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أكاديؿقة الدراسات اإلسالمقة  /ن واحلديثآالؼر بحث مؼدم لـقل درجة الدكتوراه بؼسم

 مالقزيا -جامعة ماليو

 .بشر بن حسن بن طظ احلؿري: 

 صػحة. 558: 

 .م4212/ 4/9ادوافق:  ، هـ1241/ 42/9اجلؿعة:  :

يف ادؼابؾـة  ( كسـخة طووصـة، اطتؿـد15الؽتـا::  جل قحؼقـق أل الباحث مجع

 ( كسخ.12والتحؼقق مـفا  

البحث بؿؼدمة ثم أسبا: اختقار ادوضوع وأمهقته وأهدافـه وحـدوده  وقد بدأ

 وقضايا والدراسات السابؼة ومـفجقة البحث.

 طذ قسؿع: هثم جعل طؿؾ 

 :توي طذحيو :

، وصريؼـة التـللقع فقـه، رسـم ادحـحع ــاول فقـه التعريـع بعؾـمت :متفقد -

 وحؽم كتابة ادححع به.

 الػحل األول: كبذة موجزة طن سرة أيب طؿرو الداين وآثاره: -

 .ادبحث األول: حقاة أيب طؿرو           

 .اين: كتبه وآثارهادبحث الث           

 الػحل الثاين: بعض قضايا الرسم العثامين دراسة وقحؾقل: -

 .ادبحث األول: كتابة ادححع وأسباهبا يف طفدي أيب بؽر وطثامن           

 ادبحث الثاين: داذا وقع االختالف بع ادحاحع ادرسؾة لألمحار؟           

 .عثامين طـد اإلمام الداينادبحث الثالث: محادر الرسم ال           



 

 ادبحث الرابع: الؽقػقات ادختؾػة بع الرسم العثامين والرسم اإلمالئي           

 وحيتوي طذ: :

 الػحل األول: مؼاركة ادؼـع مع العؼقؾة وطترص التبقع:

 .ادبحث األول: التعريع هبذه الؽتب وأصحاهبا           

 .ادبحث الثاين: مـفج التللقع فقفا           

 .ادبحث الثالث: الَتػُرد بع ادؼـع وبع العؼقؾة وطترص التبقع           

 .ادبحث الرابع: اخلالف بع الداين وأيب داوود                   

 الػحل الثاين: بع يدي التحؼقق:

 .دة التحؼققادبحث األول: صبعات الؽتا:، ومزرات إطا            

ادبحــث الثــاين: توثقــق كســبة الؽتــا: وتســؿقته وخوــوا  يف قحؼقؼــه           

 .ومـفجي   فقه

 .ادبحث الثالث: ققؿته وأثره فقؿن بعده           

لرابع: وصع الـسخ اخلوقة ادعتؿدة يف التحؼقق، وكبـذة طـفـا، ادبحث ا           

 .وكامذج هلا

 .ادحؼقالػحل الثالث: كص الؽتا: 

 ثم اخلامتة:  وفقفا أذكر كتائج البحث.

 

 مـفا: ،إغ كتائجالباحث خؾص : د االكتفاء من دراسة هذا الؽتابع

لؾؼرآن الؽريم كام وطد سبحاكه، من خالل كؼؾه إلقــا:  إثبات حػظ اهلل  -1

 لػظا ومعـى وصورة.

مـن كـل  -وتعـاغ سـبحاكه -بؽتا: اهلل  -رمحفم اهلل - بقان اهتامم السؾع -4

 جواكبه.



 

تعريع هذا العؾم وبقان أمهقته، وادؽاكة التي يتبوؤهـا، وذلـم مـن خـالل   -4

 الؽتب ادملػة فقه، والتي اهتَؿت به.

ترجقح أن طؾم رسم ادحاحع: طؾم توققػي: ُأخذ التوققع فقـه مـن فعـل  -2

ادغالع: اخلؾػاء والححابة الذين ُأمركا باتباع سـَتفم، وهو مذهب وسط بع شوط 

، وبع من مل جيعل له ققؿة، بلن أجاز كتابة ادحـحع طـذ × أكه من تعؾقم الرسول

 رسم ما اصوؾح الـاس طؾقه من اإلمالء.

خلط ادعروف ادحاحع، هو ا  إثبات أن اخلط الذي كتب به الححابة  -5

طـدهم، وأهنم مل يؽوكوا يعرفون غره، بل ما وصل إلقـا من كؼوش وآثـار يثبـت أكـه 

ــة  خــط يســر طــذ صريؼــة واحــدة، يف كتابــة الؼــرآن الؽــريم وغــره، ومل تؽــن كتاب

 ادححع ممقزة طن كتابتفم يف شموهنم.

بحــرف واحــد مــن األحــرف  التــدلقل طــذ أكــه كتــب يف طفــد أيب بؽــر  -6

كتب بحرف، وَلِؽَن َكْتَبُه بغر كؼـط وشـؽل احتؿـل  وأكه يف َكْتَبِة طثامن السبعة، 

 قراءة كؾامت من أحرف أخرى.

كاحقـة  -ما يؽشػه هذا الؽتـا: مـن االرتبـال الوثقـق بـع:  طؾـم الرسـم   -7

-( من جفة، و طؾم التػسر -كاحقة الـوق واألداء -(، و طؾم الؼراءات -الحورة

( مـن جفـة أخـرى، ومـدى العالقـات ادؿتـدة بقـفـا، كوهنـا -كاحقة الداللة وادعـى

 خادمة لؽتا: اهلل من كواحقه ادختؾػة ادرتبوة بادعـى واألداء والحورة.

إضفار االهتامم بالؼرآن من خالل الـؼل الدققق: لؽقػقـات كتابـة الؽؾـامت   -8

ا يف محاحع األمحار يف العامل اإلسـالمي، يف خدمـة غـر مسـبوقة ألي كتـا:، ممـ

يدل طذ طؾِو مؽاكته ومـــزلته يف كػـوس ادسـؾؿع، ويعوـي الثؼـة الشـديدة يف كؼؾـه 

 ، التي ال يتورق إلقفا االختالل.إلقـا هبذه الوريؼة ادضبوصة

إن كـان فقفـا مـا يـدطو إغ  -اقتحام جلج الؽتب التـي ُيـَدطى أهنـا حِؼؼـت   -9



 

فــنن مجؾــة مــن الؽتــب  ، وطــدم الركــون إغ هــذه الؽؾؿــة كثــرا،-إطــادة التحؼقــق

ــاحثع  ــع الب ــا يؿـ ــة، مم ــدون خدم ، وب ــل  يف بعــض  -األصــول ُأخرجــت طــذ َطَج

من السر يف قحؼقؼفا بـدطوى أهنـا قـد حِؼؼـتال، وال أدطـي العحـؿة يف  -اجلامعات

 سبقل إخراج الؽتا: هبذه قحؼقؼي هذا، ولؽـي مل أدخر جفدا وال ماال إال وبذلته يف

 .الحورة

الؽتا: بالؽتب قبؾه وبعده من خالل استػادته بـام كتـب  بقان طالقة هذا  -12

 قبؾه، واستػادة من بعده مـه.

أهـل التخحــص هـم أدرى بتحؼقــق كتـب وححــفم، وأطؾـم بــام فقفــا،   -11

وأقدر طذ االستػادة مـفا، والغوص يف بحاراها واستخراج كـوزها ودفائـفـا، فـال 

تحاققق، وكل من حؼـق كتابـا ُيؿـعون من ذلم دا يػوت من ادحؾحة يف مثل هذه ال

 مالحظ يف بعض الؽتب ادحؼؼة.و حه أتى بالعجائب والووام، كام هلقس يف وح

اإلمام الداين مل يؼحد من تللقػه لؾؽتا: َحرْصَ مجقع الؽؾامت ادختؾػة يف   -14

الؼرآن رسـام، بـل قحـد ذكـر مـا رواه طـن مشـاره ومـا رآه طـن بعـض ادحـاحع، 

ــا يف ــم طـف ــامت تؽؾ ــاك كؾ ــه خــالف طــن الرســم وهـ ــا فق ــع( مم ــا:  ادؼـ  غــر كت

 االصوالحي، وهـاك كؾامت كثرة مل يتؽؾم طن رسؿفا هـا.

التعؾقل هو: جمرد اجتفاد قد وتؾع فقه أكظار ادجتفدين، وهـو يـدخل يف  -14

 طؾم الضبط(، وال يـدخل يف  طؾـم الرسـم(، ودخـول الؼقـاس يف الرسـم موجـود 

 ر موجود.بِِؼَؾة  دون االجتفاد: فنكه غ

قحؼقؼـا طؾؿقـا، يؽشـع  - ريعـيف هذا العؾم الش -تعزيز الؽتب ادحؼؼة  -12

 طن كـوز هذه الؽتب بلماكة وصدق، مع بذل اجلفد والوقت يف ذلم.

 


