




 (ه1444 خرة مجادى اآل)    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

49 

 لخصامل

ببيان مصطلح  ُتعنى   الدراسة  به  هذه  التعريف  من القراء من حيث  وذكر مجلة 

تضمنت   التي  واآلثار  من  األحاديث  العلم  أهل  بعض  ذكره  وما  املصطلح  هذا 

يطلق عىل معان  بيان معناه والذي يتضح من خالله كونه  واملتأخرين يف  املتقدمني 

 خمتلفة، وليس عىل معنى واحد.

 الصدر األول عىل أهل  ة: أن هذا املصطلح كان يطلق يفهذه الدراس ومن نتائج  

الذين كانوا قراء وفقهاء، حتى تغري مدلوله فأصبح  العلامء  به  العلم والدين ويراد 

حفظ الكريم  بالقرآن  املختصني  عىل  املتأخرة  العصور  يف    وتالوة    وضبطا    ا  يطلق 

 . وإقراء  

 .ءالعلام ،احلفاظ ،اإلقراء ،القراء : الكلمات املفتاحية

 واهلل املوفق. 
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 املقدمة

زل الكتاب تبيانا لكل يشء، وهدى للمتقني، وأرسل رسوله حممدا  هلل أناحلمد  

وصحبه   × آله  وعىل  عليه  وسالمه  ريب  صلوات  للعاملني،  ورمحة  للنبيني  خامتا 

أول املبني  والرشف  الرفعة  نال  فقد  بعد:  أما  رب  أمجعني،  اصطفاهم  الذين  ئك 

الون لكتابه املتدبرون له العاملون بام فيه  ، التملستبنين أورثوا الكتاب االعاملني، الذي 

 . والنجاة يف الدنيا واآلخرة املتخلقون بأخالقه املتأدبون بآدابه، وهذا هو سبيل الفوز 

من   وجل  عز  اهلل  كتاب  مع  عظيم  شأن  واحلديث  القديم  يف  للعلامء  كان  وقد 

 . ته والعمل به ج هدايا واستخرا ه لمه والتفقه فيالعناية به واالهتامم البالغ يف تع حيث

 :مشكلة البحث
اهلل  بكتاب  الفائقة  عنايته  عىل  عالوة  األول  الصدر  يف  القارئ  أن  املعلوم  من 

الرشيعة   لعلوم  وإتقانه  العلم  يف  برسوخه  يعرف  كان  فقد  وعمال  وتدبرا  حفظا 

صبح معينة وأ  نيف والتآليف وتفنن من تفنن يف علوم املختلفة، حتى ظهرت التصا

الناس دون غريهم. ونظرا لشيوع مصطلح )القراء(   ء خمتصا بفئة منمصطلح القرا

بمعان متعددة رأيت أن أجىل مدلوالت هذا املصطلح بحسب استعامالته واملراحل  

   .ية"دراسة حتليل: وحديثاً  "مصطلح القراء قدمياً التي مر هبا، يف بحث سميته 

 : أمهية املوضوع
 يف عدة أمور:  وضوعية املتربز أمه

 تاب اهلل، والعلوم إنام ترشف برشف متعلقها.علقا بككونه مت -1

 إطالق هذا املصطلح عىل عدة معان بحسب استعامله. -2

 من َكَتب يف هذا الباب بحثا مفردا مستقال. -حسب اطالعي–أنني مل أجد  -3
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 :أسباب اختيار املوضوع 
 موضوع فيام ييل:  االختيار للتكمن أسباب 

 . املوضوع، وقد تقدم ذلك ية هذاأمه -1

ومتييز  -2 العلامء،  كتب  يف  ورودها  يكثر  التي  العلمية  املصطلحات  معرفة 

 املقصود هبا قديام وحديثا. 

 اإلسهام يف خدمة كتاب اهلل وعلوم القرآن املتعلقة به.  -3

 : الدراسات السابقة
مل اطالعي  موضوحسب  بحثا  أجد  حتلي  ودراسة  أكاديميعيا  تفصيلية  يف لية  ة 

 يف خطة البحث. املوضوع وفق ما تناولته 

 :خطة البحث
 وتتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، وفهارس وذلك عىل النحو التايل:  

اختياره،   املقدمة: وأسباب  املوضوع،  وأمهية  البحث،  مشكلة  عىل:  وتشتمل 

 نهجه. بقة، وخطة البحث، وموالدراسات السا

 اللغة.  معنى القراء يف املبحث األول:

 ر التي ورد فيها ذكر القراء.واآلثا النصوص املبحث الثاين:

 املعنى املراد للقراء عند املتقدمني.  املبحث الثالث:

: نشأة املصطلح اخلاص ملفردة القراء واملعنى االصطالحي لدى املبحث الرابع

 املتأخرين. 

 ئج البحث. وفيها ذكر أهم نتا :اخلامتة

 يل:عىل التا : وتشتملالفهارس

 املصادر واملراجع. فهرس
 ملوضوعات. س ا فهر 
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 :منهج البحث وخطوات العمل فيه
املنهج العلمي التحلييل املوضوعي القائم سيكون منهج البحث إن شاء اهلل وفق  

 -عىل مجع واستقراء ما كتب يف الباب حسب اخلطوات التالية:
العلم   -1 باملنهج  والرجااللتزام  البحث  يف  املتبع  للمصادر  ي  ما  وع  األصيلة 

 .  أمكن

مالئية املقررة، مع االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما قواعد اإلمراعاة ال  -2

 حيتاج إىل ضبط.

مواضعها؛    -3 إىل  اآليات  كتابتها  نسبة  مع  اآلية،  ورقم  السورة  اسم  بذكر 

 . بالرسم العثامين

ا  -4 مصادرها  إىل  واآلثار  األحاديث  املنهج  عزو  وفق  خترجيها  مع  ألصلية 

 املتبع.  ثياحلدي

الوار  -5 النقول  األصتوثيق  مصادرها  من  إىل دة  حيتاج  ما  والتعليق عىل  لية، 

 تعليق.
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 املبحث األول
 القراء يف اللغةمعنى  

َقَرَأ  وتقول  تاله  أي  قراءة  الكتاب  قرأ  تقول  ومجع،  تال  بمعنى  تأيت  قرأ  مادة 

َأ، أي  وا  ،ء ُقْرءانا: مجعه وضم بعضه إىل بعضاليش ك، وقد َتَقرَّ لقراء: الرجل املتنسِّ

الفّراُء: َك قال  التَّ  تنسَّ قارٍئ، ويكون من  الِقراءة مجع  اُء: يكون من  كالُقرَّ ومجع  نَسُّ

ائِّي...  وَقرَّ اُؤون  ُقرَّ تَ   يقال:الُقّراء:  َأ:  وَتَقرَّ اءٌة.  ُقرَّ واْمرَأة  اٌء  ُقرَّ َأ:  رجل  وَتَقرَّ ه.  َفقَّ

ويق َك.  ناِسكا  ومجع  ل:  اَتنَسَّ قاِرئا   ُت  ِِصْ َأي  وكفرة  َقَرَأةٌ  القاِرئِ َقَرْأُت  كافر  مثل 

اءُ  املتنسك، والُقرَّ واملد:  يكون    بالضم  اُء  وقد  والُقرَّ ُئ  وامُلَتَقرِّ والَقاِرُئ  قارئ،  مجع 

اٍن ومُجَّال. ُكّله: الناِسُك، مثل ُحسَّ
 (1) 

 
 
 

 
 

 

 
 .(1/130عرب )(، لسان ال249تار الصحاح )ص: ينظر: خم (1)
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 املبحث الثاني
 فيها لفظ القراءليت ورد ص اوالنص

مروجاءت   وآثار  أحاديث  متون  يف  القراء  بيان  لفظة  مع  منها،  مجلة  نذكر  ية، 

 ا يف كل نص وما تدل عليه.املراد هب

بن مالك    -1 أنس  وا  »  :عن  اْسَتَمدُّ حَلَْياَن  وُعَصيََّة وَبنِي  وَذْكَواَن  ِرْعال   أنَّ 

اهللَِّ  َرسو فأمَ   ×َل   ، َعُدوٍّ األْنَصاِر، بَسْبعِ   مْ هُ دَّ عىَل  ِمَن  يف    نَي  اَء  الُقرَّ يِهُم  ُنَسمِّ ُكنَّا 

َقَتُلوُهْم زَ  َمُعوَنَة  ببِْئِر  َكاُنوا  حتَّى  ْيِل،  باللَّ وُيَصلُّوَن  بالنََّهاِر،  حَيَْتطُِبوَن  َكاُنوا  َماِِنِْم، 

النبيَّ   َفَبَلَغ  هبِْم،  ْبِح   نََت َفقَ   ×وَغَدُروا  الصُّ يف  َيْدُعو  ا  أْح عىَل   َشْهر     
ِ
أْحَياء ِمن   

ٍ
َياء

ْعٍل، وَذْكَواَن، وُعَصيََّة، وَبنِي حَلَْياَن  الَعَرِب، عىَل رِ 
وملسلم: َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك،    (1)

نََّة،   ا اْلُقْرآنَ نَا ِرَجاال  ُيَعلُِّمونَ ، َفَقاُلوا: َأِن اْبَعْث َمعَ ×َقاَل: َجاَء َناٌس إىَِل النَّبِيِّ   َوالسُّ

اُء، فِيِهْم َخايِل َحَراٌم، َيْقَرُءوَن َلْيِهْم َس إِ   َفَبَعَث  ْبِعنَي َرُجال  ِمَن اأْلَْنَصاِر، ُيَقاُل ََلُْم: اْلُقرَّ

َيَتَعلَُّموَن ... ْيِل  تعليقا عىل    حجر  قال احلافظ ابن    (2)«اْلُقْرآَن، َوَيَتَداَرُسوَن بِاللَّ

نس( أِنم كانوا حيتطبون بالنهار  ن أع قد بنيَّ قتادة يف روايته )أي  »:  ريرواية البخا

ويشرتون به الطعام ألهل الصفة، ويتدارسون »صلون بالليل، ويف رواية ثابت:  وي

فتبني أن إطالق مسمى القراء عىل هؤالء السبعني من    (3)«القرآن بالليل ويتعلمون

  ن تالوة وحفظا وتعلام ملا تضمنه مهللاالصحابة كان بسبب عنايتهم الفائقة بكتاب  

 أحكام وتوجيهات. 

قال: َقِدَم ُعَيْينَُة بُن ِحْصِن بِن ُحَذْيَفَة بِن َبْدٍر، َفنََزَل عىَل   عن ابن عباس    -2

ِذيَن ُيْدنِيِهْم ُعَمُر، وكاْبِن أِخي اءُ ِه احلُرِّ بِن َقْيِس بِن ِحْصٍن، وكاَن ِمَن النََّفِر الَّ   اَن الُقرَّ

 
 . (4090)  كتاب املغازي، غزوة اخلندق وهي األحزاب برقم( يف 5/105رجه البخاري )احلديث أخ (1)

 ( 677واضع الصالة ، باب ثبوت اجلنة للشهيد برقم )( كتاب املساجد وم1511/ 3صحيح مسلم ) (2)

 . (447/ 7)فتح الباري:  (3)
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َمْ  وُمَشاوَ أْصَحاَب  ُعَمَر  ُشبَّان ا،رَ لِِس  أْو  َكاُنوا  ُكُهوال   يا    تِِه،  أِخيِه:  اِلْبِن  ُعَيْينَُة  َفقاَل 

 َفاْسَتْأِذَن يل عليه؟ قاَل: َسَأْسَتْأِذُن لَك عليه، اْبَن أِخي، هْل لَك وْجٌه ِعنَْد هذا األِمريِ 

َفاْسَتْأذَ  َعبَّاٍس:  ابُن  لُِعيَ قاَل  َفَلامَّ َدَخَل   ْينََة فأذن لهَن احلر  اْبَن    عليه قاَل:  عمر،  يا  هي 

ُكُم بْينَنَا بالَعْدِل، َفَغِضَب ُعَمُر، حاخلَطَّاِب، فوا ينَا اجلَْزَل، وال حَتْ
تَّى َهمَّ َأْن  هللَِّ ما ُتْعطِ

َتَعاىَل  : يا أِمرَي املُْؤِمننَِي، إنَّ اهللََّ  لِنَبِ َيَقَع به، َفقاَل احلُرُّ  نئ مئ زئ﴿  :×يِِّه   قاَل 
ما  [199ف:  ا]األعر  ﴾مب زب رب يئ ىئ اجلَاِهلِنَي، ََواهللَِّ  ِمَن  ، وإنَّ هذا 

اف ا ِعنَْد كَِتاِب اهللَِّ َجاَوَزَها ُعَمُر ِحنَي َتاَلَها عليه، وكانَ   ( 1) .وقَّ

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  والقراءقال  العلم    :  أهل  هم  السلف  لغة  يف 

ا  احلديث  يف  كام  عمر  حيلص والدين؛  ملس  أهل  القراء  كان  أو  كانوا    شيوخا ح: 

ابن حجر  (  2)شبابا. ال»:  وقال  العلامء  أي  القراء:  )وكان  عباد أصحاب  قوله: 

عمر العيني    (3)«...ملس  اصطالح »:  قال  وكان  العلامء،  أي  القراء:   وكان 

 . (4) «الصدر األول أِنم كانوا يطلقون القراء عىل العلامء

ا :   يف غزوِة تبوكَ  يف قال: قال رجٌل   عمر  وعن عبد اهلل بن    -3 ملٍس يوم 

 
ِ
اللِّقاء ألِسنَة  وال أجَبَن عند  أكَذَب   ال أرغَب بطون ا وال 

ِ
ائِنا هؤالء قرَّ  ما رأيُت مثَل 

رجٌل  :   يف فقال  ولكنَّاملجلِِس  عليِه  كذبَت  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ  رسوَل  ألخرَبنَّ  منافٌق  َك 

َم فب  وعىل آلِِه وسلََّم ونزل القرآُن قال عبُد  يهِ ل اهللَُّ علَغ ذلك النَّبيَّ َصىلَّ وعىل آلِِه وسلَّ

تنُكُبُه احلجارُة وهو يقوُل  بِِحقِب ناقِة رسوِل اهللَِّ  ا  ق  : فأنا رأيُتُه متعلِّ يا رسوَل    اهللَِّ   :

َم ي وُل اهللَِّ َصىلَّ اهلل عليِه وعـس رو  لَعُب ـوُض ونـخـ نَّا نـا كـم ــاهللَِّ إن   ول ـقـىل آلِِه وسلَّ

 
 مئ زئ ٱ﴿تعاىل    يف كتاب التفسري، باب قوله  (6/60ه البخاري صحيح البخاري )احلديث أخرج   (1)

 . (4642برقم ) ﴾ مب زب رب يئ ىئ نئ

 . (2/635لطالق )سألة تعليق االرد عىل السبكي يف م (2)

 . (13/258) ينظر: فتح الباري  (3)

 .(25/80ري )اينظر: عمدة القاري رشح صحيح البخ (4)
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 ﴾يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفٱ﴿
[66 – 65التوبة: ]

 (1) . 

الوهاب   عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  سليامن  مثل  »  :قال  رأينا  ما  قوله: 

وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون قراء مجع قارئ  : ال«قرائنا هؤالء

ملعناه، فال فهم  قراءته من غري  أما  العرص، ومعانيه،  بع يوجد يف ذلك    د إنام حدث 

  لة البدعذلك من مج
. وهذا هو املعنى املراد عند إطالق مسمى القراء عىل فئة من (2) 

شيخ اإلسالم ابن ال ء السابقون، قالصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم كام بينه العلام

مون  »:  تيمية   فيه يكتبونه  ومل يكن للصحابة كتاٌب يدرسونه وكالٌم حمفوٌظ يتفهَّ

ا   ثلمر عندهم مألآن. مل يكن اإاّل القر يقرأون القرآن وال ما هو يف املتأخرين أن قوم 

بعل يشتغلون  وآخرون  آخرين،  كالم  يف  يتفهمون  وآخرون  بل يفهمونه،  ُأَخر،  وم 

مما ُيوِجب    كان القراء عندهم أهل العلم املحفوظ، وذلك اسٌم معروٌف َلم. وهذا

عىل   بحرصهم  كانواالعلَم  وإذا  معناه،  وا  فهم  ا  أرلِحَراص  بني  فمن  سوُل  ظهرهم 

بياِن معانيه وتفصيل مملِه وبيان متشاهبه،  يرج  املمتنع أن يكونوا عون إىل غريه يف 

أخذوا أِنم  أو   فُعلِم  مشكلٌة  إِنا  يقال:  التي  القرآن  آيات  معاين  بياَن  الرسول  عن 

 . (3) «مملةٌ 

 ي أمت منافق  أكثر»:  ×ل اهلل  ال رسوقال: ق  وعن عبد اهلل بن عمرو    -4
 (4) .«هذه األمة قراؤها فقيأكثر منا» . ويف رواية:«اقراؤه

 
م ورجاله رجال الصحيح إال هشا(  6/1829( وابن أيب حاتم )14/333احلديث أخرجه ابن جرير )  (1)

 سلم إال يف الشواهد، وله شاهد بسند حسن. بن سعد فلم خيرج له م

 .(14)ص: االعرتاضات املرصية عىل الفتيا احلمويةينظر: جواب  (2)

 . ( 539ينظر: تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد ) (3)

ال   (4) يف  البخاري  الكبريرواه  )1/257)  تاريخ  وأمحد   )11/210( شيبة  أيب  وابن  والبيهقي  7/97(   )

 =(: إسناده حسن، 11/213ه ملسند أمحد: )( وقال األرناؤوط يف حتقيق17/305الطرباين )( و9/217)
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 بن حممد: فإن سأل سائل عن معنى هذا قال الشيخ عبيد اهلل»: قال ابن بطة  

غريهم؟ فاجلواب عن ذلك: إن الرياء  : مل خص القراء بالنفاق دون  احلديث، وقال

نسب فيمن  إال  يوجد  يكاد  التقوى،    ال  والسوقة  إىل  العامة  جهلوه،    دقوألن 

والرياء  واملتحلني   حذقوه،  قد  القراء  يرس بحلية  الذي  هو  املنافق  ألن  النفاق؛  هو 

بفعله، خال وخيالفها  بلسانه،  املحاسن  ويصف  يبطن،  ما  ضد  ويرس  يظهر،  ما  ف 

 . (1)«رف، ويأيت ما ينكر، ويرتصد الغفالت النتهاز اَلفواتويقول ما يع

اوقا »ي  لبغول  وقوله:  أ :  منافقي  قراؤهاتمأكثر  ترك »  «:  يعتاد  أن  فهو 

العمل، كام جاء: »التاجر فاجر« الكذب  (2) اإلخالص يف  التاجر  اعتاد  ، وأراد: إذا 

يف   مباح  فيه،  مأذون  أمر  هي  بل  فجور،  التجارة  نفس  أن  ال  والرشاء،  البيع  يف 

 . (3) «الرشع

امُلناوي   ... وقال  الذين  »  :  غري    لونهيتأوأي  يف  ويضعونه  وجهه  غري  عىل 

تقيةوم القرآن  أو حيفظون  أنفسهم وهم معتقدو اضعه  ن خالفه، فكان  للتهمة عن 

النبي   الصفة،  ×املنافقون يف عرص  أراد  هبذه  الزخمرشي:  وقال  األثري.  ابن  ذكره 

سطه  إرادة ما يف الظاهر خالف ما يف الباطن. ا.هـ. وبألن كال منهام   الرياء بالنفاق 

 
: ورد من حديث عبد اهلل بن عمرو وعقبة بن عامر،  (2/386)  "السلسلة الصحيحة "يف  وقال األلباين  =

 باس، وعصمة بن مالك.وعبد اهلل بن ع

 .(2/703الكربى ) نةاإلبا (1)

أهل السوق، اتقوا اهلل، إياكم   عيد، قال: كان عيل إذا أتى السوق فيقول: »يااخلالل بسنده عن أيب س  ذكر  (2)

ي إال من أخذ احلق، وأعطى احلق،  واحللف، فإن احللف  فاجر،  التاجر  وإن  الربكة،  السلعة ويمحو  نفق 

وق عليكم«  احلديث  والسالم  ورد  وقد  مرفوعا،  روي  الفجار  بل د  هم  التجار  إن  يف  فظ:  أمحد  أخرجه 

( برقم24/290مسنده،  برق15530(  املستدرك  يف  برقم2145م  واحلاكم  الشعب  يف  والبيهقي   ، 

حديث  4845) من  كلهم  برقم  (  معاوية  عن  الكبري  يف  الطرباين  وأخرجه  شبل،  بن  الرمحن    711عبد 

 (.1594)جلامع برقم وصححه األلباين يف صحيح ا

 (. 1/77السنة ) رشحينظر:  (3)
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االبعضه ال  العمل  نفاق  أراد  فقال:  وعم  هلل تقاد،  باهلل  اإليامن  أظهر  املنافق  ألن 

مه وماله. واملرائي أظهر بعلمه اآلخرة وأضمر ثناء الناس وعرض  وأضمر عصمة د

وهو   نفسه  حظ  وأضمر  وحده  اهلل  يريد  أنه  أظهر  والقارئ  ويرى  الدنيا،  الثواب 

الباطن    ةأشبه املنافق واستويا يف خمالفل فإلجالنفسه أهال له وينظر إىل عمله بعني ا

 ( 1) . «والظاهر

هريرة    -5 أيب  اهلل    قال  وعن  رسول  الناس    ×سمعت  أول  إن  يقول: 

فام عملت  قال  فعرفها،  نعَمه  فه  فعرَّ به  فُأيَت  استشهد  رجٌل  عليه  القيامة  يوم   ُيقىض 

هو  قال  ن يفيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت أل

ف به  أمر  ثم  قيل،  فقد  ألُس جريء،  تعلَّ حَب عىل وجهه حتى  النار، ورجٌل  يف  م قي 

قال:   فيها؟  عملت  فام  قال  فعرفها،  نعَمه  فه  فعرَّ به  فأيت  القرآن  وقرأ  وعلَّمه  العلم 

ن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عامل  تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآ

حتى ألقي يف    ههد قيل ثم أمر به فُسحَب عىل وج، فققارئوقرأت القرآن ليقال هو  

اهلل عليه وأع  النار، فعرفها، ورجٌل وسع  نعمه  فعرفه  به  فأيت  املال  طاه من أصناف 

فيه أنفقت  إال  فيها  ينفق  أن  سبيل حتب  من  تركت  ما  قال:  فيها؟  عملت  فام  ا  قال 

ب أمر  ثم  قيل  فقد  ليقال هو جواد،  قال كذبت، ولكنك فعلت  فُس لك،  عىل    حَب ه 

   (2) وجهه ثم ألقي يف النار.

قوله   احلديث  من  ت»:  ×والشاهد  ليقالولكنك  القرآن   علمت  وقرأت  عامل 
وهم الصنف الثاين من األصناف الثالثة الذين هم أول من ُيقىض    «ليقال هو قارئ

الق يوم  ابن هعليهم  القيامة. قال  النار يوم  برية  يامة والذين هم أول من تسعر هبم 

 
 . (2/102الصغري ) : فيض القدير رشح اجلامعينظر (1)

اء والسمعة استحق  ( يف كتاب اإلمارة، باب من قاتل للري3/1513صحيحه )احلديث أخرجه مسلم يف    (2)

 .1905النار برقم 
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إال ليقال  فيام أرى: مل تكن أفعاَلم  ة  ث حلديث من الفقه أن هؤالء الثالذا ايف ه  :

عنهم. فأما لو كانت أفعاَلم ألجل اهلل تعاىل؛ ثم عقب ذلك أن يقال جريء وعامل 

إيثارهم   تكن  مل  ذلك  فرسهم  ومل وجواد  األول،  عزمهم  عقدة  حيل  مما  املدح  َلذا 

إنه عامل مل  ل قاعلم هلل ثم رسه أن يعلم العامل الم؛ ألنه إذا تيكن هذا التوبيخ متناوال َل

لذم، وكذلك املنفق واملجاهد إذا قيل بعد خلوص نيتهام جواد وجريء  ه هذا ايتناول

 ( 1) مل يرضمها إذا مل يكن مبنى قصدمها لذلك.

بعيدا،  عن حذيفة    -6 سبقا  سبقتم  فقد  استقيموا  القراء  معرش  »يا  قال:   ،

أخذتم   وشامال،  فإن  ضالاليمينا  ضللتم  بعيدا«لقد   .
ا  ( 2)   : ر  جح  بنقال 

القاف وتش» بالقران  القراء: بضم  العلامء  الراء، مهموز مجع قارئ، واملراد هبم  ديد 

 ( 3) .«والسنة العباد

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 .(36/  8اإلفصاح عن معاين الصحاح ) (1)

البـحيـص  (2) )ــخـح  االعتص9/93اري  كتاب  بــ(  بسننام  باب االقتداء  والسنة،  اهلل    الكتاب    ×رسول 
 .6853برقم 

 . (13/257فتح الباري ) (3)
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 ملبحث الثالثا
 املعنى املراد للقراء عند املتقدمني

املتق عند  القراء  مصطلح  أن  عىل  يدل  ما  من  هناك  داللة  دمني  له  العلم  أهل 

عرفوا بذلك، وهذا يتضح من خالل    الناس  نيطلق ويراد به صنف م  ان فكخاصة  

 النقاط التالية: 

بينه  أوال: السابقة وما  النصوص  إىل  القراء يف    بالنظر  لفظ  أن  لنا  يتجىل  العلامء، 

عنه   ثبت  فقد  العلم،  أهل  به  يطلق ويراد  قال:    ×صدر اإلسالم كان   خذوا»أنه 
معاذ بن جبل، سعود، وسامل موىل أيب حذيفة، و م  بن من أربعة: من عبد هللا رآن الق

 . (1) «بوأيب بن كع

م القراء  مشاهري  بعض  لنا  جييل  النبوي  احلديث  الصحابة  فهذا  ممن   ن 

الزرقاين  قال  كثري  الصحابة  من  القرآن  حفاظ  فإن  وإال  واإلقراء  باحلفظ  اشتهروا 

وطلحة  اء  لفاخلعة  ول مجا غفريا  منهم األرباة الرس وكان حفاظ القرآن يف حي»:  

وابن   عمر  وابن  هريرة  وأبو  حذيفة  أيب  موىل  وسامل  وحذيفة  مسعود  وابن  وسعد 

س وعمرو بن العاص وابنه عبد اهلل ومعاوية وابن الزبري وعبد اهلل بن السائب  عبا

عليهم   اهلل  رضوان  املهاجرين  من  كلهم  وهؤالء  سلمة  وأم  وحفصة  وعائشة 

وزيد بن   بن كعب ومعاذ بن جبل  ته أيبحيايف  من األنصار  وحفظ القرآن    .أمجعني 

ثابت وأبو الدرداء وممع بن حارثة وأنس بن مالك وأبو زيد الذي سئل عنه أنس  

وقيل: إن بعض هؤالء أكمل حفظه للقرآن   أمجعني.  فقال: إنه أحد عمومتي  

 
أ  (1) )احلديث  البخاري  باب5/36خرجه  األنصار،  مناقب  كتاب  يف  كعب    (  بن  أيب  برقم    مناقب 

القراء3808) باب  القرآن  فضائل  وكتاب  النبي    (،  أصحاب  مسلم 9499برقم    ×من  وأخرجه   ،

باب من فضائل عب( يف كت4/1913) الصحابة  تعاىل عنهام اب فضائل  وأمه ريض اهلل  بن مسعود  د اهلل 

 . (2464برقم )
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 (1) . «×بعد وفاة النبي 

ن من  القرآبه    خذواان الصحابة والذي أيف زم  السائدوم أن منهج اإلقراء  ومعل

القرآن وما تضمنه من    ×رسول اهلل   بألفاظ  العلم  املتعلم بني  به  هو منهج جيمع 

واحد، آن  يف  بمدلوله  والعمل  القرآن    أحكام  هبا  أخذوا  التي  الطريقة  هي  فهذه 

  ل: مي يقوسلمحن عبد اهلل بن حبيب الالكريم، ويدل عىل هذا: ما رواه أبو عبد الر

يقرئن» النبي  اأصح  ا منحدثنا من كان  ، أِنم كانوا يقرتئون من رسول اهلل  ×ب 

عرش آيات، فال يأخذون يف العرش األخرى حتى يعلموا ما يف هذه من العلم    ×

 (2) . «والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل

مالك   مسورة الواحدة، فقد بلغ اإلماوهذا رس بقائهم السنني الطوال يف حفظ ال

قال الزرقاين (3) رة البقرة ثامين سنني يتعلمها   سوث عىلك م  بد اهلل بن عمر  أن ع

ليس ذلك لبطء حفظه معاذ اهلل بل ألنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما  »:  

 (4)   .«دون التفقه فيه د روي عن النبي كراهة اإلرساع يف حفظ القرآنيتعلق هبا فق

م به  امتاز  فيام  تأملنا  بحفظ    نولو  واشتهر  القراء  من  ن ضمن  وكا  قرآنلاذكر 

مرد  سلسلة   وليسوا  العلم،  رواة  من  مشهورين  علامء  نجدهم  القرآنية،  األسانيد 

أحكام   من  تضمنه  بام  والعلم  الكريم  القرآن  حفظ  بني  مجعوا  بل  للقرآن،  حفاظ 

لت  زيقول: واهلل الذي ال إله غريه، ما أن   بن مسعود  وتوجيهات. فهذا عبد اهلل

أنا  إال  اهلل  كتاب  من  أنا   أين  أعلم  سورة  إال  اهلل  كتاب  من  آية  أنزلت  وال  أنزلت، 

  ( 5) أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب اهلل، تبلغه اإلبل لركبت إليه.

 
 .(1/243ناهل العرفان )م (1)

 [ وإسناده حسن. 23482محد يف املسند برقم ]أخرجه اإلمام أاحلديث  (2)

ث عىل سورة البقرة  : )... أن عبد اهلل بن عمر: مك( بلفظ1/205أثر ابن عمر يف موطأ مالك بالغا، )  (3)

 . مها( لثامين سنني يتع 

 (. 2/27)رشح الزرقاين ( 4)

البخاري يف  (5) أخرجه  النبي    احلديث  القراء من أصحاب    = ه مسلم يف( وأخرج 5002مه )ورق  ×باب 



 غزاوي  فيصل بن مجيلد.                          ة    ــــــيـلـيـلـحـت ةـــــــساً: دراــــــثــديـاً وحـــــمـديــق راءــــح القـلـطـصـم

62 

مرسوق   مس  وعن  ابن  ذكروا  ذاك  قال:  فقال:  عمرو،  بن  اهلل  عبد  عند  عود، 

ن من  القرآ  استقرئوا»يقول:    ×رسول اهلل    جل ال أزال أحبه، بعدما سمعت منر

( 1) «أربعة: من ابن مسعود، وسامل، موىل أيب حذيفة، وأيب بن كعب، ومعاذ بن جبل
 .  

 وهذا يدل عىل أن التخصص يف اإلقراء ظهر من عرص النبوة.

السيوطي   ذكر  تسمي  وقد  معرض  فمن  يف  منهم،  مجلة  واحلفاظ  الرواة  ة 

و  عفان،  بن  عثامن  أيب  عيلالصحابة:  كعب،    بن  بن  وأيب  بطالب،  ثابتوزيد  ،  ن 

ا الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد األنصاري. ثم ممن  وعبد  هلل بن مسعود، وأبو 

 ب، أخذوا عن ُأيّب. وعبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن السائ أخذ عن هؤالء: أبو هريرة، 

الرمح وعبد  القعقاع،  يزيد  جعفر  أبو  التابعني:  من  اشتهر  هرمز   نوممن  بن 

ابن عباس، وعطاء بن    جبري، وعكرمة موىليد بن  ، وسعاألعرج، وماهد بن جرب

قيس،  بن  وعلقمة  البرصي،  احلسن  أيب  بن  واحلسن  رباح،  أيب  وابن  يسار، 

. ، ومرسوق واألسود، وزر بن حبيش، وَعبيدة السلامين
 (2) 

م،  هدبعن  وعىل احلفظ والتحفظ كان الصدر األول وم»قال أبو الفضل الرازي:

عىل منهم  األكرب  قرأ  األصفربام  سنا    يكنغر  فلم  وسابقة،  وال     منهم،  الفقهاء 

وال  استظهاره،  عىل  واالجتهاد  القرآن  حفظ  عن  يتخلفون  اظ  والوعَّ ثون،  املحدِّ

بون منهم عن العلم بام   . (3) «مل يسعهم جهله منهاملقرَّ

 
 . (6324ورقمه ) صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد اهلل بن مسعود وأمه =

البخاري  (1) أخرجه  كتاب فضائل  5/36)  احلديث  با ( يف  أيب حذيفة  الصحابة،  مناقب سامل موىل    ب 
بن جبل    ، وأيضا يف باب مناقب معاذ3760برقم      بن مسعود، وأيضا باب مناقب عبد اهلل  3758

    3808برقم  ( بن  4/1913وأخرجه مسلم  باب من فضائل عبد اهلل  الصحابة  كتاب فضائل  ( يف 

 (.2464ام ) تعاىل عنه مسعود وأمه ريض اهلل

 (34راية لقراء النقاية )ص: ينظر: إمتام الد (2)

 . (33فضائل القرآن )ص  (3)
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الصدر  اثنيا: يف  القراء  بمفردة  املراد  أن  عىل  األدلة  بعض   ولاأل  من  العلامء، 

 ي فإِنا تشري إىل ما تدل عليه النقوالت السابقة: اإلسالم يخ التار  ادث يفالقصص واحلو

  أِنا نظرت إىل رجل كاد يموت ختافتا»  ما روي عن عائشة    -  1
فقالت   (1) 

راء، فقالت: كان عمر سيد القراء وكان إذا مشى أرسع وإذا  قيل إنه من القا َلذا؟  م

(2) .«أوجعب ا رضقال أسمع وإذ
 

املش  -2 ااحلادثة  حدهورة  بن  ثت  لتي  الرمحن  عبد  شق  أمية حني  بني  دولة  يف 

األشعث عصا الطاعة فقد كان ممن سانده وانضم إليه مموعة من العلامء من بينهم  

اإل  كامجهابذة  العلم  وأساطني  وعامر  سالم  جبري،  بن  وسعيد  دينار،  بن  لك 

عبد دة بن  بو عبيبد الرمحن بن أيب ليىل، وأوع  اد،الشعبي، وعبد اهلل بن شداد بن اَل

مسعود   بن  اإلسالم.اهلل  أعالم  من  وغريهم  مرصف،  بن  وطلحة  ويف    (3) ، 

الطربي زحر»  (4) تاريخ  بن  جبلة  القراء  عىل  وكا  وجعل  اجلعفي،  قيس  معه بن  ن 

عامر   فيهم  وكان  قريش،  من  رجال  عرش  وأبو الشعبيمخسة  جبري،  بن  وسعيد   ،

بق: أن مفردة القراء كانت   مما س . ويتبني«بد الرمحن بن أيب ليىلي، وعالطائالبخرتي  

 د هبا أهل العلم. تطلق ويرا

البرصي    -3 احلسن  ورد عن  هبرية  ما  ابن  باب  مر عىل  القراء   أنه  وعليه 

قال:فسلم   رؤوسكم  »ثم  وحلقتم  شواربكم  أحفيتم  قد  جلوسا  أراكم  يل  ما 

لرغبوا  امللوك    واهلل لو زهدتم فيام عندما  ؟ أ(5) وقرصتم أكاممكم وفلطحتم نعالكم

 
 . احلديث واألثر مادة )خفت( اية يف غريب ى يموت ختافتا: أي يتكلف الضعف والسكون كام يف النه ومعن (1)

 . (1/922ينظر: مالس التذكري من حديث البشري النذير ) (2)

 .(6/357الطربي ) رب يف تاريخينظر: اخل (3)

(4) (6/349) . 

ه قال    (5) قال:  املفلطح؟  ما  لعمي:  قلت  األصمعي:  أخي  ابن  الرمحن  ويدّق عبد  أعاله  يعرض  اليشء   و 

 .(3 مفلطٌح، والعامة تقول مفرطٌح. األمايل للزجاجي )صأسفله، ومنه قيل: رأٌس 
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ولك ف عندكم،  القراء  يام  فضحتم  عندكم،  فيام  فزهدوا  عندهم  فيام  رغبتم  نكم 

 هل العلم، ومما يشهد َلذا حتم القراء(: أي أوالشاهد قوله: )فض  (1) . «فضحكم اهلل

السيوطي   وكلها   أن  هذا،  احلسن  أثر  ضمنها  من  جعل  وآثارا  نصوصا  ذكر 

   (2) لفقهاء .علامء وانفسه ويراد هبا ال املوضوع تتحدث عن

 ×ما نقله شيخ اإلسالم عن مصعب بن عبد اهلل: كان مالك إذا ذكر النبي    -4
ىل جلسائه. فقيل له يوما  يف ذلك فقال: لو ي حتى يصعب ذلك عيتغري لونه وينحن

د وكان سي  املنكدر  رأيتم ما رأيت ملا أنكرتم عيّل ما ترون، لقد كنت أرى حممد بن

ن نكاد  ال  عن  القراء  أبدسأله  نرحديث  حتى  يبكي  إال  (3) محه.ا  
املكانة     ختفى  وال 

املن بن  حممد  بلغها  التي  وصفهكدر  العلمية  بقولهالذ  حتى  الُقْدَوُة،  :هبي  احلَافُِظ، 

   (4) َشْيُخ اإِلْساَلِم .

ينََوِري بسنده  -5   ما ذكره الدِّ
قراء  ل شهادة اله قال: أقبعن مالك بن دينار أن  (5) 

ض؛ فإِنم أشد حتاسدا من التيوس. ولفظ القراء هنا ععىل ب  إال بعضهميف كل يشء  

قال: »استمعوا علم العلامء   أنه   س  عىل ذلك أثر ابن عبا  يراد به العلامء، كام دل 

التيوس يف   بيده َلم أشد تغايرا من  وال تصدقوا بعضهم عىل بعض فوالذي نفيس 

 ( 6) زروهبا«.

جيدر أن    ومما  وإنذكره  القراء  يطلق   مصطلح  املق  كان  العلامء يف  عىل  األول  ام 

 
(1)  ( النبالء  أعالم  )  (4/586ينظر: سري  نعيم  أبو  بن    يف احللية من طريق  (151  -  2/150أخرجه  أمحد 

 صمة بن سليامن احلراين عن فضيل بن جعفر عن احلسن به. ة عن عزياد

 .(1/4ه األساطني يف عدم املجيء إىل السالطني  )كر السيوطي هذه النصوص واآلثار يف كتابه: ما رواذ (2)

 . (93/ 2ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) (3)

 . (5/533بالء )سري أعالم الن (4)

 . (75/ 7لم )يف املجالسة وجواهر الع  (5)

 . (2/1091جامع بيان العلم وفضله ) (6)
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والزهاد، وهنا العباد  به  يطلق ويراد  قد  فإنه  لذلك من كالم والفقهاء؛  يشهد  ما  ك 

يب الفاريس عن مالك بن دينار وحب  السلف رمحهم اهلل فقد ذكر ابن اجلوزي  

قاال:   أِنام  اهلل  ْيطَ »رمحهام  الشَّ بالإن  ليلعب  يل ان  َكاَم  القراء  بعب  م ث   «اجلَوزصبيان 

معروف. َلم  قديم  اسم  وهذا  الزهاد،  بالقراء:  املراد  اإلس   (1) قال:  شيخ  الم  وقال 

تيمية   والعلم»  :ابن  الدين  أهل  يسمون  السلف  فيهم   القراء  :وكان  فيدخل 

 (  2) .«العلامء والنساك...

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
   .(1/144يس إبليس )ينظر: تلب (1)

 .(1/29الرمحن وأولياء الشيطان ) ينظر: الفرقان بني أولياء (2)
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 املبحث الرابع
 القراء  ملفردةاخلاص طلح نشأة املص 

 املتأخرين لدىالصطالحي واملعنى ا
ا ِناية  إىل  بقي  القراء  مفردة  استعامل  أن  اهلل  عند  والعلم  يظهر  األوىل الذي  ملئة 

الع أهل  به  ويراد  يطلق  حيث  األول  الصدر  عليه  كان  ما  اإلسالم، عىل  وأئمة  لم 

شعث حني ن بن األرمحال   ويدل َلذا ما جاء يف قصة الشعبي وخرب خروجه مع عبد

احلجاعىلب  انقل ا   سنة  َقاَل:  ج   ، ْعبِيِّ الشَّ َعِن  اَلجرة،  من  وثامنني  َقِدَم ملََّ »ثنتني  ا 

اُج َسأَ  َأْشَياَء ِمَن العِ احلَجَّ هِبَا َعاِرفا ، َفَجَعَلنِي َعِرْيفا  َعىَل َقْوِمي لنِي َعْن  ْلِم، َفَوَجَديِن 

َوَمنْكِبا  عَ   ، ْعبِيِّنْيَ وَ ْيِع  مَجِ   ىَل الشَّ َداَن،  َحتَّى    َفَلمْ   َض يِل،رَ فَ مَهْ َمنِْزَلٍة  بَِأْحَسِن  ِعنَْدُه  َأَزْل 

َعْمٍرو   َأَبا  َيا  َفَقاُلوا:  الُكْوَفِة،  َأْهِل  اُء  ُقرَّ َفَأَتايِن  األَْشَعِث،  بِن  مْحَِن  الرَّ َعْبِد  َشْأُن  َكاَن 

. َفَلْم َيَزاُلو
ِ
اء قوله:   ، والشاهد من اخلرب(1)«  ْجُت َمَعُه ....َخرَ ى  ا َحتَّ إِنََّك َزِعْيُم الُقرَّ

)إنك زعيم القراء( ومعلوم أنه يقصد بالقراء أهل العلم والصالح يف ذلك الزمان 

وجهابذة  والصالح  العلم  أهل  من  مجع  األشعث  بن  الرمحن  عبد  يف صف  وكان 

وسع ليىل  أيب  بن  الرمحن  وعبد  البرصي  كاحلسن  العلم  وأساطني  بن  ياإلسالم  د 

كان عبد الرمحن من كبار من  »:  سالم، قال الذهبي  بري وغريهم من أئمة اإلج

 .( 2)   «خرج مع عبد الرمحن بن األشعث من العلامء والصلحاء

والذي هيمنا من هذا أنه إىل هذا الوقت ومصطلح القراء مل يأخذ املنحى الذي 

اليوم   به  ويراد  يطلق  حيث  اليوم،  عليه  بالقراملختصاستقر  إقراء  ون  الكريم  آن 

 وة. وضبط ا وتال

من      لنا  يتضح  القراء،  ملفردة  اخلاص  املعنى  هذا  ظهور  تاريخ  عن  بحثنا  وإذا 

 
 .(305-12/304( البداية والنهاية )5/176ينظر: سري أعالم النبالء ) (1)

 . (5/151م النبالء )نظر: سري أعالي (2)
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خالل النظر والتأمل أن هذا املعنى ظهر مع ظهور احلركة العلمية، حيث بدأ خالل 

عىل   طرأ  وما  املعريف  التطور  ومع  العلوم،  وتدوين  التصنيف  املدة  أخهذه  ذ  طرق 

يف جانب من جوانب العلوم والعناية به    اإلسالمية بنمو ظاهرة التخصص  العلوم

أكثر من غريه مع املشاركة واإلملام ببعض العلوم الرشعية ونبوغ رجال يف كل فن 

النمط   فلام ظهر هذا  باع كبري،  فيه  فيه وكان َلم  به ومتيزوا  ُعرفوا  الفنون حتى  من 

الطبيعي أ الغايل واللقرآن    ن يكونالتعليمي كان من  يبذلون  لنفيس  الكريم رجال 

 يف سبيل ضبطه وإتقانه واالشتغال به ألنه ُأسُّ العلوم وأساسها.

يمكن    وعلومه  الكريم  بالقرآن  التخصص  فكرة  نشأة  تاريخ  عن  وبالبحث 

القول بأن عجلته بدأت بالسري يف أواخر القرن األول اَلجري وأوائل القرن الثاين  

القراءة أتم عناية  جترد قوم للقراءة واألخذ واعته املدة  ففي هذاَلجري،   نوا بضبط 

وداوموا عليها فنسبت َلم، وأضيفت إليهم، حتى صاروا يف ذلك أئمة يقتدى هبم  

وهذه اإلضافة إضافة  »قال الداين:    (1) ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم القرآن الكريم.  

ورأي   اخرتاع  إضافة  ال  ولزوم،  ودوام  الذين  ؤوه  (2) «واجتهاداختيار  القراء  الء 

نبغوا يف ختصصهم ومتكنوا من هذا الفن مراتب قال أبو شامة واصفا   ظهر صيتهم و

ماهد:   ابن  تسبيع  قبل  القراء  بالرواية  حال  املعروف  للتالوة،  املحكم  »فمنهم 

ذلك   بسبب  وكثر  األوصاف،  هذه  من  وصف  عىل  املقترص  ومنهم  والدراية، 

جهابذة العلامء  والتبس الباطل باحلق، فمّيز    ، سع اخلرق االختالف، وقل الضبط وات

أبو   أتقن تقسيم ذلك اإلمام  تآليفهم، وقد  ذلك بتصانيفهم، وحرروه وضبطوه يف 

(3) ابن ماهد رمحه اهلل تعاىل يف أول كتاب السبعة له« بن موسى بن العباس  بكر أمحد
 . 

 
 . ( 27قراءات القرآنية تاريخ وتعريف للدكتور عبد اَلادي الفضيل )ينظر: ال (1)

 .(1/165املرشد الوجيز ) (2)

 . (1/61األحرف السبعة  ) (3)
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مقدمة كتاب   ماهد يف  والتقسيم املتقن الذي أحال عليه أبو شامة هو تقسيم ابن

 راء األربع، وهي:السبعة ملراتب الق

ع  -1 الذي  لآلثار،  املنتقد  واملعاين،  واللغات  بالوجوه  العامل  اإلمام  ليه  منزلة 

 املعتمد وإليه املفزع. 

 منزلة القارئ املطبوع الذي يقرأ عىل سجيته السليمة.  -2

 . منزلة احلافظ بال دراية وال علم، وال يلبث أن ينسى -3

 م باإلسناد وخيالف اإلمجاع.القارئ املبتدع الذي ال يلتز لةمنز -4

 وهذه األلقاب األربعة سبق إليها ابن ماهد وميز هبا بني منازل قراء القرآن. 
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 اخلامتة

يل   تبينت  للصواب،  فيه  قد وفقت  أكون  أن  آمل  الذي  البحث  هذا  كتابة  وبعد 

 -النتائج والتوصيات التالية: 

القراء -1 لفظ  إذ    اتهطي  حيمل يف  كان  اليوم  به  يراد  أوسع وأشمل مما  مدلوال  

كان يطلق ويراد به من مجعوا بني حفظ القرآن الكريم والعلم بمعانيه والعلم بالسنة 

 والفقه وما إىل ذلك من العلوم الرشعية. 

 ُأطلقت لفظة القراء عىل غري العلامء، وهم أهل التنسك والتعبد.  -2

القار  -3 إمامئ يف االصطالح  يطلق  األ  عىل  تنسب  من  الذين  املعروفني  ئمة 

إليهم القراءات وكان ذلك نتيجة جتردهم للقراءة واعتنائهم هبا أتم عناية وضبطها 

 ودوامهم عليها حتى اشتهروا هبا.

القر -4 مفردة  استعامل  بالقرآن اقترص  املختصني  عىل  املتأخرة  العصور  يف  اء 

 راء الكريم حفظا وضبطا وتالوة وإق

للبا -5 بد  يفال  أن  هذاحث  مستعمله   هم  بحسب  به  الالئق  الفهم  املصطلح 

 وسياقه.

اختالف   -6 من  حلقها  وما  وتطورها  املصطلحات  بدراسة  العناية  ينبغي 

 استعامالهتا وداللتها. 

 واحلمد هلل رب العاملني. 
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 املصادر واملراجع فهرس
الصحاح -1 معاين  عن  حمامل  -  اإلفصاح  بن  ة  ُهَبرْيَ بن  حييى  هبؤلف:  بن  الذهمد  يل  رية 

)املتوىف:  الدين  عون  املظفر،  أبو  أمحد    -هـ(  560الشيبايّن،  املنعم  عبد  فؤاد    –املحقق: 

 . هـ1417سنة النرش:   -: دار الوطن  النارش

بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكرَبي املعروف    أليب عبد اهلل عبيد اهلل  االابنة الكربى -2

ا معطي، وعثامن األثيويب، ويوسف  حقق: رض امل   -هـ(  387َبطَّة العكربي )املتوىف:  بابن  

 . النارش: دار الراية للنرش والتوزيع، الرياض    -  والوليد بن سيف النرص، ومحد التوجيري الوابل، 

اجلماعة  -3 بن  إحتاف  محود  بن  اهلل  عبد  بن  )املتوىف:    حلمود  التوجيري  الرمحن  عبد 

العربية السعودية  اململكة    -الرياض  دار الصميعي للنرش والتوزيع،  النارش:    -هـ(  1413

 . هـ 1414الطبعة: الثانية،   -

النقاية  -4 لقراء  الدراية  )املتوىف:    إمتام  السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  لعبد 

العجو  -هـ(  911 إبراهيم  الشيخ  العلمية    -ز  املحقق:  الكتب  دار    -بريوت    –النارش: 

 . م 1985هـ  1405ألوىل،  الطبعة: ا 

أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق املعروف بالزجاجي    –  بارئد واألخ من الفوااألمايل -5

 . طبعة دار الغرب اإلسالمي  –تعليق: حممد خري البقاعي  –

الدمشقي    البداية والنهاية  -6 ثم  البرصي  القريش  الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري  أليب 

للطباعة والنرش    دار هجر   النارش:   -ي  عبد اهلل بن عبد املحسن الرتك حتقيق:    -هـ( 774)املتوىف: 

 . م  2003/   هـ 1424سنة النرش:    -م 1997  -هـ 1418الطبعة: األوىل،    -والتوزيع واإلعالن  

اهلل    الكبريالتاريخ   -7 عبد  أبو  البخاري،  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  ملحمد 

املعار  -هـ(  256)املتوىف:   دائرة  آباد  الطبعة:  حيدر  العثامنية،  حتت  طب  -كن  الد  –ف  ع 

 . اقبة: حممد عبد املعيد خان مر
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وامللوك -8 األمم  جعفر    اتريخ  أبو  اآلميل،  غالب  بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  ملحمد 

 . 1407الطبعة األوىل،    -بريوت    –النارش: دار الكتب العلمية    -هـ(  310)املتوىف:  ي الطرب

العظيم -9 القرآن  أيب   تفسري  الرمحن  البن  ب حاتم أليب حممد عبد  إدريس  بن حممد  بن  ن 

ابن أيب حاتم )املتوىف:   الرازي  التميمي، احلنظيل،  املحقق: أسعد حممد    -هـ(  327املنذر 

الطبعة: الثالثة    -اململكة العربية السعودية    -نزار مصطفى الباز    النارش: مكتبة  -الطيب  

 ـ. ه1419  -

شرح كتاب  -10 يف  احلميد  العزيز  اهلل  التوحيد  تيسري  عبد  بن  بن  لسليامن  حممد  عبد    بن 

)املتوىف:  الو الشاويش    -هـ(  1233هاب  زهري  االسالمي،    -املحقق:  املكتب  النارش: 

 . م 2002هـ/ 1423الطبعة: األوىل،   -بريوت، دمشق 

حمد بن عبد  ـاملؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن م  -  جامع بيان العلم وفضله   -11

النمر عاصم  بن  )املتوىف:الرب  القرطبي  األحت  -هـ(  463ي  أيب  القيق:  -زهريي  شبال 

 م . 1994  -هـ    1414الطبعة: األوىل،   -النارش: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية  

ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو    جامع البيان يف أتويل القرآن  -12

  -  سسة الرسالةمؤ النارش:  -ق: أمحد حممد شاكر  املحق -هـ( 310جعفر الطربي )املتوىف:  

  . م2000 -هـ 1420ة: األوىل،  الطبع 

هللا  -13 رسول  أمور  من  املختصر  الصحيح  املسند  وأايمه   ×  اجلامع  بن    وسننه  ملحمد 

النارش:    -املحقق: حممد زهري بن ناِص الناِص    -إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي  

بعة:  الط  -د عبد الباقي(  ؤامد ف لسلطانية بإضافة ترقيم حمدار طوق النجاة )مصورة عن ا 

  . هـ1422األوىل، 

األصفياء   -14 وطبقات  األولياء  ب  -  حلية  أمحد  نعيم  أبو  بن  املؤلف:  أمحد  بن  اهلل  عبد  ن 

)املتوىف: األصبهاين  مهران  بن  موسى  بن  السعادة    -هـ(  430إسحاق  بجوار    -النارش: 

 . م1974  -هـ  1394حمافظة مرص،  
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  –بد احلليم بن تيمية  تأليف أمحد بن ع  –  القالط  د على السبكي يف مسألة تعليقالر   -15

 . طبعة: دار عامل الفوائد –: عبد اهلل املزروع حتقيق

   . الرياض –النارش: مكتبة املعارف -ملحمد ناِص الدين األلباين  ة الصحيحة السلسل  -16

 . الرياض –ة املعارف النارش: مكتب -ملحمد ناِص الدين األلباين  السلسلة الضعيفة   -17

ل البغدادي احلنبيل  ف: أبو بكر أمحد بن حمم ؤلامل  -  السنة   -18 د بن هارون بن يزيد اخلَالَّ

الطبعة:    -الرياض    –النارش: دار الراية    -عطية الزهراين  املحقق: د.    -هـ(  311)املتوىف:  

 . م1989  -هـ 1410األوىل، 

بي  ذهز الد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيام لشمس الدين أبو عبد اهلل حمم  سري أعالم النبالء  -19

  -ملحقق : مموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط  ا  -هـ(  748)املتوىف:  

 . م1985هـ /  1405الطبعة : الثالثة ،   -الة النارش : مؤسسة الرس

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر    شعب اإلميان  -20 ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْسَ

ال جع  ه وراحقق  -هـ(  458بيهقي )املتوىف:  ال العيل  نصوصه وخرج أحاديثه:  دكتور عبد 

حامد   احلميد  أمحد   -عبد  خمتار  أحاديثه:  وختريج  حتقيقه  عىل  صاحب    أرشف  الندوي، 

النارش: مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون    -اَلند    –الدار السلفية ببومباي  

 . م 0032  - هـ2314الطبعة: األوىل،   -باَلند   مع الدار السلفية ببومباي

حملي  -21 السنة  السنة،شرح  البغوي    ي  الفراء  بن  حممد  بن  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو 

النارش:    -حممد زهري الشاويش  -حتقيق: شعيب األرنؤوط  -هـ(  516  الشافعي )املتوىف:

 . م1983  -هـ 1403الطبعة: الثانية،   -دمشق، بريوت   -املكتب اإلسالمي 

الزرقاين على موطأ اإل  -22 ب   -  لكمام ماشرح  الباقي  بن عبد  الزرقاين  حممد  يوسف  -ن 

 . تمكان النرش بريو -  1411سنة النرش   -النارش دار الكتب العلمية 

اإلميان  -23 ْوِجردي    -  شعب  اخلرُْسَ موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  املؤلف: 

ه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه:  حقق  -هـ(  458اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  
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احلميد حامد  عبدالدكتور   عبد  أمحد    -  العيل  أحاديثه: خمتار  أرشف عىل حتقيقه وختريج 

النارش: مكتبة الرشد للنرش والتوزيع    -اَلند    –مباي  الندوي، صاحب الدار السلفية ببو

 . م2003  -ـ  ه1423الطبعة: األوىل، -بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باَلند 

بن مو  -  صطفىق املالشفا بتعريف حقو   -24 سى بن عياض بن عمرون  املؤلف: عياض 

الطبعة:    -عامن   –الفيحاء    النارش: دار  -هـ(  544اليحصبي السبتي، أبو الفضل )املتوىف:  

 . هـ1407  -الثانية  

أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن    عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -25

ا العحسني  الدين  بدر  احلنفي  )الغيتايب  الرتاث  النارش:    -هـ(  855  ملتوىف:يني  إحياء  دار 

 . بريوت –العريب 

البخاري  -26 صحيح  شرح  الباري  بن    فتح  عيل  بن  العسقالين  ألمحد  الفضل  أبو  حجر 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد    -1379بريوت،   -النارش: دار املعرفة   -الشافعي 

الباقي   عىل    -عبد  وأرشف  بإخراجه وصححه  حم قام  الديطبعه:  اخلطيب  ب  عليه    -ن 

 . ليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازتع

ومحلته   -27 تالته  وخصائص  وتالوته  القرآن  أمحد    –  فضائل  بن  الرمحن  عبد  الفضل  أبو 

  . هـ1415الطبعة األوىل   –دار البشائر اإلسالمية  –عامر حسن صربي حتقيق د.   –الرازي 

الص  -28 اجلامع  شرح  القدير  حملزين    غريفيض  الالدين  بعبد  املدعو  تاج  مد  بن  رؤوف 

ا العابدين  زين  بن  عيل  بن  )املتوىف:العارفني  القاهري  املناوي  ثم    -هـ(  1031حلدادي 

 . 1356الطبعة: األوىل،  -مرص  –النارش: املكتبة التجارية الكربى  

القرآنية،  -29 عب   القراءات  للدكتور  وتعريف  الفضيل  تاريخ  الوهاب  القلم    –د  دار 

 . هـ1405قحة  الثالثة مزيدة ومنالطبعة  -ببريوت  

واآلاثر  -30 األحاديث  يف  املصنف  بن    الكتاب  حممد  بن  اهلل  عبد  شيبة،  أيب  بن  بكر  أليب 

املحقق: كامل يوسف احلوت    -هـ(  235إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس )املتوىف:  

 . 1409الطبعة: األوىل،  -ض  الريا  –النارش: مكتبة الرشد  -
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ىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  حممد بن مكرم بن ع  املؤلف:،  سان العرب ل  -31

النارش: دار صادر  711الرويفعي اإلفريقي )املتوىف:  األنصاري   بريوت، الطبعة:    –هـ(، 

 هـ. 1414  -الثالثة  

السالطني  -32 إىل  اجمليء  عدم  يف  األساطني  رواه  عبد  -  مما  بكر،    املؤلف:  أيب  بن  الرمحن 

 . هـ(911:  املتوىف ين السيوطي )جالل الد

الت  -33 النذيرجمالس  البشري  حديث  من  ب  ذكري  حممد  احلميد  الصنهاجي  لعبد  باديس  ن 

الدينية    -هـ(  1359)املتوىف:   الشؤون  وزارة  مطبوعات  األوىل،    -النارش:  الطبعة: 

 . م1983  -هـ  1403

:    الكي )املتوىفكر أمحد بن مروان الدينوري املاملؤلف: أبو ب-اجملالسة وجواهر العلم  -34

أبو    -ـ(  ه333  : سلامن  املحقق  آل  حسن  بن  مشهور  مجعية    -عبيدة   : الرتبية  النارش 

   . هـ 1419:  تاريخ النرش   -لبنان(    -دار ابن حزم )بريوت  أم احلصم ( ،  -اإلسالمية )البحرين  

ازي  بكر بن عبد القادر احلنفي الرلزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب   خمتار الصحاح  -35

الشي  -هـ(  666)املتوىف:   يوسف  حممد  املحقق:  العرصية    -خ  املكتبة  الدار    -النارش: 

 . م1999هـ / 1420الطبعة: اخلامسة،  -صيدا  –وذجية، بريوت النم

أليب القاسم شهاب الدين عبد الرمحن    املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز  -36

حقق :  امل   -هـ( 665:  توىف ة )املاملعروف بأيب شام ل بن إبراهيم املقديس الدمشقيبن إسامعي 

ـ  1395سنة النرش :    -ريوت  ب   –النارش : دار صادر    -طيار آلتي قوالج    . م  1975  -ه

املؤلف: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد    -  املستدرك على الصحيحني  -37

ا  بن احلكم  ُنعيم  بن  امل بن محدويه  النيسابوري  الطهامين  البيعلضبي  بابن  ىف:  )املتو   عروف 

القادر عطا  حتقيق  -هـ(  405 ال  -: مصطفى عبد  الكتب  دار    -بريوت    –علمية  النارش: 

 . 1990  – 1411الطبعة: األوىل،  
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بمؤلفه أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن    مسند اإلمام أمحد بن حنبل   -38

  -ون  ، وآخرعادل مرشد   -رنؤوط  املحقق: شعيب األ  -هـ(  241:  أسد الشيباين )املتوىف

الطبعة: األوىل،    -الة  النارش: مؤسسة الرس  -هلل بن عبد املحسن الرتكي  إرشاف: د عبد ا

 . م 2001  -هـ   1421

ملسلم بن احلجاج    ×  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  -39

النيسابو القشريي  احلسن  )املتوىف:  أبو  الباقي  :  املحقق   -هـ(  261ري  عبد  فؤاد    -حممد 

 . بريوت –لرتاث العريب النارش: دار إحياء ا

الكبري   -40 الطرباين    -املعجم  القاسم  أبو  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  النارش:    -املؤلف: 

الثانية،    -املوصل    –مكتبة العلوم واحلكم   حتقيق: محدي بن    -  1983  –  1404الطبعة 

 د السلفي. عبد املجي

يف    -41 العرفان  حممد  -  القرآن علوم  مناهل  الزرقاين    املؤلف:  العظيم  :  عبد  )املتوىف 

 . الطبعة : الطبعة الثالثة -النارش : مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه  -هـ( 1367

  -اهلل األصبحي    املؤلف : مالك بن أنس أبو عبد  -رواية حييى الليثي    -  موطأ مالك  -42

   . مد فؤاد عبد الباقييق : حمحتق -مرص   –ياء الرتاث العريب النارش : دار إح

  -و السعادات املبارك بن حممد اجلزري  املؤلف: أب  -  ث واألثر النهاية يف غريب احلدي  -43

  -حتقيق : طاهر أمحد الزاوى    -م  1979  -هـ  1399،  بريوت  -النارش : املكتبة العلمية  

 . حممود حممد الطناحي
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