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 :الرسالة عنوان
 تطبيقية نظرية دراسة: دراستى يف القراء ومنوج القراءات أسانيد

 .ادطري حسغ بـ شعد بـ أمحد:  •

 .افدورسي محد بـ شعود بـ إبراهوؿ: 

 .دـتقراه:  •

ـلوة أصقل افديـ  -جامعة اإلمام حممد بـ شعقد اإلشالموة :  •

 ؿسؿ افقرآن افكريؿ وظلقمف. -

 .م2132 ،ـه3311:  •

 .صفحة( 726) مـ واحد، جمّلد يف تقع:  •

•  : 

تطرق هذه افرشافة مقضقًظا دؿوًقا مـ مقضقظات ظلؿ افقراءات، وهق مقضقع 

افقراءات، ؾهل هتدف إػ حترير تاريخ أشاىود افقراءات، وافكشػ ظـ ؿقاظد افقراء  أشاىود

 ومصطلحاهتؿ يف دراشة األشاىود، وبوان ادنهج افصحوح يف دراشتها واحلكؿ ظلوها. 

وؿد ُوّؾؼ افباحث يف ظرض ماّدة افرشافة يف ؿسمغ؛ ؿسؿ ىظري تيصوع وآخر تطبوقل، 

هود وافبابغ األول وافثاين مـ افرشافة، ؾقد ظّرف يف افتمهود أما افقسؿ افنظري ؾوشمؾ افتم

بمفهقم إشناد افقراءة وأمهوتف، وحتّدث يف افباب األول ظـ ىشية أشاىود افقراءات، وظناية 

افعلامء هبا، وأبان يف افباب افثاين ظـ منهج افقراء يف دراشتهؿ فألشاىود وؿقاظدهؿ يف 

 افتعامؾ معها. 

وقل ؾوتمّثؾ يف افباب افثافث فلرشافة، وافذي حيتقي ظذ تطبوؼ وأما افقسؿ افتطب

فلققاظد ادستنبطة يف افباب افثاين ظذ أشاىود افقراء األربعة ظؼ؛ وذفؽ بٌيراد اشؿ ـؾ 

ؿارئ، وذـر مجوع رواتف مـ أصقل افنؼ، ثؿ ذـر افكتب افتل هلا ضرق إػ ـؾ راٍو مـ 

حد مـ األشاىود ادقصلة إػ افقارئ. وؿد اظتمد رواتف، ثؿ وضع ىمقذج فدراشة إشناد وا

افباحث يف هذه افرشافة ظذ ادنهج االشتقرائل يف تتبع ـتب افقراءات جلمع ـالم أهؾ افعلؿ 

عنوان الرسالة
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يف هذا اففـ حقل األشاىود ومصطلحاهتا ؿقاظد افتعامؾ معها، واظتمد ظذ ادنهج افتحلوع 

افقراء يف دراشة أشاىود افقراءات يف دراشة ما وؿػ ظلوف مـ ىصقص فلكشػ ظـ منهج 

 وؿقاظدهؿ يف ذفؽ.

•   : 

ًرا، وهق مقضقع أشاىود افقراءات وتقاؾر  -3 تناوفت مقضقًظا ـثر اجلدل حقفف مًخَّ

ذوط افصحة ؾوها، ؾعاجلت هذه ادقضقع، وأجابت ظـ ـثر مـ افشبهات افتل تثار 

 حقفف.

 ب افتطبوقل.مجعت بغ اجلاىب افنظري واجلاى -2

 درشت ظلؾ أشاىود افقراء األربعة ظؼ. -1

ؾّرؿت بغ أىقاع األشاىود ادذـقرة يف ـتب افقراءات، وبّونت أن منها ما ُيدرس  -3

َوؾؼ منهج ادحّدثغ يف دراشة األحاديث، ومنها ما ُيدرس َوؾؼ منهج ادًّرخغ يف ؿبقل 

 األخبار، ومنها ما ُيدرس َوؾؼ منهج افقّراء.

•  : 

ظدم اصساط افتقاتر، واالـتفاء بصحة افسند مع افشهرة واالشتفاضة هق افققل  -3

 افذي يسنده تاريخ مصطلحات افقراءات، وواؿع أشاىود افقراءات مـ افناحوة افتطبوقوة.

مصطلح افتقاتر، وتقسوؿ افقراءات إػ متقاتر وآحاد فوس مـ مصطلحات ظلؿ  -2

إىام جاء مـ مصطلحات ظلؿ أصقل اففقف، واشتعملف بعض افقراء تبًعا فعلامء افقراءات، و

 األصقل.

ُيَعدُّ ـتاب جامع افبوان يف افقراءات افسبع فلداين، وـتاب افنؼ يف افقراءات افعؼ  -1

 البـ اجلزري مـ أهؿ ادصادر افتل ُيرجع إفوها يف افكشػ ظـ افعلؾ اخلفوة فألشاىود.

ِصَػ بف بعض رجال افقراءات هق افكذب يف األشاىود، وفوس افكذب افذي وُ  -3

 افكذب يف وضع احلروف.

بلغ ظدد افكتب افتل ُأفِّفت يف ضبقات افقراء واحًدا وظؼيـ ـتاًبا، ال يقجد منها  -5

 اآلن شقى شبعة ـتب، وافباؿل ال يزال يف ظداد ادفققد.
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•  : 

 عديؾ ظند ظلامء افقراءات.دراشة أففاظ اجلرح وافت -3

دراشة صخصوات ظلامء افقراءات افبارزيـ، افذيـ تتصؾ هبؿ أشاىود افقراء  -2

 ادعارصيـ بعد ابـ اجلزري.

دراشة األشاىود بغ ابـ اجلزري وظلامء افقراءات يف افعرص احلارض، واحلكؿ  -1

 ظلوها.

تقؾ، مـ خالل افتعريػ دراشة أحقال افرواة ادتكلؿ ؾوهؿ ظند افقراء يف بحث مس -3

هبؿ، ومجع أؿقال افعلامء حقهلؿ، ومروياهتؿ يف أشاىود افقراءات، وادقازىة بغ حكؿ افذهبل 

 وابـ اجلزري ظلوهؿ.

 دراشة افقراءات افصحوحة يف ـتب افشقاذ. -5

 دراشة افشاذ مـ جهة مفهقمف، وتارخيف، وأحكامف، ومناهج افتيفوػ ؾوف. -7

 ود ظذ مقررات افقراءات يف افدراشات افعلوا.إضاؾة دراشة األشاى -3

ريـ  -2 تصّدي ـبار ظلامء افقراءات يف هذا افعرص إػ بوان أحقال افرواة افضعفاء ادتيخِّ

 مـ ىقلة افقراءات، ـام صنع ظلامء افقراءات افسابققن.

جلهات وافكراد افعلموة ادتخصصة إظداد مقشقظة ظلموة فساجؿ أن تتبنك ا -1

 افقراء وضبقاهتؿ، تعنك ببوان أحقال افرواة.
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 :الرسالة عنوان
 ودراسة مجعًا: إشكاهلا املتوهَّم العقيدة آيات 

 . افعامر أمحد بـ محد بـ زياد:   •

 .افقرين حممد بـ شامل:   •

 .دـتقراه:   •

 .افعقودة ؿسؿ - افديـ وأصقل افدظقة ـلوة - افقرى أم جامعة:   •

 .م2133 ،ـه3312:   •

 .صفحة( 532) مـ واحد، جمّلد يف تقع:   •

•   : 

ال خلؾ يف معاين أففاطف، ؾهق ـتاب ـتاب اهلل تعاػ ـتاب حمكؿ، ال تعارض بغ آياتف، و

معجز ال ييتوف افباضؾ مـ بغ يديف وال مـ خلفف، إال أن بعض آياتف ؿد ُيشكؾ ؾهمها ظذ 

ؿ أن ؾوها  ظققل آحاد افبؼ فقصقرها، وهذه افرشافة تعرض آيات افقرآن افتل ُيتقهَّ

ظة، وؿد أصار إصكاالت ظقدية، وجتوب ظـ هذه اإلصكاالت، َوؾؼ منهج أهؾ افسنة واجلام

ؿ إصكاهلا،  افباحث إػ أىف وؿػ ظذ بحقث ظلموة تناوفت افبحث يف مقضقع اآليات ادتقهَّ

إال أهنا إما أن تكقن دراشة ىظرية تيصولوة، وإما أن تكقن ؽر مقترصة ظذ ادسائؾ افعقدية، 

افتل وؿػ  فذا افتزم أال يقرد يف هذه افرشافة آيات شبؼ بحثها يف رء مـ افبحقث افعلموة

 ظلوها.

أما ظـ مضمقن هذه افرشافة ؾقد ظرضف افباحث يف متهود وظؼة ؾصقل، ظّرف يف 

افتمهود بمفهقم ادشكؾ، وبيصهر ادًففات ؾوف، ثؿ بّغ مكاىة افقرآن ظند أهؾ افسنة 

واجلامظة، وضريقة تعاملهؿ مع ادحكؿ وادتشابف، وتناول يف اففصقل افعؼة دراشة اآليات 

ؿ إصكاهلا يف مسائؾ افعقودة، مرتَّبة بحسب األبقاب افعقدية، ؾاففصؾ األول فدراشة ادتقهَّ 

فميات ادتعلقة باألشامء وافصفات، وافثاين فدراشة اآليات ادتعلقة باألفقهوة، وافثافث 

فدراشة اآليات ادتعلقة بادالئكة، وافرابع فدراشة اآليات ادتعلقة بافكتب افساموية، 

عنوان الرسالة
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اشة اآليات ادتعلقة بافرشؾ، وافسادس فدراشة اآليات ادتعلقة بافقدر، واخلامس فدر

وافسابع فدراشة اآليات ادتعلقة بافوقم اآلخر، وافثامـ فدراشة اآليات ادتعلقة بمباحث 

اإليامن، وافتاشع فدراشة اآليات ادتعلقة بافقالء وافزاء، وافعاذ فدراشة اآليات ادتعلقة 

 باألحكام افعقدية. 

ا  ؿ أن ؾوها إصكااًل ظقديًّ ويف ـؾ ؾصؾ مـ هذه اففصقل يقرد ـؾ آية مـ اآليات ادتقهَّ

يف مبحث مستقؾ، وبعد إيراد اآلية يذـر وجف اإِلصكال ؾوها، ثؿ أؿقال أهؾ افعلؿ يف هذا 

 اإلصكال، ثؿ يرّجح بغ هذه األؿقال. 

ع ومجع اآليات ادتقّهؿ ؾوف وؿد اّتبع افباحث يف هذه افرشافة ادنهج االشتقرائل يف تتبّ 

إصكال ظقدي، واظتمد ظذ ادنهج افتحلوع يف دراشة هذه اآليات، وبوان وجف اإلصكال 

 ؾوها، واإلجابة ظنف.

• : 

 جّدة ادقضقع، مـ جهة اختصاصف بادسائؾ افعقدية، واهتاممف باجلاىب افتطبوقل. -3

 حسـ ظرض ادادة افعلموة فلرشافة. -2

 مجعت بغ اجلاىب افتيصوع واجلاىب افتطبوقل. -1

•  

تقدير اإلصكال يف افنصقص أمر ىسبل، خيتلػ ؾوف افناس بحسب ما فدهيؿ مـ  -3

 افعلؿ، وال يمكـ أن يقجد ىص ال يعلؿ أحد معناه، وفكـ ؿد خيفك ظذ افبعض.

ظـ طاهرها إال بدفوؾ ىصقص افصفات جيب اإليامن بظاهرها، وأن ال ُترصف  -2

 صحوح.

•  : 

 مجع ودراشة اإلصكاالت ادتقمهة يف األحاديث افنبقية يف ؽر افصحوحغ. -3

مجع ـالم أهؾ افعلؿ حقل اإلصكاالت افقاردة ظذ آيات افقرآن افكريؿ ادتناثرة يف  -2

 .افكتب وافرشائؾ افعلموة وجعلها يف مًفػ واحد فتوسر افقصقل إفوها

 


