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 عنوان المحاضرة 

 

 -ينية:العلوم الد
فهو علم يبحث عن احوال القرآن الكريم من حيث ضبط ألفاظه  -علم القراءات:-1

 وكيفية ادائها  .
وظلت االنبار منذ تأسيسها مركزًا مهمًا لرفد حركة العلم والمعرفة في اقاليم  

الدولة العربية االسالمية, وظهر في االنبار عدد من القراء الذين كانوا على معرفة 
تامة بقراءة القرآن الكريم على اساس الفهم لكلماته وعبارته, والتدبر في معانيه وادراك 

 ز في القراءات عدد من شيوخ االنبار منهم مقاصده واهدافه, وقد بر 
ه وحدثت عن ابيه وكان 181يعقوب بن اسحاق بن البهلول, ولد باألنبار سنة -1

 حافظًا للقرآن.
 علي بن محمد بن البهلول, وهو من اهل القراءات.-2
 احمد بن محمد المقرئ, وهو من اهل االنبار صاحب القراءات.-3
 .ابوالقاسم المقرئ االنباري-4
 ابو محمد االنباري, وهو من اهل القراءات.  -5
 الفضل بن يحيى بن شاهين االنباري, وهو من اصحاب القراءات. -6

 -علم الحديث:
الحديث هو االصل الثاني من اصول التشريع االسالمي, والحديث او السنة  

ل النبوية يقصد بها ما اثر وصدر عن النبي )صلى اهلل عليه وسلم( من قول او فع
قال تعالى "يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول واولي  ,او تقرير او صفة 

 االمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى اهلل والرسول".



ان الحديث النبوي الشريف له اهمية كبيرة في حياة المسلمين وقد اهتم اهل  
اهلل عليه وسلم( ومن اهم الرجال االنبار بعلم الحديث ألنه كالم الرسول محمد )صلى 

 الذين اهتموا بالحديث:
حسان بن سنان التنوخي, حدثت عن الصحابي الجليل انس بن مالك, يقول  

"قدمت الى واسط فرأيت انس بن مالك في ديوان الحجاج بن يوسف وسمعته يقول 
 عليه "أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر" وفي رواية اخرى قال رسول اهلل )صلى اهلل

وسلم( "أمروا بالمعروف وانه عن المنكر ما استطعت"  وظهر من اوالده جماعة من 
 الفقهاء عاصروا الخالفتين االموية والعباسية. 
 ابو القاسم االنباري وهو من طبقة المحدثين 

 القاسم بن عبدالرحمن االنبار وهو من طبقة المحدثين 
 المحدثين اسماعيل بن يعقوب بن اسحاق وهو من طبقة 

 وهناك اعداد كثيرة من المحدثين الذين ظهروا في االنبار ال مجال لذكرهم . 
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