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 املـقـــدمـة
 

إن احلمد هللا , نحمده ونستعني به ونستغفره , ونعوذ باهللا مـن رشور أنفـسنا , ومـن   
لـه , وأشـهد أن ال إلـه إال سيئات أعاملنا , من هيده اهللا فال مضل له , ومن يضلل فال هادي 

 :اهللا , وحده     ال رشيك له , وأشهد أن حممدا عبده ورسوله , أما بعد 
ّفــإن اهللا جــل جاللــه اختــار هــذه األمــة عــىل غريهــا مــن األمــم , وجعلهــا خــري أمــة   

ِ كنتم خري أمة أخرجت للناس {: أخرجت   للناس , قال تعاىل  َّ ْ ْ َ ُِ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ ُ{)١(  
َ وكـان {: هللا إىل هذه األمة أفضل رسله , وأكرم أنبيائه , قال عـز وجـل وقد أرسل ا   َ

ًفضل اهللاِ عليك عظيام  ِ َ ََ ْ َ ُ ْ َ{)٢(  
وأنزل عىل هذا الرسول صىل اهللا عليه وسلم أفضل كتبه , وأحسن حديثه , قال عز   

َ اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين {: وجل  َ ُ َِ َ ً ًِ َ ََ َِّ ِ ِ َ ْ َ َ{)٣(  
ّوجعل اهللا عز وجل كتابه هذا البالغ األخري , وفصل فيه كل يشء ممـا حيتـاج إليـه   

ً وتفصيل كـل يشء وهـدى {: املسلمون يف عقائدهم وعباداهتم ومعامالهتم , قال تعاىل  َُ َ ٍَ ِْ َ ِّ َُ ْ
َورمحة لقوم        يؤمنون  ِ ِْ ُ ٍَ ْ َ ََ ً لوا  , وجعله عز وجل ربيعـا لقلـوب عبـاده الـصاحلني , فـأقب)٤(}ْ

عليه يتدارسونه فيام بينهم , ويقرأونه آناء الليل والنهار , ال يملون من دراسته , وال يسأمون 
 .من قراءته 

وكان الصحابة ريض اهللا عنهم يتلقـون مـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم تـالوة   
ذا تلقـاه ألفاظه , وبيان معانيه , وكانوا جيتهدون يف تعلم ألفاظه ومعانيه والعمل بـه , وهكـ

                                                           
 ١١٠: آل عمران ) ١(
 ١١٣: النساء ) ٢(
 ٢٣: الزمر ) ٣(
 ١١١: يوسف ) ٤(



 ٣

التابعون عن الصحابة , وتلقاه أتباع التابعني عن التابعني , فتواتر بنقل األجيال عن األجيال 
 ., منذ جيل الصحابة إىل يومنا هذا , ينقله اخللف عن السلف عىل هذا السبيل 

ّوملا تفرق الصحابة ريض اهللا عنهم يف األمـصار , وانتـرشوا يف الـبالد للجهـاد يف   
 أيب بكر الـصديق , وعمـر بـن :ين , وذلك زمن اخللفاء الراشدين وتبليغ هذا الدسبيل اهللا 

انترشت قراءات قرآنية مما كـان  ,  عثامن بن عفان ريض اهللا عنهماخلطاب , وأوائل خالفة
َالنبي صىل اهللا عليه وسلم أقرأ به , لكنها مل تثبت يف العرضة األخرية من قراءتـه صـىل اهللا  ََ ْ

ُكتبت املصاحف العثامنية عىل مـا ثبـت  مة , ولذااتفاقم األمر حينئذ عىل الععليه وسلم , 
يف العرضة األخرية فقط ; لتكون مرجعا يتميـز بـه الثابـت يف العرضـة األخـرية مـن قراءتـه 

ُصىل اهللا عليه وسلم عام نسخ أو رفع  ُ. 
ملصحف فجمع الصحابة رضوان اهللا عليهم القرآن املتواتر بني الدفتني , وسموه ا  

ــا ســورتا  ــة وفيه ــدموها لألم ــه مــصاحف , وأرســلوها إىل األمــصار , وق ــسخوا من ّ, واستن
ُهذا مـا أنـزل عـىل حممـد صـىل اهللا عليـه : املعوذتني , وقالوا لألمة بلسان حاهلم وقاهلم 

 .وسلم 
فام كان بني دفتي املصحف فهـو متـواتر كلـه جـيال عـن جيـل , غـري أنـه جـاء عـن   

 مع وجودمها يف −يض اهللا عنه أنه ينكر أن تكون املعوذتان من القرآن عبداهللا بن مسعود ر
إن هــذه الروايــة ثابتــة :  فكــان هــذا مثــار جــدل بــني أهــل العلــم , فمــن قائــل −املــصحف 

وصحيحة عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنـه وال تقتـيض التـشنيع عليـه , وال القـدح فيـه ; 
إن هــذه الروايــة موضــوعة مكذوبــة , : ائــل ومــن ق. حلــصول رضب مــن الــشبهة يف نفــسه 

وخمتلقة ملفقة عىل عبداهللا بن مسعود ريض اله عنه , وإنكار حرف من القرآن كفر رصيـح 
 ., فضال عن سورتني منه 

فأردنا أن نجمع بحثا خمترصا حول مـا روي عـن ابـن مـسعود يف ذلـك , ودراسـته   
  : فصولمقدمة , وثالثة: دراية ورواية , فكان يف 

يف رسد الروايات الـواردة عـن ابـن مـسعود ريض اهللا عنـه , وسـياق : الفصل األول   



 ٤

 .متوهنا 
 .يف رسد الروايات الدالة عىل قرآنية املعوذتني : والفصل الثاين   
 .ُيف حكاية كالم العلامء فيام روي عن ابن مسعود ريض اهللا عنه : والفصل الثالث   
 .ملراجع , وفهرس املوضوعات  املصادر واقائمةثم خامتة البحث , و  



 ٥

 الفصل األول
 رسد الروايات الواردة عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه , وسياق متوهنا

 
روى حديث إنكار عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه أن تكون املعوذتـان مـن القـرآن   

 :عدد من التابعني , وهم 
ُ زر بن حبيش بن حباشة , أبو مريم الكويف −١   َ ُْ ّ ِ.)١(  
  )٢(. وعبدالرمحن بن يزيد بن قيس , أبو بكر النخعي الكويف −٢  
َ وعبداهللا بن حبيب بن ربيعة , أبو عبدالرمحن السلمي −٣   ُّ ِّ َُ.)٣(  
  )٤(. وعلقمة بن قيس بن عبداهللا النخعي −٤  
 :ورواه عن زر بن حبيش   
  )٥(. عبدة بن أيب لبابة , أبو القاسم الكويف −١  
  )٦(.ن أيب النجود , أبو بكر الكويف  وعاصم ب−٢  
 :ورواه عن عبدة وعاصم مجاعة من أئمة احلديث , وهم   
  )١(. سفيان بن عيينة بن أيب عمران , أبو حممد الكويف −١  

                                                           
تقريـب . ع . ثقة جليل , خمـرضم , مـات سـنة إحـدى أو اثنتـني أو ثـالث وثامنـني , وهـو ابـن مائـة وسـبع وعـرشين ) ١(

 )٢٠٠٨(التهذيب 
 )٤٠٤٣(تقريب التهذيب .    ع . ثقة , من كبار الثالثة , مات سنة ثالث وثامنني ) ٢(
 )٣٢٧١(تقريب التهذيب .    ع . نية , مات بعد السبعني مشهور بكنيته , وألبيه صحبة , ثقة ثبت , من الثا) ٣(
 )٤٦٨١(تقريب التهذيب .    ع . ثقة ثبت , فقيه عابد , من الثانية , مات بعد الستني , وقيل بعد السبعني ) ٤(
 )٤٢٧٤(تقريب التهذيب .    خ م ل ت س ق . نزيل دمشق , ثقة , من الرابعة ) ٥(
َهو عاصم بن هبدلة , أب) ٦( ْ و بكر املقرئ , صدوق له أوهام , حجـة يف القـراءة , وحديثـه يف الـصحيحني مقـرون , مـن َ

 )٣٠٥٤(تقريب التهذيب .    ع . السادسة , مات سنة ثامن وعرشين 



 ٦

  )٢(. وسفيان بن سعيد بن مرسوق , أبو عبداهللا الثوري −٢  
  )٣(.ِ وشعبة بن احلجاج بن الورد , أبو بسطام الواسطي −٣  
  )٤(. ومحاد بن سلمة بن دينار , أبو سلمة البرصي −٤  
 )٥(. وزائدة بن قدامة الثقفي , أبو الصلت الكويف −٥  
َّ وأبو بكر بن عياش بن سامل الكويف −٦   َ.)٦(  
ْ ومالك بن مغول , أبو عبداهللا الكويف −٧   ِ.)٧(  
ِ ومنصور بن املعتمر بن عبداهللا , أبو عتاب الكويف −٨   َ ْ ُ.)٨(  
  )٩(.وزيد بن أيب أنيسة , أبو اسامة اجلزري  −٩  
  )١٠(. ومعمر بن راشد , أبو عروة البرصي −١٠  

                                                                                                                                                                      
ّثقة حافظ فقيه إمام حجة , إال أنه تغري حفظه بأخرة , وكان ربام دلس عن الثقات , من رؤوس الطبقـة الثامنـة , وكـان ) ١( َ َّ َ

تقريـب التهـذيب .    ع . بت الناس يف عمرو بن دينار , مات يف رجب سنة ثامن وتسعني , وله إحدى وتسعون سـنة أث
)٢٤٥١( 

ّثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة , من رؤوس الطبقة السابعة , وكان ربام دلـس , مـات سـنة إحـدى وسـتني , ولـه أربـع         ) ٢(
 )٣٤٤٥(تقريب التهذيب .    ع . وستون 

ّوهو أول من فـتش بـالعراق عـن الرجـال وذب . هو أمري املؤمنني يف احلديث : ثقة حافظ متقن , كان الثوري يقول ) ٣(
 )٢٧٩٠(تقريب التهذيب .    ع . عن السنة , وكان عابدا , من السابعة , مات سنة ستني 

َثقــة عابــد , أثبــت النــاس يف ثابــت , وتغــري حفظــه بــأخرة , مــن كبــار الث) ٤( َّ  .            ٤خــت م . امنــة , مــات ســنة ســبع وســتني َ
 )١٤٩٩(تقريب التهذيب 

 )١٩٨٢(تقريب التهذيب .    ع . ثقة ثبت , صاحب سنة , من السابعة ن مات سنة ستني , وقيل بعدها ) ٥(
ل قبل ذلك بـسنة أو ثقة عابد , إال أنه ملا كرب ساء حفظه , وكتابه صحيح , من السابعة , مات سنة أربع وتسعني , وقي) ٦(

 )٧٩٨٥(تقريب التهذيب .    ع . سنتني , وقد قارب املائة , وروايته يف مقدمة مسلم 
 )٦٤٥١(تقريب التهذيب .    ع . ثقة ثبت , من السابعة , مات سنة تسع ومخسني عىل الصحيح ) ٧(
 )٦٩٠٨(تقريب التهذيب .    ع . ة ثقة ثبت , وكان ال يدلس , من طبقة األعمش , مات سنة اثنتني وثالثني ومائ) ٨(
ثقة له أفراد , من السادسة , مات سنة تسع عرشة , وقيل سنة أربع وعرشين , وله ست وثالثون                                سنة ) ٩(

 )٢١١٨(تقريب التهذيب . ع . 
ّذا فيام حدث به بالبرصة , مـن كبـار ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئا , وك) ١٠(

 ) ٦٨٠٩(تقريب التهذيب .    ع . السابعة , مات سنة أربع ومخسني , وهو ابن ثامن ومخسني سنة 



 ٧

 متنوعــة , فــذكرنا يف هــذا الفــصل هــذه − رواة احلــديث −وألفــاظ هــؤالء األئمــة   
الروايات , وسقنا متوهنا ; ألن بعض ألفاظهـا أدل يف املـراد مـن غريهـا , وبعـضها أرصح 

 جاء يف بعضها نفي عبداهللا ريض اهللا عنـه لقرآنيـة املعـوذتني , يف القصد من بعض , حيث
ويف بعضها هنيه أن يلحق بكتاب اهللا ما ليس منه , ويف بعضها أنـه كـان حيـك املعـوذتني 

 .من املصحف , ويف بعضها أنه مل يثبت املعوذتني يف مصحفه 



 ٨

ُحديث زر بن حبيش: أوال  ّ 
  :رواية سفيان بن عيينة

حـدثنا سـفيان بـن عيينـة , عـن عبـدة " : )١(د بـن حنبـل يف مـسندهقال اإلمـام أمحـ  
ٍّقلت أليب: ّوعاصم , عن زر , قال  ُّإن أخاك حيكهام من املـصحف  : )٢(ُ ُ :  قيـل لـسفيان −َ

ْابن مسعود ? فلم    ينكر   قيـل ": سألت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم , فقـال  : )٣( قال−ُ
حيكهام : قال سفيان . ال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فنحن نقول كام ق . "يل , فقلت 

َاملعوذتني , وليسا يف مصحف  ابن مسعود , كان:  ْ  يرى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم )٤(ُ
ّيعــوذ هبــام احلــسن واحلــسني , ومل يــسمعه يقرؤمهــا يف يشء مــن صــالته , فظــن أهنــام  َ ُ

َّعوذتان , وأرص عىل ظنه , وحتقق الباقون ك َ َ ُوهنام من  القرآن , فأودعومها إياهُ ُ َ ْ".  
 .وهذا إسناد صحيح   
حـدثنا عـيل بـن عبـداهللا , ":  خمتـرصا , قـال )٥(وقد أخرجه البخاري يف صحيحه  

ّحدثنا   سفيان , حدثنا عبدة بن أيب لبابة , عن زر بن حبيش , ح , وحدثنا عاصم , عن زر , 
ّسألت أيب بن كعب , قلت : قال  فقـال ! ر , إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا أبا املنذ: ُ
ٌّأيب  : قـال  . " قيـل يل , فقلـت ": سألت    رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم , فقـال يل : ُ

  ."فنحن نقول كام قال   رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 
هكذا وقع هذا اللفظ مبهام , وكأن بعض ) يقول كذا وكذا ( قوله ": قال ابن حجر   

لرواة أهبمه استعظاما لـه , وأظـن ذلـك مـن سـفيان , فـإن اإلسـامعييل أخرجـه مـن طريـق ا
عبداجلبار بن العالء , عن سفيان , كذلك عىل اإلهبام , وكنـت أظـن أوال أن الـذي أهبمـه 

                                                           
)٢١١٨٩ (١١٨/ ٣٥) ١( 
ّهو أيب بن كعب ريض اهللا عنه ) ٢( ُ. 
ّالقائل هو أيب بن كعب ريض اهللا عنه ) ٣( ُ. 
 .أي ابن مسعود ريض اهللا عنه ) ٤(
 )٤٩٧٧( , حديث } قل أعوذ برب الناس {سورة : اب التفسري , باب كت) ٥(



 ٩

ٍّقلـت أليب :  , ولفظـه )١(البخاري ; ألين رأيت الترصيح به يف رواية أمحد , عـن سـفيان ُ :
 , عـن سـفيان , ومـن طريقـه )٢(وكذا أخرجـه احلميـدي. املصحف إن أخاك حيكهام من 

  .)٣("أبو نعيم يف املستخرج , وكأن سفيان كان تارة يرصح  بذلك , وتارة يبهمه 
 :واحلديث من هذا الوجه أخرجه أيضا   
 , من طريق سفيان بن عيينة به , خمتـرصا )٦( , والبيهقي)٥( , والطحاوي)٤(الشافعي  

 .اري املتقدمة نحو  رواية البخ
  :ورواية محاد بن سلمة  
 , مـن طـرق عـن محـاد )٩( , وابن حبان)٨(ُّ , وابن الرضيس)٧(أخرجها اإلمام أمحد  

ُبن سلمة , أخربنا عاصم بن هبدلة , عن زر بن حبيش , قال  ِّ ْ ّقلت أليب بن كعب : َ إن ابـن : َ
شهد أن رسول اهللا صـىل اهللا أ : )١٠(فقال! مسعود كان        ال يكتب املعوذتني يف مصحفه 

 قل أعوذ {:  , فقلتها , فقال } قل أعوذ برب الفلق {: عليه وسلم أخربين أن جربيل قال له 
 .فنحن نقول ما قال النبي صىل اهللا عليه وسلم .  , فقلتها }برب الناس 

وهذا إسناد حسن من أجـل عاصـم , لكـن تابعـه عبـدة بـن أيب لبابـة كـام يف روايـة   
 .ن عيينة املتقدمة , فاحلديث إذن صحيح سفيان ب
  :ورواية زائدة بن قدامة  

                                                           
 .هي الرواية املتقدمة ) ١(
 )٣٧٤ (١٨٥/ ١يف مسنده ) ٢(
 ٧٤٢/ ٨فتح الباري ) ٣(
 )٩٤ (١٦٨السنن املأثورة ص ) ٤(
 )١١٩ , ١١٨ (١١٢−١١١/ ١رشح مشكل اآلثار ) ٥(
 ٣٩٤ − ٣٩٣/ ٢السنن الكربى ) ٦(
 )٢١١٨٦ (١١٦/ ٣٥يف املسند ) ٧(
 )٢٩١ (١٢٤يف فضائل القرآن له ص ) ٨(
 ) ) ٧٩٧ (٧٧/ ٨كام يف اإلحسان البن بلبان ( يف صحيحه ) ٩(
 .القائل هو أيب بن كعب ريض اهللا عنه ) ١٠(



 ١٠

: ّ , من طريق زائدة , عن عاصـم , عـن زر , قـال )١(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
ّقلت أليب  إين سـألت عـنهام : إن ابـن مـسعود ال يكتـب املعـوذتني يف مـصحفه , فقـال : ُ

ّ , فقال أيب " , فقلت  قيل يل": النبي صىل اهللا عليه وسلم , فقال  ونحن نقول كـام قيـل : ُ
 .لنا 

 .وإسناده صحيح إىل عاصم بن أيب النجود   
َورواية مالك بن مغول   ْ ِ:  
 , )٤( , حــدثنا حممــد بــن ســابق)٣(حــدثنا أبــو أميــة":  , قــال )٢(أخرجهــا الطحــاوي  

ٍّحدثنا       مالك بن مغول , عن عاصم , عن زر , قال  ِ ْ ٍّقلت أليب : ِ  يا أبا املنذر , السورتان :ُ
سـألت عـنهام رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم , : اللتان ليستا يف مصحف عبداهللا ? فقال 

 , فقـال لنـا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم , فـنحن "قل , فقلت لكم :  قيل يل ": فقال 
 .نقول كام قال 

 .وهذا إسناد حسن , واحلديث صحيح ملا تقدم له من متابعة   
  :ورواية منصور بن املعتمر  
 , من طريق منصور بن املعتمر , عـن عاصـم بـن            )٥(أخرجها ابن حبان يف صحيحه  

ّلقيت أيب بن كعب , فقلت له : ّأيب النجود , عن زر بن حبيش , قال  إن ابن مـسعود كـان : ُ
علوا فيه ما ليس إهنام ليستا من القرآن , فال جت: حيك املعوذتني من املصاحف , ويقول 

ّقال أيب . منه  ثم ذكر سـورة . قيل لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , فقال لنا , فنحن نقول : ُ
 .احلديث . األحزاب 

                                                           
)١٠٢٥١ (٥٣٨ / ١٠) ١( 
 )١٢١ (١١٣/ ١رشح مشكل اآلثار ) ٢(
ته , صدوق , صاحب حديث , هيم , من احلادية هو حممد بن إبراهيم بن مسلم اخلزاعي الطرسويس , مشهور بكني) ٣(

 )٥٧٠٠(تقريب التهذيب .    س . عرشة , مات سنة ثالث وسبعني 
 )٥٨٩٧(تقريب التهذيب .    خ م د ت س . صدوق , من كبار العارشة , مات سنة ثالث عرشة , وقيل أربع عرشة ) ٤(
 )٤٤٢٩ (٢٧٤/ ١٠كام يف اإلحسان بن بلبان ) ٥(



 ١١

وإسناده حسن من أجل عاصم , واحلـديث صـحيح ملتابعـة عبـدة لـه عـىل شـطره   
 .األول دون ذكره لسورة األحزاب 

  :ّورواية أيب بكر بن عياش   
حدثنا أبو بكر بن عياش , عن عاصم , ":  , قال )١(اإلمام أمحد يف مسندهأخرجها   

ّقلت أليب : ّعن زر , قال  سـألنا رسـول اهللا صـىل : فقـال . إن عبداهللا يقول يف املعوذتني : ُ
 . أقول كام قال )٢( , فأنا"قيل يل , فقلت": اهللا عليه وسلم   عنهام , فقال 

ّيق أيب بكر بن عياش , عن عاصم , عـن زر ,  من طر)٣(وأخرجها كذلك الطحاوي   ّ
ّقلت أليب : قال  فـذكر . ال تلحقـوا بـالقرآن مـا لـيس منـه : إن عبداهللا يقول يف املعوذتني : ُ

 .احلديث نحوه 
وهذا إسناد حسن من أجل عاصـم وأيب بكـر بـن عيـاش , لكـنهام توبعـا , فعاصـم   

 .كام تقدم , فاحلديث صحيح تابعه عبدة , وأما أبو بكر بن عباش فتابعة مجاعة 
سفيان الثوري , وشعبة بن احلجـاج , وزيـد بـن أيب أنيـسة , : وروى هذا احلديث   

ومعمر بن راشد , كلهم عن عاصـم بـه خمتـرصا , مل يـذكروا فيـه مـا جـاء عـن عبـداهللا بـن 
 .مسعود يف املعوذتني 

  :فرواية سفيان بن سعيد الثوري  
حـدثنا وكيـع , حـدثنا سـفيان , عـن ":  , قـال )٤(أخرجها اإلمام أمحد يف املـسند  

ّسألت أيب بن كعب عن املعوذتني : ّعاصم , عن زر , قال  سألت رسول اهللا صىل : فقال . ُ
ٌّ , قال أيب " قيل يل , فقلت لكم , فقولوا ": اهللا عليه وسلم   عنهام , فقال  فقال لنا النبي : ُ

 ".صىل اهللا عليه وسلم , فنحن نقول 

                                                           
)٢١١٨١ (١١٣/ ٣٥) ١( 
ّأيب بن كعب ريض اهللا عنه : القائل ) ٢( ُ. 
 )١٢٠ (١١٣/ ١رشح مشكل اآلثار ) ٣(
)٢١١٨٢ (١١٤/ ٣٥) ٤( 



 ١٢

حـدثنا عبـدالرمحن بـن مهـدي , حـدثنا :  , قـال )١(ها اإلمام أمحـد كـذلكوأخرج  
 .سفيان , عن عاصم به نحوه 

 . , عن عبدالرمحن بن مهدي به )٢(وأخرجها أبو عبيد القاسم بن سالم  
 . , عن الثوري به )٣(وعبدالرزاق الصنعاين  
عة عبدة وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أيب النجود , واحلديث صحيح بمتاب  

 .بن       أيب لبابة له , كام يف رواية سفيان بن عيينة املتقدمة 
  :ورواية شعبة بن احلجاج  
حدثنا حممد بن جعفر , حدثنا شعبة , ":  , قال )٤(أخرجها اإلمام أمحد يف مسنده  

سـألت عـنهام : ُسـألت أبيـا عـن املعـوذتني , فقـال : ّعن    عاصم بن هبدلة , عن زر , قال 
 , فأمرنا رسول اهللا صىل اهللا " فقيل يل , فقلت ":  اهللا     صىل اهللا عليه وسلم , قال رسول

 .عليه وسلم , فنحن نقول 
 . , عن شعبة بن احلجاج به )٥(وأخرجها أيضا الطياليس يف مسنده  
  :ورواية زيد بن أيب أنيسة  
: ّ زر , قـال  , من طريق زيـد بـن ايب أنيـسة , عـن عاصـم , عـن)٦(أخرجها الطرباين  

ّسألت    أيب بن كعب عن املعوذتني ? فقال  سألنا عنهام رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم : ُ
ّ , قال أيب " قيل     يل , فقلت ": , فقال   .فقال لنا , فقلنا : ُ

  :ورواية معمر بن راشد  

                                                           
 )٢١١٨٣ (١١٥/ ٣٥املسند ) ١(
 ٨٠/ ٢يف فضائل القرآن ومعامله وآدابه ) ٢(
 )٦٠٤٠ (٣٨٤/ ٣يف املصنف ) ٣(
)٢١١٨٥ (١١٦/ ٣٥) ٤( 
)٥٤١) (٥( 
 )٤٣٤٨ (١٨٠ − ١٧٩/ ٥, ) ١١٤٣( ٧٤ − ٧٣/ ٢املعجم األوسط ) ٦(



 ١٣

 ّ , عن معمر , عن عاصم , عن زر بن حبيش , قـال)١(أخرجها عبدالرزاق الصنعاين  
ّسألت أيب بن كعب عن املعوذتني :   } قل أعوذ برب الناس { و } قل أعوذ برب الفلق {: ُ

 , "فقلـت . قـل :  قيـل يل ": إين سألت رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم , فقـال : , فقال 
 .فنحن نقول كام قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

ّوروي هذا احلديث من وجـه آخـر , عـن زر بـن حبـي   ش , وفيـه علـة , فقـد أخرجـه ُ
ّ , عن زر بن حبيش )٤( , عن سيار أيب احلكم)٣( , من طريق إسامعيل بن مسلم)٢(الطرباين

, عن عبداهللا بن     مسعود , أن النبي صىل اهللا عليه وسلم سئل عن هاتني السورتني ? فقـال 
  ." قيل يل , فقلت , فقولوا كام قلت ": 

ٌامعيل بـن مـسلم , ثـم يف إسـناده قلـب , فهـو مـن وهذا إسناد ضعيف من أجل إسـ   ْ َ
ّحديث أيب بن كعب كام تقدم , ال من حديث عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنهام  ُ. 

رواه الطــرباين يف الكبــري واألوسـط , وفيــه مــسلم املكــي , وهــو ": قـال اهليثمــي   
  .)٥("ضعيف
مسعود أيـضا قـال مثـل ووقع عند الطرباين يف األوسط , أن ابن ": وقال ابن حجر   

ّذلك , لكن املشهور أنه من قول أيب بن كعب , فلعله انقلب عىل راويه ُ")٦(.  
 

 حديث عبدالرمحن بن يزيد: ثانيا 

                                                           
 ٤١١/ ٢, والتفسري ) ٦٠٤٠ (٣٨٤/ ٣املصنف ) ١(
 )٣٥١٢ (٢٨٩/ ٤, واملعجم األوسط ) ١٠٢١١ (١٦٣/ ١٠املعجم الكبري ) ٢(
.              ت ق . هو أبو إسـحاق املكـي , كـان بالبـرصة , ثـم سـكن مكـة , وكـان فقيهـا , ضـعيف احلـديث , مـن اخلامـسة ) ٣(

 )٤٨٤(تهذيب تقريب ال
 )٢٧١٨(تقريب التهذيب .    ع . ثقة , من السادسة , مات سنة اثنتني وعرشين ) ٤(
 ١٥٠/ ٧جممع الزوائد ) ٥(
 ٧٤٣/ ٨فتح الباري ) ٦(



 ١٤

 )٢( , وعبداهللا بن أمحد بن جنبل يف زوائده عىل مسند أبيه)١(ابن أيب شيبة: أخرجه   
 , عـن عبـدالرمحن بـن )٤(ق , من طرق , عـن أيب إسـحا)٣(, والطرباين يف املعجم الكبري

إهنام ليستا من كتـاب اهللا : كان عبداهللا حيك املعوذتني من مصاحفه , ويقول : يزيد , قال 
. 

 .هذا لفظه عند عبداهللا بن أمحد , وإسناده صحيح   
رواه عبداهللا بن أمحد والطرباين , ورجال عبداهللا رجـال الـصحيح ": قال اهليثمي   

  )٥(", ورجال الطرباين ثقات
 

 حديث أيب عبدالرمحن عبداهللا بن حبيب السلمي: ثالثا 
 , مـــن طريـــق أيب إســـحاق , عـــن أيب )٦(أخرجـــه الطـــرباين يف املعجـــم الكبـــري  

ال ختلطوا بالقرآن ما ليس فيه , فإنام : عبدالرمحن السلمي , عن ابن مسعود أنه كان يقول 
 قـل أعـوذ { و } أعوذ برب الفلق  قل{: ّمها معوذتان تعوذ هبام النبي صىل اهللا عليه وسلم 

 .وكان عبداهللا يمحومها من املصحف  . }برب الناس 
ّوإسناده ضعيف , فيه حممد بن موسى احلريش , لني احلديث   َ َ)٧(.  

 
 حديث علقمة بن قيس: رابعا 

                                                           
 )١٠٢٥٤ (٥٣٨/ ١٠املصنف ) ١(
)٢١١٨٨ (١١٧/ ٣٥) ٢( 
)٩١٥٠ − ٩١٤٨ (٢٦٨/ ٩) ٣( 
من الثالثة , اختلط بأخرة , مات سنة تسع وعرشين ومائـة , وقيـل قبـل          َّهو عمرو بن عبداهللا السبيعي , ثقة مكثر عابد , ) ٤(

 )٥٠٦٥(تقريب التهذيب .     ع . ذلك 
 ١٤٩/ ٧جممع الزوائد ) ٥(
)٩١٥١ (٢٦٨/ ٩) ٦( 
 )٦٣٣٨( , وتقريب التهذيب ٥٣٠/ ٢٦هتذيب الكامل : انظر ) ٧(



 ١٥

 , والطـرباين )٢( , وأبو يعىل املوصيل يف مسنده الكبري)١(أخرجه البزار يف مسنده  
 , عـن )٥( , عـن الـصلت بـن هبـرام)٤( , من طريـق حـسان بـن إبـراهيم)٣(رييف املعجم الكب

إنـام : إبراهيم , عن علقمة , عن عبداهللا أنه كان حيك املعوذتني مـن املـصحف , ويقـول 
 .وكان عبداهللا ال يقرأ هبام . أمر النبي صىل اهللا عليه وسلم أن يتعوذ هبام 

وهذا الكالم مل يتابع عبداهللا عليه ": ايته هذا لفظه عند البزار , وقال البزار عقب رو  
ّأحد من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم , وقد صح عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم أنـه 

ِ , وأثبتتا يف املصحف )٦(قرأ هبام يف الصالة ْ ُ." 
  .)٧("رواه البزار والطرباين , ورجاهلام ثقات": وقال اهليثمي   
 . جل حسان بن إبراهيم , فهو ال بأس به إسنادمها حسن من أ: نقول   

                                                           
)١٥٨٦ (٢٩/ ٥) ١( 
 ٩٣/ ٩املسانيد الثامنية البن حجر كام يف املطالب العالية بزوائد ) ٢(
)٩١٥٢ (٢٦٩/ ٩) ٣( 
.      خ م د . َهو أبو هشام العنـَزي , قايض كرمان , صدوق خيطئ , من الثامنة , مات سنة ست وثامنـني , ولـه مائـة سـنة ) ٤(

 )١١٩٤(تقريب التهذيب 
 , "كـان أصـدق أهـل الكوفـة": م الـرازي ّثقة , وثقه أمحد وابن معني وإسحاق وابن سعد والعجيل , وقال أبو حـات) ٥(

/ ٦الطبقـات الكـربى البـن سـعد : انظـر ترمجتـه يف  .   "يذكر باإلرجاء , وهو صدوق إن شاء اهللا": وقال البخاري 
, واجلـرح ) ٤٣١(, وتـاريخ الـدارمي عـن ابـن معـني ) ١٢٩٩ (٢٧٠/ ٢ , والتاريخ البـن معـني روايـة الـدوري ٣٥٤

 ) .٤٧٦(, وتعجيل املنفعة ) ١٩٢٠ (٤٣٨/ ٤والتعديل البن أيب حاتم 
 .سيأيت ختريج ذلك يف الفصل الثاين ) ٦(
 ١٤٩/ ٧جممع الزوائد ) ٧(



 ١٦

 الفصل الثاين
 رسد الروايات الدالة عىل قرآنية املعوذتني

 
َمما ال شـك فيـه أن املعـوذتني سـورتان مـن سـور القـرآن الكـريم , ولـذا أثبتتـا يف    ِ ْ ُ

املصحف , وتواتر نقلهام فيه , لكن ملا تقدم يف الفصل األول سياق الروايات عن عبداهللا 
ّمسعود يف خفاء ذلك  عليه , وجاء عن أيب بن كعـب قولـه يف املعـوذتني , عـن النبـي بن  ُ

ّ , قال أيب "قل , فقلت لكم :  قيل  يل ":   صىل اهللا عليه وسلم , أنه قال  فقال لنا رسول : ُ
ّوهذا من أيب بن كعب رىض اهللا عنه لـيس .  اهللا صىل اهللا عليه وسلم , فنحن نقول كام قال  ُ

زم رصاحة بأهنام من كتاب اهللا عز وجل , فكان لزاما يف هذا الفصل ذكر يشء مما فيه اجل
جاء عن غريمها من الصحابة ريض اهللا عنهم مما فيه الرصاحة بكوهنام سورتني من كتاب 
ٍاهللا عز وجل , مع أنه ال خيفى أن وجودمها يف املصحف الذي بني أيدينا كاف يف إثبات 

 .ذلك 
ّليس يف جواب أيب ترصيح بـاملراد , إال أن يف اإلمجـاع عـىل و": قال ابن حجر    ُ

  )١("كوهنام من القرآن غنية عن تكلف األسانيد بأخبار اآلحاد
ِفكان ما روينا عن أيب يف هذه اآلثار من جوابـه زرا مـا قـد ذكـر ": وقال الطحاوي    ّ ُ

ُثـم تأملنـا مـا روي عـن . ه فيها مما ليس فيه إثبات منه أهنام من القرآن , وال إخراج هلام من
النبي عليه السالم فيهام سوى ذلك , هل نجد فيه حتقيقه أهنام من القـرآن , أو أهنـام ليـسا 

  )٢("منه
ورشع الطحاوي يف روايته حلديث عقبة بـن عـامر ريض اهللا عنـه , وحـديث رجـل   

ني من القرآن من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم فيهام الداللة الظاهرة عىل أن املعوذت

                                                           
 ٧٤٣/ ٨فتح الباري ) ١(
 ١١٣/ ١رشح مشكل اآلثار ) ٢(



 ١٧

ِفكان فيام روينا حتقيق رسول اهللا صىل اهللا ": ثم قال الطحاوي . , كام سيأيت ختربجهام  ُ
َّعليه وسلم أهنام من القرآن , فاتفق مجيع ما روينـاه عنـه يف ذلـك ملـل صـح , وخرجـت 

  ."معانيه , ومل ختالف بيشء منه شيئا , واهللا نسأله التوفيق
هللا عليه وسلم تـدل عـىل هـذا ة من أصحاب الني صىل اوقد وقفنا عىل رواية مخس  

 :ديث املعنى , وهي , من ح
        اهللا عليه وسـلم , ومعـاذ بـن جبـل , عقبة بن عامر , ورجل من أصحاب النبي صىل 

َعبسة , وأيب هريرةوعمرو بن وأيب مسعود ,  َ  .يهم مجيعا  رضوان اهللا عل ,َ
 



 ١٨

  عنهحديث عقبة بن عامر ريض اهللا: أوال 
 , وعبـــدالرزاق         )٤( , والنـــسائي)٣( , والرتمـــذي)٢( , وأبـــو داود)١(مـــسلم: أخرجـــه   

  ,            )٩( , والـدارمي)٨( , وأمحـد)٧( , وسعيد بن منـصور)٦( , وأبو داود الطياليس)٥(الصنعاين
ــن ســالم ــد القاســم ب ــو عبي ــن الــرضيس)١٠(وأب ــن خزيمــة)١١(ّ , واب ــو يعــىل )١٢( , واب  , وأب

 , )١٧( , والبيهقــــي)١٦( , واحلــــاكم)١٥( , والطــــرباين)١٤( , والطحــــاوي)١٣(ملوصــــيلا
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا :  , من طرق                عدة , عن عقبة بن عـامر , قـال )١٨(والبغوي

                                                           
 )٨١٤ (٥٥٨/ ١يف صحيحه ) ١(
 )١٤٦٣ , ١٤٦٢ (٧٣/ ٢السنن ) ٢(
 )٢٩٠٢ (١٧٠/ ٥اجلامع ) ٣(
 )٥٤٥٥ − ٥٤٤٥ (٦٤٦ − ٦٤٣/ ٨, ) ٩٥٢  ,٩٥١ (٤٩٦/ ٢املجتبى ) ٤(
 ٤١١/ ٢, والتفسري ) ٦٠٣٩ (٣٨٤/ ٣املصنف ) ٥(
 )١٠٠٣ (١٣٥املسند ص ) ٦(
 )٢/ ١٩٠ق (السنن ) ٧(
, ) ١٧٣٣٤ (٥٦٩, ) ١٧٣٠٣ (٥٣٧, ) ١٧٢٩٩ (٥٣١, ) ١٧٢٩٧ (٥٣٠, ) ١٧٢٩٦ (٥٢٨/ ٢٨يف مــــــــــسنده ) ٨(

١٧٣٧٨ (٦٠٤, ) ١٧٣٧٠ (٦٠٠, ) ١٧٣٦٦( ٥٩٧, ) ١٧٣٥٥ (٥٨٦, ) ١٧٣٥٠ (٥٨٣, ) ١٧٣٤٢ (٥٧٦ ( ,
١٧٤٥٢ (٦٥٤, ) ١٧٣٩٢ (٦١٤, ) ١٧٣٨٩ (٦١٢. ( 

 )٣٤٤٤ , ٣٤٤٢ (٣٣٢ − ٣٣١/ ٢السنن ) ٩(
 ١٤٥يف فضائل القرآن ص ) ١٠(
 )٢٨٦ (١٢٢, ) ٢٨٢ (١٢٠فضائل القرآن ص ) ١١(
 )٥٣٦ − ٥٣٤ (٢٦٨ − ٢٦٦/ ١الصحيح ) ١٢(
 )١٧٣٦ (٢٧٨, ) ١٧٣٤ (٢٧٦/ ٣املسند ) ١٣(
 )١٢٣ , ١٢٢ (١١٤ − ١١٣/ ١رشح مشكل اآلثار ) ١٤(
, ) ٩٢٨ (٣٣٥, ) ٩٢٦ (٣٣٤, ) ٨٦٢ (٣١٢, ) ٨٦٠ (٣١١, ) ٧٨٩ (٢٨٦, ) ٧٤٢ (٢٧١/ ١٧املعجم الكبري ) ١٥(

٩٦٨ − ٩٦٣ (٣٥٠ − ٣٤٩( 
 ٥٤٠/ ٢ , ٢٤٠/ ١املستدرك ) ١٦(
 ٣٩٤/ ٢السنن الكربى ) ١٧(
 )١٢١٣ (٤٧٩/ ٤رشح السنة ) ١٨(



 ١٩

ّ أمل تر آيات              أنزلت الليلة مل ير مثلهن قط ? ": عليه وسلم  َ ُ  } قل أعوذ برب الفلق {ُ
 . هذا لفظه عند مسلم " }ل أعوذ برب الناس  ق{و 

هكذا رواه مسلم خمتـرصا , ورواه بعـضهم مثلـه أو نحـوه , ورواه بعـضهم بألفـاظ   
 .مطولة وزيادات , وعامة أسانيدها صحاح أو حسان 

 
 ,وابـن أيب )٣( , وأمحـد)٢( , والنـسائي)١(أيب داود: وقد جاء يف بعض ألفاظه عند   
 , )٨( , والطحـاوي)٧( , وأيب يعـىل املوصـيل)٦( , وابـن خزيمـة)٥( , وابن الرضيس)٤(شيبة

 , أن النبي صىل اهللا عليه وسلم )١٢( , والبيهقي)١١( , واحلاكم)١٠( , والطرباين)٩(وابن حبان
 .قرأ هبام يف الصالة , وعند بعضهم أن ذلك كان يف صالة الصبح 

راءة املعـوذتني يف قـ: باب ": ّوبوب ابن خزيمة هلذا احلديث يف صحيحه بقوله 
  ."الصالة ضد قول من زعم أن املعوذتني ليستا من القرآن

                                                           
 )١٤٦٣ , ١٤٦٢(السنن ) ١(
 ٥٠٤, وعمل اليوم والليلة ص ) ٥٤٥٢ − ٥٤٤٩ , ٩٥١(املجتبى ) ٢(
 )١٧٣٩٢ , ١٧٣٥٠ , ١٧٢٩٦)املسند ) ٣(
 )١٠٢٦٠ , ١٠٢٥٩ (٥٣٩/ ١٠املصنف ) ٤(
 )٢٨٩ , ٢٢٨ (١٢٣ − ١٢٢فضائل القرآن ص ) ٥(
 )٥٣٦ − ٥٣٤ (٢٦٨ − ٢٦٦/ ١الصحيح ) ٦(
 )١٧٣٦ (٢٧٨, ) ١٧٣٤ (٢٧٦/ ٣املسند ) ٧(
 )١٢٧ (١١٦, ) ١٢٥ , ١٢٤ (١١٥ − ١١٤/ ١رشح مشكل اآلثار ) ٨(
 ) )١٨١٨ (١٢٦ − ١٢٥/ ٥كام يف اإلحسان البن بلبان ( يف صحيحه ) ٩(
 )٩٥٠ (٣٤٥, ) ٩٣١ (٣٣٧, ) ٩٢٨ (٣٣٦ − ٣٣٥, ) ٩٢٦ (٣٣٥ − ٣٣٤/ ١٧املعجم الكبري ) ١٠(
 ٥٦٧ , ٢٤٠/ ١املستدرك عىل الصحيحني ) ١١(
 )٢٥٦٣ (٥١٢ − ٥٥١/ ٢ , وشعب اإليامن ٣٩٥ , ٣٩٤/ ٢السنن الكربى ) ١٢(



 ٢٠

 , قال رسول اهللا صـىل اهللا )٣( , والطرباين)٢( , وابن حبان)١(أمحد: ويف رواية عند   
 {:  يا عقبة , إنك لن تقرأ سورة أحب إىل اهللا , وال أبلغ عنده , مـن أن تقـرأ ": عليه وسلم 

 , وهذا لفظ ابن حبان " , فإن استطعت أن ال تفوتك يف صالة فأفعل }قل أعوذ برب الفلق 
. 

 , أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم )٥( , والطرباين)٤(الطحاوي: ويف رواية عند   
.  يعني املعـوذتني " اقرأ هبام يف صالتك إذا صليت , فإنك ال تقرأ بمثلهام ": قال لعقبة 

 .هذا لفظه عند الطرباين 
 طائفة من طرق حديث عقبة بن عـامر ريض اهللا عنـه )٦(كر ابن كثري يف تفسريهوقد ذ  

فهذه طرق عن عقبة كاملتواترة عنه , تفيد القطع عنـد كثـري مـن املحققـني يف ": , ثم قال 
  ."احلديث

 حديث رجل من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم: ثانيا 
 , مــن طريــق شــعبة , عــن )٩( , والطحــاوي)٨(ّ , وابــن الــرضيس)٧(أمحــد: أخرجــه   
ْاجلريري َ ِّ , عن يزيد بن عبداهللا بن الشخري)١(ُ  , عن رجل من قومـه , أن رسـول اهللا صـىل )٢(ِّ

َّاهللا عليه وسلم مر به فقال    ." اقرأ يف صالتك باملعوذتني ": َ
                                                           

 )١٧٤٥٥ , ١٧٤١٨ , ١٧٣٤٢(املسند ) ١(
 ) )١٨٤٢ (١٥١ − ١٥٠/ ٥, ) ٧٩٥ (٧٥ − ٧٤/ ٣كام يف اإلحسان البن بلبان ( يف صحيحه ) ٢(
 )٩٥١ (٣٤٥, ) ٩٣٠ (٣٣٧, ) ٨٦١ (٣١٢ − ٣١١ / ١٧املعجم الكبري ) ٣(
 )١٢٦ (١١٥/ ١رشح مشكل اآلثار ) ٤(
 )٩٥٧ (٣٤٨/ ١٧املعجم الكبري ) ٥(
)٥٥٠/ ٨) ٦ 
هذا احلديث ذكرناه من الطبعة امليمنية ملسند أمحد , وهو ساقط من طبعـة مؤسـسة : تنبيه  . ٧٩ − ٧٨/ ٥املسند ) ٧(

احلـافظ ابـن حجـر : الرسالة ذات اخلمسني جملدا بتحقيق الشيخ شعيب األرنوؤط وغريه , وقد عزاه ملـسند أمحـد 
 )٢١١٥٩ (٦٨٧/ ١٦حتاف املهرة كام إ

 )٢٩٤ (١٢٤فضائل القرآن ص ) ٨(
 )١٢٨ (١١٧/ ١رشح معاين اآلثار ) ٩(



 ٢١

ْوإسناده صحيح , شعبة بن احلجاج سمع من اجلريري قبل اختالطه   َ ُ)٣(.  
ْ , أنا اجلريري , عن أيب العـالء)٥(ثنا إسامعيل: أيضا , قال  )٤(وأخرجه أمحد   َ ُ)٦( , 

َكنا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم يف سـفر , والنـاس يعتقبـون , : قال رجل :        قال  ُ َ َ
ْويف الظهر قلة , فحانت نزلة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ونزلتـي , فـرضب منكبـي ,  َْ َُ َّ ِ ِ ْ َّ

فقرأهـا رسـول اهللا  . } أعـوذ بـرب الفلـق {:  , فقلـت " } أعوذ برب الفلق { :  قل": فقال 
 فقرأها رسول " } أعوذ برب الناس {:  قل ": صىل اهللا عليه وسلم وقرأهتا معه ,   ثم قال 
  ." إذا أنت صليت فاقرأ هبام " : )٧(اهللا صىل اهللا عليه وسلم وقرأهتا معه , قال

ْفإسامعيل هو ابن علية , وقـد سـمع مـن اجلريـري قبـل      وهذا إسناد صحيح أيضا ,    َ ُ
  .)٩( , وصحح احلافظ ابن حجر إسناده كام يف فتح الباري)٨(االختالط

  )١٠(".الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر , واهللا أعلم ": وقال ابن كثري   

                                                                                                                                                                      
.             ع . هو سعيد بن إياس البرصي , ثقـة , مـن اخلامـسة , اخـتلط قبـل موتـه بـثالث سـنني , مـات سـنة أربـع وأربعـني ) ١(

 )٢٢٧٣(تقريب التهذيب 
ِة إحدى عرشة ومائة , أو قبلها , وكان مولده يف خالفة عمر , فوهم من زعم أن له رؤيـة ثقة , من الثانية , مات سن) ٢( ع . َ

 )٧٧٤٠(تقريب التهذيب . 
 ١٨٣ّانظر الكواكب النريات البن الكيال ص ) ٣(
ا , وأمـ) ٢٠٢٨٤ (٤٠٦/ ٣٣تنبيه املوضع األول من الطبعة امليمنية ذكر يف طبعـة الرسـالة  . ٧٩ , ٢٤/ ٥املسند ) ٤(

 .املوضع الثاين , وهو مكرر عن األول , فساقط منها كذلك كاحلديث األول املشار إليه آنفا 
َهو إسامعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي موالهم , أبو برش البرصي , املعروف بابن علية , ثقة حافظ , مـن الثامنـة ) ٥( ْ ِ

 )٤١٦(يب التهذيب تقر.    ع . , مات سنة ثالث وتسعني , وهو ابن ثالث وثامنني 
 .هو يزيد بن عبداهللا بن الشخري ) ٦(
 .القائل هو النبي صىل اهللا عليه وسلم ) ٧(
 ١٨٣انظر الكواكب النريات البن الكيال ص ) ٨(
)٧٤٣ − ٧٤٢/ ٨) ٩ 
 ٥٥٢/ ٨تفسري ابن كثري ) ١٠(



 ٢٢

 حديث معاذ بن جبل ريض اهللا عنه: ثالثا 
 )٣( , عن العالء بن احلارث)٢(َثنا فرج بن فضالة: قال  , )١(أخرجه سعيد بن منصور  

غزونا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم تبـوك :  , عن معاذ بن جبل , قال )٤(, عن مكحول
 قل {, فلام كان بعض املنازل صىل بنا صالة الفجر , فقرأ يف أول ركعة بفاحتة الكتاب و 

 . احلديث  … } قل أعوذ برب الفلق {ب و  , ويف الثانية بفاحتة الكتا}هو اهللا أحد 

 :وهذا إسناد ضعيف ألمرين   
 . االنقطاع , فمكحول مل يدرك معاذا −١  
 .ضعيف احلديث :  وفرج بن فضالة −٢  

 
 حديث أيب مسعود ريض اهللا عنه: رابعا 

                                                           
 )٢/ ١٩٠ق (يف سننه ) ١(
 )٥٣٨٣(  تقريب التهذيب .  د ت ق . ضعيف , من الثامنة , مات سنة سبع وسبعني ) ٢(
هو أبو وهب الدمشقي , صدوق فقيه , لكن رمي بالقدر , وقد اختلط , من اخلامسة , مات سنة ست وثالثـني , وهـو ) ٣(

 ) ٥٢٣٠(تقريب التهذيب  .    ٤م . ابن سبعني سنة 
ر م .  مات سنة بضع عرشة ومائة هو مكحول الشامي , أبو عبداهللا , ثقة فقيه , كثري اإلرسال , مشهور , من اخلامسة ,) ٤(

 )٦٨٧٥(تقريب التهذيب  . ٤



 ٢٣

حـدثنا :  , قـال )٢(حـدثنا إبـراهيم:  , قـال )١(أخرجه الطرباين يف املعجم األوسـط  
 , عن إسـامعيل )٤(حدثنا عبدالعزيز بن مسلم:  , قال )٣( بن حممد بن عائشة التيميعبيداهللا

 , عن قيس بن أيب حازم , عن أيب مسعود , عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم )٥(بن أيب خالد
ّ لقد أنزل عيل آيات مل ينزل عيل مثلهن ": , قال  ّ ّ  ".املعوذتني : ُ

  )٦("ألوسط , ورجاله ثقاترواه الطرباين يف ا": قال اهليثمي   
رجال اإلسناد كام قال اهليثمي رمحه اهللا , لكن احلديث مشهور من روايـة : نقول   

إسامعيل , عن قيس , عن عقبة بن عامر ريض اهللا عنه , وهو من الطـرق الكثـرية التـي سـبق 
يث خترجيها إمجاال عند إيراد حديث  عقبة بن عامر , وقد قال الطرباين عقب رواية حلد

مل يــرو هــذا احلــديث عــن إســامعيل , عــن قــيس , عــن أيب مــسعود , إال ": أيب مــسعود 
عبدالعزيز , تفرد به ابـن عائـشة , ورواه سـفيان والنـاس , عـن إسـامعيل , عـن قـيس , عـن 

 ".عقبة بن عامر اجلهني 
 

َحديث عمرو بن عبسة ريض اهللا عنه: خامسا  َ َ 
أيب رزين , عن عمرو بن عبـسة ريض اهللا  , من طريق )١(أخرجه أبو يعىل املوصيل  

 قـل أعـوذ { و } قـل أعـوذ بـرب الفلـق {عن , أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قرأ يف الصبح 
  .}برب الناس 

                                                           
)٢٦٧٩ (٣١٨ − ٣١٧/ ٣) ١( 
: وقـال الـدارقطني . سئل عنه عبداهللا بن أمحد بن حنبل , فأحسن القول فيه . َهو إبراهيم بن أمحد بن عمر الوكيعي ) ٢(

 ٦ − ٥/ ٦انظر ترمجته يف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .       ثقة 
تقريــب التهــذيب .    د ت س .  ثقـة جــواد , رمــي بالقــدر ومل يثبـت , مــن كبــار العــارشة , مــات سـنة ثــامن وعــرشين )٣(

)٤٣٣٤( 
َهو القسميل , ثقة عابد ربام وهم , من السابعة , مات سنة سبع وستني ) ٤( ْ  )٤١٢٢(تقريب التهذيب .   خ م د ت س . َ
 )٤٣٨(تقريب التهذيب .    ع . ن الرابعة , مات سنة ست وأربعني هو األمحيس موالهم البجيل , ثقة ثبت , م) ٥(
 ١٤٩/ ٧جممع الزوائد ) ٦(



 ٢٤

 .ويف إسناده مجاعة مل نقف هلم عىل ترمجة   
 

 حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه: سادسا 
ال رسـول اهللا صـىل اهللا عليــه  , ولفظـه , قــ)٢(أخرجـه أبـو داود الطيالــيس يف مـسنده  

يا رسـول اهللا , ومـن :  , قيل " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن قبل أن ينام ? ":    وسلم 
 قـل أعـوذ بـرب { و } قل هو اهللا أحد { يقرأ ": يطيق أن يقرأ ثلث القرآن قبل أن ينام ? قال 

 " , فكأنام قرأ ثلث القرآن } قل أعوذ برب الناس { و }الفلق 
وإسناده ضعيف , شيخ أيب داود الطياليس , وهـو حممـد بـن أيب محيـد , ضـعيف   
  .  )٣(احلديث

                                                                                                                                                                      
 ٩٢/ ٩كام يف املطالب العالية البن حجر ( يف مسنده الكبري ) ١(
 )٢٤٧٩ (٣٢٥ص ) ٢(
 )٥٨٣٦(تقريب التهذيب : انظر ) ٣(



 ٢٥

 الفصل الثالث
 ُسياق أقوال العلامء فيام روي عن ابن مسعود من أن املعوذتني ليستا من القرآن

 
 أقوال العلامء الذين أنكروا ثبوت ذلك عن ابن مسعود: أوال 

ي عن ابن مسعود من أن املعوذتني ليستا من القرآن ُاستشنع بعض أهل العلم ما رو  
, وأنكروا ثبوت ذلك عنه واستبـشعوه , فحكمـوا بوضـع الروايـات الـواردة عنـه يف ذلـك , 
وجزموا بكذهبا واختالقهـا , وبـرباءة عبـداهللا بـن مـسعود ريض اهللا عنـه مـن أن يكـون أنكـر 

ْقرآنية املعوذتني , وذلك غرية منهم عىل كتاب اهللا أن ُ خيتلـف يف ثبـوت بعـضه , وخيتـل َ
تواتره , ودفاعا عن ابن مسعود أن يثبت عليه إنكار سورتني من كتاب اهللا , وهو ممن حفظ 

 .ّالقرآن , وقرأه عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , وتبحر يف معرفة معانيه وأحكامه 
ب العـاملني , إن املعوذتني من كـالم ر": قال أبو بكر حممد بن القاسم األنباري   

 الذي هو آية ملحمد صـىل اهللا عليـه وسـلم −املعجز جلميع املخلوقني , وكالم اخلالق 
 ال يلتبس بكالم اآلدميـني , عـىل مثـل −خاتم النبيني , وحجة له باقية عىل مجيع الكافرين 

ــانني  ــن مــسعود الفــصيح اللــسان , العلــم باللغــة , العــارف بأجنــاس الكــالم وأف ــداهللا ب عب
  )١("القول

 , وقـد )٢(لو كان صحيحا عليه": وقال القايض أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين   
علمنا أنه مل يكن من الصحابة إنكار عليه , وال إغالظ , وال عـسف , وال قتـل , وال عقوبـة 
ونكال ,         وال حكم مما جيب أن حيكم به عىل جاحد آية من كتـاب اهللا تعـاىل وكلمـة 

 سورتني منه , لوجب احلكم عىل مجيـع األمـة بالـضالل واالنـسالخ مـن فضال عن جاحد
ّالدين ; ألن ذلك يوجب حينئذ أن يكـون عبـداهللا قـد ضـل وأخطـأ وفـسق بإنكـاره وجحـده 

                                                           
 ٢٥١/ ٢٠اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي : انظر ) ١(
 .عود ريض اهللا عنه يعني ابن مس) ٢(



 ٢٦

سورتني من كتاب اهللا , وأن يكون مجيع بـاقي األمـة الـذين هـم غـريه , قـد ضـلوا وفـسقوا 
, وكـشف حالـه للنـاس , والعـدول إىل تركـه برتك تكذيبـه والـرد عليـه وإقامـة حـد اهللا فيـه 

ومساحمته والتمكني له من الرتؤس والتصدر وإقراء اخلاصـة ونـرش الـذكر والتوصـل إىل 
ّاألسباب التي يصري هبا إماما متبعا وحجة يقتفى , فمن ظن أننا نحكم عىل عبـداهللا , وعـىل 

ٍيف واه جييء من كل األمة يف تركه ومتكينه من ذلك , هذه األحكام ألجل خرب واحد ضع
ّناحية متهمة وسبيل وعرة , فقد ظن عجزا , وحل من اجلهل حمال عظيام ّ")١(  

ّوكل ما روي عـن ابـن مـسعود مـن أن املعـوذتني وأم ": وقال أبو حممد ابن حزم    ُ
القرآن مل تكن يف مصحفه , فكذب موضوع ال يصح , وإنـام صـحت عنـه قـراءة عاصـم , 

ُعن زر بن حبيش , عن اب   )٢("ّن مسعود , وفيها أم القرآن واملعوذتانّ
ِ نقـل يف الكتـب القديمـة أن ابـن ": وقال أبو عبداهللا حممد بن عمر الفخر الـرازي    ُ

ّمسعود كان ينكر كون املعوذتني من القرآن , واعلم أن هذا يف غاية الصعوبة ; ألنا إن قلنا 
ذ كان ابـن مـسعود عاملـا بـذلك , إن النقل املتواتر كان حاصال يف عرص الصحابة فحينئ: 

إن النقل املتواتر يف هذا املعنى ما كان : فإنكاره يوجب الكفر ونقصان   العقل , وإن قلنا 
إن نقـل القـرآن لـيس بمتـواتر يف األصـل , : حاصال يف ذلك الزمان , فهذا يقتيض أن يقـال 

ّوذلك خيرج القرآن عن كونه حجة يقينية , واألغلب عىل الظن أن ن قل هـذا املـذهب عـن ُ
  )٣("ابن مسعود نقل كاذب باطل , وبه حيصل اخلالص من هذه العقدة

أمجــع املــسلمون عــىل أن املعــوذتني والفاحتــة وســائر الــسور ": وقــال النــووي   
ُاملكتوبة يف املصحف قرآن , وأن من جحد شيئا منه كفر , وما نقـل عـن ابـن مـسعود يف 

  )٤("يح عنهالفاحتة واملعوذتني باطل , ليس بصح

                                                           
 ٢٧٥/ ١االنتصار للقرآن ) ١(
 ١٣/ ١املحىل ) ٢(
 ٢١٨/ ١التفسري الكبري ) ٣(
 ٣٣٢/ ٣املجموع رشح املهذب ) ٤(



 ٢٧

 
 أقوال العلامء الذين أثبتوا تلك الروايات عن ابن مسعود: ثانيا 

ملا رأى بعض أهل العلم ثبوت تلك الروايات عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنـه   
, ورأوه أمرا مشكال , وخطبا جلال , أن يصدر ذلك من ابـن مـسعود ريض اهللا عنـه , لكـنهم 

 هذا اإلشكال , ويتخلصوا من هـذه املعـضلة , عـن طريـق مع ذلك مل يستسيغوا أن يرفعوا
ّإنكار الروايات الثابتة , فسلموا للرواية وأثبتوها , ثم وجهوا املشكلة ومل هيولوا القضية ,  ّ

 .ومل يفظعوا اإلنكار ; ملا قارنه من االحتامل واالشتباه 
َاملعـوذتني , وليـسا يف مـصحف  ا: حيكهـام : قال سفيان بـن عيينـة    ْ بـن مـسعود , ُ

ّ يرى رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يعـوذ هبـام احلـسن واحلـسني , ومل يـسمعه )١(كان َ ُ
َّيقرؤمهــا يف يشء مــن صــالته , فظــن أهنــام عوذتــان , وأرص عــىل ظنــه , وحتقــق البــاقون  َ َ ُ

ُكوهنام من  القرآن , فأودعومها إياه ُ َ ْ")٢(  
 إىل أن املعـوذتني كانتـا −أهـل النظـر  فيام يـرى −ذهب عبداهللا ": وقال ابن قتيبة    

ُكالعوذة والرقية وغريمها , وكان يرى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم يعـوذ هبـام احلـسن 
ّ وغري ذلك , فظن أهنـام "أعوذ بكلامت اهللا التامة"واحلسني وغريمها , كام كان يعوذ ب

  )٣("قام عىل التطبيقّليستا من القرآن , وأقام عىل ظنه وخمالفة الصحابة مجيعا كام أ
وهذا الكالم مل يتابع عبداهللا عليه أحد من أصـحاب النبـي صـىل اهللا ": وقال البزار   

ْعليه    وسلم , وقد صح عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قرأ هبام يف الصالة , وأثبتتـا يف  ُ ّ
  )٤("املصحف

                                                           
 .أي ابن مسعود ريض اهللا عنه ) ١(
  .٦تقدم كالم ابن عيينة هذا وخترجيه يف روايته عن زر بن حبيش يف الفصل األول ص ) ٢(
 ٤٣تأويل مشكل القرآن ص ) ٣(
 ٢٩/ ٥مسند البزار ) ٤(



 ٢٨

آن , خــالف بــه وزعــم عبــداهللا أهنــام دعــاء , وليــست مــن القــر": وقــال القرطبــي   
  )١("اإلمجاع من الصحابة وأهل البيت

أن ابن مسعود كان ال : وهذا مشهور عند كثري من القراء والفقهاء ": وقال ابن كثري   
فلعله مل يـسمعهام مـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم , ومل . يكتب املعوذتني يف مصحفه 

عة , فإن الصحابة ريض اهللا عنهم يتواتر عنه , ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إىل قول اجلام
  )٢("كتبومها يف املصاحف األئمة , ونفذوها إىل سائر اآلفاق كذلك , وهللا احلمد واملنة

 ": وتعرض ابن حجر هلذه املسألة بكالم حسن , نذكره بتاممـه , قـال ابـن حجـر   
ُ, مـا حكـي  , وتبع عياض وغريه "االنتصار"وقد تأول القايض أبو بكر الباقالين يف كتاب 

مل ينكر ابن مسعود كوهنام مـن القـرآن وإنـام أنكـر إثبـاهتام يف ": عن ابن مسعود , فقال 
املصحف , فإنه كان يرى أن   ال يكتب يف املصحف شيئا إال إن كان النبي صىل اهللا عليه 

س  , ولـي)٣(فهـذا تأويـل منـه: قال . وسلم أذن يف كتابته فيه , وكأنه مل يبلغه اإلذن يف ذلك 
وهو تأويل حسن إال أن الرواية الصحيحة الرصحية التـي ذكرهتـا  . "جحدا لكوهنام قرآنا

نعم يمكن محل لفظ كتـاب . ويقول إهنام ليستا من كتاب اهللا : تدفع ذلك حيث جاء فيها 
مل يكـن اخـتالف ابـن : وقـال غـري القـايض . اهللا عىل املصحف فيتمشى التأويل املذكور 

انتهى , وغاية مـا يف هـذا . آنيتهام , وإنام كان يف صفة من صفاهتام مسعود مع غريه يف قر
ّأنه أهبم ما بينه القايض , ومن تأمل سياق الطرق التي أوردهتا للحديث استبعد هذا اجلمـع 

أمجع املـسلمون عـىل أن املعـوذتني والفاحتـة : وأما قول النووي يف رشح املهذب .    
. ُئا كفر , وما نقل عن ابن مسعود باطـل لـيس بـصحيح من القرآن , وأن من جحد منهام شي

مـا  : "املحـىل" , وقد سبقه لنحو ذلك أبو حممد ابـن حـزم , فقـال يف أوائـل )٤(ففيه نظر

                                                           
 ٢٥١/ ٢اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 ٥٣١/ ٨تفسري القرآن العظيم ) ٢(
 .يعني ابن مسعود ريض اهللا عنه ) ٣(
 .يعني ابن حجر أن كالم النووي رمحه اهللا فيه نظر ) ٤(



 ٢٩

وكذا قـال الفخـر الـرازي . ُنقل عن ابن مسعود من انكار قرآنية املعوذتني فهو كذب باطل 
والطعـن .  عن ابن مسعود كذب باطـل ّاألغلب عىل الظن أن هذا النقل : يف أوائل تفسريه 

يف الروايات الصحيحة بغري مستند ال يقبـل , بـل الروايـة    صـحيحة , والتأويـل حمتمـل , 
واإلمجاع الذي نقلـه إن أراد شـموله لكـل عـرص فهـو خمـدوش , وإن أراد اسـتقراره فهـو 

أبو بكر عـىل منـع وإنام قاتلهم : وقد قال ابن الصباغ يف الكالم عىل مانعي الزكاة . مقبول 
: قــال . الزكــاة , ومل يقــل إهنــم كفــروا بــذلك , وإنــام مل يكفــروا ألن اإلمجــاع مل يــستقر 

. ُوكـذلك مـا نقـل عـن ابـن مـسعود يف املعـوذتني : قـال . ّونحن اآلن نكفـر مـن جحـدها 
وقـد استـشكل هـذا .  أنه مل يثبت عنده القطع بذلك , ثم حصل االتفـاق بعـد ذلـك )١(يعني

ّإن قلنـا إن كـوهنام مـن القـرآن كـان متـواترا يف عـرص ابـن : الفخر الرازي , فقال املوضع 
ّمسعود لزم تكفري من أنكرمها , وإن قلنا إن كوهنام من القرآن كان مل يتواتر يف عرص ابـن 

 بـاحتامل أنـه )٢(وأجيـب. وهـذه عقـدة صـعبة : قال . مسعود لزم أن بعض القرآن مل يتواتر 
 ابن مسعود لكن مل يتواتر عنـد            ابـن مـسعود , فانحلـت العقـدة كان متواترا يف عرص

  )٣(".بعون اهللا تعاىل 
وهذا كان مما اختلـف فيـه الـصحابة , ثـم ارتفـع اخلـالف , ووقـع ": وقال العيني   

  )٤("اإلمجاع عليه , فلو أنكر اليوم أحد قرآنيتهام كفر

                                                           
 .هذا من كالم ابن حجر رمحه اهللا ) ١(
 . هذا من كالم ابن حجر رمحه اهللا ) ٢(
  ٧٤٣/ ٨لباري البن حجر فتح ا) ٣(
 ١١/ ٢٠عمدة القاري رشح صحيح البخاري ) ٤(



 ٣٠

 اخلـامتـــة
 

ُ اهللا عنه انكاره أن تكون املعوذتان من كتـاب اهللا , ثبت عن عبداهللا بن مسعود ريض  
ّوهو أمر مشكل من مثله , ولكنه دون التهويل الذي هوله الذين ينكـرون ثبـوت ذلـك عنـه , 
وال يقتيض اإللزامات التي يرتبون عىل ذلك , ورفع اإلشـكال محيـد , واالجتهـاد يف ذلـك 

ويف زمنــه , حــال مجــع القــرآن وكتابــة ســائغ مــن مثــل          ابــن مــسعود ريض اهللا عنــه , 
املصاحف , ثم حصل بعد اإلمجاع عىل أن ما يف املصحف كله من كتاب اهللا عز وجـل 

 ., وفيه املعوذتان 
وال يصح يف حال من األحوال رفع اإلشكال عن طريق جحد الروايات الـصحيحة   

ّن مـسعود , ثـم رد تلـك ّالثابتة , وردها , والتنكر هلا , واستبعاد أن يكون صدر ذلك عـن ابـ
 .الروايات الصحيحة املروية عنه يف ذلك 

ُوحيمل ما روي عن ابن مسعود يف ذلك , عىل أنه مل يـسمع النبـي صـىل اهللا عليـه    ُ
ّوسلم يقرأ هبام يف الصالة , وسمعه يعوذ هبام احلسن واحلـسني ريض اهللا عـنهام , فظـن  ّ ُ

 .يستا من القرآن ُأهنام مما يعوذ به من األذكار النبوية , ول
 أن النبـي صـىل اهللا − وهللا احلمـد −وهذه شبهة متنع من هتويـل األمـر , وقـد ثبـت   

عليه وسلم قرأ هبام يف صالته , كام يف حديث عقبـة بـن عـامر ريض اهللا عنـه , وقـد تـواتر 
عند الصحابة ريض اهللا عنهم  أهنام من القرآن املنـزل تواتر سائر القـرآن , فأودعومهـا يف 

 .ملصحف ا
وقد قرأ القرآن عىل عبداهللا بـن مـسعود ريض اهللا عنـه  وعرضـه عليـه , مجاعـة مـن   

ّاألسود , وعلقمة , وزر بن حبيش , وأبو عبدالرمحن السلمي , وأبو عمر : التابعني , منهم 
عاصــم , ومحــزة , :  تنتهــي قــراءة )١(وإليــه":   وقــال اجلــزري )١(.الــشيباين , ومــرسوق 

                                                           
 ٤٥٨/ ١ , وغاية النهاية يف طبقات القراء للجزري ٣٣/ ١معرفة القراء الكبار للذهبي : انظر ) ١(



 ٣١

 , واملعوذتان يف قراءة هؤالء مجيعا عن ابن مـسعود )٢("ف , واألعمشوالكسائي , وخل
ّريض اهللا عنه , مثبتة يف    مصاحفهم , فدل عـىل حـصول اإلمجـاع , وهـذا يؤيـد قـول ابـن 

 , وعليـه فاملعوذتـان "ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إىل قـول اجلامعـة": كثري املتقدم 
 ., واحلمد هللا رب العاملني قرآن منـزل متواتر عند كافة الصحابة 

 

                                                                                                                                                                      
 . يعني ابن مسعود ريض اهللا عنه ) ١(
 ١٩ − ١٧حتبري التيسري للجزري كذلك ص :  , وانظر ٤٥٩/ ١غاية النهاية ) ٢(



 ٣٢

 
 
 
 
 

 
 

 قائمة
 

 املصادر واملراجع



 ٣٣

أليب الفضل عيل بن حممـد : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة  −١
نــرش وزارة . , حتقيــق مجاعــة مــن املتخــصيني ) ٨٥٢ت(بــن حجــر العــسقالين 

. دينـة املنـورة األوقاف باململكة السعودية بالتعـاون مـع اجلامعـة اإلسـالمية بامل
 .الطبعة األوىل 

لألمري عالء الدين عـيل بـن بلبـان الفـاريس : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  −٢
ــؤوط , نــرش مؤســسة الرســالة ) ٧٣٩ت( الطبعــة .  بــريوت –حتقيــق شــعيب األرن

. هــ ١٤٠٧.  بـريوت –وحتقيق كامل احلوت , نـرش دار الكتـب العلميـة . األوىل 
 . املدينة املنورة –أمحد شاكر , نرش املكتبة السلفية وبعضه بتحقيق الشيخ 

) ٥٤٤ت (ي أليب الفضل عياض بن موسـى اليحـصب:  بفوائد مسلم  املعلملإكام −٣
 . املنصورة − دار الوفاء .الدكتور حييى بن إسامعيل : حتقيق . 

حققـه ) . ٤٠٣ت (ب البـاقالين للقايض أيب بكر حممد بن الطي: اإلنتصار للقرآن  −٤
  . بريوت −ؤسسة الرسالة م. سن القيام عمر ح

أليب بكر أمحد بـن عمـرو بـن عبـداخلالق : البحر الزخار املعروف بمسند البزار  −٥
 –نرش مؤسسة علـوم القـرآن . حمفوظ الرمحن زين اهللا . حتقيق د) ٢٩٢ت(البزار 

 .الطبعة األوىل .  املدينة –ومكتبة العلوم واحلكم . بريوت 
, نـرش دار ) ٤٦٢ت (كر أمحـد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي أليب ب: تاريخ بغداد  −٦

 . بريوت –الكتاب العريب 
ألي سعيد عثامن : تاريخ عثامن الدارمي عن ابن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم  −٧

نــرش مركــز . أمحــد حممـد نــور ســيف . , حتقيــق د) ٢٨٠ت(بـن ســعيد الــدارمي 
الطبعــة .  دمــشق –املــأمون طبــع دار . البحــث العلمــي يف جامعــة أم القــرى بمكــة 

 .هـ ١٤٠٠األوىل 
, روايـة عبـاس بـن ) ٢٣٣ت(أليب زكريا حييـى بـن معـني : تاريخ حييى بن معني  −٨

نــرش مركــز . أمحــد حممــد نــور ســيف . حتقيــق وترتيــب د. حممــد الــدوري عنــه 



 ٣٤

ضـمن كتـاب حييـى بـن معـني وكتابـه ( البحث العلمي يف جامعة أم القـرى بمكـة 
.  القــاهرة –طبــع اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب ) د أيــضا التــاريخ للــدكتور أمحــ

 .هـ ١٣٩٩الطبعة األوىل 
رشح ) . ٢٧٦ت ( بـن قتيبـة أليب حممـد عبـداهللا بـن مـسلم: تأويل مشكل القـرآن  −٩

 . القاهرة −الرتاث دار . السيد أمحد صقر 
ــراءات األئمــة العــرشة  −١٠ ــسري يف ق ــن أليب : حتبــري التي ــن حممــد ب اخلــري حممــد ب

 − ١٤٠٤الطبعـــة األوىل .  بـــريوت −كتـــب العلميـــة دار ال) . ٨٣٣ت (زري اجلـــ
١٩٨٣ 

أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجـر : تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة  −١١
 . بريوت –, نرش دار الكتاب العريب ) ٨٥٢ت(العسقالين 

صطفى مـ. , حتقيـق د) ٢١١ت(لعبـد الـرزاق بـن مهـام الـصنعاين : تفسري القرآن  −١٢
 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة الرشد . مسلم حممد 

ــيم  −١٣ ــرآن العظ ــسري الق ــريش : تف ــري الق ــن كث ــداء إلســامعيل ب ــدين أيب الف ــامد ال لع
  .١٣٩٠طبع سنة .  القاهرة –نرش دار الشعب . , حتقيق مجاعة ) ٧٧٤ت(

دار إحيـاء ) . ٦٠٦ت (خـر الـرازي أليب عبداهللا حممد بن عمر الف: التفسري الكبري  −١٤
 . بريوت −الرتاث العريب 

, ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : تقريب التهذيب  −١٥
  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  سوريا –نرش دار الرشيد . حتقيق حممد عوامة 

ــن : هتــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال  −١٦ ــدين يوســف ب أليب احلجــاج مجــال ال
نــرش مؤســسة . بــشار عــواد معــروف ., حتقيــق د ) ٧٤٢ت(عبــدالرمحن املــزي 

 الطبعة األوىل .  بريوت –الرسالة 
, ) ٢٧٩ت(أليب عيــسى حممــد بــن عيــسى بــن ســورة الرتمــذي : جــامع الرتمــذي  −١٧

, وإبـراهيم عطـوه ) ٣ج(, وحممـد فـؤاد عبـدالباقي ) ٢و١ج(حتقيق أمحد شـاكر 



 ٣٥

 . مرص –, نرش مصطبى البايب احللبي ) ٥و٤ج(عوض 
( , ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : الــصحيح اجلــامع  −١٨

 ) الطبعة السلفية –املطبوع مع فتح الباري البن حجر 
ت (محـد األنـصاري القرطبـي أليب عبـداهللا حممـد بـن أ: اجلامع ألحكام القـرآن  −١٩

 . بريوت −اث العريب دار إحياء الرت) . ٦٧١
, نــرش دار ) ٣٢٧ت( أيب حــاتم أليب حممــد عبــدالرمحن بــن: اجلــرح والتعــديل  −٢٠

مــصور عــن طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة . (  بــريوت –الكتــب العلميــة 
 )باهلند 

, روايـة أيب جعفـر ) ٢٠٤ت (لإلمام حممـد بـن إدريـس الـشافعي : السنن واآلثار  −٢١
 حتقيـق الـدكتور. عيل بـن حييـى املـزين عـن الـشافعي الطحاوي عن خاله إسـام

 ١٩٨٦ − ١٤٠٦لطبعة األوىل ا.  الرياض −مكتبة املعارف . عبداملعطي قلعجي 
, حتقيـق حممـد ) ٢٧٥ت(أليب داود سـليامن بـن األشـعث السجـستاين : السنن  −٢٢

 . بريوت –نرش دار إحياء الرتاث العريب . حميي الدين عبداحلميد 
نسخة خطية مصورة عن , ) ٢٢٧ت(ين املكي لسعيد بن منصور اخلراسا: السنن  −٢٣

 .باملدينة املنورة خ محاد األنصاري مكتبة الشي
, حققــه ونــرشه ) ٢٥٥ت(أليب حممــد عبــداهللا بــن عبــدالرمحن الــدارمي : الــسنن  −٢٤

 –طبـع يف رشكـة الطباعـة الفنيـة املتحـدة .  املدينة املنورة –عبداهللا هاشم يامين 
 .مرص 

 )املجتبى للنسائي: انظر . ( السنن الصغرى للنسائي  −٢٥
, نرش دار املعرفـة ) ٤٥٨ت( أمحد بن احلسني البيهقي أليب بكر: السنن الكربى  −٢٦

 )هـ ١٣٤٤سنة .  النظامية باهلند مصور عن طبعة دائرة املعارف. (  بريوت –
, حتقيـق زهـري ) ٥١٦ت(أليب حممد احلـسني بـن مـسعود البغـوي : رشح السنة  −٢٧

 .الطبعة األوىل .  بريوت –نرش املكتب اإلسالمي . الشاويش وشعيب األرنؤوط 



 ٣٦

, ) ٣٢١ت(أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : ح مشكل اآلثار رش −٢٨
/ ١٤١٥الطبعة األوىل .  بريوت _نرش مؤسسة الرسالة . حتقيق شعيب األرنؤوط 

١٩٩٤.  
ــامن  −٢٩ ــي : شــعب اإلي ــن احلــسني البيهق ــق د) ٤٥٨ت(أليب بكــر أمحــد ب . , حتقي

ــد  ــدالعيل عبداحلمي ــسلفية . عب ــدار ال ــاي –نــرش ال ــة األوىل . بومب / ١٤٠٦ الطبع
نـرش دار . وحتقيق حممد بسيوين ) . طبع بعنوان اجلامع لشعب اإليامن  ( ١٩٨٦

 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل .  بريوت –الكتب العلمية 
 )اجلامع الصحيح : انظر . ( الصحيح للبخاري  −٣٠
, حتقيـق حممـد ) ٢٦١ت(أليب احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي : الصحيح  −٣١

 .هـ ١٣٤٧الطبعة األوىل . اقي  نرش عيسى البايب احللبي ورشكاه فؤاد عبدالب
, حتقيـق ) ٣١١ت(أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري : الصحيح  −٣٢

نـرش املكتـب . ّحممد مصطفى األعظمي , وعلق األلباين عىل بعـض أسـانيده . د
 .هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل .  بريوت –اإلسالمي 

املقـصود عنـد العـزو ( , ) ٣٥٤ت(حممد بن حبان البستي أليب حاتم : الصحيح  −٣٣
 )ترتيبه اإلحسان البن بلبان 

, حتقيـق إحـسان ) ٢٣٠ت(ملحمد بن سعد الكاتـب البـرصي : الطبقات الكربى  −٣٤
 . بريوت –نرش دار صادر . عباس 

 أمحـد حممـد حممـود بـنلبـدر الـدين أب : عمدة القاري رشح صحيح البخاري  −٣٥
 . بريوت − الرتاث العريب ء إحيادار) . ٨٥٥ت (العيني 

ق روفـا. د: ق حتقيـ,  )٣٠٣ت(ي سائالنـ يب شـعبـند ألمحـ: عمل اليـوم والليلـة  −٣٦
 ةميـعلال وثبحـال واءفتـإلل ةامالعسة رئا القةفنعىل ع طب. ف عارملة اتبمك.  ةمحاد

 . يةودلسعة اربيالعة لكمامل بنرشال ووةدعالو
ت (د بـن حممـد بـن اجلـزري ري حممـأليب اخلـ: غاية النهايـة يف طبقـات القـراء  −٣٧



 ٣٧

لثانيـة الطبعـة ا.  بـريوت −دار الكتب العلميـة . سرتارس برج. , عني برشه ج) ٨٣٣
١٩٨٠ − ١٤٠٠ 

ــاري رشح صــحيح البخــاري  −٣٨ ــتح الب ــن حجــر : ف ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب
) ٣ج−١مـن ج(, حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز ) ٨٥٢ت(العسقالين 

. (  بــريوت –نــرش دار الفكــر .  اخلطيــب وحممــد فــؤاد عبــدالباقي وحمــب الــدين
 )مصور عن الطبعة السلفية األوىل 

حتقيق أمحد اخلياطي .  بن سالم لبي عبيد القاسم: فضائل القرآن ومعامله وآدابه  −٣٩
 . املغرب − وزارة األوقافنرش . 

 عبداهللا حممد بن أليب: ل باملدينة ُفضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنز −٤٠
.  دمـشق −الفكـر دار . حتقيق غـزوة بـدير ) . ٢٩٤ت (يس البجيل ُّأيوب ين الرض
  .١٩٨٧ − ١٤٠٨الطبعة األوىل 

أليب الربكــات حممــد بــن : ّالكواكــب النــريات يف معرفــة مــن اخــتلط مــن الثقــات  −٤١
نـرش . , حتقيق عبـدالقيوم عبـد رب النبـي ) ٩٣٩ت(أمحد املعروف بابن الكيال 

. طبع دار املأمون للـرتاث .  مكة املكرمة –كز البحث العلمي بجامعة أم القرى مر
  .١٤٠١الطبعة األوىل 

أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي ) : وهو السنن الـصغرى ( املجتبى  −٤٢
 .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٣٠٣ت(

, ) ٨٠٧ت(سن عيل بن أيب بكر اهليثمـي أليب احل: جممع الزوائد ومنبع الفوائد  −٤٣
 .هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة .  بريوت –نرش دار الكتاب العريب 

ين حييـى بـن رشف  الـد أليب زكريـا حميـي:املجموع رشح املهذب للشريازي  −٤٤
ة توزيع املكتبة العلمية بالفجالـ.  بخيت املطيعي حققه حممد) ٦٧٦ت (النووي 

. 
نرش املكتب التجـاري  . )٤٥٦ت (محد بن حزم أليب حممد عيل بن أ: املحىل  −٤٥



 ٣٨

 . بريوت −والنرش   للطباعة 
, ) ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا احلـاكم : املستدرك عىل الصحيحني  −٤٦

مــصور عــن طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة . (  بــريوت –نــرش دار الكتــاب العــريب 
 )باهلند 

, نرش دار الكتاب اللبناين ) ٢٠٤ت( أليب داود سليامن بن داود الطياليس: املسند  −٤٧
مصور عن طبعتـه األوىل يف دائـرة املعـرف النظاميـة باهلنـد سـنة . ( ودار التوفيق 

 )هـ ١٣٢١
, حتقيق حبيب الـرمحن ) ٢١٩ت(أليب بكر عبداهللا بن الزبري احلميدي : املسند  −٤٨

 . القاهرة – بريوت , ومكتبة املثنى –نرش عامل الكتب . األعظمي 
, حتقيـق مجاعـة ) ٢٤١ت(لإلمام أمحد بن حممد بـن حنبـل الـشيباين  : املسند −٤٩

.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . من املتخصـصني بـإرشاف شـعيب األرنـؤوط 
وبعـضه .  بـريوت –نرش دار صادر . والطبعة امليمنية ) .  جملدا٥٠(الطبعة األوىل 

 .بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش دار املعارف بمرص 
 ) .البحر الزخار : انظر . ( لبزاز املسند ل −٥٠
, حتقيــق ) ٣٠٧ت(أليب يعــىل أمحــد بــن عــيل بــن املثنــى املوصــيل : املــسند  −٥١

 .الطبعة األوىل .  دمشق –نرش دار املأمون للرتاث . حسني سليم أسد 
 )رشح مشكل اآلثار : انظر . ( مشكل اآلثار للطحاوي  −٥٢
, حتقيـق حبيـب ) ٢١١ت(أليب بكر عبـدالرزاق بـن مهـام الـصنعاين : املصنف  −٥٣

 .هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية .  بريوت –الرمحن األعظمي  نرش املكتب اإلسالمي 
ـــن أيب شـــيبة : املـــصنف  −٥٤ ـــن حممـــد ب ـــداهللا ب ـــق ) ٢٣٥ت(أليب بكـــر عب , حتقي

 . اهلند –نرش الدار السلفية . عبداخلالق األفغاين 
د بـن عـيل بـن حجـر يب الفضل أمحـأل: املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية  −٥٥

ملكيـة توزيع املكتة ا. حتقيق أيمن عيل وأرشف صالح  . )٨٥٢ت (العسقالين 



 ٣٩

 . مكة املكرمة −
. , حتقيق د) ٣٦٠ت(أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين : املعجم األوسط  −٥٦

 .الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار املعارف . حممود الطحان 
, حتقيــق ) ٣٦٠ت( ســليامن بــن أمحــد الطــرباين أليب القاســم: املعجــم الكبــري  −٥٧

 .نرش وزارة األوقاف العراقية , الطبعة األوىل . محدي عبداملجيد السلفي 
 حممــد بــن أمحــد يب عبــداهللاأل: معرفــة القــراء الكبــار عــىل الطبقــات واألعــصار  −٥٨

لطبعـة ا.  بـريوت −مؤسسة الرسـالة . ق بشار عواد وغريه  حتقي) ٧٤٨ت (الذهبي 
 ١٩٨٤ − ١٤٠٤األوىل 



 ٤٠

 تعاضوو املرسفه
 
 ةـحفصال                         عضووامل   

 − ٢                    ةدمقامل
٣ 

 −٤      وساق متوهنايف رسد الروايات عن ابن مسعود , : الفصل األول 
١١ 

 ١٠ − ٦                حديث زر بن حبيش
 ٦                رواية سفيان بن عيينة

 ٧                محاد بن سلمة رواية 
 ٧                قدامةرواية زائدة بن 

 ٧                رواية مالك بن مغول
 ٨                ية منصور بن املعتمرروا

 ٨                رواية أيب بكر بن عياش
 ٩                رواية سفيان الثوري

 ٩               رواية شعبة بن احلجاج
 ٩                رواية زيد بن أيب أنيسة
 ٩                رواية معمر بن راشد

 ١٠                رواية عبدالرمحن بن يزيد
 ١١                رواية عبداهللا بن حبيب
 ١١                رواية علقمة بن قيس

 ١٢       نية املعوذتنييف رسد الروايات الدالة عىل قرآ: الفصل الثاين 



 ٤١

− ١٧ 
 ١٤ − ١٣            حديث عقبة بن عامر ريض اهللا عنه

 ١٥        حديث رجل من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم 
 ١٦            حديث معاذ بن جبل ريض اهللا عنه
 ١٦              حديث أيب مسعود ريض اهللا عنه

َحديث عمرو بن عبسة ريض اهللا عنه َ َ            ١٧ 
 ١٧             حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه

 
 
 

 ي عن ابن مسعوديف سياق أقوال العلامء فيام رو: الفصل الثالث 
 ٢١ − ١٨          ن        من أن املعوذتني ليستا من القرآ        

 ١٨         ابن مسعودال العلامء الذين أنكروا ثبوت ذلك عنأقو: أوال 
 ١٩       مسعود عن ابنتلك الرواياتأقوال العلامء الذين أثبتوا : ثانيا 

 ٢٢                    اخلامتة
 ٢٣                قائمة املصادر واملراجع

− ٢٨ 
 ٢٩                فهرس املوضوعات


