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منهج أبي بكر النَّقاش (ت153.ىـ)
في إيراده للقراءات في تفسيره (شفاء الصدور)
)(The curriculum of Abu Bakr al-Naqqash (D. 351 A.H
)In his readings in his interpretation (heal the breasts
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الملخص:
ٖتدثت فيو عن
تناكؿ ىذا البحث منهج اإلماـ النَّقاش يف القراءات يف تفسَته ،كقد
ي
بعض القضايا ا١تتعلقة بالقراءات ،مثَّ دراسة موجزة عن حياة اإلماـ النَّقاش كالتعريف
بتفسَته ،مثَّ مطالب َّ
عدة متعلقة ٔتنهجو يف إيراد القراءات ،كفيو إيضاح أسباب إيراده
ٔتنهجو يف القراءات ،كمصطلحاتو كأنواع القراءات اليت أكردىا كاإلشارة إىل القراءات
الصحابة.
التفسَتية كالقراءات ا١تركية عن َّ
بالرسم كالوصف كبالكلمات القرآنية ا١تشأّة كبتوجيو
مثَّ منهجو يف ضبط القراءات َّ
ئمة القراءات .مثَّ منهجو يف
القراءات .مثَّ منهجو يف نسبة القراءات َّ
للصحابة كالتابعُت كأ َّ
كجو غالبها.
توجيو القراءات ،فقد َّ
الصرؼ كاللهجات ،كمنهجو يف اختيار توجيو
كاعتمد بالتوجيو على القرآفَّ كالنَّحو ك َّ
كح ىك ىم على بعض
القراءات .ككاف اعتماده يف االختيار على التواتر كرسم ا١تصحف كاللغة .ى
أىم النَّتائج.
القراءات بالشذكذ .مثَّ ا٠تا٘تة اليت اشتملت على ّْ
الكلمات المفتاحية :منهج؛ النقاش؛ قراءات؛ تفسَت.
_______________
* المؤلف المرسل
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Abstract:
This research dealt with the approach of the Imam Naqash in the
readings in his interpretation, and talked about some issues related to
readings, then a brief study on the life of the Imam Naqash and the
definition of interpretation, and then several demands related to his
approach to the readings, and in explaining the reasons for his approach
in the readings, terms and types of readings cited and reference to
Explanatory readings and readings narrated about the Companions.
Then his way of controlling the readings through drawing and
description and similar Quranic words and guidance readings. Then
his approach in the proportion of readings companions and followers
and imams readings. Then his approach to directing readings, mostly
face.I have relied on guidance in the Qur'an, grammar, morphology
and dialects, and its approach to choosing guidance readings. His
choice was based on the frequency and drawing of the Qur'an and
language. Some readings ruled on anomalies. The conclusion that
included the most important results.
Keywords: curriculum; discussion; readings; interpretation.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
:مقدِّمة

ً  كعلى،تُت١ت نة للعاٛتبعوث ر١ كأيصلي كأيسلم على ا،تُت١رب العا
آلو
ّْ تمد ﵁ٟا
ً
: كبعد... تعُتٚكصحبو أ
َّ
تيسَتا
تتلفة ن٥ فإف من فضل القرآف الكرمي أنَّو أنزؿ على سبعة أحرؼ كقراءات

 كتذكؽ تلك القراءات،تا كاف األساس يف فهم ىذه األحرؼ١ ك،تة ّٔاٛعلى األ َّمو كر
تفسرين على١ فقد إتهت خواطر بعض ا،ىو توجيهها كمعرفة مواقع اإلعراب فيها

تليل دكف أف ييفردكا لوٞكثرهتم كتعدد مشارّٔم أف ييشَتكا يف تفاسَتىم إىل ىذا العلم ا
اىتم النَّقاش بذكر
َّ  كقد،تتواترة١لكل القراءات ا
ّْ خيصوه بتأليف جامع
ٌ ْتثان شاملن أك
ٔتستغرب
تتواترة كالشاذة اليت تيقرأ ّٔا ألفاظ بعض اآليات كليس ىذا منو١القراءات ا
ى
. كإماـ أىل العراؽ يف القراءات،تقرئُت يف عصره١خاصة كأنَّو شيخ ا
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الصدكر) الذم يي ُّ
عد من
كمن خلؿ جوليت ا١تتواضعة لتفسَت النَّقاش (شفاء ُّ
أغٌت التفاسَت كأكسعها كأغزرىا علمان ،لفت نظرم إيراده للقراءات القرآنيَّة
و
ُّ
كيستدؿ ّٔا يف ترصُت
كشاىد يستند عليها يف تفسَته لبعض اآليات،
كاستخدامها
كإحكاـ األحكاـ اللغوية يف مواضع تتعلق بعلوـ القرآف٦ ،تَّا دفعٍت كدعاين إىل جرد
كٚتع تلك ا١تواضع كحصرىا ،بعد تتبع كمر و
اجعة دقيقة للنُّقوؿ اليت أكردىا ،مثَّ عزكهتا

اعتمدت على كتب
إىل أصو٢تا كناقليها من َّأمات الكتب ذكات االختصاص ،كقد
ي
االحتجاج يف بياف ما ذكره من و
ألبُت للقارئ
أكجو اقرائيَّ وة اختلف معناىا كرٝتها؛ ّْ
أئمة التفسَت بعلم القراءات القرآنيَّة ،ككيف َّ
أف معظم كتب
الكرمي مدل اىتماـ َّ
نصوص و
كثَتة تتعلق بالقراءات كمسائلها ،السيّْما ك َّ
أف علم
و
التفسَت قد اشتملت على

جل كعل.
القراءات من أكثر علوـ القرآف خدم نة للتفسَت كبياف مراد ا﵁ َّ
كمن ىنا جاء العنواف( :منهج اإلماـ أيب بكر النَّقاش يف إيراده للقراءات يف تفسَته)؛
ليتناكؿ دراسة و
كتاب قيّْ وم يي ُّ
الصدكر) الذم
عد من أكائل التفاسَت كأمهّْها :تفسَت (شفاء ُّ
وجيها ،ك َّ
أف صاحب ىذا التفسَت كاف
احتول مادة علميَّة مفيدة منها القراءات ن
عرضا كت ن
فاضل عا١تان متقننا لعلوـ كثَتة منها القراءات كتوجيهها بصورة كاضحة ا١تعامل ُّ
تدؿ على
إماما ن
ن
سعة علمو ،كما لو تصانيف عدَّة ُّ
تدؿ على إمامتو ككثرة اطلعو؛ فضلن عن جديٌة ىذا
ا١توضوع الذم مل ىأر أحدان من الباحثُت من أفرده بالتصنيف.

إشكالية ِّ
الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
الدراسةٖ :تاكؿ ّْ
ما علقة القراءات القرآنية بالتفسَت؟ مدل أمهية تفسَت َّ
النقاش يف موضوع القراءات
القرآنية؟ كيف كاف يعتمد النَّقاش على القراءات يف تفسَته؟ ما ىو منهجو يف حجية
القراءات كتوجيها؟ منهجيتو يف الًتجيح بُت القراءات الواردة يف تفسَته؟
أىداف البحث:

 -1توضيح القيمة العلمية للقراءات كأثرىا يف التفسَت-2 ،إبراز أمهية تفسَت َّ
النقاش
كاالستفادة منو يف ٣تاؿ القراءات القرآنية -3 ،بياف منهج النَّقاش يف إيراده للقراءات
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يف تفسَته -4 ،بياف منهجو يف توجيو القراءات كاالحتجاج ٢تا -5 ،إبراز منهجيتو
يف الًتجيح بُت القراءات كاٟتكم عليها.
منهج البحث :اتبع الباحث ا١تنهج االستقرائي الوصفي كالتحليلي ،إذ تتبع القراءات

الصدكر) لإلماـ ايب بكر النَّقاش(ت351ىػ) ،كقاـ بوصف
الواردة يف تفسَت (شفاء ُّ
هنجو يف إيراده للقراءات فحسب ،من خلؿ اٞتمع بُت القراءات ا١تتواترة أك الشاذة

يف الكلمة الواحدة ،ك٘تايزىا كعزكىا كمصادرىا قدر ا١تستطاع.
أسباب اختيار الموضوع:
 بياف دكر ا١تفسرين يف إيراد القراءات ،كنقلها ،كحجيتها - ،بياف أمهية القراءاتللمفسر ،ك َّ
أف التفسَت ال يكتمل بدكهنا - ،القيمة العلمية لتفسَت النَّقاش ،ككاف ىذا
إكماال إلظهار جانب القراءات ،عدـ تطرؽ الباحثُت ١تا يتعلق بالقراءات يف
البحث
ن
تفسَت النَّقاش ،إال بإجيا وز شديد.

ِّ
لسابقة :بعد البحث كالتتبع للدراسات ا١تتعلقة بالنَّقاش كتفسَته ،مل أجد من
الدراسات ا َّ
تويف ىذا التفسَت حقو ،ك َّأما
تناكؿ القراءات يف تفسَته (شفاء الصدكر) بدراسة مستقلةٌ ،
ضمننا فقد أكرد الدكتور علي إبراىيم النَّاجم يف أطركحتو الدكتوراه (أبو بكر النقاش كمنهجو
يف تفسَت القرآف الكرمي) بعض ما يتعلق بالقراءاتٖ ،تت عنواف (عناية النَّقاش

بالقراءات)(. )1

خطـة البحث :تضمن أربعة مطالب ،مسبوقةن ٔتقدّْمة ك٘تهيد ،كمتلوةن و
ٓتا٘تة:
ٌ

كيتضمن ﵀ةن موجزنة
كتتضمن (أمهية ،أىداؼ ،منهج ،كخطة البحث)٘ .تهيد:
ا١تقدّْمة:
َّ
َّ
صت
عن القراءات كعلقتها بالتفسَت،
كموجزا من حياة اإلماـ النَّقاش كتفسَتهَّ .
كخص ي
ن
الصدكر).
ا١تطلب األكؿ١ :تنهج أيب بكر النَّقاش يف إيراده للقراءات يف تفسَته (شفاء ُّ
كا١تطلب الثاين :منهجو يف ضبط القراءات ،ككيفية عرضو ٢تا .ك َّأما ا١تطلب الثالث:
تضمن منهج النَّقاش يف نسبة القراءات الواردة يف تفسَته .كا١تطلب الرابع:
فقد َّ
لت إليو من نتائج.
منهجو يف توجيو القراءات .كيف ا٠تا٘تة
أىم ما َّ
٠تصت َّ
توص ي
ي
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كيتضمن ٤تورين:
تمهيد:
َّ

المحور األول :التعريف بالقراءات القرآنية وعالقتها بالتفسير:

القراءات لغةٚ :تع قراءة ،كالقراءة ٔتعٌت التلكة مصدر من الفعل (قىػىرأى) ٔتعٌت تل(.)2
كلعل من أبرزىا:
كيف االصطلح :فقد تع ٌددت آراء العلماء يف ٖتديد ذلكَّ ،

ما ذكره الزركشي (ت794.ىػ) بقولو" :ىي اختلؼ ألفاظ الوحي ا١تذكورة يف كتابة
اٟتركؼ أك كيفيتها من ٗتفيف كتثقيل كغَتىا"( .)3كما ذىب إليو ابن اٞتزرم
(ت833ىػ) إذ قاؿ" :علم بكيفية أداء كلمات القرآف كاختلفها معزكان لناقلو"(.)4
كيبدك َّ
العزة
رب َّ
أف الزركشي قد اقتصر على االختلؼ اللفظي ا١تنقوؿ عن ّْ
السلـ من حيث ٗتفيف ا١تشدَّد كتثقيل ا١تخفف كما شاكل
بوساطة جربيل عليو َّ
السماع
ذلك .يف حُت نرل اإلماـ ابن اٞتزرم -من خلؿ تعريفو -قد اشًتط النَّقل ك َّ
معان كىذا أكثر إيضاحان ،كاللذاف ييعدَّاف من موجبات األخذ بالقراءة ،كاليت ىي سنَّة

القراء يف اختيارىم كنطقهم للكلمات
متبعة ،حىت صار االختلؼ مذىبان من مذاىب َّ
القرآنيَّة .كإىل ىذا أشار الزرقاين (ت1397.ىػ) بقولوَّ " :
بأهنا  -القراءات -مذىب
القراء ٥تالفان بو غَته يف النُّطق بالقرآف الكرمي مع اتفاؽ
يذىب إليو إماـ من َّ
أئمة َّ
الركايات كالطرؽ عنو سواء أكانت ىذه ا١تخالفة يف نطق اٟتركؼ أـ يف نطق
ّْ
()5
ىيئاهتا"  .كىذا ال يعٍت َّ
قراء كاف من عند أنفسهم اعتباطان أك على
بأف خلؼ ال َّ
حسب أىوائهم ،بل جاء يف إطار الثابت سندان عن رسوؿ ا﵁ .

َعالقة القراءات بالتفسير:
َّ
النيب  كلذلك مل يكن االختلؼ بينها
إف القراءات مرجعها النقل الثابت عن ّْ
على سبيل التضاد يف ا١تعاين ،بل القراءة َّإما مؤكدة لغَتىا ،أك موضحة ،أك مضيفة إليها
جديدا ،فتكوف كل قراءة بالنسبة لألخرلٔ ،تنزلة اآلية مع اآلية ،ك َّ
أف االختلؼ بُت
معٌت ن
ىذه القراءات مل يكن على سبيل التضاد يف ا١تعاين ،فإنو كذلك مل يكن على سبيل
التباين يف األلفاظ ،فبتعدد القراءات تتسع ا١تعاين كتتعدد ،كيف ىذا يقوؿ الزرقاين:
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" َّ
ضرب من ضركب البلغة ،يبتدئ
إف تنوع القراءات ،يقوـ مقاـ تعدد اآليات ،كذلك ه
من ٚتاؿ ىذا اإلجياز ،كينتهي إىل كماؿ اإلعجاز .أضف إىل ذلك ما يف تنوع القراءات
الساطعة ،كاألدلة القاطعة على َّ
أف القرآف كلـ ا﵁ ،كعلى صدؽ من جاء بو
من الرباىُت َّ
كىو رسوؿ ا﵁ َّ ،
فإف ىذه االختلفات يف القراءة على كثرهتا ال تؤدم إىل تناقض يف
ا١تقركء كتضاد ،كال إىل هتافت كٗتاذؿ ،بل القرآف كلو على تنوع قراءاتو يصدؽ بعضو
منط ك و
لبعض ،على و
بعضا كيشهد بعضو و
احد يف علو األسلوب
بعضا ،كيبُت بعضو ن
ن
كىدؼ ك و
و
ٝتو ا٢تداية كالتعليم ،كذلك من غَت شك يفيد تعدد اإلعجاز
كالتعبَت،
احد من ّْ
بتعدد القراءات كاٟتركؼ"(.)6
جل كعل
كمن ىنا يتضح ما للقراءات من أث ور بال وغ يف تفسَت كتاب ا﵁ َّ
كاستنباط ا١تعاين اٞتديدة كاتساعها ،إذ َّ
جديدا مل تبينو
معٌت ن
إف كل قراءة توضح كتبُت ن

القراءة السابقة ،كقد أرجع العلماء اختلؼ القراءات القرآنية إىل سببُت:
أحدمها :ما يرجع إىل اختلؼ اللهجات العربية ،كالذم من أجلو نزؿ القرآف على
و
كرفعا للحرج عنهم ،كذلك كاالختلؼ يف ٖتقيق
أحرؼ
سبعة
تيسَتا على الناس ن
ن
و
خاصية
ا٢تمز كتسهيلو ،كاإلمالة كالفتح ،كحنو ذلك  .كالثاين :ما كاف سببو يرجع إىل
يف القرآف نفسو كىو اإلعجاز ،كاالنتقاؿ من الغيبة إىل ا٠تطاب أك إىل صيغة التكلم،
أك زيادة بعض اٟتركؼ يف قراءةو ،كنقصها يف أخرل(.)7
يقوؿ الطاىر ابن عاشور" :أرل َّ
أف للقراءات حالتُت :إحدامها ال تعلق ٢تا بالتفسَت
و
و
و
متفاكتة.
جهات
تعلق بو من
ْتاؿ ،كالثانية ٢تا ه

َّأما اٟتالة األكىل :فهي اختلؼ القراء يف كجوه النُّطق باٟتركؼ كاٟتركات ،كمقادير ا١تد،
(عذايب)
كاإلماالت ،كالتخفيف ،كالتسهيل ،كالتحقيق ،كاٞتهر كا٢تمس ،كالغنَّة .مثل
ًٍ

وؿ﴾
(كعذايب) بفتحها ،كيف تعدد كجوه اإلعراب
بسكوف الياء،
الر يس ي
مثل﴿ح َّىت يىػ يق ى
وؿ َّ
ى
ى
ضمها ...كمزية القراءات من ىذه اٞتهة عائدة إىل َّأهنا
[البقرة ،]214:بفتح الـ ى
(يقوؿ) ك ّْ
حفظت على أبناء العربية ما مل حيفظو غَتىا ،كىو ٖتديد كيفيات نطق العرب باٟتركؼ يف
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٥تارجها كصفاهتا ،كبياف اختلؼ العرب يف ٢تجات النُّطق بتلقي ذلك عن َّقراء القرآف من

جدا لكنَّو ال علقة لو بالتفسَت لعدـ
الصحابة باألسانيد َّ
َّ
مهم ن
الصحيحة ،كىذا غر ه
ض ه
تأثَته يف اختلؼ معاين اآلم.
ك َّأما اٟتالة الثانية :فهي اختلؼ القراء يف حركؼ الكلمات مثل﴿ :مالً ً
ك يى ًوـ الدّْي ًن﴾،
ى
﴿ملً ً
ك يػى ٍوًـ الدّْي ًن﴾[الفاٖتة ]4:ك﴿نػيٍن ًشيزىا﴾﴿ ،نػيٍن ًشيرىا﴾[البقرة ،]259:ك﴿ظىنُّوا أنػ يَّهم قد
ى
ً
يك ّْذبوا﴾[يوسف ]111:بتشديد الذاؿ أك ﴿قد يكذبوا﴾ بتخفيفو ،ككذلك اختلؼ اٟتركات
ك ًمٍنو ي ً
صدُّك ىف﴾
﴿كلى َّما ي
ض ًر ى
ابن ىمٍرىىمي ىمثىل إذٌا قىػ ٍويم ى ي ى
الذم خيتلف معو معٌت الفعل كقولو :ى
ب ي
الصاد  -أم يصدُّك ىف  -فاألكىل ٔتعٌتً :
يصدُّكف غَتىم عن
بضم َّ
[الزخرؼ ]57:قرأ نافع ّْ
ىي
حاصل منهم ،كىي من ىذه
اإلدياف ،كالثانية ٔتعٌت صدكدىم يف أنفسهم ،ككل ا١تعنيُت
ه
ألف ثبوت أحد اللفظُت يف قر و
اٞتهة ٢تا مزيد و
تعلق بالتفسَت؛ َّ
اءة قد يبُت ا١تراد من نظَته يف

معٌت غَته ،ك َّ
ألف اختلؼ القراءات يف ألفاظ القرآف يكثر ا١تعاين يف
القراءة األخرل ،أك يثَت ن
﴿ح َّىت يىطََّّهٍرىف﴾[البقرة ]222:بفتح الطاء ا١تشددة كا٢تاء ا١تشددة،
اآلية الواحدة حنو :ى
الظن َّ
تكثَتا
كضم ا٢تاء ٥تففة ...ك ُّ
كبسكوف الطاءّْ ،
أف الوحي نزؿ بالوجهُت كأكثر ،ن
للمعاين ...كأنا أرل -ابن عاشورَّ -
يبُت اختلؼ القراءات ا١تتواترة
أف على ا١تفسر أف ّْ
َّ
ألف يف اختلفها توفَت معاين اآلية غالبنا ،فيقوـ تعدد القراءات مقاـ تعدد كلمات
بُت لنا َّ
ثبت عن النَّيب  كما كرد يف حديث
القرآف .كىذا يي ّْ ي
أف اختلؼ القراءات قد ى

عمر بن ا٠تطاب مع ىشاـ بن حكيم بن حزاـ -ا١تشهور.)8("-
كأخلص إىل َّ
أف القراءات من حيث أثرىا يف التفسَت تقسم على قسمُت :
أثر يف التفسَت :كاٟتالة الثانية اليت ذكرىا ابن عاشور رٛتو ا﵁ -
األكؿ :قر ه
اءات ٢تا ه
السالفة ّْ
كيتفرع من ىذا القسم ما اختلف لفظو كمعناه مع جواز اجتماعهما
الذكرَّ -
َّ
مصب ك و
و
و
مصب
احد .أك ما اختلف لفظو كمعناه مع عدـ جواز اجتماعهما يف
يف
ك و
احد ،بل يتفقاف من و
كجو آخر ال يقتضي التضاد .
أثر يف التفسَت:
كالثاين :قر ه
اءات ليس ٢تا ه
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كاٟتالة األكىل  -غالبنا -من قوؿ ابن عاشور رٛتو ا﵁ ا١تذكور أعله ،إذ َّ
إف من
األمة كرفع للحرج عنها.
القراءات ما كاف للتيسَت على َّ
المحور الثاني :لمحة موجزة عن حياة النَّقاش وتفسيره:
٤تمد بن زياد بن ىاركف بن جعفر بن
٤تمد بن اٟتسن بن َّ
أوالً :حياة النَّقاش :كىو أبو بكر َّ
الصحايب أيب دجانة – ًٝتاؾ
ىسنىد النَّقاش ،ا١توصلّْي األصل ،البغدادم ا١تولد كا١تنشأ ،موىل َّ
ابن ىخىرشة -رضي ا﵁ عنو ،يكلً ىد سنة (266ىػ).
القراء ببغداد ييرحل إليو كييقرأ عليو.
أحد َّ
كىو العلمة اإلماـ ا١تفسر ا١تقرئ ،ي
سافر الكثَت شرقا كغربا ،كٝتع بالكوفة كالبصرة كمكة كمصر كالشاـ كاٞتزيرة كا١توصل
()9

كاٞتباؿ كخراساف كما كراء النهر.
قرأ -رٛتو ا﵁– القرآف على َّ
العلمة اإلماـ الكبَت ىاركف بن موسى األخفش
مقرئ دمشق (ت292ىػ) ،كأٛتد بن أنس الدمشقي ا١تقرئ (ت299ىػ) ،كاٟتسن بن
اٟتباب الدَّقاؽ البغدادم ا١تقرئ (ت311ىػ) ،ك َّ
العلمة اإلماـ أٛتد بن فرح البغدادم
آّود ابو بكر الواسطي يوسف بن يعقوب
ا١تفسر (ت313ىػ) ،كاإلماـ ّْ
ا١تقرئ ّْ
كٕتوؿ يف
(ت313ىػ) ،قاؿ الدَّاين" :كٝتع اٟتركؼ من ٚتاعة كبَتة كطاؼ يف األمصار َّ
()10
خلق كثَت ،منهم :اإلماـ ا١تقرئ ابو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن
البلداف"  .كقرأ عليو رٛتو ا﵁ ه

مهراف مصنّْف الغاية يف القراءات (ت381ىػ) ،كاٟتافظ ابو اٟتسن علي بن عمر الدَّارقطٍت
صاحب التصانيف(ت385ىػ) ،كأبو الفرج الشنبوذم البغدادم(ت388ىػ) ،ابو إسحاؽ
ابراىيم بن أٛتد ا١تقرئ ا١تعدؿ البغدادم (ت393ىػ) ،كعلي بن جعفر السعيدم مقرئ أىل
فارس (ت411ىػ) ،كعبد ا١تلك بن بكراف النَّهركاين ا١تقرئ القطاف (ت414ىػ)،

()12
()11
أيضا" :قد
كآخركف  .كصفو الذىيب بػػ" :شيخ َّ
القراء كا١تف ّْسرين ببغداد "  .كقاؿ ن
ً
ً
للقراءات"( .)13قاؿ ابن اٞتوزم" :كاف عا١تا
اعتمد الدَّاين يف (التػٍَّيسَت) على ركايىاتو ى
ْتركؼ القراءات ،حافظا للتفسَت ،كلو تصانيف فيهما"(. )14
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من مؤلفاتو في خدمة القرآن:
السبعة بعللها
األبواب يف القرآف ،إرـ ذات العماد ،اإلشارة يف غريب القرآفَّ ،
لقراء األمصار ،القراءات
الصدكر  -يف تفسَت القرآف ،-االنتصار َّ
الكبَت ،شفاء ٌ
بعللها٥ ،تتصر الشواذ ،الشواذ يف القراءات ،ا١تعجم الكبَت يف اٝتاء القراء كقراءاهتم،
ا١توضح يف القرآف كمعانيو.
الصحابة
ثانيًا :تفسيره (شفاء الصدور) :فهو تفسَت با١تأثور ،حول من اآلثار عن َّ
كرد الشبهات ما مل ينقلو
كالتابعُت ما ليس
موجودا يف تفس وَت سواه ،فيو من االستدالالت ّْ
ن
تضمن نقوالت تفسَتية عن كتب مفقودة ،ككذا بعض النُّقوالت
النقاش عن غَته ،كما َّ

عدد  -ال بأس بو -من كبار ا١تفسرين
عن َّ
أئمة مل ّْ
يدكف آراءىم أحد .لذا رجع إليو ه
ا١تاكردم
كمكي بن أيب طالب (ت437:ىػػ) ،ك
ُّ
الثعليب (ت427:ىػػ)ّْ ،
كنقلوا عنو أمثاؿّْ :
البغوم (ت511:ىػػ) ،كابن عطية
(ت451:ىػػ) ،كالكرماينّْ (ت515:ىػػ) ،ك ّْ

(ت542ق) ،كغَتىم كثَت.
كقد اشًتؾ يف ٖتقيق ٥تطوطات ىذا التفسَت أكثر من ( )12طالب كطالبة
يف رسائل ماجستَت مقدَّمة إىل كلية الشريعة كالدراسات اإلسلمية ّتامعة الشارقة يف
اعتمدت غالبها يف عزكم للصفحات.
دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة ،كاليت
ي
وفاتو :قاؿ ابو اٟتسن بن الفضل القطَّاف" :حضرت النػَّقَّاش كىو ىجييود بًىنػ ٍف ًس ًو يف ثالث
ً و
فنادل بأعلى صوتو﴿ :لًمثٍل ىى ىذا فىػٍلىيػ ٍع ىم ًل
شواؿ سن ىة إً ٍح ىدل
َّ
كٜتسُت كثلث مائىة ،ى
ى
()15
[الصافىات ]61:يػيىرّْد يد ىىا ثلثان .مثَّ ىخىر ىجت نىػ ٍف يسو  -رٛتو ا﵁ – " .
الع ًامليٍو ىف﴾ َّ
ى
ثالثًا :اىتمامو بالقراءات القرآنية :تكاد أف يٕتمع كتب الًتاجم على َّ
أف النقاش كاف
إماما يف القراءات؛ ألنَّو قد تلقاىا من أفواه أساطُت القراء كفحوؿ العلماء( ،)16حىت أنَّو
ن
()17
دليل على تثبتو
تصدَّر لإلقراء كتلقُت القراءات ،إذ تتلمذ على يديو ه
خلق كثَت ؛ كىذا ه
كمدل حرصو الدؤكب من خلؿ نقلو ا١تستمر ١تا تلقاه من قراءات ،حىت قرنوا اٝتو با١تقرئ،
لعلو إسناده فيهما(.)18
ككاف رٛتو ا﵁ ييقصد يف قراءة ابن كثَت كابن عامر ّْ
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منهجػػا علميٌػان
كا١تتتبػػع ١تنهجػػو رٛتػػو ا﵁ يف ثبتػػو للقػراءات كاالسػػتدالؿ ّٔػػا ،جيػػده ن
ينم عن مدل شخصية كاتبو  -كىو غٍت عن التعريف  -كيديكنػٍت حصػرىا علػى
دقي نقاُّ ،
كجو اإلٚتاؿ فيما يلي:
 )1برع رٛتو ا﵁ يف التأليف فقد صنَّف يف علػم القػراءات كعللهػا كتوجيههػا كاالنتصػار
فأمػػا مػػا نقػػدـ مػػن ضػػركب العلػػم ا١تنػػوط
لناقليهػػا ،ذكػػر ذلػػك يف مقدمػػة تفسػػَته فقػػاؿَّ " :
لكل نوع منو كتابنا ،من ذلػك كتابنػا :اٞتػامع يف علػم القػراءات
بعلم القرآف ،فقد أفردنا ّْ
اليت اشتهرت يف األمصار باٟتجاز كالشاـ كالعػراؽ .ككتابنػا ا١توسػوـ :بكتػاب الشػواذ يف
الق ػ ػراءات .ككتابنػ ػػا يف اللغػ ػػات .ككتابنػ ػػا االنتصػ ػػار لق ػ ػراء األمصػ ػػار .ككتػ ػػاب األب ػ ػواب،
كا١تعجم يف القراءات علػى حػرؼ العػُت ،كمل أيسػبق إليػو .كغػَت ذلػك مػن مصػنَّفاتنا تركنػا
ذكرىا لئل يطوؿ الكتػاب بػذلك"( . )19ككأنَّػو رٛتػو ا﵁ يشػَت يف ىػذا السػياؽ إىل عػدـ

إطالة الكتاب بسرد اللغات كالقراءات اليت ٤تلها كتب اللغػة ككتػب القػراءات ،كال يػورد
من ذلك إال ما كاف لو علقة يف إيضاح ا١تعٌت كفهمو ،أك يكوف لو أثر يف اٟتكػم علػى
و
مسألة ما.

 )2مل ييط ػ ػػل ال ػ ػنَّػ ىفس يف ذك ػ ػػر الق ػ ػراءات يف تفس ػ ػػَته عل ػ ػػى ال ػ ػ َّػرغم م ػ ػػن ٘تكن ػ ػػو يف عل ػ ػػم
ا١تختصػ ػ ػػة
الق ػ ػ ػراءات؛ كلع ػ ػ َّػل سػ ػ ػػبب ذل ػ ػػك يعػ ػ ػػود إىل اكتفائ ػ ػػو ٔتػ ػ ػػا أكرده يف مص ػ ػ ػنَّفاتو
َّ
صػص لك ّْػل فػن مؤل نفػا يتوسػع فيػو،
بالقراءات ،إذ أفرد رٛتو ا﵁ يكتبنا للقراءة كشأنو أف يخي ّْ
ػس
األمػػر الػػذم دعػػاه إىل عػػدـ اإلطالػػة يف تفاصػػيل القػراءات كتوجيههػػا إال ٔتقػػدار مػا ٘تػ ُّ
الي ػػو اٟتاج ػػة ،كتقتض ػػيو ا١تق ػػاـ ،تفادينػػا للخل ػػط يف الت ػػأليف .كم ػػع ذل ػػك اش ػػتمل ش ػػفاء
الصػػدكر علػػى ذكػػر الق ػراءات ا١تختلفػػة يف بعػػض اآليػػات مػػع توجيهػػا .كىػػذا ىػػو شػػأف
ُّ

العلماء يف عدـ ا٠تلط كاٞتمع يف مؤلفاهتم.
 )3مل يتع ػ َّػرض رٛت ػػو ا﵁ فيم ػػا ي ػػورده م ػػن ق ػ ػراءات إىل ا٠ت ػػلؼ األص ػػويل ب ػػُت الق ػ َّػراء،
كاكتف ػ ػػى –كغ ػ ػػَته -بف ػ ػػرش اٟت ػ ػػركؼ ،كقول ػ ػػو" :كاختل ػ ػػف القػ ػ ػراء يف رف ػ ػػع ال ػ ػػداؿ م ػ ػػن
كضم الداؿ كاللـ من ﴿للَّ ًو﴾.
﴿اٟتى ٍم يد﴾ كخفضها كنصبهاّْ ،
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العامة على الرفع مع كسر اللـ من ﴿للَّ ًو﴾(. )21(")20
القراء َّ
ك َّ

السبب يف ىذا ىو أنَّو ال يًتتب على االختلؼ فيها خلؼ يف تفسَت
لعل َّ
ك َّ
اآلية ،فا٠تلؼ يف األصوؿ ىو ٣ترد اختلؼ يف كيفية األداء ،كىو يف الغالب لغات.
ً
بالركاية
ظاىرا ،كمل
اىتم اإلماـ النَّقاش بالقراءات
َّ )4
يكتف يف الغالب ّْ
ن
اىتماما بيّْػننا ن
و
العامة على الرفع مع
آّردة ،بل ييعلّْق على بعض القراءات
القراء َّ
بتوجيو حنوم كقولو" :ك َّ
َّ
كسر اللـ من ﴿للَّ ًو﴾ ،فالرفع عند البصريُت للبتداء ك﴿للَّ ًو﴾ خرب االبتداء ...كعند
الكوفيُت﴿ :اٟتى ٍمد﴾ يف موضع فاعل ،فلذلك ارتفع ،كمن نصب كضعو موضع الفعل
و
بتوجيو تفسَتم كقولو" :كقرأ
كل مصدر كقع موقعو"( .)22أك
(أٛتد ا﵁ ٛتدان) ،ككذلك ٌ
()23
كفرطنا مشدَّدة يقوؿ :ما
(ما فىػىرطٍنىا) خفيفة ،أم :ما َّ
أخرنا َّ ،
علقمة كابن ىرمز :ى
(.)24

تركنا شيئان كال أغفلناه كال ضيَّعناه"
يعُت أحيانان أٝتاء بعض القبائل العربية ا١توافقة ٢تجتها لبعض األلفاظ االقرائية كقولو:
ّْ )5
(اٟتمد ﵁) كبعض العرب (اٟتمد ﵁) فيجعلونو اٝتان كاحدان ١تا كثير مثل
"كبعض قيس ينصب
ى
اٟتلم كالغضب ،كىم بعض ٘تيم ،كغطفاف"(.)25
الراجح كقولو" :كعند الكوفيُت ﴿اٟتىمد﴾ يف موضع
 )6ييفصح -أحيانان -عن الوجو َّ
ٛتدا) ككذلك كل مصدر
(أٛتد ا﵁ ن
فاعل ،فلذلك ارتفع ،كمن نصب كضعو موضع الفعل ي
صب ...فالرفع أكجو من النَّصب؛ ألنَّو إقرار َّ
بأف (اٟتمد ﵁)
كقع موقعو فىػ ىع ىل أك يىػ ٍف ىع يل ني ى
كل حاؿ .كالنَّصب َّإمنا ىو على انفراد القائل بالشكر ،كإخباره عن نفسو أنَّو أخذ يف
على ّْ
(.)26

ٛتد ا﵁"
بضم
ُّ )7
م﴾ ّْ
يهتم بضبط بعض الكلمات االقرائيَّة كتشكيلها ،من ذلك" :على قراءة ي
﴿دّْر ه
الداؿ من غَت مهز(.")27
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المطلب األول :منهج النَّقاش في إيراد القراءات(:)28
يورد النَّقاش القراءات يف تفسَته ،كيوضح معٌت اآليات على ضوئها ،مع
العناية بتوجيهها غالبنا  -كالسيّْما فيما لو أثر يف معٌت اآلية ،-كيف تتبع بعض ا١تواضع
اليت أكرد فيها القراءات اتَّضح يف بعضها علة إيرادىا يف سياؽ التفسَت ،كأف يستدؿ
معٌت يف تفسَت اآلية ،كغَتمها.
ّٔا على مسألة يف اللغة ،أك لتأييد ن
ومن أمثلة ذلك:

()29
سبح نعتنا للبيوت
قاؿ" :كمن قرأ ﴿ييسبّْ يح﴾[النور ]36:بفتح الباء جعل يي ي
فصار التقدير :يف و
رجاؿ(.)31(")30
بيوت أذف ا﵁ أف تيرفع كييذكر ،ييسبح لو فيها ه
جل كعل ﴿ :ىكالٍمه ًل يػ ٍغلًي ًيف الٍبطي ً
وف ﴾[الدخاف ]45:قاؿ :من قرأ
يف تفسَت قولو َّ
ي
يٍ ى

(تغلي) بالتاء
الطعاـ(.)33

()32

يريد الشجرة إذا أكلت تغلي يف البطوف .كمن قرأ بالياء أراد ا١تهل

مصطلحاتو في إيراد القراءات :تنوعت ا١تصطلحات اليت استعملها النقاش يف

تفسَته إليراد القراءات ،دكف أف يكوف ٢تا ضابط كاضح يف اٟتكم على القراءات ،إال
ما يتعلق بألفاظ اٞتمهور كالسبعة كما يرادفهما ،كمنها :قولو( :كاختلف القراء)(.)34
()38
()35
العامة)((.)36كقيرئ)(( .)37ككذلك من قرأ).
العامة).
القراء ك َّ
القراء َّ
(ك َّ
(ك َّ
()43

()42
()41
()40
()39
العامة على قراءة).
(كقيرئت)( .كقرأ ٚتاعة)( .كييقرأ)( .كيركل)( .ك َّ
(كمن قرأ)( )44(.كيف حرؼ)( )45(.كيف مصحف)( )46(.كتيقرأ)( )47(.على قراءة
()49
من)( )48(.قرأه من قرأ).

ضا -مع نظائرىا :األصل عند النَّقاش
ذكر بعض القراءات – التي ِّ
تفس ُر بعضها بع ً
و
ٚتع
عدـ ٚتع القراءات ا١تماثلة يف موضع كاحد ،كال اإلشارة إليها ،كمع ىذا فقد ى
بعض النَّظائر يف مواضع ال بأس ّٔا..
جل كعل ﴿ :كى٢تم ع ىذاب أىلًيم ًٔتا ىكانيوا يك ً
ٍذبيو ىف ﴾[البقرة]11:
 كقولو يف تفسَت قولو َّى يٍ ى ه ه ى
ى

"كاختلف القراء يف قراءة ىذا اٟترؼ كتأكيلو ،فقرأ طوائف من أىل األمصار(:)50
54

منهج أبي بكر النَّقاش (ت153ىـ) في إيراده للقراءات في تفسيره (شفاء الصدور)

بضم الياء كتشديد الداؿ على معٌت التكذيب ...كقرأ آخركف من قراء األمصار :خفيفة بفتح
ّْ
﴿كاللَّوي يػى ٍعلى يم إًنػ يَّه ٍم
الياء يريدكف الكذب ...ك٦تَّا يقوم االختيار للتخفيف قولو عز كجل :ى
لى ىك ًاذبيو ىف﴾ [التوبة.)51("]42:
ً
"من قرأ (نػيٍن ًش يرىىا) بالراء
 كتفسَته لقولو َّجل كعل﴿ :نػيٍنش يزىىا﴾[البقرة ]259:إذ قاؿ :ى
كالنُّوف مضمومة ،أراد كيف حنييها ،كقولو ﴿ :يمثَّ إ ىذا ىشآءى أىنٍ ىشىرهي﴾[عبس ]22:أم:
(.)52
كمن قرأ ﴿نػيٍن ًش يزىىا﴾ بعظمها (نػيٍنبًتيػ ىها) يرفعها"
أحياه .ى
ً
صَّريى َّن)
ص ٍريى َّن إلٍي ى
ك﴾[البقرة ]261:قولو" :كيقاؿ :ىمن قرأ (فى ي
 تفسَته لقولو تعاىل﴿ :فى يً
كصَّرنة
الصاد ،كتشديد الراء كفتحها ،أخذىا من َّ
بضم َّ
ّْ
صٌران ى
صَّر يصُّر ى
الص ًر كىو الشَّدُّ :ى
ً ً
اص يرر تلك األشياء
ص يرى َّن) أم :شد ى
َّد يى َّن ،يف معٌت ٍ
كصىر نارا كت ٍ
صىراران ،فكأنَّو قاؿ( :فى ي
شد ٍد ىهتا ...كمن قرأ ( :فى ً
َّ
صَّريى َّن ) بكسر
تلتئم على دعائك كتشتد فتكوف قد ى
ا١تقطعة ي
صَّرةو﴾[الذاريات ]29:أم
َّ
صيّْ ٍح يه َّن ...كقولوً﴿ :يف ى
الصاد ،كفتح الراء كتشديدىا ،أم :ى
و
كصٍيحة ،مأخوذ من صرير الباب"(. )53
يف صوت ى
(معجزين) يقوؿ :مثبّْطُت للناس عن اإلدياف بالقرآف كاتّْباع النيب ﷺ.
 كقولو" :كمن قرأ ّْاٟتج[ :آية )54(]51كأصل العجز :الضعف ،يقاؿ :ىع ىجز عن األمر يىػ ٍع ىجز ىع ٍجزان،
نظَتىا يف ّْ
(. )55
عاجز .مثَّ قيل لكل مغالًبً :
فهو ً
معاجز ،كأنَّو يطلب عجز صاحبو"
ع ىع ٍن قػيليؤًًّ ٍم ﴾[سبأٌ ]23:إال كىم يفزعوف.
 كقولو يف تفسَت قولو تعاىل ﴿" :ىح َّىت إًذىا فػيّْز ىصعً ىق ىم ٍن ًيف
كجل يف موض وع ما يفزعوف منو ،فقاؿ َّ
كقد َّبُت َّ
﴿كنيًف ىخ ًيف ُّ
عز َّ
عز َّ
الصوًر فى ى
كجل :ى
السماك ً
ات ىكىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض﴾[الزمر ]68:كالصعقة ال تكوف إال من فىػىزع ...كقيًرئ( :فىػىزع) بفتح
َّ ى ى
(.)57( )56
الزاء "
الفاء خفيفة َّ
ات ٍاألى ٍك ىم ًاـ ﴾[الرٛتن ]11:كأكمامها الليف ا١تلتف ا١تستدير عليها
 قولو تعاىل ﴿" :ىكالن ٍَّخ يل ذى ي
الذم خيرج منها الثمرة ،فهي كال يك َّمة(٢ )58تا ،كىي كقولو ( :ىكىما ىٗتٍير يج ًم ٍن ىٙتىىرةو(ً )59م ٍن
أى ٍك ىم ًام ىها) [فصلت.)60("]47:
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 قولو تعاىل ﴿" :لًئى َّل يػ ٍعلىم أ ٍىىل الٍ ًكتى ًاب ﴾[اٟتديد ]29:يقوؿ" :لكي يعلم أىل
ى ى ي
و
ك أَّىال تى ٍس يج ىد ﴾[األعراؼ ،]12:كيف قراءة لعبد
الكتاب كال مؤكدة كقولو ﴿ :ىما ىمنىػ ىع ى
()61
ً
الكتاب) فتكوف ال صلة أم :ليعلموا"(.)62
أىل
لم
ع
ػ
ي
(لكي
ا﵁
ٍ
ى ى ي
الصحابة:
القراءات المروية عن َّ

الصحابة كالتابعُت
كمن مظاىر إيراده للقراءات :إكثاره من القراءات ا١تركية عن َّ
ا١تخالفة لرسم ا١تصحف ،على َّأهنا قراءات تفسَتية ،يستعُت ّٔا يف إيضاح معٌت اآلية أك
ترجيح حكم على آخر ،كأغلب ما ركاه يف ىذا الباب كاف عن عبد ا﵁ بن مسعود يف
ييب بن كعب ،كعثماف بن عفاف ،كعلي بن أيب طالب،
ا١تقاـ األكؿ ،مثَّ عن ابن عباس ،كأ ّْ

كعبد ا﵁ بن عمر ،كعبد ا﵁ بن الزبَت ،كغَتىم رضي ا﵁ عنهم ،كمن ذلك:
جل كعل ﴿ :كقًثَّآئًها كفي ً
وم ىها
 استشهاده بقراءة عبد ا﵁ بن مسعود  لقولو َّى ى ى
(. )64( )63
ً
صلً ىها﴾[البقرة ]61 :قاؿ" :يعٍت بالفوـ :الثوـ ،كىكذا قرأ عبد ا﵁ "
ىك ىع ىدس ىها ىكبى ى
 -يقوؿ النَّقاش عند تفسَته لقولو تعاىل ﴿ :ىملٍ يػىتى ىسن ٍَّو ﴾[البقرة" ]259 :كيف قراءة ابن

َّها ،كمل يخيّْر ٍجوي على
(كىى ىذا طى ىع يام ى
ك ىملٍ يػىتى ىسن ٍَّو ) ،كمل يقل :مل يػىتى ىسنػَّيىا كال يػىتى ىسنػ ى
مسعود :ى
ً
كع ٍمىرنكا ،تقوؿ ذلك ،كيقوالف ذلك ،كالعرب
قيت ىزيٍ ندا ى
اآلسن ،كذلك أنَّك تقوؿ :لى ي
تقوؿَّ :
كع ٍم نركا قائً هم ،كقائً ىماف ...كفيو قراءة ثالثة شاذة تيركل عن طلحة ،كغَته:
إف ز نيدا ى
()65
ك ﴾ ١تائة سنة" .
ك ىك ىشىرابً ى
﴿ فىانٍظيٍر إً ىىل طى ىع ًام ى
َّ ً
الربىا ىال
ين يىأٍ يكليو ىف ّْ
 استشهد بقراءة ابن مسعود على تفسَته لقولو تعاىل ﴿ :الذ ىً
ً
س ﴾[البقرة ]275:قاؿ:
وـ الَّذم يػىتى ىخبَّطيوي الشٍَّيطىا يف م ىن الٍ ىم ّْ
ومو ىف إًَّال ىك ىما يػى يق ي
يػى يق ي
ً ً
وـ الَّ ًذم
ومو ىف يػى ٍوىـ القيى ىامة) ﴿ ...إًَّال ىك ىما يػى يق ي
"كىكذا يف قراءة ابن مسعود( :ال يػى يق ي
(. )66
ً
س ﴾"
يػىتى ىخبَّطيوي َّ
الشٍيطىا يف م ىن الٍ ىم ّْ
جل كعل﴿ :ىكإف ىكا ىف ذيك عي ٍسىرةو﴾[البقرة ]281:قاؿ" :كيف مصحف
 كعن قوؿ ا﵁ َّييب بن كعب ،كابن عباس ،كأيب العالية ،ك٣تاىد يقرؤكف:
عثماف بن عفاف ،كأ ٌ
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(كإف كا ىف ىذا عيسروة ) باأللف ،كإذا كاف ىكذا َّ
مضى"(.)67
فإمنا يعٍت :صاحب ّْالربا الذم ى
ٍى
جل كعل ﴿ :ىكإً ٍف يكٍنتي ٍم ىعلىى ىس ىف ور
 كنقل عن ابن عباس  قراءة عند تفسَته لقولو ًَّ
ً
وضةه ﴾[البقرة ]283 :قاؿ" :ككاف ابن عباس كغَته
ىكىملٍ ىٕت يدكا ىكاتبنا فى ًرىىا هف ىم ٍقبي ى
(. )68
الصحيفة ك َّ
الدكاة"
يقرؤكف ( :كًتىابان) يعنوفَّ :
()69

بو) ...ابن عباس كحيِت بن يعمر

 يقوؿ النَّقاش" :عبد ا﵁ بن عمرك (فمارتت بًًو) خفيفة أم٘ :تارت بو").(70
(فى ىمىر ٍ
ب ﴾[األعراؼ ]154:يقوؿ" :أبو
 قولو َّوسى الٍغى ى
جل كعل ﴿ :ىكلى َّما ىس ىك ى
ت ىع ٍن يم ى
ضي
ييب( :ك١تا يسّْيػىر عن موسى الغضب) .كيف مصحف
معاذ :يف مصحف ابن مسعود كأ ّْ
()72( )71
ً
ييب( :ك١تا اشتي َّق عن موسى) "
ت) .كييقاؿ يف قراءة أ ّْ
حفصة( :ك١تا أيسك ى
). (74
 يقوؿ النَّقاش" :كبالداؿ( )73قرأ ابن عباس كابن مسعود كابن ٤تيصن"جل كعل ﴿ :كلىىق ٍد جاء يكم يوسف ًمن قىػبل بًالٍبػّْيػنى ً
ات فى ىما ًزلٍتي ٍم ًيف ىشك ً٦تَّا
 قولو َّى ى ى ٍ ي ي ي ٍ ٍي ى
ً
ً ًً
كيً
ض ُّل اللَّوي ىم ٍن يى ىو
ك قيػٍلتي ٍم لىن يػىٍبػ ىع ى
ىجاءى يك ٍم بًًو ىح َّىت إً ىذا ىىلى ى
ث اللَّوي م ٍن بىػ ٍعده ىر يسونال ىك ىذل ى ي
ث اللَّوي ًم ٍن بىػ ٍع ًد ًه ىر يسونال ﴾ ،يريد
يم ٍس ًر ه
اب ﴾[غافر .]34:قاؿ" :كقولو ﴿ :لىن يػىٍبػ ىع ى
ؼ يمٍرتى ه

ث
االستفهاـ مثَّ ألغى األلف اليت للستفهاـ .كيف حرؼ أ ّْ
ييب كابن مسعود( :قيػٍلتي ٍم أىلىن يػىٍبػ ىع ى
ا﵁ي ًمن بىػ ٍع ًد ًه ىر يسونال)(.)76(")75
ً
ت لىتيػٍرًدي ًن ﴾[الصافات ]56:يقوؿ" :مهمت لتغويٍت
 كعن قولو َّجل كعل ﴿ :إً ٍف ك ٍد ى
كهتلكٍت؛ كقولك :أرديٍت فلنا :أىلكتو ،كردل فل هف :إذا ىلك ،كالردل :ا١توت كا٢تلؾ.
يقاؿ :إنَّو قاؿ لو :اترؾ دينك كاتبعٍت ،كيف قراءة عبد ا﵁(( :)77لىتيػ ٍغ ًوين)"(.)78
ص ًر ﴾[ا١ترسلت" ]32:كركم عن ابن عباس:
 قوؿ النَّقاش يف قولو تعاىل ﴿ :بً ىشىرور ىكالٍىق ٍكال ىق ً
صر"(. )79

بالسند :ييصنَّف منهج النَّقاش يف تفسَته بقلَّة ،بل بندرة االعتماد
إيراد القراءات َّ
الصحيحة كغَتىا -فلم أقف لو على
على األحاديث كاآلثار يف إيراده للقراءات – َّ
أسانيد يف ىذا الباب سول سندين ،مها:
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وؿ ًم ٍن أىنٍػ يف ًس يك ٍم ﴾[التوبة ]128:يقوؿ" :كيركل
جل كعل ﴿ :ىر يس ه
 ففي تفسَت قولو َّعن فاطمة بنت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليهما ً
(م ٍن أىن ىف ًس يكم) تفتح الفاء( )80من أشرفكم
ٝتعت
كأنبلكم .حدثنا أٛتد بن فرح ا١تفسر الضرير قاؿ :حدثنا أبو عمر الدكم قاؿ :ي
طلبت ىذا اٟترؼ منذ ٜتسُت سنة فما كجدتو لو راكيان غَت
يعقوب اٟتضرمي يقوؿ :ي
(. )82( )81
ابن علية "
ً
ين ﴾[سبأ ﴿.]5:لًييػٍن ًذىر ىم ٍن ىكا ىف ىحيِّا ﴾[يس]71:
 يقوؿ النَّقاش " :ىكمن قرأ بالياء ﴿ يم ىعاج ًز ى
يقوؿ ليخاؼ بالقرآف رب العا١تُت ﴿ ىم ٍن ىكا ىف ىحيِّا ﴾ .كقرأ اليى ىماينُّ( )83كأبو ىهنًيك( )84عن
()85
ً
ً
يح ىذر"(.)86
عكرمة ( :لىيػٍن ىذىر ىم ٍن ىكا ىف ىحيِّا ) بنصب الياء كالذاؿ  ،أم :ل ٍ
المطلب الثاني :منهجو في ضبط القراءات:
تبُت أنَّو يضبط القراءات
من خلؿ تتبع القراءات اليت أكردىا النَّقاش يف تفسَته َّ
كييقيّْدىا بعدة طرؽ ،كالرسم ،كالوصف ،كغَتمها٦ ،تَّا سيظهر جلينا يف ىذا ا١تبحث:

بالرسم:
أوالً :ضبط القراءة َّ
ًً
ُت ﴾[األعراؼ ]145:يقوؿ النَّقاش" :كقرئ
كقولو َّ
جل كعل ﴿ :ىسأ ٍيكًري يك ٍم ىد ىار الٍ ىفاسق ى
(. )88
(سأ ىيكّْرث يكم) بالراء مشددة كبالثاء ٥تففة( ،)87قاؿ ا١تقرئ أبو بكر :من ا١تَتاث"
سكت
كقولو َّ
وسى الٍغى ى
ب ﴾ [األعراؼ ]154:قاؿ " :ى
جل كعل ﴿ :ىكلى َّما ىس ىك ى
ت ىع ٍن يم ى
ضي
(سكن) بالنُّوف،
كسكت ...كقرأ معاكية بن قرة كغَته:
سكنت
كسكن ٔتعٌت كاحد ،ييقاؿ:
ي
ي
ى
(. )89
كمعنامها كاح هد"
كقولو تعاىل ﴿ :إً ٍف جاء يكم فى ً
اس هق بًنىبىوإ فىػتىىبػيَّػنيوا ﴾[اٟتجرات ]6:قاؿ" :قرئ ( فىػتىثىبَّتيوا )
ىى ٍ
(.)91( )90
بالتاء "
ً
ك ﴾[القصص ]51:يقوؿ" :كمنهم من قرأ( :استجابوا
قولو تعاىل ﴿ :فىًإ ٍف ىملٍ يى ٍستىجيبيوا لى ى
لك) ". )92(.كقولو تعاىل ﴿ " :أيكلىئًك الٍمىقَّربو ىف ًيف جن ً
َّات النَّعًي ًم ﴾[الواقعة ]12-11:يقوؿ( :كقرأ
ى
ى ي ي
طلحة( :يف جن وَّة) على كاحدة)"(. )93
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ثانيًا :ضبط القراءة بالوصف:

اٟتر ً
ب فى ىشّْرٍد ًًّٔ ٍم ىم ٍن ىخ ٍل ىف يه ٍم
 ففي تفسَت قولو َّجل كعل ﴿ :فىًإ َّما تىػثٍػ ىق ىفنػ ي
َّه ٍم ًيف ٍىٍ
(.)95( )94
لىعلَّهم ي َّذ َّكرك ىف ﴾[األنفاؿ]57:قاؿ" :كقرئ ً
(م ٍن ىخ ٍل ًف ًه ٍم ) بكسر ا١تيم كالفاء "
ى يٍ ى ي
ً
ً
اج ىع ٍل أىفٍئ ىد نة م ىن الن ً
َّاس تىػ ٍه ًوم إًلىٍي ًه ٍم ﴾[إبراىيم]37:
 كيف تفسَت قولو َّجل كعل﴿ :فى ٍ
إلي ًهم) كقيرئت (تىػ ٍه ىول إلي ًهم) بفتح الواك(.)97(")96
قاؿ" :ك َّ
العامة على قراءة (تىػ ٍه ًوم ٍ
ب)
اح يك ٍم بً ٍ
جل كعل ﴿ :قى ى
اٟتى ّْق ﴾[األنبياء ]112:قاؿ (" :قي ٍل ىر ّْ
اؿ ىر ّْ
 كيف قولو َّب ٍ
اؿ﴾ على ا٠ترب"( .)98فضبط القراءة بالوصف.
على األمر ،ك﴿قى ى
ًً
(دابَّةي اٍألىىر ً
ض) بفتح
﴿ما ىد َّ٢تيٍم ىعلىى ىم ٍوتو﴾[سبأ ]14:يقوؿ" :كقيرئ :ى
 كيف تفسَت قولو تعاىل :ىالراء(ّ ،)99تعلها كاحدة األىىرضة"(. )100
َّ
جل كعل ﴿ :ىكالٍمه ًل يػ ٍغلًي ًيف الٍبطي ً
وف ﴾[الدخاف ]45:قاؿ" :من قرأ
 كقولو َّي
يٍ ى
(تغلي) بالتاء( )101يريد الشجرة إذا أكلت تغلي يف البطوف .كمن قرأ بالياء أراد ا١تهل
الطعاـ"(. )102
جل كعل ﴿ :ىكلىئً ٍن ىسأىلٍىتػ يه ٍم ىم ٍن
ثالثًا :ضبط القراءة حسب وصفها :كتفسَته لقولو َّ
أَّن
ىَّن يػيٍؤفى يكو ىف ﴾ [الزخرؼ ]87:إذ قاؿ" :قاؿ ا﵁ لنبيو ،قل ٢تم( :فى َّ
ىخلىىق يه ٍم لىىيػ يقولي َّن اللَّوي فىأ َّ
تػي ٍؤفى يكو ىف) ،يقوؿ من أين تكذبوف بأنَّو كاحد ال شريك لو كأنتم تي ّْقركف َّ
أف ا﵁ خلق األشياء
كخلقكم كمل ييشاركو أح هد يف ملكو فيما خلق! فكيف تعبدكف غَته بعد إقراركم كمعرفتكم
َّ
أف ا﵁ خلقكم"(.)103
المطلب الثالث :منهج النَّقاش في نسبة القراءات الواردة في تفسيره:
كثَتا،
مل يلتزـ رٛتو ا﵁ بنسبة القراءات دائما ،لذا فهو ينسبها أحيانا كيًتكها ن
األئمة
سواء أكانت القراءة صحيحة أـ شاذة ،كأغلب ما نسبو من قراءات كاف لغَت َّ
ا١تشهورين يف القراءة.
جل كعل ﴿ :إً ىىل ىرًّّْٔ ٍم يػىٍن ًسليو ىف ﴾[يس]51:
* َّ
مما ترك نسبتو :كقولو يف تفسَت قولو َّ
كضمها(.)105(")104
"كقيرئ بكسر السُت ّْ
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 كقولو عند تفسَت قولو تعاىل ﴿ :كىال ىحيس َّ َّ ًين ىك ىف يركا ىسػبىػ يقوا إًنػ يَّه ٍػم ىال يػي ٍع ًج يػزك ىف ﴾
ى ٍ ىى
َّن الذ ى

[األنفاؿ ]59:يقوؿ" :كقرئت (يػي ىع ّْجزكف) مشددة"(.)106
ً ً ًً
ػباغ
ػُت ﴾[ا١تؤمنػ ػ ػػوف ]21:قػ ػ ػػاؿ" :كتيق ػ ػ ػرأ :صػ ػ ػ و
 كقولػ ػ ػػو جػ ػ ػ َّػل كعػ ػ ػػل ﴿ :ىكصػ ػ ػ ٍػب وغ ل ٍ كلػ ػ ػ ىل كلُت(. )108(")107
لسػبعة أك العشػرة فهػو نػادران مػا يصػرح بنسػبة
ك َّأما مػا يتعلػق بنسػبة القػراءات إىل َّ
األئمػة ا َّ

القراءة إليهم ،فيًتكها بدكف نسبة:
ً
 كقولػ ػػو" :فنزلػ ػػت ﴿ :فػ ػ َّك)
ك ﴾[األنعػ ػػاـ ،]33:كمػ ػػن ق ػ ػرأ (يى ٍكػ ػػذبيونى ى
ػإهنم ال ييكػ ػ ّْػذبونى ى
خفيفة(.)110(")109
 كقولػػو عنػػد تفسػػَت قولػػو تعػػاىل ﴿ :إً ٍف جػػاء يكم فى ًاسػ هػق بًنىبىػوإ فىػتىبىػيَّػنيػوا ﴾[اٟتجػرات ]6:قػػاؿ:
ى ى ٍ

"كقرئ فتثبتوا"(.)111
الصحابة أك التابعُت كغَتىم كقولػو يف تفسػَت قولػو تعػاىل:
أك ينسبها إىل من قرأ ّٔا من َّ
()113
()112
ً
باع ىد"
ىس ىفا ًرنىا﴾[سبأ" ]19:كقرأ ٚتاعة ،منهم حيِت بن يػى ٍع ىمر  :ى
﴿ بىاع ٍد بػى ٍ ى
ُت أ ٍ
ِ
ب إلى أصحاب القراءات العشر :فلم أقػف لػو يف ذلػك علػى أح وػد مػن القػراء العشػرة
* ما نُس َ
– تصرحينا -سول ما نقلو عن نافع ا١تػدين يف موضػ وع كاحػد ،كمػن ذكػرىم ضػمن توجيهػو لػبعض
القراءات ،كمها أبا عمرك البصرم ،كالكسائي:
جل كعل ﴿ :ىمٍي ىسىروة ﴾[البقرة ]281:ذكر قراءنة لنافع بن أيب نيعيم ا١تدين ،ىي:
 فعند قولو َّالسُت"(.)114
" ى(مٍي يسىرة) ّْ
بضم ّْ
ومها فىػعَّزٍزنىا بًثىالً و
ث ﴾[يس ]14:قاؿ" :فقويَّنا ،يعٍت :شددنا".
 كعند قولو تعاىل ﴿ :فى ىك َّذبي يى ىَّ
فأك ىد قائلن" :كىو قوؿ أيب عمرك"(.)115
 كإشارتو عند تفسَت قولو تعاىل ﴿ :ائٍػتي ًوين بً ًكتى واب ًم ٍن قىػٍب ًل ىى ىذا أ ٍىك أىثى ىاروة ًم ٍن ًع ٍل وم ﴾
السماحة كالشجاعة كأثرة
[األحقاؼ ]4:بقولو" :من قرأ إثارة فهو ا١تصدر مثل َّ
بالضم" .مثَّ قاؿ" :حكاه الكسائي"(.)116
كقفت لو على موضعُت فقط ،مها:
* َّ
مما نسبو إلى أصحاب القراءات الشاذة :ي
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باؿ أ ّْىكًيب ىم ىعوي ﴾ أم :سبّْحي ﴿ .ىكالطٍَّيػىر ﴾
 كقولو يف تفسَت قولو تعاىل ﴿ :يا ًج ي[سبأ ]11:يقوؿ :كيا أيُّها الطَت أيضان سبّْحي معو .كقرأ اٟتى ىسن كٚتاعة ﴿ :أ ّْىكًيب ىم ىعوي﴾

أم :سَتم كارجعي معو"(.)117
اؿ ﴾[إبراىيم]46:
كؿ ًمٍنوي ٍ
اٞتًبى ي
جل كعل ﴿ :ىكإً ٍف ىكا ىف ىمك يٍريى ٍم لًتىػ يز ى
 كقولو عند قولو َّقاؿ" :كبالداؿ( )118قرأ ابن عباس كابن مسعود كابن ٤تيصن").(119
* ما أشار إلى شواذ القراءات :مل يغفل رٛتو ا﵁ أف يشَت إىل قر و
اءات ال تصح ،بل ينبو على

شذكذىا كعدـ صحتها ،حنو:
 -تفسَته لقولو تعاىل﴿ :الٍىقُّيػ ٍوـي﴾[البقرة ]255:قاؿ":كال ىقيَّاـ ،كال ىقيّْم :قراءتاف شاذتاف ٥تالفتاف

للمسطور يف مصاحف ا١تسلمُت"(.)120
 قولو" :ككذلك تأكيل قرأه من قرأ﴿ :اللَّو نيور َّ ًاألر ً
ض﴾[النور ]35:كشدَّد
الس ىم ىوات ىك ٍ
ي ي
ه
()121
الواك -يعٍت َّنور ،-كىو شيء ضعيف ييركل ذلك عن أيب عبد الرٛتن" .
َّ ً
َّ ً
ين أيكتيوا
 كيف تفسَته لقولو َّجل كعل :ى
ين﴾ قاؿ :يعٍت :كيىػ ٍعلم﴿ ،الذ ى
﴿كيىػىرل الذ ى
الٍعًٍلم﴾ [سبأ ]6:يعٍت :ا١تؤمنُت ،كىذه رؤية ًعٍلم .كيف قراءة عبد ا﵁( ( :)122كيػعلىم الَّ ً
ين
ذ
ىى ٍ ى ى
ى
()123
ً
ً
مؤمٍت أىل الكتاب ،منهم عبد ا﵁ بن ىس َّلـ كأصحابو .كقاؿ
أيكتيوا الٍعٍل ىم )
يعٍتٍ :
يصح؛ َّ
ألف اآلية مكيَّة ،كابن ىس َّلـ أسلم با١تدينة"(.)124
قوـ :ىذا ال ُّ
 كقولو عند تفسَت قولو تعاىلً ﴿ :عٍن ىد ىىا ىجنَّةي الٍ ىمأٍ ىكل ﴾[الرٛتن ]15:بعد أف فسرمعٌت اآلية" :من قرأ (جنَّة) شاذ معناه آكاه ا١تبيت كلو كاف (جنة) ا١تأكل أم سًتة
لكاف حقو (أجنَّو) ا١تأكل باأللف"( -.)125كقاؿ يف سورة الشرح :عند قولو تعاىل:
﴿ فىًإ ىذا فىػر ٍغت فىانٍصب ﴾[ ،]7قاؿ" :قاؿ أىل الزيغ ( ً
الصاد أم
فانصب) بكسر َّ
ى ى ى ٍ
األمةَّ -
العامة
إف سورة أمل نشرح نزلت ٔتكة ،ك َّ
فانصب اإلماـ -كىذا خطأ بإٚتاع َّ
كا٠تاصة على خلؼ ىذه القراءة كىذا التأكيلَّ ،
ألبُت موضع ا٠تطأ
كإمنا ذكرت ىذا ّْ
ك َّ
(فانصب) بتشديد الباء أم إذا
فيظن أنَّو حق  -كقرأ قوـ
لئل يسمع جاىل أك غَته َّ
َّ
فرغت من اٞتهاد (فانصب) أم فارجع إىل ا١تدينة -كىو خلؼ اإلٚتاع"(.)126
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كىكذا كاف ٌرده رٛتو ا﵁ على ما َّ
شذ كمل يكن لو كجو من قبوؿ أك تواتر عند
العامة كا٠تاصة على خلؼ ىذه القراءة كىذا التأكيل".
األمو حىت إنَّو ليقوؿ" :كأٚتعت َّ
َّ
فهذا كاضح يف منهجو القومي إزاء القراءات ا١تتواترة.
القراء :كذلػك يف موضػع كاحػد ،ففػي تفسػَت قولػو
* ما نسبو إلى األمصار دون ذكر أسماء َّ
جل كعل﴿ :كى٢تم ع ىذاب أىلًيم ًٔتا ىكانيوا يك ً
ٍذبيو ىف ﴾[البقػرة ]11:قػاؿ" :كاختلػف القػراء يف قػراءة
َّ
ى يٍ ى ه ه ى
ى
ىػػذا اٟتػػرؼ كتأكيلػػو ،فق ػرأ طوائػػف مػػن أىػػل األمصػػار :بضػ ّْػم اليػػاء كتشػػديد الػػداؿ علػػى معػػٌت
التكذيب  ...كقرأ آخركف من قراء األمصار﴿ :يك ً
ٍذبيو ىف﴾(.)128(")127
ى
قفت لو على موضعُت:.
* ما أحالو إلى كتبو في القراءات :ك ي
 ففػػي تفسػػَت قولػػو تعػػاىل ﴿ :اللَّػػو نػيػور َّ ًاألر ً
ض ﴾[النػػور ]35:قػػاؿ" :كشػػدَّد
السػ ىػم ىوات ىك ٍ
ي ي
الػواك – يعػػٍت نػ َّػور ،-كىػػو شػػيء ضػػعيف ،يػيػركل ذلػػك عػػن أيب عبػػد الػػرٛتن ،ذكرنػػاه يف
كتاب الشواذ يف القراءة"(.)129
 ففػػي تفسػػَت قولػػو تعػػاىل ﴿ :لىػػن تى ػٍنػ ىفع يكم أىرحػػام يكم كىال أىكىال يد يكػػم ي ػػوـ الٍ ًقيامػ ًػة يػ ٍف ًصػ يػل
ٍ ى ٍ ٍ ى ي ٍ ى ٍ ٍ ىٍى ى ى ى
بػىٍي ػػنى يك ٍم ﴾[ا١تمتحنػػة ]3:قػػاؿ" :كىػػذا اٟتػػرؼ يق ػرأ علػػى سػػتة أكجػػو( )130قػػد ذكرنػػاه يف
كتاب القراءات(.)132(")131
المطلب الرابع :منهجو في توجيو القراءات:

كجهها النَّقاش يف تفسَته جيد َّ
أف لو طريقُت يف إيراد العلل:
كمن يتتبع القراءات اليت َّ
األكؿ :إيراد القراءة ابتداء مثَّ يعللها ،كالثاين :يفسر اآلية كيبُت ما فيها من معاين كأكجو
لغوية ،مثَّ يسوؽ القراءة للداللة على بعض ىذه األكجو ،كيف كل اٟتالُت يػي ىع ُّد توجيهان
كجدت َّ
أف
الصدكر
للقراءة ا١تذكورة ،كمن خلؿ تتبعي لعرض القراءات يف تفسَت شفاء ُّ
ي
ا١تؤلف رٛتو ا﵁ قد أكردىا – على كجو اإلٚتاؿ  -كفق ما يلي:

أكالن :اختياره في التوجيو :النَّقاش رٛتو ا﵁ مل يكن ٣ترد ناقل لتوجيو القراءات ،يكتفي

بإيراد العلل ا١تشهورة ،بل كاف ييعٌت بإعماؿ رأيو حسب ما توافر لديو من دالئل ،كما
ديلكو من ملكة ،ك٘تكن يف اللغة العربية ،كآثار السابقُت ،فيختار يف بعض ا١تواضع ما يراه
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ّْف ىذا ضمن
مناسبنا يف توجيو القراءات ،سواء من ناحية إعراب القراءة أـ معناىا كأيصن ي

٤تورين:

المحور األول :توجيو القراءة – دون عزو القراءة لناقلها -مع الترجيح:
جل كعل﴿ :كى٢تم ع ىذاب أىلًيم ًٔتا ىكانيوا يك ً
ٍذبيو ىف ﴾
 كقولو عند تفسَت قولو َّى يٍ ى ه ه ى
ى
[البقرة ،]11:قاؿ" :كاختلف القراء يف قراءة ىذا اٟترؼ كتأكيلو ،فقرأ طوائف من أىل
بضم الياء كتشديد الداؿ على معٌت التكذيب .قاؿ أبو عمرك :قاؿ ابن
األمصارّْ :
عباس :إمنا عوتبوا على التكذيب ال على الكذب(.)133كقرأ آخركف من قراء األمصار:
﴿يك ً
ٍذبيو ىف﴾ خفيفة بفتح الياء يريدكف الكذب ،كىو أقول الوجهُت يف القراءة
ى
ً
كا١تعٌت ...ك٦تَّا يقوم االختيار للتخفيف قولو عز كجل ﴿ :ىكاللَّوي يػى ٍعلى يم إًنػ يَّه ٍم لى ىكاذبيو ىف﴾
[التوبة .)134("]42:كىذا من باب اختيار القراءة نفسها ،فقد ماؿ رٛتو ا﵁ إىل قراءة
التخفيف دكف التشديد ،كمها قراءتاف ثابتتاف.
 كقولو عند تفسَت قولو تعاىل﴿ :كىال ىحيس َّ َّ ًين ىك ىفيركا ىسىبػ يقوا إًنػ يَّه ٍم ىال يػي ٍع ًجيزك ىف﴾
ى ٍ ىى
َّن الذ ى

[األنفاؿ ]59:يقوؿ" :كقرئت (يػي ىع ّْجزكف) مشددة أم يعجزكف غَتىم ،يف معٌت يضعفوف ٢تم
أمرىم ،كليس ٢تذا ىهنا كجو"(.)135
جل كعل﴿ :ياأىيػُّها الَّ ًذين آمنيوا إً ٍف جاء يكم فى ً
اس هق بًنىبىوإ فىػتىبىػيَّػنيوا﴾
 كعند قولو َّى ى
ى ى
ىى ٍ
[اٟتجرات ]6:قاؿ" :كقرئ (فىػتىثىبتيوا) بالتاء كقولو﴿ :فىػتىبىػيَّػنيوا﴾ أبلغ يف ا١تعٌت؛ َّ
ألف

ت"( .)136فنلحظ أنَّو مع توجيهو ٢تذه
اإلنساف يتثبت كال ّْ
يتبُت كإذا َّ ى
تبُت فقد تثبَّ ى
القراءة الثابتة إال أنَّو مل يعزىا إىل أحد .

المحور الثاني :توجيو القراءة وعزوىا مع الترجيح:
جل كعل﴿ :نػيٍن ًش يزىىا﴾[البقرة ]259:إذ قاؿ" :كقرأ اٟتسن ،كغَته:
 تفسَته لقولو ََّّوب ،كىذا بعي هد؛ َّ
ألف العظاـ مل
(نػىٍن يش يرىىا) بالراء كفتح النُّوف :نػىٍب يسطيىها من :نى ىش ٍر ي
ت الث ى
تكن مطويَّة فىػتيػٍن ىشر"( .)137كىنا نلحظ َّ
رد قراءة اٟتسن البصرم،
أف النقاش قد َّ
كضعفها ،بل مل يستسغ توجيو اآلية ّٔا.
َّ
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يرد أحيانا رٛتو ا﵁ أقواؿ بعض علماء التفسَت كاللغة ،كقوؿ أيب عبيدة معمر بن
 ك ُّا١تثٌت( )138حوؿ معٌت﴿" :مع ً
ً
فرده النَّقاش بقولو" :كليس ىذا
ز
اج
ين﴾ ،قاؿ :سابقُت " َّ
يى ى
و
أيضا:
يغالب ا﵁ى تعاىل .كال يقاؿ ن
بشيء؛ ألنَّو ال يقاؿ سوبق ا﵁ تعاىل ،كما يقاؿ :فلف ي
عاجز إذا سابق .ك َّإمنا أراد أبو عبيدة تأكيل ﴿ :أىـ ح ًس َّ ً
السيّْئ ً
ات أى ٍف
ين يىػ ٍع ىمليو ىف َّ ى
ب الذ ى
ٍ ى ى
َّك لىىتػه ًدم إً ىىل ًصر و
يسبً يقونىا ﴾[العنكبوت - )139("]4:كعن قولو سبحانو ﴿ :كإً
اط يم ٍستىًقي وم
ن
ى
ٍ
ى
ىٍ
ى
()140
بضم التاء أم:
َّك لىتيػ ٍه ىدل) ّْ
(كإن ى
﴾[الشورل ،]52:قاؿ" :كقرأ عاصم اٞتحدرم ،كغَته  :ى
َّك أيُّها النَّيب
لىتي ٍد ىعى فيجوز أف يكوف ﴿ لىتيػ ٍه ىدل ﴾ ٥تاطبةن للنيب  ك َّأمتو فيكوف ا١تعٌت :كإن ى
تك لتهدكف إىل صر و
اط مستقيم"(.)141
ك َّأم ى
ثانيًا :بيان المعاني التي تقتضيها القراءة :يكتفي أحيانا بذكر معٌت القراءة من دكف
عزكىا إىل أحد من القراء - :كقولو يف تفسَت قولو تعاىل" :فنزلتَّ ﴿ :
فإهنم ال
()142
ً
يي ّْ
ك) خفيفة
ذبت فلنان
ك ﴾[األنعاـ ،]33:كمن قرأ( :يىكٍذبيونى ى
كذبونى ى
يقوؿ :أك ي
إذا كجدتيوي كاذبان ،أم ال جيدكنك كاذبان(.)144(")143
جل كعل﴿ :كىو الذم يرسل الرياح بشران( )145بُت يدم رٛتتو ﴾
 كعند قولو َّالسحاب فتنشئو حىت تلقح السحاب ﴿ بُت يدم رٛتتو ﴾
[األعراؼ ]57:قاؿ" :تنشر ٌ
بُت يدم ا١تطر .كالنُّشور :اٟتياة .كمن قرأ ﴿بي ٍشنرا ﴾ أراد تيبشر با٠تَت كا١تطر"(. )146
ً
اٟتى َّق ﴾[األعراؼ،]115:
وؿ ىعلىى اللَّ ًو إًَّال ٍ
يق ىعلىى أى ٍف ىال أىقي ى
 كعند قولو تعاىل ﴿ :ىحق ه()147
يقوؿً :
﴿حقيق﴾ أىل لذاؾ ،مثل
علي ،كمعٌت
علي ) فيما فرض ا﵁ َّ
"(حقٍي هق َّ
ه
ى
وؿ ىعلىى اللَّ ًو
َّف (على) أم حريص على﴿ أى ٍف ىال أىقي ى
خليق بذلك ،كجدير بو .كمن خف ى
اٟتى َّق ﴾"(.)148
إًَّال ٍ
ً
ص ًاؿ ﴾[األعراؼ ]215 :قاؿ" :كييقرأ
 كيف تفسَت قولو تعاىل ﴿ :بالٍغي يد ّْك ىك ٍاآل ىاإليصاؿ مكسورة على ا١تصدر( ،)149كاإليصاؿ اإلظلـ"(.)150
اسىتػ ٍفتً يحوا)( )151على
(ك ٍ
 كعن قولو تعاىل ﴿ :ىك ٍاسىتػ ٍفتى يحوا ﴾[إبراىيم ]15:يقوؿ" :كمن قرأ ى
األمر بالدعاء"(.)152
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(س ًكىرت) أبصارنا،
 كعن قولو تعاىل ﴿ :لىىقاليوا إًَّمنىا يس ّْكىر ٍت أىبٍ ى
ص يارنىا ﴾[اٟتجر ]15:يقوؿ" :كييقرأ ى

حارت(.)154(")153
سبح نعتنا للبيوت
 كيقوؿ رٛتو ا﵁" :كمن قرأ ﴿ييسبّْ يح﴾[النور ]36:بفتح الباء جعل يي يفصار التقدير :يف و
رجاؿ"(. )155
بيوت أذف ا﵁ أف تيرفع كييذكر ،ييسبح لو فيها ه
 قولو تعاىل ﴿ :ىما ىد َّ٢تيم ىعلىى ىموتًًو ﴾ يقوؿ" :ما َّاٞتن على موت سليماف ﴿ إًَّال
دؿ َّ
ٍ
ٍ
ض﴾[سبأ ]14:يعٍت :األىىرضة  ...كقيرئ :ىدابَّةي ٍاألىىر ً
ىدابَّةي ٍاأل ٍىر ً
ض ،بفتح الراءّ ،تعلها كاحدة
األىىرضة"(.)156
ع ىع ٍن قيػليؤًًّ ٍم ﴾[سبأ ،]23:قاؿٌ " :إال كىم
 كعند قولو تعاىل ﴿ :ىح َّىت إً ىذا فيػّْز ى﴿كنيًف ىخ ًيف
كجل يف موض وع ما يفزعوف منو ،فقاؿ َّ
يفزعوف .كقد َّبُت َّ
عز َّ
عز َّ
كجل :ى
السماك ً
الصوًر فى ً
ً
ات ىكىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض﴾[الزمر ]68:كالصعقة ال تكوف إال
ُّ
ى
صع ىق ىم ٍن يف َّ ى ى
كجل إذا أمضى قدران من أقداره أكحى ذلك إىل
من فزع .كجاء التفسَت أف ا﵁ َّ
عز َّ
جربيل عليو السلـ ففزع لو أىل السماكات .كيدؿ على أف فزعهم من قياـ الساعة.
()157
ع﴾ قاؿَّ :
كمن قرأ بالراء كالغُت :أخرج ما فيها
كمن
قرأ بفتح الفاء ﴿فىػَّز ى
خل .ى
ى
ع﴾ بالراء كفتح الفاء مشددة الراء .كقي ًرئ:
من خوؼ ،ففرغت منو .كقرئ أيضان﴿ :فىػَّر ى
()158
كمن( )159قرأ ﴿افٍػ ير ًنق ىع﴾ :فمعناه يخلٌي .كقيل
﴿فىػىزع﴾ بفتح الفاء خفيفة َّ
الزاء  .ى
َّ
إف ىذا عند نزكؿ الوحي ،كقيل :يف القيامة"(.)160
 " ىمن قرأ ﴿ ىمكٍر اللٍَّي ًل كالنػ ى ً﴿مكىٍر﴾
مركر الليل كالنهار .كقرئ :ى
َّهار ﴾[سبأ ]33:أم :ي
ى
ي
ً
﴿مكٍر﴾ كبنصبً
و
ً
ً
بنصب،
الليل كالنػ ى
َّه ىار ﴾ ينوف من ى ه
﴿الليل كالنهار﴾ .ك﴿بى ٍل ىمكهٍر ى

النهار﴾"(.)161
﴿الليل ك ى
ى
ً
ً
ً
 قولو تعاىل ﴿ :إ ىىل ىرّّْٔ ٍم ﴾ يقوؿ" :إىل داعي رّٔم ﴿ يػىٍنسليو ىف ﴾[يس ]51:يسرعوف منالقبور ،أحياء يسرعوف ،كىو فوؽ ا١تشي كدكف السعي كنسلف الذئب .قاؿ مؤرج" :بلغة
كضمها"(.)162
جرىم" .كقيرئ بكسر السُت ّْ
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ك ًمٍنو ي ً
ً
صدُّك ىف ﴾[الزخرؼ]57:
 قولو تعاىل ﴿ :ىكلى َّما يض ًر ى
ب ابٍ ين ىم ٍرىىمي ىمثىنل إ ىذا قىػ ٍويم ى ي ى
()163

يصدُّكف)
قاؿ" :يعٍت يعجبوف فيضحكوف تعجبنا لذكر عيسى ...كمن قرأ ( ي
يعرضوف كيعدلوف"(.)164
ىَّن يػي ٍؤفى يكو ىف ﴾
جل كعل ﴿ :ىكلىئً ٍن ىسأىلٍىتػ يه ٍم ىم ٍن ىخلى ىق يه ٍم لىىيػ يقولي َّن اللَّوي فىأ َّ
 قولو َّأَّن تػي ٍؤفى يكو ىف) ،يقوؿ من أين تكذبوف بأنَّو
[الزخرؼ ]87:يقوؿ" :قاؿ ا﵁ لنبيو ،قل ٢تم( :فى َّ
قركف َّ
أف ا﵁ خلق األشياء كخلقكم كمل ييشاركو أح هد يف ملكو
كاحد ال شريك لو كأنتم تي ّْ
فيما خلق! فكيف تعبدكف غَته بعد إقراركم كمعرفتكم َّ
أف ا﵁ خلقكم"(.)165
ثالثًا :توجيو القراءة مع عز ٍو لناقلها:

()166
ص َّدقيوا) بالتخفيف كالتشديد معنامها كاحد،
ص َّدقيوا)  ،ك(تى َّ
 قولو" :كمن قرأ( :تى ىكضم
كىو منَّ :
ص يدقيوا) خفيفة بفتح التاءّْ ،
(كأى ٍف تى ٍ
الص ىدقىة .كقرأ زيد بن علي :ى
()167
الص ٍد ًؽً ،
الص ىدقىة"(. )168
كصحة النّْػيَّة يف َّ
الداؿ ؛ من ّْ
ً
ت بًًو ﴾[األعراؼ ]189:قاؿ:
ت ٛتىٍنل ىخفينفا فى ىمَّر ٍ
َّاىا ىٛتىلى ٍ
 ففي تفسَته لقولو تعاىل ﴿ :ىفػلى َّما تىػغىش ى()169
ت بًًو)
"عبد ا﵁ بن عمرك( :فمارت
بو) َّ
ٖترؾ يف بطنها .ابن عباس كحيِت بن يعمر (فى ىمىر ٍ
خفيفة أم٘ :تارت بو").(170
ً ً
احٍي ًو) على التوحيد؛ ألنَّك تقوؿ للرجل:
 يقوؿ النَّقاش" :كقرأ ابن ىرمز (ىكىالى طىٍوَت يىطٍيػير ّتىنى ىً
السفينةي تط يَت ،كالطَتاف يكوف باٞتناحُت ،كيكوف
الفرس يطَتي ،ك َّ
طٍر يف حاجيت ،أم أسرع ،ك ي
بالرجلُت"(. )171
ّْ
باؿ أ ّْىكًيب ىم ىعوي﴾ أم:
 يقوؿ النَّقاش" :مثَّ َّبُت ما أعطاه يف الدنيا ،فقاؿ﴿ :يا ًج ي﴿كالطٍَّيػىر﴾[سبأ ]11:يقوؿ :كيا أيُّها الطَت أيضان سبّْحي معو .كقرأ اٟتى ىسن
سبّْحي .ى
األكاب :العابد ،الراجع إىل العبادة.
كٚتاعة﴿ :أ ّْىكًيب ىم ىعوي﴾ أم :سَتم كارجعي معو .ك َّ
(. )172
كيقاؿ :سبّْحي معو :اعبدم ،كأصلو ًمن الرجوع ،كا١تسبّْح :ا١تطيع"
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ً
ىس ىفا ًرنىا﴾[سبأ ]19:سألوا أف يي َّبعد ٢تم يف األرض
 قاؿ النقاش" :كيقاؿ﴿ :بىاع ٍد بػى ٍ ىُت أ ٍ

باع ىد(،)173
حىت يكوف لو أكثر ٦تٌا ٢تم يف األرض .كقرأ ٚتاعة ،منهم حيِت بن يػى ٍع ىمر :ى
كقاؿَّ :
عما فيعًل ّٔم"(.)174
"إف القوـ مل يى ٍدعيوا رٌّٔم ،إمنا أخربكا َّ
ً
ين﴾[سبأ ،]5:قاؿ" :فائتُت .كقاؿ ٣تاىد:
 كعند تفسَته لقولو تعاىل :ي﴿م ىعاج ًز ى
()175
مشاقُّْت ،يعٍت :أىل َّ
مكة ،يقوؿ :ليسوا بسابقُت أف يدركهم بالنّْقمة .كمن قرأ
ين) يقوؿ :مثبّْطُت للنَّاس عن اإلدياف بالقرآف كاتّْباع النيب صلى ا﵁ عليو كسلم.
ي
(م ىع ّْج ًز ى

اٟتج .كأصل العجز :الضعف ،يقاؿ :ىع ىجز عن األمر يىػ ٍع ىجز ىع ٍجزان ،فهو
نظَتىا يف ّْ
عاجز .مثَّ قيل لكل مغالًبً :
ً
معاجز ،كأنَّو يطلب عجز صاحبو .كقاؿ أبو عبيدة:
"معاجزين :مسابقُت"(. )176
السج ً
ً ً
ً
ود﴾
 كقولو حوؿ تفسَت قولو َّيم ي
اى ٍم ًيف يك يجوى ًه ٍم م ٍن أىثىًر ُّ ي
جل كعل﴿ :س ى
الصلة ،كأثىر كإثٍر كاحد ،كقرأ األعرج :أىثٍر ساكنة
[الفتح ،]29:يقوؿ" :يعٍت من أثر َّ
الثاء"(.)177
العامة
جل كعل﴿ :يىا أىيػُّ ىها الٍ يم َّدثػّْ ير﴾[ا١تدثر ،]1:يقوؿ" :كىذا على قراءة َّ
 كعند قولو َّكىو كسر الثاء ،كعلى قراءة عكرمة كغَتهَّ ( :
ا١تدثَّر ) بفتح الثاء ،أم :يدثّْرت ىذا
األمر فقم بو كيكلٌفتو ،كأيلزمتو ،فقاؿ الضحاؾ :ا١تدثَّر ،النَّائم"(. )178

ابعا :توجيو القراءة بنقل أقوال أصحابها:
رً
جل كعل ﴿ :ىمٍي ىسىروة ﴾[البقرة ]281:كقراءة نافع ( :ىمٍي يسىروة ) قاؿ" :كمها
 فعند قولو َّكم ٍشىربىةه؛ معناه :إىل
لغتاف معنامها كاحد .قاؿ الكسائي :مها لغتاف كما يقوؿ :ىم ٍش يربىةه ى
ًغناهي كجدتو"(.)179
جل كعل ﴿ :ىملٍ يػىتى ىسن ٍَّو ﴾[البقرة ]259:قولو " :قاؿ الكسائي:
 ما ذكره عند قولو َّت؛ َّ
ألف العرب
﴿ ىملٍ يػىتى ىسن ٍَّو ﴾ من كجهُت :ىمن جعلو من ّْ
ت كتى ىسنػ ٍَّه ي
(السنُت) قاؿ :تى ىسنػٍَّي ي
ا١تتغَت من أيكالت
(ا١تسنيوف)؛ كىو ا١تٍنتُت ّْ
(سنىة) يسنىػيَّة ي
تيصغ يّْر ى
كسنىػٍيهة ،كتكوف أيضان من ٍ

التَّضعيف".
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مثَّ قاؿ" :كقاؿ أبو عمرك بن العلء ،كعيسى بن عمر :كجهو كمعناه :ألـ ً
يأت عليو
السنوف ،كلو كانت من ً
(اآلسن) لكانت
(السنُت) ،يقوؿ :مل تيغيّْػ ٍرهي ُّ
ُّ
السنوف مشتقها من ّْ
()180
.
يتأس ٍن) ،أك (يأتى ًس ٍن)"
(مل َّ
 كعند قولو تعاىل﴿ :كىال ىحيس َّ َّ ًَّه ٍم ىال يػي ٍع ًج يزك ىف﴾[األنفاؿ]59:
ى ٍ ىى
ين ىك ىف يركا ىسبىػ يقوا إًنػ ي
َّن الذ ى
قاؿ" :قاؿ أبو بكر كالفراء على ٗتفيف (يػي ٍع ًج يزك ىف) من أعجزتو سبقتو فلم يقدر
علي"(.)181
َّ
الصوًر ﴾[يس" ،]51:ىو كهيئة القرف ينفخ فيو كيف النفخة اآلخرة.
 ﴿ ىكنيًف ىخ ًيف ُّالص ىوير ترد إىل أجسادىا ،على قراءة من فتح
الصورُّ :
َّحاؾُّ :
كقاؿ قتادة كاٟتسن كالض َّ
الصوًر ﴾ كبُت النَّفخة األكىل كاآلخرة أربعوف سنة"(.)182
الواك ﴿ ىكنيًف ىخ ًيف ُّ
خامسا :توجيو القراءة عن طريق علماء اللغة مع عزو القراءة لناقلها:
ً

ب ﴾[األعراؼ ]154:قاؿ النَّقاش:
 قولو َّوسى الٍغى ى
جل كعل ﴿ :ىكلى َّما ىس ىك ى
ت ىع ٍن يم ى
ضي
كسكت ...كقرأ معاكية بن قرة كغَته:
نت
ي
سكت كسكن ٔتعٌت كاحد ،ييقاؿ :سك ي
" ى
(سكن) بالنُّوف ،كمعنامها كاح هد .كقاؿ معمر :كل كاؼ عن و
يسكت عنو ،كمنو
شيء
ي
ى

سكت فلم ينطق .كقاؿ يونس :العرب تقوؿ ساؿ الوادم يومُت مثَّ
ى
()184( )183
سكت " .
ى
ً
ت
 يف معرض بيانو للفرؽ بُت الفقَت كا١تسكُت استشهد بقولو تعاىل ﴿ :أ َّىما َّالسفينىةي فى ىكانى ٍ
لًمساكًُت يػعمليو ىف ًيف الٍبح ًر ﴾[الكهف ]79:فقاؿ" :كقرئت ﴿فى ىكانى ً ً
ُت يىػ ٍع ىمليو ىف ًيف
ٍ
ت ل ىم َّساك ى
ىٍ
ى ى ى ىٍ ى
السُت ،يعٍت :دباغُت يدبغوف اٞتلود ،كىي ا١تسوؾ ...قاؿ الفراء :قرأ ىذه
الٍبى ٍح ًر﴾ مشددة ّْ
()186
()185
١تساكُت يعٍت :الدباغُت بتشديد
القراءة أبو الربىسم
عن يزيد بن قطيب َّ :
السُت(.)188(")187
ّْ
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سادسا :توجيو القراءة عن طريق علماء اللغة من دون عزو القراءة لناقلها:
ً

 -قولو تعاىل﴿ :فأز٢تما الشيطاف عنها فأخرجهما ٦تا كانا فيو ﴾[البقرة ]36 :يقوؿ:

"استز٢تما ،قاؿ ثعلب :من قرأ (فأزا٢تما) معناه :عن موضعو ،كمن قرأ ﴿ :فأز٢تما ﴾ عن
رأيهما من الزلل(.)190(")189
ىخ ٍذنىا مٍتػرفًي ًهم بًالٍع ىذ ً
جي يئرك ىف﴾ [ا١تؤمنوف]64:
 قولو َّاب إًذىا يى ٍم ىٍ
جل كعل ﴿ :ىح َّىت إًذىا أ ى ي ى ٍ ى
يقوؿ﴿" :إًذىا يى ٍم ىٍجي يئرك ىف ﴾ يصيحوف .قاؿ ثعلب :اٞتئَت من اٟتلق ،كا٠تنُت( )191من
األنف"(.)192
توجيو:مل يشر النَّقاش إىل و
سابعا :عزو القراءة من دون ٍ
توجيو تفسَتم أك لغوم ،كيكتفي
ً
ي
ألهنا رٔتا كاضحة ا١تعٌت فلم خيضعها و
بذكر القراءة مع عزكىا لناقلها أحيانا؛ كذلك َّ
لبحث كال
بياف أك و
لعقل أك نظر يف و
لساف ،كال مفاضلة أك معارضة ،من ذلك:
ص َّ َّ ً
ً
ً
اصةن ﴾[األنفاؿ]25:
ين ظىلى يموا ًمٍن يك ٍم ىخ َّ
 قولو َّجل كعل ﴿ :ىكاتػَّ يقوا فٍتػنىةن ىال تي ى
يَّن الذ ى
صي َّ َّ ً
ً
ً
ين)
(كاتَّػ يقوا فٍتػنىةن لىتي ٍ ى
قاؿ" :كركم عن الزبَت بن عواـ كزيد بن ثابت كأيب العالية ى
َّن الذ ى
()194
()193
ً
ب)"(. )195
بل ألف  .كيف قراءة عبد ا﵁ ( :أف تيصٍي ى
اٟتىٍر ًب فى ىشّْرٍد ًًّٔ ٍم ىم ٍن ىخ ٍل ىف يه ٍم لى ىعلَّ يه ٍم يى َّذ َّك يرك ىف ﴾
َّه ٍم ًيف ٍ
 كيف قولو تعاىل ﴿ :فىًإ َّما تىػثٍػ ىق ىفنػ ي(فشرذ ّٔم) بالذاؿ(.)197(")196
[األنفاؿ ]57:قاؿ" :كركم عن ابن مسعود ّْ
ىش ُّد ىحِّار لىٍو ىكانيوا يػى ٍفىق يهو ىف﴾[التوبة ]81:يقوؿ" :يف قراءة
 كيف قولو ََّّم أ ى
جل كعل﴿ :قي ٍل نى يار ىج ىهن ى
عبد ا﵁( :لو كانوا يعلموف)(. )199(")198
ً
ً
ًً
وب ىعلىٍي ًه ٍم
 كحوؿ قولو َّ﴿ك ى
آخ يرك ىف يم ٍر ىج ٍو ىف أل ٍىم ًر اللَّو إ َّما يػي ىع ّْذبػي يه ٍم ىكإ َّما يػىتي ي
جل كعل :ى
ً
ً
يم﴾[التوبة ،]116:يقوؿ" :يف قراءة ابن مسعود( :غفور رحيم)"(. )200
يم ىحك ه
ىكاللَّوي ىعل ه
 قولو تعاىل ﴿ :يا أىيػُّها الَّ ًذين آمنوا اتػَّ يقوا اللَّو كيكونيوا مع َّ ً ًُت ﴾[التوبة]119:
ى ىي
الصادق ى
ى ى
ىى
ىى
()202
()201
ً
ً
ً
.
ُت )"
قاؿ" :كيف قراءة عبدا﵁
( ىكيك ٍونيوا من َّ
الصادق ٍ ى
ًً
ُت ﴾[ ،]27قاؿ":كيف
 كيف سورة الفتح ﴿ :لىتى ٍد يخلي َّن الٍ ىم ٍس ًج ىد ٍاٟتىىر ىاـ إً ٍف ىشاءى اللَّوي آمن ى
قراءة عبد ا﵁( :إف شاء ا﵁ ال ٗتافوف) موضع (آمنُت)(. )204(")203
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يوجو ىذه القراءات؛ كلعلَّها لوضحها ،كا﵁ أعلم.
فيلحظ ٦تَّا تقدَّـ أنَّو رٛتو ا﵁ مل ّْ

ثامنًا :توجيو القراءة باللهجات من دون عزو القراءة لناقلها:
جل كعل﴿ :بًربػوةو﴾[البقرة ]265:قاؿ" :كيف َّ ً
لغات يكلُّها
 ففي تفسَته لقولو َّالربٍػ ىوة :ه
ىٍ ى
كضمها بغَت
القراء ك َّ
ك(ربٍػ ىوة) بفتح الراءّْ ،
رئ ّٔا؛ ك َّ
قي ى
(ربٍػ ىوة) ي
العامة على كجهُت ،كمنها :ى
ألف"(.)205
َّ
وسى ًم ٍن بػى ٍع ًدهً ًم ٍن يحلًيّْ ًه ٍم ًع ٍج نل ىج ىس ندا
 كيف تفسَت قولو جل كعل ﴿ :ىكاٗتى ىذ قىػ ٍويـ يم ىالصوت ،ييقاؿ
لىوي يخ ىو هار ﴾[األعراؼ ،]148:قاؿ" :يعٍت ال ركح فيو ﴿لىوي يخ ىو هار﴾ كىو َّ
مرنة كاحد نة( .)206كييقاؿ :جسدان لو جؤار – باٞتيم مهموزة -كىي
صوت إال َّ
مل يي ّْ
()207
كجار"(.)208
الثور
جأر
قاؿ:
ي
،
لغةه
ي
ى
صر
 قوؿ النَّقاش يف قولو تعاىل﴿ :بً ىشىرور ىكالٍ ىق ٍص ًر﴾[ا١ترسلت" ]32:كمن قرأ كال ىق ى
الصاد الواحد قصره ،كركم عن ابن عباس :كال ىق ً
الصاد كفتح
صر بكسر َّ
بفتح َّ
القاؼ( ،)209فلعلَّها لغة"(. )210
أىم النَّتائج:

عر يج
كبعد إف
انتهيت من رحليت ٢تذا البحث -أسأؿ ا﵁ تعاىل لو القبوؿ -أي ّْ
ي
لت إليها :
بأىم النَّتائج اليت َّ
اآلف ّْ
توص ي

 )1أظهر ىذا البحث كبوضوحو عن مدل اىتماـ كجهود علماء التفسَت ،كمنهم اإلماـ
النَّقاش رٛتو ا﵁ يف العناية بالقراءات القرآنيٌة حفظان ٢تا كنقلن كتوجيهان كاستدالالن ،كىذا
أعظم دليلو على أمهية كمثابة ىذا العلم.

 )2أكرد النقاش قدران ال بأس بو ٦تَّا خيدـ تفسَت اآليات القرآنية ،كقد ٘تيَّز تفسَته
با١توازنة بُت القراءات كاستخلص معانيها.
 )3أكدت ىذه اٞتولة ا١تتواضعة كبشكل علمي َّ
أف اإلماـ النَّقاش يي ُّ
عد من ا﵀ققُت
كبكل و
أمانة ،ك َّ
الدليل على ذلك
كا١تتقنُت يف إيراده للقراءات كٖتريرىا ،كنسبتها فيما يذكرّْ ،
أم خطأ ،أك كى وم –حاشاه.-
مل نقف لو على ّْ
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 )4النَّقاش رٛتو ا﵁ مل يكن ٣ترد ناقل لتوجيو القراءات ،يكتفي بإيراد العلل ا١تشهورة،
بل كاف ييعٌت بإعماؿ رأيو حسب ما توافر لديو من دالئل ،كما ديلكو من ملكة .كيف
ىذا ردّّ على من يدَّعي َّ
نادرا ،كما ذكره يف ىذا
أف النقاش مل يذكر كجوه القراءات إال ن
آّاؿ ُّ
يعد على أصابع اليد الواحدة !!
 )5علَّل النَّقاش أغلب القراءات اليت أكردىا يف تفسَته ،كترؾ القليل منها ،كيتصف
ا١تمل ،كال القصَت
منهجو يف توجيو القراءات -غالبنا -با١تتوسط ،فليس بالطويل ّْ
ا١تخل.
ّْ
كردىا إىل
 )6اعتٌت النقاش باٞتانب اللغوم كخاصة ّتانب شرح معاين األلفاظ ٌ
األصوؿ ا١تعجمية كربطها باالشتقاقات اللغوية بينما ٘تيز النحاس بظهور شخصيتو
اللغوية كمناقشتو لقواؿ أىل اللغة كربطو بُت ا١تعٌت اللغوم كالتفسَت.
الدراسػة َّ
أف القػراءات الػيت كػاف ييوردىػا النَّقػاش يف تفسػَته مل تقتصػر
 )7أكضحت ىػذه ّْ
السبعة أك العشرة ،بل مل تقتصر كذلك على ما ييوافق رسم ا١تصحف منها.
على َّ

الصحابة كالتابعُت كأئمة القراءة ،كأحيانان يذكرىا
 )8ينسب القراءة إىل من قرأ ّٔا من َّ
من دكف عزوك.
 )9مل يثبػػت عنػػو رٛتػػو ا﵁ رأم أك نظػػر أك اجتهػػاد يف قػراءة اقرائيَّػػة ،يف ا١تقابػػل مل يكػػن
من الطاعنُت قط ،كىذا ما ُّ
يدؿ على أنَّو كاف ييسلّْ يم َّ
أف القراءة يسنَّة متَّبعة.

كمػا
منهجػا كاح نػدا يف إيػراد القػراءات ِّ
 )11مل يلتػزـ النقػاش يف تفسػَته (شػفاء الصػدكر) ن
و
ا١توسػع
ككي نفا ،بػل تػراكح أسػلوبو بػُت االكتفػاء بعػزك القػراءة مػن دكف توجيػو ،كبػُت التوجيػو ٌ
مع إيراد القوؿ إىل صاحبو أحيانا.
 )11مل يع ػ يػز رٛت ػػو ا﵁ إىل مص ػػادر كج ػػوه القػ ػراءات ال ػػيت عػ ػزا إليه ػػا قائله ػػا – كال ػػيت مل
يعزىػػا -كعلَّلهػػا ،ككػػذلك مػػا يتعلػػق بكتػػب الق ػراءات كالرسػػم كالتوجيػػو ،فلػػم أقػػف علػػى
ذكر ٢تا يف تفسَته.
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بالسػند إىل رسػػوؿ ا﵁ ؛ كلعػ َّػل سػػبب
 )12خلػػو تفسػػَت النَّقػػاش م ػن ركايػػة الق ػراءات َّ

ذلك يعود إىل ركمو حنو االختصار.
 )13يػػذكر الق ػراءة ا١تت ػواترة كالشػػاذة علػػى حػػد س ػواء يف الغالػػب ،كال يينبػػو علػػى ذلػػك،
لعل عذره أنَّو أفرد القراءات كالقراء ٔتؤلفات خاصة.
ك َّ
قت يف رسم كاضحة ا١تعامل ٢تذا البحث.
ىذا كأسأؿ ا﵁ َّ
جل كعل أف أكوف قد يكفّْ ي
والحم ُد ِ
العالمين.
هلل ِّ
رب َ
الهىامش:
ٚ 1لذ أؽق١ذُ وً ِب ٚلف ػٍ ٗ١اٌذوزٛس إٌَّبعُ -عضاٖ هللا خ١شا ً ٚثبسن ف ٟ٘ٚ ،-ٗ١عجغ آ٠ب ٍ
د الشائ١خ( :آ٠خ  ِٓ 27عٛسح
اٌفزؼ ،آ٠خ  ِٓ 13اٌغبص١خ ،آ٠خ ٚ 45آ٠خ  ِٓ 54اٌذخبْ ،آ٠خ  ِٓ 6اٌؾغشاد ،آ٠خ  ِٓ 12اٌمّش ،آ٠خ  ِٓ 9عٛسح اٌغّؼخ).
رطشق ئٌ ٝعذ آ٠ب ٍ
د الشائ١خ( :ٟ٘ ،آ٠خ ِٓ 3
 ِٓٚخالي ِمبسٔزٗ ثِٛ ٓ١لف اٌطجشٚ ٞإٌمبػ ؽٛي اٌمشاءاد اٌّزٛارشح فمذ َّ
عٛسح اٌطالق ،آ٠خ  ِٓ 4األؽمبف ،آ٠خ  ِٓ 3عٛسح دمحم ،آ٠خ  ِٓ 29اٌفزؼ ،آ٠خ  ِٓ 15عٛسح إٌَّغُ ،آ٠خ  ِٓ 7عٛسح اٌؾشػ
خ١شإ٠ .ظش :أث ٛثىش إٌمبػ ِٕٙٚغٗ ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ،ُ٠أهشٚؽخ
)٘ .زا ِغّٛع ِب روشٖ اٌذوزٛس إٌَّبعُ عضاٖ هللا ً
دوزٛساٖ :ػٍ ٟئثشا٘ ُ١إٌبعُِ ،مذَِّخ ئٌ ٝوٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ثغبِؼخ أَ اٌمش – ٜاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،
ثاؽشاف :أ.د .ػجذ اٌ٘ٛبة ػجذ اٌ٘ٛبة فب٠ذ ،عٕخ ٘1405ـ  :َ1985 -ؿ.631 -629 ،459-457
2
لشأ ).
ٕ٠ظش  :اٌقؾبػٌٍ ،غ٘ٛشِ ،ٞبدحَ ( :
 3اٌجش٘بْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآٌٍْ ،ضسوؾ.)318 /1( ،ٟ
ِٕ 4غذ اٌّمشئِٚ ٓ١شؽذ اٌطبٌج ،ٓ١الثٓ اٌغضس( ،ٞؿ.)3
ِٕ 5بً٘ اٌؼشفبْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآٌٍْ ،ضسلبٔ.)284/1( ،ٟ
ِٕ 6بً٘ اٌؼشفبْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآٌٍْ ،جبلالٔ.)149/1( ،ٟ
ٕ٠ 7ظش :اٌّؼغضح اٌىجش( ٜاٌمشآْ) ،ألث ٟص٘شح(،ؿ)38؛ ِٕٙظ اإلِبَ اٌطجش ٞف ٟاٌمشاءاد ،اٌغًّ ،ؿ97
 8اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،الثٓ ػبؽٛسٕ٠ٚ .)51/1( ،ظش :إٌؾش ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش ،الثٓ اٌغضس.)50/1( ،ٞ
ٕ٠ 9زظش :إٌّزظُ ف ٟربس٠خ األُِ ٚاٌٍّٛن ،الثٓ اٌغٛص)148 /14( ،ٞ؛ ٚف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء اٌضِبْ ،الثٓ خٍىبْ،
(ؿ.)298
ٔ 10مٍٗ اٌز٘ج ٟف ٟوزبثِٗ :ؼشفخ اٌمشاء ػٍ ٝاٌطجمبد ٚاألػقبس( ،ؿ.)167
ٕ٠ 11ظش :إٌّزظُ ف ٟربس٠خ األُِ ٚاٌٍّٛن ،الثٓ اٌغٛص)126/15( ،ٞ؛ ِؼشفخ اٌمشاء ػٍ ٝاٌطجمبد ٚاألػقبسٌٍ ،ز٘ج،ٟ
(ؿ)208 ،188 ،167؛ ِ١ضاْ االػزذاي فٔ ٟمذ اٌشعبيٌٍ ،ز٘ج.)520/3( ،ٟ
 12ع١ش أػالَ إٌجالءٌٍ ،ز٘ج.)146/12( ،ٟ
 13ع١ش أػالَ إٌجالءٌٍ ،ز٘ج.)576/15( ،ٟ
 14إٌّزظُ ف ٟربس٠خ األُِ ٚاٌٍّٛن ،الثٓ اٌغٛص.)148/14( ،ٞ
 15ع١ش أػالَ إٌجالءٌٍ ،ز٘ج)576/15( ،ٟ؛ غب٠خ إٌٙب٠خ ف ٟهجمبد اٌمشاء ،الثٓ اٌغضس.)121/2( ،ٞ
 :ُِٕٙ 16أث ٛعؼفش أؽّذ ثٓ فشػ (د٘303ـ)ٚ ،اثٓ ِغب٘ذ٘ٚ ،بس ْٚثٓ ِٛعِ ٝمشب اٌؾبَ(د٘292ـ)ٚ .اٌٛساق
ػجذاٌشصاق اٌؾظ األٔطبوٕ٠ .ٟظشِ :ؼشفخ اٌمشاءٌٍ ،ز٘ج( ،ٟؿ)146 ،138؛ غب٠خ إٌٙب٠خ ف ٟهجمبد اٌمشاء ،الثٓ
اٌغضس)95/1( ،ٞ؛ هجمبد اٌّفغشٌٍ ،ٓ٠ذاٚد.)64/1( ،ٞ
ٕ٠ 17ظش :إٌّزظُ ف ٟربس٠خ األُِ ٚاٌٍّٛن ،الثٓ اٌغٛص)126/15( ،ٞ؛ ِؼشفخ اٌمشاء ػٍ ٝاٌطجمبد ٚاألػقبسٌٍ ،ز٘ج،ٟ
(ؿ.)167
ٕ٠ 18ظش :غب٠خ إٌٙب٠خ ف ٟهجمبد اٌمشاء ،الثٓ اٌغضس.)121/2( ،ٞ
 19ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌّمذِخ ٚعٛسح اٌفبرؾخ ٌٍَّٕ -مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١خ ع١ف اٌّش( ،ٞؿ.)120
 20لشأ اٌؾغٓ اٌجقش( :ٞاٌ َؾ ّْ ِذ ِ َّّلِلِ) ثىغش اٌذاي ارجبػًب ٌىغشح الَ اٌغش ثؼذ٘بٚ ،لشأ اثشا٘ ُ١ثٓ أث ٟػجٍخ( :اٌ َؾ ّْذُ ُ َّّلِلِ) ثن ِ ُّ
اٌذاي ٚاٌالَٚ ،لشأ اٌغّٛٙس ثشفغ اٌذاي ِ-غ وغش اٌالَ -ػٍ ٝاالثزذاء ٚاٌخجش ِب ثؼذٖ أِ :ٞزؼٍمخٕ٠ .ظشٌّ :ؾزغت ف ٟرجٓ١١
ٚع ٖٛؽٛار اٌمشاءاد ٚاإل٠نبػ ػٕٙب ،الثٓ عٕ) 37/1( ،ٟ؛ ئرؾبف فنالء اٌجؾش ف ٟاٌمشاءاد األسثؼخ ػؾشٌٍ ،جٕبء
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اٌذِ١به( ،ٟؿ. )162
 21ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش-ُ٠اٌّمذِخ ٚعٛسح اٌفبرؾخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؼ .عٍّ١خ ع١ف اٌّش ،ٞؿ336
 22ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌّمذِخ ٚعٛسح اٌفبرؾخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١خ ع١ف اٌّش( ،ٞؿ.)336
 " 23وّب لبٌٛا :فَ َش َ
ه َّ
 ٞأصاٌٗ " .اٌجؾش اٌّؾ١و ف ٟاٌزفغ١ش ،ألث ٟؽ١بْ األٔذٌغ.)503/4( ،ٟ
ك أَ ْ
اّلِلُ َػ ْٕهَ ْاٌ َّ َش َ
 24ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔؼبَ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١بْ ثٓ ػجذهللا اٌغبثش( ،ٞؿ.)175
 25ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌّمذِخ ٚعٛسح اٌفبرؾخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١خ ع١ف اٌّش( ،ٞؿ.)337
 26ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌّمذِخ ٚعٛسح اٌفبرؾخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١خ ع١ف اٌّش( ،ٞؿ-336
.)337
 ٟ٘ٚ 27لشاءح ٔبفغ ٚاثٓ وض١ش ٚاثٓ ػبِش ٚؽفـ ػٓ ػبفُ ٚأث ٛعؼفش ٠ٚؼمٛة ٚخٍف اٌؼبؽشٚ ,افم ُٙاٌؾغٓ ٚاثٓ
ِؾ١قٌٓٙٚ .زٖ اٌمشاءح ٚعٙبْ :ئ َِّب أْ ٕ٠غت اٌىٛوت ئٌ ٝاٌذس ٌج١بمٗ ٚففبئٗٚ ،ئ َِّب أْ ٠ى ْٛأفٍٗ دسٞء ِّٛٙص ِٓ
اٌذسء  ٛ٘ٚاٌذفغ ٚخففذ اٌّٙضحٕ٠ .ظشِ :ؼبٔ ٟاٌمشاءادٌ ،ألص٘ش)208/2( ،ٞ؛ اٌّؾشس اٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض،
الثٓ ػط١خ) 184/4( ،؛ ارؾبف فنالء اٌجؾش ف ٟاٌمشاءاد األسثؼخ ػؾش ،الثٓ اٌجٕبء اٌذِ١به( ،ٟؿ.)411
ٌ 28ألِبٔخ فمذ عٍىذُ ف ٟسعُ ِؼبٌُ ِٕٙغ١خ ٘زٖ اٌّطبٌت األسثؼخ – اٌزبٌ١خٚ -صجذ ػٕبٕٙ٠ٚبٔ ٛ٘ ،فظ ِب عٍىٗ اٌذوزٛس ؽغٓ١
ثٓ دمحم اٌؼٛاع – ٟؽىش هللا ٌٗ عؼ -ٗ١ف ٟثؾضٗ اٌّٛع َٛثــ(ِٕٙظ اٌؾبفع اثٓ وض١ش ف ٟاٌمشاءاد ف ٟرفغ١شٖ)ٚ ،إٌّؾٛس
ثّغٍخ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌمشآٔ١خ – اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ،اٌؼذد ( ،)16اٌغٕخ اٌؼبؽشح( ،ؿ.)107
 ٟ٘ٚ 29لشاءح اثٓ ػبِش اٌؾبِٚ ،ٟؽؼجخ ػٓ ػبفُٕ٠ .ظش :اٌٛاف ٟف ٟؽشػ اٌؾبهج١خ ف ٟاٌمشاءاد اٌغجغٌٍ ،مبم ،ٟػجذ
اٌفزبػ( ،ؿ.)329
 30فّٓ لشأ٠( :غجؼ) ثفزؼ اٌجبء وبْ ػٍِ ٝؼٕ :ٓ١١ئْ سفغ اٌشعبي ثّؼٕ٠« ٝغجؾٗ سعبي» وّب رمٛي :مشة ص٠ذ ػّش .ٚػٍٝ
ِؼٕ« ٝمشثٗ ػّش »ٚؽغٓ اٌٛلف ػٍ( ٝا٢فبي) ١ٌٚظ ثزبَٚ .اٌٛعٗ ا٢خش أْ ٠شرفغ «اٌشعبي» ثم( :ٌٗٛف ٟثٛ١د أرْ هللا
أْ رشفغ) (سعبي) ٠( ٚغجؼ ٌٗ فٙ١ب سعبي) ِّب ف( ٟرشفغ) وأٔٗ لبي( :أْ رشفغ ِغجؾب ٌٗ فٙ١ب) ِٓٚ .لشأ٠( :غجؼ) ثىغش اٌجبء
ٌُ ٠مف ػٍ( ٝا٢فبي) ألْ (٠غجؼ) فؼً ٌـ (اٌشعبي) ٚاٌفؼً ِنطش ئٌ ٝفبػٍٗ .ئ٠نبػ اٌٛلف ٚاالثزذاء ،الثٓ األٔجبس،ٞ
(.)798/2
 31ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ– ُ٠أٚي عٛسح اٌّإِٕ ْٛئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح إٌٛسٌٍَٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشا٘ ُ١فإاد
اٌؼٛم( ،ٟؿ.)212
ٔ :ُ٘ٚ 32بفغ اٌّذٔٚ ،ٟأث ٛػّش ٚاٌجقشٚ ،ٞؽؼجخ ػٓ ػبفُٚ ،اثٓ ػبِش اٌؾبِٚ ،ٟؽّضح اٌىٛفٚ ،ٟاٌىغبئ ٟاٌىٛف،ٟ
ٚأث ٛعؼفش اٌّذٔٚ ،ٟسٚػ ػٓ ٠ؼمٛةٚ ،خٍف اٌؼبؽشٕ٠ .ظش :اٌّجغٛه ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش ،الثٓ ِٙشاْ( ،ؿ.)401
ٕ٠ 33ظشِ :ؼبٔ ٟاٌمشاءادٌ ،ألص٘ش)372-371/2( ،ٞ؛ اٌٙبد ٞؽشػ ه١جخ إٌؾش ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش ،دِ .ؾ١غٓ،
(.)221/3
 34ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌّمذِخ ٚعٛسح اٌفبرؾخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١خ ع١ف اٌّش( ،ٞؿ.)336
 35ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌّمذِخ ٚعٛسح اٌفبرؾخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١خ ع١ف اٌّش( ،ٞؿ.)336
 36ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)355
 37ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)154
 38ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)165
 39ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغشٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)257
 40ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)164
 41ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغشٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)227
 42ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ  ِٓ 34عٛسح اٌزٛثخ اٌزٛثخ ئٌ ٝخبرّزٙب ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ػجذ هللا
اٌؼشٚع( ،ٟؿ)227
 43ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغشٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)257
 44ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)169
 45ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ع١ذ أوجش
ػشة( ،ؿ.)111
 46ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،- )158مبػ ،رؾم١ك :دمحم أث ٛثىش
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اٌزبئت( ،ؿ.)350
 47ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح اٌّإِٕ ْٛئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح إٌٛسٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشاُ٘١
اٌؼٛم( ،ٟؿ.)133
 48ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)279
 49ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح اٌّإِٕ ْٛئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح إٌٛسٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشا٘ ُ١فإاد
اٌؼٛم( ،ٟؿ.)209
ٔ :ُ٘ٚ 50بفغٚ ،اثٓ وض١شٚ ،أث ٛػّشٚ ،ٚاثٓ ػبِشٚ ،أث ٛعؼفش٠ٚ ،ؼمٛة .اٌٙبد ٞؽشػ ه١جخ إٌؾش ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش،
ِؾ١غٓ.)20/2( ،
 51ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ (ٌٍَّٕ ،- )59-1مبػ ،رؾم١ك :سل١خ ػجذ هللا سؽّبٔ( ،ٟؿ
.)142
 52ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح  ،-رؾم١كِ :ؾّٛد دمحم اٌؾّبد:ٞ
(ؿ.)344
 53ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)349
 54ل ٌٗٛع ًَّ ٚػالٚ(( :اٌز ٓ٠عؼٛا ف ٟآ٠برٕب ِؼبعض٠ ))ٓ٠مٛيِ " :ؾبلِ ٓ١ؼبٔذٕ٠ ." ٓ٠ظش :ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ
اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األٔج١بء ئٌ ٝآخش عٛسح اٌؾظ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ػ١غٌ ٝؼّبسح دمحم( ،ؿ.)217
 55ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)137
٘ 56ىزا لشأ اثٓ ػبِش اٌؾبِ٠ٚ ٟؼمٛة اٌؾنشِ ٟ٘ٚ ،ٟلشاءح اثٓ ِغؼٛد ٚاثٓ ػجبط ٚهٍؾخ ٚأث ٟاٌّزٛوً إٌبعٟ
ع) ثنُ اٌفبء ٚوغش اٌضاٚ ٞرخف١فٙب وأَّٔٗ ثّؼٕ ٝألٍغ .اٌّؾشس اٌٛع١ض فٟ
ٚاٌّ١بٔٚ ،ٟلشأ اٌؾغٓ اٌجقش ٞثخالف( :فُ ِض َ
رفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،اثٓ ػط١خ.)418/4( ،
57
ع ) ِجًٕ١ب ٌٍّفؼٛي ِخففب ومٌٛه :ر٘ت ثض٠ذٚ .اٌؾغٓ أ٠نًب ٚلزبدح ِٚغب٘ذ ( :فَ َّشؽَ ) ِجًٕ١ب ٌٍفبػً ِٓ
" ٚلشأ اٌؾغٓ ( :فضُ َ
اٌفشاؽٚ .ػٓ اٌؾغٓ أ٠نًب رخف١ف اٌشاءٚ .ػٕٗ أ٠نًب ٚػٓ اثٓ ػّش ٚلزبدح ِؾذد اٌشاء ِجًٕ١ب ٌٍّفؼٛيٚ .اٌفشاؽ :اٌفٕبء
ٚاٌّؼٕ :ٝؽز ٝئرا أفٕ ٝهللا اٌٛعً أ ٚأزف ٝثٕفغٗ ،أٔ ٚف ٟاٌٛعً ٚاٌخٛف ػٓ لٍٛث ُٙفٍّب ثٌٍّٕ ٟفؼٛي لبَ اٌغبس ِمبِٗ
".اٌذس اٌّق ْٛف ٟػٍ َٛاٌىزبة اٌّىٌٍٕ ،ْٛغّ ٓ١اٌؾٍج.)181/9( ،ٟ
 58لبي إٌَّمبػٚ " :وً ؽٟء ؽ ٜٛؽ١ئب ً ف ٛٙوُ ٌُّّٗٚ ،زٌه لبٌٛا :و ّّخ اٌشأطٚ ،و ُّ اٌمّ١ـ " .ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ
اٌىش – ُ٠اٌشؽّٓ اٌٛالؼخ اٌؾذ٠ذ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كٚ :فبء أؽّذ دمحم اٌؼذٚاْ( ،ؿ.)76
 59ثؾزف األٌف ػٍ ٝاإلفشاد ٟ٘ٚ ،لشاءح أث ٟػّش ٚاٌجقشٚ ،ٞاثٓ وض١ش اٌّىٚ ،ٟؽؼجخ ػٓ ػبفُٚ ،ؽّضح ٚاٌىغبئٟ
اٌىٛف٠ٚ ،ٓ١١ؼمٛة اٌؾنشِٚ ،ٟخٍف اٌؼبؽشٚ ،اٌؾغٓ اٌجقش ٞف ٟسٚا٠خ هٍؾخٚ ،األػّؼ .فّٓ لشأ ثبٌغّغ(صّشاد)
ٚلف ثبٌزبءٚ .أ َِّب ِٓ لشأ ثبإلفشاد فٛلف ثبٌٙبء ِٕ ُٙاٌّىٚ ٟأث ٟػّش٠ٚ ٚؼمٛة ٚاٌىغبئٚٚ .ٟلف ثبٌزبء ؽؼجخ ٚؽّضح
ٚخ ٍف ف ٟاخز١بسٖ .اٌجؾش اٌّؾ١و ف ٟاٌزفغ١ش ،ألث ٟؽ١بْ األٔذٌغ)314/9( ،ٟ؛ اٌجذٚس اٌضا٘شح ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش
اٌّزٛارشحٌ ،ؼجذ اٌفزبػ اٌمبم( ،ٟؿ.)284
 60ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌشؽّٓ اٌٛالؼخ اٌؾذ٠ذ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كٚ :فبء أؽّذ دمحم اٌؼذٚاْ( ،ؿ.)76
 61اثٓ ِغؼٛدٚ ،اثٓ عج١شٚ ،ػىشِخٌ( :ى٠ ٟؼٍُ أً٘ اٌىزبة) ٚ ،لشأ اٌؾغٓ فّ١ب س ٜٚاثٓ ِغب٘ذَ١ٌ( :ال ٠ؼٍُ) ثفزؼ اٌالَ
ٚعى ْٛاٌ١بءٕ٠ .ظش :اٌٙذا٠خ ئٌ ٝثٍٛؽ إٌٙب٠خ ف ٟػٍُ ِؼبٔ ٟاٌمشآْ ٚرفغ١شٖٚ ،أؽىبِٗٚ ،عًّ ِٓ فٕ ْٛػٌٍّ ،ِٗٛى ٟثٓ
أث ٟهبٌت)7342/11( ،؛ اٌّؾشس اٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،الثٓ ػط١خ.)271/5( ،
 62ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌشؽّٓ اٌٛالؼخ اٌؾذ٠ذٌٍَّٕ ،مبػ ،رؾم١كٚ :فبء أؽّذ دمحم اٌؼذٚاْ( ،ؿ.)214
ٕ٠ 63ظش :اٌّؾزغت ف ٟرجٚ ٓ١١ع ٖٛؽٛار اٌمشاءاد ٚاإل٠نبػ ػٕٙب ،الثٓ عِّٕ( ،ٟؿ.)88
 64ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )60ئٌٌٍَّٕ ،-)176( ٝمبػ ،رؾم١ك١ِ :بدح سؽذٞ
ػىب( :ٞٚؿ.)75
 65ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( :ٞؿ.)343
 66ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( :ٞؿ.)385
 67ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)385
 68ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)408
 ِٓ 69ل ٌٗٛرؼبٌ ﴿ :ٝفٍََ َّّب رَغَ َّ
ؾبَ٘ب َؽ ٍََّذْ َؽ ّْ ًال َخفِ١فًب فَ َّ َّشدْ ثِ ِٗ ﴾[األػشاف]189:
-70ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
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ٚاٌؾغشٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)210
ٕ٠ 71ظش :رفغ١ش اٌمشآٌٍْ ،غّؼبٔ.)219/2( ،ٟ
 72ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،- )158مبػ ،رؾم١ك :دمحم أث ٛثىش
اٌزبئت( ،ؿ.)350
 ِٓ 73ل ٌٗٛع ًَّ ٚػالِ َٚ ﴿ :ئ ْْ وَبَْ َِ ْى ُش ُ٘ ُْ ٌِزَضُ َ ٚي ِِ ُْٕٗ ْاٌ ِغجَب ُي ﴾[ئثشا٘.]46:ُ١
 74ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغشٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)263
75
 ٟثٓ وؼت ٚاثٓ ِغؼٛدٕ٠ .ظش :رفغ١ش اٌمشآْ (رفغ١ش
أٌََّ ْٓ " :ثادخبي ّ٘ضح اٌزمش٠ش٠ ،مشس ثؼن ُٙثؼنب ٟ٘ٚ ،لشاءح أُث ّ
اٌغّؼبٌٍٔ ،)ٟغّؼبٔ) 19/5( ،ٟ؛ اٌذس اٌّق ْٛف ٟػٍ َٛاٌىزبة اٌّىٌٍٕ ،ْٛغّ ٓ١اٌؾٍج.)478/9( ،ٟ
 76ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠عٛسح غبفش ئٌ ٝآخش عٛسح اٌضخشف ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :دمحم ٠بعش ِأِْٛ
ػّبس( ،ؿ.)109
٘ 77ىزا " فِ ٟقؾف ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد سم ٟهللا ػٕٗ( :ئْ وذد ٌزغ )ٓ٠ٛثبٌٛا ِٓ ٚاٌغٚ ،ٟروش٘ب أث ٛػّش ٚاٌذأ:ٟ
ثبٌشاء ِٓ اإلغشاء ٚاٌزبء ف٘ ٟزا وٍٗ ِنِّٛخ" .اٌّؾشس اٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،الثٓ ػط١خ.)474/4( ،
 78ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ - ،ُ٠أٚي عٛسح اٌقبفبد ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح اٌضِش ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :خٍفبْ
اٌغبػذ( ،ٞؿ.)121
 79ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ - ،ُ٠عٛسح اٌّذصش ئٌ ٝعٛسح اٌّشعالد ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشا٘١ٌٚ ُ١ذ
ؽّ١ل( ،ؿ.)191
ٕ٠ 80ظش :اٌّؾزغت ف ٟرجٚ ٓ١١ع ٖٛؽٛار اٌمشاءاد ٚاإل٠نبػ ػٕٙب ،الثٓ عٕ306/1 :ٟ؛ ئرؾبف فنالء اٌجؾش ف ٟاٌمشاءاد
األسثؼخ ػؾشٌٍ ،جٕبء اٌذِ١به( ،ٟؿ.)308
ٕ٠ 81ظش :رفغ١ش اٌمشآٌٍْ ،غّؼبٔ.)362/2( ،ٟ
 82ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ  ِٓ 34عٛسح اٌزٛثخ اٌزٛثخ ئٌ ٝخبرّزٙب ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ػجذ هللا
اٌؼشٚع( ،ٟؿ.)228-227
غِ -ٓ١اٌّ١بٔ ٌٗ ،ٟاخز١بس ف ٟاٌمشاءح ٕ٠غت ئٌ ٗ١ؽز ف .ٗ١غب٠خ
غ َّ ْ١فَغ  -ثفزؼ اٌ ّ
 :ٛ٘ٚ 83أث ٛػجذهللا دمحم ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌ َّ
إٌٙب٠خ ،الثٓ اٌغضس.)161/2( ،ٞ
 :ٛ٘ٚ 84أث١ِٙ َٔ ٛه ػٍجبء ثٓ أؽّذ اٌ ١ؾىش ٞاٌخشاعبٔ ٌٗ ،ٟؽشٚف ِٓ اٌؾٛار رٕغت ئٌٚ ٗ١لذ ٚصم ،ٖٛػشك ػٍ ٝؽٙش ثٓ
ؽٛؽت ٚػىشِخ ِ ٌٝٛاثٓ ػجبطٕ٠ .ظش :غب٠خ إٌٙب٠خ ،الثٓ اٌغضس.)515/1( ،ٞ
 85ثفزؼ اٌ١بء ٚاٌزاي ِنبسع ٔز َِس ثىغش اٌزاي ،ئرا ػٍُ ثبٌؾٟء فبعزؼذَّ ٌٗ ٟ٘ٚ ،لشاءح أث ٟاٌغَّّبي ٚاثٓ اٌغَّّ١فغٕ٠ .ظش:
اٌجؾش اٌّؾ١و ،ألث ٟؽ١بْ األٔذٌغ.)81/9( ،ٟ
 86ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)293
 ٟ٘ٚ 87لشاءح اثٓ ػجبط ٚلغبِخ ثٓ ص٘١شٕ٠ .ظش :رفغ١ش اٌضؼٍج( ٟاٌىؾف ٚاٌج١بْ ػٓ رفغ١ش اٌمشآْ) :أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ
ئثشا٘ ُ١اٌضؼٍج( ٟد ٘427ـ) ،رؼ .أث ٟدمحم ثٓ ػبؽٛس ،ه 1داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشث -ٟث١شٚد٘1422 ،ـ.283/4 :َ2002 -
نؼَفُ﴾ َْٛ
ٚأؽغٕٙب اٌضِخؾش ٞئر لبي ٟ٘ٚ " :لشاءح ؽغٕخ ُ٠ق ِ ّؾؾٙب ل ٌٗٛرؼبٌَٚ ﴿ :ٝأَ َْ ٚسصَْٕب ْاٌمَ ْ ََ ٛاٌَّزِ َٓ٠وبُٔٛا ْ ُ٠غزَ ْ
[األػشاف ." ] 137:اٌىؾبف ػٓ ؽمبئك غٛاِل اٌزٕضٌٍ :ً٠ضِخؾش.)158/2( ،ٞ
 88ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،- )158مبػ ،رؾم١ك :دمحم أث ٛثىش
اٌزبئت:ؿ.339
 89ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،- )158مبػ ،رؾم١ك :دمحم أث ٛثىش
اٌزبئت( ،ؿ.)350
٘ 90ىزا لشأ ؽّضح ٚاٌىغبئٚ ٟخٍف ثزبء ِضٍضخ فٛل١خ ِفزٛؽخ ثؼذ اٌزبء ٚثؼذ٘ب ثبء ِٛؽذح ِفزٛؽخ ِؾذدح ٚثؼذ٘ب ربء ِضٕبح
فٛل١خ ِنِّٛخ .اٌجذٚس اٌضا٘شح ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش اٌّزٛارشح ِٓ هش٠م ٟاٌؾبهج١خ ٚاٌذُّسحٌ ،ؼجذ اٌفزبػ اٌمبم،ٟ
(ؿ.)301
 91ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىشٌٍَّٕ ،ُ٠مبػ(٘351ـ) – اٌفزؼ ،اٌؾغشاد ،ق ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍ١ٙخ ساؽذ
اٌؾبِغ( ،ٟؿ.)163
 92ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح اٌمقـ ٚاٌؼٕىجٛد ٚاٌشٌٍَّٕ ،-َٚمبػ ،رؾم١ك :ػبئؾخ ٛ٠عف ثٓ ٠ؼمٛة،
(ؿ.)96
 93ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌشؽّٓ اٌٛالؼخ اٌؾذ٠ذ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كٚ :فبء أؽّذ دمحم اٌؼذٚاْ( ،ؿ.)137
فؾشد ث ِٓ ُٙخٍف ِٓ ُٙػًّ لجً ػٍّ .ُٙاٌىؾف ٚاٌج١بْ ػٓ رفغ١ش اٌمشآٌٍْ ،ضؼٍج،ٟ
 ٟ٘ٚ 94لشاءح األػّؼ ،رمذ٠شٖ:
ّ
(.)369/4
 95ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ع١ذ أوجش
ػشة( ،ؿ.)107
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٘ 96ىزا لشأ ػٍ ٟثٓ أث ٟهبٌت سم ٟهللا ػٕٗ٠ ،مٛي اثٓ عٕ( " :ٟرَ ْ َٜٛ ٙئٌ - )ُٙ١ثفزؼ اٌٛا٠ِٛ َ٘ ِٓ ٛ٘ -ٚذُ اٌؾٟء ئرا
أؽججزٗ ،ئال أَّٔٗ لبي( :ئٌٚ ،)ُٙ١أٔذ ال رمٛي٠ِٛ ٘ :ذُ ئٌ ٝفالْ؛ ٌىَّٕه رمٛي٠ٛ٘ :ذ فالًٔب؛ ألَّٔٗ ػٍ ٗ١اٌقالح اٌغالَ ؽٍّٗ ػٍٝ
اٌّؼٕ ،ٝأال رشَّ ٜ
(ر ٜٛٙئٌ )ُٙ١ألَّٔٗ الؽع ِؼٕ ٝرّ ً١ئٌ ." ُٙ١اٌّؾزغت ف ٟرجٓ١١
أْ ِؼٕ٠ِٛ ٘ ٝذ اٌؾٟء ٍِذ ئٌٗ١؟ فمبي:
َ
ٚع ٖٛؽٛار اٌمشاءاد ٚاإل٠نبػ ػٕٙب ،الثٓ عِّٕ.)364/1( ،ٟ
 97ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغشٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)257
ٕ٠ 98ظش :ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األٔج١بء ئٌ ٝآخش عٛسح اٌؾظ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ػ١غٝ
ٌؼّبسح( ،ؿ.)174
 ٟ٘ٚ 99لشاءح أث ٟاٌّزٛوًٚ ،أث ٟاٌغٛصاءٚ ،ػبفُ اٌغؾذسٕ٠ .ٞظش :صاد اٌّغ١ش ف ٟػٍُ اٌزفغ١ش ،الثٓ اٌغٛص،ٞ
(.)493/3
 100ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)154
٘ 101ىز ا لشأ ٔبفغ ٚأث ٛػّشٚ ٚؽّضح ٚاٌىغبئٚ ٟػبفُ ف ٟسٚا٠خ أث ٟثىش ٟ٘ٚ ،لشاءح ػّش ٚثٓ ِٚ ّْٛ١أث ٟسصٓ٠
ٚاٌؾغٓ ٚاألػشط ٚاثٓ ِؾ١قٓ ٚهٍؾخ .اٌّؾشس اٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،الثٓ ػط١خ.)76/5( ،
 102ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح اٌذخبْ ،اٌغبص١خ ،األؽمبف ،دمحم ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ؽ١خخ عبٌُ اٌؾبِغ.ٟ
 103ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠عٛسح غبفش ئٌ ٝآخش عٛسح اٌضخشفٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :دمحم ٠بعش ِأِْٛ
ػّبس( ،ؿ.)271-270
غٍُٚ .) َْٛلشأ اٌغّٛٙس :ثىغش٘ب (ِ ْٕ َ٠غٍُ ) َْٛثىغش اٌغٕ٠ .ٓ١ظش :اٌىؾبف،
 104لشأ أث ٛاٌغ َّّب ِي ٚاثُٓ أث ٟئعؾبق :ثن ِ ُّ اٌ ّ
غُِ ْٕ َ٠( ٓ١
.)203/8( ،ِٟ
ٌٍضِخؾش ّ
)135/3( ،ِٞ؛ اٌذس اٌّقٌٍ ،ْٛغّ ٓ١اٌؾٍج ّ
 105ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)280
 106ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ع١ذ أوجش
ػشة( ،ؿ.)108
 107روش٘ب اثٓ اٌغٛص ٞف ٟوزبثٗ صاد اٌّغ١شٚ .)259/3( ،ػضا٘ب الثٓ اٌغَّّ١فغ ٟ٘ٚ ،لشاءح ؽبرح.
 108ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح اٌّإِٕ ْٛئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح إٌٛسٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشا٘ ُ١فإاد
اٌؼٛم( ،ٟؿ.)133
 109لشأ ثزٌه ٔبفغ ٚاٌىغبئٕ٠ .ٟظش :اٌز١غ١ش ف ٟاٌمشاءاد اٌغجغ ،ألث ٟػّش ٚاٌذأ( ،ٟؿ.)340
 110ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔؼبَ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١بْ ثٓ ػجذهللا اٌغبثش( ،ٞؿ.)169
 111ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ،ُ٠ألث ٟثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ إٌَّمبػ(٘351ـ) – اٌفزؼ ،اٌؾغشاد ،ق ٌٍَّٕ ،-مبػ،
رؾم١ك :عٍ١ٙخ ساؽذ فبٌؼ اٌؾبِغ( ،ٟؿ.)163
112
ٚ .ٍٞرٛف ٟعٕخ رغغ ٚػؾشِٚ ٓ٠بئخ.
٠َ :ٛ٘ٚؾْ َ ٝ١ثُٓ َْ ٠ؼ َّ َش ،أَثُُ ٛ
 ،ٞلَ ِ
بمَِ ٟشْ َْ ُ٠َٚ .ٚىَٕ :ٝأَ َثب َػ ِذ ّ
 ،ٟاٌ َجق ِْش ُّ
عٍَ َّْ ١بَْ اٌ َؼذ َْٚا ِٔ ُّ
.)441/4( ،ٟ
ع١ش أػالَ إٌجالءٌٍ ،ز٘ج ّ
113
وض١ش ٚأث ٛػّش ٍ٘ٚ ٚؾبَ (ثَ ِؼّذْ) ثزؾذِ ٠ذ اٌؼَ ِْٓ ١فِ ْؼ ًَ هٍتٍ.
"(سثََّٕب) :اٌؼب َِّخ ُ ثبٌٕق ِ
ت ػٍ ٝإٌذاءٚ .اثٓ ٍ
َ :ٟ
لبي اٌغّ ٓ١اٌؾٍج ّ
غ َّْ١فغ( :ثَؼُذَ) ثنُ اٌؼٓ١
ٚاٌجبل( :ْٛثب ِػذْ) هٍجب ً أ٠نب ً ِٓ اٌّفبػٍخ ثّؼٕ ٝاٌضالصٚ .ٟلشأ اثُٓ اٌؾٕف١خ ٚعف١بْ ثٓ ؽغٚ ٓ١اثٓ اٌ َّ
م َُّ ٔ( َْٛث ) ُٓ١عؼٍٗ فبػ ًَ
فؼالً ِبم١بًٚ .اٌفبػ ًُ اٌ َّ ِغُْ ١ش أ :ٞثَؼُذَ اٌ َّ ِغُْ ١ش(ٚ .ثَ) َْٓ١
ٌ
ظشفٚ .عؼ١ذ ثٓ أث ٟاٌؾغٓ وزٌه ئالَّ أَّٔٗ َ
( َثؼُذَ) ،فأخشعٗ ػٓ اٌظشف١خ ومشاءحِ( :رَمَ َّ
طغ ثُ ُٕ١ىُ) سفؼبًٚ ...أث ٛسعبءٍ ٚاٌؾغُٓ ٠ٚؼمٛة وزٌه ئالَّ أٔٗ (ثب َػذَ) ثبألٌف.
أعفبسُ٘ ػٍ ٝلُشْ ثٙب ٚدُٔ ّ ُِ٘ٛب رَؼَُّٕزب ً ِٕٚ .ُٙلُ ِشب «ثُِ ٛػذَ» ِجٕ١ب ً ٌٍّفؼٛي ".اٌذس
ٚاٌّؼٕ ٝػٍ٘ ٝزٖ اٌمشاءح :ؽى ٜٛثُ ْؼ ِذ
ِ
اٌّق.)175/9( ،ْٛ
 114ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)398
٠ 115ؼٕ ٟأثب ػّش ٚثٓ اٌؼالء اٌّبصٔ ٟاٌجقش ،ٞاعّٗ وٕ١زٗ ،أؽذ اٌمشاء اٌؼؾشح ،وبْ ٠مشب إٌبط اٌمشآْ فِ ٟغغذ اٌجقشح.
ٕ٠ظش :هجمبد إٌؾٚ ٓ١٠ٛاٌٍغ ،ٓ١٠ٛألث ٟثىش اإلؽج( ،ٍٟ١ؿ.)50
 116ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح اٌذخبْ ،اٌغبص١خ ،األؽمبف ،دمحم ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ؽ١خخ عبٌُ اٌؾبِغ.ٟ
 117ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)141
118
(ٚئْ وَبدَ)٘ :ىزا لشأ ػّش ثٓ اٌخطبة ٚػٍ ٟثٓ أث ٟهبٌت ٛ٘ٚ ،اٌّؾٛٙس ِٓ لشاءح ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد ٚػجذ هللا ثٓ
َ
ػجبطٕ٠ .ظشِ :ؼبٔ ٟاٌمشآْ :ألث ٟعؼفش إٌؾبط.)542/3( ،
 119ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ،ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغشٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)263
 120ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)315
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 121ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح اٌّإِٕ ْٛئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح إٌٛسٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشا٘ ُ١فإاد
اٌؼٛم( ،ٟؿ.)209
 122أ :ٞاثٓ ِغؼٛد.
123
.)80/3( ،ٞ
لشاءح ؽبرّحٕ٠ .ظش :ثؾش اٌؼٌٍٍ ،َٛغّشلٕذ ّ
 124ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)138
-125ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌشؽّٓ اٌٛالؼخ اٌؾذ٠ذ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كٚ :فبء أؽّذ دمحم اٌؼذٚاْ.
 126ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ،ُ٠ألث ٟثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ إٌَّمبػ(٘351ـ) – ِٓ عٛسح اٌفغش ئٌ ٝآخش عٛسح
إٌبطٌٍَّٕ-مبػ ،رؾم١ك :فٛاص فشػ اٌّط١شٕ٠ٚ .ٞظش :أؽىبَ اٌمشآْ :الثٓ اٌؼشث ٟاٌّبٌى.)413/4( ،ٟ
127
.)404/2( ،ِٟ
" ثفزؼ اٌ١بء ٚعى ْٛاٌىبف ٚرخف١ف اٌزّاي " .اٌىٕض ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش ،الثٓ اٌٛع ٗ١اٌٛاعط ّ
 128ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ (ٌٍَّٕ ،- )59-1مبػ ،رؾم١ك :سل١خ ػجذ هللا سؽّبٔ( ،ٟؿ
.)142
 129ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح اٌّإِٕ ْٛئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح إٌٛسٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشا٘ ُ١فإاد
اٌؼٛم( ،ٟؿ.)209
-130
قً ثُ َٕ١ى ُْ ػٍْ َِ ٝؼَٕ٠ ٝفقً َّ
ق ًُ ثٕ١ىُ ػٍِ ٝب ٌُ ٠غ َُّ فبػٍٗ،
قًُ) ػٍ ٝأسثؼخ أٚعْٗ َ٠ :ف ِ
"لشئذ (ْ َ٠ف ِ
اّلِل ثٕ١ىُْ ُ٠ٚ ،ف َ
ُ
َّ
قً
ق ًَ ثَ َْٕ١ى ُْ  -ثزؾذ٠ذ اٌقبد ٚفزؾٙب ٚمُ اٌ١بء ػٍِ ٝب ٌُ ُ٠غ َُّ فبػٍٗٚ .لشئذ ُ٠ف َّ
ٚاٌّؼٕ ٝساعغ ئٌ ٝهللا ػض ٚعًَُّ٠ٚ .فَ َّ
ُفقً ثٕ١ىُ  -ثبٌٕ .ْٛفٙزٖ ِعزَخُ أُ ٚع ٍٗ "ِ .ؼبٔ ٟاٌمشآْ ٚئػشاثٌٍٗ ،ضعبط.)156/5( ،
ثٕ١ىُ٠ٚ ،غٛص ُٔف ِ ّ
قً ثٕ١ىُ ِ ٔٚ
ٌٚ 131ؼٍَّٗ ٠مقذ سؽّٗ هللا وزبثٗ اٌغبِغ ( :عبِغ لشاءاد اٌغجؼخ ) وّب أؽبس ٘زا فِ ٟمذِخ وزبثٗ ،ؽ١ش لبيِٚ " :ب ٌُ أروشٖ
ِٓ ِؾٛٙس اٌمشاءاد فمذ اعزمق١زٗ ف ٟوزبة :عبِغ لشاءاد اٌغجؼخ ٚاٌؼًٍ فِٚ ،ٗ١ب ٌُ أروشٖ ِٓ اٌؾٛار فمذ أفشدٔب ٌزٌه
وزبثب ً "ٔ ٌُٚ .مف ػٍ ٝوزجٗ ٘زٖ ػذا رفغ١شٖ اٌّؾٛٙس (ؽفبء اٌقذٚس)ٕ٠ .ظش :ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ – اٌّمذِخ
ٚعٛسح اٌفبرؾخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١خ ع١ف اٌّش( ،ٞؿ.)31
 132ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛس اٌّغبدٌخ ،اٌؾؾش ،اٌّّزؾٕخ ،اٌقف ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عّ١خ اٌىشد،ٞ
(ؿ .)214
 133أٚسدٖ اثٓ صٔغٍخ ف ٟوزبثٗ :ؽغخ اٌمشاءاد( ،ؿ.)88
 134ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ (ٌٍَّٕ ،- )59-1مبػ ،رؾم١ك :سل١خ ػجذ هللا سؽّبٔ( ،ٟؿ
.)142
 135ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ع١ذ أوجش
ػشة( ،ؿ.)108
 136ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ،ُ٠ألث ٟثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ إٌَّمبػ(٘351ـ) – اٌفزؼ ،اٌؾغشاد ،ق ٌٍَّٕ ،-مبػ،
رؾم١ك :عٍ١ٙخ اٌؾبِغ( ،ٟؿ.)163
 137ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)345
ِ 138غبص اٌمشآْ ،ألث ٟػج١ذح ِؼّش ثٓ اٌّضٕ.)142/2( ،ٝ
 139ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش األعٛ١ه،ٟ
(ؿ.)138 -137
 140وبثٓ ؽٛؽتٌَ( :ز ُ ْٙذَِ )ٜجًٕ١ب ٌٍّفؼٛيٚ .اثٓ اٌغَّّ١فغ اٌّ١بٌَٔ( :ٟز ُ ْٙذِ )ٞثن ِ ُّ اٌزبء ٚوغش اٌذاي ِٓ أ٘ذٕ٠ .ٜظش :اٌجؾش
اٌّؾ١و ،ألث ٟؽ١بْ األٔذٌغ)352/9( ،ٟ؛ اٌذس اٌّقٌٍ ،ْٛغّ ٓ١اٌؾٍج.)568/9( ،ٟ
 141ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠عٛسح غبفش ئٌ ٝآخش عٛسح اٌضخشف ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :دمحم ٠بعش ػّبس،
(ؿ.)224
 142لشأ ثزٌه ٔبف غ ٚاٌىغبئٕ٠ .ٟظش :اٌز١غ١ش ف ٟاٌمشاءاد اٌغجغ ،ألث ٟػّش ٚاٌذأ( ،ٟؿ.)340
ٕ٠ 143ظش :اٌّؾشساٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،الثٓ ػط١خ.)285/2( ،
 144ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔؼبَ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١بْ ثٓ ػجذهللا اٌغبثش( ،ٞؿ.)169
 145لشأ أث ٛعؼفش ٔٚبفغ ٚاثٓ وض١ش ٚأث ٛػّش٠ٚ ٚؼمٛةُٔ ( :ؾ ًُشا ) ثنُ إٌٚ ْٛاٌؾٚ .ٓ١لشأ ؽّضح ٚاٌىغبئٚ ٟخٍف اٌؼبؽش:
(َٔ ْؾ ًشا ) ثفزؼ إٌٚ ْٛعى ْٛاٌؾٚ .ٓ١لشأ اثٓ ػبِشْ ُٔ ( :ؾ ًشا ) ثنُ إٌٚ ْٛعى ْٛاٌؾ .ٓ١ثّؼٕٕ١ٌ :ٝخ ه١جخٕ٠ .ظشِ :ؼبٟٔ
اٌمشاءادٌ ،ألص٘ش)409/1( ،ٞ؛ اٌّجغٛه ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش ،الثٓ ِٙشاْ( ،ؿ.)209
 146ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،- )158مبػ ،رؾم١ك :دمحم أث ٛثىش
اٌزبئت( ،ؿ.)48-47
 147ثزؾذ٠ذ اٌ١بء ٔٚقجٙب ٟ٘ٚ ،لشاءح ٔبفغٚ .اٌؾغخ :أَّٔٗ أمبف اٌؾشف ئٌٔ ٝفغٗ – ػٍ ٝأَّٔٗ اعُ اٌّزىٍُ -فبعزّغ ف٠ ٗ١بءاْ:
( ٚ )ٞ
األ ِٓ ٌٝٚأفً اٌىٍّخٚ ،اٌضبٔ١خ ٠بء اإلمبفخ ،فأدغّذ األ ٌٝٚف ٟاٌضبٔ١خٚ ،فزؾذ الٌزمبء اٌغبوٕ ،ٓ١وّب لبٌٛاٌ( :ذ َّ
٠ٚ ،)ٟى ( ْٛأال ألٛي) فِٛ ٟمغ سفغ ثخجش االثزذاء .اٌؾغخ ف ٟاٌمشاءاد اٌغجغ ،الثٓ خبٌ( ،ٗ٠ٛؿ)159؛ عبِغ اٌج١بْ
ئٌ َّ
ف ٟاٌمشاءاد اٌغجغ ،ألث ٟػّش ٚاٌذأ.)1097/3( ،ٟ
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 148ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،- )158مبػ ،رؾم١ك :دمحم أث ٛثىش
اٌزبئت( ،ؿ.)285
ٌٍغذ ." ٚاٌىؾبفٌٍ ،ضِخؾش.)192/2( ،ٞ
ٚ" 149اإل٠قبي ِٓ ،آفً ئرا دخً ف ٟاألف ،ً١وألقش ٚأػزُ ِ ٛ٘ٚطبثك
ِّ
 150ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغش ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)227
151
ِم٠ٛخٌ ٌؼَ ْٛدَ ِٖ فٟ
ثىغش اٌزبء ،لشأ٘ب اثٓ ػجبط ِٚغب٘ذ ٚاثٓ ِؾ١قٓ ،ػٌٍ ٝفعِ األِش ،أِشاً ٌٍشعً ثطٍ ِ
ت إٌُّقشحِ ّ ٟ٘ٚ ،
َّ
ٌٍٕٙىٓ ٚلبي ٌ :ُٙا ْعزَ ْفزِ ُؾٛا ٕ٠ .ظش :اٌذس اٌّقٌٍ ، ْٛغّ ٓ١اٌؾٍج.)79/7( ،ٟ
اٌّؾٛٙسحِ ػٍ ٝاٌشعًٚ .اٌزمذ٠ش :لبي ٌ:ُٙ
 152ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغش ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)240
ّ
فىأْ ؽذح ػٕبدُ٘ ٠ؾٍّ ُٙػٍ ٝاٌؾهّ ف ٟاٌّؾب٘ذاد " .اٌؾغخ
" 153أ :ٞلذ ؽبسد ٚؽغشد ،فال رذسن ِب رذسوٗ ػٍ ٝؽم١مخ.
ٌٍمشاء اٌغجؼخ ،ألث ٟػٍ ٟاٌفبسع.)154/2( ،ٟ
 154ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغشٌٍَّٕ ،مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)273
رؾم١ك :ئثشا٘ ُ١اٌؼٛم،ٟ
 155ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح اٌّإِٕ ْٛئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح إٌٛسٌٍَّٕ ،-مبػ،
(ؿ.)212

 156ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)154
157
ن ِ ُّ ْاٌفَبءِ ََ ٚوغ ِْش َّ
اٌضإ٠ .ِٞظش :اٌجذٚس
لَ َشأَ اثُْٓ َػبِِ ٍش اٌؾبِْ َ٠َٚ ٟؼمُٛةُ اٌؾنشِ ٟثِفَزْؼِ ْاٌفَبءِ ٚاٌضاَٚ ،ٞلَ َشأَ ْاٌجَبلُ َْٛثِ َ
اٌضا٘شح ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش اٌّزٛارشحٌ ،ؼجذ اٌفزبػ اٌمبم( ،ٟؿ.)260
158
ع ) ِجٕ١ب ً ٌٍّفؼٛي ِخففب ً ومٌِٛه :رُِ٘ت ثض٠ذٍٚ .اٌؾغٓ أ٠نب ً ٚلزبدح ِٚغب٘ذ( :
ٚ " :ٟلشأ اٌؾغٓ (فُ ِض َ
لبي اٌغّ ٓ١اٌؾٍج ّ
ػ َّش ٚلزبدحِ :ؾذدَ اٌشاءِ ِجٕ١ب ً
ً
ً
ً
َ
َ
َ
فَ َّشؽ) ِجٕ١ب ٌٍفبػً ِٓ اٌفشاؽٚ .ػٓ اٌؾغٓ أ٠نب
اثٓ ُ
ُ
رخف١ف اٌشاء ( ف َشؽ )ٚ .ػٕٗ أ٠نب ٚػٓ ِ
َ
ْ
ٌٍّفؼٛي( :فُ ِ ّش َ
ُ
َّ
ٚاٌخٛف ػٓ لٍٛث ُٙفٍ َّّب
اٌَ ٛع ًُ
ِٟ
ف
ٔ
أٚ
ِٗ،
غ
ثٕف
أزفٝ
أٚ
ً
ع
اٌٛ
اّلِل
ٕٝ
ف
أ
ئرا
ؽ)ٚ .اٌفَشاؽُ :اٌفَٕبءٚ .اٌّؼٕ :ٝؽزٝ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
اٌغبس َِمب َِٕٗ٠ ".ظش :اٌذس اٌّق ْٛف ٟػٍ َٛاٌىزبة اٌّىٌٍٕ ،ْٛغّ ٓ١اٌؾٍج.)182/9( ،ٟ
ثٌٍُّٕ ٟفؼِ ٛي لبَ
ُّ
159
ٚ .)182/9( ،ٟلبي٘ٚ" :زٖ
٘ ٟلشاءح ؽبرح ،لشأ ثٙب اثٓ ِغؼٛد ٚػ١غ ٝثٓ ػّشٕ٠ .ظش :اٌذس اٌّقٌٍ ،ْٛغّ ٓ١اٌؾٍج ّ
َّ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
اٌج١بْ ػٍٙ١ب َِٚضٍٛا ثٙب ".
َـ أ٘ ًُ
لشاءح ٌ ِخب ٌِفَخ ٌٍغَّٛادِٚ ،غ رٌه ٌ٘ ٟفظخ غش٠جخ صمٍ١خ اٌٍفعِ َّ ٔ ،
ِ
 -160ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)169
 161ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)176
 162ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)280
163
ٚ ،ٟخٍف اٌؼبؽش .اٌىٕض ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش ،الثٓ اٌٛعٗ١
 ٟ٘ٚلشاءح ٔبفغ ٚأث ٟعؼفش اٌّذٔٚ ،ٟاثٓ ػبِشٚ ،اٌىغبئ ّ
اٌٛاعط.)644/2( ،ٟ
 164ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠عٛسح غبفش ئٌ ٝآخش عٛسح اٌضخشفٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :دمحم ٠بعش ػّبس،
(ؿ.)254 -253
 165ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠عٛسح غبفش ئٌ ٝآخش عٛسح اٌضخشفٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :دمحم ٠بعش ػّبس،
(ؿ.)271-270
166
قذَّلُٛا َخٌْ ١ش ٌَ ُى ُْ﴾[اٌجمشح.]280:
﴿ٚأَْ رَ َ
٠ؼٕ ِٓ ٟل ٌٗٛع ًَّ ٚػالَ :
ٕ٠ 167ظش :صاد اٌّغ١ش ف ٟػٍُ اٌزفغ١ش ،الثٓ اٌغٛص.)334/1( ،ٞ
 168ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)394
ٕ٠ 169ظش :اٌّؾزغت ف ٟرجٚ ٓ١١ع ٖٛؽٛار اٌمشاءاد ٚاإل٠نبػ ػٕٙب ،الثٓ عّٕ.)270/1( ،ٟ
 170ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ )  ِٓ ( 158عٛسح األػشاف ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟئثشاُ٘١
ٚاٌؾغش ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك١ٌٚ :ذ ئثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ( ،ؿ.)210
 171ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔؼبَ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :عٍّ١بْ ثٓ ػجذهللا اٌغبثش( ،ٞؿ.)174
 172ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)141
173
وض١ش ٚأث ٛػّش ٍ٘ٚ ٚؾبََ ( :ث ِ ّؼذْ) ثزؾذِ ٠ذ اٌ َؼِ ِْٓ ١ف ْؼ ًَ هٍتٍ.
(سثََّٕب) :اٌؼب َِّخُ ثبٌٕق ِ
ت ػٍ ٝإٌذاءٚ .اثٓ ٍ
َ " :ٟ
لبي اٌغّ ٓ١اٌؾٍج ّ
غ َّْ١فغ( :ثَؼُذَ) ثنُ اٌؼٓ١
ٚاٌجبل( :ْٛثب ِػذْ) هٍجب ً أ٠نب ً ِٓ اٌّفبػٍخ ثّؼٕ ٝاٌضالصٚ .ٟلشأ اثُٓ اٌؾٕف١خ ٚعف١بْ ثٓ ؽغٚ ٓ١اثٓ اٌ َّ
م َُّ ٔ( َْٛث ) ُٓ١عؼٍٗ فبػًَ:
فؼالً ِبم١بًٚ .اٌفبػ ًُ اٌ َّ ِغُْ ١ش أ :ٞثَؼُذَ اٌ َّ ِغُْ ١ش(ٚ .ثَ) َْٓ١
ٌ
ظشفٚ .عؼ١ذ ثٓ أث ٟاٌؾغٓ وزٌه ئالَّ أَّٔٗ َ
(ثَؼُذَ) ،فأخشعٗ ػٓ اٌظشف١خ ومشاءحِ ( رَمَ َّ
طغ ثُ ُٕ١ىُ) سفؼبًٚ ...لشأ عّبػخٌ وض١شح ٌ ِٕ ُٙاثٓ ػجبط ٚاثٓ اٌؾٕف١خ ٚػّش ٚثٓ فبئذ:
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خجشٖٚ .أث ٛسعبءٍ ٚاٌؾغُٓ ٠ٚؼمٛة وزٌه ئالَّ أٔٗ (ثب َػذَ) ثبألٌف ".
(سثُّٕب) سفؼب ً ػٍ ٝاالثزذاءِ ( ،ثَؼَّذْ) ثزؾذ٠ذ اٌؼ ٓ١فؼالً ِبم١ب ً ُ
اٌذس اٌّقٌٍ ،ْٛغّ ٓ١اٌؾٍج.)175/9( ،ٟ
 174ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)164
175
ْ َٚ " :ٞ
ِ١ش َٚأَثُٛ
بع ِضَُٕ٘ ) َٓ٠ب ٠ -مقذ عٛسح اٌؾظَٚ ،فِْ ٟاٌ َّ ِْ ٛ
عجَأٍ ،فَمَ َشأَ اثُْٓ َوض ٍ
م َؼَ ْٓ ِِ ِْٓ ١
اخزٍََفُٛا فَِ ُِ ( :ٟؼ ِ
لبي اثٓ اٌغضس ّ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َػ ّْ ٍش ٚثِزَ ْؾذِِ ٠ذ اٌ ِغ َِ ْٓ ِِ ُ١غِْ ١ش أٌِفٍ فِ ٟاٌض َالصخَِٚ ،لَ َشأ اٌجَبل َْٛثِبٌز ْخفِ١فِ َٚاألٌِفِ فِ ." َّٓ ِٙ ١إٌؾش ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش ،الثٓ
اٌغضس.)327/2( ،ٞ
ِ 176غبص اٌمشآْ ،ألث ٟػج١ذح.)142/2( ،
 177ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ،ُ٠ألث ٟثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ إٌَّمبػ(٘351ـ) – اٌفزؼ ،اٌؾغشاد ،ق ٌٍَّٕ ،مبػ،
رؾم١ك :عٍ١ٙخ ساؽذ فبٌؼ اٌؾبِغ( ،ٟؿ.)133
 178ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠اٌشؽّٓ اٌٛالؼخ اٌؾذ٠ذ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشا٘١ٌٚ ُ١ذ ؽّ١ل( ،ؿ-102
.)103
 179ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)398
 180ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد دمحم
ػجذ هللا اٌؾّبد ،ٞؿ.242
 181ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ع١ذ أوجش
ػشة( ،ؿ.)111
 182ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ
األعٛ١ه( ،ٟؿ.)279
 183لبي اٌمشهجٚ " :ٟأفً اٌغىٛد اٌغىٚ ْٛاإلِغبن٠ ،مبي :عش ٜاٌٛاد ٞصالصب ً ص َُّ عىٓ ،أ ٞأِغه ػٓ اٌغش ." ٞاٌغبِغ
ألؽىبَ اٌمشآٌٍْ ،مشهج.)292/7( ،ٟ
 184ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،- )158مبػ ،رؾم١ك :دمحم اٌزبئت،
(ؿ.)350
 :ٛ٘ٚ 185ػّشاْ ثٓ ػضّبْ أث ٛاٌجش٘غُ اٌضث١ذ ٞاٌؾبِ ،ٟفبؽت اٌمشاءح اٌؾبرح ،س ٜٚاٌؾشٚف ػٓ ٠ض٠ذ ثٓ لط١ت
اٌغى ،ٟٔٛس ٜٚاٌؾشٚف ػٕٗ ؽش٠ؼ ثٓ ٠ض٠ذ .غب٠خ إٌٙب٠خ ف ٟهجمبد اٌمشاء.)604/1( ،
٠ :ٛ٘ٚ 186ض٠ذ ثٓ لط١ت اٌغى ٟٔٛاٌؾبِ ،ٟصمخ ٌٗ ،اخز١بس ف ٟاٌمشاءح ٕ٠غت ئٌ ،ٗ١س ٜٚاٌمشاءح ػٓ أث ٟثؾش٠خ ػجذ هللا ثٓ
ل١ظ فبؽت ِؼبر ثٓ عجً ،س ٜٚاٌمشاءح ػٕٗ أث ٛاٌجش٘غُ ػّشاْ ثٓ ػضّبْ اٌؾّقٚ ،ٟؽذّس ػٕٗ ففٛاْ ثٓ ػّش،ٚ
٠ٚؾ ٝ١ثٓ ػج١ذٚ ،اٌ١ٌٛذ ثٓ عف١بْ اٌىغبئ .ٟغب٠خ إٌٙب٠خ ف ٟهجمبد اٌمشاء ،الثٓ اٌغضس.)382/2( ،ٞ
ٕ٠ 187ظش :إٌىذ ٚاٌؼٌٍّ ،ْٛ١بٚسد) 332/3( ،ٞ؛ اٌّؾشس اٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،الثٓ ػط١خ.)535/3( ،
 188ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ع١ذ أوجش
ػشة( ،ؿ.)111
ٕ٠ 189ظش :اٌجؾش اٌّؾ١و ف ٟاٌزفغ١ش ،ألث ٟؽ١بْ األٔذٌغ.)258/1( ،ٟ
 190ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ (ٌٍَّٕ ،- )59-1مبػ ،رؾم١ك :سل١خ ػجذ هللا سؽّبٔ،ٟ
(ؿ.)270
191
قٛد ِٓ األٔفٌ .جبة اٌزأ ً٠ٚفِ ٟؼبٔ ٟاٌزٕضٌٍ ،ً٠خبصْ،
اٌخٕ ٓ١ثبٌخبء اٌّؼغّخ ٛ٘ ،اٌجىبء ِغ غَّٕخ ٚأزؾبق اٌ َّ
(.)456/3
 192ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،- )158مبػ ،رؾم١ك :دمحم اٌزبئت،
(ؿ.)341
193
ٚ ،ٟاثٓ ِغؼٛدٕ٠ .ظش :صاد اٌّغ١ش ف ٟػٍُ اٌزفغ١ش ،الثٓ اٌغٛص.)393/7( ،ٞ
ٚ ،ٟأُث ّ
 ٟ٘ٚلشاءح ػٍ ّ
 194أ :ٞاثٓ ِغؼٛدٕ٠ .ظش :اٌّؾشس اٌٛع١ض ،الثٓ ػط١خ)516/2( ،؛ اٌجؾش اٌّؾ١و ف ٟاٌزفغ١ش ،ألث ٟؽ١بْ.)305/5( ،
 195ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ع١ذ أوجش
ػشة( ،ؿ.)87
٘ 196ىزا لشأ األػّؼ٠ .مٛي اثٓ عّّٕ٠ ٌُ " :ٟشس ثٕب ف ٟاٌٍغخ رشو١ت ػ س رٚ ،أٚعٗ ِب ٠قشف ئٌ ٗ١رٌه أْ رى ْٛاٌزاي
ثذال ِٓ اٌذاي ،وّب لبٌٛاٌ :ؾُ خشادي ٚخشاريٚ ،اٌّؼٕ ٝاٌغبِغ ٌّٙب أّٔٙب ِغٛٙساْ ِٚزمبسثبْ " .اٌّؾزغت ف ٟرجٚ ٓ١١عٖٛ
ؽٛار اٌمشاءاد ٚاإل٠نبػ ػٕٙب ،الثٓ عِّٕ.)280/1( ،ٟ
 197ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ُ٠عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخ ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ع١ذ أوجش
ػشة( ،ؿ.)107
 198أ :ٞاثٓ ِغؼٛدٚ ،اٌّؼٕٚ ٝاؽذٕ٠ .ظش :رفغ١ش ِمبرً ثٓ عٍّ١بْ :أث ٛاٌؾغٓ ِمبرً ثٓ عٍّ١بْ ثٓ ثؾ١ش األصد ٞاٌجٍخٝ
(د٘150ـ) ،رؼ .ػجذ هللا ِؾّٛد ؽؾبرٗ ،ه 1داس ئؽ١بء اٌزشاس -ث١شٚد٘1423 ،ـ187/2 :؛ رفغ١ش اٌمشآٌٍْ ،غّؼبٔ،ٟ
(.)333/2
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 199ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ  ِٓ 34عٛسح اٌزٛثخ اٌزٛثخ ئٌ ٝخبرّزٙب – ٌٍَّٕمبػ ،رؾم١ك :ػجذ هللا
اٌؼشٚع( ،ٟؿ.)147
 200ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ  ِٓ 34عٛسح اٌزٛثخ ئٌ ٝخبرّزٙب  ،-رؾم١ك :ػجذ هللا اٌؼشٚع،ٟ
(ؿ)168
 201أ :ٞاثٓ ِغؼٛدٚ ،وزٌه لشأ اثٓ ػجبط سم ٟهللا ػٕٕ٠ .ُٙظش :اٌّؾشس اٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،الثٓ ػط١خ،
()95/3؛ صاد اٌّغ١ش ف ٟػٍُ اٌزفغ١ش ،الثٓ اٌغٛص.)308/2( ،ٞ
 202ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠ا٠٢خ  ِٓ 34عٛسح اٌزٛثخ ئٌ ٝخبرّزٙب ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ػجذ هللا
اٌؼشٚع( ،ٟؿ.)190
ٕ٠ 203ظش :اٌّؾشس اٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،الثٓ ػط١خ.139/5 :
 204ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠اٌفزؼ ،اٌؾغشاد ،ق ٌٍَّٕ -مبػ ،رؾم١ك :عٍ١ٙخ ساؽذ فبٌؼ اٌؾبِغ،ٟ
(ؿ.)129
 205ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش – ،ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش اٌغٛسح ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١كِ :ؾّٛد
اٌؾّبد( ،ٞؿ.)355
206
وض١شا ٚوٍّب خبس عغذٚا ٌٗٚ ،ئرا عىذَ سفؼٛا سؤٚع .ُٙلبي ٘ٚت :وبْ
"ٚل ً١ئَّٔٗ خبس ِشح ٚاؽذحٚ ،ل ً١ئَّٔٗ وبْ ٠خٛس ً
٠زؾشن "ٌ .جبة اٌزأ ً٠ٚفِ ٟؼبٔ ٟاٌزٕضٌٍ ،ً٠خبصْ.)251/2( ،
٠غّغ ِٕٗ اٌخٛاس ٚال
َّ
207
غ َّّبيٕ٠ .ظش :اٌجؾش اٌّؾ١و ،ألث ٟؽ١بْ)177/5( ،؛ اٌذس
 ٟثٓ أث ٟهبٌت سم ٟهللا ػٕٗٚ ،أث ٟاٌ َّ
 ٟ٘ٚلشاءح ػٍ ّ
اٌّقٛسٌٍ ،غّ.)460/5( ،ٓ١
 208ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ – ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ (ٌٍَّٕ ،-)158مبػ ،رؾم١ك :دمحم اٌزبئت،
(ؿ.)341
209
قبد أساد أػٕبق إٌَّخًٚ ،اٌمقشح اٌؼٕك
ق ِش ثفزؼ اٌ َّ
 ٟثٓ أث ٟهبٌتِٚ ،غب٘ذٚ ،ؽّ١ذٚ ،اٌغٍُّّ :ٟو َْبٌمَ َ
ٚوزٌه لشأ ػٍ ّ
ْ
قبد ،لبي أث ٛؽبرٌُٚ :ؼٍٗ ٌغخ ٔٚظ١ش٘ب فٟ
ق ِش ثىغش اٌمبف ٚفزؼ اٌ َّ
ٚعّؼٙب لقش ٚلقشادٚ ،لشأ عؼ١ذ ثٓ عج١ش وَبٌ ِم َ
اٌىالَ ؽبعخ ٚؽٛط ،وأٔٗ سدّ اٌىٕب٠خ ئٌ ٝاٌٍفع ٕ٠ .ظش :اٌىؾف ٚاٌج١بْ ػٓ رفغ١ش اٌمشآٌٍْ ،ضؼٍج)110/10( ،ٟ؛ اٌغبِغ
ألؽىبَ اٌمشآٌٍْ ،مشهج.)164/19( ،ٟ
 -210ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ - ،ُ٠عٛسح اٌّذصش ئٌ ٝعٛسح اٌّشعالد ٌٍَّٕ ،-مبػ ،رؾم١ك :ئثشا٘١ٌٚ ُ١ذ
ؽّ١ل( ،ؿ.)191



ثبت المصادر والمراجع:

اٌمشآْ اٌىشُ٠
 -01اثٓ األٔجبس ،ٞأث ٛثىش دمحم ثٓ اٌمبعُ ثٓ دمحم (د ٘ 328ـ) ،ئ٠نبػ اٌٛلفف ٚاالثزفذاء ،رؾم١فكِ :ؾ١ف ٟاٌفذ ٓ٠ػجفذ اٌفشؽّٓ
سِنبْ ،دِؾكِ :طجٛػبد ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ٘1390 ،ـ.َ1971-
 -02اثٓ اٌغضس ،ٞؽّظ اٌذ ٓ٠دمحم ثٓ دمحم ثٓ اٌغضس( ٞد٘833ـ) ،ؽشػ هّ١جخ إٌؾفش فف ٟاٌمفشاءاد اٌؼؾفش ،مفجطٗ :أٔفظ
ِٙشح ،ث١شٚد :داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ٘1418 ،ـ .َ1997 -
 -03اثٓ اٌغضس ،ٞدمحم ثٓ دمحم ثٓ دمحم (د٘ 833ـ) ،رؾج١ش اٌز١غ١ش ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش ،رؾم١ك :أؽّذ دمحم اٌمنبح ،ػ َّّبْ :داس
اٌفشلبْ٘1421 ،ـ .َ2000 -
 -04اثٓ اٌغٛص ،ٞعّبي اٌذ ٓ٠أث ٛاٌفشط ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌغٛص( ٞد٘ 597.ـ) ،صاد اٌّغ١ش فف ٟػٍفُ اٌزفغف١ش .رؾم١فك :ػجفذ
اٌشصاق اٌّٙذ ،ٞث١شٚد :داس اٌىزبة اٌؼشث٘1422 ،ٟـ.
 -05اثٓ خبٌ ،ٗ٠ٛأث ٛػجذ هللا اٌؾغ ٓ١ثٓ أؽّذ ثٓ خبٌ( ٗ٠ٛد٘370ـ) ،اٌؾغخ فف ٟاٌمفشاءاد اٌغَّفجغ ،رؾم١فك :ػجفذ اٌؼفبي عفبٌُ
ِىشَ ،ث١شٚدِ :إعغخ اٌشعبٌخ٘1421 ،ـ .َ2000 -
 -06اثٓ صٔغٍخ ،أث ٛصسػخ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم اثٓ صٔغٍفخ (د .ؽفٛاٌ٘ 403 ٟفـ) ،ؽغفخ اٌمفشاءاد ،رؾم١فك :عفؼ١ذ األفغفبٔ.ٟ
(د.ه ،)َ.داس اٌشعبٌخ( ،د.د).
 -07اثٓ ِغب٘ذ ،أث ٛثىش أؽّذ ثٓ ِٛع ٝثٓ اٌؼجبط اٌجغفذاد( ٞد٘324.فـ) ،اٌغفجؼخ فف ٟاٌمفشاءاد ،رؾم١فك :ؽفٛل ٟمف١ف،
ه ،3اٌمب٘شح :داس اٌّؼبسف٘1400 ،ـ.
 -08أث ٛاٌغؼٛد اٌؼّبد ،ٞدمحم ثٓ دمحم ثٓ ِقطف( ٝد٘ 982ـ) ،ئسؽبد اٌؼمفً اٌغفٍ ُ١ئٌفِ ٝضا٠فب اٌمفشآْ اٌىفش ،ُ٠ث١فشٚد :داس
ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشث( ،ٟد.د).
 -09أث ٛاٌّظفش ِٕقٛس ثٓ دمحم ثٓ ػجذ اٌغجبس اٌّشٚص(ٞد٘489.ـ) ،رفغ١ش اٌمشآْ (رفغ١ش اٌغَّّؼبٔ ، ،)ٟرؾم١ك٠ :بعش ثفٓ
ئثشا٘ٚ ،ُ١غٕ ُ١ثٓ ػجبط ثٓ غٕ ،ُ١اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ :داس اٌٛهٓ ف ٟاٌش٠بك٘1418 ،ـ.َ1997 -
 -10أث ٛثىش اٌجبلالٔ ،ٟاٌمبم ٟدمحم اثٓ اٌطّ١ت ،االٔزقبس ٌٍمشآْ .رؾم١ك :دمحم اٌمنبح ،ػ َّّبْٚ -ث١شٚد :داس اٌفزؼٚ -داس اثٓ
ؽضَ٘1422 ،ـ.َ2001 -
 -11أث ٛثىش ثٓ اٌؼشث ،ٟدمحم ثٓ ػجذ هللا اٌّبٌى( ٟد٘543ـ) ،أؽىبَ اٌمشآْ ،ساعغ أفٚ ٌٗٛخفشط أؽبد٠ضفٗ ٚػٍَّفك ػٍ١فٗ :دمحم
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ػجذ اٌمبدس ػطب ،ه ،3ث١شٚد :داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ٘1424 ،ـ.َ2003 -
 -12أث ٛؽ١بْ ،دمحم ثٓ ٛ٠عف ثٓ ؽَّ١بْ األٔذٌغ( ٟد٘ 745ـ) ،اٌجؾش اٌّؾف١و فف ٟاٌزفغف١ش ،رؾم١فك :ػفبدي أؽّفذٚ ،ػٍف ٟدمحم،
ث١شٚد :داس اٌىزت اٌؼٍّّ١خ٘1422 ،ـ.
 -13أث ٛداٚد عٍّ١بْ ثٓ األؽؼش اٌغّغغزبٔ( ٟد٘275ـ) ،عٕٓ اث ٟداٚد ،ث١شٚد :داس اٌغ٘1408 ،ً١ـ.َ1988-
 -14أث ٛػٍ ٟاٌفبسع ،ٟاٌؾغفٓ ثفٓ أؽّفذ ثفٓ ػجفذ اٌغففبس (د٘377.فـ) ،اٌؾغفخ ٌٍمفشاء اٌغَّفجؼخ ،رؾم١فك :ثفذس اٌفذ ٓ٠لٙفٛع،ٟ
ٚثؾ١ش ع٠ٛغبث ،ٟه ، 2دِؾك ٚث١شٚد :داس اٌّأٌٍِ ْٛزشاس٘1413 ،ـ.َ1993 -
 -15أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ اٌغٕ( ٟد٘ 1117ـ) ،اٌجٕبء اٌذِ١به ،ٟئرؾبف فنالء اٌجؾش فف ٟاٌمفشاءاد األسثؼفخ ػؾفش ،رؾم١فك:
أٔظ ِٙشح ،ه ،3ث١شٚد :داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ٘1427 ،ـ.
 -16اٌففذأ ،ٟأثفف ٛػّففش ٚػضّففبْ ثففٓ عففؼ١ذ األٔذٌغفف( ٟد٘ 444.ففـ) ،اٌز١غفف١ش ففف ٟاٌمففشاءاد اٌغففجغ ،رؾم١ففك :خٍففف ؽّففٛد عففبٌُ
اٌؾغذٌ ،ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ :داس األٔذٌظ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ف ٟؽبئً٘1436 ،ـ.َ2015 -
 -17اٌذأ ،ٟأث ٛػّش ٚػضّبْ ثٓ عؼ١ذ اٌذأ( ٟد٘ 444.فـ) ،عفبِغ اٌج١فبْ فف ٟاٌمفشاءاد اٌغفجغ ،اإلِفبساد اٌؼشث١فخ اٌّزؾفذح:
عبِؼخ اٌؾبسلخ٘1428 ،ـ.َ2007 -
 -18اٌضسوؾ ،ٟثذس اٌذ ٓ٠دمحم ثٓ ػجذ هللا ثٓ ثٙبدس (د٘ 794.ـ) ،اٌجش٘بْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ ،رؾم١ك :دمحم اث ٛاٌفنً اثفشا٘،ُ١
ث١شٚد :داس اٌّؼشفخ٘1391 ،ـ.
 -19اٌغّ ٓ١اٌؾٍج ،ٟأث ٛاٌؼجبط ؽٙبة اٌذ ٓ٠أؽّذ ثٓ ٛ٠عف(د٘ 756.ـ) ،اٌذس اٌّق ْٛف ٟػٍ َٛاٌىزبة اٌّىٕ ،ْٛرؾم١ك:
أؽّذ دمحم اٌخشاه( .د.ه) ،دِؾك :داس اٌمٍُ( ،د.د).
 -20اٌطجش ،ٞأث ٛعؼفش دمحم ثٓ اٌطجش( ٞد٘310ـ) ،عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ  ٞاٌمشآْ ،مجوِ :ؾّٛد ؽبوش ،ث١فشٚد :داس
ئؽ١بء اٌزشاس٘1421 ،ـ .َ2001-
 -21ػجذ اٌفزبػ اٌمبم ،ٟػجذ اٌفزبػ ثٓ ػجذ اٌغٕ ٟثٓ دمحم (د٘ 1403 .ـ) ،اٌجذٚس اٌضا٘شح ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش اٌّزٛارشح ِفٓ
هش٠م ٟاٌؾبهج١خ ٚاٌذُّسح  -اٌمشاءادُ اٌؾبرح ُ ٚرٛعٙٙ١ب ِٓ ٌغخ اٌؼشة ،ث١شٚد :داس اٌىزبة اٌؼشث( ،ٟد.د).
 -22اٌمشهج ،ٟأث ٛػجذ هللا دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ أث ٟثىش (د٘ 671.ـ) ،اٌغبِغ ألؽىفبَ اٌمفشآْ (رفغف١ش اٌمشهجف ،)ٟرؾم١فك :أؽّفذ
اٌجشدٚ ،ٟٔٚئثشا٘ ُ١أهف١ؼ ،ه ،2اٌمب٘شح :داس اٌىزت اٌّقش٠خ٘1384 ،ـ.َ1964 -
 -23إٌَّغبئ ،ٟأؽّذ ثٓ ؽؼ١ت (د٘303ـ) ،عٕٓ إٌغبئ ٟثؾشػ اٌؾبفع اٌغٛ١هٚ ٟؽبؽ١خ اٌغّٕذ ،ٞػٕب٠خ :اٌؾ١خ اث ٛغذح،
ه ،3ث١شٚد :داس اٌجؾبئش٘1414 ،ـ.َ1994 -
إٌمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش –ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ( -)59-1رؾم١ك:
سل١خ ػجذ هللا سؽّبٔ ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ،عبِؼخ اٌؾبسلخ.
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش –.ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )60ئٌٝ
( -)176رؾم١ك١ِ :بدح سؽذ ػىب ،ٞٚسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ،
عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ ٘1429ـ.َ2008 -
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش –.ُ٠عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ ( )243ئٌ ٝآخش
اٌغٛسح  -رؾم١كِ :ؾّٛد دمحم اٌؾّبد ،ٞسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ،
عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2011
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش –.ُ٠عٛسح األٔؼبَ  -رؾم١ك :عٍّ١بْ ثٓ
ػجذهللا اٌغبثش ،ٞسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ،عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ
.َ2016-2015
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ –.ُ٠أٚي عٛسح األػشاف ؽز ٝا٠٢خ
( -)158رؾم١ك :دمحم أث ٛثىش اٌزبئت ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ،
عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2016-2015
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ)  ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ –.ُ٠ا٠٢خ ( ِٓ )158عٛسح األػشاف
ئٌٙٔ ٝب٠خ اٌغٛسح ٚعٛسر ٟاثشا٘ٚ ُ١اٌؾغش -رؾم١ك١ٌٚ :ذ اثشا٘ ُ١دمحم اٌؾبٚػ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح:
وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ،عبِؼخ اٌؾبسلخ .َ2016-2015 ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش.ُ٠
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) – عٛسح األٔفبي  33ٚآ٠خ ِٓ ثذا٠خ عٛسح اٌزٛثخ -رؾم١ك :ع١ذ أوجش ع١ذ دمحم ػشة،
سعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ،عبِؼخ اٌؾبسلخ.َ2014-2013 ،
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ –.ُ٠ا٠٢خ  ِٓ 34عٛسح اٌزٛثخ ئٌٝ
خبرّزٙب  -رؾم١ك :ػجذ هللا ع٘ٛش اٌؼشٚع ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد
اإلعالِ١خ ،عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2017
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ –.ُ٠أٚي عٛسح األٔج١بء ئٌ ٝآخش عٛسح
اٌؾظ  -رؾم١ك :ػ١غٌ ٝؼّبسح دمحم ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ،عبِؼخ
اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2018-2017
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اٌ َّٕمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ –.ُ٠أٚي عٛسح اٌّإِٕ ْٛئٌٙٔ ٝب٠خ
عٛسح إٌٛس -رؾم١ك :ئثشا٘ ُ١فإاد ئثشا٘ ُ١اٌؼٛم ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد
اإلعالِ١خ ،عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2018-2017
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽففبء اٌقفذٚس ِفٓ رفغف١ش اٌمفشآْ اٌىفش –.ُ٠عفٛسح اٌمقفـ ٚاٌؼٕىجفٛد ٚاٌفش-َٚ
رؾم١ك :ػبئؾخ ٛ٠عف ٛ٠عف ثٓ ٠ؼمٛة ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١فخ اٌؾفش٠ؼخ ٚاٌذساعفبد اإلعفالِ١خ،
عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2009 -1430
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ –.ُ٠أٚي عٛسح عجأ ئٌٙٔ ٝب٠خ عٛسح ٠ظ-
رؾم١ك :هب٘ش ثٓ عؼ١ذ األعٛ١ه ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ،عبِؼخ
اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2017-2016
إٌَّمففبػ ،أثفف ٛثىففش دمحم ثففٓ اٌؾغففٓ (٘351ففـ) ،ؽفففبء اٌقففذٚس ِففٓ رفغفف١ش اٌمففشآْ اٌىففشِ –.ُ٠ففٓ عففٛسح غففبفش ئٌفف ٝآخففش عففٛسح
اٌضخشف -رؾم١ك :دمحم ٠بعش ِأِ ْٛػّبس ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ،
عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2016
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِفٓ رفغف١ش اٌمفشآْ اٌىفشِ –.ُ٠فٓ عفٛسح اٌقفبفبد ئٌفٙٔ ٝب٠فخ عفٛسح
اٌضِش -رؾم١ك :خٍفبْ ثٓ عؼ١ذ اٌغبػذ ،ٞسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعفبد اإلعفالِ١خ،
عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ ( .َ2019ل١ذ اإلٔغبص).
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽففبء اٌقفذٚس ِفٓ رفغف١ش اٌمفشآْ اٌىفش –.ُ٠اٌففزؼ ،اٌؾغفشاد ،ق -رؾم١فك :عفٍ١ٙخ
ساؽذ فبٌؼ اٌؾبِغ ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾفذح :وٍ١فخ اٌؾفش٠ؼخ ٚاٌذساعفبد اإلعفالِ١خ ،عبِؼفخ اٌؾفبسلخ،
عٕخ .َ2011
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمفشآْ اٌىفش –.ُ٠اٌفشؽّٓ اٌٛالؼفخ اٌؾذ٠فذ -رؾم١فكٚ :ففبء
أؽّذ دمحم اٌؼذٚاْ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١فخ اٌؾفش٠ؼخ ٚاٌذساعفبد اإلعفالِ١خ ،عبِؼفخ اٌؾفبسلخ ،عفٕخ
.َ2011
إٌَّمبػ ،أثف ٛثىفش دمحم ثفٓ اٌؾغفٓ (٘351فـ) ،ؽففبء اٌقفذٚس ِفٓ رفغف١ش اٌمفشآْ اٌىفش –.ُ٠عفٛس اٌّغبدٌفخ ،اٌؾؾفش ،اٌّّزؾٕفخ،
اٌقف  -رؾم١فك :عفّ١خ عفٍ ُ١اٌىفشد ،ٞسعفبٌخ ِبعغفز١ش ،اإلِفبساد اٌؼشث١فخ اٌّزؾفذح :وٍ١فخ اٌؾفش٠ؼخ ٚاٌذساعفبد اإلعفالِ١خ،
عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2010
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ –.ُ٠عٛسح اٌّذصش ئٌ ٝعٛسح اٌّشعالد -
رؾم١ك :ئثفشا٘١ٌٚ ُ١فذ ئثفشا٘ ُ١ؽّف١ل ،سعفبٌخ ِبعغفز١ش ،اإلِفبساد اٌؼشث١فخ اٌّزؾفذح :وٍ١فخ اٌؾفش٠ؼخ ٚاٌذساعفبد اإلعفالِ١خ،
عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2011
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ (٘351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ِٓ –.ُ٠عٛسح اٌفغش ئٌ ٝآخش عٛسح إٌفبط-
رؾم١ففك :فففٛاص فففشػ اٌّط١ففش ،ٞسعففبٌخ ِبعغففز١ش ،اإلِففبساد اٌؼشث١ففخ اٌّزؾففذح :وٍ١ففخ اٌؾففش٠ؼخ ٚاٌذساعففبد اإلعففالِ١خ ،عبِؼففخ
اٌؾبسلخ ،عٕخ .َ2012
اإلِبَ اٌجخبس ،ٞدمحم ثٓ اعفّبػ ً١اٌجخفبس( ٞد٘256فـ) ،ففؾ١ؼ اٌجخفبس ٞثؾفشػ ففزؼ اٌجبسٌٍ(ٞؼغفمالٔ .)ٟه ،1اإلِفبساد
اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :داس اث ٟؽ١بْ٘1416 ،ـ.
اإلِبَ ِغٍُِ ،غٍُ ثٓ اٌؾغبط اٌمؾ١ش ٞإٌ١غبثٛس( ٞد٘261ـ) ،فؾ١ؼ ِغٍُ (اٌّغٕذ اٌقفؾ١ؼ اٌّخزقفش ثٕمفً اٌؼفذي ػفٓ
اٌؼذي ئٌ ٝسعٛي هللا ﷺ) .رؾم١ك :دمحم فإاد ػجذ اٌجبل( .ٟد.ه)  ،ث١شٚد :داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشث( ،ٟد.د).
أث ٛهب٘ش ،ئعّبػ ً١ثٓ خٍف ثٓ عفؼ١ذ اٌّمفشب األٔقفبس ٞاٌغشلغفط( ٟد٘455فـ) ،اٌؼٕفٛاْ فف ٟاٌمفشاءاد اٌغَّفجغ .رؾم١فك:
ص٘١ش صا٘ذٚ ،خٍ ً١اٌؼط١خ .ه ،1ث١شٚد :ػبٌُ اٌىزت٘1405 ،ـ
اٌضِخؾش ،ٞأث ٛاٌمبعُ ِؾّٛد ثٓ ػّش ٚثٓ أؽّذ ،اٌضِخؾش ٞعبس هللا (د ٘538ـ) ،اٌىؾبف ػٓ ؽمبئك غٛاِل اٌزٕض.ً٠
ه ،3ث١شٚد :داس اٌىزبة اٌؼشث٘1407 ،ٟـ.
( ٞد٘381ففـ) ،اٌّجغففٛه ففف ٟاٌمففشاءاد اٌؼؾففش .رؾم١ففك :عففج١غ ؽّففضح
اثففٓ ِٙففشاْ ،أؽّففذ ثففٓ اٌؾغفف ٓ١ثففٓ ِِ ْٙففشاْ إٌ١غففبثٛس ّ
ؽبو( .ّٟ١د.ه) ،دِؾكِ :غّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.َ1981 ،
أث ٛػج١ذحِ ،ؼّش ثٓ اٌّضٕ ٝاٌز ّٝ١اٌجقفش( ٞد ٘209فـ)ِ ،غفبص اٌمفشآْ .رؾم١فك :دمحم ففٛاد عفض(( .ٓ١د.ه) ،اٌمفب٘شحِ :ىزجفخ
اٌخبٔغ٘1381 ،ٝـ.
إٌَّبعُ ،ػٍ ٟاثشا٘ ،ُ١أث ٛثىش إٌمفبػ ِٕٙٚغفٗ فف ٟرفغف١ش اٌمفشآْ اٌىفش ،ُ٠سعفبٌخ دوزفٛساٖ ،اٌٍّّىفخ اٌؼشث١فخ اٌغفؼٛد٠خ ،وٍ١فخ
اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ،عبِؼخ أَ اٌمش ،ٜعٕخ ٘1405ـ.َ1985 -
إٌَّمبػ ،أث ٛثىش دمحم ثٓ اٌؾغٓ(٘ 351ـ) ،ؽفبء اٌقذٚس ِٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ،ُ٠اٌّمذِخ ٚعٛسح اٌفبرؾخ ،رؾم١ك :عٍّ١خ
ع١ف اٌّش ،ٞسعبٌخ ِبعغز١ش ،اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح :وٍ١خ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعالِ١خ ،عبِؼخ اٌؾبسلخ ،عٕخ
.َ2009
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