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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل الخيري بدبي  -إدارة

إصدارها اجلديد « المس�ألة في البس�ملة » جلمهور القراء من
البح��وث » أن تقدِّ م
َ
السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وهي رسالة قيمة من مؤلفات اإلمام الكبري ،والعالمة الشهري عيل بن سلطان
حمم�د القاري اهلروي األصل ،املكي املهجر والوفاة ،املعروف بمش�اركاته العلمية
الكثرية يف العلوم اإلسالمية.
يس�م يف
وهذه الرس�الة كتبها الش�يخ عيل القاري لريد هبا عىل َم ْن خ ّطأ َم ْن مل
ِّ

أول س�ورة براءة ،وعىل َم ْن توهم أن البس�ملة من أول ب�راءة قول أيب حنيفة ،وأنه

هو املذهب.

وه�ذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدع�اء ألرسة آل مكتوم
حفظه�ا اهلل تعاىل التي حت�ب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة بكل
متي�ز وإق�دام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن س�عيد آل
مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش� ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .
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راجين من العيل القدير أن ينف�ع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والس�داد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس� َّلم عىل النَّبي األمي
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد وعىل
احلمد هلل ّ

آله وصحبه أمجعني.

وبعد :فهذه رس�الة « املسألة يف البس�ملة » للعالمة الشيخ عيل القاري ،وهي

من رس�ائله وكتبه التي شارك هبا يف الدراسات القرآنية ،وهو يرد هبا عىل َم ْن خ ّطأ
يس�م يف أول س�ورة براءة ،وعىل َم ْن ّتوهم َّ
أن البسملة من أول براءة قول أيب
َم ْن مل
ِّ
والسنَّة
حنيفة ،وأنه هو املذهب ،وقد بينَّ َ ابتدا ًء أن هذا قول باطل خمالف للكتاب ُ

وإمجاع األمة ،وأكّد أخري ًا بأنه قول ش�اذ مبني عىل قياس غري صحيح ،وأنه ساقط

عن حيز االعتبار يف عمل مجيع أهل الديار.

َ
وخت ََم الرس�الة بنصيحة مهمة فيها منهج علمي حصيف ،واستش�هد بقولني

عميقني لإلمامني املجتهدين أيب حنيفة والشافعي.

وقد ذكر فيها « فتاوى النوازل » أليب الليث الس�مرقندي ،واألس�لوب يشري

إىل أن النقل عنه مل يكن مبارش ًا.

ونقل عن قايض خان ،والس�خاوي املقرئ ،واملهدوي ،وابن شيطا ،ومل يذكر

كتب� ًا ،والنق�ل ع�ن الثالثة األخريي�ن موجود يف كت�اب « النرش » الب�ن اجلزري،
والظاه�ر أن�ه نق�ل من�ه .ومل أجد ق�ويل الس�خاوي وامله�دوي يف كتابيهما « :فتح

الوصيد » و« رشح اهلداية ».

وقد رأيت هلذه الرسالة أربع نسخ ،وكلها ضمن جماميع .وهي:
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 -1نسخة يف مكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة برقم (.)80/85
 -2وأخرى فيها أيض ًا برقم (.)80/82
 -3ونسخة يف مكتبة األوقاف العامة ببغداد برقم (.)13772
 -4ونسخة يف مكتبة األزهر برقم ( ،)2430كتبت سنة (1276هـ).
وقد اعتمدت األوىل وقابلتها ببقية النس�خ ،ومل أذكر شيئ ًا من أخطاء النساخ،

وضبطتها ،وعلقت تعليقات يسرية.

أم�ا العن�وان فق�د جاء هك�ذا يف نس�ختي ع�ارف حكم�ت ،واألزهرية ،أي

« املس�ألة يف البس�ملة » ،وجاء عىل ظهر جمموع أوقاف بغداد « :رس�الة يف بس�ملة
األنفال » ،وهو خطأ ظاهر ،فالرسالة يف بسملة براءة.

وذكره�ا البغ�دادي يف « هدي�ة العارفني » ( )753/1باس�م « :المس�ألة في

ش�رح البسملة » ،وذكرها اللكنوي في « التعليقات السنية » ص 8باسم « :رسالة
في قراءة البسملة أول سورة براءة » ،وهذا وصف أكثر منه عنوان ًا.

وق�د ُذ ِك َ�ر لها في « الفهرس الش�امل » (قس�م التفس�ير) (» 14 « )666/2

نسخة غير المذكورة هنا.

وم�ن املفي�د أن أذك�ر أن أليب داود األندلسي :س�ليامن ب�ن أيب القاس�م

(ت496:هـ) « :كتاب سقوط بسم اهلل الرمحن الرحيم من أول براءة يف املصحف
والتالوة ،جملد »(((.

•

•

((( الدر الثمني يف أسامء املصنفني (ص .)386



•
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ترمجة املؤلف باختصار
تَرج�م لإلم�ام الش�يخ عيل الق�اري كثيرون((( ،وكُتب�ت عنه رس�ائل علمية
ٍ
بنبذة عنه ،و َمن أراد التوس�ع
متخصص�ة بالعربية وغريها((( ،لذلك س�أكتفي هنا

فعليه بالرسالة املذكورة يف احلاشية ،أقول:

 ه�و العالم�ة املتفنِّ�ن علي ب�ن س�لطان حمم�د ((( اهل�روي املك�ي احلنف�ي،((( أورد الباحث حممد بن عبد الرمحن الشماّ ع يف بحثه (املال عيل القاري :فهرس مؤلفاته وما كتب
عنه) املنش�ور يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ،العدد األول ،ص 95-93أربع ًا ومخسين ترمجة
له كتبها قدماء وحمدثون ،وفاته أن يذكر ما كتبه:

 -املحبي (ت1111 :هـ) يف خالصة األثر .185/3

 -القادري (ت1187 :هـ) يف التقاط الدرر ص.242

 اآللويس (ت1317 :هـ) يف جالء العينني يف حماكمة األمحدين ص.41 املراغي (ق14هـ) يف الفتح املبني يف طبقات األصوليني .89/3 -أبو غدة يف مقدمة حتقيق (فتح باب العناية).

كام يضاف ما كتبه:

 -أ.د .حممد احلبيب اهليلة يف كتابه التاريخ واملؤرخون بمكة ص.270

 -أصحاب (الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط :التفسري وعلوم القرآن)

 ،666-662/2وغريهم من حمققي كتبه.
ويس�تدرك عىل الشّم�اّ ع ما ذكره م�ن ترمجة اللكنوي له يف الفوائد البهي�ة ،وهذا غري صحيح،
وإنام ترجم له يف التعليقات السنية ،وهو ما ذكره الباحث مفرد ًا.

((( منه�ا( :اإلم�ام عيل القاري وأثره يف علم احلديث) كتبها الباحث خليل إبراهيم قوتالي ،وقد
نوقش�ت بجامعة أم القرى س�نة 1406هـ ،وطبعت س�نة 1408هـ ،وال شك أن معلومات
وجهود ًا ظهرت بعد هذا التاريخ.

((( اس�م أبي�ه مرك�ب ،وقد جاء يف عدد م�ن املواضع :س�لطان بن حممد ،منه�ا يف عقود اجلواهر
وال�درر يف أخبار القرن احلادي عرش ص 111وهو خطأ قطع ًا ،وكنت تناولت هذا اخلطأ يف
مقال بعنوان( :ابن بني الزيادة والنقصان) نرش يف جريدة العراق بتاريخ 1987/7/6م.
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املشهور بالقاري(((.
ُ -ولد يف هراة سنة 930هـ تقريب ًا((( وبدأ بطلب العلم فيها ،ثم رحل إىل مكة

واس�تكمل فيه�ا حتصيله ،وأقام هب�ا إىل حني وفاته يع ِّلم ،ويصن�ف ،ويفتي ،وحييا
حياة الكفاف((( ،ويبتعد عن األضواء(((.

 -أخذ عن عدد من علامء مكة ،وأقدمهم وفاة ابن حجر اهليتمي (ت973 :هـ)،

وآخرهم يوسف األمايس (ت1000:هـ) ،وأخذ عنه كثريون.

 -كان ل�ه اهتما ٌم بتحقيق املس�ائل العلمي�ة ،و َم ْن ق�رأ مقدمت�ه لكتابه الكبري

« مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح »((( أدرك هذا.

 -وكان له مواقف من عدد من املس�ائل العلمية اخلالفية َأ َّد ْت ببعض العلامء

إىل انتقاده ،بينام رآها آخرون عالمة عىل متيزه واجتهاده(((.

((( يف معجم تفاسري القرآن الكريم  :705/1الطائي .وهو حتريف طباعي.

((( ه�ذا ما اس�تنتجه الش�يخ عب�د الفتاح أبو غ�دة من وفاة بعض ش�يوخه املكيين .انظر تقديمه
لـ (رشح رشح نخبة الفكر) للمؤلف ص :بُ .
وأرخ لوالدته يف دليل املطبوعات العربية يف
روسيا ص  175بـ968:هـ وهو خطأ قطع ًا.

((( ج�اء يف ترمجت�ه يف مقدم�ة املصن�وع ص( :10وذك�ر أنه كان يكت�ب َّ
كل ع�ام مصحف ًا بخطه
اجلميل ،وعليه طرر من القراءات والتفسري ،فيبيعه ويكفيه قوته من العام إىل العام).

وبمناس�بة هذا اخلرب أقول :جاء يف طبعة للقرآن الكريم يف اصطنبول قامت هبا (بايتان كتاب
آوي) سنة 1394هـ قول طابعيه ص 613منه( :وموافق ًا خلط عيل القاري).

((( اق�رأ  -إن ش�ئت  -كتاب�ه( :تبعيد العلماء عن تقريب األم�راء) وقد أخرجه إخراج ًا مؤس�ف ًا
الدكتور حممد عيل املرصفي يف عامل الكتب – القاهرة (1990م).

((( انظر  3-2/1وهذا الكتاب أكرب كتبه وأجلها كام قال املحبي يف خالصة األثر .185/3

((( انظ�ر خالص�ة األث�ر  ،185/3وم�ا قاله الش�وكاين يف الب�در الطال�ع ص ،449وقد نقله  =
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 اعتن�ى بالتأليف وترك بع�ده ثرو ًة علمية كبرية وقفه�ا ورشط أال يمنع ِمناستنساخها ،وقد تفاوت عددها لدى املرتمجني:
َ�ر له احلاج خليف�ة ( )33كتاب ًا((( ،وذكر البغ�دادي ( )105كتاب(((،
فق�د َذك َ

وذك�ر مجي�ل العظم ( )128كت�اب((( ،وذك�ر بروكلمان ( )170كت�اب((( ،وعدَّ

الصب�اغ ( )125كت�اب((( ،وقوتلاي ( )148كت�اب((( ،وأوصله�ا الشماع إىل
( )263كتاب(((.
والواق�ع َّ
أن مؤلف�ات القاري ما زال�ت بحاجة إىل إفراده�ا باجلمع والبحث
والدراس�ة املتأني�ة املتعمق�ة ،وحتقي�ق عناوينه�ا ونس�بتها ،واالطلاع عليه�ا قدر
ُ
الوص�ول إىل الكثري منها  -ذل�ك أن تك�رار ًا كثري ًا حصل
اإلم�كان  -وق�د تيسر
تك�رر عنده الكثير ،واس�توقفني ثالثون
يف بع�ض القوائ�م كقائمة الشماع فق�د َّ

كتاب ًا مكرر ًا.

=  القنوج�ي يف الت�اج املكل�ل ص ،406ولالس�تزادة انظ�ر عقود اجلوه�ر 266-264/1
واإلمام عيل القاري ص.114-96

((( ينظر كشف الظنون يف مواضع كثرية.

((( انظر :هدية العارفني .753-751/1
((( انظر :عقود اجلوهر .273-266/1

((( انظر :تاريخ األدب العريب :العرص العثامين ق.101-86/9
((( انظر :مقدمة حتقيق (األرسار املرفوعة) ص.32-23

((( انظ�ر :اإلم�ام علي الق�اري ص ،166-115وهذا غري ما انف�رد بذكره بروكلمان ،أو رجح
الباحث أنه أجزاء من كتب .فإذا أضفنا هذه أصبح العدد (.)166

((( املال عيل القاري .البحث السابق ص.93-64
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َّ
ولعل الباحثني األخريين يتابعان جهودمها يف هذا املجال ،ويقدِّ مان لنا دراسة

جامعة مستوعبةُ ،ي َع َّرف فيها هبذه الكتب تعريف ًا كامالً .وقد طبع منها الكثري ،وما

من مكتبة ختلو منها مطبوعة وخمطوطة.

 -تلقى العلام ُء مؤلف�ات القاري(((بالقبول ،وحظي هو وهي بالثناء ،وأكتفي

هنا بذكر األقوال اآلتية:

قال املح ِّبي عنه( :أحد صدور العلم ،فرد عرصه ،الباهر السمت يف التحقيق،

وتنقي�ح العبارات ،وش�هرته كافية عن اإلط�راء يف وصفه ....اش�تهر ذكره وطار

صيته ،وأ َّلف التآليف الكثرية اللطيفة التأدية ،املحتوية عىل الفوائد اجلليلة)(((.

وق�ال اللكن�وي بعد أن ذكر له جمموعة من الكتب وأن�ه طالعها كلها( :وغري

ذل�ك م�ن رس�ائل ال تعد وال حتصى ،وكلها مفي�د ٌة ب َّلغته إىل مرتب�ة املجدِّ دية عىل
رأس األلف)(((.
لكن ليته  -رمحه اهلل  -مل يق ِّيد نفس�ه بالس�جع ،وترك قلمه عىل س�جيتهَّ ،
فإن

الس�جع إىل حمذور ،انظر إىل قوله
ذلك يكون أمجل يف أس�لوبه وأفضل ،وقد يقوده
ُ
((( للتدليل عىل اش�تهار مؤلفاته أذكر هنا أن الباحث املحقق الس�يد حممد فاتح قايا أحىص ()27
نس�خة لرس�الته (رس�الة يف بيان إف�راد الصالة عن السلام هل يك�ره أم ال) املطبوعة ضمن
املجموعة العارشة من (لقاء العرش األواخر باملس�جد احلرام) 1429هـ وقد اعتمد الباحث

املذكور عىل ( )13نسخة منها.

((( خالصة األثر 		.185/3

((( التعليقات السنية ص 9وفيها :بلغت .ويف قوله( :ال تعد وال حتىص) مبالغة ظاهرة!



13

املـســـألة يف الـبـسـمـلـة

يذكر سند ًا عالي ًا حصل عليه يف رواية مشكاة املصابيح
يف مقدمة مرقاة املفاتيح وهو ُ
املعتمد ،يف ه�ذا الزمان املك�دّ ر املنكّد)
ق�ال( :وه�ذا أعىل م�ا يوجد من الس�ند
َ

(((

فاملقصود ينتهي عند قوله :يف هذا الزمان ،وليس السياق سياق شكوى منه.

بع�ض كتب�ه بشروح متع�ددة ككتاب�ه « احل�زب األعظ�م وال�ورد
 -حظ�ي ُ

األفخم »(((.

ـ ُطبع له يف قزان وقصبة مياس بروسيا ثامنية كتب هي :تزيني العبارة ،واحلزب
األعظم ،ورسالة يف اخلرض ،ورشح عني العلم ،ورشح الفقه األكرب ،ورشح خمترص

الوقاية « فتح باب العناية » ،ورشح مسند اإلمام األعظم ،واملنح الفكريةُ .طبعت
ما بني 1911 - 1845م ،و ُطبع احلزب األعظم إحدى عرشة طبعة(((.

تُ�ويف  -رمحه اهلل  -يف ش�وال س�نة 1014هـ((( ،ودفن باملعلاة ،وملا بلغ خرب
وفات�ه علام َء مصر صلوا عليه باجلام�ع األزهر صالة الغيب�ة يف جممع حافل جيمع

أربعة آالف نسمة فأكثر(((.

•

•

•

((( مرقاة املفاتيح  3/1وفيه( :عىل) ،فصححتها.

((( انظر :جامع الرشوح واحلوايش .940-939/2

((( انظر :دليل املطبوعات العربية يف روسيا من  1787إىل 1917م ص  175-170و.288
((( جاء يف دليل املطبوعات العربية يف روس�يا ص 170قول مؤ ّلفه أنه تويف س�نة 1023هـ ،وهو
خمالف ملا ذكره املؤلف نفسه يف سائر املواضع!

((( خالصة األثر .186/3
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الورقة األوىل من نسخة عارف حكمت األوىل
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الورقة األوىل من نسخة عارف حكمت الثانية
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الورقة األوىل من نسخة أوقاف بغداد
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الورقة األوىل من نسخة األزهر
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املسألة يف البسملة

للعالمة علي بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي
(  930تقريب ًا 1014 -هـ )

( النص َّ
احملقق )
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رب ز ْدين ِع ْل ًام يا كريم ،واجعل ال َب ْسمل َة يل براء ًة ِمن عذاب اجلحيم.
ِّ

ِ
(((
حممد بن مقاتل
نُقل عن « فتاوى النوازل » لإلمام أيب الليث رمحه اهللُ :س َئل ّ

سمى ،هل هو ٌ
ٍ
خطأ؟
الرازي((( عن
ّ
رجل ابتدأ « قراء َة » سورة براءة وال ّ
فقال :هو ٌ
خطأ إلاّ ْ
أن يدجمها األنفال.

ً
حممد ب�ن مقاتلّ ،
رجلا لو أرا َد
ألن
وق�ال أب�و القاس�م(((َّ :
الصحيح ما قال ّ
أن ِ
ِ
َ
الشيطان
يستعيذ باهلل من
يبتدئ قراءة آية أو س�ورة من الس�ور كان مأمور ًا بأن
الر ِ
الر ِحي ِم ،فكذل�ك إذا ابتدأ س�ورة التوبة.
مح�ن َّ
الرجي�م و ُيتب�ع ذلك :بِ ْس� ِم اهللِ َّ

انتهى(((.

توهم َّ
أن البسملة ِمن أول براءة قول أيب حنيفة ريض اهلل
وقد تع َّلق بظاهره َم ْن َّ

تعاىل عنهّ ،
وأن هذا هو املذهب.

ِ
وأن�ا ُ
قول ٌ
إن هذا ٌ
ُ
أح�ولّ :
للكتاب والس�نّة وإمجاع
خمالف
باطل
أقول ،وباهلل
ٌ

ُ
يطول.
األ ّمة ،وتفصي ُله

عرف به احلاج خليفة يف « كش�ف
((( ه�و أبو الليث الس�مرقندي ،وكتاب�ه « النوازل يف الفروع » َّ
الظنون » (.)1981/2

((( انظر كلمة عنه يف « لسان امليزان » (.)388/5

((( هو أمحد بن عصمة الصفار البلخي ،تويف سنة (326هـ)و انظر ترمجته يف « الطبقات السنية يف
تراجم احلنفية » برقم ( ،)244و« الفوائد البهية ».

((( مل أج�د ه�ذا يف الكتاب املطبوع باس�م « فتاوى النوازل » منس�وب ًا إىل أيب الليث ،وهو ِّ
يؤكد ما
يراه األخ الشيخ شهاب اهلل املدين أن هذا املطبوع هو « خمتارات النوازل » للمرغيناين.
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وجمم ُلهّ :
األئمة األربعة:
أن ّ
َ
 منهمَ :من نفى كوهنا من القرآن ،كاإلمام مالك وأتباعه.الشافعي وأتباعه.
 ومنهمَ :من أثبتها ،وهو :اإلمامّ
أنزلت لل َف ْصل.
 وعلامؤنا املح ِّققون عىل أنهّ ا آيةْ
شك ّ
وال َّ
أن بسمل َة ّأو ِل براءة ،ووسط النَّمل خارج ٌة عن املبحث اتّفاق ًا.
نص يف املسألة.
وأ ّما إما ُمنا األعظم :فليس له ٌّ
رصح قايض خان(((ّ :
ليست من الفاحتة.
أن البسملة عندنا
ْ
هذا ،وقد َّ
ليس�ت منها مع كوهنا فاحت َة الكت�اب ،ومثبت ًة يف مجيع
املذه�ب أنهّ ا
ف�إذا كان
ْ
ُ

ٍ
بط�رق صحيحة عن
ثبت قراءة البس�ملة فيها
املصاح�ف العثامن َّي�ة وغريها ،وق�د َ

النب�ي ﷺ َ
وتقرر يف املذهبّ :
أن قراءهتا ُس�نَّة باالتفاق،
داخل الصالة
َ
وخارجهاّ ،
ّ

ٍ
اختلاف يف بقيتهاّ ،
وأن
الصل�وات عىل
ب�ل واجب�ة عند بعضه�م يف ّأول رك َعات ّ

ُ
وترك
تصو ُر كوهنا من ّأول براءة،
والس�ورة ،فهل ُي َّ
املعتمد عد ُم قراءهتا بني الفاحتة ّ
َ
والذوق الفهيم ،ب�ل يف املنقول ما ُّ
قراءهت�ا خط�أ؟ هذا ال يقبله ُ
ُ
يدل
العقل الس�ليم

ِ
ِ
القول السقيم.
بطالن هذا
عىل

((( ه�و حس�ن بن منصور البخ�اري احلنفي ،تويف س�نة (592هـ) .انظر « :سير أعالم النبالء »
( ،)231/21و« الطبقات السنية » برقم ( ،)725و« األعالم » ( .)224/2وطبع من كتبه
« الفتاوى ».
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وبيانُ�هّ :
ُقرأ يف
الق�راء أمجعوا عىل أنهّ ا ليس�ت من براءة ،واتّفق�وا عىل أنهّ ا ت َ
أن ّ

ّأول ّ
القارئ يف أجزاء السور بني اإلتيان هبا
كل سورة ابتدئ هبا إال براءة ،وخيرّ وا
َ

وتركها إال يف أثناء براءة ،فإنهّ م اختلفوا فيها ،واملعت ََمد :عدم اجلواز.

ج�وزوا قراءتهَ�ا يف ّأول ب�راءة ،لك ْن
نع�م رشذم�ة قليل�ة منهم بطرق ش�ا ّذة ّ

ربك أو لغريه من العلل اآلتية:
ال لكوهنا منها بل للت ّ

ف�إن الس�خاوي((( قال « :ج�واز التس�مية يف ّأول براءة َ
َّ
حال االبت�داء هبا هو

القياس » ،يعني :ال املنقول املنصوص الذي عليه األساس.

ألن إسقاطها :إ ّما ّ
قالّ « :
بالسيف ،أو لعدم قطعهم -يعني:
ألن براءة ْ
نزلت َّ

الصحابة  -بأنهّ ا سورة مستق ّلة.

ربك.
فاألول:
بمن ْ
ٌ
نسمي للت ُّ
نزلت فيه ،ونح ُن إنام ِّ
خمصوص َ

ِ
جلوازها يف األجزاء ،وقد ُع ِلم الغرض من إس�قاطها،
نجو ُزها
وعلى الثاينّ :

فال مانع عنها »(((.

ِ
(((
وق�ال
الفصل بينَها وبني
ّ
فالقراء جممعون عىل ترك ْ
املهدوي  « :وأ ّما ب�راءةّ :

األنف�ال بالبس�ملة ،وكذل�ك أمجعوا عىل ترك البس�ملة يف أوهلا َ
ح�ال االبتداء هبا،
((( شيخ القراء بدمشق يف زمانه :عيل بن حممد بن عبد الصمد ،تويف سنة (643هـ) .انظر ترمجته
يف « معرفة القراء الكبار » (.)631/2

((( هذا منقول يف « النرش » ( )264/1باختالف يسري ،وانظر املبحث يف « فتح الوصيد يف رشح
القصيد » (.)210-209/2

((( أبو العباس أمحد بن عامر ،تويف بعد سنة (430هـ) « .معرفة القراء الكبار » (.)415/1
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س�وى َم ْن رأى البس�ملة َ
جيو ُز ْ
أن ُيبتدَ أ هبا ِمن
حال االبتداء بأوساط الس�ور ،فإنّه ِّ
أول براءة عند َمن جعلها هي واألنفال س�ور ًة واحدةً ،وال ُيبتدَ أ هبا عند َم ْن َج َع َل

السيف ع ّل ًة هلا »(((.
َّ

َ
وقال ابن شيطا((( « :ولو ّ
ووصل
أن قارئ ًا ابتدأ قراءته من َّأو ِل التوبة فاستعا َذ

حر ٌج إن شاء اهلل تعاىل،
ثم تال السورة مل يكن عليه َ
ربك ًا هبا ّ
االس�تعاذة بالبس�ملة مت ّ
ِ
كام جيوز له إذا ابتدأ من بعض الس�ورة أن َ
آخر
يفعل ذلك ،وإنّام املحذور أن يصل َ
األنف�ال ب�أو ِل براءة ث�م ِ
ٌ
يصل بينهما بالبس�ملةّ ،
وخرق
ألن ذلك بدع ٌة وضالل� ٌة
َّ

وخمالف للمصاحف »((( انتهى(((.
لإلمجاع
ٌ

أن قراءهتا جائز ٌة عندَ هم ،ومل ي ُقل أحدٌ ّ
وه�ذا ك ُّله يد ُّلك عىل ّ
بأن تركها خطأ،

فينبغ�ي أن يحُ ْ َم َ�ل قوله على إرادة املبالغة بن�ا ًء عىل زعمه املختار عن�دَ ه هذا القول

الشا ّذ ،أوعىل اخلطأ يف العبارة وقعت بطريق املشاكلة لكالم سائل املسألة.

(((
رصيح منه أنّ�ه تبع الرشذمة وأنّه مل يرد من قراءة البس�ملة يف
ث�م اس�تثناؤه
ٌ
َّ

اإلدراج وغيرهّ ،
املصحح
ويدل عليه تعلي�ل
ّأوهل�ا كوهن�ا منها ،وإلاّ الس�توى
ّ
ُ

(((

((( هذا القول منقول في « النشر » ( ،)264/1ولم أجده في « رشح اهلداية » (.)13/1

((( أب�و الفتح عبد الواحد بن احلسين البغدادي ،تويف س�نة (450هـ) « .معرف�ة القراء الكبار »
(.)415/1

((( هذا القول منقول يف « النرش » (.)264/1

((( انظر تعليق ابن اجلزري بعد هذه األقوال يف « النرش » (.)265/1
((( أي استثناء حممد بن مقاتل.
((( يقصد أبا القاسم الصفار.
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الس�ور هبا ،وخمَّي�رَّ يف أثنائها فال يطابق
أيض� ًا ،لك� ْن قد
َ
عرفت أنّه مأمور يف أوائل ُّ

مدّ عاه ّ
بأن تركها خطأ.

أن هذا ٌ
ل�ص امل�رامّ :
ّ
مبني على قياس غري
�ص ال�كالم ،وخم ْ ُ
فملخ ُ
قول ش�ا ّذ ّ

بحمد اهللِ ِ
ِ
َ
امللك
تكون البس�ملة من ّأول براءة ،وهو م�ع ذلك
صحي�ح ،موهم أن
ٌ
عمل مجيع أهل الديار ،حتّى يف كتّاب الصغار،
اجل ّبار،
ساقط عن ح ّيز االعتبار ،يف َ

وما ذاك إال بوعده تعاىل ُ
حيث قال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾(((.

ٍ
ِ
ِ
هل�ذه األ ّم�ة على ِ
أن اهللَ َي ْب َع ُ
وبإخب�اره ﷺّ « :
جيدِّ ُد
�ث
رأس ك ُِّل مئة س�نة َم ْن َ

هلا دينَها »(((.

وانظر إىل ما َ
والتنظر
قال،
برصك لإلنصاف ،وأغمض عني االعتساف،
ْ
ْ
فافت َْح َ

إىل َمن قال.

ٍ
ألحد أن
صح عن أيب حنيف�ة ريض اهلل تعاىل عنه أنّه قال « :ال حيِ ُّل
وتأم�ل ما َّ
َّ

يعلم من أين قلنا » .
يفتي بقولنا ما مل ْ
َ

صح احلديث فهو مذهبي،
وقد تبِعه اإلما ُم
الشافعي يف هذا املقال بقوله « :إذا َّ
ُّ

ِ
احلائط قويل ».
وارضبوا يف

((( من سورة احلجر ،اآلية.9 :

((( رواه أبو داود يف « الس�نن » ( ،)4291وقال العراقي وغريه :س�نده صحيح « .فيض القدير »
()281/2
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وهذا ما ظهر يل يف اجلواب ،واهلل تعاىل أعلم بالصواب ،وإليه ِ
املرج ُع واملآب،
ُ
َ

وأن�ا أفقرعب�اد اهلل الغن�ي املغن�ي علي بن س�لطان حممد الق�اري اهل�روي احلنفي
عاملهما اهلل بلطف�ه اخلف�ي وكرمه ال�ويف حام�د ًا هلل أوالً وآخر ًا ،ومصلي ًا ومس�ل ًام
باطن ًا وظاهر ًا.
•



•

•
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املصادر
 -1مصادر ترمجة املؤلف:
 القرآن الكريم ،طبعة بايتان كتاب آوي ،إصطنبول1394 ،هـ. -ابن بني الزيادة والنقصان ،مقال لعبد احلكيم األنيس ،منش�ور يف جريدة العراق

بتاريخ1987 / 7 / 6 :م.

 -األرسار املرفوع�ة يف األخبار املوضوعة ،للق�اري (ت1014:هـ) ،حتقيق حممد

الصباغ ،املكتب اإلسالمي ،ط1406 ،2هـ ـ 1986م.

 -األعلام ،لل�زركيل (ت1396 :ه�ـ) ،دار العل�م للماليين ،بيروت ،ط،10

1992م.

 -التق�اط ال�درر ومس�تفاد املواعظ والعرب من أخب�ار وأعيان املئ�ة احلادية والثانية

عشر ،للقادري(ت ،)1187:حتقيق :هاش�م العل�وي القاس�مي ،دار اآلفاق اجلديدة،
بريوت.

 -اإلم�ام علي القاري وأثره يف علم احلديث ،خلليل إبراهيم قوتالي ،دار البش�ائر

اإلسالمية ،بريوت ،ط1408 ،1هـ ـ 1987م.

 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،للشوكاين (ت1250:هـ) ،حتقيق

حسن العمري ،دار الفكر ،دمشق ،ط1419 ،1هـ 1998م.

 -التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،للقنوجي (ت1307 :هـ)،

مكتبة دار السالم ،الرياض ،ط1416 ،1هـ ـ 1995م.
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 -تاري�خ األدب العريب ،ل�كارل بروكلامن (ت1375 :هـ) ،اهليئ�ة املرصية العامة

للكتاب1995 ،م.

ـ التاريخ واملؤرخون بمكة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الثالث عرش ،ملحمد

احلبيب اهليلة ،مؤسسة الفرقان ،لندن ،ط1994 ،1م.

ـ تبعيد العلامء عن تقريب األمراء ،للقاري ،حتقيق حممد عيل املرصفي ،عامل الكتب،

القاهرة1990 ،م.

ـ التعليقات الس�نية عىل الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،للكنوي (ت1304:هـ)،

مكتبة خري كثري ،كراجي ،باكستان.

ـ التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار املئة احلادية والثانية عرش ،للقادري

(ت1187:هـ) ،حتقيق هاشم العلوي القاسمي ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.

ـ جامع الرشوح واحلوايش ،لعبد اهلل حممد احلبيش ،املجمع الثقايف ،أبو ظبي ،ط،2

2006م.

 -جلاء العينني يف حماكمة األمحدين لنعامن اآلل�ويس(ت ،)1317:مطبعة املدين،

القاهرة.

ـ خالص�ة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،للمحبي (ت1111 :هـ) ،مصورة

مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.

ـ دلي�ل املطبوع�ات العربية يف روس�يا م�ن 1787م إىل 1917م ،ألنس خلدوف،

إصدار مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث ،ديب ،ط1429 ،1هـ ـ 2008م.
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ـ رس�الة يف بي�ان إف�راد الصالة عن السلام هل يكره أم ال؟ للق�اري ،حتقيق حممد

فاتح قايا ،ضمن املجموعة العارشة من لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام ،دار البشائر

اإلسالمية ،بريوت ،ط1429 ،1هـ 2008م.

ـ رشح رشح نخبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر لعيل القاري ،حتقيق :حممد نزار

متيم وهيثم نزار متيم ،رشكة دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت.

ـ عق�ود اجلواه�ر وال�درر يف أخبار الق�رن احلادي عرش ،للشلي (ت1093 :هـ)،

حتقي�ق إبراهيم ب�ن أمحد املقحفي ،مكتبة تري�م احلديثة ومكتبة اإلرش�اد ،صنعاء ،ط،1
1424هـ 2003م.

ـ عق�ود اجلوهر يف تراجم من هلم مخس�ون تصنيف ًا فمئ�ة فأكثر ،جلميل العظم (ت:

1352هـ) ،املطبعة األهلية ،بريوت1326 ،هـ.

ـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني ،للمراغي ،املكتبة األزهرية ،القاهرة1419 ،هـ

1999م.

ـ فت�ح ب�اب العناية برشح كتاب النقاية ،للقاري ،حتقيق :عب�د الفتاح أبو غدة ،دار

البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1426 ،2هـ 2005م.

ـ الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ،قسم التفسري ،مؤسسة آل

البيت ،عامن1989 ،م.

ـ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،للكنوي ،مكتبة خري كثري ،كراجي ،باكستان.
ـ مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،للقاري ،مصورة دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت.
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ـ املصن�وع يف معرف�ة احلديث املوضوع ،للقاري ،حتقيق :عب�د الفتاح أبو غدة ،دار
البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1414 ،5هـ 1994م.
ـ معج�م تفاسير الق�رآن الكري�م ،ش�ارك يف جزئ�ه األول عب�د الق�ادر زمام�ة،
وعبد النب�ي فاض�ل ،وعبد الوهاب التازي س�عود ،وحممد الكت�اين ،وكتب اجلزء الثاين
حمم�د بوخب�زة ،إص�دار املنظم�ة اإلسلامية للرتبي�ة والعل�وم والثقافة ،الرب�اط ،ط،1
1424هـ ـ 2003م.
ـ امللا علي الق�اري فهرس مؤلفات�ه وما كتب عن�ه ،بحث ملحمد ب�ن عبد الرمحن
الشامع ،يف جملة آفاق الثقافة والرتاث الصادرة عن مركز مجعة املاجد بديب ،العدد األول
املحرم1414 ،هـ ـ 1993م.
ـ هدي�ة العارفين ،للبغدادي (ت1339 :ه�ـ) ،مصورة دار إحي�اء الرتاث العريب
بريوت.
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 -2مصادر التحقيق:
 -األعلام ،لل�زركيل (ت1396:ه�ـ) ،دار العل�م للماليين ،بيروت ،ط10

(1992م).

 -التعليقات السنية عىل الفوائد البهية ،لعبد احلي اللكنوي (ت1304:هـ) ،مكتبة

خري كثري ،كراتيش ،باكستان.

 -الدر الثمني يف أسامء املصنّفني ،البن الساعي (ت674:هـ) ،حتقيق :أمحد شوقي

بنبني وحممد سعيد حنيش ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس ،ط1430( 1هـ2009 -م).

 -س�نن أيب داود (ت275:ه�ـ) ،طبعة حممد حميي الدين عب�د احلميد ،دار الفكر،

بريوت.

 -سير أعلام النبلاء ،للذهب�ي (ت748:ه�ـ) ،حتقي�ق :جمموعة م�ن املحققني،

مؤسسة الرسالة ،بريوت.

 -رشح اهلداي�ة ،للمه�دوي (ت440:ه�ـ) ،حتقي�ق :حازم س�عيد حي�در ،مكتبة

الرشد ،الرياض ،ط1416( 1هـ1995-م).

 -الطبق�ات الس�نية يف تراج�م احلنفي�ة ،للغ�زي (ت1010:ه�ـ) ،ضم�ن املكتبة

الشاملة.

 -فتاوى النوازل ،للس�مرقندي (ت373:هـ) [ ،ك�ذا ] ،حيدر آباد الدكن ،اهلند،

ط1405( 1هـ).

 -فت�ح الوصيد يف رشح القصيد ،للس�خاوي (ت643:هـ) ،حتقيق :موالي حممد

اإلدرييس الطاهري ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1426( 2هـ2005-م).
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 الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط (قسم التفسري) ،مؤسسةآل البيت ،عامن (1989م).
 فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي (ت1033:هـ) ،تصوير دار الفكر،بريوت.
 كشف الظنون ،للحاج خليفة (ت1067:هـ) ،تصوير مؤسسة التاريخ العريب. لسان امليزان ،البن حجر (ت852:هـ) ،تصوير مؤسسة األعلمي للمطبوعات،بريوت ،ط1406( 3هـ 1986 -م).
 معرفة القراء الكبار ،للذهبي (ت748:هـ) ،حتقيق :بشار عواد معروف وزميليه،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1404( 1هـ).
 النشر يف الق�راءات العشر ،الب�ن اجل�زري (ت833:ه�ـ) ،حتقي�ق :حممد عيلالضباع ،تصوير دار الكتب العليمة ،بريوت.
 هدية العارفني ،للبغدادي (ت1339:هـ) ،تصوير مؤسسة التاريخ العريب.•



•

•
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صدر للمحقِّق الكتب والبحوث اآلتية
 -1العج�اب يف بي�ان األس�باب للحافظ ابن حجر العس�قالين :دراس�ة وحتقيق.
ط دار ابن اجلوزي ،الدمام ط1417( 1هـ1997-م) ،ط 2006( 2م).

 -2الكلمات البينات يف قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﴾ للعالمة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس :دراسة وحتقيق .يف جملة

األمحدية ،ديب ،العدد (1421( ،)6هـ2000-م).

 -3الفتح القديس يف آية الكريس لإلمام البقاعي :دراسة وحتقيق .ط دار البحوث
للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب1422( ،هـ2001-م).

-4نظرات فاحصة يف « رس�الة يف تفسير قوله تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾

املنس�وبة إىل ابن طولون » .يف جملة كلية الدراس�ات اإلسلامية والعربية بديب،
العدد (2001( ،)20م).

 -5أضواء عىل ظهور علم املناس�بة القرآنية .يف جملة األمحدية ،ديب  ،العدد (،)11
(1423هـ2002-م).

 -6إس�هام اإلم�ام الفريوزآبادي يف احلرك�ة العلمية التفسيرية يف زبيد .يف كتاب
مؤمتر (زبيد وصالهتا العلمية بالعامل العريب واإلسالمي) يف اليمن (2002م).

 -7الق�ايض عب�د الوه�اب البغدادي املالكي يف آث�ار القدماء وا ُمل ْحدَ ثني :دراس�ة
وثائقية .ط دار البحوث بديب1424( ،هـ2003-م).

 -8الق�ايض عبد الوهاب البغدادي يف ذاكرة األي�ام (مطوية) ،ط1424( 1هـ -
2003م).
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 -9ق�ادة األم�ة يف رح�اب الق�رآن .ط دار البح�وث ب�ديب ،ط1424( ،1ه�ـ-
2003م) ،ط1424( ،2هـ2003-م).

 -10رس�الة يف التفسير عىل صورة أس�ئلة وأجوب�ة للعالمة الش�يخ عبد الكريم
الدَّ َبان :تقديم وحتقيق .ط دار البحوث بديب1424( ،هـ2003-م).
ِ -11م ْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي :موازنة بني السيف

والكلم�ة .يف كت�اب مؤمتر (مقتضيات الدعوة يف ض�وء املعطيات املعارصة) يف

جامعة الشارقة (2003م).

 -12دي�وان القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي :مجع وتوثيق وحتقيق .ط دار
البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب1425( ،هـ2004-م).
 -13قالئ�د العقي�ان يف قوله تع�اىل ﴿ :إِ َّن اهللَ ي ْأمر بِا ْلعدْ ِل والإْ ِ حس ِ
�ان﴾ للعالمة
َ ُُ َ َ ْ َ
مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس :دراسة وحتقيق .ومعه:

 -14نصيحة الوزراء للعالمة مرعي بن يوس�ف احلنبيل املقديس .ط دار البحوث
بديب1426( ،هـ2005-م).

 -15اإلم�ام الزركشي وكتاب�ه الآلل�ئ املنث�ورة يف األحاديث املش�هورة .يف جملة
تراثيات ،القاهرة  ،العدد (2006( ،)8م).

 -16رس�الة يف تعري�ف التص�وف واش�تقاق الصوفي�ة للعالم�ة الش�يخ
عب�د الكريم الدَّ َب�ان .يف جملة البحوث والدراس�ات الصوفي�ة ،القاهرة ،العدد

(2006( ،)2م).

 -17جهود دار البحوث يف حتقيق الرتاث ونرشه  .يف كتاب مؤمتر (حتقيق الرتاث
العريب) يف جامعة آل البيت يف األردن (2006م).
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 -18حتقي�ق النظ�ر يف حك�م البرص املنس�وب إىل برهان الدِّ ين الس�بكي :دراس�ة
وحتقيق .ط دار البشائر اإلسالمية ،بريوت (2007م).

َ -19م� ْن مؤل�ف كتاب الغاي�ة والتقريب ؟ .يف جملة معه�د املخطوطات العربية،
املجلد ( ،)51العدد ( )1و( ، )2القاهرة (2007م).

 -20كتب فضائل بيت املقدس :نظرات تقويمية (تاريخ بيت املقدس املنسوب إىل
ابن اجلوزي أنموذج ًا) .يف كتاب مؤمتر (تراث القدس) ،القاهرة2008( ،م).

-21نظرات يف مسند اإلمام الرفاعي املصنوع .يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ،ديب،
العدد (1429( ،)60هـ2008-م).
-22كت�اب الط�ب النبوي لي�س لإلمام الذهب�ي .يف كتاب مؤمتر (ش�مس الدين
الذهبي) يف تركامنستان (2009م).
 -23رشوح أرضية لكتاب سماوي .يف كتاب مؤمتر (املخطوطات الش�ارحة) يف
مكتبة االسكندرية (2009م).
 -24التراث وإش�كالية النضج واالحتراق .يف كتاب مؤمتر (مس�تقبل الرتاث)
الصادر عن معهد املخطوطات العربية ،القاهرة 1432( ،هـ  2011 -م).

ِ -25
احلكَ�م امللكي�ة والكل�م األزهري�ة ،للعالم�ة مرع�ي ب�ن يوس�ف الكرم�ي
املق�ديس احلنبيل (ت1033:هـ) ،حتقيق ،دار أروق�ة ،عماّ ن ،ط1434( 1هـ -

2013م).

 -26علامء أرضاء خدموا القرآن وعلومه .جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم ،ط1
(1434هـ 2013 -م).
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* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب:

 -1النبي ﷺ يف رمضان .ط1428(2هـ2007-م) ،ط1430( 3هـ2009-م)،
ط1433( 4هـ 2012 -م).

وطبع�ة خاص�ة ع�ن مراك�ز األمرية هيا بنت احلسين الثقافية اإلسلامية .أ ّما

الطبعة األوىل فكانت سنة (2003م) عن دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القرآن .ط1429(1هـ2008-م).

 -3أدب املتعلم جتاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ2008 -م).

 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ2008 -م).

 -5توضي�ح قطر الندى للعالمة األس�تاذ الش�يخ عبد الكريم الدب�ان التكريتي :
عناية وتقديم .ط1429( 1هـ2008 -م) ،ط1433( 2هـ2012 -م).

 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).

 -7موعظ�ة احلبي�ب وحتفة اخلطيب (من خط�ب النبي ﷺ واخللفاء الراش�دين)
علي الق�اري (ت1014 :ه�ـ) :دراس�ة وحتقي�ق .ط1430(1ه�ـ-
للعالم�ة ّ
2009م).

 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ 2009 -م).

 -9قادة األمة يف رمضان .ط1431( 1هـ2010 -م).

 -10رعاي�ة األرسة املس�لمة لألبن�اء :ش�واهد تطبيقي�ة م�ن تاري�خ األم�ة.
ط1431(1هـ 2010 -م).

* عشر رس�ائل يف التفسير وعل�وم الق�رآن لإلم�ام جلال الدي�ن الس�يوطي
(ت911 :هـ) ،وهي:
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 -11رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة :دراسة وحتقيق.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة  :دراسة وحتقيق.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح :دراسة وحتقيق.
 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة :دراسة وحتقيق.
 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة :دراسة وحتقيق.
 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى :دراسة وحتقيق.
 -17الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة :دراسة وحتقيق.
 -18املح�رر يف قول�ه تع�اىل﴿:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾:
دراسة وحتقيق.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد :دراسة وحتقيق.
 -20اإلشارات يف شواذ القراءات :دراسة وحتقيق.
وه�ذه الرس�ائل العشر ص�درت يف جملدي�ن ،ط1431(1ه�ـ 2010-م)،
ط1432(2هـ2011-م).
 -21األخب�ار املروي�ة يف س�بب وض�ع العربية للس�يوطي :تقدي�م وحتقيق .ط1
(1432هـ2011-م).
 -22الثغور الباس�مة يف مناقب الس�يدة فاطمة للس�يوطي :دراس�ة وحتقيق .ط1
( 1432هـ 2011 -م).
 -23وداع رمض�ان لإلمام أيب الفرج ب�ن اجلوزي(ت597:هـ)  :حتقيق وتقديم.
ط 1432( 1هـ 2011 -م).
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 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنش�ور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن أمحد
الديريني(688-612هـ) :حتقيق وتعليق.ط1432(1هـ2011 -م).
 -25نداء إىل اآلباء واألمهات (مطوية) ،ط 1432( 1هـ 2011 -م).
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