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 تأليف
 العالمة ، عبد الحميد بن محمد علي قدس الخطيب
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 لزضاغ١ ٚحتكٝ         

 ضضا بٔ ستُس قفٞ ايسٜٔ ايػٓٛغٞ .ز                
 

رٓ ، ٔحرٓ ، ٔالفالٚ ٔالعالً عمٜ وَ ال ٌيب بعاسبىر هلل 

 ٔعمٜ آلْ ٔـخبْ ; ٔبعر: 

يف تدديلٗا الب ددأل ٔا  ددطاٞ    -شمحّددي اهلل  -فمقددر ؼددصم عمىددةٞ ا وددٛ    

اسبرٖثٗددٛ يف  ددن العمددًٕ الددب ت عمددل بةلعددٍٛ الٍبٕٖددٛ   شٔاٖددٛ ٔذشاٖددٛ   ٔ ددةُ وددَ      

املفٍفةت الب حظٗت بةلعٍةٖٛ ٔاالِ ىدةً   ا ببدةت و ٔالثبدت ِدٕ : الفّدصػ الدسٙ       

ةتدددْ ٔاؼدددٗةأْ ،  يٌدددْ اأدددس ودددَ اسب دددٛ  ُ اظدددةٌٗرٓ جيىددف فٗدددْ اردددر  وصٖٔ 

  ْ ٔؼٕٗأْ ح دٛ لد
(1)

ٔقدر  دصت عدةذٚ ا ثدص اِدن اسبدرٖع اُ ٖعىدر احدرِي              

مجددف تددصا ي ؼددٕٗأْ ٔاظددةٌٗرِي ، فٗددس ص ا ظددةٌٗر العةلٗددٛ ٔالٍةضلددٛ ، ٔجيىددف    

الفصاٟر ٔالفٕاٟر يف زلك الثبت   ٖٔبف٘ ـةحأل الثبدت ؼدصفةأ اُ اظدةٌٗرٓ ٖ فدن     

ٞ  بةسظدٍةذ    الصمحٛ املّراٚ بّة     فإُ وَ أفةٟق ِسٓ ا وٛ ارىرٖٛ االع ٍدة

ً  بْ   ٔوَ مجمٛ العمىةٞ السَٖ   بٕا اببةتّي العالوٛ ، الفقْٗ ، اردر    ٔاالِ ىة

ا ذٖأل ، الؽٗخ عبر اسبىٗر بَ ضبىر عم٘ بَ عبر القةذش قرػ املب٘ الؽةفع٘ 

تدصا ي   "عٍٗٛ يف ا ظةٌٗر العمٗٛ القرظٗٛاملفةأص ال"  فقر مجف يف بب ْ السٙ مسةٓ 

فقدر  ":  -شمحدْ اهلل   -لبثري وَ العمىدةٞ الدسَٖ اأدس ودٍّي ٔشٔٙ عدٍّي ٖقدٕه       

اأست  العمي عَ وؽةٖخ ا الٞ بقةت ، ٔحفدمت لد٘ ودٍّي ، ٔودَ اوثدةاي   دةضات       

   ٛ حبىددر اهلل ٖقددةشبُٕ ا شبعدد  وددَ    "   قٕلددْ :  "و فددالت ، فممددْ اسبىددر ٔالٍعىدد
                                                           

 . 18عادِ ايؿٝٛر ٚاملؿٝدات ٚفٔ نتاب١ ايرتادِ ص عًِ األثبات َٚ (1)

 المقدمة



  616 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة
، ٔبمغةٞ  فص ، ٔ ّةبسٚ وفص ، ٔا مٛ اسبصو  ا عالً ، ٔاٟىٛ الٗىَفمالٞ الع

" القرػ الؽصٖا ٔالؽةً
(1)

   

ٔقر ذفع ين ؼّصٚ ِسا العةمل     أصاج ِسا الثبت ٔذبقٗقْ لٍقا عمٜ فرتٚ 

وّىٛ يف تةشٖخ اسبص ٛ العمىٗٛ يف وبٛ املبصوٛ يف القصُ الثةلدع عؽدص ٔأاٟدن    

ت اسبص دٛ العمىٗدٛ يف ِدسٓ الفدرتٚ قٕٖدٛ وطذِدصٚ       الصابف عؽص اا صٙ حٗع  ةٌد 

العمىٗدٛ الدب ت خدر  عدَ ِدسٓ       وٍ ؽصٚ، ٖرشك ِسا  دن ودَ اعمدف عمدٜ املتلفدةت     

ة، ٔقددر ؼددصعت دت مل ا ددر هريِددٔاحددرٚ اددسا الثبدد  ٌعدد ٛ عمددٜ ٔقددر ٔقفددتالفددرتٚ 

اهلل يف ذبقٗقْ ٔ أصا ْ ، فإُ ٔفقت يف ِسا العىن فةسبىر هلل عمٜ زلدك   فٗلب ٕ

ت ا أددصٝ فيظدد غفص اهلل ٔاتددٕ،  لٗددْ، ٔآأددص ذعٕاٌددة اُ اسبىددر هلل ش،     ةٌدد ُ ٔ

ٍٗددة ضبىددر ٔعمددٜ آلددْ ٔـددخبْ    ٔـددمٜ اهلل ٔظددمي ٔبددةشك عمددٜ ظددٗرٌة ٌٔب   مل  العددة

  امجع 

ٕ   امسهه٘ : ل٘ ، ا ذٖددأل ِددٕ العالوددٛ ، الفقٗددْ ، ارددر  ، ا ـدد

الؽةعص ، الؽٗخ عبر اسبىٗر بَ ضبىدر عمد٘ قدرػ بدَ عبدر القدةذش       

اشبطٗأل
(6)

ابَ عبر اهلل بَ صبريٚ املب٘ الؽةفع٘ 
(3)

   

                                                           

 / ب . املػ٢ُ ) املفاخط ايػ١ٝٓ يف األغاْٝس ايع١ًٝ ايكسغ١ٝ ( . 1ثبت عبس اذتُٝس قسؽ  (1)

قسؽ ، إٔ ْػب األغط٠ ٜطدع إىل َس١ٜٓ ُسذط يف مشاٍ سطط َٛت ٚقس شنط ي٘  ٞشنط األغتاش ستُس عً (6)

ٚيعٌ األغط٠ ٖادطت إىل  :آٍ ارتطٝب َٔ عًُا٤ قسؽ اذتذط١ٜ . قًتاألغتاش عبس املًو ايٛقابٞ ، إٔ 

داٚا ) أْسْٚػٝا ( يًسع٠ٛ إىل اهلل فاغتكطت ٖٓاى ثِ ضدع بعطِٗ إىل َه١ ٚاغتكطٚا بٗا ، ٚهلصا صتس بعض 

تطدع إىل  -ضمح٘ اهلل  -ايعًُا٤ ٜٓػبِْٛٗ بكٛهلِ ) ادتاٟٚ ايػُاضاْٞ ( ٚايكشٝح ٖٛ إٔ أقٍٛ ايؿٝذ 

 .ٖه14/3/1416ايتاضٜذ  22عؿط٠ ايعسز  ًَشل ايرتاخ ايػ١ٓ ايتاغع١ه املٓٛض٠  املس١ٜٓ دطٜس٠ بايُٝٔ سذط َس١ٜٓ

، ْظِ ايسضض يف اختكاض ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط يف تطادِ أفاضٌ  196ٍ  2اْظط تطمجت٘ يف : فٝض املًو املتعايٞ ز ( 3)

َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط يف تطادِ أفاضٌ  ، املدتكط 193َه١ َٔ ايكطٕ ايعاؾط إىل ايكطٕ ايطابع عؿط ٍ 

، فتح ايعالّ يف أغاْٝس ايطداٍ  755/  2، أعالّ املهٝني  236َه١ َٔ ايكطٕ ايعاؾط إىل ايكطٕ ايطابع عؿط ص 

، غري ٚتطادِ بعض عًُا٥ٓا يف ايكطٕ ايطابع عؿط  31ٛفٝات األعالّ ٍ ب، اإلعالّ  181ٍ  1ٚأثبات األعالّ  ز

،  169/  2، َعذِ األقٛيٝني  363/  2ِ املعادِ ٚاملؿٝدات ٚايفٗاضؽ ٚايرباَر ٚاألثبات ،    َعذ 157ص 

،  357/  3ّ 2002، َعذِ األزبا٤ يف ايعكط ادتاًٖٞ ست٢ غ١ٓ  169/  3ايفتح املبني يف طبكات األقٛيٝني 

، َعذِ املطبٛعات  105/  5،َعذُاملؤيفني  170/  1، تاضٜذ ايتعًِٝ يف َه١ املهط١َ ٚضداالت٘  288/ 3األعالّ 

ًَشل ايرتاخ دطٜس٠ املس١ٜٓ   787ٖه ، ص 1398شٚ ايكعس٠  39، اجملًس  املٌٓٗ، زت١ً  1275/  2ايعطب١ٝ ٚاملعطب١ 

 ٖه .1416، ايػ١ٓ 32،  31،  30،  29ٖه ًَشل ايرتاخ األعساز 1416غ١ٓ  22املٓٛض٠ ايعسز 

 ترجمة

 :المؤلف
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   َٛيسٙ :

عمددٜ اُ العالوددٛ ، الؽددٗخ عبددر اسبىٗددر      -شمحّددي اهلل  -اتفددل العمىددةٞ  

ٔلددر يف وبددٛ املبصوددٛ   يف وٍددطاي املعددصٔ  يف بددة،      -شمحددْ اهلل  -قددرػ 

ذشٖبٛ
(1)

  لبٍّي اأ مفٕا يف ظٍٛ الٕالذٚ   

خ عبددر اهلل وددصذاذ ٔالددر  ٕش فددسِأل الؽددٗخ عبددر العدد ةش الددرِمٕٙ ، ٔالؽددٗ 

ِد7778ِد أ 7777املصعؽم٘      اُ ٔالذٚ الؽٗخ ظٍٛ 
(6)

   

ٔزِأل الؽٗخ ـةحل ا ش ةٌ٘ ، ٔالؽٗخ عىص عبر ازببةش ٔالؽدٗخ عبدر اهلل   

ِد7781املعمى٘ ،    اُ ٔالذتْ ظٍٛ 
(3)

   

اٌدْ قدر    -شمحدْ اهلل   -ٔالقٕه ا ٔه ِٕ ا قٕٝ فقر ز ص الؽدٗخ ودصذاذ   

وٕلدرٓ كبدٛ املؽدصفٛ يف ظدٍٛ ظدبف أ      "وَ الؽٗخ عبر اسبىٗر حٗع قدةه :  اأسٓ 

   و4  "مثةُ ٔظبع  ٔوةٟ   ٔالا  ىة افةذٌ٘ ِٕ بسلك

 ِد  7778أ  7777فعمٜ ِسا ٖبُٕ وٗالذٓ يف ِسٓ العٍٛ الب ز صِة 

   ْؿأت٘ :

شمحدْ اهلل   -ٌؽي الؽدٗخ يف بٗدت عمدي ٔاذ، فٕالدرٓ الؽدٗخ ضبىدر عمد٘        

 -لعمىةٞ املعصٔف  يف وبٛ املبصوٛ   ٔبرا الؽدٗخ عبدر اسبىٗدر     ةُ وَ ا -

  تعمٗىْ حبفظ القصآُ البصٖي  - شمحْ اهلل

  ٛ ٛ  ، بي ؼصم يف حفظ  ثري وَ امل دُٕ  ة  صٔوٗد ، ٔالصحبٗدٛ ،   ٔا لفٗد

 ٔالعٍٕظٗٛ ، ٔونت العمي ، ٔالطبر ٔهريِة  

ر ضٖدين ذحدالُ   ٔقر اأس عَ عمىةٞ اسبصً ا عٗةُ ودٍّي العدٗر العالودٛ امحد    

ٔالعٗر الؽٗخ عثىةُ ؼطة ، ٔالضً العالوٛ الؽٗخ ببصٙ ؼطة ٔقصا عمدٜ الؽدٗخ   

العالودٛ العددٗر حعدد  اسببؽدد٘   ٔهريِددي ودَ عمىددةٞ املعدد ر اسبددصاً ، ٔقددر قددصا   

                                                           

ز َٓ٘ إىل غٜٛك٘ ٚقس أزخٌ يف اذتطّ املهٞ يف ايتٛغع١ باب َٔ أبٛاب املػذس اذتطاّ خيط -باب زضٜب١  (1)

 ايػعٛز١ٜ املباضن١ يًُػذس اذتطاّ .       ايباسح .

 . 363/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات  193، ْظِ ايسضض ٍ  196ٍ  2فٝض املًو املتعايٞ  (6)

 . 2/755، أعالّ املهٝني  157ص  عؿطايطابع  ايكطٕ يف ٚتطادِ بعض عًُا٥ٓا ، غري31اإلعالّ ٜٛفٝات األعالّ ٍ  (3)

 . 237املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص  (4)
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عمددّٗي عددرٚ   ددأل يف عددرٚ عمددًٕ يف اسبددرٖع ٔال فعددري ٔال فددٕ  ٔاـددٕه الفقددْ  

ي ودَ اس دةضات العةودٛ ، ٔ دةُ     ٔهريِة وَ العمًٕ ، ٔ مدّي ا دةضٔٓ بعدةٟص ودةا    

 - لْٗ ، ٔقر ِٗي لدْ وٕعٍدْ    حصٖفةأ عمٜ العمي وبةذشاأ -شمحْ اهلل  -الؽٗخ 

اُ ٖم ق٘ بةلعمىدةٞ ا عدالً الدسَٖ ٖقدروُٕ  ذاٞ وٍةظدك اسبد         -وبٛ املبصوٛ 

 ٔالعىصٚ ، فٗيأس وٍّي ٖٔصٔٙ عٍّي   

بددَ عبددر  ٔقددر ز ددص زلددك يف بب ددْ عٍددر ز ددص ؼددٗ ْ العالوددٛ الؽددٗخ ضبىددر 

ِد ٔـةحبْ يف اسب  ٔاظ فةذ 7798البةق٘ ا ِره ، ٔ ٗا اٌْ اأس عٍْ يف ظٍٛ 

حصٖفدةأ عمدٜ عمدأل العمدي ٔالصحمدٛ       -شمحدْ اهلل   -ٔ  ةُ الؽدٗخ    وٍْ  ثرياأ 

 لْٗ ، ٔقر شحن    وفص ٔالؽةً ٔاأس عَ عمىةّٟي ٔا دةضٔٓ ٔقدر ز دص زلدك يف     

  ةضات وَ وؽةٖخ  -فٗىة تقرً   ىة اؼصت  لْٗ -ٔل٘ هري زلك "بب ْ بقٕلْ : 

ا الٞ بقةت وَ اِن اسبصو  الؽصٖف  ، ٔفمالٞ وفص العظةً ، ٔبعض اعىةاة 

وٍّددة  ظددبٍرشٖٛ ، ٔذوٗددةا ٔعٍطددة ٔذظددٕو ٔالفددعٗر ٔالبٍّددة ٔوددَ ٖةفددة ٔبٗددت        

املقرػ ٔبرئت ٔذوؽل الؽةً فإٌ٘ ح  شحمدت    ِدسٓ ا ودة َ ا دةضٌ٘ بعدض      

 "ٔوؽةفّٛعمىةّٟة   ةضٚ عةوٛ   ةبٛ 
(1)

   

 زا ِىددٛ عةلٗددٛ يف عمددأل العمددي ٔحفظددْ ٌٔؽددصٓ   -ٔ ددةُ الؽددٗخ شمحددْ اهلل  

       ً ، ٔتدٕل٘   ٔلقر بمغ وبةٌٛ عظٗىدٛ بد  اقصاٌدْ اِم دْ لم درشٖغ يف املعد ر اسبدصا

:  -شمحدددْ اهلل  -ٖقدددٕه الؽدددٗخ عبدددر العددد ةش الدددرِمٕٙ  وةودددٛ الؽدددةفعٗٛ فٗدددْ  

ؽصفٛ الؽصٖا عم٘ٔملبةٌٛ الؽٗخ الصفٗعٛ فقر اوص اوري وبٛ امل"
(6)

بةؼة ب عدٗ    

 "قةً اسبصاِٗى٘ لمعةذٚ الؽةفعٗٛالؽٗخ  وةوةأ يف امل
(3)

   

  دةُ احدر ٔ ّدةٞ ٔعمىدةٞ وبدٛ املبصودٛ        -شمحدْ اهلل   -ُ الؽدٗخ   بن 

لسَٖ ؼةش ٕا يف حفن اف  ةح اشبط اسبرٖرٙ السٙ اٌؽيتْ اسببٕودٛ العثىةٌٗدٛ   ا

 -، ٖقددٕه الؽددٗخ عىددص عبددر ازببددةش   الددسٙ ٖددصبط بدد  اظددطٍبٕه ٔاملرٍٖددٛ املٍددٕشٚ  

                                                           

 . 5املفاخط ايػ١ٝٓ يف األغاْٝس ايع١ًٝ ايكسغ١ٝ ٍ  (1)

ايؿطٜف عًٞ ) باؾا ( بٔ عبس اهلل بٔ ستُس بٔ عبس املعني أبٛ عٕٛ َٔ أؾطاف َه١ تٛىل إَاض٠ َه١ املهط١َ ( 6)

 .309/  4ٖه األعالّ  1360ٖه فاْتكٌ إىل َكط ٚتٛيف بٗا غ١ٓ ١1326 ٖه ٚععٍ عٓٗا غ1323ٓغ١ٓ 

 . 196ٍ  2فٝض املًو املتعايٞ  (3)
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ٔقر اظ غمت اسببٕوٛ العثىةٌٗدٛ ٌؽدةعْ   فةبعث دْ ودف ٠ِٗدٛ ودَ       ":  -شمحْ اهلل 

ٔ ّددةٞ وبدددٛ ٔاملرٍٖدددٛ سبمدددٕش حفمدددٛ اف  ددةح اشبدددط اسبرٖدددرٙ الدددسٙ ظدددةِي يف   

فىثن بالذٓ وف ضوالْٟ أدري  ِد 7274اال   ة، فْٗ املعمىُٕ فعةفص    لبٍةُ عةً 

 "متثٗن
(1)

   

وددَ العمددًٕ  -شمحددْ اهلل  -ر اُ ٌّددن الؽددٗخ عبددر اسبىٗددر بعدد 

ٔاملعةش  الؽ٘ٞ البثري ، ٔاأس عَ عمىةٞ عفصٓ ٔاظ فةذ وٍّي ، 

ٔاـددددبخت لددددْ املبةٌددددٛ العمىٗددددٛ الصفٗعددددٛ ، ازُ لددددْ وؽددددةخيْ يف 

ال رشٖغ يف املع ر اسبصاً ، ٔلقأل املرشػ بةملعد ر اسبدصاً لقدأل    

الدر  ٕش عبدر الِٕدة،     عظٗي لدْ ذالل دْ ٔوبةٌ دْ   ٖقدٕه ا ظد ةز     

املرشػ بةملع ر اسبصاً   لقدأل عمىد٘ ٔشتبدٛ شفٗعدٛ ،     "ابٕ ظمٗىةُ : 

تتِدددن ـدددةحبّة لمٕلدددةٟا الؽدددصعٗٛ ، وثدددن القمدددةٞ ، ٔاسف دددةٞ ، 

   و7  "اسوةوٛ ، ٔاشبطبٛ ، وؽٗ ٛ اسظالً

حمق دْ يف املعد ر اسبدصاً     -شمحدْ اهلل   -ٔقر عقر الؽدٗخ عبدر اسبىٗدر    

ذشظدةأ   -شمحدْ اهلل   -ٖفدا الؽدٗخ عىدص عبدر ازببدةش       يف حفٕٚ بة، الٍيب 

وَ ذشٔػ الؽٗخ يف العريٚ الٍبٕٖٛ ٖٔع  الرشػ بيٌْ يف هطٔٚ بدرش البد ٝ ، بدي    

ٖفا الرشػ السٙ اأدس بيلبدة، عالبدْ ٔاـدغٕا العدىف لؽدٗ ّي ِٔدٕ ٖفدا ادي          

ٔـددخةب ْ ، ٖٔ خددر  عددَ ا وددة َ ٖٔعددص  بّددة ٖٔددس ص أددصٔج   أددصٔج الددٍيب 

مت يف ِسٓ املعص ٛ ، بي بعر اُ ؼصح اظدبة، الغدطٔٚ ٔوٕقعّدة ٔقدٕٝ      البفةش ٔوة

املعددمى  ٔاملؽددص   اظدد ىص ٖعددصذ العٕاوددن الددب اعةٌددت عمددٜ ٌفددص املعددمى          

ِٔطميٛ املؽص   ٔوٕقا الفخةبٛ يف الق ةه ٔوة ابرٔٓ وَ ؼ ةعٛ ٔبطٕلٛ ، بي 

البد ٝ  ٖس ص الؽٗخ عىص عبدر ازببدةش اُ ِدسا اسبدرٖع الؽدٗل عدَ هدطٔٚ بدرش         

اظددد غصو ٔق دددةأ عدددٕٖالأ ٔودددف زلدددك فطالبدددْ وفدددغُٕ  لٗدددْ وعددد ىعُٕ لقٕلدددْ قدددةه :  

ٔاؼصقت الؽىغ ٔاأ  ي مجٗف املرشظ  ذشٔظّي ٔالؽٗخ عبر اسبىٗر وعرتظدن  "

                                                           

 . 157غري ٚتطادِ بعض عًُا٥ٓا يف ايكطٕ ايطابع عؿط ص  (1)
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ه ــحيات
 العلمية
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      ٛ "يف هطٔٚ برش بي اأ  ي الرشػ ٔشفف ٖرٖدْ ٖدرعٕ لدْ ٔلطالبدْ يف ٔقدةش ٔظدبٍٗ

(1)
 

 ظد ةز ضبىدر عمد٘ قدرػ     ا -شمحدْ اهلل   -ٖٔ خر  حفٗر الؽٗخ عبر اسبىٗر 

الؽٗخ بةلٕلٕح ٔالؽىٕلٗٛ ،  اظمٕ، ٔقر متٗط":  بقٕلْ ال رشٖغ  رٓ يف اظمٕ، عَ

ٔحعدَ البٗدةُ ٔالفدٗةهٛ ، ٔ دةُ عالبدْ ٖفدغُٕ  لٗدْ وؽدرٔذَٖ  ظدمٕبْ املى ددف          

"ٔحرٖثْ الؽٗل
(6)

 ٔقر  ةُ الؽٗخ ٖرشػ اٖمةأ يف بٗ ْ لطال، العمي    

حفظدْ اهلل   -عبدر الِٕدة، ابدٕ ظدمٗىةُ      ٖٔ خفٍة فمٗمٛ ا ظد ةز الدر  ٕش  

بةسبرٖع عَ اشبفةٟق العمىٗٛ ٔالعىةت ا ذبٗٛ لعةملٍة الؽدٗخ عبدر اسبىٗدر     -

الفقْ بفصٔعدْ ٔعمٕودْ ، ٔا ذ، بفٌٍٕدْ ٔقٕافٗدْ     "قةٟالأ :  -شمحْ اهلل  -قرػ 

ٔعصٔلْ ، ِىة صبةه  براعْ ٌٔبٕهْ ، لْ فّٗىة ازبّٕذ املعد ىصٚ ٔاثبدةش البةقٗدٛ    

لرٚ ، الفقْ ِٕاٖ ْ ٔوٕٗلْ ، لْ فْٗ ال آلٗا املفٗرٚ اسبعٍٛ ، ٔا ذ، ظد ٗ ْ  اشبة

 "ٔـٍةع ْ اٌؽي القفةٟر الطٕٖمٛ زات املعةٌ٘ الصاقٗٛ الصقٗقٛ املع عسبٛ     
(3)

   

تٍدةفغ الطدةبعُٕ   "ٖٕٔاـن الر  ٕش حرٖثْ عَ الؽٗخ عبدر اسبىٗدر قدةٟالأ :    

ا  ثص حظةأ ب  عمىةٞ عفدصٓ يف   ٔالٍةؼصُٔ يف عفصٓ عمٜ عبف وتلفةتْ فبةُ

عبف وتلفةتْ ، ٔ ةٌٕا ٖيبُٕ  ال ز ص أفةٟفْ ٔـدفةتْ وقصٌٔدٛ بةمسدْ   دالالأ     

لدْ ، ٔتقددرٖصاأ ملبةٌ دْ العمىٗددٛ ، فيـدبا ويلٕفددةأ اُ ٖدس ص عمددٜ ـدفخٛ العٍددٕاُ      

فٗىة ٖقرً لمطبةعٛ ز ص ا لقة،   ا ذٖأل ، ا شٖأل ، العةمل ، املةِص ، الٍدةلي ،  

  وددَ ال ذب ددةج ؼدّٕذ فمددمْ    تط ٗددٛ وط دد٘   عبدر اسبىٗددر بددَ ضبىددر   الٍدةبص  

 "قرػ املب٘
(4)

   

تعدةبقت ذٔش الطبةعدٛ   "ٖٔرلن الدر  ٕش عمدٜ ِدسٓ املبةٌدٛ املصوٕقدٛ بقٕلدْ :       

ٔالٍؽص يف اسب ةض ٔوفص عمٜ عبف وتلفةتْ ، بصهي قم ّة ، ٔلعا  وبةٌةتّة ، 

   الطبدف ٔالٍؽدص ٖٔ مدا ِدسا     فىة اُ ٖ ي وَ تيلٗا الب ة، ح ٜ ٖيأس عصٖقدْ  

وَ ترَٖٔ تةشٖخ اٌ ّةْٟ وَ الب ة، ، ِٕٔ وة  ةُ حيصك عمْٗ يف  دن وتلدا   
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 ٖه .1416ايػ١ٓ  22يرتاخ ايعسز ًَشل ا (6)

 ٖه .1416ايػ١ٓ  29ًَشل ايرتاخ ايعسز  (3)

 ٖه .1416ايػ١ٓ  29ًَشل ايرتاخ ايعسز  (4)
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 وف وقةشٌ ْ ب ةشٖخ الطبف   

ٔوَ أه الؽٕاِر عمٜ ِسا ،   ة،   اجملىٕم الطاِص و يف العريٚ الٍبٕٖٛ ، 

ةُ ٔبعض قفةٟر املرٖا لم ةٌأل الٍبٕٙ الؽدصٖا اٌ ّدٜ ودَ تيلٗفدْ ودَ ؼدّص شومد       

ْ      7212املبددةشك عددةً    "ِددد   ٔعبددف يف أاظددط ؼددّص زٙ القعددرٚ وددَ العددةً ٌفعدد
(1)

 

 -ٔاسبرٖع عَ وبةٌ ْ العمىٗٛ ٖدرفعٍة لمخدرٖع عدَ وب ب دْ العمىٗدٛ العدةوصٚ       

 الب اِراِة ٔشب ْ بعر ٔفةتْ    وب بٛ وبٛ املبصوٛ  

ٔوب ب ددْ ِددسٓ وددَ املب بددةت املّىددٛ الددب حٕتّددة وب بددٛ وبددٛ املبصوددٛ     

 ظدد ةز الددر  ٕش عبددر الِٕددة، ابددٕ ظددمٗىةُ القٗىددٛ العمىٗددٛ اددسٓ املب بددٛ ٖفددا ا

تيت٘ ِدسٓ املب بدٛ يف املصتبدٛ الثةٌٗدٛ اِىٗدٛ ، بعدر وب بدٛ الؽدٗخ ضبىدر          "قةٟالأ : 

وة ر  صذٙ ، ٔبّة البثري ودَ وتلفةتدْ ، أفدق ر ٕٖةتّدة فّدصػ يف صبمدر       

 "أةك وع قن  ىة ٖٕ ر بّة  ثري وَ امل طٕعةت خبطْ
(6)

   

 -شمحدْ اهلل   -ٔقر ٔقفت عمٜ وب بٛ الؽدٗخ عبدر اسبىٗدر قدرػ      :قمت

  ةبددةأ يف فٍددُٕ و ٍٕعددٛ ،  ةل فعددري ، اسبددرٖع ، الفقددْ ، المغددٛ        7871ٔبّددة 

  العصبٗٛ ، ا ذ، ٔهري زلك 

 ٜٔقددر ٔقفددت عمددٜ بعددض امل طٕعددةت الددب بّددة ٔوٍّددة ِددسا الثبددت املعددى          

ٔ سلك ٖٕ ر ، السٙ اقًٕ ب خقٗقْ  "ٗٛالقرظ املفةأص العٍٗٛ يف ا ظةٌٗر العمٗٛ"

 بعض امل طٕعةت ا أصٝ ٖعص اهلل  أصا ّة ٔذبقٗقّة  

ِسٓ  عاللدٛ بعدٗطٛ عمدٜ حٗةتدْ العمىٗدٛ ِٔد٘  ىدة قدةه اظد ةزٌة الدر  ٕش           

ـفخةت وم٠ٗٛ وَ تةشٖخ ش ةه ِسٓ البالذ الب ٍٖبغ٘ "عبر الِٕة، ابٕ ظمٗىةُ : 

ٕا لبعأل ا صبةذ ٔالدس صٝ العطدصٚ   اُ تٍقؾ عمٜ ـفخةت قمٕ، ابٍةّٟة فٗعىم

 "اشبةلرٚ
(3)

   

   ؾٝٛخ٘ :

عددَ ؼددٕٗد بمددرٓ ٔالددبالذ  -شمحددْ اهلل  -اأددس الؽددٗخ عبددر اسبىٗددر قددرػ 

                                                           

 املكسض ايػابل . (1)

 ٖه .1416ايػ١ٓ  29ًَشل ايرتاخ ايعسز  (6)

 املكسض ايػابل . (3)
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 املفدةأص العدٍٗٛ يف ا ظدةٌٗر   "الب شحن  لّٗة   ٔقر اؼةش    زلدك يف بب دْ املعدىٜ    

، ٔحفمت  قر اأست العمي ، عَ وؽةٖخ ا الٞ بقةت" قةه :   حٗع "القرظٗٛ العمٗٛ

ل٘ وٍّي ٔوَ اوثةاي   ةضات        قٕلْ : حبىر اهلل ٖقةشبُٕ ا شبع  وَ فمالٞ 

َ ، ٔبمغةٞ القرػ العفص ، ٔ ّةبسٚ وفص ، ٔا مٛ اسبصو  ا عالً ، ٔاٟىٛ الٗى

 "الؽصٖا ٔالؽةً
(1)

   

 وة اأس عٍّي وٍّي : ٔز ص اهمأل ؼٕٗأْ - شمحْ اهلل - الؽٗخ ٔقر ز ص

 قرػ ٔالرٓ   ٘ر عمالؽٗخ ضبى -7

 العالوٛ الؽٗخ امحر بَ ضٖين ذحالُ   -7

 العالوٛ الؽٗخ عىص بَ ضبىر بَ ضبىٕذ ؼطة   -2

 العالوٛ الؽٗخ عثىةُ بَ ضبىر بَ ضبىٕذ ؼطة   -4

 العالوٛ الؽٗخ ببصٙ بَ ضبىر بَ ضبىٕذ ؼطة   -5

 العالوٛ الؽٗخ حع  بَ ضبىر اسببؽ٘   -6

 بر البةق٘ ا ِره  العالوٛ الؽٗخ ضبىر بَ ع -7

 العالوٛ الؽٗخ عبر اسبىٗر بَ حع  الراهع ةٌ٘   -8

 ؼدددددددٗخ ا هدددددددٕات وص دددددددةُ الفدددددددغري ٔهريِدددددددي  دددددددَ ز دددددددص يف     -9

 الثبت  

مل ٖعدد ٕعأل ؼددٕٗأْ  مددّي فقددر اهفددن      -شمحددْ اهلل  -لبددَ الؽددٗخ  

 بعمّي ٔمل ٖس صِي وٍّي  

العالوٛ الؽٗخ ضبىر ظمٗىةُ حعأل اهلل -7
(6)

   

لؽٗخ عىص بة ٍٗرالعالوٛ ا -7
(3)

   

                                                           

 أ . 1املفاخط ايػ١ٝٓ يف األغاْٝس ايع١ًٝ ايكسغ١ٝ ٍ  (1)

ٖه تكسض  1335ٖه ٚتٛيف بٗا غ١ٓ 1233ايؿٝذ ستُس بٔ غًُٝإ سػب اهلل ايؿافعٞ ٚيس مبه١ غ١ٓ ايعال١َ  (6)

يًتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ٚاْتفع ب٘ طالب٘ نإ ٜعٚض املػذس ايٓبٟٛ ٜٚسضؽ فٝ٘ ي٘ ساؾ١ٝ ع٢ً َٓػو 

 ٔ ٚيريُٖا . ارتطٝب ايؿطبٝين ايهبري ٚفٝض املٓإ ؾطح فتح ايطمح

 .  229، غري ٚتطادِ ص  371/  1هٝني أعالّ امل           

ٖه  1263ايعال١َ ايفكٝ٘ ايؿٝذ عُط بٔ أبٞ بهط بٔ عبس اهلل بادٓٝس َفيت ايؿافع١ٝ مبه١ ٚيس عططَٛت غ١ٓ  (3)

 ٖه .  تٛىل ايتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ٚأخص عٓ٘ عسز َٔ عًُا٤ املػذس اذتطاّ . 1354ٖه ٚتٛيف مبه١ غ١ٓ 

 .  296، ايسيٌٝ املؿري ص  422، تٓؿٝف األمساع ص  251 / 1أعالّ املهٝني           
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العالوٛ الؽٗخ عبر الصمحَ ذِةُ -2

(1)
   

العالوٛ الؽٗخ ظعٗر ميةٌ٘ ٔهريِي -4
(6)

 
(3)

   

   تالَصت٘ :

مجمدٛ ودَ عدال، العمدي      -شمحدْ اهلل   - مىس عمٜ ٖر الؽٗخ عبر اسبىٗر ت

الددسَٖ اأددسٔا عٍددْ يف حمق ددْ يف املعدد ر اسبددصاً ٔيف بٗ ددْ   لبددَ الددسَٖ تصمجددٕا   

اسبىٗددر اهفمددٕا ز ددص تالوٗددسٓ ٔاٌؽددغمٕا عددَ زلددك بددس ص   بددْ         لمؽددٗخ عبددر 

 ةُ ٌؽٗطةأ يف ال يلٗا فمّدسا مل   -شمحْ اهلل  -ٔوتلفةتْ ، ٔزلك  ُ الؽٗخ 

ٔقددر حبثددت يف بعددض املصا ددف الددب عٍددرٙ ح ددٜ ٔقفددت عمددٜ     ،ٖددس صٔا تالوٗددسٓ 

 تصا ي لثىةٌٗٛ وَ تالوٗسٓ ِٔي :

ضبىددر بددَ ـددعٗر بددَ ظددةمل  القةلدد٘ ، الؽددٗخ ابددٕ ببددص بددَ الفقٗددْ ، -7

 ِد  7249ِد   ٔامل ٕيف بعر ظٍٛ 7792بةبفٗن املٕلٕذ كبٛ املبصوٛ ظٍٛ 

اأس العمي عَ ٔالرٓ ٔعَ عمىةٞ عفصٓ وٍّي الؽٗخ عىص بدة  ٍٗدر ، ٔالؽدٗخ    

عبددر الددصمحَ الددرِةُ ، ٔالؽددٗخ عبددر اسبىٗددر ضبىددر عمدد٘ قددرػ ٔهريِددي   تددٕ   

عٍدر بدة، الدٕذام تدٕ  القمدةٞ يف العّدر       ال رشٖغ يف املع ر اسبصاً ٔعقر حمق ْ 

الععٕذٙ
(4)

   

، الفقْٗ ، وفب الؽةفعٗٛ يف الٗىَ العٗر امحر بَ ضبىر بدَ   العالوٛ -7

  ِد 7257ِد   ٔتٕيف ظٍٛ 7794عبر اهلل بَ ظمٗىةُ ا ِره   ٔلر بطبٗر ظٍٛ 

يف ح ددص ٔالددرٓ فخفددظ القددصآُ  ٜاأددس العمددي عددَ عمىددةٞ بمددرٓ ٔ ددةُ قددر تصبدد

الفقْ ٔالٍخٕ ٔاسبرٖع ، اأس عَ عمىدةٞ وبدٛ املبصودٛ ودٍّي     و ُٕ وَ  اأٔ ثري

                                                           

 1283ايعال١َ احملسخ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ أمحس بٔ أغعس تاز ايسٜٔ ايسٖإ اذتٓفٞ املهٞ ٚيس مبه١ غ١ٓ  (1)

 ٖه .  تكسض يًتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ٚزضؽ بايكٛيت١ٝ . 1337ٖه ٚتٛيف بٗا غ١ٓ 

 .  435/  1، أعالّ املهٝني  160، غري ٚتطادِ ص  241ٚايعٖط ص  املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايبٓٛز     

 1265ايعال١َ ايفكٝ٘ احملسخ ايؿٝذ غعٝس بٔ ستُس بٔ أمحس بٔ عبس اهلل مياْٞ املهٞ ٚيس مبه١ املهط١َ غ١ٓ  (6)

ٖه ، تكسض يًتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ٚناْت زضٚغ٘ يف ايتفػري ٚاذتسٜح ٚايفك٘  1352ٖه ٚتٛيف بٗا غ١ٓ 

 . 120، غري ٚتطادِ ص108، ايسيٌٝ املؿري ص  1020/  2ٚيريٖا .     أعالّ املهٝني 

 . 756/  2أعالّ املهٝني  (3)

 . 84، غري ٚتطادِ ص  248/  1، أعالّ املهٝني  11ٍ  1قط٠ ايعني يف أغاْٝس ؾٝٛخٞ َٔ أعالّ اذتطَني  ز (4)
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حعد  بدَ ضبىدر اسببؽد٘ ، ٔالؽدٗخ عبدر        ٔالعدٗر  ، بة بفٗن الؽٗخ ضبىر ظعٗر

اسبىٗددر قددرػ ، ٔهريِددي تقمددر الف ددٕٝ يف ضبٗددر ، لددْ عددرٚ وفددٍفةت ، وٍّددة شفددف   

ةقددأل االل بددةػ يف احبددةً اسبددٗض ٔالٍفددةػ ، بغٗددٛ الطةلددأل ٔالعددٕه يف ز ددص وٍ

العةذٚ    املقبٕه ٔهري زلك
(1)

   

الؽددٗخ عٕبددة قددٕػ ببددصٙ بددَ عٕبددة قددٕػ بددَ اشؼددر ازبددةٔٙ  العالوددٛ  -2

ِد يف ورٍٖدٛ مسفدٕش يف اٌرٌٔٗعدة ،    7295ِد ، ٔتٕيف ظٍٛ 7767الؽةفع٘ ٔلر ظٍٛ 

عمأل العمي ِٕٔ ـغري ٔحفظ القصآُ ، ٔاأس عَ عمىةٞ بمرٓ ، بدي شحدن    وبدٛ    

ضبفددٕل الرتوعدد٘ ، ٔالؽددٗخ عبددر اسبىٗددر قددرػ ،     املبصوددٛ فيأددس عددَ الؽددٗخ  

ٔالؽٗخ حع  اسببؽ٘ ٔهريِي   ش ف    بمرٓ ٔبٍدٜ وعّدراأ ٔقدر اٌ فدف بدْ عدال،       

العمي يف بمرٓ
(6)

   

الفقٗددْ ، العددةمل ، العددٗر عبددر الددصمحَ بددَ ضبىددر بددَ عبددر  العالوددٛ ، -4

   ِد 7277ِد يف الٗىَ ٔتٕيف ظٍٛ 7217الصمحَ ا ِره  ٔلر ظٍٛ 

العمي عَ عمىةٞ بمرٓ بي شحن    اسب دةض ودف ٔالدرٓ ، فيأدس عدَ عمىدةٞ        اأس

اسبصً وٍّي الؽٗخ عبر اسبىٗدر قدرػ ، اقبدن عمدٜ العمدي ٔ مدغ لوقدصاٞ ٔالد عمي         

ٔاسشؼةذ ، لْ عرٚ تفةٌٗا ٌةفعٛ وٍّة ؼصح ٌةفف عمٜ ا  صٔوٗٛ ، ٔشتأل   دة،  

حٗةٚ اسبٕٗاُ ٔز ص وة ٔشذ يف  ن حٕٗاُ ٔاحبةوْ
(3)

   

، املتشد ، الؽٗخ عبر الٕاظف َٖ حيٜٗ الٕاظع٘ الفٍعةٌ٘ ٔلر  العالوٛ -5

 ِد   7279ِد   ٔتٕيف ظٍٛ 7795بفٍعةٞ ظٍٛ 

اأس عَ عمىةٞ بمرٓ ؼ ٜ العمًٕ ، بدي شحدن    اسبدصو  ٔاأدس عدَ عمىةّٟدة       

وٍّي العٗر حع  بَ ضبىر اسببؽ٘ ، ٔالؽٗخ عبر اهلل الطٔأٙ ، ٔالؽٗخ عبدر  

ريِي ، ـٍا املتلفةت الٍةفعٛ وٍّة الرش الفصٖر ازبةوف مل فصقةت اسبىٗر قرػ ٔه

ا ظةٌٗر ،  ٍط الثقةت يف عمي ا ٔقةت ، حةؼٗٛ عمٜ وعٍر اسوةً الصلدة ٔهدري   

                                                           

 . 69بؿٝٛر اإلداظ٠ ٚايػُاع ص  األمساعتؿٓٝف  (1)

 . 121املكسض ايػابل ص  (6)

 . 295بؿٝٛر اإلداظ٠ ص  األمساعتؿٓٝف  (3)
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زلك وَ املفٍفةت

(1)
   

بدددَ عبدددر اسبىٗدددر بدددَ ضبىدددر قدددرػ  ٘، ا ذٖدددأل ، الؽدددٗخ عمددد العدددةمل -6

 ِد  7262ظٍٛ  ةتٕيف بِّد 7271ٔالؽةفع٘ املب٘   ٔلر كبٛ املبصوٛ ظٍٛ 

اأس العمي عدَ ٔالدرٓ ٔعدَ الؽدٗخ طب دةش عطدةشذ ، ٔالعدٗر حعد  اسببؽد٘          

ٔهريِددي   أددصج    اٌرٌٔٗعددٗة ٔاف دد ا ورشظددٛ لمعمددًٕ الؽددصعٗٛ يف ورٍٖددٛ  ددةٔا         

الصذ عمٜ الصٔافض يف الا   ةبةأ ، الؽصقٗٛ  ةٌت لْ وقرشٚ قٕٖٛ يف ال يلٗا
(6)

   

عم٘ بَ عبدر الدصمحَ بدَ عبدر اهلل اسببؽد٘        العةمل ، الفقْٗ ، العٗر  -7

ِددد   7288ِدد   ٔتدٕيف اة صتددة ظدٍٛ    7786ٔلدر ادةٔا الغصبٗددٛ يف اٌرٌٔٗعدٗة ظددٍٛ    

ٌؽي يف شعةٖٛ ٔالرٓ فخفظ القصآُ ٔحفظ امل ُٕ بي ظةفص    حمص ودٕت   

 عددَ ٔاأدس عددَ اسببٗدأل عٗددرشٔػ اسببؽد٘ ، بددي شحدن    وبددٛ املبصودٛ فيأددس     

ة ، ٔالؽدٗخ ظدعٗر بدَ ضبىدر بدة بفدٗن ، ٔالؽدٗخ عبدر         العٗر عىص بَ ضبىر ؼدط 

اسبىٗر قرػ   بي ش ف    وعقط شاظدْ يف ب دةٔٙ ٔقعدر لم درشٖغ فدةٌ فف الٍدةػ       

بْ
(3)

   

  الؽٗخ ضبىر ٌٕش بَ عبر اسبىٗر قرػ   ٔلر كبٛ املبصوٛ  -8

ٔاأس العمي عَ ٔالرٓ ٔعَ عمىةٞ اسبصً  مغ لم رشٖغ يف بٗ ْ تٕيف كبدٛ   

ِد7261ظٍٛ 
(4)

   

   َؤيفات٘ :

  بدةأ  دثريٚ يف فٍدُٕ     -شمحْ اهلل  -ا الؽٗخ عبر اسبىٗر قرػ اّل

ٔلددْ قفددةٟر يف  ،ٔ  دأل الؽددعص  ،و ٍٕعدٛ وددَ الفقددْ ، ٔالعدريٚ الٍبٕٖددٛ ، ٔهريِددة  

    -شلٕاُ اهلل عمّٗي امجع   -ٔآلْ البصاً  الٍيب  ورح

ري ودَ  ٔابٍدٜ عمٗدْ  دث   ":  -شمحدْ اهلل   -ٖقٕه الؽٗخ عبدر اهلل هدةضٙ   

                                                           

،  365، تؿٓٝف اإلمساع بؿٝٛر اإلداظ٠ ٚايػُاع ص  58فٝض املبسٟ بإداظ٠ ايؿٝذ ستُس عٛض ايعبٝسٟ ص  (1)

 . 86، َكازض ايفهط اإلغالَٞ يف ايُٝٔ ص  509/  2َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات 

 . 757/  2، أعالّ املهٝني  403اظ٠ ٚايػُاع ص تؿٓٝف األمساع بؿٝٛر اإلد (6)

 . 405تؿٓٝف األمساع بؿٝٛر اإلداظ٠ ٚايػُاع ص  (3)

 ٖه .1416ايػ١ٓ  22ًَشل ايرتاخ ايعسز  (4)
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 "ا ال آلٗا العرٖرٚ اسبعٍٛ املفٗرٚاِن الفمةٟن ، ٌٔثص ٌٔظي ، ٔاّل

(1)
   

عمٜ ِسا ازبةٌدأل فٗقدٕه    -شمحْ اهلل  -ٖٔت ر الؽٗخ عىص عبر ازببةش 

 ةُ شمحْ اهلل ٌؽٗطةأ يف ال يلٗا ٔالٍؽص فقر ٔلف عدرٚ   دأل اٌ ؽدصت بد      ": 

 "عال، العمي ، يف اسب ةض ٔالؽصو ا قفٜ
(6)

  

ً فمدٗمٛ ا ظد ةز الدر  ٕش عبدر الِٕدة، ابدٕ ظدمٗىةُ بإعدراذ ذشاظدٛ          ٔقر قة

 عمىٗٛ عَ وتلفةت الؽٗخ عبر اسبىٗر املطبٕعٛ ٔبعض امل طٕعٛ   

ٔفٗىددة ٖمدد٘ عددص   "ٔقددر بدد  املددٍّ  الددسٙ ظددمبْ يف ِددسٓ الرشاظددٛ قددةٟالأ :    

سا ٖدديت٘ ِدد "   قٕلددْ :  "ملتلفةتددْ يف تمددك اجملددةالت العمىٗددٛ ٔا هددصا  ا ذبٗددٛ         

 "تٍ ىدد٘  لّٗددة  الددب  املٕلددٕعةت العددص  وفددٍفةأ حعددأل  
(3)

ٔقددر قعددي الددر  ٕش     

 املٕلٕعةت  ةل ةل٘ :

 أالأ : الرشاظةت الب ت عمل بةزبةٌأل الٍبٕٙ الؽصٖا ٔاِن بٗ ْ :

 ٔقر ز ص الب أل ال ةلٗٛ :

 أةٟص القرظٗٛ يف ضٖةشٚ أري ال ٖٛ  لسا -7

 صبىٕم ضاِص ٔتصتٗأل فةأص حي ٕٙ عمٜ : -7

 بمٕغ القفر ٔاملصاً يف وٕلر الؽفٗف عمْٗ افمن الفالٚ ٔالعالً   -ا 

 ٛ بص، ال ٖةت  بتمى  ٔتؽطري ٔتسٖٗن ابٗةت يف االظ غة -، 

 الف ٕحةت القرظٗٛ تفرٖص ٔتع ٗط املمصٖٛ   - د 

 تمى  ٔتؽطري ٔتسٖٗن ابٗةت يف ورح ظٗر البةٍٟةت   -ذ 

ؼصا  الطِدصاٞ  ا  ٚظٗرتٍة  ربةمليوٕه يف ورح  ٔاسظعة  اسظعةذٌٗن  -2

 الب ٕه  

 بمٕغ الععر ٔا وٍٗٛ يف ورح ظٗرتٍة اً املتوٍ  امل اٚ الفرٖقٛ   -، 

 ٌفخةت القبٕه ٔاالب ّةج يف قفٛ اسظصاٞ ٔاملعصاج   -4

ذفدددف الؽدددرٚ يف تؽدددطري الددد ذٚ   أ  مدددأل املعدددصات ٔتفدددصٖ  الؽدددرٚ يف   -5

                                                           

  193ٍ  -ايطابع عؿط  كطٕاي إىل ايعاؾط ايكطٕ َٔ َه١ أفاضٌ ، تطادِ يف ٚايعٖط ايٓٛض ْؿط اختكاض يف ايسضض ْظِ (1)

 . 157عض عًُا٥ٓا يف ايكطٕ ايطابع عؿط ص غري ٚتطادِ ب (6)

 ٖه .1416ايػ١ٓ  30ًَشل ايرتاخ ايعسز  (3)
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 تفرٖص ٔتع ٗط ال ذٚ  

 يف العمًٕ الؽصعٗٛ : بةٌٗةأ : وتلفةتْ

 ؼصح ا شبع  الٍٕٖٔٛ   -7

   ؼصح البعىمٛ فٗىة ٖ عمل بّة وَ فَ حرٖع املفطفٜ  -7

 ا ٌٕاش العٍٗٛ عمٜ الرشش البّٗٛ   -2

  شؼةذ املّ رٙ    ؼصح  فةٖٛ املب رٙ   -4

العؽصٚ وَ عمي ال ٕحٗر ، ٔاـٕه الفقْ ،  ٔاملبةذئ ٌبسٚ ت عمل بةلبعىمٛ -5

 ٔال فٕ    ٔالفقْ ،

لطددةٟا اسؼددةشات عمددٜ تعددّٗن الطصقددةت لددٍظي الٕشقددةت يف ا ـددٕه       -6

 الفقّٗةت  

  "ف ٕٝ يف  ٕاض تفعري القصآُ بة ع ىٗٛ"ال خفٛ املصلٗٛ  -7

 ٌساش اسبةلص ٔالبةذ عَ   دأل اظدي وعظدي عمدٜ البفدَ كدة ٖب دأل         -8

مل ٖ خدص    دٕاض الفدالٚ عمدٜ ازبٍدةضٚ ودة     ، ٔوعّة وعديلٛ  ٖثبت  صوْ  ةملراذ  -

بعددر الفددبا ٔالعفددص ش ددةٞ  ثددصٓ املفددم  لطٖددةذٚ ا  ددص ، ٔوعدديلٛ الفددالٚ عمددٜ  

 ازبٍةضٚ ٔاملٗت وع مل عمٜ لّصٓ ال و ٕ ّةأ    القبمٛ   ٕ ّْ يف ق ٓ  

 ازبٕاِص املم٠ٗٛ يف ا أالو املصلٗٛ   -9

 لٗةٞ الؽىغ المةحٗٛ عمٜ اسبعٍةت املةحٗٛ   -71

 صح القفٗرٚ الص طٖٛ  الف ٕحةت القرظٗٛ يف ؼ -77

ِسٓ ِ٘ املتلفةت الدب ز صِدة فمدٗمٛ ا ظد ةز الدر  ٕش عبدر الِٕدة، ابدٕ         

 21،27،27ظمٗىةُ يف ذشاظ ْ عَ الؽٗخ عبدر اسبىٗدر ٔالدب ٌؽدصت يف ا عدراذ      

  ِد 7476 يف ومخل الرتا  يف  صٖرٚ املرٍٖٛ املٍٕشٚ يف ظٍٛ 

ٔالعدٍٛ الدب عبدف       الر  ٕش ببن وتلا ، ٔز دص تعصٖفدةأ عٍدْ ،   ٔقر عّص

فّٗة ، ٔالبمر السٙ متت فْٗ الطبةعٛ ، ِٔد٘ ذشاظدٛ عمىٗدٛ قٗىدٛ  ال اُ الدر  ٕش      

مل ٖددس ص  ددن املتلفددةت فقددر فةتددْ ؼدد٘ٞ وٍّددة ٔلددْ العددسش يف   -حفظددْ اهلل  -

زلك ، فّٕ قرً ذشاظٛ ٔمل ٖم طً بةظ ٗعة، مجٗدف املتلفدةت   ِٔدة اٌدة از دص ِدسٓ       

 طٕا وٍّة ِٔ٘  املتلفةت وف ز ص املطبٕم ٔامل 
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 أالأ : امل طٕعةت :

بمٕغ املصاً يف ـخٛ االق راٞ وَ ؼبةبٗك املع ر اسبدصاً ، ف دةٔٝ شقدي     -7

ظددطص يف الفددفخٛ   ددأل بةملددراذَٖ ا ظددٕذ ٔا محددص        77،  5عددرذ ا ٔشاو  45

 وب بٛ وبٛ املبصوٛ  

ألددْ اسبىددر هلل الددسٙ ؼددص  املعددة ر ٔابددة، عمددٜ تعىريِددة ، ٔحددع عمددٜ        

 وَ املع قساشت     و   تٍطّّٖة

وع٠مٛ ؼ ق ـمٜ أةشج املع ر أمدا ؼدبة ْ اسبةٟدن بٍٗدْ ٔبد  اسودةً         

 ٔال ميبٍْ االتفةه بةسوةً  

عالع٘ عمٜ امل طٕعٛ تب  ل٘ اُ ٌعبٛ الب ة، لمؽٗخ عبدر اسبىٗدر   أٖعر 

قرػ هري ـخٗخٛ   ٔزلك اٌْ يف املقروٛ ز ص اُ الٕضٖص ا عظدي الؽدّة، امحدر    

ذاً اهلل تعدة  تٕفٗقدْ        قٕلدْ : تفدرٝ يف العدٍٛ الثةٌٗدٛ ٔالعؽدصَٖ        بَ ٌٖٕغ ا

بعر ا لا لعىةشٚ املعد ر اسبدصاً   ِٔدسٓ العىدةشٚ  ةٌدت قبدن ودٗالذ الؽدٗخ عبدر          

 اسبىٗر بعٍ   ثريٚ  راأ  

بةٌٗةأ :   أل يف الففخٛ ا أريٚ قةه املتلا شمحْ اهلل : ٔ ةُ تيلٗفّة ظٍٛ 

ر اُ ٌعبٛ الب ة،    الؽٗخ عبر اسبىٗر قدرػ هدري   ِد   فبن ِسا ٖت 7172

 ـخٗخٛ عٍرٙ ٔاهلل اعمي بةلفٕا،  

 96، بدصقي  ؼصح البعدىمٛ فٗىدة ٖ عمدل بّدة ودَ فدَ حدرٖع املفدطفٜ          -7

 ظطص وب بٛ وبٛ املبصوٛ   77،  8حرٖع عرذ ا ٔشاو 

ألْ : عبىرك ٖة وَ ٌفصت محمٛ اسبرٖع ك ٕاتص اٌدٕاشك ، ٔاظدبغت عمدٜ    

 ٌعةوك   لعٍٛ الٍبٕٖٛ وعمعن أةذً ا

آأصٓ : ٔحيبٜ اُ قٗفص ومك الدصًٔ     دأل    ظدٗرٌة عىدص بدَ اشبطدة،       

 ٌفر  ل٘ ؼ٠ٗةأ وَ الرٔاٞ  يشل٘ اهلل عٍْ اُ ب٘ ـراعةأ ف

 ٔالبالً عمٜ فممّة  ة افصذ بةل يلٗا ٔيف ِسا القرش  فةٖٛ  

ظطص  77،  26تةشٖخ ، عرذ ا ٔشاو  77شظةلٛ يف تصا ي عمىةٞ وبٛ    -2

 ٔ حٗةٞ الرتا  اسظالو٘   ةوعٛ اً القصٝ   وبٛ املبصوٛ   وعّر البخٕ  العمىٗٛ

 ْ ز دصا ، ٔفد ا ادي     ألْ : اسبىر هلل السٙ شفف  ِن ا ذ، يف وقةً حمدصت
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 بة، الطمأل  

لبَ آأص الصظةلٛ ٖدره عمدٜ اٌّدة لٗعدت لمؽدٗخ عبدر اسبىٗدر حٗدع ٖقدٕه :          

، وثمت بّة  ٍة، الطٕش ا عمٜ ،  ت وَ ذبصٖصِةٖقٕه  ةوف ِسٓ الصظةلٛ ملة فصه"

 ،ٔاقددص احبةبددْ  ،زا القددرح املعمددٜ ، العددٗر ضبىددر افٍددرٙ قرظدد٘ اذاً اهلل  ٍةبددْ 

ٝ ٔزلك لٗمٛ ا شبعةٞ اشبةوغ ٔالعؽصَٖ وَ  ا ٔ  ظدٍٛ اشبدف ٔودةٟ   ٔالدا      مجدةذ

 دثريٚ بدي      ِٔسا ال ةشٖخ ٖره عمٜ اٌْ قبن ٔالذٚ الؽٗخ بعٍ  "وَ اا صٚ الٍبٕٖٛ

 ُ الرتا ي الب فْٗ اهمبّة لعمىةٞ تص ٗة ٔوة حٕاة   

ببت ٔاظةٌٗر عبر اسبىٗر قرػ املعىٜ   املفدةأص العدٍٗٛ يف ا ظدةٌٗر     -4

   77ـفخٛ عرذ ا ظطص  77، ظريٚ ٔتةشٖخ ،  97العمٗٛ القرظٗٛ 

وب بٛ وبدٛ املبصودٛ   ِٔدٕ ِدسا الب دة، الدسٙ قىدت ب خقٗقدْ ٔظدٗيت٘          

 وففالأ  البالً عٍْ 

 بةٌٗةأ : املطبٕعةت :

 شؼةذ املّ رٙ    ؼصح  فةٖٛ املب رٙ عبف بةملطبعٛ املٗىٍٗٛ كفص يف  -7

 ِد  7219ؼّص شومةُ ظٍٛ 

املطبعددٛ املريٖددٛ   وبددٛ املبصوددٛ  -ا ٌددٕاش العددٍٗٛ عمددٜ الددرشش البّٗددٛ  -7

 ِد  7272ؼّص ش أل ظٍٛ 

لبفددَ كددة ٖثبددت  ٌدساش اسبةلددص ٔالبددةذ عدَ   ةبددٛ اظددي وعظددي عمدٜ ا    -2

 صوددْ  ةملددراذ ، امل ىىددٛ كعدد٠مٛ  ددٕاض الفددالٚ عمددٜ ازبٍددةضٚ وددة مل ٖ خددص بعددر      

الفبا ٔالعفص ش ةٞ  ثصٚ املفم  لطٖةذٚ ا  ص ، ٔوع٠مٛ الفدالٚ عمدٜ ازبٍدةضٚ    

 ٔاملٗت وع مل عمٜ لّصٓ ال و ٕ ّةأ لمقبمٛ   ٕ ّْ يف ق ٓ  

 ِد  7277ظٍٛ  -وفص  -عبف بةملطبعٛ اسبىٗرٖٛ 

 ِسا صبىٕم ضاِص ٔتصتٗأل فةأص حي ٕٙ عمٜ وٕلر ٖعىٜ : -4

 بمٕغ القفر ٔاملصاً يف وٕلر الؽفٗف عمْٗ افمن الفالٚ ٔالعالً   -ا 

 تمى  ٔتؽطري ٔتسٖٗن ابٗةت يف االظ عةٌٛ بص، ا شبة،   -، 

 الف ٕحةت القرظٗٛ تفرٖص ٔتع ٗط املمصٖٛ   - د 

 ٗر البةٍٟةت  تمى  ٔتؽطري ٔتسٖٗن ابٗةت يف ورح ظ -ذ 
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 ِد يف زٙ القعرٚ  7212ظٍٛ  -ٔقر عبف يف املطبعٛ الطٕأٗٛ وفص 

 تمى  ٔربىٗغ : -5

الطِدصاٞ   ا ؼدصا  امليوٕه يف ورح ظٗرتٍة  درٓ   ٔاسظعة  اسظعةذٌٗن  -7

 الب ٕه  

 بمٕغ الععر ٔا وٍٗٛ يف ورح ظٗرتٍة اً املتوٍ  امل اٚ الفرٖقٛ   -7

 ِد  7279مجةذٝ ا ٔ  ظٍٛ  77فص يف و -عبف يف وطبعٛ الرتق٘ 

وفص  -ازبٕاِص الٕلٗٛ يف ا أالو املصلٗٛ   عبف يف وطبعٛ الرتق٘  -6

 برئت   -ِد   ٔاعٗر عبعْ يف ذاش ازبرٖر 7279مجةذٝ ا ٔ  ظٍٛ  7يف 

لدددٗةٞ الؽدددىغ المدددةحٗٛ عمدددٜ اسبعدددٍةت املةحٗدددٛ   عبدددف يف املطبعدددٛ     -7

 ِد  7272وفص يف ظٍٛ  -اسبىٗرٖٛ 

 ٍددط العطددةٞ يف تصمجددٛ العالوددٛ ، العددٗر ، ببددصٙ ؼددطة   عبددف يف       -8

 ِد  7271ظٍٛ  -وفص  -املطبعٛ اسبعٍٗٗٛ 

عبددف يف  - ٍددط الٍ ددةح ٔالعددصٔش يف ا ذعٗددٛ الددب تؽددصح الفددرٔش       -9

ِددد ، ٔعبددف 7282ِددد   ٔاعٗددر عبعددْ ظددٍٛ  7221وفددص ظددٍٛ  -املطبعددٛ اسبعددٍٗٗٛ 

 ةُ الطبف  ِد   برُٔ ز ص وب7299عبعٛ بةلثٛ ظٍٛ 

ذفدددف الؽدددرٚ يف تؽدددطري الددد ذٚ أ  مدددأل املعدددصات ٔتفدددصٖ  الؽدددرٚ يف   -71

بدرئت عدةً    -ال ذٚ   ٔقر عبف الطبعٛ الثةٌٗٛ يف املطبعٛ ا ذبٗدٛ   ٔتع ٗطتفرٖص 

 ِد   ٔاعٗر عبعْ الطبعٛ الثةلثٛ يف ذاش ازبرٖر برُٔ ز ص ال ةشٖخ  7278

المغدٛ العصبٗدٛ   عبدف بةملطبعدٛ     عةلف الععر الصفٗف ؼدصح ٌدٕش البدرٖف يف     -77

 ِد   7277املٗىٍٗٛ يف مجةذٝ الثةٌٗٛ ظٍٛ 

  ف ا ازبمٗن البةيف ك ىىْ ونت البدةيف يف عمدي العدصٔ  ٔالقدٕايف     -77

 ِد  7275عبف يف وفص يف املطبعٛ اسبعٍٗٗٛ ظٍٛ 

لطدددةٟا اسؼدددةشات    ؼدددصح تعدددّٗن الطصقدددةت لدددٍظي الٕشقدددةت يف       -72

 ِد  7221فص ذاش الب أل العصبٗٛ الب ٝ ظٍٛ عبف ك  ا ـٕه الفقّٗةت

وٕاِددأل املعٗددر املٍؽدد٘ يف وددآبص العالوددٛ العددٗر حعدد  بددَ ضبىددر بددَ    -74

ِددد   ٔالطبعددٛ الثةٌٗددٛ يف ذاش 7478حعدد  اسببؽدد٘   ٔقددر عبددف الطبعددٛ ا ٔ  ظددٍٛ 
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 ِد  7475اسبةٔٙ  رٚ 

 -ٌفخددةت القبددٕه ٔاالب ّددةج يف قفددٛ اسظددصاٞ ٔاملعددصاج عبددف كفددص    -75

ِدد    7477ِد   ٔقر اعٗر عبعْ يف ش أل 7215املطبعٛ العةوصٚ يف ؼّص ؼعبةُ ظٍٛ 

 برُٔ ز ص وبةُ الطبف  

السأةٟص القرظٗٛ يف ضٖةشٚ أري ال ٖدٛ عبدف بةملطبعدٛ املٗىٍٗدٛ وفدص يف       -76

 ِد  7277مجةذٝ الثةٌٗٛ ظٍٛ 

شظددةلٛ يف البددالً عمددٜ البعددىمٛ ٔاملبددةذٙ العؽددصٚ وددَ فٍددُٕ البالهددٛ   -77

عبددف يف املطبعددٛ املٗىٍٗددٛ وفددص يف    وقروددٛ عددةلف العددعر الصفٗددف ؼددصح ٌددٕش البددرٖف  

 ِد  7277مجةذٝ الثةٌٗٛ ظٍٛ 

الف ٕحدددةت القرظدددٗٛ ؼدددصح ال ٕظدددالت العدددىةٌٗٛ   عبدددف يف املطبعدددٛ       -78

 ِد  7272وفص ظٍٛ  -اسبىٗرٖٛ 

عبعدت يف املطبعدٛ اسبعدٍٗٗٛ وفدص       حةؼٗٛ عمٜ ف ا ازبمٗدن البدةيف   -79

 ِد ِٔ٘ ومخقٛ بّةوؾ ف ا ازبمٗن البةيف  7275يف ظٍٛ 

71-    ٛ عبعددت   ال خفددٛ املصلددٗٛ يف  ددٕاض تفعددري القددصآُ العظددٗي بة ع ىٗدد

ِدد ، ِٔد٘ ومخقدٛ بةلصظدةلٛ املعدىةٚ  ٌدساش       7272كفص يف املطبعٛ اسبىٗرٖدٛ ظدٍٛ   

 اسبةلص ٔالبةذ  

 ف ا العم٘ البصٖي يف وٕلر الٍيب العظٗي ، ِٔ٘ وٍعٕ ٛ عمٜ وٍٕاه -77

 العٗر ال ضظب٘ عبعت يف وطبعٛ وة ر  صذٙ برُٔ ز ص ال ةشٖخ  

عالع٘ عمٜ فّةشػ وب بٛ وبٛ اِسٓ ِ٘ املتلفةت الب ٔقفت عمّٗة ابٍةٞ 

املبصوٛ ، لبدَ ِدسٓ املٕ دٕذات متثدن  دطٞاأ ودَ املتلفدةت ٔالبدةق٘ قدر فقدر ودَ            

  اظصتْ 

احد فظ بدْ   ٔاز ص اُ ودَ بد  ودة    "ٖقٕه حفٗرٓ ا ظ ةز ضبىر عم٘ قرػ :  

ابٍدددةبٓ بعدددر ٔفةتدددْ ، ـدددٍةذٖل ودددَ اشبؽدددأل  ةٌدددت  مدددّة   م٠دددٛ عدددَ آأصِدددة    
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بةلبصاشٖغ ٔا ٔشاو امل طٕعٛ الب أطّة بٗرٓ   ٔالب ال اعمي اٖدَ زِبدت و ٔودة    

 "وفريِة و
(1)

   

 قمت : ٖعص اهلل وَ ٖبخع عٍّة ٔخيص ّة لٍٗ فف بّة الٍةػ  

يف   ةضتْ لمؽٗخ  – شمحْ اهلل – امحر ضٖين ذحالُ قةه الؽٗخ

  فقدددر ا دددطت الفةلدددن ، الؽدددة، ، اجمل ّدددر يف     عبدددر اسبىٗدددر : 

ذبفددٗن العمددًٕ ، ٔذبقٗددل املٍطددٕو وٍّددة ٔاملفّددًٕ ، الؽددٗخ عبددر       

و  اسبىٗر
(6)

   

:   العدةمل ، العالودٛ ،    –شمحدْ اهلل   –قةه الؽٗخ عبر الع ةش الدرِمٕٙ  ٔ

 لمدٕزع٘ ، ا ذٖدأل الؽدةعص   عىةك ، ااملةِص، السٙ اشتقٜ بّى ْ زشٔٚ اعىر ِٔةً ال

الٍةبص ، ا ذٖأل و 
(3)

   

  العدةمل ، العالودٛ ، املة در عد       –شمحْ اهلل  –قةه الؽٗخ عبر اهلل هةضٙ 

وة ددر ، المددٕزع٘ ، ا ذٖددأل ، الؽددةعص ، الٍددةبص ، ا شٖددأل ، الٍ ٗددأل ،      ااعٗددةُ 

        ٜ فدةو   امل فٍَ ، املةِص ، السٙ اأس العمدي عدَ اِمدْ ٔزٖٔدْ ، ٔالضودْ ٔ در فٗدْ ح د

ا قصاُ و 
(4)

   

 يف تقصٖظددددددْ لب ددددددة،   –شمحددددددْ اهلل  –ٔقددددددةه الؽددددددٗخ ضبىددددددر عىددددددًٕ   

  لٗةٞ الؽىغ المةحٗٛ     و   الفةلن ، البةشم ، البةون ، ا ذٖأل ، ا شٖأل ، 

المٕزع٘ ، ا ملع٘ ، المبٗأل ، الس ٘ ، املةِص ، الؽةعص ، ، الٍةبص ، الؽٗخ عبر 

اسبىٗر قرػ و 
(5)

   

يف تقصٖظدْ عمدٜ   ال خفدٛ     –شمحْ اهلل  –البةظط فةإٔشٙ  ٔقةه الؽٗخ عبر

املصلٗٛ و   العةمل ، العالوٛ ، املفمةه ، حةٟط شتبدٛ ا دن البىدةه الؽدٗخ عبدر      

                                                           

 هـ .1416 ايػ١ٓ 22ًَشل ايرتاخ ايعسز  (1)

 تاضٜذ َهتب١ َه١ ملهط١َ . 95إداظ٠ ايؿٝذ أمحس زسالٕ يًؿٝذ عبس اذتُٝس قسؽ شتطٛط بطقِ ( 6)

 . 196ٍ  2فٝض املًو املتعايٞ ز  (3)

 . 193 اختكاض ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط يف تطادِ أفاضٌ َه١ ٍ ْظِ ايسضض يف (4)

 َٔ ايفٗاضؽ . 3ضٝا٤ ايؿُؼ ايطاس١ٝ ع٢ً اذتػٓات املاس١ٝ ص  (5)

اء ـــثن
 العلماء

 : ه ــعلي
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اسبىٗر و 

(1)
   

 ٔفةتْ :

 –بعر حٗةٚ وم٠ٗٛ بدةلعمي ٔال عمدٗي ٔال ديلٗا تدٕيف الؽدٗخ عبدر اسبىٗدر قدرػ         

7224يف عةً  –شمحْ اهلل 
(6)

7225ٔقٗن  
(3)

ذفَ بةملعالٚ وقد ٚ اِدن وبدٛ هفدص     ٔ 

 اهلل لْ ٔ طآ  عَ العمي ٔعالبْ أري ازبطاٞ  

 ٌعبٛ الب ة، :

ُ ٌعدددبٛ ِدددسا الب دددة،   املفدددةأص العدددٍٗٛ يف ا ظدددةٌٗر العمٗدددٛ القرظدددٗٛ و     

لمعالوٛ ، الؽٗخ عبر اسبىٗر بَ ضبىر عم٘ قرػ ، ٌعدبٛ بةب دٛ ـدخٗخٛ ، فقدر     

 ددأل زلددك ع ددالأ ، ٔقةلددْ أ ددالأ ،     ز ددص الؽددٗخ يف آأددص الب ددة، قٕلددْ :        

املصدب٘ ٌٕاه الععر ٔالف ا القصٖأل ، عبر اسبىٗر بَ ضبىدر عمد٘ قدرػ بدَ عبدر      

القةذش اشبطٗأل ، إٖٔرً عمبٛ العمي بةملع ر اسبصاً املبد٘ ، اذاً اهلل تعدة  لدْ    

َ     ٔلسشٖ ْ أروٛ ؼصٖعٛ ظٗر ا ٌدةً   مت  لٗدْ   حدصشٓ يف هَّدص ٚ     ٔعمدٜ آلدْ ٔ دن ود

ِد وَ ِ صٚ قصٚ الع  و 7227  عةً أه الصبٗع
(4)

   

ٔقر ز ص الؽٗخ عبدر الٕاظدف الٕاظدع٘   شٔاٖدٛ ِدسا الثبدت عدَ الؽدٗخ عبدر          

اسبىٗددر حٗددع قددةه :   املفددةأص العددٍٗٛ يف ا ظددةٌٗر العمٗددٛ القرظددٗٛ ، لؽددٗ ٍة         

َقر ػ   اشّٖٔة عَ وتلفّة  ىة تقرً يف   ةضتْ و اسبىٗر ضبىر عبر ، العالوٛ
(5)

   

  

  ة، :   املفةأص العدٍٗٛ يف ا ظدةٌٗر العمٗدٛ القرظدٗٛ و     ٖعر 

او دراذاأ   –شمحدْ اهلل   –ببت الؽٗخ عبدر اسبىٗدر بدَ ضبىدر قدرػ      

                                                           

 . 23ايتشف١ املطض١ٝ يف دٛاظ تفػري ايكطإٓ ايعظِٝ باألعذ١ُٝ ص  (1)

فههتح ايعههالّ يف أغههاْٝس   ،  755/  2، أعههالّ املهههٝني   157غههري ٚتههطادِ بعههض عًُا٥ٓهها يف ايكههطٕ ايطابههع عؿههط ص        (6)

 . 181ٍ  1ايطداٍ ٚأثبات األعالّ ز 

، َعذههِ املعههادِ   357/  3ّ 2002، َعذههِ األزبهها٤ َههٔ ايعكههط ادتههاًٖٞ ستهه٢ غهه١ٓ     169/  2َعذههِ األقههٛيٝني   (3)

 . 363/  2ٚاملؿٝدات 

 / أ . 6املفاخط ايػ١ٝٓ يف األغاْٝس ايع١ًٝ ايكسغ١ٝ ٍ  (4)

 . 113قات األغاْٝس ص ايسضض ايفطٜس ادتاَع ملتفط (5)

 دراسة
 : الكتاب

: 
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  – ببةت ، ٔالب اِ ي بّة عمىةٞ اسبرٖعلمب أل املتلفٛ يف عمي ا 

ٖغطد٘ فدرتٚ وّىدٛ يف     –شمحدْ اهلل   –، ٔ  ة، الؽٗخ عبر اسبىٗر –شمحّي اهلل 

مىٗٛ يف وبٛ املبصوٛ أةـدٛ ٔبعدض الدبالذ اسظدالوٗٛ أداله      تةشٖخ اسبص ٛ الع

  القصُ الثةلع عؽص ٔأاٟن القصُ الصابف عؽص اا صٙ 

ٔتع     أل ا ببةت احر املفةذش الب ٌع ق٘ وٍّة تصا ي العمىدةٞ ، حٗدع    

عدَ ؼدٕٗأْ ، ٔقدر ظدمك ؼدٗ ٍة عبدر        ٛحيصك املتلدا عمدٜ   ةبدْ تصمجدٛ ٔافٗد     

  ةبددْ ِددسا وعددمك وددَ ظددبقْ وددَ العمىددةٞ ، فددب  يف  يف –شمحددْ اهلل  –اسبىٗددر 

املقرودددٛ اِىٗدددٛ اسظدددٍةذ   ٔاُ اسظدددٍةذ ودددَ الدددرَٖ ، وبٍٗدددةأ اُ ظمعدددمٛ اسظدددٍةذ      

أفٗفٛ وَ أفةٟق ِسٓ ا وٛ ارىرٖٛ ، مت ز ص العبأل السٙ ذفعدْ ل ديلٗا   

ِسا الب ة، ِٕٔ ز ص وة ببت لْ شٔاٖ ْ عَ القدةذٚ ا ببدةت   ٔمجدف تمدك الطدصو      

ثريٚ يف عصٖل ٔاحر لٗيأسِة عةلأل العمي فٗعّن عمْٗ ا وص ذُٔ وبةبدرٚ أ  الب

وعةٌدةٚ ٔقددر ؼدصم الؽددٗخ يف ز ددص الرتا دي   ذُٔ اُ ٖم ددطً بدس ص امسددةٞ ؼددٕٗأْ     

عمٜ حصٔ  املع ي ، بن ز صِي عمٜ حعأل اظ فةذتْ وٍّي ٔا بص الدسٙ تص دٕٓ   

ر ذحدالُ ، الدسٙ   يف حٗةتْ العمىٗٛ فبرا بس ص ٔالرٓ بي ز ص ؼٗ ْ الؽدٗخ امحد  

ا ثص وَ ز صٓ ٔاسؼةذٚ بْ   بي ز ص وؽةخيْ وَ آه ؼطة ٔز ص فمدمّي ٔودة   

 حفن لْ وَ العمًٕ الب اأسِة عٍّي ، ٔقر متٗط الؽٗخ يف بب ْ ِسا بيوٕش وٍّة :

 ز ص ؼٕٗد ؼٕٗأْ وف تٕلٗا امسةّٟي ٔامسةٞ آبةّٟي    7

ٕ أمري ز ص ظٍٛ الٕفةٚ لبعض ؼٕٗأْ  عٍٛ ٔفةٚ ٔالرٓ ٔالؽٗخ اب  7

 ٔهريِي  

العٗر حع  بَ ضبىر  :الؽٕٗد  قٕلْ تةشٖخ ال قةْٟ ببعض ز ص  2

 ِد بةلطةٟا  7274اسببؽ٘ ٔقر بص ت بةسبمٕش عمْٗ يف عةً 

الٍعبٛ لمؽٕٗد السَٖ اأس عٍّي ظٕاٞ وبةٌٗٛ  قٕلْ الرظٕق٘ ،   4

 ْٗ ،  قٕلْ الؽةفع٘ ، ّا ضِصٙ ، املرٌ٘ ، املب٘ ، أ الفق

  اسبٍف٘ ، املةلب٘ 

اظ  رً عبةشات ال ب ٗن ٔال عظٗي عٍر ز ص ؼٕٗأْ وف اس ثةش وَ   5

الرعةٞ اي ،  قٕلْ ، املصحًٕ ببصً املٍةُ ظٗرٌة ٔوٕالٌة العٗر 
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 امحر ذحالُ ، شحي اهلل ازبىٗف ٌٔفعٍة بّي ، ٔهري زلك وَ العبةشات  

ب  املصتبٛ العمىٗٛ لمؽٕٗد السَٖ اأس عٍّي  قٕلْ وفب ضبٗر ، وفب   6

 فعٗٛ كبٛ ارىٗٛ ، وفب الؽةفعٗٛ كرٍٖٛ أري ال ٖٛ ِٔبسا  الؽة

عقر "ز ص ا ببةت الب اأسِة وف اسؼةشٚ    ز ص املتلا اة وٍّة :   7

ببت العةش  بةهلل " الٕٗاقٗت ازبِٕصٖٛ بس ص عصٖل العةذٚ العمٕٖٛ

 اسببٗأل عٗرشٔػ بَ عىص بَ عٗرشٔػ اسببؽ٘   

 َ بَ ضبىر البطبصٙ  لمؽٗخ عبر الصمح "ببت البطبصٙ "

ٔهريِة وَ ا ببةت الب اؼةش  "ف ا القٕٙ" "قطا الثىص" "ببت الففٕٙ"

  لّٗة يف   ةبْ  

اسؼةشٚ    العمىةٞ السَٖ  ةٔشٔا بدةسبصو  الؽدصٖف  أ قدةوٕا بةلطٖدةشٚ       8

عةً "    "اٖةً صبةٔشتْ كبٛ املؽصفٛ"اة أ اسب  ، ٔز ص زلك بقٕلْ : 

   "عةً ضٖةشتْ املرٍٖٛ املٍٕشٚ" "املٍٕشٚ ظٍٛ ٔفةتْصبةٔشت٘ بةملرٍٖٛ 

ٔقفددت اددسا الب ددة، ، عمددٜ ٌعدد ٛ أطٗددٛ ، ٔحٗددرٚ  َّ  بددت      

ـددفخٛ ،  ددن ـددفخٛ    77ٔتقددف يف  –شمحددْ اهلل  –خبددط املتلددا  

خبددط  –شمحددْ اهلل  –ظددطصاأ   ٔقددر   بّددة املتلددا  77تؽدد ىن عمددٜ 

و    ِددد اٙ قبددن ٔفةتددْ بعددة 7227ٌعددخ  ٗددر ، ٔقددر   بّددة يف ظددٍٛ  

ظدريٚ   97ِٔسٓ الٍع ٛ وٕ ٕذٚ كب بٛ وبٛ املبصودٛ ذبدت شقدي    

ٔتدددةشٖخ لبدددَ ٖٕ دددر عىدددغ قمٗدددن بةلٕشقدددٛ ا ٔ  ٔزلدددك الل فدددةو   

الففخةت وف بعمّة البعض ٔزلك لعدٕٞ اسبفدظ ادسٓ امل طٕعدٛ ،     

فةظد عٍت بدةهلل    ٝٔقر حبثت قرش  ّرٙ فمدي اعثدص عمدٜ ٌعد ٛ اأدص     

  ظبخةٌْ ال ٕفٗل  ٔؼصعت يف ذبقٗل ِسٓ الٍع ٛ   ٔبةهلل

 وٍّ  ال خقٗل :

 اع ىددددددرت عمددددددٜ ِددددددسٓ الٍعدددددد ٛ الٕحٗددددددرٚ الددددددب   بّددددددة املتلددددددا    7

 خبطْ فٍع  ّة   –شمحْ اهلل  – 

بسلت  ّرٙ يف لبط الٍفٕك ٔ أصا ّة عمٜ الٕ ْ املطمٕ، ودف ٔلدف     7

 عالوةت الٍقط ٔالفٕاـن ٔا قٕاػ  

ة ــنسخ
: :الكتاب  
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، ودف   تصمجت لألعالً السَٖ ز صٔا يف الب ة، ٔ عمت زلك بةادةوؾ   2

 ز ص وفةذش الرتمجٛ  

 اؼصت    امل طٕا ٔاملطبٕم وَ ا ببةت املس ٕشٚ يف ِسا الب ة،    4

 اعرذت فّةشػ عمىٗٛ و ٍٕعٛ لمب ة،    5

 

 
 



 637 لدنية في األدانيد العلية القددية المفاخر ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٕشقٛ ا ٔ    ا و
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 الٕشقٛ ا أريٚ    ا و
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 بعي اهلل الصمحَ الصحٗي

ٔ عمٍة ،و7 السٙ أـن  لٍٗة احبةً ؼصٖع ْ بي ن العٍراسبىر هلل 

ـمٕاتْ  و7 و ىعب  بٕبٗل عصٝ ذَٖ ٌبٍٗة العٗر العٍر ، ٔاـمٜ اهلل     

العمٗٛ ، ٔظمعن بٍةظبٗن تعمٗىةتْ العٍٗٛ ٔعمٜ آلْ ا عّةش السَٖ فةضٔا بةتبةم 

ل ةبع  اثبةش ، ٔاـخةبْ السَٖ ٌقمٕا لٍة بعٍرِي امل فن اسظٍةذ ، ٔعمٜ ا

ظٗىة العمىةٞ املعٍرَٖ ، السَٖ اظ  ةضٔا ٔا ةضٔا احعَ   ةضٚ ، ٔاتقٍٕا 

، ٔاثأس  و2 ُ اسظٍةذ وَ الرَٖإحبعَ لبطّي ٔ تقةٌّي اس ةضٚ ، اوة بعر ف

بْ و ىعك بةسببن امل   ، ٔبقةٞ ظمعم ْ وَ ؼص  ِسٓ ا وٛ ارىرٖٛ 

بي  عبا اِن ال خفٗن  التفةاة بٍبّٗة ، أفٕـٗٛ اة ب  ال ٖٛ ، فىَ

عمْٗ ، ٔتٕ ّت ِىي الطةلأل  لْٗ ، ٔقر  صت عةذٚ العةذٚ ا فةلن اُ 

ٖس صٔا اظةٌٗرِي و فمٛ بة ٟىٛ املؽةٖخ ا وةبن ،  ٌّة اٌعةبّي املع  ٚ 

 و4 لرّٖي ، ٔبّة ت فن الرعٕات اشبريٖٛ  لّٗي ، ٖٔصحي اهلل اسوةً الٍٕٔٙ

وطمٕبةت املّىةت ، ٔالٍفةٟغ ازبمٗالت ِٔسا وَ "حٗع قةلف٘ وثن زلك :  

الب ٍٖبغ٘ لمفقْٗ ٔامل فقْ وعصف ّة ، ٖٔقبا  ّةل ّة   فإُ ؼٕٗد الص ن آبةبٓ 

، ٔ ٗا ال ٖقبا  ّن اسٌعةُ  و5 يف الرَٖ ، ٔٔـمٛ بٍْٗ ٔب  ش، العةمل 

اي ، ٔز ص وآبصِي  و6 ةلٕـمٛ بٍْٗ ٔب  ش، ا شبة، ، وف اٌْ ويوٕش بةلرعةٞب

    "ٍةٞ عمّٗي ، ٔالؽبص ايوآبصِي ٔالث

                                                           

 ايػٓس : َا اضتفع َٔ األضض يف ُقبٌ ادتبٌ أٚ ايٛازٟ . ٚنٌ ؾ٤ٞ أغٓست إيٝ٘ ؾ٦ًٝا فٗٛ َػٓس .( 1)

ُٜػههٓس إىل ايههٓ       غههتعري ا.  ٚ 220/  3. يػههإ ايعههطب ) غههٓس (   ٚاملػههٓس َههٔ اذتههسٜح َهها اتكههٌ إغههٓازٙ ستهه٢ 

ٚأغههاْٝس َطٜٚاتهه٘ .  عًههِ األثبههات َٚعههادِ ايؿههٝٛر   ايػههٓس : يًهتههاب ايههصٟ ٜهتههب فٝهه٘ احملههسخ أمسهها٤ ؾههٝٛخ٘    

 .  20ٚاملؿٝدات ص 
 طُؼ باألقٌ .( 6)
قاٍ : اإلغٓاز َٔ ايسٜٔ ٚيٛال اإلغهٓاز يكهاٍ َهٔ ؾها٤ َها ؾها٤        -ضمح٘ اهلل  -ٖصٙ َكٛي١ عبس اهلل بٔ املباضى ( 3)

 . 15/  1. قشٝح َػًِ 
َهطٟ ايٓهٟٛٚ ايؿهافعٞ ؾهاضح قهشٝح َػهًِ يه٘ َكهٓفات         اإلَاّ ، احملسخ ، ايفكٝ٘ احملسخ حيٝه٢ بهٔ ؾهطف بهٔ     ( 4)

 . 149/  8ٖه. األعالّ  676ٖه ٚتٛيف  631نجري٠ . ٚيس غ١ٓ 
 . 18،  17/  1تٗصٜب األمسا٤ ٚايًغات ( 5)
 ٚايصٜٔ دا٤ٚا َٔ بعسِٖ ٜكٛيٕٛ ضبٓا ايفط يٓها ٚإلخٛآْها ايهصٜٔ غهبكْٛا باإلميهإ ٚال      ))اَتجااًل يكٛي٘ تعاىل : ( 6)

 . 10" غٛض٠ اذتؿط ، آ١ٜ  (( قًٛبٓا ياًل يًصٜٔ آَٓٛا ضبٓا إْو ضؤٚف ضسِٝجتعٌ يف  ٚال
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 ّ٘ ّ٘ ٔملة  ةُ وَ ا   ٌعي اهلل تعة  عم اُ  ، ٔاعظي وٍٍْ الٕاـمٛ  ل

ٔـن ظٍرٙ بيظةٌٗرِي    ىة ٖ فن بةلعةذٚ احقص عبٗرِي ، شاٖت اُ اببت 

شٔاٖ ْ عَ القةذٚ ا ببةت وَ   ةضٚ أةـٛ  يف ِسٓ الٕشٖقةت ، وة ببت  ّ 

ٖٛ تةوٛ ،   مجف تمك الطصو البثريٚ يف عصٖل ٔعةّوٛ ، ٔاأس بصٔاٖٛ / ٔذشا

ٔاحر فٗ فن اىٗعّة وَ ٔـمت  لْٗ ِسٓ وَ هري اُ ٖعةٌ٘ ٖٔبةبر ، 

 العمٗٛ القرظٗٛ   و7 ٔمسٗ ْ بةملفةأص العٍٗٛ يف ا ظةٌٗر

اهلل ظبخةٌْ اظ ىر العُٕ ٔالقبٕه ٔالفٕض بةلصلة ، ٔبمٕغ امليوٕه ،  ََٔو 

 ص ٔبةس ةبٛ  رٖص   ٌْ  ن ؼيٌْ عمٜ وة ٖؽةٞ قرٖ

فقر اأست   : اُ از ص وَ اأست عٍّي ، فيقٕه ٔبْ اـٕه ٘ٔقر آُ ل

العمي عَ وؽةٖخ ا الٞ بقةت ، ٔحفمت ل٘ وٍّي ، ٔوَ اوثةاي   ةضات 

يف الفقْ ، ٔاسبرٖع ، ٔال فعري ، ، فممْ اسبىر ٔالٍعىٛ ، و فالت 

ٌٗر املٍٗفٛ ، حبىر اهلل الؽصٖفٛ بة ظة و2 ٔا ٔشاذ ، ٔاملعمعالت،  و7 ٔآالتّة

وَ ا ظةتسٚ العظةً، ٔازبّةبسٚ الف ةً، وَ بس صِي ت ٍطه الصمحةت ، 

ٖٔطٕه ز صِي ، ٔاظةٌٗرِي  ،ٌؽصِي  و4 ٖمٕم، ٔبةتبةعّي ت ٍةه الععةذات 

حبىر اهلل ٖقةشبُٕ  ،يف هةٖٛ العمٕ ٔاالؼ ّةش ،  ةلؽىغ يف شابعٛ الٍّةش 

ٚ وفص ، ٔا مٛ اسبصو  ا عالً ، ا شبع  وَ فمالٞ العفص ، ٔ ّةبس

ٔاٟىٛ الٗىَ ، ٔبمغةٞ القرػ الؽصٖا ٔالؽةً ، ٔ مّي و فمٕا الٍعأل 

الب ظ ثبت بال اشتٗة، ، ٔلٕال إٔ  اسعةلٛ لس صت ، بيـخة، ا ببةت 

ِي  مّي ٔاظةٌٗرِي، ٔلبَ اسؼةشٚ تبف٘ أل٘ ا لبة، ، اورٌة ٞامسة

                                                           

 سٝح شنط االغِ ناَاًل . 113طُؼ يف املدطٛط١ ٚقس اغتهًُت٘ َٔ ايسضض ايفطٜس ص ( 1)
 طُؼ باألقٌ .( 6)
ٝههس ، املػًػههٌ : ٖههٛ َهها اتفههل ضٚاتهه٘ يف قههٝري األزا٤ أٚ يريٖهها َههٔ ايكههفات ٚاذتههاالت نُػًػههٌ ايتؿههبٝو باي       ( 3)

 . 109ٚاملكافش١ ، ٚايكبض ع٢ً ايًش١ٝ ٚيريٖا . َعذِ َكطًشات اذتسٜح ص 
ضا٥شته٘   ٜطٛع : ضٛع . ضاع٘ ٜطٛع٘ ضٛعًا . ٚايطٛع ايطٜح ايطٝب١ . َٚٓٗا تطٛع َػههًا أٟ حتهطى فاْتؿهطت   ( 4)

 . 228/  8ضا٥شت٘ . يػإ ايعطب ) ضٛع ( 

 ٚاملع٢ٓ ضٚا٥ح طٝب١ تٓؿط عِٓٗ .

 [ /أ8]
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فعين ب  ةتّي ٔـةحل ذعٕاتّي ، ، ٌٔ و7 اهلل تعة  بعظٗي  وراذاتّي

فمٍق فص عمٜ وة ظٗس ص ٔوة ظٗىمٜ ٔحيصش   فيقٕه : ٔبْ ظبخةٌْ اسعةٌٛ 

زأصٙ ٔظٍرٙ ٔش ين  ; ُ وَ ا ن وؽةخي٘ يف اع قةذٙ عمٜ بمٕغ امليوٕه ، 

ٔعمرٙ ، وصب٘ شٔح٘ ٔ عرٙ ٔالرٙ ٔظٗرٙ ، العالوٛ، الؽٗخ ضبىر عم٘ 

، شحي ازبىَٗف القصٖأل   بر اهلل ابَ صبريٚبَ عبر القةذش اشبطٗأل بَ ع و7 قرػ

اجملٗأل ، فإٌ٘ قصات ٔحمصت يف ذاشٌة بةلقؽةؼٗٛ عمْٗ ؼصح الغةٖٛ ، ٔؼصح 

اث صٔوٗٛ ، ٔهري زلك قبن ٔفةتْ بٍخٕ ظٍٛ ، ِٕٔ قر اأس عَ وؽةٖخ ا الٞ 

وَ افممّي ؼٗ ٍة ٔؼٗخ وؽةخيٍة العالوٛ ، املصحًٕ ببصً املٍةُ ظٗرٌة ، 

ابَ ضٖين ذحالُ / ِٔسا السٙ  ةُ  ن اٌ فةعْ وٍْ  و2 امحر ٔوٕالٌة العٗر

 ٔا ثص شٔاٖ ْ عٍْ  

ا ضِصٙ بي  و4 ٔوٍّي ظٗرٙ الؽٗخ ، العٗر ، العالوٛ ، امحر الٍخصأٙ

ا ضِصٙ بي املب٘ ،  و7 املب٘ ، ٔالؽٗخ ، العالوٛ ، ٖٕظا العٍبالٖٔين

                                                           

ٛف١ شيههو ايعكههط فكههس ذٗههطت ٖههصٙ ايعبههاضات يف ايعكههٛض املتههأخط٠ عٗههٛز ضههعف األَهه١  قًههت : ٖههصٙ عبههاضات َتكهه( 1)

 . اإلغال١َٝ
(6 )               ٟ  ٖٛ ايعال١َ ، ايؿهٝذ ستُهس عًهٞ بهٔ عبهس ايكهازض خطٝهب بهٔ عبهس اهلل بهٔ زتهري٠ قهسؽ املههٞ ايؿهافعٞ ، ٜهطٚ

 تطمج١ يف : ٖه ي٘ 1272عٔ ايػٝس أمحس زسالٕ ، ٚايعال١َ أمحس ايٓشطاٟٚ املهٞ ، تٛيف مبه١ غ١ٓ 

، فهههٝض املًهههو  126، اإلعهههالّ بٛفٝهههات األعهههالّ ٍ  445/ ٍ  2فهههتح ايعهههالّ يف أغهههاْٝس ايطدهههاٍ ٚأثبهههات األعهههالّ  

 .  139ٍ  2املتعايٞ ز 

ٖههه نُهها شنههط ابٓهه٘ ايؿههٝذ عبههس     1293قًههت : ٖٚههِ ايؿههٝذ قههاس يف شنههط غهه١ٓ ايٛفهها٠ ٚايكههشٝح أْٗهها غهه١ٓ       

 اذتُٝس ، ٚايؿٝذ عبس ايػتاض ايسًٖٟٛ .
 1232ٖٛ ايعال١َ ، احملسخ ، املؤضر ايؿٝذ ايػٝس أمحس بٔ ظٜين بٔ أمحس زسالٕ املهٞ ايؿهافعٞ ٚيهس مبهه١ غه١ٓ     ( 3)

ٖه . أخهص عهٔ عًُها٤ َهه١ تهٛىل َؿهٝد١ ارتطبها٤ باملػهذس اذتهطاّ . ٚنهإ            1304ٖه ٚتٛيف باملس١ٜٓ املٓٛض٠ غ١ٓ 

 ايػري٠ . ي٘ تطمج١ يف :َفيت ايؿافع١ٝ مبه١ ي٘ َؤيفات يف ايفك٘ ٚاذتسٜح ٚايتاضٜذ ٚ

،  186/  1ْعٖهه١ ايفهههط فُٝهها َطهه٢ َههٔ اذتههٛازخ ٚايعههرب يف تههطادِ ضدههاٍ ايكههطٕ ايجههاْٞ عؿههط ٚايجايههح عؿههط            

، أعهالّ املههٝني    284/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿهٝدات   383/  1َٛغٛع١ أعالّ ايكطٕ ايطابع عؿط ٚارتاَؼ عؿط 

،  181/  1، سًٝهه١ ايبؿههط يف تههاضٜذ ايكههطٕ ايجايههح عؿههط   27/  1َههني ،    ْؿههط ايطٜههاسني يف تههاضٜذ ايبًههس األ  59/  1

 . 391/  1، فٗطؽ ايفٗاضؽ ٚاألثبات  265/  1األعالّ ايؿطق١ٝ 
ايعهها، ، ايفاضههٌ ايؿههٝذ ايػههٝس أمحههس بههٔ عبههس ايههطمحٔ بههٔ عبههس ايهههطِٜ اذتػههٝين ايؿههٗري بههايٓشطاٟٚ . ٚيههس      ( 4)

 ٖه . ي٘ تطمج١ يف : 1291تغٌ بايتسضٜؼ تٛيف غ١ٓ مبكط ٚأخص عٔ عًُا٥ٗا قسّ َه١ ٚداٚض بٗا ٚاؾ

املدتكهط َهٔ نتهاب ْؿهط ايٓهٛض ٚايعٖهط يف تهطادِ أفاضهٌ          172/  1ْعٖه١ ايفههط فُٝها َطه٢ َهٔ اذتهٛازخ ٚايعهرب             

،  82، اإلعهالّ بٛفٝهات األعهالّ ٍ     964/  2، أعهالّ املههٝني    119َه١ َٔ ايكطٕ ايعاؾط إىل ايكطٕ ايطابع عؿط ص 

 . 19ٍ  1و املتعايٞ ز فٝض املً

 [ /ب8]
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شحي  و4 َ اسبفينالببري ، ع و2 الفمةل٘ عَ ا وري و7  الِىة عَ ازبىةه

ِد   ٔوَ ا ىن  7792اهلل ازبىٗف ٌٔفعٍة بّي   تٕيف الٕالر شمحْ اهلل عةً 

الثالبٛ ا ؼقةٞ الف ةً ، ظةذات٘ العالوٛ ، العٗر  اسإٔٚوؽةخي٘ البصاً ، 

ابٍةٞ  و7 ، ٔالعالوٛ العٗر ابٕ ببص و6 ، ٔالعالوٛ ، العٗر عثىةُ و5 عىص

                                                                                                                                        

احملههسخ ، ايفكٝهه٘ ، ايؿههٝذ ٜٛغههف بههٔ عبههس ايههطمحٔ ايػههٓبالٜٚين ايؿههطقاٟٚ املهههٞ زضؽ باملػههذس اذتههطاّ ٚيهه٘          ( 1)

 ٖه ي٘ تطمج١ يف : 1285َكٓفات عسٜس٠ . تٛيف مبه١ غ١ٓ 
ِ        520املدتكهط َهٔ نتهاب ْؿهط ايٓهٛض ٚايعٖهط ص        أفاضهٌ   ، ْظهِ ايهسضض يف اختكهاض ْؿهط ايٓهٛض ٚايعٖهط يف تهطاد

،  133، اإلعهالّ بٛفٝهات األعهالّ ٍ     526/  1، أعهالّ املههٝني    154َه١ َٔ ايكطٕ ايعاؾط إىل ايكطٕ ايطابع عؿهط ٍ  

 . 420ايتاضٜذ ٚاملؤضخٕٛ مبه١ ص 
ٖهه يه٘ تطمجه١ يف اإلعهالّ بٛفٝهات       1236ايعال١َ ، ايفكٝ٘ ايؿٝذ ستُس بٔ ؾهافعٞ ايفطهايٞ املكهطٟ َهات غه١ٓ      ( 6)

 . 121األعالّ ٍ 
عال١َ ايسٜاض املكط١ٜ ، اإلَاّ ، ايؿٝذ ستُس بٔ ستُس بٔ أمحس بٔ عبس ايكازض األَري املهايهٞ املغطبهٞ األقهٌ    ( 3)

 ٖه ي٘ َؤيفات نجري٠ ي٘ تطمج١ يف : 1232ٖه ٚتٛيف  1154املكطٟ ايساض األظٖطٟ ٚيس غ١ٓ 
 573/  3، تاضٜذ عذا٥هب اثثهاض    362/  1، ؾذط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ  133/  1، فٗطؽ ايفٗاضؽ  1266/  3س١ًٝ ايبؿط 

 . 123، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  203/  2َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات 
ٖهه   1181ٖه ، ٚتهٛيف غه١ٓ    1101ؾٝذ اإلغالّ بايسٜاض املكط١ٜ ، اإلَاّ ستُس بٔ غا، اذتفين األظٖطٟ ٚيس غ١ٓ ( 4)

   ي٘ َكٓفات نجري٠ ي٘ تطمج١ يف :
ِ   49/  4، غههههههًو ايههههههسضض   339/  1اضٜذ عذا٥ههههههب اثثههههههاض  ، تهههههه  353/  1فٗههههههطؽ ايفٗههههههاضؽ    ، َعذههههههِ املعههههههاد

 . 136/  2ٚاملؿٝدات   
ٖهه ٚتهٛيف    1259ايعا، ، ايفكٝ٘ ايؿٝذ ايػٝس عُط بٔ ستُس بٔ ستُٛز ؾهطا ايؿهافعٞ املههٞ . ٚيهس مبهه١ غه١ٓ       ( 5)

 ٖه ، اؾتغٌ بايتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ي٘ تطمج١ يف : 1331بٗا غ١ٓ 

، فههتح  49، اإلعهالّ بٛفٝهات األعهالّ ٍ     564/  1، أعهالّ املههٝني    377اب ْؿهط ايٓهٛض ٚايعٖههط ص   املدتكهط َهٔ نته   

 . 295/  1، تاضٜذ ايتعًِٝ يف َه١ املهط١َ  216ٍ  1ايعالّ ز 
ٖهه ،   1263ايعال١َ ، اإلَهاّ ، ايؿهٝذ ايػهٝس عجُهإ بهٔ ستُهس بهٔ ستُهٛز ؾهطا املههٞ ايؿهافعٞ ٚيهس مبهه١ غه١ٓ               ( 6)

 ٖه . تكسض يًتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ي٘ تطمج١ يف : 1295 ٚتٛيف بٗا غ١ٓ
 . 109، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  563/  1، أعالّ املهٝني  337املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص 

ايعال١َ ، ايفكٝ٘ ، احملسخ ، ايػٝس أبٛ بهط بٔ ستُس بٔ ستُهٛز ؾهطا ايؿهافعٞ املههٞ ، ٚيهس مبهه١ املهطَه١ غه١ٓ         ( 7)

 ٖه . تكس٣ يًتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ، ي٘ َكٓفات نجري٠ ، ي٘ تطمج١ يف : 1310ٖه ، ٚتٛيف بٗا غ١ٓ  1226
، أٖههٌ اذتذههاظ  80، غههري ٚتههطادِ ص  560/  1، إعههالّ املهههٝني  143املدتكههط َههٔ نتههاب ْؿههط ايٓههٛض ٚايعٖههط ص  

 . 1، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  312بعبكِٗ ايتاضخيٞ ص 
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ضبىر ؼّطة ، شحي ازبىٗف ٌٔفف بّي  طٖن  ظٗرٙ العالوٛ ، املصحًٕ ، العٗر

العطةٞ   اوة ا ٔه ، برشِي ، فّٕ أه وَ تصبعت  لمعمي بةملع ر اسبصاً ب  

شمحٛ  -ٖرْٖ ، فةب رات بةسبمٕش عمْٗ يف ؼصح البفصأٙ عمٜ اث صٔوٗٛ 

ٔ ةُ املقصٙ  ز قصا ٔقت حمٕشٙ اف  ا الرشػ بقٕلْ : ٔاوة  -اهلل عمْٗ 

االظي السٙ ال ٍٖفص      اُ ٖبُٕ زلك تفةبالأ بةلف ٕح الف خٛ يف وبخع 

ٌٔفف العمي ، فال احٕه عٍْ ٔال اٌفص  ، بي قصات عمْٗ يف الفقْ ونت بةفمن 

 ًّ املؽّٕش بةملقروٛ اسبمصوٗٛ ، ٔـخخت عمْٗ و ٌٕةأ  حفظّة ، وٍّة : ا

 و7 ٘ال اِ  ، ٔازبِٕصٚ ، ٔالطبر ، ٔاشبالـٛ املؽّٕش بة لفٗٛ ، بي ا ةضٌ

اىٗف وصٖٔةتْ   ةضٚ عةوٛ ، ٔيف احطا، ٔأشاذ ٔذالٟن اشبريات ، بعر 

 ِد ،  7227عةً  -شمحٛ اهلل عمْٗ  -تفخٗخّة عمْٗ   ةضٚ أةـٛ ، تٕيف 

 ٔالثةٌ٘ : ٌٕشِي  

ِد قصات عمْٗ حةؼٗٛ  7795فقر حمصت عمْٗ ورٚ ظٍ   بي تٕفةٓ اهلل عةً 

 -شمحْ اهلل  -ح الغةٖٛ يف الفقْ العؽىةٔٙ عمٜ اث صٔوٗٛ يف الٍخٕ ، ٔؼص

 ٔاّوة الثةلع : ف صِي، فّٕ ؼٗ ٘ السٙ اؼ ّصت بٍعبب  لْٗ ، ٔحفن ل٘ 

عمٜ ٖرْٖ   فإٌْ قر شفف بفممْ قرشٙ ، ٔؼصح بعمىْ ٔآذابْ ـرشٙ ،  و7 الف ٕح

وَ وعقٕه ٔوٍقٕه ، ٔحمصت يف فٍُٕ عرٖرٚ عمْٗ ،  فطةملة  ثٕت ب  ٖرْٖ

َّ : متٔفصٔم ٔاـٕه ، ٔ زا ق  قةه ؼٗ ٍة اعمل عمٜ حمصتْ اسبعٍٗٛ /ٔ ة و

ّ٘ اوم٘ الرشػ السٙ قصآ وَ الفٍُٕ ، اٌ٘  ٍت املقصئ ب  ٖرْٖ  اهلل بْ عم

ٛأ كة دبٕض ل٘ شٔاٖ ْ ٔذشاٖ ْ   تٕيف ، العمىٗٛ  ٛأ ٔ  ةب ٔقر ا ةضٌ٘ وؽةفّ

ِد   ٔقر اأس العمي ِٕ ٔاإٔآ املس ٕشاُ عَ  7271شمحْ اهلل تعة  عةً 

                                                           

 ١ : َٔ ادتٛاظ مبع٢ٓ اإلباس١ . فإْ٘ أباح اجملٝع َٔ أداظٙ ألٕ ٜطٟٚ عٓ٘ .اإلداظ٠ : يغ( 1)

 . 28اقطالسًا : األشٕ يف ايطٚا١ٜ . ٖٚٞ أْٛاع عس٠ ، عًِ االثبات َٚعادِ ايؿٝٛر ٚاملؿٝدات . ص 
َها نهإ    ٖصٙ َٔ ايعباضات املػتع١ًُ عٓس أٌٖ ايتكٛف . ٚايفتٛح ٖٛ : َا ٜفتح ع٢ً ايعبس َهٔ ضبه٘ تعهاىل بعهس    ( 6)

 ٖٚهصا . فتح ايفِٗ -فتٛح املهاؾف١  -فتٛح اذتال٠ٚ  -َغًكًا عٓ٘ . ٖٚٛ أقػاّ َٓٗا فتٛح ايعباض٠ 

 . 199/  2يطا٥ف األعالّ يف إؾاضات أٌٖ اإلهلاّ 

 [ /أ7]
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العةشف  الٕاـم  السٙ مل  و7 ؼٗ ٍة ٔؼٗ ّي ، أةمتٛ ارقق  ، ٔأالـٛ

بَ ضٖين ذحالُ   ٔقر  و7 ٖعىا الطوةُ لْ بثةُ ، ظٗرٌة ٔوٕالٌة العٗر امحر

حمصت ب  ٖرٙ ظٗرٙ ِسا يف ذشٔػ عرٖرٚ وَ فٍُٕ وفٗرٚ ، وٍّة يف 

ٔيف مجف  هوَ املٍقٕتفعري البٗمةٔٙ ، ٔيف  حٗةٞ عمًٕ الرَٖ ، ٔهري زلك 

ازبٕاوف ، ٔهري زلك وَ املٍقٕه ، ٔقر ا ةضٌ٘ شمحْ اهلل تعة  بعةٟص 

ٛأ فممْ اسبىر ظبخةٌْ ٔاملٍٛ عمٜ ِسٓ الٍعىٛ ٛأ ٔ  ةب  وصٖٔةتْ وؽةفّ

وؽةخي٘ العظةً ، ٔافمن اظةتست٘ البصاً ، ِٕٔ  املع طةبٛ ، فّٕ وَ ا ّن 

ي ظٗرٌة ، ٔوٕالٌة ، قر اأس العمي عَ  ثري وَ املؽةٖخ الثقةت ، وَ اعظىّ

الروٗةع٘ بي املب٘ شمحْ ش،ُّ ال ٖةت،  و2 العالوٛ ، الؽٗخ عثىةُ بَ حعَ

ٔقر ا ةضٓ بعةٟص وصٖٔةتْ ، ِٕٔ قر اأس العمي عَ  ثري وَ املؽةٖخ العظةً ، 

الؽةفع٘ ا ضِصٙ ، ٔالعالوٛ  و4 وَ افممّي العالَّوٛ الؽٗخ ضبىر الؽٍٕاٌ٘

 و6 الؽةفع٘ ا ضِصٙ ، ٔالعالوٛ الؽٗخ ضبىر الؽصقةٔٙ و5 الؽٗخ عبر اهلل

الؽةفع٘ ا ضِصٙ ،  و7 الفبةُ الؽةفع٘ ا ضِصٙ ، ٔالعالوٛ الؽٗخ القٕٖعين
                                                           

 عباضات َٔ ايتبذٌٝ ٚايتعظِٝ تكٌ إىل سس ايغًٛ ، عفا اهلل عٓا ٚعِٓٗ .( 1)
 .  39غبكت تطمجت٘ ص ( 6)
ٖهه ٚتهٛيف مبهه١ املهطَه١      1196عال١َ ، ايؿهٝذ عجُهإ بهٔ سػهني ايهسَٝاطٞ ايؿهافعٞ ٚيهس مبكهط غه١ٓ          اإلَاّ ، اي( 3)

 ٖه . اؾتغٌ بايتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ، ي٘ تطمج١ يف :   1265

، َعذهِ املعهادِ    231/  2، ْعٖه١ ايفههط    431/  1، أعهالّ املههٝني    337املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص 

 . 255/  2ٚاملؿٝدات 
ٖهه . ؾهٝذ األظٖهط زضؽ     1233اإلَاّ ، ايعال١َ ، ايؿٝذ ستُس بٔ عًٞ بهٔ أمحهس ايؿهٓٛاْٞ املكهطٟ املتهٛف٢ غه١ٓ        (4)

 ٚأيف ، ي٘ تطمج١ يف :

ِ  588/  3، تهههههاضٜذ عذا٥هههههب اثثهههههاض    1078/  2، فٗهههههطؽ ايفٗهههههاضؽ   1270/  3سًٝههههه١ ايبؿهههههط    ، َعذهههههِ املعهههههاد

 . 123الّ ٍ ، اإلعالّ بٛفٝات األع 206/  2ٚاملؿٝدات   
ايعال١َ ، اإلَاّ ، ؾٝذ األظٖط ، ايؿٝذ عبس اهلل بٔ سذاظٟ بٔ إبطاِٖٝ األظٖطٟ ايؿٗري بايؿطقاٟٚ ٕ ٚيهس غه١ٓ   ( 5)

 ٖه ، ي٘ َؤيفات نجري٠ ، ي٘ تطمج١ يف : 1227ٚتٛيف  1150
 ، َعذههههههِ املعههههههادِ 375/  3تههههههاضٜذ عذا٥ههههههب اثثههههههاض  1071/  2، فٗههههههطؽ ايفٗههههههاضؽ  1005/  2سًٝهههههه١ ايبؿههههههط 

 . 106، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  199/  2ٚاملؿٝدات   
. يهه٘  ٖههه ، زضؽ ٚأيههف 1206ايعالَهه١ ، اإلَههاّ ، ايؿههٝذ ستُههس بههٔ عًههٞ ايكههبإ ايؿههافعٞ ، املكههطٟ املتههٛف٢ غهه١ٓ   ( 6)

 تطمج١ يف :

 2ؿهٝدات  ، َعذهِ املعهادِ ٚامل   137/  2، تاضٜذ عذا٥هب اثثهاض    705/  2، فٗطؽ ايفٗاضؽ  1384/  3س١ًٝ ايبؿط 

 . 123، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  179/ 

، زضؽ هــ  1254اإلَاّ ، ايعال١َ ، ؾهٝذ األظٖهط ، ايؿهٝذ سػهٔ بهٔ زضٜٚهـ بهٔ عبهس اهلل ايكٜٛػهين املتهٛف٢ غه١ٓ             ( 7)

 ٚقٓف املكٓفات ايٓافع١ ، ي٘ تطمج١ يف :

 . 223/  3، َعذِ املؤيفني  90ٛفٝات األعالّ ٍ ، اإلعالّ ب 241/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات  190/  2األعالّ         
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ا وري الببري املةلب٘ ا ضِصٙ ، ٔالعالوٛ الؽٗخ  و7 ٔالعالوٛ الؽٗخ ضبىر

عصفٛ الرظٕق٘ املةلب٘ ا ضِصٙ ، ٔاتالٞ وتلفةت  ثريٚ ؼّريٚ  و7 ضبىر

ب  الٍةػ ، ٔاببةت وؽّٕشٚ فّٗة ز ص امسةٞ وؽةخيّي ٔاظةٌٗرِي و رألٛ 

وس ٕشٚ عٍر ا  ٗةػ ، قر ا ةضٔا بّة الؽٗخ عثىةُ املس ٕش ، ِٕٔ ا ةض 

بّة ظٗرٙ الرحالُ ، ِٕٔ ا ةضٌة بّة ، ٔلؽٗ ٍة ٔؼٗخ وؽةخيٍة املس ٕش 

ه آ  ةضات وَ هري عصٖل الؽٗخ عثىةُ امل قرً ز صٓ وَ عصٖل ظةذاتٍة 

 مٕٙ /ٔهريِي ضاذ بّة ف صٓ  بةع

فيوة عصٖل ظةذاتٍة آه بةعمٕٙ بّي ، فىَ ا مّي : ظٗرٌة العةش  بةهلل 

بَ حع  بَ ضبىر اسببؽ٘ وفب  و2 تعة  ، العالوٛ ، العٗر ضبىر

الؽةفعٗٛ كبٛ ارىٗٛ ، ِٔسا اسببٗأل قر ا ةضٓ ، ؼٗ ٍة ذحالُ املس ٕش   

  صٖٔةتْ ٔ ن وٍّىة   أل لفةحبْ   ةضٚ بعةٟص و

بَ عبر اهلل ازبفصٙ،  و4 ٔوَ ا ىمّي، ظٗرٌة، العالوٛ ، العٗر عىص 

ٔوَ افممّي    ٌطٖن املرٍٖٛ املٍٕشٚ ، عمٜ ظة ٍّة افمن الفالٚ ٔالعالً

فيوة ظٗرٌة العٗر   بَ عم٘ العقة   و5 ظٗرٌة العالوٛ ، العٗر عبر الصمحَ

بَ  و6 لعٗر عةِصضبىر بَ حع  اسببؽ٘ ، فرئٙ عَ العالوٛ ، ظٗرٌة ا

                                                           

 .غبكت تطمجت٘ ( 1)
ٖههه ، زضؽ ٚقههٓف ، يهه٘   1230ايعالَهه١ ، ايٓشههٟٛ ، ايؿههٝذ ستُههس بههٔ أمحههس بههٔ عطفهه١ ايسغههٛقٞ ، املتههٛف٢ غهه١ٓ       ( 6)

،  201/  2، َعذهِ املعهادِ ٚاملؿهٝدات     497/  3، تاضٜذ عذا٥ب اثثهاض   361/  1تطمج١ يف :ؾذط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ 

 . 292/  8، َعذِ املؤيفني  875/  1َعذِ املطبٛعات ايعطب١ٝ
اإلَاّ ايعال١َ ، ايؿٝذ ستُس بٔ سػني بٔ ستُهس بهٔ عبهس اهلل اذتبؿهٞ َفهيت ايؿهافع١ٝ مبهه١ املهطَه١ ، ٚيهس          ( 3)

 ٖه . زضؽ ٚأيف املؤيفات ايٓافع١ ي٘ تطمج١ يف : 1281ٖه ٚتٛيف بٗا غ١ٓ  1213غ١ٓ 

، ْجهط ايغهطض يف    256، غهري ٚتهطادِ ص    361/  1، إعهالّ املههٝني    417يٓهٛض ٚايعٖهط ص   املدتكط َهٔ نتهاب ْؿهط ا   

 .؟24/  2، عكس ايٝٛاقٝت ادتٖٛط١ٜ  120، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  9 ٍ َه١ عًُا٤ تصٌٜٝ ْظِ ايسضض يف تطادِ
(4 )   ٛ يف باملسٜٓهه١ املٓههٛض٠ غهه١ٓ  ايعهها، ، ايعالَهه١ ، ايػههٝس عُههط بههٔ عبههس اهلل بههٔ ستُههس ادتفههطٟ ، ٚيههس عطههطَٛت ٚتهه

 .  31/  2ٖه .  عكس ايٝٛاقٝت  1289
ايعال١َ ، ايؿٝذ ، ايػهٝس عبهس ايهطمحٔ بهٔ عًهٞ بهٔ عُهط ايػهكاف اذتػهٝين اذتطهطَٞ ايؿهافعٞ ٚيهس مبسٜٓه١              ( 5)

 ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : 1292ٖه ، ٚتٛيف بٗا غ١ٓ  1226غٕٝٛٚ عططَٛت غ١ٓ 

 . 275َكازض ايفهط اإلغالَٞ يف ايُٝٔ ص  ، 102األعالّ ٍ  ّ بٛفٝات، اإلعال 113/  1عكس ايٝٛاقٝت ادتٖٛط١ٜ 
ايعالَهه١ ، ايؿههٝذ ، ايػههٝس طههاٖط بههٔ سػههني بههٔ طههاٖط اذتػههٝين ايعًههٟٛ ايؿههافعٞ اذتطههطَٞ ٚيههس برتٜههِ غهه١ٓ   ( 6)

  ٖه . ي٘ تطمج١ يف : 1241ٖه ، ٚتٛيف بٗا غ١ٓ  1184
 . 74ٞ يف ايُٝٔ ص ، َكازض ايفهط اإلغالَ 99اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ 

 [ /ب7]
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بَ عةِص ، ٔاوة  و7 حع  ، ٔاأْٗ العالوٛ ، ظٗرٌة العٗر عبر اهلل بَ حع 

بةهلل تعة  ،  و7 ظٗرٌة اسببٗأل عىص بَ عبر اهلل ازبفصٙ ، فرئٙ عَ العةش 

بَ  و4 بَ ضبىر ازبفصٙ ِٕٔ عَ ظٗرٌة اسببٗأل اسبعَ و2 ظٗرٌة العٗر ؼٗخ

، شحي اهلل ازبىٗف ٌٔفعٍة و5 ٗرٌة عبر اهللظٗرٌة عبر اهلل اسبراذ، عَ ٔالرٓ ظ

  ٌٔفعٍة بّي ش،ُّ العبةذ 

ٔاوة ظٗرٌة اسببٗأل عبر الصمحَ بَ عم٘ العقة  ، فرئٙ عَ ٔالرٓ  

بَ  و8 بَ ـةحل البخص ، عَ اسببٗأل عىص و7 عَ اسببٗأل حعَ و6 ظٗرٌة عم٘

ظقة  ، ٔبقٗٛ اظةٌٗر ِتالٞ  مّي ٔوؽةخيّي وس ٕشٚ يف   ة، عقر 

                                                           

ايعال١َ ، اإلَاّ ، ايػٝس عبس اهلل بٔ سػني بٔ طهاٖط اذتػهٝين ايعًهٟٛ ايؿهافعٞ اذتطهطَٞ ، ٚيهس برتٜهِ غه١ٓ         ( 1)

 ٖه . ي٘ تطمج١ يف : 1272ٖه ، ٚتٛيف بٗا غ١ٓ  1191
 . 273ُٝٔ ص ، َكازض ايفهط اإلغالَٞ يف اي 102/  1ادتٖٛط١ٜ  عكس ايٝٛاقٝت ، 106اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ 

 َكطًح َعطٚف عٓس ايكٛف١ٝ .( 6)

َههٔ “ ٚايعههاضف : َههٔ أؾههٗسٙ اذتههل ْفػهه٘ ٚذٗههطت عًٝهه٘ األسههٛاٍ ٚاملعطفهه١ ٜٚػههتسيٕٛ يههصيو عههسٜح َٛضههٛع  

 . 101/  2يطا٥ف األعالّ يف إؾاضات أٌٖ اإلهلاّ ” . عطف ْفػ٘ فكس عطف ضب٘ 
ادتفهطٟ آٍ بهاعًٟٛ اذتػهٝين ٚيهس عطههطَٛت     ايعالَه١ ، ايفكٝه٘ ، ايؿهٝذ ؾهٝذ بهٔ ستُهس بهٔ ؾهٝذ بهٔ سػهٔ           ( 3)

 ٖه ي٘ تطمج١ يف : 1222ٖه ٚتٛيف باهلٓس يف َس١ٜٓ نًٝهٛت غ١ٓ  1137غ١ٓ 

، عكهس ايٝٛاقٝهت    197/  2، َعذهِ املعهادِ ٚاملؿهٝدات     682/  2، فٗهطؽ ايفٗهاضؽ    98اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ 

 . 373ٍ  2، فتح ايعالّ  336، َكازض ايفهط اإلغالَٞ يف ايُٝٔ ص  122/  1ادتٖٛط١ٜ 
 ٖه ي٘ تطمج١ يف : 1188  ايعال١َ ، اإلَاّ ، ايؿٝذ ايػٝس سػٔ بٔ عبس اهلل اذتساز املتٛف٢ غ١ٓ( 4)

 . 374ٍ  2، فتح ايعالّ  250/  2فٗطؽ ايفٗاضؽ 
ٖهه ٚتهٛيف بٗها     1044ايعال١َ ، اإلَاّ ، ايؿٝذ ايػٝس عبس اهلل بٔ عًٟٛ بٔ أمحس ايؿٗري باذتساز ٚيس برتِٜ غ١ٓ ( 5)

 ٖه ي٘ تطمج١ يف : 1132بٗا غ١ٓ 

، عكهههس  328، َكهههازض ايفههههط اإلغهههالَٞ يف ايهههُٝٔ ص    163، اإلعهههالّ بٛفٝهههات األعهههالّ ٍ    91/  3غهههًو ايهههسضض  

 . 68/  2ايٝٛاقٝت ادتٖٛط١ٜ 
قٝهت  ٖهه يه٘ تطمجه١ يف : عكهس ايٝٛا     1258ايعال١َ ، اإلَاّ ، ايػٝس عًٞ بهٔ عُهط بهٔ غهكاف ايػهكاف املتهٛيف غه١ٓ        ( 6)

 . 110/  1ادتٖٛط١ٜ 
ٖهه ، يه٘    1273اإلَاّ ، ايعال١َ ، ايػٝس سػٔ بٔ قاس بٔ عٝسضٚؽ ايبشط ادتفطٟ ايعًهٟٛ ايؿهافعٞ َهات غه١ٓ     ( 7)

 ي٘ تطمج١ يف :

 . 98/  1، عكس ايٝٛاقٝت ادتٖٛط١ٜ  588بًسإ سططَٛت ص  شنط يف ايكٛت ازاّ ، 91ٍ  اإلعالّ بٛفٝات األعالّ
ٖهه ٚتهٛيف    1154ايػٝس عُط بٔ غكاف بٔ ستُس بٔ عُط ايػكاف اذتػٝين ٚيس بػٕٝٛٚ غه١ٓ   ايعال١َ ، اإلَاّ ،( 8)

 ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : 1216ٚتٛيف بٗا غ١ٓ 
 . 664، ازاّ ايكٛت يف شنط بًسإ سططَٛت ص113اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ 
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ازبِٕصٖٛ بس ص عصٖل العةذٚ العمٕٖٛ ببت العةش  بةهلل تعة   و7 الٕٗاقٗت

ٔهلل >  ّ٘ٔقر ٔـمت  ل، بَ عىص بَ عٗرشٔػ اسببؽ٘  و7 اسببٗأل عٗرشٔػ

شٔاٖٛ ِسا الب ة، ٔوة حٕآ وَ وصٖٔةت وتلفْ املس ٕش وَ ؼٗ ٘ ” اسبىر 

ؼطة املس ٕش ، فإٌْ ا ةضٌ٘ كة اؼ ىن عمْٗ  و2 ال  ٛ العٗر عىص

ٛأ ، ٔوَ اسببٗأل العالوٛ ، ظٗرٌة خبفٕـْ  ٛأ ٔ  ةب عَ وتلفْ وؽةفّ

، بَ ضبىر اسببؽ٘ ، عَ وتلفْ  و4 ٔبص  ٍة العةش  بةهلل تعة  العٗر حع 

  ىة ا ةضٌ٘ بيظةٌٗرٓ عَ ٔالرٓ ٔهريٓ  ىة ظٍبٍْٗ عمْٗ  ، 

ٍة  ٙ لؽٗ ٍة ٔؼٗخ ؼٕٗأ ٔاوة الطصٖل السٙ وَ هري  ّٛ ظةذاتٍة آه بةعٕم

ٌة العالوٛ، الؽٗخ عبر الصمحَ /فىَو5 املس ٕش ي ظٗر بَ ضبىر  و6 بَ ضبىر ا ّم

البطبصٙ الروؽق٘ ، ِٕٔ ٖصٔٙ عَ وؽةٟخ  ثريَٖ  ىة ز ص يف بب ْ 

ذوؽقٗ  ، ٔح ةضٖ  ، ٔوفصٖ  ٔهريِي ٖقةشبُٕ اشبىع  ، فيوة الروؽقُٕٗ 

، ٔالؽٗخ امحر بَ عبٗر  و7 ، فىٍّي ٔالرٓ ، العالوٛ الؽٗخ ضبىر البطبصٙ

                                                           

 ٖه مبهتب١ فػتاى ْاؾٌْٝٛ . 1402ٖٚٛ َطبٛع ٚقس أعٝس طبع٘ بأْسْٚٝػٝا غ١ٓ ( 1)
ٖهه ٚتهٛيف    1237اإلَاّ ، ايعال١َ ، ايػٝس عٝسضٚؽ بٔ عُهط بهٔ عٝهسضٚؽ اذتبؿهٞ ايعًهٟٛ ٚيهس عطهطَٛت غه١ٓ         ( 6)

ٖههه . قههاسب نتههاب عكههس ايٝٛاقٝههت ادتٖٛطٜهه١ ٚمسهه  ايعههني ايصٖبٝهه١ بههصنط ططٜههل ايػههازات     1314بٗهها غهه١ٓ 

 .  866/  2، فٗطؽ ايفٗاضؽ  99/  5ايع١ًٜٛ . األعالّ 
 .  41غبكت تطمجت٘ ص ( 3)
اإلَههاّ ، ايعالَهه١ ، َفههيت ايؿههافع١ٝ مبههه١ املهطَهه١ ايػههٝس سػههني بههٔ ستُههس بههٔ سػههني بههٔ أمحههس اذتبؿههٞ ٚيههس   ( 4)

 ٖه ، تكسض يًتسضٜؼ باملػذس اذتطاّ ، ي٘ تطمج١ يف : 1330ٖه ٚتٛيف مبه١ غ١ٓ  1258بػٕٝٛٚ غ١ٓ 
، أعهالّ   320/  1فٗهاضؽ  ، فٗهطؽ اي  99، غهري ٚتهطادِ ص    177، شتتكط ايٓٛض ٚايعٖهط ص   92ايسيٌٝ املؿري ص 

 . 151، َعذِ ايؿٝٛر ضٜاض ادت١ٓ ص  556/  2، األعالّ ايؿطق١ٝ  360/  1املهٝني 
 . -ضمح٘ اهلل  -ٜعين ايؿٝذ ايػٝس أمحس ظٜين زسالٕ ( 5)
اإلَاّ ، ايعال١َ ، ستسخ ايؿاّ عبس ايطمحٔ بٔ ستُس بٔ عبس ايطمحٔ ايؿهافعٞ املؿهٗٛض بهايهعبطٟ ايكهغري ،     ( 6)

 ٖه ، ي٘ َكٓفات ْافع١ ، ي٘ تطمج١ يف : 1262ٖه بسَؿل ٚتٛيف مبه١ املهط١َ غ١ٓ  ١ٓ1184 ، ٚيس غ

 2، َعذِ املعهادِ ٚاملؿهٝدات    485/  1، فٗطؽ ايفٗاضؽ  488/  2عًُا٤ زَؿل ٚأعٝاْٗا يف ايكطٕ ايجايح عؿط 

 . 833/  2،  165/  1، س١ًٝ ايبؿط  249/ 
 ٝذ ستُهس بهٔ عبهس ايهطمحٔ بهٔ ستُهس ايؿهافعٞ املؿهٗٛض بهايهعبطٟ ايههبري          ايعال١َ ، اإلَاّ ، َػهٓس ايؿهاّ ايؿه   ( 7)

 ٖه بسَؿل ، ي٘ تطمج١ يف : 1221ٖه ، َٚات غ١ٓ  1140ٚيس غ١ٓ 

،  1227/  3، سًٝهه١ ايبؿههط   175/  1، عًُهها٤ زَؿههل ٚأعٝاْٗهها يف ايكههطٕ ايجايههح عؿههط       485/  1فٗههطؽ ايفٗههاضؽ  

 . 20يهعبطٟ ص ، ثبت ا 125عكٛز اياليٞ يف أغاْٝس ايطداٍ ص 

 [ /أ3]
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ابَ عبر العالً ٔهريِي وَ ا ٟىٛ ا عالً ٖٔصٔٙ ٔالرٓ الؽٗخ  و7 ، ٔأمٗن و7 عطةشال

 عَ و2 ضبىر البطبصٙ املس ٕش   عَ ٔالرٓ الؽٗخ عبر الصمحَ

الٍةبمع٘ قرػ ظصٓ ، بّسا العٍر ٖبُٕ  ىة تصٝ  و4 العالوٛ ، الؽٗخ عبر الغين 

ْ بٕاظطٛ ٔاحرٚ ، تصٝ بٍْٗ ٔب  الٍةبمع٘ ٔاظط ةُ ، ٔقر حفمت لْ الصأٖٛ عٍ

بَ ضبىر الروؽق٘ بي املرٌ٘  و5 ِٔ٘ شٔاٖ ْ عَ ؼٗ ْ العالوٛ ، الؽٗخ وفطفٜ

، املؽّٕش بةلصمحب ، فعةٔٝ بّسا االع بةش هةلأل ؼٕٗأْ فٗبُٕ ظٍرٓ وَ  ّٛ 

 و6 الصمحب اعمٜ ، ٔاوة شٔاٖ ْ عَ هري الروؽقٗ  فرئٝ عَ الؽٗخ عبر املمك

                                                           

ايعال١َ ، اإلَاّ ، ستسخ ايؿاّ ايؿٝذ أمحس بٔ عبٝهس اهلل بهٔ عػههط بهٔ أمحهس ايؿهٗري بايعطهاض ، ٚيهس بسَؿهل          ( 1)

 ، ي٘ تطمج١ يف: 1218ٖه ٚتٛيف غ١ٓ  1138غ١ٓ 

َعذهِ   ، 239/  1، سًٝه١ ايبؿهط    115/  1، عًُا٤ زَؿل ٚأعٝاْٗا يف ايكهطٕ ايجايهح عؿهط      827/  2فٗطؽ ايفٗاضؽ      

 . 21، ثبت ايهعبطٟ ص  190/  2املعادِ ٚاملؿٝدات 
ايعا، ، احملسخ ، ايفكٝ٘ ، ايؿٝذ خًٌٝ بٔ عبس ايػالّ بٔ ستُس بٔ عًٞ ايههاًَٞ ايؿهافعٞ ٚيهس بسَؿهل غه١ٓ      ( 6)

 ٖه ي٘ َكٓفات عس٠ ، ي٘ تطمج١ يف : 1207ٖه ٚتٛيف غ١ٓ  1146

، َعذههِ  69/  1عًُهها٤ زَؿههل ٚأعٝاْٗهها يف ايكههطٕ ايجايههح عؿههط    ، 591/  1، سًٝهه١ ايبؿههط  933/  2فٗههطؽ ايفٗههاضؽ    

 . 22، ثبت ايهعبطٟ ص  94، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  179/  2املعادِ ٚاملؿٝدات 
ايعال١َ ، احملسخ ، ايفكٝ٘ ، ايؿٝذ عبهس ايهطمحٔ بهٔ ستُهس بهٔ ظٜهٔ ايهسٜٔ ايؿهافعٞ ايؿهٗري بهايهعبطٟ ٚيهس يف            ( 3)

 ٖه ، ي٘ ثبت ، ي٘ تطمج١ يف :  1185يف بٗا غ١ٓ ، ٚتٛ 1100زَؿل يف سسٚز 

، َعذهِ   301/  3، عًُها٤ زَؿهل ٚأعٝاْٗها يف ايكهطٕ ايجهاْٞ عؿهط        485/  1، فٗطؽ ايفٗهاضؽ   326/  2غًو ايسضض      

 . 143/  2املعادِ ٚاملؿٝدات 
بًػههٞ اذتٓفههٞ ، ٚيههس  ايعالَهه١ ، اذتذهه١ ، ؾههٝذ اإلغههالّ ، ايؿههٝذ عبههس ايغههين بههٔ إمساعٝههٌ بههٔ عبههس ايغههين ايٓا       ( 4)

 ٖه ، قاسب املكٓفات ايهجري٠ املؿٗٛض٠ ، ي٘ تطمج١ يف : 1143، ٚتٛيف بٗا غ١ٓ  1050بسَؿل غ١ٓ 
،  232/  1، تههاضٜذ عذا٥ههب اثثههاض   30/  3، غههًو ايههسضض   77/  2عًُهها٤ زَؿههل ٚأعٝاْٗهها يف ايكههطٕ ايجههاْٞ عؿههط     

 . 160ّ ٍ ، اإلعالّ بٛفٝات األعال 83/  2َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات 
 ايعالَههه١ ، احملهههسخ ، ايؿهههٝذ َكهههطف٢ بهههٔ ستُهههس بهههٔ ضمحههه١ اهلل بهههٔ مجهههاٍ ايهههسٜٔ األٜهههٛبٞ املهههسْٞ ايؿهههٗري         ( 5)

 ٖه ، ي٘ َكٓفات عسٜس٠ ، ي٘ تطمج١ يف : 1205ٖه ، ٚتٛيف مبه١ املهط١َ غ١ٓ  1135ٚيس بسَؿل غ١ٓ  بايطمحيت ،

، عًُهها٤  1536/  3، سًٝهه١ ايبؿههط   424/ 1ؽ ، فٗههطؽ ايفٗههاض  498املدتكههط َههٔ نتههاب ْؿههط ايٓههٛض ٚايعٖههط ص     

،  129، اإلعهالّ بٛفٝهات األعهالّ ٍ     32،  31، ثبهت ابهٔ عابهسٜٔ ص     39/  1زَؿل ٚأعٝاْٗا يف ايكطٕ ايجايح عؿط 

 . 23ثبت ايهعبطٟ ص 
(6 )    ٞ املتهٛف٢   اإلَاّ ، ارتطٝب ، َفيت َه١ املهط١َ ، ايؿٝذ عبس املًو بٔ عبس املٓعِ بٔ تهاز ايهسٜٔ ايكًعهٞ اذتٓفه

 ٖه . ي٘ َكٓفات ْافع١ ، ي٘ تطمج١ يف : 1228املتٛف٢ مبه١ غ١ٓ 

 2، أعهالّ املههٝني    170، غهري ٚتهطادِ ص    329، املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓهٛض ٚايعٖهط ص    24ثبت ايهعبطٟ ص 

 . 200/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات  124، عكٛز ايآليٞ يف أغاْٝس ايطداٍ ص  778/ 
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كبٛ املؽصفٛ ، ٔاملؽةٖخ ا إٔٚ  و7 ٔ ّرٓ و7 ابٕٓالقمع٘ املفب اسبٍف٘ ، ِٕ ٔ

، ابٍةٞ ارر   و5 ، ٔضبىر عبةػ و4 ، ٔضبىر عةِص و2 الثالبٛ الؽٗخ ضبىر

بَ عبر ال  الٌٕةٟ٘  و7 ، الؽٗخ ظعٗر ظٍبن ، ٔالؽٗخ عم٘ و6 الؽّري الؽٗخ الببري

ظمٗىةُ بَ  و8 الٌٕةٟ٘ ا ضِصٙ ا ـن ، املرٌ٘ الٕفةٚ ، ٔالؽٗخ عبر اهلل بَ ضبىر

البصذٙ ، فإٌْ ا ةضٓ اىٗف وصٖٔةتْ ، ٔوٍّة وتلفةت ٔالرٓ ، ٔالعٗرَٖ ا  م ، 

بَ عمٕٙ بةحعَ ، ٔاأْٗ العالوٛ ، العٗر الؽٗخ  و9 العالوٛ ، العٗر الؽٗخ امحر

                                                           

ف١ٝ مبه١ املهطَه١ ايؿهٝذ عبهس املهٓعِ بهٔ تهاز ايهسٜٔ بهٔ عبهس احملػهٔ ايكًعهٞ املتهٛف٢ غه١ٓ              ايعال١َ ، َفيت اذتٓ( 1)

 . 779/  2ٖه . أعالّ املهٝني  1174
ٖهه . أعهالّ    1149ايعال١َ ، َفيت اذتٓف١ٝ مبه١ املهط١َ ايؿٝذ تاز ايسٜٔ بهٔ عبهس احملػهٔ ايكًعهٞ املتهٛف٢ غه١ٓ       ( 6)

 . 776/  2املهٝني 
ٖهه .   ١1216 ، ايؿٝذ ستُس بٔ غعٝس بٔ ستُس غٓبٌ اذتٓفٞ املهٞ املتٛف٢ مبه١ املهطَه١ غه١ٓ   احملسخ ، ايعالَ( 3)

 ي٘ تطمج١ يف :
 . 1325/  3، س١ًٝ ايبؿط  531/  1، أعالّ املهٝني  441املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص 

ٖهه قهاسب املكهٓفات ايههجري٠ ،      1218ايفكٝ٘ ، ايعال١َ ، ايؿٝذ طاٖط بٔ ستُس غعٝس غٓبٌ املهٞ املتٛف٢ غه١ٓ  ( 4)

 ، ي٘ تطمج١ يف :
، اإلعهالّ بٛفٝهات    135، غري ٚتطادِ ص  527/  1، أعالّ املهٝني  225املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص 

 . 138، عكٛز ايآلي٧ يف أغاْٝس ايطداٍ ص  99األعالّ ٍ 
 ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : 1228املتٛف٢ غ١ٓ ايعال١َ ، ستسخ اذتذاظ ايؿٝذ ستُس عباؽ بٔ ستُس غعٝس غٓبٌ ( 5)

 . 25، ثبت ايهعبطٟ ص  530/  1، أعالّ املهٝني  440املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص 
ؾٝذ اذتذاظ يف ظَاْ٘ ، ٚإَاّ احملسثني بايبًس اذتهطاّ ايؿهٝذ ستُهس غهعٝس بهٔ ستُهس غهٓبٌ ايؿهافعٞ املههٞ ،          ( 6)

   ٓب١ًٝ يف أٚا٥ٌ نتب اذتسٜح ، ي٘ تطمج١ يف :ٖه ، ي٘ األٚا٥ٌ ايػ 1175املتٛف٢ غ١ٓ 
، َعذههِ  100/  1، فٗههطؽ ايفٗههاضؽ   237، غههري ٚتههطادِ ص   442املدتكههط َههٔ نتههاب ْؿههط ايٓههٛض ٚايعٖههط ص     

 . 124/  2املعادِ ٚاملؿٝدات 
 -ط ْػب١ إىل ْٚا٤ قط١ٜ بكهعٝس َكه   -اإلَاّ ، احملسخ ، ايػٝس عًٞ بٔ عبس ايرب اذتػٝين ايؿٗري بايْٛا٥ٞ ( 7)

 ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : 1211، ٚتٛيف باملس١ٜٓ املٓٛض٠ غ١ٓ  1170ٚيس غ١ٓ  -
، عكهههٛز ايآليههه٧ يف   1114/  2، فٗهههطؽ ايفٗهههاضؽ   184/  2، َعذهههِ املعهههادِ ٚاملؿهههٝدات    24ثبهههت ايهعبهههطٟ ص  

 . 111، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  111أغاْٝس ايطداٍ 
(8 )     ٔ غهًُٝإ ايههطزٟ ، مسهع َٓه٘ ايهعبهطٟ ٚأدهاظٙ . ثبهت ايهعبهطٟ          اذتافظ ، اذتذ١ ايؿهٝذ عبهس اهلل بهٔ ستُهس به

 . 27ص 
ٖهه   1172ايعال١َ ، َػٓس املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايػٝس أمحس بٔ عًٟٛ باسػٔ ايؿٗري ظٌُ ايًٝهٌ اذتػهين ، ٚيهس غه١ٓ     ( 9)

 ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : 1216ٖه ٚتٛيف باملس١ٜٓ غ١ٓ 
 . 190/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات  23يهعبطٟ ص ، ثبت ا 120/  1، فٗطؽ ايفٗاضؽ  284/  1س١ًٝ ايبؿط 



  652 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة
بَ عمٕٙ بةحعَ الؽّريَٖ اىن المٗن بةعمٕٙ ، ِٔىة ٖصٖٔةُ عَ  و7 ضَٖ العةبرَٖ

 و7 ، ٔعَ ؼٗ ّىة الؽٗخ ضبىر بَ ظمٗىةُ مجمٛ وَ اظالفّىة آه بةعمٕٙ

البصذٙ ٔهريٓ  ة ِٕ وس ٕش يف عقر الٕٗاقٗت ٔهريٓ ، ٖٔصٔٙ الؽٗخ 

 البطبصٙ عَ هري وَ تقرً وَ املؽةٖخ العظةً املثبٕت  يف ببت زلك اسوةً 

د لةعا اهلل لْ ا  ٕش د وؽةٖخ /  ؼٗ ٍة ذحالُ املس ٕش  ٔوَ ا ن

تمةٞ الففٕٙ العىصٙ الفةشٔق٘ ٌعبةأ ، فإٌْ ا ةضٓ اش و2 قةل٘ ورشاػ العالوٛ

بعةٟص وصٖٔةتْ ،  ىة ا ةضٓ بسلك ؼٗ ْ العالوٛ ، بّ ٛ ا بصاش ، العةش  بةهلل 

بَ عبر الصظٕه اسبٍف٘ املب٘ العطةش ، ِٕٔ  و4 تعة  الؽٗخ ، ظٗرٌة الؽٗخ عىص

َ الع ٗى٘ ضبىر بَ حع و6 القمع٘ امل قرً عَ اب٘ الف ا بَ الؽٗخ و5 عَ الؽٗخ

وصتمٜ الطبٗرٙ، بةظ رعةٞ ؼٗ ْ  و7 الٌٕةٟ٘، ٔالؽٗخ العالوٛ ، العٗر و7 ٔالؽٗخ

                                                           

 َػٓس املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، املتفهٓٔ ايػهٝس ظٜهٔ ايعابهسٜٔ بهٔ عًهٟٛ باسػهٔ اذتػهٝين املًكهب ظُهٌ ايًٝهٌ ٚيهس غه١ٓ             ( 1)
 ٖه باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ي٘ تطمج١ يف : 1235ٖه ٚتٛيف غ١ٓ  1174

،  210/  2، َعذههِ املعههادِ ٚاملؿههٝدات  639/ 2ؿههط ، سًٝهه١ ايب 25، ثبههت ايهعبههطٟ ص  459/  1فٗههطؽ ايفٗههاضؽ 

 . 423/  1، ْع١ٖ ايفهط  95، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  151عكٛز ايآليٞ يف أغاْٝس ايطداٍ ص 

ٖههه ،  1127اإلَههاّ ، ايعالَهه١ ، احملههسخ ايؿههٝذ ستُههس بههٔ غههًُٝإ ايهههطزٟ ، املههسْٞ ، ايؿههافعٞ ٚيههس بسَؿههل غهه١ٓ   ( 6)

 ٖه . ي٘ َكٓفات نجري٠ ، ي٘ تطمج١ يف : 1194غ١ٓ  ٚتٛيف باملس١ٜٓ املٓٛض٠

، عكههٛز ايآليههٞ يف أغههاْٝس ايطدههاٍ   42، ثبههت ابههٔ عابههسٜٔ ص  111/  4، غههًو ايههسضض  483/  1فٗههطؽ ايفٗههاضؽ 

 . 158/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات  155ص 
ٖهه ، ٚتهٛيف يف    1198، ٚيهس غه١ٓ   ايعال١َ ، احملسخ ، ايؿٝذ اضتطا٤ عًٞ خهإ ايعُهطٟ ايكهفٟٛ املسضاغهٞ اهلٓهسٟ      ( 3)

، ْعٖه١   20اإلخهٛإ ص   ، إحتهاف  88ٖه باذتسٜهس٠ ، يه٘ تطمجه١ يف : اإلعهالّ بٛفٝهات األعهالّ ٍ        1270ايبشط غ١ٓ 

 .  332/  7ارتٛاطط 

ٖهه َهه١    1185ايعا، ، اإلَاّ ، احملهسخ ايؿهٝذ عُهط بهٔ عبهس ايههطِٜ بهٔ عبهس ايطغهٍٛ ايعطهاض املههٞ املٛيهٛز غه١ٓ              ( 4)

 : ي٘ تطمج١ يف -ٖه  ١َ1249 ٚاملتٛف٢ بٗا غ١ٓ املهط
 . 116، عكٛز ايآليٞ يف أغاْٝس ايطداٍ ص  233/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات  796/  2فٗطؽ ايفٗاضؽ         

 .ٜعين ايؿٝذ عبس املًو بٔ عبس املٓعِ ايكًعٞ غبكت تطمجت٘ ( 5)
 عذُٝٞ املهٞ ٚيس مبه١ ٚتٛيف بٗا ، ي٘ تطمج١ يف :ايعال١َ ، احملسخ ايؿٝذ أبٛ ايفتح بٔ ستُس بٔ سػٔ اي( 6)

 . 665/  2، أعالّ املهٝني  813/  2، فٗطؽ ايفٗاضؽ  70املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص 
 .ايعال١َ ايػٝس عًٞ بٔ عبس ايرب اذتػٝين ايؿٗري بايْٛا٥ٞ ، غبكت تطمجت٘( 7)

 [ /ب3]
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ٔهريِي  ة ِٕ  و2 ، ٔالؽٗخ الؽٍٕاٌ٘و7 ؼٗ ْ الٌٕةٟ٘ امل قرً لْ  ٔالؽٗخ ازبِٕصٙ

  ضبصش يف ببت الففٕٙ املس ٕش ٔعقر الٕٗاقٗت املعطٕش 

 وٛ ، ِسا ٔوَ افمن وؽةخي٘  ىة اؼصت  لْٗ فٗىة تقرً العال 

بَ  و4 الفةلن ، العةش  بةهلل تعة  بّ ٛ ا وةبن ظٗرٌة ٔوٕالٌة ، العٗر حع 

ِد   ٔقت  7274ضبىر بَ حع  اسببؽ٘ ، ٔقر ت  ت بةسبمٕش عمْٗ يف عةً 

ّ٘ ، مجمٛ وَ ـخٗا وعمي بؽصح اسوةً الٍٕٔٙ عمْٗ  وفٗفٍة بةلطةٟا ، اومٜ عم

 و6 الفٕفٗٛ ، ٔلقٍين و5 عين اشبصقٛٔمسعت وٍْ هري زلك يف صبةلغ و فصقٛ ٔالب

 فخفن ل٘ وٍْ ورذ ، الس ص بعر املؽةببٛ ٔاملفةفخٛ ل٘ بٗرٓ البصميٛ 

ٛأ كة دبٕض لْ شٔاٖ ْ ٔذشاٖ ْ وَ عمًٕ ٔاعىةه ٔاز ةش  عظٗي ، ٔا ةضٌ٘ وؽةفّ

، ٔعَ ؼٗ ْ ٔؼٗ ٍة وٕالٌة  و7 ٔاحٕاه عَ ٔالرٓ العالوٛ العٗر ضبىر اسببؽ٘

، ٔاىٗف وة تمىٍْ ببت ؼٗ ٍة ٔوٕالٌة العةش  بةهلل العالوٛ  العٗر امحر ذحالُ

بَ عىص اسببؽ٘ ، املعىٜ عقر الٕٗاقٗت ازبِٕصٖٛ بس ص  و8 العٗر عٗرشٔػ
                                                                                                                                        

(1 )  َ طتطهه٢ بههٔ ستُههس بههٔ ستُههس بههٔ عبههس ايههطظام اذتػههٓٝٞ     خامتهه١ اذتفههاذ بايههسٜاض املكههط١ٜ ، ايعالَهه١ ستُههس 

 ٖه . قاسب املكٓفات ايهجري٠ ، ي٘ تطمج١ يف : 1205ٖه ، ٚتٛيف غ١ٓ  1145ايؿٗري بايعبٝسٟ ، ٚيس غ١ٓ 
،  239، ايههٓفؼ ايُٝههاْٞ ص   526/  1، فٗههطؽ ايفٗههاضؽ   103/  2، تههاضٜذ عذا٥ههب اثثههاض   1492/  3سًٝهه١ ايبؿههط 

 . 83، عكٛز ايآليٞ يف أغاْٝس ايطداٍ ص  2/174َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات 
ٖهه ،   1096اإلَاّ ، احملسخ ، َػٓس َكط ايؿٝذ أمحس بٔ سػٔ بٔ عبس ايههطِٜ ايهطميهٞ ادتهٖٛطٟ املٛيهٛز غه١ٓ      ( 6)

 ٖه . ي٘ تطمج١ يف : 1181ٚاملتٛف٢ غ١ٓ 

 . 518ٍ  3، فتح ايعالّ  137ٍ  اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ، 364 / 1تاضٜذ عذا٥ب اثثاض  ، 302/  1فٗطؽ ايفٗاضؽ 
 . 44ايعال١َ ايؿٝذ ستُس بٔ عًٞ بٔ أمحس ايؿٓٛاْٞ غبكت تطمجت٘ ص( 3)
 . 49ايعال١َ ايػٝس سػني بٔ ستُس بٔ سػني اذتبؿٞ، غبكت تطمجت٘ ص( 4)
(5 )        ِ طها٥ف  ي.  خطق١ ايتكٛف : ٖٛ َا ًٜبػ٘ املطٜس َٔ ٜس ؾهٝد٘ ايهصٟ قهس زخهٌ يف إضازته٘ ٚهلها فٛا٥هس يف اعتكهازٖ

 . 442/  1األعالّ يف إؾاضات أٌٖ اإلهلاّ 
ايصنط ٖٛ : َا ٜتكطب ب٘ عا١َ أٌٖ اإلميإ َٔ شنط اهلل تعاىل ، إَا به١ًُ ايؿهٗاز٠ ٖٚهٞ نًُه١ ال إيه٘ إال اهلل      ( 6)

ٚإَا يريٖا َٔ ايتػبٝشات ٚاألزع١ٝ ٚاألشنهاض ، ٖٚهٛ أقػهاّ نهجري٠ َٓٗها شنهط ارتكهٛص ، ايهصنط ارتفهٞ ،          

 . 468/  1ٌ ، ايصنط األنرب ... ٖٚهصا .  يطا٥ف األعالّ يف إؾاضات أٌٖ اإلهلاّ ايصنط ايؿاَ
 .ايعال١َ ايػٝس ستُس بٔ سػني بٔ ستُس بٔ عبس اهلل اذتبؿٞ ، غبكت تطمجت٘( 7)
 .غبكت تطمجت٘ ( 8)
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عصٖل ظةذاتٍة العمٕٖٛ ،  ىة وصت اسؼةشٚ عمْٗ فّٕ شل٘ اهلل عٍْ قر اأس عَ 

لسٙ مسةٓ ا الٞ ف ةً ٔاٟىٛ عظةً ز صِي يف بب ْ ازبةوف ملؽةخيْ ٔوصٖٔةتْ ا

القٕٙ يف ز ص اظةٌٗر العٗر حع  اسببؽ٘ العمٕٙ ، وَ اعظىّي ٔا مّي  و7 ف ا

  ؼٗ ٍة ٔؼٗخ وؽةخيٍة / العالوٛ ، العٗر امحر ذحالُ املس ٕش ، ٔظٍرٓ وعمًٕ 

ٔوٍّي ٔالرٓ ظٗرٙ العٗر ضبىر بَ حع  وفب الؽةفعٗٛ املعطٕش، ِٕٔ   

عمٕٖ  ٔهريِي وَ اِن ااٍر ٔالٗىَ قر اأس عَ مجمٛ ا ةبص عفصٓ وَ العةذٚ ال

ٔوفص ٔالؽةً ٔاِن اسبصو  البصاً فبةُ ٖقٕه : اأست عَ عبٕ وةٟٛ ؼٗخ ، 

 و2 ٔعبر اهلل ابٍةٞ اسبع  ، ٔاسببٗأل امحر بَ عىص و7 فىَ العةذٚ اسببٗأل عةِص

اسبعَ بَ ـةحل البخص ٔهريِي شل٘ اهلل تعة  عٍّي  و4 بَ مسٗط ، ٔاسببٗأل

بَ ظمٗىةُ  و5 َ اِن الٗىَ العٗر اسوةً البره عبر الصمحَ ىة تقرً ، ٔو

ا ِره ٔوٍْ   ةضٚ عةوٛ   بّة لْ خبطْ ، ٔوَ اِن اسبصو  املؽصف  مجةعٛ 

بَ ٖٕظا البرٖصٙ ، ٔوٍّي وفب  و6 وٍّي بةملرٍٖٛ املٍٕشٚ الؽٗخ ، الٕل٘ وٍفٕش

ىر بَ عبر بَ  بصاِٗي بَ ضب و7 الؽةفعٗٛ كبٛ ارىٗٛ الؽٗخ ضبىر ـةحل

اأسٓ ٔاٌ فةعْ ،  نُّالمطٗا الؽّري بةلصٖغ املب٘ الطبريٙ الطوطو٘ ، ٔعٍْ   

                                                           

س قهسض ايهتهاب   ٚقس قاّ سفٝسٙ ايػٝس ستُس أبٛ بهط اذتبؿٞ بطبع ايهتاب ٚايتعًٝل عًٝ٘ فذهعاٙ اهلل خهريًا ٚقه   ( 1)

 ٖه . 1425عٔ زاض اذتاٟٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع يف 
 .غبكت تطمجتُٗا ( 6)
 ٖه ي٘ تطمج١ يف : 1257ايعال١َ ، احملسخ ، ايؿٝذ أمحس بٔ عُط بٔ ظٜٔ بٔ مسٝ  املتٛف٢ غ١ٓ ( 3)

 . 83، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  512، ازاّ ايكٛت ص  91/  1عكس ايٝٛاقٝت ادتٖٛط١ٜ 
 .مجت٘ غبكت تط( 4)
َػههٓس عكههطٙ ، َفههيت ظبٝههس ، ايعالَهه١ ايػههٝس عبههس ايههطمحٔ بههٔ غههًُٝإ بههٔ حيٝهه٢ األٖههسٍ ايههُٝين املٛيههٛز غهه١ٓ   ( 5)

 ٖه . ي٘ عس٠ َؤيفات ، ي٘ تطمج١ يف : 1250ٖه ، ٚاملتٛف٢ غ١ٓ  1179
، َعذهِ   188/  3، أظهس ايعًهّٛ    484، ايتهاز املهًهٌ ص    18، فهتح ايكه٣ٛ ص    695/  2،  250/  1فٗطؽ ايفٗهاضؽ  

 . 76، َكازض ايفهط اإلغالَٞ يف ايُٝٔ ص  234/  2املعادِ ٚاملؿٝدات 
 . 18ايؿٝذ َٓكٛض بٔ ٜٛغف ايُبسٜطٟ ، فتح ايكٟٛ ص ( 6)
احملسخ ، ايعال١َ ، ايؿٝذ ستُس قاس بٔ إبطاِٖٝ بٔ ستُس بٔ عبس ايًطٝهف بهٔ عبهس ايػهالّ املههٞ ايهعبريٟ       ( 7)

ٖههه  1240ٖهه ٚتهٛيف بٗهها غه١ٓ     1187ٚيههس مبهه١ غهه١ٓ   -ضضهٞ اهلل عٓه٘   ْػهب١ إىل عبههس اهلل بهٔ ايههعبري    -ايهعبريٟ  

 قاسب املؤيفات ايٓافع١ ي٘ تطمج١ يف :

، اإلعهالّ يف ٚفٝهات    17، فهتح ايكهٟٛ ص    461/  1، أعالّ املهٝني  214املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص 

 . 98األعالّ ٍ 

 [ /أ1]
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بَ عبر البصٖي العطةش  و7 ٔالؽٗخ  وةً ا أٗةش ، الؽٗخ عىص بَ عبر الصظٕه

ٔا ةضآ اىٗف وصٖٔةتّىة   ةضٚ عةوٛ ، ِٔىة ٖصٖٔةُ عَ وؽةٖخ بقةت وَ ا مّي 

بَ ضبىر العىصٙ الفالٌ٘ ـةحأل  و2 ؽٗخ ـةحلالٌٕةٟ٘ ، ٔال و7 الؽٗخ العٗر عم٘

 "يف شفف اظةٌٗر املفٍفةت يف الفٍُٕ ٔا بص و4 بقطا الثىص" : الثبت املعىٜ

ٔهريِىة  ة ِٕ وس ٕش يف بعض   ةضاتّىة املثب ٛ يف عقر الٕٗاقٗت ازبِٕصٖٛ 

  امل قرً 

 ِسا ٔوَ ا ن وؽةخي٘ السَٖ ا ةضٌٔ٘ كصٖٔةتّي بّ ٛ املعةِر الٗىٍٗٛ 

ٔاملفب حةالأ بطبٗر ارىٗٛ ، العٗر ازبمٗن ، ا  ىن ، العالوٛ ، ظٗرٌة ضبىر 

ا ِره   فإٌْ ٔشذ حة ةأ ضاٟصاأ عةً مثةٌٗٛ ٔتعع  ٔوةٟ   ٔالا  و5 بَ عبر البةق٘

 ِ صٖٛ   

َّ ّ٘ بةال  ىةم بْ ح ٜ ضشت فخ  ت عةو٠س بفخب ْ فخفمت  ٔو اهلل عم

 ، ٔملة ش ف    ٔعٍْ اظ  ةض ل٘ ل٘ عظٗي بص  ْ ٔا ةضٌ٘ كصٖٔةتْ

بَ  و6 ابَ عىْ العالوٛ ، الفةلن ا وثن وفب ضبٗر / ٔق ٠س العالوٛ العٗر ظمٗىةُ

 ضبىر بَ ظمٗىةُ ا ِره في ةضٌ٘ كصٖٔةتْ ٔ  أل ل٘ بسلك ،  ىة ا ةضٓ 

   و7 ٔالرٓ العٗر ضبىر

                                                           

 .  54غبكت تطمجت٘ ص ( 1)
 .  53غبكت تطمجت٘ ص ( 6)
ْػهب١ إىل قبًٝه١    -اإلَاّ ، املػهٓس ، اذتهافظ ايؿهٝذ قهاس بهٔ ستُهس بهٔ ْهٛح بهٔ عبهس اهلل ايؿهٗري بهايفالْٞ             ( 3)

 ٖه باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ي٘ َكٓفات ْافع١ ، ي٘ تطمج١ يف : 1218ٖه يف ايػٛزإ ، ٚتٛيف غ١ٓ 1166بايػٛزإ  ٚيس غ١ٓ 
،  159، عكهههٛز ايآليهههٞ يف أغهههاْٝس ايطدهههاٍ ص  191/  2، َعذهههِ املعهههادِ ٚاملؿهههٝدات  901/  2فٗهههطؽ ايفٗهههاضؽ 

 . 170/  3، أظس ايعًّٛ  98اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ 
 ٖه . 1405ٚقس سكك٘ ظًَٝٓا األغتاش ايسنتٛض عاَط سػٔ قربٟ ، ٚقس قسض عٔ زاض ايؿطٚم ، ايطبع١ األٚىل ( 4)

. 
بهس ايهطمحٔ بهٔ غهًُٝإ األٖهسٍ ايؿهافعٞ ،       ايعال١َ ، ايفكٝ٘ ، َفيت ظبٝهس ايؿهٝذ ستُهس بهٔ عبهس ايبهاقٞ بهٔ ع       ( 5)

 . 59ٖه .  اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  1332ٖه ٚقٌٝ  1329تٛيف بعبٝس غ١ٓ 
ايعالَهه١ ، ايفكٝهه٘ ، َفههيت ظبٝههس ايػههٝس غههًُٝإ بههٔ ستُههس بههٔ عبههس ايههطمحٔ بههٔ غههًُٝإ بههٔ حيٝهه٢ األٖههسٍ            ( 6)

 ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : 1304ايؿافعٞ ، َات غ١ٓ 
 .  563/  2، حتف١ ايعَٔ يف تاضٜذ غازات ايُٝٔ  25األعالّ ٍ اإلعالّ بٛفٝات 

اإلَاّ ، ايفكٝ٘ ايؿٝذ ايػٝس ستُهس بهٔ عبهس ايهطمحٔ بهٔ غهًُٝإ بهٔ حيٝه٢ بهٔ عُهط األٖهسٍ ايؿهافعٞ ، ٚيهس              ( 7)

 ٖه ي٘ تطمج١ يف : 1258ٖه ، ٚتٛيف غ١ٓ  1210غ١ٓ 

 [ /ب1]
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عبر ر العٗ ىة ا ةضٓ ٔالرٓ  و7  ىة ا ةضٓ ٔالرٓ العٗر ظمٗىةُ

بَ حيٜٗ بَ عىص ،  ىة ا ةضٓ  و2 بَ ظمٗىةُ  ىة ا ةضٓ ٔالرٓ ظمٗىةُ و7 محَالص

بَ ضبىر ؼصٖا وقبٕه ا ِره ،  ىة ا ةضٓ أةلْ  و4 ، امحر العالوٛ ؼٗ ْ

بَ عبر القةذش ا ِره شمحّي اهلل تعة  امجع   و5 العٗر العالوٛ حيٜٗ بَ عىص

ازبةوف ملصٖٔةتْ  و6 بب ْ ٌٔفعٍة ب  ةتّي ، ٔاظةٌٗر العٗر حيٜٗ وعمٕوٛ يف

   ٔوؽةخيْ

الراهع ةٌ٘ فإٌْ ا ةضٌ٘  و7 ٔوَ افممّي الؽٗخ العالوٛ ، عبر اسبىٗر 

 ٔهريٓ عَ  و9 البة ٕشٙ املؽّٕش عَ الؽٗخ الفمةل٘ و8 الؽٗخ  بصاِٗي كصٖٔةتْ عَ

   و71 اسبفين

الروٗةع٘ بي املرٌ٘ فإٌْ ا ةضٌ٘  و7 ّي الؽٗخ ضبىر ابٕ أمرئوَ ا ّم  

صٖٔةتْ يف أه الصبع  عةً اشبعٛ ٔبمثىةٟٛ ٔالا عةً صبةٔشت٘ بةملرٍٖٛ املٍٕشٚ ظٍٛ ك

                                                                                                                                        

 .  589/  2 ت ايُٝٔ، حتف١ ايعَٔ يف تاضٜذ غازا 121اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ 
ايعال١َ ، ايفكٝ٘ غًُٝإ بٔ عبس ايطمحٔ بٔ غًُٝإ األٖسٍ ، شنطٙ ايكٓهٛدٞ يف أبٓها٤ عبهس ايهطمحٔ . أظهس      ( 1)

 . 189/  3ايعًّٛ 
 .غبكت تطمجت٘ ( 6)
ٖهه ، ٚتهٛيف غه١ٓ     1137ايعال١َ ، ايفكٝ٘ ، احملسخ ايػهٝس غهًُٝإ بهٔ حيٝه٢ بهٔ عُهط األٖهسٍ ايعبٝهسٟ ٚيهس غه١ٓ           ( 3)

 ٖه ي٘ تطمج١ يف : 1197
،  19، فههتح ايكهههٟٛ ص   163/  2، َعذههِ املعههادِ ٚاملؿههٝدات     267/  1، ايبههسض ايطههايع    30ايههٓفؼ ايُٝههاْٞ ص   

 .  566/  2حتف١ ايعَٔ يف تاضٜذ غازات ايُٝٔ 
 ١ يف :ٖه ، ي٘ تطمج 1163أمحس بٔ ستُس ؾطٜف بٔ َكبٍٛ األٖسٍ ، تٛيف غ١ٓ  ايػٝس ايفكٝ٘ ، ، احملسخ ايعال١َ( 4)

،  حتفه١ ايهعَٔ يف تهاضٜذ     28، ْعٖه١ ضٜهاض االدهاظ٠ ص     141، اإلعالّ بٛفٝات األعهالّ ٍ   58ايٓفؼ ايُٝاْٞ ص 

 .  546/  2غازات ايُٝٔ 
ٖههه ، يهه٘  1147املػهٓس ، ايعالَهه١ ، املفػهط ، ايػههٝس حيٝه٢ بههٔ عُههط بهٔ عبههس ايكهازض بههٔ َكبههٍٛ األٖهسٍ ، تههٛيف غه١ٓ         ( 5)

، َعذهههِ املعهههادِ  192، اإلعهههالّ بٛفٝهههات األعهههالّ  172، أظهههس ايعًهههّٛ ص  60ص  تطمجههه١ يف :ايهههٓفؼ ايُٝهههاْٞ

 .132، ْع١ٖ ضٜاض االداظ٠ ص  86/ 2ٚاملؿٝدات 
 . 86/  2شتطٛط يف زاض املدطٛطات يف قٓعا٤ . َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات ( 6)
 ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : 1301ايعا، ، ايفاضٌ ، ايؿٝذ عبس اذتُٝس ايؿطٚاْٞ ايسايػتاْٞ تٛيف مبه١ غ١ٓ ( 7)

 . 192/  2، ْع١ٖ ايفهط  30، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  421/  1أعالّ املهٝني 
ٖهه ، ٚتهٛيف    1198ؾٝذ األظٖهط ، ايعالَه١ ، إبهطاِٖٝ بهٔ ستُهس بهٔ أمحهس ايبهادٛضٟ املكهطٟ ايؿهافعٞ ، ٚيهس غه١ٓ             ( 8)

، َعذهههِ املعهههادِ  87عهههالّ بٛفٝهههات األعهههالّ ٍ ، اإل 664/  2ٖهههه ، يههه٘ تطمجههه١ يف :   فٗهههطؽ ايفٗهههاضؽ  1277غههه١ٓ 

 . 67/  1، األعالّ يًعضنًٞ  270/  2ٚاملؿٝدات 
 .ادتُاٍ ستُس ايفطايٞ ، غبكت تطمجت٘ ( 9)
 .ستُس بٔ غا، اذتفين ، غبكت تطمجت٘ ( 12)



 655 لدنية في األدانيد العلية القددية المفاخر ا
ٔفةتْ شمحْ اهلل تعة    ٔا ةضٌ٘ بعٍر عةه  راأ بةسبرٖع املعمعن بة ٔلٗٛ عَ 

و7 الؽٗخ عبر الف ةح
الؽصقةٔٙ ، الؽٗخ  و2 البفصأٙ ، عَ الؽٗخ عبر اهلل 

و4 اسبفين
و5 مشّٕشؿ ازبَ قةل٘ عَ ، 

   عٍّي امجع  عَ الٍيب  اهلل شل٘ ازبين 

املؽّٕش ب اذٚ املرٌ٘  و6 ٔوَ ا ىمّي العالوٛ ازبمٗن الؽٗخ عبر ازبمٗن

اسبٍف٘ ، فإٌْ ا ةضٌ٘ اىٗف وصٖٔةتْ اٖةً صبةٔشتْ كبٛ املؽصفٛ ، ِٕٔ اأس عَ 

بَ  عفص ال ضظب٘ وفب الؽةفعٗٛ  و7 وؽةٖخ بقةت وٍّي الؽٗخ العٗر  مسةعٗن

  ـةحأل قطا ال ىص  و8 رٍٖٛ أري ال ٖٛ عَ الؽٗخ الفالٌ٘ك

املؽّٕش كٍٛ الؽةفع٘ املفصٙ ا ضِصٙ فإٌْ  و9 ٔوٍّي الؽٗخ وٍٛ اهلل 

  الببري ٔبب ْ وعمًٕ  و71 ا ةضٓ عةً ضٖةشتْ املرٍٖٛ املٍٕشٚ عَ الؽٗخ ا وري

ٌ٘ عَ اجملرذٙ ااٍرٙ بي املر و77 ٔوٍّي العالوٛ ارر  الؽٗخ عبر الغين  

العٍرٙ املؽّٕش ٔاظةٌٗر وؽةخيْ وس ٕشٚ يف بب ْ ازبةوف ملصٖٔةتْ  و7 الؽٗخ عةبر

  يف اظةٌٗر الؽٗخ ضبىر عةبر  و7 املعىٜ حفص الؽةشذ

                                                                                                                                        

ٖهه ، يه٘    1304غ١ٓ ايعال١َ ، احملسخ ، ايؿٝذ ستُس بٔ أمحس أبٛ خطري ايسَٝاطٞ املسْٞ ، تٛيف باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ( 1)

 . 138،  132،  107/  1فٗطؽ ايفٗاضؽ  شنط يف :
 ، أقف ع٢ً تطمجت٘ .( 6)
 .غبكت تطمجت٘ ( 3)
 .غبكت تطمجت٘ ( 4)
ٖصا إغٓاز َٓهط عٓس أٌٖ اذتسٜح قهاٍ ايؿهٝذ عبهس اذتفهٝظ ايفاغهٞ : ٖٚهصا َهٔ األغهاْٝس ايغطٜبه١ ٚقهس           : قًت ( 5)

: ٚقطضْهها ايطعههٔ يف ضٚاٜهه١ ادتههٔ بعههسّ َعطفهه١ عههسايتِٗ ايههيت ٖههٞ  أْهههط شيههو مجاعهه١ َههٔ أٖههٌ اذتههسٜح . ٚقههاٍ  
فٛا يف أمسا٤ ايكشاب١ ٚشنطٚا َٔ سفظ شنهطٙ َهٔ ادتهٔ فًهِ     ٕ ايصٜٔ أّيإايؿطط يف َسعٞ ايكشب١ ٚقاٍ : 

ٜصنطٚا مشٗهطٚف َهٔ مجًهتِٗ ٚال مسعهٛا بهصنطٙ .  اثٜهات ايبٝٓهات يف ؾهطح ٚختهطٜر األسازٜهح املػًػهالت            
 . 208،  30ص 

ٖهه ٚتهٛيف بٗها     1243ايعال١َ ، األزٜب ايؿٝذ عبس ادتًٌٝ بطاز٠ بٔ عبس ايػهالّ املهسْٞ ، ٚيهس باملسٜٓه١ املٓهٛض٠ غه١ٓ       ( 6)
،  30، اإلعههالّ بٛفٝههات األعههالّ ٍ    185، َعذههِ ايؿههٝٛر ص   313ٖههه ، يهه٘ تطمجهه١ يف :ايههسيٌٝ املؿههري     1327غهه١ٓ 

 . 29، إحتاف االخٛإ ص  122/  1أعالّ َٔ أضض ايٓب٠ٛ 
 َفيت ايؿافع١ٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ايؿهٝذ ايػهٝس إمساعٝهٌ بهٔ ظٜهٔ ايعابهسٜٔ ايربظصتهٞ املهسْٞ َهات باملسٜٓه١ غه١ٓ           ( 7)

 . 19، إحتاف االخٛإ ص  88ٖه ، ي٘ تطمج١ يف :اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  1281
 .غبكت تطمجت٘ ( 8)
ٖههه يهه٘  1292ٖههه ٚتههٛيف غهه١ٓ   1213كههط غهه١ٓ ايعالَهه١ ، ايفكٝهه٘ ايؿههٝذ أمحههس َٓهه١ اهلل ايؿباغههٞ األظٖههطٟ ٚيههس مب  ( 9)

 . 85، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  384تطمج١ يف :ؾذط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ 
 .غبكت تطمجت٘ ( 12)
 بٔ أبٞ غعٝس عبس اذتل بٔ ستُس عٝػه٢ ايعُهطٟ ايػهٗطْسٟ املهسْٞ ، ٚيهس      ايغين عبس ايؿٝذ ، ايعا، ، احملسخ( 11)

ٖههه قههاسب املكههٓفات ايٓافعهه١ ، يهه٘ تطمجهه١ يف :فٗههطؽ   1296ملٓههٛض٠ غهه١ٓ ٖههه ، ٚتههٛيف باملسٜٓهه١ ا 1235بههسًٖٞ غهه١ٓ 
 .  296/  7، ْع١ٖ ارتٛاطط  277/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات  104ٍ  األعالّ بٛفٝات اإلعالّ ، 2/758 ايفٗاضؽ



  656 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة
ٕأوَ    ي / ؼٗخ ا ه شٚ أراً اسب صٚ الؽصٖفٛ عبٕ تافمّم  بةملرٍٖٛ املٍٕ

تٗٛالفغري ، فإٌْ لقٍٍََّ  و2 ظبع  عةوةأ املؽّٕش بعٗرٙ وص ةُ    و4 ٘ ز ص الطصٖقٛ اشبٕم

 ٛ ٔا ةضٌ٘ كصٖٔةتْ عَ الؽٗخ ال   ٔبمثىةٟٛ ٔالا ،  ظٍٛ ٔفةْت شمحْ اهلل تعة  عًة اشبعٛ 

ٙ عَ الرشذٖص و5 امحر   الفعٗرٙ  و8 ، ٔالؽٗخ عم٘ و7 عَ اسبفين و6 الفةٔ

يف ا ٖةً الفٗفٗٛ    وفص ارصٔظٛ ٔالرٖةش الؽةوٛٗ ِسا ٔقر شحمت وصاشاأ   

  ىعت بيفةلن  صاً ، ٔتمقٗت عَ اظةتسٚ عظةً ، وَ افممّي ، العالوٛ الؽٗخ عبر ٔا

الؽصبٗين ؼٗخ ازبةوف ا ضِص في ةضٌ٘ بة ٔلٗٛ ٔبعةٟص وصٖٔةتْ عَ الؽٗخ  و9 الصمحَ

 و72 ، ٔالؽٗخ امحر و77 عَ الؽٗخ امحر املمٕٙ و77 العقة ، عَ الؽٗخ بعٗمأل و71  بصاِٗي

  البفصٙ  و74 بَ ظةمل ازبِٕصٙ عَ ؼٗ ّىة عبر اهلل

                                                                                                                                        
ٖهه ، يه٘    1257احملسخ ، ايعال١َ ، ايؿهٝذ ستُهس عابهس بهٔ أمحهس عًهٞ ايػهٓسٟ املهسْٞ تهٛيف باملسٜٓه١ املٓهٛض٠ غه١ٓ             ( 1)

،  126، اإلعههالّ بٛفٝههات األعههالّ ٍ   243/  2، َعذههِ املعههادِ ٚاملؿههٝدات   363/  1تطمجهه١ يف :فٗههطؽ ايفٗههاضؽ  
 . 227/  2ايبسض ايطايع 

 س.ٖه عٔ َهتب١ ايطؾ 1424ايطبع١ األٚىل عاّ  قسضت ، ٚقس ايػبٝعٞ ادتبٛض عجُإ بٔ خًٌٝ األغتاش سكك٘ ٚقس( 6)
 ٘ .، أقف ع٢ً تطمجت( 3)
ارتًٛت١ٝ: ططٜك١ قٛف١ٝ أْؿأٖا ستُس ارتًٛتٞ ٖٚٞ َٔ فطٚع ايػٗطٚضز١ٜ، ٚمبٛدهب تعهايِٝ ايططٜكه١ ًٜتهعّ     ( 4)

املطٜههس بههأَٛض َٓٗهها ، ارتًهه٠ٛ ، ٚايععيهه١ ايؿههسٜس٠ َههع ايتكؿههف ٚاالَتٓههاع عههٔ ايًههصات ، ٚارتًٛتٝهه١ اثٕ ططٜكهه١        
عطن١ غٝاغ١ٝ غط١ٜ ٚقس فؿًت َهٔ ايٓاسٝه١   ضعٝف١ ٚيهٓٗا ال تعاٍ َٛدٛز٠ ، ٖٚصٙ ايططٜك١ أؾب٘ َا تهٕٛ 

 . 160ايػٝاغ١ٝ . َعذِ ايفطم ٚاملصاٖب اإلغال١َٝ ص 
ٖههه ، ٚتههٛيف املسٜٓهه١ املٓههٛض٠  1175ايفكٝهه٘ ، ايعالَهه١ ، ايؿههٝذ أمحههس بههٔ ستُههس ايكههاٟٚ املكههطٟ املههايهٞ ٚيههس غهه١ٓ  ( 5)

 . 364، ؾذط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ ص  83ّ ٍ تطمج١ يف :اإلعالّ بٛفٝات األعال ي٘ ، ٖه . ي٘ َكٓفات ْافع١ 1241غ١ٓ 
ٖهه ، ٚتهٛيف غه١ٓ     1127ايعال١َ ، اإلَاّ ، ايؿٝذ أمحس بٔ ستُس بٔ أمحهس ايعهسٟٚ ايؿهٗري بايهسضزٜط ، ٚيهس غه١ٓ       ( 6)

، ؾهذط٠ ايٓهٛض    185/  1، سًٝه١ ايبؿهط    393/  1ٖه . ي٘ َكٓفات ْافعه١ ، يه٘ تطمجه١ يف :   فٗهطؽ ايفٗهاضؽ       1201
 . 80، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  170/  6 املعادِ ٚاملؿٝدات، َعذِ  359ايعن١ٝ 

 .غبكت تطمجت٘ ( 7)
ٖههه ، يهه٘  1189ٖههه ٚتههٛيف غهه١ٓ   1112ايعالَهه١ ، ايفكٝهه٘ ايؿههٝذ عًههٞ بههٔ أمحههس بههٔ َهههطّ اهلل ايكههعٝسٟ ٚيههس غهه١ٓ     ( 8)

، اإلعهالّ   150/  2 ، َعذهِ املعهادِ ٚاملؿهٝدات    476/  1، تاضٜذ عذا٥هب اثثهاض    206/  3تطمج١ يف :غًو ايسضض 
 . 168بٛفٝات األعالّ ٍ 

ؾٝذ األظٖط ، ايعال١َ ، ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ ستُس بهٔ أمحهس ايؿهطبٝين املكهطٟ ايؿهافعٞ قهاسب املؤيفهات        ( 9)
 . 327/  1، األعالّ ايؿطق١ٝ  33ٖه ، ي٘ تطمج١ يف :اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  1326ايٓافع١ تٛيف غ١ٓ 

ٖهه بايكهاٖط٠ ، ٚتهٛيف     1212، ايعالَه١ ، إبهطاِٖٝ بهٔ عًهٞ بهٔ سػهٔ ايػهكا األظٖهطٟ ، ٚيهس غه١ٓ           احملسخ ، املػهٓس  ( 12)
،  86، اإلعههالّ بٛفٝههات األعههالّ ٍ  131/  1، فٗههطؽ ايفٗههاضؽ  30/  1ٖههه ، يهه٘ تطمجهه١ يف :سًٝهه١ ايبؿهط   1298غه١ٓ  

 . 279/  2َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات 
ٖهه .   1239ٖهه ، ٚتهٛيف غه١ٓ     1151 ايفؿين املؿٗٛض بجعًٝهب ، ٚيهس غه١ٓ    ايعال١َ ، اإلَاّ ، ايؿٝذ ستُس بٔ غا،( 11)

، َعذههههِ املعههههادِ  29، ثبههههت ايهعبههههطٟ ص  433/  1، سًٝهههه١ ايبؿههههط  268/  1يههه٘ تطمجهههه١ يف :فٗههههطؽ ايفٗههههاضؽ  
 . 214/  2ٚاملؿٝدات 

(16 )     ً ٖهه ،   1088ٟٛ ٚيهس غه١ٓ   اإلَاّ ، ايعال١َ ، املػٓس ايؿٝذ أمحس بٔ عبس ايفتاح بهٔ ٜٛغهف اجملهريٟ ايؿهٗري بهامل
/  1، تهاضٜذ عذا٥هب اثثهاض     116/  1، غهًو ايهسضض    559/  2ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : فٗطؽ ايفٗاضؽ  1181ٚتٛيف غ١ٓ 

 . 58، ثبت ابٔ عابسٜٔ ص  138، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  133/  2، َعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات  335
 .غبكت تطمجت٘ ( 13)
حملسثني ، اإلَاّ عبس اهلل بٔ غها، بهٔ ستُهس ايبكهطٟ املههٞ ٚيهس مبهه١ املهطَه١ غه١ٓ          َػٓس اذتذاظ ، خامت١ ا( 14)

 ٖه ، ي٘ َؤيفات نجري٠ ْافع١ ، ي٘ تطمج١ يف : 1134ٖه ، ٚتٛيف بٗا غ١ٓ  1049
، فٗطؽ ايفٗهاضؽ   60/  2، ْع١ٖ ايفهط  68، ايٓفؼ ايُٝاْٞ ص  290املدتكط َٔ نتاب ْؿط ايٓٛض ٚايعٖط ص 

 . 635ٍ  3، فتح ايعالّ ز  494، ايتاز املهًٌ ص  132/  1ٜذ عذا٥ب اثثاض ، تاض 193/  1

 [ /أ5]



 657 لدنية في األدانيد العلية القددية المفاخر ا
ؼٗخ املقةشئ كفص في ةضٌ٘  و7 الؽٗخ امحر الصفةع٘: ٔوَ ا مّي   

  ا وري الببري  و2 ، عَ الؽىغ و7 بة ٔلٗٛ ٔكصٖٔةتْ عَ البة ٕشٙ

الٍبّةٌ٘ ، ا  ىعت  و4 ٔوَ اعظىّي العالوٛ ، الؽٗخ ٖٕظا ابَ  مسةعٗن  

  وصات عرذٖٛ ، ٔاومٜ ا  ىعت بْ كبٛ املؽصفٛ ٔببرئت بن ٔبةسبصو  الؽصٖف

وعةٟن وفٗرٚ ، ٔا ةضٌ٘ كتلفةتْ ٔوصٖٔةتْ عَ وؽةخيْ املثب   يف بب ْ   ِةذٙ 

ابٕ اشبري  و6 ٔوَ مجم ّي العالوٛ، العٗر ضبىر،    عصو ا ظةٌٗر و  و5 املصٖر

 و7 عةبرَٖ بَ العالوٛ امحر ، فإٌْ ا ةضٓ كصٖٔةتْ ٔمجٗف وة تمىٍْ ببت عىْ

بةبَ عةبرَٖ ـةحأل اسبةؼٗٛ الب ٝ  و8 ، العٗر ضبىر الؽّري الؽقٗل العالوٛ

ٔل٘ هري زلك  ىة اؼصت  لْٗ فٗىة تقرً ، عمٜ الرشش امل  ةش يف الفقْ اسبٍف٘

  وفص العظةً، ٞ  ةضات وَ وؽةٖخ ا الٞ بقةت وَ اِن اسبصو  الؽصٖف  ٔفمال

 و ، ٔالفعٗر ، ٔالبٍّةٔذوٗةا ٔعٍطة ، ٔذظٕ و9 ظبٍرشٖٛ ٔبعض اعىةاىة وٍّة 

شحمت    ِسٓ  ح  فإٌ٘ ، الؽةً ٔذوؽل ٔبرئت ، املقرػ ٔوَ ٖةفة ، ٔبٗت ، ٔالبٍّة

                                                           

 ٖه ، ي٘ تطمج١ يف : 1325ايعال١َ ، ايؿٝذ أمحس بٔ ستذٛب ايطفاعٞ املايهٞ املكطٟ تٛيف غ١ٓ ( 1)

 . 5، اإلعالّ بٛفٝات األعالّ ٍ  264/  1، األعالّ ايؿطق١ٝ  411ؾذط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ ص 
 .  60ِٝ ايبادٛضٟ غبكت تطمجت٘ ص ايؿٝذ إبطاٖ( 6)
 .غبكت تطمجت٘ ( 3)
ٖهه ، ٚتهٛيف    1266اإلَاّ ، ايعال١َ ، احملسخ ، ايؿهاعط ايؿهٝذ ٜٛغهف بهٔ إمساعٝهٌ بهٔ ٜٛغهف ايٓبٗهاْٞ ٚيهس غه١ٓ           ( 4)

 ، قاسب املؤيفات ايهجري٠ دسًا ، ي٘ تطمج١ يف : 1350غ١ٓ 
، َعذهِ   253، َعذهِ ايؿهٝٛر ص    42ف االخهٛإ ص  ، إحتها  1107/  2، فٗهطؽ ايفٗهاضؽ    1612/  3س١ًٝ ايبؿط 

 . 397/  2املعادِ ٚاملؿٝدات 
 -سًههب  -( قههسض عههٔ زاض ايكًههِ  ثبتهه٘ ٖههصا َطبههٛع يف ْٗاٜهه١ نتههاب ) قههًٛات ايجٓهها٤ عًهه٢ غههٝس األْبٝهها٤   ( 5)

 ٖه . 1412غٛض١ٜ ، غ١ٓ 
يغهين املعهطٚف بهابٔ عابهسٜٔ ٚيهس      ايعال١َ ، ايفكٝه٘ ، َفهيت زَؿهل ايػهٝس ستُهس أبهٛ ارتهري بهٔ أمحهس بهٔ عبهس ا           ( 6)

 ٖه . ي٘ َؤيفات عسٜس٠ ، ي٘ تطمج١ يف : 1343ٖه ٚتٛيف غ١ٓ  1269غ١ٓ 

 . 162، َعذِ ايؿٝٛر ص  42، إحتاف االخٛإ ص  403/  1تاضٜذ عًُا٤ زَؿل يف ايكطٕ ايطابع عؿط 
 ٖه . 1302بػٛض١ٜ غ١ٓ  ثبت٘ املػ٢ُ ) ايعكٛز ٚايآليٞ يف األغاْٝس ايعٛايٞ ( طبع يف َطبع١ املعاضف (7)
ايعال١َ ، فكٝ٘ ايسٜاض ايؿا١َٝ ايؿٝذ ستُس أَني بٔ عُط بٔ عبس ايععٜع املعطٚف بهابٔ عابهسٜٔ ، ٚيهس بسَؿهل     ( 8)

ٖهه يه٘ َؤيفهات َٓٗها : ثبته٘ عكهٛز اياليهٞ يف األغهاْٝس ايعهٛايٞ ، ضز           1252ٖهه ٚتهٛيف بٗها غه١ٓ      1198بسَؿل غ١ٓ 

 .  42/  6عالّ املدتاض ع٢ً ايسض املدتاض ٚيري شيو . األ
 َسٕ َعطٚف١ مبكط ٚبالز ايؿاّ .( 9)
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ا وة َ ا ةضٌ٘ بعض عمىةّٟة   ةضٚ عةوٛ   ةبٛ ٔوؽةفّٛ ، ٔاظ  ةضٌ٘ بعم ّي 

، ٔلٕ ففمت  ن زلك سبفن وَ زلك  صاشٖغ ٔلبَ فٗىة ز ص  فةٖٛ لبن 

   لبٗأل ٌفٗغ

َ اؼٗةأ٘ مل اح      اظ قفةٞ اظةٌٗرٙ يف ظةٟص و ٔحٗع /ز صت ازبّن 

الب أل ٔالفٍُٕ ، فإزا اشاذ اجملةض ظمك اهلل ب٘ ٔبْ اقًٕ صبةض ، وعظي وةل٘ 

شٔاٖ ْ وَ الب أل ، ٔاشاذ شفف ظٍرِة أ ٔاحر وٍّة    وتلفْ فمٍٗظص ٔلريا ف    

، ٔال خيفٜ ببت وَ اببةتّي ٔاببةت وؽةخيّي فإٌّي حصشٔا فّٗة وة تؽ ّْٗ ا ٌفغ 

اٌْ ٍٖرش ؼ٘ٞ تطمأل فْٗ اس ةضٚ ، وَ   ة، أ فةٟرٚ أ حط، أ ٔشذ أ ذعةٞ ، 

أ عصٖل وَ عصو الفٕفٗٛ ، ال ٖٕ ر لْ ز ص يف  أ ـٗغٛ ـالٚ عمٜ الٍيب 

اببةت وَ ز صٌةِي  ال  ة مل ٖبمغ وتلفّٗة ِٕٔ يف هةٖٛ الٍرشٚ ، بي  ٌْ يف ظصذ 

عَ ل بثص فةٟرٚ اجملةض ، ٔت ٕفص عةٟرتْ ، بعض وَ تقرً وَ الؽٕٗد وقفر ح

 ٔش ةٞ ذعةٞ وٕقا ٔقا عمّٗي فٗس صٌ٘ بس صِي ٖٔؽبصٌ٘ بؽبصِي  

َّ بْ عمٍٗة وَ االتفةه بعٍر العةذٚ الٕاـم   فةسبىر هلل  ثرياأ عمٜ وة و

   اهلل تعة  ، ٔاظط ْ العظىٜ ٌبٍٗة برش البىةه عَ ا ظةتسٚ امل ىبٍ  يف 

، ٔافة   و7 ، ٔا حٕاه املصلٗٛ ، ٌفعٍة اهلل بعظٗي بص ةتّي املقةوةت العمٗٛ

عمٍٗة  طٖن  وراذاتّي ، ٔبمغٍة اةِّي  ن وصاً ، ٔاحعَ لٍة ٔ ٔالذٌة ٔاحبةبٍة 

حعَ اشب ةً ، ٔاش ٕ وَ  ن وَ ٔـمت  لْٗ ِسٓ الٕشٖقةت ، ٔاتفن بيظةٌٗر 

ةخي٘ وَ ـةحل ِتالٞ ا ببةت   اُ ال ٍٖعةٌ٘ ٔأالذٙ ٔٔالرٙ ٔاقةشب٘ ٔوؽ

ذعٕاتْ يف أمٕاتْ ٔ مٕاتْ ، ظٗىة بفالح الؽيُ  مْ ، ذقْ ٔ مْ ، ٔبععةذٚ 

حٗةٞ العٍٛ القةٟىٛ ٌٔٗن املٍٜ ٔحعَ  الراشَٖ ٔالفٕض بة وٍٗٛ ٔـالح السشٖٛ ، ٔ

اشبةمتٛ ، فإٌ٘ ال اٌعةٓ  ُ ؼةٞ اهلل تعة  فّٕ لْ وين وبسٔه ٔوَ اهلل تعة  

ٌٕاه الععر ٔالف ا  ٘ع الأ ، ٔقةلْ أ الأ ، املصدبتفمالأ القبٕه ،   أل زلك 

القصٖأل ، عبر اسبىٗر بَ ضبىر عم٘ قرػ بَ عبر القةذش اشبطٗأل   إٖٔرً عمبٛ 

                                                           

عباضات قس جتاٚظت سس ايتبذٝهٌ إىل ايغًهٛ ايهصٟ حيتهاز إىل تكهشٝح ٚتكهٜٛب يًطدهٛع إىل االعتهساٍ احملُهٛز          ( 1)

 ال ايغًٛ املصَّٛ .

 [ /ب5]
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العمي بةملع ر اسبصاً املب٘ اذاً اهلل تعة  لْ ٔلسشٖ ْ أروٛ ؼصٖعٛ ظٗر ا ٌةً 

   ـمٜ اهلل ٔظمي عمْٗ ٔعمٜ آلْ ٔ ن وٍ ي  لْٗ

ِد / وَ ِ صٚ قصٚ الع  عمْٗ ٔعمٜ  7227لصبٗع  عةً حصش يف هصٚ أه ا  

آلْ ٔـخبْ البصاً افمن الفالٚ ٔا ىن العالً، ـالٚ ٔظالوةأ عبٕض بّىة 

 الصلة ٌٔٗن املصاً ، ٌٔفٕض بةلغٍٜ ٔال قٜ ٔحعَ اشب ةً ، متت ٔبةشبري عىت  
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 املفةذش ٔاملصا ف

 لمؽٗخ ـرٖل بَ حعَ القٍٕ ٘    –مًٕ ار العمًٕ الٕؼٜ املصقًٕ يف بٗةُ احٕاه العا

  وً 7978عبعٛ ذاش الب أل العمىٗٛ  

  تةشٖخ   وب بٛ  95طبطٕا بصقي      ةضٚ الؽٗخ امحر ذحالُ لمؽٗخ عبر اسبىٗر قرػ

   ووبٛ املبصوٛ

  ًو7979ً –عبعٛ ذاش العمي لمىالٖ    الطبعٛ الصابعٛ    شبري الرَٖ الط م٘  –ا عال   

  ٛٗعبعٛ ذاش الغص،      يف املةٟٛ الصابعٛ عؽص اا صٖٛ   ض ٘ ضبىر صبةِر ا عالً الؽصق

   و7994ً –الطبعٛ الثةٌٗٛ 

  اعالً املبٗ  وَ القصُ ال ةظف    القصُ الصابف عؽص اا صٙ   لمؽٗخ عبر اهلل بَ عبر

   وِد7477عبعٛ وتظعٛ الفصقةُ لمرتا  اسظالو٘ ، الطبعٛ ا ٔ     الصمحَ املعمى٘   

  ٌ٘طبطٕا   وفٕش وَ وب بٛ    اسعالً بٕفٗةت ا عالً لمؽٗخ ـةحل بَ امحر ا ش ة

   والؽٗخ

 وِد7474الطبعٛ ا ٔ      اعالً وَ اش  الٍبٕٚ   لألظ ةز اٌغ ٖعقٕ،   يب   

  وطبعٛ وتظعٛ املرٍٖٛ  اِن اسب ةض بعبقّي ال ةشخي٘ لألظ ةز حعَ بَ عبر اسب٘ قطاض– 

   وِد7475 –الطبعٛ ا ٔ  

    ٘اثٖةت البٍٗةت يف ؼصح ٔربصٖ  ا حةذٖع املعمعالت تيلٗا الؽٗخ عبر اسبفٗظ الفةظ

   واملغص، الصبةا –عبعٛ املطبعٛ الٕعٍٗٛ  

   ذبة  اسإٔاُ بةأ فةش وطىا الٕ راُ يف اظةٌٗر الؽٗخ عىص محراُ تيلٗا الؽٗخ

  و ِد   ازبطٞ ا ٔه7416ٗٛ طبعٛ الثةٌالضبىر ٖةظ  عٗعٜ الفةذاٌ٘ عبف ذاش البفةٟص    

   ْذاً القٕت يف ز ص بمراُ حمص وٕت : تيلٗا العٗر عبر الصمحَ العقة  عٍٜ ب

   وِد7475  ٔطبعٛ ا ال–ذاش املٍّةج  ٛعبع    ضبىر بةزٖأل ٔضبىر اشبطٗأل

 ٌ٘عبعٛ ذاش    البرش الطةلف كخةظَ وَ بعر القصُ العةبف لمؽٗخ ضبىر بَ عم٘ الؽٕ ة 

  وبرُٔ تةشٖخ لمطبفاملعصفٛ   

  ال ةج املبمن وَ  ٕاِص وآبص الطصاض اثأص ٔا ٔه   لمؽٗخ ـرٖل حعَ القٍٕ ٘ تعمٗل

   وِد7282عبر اسببٗي ؼص  الرَٖ    عبعٛ املطبعٛ ااٍرٖٛ العصبٗٛ 

 بمغٗت  ،  بصاِٗي  ٗف٘ ، فةشٔو بٍ ص   تيلٗا ٔش ةالتْ املبصوٛ وبٛ يف ال عمٗي تةشٖخ

   ووٍعٕد عمٜ البىبٕٗش   ٌةـص البخٕٗٙ  ، ، عبر الغفٕش بٍ ةب٘ بالذٙحع  ال ، القٕضٙ
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  ٘عبعٛ ذاش ازبٗن     تةشٖخ ع ةٟأل اثبةش يف الرتا ي ٔا أبةش   لمؽٗخ عبر الصمحَ ازب ت 

   و7978ً –الطبعٛ الثةٌٗٛ 

  تةشٖخ عمىةٞ ذوؽل يف القصُ الصابف عؽص اا صٙ   تيلٗا ذ/ ضبىر وطٗف اسبةفظ ٌٔطاش

   وِد 7416ذوؽل الطبعٛ ا ٔ   -ابةلٛ    عبعٛ ذاش الفبص 

  /ال ةشٖخ ٔاملتشإُٔ كبٛ وَ القصُ الثةلع اا صٙ    القصُ الثةلع عؽص تيلٗا   ذ

   و7994ً –الطبعٛ ا ٔ  – عبعٛ وتظعٛ الفصقةُ   ضبىر ااٗمٛ 

 عبر اهلل اسببؽ٘    ذبفٛ الطوَ يف تةشٖخ ظةذات الٗىَ لمؽٗخ برش الرَٖ ا ِره   ذبقٗل

   و7114ً عبعٛ اجملىف الثقةيف بةسوةشات العصبٗٛ عبعٛ 

    تؽٍٗا ا مسةم بؽٕٗد اس ةضٚ ٔالعىةم مجف ا ظ ةز ضبىٕذ ظعٗر بَ ضبىر  رٔح

   و عبعٛ ذاش الؽبة،

  ٍٕٙٔو عبعٛ ذاش الب أل العمىٗٛ  تّسٖأل ا مسةٞ ٔالمغةت لووةً ضب٘ الرَٖ بَ ؼص  ال   

 طبصٙ تيلٗا الؽٗخ ضبىر ٖةظ  بَ عٗعٜ الفةذاٌ٘    عبعٛ ذاش البؽةٟص ببت الب– 

   وِد7412 –الطبعٛ ا ٔ  

  حمٗٛ البؽري يف تةشٖخ القصُ الثةلع عؽص تيلٗا الؽٗخ عبر الصضاو البٗطةش ذبقٗل ضبىر

   وِد ذاش ـةذش7472الطبعٛ الثةٌٗٛ    بّ ٛ العطةش 

 ٌٗر   لمؽٗخ عبر الٕاظف بَ حي٘ الٕاظع٘    عبعٛ الرش الفصٖر ازبةوف مل فصقةت ا ظة

   وِد7257القةِصٚ    –وطبعٛ ح ةضٙ 

  الرلٗن املؽري    فمك اظةٌٗر االتفةه بةسببٗأل البؽري  ٔعمٜ آلْ زٔٙ الفمن الؽّري

 عبعٛ   لمؽٗخ اب٘ ببص بَ امحر بَ حع  اسببؽ٘  –ٔـخبْ زٔٙ القرش الببري 

  وِد7478 –ٔ  الطبعٛ ا  –املب بٛ املبٗٛ 

  عبعٛ ذاش    لمؽٗخ ضبىر أمٗن بَ عم٘ املصاذٙ –ظمك الرشش يف اعٗةُ القصُ الثةٌ٘ عؽص 

  وِد7418 –الطبعٛ الثةلثٛ  –البؽةٟص 

  وب بٛ تّةوٛ    ظري تصا ي بعض عمىةٍٟة يف القصُ الصابف عؽص لألظ ةز عىص عبر ازببةش

   وِد7412الطبعٛ الثةلثٛ   

 ٛٗ يف عبقةت املةلبٗٛ   لمؽٗخ ضبىر بَ ضبىر طبمٕ   عبعٛ ذاش  ؼ صٚ الٍٕش الط

  والب ة، العصب٘

  لٗةٞ الؽىغ المةحٗٛ عمٜ اسبعٍةت املةحٗٛ   لمؽٗخ عبر اسبىٗر بَ ضبىر عم٘ قرػ

   وِد7272 –وفص  –عبف يف املطبعٛ اسبىٗرٖٛ  
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 بؽ٘   عقر الٕٗاقٗت ازبِٕصٖٛ ٔمسط الع  السِبٗٛ   تيلٗا عٗرشٔػ ابَ عىص اسب

  وِد   وب بٛ فع ةك ٌةؼٕٗتن   ظٍغةفٕش7417ٚالطبعٛ الثةٌٗٛ  

  عبعٛ وطبعٛ زبٍٛ   لمعٗر عٗرشٔػ بَ عىص اسببؽ٘  –عقٕذ الالل٘ يف اظةٌٗر الص ةه 

   والبٗةُ العصب٘   برُٔ ز ص العٍٛ

  َٖعبعٛ   عقٕذ الالل٘ يف ا ظةٌٗر العٕال٘   لووةً ضبىر او  املعصٔ  بةبَ عةبر 

   وِد 7217بعٛ املعةش  ظٕشٖة ظٍٛ وط

  عمي ا ببةت ٔوعة ي الؽٕٗد ٔاملؽٗ ةت ٔفَ   ةبٛ الرتا ي ، تيلٗا ذ/ وٕفل عبر القةذش

 ِد  7477الطبعٛ ا ٔ   وص ط حبٕ  الرشاظةت اسظالوٗٛ    عبعٛ  ةوعٛ اً القصٝ   

 ف ذ  ٌطاش ابةلٛعمىةٞ ذوؽل ٔاعٗةٌّة يف القصُ الثةلع عؽص اا صٙ تيلٗا ذ/ ضبىر وطب 

   وِد7477الطبعٛ ا ٔ   –ظٕشٖة  –عبعٛ ذاش الفبص    

 ف ٔ ذ/ ٌطاش ٗعمىةٞ ذوؽل ٔاعٗةٌّة يف القصُ الثةٌ٘ عؽص اا صٙ   تيلٗا ذ/ ضبىر وط

   وِد ذوؽل7477الطبعٛ ا ٔ   –عبعٛ ذاش الفبص  ابةلٛ   

 بَ امحر ا ش ةٌ٘  ف ا العالً يف اظةٌٗر الص ةه ٔاببةت ا عالً   لمؽٗخ ـةحل  

   وطبطٕا وفٕشٚ وَ وب بٛ الؽٗخ 

  ف ا القٕٙ يف اظةٌٗر العٗر حع  اسببؽ٘ تيلٗا الؽٗخ عبر اهلل بَ ضبىر هةضٙ تعمٗل

   وِد7475عبعٛ ذاش اسبةٔٙ   الطبعٛ الثةٌٗٛ  ضبىر ابٕ ببص اسببؽ٘   

 ٛضبىر او  ذو   الف ا املب  يف عبقةت ا ـٕلٗ    لمؽٗخ عبر اهلل املصاه٘ عبع  

   و7974ً –برئت الطبعٛ الثةٌٗٛ  

  ٘فّصػ الفّةشػ ٔا ببةت ٔوع ي املعة ي ٔاملؽٗ ةت ٔاملعمعالت لمؽٗخ عبر اسب

   وِد7417عبعٛ ذاش الغص،   الطبعٛ الثةٌٗٛ     الب ةٌ٘

  ٜفٗض املبرٙ بي ةضٚ الؽٗخ ضبىر عٕ  الطبٗرٙ ، لمؽٗخ ضبىر ٖةظ  بَ عٗع

   وِد7418بعٛ ذاش البؽةٟص ، الطبعٛ ا ٔ  ع   الفةذاٌ٘ 

 ٕٙطبطٕا   وب بٛ اسبصً املب٘     فٗض املمك امل عةل٘ لمؽٗخ عبر الع ةش الرِم

  و7859الؽصٖا شقي 

  ٌ٘قصٚ الع  يف اظةٌٗر ؼٕٗأ٘ وَ اعالً اسبصو  لمؽٗخ ضبىر ٖةظ  بَ ضبىر الفةذا  

   وطبطٕا وفٕش وَ وب بٛ الؽٗخ 

 وعبعٛ ذاش الفبص   الوٛ مجةه الرَٖ ضبىر بَ وبصً ابَ وٍظٕش لعةُ العص، لمع   
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  لطةٟا ا عالً يف  ؼةشات اِن اساةً   تيلٗا عبر الصضاو الٍةؼةٌ٘ ذبقٗل ظعٗر عبر

   وً   الطبعٛ ا ٔ 7996 –القةِصٚ–ذاش الب أل املعصٖٛ  الف ةح   

 َالقصُ العةؼص    القصُ  امل  فص وَ   ة، ٌؽص الٍٕش ٔالطِص يف تصا ي افةلن وبٛ و

الصابف عؽص لمؽٗخ عبر اهلل وصذاذ ابٕ اشبري   اأ فةش ضبىر ظعٗر العةوٕذٙ ٔامحر عم٘ 

   وِد7416 –الطبعٛ الثةٌٗٛ  –عبعٛ عةمل املعصفٛ    

  ٘عبعٛ املب بٛ    وفةذش الفبص اسظالو٘ يف الٗىَ   تيلٗا عبر اهلل ضبىر اسببؽ

   وِد7418 –العفصٖٛ 

  تيلٗا  ةون ظمىةُ اسبٕٗش7117ٙذبةٞ وَ العفص ازبةِم٘ ح ٜ ظٍٛ وع ي ا   ً   

   و7112ًبرئت الطبعٛ ا ٔ   –عبعٛ ذاش الب أل العمىٗٛ  

  وعّر البخٕ  العمىٗٛ ٔ حٗةٞ الرتا     وع ي ا ـٕلٗ  تيلٗا ذ/ ضبىر وظّص بقة

   وِد 7474اسظالو٘ ،  ةوعٛ اً القصٝ   الطبعٛ ا ٔ  

 عبعٛ ذاش  ؽٕٗد   املعىٜ شٖة  ازبٍٛ تيلٗا عبر اسبفٗظ بَ ضبىر الفةػ   وع ي ال

   وِد7112الطبعٛ ا ٔ   –برئت  –الب أل العمىٗٛ 

  ٘وٍؽٕشات ذاش اثفةو ازبرٖرٚ،  وع ي الفصو ٔاملساِأل اسظالوٗٛ   ذ/  مسةعٗن العصب

   وِد7472املغص،  الطبعٛ ا ٔ  

   عبعٛ وب بٛ امل ٍيب ، ٔذاش  حٗةٞ الرتا  ،    خةلٛ وع ي املتلف  تيلٗا عىص شلة

   والطبعٛ ا ٔ 

  عبعٛ وب بٛ الثقةفٛ    وع ي املطبٕعةت العصبٗٛ ٔاملعصبٛ ، تصتٗأل ٖٕظا الٗةُ ظص ٗغ

   ووفص –الرٍٖٗٛ 

  ٗذ/ ٖٕظا عبر الصمحَ املصعؽم٘   ةت ٔالفّةشػ ٔال او  ٔاسببةت وع ي املعة ي ٔاملؽ

  و ِد7471 –  وب بٛ الصؼر  الطبعٛ ا ٔ  

  َعبعٛ    وع ي وفطمخةت اسبرٖع ٔلطةٟا ا ظةٌٗر ، لمر  ٕش ضبىر لٗةٞ الصمح

   وِد7471الٕاٞ العما ، الطبعٛ ا ٔ  

  وٕظٕعٛ اعالً القصُ الصابف عؽص ٔاشبةوغ عؽص يف العةمل العصب٘ ٔاسظالو٘ لألظ ةز

   وِد7479الطبعٛا ٔ  ،  –صٖا عبعٛ ذاش الؽ  بصاِٗي بَ عبر اهلل اسبةضو٘   

  ٌطِٛ الفبص فٗىة ومٜ وَ اسبٕاذ  ٔالع  يف تصا ي ش ةه القصُ الثةٌ٘ عؽص ٔالثةلع

عبعٛ ٔضاشٚ الثقةفٛ    ذبقٗل ضبىر املفصٙ  –عؽص لمؽٗخ امحر بَ ضبىر اسبمصأٙ 

   و7996ًالعٕشٖٛ ، عبعٛ 



  664 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة
 ٖٛٔاسـةبٛ لمؽٗخ عبر اشبةلل  ٌطِٛ شٖة  اس ةضٚ املع طةبٛ بس ص وٍةقأل اِن الصٔا

عبعٛ ذاش الفبص ، الطبعٛ  املط ة ٘   ذبقٗل وفطفٜ اشبطٗأل ٔعبر اهلل اسببؽ٘   

   وِد7478ا ٔ  

    ٙعبعٛ ذاش وبٛ  ٌؽص الصٖةح  يف تةشٖخ البمر ا و    تيلٗا عةتل بَ هٗع البالذ

   وِد7475لمٍؽص ٔال ٕضٖف الطبعٛ ا ٔ  

  ٌؽص الٍٕش ٔالطِص يف تصا ي افةلن وبٛ وَ القصُ العةؼص    ٌظي الرشش يف اأ فةش

   وطبطٕا   القصُ الصابف عؽص   اأ فةش الؽٗخ عبر اهلل ضبىر هةضٙ 

  الٍفغ الٗىةٌ٘   لمؽٗخ عبر الصمحَ بَ ظمٗىةُ ا ِره ذبقٗل ٌٔؽص وص ط الرشاظةت

   و7979ًعبعٛ  ٔا حبة  الٗىٍٗٛ ـٍعةٞ 

 

 

 

 
 


	المصادر والمراجع

