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      واسخ انقزآن َمىسُخً

ٍََمذنعهٓ ته   (ٌـ487 - 417)  اوٓشٍاب ان
 

                                     خانذ حسٕه إسماعٕم

 

 انمقذمح

اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ، ٚطٍٝ هللا ٍٍُٚ ٚثبهن ػٍٝ إٌجٟ اٌّظطفٝ ا١ِ٤ٓ، ١ٍلٔب ِؾّل  ٚػٍٝ آٌٗ 

 ٚطؾجٗ ِٚٓ ٍبه ػٍٝ ٔٙغٗ اٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ، ٍٍُٚ ر١ٍَّب وض١وا، أِب ثؼل:

 ٛػبد، ِٚٓ أُ٘ اٌّٛػاٌؼي٠ي ِب ٠زؼٍك ثىزبة هللا٠ٚظوف ا١ٌٗ اٌُّٙ، فبْ ِٓ أػظُ ِب ٠شزغً ثٗ ا٦َٔبْ 

، (إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ:)ٙبِٕٚ رٍه اٌزٟ رزؼٍك ثبٌزف١َو ٚػٍَٛ اٌموآْ، ٚأػظّٙب للهاٚاٌّجبؽش 

ِؼوفزٗ رزٛلف ػ١ٍٗ بْ ف ٚال غٕٝ ٌٍّشزغً ثؼٍَٛ اٌشو٠ؼخ ػٕٗ، ،اٌموآِْٓ أُ٘ اٌّجبؽش اٌّزؼٍمخ ثؼٍَٛ زّٙب فّؼوف

٠ٛعجٗ هللا رؼبٌٝ أٚ رَمؾ ؽىّب لل فوػٗ هللا رؼبٌٝ ا٤ؽىبَ اٌشوػ١خ، ٚػلَ ِؼوفزٗ لل رٛعت أِوا ٌُ
 (1)
. 

: ِٚٓ عّبع -هؽّٗ هللا -، لبي اٌشبفؼٟ ٚإٌَّٛؿ ال رقفٝ أ١ّ٘زٗ ػٍٝ وً ؽبٌت ػٍُ ـٚثنٌه فبْ ِؼوفخ إٌبٍ

َِٕٛفٗٚػٍُ وزبة هللا اٌّؼوفخ ثٕبٍـ وزبة هللا 
 (2)
. 

فٗٚلل طٕف وض١و ِٓ اٌؼٍّبء فٟ ٔبٍـ اٌموآْ َِٕٚٛ
(3)
ِٚٓ  ،أٟلِٚٓ ٘ئالء: ػٍٟ ثٓ شٙبة اٌّٙ ،

ِغّٛػخ ِٓ ا٠٢بد إٌبٍقخ  -هؽّٗ هللا -)ٔبٍـ اٌموآْ َِٕٚٛفٗ(، ٚاٌزٟ موو ف١ٙب :ٌٗاٌوٍبئً اٌزٟ ٚلفذ ػ١ٍٙب 

 فٟ اٌزؾم١ك اْ شبء هللا رؼبٌٝ. ث١بْ مٌه ٚإٌَّٛفخ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ، وّب ١ٍؤرٟ

 مشكهح انثحث:

 اٌَئا١ٌٓ ا٢ر١١ٓ:ػٓ ٌزغ١ت ٘نٖ اٌلهاٍخ عبءد 

غيره من العلماء في أو خالف   وافقعند الهمداني؟ وهل  اآليات المنسوخةفيها  تما هي السور التي ورد  -
 هذه السور؟.

 .؟التي ذكرها في اآليات الناسخة والمنسوخة من العلماءغيره أو خالف الهمداني  وافقهل  -
 انثحث: أٌمٕح

 ، ِّٚب ٠زؼٍك ثىزبة هللا إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ.اٌلاهٍِْٛٓ أفؼً ِب ٠شزغً ثٗ كهاٍخ وزبة هللا ِٚب ٠زؼٍك ثٗ   -

٠زُ رؾم١ك ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٤ٚي ِوح ف١ّب أػٍُ ػٍٝ صالس  -هؽّٗ هللا -أٟلهٍبٌخ ِٓ اٌوٍبئً اٌزٟ رووٙب اٌّٙ -

 هح.ػشو٠ٓ ٍٛٚاؽلٜ  (11ٚصالصْٛ آ٠خ ِٓ ) ٍجغ( 74): ، ٟٚ٘ٚا٠٢بد اٌَٛهَٔـ، ٟٚ٘ ِورجخ ػٍٝ ؽَت 

 فٙٛ ِٓ أػظُ اٌّجبؽش فٟ ػٍَٛ اٌموآْ.، اػزٕبء اٌؼٍّبء ثبٌٕبٍـ ٚإٌَّٛؿ فٟ وزبة هللا -

 ػ١ٍٗ فُٙ إٌظٛص اٌموآ١ٔخ فّٙب طؾ١ؾب.زٛلف رِؼوفخ إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ فٟ وزبة هللا  -

 هداف البحث:أ
 .في كتاب هللا المتعلقة بالناسخ والمنسوخوالرسائل إبراز المخطوطات  -
 .ف وإخراجها إلى النورالمؤل   بمصنفاتة العناي -
 هم.تخالفمهم أو توافقغيره من العلماء الذين سبقوه ومالمقارنة بين ما ذكره الهمداني و -
 في اآليات الناسخة والمنسوخة.الوارد إبراز الخالف  -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/28ينظر: جامع بيان العمم وفضمو (1)
 .41-41، صالرسالة( ينظر: 2)
 وما بعدىا. 1/341ينظر: النسخ في القرآن الكريم (3)
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  أَال: انقسم انذراسٓ

 انتعزٔف تانمؤنف َتزسانتً

 انتعزٔف تانمؤنف -1

شٙبةٓ ػٍٟ ث اسمً َوسثً:
 (1) 

أٟلّ  ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ اٌؾ١َٕٟ اٌٙ  
 (2)

ِٓ ًَٔ اٍّبػ١ً ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ، 

ٙبةف ثبثٓ اٌش  ٚاٌّؼو، اٌَالَ ػ١ٍُٙػٍٟ ثٓ اٌؾ١َٓ 
 (3)
. 

 (4) ثٍلح ِٓ ثالك ا٠واْ اْل  ّ  ٘   فٌٟٚل  مُنذي َحٕاتً:
٘ـ( أهثغ ػشوح ٍٚجؼّبئخ714) ٍٕخ

 (5)
ٝ ثٙب ٚروث   ٚٔشؤ ،

ّ  ٚرٍمٝ اٌؼٍَٛ ف ٝ وض١و ِٓ ٚلل هؽً اٌٗ ػالء اٌل٠ٓ إٌَّبٟٔ، ٟ ثلا٠خ كهاٍزٗ ف١ٙب، فؤٚي ِب رزٍّن وبْ ػٍٝ ٠ل ػ

اٌجٍلاْ وجغلاك
(6)
َٚاٌشب ،

(7)
ُ٘ هؽالرٗ وبٔذ اٌٝ وش١ّوأ اال أْ ،

(8)
ؽ١ش ٚعل اٌج١ئخ إٌّبٍجخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌلهاٍخ  

، ٚآفو هؽٍخ ا١ٌٙب ٘ـ773ػبَفٟ ، صُ ػبك صب١ٔخ ٘ـ741ػبَ ٚوبٔذ اٌّوح ا٤ٌٚٝ اٌزٟ ٠وؽً ا١ٌٙبٚاٌلػٛح ٚاٌزج١ٍغ، 

٘ـ781ػبَوبٔذ 
 (9)
.
 

فَبه فٟ ا٤ِظبه ٚأكهن  ، لبي ػجل اٌؾٟ اٌطبٌجٟ: صُ أٗ فوط ١ٌٍَبؽخػٓ وض١و ِٓ اٌؼٍّبءأفن شُٕخً: 

 ٚاٍزفبك ُِٕٙ، ؽزٝ ثٍغ ػلكُ٘ أهثؼّبئخ ٚأٌف ِٓ هعبي  اٌّشب٠ـ اٌىجبه

ُاٌؼٍ
 (10)
ِٚٓ ِشب٠قٗ ،

 (11)
 :  

 ٔغُ اٌل٠ٓ أثٟ ا١ٌّبِٓ ِؾّل ثٓ أؽّل اٌّٛفك ا٤موبٟٔ. -

 لبٌٟ.ٚشوف اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ػجل هللا اٌّي -

 رمٟ اٌل٠ٓ ػٍٟ اٌلٍٟٚ. -

 ألف ػٍٝ اٌىزت اٌزٟ أشبهد ا١ٌُٙ.فٍُ  تالمٕذي:أما 

ِٓ ٘نٖ اٌّئٌفبد، وض١وح ِئٌفبدأٟ لٌٍّٙ مؤنفاتً:
 (12)
: 

مف١وح اٌٍّٛن -
(13)

 . 

اٌؾَٕٝ شوػ أٍّبء هللا -
(14)
. 

اٌؼٍَٛ ٚكٚؽخ اٌّفَٙٛ خهٚػ -
(15)
. 

ِشبهة ا٤مٚاق -
(16)
. 

 

                                                           

 .2/427، ومعجم المؤلفين 2/178 اإلعالم بمن في اليند من األعالمشياب " ينظر: ورد في بعض المصادر: " ال (1)
 .4/294، واإلعالم2/178 اإلعالم بمن في اليند من األعالمورد في بعض المصادر بالذال المعجمة. ينظر:  (2)
 .2/427المصدران السابقان، ومعجم المؤلفين( ينظر: 3)
 .5/1901ةالموسوعة العربية الميسر  ينظر: (4)
 .2/725ىدية العارفين( ينظر: 5)
 .1/456معجم البمدان :ينظر مدينة بالعراق. (6)
 .3/311المصدر السابق :ينظر .بيا  كثير من البمدان كفمسطين واألردن وغيرىا أرض (7)
 .4/352. ينظر: المصدر السابقمدينة في بالد اليند، ثم السكون وكسر الميمالكاف كسر ب (8)
 .143السيد عمي اليمداني وخدماتو العممية والفكرية، ص( ينظر: 9)
 .4/294، واألعالم2/178م بمن في اليند من األعالماإلعال( ينظر: 10)
 .2/178: اإلعالم بمن في اليند من األعالم( ينظر11)
 .1/725، وىدية العارفين179-2/178في اليند من األعالم اإلعالم بمن( ينظر: 12)
 المصدران السابقان. ظر:ين وىي بالفارسية.( 13)
 .1/725ىدية العارفين( ينظر: 14)
 .2/427معجم المؤلفين( ينظر: 15)
 .1/725، ىدية العارفين2/1338كشف الظنونينظر: بالفارسية. وىي القصدية الخمرية،  شرح( 16)
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وبٔذ ٚفبرٗ ثز١واٖ َفاتً:
(1)
ِٓ أهع ٠بغَزبْ 

(2)
اٌٝ  فوط ِٓ وش١ّو ٚٚطً ا١ٌٙب، فٕمٍٛا عَلٖ ، ٚمٌه ػٕلِب

اٌٝ فزالْ
(3) 

ِٓ أػّبي ثلفشبْ
(4)
٘ـ786ٍٕخٚوبْ مٌه  ،ٚكفٕٖٛ ثٙب 

(5)
. 

 انتعزٔف تانزسانح -1

ِّب ال شه ف١ٗ ػٕل وً ِؾمك ٠و٠ل اظٙبه ِب ؽممٗ، أْ ٠زؾمك نزسانح َصحح وسثتٍا إنّ انمؤنف: تحقٕق اسم ا

  أٟلاٌّٙٚ٘نٖ اٌوٍبٌخ ِٓ هٍبئً ، زٗ ا١ٌٗ، ٠ٚزؾمك ِٓ َٔجاٌّئٌَّف ػٕٛآِْ 

ٍاب ته شفٕقُل انعثذ انفقٕز انجاوٓ عهٓ )  لبي: ؽ١ش، اٌوٍبٌخفٟ ِملِخ  اٌّئٌف اٍُ ووٚلل م   -هؽّٗ هللا  -

(اوٓذانٍم
 (6)
 .٠ئول َٔجزٙب ا١ٌٗٚ٘نا  ،

)فٍذا ما جمعتً مه واسخ  :اٌّئٌف ؽ١ش لبيِملِخ اٌوٍبٌخ أ٠ؼب  فمل عبء فٟ :عىُان انزسانحأما 

انقزآن َمىسُخً(
 (7)
.  

  :فمل ٚلغ افزالف فٟ ٘نا اٌؼٕٛاْ، ٝ وزت اٌفٙبهً اٌؼبِخ ٚاٌّقطٛؽبدأِب ثبٌٕظو اٌ

ٔبٍـ اٌموآْ ) :  "اٌّقطٛؽبد ٚاٌّطجٛػبد" ثؼٕٛاْ الِٟ فٟ ِىزجبد اٌؼبٌٌُزواس ا٦ٍفٟ ِؼغُ ربه٠ـ اف

(َِٕٚٛفٗ
 (8)
.   

ثؼٕٛاْ: )ٔبٍـ اٌموآْ َِٕٚٛفٗ( ٚفٟ ِؼغُ اٌّئٌف١ٓ
 (9)
. 

ثولّٟ  ١ظً ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ا٦ٍال١ِخ،فٙوً ِقطٛؽبد فيأخ اٌزواس ثّووي اٌٍّه ف ٚػّٓ

(موآْ َِٕٚٛفٗٔبٍـ اٌ، ثؼٕٛاْ: )(41433/92475)رًٍََ:
(10)
. 

، (B342):هلُ اٌؾفع ،(2015):رًٍََ ثولُػّٓ ِغّٛع  ،اٌؼوث١خ ثغبِؼخ ثؤَزْٛ ّقطٛؽبداٌفٙوً ٚفٟ 

(إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ) ثؼٕٛاْ:
(11)
. 

)ٔبٍـ اٌموآْ َِٕٚٛفٗ( :، ثؼٕٛاْ(4425):ؽبد كاه اٌىزت اٌظب٘و٠خ، رؾذ هلُٚػّٓ فٙبهً ِقطٛ
 (12)
. 

 ٔبٍـ اٌموآْ ) :وثٟ ٚا٦ٍالِٟ اٌّقطٛؽ، ثؼٕٛاْٚفٟ اٌفٙوً اٌشبًِ ٌٍزواس اٌؼ

( َِٕٚٛفٗ
 (13)
. 

 أٟ.لػٍٟ ثٓ شٙبة اٌّٙ :نٖ اٌوٍبٌخ ٚ٘ٛٚلل أشبهد ع١ّغ ٘نٖ اٌّظبكه اٌٝ ِئٌف ٘

ثبٍزضٕبء ، (ٔبٍـ اٌموآْ َِٕٚٛفٗػٕٛاْ ٘نٖ اٌوٍبٌخ: )عؼٍذ  ْ ع١ّغ اٌفٙبهً: اٚثؼل ٘نا اٌؼوع ٠ّىٕٕب اٌمٛي

١ىْٛ ِب أػف اٌٝ مٌه أْ ٘نا اٌؼٕٛاْ ٘ٛ اٌنٞ عبء فٟ إٌَـ اٌّؼزّلح فٟ اٌزؾم١ك، ف فٙوً عبِؼخ ثؤَزْٛ،

 . ٚهللا أػٍُ.أٟلٌٍَّٙٔجخ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٘نا اٌؼٕٛاْ ٚطؾخ ػٍٝ طؾخ  ك١ٌالٍجك 

، ِغ َِٕٛفخ ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ آ٠بد -هؽّٗ هللا -أٟلاٌّٙف١ٙب اٌوٍبٌخ اٌزٟ ث١ٓ أ٠ل٠ٕب موو محتُِ انمخطُطح: 

وبٔذ ِٛىػخ ػٍٝ ٓ آ٠خ، ١ٚصالص ٍجغ (74)اٌٝ اٌزٟ موو٘ب إٌَّٛفخ ث١بْ إٌبٍـ ٌٙب، ٚلل ٚطً ػلك ا٠٢بد 

اٌؾغو،  اٌّبئلح، ا٤ٔؼبَ، ا٤ٔفبي، اٌزٛثخ، ٠ٌٛٔ، )اٌجموح، آي ػّواْ، إٌَبء ٟٚ٘: ،ٓ ٍٛهح٠( اؽلٜ ٚػشو11)

                                                           

ء آيدين. ولعل ما يشير إلى ىذا أن " تيرا " ( وىي مدينة في تركية اآلسيوية في والية ولوا -ورد في المعجم الجغرافي: ) تيره ( 1)
 .223، والمعجم الجغرافي، ص306بدخشان كذلك متاخمة لبالد الترك. ينظر: آثار البالد وأخبار العباد، ص

 لم أىتد إلييا.( 2)
 .2/346معجم البدان ينظر:. بالد مجتمعة وراء النير قرب سمرقند، فتح أولو وتسكين ثانيو (3)
 توورد ،306ص آثار البالد وأخبار العباد، ينظر:متاخمة لبالد الترك،  مدينة بأعمى طخارستانالخاء ساكنة، بفتح الباء والدال و  (4)

 .1/360بالذال المعجمة في معجم البمدان. ينظر:
 .2/179اإلعالم بمن في اليند من األعالم( ينظر: 5)
 ." انيالغني عمي بن شياب اليمدإلى اهلل فيقول العبد الفقير " )ج(: النسخة )أ( و)ب(، وفي( ينظر: 6)
 )أ( و)ب( و)ج(. الموحة األولى من النسخ( ينظر: 7)
 .2/2032ينظر:  (8)
 .2/427( ينظر:9)
 ( ينظر: فيرس مخطوطات خزانة التراث بمركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسالمية. المكتبة الشاممة.10)
 .2/193( ينظر: 11)
 .330-2/329( ينظر: 12)
 .1/424 :( ينظر13)
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ا٤ؽمبف، ق، اٌّغبكٌخ، اٌّّزؾٕخ، اٌّيًِ،  اٌغبص١خ،  ،ا٤ؽياة اٌّئِْٕٛ، إٌٛه، اٌفولبْ، ثٕٟ اٍوائ١ً،

 اٌىبفوْٚ(.

ٚطوػ  فٟ أٞ ِٛػغ، ٠ظوػ ثبٌىزبةٌُ اٌّئٌف ٚ، اٌىشبف وزبة :ٓ اٌّظبكه اٌزٟ اػزّل ػ١ٍٙبِ :مصادري

ِٓ ا٤لٛاي اٌزٟ  اوض١و أْاػزّبكٖ ػٍٝ ٘نا اٌّظله ٠ضجذ ب ّ، ِٚفٟ ِٛػغ ٚاؽل )اٌيِقشوٞ( :ثبٍُ ِئٌفٗ

 فٟ اٌىشبف. فمخ ٌّبِٛاموو٘ب اٌّٙلأٟ 
 َٔـ ٚٚطفٙب وّب ٠ٍٟ:  صالساػزّلد فٟ رؾم١ك ٘نٖ اٌوٍبٌخ ػٍٝ َصف وسخ انمخطُطح انمعتمذج فٓ انتحقٕق: 

)صالس  77-76 ٌٛؽز١ٓ، رمغ فٟ ػبَ( 4425) :رمغ ػّٓ ِغّٛع، ٚهلّٗ، وسخح مكتثح دار انكتة انظاٌزٔح -1

 ( وٍّبد رمو٠جب.10ػلك اٌىٍّبد فٟ وً ٍطو ػشو )( ٍطوا، ِٚزٍٛؾ 27طفؾبد( فٟ وً طفؾخ ٍجغ ٚػشوْٚ )

َ  ، ثؼغ اٌىٍّبد، ٚثؼغ ا٤فطبء ، لواءرٙب ػ١َوح، ثٙب ٍمؾٚاػؼ ِٚموٚءفطٙب  ربط اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ى٘وح  :قٙبٔ

 )أ(.ٙب ثبٌوِيٚلل هِيد ا١ٌ ،عؼٍزٙب أطالِمبهٔخ ثؤفز١ٙب ٌٚمِل َ ربه٠ـ َٔقٙب ٘ـ( 709ٍٕخ) اٌؾ١َٕٟ اٌؾٍجٟ،

صالس رمغ فٟ  (2015) :رًٍََ (B342) :هلُ اٌؾفع ،غّٛػخ عبه٠ذِ ٟٚ٘ ػّٓ ،عح تزوستُنجاموسخح  -1

ِٚزٍٛؾ ػلك اٌىٍّبد فٟ وً  ،( ٍطوا16) ػشو ٍزخطفؾبد(، فٟ وً طفؾخ  فٌّ) 209-208-207ٌٛؽبد

 رمو٠جب. ( وٍّخ11)اؽلٜ ػشوح ٍطو 

ٚثٙب ث١بع رووٗ إٌبٍـ فٟ أؽل  مبد،ٚثؼغ ا٤فطبء، ١ٌٌٚ ػ١ٍٙب رؼ١ٍ ثؼغ اٌىٍّبد، ثٙب ٍمؾفطٙب ٚاػؼ، 

 ٚلل هِيد  ،٘ـ(1028) ٍٕخ ،آثبكٞ رْٛاثٓ ِؾّل شو٠ف اٌقبَقٙب: ٔ ٔظٛطٙب،

 (.ة)ا١ٌٙب ثبٌوِي

 237-236ز١ٓ ٌٛؽ( رمغ فٟ 33759) :ٟٚ٘ ػّٓ ِغّٛع، ٚهلّٗ، رضُْ آستان قذساسىاد  مزكزوسخح  -7

( 9أهثغ ػشوح ) ٍطو اٌىٍّبد فٟ وً ٍٛؾ ػلك( ٍطوا، ِٚز23)صالس طفؾبد( فٟ وً طفؾخ صالس ٚػشوْٚ )

  وٍّخ رمو٠جب.

 ٌُ ٠وك ثٙب١ٌٌ ػ١ٍٙب رؼ١ٍمبد، ، فطٙب كل١ك ٚٚاػؼ، ٚثٙب ٍمؾ ٌجؼغ اٌىٍّبد، ٚأفطبء فٟ وزبثخ ا٠٢بد اٌموآ١ٔخ

 )ط(.ٔبٍـ، ٚلل هِيد ا١ٌٙب ثبٌوِياٍُ ربه٠ـ إٌَـ، ٚ ال 

ٚرؼو٠فب ثبٌوٍبٌخ، ٚٚطف إٌَـ  موود ف١ٗ رؼو٠فب ثبٌّئٌف، ٟ ِٛعيللِذ ٌٍزؾم١ك ثمَُ كهاٍعمهٓ فٓ انتحقٕق: 

 اٌّؼزّلح فٟ اٌزؾم١ك، ٚارجؼذ فٟ رؾم١ك اٌوٍبٌخ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ:

 َٔـ ٟٚ٘ اٌزٟ رٛفود ؽزٝ وزبثخ ٘نٖ اٌّملِخ. صالساػزّلد ػٍٝ  -1

 اػزّلد ػٍٝ َٔقخ وؤطً، ٚؽبٌٚذ أْ أفوط إٌض فٟ ألوة طٛهح طؾ١ؾخ أهاك٘ب  -2

 .(1)، ٍٚود فٟ مٌه ػٍٝ ؽو٠ك اٌزو١ُِاٌّئٌف

 .بِٓ اٌىزت اٌنٞ أػزمل أٔٗ لل ٔمً ِٕٙ إٌظٛصلّذ ثزٛص١ك  -3

 ١ٓ ]  [ .زؽظود اٌَمؾ، ث١ٓ ِؼمٛف -4

ٚػجطزٙب ثبٌشىً،  }{فوعذ ا٠٢بد اٌموآ١ٔخ ثنوو اٍُ اٌَٛهح، ٚهلُ ا٠٢خ، ٚؽظورٙب ث١ٓ ٘ال١ٌٓ ِي٘و٠ٓ -5

 ٓ ٔبفغ.ِؼزّلا فٟ مٌه ػٍٝ هٚا٠خ لبٌْٛ ػ

 ، ٚؽظورٙب ث١ٓ  ل١ٍٛٓ ) (.فوعذ ا٤ؽبك٠ش إٌج٠ٛخ اٌشو٠فخ -6

 روعّذ ٥ٌػالَ اٌٛاهكح أٍّبإُ٘ فٟ إٌض اٌّؾمك.    -7

 ػجطذ ا٤ٌفبظ اٌغو٠جخ ثبٌشىً اٌزٟ هأ٠ذ ثٙب اٍزشىبال ِغ ث١بْ ِؼٕب٘ب. -8

 لّذ ثبٌزؼ١ٍك ِغ االفزظبه فٟ ثؼغ اٌّٛاػغ ِزٝ ٌيَ ا٤ِو مٌه. -9

إٌَّٛفخ اٌزٟ موو٘ب اٌّٙلأٟ ٚا٠٢بد اٌزٟ موو٘ب غ١وٖ ِٓ ا٠٢بد إٌبٍقخ ٚفٟ أوضو ِٓ ِٛػغ ث١ٓ هٔذ لب -10

 ػٍٝ صالصخ ُِٕٙ، ُٚ٘: ػٕل اٌّمبهٔخ اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ ٍجمٖٛ، ٚاػزّلد

 .(2)فٟ وزبة هللا ، ِٓ فالي وزبثٗ: إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ٘ـ117لزبكح  اٌَلٍٟٚ، د

 .(3)ِٓ فالي وزبثٗ: إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٘ـ،142اثٓ شٙبة اٌي٘وٞ، دٚ

  .(4)ٌٕبٍـ ٚإٌَّٛؿ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ٘ـ، ِٓ فالي وزبثٗ: ا456اثٓ ؽيَ ا٤ٔلٌَٟ، دٚ

 رزؼّٓ أُ٘ ٔزبئظ اٌجؾش. فبرّخ اٌوٍبٌخعؼٍذ فٟ ٔٙب٠خ  -11

 أٌؾمذ اٌوٍبٌخ ثفٙوً ٌٍّظبكه ٚاٌّواعغ، ِورجب رور١جب ٘غبئ١ب. -12

 ٚثؼل ٘نا فبٌىّبي هلل ٚؽلٖ، ٚطٍٝ هللا ػٍٝ ٔج١ٕب ِؾّل ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾجٗ.              

                                                           

فصوص في مناىج البحث . ينظر: ة كأصلطريقة تجمع بين طريقة النص المختار، وطريقة االعتماد عمى تعيين نسخ :( ىي1)
 .167-177، صر والمراجع وتحقيق النصوصوالمصاد

 .م1985ىـ،1،1406م الضامن، مؤسسة الرسالة،طوىو كتاب مطبوع بتحقيق: حات( 2)
 م.2008ىـ،1،1429مصطفى األزىري، دار ابن القيم، وابن عفان، طوىو كتاب مطبوع بتحقيق: ( 3)
 م.1986ىـ،1،1406وىو كتاب مطبوع بتحقيق: عبد الغفار البنداري، دار الكتب العممية، ط( 4)
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 ثاوٕا: انقسم انتحقٕقٓ

 (1)[صمزٟ]ٚثٗ  ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

ػٍٟ (4)  [ اٌغبٟٔ ](3) [ اٌغٕٟ اٌٝ هللا ] ف١مٛي اٌؼجل اٌفم١و :(2)[ أِب ثؼل ] اٌظالح ػٍٝ ف١و فٍمٗ،اٌؾّل هلل ؽك ؽّلٖ ٚ

  هللا ػٕٗ ثىوِٗ ٚٚفمٗ ٌشىو ٔؼّٗ:ػفب  ، أٟلاٌّٙ شٙبة (5) [ ثٓ] 

ٔٗ ف١و ِٛفك ، ا(8) [ َِٚزؼ١ٕب ثٗ ] مب ِٓ هللاَِزٛف(7) [ ٌٍطبٌج١ٓ ] (6)فٙنا ِب عّؼزٗ ِٓ ٔبٍـ اٌموآْ َِٕٚٛفٗ رنووح

 ِٛفك ِٚؼ١ٓ.

 ،(10)  ١ٌَّتا لبي ٍؼ١ل ثٓ ،(9) {    }  :لٌٛٗ رؼبٌٝ ،مه سُرج انثقزج

 ءطبٚػ،(15)ٚلبي اٌؾَٓ، (14) { } ثمٌٛٗ: ٘ٛ َِٕٛؿ :(13) ٚلزبكح ] ،(12)ٚإٌقؼٟ ،(11) ٚاٌشؼجٟ

 (18) ٚػّو ،(17) ٚػىوِخ ،(16)

                                                           

 .نستعين(: وبو )ج )أ(، وفي قط منس( 1)
 : وبعد، وبياض في )ج(.)ب( في( 2)
 )أ( و)ب(. قط منس( 3)
 قط من )ج(.س( 4)
 ج(: ابن.في ) (5)
 ذكرا.ت )ب(: في (6)
 )ب(. قط منس (7)
 )أ(. قط منس (8)
 ري.عن قتادة والزىبذكر ىذه اآلية انفرد اليمداني و  .177من اآلية (9)
 عمربن ألحكام الناس أحفظ كانو  والفقو، الحديث بين جمع، بالمدينة السبعة الفقياء أحد تابعي،المخزومي،  المسّيب بن سعيدىو:  (10)

ىـ. ينظر: تيذيب 94ت ،ا، وغيرىمسعيد بن ويحيى عبداهلل بن سالم، سمع منو: ا، وغيرىموعمر ،بكر أبي سمع من: أقضيتو،و  الخطاب
 .1/370وشذرات الذىب، 2/43التيذيب

 في )ج( التغمبي. (11)
 أبي بن سعد سمع من: لروما ممك إلى مروان بن الممك عبدالشعبي، تابعي، من الحفاظ الفقياء، كان رسوَل  شراحيل بن عامر: والشعبي

، 1/79ىـ. ينظر: تذكرة الحفاظ109، تاوغيرىم ،ىند أبي بن وداود،  الرحمن عبد بن حصين، سمع منو: اغيرىمو  ،زيد بن وسعيد ،وقاص
 .2/24شذرات الذىبو ، 2/264تيذيب التيذيبو 
 في )ج(: النجفي.  (12)

، ا، وغيرىمالقاضي وشريح ،الحارث بن ىمامسمع من:  ،مجتيدا إماما كانظو، ، من رواة الحديث وحفاتابعي النخعي، يزيد بن إبراىيمىو: 
 .1/387شذرات الذىبو ، 93-1/92ىـ. ينظر: تيذيب التيذيب95، تاوغيرىم سميمان بن وحماد ،األعمش سمع منو:

 بن اهلل عبدأنس بن مالك، و  :نمع مس ،المغة ومفردات العربيةب كان عالما ،مفّسرحافظ،  ، تابعي،وسيد  الس   عامةد   بن ادةىو: قت (13)
 .2/80، وشذرات الذىب2/47سرين لمداووديينظر: طبقات المف ىـ.118ا. توغيرىم وشعبة، عروبة، أبي ابن، سمع منو: ا، وغيرىمسرجس

 .47سورة المائدة، من اآلية( 14)
 بناهلل  وعبد ،حصين بن عمرانعثمان، سمع من: حفظ كتاب اهلل في خالفة  البصرة، أىل إمام تابعي، البصري، يسار بن الحسنىو:  (15)

 .2/49شذرات الذىبو ، 1/71ينظر: تذكرة الحفاظ. ىـ110ت ،اوغيرىم، حازم بن وجرير ،الطويل حميدسمع منو:  ،ا، وغيرىمعباس
 يوأب ،عائشةع من: ومناقبو في العمم والزىد ال تحصى سم ومحدثيم، أىميا مفتي فكان ،بمكة نشأ، تابعي، رباح أبي بن عطاءىو:  (16)

شذرات و ، 3/101تيذيب التذيبو ، 1/98اظىـ . ينظر: تذكرة الحف114، تاوغيرىم ،وأبوحنيفة ،األوزاعي: نو، سمع ما، وغيرىمىريرة
 .1/69الذىب

 أبي بن وعمي سمع من: عبد اهلل بن عباس أحد فقياء مكة، أذن لو مواله بالفتوى، تابعي، ،البربري اهلل عبد بن عكرمةىو:  (17)
شذرات و ، 3/134ىـ. ينظر: تيذيب التيذيب105، تا، وغيرىمالطويل وحميد، النخعي إبراىيم، سمع منو: ا، وغيرىمطالب
 .2/32الذىب

 في )ب(: عمرو. (18)
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 .(2)[ٟ٘ ِؾىّخ ١ٌَذ ثَّٕٛفخ :(1) ثٓ ػجل اٌؼي٠ي
[ تعانّ ] قُنً

 (3)
: {  } (4)، َِٕٛؿ ثآ٠خ ا١ٌّواس

 (5)
 :ٚل١ً ،

رَٕـ ٌُ
(6)

ً ٠غّغ ث١ٓ اٌٛط١خ ٚا١ٌّواسث، 
(7)
. 

[ تعانّ ] قُنً
 (8)
: {     } (9)، َِٕٛؿ

(10)
ثمٌٛٗ 

(11)
: 

{   } (12). 

(14) [ تعالى ] (13)قولو
: {     } (15) ،منسوخ بقولو:  

{      } (16). 

(19)وال يخرجن(18) ينفق عميين من تركتو :أي ،(17) {     } قولو:
 

 .(20) {   } ، ٚوبْ مٌه فٟ أٚي ا٦ٍالَ صُ َٔقذ اٌّلح ثمٌٛٗ:من مساكنين

 

                                                           

جتياد، بالمدينة حتى بمغ رتبة اال، تفقو بيم لو تشبييا الراشدين الخمفاء خامسقيل لو:  ،الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمرىو:  (1)
ينظر: تيذيب  ىـ.101، تا، وغيرىمنجيح، ومحمد بن الزبير تّمام بن سمع منو: ا،وغيرىم ، وعبد اهلل بن جعفر،أنس بن مالك سمع من:

 .2/5شذرات الذىبو ، 3/240التيذيب
 .1/368الكشاف فيما ذكره المؤلف في: ينظرو  سقط من )ج(، (2)
 )ج(. قط منس (3)
 .179سورة البقرة، من اآلية( 4)
ينظر:  من سورة النساء. 11اآلية {...       }:قولو تعالى الميراث آية (5)

 .44ينظر: معجم مصطمحات عموم القرآن، ص
 ينسخ. )ج(: في (6)
 .377-1/375ينظر: الكشاف( 7)
 )أ(. قط منس (8)
 ري.عن قتادة والزى انفرد اليمداني بذكر ىذه اآليةو  .215سورة البقرة، من اآلية( 9)
 نسخ. )ب(: في (10)
 بآية. )ج(: في (11)
 .1/424الكشاف فيما ذكره المؤلف في: ينظرو  ،05سورة براءة، من اآلية (12)
 )ج(: وقولو. في (13)
 )أ( و)ب(. قط منس (14)
 تادة.عن قبذكر ىذه اآلية انفرد اليمداني و  .219سورة البقرة، من اآلية( 15)
 .1/431القول بالنسخ في: الكشاف ينظرو  ،6سورة المائدة، من اآلية (16)
  .238سورة البقرة، من اآلية (17)
 في )ج(: تركة. (18)
 في)ج(: يخرجين. (19)
 .1/369فيما ذكره المؤلف في: الكشاف ينظر، و 232سورة البقرة، من اآلية (20)
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[ تعانّ ] قُنً
 (1)
:{   } (2)، بقولو:(3) قال بعضيم: نسخت {  

 } (4)
. 

[ َ]
 (5)

  مه]  
[ ، قُنًسُرج آل عمزان

 (6)
[ رؼبٌٝ ]

 (7)
: [{     

  } (8) نسخت بقولو: :قيل  {   ] (9)   }(10). 

     [} قولو: النساء، سُرج من(11) [ و ] 

}] (12)، [ قولو ].(16): واهلل ما نسخت(15)جبير، وقال سعيد بن (14) بآية الميراث (13)نسخت 

                                                           

 )أ( و)ب(. قط منس (1)
قولو  ، فقال: وناسخياحزم في الناسخ ، وخالف ابن  ريعن قتادة والزى اآليةانفرد اليمداني بذكر ىذه و  .254سورة البقرة، من اآلية( 2)

 خ في القرآن الكريم، من سورة التوبة. ينظر: الناسخ والمنسو 5اآلية{    }قولو تعالى:

 .30، صالبن حزم
 في )ج(: نسخ. (3)
 .1/487: الكشافالقول بالنسخ في ينظر، و 9سورة التحريم، من اآلية (4)
 .و)ج( (أ) قط منس (5)
 )ج(. قط منس (6)
 .و)ج( )أ( قط منس (7)
 ري.عن الزى اآليةانفرد اليمداني بذكر ىذه و  .102من اآلية (8)
 )ج(. قط منس (9)
 .5/238 الجامع ألحكام القرآنو ، 5/641جامع البيان :القول بالنسخ في ينظر، و 16ة التغابن، من اآليةسور  (10)
 (.أ) قط منس (11)
 )ب( و)ج(. قط منس ( ) :، وقولو8من اآلية (12)

 )ج(: نسخ. في (13)
 سبقت اإلشارة إلييا.( 14)
عن ابن عباس في  سعيد بن المسيب، ولعل ما أثبت ىو الصواب، وروى ابن  جبير القوَل بعدم النسخفي )أ( و)ب( و)ج(: ( 15)

، 6/435جامع البيان، و 38بعض المواضع، والمروي عن سعيد بن المسيب القول بالنسخ. ينظر: الناسخ والمنسوخ، لقتادة، ص
 .6/83ألحكام القرآن ، والجامع1/244وجمال القراء ،105، ونواسخ القرآن، ص2/29الكشافو 
 ينظر: المصادر السابقة.( 16)
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(1):{    } (2)، (4) [ تعالى ] بقولو(3) نسخت: { [  

    ] (5)} (6). 

 .(9) نسخت بالحدود :، قيل(8) {      }  :(7)قولو

ثم  ، كان ذلك في أول اإلسالم(10) {     } قولو:

 .(13) لم تنسخ :: ىي محكمة، يعني(12) وعن ابن عباس، (11)نسخت
أول  يكان الرجل ف، (15) {    } :(14) [ تعالى ] قولو

  ،وسممي سممك ،حربك حربي(17) [ و ] ،(16)دمي دمك اإلسالم يتعاقد الرجل فيقول:

                                                           

 )ج(. قط منس (1)
 .15سورة النساء، من اآلية (2)
 في )أ(: ثم نسخت. (3)
 )أ( و)ج(. قط منس( 4)
 سقط من )ج(. (5)
 .2/41: الكشاف، وينظر القول بالنسخ في2سورة النور، من اآلية (6)
 )ج(: وقولو. في (7)
ينظر: الناسخ والمنسوخ  .انفرد اليمداني بذكر ىذه اآلية عن قتادة، وعن الزىري بذكر الناسخو  .19سورة النساء، من اآلية( 8)

 .68لمزىري، ص
آية  :كان الرجل في الجاىمية إذا أصابت امرأتو فاحشة أخذ منيا ما أعطاىا من مير ونحوه وأخرجيا، ثم نسخت بالحدود، وىي( 9)

، والجامع ألحكام 2/45المحصن. ينظر: الكشاف وماورد في السنة من عقوبة الرجم لمزاني الجمد لغير المحصن في أول سورة النور،
 . 6/158القرآن

 .24سورة النساء، من اآلية (10)
 .2/57 الكشافو  ،1/184في )ب(: " نسخت بقولو " ثم بعدىا بياض، وينظر فيما ذكره المؤلف في: التسييل (11)

   } لت عائشة ومحمد بن القاسم نسخيا:ختيا آية الميراث، وقا)قال سعيد بن المسيب: نسقال القرطبي: 

            }) 30-29سورة المعارج، اآليتان .

  .6/215والجامع ألحكام القرآن، 1/281وجمال القراء ،2/57كشافينظر: ال
 ىو: عبد اهلل بن العباس الياشمي، صحابي، كان عمى درجة عظيمة من المعرفة بمعاني كتاب اهلل، ابن (12)

 بن اهلل عبد :نومع مس ا،وغيرىم ،بن الخطاب عمرو  -وسمم عميو اهلل صمى -النبيسمع من:  -وسمم عميو اهلل صمى -عم رسول اهلل
 .1/294شذرات الذىبو  ،4/90، واإلصابة423: االستيعاب، صىـ . ينظر68. تاوغيرىم ،كمال من وأنس عمر،

 .2/57الكشافينظر:  (13)
 قط من )أ( و)ب(.س (14)
 .33سورة النساء، من اآلية (15)
 ": " وىذا في األصل ". ي دمكمد: " )ج(: قال بعد قولو في (16)
 .سقط من )ج(( 17)
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 (3) [ :أي ] ،(2) دس من ميراث الحميف، فنسخفيكون لمحميف الس   (1)[ رثكوأوترثني  ]
 .(4) [ حكم بآية الميراثىذا ال ]

[ تعانّ ] قُنً
 (5)
: {    } (6):نسخت بقولو ، {  

  } (7). 

ال تحموا  :، أي(9) {  } إلى قولو: (8) {   } قولو:، ومن سورة المائدة

 ]ابن عباس: كان المسممون والمشركون يحجون جميعا فنيى اهلل (10)  قاصدين المسجد الحرام، قال تحموا قوما
  [  ]} المسممين أن يمنعوا أحدا عن حج البيت بقولو:(11) [ تعالى

ثم نزل بعد  ،{(12) 

 .(14) [ فنسخت ] (13) {   } :ذلك

   } بقولو: نسخت { } :(16) [ والشعبي ]، (15) دوقال مجاى

} (17).:قولو   {[ ]
(18)         

} (19)،أىل الذمةمن  :أي. 

                                                           

 )أ(. قط منس (1)
 .10/88، ومفاتيح الغيب2/65ينظر: الكشاف( 2)
 ( و)ج(.أ) قط منس (3)
 .سقط من)ج(، وآية الميراث سبقت اإلشارة إلييا (4)
 )أ( و)ب(. قط منس (5)
 ىذه اآلية عن قتادة وابن حزم.ذكر ب وانفرد اليمداني .43سورة النساء، من اآلية( 6)
 .6/332، والجامع ألحكام القرآن70-69وينظر القول بالنسخ في: الناسخ والمنسوخ، لمزىري ص .92سورة المائدة، من اآلية (7)
 الزىري.ىذه اآلية عن ذكر انفرد اليمداني بو  .3من اآلية (8)
 .3من اآلية (9)
 وقال. )ج(: في (10)
 )أ( و)ب(. قط منس (11)
 )ب( و)ج(. قط منس (12)
 .108سورة التوبة، من اآلية (13)
 .و)ج( )أ( منقط س (14)
 )ج(: المجاىد. في (15)

 أبي بن عطاء، سمع منو: ا، سمع من: عبد اهلل بن عباس، وأبي ىريرة، وغيرىممكة أىل من مفسر تابعي، ر،ب  جَ  بن مجاىدوىو: 
 .2/19، وشذرات الذىب2/305ىـ . ينظر: طبقات المفسرين لمداوودي 103ت ا،وغيرىم ،السختياني وأيوب رباح،

 (.)ج قط منس (16)
سورة النساء، من . {   } ما وقفت عميو أن الناسخ قولو:، و 190سورة البقرة، من اآلية (17)

 .2/193الكشاف، و 41الناسخ والمنسوخ لقتادة، ص . ينظر:88اآلية
 )ج(. و )ب( قط منس (18)
 والزىري.ىذه اآلية عن قتادة ذكر ليمداني بانفرد او  .108سورة المائدة، من اآلية (19)
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  :(5)بقولو ثم نسخت، (4) [ المسممين ] (3)[ وقمة]  في أول اإلسالم (2) كان ىذاقال: (1) [ عن مكحول ]
{    }(6). 

        } :(8) [ تعالى ](7) [ قولو ] ومن سورة األنعام،

  } (9)(12) عقابيم(11) نم(10)  [ و]  ،من السؤال عنيم، وعن تفرقيم :، أي ، 

 .(14)يفبآية الس (13)منسوخ :قيل
 :أي (15) {       } :قولو، ومن سورة األنفال

ذوي القرابات حتى  دونيتولى بعضيم بعضا في الميراث، كان المياجرون واألنصار يتوارثون باليجرة والنصرة 
 .(17) {     }  ذلك بقولو: (16)نسخ

                                                           

 )ج(. قط منس (1)
، سمع منو: اوغيرىم ىريرة وأبي ،الصامت بن عبادةتابعي، فقيو، من حفاظ الحديث، سمع من: سم م،م   أبي بن مكحول: ومكحول ىو

شذرات و ، 4/148التيذيبتيذيب ، و 1/107ينظر: تذكرة الحفاظ ىـ. 113ت ا،، وغيرىمالحمصي يزيد بن وثور ،يزيد بن الرحمن عبد
 .2/66الذىب

 ىذا كان. )ب(: في (2)
 وفي )ج(: وقمتو. سقط من )أ(، (3)
  ينظر:. من كالم الزمخشري وقولو: " كان ىذا في أول اإلسالم وقمة المسمين " و)ج(. )أ( قط منس (4)

 .2/307 الكشاف
 .2/307الكشاف :قول مكحول بالنسخ في ينظر (5)
 .2، من اآليةسورة الطالق (6)
 )ج(. قط منس (7)
 و)ج(. )أ( قط منس (8)
 والزىري.ىذه اآلية عن قتادة ذكر انفرد اليمداني بو  .160من اآلية (9)
 (.أ) قط منس (10)
 عن. )ب( و)ج(:في  (11)
 أعقابيم. )أ(:في  (12)
 .منسوخة (:ب)في  (13)
     }. وآية السيف في أصح األقوال قولو تعالى:2/418الكشافينظر:  (14)

            

        }ينظر: معجم مصطمحات عموم . 5. سورة التوية، اآلية

 .1/504، والنسخ في القرآن الكريم47-46القرآن، ص
 .73من اآلية (15)
 نسخت. )ج(: في (16)
 .2/603: الكشافالنسخ فيالقول ب ينظرو  .6سورة األحزاب، من اآلية (17)
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 قال  ]، (1) [{    [ } قولو: ومن سورة التوبة،

 .(5)محكمة ىي :، وقال الحسن(4) { } منسوخة بقولو: (3):والضحاك، (2) [ السدي

 .(5)محكمة
واألصح  ،(9)الزكاة نسخت بآية :(8)قيل ،(7) {   }:(6) [ قولو ]

 قالحالال، (13) حرامياال تجعموا  :أي ،(12) {   } :قولو.(11) لم تنسخ (10)أنيا

  ،(19) بآية السيف (18) َختون س (17) أحمت القتال في أشير الحرم :(16)سانيار الخ   (15) عطاء (14)

                                                           

 وابن حزم. والزىري ىذه اآلية عن قتادةذكر انفرد اليمداني بو  ( سقط من )ب( و)ج(.، وقولو: )6من اآلية (1)

 )ب(. قط منس (2)
، يحيى بن الحسن مع منو:س اوغيرىم ،عباس بنعبد اهلل و  ،عمر بنعبد اهلل  سمع من: محدث، مفسر ،الياللي ماح  زَ م   بن اكح  الض  ىو:  (3)

، 2/18شذرات الذىبو ، 1/222ىـ. ينظر: طبقات المفسرين لمداوودي102، وغيره، تالتفسيرمن مؤلفاتو:  ،ا، وغيرىمممي  الد   بن وحكيم، يحيى
 .6 -2/5معجم المؤلفين و 
 .5سورة التوبة، من اآلية( 4)
 .3/15ينظر: الكشاف (5)
 )ج(. قط منس (6)
 .والزىريىذه اآلية عن قتادة  وانفرد اليمداني بذكر. 34سورة التوبة، من اآلية (7)
. 104التوبة، من اآلية سورة .{     ُخذ  }قال عمر بن عبدالعزيز: نسخت بقولو تعالى:  (8)

 .314ينظر: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخو، ص
          }لو تعالى:وىي قو  (9)

           } .ينظر: 60سورة التوبة ، اآلية .

 . 1/469، ونزىة األعين النواظر3/36الكشاف
ينظر:  {     ُخذ  } وذكر ابن سالمة المقري في الناسخ والمنسوخ: أن آية الزكاة قولو تعالى:

 .52ص
 و)ج(: أنو. في )ب( (10)
 .1/316: جمال القراءالقول بعدم النسخ في ينسخ. وينظرفي )ج(:  (11)
 ابن حزم.الزىري و ىذه اآلية عن قتادة و ذكر انفرد اليمداني بو  .36سورة التوبة، من اآلية (12)
  حراما. )ج(: وفي في )أ(: إحراميا، (13)
  .وقال )ج(: في (14)
  عطائي. )ج(: في (15)
 الخرساني. )ج(: الخورستاني، وفي )ب( في (16)

 ،أبوحنيفة سمع منو:ا، غيرىموسعيد بن المسيب  و  ،الزىري ، تابعي، مفسر من رواة الحديث، سمع من:عطاء بن أبي مسمم الخراسانيوىو: 
 .2/135 شذرات الذىبو ، 448تيذيبلىـ. ينظر: تقريب ا135ت ا،وغيرىم ،ومالك

  وما وقفت عميو أن اآلية التي أحمت القتال في األشير الحرم قولو تعالى: الشير الحرام، )ب(: في (17)

{   }  3/42الكشاف ىذا القول في: . ينظر1سورة التوبة، من اآلية. 

 في )أ( و )ج(: ونسخت ذلك. (18)
 ، وآية السيف سبقت اإلشارة إلييا.1/257، وجمال القراء40زم، صوالمنسوخ، البن ح ينظر: الناسخ (19)
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 .(4)إال أن يقاتموا(3) [ فيين ]وال يحل القتال  ،نسخت (2) [ما] :(1)وقال عطاء

   } عباس: نسخت بقولو: ابن ، قال(6) [{  [ } :(5)قولو

   } (7) .قولو: ،(8) نسيو  ومن سورة {     

} (9) 

  .(14)أيضا (13)السيف(12) [ بآية ](11) منسوخ :(10)[ قيل ]
 (17) [ بآية(16) منسوخ :قيل (15){   } ، قولو:ومن سورة الحجر ]

 .(22)منسوخا فال يكون (21)ةالمخالق(20) [ بو ] يجوز أن يراد: (19)وقال الزمخشري ،(18) [ أيضا السيف ]
 
 

                                                           

والجامع ألحكام  ،3/42عطاء بن رباح، ينظر: الكشاف الصواب: وىوفي )أ( و)ب( و)ج(: ابن عطاء، ولعل ما أثبت ىو  (1)
 .10/198القرآن

 )ج(. قط منس (2)
 )ب(: فيو. في، و )ج( سقط من (3)
 .3/42ينظر: الكشاف (4)
 في قولو. ج(:) في (5)
 ابن حزم.الزىري و ىذه اآلية عن قتادة و ذكر انفرد اليمداني بو  )ج(. قط منس ( )، و41سورة التوبة، من اآلية (6)

 .3/47: الكشافقول ابن عباس في ينظر، و 92سورة التوبة، من اآلية (7)
 يوسف. :)أ( في( 8)
 الزىري.ية عن قتادة و ىذه اآلذكر انفرد اليمداني بو  .41من اآلية (9)
 )ب(. قط منس( 10)
 .ةمنسوخ (:ب)في ( 11)
 )ج(. قط منس( 12)
 سبقت اإلشارة إلييا. (13)
 .3/138ينظر: الكشاف (14)
 الزىري.ىذه اآلية عن قتادة و ذكر انفرد اليمداني بو  .85سورة الحجر، من اآلية( 15)
 منسوخة. في )أ( و)ب(:( 16)
 )أ(. قط منس( 17)
 (.سقط من )أ( و)ج( 18)
، الكشافمن مؤلفاتو: سافر إلى مكة فجاور بيا زمنا فمقب بجار اهلل. النحوي، المغوي المفسر، محمود بن عمر الزمخشري، ىو: ( 19)
، 5/194شذرات الذىبو ، 121لمسيوطي، ص ىـ. ينظر: طبقات المفسرين538، رسالة في إعجاز سورة الكوثر، تأساس البالغةو 
 .3/822معجم المؤلفينو 
 )أ(. منقط س( 20)
 مفاتيحالمعاممة بالخمق الحسن والصفح والعفو. ينظر: المخالقة: تقول: خالقيم مخالقة إذا عاشرىم عمى أخالقيم، والمراد  (21)

 .)خمق( تاج العروس، مادة:، و 20/210الغيب
 .3/415ينظر: الكشاف( 22)
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 .(3)السيف أيضا بآية (2)منسوخ :، قيل(1){     }، قولو: ومن سورة بني إسرائيل

 .(3)أيضا
  } :منسوخة بقولو :، قال بعضيم(4) {     } قولو:

   } (5). 

 منسوخة بآية السيف :، قيل(8) {    (7)[] } ، قولو:(6)مؤمنونال ومن سورة

 .(15)دين (14)مكتإلى  (13)عمييا ما لم تؤد (12)ثحثو مَ  (11)اراةدَ محكمة؛ ألن الم   :قيل(10)  [ و ] ،(9) السيف
 كان نكاح الزانية :قيل ،(17) {    } قولو: ،(16) [ النور ]ومن سورة 

سعيد بن  قال (19) [ و ] ،(18) {   } :محرما في أول اإلسالم، ثم نسخ بقولو

  .(20)خ باإلجماعس  ن   :المسيب
 
 
 

                                                           

 حزم.الزىري وابن ىذه اآلية عن قتادة و ذكر انفرد اليمداني بو  .107من اآلية (1)
 منسوخ أيضا بآية السيف. و)ج(: )ب( في( 2)
 لم أقف عمى ىذا القول فيما اطمعت عميو من المصادر. (3)
فذكرا أن الناسخ ، وخالف الزىري وابن حزم في الناسخ، ىذه اآلية عن قتادةذكر انفرد اليمداني بو  .109سورة اإلسراء، من اآلية( 4)

سورة  {            }قولو تعالى:

 .44، والناسخ والمنسوخ البن حزم، ص80. ينظر: الناسخ والمنسوخ لمزىري، ص5األعراف، من اآلية
 .3/562: الكشافسخ في، وينظر القول بالن54سورة األعراف، من اآلية (5)
 المؤمنين. )ب(: في (6)
 )ج(. قط منس (7)
 والزىري. ىذه اآلية عن قتادةذكر انفرد اليمداني بو  .97من اآلية (8)
 سبقت اإلشارة إلييا. (9)
 )ج(. قط منس (10)
 )دري(. ، ولسان العرب، مادة:10/528المداراة: المدافعة، وىي الدفع برفق وحسن الخمق. ينظر: فتح الباري (11)
 محتومة. )ج(: في)ب(: محثوثة، وفي (12)
 تؤدوا. )ج(: في (13)
 .4/248ينظر: الكشاف (.ثممجاء في الكشاف: ) (14)
 الدين. )ب(: في (15)
 )ج(. قط منس (16)
 عن قتادة والزىري.ىذه اآلية ذكر انفرد اليمداني بو  .3من اآلية (17)
 .32سورة النور، من اآلية (18)
 سقط من )ب(. (19)
 .4/266نظر: الكشافي (20)
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 :(3)العالية (2)عن أبي ،(1) {    } :، قولوومن سورة الفرقان

 .(6)القتال (5)آية (4)ياتنسخ
  :(9)[ عائشة (8)، عن(7){    [  } :، قولوومن سورة األحزاب

 .(11) [ (لو النساء ل  ح  حتى أ   -صمى اهلل عميو وسمم -مات رسول اهلل ] (10) [ ما ] )
ألن ترتيب  ؛(12) {  } بقولو:خيا سال يبعد أن يكون ن :اآلية منسوخة، وقيل :يعني

  .(14)عمى ترتيب المصحف (13)[ ليس ]النزول
  (15){         } ، قولو:ومن سورة الجاثية

 .(18) حكميا (17)سخ، ثم ن  (16)نزلت قبل آية القتال :قيل

                                                           

 عن قتادة والزىري.ىذه اآلية ذكر ب وانفرد اليمداني .63من اآلية (1)
 في )ج(: ابن. (2)
بن  عمي ، سمع من:حديثالب الناس أعمممن  -وسمم عميو اهلل صمى -النبي وفاة بعد أسمم، تابعي، الرياحي راني  م   بن عي  فَ ر  ىو: ( 3)

، 1/61ىـ. ينظر: تذكرة الحفاظ90، وغيرىما، تالبناني وثابت ،سيرين بن محمد، سمع منو: اىم، وغير مسعود بن أبي طالب، وعبد اهلل
 .1/367شذرات الذىب، و 2/610تيذيب التيذيبو 
 نسخيا. :)أ( في (4)
 اآلية. )ج(: )ب(: بآية، وفي في (5)
 .1/342، وفي جمال القراء: منسوخة بآية السيف. ينظر:4/369الكشافينظر:  (6)

 {        }رزي: آية السيف قولو تعالى: قال البا

سورة التوبة،   {       }، وأما آية القتال فقولو تعالى:5سورة التوبة، من اآلية

 .22،43: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخو، ص. ينظر29من اآلية
 عن قتادة والزىري.ىذه اآلية ذكر انفرد اليمداني بو  .52من اآلية (7)
 في )ج(: غير. (8)
 سقط من )ب(. (9)
 -النبي سمعت من: -صمى اهلل عميو وسمم –زوجة رسول اهلل  –رضي اهلل عنيا  -منين ، أم المؤ ديقالص بكر أبي بنت عائشةىي: و 

، 918ب، صينظر: االستيعاىـ. 57ا، توغيرىم عباس، بنعبد اهلل و  ، أبوىريرةسمع منيا:  ،وغيرىما ،أبيياو  -وسمم عميو اهلل صمى
 .1/258، وشذرات الذىب8/139واإلصابة

 )ج(.)ب( و قط منس (10)
، 3204رسولو وحرمو عمى خمقو، رقم أخرجو النسائي، كتاب: النكاح، باب: ما افترض اهلل عمىن )ب(، والحديث سقط م (11)
 .3216سورة األحزاب رقمالترمذي، كتاب: تفسير القرآن عن رسول اهلل، باب: ومن و 
 .50سورة األحزاب، من اآلية (12)
 )ج(. قط منس (13)
 .88-5/87الكشاف ينظر: (14)
 عن الزىري.ىذه اآلية ذكر انفرد اليمداني بو  .13من اآلية (15)
 سبقت اإلشارة إلييا. (16)
 نسخت. )ب(: في (17)
 .5/484الكشاف ينظر: (18)
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 } بقولو: ] : منسوخة، قال ابن عباس(1) {    } ، قولو:ومن سورة األحقاف

       } (2). 

 .(5)بآية السيف(4) [ منسوخة :، قيل(3) {    } ، قولو:ومن سورة ق

،  (6){       } :قولو ،المجادلة ومن سورة

 .(10)بآية الزكاة :، وقيل(9)بعدىا(8) [ التي ] (7)يةاآلقال ابن عباس: منسوخة ب
، قال (11){         } ، قولو:ومن سورة الممتحنة

 .(14)القتال(13) آية (12)ياتنسخ :قتادة
 (18) ةمنسوخ(17) : [ قيل ] ،(16){    } :(15) [ قولو ]، ومن سورة المزمل

 

                                                           

 .8من اآلية (1)
 .5/459الكشاف :قول ابن عباس في ينظر، و 03سورة الفتح، من اآلية (2)
 وانفرد اليمداني بذكر ىذه اآلية عن قتادة والزىري. .39من اآلية (3)
 )ب(. قط منس (4)
 ، وآية السيف سبقت اإلشارة إلييا.5/605ينظر: الكشاف (5)
 .12من اآلية (6)
 بآية. )أ( و)ج(: في (7)
 )أ(. قط منس (8)
             }وىي قولو تعالى: (9)

     } 86-85ينظر: الناسخ والمنسوخ لمزىري .13سورة المجادلة، من اآلية. 

 ، وآية الزكاة سبقت اإلشارة إلييا.6/68ينظر: الكشاف (10)
قولو  أن الناسخ ابن حزم اليمداني بذكر ىذه اآلية عن قتادة والزىري، وخالف ابن حزم في الناسخ، فذكروانفرد  .8من اآلية (11)

             }تعالى:

  } 60صالبن حزم. . ينظر: الناسخ والمنسوخ  9سورة الممتحنة، من اآلية. 

 نسخيا. )أ(: في (12)
 ، وآية القتال سبقت اإلشارة إلييا.6/94ينظر: الكشاف (13)
 القتل. )ج(: في (14)
 )ب(. قط منس (15)
   } ناسخ لقولو: { }فذكر ابن  حزم أن قولو: م في الناسخ،خالف اليمداني ابَن حز و . 2اآلية (16)

} 62، صالبن حزم ينظر: الناسخ والمنسوخ. 

 )ج(. قط منس (17)
 منسوخ. )أ(: في (18)
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  (2)، واآليتان منسوختان بالصموات(1) [ {     [ } بقولو:

 .(3)مسالخَ 
 .(5)السيف ، منسوخة بآية(4) {   } :قولو

بآية  (9)منسوخة (8) [ {    } قولو: ] ، (7)سورة الكافرون :(6) [ المفصل ]ومن 

 .(11)[ ] بالصواب وبحقائق األحوال واهلل أعمم .(10)بآية القتال
تاج الدين  :بقمم العبد الفقير (13)اذابرَ تَ س  أَ  شير رمضان المعظم سنة سبع وتسعمائة بمدينة(12) خم  سَ  ،والحمد هلل تم

 .(14)ني الحمبي. عفا اهلل عنيم بمنو وكرمو. آمينيمحمد بن زىرة الحس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 )ب( و)ج(. منقط س ( )، وقولو: 20سورة المزمل، من اآلية (1)

 بالصالة. )ج(: في (2)
 .21/320الجامع ألحكام القرآن، و 6/241الكشافينظر:  (3)
 ري.عن قتادة والزىىذه اآلية ذكر انفرد اليمداني بو  .10سورة المزمل، من اآلية (4)
 ، وآية السيف سبقت اإلشارة إلييا.6/245ينظر: الكشاف (5)
 )ج(. قط منس (6)
 لكافرون.أييا افي )ج(: قل ي (7)
 ري.عن قتادة والزىىذه اآلية ذكر ب وانفرد اليمداني )أ( و)ب(. قط من، وما بين المعقوفين س6اآلية (8)
 .22/537الجامع ألحكام القرآنو ، 5/531المحرر الوجيز وقيل السورة كميا منسوخة. ينظر: (9)
 في )ج(: القتل، وآية القتال سبقت اإلشارة إلييا. (10)
 )ب(.)أ( و قط منس (11)
م خ   (12)  ينظر: مختار القاموس، مادة: )سمخ(. .آخر الشير : الس 
 .176-1/175. ينظر: معجم البمدانفي طبرستانبمدة  ،ثم السكون وفتح التاء وذال معجمةبالفتح  (13)
ولجميع المؤمنين ي )ب(: تمت الرسالة بعون اهلل المنان والحمد هلل رب العالمين. الميم اغفر ل فيو )أ(،  ىذه خاتمة النسخة (14)

والمؤمنات بحرمة محمد وآلو األمجاد، في ثاني شير جمادى الثانية من شيور سنة ثماني وعشرين ومائة بعد األلف، عمى يد األقل من 
 لخالص األعمال وجعل مستقبل -تعالى -الممقب بالكاظم، وفقو اهلل ،ابن محمد شريف الخاتون آبادي محمد :العباد عمال وأكثرىم زلال

وفي)ج(: تمت بعون اهلل  أحوالو خير األحوال بحرمة محمد وآلو أشرف اآلل عمييم صموات اهلل الممك المتعال المييمن الفعال. تم تم تم.
 تعالى.
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 خاتمح                                                  

 رسالة توصمت إلى النتائج اآلتية:دراسة وتحقيق ىذه الأن َمن  اهلل عمّي ببعد 
 ػشو٠ٓ ٍٛهح.ٚاؽلٜ  ٓ آ٠خ ١ِٓٚصالص ٍجغ اشتمال ىذه الرسالة عمى -1

ػٓ غ١وٖ ِٓ اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ ٍجمٖٛ فٟ ٘نا ِّب ٌُ ٠نوو٘ب ا٠٢بد إٌَّٛفخ ِٓ  اػلكمووٖ أفواك اٌّئٌف فٟ  -2

 اٌؼٍُ.

 .بد إٌبٍقخ٠٣ٌِٓ ِٛػغ  فٟ أوضوغ١وٖ ِٓ اٌؼٍّبء ِقبٌفخ اٌّئٌف  -3

 موو اٌّئٌف فٟ اٌغبٌت ا٠٢خ إٌبٍقخ ٚأؽ١بٔب ٠ش١و ا١ٌٙب، ومٌٛٗ: َٔقذ ثآ٠خ ا١ٌَف. -4

 .ؽ١ش ٌُ ٠ظوػ ثنوو أٞ ِظله، ِبكرٗ ػلَ موو اٌّئٌف ٌٍّظبكه اٌزٟ اٍزمٝ ِٕٙب -5

 .وبحاٌيّظطٍؾبد اٌّزؼٍمخ ثٙنا اٌؼٍُ، وآ٠خ ا١ٌَف، ٚآ٠خ ا١ٌّواس، ٚآ٠خ اٍزؼّبي اٌّئٌف ثؼغ اٌ -6

 ػٍٝ َٔقٙب. بموو اٌّئٌف اٌقالف اٌٛاهك فٟ ا٠٢خ اٌٛاؽلح ف١ٌٍ وً ا٠٢بد ِزفم -7

 

 

 ٚطٍٝ هللا ٍٍُٚ ػٍٝ ٔج١ٕب ِؾّل ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾجٗ                         
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 انمصادر َانمزاجع                                                 

 ػٓ ٔبفغ.* اٌموآْ اٌىو٠ُ. هٚا٠خ لبٌْٛ 

 ؽ. ك. ) ٕبْ،ٌج ،آصبه اٌجالك ٚأفجبه اٌؼجبك، رظ١ٕف: ىوو٠ب ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّٛك اٌمي٠ٕٟٚ، كاه طبكه، ث١وٚد -1

 (. د

االٍز١ؼبة فٟ ِؼوفخ ا٤طؾبة، ٠ٍٛف ثٓ ػجل هللا ثٓ ػجل اٌجو اٌموؽجٟ، طؾؾٗ ٚفوط أؽبك٠ضٗ: ػبكي  -2

 َ. 2002 ٘ـ،1423 ،1ِوشل، كاه ا٦ػالَ، ؽ

 .ك. ؽ ثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ، أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد ٌجٕبْ، )ا٦طب -3

 (.د

 ٘ـ،1420 ،1ؽ ،ػالَ، ػجلاٌؾٟ فقواٌل٠ٓ اٌؾ١َٕٟ، كاه اثٓ ؽيَا٦ػالَ ثّٓ فٟ ربه٠ـ إٌٙل ِٓ ا٤ -4

1999.َ 

ف١و اٌل٠ٓ اٌيهوٍٟ،  ،وث١ٓ ٚاٌَّزشول١ٓا٤ػالَ لبًِٛ رواعُ ٤شٙو اٌوعبي ٚإٌَبء ِٓ اٌؼوة ٚاٌَّزؼ -5

 م.0330 ،02كاه اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ؽ

ا٠٦ؼبػ ٌٕبٍـ اٌموآْ َِٕٚٛفٗ ِٚؼوفخ أطٌٛٗ ٚافزالف إٌبً ف١ٗ، ِىٟ أثٟ ؽبٌت اٌم١َٟ، رؼ: أؽّل  -6

 َ.1986 ،1،1406ؽ ح، علح،ؽَٓ فوؽبد، كاه إٌّبه

وْٚ، ِطجؼخ ٕٟ اٌيث١لٞ، رؼ: ِظطفٝ ؽغبىٞ ٚآفربط اٌؼوًٚ ِٓ عٛا٘و اٌمبًِٛ، ِؾّل ِورؼٝ اٌؾ١َ -7

 َ .1989 ٘ـ،1409(  ؽ ك. ) ؽىِٛخ اٌى٠ٛذ،

 د( . .ؽ  ك. هاٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، )رنووح اٌؾفبظ، ِؾّل ثٓ أؽّل اٌن٘جٟ، كا -8

، كاه ِؾّل ٍبٌُ ٘بشُ اٌز١ًَٙ ٌؼٍَٛ اٌزٕي٠ً، ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ عيٞ اٌىٍجٟ، ػجطٗ ٚطؾؾٗ ٚفوط آ٠برٗ: -9

 َ.1995 ٘ـ،1415 ،1ؽ ٌجٕبْ، ث١وٚد، اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،

 ؽبِل اٌّؾالٚٞ، كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح ، رمو٠ت اٌزٙن٠ت، أؽّل ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، رؼ: -10

 َ.2009 ٘ـ،1430(  ؽ ك. )

 ك.)  ي٠جك، ٚآفو. ِئٍَخ اٌوٍبٌخ،رٙن٠ت اٌزٙن٠ت، أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، اػزٕٝ ثٗ: اثوا١ُ٘ اٌ -11

 د( . ؽ.

عبِغ ث١بْ اٌؼٍُ ٚفؼٍٗ ِٚب ٠ٕجغٟ فٟ هٚا٠زٗ ٚؽٍّٗ، ٠ٍٛف ثٓ ػجل اٌجو اٌموؽجٟ، ٚلف ػٍٝ ؽجؼٗ  -12

 ٚرظؾ١ؾٗ ٚرم١١ل ؽٛاش١ٗ ٌٍّوح ا٤ٌٚٝ: اكاهح اٌطجبػخ ا١ٌّٕو٠خ، ؽجغ ػٍٝ ٔفمخ: 

 ِظو، ) ك. د (. ،، اكاهح اٌطجبػخ ا١ٌّٕو٠خػجل اٌٙبكٞ ١ِٕو، ِٚظطفٝ آي اثوا١ُ٘

عبِغ اٌج١بْ ػٓ رؤ٠ًٚ آٞ اٌموآْ، ِؾّل ثٓ عو٠و اٌطجوٞ، رؼ: ػجل هللا ثٓ ػجل اٌّؾَٓ اٌزووٟ، ِووي  -13

 َ.2001٘ـ،1،1422اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ٚا٦ٍال١ِخ ثلاه ٘غو، ؽ

 ثٓ رؼ: ػجل هللا ٞ اٌفولبْ، ِؾّل ثٓ أؽّل اٌموؽجٟاٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌموآْ ٚاٌّج١ٓ ٌّب رؼّٕٗ ِٓ إٌَخ ٚآ -14

 َ.2006 ،٘ـ1427 ،1ػجل اٌّؾَٓ اٌزووٟ، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ؽ

 ػٍٟ ؽ١َٓ اٌجٛاة، ِىزجخ اٌزواس ِىخ اٌّىوِخ، عّبي اٌمواء ٚوّبي ا٦لواء، ػٍٟ ثٓ ِؾّل اٌَقبٚٞ، رؼ: -15

 َ.1987 ٘ـ،1408 ،1ؽ

  ،بْاٌوٍبٌخ، ِؾّل ثٓ اكه٠ٌ اٌشبفؼٟ، رؼ:أؽّل شبوو، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕ -16

 (. ك.ؽ.د )

ٍٕٓ اٌزوِنٞ، ِؾّل ثٓ ػ١َٝ ثٓ ٍٛهح اٌزوِنٞ، ؽىُ ػٍٝ أؽبك٠ضٗ ٚآصبهٖ ٚػٍك ػ١ٍٗ: ِؾّل ٔبطو اٌل٠ٓ  -17

 ٘ـ.1417( ؽ ك. ِشٙٛه ثٓ ؽَٓ آي ٍٍّبْ، ِىزجخ اٌّؼبهف ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌو٠بع، ) ا٤ٌجبٟٔ، اػزٕٝ ثٗ ثٗ:

ث١وٚد، ٌجٕبْ،  ١ك اٌزواس ا٦ٍالِٟ، كاه اٌّؼوفخِىزت رؾمٍٕٓ إٌَبئٟ، أؽّل ثٓ شؼ١ت إٌَبئٟ، رؼ:  -18

 َ.1991٘ـ،1411 ،1ؽ

اٌؼلك:اٌزبٍغ  ،ال٘ٛه، ثبوَزبْ ١ٍٍُ، عبِؼخ ثٕغبة،ا١ٌَل ػٍٟ اٌّٙلأٟ ٚفلِبرٗ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفىو٠خ، للٚهح  -19

 َ.2012ػشو

مٗ ٚفوط أؽبك٠ضٗ: ػجل شنهاد اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ م٘ت، ػجل اٌؾٟ ثٓ أؽّل اٌؼىوٞ، أشوف ػٍٝ رؾم١ -20

 َ.1986 ،٘ـ1206 ،1شك، ث١وٚد، ؽاٌمبكه ا٤هٔبإٚؽ، ٚآفو، كاه اثٓ وض١و، كِ

 ٘ـ،1396 ،1ؼ: ػٍٟ ِؾّل ػّو، ِىزجخ ٚ٘جخ ؽؽجمبد اٌّفَو٠ٓ، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىوا١ٌَٛؽٟ، ر -21

1976.َ 

 بشواف إٌبشوؽجمبد اٌّفَو٠ٓ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ اٌلاٚٚكٞ، ِواعؼخ: ٌغٕخ ِٓ اٌؼٍّبء ث -22

 َ.1983 ٘ـ،1403 ،1ٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ؽكاه ا

فزؼ اٌجبهٞ ثشوػ طؾ١ؼ اٌجقبهٞ، أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، رؼ: ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل هللا ثٓ ثبى،  -23

 ( . ؽ ، د ك. ) ث١وٚد، ٌجٕبْ، كاه اٌّؼوفخ،

ِووي  اٌجبهٟٚٔ. ١ٍٍّبْ :ػّورؤ١ٌفٌٕظٛص، ِٕب٘ظ اٌجؾش ٚاٌّظبكه ٚاٌّواعغ ٚرؾم١ك افظٛص فٟ  -24

 َ.2019 ،1ؽ ١ٍج٠ٛٗ ٌالٍزشبهاد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌجؾض١خ،
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 فٙوً ِقطٛؽبد فيأخ اٌزواس ثّووي اٌٍّه ف١ظً ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ا٦ٍال١ِخ. اٌّىزجخ اٌشبٍِخ. -25

 ا٦طلاه اٌضبٌش.

عبِؼخ ثغلاك، ِئٍَخ اٌؼبِٓ، و١ٍخ ا٢كاة،ٍٟ، رؼ:ؽبرُ وزبة إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ فٟ وزبة هللا، لزبكح اٌَلٚ -26

 َ.1985، ٘ـ1406 ،2ؽ اٌوٍبٌخ،

 اٌىشبف ػٓ ؽمبئك غٛاِغ اٌزٕي٠ً ٚػ١ْٛ ا٤لب٠ًٚ فٟ ٚعٖٛ اٌزؤ٠ًٚ، ِؾّٛك ثٓ ػّو اٌيِقشوٞ، رؼ: -27

 َ.1998 ٘ـ،1418 ،1ػبكي أؽّل ػجل اٌّٛعٛك، ٚآفوْٚ، ِىزجخ اٌؼج١ىبْ، ؽ

اٌّؼوٚف ثؾبعٟ ف١ٍفخ،  وشف اٌظْٕٛ ػٓ أٍبِٟ اٌىزت ٚاٌفْٕٛ، ِظطفٝ ثٓ ػجل هللا اٌمَطٕط١ٕٟ، -28

 َ.1992 ـ،1413٘ ،1ٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ؽكاها

اٌّؾوه اٌٛع١ي فٟ رف١َو اٌىزبة اٌؼي٠ي، ػجل اٌؾك ثٓ ػط١خ، رؼ: ػجل اٌَالَ ػجل اٌشبفٟ ِؾّل، كاه  -29

 َ .2001٘ـ،1422 ،1ٌجٕبْ، ؽ ؼ١ٍّخ، ث١وٚد،اٌىزت اٌ

ِقزبه اٌمبًِٛ، ِورت ػٍٝ ؽو٠مخ ِٙزبه اٌظؾبػ ٚاٌّظجبػ ا١ٌّٕو، اٌطب٘و أؽّل اٌياٚٞ، اٌلاه اٌؼوث١خ  -30

 َ.1980 ٘ـ،1979 ( ؽ ك. ٌٍىزبة، ١ٌج١ب، رٌٛٔ)

 َ.1977 ٘ـ،1377 ( ك. ؽ )١وٚد، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ٠بلٛد ثٓ ػجل هللا اٌؾّٛٞ، كاه طبكه، ث -31

: ػظبَ ِؾّل اٌشؾبكاد، كاه اثٓ اٌّؼغُ اٌغغوافٟ ٥ٌِجواؽٛه٠خ اٌؼضّب١ٔخ، ً ٍِٛزواً، روعّخ ٚرؼ١ٍك -32

 َ.2002٘ـ، 1423، 1ؽيَ، ث١وٚد ٌجٕبْ، ؽ

 َ.2012 ،٘ـ1413 ،1ِؼغُ ِظطٍؾبد ػٍَٛ اٌموآْ، اػلاك:ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ اٌشب٠غ، كاه اٌزلِو٠خ، ؽ -33

٘ـ، 1414  ،1ىزت اٌؼوث١خ، ػّو هػب وؾبٌخ، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ؽِؼغُ اٌّئٌف١ٓ، رواعُ ِظٕفٟ اٌ -34

1993.َ 

 َ. 1981 ٘ـ،1401 ،1ؽِفبر١ؼ اٌغ١ت، ِؾّل اٌواىٞ، كاه اٌفىو ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ،  -35

، رؾذ اشواف ٌغٕخ ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽض١ٓ ثوئبٍخ ا٤ٍزبم: ِؾّل شف١ك غوثبي، اٌٍّٛٛػخ اٌؼوث١خ ا١ٌَّوح -36

 َ.1987 ٘ـ،1407 ( ك.ؽ ) د اٌؼوث١خ، عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ،ِل٠و ِؼٙل اٌلهاٍب

ٔي٘خ ا٤ػ١ٓ إٌٛاظو فٟ ػٍُ اٌٛعٖٛ ٚإٌظبئو، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػٍٟ، اٌّؼوٚف ثبثٓ اٌغٛىٞ، رؼ: ِؾّل  -37

 َ.1987 ٘ـ،1407 ،3ػجلاٌىو٠ُ اٌواػٟ، ؽجغ ثَّبػلح اٌٍغٕخ اٌٛؽ١ٕخ، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ؽ

 ٘ـ،1405 ،3ؽ ،ؽبرُ اٌؼبِٓ، و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ثغلاك َٕٛفٗ، اثٓ اٌجبهىٞ، رؼ:ٔبٍـ اٌموآْ اٌؼي٠ي ِٚ -38

1985.َ 

كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،   ،ػجل اٌغفبه ١ٍٍّبْ اٌجٕلاهٞ إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ػٍٟ ثٓ ؽيَ، رؼ: -39

 َ.1986 ٘ـ،1406 ،1ث١وٚد، ٌجٕبْ، ؽ

 ،1ؾّل ثٓ شٙبة اٌي٘وٞ، رؼ:ِظطفٝ ِؾّٛك ا٤ى٘وٞ، ؽإٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ِ -40

 َ.2008،٘ـ1429

ى١٘و اٌشبُٚ،  رؼ: ٘جخ هللا ثٓ ٍالِخ ثٓ ٔظو اٌّموٞإٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ ِٓ وزبة هللا ػيٚعً، رؤ١ٌف:  -41

 َ.1984 ٘ـ،1404 ،1ٚآفو، اٌّىزت ا٦ٍالِٟ، ؽ

 ٘ـ،1408 ،3ٕظٛهح ؽٌّٛفبء ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، اٌإٌَـ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ، كهاٍخ رشو٠ؼ١خ ربه٠ق١خ، كاه ا -42

1987.َ 

اٌلأٟ ثٓ ١ِٕو آي  اٌّؼوٚف ثبثٓ اٌغٛىٞ، اػزٕٝ ثٗ ٚهاعؼٗ: ،ٔٛاٍـ اٌموآْ، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٍٟ -43

 َ.2001٘ـ،1422 ،1ؽ ٌجٕبْ، ى٘ٛٞ، اٌّىزجخ اٌؼظو٠خ، ث١وٚد،

اه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ٌجٕبْ، بشب اٌجغلاكٞ، ك٘ل٠خ اٌؼبهف١ٓ أٍّبء اٌّئٌف١ٓ ٚآصبه اٌّظٕف١ٓ، اٍّبػ١ً ث -44

 د( . .ك. ؽ)
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