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 :تىطئـــــخ

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، جًٌٞ ضمىْص يجضٗ، ٚػظّص طفحضٗ، ٚقىٖ ال ش٠ٍه    

َّْ ِكّىًج جٌظحوق جأل١ِٓ ػرىٖ ٌٌْٚٛٗ، طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ  ٌٗ، ٚأشٙى أ

ح  ًّ ج ٚطكرٗ ِٚٓ ضرغ ٘ى٠ٗ ٍُّْٚ ض١ٍٓ ًٍ  ئٌٝ ٠َٛ جٌى٠ٓ.وػ١

ى ذٓ دمحم ٚذؼى، فًٖٙ جٌّهطٛؽس ٔف١ٓس ٌط١فس فٟ ِؿحي جٌٕكٛ، ألذٟ ػٍٟ أقّ   

فؼً"( "ذح ٌفعٙح جُْ )ذ١حْ جألطً فٟ ذٓ جٌكٓٓ جٌٍَّٚلٟ، أؽٍك ػ١ٍٙح ِإٌف

٠ْٗ ف١ٙح، ٚوحْ  َٛ ح ألذٕحء ذٕٟ ذُ ًّ ح ذحألوخ، ِؼٍ ًّ ٚ٘ٛ ِٓ أً٘ أطرٙحْ، ٚوحْ ػحٌ

جالنط١حٌ، غح٠سً فٟ جًٌوحء ٚجٌفطٕس، ٚقٓٓ جٌطظ١ٕف، ٚئلحِس جٌكؿؽ، ٚقٓٓ 

ػٍٟ جٌفحٌْٟ ِٛٚٓ ج٠ًٌٓ أنً ػُٕٙ أذ
(1)
. 

                                                           
(

1
ػٍٟ ذٓ ٠ْٛف، ؾّحي جٌى٠ٓ أذٛ جٌكٓٓ جٌمفطٟ، ضف:  جٌّإٌف: ،حزـــحٖ جٌٕكـــٝ أٔرــٍٚجز ػٍـــحٖ جٌــــئٔر٠ٕظٍ (  

ٌرٕحْ، ؽ: -ِظٍ، ِٚإْٓس جٌىطد جٌػمحف١س، ذ١ٍٚش-دمحم أذٛ جٌفؼً ئذٍج١ُ٘، وجٌ جٌفىٍ جٌؼٍذٟ، جٌمحٍ٘ز

ذغ١ـــس جٌٛػـــحز فـــٟ ؽرمــحش جٌٍغ١٠ٛـــٓ ٚجٌٕكـــحز، ٚ، 1/141َ، 1982-٘ـ1406جألٌٚٝ، ش ؽ: 

ضف: دمحم أذٛ جٌفؼً ئذٍج١ُ٘، جٌّىطرس  ،ٟ ذىٍ، ؾالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟػرى جٌٍقّٓ ذٓ أذجٌّإٌف: 

أذٛ  جٌّإٌف: ئٌشحو جأل٠ٌد ئٌٝ ِؼٍفس جألو٠د،ٚ، 1/365ٌرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ: ذال، -جٌؼظ٠ٍس، ط١ىج

ٌرٕحْ، ؽ: جألٌٚٝ، -ػرىهللا ٠حلٛش ذٓ ػرىهللا جٌكّٛٞ، ضف: ئقٓحْ ػرحِ، وجٌ جٌغٍخ جإلْالِٟ، ذ١ٍٚش

ن١ٍ جٌى٠ٓ ذٓ ِكّٛو ذٓ دمحم ذٓ ػٍٟ ذٓ جٌّإٌف: جألػــــــالَ، ٚ، 2/506َ، 1993-ـ1414٘ش ؽ: 

 .1/212َ، 2002ٌرٕحْ، ؽ: جٌهحِٓس ػشٍ، ش ؽ: -فحٌِ جٌٌُوٍٟ، وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ذ١ٍٚش
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ال ٠ُِى ػ١ٍٙح ِٓ جٌؿٛوز وّح ٚطفٙح ذؼغ ِظٕفٟ  ٚلى طَّٕف ضظح١ٔف   

ٚشٍـ و٠ٛجْ جٌكّحْس ألذٟ ، جألَِٕس ٚجألِىٕس ّٓ ِظٕفحضٗ:فوطد جٌطٍجؾُ، 

٠ًًُ٘، ، ٚجألِحٌٟ، ٚشٍـ جٌّفؼ١ٍحش، ضّحَ ٚشٍـ جٌفظ١ف، ٚشٍـ أشؼحٌ 

، ٚغ١ٍ٘حٚجٌفظً ذ١ّٕٙحٚجٌمٛي فٟ أٌفحظ جٌشّٛي ٚجٌؼَّٛ ٚشٍـ جٌّٛؾُ، 
(1)
. 

َّْ ِؼظُ    ػٓ جإلفظحـ  ػَّٕصْ  ُوطد جٌطٍجؾٌٚغُ ػٍٛ ط١طٗ ٚي٠حع شٍٙضٗ ئالَّ أ

ف١ّح  ضٍؾّس، ٌُٚ أؾى ٌٗ  جٌم١ًٍ ف١ّح ٠هظٌُٗٚ ضهظض ٌٗ ئالَّ  ٍَُ ػٓ ً٘ج جٌؼَ 

د جٌطٍجؾُ ورغ١س جٌٛػحز، ٚئٔرحٖ  ج١ٓ١ٌٍ جٌّطٕحغٍ فٟ غٕح٠ح وطؽٍؼص ػ١ٍٗ ئالَّ ج

 آغٍش جٌّهطٛؽ جع ً٘ٛٚأل١ّ٘س ِٛػٚجألػالَ، ٚ٘ى٠س جٌؼحٌف١ٓ، جٌٍٚجز، 

 .ؽٍرس جٌؼٍُ جٌٌٕٛ، ٠ٕٚطفغ ذٙح ١ٌرظٍضكم١مٗ نٛع غّحٌ 

ٌٚغُ ذكػٟ فٟ جٌىطد جٌطٟ ج٘طّص ذحٌّهطٛؽحش، ٚػٕح٠ٚٓ جٌّإٌفحش، ٚوطد   

ْٓ يوٍ ً٘ج جٌّهطٛؽ، أٚ ٔٓرٗ ئٌٝ جٌٍَّٚلٟ ْٜٛ ِح يُوٍ  َِ جٌطٍجؾُ، ٌُ أؾى 

ج ٌٍطحفطٗ، ٚجٌضرحؽٗ ذّٓأٌس  ًٍ ػٍٝ ٚجؾٙس جٌّهطٛؽ ِٛػٛع جٌىٌجْس؛ ٌٚىٓ ٔظ

  ٌغ٠ٛس نحطس ذٍغس ِٓ ٌغحش جٌؼٍخ آغٍش ضكم١مٗ.

أقّى نظظٗ ِإٌفٗ  ،جٌم١ًٍ ٚػىو ٌٚلحضٗ ،جٌّهطٛؽ ٌغُ طغٍ قؿّٗ جًٚ٘  

 قؼٍ ِٛش ِى٠ٕسجلطظٍش ػٍٝ  ،ِٓأٌس ٌغ٠ٛسفٟ ذٓ دمحم ذٓ جٌكٓٓ جٌٍَّٚلٟ 

ِٓ  (، فطكىظ ف١ّح ٠طؼٍك ذٙحفالْذح) جْطؼّحٌُٙ وٍّسٟٚ٘  ،فٟ ذالو ج١ٌّٓ

، ِٓطؼًٍػح ضٛؾ١ٙٙح ذىً ؽ٠ٍمس ِّىٕس ِٓ ق١ع أطٍٙح، ٍْ  ئػٍجخ، ِٚؼح

 .ِٓ ٌغحش جٌؼٍخ جٌهحطس جألنٍٜ ٚجٌم١حِ ػ١ٍٙح

غ٠ٍُز جٌفٛجتى، ؾ١ٍٍس جٌّرحقع، ذى٠ؼس جٌّؼحٟٔ ٚجٌّرحٟٔ، ًٖ٘ جٌٍْحٌس  فىحٔص 

ًٍ ، فكٛش جٌٕكٛ، ٚضفح١ٍْ جٌمٍآْؾّؼٙح ِإٌفٙح ِٓ غٕح٠ح شٍٚـ وطد  ِٓ  جوػ١

 ًٚ٘ج وجفؼٟ فٟ جٌكٍص ػٍٝ ئظٙحٌ٘ح ِكممس، ٌإلفحوز ذّح قٛضِٗؼح١ٔٙح، ولحتك 

 ٠غٕٟ جٌىجٌِ ػٓ ضطرغ ػشٍجش جٌىطد. ،ِؿًّٛػح ِٚرًٓٛؽح

ٌُ ضكمك ذؼى، ٚلى جػطّىش فٟ ضكم١مٙح ػٍٝ ٔٓهس  -ػٍٝ قى ػٍّٟ-ٟٚ٘   

، (414ذٍلُ ) ِكفٛظس فٟ ؾحِؼس جٌٍّه ْؼٛو ذحٌٍّّىس جٌؼٍذ١س جٌٓؼٛو٠سنط١س 
(، 486ػحَ )ذٍلُ نطُ ػ١ٍٙح ٠كًّ جُْ ؾحِؼس ج٠ٌٍحع ِغ ِالقظس ٚؾٛو 

ٌُٚ ألف ػٍٝ جٌٕحْم ٚال ضح٠ٌم  ،(2486، ٚآنٍ نحص ذٍلُ )(109)َ ٌٚلُ ػح

                                                           
(

1
ؼٕح٠س ٚوحٌس ئّْحػ١ً ذٓ دمحم أ١ِٓ ذٓ ١ٍِ ١ٍُْ جٌرحذحٟٔ جٌرغىجوٞ، ؽرغ ذ ، جٌّإٌف:٘ى٠ــــس جٌؼحٌف١ـــ٠ٕٓظٍ (  

جٌّؼحٌف جٌؿ١ٍٍس فٟ ِطرؼطٙح جٌر١ٙس جْطحٔرٛي، أػحوش ؽرؼٗ ذحألٚفٓص: وجٌ ئق١حء جٌطٍجظ جٌؼٍذٟ 

ػٍّ ذٓ ٌػح ذٓ دمحم  ، جٌّإٌف:ِؼؿــــُ جٌّإٌف١ــــٓٚ، 74-1/73َ، 1951ذال، ش ؽ: ٌرٕحْ. ؽ:-ذ١ٍٚش

-2/91ٌرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ: ذال، -ٌجغد ذٓ ػرى جٌغٕٟ وكحٌس، ِىطرس جٌّػٕٝ، وجٌ ئق١حء جٌطٍجظ، ذ١ٍٚش

92. 
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ٌٛقط١ٓ ٠َحوز ػٍٝ ٌٛقحش، ٚفٟ وً ٌٛقس طفكطحْ،  ْصٚػىو ٌٛقحضٙح  جٌٕٓم،

ِٚىطٛخ ف١ٙح ئقىجّ٘ح فٟ ذىج٠س جٌّهطٛؽ، فٟ وً ٚجقىز ِٕٙح طفكس ٚجقىز، 

ئٌٝ ؾحٔد جٌؼٕٛجْ أذ١حش شؼ٠ٍس جٌضأ٠ص ػىَ وطحذطٙح ٌرؼى٘ح ػٓ ِٛػٛع 

ج، ٚفٟ وً  ٚػشٍْٚ ٚجقى ٚفٟ وً طفكسٚجألنٍٜ فٟ ٔٙح٠طٗ، جٌىٌجْس،  ًٍ ْط

ٍٍ ِح ٠محٌخ  جٌٕض ذحٌّىجو  دَ طِ وٍّحش، ٚنطٙح ٔٓهٟ ؾ١ى ٚجػف، وُ  جٌطٓغْط

ْ ػٍٝ غالفٙح: َّٚ طً فٟ ٌفع "ذحفؼً" ضأ١ٌف "ًٖ٘ ٌْحٌس "ذ١حْ جأل جألْٛو، ٚو

ش١هٕح جٌؼاّلِس جٌّىلك جٌّكمك ج١ٌٓى أقّى دمحم جٌٍَّٚلٟ جألٍَ٘ٞ جٌك١ٕٟٓ 

جٌىفحفٟ غفٍ هللا ٌٗ، ٌٚٛجو٠ٗ، ٌّٚشحتهٗ، ٌٚٓحتٍ ج١ٌٍّّٓٓ، ِٕٚكُٙ ذحٌه١ٍ 

جٌٛجفٟ، آ١ِٓ، ٚوًٌه ػ١ٍٙح أذ١حش شؼٍ وطرٙح أقىُ٘ ِحوًقح ٌٗ آغٍش ػىَ 

 ٛع جٌّهطٛؽ.وطحذطٙح؛ ألٔٙح نحٌؼ ِٛػ

، بسم ميحرلا نمحرلا هللا ٚذٗ ٔٓطؼ١ٓ آ١ِٓ" أِح جٌٍٛقس جألٌٚٝ فؿحء فٟ ذىج٠طٙح:  

ًّٙ فُٙ جٌٍّجو ِٓ جٌّؼحٟٔ ِٓ  ،جٌكّى هلل جًٌٞ نّض جٌؼٍخ ذأفظف جٌٍغحش ْٚ

غ١ٍ فٛجش، ٚجٌظالز ٚجٌٓالَ ػٍٝ ١ْىٔح دمحم جًٌٞ أٚضٟ ؾٛجِغ جٌىٍُ، ِٕٚف 

يٚٞ جٌفظحقس ٚجٌرالغس ٚػّىز  أطكحذٗٚذحنطظحٌ جٌىٍّحش، ٚػٍٝ آٌٗ 

ح ذؼى.. ِّ   ."جٌمحطى٠ٓ فٟ ذ١حْ جٌّشىالش، أ

َّْ ذؼغ" ٚي٠ٍص جٌٕٓهس ذؼى ضّحِٙح ذّح ٔظٗ:  نٍفحء ذٕٟ جٌؼرحِ ؽٍد  ٚجضفك أ

ٍُ ِٓ ٌٓٛجن؟"، فمحي: جْطه، فأٍِ  ِإوذًح ألٚالوٖ ٚنىِٗ فحنطرٍٖ ذمٌٛٗ: "ِح جألِ

ح ال ٠هذانٍجؾٗ ٌٚٛ أؾحخ: ذـ )ْه( ألقٓٓ؛ ٌِ  ال  ٝفٝ ِٓ ئ٠ٙحَ جألٚي ِؼًٕ َّ

 . "١ٍ٠ك

ٌطٟ ضُؼَٕٝ ٌٚغُ ذكػٟ جٌىؤٚخ ػٓ ٔٓهس غ١ٍ٘ح فٟ فٙحٌِ جٌّىطرحش ج  

 .ٌُ أؾى غ١ٍ٘ح ٟذحٌّهطٛؽحش ئالَّ أّٔ 

: ئػحوز وطحذس جٌّهطٛؽ ذحٌهؾ -قٓد جٌّطرغ فٟ جٌطكم١ك-ٚوحْ ػٍّٟ ف١ٗ   

ًو٠ٌٛٓ ٚضٍؾّس ٌألػالَ جٌّجٌكى٠ع، وّح أٌجوٖ جٌّإٌف وْٚ ٠َحوز أٚ ٔمظحْ، 

ُٚ  ف١ٗ، ٚوًٌه ىش، ٚضه٠ٍؽ ؾِ جٌرٍىجْ لىٌ جإلِىحْ، ٚذ١حْ ٌألٌفحظ جٌظؼرس ئْ 

ِح ذ١حْ ذ١ٓ ل١ْٛٓ ٠ٍُِ٘ٓ، ٚ ٙحج٠٢حش جٌمٍآ١ٔس ِٓ ِظكف جٌّى٠ٕس، ٚٚػؼ

ٌٚو ف١ٙح ِٓ لٍجءجش، ٚضه٠ٍؽ جألقحو٠ع جٌٕر٠ٛس جٌش٠ٍفس ِٓ وطد جٌظكحـ، 

ٙح، ٚيوٍ ذكٌٛ٘ح، ٚػرطٙح ذح٠ٓ أطكوٚجٚٚػرطٙح، ٚضه٠ٍؽ جألشؼحٌ ِٓ 

 ذحٌشىً، ٚٚػغ ػالِحش جٌطٍل١ُ جٌّٕحْرس فٟ جٌٕض جٌّكمك.

 ،أْ ٠ٛفمٕٟ ئٌٝ ِح ف١ٗ جٌه١ٍ، ٚأْ ٠غفٍ ٌٟ جٌّطؼحي ٚذًٙج أْأي هللا جٌمى٠ٍ   

ؼحف١ٌٍّّٓٝٓ، ٚأْ ٠ٕفغ ذٗ ِٓ ؽحٌؼٗ ذمٍد ؿ١ّغ جٌٚ ،ٌّٚإٌفٗ ، فاْ أطرُص ُِ
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فّٓ ٔفٟٓ، ٚطٍٝ هللا ػٍٝ ١ْىٔح دمحم ٚآٌٗ  أنطأش فّٓ ضٛف١ك هللا ٌٟ، ٚئْ

ج ًٍ ح وػ١ ًّ  . ، ٚجٌكّى هلل ٌخ جٌؼح١ٌّٓٚطكرٗ ٍُْٚ ض١ٍٓ

 

 صىسح واجهخ انًخطىط

  



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً

 هــ( 124يٍ ػهًبء انقشٌ انخبيس )
 دساسخ وتذقٍق: د. دسٍٍ انهبدي دمحم انششٌف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

377 
 

 طانًخطى انهىدخ األونى يٍصىسح 
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 صىسح انهىدخ األخٍشح يٍ انًخطىط
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 ثبًٍَب: انُص انًذقق

 .بسم ميحرلا نمحرلا هللا ٚذٗ ٔٓطؼ١ٓ آ١ِٓ

ًّٙ فُٙ جٌٍّجو ِٓ جٌّؼحٟٔ  ،جٌكّى هلل جًٌٞ نّض جٌؼٍخ ذأفظف جٌٍغحش     ْٚ

ِٓ غ١ٍ فٛجش، ٚجٌظالز ٚجٌٓالَ ػٍٝ ١ْىٔح دمحم جًٌٞ أٚضٟ ؾٛجِغ جٌىٍُ، ِٕٚف 

ٚػّىز  ،يٚٞ جٌفظحقس ٚجٌرالغس ٚأطكحذٗذحنطظحٌ جٌىٍّحش، ٚػٍٝ آٌٗ 

ح ذؼى ِّ  ..جٌمحطى٠ٓ فٟ ذ١حْ جٌّشىالش، أ

ّٟ فٟ ٌغس فًٖٙ ٔرًز ٌط١     فس ضشطًّ ػٍٝ ئػٍجخ )ذحفؼً(، ٚذ١حٔٗ ذٛؾٗ ٍِػ

جٌؼٍخ، جًٌٞ ُ٘ أفؼً جألُِ ٚأفظكُٙ فٟ ْحتٍ جٌكحالش، ألٛي ٚذحهلل 

 جٌّٓطؼحْ ٚػ١ٍٗ جالػطّحو فٟ ؾ١ّغ جٌّّٙحش: 

جػٍُ أٔٗ شحتغ فٟ ٌغس جٌكؼحٌِس   
(1)
)ذحفالْ( ِٚٓ يٌه لٌُٛٙ:"ذحفؼً" ًٚ٘ج  

َّْ أطً )ذحفؼً(: أذح فظ١ف ػٍذٟ، ٌٚٗ فٟ ٌغس جٌؼٍ خ أْحِ ٚأطً، فحػٍُ أ

ٍَ١ ّْ فؼً، فٟ ٌغس ِق
(2)
فكًف جٌُّٙ ِٓ أٌٚٗ ضهف١فًح ٌُِٚٗ جألٌف فٟ آنٍٖ ػٍٝ  

ْٓ ٠ٍَُ جألّْحء جٌهّٓس جألٌف فٟ جٌٍفغ ٚجٌٕظد ٚجٌؿٍ ٚ٘ٛ ذٕٛ ق١ٍّ  َِ ٌغس 

ٝ ًٖ٘ جٌٍغس ذٍغس جٌمظٍ، لحي جذٓ ِحٌه َّّ ٚغ١ٍُ٘ ِٓ جٌؼٍخ، ٚضٓ
(3)
فٟ  

جٌهالطس
(4)
 : 

 ٌُ ْٕىُ َ٠ ِٗ ١َْ١ٌِ ضَح َٚ فِٟ أٍخ  َٚ  **    ٍُ َٙ َّٓ أَْش ِٙ ْٓ َْٔمِظ ِِ َ٘ح  ٍُ لَْظ َٚ
(5)
 

                                                           
(

1
 ٠ؼٕٟ ِى٠ٕس قؼٍ ِٛش ذح١ٌّٓ. (  

(
2
١ٍَ: لر١ٍس ٌُٔص فٟ ألظٝ ج١ٌّٓ، ضَُٕٓد ئٌٝ  (  ّْ ٌٚى ِٚٓ  ،ق١ٍّ ذٓ ْرأ ذٓ ٠شؿد ذٓ ٠ؼٍخ ذٓ لكطحِْق

ز ٍّ لالتى . ٠ٕظٍ ق١ٍّ: ج١ٌّٙٓغ، ِٚحٌه: ٠َٚى، ٚػ٠ٍد، ٚٚجتً، ٍِٚٓٚـ، ٚػ١ّىٍخ، ٚأِٚ، ِٚ

: ئذٍج١ُ٘ ضف ،جٌّإٌف: أذٛ جٌؼرحِ أقّى ذٓ ػٍٟ جٌمٍمشٕىٞ ،جٌطؼ٠ٍف ذمرحتً ػٍخ جٌُِحْ جٌؿّحْ فٟ

، 39، ص: 1982َ-ـ٘ـ1402ش ؽ:  : جٌػح١ٔس،ؽ ،وجٌ جٌىطحخ جٌّظٍٞ، وجٌ جٌىطحخ جٌٍرٕحٟٔ ،جإلذ١حٌٞ

: ػرى ، ضف: ػرى جٌى٠ٍُ ذٓ دمحم ذٓ ِٕظٌٛ جٌط١ّّٟ جٌّٓؼحٟٔ جٌٍَّٚٞ، أذٛ ْؼىضأ١ٌف ،حخـــجألٔٓٚ

ش  : جألٌٚٝ،ؽ ،ِؿٍّ وجتٍز جٌّؼحٌف جٌؼػّح١ٔس، ق١ىٌ آذحو ٚآنٍْٚ،جٌٍقّٓ ذٓ ٠ك١ٝ جٌّؼٍّٟ ج١ٌّحٟٔ 

  .266-4/264، 1962َ-ــ1382٘ؽ: 

(
3
ذٍع  جٌشحفؼٟ، ؾّحي جٌى٠ٓ جٌطحتٟ جٌؿ١حٟٔ، ٘ٛ )أذٛ ػرىهللا( دمحم ذٓ ػرىهللا ذٓ ػرىهللا ذٓ ِحٌه،جذٓ ِحٌه: (  

ٚجٌىحف١س جٌشحف١س فٟ  ،ٚشٍقٗ ٚض١ًٙٓ جٌفٛجتى ٚجٌٍغس، ِٓ ِظّٕفحضٗ: جألٌف١س، ٍجءجش،ٚجٌم فٟ ػٍَٛ جٌٕكٛ،

 ،جٌرٍغس فٟ ضٍجؾُ أتّس جٌٕكٛ ٚجٌٍغس٠ٕظٍ  ضٛفٟ ْٕس جغٕط١ٓ ْٚرؼ١ٓ ْٚطّحتس. ،ٚغ١ٍ٘ح ،ٚشٍقٙح جٌٕكٛ

 ،رؼس: جألٌٚٝجٌط ،وجٌ ْؼى جٌى٠ٓ، ضف: ذىْٚ، ِؿى جٌى٠ٓ أذٛ ؽحٍ٘ جٌف١ٍَٚآذحوٜ دمحم ذٓ ٠ؼمٛخجٌّإٌف: 

  .6/233ٚجألػالَ ،137-1/123جٌٛػحز، ٚذغ١س 270-269، ص:2000َ -٘ـ1421ش ؽ: 

(
4
،  جٌّإٌف: شف جٌظْٕٛ ػٓ أْحِٟ جٌىطد ٚجٌفْٕٛ. ٠ٕظٍ وألٔٙح أٌف ذ١ص فٟ جٌٍؾُ "جألٌف١سٚجشطٍٙش ذـ "(  

ؽ: ذال، ش ؽ:  جٌؼٍجق،-ذغىجو ،جٌمٓطٕط١ٕٟ ِىطرس جٌّػٕٝقحؾٟ ن١ٍفس، ِظطفٝ ذٓ ػرى هللا وحضد ؾٍرٟ 

 .2/130، ٚ٘ى٠س جٌؼحٌف1/152ٓ١َ، 1941

(
5
٠ٕظٍ أٌف١ــــس جذــٓ ِـــحٌه، جٌّإٌف: دمحم ذٓ ػرىهللا ذٓ ِحٌه، أذٛ ػرىهللا، ضف: ذىْٚ، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، (  

 .10ٌرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ: ذال، ص: -ذ١ٍٚش
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َّْ فٟ جألّْحء جٌهّٓس  َّْ ٌغس جٌمظٍ أشٍٙ ِٓ ٌغس جٌٕمض، ٚجٌكحطً أ ٠ؼٕٟ أ

ج، ًٖٚ٘ أفظكٙح  ًٍّ غالظ ٌغحش: ٌغس جٌطّحَ ذحٌٛجٚ ٌفؼًح، ٚذحألٌف ٔظرًح ٚؾ

ظٍ ذحألٌف فٟ جألقٛجي جٌػالظ، ٟٚ٘ فظ١كس ِشٌٙٛز ٚأشٍٙ٘ح، غُ ٌغس جٌم

ح ذؼى٘ح، غُ ٌغس جٌٕمض ذكًف جٌٛجٚ ٚجألٌف ٚج١ٌحء،  ٚأػٍٝوْٚ ِح لرٍٙح،  َّّ ِ

ٌٍ فطظٍٙ جٌكٍوحش جٌػالظ، فّٓ شٛج٘ى٘ح لٌٛٗ ضؼحٌٝ: أَذَُٛٔح َش١ٌْم َور١ِ َٚ
(1)
 ،

 َْ ُْ ِػَشحًء ٠َْرُىٛ ُ٘ َؾحُءٚج أَذَح َٚ
(2)
 ، ُِٟٔٛلَحَي جتْط ُْ ْٓ أَذ١ُِى ِِ  ُْ ذِأَلٍ ٌَُى

(3)
، ٚشٛج٘ى 

 جٌمظٍ لحي جٌشحػٍ: 

َ٘ح أَذَح أَذَح َٚ َ٘ح  َّْ أَذَح َ٘ ذٍََغَح فِٟ جٌْ لَْى   **  ئِ ْؿِى َغح٠َطَح حَّ
(4)
 

 ِٚٓ شٛج٘ى جٌٕمض لٛي جٌٍجؾُ:

 َْ ٍَ َى ٌْ ُّٞ فِٟ ج ِٗ جْلطَىَٜ َػِى َُ   ** ذِأَذِ ح َظٍَ َّ ْٗ أَذَُٗ فَ ْٓ ٠َُشحذِ َِ َٚ
(5)
 

 َّْ َّْ )ذحفالْ( أطٍٗ: أذح فالْ ػٍٝ ٌغس جٌمظٍ، فغح٠س جألٍِ أ فؼٍّص ِٓ ً٘ج أ

َّْ جٌكًف غحذٌص فٟ جٌفظ١ف  ًِف ِٓ أٌٚٗ ضهف١فًح، ٚال ذىع فٟ يٌه، فا جٌُّٙ ُق

 ، ُٓ ُّ ح، فّٓ جٌٕػٍ لٌُٛٙ: ِٕٛ هللا، أٚ ِٛ هللا ألفؼٍٓ وًج، ٚأطٍٗ: أ٠َْ ًّ ج ٚٔظ ًٍ ٔػ

 ِٚٓ جٌٕظُ لٛي جٌشحػٍ:

ٍَٓد ِّّ ُٓ ػَ جذْ ِٖ اَل  ٍَْص فِٟ َق َْٔص وَ ػَ   **َه اَل أَْفَؼ اَل أَ َٚ ِٚٔ حِٔ ٠َّ ِّٕٟ  ُُ ٟٟ فَطَْه
(1)
 

                                                           
 (.23(  جٌمظض، ِٓ ج٠٢س )1)

(
2

 (.16(  ٠ْٛف، ج٠٢س )

(
3

 (.59(  ٠ْٛف، ِٓ ج٠٢س )

(
4
جٌر١ص ِٓ جٌٍؾُ جٌّشطٌٛ، لحٌٗ أذٛ جٌٕؿُ جٌؼؿٍٟ، ٠ٕظٍ و٠ــــٛجْ أذـــٟ جٌٕؿـــــُ جٌؼؿٍــــٟ، جٌّإٌف: (  

جٌفؼً ذٓ لُىجِس، ؾّؼٗ ٚشٍقٗ ٚقمك: جٌىوطٌٛ دمحم جو٠د ؾٍّجْ، ِطرٛػحش ِؿّغ جٌٍغس جٌؼٍذ١س 

 .450 َ، ص:2006-٠ٌْٛ1427ح، ؽ: ذال، ش ؽ: -ذىِشك

ٍّ ذاػحفس ِح لرٍٙح ئ١ٌٙح، ِٚغ يٌه فمى ؾحء ذٙح ذحألٌف ػٍٝ        ٚجٌّشح٘ى ف١ٗ: )أذح٘ح( جٌػّح١ٔس؛ ألّٔٙح فٟ ِٛػغ جٌؿ

، ٚ٘ٛ ِٓ شٛج٘ى شـــٍـ ض١ٙٓـــً جٌفٛجتـــى، جٌّإٌف: دمحم ذٓ ػرىهللا، ضف: جٌىوطٌٛ ػرى ٌغس جٌمظٍ

ِظٍ، ؽ: جألٌٚٝ، -ٍ ٌٍطرحػس ٚجٌٕشٍ، جٌمحٍ٘زجٌٍقّٓ ج١ٌٓى، ٚجٌىوطٌٛ دمحم ذىٚٞ جٌّهطْٛ، ٘ؿ

 جٌٍػٟدمحم ذٓ جٌكٓٓ ، ٚشـــٍـ جٌــــٍػـــٟ ػٍٝ جٌىحف١ــــس، جٌّإٌف: 1/45َ، 1990-٘ـ1410

١ٌر١ح، ؽ: ذال، -، ضظك١ف ٚضؼ١ٍك: ٠ْٛف قٓٓ ػٍّ، ِٕشٌٛجش ؾحِؼس لح٠ٌّٛٔ، ذٕغحَٞجألْطٍجذحوٞ

 ، 3/349َ، 1978-٘ـ1398ش ؽ: 

(
5
 جٌّإٌف: ١ٌُٚ ذٓ جٌٌٛو ٍخ،ــحٌ جٌؼـــٛع أشؼـــِؿٌٍّؾُ، لحٌٗ ٌؤذس ذٓ جٌؼؿحؼ، ٠ٕظٍ جٌر١ص ِٓ ج(  

ٚ٘ٛ ِشطًّ ػٍٝ و٠ٛجْ ٌؤذس ذٓ جٌؼؿحؼ، ٚػٍٝ أذ١حش ِفٍوجش ِٕٓٛذس ئ١ٌٗ، وجٌ جذٓ لط١رس جٌرٍْٟٚ، 

 .182، ص: : ذالؽ جٌى٠ٛص، ؽ: ذال، ش-ٌٍطرحػس ٚجٌٕشٍ، جٌٕمٍز

ٍَّ جألٌٚٝ ٚجٌّشح٘ى ف١ٗ: )ذأذٗ، ٚ       ِٓ ٠شحذِٗ أَذَُٗ( ق١ع أػٍخ جٌّشحػٍ ٘حض١ٓ جٌىٍّط١ٓ ذحٌكٍوحش جٌّظحٍ٘ز؛ فؿ

، ٚ٘ٛ ِٓ شٛج٘ى جذٓ ذحٌىٍٓز جٌّظحٍ٘ز، ٚٔظد جٌػّح١ٔس ذحٌفطكس جٌّظحٍ٘ز؛ ًٚ٘ج ٠ؿٍٞ ػٍٝ ٌغس جٌّٕمض

ذٓ ٠ْٛف ذٓ  ، جٌّإٌف: ػرىهللاأٚػف جٌّٓحٌه ئٌٝ أٌف١س جذٓ ِحٌه، 1/46ِٚحٌه فٟ شٍـ جٌط١ًٙٓ، 

ِظٍ، -٘شحَ، ؾّحي جٌى٠ٓ، ضف: ٠ْٛف جٌش١م دمحم جٌرمحػٟ، وجٌ جٌفىٍ ٌٍطرحػس ٚجٌٕشٍ ٚجٌط٠َٛغ، جٌمحٍ٘ز

 .1/69ؽ: ذالـ ش ؽ: ذال، 
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ٚجألطً: هلل وٌ جذٓ ػّه، فكًفص )جٌالَ( جٌؿحٌز، ٚ)جٌالَ( جٌطٟ ٟ٘ أٚي ٌفع 

 جٌؿالٌس فظحٌ: الٖ، ذالَ ِّىٚوز ٚ٘حٍء، ٚأَْذٍَُغ فٟ جٌكًف لُٛي جٌشحػٍ:

ِّٕ ضَؼْ َٚ  ِِ ِّ  َهسٌ ٟ َش١ْ َكُه  ْٞ لَرْ    ** ١َّسٌ َػرَش ٍَ ُْ ضَ ٌَ ْْ َ ح١ًّٔحٍِ َوأ َّ ج ٠َ ًٍ ١ ِْ ٟ أَ
(2)
 

ِٕٓٛذس ٌؼرى شّّ، ِٚٓ يٌه  ػؿ٠َٛؼٕٟ ذمٌٛٗ:"ش١هس ػرش١ّس": جٍِأز 

َّّٝ ذـ: جٌٕكص،  جٌكًف جاللطظحٌ ػٍٝ قٍٚف ِمطؼس ِٓ وٍّحش جٌؿًّ، ٠ٚٓ

ٚ٘ٛ شحتغ ذ١ٓ فظكحء جٌؼٍخ، ِٚٓ يٌه: جٌرٍّٓس، ٚجٌكّىٌس، ٚج١ٌٍٍٙس، 

َ هللا ٚؾٙٗ–ٚجٌك١ٍٙس، ٚجٌكٛلٍس، ٠ُٚكَىٝ ػٓ ١ْىٔح ػٍٟ  ٍّ و
(3)
ح - َِ  أَّٔٗ ٠مٛي:"

ـمَـْؼـىَوَُش لَ  ّْ ـُص لَ اَل َٚ  ،ؾْ ضَـؼَـ ّْ ٌْـمَـ َٚ ٍْ ـ َٓ ـْىُص لَ اَل َٚ  ،ؾْ  ضَ َّ ـ ْٓ َٓـْرـطَـ اَل  ،ؾْ  ضَ َٚ 

ُْٕص لَ  ٍْـرَـ ْذـؼَ ٍَ "ؾْ ضَـ
(4)
٠ؼٕٟ: ِح ضؼّّص لحػىًج 

(5)
ح ًّ ، ٚال ٌرُٓص جٌٍٓٚجي لحت
(6)

، ٚال 

لؾ، ِٚٓ جٌكًف  جألٌذؼحءأوٍص جٌّٓه ٠َٛ جٌٓرص، ٚال شٍذص جٌٍرٓ ٠َٛ 

ذؼغ جٌّرطىػس ذحٌطك٠ٍف:"طٍؼُ" ٠ؼْٕٛ:  جٌّكٍَ فٟ جٌشٍع جٌش٠ٍف لٛي

ح ف١ٗ ِٓ جإلْحءز ْٚٛء جألوخ  وّ ٍَ ٠ُ ملسو هيلع هللا ىلص، ًٚ٘ج جٌطك٠ٍف ػ١د  َّ ٌِ ذٗ جٌىطحخ جٌّر١غ 

ْْ وحْ ِحًٌىح، أٚ ِأيًٚٔح  ْٓ ٌآٖ ئطالقٗ ئ َِ ػٍٝ يٞ جٌّمحَ جٌٍف١غ، ٠ٚؿد ػٍٝ 

 ٌٗ، ٚئالَّ فحٌٛجؾد جٌٕظ١كس ذكٓد جإلِىحْ.

                                                                                                                                        
(

1
جٌر١ص ِٓ جٌر١ٓؾ، لحٌٗ أذٛ جإلطرغ جٌؼىٚجٟٔ، ٠ٕظٍ و٠ٛجْ يٞ جإلطرغ جٌؼىٚجٟٔ، ؾّؼٗ ٚقممٗ ػرىجٌٛ٘حخ (  

جٌؼٍجق، ؽ: ذال، ش ؽ: -ٚنّؾ أشؼحٌٖ ٠ْٛف ئْٛ، ِطرؼس جٌؿٌّٙٛ، جٌّٛطًجٌؼىٚجٟٔ، ٚدمحم جٌى١ٌّٟ، 

 .89َ، ص: 1973-٘ـ1393

فظحٌ: الٖ، ذالَ  ،قًف )جٌالَ( جٌؿحٌز، ٚ)جٌالَ( جٌطٟ ٟ٘ أٚي ٌفع جٌؿالٌسٚجٌشح٘ى ف١ٗ: لٌٛٗ:"الٖ"؛ ق١ع       

  .١ٙ3/159ً الذٓ ِحٌه، ٚشٍـ جٌط3/231ٓ، ٚ٘ٛ ِٓ شٛج٘ى شٍـ جٌٍػٟ ػٍٝ جٌىحف١سِّىٚوز ٚ٘حءٍ 

(
2

(  جٌر١ص ِٓ جٌط٠ًٛ، لحٌٗ ػرى ٠غٛظ ذٓ ٚلحص جٌكحٌغٟ، ٌُٚ ألف ػٍٝ و٠ٛجْ ٌٗ، ٚجٌر١ص يوٍٖ ِؿّٛػس ِٓ 

 ِظٕفٟ وطد جٌٕكٛ.

، فأنً جٌؼ١ٓ ٚجٌرحء ِٓ: ػرٍى، ٚأنً جٌش١ٓ ٚج١ٌُّ ِٓ: "ػرش١ّس"؛ ٚجٌشح٘ى لٌٛٗ:       ٍّ ٔٓرٙح ئٌٝ ػرى شّ

، ٚأْمؾ جٌىجي ٚجٌٓ ٍّ ٝ ذحٌٕكص.١ٓ، فرٕٝ ِٓ جٌىٍّط١ٓ وٍّسً؛ شّ َّّ ٚ٘ٛ ِٓ شٛج٘ى شـــٍـ  ًٚ٘ج ِح ٠ٓ

٠ؼ١ش ذٓ ػٍٟ ذٓ ٠ؼ١ش، لىَّ ٌٗ: جٌىوطٌٛ ئ١ًِ ذى٠غ ٠ؼمٛخ، وجٌج جٌىطد جٌؼ١ٍّس،  ، جٌّإٌف:جٌّفظـــــً

، ، ٚجٌضشـحف جٌؼــٍخ ِٓ ٌٓحْ جٌؼٍخ5/493َ، 2001-٘ـ1422ٌرٕحْ، ؽ: جألٌٚٝ، ش ؽ: -ذ١ٍٚش

ق١حْ، ضكم١ك ٚشٍـ ٚوٌجْس: ٌؾد ػػّحْ دمحم،  ٛدمحم ذٓ ٠ْٛف ذٓ ػٍٟ، أغ١ٍ جٌى٠ٓ أذ جٌّإٌف:

َ، 1998-٘ـ1418ِظٍ، ؽ: جألٌٚٝ، ش ؽ: -ٍِجؾؼس: ٌِؼحْ ػرى جٌطٛجخ، ِىطرس جٌهحٔؿٟ، جٌمحٍ٘ز

5/2387. 

(
3
س جٌؼ١ٍّس يوٍش ًٖ٘ ػرحٌز جٌش١ؼس، أِح أً٘ جٌٕٓس ف١مٌْٛٛ: ٌقّٗ هللا، أٚ: ٌػٟ هللا ػٕٗ؛ ٌٚىٓ ٌألِحٔ(  

  جٌؼرحٌز وّح ٌٚوش فٟ جٌّهطٛؽ.

(
4
ػػّحْ ، ئػحٔس جٌطحٌر١ٓ ػٍٝ قً أٌفحظ فطف جٌّؼ١ٓ ٌُ ألف ػٍٝ ً٘ج جٌمٛي فٟ وطد ج٢غحٌ. ٚٚلفص ػ١ٍٗ فٟ:(  

ِظٍ، -أذٛذىٍ جٌرىٍٞ، ضف: ذىْٚ، وجٌ جٌفىٍ ٌٍطرحػس ٚجٌٕشٍ ٚجٌط٠َٛغ، جٌمحٍ٘ز ذٓ دمحم شطح جٌى١ِحؽٟ

 .  2/96َ، 1997-٘ـ1418 ؽ: جألٌٚٝ، ش ؽ:

(
5

ح. ًّ  (  ألْ جٌٕٓس فٟ جٌطؼ١ُّ لحت

(
6

 ٠ً لحػىًج.ٚ(  ألْ جٌٕٓس فٟ ٌرّ جٌٍٓج



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً
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ح ٌٚو  َّّ ح ٠ٕحْد جٌّركع لٛي شحػٍُ٘:ِٚ َّّ ِ ٍَ١ ّْ  ػٓ ق

 َْ ِظ أَ ٌِ َْ َقح ٟذِأ ِٓ َْ َػاَل   َػْر َش أَ ُْ اَل    **لَْى ُق ِْ غًْ فِٟ أَ َٛ ِْ ِف أَ ٍَ َْ َش أَ َٚ ْؿٍى  َّ ذِ
(1)
 

ّٛ ٚجٌٍفؼس  أٞ: ذح أذٟ جٌكحٌظ جٌّٕٓٛخ ٌؼرى ل١ّ، لى ؾّؼص نظحي جٌؼٍ

ٓ ػش١ٍضه، فىنً ف١ٗ جٌؼظ١ّس، ٚجٌشٍف جٌّطأطً فٟ أؾىجون ذ١ٓ جٌؿّحػس ِ

ح فٟقًف جٌُّٙز جٌّطمىَ،  ًّ  أَّٔٗ "ٌغطُٙ، وّح ٌٚو فٟ جٌكى٠ع: ٚأذىي الَ )أي( ١ِ

 :ُِٕٙ ً١ْ ٌَ لحي ِؿ١رًح ٌٍٓحت ِٓ ِِ َُ فِٟ  َّ  ظ١ح ِْ ٍِّ ج رِ ِْ َٓفٍَج ِْ "ج
(2)
 ئيج ػٍفص ً٘ج  

فمٌُٛٙ:"ذحفؼً" ِٓ يٌه جًٌّوٌٛ ٚ٘ٛ و١ٕس؛ فٙٛ ِٓ جٌّؼحٌف ذحٌؼ١ٍّس، 

ٌْش ذـ )أخ( أٚ )جذٓ( فٟ جٌٍؾحي، ٚذـ ٚجٌى١ٕس ف ٟ جططالـ أً٘ جٌؼٍذ١س: ِح ُطىِّ

ّْ جٌؼٍُ ػٍٝ غالغس ألٓحَ: جُْ وـ )٠َى(، ٚو١ٕس وـ  )أَ( أٚ)ذٕص( فٟ جٌٕٓحء؛ أل

)أذٟ ػرىهللا(، ٚ)جذٓ قؿس(، ٌٚمد وـ )٠َٓ جٌؼحذى٠ٓ(، لحي جذٓ ِحٌه فٟ 

 نالططٗ:

 ًّ ْْ ج ١ْٕسً أَ  حَٚ ُو َٚ ٌَمَرَح ضَٝ  جُٖ َطِكرَح   **  َٚ َٛ ِْ  ْْ ْْ يَج ئ ٍَ أّنِ َٚ
(3)
 

ّْ )ذحفؼً( ػٍُ ٍِود ضٍو١د ئػحفس؛ ألَّٔٗ و١ٕس وّح  ٚقحطً ذ١حْ ِح ٔكٓ ف١ٗ أ

ح ٠ٍَُ ػ١ٍٗ ِٓ وػٍز جٌكًف،  َّ ٌِ َّْ أطٍٗ )جذٓ(  ػٍفص ف١ٍّ ذٕىٍز، ٚال ٠محي أ

ًٍ ٠ُكًَف ِٓ أٌٚٗ جٌُّٙ، ِٚٓ آنٍٖ جٌْٕٛ، ٚ ضُفطَف ٚئغرحش أٌف َجتىز، فأّٗ ق١ٕث

ف وػ١ٍ فٟ جٌىٍّس ِٓ غ١ٍ قحؾس  ٍُّ جٌرحء، ٠ُٚإضَٝ ئغٍ٘ح ذأٌف ١ٌٕس، ًٚ٘ج ضظ

وجػ١س ئ١ٌٗ، ٚلى غرطص ضٍه جٌٍغس ػٕى وػ١ٍ ِٓ جٌؼٍخ ِغ جٌفظحقس ٚطكس جٌٕمً 

ػُٕٙ ذحٌّؼٛي ػ١ٍٗ، ٚجٌى١ٕس ضأضٟ ػٍٝ غالغس ألٓحَ: و١ٕس ِظىٌز ذـ )أخ( 

ٚو١ٕطٗ ِظىٌز ذـ )أخ(  ، دمحم ِؼحف ػٍٝ جُْ يٌه جألخ ومٌٕٛح: أذٛ ػرىهللا

، ٚأذٛ جٌفؼً، ٚأذٛ جٌكٓٓ أ٠ًؼح ِؼحف ئٌٝ جُْ جذٕٗ وّح ضمٛي: أذٛ جٌمحُْ 

 ٌٗٛٚو١ٕس ِؼحٍف ٌغ١ٍ )أخ( ٚ)جذٓ(، وم ،  ٍٟ١ٌٓىٔح ػ": ٠َح أَذَح ُْ لُ

جخٍ  ٍَ "ضُ
(4)
ح ذحٌّٓؿى جٌٕرٛٞ، ٚجٌطظك ذؿٕرٗ ضٍجخ فىّٕحٖ ذٗ، ٚلٌٛٗ   ًّ ق١ٓ وحْ ٔحت

                                                           
(

1
 جٌر١ص ِٓ جٌط٠ًٛ، ٌُٚ ألف ػٍٝ لحتٍٗ.(  

(
2

جٌّرحٌن ذٓ دمحم ذٓ دمحم ذٓ دمحم ذٓ ػرى جٌى٠ٍُ ذٓ جألغ١ٍ،  ، جٌّإٌف:( ٠ٕظٍ جٌٕٙح٠س فٟ غ٠ٍد جٌكى٠ع ٚجألغٍ

 ٌرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ:-ضف: ؽحٍ٘ أقّى جٌُجٚٞ، ِٚكّٛو دمحم جٌطٕحقٟ، جٌّىطرس جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش

 ، ِحوز )ػُّ(.3/42َ، ِحوز )طمغ(، 1979-٘ـ1399

 .٠13ٕظٍ أٌف١س جذٓ ِحٌه ص:(  3)

(
4
جٌّإٌف: دمحم ذٓ ئّْحػ١ً أذٛ  ،حٌٞـــجٌره جؾٍّ. ٠ٕظٍ طك١ففٟ طك١كٗ ذٍٚج٠س:  أنٍؾٗ جٌرهحٌٞ(  

وجٌ ؽٛق جٌٕؿحز )ِظٌٛز ػٓ جٌٍٓطح١ٔس ، : دمحم ١ٍَ٘ ذٓ ٔحطٍ جٌٕحطٍضف ،ػرىهللا جٌرهحٌٞ جٌؿؼفٟ

ِ ِٕ ذحخ-ـ. وطحخ جٌّٕحلد٘ـ1422ش ؽ:  جألٌٚٝ، ؽ:ذاػحفس ضٍل١ُ ضٍل١ُ دمحم فإجو ػرى جٌرحلٟ(  ّٟ حلد ػٍ

ِ أذٟ جٌكٍٓٓمذٓ أذٟ ؽحٌد جٌ ّٟ ِ جٌٙحشّ ّٟ ، ٍُِٚٓ فٟ طك١كٗ. ٠ٕظٍ 5/18-(3703ٌلُ جٌكى٠ع ) - ش

، : دمحم فإجو ػرى جٌرحلٟ، ضفجٌّإٌف: ٍُِٓ ذٓ جٌكؿحؼ أذٛ جٌكٓٓ جٌمش١ٍٞ ج١ٌٕٓحذٌٛٞ طك١ف ٍِٓـــُ،
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ح أذح ٠ٍٍ٘ز":"٠ ٚلٌٛٗ 
(1)

؛ ألَّٔٗ وحْ ٌٗ ٍ٘ز ٠ىٍِٙح فُىِّٕٟ ذًٌه، ٚذحٌؿٍّس 

فحٌشهض ٠ُىَّٕٝ ذحُْ أذ١ٗ ٚجُْ جذٕٗ ٚغ١ٍّ٘ح، ٚونً فٟ جالُْ جألخ أقى 

ًٍ ِٓ ذٕٟ ل١ّ ِٕحو٠ًح ٌٗ: ٠ح أذح ل١ّ، ٚفٟ جٌط١ّّٟ:  جألؾىجو وّح ئيج لٍص فٟ ٌؾ

 ل١ً فٟ ج١ٌٓىز ػحتشس أَ ػرى٠ح أذح ض١ُّ، ٚلى ٠ُىَّٕٝ جٌشهض ذرؼغ ألحٌذٗ، وّح 
َّْ ػرىهللا جذٓ أنطٙح أّْحء  ٗ وّح ضمىَ فٟ  ،هللا؛ أل ِٓ اَلذِ ُِ ٠ُٚىَّٕٝ جٌشهض ذحُْ 

َّْ ١ْىٔح ئّْحػ١ً جًٌذ١ف  ػ١ٍٗ ٚػٍٝ ٔر١ٕح -)أذح ضٍجخ( ٚ)أذح ٠ٍٍ٘ز(، ٠ُٚكَىٝ أ

ْٓ ٌود جٌه١ً فٟ  -أفؼً جٌظالز ٚجٌٓالَ َِ وحْ ٠ُىَّٕٝ )أذح جٌٓرحع(؛ ألّٔٗ أٚي 

ْْ وحٔص ٚقش١س شى٠ىز جٌٕفٌٛ فٟ جٌؿرحي ضؼى ٚ ػٍٝ ذٕٟ جٌؼٍخ، ٚيٌٍّص ٌٗ ذؼى أ

ّٓرحع جٌؼحو٠س جٌّفطٍْس، ٚوًج جٌه١ًٍ  وحْ ٠ىَّٕٝ )أذح جٌؼ١فحْ(؛  آوَ وحٌ

ىَّٕٝ ِٓ غ١ٍٖ،  ُّ إلوٍجِٗ جٌؼ١ف، ٚػٍٝ وً قحي فحٌّمظٛو ِٓ جٌى١ٕس ض١١ُّ جٌ

ٍ ذٗ، ١ٌّٚ جٌّمظٛو ِٓ لٌٛه: ِٙ ّٓحِغ، ٚذ١حٔٗ ذّح جشطُ َّْ  ٚضؼ١ّٕٗ ٌٍ "أذح فؼً": أ

ىَّٕٝ ذًٌه،  ُّ أٚ )أخ( ٚجٌؼٍُ ذٗ أَّٔٗ وحْ ِٓ أقى أؾىجوٖ نحٌؼ ػٓ )فؼً( جذٓ ٌٍ

جٌٍفع ٌٗ، ذً جٌّمظٛو أَّٔٗ ٌِٕٓٛخ ئٌٝ يٌه ػٍٝ ٚؾٗ جٌّالذٓس ٚجالٌضرحؽ 

َّٓحٌٞ ٚجٌٕحشة ِٓ ٔٓرٗ أّْحء ج٢ذحء أٚ جألذٕحء أٚ غ١ٍّ٘ح، وّح ْرك  ٚجٌطؼٍك جٌ

ٝ ذأفؼً أ٠ًؼح قىُّ ٚجْطؼّحي ً٘ج جالُْ فٟ جٌىطحخ جٌّشٌٙٛ جٌّظَّٕف جٌّٓ َّّ
ٌإلِحَ جٌشحفؼٟ جٌّهطظٍ فٟ جٌفمٗ

(2)
ٟ جٌىطحخ ذّح   ِّّ ُٓ ِٓ لر١ً جألػالَ جٌّٕمٌٛس ف

                                                                                                                                        
ذحخ فؼحتً  -ٌرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ: ذال. وطحخ فؼحتً جٌظكحذس -ذ١ٍٚش، وجٌ ئق١حء جٌطٍجظ جٌؼٍذٟ

   .4/1874-(2409ٌلُ جٌكى٠ع ) -ٟ ذٓ أذٟ ؽحٌد ػٍ

(1،ٟ ِْ ٚفٟ جٌؿح١ٍ٘س وحْ جّْٗ ػرى شّّ،  ج١ٌّحٟٔ، (  أذٛ ٠ٍٍ٘ز: ٘ٛ )أذٛ ػرىهللا( ػرى جٌٍقّٓ ذٓ طهٍ جٌىُّٚ

٠ٕظٍ ض٠ًٙد جٌىّحي فٟ  ١ّْى قفّحظ جألغرحش، ٌٜٚ ٔكٛ أٌذؼس آالف قى٠ػحً، ضٛفٟ ْٕس ئقىٜ ٚن١ّٓٓ ٘ـ.

ؾحي ٍِّ ٞ، قمَّمٗ ٚػرؾ ّٔظٗ ٚػٍَّك ػ١ٍٗ جٌىوطٌٛ  جٌّإٌف:، أّْحء جٌ ُِّ ؾّحي جٌى٠ٓ أذٟ جٌكحؼ ٠ْٛف جٌّ

-34/366َ، 1983-٘ـ1403ٌرٕحْ، ؽ: جٌػح١ٔس، ش ؽ: -ذشَّحٌ ػٛجو ِؼٍٚف، ِإْٓس جٌٍْحٌس، ذ١ٍٚش

 ، ضف:، أقّى ذٓ ػٍٟ ذٓ دمحم ذٓ أقّى ذٓ قؿٍ أذٛ جٌفؼً، جٌّإٌف: جإلطحذس فٟ ض١١ُّ جٌظكحذسٚ ،380

جءـــــحش جٌمـــؽرمٚ، 391-7/378، ِظٍ، ؽ: ذال، ش: ذال-ن١ٍٞ ْؼ١ى، جٌّىطرس جٌطٛف١م١س، جٌمحٍ٘ز ٍَّ ،

، ضف: جٌىوطٌٛ أقّى نحْ، ٍِوُ جٌٍّه ف١ظً جًٌ٘رٟػرى هللا  ٛدمحم ذٓ أقّى ذٓ ػػّحْ أذ جٌّإٌف:

، 1997َ-٘ـ1418ش:  جٌٍّّىس جٌؼٍذ١س جٌٓؼٛو٠س، ؽ: جألٌٚٝ،-ٌٍركٛظ ٚجٌىٌجْحش جإلْال١ِس، ج٠ٌٍحع

1/21-22. 

(
2

(  جٌشحفؼٟ: ٘ٛ )أذٛ ػرىهللا( دمحم ذٓ ئو٠ٌّ ذٓ جٌؼرحِ ذٓ ػػّحْ ذٓ شحفغ ذٓ ػرى جٌّطٍد، جٌمٍشٟ، جٌّىٟ، 

أقى جألتّس جألٌذؼس ػٕى أً٘ جٌٕٓس، ِٓ ِظٕفحضٗ: )جألَ( فٟ جٌفمٗ، ٚ)جٌّٕٓى( فٟ جٌكى٠ع، ٚأقىحَ 

 ، جٌّإٌف:حظــــٍز جٌكفــــضٛفٟ ْٕس أٌذغٍ ِٚحتط١ٓ ٘ـ. ٠ٕظٍ ضًوجٌمٍآْ، ٚ)جٌٍْحٌس( فٟ أطٛي جٌفمٗ، 

: ؽٌرٕحْ، -شّّ جٌى٠ٓ أذٛ ػرى هللا دمحم ذٓ أقّى ذٓ ػػّحْ ذٓ لَح٠ّْحَ جًٌ٘رٟ، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش

أقّى ذٓ ػٍٟ ذٓ دمحم ذٓ ، جٌّإٌف: ض٠ًٙد جٌط٠ًٙدٚ ،266-1/265 َ،1998 -٘ـ1419جألٌٚٝ، ش ؽ: 

: جألٌٚٝ، ؽِطرؼس وجتٍز جٌّؼحٌف جٌٕظح١ِس، جٌٕٙى، ضف: ذىْٚ،  ،جٌؼٓمالٟٔٚقؿٍ أذٛ جٌفؼً أقّى ذٓ 

 27-6/26، ٚجألػال31َ-9/25٘ــ، 1326ش ؽ: 



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً

 هــ( 124يٍ ػهًبء انقشٌ انخبيس )
 دساسخ وتذقٍق: د. دسٍٍ انهبدي دمحم انششٌف
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جشطٍٙ ذٗ ِظٕفٗ ٌمظى جالنطظحٌ ٚضؼ١١ٓ جٌٍّجو ػٍٝ ٚؾٗ جالنطظحٌ ٚضمى٠ٍ 

ًِف ٌفع  جٌىالَ ذكٓد جألطً فٟ لٌٛه: لٍأش ذأفؼً ِػال: لٍأش ذأفؼً، فُك

ٌَ ذكًف جٌّؼحف وّح فٟ لٌٛٗ )وطحخ( ٌمظى جٌطهف١ف، فٙٛ ذكٓد جأل طً ِؿح

٠َسَ جٌَّطِٟضؼحٌٝ: ٍْ مَ ٌْ ًِ ج ثَ ْْ َٚ
(1)

َّْ جٌم٠ٍس جُْ ٌألذ١ٕس ٚجألِحوٓ،  ، أٞ: أٍ٘ٙح، فا

١ٍَْْىُع َٔحِو٠َُٗ ٚجٌمظى ْإجي ْحو١ٕٙح ُٚ٘ أٍ٘ٙح، ِٚػٍٗ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: فَ
(2)

 َّْ ، فا

ل١ّٓٓ: ٍِضؿً، جٌٕحوٞ جُْ ٌّٛػغ جٌؿٍِٛ، ٚجٌغٍع وػحء أٍ٘ٗ، ٚجٌؼٍُ ػٍٝ 

 ِٕٚمٛي وّح أشحٌ طحقد جٌهالطس:

أُ  َٚ  ًٍ ْٕمٌُٛي َوفَْؼ َِ  ُْٕٗ ِ أُوَوْ    **  َْىْ َٚ َٚ ُٓؼَحوَ  ضَِؿحٍي َو ٌْ يُٚ ج َٚ
(3)
 

 ٠ٕٚمُٓ جٌؼٍُ جٌّٕمٛي ئٌٝ ل١ّٓٓ أ٠ًؼح:

 أقىّ٘ح: أطٍٟ فٟ جالْطؼّحي وحْطؼّحي )ذحفؼً( فٟ جٌش١م جٌّظٕف.

ٚغح١ّٔٙح: فٍػٟ فٟ جٌط١ّٓس ػٍٝ ْر١ً جٌغٍرس ٚجٌش١ٛع ذؼى ٔمٍٗ ِٓ جألطً 

ح ذحٌغٍرس  ًّ َّّٝ ػٍ ٕ٘ح،  وحًٌٞوّح ٕ٘ح، ٠ٚىْٛ ِؼحفًح  جٌطم٠ٍ٠ٍسجٌّّٓٛع، ٠ٚٓ

ِٚمًٍٚٔح ذـ )أي( وحٌّى٠ٕس، ػٍٝ ْحوٕٙح أفؼً جٌظالز ٚجٌٓالَ، ٚئٌٝ ً٘ج أشحٌ 

 جذٓ ِحٌه فٟ نالططٗ ق١ع لحي:

 ٍُ لَْى ٠َِظ١ َٚ  ًّ ْٗ  حَػٍَ ٌْغٍََرَ ْظُكُٛخ أَ    **  ذِح َِ  ْٚ َؼحٌف أ ْٗ ْي َوحٌؼَمَرَ ُِ
(4)
 

ًٚ٘ج جٌمىٌ وحٍف فٟ ذ١حْ ئغرحش جٌٍغس ذحٌشٛج٘ى ٚئ٠ؼحقٙح ذا٠ٍجو جٌٕظ١ٍ ِٓ   

جألِػٍس ٚجٌمٛجػى، غُ جٌّمظٛو ج٢ْ ئضّحَ جٌفحتىز ذاػٍجذٗ فٟ جألقٛجي جٌػالغس، 

ًٍ  ف١محي فٟ لٌٛه:  "، ٚئػٍجذٗ:ٚءٌ ٍُ مْ َِ "ذحفَْؼ

)ذح( ِرطىأ ٍِفٛع ذحالذطىجء، ٌٚفؼٗ ػّس ِمىٌز ػٍٝ جألٌف ِٕغ ِٓ ظٌٙٛ٘ح 

ٌٚء(: نرٍ  ٍُ ْم َِ جٌطؼًٌ، ٚ)فؼً( ِؼحف ئ١ٌٗ ِؿٌٍٚ ذٗ، ٚؾٍٖ وٍٖٓ ظحٍ٘ز، )

"، لٍأش: فؼً ٚفحػً،  ًٍ ٍِفٛع ذحٌؼّس جٌظحٍ٘ز، ٚفٟ لٌٛه: "لٍأُش ذحفؼ

)فؼً( ِؿٌٍٚ ذحٌّؼحف، ٚ)ذح( ِفؼٛي ذٗ ِٕظٛخ ذفطكس ِمىٌز ٌٍطؼًٌ، ٚ

"ؽحٌؼص فٟ ذحفؼً"، ؽحٌؼص: فؼً ٚفحػً، )فٟ( قٍف ؾٍ، )ذح(  ٚفٟ لٌٛه:

ِؿٌٍٚ ذٗ، ٚؾٍٖ وٍٓز ِمىٌز ػٍٝ جألٌف ٌٍطؼًٌ )فؼً( ِؿٌٍٚ ذحٌّؼحف 

 أ٠ًؼح.

ح:  نحضّـــــسُ  َٙ ُٕ ْٓ ٍٍ ٔٓأي هللا ُق  ن١

                                                           
(

1
 (.82(  ٠ْٛف، ِٓ ج٠٢س )

(
2

 (.17(  جألػٍٝ، ج٠٢س )

 .13أٌف١س جذٓ ِحٌه ص: (  3)

 .15جٌّظىٌ ٔفٓٗ ص:(  4)



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً

 هــ( 124يٍ ػهًبء انقشٌ انخبيس )
 دساسخ وتذقٍق: د. دسٍٍ انهبدي دمحم انششٌف
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   ْٓ َِ َّْ ٌفع )ذح( شحتغ ػٕى ئنٛجٕٔح جٌكؼحٌِس، ُِٕٚٙ  ْٗ" ئيج  ٠مٛي:لى ػٍّص أ "أَذَ

َّْ ً٘ج جٌٍفع  ْٓ ٘ٛ أورٍ ِٕٗ، ٟٚ٘ طك١كس فظ١كس فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، فا َِ وػح 

ْْ ضىْٛ ِرىٌس ِٓ )جٌطحء( جٌطٟ  ًِف ِٕٗ قٍف جٌٕىجء، ٚ)جٌٙحء( ضكطًّ أ ِٕحوٜ ُق

"٠ح أذِص" ذحٌطحء، ٚ)أفؼٍٗ( لرً يٌه:  أضٝ ذٙح ػًٛػح ػٓ )٠ح( جٌّطىٍُ، ٚجألطً:

 جذٓ ِحٌه فٟ جٌهالطس:٠ح أذٟ، وّح لحي 

عْ  ٍَ ِص َػ َِّ فِٟ جٌِّٕىَج أذَِص أ عْ    **  َٚ َٛ َٓ ج١ٌَح جٌطَّح ِػ ِِ َٚ ِٚ جْفطَْف  ٍْ أ ِٓ جْو َٚ
(1)
 

 ف١محي فٟ ئػٍجذٗ ػٍٝ ً٘ج:

ع ػٕٙح )جٌطحء(  ّٛ )أخ( ِٕحوٜ ِٕظٌٛخ ذفطكس ِمىٌز لرً )٠حء( ِطىٍُ، جٌّؼ

جٌّمٍٛذس فٟ جٌٛلف )٘حء(، ِٕغ ِٓ ظٌٙٛ٘ح ضٍه جٌفطكس جٌؼحٌػس ٌّٕحْرس 

ْْ ٠ىْٛ ِٕحوٜ ػٍٝ ٌغس جٌٕمض، ف١ىْٛ ِٕظٛذًح ذفطكس ظحٍ٘ز  )جٌطحء(، ٠ٚكطًّ أ

ًٌّوٍ جٌغحتد فٟ ِكً جػٍٝ )جٌرحء(، ٚ)جٌرحء( ِؼحف، ٚ)جٌٙحء( ػ١ٍّ جٌّفٍو 

ًٍ ِٓ ذحخ جالٌطفحش ِٓ جٌطىٍُ ئٌٝ جٌغ١رس، ٚ٘ٛ ِٓ  ؾٍ ذحٌّؼحف، ٠ٚىْٛ ق١ٕث

 جٌّكٕٓحش جٌرى٠ؼ١س جٌفظ١كس جٌٍّػ١س، ِٚٓ يٌه لٛي جٌشحػٍ:

ذَحضَْص ٌَُٗ ١ٌٍََْسٌ  َٚ ذَحَش  ىِ    **  َٚ َِ ٌْ ٍِ جألَ َو١ٍٍََِْس ِيٞ جٌؼَحتِ
(2)
 

ص ٌٟ ١ٌٍس، فحٌطفص ِٓ جٌطىٍُ ئٌٝ جٌغ١رس ٠ؼٕٟ ذًٌه ٔفٓٗ ِىحْ لٌٛٗ: ٚذص ٚذحض

ح ٌمظى جٌطفٕٓ ٚجٌطك١ٓٓ، ِٚٓ جالٌطفحش ِٓ جٌطىٍُ ئٌٝ جٌهطحخ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: َِ َٚ
 َْ َؾؼُٛ ٍْ ِٗ ضُ ئ١ٌَِْ َٚ  ِٟٔ ٍَ ٞ فََط ًِ َٟ اَل أَْػرُىُ جٌَّ ٌِ
(3)

، ٚشح٘ى جالٔطمحي ِٓ جٌهطحخ ئٌٝ 

ُْ فِٟ جٌغ١رس ٚػىٓٗ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: ُ ْٕط ٠فٍ َؽ١ِّرَسٍ َقطَّٝ ئِيج ُو ٍِ ُْ ذِ ِٙ َٓ ذِ ٠ْ ٍَ َؾ َٚ ِه 
ٍْ فُ ٌْ ج

(4)
 ،

ًػح ٚلٌٛٗ: ْٛ ِع َؽ ٌْ َ جأْل َٚ جِش  َٚ ح َّ َّٓ ْٓ فِٟ جٌ َِ  َُ ٍَ ْْ ٌَُٗ أَ َٚ  َْ ِ ٠َْرغُٛ ِٓ َّللاَّ ٍَ ِو٠ ً٘ح أَفَغ١َْ ٍْ َو َٚ
                                                           

 .٠44ٕظٍ أٌف١س جذٓ ِحٌه ص:(  1)

(
2

. ٠ٕظٍ و٠ــٛجْ جِـــٍب جٌم١ـــّ، جٌّإٌف: ػرى جٌٍقّٓ جٌّظطحٚٞ، جٌم١ّ ؤٍِلحٌٗ ج(  جٌر١ص ِٓ جٌّطمحٌخ، 

-٘ـ1425ٌرٕحْ، ؽ: جٌػح١ٔس، ش ؽ: -جػطٕٝ ذٗ ٚشٍقٗ: ػرىجٌٍقّٓ جٌّظطحٚٞ، وجٌ جٌّؼٍفس، ذ١ٍٚش

ؼــــٍ ػٍّٚ ذٓ . وّح إٟٔٔ ٚلفص ػ١ٍٗ فٟ ٍِكك و٠ٛجْ ػٍّٚ ذٓ ِؼىٞ وٍخ. ٠ٕظٍ ش87َ، ص:2004

ّٓمٗ: ِطحع جٌطٍجذ١شٟ، ِطرٛػحش ِؿّغ  ذ١ىٞ، جٌّإٌف: ِطحع جٌطٍجذ١شٟ، ؾّؼٗ ٚٔ ُُّ ِؼىٞ وٍخ جٌ

 . 200َ، ص:1985-٘ـ٠ٌْٛ1405ح، ؽ: جٌػح١ٔس، ش ؽ: -جٌٍغس جٌؼٍذ١س، وِشك

ى       ِٙ ٌطٍق جٌطؼر١ٍ ػٓ ِؼٕٝ ذط٠ٍك ِٓ جذحٌر١ص ػٓ أٍْٛخ جالٌطفحش، ٚ٘ٛ أٍْٛخ ذالغٟ ٠ؼٕٟ  ٚجْطُش

س "ذحش"فمى ؾحءش  "ٚذحش":. جٌػالغس ذؼى جٌطؼر١ٍ ػٕٗ ذط٠ٍك آنٍ ِٕٙح ِّ ح  ،ضح ِّ ّْ  "ٚذحضص ٌٗ ١ٌٍس"أ فا

جٌّإٌف: أذٛ ٘الي جٌكٓٓ ذٓ ػرى هللا ذٓ  ،جٌظٕحػط١ٓ". ٠ٕظٍ ٌٗ"ٚنرٍ٘ح  "١ٌٍس"ٔحلظس، ٚجّْٙح  "ذحش"

ٚدمحم أذٛ جٌفؼً ئذٍج١ُ٘ جٌٕحشٍ: : ػٍٟ دمحم جٌرؿحٚٞ ضف ،ًْٙ ذٓ ْؼ١ى ذٓ ٠ك١ٝ ذٓ ٍِٙجْ جٌؼٓىٍٞ

 ،جإل٠ؼحـ فٟ ػٍَٛ جٌرالغس، 392ٚ، ص: 1419ٌٖرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ:  -ذ١ٍٚش، جٌّىطرس جٌؼٕظ٠ٍس

جٌّإٌف: دمحم ذٓ ػرى جٌٍقّٓ ذٓ ػٍّ، أذٛ جٌّؼحٌٟ، ؾالي جٌى٠ٓ جٌم٠ُٕٟٚ جٌشحفؼٟ، جٌّؼٍٚف ذهط١د 

 .2/85، ش ؽ: ذال، : جٌػحٌػسؽ ٌرٕحْ،-ٚشذ١ٍ، وجٌ جٌؿ١ً، : دمحم ػرى جٌّٕؼُ نفحؾٟ، ضفوِشك

(
3
 (.٠22ّ، ج٠٢س )(  

(
4

 (.22(  ٠ّٛٔ، ِٓ ج٠٢س )
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 َْ َؾؼُٛ ٍْ ُ٠ ِٗ ئ١ٌَِْ َٚ

(1)
ب مى، ف ٍِ لُ

(2)
ذح١ٌحء ٚجٌطحء ف١ّٙح 

(3)
، ٚذح١ٌحء فٟ جألٚي، ٚجٌطحء 

]ِح[فٟ جٌػحٟٔ، ْٚرد ً٘ج جٌؿّغ جٌّطىٍُ ػٍٝ 
(4)
ِح أغرص فٟ ًٖ٘ جٌٕرًز أّٔٗ وفغ  

ئ١ٌٕح ْإجي ِٓ ذؼغ جٌفؼالء وحْ هللا ٌٕح ٌُٚٙ ذحٌؼْٛ ٚجٌٍػح٠س ذؿحٖ ١ْىٔح دمحم 

  ٚػٍٝ آٌٗ ٚطكرٗ ٍُّْٚ، ٚؾؼٍٕح ٚئ٠حُ٘ ِٓ أً٘ جٌؿٕس ج٠ًٌٓ ال ٠رغْٛ ػٕٙح

ٍّٓ هللا ذّح وطرطٗ ػ١ٍٗ ٚؾى ذؼغ جإلنٛجْ ذؼى جٌىشف جٌطحَ  قٛال، ٠ ْْ ٚذؼى أ

ح ػٓ ذؼغ ػٍّحتُٙ ٠إ٠ى ِح قٌٍضٗ ِٓ جٌىالَ، هللف جٌكّى ٚجٌشىٍ ال  ٔظَّ

أقظٟ غٕحًء ػ١ٍٗ، ٘ٛ وّح أغٕٝ ػٍٝ ٔفٓٗ ضرحٌن هللا يٚ جٌؿالي ٚجإلوٍجَ، 

َف ]ػٓ[ ٍِ ٚطٌٛز جٌٕض جًٌّوٌٛ. فحتىز: ُػ
(5)
فٟ جٌى١ٕس أُٔٙ  أً٘ قؼٍ ِٛش 

٠ٍُِٛٔٙح جألٌف ذىً قحي ػٍٝ ٌغس جٌمظٍ، لٍص: ٚأوػٍ ِح ضُكًف جٌُّٙز ضهف١فًح 

"ذحفالْ"، جٔطٙٝ ٔمً ِٓ ٔفكس جٌّٕىي فٟ ِٕحلد جأل٘ىي ِٓ )أذح( ف١محي:
(6)

، ًٚ٘ج 

ًٚ٘ج ِح ٠ٍٖٓ هللا جٌٌّٛٝ جٌؿ١ًٍ ػٍٝ ٌٓحْ ػرىٖ جٌفم١ٍ جٌكم١ٍ ج١ًًٌٌ أقّى دمحم 

١ٕٟٓ، غفٍ هللا ٌٗ ٌٚٛجٌى٠ٗ، ٌٚؿ١ّغ ج١ٌٍّّٓٓ آ١ِٓ، جٌٍَّٚلٟ جٌكٕٟٓ جٌك

ٚطٍٝ هللا ػٍٝ ١ْىٔح دمحم جألِٟ ٚآٌٗ ٚطكرٗ ٍُّْٚ، ٚجٌكّى هلل ٌخ جٌؼح١ٌّٓ، 

 ضّْص جٌٕرًز جٌّّٓحز ذـ )ذ١حْ جألطً فٟ ٌفع ذحفؼً( ضّص.

ْٓ وحْ يج فطٕس ؽحذص ذٗ جٌرشٍ، ْٚحءُ٘ ذشٍ فٟ ؽرؼٗ   ٍ!.ذمَِ

                                                           
(

1
 (.83(  آي ػٍّجْ، ج٠٢س )

(
2

َّ :)ٚقؿطٗ أْ جٌهطحخ لى جٔمؼٝ ذحٌفظً ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ يٌه ذمٌٛٗ ،ذح١ٌحء (٠رغْٛ)(  لٍأ أذٛ ػٍّٚ  ضٌٛٝ ذؼى  ْٓ ف

ٚلٍأ جٌرحلْٛ  ،جح ٚجقىً هللا ٠رغٟ جٌفحْمْٛ ف١ىْٛ جٌىالَ ٔٓمً أفغ١ٍ و٠ٓ : غُ لحي (،ٌه فأٌٚثه ُ٘ جٌفحْمْٛ

٠ؿَٛ  :ٚلحي لَٛ ،ف١ىْٛ ٔٓمٛج ِهحؽرس ػٍٝ ِهحؽرس (أألٌٍضُ ٚأنًضُ) لرٍٙح ٗ ضؼحٌٝٚقؿطُٙ لٌٛ ،ذحٌطحء

فىحْ نطحذح  ؛لً ٌُٙ ٠ح دمحم أفغ١ٍ و٠ٓ هللا ضرغْٛ أ٠ٙح جٌّهحؽرْٛ :ج ػٍٝ ضأ٠ًٚح ِؿىوً أْ ٠ىْٛ جذطىأ نطحذً 

 (ئ١ٌٗ ٠ٍؾؼْٛ)ٚ ،ذح١ٌحء ؾؼٍٗ نرٍج ػٓ ج١ٌٙٛو (٠رغْٛ)ٚلٍأ قفض ، ػحِح ١ٌٍٙٛو ٚغ١ٍُ٘ ِٓ جٌٕحِ

جٌؼشٍ،  شٍـ ؽ١رس جٌٕشٍ فٟ جٌمٍجءجش. ٠ٕظٍ أٔطُ ُٚ٘ :أٞ ،ٚلٍأ جٌرحلْٛ ذحٌطحء ،ذح١ٌحء أ٠ؼح ٠ؼٕٟ ج١ٌٙٛو

ك ػ١ٍٗ: جٌش١م أّٔ ػرطٗ ٚػٍذٓ جٌؿٌُٞ،  شّّ جٌى٠ٓ أذٛ جٌه١ٍ دمحم ذٓ دمحم ذٓ ٠ْٛفجٌّإٌف: 

جٌكؿس فٟ ، 208ٚ، ص: 2000َ-ـ٘ـ1420 ش ؽ: : جٌػح١ٔس،ؽ ٌرٕحْ،-، ذ١ٍٚشوجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس ،ٍِٙز

وجٌ ، : و. ػرى جٌؼحي ْحٌُ ِىٍَضف جذٓ نح٠ٌٛٗ، أذٛ ػرى هللا جٌك١ٓٓ ذٓ أقّىجٌّإٌف:  ،جٌمٍجءجش جٌٓرغ

  .112٘ـ، ص: 1401ٌرٕحْ، ؽ: جٌٍجذؼس، ش ؽ: -ذ١ٍٚش ،جٌشٍٚق

(
3
 جٌؼ١ٍّ فٟ "ف١ّٙح" ٌجؾغ ػٍٝ "٠رغْٛ"، ٚ"٠ٍؾؼْٛ".(  

(
4
 .ٌؼٍٙح َجتىز ( 

(
5
 ٠َحوز ٠مطؼ١ٙح ج١ٌٓحق.  (

(
6
ٌٚؼٍٗ  -ٌُ ألف ػ١ٍٗ ٌغُ ذكػٟ فٟ فٙحٌِ جٌىطد ٚجألوٌس، ئاّل أٟٔ ٚلفص ػٍٝ وطحخ ٠شرٙٗ فٟ جالُْ ( 

جٌمحُْ ذٓ أقّى ج١ٌّٕٟ جٌّؼٍٚف ذحذٓ  ٟذ" ألٔفكس جٌّٕىي فٟ ضٍجؾُ ْحوز جأل٘ىيَِْٛٛ ذـ " -جٌّمظٛو

ئّْحػ١ً ذٓ دمحم أ١ِٓ جٌّإٌف:  ٘ـ. ٠ٕظٍ ئ٠ؼــحـ جٌّىٕـــْٛ، جأل٘ىي جٌّطٛفٝ ْٕس نّّ ٚغالغ١ٓ ٚأٌف

ذٓ ١ٍِ ١ٍُْ جٌرحذحٟٔ جٌرغىجوٞ، ػٕٝ ذطظك١كٗ ٚؽرؼٗ ػٍٝ ٔٓهس جٌّإٌف: دمحم شٍف جٌى٠ٓ ذحٌطمح٠ح 

ذال، ش  ؽ: ،ٌرٕحْ-وجٌ ئق١حء جٌطٍجظ جٌؼٍذٟ، ذ١ٍٚش ،جٌى١ٌٍٓٝت١ّ أٌِٛ جٌى٠ٓ، ٚجٌّؼٍُ ٌفؼص ذ١ٍىٗ 

  .1/239ٚ٘ى٠س جٌؼحٌف١ٓ، 4/671 ،ذال ؽ:
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ح ٌٗ ضؼٍّك ذحٌركع جٌٓحذك، ْإٌٟٔ ػٓ يٌه   ّّ ًٖ٘ ِطّّس الْط١فحء جٌٕظ١ٍ جٌالقك ِ

ٍّٓ هللا ٌٕح ٌٚٗ ٌٚٓحتٍ ج١ٌٍّّٓٓ جٌؼٍُ  ذؼغ أقرحذٟ ِٓ ئنٛجٕٔح جٌّّى١ِّ١ٓ، ٠

ُّْغ ِٓ ٌغس ئنٛجٕٔح  ْٓٓ ج١ٌم١ٓ آ١ِٓ، فّٓ يٌه ِح  ٚجٌؼًّ، ذحٌمرٛي ٚجٌٍػح ٚق

ُ ِٚؿحٌٚجضُٙ ف١مٛي: ذح١ٍٓٔ، ذحٔهٍؼ، جٌكؼحٌِس جْطؼّحي )ذح( فٟ ِهحؽرحضٙ

َّْ يٌه ِٓ جٌٍكٓ  ْٓ ال وٌج٠س ٌٗ ذؼٍُ جٌؼٍذ١س أ َِ ذحٔىنً، ذحَٔحُوً، ٚٔكٖٛ، ٠ٚؼطمى 

ٚجٌطك٠ٍف جًٌٞ ١ٌّ ٌٗ ٔظ١ٍ، ٚضٛؾ١ٙٗ ف١ّح ضمىَّ ٌه فٟ )ذحفؼً( ف١محي ٕ٘ح: 

ًف أطً )ذح١ٍٓٔ(: ٠ح أذح، ٠ؼْٕٛ ذٗ جٌّهحؽد ػٍٝ ْر١ً جٌطؼظ١ُ ٚجٌطٛل١ٍ، فكُ 

ِٕٗ قٍف جٌٕىجء ٚجٌُّٙز، ٚلٍُد جٌط٠ٕٛٓ فٟ جٌٛطً )أٌفًح(؛ إلػطحتٗ قىُ 

جٌٛلف، ًٌٌٚه فٟ أفظف جٌىالَ أطً ٚٔظ١ٍ، فمى لٍأ
(1)

لٕرً      
(2)
]فٟ[ 

(3)
 

ٌٚج٠طٗ ػٓ جذٓ وػ١ٍ
(4)
ٍَ لٌٛٗ ضؼحٌٝ:  َ اَل ٠ُِؼ١ُغ أَْؾ َّْ َّللاَّ ٍْ فَاِ ٠َْظرِ َٚ َّك  ْٓ ٠َط َِ  ُ ئَِّٔٗ

 َٓ ١ِٕ ِٓ ْك ُّ ٌْ ج
(5)
  ) ْٓ َِ ( َّْ ( ذؼى ئغرحش ٠حء )٠طمٟ( جٌىجٌس ػٍٝ أ ٍْ ذٓىْٛ ٌجء )٠ظر

جُْ ِٛطٛي ١ٌّٚ ذأوجز شٍؽ ؾحََ، وّح ٘ٛ فٟ جٌمٍجءجش جألنٍٜ ِؼمٛي، 

ْٓ ال ِؼٍفس  َِ ٌٚذّح وٍٓ أً٘ ضٍه جٌٍغس )جٌرحء( ف١مٌْٛٛ: ذٟ ٔمٍأ ٚذٕمٍأ، ف١ظٓ 

ٌٗ أٔٙح )جٌرحء( جٌؿحٌز ]ونٍص[
(6)
أطٍٗ وحٌّطمىَ )٠ح أذٟ(  ػٍٝ جٌفؼً، ٚئّٔح 

ًِف قٍف جٌٕىجء ٚجٌُّٙز ٚ)٠حء( جٌّطىٍُ ٌٍطهف١ف، ٚذم١ص )جٌرحء( ػٍٝ  فُك

وٍٓ٘ح جًٌٞ وحْ ٌّٕحْرس )ج١ٌحء( جٌّٛؾٛوز أٚ جٌّكًٚفس، ٠ٚرىؤْٚ جٌّؼحٌع 

ذحٌْٕٛ، ٚأطٍٗ ٠ٓطؼًّ فٟ جٌؿّحػس جٌّطى١ٍّٓ أٚ جٌّؼظُ ٔفٓٗ ٌٍٓحِؼ١ٓ، 

                                                           
ْٓ ٠َطَِّمٟ". ٠ٕظٍ ئٔٗ لٍأ:"(  1) أقّى ذٓ ِْٛٝ ذٓ جٌؼرحِ جٌط١ّّٟ أذٛ ذىٍ ، جٌّإٌف: ٍجءجشــس فٟ جٌمـــجٌٓرؼَِ

ـــ، 1400٘ش ؽ: : جٌػح١ٔس، ؽ ،ِظٍ -، جٌمحٍ٘زوجٌ جٌّؼحٌف، : شٛلٟ ػ١فجٌرغىجوٞ، ضف ذٓ ِؿح٘ى

شٙحخ جٌى٠ٓ ػرى جٌٍقّٓ ذٓ ئّْحػ١ً ذٓ ، جٌّإٌف: ئذٍجَ جٌّؼحٟٔ ِٓ قٍَ جألِحٟٔ، 351ٚص: 

ِظٍ، -ٚجٌّمىْٟ، ضف: ئذٍج١ُ٘ ػط١س ػٛع، ِىطرس ِظطفٝ جٌرحذٍٟ جٌكٍرٟ، جٌمحٍ٘ز ئذٍج١ُ٘ أذٛ جٌمحُْ

  .233-1/232ؽ: ذالـ ش ؽ: ذال، 
(

2
ّٟ جٌّهُِٟٚ ذحٌٛالء،لٕرً: ٘ٛ )أذٛ ػٍّ( (   جء دمحم ذٓ ػرى جٌٍقّٓ ذٓ دمحم جٌّى ٍّ وحْ ئِحِح  ،ِٓ أػالَ جٌم

ضٛفٟ ْٕس ِحتس ٚنّّ  ِطمٕح جٔطٙص ئ١ٌٗ ِش١هس جإللٍجء ذحٌكؿحَ فٟ ػظٍٖ، ٌٟٚٚ جٌشٍؽس ذّىس،

جء جٌىرحٌ ػٍـــٝ جٌطرمحش ٚجألػظــــح٠ٕظٍ . ٚضٓؼ١ٓ ٘ـ ٍَّ دمحم ذٓ أقّى جًٌ٘رٟ  ّإٌف:ٌ، جٌِؼٍفـــس جٌم

ٌرٕحْ، -، ضف: أذٟ ػرى هللا دمحم قٓٓ دمحم قٓٓ ئّْحػ١ً، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش أذٛ ػرى هللا جًٌ٘رٟ، ،

جءـــــحش جٌمـــؽرمٚ ،134-133َ، ص:1997-٘ـ1417ؽ: جألٌٚٝ، ش ؽ:  ٍَّ1/74-76. 

(
3
 ٠َحوز ٠مطؼ١ٙح ج١ٌٓحق.(  

(
4
ػرىهللا ذٓ وػ١ٍ جٌىجٌٞ ٌِٛٝ ػٍّٚ ذٓ ػٍمّس جٌىٕحٟٔ، ٚ٘ٛ ِٓ جٌطحذؼ١ٓ ٚأقى ٘ٛ )أذٛ ِؼرى( جذٓ وػ١ٍ: (  

ض٠ًٙد  ٠ٕظٍ ضُٛفِّٟ ْٕس ػش٠ٍٓ ٘ـ. ،أطكحخ جٌمٍجءجش جٌٓرغ جٌّطٛجضٍز، ٚوحْ غمسً ٚوحْ ػّطحٌجً ذّىس

ؾحي ٍِّ جء جٌىرحٌ ػفِؼٍ، 471ٚ-15/468جٌىّحي فٟ أّْحء جٌ ٍَّ  ،50-49 ص:ٌ ـحظٝ جٌطرمحش ٚجألػٍس جٌم

جءـــــحش جٌمـــؽرمٚ ٍَّ1/69-74. 

(
5

 .(90(  ٠ْٛف، ِٓ ج٠٢س )

(
6
 ٠َحوز ٠مطؼ١ٙح ج١ٌٓحق.(  



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً
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ْْ ٚطىٌ يٌه ُِٕٙ ػٍٝ ٚؾٗ جألوخ  ِغ جٌّهحؽر١ٓ، قطٝ ؾؼً جٌّهحؽد ٚئ

ْْ وحْ فٍوًج طحٌ ِٓ ؾّحػطٗ ٚقُذٗ،  وحْ و١ًّٔح طغ١ٍ جٌٓٓ )أذًح( ٌٍّطىٍُ، ٚئ

فؼرٍّ ذحٌّؼحٌع جٌّرىٚء ذحٌْٕٛ ًٌٌه، ٚ]ئّٔح[
(1)
أً٘ ِظٍ ف١مٌْٛٛ فٟ ؾٛجخ  

ٝ جٌٓحتً ئيج وحْ جٌّٓإٚي لحٌتًح: ٠ح ذمٍج، أٚ أوال ذأوً، أٚ ِظ١ًٍّح ذظٍِّٟ... ئٌ

غ١ٍ يٌه ِٓ جٌٕظحتٍ، ٚأطٍٗ: ٠ح أذح ذمٍ، أٚ أوً، ٚأطٍٟ قًف قٍف جٌٕىجء 

ٚجٌُّٙ ٚجألٌف جًٌٞ ذؼى )جٌرحء( ٚ)ُ٘(  جٌّؼحٌع ٌٍطهف١ف وّح ْرك، ِّٚح 

حْ( ٚأطٍٗ: وّح أْ، فُكًف  َّ ٠شرٗ يٌه فٟ جٌكًف لٌُٛٙ فٟ ؽٍد ج٠ٌُحوز: )َو

( ٌٍطهف١ف ِٚؼٕحٖ: َؤٟ ٠َحوز قحطٍس وح ّْ ًٍ )أ ًٌٞ وّح جًٌٞ، أٞ: وّح جًٌٞ ق١ٕث

قظً فٟ ً٘ج جألٚجْ، ٚأطً لٌُٛٙ:"وحٟٔ ِحٟٔ": وحْ ٌٟ، ٠ؼْٕٛ ذًٌه 

ْْ وٕص ال ضفؼً غ١ٍٖ  جإلغرحش ٚجٌٕفٟ ٌٓحتٍ جألفؼحي، ٚأطً )أِحي(: فؼً وًج ئ

" فٟ جالوطفحء  ّّ فحفؼٍٗ، أٞ: ٠َفطُه فؼٍٗ ذمٍجش فؼً غ١ٍٖ، ٚأطً لٌُٛٙ:"ذ

  ّ ُّؼطٟ ِٓ جٌّؼطٝ: ً٘ج ذ ، أٞ: ِرِٓٛ، فٙٛ ِٓ ئؽالق جٌّظىٌ ٚئٌجوز ذحٌ

 ، ٌٍ ق جٌش١ٓ ئٌٝ أؾُجء طغح ٍّ ًّٓح( ئٌٝ ف جُْ جٌّفؼٛي، فأَّٗ ِظىٌ )ذّ ٠رّ ذ

فٙٛ ذٌُّٕس لٌٛه:"قٓرٟ يٌه"، أٞ: أّٔٗ ذٍغ جٌٕٙح٠س فٟ جٌّمظٛو، فال قحؾس 

ٌطٍد شٟء آنٍ، ٚأطً لٌٛىُ:"ئقُ" فٟ جٌٓإجي ػٓ ذ١ص جٌهالء: أقٟ، غُ 

١ش(: ألٞ شٟء، ٚلى ٠محي ف١ٗ: ١ٌٗ، ذّؼٕٝ: ألٞ ٘ٛ، ٚأطً ٚأطٍٗ )ٌ

)ِحف١ش(: ِح ف١ٗ، ٚأطً )ِحؾحشٟ(: ]ِح ؾحشٟ[
 (2)

، ٚأطً )ؾحخ(: وًج ؾحء 

َٓ ذىًج، ِٚػٍٗ: ؾحذٛج، أٞ: ؾحءٚج ذٗ، ١ٌّٚ ِٓ ً٘ج لٌٛٗ ضؼحٌٝ: ٠ ًِ ٛوَ جٌَّ ُّ غَ َٚ
جوِ  َٛ ٌْ ٍَ ذِح ْه َؾحذُٛج جٌظَّ
(3)

َّْ فؼً "ؾحخ" ذّؼٕٝ: ل ٟ جٌّؿ١د ؛ أل ّّ طغ، ِٕٚٗ ْ

"نٍؼ" ػٕى أً٘ جٌكؿحَ جٌٌّٛى٠ٓ ٌٗ أطً فٟ  ًٌٌه، ٚجْطؼّحي "ٔىٌ" ذّؼٕٝ

جٌؼٍذ١س؛ فاْ جٌٕحوٌ جٌهحٌؼ ػٓ قى جٌىػٍز ئٌٝ قىّ جٌمٍس فغح٠س جألٍِ ف١ٗ أّٔٗ ِٓ 

 جْطؼّحي جٌهحص فٟ جٌؼحَ، ١ٌّٚ ذّطٕىٍ ػٕى يٚٞ جألفٙحَ.

ٌط١فس: جٌّشٌٙٛ ػٕى جٌؼٍخ فٟ فؼً جٌّؿٟء "ؾحء ٠ؿٟء ِؿ١ثًح" ذحٌّٙــــُ،   

وَّ ػُٕٙ: ؾحء ٠ؿٟ ذحٌمظٍ ذال ُّ٘ز، ٚلــــــٍأ ٌُ ٚ
(4)
ذاْمحؽٗ ئيج ٚلغ ذؼىٖ  - 

                                                           
(

1
ح".(   َِّ  ٌؼً جٌظٛجخ "أ

 ٌؼً جٌظٛجخ: ِح ؾحء.( 2)

(
3

 (.9(  جٌفؿٍ، ج٠٢س )

جٌظفحلٟٓ، ضف: أقّى  ػٍٟ ذٓ دمحم ذٓ ْحٌُ، أذٛ جٌكٓٓ، جٌّإٌف: غ١ع جٌٕفغ فٟ جٌمٍجءجش جٌٓرغ٠ٕظٍ ( 4)

َ، 2004-٘ـ1425ٌرٕحْ، ؽ: جألٌٚٝ، ش ؽ: -ِكّٛو ػرىج١ٌّٓغ جٌشحفؼٟ، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش

 ػرى جٌفطحـ ذٓ ػرى جٌغٕٟ ذٓ دمحم، جٌّإٌف: جٌرىٌٚ جٌُجٍ٘ز فٟ جٌمٍجءجش جٌؼشٍ جٌّطٛجضٍز، 307ٚص: 

 .154ال، ص: ، ؽ: ذال، ش ؽ: ذٌرٕحْ –وجٌ جٌىطحخ جٌؼٍذٟ، ذ١ٍٚش جٌمحػٟ، 



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً
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ُّ٘ ِفطٛـ
(1)
لحٌْٛ -

(2)
ٌٚج٠طٗ  (5)]ِٓ[ (4)، ٚجٌرُٞ(3)ٔحفغفٟ ٌٚج٠طٗ ػٓ  

َؾحَء ٍؤْٚ فٟ لٌٛٗ ضؼحٌٝ:جٌرظٍٞ، ف١م (7)، ٚأذٛ ػٍّٚ(6)ػٓ جذٓ وػ١ٍ

َٔح ٍُ ِْ ذأٌف ذؼىٖ ُّ٘ ٚجقى، ِٚؼٕٝ يٌه ف١ٕرغٟ ٍِجػحز جٌكحالش ذحٌطىٍُ  (8)أَ

ح جٍِأز فٟ لؼ١س، فٓأٌٙح  ًِ ّْ ذؼغ لؼحز ؾحءش ئ١ٌٗ ٠ٛ ذطٍه جٌٍغس؛ فأٗ ُقىٟ أ

ْٓ ؾحَء ِؼَْه؟ ذٍغس جٌمظٍ، فهؿٍْص ضٍه جٌٍّأز ٌُٚ ضؿرٗ؛  َِ ػٓ شٙٛو٘ح، ٚلحي: 

ٌٓإجي ػٓ جٌؿّحع، ِٚػٍٗ: ْثٍص جٍِأز ِٓ جٌؼٍخ ٚوحْ فٟ ٌغطُٙ إل٠ٙحِٗ ج

َّْ ذؼغ نٍفحء ذٕٟ  (9)وٍٓ قٍف جٌّؼحٌػس، ٚلظطٙح ِشٌٙٛز، ٚجضفك أ

ٍُ ِٓ ٌٓٛجن؟"، فمحي:  جٌؼرحِ ؽٍد ِإوذًح ألٚالوٖ ٚنىِٗ فحنطرٍٖ ذمٌٛٗ:"ِح جألِ

ح ال ٠هفٝ ِٓ  َّ ٌِ ئ٠ٙحَ جألٚي جْطه، فأٍِ ذانٍجؾٗ، ٌٚٛ أؾحخ: ذـ )ْه( ألقٓٓ؛ 

 ِؼًٕٝ ال ١ٍ٠ك.
                                                           

 ٠ؼٕٟ ئْمحؽ جٌُّٙ ِٓ جٌفؼً "ؾحء" ئيج ٚلغ جٌُّٙ ذؼى فطكس.( 1)

(
2
ػ١ٓٝ ذٓ ١ِٕح ذٓ ٌٚوجْ ذٓ ػ١ٓٝ جٌّىٟٔ، لحٌب ِشٌٙٛ ٚ٘ٛ طحقد ٔحفغ ذٓ لحٌْٛ: ٘ٛ )أذٛ ِْٛٝ( (  

جء  ، ضٛفٟ ْٕس ِحتط١ٓ ٚػش٠ٍٓ ٘ـ. ٠ٕظٍأذٟ ٔؼ١ُ أقى جٌمٍجء جٌٓرؼس، ٚلى لٍأ ػ١ٍٗ ٍَّ جٌىرحٌ ِؼٍفـــس جٌم

جء، ، 94ٚ-93ص: ػٍـــٝ جٌطرمحش ٚجألػظــــحٌ،  ٍَّ دمحم ذٓ دمحم ذٓ جٌّإٌف: غح٠س جٌٕٙح٠س فٟ ؽرمحش جٌم

-وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش جذٓ جٌؿٌُٞ، ػٕٝ ذٕشٍٖ: ذٍؾٓطٍجٍْ، ِىطرس جذٓ ض١ّ١س، ٠ْٛف أذٛ جٌه١ٍ

 . 616-1/516 َ،2006-٘ـ1427: ؽ ٌرٕحْ، ؽ: جألٌٚٝ، ش

(
3

)أذٛ جٌكٓٓ( ٔحفغ ذٓ ػرى جٌٍقّٓ ذٓ أذٟ ٔؼ١ُ ج١ٌٍػٟ جٌّىٟٔ، أقى أطكحخ جٌمٍجءجش جٌٓرغ،  (  ٔحفغ: ٘ٛ

ٚأطٍٗ ِٓ أطرٙحْ، ٚوحْ ئِحَ جٌٕحِ فٟ جٌمٍجءز ذحٌّى٠ٕس، ٚلٍأ ػٍٝ ْرؼ١ٓ ِٓ جٌطحذؼ١ٓ ٚأؾّغ جٌٕحِ 

جء ٠ٕظٍ ػ١ٍٗ ذؼىُ٘، ضٛفٟ ْٕس ِحتس ٚضٓغ ْٚط١ٓ ٘ـ.  ٍَّ ، 334-2/330غح٠س جٌٕٙح٠س فٟ ؽرمحش جٌم

 .8/5ٚجألػالَ

(
4
أقّى ذٓ دمحم ذٓ ػرى هللا ذٓ جٌمحُْ ذٓ ٔحفغ ذٓ أذٟ ذُز، ئِحَ فٟ جٌمٍجءز، ِكمك،  (أذٛ جٌكٓٓجٌرُٞ: ٘ٛ )(  

ضٛفٟ ْٕس ِحتط١ٓ ٚن١ّٓٓ ٘ـ. ٠ٕظٍ ِؼٍفس  ،ػحذؾ، ِطمٓ ٌٙح، غمس، جٔطٙص ئ١ٌٗ ِش١هس جإللٍجء ذّىس

 .120-1/119، ٚغح٠س جٌٕٙح٠س105-1/102جٌمٍجء جٌىرحٌ

(
5
 ٌؼً جٌظٛجخ "فٟ".(  

(
6
ٚ٘ٛ ِٓ جٌطحذؼ١ٓ ٚ أقى  ٘ٛ )أذٛ ِؼرى( ػرىهللا ذٓ وػ١ٍ جٌىجٌٞ ٌِٛٝ ػٍّٚ ذٓ ػٍمّس جٌىٕحٟٔ،جذٓ وػ١ٍ: ( 

أطكحخ جٌمٍجءجش جٌٓرغ جٌّطٛجضٍز، ٚوحْ غمسً ٚوحْ ػّطحٌجً ذّىس؛ ًٌٚٙج ل١ً: ّْٖٛ ذـ"جٌىجٌٞ" ألْ أً٘ 

ٚؽرمحش  ،50-٠49ٕظٍ ِؼٍفس جٌمٍجء جٌىرحٌ ص: ٟ ْٕس ػش٠ٍٓ ٘ـ.ضُٛفِّ  ِىس ٠ّْٓٛ جٌؼّطحٌ ذٙح،

جء ٍَّ  .471-15/468ٚض٠ًٙد جٌىّحي ،74-1/69جٌم

(
7

ٍِف فٟ جّْٗ، ػ١حو، ٚ٘ٛ أذٛ ػٍّٚ  - ؾ١ٕى - ِكرٛخ -٠كٟ ٚل١ً: فم١ً: َذّحْ ػٍٝ جألطف، (  أذٛ ػٍّٚ: جنطُ

 وحْ غمسً، مٍجءجش جٌٓرغ جٌّشٌٙٛز،ذٓ ض١ُّ، ٚ٘ٛ أقى أطكحخ جٌجػٍّٚ ذٓ جٌؼالء ذٓ ػّحٌ ذٓ ػرىهللا 

-58ِؼٍفس جٌمٍجء جٌىرحٌ ص:، 130ٚ-٠34/120ٕظٍ ض٠ًٙد جٌىّحي ضُٛفِّٟ ْٕس أٌذغ ٚن١ّٓٓ ِٚحتس ٘ـ.

جء62 ٍّ  . 102-1/91، ٚؽرمحش جٌم

(
8

 (.40(  ٘ٛو، ِٓ ج٠٢س )

(
9
، جٌّطٛفٝ نٍفحء جٌىٌٚس جٌؼرح١ْسغحٌع  ،أذٛ ػرى هللا دمحم ذٓ ػرى هللا جٌّٕظٌٛ ذٓ دمحم ذٓ ػٍٟ جٌّٙىٞ ذحهلل٘ٛ: ( 

ْٕس ضٓغ ْٚط١ٓ ِٚحتس ٘ـ. ٠ٕظٍ جٌىحًِ فٟ جٌطح٠ٌم، جٌّإٌف: أذٛ جٌكٓٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ جٌىٍَ دمحم ذٓ دمحم 

ٌرٕحْ، ؽ: جٌٍجذؼس، ش -جذٓ جألغ١ٍ جٌؿٌُٞ، ضف: جٌىوطٌٛ دمحم ٠ْٛف جٌىلحق، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش

 . 263-5/259َ، 2003-٘ـ1424ؽ: 



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً

 هــ( 124يٍ ػهًبء انقشٌ انخبيس )
 دساسخ وتذقٍق: د. دسٍٍ انهبدي دمحم انششٌف
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 انًصبدس وانًشاجغ:

 .ُِظكف جٌّى٠ٕس ذٍٚج٠س قفض ػٓ ػحط 
: ػرى جٌى٠ٍُ ذٓ دمحم ذٓ ِٕظٌٛ جٌط١ّّٟ جٌّٓؼحٟٔ جٌّإٌف ،بةــــــاألَس .1

 ٚآنٍْٚ،: ػرى جٌٍقّٓ ذٓ ٠ك١ٝ جٌّؼٍّٟ ج١ٌّحٟٔ ، ضفجٌٍَّٚٞ، أذٛ ْؼى

-ــ1382٘ش ؽ:  جألٌٚٝ، :ؽ ،ِؿٍّ وجتٍز جٌّؼحٌف جٌؼػّح١ٔس، ق١ىٌ آذحو

1962َ. 
شٙحخ جٌى٠ٓ ػرى جٌٍقّٓ ذٓ ، جٌّإٌف: إثشاص انًؼبًَ يٍ دشص األيبًَ .2

ضف: ئذٍج١ُ٘ ػط١س ػٛع،  ٚجٌّمىْٟ، ئّْحػ١ً ذٓ ئذٍج١ُ٘ أذٛ جٌمحُْ

 ِظٍ، ؽ: ذالـ ش ؽ: ذال.-ِىطرس ِظطفٝ جٌرحذٍٟ جٌكٍرٟ، جٌمحٍ٘ز
ذٓ ٠ْٛف ذٓ ػٍٟ، أغ١ٍ  دمحم ، جٌّإٌف:استشـبف انضــشة يٍ نسبٌ انؼشة .3

ق١حْ، ضكم١ك ٚشٍـ ٚوٌجْس: ٌؾد ػػّحْ دمحم، ٍِجؾؼس:  أذٛ جٌى٠ٓ

ِظٍ، ؽ: جألٌٚٝ، ش ؽ: -ٌِؼحْ ػرى جٌطٛجخ، ِىطرس جٌهحٔؿٟ، جٌمحٍ٘ز

 .1998َ-٘ـ1418
 أذٛ ػرىهللا ٠ح لٛش ذٓ ػرىهللا ، جٌّإٌف:إسشبد األسٌت إنى يؼشفخ األدٌت .4

ٌرٕحْ، ؽ: -جٌغٍخ جإلْالِٟ، ذ١ٍٚشضف: ئقٓحْ ػرحِ، وجٌ  جٌكّٛٞ، ،

  .1993َ-٘ـ1414جألٌٚٝ، ش ؽ: 
أقّى ذٓ ػٍٟ ذٓ دمحم ذٓ أقّى ذٓ ، جٌّإٌف: اإلصبثخ فً تًٍٍض انصذبثخ .5

ِظٍ، ؽ: -ضف: ن١ٍٞ ْؼ١ى، جٌّىطرس جٌطٛف١م١س، جٌمحٍ٘ز، قؿٍ أذٛ جٌفؼً

 .ذال، ش: ذال
ذٓ دمحم شطح  ػػّحْجٌّإٌف: ، إػبَخ انطبنجٍٍ ػهى دم أنفبظ فتخ انًؼٍٍ .6

أذٛذىٍ جٌرىٍٞ، ضف: ذىْٚ، وجٌ جٌفىٍ ٌٍطرحػس ٚجٌٕشٍ ٚجٌط٠َٛغ،  جٌى١ِحؽٟ

 َ.  1997-٘ـ1418ِظٍ، ؽ: جألٌٚٝ، ش ؽ: -جٌمحٍ٘ز
 ن١ٍ جٌى٠ٓ ذٓ ِكّٛو ذٓ دمحم ذٓ ػٍٟ ذٓ فحٌِ: جٌّإٌفاألػــــــالو،  .7

، ٌرٕحْ، ؽ: جٌهحِٓس ػشٍ-جٌٌُوٍٟ جٌىِشمٟ، وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ذ١ٍٚش

 َ.2002ش ؽ: 



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً

 هــ( 124يٍ ػهًبء انقشٌ انخبيس )
 دساسخ وتذقٍق: د. دسٍٍ انهبدي دمحم انششٌف
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، جٌّإٌف: دمحم ذٓ ػرىهللا ذٓ ِحٌه أذٛ ػرىهللا، ، ضف: أنفٍــــخ اثــٍ يـــبنك .8

 ٌرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ: ذال.-ذىْٚ، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش
ػٍٟ ذٓ ٠ْٛف ؾّحي جٌّإٌف:  ،بحـــبِ انُذـــى أَجــشواح ػهـــبِ انــــإَج .9

فؼً ئذٍج١ُ٘، وجٌ جٌفىٍ جٌؼٍذٟ، جٌى٠ٓ أذٛ جٌكٓٓ جٌمفطٟ، ضف: دمحم أذٛ جٌ

ٌرٕحْ، ؽ: جألٌٚٝ، ش ؽ: -ِظٍ، ِٚإْٓس جٌىطد جٌػمحف١س، ذ١ٍٚش-جٌمحٍ٘ز

 .1982َ-٘ـ1406
، جٌّإٌف: ػرىهللا ذٓ ٠ْٛف ذٓ ٘شحَ أوضخ انًسبنك إنى أنفٍخ اثٍ يبنك .10

ؾّحي جٌى٠ٓ، ضف: ٠ْٛف جٌش١م دمحم جٌرمحػٟ، وجٌ جٌفىٍ ٌٍطرحػس ٚجٌٕشٍ، 

 : ذالـ ش ؽ: ذال.ِظٍ، ؽ-جٌمحٍ٘ز
، جٌّإٌف: دمحم ذٓ ػرى جٌٍقّٓ ذٓ ػٍّ، أذٛ اإلٌضبح فً ػهىو انجالغخ .11

جٌّؼحٌٟ، ؾالي جٌى٠ٓ جٌم٠ُٕٟٚ جٌشحفؼٟ، جٌّؼٍٚف ذهط١د وِشك، ضف: دمحم 

 .ٌرٕحْ، ؽ: جٌػحٌػس، ش ؽ: ذال-ػرى جٌّٕؼُ نفحؾٟ، وجٌ جٌؿ١ً، ذ١ٍٚش
أ١ِٓ ذٓ ١ٍِ ١ٍُْ جٌرحذحٟٔ ئّْحػ١ً ذٓ دمحم جٌّإٌف: ، إٌضــبح انًكُـــىٌ .12

جٌرغىجوٞ، ػٕٝ ذطظك١كٗ ٚؽرؼٗ ػٍٝ ٔٓهس جٌّإٌف: دمحم شٍف جٌى٠ٓ 

وجٌ ئق١حء جٌطٍجظ  ،ذحٌطمح٠ح ٌت١ّ أٌِٛ جٌى٠ٓ، ٚجٌّؼٍُ ٌفؼص ذ١ٍىٗ جٌى١ٍٓٝ

 ذال. ذال، ش ؽ: ؽ: ،ٌرٕحْ-جٌؼٍذٟ، ذ١ٍٚش
حـ ذٓ ػرى جٌفط، جٌّإٌف: انجذوس انضاهشح فً انقشاءاد انؼشش انًتىاتشح .13

، ؽ: ذال، ٌرٕحْ –وجٌ جٌىطحخ جٌؼٍذٟ، ذ١ٍٚش جٌمحػٟ،  ػرى جٌغٕٟ ذٓ دمحم

 ش ؽ: ذال.
ػرى جٌٍقّٓ جٌّإٌف: ، ثغٍـــخ انىػـــبح فـــً طجقــبد انهغىٌٍـــٍ وانُذـــبح .14

ضف: دمحم أذٛ جٌفؼً ئذٍج١ُ٘، جٌّىطرس  ذٓ أذٟ ذىٍ ؾالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ ،

 .ٌرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ: ذال-جٌؼظ٠ٍس، ط١ىج
ِؿى جٌى٠ٓ أذٛ  دمحم ذٓ ٠ؼمٛخجٌّإٌف:  ،انجهغخ فً تشاجى أئًخ انُذى وانهغخ .15

ش ؽ:  ،جٌطرؼس: جألٌٚٝ ،وجٌ ْؼى جٌى٠ٓ، ضف: ذىْٚ، ؽحٍ٘ جٌف١ٍَٚآذحوٜ

 .2000َ -٘ـ1421
شّّ جٌى٠ٓ أذٛ ػرى هللا دمحم ذٓ أقّى ذٓ  :انًؤنفبظ، ــــشح انذفــــتزك .16

: جألٌٚٝ، ش ؽٌرٕحْ، -وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش ،ػػّحْ ذٓ لَح٠ّْحَ جًٌ٘رٟ

 .1998َ -٘ـ1419ؽ: 



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً

 هــ( 124يٍ ػهًبء انقشٌ انخبيس )
 دساسخ وتذقٍق: د. دسٍٍ انهبدي دمحم انششٌف
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أقّى ذٓ ػٍٟ ذٓ دمحم ذٓ أقّى ذٓ قؿٍ أذٛ  ، جٌّإٌف:تهزٌت انتهزٌت .17

: ؽِطرؼس وجتٍز جٌّؼحٌف جٌٕظح١ِس، جٌٕٙى، ضف: ذىْٚ،  ،جٌفؼً جٌؼٓمالٟٔ

 .٘ــ1326جألٌٚٝ، ش ؽ: 
جبل .18 ؾّحي جٌى٠ٓ أذٟ جٌكحؼ ٠ْٛف  جٌّإٌف:، تهزٌت انكًبل فً أسًبء انش ِّ

ٞ، قمَّمٗ ٚػرؾ ّٔظٗ ٚػٍَّك ػ١ٍٗ جٌىوطٌٛ ذشَّحٌ ُِّ ػٛجو ِؼٍٚف،  جٌّ

 .1983َ-٘ـ1403ٌرٕحْ، ؽ: جٌػح١ٔس، ش ؽ: -ِإْٓس جٌٍْحٌس، ذ١ٍٚش
جذٓ  أقّى ذٓ أذٛ ػرى هللا جٌك١ٓٓ ذٓ جٌّإٌف: ،انذجخ فً انقشاءاد انسجغ .19

ٌرٕحْ، ؽ: -ذ١ٍٚش ،وجٌ جٌشٍٚق، : و. ػرى جٌؼحي ْحٌُ ِىٍَضف  نح٠ٌٛٗ،

 ٘ـ.1401جٌٍجذؼس، ش ؽ: 
، جػطٕٝ ذٗ ٚشٍقٗ: ػرىجٌٍقّٓ جٌّظطحٚٞ، دٌــىاٌ ايـــشئ انقٍـــس .20

 َ.2004-٘ـ1425ٌرٕحْ، ؽ: جٌػح١ٔس، ش ؽ: -وجٌ جٌّؼٍفس، ذ١ٍٚش
، ؾّؼٗ ٚقممٗ: ػرىجٌٛ٘حخ جٌؼىٚجٟٔ، ٚدمحم دٌىاٌ ري اإلصجغ انؼذواًَ .21

جٌؼٍجق، -جٌى١ٌّٟ، ٚنّؾ أشؼحٌٖ ٠ْٛف ئْٛ، ِطرؼس جٌؿٌّٙٛ، جٌّٛطً

 َ.1973-٘ـ1393ؽ: ذال، ش ؽ: 
، ؾّؼٗ ٚشٍقٗ ٚقمك: جٌىوطٌٛ دمحم دٌــــىاٌ أثـــً انُجـــــى انؼجهــــً .22

، ش ٠ٌْٛح، ؽ: ذال-جو٠د ؾٍّجْ، ِطرٛػحش ِؿّغ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ذىِشك

 َ.2006-1427ؽ: 
أقّى ذٓ ِْٛٝ ذٓ جٌؼرحِ جٌط١ّّٟ، أذٛ ، جٌّإٌف: شاءادــخ فً انقـــانسجؼ .23

 -، جٌمحٍ٘زوجٌ جٌّؼحٌف، : شٛلٟ ػ١فضف جٌرغىجوٞ، ذىٍ ذٓ ِؿح٘ى

 ـ.1400٘ش ؽ: : جٌػح١ٔس، ؽ ،ِظٍ
جذٓ  ، جٌّإٌف: دمحم ذٓ ػرىهللاشـــشح تسهٍـــم انفىائـــذ وتكًٍم انًقبصذ .24

ِحٌه، ضف: جٌىوطٌٛ ػرى جٌٍقّٓ ج١ٌٓى، ٚجٌىوطٌٛ دمحم ذىٚٞ جٌّهطْٛ، ٘ؿٍ 

 َ.1990-٘ـ1410ِظٍ، ؽ: جألٌٚٝ، -ٌٍطرحػس ٚجٌٕشٍ، جٌمحٍ٘ز
، دمحم ذٓ جٌكٓٓ جألْطٍجذحوٞ، جٌّإٌف: شـــشح انــــشضـــً ػهى انكبفٍــــخ  .25

-ٞضظك١ف ٚضؼ١ٍك: ٠ْٛف قٓٓ ػٍّ، ِٕشٌٛجش ؾحِؼس لح٠ٌّٛٔ، ذٕغحَ

 َ.1978-٘ـ١ٌ1398ر١ح، ؽ: ذال، ش ؽ: 
 دمحم ذٓ دمحم ذٓ ٠ْٛفجٌّإٌف:  ،انؼشش ششح طٍجخ انُشش فً انقشاءاد .26

 ،ػرطٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: جٌش١م أّٔ ٍِٙز جذٓ جٌؿٌُٞ، شّّ جٌى٠ٓ أذٛ جٌه١ٍ

 .2000َ-ـ٘ـ1420 ش ؽ: : جٌػح١ٔس،ؽ ٌرٕحْ،-، ذ١ٍٚشوجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس



  ثٍبٌ األصم فً نفع )ثبفضم( تأنٍف: أدًذ ثٍ دمحم ثٍ انذسٍ انًشصوقً

 هــ( 124يٍ ػهًبء انقشٌ انخبيس )
 دساسخ وتذقٍق: د. دسٍٍ انهبدي دمحم انششٌف
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٠ؼ١ش ذٓ ػٍٟ ذٓ ٠ؼ١ش، ، لىَّ ٌٗ:  ،: ، انًؤنفشـــشح انًفصـــــم .27

ٌرٕحْ، ؽ: جألٌٚٝ، -وجٌج جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش جٌىوطٌٛ ئ١ًِ ذى٠غ ٠ؼمٛخ، 

 .2001َ-٘ـ1422ش ؽ: 
ثٍذي .28 ّٓمٗ: ِطحع جٌطٍجذ١شٟ، شؼــــش ػًشو ثٍ يؼذي كشة انضُّ ، ؾّؼٗ ٚٔ

٠ٌْٛح، ؽ: جٌػح١ٔس، ش ؽ: -ِطرٛػحش ِؿّغ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، وِشك

 .1985َ-٘ـ1405
 ،جٌّإٌف: دمحم ذٓ ئّْحػ١ً أذٛ ػرىهللا جٌرهحٌٞ جٌؿؼفٟ ،صذٍخ انجخبسي .29

وجٌ ؽٛق جٌٕؿحز )ِظٌٛز ػٓ جٌٍٓطح١ٔس ، : دمحم ١ٍَ٘ ذٓ ٔحطٍ جٌٕحطٍضف

 ـ.٘ـ1422ش ؽ: جألٌٚٝ، ؽ:ذاػحفس ضٍل١ُ ضٍل١ُ دمحم فإجو ػرى جٌرحلٟ( 
، جٌّإٌف: ٍُِٓ ذٓ جٌكؿحؼ أذٛ جٌكٓٓ جٌمش١ٍٞ ج١ٌٕٓحذٌٛٞ ،صذٍخ يسهى .30

ٌرٕحْ، ؽ: ذال، -ذ١ٍٚش، وجٌ ئق١حء جٌطٍجظ جٌؼٍذٟ، : دمحم فإجو ػرى جٌرحلٟضف

 ش ؽ: ذال.

: أذٛ ٘الي جٌكٓٓ ذٓ ػرى هللا ذٓ ًْٙ ذٓ ْؼ١ى ذٓ انًؤنف ،انصُبػتٍٍ .31

جٌفؼً ئذٍج١ُ٘ : ػٍٟ دمحم جٌرؿحٚٞ ٚدمحم أذٛ ضف ،٠ك١ٝ ذٓ ٍِٙجْ جٌؼٓىٍٞ

 .1419ٌٖرٕحْ، ؽ: ذال، ش ؽ: -ذ١ٍٚش، جٌٕحشٍ: جٌّىطرس جٌؼٕظ٠ٍس
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