)7
•مقدمة يف تأليف الكالم(.)8

•اشرتاك اللغات يف احلروف وانفراد بعضها ببعض(.)9
•حكم الوقف عىل كال وأخواهتا(.)10
•يف ذكر املشددات ومراتبها(.)11
•الفرق بني الضاد والظاء(.)12

((( انظر :التحديد( ،ص ،)176:والتمهيد( ،ص.)165 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)43 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)45 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)65 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)75 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)78 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)83 :

((( انظر :التمهيد( ،ص.)101 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)102 :

( ((1انظر :التمهيد( ،ص.)177 :
( ((1انظر :التمهيد( ،ص.)204 :
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( ((1انظر :التمهيد( ،ص.)209 :
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	-وأما ما توسع فيه الداين وجاء خمترصا يف كتاب التمهيد:

فهو إيراده لآلثار واألسانيد وهذا راجع إىل عنايته بالرواية واألسانيد يف علم القراءات والتجويد،

فيام رواه قراءة أو سامعا أو حتديثا( ،)1وتفصيله الكالم عىل الروم واإلشامم(.)2

	-وأما ما فصله ابن اجلزري وأمجله الداين ،فهو:

معنى اللحن وأقسامه ( ،)3فقد ّبي ابن اجلزري اللحن بيانا شافيا وقسمه ومثل له ،بينام اإلمام الداين

ملا حتدث عن اللحن مل يعقد له بابا أو فصال خاصا به ،وإنام تعرض له يف «باب ذكر احلروف التي يلزم
استعامل جتويدها وتعمل بياهنا وتلخيصها لتنفصل بذلك من مشبهها عىل خمارجها»( ،)4وروى فيه أثرا
عن ابن جماهد يقول فيه:

«اللحن يف القرآن حلنان :جيل وخفي ،فاجليل حلن اإلعراب ،واخلفي ترك إعطاء احلرف حقه من

جتويد لفظه»( ،)5فتعرض ابن اجلزري للحن قصدا وأما الداين فقد أشار إليه عرضا.

وأما باب املد والقرص :فقد تناوله ابن اجلزري بتفصيل وإسهاب مبينا أقسامه وأنواعه( ،)6بينام أشار

إليه الداين إشارات خمترصة(.)7

ويظهر لنا من ذلك أن كتاب التمهيد البن اجلزري تناول موضوعات مل يتعرض هلا الداين يف كتاب

التحديد ،وهذا راجع إىل تأخر زمان ابن اجلزري عىل الداين بحوايل أربعة قرون ،نام فيها علم التجويد،

((( انظر :التحديد( ،ص.) 86 ،80 ،79 :70:
((( انظر :التحديد( ،ص.)171 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)61 :

((( انظر :التحديد( ،ص.)118 :
((( انظر :التحديد( ،ص.)118 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)161 :

((( انظر :التحديد( ،ص.)174 :
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واتسع وكثرت موضوعاته وتعددت مباحثه ومسائله ،وقد يرجع هذا إىل أن الداين تناول هذه املوضوعات

يف مؤلفاته األخرى التي كثرت وتعددت ،فام تركه يف كتاب ذكره يف آخر.

وباملقارنة بني الكتابني يف هذا األمر يتبني لنا أن كل ما تناوله اإلمام الداين يف كتابه التحديد من

موضوعات يف علم التجويد تعرض إليه اإلمام ابن اجلزري يف كتابه التمهيد إمجاال أو تفصيال ،ومن َثم
مل ينفرد اإلمام الداين بيشء مل يأت عليه ابن اجلزري يف كتابه ،بل املالحظ أنه أتى عليه وزاد موضوعات

أخرى أرشنا إليها منذ قليل.

املبحث الثاين :املقارنة يف التعريفات.
كان لإلمام الداين واإلمام ابن اجلزري عناية خاصة بالتعريفات ،فاهتام بتعريف املصطلحات

التجويدية ،ووضع احلدود الدقيقة هلا حتى تكون جامعة مانعة ،ونذكر تعريف التجويد عند الداين وابن

اجلزري؛ لنثبت املقارنة بينهام.

قال الداين« :التجويد مصدر جودت اليشء .ومعناه انتهاء الغاية يف إتقانه ،وبلوغ النهاية يف حتسينه،

ولذلك يقال :جود فالن يف كذا ،إذا فعل ذلك جيد ًا ،واالسم منه اجلودة .فتجويد القرآن هو إعطاء
احلروف حقوقها وترتيبها مراتبها ،ورد احلرف من حروف املعجم إىل خمرجه وأصله وإحلاقه بنظريه
ٍ
ٍ
ٍ
إفراط
تعسف ،وال
إرساف وال
وشكله ،وإشباع لفظه ،ومتكني النطق به عىل حال صيغته وهيئته من غري

ٍ
تكلف»(.)1
وال

جود جتويدا إذا أتى بالقراءة جمودة األلفاظ ،بريئة من
بينام قال ابن اجلزري :التجويد« :مصدر من ّ

اجلور يف النطق هبا.

ومعناه :انتهاء الغاية يف إتقانه ،وبلوغ النهاية يف حتسينه ،وهلذا يقال جود فالن يف كذا إذا فعل ذلك

جيد ًا ،واالسم منه اجلودة.

92

((( انظر :التحديد( ،ص.)70:
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فالتجويد هو :حلية التالوة ،وزينة القراءة ،وهو إعطاء احلروف حقوقها ،وترتيبها مراتبها ،ورد

احلرف إىل خمرجه وأصله ،وإحلاقه بنظريه وشكله ،وإشباع لفظه ،وتلطيف النطق به ،عىل حال صيغته
وهيئته ،من غري إرساف وال تعسف ،وال إفراط وال تكلف»(.)1

وبالنظر يف التعريفني نجد بينهام تقاربا يف كثري من األلفاظ ،واشرتاكا يف جل املعاين ،ويف هذا داللة

عىل استفادة ابن اجلزري من الداين؛ لسبق الداين له بحوايل أربعة قرون تقريبا ،فالداين له فضل السبق يف
حتديد مصطلحات علم التجويد ،ومن جاء بعده عالة عليه يف هذا املجال.

وال يمنع أن يستفيد ابن اجلزري من تعريفات الداين ويصوغها بأسلوبه اخلاص ،فمثال يعرب الداين

عن إتقان احلروف وجتويدها بـ»متكني النطق» ،بينام عبارة ابن اجلزري «وتلطيف النطق».
كذلك قال الداين« :التجويد مصدر جودت اليشء».

جود جتويدا إذا أتى بالقراءة جمودة األلفاظ ،بريئة من
بينام قال ابن اجلزري :التجويد« :مصدر من ّ

اجلور يف النطق هبا».

جود ،بينام ابن اجلزري ذكر أن التجويد مصد لفعل
فنجد الداين ذكر أن التجويد مصدر لفعل ّ

جود وقال فيام معناه إذا قرأ األلفاظ جمودة ليس فيها جور يف النطق ،فاملالحظ هنا أن ابن اجلزري حاول
ّ

توضيح العبارة وبياهنا.

أضاف ابن اجلزري عبارة يف التعريف ال توجد عند الداين وهي «فالتجويد هو حلية التالوة ،وزينة

القراءة» ،فهذه العبارة التي أضافها ابن اجلزري ليست نصا يف التعريف ،وإنام هي عبارة عن بيان فائدة

التجويد للحروف.

فكال اإلمامني ذكرا أركان التعريف واضحة ،وزاد ابن اجلزري بعض األلفاظ ،مع تغيري لبعض

الكلامت ،مع بيان فائدة التجويد للحروف ،ومثل هذا يقال يف باب خمارج احلروف فقد عرف الداين
املخرج بأنه املكان الذي ينشأ منه احلرف.

((( انظر :التمهيد( ،ص.)47 :
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وأما ابن اجلزري فلم يبدأ كالمه بتعريف املخارج ،وإنام يفهم هذا من أثناء تناوله للحروف

وخمارجها حرفا حرفا ،وهنا تظهر دقة الداين حيث بدأ الكالم بالتعريف ،وهو أمر الزم؛ لبيان حقيقة

املخارج ينبني عليه ما بعده ،وأما عند تناوهلام لإلظهار واإلدغام واإلخفاء فإن كال منهام عرف هذه
املصطلحات مع تباين يف العبارة واختالف يف األلفاظ إال أن املعنى يكاد يكون واحدا يف النهاية ،ومثل

هذا يقال يف تعريفهام للمد والقرص ،فكالمها عرف القرص بتمكني حروف املد الثالثة دون زيادة ،واملد

بأنه زيادة عىل املد الطبيعي يف هذه احلروف مع تفاوت يف أنواع املد ،واملدقق يف عبارة اإلمامني يلحظ

تقاربا يف تعريفهام مع بعض الفروق الدقيقة التي يمكن استنباطها من ثنايا الكالم ،وعىل هذا تقاس سائر
التعريفات عند اإلمامني اجلليلني ،وال يمكن إغفال استفادة اإلمام ابن اجلزري من الداين يف هذا الباب؛

لتقدمه عليه بزمان طويل.

املبحث الثالث :املقارنة يف القواعد العلمية.
وقد اعتنى اإلمام الداين واإلمام ابن اجلزري بذكر القواعد العلمية ،التي إذا عرفها قارئ القرآن

جتنب الوقوع يف اخلطأ ،وكانت قراءته سلسلة ميرسة بعيدة عن التقعر والتشدق ،وال سيام يف خمارج
احلروف وصفاهتا؛ ألن األصل يف الرتتيل جتويد احلروف ،ومن ذلك ما ذكره الداين عند صفة اهلمس

واجلهر( ،)1وأنه جيب عىل القارئ تبيني احلروف املهموسة من احلروف املجهورة ،ويكون البيان آكد إذا

جتاورا ،وكذلك اهتم الداين بذكر قاعدة والتنبيه عليها يف احلركات إذا توالت( ،)2أن ينطق القارئ هبا يف

ترسل من غري متطيط أو اختالس هلا ،وهلذا ذكر الداين أن اخللوص من كل هذا ونحوه أنه يكون برياضة
الفك عىل هذه احلروف ونحوها ،ولذلك قال:

«وليس بني التجويد وتركه إال رياضة من تدبره بفكه»(.)3

((( انظر :التحديد( ،ص.)133:
((( انظر :التحديد( ،ص.)139:
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((( انظر :التحديد( ،ص.)70:

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

فنبه القارئ عىل لزوم هذه الرياضة والتي هبا تكون القراءة سهلة عىل اللسان يف إخراج احلروف

وما يلزمها من صفات كهمس وجهر وشدة ورخاوة إىل غري ذلك مما جيب عىل القارئ اإلتيان به.

أما ابن اجلزري فقد ذكر مجلة من القواعد العلمية ،والتنبيهات املهمة لكل حرف يف نطقه وحال

جماورته حلرف مقارب أو جمانس أو مماثل له ،وقد استعرض احلروف كام فعل الداين حرفا حرفا منبها عىل

خمرجه وصفاته وما جيب عىل القارئ أن حيرتز منه ،ومنها ما ذكره عند حرف العني( )1والقاف(.)2

ومل يكتف ابن اجلزري بذلك بل نبه عىل احلرف املشدد وكيفية خروجه وزمنه املستحق له(.)3
واملتأمل يف القواعد التجويدية التي ذكرها اإلمامان الداين وابن اجلزري يرى أن بينهام فرقا دقيقا يف

املعاجلة وطريقة التناول ،فاإلمام الداين يذكر القاعدة ويرشحها بجملة كثرية من األمثلة تستوعب كل ما
يتعلق باحلرف من خمرج وصفات وبيان ما يشبهه من احلروف األخرى ،ويؤكد عىل شدة احليطة واحلذر

يف متييز احلرف من أن يشتبه بغريه مما جيانسه أو يقاربه يف املخرج أو يشرتك معه يف بعض الصفات.

أما اإلمام ابن اجلزري فإنه يشرتك مع اإلمام الداين يف هذه الطريقة إال أنه ال يكثر من ذكر األمثلة

غري أنه يتميز يف تناوله للقواعد بخاصية فريدة ،وهي أنه يبني أصل احلرف يف لغة العرب ،وكيفية َت َع ُّمله يف

املخرج ،كام فعل عند كالمه عىل اهلاء ،وكيف أن العرب تستعملها مكان اهلمزة ،وتستعمل اهلمزة مكاهنا.
وهناك فرق آخر بني اإلمامني يف أسلوب عرضهام للقواعد التجويدية ،فالداين تلحظ يف أسلوبه

قوة يكتنفها بعض الغرابة يف األلفاظ أحيانا ،أما أسلوب ابن اجلزري فهو سهل التناول قريب املأخذ ،فيه
كثري من السالسة والوضوح.

فنجد من خالل ما سبق أن كال اإلمامني كان هلام اعتناء خاص بذكر القواعد العلمية يف كتابيهام،

وأهنام فصال القول يف التنبيه عىل ما ينبغي مراعاته عند نطق كل حرف من حروف اهلجاء ،مع اختالف
بينهام يف العرض والتمثيل ما بني مكثر من األمثلة ومقل منها.

((( انظر :التمهيد( ،ص.)135 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)138 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)204 :
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وأحيانا نرى ابن اجلزري يصحب ذكر احلرف ببيان ما يتعلق به من خمارج وصفات ،وقد يرتك هذا

الداين معتمدا عىل فطنة القارئ وجتربته العملية يف مكابدة القراءة ودوام املراجعة.

ولكنا نالحظ أن ما أورده ابن اجلزري من قواعد وتفصيالت سبقه الداين إليها ،فهو الذي وضع

أصوهلا وفصل أحكامها ،حتى أننا لنجد أن أغلب العبارات التي صاغ هبا ابن اجلزري هذه القواعد
مأخوذة من عبارات الداين وإن اختلفت يف صياغتها ،مثل:

قول ابن اجلزري وليس بينه وبني تركه إال رياضة امرئ بفكه فهي نفس العبارة التي أسس عليها

الداين هذه القواعد.

ومرجع هذا إىل استفادة املتأخر من املتقدم ،وإن مل خيل كالم املتأخر من فوائد يعرفها من وقف عىل

دراسة الكتابني هلذين اإلمامني اجلليلني.

املبحث الرابع :املقارنة يف ذكر اآلثار.
كان لإلمام الداين عناية كبرية بذكر اآلثار يف كتابه التحديد ،وأوالها اهتامما بالغا ،فذكرها يف

أبواب كثرية من كتابه ،منها:

ما أورده يف باب ذكر البيان عن معنى التجويد وحقيقة الرتتيل والتحقيق وما جاء من السنن

واآلثار يف احلث عىل استعامل ذلك واألخذ به( ،)1وباب ذكر الوارد يف قراءة التحقيق وجتويد األلفاظ

ورياضة األلسن باحلروف( ،)2وباب ذكر األخبار الواردة عن أئمة القراءة يف استعامل التحقيق( ،)3وباب

ذكر اإلفصاح عن مذاهب األئمة يف حد التحقيق وهناية التجويد وما جاء عنهم من الكراهة يف التجاوز

((( انظر :التحديد( ،ص.)73 ،70 :
((( انظر :التحديد( ،ص.)79 :
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((( انظر :التحديد( ،ص.)87 :

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

عن ذلك( ،)1وباب ذكر احلروف التي يلزم استعامل جتويدها وتعمل بياهنا وتلخيصها لتنفصل بذلك من

مشبهها عىل خمارجها( ،)2إىل غري ذلك من اآلثار الواردة يف كتابه.

بينام ابن اجلزري كان مقتصدا يف تلك اآلثار ،فقد أوردها يف كتابه التمهيد ولكن عىل قلة بالنسبة ملا

أورده الداين.

فذكر ابن اجلزري آثارا ،منها ما أورده يف الوقف التام ،والوقف الكايف والوقف احلسن مستدال عىل

صحة هذه الوقوف وأن هلا أصال يرجع إليه(.)3

فكان لإلمام الداين قدم السبق عىل ابن اجلزري يف استشهاده باآلثار وذكره هلا يف كتابه وإكثاره منها.
وبالتأمل فيام أورده اإلمام الداين يف كتابه التحديد من اآلثار ،يتبني أنه مل خيل باب من األبواب التي

تضمنها الكتاب إال القليل من ذكر بعض اآلثار عن الصحابة ،أو األئمة األعالم من الفقهاء ،أو القراء
حتى أن هذه اآلثار تزيد عىل أربعني أثرا.

أما اإلمام ابن اجلزري فقد كان مقال من ذكر هذه اآلثار ،وبتتبعها يف كتابه التمهيد نجد أهنا ال تزيد

عىل أربعة عرش أثرا.

وهذا دليل عىل الفارق الشاسع بني عناية اإلمام الداين واإلمام ابن اجلزري بذكر اآلثار ،ما بني

مكثر وهو اإلمام الداين ،ومقل وهو اإلمام ابن اجلزري.

وهذا راجع كام أرشنا سابقا إىل تضلع اإلمام الداين يف باب الرواية ،ومتكنه من دراسة األسانيد،

ولكونه عاش يف القرن الرابع واخلامس اهلجري وهو عرص الرواية واألسانيد يف سائر العلوم الرشعية
واللغوية ،بل والعلوم األخرى.

((( انظر :التحديد( ،ص.)89 :

((( انظر :التحديد( ،ص.)118 :

((( انظر :التمهيد( ،ص.)174 ،171 ،167 :
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املبحث اخلامس :املقارنة يف التوجيه والتعليل.
لقد اشرتك اإلمام الداين واإلمام ابن اجلزري يف ذكر العلل ،وفعلهام هذا ُيظهر علة احلكم ،وأنه

املقدم عىل غريه ،وملا زاد ابن اجلزري يف ذكر األبواب والفصول كان ذلك داعيا إىل ذكره علل هذه
األبواب والفصول ،منها ما ذكره يف علة تقديم األفعال عىل األسامء( ،)1ومن ذلك بيانه لعلة تسمية مهزة

الوصل هبذا االسم ،وعلة كتابتها يف املصحف( ،)2وهكذا يف كل ما زاده ابن اجلزري عىل الداين من أبواب

وفصول إن كان له علة.

أما بالنسبة للعلل املشرتكة بني الداين وابن اجلزري ،فنأخذ مثاال؛ ليتضح الفرق يف تعليل كل منهام

وطريقته.

قال الداين معلال لإلظهار احللقي« :وإنام بينت النون والتنوين عند هذه احلروف ،لبعد املسافة التي

بينهام وبينهن»(.)3

بينام قال ابن اجلزري معلال كذلك لنفس احلكم« :والعلة يف إظهار ذلك عند هذه احلروف أن النون

والغنة بعد خمرجهام عن خمارج حروف احللق ،وإنام يقع اإلدغام يف أكثر الكالم؛ لتقارب املخارج ،فإذا
تباعدت وجب اإلظهار ،الذي هو األصل» (.)4

واملالحظ أنه يوجد فرق بني الداين وابن اجلزري يف العبارة ،فعبارة الداين موجزة خمترصة دلت عىل

املقصود ،بينام عبارة ابن اجلزري كانت مفصلة شارحة واضحة فيها إسهاب غري ممل ،مبينة علة اإلظهار،
وذكر الضد للعلة حتى تظهر واضحة وأن التقارب الذي هو ضد التباعد هو السبب يف اإلدغام.

نتبي أن ابن اجلزري أطول باعا ،وأكثر تفصيال من الداين يف ذكر العلل واألسباب ،وهذا
ومن هذا ّ

راجع إىل طول احلقبة الزمانية بينهام التي أنضجت هذا العلم وعمقت البحث يف علله وأسبابه بالتفصيل،
مما جعل ابن اجلزري يستفيد من املؤلفني قبله ،ويسهب يف بيان هذه األسباب وتلك العلل.

((( انظر :التمهيد( ،ص.)65 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)65 :

((( انظر :التحديد( ،ص.)113:
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((( انظر :التمهيد( ،ص.)154 :

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

املبحث السادس :املقارنة يف أقوال القراء.
ذكر اإلمام الداين واإلمام ابن اجلزري مجلة من أقوال القراء قاصدين بذلك االستشهاد هبا ،أو

توضيح قول القائل ،أو بيان علة قول القائل ،ومنها:

ملا حتدث الداين عن امليم الساكنة التي بعدها باء ذكر األقوال الواردة فيها فقال:

«فإن التقت امليم بالباء نحوﱣﭐﱶ ﱷ ﱸﱢ [سورة البقرة...]137:وما أشبهه ،فعلامؤنا خمتلفون

يف العبارة عنها معها.

فقال بعضهم هي :خمفا ٌة النطباق الشفتني عليهام ،كانطباقهام عىل إحدامها .وهذا مذهب ابن جماهد،

يف ما حدثنا به احلسني بن عيل ،عن أمحد بن نرص ،عنه ،قال :وامليم ال تدغم يف الباء لكنها ختفى ،ألن هلا

صوت ًا يف اخلياشيم ،تواخي به النون اخلفيفة.

وإىل هذا ذهب شيخنا عيل بن برش رمحه اهلل.
قال أبو العباس حممد بن يونس النحوي املقري :يف أهل اللغة :من يسمي امليم الساكنة عند الباء

إخفاء قال :وقال سيبويه :املخفى بوزن املظهر.
وقال آخرون:

هي مبين ٌة للغنة التي فيها .قال أبو احلسني بن املنادي :أخذنا عن أهل األداء بيان امليم الساكنة عند
ٍ
ٍ
إفحاش.
حسن من غري
الواو والفاء والباء ،يف
وقال أمحد بن يعقوب التائب :أمجع القراء عىل تبيني امليم الساكنة وترك إدغامها إذا لقيتها باء يف

مجيع القرآن .قال :وكذلك امليم عند الفاء.

وذهب إىل هذا مجاعة من شيوخنا ،وحكاه أمحد بن صالح عن ابن جماهد ،وباألول أقول»(.)1
بينام ملا ذكر هذه املسألة ابن اجلزري أورد فيها مجلة من األقوال فقال« :وإذا سكنت –أي امليم -وأتى

بعدها باء فعن أهل األداء فيها خالف ،منهم من يظهرها عندها ،ومنهم من خيفيها ،ومنهم من يدغمها.
((( انظر :التحديد( ،ص.)168 :
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وإىل إخفائها ذهب مجاعة ،وهو مذهب ابن جماهد وابن برش وغريمها ،وبه قال :الداين .وإىل إدغامها

ذهب ابن املنادي وغريه .وقال أمحد ابن يعقوب التائب :أمجع القراء عىل تبيني امليم الساكنة وترك إدغامها

إذا لقيها باء يف كل القرآن .وبه قال مكي.

وباإلخفاء أقول ،قياس ًا عىل مذهب أيب عمرو بن العالء ،قال شيخنا ابن اجلندي -رمحه اهلل-

واختلف يف امليم الساكنة إذا لقيت باء ،والصحيح إخفاؤها مطلق ًا» (.)1

فالداين ذكر مذهب ابن جماهد ومذهب أمحد بن يعقوب التائب وابن املنادى وابن برش وقال كذلك

إنه مذهب لبعض شيوخنا ،بينام ابن اجلزري ذكر مذهب ابن جماهد وابن برش والداين وابن املنادى وأمحد
بن يعقوب التائب ومكي وابن اجلندي.

فاملالحظ أن الداين مل يذكر قول مكي؛ ولعل السبب يف ذلك أنه كان معارصا له ،وكذلك الداين مل

يذكر مذهب ابن اجلندي ألن ابن اجلندي جاء بعد عرص الداين.

وابن اجلزري ألنه متأخر عن زمن الداين ذكر مذاهب من سبقوه بام فيهم الداين ومكي وابن

اجلندي ،ثم اختار ما ذهب إليه الداين وهو اإلخفاء قياسا عىل مذهب أيب عمرو البرصي عند التقاء امليم

املتحركة بالباء يف اإلدغام الكبري.

ونالحظ كذلك أن اإلمام الداين عند استشهاده بأقوال شيوخه ،أو من سبقوه من العلامء يسوقها

بالسند املتصل إىل قائلها كام قال يف حكم امليم الساكنة إذا وقعت بعدها باء« :وهذا مذهب ابن جماهد ،يف
ما حدثنا به احلسني بن عيل ،عن أمحد بن نرص ،عنه»(.)2

وأيضا فإن اإلمام الداين يورد املسألة ويستشهد عليها بكثري من أقوال العلامء والقراء.
أما اإلمام ابن اجلزري فيكتفي عىل األكثر بذكر ثالثة أقوال باالستشهاد عىل املسألة التي يتحدث

عنها ،أضف إىل ذلك إىل أن أغلب األقوال التي ساقها ابن اجلزري يف كتابه التمهيد استفادها من كالم
اإلمام الداين ،وليس له فضل يف هذا املجال إال فيام نقله من أقوال العلامء الذين جاءوا بعد عرص اإلمام
الداين.

((( انظر :التمهيد( ،ص.)144 :
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((( انظر :التحديد( ،ص.)168 :

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

أما طريقة تعامل اإلمامني مع هذه األقوال ،فإهنا تكاد تتقارب ،حيث إن كال منهام يرسدها متتابعة،

ثم خيتار قوال منها ،كام هو احلال يف اختيار اإلمام الداين مذهب اإلخفاء يف امليم الساكنة إذا وقعت بعدها
الباء ،وتبعه عىل هذا االختيار ابن اجلزري ،وقد هنجا هذا املنهج يف التعامل مع أكثر األقوال التي وردت

يف كتابيهام.

املبحث السابع :املقارنة يف التنبيهات والتحذيرات.
كان لإلمام الداين واإلمام ابن اجلزري عناية كربى بذكر األمور التي جيب عىل القارئ أن يتنبه إليها

وحيذرها يف حال قراءته.

فقد ذكر الداين حقيقة التحقيق( )1وحده وهنايته ،وما زاد عليه ال يكون منه ،ونبه عىل بعض قراء

زمانه من املبالغني يف اإلفراط يف احلركات ،والتمطيط اخلارج عن سنن القراءة والتعسف فيها ،وأن كل
هذا وصفه الداين بأن من فعله فهو خارج عن مذهب األئمة ومجهور سلف األمة ،وأن القراءة سنة متبعة
يأخذها اآلخر عن األول.

ففي كتاب التحديد للداين نصيب وافر من التنبيهات املهمة حال القراءة ،وذكر حدود األصول

من املسكن ،واملشم ،واملختلس ،واملحرك ،واملهموز ،واملدغم إىل غري ذلك من األصول التي تدور عليها
القراءة ( ،)2كل هذا ذكره؛ ليوقف القارئ وينبهه عىل أن ما زاد عىل هذا غري داخل يف القراءة.

أما اإلمام ابن اجلزري فذكر يف ذلك مجلة مهمة من التنبيهات التي جيب عىل القارئ أن يتنبه هلا،

وحيذر يف حال قراءته الوقوع فيها ،ومن ذلك عند إدغام الطاء يف التاء ،وكانت الطاء ساكنة ،فإن الطاء

يف هذه احلالة تدغم يف التاء مع بقاء صفة اإلطباق ،وأن يتنبه القارئ خلروج التاء وأن يلفظ هبا مرققة وال

جيعل صفة اإلطباق تؤثر فيها ،ونبه عىل أن هذا ونحوه ال حتكمه إال املشافهة من القراء(.)3

((( انظر :التحديد( ،ص.)89:
((( انظر :التحديد( ،ص.)97:

((( انظر :التمهيد( ،ص.)113 :
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وكذلك تنبيهه عىل حرف الثاء إذا جاء بعده حرف من حروف االستعالء أن يتنبه القارئ حلرف

الثاء عند نطقه؛ لضعفه وقوة حرف االستعالء(.)1

ومن خالل ما سبق نستطيع أن نقول إن اإلمام الداين واإلمام ابن اجلزري كانت هلام عناية خاصة

بالتنبيهات التي جيب عىل القارئ أن حيذرها ،وكذلك كانت هلام عناية خاصة بذكر األخطاء التي وقع
فيها بعض قراء زماهنم ،فنبه الداين وابن اجلزري عىل هذا الذي ال جيوز أن يقع فيه أحد من القراء ،وأنه

ليس من القراءة يف يشء ،غري أننا نالحظ أن اإلمام الداين يف هذا الباب أطول باعا حيث كثرت يف كتابه
التنبيهات والتحذيرات مع بيانه لكيفية األخذ هبا ،وعالج اخلطأ الذي يقع فيه بعض القراء ،وأن أكثره

ناشئ عن التكلف والتعسف يف القراءة ،وأن العالج الناجع له هو التزام حد الوسط واالعتدال بال إفراط
وال تفريط.

وأما اإلمام ابن اجلزري فقد كانت تنبيهاته أقل عددا من اإلمام الداين ،إال أنه ركز عىل ضعف

كثري من القراء عن اإلتيان ببعض احلدود املقررة يف التجويد ،مثل بيان صفة الطاء إذا وقعت التاء بعدها
يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲏ ﲐﱢ [سورة املائدة ،]28:و ﱣﭐﳐﱢ [سورة يوسف ،]80:وأن كثريا من
القراء يعجزون عن اإلتيان هبا ،كام أنه انفرد بذكر بعض التنبيهات ،يفهم ذلك من قوله« :ومل أر أحد ًا نبه
عليه»(.)2

املبحث الثامن :املقارنة يف ذكر صفة قراءة األئمة السبعة.
حرص الداين وابن اجلزري يف بيان صفة القراءة عند األئمة السبعة وكيفية قراءهتم التي جيب عىل

القراء االلتزام هبا وعدم اخلروج عنها.

وقد اتفق الداين وابن اجلزري عىل صفة قراءة ابن كثري وقراءة ابن عامر وقراءة الكسائي وقراءة

عاصم وقراءة أيب عمرو وقراءة محزة.
((( انظر :التمهيد( ،ص.)115 :
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((( انظر :التمهيد( ،ص.)113 :

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

أما قراءة نافع فذكر ابن اجلزري ما ذكره الداين وزاد عليه يف وصفها بقوله« :عن أيب جعفر أمحد

بن هالل ،قال :حدثني حممد بن سلمة العثامين ،قال :إين قلت لورش :كيف كان يقرأ نافع؟ فقال :كان ال
مشدد ًا وال مرسالً ،بينا حسن ًا» (.)1

ومن خالل ما سبق يتضح أن ابن اجلزري وافق الداين يف ذكره لصفة القراءة عند القراء السبعة،

وابن اجلزري زاد يف الوصف عىل الداين يف قراءة نافع ،وما ذكره ابن اجلزري من الزيادة ال خيرج عام ذكره
الداين ،ولكن هذا الوصف زيادة يف البيان.

املبحث التاسع :املقارنة يف الوقف واالبتداء.
حرص اإلمام الداين واإلمام ابن اجلزري عىل ذكر الوقف واالبتداء يف كتابيهام ،وأن بالوقف يظهر

املعنى املراد ،وباخللل فيه يتغري املعنى املقصود.

فذكر الداين الوقف واالبتداء وقسمه إىل أربعة أنواع ،وهي:
التام ،والكايف ،واحلسن ،والقبيح.
فذكر ضابط كل منها مع ذكر قواعده التي يعرف هبا ،وأماكن وجوده(.)2
ومل يكتف بذلك بل نبه عىل املختار منها بقوله« :واملختار الوقف التام ،والكايف مستحسن ،واحلسن

جائز إذا اضطر إليه القارئ»(.)3
ٌ

بينام اإلمام ابن اجلزري ذكر أنواع الوقف مع وصفه؛ ليبني للقارئ درجة كل وقف منها وما جيوز

وما يمتنع وما يستحسن فقال:

«اعلم أن علامءنا اختلفوا يف أقسام الوقف ،واملختار منه بيان أربعة أقسام :تام خمتار ،وكاف جائز،

وحسن مفهوم ،وقبيح مرتوك» (.)4
((( انظر :التمهيد( ،ص.)50 :

((( انظر :التحديد( ،ص )176:وما بعدها.
((( انظر :التحديد( ،ص.)177:
((( انظر :التمهيد( ،ص.)165 :
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وكذلك ذكر ابن اجلزري أنه يوجد التام يف درجة الكايف من طريق املعنى ال من طريق اللفظ( ،)1وبني

()2
وبي أن الوقف الكايف يتفاضل( ،)3وأنه قد يكون
أن الوقف يكون تام ًا عىل قراءة وحسن ًا عىل غريها ّ ،

كافيا عىل تأويل ،ويكون غري كاف عىل تأويل آخر( ،)4ونبه أن الوقف يتغري بحسب التقدير واإلعراب،

بمعنى أنه يكون تاما عىل معنى ،وكافي ًا عىل غريه ،وحسن ًا عىل غريمها(.)5

ومن خالل ما سبق يتضح بجالء أن أقسام الوقف عند الداين وابن اجلزري أربعة ،وقد سمى

كال من األنواع األربعة بنفس املصطلحات التام والكايف واحلسن والقبيح ،إال أن الداين سلك مسلك
االختصار يف تعريف هذه األنواع مع ذكر األمثلة املوضحة هلا ،اعتامدا عىل أن له كتابا خاصا يف الوقف
واالبتداء وهو املكتفى.

أما اإلمام ابن اجلزري فقد عرفها تعريفا مفصال واضحا ،ويف نفس الوقت مل خيرج عن تعريفات

اإلمام الداين ،كام أنه أسهب يف ذكر األمثلة التوضيحية لتلك األنواع ،ونفهم من ذلك أن اإلمام الداين
وضع القاعدة ،وفصلها اإلمام ابن اجلزري.

ثم إن اإلمام ابن اجلزري يرى أن كل نوع من هذه األنواع األربعة التام والكايف واحلسن والقبيح،

يمكن أن يكون حتت كل نوع منها عدة مراتب ،فهناك التام واألتم منه والكايف واألكفأ منه واحلسن
واألحسن منه والقبيح واألقبح منه وهكذا حسب اختالف القراءة والتأويل والتفسري كام سبق بيانه يف

كالم اإلمام موضحا باألمثلة.

((( انظر :التمهيد( ،ص.)169 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)170 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)172 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)172 :
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((( انظر :التمهيد( ،ص.)175 :

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

وكذلك ملا ذكر اإلمام ابن اجلزري الوقف وقسمه إىل أربعة أنواع ،رأى من املناسب أن يلحق به

كلامت خاصة تتكرر يف القرآن ،وهلا حكم خاص يف بعض مواضعها ،وهي« :القول يف كال» ( ،)1و «القول

يف بىل» ( ،)2و «الفرق بني بىل ونعم» (.)3

«والقول يف ال» (« ،)4والقول يف ثم» (« ،)5والقول يف أم» (« ،)6والقول يف بل» (« ،)7والقول يف حتى»(.)8
وهذه الكلامت هلا ارتباط وثيق بالوقف؛ ألهنا تتكرر ،ويف بعض مواضعها خيتلف احلكم ،وملن أراد

التفصيل يف كل منها فلرياجع كتاب التمهيد ،بينام مل يتعرض اإلمام الداين يف كتاب التحديد لبيان حكم
الوقف عىل هذه احلروف؛ ألنه حتدث عنها بالتفصيل يف كتاب أفرده لذلك كام نص عليه يف كتاب املكتفي

يف الوقف واالبتداء( )9واهلل أعلم.

((( انظر :التمهيد( ،ص.)177 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)187 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)188 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)195 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)197 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)198 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)202 :
((( انظر :التمهيد( ،ص.)203 :
((( انظر :التحديد( ،ص.)25 :
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري (دراسة وصفية مقارنة)

A
احلمد هلل والصالة والسالم عىل نبينا حممد ومن وااله ،وبعد متام فصول هذا البحث عن أحكام

التجويد بني التحديد والتمهيد دراسة وصفية مقارنة ،نسجل أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها

البحث:

أهم النتائج:
1-1إن اإلمام أبا عمرو الداين من أوائل العلامء الذين ألفوا يف فن التجويد ،فأصلوا أصوله وضبطوا
مصطلحاته ومسائله ،وإن سبقه إىل ذلك بعض العلامء يف حماوالت مهدت هلذا العلم مثل اإلمام
اخلاقاين وغريه.

2-2إن كتاب التحديد للداين اشتمل عىل أهم مسائل علم التجويد ،التي ال بد لقراء القرآن الكريم
من معرفتها ،وصاغها بأسلوب جزل ميرس مما سهل االنتفاع هبا.

3-3إن األمثلة الكثرية التي دلل هبا اإلمام الداين عىل قواعد علم التجويد ،ومسائله رواية ودراية،
تدل عىل متكنه من القرآن الكريم ،ودقة بحثه ،وتعمقه يف استخراج هذه املسائل باستقراء

الكلامت القرآنية وتتبعها كلمة كلمة.

4-4إن متكن اإلمام الداين من الرواية وإحاطته بأسانيد القراءة ظاهر يف كتاب التحديد ،من خالل
إيراده لكثري من الروايات واآلثار التي يدعم هبا كالمه ،ويقوي نسبتها إىل مشاخيه الذين أخذ

عنهم.

5-5بني اإلمام الداين يف كتاب التحديد أن علم التجويد ليس علام نظريا يتقنه من أحاط بمسائله،
وإنام هو علم عميل يقوم عىل املامرسة ،ورياضة اللسان ،وكثرة القراءة ،والتدريب عليها،

وسامع احلروف من أفواه املشايخ الضابطني ،فمن حفظ مسائل التجويد من غري أن جييد القراءة

وحيسن الرتتيل ،فهو أبعد ما يكون عن علم التجويد.
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6-6إن ُج ّل من ألف يف علم التجويد بعد اإلمام الداين كانوا عالة عىل مؤلفاته ،وخصوصا كتاب
التحديد الذي مجع فيه اإلمام الداين أغلب أحكام التجويد تفصيال ،أو إمجاال.

7-7إن املوضوعات التي تضمنها كتاب التمهيد البن اجلزري جاءت مماثلة يف أغلبها للموضوعات
التي تضمنها كتاب التحديد للداين مع زيادة يف بعضها بحكم تأخر ابن اجلزري يف الزمان

واستفادته من املؤلفات السابقة.

8-8إن اإلمام ابن اجلزري يف كتابه التمهيد رغم استفادته كثريا من اإلمام الداين ،قد عالج
املوضوعات التي تناوهلا بأسلوب متميز يدل عىل تبحره يف هذا العلم ،ومتكنه من مسائله،

وقدرته الفائقة عىل توظيف ما حصله من السابقني يف خدمة هذا العلم رواية ودراية ،وهذا
يظهر من انفراده ببعض املوضوعات التي مل يتناوهلا اإلمام الداين يف كتاب التحديد.

9-9إن املقارنة بني الكتابني تظهر أهنام اتفقا يف جل املوضوعات وإن كان لكل منهام أسلوبه املميز
يف الطرح واملعاجلة.

1010إن كتاب التمهيد لإلمام ابن اجلزري انفرد بموضوعات مل يتعرض هلا اإلمام الداين يف كتاب
التحديد ،وهي صفة القراء يف زمانه  ،هتذيب األلفاظ والثمرة احلاصلة عند تقويم اللسان،

ألفات الوصل والقطع ،هل السابق احلروف أم احلركات ،حروف املد واللني واحلركات
واختالف الناس يف ذلك ،ألقاب احلروف وعللها وأنساهبا ،مقدمة يف تأليف الكالم ،اشرتاك

اللغات يف احلروف وانفراد بعضها ببعض ،حكم الوقف عىل كال وأخواهتا ،يف ذكر املشددات

ومراتبها ،الفرق بني الضاد والظاء.

1111إن كال اإلمامني نبها عىل أن دراسة علم التجويد ال تكفي وحدها يف صناعة القارئ املتقن
الضابط لتالوة القرآن الكريم ،وإنام ال بد مع ذلك من مالزمة الشيوخ ،والتلقي عنهم ،ورياضة
األلسن ،والتدريب عىل املراجعة ،وكثرة التالوة.

1212إن كتاب التمهيد بام تناوله من موضوعات ،وبام متيز به من أسلوب عميق يف دراستها يدل عىل
نضج هذا العلم واستوائه عىل سوقه يف عرص ابن اجلزري.
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التوصيات:
1 -1العودة يف جتويد القرآن إىل كتب األقدمني ،والنظر فيها بدقة وتأمل وكتابة البحوث التي تعنى
بالدراسات الوصفية املقارنة فيام بينها.

2 -2عدم اكتفاء الباحثني بتحقيق هذه الكتب وحترير نصوصها ،وإنام ينبغي عليهم العناية برشح
الغريب من ألفاظها والتعليق عىل الغامض منها؛ ألهنا كتبت يف زمان قد ختتلف فيه األلفاظ

اللغوية املستعملة يف زماننا ،فلكل زمان ثقافته وأسلوبه وطريقة الكتابة والتأليف عند

أصحابه ،وقد يصعب عىل طالب زماننا فهم تلك األساليب ويغيب عنهم معنى بعض هذه

األلفاظ.

3 -3ومن أحسن الطبعات التي نويص طالب العلم بالرجوع إليها هلذين الكتابني ،حتقيق الدكتور
غانم قدوري لكتاب التحديد لإلمام الداين ،وحتقيق الدكتور عيل حسني البواب لكتاب
التمهيد البن اجلزري.

ويف اخلتام أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،وأن ينفع به طالب العلم ،وأن

هيدينا سواء السبيل ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم.
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1.1اإلتقان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :هـ) ،املحقق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،النارش :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،الطبعة1394 :هـ 1974 /م.

2.2األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس ،الزركيل الدمشقي (املتوىف1396 :هـ)،
النارش :دار العلم للماليني ،الطبعة :اخلامسة عرش  -أيار  /مايو  2002م.

3.3إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ ،اإلمام  /شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين،
دار النرش  :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان  1406 -هـ 1986 -م ،الطبعة  :الثانية ،حتقيق  :د.
حممد عبد املعيد خان.

4.4البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ،القايض حممد بن عيل الشوكاين1250ه ،طبعه دار
السعادة ،القاهرة الطبعة األوىل1348ه.

5.5التحديد يف اإلتقان والتجويد ،عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين (املتوىف444 :هـ)،
املحقق :الدكتور غانم قدوري محد ،النارش :مكتبة دار األنبار  -بغداد  /ساعدت جامعة بغداد عىل

طبعه ،الطبعة :األوىل  1407هـ  1988 -م.

6.6التمهيد يف علم التجويد ،:شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف (املتوىف:
833هـ) ،حتقيق :الدكتور عىل حسني البواب ،النارش :مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :األوىل،
 1405هـ 1985 -م.

7.7التمهيد يف معرفة التجويد ،أليب العالء احلسن بن أمحد العطار ،حتقيق الشيخ مجال رشف والشيخ
جمدي فتحي السيد ،النارش :دار الصحابة ،عام 2005م.

8.8جامع أسانيد ابن اجلزري ،دراسة وحتقيق د.أمحد الرويثي ،دار املأثور ،الطبعة األوىل1436هـ.
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9.9جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي

(املتوىف310 :هـ) ،املحقق :أمحد حممد شاكر ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ
2000 -م.

1010اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح
البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،املحقق :حممد زهري بن نارص النارص،
النارش :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة:
األوىل1422 ،هـ.

1111مجال القراء وكامل اإلقراء ،عيل بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املرصي الشافعي ،أبو احلسن ،علم
الدين السخاوي (املتوىف643 :هـ) ،حتقيق :د .مروان العط َّية  -د .حمسن خرابة ،النارش :دار املأمون
للرتاث  -دمشق – بريوت ،الطبعة :األوىل  1418هـ  1997 -م.

1212احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات ،للسيد عبد الرحيم ،طبعة اجلمعية اخلريية لتحفيظ
القرآن ،حمافظة بيشة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1423هـ.

1313درة احلجال يف أسامء الرجال ،للعالمة أبو العباس أمحد بن حممد املكنايس ابن القايض ،حتقيق الدكتور
حممد األمحدي أبو النور ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة الطبعة األوىل1391هـ.

1414الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،البن حجر العسقالين ،تصحيح سامل الكرنكوي ،طبعة دار
املعارف العثامنية باهلند.

1515رساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي ،أبو القاسم (أو أبو البقاء) عيل بن عثامن بن حممد بن
أمحد بن احلسن املعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم املرصي الشافعي املقرئ (املتوىف:

801هـ) ،راجعه شيخ املقارئ املرصية :عيل الضباع ،النارش :مطبعة مصطفى البايب احللبي –
مرص ،الطبعة :الثالثة 1373 ،هـ  1954 -م.

1616شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العامد ال َعكري احلنبيل ،أبو
الفالح (املتوىف1089 :هـ) ،حققه :حممود األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط،
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النارش :دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،الطبعة :األوىل1406 ،هـ 1986 -م.
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1717رشح مشكل اآلثار ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري
املرصي املعروف بالطحاوي (املتوىف321 :هـ)  ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،النارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل  1415 -هـ1494 ،م.

1818الشقائق النعامنية يف علامء الدولة العثامنية ،للعالمة أمحد بن مصطفى طاش كربى زاده ،طبعة دار
الكتاب العريب1390 ،ه.

صحيح ابن ُخزَيمة ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح بن بكر السلمي
1919
ُ
وخرج أحاديثه وقدّ م له :الدكتور حممد مصطفى
النيسابوري (املتوىف311 :هـ) ،حققه وع ّلق عليه ّ

األعظمي ،النارش :املكتب اإلسالمي ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ 2003 -م.

2020الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر
بن عثامن بن حممد السخاوي (املتوىف902 :هـ) ،النارش :منشورات دار مكتبة احلياة – بريوت.

2121طبقات احلفاظ ،للسيوطي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1403هـ.
2222غاية النهاية يف طبقات القراء ،شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف (املتوىف:
833هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية :عني بنرشه ج .برجسرتارس1400هــ ـ
1980م.

2323فيض الباري عىل صحيح البخاري( ،أمايل) حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي ثم
الديوبندي (املتوىف1353 :هـ) ،املحقق :حممد بدر عامل املريهتي ،أستاذ احلديث باجلامعة اإلسالمية

بداهبيل (مجع األمايل وحررها ووضع حاشية البدر الساري إىل فيض الباري) ،النارش :دار الكتب
العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1426 ،هـ  2005 -م.

2424كتاب العني ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي (املتوىف:
170هـ) ،املحقق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،النارش :دار ومكتبة اهلالل.
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2525الكتاب ،عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء ،أبو برش ،امللقب سيبويه (املتوىف180 :هـ)،

املحقق :عبد السالم حممد هارون ،النارش :مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة 1408 ،هـ -

 1988م.

2626الآليل السنية يف رشح املقدمة اجلزرية ،لإلمام أيب بكر أمحد بن حممد القسطالين ،حتقيق أبو عاصم
حسن عباس ،مؤسسة قرطبة القاهرة.

2727مراصد االطالع عىل أسامء االمكنة والبقاع ،لصفي الدين البغدادي ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار
املعرفة بريوت.

2828املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن
احلكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوىف405 :هـ) ،حتقيق :مصطفى عبد

القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م.

2929مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:

241هـ) ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن

الرتكي ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.

3030مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:
241هـ) ،املحقق :أمحد حممد شاكر ،النارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1416 ،هـ -
1995م.

3131معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي ،حميي السنة  ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن
الفراء البغوي الشافعي (املتوىف 510 :هـ) ،املحقق  :عبد الرزاق املهدي ،النارش  :دار إحياء الرتاث

العريب –بريوت،الطبعة  :األوىل  1420 ،هـ.

3232معجم البلدان  ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (املتوىف626 :هـ)،
النارش :دار صادر ،بريوت ،الطبعة :الثانية1995 ،م.

3333معجم املؤلفني ،لعمر رضا كحالة ،طبعة دار مؤسسة الرسالة ،بريوت لبنان.
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3434معجم مقيدات ابن خلكان  ،لإلمام أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ،حتقيق الدكتور عبد السالم
هارون ،طبعة مكتبة اخلانجي القاهرة.

3535معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن
الذهبي (املتوىف748 :هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل  1417هـ1997 -م.

3636منظومة املقدمة فيام جيب عىل القارئ أن يعلمه (اجلزرية) ،شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري ،حممد
بن حممد بن يوسف (املتوىف833 :هـ) ،النارش :دار املغني للنرش والتوزيع ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ
2001 -م.

3737النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي ،أبو

املحاسن ،مجال الدين (املتوىف874 :هـ) ،النارش :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مرص.

3838النرش يف القراءات العرش ،شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف (املتوىف :
 833هـ) ،املحقق  :عيل حممد الضباع (املتوىف  1380هـ) ،النارش  :املطبعة التجارية الكربى.

3939نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين (املتوىف:
1041هـ) ،املحقق :إحسان عباس ،النارش :دار صادر -بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1968م.
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االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

د .أجمد بن حممد زيدان

«بحث افتتاح العدد»

األستاذ املشارك بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
dr.amjad33@gmail.com
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االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

موضوع البحث:

علم االنتصار والدفاع عن القرآن الكريم.

هدف البحث:

إبراز أمهية استمرار التصدي للشبهات والطعون التي تُثار حول كتاب اهلل  ،Dال سيام يف هذا العرص،

الذي انترشت فيه الوسائل احلديثة يف جمال اإلنرتنت وتقنية املعلومات ،وحتى ال تكون هذه الطعون

والشبهات من أسباب االنتكاسة والتشكيك ألبناء املسلمني يف كتاب اهلل ،أو من أسباب العزوف عن دين
اهلل من غري املسلمني ،واستثامر هذه الوسائل احلديثة لتحقيق ذلك.

مشكلة البحث:

•ملاذا االنتصار للقرآن الكريم ،والدفاع عنه ،وقد تعهد اهلل بحفظه؟
•أال يكفي ما كتبه العلامء السابقون يف ذلك؟
•كيف ن َُس ِّخر الوسائل احلديثة خلدمة االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ؟

نتائج البحث:

معرفة مجلة من الوسائل احلديثة التي تسهم يف قضية االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه،

ورضورة الرتكيز واالهتامم بالنواحي اإلعالمية ،ومواكبة كل تطور وجديد فيه ،والسعي يف تأهيل كوادر

جتمع بني العلم والعمل ألجل ذلك ،سواء عىل مستوى األفراد أو املؤسسات.

الكلامت الدالة املفتاحية:

االنتصار – القرآن الكريم  -الوسائل احلديثة .
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F
احلمد هلل الذي فضلنا بالقرآن عىل األمم أمجعني ،وآتانا به ما مل يؤت أحد ًا من العاملني ،أنزله هداية عاملية
دائمة ،وجعله للرشائع الساموية خامتة ،ثم جعل له من نفسه حجة عىل الدهر قائمة ،والصالة والسالم
عىل َمن كان ُخ ُلقه القرآن ،ووصيته القرآن ،ومرياثه القرآن ،وعىل آله وصحبه أمجعني .وبعد:

فقد بقي القرآن حمفوظ ًا يف حرز حريز ،إنجاز ًا لوعد اهلل الذي تكفل بحفظه حيث يقول﴿ :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [سورة احلجر ،]9:ومل ُي ِصبه ما أصاب الكتب املاضية من التحريف والتبديل،
وانقطاع السند ،حيث مل يتكفل اهلل بحفظها ،بل وكلها إىل حفظ الناس؛ فقال تعاىل﴿ :ﮏﮐ

والس يف هذه التفرقة أن سائر
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [سورة املائدة ،]44:أي :بام طلب إليهم حفظهُّ ِّ ،

الكتب الساموية جيء هبا عىل التوقيت ال التأبيدَّ ،
وأن هذا القرآن جيء به مصدق ًا ملا بني يديه من الكتاب
ومهيمن ًا عليها ،فكان جامع ًا ملا فيها من احلقائق الثابتة ،زائد ًا عليها بام شاء اهلل زيادته ،وكان سا ًّدا مسدَّ ها،
يس له أسبابه،
ومل يكن يش ٌء منها ليسدَّ مسده ،فقىض اهلل أن يبقى حجة إىل قيام الساعة ،وإذا قىض اهلل أمر ًا َّ

وهو احلكيم العليم(.)1

بقي هذا القرآن معجزة خالدة ،وكتاب ًا عزيز ًا ،ومنترصا شاخما ،حتى بعد وفاة َمن أنزل عليه  ،Hأ َّما

سائر معجزات األنبياء -عليهم الصالة والسالم -فقد انتهت مع موهتم ويف زمنهم .وإن كان بقى ما

ذكره اهلل يف كتابه الكريم بذكر معجزات بعض األنبياء -عليهم الصالة والسالم ،-مثل معجزة صالح
وموسى وعيسى -عليهم السالم ،-إال َّ
أن هذه املعجزات ذهبت ومل تبق ،وبقي القرآن معجزة خالدة،
ومهام حاول األعداء يف كل زمان ومكان أن ينالوا من كتاب اهلل بطعوهنم وشبهاهتم وباطلهم ،فليعلموا

أن اهلل قد انترص لكتابه ،بقوله﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [سورة فصلت .]42-41:لقد أخرب اهلل عن عداء الكفار للقرآن واستمراره فقال جل
وعز﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [سورة فصلت ]٢٦ :وقال عن أهل

((( انظر :النبأ العظيم (ص.)5-3
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الزيغ والضالل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ [سورة آل عمران ،]٧ :وما فتئ أهل العلم واإليامن
والبصرية حيملون عىل عاتقهم هم الدفاع واالنتصار لكتاب اهلل وإماطة الشبهات عنه.

ومن هذا املنطلق أحببت التشبه هبم ،والسري عىل طريقهم يف الكتابة حول هذا املوضوع ،فاخرتت

عنوان «االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة».
أمهية البحث:

ِمن الرضوري االستمرار يف التصدي للشبهات والطعون التي تُثار حول كتاب اهلل  ،Dال سيام يف

هذا العرص ،الذي انترشت فيه وسائل جديدة للتواصل تعتمد عىل التطور الكبري الذي حصل يف جمال
اإلنرتنت وتقنية املعلومات  ،وحتى ال تكون هذه الطعون والشبهات من أسباب االنتكاسة والتشكيك

ألبناء املسلمني يف كتاب اهلل ،أو من أسباب العزوف عن دين اهلل من غري املسلمني ،واستثامر الوسائل
احلديثة واملتاحة لتحقيق ذلك ،السيام وسيلة اإلعالم يف التصدي هلذه الطعون والشبهات.

أسئلة البحث:

ملاذا االنتصار للقرآن الكريم ،والدفاع عنه ،وقد تعهد اهلل بحفظه؟
أال يكفي ما كتبه العلامء السابقون يف ذلك؟
كيف نسخر الوسائل احلديثة خلدمة االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ؟

الدراسات السابقة:

تناول علامء اإلسالم ،والباحثون الكتابة يف االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ،سواء هبذه

التسمية أو بام يدل عليها من تسميات أخرى ،من ذلك:
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	-الرد عىل الزنادقة واجلهمية فيام شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته عىل غري تأويله ،لإلمام أمحد
(تويف 241هـ) .- -

	-االنتصار للقرآن ،للقايض أيب بكر الباقالين (تويف 403هـ) .--
	-تنزيه القرآن عن املطاعن ،للقايض عبداجلبار املعتزيل (تويف 415هـ) ،وكان تنزهيه للقرآن عن
املطاعن بام يوافق مذهب املعتزلة -عفا اهلل عنه ورمحه.-

	-االنتصار للقرآن ،إسهام يف التقعيد ،إعداد أ.د أمحد بوعود( ،بحث مقدم للمؤمتر الدويل لتطوير
الدراسات القرآنية – 1434/ 4/6هـ 2013/2/16-م).

	-االنتصار للقرآن الكريم ،مفهومه وتارخيه وقواعده وأمهيته ،سهاد أمحد قنرب.
وغريها من كتب املتقدمني واملتأخرين ،وذكرت شيئ ًا من ذلك يف ثنايا املبحث الثالث.
ويأيت هذا البحث تأكيد ًا ألمهية ما كتبه أهل العلم -رمحهم اهلل ،-والباحثون ،يف مسألة

االنتصار لكتاب اهلل  ،Dويؤسس ويؤكد عىل رضورة االنتصار للقرآن الكريم واستثامر الوسائل

احلديثة واملتجددة ،والتي ظهرت مع التطور التقني الرسيع وتصلح ألن تستخدم يف الدفاع عن
كتاب اهلل واالنتصار له ،وصدق اهلل العظيم إذ يقول﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [سورة العلق.]5:

خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة ذكرت فيها خطة البحث وأمهيته ،ومتهيدا ،وأربعة مباحث ،ثم اخلامتة

وفيها أهم النتائج والتوصيات ،وهذا تفصيله:

-املقدمة.

التمهيد :وفيه ثالثة مطالب : املطلب األول :يف تعريف االنتصار للقرآن الكريم ،والوسائل احلديثة ،واإلعالم ووسائله.123

املطلب الثاين :نشأة االنتصار للقرآن الكريم ،وأمهيته.املطلب الثالث :عرض مسرية االنتصار للقرآن الكريم ،ودور العلامء يف ذلك.املبحث األول :أمهية وسائل اإلعالم ،ودورها يف حتقيق االنتصار للقرآن الكريم.املبحث الثاين :بيان كيفية استخدام وسائل اإلعالم يف االنتصار للقرآن الكريم.-املبحث الثالث :فكرة مرشوع عاملي علمي عميل فيه الدفاع واالنتصار للقرآن

الكريم.

-ثم اخلامتة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ويف ختام هذه املقدمة أشكر اهلل  عىل ما َي َّس يل ِمن القيام بكتابة هذا البحث املتواضع،
والذي أرجو أن أكون أسهمت ِمن خالله يف يشء من االنتصار لكتاب اهلل  والدفاع عنه.
وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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a
املطلب األول :يف تعريف االنتصار للقرآن الكريم ،والوسائل احلديثة ،واإلعالم
ووسائله
تعريف االنتصار:
النون والصاد والراء أصل صحيح ،يدل عىل إتيان خري وإيتائه ،ونرص اهلل املسلمني :آتاهم

الظفر عىل عدوهم ،ينرصهم نرص ًا .وانترص :انتقم(.)1

تعريف االنتصار للقرآن الكريم:

وقفت عليه ِمن التعريفات:
عرف االنتصار للقرآن الكريم بتعريفات ،وأذكر ما
ُ

هو :العلم الذي يبحث يف معرفة الشبهات املثارة حول القرآن الكريم ،والر ُّد عليها باحلجة

الصحيحة(.)2

وقيل :هو العلم بالشبهات املثارة عىل كتاب اهلل ،وبذل الوسع يف دفعها ،وحفظ كتاب اهلل منها

بجملة من العلوم والوسائل النقلية ،والعقلية ،واملادية(.)3

وقلت يف تعريفه :هو تفنيد( )4الشبهات املثارة حول كتاب اهلل ،بعد العلم هبا .فالعلم رشط لتفنيد

هذه ُ
الشبه ،قال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

[سورة اإلرساء.]36:

((( انظر :معجم مقاييس اللغة ( ، )435/5ولسان العرب (.)210/5

((( جملة البيان ،مقدمة تأسيسية للتعريف بعلم االنتصار للقرآن الكريم ،الدكتور :عبد الرحيم الرشيف ،العدد .2015/4/19 ،335

((( االنتصار للقرآن الكريم (ص .) 19 :واملراد بالوسائل النقلية (املنطق) ،واملادية :بأن يأخذ عىل يد الطاعن ،أو اإلعراض عن جمالسته،
أو تفعيل مؤسسات تعمل يف االنتصار وما إىل ذلك .االنتصار للقرآن الكريم (ص.)20:
((( فنده تفنيد ًاّ :
وعجزه وخ ّطأ رأيه وض ّعفه .تاج العروس من جواهر القاموس (.)506/8
كذبه ّ

125

والتعريفان األوالن مناسبان ،وما ذكرته أنسب؛ الشتامله عىل ما ذكر يف التعريفني باختصار،

واهلل أعلم.

تعريف الوسائل:
(و َس َل) الواو والسني والالم :كلمتان متباينتان جد ًا ،األوىل :الرغبة والطلب .يقال:
َ

توسالً.
وسل إذا رغب ،والواسل :الراغب إىل اهلل  .واألخرى :الرسقة ،يقال :أخذ إبله ُّ
فالوسيلة ما ُي َت َق َّرب به إىل الغري ،واجلمع :الوسيل والوسائل(.)1

وعليه :فالوسيلة ما ُيتوصل به إىل املقصود ،من غاية أو هدف.

تعريف احلديثة:

َ
احلاء والدال َوالثاء أصل واحد ،وهو كون اليشء مل يكنُ .ي َق ُال َحدَ َ َ
ث أ ْم ٌر َب ْعدَ أ ْن َل ْ
َي ُك ْن .واحلديث :نقيض القديم(.)2

تعريف اإلعالم:

ِ
كس ِم َعه :عرفه ،وأعلمه إياه َف َت َع َّلمه ،و َع ِل َم به ،ك ََس ِم َعَ :ش َع َر( .)3واختص اإلعالم
َعل َمهَ ،

بام كان بإخبار رسيع(.)4

ويف اصطالح املتخصصني :هو نرش للحقائق واألخبار واألفكار واآلراء ،بوسائل

اإلعالم املختلفة(.)5

((( انظر :معجم مقاييس اللغة ،)110/6( ،وخمتار الصحاح( ،ص.)338 :
((( انظر :معجم مقاييس اللغة ،)36/2( ،ولسان العرب.)131/2( ،
((( انظر :القاموس املحيط( ،ص.)1140:

((( انظر :املفردات يف غريب القرآن (ص.)580:
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((( انظر :تعريف اإلعالم ، ،للدكتور :نزار نبيل أبو منشار ،شبكة األلوكة 1435/8/19 ،هـ.
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وتعرف وسائل اإلعالم :بأهنا عبارة عن التقنيات واألدوات أو الطرق التي يتم من خالهلا إيصال

املعلومة أو احلدث إىل اجلمهور(.)1

وبعد هذه التعريفات املوضحة ،أستطيع أن أقول إن املراد باالنتصار للقرآن الكريم
بالوسائل احلديثة :هو تفنيد ُ
الش َب ِه املثارة حول كتاب اهلل ،بعد العلم هبا ،وتسخري الوسائل التي
استحدثت يف الزمن احلارض؛ الستخدامها يف حتقيق االنتصار والدفاع عن كالم اهلل.

ومن الوسائل التي استجدت واستحدثت يف هذا العرص ،والتي ضمنتها بحثي ،هو التطور

اإلعالمي يف اإلنرتنت (اإلعالم اجلديد) فهو اآلن أعظم وأقوى وسيلة إعالمية هلا نفوذ وسيطرة بالغة،

«فقد توقع االحتاد الدويل لالتصاالت أن يصل عدد مستخدمي اإلنرتنت يف العامل بنهاية العام  2017إىل
 4.3مليار شخص»(.)2

فاإلعالم اجلديد زادت وسائله عن (اإلعالم التقليدي القديم) من صحف وجمالت

وتلفاز وراديو ،وال أعني التقليل من شأن اإلعالم التقليدي ،والذي قد كان يف يوم من األيام هو
الذي ال يوجد غريه وهو األساس ،فاإلعالم معروف من القدم ومل تستغن عنه األمم ،واملقصود
االستفادة منه ومن التطور املصاحب له ،واألعظم تأثري ًا.

ومن الوسائل التي أرشت هلا إشارة يسرية عابرة غري موسعة ،جممع امللك فهد لطباعة

املصحف الرشيف ،ومركز تفسري للدراسات القرآنية ،ووقف تعظيم الوحيني.

((( انظر :تعريف وسائل اإلعالم ،إيامن احلياري ،موقع موضوع  21 ،ديسمرب 2015م.

((( انظر :االحتاد الدويل لالتصاالت  %80من شباب العامل يستخدمون اإلنرتنت ،موقع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة
العربية السعودية 13 ،أغسطس 2017م .ونحن اآلن يف .2018
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املطلب الثاين :نشأة االنتصار للقرآن الكريم ،وأمهيته
َّ
إن القارئ واملتأمل يف كتاب اهلل َ ليقف عىل اآليات التي جاء فيها العداء الرصيح من

أعداء امللة والدين هلذا الكتاب العزيز ،ولقد سطر كتاب اهلل  عداءهم هذاَ ،و َر َّد عليهم يف آيات
وسور متعددة ،فالعداء لكتاب اهلل  منذ مراحل َتن َُّزلِه األوىل ،واستمر هذا العداء فرتة نزول
حق
القرآن ،وما زال مستمر ًا يف كل عرص ،بأشكال وصور متعددة ،والقارئ لكتاب اهلل َ ليدرك َّ
تول بذاته املقدسة الدفاع عن كتابه واالنتصار له منذ نزوله ،قال َّ
اإلدراك أن اهلل ّ 
جل وعال:
﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [سورة احلجر« ،]9:فحفظ اهلل القرآن ِمن أن يزاد فيه ٌ
باطل ما
ليس منه ،أو ينقص منه ما هو منه ،من أحكامه وحدوده وفرائضه»(.)1

وقال جل وعال :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [سورة فصلت« ]42-41:فكتاب اهلل عزيز بإعزاز اهلل له ،وحفظه من

كل من أراد له تبديالً ،أو حتريف ًا ،أو تغيري ًا ،من إنيس وجني وشيطان مارد»(.)2

واتام القرآن بأنه مفرتى ،افرتاء رده اهلل  يف ٍ
آيات ِعدَّ ة من كتابه ،قال تعاىل :ﭽﮚ ﮛ
ِّ
ً
ٌ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [سورة يونس.]39-37:
أن هذا القرآن من عند اهلل ،وقلتم كذب ًاَّ :
فإن ا َّدعيتم وافرتيتم وشككتم يف َّ
«إن هذا من عند
حممد» ،فمحمد برش مثلكم ،وقد جاء فيام زعمتم هبذا القرآن ،فأتوا بسورة مثله ،أيِ :من جنس القرآن،
واستعينوا عىل ذلك ِّ
ٍّ
وجان ،فإنه تعاىل حتدَّ اهم ودعاهم ،إن كانوا صادقني
بكل َمن قدرتم عليه ِمن إنس

يف دعواهم ،أنه من عند حممد ،فلتعارضوه بنظري ما جاء به وحده ،واستعينوا بمن شئتم ،وأخرب أهنم

ال يقدرون عىل ذلك ،وال سبيل هلم إليه ،فقال تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [سورة اإلرساء ،]٨٨:ثم تقارص معهم إىل
((( انظر :تفسري ابن جرير.)18/14( ،
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((( انظر :تفسري ابن جرير.)443/20( ،
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عرش سور منه ،فقال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [سورة هود ،]١٣:ثم تنازل إىل سورة فقال ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [سورة يونس ،]٣٨:وكذا يف سورة البقرة -وهي مدنية-

حتداهم بسورة منه ،وأخرب أهنم ال يستطيعون ذلك أبد ًا ،فقال ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾
[سورة البقرة ،]٢٤:هذا وقد كانت الفصاحة ِمن سجاياهم ،وأشعارهم و ُمع َّلقاهتم إليها املنتهى يف هذا
ٍ
ألحد به ،وهلذا آمن َمن آمن منهم بام عرف ِمن بالغة هذا الكالم
الباب ،ولكن جاءهم ِمن اهلل ما ال ِق َبل
وحالوته ،وجزالته وطالوته ،وإفادته وبراعته ،فكانوا أعلم الناس به ،وأفهم له(.)1

وقد ر َّد اهلل عليهم كذلك يف قوهلم ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ﴾ [سورة الفرقان ،]٤:فأجاب اهلل تعاىل عن هذه الشبهة بقوله ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ ،وهذا
القدر إنَّام يكفي جواب ًا عن الشبهة املذكورة ،ألنه قد علم ُّ
كل عاقل أنه  حتدَّ اهم بالقرآن

وهم النهاية يف الفصاحة ،وقد بلغوا يف احلرص عىل إبطال أمره كل غاية ،حتى أخرجهم ذلك إىل ما

وصفوهم به من هذه اآليات ،فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلوا ،ولكان ذلك أقرب إىل أن يبلغوا مرادهم
فيه مما أوردوه يف هذه اآلية وغريها ،ولو استعان حممد  يف ذلك ِ
بغريه ألمكنهم أيض ًا أن
يستعينوا بغريهم ،ألن حممد ًا  كأولئك املنكرين يف معرفة اللغة ،ويف ا َْل َكن َِة ِمن االستعانة،
فلم مل يفعلوا ذلك واحلالة هذهُ ،ع ِلم َّ
أن القرآن قد بلغ النهاية يف الفصاحة ،وانتهى إىل حد اإلعجاز(.)2
َّ
ِ
ومن افرتاءاهتم التي افرتوا هبا عىل كتاب اهلل ،ور َّد اهلل عليهم ،ما ذكره اهلل  يف قوله تعاىل:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﴾ [سورة النحل ،]١٠٣:فهذا القرآن ذو بالغة عربية وبيان واضح ،فكيف تزعمون َّ
أن برش ًا يعلمه
ٍ
سورة منه ،وأنتم أهل اللسان العريب ورجال الفصاحة وقادة
ِمن العجم ،وقد عجزتم أنتم عن معارضة
البالغة!(.)3

((( انظر :تفسري ابن كثري.)269/4( ،

((( انظر :تفسري الفخر الرازي.)433/24( ،
((( تفسري الشوكاين.)233/3( ،
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ولقد أقسم اهلل تعاىل خللقه بام يشاهدون من آياته يف خملوقاته الدا َّلة عىل كامله يف أسامئه وصفاته،
وما غاب عنهم مما ال يشاهدونه ِمن املغيبات عنهمَّ :
إن القرآن كال ُمه ووح ُيه وتنزي ُله عىل عبده ورسوله،
الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء األمانة ،فقال ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﴾ [سورة احلاقة ،]٤٠-٣٨:يعني :حممد ًا  ،Hأضافه إليه عىل معنى التبليغ َّ
ألن الرسول ِمن شأنه أن يبلغ

عن ا ُْل ِ
رسل ،وهلذا أضافه يف سورة التكوير إىل الرسول امللكي ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [سورة التكوير ،]٢١-١٩:وهذا جربيل  ،uفأضافه تار ًة إىل قول الرسول
امللكي ،وتارة إىل الرسول البرشي؛ َّ
ألن ك ً
ال منهام ُم َب ِّل ٌغ عن اهلل ما استأمنه عليه ِمن وحيه وكالمه ،وهلذا
قال ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [سورة احلاقة.]٤٣:
قال عمر بن اخلطاب :خرجت أتعرض رسول اهلل  قبل أن ُأ ِ
سلم ،فوجدته قد

سبقني إىل املسجد ،فقمت خلفه ،فاستفتح سورة احلاقة ،فجعلت أعجب من تأليف القرآن ،فقلت:

هذا واهلل شاعر كام قالت قريش .قال :فقرأ ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

[سورة احلاقة .]٤١-٤٠:فقلت :كاهن .قال :فقرأ :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [سورة

احلاقة ]٤٧-٤٢:إىل آخر السورة .قال :فوقع اإلسالم يف قلبي كل موقع.

﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [سورة احلاقة ]٤٤:حممد لو كان كام يزعمون مفرتي ًا علينا ،فزاد يف
الرسالة أو نقص منها ،أو قال شيئ ًا ِمن عنده فنسبه إلينا ،وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة .وهلذا قال﴿ :

ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [سورة احلاقة ]٤٥:أي :النتقمنا ِمنه باليمني؛ ألهنا أشد يف البطش﴿ ،ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

﴾ [سورة احلاقة ]٤٦:وهو نياط القلب ،وقوله ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [سورة احلاقة ]٤٧:أي :فام
ِ
بار
يقدر أحد منكم عىل أن حيجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئ ًا من ذلك .واملعنى يف هذا :بل هو صادق ٌّ
راشد؛ َّ
ألن اهلل  مقرر له ما يبلغه عنه ،ومؤيد له باملعجزات الباهرات ،والدالالت القاطعات(.)1

وتستمر دعاوي املرشكني وافرتاءاهتم جتاه كتاب اهلل  ،Dيف زعمهم َّ
أن القرآن أساطري األولني ،وقد
ذكر اهلل  ذلك عنهم يف ِعدَّ ة آيات ِمن كتابه ،فقال ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
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((( انظر :تفسري ابن كثري.)217/8( ،
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﴾ [سورة األنعام ،]٢٥:وقال ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [سورة األنفال ،]٣١:وقال﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [سورة النحل ،]٢٥-٢٤ :وقال﴿ :ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [سورة الفرقان ،]٦-٥:وقال تعاىل﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾

[سورة القلم« .]١٥:فكانوا إذا سمعوا كالم اهلل من رسولهَّ ،
كذبوا به ،وظنُّوا به ظ َّن السوء ،ويعتقدون أنَّه
كل ٍ
ُمف َت َع ٌل ِمن كتب األوائل استنسخها ،وهذا الكالم -لسخافته وكذبه وهبته منهمُّ -
أحد يعلم بطالنه،
فإنه قد علم بالتواتر وبالرضورةَّ :
أن حممد ًا رسول ،مل يكن ُيعاين شيئ ًا ِمن الكتابة ،ال يف َّأول عمره وال يف
آخره ،وقد نشأ بني أظهرهم من أول مولده إىل أن بعثه اهلل نحو ًا ِمن أربعني سنة ،وهم يعرفون مدخله
فلم أكرمه اهلل بام أكرمه به ،نصبوا له العداوة ،ورموه هبذه األقوال التي يعلم
وخمرجه ،وصدقه وبِ َّرهَّ ،
ٍ
ُّ
عاقل براءته منها ،وحاروا ماذا يقذفونه به ،فتار ًة ِمن إفكهم يقولون :ساحر ،وتار ًة يقولون :شاعر،
كل
وتار ًة يقولونَّ :
كذاب ،فقال اهلل تعاىل ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [سورة
اإلرساء.]٤٨:

وقال تعاىل يف جواب ما عاندوا وافرتوا:

﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [سورة

الفرقان ،]٦:أي :أنزل القرآن املشتمل عىل أخبار األولني واآلخرين إخبار ًا ح ّق ًا ِصدق ًا ُمطابق ًا للواقع يف
اخلارج ،ماضي ًا ومستقبالً ،اهلل الذي يعلم غيب السموات واألرض ،ويعلم الرسائر كعلمه بالظواهر(.)1

«وقد نفى اهلل عن ِ
وصف الكهانة والشعر ،فقال تعاىل ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
كالمه
َ

ﯹ ﯺ ﴾ [سورة الطور ،]٢٩:وقال﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [سورة الطور ،]٣٤-٣٠:وقال ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
﴾ [سورة يس.]٦٩:

((( انظر :تفسري ابن كثري.)350/8 ،94/6( ،
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ونفى اهلل أن يكون القرآن ِمن كالم الشياطني ،فقال تعاىل ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [سورة الشعراء.)1(»]٢١٢-٢١٠:

َّ ِ
ذكره ِمن اآليات الكريمة التي فيها أعظم الردود وأبلغها عىل مزاعم الكفار
إن مَّا تقدم ُ

وافرتاءاهتم حول كتاب اهلل  ،Dليتبني لنا َّ
أن نشأة االنتصار لكتاب اهلل -جل وعال -بدأ منذ وقت مبكر،
فقد بدأ منذ نزول القرآن ،وتأيت أمهية االنتصار لكتاب اهلل  يف أنَّه َم ٌ
سلك ِمن مسالك حفظ
الدين لتع ُّلقه بكتاب اهلل الذي هو أصل الدين ،ومصدر الترشيع ،ومعلو ٌم َّ
أن حفظ الدين هو أعىل

الرضورات اخلمس ،كام َّ
أن يف االنتصار لكتاب اهلل محاية للمسلمني من التأثر بالشبه املثارة عىل القرآن
للحق
الكريم ،وتظهر أمهية االنتصار يف حفظ سالمة عقيدة املسلمني ِمن االنحراف لِا فيه ِمن البيان
ِّ

ٍ
أن الطعن يف كتاب اهلل ُي ْف ِض إىل انحرافات عقدية وفكرية كبريةُّ ،
ودفع الباطل ،ومعلوم َّ
تشكيك
فكل
ٍ
يف القرآنُّ ،
ويؤ ِّدي إىل ضياع يف
وكل
تأويل له ُمن َف ٌّك عن الضوابط ُي َع ِّطل املعنى أو ُي ِر ُجه عن مراد اهللَ ،
احلق ِمن غري املسلمني ،واألهم من
الدين جزئي أو ك ُِّل( ،)2فأمهيته كبرية للفرد واملجتمع ،و َمن يطلب َّ
ذلك :خدمة كتابة اهلل جل جالله ،وصيانته ،واالنتصاف له ِمن الشبهات املثارة حوله(.)3

((( انظر :منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل العقيدة.)450/1( ،
((( انظر :االنتصار للقرآن الكريم( ،ص.)311:
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((( انظر :علم االنتصار للقرآن الكريم ،مقال يف ملتقى أهل التفسري ،للدكتور عبد الرحيم الرشيف.1427/1/27 ،

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

املطلب الثالث :عرض مسرية االنتصار للقرآن الكريم،
ودور العلامء يف ذلك

()1

لقد أنزل املوىل الكريم كالمه الكريم يف ثالث وعرشين سنة  ،يف أوائل العهد املكي ،واملدين ،

وما بينهام ،ومل ختل هذه األحوال من آيات ُت َق ِّرر االنتصار والدفاع عن القرآن ،وحينام انتقل املب ِّلغ عن اهلل

 إىل الرفيق األعىل ،وانقطع الوحي ،حت َّقق وظهر صدق ما وعد اهلل به من حفظه لكالمه

مر العصور والدهور.
عىل ِّ

َّ
إن يف هذا القرآن ِمن ال ُق َّوة والسلطان ،والتأثري العميق ،واجلاذبية التي ال تُقاوم ،ما كان ُهي ُّز قلوهبم
هز ًا ،ويزلزل أرواحهم زلزاالً شديد ًا ،ف ُيغالِبون أثره بكل وسيلة ،فال يستطيعون إىل ذلك سبيالً ،ولقد
ّ
كان كرباء قريش يقولون للجامهري ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [سورة

فصلت ،]٢٦:وكانت هذه املقالة تدُ ُّل عىل ُّ
ونفوس أتباعهم ِمن تأثري هذا
نفوسهم
ُ
الذ ْع ِر الذي تضطرب به ُ
سحرون بني عشية وضحاها ِمن تأثري اآلية واآليتني ،والسورة
القرآن ،وهم يرون هؤالء األتباع كأنَّام ُي َ

النفوس ،وهتوي إليه األفئدةُ ،ومل يقل رؤساء قريش
والسورتني ،يتلوها حممد بن عبد اهلل  ،Hفتنقاد إليه
ُ
ٍ ِ
هز ًة
أحسوا يف أعامقهم َّ
ألتباعهم وأشياعهم هذه املقالة وهم يف ن َْج َوة من تأثري هذا القرآن ،فلوال َّأنم ُّ
أدل ِمن كل ٍ
قول عىل ِ
َر َّو َعتْهم ما أمروا هذا األمر ،وما أشاعوا يف قومهم هبذا التحذير ،الذي هو ُّ
عمق
التأثريَّ ،
وإن السورة الواحدة َلت َُه ُّز الكيان اإلنساين يف بعض األحيان ،وتأخذ عىل النفس أقطارها ما ال
يأخذه ٌ
جيش ذو ِعدَّ ة وعتاد.

تواص ْوا فيام بينهم أال يطيعوا للقرآن ،وال ينقادوا ألوامره إذا ت ُِل بقوهلم ﴿ :ﮭ ﮮ
فهم حينام
َ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [سورة فصلت]٢٦:؛ قال تعاىل منترص ًا للقرآن ومنتق ًام ِمَّن
عاداه ِمن أهل الكفران ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [سورة فصلت ]٢٧:يف مقابلة ما اعتمدوه يف

((( اجتهدت يف هذا املبحث يف إيراد يشء من ذلك عىل سبيل املثال ويتضح به املقصود ،والتقيص واحلرص قد يصعب ،وحمله البحوث
املطولة.
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ويسء أفعاهلم،
برش أعامهلم ِّ
القرآن وعند سامعه ﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [سورة فصلتِّ ]٢٧:
﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [سورة فصلت.)1( ]٢٨:

لقد ظهر عداء املرشكني والكفار لكتاب اهلل  منذ مراحل تن َُّزله األوىل ،واستمر هذا العداء

حتى بعد حلوق النبي  بالرفيق األعىل ،وإىل يومنا هذا ،بل وإىل قيام الساعة ،ولقد س َّطر
ُ
الكريم هذا العداء املستمر يف آيات متعددة ،ور َّد عليهم يف مزاعمهم وافرتاءاهتم الباطلة جتاه
القرآن
ُ

كتاب اهلل .

إن االنتصار للقرآن الكريم ليس م ِ
َّ
قتص ًا عىل الطعون واالفرتاءات املوجهة له ِمن الكفار
ُ
واألعداء فحسب ،بل يشمل ذلك نقد الشبهات املثارة والتأويالت البعيدة واملنحرفة التي ُو ِجدَ ت

حول كتاب اهلل من أهل اإلسالم أيض ًا ،ومحايته وحفظه ِمن احلمالت َّ ِ
يتعرض
الشسة واملعادية التي َّ

هلا عىل َم ِّر العصور.

ولقد كان للصحابة -رضوان اهلل عليهم -جهو ٌد عظيمة يف االنتصار للقرآن والدفاع عنه ،وهلم

السابقة يف ذلك« ،فهذا عمر يشري عىل أيب بكر  ،--بعد موقعة الياممة ،ويقول لهَّ :
إن القتل
قد استَحر ب ُقراء القرآن ،وإنَّام أخشى أن يست ِ
َح َّر ُ
كثري من القرآن ،وإين
َ َّ َّ
القتل بال ُق َّراء يف املواطن ،فيذهب ٌ

أرى أن تأمر بجمع القرآن.

ويف عهد عثامن ،أشار حذيفة  --عليه ،أن ُي ِ
درك األمة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود

والنصارى ،حني اختالفهم يف القراءة ،فقصد  مجعهم عىل القراءات الثابتة املعروفة عن النبي

 ،Hوإلغاء ما ليس كذلك ،و َأ ْخ َذهم بمصحف ال تقديم فيه وال تأخري ،وال تأويل أثبت مع تنْزيل ،وال
منسوخ تالوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءاته وحفظه؛ خشية دخول الفساد والشبهة عىل

َمن يأيت بعدُ (.)2

((( انظر :تفسري ابن كثري.)174/7( ،

134

((( انظر :اإلتقان يف علوم القرآن )379/2( ،النوع الثامن عرش.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

«وكان ابن عمر  --يرى اخلوارج رشار اخللق ،وقال :انطلقوا إىل آيات الكفار فجعلوها

يف املؤمنني»(.)1

ويف عرص التابعني كان ُ
نقط املصحف وشك ُله ،والذي دعاهم إىل ذلك ما شاهدوه من أهل عرصهم،

وتغي طباعهم ،ودخول اللحن عىل
مع قرهبم من زمن الفصاحة ،من فساد ألسنتهم ،واختالف ألفاظهمُّ ،
خواص الناس وعوا ِّمهم ،وما خافوه ِمن مرور األيام ،وتطاول األزمان ِمن ت ََز ُّيد ذلك ،وتضاعفه
كثري من
ِّ
فيمن يأيت بعد ،فكان يف نقط املصحف وشكله صيان ٌة له ِمن ال َّلحن والتحريف(.)2
عرص ِ
وتوالت جهود علامء اإلسالم بعد ذلك يف االنتصار والدفاع عن القرآن ،يف كل ٍ
ومرص ،فهذا
ِ
القول بخلق القرآن ،ويؤلف كتابه
ضب بسبب امتناعه عن
اإلمام أمحد  --يؤ َذى و ُي َ
سجن و ُي ْ َ
ِ
وتأولته عىل غري تأويله).
العظيم( :الرد عىل الزنادقة واجلهمية فيام شكَّت فيه من متشابه القرآنَّ ،
وأبان ابن قتيبة  --عن سبب تأليفه كتابه القيم (تأويل مشكل القرآن) ،فيقول« :ولقد

اعرتض كتاب اهلل بالطعن ملحدون ،و َل َغ ْوا فيه وهجروا ،واتبعوا ﴿ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾
فحرفوا الكالم عن مواضعه ،وعدلوه
[سورة آل عمران ]٧:بأفها ٍم كليلة ،وأبصار عليلة ،و َن َظ ٍر َمدخولَّ ،

عن سبله ،ثم قضوا عليه بالتناقض ،واالستحالة ،واللحن  ،وفساد النظم ،واالختالف ،و َأ ْد َلوا يف ذلك
بع َل ٍل ربام أمالت الضعيف ال ُغمر ،واحلدث ِ
ِ
الغ ّر ،واعرتضت بالشبه يف القلوب ،وقدحت بالشكوك يف
ُ َّ
أنض َح عن كتاب اهلل ،وأرمي من ورائه باحلُ َجج الن َِّّية ،والرباهني البينة ،وأكشف
الصدور ...فأحببت أن َ
للناس ما يلبسون ،فأ َّل ْف ُت هذا الكتاب»(.)3

عظيم يف االنتصار للقرآن والدفاع عنه -يف كتابه
وكان للقايض أيب بكر الباقالين  --جهدٌ
ٌ
الفريد (االنتصار للقرآن) ،-وإبطال ما يدَّ عيه أهل الضالل ِمن تبديله وحتريفه وتغيريه ،ودخول اخللل

أهل اإلحلاد وشيعتهم ِمن منت ِ
فيه ،وذهاب يشء كثري منه ،وزيادة أمور فيه ،وما يدَّ عيه ُ
َحيل اإلسالم ،من
ُ
((( انظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،)286/12( ،فقد انترص ريض اهلل عنه للقرآن ودافع عنه ،ببيانه للتأويل املنحرف ،والفكر
الفاسد.
((( انظر :املحكم يف نقط املصحف( ،ص ،)18:واإلتقان يف علوم القرآن )2249/6( ،النوع السادس والسبعون.
((( انظر :تأويل مشكل القرآن( ،ص.)22:
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تناقض كثري منه ،وزيادة أمور فيهُ ،
وخ ُل ِّو بعضه ِمن الفائدة ،وكونه غري متناسب ،إىل غري ذلك من
وجوه مطاعنهم(.)1

وهذا اخلطيب اإلسكايف  --يذكر السبب الداعي لتأليف كتابه (درة التنزيل وغرة
التأويل) ،حيث يقول« :ففتقت ِمن أكامم املعاين ما أوقع فرقان ًا ،وصار ُلِبهم املتشابه وتَكرار املتكرر

تبيان ًا ،ولطعن اجلاحدين ر ّد ًا ،وملسلك امللحدين سدّ ًا»( ،)2وقال يف آخره« :هذا آخر ما تكلمنا عليه ِمن
التطرق منها إىل عيبها»(.)3
اآليات التي يقصد امللحدون
ُّ

ِ
الر ِّد عىل َمن
وجعل القرطبي  --يف مقدمة تفسريه عنوان ًا« :باب ما جاء من احلجة يف َّ

طعن يف القرآن ،وخالف مصحف عثامن بالزيادة والنقصان»(.)4

وهذا السمني احللبي  --يقول« :وال ُي ْل َت َفت إىل ما ذكره بعض املالحدة يف قوله:

﴿ ﮞ ﮟ ﴾ [سورة األعراف ،]٧٨:ويف موضع آخر ﴿ :ﮟ ﴾ [سورة هود ،]٦٧:ويف

موضع آخر ﴿ :ﯢ ﴾ [سورة احلاقة ،]٥:واعتقد ما ال جيوز؛ إذ ال منافاة بني ذلكَّ ،
تتِّبة
فإن الرجفة ُم َ َ

عىل الصيحة ،ألنَّه ََّلا صيح هبم رجفت قلوهبم فامتوا ،فجاز أن ُيسنَد اإلهالك إىل كل منهام»(.)5

االنتصارات للقرآن الكريم والدفاع عنه يف كل عرص ،إىل عرصنا احلارض ،وأسهم
وهكذا توالت
ُ

الباحثون يف هذا العرص ببحوث قيمة ،فيها ردود عىل الشبهات املثارة حول كتاب اهلل .فقد ذكر العالمة
ال ِمن ُّ
ج ً
الشبهات املثارة حول القرآن وعلومه ،يف كتابه (مناهل العرفان يف علوم
الزرقاين َ ُ --
القرآن) ،ور َّد عليها ،قال « :--ولقد حاولت يف هذا التأليف أمور ًا مخسة :ثانيها -أن أعالج

ور َّواد البحث،
شبهات عرصنا الراهن عالج ًا ُين َِّحي األذى عن طريق عشاق احلق ،وطالب احلقيقةُ ،
ومريدي اإلسالم ،ولقد التزمت يف عالج هذه الشبهات أدب الباحث وواجب املناظر ،ورأيت ملثل
ِ
الس ْت عىل أسامء أصحاب هذه ُّ
الش َبه خصوص ًا املعارصين منهم ،وتعمدت هذه
هذا االعتبار أن ُأرخي ِّ

((( انظر :االنتصار للقرآن.)8/1( ،

((( انظر :درة التنْزيل وغرة التأويل.)218/1( ،

((( انظر :درة التنْزيل وغرة التأويل.)1375/3( ،
((( انظر :تفسري القرطبي.)126/1( ،
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((( انظر :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.)369/5( ،

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

وغض ًا
السياسة حماسنة هلم عسى أن َي ْر َع ُووا ،وح ّب ًا يف سالم البحث وهدوئه عسى أن يسلموا وهيدؤواّ ،
ِمن شأهنم إن كان هلم ٌ
والرتَب
شأن كيال ُي َق َّلدوا؛ فإننا أصبحنا يف زمان افتتن كثري من الناس فيه باألسامء ُّ
واألموال والنسب ،وباتوا ال يعرفون الرجال باحلق ،إنام يعرفون احلق بالرجال ،فالباطل إن صدر من
فالن النابه؛ فهو عندهم حق وزين ،واحلق إن جاء به فالن اخلامل؛ فهو عندهم باطل وشني ،وهكذا
اختلت الضوابط وانقلبت املوازين(.)1

وقد تصدَّ ى الدكتور اجليالين مفتاح للحداثيني العرب( ،)2يف كتابه (احلداثيون العرب يف العقود
ِ
دعوتم إىل جتديد فه ِم القرآن فه ًام
ور َّد عىل ُشبهتهم يف
الثالثة األخرية والقرآن الكريم :دراسة نقدية)َ ،
يتناسب مع العرص الذي نعيشه ،وذلك ِمن خالل رفضهم رصاح ًة َلِناهج التفسري اإلسالمي املعهودة،
وتبنيهم بدل ذلك ملناهج ونظريات مستوردة ،واحتقارهم الواضح ملناهج التفسري اإلسالمي والزهد فيها
إىل درجة تصل أحيان ًا إىل العداء املكشوف ،غري أن هذا االحتقار والعداء ال يصدر عن قناعات علمية

واضحة ،بل عن تعصب فكري ،وانبتات حضاري ،وجهل ُم َركَّب باإلسالم ومناهجه ،واهتامم احلداثيني

بالدين هو اهتامم َأ ْم َل ْت ُه ال ُّظروف الواقعية والرصاعات الفكرية والسياسية ضد التيار الديني املتنامي(.)3

وأجاد الدكتور عبد املحسن املطريي يف كتابه (دعاوي الطاعنني يف القرآن الكريم يف القرن الرابع

عرش ،والرد عليها) ،فقد ر َّد عىل املسترشقني الذين يطعنون يف هذا الدين ،و ُي َشكِّكون يف قدسية وعصمة
كتابه ،و َمن تأثر هبم ،من أعداء الدين ،أو ممن ينتسبون لإلسالم ،هداهم اهلل وكفانا رشهم.

((( انظر :مناهل العرفان ،)8/1( ،وكانت له حماوالت يشكر عليها ،يف الرد عىل منكري الوحي ،ومجع القرآن ،ورسمه ،وغريها .تراجع
يف كتابه مناهل العرفان .ويرجع كذلك لزام ًا لـ(كتاب مناهل العرفان – للزرقاين) دراسة وتقويم للدكتور/خالد بن عثامن السبت،
وفقه اهلل ،فقد ناقش املصنف -رمحه اهلل -يف بعض ُّ
الش َبه ،وأبان عن رأيه فيها.
((( احلاء والدال َوالثاء أصل واحد ،وهو كون اليشء مل يكنُ .ي َق ُالَ :حدَ َ
ث َأ ْم ٌر َب ْعدَ َأن ْل َ َي ُك ْن .واحلديث :نقيض القديم .انظر :معجم
مقاييس اللغة ،)36/2( ،ولسان العرب ،)131/2( ،واحلداثيون :جمموعة من الكتاب املعارصين الذين يشرتكون يف تبني عدة
أفكار مثل :الذاتية ،والعقالنية ،والعلامنية ،ونسبية احلقيقة ،ونزع القداسة ،والتارخيية ،والدعوة للقطيعة مع املايض ،وجتاوز ما قرره
السابقون ،وفتح باب التأويل ،وإعادة فهم النصوص فه ًام جديد ًا ،واستحداث مناهج جديدة للتعامل مع الرتاث ونصوص القرآن
والسنة ،مأخوذة يف الغالب من تراث الغرب النقدي واأللسني .موقف االجتاه احلداثي من اإلمام الشافعي( ،ص .)7:وينظر :علوم
القرآن يف املنظور احلداثي( ،ص.)12:
((( انظر :احلداثيون العرب يف العقود الثالثة األخرية والقرآن الكريم( :ص.)289 ،8 :
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وأبدع الدكتور أمحد إدريس الط َّعان يف كتابه (العلامنيون والقرآن الكريم «تارخيية النص») ،فقد

األسايس هو البحث عن اجلذور الغائرة واألسس الكامنة واألرضية الناظمة التي ت َُشكِّل
مهه
كان ُّ
ُّ
العلامين آراءه وأطروحاته عندما يتعامل مع القرآن
اخلطاب
املنابع والروافد والقواعد التي يبني عليها
ُ
ُّ

الكريم ،أو مع اإلسالم عموم ًا.

ولعيل أختم هذا املبحث املهم ،هبذا القرار:
قرار رقم ( ،)16/4( 146بشأن القراءة اجلديدة للقرآن وللنصوص الدينية)
َّ
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته

السادسة عرشة بديب (دولة اإلمارات العربية املتحدة)  30صفر –  5ربيع األول 1426هـ ،املوافق
 14 – 9نيسان ( إبريل ) 2005م.

بعد ا ِّطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع القراءة اجلديدة للقرآن

وللنصوص الدينية ،وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حولهَّ ،قرر ما ييل:

أوالًَّ :
إن ما ُي َس َّمى بالقراءة اجلديدة للنصوص الدينية إذا أ َّدت لتحريف معاين النصوص ولو

باالستناد إىل أقوال شاذة بحيث خترج النصوص عن املجمع عليه ،وتتناقض مع احلقائق الرشعية ُي َعدُّ

بدعة منكرة وخطر ًا جسي ًام عىل املجتمعات اإلسالمية وثقافتها وقيمها ،مع مالحظة َّ
أن بعض محلة هذا
االجتاه وقعوا فيه بسبب اجلهل باملعايري الضابطة للتفسري ،أو اهلوس بالتجديد غري املنضبط بالضوابط

الرشعية.

َّ
وتتجل بوادر استفحال اخلطر يف تبني بعض اجلامعات منهج هذه القراءات ،ونرش مقوالهتا

بمختلف وسائل التبليغ ،والتشجيع عىل تناول موضوعاهتا يف رسائل جامعية ،ودعوة رموزها إىل
املحارضة واإلسهام يف الندوات املشبوهة ،واإلقبال عىل ترمجة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية ،ونرش

بعض املؤسسات لكتبهم املسمومة.

ثاني ًا :أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية ،ومن وسائل التصدي هلذا التيار

وحسم خطره ما ييل:
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االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

 -دعوة احلكومات اإلسالمية إىل مواجهة هذا اخلطر الداهم ،وجتلية الفرق بني حرية

الرأي املسؤولة اهلادفة املحرتمة للثوابت ،وبني احلرية املنفلتة اهلدامة ،لكي تقوم هذه احلكومات

باختاذ اإلجراءات الالزمة ملراقبة مؤسسات النرش ومراكز الثقافة ومؤسسات اإلعالم ،والعمل

عىل تعميق التوعية اإلسالمية العامة يف نفوس النشء والشباب اجلامعي ،والتعريف بمعايري
االجتهاد الرشعي ،والتفسري الصحيح ،ورشح احلديث النبوي.

التعمق يف دراسة علوم
 اختاذ وسائل مناسبة (مثل عقد ندوات مناقشة) لإلرشاد إىلُّ

الرشيعة ومصطلحاهتا ،وتشجيع االجتهاد املنضبط بالضوابط الرشعية وأصول اللغة العربية

ومعهوداهتا.

 توسيع جمال احلوار املنهجي اإلجيايب مع محلة هذا االجتاه. -تشجيع املختصني يف الدراسات اإلسالمية لتكثيف الردود العملية اجلادة ،ومناقشة

مقوالهتم يف خمتلف املجاالت ،وبخاصة مناهج التعليم.

 -توجيه بعض طلبة الدراسات العليا يف العقيدة واحلديث والرشيعة إىل اختيار موضوعات

رسائلهم اجلامعية يف نرش احلقائق ،والرد اجلاد عىل آرائهم ومزاعمهم.

 -تكوين فريق عمل تابع ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل ،مع إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات

يف هذا املوضوع ترصد ما نرش فيه والردود عليه ،متهيد ًا لكتابة البحــوث اجلادة ،وللتنسيق بني
الدارسني فيه ،ضمن خمتلف مؤسسـات البحث يف العامل اإلسالمي وخارجه .واهلل أعلم(.)1

إن القراءات املعارصة للقرآن الكريم ،هي كتابات متيش يف اجتاه التحلل من كل االلتزامات

والقيم واملبادئ والرشائع ،وحتلل للناس ما حرم اهلل  ،Dوتقول يف كتاب اهلل بغري علم(.)2

وللدكتور عبد الرحيم خرياهلل الرشيف جهد مبارك مشكور يف رسالة الدكتوراه «القرآن الكريم

يف مواقع اإلنرتنت العربية دراسة حتليلية نقدية» فقد ضمنها ثالثة أبواب:

((( انظر :عىل الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) منظمة التعاون اإلسالمي ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل (نسخة جتريبية).

((( انظر :القراءات املعارصة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسري( ،ص ،)37:وقد اجتهد فيه مؤلفه الدكتور /حممد حممود كالو يف تفنيد
دعاوى هؤالء ،جزاه اهلل خري ًا.
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الباب األول :بيان مطاعن مواقع اإلنرتنت العربية غري اإلسالمية يف ثبوت القرآن الكريم

ونقدها.

الباب الثاين :بيان مطاعن مواقع اإلنرتنت العربية غري اإلسالمية يف حمتوى القرآن الكريم

ونقدها.

الباب الثالث :نقد موارد ومناهج البحث املؤدية إىل إثارة الشبهات حول القرآن الكريم يف

مواقع اإلنرتنت (.)1

وهكذا تتواىل وتتظافر جهود العلامء والباحثني املعارصين  ،عىل جهود العلامء السابقني يف

استمرار االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه كلام استجدت شبه أو وسائل مل تكن موجودة من قبل،

ومن ذلك ما استجد يف هذا العرص من انتشار وسائل اإلعالم اجلديد املبنية عىل التطور الكبري يف
االنرتنت وتقنية املعلومات.
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((( انظر :ملتقى أهل التفسري ،عىل شبكة اإلنرتنت ،1427 /7/22 ،واقرتح بعد املناقشة أن تطبع الرسالة يف كتاب بعنوان «املطاعن
املثارة حول القرآن الكريم يف مواقع اإلنرتنت العربية».

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

املبحث األول :بيان أمهية وسائل اإلعالم،
ودورها يف نرش االنتصار للقرآن الكريم

َّ
إن اإلعالم يشكل دور ًا مه ًام داخل كل جمتمع ،من حيث تثقيف الناس باألخبار واملعلومات

واألفكار ،والتي تؤثر عىل عملية اختاذ القرار ،حيث ُت َعدُّ وسائل اإلعالم مصدر ًا مه ًام من مصادر

التوعية وبناء الفكر املجتمعي ،وهي ذات تأثري كبري يف عملية تكوين الرأي اجلامهريي ،إىل جانب التأثري
يف تكوين اهتامماهتم وتوجيهاهتم الفكرية والسياسية ،وهذا ما ي ِ
كسبها أمهيتها يف عملية تطوير الدول
ُ
واملجتمعات اإلنسانية ،وشهد العرص احلديث تطور ًا تكنولوجي ًا متميز ًا يف وسائل اإلعالم ،من خالل
التلفاز أو الراديو هي املصادر األولية لإلعالم ،فقد
ظهور تقنيات ووسائل إعالمية جديدة ،بحيث مل َي ُع ِد
ُ
ظهرت املصادر اإلعالمية اإللكرتونية واستخدام اإلنرتنت ،باإلضافة لوسائل التواصل االجتامعي من
الفيس بوك واليوتيوب وتوتري ،وغريها من الربامج ،والتي أصبح هلا تأثري مهم وف َّعال داخل املجتمعات
املعارصة وإنجازاهتا(.)1

إن وسائل اإلعالم تعترب من املصادر األساسية للمعلومة ،والتي يبني عليها الفرد مواقفه ،وتقوم

عليها اجتاهات اجلامعات حيال األحداث اجلارية ،سواء بالقبول أو الرفض ،حيث تتوىل وسائل اإلعالم
الدور امللموس يف تشكيل موقف اجلمهور املتلقي من القضايا املطروحة عىل الساحة املحلية والدولية،

وال يتوقف تغيري االجتاه واملوقف عىل القضايا العامة أو األحداث املثارة ،بل يمتد إىل القيم وأنامط
السلوك ،فقد حيدث أن يتقبل املجتمع ِق َي ًام كانت مرفوضة قبل أن حتملها الرسالة اإلعالمية ،أو يرفض
ِق َي ًام كانت سائدة ومقبول ًة مستبدالً هبا ِق َي ًام جديدة ،ويبقى اإلعالم ووسائله من أهم عوامل نقل احلضارة،

وإشاعة الثقافة اجلادة ،ودعم الفكر الصالح ،وبث القيم الصحيحة يف العادات والسلوك ،وإصحاح
البيئة اإلنسانية واملجتمع البرشي ،وحتقيق التواصل االجتامعي والثقايف بني األفراد ومجاعات األمم(.)2

((( انظر :دور وسائل اإلعالم يف املجتمع ،عهد أمحد ،موقع موضوع  7 ،يونيو .2016

((( انظر :ملخص بحث اإلعالم اجلديد ،أنواعه – خصائصه – وحتدياته املجتمعية ،عىل شبكة األلوكة.1434/7/24 ،
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إن لوسائل اإلعالم -عىل تنوعها -أمهية عظمى ،ودور ًا بارز ًا ،إذ تكمن هذه األمهية ،وهذا

الدور يف أمور عدة منها:

1-1إن أهم دور تقوم به وسائل اإلعالم نرش املعلومات واألخبار يف خمتلف أنحاء العامل.
2-2إهنا أداة للتثقيف والتوجيه ،ونرش الوعي.
3-3قدرهتا عىل ترسيخ القيم واملبادئ السامية.
4-4الوسيلة األهم إلحداث أي تغيري يذكر يف املجتمع.
5-5قدرهتا عىل إعطاء شخصية ما أو يشء ما أمهية وقيمة بني الناس ويف املجتمع.
6-6متثيل رأي الشارع ،بمعنى أن يكون اإلعالم مرآة تنعكس فيها مطالب العامة علها تصل
للمسؤولني.

7-7حماربة الشائعات التي تنترش بني الناس ،وذلك من خالل اخلرب اليقني.
8-8تعد أحد األدوات املهمة التي تستخدم للتسويق السيايس.
9-9وسيلة مهمة لإلعالنات التجارية.
1010وسيلة ترفيهية حمببة لدى العديد من األفراد كبار ًا وصغار ًا(.)1
إذا عرفنا هذه األمهية البالغة لوسائل اإلعالم ،وهذا الدور الكبري الذي ت َُشكِّلهَ ،ف ِل َم ال نستخدمها
ونُس ِّخرها يف خدمة كتاب اهلل ،والتعريف به ،واالنتصار له ،والدفاع عنه؟ ِ
ول َ نحن ُم َق ِّصون يف
َ
استخدام هذه الوسائل؟ ومل ال نرقى باملستوى املطلوب واملأمول يف ذلك؟
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((( انظر :دور وسائل اإلعالم ،طالل املشعل  12فرباير  ،2017وما أمهية وسائل اإلعالم ،هديل البكري 1 ،فرباير  ،2015وتعريف
وسائل اإلعالم واالتصال ،حنني حجاب 15 ،يناير  ، .2017كلها يف موقع موضوع.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

فهل عجزنا أن ن َُح ِّول هذه األمهية وهذه األدوار التي تقوم به وسائل اإلعالم ،إىل االنتصار والدفاع

عن كتاب اهلل ،يف حني َّ
أن أهل الدنيا يستخدمون هذه الوسائل لدنياهم ،وأهل الباطل لنرصة باطلهم.

«إن العمل اإلسالمي بمختلف اهتامماته هو أحوج من غريه إىل اإلعالم ألسباب عديدة ،من أمهها

طبيعة املرشوع الرسايل الذي حيمله ،إضافة إىل كونه يعيش حالة حرب حقيقية عىل كل األصعدة ويف

خمتلف املجاالت ،ويستخدم خصو ُمه يف ذلك خمتلف الوسائل وعىل رأسها اإلعالم بمختلف أدواته ،إن
حجم اإلثخان يف األمة املسلمة والظلم الواقع عليها ِمن ِق َبل أعدائها يتطلب القيام باجلهاد اإلعالمي ،إذ

يقوم األعداء بتحويل الضحية إىل جالد ،واملستعمر إىل حمرر ،وخيدعون يف ذلك شعوهبم والعقالء منهم،

ِّ
الضخ اإلعالمي
كثري من أبناء املسلمني ،نتيجة حلجم
بل وقع ضحية تلك احلمالت اإلعالمية التضليلية ٌ
وجودته وتنوع أساليبه ِمن ِق َبل اخلصوم»(.)1
إن االنتصار لكتاب اهلل ،وتعريف الناس به ،ال يقترص عىل جيل دون جيل ،أو زمان دون زمان ،بل
األمة خماطبة به يف كل زمان ومكان ،وإن كان ال بد أن يكون املنترص لكتاب اهلل واملتحدث عنه عالِ ًا به،

ولو ِ
بقدر ما ُي َفنِّد ُّ
الش َبه التي تثار حوله.

وال شك َّ
أن ِمن أهم الوسائل التي تساعد عىل تعزيز االنتصار للقرآن الكريم ونرشه ،والدفاع عنه،

وتعريف الناس به ،وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ،وخاصة مع ظهور التقنيات والتكنولوجيا احلديثة،
أصبح األمر أسهل ِمن ذي قبل ،فوسائل اإلعالم هلا أمهية ودور كبري يف خمتلف جماالت احلياة ،فبِه تستمد
الدول قوهتا ،وتتبنى أفكارها ،وتنرش ثقافتها ،وتنترص عىل أعدائها.

«وقد ُس ِّمى اإلعالم بالسلطة الرابعة( ،)2ملا له من دور كبري وبارز ،يف نرش الفكر والوعي االجتامعي،

والثقايف ،والسيايس ،ويعترب اإلعالم أقوى كيان عىل األرض ،ولديه القدرة عىل جعل الربيء مذنب ًا،

واملذنب بريئ ًا ،وهذه هي القوة ،ألنه يسيطر عىل عقول اجلامهري ،إن التطور التكنولوجي لوسائل

االتصال وأساليب التواصل جعل من اإلعالم نافذة مفتوحة للجميع يمكن من خالهلا ألي إنسان أن
يوجه لآلخرين أي أفكار ،وعندما أصبح استخدام اإلنرتنت أكثر انتشار ًا ،أصبح الوصول إىل وسائل

((( انظر :جملة البيان ،القصور اإلعالمي يف العمل اإلسالمي ،محري احلوري.1437/5/9 ،
((( ألن هناك سلطة ترشيعية ،وقضائية ،وتنفيذية.
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اإلعالم متاح ًا للجمهور بطرق ال يمكن أن يتصورها ال ُق َّراء واملشاهدون لألخبار يف العقود املاضية،

فقد أصبح مزجي ًا مثالي ًا من التكنولوجيا واملوارد البرشية متثل اإلعالم ،ومتكن مستخدمو اإلنرتنت نرش

وجهات نظرهم من خالل التدوينات والتعليقات ،وزيادة القدرة عىل نرش وجهات النظر واملعلومات

بشكل كبري»(.)1

«متيز هذا العرص بالقدرة اخلارقة عىل نرش األخبار واملعلومات برسعة عالية جد ًا ،عرب وسائل

اإلعالم املنترشة بكل أشكاهلا وأنواعها ،فيكون اخلرب أو احلدث يف غضون دقائق من حدوثه ووقوعه

قد انترش عىل نطاق واسع بفضل التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم»(.)2

وإذا وصل اإلعالم هلذه املرحلة والتطور ،فيتحتم عىل املسلمني عموم ًا ،واملتخصصني يف

الدراسات اإلسالمية والقرآنية عىل وجه التحديد ،االستفادة منه.

«لقد كثر الطاعنون يف كتاب اهلل واملشككون فيه ،الذين يوردون الشبه واإلشكاالت،

واالضطرابات ،وهم بذلك يريدون إسقاط قدسية القرآن من قلوب املسلمني؛ َّ
ألن القرآن هو قطب

رحى املسلمني الذي عليه يدورون ،وهو أساس اإلسالم وركن الرشيعة الركني ،الذي إذا سقط سقط

كل البناء ،وهتدم الرصح ،وقوض اإلسالم ،ومل تبق للمسلمني باقية وال قوة ،وهم مع كثرهتم يف كل

قرن ،إال أن هذا القرن متيز بنوعني من الطاعنني ،وهم:
-املسترشقون.

العلامنيون ،أو تالميذ املسترشقني ،أو العقالنيون.إن االسترشاق تعبري يدل عىل االجتاه نحو الرشق ،ويطلق عىل كل ما يبحث يف أمور الرشقيني

وثقافاهتم وتارخيهم ،ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل يف إجراء الدراسات املختلفة عن

الرشق ،واستُغل يف أكثر مراحله خلدمة االستعامر ،وتشويه تعاليم الدين ،ونشأ هذا الفكر ََّلا عجز
النصارى عن مواجهة املسلمني بالسيف ،فرأوا أن أفضل طريقة ملحاربة املسلمني هو الغزو الفكري،

((( انظر :سبب تسمية اإلعالم السلطة الرابعة ،الشيامء يوسف ،موقع موضوع 17 ،يونيو 2017م.
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((( انظر :تعريف وسائل اإلعالم ،إيامن احلياري ،موقع موضوع 25 ،ديسمرب 2015م.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

وهلم طرق كثرية للوصول إىل أهدافهم منها :تأليف الكتب ،وإصدار املجالت ،وإلقاء املحارضات يف

املنتديات عن القرآن والسنة وتاريخ املسلمني ،وإنشاء اجلمعيات واملراكز التي ختدم أغراضهم ،وعقد

املؤمترات الرسية والعلنية ،وإنشاء موسوعة دائرة املعارف اإلسالمية وغريها ،وإرسال البعثات ،وإنشاء

جامعات وكليات غربية يف بالد الرشق ،وغري ذلك من الوسائل»(.)1

إذا علمنا هذه املساعي التي يقوم هبا هؤالء جتاه كتاب اهلل ،فإن املسؤولية علينا عظيمة جد ًا

للتصدي هلذه الشبه والطعون ،والوقوف أمامها موقف املدافع املنترص هلذا الكتاب العظيم .وعىل علامء
ح ٌل كبري يف تعريف غري املسلمني بكتاب اهلل بطريقة مناسبة وجاذبة ،تدحض الشبهة املؤثرة
األمة ودعاهتا ِ ْ
التي سعى هلا املسترشقون وغريهم للتشكيك يف كتاب اهلل ،مما قد يكون يف ذلك أعظم األثر لدخوهلم يف

دين اهلل ،كام أن عىل علامء األمة ودعاهتا التصدي للشبهات التي تلقاها َمن تلقاها من أبناء املسلمني عن
هؤالء الطاعنني يف كتاب اهلل ،وتأثروا هبا ،سواء من املسترشقني أو من غريهم ،وذلك برصدها والتعامل
معها بالرد املناسب ،وفق املنهجية العلمية يف آداب البحث واملناظرة واجلدل.

إنه من األمهية بمكان يف هذا الوقت الراهن ،يف عرص التقدم والتطور اإلعالمي ،القيام بتدريب

العلامء وطلبة العلم ،يف كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم احلديثة ،حتى يسهل استخدامها وتسخريها

خلدمة كتاب اهلل  ودحض الشبهات التي تثار حوله ،وهم إن تعلموا ذلك وتدربوا عليه سهل
عليهم القيام بنرصة كتاب اهلل والدفاع عنه ،من أي مكان شاءوا ،ويف أي وقت أرادوا ،وإنه َلِن القصور
أن يكون الرتكيز عىل منابر املساجد أكثر من الرتكيز عىل منابر اإلعالم ،ونحن يف عرص التقدم اإلعالمي،
ورسعة وسائل االتصال احلديثة ،فمن السهل أن يكتب املنترص لكتاب اهلل مقاالً أو يتحدث حديث ًا ،ثم
يقوم بنرشه عىل اإلنرتنت ،فيتلقاه اآلالف من الناس من دول شتى ،يف وقت يسري ،بل قد يصل بعد ذلك
إىل املاليني من املتابعني ،كل ذلك دون أن يكلف جهد ًا أو ماالً.

((( انظر :دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم يف القرن الرابع عرش والرد عليها( ،ص ، )32:والعقالنيون  :من يقدم العقل عىل النقل  ،وال
يقدمون النقل عىل العقل إال فيام وافقهم  ،وهم يف األصل حمسوبون عىل اإلسالم وأهله  ،بخالف املسترشقني الذين هم يف األصل
حمسوبون عىل الكفار.
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املبحث الثاين :بيان كيفية استخدام وسائل اإلعالم
يف االنتصار للقرآن الكريم
إذا عرفنا مما تقدم أمهية وسائل اإلعالم ودورها العظيم يف نرش وتعزيز االنتصار لكتاب اهلل،

والدفاع عنه ،فإنه يتحتم علينا رسم اخلطى املثىل يف كيفية االستفادة من هذا السالح القوي -سالح

وص َوره خلدمة القرآن الكريم وعلومه ،والدفاع عنه ،واالنتصار
اإلعالم ،-واستثامره بجميع أشكاله ُ

له بالسبل املناسبة والنافعة ،والرتكيز عىل وسائل اإلعالم املؤثرة واملفيدة واألكثر جدوى وانتشار ًا
ونفع ًا للبرشية.

وتأ َّمل قول اهلل  ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﴾ [سورة التوبة ،]٣:ما احلكمة يف اختيار إعالن براءة اهلل ورسوله من املرشكني يف
هذا اليوم ،يوم احلج األكرب -وهو يوم النحر-؟ َّ
إن اختيار يوم احلج األكرب هلذا اإلعالم ،ألنه اليوم

الذي يضم أكرب عدد من الناس يمكن أن يذاع اخلرب عن طريقهم يف مجيع أنحاء البالد ،ففيه جيتمع َمن

كان يقف بعرفة ،و َمن كان يقف بمزدلفة ،فالنداء يف اليوم الذي جيتمع فيه الناس كلهم أوىل وأبلغ يف
املراد(.)1

وملا نزلت﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [سورة الشعراء( ]٢١٤:ورهطك منهم املخلصني) ،خرج

رسول اهلل  حتى صعد الصفا فهتف« :يا صباحاه» فقالوا :من هذا؟ فاجتمعوا إليه،
فقال« :أرأيتم إن أخربتكم أن خي ً
ال خترج من سفح هذا اجلبل ،أكنتم مصدقي؟» قالوا :ما جربنا عليك

كذب ًا ،قال« :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد» .قال أبو هلب :تب ًا لك ،ما مجعتنا إال هلذا؟! ثم قام،
فنَزلت ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [سورة املسد.)2( ]١:

((( انظر :أحكام القرآن البن العريب ،)453/2( ،والتفسري الوسيط للقرآن الكريم (.)201/6
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((( انظر :صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة تبت يدا أيب هلب ( ،179/6ح.)4971

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

َّ
أثر عظيم لبلوغ ندائه وإسامعه
إن يف صعود النبي  جبل الصفا لتبليغ ما أمر اهلل بهٌ ،

للمخاطبني ،كام أن يف اختيار النبي  وقت الصباح حينام بدأ بإنذار قريش ،لكون هذا

الوقت أنسب هلم ،وأسمع لصوته(.)1

ولقد كان رسول اهلل  يعرض نفسه الكريمة عىل أحياء العرب وقبائلها ،يف مواسم

نبي مرسل ،ويسأهلم أن يصدقوه
احلج ،ويف سوق ذي املجاز ،يدعوهم إىل اهلل  ،Dوخيربهم أنه ٌّ

ويمنعوه حتى يبني عن اهلل ما بعثه به(.)2

إن هذه النصوص املتقدمة تعطي أكرب دافع لنا يف أن نراعي الزمان واملكان واحلال والعدد ،عند

استخدام وسائل اإلعالم ،وأن نجتهد يف استخدام وسائل اإلعالم ،وذلك لدورها الفعال يف التبليغ

وإعالم الناس.

إننا نملك عدد ًا ال بأس به من الرتاث العلمي الذي حيتوي عىل الردود العلمية املؤصلة جتاه

الشبهات التي ُأثريت وتُثار حول كتاب اهلل  ،Dولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل أحسنَّا
استخدام وسائل اإلعالم يف نرش هذا الرتاث العلمي الكفيل بإسكات الكثري ِمن الناعقني بشبهاهتم
حول كتاب اهلل D؟.

«إنه عىل الرغم مما يتيرس لكثري من جمموعات العمل اإلسالمي من فرص تأهيلية يف جانب

التدريب عموم ًا ،إال أن حظ املجال اإلعالمي ال يكاد يذكر ،ويف حال وجد فهو ال يعدو أن يكون

عملية تثقيف إعالمي أكثر منه تدريب وإعداد ،ولذلك أسباب عديدة منها أن اإلعالم ال يمثل أولوية
حقيقية عند تلك املجموعات اإلسالمية ،وهلذا نجده غائب ًا متام ًا يف خططها وممارساهتا ،األمر اآلخر

أن طبيعة التدريب يف عاملنا العريب َيتَّسم بالعشوائية ،أو ال يأيت ضمن خطط تدريب ختصصية متكاملة
احللقات.

إن تدريب وتفريغ العنارص اإلعالمية وتشجيعها مادي ًا ومعنوي ًا يعترب أحد احللول املهمة لتجاوز

هذه السلبية وهذا الضعف ،ومن الرضوري أن يكون للعمل اإلسالمي عنارصه اإلعالمية املتخصصة،
((( انظر :فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري.)85/1( ،
((( انظر :البداية والنهاية.)385/3( ،
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يب مع طبيعة املرشوع اإلسالمي
فالتفرغ ملثل هذه املجاالت واالندفاع نحوها ُي َع ِّب عن انسجام إجيا ٍّ

املتسم بالشمول والتنوع ،وقد أكد عىل هذا املعنى العالمة السعدي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [سورة

التوبة ،]122:يقول « :--ويف هذه اآلية ٌ
دليل وإرشا ٌد وتنبي ٌه لطيف لفائدة مهمة ،وهي أن
املسلمني ينبغي هلم أن ُي ِعدُّ وا لكل مصلحة من مصاحلهم العامة َمن يقوم هبا ويوفر وقته عليها وجيتهد
فيها ،وال يلتفت إىل غريها لتقوم مصاحلهم ،وتتم منافعهم ،ولتكون وجهة مجيعهم وهناية ما يقصدون

تفرقت الطرق وتعددت املشارب ،فاألعامل
قصد ًا واحد ًا ،وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ،ولو َّ
متباينة والقصد واحد ،وهذه من احلكمة النافعة يف مجيع األمور»(.)1

َّ
إن غياب مراكز التدريب اإلعالمية لدى كثري من جمموعات العمل اإلسالمي يعترب ظاهرة

سلبية ،بل َّ
إن كثري ًا من املؤسسات اإلسالمية قد اقترصت فقط عىل خطب اجلمعة واملحارضات
وإصدار الكتب واملنشورات ،وهي وسائل مهمة لكنها تقليدية ،باإلضافة إىل كوهنا عمليات اتصال

مجعية وليست مجاهريية ،فهي ال تقوم بأدوار العمل اإلعالمي التخصيص نفسها.

ومن املالحظ َّ
أن كثري ًا ممن ختصص يف اإلعالم أو برز فيه من أبناء العمل اإلسالمي ،كان

بجهد ذايت وميول شخصية ،ومل يكن ناجت ًا عن ختطيط وإرادة مسبقة لدى اهليئة أو املؤسسة التي
يرتبط هبا ،واجلدير ذكره أن املؤسسات واهليئات اإلسالمية يف معظمها متتلك ثراء يف املوارد البرشية

تتميز بمواهب نفسية وتنوع معريف وثقايف جيد ،أي :أن لدهيم قدرات إعالمية كامنة سيحوهلا التعلم
والتدريب والنضج الطبيعي إىل «قدرات فعلية» ،وهو ما يوجب عىل قيادة العمل اإلسالمي االلتفات
إىل هذه املسألة وإعادة االعتبار ملكانتها دع ًام وتدريب ًا

"()2

.

َّ
إن«بروكلامن»وسائل اإلعالم تزداد يوم ًا بعد يوم ،وهناك مواقع ووسائل عاملية حتظى بمتابعة

دائمة ومستمرة ،وهلا التأثري العظيم عىل األمم والشعوب ،ومن خالهلا يستطاع نرش الثقافات والعلوم
واآلراء وتبنيها والدعوة إليها.

((( انظر :تفسري السعدي.)694/2( ،
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((( انظر :جملة البيان ،القصور اإلعالمي يف العمل اإلسالمي ،محري احلوري1437/5/9 ،ﻫ.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

وأصبح من املتحتم عىل املؤسسات القرآنية أن تكون هلا وسائل إعالمية مستقلة حرة تنرش من

خالهلا التعريف والبيان بكتاب اهلل ،وتسعى دائ ًام لنرش االنتصار لكتاب اهلل  ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [سورة فصلت ،]٤٢-٤١:وإنه من املهم
والرضوري أن تكون هلذه املؤسسات القرآنية نخبة خمتارة قوية يف العمل اإلعالمي وإنتاجه ،تسعى هبا

للوصول إىل مرحلة االحرتافية ،ومتابعة كل ما هو جديد وتطور يف فن اإلعالم ،لتسخريه خلدمة كتاب
اهلل.

إن أعظم وأقوى وسيلة إعالمية أصبح هلا نفوذ وسيطرة بالغة يف الوقت احلايل «اإلنرتنت» ولشبكة

اإلنرتنت جمموعة من املواقع  ،وهي ما تسمى (مواقع التواصل االجتامعي)  ،social networksوالتي

تسمح بالتواصل بني الناس يف خمتلف بقاع األرض ،ويمتاز كل موقع بمجموعة من اخلصائص التي
جتذب املستخدمني إليه ،ومن أهم مواقع التواصل االجتامعي:
•فيسبوك (.)facebook
•تويرت (.)Twitter
•يوتيوب (.)Youtube
•لينكد إن (.)linked in
•بنرت إيست (.)Pinterest
•جوجل بلس (.)Googleplus
•متبلر (.)Tumblr
•إنستجرام (.)Instagram
•ماي سبيس (.)1()Myspace

((( انظر :أمهية مواقع التواصل االجتامعي ،تسنيم معابرة ،موقع موضوع  12 ،يوليو 2017م.
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فإذا علمنا هذه القوة والسيطرة التي يتميز هبا اإلنرتنت وجمموعة مواقع التواصل االجتامعي

املربوطة به فإنه من الواجب علينا استثامر ذلك يف النصيحة لكتاب اهلل ،واالنتصار له والدفاع عنه،
وتبليغ الناس هبذا القرآن ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [سورة األنعام ،]١٩:كام أنه جيب

علينا وعن طريق الفريق اإلعالمي والنخبة اإلعالمية املختارة أن نسعى للتطور دائ ًام ،وإلضافة كل

ما هو جديد من وسائل اإلعالم احلديثة القوية ،والتي تشكل نفوذ ًا قوي ًا ورسيع ًا يف الساحة وعند
املستخدمني.

وال ننسى اجلهود املبذولة سواء من املؤسسات احلكومية أو اخلاصة  ،والتي أصبح أثرها ظاهرا

عىل الصعيد املحيل والدويل  ،والتي منها :إذاعة القرآن الكريم  ،فقد اقتدت دول أخرى وفتحت
إذاعات للقرآن الكريم  ،تسعى للتأيس هبذه اإلذاعة املباركة  ،كذلك قناة القرآن الكريم الفضائية،

وجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،الذي قام بخدمة كتاب اهلل وترمجته بام يزيد عىل سبعني

لغة ،وسبق أن أقام ندوة ( القرآن الكريم والتقنيات املعارصة ) يف الفرتة من ( 26-24شوال )1430
املوافق ( 15-13أكتوبر 2009م)  ،ووقف تعظيم الوحيني  ،ومركز تفسري  ،ومعهد اإلمام الشاطبي

 ،ولقد أقام مركز األبحاث الواعدة يف أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكريم وعلومه ( نور)

يف جامعة طيبة «مؤمتر جامعة طيبة الدويل يف توظيف تقنية املعلومات خلدمة للقرآن الكريم وعلومه
( ")NOORICو ذلك خالل الفرتة 1435/2/22-19هـ املوافق  25-22ديسمرب 2013م .وكان
من ضمن املحاور أمن املعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه.

كام ال ننسى اجلهود العظيمة التي بذهلا ويبذهلا موقع وموسوعة بيان االسالم:
	-أكبـر قـاعـدة علمـية شـامـلة للـرد العـلمى عىل الشـبهات واألباطـيل واالفرتاءات.
	-أكثر من مائتي عامل وباحث ىف ختصصات خمتلفة.
	-خالصة خلربات علامء اإلسالم سلفا ومعارصين ىف الرد اجلميل بحكمة وبصرية عىل ما
يثار من شبهات ضد اإلسالم.

	-مخس سنوات من العمل املتواصل ىف صمت فرق من العلامء ٌ
كل ىف ختصصه.
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	-الرد عىل قرابة  ( 1200ألف ومائتى ) شبهة ىف  24جملدا.
	-أكرب موقع تفاعىل متخصص ىف الرد العلمى عىل الشبهات والتعريف باإلسالم وحضارته
وتارخيه.

•ملاذا املوسوعة؟
 -ملا يتعرض له اإلسالم من هتجم سافر جتاوز كل حدود اإلنسانية عىل الفضائيات ،واإلنرتنت

والكتب واإلساءات املقصودة املتكررة للنبى صىل اهلل عليه وسلم.

 لبيان احلقائق أمام الشباب الذي يسأل :هل هذه الشبهات صحيحة؟ لتوفري قاعدة علمية للدفاع عن اإلسالم يقوم عليها أهل التخصص.• منهج املوسـوعة:
املنهج العلمي الذي يعتمد عىل مناقشة األفكار ،كالتايل:
 .1بيان فكرة الشبهة.
 .2بيان أفكار الرد عليها.
 .3البدء بالدليل العقيل يف الرد؛ ألن املخالف ال يؤمن بقرآن وال سنة.
 .4إحلاق الرد النقيل بعد التأسيس العقيل له.
 .5اخلتام بخالصة مركزة.
 .6االلتزام بالوسطية الفكرية.
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•إىل من توجه املوسـوعة؟
 الشباب وعامة املثقفني إلزالة أي لبس أو تشويش. الدعاة لتكوين مرجعية علمية هلم إذا ما سئلوا أو حتدثوا يف الشبهات. أصحاب الديانات الساموية األخرى لبيان احلقائق هلم. الباحثون يف جمال الشبهات واحلوار بني األديان.واحتوت هذه املوسوعة عىل قسم يف الشبهات حول القرآن الكريم وما يتعلق به.

()1

رؤى ومقرتحات يف استخدام وسائل اإلعالم اجلديد  ،وغريها يف االنتصار للقرآن الكريم من

وجهة نظر الباحث يرى َّ
أن يف استخدامها نرصة وإعالء لكتاب اهلل  ، سواء عىل الصعيد املحيل
أو الدويل:

1 -1عىل املؤسسات القرآنية أن تسعى إلجياد فريق علمي وفريق إعالمي ،متفرغ ،أو شبه متفرغ ،
مهتم بقضايا اإلعالم عموما واإلعالم اجلديد عىل وجه اخلصوص:

أتكون من أولويات ومهام الفريق العلمي ،إعداد الردود العلمية املؤصلة القوية التي تدحضالشبهات املثارة حول كتاب اهلل  ،Dوالتصدي لكل ما هو جديد من هذه الشبهات والطعون،

كام أنه من املهم والرضوري أن يقوم هذا الفريق العلمي برصد ورقي (ببليوجرايف) جلهود

علامء املسلمني وردودهم عىل الطعون والشبهات املثارة حول كتاب اهلل  ،Dحتى تكون
هذه املادة العلمية من الردود جاهزة لنرشها واستخدامها يف حتقيق االنتصار لكتاب اهلل ،D

بالطرق املناسبة والنافعة ،واستخدام أحدث وسائل التقنية واملتطورة واملتجددة يف سبيل

ذلك.

بوتكون من أولويات ومهام الفريق اإلعالمي ،االحرتاف القوي يف العمل اإلعالمي،للمسامهة يف إظهار هذه املادة العلمية بطريقة قوية واحرتافية جتذب املتابع واملتصفح
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((( انظر :موقع بيان اإلسالم للرد عىل الشبهات حول اإلسالم  ،عىل شبكة اإلنرتنت.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

واملستمع إليها ،إذ االحرتافية يف تطوير املواقع وطرح املادة العلمية أصبح ِمن األمهية بمكان

جلذب القراء واملتابعني ،وهذا ما نعاين منه حني الطرح اإلعالمي .فلننتبه هلذا األمر املهم،
ولنوله مزيد اهتامم ،إذ اجلذب اإلعالمي مهم جلذب القراء.

2 -2االجتهاد يف إنشاء مؤسسات إعالمية متخصصة  ،تابعة للمؤسسات القرآنية ،تعنى بمجال اإلعالم
تدريبا وممارسة ،ويستفاد من خرباهتا.

3 -3عىل املؤسسات القرآنية والدعوية عمل رشاكة مع أصحاب النفوذ والتأثري اإلعالمي يف املجتمع
املحيل واملجتمع الدويل ،سواء كانوا مؤسسات أو أشخاص ممن هلم متابعون كثر يف مواقع التواصل

االجتامعي املرتبطة باإلنرتنت( ،فيسبوك ،توتري ،يوتيوب )...،وكذا القنوات الفضائية ،والصحف
اإللكرتونية ،وذلك لنرش املواد العلمية التي فيها تعريف بالقرآن ،وانتصار له ودفاع عنه ،عن

طريقهم.

4 -4السعي لتكوين هيئة إعالمية مستقلة حرة ،ختدم املؤسسات القرآنية والدعوية ،وتؤهل الكوادر
اإلعالمية من خالل عمل برامج تدريبية ذات طابع احرتايف ٍ
عال.
5 -5السعي إلجياد تعاون مشرتك مرتبط بني املؤسسات القرآنية والدعوية ،للرقي والنهوض لكل ما
فيه خدمة ونرش لكتاب اهلل ،وتبليغه للناس ،بالطريقة الصحيحة اخلالية من الطعون والشبهات.

6 -6عىل املؤسسات القرآنية والدعوية التعاقد مع رشكات إعالمية كربى ،للتشغيل اإلعالمي االحرتايف
والتسويق اإلبداعي ،ملواقع املؤسسات القرآنية والدعوية وقنواهتا الفضائية وحمطاهتا اإلذاعية.

7 -7ينبغي االهتامم بالقنوات الفضائية  ،فهي متثل بيئة تدريب حيوية ،ومنصة ال يستهان هبا يف االنتصار
للقرآن الكريم والدفاع عنه  ،وال خيلو بلد عريب من قناة فضائية هادفة  ،ومن املهم التواصل مع

هذه القنوات لتحقيق ذلك.

8 -8أصبح من األمهية بمكان أن تؤسس فكرة «جممع خادم احلرمني الرشيفني -امللك سلامن -لالنتصار
للقرآن الكريم( »)1فيكون هذا املجمع عىل أرض الواقع ،ذا كوادر علمية وإعالمية قوية ،حيمل هم

((( استفدت هذه التسمية من اإلعالمي األستاذ /حييى عطيف ،جزاه اهلل خري ًا ،يف مقابلة معه يف مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون بـ(جازان)،
اخلميس 1439/2/27ه.
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كتاب اهلل وتعريف الناس به والدفاع عنه واالنتصار له ،ويقوم بعقد الندوات واملؤمترات الدائمة
والعاملية ألجل خدمة كتاب اهلل .

9 -9السعي يف إنشاء منصة إلكرتونية للقرآن الكريم (اعتامد) ،ت َُص َّح ُح عليها التطبيقات اإللكرتونية
للمصحف الرشيف حتى تكون خالية من السقط والتحريفات ،وتكون هذه املنصة جهة رسمية
موثوقة لدى الناس ،تقوم بخدمة النص القرآين ،والرتمجة ملعاين القرآن الكريم ترمجة صحيحة

سليمة(.)1

1010الرتكيز عىل اللغات األخرى املهمة ذات النفوذ واالستخدام ،الستخدامها يف نرش االنتصار
للقرآن الكريم.

1111حني القيام بالرد عىل الطعون والشبهات ،فليكن الرتكيز عند استخدام وسائل اإلعالم عىل
املكان الذي خرجت منه الشبه ،واملكان الذي توجهت إليه الشبه.
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((( استفدت هذا املقرتح من الطالب  /أيمن عبداهلل الشهري ،جزاه اهلل خري ًا ،طالب يف منهجية الدكتوراه ،بقسم التفسري وعلوم القرآن
باجلامعة اإلسالمية.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

املبحث الثالث :فكرة مرشوع عاملي علمي عميل فيه الدفاع واالنتصار للقرآن
الكريم
أساس هذا املبحث هو سؤال وجهته لطالب الدراسات العليا (مرحلة الدكتوراه) ،حينام كنت

أدرسهم مادة الدفاع عن القرآن الكريم( ،)1وهم عرشون طالب ًا من بلدان شتى ،ومل يكن بخلدي أين
سأضمنه يوم ًا ما يف هذا البحث ،وهذا نص السؤال (اكتب فكرة مرشوع عاملي علمي عميل فيه الدفاع
واالنتصار للقرآن الكريم)؟ وقد اخرتت من أجوبتهم ما ييل:

-أوالً( :جواب طالب من السعودية)

املرشوع (رشاء مقرات وجامعات ومطابع عىل (السكند اليف) -احلياة الثانية ،لنرش ترمجات

القرآن ،وإقامة الدروس واملحارضات ،والرد عىل الشبه واملطاعن املوجهة للقرآن ،وتقديم الدورات يف
هذه اجلامعات االفرتاضية؛ لتخريج طلبة يمتلكون مهارة الدفاع واالنتصار للقرآن).

السكند اليف أو ما يسمى بـ(احلياة الثانية) هو موقع عىل الشبكة العنكبوتية  ،يرتاده ماليني من

الناس من خمتلف الدول يف العامل تستطيع من خالله اختيار أي مكان يف العامل ،ورشاء أي موقع يف أي

دولة يف العامل من خالل العامل االفرتايض الثاين ،ونرش مجيع أفكارك فيها ،دون رقيب من البرش( ،الرشاء
والدفع حقيقي) وكذلك نرش املواد ،أي :تستطيع أن ختتار مث ً
ال مدينة نيوجريس وتقوم برشاء كنيسة من

كنائسها ،وتصبح أنت املالك احلقيقي هلا يف العامل االفرتايض ،وأهايل تلك املنطقة الذين اعتادوا عىل

زيارة الكنيسة تستطيع أنت دعوهتم بنرش اإلسالم يف هذه الكنيسة االفرتاضية ،بتحميل املواد التي تدعو
لإلسالم عليها ،وال أحد يمنع من هذا.

بنفس املنطقة يوجد مقرات ومدن يف السكند اليف تقوم بمهامجة القرآن ،ونرش الشبهات حوله

تستطيع أن تشرتهيا ،أو تشرتي مقر ًا قريب ًا منها ،يزاحم رشها ،ويصحح املفاهيم حول القرآن ،ويذب عنه.

((( وذلك يف الفصل الدرايس األول من العام اجلامعي .1439 -1438
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-ثاني ًا( :جواب طالب من روسيا).

ما من شبهة وطعن أوردها أسالف طاعنون قبل عرصنا إال ورد عليها علامء اإلسالم رد ًا
كافي ًا وشافي ًا ،لكن يف أيامنا نرى انتشار الشبه ،وكثرة الطاعننيِ ،
ومن أعظم أسبابه انتشار اجلهل بني

املسلمني ،وزهدهم يف العلوم الرشعية.
فكرة املرشوع:

إنشاء مركز متخصص يف مجع ُّ
الش َبه التي تثار جتاه القرآن الكريم يف مجيع وسائل التواصل
والنرش ،وإعداد ردود حمكمة ِمن ِقبل العلامء ،وترمجتها إىل اللغات ،لكن يكون نرش الردود حسب

احلاجة ،أي :ينظر إذا كان مث ً
ال يف روسيا انترشت الشبهات املتعلقة بوجود أخطاء علمية يف القرآن
الكريم نرتجم إىل الروسية الرد عىل ذلك ،لكن مث ً
ال ال ُيعرف يف روسيا ما يتعلق باألحرف السبعة فال

نظهر تلك الشبه ،يمكن أن يقال :يكون التعامل كتعامل الطبيب مع املريض يف رصف األدوية ،نعطيه

ما حيتاجه.

-ثالث ًا( :جواب طالب من نيجرييا).

فكرة مرشوع عاملي علمي( :القرآن والكتاب املقدس) ،والفكرة تكون بعمل موازنة بني

َّ
الشك من املسلمني واملتبعني
األحكام املذكورة يف الكتاب املقدس وما جاء يف القرآن ،حتى نُزيل
لليهودية والنرصانية؛ َّ
ألن ِمن املسلمني َمن يرى أن يف دين اإلسالم تعنت ًا وتعصب ًا ،والتضييق عىل
الناس جلهلهم بام أخفي يف الكتاب املقدس من التعنت والتضييق ،فهذا البحث يعترب عاملي ًا؛ ألن العامل

إما إسالمي أو غريه ،فاإلسالمي إما من يرى أن رشيعة اإلسالم رشيعة سمحة ،أو َمن لبس عليه

من جهة امللحدين ورآها رشيعة صعبة ،وغري اإلسالمي جل عملهم التشويه عىل املسلمني يف إيثار

الشبهات حول اإلسالم والقرآن والرشيعة بأرسها.
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فمث ً
ال يقولون :إن يف رشيعة اإلسالم أشياء ظاهرها التضييق عىل الناس والشدة مثل :حد الزنا،

وحد الرسقة ،واحلجاب ،واجلهاد ،وهو أكرب يشء يركزون عليه يف هذا الزمان ،ويسمون املسلمني

اإلرهابيني.

فوجود بحث حمكم علمي حملل يف املقارنة بني ترشيع الكتاب املقدس وبني ترشيع القرآن الكريم

خيرج العامل من الظلامت إىل النور بإذن ربنا.

َّ
ألن حد الزنا موجود يف الكتاب املقدس ،وحد الرسقة هو قطع اليد ،مع توفر الرشوط والضوابط،

لكن الذي جاء يف الكتاب املقدس أشنع من هذا ،وهو أنَّك إذا نظرت إىل امرأة عليك أن خترج عينيك،
وإذا مسست امرأة عليك أن تقطع يدك؛ فأي شدة أشد من هذا؟

وحدث ما شئت يف اجلهاد؛ ألن من نظر يف العهد القديم جيد أن املقتولني بسبب اجلهاد من وقت

موسى إىل عيسى مئات املاليني أو املليارات ،وأيض ًا نجد أهنم يؤمرون بإبادة كل يشء إذا دخلوا قرية ال

تؤمن باهلل ،واإلسالم يأمر بالدعوة أوالً أو اجلزية أو اجلزية أو اجلهاد.

فوجود بحث مقنن يف هذا يدافع عن الرشيعة عامة وعن القرآن خاصة أمر مهم.

-رابع ًا( :جواب طالب من الكويت)

املرشوع العاملي العلمي هو اآليت« :الرد عىل الشبهات يف تويرت»ََّ .لا كان من أهم املواقع يف التواصل

االجتامعي يف التأثري كام هو مرصح به يف بعض الدراسات ظهر من الناس من يطعن هبذا الدين أو يشبه

عىل املسلمني ،فكان جيب عىل املسلمني الدفاع عن دينهم وعن كتاهبم ،فإن هذا نوع من أنواع اجلهاد،
ويكون املرشوع عىل النحو اآليت:

 فتح أكثر من حساب يف برنامج تويرت ،وبعدة لغات. استكتاب املتخصصني يف العلوم الرشعية ،وخاصة املتخصصني يف علم العقيدة وعلم التفسري. -اجتامع هؤالء وتصنيف الشبه ؛ للرد عليها.
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 صياغة هذه ُّالش َبه بأسلوب سهل وواضح ثم ترمجته.
 -إرسال هذه الشبه والرد عليها إىل اجلامعة اإلسالمية ،ومن ثم قيام طالب الدراسات العليا

بتصويرها بزمن يكون صاحل ًا أن ينرش يف الربنامج من حيث املساحة ،ثم نرشه.

 -عمل مؤمتر سنوي واستكتاب العلامء واملتخصصني يف جمال الرشيعة واإلعالم إلثراء هذا

املرشوع.

 -البد أن يكون انطالق هذا املرشوع من قوة وليس من ضعف فنبني احلق ،ونرد عىل الشبه

وندخل عليهم يف مناقشاهتم بكل الوسائل املتاحة لنا.

 -خامس ًا( :جواب طالب من اليمن).

أن تؤخذ شبهات املعارصين يف اإلعالم ،وتدرس من جهتني:

األوىل :امتددها التارخيي.
إن املالحظ يف الشبهات التي تثار حول القرآن أهنا مرسوقة ،ويالحظ أن هؤالء املثريين هلا هم

جمرد «رساق» هلا ،ومن خالل كشف تاريخ الشبهة هيتك سرت هؤالء الذين ينسبون هذه الشبهة هلم

وأهنا من اكتشافهم.

الثاين :جرد كتب املسترشقني ،وأمهها «دائرة املعارف اإلسالمية» ،والرد عليها بأسلوب علمي

متني ،وبمنهجية واضحة.

-سادس ًا( :جواب طالب من عامن).

مرشوع الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم بوجهة نظري أهم يشء نركز فيه اجلانب اإلعالمي،

أي :يكون الدفاع عن القرآن عن طريق اإلعالم بشتى الوسائل اإلعالمية ،مثل مقاطع صغريه يف
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ثالث أو مخس دقائق ،هلا مقصد معني يف دفع الشبهة أو املطعن ،وذكرت هذه الفكرة ألن يف احلقيقة اآلن
احلرب عىل القرآن واملسلمني أصبحت تقوم عىل أساسني الفكر واإلعالم ،وهبذا تستطيع أن تصل ألي

مكان يف العامل هبذا األمر ،وما اجتهد الطاعنون وأصحاب الشبهات إال من هذا الباب ،لكن ال ُبدَّ أن تأيت
بأمر جديد من التميز اإلعالمي من أساليب وطرق يف جذب املشاهد ،وال يكون املقطع ركيك ًا ضعيف ًا،
أو يورد شبهة قوية ويرد عليها بضعف ،أرى أن هذا من أنجح األساليب ،ثم ال يكون اجلهد يف اإلنتاج
فقط ،بل اجلهد حلقة متصلة من إنتاج وإخراج ونرش بعدة لغات ،مثل اللغة الصينية غري خمدومة أبد ًا

مقابلة بعدد الذين يعرفون اللغة الصينية ،وغريها من اللغات ،املهم اآلن البد من انصباب األفكار يف
اجلهد اإلعالمي احلديث ،ثم أهم ما يكون يف عرض املقطع أن يكون شيق ًا وجذاب ًا ،بحيث يكون املشاهد

منبهر ًا ملا يشاهده ،وهذا حيتاج لدراسات يف كل جمال من جماالت اإلعالم ،ويكونون من خرباء العامل

يف خدمة هذا األمر ،وت َُس َّخر له مجيع اإلمكانات املادية ،وتكون هناك ميزانية مادية مفتوحة هلذا املجال

من الدول اإلسالمية ،وأقصد باإلعالم :التلفاز واإلنرتنت والراديو ومجيع مواقع التواصل ومنشورات
وملصقات صغرية وأي وسيلة إعالمية ،وتقدم عليها جوائز يف بحوثها ،ومسابقات عليها عن طريق

السؤال واجلواب ،وهبذا إذا ترسخ يف الشعوب فإهنم حينئذ يستطيعون دفع الشبه أوالً ،وثاني ًا ال يتجرأ
أحد عىل الطعن؛ ألن األمر صار متقرر عند الناس من كثرة ما يرونه من برامج إعالمية ،وأهم يشء يف

هذا األمر هو اإلخالص يف الدفاع عن كالم اهلل واملال؛ ألن هذه املشاريع حتتاج لرشاء عقول مميزة يف العامل

لتخدم بإتقان.

ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفق من يقوم عىل هذا املشاريع ،وال ننسى قوله تعاىل ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [سورة حممد .]7:واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

 -سابع ًا( :جواب طالب من السعودية).

أن يقوم جمموعة من املختصني يف علم التفسري ،وبخاصة يف علم الدفاع عن القرآن ،بإنشاء منظمة

أو مؤسسة اهلدف منها الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم ،وهذه املؤسسة يكون أفرادها من العلامء
املتخصصني وجمموعة من الباحثني ،وتكون بشكل دوري يطرح فيها كل ما يتعلق بالقرآن الكريم،
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ويكون من خالهلا الرد بشكل مجاعي ورسمي؛ حتى يكون له تأثريه واعتباره عند الناس ،ويكون
أيض ًا من مهامت هذه املؤسسة تأليف الكتب وتوزيعها ،ونرشها بني الناس ،وإعداد جيل مثقف وا ٍع

ومدرك ملا يدور حوله ،ويكون من مهامت املؤسسة كذلك أن يكون هلا دور إعالمي ،سواء قناة خاصة
تناقش فقط هذا املوضوع وما يدور حوله ،أو بالظهور يف القنوات الرسمية ،وإقناع الناس ِمن خالهلا،
بعض األفهام ،وملا لإلعالم ِمن قبول
وذلك ملا لإلعالم من قدرة عىل تغيري القناعات التي نشأت عليها ُ
عند الناس وتأثرهم به ،ويكون من مهامت املؤسسة أن تكون خماطِبة للجهتني الداخلية واخلارجية،
وأعني بذلك ما يصدر من داخل أهل اإلسالم من الشبهة واإلشكاالت ،ومن خارج أهل اإلسالم
وما يصدر منهم من طعون ضد القرآن الكريم وتشكيك يف نسبته إىل اهلل تعاىل أو يف مضمونه من

أحكام وقصص.

وال ُبدَّ أن تكون املؤسسة قائمة عىل أساس رشعي يف التعامل مع الغري ،بحيث يكون الر ُّد متناسب ًا

مع حال الطاعن ،وأن يتسم األسلوب باليرس والسهولة والبعد عن تعقيدات أهل الكالم والفلسفة

واملناطقة ،مقتدين يف ذلك بأسلوب القرآن يف دفاعه عن نفسه ،وكذلك بدفاع النبي 

عن القرآن ،وكذلك بدفاع الصحابة  عن القرآن؛ فقد تنوعت األساليب يف الدفاع عن
القرآن ،وذلك ِمن خالل اإلرشاد إىل تعامل إيامين مع الشبهة التي تعرض للمسلم ،كام جاء يف قول

النبي صىل اهلل عليه وسلم« :إن الشيطان ليأيت أحدكم فيقول لهَ :من خلق كذا؟ و َمن خلق كذا؟ حتى
يقولَ :من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعيذ باهلل ولينته» .ومن خالل التحذير من خطورة فتح باب
الشبهة ،ومن خالل بيان معاين آيات القرآن الكريم مما اشتبه عىل الناس ،ومن خالل تعليمهم التسليم
واالنقياد للنص ،وتعليمهم بالتي هي أحسن ،ومن خالل هجر الطاعن وصاحب الشبهة والتحذير

منه ،وتأليف الكتب يف تفنيد الشبهة والرد عليها.

وال ُبدَّ أن يستحرض القائمون عىل املؤسسة رشف ما يقومون به من حتقيق ما وعد اهلل به ،وهو

حفظ كتابه ،الذي به حيفظ الدين ،وحيصل بحفظه السعادة للناس يف الدنيا واآلخرة ،إضاف ًة إىل ما يف

معرفة هذا العلم من التثبيت عىل االستقامة ،ورد الوساوس التي ُيلقيها الشيطان يف فهم قارئ القرآن،

وأن ما يقومون به هو الدفاع عن كالم اهلل ،الذي هو هداية للناس ،وال مانع من أن جيعل مع ما ذكر
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من اإلعالم املرئي من خالل القنوات واملكتوب من خالل املجالت وتأليف الكتب واإلعالم املسموع

لسهولة وصوله ونقله وحفظه.

وعىل ما سبق تكون املؤسسة قائمة عىل ثالث أركان رئيسة ،وهي :اإلعالم املرئي ،واملقروء،

دوري إلعداد جيل مثقف مدرك ملا يريده
واملسموع ،باإلضافة إىل الدورات التي تقيمها املؤسس ُة بشكل
ٍّ

أعداء اإلسالم ،وقادر عىل الرد عليهم ،وإبطال أدلتهم.

ويكون من قواعد املؤسسة أن يكون أفرادها من مجيع أنحاء العامل اإلسالمي؛ ألن قضية الدفاع عن

القرآن قضية عاملية ،ال ختتص بأحد أو دولة أو جنس معني ،ويكون من القواعد كذلك ختصيص ميزانية
هلذا املرشوع ،حتى يستطيع القيام بكل ما يرى من جهود ختدم قضية الدفاع عن القرآن الكريم.

-ثامن ًا( :جواب طالب من باكستان).

الدفاع عن القرآن بني القديم واحلديث (دراسة تطبيقية).

خطوات العمل:
 -1مجع فريق العمل.
 -2مجع كل الشبه والطعون من نزول القرآن إىل يومنا هذا.
 -3ثم تصنيفها إىل أقسام ،وردها إىل أصوهلا.
 -4ويستكتب أهل االختصاص يف كل جهاهتا ،مثالً :الشبهات يف املسائل العلمية يرجع ألهلها،

والطب ألهله ،والفلك ألهله ،وهلم جرا.

 -5ثم الردود عليها ،ويكون باستعراض مجيع التفسريات ،ومجع األدلة النقلية والعقلية.
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ور َّد عليها (ويضاف إىل ما سبق :مدى أثر هذه الشبهات يف
فبِهذا مل تبق شاردة إال أوردت ُ

األمة) ،وهبذا أتينا إىل دفاعات املفرسين مجيعهم واملحدثني ،ومجيع ما ورد يف الشبهة والرد .ويكون

عم ً
ال موسوعي ًا -ويمكن أن يسمى املرشوع :الدفاع عن القرآن الكريم مع امتداد العصور واألزمان.

تاسع ًا( :جواب طالب من الفلبني)مرشوع :مؤسسة إسالمية للدفاع عن القرآن.

فكرة املرشوع :إنشاء مؤسسة إسالمية ،هتدف إىل الدفاع عن القرآن ونرش العقيدة الصحيحة

يف العامل ،وتكون له فروع يف خمتلف الدول ،ويتبنى املرشوع اململكة العربية السعودية لكوهنا الدولة
الوحيدة التي ترفع راية العقيدة الصحيحة ،ولنفوذها يف الدول اإلسالمية.
من األهداف املقرتحة:

 إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الدعاة يف الدفاع عن القرآن. -إنشاء معاهد يدرس فيها الطالب مناهج يف الدفاع عن القرآن ،كحفظ القرآن ،وتعليم العربية،

ثم كيفية استعامل اآليات يف الدفاع عن القرآن ،ومناقشة الشبه.

 مراكز دعوية هتدف إىل دعوة غري املسلمني ببيان معاين اآليات القرآنية ،والرد عىل شبهاهتم. إذاعات مسموعة ومرئية إللقاء حمارضات حول القرآن الكريم. -مراكز تنموية هتدف إىل مساعدة املحتاجني من غري املسلمني لتأليف قلوهبم ،وإشعارهم أن

هذا الدين دين سامحة وإحسان.

ويمكن دمج هذه األفكار يف فكرة واحدة ،بحيث تنشأ مركزا دعوي ًا ،ويف نفس الوقت تنموي ًا

 ...وهكذا..

بذلك حتقق املؤسسة كثري ًا من أهدافها يف الدفاع عن القرآن الكريم.
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وباستعراض ما كتبه الطالب األفاضل نجدهم ركزوا عىل عدة قضايا :
االعالم واستخدام أفضل الوسائل والطرق االبداعية واالخراجية يف ذلك.تتبع تاريخ الشبهة والرد عليها.تتبع ما كتب املسترشقون وتفنيده.-انشاء مؤسسات هتتم بقضية االنتصار للقرآن  ،وحتصن املسلمني من تلقي األفكار

املشككة يف كتاب اهلل.

-رضورة توفر دخل مادي لتحقيق قضية االنتصار للقرآن والدفاع عنه.
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A
احلمد هلل عىل ما يرس الكتابة يف هذا البحث ،وهذا جهد املقل ،وها أنا أذكر ما توصلت إليه من نتائج

وتوصيات:

1-1أمهية االنتصار والدفاع عن كتاب اهلل  من كل ما يثار حوله ،وذلك محاية للمسلمني من أي
تشكيك ينال مصدر عزهم وفخرهم.

2-2لقد كان العداء لكتاب اهلل والطعن فيه منذ نزوله  ،كام أن االنتصار له كان منذ ظهور الطعن
والعداء.

3-3لقد توىل اهلل عز وجل االنتصار لكتابه والدفاع عنه  ،واآليات الدالة عىل ذلك كثرية  ،وقد تقدم
يشء منها.

4-4توالت جهود علامء اإلسالم يف الدفاع عن كتاب اهلل واالنتصار له  ،بد ًءا من الصحب الكرام
 وما زالت تتواىل يف كل زمان ومكان واحلمد هلل.
5-5مهام كانت القوة العلمية يف املؤسسات القرآنية ،فإنه وبدون االهتامم بالنواحي اإلعالمية ،ستبقى هذه
املؤسسات يعرتهيا الضعف يف تبليغ رسالتها بسبب القصور اإلعالمي.

6-6إنه من الواجب عىل املؤسسات القرآنية أن تويل اإلعالم عنايتها ،وأن تسعى ألن تواكب التطور
اإلعالمي يف احلياة ،وذلك لالستفادة منه يف خدمة كتاب اهلل .

7-7أصبح من الرضوري أن ُيقام بتدريس (االنتصار للقرآن الكريم) و(الدفاع عن القرآن الكريم) يف
اجلامعات ،سواء يف قسم القرآن وعلومه ،أو الثقافة اإلسالمية؛ وذلك ملا له من أثر بالغ يف رد الطعون
والشبهات التي تثار حول القرآن ،وكذلك محاية أبناء املسلمني من هذه الشبهات.

8-8من الرضورة أن تتعاون املؤسسات القرآنية والدعوية فيام بينها خلدمة كتاب اهلل والدفاع عنه ،فهذا من
اجلهاد الذي أمر اهلل به ،ومن إعداد القوة التي أمر اهلل هبا.
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9-9إنشاء جممع أو مركز عاملي لالنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه حيمل  ،اسم «خادم احلرمني
الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز».

1010تقوم املؤسسات القرآنية واإلسالمية  ،مثل رابطة العامل اإلسالمي وجممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف  ،ومركز تفسري  ،و وقف تعظيم الوحيني بفتح أقسام أو مراكز خاصة «يف
الدفاع عن القرآن الكريم واالنتصار له» وعمل دورات تدريبية يف ذلك لتأهيل املشاركني يف
خدمة الدفاع واالنتصار لكتاب اهلل.

1111حث الكليات واألقسام املتخصصة يف القرآن الكريم وعلومه عىل إجراء أبحاث علمية
متخصصة وعميقة يف االنتصار للقرآن الكريم يف وسائل اإلعالم اجلديد.
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1.1اإلتقان يف علوم القرآن ،للحافظ أيب الفضل جالل الدين السيوطي (ت ،)911حتقيق :مركز الدراسات
القرآنية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة املنورة.1426 ،

2.2أحكام القرآن ،القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبييل املالكي (ت ،)543ط،3
 ،2003-1424دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،علق عليه :حممد بن عبد القادر عطا.

3.3أمهية مواقع التواصل االجتامعي ،تسنيم معابرة ،موقع موضوع 12 ،يونيو .2017
4.4االنتصار للقرآن الكريم ،مفهومه وتارخيه وقواعده وأمهيته ،سهاد أمحد قنرب ،ط،2016-1437 ،1
دار النفائس ،األردن.

5.5االنتصار للقرآن ،لإلمام القايض أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين (ت ،)403ط،2004- 1425 ،1
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،قدم له وحققه :عمر حسن القيام.

6.6البداية والنهاية ،اإلمام احلافظ املؤرخ ابن الفداء إسامعيل بن كثري ( ،)774-701ط-1431 ،2
 ،2010دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،حققه :مأمون حممد سعيد الصاغرجي وآخرون.

7.7تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق ،أبو الفيض ،امللقب بمرتىض الزبيدي
(ت ،)1205ط دار اهلداية ،جمموعة من املحققني.

8.8تأويل مشكل القرآن أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ،)276املكتبة العلمية ،رشح
ونرش :السيد أمحد صقر.

9.9تعريف اإلعالم ،د .نزار نبيل أبو منشار ،عىل شبكة األلوكة 1435 / 8 / 19 ،هـ.
1010تعريف وسائل اإلعالم واالتصال ،حنني حجاب ،موقع موضوع 15 ،يناير .2017
1111تعريف وسائل اإلعالم ،إيامن احلياري ،موقع موضوع 21 ،ديسمرب .2015
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1212تفسري الشوكاين (فتح القدير) ،حممد بن عيل الشوكاين ( ،)1250ط ،1414 ،1دار ابن كثري ،دار
الكلم الطيب ،دمشق ،بريوت.

1313تفسري الفخر الرازي ،امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت ،)606ط ،1420 ،3دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

1414تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء ابن كثري (ت )774املعروف بتفسري ابن كثري ،ط1425 ،2ﻫ،
دار طيبة ،الرياض ،اإلصدار الثاين ،حتقيق :سامي حممد سالمة.

1515التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،حممد سيد طنطاوي ،ط ،1998 ،1دار هنضة مرص ،للطباعة
والنرش والتوزيع ،القاهرة.

1616تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الصمد بن نارص السعدي،)1376 -1307( ،
ط ،1422 ،1دار ابن اجلوزي ،الدمام ،اعتنى هبا :سعد بن فواز الصميل.

1717جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر ابن جرير الطربي (ت310ﻫ) ،املعروف بتفسري
الطربي ،ط ،1422 ،1مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر ،القاهرة،

حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية
واإلسالمية بدار هجر.

1818اجلامع الصحيح وهو اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه
وأيامه ،لإلمام البخاري (ت ،)256املعروف بصحيح البخاري ،ط ،1422 ،1دار طوق النجاة،
بريوت ،باعتناء :حممد زهري بن نارص النارص.

1919اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان ،أليب عبد اهلل حممد القرطبي
(ت ،)671واملشهور بتفسري القرطبي ،ط ،1427 ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،حتقيق :عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتكي وآخرون.
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2020احلداثيون العرب يف العقود الثالثة األخرية والقرآن الكريم :دراسة نقدية ،د .اجليالين مفتاح ،ط،1
 ،2006-1427دار النهضة ،دمشق.

2121الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن يوسف املعروف بالسمني
احللبي (ت ،)756ط دار القلم ،دمشق ،حتقيق :د .أمحد حممد اخلراط.

2222درة التنْزيل وثمرة التنْزيل ،أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل األصبهاين املعروف باخلطيب اإلسكايف
(ت ،)420ط ،1428 ،1جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،دراسة وحتقيق :د .حممد مصطفى آيدن.

2323دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم يف القرن الرابع عرش اهلجري والرد عليها ،د .عبد املحسن بن زين
املطريي ،ط ،2006-1427 ،1دار البشائر اإلسالمية ،بريوت.

2424دور وسائل اإلعالم يف املجتمع ،عهد أمحد ،موقع موضوع 7 ،يونيو .2016
2525دور وسائل اإلعالم ،طالل املشعل ،موقع موضوع 12 ،فرباير .2017
2626طالب الدراسات العليا مرحلة الدكتوراه  ،بقسم التفسري وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمية ،الفصل
الدرايس األول  ،من العام اجلامعي 1439/1438

2727علوم القرآن يف املنظور احلداثي ،دراسة حتليلية نقدية آلراء احلداثيني يف القرآن الكريم ،د .أمحد بوعود
،ط ، 2015-1436 1دار الكلمة للنرش والتوزيع  ،مرص

2828علم االنتصار للقرآن الكريم ،د .عبد الرحيم الرشيف ،ملتقى أهل التفسري.1427/1/27 ،
2929العلامنيون والقرآن الكريم «تارخيية النص» ،د .أمحد إدريس الطعان ،ط ،2007-1428 ،1مكتبة
ودار ابن حزم ،الرياض.

3030فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين ،ط ،1379دار
املعرفة ،بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،صححه وأرشف عىل طبعه :حمب
الدين اخلطيب ،علق عليه :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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3131فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري ،د .سعيد بن عيل بن وهف القحطاين ،ط ،1421 ،1وزارة
الشؤون اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

3232القاموس املحيط ،للفريوز آبادي (ت ،)817حتقيق :مؤسسة الرسالة ،بإرشاف :حممد نعيم
العرقسويس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1998-1419 ،6م.

3333القراءات املعارصة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسري ،د .حممد حممود كالو  ،ط-1430 1
 ، 2009دار اليامن  ،سوريا  ،حلب.

3434كتاب مناهل العرفان للزرقاين (دراسة وتقويم)  ،خالد بن عثامن السبت ،ط2001-1422 2
،دار ابن عفان  ،القاهرة

3535لقاء شخيص مع اإلعالمي األستاذ حيي عطيف  ،يف مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون  ،جازان ،
.1439/2/27

3636ما أمهية وسائل اإلعالم ،هديل البكري ،موقع موضوع 1 ،فرباير .2015
3737جملة البيان ،تصدر عن املنتدى اإلسالمي ،العدد .335
3838املحكم يف نقط املصحف ،أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،ط ،1997-1418 ،2دار الفكر
املعارص ،بريوت ،دار الفكر ،دمشق ،حتقيق :د .عزة حسن.

3939معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس القزويني الرازي أبو العني (ت ،)395ط،1979-1399
دار الفكر ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون.

4040مفردات ألفاظ القرآن ،للعالمة الراغب األصفهاين ،تويف يف حدود ( ،)425حتقيق :صفوان
عدنان داودي ،دار القلم ،دمشق ،ط2011-1423 ،2م.

4141ملخص بحث اإلعالم اجلديد ،موقع شبكة األلوكة.1434/7/24 ،
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4242مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاين ،ط ،1999-1419 ،3دار الكتاب
العريب ،بريوت ،حققه :فواز أمحد زمريل.

4343موقف االجتاه احلداثي من اإلمام الشافعي  ،عرض ونقد  ،د .أمحد قوشتي عبدالرحيم ،ط-1437 1
 ، 2016مركز تأصيل  ،جده

4444موقع منظمة التعاون اإلسالمي ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل (نسخة جتريبية).
4545موقع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة العربية السعودية ،االحتاد الدويل لالتصاالت،
 %80من شباب العامل يستخدمون اإلنرتنت 13 ،أغسطس 2017م.

4646منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد ،د .عثامن عيل حسن ،ط ،1420 ،1دار إشبيليا
الرياض.

4747النبأ العظيم ،نظرات جديدة يف القرآن ،د .حممد عبد اهلل دراز ،ط ،1417 ،1دار طيبة ،الرياض،
اعتنى هبا :عبد احلميد الدخاخني.
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها
يف القرآن الكريم

أ.د .اعدل بن يلع الشدي «بحث افتتاح العدد»
أستاذ التفسري وعلوم القرآن بجامعة امللك سعود
الرياض -اململكة العربية السعودية
madaralwatan2020@gmail.com
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موضوع البحث:

منهجية القرآن الكريم يف التعامل مع «ظاهرة النجوى» وسبل معاجلتها.

أهداف البحث:

•الوقوف عىل معاجلة القرآن للمشاكل االجتامعية يف املجتمع.
•بيان وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم.

مشكلة البحث:

هل النجوى دائام مذمومة؟ وملاذا؟ وما الضابط يف ذلك؟

نتائج البحث:
•األغلب يف النجوى الذم لكثرة كوهنا يف الرش والسوء ،وجاء النهي عنها يف آيات عديدة من
كتاب اهلل تعاىل ،وبأساليب خمتلفة.

الب والتقوى عمو ًما وما يكون منها يف التوايص
•يستثنى من ذم النجوى ما يكون منها يف ِ ّ
البي عىل وجه اخلصوص.
بالصدقة واملعروف وإصالح ذات ْ

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

النجوى – عالج -ضوابط -القرآن الكريم
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F
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وعىل آله وصحبه ،وبعد فإن من أكثر

ما يميز رشيعة اإلسالم هو شموليتها؛ فالرشيعة تتناول عالقات اإلنسان كلها :عالقته بربه ،وعالقته
بنفسه ،وعالقته باآلخرين ،ويف هذه العالقة األخرية تندرج اآلداب التي اعتنى القرآن الكريم هبا أيام

اعتناء ،حتى إن بعض سوره من اعتنائها باآلداب أسامها بعض املعارصين سورة اآلداب(.)1

وهتدف اآلداب يف اإلسالم إىل خلق إنسان متوازن يف مجيع نواحيه :النفسية ،والروحية ،واملادية،

خص اإلسالم جانب طمأنينة النفس اإلنسانية بقدر كبري من الترشيعات التي تصون هذا اجلانب
وقد ّ
عند املسلم ،وكان من تلك الترشيعات ما يتعلق بأحكام النجوى.

وسيسلط هذا البحث -بيشء من التفصيل -الضوء عىل النجوى يف القرآن الكريم عرب تتبع

اآليات التي تناولتها ،من خالل البحث يف كتب التفسري وعلوم القرآن؛ بغية الوصول إىل منهجية

القرآن الكريم يف التعامل مع «ظاهرة النجوى» وسبل معاجلتها.

ومن أسباب اختيار هذا املوضوع حاجتنا امللحة يف هذا العرص إىل رجوع إىل قيم القرآن ومنهجيته

يف التعامل مع الظواهر االجتامعية وكيفية تعاطيه معها وسبل معاجلته هلا.

وقد اعتمد الباحث يف هذا البحث املنهج االستقرائي ،حيث عمدت إىل حرص اآليات التي

تناولت «النجوى» ،وكذلك املنهج التحلييل ،حيث قمت بتحليل اآليات التي وردت يف النجوى،
بغية الوصول إىل منهجية القرآن يف التعامل مع هذه القضية.

((( وهي سورة احلجرات ،وقد قال القرطبي عنها« :فالسورة يف األمر بمكارم األخالق ورعاية اآلداب» اجلامع ألحكام القرآن=
تفسري القرطبي ،ملحمد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي (ت671هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ .)300 / 16( ،
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ومن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع النجوى يف القرآن الكريم ما ييل:

 -1التحقيق يف عمل الصحابة بآية النجوى ،لعايش لبابنة ،جملة املنارة للبحوث والدراسات –
األردن ،مج  ،12ع .355 – 325 ،3

 -2نظرات يف كتاب اهلل  :التناجي يف سورة املجادلة ،ملحمد رجب البيومي ،جملة التضامن اإلسالمي
– السعودية ،س ،46ج .22 – 17 ،3

 -3أدب التناجي يف ضوء القرآن الكريم والسنّة النبوية ،ألمحد إبراهيم يوسف ،جملة التوحيد-مجاعة
أنصار السنة املحمدية – مرص ،س  ،34ع .402

وقد انقسم البحث إىل ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة عىل النحو اآليت:

التمهيد :يف مفهوم النجوى واستعامالته.

املبحث األول :النجوى املذمومة وبيان آثارها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ذم النجوى وبيان احلكمة من حتريمها.
املطلب الثاين :آثار النجوى عىل الفرد واملجتمع.
املبحث الثاين :النجوى املحمودة وضوابطها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التناجي بالرب والتقوى عمو ًما.

املطلب الثاين :التناجي بالصدقة واملعروف وإصالح ذات البني.
املطلب الثالث :ضوابط النجوى املحمودة.
املبحث الثالث :أمثلة من النجوى يف القرآن الكريم ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :النجوى املحمودة.
املطلب الثاين :النجوى املذمومة.
ويعقب ذلك كله خامتة تشتمل عىل ما يتوصل إليه البحث من نتائج ،ثم فهرس املصادر واملراجع.
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a
أوال :تعريف النجوى:
يقال :ن ََج ْو ُت ُه ن َْج ًوا إذا ساررته ،واالسم النجوى(.)1

يدل أحدُ مها عىل ك َْش ٍ
ِ
أصالنُّ :
قال ابن فارس « :النون واجليم واحلرف ّ
ط وكشف،
املعتل
َ
واآلخر عىل َس ٍرت وإخفاء»(.)2
فأما األصل األول فمنه :استنجى فالن ،إذا تطهر بعد قضاء حاجته ،وليس هذا األصل مرا ًدا

وتناج ْوا ،أي:
بالكالم يف هذا البحث ،وأما األصل الثاين الذي هو السرت واخلفاء فمنه :انتجى القوم
َ
تساروا(.)3
ُّ

الرش ،فإهنا قد تكون يف اخلري كذلك( )4كام
والنجوى يف اللغة وإن كان األغلب فيها أن تكون يف ّ

سيأيت.

ثانيا :األلفاظ ذات الصلة:

هناك ألفاظ متعددة تتقارب يف املعنى مع النجوى وهي:
-1

بالس،
ِّ 1
الس :وهو ما يكتم ،وهو أيضا خالف اإلعالن( ،)5ومع أن أهل اللغة يفرسون النجوى ِّ

إال أن بعضهم يميز بينهام ،فالنجوى :اسم للكالم اخلفي الذي تُناجي به صاحبك ،والرس :إخفاء

((( انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري (ت393هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1990،م.)353/7( ،
((( مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس ،حتقيق :عبد السالم هارون ،احتاد الكتاب العرب1423 ،هـ2002-م.)397/5( ،
((( انظر :مقاييس اللغة ،البن فارس ،)399/5( ،والصحاح ،للجوهري.)353/7( ،

((( انظر :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان=تفسري السعدي  ،لعبد الرمحن بن نارص بن السعدي (ت1376هـ) ،حتقيق :عبد
الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ  2000-م( ،ص.)845
((( انظر :الصحاح للجوهري ( ،)244/3والقاموس املحيط ،ملحمد بن يعقوب الفريوز آبادي (ت817هـ) ،حتقيق :حممد نعيم
العرقسويس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثامنة1426 ،هـ2005-م( ،ص  ،)406واملصباح املنري ،للفيومي ،املكتبة
العلمية ،بريوت( ،ص .)143

179

اليشء يف النفس( ،)1وبعبارة أخرى «الرس :ما تنطوي عليه صدورهم ،والنجوى :ما يفاوض فيه بعضهم

بعضا فيام بينهم»( ،)2وقيل« :الرس :ما حدّ ث الرجل به نفسه أو غريه يف مكان ،والنجوى :ما تكلموا به
ً

فيام بينهم»(.)3

السار:
ِّ 2 -2

والسار :الصوت املنخفض حتى ال يكاد يسمع(،)5
فرس غري واحد النجوى بأهنا الرسار(ِّ ،)4

والرسار وإن كان أقرب للنجوى من الرس بحكم أن فيه كال ًما إال أنه يظهر أن بينه وبني النجوى عموما
وخصوصا وجهيا :فالرسار يعم من جهة أنه يشمل إخفاء الكالم ولو مل يقصد املتكلم إخفاءه عن غري

املخاطب به ،وتعم النجوى من جهة أهنا تكون بغري رس حني ال يسع غري املعني بالكالم سامعه؛ فهي كالم
اجلامعة املنفردة أو االثنني سواء كان ذلك رسا أو جهرا( ، )6وقيل النجوى أعم من جهة أهنا ما يكون من
يرسون شي ًئا ويتناجون به ،والرسار ما كان بني اثنني(. )7
خلوة ثالثة ّ

((( املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،دار السالسل – الكويت ،الطبعة الثانية ( ،من  1427 - 1404هـ)،
(.)287/2
((( مفاتيح الغيب=تفسري الرازي ،لإلمام حممد بن عمر الرازي فخر الدين (املتوىف 604هـ دار الكتب العلمية – بريوت ،،الطبعة األوىل،
1421هـ 2000 -م.)115/16( ،

((( اللباب يف علوم الكتاب ،أليب حفص عمر بن عيل بن عادل (ت بعد880هـ) ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعيل معوض ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1998-م.)296-295 / 17( ،

((( انظر :غريب القرآن ،أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف 276 :هـ) ،حتقيق :أمحد صقر ،دار الكتب العلمية 1398
هـ  1978 -م( ،ص  ،)457واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي(.)289 / 17
((( انظر :غريب احلديث ،حلمد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البستي ،أيب سليامن (املتوىف 388هـ) ،حتقيق  :عبد الكريم إبراهيم العزباوي،
جامعة أم القرى  -مكة املكرمة 1402 ،هـ)524 / 2( ،؛ والنهاية يف غريب احلديث واألثر ،أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري
ابن األثري ،حتقيق :عيل بن حسني احللبي ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،الطبعة األوىل1421 ،هـ( ،ص .)426
((( انظر :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،ملحمد بن عيل الشوكاين (ت1250هـ) ،حتقيق :د.عبد الرمحن
عمرية ،دار الوفاء.)776 / 1( ،
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 3 -اإلخفاء:

هو أيضا قريب من النجوى ،إال أنه ال تطابق بينهام ،بل إن بينهام عموما وخصوصا وجه ًّيا:

ظاهرا( ،)1واإلخفاء أعم من جهة أنه
رسا أو
ً
فالنجوى ّ
أعم من جهة أهنا ما تفرد به االثنان أو اجلامعة ًّ
يشمل الكالم والعمل ،بينام ال تصدق النجوى عىل غري الكالم.
 4 -احلوار:

وهو «حديث بني شخصني أو فريقني ،يتم فيه تداول الكالم بطريقة متكافئة»( ،)2ويشرتك

احلوار مع املناجاة يف كون احلديث فيهام يكون بني طرفني فأكثر ،وخيتلف عنه يف كون احلوار يكون يف
الغالب األعم بخالف املناجاة علن ًّيا  ،كام يف حوار موسى مع فرعون وملئه ،وحوار مؤمن بني إرسائيل

مع قومه ،وغري ذلك(.)3

((( انظر :هتذيب اللغة ،أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ،حتقيق  :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة
 :األوىل2001 ،م ،)134/11( ،واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)383 / 5
((( يف أصول احلوار ،إعداد الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1407 ،هـ 1987-م( ،ص.)11
((( كام يف سورة األعراف اآليات ( ،)127 -104وسورة غافر اآليات (.)44-28
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ثالثا :استعامالت النجوى يف القرآن:
تنوعت استعامالت النجوى يف القرآن فجاءت للمعاين اآلتية:
1-1النجوى بمعنى إرسار احلديث:
وردت النجوى مرا ًدا هبا احلديث الذي خيفيه املتحدث به عن غري املخاطب أو املخاطبني به يف آيات،

منها عىل سبيل املثال ما ورد من تناجي السحرة عن موسى وهارون عليهام السالم( )1يف قول اهلل تعاىل:

( ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [سورة األنبياء ،]3:قال ابن عاشور« :النجوى:
احلديث الرسي ،أي :اختلوا وحتادثوا رسا؛ ليصدروا عن رأي ال يطلع عليه غريهم ،فج ْعل النجوى
سوا » يفيد املبالغة يف الكتامن ،كأنه قيل :أرسوا رسهم ،كام يقال :شعر شاعر ،وزاده مبالغة
معموال لـ « َأ َ ُّ

قوله« :بينهم» املقتيض أن النجوى بني طائفة خاصة ال يشرتك معهم فيها غريهم»(. )2
2-2النجوى بمعنى القوم املتناجني:

جاء ذلك مثال يف قول اهلل سبحانه وتعاىل( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [سورة اإلرساء ،]47:فقوله سبحانه( :ﯵ ﯶ ﯷ) أي :مجاعة

يتناجون ،فأصل النجوى املصدر وقد يوصف هبا ،فيقال  :هو ن َْج َوى  ،وهم ن َْج َوى( ،)3ومنه ما يف هذه
رىض وعدل(.)4
اآلية ،فقد وصفهم بأهنم نجوى كام يقال قوم
ً

((( انظر :تفسري مقاتل بن سليامن ،أليب احلسن مقاتل بن سليامن (ت بعد 150هـ) ،حتقيق :أمحد فريد ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1424 ،هـ2003-م ،)333 / 2( ،وجامع البيان يف تأويل القرآن=تفسري الطربي ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي
(ت310هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ2000-م ،)327 / 18( ،و إرشاد العقل
السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود (.)25/6
((( التحرير والتنوير ( ،)142/16وانظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،ملحمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي (ت1393هـ)،
دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ1995-م.)133 / 4( ،
((( انظر :املفردات يف غريب القرآن ،للحسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين أيب القاسم ،حتقيق  :صفوان عدنان
حممد
داودي ،دار العلم الدار الشامية -دمشق ـ بريوت 1412 ،هـ( .ص ،)793وتاج العروس من جواهر القاموس ،أليب الفيض ّ
الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.)30 / 40( ،
الرزاق احلسيني  ،املل ّقب بمرتىض َّ
حممد بن عبد ّ
بن ّ
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((( انظر :التسهيل لعلوم التنزيل ،أليب القاسم حممد بن أمحد ابن جزي الكلبي (ت741هـ)،حتقيق :حممد سامل هاشم ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1995-م ،)37/ 1( ،واجلواهر احلسان يف تفسري القرآن =تفسري الثعالبي ،لعبد الرمحن بن حممد بن
خملوف الثعالبي (املتوىف 875هـ) ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت ،)414 / 1( ،واللباب يف علوم الكتاب (.)179/11
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3-3النجوى مرا ًدا هبا حديث النفس:

جاء ذلك يف قول اهلل سبحانه وتعاىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [سورة املجادلة ،]10:فمام ورد من تفسريها أن
املراد بالنجوى هنا :وسوسة الشيطان( )1فيلقي يف قلب املسلم ما حيدث يف نفسه ما حيزنه ،يقول ابن

عثيمني « فإن الشيطان يصور لإلنسان يف منامه ما يفزعه من يشء يف نفسه ،أو ماله ،أو يف أهله،
أو يف جمتمعه؛ ألن الشيطان حيب إحزان املؤمنني كام قال اهلل تعاىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ) [سورة املجادلة.)2(»]10:

((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي (.)242 / 23

((( جمموع فتاوى ورسائل العثيمني  ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني (املتوىف 1421 :هـ) ،مجع وترتيب :فهد بن نارص بن إبراهيم
السليامن ،دار الوطن  -دار الثريا ،الطبعة األخرية 1413 ،هـ.)329 / 1( ،
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املبحث األول :النجوى املذمومة وبيان آثارها
املطلب األول :ذم النجوى وبيان احلكمة من حتريمها:
أوال :ذم النجوى:

جانب طمأنينة النفس اإلنسانية بقدر كبري من الترشيعات التي تصون هذا اجلانب
خص اإلسال ُم
َ
َّ
ِ
الترشيعات هن ُيه عن النجوى ،قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
عند املسلم ،ومن تلك
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [سورة املجادلة.]10-7 :

أما قوله تعاىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) فقد قيل :نزلت يف اليهود ،وقيل :يف املنافقني،

واألحسن أن يقال :إن املراد باآلية الصنفان :اليهود واملنافقني (.)1

وقوله سبحانه ( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) العطف ب «ثم» للداللة عىل الرتاخي ،فهم بعد أن ُنوا عن

النجوى يرجعون إليها جمد ًّدا ،وال شك أن اقرتاف اإلثم بعد النهي عنه أعظم من الوقوع فيه ً
أول؛ ألن

إثم ملا اشتملت عليه من نوايا سيئة نحو النبي  واملسلمني ،وأما عودهتم
ابتداء النجوى كان ً

إليها بعد أن هنوا عنها فقد زادوا هبا متر ًدا عىل النبي  ومشاقة للمسلمني( ،)2السيام عند تكرر

((( انظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن=تفسري البغوي ،أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت510هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ)42/5( ،؛ والتسهيل لعلوم التنزيل ،البن جزي الكلبي (ت741هـ)،
()421/2؛ وإرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم=تفسري أيب السعود ،ملحمد بن حممد العامدي أيب السعود (ت982هـ) ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.)219/8( ،
((( انظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي)43/5( ،؛ والتحرير والتنوير=تفسري ابن عاشور ،ملحمد الطاهر بن حممد بن عاشور
التونيس (ت1393هـ) ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ2000-م.)26/28( ،
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العود منهم الذي تدل عليه صيغة املضارع (ﮌ) التي تفيد جتدد الفعل منهم حني خيلو بعضهم
ْ

ببعض(.)1

وقوله سبحانه( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) أي أهنم بعد هنيهم عن املناجاة

بحرضة املسلمني كانوا يرجعون إليها فيتناجون باإلثم أي باملعصية ،وبالعدوان الذي هو الظلم(،)2

وقيل :إن اإلثم هو ما خيتص هبم ،والعدوان ما يتعلق بغريهم ،ومنه معصية الرسول 

وخمالفة أمره وهنيه ،ومن ذلك ما ُي ِصون عليه ويتواصون به من التناجي بعد النهي(.)3

وقوله سبحانه( :ﮭ ﮮ ﮯ) اختلف يف املراد بـ (ﮮ ﮯ) يف اآلية؛ فقيل:

يب وعبد
اخلطاب للمنافقني ،أي :يا أهيا الذين آمنوا بزعمهم فأقروا باللسان دون اجلنان ،كعبد اهلل بن ُأ ّ

اهلل بن سعد بن أيب رسح وغريهم ،فعاملهم اهلل بام أظهروه وناداهم بوصف الذين آمنوا( ،)4وقيل:
املراد بـ (ﮮ ﮯ) الذين آمنوا بموسى صلوات اهلل وسالمه عليه ()5؛ ترغي ًبا هلم عىل عادة القرآن

يف تعقيب التخويف بالرتغيب( ،)6وربام كان اخلطاب للمؤمنني اخللص عىل وجه التعليم هلم بام حيسن
من التناجي وما يقبح منها(.)7

قوله سبحانه( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) أي :إنام املناجاة من تزيني الشيطان وتسويله(.)8
((( انظر :تفسري القرآن العزيز= تفسري ابن أبى زمنني ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب زمنني (ت399هـ) ،حتقيق :حسن
بن عكاشة وحممد بن املصطفى الكنز ،مكتبة الفاروق احلديثة ،القاهرة ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2002-م)359/4( ،؛ و إرشاد
العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود )219/8( ،؛ والتحرير والتنوير ،البن عاشور.)27/28( ،
((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي)238/23( ،؛ وتفسري القرآن العزيز البن أبى زمنني.)359/4( ،

((( انظر :تفسري القرآن العظيم=تفسري ابن كثري ،أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري (ت774هـ) ،حتقيق :حممود حسن ،دار الفكر،
1414هـ1994-م.)43/8( ،
((( انظر :تفسري مقاتل بن سليامن)332/3( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي؛ والتحرير والتنوير ،البن عاشور.)30/28( ،

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)294/17( ،؛ واللباب يف علوم الكتاب ،أليب حفص عمر بن عيل بن عادل (ت بعد880هـ)،
حتقيق :عادل عبد املوجود وعيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1998-م.)539/18( ،
((( انظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.)31-30/28( ،
((( انظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.)30/28( ،

((( انظر :تفسري مقاتل بن سليامن)332/3( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ()295/17؛ وتفسري القرآن العظيم البن كثري
(.)44/8
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قوله تعاىل( :ﯧ ﯨ ﯩ) املراد :أن املسلمني كانوا يتومهون إصابة املسلمني يف رساياهم

إذا رأوا مناجاة املنافقني فيام بينهم ،وإذا رأوهم يناجون النبي  ظنوا أهنم ينتقصوهنم عند

النبي .)1(

قوله سبحانه( :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ)أي :أن تناجي املنافقني لن يرض املسلمني إال بمشيئة

ويفوضوا أمرهم إليه
اهلل؛ ولذا دعاهم بقوله سبحانه( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) إىل أن يتوكلوا عليه ّ

يف مجيع شؤوهنم ،ويستعيذوا به من الشيطان ومن كل رش ،فهو الذى سلط الشيطان بالوساوس؛ ابتال ًء
للعبد وامتحانًا ،ولو شاء لرصفه عنه ،ففي اآلية تسلية للمؤمنني وتأنيس لنفوسهم؛ ليطمئنوا بحفظ اهلل
إياهم من رض الشيطان ،فيزول بذلك ما يلحقهم من احلزن عند مشاهدة نجوى املنافقني؛ فمن توكل عىل
اهلل واستعاذ به مل يرضه يشء بإذن اهلل ،كام يدل له قول اهلل سبحانه إلبليس( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ) [سورة احلجر.)2(]42:

ثانيا :الحكم المستخلص من اآليات السابقة:
دلت اآليات السابقة عىل النهي عن النجوى :فأما اآلية األوىل فوجه االستدالل منها أن قول اهلل

تعاىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) فيه ترصيح بفعل النهي ( ﮈ) ،إضافة إىل كون النجوى فيها من
شأن املنافقني( ،)3وأما اآلية الثانية وهي قوله ( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ) فالنهي فيها جاء من جهة تضمنها أداة النهي (ال) الناهية.

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.)295/17( ،

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)295/17( ،؛ وتفسري القرآن العظيم البن كثري )44/8( ،؛ والتحرير والتنوير ،البن عاشور،
(.)31/28
((( انظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.)253/4( ،

187

وقد جاءت السنة بالنهي كذلك عن النجوى ،كام يف حديث عبد اهلل بن مسعود  قال:

قال رسول اهلل « :إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهام؛ فإن ذلك حيزنه»( ،)1فهذا
احلديث خرب بمعنى النهي(.)2

وهذا النهي املستفاد من األدلة السابقة حممول عىل التحريم عند األكثرين()3؛ ألن النهي عند

املتناجى دونه
التجرد من القرائن يفيد التحريم يف رأي مجهور األصوليني( ،)4وألن النجوى حتزن
َ
رضرا وأذى ،واإلرضار واألذى ال حيالن()5؛ لقول اهلل تعاىل( :ﮐ ﮑ ﮒ
فتلحق به ً

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [سورة األحزاب،]58:

((( أخرجه البخاري حممد بن إسامعيل (ت256هـ) ،يف اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه
وأيامه=صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية) ،الطبعة األوىل1422 ،هـ ،كتاب
االستئذان ،باب ال يتناجى اثنان دون ثالث( ،ص ،)1112ح ()6288؛ ومسلم بن احلجاج القشريي (ت261هـ) ،يف املسند
الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل =صحيح مسلم ،عني به :أبو صهيب الكرمي ،بيت
األفكار الدولية ،الرياض1419 ،هـ1998-م  ،كتاب السالم ،باب حتريم مناجاة االثنني دون الثالث دون رضاه( ،ص،)900
ح ()2184؛ واللفظ ملسلم.
((( انظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت852هـ) ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ ،
(.)83/11
((( انظر :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج= رشح النووي عىل مسلم ،أليب زكريا حييى بن رشف النووي (ت676هـ) ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ)167/14( ،؛ والتحرير والتنوير ،البن عاشور.)27/28( ،
((( انظر :الرسالة ،ملحمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر ،دار الكتب العلمية( ،ص)343 ،217؛ والربهان يف
أصول الفقه ،لعبد امللك بن عبد اهلل اجلويني (ت478هـ) ،حتقيق :د.عبد العظيم الديب ،مكتبة الوفاء ،مرص ،الطبعة الرابعة،
1418هـ)199/1( ،؛ واملسودة يف أصول الفقه ،آلل تيمية ،حتقيق :حممد حميى الدين عبد احلميد ،مطبعة املدين ،القاهرة،
(ص)73؛ ورشح تنقيح الفصول ،ألمحد ابن إدريس القرايف (ت684هـ) ،باعتناء مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر،
دار الفكر ،بريوت1424 ،هـ2004-م( ،ص)134؛ و رشح الكوكب املنري ،ملحمد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار
(ت972هـ) ،حتقيق :حممد الزحييل ونزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة الثانية1418 ،هـ1997-م.)83/3( ،
((( انظر :أحكام القرآن ،ملحمد بن عبد اهلل األندليس ابن العريب (ت543هـ) ،دار الكتب العلمية)628/1( ،؛ والتحرير والتنوير،
البن عاشور.)27/28( ،
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وقول النبي « :ال رضر وال رضار»(.)1
وذهب بعض الفقهاء إىل أنه إذا خيش املتناجيان أن صاحبهام يظن أهنام يتحدثان يف غدره حرم عليهام

كانا يف سفر أو حرض ،وإن أمنا كره يف السفر واحلرض(ُ ،)2
ص النهي عند البعض بحال السفر أو حال
وخ َّ
عدم أمن الرجل فيها صاحبه؛ بأال يعرفه وال يثق به وخيشى غدره ،وقيل :إن هذا كان يف بدء اإلسالم فلام
فشا اإلسالم وآمن الناس زال هذا احلكم لزوال سببه كام تقدم.

وأكثر العلامء عىل عموم النهي مجيع األحوال واألزمان( ،)3ومما يدل لذلك ما جاء عن ابن عمر

 أنه كان يميش مع عبداهلل بن دينار ،فأراد رجل أن يكلمه فدعا راب ًعا وأوقفه مع عبداهلل بن دينار؛
ريثام يكلم الرجل(.)4

وقد عد العلامء من النجوى املمنوعة حديث االثنني دون ثالث أو اجلامعة دون الواحد بلغة ال

يعرفها( ،)5وهذا حكم النجوى يف األصل وسيأيت الكالم عىل ما استثني من هذا احلكم.

((( أخرجه مالك بن أنس أيب عبداهلل األصبحي (ت179هـ) ،يف املوطأ ،رواية حييى الليثي ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،مرص ،كتاب األقضية ،باب القضاء يف املرافق ،)745/2( ،ح ()1429؛ وأمحد بن حممد بن حنبل أيب عبد اهلل (ت
241هـ) ،يف املسند ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ 2001-م،)55/5( ،
ح ()2865؛ وابن ماجه حممد بن يزيد (ت273هـ) ،يف السنن ،عني هبا :فريق بيت األفكار الدولية -األردن ،وبيت األفكار الدولية
 الرياض ،طبعة خاصة1420 ،هـ1999-م ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره( ،ص ،)252ح()2341؛ وقدروي احلديث عن مجع من الصحابة من طرق مل ختل من مقال ،وحسنه ابن الصالح ،وقال أبو داود« :أحد األحاديث التي يدور عليها
الفقه» .انظر :خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الرشح الكبري للرافعي ،البن امللقن أيب حفص عمر بن عيل (ت804هـ) ،حتقيق:
محدي عبد املجيد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األوىل1410 ،هـ)438/2( ،؛ واهلداية يف ختريج أحاديث البداية ،ألمحد بن حممد
الصديق الغامري (ت1380هـ) ،حتقيق :عدنان ّ
شلق ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،هـ1987-م.)14-10/8( ،
((( انظر :الذخرية ،ألمحد بن إدريس القرايف (ت684هـ) ،حتقيق :حممد حجي ،دار الغرب ،بريوت1994 ،م)314/13( ،؛ والفواكه
الدواين عىل رسالة أيب زيد القريواين ،ملحمد بن غنيم النفراوي (ت1126هـ) ،حتقيق :عبدالوراث عيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1418 ،هـ 1997-م)531/2( ،؛ والتحرير والتنوير ،البن عاشور.)27/28( ،
((( انظر :رشح مشكل اآلثار ،أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة املعروف بالطحاوي (ت321هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1994-م)42/5( ،؛ وإكامل املعلم بفوائد صحيح مسلم ،للقايض عياض بن موسى
بن عياض (ت544هـ) ،حتقيق :د.حييى إسامعيل ،دار الوفاء ،املنصورة ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1998-م)80/7( ،؛ واملنهاج
رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي)167/14( ،؛ واآلداب الرشعية واملنح املرعية ،أليب عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس
(ت763هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعمر القيام ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1419 ،هـ1999-م.)256/2( ،
((( انظر :أحكام القرآن ،البن العريب.)438/2( ،
((( انظر :الفواكه الدواين ،للنفراوي.)531/2( ،
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ثالثا :الحكمة من تحريم النجوى:

ً
إمجال إما لدفع مفسدة أو جلب مصلحة ،واهلل – 
يأيت التحريم يف املناهي املعللة

كام يقول ابن العريب« -أمر عباده بأمرين عظيمني :أحدمها :اإلخالص ،وهو أن يستوي ظاهر املرء
وباطنه ،والثاين :النصيحة لكتاب اهلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ،فالنجوى خالف هذين
األصلني»()1؛ فليس فيام ُح ّرم منها نصح هلل وال لرسوله ؛ ملا فيها من اقتحام ما هنى اهلل

سبحانه وهنى رسوله  ،Hكذلك ليس فيها نصح لعامة املسلمني؛ ملا يكون فيها من األذى هلم عرب ما تثريه
يف نفوس املسلمني من الشك واخلوف.

تعليم للمسلمني وتربية هلم وترشي ًعا منه سبحانه؛
فلذلك تكرر النهي عنها يف القرآن الكريم
ً

فالقرآن يريب املسلم عىل التحيل بالرصاحة لكوهنا من أفضل األخالق ،لداللتها عىل ثقة املتكلم برأيه،
وعىل شجاعته يف إظهار ما يريد إظهاره من تفكريه ،والنجوى عكس ذلك فهي مسارة تنم عن ذمامة

صاحبها أو إرادته السوء بالغري ،فذ ّمها اهلل سبحانه يف قوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)

[سورة النساء]114:؛ ألن أغلبها تبييت ملا ال يريض اهلل ورسوله  ،Hولذا ال تكون النجوى ُخل ًقا غال ًبا إال
ألهل الر َيب والشبهات( ،)2ولذا كانت من مطايا الشيطان يف التكدير عىل املسلم لتومهه منها تبييت
دسيسة أو غائلة له ،أو اعتقاده التنقص منه ،وأنه ليس بتلك املنزلة التي يرشك هبا يف احلديث يف األمور

العالية ،وغريها من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس التي تشعره باملهانة والذلة

()3

املطلب الثاين :آثار النجوى عىل الفرد واملجتمع:

من اآلداب اإلسالمية الرفيعة احرتام اجلليس ،والبعد عن كل ما من شأنه إيذاؤه أو انتقاصه،

الناس حتى جيلس إ َّيل،
عيل جلييس؛ الذي يتخطى َ
حتى كان ابن عباس  يقول« :أكر ُم الناس َّ

((( أحكام القرآن ،البن العريب.)627-626/1( ،

((( انظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.)253 -252/4( ،

((( انظر :معامل السنن= رشح سنن أيب داود ،أليب سليامن أمحد بن حممد اخلطايب البستي (ت288هـ) ،املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة
األوىل1351 ،هـ1932-م)117/4( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.)295/17( ،
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لفعلت» ،ويف رواية« :إن الذباب يقع عليه فيؤذيني»( ،)1هكذا
استطعت أال يقع الذباب عىل وجهه
لو
ُ
ُ

أ َّدب اإلسال ُم أتبا َعه فر ّباهم عىل اإلحسان إىل بعضهم.

حرمت الرشيعة اإلسالمية النجوى املريبة؛ ملا يرتتب عليها من آثار سيئة عىل
ومراعاة لتلك اآلداب ّ

الفرد واملجتمع؛ فالنجوى من شأهنا أن نأتدخل الدخن عىل نقاوة املجتمع ،وتنرش فيه الكراهية والبغضاء
والفرقة جراء ما تثريه يف نفوس من ُيتناجى دوهنم من سوء ظن باملتناجني ،فتفت تلك النجوى يف متاسك

املجتمع وتآلفه ،وتنرش فيه سوء الظن ،وتقطع عرى املودة والصلة بني أفراده()2؛ ولذا كانت النجوى
دس املنافقني يف وحدة املجتمع املسلم وقوته ،فكانوا يتناجون فيام بينهم عند رؤية املسلمني؛
من آليات ّ

مستطريا وقع أو عىل وشك أن يقع ،ويفتعلون التناجي مع النبي ؛
رشا
ً
ليوحوا إليهم بأن ً

ليتوهم املسلمون أهنم ينتقصوهنم عنده؛ فيحز كل ذلك يف نفوسهم.

((( انظر :هبجة املجالس وأنس املجالس وشحن الذاهن واهلاجس ،ليوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب (ت463هـ) ،حتقيق :حممد مريس
اخلويل ،دار الكتب العلمية ،بريوت.)45/1( ،
((( انظر :نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم  ،Hلعدد من املختصني بإرشاف الشيخ :صالح بن عبد اهلل بن محيد ،دار الوسيلة،
جدة ،الطبعة الرابعة)5599/11( ،؛ وأدب املجالس ،ملحمد بن صفوك العيل ،مكتبة دار الرتاث اإلسالمي( ،ص.)40
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املبحث الثاين :النجوى املحمودة وضوابطها
املطلب األول :التناجي بالرب والتقوى عموما:
يقول اهلل ( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ) [سورة املجادلة ،]9 :حتذر اآلية من سلوك املنافقني السيام يف التناجي الذي من شأنه
أن يثري الريب والشكوك ،ومع أن اآلية أتت بالنهي عن النجوى ،فإنه ملا كان الناس ربام احتاجوا ألن

تكون بينهم أحاديث خيص هبا بعضهم بعضا جاء اإلذن يف نوع خاص من النجوى :فقوله سبحانه:

(ﮰ ﮱ) يشري إىل أنه ال ينبغي التناجي مطلقا ،وقوله بعدها( :ﯙ ﯚ ﯛ) كأنه سبحانه
يقول للمؤمنني :إن كنتم متناجني ال حمالة فليكن ذلك بالرب والتقوى.

فاآلية جاءت تعلم املؤمنني وترشدهم للنجوى بالرب والتقوى ،واألمر يف قوله سبحانه( :ﯙ

ﯚ ﯛ) لإلباحة( ،)1كام اقتضاه قوله تعاىل( :ﮰ ﮱ).

ِ
والب بالكرس يف اللغة :اإلحسان واخلري والفضل( ،)2والرب يف االصطالح هو« :التوسع يف فعل

اخلري والفعل املريض الذي هو يف تزكية النفس»( ،)3فهو إ ًذا ضد اإلثم والعدوان ،والرب :اسم جامع
جلميع أنواع الطاعات وأفعال اخلري املأمور هبا يف الدين(.)4

((( انظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.)31-30/28( ،

((( انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري( ،ص )72؛ واملصباح املنري ،للفيومي.)43/1( ،

((( التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ملحمد عبد الرؤوف املناوي ،حتقيق :د.حممد رضوان الداية ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،ودار
الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1410 ،هـ( ،ص.)122
((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ()294/17؛ وتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي (ص )845؛ والتحرير
والتنوير ،البن عاشور (.)31/28
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والتقوى يف اللغة :من االتقاء الذي هو احلجز بني اليشء وغريه لصونه( ،)1ويف االصطالح :قيل إهنا:

«جتنب القبيح خو ًفا من اهلل»( ،)2فهي اسم جامع للعفاف عن مجيع املحارم واملآثم ( ،)3وقيل التقوى« :ترك
ما حرم اهلل ،وأداء ما افرتض اهلل»( ،)4وهذا أقرب؛ إذ املراد بالتقوى يف الطاعة :اإلخالص ،ويف املعصية:
الرتك واحلذر(.)5

ويف تقديم اهلل سبحانه الرب عىل التقوى إشارة إىل تقديم ما كان نفعه متعد ًيا عىل ما كان النفع فيه

قارصا.
ً

فاآلية إ ًذا أتت لقرص التناجي بني املسلمني عىل طاعة اهلل وما يقرهبم منه سبحانه ،وملا حيقق اتقاء

سخطه بأداء ما ك َّلفهم من فرائضه واجتناب معاصيه ،وما كان من شأنه أن ينرش اخلري بينهم ،ويبعدهم

عام يرضهم يف دينهم ودنياهم ،وذلك من خالل تبادل الكلامت الطيبة لتكون نجواهم رسل هدى وخري،
تعزز األمن والسالم ،وتنري الطريق إىل الرب والتقوى.

وقد ختمت اآلية بقوله سبحانه( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) لتذكريهم بمصريهم احلتمي إليه

سبحانه؛ فيجزهيم عىل ما كان منهم من طاعة أو معصية ،فإن من يستحرض ذلك لن يناجي أو يتحدث إال

بام يقربه من اهلل ويباعده من سخطه (.)6

((( انظر :لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور (ت711هـ ) ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل)401/15( ،؛ والقاموس املحيط،
للفريوز آبادي (ت817هـ)( ،ص .)1344
((( التوقيف عىل مهامت التعاريف ،للمناوي( ،ص .)199

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)294/17( ،؛ وتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي( ،ص .)846

((( املطلع عىل أبواب الفقه ،ملحمد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل ،حتقيق :حممد بشري األدلبي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت 1401 ،هـ–1981م
( ،ص .)99
((( التعريفات ،لعيل بن حممد بن عيل اجلرجاين (ت 816هـ) ،حتقيق :إبراهيم اإلبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1405هـ( ،ص.)90
((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي)241/23( ،؛ واللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل)539/18( ،؛ وتيسري الكريم =
=الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي( ،ص.)845
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املطلب الثاين :التناجي بالصدقة واملعروف وإصالح ذات البني
يقول اهلل ( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [سورة النساء،]114:
وقد تقدّ م الكالم عىل صدر اآلية وبيان نفي اخلريية عن أكثر نجوى الناس ،وأن مرد ذلك إىل أن

الغالب يف عادة الناس أال خيفوا من حديثهم إال ما كان فيه إثم ورش ،وإنام استثنيت هذه األمور الثالثة

ألن الرس فيها أوىل من اجلهر؛ لقول اهلل تعاىل (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [سورة البقرة ،]271:ويف اإلرسار باإلصالح بني الناس سرت للخالف بينهم.

وهذا االستثناء (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) هو بيان وتفصيل لألمر

الوارد يف قوله سبحانه( :ﯙ ﯚ ﯛ) [سورة املجادلة ،]9:فقد جاء األمر يف اآلية باإلرشاد
إىل التناجي بالرب عىل وجه العموم ،وجاء هنا التنصيص عىل ثالثة وجوه منه هي الصدقة واألمر

باملعروف واإلصالح بني الناس ،فأما الصدقة فب ّينة ،وأما املعروف فقيل :إنه الفرض ،وقيل :إنه يعم

كل ما حيبه اهلل ويرضاه ويأمر به ،وهو األصح( ،)1ويدل له حديث جابر بن عبد اهلل  أن النبي
 قال« :كل معروف صدقة»( ،)2ويف رواية« :كل معروف صدقة ،وإن من املعروف أن

تلقى أخاك بوجه طلق ،وأن تفرغ من دلوك يف إناء أخيك»(.)3

وأما التناجي لإلصالح بني الناس فباب واسع كذلك ،واملراد به« :اإلصالح بني املتباينني أو

املختصمني ،بام أباح اهلل اإلصالح بينهام؛ ليرتاجعا إىل ما فيه األلفة واجتامع الكلمة ،عىل ما أذن اهلل
((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )201/9( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)383/5( ،؛ وجمموع الفتاوى ،ألمحد بن
عبداحلليم ابن تيمية احلراين ،حتقيق :أنور الباز وعامر اجلزار ،دار الوفاء ،مرص ،الطبعة الثالثة1426 ،هـ 2005-م.)162/7( ،
((( أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح ،كتاب األدب ،باب كل معروف صدقة( ،ص ،)1166ح ()6021؛ ومسلم يف صحيحه،
كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف( ،ص ،)389ح (.)1005
((( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ،)161/23( ،ح ()14877؛ والرتمذي حممد بن عيسى (ت279هـ) ،يف السنن ،حتقيق :أمحد شاكر
وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،كتاب الرب والصلة ،باب طالقة الوجه وحسن البرش ،)347/4( ،ح ( ،)1970وقال
حديث حسن؛ وصححه األلباين حممد نارص الدين األلباين (ت1420هـ) ،يف صحيح سنن الرتمذي ،مكتبة املعارف ،الرياض،
الطبعة األوىل1420 ،هـ2000-م.)367/2( ،
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إصالح ذات ال َبني»(،)2
«أفض ُل الصدقة
وأمر به»( ،)1وقد ورد يف احلديث عن النبي  أنه قالَ :
ُ

وعن أيب الدرداء أنه قال« :أال أحدثكم بام هو خري لكم من الصدقة والصيام صالح ذات البني»(.)3

املطلب الثالث :ضوابط النجوى املحمودة:

تقدم أن عالقة املسلمني مبينة عىل الرصاحة والوضوح واالبتعاد عام يدفع للريبة وسوء الظن

بعضا بحديث دون غريه ،كام قال
واألوهام ،لكن حاجة الناس مع ذلك ربام اقتضت أن خيص بعضهم ً

الشاعر			:

[بحر الطويل]

لست م ْط ِلع ِ
ِ ِ ِ
بعضهم
وفتيان صدْ ٍق ُ ُ َ
ِ
ِ
ِّ
القلب فار ٌغ
ب من
لكل امـرئ ش ْع ٌ
ِ
ــرهم
َي َظـ ُّلون شتـَّى يف الـبالد وس ُّ

ٍ
بعض كان عندي ِج َـم ُعها
رس
عىل ِّ
وموضـع ن َْج َوى ال ُيـرام ا ِّطـال ُعها
ُ
إىل ص ْخ ٍ
الرجال ِ
()1
َ
انصدا ُعها
رة َأ ْعيا
َ

وقد راعت الرشيعة هذا فأجازت من النجوى ما تدعو له احلاجة لصالح احلياة واستقامة احلال،

وجعلت لذلك ضوابط وآدابا نجملها فيام يأيت:

أوال :أن تكون النجوى يف الرب والتقوى ،ال يف اإلثم والعدوان؛ ملا تقدم من قول اهلل سبحانه( :ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [سورة املجادلة.]9:

ثانيا :أال تكون النجوى دون منفرد ،بل ينتظر به وجود غريه معه واحدا كان أو أكثر؛ ملا روى عبداهلل

بن مسعود  عن النبي  أنه قال« :إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر ،حتى

((( ()جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي (.)201/9

((( أخرجه البيهقي أمحد بن احلسني (ت458هـ) ،يف اجلامع لشعب اإليامن ،حتقيق :الدكتور عبد العيل عبد احلميد ،مكتبة الرشد ،الرياض،
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2003-م ،كتاب الزهد وقرص األمل ،باب اإلصالح بني الناس،
( ،)430/13ح(.)10581
((( أخرجه البخاري يف األدب املفرد ،كتاب اهلجر والشحناء ،باب الشحناء( ،ص ،)149ح ()412؛ وصححه األلباين حممد نارص الدين
(ت1420هـ) ،يف صحيح األدب املفرد ،مكتبة الدليل ،السعودية ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ1997-م( ،ص ،)161ح (.)319
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ختتلطوا بالناس؛ من أجل أن ذلك حيزنه»( ،)1فقد ّبي احلديث ضابط جواز النجوى ،وهو أن جيد

الثالث من يتحدث معه(.)2

ثال ًثا :إ ْذن املتناجى دونه ،فإن دعت احلاجة لتناجي اثنني أو مجاعة دون واحد فليستأذنوه ،فإن

أذن جازت النجوى؛ ألنه إذا أسقط حقه سقط ،فالعلة يف منع النجوى خشية إحزانه  -كام جاء يف
احلديث  -فإذا أذن ّ
دل ذلك عىل انتفاء علة املنع؛ فانتفى التحريم(.)3

باملسارة واملناجاة( ،ص،)1211
((( أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح ،كتاب االستئذان ،باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس
ّ
ح ()6290؛ ومسلم يف صحيحه ،كتاب السالم ،باب حتريم مناجاة االثنني دون الثالث بغري رضاه( ،ص ،)899ح (.)2184
((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.)295/17( ،

((( انظر :أحكام القرآن ،البن العريب)439/2( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)296-295/17( ،؛ والثمر الداين (.)201/2
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املبحث الثالث :أمثلة من النجوى يف القرآن الكريم
املطلب األول :النجوى املحمودة:
قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [سورة املجادلة ،]13-12:فأجاز اهلل للمؤمنني

مناجاة الرسول  ،Hلكنه رشع هلم تقديم صدقة بني يدي تلك النجوى – أي :قبلها بقليل–

وتعظيم للرسول  ،Hولتكون نفوسهم املؤمنة أزكى عند مالقاة النبي
وتعليم،
تأدي ًبا هلم
ً
ً
.)1(
وقيل :إن اآلية نزلت لرفع املشقة عن النبي  بسبب كثرة مناجاة املسلمني له ،كام جاء عن

ابن عباس  أنه قال« :إن املسلمني كانوا يكثرون املسائل عىل رسول اهلل  حتى ش ّقوا
فكف كثري من الناس» .وقيل :إهنا نزلت لرفع املشقة عن املؤمنني ،فقد
عليه فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية،
َّ

كان قوم من املسلمني يستخلون بالنبي  يناجونه ،فظن هبم قوم من املسلمني أهنم ينتقصوهنم
بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخالئه(.)2
يف النَّجوى ،فشق ذلك عليهم ،فأمرهم اهلل تعاىل َّ

فلم فرض اهلل هذه الصدقة انتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي  لعدم استعدادهم
ّ

تقديمها ،لكن فرض تلك الصدقة شق عىل أهل اإليامن ،وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثري منهم

((( انظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،لربهان الدين البقاعي إبراهيم بن عمر (ت 885هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق غالب ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ1995-م)498/7( ،؛ وتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي( ،ص ،)846
والتحرير والتنوير ،البن عاشور.)39/28( ،
((( انظر :النكت والعيون=تفسري املاوردي ،أليب احلسن املاوردي عيل بن حممد بن حبيب (ت450هـ) ،حتقيق :السيد بن عبد املقصود،
دار الكتب العلمية ،بريوت)493/5( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)301/17( ،؛ واللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل
(.)547/18
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عن الصدقة ،فجاء التخفيف فنسخ وجوب تلك الصدقة ,ووسع اهلل عليهم ورخص هلم أن يناجوا
النبي  من غري تقديم صدقة بقوله تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) (.)1

واألمر بالصدقة وإن اتفق عىل نسخه( )2فقد اختلف يف مدة العمل به قبل النسخ ،فقيل :ساعة من

هنار ،وقيل :عرشة أيام( ،)3وأما ندب تلك الصدقة فلم ينقطع يف حياة النبي .)4(

يقول الطاهر بن عاشور « :والذي يظهر يل :أن هذه الصدقة رشعها اهلل وفرضها عىل من

جيد ما يتصدق به قبل مناجاة الرسول  وأسقطها عن الذين ال جيدون ما يتصدقون به.

وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إىل مناجاة الرسول  ،Hوكان املسلمون حريصني عىل سؤال

رسول اهلل  عن أمور الدين كل يوم فرشع اهلل هلم هذه الصدقة كل يوم لنفع الفقراء نف ًعا

يوم ًيا ،وكان الفقراء أيامئذ كثريين باملدينة منهم أهل الصفة ومعظم املهاجرين الذين أخرجوا من
ديارهم وأمواهلم» ( )5ويؤيد هذا ما ذكره الواحدي من أن اآلية نزلت حني غلب أهل ِ
اجلدة الفقراء

عىل جمالسة رسول اهلل  ومناجاته فكره الرسول ذلك فأمرهم اهلل بالصدقة عند املناجاة
ووضع ذلك عن الفقراء فقال( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) ثم نسخ اهلل ذلك (.)6

((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي)251-248/23( ،؛ وأحكام القرآن ،البن العريب)285/7( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن
للقرطبي)301/17( ،؛ واللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل.)548/18( ،
((( انظر :الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم ،البن حزم الظاهري عيل بن أمحد (ت 456هـ) ،حتقيق :د.عبد الغفار البنداري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1406 ،هـ( ،ص )59؛ والناسخ واملنسوخ ،هلبة اهلل بن سالمة املقري ،حتقيق :زهري
الشاويش وحممد كنعان ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1404 ،هـ( ،ص )174؛ والناسخ واملنسوخ وتنزيل القرآن،
البن شهاب الزهري (ت124هـ) ،حتقيق :د .حاتم الضامن ،عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية ،الطبعة األوىل 1409 ،هـ-
1989م( ،ص)26؛ ودفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب ،ملحمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي (ت1393هـ) ،مكتبة
ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1996-م( ،ص.)235
((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )249/23( ،؛ وأحكام القرآن ،ألمحد بن عيل الرازي اجلصاص (ت370هـ) ،حتقيق:
حممد الصادق قمحاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ)316/5( ،؛ والدر املنثور يف التفسري باملأثور ،لعبد الرمحن
بن أيب بكر السيوطي (ت911هـ) ،حتقيق :مركز هجر للبحوث ،دار هجر ،مرص1424 ،هـ2003-م)324/14( ،؛ واهلداية
إىل بلوغ النهاية ،للصديق الغامري.)7369/11( ،
((( انظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور)39/28( ،؛ وأضواء البيان ،للشنقيطي (ت1393هـ).)448/2( ،
((( التحرير والتنوير ،البن عاشور.)39/28( ،

((( انظر :الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،لعيل بن أمحد الواحدي (ت468هـ) ،حتقيق :صفوت عدنان داودي ،دار القلم– دمشق،
ودار الشامية –بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1995-م( ،ص .)1077
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املطلب الثاين :النجوى املذمومة:
1 .1تناجي سحرة فرعون:

قص تناجي سحرة فرعون
وكام ذكر القرآن تناجي مرشكي مكة ملواجهة دعوة حممد َّ 

يف مواجهة موسى  ومبالغتهم يف إخفاء تناجيهم ،فقال سبحانه عنهم( :ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) [سورة طه-60:

.]64

هكذا أخفى السحرة عن موسى  تداول الرأي بينهم؛ لئال يقف عىل ما يدبرونه من كيفية

معارضته  فيدفعه()1؛ وقيل :إن ما دفعهم إىل تناجيهم عظمة قول موسى  هلم( :ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) ،فأرس بعضهم لبعض بالقول :ما هذا بقول

أثرا يف بعضهم،
ساحر( ،)2ويدل هلذا قوله سبحانه (ﯧ) فإنه يدل عىل أن موعظة موسى هلم تركت ً
وقيل :إن ما تناجوا به وما استقرت عليه آراؤهم بعد التشاور وجتاذب أطراف الكالم هو دفع بعضهم

بعضا إىل التآزر يف مواجهته بقوهلم عن موسى وأخيه هارون ( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ)( ،)3وقد ب ّينت اآلية دافع مواجهة السحرة ملوسى وهارون  وهو خوفهم من أن

سحرا ،وبالتايل اضطرار السحرة للخروج
يرص َفا عنهم الناس ويستأثرا بصناعة السحر باعتبار ما يأتيانه
ً
من مرص بح ًثا عمن يصدق ما يأتون به فريفعهم ويغدق هلم العطاء كام كان يفعل هبم فرعون(.)4

((( انظر :بحر العلوم ،أليب الليث نرص بن حممد السمرقندي (373هـ)  ،حتقيق :د.حممود مطرجي ،دار الفكر ،بريوت)403/2( ،؛
واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)215/11( ،؛ و إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود .)25/6( ،
((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )327/18( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)215/11( ،؛ واللباب يف علوم الكتاب،
البن عادل)294/13( ،؛ وفتح القدير ،للشوكاين (ت1250هـ).)533/3( ،
((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ()215/11؛ واللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل ،)294/13( ،وفتح القدير ،للشوكاين
()533/3؛ و إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود (.)25/6
((( انظر :النكت والعيون؛ للاموردي ،)411/3( ،والتحرير والتنوير ،البن عاشور.)145/16( ،
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ويف قول بعضهم لبعض (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

منهجا وعوائد ورشائع وأخال ًقا
ﯸ ﯹ) إثارة للحمية ،وإذكاء للطائفية؛ إذ إن لكل أمة
ً

تتشبث هبا وتأبى النيل منها( ،)1وهذا دأب أعداء احلق يلجؤون يف حماربته للدعوات الباطلة كالعنرصية
والطائفية ونحوها.

2 .2تناجي مشركي قريش بمكة:

ملا كان التناجي الغالب فيه أن يكون لتبييت إحلاق األذى باآلخرين عىل غري وجه احلق ،فليس

غريبا أن يتكرر التناجي من أعداء النبي  للنيل منه ومن دعوته ،وقد رسد القرآن الكريم

عدة مناجاة من مرشكي قريش ملواجهة دعوة النبي ؛ فإهنم ّملا مل تفلح أساليبهم يف ثنيه

 عن دعوته أخذوا يتشاورون فيام يمكنهم فعله لينفروا الناس عن دعوته ويشككوهم

فيها( ،)2وقد قص القرآن الكريم تناجيهم يف ذلك يف أكثر من موضع ،منها :قال تعاىل :ﱡﭐ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ [سورة اإلرساء.]47:
رسا من قومهم
وقد حكت اآلية اجتامع رؤساء مرشكي قريش عىل النبي  يستمعون ًّ

لقراءته القرآن الكريم ،ال لطلب اهلداية واالعتبار واالسرتشاد بام فيه ،بل للظفر بام يقدحون به ،فأخرب
اهلل سبحانه تعاىل رسوله حممدً ا  أنه أعلم بام يستمع به الذين ال يؤمنون باآلخرة من

مرشكي قريش من قصد التكذيب واالستهزاء ،وبام يتناجون به عند سامعهم قراءتك للقرآن ،أو بام

تشاوروا به يف دار الندوة يف أمرك للطعن به فيام تتلوه عليهم من القرآن( ،)3فقالوا ( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

((( انظر :الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،للواحدي( ،ص )698؛ والتحرير والتنوير ،البن عاشور.)145/16( ،
((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.)272/10( ،

((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )460/17( ،؛ ومعامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي )137/3( ،؛ واملحرر الوجيز
يف تفسري الكتاب العزيز=تفسري ابن عطية ،أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس (ت546هـ) ،حتقيق :عبدالسالم
عبدالشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1413 ،هـ1993-م)475/3( ،؛ وتفسري القرآن العظيم البن كثري،
()57/3؛ وتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي( ،ص.)459
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ﯿ) أيً :
رجل مطبو ًبا خبله السحر فذهب عقله واختلط عليه أمره( ،)1أو خمدو ًعا رصفه عن احلق

مسحورا ألن السحر حيلة وخديعة( )2كام يف قوله تعاىل:
من كان بتعلم منهم عىل حد زعمهم ،سموه
ً
(ﰅ ﰆ) [سورة املؤمنون.]89:

منحرصا يف القول إن حممدً ا  ساحر،
ومل يكن ما متخضت عنه نجوى مرشكي قريش
ً

بل لقد قال بعضهم :إنه شاعر ،وقالوا :إن ما يأيت به ال يعدو أن يكون أساطري األولني تعلمها من غريه،

وقالوا :إنه كاهن ،وغري ذلك(.)3

قال تعاىل:ﱡﭐﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱢ ﱣ ﱤﱥﱦﱠ

[سورة األنبياء.]3:

فقوله سبحانه ( :ﭨ ﭩ) قيل :إن معناه أن الذين أرشكوا أخفوا مناجاهتم ،وليس ذلك

حتى ال يعلم النبي  بمحتوى مناجاهتم فحسب ،بل لئال يفطن أحد أصال أهنم تناجوا؛

رسا
لعلمهم بأن حجتهم واهية ال تنطيل إال عىل الدمهاء من النساء ،وإذا كانت املناجاة يف األصل تكون ًّ
فإن اإلرسار هبا يعني املبالغة يف إخفائها( ،)4وربام كان إخفاؤها إلحكام التآمر فيها.

وقيل :إن فعل «أرس» هو من األضداد :فيستخدم يف اإلخفاء واإلظهار ،وأن املراد أهنم أظهروا ما

تناجوا به بعد أن تشاوروا حوله وصدروا فيه عن رأي(.)5

((( انظر :معاين القرآن ،أليب جعفر النحاس (ت338هـ) ،حتقيق :حممد عيل الصابوين ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل،
1410هـ1989-م)161/4( ،؛ ومعامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي )137/3( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي،
()272/10؛ والتسهيل لعلوم التنزيل ،البن جزي.)489/2( ،
((( انظر :بحر العلوم ،للسمرقندي)314/2( ،؛ و معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي )137/3( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي،
()272/10؛ والتسهيل لعلوم التنزيل ،البن جزي.)489/2( ،
((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)272/10( ،؛ وفتح القدير ،للشوكاين)332/3( ،؛ والتحرير والتنوير ،البن عاشور،
(.)97/14
((( انظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي )283/3( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ،)269/11( ،واللباب يف علوم الكتاب،
البن عادل)449/13( ،؛ وفتح القدير ،للشوكاين.)533/3( ،
((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )410/18( ،؛ والنكت والعيون ،للاموردي)437/3( ،؛ واملحرر الوجيز ،البن عطية
(.)90/4
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وعىل كال املعنيني-املبالغة يف إخفاء املناجاة أو إظهار ما خرجت به -فإن الرأي الذي متخضت

عنه مناجاهتم هو ما حكته اآلية عنهم يف قوهلم ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ) أي :أهنم اختاروا التشكيك يف رسالة النبي  ورميه بالسحر ،فقالوا

ً
رسول من
عىل وجه االستفهام اإلنكاري ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) أي :كيف يكون حممد
عند اهلل تعاىل؟ وكيف تؤمنون بنبوءته وليس إال إنسانًا عاد ًيا من حلم ودم كغريه من الناس ،ال يتميز
ً
رسول من عند اهلل ً
برشا،
عنهم بيشء ،فكيف اختص بالوحي دوهنم؟ فلو كان
فعل كام يزعم مل يكن ً
وخلالف َخلقه َخلقهم( ،)1فرد اهلل عليهم بقوله( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ) [سورة الفرقان.]20:

3 .3تناجي المنافقين يف المدينة المنورة:

أظهر القرآن الكريم يف أكثر من موضع دسائس املنافقني لإلسالم واملسلمني يف املدينة املنورة،

وفضح ما يظهرونه من اإلسالم الزائف وما يتناجون به من املكر والكيد ،ومن ذلك :قول اهلل تعاىل:

(ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ) [سورة التوبة]78-75:

قوله سبحانه( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ) أي :من املنافقني من أعطى اهلل عهده وميثاقه لئن رزقه

ً
مال وأغناه من فضله ليقومن فيام رزقه اهلل كام يقوم الصاحلون يف أمواهلم :فل َيصل ّن الرمحن وليتصدق ّن،

ولتعرفنّه أوجه اإلنفاق يف اخلري( ،)2ولكن اهلل فضح نفاق هؤالء وكذهبم حني فتح عليهم من فضله
فقال( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) أي :فلم يفوا بوعدهم ،ومل ينتهوا عند

((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )410/18( ،؛ وبحر العلوم ،للسمرقندي)419/2( ،؛ والوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز ،للواحدي( ،ص )710؛ وتفسري القرآن العظيم البن كثري (.)212/3
((( انظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي )372/2( ،؛ وتفسري القرآن العظيم البن كثري.)455/2( ،
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النكث بعهدهم باإلنفاق يف أوجه اخلري املختلفة ،بل وصل هبم احلال أن منعوا حق الزكاة املفروضة يف

أمواهلم ،فسموها بغري اسمها واعتربوها رض ًبا من اجلزية( ،)1فأطلع اهلل سبحانه رسوله  عىل

نفاقهم وحقيقة حاهلم ،وقد أرداهم سوء فعلهم؛ فقال عنهم سبحانه( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) أي :أن صنيعهم أعقبهم نفا ًقا مالز ًما يسكن

ظاهر اآلية ُّ
يدل عىل
قلوهبم إىل يوم يلقون اهلل  فيجازهيم عليه( ،)2ويف هذا حتذير للمسلمني؛ إذ
ُ
يورث الن َ
ُ
َّ
ِّفاق ،عيا ًذا باهلل(.)3
أن نقض العهد ،وخلف الوعد

ثم قال سبحانه( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) فأتى

سبحانه هبذا االستفهام اإلنكاري (ﯛ ﯜ)؛ لتوبيخهم عىل رجوعهم عام وعدوا به( ،)4ومثله يف

القرآن كثري ،ومعنى (ﯛﯜ) أي :أمل يعلم هؤالء املنافقون الذين يكفرون باهلل ورسوله 

ويظهرون للمسلمني اإليامن باهلل ورسوله (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) أي :ما يضمرونه يف أنفسهم من

الكفر هبام ،وما يرسونه من العزم عىل إخالف ما وعدوا به( ،ﯡ) أي :ما يتناجون به بينهم من

الطعن يف اإلسالم ورشائعه وأهله وملزهم وذكرهم بغري ما ينبغي أن يذكروا به( ،)5خيشون أن حيل هبم
سخط اهلل وعذابه ،أال يزجرهم أن (ﯣ ﯤ ﯥ) أي :أنه مطلع عىل ما غاب عن حواس خلقه،
وسيحاسب هؤالء املنافقني عىل ما تكنه صدورهم من احلقد عىل املسلمني والكذب والنفاق وإن أخفوه
عن املسلمني فلم يسمعوه ومل يبرصوه(.)6

((( انظر :تفسري البحر املحيط ،ملحمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس (ت745هـ) ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعيل معوض ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ2001-م.)72/5( ،
((( انظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري .)455/2( ،

((( انظر :اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل.)153/10( ،

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)214/8( ،؛ و إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود .)86/4( ،

((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )381/14( ،؛ وتفسري البحر املحيط ،أليب حيان)72/5( ،؛ وتفسري القرآن العظيم البن
كثري.)456/2( ،

((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )381/14( ،؛ و معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي )373/2( ،؛ واللباب يف علوم
الكتاب ،البن عادل.)155/10( ،
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A
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل النبي وعىل آله وصحبه وس ّلم

كثريا.
ً
تسليم ً

ثم إين يف ختام هذا البحث أرسد أبرز ما تضمنه فيام ييل:
1-1النجوى هي احلديث يدور بني اثنني أو أكثر خيتصون به دون غريهم.

2-2األغلب يف النجوى الذم لكثرة كوهنا يف الرش والسوء ،وجاء النهي عنها يف آيات عديدة من
كتاب اهلل تعاىل ،وبأساليب خمتلفة.

3-3أكثر أهل العلم عىل حرمة ما يذم من النجوى.
4-4من أبرز ِحكم حتريم النجوى اإلبقاء عىل سالمة النفوس بعيدً ا عن الريبة والشكوك.
5-5من اآلثار السيئة للنجوى عىل الفرد شعوره بالضيق ،وسوء الظن بإخوانه املسلمني.

6-6من اآلثار السيئة للنجوى عىل املجتمع زعزعة الثقة بني أفراده ،وتصدع وحدته ومتاسكه.

7-7أكثر أهل العلم عىل عموم النهي عن النجوى فتشمل حال السفر واحلرض ،وحال أمن
املتناجى دونه مما يدور يف النجوى وعدم أمنه.

الب والتقوى عمو ًما وما يكون منها يف التوايص
8-8يستثنى من ذم النجوى ما يكون منها يف ِ ّ
البي عىل وجه اخلصوص.
بالصدقة واملعروف وإصالح ذات ْ

9-9من أهم ضوابط إباحة النجوى ما يأيت:

الب والتقوى ال يف اإلثم والعدوان.
 أتكون النجوى يف ِ ّ -بأال تكون النجوى دون منفرد.

 جإ ْذن املتناجى دونه املنفرد إن دعت احلاجة للتناجي دونه.هذا واهلل تعاىل أعلم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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1.1القرآن الكريم.
2.2أحكام القرآن ،ألمحد بن عيل الرازي اجلصاص (ت370هـ) ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ.

3.3أحكام القرآن ،ملحمد بن عبد اهلل األندليس ابن العريب (ت543هـ) ،دار الكتب العلمية.
4.4اآلداب الرشعية واملنح املرعية ،أليب عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس (ت763هـ) ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط وعمر القيام ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1419 ،هـ1999-م.

5.5أدب املجالس ،ملحمد بن صفوك العيل ،مكتبة دار الرتاث اإلسالمي.
6.6إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم=تفسري أيب السعود ،ملحمد بن حممد العامدي أيب السعود
(ت982هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

7.7أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،ملحمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي (ت1393هـ)،
دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ1995-م.

8.8إكامل املعلم بفوائد صحيح مسلم ،للقايض عياض بن موسى بن عياض (ت544هـ) ،حتقيق:
د.حييى إسامعيل ،دار الوفاء ،املنصورة ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1998-م.

9.9األمايل يف لغة العرب ،أليب عيل القايل إسامعيل بن القاسم (ت356هـ) ،دار الكتب العلمية،
بريوت1398 ،هـ1978-م.

1010بحر العلوم ،أليب الليث نرص بن حممد السمرقندي (373هـ)  ،حتقيق :د.حممود مطرجي ،دار
الفكر ،بريوت.
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1111الربهان يف أصول الفقه ،لعبد امللك بن عبد اهلل اجلويني (ت478هـ) ،حتقيق :د.عبد العظيم
الديب ،مكتبة الوفاء ،مرص ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ.

1212هبجة املجالس وأنس املجالس وشحن الذاهن واهلاجس ،ليوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب
(ت463هـ) ،حتقيق :حممد مريس اخلويل ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

الرزاق احلسيني  ،املل ّقب
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
1313تاج العروس من جواهر القاموس ،أليب الفيض ّ
الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.
بمرتىض َّ

1414التحرير والتنوير=تفسري ابن عاشور ،ملحمد الطاهر بن حممد بن عاشور التونيس (ت1393هـ)،
مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ2000-م.

1515التسهيل لعلوم التنزيل ،أليب القاسم حممد بن أمحد ابن جزي الكلبي (ت741هـ)،حتقيق :حممد
سامل هاشم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1995-م.

1616التعريفات ،لعيل بن حممد بن عيل اجلرجاين (ت 816هـ) ،حتقيق :إبراهيم اإلبياري ،دار الكتاب
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ.

1717تفسري البحر املحيط ،ملحمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس (ت745هـ) ،حتقيق :عادل
عبداملوجود وعيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ2001-م.

1818تفسري القرآن العزيز= تفسري ابن أبى زمنني ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب زمنني
(ت399هـ) ،حتقيق :حسن بن عكاشة وحممد بن املصطفى الكنز ،مكتبة الفاروق احلديثة،
القاهرة ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2002-م.

1919تفسري القرآن العظيم=تفسري ابن كثري ،أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري (ت774هـ)،
حتقيق :حممود حسن ،دار الفكر1414 ،هـ1994-م.
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2020تفسري مقاتل بن سليامن ،أليب احلسن مقاتل بن سليامن (ت بعد 150هـ) ،حتقيق :أمحد فريد ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،هـ2003-م.

2121هتذيب اللغة ،أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ،حتقيق  :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت ،الطبعة  :األوىل2001 ،م.

2222التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ملحمد عبد الرؤوف املناوي ،حتقيق :د.حممد رضوان الداية ،دار
الفكر املعارص ،بريوت ،ودار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.

2323تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان=تفسري السعدي  ،لعبد الرمحن بن نارص بن السعدي
(ت1376هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1420هـ  2000-م.

2424جامع البيان يف تأويل القرآن=تفسري الطربي ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي (ت310هـ)،
حتقيق :أمحد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ2000-م.

2525اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه=صحيح
البخاري ،ملحمد بن إسامعيل البخاري (ت256هـ) ،حتقيق :حممد زهري ،دار طوق النجاة (مصورة
عن السلطانية) ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

2626اجلامع ألحكام القرآن= تفسري القرطبي ،ملحمد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي (ت671هـ) ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ .

2727اجلامع لشعب اإليامن ،للبيهقي أمحد بن احلسني (ت458هـ) ،حتقيق :د.عبد العيل عبد احلميد ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2003-م.

2828اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن =تفسري الثعالبي ،لعبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالبي (املتوىف
875هـ) ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت.
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2929خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الرشح الكبري للرافعي ،البن امللقن أيب حفص عمر بن عيل
(ت804هـ) ،حتقيق :محدي عبد املجيد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.

3030الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت911هـ) ،حتقيق :مركز
هجر للبحوث ،دار هجر ،مرص1424 ،هـ2003-م.

3131دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب ،ملحمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي (ت1393هـ)،
مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1996-م.

3232الذخرية ،ألمحد بن إدريس القرايف (ت684هـ) ،حتقيق :حممد حجي ،دار الغرب ،بريوت،
1994م.

3333الرسالة ،ملحمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر ،دار الكتب العلمية.
3434السنن ،البن ماجه حممد بن يزيد (ت273هـ) ،عني هبا :فريق بيت األفكار الدولية -األردن،
وبيت األفكار الدولية  -الرياض ،طبعة خاصة1420 ،هـ1999-م.

3535السنن ،للرتمذي حممد بن عيسى (ت279هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.

3636رشح الكوكب املنري ،ملحمد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار (ت972هـ) ،حتقيق :حممد
الزحييل ونزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة الثانية1418 ،هـ1997-م.

3737رشح تنقيح الفصول ،ألمحد ابن إدريس القرايف (ت684هـ) ،باعتناء مكتب البحوث
والدراسات يف دار الفكر ،دار الفكر ،بريوت1424 ،هـ2004-م.

3838رشح مشكل اآلثار ،أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة املعروف بالطحاوي (ت321هـ)،
حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1994-م.
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3939الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري (ت393هـ) ،حتقيق:
أمحد عبد الغفور ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1990،م.

4040صحيح األدب املفرد ،لأللباين حممد نارص الدين (ت1420هـ) ،مكتبة الدليل ،السعودية ،الطبعة
الرابعة1418 ،هـ1997-م.

4141صحيح سنن الرتمذي ،لأللباين حممد نارص الدين (ت1420هـ) ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة
األوىل1420 ،هـ2000-م.

	 42.غريب احلديث ،حلمد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البستي ،أيب سليامن (املتوىف 388هـ) ،حتقيق :
عبدالكريم إبراهيم العزباوي ،جامعة أم القرى  -مكة املكرمة 1402 ،هـ.

	 43.غريب القرآن ،أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف 276 :هـ) ،حتقيق :أمحد
صقر ،دار الكتب العلمية  1398هـ  1978 -م.

4444فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت852هـ) ،دار املعرفة،
بريوت1379 ،هـ.

4545فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،ملحمد بن عيل الشوكاين (ت1250هـ)،
حتقيق :د.عبد الرمحن عمرية ،دار الوفاء.

4646الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القريواين ،ملحمد بن غنيم النفراوي (ت1126هـ) ،حتقيق:
عبدالوراث عيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،هـ 1997-م.

4747يف أصول احلوار ،إعداد الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1407 ،هـ 1987-م.
4848القاموس املحيط ،ملحمد بن يعقوب الفريوز آبادي (ت817هـ) ،حتقيق :حممد نعيم العرقسويس،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثامنة1426 ،هـ2005-م.

211

4949اللباب يف علوم الكتاب ،أليب حفص عمر بن عيل بن عادل (ت بعد880هـ) ،حتقيق :عادل
عبداملوجود وعيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1998-م.

5050لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور (ت711هـ ) ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل.
5151جمموع الفتاوى ،ألمحد بن عبداحلليم ابن تيمية احلراين ،حتقيق :أنور الباز وعامر اجلزار ،دار
الوفاء ،مرص ،الطبعة الثالثة1426 ،هـ 2005-م.

5252جمموع فتاوى ورسائل العثيمني  ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني (املتوىف 1421 :هـ) ،مجع

وترتيب :فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن ،دار الوطن  -دار الثريا ،الطبعة األخرية1413 ،

هـ.

5353املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز=تفسري ابن عطية ،أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية
األندليس (ت546هـ) ،حتقيق :عبدالسالم عبدالشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل1413 ،هـ1993-م.

5454املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل =صحيح مسلم،
ملسلم بن احلجاج القشريي (ت261هـ) ،عني به :أبو صهيب الكرمي ،بيت األفكار الدولية،
الرياض1419 ،هـ1998-م.

5555املسند ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل (ت 241هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ 2001-م.

5656املسودة يف أصول الفقه ،آلل تيمية ،حتقيق :حممد حميى الدين عبد احلميد ،مطبعة املدين ،القاهرة.
5757املصباح املنري ،للفيومي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
5858املطلع عىل أبواب الفقه ،ملحمد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل ،حتقيق :حممد بشري األدلبي ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت 1401 ،هـ–1981م.
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5959معامل التنزيل يف تفسري القرآن=تفسري البغوي ،أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت510هـ)،
حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.

6060معامل السنن= رشح سنن أيب داود ،أليب سليامن أمحد بن حممد اخلطايب البستي (ت288هـ) ،املطبعة
العلمية ،حلب ،الطبعة األوىل1351 ،هـ1932-م.

6161معاين القرآن ،أليب جعفر النحاس (ت338هـ) ،حتقيق :حممد عيل الصابوين ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة ،الطبعة األوىل1410 ،هـ1989-م.

	 62.مفاتيح الغيب=تفسري الرازي  ،لإلمام حممد بن عمر الرازي فخر الدين (املتوىف 604هـ دار الكتب
العلمية – بريوت ،،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2000 -م.

6363املفردات يف غريب القرآن ،للحسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين أيب القاسم،
حتقيق  :صفوان عدنان داودي ،دار العلم الدار الشامية -دمشق ـ بريوت 1412 ،هـ.

6464مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس ،حتقيق :عبد السالم هارون ،احتاد الكتاب العرب،
1423هـ2002-م.

6565املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج= رشح النووي عىل مسلم ،أليب زكريا حييى بن رشف النووي
(ت676هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.

6666املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،دار السالسل – الكويت ،الطبعة
الثانية ( ،من  1427 - 1404هـ).

6767املوطأ ،رواية حييى الليثي ،ملالك بن أنس أيب عبداهلل األصبحي (ت179هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد
عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،مرص.

6868الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم ،البن حزم الظاهري عيل بن أمحد (ت 456هـ) ،حتقيق:
د.عبدالغفار البنداري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.
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6969الناسخ واملنسوخ وتنزيل القرآن ،البن شهاب الزهري (ت124هـ) ،حتقيق :د .حاتم الضامن،
عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية ،الطبعة األوىل 1409 ،هـ1989 -م.

7070الناسخ واملنسوخ ،هلبة اهلل بن سالمة املقري ،حتقيق :زهري الشاويش وحممد كنعان ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.

7171نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم  ،Hلعدد من املختصني بإرشاف
الشيخ :صالح بن عبداهلل بن محيد ،دار الوسيلة ،جدة ،الطبعة الرابعة.

7272نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،لربهان الدين البقاعي إبراهيم بن عمر (ت 885هـ)،
حتقيق :عبد الرزاق غالب ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ1995-م.

7373النكت والعيون=تفسري املاوردي ،أليب احلسن املاوردي عيل بن حممد بن حبيب (ت450هـ)،
حتقيق :السيد بن عبد املقصود ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

7474النهاية يف غريب احلديث واألثر ،أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري ،حتقيق :عيل
بن حسني احللبي ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

7575اهلداية يف ختريج أحاديث البداية ،ألمحد بن حممد الصديق الغامري (ت1380هـ) ،حتقيق :عدنان
ّ
شلق ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،هـ1987-م.

7676الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،لعيل بن أمحد الواحدي (ت468هـ) ،حتقيق :صفوت عدنان
داودي ،دار القلم– دمشق ،ودار الشامية – بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1995-م.
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ما علقه البخاري بصيغة التمريض
عن ابن عباس 

من مرويات ابن أبي طلحة
«بحث افتتاح العدد»

د .أمني بن اعئش املزيين
األستاذ املشارك بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
Amin_1717@hotmail.com
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موضوع البحث:

يتناول البحث املواضع التي علقها البخاري يف صحيحه عن ابن عباس  بصيغة التمريض

وهي من مرويات ابن أيب طلحة عنه ،وهي أربعة مواضع أو مخسة ،وهل إليراده هلا بصيغة التمريض تأثري

يف حكمه عىل الصحيفة بعامتها ،أم كان متريضه هلا لعارض؟

أهداف البحث:

•استجالء رأي البخاري  --يف مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس  يف
التفسري.

•جرد املواضع التي علق فيها البخاري ما يرويه عن ابن عباس  من طريق ابن أيب
طلحة ،ودراستها ،وبيان سبب تعليقها بصيغة التمريض.

مشكلة البحث:

ملاذا ع َّلق البخاري قلة ما يرويه عن ابن عباس  من طريق ابن أيب طلحة بصيغة التمريض،

دون بقية املواضع التي علقها بصيغة اجلزم؟

نتائج البحث:

أن األصل عند البخاري  --تعليق صحيفة ابن أيب طلحة بصيغة اجلزم ،وأن ما علقه بصيغة

التمريض منها فلعلل عارضة ،أمهها خمالفته ملا يرويه أصحاب ابن عباس  عنه.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

البخاري -ابن عباس  -ابن أيب طلحة  -صيغة التمريض.

217

218

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

F
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات

أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا ،أما بعد:

عيل؛
فال خيفى عىل أهل العلم بالتفسري باملأثور ما لصحيفة عيل بن أيب طلحة من مرتبة سن َّية ،ومقام ٍّ

حيث إهنا من أشبع ما روي من صحف التفسري عن الصحابة ،خاصة عن ترمجان القرآن ابن عباس

 ،Lإضافة إىل ُحسن إسنادها.

إال أن االنقطاع بني ابن أيب طلحة وابن عباس  ،Lقد عكر صفوها ،وذلك أن الواسطة بينهام مل جيزم

وحمسن
به ،ومن ثم اختلفت أقاويل أهل العلم يف احلكم عىل إسناد هذه الصحيفة ،بني مصحح هلا،
ِّ
إلسنادها ،ومض ِّعف هلا؛ لالنقطاع يف إسنادها ،وللني بعض رواهتا.

بيد أن إمام املحدثني البخاري  قد علق كثري ًا من هذه الصحيفة يف صحيحه بصيغة اجلزم،

وعادته فيام علقه كذلك أنه صحيح عنده ،وقد يكون يف مرتبة احلسن إذا كان املعلق من املوقوفات أو
املقطوعات.

حسن إسناد الصحيفة أو صححه ،إذ ارتضاها البخارى وأدخلها يف
وقد احتج هبذا األمر أكثر من َّ

مجلة صحيحه معلقة بصيغة اجلزم.

سلم من االعرتاض؛ فإن البخاري 
إال أن هذا االحتجاج قد ال َي ْ

كام علق مواضع متعددة منها

يف صحيحه بصيغة اجلزم ،فإنه قد علق مواضع أخرى منها بصيغة التمريض ،وعليه فال ُيس َّلم االحتجاج

بفعل البخاري يف اجلزم ،وجتاهل ما حكاه منها بصيغة التمريض.
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وكان الذي لفت انتباهي إىل هذه النقطة أستاذنا الفاضل :أ.د .عبدالعزيز بن صالح العبيد ،مشري ًا إىل

أنه لو ُدرس منهج البخاري يف تعليقه لصحيفة عيل ابن أيب طلحة لكان مناسب ًا ،وكان هذا قبل أكثر من
عرش سنوات من تاريخ إعداد هذا البحث.

وكنت بني حني وآخر أتأمل الفكرة ،وأراجعها ،وأستشري فيها ،وأستصعب الكتابة فيها ألسباب

متعددة ،أبرزها:

	-استعظام تقحم احلديث يف صحيح البخاري.
	-عدم إمكان اجلزم بمراد البخاري حني يعلق بصيغة اجلزم أو بصيغة التمريض ،لتعدد أسباب اجلزم
والتمريض.

	-فقدان كثري من اآلثار املروية يف التفسري بفقدان مصنفاهتا ،أو عدم تقييدها أصالً ،بينام كان البخاري
 يف زمن احلفاوة باإلسناد واحلديث والعلل ،وال ريب أن يف حمفوظه ما مل يصل إلينا ،وقد

يكون لديه من املتابعات والشواهد ما يؤثر عىل اختياره لصيغة التعليق ،كام قد يكون اطلع عىل علل
ظاهرة أو خفية تؤثر كذلك عىل صيغة التعليق؛ مما سيجعل استنتاج سبب التعليق بصيغة اجلزم أو

التمريض غري دقيقة.

ثم استعنت باهلل تعاىل وحرصت املواضع املعلقة عن ابن عباس يف كتاب التفسري من صحيحه،

ثم رأيت أن األجدى للبحث أن أعمم البحث عىل الصحيح كامالً ،وال أقترص عىل كتاب التفسري منه،
ولكني أقترص يف املقابل عىل دراسة املواضع التي علقها بصيغة التمريض؛ إذ فيها موطن اإلشكال،
واألصل عنده تعليقها بصيغة اجلزم ،وكان السؤال الرئيس يف البحث :ملاذا عدل البخاري عن تعليق
رواية ابن أيب طلحة من صيغة اجلزم إىل صيغة التمريض؟

وكان احلرص أوالً لكتاب التفسري من الصحيح عىل النسخة الورقية التي بني يدي ،ثم استعنت

باملكتبة الشاملة يف استقراء بقية الصحيح مع التحري والتدقيق ،وتقليب العبارات ،وما حتتمله من ألفاظ.
وكنت أثناء البحث ،وقبل أن تستقر فكرته وتتضح معامله وحدوده قد وقفت عىل عنوان بحث

الدكتور :أمني عمر ،الذي سامه «تغليق تعليق نسخة عيل بن أيب طلحة يف التفسري من خالل صحيح
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البخاري»؛ فبذلت كل ما أستطيع للحصول عليه إال أين مل أستطع ،فأكملت استقراء مواضع ما علقه
البخاري بصيغة التمريض ،ورشعت يف الكتابة ،بل وأنجزت أغلبها ،ثم يرس اهلل تعاىل يل احلصول عىل

نسخة من البحث بمساعدة من الدكتور الفاضل :حممد سعيد متويل الرهوان ،الذي مل أستطع مكافأته إال

بالدعاء له ،واالعرتاف له باجلميل يف هذا البحث.

فلام اطلعت عىل البحث وجدته يف إحدى ومخسني صفحة ،وقد أجيز للنرش يف مطلع العام اهلجري

1436هـ ،وألفيته قد قسمه إىل أربعة مباحث :جاء يف أوهلا نبذة تعريفية عن احلديث املعلق ،واشتمل

املبحث الثاين عىل عناية اإلمام البخاري بتفسري القرآن الكريم ،وتضمن املبحث الثالث التعريف بنسخة
ابن أيب طلحة ،وكان املبحث الرابع أوسع مباحث الدراسة ،حيث اشتمل عىل نص نسخة ابن أيب
طلحة ،التي قسمها إىل معلقات بصيغة اجلزم ومعلقات بصيغة التمريض ،وكان يورد النص من صحيح

البخاري ،ويعقبه بوصله من تفسريي الطربي وابن أيب حاتم ،دون أن يكون له أي تعليق أو حتليل لسبب
التعليق بصيغة اجلزم أو بصيغة التمريض ،ثم ختم بمطلب أخري رد فيه عىل طعن املسترشق جولدتسيهر

عىل الصحيفة.

وبذلك تبني يل اختالف هدف بحثه عن بحثي ،وبناء عليه اختلف املنهج ،وتباين املحتوى؛ فاستفدت

منه يف االطمئنان عىل شمول االستقراء واحلرص الذي قمت به ملا رواه البخاري معلق ًا بصيغة التمريض يف
صحيحه ،حيث تبني أنه مل يزد عىل ما وجدته من ذلك واحلمد هلل.

الدراسات السابقة:
تعددت عناية العلامء والباحثني بصحيفة ابن أيب طلحة ،ومجع متفرقها ،كام تعددت عنايتهم بام علقه

البخاري يف صحيحه ،وحتريره ،ومنهجه فيه؛ إال أين مل أقف عىل دراسة خاصة عنيت بالصيغة التي يورد

هبا البخاري ما يعلقه من صحيفة ابن عباس ،وحترير رأيه فيها.

إال أن أقرب دراسة عنيت هبذا األمر هي دراسة الدكتور أمني عمر حممد املشار إليها قبل قليل ،حيث

قسم نص الصحيفة إىل مطلبني :املعلقات بصيغة اجلزم ،واملعلقات بصيغة التمريض .لكنه مل يتعرض
للتعليق عىل هذا األمر ،فض ً
ال عن أن يتناوله بالدراسة؛ وذلك الختالف هدف البحث؛ إذ مقصوده
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كام هو ظاهر من عنوانه وصل املعلقات وتغليقها ،ال دراستها وحتقيقها ،وبذلك فارقت املقصود من
دراستي ،واختلف املنهج تبع ًا الختالف اهلدف.

خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،وذلك عىل النحو التايل:
التمهيد ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :نبذة موجزة عن صحيفة عيل بن أيب طلحة
املطلب الثاين :نبذة موجزة عن منهج البخاري يف التعليق يف صحيحه
املبحث األول :ما ثبت تعليقه بصيغة التمريض
املبحث الثاين :ما حيتمل تعليقه بصيغة التمريض
املبحث الثالث :ما يتوهم عده من مرويات ابن أيب طلحة من املعلقات بصيغة التمريض
اخلامتة ،وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
الفهارس ،وفيها ثبت املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات.

منهج البحث:
قمت أوالً باستقراء املواضع التي علقها البخاري يف صحيحه بصيغة التمريض عن ابن عباس من

مرويات ابن أيب طلحة ،وقد بلغت مخسة مواضع ،وتعددت الروايات التي تضمنتها هذه املواضع حيث

كانت عرش روايات.

ثم بعد ذلك اطلعت عىل رشوح صحيح البخاري ألنظر يف تعليقهم عىل صيغ تعليق هذه الروايات،

وأمهها :فتح الباري البن حجر ،وعمدة القاري للعيني ،ومل أقترص عليهام ،فاطلعت عىل رشح ابن بطال،
وابن رجب ،والقسطالين .كام اطلعت عىل تغليق التعليق البن حجر.

222

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

ثم اطلعت عىل ما روي عن ابن عباس ومحلة تفسريه يف املوضع نفسه ،للمقارنة وحماولة استجالء

سبب تعليق هذه املواضع بصيغة التمريض ،حماوالً استقصاء كل ما روي مسند ًا عن ابن عباس ومحلة

تفسريه املشهورين بالرواية عنه ،وذلك من كتب التفسري املسندة :كتفسري الطربي ،وتفسري ابن أيب حاتم،
إضافة إىل ما يرويه الثعلبي ،وما يورده السيوطي يف الدر املنثور الذي مجع فأوعب.

ثم عمدت إىل املقارنة والتحليل والتأمل يف كل موضع بعرض احتامالت سبب تعليقه بصيغة

التمريض :من شذوذ عام يرويه أصحاب ابن عباس ،أو أن يكون مروي ًا باملعنى ،أو أنه ال يثبت كونه
معلق ًا بصيغة التمريض ،أو يكون التمريض متجه ًا لغري رواية ابن أيب طلحة.

وقد بذلت يف ذلك وسعي وطاقتي من أجل أن يضيف البحث للتخصص شيئ ًا جديد ًا يفيد الدارس،

وخيرج بنتيجة حمددة ،فإن أصبت فمن اهلل ،وإن أخطأت فمن نفيس ومن الشيطان.

واحلمد هلل أوالً وآخر ًا ،وصىل اهلل وسلم عىل نبيه حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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حيسن قبل الرشوع يف صلب البحث أن يكون القارئ عىل إملام بأمرين ،ال خيفيان عىل املتخصصني،

إال أن فيهام من املعلومات املمهدة واملوطئة ملا يف البحث ما ينبغي أن يستحرضه الذهن قبل الرشوع فيه،

أال ومها :صحيفة عيل بن أيب طلحة ،واملعلقات يف صحيح البخاري ،فجعلت احلديث عنهام يف مطلبني

موجزين ،اقترصت فيهام عىل ما هيم القارئ استحضاره قبل قراءة البحث ،ومها:

املطلب األول :نبذة موجزة عن صحيفة عيل بن أيب طلحة.
تعد صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يف التفسري من أشهر صحف التفسري ،وأكثرها مرويات،

وقد حظيت بالعناية ،ونالت من االهتامم ما مل تنله صحيفة أخرى يف التفسري ،حيث ُبثت يف ثنايا الكتب،
كام أفردت وجردت من بطون الكتب املسندة أيض ًا ،فمن أوجه العناية هبا:

•تعليقات البخاري  ،Vحيث علق منها كثري ًا يف صحيحه ،وبلغ عدد املواضع التي رصح فيها
بتعليقها إىل ابن عباس ( )50موضع ًا ،تضمنت ( )108روايات.

()1

•روايتها مفرقة حسب املواضع يف كتب التفسري املسندة كجامع البيان وتفسري ابن أيب حاتم.
جرد السيوطي يف نوع (غريب القرآن) من كتابه اإلتقان ما ورد فيها من الغريب ،وقد مجعه من
• ْ
تفسريي الطربي وابن أيب حاتم.

()2

•معجم غريب القرآن ،مجع وترتيب :أ .حممد فؤاد عبد الباقي ،وقد مجع فيها ما علقه البخاري يف
صحيحه عن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحة.

()3

•صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس (تفسري ابن عباس) ،لراشد عبد املنعم الرجال ،وقد أورد
فيها ( )1460موضع ًا مما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس.

•صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  يف التفسري ،مجع وختريج ودراسة :أمحد بن
عايش العاين ،رسالة علمية لنيل درجة املاجستري بجامعة أم القرى1409 ،هـ1989-م.

((( انظر :تغليق تعليق نسخة عيل بن أيب طلحة يف التفسري من خالل صحيح البخاري ،بحث منشور يف جملة البحوث والدراسات الرشعية،
العدد  32ص .71 ،70 ،51
((( انظر :اإلتقان .824-736 :3
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((( إال أنه قد أورد مواضع من غري طريق ابن أيب طلحة ،كام سيأيت يف املبحث الثالث من هذا البحث.
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•تغليق تعليق نسخة عيل بن أيب طلحة يف التفسري من خالل صحيح البخاري ،للباحث :أمني عمر
حممد ،وهو بحث منشور يف جملة البحوث والدراسات الرشعية ،العدد .32

ومع االهتامم هبذه الصحيفة ،وشدة العناية هبا ،واحلرص عليها إال أن االنقطاع يف روايتها بني ابن أيب

طلحة وابن عباس ،الذي رواها عنه ومل يسمع منه قد ألقى بظالله عىل احلكم عليها ،وبيان درجة ثبوهتا،
فكثرت فيها األقاويل ،وأحاطت هبا ألسنة النقاد وأقالمهم.

وبني يدي هذا البحث نبذة لطيفة موجزة للتعريف بابن أيب طلحة وصحيفته يف التفسري ،أعددهتا

لتكون مدخ ً
ال غري ممل ،بإجياز غري خمل ،تكون توطئة للقارئ ليدخل إىل البحث وهو مستحرض حلال
الصحيفة وأبرز ما قيل فيها.

أما عيل بن أيب طلحة فاسم أبيه سامل بن املخارق ،اهلاشمي وال ًء ،الشامي ،نزيل محص ،نسب إىل بني

هاشم ألن العباس  قد أعتق أباه سامل ًا ،وقد تويف سنة 143هـ.

()1

قال عنه اإلمام أمحد :له أشياء منكرات ،وقال أبو داود :هو إن شاء اهلل يف احلديث مستقيم ،ولكن له

رأي سوء؛ كان يرى السيف ،وقال النسائي :ليس به بأس ،وقال ابن حجر :صدوق قد خيطئ.

()2

وجرح املحدثني وتعديلهم إنام هو يف سياق احلكم عىل رواية ابن أيب طلحة نفسه ،أما صحيفته التي

يروهيا يف التفسري عن ابن عباس ،فلهم فيها مقاالت مشهورة ،ترتكز نقطة اإلشكال فيها يف أنه مل يسمع
من ابن عباس ومل يره.

()3

وقد اختلف العلامء يف حتديد الواسطة بني عيل بن أيب طلحة وابن عباس ،فعند النحاس أن الواسطة

جماهد وعكرمة( ،)4وحكى السيوطي عن قو ٍم أن الواسطة جماهد أو سعيد بن جبري.

()5

((( انظر :التاريخ الكبري 281 :6؛ وتاريخ بغداد 380 :13؛ وهتذيب الكامل 490 :20؛ وميزان االعتدال 134 :3؛ وتقريب التهذيب
ص .698
((( انظر أقواهلم يف املصادر السابقة.

((( انظر :كتاب من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال (رواية طهامن) ص 285؛ واإلرشاد للخلييل 396 :1؛ وتقريب التهذيب ص
.698
((( الناسخ واملنسوخ .462 ،461 :1
((( اإلتقان .2332 :6
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وسئل صالح بن حممد عن عيل بن أيب طلحة :ممن سمع التفسري؟ فقال :من ال أحد.

()1

وقال ابن أيب حاتم« :سمعت أيب يقول :عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مرسل ،إنام يروي عن

جماهد والقاسم بن حممد وراشد بن سعد وحممد بن زيد».

()2

وقال الذهبي« :وأخذ تفسري ابن عباس عن جماهد ،فلم يذكر جماهدا ،بل أرسله عن ابن عباس».

()3

ويرجح أ.د .حكمت بن بشري ياسني أن الواسطة جماهد ،ملا ظهر له من توافق بني روايات عيل بن

أيب طلحة عن ابن عباس مع أقوال جماهد يف التفسري ،ولوجود روايات تفسريية رصح فيها ابن أيب طلحة
بالرواية عن جماهد عن ابن عباس.

()4

وبسبب االنقطاع بني ابن أيب طلحة وابن عباس ،مع الشك يف تعيني الواسطة بينهام ،واحتامل أن

يكون غري جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة ،وللني بعض رواهتا ،ولشذوذ بعض مروياته عن سائر ما
يرويه أصحاب ابن عباس؛ فقد ض َّعفها من ض َّعفها من أهل العلم.

()5

إال أن أكثر أهل العلم باحلديث والتفسري مل يروا هبا بأس ًا:
فقد قال اإلمام أمحد «:بمرص كتاب التأويل عن معاوية بن صالح ،لو جاء رجل إىل مرص ،فكتبه ،ثم

انرصف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطالً».

()6

كام أن البخاري قد اعتمد عليها كثري ًا فيام يرويه معلق ًا كام نبه عليه ابن حجر ،وأكثر ما يورده من ذلك

بصيغة اجلزم.

()7

((( انظر قوله يف :تاريخ بغداد .380 :13
((( املراسيل البن أيب حاتم ص .118
((( ميزان االعتدال .134 :3

((( التفسري الصحيح .48-46 :1

((( ممن ضعفها املعلمي واأللباين .انظر :التنكيل ( 292 :2املتن واحلاشية) ،وقال عبدالعزيز الطريفي يف التحجيل ص « : 231وقد نظرت
يف حديثه فرأيت له ما ُينكر ،وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس» .ثم ساق عىل ذلك أمثلة من صحيفته.
((( رواه عنه بإسناده :النحاس يف الناسخ واملنسوخ .462 :1
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((( العجاب  ،207 :1وفتح الباري .557 :8

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

وقال النحاس  -بعد سياقه لرواية من الصحيفة  -عن اإلسناد«:وهو صحيح عن ابن عباس ،والذي

يطعن يف إسناده يقول :ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس ،وإنام أخذ التفسري عن جماهد وعكرمة ،وهذا

القول ال يوجب طعن ًا ،ألنه أخذه عن رجلني ثقتني ،وهو يف نفسه ثقة صدوق».

()1

وعَدَّ ابن حجر هذه الطريق من طرق الثقات عن ابن عباس ،ثم قال«:وعيل صدوق مل يلق ابن

عباس ،لكنه إنام محل عن ثقات أصحابه ،فلذلك كان البخاري وابن أيب حاتم وغريمها يعتمدون عىل هذه
النسخة»( )2وعدها السيوطي من جيد الطرق عن ابن عباس يف التفسري.

()3

املطلب الثاين :نبذة موجزة عن منهج البخاري يف التعليق يف صحيحه.

املع َّلق هو ما سقط من أول إسناده ٍ
راو فأكثر.
وقد علق البخاري 

()4

يف صحيحه كثري ًا من األحاديث املرفوعة واآلثار املوقوفة واملقطوعة ،بلغ
ً ()5

جمموع األحاديث املرفوعة منها -دون املوقوفة واملقطوعة )1341( -حديثا.

ويورد البخاري من املعلقات املرفوعة ،كام يورد املعلقات املوقوفة عىل الصحابة  ،واملقطوعات

عىل التابعني رمحهم اهلل تعاىل من فتاوى الصحابة والتابعني ،ومن تفاسريهم.

وللبخاري  منهج متميز يف سياقه ملا يعلقه من األحاديث املرفوعة واآلثار املوقوفة واملقطوعة،

وقد اشتهر الكالم فيها عند أهل احلديث قدي ًام وحديث ًا ،وممن اعتنى هبا وحررها ابن حجر يف كتبه:
	-تغليق التعليق.

وهدى الساري (مقدمة فتح الباري).
	ُ -
((( الناسخ واملنسوخ .462 ،461 :1
((( العجاب .207-206 :1
((( اإلتقان .2331 :6

((( انظر :تدريب الراوي .250 :1
((( انظرُ :هدى الساري ص .659
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	-وفتح الباري ،يف من خالل رشحه.
وخالصة ما أفاده يف ذلك أن البخاري



يعلق األحاديث املرفوعة إما بصيغة اجلزم (كقال،

وذكر لنا) ،وإما بصيغة التمريض (كيقال ،ويذكر) :فام علقه بصيغة اجلزم فهو صحيح عنده إىل من علقه

عنه ويبقى النظر يف بقية اإلسناد املرصح به ،وإنام أورده معلق ًا لكونه ليس عىل رشطه يف الصحة ،أو لكونه
قد أسنده يف موضع آخر من صحيحه ،فاخترص اإلسناد يف املوضع الذي علقه فيه.

وما علقه بصيغة التمريض فإما أن يكون لروايته له باملعنى ،وإما أن يكون أدنى من رشطه يف الصحة،

أو حسن ًا ،أو ضعيف ًا ضعف ًا منجرب ًا ،أو يكون ضعيف ًا ضعف ًا غري منجرب ،وحينها ينبه عىل ضعفه.

هذا بالنسبة إىل األحاديث املرفوعة ،وأما اآلثار املوقوفة عىل الصحابة ،واملقطوعة عىل التابعني

وأتباعهم فمنهجه ال خيتلف كثري ًا ،إال أنه قد جيزم بام فيه ضعف منجرب بمجيئه من وجه آخر أو بشهرته

عمن قاله.

()1

وقد أورد البخاري 

يف صحيحه من املعلقات عن ابن عباس ( )50موضع ًا ،تضمنت ()108

روايات حسب إحصاء د .أمني عمر ،منها ( )45موضع ًا معلق ًا بصيغة اجلزم تضمنت ( )98رواية ،و ()5

مواضع بصيغة التمريض تضمنت ( )10روايات.

()2

عىل أنه يعد كل ما أورده بصيغة اجلزم وما تبعه من تفاسري من طريق ابن أيب طلحة جمزوم ًا به ،وكل

ما أورده بصيغة التمريض وما تبعه من تفاسري من طريق ابن أيب طلحة غري جمزوم به؛ وإين وإن كنت

ال أتفق معه عىل تعميم صيغة اجلزم أو صيغة التمريض عىل كل ما حلق األثر املعلق فإن هذا اإلحصاء
يعكس مدى الفارق الكبري بني ما أورده البخاري من مرويات ابن أيب طلحة بصيغة اجلزم ،وما أورده

منها بصيغة التمريض.

()3

((( انظر :تغليق التعليق 12-7 :2؛ وهدى الساري ص .24-21

((( وذلك يف بحثه املسمى :تغليق تعليق نسخة عيل بن أيب طلحة يف التفسري من خالل صحيح البخاري ،بحث منشور يف جملة البحوث
والدراسات الرشعية ،العدد  32ص .51
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لدي -تعليقه بصيغة التمريض من صحيفة ابن أيب طلحة أربعة مواضع ،والذي حيتمل تعليقه بصيغة التمريض((( وعليه فإن الذي ثبت
َّ
وهو اللواحق التي مل ينص فيها عىل جزم وال متريض -مخسة مواضع ،إضافة إىل موضع واحد يف عده من مرويات ابن ايب طلحةنظر؛ فيصبح املجموع عرشة مواضع.

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

املبحث األول :ما ثبت تعليقه بصيغة التمريض

وهي مخسة مواضع:

املوضع األول:
قال البخاري « :يذكر عن ابن عباس :انفروا ثبات( :)1رسايا متفرقني .ويقال :واحد (ال ُّثبات):

( ُث َبة) »

()2

.

وقد أورد هذا املوضع يف كتاب (اجلهاد والسري) من صحيحه ،باب (وجوب النفري ،وما جيب من

اجلهاد والنية ،وقول اهلل عز وجل ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾...اآلية

[سورة

التوبة ،]42 ،41 :وقوله ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [سورة التوبة.)]39 ،38 :
وقد وصله الطربي وابن أيب حاتم بسندهيام عن أيب صالح عبداهلل بن صالح ،عن معاوية بن صالح،

عصب ًا ،يعني رسايا متفرقني .» ...
عن عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عباس قوله يف تفسريهاُ «:

()3

قال ابن أيب حاتم« :وروي عن عكرمة ،والسدي ،وقتادة ،ومقاتل بن حيان ،والضحاك ،وعطاء

اخلراساين ،وخصيف نحو ذلك».

()4

((( لفظ اآلية بتاممها﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [سورة النساء.]71 :
((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) .46 :6

((( تفسري الطربي  ،168 :4وتفسري ابن أيب حاتم  .998 :3وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  326 :2إىل ابن املنذر أيض ًا.
((( تفسري ابن أيب حاتم .998 :3
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وقد روى الطربي بسند صحيح من طريق ابن أيب نجيح عن جماهد يف قول اهلل ﴿ﮛ ﮜ﴾،
()1
قال« :فِ َرق ًا ،قلي ً
ال قليالً».
صب ًا متفرقني».
وروى بسنده عن الضحاك قال«:يعنيُ :ع َ

()2

وقد روي عن ابن عباس من طريق عطاء اخلراساين عن ابن عباس قالُ « :عصب ًا وفِرق ًا»( ،)3ويف لفظ:

عصب ًا».
«ُ

()4

ورواية عطاء اخلراساين عن ابن عباس منقطعة؛ فإنه مل يسمع من ابن عباس

()5

.

ومل يذكر ابن حجر يف التغليق وال يف الفتح سوى رواية الطربي عن ابن أيب طلحة عن ابن عباس،

ومل يعلق عىل سبب تعليق البخاري هلذه الرواية بصيغة التمريض.

()6

ومن خالل مجع الروايات الواردة عن ابن عباس أو محلة تفسريه يتضح ما ييل:
1-1أنه مل يسند هذه الرواية إىل ابن عباس سوى ابن أيب طلحة وعطاء اخلراساين ،وكلتامها منقطعة،
وقد روي عن مجع من محلة تفسري ابن عباس لكنه من تفسريهم ،ومل يسندوه إىل ابن عباس.

2-2مقاربة لفظ ما رواه ابن أيب طلحة ملا فرس اآلية به الضحاك ،وما رواه عطاء اخلراساين عن ابن
عباس ،دون ما ثبت عن جماهد من تفسريه ،فرواية ابن أيب طلحة بلفظ « ُعصب ًا ،يعني رسايا متفرقني»،
ورواية عطاء عن ابن عباس بلفظ « ُعصب ًا وفِرق ًا» ،وتفسري الضحاك «يعنيُ :ع َصب ًا متفرقني» ،بينام
تفسري جماهد كان بلفظ «فِ َرق ًا ،قلي ً
ال قليالً» ،واملعنى متقارب إال أن احلديث عن التقارب يف اللفظ.
وال يبعد أن يكون هذا سبب ًا إليراد البخاري هذه الرواية معلقة بصيغة التمريض.

((( تفسري الطربي  .168 :4وانظر احلكم بصحة اإلسناد يف مقدمة كتاب التفسري الصحيح  ،56 :1وانظر :العجاب .204 :1
((( تفسري الطربي .168 :4

((( هذا لفظ ابن أيب حاتم يف تفسريه  .998 :3وقد رواه من طريق ابن جريج وعثامن عن عطاء عن ابن عباس.
((( هذا لفظ البيهقي يف السنن الكربى  .81 :9وقد رواه من طريق عثامن بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس.
((( انظر :املراسيل أليب داود ص 256؛ والعجاب .209 ،208 :1

230

((( تغليق التعليق 433 :3؛ وفتح الباري .48 :6

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

3-3أن البخاري  قد اجتزأ بعض ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس ،ومل يورد الرواية
بتاممها ،حيث اقترص عىل ما تظاهرت عليه الروايات عن ابن عباس من تفسري (ال ُّثبات) بالرسايا
املتفرقني ،دون قوله «عصب ًا» التي أوردها رواة األثر :الطربي وابن أيب حاتم .وقد يكون هذا
االجتزاء والرواية باملعنى سبب ًا إليراد البخاري هذه الرواية معلقة بصيغة التمريض.

املوضع الثاين:

قال البخاري  عقب إيراده قول اهلل عز وجل ﴿ﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [سورة الكهف«:]96:يقال عن

ابن عباس :اجلبلني».

()1

وقد أورد هذا املوضع يف كتاب (أحاديث األنبياء) من صحيحه ،يف باب (قصة يأجوج ومأجوج).
وقد وصل تفسري الصدفني عن ابن عباس الطربي وابن أيب حاتم بسندهيام من طريق عيل بن أيب

طلحة عن ابن عباس قال«:بني اجلبلني»

()2

.

وقد روي هذا اخلرب عن ابن عباس من طريق عطية العويف أيض ًا عن ابن عباس بلفظ«:هو سد كان

بني صدفني ،والصدفان :اجلبالن»

()3

.

ورواية عطية عن ابن عباس ضعيفة

()4

.

كام روي نحوه عن الضحاك قال« :يعني :اجلبلني ،ومها من قبل أرمينية وأذربيجان».

()5

وقد روي عن جماهد بإسناد صحيح ما يقاربه ،لكنه بلفظ« :رؤوس اجلبلني»

()6

.

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) .460 :6

((( تفسري الطربي  .286 :8وعزا أثر ابن أيب حاتم إليه ابن حجر يف تغليق التعليق  ،11 :4والسيوطي يف الدر املنثور .452 :4
((( رواه الطربي يف تفسريه .286 :8
((( انظر :اإلتقان .2337 :6

((( رواه الطربي يف تفسريه .286 :8

((( رواه الطربي يف تفسريه  286 :8من طريق حممد بن عمر قال حدثنا أبو عاصم ،قال حدثنا عيسى ،ومن طريق احلارث ،قال حدثنا
احلسن ،قال حدثنا ورقاء ،كالمها عن ابن أيب نجيح عن جماهد .وانظر يف صحة اإلسناد :التفسري الصحيح .58-55 :1
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ومل يذكر ابن حجر يف التغليق وال يف الفتح سوى رواية ابن أيب طلحة ،ومل يعلق عىل سبب تعليق

البخاري هلذه الرواية بصيغة التمريض.

()1

وباملقارنة بني هذه الروايات عن ابن عباس ومحلة تفسريه نستطيع الوصول إىل النتائج التالية:
1-1أنه مل يسند هذه الرواية إىل ابن عباس سوى ابن أيب طلحة وعطية العويف ،ورواية عطية ضعيفة؛
فلعل هذا هو السبب يف إيراد الرواية معلقة بصيغة التمريض.

2-2خمالفة ما ثبت عن جماهد -وهو من أبرز تالميذ ابن عباس( ،-)2وموافقة ما رواه عطية عن ابن
عباس ،وما فرس اآلية به الضحاك؛ حيث فرسوا الصدفني باجلبلني ،بينام فرسه جماهد برؤوس
اجلبلني؛ ولعل هذا مما دعا البخاري  إىل إيراد الرواية بصيغة التمريض.

املوضع الثالث:

قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس﴿ :ال ﯗ﴾ [سورة النساء :]19 :ال تقهروهن»

()3

.

وهذا املوضع هو أول موضع يف كتاب التفسري من صحيح البخاري ،يف باب﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [سورة النساء.]19 :

وقد وصله الطربي من طريق عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس بلفظ« :عن ابن عباس قوله ﴿

ﯖ ﯗ﴾ يقول :ال تقهروهنن ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ يعني :الرجل تكون له املرأة وهو كاره
لصحبتها وهلا عليه مهر فيرض هبا لتفتدي»( )4وعزاه ابن حجر إىل ابن أيب حاتم كذلك.

()5

ومل يعلق ابن حجر عىل سبب إيراد البخاري هلذا املوضع بصيغة التمريض.
((( انظر :تغليق التعليق  ،11 :4وفتح الباري .465 :6
((( انظر :اإلتقان .2339 :6

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) .309 :8
((( تفسري الطربي .650 :3
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((( تغليق التعليق  ،194 :4وفتح الباري .310 :8

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

إال أن املالحظ أن البخاري



قد اقترص عىل املعنى اللغوي للفظة اآلية ،دون بيان املخاطب

زوجه وهو هلا كاره
فيها ،وهو ما اختلف فيه املفرسون من السلف واخللف :أهو الزوج الذي حيبس َ
ٍ
زوجة ،يرثها؛ فيعضلها لتفتدي نفسها؟
لتفتدي نفسها باخللع ،أم هو وارث املتوىف عن
وقد انفرد ابن أيب طلحة عن ابن عباس -دون سائر من روى عنه -بام رواه من أن املراد الزوج

زوجه لتفتدي نفسها ،وقد وافقه الضحاك من تفسريه.
يعضل َ

()1

وقد ع َّقب البخاري  ما رواه معلق ًا عن ابن عباس من املعنى اللغوي للعضل بام رواه موصوالً

عنه ،حيث روى البخاري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال يف تفسري اآلية« :كانوا إذا مات الرجل

أحق بامرأته :إن شاء بعضهم تزوجها ،وإن شاؤوا زوجوها ،وإن شاؤوا مل يزوجوها ،وهم
كان أولياؤه َّ
أحق هبا من أهلها ،فنزلت هذه اآلية يف ذلك».

()2

فعىل هذا فاملخاطب أولياء الزوج ،وهو خمالف ملا رواه ابن أيب طلحة من أن املخاطب هو الزوج

نفسه.

وقد وافق عكرم ُة سائر الرواة عن ابن عباس ،كام وافق محلة تفسري ابن عباس؛ فقد روى نحوه:

عطاء اخلراساين وعطية العويف عن ابن عباس ،وفرس اآلية بنحو تفسري ابن عباس مجع من محلة تفسريه،
كعطاء بن أيب رباح ،وجماهد ،والضحاك يف رواية ،وأيب جملز.

()3

أما بالنسبة إىل املعنى اللغوي عند هؤالء الرواة فلم يفرسوه تفسري ًا مبارش ًا كام رواه ابن أيب طلحة،

ذكرها ،فيقول مثالً:
بل يفهم من سياق تفسريهم ،نحو رواية عكرمة التي رواها
ُّ
البخاري ،والتي سبق ُ

َ
«ورث امرأتَه« ،» ...إن شاء أمسكها ،أو حيبسها حتى« ،» ...حبسها أهله« ،» ...فورث نكاحها».

((( رواه الطربي يف تفسريه .650 :3

((( رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،باب ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾
ح(.309 :8 ،)4579
((( ساق هذه الروايات الطربي يف تفسريه .648 ،647 :3
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ولعل البخاري



اختار اللفظ الذي رواه ابن أيب طلحة ألنه األنسب يف التفسري اللغوي ،ثم

نبه عىل خمالفة ابن أيب طلحة -يف التتمة التي رواها ومل يوردها البخاري -سائر ما رواه محلة تفسري ابن
عباس ،واهلل تعاىل أعلم.

املوضع الرابع:
قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس ﴿ﮩ﴾

[سورة النساء :]90 :ضاقت».

وقد أورد هذا املوضع يف كتاب التفسري من صحيحه ،يف باب ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ إىل

﴿ﭤ ﭥ﴾ [سورة النساء.]75 :

()1

وقد أورده عقب ما رواه عن ابن عباس موصوالً «أن ابن عباس تال ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ﴾ [سورة النساء ]98 :قال :كنت أنا وأمي ممن عذر اهلل».

()2

عب عنه ابن حجر( ،)3وقد ساقه ابن أيب حاتم عن أسباط
وقد وصله ابن أيب حاتم يف تفسريه كام َّ

عن السدي من تفسريه بلفظ«:ضاقت صدورهم» ،ثم قال«:وروي عن ابن عباس من رواية عيل بن أيب
طلحة مثل ذلك».

()4

وعليه؛ فإن لفظ رواية ابن أيب طلحة عن ابن عباس بالنسبة لنا غري معلومة ،وإنام نعلم معناها ،وهو

املوافق ملا رواه ابن أيب حاتم بسنده عن السدي.

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) .322 :8
((( برقم (.)4588

((( تغليق التعليق  ،197 :4وفتح الباري  ،322 :8وكذا العيني يف عمدة القاري  ،179 :18والقسطالين يف إرشاد الساري .88 :7
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((( تفسري ابن أيب حاتم .1028 :3

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

ومن املعلوم من منهج ابن أيب حاتم الذي نص عليه يف مقدمة تفسريه أنه يورد األخبار بأصح

األسانيد ،وأشبهها متن ًا ،ثم يسمي من وافقه ،مع مراعاة طبقات الرواة ،فال ينتقل إىل التابعني إال إذا مل
يرو عن الصحابة ،وال ينزل إىل أتباع التابعني إال إذا مل يرو عن التابعني.

()1

ومل يتبني يل سبب صنيع ابن أيب حاتم يف هذا املوضع ،حيث أورد تفسري السدي من قوله ،ثم سمى

من وافقه ،وهو ابن عباس فيام رواه عنه ابن أيب طلحة ،إال أنه قد يكون لفظه أتم وأبسط مما رواه ابن أيب

طلحة ،وهو ما مل نقف عليه.

ومل يعلق ابن حجر عىل سبب تعليق البخاري هلذه الرواية بصيغة التمريض.
ومل يتبني يل سبب إيراد البخاري هلذه الرواية بصيغة التمريض ،ومل أجد من رصح بيشء من ذلك وال

إىل من أشار إليه ،إال أنه بتأملها ومقارنتها بام روي عن السلف يف تفسري هذه اآلية ،وعرضها عىل ما عرف
من منهج البخاري يف التعليق فإننا نجد بني يدينا عدد ًا من االحتامالت غري القوية ،وهي:

1-1احتامل أن يكون ابن أيب طلحة (ت 143هـ) قد تلقاه عن السدي (ت 127هـ) ،وهو وإن
مل يسنده إىل أحد ،بل ساقه عىل أنه تفسريه ،فإنه يغلب عىل الظن أنه مما رواه عن ابن عباس؛
بداللة صنيع ابن أيب طلحة حيث أسنده إىل ابن عباس ،وعامة مرويات السدي يف التفسري عن

ابن عباس من طريق أيب صالح ،وهو ضعيف.

()2

2-2احتامل أن يكون التفسري مروي ًا باملعنى ،إذ مل نقف عىل لفظ ابن عباس عند غري البخاري ،وهو
مل يرصح بأهنا رواية ابن أيب طلحة ،وقد يكون رواه باملعنى.

3-3احتامل أن يكون هذا اللفظ عند البخاري عن ابن عباس من غري طريق ابن أيب طلحة ،وعليه فال
يعد مما رواه البخاري عن ابن أيب طلحة بصيغة التمريض ،ويكون داخ ً
ال يف املبحث الثالث من

البحث ،وهو ما ُيتوهم عده من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس من معلقات البخاري.
واهلل تعاىل أعلم بالصواب يف ذلك.

((( تفسري ابن أيب حاتم .14 :1

((( واسمه باذام ،أو باذان ،موىل أم هانئ .انظر :تقريب التهذيب (برقم  )639ص  .163وانظر يف إسناد السدي :اإلتقان .2334 :6
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املوضع اخلامس:

قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباسﱡﭐ ﳁ ﱠ [سورة الشورى :]50 :التي ال تلد».
وقد أورده البخاري  يف كتاب التفسري ،باب سورة ﴿ﭑ ﭒﭓ﴾.

()1

وهذا التفسري قد وصله -بمعناه -الطربي وابن أيب حاتم من طريق ابن أيب طلحة حسب ما أفاده

ابن حجر.

()2

ولفظ الطربي الذي رواه بسنده عن ابن أيب طلحة عن ابن عباس« :ال يلقح».

()3

وأما اللفظ الذي أورده البخاري «التي ال تلد» فهو لفظ جويرب عن الضحاك عن ابن عباس فيام ذكره

ابن حجر والعيني( ،)4حيث قال العيني« :وهذا ذكره جويرب عن الضحاك عن ابن عباس ،وكأن فيه ضعف ًا
وانقطاع ًا ،فلذلك مل جيزم به فقال :ويذكر».

وأما ابن حجر فبعد أن وصله من طريق ابن أيب طلحة قال«:وذكره باللفظ املعلق بلفظ جويرب عن

الضحاك عن ابن عباس ،وفيه ضعف وانقطاع؛ فكأنه مل جيزم به لذلك».

()5

وحيتمل أن يقال :إن البخاري قد أورد أثر ابن أيب طلحة بصيغة التمريض؛ لروايته له باملعنى.
وأي ًا ما قيل ،فيبقى هذا املوضع حم ً
ال للنظر والتأمل ،فاللفظ لفظ جويرب ،وصيغة التمريض بطريقه

َأ ْل َيق؛ ولذا مل يذكر العيني رواية غريه أصالً ،ومل يرش لرواية ابن أيب طلحة بالكلية ،وقد ترددت يف إيراد

هذا املوضع يف بحثي ،ثم رأيت أنه ال خيرج عن كونه مما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس ،وقد أورده

البخاري بصيغة التمريض؛ فأوردته للتنبيه عليه ،ال تسلي ًام بتمريض رواية ابن أيب طلحة يف هذا املوضع.

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) .615 :8

((( تغليق التعليق 304 :4؛ وفتح الباري 716 :8؛ ونحوه يف إرشاد الساري .330 :7
((( تفسري الطربي .161 :11

((( فتح الباري 716 :8؛ وعمدة القاري  .156 :19ومل يتبني يل من الذي خرجه ،غري أن السيوطي يف الدر املنثور  712 :5قد عزاه إىل
ابن املنذر بلفظ قريب منه ،دون تسمية راويه عن ابن عباس ،حيث قال« :وأخرج ابن املنذر عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قوله ﴿
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ قال :الذي ال يولد له ولد».
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((( فتح الباري .716 :8

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

املبحث الثاين :ما حيتمل تعليقه بصيغة التمريض
من منهج البخاري  الذي سار عليه يف صحيحه ،وباألخص يف كتاب التفسري منه أنه يف تراجم

األبواب يعلق عدد ًا من اآلثار املروية يف التفسري ،يصدر بعضها بنسبتها إىل أصحاهبا ،أحيان ًا بصيغة اجلزم،
املفس نفسه إال أهنا من مواضع متفرقة،
وحين ًا بصيغة التمريض ،ثم يورد عدد ًا من األقوال التفسريية عن ِّ

وليست تابعة للرواية السابقة ،يعطفها حين ًا عليها بواو العطف ،ويف الغالب ال يعطفها ،بل يقطع الكالم،
ثم يستأنف األثر اجلديد استئناف ًا.

الـمتبعة للمعلقات بصيغة التمريض تابعة هلا يف التمريض؟ أم
والسؤال َّ
امللح هنا :هل هذه املواضع ُ

تأخذ حكم املجزوم به؟ أم ال حيكم عليها بجزم وال متريض؟

وهو سؤال مل أجد عنه إجابة رصحية ،فكان ال بد من التنقيب والبحث واملقارنة واملوازنة للوصول

إىل نتيجة مرضية يف هذا األمر.

والذي يعنينا من ذلك يف هذا البحث هي املواضع التي َأ ْت َب َعها ملا علقه بصيغة التمريض من مرويات

ابن أيب طلحة عن ابن عباس دون مرويات غريه .وقد وردت أربع مرات ،وهي:

--قال البخاري  عقب إيراده قول اهلل عز وجل ﴿ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [سورة الكهف:

«:]96يقال عن ابن عباس :اجلبلني .والسدين :اجلبلني .خرج ًا :أجر ًا».

()1

--قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس﴿ :ال ﯗ﴾ [سورة النساء :]19 :ال تقهروهن،

﴿ﮁ﴾ [سورة النساء :]2 :إثامً﴿ ،ﮡ﴾ [سورة النساء :]3 :متيلوا﴿ ،ﮦ﴾ [سورة النساء:]4 :
النحلة املهر».

()2

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قصة يأجوج ومأجوج .460 :6

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) ،كتاب التفسري ،باب﴿:ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙﯚﯛ﴾
[سورة النساء.309 :8 ]19 :
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-قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس ﴿ﮩ﴾ [سورة النساء :]90 :ضاقت﴿ ،ﭱ﴾[سورة النساء :]135 :ألسنتكم بالشهادة».

()1

-قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس﴿ﯲ﴾ [سورة الشورى :]50 :التي ال تلد﴿ .ﭔﭕ ﭖ﴾ [سورة الشورى :]52 :القرآن».

()2

وفيام ييل دراسة موجزة للمواضع األربعة ،ويعقبها تلخيص للمسألة ،وستنصب الدراسة عىل

السؤال املصدر به ،وهو ما درجة هذه املعلقات من حيث اجلزم والتمريض؟

ففي أول هذه املواضع قال البخاري« :يقال عن ابن عباس :اجلبلني .والسدين :اجلبلني .خرج ًا:

أجر ًا» ،فنقل تفسري اجلبلني عن ابن عباس بصيغة التمريض ،وهو مما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس،
وقد سبق وصله يف املبحث األول ،وال إشكال فيه.

لكن البخاري أعقبه بقوله «والسدين :اجلبلني .خرج ًا :أجر ًا» ،وهنا موضع اإلشكال ،فأما تفسري

السدين فقد وصله ابن أيب حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوع ًا بإسناد فيه ضعف( ،)3ووصله الطربي

عن ابن عباس من طريق ابن جريج عن ابن عباس ،وهي طريق ضعيفة.

()4

وأما تفسري اخلَ ْرج فقد وصله ابن أيب حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

()5

ويف املوضع الثاين قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس﴿ :ال ﯗ﴾ [سورة النساء:]19 :

ال تقهروهن﴿ ،ﮁ﴾ [سورة النساء :]2 :إثامً﴿ ،ﮡ﴾ [سورة النساء :]3 :متيلوا﴿ ،ﮦ﴾ [سورة

النساء :]4 :النحلة املهر».

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) ،كتاب التفسري ،باب ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [سورة النساء.322 :8 ]75 :
((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) ،كتاب التفسري ،باب سورة ﴿ﭑ ﭒﭓ﴾ .615 :8

((( عزاه إليه وحكم عليه ابن حجر يف فتح الباري  ،465 :6ومل يذكر رواية الطربي عن ابن عباس.

((( تفسري الطربي  .278 :8وانظر احلديث عن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس يف العجاب .209 :1
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((( عزاه إليه ابن حجر يف فتح الباري .465 :6

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 
وقد عطف البخاري 

ثالثة تفاسري عىل تفسري العضل املعلق بصيغة التمريض ،إال أن املالحظ

حلوب ،وال َعول ،والن ِّْحلة -أسبق يف موضع ورودها يف القرآن الكريم
أن املواضع املعطوفة -وهي تفسري ا ُ
نساخ الكتاب
من العضل؛ ففي إيرادها يف هذا املوضع غرابة؛ ولذا قال ابن حجر « :وكأنه من بعض َّ
كام قدمناه غري مرة ،وليس هذا خاص ًا هبذا املوضع ،ففي التفسري يف غالب السور أشباه هذا».

()1

ثم إن تفسري احلوب باإلثم قد وصله ابن أيب حاتم بإسناد صحيح من طريق داود بن أيب هند عن

عكرمة عن ابن عباس.

()2

وتفسري العول بامليل موصول عن ابن عباس بأسانيد بعضها صحيح من طريق سعيد بن جبري

والشعبي كالمها عن ابن عباس ،كام وصله الطربي عن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحة ،ومن طريق

عطية العويف.

()3

وتفسري النحلة باملهر وصله الطربي من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس ،ومل أقف عىل ما يوجب

متريضه.

()4

ويف املوضع الثالث قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس ﴿ﮩ﴾ [سورة النساء:]90 :

ضاقت﴿ ،ﭱ﴾ [سورة النساء :]135 :ألسنتكم بالشهادة».

فتفسري ﴿ﭱ﴾ تابع يف الصياغة للمعلق بصيغة التمريض قبله وقد وصله الطربي عن ابن أيب

طلحة عن ابن عباس بلفظ« :إن تلووا بألسنتكم بالشهادة ،أو تعرضوا عنها».

()5

((( فتح الباري .310 :8

((( تفسري ابن أيب حاتم  .856 :3وأعقبه بقوله « :وروي عن احلسن وسعيد بن جبري وجماهد وعكرمة وابن سريين والسدي والضحاك
وقتادة وأيب مالك ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وأيب سنان نحو ذلك» .وقد صحح إسناده ابن حجر يف فتح الباري ،310 :8
والعيني يف عمدة القاري .168 :18
((( سنن سعيد بن منصور ح ( ،1146 :3 )558وتفسري الطربي  ،582 :3وتفسري ابن أيب حاتم  .860 :3وانظر احلكم عىل بعض
أسانيدها بالصحة يف :فتح الباري  ،310 :8وحاشية سنن سعيد بن منصور عند ختريج األثر.
((( انظر :تفسري الطربي .583 :3
((( تفسري الطربي .322 :4
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كام وصله ابن أيب حاتم بمثل لفظ البخاري «:تلووا ألسنتكم بالشهادة».

()1

ومل أقف عىل ما يوجب متريضه ،بل إنه قد وافق يف هذا ما رواه عطية العويف عن ابن عباس ،كام وافق

تفسري جماهد من طرق ،وتفسري السدي والضحاك.

()2

كام أن بني اآليتني املفرستني بالروايتني مخس ًا وأربعني آية ،فهام موضعان متفرقان من سورة النساء.

وأما املوضع الرابع فقد قال فيه البخاري « :ويذكر عن ابن عباس﴿ﯲ﴾ [سورة

الشورى :]50:التي ال تلد﴿ .ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [سورة الشورى :]52 :القرآن».

واملوضع الثاين :تفسري الروح بالقرآن ،وقد وصله ابن أيب حاتم من طريق ابن أيب طلحة عن ابن

عباس.

()3

ومل يتبني يل ما يوجب إيراد هذه الرواية بصيغة التمريض.
وبعد هذا العرض املوجز هلذه املواضع أعود لإلجابة إىل السؤال السابق ،وهو :هل حيكم عىل هذه

املواضع التابعة ملا علق بصيغة التمريض بأهنا معلقة بصيغة التمريض؟ أم معلقة بصيغة اجلزم؟ أم ال

توصف هبذا وال ذاك؟

((( تفسري ابن أيب حاتم .1089 :4

((( تفسري الطربي .323 ،322 :4
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((( أشار إليه ابن حجر يف تغليق التعليق  ،304 :4وفتح الباري  ،716 :8وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  713 :5إىل ابن املنذر وابن أيب
حاتم دون تسمية راويه عن ابن عباس.

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

والذي يرتجح لدي من -خالل دراسة هذه املواضع( -)1أهنا ال تشملها صيغة التمريض السابقة هلا،

وال توصف باجلزم كذلك؛ وذلك ملا يأيت:

•أن هذه اآلثار املتعاقبة منفصلة ،وليست متصلة ،وليست أثر ًا واحد ًا فتشملها صيغة التمريض
التي علق هبا األثر األول ،وبني املوضع واملوضع آيات طوال ،بل بعض اآلثار الالحقة أسبق

يف موضعها من القرآن من اآلثار السابقة .والذين وصلوها من املفرسين واملحدثني وصلوها
عىل أهنا آثار خمتلفة .وكذا رشاح احلديث أفردوا كل واحدة منها عىل حدة ،وهذا ظاهر.

•أن رشاح صحيح البخاري مل يتعرضوا هلذه املواضع الالحقة ملا صيغ بالتمريض ،ومل يتعاملوا
معها ال عىل أهنا مصوغة بصيغة التمريض ،وال بصيغة اجلزم ،ومل يصفوها بيشء من ذلك،

رغم أهنم يف كثري من املواضع املعلقة بصيغة اجلزم يتوقفون عند تعليقها بصيغة اجلزم ،وربام

يعلقون عىل ذلك ويبينون سبب تعليقها بصيغة اجلزم.

•أن هذه اآلثار قد رويت عن ابن عباس من طرق متعددة ،وليست من طريق واحدة ،ففي
املوضع األول -مثالً -جاءت الروايتان -الالحقتان لرواية ابن أيب طلحة املعلقة بصيغة
التمريض -كلتامها من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ،ويف املوضع الثاين جاءت
إحدى الروايات من طريق عكرمة ،بينام الثالث األخريات من طريق ابن أيب طلحة.

•أن كثري ًا من هذه اآلثار مل يظهر يل موجب لصياغتها بصيغة التمريض كام يف املوضع الثاين
والثالث والرابع ،بل صح بعضها بلفظه عن ابن عباس من طرق ،وقد تظاهرت الطرق عىل
هذا اللفظ مثل تفسري (تعولوا) .إال أنه يف الوقت ذاته ال نستطيع القول إن كل ما مل يرصح فيه

بصيغة التمريض فيعامل معاملة ما جزم به؛ فإن بعض هذه الروايات ضعيفة ،مثل الروايتني
الالحقتني يف املوضع األول ،ومها تفسري (السدين) و(خرج ًا).

((( اقترصت دراستي عىل ما كان تابع ًا ملا علق بصيغة التمريض مما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس فقط ،رغبة يف القصد نحو هدف بحثي
املعني بطريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس .وأما بقية املواضع التابعة للمعلقات بصيغة اجلزم ،أو التابعة ملعلقات بصيغة التمريض
أعرج عليها .وهي صاحلة ملوضوع دراسة تستقرئها ،وتربز منهج البخاري رمحه اهلل فيها
لكنها ليست من مرويات ابن أيب طلحة فلم ِّ
بجالء بعد االستقراء التام.
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•احتامل أن يكون هناك ترصف من النساخ ،وهو ما أشار إليه ابن حجر حينام حتدث عن التقديم
املفسة من اآليات ،وكيف جاء تفسري بعض اآليات بعد لواحقها ،ومن
والتأخري يف املواضع َّ

ذلك تفسري لفظة (تعضلوهن) من اآلية التاسعة عرشة من سورة النساء ،ثم أعقبها بتفسري

نساخ الكتاب كام
ألفاظ من اآليات ( )4 ،3 ،2من السورة نفسها ،فقال« :وكأنه من بعض َّ
قدمناه غري مرة ،وليس هذا خاص ًا هبذا املوضع ،ففي التفسري يف غالب السور أشباه هذا».

()1

فلهذه األسباب يرتجح لدي أن هذه املواضع التابعة ال توصف بجزم وال متريض ،واهلل أعلم.

()2

((( فتح الباري  .310 :8ورغم أن احتامل ترصف النساخ -مع تعدد نسخ الصحيح وتعدد رواياته وتواطئها عىل ذلك -فيه يشء من البعد،
إال أنه يبقى احتامالً ال ينبغي جتاهله ،ال سيام وأنه أحد مرجحات مقصود الكالم وهو أن املعطوفات عىل التمريض ال تأخذ حكمه،
وليس هو املرجح الوحيد.
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((( قسم الباحث د .أمني عمر حممد نسخة عيل ابن أيب طلحة التي مجعها من خالل صحيح البخاري إىل قسمني :املعلقات بصيغة اجلزم،
واملعلقات بصيغة التمريض ،وأورد يف املعلقات بصيغة اجلزم كل ما حلقها ،وأورد يف املعلقات بصيغة التمريض كل ما حلقها مما روي
من طريق ابن أيب طلحة .انظر :تغليق تعليق نسخة عيل بن أيب طلحة يف التفسري من خالل صحيح البخاري ،بحث منشور يف جملة
البحوث والدراسات الرشعية ،العدد  32ص .71 ،70

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

املبحث الثالث :ما يتوهم عده من مرويات ابن أيب طلحة
من املعلقات بصيغة التمريض

اشتهر أن البخاري 

قد علق كثري ًا من صحيفة عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف التفسري،

يورده بصيغة اجلزم قائالً« :وقال ابن عباس» ،أو بصيغة التمريض« :ويذكر عن ابن عباس» ،وال يرصح

براوهيا عن ابن عباس.

وقد يتبادر إىل الذهن ألول وهلة أن كل ذلك من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس ،إال أن ذلك

غري صحيح ،فبعض ما علقه البخاري عن ابن عباس من غري صحيفة ابن أيب طلحة ،وإن كان غالب ما

يعلقه منها.

وهذا ظاهر ملن تتبع وصل املعلقات ،ومتيز له املوصول من طريق ابن أيب طلحة من غريه إال أنه قد

يقع اخلطأ عند من مل يتتبع ذلك.

وقد وقفت عىل ثالثة مواضع علقها البخاري عن ابن عباس بصيغة التمريض ،ومل تكن من طريق

عيل بن أيب طلحة ،وهاهي أسوقها إليك مرتبة حسب ورودها يف الصحيح.

املوضع األول :قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ :رشح اهلل صدره

لإلسالم».

()1

وصله ابن مردويه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ،ويف إسناده ٍ
راو ضعيف.

()2

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) ،كتاب التفسري ،باب سورة ﴿ﮥ ﮦ ﮧ﴾ .909 :8

((( انظر العزو إىل ابن مردويه واحلكم عىل اإلسناد باللفظ الذي حكيته يف املتن يف :فتح الباري 910 :8؛ وعمدة القاري 301 :19؛
وإرشاد الساري 424 :7؛ وعزاه السيوطي يف الدر املنثور  615 :6إىل ابن املنذر وابن أيب حاتم إضافة إىل ابن مردويه ،ومل يسم روايه
عن ابن عباس.
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املوضع الثاين :قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس ﴿ :ﮍ﴾ [سورة الناس :]4 :إذا ولد

خنسه الشيطان ،فإذا ذكر اهلل عز وجل ذهب ،وإذا مل يذكر اهلل ثبت عىل قلبه».

()1

ويف هذا املوضع اختلفت نسخ الصحيح بني صيغة التمريض (ويذكر) وصيغة اجلزم (وقال)،

ويرجح ابن حجر والعيني صيغة التمريض لضعف الطريق إىل ابن عباس.
وقد رواه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح ،مل يذكره ابن حجر وال العيني.

()2

()3

وهذا املوضع -عىل أي حال -مل أقف عليه موصوالً من طريق ابن أيب طلحة ،بل هو موصول من

طريق سعيد بن جبري ،ومن طريق عطية العويف ،وغريمها.

()4

املوضع الثالث :قال البخاري « :ويذكر عن ابن عباس ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ :انقضاء

العدة».

()5

وقد وصله الطربي وابن أيب حاتم من طريق عطاء اخلراساين عن ابن عباس( ،)6كام وصله الطربي

أيض ًا من طريق عطية العويف( .)7ومل أقف عليه موصوالً من طريق عيل بن أيب طلحة.

فهذه املواضع الثالثة أوردها البخاري بصيغة التمريض ،إال أهنا عند البحث عن وصلها تبني أهنا

من غري طريق ابن أيب طلحة؛ وعليه؛ فال تدخل هذه املواضع يف هذا البحث إال عىل سبيل االحرتاس من

الوهم.

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) ،كتاب التفسري ،باب سورة ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ .947 :8
((( فتح الباري 948 :8؛ وعمدة القاري .11 :20

((( مصنف ابن أيب شيبة ح( .135 :7 )34774حيث رواه عن جرير ،عن منصور ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس بلفظ «الشيطان
جاثم عىل قلب ابن آدم ،فإذا سها وغفل وسوس ،وإذا ذكر اهلل خنس» .وقد صححه عيل احللبي يف حتقيقه لتخريج األلباين هلداية
الرواة ح (426 :2 )2221؛ وحممد عمرو عبداللطيف يف تبييض الصحيفة  ،45 :1وغريمها من املتأخرين.

((( انظر طرق األثر يف :تفسري الطربي 753 ،752 :12؛ وفتح الباري 948 :8؛ والدر املنثور .722 ،721 :6

((( صحيح البخاري (مع فتح الباري) ،كتاب النكاح ،باب قول اهلل ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ .223 :9
((( تفسري الطربي  ،542 :2وتفسري ابن أيب حاتم .441 :2
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((( تفسري الطربي .542 :2

ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

ومع جالء األمر ملن تتبع طرق األثر إال أنه ال يتبني ملن مل يتتبعها؛ وقد أوردها حممد فؤاد عبدالباقي

يف معجم غريب القرآن الذي اشرتط فيه إيراد «ما ورد عن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحة خاصة كام
جاء عىل غالف الكتاب ،وقد أورد املواضع الثالثة كلها دون بيان أهنا من غري طريق ابن أيب طلحة(.)1

واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

((( أورد املوضع األول ص  ،102واملوضع الثاين ص  ،225واملوضع الثالث ص .3
وقد ترددت يف إيراد هذا املبحث يف هذا البحث؛ لكونه غري داخل فيه أصالً ،فلام رأيت األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي -عىل خربته ودقته-
أوردها يف كتابه دون تنبيه عليها؛ رأيت من املناسب إيرادها ،إمتام ًا للفائدة ،وإثبات ًا لنتيجة قد وصلت إليها من نتائج البحث.
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ما علقه البخاري بصيغة التمريض من مرويات ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

A
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل نبيه ومصطفاه ،وعىل آله وصحبه ومن

اهتدى هبداه ،أما بعد:

ففي ختام هذا البحث الوجيز ،املسمى « ما علقه البخاري بصيغة التمريض عن ابن عباس  من

مرويات ابن أيب طلحة » ،وبعد مسرية استمتعت فيها باالستقراء واملراجعة والتأمل واملقارنة والتحليل

للمواضع املعلقة يف صحيح البخاري بصيغة التمريض ،مما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباسُ ،أثبت أبرز
ما وصلت إليه من نتائج وتوصيات ،قائ ً
ال -وباهلل التوفيق:-

1-1أغلب املواضع التي أوردها البخاري من صحيفة ابن أيب طلحة علقها بصيغة اجلزم ،وقد بلغت
حسب إحصاء بعض الباحثني ( )45موضع ًا من أصل ( )50موضع ًا.

2-2عدد املواضع التي ثبت لدي أن البخاري قد أوردها بصيغة التمريض ( )4مواضع.
3-3مل أستطع اجلزم بالعلة التي من أجلها علق البخاري بعض املواضع بصيغة التمريض ،وإنام كان
هناك احتامالت متعددة استنتجتها من خالل املقارنة ،أمهها :شذوذه عام روي عن ابن عباس من
طرق أخرى ،وخمالفته ملا صح عن محلة تفسري ابن عباس من أقواهلم.

4-4هناك موضع واحد معلق بصيغة التمريض ،وعده بعض العلامء من صحيفة عيل بن أيب طلحة،
والذي ظهر يل أن التمريض لرواية غري ابن أيب طلحة ،أو لكون البخاري أورده باملعنى.

5-5ترجح لدي أن ما أورده البخاري من معلقات مل يرصح فيها باجلزم وال التمريض فال حيكم عليه
ٍ
مرصح باجلزم هبا أو متريضها .وهي مخسة
بجزم وال متريض ،وال يأخذ حكم ما سبقه من معلقات
مواضع.

6-6ترجح لدي أن ما علقه البخاري  بصيغة اجلزم فلقوة طريق ابن أيب طلحة عنده ،وليس لوجود
عاضد هلا؛ وذلك للكثرة الغالبة للمواضع املجزوم هبا مقابل املواضع املعلقة بصيغة التمريض،
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حيث ال تتجاوز ( )5مواضع من أصل ( )50موضع ًا .كام أين قد وقفت عىل عينة ال بأس هبا مما

علقه البخاري بصيغة اجلزم ،وكان بعضها مما انفرد به ابن أيب طلحة ،وال عاضد له فيام وقفت
عليه ،مما يؤكد أن الرأي العام للبخاري يف رواية ابن أيب طلحة األخذ هبا ،واالعتامد عليها ،إال

أين أويص بدراسة استقرائية جلميع املواضع التي علقها البخاري بصيغة اجلزم يف صحيحه لتأكيد
وجود عاضد هلا ،أو يتبني من خالهلا أن البخاري يرى ثبوهتا لذاهتا ولو مل يكن هناك عاضدٌ هلا.

أما بعد :فهذا البحث نتاج جهد برشي ،بذلت فيه ما أستطيع من استقراء ومقارنة وحتليل ،حاولت

فيه اإلضافة العلمية إىل التخصص ،إال أنه جلدة الفكرة نوع ًا ما ،ولعدم إمكان اجلزم بام أراده البخاري
 يف تعليقه هلذه املواضع املحددة بصيغة التمريض؛ فإن هذا البحث قابل -أكثر مما سواه من البحوث-

للخطأ ،راجي ًا أن يكون إىل الصواب أقرب؛ فام كان من صواب فمن اهلل ،وما كان من خطأ فمن نفيس
ومن الشيطان ،وأسأل اهلل جل وعال أن ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه ،وأن جيعله يف ميزان احلسنات،

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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1.1اإلتقان يف علوم القرآن ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911هـ) ،ت :مركز الدراسات
القرآنية1426.،هـ ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية.

2.2إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ،ألمحد بن حممد بن عبدامللك القسطالين (ت923هـ) ،ط ،7
1323هـ ،املطبعة الكربى األمريية ،القاهرة.

3.3اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث ،خلليل بن عبداهلل اخللييل (ت 446هـ) ،ت :د .حممد سعيد عمر
إدريس ،ط1409 ،1هـ ،مكتبة الرشد ،الرياض.

4.4التاريخ الكبري ،ملحمد بن إسامعيل البخاري (ت 256هـ) ،طبع حتت مراقبة :حممد عبداملعيد خان،
دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد.

5.5تاريخ بغداد ،ألمحد بن عيل اخلطيب البغدادي (ت463هـ) ،ت :د .بشار عواد معروف ،ط،1
1422هـ2002-م ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.

6.6تبييض الصحيفة بأصول األحاديث الضعيفة ،حممد عمرو عبداللطيف (ت1429هـ) ،ط،1
1410هـ ،مكتبة التوعية اإلسالمية إلحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة.

7.7التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل ،لعبدالعزيز بن مرزوق الطريفي،
ط1422 ،1هـ2001-م ،مكتبة الرشد ،الرياض.

8.8تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ،لعبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت911هـ) ،ت :نظر
حممد الفاريايب ،دار طيبة.

9.9تغليق التعليق عىل صحيح البخاري ،ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين (ت852هـ) ،ت :سعيد
عبدالرمحن القزقي ،ط1405 ،1هـ ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
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1010تغليق تعليق نسخة عيل بن أيب طلحة يف التفسري من خالل صحيح البخاري  -جمع ودراسة ،أمني عمر
حممد ،بحث منشور يف جملة البحوث والدراسات الرشعية ،العدد 1436 ،32هـ (.)86-35

1111التفسري الصحيح (الصحيح املسبور من التفسري باملأثور) ،حلكمت بن بشري ياسني ،ط1420 ،1هـ-
1999م ،دار املآثر ،املدينة.

1212تفسري القرآن العظيم مسند ًا عن النبي  والصحابة والتابعني ،لعبدالرمحن بن حممد
ابن أيب حاتم (ت327هـ) ،ت :أسعد الطيب ،ط 1419 ،3هـ ،مكتبة نزار الباز ،اململكة العربية

السعودية.

1313تقريب التهذيب ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت 852هـ) ،ت :أيب األشبال صغري أمحد
شاغف الباكستاين ،ط1416 ،1هـ ،دار العاصمة ،الرياض.

1414التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل ،لعبد الرمحن بن حييى املعلمي (ت 1386هـ) ،ت حممد
نارص الدين األلباين ،ط1406 ،2هـ ،مكتبة املعارف ،الرياض.

1515هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،ليوسف بن عبد الرمحن املزي (ت742هـ) ،حتقيق بشار عواد
معروف ،ط1413 ،1هـ1992-م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

1616جامع البيان يف تأويل القرآن ،ملحمد بن جرير الطربي (ت 310هـ) ،ط1420 ،3هـ1999-م ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.

1717الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911هـ) ،ط1421 ،1هـ-
2000م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

1818السنن الكربى ،أمحد بن احلسني البيهقي (ت 458هـ) ،ت :حممد عبدالقادر عطا ،ط1424 ،3هـ
2003م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

1919سنن سعيد بن منصور (ت 227هـ) ،ت :د .سعد بن عبداهلل آل محيد ،ط 1420 ،2هـ2000-م،
دار الصميعي ،الرياض.
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2020صحيح البخاري ،ملحمد بن إسامعيل البخاري (ت 258هـ) ،مع رشحه فتح الباري ،ط،1
1421هـ2000-م ،دار السالم ،الرياض.

2121صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس (تفسري ابن عباس) ،لراشد عبد املنعم الرجال ،ط،2
1414هـ1993-م ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت.

2222صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يف التفسري ،مجع وختريج ودراسة :أمحد بن عايش العاين،
رسالة علمية لنيل درجة املاجستري بجامعة أم القرى1409 ،هـ1989-م.

2323العجاب يف بيان األسباب ،ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين (ت852هـ) ،ت :د .عبد احلكيم
األنيس ،ط1418 ،1هـ1997-م ،دار ابن اجلوزي ،الدمام.

2424عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،ملحمود بن أمحد بدر الدين العيني (ت855هـ) ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

2525فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت 852هـ) ،ط،1
1421هـ2000-م ،دار السالم ،الرياض.

2626املراسيل ،أليب داود عبدالرمحن بن األشعث السجستاين (ت 275هـ) ،ت :شعيب األرنؤوط ،ط،1
1408هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

2727املراسيل ،لعبد الرمحن بن حممد ابن أيب حاتم (ت 327هـ) ،ت :أمحد عصام الكاتب ،ط،1
1403هـ1983 -م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

2828مصنف ابن أيب شيبة (الكتاب املصنف يف األحديث واآلثار) ،لعبداهلل بن حممد ابن أيب شيبة
(ت235هـ) ،ت :كامل يوسف احلوت ،ط 1409 ،1هـ ،مكتبة الرشد ،الرياض.

2929معجم غريب القرآن مستخرج ًا من صحيح البخاري ،ملحمد فؤاد عبدالباقي (ت 1388هـ) ،دار
إحياء الكتب العربية ،القاهرة.
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3030من كالم حييى بن معني يف الرجال (رواية طهامن) ،ليحيى بن معني (ت233هـ) ،ت :د .أمحد حممد
نور سيف ،دار املأمون للرتاث ،دمشق.

3131ميزان االعتدال ،ملحمد بن أمحد الذهبي (ت 748هـ) ،ت :عيل حممد البجاوي ،ط1382 ،1هـ-
1963م ،دار املعرفة ،بريوت.

3232الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهلل عز وجل ،ألمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس (338هـ) ،ت :سليامن
بن إبراهيم الالحم ،ط1412 ،1هـ ،1991 -مؤسسة الرسالة ،بريوت.

3333هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت852هـ)،
ختريج :حممد نارص الدين األلباين ،حتقيق :عيل حسن عبداحلميد احللبي ،ط1422 ،1هـ2001 -م،
دار ابن القيم ،الدمام.

ُ 3434هدى الساري

 -مقدمة

فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين

(ت852هـ) ،ط1421 ،1هـ2000-م ،دار السالم ،الرياض.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

َّ

الثـقات من شيوخ أبي داود
ّ
ِّ ْ
جستاني
سليمان بن األشعث الس ِ
( 202ـ 275هـ)
دراســـة إحصائية نقدية

«بحث افتتاح العدد»

د .زياد بن حممد منصور
األستاذ املشارك يف احلديث وعلومه بكلية احلديث الرشيف باجلامعة اإلسالمية
املدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
zmssof@gmail.com
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

موضوع البحث:

إفراد الثقات من شيوخ أيب داود عىل وجه االستقالل ،مع استخدام املنهج اإلحصائي االستقرائي

املقارن يف نقد العلامء لشيوخه.
َ

هدف البحث:

املشاركة يف خدمة سنة النبي  بجمع الثقات من شيوخ هذا اإلمام عىل صعيد واحد؛

املحتج به من مروياته من جهة
مما يعكس مدى دقته يف صياغة عقد مشيخته من جهة ،و ُيسهم يف بيان
ِّ
أخرى ،ويضع بني يدي طالب العلم نامذج تدريبية من النقد املقارن وحترير احلكم عىل الرواة من جهة

ثالثة.

مشكلة البحث:

كيفية الوصول إىل الثقات من شيوخ أيب داود يف ثنايا كتب الرجال ،وكتب اجلرح والتعديل.

نتائج البحث:

من أهم نتائج هذا البحث أن معظم شيوخه ثقات؛ حيث بلغ عددهم :اثنني وسبعني وثالث مئة

شيخ ،من جمموع قدره :واحدٌ وأربعون ومخس مئة (ٍ )541
(ٍ )372
شيخ؛ أي بنسبة [ ]%68٫76باملئة،
من صحاح احلديث؛ فهي نسبة طيبة تدل عىل حسن انتقائه لشيوخه ،وإمامته يف معرفة الرواة.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

شيوخ أيب داود  -الثقات  -مستقيم احلديث  -نقد مقارن  -حترير مرتبة الشيخ.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

F
إن احلمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،ومن سيئات أعاملنا ،من

هيده اهلل فال مضل له ،ومن ُيضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
ﭽ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﭼ

[سورة األحزاب.]71-70 :

أما بعـد :فلام كان اإلسناد قسيم الـمتن يف متييز صحيح احلديث من سقيمه؛ ُعني العلامء بأحوال

قائم برأسه ،وصار علم اجلرح والتعديل أص ً
علم مستق ً
ال يف معرفة املقبول
ال ً
الرواة؛ فصار عـلم الرجال ً
من املردود؛ فصنفوا يف دقائق حياة الرواة الكثري من املؤلفات التي تُبني مدى قدرهتم عىل التحمل واألداء؛
فكانت املشيخات من مجلة ما كُتب يف هذا الشأن؛ فجم َع ْت تراجم شيوخ أحد األئمة ،وربام تناو َل ْت نقد
جرحا وتعديالً ،وبعض مرويات صاحب املشيخة عنه.
املرتجم ً
َ

ِ
تاين)؛
اين( :تسمية شيوخ أيب داود ِّ
عيل ا َ
السج ْس ّ
جل ّي ّ
ويدخل يف هذا الباب ،كتاب احلافظ ال َغ ّساين ،أيب ٍّ

َدركًا) ،وعىل املستدرك (ذيالً)؛ فكانت هي
حققه الدكتور /زياد حممد منصور ،ثم وضع عليه (مست َ
األصول الثالثة( )1هلذا البحث.

فهو حماولة استقراء ملراتب شيوخه ،واخلطوة األوىل يف هذا الصدد ؛ فخصصته للثقات فقط؛

وسميته«[ :الثقات من شيوخ أيب داود»؛ دراسة إحصائية نقدية].

أمهية املوضوع:
 1ـ مجع أسامء الثقات من شيوخ أيب داود عىل صعيد واحد.
 2ـ دراسة إحصائية نقد ّية ينبني عليها بيان نسبة الثقات إىل جمموع شيوخه.
 3ـ إبراز دقة أيب داود يف انتقاء شيوخه ،وبراعته يف حسن اختيارهم لعقد مشيخته.
((( سيأيت بيان القول فيها يف التمهيد  ،املطلب األول« :مصادر أصل مادة البحث».
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 4ـ أن األصول الثالثة املنوه عنها آن ًفا هلذا البحث ،مل تشتـرط حترير مراتب شيوخ أيب داود؛ لذا مل

ُي َرر فيها توثيق عدد كبري منهم(.)1

هذا ،وقد رست يف مجع مادة البحث وإخراجه َو ْفق اخلطة ،واملنهج التاليني:

أوالً :خطة البحث.
قسمت البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،وموضوع البحث ،ثم خامتة ،تليها قائمة املصادر ،ثم فهرس

املوضوعات؛ وفيام ييل تفصيل ذلك:
املقـدمـة؛ وتشتمل عىل:

1-1بيان أمهية املوضوع.
2-2رسد خطة البحث.
3-3املنهج املتبع.
التمهـــيد؛ ويشتمل عىل مبحثني:
ِ
تاين.
املبحث األول ـ تعريف موجز بأيب داود ِّ
السج ْس ّ
املبحث الثاين ـ حتليل مادة البحث؛ وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مصادر أصل مادة البحث.
املطلب الثاين :حترير عدد شيوخ أيب داود.
املطلب الثالث :عدد شيوخه الثقات ،ومدى وجودهم يف (التقريب).
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((( أمثلته هي موضوع حوايش البحث ؛ وسيأيت إحصائية لذلك يف املبحث  ، 2املطلب  3من التمهيد.

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

مـوضــوع البحث« :الثقــات من شــيوخ أبــي داود».
اخلــامتة :وفيها ذكر أهم النتائج املستفادة من هذا العمل.
قائمة املصادر.
فهــرس املوضوعات.

ثان ًيا :املنهج املتبع.

يف ترتيب مادة البحث ،وتوثيق الشيوخ ،وعرض لبعض املصطلحات ،وفيه ستة مطالب:

المطلب األول :بين صلب البحث وحاشيته:
جعلت صلب البحث لرسد ما يميز أسامء شيوخ أيب داود ،مع ذكر رقم ترمجة ٍّ
كل منهم؛ وذلك
ُ

ّ
املستل منه اسم الشيخ.
حسب ورودها يف األصل

أما حوايش البحث ،فقد ُخ ِّص َصت عامتها لتحرير مرتبة توثيق الشيوخ الذين شملهم رشط هذا

البحث يف عرض أقوال النقاد املؤثرة يف مرتبة الشيخ.

المطلب الثاين :ترتيب أسماء الشيوخ واألرقام والرموز المثبتة عقبها:
رتبت أسامءهم عىل حروف املعجم؛ وأعقبت االسم برقم ترمجته يف أحد األصول الثالثة هلذا
ُ

اين( ،)1و(املستدرك عليه)« :كج»(،)2
البحث ،مع الرتميز لألخريين فقط؛ وهي([ :شيوخ أيب داود) َ
للج ّي ّ

و(الذيل عىل املستدرك)« :لك» ]

(. )3

((( مثل :إبراهيم بن احلسن املِ ِّص ْي ّيص [.]41

الدورقي [477كج].
((( مثل :أمحد بن إبراهيم بن كثري
ّ

((( مثل :إبراهيم بن دينار [1/539لك] .أصل ترقيم الذيل من ( )1إىل ( )22؛ فأضفت لألول هذا...]539[ :وهكذا إىل [ ]560؛
وذلك ليتسلسل مع (املستدرك) املنتهي بـ [.]538
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المطلب الثالث :المنهج الم َّت َبع يف تحرير توثيق شيوخه:

اتفق أن عا ّمة الثقات من شيوخ أيب داود هم من رجال (تقريب التهذيب) للحافظ بن حجر ،سوى

أربعة ليسوا من رجاله()1؛ لذا سيكون قول احلافظ يف (تقريبه) هو املعتمد إليفائه بالغرض يف حال اتفاق
أقوال النقاد املعتربين يف الشيخ ،أو يف حال وجود اختالف يسري غري مؤثر ال حيط من ثقته .هذا وقد ي ِ
طلق
ُ
وحرصا عىل االختصار مل أذكر املرتبة عند كل اسم؛ بل اكتفيت
احلافظ عىل الراوي لفظ« :ثقة» أو فوقها،
ً

برسد األسامء بام يميزها عن بعضها حتت العنوان العام« :الثقات»؛ أما من طرأ عليه غمز غري ٍ
قادح ،أو

قادح يف حال دون حال ...فقد بينته يف موضعه.
ٌ

أما إن كان خمتل ًفا فيه ،فأعرض ألقوال النقاد سيام املعتربين منهم ،مستفيدً ا مما مجعه احلافظ يف

(هتذيبه) ،فض ً
ال عام تم التنبيه عليه مما فاته من أقوال النقاد؛ وذلك متهيدً ا للخلوص إىل حترير مرتبة الشيخ،
جلمع الثقات مادة هذا البحث.

وقد أستأنس بمقولة أيب داود يف بعض شيوخه« :لو مل أثق به ما رويت عنه»؛ كقرينة تعديل إذا

احتفت بقرائن تعتضد هبا ،متمش ًيا مع التوجه العام للحافظني :الذهبي ،وابن حجر يف تعديل شيوخ أيب
داود؛ وإن كانا مل ي َّط ِر َدا عىل قاعدة يف ذلك؛ فتارة ُيفيدان منها يف توثيق الشيخ ،وتارة يف جتويد حاله ،وربام

نزال به أو أحدمها إىل ما دون ذلك؛ وقليل هم شيوخه أولئك الذين ينزلون إىل مراتب متدنية من اجلرح؛
فلم يعتمد يف مشيخته ً
شيخا ال ُيعتضد به ،أو ال يصلح حديثه لالعتبار والشواهد؛ وتوضيح ذلك يف
املطلب التايل:

المطلب الرابع :مقولة أبي داود« :لو لم أثق به ما رويت عنه» وأثرها يف توثيق شيوخه:
ـوار بن سهل
البرصي( )2؛ وقـد ورد يف (الـتهذيبيـن) :أن أبا داود روى عنه يف
ّ
قـاهلا يف شـيخهَ :س ّ

«س ّوار» هذا
(مسند مالك)؛ فهو ليس من رجال (السنن)؛ وقد اعتمد احلافظان جمرد رواية أيب داود عن َ

((( سيأيت بيان أكثر يف التمهيد  ،املبحث الثاين  ،املطلب الثالث« :عدد الثقات(...التقريب)».
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اآلج ِّر ّي يف (سؤاالته له  ، 80/2رقم.)1189
((( نقله عنه تلميذه ُ

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
تاين ،ال ُيدرى من هو ،والظاهر أنه صدوق» .ونقل
حتسينًا حلاله؛ فقال الذهبي« :شيخ أليب داود ِّ
السج ْس ّ

أيضا(.)1
ابن حجر يف (هتذيبه) مـقولـة أيب داود املـذكورة فيه .وجزم يف (التقريب) بأنه «صدوق» ً

وقال الذهبي يف (امليزان) ،عن عبيد اهلل بن أيب الوزير« :ما عرفت أحدً ا روى عنه سوى أيب داود؛

وال بأس به» .بينام قال يف (الكاشف)« :ال أعرفه»(.)2

وقال يف (املغني)« :إسامعيل بن عمر ،شيخ أليب داود ،ال ُيدرى من هو ،والظاهر أن مثل هذا

صدوق»(.)3

األزدي ،بنا ًء عىل ما نص عليها يف ترمجته« :أن أبا داود ال يروي
وقد وثق ابن حجر داو َد بن أمية
ّ
()4
ِ
ري()5؛ وربام لالعتبار
إال عن ثقة» .مع أنه مل يذكر فيه نقدً ا ألحد  .وكذا مل ُيورد نقدً ا يف أيب الع ّباس الق َّل ْو ّ

نفسه وثقه؛ كام قال أبو داود يف احلسني بـن عيل بـن األسـود العـجيل« :ال ألتفت إىل حكاياته ،أراها
أوها ًما» .فقال احلافظ :هذا مما يدل عىل أنه مل يرو عنه»،فإنه ال يروي إال عن ثقة عنده»(.)6

الفايس؛ فقال« :إسحاق
بل أول من ربط التوثيق بأيب داود ،فاستعمل لفظ« :عنده» ،هو :اب ُن القطان
ّ

بن إسامعيل ،من شيوخ أيب داود ،وأبو داود ال يروي إال عن ثقة عنده فاعلمه»(.)7

فهي قاعدة ليست مطردة حتى عند أيب داود نفسه؛ فقد يغمز الشيخ ويروي عنه؛ فهو مل يلتفت

إىل أوها ٍم من حكايات العجيل ـ اآلنف الذكر ـ ،لكنه انتقى من مروياته عرشة أحاديث يف (السنن،
()8
ِ ِ
يني»
والـمـراسيل)  .وهـو الذي قال« :إين ألخاف اهلل يف الرواية عن ُش َع ْيب بن أ ّي َ
الص ْيف ّ
وب َّ
((( انظر :هتذيب الكامل .237/12وامليزان .245/2والتهذيب .268/4والتقريب.259
((( انظر :امليزان  .24/3والكاشف.688/1
((( انظر :املغني .85/1

((( انظر التهذيب  .180/3والتقريب .128

((( انظر التهذيب  .146/12والتقريب .654
((( انظر التهذيب .343/2

((( انظر :الوهم واإلهيام  ،له ( ، 466/3النص.)1227

((( ( 7يف «د»)  ،و( 3يف «مد») ؛ قاله الدكتور /زياد منصور يف حتقيقه (شيوخ أيب داود ،رقم.)105
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أيضا .وقال يف هشام بن عبد امللك بن ِع ْمران [« :]441شيخ
[480كج]؛ وقد روى عنه يف (السنن)(ً )1

ُمغ َّفل» .وقال مرة« :شيخ ضعيف» .وروى عنه يف (السنن)( )2كذلك.

وهناك مجلة من النمـاذج «لغري الثقات من شيوخه» ـ حملها بحث مستقل ـ ،تدل عىل أن مقولته

هذه .قاعدة جمملة ،حتمل الصبغة األغلبية ال التفصيلية عنده ،فعند غريه من باب أوىل؛ فمجرد رواية أيب
شعارا ُم َّط ِر ًدا لدى النقاد يف توثيق شيوخ أيب داود؛ وحاشية هذا البحث مليئة بأمثلة ليست
داود مل تكن
ً
قليلة لشيوخٍ له ثقات ،بان من خالهلا أن رواية أيب داود عنهم مل تشفع يف توثيقهم عند احلافظ بن حجر،

وربام عند غريه ،مع أن األظهر من حاهلم التوثيق.

فخالصة القول :أنني قد أعترب رواية أيب داود عن الشيخ قرينة توثيق؛ وذلك إن مل أجد فيه

واحتف بقرينة أو أكثر؛ كأن يرد توثيق آلخر؛ مثل :البزار( ،)3أو قول ابن حبان« :مستقيم
مؤثرا،
َّ
ً
جرحا ً

()5
عزز احلكم بتوثيق
بقي
احلديث( ،)4أو ُي َّ
ّ
الذهبي  ،وقد ُيضم إىل ذلك قرائن أخرى؛ كاالستئناس برواية ّ
بن َم ْ َلد عن الرجل؛ فـقـد استفاض عندهم أنه «ال يروي إال عن ثقة»( ....)6ونحو ذلك(.)7

اآلج ِّر ّي.292/2
((( انظر :السنن ،602/3األيامن والنذور  ،ح  .3304وسؤاالت ُ
((( انظر :شعيب  ،وهشام ؛ يف هذا البحث.
((( انظر التعليق عىل :حييى بن خلف ِ
البرصيُ :
اري [.]460
الباه ّيل
اجلو َب ّ
ّ

اري [.]236
الس ّي ّ
((( انظر التعليق عىل :عبد اهلل بن عامر بن ُزرارة [ .]185وعمر بن يزيد َّ

((( انظر التعليق عىل :سعيد بن عبد َ
َرابييس [.]153
اجل ّبار بن يزيد الك ّ
بقي« :كل من رويت عنه فهو ثقة» .ونقل ُم ْغ َلطاي (إكامله ،ت :سعيد بن عمرو بن سعيد)،
((( نقل
ّ
الزركيش (النكت  ، )372/3قول ّ
قول ابن عبد الرب :ورشط بقي «أالّ يروي إالّ عن ثقة عنده» .وك ُثر عند احلافظ يف [(هتذيبه)؛ كرتمجة( :أمحد بن جواس ،وأمحد بن
الض ِّب ّي) عن
ريي  ،وأيوب بن حممد بن أيوب)] .ونقل يف (اللسان ،ت :إبراهيم بن إسحاق َّ
سعد بن احلكم  ،وعصمة بن الفضل الن َُّم ّ
بقي ؛ فهو ثقة عنده» .وذكره السخاوي (فتح املغيث316/1فيمن تقبل روايته ومن تُرد)« :من كان ال يروي إال
مسلمة« :روى عنه ّ
عن ثقة إال يف النادر».

262

((( انظر التعليق عىل :عبد اهلل بن عامر [ .]185وعبد اهلل بن عمرُ :م ْشكُدانَة [ .]182و َم ُ َّمدُ ب ُن ُقدا َم َة بن إسامعيل [509كج] .و َم ُ َّمد ب ُن
ِع ْم َ
األنصاري [527كج].
ران
ُّ

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

أيضا ،ما تم استدراكه مما فات احلافظ يف (هتذيبه)( )1من أقـوال قـد تؤثر يف تغيري احلكم
و ُيضاف ً

عىل الشيخ ،وتساعد يف بيان مرتبته(.)2

يحسن التنبيه عليها:
نقدية ُ
المطلب الخامس :مصطلحات َّ
 - 1مفهوم قوهلم« :شيخ»( :ال جرح وال تعديل)

الذهبي :قوله هذا «ليس هو عبارة جرح،
قال أبو حاتم :العباس بن الفضل العدين «شيخ» .قال
ّ

وما هي عبارة توثيق»(.)3

 - 2مفهوم قوهلم« :صالح»( :صالحه يف دينه)
إذا قالوا« :صالح» ،أو «شيخ صالح» دون إضافة «احلديث» إليه ،فإنام أردوا «صالحيته يف دينه،...

أما حيث ُأريد الصالحية يف احلديث فيقيدوهنا»(.)4

 - 3مفهوم قوهلم« :صدوق»( :وصف مبالغة)
«وصف بالصدق عىل طريق املبالغة ،ال حمله الصدق».
السخاوي:
قال
ٌ
ّ
السيوطي:
أيضا« :هي متحفظة عن كامل رتبة التوثيق ،ومرتفعة عن رتب التجريح» .وقال
وقال ً
ّ

«مبالغة يف الصدق ،بخالف حمله الصدق ،فإنه دال عىل أن صاحبها حمله ومرتبته مطلق الصدق»(.)5
 - 4مفهوم قوهلم« :مستقيم احلديث»( :بمنزلة الثقة)

س [ .]224وعبد السالم بن ُم َط ِّهر [ .]216و َم ُ َّمد بن عبد اجل ّبارَ :سنْدُ وال [ .]350ويزيد
((( انظر التعليق عىل :عبد األعىل بن محاد الن َّْر ّ ِ
قي [.]467
بن ُم َ َّمد بن عبد الصمد الدِّ َم ْش ّ
((( انظر التعليق عىلَ :
احلكَم بن موسى [ُ .]117
وشـجاع بن ْم َ َلد [ .]165وعمـرو بن عثامن بن سعيد [ .]239و َم ُ َّمد بن إسحاق بن
النسابة [487كج].
حل ّر
ب ب ُن عبد اهلل بن ُم ْص َعب ُّ
ُم َ َّمد [ُ .]297
العامري [ .]309و ُم ْص َع ُ
ّ
الز َب ْيي ّ
وم َ َّمد بن احلسني بن ا ُ
((( امليزان .385/2وانظر التعليق عىل :عبد الرمحن بن َم ُ َّمد بن َس ّالم [.]209

((( فتح املغيث»203/1املنكر» .وانظر التعليق عىل :أمحد بن عبد اهلل بن عيل ا َملن ُْج ّ
ويف [.]9
((( فتح املغيث .367 ، 364/1وتدريب الراوي.345/1
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هو حكم سرب واستقراء؛ بمعنى أن قائله تتبع حديث الراوي وفتشه ،فوجده منضب ًطا مواف ًقا

ألحاديث الثقات؛ فحاله حال من وافقهم من الثقات.

مي توثيق ابن ِح ّبان إىل درجات؛ فقال :األُوىل :أن ُيرصح به؛ كأن يقول:
قـسم العالّمـة املع ِّل ّ
بل َّ

«كان متقنًا» ،أو «مستقيم احلديث» ،أو نحو ذلك .وهذه ال تقل عن توثيق غريه من األئمة ،بل لعلها أثبت
ٌ
تفصيل دقيق يدل عىل معرفة املؤلف ،ومتكنه
األلباين املع ِّل ِمي؛ فقال :هذا
من توثيق كثري منهم .وقد أيد
ُّ
خريا (.)1
من علم اجلرح والتعديل ،وهو مامل أره لغريه ،فجزاه اهلل ً
وشواهد هذا كثرية؛ منها ما هو منثور يف ثنايا هذا البحث ،ومنها ما هو ُملتَقط من خارجه:
أما ما هو ُملتَقط من خارج هذا البحث :فهو ـ عىل سبيل املثال ـ ثالثة شواهد :أوهلا :قول ابن حبان

يف سفيان بن مسكني« :تفقدت حديثه ،عىل أن أرى فيه شي ًئا ُيغرب ،فلم أره إال مستقيم احلديث»(.)2

الكويف« :كان ثقة مستقيم احلديث»( .)3وثالثها :قول
َّرصي
وثانيها :قول أيب حاتم يف معاوية بن َس َل َمة الن
ّ
ّ
الكويف« :اعتربت من رواياته أحاديث كثرية فوجدهتا مستقيمة تدل عىل
اخلطيب يف عبد اهلل بن َخ ْيان
ّ

ثقته»(.)4

وأما ما نُثِر يف ثنايا هذا البحث :فهو ـ عىل سبيل احلرص ـ أربعة عرش ( )14شاهدً ا؛ أوهلا :قاله ابن

عيل بن راشد []91؛
عدي يف إبراهيم بن العالء بن َّ
الض ّحاك [ .]53وثانيها :قاله ابن حبان يف احلسن بن ّ
َّميمي
وقد سرب أحاديثه ابن
عدي ً
ّ
أيضا .وثالثها :قاله أبو حاتم يف سليامن بن عبد الرمحن بن عيسى الت ّ
[ .]145أما بقية األحد عرش :فقد قاله فيهم ابن حبان(.)5

((( انظر( :التنكيل  450/1ـ  ، 451مع التعليق) ؛ يف آخر ترمجة حممد بن حبان [رقم .]200
((( الثقات .289/8

((( اجلرح والتعديل .384/8
((( تاريخ بغداد .450/9
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((( احلسن بن حييى بن هشام [ .]100وسـليامن بـن عبد الرمحن بن عيسى [ .]145وعبد الرمحن ابن مقاتل [ .]208وعبد اهلل بن َ
اجل ّراح
وعيل بن احلسني بن م َطر [ .]254وعمر بن اخلَ ّطاب [ .]232وعمر
[ .]188وعبد اهلل بن عامر [ .]185و َع ْبدة بن سليامن [ّ .]229
ِ
وم َ َّمد بن س َم َعة [.]331
وم َ َّمد بن احلسن بن ت َْسنِيم [ُ .]312
اري [ُ .]236
الس ّي ّ
بن يزيد َّ

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

المطلب السادس :الرموز والمصطلحات المستعملة:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الرمز
4
بـخ
ت
تـم
حـم
خ
د
س
الستة
يس
صد
عس
ع
ق

16
17

كـد
كـن

15

18
19
20
21
22
23

كـج

لـك
ل
م
مـد
مـق
هـد

البيـــــــــان
.السنن األربعة :د ،ت ،س ،ق
.األدب املفرد ،للبخاري
الرتمذي
للرتمذي = (سنن
).كتاب (اجلامع الصحيح)؛
ّ
ّ
للرتمذي
.الشامئل؛
ّ
.مسند اإلمام أمحد
.كتاب (اجلامع الصحيح)؛ للبخاري
ِ
ِ
تاين
تاين)؛ أليب داود ِّ
.كتاب (سنن أيب داود ِّ
السج ْس ّ
السج ْس ّ
للنسائي
النسائي)؛
.كتاب (سنن
ّ
ّ
.األئمة الستة ،وكتبهم الستة :خ ،م ،د ،ت ،س ،ق
للنسائي
.عمل اليوم والليلة؛
ّ
.فضائل األنصار؛ أليب داود
للنسائي
عيل؛
ّ
.مسند ّ
.اجلامعة (هم الستة يف كتبهم الستة) :خ ،م ،د ،ت ،س ،ق
.كتاب (سنن ابن ماجه)؛ البن ماجه القزويني
املستدرك)؛ د/زياد منصور ،عىل (تسمية شيوخ أيب داود)؛(
.للجياين
ِ
تاين
.مسند مالك؛ أليب داود ِّ
السج ْس ّ
للنسائي
.مسند مالك؛
ّ
الذيل عىل املستدرك]؛ د/زياد منصور عىل (شيوخ أيب[
.داود) للجياين
.مسائل أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل
.كتاب (صحيح مسلم)؛ ملسلم بن احلجاج
.املراسيل ،أليب داود
.مقدمة صحيح مسلم
.كتاب الزهد ،أليب داود
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

a
املبحث األول:

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ)
ملحة موجزة عن اإلمام أيب داود ِّ
السج ْس ّ
ذاع صيت أيب داود ،وكثر مرتمجوه ،حتى ترمجه املسلم وغريه( ،)1فتكرار املنشور من غري جدوى
ٍ
يف مفهوم البحث العلمي غري ٍ
ملشيخة كهذه
جمد ،وبذل املبذول غري مقبول؛ وباملقابل ،فإن دراسة نقدية

أيضا؛ فهي أمور ال تُعفي من التعريف هبذا ال َع َلم املشهور؛ لكن بإجياز:
دون التنويه بصاحبها غري مقبول ً
فهو :اإلمام احلافظ ،أبو داودُ ،سليامن بن األَ ْش َعث بن إسحاق بن بشري األَ ْز ِد ُّي ،أحد املبكرين يف

طلب العلم ،وكان شغو ًفا بلقاء الشيوخ ،فسمع من علامء بلده يف مقتبل صباه ،ومن علامء إقليم خراسان،

ثم ارحتل يف الطلب ،فجاب أرجاء متباعدة من أرض اإلسالم ،حتى طالت رحلته ختوم الروم؛ فاتسع
عقد مشيخته ،حتى انتظم [ ]541شيخ ؛ فيام سيأيت بيانه يف املبحث الثاين من هذا التمهيد.

هذه مرحلة األخذ والطلب ،أما مرحلة األداء والعطاء ،فقد بناها أبو داود عىل أساس ثقايف واسع،

متمثل بمشاهري من علامء عرصه ممن قدموا إليه ،وتتلمذوا عىل يديه ،وأفادوا منه ،ونرشوا علمه يف

بلداهنم؛ إضافة إىل تنوع مؤلفاته يف خمتلف الفنون؛ يف القرآن وعلومه ،واحلديث وعلله ،ومعرفة الرجال،

والفقه ،والزهد...؛ ثم َّتوج ذلك كله بأن كان من نُجباء أصحاب اإلمام أمحد؛ إذ الزم جملسه مدة ،وسأله
عن ِدقاق املسائل يف الفروع واألصول ،وتأثر به عقيدة وسلوكًا.

((( فرتمجه بعض املسلمني يف كتب عامة ؛ مثل( :تاريخ بغداد .55/9وهتذيب الكامل .355/11والسيـر  .)203/13وعند غري املسلمني
ـ ذكر «سزكني» يف (تاريخ الرتاث )291/1/1عد ًدا منهم ؛ مثل ـ« :فستنفلد  ،وجولد تسيهر» .كام ترمجه «د .زياد حممد منصور»
 ،يف (مقدمة حتقيقه لسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد  76ـ  )100؛ وأضاف مجلة طيبة ممن أفرده مستق ً
ال  ،من املسلمني وغريهم....
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املبحث الثاين :حتليل مادة البحث
مصادر أصل مادة البحث ـ حترير عدد شيوخه ـ شيوخه الثقات
ففيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :مصادر أصل مادة البحث:
مجعت أسامء شيوخ أيب داود يف هذا البحث من ثالثة مصادر؛ وهي:
ُ
ِ
عيل احلسني بن حممد بن أمحد
 1ـ (تسمية شيوخ أيب داود ِّ
اين :أيب ّ
تاين)؛ للحافظ ال َغ ّس ّ
السج ْس ّ

اين (ت498هـ) .وعليه :حاشية ابن الدَّ َّباغ أيب الوليد يوسف بن عبد العزيز (ت546هـ)؛ وحاشية
اجلَ ّي ّ
أيضا .حققه :د/زياد حممد منصور(.)1
غريه ً

 2ـ (املستدرك عىل تسمية شيوخ أيب داود) .استدركه :د/زياد حممد منصور» عىل كتاب الغساين

ٌ
اآلنف الذكر؛ مجع فيه (ً )64
(بحث ُمَكَّم).
شيخا.

أيضا؛ مجع
 3ـ (الذيل عىل املستدرك عىل تسمية شيوخ أيب داود) .ذ َّيله عليه :د/زياد حممد منصور» ً

ٌ
فيه (ً )22
(بحث ُمَكَّم).
شيخا.

املطلب الثاين :حترير عدد شيوخ أيب داود يف مصادر البحث الثالثة؛ وذلك
[من جممل ( )560ترمجة إىل ( )541شيخ]:

ٍ
حواش عليه  64 +يف (املستدرك
وتفصيل املجمل 474 :يف (شيوخ أيب داود)؛ للجياين وغريه ممن له

عليه)  )2()22( +من (الذيل عىل املستدرك) =  560ترمجة.

((( ط1425(1هـ2004/م) بمكتبة العلوم ِ
واحلكَم باملدينة .تم اعتامدها لشموهلا ودقتها عىل غريها.
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ها يف مشيخته.
((( جممل تراجم (الذيل) ( )33ترمجة  ،حذفت ( )11ترمجة ابتدا ًء ؛ لذكرها تو ً ُّ

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

أما نزوهلم إىل (ٍ )541
اين ينبغي حذفها؛ منها :ثنتا عرشة ترمجة
شيخ ،فلوجود تراجم يف كتاب اجل ّي ّ

جل ّياين)()3؛ فيصري عدد
وست تراجم فيه ليسوا من شيوخه(،)2
تكررت مرتني()1؛
ُ
ٌ
وسابع يف (املستدرك عىل ا ً
ما جيب حذفه)19( :ترمجة؛ فيكون جمموع ما انتهى إلينا من شيوخهٍ ]541[ = )19 - 560( :
شيخ.

املطلب الثالث :عدد شيوخه الثقات ومدى وجودهم يف (التقريب):
،

شخصا؛ ُيذف واحدٌ منهم؛ ألنه ليس ً
شيخا له( ،)4وأحد
عدد مرسد األسامء يف البحث []385
ً

املعني هبذه
مكررا()5؛ فيصفوا عدد الثقات من شيوخ أيب داود [ ]373شـيـخ؛ وهـو الـعـدد
عرش ()11
ّ
ً
الـدراسـة؛ عىل أن مجيع هـؤالء الـشيـوخ هم من رجال (تقريب التهذيب) للحافظ بن حجر ،سوى

وخامسا هو من رجاله لكنه أغفل مرتبته فيه()7؛ فيبقى [ ]368شيخ أطلق
أربعة ليسوا من رجاله(،)6
ً
احلافظ فيهم أحكامه يف (التقريب)؛ فهم هبذا االعتبار ينقسمون إىل قسمني :األولَ :م ْن وثقهم؛ وهم

األكثر؛ منهم متفق عليهم ،وعامة بقيتهم ال خالف مؤثر فيهم ،وعامة النقاد عىل توثيقهم؛ وهم الذين

اقتُرص عىل رسد أسامئهم يف هذا البحث .والقسم الثاينَ :م ْن نزل هبم احلافظ عن رتبة التوثيق؛ بني وصف:

علم أنه مل ينزل بواحد منهم إىل رتبة متدنية ال ُيعتضد هبا،
«ال بأس به» ،و»صدوق» ،و»مقبول»...إلخ؛ ً
اآلنفي الذكر) هم موضوع حاشية
أو ال تصلح لالعتبار والشواهد؛ ورجال هذا القسم (مع اخلمسة
ّ

للجياين،235[ ،]453 ،166[ ،]149 ،148[ ،]473 ،67[ ،]298 ،35[ ،]116 ،18[ ،]14 ،12[ :
((( انظر( :شيوخ أيب داود)
ّ
 ]413 ،412[ ،]387 ،303[ ،]295 ،294[ ،]411 ،258[ ،]309هؤالء ثقات يف هذا البحث .والثاين عرش (صدوق)،323[ :
.]401
وأربع
أيضا بتفرعها إىل [أ  ،ب] ؛ منها 316[ :مكرر /355ب] فقد حل حملها الرقم [/355أ] ؛
علم أن هناك ثمة تراجم أخرى مكررة ً
ٌ
ً
مثلها يف احلاشية التالية فلم يتم حذفها:
((( وهي :يف (شيوخ أيب داود) للج ّي ّاين ]450 ،361 ،353 ،345 ،247 ،87[ :لكن يوجد أربعة غريها  ،فلم ُتذف ؛ حللول بعضها حمل
بعض/79[ :أ  ،حمل /79ب] /95[ ،ب  ،حمل /95أ] /184[ ،ب  ،حمل /184أ] /282[ ،أ  ،حمل /282ب].
((( صاحب الرتمجة [ .]484استُدرك حلكايته عنه حكاية وحيدة يف (السنن ؛ عقب ح.)1302

((( يف البحث ثالثة/95[ :أ ،ب] ،و[/184أ ،ب] ،و[/282أ] .األوالن حل «أ» حمل «ب» فيهام ،فاملعترب بالعدّ األخري فقط ؛ ألنه مل يرد
يف البحث ما حيل حمله( .الحظ احلاشية قبل السابقة).
((( انظرها يف حاشية التعليق عىل تكرار الثنتي عرشة ترمجة املكررة يف املطلب السابق.
((( إِ ْس َم ِع ُيل ب ُن َم ُ َّمد[16/554لك] ،وا ُمل َز ُّين[4/542لك] ،وعَبدُ اللَِّ ب ُن َاأل ْص َبغ[ ،]517و ُمقاتِل[.]422
((( هو :داود بن معاذ العت ِ
َك ّي [.]128
َ

269

البحث ،والذين تم عرض أقوال النقاد فيهم واالرتقاء هبم إىل التوثيق؛ وهذا جدول يبني إحصائية دقيقة

لـ [ ]373شيخ:

عدد من مل يوثقهم احلافظ 1+117 :سكت عنه
ُيضاف  4من خارج (التقريب) = []123شيخ

عدد من وثقهم احلافظ
]250شيخ[
جياين

مستدرك
)كج(

ذيل (لك(

مج

جياين

مستدرك
)كج(

ذيل (لك(

231

14

5

250

105

10

3

خارج
التقريب

2جياين
1كج =5
2لك

مج
123

ُيل
جمموع ك ّ
373

الثقات من شيوخ أيب داود
[وعددهم )373( :شيخ]

ِ ِ
الز َب ْي ّي
يص [ .]41وإبراهيم بن محزة بن ُم َ َّمد ابن محزة ُّ
إبراهيم بن احلسن بن اهل َ ْيثم اخلَ ْث َعم ّي امل ِّص ْي ّ
()1
ِ
ِ
يم ب ُن ِد ٍ
البغداد ُّي الت َّّمر،
ينار
بي
ّ
البغدادي [ .]40وإِ ْب َراه ُ
املدين [ .]42وإبراهيم بن خالد بن أيب اليامن ال َك ْل ّ
ّ

البغداديَ :س َبالن [ .]45و إبراهيم بن سعيد بن عبد العزيز
الكرخي(1/539[ )2لك] .وإبراهيم بن زياد
ّ
ّ

((( قـال ابـن حـجـر« :صـدوق» .وهـو قول أيب حـاتـم ؛ وزاد« :هـو وإبـراهيم بن املنذر متقاربان  ،ومل تكن هلام تلك املعرفة باحلديث».
بينام زاد ابن سعد« :ثقة» .وقال النسائي« :ليس به بأس» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) ؛ وروى عنه( :خ د) .انتهى من (التهذيب).
وقد وثقه :ابن معني  ،ومس َلمة بن ِ
الذهبي« :أحد األئمة األثبات باملدينة».
قاسم .وقال
ّ
َ ْ
أما قول أيب حاتم« :صدوق»  ،ف ُيحمل عىل املبالغة يف الصدق  ،أو عىل تفرده بذلك.
خاوي َ
قول
الس
ّ
عتض بقول ابن معني« :ما باملدينة أحد إال ذاك الفتى» .وبنقل َّ
فم َ َ
وأما مجعه له مع ابن املنذر وتقليله معرفتهام باحلديث ؛ ُ
احلزامي« :كان له علم باحلديث  ،ومروءة وقدر» .فيحمل مراد أيب حاتم عىل أهنام مل يبلغا رتبة
الزبري بن َبكّار  ،يف إبراهيم بن املنذر
ّ
الثقات األثبات ؛ فتأتلف األقوال ؛ ويكون األليق به التوثيق ؛ واهلل أعلم.
(انظر :طبقات ابن سعد  .441/5وسؤاالت ابن حمرز البن معني  .100/1واجلرح  .95/2والثقات  .72/8وهتذيب الكامل .76/2
والسري  .60/11وإكامل ُم ْغ َلطاي  .198/1والتهذيب  .116/1والتقريب  .87والتحفة اللطيفة .)112/1
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((( قال ُم ْغ َلطاي ـ وعنه ابن حجر ـ« :ذكر ابن َخ ْل ُفون أن أبا داود روى عنه».
(انظر :إكامل ُم ْغ َلطاي .203/1والتهذيب  .119/1والتقريب.)89

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
الضحاك َّ ِ
يص :ـ ابن ـ ِز ْبريق( .]53[ )1وإبراهيم
اجلوهري [ .]55وإبراهيم بن العالء بن َّ ّ
ّ
الزبِيد ّي احل ْم ّ
()2
بن الفضل بن أيب ُسويد َّ
الذ ِارع
الدمشقي
ري
ّ
البرصي [ .]54وإبراهيم بن مروان بن حممد الطا َط ّ
ّ
ِ
خـازم
الضير ـ ُم َ َّمـد بن
الكـويف( .]49[ )4وإبـراهيم بن ُم َ َّمد
[ ،)3(]51وإبـراهيم بن ـ أيب ُمعاوية َّ
ّ
ِ
ص «لـه
البرصي ،قاضيها [ .]46وإبراهيم ابن َم ْهدي
التيمي،
بن عبد اهلل بن عبيد اهلل
ّ
ّ
ّ
البغدادي امل ِّص ْي ِّ ّ
()5
ازي :الفراء ،والصغـري [ .]47وإبـراهيم
الر ّ
َّميمي ّ
غرائـب» [ .]52وإبـراهيم ابن موسى بن يزيد الت ّ

احلميص فرتكه  ،عىل أنه من عمل
عدي ؛ ونبهه َم ُ َّمد بن عوف
((( قال احلافظ بن حجر« :مستقيم احلديث إال يف حديث واحد» .قاله ابن
ّ
ّ
وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .اهـ .وفاته
ابنه حممد .وزاد يف (التهذيب) :عن أيب حاتم« :صـدوق» .وعن أيب داود« :ليس بيشء».
َ
اين  ،وأيب داود ؛ وزاد« :كتبت عنه» (السنن :ح .) 4032، 2329أما «ليس بيشء»  ،فقد تعني قلة حديثه ؛
توثيقَ :م ْس َلمة  ،وال َغ ّس ّ
و ُيعتمد واحلالة هذه قوله الذي وافق فيه من وثقه من العلامء ؛ فالرجل ثقة  ،فال يؤخذ بجريرة ابنه يف حديث واحد قد ُن ِّبه عليه فرجع
؛ واهلل أعلم.
اآلج ِّر ّي  .239 ، 229/2واجلرح  .121/2والثقات  .71/8والكاشف  .220/1وإكامل ُم ْغ َلطاي  .263/1والتهذيب
(انظر :سؤاالت ُ
 .148/1والتقريب .)92
رض...سمعت حييى بن معني ذكره  ،فقالُ :يقال :إنه كثري
((( قال احلافظ بن حجر « :مقبول» .وقال قال أبو حاتم« :من ثقات املسلمني
ً
قيمها» .اهـ .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .وقال الذهبي« :صدوق» .وقال مرة« :ثقة» ؛ وهو األظهر ؛ أما قول ابن
التصحيف ال ُي ُ
معني ،فقد جتاوزه أبو حاتم ؛ ربام ألنه مل ُيسنده إىل قائله  ،إضافة إىل أنه ساقه بصيغة التمريض ؛ واهلل أعلم.
(انظر :اجلرح  .122/2والثقات  .69/8وامليزان .53/1واملغني  .22/1وإكامل ُم ْغ َلطاي .267/1واللسان .90/1والتقريب .92وقد
ُأغفل من التهذيبني).
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واعتمده احلافظ ؛ بينام وثقه يف (التلخيص  )93/3؛ يف سند حديث رواه عنه (مد :وصايا ،ح )317؛ فقال:
أيضا ؛ فهو االختيار األظهر ؛ واهلل أعلم.
«رجاله ثقات» .وروى عنه (د) ،والرازيان .ووثقه الذهبي ً
(وانظر :اجلرح  .140/2والكاشف .225/1والتهذيب .164/1والتقريب.)94

((( قال ابن حجر« :صدوق  ،ضعفه األزدي بال حجة» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)
وبقي .قال أبو زرعة« :ال بأس به صدوق
ّ
اين  ،وابن القطان  ،وغريهم .وذكر تضعيف
صاحب سنة» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .ووثقه :أبو الطاهر املدين  ،و َم ْس َل َمة  ،وال َغ ّس ّ
األزدي له .اهـ .و ُيضاف :توثيق الذهبي ،وابن خلفون له .وهو توثيق األكثر ،واالختيار األظهر .إضافة إىل أن
ابن قانع  ،وتليني
ّ
لـفـظ« :ال بأس بـه» صـفـة تـوثـيـق ـ عـىل رأي (الـرفـع والـتكـمـيل )222ـ .أمـا تضعيفه  ،فـرده احلـافـظ  ،فـض ً
ال عن أن
الطعن يف ابـن قـانـع واألزدي مشهور.
(انظر :اجلرح  .130/2والثقات  .76/8وشيوخ أيب داود للغساين  .59/2والكاشف  .221/1وإكامل ُم ْغ َلطاي  .273/1والتقريب
.)93

((( قـال احلافظ بن حجر« :مقبول» .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د حم)  ،وأبو حـاتم ؛ وقال« :ثقة» .وقال ابن معني« :كان ً
رجال
عيل بن ُم ْس ِهر أحاديث
قييل ،عن ابن معني« :جاء بمناكري» .وقال
ّ
ً
األزدي« :له عن ّ
مسلم .قيل :هو ثقة ؟ قال ما أراه يكذب» .وعن ال ُع ّ
ال ُيتابع عليها» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .وقـال عبد الباقي بن قانع« :ثقة» .اهـ.
وقال ال ُع َق ْي ّيل« :حدث بمناكري» .فظاهر ُمصلة أقواهلم :أنه ثقة له غرائب ؛ واهلل أعلم.
(انظر :ضعفاء ال ُع َقييل .68/1واجلرح .139/1وتاريخ بغداد .178/6وهتذيب الكامل .214/2وإكامل ُم ْغ َلطاي.297/1
والتهذيب .169/1والتقريب.)94
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جل
وزجاين [ .]56وأمحـد بن إبراهيم بن خالد ا َمل ْو ِص ِ ّل( .]27[ )1وأمحـدُ
الس ْع ّ
دي ا ُ
ابن يعقوب بن إسحاق َّ
ّ
ِ
البغداد ّي [477كج] .وأمحَـدُ ب ُن إِ
إبراهيم بن ِ
براهيم [512كج لعلـه :أمحد بن إبراهيم
قي
اب ُن
َ
كثري الدَّ ْو َر ُّ
َ

ري فـقيـه
قي 477كج] .وأمحـد بـن أبـي بكـر قاسـم بن احلـارث أبو ُم ْصـ َعب ُّ
الز ْه ّ
بن كثري الدَّ ْو َر ُّ
الس َل ِم ّي
املـديـنـة وقاضيها( .]2[ )2وأمحد بن َج َّواس
َفي [ .]24وأمحد بن حفص بن عبد اهلل ُّ
حلن ّ
الكويف ا َ
ّ
()3
َّسائي [ 18مكرر ُ 116حيد بن َم ْ َلد] .وأمحد بن
النَّ ْي
ّ
سابوري قاضيها [ .]17وأمحد بن زنجويه الن ّ
ِ
باطي [ .]13وأمحد بن
س ْيج = أمحد بن الص َّباح
ّ
الر ّ
الرازي الن َّْه َش ّل .وأمحد ابن سعيد بن إبراهيم ِّ
أيب ُ َ
ِ
س .وأمحد بن ِسنَان بن
مي [ = 12مكرر [ ]14أمحد بن سعيد الدّ ِار ّ
سعيد بن صخر الدّ ِار ّ
الس ْخ ّ
مي َّ َ
أسد ال َق ّطان [ .]7وأمحـد بـن َشبيب بن سعيد ا ِ
ـص ّي( .]20[ )4وأمحـد بـن أيب شـعيـب
حل َبط ّي الـ َب ْ
َ
ِ
الرازي
س ْيج
ّ
عبد اهلل بـن مسلم ا َ
اين [ .]8وأمحـد بـن صـالـح امل ْص ّي [ .]6وأمحـد ابن الص َّباح أيب ُ َ
حل ّر ّ

((( قال احلافظ« :صدوق» .وجـاء يف (هتذيبه) :قال ابن معني« :ليس بـه بأس» [عن عبد اهلل بن أمحد] ؛ وعن ابن ُ
اجلنيد  ،عنه« :ثقة
صدوق» .اهـ.
أيضا .ومل
جلنيد .ووثـقـه
الذهبي ؛ ونـقـل توثيق ابن معني له ً
ّ
ونـقـل اخلـطيـب عن ابن مـعيـن  ،أنه يعني «ثـقـة» .ويـؤيـده رواية ابن ا ُ
ُيذكَر بجرح ؛ فاألظهر أنه ثقة ؛ واهلل أعلم.
ِ
ِ
(انظر :سؤاالت ابن اجلُنيد  .301وسؤاالت ابن مْرز  .91/1وعلل أمحد  .603/2واجلرح  .39/2والثقات  .30/8والكفاية.60
والسري  .35/11والتهذيب .9/1والتقريب.)77
((( قال أبو حاتم  ،وأبو زرعة« :صدوق» .وزاد ابن حجر« :عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي» .روى عنه( :خ م د ت ق)  ،و َب ِق ّي بن ْ َ
م َلد.
ـغـمـز
ووثـقـه :وكـيـع الـقـاضـي  ،و َم ْس َل َمة ،
ـني« :يف املـوطـأ» .ومل ُي َ
والـبـاجي ؛ وزاد الـذهـبي« :حـجـة» ؛ وزاد الـدار ُقـ ْط ّ
ّ
سـوى أن أبـا خـيـثمـة هنى ابنه أمحد عن الكـتـابة عـنـه .فاستهجنه الذهبي ! وأجاب ابن حجر :باحتامل «دخوله يف القضاء ،أو
قادحا ،فض ً
ال عن كونه احتامل ؛ فتوثيقه أوجه.
جرحا ً
إكثاره من الفتوى بالرأي» .وليس هذا ً
(انظر :أخبار القضاة لوكيع .258/1واجلرح .43/2والثقات .21/8والتعديل  .333/1وهتذيب الكامل278/1مع التعليق.
وامليزان .84/1والتهذيب .20/1والتحفة اللطيفة.)211/1
النسائي« :صدوق ال بأس به» .وقال مرة« :ثقة» .وأمر مسلم
((( قال ابن حجر« :صدوق» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (خ د س) .قال
ّ
الذهبي« :إمام مشهور».
بالكتابة عنه .اهـ .قال ُم ْغ َلطاي :قال احلاكم« :هذا رسم مسلم يف الثقات» .وقال َم ْس َل َمة« :ثقة» .وزاد
ّ
فاألظهر توثيقه.
(انظر :هتذيب الكامل .294/1والسري .383/12وإكامل ُم ْغ َلطاي .36/1والتهذيب .24/1والتقريب.)172
عديَ « :قبِ َله أهل العراق ووثقوه» .وقال
((( قال احلافظ« :صدوق» .وكذا يف (التهذيب) عن أيب حاتم .بل يف (اجلرح)« :ثقة» .وقال ابن
ّ
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ريض» .فتعقبه احلافظ بأنه «ال ُيعتمد يف تضعيف الثقات» .وقال ابن خلفون« :ال بأس به» .روى عنه
األزدي« :منكر احلديث غري َم ّ
(خ) ؛ فالتوثيق به َأ ُل َيق.
(انظر :اجلرح .55/2والثقات .11/8وهتذيب الكامل .327/1والسري .653/10وإكامل ُم ْغ َلطاي .54/1والتهذيب.36/1
وهدَ ى الساري.)405
والتقريبُ .80

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
ويف ال َب
رصي( .]9[ )1وأمحد بن عبد اهلل بـن
ّ
الن َّْه َش ّل [ .]4وأمحـد بن عبـد اهلل بن عـيل بـن ُس َ
ـويـد ا َملن ُْج ّ

بوعي
ـاين :ابن أيب
ّ
الي ّ
احلـواري [ .]21وأمحـد بـن عبد اهلل بن يـونُـس َ ْ
َمـ ْيـمـون بـن الـعـباس ال َغـ َطـ َف ّ
ـشـقـي :ـ عـ ُّبـود ـ ابن َعـ ّبـود( .]10[ )2وأمحد بن عبدة بن موسى
[ .]5وأمحـد بن عـبـد الواحد الـدِّ َم
ّ
«رمي بالن َّْصب» [ .]25وأمحَـدُ ب ُن ُع َمر ِ
ِ
ُـوف،
بن
الض ِّب ّي،
َّ
حفص ابـن ْ
ّ
جلال َُّب الـك ِ ُّ
جـهـ ٍم ا َ
برصي ُ
الضـريـر املـقـرئ :الوكيعـي [491كج] .وأمحـد بـن َعمرو بن عبد اهلل بن السح املِ
رصي [ .]3وأمحـد
ّ
ّ
َّ ْ
ِ
األصبهاين [.]11
ري .وأمحـد بن ال ُفرات بن خالد
ـو ّ
ابن عمرو بن ُعبـيـدة = أبو العـ ّباس الق َّل ْ
ّ

وأمحـد بـن ُمَمد بن إبراهيم األُب ِّل الع ّطار( .]33[ )3وأمحـد بـن ُمَمد بن ثابت بن َشبويه اخل ِ
زاع ّي
َّ َ ْ ُ
َ
ُ
َّ
َّ
زي [ .]16وأمحـد بن ُم َ َّمد بن حنبل َّ
البغدادي اإلمام [ .]1وأمحـد بن ُم َ َّمد بن أيب خلف
يباين
ّ
ا َمل ْر َو ّ
الش ّ
البغدادي [ ،35مكرر ُ 298م َ َّمد ين أمحد بن أيب خلف] .و َأمحَدُ ب ُن ُم َ َّمد ِ
زي:
الس ْمسار ا َمل ْر َو ُّ
ّ
موسى ِّ
بن َ
ِ
َم ْر َد َو ْيه(3/541[ )4لك] .وأمحَدُ ب ُن َمن ُْصور ِ
مادي(513[ )5كج] .وأمحـد بن َمنِيع
الر ّ
بن َس ّيار ال َبغداد ُّيَّ :
يوسف بن خالد
وي [ .]26وأمحـد بن ن َْص بن زياد النَّ ْي
ّ
بن عبد الرمحن ال َب َغ ّ
سابوري [ .]37وأمحـد بن ُ
حدان [.]38
دي النَّ ْي
سابوريْ َ :
ّ
بي األَ ْز ّ
ا ُمل َه َّل ّ

النسائي« :صالح» .وذكره ابن حبان يف (الثقات)  ،وقال ابن
((( قال ابن حجر« :صدوق» ؛ وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (خ د س) .قال
ّ
خاوي عىل
الس
عرف بمزيد نقد ؛ فاألليق به التوثيق ؛ أما قول
ّ
النسائي  ،فقد وجهه َّ
ّ
إسحاق احلبال« :ثقة» .اهـ .وقد وثقه الذهبي .ومل ُي َ
الصالح يف الدين.
(انظر:الثقات .30/8وتاريخ اإلسالم .46/19والتهذيب .48/1والتقريب .81وفتح املغيث.)203/1

((( قـال ابـن حـجـر« :صدوق» .بينمـا جـاء يف (هتذيبه) :روى عـنـه( :د س) .ووثـقـه :ابن َ
احل ّذاء  ،وال ُع ّ
قييل  ،وابن أيب عـاصم ،
والـذهبي .ولـم ُيـذكَر
اين« :ال بـأس بـه» .ووثـقـه َم ْس َلمة ،
الـنسائي :صـالح ال بـأس بـه .اهـ .وقـال
وغـيـرهم ؛ وقـال
ّ
ّ
ّ
الـغـس ُّ
النسائي  ،فـمراده صـالح الدين ؛ ولـفـظـة« :ال بـأس بـه» ـ مع تشـدده ـ
بمـزيـد نـقـد ؛ فـاألظـهر أنـه ثــقـة ؛ أمـا قـول
ّ
تـوثـيــق ؛ واهلل أعلم.
(انظر :الكاشف .199/1وإكامل ُم ْغ َلطاي .78/1والتهذيب .57/1والتقريب.)82
((( من أقران أيب داود .قال ابن حجر« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (هد) ،وقال« :صاحب لنا  ،ثقة» .ومل ُيذكَر بجرح  ،وال
بمزيد نقد ؛ فاألظهر أنه ثقة.
(انظر :السنن 691/4ديات  ،ح .4564وهتذيب الكامل .427/1والتهذيب .69/1والتقريب.)83
((( تفرد ابن عساكر يف (املشتمل)59بالرمز لرواية أيب داود ،عنه .وهو من رجال (التقريب.)84
((( حدث عنه حدي ًثا واحدً ا يف (املراسيل  ،ح ، )152ثم توقف عنه لصحبته الواقفة.
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وأخو اإلمام = عبد الرمحن بن ُعبيد اهلل .وأزهر بن مجيل بن َجنَاح
البرصي( .]78[ )1وإسحاق
ّ

الر ْم ّيل [ .]66وإسحاق بن ـ أيب
بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد [ .]60وإسحاق بن إبراهيم بن ُسويد َّ
()2
يوسف].
إسـرائـيـل ـ إبـراهيم بـن َ
كامْرا ا َمل ْر َو ّ
زي [ 67مكرر  473أبو يعـقـوب ،عن هـشـام ابن ُ

البصـري [ .]62وإسـحاق بـن إبـراهـيـم بـن َمْلـَد
الصـواف
ّ
وإسـحـاق بـن إبراهيـم بـن ُم َ َّمـد َّ
ِ
راهـو َيـه [ .]59وإسـحاق بـن إبـراهـيـم بـن يـزيـد الدِّ َم
يـيس( .]61[ )3وإسـحـاق
بـن ُ
ّ
شـقي الـ َفراد ّ
()4
ِ
الكـويف
األشـعثي
ْـدي
انـي
الصـ ّباح الكن ّ
البغـدادي [ .]63وإسـحاق بـن َّ
ّ
ّ
ّ
ابـن إسامعيـل الطا ْل َق ّ
ـجرا .وإسامعيـل بـن إبراهـيم بـن
[ .]68وإسـحاق = إسـحاق بـن ـ أبـي إسـرائيل ـ إبراهيـم بـن كا َم ْ
ِ
ـي اهل ِ
ـرو ّي [ .]70وإسمـاعيـل بـن أسـد بـن شـاهـني
الـبـغـدادي(.]71[ )5
ّ
َم ْع َمـر اهل ُ َذ ّ
لـي الك َْرخ ّ َ

((( قال ابن حجر« :صدوق ُيغرب» .ويف (هتذيبه) :روى عنه (خ هد)( ،س) ووثقه ؛ ومرة« :ال بأس به» .وذكره ابن حبان يف (الثقات).
اهـ .مل أتبني مستند نزوله  ،وال وصفه باإلغراب ؛ لعله لقول (خ) يف «اخللع» ،عقب حديثه الوحيد (« :)5273ال ُيتابع فيه عن ابن
اإلسامعييل .فهو
عباس» .قال احلافظ (الفتح) :أي «عىل ذكر ابن عباس فيه  ،لكن جاء موصوالً من طريق أخرى يف الباب»  ،وعند
ّ
ثقة ؛ ال ترضه خمالفته يف حديث وحيد ؛ سيام وقد اغتفر احلافظ ختطئة « ُق َراد :عبد الرمحن بن غزوان» يف حديثه الوحيد يف هذا الباب
(خ :ح )5276؛ واهلل أعلم.
للباجي  .397/1واملعجم املشتمل  .72وإكامل ُم ْغ َلطاي  .44/2والتهذيب  .200/1والتقريب .)97
(انظر :الثقات  .132/8والتعديل
ّ
قي بن ْ َ
م َلد .ووثقه:
اجي .روى عنه (بخ د) ،و َب ّ
والس ّ
((( قال ابن حجر« :صدوق تُكلم فيه لوقفه يف القرآن» .وهو قول :صالح جزرة ّ ،
ني ،والذهبي ؛ لكن َغ ْم ُزه للو ْقف غري قادح يف الرواية ؛ فتوثيقه أظهر ؛ بل اعتربه
ابن معني ،وأمحد ،وأبو داود،
ّ
والبغوي ،والدّ َار ُق ْط ّ
الذهبي ور ًعا منه .ونفى عنه التجهم يف (السري)  ،وأضاف« :واإلنصاف ...أن يكون باق ًيا عىل عدالته  ،واهلل أعلم».
ِ
(انظر :سنن أيب داود ،ح .1985وتاريخ
الدار ِم ّي .102والثقات .235/8وثقات ابن شاهني  .36وتاريخ بغداد .356/6وهتذيب
الكامل .398/2والكاشف  .234/1والسري 477/11ـ  .475والتهذيب  .223/1والتقريب.)100
((( قال ابن حجر« :صدوق ُض ِّعف بِال ُمس َتنَد» .وأشار يف (هتذيبه) إىل أحاديث غري حمفوظة ،رواها عن ضعـفاء؛ احلمل فـيـها عليهم.
ِ
والدارقطني .وقال
يبي  ،وأبو حاتم ،
ّ
وقال :روى عنه (خ د) .ووثقه أبو زرعة ،وأبو ُم ْس ِهر ـ الدمشقيان ـ  ،وإسحاق بن س ّيار النَّص ّ
والذهبي.
اين ،
ّ
ّ
النسائي« :ليس به بأس» .اهـ .وقال يف (اهلُدَ ى)« :وثقه النسائي» .و ُيضاف :توثيق ال َغ ّس ّ
ِ
َ
ثم إذا ُدفع الطعن  ،ووثقه األئمة  ،وليس فيه مزيد نقد ؛ فل َم ينزل عن رتبة الثقة ؟ !
وهدَ ى الساري.)408
(انظر :اجلرح .208/2والكاشف .233/1والتهذيب .219/1والتقريبُ .99

((( قال ابن حجر« :مقبول» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه :أبو داود  ،ومحاد بن احلسن بن عنبسة الوراق .هكذا مل ينقل فيه نقدً ا ؛ لكن
فاته قول أيب داود فيه« :ثقة».
(انظر :مسائل أيب داود .361والسنة للخالل111/1ح .1747والتهذيب .237/1والتقريب.)101
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وبقي .قال ابن أيب حاتم« :ثقة صدوق» .وزاد
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واختاره ابن حجر ؛ بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د ق) ،
ّ
ني« :ورع فاضل» .وقال البزار« :ثقة مأمون» .اهـ .ومل ُيذكَر بجرح ؛ و ُيضاف :قول الذهبي« :ثقة جليل» ؛ وهو االختيار
الدار ُق ْط ّ
َ
األظهر؛ أما تفرد أيب حاتم  ،ف ُيحمل عىل املبالغة يف الصدق ؛ فتأتلف األقوال فيه ؛ واهلل أعلم.
(انظر :تاريخ بغداد .276/6والكاشف .243/1والتهذيب .282/1والتقريب.)106

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ــس ِ
وإِ ْس َـم ِع ُ
ُ
ي َيى ابن
ـو ُّي(16/554[ )1لك].
وإسمـاعيل بـن َ ْ
ـمـد بـن أبـي كـثـيـر ال َف َ
يـل ابـ ُن ُم َ َّ
()2
ِ
عيل بن احلسني بن إبراهيم .وابن ْإشكاب
إسمـاعيل امل ْص ُّي :ا ُمل َز ُّين [4/542لك] .وابن ْإشكاب = ّ
الصغري = ُم َ َّمد بن احلسني .واألَ ْع َي = ُم َ َّمد ب ُن أيب َعت ٍ
الر َّق ّي [.]76
ّاب .وأيوب بن ُم َ َّمد بن زياد ّ
َّ
الوزان َّ
()3
َري ،نزيل البرصة
والبحراين = ُم َ َّمد بن َم ْع َمر .وبِدْ َعة = عبد اهلل بن إسحاق .وبِ ْش بن خالد ال َع ْسك ّ
ّ
()4
ِ
اين
البرصي [ .]83و ُبنْدار
ّ
[ .]80وبِ ْشـر بن هـالل ّ
الصـواف الن َُّم ْي ّي [ .]82وبكـر بن خلف ُ ْ
الب َس ّ
= ُمَمد بن ب ّشار .ومتيم بـن ا ُملنْت َِص بـن متيم الـواسـطي [ .]84وجراح بـن َم ْ َلد ِ
البرصي [.]89
الع ْج ّيل
ّ
َ
ّ
َّ
َّ

وج ْع َف ُر ب ُن ُم َ َّمد [492أ كج]؛ هـو أحـد ثـالثـةِ :
ابـن
وجـعـفر بـن ُ َ
يسَ :زنْـ َبـقـة [َ .]88
حـيـد ال َع ْب ّ
ِ
ِ
ِ
شـاك ٍ
الـبـغداد ُّي [492بكج]؛ أو ِ
الص ُ
الواسطِ ُّي
الو ّر ُاق
ائغ
ُوف[492جكج]؛ أو َ
ـر ّ
ابن اهل ُ َذ ْيل ال َقنّا ُد الك ِ ُّ
اري = حييى بن خلف .وأبو حاتم الرازي = ُم َ َّمد بـن إدريس .واحلارث
جلو َب ّ
ا َمل ْف ُل ُ
وج [492دكج] .وا ُ
بـن ِمسكني بـن ُمَمد املِصي [ .]113وحامد بـن حييى ابـن هانئ الب ْلخي [ِ .]119
وح ِّبي = ُم َ َّمد بـن
ْ ّ
َ ّ
َّ
ْ
الثـقفي :ابـن الشاعر [ .]120واحلسن بـن أحـمـد
يوسف
ّ
حاتم بـن يونُس .وحجاج بـن أيب يـعـقوب ُ
((( ليس من رجال (التقريب) .زاده احلافظ يف (هتذيبه)  ،ورمز أليب داود ؛ وقال« :روى عنه أبو داود يف رواية ابن األعرايب  ،ولعله من
زيادات ابن األعرايب ؛ فإنه ذكر إسامعيل هذا يف معجم شيوخه» .اهـ .وأسند اخلطيب  ،إىل الدّ َار ُق ْطنِ ُّي قوله« :ثقة صدوق» .وهو من
املختلف يف نسبتهم إىل مشيخة أيب داود ؛ وكام ترى فإن احلافظ مل جيزم بنفي وال إثبات ؛ واهلل أعلم.
(انظر :معجم شيوخ ابن األعرايب .384/6وتاريخ بغداد .283/6والتهذيب.)330/1
((( ليس من رجال (التقريب) .تفرد َ ِ
أيـضـا :ابن أيب حـاتـم ؛ وقـال:
تاين .»...وعـنـه ً
الس ِج ْس ّ
يل بقوله« :روى عـنـه أبـو داود ِّ
اخلل ِ ُّ
«صـدوق» .لكن قـال بـلد ُّيه  ،ابـن يـونُـس« :ثـقـة يف احلـديـث  ،ال ُيـتـلـف فـيـه  ،حـاذق مـن أهـل الـفـقـه ...من خـري خـلـق
َّ
وجـل «.
اهلل عـز
بكي .)93/2
الس ّ
(انظر :اإلرشاد  .429/1ووفيات األعيان  .218/1وطبقات ُّ

النسائي« :ثقة» .؛ وقال ابن حبانُ « :يغرب عن شعبة  ،عن األعمش بأشياء» .لذا قال ابن حجر« :ثقة
((( روى عنه (خ م د س) .وقال
ّ
والذهبي« :مأمون» .فاألليق به
اين« :ثقة» .وزاد أبو جعفر النجار [النحاس] ،
ّ
ُيغرب» .انتهى من (التهذيب) .ويضاف :قول ال َغ ّس ّ
معي ؛ فض ً
ال عن تفرده به.
مطلق التوثيق ؛ أما اإلغراب  ،فقد قيده ابن حبان يف سياق َّ
(انظر :اجلرح .356/2والثقات .145/8واملشتمل .86وتاريـخ اإلسـالم  .92/19وهتذيب الكامل .117/4وإكامل ُم ْغ َلطاي.396/2
والتهذيب .448/1والتقريب.)123
((( قال حييى بن معني (رواية ابن َمر َثد)« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر .وروى ابن (أيب خيثمة  ،وابن ُ
اجلنَ ْيد)  ،عن حييى« :ليس به
بأس» .وجاء يف (التهذيب) :روى عنه (خت د ق) .وقال أبو حاتم «ثقة» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .وقال أبو داود« :أمرين أمحد
أن أكتب عنه» .اهـ .ويضاف :توثيق َم ْس َل َمة ،
والذهبي ؛ وهو االختيار األظهر؛ ِس َّيام وأن قول ابن معني« :ليس به بأس»؛ يعني التوثيق
ّ
عنده ـ عىل رأي ـ؛ فقد ساق اللكنوي (يف الرفع والتكميل 221ـ  )222نامذج تفيد ذلك ؛ واهلل أعلم.
(انظر :سؤاالت أيب داود ألمحد .237وسؤاالت ابن اجلنيد .275وتاريخ ابن مرثد  .55واجلرح .385/2والكاشف.274/1
والتهذيب .480/1والتقريب.)126
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حل ّـراين؛ « ُيـغـرب» [ .]92واحلسن ابـن حـمـاد بـن ك َُس ْيبَ :س َّجادة(/95[ )1
بـن أيب شعـيـب عبد اهلل ا َ
ـي؛ لـيـس من شـيـوخـه(/95[ )2ب] .واحلسن بـن الربـيـع
الـو ّراق َّ
أ] .واحلسن بـن حـمـاد َ
الـضـ ِّب ّ

()3
الـصـ َّب ِ
ـوكَر
البـز ُار
ـوراين
الـ ُب
اح ّ
ّ
ـسـن بـن َش ْ
ـسـ ُن بـ ُن َّ
حل َ
الـكـويف [ .]94وا َ
حل َ
الـبـغـدادي [ .]96وا َ
ّ
ّ
ِ
علـي بـن راشـد
الـواسـطِ ُّي(479[ )4كج] .واحلـسـن بـن
الواسـطي( .]91[ )5واحلسن بن عيل بن ُم َ َّمد
ّ
ّ
البرصي [.]90
الص ّباح
ّ
ماس ِجس [ .]98واحلسن بن ُم َ َّمد بن َّ
اخلَالّل [ .]93واحلسن ابن عيسى بن َ ْ
()6
زي [ .]101واحلسني بن عيل
الر ِّزي [ .]100واحلسني بن ُح َريث ا َمل ْر َو ّ
واحلسن بن حييى بن هشام ُّ

((( قـال ابـن حـجر« :صـدوق» .بـيـنمـا جـاء يف (تـهـذيـبـه) :روى عـنـه (د ق)  ،واحـتـج بـه (س) .وقـال أحـمـد« :صـاحب سنـة
والذهبي ؛ فـاألشبـه:
خريا» .وقال اخلطيب« :ثـقـة» .وذكـره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .وقد وثقه َمس َلمة ،
ّ
 ،مـا بلغني عـنـه إال ً
أنـه ثـقـة صاحب سنة ؛ واهلل أعلم.
(انظر :الثقات .175/8وتاريخ بغداد .296/7وهتذيب الكامل132/6مع التعليق .والكاشف .324/1والسري.392/11
والتهذيب .272/2والتقريب.)160
«سجادة» ؛ وليس من شيوخ (د).
((( فرق الغساين بينه وبني قرينه السابق :احلسن بن محاد
ّ

((( قال احلافظ« :صدوق» .بينام وثقه يف (الفتح) .وقال يف (هتذيبه) :عنه (د) ،وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .اهـ .ومل ُيذكَر بجرح ؛ و ُيضاف:
توثيق الذهبي له ؛ وهو االختيار األليق.
(انظـر :الثقـات  .176/8والكاشـف  .362/1والتهـذيب  .284/2والتقريب  .161وفتـح البـاري  ، 455/5وصـايـا  ،بـاب،17
ح.)2758

ً
فاضال» .ويف (هتذيبه) :روى عنه (خ د ت) .قال أمحد« :ثقة» .وقال أبو حاتم« :صدوق ،
((( قال احلافظ« :صدوق هيم  ،وكان عابدً ا
وكان أمحد يرفع من قدره ُ ِ
َّسائي« :صالح» ؛ و»ليس بالقوي» .اهـ .فاعتربه احلافظ يف
وي ُّله» .وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .وقال الن ّ
(اهلُدَ ى) تـليـيـنًا هـ ّيـنًـا .وقـال :وثـقـه أحـمـد  ،وأبـو حـاتم .اهـ .واحـتـج بـه البخاري  ،وروى عـنـه( :د هـد مد ل) ؛ ووثـقـه
الـذهـبـي ؛ وهو مقتىض صنيع احلـافـظ يف (اهلُدَ ى) ؛ فهو االخـتـيار األلـيـق ؛ أما الـوهـم  ،فلم أتبني مستنده ؛ وأما قول (س):
«ليس بالقوي»  ،ف ُيحمل عىل فتور حـفـظـه.
وهـدَ ى الـساري
(انـظـر :اجلـرح  .19/3والـثـقـات  .176/8واملـغـنـي  .161/1والـتـهـذيـب  .289/2والـتـقـريـب ُ .161
.)416
((( قال احلافظ« :صدوق ُرمي بيشء من التدليس» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) .ووثقه[ :بلديه] بحشل  ،وابن املديني ؛ وقال ابن
عدي بقوله[ :له أحاديث كثرية]...مل أر
األهوازي« :ات َِّق ِه»؛ فتعقبه ابن
العنربي لعبدان
حبان« :مستقيم احلديث جدً ا» .وقال عباس
ّ
ّ
ّ
بأسا  ،إذا حدث عنه ثقة ،ومل أسمع أحدً ا نسبه إىل ضعف غري عباس ،ومل ُأخرج له شي ًئا ألين مل أر له ُمنك ًَرا .اهـ.
بأحاديثه ً
ً
ففضل عن خفت الصيغة  ،مل أجد له سل ًفا فيه ؛ بل مل يورده ابن حجر نفسه يف كتابه
وقال الذهبي« :ثقة» .وهو األظهر؛ أما رميه بالتدليس
ني  ،ثبوت التدليس عليه ؛ واهلل أعلم.
املختص باملدلسني« :تعريف أهل التقديس .»...وقد نفى الدكتور :مسفر الدُّ َم ْي ّ
(انـظر :تاريـخ واسـط  .203والثـقات  .174/8والكامـل  .743/2واملغنـي  .162/1والتهذيـب  .295/2والتقريـب.)162
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((( قال احلافظ« :صدوق صاحب حدبث» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)  ،وقال ابن حبان« :مستقيم احلديث  ،كان صاحب حديث»
؛ وقال ِ ِ
والذهبي« :كان حاف ًظا» .اهـ .ومل َيذكر زيادة نقد  ،ومل ُيذكَر بجرح .و ُيضاف :قول الذهبي« :ثقة حيفظ» ؛ وهو
يني ،
الصيف ّ
َّ
ّ
األوجه.
(انظر :الثقات .180/8والكاشف .330/1والتهذيب .325/2والتقريب.)164

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

طامي(102[ )1لعله 106حسني
راساين [106لعله  102اآليت] :احلسني بن عيسى بن ُ
اخلُ
محران ال َب ْس ّ
ّ

البرصي [ .]107وحفص بن عمر بن احلارث بن
راساين] .واحلسني بن ُمعاذ بن ُخ َليف
ّ
بن عيل اخلُ
ّ
س ْخبة ا ِ
النسائي
حلكَم بن موسى
وح ْف ُ
ض [َ .]109
ّ
قايش [493كج] .وا َ
ص ب ُن َع ْمرو بن َر َبال َّ
َ
َ َ
الر ُّ
حل ْو ّ
ِ
الوليد).
و(م َ َّمد بـ ُن
البغدادي(.]117[ )2
يوسف)ُ ،
واحلمل = هارون بن عبد اهللْ َ .
ّ
وحدان = (أمحد بن ُ
َّ
()3
وحـميد بـن ـ َم ْ َلد بـن ـ َزن ُْجو َيه
َ
وحْدُ و َيه = ُم َ َّمد بـن أبـان .وحـمـزة بـن سعـيد ا َمل ْر َو ّ
زي [ُ .]111

احلواري =
امي ال َب ْص ّي( .]115[ )4وابـن أيب
النسائي 116مكرر18أحـمـدَ ُ .]...
ّ
الس ّ
وح ْيد بـن َم ْس َعدة ّ
ّ
ِ
ـت = حييى
ش ْيح بـن يـزيـد
احلرضم ّي [ .]118وابـن َخ ّ
أحـمـد بـن عبد اهلل بـن َم ْيمونَ .
وح ْي َوة بـن ُ َ
َّسائي [َ .]123
اينُ .
وخ َلـف بـن هشام بـن ثعلـب ـ طالـب ـ
صم الن ّ
وخ َش ْيش ابـن َأ ْ َ
بـن موسى احلُدَّ ّ

((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر  ،وزاد« :صاحب حديث» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (خ م د س) ؛ ووثقه:
الذهبي .وهو االختيار األظهر؛ أما تفرد أيب حاتم ف ُيحمل عىل املعنى اللغوي فتأتلف
والدارقطني  ،واحلاكم .اهـ .وقد وثقه
النسائي ،
ّ
ّ
ّ
أقواهلم.
النسائي  ، 190/5مناسـك  ،ب ،69ح .2789واجلـرح  .60/3والثقـات  .188/8والكاشـف  .334/1والتهـذيب
(انظـر :سـنن
ّ
 .363/2والتقـريب .)168
((( تفرد أبو حاتم بقوله« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر ؛ بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (خت م مد) .قال ابن معني  ،والعجيل  ،وابن
املديني
قانع« :ثقة» ؛ وزاد ابن سعد« :ثبت» .وزاد صالح جزرة« :مأمون» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .و ُيضاف :توثيق ابن
ّ
له ،وقول الذهبي« :حجة» .فتوثيقه ال يامريه شك  ،مع صالح وزهد ؛ واهلل أعلم.
(انظر :طبقات ابن سعد .346/7وتاريخ الدارمي .188 ،102واجلرح .128/3وتاريخ بغداد .226/8وهتذيب الكامل.136/7
والسري .5/11والتهذيب .439/2والتقريب.)176
وضـاح  ،وقـال :كـــان
((( قـال ابـن حـجـر« :صـدوق» .وجـاء يف (تـهـذيـبـه) :ذكـره ابـن حـبـان يف (الـثـقـات) .وروى عـنـه ابـن ّ
الـعـراقي
الـعـراقـي « :كـان ثـقـة مـأمـونًـا» .ونـقـل
حـافـ ًظـا ضـابـ ًطـا .اهـ .وبـقـولـه قـال اب ُن عـبـد البـر .وقـال أبـو زرعـة
ّ
ّ
َ
ونـقـل حمـقـق (تـهـذيـب الكامل)  ،عـن ُم ْغ َلطاي« :ثـقـة».
عـن ابن حـبـان« :مسـتـقيم احلـديـث» ـ ومل أجـده يف (الـثـقـات) ـ.
ومل ُيـذكَـر بـجـرح ؛ فـتـوثـيـقـه أظـهـر.
(انـظر :املسـائل  .358والثـقات  .209/8وهتذيـب الكمـال  327/7مـع التعلـيق .وذيـل الكاشـف  .83والتهذيـب .30/3
والتقريـب .)180

النسائي:
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واختاره الذهبي ،وابن حجر .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (م  ، )4وذكره ابن حبان يف (الثقات)  ،وقال
ّ
اين  ،واحتج به مسلم ؛ فتوثيقه أظهر ؛ واهلل أعلم.
«ثقة» .اهـ .ووثقه ال َغ ّس ّ
(انظر :الثقات .197/8واملشتمل .112والكاشف .355/1والتهذيب .49/3والتقريب.)182

277

ِ
ـي ال َب ّـزاز
البغـوي( .]122[ )1وداود بـن ُأ َم َّيـة
ّ
ال َب ّـزار ُّ
ـحي [ .]124واخلـلـيـل بـن عمـرو الـ َّثـ َقف ّ
الص ْل ّ
األزدي [ .]127وداود ابـن ر َشـيد اخل ِ ِ
ِ
لـي
ـي
ْ
ّ
ُ ْ ُ
الـبغـدادي [ .]126وداود بـن َشـبـيب الـبـاه ّ
وار ْزم ّ
()2
الفريابـي( .]129[ )3وداود بن معـاذ العت ِ
ِ
ِ
َـك ّي(.]128[ )4
ّ
َ
البصـري [ .]125وداود بـن مْـراق ْ ّ

ازي = يوسـف
و ُد َحـ ْيم = عبـد الرمحـن بن إبراهيـم بـن عمـرو .و َد ُّلـو َيه = زيـاد ابـن أيـوب.
والـر ّ
ّ
والربيـع بـن سليـامن بـن داود ِ
والربيـع بـن سـليمـان بـن عبـد اجلبـار
اجلـ ْي ّ
زي [َّ .]134
بـن موسـىَّ .

()5
ِ
ورجـاء بن
ا ُمل ّ
بي [َّ .]132
شناين [َ .]131
والربيـع بن نافع احل َل ّ
رادي [َّ .]133
والربيـع بـن حييى األُ ّ

((( قال ابن حجر« :صدوق» .وكذا
الذهبي يف نسخة من (امليزان) .وجاء يف (التهذيب)« :قال اخلطيب :ثقة .وذكره ابن حبان يف (الثقات)».
ّ
اهـ .ومل ُيذكَر بجرح.
بغدادي ثقة» .فاألظهر
اين]  ،حدثنا خليل بن عمرو
و ُيضاف :ما نقله ابن حبان« :أخربنا [احلافظ] حممد بن أمحد بن أيب عون
ّ
ّ
[النسوي َّ
الر َي ّ
أنه ثقة .وقد اعتمد الذهبي يف (الكاشف) توثيق اخلطيب له.
(انظر :اإلحسان 361/7ح .3093والثقات  .230/8وتاريخ بغداد  .335/8وامليزان  .667/1والكاشف .376/1وإكامل
ُم ْغ َلطاي .225/4والتهذيب .168/3والتقريب.)196
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر ؛ وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (خ د)  ،وذكره ابن حبان يف (الثقات)  ،وقال الدارقطني:
الذهبي  ،وابن خلفون له ؛ وهو االختيار األظهر.
خريا» .اهـ .ومل ُيذكَر بجرح .و ُيضاف :توثيق
ّ
«ما علمت إال ً
للدارقطني  .205والكاشف  .380/1وإكامل ْم ْغ َلطاي .252/4
(انظـر :اجلرح  .415/3والثقات  .235/8وسؤاالت احلاكم
ّ
والتهذيب  .187/3والتقريب .)198
((( قال ابن حجر« :صدوق» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)  ،وذكره ابن حبان يف (ثقاته).
بينام وثق داود بن أمية ؛ بنا ًء عىل أن أبا داود ال يروي إال عن ثقة ؛ رغم أن هذا ذكره ابن حبان  ،ووثقه الذهبي  ،أما ابن أمية فلم يوثقه أحد
؛ فتوثيق ابن خمراق أوىل.
(انظـر :الثقـات  .236/8وهتـذيب الكمـال  .449/8والكاشـف  .382/1والتهـذيب .201 ، 180/3والتقـريب .)200
((( أغفل ابن حجر مرتبته ؛ مع أنه روى عنه (د)  ،واحتج به (س) ووثقه ؛ وكذا الذهبي ؛ وذكره ابن حبان يف (ثقاته) ؛ ومل ُيذكر بجرح.
(انظر :الثقات .235/8والكاشف .382/1والتهذيب .201/3والتقريب.)200
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((( قال ابن حجر« :صدوق له أوهام» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :خ د) ،وأبو حاتم ؛ وقال« :ثقة ثبت» .وضعفه ابن قانع ؛ وزاد
كثريا ؛ حدث عن الثوري  ،حديث جابر« :مجع  بني الصالتني» .وقال أبو حاتم« :هذا
الدارقطني :ليس بالقوي ُيطئ ً
الثوري».
باطل عن
ّ
رب
فحكُم أيب حاتم بالبطالن  ،ثم حكمه ـ مع تعنته ؛ فيام قاله
ُ
الذهبي ـ عىل شيخه بأنه« :ثقة ثبت» ،يدل عىل أنه مل ُ
حي ِّمله التَبِ َعة ؛ فهو أخ ُ
ّ
ٍ
الذهبي يف (املغني)« :صدوق فيه بعض اللني» .وقد دفع عنه يف نسخة ؛ فقال« :ما من حافظ إال ُضبط عنه من الوهم ما
بشيخه .وقال
ّ
يشبه هذا .»...واعتمد يف (الكاشف) توثيق أيب حاتم له .وقال ُم ْغ َلطاي :قال َم ْس ًلمة« :ثقة».
الدارقطني خطأه يف «حديث الثوري  ،وشعبة» فقط  ،يمكن توجيه الغمز ؛ فيكون ضعي ًفا يف الثوري
وبنا ًء عىل ما تقدم  ،واعتام ًدا عىل تقييد
ّ
وشعبة  ،ثقة يف غريمها ؛ واهلل أعلم.
البقاين له  .30واملغني  .229/1وامليزان.43/2
(انظر :اجلرح  .471/3والثقات  .240/8وسؤاالت احلاكم
للدارقطني  .206وسؤاالت َ ْ
ّ
وهدَ ى الساري .)422
والكاشف  .392وإكامل ُم ْغلطاي  .346/4والتهذيب  .252/3والتقريب ُ .207

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

مـادي = أمحَـدُ ب ُن َمن ُْصور.
والر
ُم َ َّمد بن َرجاء
ّ
ورجـاء بن ا ُمل َر َّجى ا َمل ْر َو ّ
ّ
زي [َّ .]135
البرصي [َ .]136
ِ
وز ْغـ َبة = عيسى بن
وز ْبريـق = إبراهيم بن العالء .وأبو ُز ْرعـة الدِّ
مشقي = عبـد الرمحن بن عمروُ .
ّ

وزنَـ ْيج = ُم َ َّمد بن َع ْمرو بن َبكْر .وزهري
حيدُ .
وزنْبـَقة = جعفر بن ُ َ
والز ِمـن = ُم َ َّمد بن املثنىَ .
محادَّ .
ويسَ :د ُّلـو َيه [ .]139وزياد بن حييى
بن حرب بن شدّ اد النسائي [ .]137وزيـاد بن أيوب بن زياد ال ُّط ّ

اين [ .]140وزيـد ابن ْ
ـجادة =
وس َّ
وسـ َبالن = إبراهيم بن زيادَ .
ائي [َ .]138
أخ َزم ال ّط ّ
بن زياد ا َ
حل ّس ّ
ِ
البزاز
وسـ ْعدُ و َيه = سعيد بن سليامن ّ
وروذ ّي [َ .]163
وسيج بن يونُس ا َمل ُّر ُ
احلسن بن محاد بن ك َُس ْيبَ ُ .
()1
[ .]155وسعيد بن عبد اجلَ ّبار بن يزيد الك
راساين
َرابييس [ .]153وسعيد بن منصور بن ُش ْعبة اخلُ
ّ
ّ
البغدادي
موي؛ «ربام أخطأ» [ .]152وسعيد بن يعقوب
ّ
[ .]147وسعيد بن حييى بن سعيد بن أبان األُ ّ
ِ
الواش ِح ّي
وس َل َمة بن شبيب املِ ْس َم ِع ّي [ .]161وسليامن بن حرب
قاين]َ .
[149مكرر 148سعيد ال ّطا ْل ّ
[ .]141وسليامن بن داود بن محاد ا َملهري [ .]143وسليامن بن داود العت ِ
هراين [ .]142وسليامن
َك َي َّ
َ
ْ ّ
الز ّ
()2
شقي :ابن بنت
َّميمي الدِّ َم ّ
بن عبد الرمحن بن محاد الت َّّمر [ .]144وسليامن بن عبد الرمحن بن عيسى الت ّ

ش ْحبيل(.]145[ )3
َُ

ٍ
نسخة
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وتبعه احلافظ ؛ ويف (هتذيبه) :عنه (م د)  ،ووثقه اخلطيب  ،وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .اهـ .ويف
(للجرح)« :ثقة صدوق» .ووثقه الذهبي .فهو األليق.
(انظر :اجلرح .44/4والثقات .270/8وامليزان .147/1والكاشف .439/1والتهذيب .52/4والتقريب.)238
يَ :م ُ َّمد احلرضمي« :ثقة» .اهـ .وقال ابن
((( قال احلافظ« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د) ؛ ونقل قول ابن بلده ُم َط َّ
ري« :ثقة ُم ْق ِرئٌ »َ .ف ِل َم نزل إىل «صدوق» ؟ !
اجلَ َز ّ
(انظر :غاية النهاية .314/1وإكامل ُم ْغ َلطاي .75/6والتهذيب .206/4والتقريب.)253
يطئ» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :خ د)  ،والـرازيـان .قـال ابن ُ
((( قال ابن حجر« :صدوق ُ
اجلنيد ،عن ابن معيـن« :ال بـأس بـه».
وي  ،والدارقطني ،
وكذا صالح جـزرة .وقـال
النسائي« :صدوق» ؛ وزاد أبـو حاتم« :مستقيم احلديث» .ووثقه :أبو داود  ،وال َف َس ّ
ّ
وابن معني يف روايـة معاوية بن صالح .وأنكروا كثرة روايته عن الضعفاء واملجهولني ؛ وزاد أبـو حاتم« :وكـان ال ُيميز» .اهـ .قال
ييل يف (الضعفاء) ملا ذكـرتـه ؛ فـإنـه ثـقـة
الذهبي يف (املـيـزان)« :بـىل واهلل  ،كـان يـمـيز  ،ويـدري هـذا الشأن ،...لو مل يـذكـره ال ُع َق ّ
مـطـلـ ًقـا ؛ قـال
ٍ
أبو داود :ثقة ُيطئ كام ُيطئ الناس» .وقال يف (الكاشف)ُ « :مفت ثقة» .وقول أيب داود هو األظهر يف حاله.
اآلج ِّر ّي .191/2وضغفاء ال ُع َق ْي ّيل  .132/2واجلرح.129/4
جلنيد  .423واملعرفة والتاريخ  .453/2وسؤاالت ُ
(انظر :سؤاالت ابن ا ً
للدارقطني  .217وامليزان .212/2والكاشف  .462/1وإكامل ُم ْغ َلطاي  .75/6والتهذيب
والثقات .278/8وسؤاالت احلاكم
ّ
وهدَ ى الساري .)427
 .207/4والتقريب ُ .253
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ِ
وسنْدول = ُم َ َّمد بن عبد اجل ّبار .وسهل بن بكّار الدّ ِارمي
وابن أيب َسم ْينَ َة = ُم َ َّمد ب ُن َ ْ
ي َيىَ .
()2
َري [.]158
ْطاكي [ .]157وسهل بن ُم َ َّمد بن ُّ
الز َبري ال َع ْسك ّ
[ .]160وسهل بن صالح بن حكيم األَن ّ

()1

ُري
البرصي(166[ )3
ّ
وس ّوار بن عبد اهلل بن َس ّوار ال َعن َْب ّي [ .]162وشــا ّذ = هــالل بن َف ّيـاض ال َي ْشك ّ
َ
مكرر  453هالل]ُ .
البغوي ا ُملفرس ،نزيل بغداد( .]165[ )4وابن بنت
وشـجاع بـن َم ْ َلد ال َفالّس
ّ

((( قال احلافظ بن حجر« :ثقة ربام وهم» .نعم أطلق النقاد توثيقه  ،أما الوهم فقد سبقه إليه ابن حبان ؛ فقال« :ربام ِ
وه َم وأخطأ» .فتعقبه
احلافظ نفسه يف (اهلُدَ ى) «فيمن ُض ِّعف بأمر مردود ...أو لتأخر عرصه»؛ فقال« :ذكره ابن حبان بال مستند»؛ فمطلق التوثيق أليق
بحاله.
(انظر :اجلرح .194/4والثقات .291/8وسؤاالت احلاكم
للدارقطني .221والسري  .422/10والتهذيب  .247/4والتقريب.257
ّ
وهدَ ى الساري.)486
ُ
((( قال ابن حجر« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د)( ،س) ؛ وقال« :ال بأس به»  ،وأبو حاتم ؛ وقال« :ثقة» .وكذا َم ْس َل َمة ،
الذهبي ؛ وهو االختيار األظهر ؛ واهلل أعلم.
األزدي ؛ وقال ابن حبان« :ربام أخطأ» .اهـ .ووثقه
وأبو زكريا
ّ
ّ
(انظر :اجلرح  .199/4والثقات  .292/8والكاشف  .469/1والتهذيب  .253/4والتقريب .)258
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((( خلص احلافظ بن حجر إىل أنه« :صدوق له أوهام وأفراد» .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)  ،والرازيان  ،وابن معني ...وقال
العبدي
الساجي« :صدوق عنده مناكري يروهيا عن ُعمر بن إبراهيم
أبو حاتم« :صدوق ثقة» .وقال مسلمة« :ال بأس به» .وقال
ّ
ّ
 ،عن قتادة» .وقال ابـن حبان« :كـان مـمـن يـرفـع املـوقـوفـات  ،ويقلب األسـانـيـد  ،ال ُيش َت َغل بـروايـتـه  ،كـان ُم َ َّمد ابـن
الـبـخـاري شـديـد احلمل عليه» .اهـ.
إسمـاعـيـل
ّ
العبدي .فإنه ضعيف يف قتادة ؛ فاحلمل
الساجي ؛ أي بروايته عن عمر
أما مقولة ابن حبان  ،وإشارة احلافظ إىل أوهامه وأفراده ؛ فتُقيدان بقيد
ّ
ّ
العبدي ال عىل شاذ.
فيها عىل
ّ
البخاري :أنه «كان شديد احلمل عليه»؛ فريد عليها أمور ثالثة:
أما حكاية ابن حبان عن
ّ
ٍ
البخاري املعنية املشهورة .والثاين :أنه من أفراد ابن حبان ؛ فلم ينقله غريه من املعنيني بنقل نقد
أي نو ِع محل عليه يف كتب
ّ
األول :أنه مل ِيرد ُّ
ييل ؛ بل مل ُيدخلوا شا ًذا يف كتبهم .والثالث :أنه مل يوضح نوع احلمل املراد ؛ فعىل
كالرتمذي  ،وابن
البخاري للرجال ؛
ّ
ّ
ّ
عدي ،وال ُع َق ّ
الساجي آن ًفا.
فرض ثبوته يكون احلمل فيه عىل غريه ال عليه ؛ فيام قيده
ّ
أما القول :بأنه «صدوق»  ،فهو مرجوح ؛ وذلك برواية أيب داود عنه  ،فهي قرينة توثيق  ،وبتوثيق أيب حاتم رصاحة ؛ ومها أعلم بشيخيهام.
وهو االختيار األظهر للذهبي ؛ فقد قال يف (امليزان)« :صدوق  ،وقد وثقه أبو حاتم» .بينام قال يف (الكاشف)« :ثـقـة» ؛ وزاد يف
(السري)« :احلافظ» ؛ فهو االختيار األليق به ؛ واهلل أعلم.
(انظر :اجلرح  .78/9واملجروحني  .89/2 ، 363/1وامليزان  .316/4 ،260/2والكاشف  .477/1والسري  .433/10والتهذيب
 .299/4والتقريب .)263
ِ
((( تفرد جزرة بقوله« :صدوق» .وزاد احلافظ« :وهم يف حديث واحد  ،رفعه وهو موقوف  ،فذكره بسببه ال ُع َق ْييل» .وليسس يف املطبوع يف
(ضعفائه) ؛ ونفى (د .بشار عواد) وجودها يف نسخته املخطوطة .وسقط قول جزرة من (التهذيب) ؛ وفيه :روى عنه (م د) ؛ وقال
الرازي« :ثقة» ؛ وزاد احلسني بن َف ُهم  ،وابن قانع« :ثبت» .اهـ .وذكره ابن شاهني يف (ثقاته)  ،وقال
أمحد  ،وابن معني  ،وأبو زرعة
ّ
أيضا« :أحد الثقات» .وهو االختيار األظهر .ثم إن ثبت ومهه يف رفع حديث  ،فهل تنزل رتبته عن الثقة
«حجة َخ ِّي»  ،وقال ً
الذهبيُ :
ّ
بسببه ؟ !
(انظر :اجلـرح .379/4والثقـات .313/8وثقـات ابن شاهني .115وتاريـخ بغداد  .251/9وهتذيب الكامل  381/12مـع التعلـيق.
وامليزان  .265/2والكاشف  .480/1والتهذيـب .312/4والتقريـب.)264

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

وشـعيب بن أيوب ابن ر َزيـق ِ ِ
يني(480[ )1كج].
ُش َـر ْحبيل = سـليامن بن عبد الرمحن بن عيسىَ ّ ُ ُ ْ َ ُ .
الص ْيف ُّ
َّ
ُ
ِ
وصاعقة = ُم َ َّمد بن عبد الرحيم .وصالح بن ُسهيل الن ََّخ ِع ّي
الكويف( .]167[ )2والصغري = إبراهيم بن
ّ
شقي( .]169[ )3والضعـيف = عبد اهلل بن ُم َ َّمد
موسى بن يزيد .وصفوان بن صالح بن صفوان الدِّ َم ّ

الض ّحاك .وابن عائشة = عبيد اهلل ابن ُم َ َّمد بن حفص .و َع ّباد
بن حييى .وابن أيب عاصم النَّبيل = َعمرو ب ُن َّ
ِ
النحوي
ايش
ّ
بن موسى اخلُت َّّل [ .]278والع ّباس بن عبد العظيم ال َعن َْب ّي [ .]270وع ّباس بن ال َف َرج ِّ
الر َي ّ
يت(.]272[ )4
وري [481كج] .والع ّباس بن الوليد بن َم ْز َيد ال َب ْيو ّ
اس ب ُن ُم َ َّمد بن حاتم الدُّ ُّ
[ .]271و َع ّب ُ

الدارقطني:
((( قال ابن حجر« :صدوق ُيدلس» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د مد) ؛ وقال« :إين ألخاف اهلل يف الرواية عنه» .وقال
ّ
أيضا ؛ قاله
«ثقة» .وزاد احلاكم« :مأمون» .وقال ابن حبان يف (الثقات)« :خيطئ ويدلس .»...اهـ .ووصفه
ني بالتدليس ً
الدار ُق ْط ّ
َ
الذهبي« :ثقة» .فظاهر أقواهلم  ،أنه ثقة ُيدلس( .د :ح )3304حديث وحيد فقط.
احلافظ .وقال
ّ
(انظر :الثقـات .309/8وتاريـخ بغـداد .245/9واملسـتدرك 205/1باب ما بني املرشق واملغرب قبلة ؛ وليس فيه« :مأمون» .والعـرب
للذهبي .375/1وإكمـال ُم ْغ َلطاي  .269/6والتهذيـب .348/4والتقريـب  .267وطبقات املدلسني .)87
ّ

ي ؛ وذكره ابن حبان يف(الثقات) .اهـ.
((( قال ابن حجر« :مقبول» .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د)  ،وأبو زرعة  ،وأبو حاتم  ،و ُم َط ّ
التحري  ،ومل ُيذكر بجرح ؛ واهلل
الذهبي« :ثقة» .وهو االختيار األقرب ؛ وتالميذه هؤالء أئمة نقاد ،معروفون بدقة
و ُيضاف  ،قول
ّ
ّ
أعلم.
(انظر :الثقات .318/8والكاشف .495/1والتهذيب .393/4والتقريب.)272
((( قـال احلـافـظ« :ثـقـة  ،وكان يدلس تدليس التسوية ؛ أما التسوية فنقلها يف (هتذيبه) من (املجروحني)ً ،
الدمشقي».
نقال عن أيب ُز ْرعة
ّ
ِ
التـرمـذي:
اين  ،وغيـرهـمـا« :ثـقـة» .وقــال
ّ
روى عـنـه هو  ،والرازيانن  ،و َبق ّي .وقـال أبو داود« :حـجـة» .وقـال َم ْس َلمة  ،وال َغ ّس ّ
البوغي» .وقال أبو حاتم:
الطويس  ،وأيب عيسى
«ثـقـة عـنـد أهل احلديث» .اهـ .وقول الرتمذي هذا  ،نسبه ُم ْغ َلطاي إىل أيب عيل
ّ
ّ
«صدوق» .ف ُيحمل عىل املبالغة .وقال الذهبي« :احلافظ املحدث الثقة» ؛ وهو االختيار األظهر ؛ فعامة من ُذكر عىل إطالق توثيقه ،
فأبو زرعة الدمشيش تفرد بوصفه بالتسوية ـ إن ثبت ـ ؛ ثم كيف جيتمع التوثيق مع القدح بالعدالة بسبب التسوية ؟
اآلج ِّر ّي .192/2والثقات .321/8واملجروحني .94/1والسري.475/11
(انظر :جامع الرتمذي ح .3507واجلرح .425/4وسؤاالت ُ
وإكامل ُم ْغ َلطاي .382/6والتهذيب .426/4والتقريب.)276

الذهبي يف (الكاشف)  ،وزاد احلافظ« :عابد» .وجاء يف(هتذيبه) :روى عنه(د) ،
((( قال أبو حاتم  ،وابن ال ّط ّباع« :صدوق» ؛ واختاره
ّ
فقيها» .وقال
(س) ؛ وقال« :ليس به بأس» ؛ وقال مرة« :ثقة» .وقال ابن أيب حاتم« :صدوق ثقة» .وقال َم ْس َل َمة« :وكان ثق ًة مأمونًا ً
الذهبي
اين ،وقال
ابن حبان« :كان من خيار عباد اهلل من املتقنني يف الروايات» .اهـ .ومل ُيغمز .ووثقه:
ّ
العجيل  ،وابن القطان ،واجل ّي ّ
ّ
ويمل لفظ «صدوق» عىل املبالغة ؛
يف(السري)« :اإلمام احلجة املقرئ احلافظ» .ووصفوه بالزهد والصالح ؛ فالرجل «ثقة عابد» ؛ ُ
يؤيده مجع ابن أيب حاتم له مع لفظ «ثقة».
(انظر :ثقات العجيل  .249واجلرح  .214/6والثقات  .512/8واملشتمل  .150والكاشف .536/1والسري  .471/12وإكامل ُم ْغ َلطاي
 .221/7وغاية النهاية  .355/1والتهذيـب .131/5والتقريـب .)294
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ار بن الـع ِ
ِ ()1
وعبد األعىل بن حـمـاد بن نرص ال َب ْ ِ
ـالء ابن عبد
جل ّب ِ ُ َ
س [.]224وعـبـدُ ا َ
ص ّي :الن َّْر ّ
()3
اجلبار الع ّط ُار ال َب ْ ِ
َّري
ص ّي (5/543[ )2لك] .وعـبـد احلـميـد بن بـيـان بـن زكـريـا
السك ّ
الـواسطي ُّ
ّ
الدمشقيُ :د َح ْيم [ .]201وعبـد الرمحن بن بِ ْش
[ .]223وعبد الرمحن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون
ّ
احللبي الكبيـر:
األسدي
سابوري [ .]202وعبد الرمحن بن ُعبـيـد اهلل بن حكيم
العبدي النَّ ْي
بن احلكم
ّ
ّ
ّ
ّ

مـشـقي
أخـو ـ ابن أخي ـ اإلمام( .]206[ )4وعبـد الرمحن بن عـمـرو بـن عبد اهلل أبـو ُز ْرعة الـدِّ
ّ
الـبرصي [ .]207وعبـد الرمحن بن ُم َ َّمـد بـن َسالّم
يش
ّ
[ .]203وعبـدالرمحن ابن املبارك ال َع ْي ّ

النسائي« :ال بأس به» .وهو أحد َق ْو ّ َل ابن معني  ،واختيار احلافظ .وقال صالح جزرة  ،وابن ِخراش« :صدوق» .بينام جاء يف
((( قال
ّ
واخللييل« :ثقة» .وذكره ابن حبان يف
والدارقطني  ،و َم ْس َل َمة ،
قي .وقال ابن معني  ،وابن قانع ،
(التهذيب) :روى عنه( :خ م د) ،و َب ّ
ّ
ّ
الذهبي« :ثقة» .وهو اختيار موفق ؛ أما قول ابن معني« :ال بأس به» ،ف ُيحمل عىل قوله اآلخر« :ثقة»؛
(ثقاته) .اهـ .ويضاف :قول
ّ
النسائي .أما قوهلم« :صدوق» فال يقوى أمام توثيق من وثقه  ،ومن روى عنه  ،ومن احتج به ؛ فيحمل عىل املبالغة يف
وكذا قول
ّ
اخللييل :ثقة متفق عليه.
الصدق ؛ ويؤيده قول السمعاين« :من الثقات الصادقني» .فتأتلف أقواهلم ؛ لذا قال
ّ
للـدارقـطـني .209
السلمي
جلن َيد البن مـعيـن  .432 ، 358واجلـرح  .29/6والـثـقـات .409/8و سـؤاالت
ّ
ّ
(انـظـر :سؤاالت ابن ا ُ
واإلرشـاد  .253/1وتـاريـخ بـغـداد  .75/11واألنسـاب  .480/5والكاشـف  .611/1والـتـهـذيـب  .93/6والـتـقـريـب
.)331
((( تفرد ابن عساكر بقوله :روى عنه (د) .قال ابن حجر« :ال بأس به» .وهو أحد ّ
قويل النسائي ؛ وجاء يف (التهذيب) :روى عنه( :م ت
والعجيل« :ثقة» .وقال ابن حبان« :كان متقنًا» .اهـ.
النسائي ،
س) ،وأبو حاتم ؛ وقال« :صالح احلديث» .وقال مرة« :شيخ» .وقال
ّ
ّ
و ُيضاف :قول الذهبي« :ثقة» .فهو صالح يف دينه  ،ثقة يف احلديث ؛ واهلل أعلم.
(انظـر :اجلـرح  .32/6والثقـات  .418/8واملشتـمل  .164وهتذيـب الكمـال  .390/16والكاشـف  .612/1والتهذيـب .104/6
والتقريـب .)332

((( قال ابن حجر« :صدوق» .وجاء يف(هتذيبه) :روى عنه(م د ق) .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .وقال َم ْس َل َمة« :ثقة» .اهـ .و ُيضاف :قول
أيضا  ،وأنه
اين ،
أيضا .فـهـو االخـتـيـار األظـهـر ؛ و ُيستأنس لذلك :أن رواية (م د) عـنه قـرينة تـوثيق له ً
والذهبي« :ثـقـة» ً
ّ
ال َغ ّس ّ
ٍ
بـجـرح.
مل ُيذكَر
(انظر :اجلرح .9/6والثقات .401/8والكاشف .614/1والتهذيب .111/6والتقريب.)333
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قي ( ،د) ( ،س) وقال« :ال بأس به» .وقال أمحد بن إسحاق
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واختاره ابن حجر .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنهَ :ب ّ
الوزان« :ثقة» .وقال أبو حاتم« :سألته وكان يفهم احلديث» .اهـ.
الذهبي« :احلافظ املحدث اإلمام ُ ،مسنِد حلب» .فاألقرب توثيقه.
وقال
ّ
(انظر :اجلرح  .258/5والعلل  ،ح .86والثقات  .382/8والسري  .522/11والتهذيب  .225/6والتقريب .)339

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ
()2
()1
ؤايس
ّ
البغـدادي [ .]209وعبـد الرمحـن بن مقاتل الت ُّْس َت ّي [ .]208وعبـد الرحيم بن ُم َط ِّرف ُّ
الر ّ
الس ِ
وج ّي [ .]225وعبـدالسالم بن ُم َط ِّهر ابن ُحسام
البرصي( .]216[ )3وعبد العزيـز بن اخلطـاب
ّ
َّ ُ
()4
ّائي( .]213[ )5وعبـد الغـني بن أيب عقيل ِرفاعـة
يوسف ال َبك ّ
الكويف [ .]214وعبدالعزيز بن حييى بن ُ
ّ

بن عبد امللك املِ
البصـري :بِدْ َعـة [.]175
صـري [ .]227وعبـد اهلل بن إسـحاق اجلوهـري
ّ
ّ

((( قال النسائي ( َم َّرةً)« :ال بأس به» .وبه قال َم ْس َلمة ؛ وهو اختيار ابن حجر ؛ بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د) ( ،س) ـ وقال :ثقة ـ ،
وأبو حاتم ؛ وقال :شيخ .ووثقه الدارقطني .وقال ابن حبان يف (ثقاته) :ربام خالف .اهـ .و ُيضاف :قول ُم ْغ َلطاي« :صحح ابن القطان
حدي ًثا له عند (س)» .ولفظ« :شيخ» ال جرح وال تعديل ؛ فاألوجه توثيقه.
(انظـر :اجلـرح  .283/5والثقـات  .383/8واملشـتمل  .169والكاشـف  .642/1وإكمـال ُم ْغـ َلطاي  .221/8والتهـذيب .276/6
والتقـريب .)349
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) .وقال ابن حبان« :مستقيم احلديث» .اهـ .ومل ُيذكر
ٍ
الذهبي« :ثقة» ؛ وهو االختيار األشبه.
بجرح .وقال
ّ
(انظـر :اجلـرح  .292/5والثقـات  .379/8واملشـتمل  .170والكاشـف  .645/1والتهـذيب  .276/6والتقـريب .)351

((( تفـرد أبو حاتم بقوله« :صدوق» ؛ واختاره ابن حجر .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :خ د) .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ.
والذهبي« :ثقة» ؛ وهو األظهر ؛ واهلل أعلم.
الدارقطني ،
و ُيضاف :قول أيب داود« :كان ضاب ًطا  ،رأيت ابن معني عنده» .وقول
ّ
ّ
قـاين  .48وسؤاالت احلاكم  .243والكاشـف  .653/1والسري .436/10
(انظر :سؤاالت
ُ
اآلج ِّـر ّي  .131/2وسؤاالت َ ْ
الب ّ
والتهـذيب  .325/6والتقـريب .)355

ّ
((( تفـرد أبو حاتم بقوله« :صدوق» .واختاره ابن حجر .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه :الراز ّيان .ووثقه عمرو بن ّ
[الفالس] .اهـ.
عيل
اآلج ِّر ّي« :قلت أليب داود ُيدِّ ث عن عبد العزيز بن خطاب ؟ فقال :ما ناله ؟ !».
وفاتَه :قول يعقوب بن شيبة« :ثقة صدوق» .وقـول ُ
الذهبي« :ثقة» ؛ وهو االختيار األظهر ؛ واهلل أعلم.
ويضاف قول
ّ
اآلج ِّـر ّي  .154/1واجلـرح  .381/5وهتـذيب الكامل  .126/18والكاشـف  .655/1والسـري .425/10
(انظـر :سؤاالت
ُ
والتهـذيب  .335/6والتقـريب .)356
ِ
بقي ابن ْ َ
م َلد  ،و(د) وقال« :ثقة» .وذكره ابن
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وزاد ابن حجر« :ربام وهم» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنهّ :
عدي .وذكره ال ُع َق ْي ّيل يف (الضعفاء) .وقال ُم ْغ َلطاي:
حبان يف (الثقات) .وقال ابن احلذاء« :ال بأس بروايته» .اهـ .وباألخري قال ابن
ّ
محل الذهبي تبعته
«ذكره ابن اجلارود يف كتاب الضعفاء» .وتعقبه البخاري يف حديث( :إكرام ذي الشيبة) ؛ بأنه «ال ُيتابع عليه» .لكن َّ
ضعف ٍ
راو آخـر يف إسـنـاده .وأطـلـق عـلـيـه يف (الكاشف) لفظ« :ثـقـة» .وهـو األشبه .ثم هـل َيـط مـنـه تـفـرده يف حـديـث
وحـيد احلمل فيه عىل غريه ؟ !
اآلج ِّر ّي  .261/2واجلـرح  .400/5وضعـفاء ال ُع َق ْي ّيل  .20/3والثقات  .397/8والكامـل  .1930/5وتـهـذيـب
(انـظـر :سـؤاالت ُ
الكـمـال  .215/18واملـيـزان  .638/2والـكـاشـف  .659/1وإكمـال ُم ْغ َلـطـاي  .279/8والتهذيب  .362/6والتقريب
.)359
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ِ
امللـك ب ُن األَ ْص َب ِغ ال َب ْع َل َب ِك ّي(517 )1ب كج].وعبد اهلل
وعَبـدُ اللَِّ ب ُن األَ ْص َبغ [517أكج = عَبـدُ
()2
البرصي ،نزيل بغداد
الب َم ِك ّي
ّ
بن ا َ
تاين [ .]188وعبـد اهلل ابن جعفر بن حييى َ ْ
جل ّـراح بن سعيد ال ُق ُه ْس ّ
الكويف :املفلوج( .]191[ )3وعبداهلل ابن سعيد بن ُحصني األشـج
دي
[ .]187وعبد اهلل بن سامل ُّ
الز َب ْي ّ
ّ
ِ
البرصي [ .]195وعبد اهلل بن عامر بن ُزرارة
الص ّباح اهلاشمي
ْدي
ّ
الكويف [ .]189وعبد اهلل بن َّ
الكن ّ
ّ
()4
احلرضمي
مي ،اإلمام [.]186
ّ
ّ
الكويف [ .]185وعبد اهلل ابن عبد الرمحن ابن الفضل بن َ ْبرام الدّ ِار ّ
عفي(ُ :)5م ْشكُدانَة( .]182[ )6وعبـد اهلل بن عمرو بن أيب احلجاج
جل ّ
وعبد اهلل بن عمر ابن ُم َ َّمد بن أبان ا ُ

ي  ،عن أيب داود
((( ليس من رجال (التقريب) .روى يف (الزهد  ،ح ،)419عن عبد اهلل  ،عن الوليد  ،عن غري
اآلج ّر ّ
األوزاعي ....وروى ُ
ّ
الذهبي« :عن الوليد بن مسلم بخرب منكر» .وزاد ابن حجر :روى عنه
 ،عن عبد امللك  ،عن الوليد بن مسلم  ،عن األوزاعي ....:قال
ّ
ويسوي،
مشقي يف (تـاريـخـه)  ،وقـال :كـان ثـقـة .اهـ .أمـا اخلبـر املـنكر  ،فاحلـمل فـيـه عىل الوليد ؛ فـإنـه ُيد ِّلس
أبو ُز ْر َعة الـدِّ
ّ
ُّ
األوزاعي.
خاصة حديث
ّ
اآلج ّر ّي .221وامليزان .651/2واللسان .57/4وطبقات املدلسني.)134
(انظر :اجلرح .343/5وسؤاالت ُ
((( قال أبو زرعة« :صدوق» .وقال أبو حاتم« :كثري اخلطأ وحمله الصدق»؛ وقال احلافظ« :صدوق خيطئ» .وجاء يف (التهذيب) :روى عنه:
النسائي« :ثقة» .وقال ابن حبان« :مستقيم احلديث» .وقال احلاكم« :حمدث كبري» .اهـ .و ُيضاف :قول
(د كن ق)  ،والرازيان .قال
ّ
والذهبي« :ثقة» .أما ختطئته  ،فمعارضة بقول ابن حبان ؛ فإنه حكم سرب واستقراء .ومقا َبلة بإطالق تعديل من عدَّ له ووثقه ؛
اخللييل،
ّ
ّ
فمتجه إىل العدالة ؛ فاالختيار األوجه التوثيق.
وأما الصدق ُ
(انظر :اجلـرح  .28/5والثقـات  .356/8واإلرشـاد  .748/2واملشـتمل  .152والكاشـف  .542/1والتهـذيب  .169/5والتقـريب
.)298

((( قال ابن حجر« :ثقة ربام خالف» .بل مطلق التوثيق هو ظاهر أقوال النقاد  ،س َّيام أنه مل ُيذكَر بجرح؛ أما املخالفة ،فقد تفرد هبا ابن حبان؛
فـقـال« :ربمـا أخـطـأ» .فـهو فـض ً
يسريا غري
ال عن أنـه من أفـراده  ،فـهـو صيـغـة تُنبئ عن قـلـة اخلـطـأ واملـخـالـفـة ؛ فـيكـون ً
ٍ
قادح ؛ واهلل أعلم.
(انظر :مسـند أيب يعلـى  ،143/4ح .2202والثقـات  .258 ،250/8وامليـزان  .426/2والكاشـف  .556/1والتهـذيب .228/5
والتقـريب .)304
((( قال أبو حاتم« :صدوق» ؛ وهو اختيار ابن حجر .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :م د ق)  ،و َب ِق ّي بن ْ َ
م َلد .وقال ابن حبان يف (الثقات):
«مستقيم احلديث» .اهـ .ومل ُيذكر بجرح .و ُيضاف :قول أيب يعىل  ،والذهبي« :ثقة» .وهو االختيار األوجه.
(انظر :مسند أيب َ
يعل  ،311/13ح .7327واجلرح  .123/5والثقات  .355/8والكاشف  .564/1والتهذيب  .271/5والتقريب
.)309
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وزاد ابن حجر« :فيه تشيع» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :م د)  ،والرازيان .وذكره ابن حبان يف (الثقات).
اهـ .وروى عنه َب ِق ّي .وذكره ابن خلفون يف (الثقات)» .وعن ال ُع َقييل  ،عن أمحد« :ثقة» .وقال الذهبي يف (امليزان)« :صدوق» .بينام
اختياره األخري« :ثقة» ؛ وهو األليق بحاله ؛ أما تشيعه فلم يرضه ؛ فقد روى عنه أئمة.
(انظر :ضعفاء ال ُع َقييل .281/2واجلرح .111/5والثقات .358/8وامليزان .466/2والكاشف  .578/1والسري .155/11وإكامل
ُمغ َلطاي .89/8والتهذيب .332/5والتقريب.)314
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َي  ،لتل ُّبسه وتطيبه.
فاريس  ،معناه :حبة املسك  ،أو وعاؤه ؛ لق َّبه به الفضل بن ُدك ْ
((( لقب ّ
(انظر :األنسـاب للسمعاين  .68/2وتـاج العروس 255/9؛ مادةَ :
«شكْدَ َن»).

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
الكويف [.]174
«رمي بال َقدَ ر» [ .]183وعبـد اهلل بن ُم َ َّمد ابن إبراهيم بن أيب شيبة
َم ْي َسة املنْ َق ّ
ّ
ري :ا ُملق َعد؛ ُ
عي
مي ا َمل ْو ِص ّيل [ .]176وعبـد اهلل بن ُم َ َّمـد بن أسامء بن عبيد ُّ
الض َب ّ
وعبد اهلل بن ُم َ َّمد بن إسحاق األ ْذ َر ّ
البرصي [ .]172وعبد اهلل ابن ُم َ َّمد ابن سامل
البرصي [ .]171وعبد اهلل ابن ُم َ َّمد بن أيب األسود ُحيد
ّ
ّ
ري
البرصي(.]177[ )1
دي .وعبد اهلل بن ُم َ َّمد بن عبد الرمحن ابن املِ ْس َور ُّ
= عبد اهلل بن سامل ُّ
ّ
الز ْه ّ
الز َب ْي ّ
جل ّراح
اين [ .]173وعبد اهلل ابن ُم َ َّمد بن عمرو بن ا َ
عيل بن ُن َفيل النُّ َف ْييل ا َ
حل ّر ّ
وعبد اهلل بن ُم َ َّمد ابن ّ
ويس :الضعيف [ .]178وعبـد اهلل بن َم ْس َل َمة
ال َغ ِّز ّي [/184أ] .وعبد اهلل بن ُم َ َّمد بن حييى ال َّط َر ُس ّ

البغدادي [ .]190وعبد
سابوري
البرصي [ .]170وعبد اهلل بن ُمطيع بن راشد النَّ ْي
َبي
ّ
ّ
ّ
بن َق ْعنَب ال َق ْعن ّ
ِ
ِّس ،نزيل مرص؛ ليس من
البرصي [ .]180وعبد اهلل بن يوسف
حي
ّ
ّ
جل َم ّ
اهلل بن معاوية ا ُ
الدمشقي ال ِّتن ّ
ِ
امللك ب ُن األَ ْص َب ِغ = عَبدُ اللَِّ ب ُن األَ ْصـ َبغ .وعبد امللك بن شعيب بن الليث
شيوخه(/184[ )2ب] .وعَبدُ
ال َفه ِمي املِ
رصي [ .]210وعبد الواحد بن ِغ َياث
البرصي( .]226[ )3وعبد الوهاب بن ـ عبد ـ احلكم
ّ
ّ
ْ ّ
مشقي(.]221[ )4
الوراق
ـري الدِّ
البغدادي [ .]219وعبد الوهاب بن عبد الرحيم األشجعي اجلَ ْو َب ّ
ّ
ّ
ّ
ِ ِ
طي [ .]220و َع ْبدة بن سليامن ا َمل
يص( .]229[ )5و َع ْبدَ ُة ابن عبد
ّ
حل ْو ّ
وعبد الوهاب ابن ن َْجدَ ة ا َ
روزي امل ِّص ّ
زاعي [.]228
اهلل َّ
الص ّفار اخلُ ّ
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر .بينام جاء يف (التهذيب) :روى عنه( :م  ، )4وأبو حاتم .ووثقه النسائي  ،وزاد
الدارقطني« :قليل اخلطأ» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .ثم مل ُيذكر بجرح .فاألظهر توثيقه ؛ واهلل أعلم.
ّ
(انظـر :اجلـرح  .163/5والثقـات  .362/8واملشـتمل  .160وإكمـال ُم ْغـ َلطاي  .177/8والتهـذيب  .11/6والتقـريب .)321
للغس ّاين [/184ب]  ،مع تعليق املحقق.
((( انظر :احلاشية عىل تسمية شيوخ أيب داود ّ

((( قال أبو زرعة« :صدوق» .واختاره ابن حجر ؛ وزاد الذهبي« :صاحب حديث» .وجاء يف (التهذيب) :روى عنه (د)  ،و َب ِق ّي .وقال
صالح جزرة« :ال بأس به» .وقال اخلطيب« :ثقة» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ.
ٍ
بجرح ؛ فاألليق بحاله التوثيق ؛ واهلل
البغوي)« :كان ثقة» .ومل ُيذكر
ونقل ُم ْغ َلطاي قول حافظ العراق أيب ُم َ َّمد بن األخرض ،يف (مشيخة
ّ
أعلم.
(انظر :اجلـرح  .23/6والثقـات  .426/8وتاريـخ بغـداد  .5/11والكاشـف  .673/1وإكمـال ُم ْغـ َلطاي  .365/8والتهـذيب
 .438/6والتقـريب .)367
((( قال ابن حجر« :صدوق» .روى عنه( :د) .وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .ووثقة الذهبي.
(انظر :الثقات .411/8والكاشف .674/1والتهذيب .449/6والتقريب.)368

ني .وقال البخاري:
((( قـال أبـو حـاتم« :صدوق» .واخـتـاره احلـافـظ ؛ وجـاء يف (تـهـذيـبـه) :روى عنه (د)  ،وأبو حاتم .ووثقه الدّ َار ُق ْط ّ
حكم ٍ
«و ِّثق» .فتوثيقه أظهر.
سرب واستقراء .وقال
«أحاديثه معروفة» .وقال ابن حبان« :مستقيم احلديث» .اهـ .واألخري ،
الذهبيُ :
ّ
ُ
مـي  .266والكاشـف  .677/1وإكمـال ُم ْغـ َلطاي  .389/8والتهـذيب
الس َل ّ
(انظر :اجلـرح  .89/6والثقـات  .437/8وسؤاالت ُّ
 .459/6والتقـريب .)369
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البغدادي[ .]199و ُع َب ْيدُ اللَِّ
ري
و َع ّبود = أمحد بن عبد الواحد .وعبيد اهلل بن سعد بن إبراهيم ُّ
ّ
الز ْه ّ
ِ
ِ ِ
ـواريـري [.]197
س [521كج] .وعبيد اهلل بن عمر ابن َم ْيرسة الـ َق
ّ
ب ُن َسع ْيد بن َ ْ
الس ْخ ُّ
ي َيى ال َي ْشك ُِر ُّي َّ َ

وعـبـيـد اهلل بن ُم َ َّمد بن حـفـص العييش :ابن عائشة [ .]200وعبيد اهلل بن معاذ ابن مـعـاذ ال َعن َْب ّي
()1
اين [ .]249وعثامن بن ُم َ َّمد بن إبراهيم بن أيب َش ْي َبة
[ .]198وعـثمـان بن صالح بن سعيد اخلَ ّياط اخلُ ْل َق ّ

وعيل
وعيل بن بحر بن َب ِّر َي ال َق ّطان
[ .]246وعقبة بن ُمك َْرم ال َع ِّم ّي
ّ
ّ
البغدادي [ّ .]261
البرصي [ّ .]279
وعيل بن احلسن بن موسى اهلال ّيل الدّ اربِ ِج ْر ِد ّي :ابن
البغدادي [.]251
ري
ّ
جل ْو َه ّ
بن اجلعد بن عبيد ا َ
ّ
()2
ِ
ري :ابن ْإشكاب
النيسابوري [.]260
أيب عيسى
وعـيل بـن احلسيـن بـن إبـراهـيـم ابـن احلُ ّر العام ّ
ّ
ّ
ِ
وعلـي بن احلسني بن م َطـر الدِّ ْر َه ّي
[.]255
َّسائي
البرصي(.]254[ )3
ّ
ّ
وعيل بن سهل بن قادم الن ّ
ّ
ِ
املديني [ .]250وعيل بن ُم َ َّمد بن عيل بن أيب
يني :ابن
الر ْم ّيل(.]252[ )4
َّ
ّ
وعيل ابن عبد اهلل بن جعفر ا َملد ّ
ّ
ِ ِ
وعيل بن
يص [ .]259وعيل بن مسلم بن حاتم [ 258مكرر  411صوابه :مسلم بن حاتم].
ّ
ا َملضاء امل ِّص ّ
ِ
وعيل بن نرص بن
وعيل بن أيب ا َملضاء = عيل بن حممد بن عيل.
البغدادي [.]257
يس
ّ
ّ
ّ
ُم ْسلم بن سعيد ال ّط ْو ّ
((( قال ابن حجر« :ثقة حافظ شهري وله أوهام» .أكثر عنه (خ م د) ؛ أما أوهامه فال ترض لقلتها؛ غايتها أحاديث تفرد هبا؛ عذره فيها
الذهبي  ،فقال ، ...:وقد يغلط ؛ وقد اعتمده الشيخان يف
احلافظ يف (اهلُدى) ؛ فقال« :تتبعها اخلطيب  ،وبني عذره فيها» .ودفع عنه
ّ
خريا وأثنى عليه .اهـ .وقال يف (السري) :ال ريب أنه كان حاف ًظا متقنًا  ،تفرد يف
وسئل عنه أمحد  ،فقال :ما
ُ
(صحيحيهام) ُ ،
علمت إال ً
سعة علمه بخربين ُمنْك ََرين  ،أغضبا أمحد لتحديثه هبام.
(انـظـر :علل أمحد برواية عبد اهلل  .264 ،40/3 ، 559/1واجلرح  .176/6وثقات العجيل  .329والسنن الكربى للنسائي،601/1
وهـدَ ى الساري
ح .1950وتاريخ بغداد .283/11وامليزان  .35/3والسري  .151/11والتهـذيب  .149/7والتقـريب ُ .386
.)445

النسائي« :ال بأس به» .وقال ابن أيب
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واختاره احلافظ؛ وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د ق) ،وأبو حاتم .قال
ّ
الذهبي« :متقن»
اين« :ثقة» .وقال
حاتم« :صدsوق ثقة» .ووثقه َم ْس َل َمة .وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .اهـ .وقال
ّ
ّ
النسائي [مرةً]  ،وال َغ ّس ّ
؛ فتوثقيه أظهر.
(انظر :اجلـرح  .179/6والثقـات  .472/8واملشـتمل  .190وإكامل ُم ْغ َلطاي  .296/9والسـري  .352/12والتهـذيب .302/7
والتقـريب .)400

((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واختاره احلافظ ؛ بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه :أبو حاتم ( ،د) ( ،س)  ،وقال« :ثقة» .وقال مرة« :ال بأس
الذهبي توثيق
جرح .و ُيضاف :قول اجلَ ّياين« :ثقة» .واعتامد
ّ
به» .وقال ابن حبان« :مستقيم احلديث» .وقال َم ْس َل َمة« :ثقة» .اهـ .ومل ُب َّ
ويمل لفظ «صدوق» عىل املبالغة ؛ فتأتلف أقواهلم عىل توثيقه ؛ واهلل أعلم.
النسائي ُ ،
ّ
(انظـر :اجلـرح  .179/6والثقـات  .473/8واملشـتمل  .190وإكمـال ُم ْغـ َلطاي  .306/9والكاشـف  .38/2والتهـذيب .307/7
والتقـريب .)400
ِ
النسائي« :ثقة» .وذكره ابن
والراز ّيان .وقال
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر؛ وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د يس)،
ّ

286

الذهبي« :اإلمام احلجة» .فاألظهر أنه «ثقة» ؛ واهلل أعلم.
حبان يف (الثقات) .وقال احلاكم« :حمدث أهل الرملة وحافظهم» .اهـ .وقال
ّ
(انظر :اجلرح  .189/6والثقات  .475/8واملشتمل  .193والسري  .241/12والتهذيب  .329/7والتقريب .)402

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

الواسطي [ِ .]276
ِ
وع ْم َر ُ
ان ب ُن
مي الصغري [ .]253و َع ّمر بن خالد بن يزيد الت َّّمر
ّ
جل ْه َض ّ
عيل ابن نرص ا َ
()1
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َبك ِ
ري ال َب ْص ّي األَ َد ِم ّي
سة املنْ َق ّ
َّار بن راشد ال َكالَع ُّي َ ّ
ص [7/545لك] .وعمران بن َم ْي َ َ
البا ُد احل ْم ُّ
[ .]277وعمر بن احلسن بن إبراهيم [ 235مكرر  309صوابهُ :م َ َّمد بن احلسني بن إبراهيم بن احلُ ّر:
ِ
تاين ال ُق َش ْي ّي،
األهوازي( .]232[ )2وعمر ابن يزيد
ّ
ابن ْإشكاب َّ
الصغري] .وعمـر بن اخلَ ّطاب ِّ
السج ْس ّ
()3
ِ
الص ّفار
البرصي [.]238
ري
ّ
اري ّ
الس ّي ّ
ّ
حي العام ّ
البرصي [ .]236و َعمـرو بن َّ
َّ
الس ّ
سـواد بن األسود ّ ْ
الض ّحاك بن َم ْ َلد ال َب ْ ِ
ص ّي ،قايض الشام :ابن أيب عاصم النَّبيـل [499كج] .وعمـرو بن
و َعمرو ب ُن َّ
()4
ِ
عيل بن َب ْحر ال َفالّس [ .]240وعمـرو بـن عون بـن
عثامن بن سعيد احل ْم ّ
يص [ .]239وعمرو بـن ّ
الواسطي [ .]243وعمـرو بـن ُمَمد ابـن بكَي ِ
ِ
الناقد؛ «وهم يف حديث»( .]237[ )5وعمـرو
أوس
ُ ْ
َّ
ّ
بـن مرزوق الباهيل؛ «فاضل له أوهام» [ .]242وعـيـاش ابـن األزرق (أو ابـن الولـيـد بـن األزرق)
البرصي [ .]273وعيسى ابـن إبراهيم ـ ابـن عيسى
الر ّقام
ّ
ّ
الـبـرصي [ .]274وعـيـاش بـن الـولـيـد َّ
ـ بـن مـ ْثـرود املِ
ـرصي [.]268
ّ
َ ُ
((( نص ابن عساكر يف (املشتمل  )198عىل رواية (د) عنه.

((( قال ابن حجر« :صدوق» .وجـاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) .وقال ابن حبان« :مستقيم احلديث» .اهـ .وورد يف حاشية (شيوخ أيب
الـذهبي« :احلـافظ» .فـاألظـهـر أنـه
اهليثمي« :ثقة  ،مل يتكلم فيه أحد» .وقـال
داود)« :روى عنه البزار  ،ووثـقـه هو وغريه» .وقال
ّ
ّ
ثـقـة؛ واهلل أعلم.
(انظر :الثقات .447/8وجممع الزوائد .49/4والتهذيب .441/7والتقريب.)412
وبقي  ،وصاعقة ؛ وقال« :كام ُتب صدوق» .وقال ابن حبان« :مستقيم
((( قال ابن حجر« :صدوق» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) ،
ّ
ٍ
الذهبي
وي .واعتبار
الدارقطني« :ال بأس به» .اهـ .ومل ُيذكر
احلديث» .وقال
بجرح .و ُيضاف :قول ُد َح ْيم« :ثقة فقيه» نقله عنه ال َف َس ّ
ّ
ّ
قول صاعقة توثي ًقا له .فتؤول أقواهلم إىل أنه ثقة ؛ واهلل أعلم.
لمـي  .221وامليـزان  .231/3وإكامل ُم ْغـ َلطاي .191/8
الس ّ
(انظـر :املعـرفة والتاريخ  .396/2والثقـات  .446/8وسؤاالت ُّ
والتهـذيب  .505/7والتقـريب .)418

وبقي بن ْ َ
((( تفرد أبو حاتم بقوله« :صدوق» .واختاره ابن حجر؛ بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د س ق)  ،والراز ّيان ،
م َلد .ووثقه:
ّ
النسائي  ،وأبو داود  ،و َم ْس َل َمة .وقدَّ مه أبو زرعة عىل ابن ُمص َّفى .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ.
اين« :ثقة» .وقول الذهبي« :احلافظ الثقة ،حمدث محص ،اجتمع له علو األسانيد إىل املعرفة واإلتقان».
ويضاف :قول ال َغ ّس ّ
سوغ للنزول به عن رتبة الثقة.
ف ُيحمل «صدوق» عىل املبالغة يف الصدق ؛ ومن َث َّم فال ُم ِّ
(انظر :الثقـات  .488/8واملشـتمل  .205وتذكـرة احلفـاظ
للذهبي .509/2والسـري  .305/12وإكامل ُم ْغـ َلطاي .226/10
ّ
والتهـذيب  .76/8والتقـريب .)424
رس ُهم وجهرهم ؛ (انظر :إكامل ُم ْغ َلطاي.252/10
((( احلديث متعلق «باختالف ثقف َي ِ ْ
ي وقريش  ،أو العكس» يف سامع اهلل َّ
والتهذيب.)97/8
ٍ
وهم يف حديث واحد فال يرضه ؛ رواه البخاري ( ،287/3يف
وهو حديث متفق عليه من غري وجه ؛ يكشف وهم عمرو الناقد فيه ؛ لكنه ٌ
التفسري ،ح .4817ومسلم  ،2141/4يف [أول] صفات املنافقني  ،ح.)2775
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وعيـسى بـن حـمـاد ابـن مسلم املِ
رصيُ :ز ْغـ َبـة [ .]265وعـيسى بـن شـاذان اللـؤلـؤي
ّ
الـبـرصي املِ
الر ْم ّيل :ابـن الن َّّحاس [.]262
ّ
ّ
ـرصي [ .]266وعـيـسى بـن ُم َ َّمد بـن إسحاق ـ عيسى ـ َّ
عيل بـن الـحـسـن الدّ اربِ ِج ْر ِد ّي .والفراء = إبراهيم بـن موسى بـن يزيد .وفضل بـن
وابـن أيب عيسى = ّ

()1
ً
سهل بـن إبـراهـيم األعرج
شـيـخـا
خـامي؛ لـيـس
الـر
ّ
ّ
البغدادي [ .]281والـفـضـل بـن يـعـقـوب ُّ

ري [ .]283وفـضـيـل ابـن عـبـد الـوهـاب الـ َقـنّـاد [.]284
ـحـدَ ّ
جل ْ
[282أ] .وفـضيـل بـن احلسيـن ا َ
ِ
ِ
ــر ُة
ـالين [ . ]285و ُق َّ
والـقـاس ُم بـ ُن ُم َ َّمد بـ ُن عـ ّبـاد ا ُمل َه َّل ُّ
بي [500كج] .و ُقـتَـ ْيـبـة بـن سـعـيـد الـ َبـ ْغ ّ
ِ
ـب ال َقـن ِ
بـ ُن َحبِـ ْي ِ
ري = حمـمـد بـن
ـمـة .الق َّل ْو ُّ
ـسـ َل َ
َـبـي = عـبـد اهلل ابـن َم ْ
َـو ُّي [501كج] .والـ َقـ ْعـن ّ
()2
ِ
عـمـرو .و َقـ ْي ُس ب ُن َحـ ْف ِ
ـص
جي [ .]290و ُل َو ْين
ُّ
التميمي [502كج] .وكَثري بن ُع َب ْيد بن ن َُم ْي ا َمل ْذح ّ
= ُم َ َّمد بن ُسليامن بن حبيب .ومالك ابن عبد الواحد املِ ْس َم ِع ّي [ .]419وجماهد بن موسى اخلُ ِ
زمي
وار ّ
ِ ِ
يص( 303[ )3مكرر ُ 387مَمد بن ِ
وم َ َّمد بن أبان بن
[ُ .]415
قادم]ُ .
َّ
وم َ َّمد بن آدم بن سليامن امل ِّص ّ
ومَمد بن ـ إبراهيم ابن ـ صدْ ران ِ
وم َ َّمد بن إبراهيم ال َب ّزاز؛
مي (ُ .]292[ )4
ُ
السل ّ
ّ
وزيرَ :حْدُ و َيه [َّ ُ .]301
ِ
األنامطيُ :م َر َّبع؛ وإما ابن مسلم أبو ُأ َم َّي َة ـ بغداد ّيون ـ؛
ري؛ وإما
أحد ثالثة :إما ابن حييى بن َجنّاد املن َق ّ
ّ
الس َلمي [298مكرر 35أمحد بن
واألخري ،دوهنم رتبة [293ح]ُ .
وم َ َّمـد بـن أمحد ابن أيب خلف ُم َ َّمد ُّ

ّ
الصويف:
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واختاره احلافظ .روى عنه أبو حاتم ،و(خ م د ت) ( ،س) ؛ وقال« :ثقة» .وقال أمحد بن احلسني
اين« :ثقة» .وزاد الذهبي:
«أحد الدَّ واهي»؛ قال اخلطيب« :يعني يف الذكاء واملعرفة وجودة األحاديث» .وقال ابن حزم  ،وال َغ ّس ّ
«احلافظ البارع» .وقال أبو داود« :أنا ال ُأحدث عنه ؛ ألنه ال يفوته حديث جيد» .أي« :فرد» (التذكرة )553/2؛ فتعقبه الذهبي« :ما
غمز احلافظ  ،ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه يف (سننه)» .فيحمل لفظ «صدوق» عىل املبالغة يف الصدق ؛ فتأتلف
هبذا اخليال ُي َ
األقوال عىل توثيقه.
(وانظـر :اجلـرح  .63/7والثقـات  .7/9وتاريخ بغـداد  .364/12واملح َّلـى .287/12والسـري  .209/12وامليـزان .352/3
والتهـذيب  .277/8والتقـريب .)446
ّ
العجيل« :ال بأس به» .وقال أبو حاتم« :شيخ» .وقال ابن حبان
((( روى عنه يف (فضائل األنصار) .وثقه :ابن معني  ،والدّ َار ُق ْطنِ ّي .وقال
يف (ثقاته)ُ « :يغرب» .لذا قال احلافظ« :ثقة له أفراد».
ـني  .265وهتـذيب الكـامل  .24/24والتهـذيب .390/8
(انظـر :اجلـرح  .95/7والثقـات  .15/9وسـؤاالت احلاكـم
للدار ُق ْط ّ
َ
والتقـريب .)456
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر؛ بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)( ،س) وقال« :صدوق ال بأس به» .وقال (مرة) ،
الذهبي« :ثقة» .وهو االختيار األليق بحاله.
هو و َم ْس َل َمة« :ثقة» .اهـ .و ُيضافِ :ذكْر ابن حبان له يف (الثقات) .وقول
ّ
(انظر :الثقات .94/9واملشتمل .225والكاشف .156/2والتهذيب .34/9والتقريب.)467
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((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وتابعه ابن حجر ؛ وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د ت) ( ،س) وقال« :ال بأس به» .وقال أبو داود« :ثقة».
«و ِّثق» .فاألقرب توثيقه ؛ لتشدد من نزل به  ،وقرب لفظ «ال بأس به» من التوثيق.
وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .وقال
الذهبيُ :
ّ
اآلج ِّر ّي  .90/2والكاشف  .153/2والتهذيب  .11/9والتقريب .)465
(انظر :سؤاالت ُ

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

وم َ َّمد بن إدريس بن املنذر
وم َ َّمد بن أمحد بن سليامن [ 300لعله ُ 327م َ َّمد بن ُسليامنُ :ل َو ْين]ُ .
ُم َ َّمد]ُ .
وم َ َّمد بن إسحاق بن ُم َ َّمد بن
الص َغاين [ُ .]296
أبو حاتم الرازي [ُ .]302
وم َ َّمد بن إسحاق بن جعفر َّ
()1
وم َ َّمد بن إسامعيل بن أيب َسمينة حييى البرصي [ 294مكرر ُ 295م َ َّمد
عبد الرمحن ا ُمل َسيبي [ُ .]297

البغدادي
الر ّيان
وم َ َّمد ابن َب ّشار بن ُعثامن
العبديُ :بنْدار [ُ .]304
بن إسامعيل]ُ .
ّ
ّ
وم َ َّمد بن بكّار بن َّ

وم َ َّمد بن
الز َب ْي
كاين [ُ .]307
العييش [ُ .]306
وم َ َّمد بن بكار بن ُّ
[ُ .]305
وم َ َّمد بن جعفر بن زياد َ
الو َر ّ
ّ
ـمد بن َح ْرب
جل ْر
حاتم بن َب ِزيع
جرائيِ :ح ِّبي [ُ .]308
البرصي [ُ .]311
ّ
وم َ َّ
ّ
وم َ َّمد بن حاتم ابن يونُس ا َ
()3
()2
ِ
البرصي
ـمد بن احلسن بن ت َْسنِيم
حدان [ُ .]315
ـمد بن ُح َزابة اخلياطْ َ :
طي [ُ .]310
ّ
الواس ّ
وم َ َّ
وم َ َّ
()4
البغدادي :ابن ْإشكاب
وي
حل ّر
الكويف [ُ .]312
ّ
العامري الن ََّس ّ
ّ
ّ
وم َ َّمد بن احلسني ابن إبراهيم بن ا ُ

الصغري( 309[ )5مكـرر  235عمر بن احلسن بن إبراهيم].
َّ

ّ
الصويف ؛ وقال« :ثقة» .وكذا
((( تفرد ابن حجر بقوله« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (م د)  ،وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار
قال :صالح جزرة  ،وابن قانع  ،وإبراهيم ابن إسحاق الصواف .اهـ .وزاد الذهبي« :فـقـيـه صـالـح» .فال مرية يف توثيقه ؛ واهلل أعلم.
(انظر :اجلرح  .194/7والثقات  .89/9وتـاريـخ بغداد  .236/1وهتذيب الكامل  .400/24والكاشف  .156/2والتهذيب .37/9
والتقريب .)467

قي بن ْ َ
الطرباين« :ثقة» .وذكره ابن
م َلد .وقال
ّ
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واختاره ابن حجر ؛ وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :خ م د) و َب ّ
عاين« :ثقة صدوق» .فتوثيقه أظهر؛ حلال من وثقه ،ومن احتج به ،ومحل لفظ «صدوق» عىل املبالغة.
حبان يف (ثقاته) .اهـ .وقال َّ
الس ْم ّ
(انظر :اجلرح  .237/7والثقات  .125/9واألنساب للسمعاين  .489/5والتهذيب  .108/9والتقريب .)473
((( قال ابن حجر« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) .وقال اخلطيب« :ثقة» .اهـ .وقد اعتمد الذهبي توثيق اخلطيب ؛ فبِ َم
نزل عن «الثقة» ؟
(انظر :تاريخ بغداد  .295/2والكاشف  .164/2والتهذيب  .110/9والتقريب .)473

«كـويف ثبت» .وقال ابن
((( قـال ابـن حـجـر« :صـدوق ُيـغـرب» .بينمـا جـاء يف (هتذيبه) :روى عـنـه (د)  ،وابن خـزيـمـة ؛ وقـال:
ٌّ
قـادحا يف
الذهبي قول ابن خزيمة فيه .فالرجل «ثـقـة» ؛ وجمرد الـتـفرد ال ُيعتبـر
حبان« :مستقيم احلديث ُيغرب» .اهـ .واعتمد
ً
ّ
ٍ
ثـبـت مستقيم احلديث.
(انظر :الثقات .112/9والكاشف .164/2والتهذيب  .114/9والتقريب.)473
((( تفرد أبو حاتم بقوله« :صدوق» .واختاره ابن حجر؛ بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (خ د س) ،وابن أيب عاصم ـ وقال« :ثبت» ـ ،
ٍ
بجرح ؛
وابن أيب حاتم ؛ وقال هو واخلطيب« :ثقة» .وزاد َم ْس َل َمة« :ثبت جليل» .وقال ابن حبان« :صاحب حديث» .اهـ .ومل ُيذكَر
و ُيضاف :قول الذهبي« :ثقة» ؛ فالرجل ثقة بال ريب ؛ واهلل أعلم.
(انظر :اجلرح  .230/7والثقات  .124/9وتاريخ بغداد  .223/2والسري  .352/12والتهذيب  .121/9والتقريب .)474
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ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
الباهيل
ـمد بن َخالّد بن كثري
ُ
ص [8/546لك]ُ .
وم َ َّ
وم َ َّ
ـمد اب ُن خالد بن َخ ٍّل ال َكالَع ُّي ،احل ْم ُّ
ّ
ِ
يص
ـمد بن عمر بن َخالّد]ُ .
ّ
وم َ َّ
البرصي [( 316له ذكر يف) 355ب ُم َ َّ
ـمد بن داود بن َصبيح امل ِّص ّ
ـمد بن رافع ال ُق َش ْي ّي
ري
اإلسكندراين [ُ .]318
[ُ .]320
ـمد بن داود بن أيب ناجيـة ا َمل ْه ّ
وم َ َّ
وم َ َّ
ّ

وم َ َّمد
النَّ ْي
رادي :عامر مجل [ُ .]332
سابوري [ُ .]321
ـمد بن سلمة بن عبد اهلل بن أيب فاطمة ا ُمل ّ
ّ
وم َ َّ
ِ ()3
ِ
وم َ َّمد بن سليامن
الر ْم ّل
بن سليامن بن حبيبُ :ل َو ْيـن [ُ .]327
األنباري(ُ .]326[ )2
ّ
وم َ َّمد بن س َم َعة َّ
ومَـمد ابن ِسنان ِ
رائي
الباه ّيل
ـوقي [ُ .]330
وم َ َّمد بن َّ
البرصي ال َع َ
ّ
جل ْر َج ّ
الص ّباح بن سفيان ا َ
[َّ ُ .]331
()4
وم َ َّمد بن طريف بن خليفة
يب
البغدادي [ُ .]333
البغدادي [ُ .]334
ّ
ّ
الص ّباح ال ّب ّزاز الدّ ْوال ّ
وم َ َّمد بن َّ

ال َب َج ّيل
الكويف(.]324[ )5
ّ

((( تفرد ابن عساكر بالرمز لرواية (د) عنه .وروى عنه ابن أيب حاتم  ،وقال« :صدوق» .واختاره ابن حجر .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه:
ني« :ثقة» .ومل ُيذكر بـجرح ؛ فاألظهر
مي  ،عن الدّ َار ُق ْط ّ
الس َل ّ
ني« :ليس به بأس» .اهـ .وعن ُّ
(س) ؛ وقال« :ثقة» .وقال الدّ َار ُق ْط ّ
توثيقه.
مي  .283واملشتمل  .237والكاشف  .167/2وهتذيب االكامل  .137/25والتهذيب .140/9
الس َل ّ
(انظر :اجلرح  .244/7وسؤاالت ُّ
والتقريب .)476
((( قال ابن حجر« :صدوق» ؛ وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)  ،و َب ِق ّي .وقال اخلطيب ،و َم ْس َل َمة ابن قاسم« :ثقة» .اهـ .وقال ال َغ ّس ّاين« :ثقة
ٍ
بجرح  ،فليس أقل من «ثقة».
جليل» .ومل ُيذكَر
(انظر :تاريخ بغداد  .292/5وشيوخ أيب داود .والتهذيب  .203/9والتقريب .)482
الرازي .قال أبو داود« :كان صاحب حديث» .اهـ .ويضاف :قول
((( قال احلافظ« :صدوق» .ويف (هتذيبه) :روى عنه (مد) ،وأبو زرعة
ّ
ابن حبان« :مستقيم احلديث» .فاألظهر أنه ثقة.
(انظر :سؤاالت
اآلجر ّي .259/2وذيل الكاشف .248والتهذيب .203/9والتقريب .)482
ّ

ي« :ثقة» .وقال أبو حاتم« :صالح احلديث» .وعن
((( قال احلافظ« :صدوق» .ويف (هتذيبه) :رو ى عنه (د ق)  ،وأبو زرعة ؛ وقال هو ،و ُم َط َّ
ٍ
يقعوب تبعته لراو ضعيف
حل
ابن حمرز  ،عن ابن معني« :ليس به بأس» .وعن يعقوب بن شيبة  ،عنه :حدث بحديث منكر .لكن َ َّ
ُ
وري« :مل أر حييى ذكره بسوء» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .و ُيضاف :اعتامد الذهبي توثيق أيب زرعة له ؛
يف سنده .وقال الدُّ ّ
فالظاهر أنه االختيار األليق بحاله ؛ واهلل أعلم.
(انظر :معرفة الرجال  .84/1والتاريخ  .522/2واجلرح  .289/7والثقات  .103/9وتاريخ بغداد  .367/5والكاشف.181/2
والتهذيب .228/9والتقريب.)484
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((( قال ابن حجر« :صدوق» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (م د ت ق)  ،وأبو حاتم [بل أبو زرعة] ؛ وقال« :حمله الصدق» .وقال مرة:
«ال بأس به  ،صاحب حديث  ،كان ابن نُمري يثني عليه» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .وقال اخلطيب« :ثقة» .اهـ .ويضاف :قول
الذهبي« :ثقة صاحب حديث» .وهو االختيار األوجه ؛ واهلل أعلم.
ّ
(انظـر :اجلـرح  .293/7والثقـات  .92/9والكاشـف  .182/2والتهـذيب  .235/9والتقـريب .)485

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ
()1
ٍ
ـمد ابـن َع َبـادة
يش الدِّ
مشقي ،املـؤرخ ،صاحب املغازي [503كج]ُ .
ُ
وم َ َّ
ُّ
وم َ َّ
ـمد ب ُن عـائذ ال ُق َر ُّ
()2
ومَـمد بن َعب ِ
يس ال َب ْ ِ
ـرتي
ص ُّي [504كج].
ـد األ ْع َل
بـن ال َب ْخ ّ
الواسـطي [ْ ُ َّ ُ .]346
ّ
الصنعاين ال َق ْي ُّ
ُّ

()3
ـمد بـن عبد الرمحن بـن
ريش ـ َسـنْدول ـ َسـنْدُ وال [ُ .]350
ُ
وم َ َّ
وم َ َّ
اين ال ُق ّ
ـمد بـن عبـد اجل ّبار اهل َ َم َذ ّ
ِ
ـمد بن
البغدادي:
ـمد بـن عبد الرحيم ال َب ّزاز
صاعقة [ُ .]351
عبد الصـمد العنربي [ُ .]343
ّ
وم َ َّ
وم َ َّ
ومَـمد بن عبـد اهلل بن عبد الرحيم بن سعية املِ
عبد العزيز بن أيب ِر ْزمـة َغ ْـزوان املِ
رصي
ّ
َ َْ
ّ
روزي [َّ ُ .]344
ومَـمد بن عبـد اهلل بن عثمـان اخل ِ
ـمد بن عبد اهلل بن املبارك
زاع ّي
البرصي [ُ .]342
ّ
ُ
وم َ َّ
قـي [َّ ُ .]340
الب ّ
َْ
()4
َّري
البغدادي
ـمد بن عبد اهلل بن ميمون
مي
البغدادي ،القايض [ُ .]337
السك ّ
ّ
ّ
اإلسكندراين ُّ
وم َ َّ
ا ُمل َخ ِّر ّ
ّ

الكويف [.]335
وم َ َّمـد بن عبد اهلل بن ن َُم ْي
[ُ .]341
ّ

(((قـال احلـافـظ« :صـدوق ُرمـي بـالـ َقـدَ ر» .بيـنمـا جـاء يف (تـهـذيـبـه) :روى لـه (د)  ،وعـنـه يف غـيـر (الـسنـن) ؛ وقـال« :كـمـا
ـراجـا» .ووثـقـه :ابـن مـعيـن ؛ وزاد صالح جـزرةَ « :قـدَ ِر ّي» .وقـال الـنسـائي« :ليس بـه بـأس» .وقـال
شـاء اهلل هـو  ،ويل َخ ً
أمـره باملشيئة لكراهة تـوليـه اخلـراج لدى السلطان ؛ فـاألظـهـر
ُد َحـ ْيـم« :صدوق» .وذكره ابن حبان يف (ثـقـاتـه) .اهـ .ربمـا ُع ِّلق ُ
أنـه ثقة ُرمي بالقدر.
والس َـي  .105/11والـتـهـذيـب  .241/9والـتـقـريـب .)486
(انـظــر :تـهـذيـب الـكمـال  .428/25والـكـاشـف ِّ .183/2
((( روى عنه أبو حاتم  ،وقال« :صدوق» ؛ وزاد ابن حجر« :فاضل» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)  ،وابن أيب حاتم ؛ ووثقاه .وذكره
للبخاري  ،ومل يذكره يف الرواة عنه .أما تفرد أيب حاتم بلفظ« :صدوق»  ،ف ُيحمل عىل
ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .وفاتَه :الرتميز
ّ
املبالغة يف الصدق  ،فتأتلف أقواهلم فيه ؛ فيكون ثقة فاض ً
ال ؛ واهلل أعلم.
(انظر :اجلرح  .17/8والثقات  .126/9وهتذيب الكامل  .447/25والتهذيب  .246/9والتقريب .)486
ذاين:
ي ُّله .وقال [ابن بلده] احلافظ أيب ُشجاع شريويه َاهل َم ّ
((( تفرد ابن حجر بقوله« :صدوق عابد» .وقد جاء يف (هتذيبه) :كان ابن معني ِ ُ

«أحد الثقات والصاحلني» .اهـ.
ِ
العراقي .وذك ُْر ابن حبان له يف
اخللييل  ،وأيب زرعة
وقـد أغـفـل ابـن حـجر ،قـول املِ ِّز ّي« :ثـقـة جـلـيـل  ،كبـيـر املحل» .و ُيضاف :توثيق
ّ
ّ
الـذهـبـي َ
قـول شريويه  ،إىل صالح بن أمحد احلافظ .كام وصفه العلامء بكثرة التصنيف ؛ فهو ثقة عابد مصنف.
(الـثـقـات) .وعـزو
ّ
(انظر :الثقـات  .145/9واإلرشـاد
للخلييل .635/2وهتـذيب الكامل  .585/25والسـري .157 /11وذيل الكاشـف.252
ّ
والتهـذيب .289/9والتقـريب .)491

((( قال احلافظ« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د س) ،...وابن أيب حاتم ؛ وقال« :صدوق ثقة» .وقال ابن يونُس« :ثقة».
أوسطها ؛ أما قوله« :تُك ِّلم
آخرها َ
ورمي بالكذب ،ومل يرتك أحد الكتابة عنه» .اهـ .فمقولة مسلمة يلغي ُ
وقال َم ْس َل َمة« :تُك ِّلم فيهُ ،
فيه»  ،فجرح ُم ْب َهم  ،يضحده صنيع الذهبي ؛ فقد قال« :له حديث ُأنكر عليه» ؛ وزاد يف (املغني)« :ومل ُيضعف» ؛ ويف (امليزان)« :جائز
احلديث» .واعتمد يف (الكاشف) توثيق ابن يونس.
ٌ
حديث ُأنكر عليه  ،بعد نفي الضعف عنه  ،وتوثيق ابن بلده وتلميذيه له ؟ !
ثم هل يرضه
(انظـر :اجلـرح .304/7وتـاريخ بغـداد  .426/5واملغـني .599/2وامليـزان  .602/3والكاشـف .190/2والتهـذيب.281/9
والتقـريب.)490
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البصـري ـ
الـر ِّز ّي
ومَمـَّد بن عبـد امللك
ُ
البغـدادي(ُ .]336[ )1
ّ
ّ
ـمد بن عبد اهلل األَ ْر ِزي ـ ُّ
وم َ َّ
()2
ِ
الواسـطي
يـقي
بـن َزن ُْجـو َيه
البغـدادي ال َغ ّـزال [ُ .]349
ّ
ّ
ـمد بن عبـد امللـك بـن َم ْـروان الدَّ ق ّ
وم َ َّ
ِ
مي
ـمد بن
[ُ .]347
البغـدادي(525[ )3كج]ُ .
ُّ
خر ّ
ـمد ب ُن ُع َبـ ْيد اللَِّ بن يزيـد :ابن ا ُملنـادي ا ُمل َّ
وم َ َّ
وم َ َّ
ـمد ابـ ُن أبـي َعـت ٍ
البغـدادي أبو بكـر :األَ ْع َـي
ّاب
ـب ّي
البرصي [ُ .]354
ُّ
ّ
وم َ َّ
عبيـد بن حسـاب ال ُغ َ
ـمد بـن عثمـان بـن
فـي
البرصي [ُ .]357
[507كج]ُ .
ّ
وم َ َّ
ـمد بـن عثمـان ابن أبـي صفـوان ال َّث َق ّ
وم َ َّ

()4

((( قـال ابـن حـجـر« :ثـقـة يـهـم» .بـيـنمـا جاء يف (هتذيب الكامل) :روى عنه( :م د)  ،وقـد أطـلـق عـلـيـه لـفـظ« :ثـقـة» تـالميذه
الثالثة :صالح جزرة  ،وعبد اهلل بن أمحد  ،وزاد احلسن بن سفيان« :مأمون» .وقال ابن حبان« :كان من احلفاظ ربام خالف» .اهـ .ثم
مل ُيعلم بجرح.
وعىل أية حال فإن تالميذه أعلم به ؛ فيكون ُمطلق التوثيق هو األليق بحاله .أما املخالفة  ،فقد جاءت بصيغة التقليل والندرة  ،فقل أن ينجو
منها ثقة  ،فإهنا ال ترض ؛ واهلل أعلم.
(انظـر :الثقـات  .84/9وتـاريخ بغـداد  .415/5وهتـذيب الكمـال  .575/25والتهـذيب  .285/9والتقـريب .)490

ي،
((( قال أبـو حاتم« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) ؛ وقال« :ليس بمحكم العقل» .وقال ُم َط َّ
والدارقطني  ،و َم ْس َل َمة« :ثقة» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ.
ّ
ف») ؛ أي أنه ليس من فرسان احلديث الذين
«ح َص َ
أما غمز أيب داود له يف عقله ؛ فمعناه :أنه «غري حصيف» (لسان العرب48/9؛ مادةَ :
ٍ
بجرح.
ُبحكمون الصنعة  ،وإال فقد روى عنه؛ فهو ثقة عنده .وكذا عند غريه .ثم مل ُيذكر
الذهبي يف (السري)« :احلجة» .واعتامده يف (الكاشف) توثيق الدارقطني له .فهو االختيار
السمعاين« :صدوق ثقة» .وقول
و ُيضاف :قول
ِّ
ّ
األوجه ؛ واهلل أعلم.
قاين  .61وتاريخ بغداد  .346/2واألنساب  .485/2والكاشف .197/2
(وانظر :اجلرح  .5/8والثقات  .131/9وسؤاالت َ ْ
الب ّ
والسري  .582/12وإكامل ُم ْغ َلطاي  .259/10والتهذيب  .317/9والتقريب .)494

((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وبه قال احلافظ .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (خ) ـ وسامه« :أمحد» ـ  ،وأبو حاتم  ،وابن أيب حاتم .وقد
وم َ َّمد بن
اآلج ّر ّي إىل إنكار أيب داود عليه حدي ًثا واحدً ا من بني «حـديث كـثيـر» حدث به عنه .وقال عبد اهلل بن أحـمـد ُ ،
أشار ُ
عبدوس« :ثـقـة» .اهـ.
ِ
و ُيضاف :قول ابن أيب حاتم« :صدوق ثقة» .وذك ُْر ابن حبان له يف (ثقاته).
نـظـرا لـتـفرد أيب حاتم بقوله« :صـدوق» ؛ ف ُيحمل عىل املبالغة يف الصدق ؛ فـتـأتـلف األقوال عىل أنـه «ثـقـة» ؛ أما إنكار حديث وحيد
ثم
ً
علـيـه  ،فال ينزل به عن الثقة ؛ واهلل أعلم.
اآلج ِّر ّي  .280/2واجلرح  .3/8والثقات  .132/9وتاريخ بغداد  .327/2وهتذيب الكامل  .50/26والتهذيب
(انظر :سؤاالت ُ
 .327/9والتقريب .)495
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والراز ّيان .قال ابن معني« :ليس هو من
((( قال ابن حجر« :صدوق» .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (مق) ،و(د) يف غري (السنن)،
ّ
كعيل بن املديني
أصحاب احلديث» .وقد وثقه اخلطيب  ،ثم قال« :عنَى حييى بذلك :أنه مل يكن من احلفاظ لعلله  ،والنقاد لطرقهّ ،
ونحوه  ،وأما الصدق والضبط ملا سمعه فلم يكن مدفو ًعا عنه» .وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .وقال أمحد« :مات وال يعرف إال احلديث
 ،ومل يكن صاحب كالم ؛ وإين ألغبطه» .اهـ.
وقال َّ
بي« :وثقوه» .ثم قد مجع العدالة إىل الضبط  ،ومل ُيضعفه أحد ؛ فال وجه لنزوله عن «الثقة» ؛ واهلل أعلم.
الذ َه ُّ
(انـظـر :الـثـقات  .95/9وتـاريخ بغداد  .182/2والكاشف  .199/2وهتذيب الكامل  .78/26والتهذيب  .334/9والتقريب
.)495

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

كَـرامة ِ
ومَـمد ابن عثامن ال َّتنُوخي أبـو ا ِ
ـمد
جلـي
الع
قي [ُ .]358
وم َ َّ
جلامهر الدِّ َم ْش ّ
ُ
ّ
الكـويف [َّ ُ .]356
ّ
ّ
َ
()1
ِ
ِ
اساين
الباهـيل [/355ب
ـمد بن عمر بن َخـالّد
النيسابـوري [ُ .]366
ّ
وم َ َّ
بن َعقيل بن ُخ َو ْيلد اخلُ َر ّ
ّ
ـمد ب ُن ِع ْم َ
ران بن ُم َ َّمد بن أبـي ليلـى
الباهيل
ـمد بن َخـالّد بن كثـري
البرصي]ُ .
ّ
وم َ َّ
(بـابـه)ُ 316م َ َّ
ّ
()3
وم َ َّمد بن ُعمر بن عيل بن عطاء ا ُمل َقدَّ ِم ّي
وم َ َّمد
ُوف(527[ )2كج]ُ .
البرصي [/355أ]ُ .
ّ
ُّ
األنصاري الك ِ ُّ
ومَمد بن عمرو ابن عباد بن جبلة العت ِ
البرصي
َك ّي
حلباب
ّ
ََ َ
ّ
الرازيُ :ز َن ْيج [َّ ُ .]359
بن َع ْمرو بن َبكْر بن ا ُ
ِ
ومَمد بن عمرو بن عباس ِ
يص
الق َّل ْو ِر ّي [ُ .]362
وم َ َّمد بن َع ْوف بن ُسفيان ال ّط ّ
[َّ ُ .]360
ائي احل ْم ّ
ومَمد بن عيسى بن ن ِ
َجيح بن ال َّط ّباع
اين
[ُ .]363
الكويف [َّ ُ .]365
ّ
وم َ َّمد بن العالء بن ك َُر ْيب اهل َ ْمدَ ّ
ِ
البغدادي [.]367
يس
البغدادي [ُ .]364
ّ
ّ
وم َ َّمد بن أيب غالب الطياليس ال ُق ْوم ّ

()4

((( قـال احلـافـظ« :صـدوق  ،حـدث مـن حـفـظـه بـأحـاديـث فـأخـطـأ يف بعضـهـا» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (خد) (س) وقال:
«ثقة» ؛ وزاد أبو أمحد احلاكم« :أحد النبالء ؛ حدث بحديثني مل يتابع عليهام» .وقال ابن حبان« :ربام أخطأ ؛ حدث بالعراق بمقدار
عرشة أحاديث مقلوبة» .اهـ.
اخللييل« :ثقة» .فهو ثقة أخطأ من حفظه بأحاديث يسرية
الذهبي ساق حدي ًثا واحدً ا تفرد به ؛ وقال« :معروف ال بأس به» .وقال
ويضاف :أن
ّ
ّ
؛ واهلل أعلم.
(انظـر :الثقـات  .147/9وكنى احلاكـم  .421/5واإلرشـاد  .816/2واملعجم املشـتمل  .262واملـيزان  .649/3والتهـذيب
 .347/9والتقـريب .)497
ّ
«كويف صدوق ،أمىل علينا كتاب الفرائض،
ي ...وقال أبو حاتم:
الراز ّيان  ،و ُم َط َّ
((( قال احلافظ« :صدوق» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه ّ
الشعبي من حفظه؛ الكتاب كله ال يقدم مسألة عىل مسألة» .وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .وقال َم ْس َل َمة:
عن أبيه ،عن ابن أيب ليىل ،عن
ّ
بقي بن َ ْ
م َلد» .وعنه (هد :ح .)354فمن متتع هبذه العدالة  ،وهذا الضبط
«ثقة» .اهـ .وتتمة كالم َم ْس َل َمة« :روى عنه من أهل بلدنا ّ
واإلتقان  ،ومل يغمزه أحد ؛ فإنه ال ينزل عن الثقة.
(انظر :اجلـرح  .41/8والثقـات  .82/9وإكمـال ُم ْغـ َلطاي  .303/10والتهـذيب  .381/9والتقـريب .)500

والنسائي
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .واختاره احلافظ .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه ،)4( :والرازيان  ،وأبو بكر البزار ؛ ووثقه هو ،
ّ
ٍ
الذهبي تـوثـيـق
النسائي .وهـو
اهليثمي« :ثقة» .واعتمد
بجرح .وقـال
 ،و َم ْس َل َمة .وذكـره ابـن حـبان يف (الثقات) .اهـ .ومل ُيذكر
ّ
ّ
ّ
االخـتـيار األوجـه.
(انظر :اجلـرح  .21/8والثقـات  .109/9وكشف األسـتار  ،405/2ح .1968والكاشـف  .205/2وجممع الزوائد .26/8
والتهـذيب  .361/9والتقـريب .)498

عيل بن احلسني بن ُ
((( روى عنه ّ
اجلنَيد  ،وقال« :صدوق» .وهو اخـتـيـار ابن حجر .بـيـنمـا جاء يف (تـهـذيـبـه) :روى عـنـه( :م) ( ،د) ـ
قي بن َ ْ
ويالف» .اهـ .فالظاهر أنه «ثـقـة» ؛ لـتوثـيـق أيب داود له ؛ ورواية
م َلد .وقال ابن حبان يف (ثقاته)ُ « :يغرب ُ
وقال« :ثقة» ـ  ،و َب ّ
الذهبي  ،وابن حجر ؛ واهلل أعلم.
مسلم  ،وبقي عنه ؛ أما غمز ابن حبان  ،فهو من أفراده ؛ لذا أغفله
ّ
ــر ّي  .70/2والـثـقــات  .90 ، 83/9والـكـاشـف  .206/2والـتـهـذيـب  .373/9والـتـقـريـب
(انـظــر :ســؤاالت ُ
اآلج ِّ
.)499
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وم َ َّمد بن الفرج بن عبد الوارث
الص ْ َي ّيف
البرصي الرضير(ُ .]386[ )1
وم َ َّمد بن فِراس ُّ
ُ
ّ
عي َّ
الض َب ّ
()2
ومَمد ابن ِ
الن َّّحاس
قادم [ 387مكرر ( 303صوابهُ ):م َ َّمد بن آدم بن سليامن
ّ
البغدادي [َّ ُ .]385
ا ِ ِ ِ
الس َل ِم ُّي ال ُب
وم َ َّمد ُقدَ ا َمة
يص]ُ .
زي(509[ )3كج]ُ .
خاري ا َمل ْر َو ّ
ُّ
وم َ َّمد ب ُن ُقدا َم َة بن إسامعيل ُّ
ُ
جل َهن ّي امل ِّص ّ
ِ ِ
وم َ َّمد بن املثنى بن ُعبيد ال َعن َِز ّي
العبدي
وم َ َّمد بن كثري
البرصي [ُ .]389
ص [ُ .]388
ّ
ّ
بن َأ ْع َي امل ِّص ْي ّ
وم َ َّمد بن ُم َ َّمد ـ بن عمر بن كثري
ناين
البرصي [ُ .]381
الز ِمن [ُ .]370
البرصيَّ :
ّ
ّ
وم َ َّمد ابن حمبوب ال ُب ّ
ِ
ـ بن َخالَّد ِ
وم َ َّمد بن
الباه ّيل
البرصي [ُ .]380
ش(ُ .]377[ )4
وريْ :
الص ّ
وم َ َّمد بن ُم َ َّمد بن مصعب ُّ
ّ
وح ّ
ِ
ِ
البغدادي [.]382
مي
مسعود بن يوسف الن
ييص [ُ .]378
ّ
ّ
وم َ َّمد بن م ْسكني بن ن َُم ْي َلة ال َي َم ّ
َّيسابوري امل ِّص ّ
()6
ِ ِ
وم َ َّمد بن ُمعاذ بن َع ّباد ال َعن َ ِْب ّي
البحراين
البرصي:
يس
ُ
البرصي(ُ .]379[ )5
ّ
ّ
ّ
وم َ َّمد بن َم ْع َمر بن ر ْبع ّي ال َق ْي ّ
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :هد) ـ ً
والراز ّيان ،
نقال عن ال َغ ّس ّاين ـ  ،و(ت ق) ّ ،
الذهبي .وهو االختيار األقرب ؛ واهلل أعلم.
وأبو بكر بن أيب الدنيا ؛ وقال« :ثقة» .اهـ .واختاره
ّ
(انظر :اجلـرح .60/8والكاشـف .210/2والتهـذيب .397/9والتقريب.)501

م َّمد
ي،و َ ُ
وم َط َّ
((( روى عنه أبو زرعة ؛ وقال مرة« :صدوق» ؛ واختاره ابن حجر .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (م د)  ،وأبو زرعة ُ ،
أيضا ـ يف (اجلرح) ـ« :ثقة صدوق» .وقول
الساج ؛ ووثقاه .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .و ُيضاف :قول أيب زرعة ً
بن إسحاق َّ
ٍ
بجرح.
الذهبي« :ثقة» .وهو االختيار األظهر؛ فقد وثقه تالميذه الثالثة  ،ثم مل ُيذكر
(انظر :اجلرح  .60/8والثقات  .121/9والكاشف  .210/2والتهذيب  .398/9والتقريب .)502
((( قال ابن حجر« :مقبول» .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (م)  ،و(د) يف غري (السنن) .وذكره ابن ِح ّبان يف (الثقات) .اهـ .وقال ّ
الذ َهبِ ُّي:
ٍ
بجرح.
«ثقة» .وهو االختيار األظهر ؛ حلال َمن روى عنه( :م)  ،وأبو داود ؛ وهو ال يروي إال عن ثقة عنده ؛ ثم مل ُيذكر
(انظر :الثقات .98/9وامليـزان .15/4والتهـذيب  .409/9والتقـريب .)503
((( قال ابن حجر« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د س)  ،وابن أيب حاتم ؛ وقال« :صدوق ثقة» .وذكره ابن حبان يف (ثقاته).
اهـ .ومل ُيذكر بجرح .و ُيضاف :توثيق الذهبي .فهو االختيار األظهر بال ريب  ،ومل أتبني سبب جتريد «صدوق» من «ثقة».
(انظـر :اجلـرح  .88/8والثقـات  .140/9والكاشـف  .215/2والتهـذيب  .432/9والتقـريب .)505
والراز ّيان .قال أبو حاتم« :صدوق ليس به بأس» .وقال ال ُعقييل:
((( قال ابن حجر« :صدوق هيم» ؛ بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :م د) ّ ،
«يف حديثه وهم» ؛ وذلك حلديث واحد موقوف رفعه .قال الذهبي :هذا ال يقتيض ضعفه .اهـ .والذي يف (امليزان)« :فأي يشء جرى»
؟! ثم أطلق توثيقه يف (الكاشف) .وهو االختيار األوجه ؛ واهلل أعلم.
قيلـي  .145/4واجلـرح  .95/8واملـيـزان  .44/4والـكـاشـف  .222/2والـتهـذيب  .462/9والـتـقـريـب
(انـظـر :ضعـفـاء ال ُع ّ
.)507
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((( نسبة إىل البحرين ؛ فيام حرره ابن األثري يف (اللباب .)123/1روى عنه أبو حاتم ؛ وقال« :صدوق» ؛ وهو اختيار ابن حجر .وقد جاء
يف (هتذيبه) :روى عنه (ع)  ،والبزار ؛ وقال« :من خيار عباد اهلل» .وقال أبو داود« :صدوق ال بأس به» .وقال مسلمة  ،والنسائي
والسمعاين« :ثقة» .وقال أبو َعروبة« :كبري من أهل الصناعة» .وذكره ابن حبان يف
أيضا هو  ،واخلطيب ،
(مرة)« :ال بأس به» .وقال ً
ّ
(الثقات) .اهـ .احتج به الستة ،وهو شيخهم ؛ فاألظهر توثيقه.
اآلج ِّـر ّي  .18/2واألنسـاب  .288/1واملشـتمل  .272والتهـذيب
(وانظـر :اجلـرح  .105/8والثقـات  .122/9وسؤاالت
ُ
 .466/9والتقـريب .)508

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
البرصي
وم َ َّمد بن املِنهال الرضير
وس البغدادي[ُ .]368
[ُ .]375
ّ
وم َ َّمد بن منصور بن داود ال ُّط ّ
ومَمد بن هشام بن أيب ِخية َشبيب البرصي املِ
ِ
رصي
[ُ .]369
ّ
ّ
َ
الر ّ
ازي [َّ ُ .]371
جل َّمل ّ
وم َ َّمد بن م ْهران ا َ
ََ
ومَمد بن هشام بن عيسى ال ّطا ْلقاين ا َملرور ِ
وم َ َّمد بن الوزير بن
وذ ّي
البغدادي القصري [ُ .]391
ّ
ّ ُّ ُ
[َّ ُ .]390
الو ِ
الواسطي ،العابد [10/548لك].
العبدي
زير بن قيس
مي الدِّ
مشقي [ُ .]392
ُّ
وم َ َّمد ب ُن َ
ُّ
ّ
الس َل ّ
حلكَم َّ
ا َ
ِ
القريش ،ال ُب ْ ِ
ح ُ
الوليد بن عبد احلميد
وم َ َّمد ب ُن
دان(11/549[ )2لك].
البرصي
س ُّي(،)1
ُ
البغداديْ َ :
ّ
ُّ
ُّ
()4
()3
عي
ي َيى بن أيب َس ِم ْينَ َة ِم ْهران الت ّّمر
ُ
البرصي [ُ .]397
ّ
وم َ َّمد ب ُن َ ْ
وم َ َّمد ابن حييى بن أيب َح ْزم ال ُق َط ّ
وم َ َّمد بـن حييى بـن
الـبـرصي
األزدي
وم َ َّمد بن حييى بن عبد الكريم
البـغـدادي [ُ .]395
[510كج]ُ .
ّ
ّ
ّ

عبد اهلل بـن خـالـد ُّ
َفي
الز َّماين
الذ ْه ّيل النَّ ْي
وم َ َّمد ابـن حييى بـن َف ّياض ِّ
سابوري [ُ .]398
ّ
ّ
حلن ّ
البرصي ا َ
()5
ِ
يـادي
الز
يـوسـف ِّ
ي َيى بـن أيب َس ِم ْينَ َةُ .
[ُ .]399
ُّ
ي َيى بـن م ْهران = ُم َ َّمد بـ ُن َ ْ
وم َ َّمد بـ ُن َ ْ
ـمد بـ ُن ُ
وم َ َّ

مي [412
[22/560لك]ُ .
الس َل ّ
َّسائي [ .]400وحممـود ابـن خـالـد بـن يـزيـد ُّ
ـمد بـن يونُس الن ّ
وم َ َّ

شقي].
مـي الدِّ َم ّ
الـسـ َل ّ
مكـرر  413حممـود بـن خالـد ُّ

س بن أرطاة  ،وقيل :ابن أيب أرطاة( .انظر :األنساب .)349/1
((( نسبة إىل ُب ْ
((( نص ابن عساكر يف (املشتمل  )276عىل رواية (د) عنه.

((( روى عـنـه أبـو حاتـم ؛ وقــال« :صالح احلديث صدوق» .واخـتـار ابن حجر« :صدوق» .وجـاء يف (تـهـذيـبـه) :روى عنه (م د ت
الـذهـبي« :ثـقـة» .وهو االختيار األقرب
س) .وقال َم ْس َل َمة« :ثقة» .وذكره ابن حبان يف (الـثـقات) .اهـ .ومل ُيـذكـر بجرح .وقـال
ّ
؛ واهلل أعلم.
(انظـر :اجلـرح  .124/8والثقـات  .106/9والكاشـف  .229/2والتهـذيب  .508/9والتقـريب .)512

والراز ّيان  ،وأمحد بن احلسني الصويف ؛ وقال« :ثقة».
((( قال أبو حاتم« :صدوق» .وتبعه ابن حجر .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د) ّ ،
الذهبي« :ثقة» .وهو االختيار األوجه.
وأثنى عليه أمحد .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .ومل ُيذكر بجرح .وقال
ّ
(انظر :اجلرح .124/8والثقات .86/9وتاريخ بغداد .413/3واملشتمل .281وهتذيب الكامل  .615/26والكاشف .229/2
والتهذيب  .511/9والتقريب .)512
ِ
بيدي واحدً ا  ،وقال« :صدوق» .لكن إن
عساكر  ،وامل ِّز ُّي  ،وابن حجر .لكن اعترب
((( «روى عنه أبو داود» ؛ قاله :اب ُن
يادي َّ
األخري ِّ
والز َّ
الز َّ
ُ
َ
بيدي ؛ مثل :قول ابن حبان« :ربمـا أخـطـأ وأغـرب» .وحكاية احلاكم توثيق
كانا واحـدً ا  ،فـقد فـات (التهذيب) بعض ترمجـة َّ
الز ّ
أيب عيل النيسابوري له  ،وختطئته يف حديث االستغفار للمرشكني .اهـ.
فالرجل ثقة ؛ أما اخلطأ والتفرد فال يرضان الثقات إال إذا ك ُثر منهم ؛ ولفظ« :ربام» هنا يفيد التقليل ؛ واهلل أعلم.
(انظر :الثقات .104/9واملستدرك ،335/2تفسري سورة التوبة ،باب املسجد الذي ُأسس عىل التقوى ....واملشتمل .284وهتذيب
الكامل .65/27والتهذيب .538/9والتقريب .)515
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مي].
الس َل ّ
مي [ 413مكـرر 412حممـود بـن خـالـد بـن يـزيـد ُّ
الس َل ّ
وحممـود بـن خـالـد ُّ
وم ْ َلـد بـن خـالـد بـن يـزيـد َّ ِ
وحممـو ُد بـ ُن ِخ ُ
الـبـغـدادي(528[ )1كج]َ .
قاين
ريي
ّ
الشع ّ
ُ
ـداش ال ّطا ْل ُّ
عـيل بـن عـبـد اهلل .و َم ْـر َد َو ْيــه =
ويس [ .]420وابـن
ّ
ّ
الـبـغـدادي الـ َع ْ
املـديـني = ّ
ـالين ال َط َر ُس ّ
ـس َق ّ
حـمـدُ بـ ُن ُم َ َّمد ِ
ـس َبـل
بـن
مـوسـى .وا ُمل َز ّ
َ
َأ َ
س َهد بـن ُم َ ْ
نـي = إسمـاعـيـل ابـن حييى .و ُم َسـدَّ د بـن ُم َ ْ
ِ
البرصي [ .]414ومسلـم بـن إبـراهـيـم َّ
البرصي [ .]410ومسلـم
يدي
ّ
ـصاب ـ الـ َفراه ّ
الش ّحام ـ الـ َق ّ
ّ

البصـري
األنصاري أبـو حـاتـم
بـن حـاتـم
ّ
ّ

(وعيل وهم)] .و ُم ْشكُـدانَة =
«ربـمـا وهـم» ( 411[ )2مكـرر  258علـي بـن مسلم بـن حـاتـم
ٌّ
عبـد اهلل ابـن عمر بـن ُم َ َّمد .و ُم َص ِّـرف بـن عمرو بـن َّ ِ
الـكـويف
داين
ـامي ـ
ّ
ّ
الس ّي الـ َي ّ
األيـامي ـ اهل َ ْم ّ

النـسـابـة(487[ )3كج] .ومعـاذ بـن أسد
الز َب ْيي
ـب بـ ُن عبـد اهلل بـن ُم ْص َعب ُّ
[ .]423و ُم ْص َع ُ
املـدينّ ،
ّ
ِ
ازي
زي
الـر ّ
ّ
ال َغنَـوي ا َمل ْر َو ّ
ـمد ّ
البرصي [ .]416واملـفـلـوج = عبـد اهلل ابـن سـالـم .و ُمقـاتل بـن ُم َ َّ
()4
َّـص َـر
ـمد ب ُن ُع َب ْي ِد اللَِّ
ّ
الـن ْ
بـاذي [ .]422وا ُملق َعـد = عبـد اهلل بـن عمرو بـن َم ْي َسة .وابن ا ُملنـادي = ُم َ َّ
ْـذر بن الوليـد بن عبـد الرمحن العبـدي البرصي [ .]424ومنصـور بن ـ أيب م ِ
البغـدادي .وا ُملن ِ
زاحـم ـ
ّ
َْ ّ
ُّ
ُ
واألز ِد ُّي  ،و َم ْس َل َم ُة بن قاسم
وبقي .وقد وثقه :ابن معني ،
((( قال ابن حجر« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :ت عس ق) ،
ْ
ّ
 ،وذكره ابن ِح ّبان يف (الثقات) .وعن ابن حمرز  ،عن ابن معني :أنه خ ّطأه يف رفع حديث  ،وقفه اخلفاف .اهـ .وروى عنه {هد،347
ح .}426وقال ّ
الذ َهبِ ّي« :ثقة»؛ فهو االختيار األظهر؛ واهلل أعلم.
(انظر :سؤاالت ابن ِمْـرز .179/2 ،106/1والثقـات .202/9وتـاريخ بغـداد  .90/13وهتذيـب الكامل.298/27
والكاشـف .245/2والتهـذيب .62/10والتقـريب.)522
((( قال احلافظ« :صدوق ربام وهم» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)( ،ت) وقال هو والطرباين« :ثقة»َ .
وقال ابن حبان« :ربام أخطأ» .اهـ.
«و ِّثق» .فاألظهر أنه« :ثقة ربام وهم».
وقال
الذهبيُ :
ّ
(انظر :الثقات .158/9والكاشف .258/2والتهذيب .124/10والتقريب.)529

((( تـفـرد احلـافـظ بـقـوله« :صـدوق» .وجـاء يف (تـهـذيـبـه) :روى عـنـه (ق) ،و(م) خـارج (الـصـحـيـح) و(د) خـارج (السنـن).
غـمـزه البعض لوقـفه يف مـحـنـة القول بخـلـق الـقـرآن  ،وإال ليس فـيـه سـوى الـتـوثـيـق والـثـناء ؛ فـقد أسنـد اخلـطيـب إىل
قـطـني  ،و َم ْس َل َمة  ،وأبـو بـكر بن مـردويـه« :ثـقـة» .اهـ .وقـال
أحـمـد  ،قـولـهُ « :مستـثـبت» .وقـال ابـن مـعيـن  ،والـدار
ّ
ٍ
بمغمز هنا.
الـذهـبي« :ثـقـة» .والوقف ليس
ّ
َ
ْ
(انظـر :الثقـات  .175/9وتاريـخ بغـداد  .114/13والكاشـف  .268/2وإكمـال ُمغـلطاي  .216/11والتهـذيب .163/10
والتقـريب .)533
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فقيها» .وقال الثاين« :كان ثقة مأمونًا».
((( ليس من رجال (التقريب) .روى عنه :أبو حاتم  ،وأبو زرعة الرازيان ؛ وقال األول« :كان ثقة ً
(انظـر :اجلـرح .)355/8

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

هدي بن حفص
البغـدادي( .]421[ )1وموسـى بن إسامعيل
كي
َب ِشري ُّ
ّ
البغدادي الكاتب [ .]417و َم ّ
ّ
الت ّ
ِ
ميل [ .]403وموسى بن عامر
املِنْ َق ِر ّي أبو َس َل َمة ال َّت ُبو َذ ِك ّي
ّ
البرصي [ .]402وموسى بن َس ْهل بن قادم َّ
الر ّ
بن ُعامرة:

ْطاكي ال َقالَّء
مشقي( .]404[ )2وموسى بن عبد الرمحن بن زياد
ابن أيب اهلَـ ْيذام ا ُمل ِّر ّي الدِّ
ّ
احللبي األن ّ
ّ
ِ
« ُيغرب»( .]406[ )3و ُم َؤ َّمل بن إهاب ـ َياب ـ بن ُق ْفـل
ـي( .]408[ )4و ُم َؤ َّمـل بن الفضـل
الر ْمل ّ
الكويف َّ
ّ
البرصي [ .]409وابـن الن َّّحـاس
جل َز ِر ّي( )5ـ [ .]407و ُم َؤ َّمـل بن هشام ،ال َي ْشك ُِر ّي
ّ
انـي ـ ا َ
حل ّر ّ
بن جماهـد ا َ
((( قال ابن حجر« :مقبول» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د)  ،وقال اخلطيب  ،و َم ْس َل َمة« :ثقة» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ.
الذهبي ؛ ومل ُيذكر بجرح ؛ فهو ثقة بال ريب.
وقد وثقه
ّ
(انظـر :الثقـات  .201/9وتاريـخ بغـداد  .184/13والكاشـف  .299/2والتهـذيب  .325/10والتقـريب.)548

((( قال احلافظ« :صدوق له أوهام» .ويف (هتذيبه) :روى عنه (د) حدي ًثا أو حديثني .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .وقال َع ْبدان« :أبو داود
عدي :له إفرادات عن الوليد .اهـ.
ال ُيدث عنه» .وقال ابن ّ
األوزاعي
والتحقيق :أن تتمة كالم ابن حبان« :يغرب» .وأما نفي حتديث أيب داود عنه  ،فبسياقة معينة ؛ وهي روايته عن الوليد بن مسلم  ،عن
ّ
ويسوي ؛ لكن عنه  ،عن غري األوزاعي  ،فهي أربعة أحاديث يف (السنن :ح،2932 ،2908 ،2907
؛ فإن الوليد كان يدلس عنه
ِّ
 )4639منتقاة من صحيح مروياته .وأما إنكار إفراداته عن الوليد  ،فتعقبه الذهبي يف (امليزان  ،واملغني) ؛ فقال« :صدوق صحيح
الكتب  ،تكلم فيه بعضهم بغري ُح َّجة  ،وال ُينكر له تفرده عن الوليد ؛ فإنه أكثر عنه» ؛ ووثقه يف (الكاشف) .وهو االختيار األليق به.
(وانظر :الثقات .162/9والكامل .2349/6واملغني .684/2وامليزان .209/4والكاشف  .305/2والتهذيب .351/10والتقريب
.)552

((( قـال أبـو حاتم« :صدوق» .وقال ابن حبانُ « :يغرب» .لذا قال ابن حجر« :صدوق ُيغرب» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) ( ،س)
وقال« :ال بأس به» .وقال َم ْس َلمة« :ثقة» .اهـ.
الذهبي« :ثقة» .فهو إن مل يكن ثقة  ،فثقة ُيغرب ؛ واهلل أعلم.
وقال
ّ
(انظر :الثقـات .162/9والكاشـف .305/2والتهـذيب .355/10والتقـريب.)552
((( قال احلافظ« :صدوق له أوهام» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) ( ،س) ـ وقال« :ال بأس به» .وقال مرة« :ثقة» ـ  ،وأبو حاتم ؛ وقال:
جلنيد :كأن ابن معني «ضعفه» .وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .اهـ.
«صدوق» .وزاد َم ْس َل َمة« :ثقة» .وقال ابن ا ُ
اين« :ثقة» .وقد أطلق عليه الذهبي لفظ« :صدوق» .وأما قول احلافظ« :له أوهام» ؛ فأصله أن ابن معني َو َّهه يف حديث واحد
وقال ال َغ ّس ّ
؛ قال فيه« :ليس بيشء» .فهو مل يضعفه مطل ًقا  ،فض ً
ال عن تفرده بذلك .ثم إن الدكتور/أحـمـد نور سيف تعقبه يف (سؤاالت ابن
وبي أن ال ُعهدة فيه عىل غريه ؛ ثم قال :ويبدو أنه ال وجه ظاهر لطعن حييى فيه .اهـ .فهو ثقة ؛ واهلل أعلم.
اجلُنَ ْيد) َّ ،
جلنيـد  .445 ،442واجلـرح  .375/8والثقـات  .188/9والكاشـف  .310/2والتهـذيب .381/10
(وانظـر :سؤاالت ابن ا ُ
والتقـريب .)555
((( قـال ابن حجر« :صدوق» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د) ـ وقـال« :أمرين النُّ َف ّييل أن أكتب عـنـه» ـ  ،وأبـو حـاتم  ،وقـال« :ثـقـة
ً
الذهبي له ؛ فهو االختيار األظهر.
رض» .وقال أمحد« :زعموا ال بأس به» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .اهـ .ويضاف :توثيق
ّ
اآلج ِّر ّي  .260/2والثقات  .188/9واملشتمل  .299والكاشف .310/2
(انظر :سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد  .274وسؤاالت ُ
والتهذيب  .383/10والتقريب .)555
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ِ
البرصي
ـي = عبـد األعىل بـن حـمـاد .ونصـر بـن عيل بن نرص بـن عيل
ّ
= عيسـى ابـن ُم َ َّمد .والن َّْرس ّ
ِ ِ
األس ِ ّل ّ
امي [.]428
الش ّ
ييص [ .]426ونُصـري بـن الـ َف َـرج ال َّث ْغ ِر ّي َ
[ .]425ونصـر بـن ا ُملهاجر امل ِّص ّ
ِ ِ
شـي [ .]429وهـارون بـن
س ال َب َذ ّ
عيل .ونُـوح بـن حبيب ال ُقوم ّ
والنُّ َف ْيلـي = عبـد اهلل بـن ُم َ َّمد ابـن ّ
زيد بـن يزيد بـن أيب الزرقاء ا َملو ِصيل الرميل( .]447[ )1وهارون بن سعيد بن اهليثم األَي ِل ثم املِ
رصي
ّ
ْ ّ َّ ْ ّ
ْ ّ
البزاز :احلمل [ .]445وهارون بن ُمَمد بن بكّار ِ
العام ّيل
[ .]444وهارون بن عبد اهلل بن َمروان
البغدادي ّ
َ
ّ
َّ
َّ
()2
وهدْ َبة بن خالد بن
زي
البغدادي اخلَ ّزاز َّ
الضير [ُ .]443
ّ
قي [ .]448وهارون بن معروف ا َمل ْر َو ّ
الدِّ َم ْش ّ
البغدادي [ .]442وهشام بـن خالد ابـن
البص ّيَ :هدّ اب [ .]449وهشام بـن َ ْبرام املدائني
ّ
األَ ْس َود ْ
()3
ِ ِ
ِ
ص «ربام وهم»( .]441[ )4وهشام
َز ْيد الدِّ
ّ
مشقي [ .]440وهشام بن عبد امللك بن ع ْمران ال َي َز ّين احل ْم ّ
بن عبد امللك ِ
وهنّاد بن َّ ِ
الكويف [ .]451وهالل بن
مي
الباه ّيل أبو الوليد الطياليس [َ .]438
ّ
الس ّي الدَّ ِار ّ
ُري [ 453مكرر =  166شا ّذ ابن ال َف ّياض].
بِ ْش بن حمبوب
البرصي [ .]452وهالل بن َف ّياض ال َي ْشك ّ
ّ
واهلي َثم بن خالِ ٍد [أو ابن جنّاد] ا ِ
ُوف [488كج] .وابن أيب اهل َ ْيذام = موسى بن عامر .وواصل
َ
َْ ُ ُ
جل َهن ُّي الك ِ ُّ
ُ
((( روى عنه أبـو حـاتـم  ،وقـال« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د)  ( ،س)  ،وقـال« :ال بـأس بـه».
ٍ
الـذهـبي« :ثـقـة» .وهـو االخـتـيار
بـجـرح .وقـال
وقـال َم ْس َل َمة« :ثـقـة» .وذكـره ابـن حـبـان يف (الـثـقات) .اهـ .ومل ُيـذكـر
ّ
األقـرب.
(انــظـر :اجلــرح  .90/9والـثـقـات  .240/9واملشـتـمل  .307والكاشـف  .329/2والـتـهـذيـب  .5/11والـتـقـريـب .)568
((( روى عنه أبو حاتم  ،وقال« :صدوق» .وهو اختيار ابن حجر .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د)  ( ،س) ؛ وقال هو و َم ْس َل َمة« :ال
ٍ
وخرج حديثه يف (صحيحه)» ـ ومل أجده يف
بأس به» .اهـ .ومل ُيذكر
بجرح .و ُيضاف :قول ُمغ َلطاي« :ذكره ابن حبان يف (الثقات) َّ ،
الذهبي« :ثقة» .وهو االختيار األقرب ؛ واهلل أعلم.
(الثقات) ـ .وقال
ّ
(انـظـر :اجلــرح  .97/9واإلحـسـان  .255/18واملشـتـمل  .309والـكـاشــف  .331/2والـتـهـذيـب  .10/11والـتـقـريـب
.)569
والـراز ّيـان  ،و َب ِق ّي بن ْم َ َلد .وذكـره
((( قـال أبـو حـاتم« :صدوق» .وهو اخـتـيار ابن حجر .وجـاء يف (تـهـذيـبـه) :روى عـنـه (د ق) ّ ،
ٍ
ٍ
اين« :ثـقـة» ؛ وزاد الذهـبيُ « :مـفـت» ؛ فـهـو
ابن حـبان يف (الـثـقات) .وقال َم ْس َل َمة« :ثـقـة» .اهـ .ثم مل ُيـذكر
بجـرح .وقـال ال َغ ّس ّ
االختـيار األظـهر.
(انظـر :اجلـرح  .57/9والثقـات  .233/9والكاشـف  .336/2والتهـذيب  .37/11والتقـريب .)572
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قي .قال أبو حاتم« :كان متقنًا يف
والراز ّيان ،و َب ّ
((( قـال ابـن حـجر« :صدوق ربام وهم» .بينام جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د س ق)ّ ،
النسائي« :ثقة» .وقال مرة« :ال بأس به» .وذكره ابن حبان يف (ثقاته) .وعن (د)« :شـيـخ ضعيف» .اهـ .وقال مرة:
احلديث» .وقال
ّ
بالقوي) .فاحلمل فيه عىل
« ُمغ َّفل» .روى عنه حدي ًثا وحيدً ا  ،عن بقية( ...السنن  ،باب املذي  ،ح 213؛ وقال :وليس هو ـ احلديث ـ
ّ
بقية  ،وغريه .وقال الذهبي« :ثقة» .فهو« :ثقة ربام وهم» ؛ واهلل أعلم.
اآلج ِّـري .251 ،203/2واجلـرح  .66/9والثقـات  .233/9واملشـتمل  .312والكاشـف  .337/2والتهـذيب
(وانظر :سـؤاالت ُ
 .45/11والتقـريب .)573

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
ش = ُم َ َّمد بن ُم َ َّمد بن مصعب .والوليد بن ُشجاع بن
بن عبد األعىل بن ِهالل
الكويف [ْ .]436
ّ
ووح ّ
ُوين [ .]435والوليد بن أيب طلحة = الوليد بن يزيد .والوليد بن ُعتْبة ْ
مشقي
األش َج ِع ّي الدِّ
ّ
الوليد َّ
السك ّ
ِ
ِ
طي [.]431
الر ْم ّيل [َ .]434
وو ْهب ـ وهبان ـ بن َبق َّية الواس ّ
[ .]433والوليد بن يزيد بن أيب َط ْلحة َّ
ِ
البغدادي [ .]455وحييى بن حبيب بن
ري
ّ
طي [ .]430وحييى بن أيوب ا َملقابِ ّ
َ
وو ْهب بن َب َيان الواس ّ
َعريب البرصي [ .]458وحييى بن حكيم املقومي البرصي [ .]459وحييى بن خلف ِ
البرصي:
الباه ّيل
ّ
ّ
ّ
َ ّ َ
ِّ ّ
ِ ()2
()1
ِ
السكَن
جلو َب ّ
ا ُ
ص [ .]461وحييى بن ُم َ َّمد ابن َّ
اري [ .]460وحييى بن عثامن بن سعيد بن كثري احل ْم ّ
رصي
البزاز ال َب
البغدادي اإلمام [ .]454وحييى بن موسى
البغدادي( .]456[ )3وحييى بن َم ِعني بن َع ْون
ّ
ّ
ّ
ّ
الر ْم ِ ّل [ .]464ويزيد
داين َّ
اين ال َب ْل ّ
بن عبد ر ِّبه ا ُ
خي :ابن َخ ّت [ .]462ويزيد بن خالد بن يزيد اهل َ ْم ّ
حلدَّ ّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ص
يس ُّ
الزبِ ْي ّ
الس ْي َلح ّي ا َ
ص [ .]465ويزيد بن ُق َب ْيس بن سليامن َّ
بن عبد ربه ا ُ
جل َبيل احل ْم ّ
دي احل ْم ّ
جل ْر ُج ّ
[.]466

((( قال احلافظ« :صدوق» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :م د ت ق) ،وأبو بكر البزار .وذكره ابن ِح ّبان يف (الثقات) .اهـ .ويضاف :قول
البزار« :ثقة» .فاألليق به التوثيق.
(انظـر :الثقـات .268/9وكشـف األسـتار ،58/1ح .78والتهـذيب .204/11والتقـريب.)589
قي ابن ْم َ َلد  ،وأبو َعروبة ؛ وقال« :ال يسوى
والراز ّيان  ،و َب ّ
((( قال ابن حجر« :صدوق عابد» .وقد جاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :د س ق) ّ ،
نواة يف احلديث» .وتعقبه ابن عدي  ،فقال« :له أحاديث صاحلة عن شيوخ الشام  ،ومل أر أحدً ا يطعن فيه غريه  ،وهو معروف بالصدق
أيضا هو  ،وعمرو بن عوف« :ثقة» ؛ وزاد َم ْس َلمة:
 ،وليس به بأس» .وقال أبو حاتم« :صدوق» .وقال
النسائي« :ال بأس به» .وقال ً
ّ
ٍ
«مـأمـون» .وكان أحـمـد ُ ِ
ي ُّله  ،وقال« :نعم الشيخ هو» .اهـ .و ُيضاف :قول أيب حاتم يف نسخة (للجرح)« :ثقة صدوق» .وقول
أيب داود« :مل يكن به بأس» .وقول الذهبي يف (الكاشف)« :ثقة» ؛ ويف غريه« :صدوق» .وذكر ابن ِح ّبان له يف (الثقات) .وقد وصف
بالصالح والعبادة ؛ فهو ثقة عابد ؛ واهلل أعلم.
اآلج ِّـر ّي  .239/2واجلـرح  .174/9والثقـات  .265/9والكـامل  .2706/7واملغـني  .740/2وامليـزان
(انظـر :سـؤاالت
ُ
 .396/4والكاشـف  .271/2والتهـذيب  .255/11والتقـريب .)594

((( قال ابن حجر« :صدوق»؛ وهو قول َم ْس َل َمة .وجاء يف (التهذيب) :روى عنه (خ د س) .وقال صالح جزرة« :ال بأس به» ؛ وهو أحد
النسائي ؛ وقوله اآلخر« :ثقة» .وذكره ابن حبان يف (الثقات) .وقال إسحاق بن راهويه يف (مشيخته)« :رأيت عنده ،عن رحيان
قويل
ّ
ِ
بن سعيد  ،عن عباد بن منصور ،عن إبراهيم بن أيب حييى  ،عن داود بن ُحصني  ،عن عكرمة؛ عامتها مناكري» .اهـ .فهو غمز ـ لو ُس ِّلم
به ـ مقيد بسياق خاص ؛ فإن عامة رجال هذا اإلسناد ضعفاء  ،فيكون احلمل فيه عىل غري ابن السكن هذا ؛ فداود  ،ثقة إال يف عكرمة.
[م َ َّمد] ابن أيب حييى  ،مرتوك .وبقية رجاله مل يسلموا من جرح ( ُيالحظ التقريب) .وفـيـمـا عدا ذلك  ،فإن توثيق الذهبي
وإبراهيم بن ُ
له هو االختيار األليق بحاله ؛ واهلل أعلم.
(انظـر :الثقـات .269/9وتاريـخ بغـداد .205/14واملشـتمل .321وإكامل ُم ْغـ َلطاي  .359/12والكاشـف .374/2والتهـذيب
 .272/11والتقـريب .)596
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يش موالهم( .]467[ )1ويعقوب بن إبراهيم بن
ويزيد بن ُم َ َّمد بن عبد الصمد الدِّ َم ْش ّ
قي ال ُق َر ّ
ِ
احللبي األنطاكي [ .]469ويوسف بن
البغدادي [ .]468ويعقوب بن كعب
طي
ّ
ّ
قي الواس ّ
كثري الدَّ ْو َر ّ
الكويف
موسى بن راشد بن بالل ال َق َّطان
ازي( .]470[ )2وأبو َح ِصني بن َييى بن سليامن
الر ّ
ّ
البغداديّ :
ّ
الرازي [ .]471وأبو العباس ِ
البرصي [ .]362وأبو يعقوب [ 473مكرر  67إسحاق ـ بن أيب
الق َّل ْو ِر ّي
ّ
َّ
ّ ّ
كامْرا].
إرسائيل ـ إبراهيم بن َ

الرازي ،وابن أيب حاتم ؛ وقال« :ثقة صدوق» .وذكره ابن
((( قال احلافظ« :صدوق» .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه (د س)  ،وأبو حاتم
ّ
ني  ،والذهبي« :ثقة.
حبان يف (الثقات) .وقال ابن يونس« :ثقة» .وقال النسائي« :صدوق» .اهـ .و ُيضاف :قول
النسائي  ،والدّ ار ُق ْط ّ
ّ
ٍ
بجرح .ويف مثل هذا املقام ُيمل لفظ« :صدوق» عىل املبالغة يف الصدق  ،أوىل من محله عىل التفرد ؛ لتأتلف أقواهلم ؛ فهو
ومل ُيذكَر
ثقة بال ريب ؛ واهلل أعلم.
(انظـر :اجلـرح  .289/9والثقـات  .277/9واملشـتمل  .325وهتـذيب الكمـال  .234/32والكاشـف  .389/2والتهـذيب
 .357/11والتقـريب .)604
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النسائي« :ال
والراز ّيان .قال
ّ
((( قال ابن معني  ،وأبو حاتم« :صدوق» .واختاره احلافظ .وجاء يف (هتذيبه) :روى عنه( :خ د ت عس ق) ّ ،
بأس به» .وقال اخلطيب« :وصفه غري واحد من األئمة بالثقة» .وقال َم ْس َلمة« :ثقة» .وذكره ابن َح ّبان يف (الثقات) .اهـ .ومل ُيذكر
ٍ
الذهبي« :ثقة» .وهو االختيار األقرب ؛ واهلل أعلم.
بجرح .وقال
ّ
(انظـر :اجلـرح  .231/9والثقـات  .282/9وتاريـخ بغـداد  .304/14والسـري  .221/12والتهـذيب  .425/11والتقـريب .)612

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

A
نبي بعده ،وعىل آله وصحبه
تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل من ال َّ
احلمد هلل الذي بـنعمـته ُّ

أمجعني ،وبعد:

ّنت املادة املجموعة من إيصال العدد
مايس اهلل حتريره من شيوخ أيب داود الثقات؛ قد مك ْ
فهذا آخر َّ
ٍ
ثالث وسبعني وثالث مئة (ٍ )373
شيخ ،م ّث َل ْت موضوع البحث وقوامه ،لتشكل نسبتهم قرابة سبعني
إىل

[ ]%70من جمموع شيوخه البالغ واحد وأربعني ومخس مئة (ٍ )541
شيخ؛ وهي أهم نتائج هذا البحث؛

يوضحها ُمفصل ًة اجلدول التايل:
بيان نوع شيوخ
أيب داود

عددهم

النسبة املؤية

نسبة الثقات إىل
املجموع

العدد اإلمجايل لشيوخه

541

-

-

جممل عدد الثقات من شيوخه

373

68٫95

-

ثقات وثقهم احلافظ بن حجر

250

46٫21

46٫21

ثقات مل يوثقهم احلافظ بن
حجر

123

22٫74

22٫74

ميزان نسبة الثقات إىل املجموع

373

-

68٫95

.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

للباجي:
البخاري يف (اجلامع الصحيح)،
خرج له
ّ
ّ
1.1أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريح ملن َّ
سليامن بن خلف (ت474هـ) .دراسة وحتقيق :د .أبو لبابة حسني (الرياض :دار اللواء ،ط،1

1406هـ 1986 -م).

تي :حممد (ت354هـ)؛ رتبه وقربه :األمري عالء الدين
2.2اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ال ُب ْس ّ
الفاريس (ت739هـ)؛ حتقيق :شعيب األرنَؤوط (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1412 ،1هـ
بن َب َل َبان
ّ

1991 -م).

القزويني (ت446هـ) حتقيق :د -
للخلييل :اخلليل بن عبد اهلل
3.3اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث،
ّ
ّ
حممد سعيد إدريس (الرياض :مكتبة الرشد ،ط1409 ،1هـ 1989 -م).
4.4إكامل هتذيب الكامل ،ملغلطاي بن قليج احلنفي (ت 762هـ) ،حتقيق عادل حممد ،وغريه (القاهرة:
الفاروق احلديثة للطباعة ،ط1422 ،1هـ 2001 -م).
إكامل ُم ْغ َلطاي = إكامل هتذيب الكامل.

5.5األنساب ،للسمعاين :عبد الكريم بن حممد بن منصور (ت562هـ) .تعليق عبد اهلل عمر البارودي
(بريوت :دار اجلنان ،ودار الكتب العلمية ،ط1408 ،1هـ 1988 -م).

6.6بيان الوهم واإلهيام ِ
الواق َع ْ ِ
الفايس :أيب احلسن عيل ابـن حممد بن
ي يف كتاب األحكام ،البن القطان
ّ
عبـد امللك (ت628هـ)؛ دراسة وحتقيـق :احلسني آيات سعيد (الرياض :دار طيبة ،ط1417 ،1هـ
1997 -م).

7.7تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي :حممد مرتىض (ت1205هـ) (بريوت :تصوير دار
مكتبة احلياة ،ط»؟»).

للذهبي :حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ)؛ حتقيـق :عمر عبد السالم تدمري
8.8تاريخ اإلسالم،
ّ
(بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1412 ،1هـ 1992 -م).
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9.9تاريخ بغداد ،للخطيب :أمحد بن عيل(ت463هـ) (بريوت :دار الكتاب العريب« ،؟»).
1010تاريخ الرتاث العريب ،لفؤاد سزكني؛ (الرياض :جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية ،ط،
1411هـ 1991 -م).

	 11.تاريخ الثقات للعجيل :أمحد (ت261هـ) رتبه اهليثمي :عيل (ت807هـ) عناية :د  -عبد املعطي
قلعجي (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1405 ،1هـ 1984 -م).

1212تاريخ الدارمي :عثامن بن سعيد (ت 280هـ) ،عن حييى بن معني (ت 233هـ) يف جتريح الرواة
وتعديلهم ،حتقيق د  -أمحد نور سيف (بريوت :دار املأمون ،ط.)1

1313تاريخ ابن َم ْر َثد :هاشم بن مرثد الطرباين (ت278هـ) ،عن حييى بن معني (ت233هـ)؛ حتقيق:
الفاريايب (الرياض :املطابع العاملية ،ط1،1410هـ 1990 -م).
نظر حممد
ّ

1414تاريخ أسامء الثقات ،البن شاهني :تاريخ أسامء الثقات البن شاهني :أيب حفص عمر (ت 385هـ)
حتقيق صبحي السامراء (ط1404 ،1هـ 1984 -م).

1515تاريخ واسط ،لبحشل :أسلم بن سهل الواسطي (ت 292هـ) ،حتقيق كوركيس عواد (بغداد:
مطبعة املعارف ،ط1387 ،هـ 1967 -م).

1616التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة ،للسخاوي :حممد بن عبد الرمحن (ت 902هـ) ( طبع
أسعد طرابزوين احلسيني ،ط 1399 ،ـ 1400هـ) صدر منه  3أجزاء.

1717تدريب الراوي رشح تقريب النواوي ،للسيوطي(ت911هـ) حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف
(مرص :دار الكتب احلديثة ،ط1385 ،2هـ 1966 -م).

ني :دِ .م ْسفر
1818التدليس يف احلديث؛ حـقيـقـتـه وأقسامه وأحكامه ومراتبه والـموصوفون به ،الدُّ َم ْي ّ
بن غرم اهلل (الرياض :نرش املؤلف ،ط 1412 ،1هـ 1992 -م).

1919تذكرة احلفاظ ،للذهبي :حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ) (بريوت :تصوير دار إحياء الرتاث
العريب ،عن طبعة جملس دائرة املعارف العثامنية باهلند ،ط»؟»).
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

اين:
2020تسمية شيوخ أيب داود للج ّي ّ

للباجي = أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريح.
التعديل
ّ

2121تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس ،البن حجر(ت)852؛ حتقيق :د  -عبد الغفار
البنداري (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1405 ،1هـ 1984 -م).

2222تقريب التهذيب ،البن حجر :أمحد بن عيل (ت852هـ) .حتقيق :حممد عوامة (حلب :دار الرشيد،
ط1406 ،1هـ 1986 -م).

التقريب = تقريب التهذيب.
2323التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،البن حجر :أمحد بن عيل (ت852هـ) .علق
عليه وعني به :أبو عاصم حسن بن عباس قطب (القاهرة :نرش مؤسسة قرطبة ،ودار املشكاة ،ط،1
1416هـ 1995 -م).

ِ
تأنيب الكَو َثري من األ َباطِيل ،للمعلمي :العالم عبد الرمحن بن يـحي اليامين (ت
2424التنكيل بِام َيف
1386هـ) .حتقيق :الشيخ حممد نارص الدين األلباين ،وحممد عبد الرزاق محزة( ،القاهرة :دار الكتب

السلفية ،ط»؟»).

2525هتذيب التهذيب ،البن حجر :أمحد بن عيل (ت852هـ) (بريوت :تصوير دار صادر ،عن ط،1
مطبعة دار املعارف ،بحيدر آباد باهلند1327 ،هـ).

2626هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي (ت .)742حتقيق :د  -بشار عواد (بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1،1400ـ1413هـ 1980 -ـ1992م).
التهذيب = هتذيب التهذيب.
تي (ت354هـ) (بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية ،مصورة
2727الثقات ،البن حبان :حممد بن حبان ال ُب ْس ّ
عن ط ،1باهلند1402 ،هـ 1982 -م).

ثقات ابن شاهني = تاريخ أسامء الثقات.
ثقات العجيل = تاريخ الثقات للعجيل.
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2828جامع الرتمذي :أيب عيسى حممد بن عيسى (ت 279هـ) ،حتقيق أمحد حممد شاكر وغريه( ،مصـر:
املكتبة اإلسالمية ،ط»؟»).

للبخاري :حممد بن إسامعيل (ت 256هـ) ،رقمها وعلق عليها ووضع فهارسها
2929اجلامع الصحيح،
ّ
حممد فؤاد عبد الباقي (مرص :بوالق ،ط»؟»).

3030اجلرح والتعديل البن أيب حاتم :عبد الرمحن بن حممد بن إدريس (ت 327هـ) (بريوت :دار الكتاب
العلمي ،مصور عن طبعة  1باهلند1371 ،هـ 1952 -م ).

3131ذيل الكاشف ،للعراقي :أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم (ت 826هـ) .حتقيق :بوران الضناوي
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1406 ،1هـ 1986 -م).

احلي (ت1304هـ)؛ حتقيق :عبد
3232الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل ،ل ّل ْكن َِو ّ
ي :حممد بن عبد ّ
الفتاح أبو غدة (حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،ط1407 ،3هـ 1987 -م).

3333سنن أيب داود السجستاين :سليامن بن األشعث (ت 275هـ) ،حتقيق :عزت عبيد الدعاس( .محص:
نرش حممد عيل السيد ،ط1388 ،هـ 1969 -م).

3434سنن الرتمذي = جامع الرتمذي.
البنداري ،وسيد
3535السنن الكربى للنسائي :أمحد بن شعيب (ت303هـ)؛ حتقيق :د  -عبد الغفار
ّ
كرسوي (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ 1991 -م).
3636سنن
النسائي :أمحد بن شعيب (ت303هـ) ؛ حتقيق :عبد الفتاح أبو غدّ ة( .بريوت :دار املعرفة،
ّ
ط1412 ،2هـ 1992 -م).

الزهراين
	 37.السنة ،للخالل :أيب بكر أمحد بن حممد بن هارون (ت311هـ) ،حتقيق :عطية بن عتيق
ّ
(الرياض :دار الراية ،ط1415 ،2هـ 1994 -م).
3838سـؤاالت اآلجـري :أيب عبيـد(بعد ،)300أليب داود السجستاين يف الـجـرح والـتـعديـل ،حتـقيق:
د  -عبد العليم البستوي (مكة :مكتبة دار االستقامة ،ط1418 ،1هـ 1997 -م).

للدارقطني (385هـ)؛ تـحـقـيق:
البقاين :أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب (ت 425هـ)،
ّ
3939سؤاالت َ ْ
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د  -عبد الرحيم حممد القشقري (باكستان :نرشخانة مجييل ،ط1402 ،1هـ).

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

جلنَ ْيد :إبراهيم بن عبد اهلل احلنبيل (ت260هـ) ليحيى بن معني (ت 233هـ)
4040سؤاالت ابن ا ُ
تـحـقـيـق د  -أمحد نور سيف ( املدينة :مكتبة الدر ،ط1408 ،1هـ 1988 -م).
للدارقطني (ت 385هـ) ،حتقيق د  -موفق عبد اهلل
4141سؤاالت احلاكم النيسابوري (ت 405هـ)
ّ
عبدالقادر (الرياض :مكتبة املعارف ،ط1404 ،1هـ 1984 -م).

ِ
تاين (ت  ،)275لإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل؛ حتقيق :د  -زياد حممد
4242سؤاالت أيب داود ِّ
السج ْس ّ
منصور (املدينة :مكتبة العلوم واحلكم ،ط1423 ،2هـ 2002 -م).

4343سؤاالت
للدارقطني (385هـ)؛ حتقيق :د .سليامن آتش
السلمي :حممد بن احلسني (ت340هـ)،
ّ
ّ
(الرياض :دار العلوم ،ط1408 ،هـ 1988 -م).

سؤاالت ابن ِم ْ ِرز = معرفة الرجال ليحيى بن معني ،برواية ابن حمرز.

4444سري أعالم النبالء ،للذهبي (ت 748هـ) .حتقيق :شعيب األرناؤوط ،وغريه (بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1401 ،1ـ 1409هـ 1981 -ـ 1988م).
السري = سري أعالم النبالء.
شيوخ أيب داود للجياين = تسمية شيوخ أيب داود.
صحيح
البخاري = اجلامع الصحيح.
ّ

4545صحيح مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت 261هـ) حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي (القاهرة:
دار إحياء الكتب العربية ،ط1374 ،1هـ 1955 -م).

4646ضعفاء العقييل = الضعفاء الكبري ،ملحمد بن عمرو بن موسى (ت )322حتقيق :د  -عبد املعطي
قلعجي (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ 1984 -م).
طبقات
السبكي = طبقات الشافعية الكربى ،له.
ّ

طبقات ابن سعد = الطبقات الكربى له.

4747الطبقات الكربى ،البن سعد :حممد (ت 230هـ) (بريوت :دار صادر ،ط»؟»).
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4848طبقات الشافعية الكربى للسبكي :عبد الوهاب (ت771هـ)؛ حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو،
وحممود حممد الطناحي (القاهرة :مطبعة عيسى البايب احللبي ،ط1383 ،هـ 1964 -م).
طبقات املدلسني = تعريف أهل التقديس.

4949العرب يف خرب من غرب ،للذهبي :حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ) .حتقيق  :أيب هاجر حممد
بسيوين زغلول (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط»؟»).

علل أمحد = كتاب العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل.

ويص اهلل
5050كتاب العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل (ت241هـ) ،برواية ابنه عبد اهلل؛ حتقيق :د.
ّ
بن حممد عباس (بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1408 ،1هـ 1988 -م).

5151غاية النهاية يف طيقات القراء للجزري :حممد بن حممد (ت 833هـ) .حتقيق :ج برجسرت أسرب
(القاهرة :مكتبة اخلانجي ،ط1352 ،هـ).

العسقالين :أمحد بن عيل (ت852هـ)؛ ترقيم:
5252فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر
ّ

حممد فؤاد عبد الباقي ،عناية :حمب الدين اخلطيب (القاهرة :دار الريان ،ط1407 ،1هـ 1986 -م).

5353فتح املغيث رشح ألفية احلديث للعراقي .تأليف السخاوي :حممد بن عبد الرمحن (ت902هـ)
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1هـ 1983 -م).

5454الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،للذهبي (ت )748عناية حممد عوامة ،وأمحد نمر
اخلطيب (جدة :دار القبلة للثقافة ،ط1413 ،1هـ 1992 -م).

5555الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي :أيب أمحد عبد اهلل (ت  )365حتقيق :جلنة ،بإرشاف النارش
(بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،1هـ 1984 -م).
الكامل = الكامل يف ضعفاء الرجال.

5656كتاب األسامي والكنى للحاكم أيب أمحد حممد بن حممد بن أمحد (ت 378هـ) ،حتقيق :يوسف
الدخ َّيل ،وعبد الرمحن الرجعان ،ومؤيد احلامد (املدينة :عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية،
ط1435 ،1هـ 2014 -م) خرج منه  6أجزاء.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

السجستاين :سليامن بن األشعث (ت275هـ) ،حتقيق :حممد عبده الفالّح
5757كتاب املراسيل ،أليب داود
ّ
لفي (الهور :املكتبة العلمية ،ط»؟» ).
الس ّ
ّ

5858كشف األسـتار عن زوائد البزار عىل الكتب الستة ،للهيثمي :عيل بن أيب بكر (ت 807هـ)؛ حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط»؟»).

5959الكفاية يف علم الرواية ،للخطيب البغدادي :أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابت (ت 463هـ) (القاهرة:
توفيق عفيفي ،ط.) 1

كنى احلاكم = كتاب األسامي والكنى.

6060لسان امليزان ،البن حجر العسقالين :أمحد بن عيل (ت 852هـ) (بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،ط1390 ،2هـ 1971 -م).
اللسان = لسان امليزان.

6161املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني ،ملحمد بن حبان (ت  ،)354حتقيق :حممود إبراهيم
زايد (حلب :دار الوعي ،ط1396 ،1هـ).

6262جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي :نور الدين عيل بن أيب بكر سليامن (ت 807هـ) (بريوت :دار
الكتاب العريب ،ط1967 ،2م).

6363ا ًمل َح َّل البن حزم :عيل بن أمحد بن سعيد (ت456هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر( ،مرص :مطبعة النهضة،
ط»؟»).

املراسيل ،أليب داود = كتاب املراسيل.

6464مسائل أيب داود لإلمام أمحد (ت( )241بريوت :حممد أمني دمج ،ط»؟»).
املسائل = مسائل أيب داود لإلمام أمحد.

6565املستدرك عىل الصحيحني للحاكم
النيسابوري :أبو عبد اهلل ابن الب ِّيع (ت405هـ) (بريوت :تصوير
ّ
حممد أمني َد َمج ،عن مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب ،ط»؟» ).

ِِ
عيل بن ا ُملثنَّى(ت307هـ)؛ حتقيق :حسني سليم أسد (دمشق
6666مسند أيب يعىل املوص ّل :أمحد بن ّ
وبريوت :دار املأمون للرتاث ،ط1404 ،1هـ 1984 -م).
املشتمل = املعجم املشتمل.
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6767املعجم املشتمل...شيوخ األئمة النبل .البن عساكر :عيل بن احلسن (ت571هـ) ،حتقيق :سكينة
الشهايب (دمشق :دار الفكر ،ط1401 ،1هـ 1981 -م).

6868معرفة الرجال ليحيى بن معني (ت 233هـ) برواية ابن حمرز ،حتقيق :حممد كامل القصار ،وغريه
(دمشق :جممع اللغة العربية ،ط1405 ،هـ 1985 -م).

ري (بغداد:
6969املعرفة والتاريخ للفسوي :يعقوب بن سفيان (ت 277هـ) حتقيق :د  -أكرم ضياء ال ُع َم ّ
مطبعة اإلرشاد ،ط1392 ،هـ).

7070املغني يف الضعفاء ،للذهبي :حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ) .حتقيق :د  -نور الدين عرت
(حلب :دار املعارف ،ط1391 ،1هـ 1971 -م).
للذهبي.
املغني = املغني يف الضعفاء،
ّ

7171ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،للذهبي :حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ)؛ حتقيق :عيل حممد
البجادي (بريوت :دار املعرفة ،ط1382 ،1هـ 1963 -م).
امليزان = ميزان االعتدال.
الشافعي
َيش :بدر الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ابن هبادر
7272النكت عىل مقدمة ابن الصالحَ ،
ّ
للز ْرك ّ
(ت794هـ)؛ حتقيـق :زين العابـدين بن حممد ب ّ
ال فريج (الرياض :مكتبة أضواء السلف ،ط،1
1419هـ 1998 -م).

ُ 7373هدَ ى الساري مقدمة فتح الباري ،البن حجر العسقالين :أمحد بن عيل (ت 852هـ) (القاهرة :دار
الريان ،ط1407 ،1هـ 1986 -م).

7474وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن ِخ ِّلكان :أمحد بن حممد بن أيب بكر (ت681هـ) ؛ حتقيق:
د .إحسان عباس (بريوت :دار صادر ودار الثقافة ،ط»؟»).
الوهم واإلهيام = بيان الوهم واإلهيام.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

1

