
 

 

 

 كلية الشريعة  -جامعة قطر(1) 

 :انثحث يهخص

 كتاب لتحقيق علمي نقد عن يشتمل البحث

 طالب أبي بن لمكي السبع القراءات في التبصرة

 محيي الدكتور بتحقيق القيرواني، القيسي

 الكتاب ويعتبر م، 5891 والمطبوع رمضان، الدين

 والطبعة القراءات، كتب أهم من التبصرة

 مما والتصحيفات بالتحريفات مليئة الموجودة

 ويشتمل الكتاب. في الواردة األخطاء بيان استلزم

 كتب من آخر لكتاب علمي نقد على أيضا البحث

 البن الكتاب حقق من طالب نسبه أبي بن مكي

 هجاء في البديع كتاب خطأ، وهو الجهني معاذ

 العلمية اإلثباتات يقدم والبحث المصاحف،

 طالب. أبي بن لمكي هو كتابال الموثقة على أن

 

 

 

Abstract: 

The research is a scientific critique to 

the investigation of the manuscript 

“Kitaab al-tabsirah fee al-Qiyraat 

alsab” the book of insight in the seven 

recitations by Makki bin Abi Talib al-

Qaysi al-Kairouani, an investigation 

by Dr. Mohieldin Ramadan, published 

1985, “the book of insight” is one of 

the most important books of Qiyraat, 

however, the existing edition is full of 

distortions and pseudo’, which 

demanded highlighting the errors 

contained in the book. The research 

also includes a scientific critique of 

another book written by Makki bin 

Abi Talib and was mistakenly 

attributed by its investigator to Ibn 

Muaz al-Juhani, and it is the book 

“albadeea fee hijaa almasaahif”, this 

research provides scientific evidence 

that in fact this book is the work of 

Makki bin Abi Talib. 
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 انًقذيح

 اؿُذ هلل ٚايـال٠ ٚايظالّ ع٢ً سطٍٛ اهلل قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘، ٚع٢ً آي٘ ٚؿشب٘ ٚطًِ ٚبعذ: 

ؾرتدع عالقيت مبهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ ايكريٚاْٞ إىل أٜاّ اػتػاٍ ايٛايذ )ايذنتٛس أمحذ 

، ثِ عٓذَا أْٗٝت ايذساط١ (1)ب٘ يف َشس١ً ايذنتٛساٙ يف بذا١ٜ طبعٝٓٝات ايكشٕ املاكٞ سظٔ ؾشسات(

ّ اػٗت بتٛدٝ٘ َٔ ايٛايذ إىل االػتػاٍ بتشكٝل بعض 1998يف داَع١ ايضٜت١ْٛ يف تْٛع عاّ 

 مسألة " ثِ اػتػًت بتشكٝل، (2)" التبيان في اختالف قالون ورش" كطٛطات َهٞ َجٌ نتاب 

ٚأقذّ ايّٝٛ عجا يف ْكذ ؼكٝل نتاب ايتبـش٠، ٚنتاب . (3)؟ غيره أو المسم َّى وه هل االسم

ايبذٜع يف ٖذا٤ املـاسـ املٓظٛب البٔ َعار اؾٗين ٖٚٛ َٔ َؤيؿات َهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ 

 ايكريٚاْٞ.

 أهمية البحث
ذٙ َٔ امله١ٓ ال ػو بإٔ ؼكٝل ايهتب ايرتاث١ٝ ي٘ أؿٛي٘ َٚعامل٘، ٚال بذ يًُشكل إٔ ٜهٕٛ عٓ

يإلقذاّ ع٢ً ايتشكٝل، ٚايزٟ ؿاس يف صَٓٓا عُال بعٝذ نٌ ايبعذ عٔ ايتشكٝل  ٘ايع١ًُٝ َا ٜؤًٖ

ايعًُٞ، ٚإٕ َٔ أطاطٝات ايتشكٝل اييت ال بذ إٔ ٜتُتع بٗا احملكل، إٔ هُع نٌ ايٓظخ اـط١ٝ، ثِ 

ب١ً مجٝع ايٓظخ بعذ َكا قشا٠٤ ؿشٝش١ يًُخطٛط قشا٤تٜ٘شتبٗا سظب األ١ُٖٝ، ثِ إٔ تهٕٛ 

٘ ع٢ً ايٛد٘ ايـشٝض ايزٟ ٚكع٘ عًٝ٘ َؤيؿ٘ ثِ ىشدؼشٜشٙ ٚكبط٘،  ثِ وهِ بعذ ريو، اـط١ٝ

ايتعًٝل ٚتشى ايتشؼ١ٝ  َّع ايتعًٝل ع٢ً َا ٜظتًضـٓؿ٘، مل ألؿًٞأٚ ع٢ً أقشب ٚد٘ ٜطابل ايٛكع ا

 .ع١ًُٝ ايتشكٝل يف ٞ عًُاملٓٗر اي ايػري َؿٝذ٠ ٚاييت تهٕٛ ع٢ً سظاب ايٓف األؿًٞ، ثِ َشاعا٠

 ذَٚٔ يٛاصّ ايتشكٝل ع١ًُٝ ْكذ ايهتاب احملكل َٔ قبٌ أٌٖ ايتخـف، يٝكَٛٛا بتـٜٛب ٚتظذٜ

خطأ قذ ٜهٕٛ ْتر إَا عٔ قـٛس يف ايتشكٝل; إَا يعذّ تٛاؾش ايكذس٠ ع٢ً ايتشكٝل، أٚ  َ٘ا ٜشْٚ

ٚسـش نٌ  ٔ مجعَٔ ايبؼش، بظبب عذّ متهٔ احملكل َ عايبؼش١ٜ اييت قذ تك ٤بظبب األخطا

ايٓظخ، أٚ عذّ ايكذس٠ ع٢ً ايتجبت َٔ ْظب١ ايهتاب ملٔ ؿٓؿ٘، أٚ ايكشا٠٤ اـاط١٦ يًُخطٛط، أٚ 

 غريٖا ايهجري َٔ األطباب ٚاييت ٜعشؾٗا نٌ َٔ اػتػٌ يف ايتشكٝل.

                                         

ْٚٛقؿا    الَوا١ لهظٖاط قاٝ      ( ٚأقكس بصيو ضغاليه٘   لياسنهٛضلٙ بوٓاٛلٕ َهاٞ بأ أباٞ تليا  ٚقرػا  ليكاط ٕ          1)
 ّ.1997-1418ّٙ، ثِ تبو    زلض عُلض، 1973

 ّ.2012ليثليث ،  –ْؿط   دل١ً ن١ًٝ ليؿطٜو١ ٚليكلْٕٛ بطٓطل ، ليوسز ليػلبع ٚليوؿطٕٚ  (2)

 ( قٝس ليٓؿط.3)
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 أسباب اختياره:

 تشدع أطباب اختٝاسٟ هلزا ايبشح إىل اآلتٞ:

ات اإلَاّ َهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ ايكريٚاْٞ يف ايتؿظري املها١ْ ايع١ًُٝ اييت تتُتع بٗا َـٓؿ-1

تضٜذ ع٢ً املا١٥ َا بني  ٚعًّٛ ايكشإٓ، ٚعًّٛ ايًػ١ ٚاألدب، ٚعًّٛ ايعكٝذ٠ ٚايهالّ ٚايٛعغ، ٚاييت

 َطبٛع َٚؿكٛد.

 ق١ً عذد املطبٛع َٔ تشاخ َهٞ ٚاييت تكاسب ايعؼش َٔ َؤيؿات٘. -2

 أٌٖ ايؿٔ. أ١ُٖٝ نتابٞ ايتبـش٠ ٚايبذٜع عٓذ -3

 األخطا٤ ايع١ًُٝ ايؿاكش١ يف ؼكٝل نتاب ايتبـش٠. -4

 .(ـه442األْذيظٞ) اـطأ يف ْظب١ نتاب ايبذٜع ايزٟ ملهٞ إىل َؤيـ آخش ٖٛ ابٔ َعار اؾٗين -5

 الدراسات السابقة:

َٔ خالٍ تتبعٞ ملا مت ؼكٝك٘ َٔ نتب ملهٞ مل أقـ ع٢ً أٟ دساط١، تتعًل بٓكذ َا مت ؼكٝك٘ َٔ 

تب َهٞ بٔ أبٞ طايب إال ايذساط١ اييت قاّ بٗا ايذنتٛس أمحذ سظٔ ؾشسات ٚاييت قاَت ع٢ً ن

ْؿٞ ْظب١ نتاب ايعُذ٠ يف غشٜب ايكشإٓ املٓظٛب ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكريٚاْٞ، ٚايزٟ طبع يف ط١ٓ 

ّ، ٚايهتاب يف األؿٌ سطاي١ َادظتري تكذّ بٗا األطتار ٜٛطـ عبذ ايشمحٔ املشعؼًٞ ط١ٓ 1981

ّ، يه١ًٝ اآلداب يف اؾاَع١ ايًبٓا١ْٝ بإػشاف َٚٓاقؼ١ ايذنتٛس ؿبشٞ ايـاحل، ٚرنشت 1980

َؤطظ١ ايشطاي١ اييت ْؼشت ايهتاب إٔ ايذنتٛس أمحذ ؾشسات ٜؼهو يف ْظب١ ايهتاب ملهٞ بٔ 

أبٞ طايب، ٚٚعذت إٔ تـشض ْظب١ ايهتاب إرا تأنذ َٔ ريو ايذنتٛس أمحذ ؾشسات ، ثِ قاّ 

اجمل١ً ايعشب١ٝ بعذدٖا اؿادٟ عؼش َٔ ايظ١ٓ  سظٔ ؾشسات بٓؼش َكاي١ ْكذ١ٜ يفايذنتٛس أمجذ 

ؾٝٗا بٓظب١ ػهو ّ " 1982ؾرباٜش  –ٖـ " ػباط 1402ايـادس يف ػٗش سبٝع ايجاْٞ َٔ ايعاّ  ،اـاَظ١

ايعُذ٠ يف غشٜب ايكشإٓ  يإلَاّ َهٞ ابٔ أبٞ طايب ، ٜٚشػض إٔ ٜهٕٛ َؤيؿ٘ أبٛطايب  نتاب:

، ٚقذّ أدي١ مل تكٓع األطتار ٜٛطـ املشعؼًٞ ؾكاّ بايشد قٛت ايكًٛب  نتاب  ؿاسب املهٞ ايـٛيف

عًٝ٘ يف ْؿع اجمل١ً يف ايعذد ايظادغ ٚاـُظني، ثِ قاّ ايذنتٛس أمحذ سظٔ ؾشسات بايشد ع٢ً 

األطتار املشعؼًٞ مبكاي١ قه١ُ ْؼشت يف ف١ً ن١ًٝ ايؼشٜع١ ٚايذساطات اإلطال١َٝ اييت تـذس 

ّ، ٚطشد فُٛع١ َٔ األدي١ ايك١ٜٛ 1984، ط١ٓ 1، ع1ايؼشٜع١ يف داَع١ ايهٜٛت، يف َرعٔ ن١ًٝ 

اييت تذعِ سأٜ٘ ؾُٝا رٖب إيٝ٘، ٜٚبذٚ أْ٘ اطتظًِ األطتار املشعؼًٞ يألدي١ اييت طاقٗا ايذنتٛس 

 أمحذ سظٔ ؾشسات.

 المنهج المتبع في البحث:

إيٝ٘ َٔ ْؿٞ ْظب١ نتاب  تع٢ً نٌ َا رٖباعتُذت يف عجٞ ع٢ً املٓٗر االطتذاليٞ، ؾكذَت أدي١ 

 ايبذٜع إىل ابٔ َعار اؾٗين ٚقذَت األدي١ ع٢ً ْظبت٘ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ ايكريٚاْٞ.
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 ٚاعتُذت ع٢ً املٓٗر االطتكشا٥ٞ يف ْكذ ؼكٝل نتاب ايتبـش٠.

 خطة البحث:

 يكذ اقتل٢ ايبشح إٔ ٜـاؽ يف ثالث١ َباسح:

 بٔ أبٞ طايب َٚـادس تشمجت٘، ٜٚؼتٌُ ع٢ً ثالث١ َطايب: : ايتعشٜـ مبهٞالمبحث األول

 : سٝات٘المطلب األول

 : تشاث٘المطلب الثاني

 ايظبع١ ت: ايكشا٤االمطلب الثالث

 : نتاب ايتبـش٠، ٜٚؼتٌُ ع٢ً ثالث١ َطايب:المبحث الثاني

 : أ١ُٖٝ نتاب ايتبـش٠المطلب األول

 : َكذَات ؼكٝل ايهتابالمطلب الثاني

 : ْكذ ايٓف احملكللثالمطلب الثا

 : نتاب ايبذٜع، ٜٚؼتٌُ ع٢ً ثالث١ َطايب:المبحث الثالث

 : ْظب١ ايهتاب إىل َؤيؿ٘.المطلب األول

 ايهتاب مبكذَات نتب َهٞ بٔ أبٞ طايب ١: َكاسْالمطلب الثاني

 : َكاس١ْ بني َٓٗر ايبذٜع ٚبك١ٝ نتب َهٞ بٔ أبٞ طايب.المطلب الثالث

 ِٖ ايتٛؿٝات.، ٚؾٝٗا ايٓتا٥ر ٚأالخاتمة

 انًثحث األول: انتعريف تًكي ويصادر ترحًته:

 المطلب األول: حياته: 

بٔ قُذ بٔ كتاس ايكٝظٞ ايكريٚاْٞ ايكشطيب  –محٛؾ  -ٖٛ أبٛ قُذ َهٞ بٔ أبٞ طايب 

املكشٟ ايٓشٟٛ ايًػٟٛ ايؿكٝ٘ األدٜب املتؿٓٔ، اإلَاّ ايعال١َ املؿظش ؿاسب ايتـاْٝـ إَاّ ايكشإٓ يف 

(4) ٚخامت١ أ١ُ٥ ايكشإٓ باألْذيع ٚقت٘،
. 

 (5) ٚيزيو ئ أتعشض يرتمجت٘  َٚٔ أسب ؾًريدع يًُـادس املشتب١ صًَٓٝا يف اهلاَؽ

                                         

يسنهٛض أمحاس سػأ حطسال     عٔ َهٞ بٔ أبٞ تلي  ٚقرػ  ليكط ٕ، يألغهلش ل -زنهٛضلٙ  -( لْعط: ليطغلي١ ليو١ًُٝ لهٚىل4)
 ّ.1997، 1تبع زلض عُلض   عُلٕ، ط

 لْعط قطمجه٘ سػ  ليهػًػٌ ليهلضخيٞ   لملكلزض ٚلملطلاع ليهلي١ٝ:   (5)
   .351ٙ( 488يًحُٝسٟ )لملكهبؼ اص٠ٚ  -1
 .945/ 2 ٖا(542وًٞ بٔ بػلّ ليؿٓرتٜين ليصخ ٠   ذللغٔ أٌٖ لجلعٜط٠ )ي -2
 .737/  4ٙ(544ػليو )يًكلنٞ عٝل  قطقٝ  لملسلضى ٚقكطٜ  لمل -3
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 .، ..157/ 1ٖا(575بهط ذلُس بٔ خ  بٔ عُط حٗطغ١ لبٔ خ  لهؾبًٝٞ )هبٞ  -4
 .347 ٙ(577  تبكل  لهزبل٤ )يألْبلضٟ  يبل٤ْع١ٖ له -5
   .633 – 631/  2 ٙ(،578  قلضٜذ أ١ُ٥ لهْسيؼ البٔ بؿهٛلٍ) ليك١ً -6
   .469 ٙ(،599أٌٖ لهْسيؼ )يًهيب   قلضٜذ ضالٍ  بغ١ٝ لملًهُؼ -7
 .171 – 167/  19 ٙ(626)يٝلقٛ  َوجِ لهزبل٤-8
 ،4/58ٙ( 629إنُلٍ لإلنُلٍ )البٔ ْكط١  -9
   .319 – 313/  3 ٙ(646ع٢ً أْبلٙ ليٓحل٠ )يًكرطٞ  إْبلٙ ليطٚل٠ -10
   .277 – 274/  5 ٙ(681البٔ خًهلٕ )لهعٝلٕ ٚحٝل   -11
   .213/  3 ٙ(١696 أٌٖ ليك ٚلٕ )يًسبلغ   َوطح ميلَٕولمل لإل-12
 .497/ 2ٙ( 703ليصٌٜ ٚليهه١ًُ )يًُطلنؿٞ  -13
 .55ٙ(، 743إؾلض٠ ليهوٝني   قطلاِ ليٓحل٠ ٚليًغٜٛني )يًُٝلْٞ  -14
 .187/  3 ٙ(748  خرب َٔ غرب )يًصٖيب  ليورب-15
   .258/  1ٙ( 748)يًصٖيب  زٍٚ لإلغالّ-16
 .317 – 316/  1ٙ( 748ًصٖيب )ي َوطح١ ليكطل٤ ليهبلض-17
 .127 ٙ(748لملوني   تبكل  لحملسثني )يًصٖيب -18
   .17/591 ٙ(748غ  أعالّ ليٓبال٤ )يًصٖيب -19
 .378ٙ( 748زٍٚ لإلغالّ )يًصٖيب -20
 .569/ 9 ٙ(748قلضٜذ لإلغالّ )يًصٖيب -21
 .3/16 ٖا(749بٔ حي٢ٝ بٔ حهٌ لهلل ليوُطٟ، ؾٗلب ليسٜٔ  )همحسَػليو لهبكلض   -22
   .254 – 251ٙ( 749َههّٛ  أخبلض ليٓحٜٛني ٚليًغٜٛني )البٔ قًدٝل -23
 .1/183ٙ(749ُس بٔ البط بٔ ليٛلزٟ  ؾٞ لهْسيػٞ حمل)بطْلَج ليٛلزٟ  ؾٞ  -24
   .217/  12 ٙ(764)يًههيب  عٕٝٛ ليهٛلضٜذ-25
 .68/  26ر ٙ( 764)يًكرسٟ ليٛل  بليٛحٝل  -26
 .58، 57/  3 ٙ( 768لحوٞ )يًٝ َط ٠ لجلٓلٕ -27
 .353/ 3ٙ(  776لإلسلت١   أخبلض غطْلت١ )يًػلٕ ليسٜٔ بٔ لخلطٝ   -28
 .96ٙ(  792قلضٜذ قهل٠ لهْسيؼ )هبٞ لحلػٔ لملليكٞ  -29
   .343، 342/  2 ٙ(799  َوطح١ عًُل٤ أعٝلٕ لملصٖ  )البٔ حطسٕٛ ليٝوُطٟ  ليسٜبلج لملصٖ  -30
 .242 ٖا(810يكػٓطٝين بٔ قٓرص لليٛحٝل  )ال -31
 .297ٙ(  817ليبًغ١   قطلاِ أ١ُ٥ ليٓحٛ ٚليًغ١ )يًك ٚظ  بلزٟ  -32
   .310، 309/  2 ٙ( 833  تبكل  ليكطل٤ )البٔ لجلعضٟ  غل١ٜ ليٓٗل١ٜ -33
 .258، 257 ٙ( 851 قلنٞ ؾٗب١ ليؿلحو١ٝ )البٔ تبكل  -34
 .3/22 ٙ( 852قبك  لملٓهب٘ بهحطٜط لملؿهب٘ )البٔ سجط  -35
 .4/249 ٙ( 852يػلٕ لملٝعلٕ )البٔ سجط  -36
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 المطلب الثاني: تراثه:

يكذ عاؾ َهٞ مٛا َٔ اثٓني ٚمثاْني عاَا، ناْت ساؾ١ً بأٚد٘ ايتأيٝـ ايعًُٞ، ٚاَتذ املهإ ب٘ 

تْٛع ٚؿٛال إىل األْذيع يف أقـ٢ ايػشب، ٚتشى يٓا  َٔ اؿذاص يف أقـ٢ ايؼشم إىل َـش إىل

َهتب١ كخ١ُ ساؾ١ً بايهتب ايك١ُٝ يف ػت٢ ؾشٚع ايجكاؾ١ اإلطال١َٝ، ٚإٕ غًب ع٢ً أنجشٖا 

ايتؿظري ٚعًّٛ ايكشإٓ ٚعًّٛ ايًػ١ اييت عهـ عًٝٗا يتهٕٛ ٚط١ًٝ إىل ؾِٗ ايكشإٓ ٚتؿظريٙ، ٚاَتاصت 

 ؤيؿات٘ املطبٛع١ ٚاملخطٛط١:مبٖٚزٙ قا١ُ٥ ٔ دا٤ بعذٙ، نتب٘ بايعُل املعشيف ٚأؿبشت َشادع مل

 لمطبوعة: وهي في علوم القرآن القراءات والتفسير:الكتب ا

 ّ. 1979اإلبا١ْ عٔ َعاْٞ ايكشا٤ات. ؼكٝل د. قٝٞ ايذٜٔ سَلإ ط١ٓ  - 1

 ّ. 1978اختـاس ايٛقـ ع٢ً "نال ٚب٢ً ْٚعِ". ؼكٝل ايذنتٛس أمحذ ؾشسات ط١ٓ  - 2

ٜلا  يٓاطخ ايكشإٓ َٚٓظٛخ٘ َٚعشؾ١ أؿٛي٘ ٚاختالف ايٓاغ ؾٝ٘. ؼكٝل د. أمحذ سظٔ اإل - 3

 ّ. 974ؾشسات ط١ٓ 

 ّ. 1985ايتبـش٠ يف ايكشا٤ات. ؼكٝل د. قٝٞ ايذٜٔ سَلإ ط١ٓ  - 4

                                                                                                        
 .388،408 ٙ( 852)البٔ سجط  لملوجِ لملرٗطؽ-37
 .114ٖا(862ُس بٔ عبس ليٛلسس لجمللضٟ لهْسيػٞ بطْلَج لجمللضٟ )حمل -38
 .14/  5 ٙ( 874  ًَٛى َكط ٚليكلٖط٠ )البٔ قغطٟ بطزٟ  ليٓجّٛ ليعلٖط٠ -39
 .6/111،293ٙ( 902يهه  ليػه١ )يًػدلٟٚ ليثكل  ممٔ مل ٜكع   ل -40
 .298/ 2ٙ( 911ليٛعل٠   تبكل  ليًغٜٛني ٚليٓحل٠ )يًػٝٛتٞ بغ١ٝ   -41
 .2/331ٙ(  945تبكل  لملرػطٜٔ )يًسلٚزٟ  -42
   .419/  1ٙ(  968)يطلف نربٟ ظلز٠  َرهلح ليػولز٠ -43
 .114ٙ( 11تبكل  لملرػطٜٔ )يألزْٟٛ َٔ عًُل٤ ليكطٕ  -44
   .174، 121، 33/  1ٙ(  1067ليعٕٓٛ )حللاٞ خًٝر١  نؿ  -45
 .261، 260/  3 ٙ( 1089ؾصضل  ليصٖ  )البٔ ليوُلز لحلٓبًٞ   – 46
 .4/123ٙ(  1167زٜٛلٕ لإلغالّ )هبٞ لملوليٞ ذلُس بٔ عبس ليطمحٔ  -47
 .158ٖا(1218كلحل بٔ ذلُس لملوطٚف بليُرَّلْٞ لملليهٞ )لملهٛح٢: )يقط  ليثُط  -48
 .283ٙ( 1307ليكٓٛاٞ  قسٜل خلٕ )حملُس أجبس ليوًّٛ -49
 .2/551ٙ(  1382حٗطؽ ليرٗلضؽ )يًههلْٞ   -50
 .7/182ٙ(  1396لهعالّ )يًعضنًٞ – 51
   .85/  1ٙ(  1399)يًبغسلزٟ  إٜهلح لملهٕٓٛ  -52
 .  11/124ٙ(  1399ٖس١ٜ ليولضحني )يًبغسلزٟ  -53
   .471، 470/  2ٖس١ٜ ليولضحني  ٙ( 1408َوجِ لملؤيرني )يطنل نحلي١  -54
 .2/406ٙ(  1422َوجِ سرلظ ليكط ٕ )حملُس غلمل ذلٝػٔ  -55
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 ّ. 1985سَلإ ط١ٓ  تؿظري املؼهٌ َٔ غشٜب ايكشإٓ ايععِٝ. ؼكٝل د. قٝٞ ايذٜٔ - 5

 .٢1984" ٚ "آَٔ" ٚ "آدّ". ؼكٝل د. أمحذ سظٔ ؾشسات ط١ٓ متهني املذ يف "أت - 6

 ّ. 1973ايشعا١ٜ يتذٜٛذ ايكشا٠٤ ٚؼكٝل يؿغ ايتال٠ٚ. ؼكٝل د. أمحذ ؾشسات ط١ٓ  - 7

ػش  "نال ٚب٢ً ْٚعِ" ٚايٛقـ ع٢ً نٌ ٚاسذ٠ َٓٗٔ يف نتاب اهلل عض ٚدٌ. ؼكٝل د. أمحذ  - 8

 ّ 1976سظٔ ؾشسات ط١ٓ 

 ّ. 1981يكشا٤ات ايظبع ٚعًًٗا ٚسذذٗا. ؼكٝل د. قٝٞ ايذٜٔ سَلإ ط١ٓ ايهؼـ عٔ ٚدٛٙ ا- 9

 .1973َؼهٌ إعشاب ايكشإٓ. ؼكٝل د. سامت ؿاحل ايلأَ ط١ٓ  - 10

 ّ. 1978ل د. أمحذ سظٔ ؾشسات ط١ٓ ايٛقـ ع٢ً "نال ٚب٢ً، ْٚعِ". ؼكٝ - 11

ٌُ جملُٛع١ َٔ طالب ايذساطات يف داَع١ ايؼاسق١ ٖٚٛ ع 2009اهلذا١ٜ إىل بًٛؽ ايٓٗا١ٜ، طبع -12

 (6) ايعًٝا بإػشاف ايذنتٛس ايؼاٖذ ايبٛػٝخٞ

 :انًطهة انثانث: انقراءاخ انسثعح

 أواُل: أهمية علم القراءات، وضبطه، وأول من ألف فيه:

، َٚٓ٘ اهلل اـايذنتاب  ٜكشأ; إر ب٘ طٓاّ عًّٛ ايكشإٓرس٠ٚ ٖٛ عًِ ايكشا٤ات ايكشآ١ْٝ  ال ػو بإٔ

 أعُاسِٖ يف خذَت٘.أَتٓا اإلطال١َٝ  ُقشَّا٤ُ أْؿلمٛا ٚبالغ١ ٚؿشؾا. ٚقذ  عًّٛ ايًػ١ ايعشب١ٝ أؾاْني تؿٛ 

ايكشا٤ات املؼٗٛس٠ ايّٝٛ عٔ ايظبع١ ٚايعؼش٠ ٚايجالث١ عؼش٠ بايٓظب١ إىل َا نإ َؼٗٛسا يف األعـاس 

ٝكني، ٚريو إٔ األٍٚ، قٌ َٔ نجش ْٚضس َٔ عش، ؾإٕ َٔ ي٘ اطالع ع٢ً ريو ٜعشف عًُ٘ ايعًِ اي

ايكشا٤ ايزٜٔ أخزٚا عٔ أٚي٦و األ١ُ٥ املتكذَني َٔ ايظبع١ ٚغريِٖ ناْٛا أمما ال ؼـ٢، ٚطٛا٥ـ ال 

تظتكـ٢، ٚايزٜٔ أخزٚا عِٓٗ أٜلا أنجش ًِٖٚ دشا، ؾًُا ناْت املا١٥ ايجايج١ ٚاتظع اـشم ٚقٌ 

األ١ُ٥ يلبط َا سٚاٙ ايلبط ٚنإ عًِ ايهتاب ٚايظ١ٓ أٚؾش َا نإ َٔ ريو ايعـش تـذ٣ بعض 

يكشا٤ات يف نتاب أبٛ عبٝذ ايكاطِ بٔ طالّ، ٚدعًِٗ ؾُٝا  َٔ ايكشا٤ات ؾهإ أٍٚ إَاّ َعترب مجع

أسظب مخظ١ ٚعؼشٜٔ قاس٥ا َع ٖؤال٤ ايظبع١، ٚتٛيف ط١ٓ أسبع ٚعؼشٜٔ َٚا٥تني، ٚنإ بعذٙ أمحذ 

١ َٔ نٌ َـش ٚاسذ، بٔ دبري بٔ قُذ ايهٛيف ْضٌٜ أْطان١ٝ مجع نتابا يف قشا٤ات اـُظ

ٚتٛيف ط١ٓ مثإ ٚمخظني َٚا٥تني، ٚنإ بعذٙ ايكاكٞ إمساعٌٝ بٔ إطشام املايهٞ ؿاسب قايٕٛ 

أيـ نتابا يف ايكشا٤ات مجع ؾٝ٘ قشا٠٤ عؼشٜٔ إَاَا، َِٓٗ ٖؤال٤ ايظبع١ تٛيف ط١ٓ اثٓتني ٚمثاْني 

                                         
 ،318 - 315/ 3، إْبلٙ ليطٚل٠ 523/ 1ليك١ً .، 25-1/18(لهلسل١ٜ إىل بًٛغ ليٓٗل١ٜ، ملهٞ 6)

 ،276/ 5ٕ: ، ٚحٝل  لهعٝل169/ 19، َوجِ لهزبل٤ 310/ 2، تبكل  ليكطل٤ 738/ 4قطقٝ  لملسلضى 
 .471/ 2، ٖس١ٜ ليولضحني 404، 174/ 1، نؿ  ليعٕٓٛ 41لبٔ خ  م  حٗطغ١، 255ْع١ٖ لهيبل٤ م 

 .225-197َٚهٞ ٚقرػ  ليكط ٕ، همحس سػٔ حطسل ، م
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ا ساؾال مساٙ اؾاَع ؾٝ٘ َٚا٥تني، ٚنإ بعذٙ اإلَاّ أبٛ دعؿش قُذ بٔ دشٜش ايطربٟ مجع نتاب

ْٝـ ٚعؼشٕٚ قشا٠٤، تٛيف ط١ٓ عؼش ٚثالمثا١٥، ٚنإ بعٝذٙ أبٛ بهش قُذ بٔ أمحذ بٔ عُش 

ايذادْٛٞ مجع نتابا يف ايكشا٤ات ٚأدخٌ َعِٗ أبا دعؿش أسذ ايعؼش٠، ٚتٛيف ط١ٓ أسبع ٚعؼشٜٔ 

ٍ َٔ اقتـش ع٢ً قشا٤ات ٚثالمثا١٥، ٚنإ يف أثشٙ أبٛ بهش أمحذ بٔ َٛط٢ بٔ ايعباغ بٔ فاٖذ أٚ

ٖؤال٤ ايظبع١ ؾكط. ٚس٣ٚ ؾٝ٘ عٔ ٖزا ايذادْٛٞ ٚعٔ ابٔ دشٜش أٜلا، ٚتٛيف ط١ٓ أسبع ٚعؼشٜٔ 

ٚثالمثا١٥. ٚقاّ ايٓاغ يف صَاْ٘ ٚبعذٙ ؾأيؿٛا يف ايكشا٤ات أْٛاع ايتٛايٝـ، نأبٞ بهش أمحذ بٔ ْـش 

 بٔ َٗشإ َؤيـ نتاب ايؼاٌَ ايؼزا٥ٞ، تٛيف ط١ٓ طبعني ٚثالمثا١٥، ٚأبٞ بهش أمحذ بٔ اؿظني

ٚايػا١ٜ ٚغري ريو يف قشا٤ات ايعؼش٠، ٚتٛيف ط١ٓ إسذ٣ ٚمثاْني ٚثالمثا١٥، ٚاإلَاّ األطتار أبٞ ايؿلٌ 

 قُذ بٔ دعؿش اـضاعٞ َؤيـ املٓت٢ٗ مجع ؾٝ٘ َا مل هُع٘ َٔ قبً٘، ٚتٛيف ط١ٓ مثإ ٚأسبعُا١٥.

 السبعة: ثانيًا: األحرف السبعة ليست هي قراءات القراء 

إٔ ايكشإٓ  -ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ  -ال ْضاع بني ايعًُا٤ املعتربٜٔ إٔ األسشف ايظبع١ اييت رنش ايٓيب 

  َا ايكشا٤ ايظبع١ ٚسٚاتِٗ ؾِٗ:ٚأيٝظت قشا٤ات ايكشا٤ ايظبع١ املؼٗٛس٠:  (7) أْضٍ عًٝٗا
 ٖـ 167 قاسئ املذ١ٜٓ املٓٛس٠: أبٛ سِٜٚ ْاؾع بٔ عبذ ايشمحٔ ايًٝجٞ املتٛؾ٢ ط١ٓ

 ٖـ 120ٚقاسئ َه١ املهش١َ: أبٛ َعبذ عبذ اهلل بٔ نجري ايذاسٟ املتٛؾ٢ 

   ٖـ 155ٚقاسئ ايبـش٠: أبٛ عُشٚ بٔ ايعال٤ بٔ عُاس املاصْٞ املتٛؾ٢ ط١ٓ 

 ٖـ118ٚقاسئ ايؼاّ: أبٛ عُش عبذ اهلل بٔ عاَش بٔ ٜضٜذ بٔ سبٝع١ ايٝشـيب املتٛؾ٢ ط١ٓ 

 ٚقشا٤ ايهٛؾ١ ايجالث١:

 ٖـ 128عاؿِ بٔ أبٞ ايٓذٛد األطذٟ املتٛؾ٢ ط١ٓ أبٛ بهش 

                                         

عٔ أبٞ بٔ نو  إٔ ليٓيب ق٢ً لهلل عًٝ٘ ٚغًِ نلٕ عٓس أنل٠ بين غرلض قلٍ" حأقلٙ اربٜاٌ عًٝا٘ ليػاالّ حكالٍ إٕ لهلل ٜاأَطى إٔ       (7)
طأ أَهو ليكط ٕ ع٢ً سطف حكلٍ أغأٍ لهلل َولحلق٘ َٚغرطقا٘ ٚإٕ أَاال ال قطٝال شياو ثاِ أقالٙ ليثلْٝا١ حكالٍ إٕ لهلل ٜاأَطى إٔ قكاطأ           قك

أَهو ليكط ٕ ع٢ً سطحني حكلٍ أغأٍ لهلل َولحلق٘ َٚغرطق٘ ٚإٕ أَال ال قطٝل شيو ثِ ال٤ٙ ليثليثا١ حكالٍ إٕ لهلل ٜاأَطى إٔ قكاطأ أَهاو      
أسطف حكلٍ أغأٍ لهلل َولحلق٘ َٚغرطق٘ ٚإٕ أَال ال قطٝل شيو ثِ ال٤ٙ ليطلبوا١ حكالٍ إٕ لهلل ٜاأَطى إٔ قكاطأ أَهاو       ليكط ٕ ع٢ً ثالث١

ٔ  ذلُاس . ليؿاٝدني  ؾطط ع٢ً قحٝح إغٓلزٙ " أخطا٘: عًٝ٘ حكس أقلبٛل" قطأٚلليكط ٕ ع٢ً غبو١ أسطف حأميل سطف  ٛ : اوراط  با  ٖا
ٔ  ٖٛا : ٚؾاوب١  بُغِٓسض، لملوطٚف ليبكطٟ لهُلَصيٞ ٞ  لحلجالج  لبا ِ  ليَوهها ِ  ليٛلغاطٞ،  َاٛالٖ ٛ : ٚلحلها ٔ  ٖا ٟ  عهٝبا١  لبا  ليهاٛ ،  ليِهِٓاس
ٔ  لملهاٞ،  َٛالِٖ لملدعَٚٞ ارب لبٔ ٖٛ: ٚدللٖس ٞ  ٚلبا ٛ : يًٝا٢  أبا ٔ  عباس  ٖا ٟ  لياطمح ٞ  لهْكالض ِ  لملاسْ ِ  ٚأخطاا٘  .ليهاٛ   ثا  َػاً
(821.) 
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 ٖـ 156ٚأبٛ عُاس٠ محض٠ بٔ سبٝب ايضٜات ايهٛيف املتٛؾ٢ ط١ٓ 

 ٖـ 189ٚأبٛ اؿظٔ عًٞ بٔ محض٠ ايٓشٟٛ ايهظا٥ٞ املتٛؾ٢ ط١ٓ 

، ؾإٕ عجُإ سكٞ اهلل عٓ٘ عًٝ٘ ايٓاغ بٔ عؿإ كشا٤ات َٔ اؿشف ايزٟ مجع عًٝ٘ عجُإايٖزٙ ٚ

٢ً سشف ٚاسذ ٚقشا٠٤ ٚاسذ٠ ع٢ً َـشـ ٚاسذ، ٖزا املـشـ ايٛاسذ ايزٟ مجع عًٝ٘ مجع ايٓاغ ع

عجُإ ايٓاغ اػتٌُ ع٢ً يظإ قشٜؽ، َٚا ػاب٘ سمس٘ َٔ طا٥ش األسشف، مبع٢ٓ: إٔ ٖزا املـشـ 

املٛدٛد بني أٜذٜٓا اآلٕ ال ٜؼتٌُ ع٢ً نٌ األسشف ايظبع١ ; إمنا ٜؼتٌُ ع٢ً اؿشف ايزٟ ْضٍ ع٢ً 

شٜؽ َٚا ٚاؾل سمس٘ َٔ طا٥ش األسشف، ٚنٌ ايكشا٤ات ايظبع أٚ ايعؼش تشدع إىل ٖزا ٚؾل يظإ ق

يٝهٕٛ ريو َٛاؾكًا يعذد   أٍٚ َٔ مجع ريو ابٔ فاٖذ، ٚاؿشف ايزٟ مجع عًٝ٘ عجُإ ايٓاغ

اؿشٚف اييت أْضٍ عًٝٗا ايكشإ، ال العتكادٙ ٚاعتكاد غريٙ َٔ ايعًُا٤ إٔ ايكشا٤ات ايظبع ٖٞ اؿشٚف 

بع١ أٚ إٔ ٖؤال٤ ايظبع١ املعٝٓني ِٖ ايزٜٔ ال هٛص إٔ ٜكشأ بػري قشا٤تِٗ، ٚهلزا قاٍ بعض َٔ قاٍ ايظ

َٔ أ١ُ٥ ايكشا٤ يٛال إٔ ابٔ فاٖذ طبكين إىل محض٠ ؾعًت َهاْ٘ ٜعكٛب اؿلشَٞ إَاّ داَع 

ّ املتبعٕٛ َٔ ايبـش٠ ٚإَاّ قشا٤ ايبـش٠ يف صَاْ٘ ٚيف سأغ املا٥تني، ٚيزيو مل ٜتٓاصع عًُا٤ اإلطال

ت املع١ٓٝ يف مجٝع أَـاس املظًُني بٌ َٔ ثبتت عٓذٙ ا٤ايف أْ٘ ال ٜتعني إٔ ٜكشأ بٗزٙ ايكش أل١ُ٥ايظًـ ٚا

قشا٠٤ األعُؽ ػٝخ محض٠ أٚ قشا٠٤ ٜعكٛب اؿلشَٞ ٚمُٖٛا نُا ثبتت عٓذٙ قشا٠٤ محض٠ 

مجاع ٚاـالف، بٌ أنجش ايعًُا٤ ٚايهظا٥ٞ ؾً٘ إٔ ٜكشأ بٗا بال ْضاع بني ايعًُا٤ املعتربٜٔ َٔ أٌٖ اإل

األ١ُ٥ ايزٜٔ أدسنٛا قشا٠٤ محض٠ نظؿٝإ بٔ ع١ٝٓٝ ٚأمحذ بٔ سٓبٌ ٚبؼش بٔ اؿاسخ ٚغريِٖ 

ىتاسٕٚ قشا٠٤ أبٞ دعؿش بٔ ايكعكاع، ٚػٝب١ بٔ ْـا  املذْٝني، ٚقشا٠٤ ايبـشٜني نؼٝٛخ ٜعكٛب 

َٔ ايهالّ َا ٖٛ َعشٚف عٓذ ايعًُا٤، ٚغريِٖ ع٢ً قشا٠٤ محض٠ ٚايهظا٥ٞ، ٚيًعًُا٤ األ١ُ٥ يف ريو 

ثبتت عٓذِٖ قشا٤ات ايعؼش ٚاألسذ عؼش نجبٛت ٖزٙ ايظبع١  ٚهلزا نإ أ١ُ٥ أٌٖ ايعشام ايزٜٔ

 .هُعٕٛ يف ريو ايهتب ٜٚكشأْٚ٘ يف ايـال٠ ٚخاسز ايـال٠ ٚريو َتؿل عًٝ٘ بني ايعًُا٤ 

 ثالثا: سبب اختالفهم في القراءات السبع:

ٚدٗت إيٝٗا املـاسـ  ٕ اؾٗات اييتأب٢ ٖؼاّ أ٤ات ايظبع ٚغريٖا نُا قاٍ ابٔ ٚطبب اختالف ايكشا

ٌٖ تًو اؾ١ٗ ٚناْت املـاسـ خاي١ٝ َٔ ايٓكط ٚايؼهٌ قاٍ أنإ بٗا َٔ ايـشاب١ َٔ محٌ عٓ٘ 

ٌٖ نٌ ْاس١ٝ ع٢ً َا ناْٛا تًكٛٙ مساعا عٔ ايـشاب١ بؼشط َٛاؾك١ اـط ٚتشنٛا َا أؾجبت 

ٚاؾك٘ عًٝ٘ ايـشاب١ ملا سأٚا يف ريو َٔ االستٝاط يًكشإٓ ؾُٔ  َٟش عجُإ ايزأل ىايـ اـط اَتجااًل

   (8) َـاس َع نِْٛٗ َتُظهني عشف ٚاسذ َٔ ايظبع١ثِ ْؼأ االختالف بني قشا٠٤ األ

                                         

لملطبوا١ ليهجلضٜا١ ليهارب٣ قكاٜٛط      ،عًٞ ذلُس ليهابل  ل َٚل بوسٖل، البٔ لجلعضٟ، حتكٝ 33م  ليٓؿط   ليكطل٤ل  ليوؿط (8)
 .زلض ليههلب ليو١ًُٝ
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  :فوائد اختالف القراءاترابعًا: 

ايذٜٔ ٚيف اؿالٍ ؿٍٛ أسهاّ ايؼشع١ٝ ٚسشف ايظبع١ ال ٜؤد٣ إىل ايتٓاقض يف األْضٍٚ ايكشإٓ باأل

منا ٖٛ اختالف أيؿاظ ٚتال٠ٚ ؾكط ٚتؤخز إسشف َش ٚاي٢ٗٓ، ؾاالختالف ايٛاقع بني ٖزٙ األٚاؿشاّ ٚاأل

 :َٓ٘ مج١ً ؾٛا٥ذ َٓٗا

ٕ ٖزٙ إخت َٔ أّ " ؾأخ أٚ أب٢ ٚقاق ٚغريٙ " ٚي٘ أبٝإ سهِ فُع عًٝ٘ نكشا٠٤ طعذ بٔ  -1

 ّ " َٚٓٗا " تشدٝض سهِ اختًـ ؾٝ٘ نكشا٠٤:يألخ٠ٛ ٖٓا األباألخ٠ٛ ٕ املشاد أايكشا٠٤ تبني 

ميإ نُا رٖب إيٝ٘ ايؼاؾعٞ " أٚ ؼشٜش سقب١ َؤ١َٓ يف نؿاس٠ ايُٝني " ؾؿٝٗا تشدٝض الػرتاط اإل

  .ٚغريٙ ٚمل ٜؼرتط٘ أبٛ سٓٝؿ١

بايتخؿٝـ ٚايتؼذٜذ ؾٝٓبػٞ  "ٗشّٕٜط"ٚ"ٜطٗشٕ "كتًؿني نكشا٠٤  اؾُع بني سهُني َٚٓٗا-2 

 ٕ اؿا٥ض ال ٜكشبٗا صٚدٗا ست٢ تطٗش باْكطاع سٝلٗا ٚتطٗش باالغتظاٍ.أٖٚٛ  اؾُع بُٝٓٗا

ٕ قشا٠٤ ؾاطعٛا إايعاٖش خالؾ٘ نكشا٠٤ " ؾاَلٛا إىل رنش اهلل " ؾ ٜٞلا  سهِ ٜكتلإَٚٓٗا  -3

 .خش٣ َٛكش١ يزيوايظشٜع ٚيٝع نزيو ؾهاْت ايكشا٠٤ األ ٞظاٖشٖا املؼ ٜكتلٞ

 .ف نكشا٠٤ " نايـٛف املٓؿٛؾ "َا يعً٘ ال ٜعش َٚٓٗا تؿظري  -4

َٚٓٗا َا ٖٛ سذ١ يرتدٝض قٍٛ بعض ايعًُا٤ نكشا٠٤ " أٚ ملظتِ ايٓظا٤ " إر ايًُع ٜطًل ع٢ً   -5

 .اؾع ٚاملع

ٌٖ ايضٜؼ نكشا٠٤ " ًَٚها نبريا " بهظش ايالّ  ٚسدت ٌٖ اؿل ٚدؾع ألَٚٓٗا َا ٖٛ سذ١ أل -6

 .(9) خش٠ؤ١ٜ اهلل ٣ يف ايذاس اآلععِ ايذيٌٝ ع٢ً سأعٔ ابٔ نجري ٚغريٙ ٢ٖٚ َٔ 

 القراءات السبع: خامسًا: أشهر الكتب في

ـ " نتاب ايظبع١ يف ايكشا٤ات " يًؼٝخ أبٞ بهش أمحذ بٔ َٛط٢ بٔ ايعباغ بٔ فاٖذ ايتُُٝٞ  1

بتشكٝل ايذنتٛس ػٛقٞ كٝـ يف داس املعاسف يف  عتعاىل. طبٖـ( سمح٘ اهلل 324)ط١ٓ  ٢ايبػذادٟ املتٛؾ

 بع١ ايجا١ْٝ دٕٚ تاسٜخ.َـش. ايط

ٖـ( سمح٘ اهلل 370ط١ٓ ) ٢ـ " اؿذ١ يف ايكشا٤ات ايظبع " يًؼٝخ اؿظني بٔ أمحذ بٔ خايٜٛ٘ املتٛؾ 2

ٖـ( بتشكٝل ايذنتٛس عبذ ايعاٍ طامل 1397داس ايؼشٚم يف بريٚت ايطبع١ ايجا١ْٝ ط١ٓ ) ٘تعاىل. ْؼشت

 َهشّ.

                                                                                                        

 .92: م ُس تلٖط ليهطزٟحملقلضٜذ ليكط ٕ ليهطِٜ ( 9)
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ٖـ( 377ط١ٓ ) ٢اؿظٔ بٔ عبذ ايػؿاس ايؿاسطٞ املتٛؾـ " اؿذ١ يًكشا٠٤ ايظبع١ " يًؼٝخ أبٞ عًٞ  3

ٖـ( يف فًذٜٔ بتشكٝل 1404داس املإَٔٛ يًرتاخ يف دَؼل ايطبع١ األٚىل ط١ٓ ) ٘تعاىل. طبعتسمح٘ اهلل 

 ايؼٝخني بذس ايذٜٔ قٗٛدٞ ٚبؼري دشهاتٞ.

١ " يًؼٝخ املكشئ يف نتاب اهلل عض ٚدٌ يف َزٖب ايكشا٤ ايظبع َٞا ٜأتـ " االطتهُاٍ يبٝإ مجٝع  4

يف َطابع  عتعاىل. طبٖـ( سمح٘ اهلل 389ط١ٓ ) ٢أبٞ ايطٝب عبذ املٓعِ بٔ عبٝذ اهلل بٔ غًبٕٛ املتٛؾ

ٖـ( ؼكٝل ٚدساط١ ايذنتٛس عبذ ايؿتا  1412ايضٖشا٤ يإلعالّ ايعشبٞ يف ايكاٖش٠. ايطبع١ األٚىل ط١ٓ )

 عريٟ إبشاِٖٝ.

ط١ٓ  ٢َاّ املكشئ أبٞ قُذ َهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ املتٛؾـ " ايتبـش٠ يف ايكشا٤ات ايظبع " يإل 5

ٖـ( بتشكٝل ايؼٝخ 1402ايذاس ايظًؿ١ٝ يف اهلٓذ ايطبع١ ايجا١ْٝ ط١ٓ ) ٘تعاىل. ْؼشتٖـ( سمح٘ اهلل 437)

ايهٜٛت، َٓؼٛسات َعٗذ ّ  1985، 1تشكٝل قٞ ايذٜٔ سَلإ، ططبع بقُذ غٛخ ايٓذٟٚ. ٚ

 .ٚاسذ( )دض٤ٓع١ُ ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ ٚيجكاؾ١ ٚايعًّٛ املخطٛطات ايعشب١ٝ ايتابع يًُ

أبٞ قُذ َهٞ بٔ أبٞ  املكشئـ " ايهؼـ عٔ ٚدٛٙ ايكشا٤ات ايظبع ٚعًًٗا ٚسذذٗا " يإلَاّ  6

ٖـ( سمح٘ اهلل تعاىل، ْؼشٙ فُع ايًػ١ ايعشب١ٝ يف دَؼل ط١ٓ 437ط١ٓ ) ٢طايب ايكٝظٞ املتٛؾ

 ٞ ايذٜٔ سَلإ.ٖـ( يف فًذٜٔ بتشكٝل ايذنتٛس ق1394ٝ)

ٖـ( سمح٘ 444ط١ٓ ) ٢ـ " ايتٝظري يف ايكشا٤ات ايظبع " يإلَاّ أبٞ عُشٚ عجُإ بٔ طعٝذ ايذاْٞ املتٛؾ 7

 ّ(.1930ط١ٓ ) إطتاْبٍٛاهلل تعاىل، عين بتـشٝش٘ املظتؼشم أٚتٛبشتضٍ، طبع يف َطبع١ ايذٚي١ يف 

ؼٝخ أبٞ عًٞ اؿظٔ بٔ خًـ بٔ عبذ ـ تًخٝف ايعباسات بًطٝـ اإلػاسات يف ايكشا٤ات ايظبع " يً 8

 ٖـ( سمح٘ اهلل تعاىل.514ط١ٓ ) ٢اهلل بٔ دي١ُٝ املتٛؾ

يف دَؼل ايطبع١ األٚىل ط١ٓ ايكشإٓ ْؼشت٘ داس ايكب١ً يًجكاؾ١ اإلطال١َٝ يف دذ٠ َٚؤطظ١ عًّٛ 

 ٖـ( بتشكٝل ايؼٝخ طبٝع بٔ محض٠ سانُٞ.1409)

دعؿش أمحذ بٔ عًٞ بٔ أمحذ بٔ خًـ األْـاسٟ املؼٗٛس ـ " اإلقٓاع يف ايكشا٤ات ايظبع " يًؼٝخ أبٞ  9

بتشكٝل ايذنتٛس عبذ اجملٝذ قطاَؽ، ْؼش  عتعاىل. طبٖـ( سمح٘ اهلل 540ط١ٓ ) ٢بابٔ ايبارؾ املتٛؾ

 ٖـ( يف فًذٜٔ.1403داس ايؿهش يف دَؼل ايطبع١ األٚىل ط١ٓ )

تٌُ عًٝٗا نتاب ايتٝظري " ـ " ايذس ايٓجري ٚايعزاب ايُٓري يف ػش  َؼهالت ٚسٌ َكؿالت اػ 10

 ٖـ( سمح٘ اهلل تعاىل.750يًؼٝخ أبٞ قُذ عبذ ايٛاسذ بٔ قُذ بٔ أبٞ ايظذاد املايكٞ املتٛيف ط١ٓ )

ٖـ( بتشكٝل ٚدساط١ ايؼٝخ أمحذ 1411طبعت٘ داس ايؿٕٓٛ يًطباع١ ٚايٓؼش يف دذ٠ يف أسبع١ أدضا٤ ط١ٓ )

 بٔ عبذ اهلل املكشئ.

ٔ ايكشا٤ات ايظبع ٚؼشٜش " يًؼٝخ أبٞ   ؾف عُش بٔ قاطِ بٔ قُذ ـ " املهشس ؾُٝا تٛاتش َ 11

 ٖـ( سمح٘ اهلل تعاىل.900ط١ٓ ) ٢املـشٟ األْـاسٟ املؼٗٛس بايٓؼاس املتٛؾ

 ٖـ(.1354ًيب ٚأٚالدٙ مبـش ط١ٓ )طبع يف َطبع١ َـطؿ٢ ايبابٞ اؿ
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 انًثحث انثاني: كتاب انتثصرج، ويشتًم عهى ثالثح يطانة:

 :أهمية كتاب التبصرة المطلب األول:
َٔ أػٗش  نتب  ٜعذ نتاب " ايتبـش٠ يف ايكشا٤ات ايظبع " ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ ايكريٚاْٞ

ايشٚا١ٜ يف عًِ ايكشا٤ات، ألْ٘ مجع ؾٝ٘ َٔ أؿٍٛ ايكشا٤ات َٚا اختًـ ؾٝ٘ املؼٗٛسٕٚ َٔ ايكشَّا٤ 

ِـّش ايظبع١ يف نتاب ٚاسذ َع عذّ ايتطٌٜٛ ٚاإلتٝإ بتُاّ املع٢ٓ َ ع االختـاس، ٚاهلذف َٔ ريو إٔ ٜب

ايطايب باـالؾات بني ايكشا٤ ايظبع١، ٚإٔ ٜهٕٛ أٜلًا تزنش٠ يًعامل، ٖٚزا ايٓٛع َٔ ايتآيٝـ ْادس 

ألْ٘ وتاز إىل َتبشش بايؿٔ ; نُهٞ بٔ أبٞ طايب خامت١ أ١ُ٥ ايكشإٓ باألْذيع، ٚأسطخ ايٓاغ يف 

 .(10)ًَٛ٘ايعًِ بؿْٓٛ٘، ٚأٚطعِٗ تأيٝؿًا يف ٚدٛٙ ع
قاٍ ؾٝ٘ ؿاسب َظايو األبـاس يف ممايو األَـاس: َهٞ بٔ أبٞ طايب..ايعال١َ املكشٟ، املاػٞ 

سٜٚذًا ٚايظشاب خًؿ٘ هشٟ، مسض ب٘ ع٢ً غً٘ ايضَٔ، ٚأؿاب ب٘ َٔ مل ٜكع قٝظًا بُٝٔ ٚٚدًت 

اٜتٗا َٓٗا مئ ست٢ محًت ػعاسٖا األؿؿش إػعاسًا بأْٗا َٔ سممٗا، ٚأٚدؿت عًٝ٘ قٝع ؼت س

 .(11)اؿُشا٤ كلب١ بذَٗا
 :المطلب الثاني: مقدمات تحقيق الكتاب

إٔ طبع ايهتاب أطذ٣ خذ١َ د١ًًٝ يطالب ٚعًُا٤ ايكشا٤ات مما هعًٓا ْضدٞ ايؼهش  وال ػ

يًُشككني ع٢ً ْؿض ايػباس عٔ ٖزا ايظِّؿش املِٗ، ٚإظٗاسٙ يًٓاغ بعذ إٔ ظٌ خب٦ًٝا ٦َات ايظٓني بني 

 إٔ طبعيت ايهتاب ٚخاؿ١ ايطبع١ اييت ؿذست يف ايهٜٛت قذ اعرتاٖا أسؾـ املهتبات. غري

 ايتـشٝـ ٚايتششٜـ ٚايظكط.

 

 وانكتاب طثع تتحقيقين:

ايذنتٛس املكشئ قُذ غٛخ ايٓذٟٚ ايطبع١ األٚىل عٔ ايذاس ايظًؿ١ٝ يف اهلٓذ ط١ٓ  لبتشكٝ األول:

 ّ.  1982ٖـ املٛاؾل  1402، ٚطبع طبع١ ثا١ْٝ 1979ٖـ املٛاؾل  1399

ّ ٚؿذس كُٔ َٓؼٛسات  1985ٖـ املٛاؾل  1405ايذنتٛس قٞ ايذٜٔ سَلإ ط١ٓ  لبتشكٝ والثاني:

 َعٗذ املخطٛطات ايعشب١ٝ ايتابع يًُٓع١ُ ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ يف ايهٜٛت.

ِٝ ِٔ، َٚٔ خالٍ ايٓعش يف ايتشكٝكني، ٜعٗش بٛكٛ  ايؿاسم ايهبري يف خذ١َ ايهتاب بني احملكَِّك

ؾايطبع١ اهلٓذ١ٜ سغِ أْٗا ؿذست قبٌ طبع١ ايهٜٛت بظت طٓٛات إال أْٗا أدٛد بهجري َٔ ايطبع١ 

اييت ؿذست بعذٖا يف ايهٜٛت ٚاييت ؿذَّسٖا َذٜش َعٗذ املخطٛطات ايعشب١ٝ ايذنتٛس خايذ عبذ 

اتب ايٓؿاخ ايهشِٜ مجع١ ٚرنش أْ٘ مل ٜطًع ع٢ً ايطبع١ اهلٓذ١ٜ إال يف بٝت األطتار ايعال١َ أمحذ س

                                         

 .316/  1 يًصٖيب: ليهبلض:َوطح١ ليكطل٤ ( 10)

   .16/  3 لهَكلض:َػليو لهبكلض   ممليو ( 11)
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َٔ عٝٛب أطًع٘  ٛعٓذَا صاسٙ يف بٝت٘ بذَؼل ٚعٓذَا تـؿشٗا ٚدذٖا عُاًل ال بأغ ب٘، ٚيهٓٗا ال ؽً

ٜكـذ طبع١  _عًٝٗا األطتار ايٓؿاخ، ثِ عكَّب ايذنتٛس خايذ قا٥اًل: ٚايزٟ ْشدٛٙ إٔ تهٕٛ طبعتٓا 

ٕ طبع١ اهلٓذ ْادس٠ ايٛدٛد أنجش إتكاًْا ٚكبطًا، ٚإٔ ايزٟ ػذع٘ ع٢ً ْؼش ايهتاب ٖٛ أ _ايهٜٛت 

 يف بالدْا !، مما هعٌ طبع١ نٗزٙ أنجش ْؿعًا ٚأعِ ؾا٥ذ٠!.

َكاسْتٗا بطبع١ ايهٜٛت  ٔايذنتٛس خايذ، ؾايطبع١ اهلٓذ١ٜ ال ميه ٘ٚايٛاقع ٜؼٗذ بعهع َا قاي

بظبب نجش٠ األخطا٤ اييت ٚقع ؾٝٗا احملكل، ٚطٛف ْكّٛ بظٛم األخطا٤ سظب ٚسٚدٖا اييت ٚسدت يف 

يطبعتني، ٚعٓذَا ٜهٕٛ اـطأ يف ايطبع١ اهلٓذ١ٜ طٛف ْٓف عًٝ٘، ٚإال ؾاألؿٌ إٔ اـطأ يف طبع١ ا

 ايهٜٛت.

 المطلب الثالث: نقد النص المحقق:

بأْين مل أطتٛعب نٌ املالسعات ايٓكذ١ٜ اييت طذًتٗا ع٢ً ايتشكٝكني، ٚيهٔ طذًت َا  وال ػ

طٛف أطٛم املالسعات بؼهٌ َتظًظٌ نُا ٜـًض إلعاد٠ ايٓعش يف ؼكٝل ايهتاب َش٠ أخش٣، ٚ

 ٚسدت يف ايطبعتني:

 املبشح اؿادٟ عؼش: ْعشات ْكذ١ٜ يف ؼكٝل نتاب ايتبـش٠:

 ٚاآلٕ أطٛم بعض املالسعات نُا ٚسدت يف ايطبعتني: 

 . )في العنوان(:5

 ٚسد ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:" ايتبـش٠ يف ايكشا٤ات ". 

بع " ألٕ َهٞ رنش يف َكذَت٘: أْ٘ خشَّز يف ٖزا ايهتاب " ايتبـش٠ يف ايكشا٤ات ايظ والصواب هو:

 .(12)أسبع عؼش٠ سٚا١ٜ عٔ ايظبع١ املؼٗٛسٜٔ
 . )في مقدمة المحقق(:2

 (: ٚيف َـش أبٛ ايطٝب ابٔ عًٝل ٚايكضَّاص ٚابٓ٘ طاٖش.15، غ 8.)ق 3

 .(13)ٚايـٛاب: أبٛ ايطٝب بٔ غًبٕٛ ٚايكضاص ٚطاٖش بٔ عبذ املٓعِ بٔ عبٝذ اهلل بٔ غًبٕٛ

 . )ايٓف احملكل(: 4

 ( سٚا١ٜ أبٞ اؿشّ َهٞ بٔ سٜإ بٔ ػب١ املانظٞ.9، غ 23. )ق 5

 .(14)ٚايـٛاب: سٚا١ٜ أبٞ اؿشّ َهٞ بٔ سٜإ بٔ ػب١ املانظٝين

                                         

 ، َٚهٞ بٔ أبٞ تلي 339/  1 ليعٕٓٛ:، ٚنؿ  28/  1 لهؾبًٝٞ:حٗطغ١ لبٔ خ    :لْعط ليوٓٛلٕ ( 12)

 لهلٓس١ٜ. ٚعٓٛلٕ ليٓػد١، 117م  حطسل :ٚقرػ  ليكط ٕ يألغهلش ليسنهٛض أمحس سػٔ  

 .47/ 1تبكل  ليكطل٤ البٔ لجلعضٟ:( 13)

 .425/  21 ليٓبال٤:، غ  أعالّ 108/  12 لهث :، ليهلٌَ البٔ 176/  7 يٝلقٛ :لهضٜ   ( إضؾلز14)
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 . )َكذ١َ املؤيـ(:6

 ( َٛؾل ايذٜٔ أمحذ بٔ ٜٛطـ بٔ اؿظٔ بٔ ساؾع بٔ طٛاداس ايهٛاػٞ.3، غ 25. )ق 7

 .(15)ذ بٔ ٜٛطـ بٔ اؿظٔ بٔ ساؾع بٔ سظني  ايهٛاػٞٚايـٛاب: َٛؾل ايذٜٔ أمح

َّ ساغبٕٛ يف مجع نتاب يف أؿٍٛ ايكشا1.٠٤، غ 26. )ق 8  ( ٚقذ سغب إي

 ٚايـٛاب: يف أؿٍٛ ايكشا٤ات.

 ( ٚاعتُذت يف أنجشٙ َٔ َا قشأت ب٘ ع٢ً ػٝخٓا أبٞ ايطٝب.5، غ 26. )ق 9

 ص.7، غ 172طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ص.5، غ 26َا قشأت. طايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق ٚايـٛاب: أنجشٙ ع٢ً 

( ؾذُعت يف ٖزا ايهتاب َٔ أؿٍٛ َا ُؾشِّم يف ايهتب، ٚقشَّبت ايبعٝذ ؾُٗ٘ 10، غ 26. )ق 10

ع٢ً ايطايب، ٚاعتُذت ع٢ً سزف ايتطٌٜٛ، ٚاالتٝإ بتُاّ املعاْٞ َع االختـاس يٝهٕٛ تبـش٠ 

 أنجشٙ، أعًُ٘ يٓؿظٞ. يًطايب ٚتزنش٠ يًعامل ست٢ قٜٛت ْٝيت يف نتاب قذ عًكت

ٚايـٛاب: ؾذُعت يف ٖزا ايهتاب َٔ األؿٍٛ َا ُؾشِّم يف ايهتب، ٚقشَّبت ايبعٝذ ؾُٗ٘ ع٢ً 

ايطايب، ٚاعتُذت ع٢ً سزف ايتطٌٜٛ، ٚاالتٝإ بتُاّ املعاْٞ َع االختـاس يٝهٕٛ تبـش٠ يًطايب 

عًكت بأنجشٙ، أعًُ٘ ٚتزنش٠ يًعامل، مسٝت٘ " نتاب ايتبـش٠ ". ٚملا قٜٛت ْٝيت يف نتاب قذ 

 ص.4، غ 173يٓؿظٞ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق، غ

 ( ال أخشز ؾٝ٘ عٔ ػش  َا رنشت٘ يف ايهتاب َٔ االختالف.15، غ 26. )ق 11

 ٚايـٛاب: َا رنشت٘ يف ٖزا ايهتاب َٔ االختالف. 

 ص.11، غ 173طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

فشدًا َٔ اؿذ١، ٚسمبا ٜظشت ( أخًٝت ٖزا ايهتاب َٔ نجش٠ ايعًٌ، ٚدعًت٘ 2 غ، 27. )ق 12

 إىل ايٝظاس.

ٚايـٛاب: ٚأخًٝت ٖزا ايهتاب َٔ نجري ايعًٌ، ٚدعًت٘ فشدًا َٔ اؿذ١، ٚسمبا أػشت إىل ايٝظري. 

 ص.12، غ 173طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 (   ٚيٛال َا ؾشم يف ايهتب مما مٔ داَعٕٛ.5، غ 27. )ق 13

 ص.3، غ 174اَعٛٙ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: ٚيٛال َا ؾشم يف ايهتب مما مٔ د 

ٍِّ ؾٝ٘ ايهالّ يػري نجري ؾا٥ذ٠ ملا مٔ َٛدضٚٙ َٚبٝٓٛٙ.6، غ 27. )14  ( َٚا ُط

ٍِّ ؾٝ٘ ايهالّ يػري نبري ؾا٥ذ٠ مما مٔ َٛدضٚٙ َٚبٝٓٛٙ.   ٚايـٛاب: َٚا ُط

                                                                                                        

 

 / 2 يًصٖيب:، تبكل  ليكطل٤ 18/  5 يًػبهٞ:، تبكل  ليؿلحو١ٝ 1465/  4 لحلرلظ:قصنط٠ ( 15)

 .327/  5 يًصٖيب:، ليورب 151/  1 لجلعضٟ:، تبكل  ليكطل٤ البٔ 547 
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 ص.5، غ 174طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٖزا ايهتاب أْٞ سمبا قذَت املتأخش َٔ اؿشٚف ( ؾٝذب إٔ تعًِ أٜٗا ايٓاظش يف10، غ 27. )ق 15

املختًـ ؾٝٗا يتلٝؿ٘ إىل ْعا٥شٙ، ؾٝهٕٛ ريو أطٌٗ يًشؿغ، ٚأقشب يًُتعًِ، ثِ ال ْعٝذٙ يف َٛكع٘ 

اطتػٓا٤ بزنشٙ َتكذًَا، ٚطأْب٘ ع٢ً أَهٓيت َٓ٘، مما ْكًت٘ َٔ طٛس٠ إىل طٛس٠، أْٞ قذ رنشت٘ 

 ٛدٗ٘، إْ٘ مسٝع قشٜب.يف َٛكع نزا، دعٌ اهلل ريو خايـًا ي

ٚايـٛاب: ؾٝذب إٔ تعًِ أٜٗا ايٓاظش يف ٖزا ايهتاب أْٞ سمبا قذَت املتأخش َٔ اؿشٚف املختًـ 

ؾٝٗا يٓلٝؿ٘ إىل ْعا٥شٙ، ؾٝهٕٛ ريو أطٌٗ يًشؿغ، ٚأقشب يًُتعًِ، ثِ ال ْعٝذٙ يف َٛكع٘ اطتػٓا٤ 

ىل طٛس٠، أْٞ قذ رنشت٘ يف َٛكع ع٢ً َا أَهٓين، مما ْكًت٘ َٔ طٛس٠ إ _بزنشٙ َتكذًَا، ٚطأْب٘

 ص.9، غ 174نزا، دعٌ اهلل ريو يٛدٗ٘ خايـًا، إْ٘ مسٝع قشٜب. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( رنش أمسا٤ ايكشا٤ َٚٔ ٜزنش َٔ ايشٚا٠ عِٓٗ. 1، غ 28.)ق 16

 ص.1، غ 175ٚايـٛاب: رنش أمسا٤ ايكشا٤ َٚٔ ْزنش َٔ ايشٚا٠ عِٓٗ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 (   ٚنإ مبه3.١ ، غ28. )ق 17

 ص.3، غ 175ٚايـٛاب: ٚنإ عطاسًا مبه١. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

( ٚايعشب تظُٞ ايعطاس ايذاسٟ، س٣ٚ عٓ٘ بإطٓادٙ أبٛ عُش قٓبٌ بٔ عبذ ايشمحٔ 4، غ 28. )ق 18

 املخضَٚٞ.

  ٚايـٛاب: ٚايعشب تظُٞ ايعطاس داسًٜا، س٣ٚ عٓ٘ بإطٓاد أبٛ عُش قٓبٌ بٔ عبذ ايشمحٔ املخضَٚٞ.

 ص.3، غ 175طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

: اطِ قٓبٌ قُذ، ٚقٓبٌ يكب، ٚس٣ٚ عٓ٘ أٜلًا بإطٓاد أبٛ ٌص ٚق4ٝ، غ 175. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 19

 اؿظٔ أمحذ بٔ قُذ املعشٚف بايبضٟ. 

( ٚقٌٝ اطِ قٓبٌ قُذ، ٚقٓبٌ يكب، ٚس٣ٚ عٓ٘ بإطٓادٙ أبٛ اؿظٔ أمحذ 5، غ 28ٚايـٛاب: )ق 

 بايبضٟ. بٔ قُذ املعشٚف

 ( َِٚٓٗ أبٛ اؿظٔ ْاؾع بٔ عبذ ايشمحٔ أبٞ ْعِٝ املذْٞ، ٚقٌٝ نٓٝت٘.9، غ 28. )ق 20 

ٚايـٛاب: َِٚٓٗ أبٛ اؿظٔ ْاؾع بٔ عبذ ايشمحٔ بٔ أبٞ ْعِٝ املذْٞ ٜٚش٣ٚ عبذ ايشمحٔ أبٞ ْعِٝ 

 .(16)ص1،غ 177ٚقٌٝ: نٓٝت٘.   طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 
 يف ٜضٜذ اؿًٛاْٞ.( ٖٚٞ سٚا١ٜ أمحذ 4، غ 29. )ق 21

 .(17)ص1، غ 179ٚايـٛاب: ٖٚٞ سٚا١ٜ أمحذ بٔ ٜضٜذ اؿًٛاْٞ طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

                                         

 .264/  4 َلنٛال:، لإلنُلٍ البٔ 532/  7 ليثكل :، 141/  1 لهَكلض:َؿلٖ  عًُل٤ ( 16)

 .311/ 1 لالعهسلٍ:، َٝعلٕ 113/  1 ٓؿط:لي، 149/  1 ( ليغل١ٜ:17)
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( ٚسمبا رنشت بعض ْٛادس سٚا١ٜ قُذ بٔ إطشام املظٝيب عٔ ْاؾع، ٖٚٛ عٓذٟ 6، غ 29. )ق 22

 قشا٠٤ بٌ سٚا١ٜ.

 ص.180ٚايـٛاب: عٔ ْاؾع، ٚيٝع ٖٛ عٓذٟ قشا٠٤ بٌ سٚا١ٜ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( َِٚٓٗ أبٛ بهش عاؿِ بٔ بٗذي١ أبٞ ايٓذٛد.8، غ 29. )ق 23

 ص.29ٚايـٛاب: َِٚٓٗ أبٛ بهش عاؿِ بٔ بٗذي١ بٔ أبٞ ايٓذٛد طايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق 

( أبٛ بهش ػعب١ بٔ عٝاؾ بٔ طامل ايهٛيف األطذٟ َٛىل هلِ، ٚقٌٝ: اطِ أبٞ 9، غ 29. )ق 24

 م.بهش عٓرت٠، ٚقٌٝ: عبذ اهلل، ٚقٌٝ: َطشِّ

 ٚايـٛاب: ٚقٌٝ: اطِ أبٞ بهش عٓرت٠، ٚقٌٝ: عبذ اهلل، ٚقٌٝ: َطشِّف.

 (18)ص3، غ 182طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 
ِٔ املػري٠ 13، غ 29. )ق 25 ُٔ طًُٝإ ب  ( سؿُف ب

ُٔ املػري٠ ُٔ طًُٝإ ب  ٚايـٛاب: سؿُف ب

 ( ٚس٣ٚ أبٛ عُشٚ سؿف بٔ عُش بٔ عبذ ايعضٜض.6، غ 30. )ق 26

 ص2 غ، 18بٛ عُش سؿف بٔ عُش بٔ عبذ ايعضٜض. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: ٚس٣ٚ عٓ٘ أ

ِٔ ؿٗبإ.6، غ 30. )ق 27 ِٔ عبذ ايعضٜض ب ُٔ عُش ب  ( سؿُف ب

ُٔ ؿٗبإ. ُٔ عبذ ايعضٜض ب ُٔ عُش ب  ٚايـٛاب: سؿُف ب

 ( نًِٗ عٔ طًِٝ بٔ عٝظ٢ عٔ محض7.٠، غ 30. )ق 28

 ص.1، غ 18ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: نًِٗ عٔ طًِٝ بٔ عٝظ٢ ايهٛيف عٔ محض٠. ط

( َِٚٓٗ أبٛ اؿظٔ عًٞ بٔ محض٠ ايهظا٥ٞ َٛىل بين أطذ، س٣ٚ عٓ٘ أبٛ بهش 10 غ، 30. )ق 29

 عُش بٔ سؿف ايذٚسٟ.

قش١ٜ َٔ  _ٚايـٛاب: َِٚٓٗ أبٛ اؿظٔ عًٞ بٔ محض٠ ايهظا٥ٞ َٛىل بين أطذ ٚؿكت٘ ايٛؾا٠ بشْبٜٛ٘ 

 ص.1، غ 187ايذٚسٟ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق قش٣ ايشٟ، س٣ٚ عٓ٘ أبٛ بهش عُش بٔ سؿف 

 ( و٢ٝ بٔ ايعال٤ بٔ عُاس املاصْٞ َٛىل يبين ايعباد.10، غ 30. )ق 30

 (19)ص1، غ 188ٚايـٛاب: املاصْٞ َٛىل يبين ايعٓرب. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 
 ، قاٍ األؿُعٞ: قًت ألبٞ عُشٚ َا امسو؟ قاٍ: أبٛ عُشٚ 31. )ق 31

 ص.1، غ 190بٛ عُشٚ طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: َا امسو؟ ؾكاٍ: أ

( َِٚٓٗ أبٛ عُشإ عبذ اهلل بٔ عاَش ايٝشـيب قاكٞ دَؼل يف خالؾ١ ايٛيٝذ، ٚقٌٝ 1، غ 32. )32

 يف ْظبت٘ أبٛ ْعِٝ.

                                         

 .386/  1 لهعٝلٕ:، ٚحٝل  288/  1 ليٓٗل١ٜ:غل١ٜ ( 18)

 .  386/  1، ٚحٝل  لهعٝلٕ: 288/  1 ليٓٗل١ٜ: ( غل19١ٜ)
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  نهعهىو اإلنسانيح واالحتًاعيح

 و2019 ديسًثر-( أكتىتر6)انًخهذ(26)انعذد

ٚايـٛاب: َِٚٓٗ أبٛ عُشإ عبذ اهلل بٔ عاَش ايٝشـيب قاكٞ دَؼل يف خالؾ١ ايٛيٝذ بٔ عبذ املًو 

 .(20)ص1، غ 192ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚقٌٝ يف نٓٝت٘ أبٛ ْعِٝ ط
ِٔ بؼري.3، غ 32. )33 ُٔ أمحذ ب  ( عبذ اهلل ب

ُٔ بؼري. ُٔ أمحذ ب  ٚايـٛاب: عبذ اهلل ب

 ( َٔ مل ٜزنش َٔ ايكشا14.٤، غ 32. )ق 34

 ص.11، غ 194ٚايـٛاب: َٔ مل ْزنش َٔ ايكشا٤ طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

ختالف بِٝٓٗ يف نزا، أٚ أتٝت بًؿغ عاّ ؾإمنا ( ٚإرا قًت: أمجع ايكشا٤، أٚ ال ا15 غ، 32. )ق 35

 ْشٜذ ب٘ َٔ رنشت يف ٖزا ايهتاب ؾُٝا سٜٚت عِٓٗ، ؾإرا أدخًت َٔ ايشٚا٠ غري َٔ رنشت.

 ص 11، غ 194ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طٚايـٛاب: َٔ رنشت٘ يف ٖزا ايهتاب ؾُٝا سٜٚت عِٓٗ، ؾإٕ 

 طبكات ثالث١  ٢( ع3ً، غ 33. )ق 36

 ص.3، غ 195ثالخ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  ٚايـٛاب: ع٢ً طبكات

 ( ٚع٢ً ٖزٜٔ ايعذدٜٔ مجٝع َٔ يكٓت َٔ ايؼٝٛخ.11، غ 33. )ق 37

 ص.11 غ، 195ٚايـٛاب: ٚع٢ً ٖزٜٔ ايعذدٜٔ مجٝع َٔ يكٝت٘ َٔ ايؼٝٛخ طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق،

 ٛد.( ؾٝذب ع٢ً ايٓاظش يف ٖزا ايهتاب إٔ ٜؼتػٌ بتهشٜشٙ ملا ٜش٣ َٔ احمل13ُ، غ 33. )ق 38

 ص. 13، غ 195ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طٚايـٛاب: إٔ ٜؼتػٌ بهجري َا ٜش٣ َٔ احملُٛد. 

 اتـاٍ قشا٤تٞ بٗؤال٤ األ١ُ٥ ايظبع١.  شص. رن1، غ 196ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ط( 1، غ 34. )ق 39

 ٚايـٛاب: رنش اتـاٍ قشا٤اتٞ بٗؤال٤ األ١ُ٥ ايظبع١.

  ٖزا ايهتاب ع٢ً أقشب ايطشٜل.  ص ٚأْا أقتـش يف5، غ 196. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 40

 (.4، غ 34ٚايـٛاب: ٚأْا أقتـش يف ٖزا ايهتاب ع٢ً أقشب ايطشم. )ايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق 

 ( مما قشأت بأنجشٙ عٔ أبٞ ايطٝب سمح٘ اهلل.4، غ 34. )ق 41

 ص. 5، غ 196ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طٚايـٛاب: بأنجشٙ ٚسٜٚت٘، ٚأنجشٙ عٔ أبٞ ايطٝب سمح٘ اهلل. 

 ( ٚأدع َا عذا ريو بتهشاس اإلطٓاد ؾٝ٘ بػري ؾا٥ذ4.٠، غ 34ق . )42

 ص. 6، غ 196ٚايـٛاب: ريو مما ٜتهشس اإلطٓاد ؾٝ٘ يػري ؾا٥ذ٠. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

( أَا قشا٠٤ ْاؾع يف سٚا١ٜ ٚسؾ عٓ٘ ؾكذ ْكًتٗا عٔ أبٞ عذٟ عبذ ايعضٜض بٔ أبٞ 6، غ 34. )ق 43

 ايؿشز.

 .(21)سٚا١ٜ ٚسؾ عٓ٘ ؾٓكًتٗا عٔ أبٞ عذٟ عبذ ايعضٜض بٔ ايؿشز  ٚايـٛاب: أَا قشا٠٤ ْاؾع يف
 ص.8، غ 196طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

                                         

 .292/  5، غ  أعالّ ليٓبال٤: 267/  3، قلضٜذ لإلغالّ: 423/  1 ليكطل٤:تبكل  ( 20)

 .196: ١( غل١ٜ ليٓٗل21ٜ)
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  نهعهىو اإلنسانيح واالحتًاعيح

 و2019 ديسًثر-( أكتىتر6)انًخهذ(26)انعذد

 ( أبٞ ايطٝب عبذ املٓعِ بٔ عبٝذ٠ بٔ غًبٕٛ اؿًيب سمحُٗا اهلل.8، غ 34. )ق 44

 .(22)ٚايـٛاب: أبٞ ايطٝب عبذ املٓعِ بٔ عبٝذ اهلل بٔ غًبٕٛ اؿًيب سمح٘ اهلل 

 ص.1، غ 197طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  

 ( عٔ أبٞ طٝـ، ناألٍٚ.9، غ 34. )ق 45

 ص.1، غ 198طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق .(23) ٚايـٛاب: عٔ ابٔ طٝـ، ناألٍٚ

 ( عٔ أبٞ غامن املعؿش بٔ أمحذ عٔ أبٞ ٖالٍ.2، غ 35. )ق 46

 .(24)ٚايـٛاب: عٔ أبٞ غامن املعؿش بٔ أمحذ عٔ ابٔ ٖالٍ
 ص.2، غ 198طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( عٔ عتٝل بٔ َا ػا٤ اهلل عٔ أبٞ ٖالٍ.4غ ، 35. )ق 47

 ص. 198طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق .(25)ٚايـٛاب: عٔ ابٔ ٖالٍ

 ( عٔ أبٞ طٌٗ ؿاحل بٔ إدسٜع.8، غ 35. )ق 48

 ص.5، غ 199طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ  ق .(26)ٚايـٛاب: عٔ أبٞ طٌٗٝ ؿاحل بٔ إدسٜع

 .( أمحذ بٔ قُذ األػعح عٔ أبٞ ْؼٝط9، غ 35. )ق 49

 ص.1، غ 200طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق .(27): أمحذ بٔ قُذ بٔ األػعح عٔ أبٞ ْؼٝطٚايـٛاب

 ( خًـ بٔ ٖؼاّ ايبضاص.5، غ 36. )ق 50

 ص.3، غ 201طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  (28)ٚايـٛاب: خًـ بٔ ٖؼاّ ايبضاس

قشا٠٤ أبٞ عُشٚ يف  ا( عٔ ػبٌ بٔ عباد َٚعشٚف بٔ َؼهإ عٔ ابٔ نجري. ٚأ3َ، غ 37. )ق 51

 ٞ ػعٝب ايظٛطٞ.سٚا١ٜ أب

 ٚايـٛاب: عٔ ػبٌ بٔ عباد َٚعشٚف بٔ َؼهإ عٔ ابٔ نجري.

                                         

 .131/  3، ؾصضل  ليصٖ : 470/  1ليٓٗل١ٜ:  غل١ٜ( 22)

 .445/  1غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 23)

 .74/  1غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 24)

 .74/  1غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 25)

 .331/  9، قلضٜذ بغسلز: 322/  1غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 26)

 .397/  4، قلضٜذ بغسلز: 133/  1غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 27)

 .228/  8غ  أعالّ ليٓبال٤: ( 28)
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  نهعهىو اإلنسانيح واالحتًاعيح

 و2019 ديسًثر-( أكتىتر6)انًخهذ(26)انعذد

ٚأَا سٚا١ٜ ايبضٟ عٔ ابٔ نجري ؾٓكًتٗا عٔ أبٞ ايطٝب عٔ إبشاِٖٝ بٔ عبذ ايشصام األْطانٞ عٔ أبٞ 

قُذ إطشام بٔ أمحذ اـضاعٞ عٔ ايبضٟ عٔ أبٝ٘ عٔ دٓٝذ بٔ عُشٚ عٔ محٝذ بٔ قٝع عٔ ابٔ 

 ص.1 غ، 204ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ط٠ أبٞ عُشٚ يف سٚا١ٜ أبٞ ػعٝب ايظٛطٞ. قشا٤ انجري. ٚأَ

 ( عٔ ايٝضٜذٟ عٔ أبٞ عُشٚ.8، غ 37. )ق 52

 ص.3، غ 206طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق . (29) ٚايـٛاب: عٔ ايذٚسٟ عٔ ايٝضٜذٟ عٔ أبٞ عُشٚ

ٕٚ ايطٝب ( أبٞ اؿظٔ عًٞ بٔ طعٝذ عٔ أبٞ ايؿلٌ أمحذ اـضاعٞ عٔ أبٞ محذ1، غ 38. )ق 53

بٔ إمساعٌٝ ايٓكاؾ عٔ ايٝضٜذٟ عٔ أبٞ عُشٚ، ٚاألسظٔ عٔ أبٞ ايطٝب عٔ أبٞ ايكاطِ اجملاٖذٟ 

 عٔ ابٔ فاٖذ عٔ أؿشاب أبٞ أٜٛب عٔ ايٝضٜذٟ عٔ أبٞ عُشٚ.

ٚايـٛاب: أبٞ اؿظٔ عًٞ بٔ طعٝذ عٔ ابٔ اـطاب أمحذ اـضاعٞ عٔ أبٞ محذٕٚ ايطٝب بٔ 

عٔ أبٞ عُشٚ، ٚاألخش٣ عٔ أبٞ ايطٝب عٔ أبٞ ايكاطِ اجملاٖذٟ عٔ إمساعٌٝ ايٓكاؾ عٔ ايٝضٜذٟ 

 .(30) ابٔ فاٖذ عٔ أؿشاب أبٞ أٜٛب عٔ أبٞ أٜٛب عٔ ايٝضٜذٟ عٔ أبٞ عُشٚ
 ص.1، غ 207طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( ٚايذٚسٟ أت٢ بجالخ ايشٚاٜات عٔ ايٝضٜذٟ ع٢ً طٓٔ ٚاسذ.6، غ 38. )ق 54

، غ 207ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طشٚاٜات عٔ ايٝضٜذٟ عٔ طٓٔ ٚاسذ. ٚايـٛاب: ٚايذٚسٟ أت٢ بايجالخ اي

 ص.5

 ( ٚسذثين أبٛ ايطٝب بشٚا١ٜ أبٞ خالد عٔ ايٝضٜذٟ عٔ أبٞ عُشٚ.9، غ 38. )ق 55

ٚايـٛاب: ٚسذثين أبٛ ايطٝب بشٚا١ٜ أبٞ خالد: عٔ أبٞ طٌٗ عٔ ابٔ قطٔ عٔ أبٞ خالد عٔ ايٝضٜذٟ 

 ص.7، غ 207.طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق (31)عٔ أبٞ عُشٚ

 ( ع٢ً َٔ ْزنشٙ عٔ ايذٚسٟ 11، غ 38. )ق 56

 ص.1، غ 208ٚايـٛاب: ع٢ً َا ْزنشٙ عٔ ايذٚسٟ طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( يهٓين مل أقشأ هلِ إال بػري اختالف بٝٓ٘ عٔ ايٝضٜذٟ.2، غ 39. )ق 57

 ص.7، غ 208ٚايـٛاب: بػري اختالف بِٝٓٗ عٔ ايٝضٜذٟ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( عٔ أبٞ عُش سؿف بٔ عبذ ايعضٜض.7غ  ،39. )ق 58

 ص.2، غ209طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق .(32)ٚايـٛاب: عٔ أبٞ عُش سؿف بٔ عُش بٔ عبذ ايعضٜض

                                         

 .562/  9غ  أعالّ ليٓبال٤: ( 29)

 .52/  1غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 30)

 .79/  2غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 31)

 .541/  11غ  أعالّ ليٓبال٤: ( 32)
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  نهعهىو اإلنسانيح واالحتًاعيح

 و2019 ديسًثر-( أكتىتر6)انًخهذ(26)انعذد

 ( أٜٛب بٔ ايتُُٝٞ.9، غ 40. )ق 59
 ص.1، غ212طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق .(33)ٚايـٛاب: أٜٛب بٔ متِٝ ايتُُٝٞ

 ، غ ٚسذثين أٜلًا بٗا.41. )ق 60
 ص.3، غ 213أٜلًا. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  ٚايـٛاب: ٚسذثين بٗا

 ( ايزٟ أرنشٙ يف ٖزا ايباب َا سذثين ب٘ ايؼٝخ.3، غ 42. )ق 61

 ص.214ٚايـٛاب: ايزٟ أرنشٙ يف ٖزا ايباب ٖٛ َا سذثين ب٘ ايؼٝخ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( َٚٓ٘ َا أخزت عٔ غريُٖا.5، غ 42. )ق 62

 ص.4، غ 215اهلٓذ١ٜ ق  ايٓظخ١طٚايـٛاب: َٚٓ٘ َا أسذث٘ عٔ غريُٖا. 

 ( ُٚسٟٚ إٔ عًًٝا قشأ ع٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚقشأ عاؿِ.9، غ 42. )ق 63

 ٚايـٛاب: ُٚسٟٚ إٔ عًًٝا قشأ ع٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ نُا قشأ ع٢ً صٜذ، ٚقشأ عاؿِ.

 ص.1، غ 217طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( ِصِس بٔ سبٝؽ.9، غ 42. )ق 64

 ص.2، غ 217طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  .(34)بٔ سبٝؽ ٚايـٛاب: ِصسُّ

 ( صس بٔ سبٝؽ قاٍ: نٓت أعشض ع٢ً صٜذ بعذ قشا٤تٞ ع٢ً أبٞ عبذ ايشمحٔ.10، غ 42. )ق 65

طايٓظخ١ .  (35)ٚايـٛاب: صس بٔ سبٝؽ قاٍ: نٓت أعشض ع٢ً صس بعذ قشا٤تٞ ع٢ً أبٞ عبذ ايشمحٔ

 ص.3، غ 217اهلٓذ١ٜ ق 
دًع يإلقشا٤ يف َٛكع أبٞ عبذ ايشمحٔ ايظًُٞ...ٖٚٛ َٔ  ( ٚنإ عاؿِ قذ3، غ 43. )ق 66

 مج١ً ايتابعني.

 ص.2، غ 218ٚايـٛاب: ٖٚٛ َٔ د١ً ايتابعني. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ص ؾكشا٤ت٘ كتاس٠ عٓذ َٔ سأٜت َٔ ايؼٝٛخ. 2، غ 219. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 67

 (.4 ، غ43ٚايـٛاب: ؾكشا٤ت٘ كتاس٠ عٓذ َٔ سأٜت َٔ ػٝٛخ ايظبع١ )ق 

( ٚنإ عاؿِ َٔ مج١ً أؿشاب اؿذٜح، ٚس٣ٚ سذٜجًا عٔ أبٞ سَٚج١ ايتُٝٞ 7، غ 43. )ق 68

 ؿاسب سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ.

ٚايـٛاب: ٚنإ عاؿِ َٔ د١ً  أؿشاب اؿذٜح، س٣ٚ سذٜجًا عٔ أبٞ سَج١ ايتُٝٞ ؿاسب سطٍٛ 

 ص.4، غ 219طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق .(36)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                         

 .228/  10غ  أعالّ ليٓبال٤: ( 33)

 .169/  4غ  أعالّ ليٓبال٤: ( 34)

 .294/  1غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 35)
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 ( ٚقشأ عًٝ٘ ايظًُٝإ ايتُٝٞ.10، غ 43. )ق 69

 ص. 3، غ 220طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق . (37)ٚايـٛاب: ٚقشأ عًٝ٘ طًُٝإ ايتُٝٞ

َّادإ، ٚأبٛ عُشٚ بٔ ايعال11.٤، غ 43. )ق 70  ( ٚس٣ٚ عٓ٘ ػعب١ ٚايجٛسٟ ٚاؿ

َّادإ: طأسذُٖا: محاد ايشا١ٜٚ، ٚايج اْٞ: محاد بٔ ط١ًُص، ٚأبٛ ٚايـٛاب: ٚس٣ٚ عٓ٘ ػعب١ ٚايجٛسٟ ٚاؿ

 ص.1، غ 221عُشٚ بٔ ايعال٤.  طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( ٚعطا٤ بٔ ايظا٥ب ٚغريِٖ َٔ مج١ً أٌٖ ايعًِ.1، غ 44. )ق 71

 ص.1، غ 223ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طٚايـٛاب: ٚعطا٤ بٔ ايظا٥ب ٚغريِٖ َٔ د١ً أٌٖ ايعًِ. 

ال ٜشد ع٢ً ايشدٌ إرا قشأ عًٝ٘ َا أؿاب  ( ٚس٣ٚ عٓ٘ أبٛ بهش بٔ عٝاؾ أْ٘ نا4ٕ، غ 44. )ق 72

 ٚدًٗا، ٜعين سٚاٜت٘.

 ص.3، غ 223ٚايـٛاب: ٜعين َٔ سٚاٜت٘. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

سدااًل ُٜكتذ٣ بِٗ، ٚقشأت عًِٝٗ، ملسو هيلع هللا ىلص ( ٚأَا ْاؾع ؾكاٍ: أدسنت مبذ١ٜٓ سطٍٛ اهلل 7، غ 44. )ق 73

 .سذ تشنت٘ؾُا ادتُع ؾٝ٘ اثٓإ أخزت٘ َٚا ػزَّ ٚا
 ص.7، غ 223ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طٚايـٛاب: َٚا ػزَّ ؾٝ٘ ٚاسذ تشنت٘. 

 ( ٚسٟٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ: قشأت ع٢ً طبعني َٔ ايتابعني ؾُٔ قشأ ْاؾع عًٝ٘.8، غ 44. )ق 74

 ص.2، غ 224ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طٚايـٛاب: قشأت ع٢ً طبعني َٔ ايتابعني ؾُُٔ قشأ ْاؾع عًٝ٘. 

 قشأ ع٢ً ابٔ عٝاؾ ٚأبٞ ٖشٜش٠ ٚع٢ً َٛالٙ عبذ اهلل بٔ عٝاؾ.( 11ٚ، غ 44. )ق 75

 .(38)ٚايـٛاب: ٚقشأ ع٢ً ابٔ عباغ ٚأبٞ ٖشٜش٠ ٚع٢ً َٛالٙ عبذ اهلل بٔ عٝاؾ
 ص.3، غ 224طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

                                                                                                        

 ، ٜٚكلٍ:ضَث١ ليبًٟٛٚال٤ حٝ٘: "أبٛ  106/  12 ، قٗصٜ  ليهٗصٜ :1658/  4لالغهٝولب: ( 36)

 ليهُُٝٞ، ٜٚكلٍ: ليهُٝٞ قِٝ ليطبلب. قٌٝ: لمس٘ ضحلع١ بٔ ٜثطبٞ ٚقٌٝ: ٜثطبٞ بٔ ضحلع١، ٚقٌٝ: بٔ عٛف، 

 ٚقٌٝ: عُلض٠ بٔ ٜثطبٞ، ٚقٌٝ: سبلٕ بٔ ٖٚ ، ٚقٌٝ: سبٝ  بٔ سبلٕ، ٚقٌٝ: خؿدلف ض٣ٚ عٔ ليٓيب 

 ،ضَث١ ليهُٝٞإٜلز بٔ يكٝط ٚثلب  بٔ أبٞ َٓكص. قً : حطم لبٔ عبس ليرب بني أبٞ ق٢ً لهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚعٓ٘    

 حصنط إٔ ليبًٟٛ غهٔ َكط َٚل  بإحطٜك١ٝ. ضَث١ ليبًٟٛ;ٚبني أبٞ  

 .195/  6، 256/  5، 596/  4. غ  أعالّ ليٓبال٤: 89/  1َوطح١ ليكطل٤ ليهبلض: ( 37)

 بساًل َٔ إٔ ٜرتاِ يػًُٝلٕ بٔ ليهُُٝٞ!! لهللَـ يػًُٝلٕ بٔ قهة١ َٚٔ ليغطٜ  إٔ ذلكل ليٓػد١ ليوطب١ٝ قطاِ  

 تطخلٕ ليهُٝٞ ليصٟ سسةث عٔ علقِ بٔ أبٞ ليٓجٛز. 

 .278/  2، ٚحٝل  لهعٝلٕ: 382/  2غل١ٜ ليٓٗل١ٜ: ( 38)
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ٌّ ع٢ً ايٓيب1، غ 229. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 76  ؾكشا٤ت٘ ٖٞ ايظ١ٓ.ملسو هيلع هللا ىلص  ص ٚقشأ ُأَب

 (.6، غ 45ايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق )ٚقشا٤ت٘ ٖٞ ايظ١ٓ.  ٚايـٛاب:

ٚثٓا٤ َايو عًٝ٘ ٚتعذًٜ٘ إٜاٙ، ٚاػتٗاس ؾلً٘، ملسو هيلع هللا ىلص ( ٚألْ٘ إَاّ ؿشّ سطٍٛ اهلل 7، غ 45. )ق 77

ٚيكٍٛ َايو ٚابٔ ٖٚب: قشا٠٤ ْاؾع ٖٞ ايظ١ٓ. ٜعين بزيو: ط١ٓ أٌٖ املذ١ٜٓ، ٚايكشا٤ات ايجابت١ َٔ ايظ١ٓ 

 .َذؾع ؾٝٗا ألسذ اييت ال
ٚيجٓا٤ َايو عًٝ٘ ٚتعذًٜ٘ ي٘، ٚاػتٗاس ؾلً٘، ٚيكٍٛ َايو ملسو هيلع هللا ىلص  ٚايـٛاب: ٚألْ٘ إَاّ سشّ سطٍٛ اهلل

عٔ اؾُاع١ ايتابعني املشكٝني ؾًِ أس أسذًا ىتًـ يف إٔ  ٙٚابٔ ٖٚب: قشا٠٤ ْاؾع ٖٞ ايظ١ٓ. ٚألخز

ذ١ٜٓ، ٚايكشا٤ات ايجابت١ نًٗا عٓذْا َٔ ايظ١ٓ اييت ال قشا٠٤ ْاؾع ٖٞ ايظ١ٓ ٜعين بزيو ط١ٓ أٌٖ امل

 ص.230 _229َذؾع ؾٝٗا ألسذ ؾاعًِ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 
 ( ٚنإ ٜكشئ ايٓاغ نٌ َا قشئ عًٝ٘.2، غ 46. )ق 78

 ص.230ٚايـٛاب: ٚنإ ٜكشئ ايٓاغ بهٌ َا قشئ عًٝ٘. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٚصٜذ. ٚقشأ أبٛ َٛط٢ ع٢ً أبٞ( 12، غ 46)ق . 79

 ص233ٚايـٛاب: ٚقشأ أبٛ َٛط٢ ع٢ً أبٞ ٚع٢ً صٜذ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( ٚقشأ أبٛ عُشٚ ع٢ً عهش2.١َ، غ 47. )ق 80

 ص.233ٚايـٛاب: ٚقشأ أٜلًا أبٛ عُشٚ ع٢ً عهش١َ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٚقشأ أبٛ عُشٚ أٜلُا ع٢ً ابٔ قٝـٔ. (3، غ 47 ق). 81

 ص.233ع٢ً ابٔ قٝـٔ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: ٚقشأ أٜلًا أبٛ عُشٚ 

ٚقشأ أبٛ عُشٚ أٜلًا ع٢ً اؿظٔ بٔ أبٞ اؿظٔ ٚع٢ً و٢ٝ بٔ ٜعُش ٚع٢ً ( 5، غ 47 ق). 82

 غريُٖا.

 ٚايـٛاب: ٚقشأ أبٛ عُشٚ أٜلًا ع٢ً اؿظٔ بٔ أبٞ اؿظٔ ٚع٢ً و٢ٝ بٔ ٜعُش ٚع٢ً غريِٖ.

 ص.234طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ع٢ً قربٙ َهتٛب.ٚٚدذ ( 7، غ 47 ق). 83

 ص.235ٚايـٛاب: ٚٚدذ ع٢ً قربٙ َهتٛبًا. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٚقشأ ابٔ أبٞ ي٢ًٝ ع٢ً املٓٗاٍ ع٢ً طعٝذ بٔ دبري.( 9، غ 48 ق). 84

 ٚايـٛاب: ٚقشأ ابٔ أبٞ ي٢ًٝ ع٢ً املٓٗاٍ ٚقشأ املٓٗاٍ ع٢ً طعٝذ بٔ دبري. 

 ص.236طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٢ً أؿشاب ابٔ َظعٛد ٚع٢ً ِصِس بٔ سبٝؽ.( ٚقشأ و٢ٝ ع1غ، 49.)ق 85

 ٚايـٛاب: ٚقشأ و٢ٝ ع٢ً أؿشاب ابٔ َظعٛد ٚع٢ً ِصسُّ بٔ سبٝؽ.

 ص.238، ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 169/  4ططري أعالّ ايٓبال٤: 
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قاٍ محض٠: َا نإ َٔ قشا٤تٞ ع٢ً ابٔ أبٞ ي٢ًٝ ؾٗٛ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب، َٚا ( 5غ، 49)ق . 86

 عُؽ ؾٗٛ عٔ ابٔ َظعٛد.نإ َٔ قشا٤تٞ عٔ األ

ٚايـٛاب: قاٍ محض٠: َا نإ َٔ قشا٤تٞ ع٢ً ابٔ أبٞ ي٢ًٝ ؾٗٛ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب، َٚا نإ َٔ 

 ص.239قشا٤تٞ ع٢ً األعُؽ ؾٗٛ عٔ ابٔ َظعٛد. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

( ٚقشأ محض٠...ٚتٛيف محض٠ ط١ٓ طت ٚمخظني َٚا١٥، ٚنإ قذ قشأ ع٢ً طؿٝإ 9غ، 49)ق . 87

َّ ايٓاغ بايهٛؾ١ ط١ٓ َا١٥، ؾإَا١َ محض٠ ظاٖش٠ ٚثٝك١ َؼٗٛس٠.ايجٛس  ٟ ايكشإٓ أسبع َشات، ٚأ

ٚايـٛاب: ٚقشأ محض٠...ٚتٛيف محض٠ عًٛإ ط١ٓ طت ٚمخظني َٚا١٥، ٚنإ قذ قشأ عًٝ٘ طؿٝإ 

َّ ايٓاغ بايهٛؾ١ ط١ٓ َا١٥، ؾإَا١َ محض٠ ظاٖش٠ ٚثكت٘ َؼٗٛس٠. طايٓ ظخ١ ايجٛسٟ ايكشإٓ أسبع َشات، ٚأ

 ص. 261/  1، طبكات ايكشا٤ البٔ اؾضسٟ: 90/  7، طري أعالّ ايٓبال٤: 239اهلٓذ١ٜ ق 

( ٚأَا ايهظا٥ٞ ؾإْ٘ قشأ ع٢ً محض٠ ع٢ً طٓذٙ املظتكِٝ، ٚقشأ أٜلًا ع٢ً غري 13 غ، 49.)ق88

 محض٠، ٚيهٔ أنجش قشا٤ات٘ عٔ محض٠، ؾٗٛ َكذّ يف قشا٤ات٘ يرباعت٘ يف ايًػ١. 

ا٥ٞ ؾإْ٘ قشأ ع٢ً محض٠ ع٢ً طٓذٙ املتكذّ، ٚقشأ أٜلًا ع٢ً غري محض٠، ٚيهٔ ايـٛاب: ٚأَا ايهظ

 ص.240أنجش قشا٤ات٘ ع٢ً محض٠، ؾٗٛ َكذّ يف قشا٤ت٘ يرباعت٘ يف ايًػ١. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( ألْ٘ أدسى أػٝاخ قُذ بٔ أبٞ ي1٢ًٝ، غ 50.)ق 89

 ، ٚنٌ ايٓظخص.240خ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: ألْ٘ أدسى أػٝاخ محض٠ بٔ أبٞ ي٢ًٝ ٚغريٙ. طايٓظ

( ٚٚيذ بايهٛؾ١ َٚات بايشٟ إر خشز َع ايشػٝذ إىل خشاطإ، ْٚظب إىل ايهظا٤ 3، غ 50.)ق 90

 ألْ٘ ؾُٝا س٣ٚ أسشّ عذ١ يف نظا٤.

ٚايـٛاب: ٚٚيذ بايهٛؾ١ َٚات بايشٟ إر خشز َع ايشػٝذ إىل خشاطإ، ْٚظب عذ١ إىل ايهظا٤ ألْ٘ 

 ص.240نظا٤. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  ؾُٝا س٣ٚ أسشّ ؿذ١ يف

ٚمل أس أسذًا َٔ ايؼٝٛخ ٜرتى قشا٤ت٘، ٚمل وًُٗا إال قٌُ ايـشٝض ٚايظال١َ ( 8، غ 50)ق . 91

 ٚع٢ً ريو مٔ.

ٚايـٛاب: ٚمل أس أسذًا َٔ ايؼٝٛخ تشى قشا٤ت٘، ٚال وًُٗا إال قٌُ ايـش١ ٚايظال١َ ٚع٢ً ريو 

 ص.242مٔ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٚس٣ٚ ايبخاسٟ إٔ ابٔ عاَش مسع َٔ َعا١ٜٚ ٚس٣ٚ عٓ٘.( 11، غ 50 )ق. 92

ٚايـٛاب: ٚس٣ٚ ايبخاسٟ إٔ ابٔ عاَش َٔ ايتابعني َٔ ايطبك١ ايجا١ْٝ مسع َعا١ٜٚ ٚس٣ٚ عٓ٘. طايٓظخ١ 

 ص.243اهلٓذ١ٜ ق 

 طرنش االطتعار٠ ٚاالختالف يف ايبظ١ًُص

 ( ٚسٟٚ عٔ ُطًِٝ إخؿاؤُٖا.6، غ 51)ق  .93

 ، َٝضإ االعتذاٍ:60/  9س٣ٚ ابٔ صسب٢ عٔ طًِٝ إخؿا٤ُٖا مجٝعًا. طتاسٜخ بػذاد: ٚايـٛاب: ٚ

 ص.245، ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 318/  1، طبكات ايكشا٤: 231/  2
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 ( ٚس٣ٚ املظٝيب عٔ ْاؾع إخؿا٤   ايتعٛر ٚاؾٗش بايبظ7.١ًُ، غ 51)ق  .94

 .ٚايـٛاب: ٚس٣ٚ املظٝيب عٔ ْاؾع تشى ايتعٛر ٚاؾٗش بايبظ١ًُ

، ايهؼـ عٔ ٚدٛٙ ايكشا٤ات ملهٞ بٔ أبٞ طايب بتشكٝل قكل ايتبـش٠ 245طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

ايٓظخ١ ايعشب١ٝ، ٖٚٞ نزيو يف مجٝع ايٓظخ اييت اعتُذٖا قكل ايتبـش٠ ٚاعتربٖا ؼشٜؿًا، ٚدا٤ 

هٗشٕٚ بٗا ( إٔ أبا عُشٚ س٣ٚ عٔ ابٔ املظٝيب أْ٘ ط٦ٌ عٔ اطتعار٠ أٌٖ املذ١ٜٓ: أ252/  1يف ايٓؼش )

 أّ ىؿْٛٗا؟ قاٍ: َا نٓا لٗش ٚال نؿٞ، َا نٓا ْظتعٝز ايبت١ص.

 ٚيٝع ٖزا نتابًا ٜكتلٞ ايشٚاٜات.( 8، غ 51)ق . 95

 ص.245ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ: طٚايـٛاب: ٚيٝع ٖزا نتاب تكـٝٞ ايشٚاٜات. 

 ( ٚأْب٘ ع٢ً ايٝظري.9، غ 51)ق  .96

 ص.246ظخ١ اهلٓذ١ٜ: ايـٛاب: ٚأْب٘ ع٢ً ايٝظري مما خايؿ٘. طايٓ

 ٚاملختاس ؾُٝع ايكشا٤ املعٍُٛ عًٝ٘.( 10، غ 51)ق . 97

 ص.246ٚايـٛاب: ٚاملختاس ؾُٝع ايكشا٤ املعٍٛ عًٝ٘. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ: 

َت و ﴿ (11، غ 51)ق  .98
ۡ
ِ  ٱۡستَعِذۡ فَ  ٱۡىُلۡرَءانَ إِذَا كََرأ ََ  ٱّلَلِ ب ٌِ َِ ًِ  ٱلَشۡيَطَٰ  ص98طايٓشٌ:  ﴾٩٨ٱلرَِجي

 ص.246يٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طا 

َت ﴿والصواب: 
ۡ
ِ  ٱۡستَعِذۡ فَ  ٱۡىُلۡرَءانَ فَإِذَا كََرأ ََ  ٱّلَلِ ب ٌِ َِ ًِ  ٱلَشۡيَطَٰ  ص.98طايٓشٌ:  ﴾٩٨ٱلرَِجي

ؾأَا ايبظ١ًُ ؾهإ أٌٖ اؿشَني إال ٚسػًا، ٚعاؿِ ٚايهظا٥ٞ ٜؿـًٕٛ بني ( 13، غ 51)ق . 99

 ]بـ[ بسم ميحرلا نمحرلا هللا.نٌ طٛستني
 اب: ٚأَا ايبظ١ًُ ؾهإ أٌٖ اؿشَني إال ٚسػًا، ٚعاؿِ ٚايهظا٥ٞ ٜؿـًٕٛ بني نٌ طٛس٠ٚايـٛ

 ص.246ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طببسم ميحرلا نمحرلا هللا.   

 ٚنزيو قشأت يٛسؾ عٔ أبٞ ايطٝب بظهت.( 6، غ 52)ق . 100

 ص.247ٚايـٛاب: ٚنزيو قشأت يٛسؾ ع٢ً أبٞ ايطٝب بظهت. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٚاختاس أٜلًا ايكشا٤ يف قشا٠٤ أبٞ عُشٚ ٚابٔ عاَش ٚٚسؾ إر مل ٜؿـًٛا.( 8، غ 52)ق . 101

 ٚايـٛاب: ٚاختاس أٜلًا ايكشا٤ يف قشا٠٤ أبٞ عُشٚ ٚابٔ عاَش ٚٚسؾ إرا مل ٜؿـًٛا. 

 ص.248طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 غري. ( ٚبني ايؿذش ٚال أقظِ، ٚبني ايعـش ٚاهلُض٠ ٖزٙ أسبع ايظٛس ال10، غ 52)ق  .102

 ٚايـٛاب: ٚبني ايؿذش ٚال أقظِ، ٚبني ٚايعـش ٚاهلُض٠ ٖزٙ األسبع ايظٛس ال غري. 

 ص.248طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( ٖٚٛ اختٝاس فاٖذ.13، غ 52)ق  .103
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  نهعهىو اإلنسانيح واالحتًاعيح

 و2019 ديسًثر-( أكتىتر6)انًخهذ(26)انعذد

 ٚايـٛاب: ٖٚٛ اختٝاس ابٔ فاٖذ. 

ؿظشٜٔ، أخز طؾأَا فاٖذ ؾٗٛ فاٖذ بٔ درب أبٛ اؿذاز املهٞ، أسذ األعالّ َٔ ايتابعني ٚاأل١ُ٥ امل

ايتؿظري عٔ ابٔ عباغ ٚقاٍ قتاد٠: أعًِ َا بكٞ بايتؿظري فاٖذ، ٚي٘ اختٝاس يف ايكشا٠٤ َات ط١ٓ 

/  6، إسػاد األسٜب: 161/  6، األعالّ: 41/  2ثالخ َٚا١٥، ٚقٌٝ: ط١ٓ أسبع. اْعش: غا١ٜ ايٓٗا١ٜ: 

 .9/  3، َٚٝضإ االعتذاٍ: 242

ايعباغ بٔ فاٖذ ايتُُٝٞ اؿاؾغ األطتار أبٛ بهش ابٔ  ٚأَا ابٔ فاٖذ ؾٗٛ أمحذ بٔ َٛط٢ بٔ

ٖـ، ٚتٛيف ط١ٓ أسع ٚعؼشٜٔ  245فاٖذ ايبػذادٟ، ػٝخ ايـٓع١، ٚأٍٚ َٔ طبَّع ايظبع١، ٚيز ط١ٓ 

َبشح ايظهت، ٚاْعش ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  261/  1، ايٓؼش: 139/  1ٚثالمثا١٥. اْعش: غا١ٜ ايٓٗا١ٜ: 

 ص.248

محض٠ ؾإْ٘ ٜـٌ ايظٛس٠ بايظٛس٠ بػري ؾـٌ ٚال طهت إال يف ؾاؼ١  ( ؾأَا1، غ 53)ق  .104

 ايهتاب ٚسذٖا، ؾإْ٘ ٜبتذئ بايبظ١ًُ ال ٜعٝذٖا.

ٚايـٛاب: ؾأَا محض٠ ؾإْ٘ ٜـٌ ايظٛس٠ بايظٛس٠ َٔ غري ؾـٌ ٚال طهت إال يف ؾاؼ١ ايهتاب 

 ص.248ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طٚسذٖا، ؾإْ٘ ٜبتذئ بايبظ١ًُ ثِ ال ٜعٝذٖا. 

 ( ٚاختٝاس ايكشا٤ أٜلًا إٔ ٜؿـٌ بظهت بني مثاْٞ ايظٛس املزنٛس3.٠، غ 53)ق  .105

 . ٚايـٛاب: ٚاختٝاس ايكشا٤ أٜلًا ي٘ إٔ ٜؿـٌ بظهت بني ايجُاْٞ ايظٛس املزنٛس٠
 ص.248طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

ٚأمجعٛا ع٢ً تشى ايؿـٌ بني األْؿاٍ ٚبشا٠٤ إلمجاع املـاسـ ع٢ً تشى  (  4، غ 53)ق  .106

 يبظ١ًُ بُٝٓٗا.ا

ٚايـٛاب: ٚأمجعٛا ع٢ً تشى ايؿـٌ بني األْؿاٍ ٚايربا٠٤ إلمجاع املـاسـ ع٢ً تشى ايتظ١ُٝ بُٝٓٗا. 

(: ؾإٕ قٌٝ َا َع٢ٓ قٛهلِ " ايتظ١ُٝ ٚايبظ١ًُ " َِٚ اػتكاقُٗا؟ 14/  1قاٍ َهٞ يف ايهؼـ )ط

" ألْو مسٝت "  " بسم ميحرلا نمحرلا هللا ؾاؾٛاب إٔ ايتظ١ُٝ َـذس " مسٝت " ؾكٌٝ " ايتظ١ُٝ " يف

 اهلل " بأمسا٥٘ اؿظ٢ٓ، ٚرنشت٘ يف يؿعو، ؾأَا "ايبظ١ًُ " ؾٗٞ َؼتك١ َٔ امسني َٔ 

ٌَُ  " بظِ " َٚٔ " اهلل ". ؾـ " بظِ " ًَؿٛظ ب٘ ٚايالّ َٔ " اهلل " دٌ رنشٙ، ٖٚٞ يػ١ يًعشب، تكٍٛ: َبِظ
 ص.١248 اهلٓذ١ٜ ق ٚاْعش ايٓظخ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا. ايشدٌ. إرا قاٍ

ؾأَا ايظهت بُٝٓٗا ؾؿٝ٘ قشا٠٤ ؾُاعتِٗ، ؾكذ قشأت ب٘ ؾُاعتِٗ ٚيٝع ٖٛ ( 5، غ 53)ق  .107

 َٓـٛؿًا.

 ٚايـٛاب: ؾأَا ايظهت بُٝٓٗا، ؾكذ قشأت ب٘ ؾُاعتِٗ ٚيٝع ٖٛ َٓـٛؿًا.

 ص.248طايضٜاد٠ يف ايٓظخ١ ايعشب١ٝ تـشٝـ َٔ ايٓاطخ اْعش ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 
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  نهعهىو اإلنسانيح واالحتًاعيح

 و2019 ديسًثر-( أكتىتر6)انًخهذ(26)انعذد

( ٚهب إٔ ٜعًِ أْو إرا ؾـًت بايبظ١ًُ ؾًو إٔ تـٌ ايبظ١ًُ بآخش ايظٛس٠ ثِ 7، غ 53 )ق. 108

تبتذ٤٣ يف ايظٛس٠ األخش٣، ٚيو إٔ تكـ ع٢ً آخش ايظٛس٠ ثِ تبتذئ بايبظ١ًُ، ٚيٝع يو إٔ تـٌ آخش 

 ايظٛس٠ بايبظ١ًُ.

ٛس٠ ثِ تتُاد٣ يف ٚايـٛاب: ٚهب إٔ ٜعًِ أْو إرا ؾـًت بايتظ١ُٝ ؾًو إٔ تـٌ ايتظ١ُٝ بآخش ايظ

ايظٛس٠ األخش٣ ٚيو إٔ تكـ ع٢ً آخش ايظٛس٠ ثِ تبتذئ بايتظ١ُٝ، ٚيٝع يو إٔ تـٌ آخش ايظٛس٠ 

 ص.249 _ 248ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طبايتظ١ُٝ. 

ٚاعًِ إٔ االختالف ايزٟ ٚقع يف ٖزا ايباب يف ايٛؿٌ، ؾأَا إٕ ابتذأ ايكاسئ  (  13، غ 53)ق  .109

٣ بشا٠٤ ملٔ نإ َٔ ايكشا٤ ؾإْ٘ ٜبتذئ بايتعٛر ثِ ايبظ١ًُ ٚال اختالف بظٛس٠، أٟ طٛس٠ ناْت، طٛ

 إال َا رنشْا َٔ إخؿا٤ ايتعٛر.

ٚايـٛاب: اعًِ إٔ االختالف ايزٟ ٚقع يف ٖزا ايباب إمنا ٖٛ يف ايٛؿٌ، ؾأَا إٕ ابتذأ ايكاسئ بظٛس٠، 

يتظ١ُٝ ال أعًِ يف ريو أٟ طٛس٠ ناْت، ط٣ٛ بشا٠٤ ملٔ نإ َٔ ايكشا٤ ؾإْ٘ ٜبتذئ بايتعٛر ثِ ا

 ص.249اختالؾًا   إال َا رنشْا َٔ إخؿا٤ ايتعٛر. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ص.249ٖٚٛ غري َعٍٛ ب٘. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  (  13، غ 53)ق  .110

 ص.53ٚايـٛاب: ٖٚٛ غري َعٍُٛ ب٘. طايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق 

غري أٚا٥ٌ ايظٛس ٜشٜذ األسضاب عٔ قشا٤ املذ١ٜٓ أِْٗ ٜؿتتشٕٛ بايبظ١ًُ يف ( 2، غ 54)ق  .111

ِٟٚ َجٌ ريو عٔ أبٞ  ٚاألدضا٤، ٖزا َع٢ٓ نالَ٘، ٚنزيو س٣ٚ اؿًٛاْٞ عٔ طًِٝ عٔ محض٠، ٚقذ ُس
عُشٚ، ريو ٚاطع، ٚبرتى ايبظ١ًُ يف غري أٚا٥ٌ ايظٛس قشأت، ؾأَا بشا٠٤ ؾايتعٛر يف االبتذا٤ بٗا 

 ؾُٝعِٗ.

ٚايـٛاب: عٔ قشا٤ املذ١ٜٓ أِْٗ ٜؿتتشٕٛ بايبظ١ًُ يف غري أٚا٥ٌ ايظٛس ٜشٜذ األدضا٤ ٖٚٞ األسضاب، 

ِٟٚ َجٌ ريو عٔ أبٞ عُشٚ،  ٖزا َع٢ٓ نالَ٘، ٚنزيو س٣ٚ اؿًٛاْٞ عٔ طًِٝ عٔ محض٠، ٚقذ ُس

بٗا ؾُٝعِٗ ال ٚريو ٚاطع، ٚبرتى ايتظ١ُٝ يف غري أٚا٥ٌ ايظٛس قشأت، ؾأَا بشا٠٤ ؾايتعٛر يف االبتذا٤ 

 ص.249ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طغري. 

 طاختالؾِٗ يف ؾاؼ١ ايهتابص 

 ٚال ٜعذٖا املذْٞ." بسم ميحرلا نمحرلا هللا "،  ( غري إٔ ايهٛيف ٜعذ7، غ 54)ق . 112

 " آ١ٜ، ٚال ٜعذٖا املذْٞ. " بسم ميحرلا نمحرلا هللا ٚايـٛاب: غري إٔ ايهٛيف ٜعذ 

 ص.250طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 
 عاؿِ ٚايهظا٥ٞ " َايو " بأيـ. (  9، غ 54)ق  .113

 ص.250ٚايـٛاب: قشأ عاؿِ ٚايهظا٥ٞ " َايو "باأليـ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 
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  نهعهىو اإلنسانيح واالحتًاعيح

 و2019 ديسًثر-( أكتىتر6)انًخهذ(26)انعذد

ٚقذ س٣ٚ أبٛ اؿاسخ عٔ ايهظا٥ٞ " ًَو " بػري أيـ، نإ خَّٝش ؾٝ٘،  (  10، غ 54)ق  .114

ػري أيـ، ٚأمجعٛا ع٢ً نظش ٚباأليـ قشأت عٔ ايهظا٥ٞ يف سٚاٜت٘ َٔ اإلػباع ٚقشأ ايباقٕٛ ب

 ايهاف َٔ " ًَو ". 

ٚايـٛاب: ٚقذ س٣ٚ أبٛ اؿاسخ عٔ ايهظا٥ٞ " ًَو " بػري أيـ ٚباأليـ، نأْ٘ خَّش ؾٝ٘، ٚباأليـ 

 قشأت يًهظا٥ٞ يف سٚاٜت٘ ٚقشأ ايباقٕٛ بػري أيـ، ٚأمجعٛا ع٢ً نظش ايهاف َٔ " ًَو".

 ص.250طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ طٚأمجعٛا ع٢ً نظش ايهاف َٔ " ًَو " َٔ غري ايبًٛؽ ٜا٤ًا.  (  12، غ 54)ق  .115

 ص.250ق 

 ص. 54ايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق طٚايـٛاب: ٚأمجعٛا ع٢ً نظش ايهاف َٔ " ًَو " َٔ غري بًٛؽ ٜا٤ 

( ٚيٝع بايكٟٛ ٚال املؼٗٛس ع٢ً اؿاؾغ َٔ سٚا٠ ْاؾع ٚال عًٝ٘ عٌُ عٓذ َٔ قشأْا 1، غ 55)ق . 116

 ٚي٘ ٚد٘.عًٝ٘ 

ٚايـٛاب: ٚيٝع بايكٟٛ ٚال املؼٗٛس عٓذ اؿؿاظ َٔ سٚا١ٜ ْاؾع ٚال عًٝ٘ عٌُ عٓذ َٔ قشأْا عًٝ٘ ٚي٘ 

ِٝ٘. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق   ص.250َُٚد

( قشأ قٓبٌ " ايظشاط " ٚ " طشاط ايزٜٔ " بايظني سٝح ٚقع، ٚقشأ خًـ بني ايـاد 2، غ 55)ق . 117

 ٚايضا٤ ٚقشأ ايباقٕٛ بايـاد.

ٛاب: قشأ قٓبٌ " ايظشاط " ٚ " طشاط ايزٜٔ " بايظني سٝح ٚقع، ٚقشأ خًـ بني ايـاد ٚايضاٟ ٚايـ

 ص.251ٚقشأ ايباقٕٛ بايـاد. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 قشأ محض٠ " عًِٝٗ ". (  4، غ 55)ق  .118

 ٚايـٛاب: ٚقشأ محض٠ " عًِٝٗ ".

 ٢ بعذٖا طانٔ.( قشأ محض٠ ٚايهظا٥ٞ يف نٌ ٖا٤ َِٚٝ يًذُع أت5، غ 55)ق . 119

 ٚايـٛاب: قشأ محض٠ ٚايهظا٥ٞ يف نٌ ٖا٤ َِٚٝ اؾُع أت٢ بعذُٖا طانٔ. 

 ص.251طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٚقشأ أبٛ عُشٚ بهظشٖا يف ايٛؿٌ خاؿ١. (  7، غ 55)ق  .120

 ص.251ٚايـٛاب: ٚقشأ أبٛ عُشٚ بهظشُٖا يف ايٛؿٌ خاؿ١. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ص.252ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق طؿ١ إىل إٔ اهلا٤ تبك٢ ع٢ً كُتٗا. ( ؾزٖبت طا13٥، غ 55)ق . 121

 ص.55ٚايـٛاب: ؾزٖبت طا٥ؿ١ إىل إٔ اهلا٤ تبك٢ عًٝٗا كُتٗا. طايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق 

 ؾهإ ابٔ نجري ٜلِ املِٝ بٛاٚ سٝح ٚقعت. (  2، غ 56)ق  .122

 ص.252ٚايـٛاب: ؾهإ ابٔ نجري ٜـٌ املِٝ بٛاٚ سٝح ٚقعت. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( ٚاختٝاس ابٔ فاٖذ اإلطهإ.4، غ 56)ق . 123

 ص.253ٚايـٛاب: ٚاختاس ابٔ فاٖذ اإلطهإ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 



7

  

 78 

 ق تراث مكي ةن أةي طالبهظرات هقدية يف تحقي
 محمد إقبال أحمد فرحات د. |             "  كتاةي " التتصرة والتديع أهموذجا

 الػريقي هاشر غلي رويدا. د

ISSN : 2410-1818 

 
  نهعهىو اإلنسانيح واالحتًاعيح

 و2019 ديسًثر-( أكتىتر6)انًخهذ(26)انعذد

 .ؾهًِٗ كِ املِٝ( 8، غ 56)ق  .124

 ص.253طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: ؾهًِٗ كُٛا املِٝ 

 طاختالؾِٗ يف طٛس٠ ايبكش٠ص

 يف قٍٛ فاٖذص.. طٖٚٞ َه١ٝ يف قٍٛ ابٔ عباغ، َٚذ١ْٝ 125

 ص.253طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  طكطت َٔ ايٓظخ١ ايعشب١ٝ.

اعًِ أٜٗا ايٓاظش يف ٖزا ايهتاب إٔ ٖزٙ ايظٛس٠ تتٛايٞ ؾٝٗا أسشف ٚأؿٍٛ ( 2، غ 57)ق . 126

 نجري دٚسٖا.

 ٚايـٛاب: اعًِ أٜٗا ايٓاظش يف ٖزا ايهتاب إٔ ٖزٙ ايظٛس٠ ٜتٛاىل ؾٝٗا أسشف ٚأؿٍٛ نجش دٚسٖا.

 ص.254 _253اهلٓذ١ٜ ق طايٓظخ١ 

( ٚأْا بعٕٛ اهلل أرنش يو أؿاًل َٔ ٖزا َؿشدًا أٚ أبٝٓ٘ عظب املكذس٠، ٜتبع ريو 6، غ 57)ق  .127

 األسشف اييت قٌ دٚسٖا.

ٚايـٛاب: ٚأْا بعٕٛ اهلل أرنش يو نٌ أؿٌ َٔ ٖزا َؿشدًا ٚأبٝٓ٘ عظب املكذس٠ ثِ ْتبع ريو 

 ص.254 _١253 ق األسشف اييت قٌ دٚسٖا. طايٓظخ١ اهلٓذٜ

 طاختالؾِٗ يف ٖا٤ ايهٓا١ٜ عٔ املزنشص

( اعًِ إٔ ٖا٤ ايهٓا١ٜ ال تهٕٛ إال صا٥ذ٠، ٚال تهٕٛ إال َتـ١ً بؿعٌ، مٛ " 11، غ 57)ق  .128

 ". ٜعًُ٘ "، أٚ ٖٛ اطِ ظاٖش مٛ " داسٙ ٚعـاٙ
مٛ " ٜعًُ٘ "، أٚ ٚايـٛاب: اعًِ إٔ ٖا٤ ايهٓا١ٜ ال تهٕٛ إال صا٥ذ٠، ٚال تهٕٛ إال َتـ١ً بؿعٌ، 

 ص.254ايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ط>. باطِ ظاٖش مٛ " داسٙ ٚعـاٙ 

 ( اتـًت باطِ َلُش مٛ " ؾعًٛٙ ٚقتًٛٙ " ٚمٛ ريو.1، غ 58)ق  .129

 ٚايـٛاب: اتـًت باطِ َلُش مٛ " ؾعًٛٙ ٚقتًٛٙ ٚقًت٘ " ٚمٛ ريو.

 ص.254ؾأَا َا اتؿكٛا ؾٝ٘ طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  (  3، غ 58)ق . 130

 ص.58ٚايـٛاب: ؾأَا َا اتؿكٛا عًٝ٘ طايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق 

ٍٚ مٛ " ٜعًُٗٛ ىًكٗٛ ".3، غ 58)ق . 131  ( ؾإِْٗ ٜـًْٛٗا بٛا

 ص.254ٚايـٛاب: ؾإِْٗ ٜـًْٛٗا بٛاٚ مٛ " ٜعًُ٘ " ٚ " ىًؿ٘ ". طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

ُٖٛ ٜلًا بٛٚايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ قبًٗا ؾتش١ ؾإِْٗ ٜـًْٛٗا أ (  4، غ 58)ق  .132 ُٖٛ َٜٚظَّش   اٚ مٛ " قّذس 

 >.ٚايـٛاب: ٚايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ قبًٗا ؾتش١ ٜـًْٛٗا أٜلًا بٛاٚ مٛ " قذسٙ ٚأْؼشٙ 

 ص.254طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق  

 ايجايح إٔ تهٕٛ قبٌ اهلا٤ نظش٠ ؾهًِٗ ٜـًٗا بٝا٤. (  1، غ 58)ق  .133

 ص.58ْٗا بٝا٤. طايٓظخ١ ايعشب١ٝ ق ٚايـٛاب: ايجايح إٔ تهٕٛ قبٌ اهلا٤ نظش٠ ؾهًِٗ ٜـٛيٛ

 >.( مٛ " أَٗٞ ٚؿاسبتٗٞ 6، غ 58)ق . 134
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 ص.255ٚايـٛاب: مٛ " أَ٘ ٚؿاسبت٘ ". طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 مٛ " ؾٝٗٞ ٚعًٝٗٞ ". (  8، غ 58)ق  .135

 ص.255ٚايـٛاب: مٛ " ؾٝ٘ ٚعًٝ٘ ". طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 هظش٠ َٔ غري ٜا٤.ٚايباقٕٛ ٜـًْٛٗا ب (  9، غ 58)ق  .136

 ص.255ٚايـٛاب: ٚايباقٕٛ ٜـًْٛٗا بهظش٠ َٔ غري بًٛؽ ٜا٤. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ( ؾإْ٘ اتؿل َع ابٔ نجري يف طٛس٠ ايؿشقإ يف قٛي٘ " ؾٝ٘ َٗاْا ".10، غ 58)ق . 137

 ٚايـٛاب: ؾإْ٘ اتؿل َع ابٔ نجري يف طٛس٠ ايؿشقإ يف قٛي٘ " ؾٝٗٞ َٗاْا ".

 ص.255ق طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ 

 ٚقذ خشز يف ٖزٙ األؿٍٛ اييت رنشْا. (  2، غ 59)ق  .138

 ص.256ٚايـٛاب: ٚقذ خشز عٔ ٖزٙ األؿٍٛ اييت رنشْا. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 طاختالؾِٗ يف املذ ٚايكـشص

اعًِ إٔ املذ ٜٓكظِ إىل قظُني: قظِ اتؿل ايُكشا٤ ع٢ً َذِّٖا، ٚقظِ اختًؿٛا  (  5، غ 59)ق  .139

 ؾٝ٘.

 ب: اعًِ إٔ املذ ٜٓكظِ قظُني: قظِ اتؿل ايُكشا٤ ع٢ً َذِّٙ، ٚقظِ اختًؿٛا ؾٝ٘.ٚايـٛا

 ص.256طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٚإٕ نٓا قذ رنشْا إٔ َا منظو عٓذ االتؿام. (   8، غ 59)ق  .140

 ص.256ٚايـٛاب: ٚإٕ نٓا قذ رنشْا أْا منظو عٓذ االتؿام. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

ايلشٚس٠ تًذ٤ٞ إىل ريو إلػهاي٘ يػريٙ ُْٚعذُّ يف أٍٚ نٌ باب َا يهٔ  (   9، غ 59)ق  .141

 اختًؿٛا ؾٝ٘ َٔ املذ، ٚأؿٌ املذ، ٚؾِٝ ٜهٕٛ.

ٚايـٛاب: يهٔ ايلشٚس٠ تًذ٤ٞ إىل ريو إلػهاي٘ بػريٙ ْٚكذّ يف أٍٚ " باب َا اختًـ ؾٝ٘ َٔ املذ " 

 ص.256أؿٌ املذ ٚؾِٝ ٜهٕٛ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 املذص طباب َا اختًـ ؾٝ٘

 ٚاأليـ ٚال ٜهٕٛ َا قبًٗا إال َؿتٛسًا، ٚقذ... (   13، غ 59)ق  .142

 ص.257ٚايـٛاب: ٚاأليـ ٚال ٜهٕٛ َا قبًٗا إال َؿتٛسًا أبذًا، ٚقذ... طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

ٚقذ مس٢َّ ايكشا٤ ايٝا٤ ٚايٛاٚ ايظانٓتني إرا اْؿتض َا قبًُٗا عشيف ايًني،  (   14، غ 59)ق  .143

 ا َٔ ايًني ٚاملذ بعض َا يف تًو.ؾؿُٝٗ

ٚايـٛاب: ٚقذ مس٢َّ ايكشا٤ ايٝا٤ ٚايٛاٚ ايظانٓتني إرا اْؿتض َا قبًُٗا عشيف ايًني، ؾؿُٝٗا َٔ املذ 

 ص.257بعض َا يف تًو. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

( ٚاعًِ أْ٘ إمنا املذ ٜؼبع يف ٖزٙ اؿشٚف َع ادتُاعٗٔ بُٗض٠ أٚ ف٤ٞ سشف 1، غ 60)ق  .144

 ظانٔ بعذ ٚاسذ٠ َٓٗٔ.اي
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َُهَّٔ املذ ٜٚؼبع يف ٖزٙ اؿشٚف َع ادتُاعٗٔ بُٗض٠ أٚ ف٤ٞ سشف  ٚايـٛاب: ٚاعًِ أْ٘ إمنا ُٜ

 ص.257طانٔ بعذ ٚاسذ٠ َٓٗٔ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 ٚاملختًـ ؾٝ٘ يف ٖزا ايباب ٜٓكظِ ثالث١ أقظاّ. (   3، غ 59)ق  .145

 ص.257كظِ ثالث١ أقظاّ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: ٚاملختًـ ؾٝ٘ َٔ ٖزا ايباب ٜٓ

 األٍٚ إٔ ٜكع سشف املذ ٚايًني يٝع بعذٙ طانٔ.(   4، غ 59)ق . 146

 ص.257ٚايـٛاب: األٍٚ إٔ ٜكع سشف َذ ٚيني يٝع بعذٙ طانٔ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق 

 مٛ " آدّ، إميإ، ٚأٚتٛا، َٚظتٗض٤ٕٚ.(   5، غ 59)ق . 147

  ص.258إ ٚأٚتٛا ٜٚظتٗض٤ٕٚ. طايٓظخ١ اهلٓذ١ٜ ق ٚايـٛاب: مٛ " آدّ ٚإمي

 ٜٚؼتٌُ ع٢ً ثالث١ َطايب: انًثحث انثانث: كتاب انثذيع،
 .المطلب األول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه

البن  ٚاملٓظٛب خطأ "البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان رضي اهلل عنه" نتاب

  ٝل ايذنتٛسٜٔ ايؿاكًني،ٙ، طبع بتشك442املتٛؾ٢ يف سذٚد ط١ٓ معاذ الجهني 
 "البديع في معرفة ما رسم في مصحف ايذنتٛس األٍٚ: غامن قذٚسٟ اؿُذ ايطبع١ األٚىل بعٓٛإ

ٙ، ٚايطبع١ ايجا١ْٝ 1406 - 1986، ط١ٓ 15يف ف١ً املٛسد ايعشاق١ٝ ايعذد سقِ  "عثمان رضي اهلل عنه

 ّ.2000 -ٖـ  1421، 1يف داس عُاس، عُإ، ط
 عثمان" مصاحف رسم في " البديع ، طبع٘ بعٓٛإ:الفنيسان الله عبد بن سعود: ٚايذنتٛس ايجاْٞ

 ،والتوزيع للنشر إشبيليا كنوز ْؼش: ، ايطبع١ األٚىل،.(ـه442) الجهني يوسف بن محمد الله عبد ألبي

 .اعتُذ يف ؼكٝك٘ يًهتاب ع٢ً أسبع ْظخ خط١ٝٚ، ٙ 1419 -1998
ِ ايشطِ املـشؿٞ أٚ ايشطِ ايعجُاْٞ، ٚاطتخذّ ايعًُا٤ ٚايهتاب نُا ظاٖش َٔ عٓٛاْ٘ ٜتعًل بعً

ٚطٛف ماٍٚ إثبات خطأ ايٓظب١ .(39) َـطًشات ) ايهتاب١ ، ٚاهلذا٤ ٚايشطِ ٚاـط ( عرب ايكشٕٚ

 خالٍ ايٓكاط ايتاي١ٝ: ٔالبٔ َعار اؾٗين ْٚؤنذ ْظبت٘ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ ايكريٚاْٞ. َ
 

 أواًل: عنوان الكتاب:

ف ملٔ اػتػٌ بهتب َهٞ بٔ أبٞ طايب عٓاٜت٘ ايؿا٥ك١ بعٓاٜٚٔ نتب٘ ، عٝح تهٕٛ َٔ املعشٚ

ايعٓٛإ أِٖ َٝضات  َٔٓطبك١ ع٢ً املٛكٛع متاّ االْطبام ، ٚتعرب عٓ٘ أؿذم تعبري ، ٚغايبًا َا ٜتلُ

ايهتاب ٚأقظاَ٘ ، نكٛي٘ يف عٓٛإ نتاب٘ يف ايتذٜٛذ : "ايشعا١ٜ يتذٜٛذ ايكشا٠٤ ٚؼكٝل يؿغ 

                                         

 بهكطف.-155،م  ضغِ لملكح  زضلغ١ يغ١ٜٛ قلضخي١ٝ ،: لْعط: ليسضلغ١ ليك١ُٝ ليال أعسٖل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ( 39)
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ٚتؿظري َعاْٝٗا ٚتعًًٝٗا ٚبٝإ اؿشنات  ا٠ٚ بعًِ َشاتب اؿشٚف ٚكاسدٗا ٚؿؿاتٗا ٚأيكابٗايتال

 .(40)"اييت تًضَٗا
ٜٚالسغ ع٢ً ٖزا ايعٓٛإ مشٛي٘ َٝضات ايهتاب ٚؾـٛي٘، ٚتبذٚ ٖزٙ ايعاٖش٠ َطشد٠ يف نٌ 

ر اؾٗين، طٓذذ عٓاٜٚٔ نتب٘، ٚيٛ اطتعشكٓا ايعٓاٜٚٔ ايٛاسد٠ يف املـادس اييت تشمجت البٔ َعا

أقشبٗا إىل طشٜك١ َهٞ يف اختٝاس عٓاٜٚٔ نتب٘ ايٓظخ١ املٛدٛد٠ يف املظذذ األمحذٟ بطٓطا ٚاييت 

 ٚعٓٛاْٗا: 616ٜشدع تاسٜخ ْظخٗا إىل ط١ٓ 

ٚيهٔ ايزٜٔ  في مصحف عثمان بن عفان من المقطوع والموصول ( م)البديع في معرفة ما رس

زا ايعٓٛإ ، ٚيزيو ْشدض إٔ اطِ ايهتاب ايزٟ ٜٓطبل عًٝ٘ تشمجٛا ملهٞ مل ٜزنشٚا ي٘ نتابًا بٗ

ٖٚزا ايهتاب يف سطِ ايكشإٓ ٖٚذا٥٘ ٚتعًًٝ٘ .  (42)أٚ ٖذا٤ املـاسـ ، (41)ٖٛ :عًٌ ٖذا٤ املـشـ

 ع٢ً َلُٕٛ نتاب ايبذٜع املٓظٛب البٔ َعار اؾٗين. لٖٚٛ َا ٜٓطب

ايرتتٝب ايزٟ أٚسدٙ ايذنتٛس  ٚسد عٓٛإ ايهتاب ع٢ً ايٓظخ اـط١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ سظب

 ايكذٚسٟ:

 ختشنٝا. تاسٜ –َهتب١ سشاتؼٞ صادٙ  في مصحف عثمان بن عفان(. م)البديع في معرفة ما رس -1

 ٙ.بذٕٚ رنش اطِ املؤيـ723ْظخٗا 
َهتب١ سٚك١ خريٟ ايكاٖش٠. ٚايهتاب مل هضّ احملكل بأْ٘  )البديع في الهجاء والترصيع(. -2

 ٜطًع عًٝ٘.البٔ َعار اؾٗين ألْ٘ مل 
 تأيٝـ أبٞ عبذ اهلل قُذ بٔ ٜٛطـ بٔ َعار اؾٗين. داس ايهتب املـش١ٜ. )البديع في الهجاء( -3
 ، ْظبت إىل ايؼٝخ أبٞ قُذ املهٞ، َهتب١ طًعت، َـش.نسخة مختصرة من الكتاب -4
تأيٝـ أبٞ عبذ اهلل قُذ بٔ ٜٛطـ بٔ َعار اؾٗين. املهتب١ ايعاٖش١ٜ،  )البديع في الهجاء(، -5

 ؼل. اعتُذٖا احملكل يف ايتشكٝل دَ
اطِ املؤيـ  )البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان بن عفان من المقطوع والموصول( -6

 ٙ. 616غري َزنٛس، املظذذ األمحذٟ بطٓطا ْظخ ط١ٓ 
ألبٞ عبذ اهلل قُذ بٔ ٜٛطـ بٔ َعار اؾٗين، َهتب١  )البديع في رسم مصحف عثمان( -7

                                         

َٚال بواسٖل . ٚنهالب ليطعلٜا١      99لْعط : َهٞ بٔ أبٞ تلي  ٚقرػ  ليكاط ٕ ، يًاسنهٛض أمحاس سػأ حطسال  ، م       (40)
 َطبٛ ، بهحكٝل ليسنهٛض أمحس سػٔ حطسل ، زلض عُلض، لهضزٕ.

 
 

 . 318/  3أْبلٙ ليطٚل٠ :  (41)
 
 .134رػ  ليكط ٕ: م . َٚهٞ بٔ أبٞ تلي  ٚق 2714/  6َوجِ لهزل٤ يٝلقٛ  : (42)
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 ايبٛط١ٓ. ايػاصٟ خظشٚ بو، طشاٜٝؿٛ،
فٗٛي١ املؤيـ، َهتب١ املتشـ ايعشاقٞ، بعذ االطالع عًٝٗا َٔ  )رسالة في رسم المصحف(، -8

ٚسق١ ٖٚٞ  20قبٌ احملكل ايذنتٛس ايكذٚسٟ، تبني ي٘ أْٗا ْظخ١ َٔ نتاب ايبذٜع، ٚعذد أٚساقٗا 

 َع ْظخ١ ايعاٖش١ٜ اييت اعتُذت يف ؼكٝل ايهتاب.
ٞ، داَع١ َشَش٠، ن١ًٝ اإلهلٝات، ْظخ َـطؿ٢ ، َٓظٛب ألبٞ قُذ َههجاء المصاحف -9

 ٙ.  1235ايـربٟ 
  

 ثانيًا: المصادر التي ترجمت البن معاذ وذكرت كتاب البديع:

 ٚيٛ سدعٓا إىل أقشب املـادس إىل صَٔ املؤيـ ؾًٔ لذ رنشًا يهتاب ايبذٜع، ٚخاؿ١ ايهتب ايتاي١ٝ: 

ايبشاث١، ايكشطيب ٚالد٠ ٚٚؾا٠، ٚايزٟ  ٙ، املؤسخ 578ايـ١ً البٔ بؼهٛاٍ األْذيظٞ، املتٛؾ٢ -1

 .472/  1تشدِ يشداٍ يعًُا٤ األْذيع.  

 أِٖ ٚأٚطع نتب طبكات ايكشا٤ ٙ، ٜٚعذ ٖزا ايهتاب 833غا١ٜ ايٓٗا١ٜ البٔ اؾضسٟ املتٛؾ٢ -2

. ٖٛ ابٔ خاٍ أَٞ قاٍ عٓ٘: ايذاْٞع٢ً اإلطالم مل ٜتطشم إىل ايهتاب َع أْ٘ تشدِ ي٘ ٚرنش إٔ 

1  /403 
تاب َِٗ دذًا مجع ؾٝ٘ ايظٝٛطٞ تشادِ عًُا٤ ايًػ١ ٚايٓشٛ ٖٚٛ ن ٙ، 911ايٛعا٠ يًظٝٛطٞ  بػ١ٝ-3

َٔ مجٝع ايهتب اييت طبكت٘ يف ٖزا ايؼإٔ، ٚصاد عًٝٗا َا اْتكاٙ َٔ نتب االدب ٚايتاسٜخ 

ٚايرتادِ َٚعادِ ايؼٝٛخ َٚكذَات ايهتب ٚغري ريو، يزا ٜعذ ٖزا ايهتاب أمشٌ نتاب يف 

 .287/  1ٜزنش ايظٝٛطٞ إٔ ي٘ نتاب ايبذٜع يف سطِ املـشـ . ٚمل ،ايؿٖٔزا 
 ٙ، مل ٜزنش نتاب ايبذٜع. 1067نؼـ ايعٕٓٛ ؿادٞ خًٝؿ١ -4
ايبذٜع يف ايشطِ ايعجُاْٞ يف ٙ، رنشٙ باطِ 1399إٜلا  املهٕٓٛ، إلمساعٌٝ ايبػذادٟ -5

 .172/  2. املـاسـ ايؼشٜؿ١
َُإ بٔ  باطِ ٙ، رنش1399ٖٙذ١ٜ ايعاسؾني، إلمساعٌٝ ايبػذادٟ -6 ايبذٜع ِؾٞ سطِ َـشـ ُعِج

 .70/  2.  َعؿَّإ
. ايبذٜع يف َعشؾ١ َا سطِ يف َـشـ عجُإ بٔ عؿإٙ، رنشٙ باطِ  1396األعالّ يًضسنًٞ، -7

7  /138 
 ،قُذ اـ٢ُٝ ايعاٖش١ّٜ، يـال ٗاسغ عًّٛ ايكشإٓ ايهشِٜ ملخطٛطات داس ايهتب ؾ-8

 .50/  2. ايبذٜع يف اهلذا٤ٖـ، باطِ  1403ْؼش
ايبذٜع يف َعشؾ١ َا سطِ يف َـؿض تاسٜخ ايرتاخ ايعشبٞ، ؾؤاد طضنني، َعاؿش، رنشٙ باطِ -9

 .51/  1.  عجُإ بٔ عؿإ
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ٙ( ٚنزيو غا١ٜ ايٓٗا١ٜ البٔ  578ٚطٓالسغ إٔ اطِ ايهتاب مل ٜشد يف ايـ١ً البٔ بؼهٛاٍ )

ٙ(. ٖٚزا ٜذٍ 1067ٝؿ١ )ٙ(، ٚنؼـ ايعٕٓٛ ؿادٞ خ911ًٙ.( ٚبػ١ٝ ايٛعا٠ يًظٝٛطٞ )833اؾضسٟ)

 ع٢ً إٔ ابٔ َعار اؾٗين مل ٜعشف عٓذ ٖؤال٤ بأْ٘ َؤيـ نتاب ايبذٜع.

ٙ( يف األعالّ، ٚؾؤاد 1396ٙ( يف ٖذ١ٜ ايعاسؾني، ٚايضسنًٞ)1399ٚأٍٚ َٔ رنشٙ امساعٌٝ ايبػذادٟ)

بذٕٚ  َعاؿش( يف تاسٜخ ايرتاخ. ٖٚزا ٜتطابل َع ايٓظخ اـط١ٝ اييت رنشٖا ايكذٚسٟ ٖٚٞ)طضنني 

ٙ.ٖٚزا 723ٙ، ْٚظخ١ َهتب١ خشاتؼٞ املٓظٛخ١ ط١ٓ  616َؤيـ ٚخاؿ١ ْظخ١ طٓطا املٓظٛخ١ ط١ٓ 

 ٜجبت إٔ نتاب ايبذٜع مل ٜهٔ َعشٚؾًا عٓذ املتكذَني أْ٘ البٔ َعار اؾٗين.

 

 ثانثًا: وحىد نسخ صريحح تنسثح انكتاب إنى يكي تن أتي طانة انقيسي:

هلٝات يف داَع١ َشَش٠، ٚؾٝٗا ْظب١ ايهتاب١ ؿشو١ إىل َهٞ ايٓظخ١ األٚىل: يف َهتب١ ن١ًٝ اإل

، ْظخ 143- 140بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ، ٚيهٔ ايٓظخ١ غري نا١ًَ ٚتكع كُٔ فُٛع َٔ ٚسق١ 

 ٙ.1235َـطؿ٢ ايـربٟ، ٚٚقع ايؿشاؽ َٔ ْظخ٘ 

 وأول المخطوط: قال أبو محمد مكي _ رضي اهلل عنه _:

خامت  –يًُتكني، ٚال عذٚإ إال ع٢ً ايعاملني. ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً قُذ  اؿُذ هلل سب ايعاملني، ٚايعاقب١

 ٚآي٘ أمجعني، ٚطالّ عًٝ٘ يف اآلخشٜٔ.-ايٓبٝني 

سكٞ اهلل  _َعشؾ١ َا سطِ يف َـشـ عجُإ بٔ عؿإ  -إٕ ػا٤ اهلل  -ٖزا نتاب أرنش ؾٝ٘ 

ايٛاٚ ٚاأليـ ٚايٝا٤، َٔ املٛؿٍٛ ٚاملكطٛع، َٚا سطِ ؾٝ٘ بايتا٤ ٚاهلا٤، َٚا سطِ ؾٝ٘ ب -عٓ٘ 

 ( أٌٖ األَـاس يف ايضٜاد٠ ٚايٓكـإ، ٚغري ريو مما ال ٜظتػين قاسئ1)ٚاختالف طا٥ش طَـاسـص 
 _باإلهاص ٚاالختـاس  _عًٝ٘، َٚا قاي٘ ايٓشٜٕٛٛ ٚأٌٖ ايًػ١ ٚايكشَّا٤  (2) ايكشإٓ عٔ َعشؾت٘ طٚايٛقـص

 َع بًٛؽ غا١ٜ ايبٝإ. 
 ١َ َٔ ايضيٌ يف ايكٍٛ ٚايعٌُ، ٖٚٛ ٜؿعٌ ريو إْ٘ قشٜب فٝب.أطأٍ اهلل سظٔ املعشؾ١، ٚايظال

ٚآخشٙ: ٚسه٢ أبٛ عبٝذ ايكاطِ بٔ طالّ أْ٘ سأ٣ يف املٓاّ َـشـ عجُإ " ٚالؼني َٓاق " بايتا٤ 

 َٛؿٛي١، ٚخايؿ٘ مجٝع ايٓاغ َٔ سني.

اسئ عٔ َعشؾت٘ ايك ؾكذ رنشت يو مجٝع َا يف املـشـ باهلا٤ ٚايتا٤ ؾٛقـ عًٝ٘، ؾٗٛ باب ال ٜظتػين

 ٚسؿع٘.
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 النسخة الثانية: في دار الكتب المصرية:

– 91( ٚسق١ ْظبت إىل ايؼٝخ أبٞ قُذ املهٞ ، ٚسقُٗا )  12ٖٚٞ ْظخ١ كتـش٠ َٔ ايهتاب ) 

 .(43) طًعت ( –قشا٤ات 
ٚأظٓٗا ٚاهلل أعًِ أْٗا ْظخ١ غري نا١ًَ َٔ ايهتاب أٚ اؾض٤ األٍٚ َٓ٘ ألٕ عًٌ ٖذا٤ املـاسـ 

 َهٕٛ َٔ دض٥ني.

ٖٚزا ديٌٝ آخش ع٢ً إٔ ايهتاب يف ْظبت٘ البٔ َعار قٌ ػو ٖٚٛ أقشب َا ٜهٕٛ ملهٞ بٔ أبٞ 

 طايب ايكٝظٞ. 

 “:رابعًا: تكرار عبارة: " قال محمد في كتابه 

إىل َعشؾ١ )قُذ (  –نُا رنش -ٖٚزا ايعباس٠ أسبهت احملكل ايذنتٛس ايكذٚسٟ ، ٚمل ٜتٛؿٌ 

تظُض ايعباس٠ بايعٔ أْ٘ املؤيـ ْؿظ٘ ، ألٕ قٛي٘ ) يف نتاب٘ ( ميٓع ريو ، ٚيف  املزنٛس ٖٓا ، ٚال

َؤيؿٞ نتب سطِ املـشـ املؼٗٛسٜٔ ايزٜٔ عاػٛا قبٌ َؤيـ نتاب ) ايبذٜع ( ممٔ امس٘ ) قُذ ( 

ٙ(، 224/  2ٙ( ) اْعش : ابٔ اؾضسٟ : غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 253اثٓإ : األٍٚ قُذ بٔ عٝظ٢ األؿبٗاْٞ ) ت 

ٙ( َؤيـ ) 328تاب٘ يف ايشطِ َؿكٛد ، ٚايجاْٞ قُذ بٔ ايكاطِ بٔ بؼاس أبٛ بهش األْباسٟ ) ت ٚن

 .(44) إٜلا  ايٛقـ ٚاالبتذا٤ يف نتاب اهلل عض ٚدٌ (
ٚاملعشٚف إٔ َهٞ بٔ أبٞ طايب دا٥ُا ٜزنش يف َكذ١َ تآيٝؿ٘ :) قاٍ أبٛ قُذ( ٜٚهشسٖا يف أثٓا٤ 

 ١َ ايشعا١ٜ يتذٜٛذ ايكشا٠٤، ٚاْعش َكذ١َ تؿظري اهلذا١ٜ، ٚايٝا٤اتنتب٘، ٚاْعش ع٢ً طبٌٝ املجاٍ َكذ

املؼذدات يف ايكشإٓ ٚنالّ ايعشب، ٚاختـاس ايكٍٛ يف ايٛقـ ع٢ً نال ٚب٢ً ْٚعِ، ٚاإلبا١ْ عٔ 

 .َعاْٞ ايكشا٤ات
 ٜٚهؿٞ إٔ ْعًِ إٔ َهًٝا رنش )قاٍ أبٛ قُذ( يف تؿظريٙ اهلذا١ٜ يف أسبعني َٛكعًا. 

، )قاٍ قُذ( ٖهزا يف اهلاَؽ ٚأثبتٗا احملكل يف اهلاَؽ 46ع ايعباس٠ يف ؿؿش١ ٚقذ تهشست ْؿ

. ٖٚٞ دالي١ 64، ٚيف ؿؿش١ 56، ٚيف ؿؿش١ 52ٚأثبت يف األؿٌ )قاٍ أبٛ عبذ اهلل(، ٚيف ؿؿش١ 

ٚاكش١ ع٢ً إٔ ٖٓاى يبظًا ؾأبٛ عبذ اهلل خطأ ٚؿٛاب٘ أبٛ قُذ ٚٙ ن١ٝٓ َهٞ بٔ أبٞ طايب اييت 

  تآيٝؿ٘.ٜهشسٖا َهٞ يف

 

 

                                         

 . 9نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م (43)
 
 . 25نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م (44)
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 انًطهة انثاني: يقارنح انكتاب تًقذياخ كتة يكي تن أتي طانة

يٛ ؾُٓا بعكذ َكاس١ْ بني َكذ١َ نتاب ايبذٜع طٓهتؼـ ايتطابل َع َكذَات نتب َهٞ بٔ أبٞ 

 طايب:
 ٚطٛف أطٛم َكذَت٘ يف اهلذا١ٜ بعذ َكذ١َ نتاب ايبذٜع يًُكاس١ْ بُٝٓٗا. 

زا نتاب أرنش ؾٝ٘ إٕ ػا٤ اهلل تعاىل َعشؾ١ َا يف سطِ َـشـ ... أَا بعذ ؾٗ" صاحب البديع قاٍ

طٝذْا عجُإ بٔ عؿإ سكٞ اهلل عٓ٘ َٔ املٛؿٍٛ ٚاملكطٛع َٚا سطِ ؾٝ٘ باهلا٤ ٚايتا٤ َٚا سطِ ؾٝ٘ 

باأليـ ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ ، ٚاختالف طا٥ش َـاسـ أٌٖ األَـاس يف ايضٜاد٠ ٚايٓكـإ ، ٚغري ريو مما ال 

يكشإٓ عٔ َعشؾت٘ ٚايٛقٛف عًٝ٘ ، َٚا قاي٘ ايٓشٜٕٛٛ ٚأٌٖ ايًػ١ ٚايكشا٤ يف ريو ٜظتػين عٓ٘ قاسئ ا

باإلهاص ٚاالختـاس ، َع بًٛؽ غا١ٜ ايبٝإ ، أطأٍ اهلل تعاىل املعشؾ١ ٚايظال١َ َٔ ايضيٌ يف ايكٍٛ 

 .(45)، إْ٘ قشٜب فٝب" ٤ٚايعٌُ ٖٚٛ ٜؿعٌ َا ٜؼا
َٔ  إىلٍ أبٛ قُذ: ٖزا نتاب مجعت٘ ؾُٝا ٚؿٌ قا"  الهداية إلى بلوغ النهاية: ٚقاٍ َهٞ يف

عًّٛ نتاب اهلل طدٌ رنشٙص، ٚادتٗذت يف تًخٝـ٘ ٚبٝاْ٘ ٚاختٝاسٙ، ٚاختـاسٙ، ٚتكـٝت رنش َا 

ٚؿٌ إيٞ َٔ َؼٗٛس تأٌٜٚ ايـشاب١ ٚايتابعني، َٚٔ بعذِٖ يف ايتؿظري دٕٚ ايؼار ع٢ً سظب 

َا ٚدذت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثٛس َٔ ريو عٔ ايٓيب َكذستٞ، َٚا تزنشت٘ يف ٚقت تأيٝؿٞ ي٘. ٚرنشت املأ

إيٝ٘ طبٝاًل َٔ سٚاٜيت أٚ َا ؿض عٓذٟ َٔ سٚا١ٜ غريٟ، ٚأكشبت عٔ األطاْٝذ يٝخـ سؿع٘ ع٢ً َٔ 

 أسادٙ.

مجعت ؾٝ٘ عًًَٛا نجري٠، ٚؾٛا٥ذ عع١ُٝ; َٔ تؿظري َأثٛس أٚ َع٢ٓ َؿظش، أٚ سهِ َبني، أٚ ْاطخ، 

أٚ بٝإ غشٜب، أٚ إظٗاس َع٢ٓ خؿٞ، َع غري ريو َٔ ؾٕٓٛ عًّٛ نتاب أٚ َٓظٛخ، أٚ ػش  َؼهٌ، 

غاَض، أٚ اػتكام َؼهٌ، أٚ تـشٜـ خؿٞ، أٚ تعًٌٝ  بأٚ إعشااهلل دٌ رنشٙ; َٔ قشا٠٤ غشٜب١، 

ْادس، أٚ تـشف ؾعٌ َظُٛع َع َا ٜتعًل بزيو َٔ أْٛاع عًّٛ ٜهجش تعذادٖا ٜٚطٍٛ رنشٖا. دعًت٘: 

َٔ عًِ نتاب اهلل تعاىل رنشٙ مما ٚقؿت ع٢ً ؾُٗ٘  إىليف نؼـ عًِ َا بًؼ  ٖذا١ٜ إىل بًٛؽ ايٓٗا١ٜ

 عًُ٘ َٔ أيؿاظ ايعًُا٤، َٚزانشات ايؿكٗا٤ ٚفايع ايكشا٤، ٚسٚا١ٜ ايجكات َٔ أٌٖ ايٓكٌ إىلٚٚؿٌ 
ٚايشٚاٜات، َٚباسجات أٌٖ ايٓعش ٚايذسا١ٜ. قذَت يف أٚي٘ ْبزًا َٔ عًٌ ايٓشٛ ٚغاَلًا َٔ اإلعشاب، ثِ 

ؿؿت رنش ريو ؾُٝا بعذ ي٦ال ٜطٍٛ ايهتاب، ٚألْين قذ أؾشدت نتابًا كتـشًا يف ػش  َؼهٌ خ

اإلعشاب خاؿ١، ٚألٕ غشكٞ يف ٖزا ايهتاب إمنا ٖٛ تؿظري ايتال٠ٚ، ٚبٝإ ايكـف ٚاألخباس، 

ٚنؼـ َؼهٌ املعاْٞ، ٚرنش االختالف يف ريو، ٚتبٝني ايٓاطخ ٚاملٓظٛخ ٚػش  ٚرنش األطباب 

ؾٝٗا اآلٟ إٕ ٚدذت إىل رنش ريو طبٝاًل َٔ سٚاٜيت، أٚ َا ؿض عٓذٟ َٔ سٚا١ٜ غريٟ.  اييت ْضيت

                                         

 .19كسٚضٟ ، م نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن لي(45)
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ٚتشمجت عٔ َع٢ٓ َا أػهٌ يؿع٘ َٔ أقاٌٜٚ املتكذَني بًؿعٞ يٝكشب ريو إىل ؾِٗ داسطٝ٘، ٚسمبا 

رنشت أيؿاظِٗ بعٝٓٗا َا مل ٜؼهٌ. ٚمسٝت ٖزا ايهتاب: "اهلذا١ٜ إىل بًٛؽ ايٓٗا١ٜ يف عًِ َعاْٞ 

شإٓ ٚتؿظريٙ، ٚأسهاَ٘، ٚمجٌ َٔ ؾٕٓٛ عًَٛ٘". أعين بكٛيٞ: بًٛؽ ايٓٗا١ٜ: أٟ إىل َا ٚؿٌ إيٞ ايك

 .(46)َٔ ريو ألٕ عًِ نتاب اهلل ال ٜكذس أسذ إٔ ٜبًؼ إىل ْٗاٜت٘ إر ؾٛم نٌ رٟ عًِ عًِٝ
 اآلتٞ:َٚٔ ٜطايع املكذَتني طٝذذ ايتؼاب٘ ايهبري بُٝٓٗا يف 

 تًخٝف َباسح ايهتاب – 1

 نتاب٘.اد املباسح اييت طٛف ٜتٓاٚهلا يف تعذ – 2

 ختِ املكذ١َ بآ١ٜ أٚ دعا٤.– 3

 .ايهتاببٝإ املٓٗذ١ٝ املتبع١ يف  –4
 

 انًطهة انثانث: يقارنح تين ينهج انثذيع وتقيح كتة يكي تن أتي طانة

 :طتكاسٕ بني َٓٗر َهٞ يف ايبذٜع َع بك١ٝ نتب٘ َٔ خالٍ املباسح اآلت١ٝ

 مكي في تفسيره: هكتاب البديع مع ما كتب صر بين نصوأواًل: التطابق الكبي

َٔ ريو َا أٚسدٙ َهٞ يف تؿظريٙ عٓذ سذٜج٘ عٔ َا نتب يف املـشـ باهلا٤ ٚايتا٤، طام ايٓف -1

١ََُ اهلل}نتبٛا يف املـشـ ايتايٞ: "  ٖآٖا باهلا٤، ٚنزيو يف طا٥ش ايكشإٓ إال أسذ عؼش َٛكعًا  {ِِْع

 نتبت بايتا٤:

ْ ٱوَ  ﴿ يف ايبكش٠: ٍََت  ۡذُنُروا َُزَل َعيَۡيُكً  ّلَلِ ٱُِۡع
َ
آ أ ٌَ ًۡ َو  ص231طايبكش٠:  ﴾َعيَۡيُك

ْ ٱ وَ ۚ ﴿ ٚيف آٍ عُشإ ٍََت  ۡذُنُروا ًۡ  ّلَلِ ٱُِۡع ًۡ إِۡذ ُنِتُ  ص103طآٍ عُشإ:  ﴾َعيَۡيُك

ْ ٱ ﴿ ٚيف املا٥ذ٠: ٍََت  ۡذُنُروا ًَ  ّلَلِ ٱُِۡع ًۡ إِۡذ َه  ص11طاملا٥ذ٠:  ﴾١١َعيَۡيُك

ٍََت ﴿ يف إبشاِٖٝ:ٚ  ص28طإبشاِٖٝ:  ﴾ُكۡفٗرا  ّلَلِ ٱ۞ ُِۡع

ٍََت  ﴿: ٚؾٝٗا واْ ُِۡع ٓۗٓ  ّلَلِ ٱِإَون َتُعدُّ  ص34طإبشاِٖٝ:  ﴾ََل ُُتُۡصوَها

ٍَِت  ﴿ ٚيف ايٓشٌ: ًۡ يَۡكُفُرونَ  ّلَلِ ٱَوبِِِۡع  ص72طايٓشٌ:  ﴾٧٢ُه

ٍََت  ﴿ ٚؾٝٗا: ًَ يُِِهُروَجَها  ّلَلِ ٱُِۡع  ص83طايٓشٌ:  ﴾ُث

                                         

 .19نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م (46)
 



8

  

 87 

 ق تراث مكي ةن أةي طالبهظرات هقدية يف تحقي
 محمد إقبال أحمد فرحات د. |             "  كتاةي " التتصرة والتديع أهموذجا

 الػريقي هاشر غلي رويدا. د

ISSN : 2410-1818 
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ْ ٱوَ  ﴿ ٚؾٝٗا ٍََت  ۡشُهُروا  ص114طايٓشٌ:  ﴾ ّلَلِ ٱُِۡع

ٍَِت  ۡۡلَۡحرِ ٱََتۡرِي ِِف  ﴿ ٚيف يكُإ:  ص.31طيكُإ:  ﴾٣١ٖ  ّلَلِ ٱبِِِۡع
ٍََت  ﴿ ٚيف ؾاطش: َۡ َخَٰيٍِق  ّلَلِ ٱُِۡع ٌِ ۚ َهۡو  ًۡ  ص3طؾاطش:  ﴾َعيَۡيُك

ٍَِت َرّبَِم  ﴿ ٚيف: ايطٛس: َُت بِِِۡع
َ
آ أ ٍَ  ص29طايطٛس:  ﴾َف

 .(47)" ٚاألؿٌ يف مجٝعٗا ايتا٤، ٚيهٔ َٔ َٛقـ باهلا٤ ؾإمنا ريو يًؿشم بني األؾعاٍ
 .(48) ٖٚٛ ْؿع َا أٚسدٙ ؿاسب ايبذٜع ؼت باب رنش َا سطِ يف املـشـ باهلا٤ ٚايتا٤

" قاٍ ؿاسب ايبذٜع: باب َا سطِ يف املـشـ َٔ ... اعلم" عباس٠ َهٞ يف بذا١ٜ نٌ باب: -1

ََا  املكطٛع ٚاملٛؿٍٛ.  َّ  إٔ مجٝع َا يف نتاب اهلل عض ٚدٌ َٔ قٛي٘ " إمنا " ..... اعلم" باب " إ

،  ٚأسٝاًْا ٜشدؾٗا بعباس٠ " ْؿعٓا اهلل ٚإٜاى " َجٌ قٛي٘ : باب َا ٜٛؿٌ بػري ٜا٤ ٜٚٛقـ عًٝ٘ بايٝا٤.(49)
 . (50) ياء...أن ال اعلم نفعنا اهلل وإياك.  َٚا ٜٛؿٌ ٜٚٛقـ عًٝ٘ بػري ايٝا٤ ٖٚٛ َٔ عًِ املشطّٛ

َجٌ قٛي٘ عٓذ باب رنش َا ٜٛؿٌ بػري ٚاٚ ٜٚٛقـ  "اعلم نفعنا اهلل وإياك بطاعته " ٚأسٝاًْا ٜضٜذ

 .(51) إٔ ايٛاٚ ...– نفعنا اهلل وإياك بطاعته –" اعلم  عًٝ٘ بٛاٚ َٚا ٜٛؿٌ ٜٚٛقـ عًٝ٘ بػري ٚاٚ
 .(52)" إٔ " ب٢ً اعلم" قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب يف نتاب اختـاس ايٛقـ ع٢ً نال ٚب٢ً ْٚعِ :

قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب يف نتاب ايشعا١ٜ يتذٜٛذ ايكشا٠٤ : قاٍ أبٛ قُذ سمح٘ اهلل : اعًِ إٔ ٖزا 

 .(53)"ايباب ٚاطع نبري
 عباس٠ املؤيـ يف ختاّ ايهتاب تهاد تهٕٛ َتطابك١ يف أغًب َـٓؿات٘، ؾكذ رنش َـٓـ -2

                                         

 . 692/  1قرػ  َهٞ لهلسل١ٜ إىل بًٛغ ليٓٗل١ٜ : (47)
 
 .31نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م (48)

 
 20َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م نهلب ليبسٜع   َوطح١ (49)

 
 51نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م (50)

 
 . 58نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م (51)

 
 . ٢23 نال ٚب٢ً ْٚوِ ، ملهٞ ، حتكٝل ليسنهٛض أمحس حطسل ، م نهلب لخهكلض ليكٍٛ   ليٛق  عً(52)
 

 . 55نهلب ليطعل١ٜ يهجٜٛس ليكطل٠٤ ، ملهٞ ، حتكٝل ليسنهٛض أمحس حطسل ، م (53)
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ٚسظٔ تٛؾٝك٘ ، ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً  لكتاب بحمد اهللتم ا" ايبذٜع ايعباس٠ ايتاي١ٝ عٓذ ختاّ َـٓؿ٘ : 

 .(54) "طٝذْا قُذ ٚآي٘ ٚؿشب٘ ٚطًِ تظًًُٝا نجريًا 
قاٍ َهٞ يف ْٗا١ٜ نتاب٘ اختـاس ايكٍٛ يف ايٛقـ ع٢ً نال ٚب٢ً ْٚعِ : " ٚقذ تكذّ يف ايهتاب 

شٚسًا إٕ ػا٤ اهلل األٍٚ عاٌَ " ْعِ " َٚٛاقعٗا يف ايهالّ ٚايؿشم بٝٓٗا ٚبني ب٢ً ؾاطًب ريو ػذٙ َؼ

 .(55)"  تم الكتاب والحمد هلل – دعٌ اهلل ريو يٛدٗ٘ خايـًا –
قاٍ َهٞ يف نتاب٘ اإلٜلا  يٓاطخ ايكشإٓ َٚٓظٛخ٘ : ٚنإ متآَا يتأيٝؿ٘ ....ْؿع اهلل ب٘ ٚأدش عًٝ٘ 

 . (56)"  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً قُذ خامت أْبٝا٥٘ ٚطًِ
 ثانيًا: ينهخيح انعرض:

نٌ َٔ قشأ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ ٖٚٞ َٓٗذٝت٘ يف عشض أؾهاسٙ سٝح  ٖٚزٙ املٝض٠ ٜطايعٗا

ٜكذّ األؿٍٛ ع٢ً ايؿشٚع، ٜٚكِٝ اؾض٥ٝات ع٢ً ايهًٝات، ٜٚٓتكٌ بكاس٥٘ اْتكااًل َٓطكًٝا ٜؼعش ؾٝ٘ أْ٘ 

ٜكّٛ ع٢ً أسض ؿًب١. يٝأخز بٝذٙ خط٠ٛ خط٠ٛ ، ؾال ٜؼعش بؿشاؽ أٚ اْكطاع ، ٚال وع ساد١ إىل 

دتٝاص ، ٚإمنا ٜظتظًِ ايكاسئ ي٘ اطتظالًَا ناَاًل بعذ إٔ نإ اَتأل ثك١ ٚاطُإٔ عكاًل ايكؿض ٚاال

 . (57)ٚاصداد إمياًْا ٚعًًُا بتظًظٌ األؾهاس َٚٓٗذ١ٝ ايعشض
 ٚيٓأخز أَج١ً ع٢ً ريو َٔ نتب َهٞ:

 المثال األول: من كتاب اختصار القول في الوقف على كال وبلى ونعم:

 ٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ:قاٍ أبٛ قُذ َهٞ ب"  

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ب٘ ثكيت ٚب٘ أطتعني، ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا قُذ ٚآي٘ ٚؿشب٘ أمجعني، ٚسظبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ. و

عًُو اهلل َا ؾٝ٘  –" نتاب اختـاس ايكٍٛ يف نال ٚب٢ً ْٚعِ ٚايٛقـ عًٝٗا يف نتاب اهلل " اعًِ 

َـّشى سػذى  ؾٝٗا  –َٔ أٌٖ ايًػ١ ٚايكشا٤  –" قذ نجش اختالف ايعًُا٤  إٔ " نالَّ –ؿال  دٜٓو ٚب

ٚيف االبتذا٤ بٗا. ٚقذ عًُت نتابني يف " ناّل " ٚ " ب٢ً  –يف نتاب اهلل عض ٚدٌ  -ٚيف ايٛقـ عًٝٗا

                                         

 .75نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م (54)
 
 . 31ٚب٢ً ْٚوِ ، ملهٞ ، حتكٝل ليسنهٛض أمحس حطسل ، م : نهلب لخهكلض ليكٍٛ   ليٛق  ع٢ً نال (55)

 
 .447نهلب لإلٜهلح يٓلغذ ليكط ٕ َٚٓػٛخ٘ ، ملهٞ ، حتكٝل ليسنهٛض أمحس حطسل ، م (56)

 
 .-بهكطف  - 103نهلب َهٞ بٔ أبٞ تلي  ٚقرػ  ليكط ٕ ، ليسنهٛض أمحس حطسل ، م (57)
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ُّٗين. ٚأْا  " تكـٝت يو ؾُٝٗا االختالف ٚعًُ٘، ٚعًًتٗا ٚادتٗذت يف ريو بكذس َا عًُين اهلل ٚؾ

اب قٛاًل كتـشًا َٔ ايهتاب األٍٚ تعتكذٙ ٚتكشأ ب ؾٗٛ االختٝاس عٓذٟ ٚعٓذ أرنش يو يف ٖزا ايهت

 َٔ قشأت عًٝ٘ ؾاعتُذ عًٞ تـب ايـٛاب بتٛؾٝل اهلل طبشاْ٘.

اعًِ إٔ مجٝع َا يف نتاب اهلل تعاىل َٔ " نالَّ " ثالث١ ٚثالثٕٛ َٛكعًا يف مخع عؼش٠ طٛس٠، يٝع 

ا يف ايٓــ ايجاْٞ، ٚمل تكع إال يف طٛس٠ ْضيت مبه١. يف ايٓــ األٍٚ َٔ ايكشإٓ ػ٤ٞ َٓٗا، ٚنًٗ

 ٚمل ٜكع أيبت١ يف طٛس٠ ْضيت باملذ١ٜٓ. ؾاعشف ٖزا ٚأسؿع٘.

ٚاعًِ إٔ " نالَّ " يف نتاب اهلل ع٢ً أسبع١ أقظاّ ، ٚأْا أرنش يو نٌ قظِ يف باب َؿشد 

 .(58)يتشؿع٘
 انًثال انثاني: هى ين كتاب انثذيع: 

 :-سمح٘ اهلل  -قاٍ أبٛ عبذ اهلل قُذ بٔ ٜٛطـ بٔ َعار اؾٗين  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 –اؿُذ هلل سب ايعاملني، ٚايعاقب١ يًُتكني، ٚال عذٚإ إال ع٢ً ايعاملني. ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا قُذ 

 ٚع٢ً آي٘ ٚؿشب٘ أمجعني، ٚطالّ عًِٝٗ يف اآلخشٜٔ -خامت ايٓبٝني 

َعشؾ١ َا سطِ يف َـشـ طٝذْا عجُإ بٔ عؿإ  - إٕ ػا٤ اهلل -أَا بعذ ؾٗزا نتاب أرنش ؾٝ٘ 

َٔ املٛؿٍٛ ٚاملكطٛع، َٚا ُسطِ ؾٝ٘ بايتا٤ ٚاهلا٤، َٚا سطِ ؾٝ٘ باأليـ ٚايٛاٚ -سكٞ اهلل عٓ٘  -

ٚايٝا٤، ٚاختالف طا٥ش َـاسـ أٌٖ األَـاس يف ايضٜاد٠ ٚايٓكـإ، ٚغري ريو مما ال ٜظتػين قاسئ 

باإلهاص  -ا قاي٘ ايٓشٜٕٛٛ ٚأٌٖ ايًػ١ ٚايكشَّا٤ يف ريو ايكشإٓ عٔ َعشؾت٘ ٚايٛقـ عًٝ٘، َٚ

 َع بًٛؽ غا١ٜ ايبٝإ.  -ٚاالختـاس 

 ١َ َٔ ايضيٌ يف ايكٍٛ ٚايعٌُ ، ٖٚٛ ٜؿعٌ َا ٜؼا٤ إْ٘ قشٜب فٝبظالأطأٍ اهلل تعاىل املعشؾ١ ، ٚاي
(59). 
 

 انخاتًح، وفيها اننتائج وأهى انتىصياخ

ايٓكذ ؼكٝكني يهتابني َطبٛعني َٔ نتب َهٞ بٔ أبٞ طايب يف ختاّ ٖزا ايبشح ٚايزٟ تٓاٍٚ ب

ٚايزٟ ي٘ ٜشبٛ عٔ ١٦َ َـٓـ يف عًّٛ ايكشإٓ ٚايتؿظري ٚايكشا٤ات، ٚالػو إٔ بعض َا طبع َٔ نتب٘ 

عاد١ َاط١ إىل ايعٓا١ٜ ب٘ بعذ إٔ تهؼؿت ايهجري َٔ املخطٛطات اييت نإ ٜعتكذ ؾُٝا َل٢ أْٗا 

عض ايهتب اييت طبعت ٚتـشٝض بعض األخطا٤ اييت ٚقع ؾٝٗا َٔ قاّ َؿكٛد٠، ٚظٗٛس ْظخ دذٜذ٠ يب

ٚايزٟ طبع َٓظٛبًا يػريٙ، ْٚؿٞ  رسم المصحف أو هجاء المصاحف بتشكٝل بعض نتب٘ نهتاب

                                         

 .10-9، ملهٞ ، حتكٝل ليسنهٛض أمحس حطسل ، م لخهكلض ليكٍٛ   ليٛق  ع٢ً نال ٚب٢ً ْٚوِ   (58)
 
 . 19نهلب ليبسٜع   َوطح١ َل ضغِ   َكح  عثُلٕ ، حتكٝل ليسنهٛض غلمن ليكسٚضٟ ، م (59)
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 وكتاب إعراب القرآن، (60)العمدة في غريب القرآن ْظبت٘ ي٘ نهتاب ضي٘ مما ال تـ بَا ْظ
 .(62)ٛدٛد يف اـضا١ْ ايعا١َ بشباط ايؿتضامل"  الوقف"  ٚنتاب (61)املٓظٛب يًضداز

 وأخلص من هذا البحث إلى التوصيات اآلتية:

 أٚال: كشٚس٠ إعاد٠ ؼكٝل نتاب ايتبـش٠ يهجش٠ األخطا٤ ايٛاقع١ يف ايطبعتني احملككتني.

ثاْٝا: كشٚس٠ إعاد٠ ؼكٝل نتاب ايبذٜع ْٚظبت٘ إىل َهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ ايكريٚاْٞ، ٚعذّ 

 ٘ إىل ابٔ َعار اؾٗين.ؿش١ ْظبت

 

 والحمد هلل رب العالمين

 

 انًصادر وانًراحع

 ؼكٝل ،(ٖـ 646ايكؿطٞ ) ٜٛطـ بٔ عًٞ اؿظٔ أبٞ ايذٜٔ ؾُاٍ ايٓشا٠ أْبا٤ ع٢ً ايشٚا٠ إْباٙ-

 .1ٖـ. ط 1369 املـش١ٜ، ايهتب َـش، داس ايؿلٌ، أبٞ قُذ

ٖـ(، بريٚت،  1339)أَني  قُذ بٔ اػاب إلمساعٌٝ ايعٕٓٛ، نؼـ ع٢ً ايزٌٜ يف املهٕٓٛ إٜلا -

 .1ٖـ، ط 1402 ايؿهش داس

 ايذنتٛس ؼكٝل ،(ٙ 437 ت) طايب أبٞ بٔ َهٞ قُذ ألبٞ َٚٓظٛخ٘، ايكشإٓ يٓاطخ اإلٜلا -

 .1ّ( ط1986_1406ٙ املٓاس٠ داس دذ٠،) ؾشسات، أمحذ

 ايذنتٛس ؼكٝلٙ(، 442)اؾٗين  َعار ابٔ تأيٝـ عجُإ، َـشـ يف َا سطِ َعشؾ١ يف ايبذٜع-

 .1ّ( ط2000-1421ٙعُاس، داس عُإ،)اؿُذ،  قذٚسٟ غامن

                                         

"، ْٚؿاطٙ ٜٛغا  لملطعؿاًٞ، ٚال قكاح ْػاب١      ٘ليكٝػاٞ" سككا  نهلب "ليوُس٠   غطٜ  ليكط ٕ" لملوعٚ ملهاٞ بأ أباٞ تليا      (60)
عط   شيو ز. أمحس سػٔ حطسل ، "نهلب ليوُاس٠   غطٜا  ليكاط ٕ" ال قكاح ْػابه٘ إىل َهاٞ بأ أباٞ         ليههلب لملٓؿٛض ملهٞ، لْ

 .69-55ٖا م:  1404" نُٔ دل١ً ليؿطٜو١ ٚليسضلغل  لإلغال١َٝ، ليوسز لهٍٚ، ليػ١ٓ لهٚىل ْؿط  تلي  ليكٝػٞ

 ضغليه٘ َهٞ بٔ أبٞ تليا  ٚقرػا  ليكاط ٕ ،    ْػب٘ لهغهلش إبطلِٖٝ لهبٝلضٟ ٚضز ليٓػب١ ملهٞ ليسنهٛض أمحس حطسل    (61)
 .143-136م 

 .144-143لْعط: لملكسض ليػلبل م  (62)
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 ايؿلٌ أبٞ قُذ ٖـ(، بتشكٝل 794 ت) ايضسنؼٞ بٗادس بٔ ايذٜٔ بذس ايكشإٓ، عًّٛ يف ايربٖإ-

 . ٖـ 1391 بريٚت ايجا١ْٝ ايطبع١ املعشؾ١ داس ْؼش إبشاِٖٝ،

 أبٞ قُذ ٖـ( بتشكٝل 911) ايظٝٛطٞ ذٜٔاي دالٍ ٚايٓشٜٛني، ايًػٜٛني طبكات يف ايٛعا٠ بػ١ٝ-

 .1ٖـ، ط 1384 اؿًيب، ايبابٞ َطبع١ ايؿلٌ، ايكاٖش٠،

ّٛاد بؼاس ايذنتٛس: احملكل يًزٖيب، اإلطالّ، تاسٜخ -  ايػشب داس ،2003 ،1ط َعشٚف، ع

 .اإلطالَٞ

 ،مبه١ ٜػُٛس قُذ َـطؿ٢: ْٚؼشٙ طبع٘ ًَتضّ ايهشدٟ، طاٖش حملُذ ايهشِٜ ايكشإٓ تاسٜخ -

 ّ 1946- ٖـ 1365 عاّ اؿذاص - ظذ٠ ايؿتض مبطبع١ ،1ط

: املتٛؾ٢) ايبػذادٟ اـطٝب َٗذٟ بٔ أمحذ بٔ ثابت بٔ عًٞ بٔ أمحذ بهش أبٛ بػذاد، تاسٜخ-

ّ،  2002 - ٖـ1422 اإلطالَٞ، ايػشب بريٚت، داس َعشٚف، عٛاد بؼاس ايذنتٛس ٖـ(، ؼكٝل463

 .1ط

 ايع١ًُٝ ايهتب داس ْؼش ،1998 ،1ط عُريات، نشٜاص: ؼكٝل يًزٖيب، اؿؿاظ، تزنش٠ -

 .يبٓإ-بريٚت

 َطبع١ ْؼش ايٝشـيب، َٛط٢ بٔ عٝاض ايكاكٞ ايؿلٌ ألبٞ املظايو، ٚتكشٜب املذاسى تشتٝب -

 .املػشب احملُذ١ٜ، - ؾلاي١
 طامل قُذ ؼكٝل ٖـ(، 899) ايؼٛػاٟٚ، طًش١ بٔ عًٞ بٔ سظني عًٞ ألبٞ ايعطؼإ، تٓبٝ٘-

 ايذساطات يف" املادظتري" ايعاي١ٝ اإلداص٠ دسد١ ع٢ً اؿـٍٛ ملتطًبات اطتهُاال َكّذّ عح سشػ١،

 .اإلطال١َٝ ايذساطات ػعب١ - ايعًٝا ايذساطات - ايعشب١ٝ ايًػ١ قظِ - ايكشآ١ْٝ

 .اهلٓذ ايٓعا١َٝ، املعاسف دا٥ش٠ َطبع١ ْؼش ،1326 ،1 طبع سذش، البٔ ايتٗزٜب، تٗزٜب -

=  ٖ  1393 ،1ط اهلٓذ، ايذنٔ آباد عٝذس ايعجُا١ْٝ املعاسف دا٥ش٠ طبع سبإ، البٔ ايجكات، -

1973 

 .يبٓإ-بريٚت- ايع١ًُٝ ايهتب داس ،1990 ،1ط/ َانٛال البٔ اإلنُاٍ،

 ايكريٚاْٞ ايكٝظٞ طايب أبٞ بٔ ْعِ"، َهٞ" ٚ" ب٢ً"ٚ" نال" ع٢ً ايٛقـ يف ايكٍٛ اختـاس-

 .1ط ،1981-1402ٙايذٚي١ٝ، اض، املهتب١ؾشسات، ايشٜ أمحذ ايذنتٛس ؼكٝل ،(437ٙ)

 باملهتب١ كطٛط بايًبٝب، ايؼٗري ايػين عبذ بهش ايعك١ًٝ. ألبٞ أبٝات ػش  يف ايـك١ًٝ ايذس٠-

 ٙ 1484 سقِ تْٛع، ايٛط١ٝٓ،
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 1402 ايٛط١ٝٓ، ايًذ١ٓ َٓؼٛسات محذ، ايعشام، قذٚسٟ يػامن تاسى١ٝ، يػ١ٜٛ دساط١ املـشـ سطِ-

 .1ط ٖـ،

 أمحذ ايذنتٛس ؼكٝل ،(437ٙ) ايكريٚاْٞ ايكٝظٞ طايب أبٞ بٔ َهٞ ايكشا٠٤ ٜٛذيتذ ايشعا١ٜ-

 .4ّ، ط2001- 1422 عُاس، داس األسدٕ، ؾشسات،

 داس ّ،1992 ،1ط ايبذاٟٚ، قُذ عًٞ: احملكل ايرب، عبذ البٔ األؿشاب، َعشؾ١ يف االطتٝعاب -

 .بريٚت اؾٌٝ،

ُِٜاص بٔ عجُإ بٔ أمحذ بٔ قُذ اهلل عبذ أبٛ ايذٜٔ مشع ايٓبال٤ أعالّ طري- : املتٛؾ٢) ايزٖيب َقا

 .1ّ، ط2006-ٖـ1427، -اؿذٜح داس ايكاٖش٠، ،(ٖـ748

 .ايع١ًُٝ ايهتب داس: ايٓؼش داس اؿٓبًٞ، ايعُاد البٔ ايزٖب، ػزسات -

 عبذ ؾؤاد قُذ ؼكٝل ايٓٝظابٛسٟ، ايكؼريٟ اؿظٔ أبٛ اؿذاز بٔ ملظًِ َظًِ، ؿشٝض -

 .بريٚت – ايعشبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داس ْؼش ايباقٞ،

 َهتب١ ْؼش بؼهٛاٍ، بٔ املًو عبذ بٔ خًـ ايكاطِ ألبٞ األْذيع، أ١ُ٥ تاسٜخ يف ايـ١ً -

 .ّ 1955 - ٖـ 1374 ،2ط اـالٞ،

 طبع اؿًٛ، قُذ ايؿتا  عبذ. د ايطٓاسٞ قُذ قُٛد. د ؼكٝل يًظبهٞ، ايؼاؾع١ٝ، طبكات -

 .ٚايتٛصٜع شٚايٓؼ يًطباع١ ٖذش ٙ،1413 ،2

 ايظََّّاس ابٔ إبشاِٖٝ، بٔ ٜٛطـ بٔ ايٖٛاب يعبذ ٚقشا٤اتِٗ، َٓاقبِٗ ٚرنش ايظبع١ ايكشا٤ طبكات -

 - ٖـ 1423 ،1ط بريٚت، ؿٝذا - ايعـش١ٜ املهتب١ ْؼش عضٚص، قُذ أمحذ ؼكٝل، ايؼاؾعٞ،

2003 ّ. 

 – ايع١ًُٝ ايهتب داس طبع صغًٍٛ، بظْٝٛٞ بٔ ايظعٝذ قُذ ٖادش أبٛ: احملكل يًزٖيب، ايعرب، -

 .بريٚت

ٖـ(، 833: املتٛؾ٢) ٜٛطـ بٔ قُذ بٔ قُذ اؾضسٟ، ابٔ اـري أبٛ ايذٜٔ مشع ايٓٗا١ٜ، غا١ٜ-

 .ٖـ1351 عاّ َش٠ بشدظرتاطش. ز ألٍٚ بٓؼشٙ عين ت١ُٝٝ، ابٔ َهتب١

( خ) 285 سقِ عجُإ طٝذْا فُٛع كُٔ كطٛط عاػش البٔ.ايعُإٓ مبٛسد املشٟٚ املٓإ ؾتض -

 . 8/ 107 سقِ ايؼشٜـ ايٓبٟٛ اؿشّ َهتب١ يف ٚأخش٣

ٖـ،  1406 املعشؾ١ بريٚت، داس ٖـ(، 774) ت نجري بٔ إمساعٌٝ ايذٜٔ عُاد يًشاؾغ ايكشإٓ ؾلا٥ٌ -

 .1ط
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 ،1ط َٓـٛس، ؾؤاد قُذ ؼكٝل اإلػبًٝٞ، األَٟٛ خري بٔ قُذ بهش ألبٞ خري، ابٔ ؾٗشط١ -

 يبٓإ/ ٚتبري - ايع١ًُٝ ايهتب داس ،1998

 بابٔ املعشٚف ايؼٝعٞ املعتضيٞ ايبػذادٟ ايٛسام قُذ بٔ إطشام بٔ قُذ ايؿشز أبٛ ايؿٗشطت، -

َـ،  1997 - ٖـ 1417،–املعشؾ١  داس بريٚت، سَلإ، إبشاِٖٝ: احملكل ،(ٖـ438: املتٛؾ٢) ايٓذِٜ

 .2ط

 ،1ط تذَشٟ، ايظالّ عبذ عُش: ؼكٝل األثري، ابٔ ايذٜٔ عض اؾضسٟ، اؿظٔ ألبٞ ايهاٌَ، -

 .يبٓإ – بريٚت ايعشبٞ، ايهتاب داس ّ،1997

 أٚ خًٝؿ١ سادٞ باطِ املؼٗٛس ايكظطٓطٝين دًيب ناتب اهلل عبذ بٔ َـطؿ٢ ايعٕٓٛ، نؼـ -

 .1941ّ: ايٓؼش تاسٜخ املج٢ٓ، َهتب١ بػذاد، ،(ٖـ1067: املتٛؾ٢) خًٝؿ١ اؿاز

 437 ت) طايب أبٞ بٔ َهٞ قُذ ألبٞ ٚسذذٗا، ٚعًًٗا ايظبع ايكشا٤ات ٚدٛٙ عٔ ايهؼـ -

 .3ط ٖـ، 1404، ايشطاي١ َؤطظ١ بريٚت، سَلإ، ايذٜٔ قٞ ؼكٝل ـ ،(ٙ

 ايشٜٚؿع٢ األْـاسٟ َٓعٛس ابٔ ايذٜٔ مجاٍ ايؿلٌ، أبٛ ع٢ً، بٔ َهشّ بٔ قُذ ايعشب، يظإ -

 .3ٖـ، ط 1414 - ؿادس، داس ٖـ(، بريٚت،711: املتٛؾ٢) اإلؾشٜك٢

 سقِ كطٛط ايضسْٖٛٞ، ايٓضٚايٞ ع٢ً اؿظٔ ايعُإٓ، ألبٞ َٛسد أيؿاظ ػش  يف ايبٝإ فُٛع -

 .ايٓب١ٜٛ باملذ١ٜٓ ايعضٜض عبذ املًو َهتب١ عجُإ طٝذْا فُٛع كُٔ( خ) 301

 َعُش بٔ أمحذ بٔ أمحذ. د لا ، ؼكٝل: بٔ طًُٝإ داٚد ألبٞ ايتبٝني هلذا٤ ايتٓضٌٜ كتـش-

 (.1ط ٖـ، 1421) ايؼشٜـ. املـشـ باع١يط ؾٗذ املًو فُع ْؼش ػشػاٍ،

 باألصٖش كطٛط عكٌٝ ابٔ ظاؾش بٔ إمساعٌٝ ايذٜٔ َٛؾل يإلَاّ. ايهشِٜ املـشـ َشطّٛ -

 8271( 110) سقِ ايؼشٜـ

 أبٛ ايجكايف، اجملُع طبع ايذٜٔ، ػٗاب و٢ٝ بٔ ألمحذ األَـاس، ممايو يف األبـاس َظايو -

 ٖـ 1423 ،1ط ظيب،

 .1959ّ - بريٚت، - ايع١ًُٝ ايهتب داس طبع سبإ، البٔ َـاس،األ عًُا٤ َؼاٖري -

: املتٛؾ٢) ايظذظتاْٞ األصدٟ األػعح بٔ طًُٝإ بٔ اهلل عبذ داٚد، أبٞ بٔ بهش أبٛ املـاسـ، -

 .1ّ، ط2002 - ٖـ1423 اؿذٜج١، ايؿاسٚم َـش، ْؼش عبذٙ، بٔ قُذ ،(ٖـ316

 إسظإ ٖـ(، ؼكٝل626) اؿُٟٛ اهلل عبذ بٔ ٛتٜاق اهلل عبذ أبٛ ايذٜٔ ػٗاب األدبا٤، َعذِ -

 .1ّ، ط 1993 - ٖـ 1414 اإلطالَٞ، ايػشب عباغ، بريٚت، داس
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 َٗذٟ ؿاحل األسْاؤٚط، ػعٝب َعشٚف، عٛاد بؼاس: ؼكٝل يًزٖيب، ايهباس، ايكشا٤ َعشؾ١ -

 .1404ٙ بريٚت، – ايشطاي١ َؤطظ١ ،1ط عباغ،

 قُذ ؼكٝل ٖـ(،444: املتٛؾ٢) ايذاْٞ عُشٚ أبٛ ُشع بٔ عجُإ بٔ طعٝذ بٔ عجُإ املكٓع، -

 . األصٖش١ٜ ايهًٝات َهتب١ قُشاٟٚ، ايكاٖش٠، ايـادم

 1997-1418ٙ داس عُاس، ؾشسات، عُإ، أمحذ ايذنتٛس ايكشإٓ، ٚتؿظري طايب أبٞ بٔ َهٞ -

 .1ّ، ط

 يًطباع١ املعشؾ١ داس ،1963 ،1ط ايبذاٟٚ، قُذ عًٞ: ؼكٝل يًزٖيب، االعتذاٍ، َٝضإ -

 .يبٓإ – بريٚت ٚايٓؼش،

 املٓاس، َهتب١ ْؼش ايظاَشا٥ٞ، إبشاِٖٝ ؼكٝل األْباسٟ، البٔ األدبا٤، طبكات يف األيبا٤ ْض١ٖ -

 .1985ّ – 1405 ،3ط

 ايهرب٣ ايتذاس١ٜ املطبع١ ايلباع، قُذ عًٞ ؼكٝل اؾضسٟ، البٔ ايعؼش ايكشا٤ات يف ايٓؼش -

 .ايع١ًُٝ ايهتاب داس تـٜٛش

ُّاس بٔ أمحذ ايعباغ ألبٞ األَـاس َـاسـ ذا٤ٖ -  ايذٜٔ قٞ بتشكٝل( ٖـ 430 بعذ) املٗذٟٚ ع

 .ٖـ 1393 ط١ٓ 1 ز 19 اجملًذ ايعشب١ٝ املخطٛطات َعٗذ ف١ً سَلإ، ايشمحٔ عبذ

ُّٛؾ طايب أبٞ بٔ َهٞ ايٓٗا١ٜ، بًٛؽ إىل اهلذا١ٜ -  ثِ ايكريٚاْٞ ايكٝظٞ كتاس بٔ قُذ بٔ َس

 ايذساطات به١ًٝ داَع١ٝ سطا٥ٌ فُٛع١: احملكل ،(ٖـ437: املتٛؾ٢) املايهٞ طيبايكش األْذيظٞ

 ٚايذساطات ايؼشٜع١ ن١ًٝ - ٚايظ١ٓ ايهتاب عٛخ فُٛع١: ايٓاػش ايعًُٞ، ٚايبشح ايعًٝا،

 .1ط ّ، 2008 - ٖـ 1429 ايؼاسق١، داَع١ - اإلطال١َٝ

ٖـ(، 1399: املتٛؾ٢) ايبػذادٟ باباْٞاي طًِٝ َري بٔ أَني قُذ بٔ إمساعٌٝ ايعاسؾني، ٖذ١ٜ -

 طبع٘ ، أعادت1951 إطتاْبٍٛ ايب١ٝٗ َطبعتٗا يف اؾ١ًًٝ املعاسف ٚناي١ بعٓا١ٜ طبع إطتاْبٍٛ،

 .يبٓإ – بريٚت ايعشبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داس: باألٚؾظت

 َٚٓ٘ كطٛط ايظخاٟٚ ايـُذ عبذ بٔ قُذ بٔ عًٞ اؿظٔ ايعك١ًٝ ألبٞ نؼـ إىل ايٛط١ًٝ -

 .اإلطال١َٝ باؾاَع١ 432 سقِ #ؾ١ًُٝٝ$ ؿٛس٠

 ايربَهٞ خًهإ بٔ إبشاِٖٝ بٔ قُذ بٔ أمحذ ايذٜٔ مشع ايعباغ ألبٞ األعٝإ، ٚؾٝات-

  ؿادس. عباغ، بريٚت، داس إسظإ: ٖـ(، احملكل681: املتٛؾ٢) اإلسبًٞ
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