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رة "الكوثر" من كتاب ينابيع العلوم للعالمة مشس الدين أمحد بن تفسري سو 
 ه(، )دراسًة وحتقيقاً(736املتوىف ) اخلليل بن سعادة اخلَُوّييّ 

  فرَاج بن حممد بن سرحان السبيعي
 اململكة العربية السعودية -جامعة بيشة -كلية اآلداب  -قسم الدراسات اإلسالمية

 fraaaj2@gmail.com الربيد اإللكرتوين:
 ملخص البحث

هذا البحث يتناول دراسة وحتقيق تفسري سورة "الكوثر" من كتاب "ينابيع العلوم" 
ه(، وفيه إظهار جلزء من هذا 736)ت يّ ويّ اخلُ  اخلليل بن أمحد ،الدين مشس :للعالمة

الكتاب املاتع الذي حوى مجلة من العلوم، وهذا اجلزء ميثل جزًءا من علم التفسري أحد 
 الكتاب. علوم

وقد سار يف تفسريه هلذه السورة على طريقة يف غاية اإلبداع والرتتيب، فتناول السورة 
 من خالل عرضه لسبع لطائف علمية أتبعها بسبع لطائف أخرى مساها بالظِّراف.

وجاء يف مبحثني، األول: فيه دراسة عن املؤلف والكتاب، والثاين: حتقيق النص، وقد 
بع يف التحقيق العلمي، واعتمدت يف حتقيق هذا البحث على سلكت فيه املنهج املت

 مخس نسخ خطية.
 الكلمات املفتاحية: تفسري ، سورة الكوثر ، ينابيع العلوم، مشس الدين اخلويين.
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Yanabi' Al-'ulum: Interpretation of Surat “Al-Kawthar” by 
Shams al-Din bin Al-Khalil bin Sa'adah Alkhuwi'i' 

(d. 637 AH) (A Study and an Investigation) 
Faraj bin Mohammed bin Sarhan al-Subai'i  
Department of Islamic Studies - Faculty of Arts - Bisha University 
- Saudi Arabia 
Email:   fraaaj2@gmail.com  
Abstract: 
This research studies and investigates Surat “Al-Kawthar” 
from “Yanabi' Al-'ulum” book by Shams al-Din bin Al-
Khalil bin Sa'adah Alkhuwi'i' (d. 637 AH). It shows an 
interesting part of this book that contained a number of 
sciences, and this part represents a part of the science of 
interpretation, one of the sciences of the book. 
His interpretation of this surah is carried out in a very 
creative and arranged way addressing the surah through his 
presentation of seven scientific delicacies followed by 
other seven delicacies, which he calls Al-Mustamlaha (the 
wittiest). 
The research falls into two research areas: the first one is a 
study on the author and the book, and the second one is 
the textual investigation in which I adopted the approach 
used for scientific investigation. I relied on five written 
copies in the investigation of this research  
Keywords: Interpretation, Surat al-Kuthher, 
Fountains of Science, Shamseddine Al-Khoeini 
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 المقدمة

إن الحمددد ن محمدددس عمسددتعيتغ عمسددتعوذسب عمعددشذ بددان مددن نددذعر  موسددتا عمددن سددي ات 
 عمالتاب من يهدس ان فال مضل لغب عمدن يضدلل فدال يداد، لدغب ع ندهد  ن إ إلدغ إإ ان 
عحددس إ ندذيل لدغب ع ندهد  ن محمدددا عرددس عرسدشلغب ودلى ان عسدلم عليدغ ععلدى  لددغ 

 عوحرغ.

]سددددددددشر       ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿
 عمذان[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ﴿

 ]سشر  التساء[. ﴾ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ﴿

 زاب[ب  ما بعد:]سشر  األح ﴾ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ

فهذا بحث في تحقيق سشر  "الكشثذ" من كتاب "يتابيع العلشم"ب للعالمة: نمس الدينب 
 .ه(737 حمد بن الخليل الُخشّيّيب المتشفى )

  يمية الرحث:
 ن يددذا المخطددشع يتعلددق بتوسددديذ سددشر  عبيمددة مدددن كتدداب ان تعددالىب عإبدددذا   -1

 لطائوها.
لكدذيم تعلمدادب عتعليمدادب عتددبذادب عتوسدديذادب إبدذا  جهدشد علمداء األمدة فدي القدذ ن ا -2

 عاستتراطاد.
الحاجة إلى إخذاج يذا المخطدشع محققداد تحقيقداد علميدادش عمشدذس ليسدتواد متدغش  -3

 لكشمغ لم يتتاعلغ  حد من الراحثين.
 ن المخطشع إلمام مدن  ئمدة العلدم فدي  مامدغب سدرق فدي علمدغ  هذامداد لدغب عتميدز  -4

 .ار  العلميةفي مصتواتغ بالتجديد عاإلث
  سراب الرحث:

المسايمة في إبذا  التذاث التوسديذ، المتميدزش حيدث إن يدذا المخطدشع يعتردذ  -1
 من التماذج المتميز  في طذيقتهاب عتجديديا في عذض التوسيذ.

هيمددة المصِّددتلع العلميددةش حيددث إمددغ مددن  ميددز  يددل العلددم فددي عصددذسب عهددد مددا   -2
د عفاتغب عما ذاك إإ بسرب التميز العلميب ليس نهذ  عاسعةب عويتاد ذائعاد في  مامغ عبع
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فقط في جمع العلم عحوبغب عإمما في العذض الجددليب عاإلبددا ب عالوكدذ،ب فدي طدذ  
 المسائلب عمتاهشتها.

هيمة المصِّدتفع فدي التوسديذ اإلندار،ش حيدث إن  ذلدب يدذس اللطدائع متضدمتة  -3
ة مدن التوسديذ اإلنددار، إندارات بديعدةب ع خدذي فيهدا مبدذب علكدن تعتردذ يدذ، المخطشطد

 في سشر  الكشثذ.
تحقيددق توسدديذ يددذس السددشر  العبيمددةب عفقدداد ألوددش  مددتهي الرحددث المترددع فددي  -4

الجامعددات عاألهسددام العلميددةب عجِّعيلهددا فددي متتدداع  الردداحثين فددي علددشم اإلسددالم عمشمددادب 
 عفي مجا  التوسيذ خصشواد.

 الدراسات السابقة:
 مية ترين لي  ن يذا المخطشع لم يرحث بعد.بعد الرحث في هشاعد المكترات الذه

  خطة الرحث:
 جعلت يذا الرحث في مقدمةب عمرحثينب عخاتمةب عفهارس:

 المقدمةب عفيها:
  يمية الرحث.-
  سراب اختيارس.-
 الدراسات السابقة.-
 خطة الرحث.-
 متهجغ.-

 المرحث األع : الدراسة: عفيغ مطلران:
 غ:المطلب األع : دراسة المؤللعب عفي

  عإد: لقرغ عكتيتغ عاسمغ عمسرغ.
 ثامياد: مشلدس.

 ثالثاد: مشأتغب عحياتغ العلمية.
 رابعاد: ثتاء العلماء عليغ.

 خامساد: نيشخغب عتالميذس.
 سادساد: مصتواتغ.

 سابعاد: عفاتغ.
 المطلب الثامي: دراسة الكتابب عفيغ:
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  عإد: تحقيق اسم الكتابب عتشثيق مسرتغ للمؤلع.
 هي المؤلع في كتابغ من خال  الجزء المحقق.ثامياد: مت

 ثالثاد: عوع التسخ الخطيةب عمماذج مصشر  متها.
 المرحث الثامي: التص المحقق.

 الخاتمة: عفيها:
  يم التتائي.-
 التشويات.-

 الوهارس:
 فهذس المذاجع عالمصادر.-
 فهذ المشضشعات.-

 متهي التحقيق:
دددياد مدددع الطدددذ  الحديثدددة فدددي مسدددخ الدددتص عفقددداد لقشاعدددد الذسدددم اإلمالئددديب  -8 عتمشل

 الكتابة.
إ  تعددذض لددتص المؤلددعب بددل  بقيددغ علددى مددا يددش عليددغب ع ثرددت الوذعهددات فددي  -2

 الحانيةب ع مرغ على الخطأ إن عجد.
 بيتها. الوذع هابلت بقية التسخ على التسخة األول )األم(ب ذاكذدا  يم  -3
ععزعتهدددا بذكدددذ اسدددم كتردددت اآليددات القذ ميدددة بخدددط مصحدددع المديتدددة الترشيدددةب  -4

 السدشر ب عرهدم اآليدة في المتدن بيدن معقشفتيدن.
خذجدددددت األحاديدددددث الترشيددددددة مددددددن مصددددددادر السددددددتة األويلددددددةب فمددددددا كدددددان فدددددي  -5

الصحيحيددددن  ع  حدددديما اكتويدددت بتخذيجدددغ متهمددداب عمددددا كدددان فدددي ذيذيمددددا ذكدددذت بعدددد 
 التخذيي حكم  يل الحديددث عليغ.

ا المصدتعب بعزعيدا إلدى المصدادر التدي اسدتقى متهدا تشثيق التصشص التي  عرديد -7
 المصتع.

 التعليق بإيجا  على ما يحتاج إلى تعليق. -7
بيددان األلودداغ العذيرددة التددي  عرديددا المؤلددع فددي عراراتددغ إلددى مصددادرس مددن كتددب  -1

 المعاجم عاللعة.
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 المرحث األع : الدراسةب عفيغ مطلران:

 المطلب األع : دراسة المؤللع:
 غب عكتيتغب عاسمغب عمسرغ.لقر  عإد:

يددش نددمس الدددينب هاضددي هضددا  الشددامب  بددش العردداسب  حمددد بددن الخليددل بددن سددعاد  بددن 
ب الردِّذيمِِّكي(2)ب األ د،(8)جعوذ بن عيسى المدُهِّلفِري

ب الُخشِّّييّ (3)
 .(5)ب الدمشقي الشافعي(4)

 ثامياد: مشلدس.
عثمامين عخمسمائة بُخشِّ،ف  (7)علد في نشا  ستة ثالث

(7). 
 ثالثدا: مشأتغ عحياتغ العلميةب ع عمالغ عمتاهرغ.

 مشأتغب عحياتغ العلمية.-
لم  جد كثيدذ معلشمدات عدن حيدا  المؤلدعب عمشدأتغ فيمدا عهودت عليدغ مدن مصدادرش لكدن 
من خال  الذبط بين كالم من تذجم لغب عرحلتغ المركدذ  للعلدمب اتضدي لدي جليداد  مدغ مشدأ 

ددذِّ ِّ فيددغ مددن ذع معش  مددة  اوددارسب حتددى عهوددت علددى كالمددغ عددن موسددغ فددي بيددت علددمب عحِّ
-عدن نديء مدن مشدأتغب هدا   -فال تدر، تعجب من الشالدد  م الشلدد-عهصتغ مع عالدس 

: )فإمي في وعذ ستي تمكن الضعع متيب بسرب  سقام  طالت بي المقدامب -رحمغ ان
عكثدددذ   إم  حالدددت متدددي العبدددامب حتدددى رِّ ف لحمددديب عدِّ ف عبمددديب ع بدددي فدددي تضددداعيع 

                                 
 (.3/277يتبذ: اللراب في تهذيب األمسابب إبن األثيذ )( مسرة إلى المهلب بن  بي ووذ  األ د،. 8)
 (.5/84( مسرة لقريلة   د المعذعفةب مص على مسرتغ المقذيز، في كتابغ المقوى الكريذ )2)
(ب عالمشددهشر  مهددا اسددم لمحلددة 1/87( توددذد بهددذس التسددرة السددركي فددي كتابددغ طرقددات الشددافعية الكرددذي )3)

 (.8/377(ب عمعجم الرلدانب للحمش، )2/811للسمعامي ) عمشضع في بعداد. يتبذ: األمسابب
( مسدرة إلدى ُخدشِّّ،ب بضدم الخداء المعجمدةب عفدتي الدشاعب بعدديا يداء تحتيدةب عاليداء الثاميدة يداء التسدبب عيدي 4)

 (.8/821(ب عمعجم الرلدانب للحمش، )5/237مديتة من  ذربيجان. يتبذ: األمسابب للسمعامي )
(ب عبعيدددة الطلدددب فدددي تددداريخ حلدددبب إبدددن العدددديم 1/87الكردددذيب للسدددركي ) ( يتبدددذ: طرقدددات الشدددافعية5)
(ب عالمقودددى 7/232(ب عالدددشافي بالشفيددداتب للصدددود، )23/74(ب عسددديذ  عدددالم التدددرالءب للدددذيري )2/734)

 (.5/84الكريذب للمقذيز، )
الطلب في تاريخ ( عيش الصشابب بتص كالم ابن العديم  ن نمس الدين الُخشّيّي  خرذس بذلل. يتبذ: بعية 7)

 (ب عكذا عتد ذالب من تذجم لغ.2/737حلب )
عها   بش نامة: )عكان مشلدس في ستة اثتتين عثمامين عخمسدمائةب فيمدا هذ تدغ بخدط علددس محمدد(. الدذيل علدى 

(ب عمهايددة األرب فددي 821(ب عكددذا فددي مزيددة األمددام فددي تدداريخ اإلسددالمب إبددن ُدهيمددا  )ص271الذعضددتين )ص
 (.28/272تشيذ، )فتشن األدبب لل

 (. 5/84(ب عالمقوى الكريذب للمقذيز، )1/87( يتبذ: طرقات الشافعية الكرذيب للسركي )7)
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يكلوتدي تكليودداد يُدوِّتلدُت الحصدداب ع مدا فيددغ إ  -مدع  ن بددي مدن الضددعع مدا يكوددي-ضدعوي 
 نق لغ العصاب فآتي بشاائع التكذار في المساء عالصدرا ب فدش  طدش  الصدعار األهشيداء 
ددعب عمزيددة  الصددحا ب حتددى حوبددت الرلعددةب عالمصددادرب ع ن ابددن عشددذب ثددم حوبتددي الل مِّ

من الشعذ هرل  ع  ن إمرات الشعذب ثم ندعلتي بالتوقدغ  مامداد الطفذيفب عالمقاماتب عكثيذاد 
دا حدث من خمدشد عخمدش   يسيذادب إذ كان في عزمغ  ن يعلمتي من الطب ني اد كثيذادب لدِمِّ
الوقهدداءب عر ي كثددذ  حاجددة األحيدداء إلددى األطردداءب فحوبتددي مسددائل حتددينب عمذنددد بددن 

ب ثددم هذ مددي ذخيددذ  ثابددت بددن هددذ ب ع مددا مددن عنددكالد  ريدداد  (8) كذيدداب ع مددا تذامددي بددالعين ...يددا
 المشقة في حيا  مذ ب  ري في المشت  عبم مسذ .

فلما بلعت مدن سدتي الحلدمب عملكدت فدي موسدي الحكدمب تذكدت اإندتعا   ودالد عر سداد 
من ند  الماللةب ععاندذت فدي السدش   يدالد عماسداد ذلدب علديهم الجهالدةب عفتحدت فدي 

تِّدقجشار  بي دكامادب عاتجذت فيغ    ب (2)مامادب عكتت كمسجشن  طلدقب فصدذت كمجتدشن  ِّحي
ب فقددا  لدددي  بدددي فدددي بعددد  (3)تذامددي لالندددتعا  بدددالعلم كاريدددادب عفددي الحذفدددة فارسددداد فاريددداد 

الليدداليب لددش فعلددت مددا فعلددتب عانددتعلت بمددا انددتعلتب إبددد مددن  يكددشن لددل فددي العلددم 
علدى ضدد طرعدلب  نأنب عإمي ُ ريت ذلل فدي يدذا الزمدانب ع علدم  مدي كتدت فدي الصدعذ

عمقي  وتعل! فإمي يأمذمي عالد، بمعانذ   يل السش ب ع ما إلى  رباب العلم مشش ب 
فأعانذ التجار بسرب ما عليف من اإحتجارب ع مولت  حياماد إلى التعلم ع جد على فشاتغ 
 ند تألمب عبقي حب التعلم فدي هلردي إلدى  ن حملتدل  مدلب فشدعلتي عدن طلدب العلدم 

متي الطلبب عما  هلري إلى جمع الما ب فقلت في موسدي الجدزء الطالدب يِّم لب ع ا  
متددي يددذا الددذ، اموصددل عتدديب عتوذسددت  ن الحمددل بددذكذب يعدديم عيكددشن لددغ ذكددذب فلمددا 
وددي بعدد  فذاسددتي عجدداءمي علددد ذكددذب ععدداا مددع كثددذ  األمددذاضب عبلدد  الحلددم ع الددت 

ندددققت عليدددل فدددي األِّعددذاضب هلدددت إ بدددد مدددن  ن يصددد  فدددي الرددداهي فذاسدددتيب علهددذا 
 تعليمي إياك عدارستي.

ثم سِّوفذمي إلى ابن ُيرل الطريب ألهذ  عليغ القامشنب فذذفرتي هدشم فدي اإندتعا  فدي فتدشن 
ِسدّي بهمددانب مقصدد الذجدا ب عمحدط  البتشنب عكان في ذلل الزمدان عدالء الددين الطفاُععي

                                 
 ( بياض في األول هدر حذفين.8)
 (.81/78(ب علسان العذبب إبن متبشر )4/43( يتبذ: تهذيب اللعةب لأل يذ، )2)
(ب علسدددان العدددذبب إبدددن متبدددشر 4/487)( الودددارس: الحددداذ  بالشددديء. يتبدددذ: مقددداييس اللعدددةب إبدددن فدددارس 3)
(83/522.) 
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يددغب ثددم حملتددي الذحددا ب يددتقن الجددد ب عيحسددن الجدددا ب فارتحلددت إليددغب عانددتعلت عل
جمدع علددى سددوذ خذاسددانب لدتعلم األوددش  عالددتكلم فددي المعقدش ب فقصدددت اإلمددام فخددذ 
الددّدين الددذفا ،ب عكددان عاحددد العصددذب ع مددشا  علشمددغ فاتددت الحصددذب فشجدددت فددي السددوذ 
ند ب ع همت عتد مد ب فدبفذ  بي ني ادب عهدفر ربي ذيدذسب عاندتعلت بعيدذ الطدبب عجعدل 

 ان فيغ خيذ، عخيذس.
فامبذ كيع كان حدالي فيمدا مضدىب عكيدع هضدى ان اندتعالي بدأمذ القضداءب عحِّرفدبِّ إلدى 
 وددش  الشدددذيعة عفذععهدداب عكدددذفسِّ إلددي فصدددش  الطريعددة عفضدددشلهاب عنددعلتي بدددتالع  كتابدددغب 
عتوهدددم لطدددائع خطابدددغب عتقذيدددذ  حكامدددغب عتوسددديذ كالمدددغب فدددان تعدددالى يجعدددل الخاتمدددة 

 .(8)خيذ(
سددمت موسددغ إلددى حودد  القددذ ن العزيددز علددم يكددن يحوبددغب فحدددثتي عهددا  ابددن العددديم: )ع 

جماعة بدمشق  مغ  لزم موسغ بحوبغ حتى حوبغ جميعغب عكان يقذ س عيش هاضي القضا  
بدمشقب فكان يجلس بدين يديدغ عيدش هاضدي القضدا  بجدامع دمشدق  (2)على بع  القذاء

مددا  إلددى الزيددد كمددا يجلددس التلميددذ بددين يددد، األسددتاذب ثددم إمددغ رذددب عددن القضدداءب ع 
عاإمقطددا ب عطلددب مددن الملددل األنددذف اإلهالددة مددن القضدداءب ع ن يددأذن لددغ فددي الحدديب 

 .(4)ب عحي إلى بيت ان الحذام((3)فأجابغ إلى ذلل
ه(: )عوددّتع فددي األوددش ب عالّتحددشب عالعددذعضب 8118عهددا  ابددن العمدداد الحترلددي )ت

 .(5)عتشلى هضاء الشام(
  عمالغب عمتاهرغ:-

ب عمدرسها (7)حلبب عتشّلى بها اإلعاد  بالمدرسة السيوية (7)يم: )هدم عليتاها  ابن العد
ب عردددد ان ابدددن نددديختا عردددد الدددذحمن بدددن علدددشانب (1)إذ ذاك القاضدددي  يدددن الددددين  بدددش ذر

                                 
 (.31( السويتة التشحية في السكيتة الذعحيةب للمصتع )ص8)
 (.22/377( عيش محمشد الضفذيذب كما في مذ   الزمانب لسرط بن الجش ، )2)
 (. 244ه(. يتبذ: الذيل على الذعضتينب ألبي نامة )ص728( عيذا في ستة )3)
 (.2/735يخ حلب )بعية الطلب في تار ( 4)
 (.7/738نذرات الذيب في  خرار من ذيب )( 5)
 ه( بيسيذب ععمذس في بحذ الثالثين. 721( لعلغ هرل  ع بعد ستة )7)
( يي المدرسة الشافعيةب  مشأيا األميذ: سيع الدينب علدي بدن علدم الددين سدليمان بدن جتددر. يتبدذ: كتدش  7)

 (. 8/387الذيب في تاريخ حلبب لسرط ابن العجمي )
 ( يبهذ  مغ خطأب عالصشاب كما في المذجع موسغ عذيذس:  ن كتيتغ  بش محمدب عستأتي تذجمتغ في نيشخغ.1)
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عسمع بحلب جماعة من نيشختاب مثل: هاضي القضا ب  بي المحاسنب يشسع بدن رافدع 
 .(8)ن بن علشان األسد،ب عذيذيمابن تميمب ع بي محمدب عرد الذحمن بن عرد ا

بددن  (2)ع هددام بهددا مددد  ثددم سددار متهددا إلددى دمشددقب عحضددذ مجلددس الملددل المعبددم عيسددى
فأعجرغ كالمغب عمودق عليدغب عارتوعدت حالدغ عتددس إلدى  ن عّإس  (3)الملل العاد  واحرها

ب فسددلل  حسددن المسددالل عالطددذ  (5)ب عالتدددريس بالمدرسددة العادليددة(4)القضدداء بدمشددق
 ي القضاءب عإ م العوة عالصال ب عحمدت طذيقتغب عنكذت سيذتغ...ف

ُذع ُقرِّاذ بن كِّيُخسي يدي ع رسلغ الملل األنذف في رسالة إلى سلطان الذعم كِّ
ب فتشجدغ إليدغب (7)

عاجتا  عليتا بحلب فدي سدتة  ربدع عثالثدين عسدتمائةب ثدم إمدغ علدي القضداء بعدد ذلدل مدذ  
بحمى السلب عتشفي بدمشق في ستة سرع عثالثين  ثاميةب فرقي هاضياد بهاب عمذض مذضة
                                 

 ( ستأتي تذجمتهم عتد ذكذ نيشخغ.8)
( يش عيسى بن العاد   بي بكذ بن  يشبب الملل المعبمب العالم الوقيغب الواضل المجايدد فدي سدريل انب 2)

كان عالي الهمةب حا ماد نجاعاد مهيراد فاضالدب تشفي يشم الجمعة مستهل ذ، الحجة العا ،ب التفحشّ،ب اللعش،ب  
(ب ععفيدددات األعيدددانب إبدددن خلكدددان 22/215ه(. يتبدددذ: مدددذ   الزمدددانب لسدددرط ابدددن الجدددش ، )724سدددتة )

(3/484.) 
تيتدغ يعتي: دمشقب عيش محمد بن  يشب بن ناذ، بن مذعانب  بش بكذب الملدل العداد ب سديع الددينب عك3) )

ه(. يتبذ: مدذ   الزمدانب لسدرط ابدن الجدش ، 785 نهذ من اسمغب  خشس السلطان وال  الدينب تشفي ستة )
 (.5/74(ب ععفيات األعيانب إبن خلكان )22/231)
ه(ب فيكشن على يدذا عمدذس  ربعدين سدتة. يتبدذ: 723( عذلل في يشم األحد سادس نهذ ربيع األع  ستة )4)

(. فهددذا السددرب عتددد ابددن العددديم فددي تشليددة المعبددم للمؤلددع 224نددامة )ص الددذيل علددى الذعضددتينب ألبددي
القضاءب ععلش متزلتغ عتددسب ععتدد ذيدذ ابدن العدديم: هدا  سدرط ابدن الجدش ،: )ععلفدى المعبدم الخدشييب عاسدمغ 
 حمد بن خليل بن سعاد ب عكتيتغ  بش العراسب استدعاسب ععذض عليغ القضاءب فامتتعب عها :  ما رجل ذذيبب 
عالدماندددقة فددديهم كثدددذ ب فقدددا : إ بددددب فدددشّإس هضددداء القضدددا  فدددي ربيدددع اآلخدددذب عخلدددع عليدددغ(. مدددذ   الزمدددان 

(. عها  ابن  بي  ويرعة: )علما عرد إلى الشام في  يام السلطان الملل المعبم عيسى بن الملل 22/278)
لملل المعبم عالمدا بداألمشر العاد  استحضذس عسمع كالمغب فشجدس  فضل  يل  مامغ في سائذ العلشمب عكان ا

الشذعية عالوقدغب فحسدن مشهعدغ عتددسب ع كذمدغب ع طلدق لدغ جامكيدة عجذايدةب عبقدي معدغ فدي الصدحرةب ثدم جعلدغ 
عكان ساكتاد في المدرسة العادليةب عيلقى بها الدرس للوقهداء(.  -إلى  ن ها -مقيماد بدمشق علغ متغ الذ، لغ 

 (.747عيشن األمراء )ص
الكرذي التي بتايدا الملدل العداد ب  بدش بكدذ  يدشب داخدل دمشدقب عفيهدا تذبتدغ فتتسدب إليدغ. ( يي المدرسة 5)

 (.8/358يتبذ: الدارس في تاريخ المدارسب للتعيمي )
ددددذ 7) ( يدددش كيقرددداذ بددددن كيخسدددذع بددددن هلدددي  رسددددالن السدددلجشهيب وددداحب الددددذعمب كدددان عدددداهالدب ندددجاعادب كِّسِّ

يد(. يتبدذ: مدذ   الزمدانب لسدرط 734غ العاد  ابتتغب تشفي ستة )الُخشارِّ يميب عاستشلى على بالد الشذ ب ع عج
 (.5/13(ب ععفيات األعيانب إبن خلكان )22/344ابن الجش ، )
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عستمائةب عكتت إذ ذاك رسشإد بمصدذب فرلعتتدي عفاتدغ ع مدا بهداب عكدان بيتدي عبيتدغ اجتمدا  
 .(8)عمخالطة بحلب عدمشقب عسمع معي بحلب الحديث(

عمن متاهرغ:  مغ  ع  هداض  رتفدبِّ مذاكدز الشدهشد بدمشدقب عكدان هردل ذلدل يدذيب التداس 
ب عهددد مددات مددديشمادب ممددا يددد  علددى كذمددغب ع يدددس فددي (2)لُعدددع  يشددهلدعمهمإلددى بيددشت ا

الدمياب عتقللغ متهداب عهدد اجتمدع عليدغ الوقدذ مدع القتاعدةب عمدن لطيدع هشلدغ فدي يدذا: مدا 
ب عفيددغ يقددش  نددهاب الدددينب  بددش نددامةب عهددد عهددع علددى (3) هدددر علددى إمسدداك المتاوددب

 مصتع لغ في العذعض بخطغ فأعجرغ:
مُِّد  ُس انُ  ِّحي   بُن الخليِل  رينِّدِّ

 

 

 

 

مِّد  لدما  رينِّدِّ الخليلِّ بنِّ  ِّحي

تِّخِذُج العِّذعِض عِّيِّذِّا    ذاكِّ ُمسي

 

 

 

 

مِّد (4)ُمبيِهُذ الّسذل متُغ عالعِّشُد  ِّحي
 

 

 
 ثتاء العلماء عليغ. رابعاد:

اءب حبي المؤلع بمكامة علمية كريذ ب عبل  من العلم رترة رفيعةب عيدد  عليدغ ثتداء العلمد
  من ذلل:

ه(: )عكدددان متشاضدددعادب يمضدددي إلدددى جدددامع دمشدددقب 754هدددا  سدددرط ابدددن الجدددش ، )ت
عيجلددس بددين يددد، محمددشد الضفددذيذ عتددد مقصددشر  الخطابددةب فيقددذ  عليددغ القددذ نب عمددات 

  .(5)مديشمدا(
ه(: )عكان حسن العشدذ ب حلدش العردار  فدي بحثدغب مشفقداد فدي 771عها  ابن العديم )ت
ي ان لشمة إئمب عإ يذاعي في  حكامغ ذا سلطان لسدلطامغب عإ ذا  حكامغب إ تأخذس ف

 .(7)جاس لجايغب بل يجذ، على ستن الحق عطذيق العد (
ه(: )كان  عحد  مامغ في العلشم الحكميةب ععاّلمة عهتغ 771عها  ابن  بي  ويرعة )ت

كثيدذ الحيداءب في األمشر الشذعيةب عارفاد بأوش  الطب عذيذس من  جدزاء الحكمدةب عداهالد  
حسن الصشر ب كذيم التوسب محراد لوعل الخيذب عكان رحمدغ ان مال مداد للصدال  عالصديام 

                                 
 (.735-2/734بعية الطلب في تاريخ حلب )( 8)
 (.88(ب عمزية األمام في تاريخ اإلسالمب إبن دهما  )ص47/28( يتبذ: تاريخ اإلسالمب للذيري )2)
 (.271لى الذعضتين )ص( الذيل ع3)
 ( يتبذ: المذجع السابق.4)
 (.22/377( مذ   الزمان )5)
 (.2/735بعية الطلب في تاريخ حلب )( 7)
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عهذاء  القدذ ن... عكدان حسدن العردار ب هدش، الرذاعدةب فصديي اللسدانب بليد  الريدانب عافدذ 
 .(8)المذع ب كثيذ الوتش (

المب  سدددتاذاد فدددي الطدددب عهدددا  الدددذيري: )عكدددان فقيهدددادب إمامدددادب متدددااذادب خريدددذاد بعلدددم الكددد
 .(2)عالحكمِة ديلتادب كثيذ الصال  عالصيام(

ه(: )عكدددان عالمددداد بوتدددشن كثيدددذ  مدددن األودددش  عالودددذع ب عذيدددذ 774عهدددا  ابدددن كثيدددذ )ت
  .(3)ذللب ... عكان حسن األخال ب جميل المعانذ (

 خامساد: نيشخغب عتالميذس.-
 نيشخغ:-
ن العذاهددي القزعيتددي الطاععسددي ركددن الدددينب  بددش الوضددلب العذاهددي بددن محمددد بدد -8
 .(4)ه(711)ت
فخدددددددذ الددددددددين الدددددددذا ،ب محمدددددددد بدددددددن عمدددددددذ بدددددددن الحسدددددددن التيمدددددددي الركدددددددذ،  -2
 .(5)ه(717)ت
مهددددّذب الدددددين الحكدددديمب  بددددش اليحسددددنب علددددي بددددن  حمددددد بددددن علددددي بددددن ُيرددددل  -3
 .(7)ه(781)ت
 .(7)ه(787المؤيد بن محمد الطشسي التيسابشر، )ت -4
ييم بدددن علدددي بدددن محمدددد السدددلمي الحكددديم المعدددذعف بالُقطدددب المصدددذ،ب إبدددذا -5

  .(1)ه(781المعذبي )ت
 .(8)ه(723نيخ الشافعيةب عرد الكذيم بن محمد الذافعي )ت -7

                                 
 (.747عيشن األمراء في طرقات األطراء )ص( 8)
 (.87/388(ب عيتبذ: سيذ  عالم الترالء )47/385( تاريخ اإلسالم )2)
(ب عمسدالل األبصدارب ألحمدد بدن 128الشدافعيين لدغ )ص (ب عيتبدذ: طرقدات87/248( الرداية عالتهاية )3)

(ب عمزيددة األمدددام فددي تددداريخ اإلسددالمب إبدددن 1/87(ب عطرقددات الشدددافعية الكرددذيب للسدددركي )8/857يحيددى )
 (.7/738(ب عنذرات الذيب في  خرار من ذيبب إبن العماد )821ُدهما  )ص

 (.3/251يات األعيانب إبن خلكان )(ب ععف3/311يتبذ: التدعين في  خرار هزعينب للذافعي )( 4)
 (.1/18(ب طرقات الشافعية الكرذيب للسركي )4/241( يتبذ: عفيات األعيانب إبن خلكان )5)
 (.3/287(ب عهالئد الجمانب للمشولي )31( يتبذ: السويتة التشحيةب للمصتع )ص7)
(ب عتداريخ اإلسددالمب للددذيري 457( يتبدذ: التقييددد لمعذفدة رعا  السددتن عالمسدداميدب إبدن مقطددة الحترلددي )ص7)
(44/313.) 
 (.2/51(ب عطرقات الشافعيةب إبن هاضي نهرة )1/828: طرقات الشافعية الكرذيب للسركي )يتبذ (1)
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المحدددددث الزايدددددب عرددددد الددددذحمن بددددن عرددددد ان بددددن علددددشان األسددددد، الحلرددددي  -7
 .(2)ه(723)ت
مستد الشدامب عالوقيدغ الكريدذب الحسدين بدن المردارك بدن محمدد الذبعدي الزبيدد،  -1

 .(3)(ه738الحترلي )ت
 .(4)ه(732القاضي  بي المحاسنب يشسع بن رافع بن تميم األسد، )ت -8
المستد األمين عالكاتبب  بش وداد ب الحسدن بدن يحيدى بدن ودرا  المخزعمدي  81

 .(5)ه(732المصذ، )ت
القاضددي  يددن الدددينب عرددد ان بددن عرددد الددذحمن بددن علددشان بددن رافددع األسددد،  88
 .(7)ه(735)ت
 تالميذس:-

الوددتيب عمددذ بددن محمددد بددن متصددشر األميتددي الدمشددقي  عددز الدددين الحدداف ب  بددش -8
 .(7)ه(731)ت
تددداُج الددددين المحددددثب  بدددش الحسدددنب محمدددد بدددن  بدددي جعودددذ  حمدددد بدددن علدددي  -2

 .(1)يد(743القذطري )ت
معددين الدددين المحدددثب  بددش إسددحا ب إبددذاييم بددن عمددذ بددن عرددد العزيددز القذنددي  -3

 .(8)يد(773الدمشقي )ت
لشددداعذب  حمدددد بدددن القاسدددم بدددن خليودددة مشفدددق الددددينب  بدددش العرددداسب الطريدددب ا -4

 . (81)يد(771الخزرجيب ابن  بي  ويرعة )ت

                                                                             
 (.184(ب عطرقات الشافعيينب إبن كثيذ )ص1/218: طرقات الشافعية الكرذيب للسركي )( يتبذ8)
 (.184طرقات الشافعيينب إبن كثيذ )صع  (ب22/313يتبذ: سيذ  عالم الترالءب للذيري )( 2)
(ب عسددديذ  عدددالم التدددرالءب 243( يتبدددذ: التقييدددد لمعذفدددة رعا  السدددتن عالمسددداميدب إبدددن مقطدددة الحترلدددي )ص3)

 (.22/357للذيري )
 (.334(ب عمعذفة القذاء الكرارب للذيري )ص7/14( يتبذ: عفيات األعيانب إبن خلكان )4)
 (.22/372(ب عسيذ  عالم الترالءب للذيري )82/818للصدفي ) ( يتبذ: الشافي بالشفياتب5)
 (.1/855طرقات الشافعية الكرذيب للسركي )(ب ع 47/238تاريخ اإلسالمب للذيري )( يتبذ: 7)
 (.4/874(ب عتذكذ  الحواغب للذيري )4/248( يتبذ: طرقات علماء الحديثب للصالحي )7)
 (.1/87عطرقات الشافعية الكرذيب للسركي ) (ب84/477( يتبذ: تاريخ اإلسالمب للذيري )1)
 (.4/871(ب عتذكذ  الحواغب للذيري )85/12( يتبذ: تاريخ اإلسالمب للذيري )8)
 (.747يتبذ: كتابغ "عيشن األمراء في طرقات األطراء" )ص( 81)
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محمدد بدن علدي بدن محمدشد المحمدشد، الشدافعي  جما  الدين ابدن الصدابشميب -5
 .(8)ه(711)ت
ابتغب نهاب الدينب هاضي القضا ب  بش عرد انب محمدد بدن  حمددب عهدد تدشفي  -7

 .(2)(783)ت عالدس علغ إحدي عشذ  ستة
 صتواتغ.م سادساد:

 ب عالذ، عهوت عليغ:(3)عووت المصادر تصاميوغ بالكثذ  عالجشد 
 .(4)توسيذ سشر  الواتحة -8
 . (5)توسيذ سشر  اإلخالص -2
 .(7)توسيذ سشر  العتكرشت -3
 .(7)كتاب في الوذائ  عتعليلها عبيان الحكمة في مقاديذيا -4
 .(1)عذائس التوائس -5
 .(8)نذ  كتاب "اإلرناد" -7
 .(81)فخذ الدين الذا ،تتمة توسيذ القذ ن لشيخغ  -7

                                 
 (. 48( يتبذ: كتابغ "تكملة إكما  اإلكما " )ص8)
 (.5/84عالمقوى الكريذب للمقذيز، )(ب 2/87( يتبذ: الشافي بالشفياتب للصدفي )2)
(ب عطرقدددات الشدددافعية الكردددذيب للسدددركي 2/737( يتبددذ: بعيدددة الطلدددب فدددي تددداريخ حلدددبب إبدددن العدددديم )3)
 (. 747(ب ععيشن األمراء في طرقات األطراءب إبن  بي  ويرعة )ص1/87)
يتبددذ: الوهددذس  / .12(ب )مجمشعددة( 211-3/278( مخطددشع فددي متحددع مشإمددا )هشميددة/تذكيا(ب رهددم )4)

 (.8/245الشامل للتذاث )التوسيذ ععلشمغ(ب )
(. يتبدددذ: المذجدددع 838(ب )ص877(ب مجددداميع )8/77( مخطددشع فدددي الخزامدددة التيمشريدددة )مصدددذ(ب رهدددم )5)

 السابق.
(ب ضدددمن مسدددخة مدددن موددداتيي 381(ب )2/8872/878( مخطدددشع فدددي  ودددعذ مهددددع، )طهدددذان(ب رهدددم )7)

 بق.العيب للذا ،. يتبذ: المذجع السا
(ب علددم  جدددسب عيبهددذ  مددغ فددي عددداد 2/734( يكددذا ذكددذس ابددن العددديم فددي بعيددة الطلددب فددي تدداريخ حلددب )7)

 الموقشد.
( عيش مختصذ لكتاب )التوائس(ب لذكن الدينب محمد بن محمد العميد،. يتبذ: كشع البتدشنب لحداجي 1)

 (.211(ب عالوشائد الرهيةب في تذاجم الحتويةب للكتش، )ص2/8877خليوة )
(. يتبدذ: خزامدة التدذاث 14( عيش  يضاد للعميد،ب مخطشع في المتحع اإسيش، في رعسياب رهم الحو  )8)
(35/271.) 
( مص على يدذا ذيدذ عاحددب مدتهم: تلميدذس ابدن  بدي  وديرعة فدي كتابدغ "عيدشن األمرداء فدي طرقدات األطرداء" 81)

 (.747)ص
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يتددددابيع العلددددشم فددددي الوتددددشن السددددرعة: التوسدددديذب عالحددددديثب عالوقددددغب عاألدبب  -1
 .(8)عالطبب عالهتدسةب عالحساب

 .(2)كتاب في علم األوش  -8
 .(3)كتاب في التحش -81
كتاب يشتمل على رمش  حكمية على  لقاب السلطان الملل المعبمب وتوغ  -88

 .(4)للملل المعبم عيسى بن  بي بكذ بن  يشب
 .(5)السويتة التشحية في السكيتة الذعحية -82

 سابعدا: عفاتغ.

رحمغ ان بعد وال  اهذ يشم السرت السابع مدن ندعران سدتة سدرع عثالثدين عفاتغ  كامت
عن  ربع عخمسين ستةب عكان سرب عفاتغ  مغ علق بغ مدذض الس دلب  ب(7)عستمائة بدمشق
 .(1)بسوي هِّاِسُيشن شد ب عدفن من العدب عكامت جتا تغ حِِّولِّةد مشه(7)عحمفى الدل ل 

 المطلب الثامي: دراسة الكتاب:
: تحقيق اسم الكتابب عتشثيق مسرتغ للمؤلع.   عإد

 اسم الكتاب:-
 لم يصذ  المؤلع باسم الكتاب في كتابغ يذا عإ ذيذسب فيرقى:

 ما ذكذس  يل العلم في مسرة الكتاب للخشيي:  (  )
: يتدددابيع (4)ب ععمدددذ كحالدددة(3)عالردددابي الرعدددداد، ب(2)ب عحددداجي خليودددة(8)سدددماس المتددداع،

  العلشم.

                                 
 ( عيش الكتاب المذاد بالتحقيقب عيذا الرحث جزء متغ.8)
 (.747( يتبذ: عيشن األمراء في طرقات األطراءب إبن  بي  ويرعة )ص2)
 ( يتبذ: المذجع السابق.3)
 ( يتبذ: المذجع السابق.4)
 ( عيش الكتاب الشحيد الذ، طرع للمؤلع.5)
 (.271( يقش   بش نامة: )حضذت دفتغ عالصال  عليغ(. الذيل على الذعضتين )ص7)
صحب الس لف الحاّد ذالردا. يتبذ: معجم اللعة العذبية المعاوذ ب د.  حمد مختدار ( يي ُحمفى تعاعد يشميادب تِّ 7)
(ب علالسددددتزاد  فددددي معذفددددة العددددالج 8/874(ب عكشدددداف اوددددطالحات الوتددددشن عالعلددددشمب للتهددددامش، )8/751)

 (.3/18(ب القامشن في الطبب إبن سيتا )4/443عالعالمات لهاب يتبذ: الحاع، في الطبب للذا ، )
ش الجرل المشذف على مديتة دمشقب عفيغ عدد  معداعر ع ثدارب عفدي سدوحغ مقردذ   يدل الصدال . يتبدذ: ( ي1)

 (.4/285معجم الرلدانب للحمش، )
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 )ب( ما كتب على ُطذف  الُتسخ:
)يتددابيع العلددشم(ب عكتددب فددي حانددية طُددذ  التسددخة: عر يددت فددي  :التسددخة األوددل -8

 بع  ُمسخ يذا الكتاب  مغ مسمى: بأهاليم التعاليم.
تدابيع العلدشم(  هداليم التعداليم(ب عفدي  علدى اللشحدة )ي(مسخة الشدهيد علدي باندا  -2

 لقاضي القضا : نمس الدين...كشع البتشن.
 التسخة الخديشية )إهليم التعاليم(. -3
 التسخة الراريسية ) هاليم التعاليم(.  -4
 التسخة المعذبية )يتابيع العلشم(. -5

 عالذ، يبهذ لي بعد يذا:  ن للكتاب اسمين كاليما مشتق من ماد  الكتاب عمحتشاس.
 :تشثيق مسرة الكتاب للمؤلع-

 مسرة المخطشع إلى المؤلع مسرة وحيحةب عتحقيق ذلل بأمشر:
 ما ُكتب على طذ  جميع التسخ بال اختالف. -8
 بع  المصادر التي تذجمت للمؤلع كما مذ عتد ذكذ مؤلواتغ. -2
 مسرتغ للمؤلع في عدد من فهارس الكتب عالمخطشطات. -3
 .(5)ذكذس لشيشخغ في ذيذ مشضع من يذا الكتابب عكذا عالدس -4
ب (7)ذ عاحددددد مددددن العلمدددداء عتددددغ مددددن خددددال  يددددذا الكتددددابب كالزركشدددديمقددددل ذيدددد -5

 .(7)عالسيشطي
 ثامياد: متهي المؤلع في كتابغ من خال  الجزء المحقق.

جمدددع المؤلدددع رحمدددغ ان فدددي كتابدددغ فتشمددداد سدددرعةب عيدددي: التوسددديذب عالحدددديثب عالوقدددغب 
ب عسدرع عاألدبب عالطبب عالهتدسةب عالحسدابب يدذكذ فدي كدل فدن سدرع لطدائع علميدة

 لطائع ِاذاف.

                                                                             
 (ب عفيغ تصحيع )الخشيي( إلى )الجشيتي(.4/43( يتبذ: في  القديذ )8)
 (.2/2158( يتبذ: كشع البتشن )2)
 (.8/815( يتبذ: يدية العارفين )3)

 (.8/287م المؤلوين )(امبذ: معج4)
 /ب(.837/ب(ب )13/ب(ب )78( كما في )5)
 (.8/438( الرذيان في علشم القذ ن )7)
 (.3/411( معتذك األهذان في إعجا  القذ ن )7)
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عابتددد  كتابددغ بالتوسدديذب عاهتصددذ فيددغ علددى توسدديذ سددرع سددشرب عيددي: الواتحددةب عالضددحىب 
عالشذ ب عالكشثذب عاإلخالصب عالولدقب عالتداسب يدذكذ فدي كدل سدشر  سدرع  عسدرعب سدرع 

 لطائع علمية حكميةب عسرع لطائع من هريل المدُلي.
   متهجغ في يذس التقاع:عمن خال  التبذ في الجزء المحقق يمكن إجما

ذاية يدذا التوسديذ يدي اسدتتراع اللطدائع مدن السدشر ب علديس توسديذيا بدالمعتى  -1
المعهددشدب فهدددش يجمددل مدددا عرد فددي اآليدددة مدددن  هددشا ب عيذترهددداب عيرددين مدددا لكددل هدددش  مدددن 

 لطائع.

جعدل اللطددائع علددى مددشعينب سددرع لطددائع علميددة سددمانب عسددرع لطددائع عيميددة  -2
سددمانب  ،  مهددا مرتيددة علددى مسددائل علميددة مقددذر ب فصددارت عجددافش عتسددمية األعلددى بال

سددمامادب ملي ددة علمددادب عتسددمية الثاميددة بالشيميددة العجددافب  ،:  ن مرتايددا إ يسددتدس علددمب 
عإمما هائم على اإستتراع عالتدبذب علدذا فهدي عجداف فدال يسدتديا مدن اآليدة دليدل بدينب 

 ألن  كثذ التاس مدالشا إلدى الخيداإتعهد بين المؤلع في مقدمة كتابغ:  مغ إمما يذكذياش 
ددذِّكاد اوددطاُد بددغ القلدشب المشددعشلة بعيددذ انب ع عددذض  المسدتملحةب فتكددشن يددذس السدرع نِّ

 .(8)عليغ في ضمن ذلل القيام بأمذ ان

اعتتددى المصددتع بالتوسدديذ اإلنددار،ب ععليددغ تقددشم يددذس اللطددائعب عمتهددا مددا يددش  -3
 هذيبب عمتها ما يش بعيد.

ار، ذالراد فيما يختص بسياسدة الملدشك عتعداملهم مدع الذعيدةب عجغ التوسيذ اإلن -4
عمددن تحددت  يددديهمب فيسددتترط مددن اآليددة مددا يشدديذ إلددى الطذيقددة الواضددلة فددي التعامددل بددين 

 الملل عالملشك.

اللطددددائع العلميددددة السددددمان تتعلددددق بالمسددددائل اللعشيددددة عالرالذيددددةب عهددددد  جدددداد  -5
العلمداء فدي علدشم القدذ ن عتوسديذسش المصتع فيها ع بد ب عحبي بع  ما ذكدذس بايتمدام 

 حيث مقلشا مصغ فيتا يتعلق بالتوذيق بين اإعطاء عاإليتاء.

بدذ  عتددد المصدتع ربددط اآليدات عالمعددامي المسدتترطة باألحاديددث عاألخرددارب إإ  -6
إمددغ يددذكذ  حيامدداد  حاديددث ضددعيوةب ععتايتددغ لددم تتجددغ لتحذيددذ الصددحة فيهددا بقدددر مددا تتجددغ 

 ن معتى.لمشافقتها لما يعذضغ م

                                 
 / (.2( اللشحة )8)
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 رخى المصتع لتوسغ العتان في ذكذ  هشا ب ع عجدغ فدي معدامي اآليدة عإنداراتها  -7
 لم يسرق إليها.

اعتتددى المصددتع بتقذيددب المعددامي عالدددإإت بضددذب األمثلددة مددن الشاهددع حتددى  -8
 يكشن ذلل  بين للمعتى ع عهع لغ في التوس.

ادب دعن استطذادب  يذجي المصتع بين األهشا   حيامادب عيختار متها ما يذاس متاسر -9
 كما  مغ إ يهتم بإبطا  األهشا .

هددد تردددع المصددتع عجددشس علطددائع لحبيددة فيضدديوها فددي  خددذ اللطددائع  ع  -11
 اللطيوة على حسب مشهعهاب دعن  ن يذكذ  مها لطائع.

 ذلب على توسيذس جامب اإستتراعب عالتعليلب عالتأمل  كثذ من ذيذس. -11

اللطيوددة الشاحددد ب فيعرددذ بشجددغ إ يكتوددي بشجددغ عاحددد فيمددا يخلددص إليددغ فددي  -12
  خذب عهد يزيد  عجهاد  خذيب عيذا فيغ تششيقب عجذب لالمتراس. 

 ثالثاد: عوع التسخ الخطيةب عمماذج مصشر  متها.
 األع : عوع التسخب عيي:

 مسخة: مكترة راذب بانا: -8
 (.8223رهمها: ) -
 التاسخ: حسن بن عرد الذحمن بن يحيى الحسيتي. -
 ه(.773تاريخ التسخ: ستة ) -
 ( سطذاد.28مسطذتها: ) -
دددخي عاضدددي جددددادب مضدددرشع بالحذكدددات  حيامدددادب عالعتددداعين مكتشبدددة  - الخدددط: مسي

 باللشن األحمذ.
 ( لشحة. 827عدد األلشا : ) -
بيامات الجزء المحقق عاضحة ذاية الشضش ب مع عجشد  خطاء مرهت عليها في  -

 الحانية. 
 عهد جعلت يذس التسخة األولش لعد   سراب:

 خ مسخها.تقدم تاري -
 مهددا مخطشطددة خزائتيددة مملشكيددة مددادر ب كترددت بذسددم الخزامددة السددعيد  األجليددة  -

 األهصشية الردرية.
 كثذ  التعليقات عليها. -
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 كثذ  التملكات عليها مما يد  على اإيتمام بهاب عتقدمها على ذيذيا: -
 تمّلل  بي بكذب رستم بن  حمد الشذعامي. .  
 تمل ل  بي الخيذ  حمد. .ب 
 ه(.811ن عرد المحسن ستة )حسن بتمل ل  .ج 
 تمل ل عرد الراهي. .د 
تمل ددل محمددد بددن إبددذاييم المقددذ، بالشددذاء الشددذعي مددن عرددد العتددي الكترددي سددتة  .ه 

 ه(. 182)
 ه(. 187تمل ل  حمد بن محمد الحزمي ستة ) .ع 

 .مسخة: مكترة الشهيد علي بانا:2
 (. 51رهمها: ) -
 التاسخ: إبذاييم بن محمد الحلري. -
 ه(.732تاريخ التسخ: ) -
 ( سطذاد.28مسطذتها: ) -
الخط: مسيخي عاضي في العالبب مضرشع بالحذكدات ذالردادب عالعتداعين مكتشبدة  -

 باللشن األحمذ.
 ( لشحة.888عدد اللشحات: ) -
 بيامات الجزء: المحقق: خط عاضيب مشكل الكلمات في العالب. -
 عليها تملل: في القذن الحاد، عشذ. -
 عيشجد عليها مقابلة. -
 رمزت لها بد)ت(. -
 .مسخة: الخزامة العامة المعذبية3
 (.433رهمها: ) -
 التاسخ: مأمشن بن محمد بن مأمشن. -
 ه(.717تاريخ التسخ: ) -
 ( سطذاد.23مسطذتها: ) -
الخط: مسيخي فيغ رداء ب ذيذ مضرشطة بالشكل في العالبب عالعتاعين مكتشبدة  -

 باللشن األحمذ.
 ( لشحة.827اللشحات: ) -
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 إ باس بغ. بيامات الجزء: المحقق: خطغ عاضي -
 عليها تملكات عمطالعة بدعن تاريخ. -
 رمزت لها بدد)غ(. -
 .مسخة: المكترة الخديشية.4
 (.313رهمها: ) -
 التاسخ: ذيذ معذعف. -
 ه(.747تاريخ التسخ: ) -
 ( سطذاد.23مسطذتها: ) -
ددخي عاضددي فددي العالددبب ذيددذ مضددرشطة بالشددكل فددي العالددبب مددع  - الخددط: مسي

 رداء  في التصشيذ.
 ( لشحة.875عدد اللشحات: ) -
 بيامات الجزء: المحقق: خط عاضيب ععليها تعليقات. -
 عليها تملكات لم  ستطع هذاءتها. -
تعد مخطشطة خزائتية: كتردت بذسدم الخزامدة الشدذيوة العاليدة القضدائيةب مالكهدا:  -

 هاضي القضا ب تقي الدين الحتوي.
 هشبلت مذتين. -
 رمزت لها بدد)خ(. -
 .التسخة الخامسة: الراريسية.5
 (.2328) رهمها: -
 التاسخ: خليل بن  بشبكذ بن محمد بن يشسع الحستي الشافعي. -
 ه(.1/8/184تاريخ التسخ: ) -
 ( سطذاد.88مسطذتها: ) -
ددخي كريددذ جيدددب ذيددذ مضددرشطة بالشددكل فددي العالددبب مصددشر  ذيددذ  - الخددط: مسي

 ملشمة فيها مشاضع ذيذ عاضحة.
 ه(.23/8/184هابلها ماسخها: ) -
بددأس بدددغب عفيددغ ودددعشبة فددي هذاءتدددغ يشدددرل  بيامددات الجدددزء: المحقددق: الخدددط إ -

الحذعفب رداء  في التصشيذب عفيغ طمدس فدي كلمتدينب عفيهدا تصدحيي لدرع  الكلمدات 
 في الهشاممب عمذ  يذسم رمز الحذف  على حذف الكلمة إذا ان اللرس على القارئ.
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 تملل في القذن الحاد، عشذ. -
 ععليها مطالعة. -
 عرمزت لها بددد)ب(. -
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 التسخ الخطية: الثامي: مماذج من
 (2(                                               التسخة األول )8التسخة األول )

 
                

 
 
 
 
 

 وشر  من التسخة )ت(                                     وشر  من التسخة  )خ(
             
             

 
 
 
 
 

 وشر  من التسخة  )ب(                            وشر  من التسخة )غ(          
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 المرحث الثامي: التص المحقق

 /ب48/  إلى اللشحة 37عيش سشر  الكشثذ من اللشحة 
 :ع ما سشر  الكشثذ

فاللطيودددة األعلدددى: يكددداد اللعشيدددشن إ يوذهدددشن بدددين اإلعطددداء عاإليتددداءب عيقشلدددشن:  تيتددداكب 
 .(8)ع عطيتاك بمعتى

فدي  (3)ي بعد الوكذ الطشيل  ن بيتهمدا فذهدادب عاهدذ لدي بتداء علدى يدذا عجيردةبان ل (2)هد
الوصدحاء رعايتدغب  مدا الودذ : فهدش  ن اإليتداء  هدشي مدن اإلعطداء  (4)بالذة كدالم ان ترهدذ

ب يقدش :  عطدامي فعطدشتب عإ (5)في إثرات موعشلغب عالدليل عليغ:  ن اإلعطاء لغ ُمطاع 
تيددتب عإممددا تقددش : إن كتددت تقددش :  تددامي فأخددذتب عالوعددل يقددش  فددي اإليتدداء:  تددامي فآ

/ [ ُمطاعٌ   ضعع في إثرات موعشلغ من الذ، إ ُمطاع  لغش ألمدل تقدش : 37الذ، لغ ]
هطعتغ فامقطعب فيد  على  ن فعل الواعل كان مشهشفداد علدى هردش  فدي المحدل لدشإس لمدا 

عإ يصي فيما إ ُمطاع  لغ  : ]هطعتغ فما امقطعب(7)ثرت الموعش ب علهذا يصي  ن يقش 
 ن يقش  ضدذبتغ فامضدذبب  ع مدا امضدذبب عإ هتلتدغ فامقتدلب  ع مدا  (7)ذللب فال يجش [

ش ألن يذس  فعا  إذا ودرت مدن الواعدل ثردت (1)امقتلب عإ ر يتغ فتذ يب ع مثا  ]ذلل[
إذاد  هشي بها الموعش  في المحلب فالواعل مستقل باألفعا  التي إ ُمطاع  لهاب فاإليتاء 

 من اإلعطاء.

                                 
 (.84/87(ب علسان العذبب إبن متبشر )8/231( يتبذ: جمهذ  اللعةب إبن دريد )8)
 ( في بقية التسخ: )عهد(. 2)
 ( ساهط من: )غ(. 3)
 ( في )ب(: يرهذ. 4)
تُدُغ الوقدغ فتعلفمدُغب  ،: هردل التعلديمب 5) ( المطاععة التأثذ عهرش   ثذ الوعلب سشاء كان التأثذ متعديادب محش: عِّلفمي

 ، فالتعليم تأثيذب عالتعلم تأثذ عهرش  لذلل األثذب عيش متعدٍّ كما تذيب  ع كان إ مدادب محدش: كِّسِّدذيتُُغ فامكسدذ: 
(ب 4/75(ب عيتبدددذ: الكتدددابب لسددديرشيغ )8/817تدددأثذ بالكسدددذ. ندددذ  ندددافية ابدددن الحاجدددبب ل سدددتذاباذ، )

 (. 777-8/775عمعتي اللريب عن كتب األعاريبب إبن يشام )
 ( في )ب( في يذا المشضع عالمشضعين هرلغ: تقش .7)
 ( ساهط من: )غ(. 7)
 ( في )غ(: ]ذلل كثيذ[. 1)
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ر يدت  (2)العجيرة اإللهية فهدي  مدي توكدذت فدي مشاضدع اسدتعما  اإلعطداء عاإليتداء (8) مدا
 َّىق يف  ىف يثٱُّما ذيرت إليدغ مذاعدىب عبيامدغ  مدغ تعدالى هدا  فدي الملدل 

[ش ألن الملددل نديء عبدديم إ يعطيدغ إإ مددن لدغ هددش ش عألن الددُمليل فددي 27]   عمدذان:
الددددُمليل فددي المالدددلب فددإن الددددمِِّلل إ يخددذج الددددُمليل مددن يددددسب ع مدددا الدددمِِّلل  ثردددت مددن 
 حض جض مصُّبددالريعب عالهرددةب عالشهددعب عذيددذسب عهددا :  (3)الدددِمليل فتخذجددغ
 مخُّ[ش ألن الحكمددة إذا ثرتددت فددي المحددل دامددتب عهددا : 278]الرقددذ : َّخض
 [ش لعِّبمة القذ نب عثراتغ.17]الحجذ: َّمس خس حس جس
ألن التري عليغ السدالمب ع متدغ ]الكشثذ[ش  َّمثنث زث رثُّعها : 

يِّددذدعن علددى الحددشض عرعد التددا لين علددى الميدداسب عيذتحلددشن إلددى متددا   العددّزب عاألمهددار 
الجاريدددة فدددي الجتدددانب عالحدددشض للتردددي عليدددغ السدددالمب ع متدددغ عتدددد عِّطدددم األكرددداد هردددل 

ش ألمددغ يتددذك ذلددل عددن َّزث رثُّب فقددا  فيددغ: (4)الشوددش  إلددى المقددام الكددذيم
ب َّجسُّالقدذ ن فهدش معدغ دائمدادب فقدا :  (7)ب  مدا(5)لى  عبدم متدغهذيبب عيتتقل إ

[ش ألن مددن األنددياء مددا لددغ عجددشد فددي 51]طددغ: َّمت هب مب  هئ ُّعهددا : 
 من زنُّ/ب[ عاحدددد ب فقدددا  بلوددد  اإلعطددداءب عهدددا  تعدددالى: 37 مدددان  ]
]الضددحى[ش ألمددغ تعددالى بعددد مددا يذضددي الترددي عليددغ السددالم يزيدددسب  َّىنين  نن
ب إ بددل  متددغ حددالهم  (2)كددان ]يذجددش متددغ[  (8)ا إلددى  عبددم مددابددغ عددن محددل الذضدد (7)عيتقددل

                                 
  ما[.( في بقية التسخ: ]ع 8)
 ( ساهط من: )غ(. 2)
 ( في )غ(: ]فيخذجغ[.3)
( إنار  إلى األحاديث الشارد  في الحشضب عيدي كثيدذ ب متهدا: حدديث سدهل بدن سدعد رضدي ان عتدغب هدا  4)

سمعت التري ولى ان عليغ عسلم يقش : )) ما فدِّدذُِّطُكم علدى الحِّدشِضب فِّمِّدني عِّرِّدُِّس نِّدِذبِّ ِمتيدُغب عمِّدني نِّدِذبِّ ِمتيدُغ 
أي  ِّبِّداد...((ب  خذجغ الرخار، في وحيحغب رهم )ل  (. 2281(ب عمسلم في وحيحغب رهم )7151مي يِّبيمِّ
 ( كأن المصتع يذجي  ن الكشثذ يش حشض التري ولى ان عليغ عسلم الثابت باألحاديث. 5)
 ( في بقية التسخ: ]ع ما[. 7)
 ( في )غ(: ]عيتقلغ[.7)
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فسذما اآلية بأن المدذاد مدن  (3)ش بشار د على إما إنَّنن منُّكذللب فقشلغ: 
فددددتي مكددددةب عتمكيتددددغ مددددن رهدددداب  َّىنين  نن من زنُّهشلددددغ: 

العذبب ع عتاههم كان األمذ دمياعيدادب عهيدل فدي التوسديذ:  مدغ تعدالى بدّين بدغ مدا يعطيدغ مدن 
 ىكُّالددددمياب عيدددي تملدددل مكدددةب عالدددتمكن مدددن العدددذبب عهدددا  تعدددالى: العبمدددة فدددي 
[ش ألمهدددا مشهشفدددة علدددى هردددش  متددداب عيدددم إ 28]التشبدددة: َّيل ىل مل يك

ب عإممدا يُعطدشن عدن ُكدذيسب ع مددا هشلدغ:   َّين ىنُّيؤتشن إيتاء هشياد عدن هلدب 
ب [ش فهش إنار  إلى  ن المؤمن يترعي  ن يكشن إعطداهس الزكدا  بقدش   عإخدالص78]التشبة:

ب عذيتددل المدددرك (5)]بتميددزك[ (4)إ يكددشن كإعطدداء الجزيددةب فددامبذ إلددى يددذس ]اللطيوددة[
علدى  (7)بأن تستعوذ لي خطي تيب عتسأ  ربي  ن يهديتي إلى وذاطغ المستقيمب عيُشفقتي

 .(7) سذار كالمغ
ب عفيغ عجدشسب  حدديا:  ن المدذاد متدغ الخيدذ الكثيدذب (1)اللطيوة الثامية: الكشثذ من الكثذ 

: إن ماساد يقشلشن يدش مهدذ فدي الجتدةب فقدا : )يدش (8)مقل عن ابن عراس يذاب ]فقيل لغ[
ب يعتي:  ما حملتغ علدى مدا يددخل فيدغ التهدذ  يضدادب ثاميهدا:  مدغ مهدذ (81)من الخيذ الكثيذ(

                                                                             
 ( في )ت(ب ع)خ(ب ع)ب(: ]مما[. 8)
 ( في بقية التسخ: ]يذجشس[.2)
 ( ساهط من: )ت(ب ع)ب(.3)
( في بقية التسخ بعد هشلغ: ]فتبذ إلى يذا اللطيوة[: ]يرهذك حستهاب عجا مي بإيدداء يدذس الهديدة العذيردة 4)

 إلى عقلل الكامل[.
 ( ساهط من بقية التسخ.5)
 ( في بقية التسخ: ]عيشهوتي[. 7)
عاإليتاء إ يد  على التملل. يتبذ: معجدم الودذع  اللعشيدةب للعسدكذ، ( من الوذع   ن العطاء فيغ تمللب 7)

 (.17)ص
عاإليتدداء: يسددتعمل فددي األمددشر الماديددة عالمعتشيددةب ع مددا اإلعطدداء: فددال يكدداد يسددتعمل إإ فددي األمددشر  

 (.437المادية. يتبذ: لمسات بياميةب للسامذائي )ص
 (.5/833العذبب إبن متبشر ) (ب علسان5/871( يتبذ: مقاييس اللعةب إبن فارس )1)
 ( ساهط من: )غ(. 8)
 (.7571(  خذجغ الرخار، في وحيحغب رهم )81)
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ب عيحتمل  ن يكشن في وشر  حشضب عيكشن ماهس جاريدادب (2)ب عهيل: حشض(8)في الجتة
عادب عفيدغ عجهدان:  حدديما: سدمي كدشثذاد لكثدذ  خيدذسب عثاميهمدا: فيكشن حشضاد عمهذاد جمي

دذُِّب بهداب  سمي كشثذاد لكثذ  مائغب فإمغ عرد في الحديث  ن  عاميغب عيي الكأس الدذ، ُيشي
ب عجميع  مة محمد عليغ السدالم يدذدعن عليدغ يدشم عِّطدم األكردادب (3)عدد مجشم السماء

ش ععجهدغ:  ن (4)الثهدا:  مدغ العلدم عالقدذ ن/ [ عيشذبشن متغب عإ يتقص متغ نيءب عث37]
العلم  كثذ األنياء عجشدادب فإن معلشمدات العِّدالم  كثدذ ِمدن مقدعراتدِغب عالمقددعرات  كثدذ 

ب (7)مقدددعرب ]علدديس بمشجددشد[ (5)مددن المشجددشداتش ألن مددا لددم يِّدددخل فددي الشجددشد بعددد
ا بجميدع العلدشم عمدا فالمعلشمات  كثذ األنياءب فالعلم عاسع كثيذب عالقذ ن لكشمغ محيطدد

من رِّطيب  عإ يابس إإ فدي كتدابب فهدش كثيدذب عرابعهدا: عهدع لدي  ن المدذاد كثدذ   متدغ
ش (7)

ععجددغ ذلددل:  ن الترددي عليددغ السددالم كددان يحدددب كثددذ   متددغب علهددذا هددا  عليددغ السدددالم: 
ثُدُذعاب فِِّإملي  ُباِيي ِبُكمي األُمِّمِّ(( ))تدِّتِّاكُِّحشا تِّكي
(1). 

                                 
( من حديث  مس رضي ان عتغ ها : لما عدذج بدالتري ودلى 4874(  خذجغ الرخار، في وحيحغب رهم )8)

لُددِؤ ُمجِّشففدداد  ددذ ب حافدِّتِّدداُس ِهردداُب الل ؤي ا ان عليددغ عسددلم هددا : )) ِّتدِّييددُت علددى مدِّهِّ ددذِّ ا يددا ِجريذِيددُلَ هددا : يِّ ددذِّ ب فدُِّقليددُت: مددا يِّ
الكِّشثدُِّذ((ب عيش مخذج في  كثذ كتب الحديث بألوداغ متقاربدةب عفيدغ: ))الكدشثُذ: مهدٌذ فدي الجتدِة...((ب  خذجدغ 

(ب عابددددن ماجددددغ فددددي سددددتتغب رهددددم 3358(ب عالتذمددددذ، فددددي جامعددددغب رهددددم )5355 حمددددد فددددي مسددددتدسب رهددددم )
 ( ...الخ.714رهم )(ب ع بش داعد في ستتغب 4334)
( الددددذ، عرد  مددددغ )حددددشض فددددي الجتددددة  عطيددددغ الترددددي وددددلى ان عليددددغ عسددددلم(ب رعاس الطرددددذ، فددددي توسدددديذس 2)
 ( عن عطاء. 24/715)
دُس 3) ( إنار  إلى حديث  بي ذر رضي ان عتغ ها : هلت: يا رسدش  ان مدا  ميدة الحدشضب هدا : ))عِّالفدِذ، مدِّوي

ثدُِّذ ِمني عِّدِد ُمجشِم السفماِء عِّكِّشاكِرهاب  إِّ في اللفيلِة الُمبِلمِة الُمصِحيُِّة...((ب  خذجغ مسلم ُمحِّمفد  بِيِِّدِس آلمِيُِّتُغ  ِّ  كي
 (.2311في وحيحغب رهم )

( عددددددن عكذمددددددةب عرعاس ابددددددن  بددددددي حدددددداتم فددددددي توسدددددديذس 714-24/713( رعاس الطرددددددذ، فددددددي توسدددددديذس )4)
 ( عن عكذمةب عالحسن. 81/3471)
 ( في )غ(: ]معغ[. 5)
 ( ساهط من: )غ(ب عفي )ب(: ]يعد مقدعراد[.7)
( عيدددذا المعتدددى مدددذكشر عدددن  بدددي بكدددذ بدددن عيددداا. يتبدددذ: الكشدددع عالريدددان عدددن توسددديذ القدددذ نب للثعلردددي 7)
(81/381 .) 
(ب عدددن سدددعيد بدددن يدددال  مذسدددالدب عحكددداس 81388( يدددذا الحدددديث رعاس عردددد الدددذ ا  فدددي مصدددتوغب رهدددم )1)

 اد )حتى بالسقط(ب عها  العذاهي: )رعاس  بش بكذ بن مذدعيغ في توسيذس ( بالذادب ع 7/373الشافعي في األم )
مددن حددديث بددن عمددذ دعن هشلددغ "حتددى السددقط" عإسددتادس ضددعيع(ب المعتددي عددن حمددل األسددوار فددي األسددوار 

(ب 3/252(ب عضِّعفعِّ إستادس ابن حجذ في التلخيص الحريذ فدي تخدذيي  حاديدث الذافعدي الكريدذ )457)ص
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 رئ ّٰ ِّ ُُّّى يددددذس السددددشر  هذيردددداد مددددن معتددددى ععلددددى يددددذا يكددددشن معتدددد
 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ
 زث رثُّهددددددا  يتددددددا:  (8)[ب عكددددددذلل3]التصددددددذ: َّزت رت يب
ب إ يقا  إن السدشر  مكيدة علدم تكثدذ َّىفيف يث ىث نث مث

 متغ إإ بعد الخذعج من مكةب هلتا يي مكية في ما بعد العشد إليهاش ألن التحدذب عودال  
التصدذب  (2)مذب فيكشن ذلل هذيراد من عفاتدغ لسدشر العيد لم يشذ  عيش بمكة في  ع  األ

ععلددى يدددذا يحتمددل  ن يكدددشن التهددذ سدددمي كددشثذاد باسدددم المضدداف إليدددغش كأمددغ هيدددل: مهدددذ 
  الكشثذب  ،: مهذ األمة الكثيذ  العبيمةب كما يقا : الجمعة ليشم الجمعة.

 ٱب فيغ عجهان:َّ  يف ىف يث ىث ُّٱاللطيوة الثالثة: 
لموذعضةب  ع موس الصال  عيدي عاجردٌةب فداألمذ فدي حقدغ عليدغ  حديما: المذاد الصال  ا
 .(3)السالمب عفي حقتا سشاء

ب عيددي كامددت عاجرددة علددى الترددي عليددغ السددالمب عيددش (8)ثاميهمددا:  ن المددذاد وددال  العيددد
ب بدددين  مدددغ َّمث زث رثُّ ش عذلدددل ألمدددغ تعدددالى لمدددا هدددا :(2)األاهدددذ

                                                                             
(ب علهدذا المذسدل ندشايد مسدتد ب متهدا: حدديث  مدس 375مي فدي ضدعيع الجدامع الصدعيذ )صعضِّعفوِّغ األلردا

رضي ان عتغ ها : كان رسش  ان ودلى ان عليدغ عسدلم يدأمذ بالرداء ب عيتهدى عدن الترتدل مهيداد ندديدادب عيقدش : 
لُددشدِّش فِّددِإّمي ُمكدداثٌِذ األِّميِريِّدداءِّ ِبُكددمي يِّددشمِّ ا لِقيِّامِّددِة((ب  خذجددغ سددعيد بددن متصددشر فددي سددتتغب رهددم ))تدِّزِّعفُجددشا الددشُِّدعدِّ الشِّ

(ب عابن حردان فدي 5323(ب عالتسائي في الستن الكرذيب رهم )82783(ب ع حمد في مستدسب رهم )481)
(ب عمتهددا: حددديث معقددل بددن 4/251(ب عحِّسفددنِّ إسددتادس الهيثمددي فددي مجمددع الزعائددد )4121وددحيحغب رهددم )

 ودلى ان عليدغ عسدلم: ))تدِّزِّعفُجدشا الدشُِّدعدِّ الشِّلُدشدِّش فِّدِإّمي ُمكداثٌِذ األِّميِريِّداءِّ يسار رضي ان عتغ ها : ها  رسش  ان
(ب عابدن حردان 3227(ب عالتسائي في المجتردىب رهدم )2151ِبُكمي األُمِّمِّ((ب  خذجغ  بش داعد في ستتغب رهم )

لددذيريب عوددححغ (ب عوددححغب ععافقدغ ا2715(ب عالحدداكم فدي مسددتدركغب رهدم )4157فدي وددحيحغب رهدم )
 (.7/288األلرامي في وحيي ستن  بي داعد )

 ( في )ت(ب ع)خ(: ]علذلل[. 8)
 ( في )ت(ب ع)خ(ب ع)ب(: ]كسشر [. 2)
( عدددن ابدددن عرددداس رضدددي ان عتهمددداب عمجايددددب عهدددا  783-24/782 خذجدددغ الطردددذ، فدددي توسددديذس )( 3)

سش فألمها ركُن العرداداتب عهاعدد  الصلشات الخم َّىثُّ القذطري: ) ما من ها : إن المذاد بقشلغ تعالى:
 (.22/523اإلسالمب ع عبم دعائم الدين(. الجامع ألحكام القذ ن )
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مدا إ يجدب علدى ذيدذسب عودال   عطاس ما لدم يعدط  حدداد ذيدذسب فيجدب عليدغ مدن الشدكذ 
/ب[ علدى ذيدذسب فدإذا عجِّدبِّ 37العيد لدم تجدب ]

عليدغ كدان هدد  تدى بمدا لدم يداِت بدغ  (3)
 ذيذسش ألن اإلتيان بالشاجب  فضل من اإلتيان بالمتدعب.

ُرع، عتددغ عليددغ  (5)ب عالدددليل عليددغ مددا(4)عفيددغ عجددغ ثالددث: عيددش  ن المددذاد وددال  الضددحى
ب عليف عِِّييِّ لُِّكمي ُستفٌة: الض حِّىب عِّاألِّضيحِّىب عِّالشِّتديُذ((السالم  مغ ها : ))ثالث ُكت

(7). 
 (7)عفيددغ متاسددرة: عيددي  ن الترددي عليددغ السددالم لمددا خددذج مهدداجذاد عسددلم مددن الكوددار كددان

عخسدذعاب علدم يتدالشا مدا  رادعاب فقدام بشدكذس لديالدش ألن  (1)بع  البوذ بهمب حيث خدابشا
ب (81) متغب عفتي مكة مهداراد عجدب عليدغ الضدحى مهداراد  (8)مجاتغ كامت بالليلب ثم لما كثذ

ب عفيدغ (8)ب عكان يدشتذ بشاحدد   ع ثالثدة(82)[(88)علهذا جاء عدديما سشاء ثمامية ]عثمامية
                                                                             

( عددن هتدداد ب ععطدداءب ععكذمددةب عهددا  ابددن العذبددي: )فأمددا 784-24/783 خذجددغ الطرددذ، فددي توسدديذس )( 8)
حدذب عالتحدذ بعدديا(. مالٌل فقا : ما سمعت فيغ ندي ادب عالدذ، يقدع فدي موسدي  ن المدذاد بدذلل ودال  يدشم الت

 (.4/8875 حكام القذ ن )
لم  هع على من ها  بهذا القش  ذيذ المصتعب عفيغ مبذب فليس يدذا ممدا اخدتص بدغ الذسدش  ودلى ان ( 2)

))ثِّالٌث ُينف عِّلِّيف فِّذاِئُ ب عُِّينف لُِّكمي عليغ عسلمب فالحكم عاحد لغ عألمتغب علعل المصتع استتد إلى حديث: 
 ب عسيأتي تخذيجغ. ..((تِّطِّش ٌ : .

 ( في بقية التسخ: ]عجرت[.3)
 لم  هع على من ها  بهذا القش  ذيذ المصتع.  ( 4)
 ( في )غ(: ]لما[.5)
( رع، يددذا الحددديث عددن ابددن عردداس رضددي ان عتهمددا مذفشعددادب إإ  ن اللودد  الددذ،  عردس المصددتع ذذيددب 7)

ُ  عمدددا فدددي كتدددب الحدددديثب  علوبدددغ: ))ثِّدددالٌث ُيدددنف عِّلِّددديف  دددُذب عِّوِّدددالِّ تديُذب عِّالتفحي فِّدددذاِئُ ب عُِّيدددنف لُِّكدددمي تِّطِّدددش ٌ : الدددشِّ
(ب عالحدداكم فددي 8783(ب عالدددارهطتي فددي سددتتغب رهددم )2151الض ددحِّى((ب  خذجددغ  حمددد فددي مسددتدسب رهددم )

(ب عضِّددعفوِّغ الريهقددديب عهددا : )مددددارس علددى  بدددي 4845(ب عالريهقدددي فددي سدددتتغب رهددم )8888مسددتدركغب رهددم )
لردديب عيددش ضددعيع مدددلس(ب عهددا  الددذيري: )مددا تكلددم عليددغ الحدداكمب عيددش ذذيددب متكددذ(ب عيتبددذ: جتدداب الك

(ب عذايدة السدش ب إبدن الملقدن 2/45(ب عالتلخيص الحريدذب إبدن حجدذ )252تحوة الطالبب إبن كثيذ )ص
(77). 
 ( في )غ(: ]ما [.7)
 ( في )غ(: ]خامشا[.1)
 ( في )ب(: ]كثذت[. 8)
 ديث الذ، ذكذس المصتعب عهد بيتت  مغ إ يصي بحكم  يل التخصص.  يذا مرتي على الح( 81)
 ( ساهط من: )غ(. 88)
( الثمان األعلى: إندار  إلدى حدديث  م يدامي رضدي ان عتهدا فدي فدتي مكدةب هالدت: )... فاذيتِّسِّدلِّ عِّوِّدلفى 82)

...(ب  خذجغ الرخار، في وحيحغب رهم ) (ب عودال  337م )(ب عمسلم في وحيحغب ره8877ثِّماِمي رِّكِّعِّات 
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إنار  إلى  ن الشاجب علدى الملدشك  كثدذ مدن الشاجدب علدى الذعيدةش ألن معدم ان علديهم 
لدددى ذيدددذيمب عيجدددب علددديهم  كثدددذب فدددإذاد يجدددب علددديهم إهامدددة السياسدددات عإ يجدددب ع

 الطذ ب عإ الة الخشف عالوسادب عإ يجب على ذيذيم. (2)إيمان
ب علددم يقددل: فصددل لتدداب كمددا هددا  مددن هرددل: َّيث ىثُّاللطيوددة الذابعددة: هددا : 

ب فدددددذكذ  عإد: حكايدددددةد عدددددن موسدددددغب عثاميددددداد: علدددددى طذيقدددددة العيردددددةب َّزث رثُّ
مددن يشدداء مددا يشدداءب فيذبددي :  مددغ تعددالى هرددل كددل ندديءب ثددم إمددغ يددؤتي (3)]عاللطيوددة فيددغ[

ما ربدلب ب فرالعطداء ودذ َّزثُّفيكشن ربادب فقا : إما مدن ذيدذ لدزعم عإ عجدشب 
 ُّٱب ع مغ ها  تعالى كثيذاد: (4)عالعراد  إ تجب إإ للذبب عهد بيتا يذا في سشر  الواتحة

 َّنت متُّ[ب 28]الرقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ : َّ ين ىن نن من
[ب فقددددا : 58]   عمددددذان: َّمص خص حص مس خسُّ[ب 88]الحجددددذ:

 . َّيث ىثُّ

                                                                             
الضحى ستة مؤكد ش عليس لها عدد محددب فقد س لت عائشدة رضدي ان عتهداب كدم كدان رسدش  ان ودلى ان 
دداءِّ(ب  خذجددغ مسددلم فددي وددحيحغب رهددم  ب عيِّزِيددُد مِّددا نِّ عددات  عليددغ عسددلم يصددلي وددال  الضددحىَ هالددت: ) ِّريبِّددعِّ رِّكِّ

(788 .) 
لمددا سدد لت عددن وددال  رسددش  ان وددلى ان عليددغ -ان عتهددا عالثمددان الثاميددة: إنددار  إلددى حددديث عائشددة رضددي 

عِّدةد...(  خذجدغ الرخدار، فدي  -عسلم بالليل دذِّ ِّ رِّكي ددِّي عِّشي هالت: )مِّا كِّانِّ يِّزِيُد في رِّمِّضانِّ عإ في ذِّيذِس عِّلِّدى ِإحي
(ب عودال  الليدل لديس لهدا عددد محدددب عاألودل 731(ب عمسلم فدي ودحيحغب رهدم )2183وحيحغب رهم )

تِّددىب  فيهدا تِّدى مِّثدي حدديث ابدن عمددذ رضدي ان عتدغ هددا : هدا  رسدش  ان وددلى ان عليدغ عسدلم: ))وِّددالُ  اللفييدِل مِّثدي
عِّددةد عِّاِحدددِّ د تُددشتُِذ لِّددُغ مِّددا هِّدددي وِّددلفى((ب  خذجددغ الرخددار، فددي وددحيحغب رهددم  دددُُكُم الص ددرييِّ وِّددلفى رِّكي ِشدديِّ  ِّحِّ فِّددِإذِّا خِّ

 .  (748(ب عمسلم في وحيحغب رهم )881)
(ب عالدشتذ 7357( الشتذ بشاحد  إنار  إلى حديث عرد ان بن ثعلرةب  خذجغ الرخدار، فدي ودحيحغب رهدم )8)

بثالث إنار  إلى حديث  بي سدلمة رضدي ان عتدغ: ) ِّنف رُِّسدش ِّ اِن ودلى ان عليدغ عسدلم كدانِّ يُدشتُِذ بِدثالث  ِمدني 
(ب عالدارمي 2741(ب ع حمد في مستدسب رهم )7143رهم ) ِخِذ اللفييِل(ب ع خذجغ ابن  بي نيرة في مصتوغب 

ب علدش  عتدذ المصدلي بدأكثذ (ب عودححغ األلردامي8422(ب ع بدي داعد فدي سدتتغب رهدم )8727في ستتغب رهم )
 (.2/888(ب عالمعتيب إبن هدامة )2/85من ذلل فال حذج. يتبذ: اإستذكارب إبن عرد الرذ )

 ( في )ت(ب ع)خ(ب ع)ب(: ] مان[. 2)
 ( ساهط من: )خ(.3)
 /ب( من المخطشع.88( اللشحة )4)
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 فيغ عجهان:  َّىف ُّالخامسة: 
ب عيددش كددان عاجردداد علددى الترددي عليددغ (2)عيددش األاهددذب  ن المددذاد محددذ الردمددة :(8) حددديما

ِيدديِّ لُِّكددمي ُسددتفٌة: السددالمب كمددا رع، عتددغ  مددغ عليددغ السددالم هددا :  ب عِّ ))ثددالٌث كترددت علدديف
الض حِّىب عِّاألِّضيحِّىب عِّالشِّتديُذ((
(3) [31] /. 

ب فددإن هلتددا بالشجددغ (4)بشضددع اليددد اليمتددى علددى اليسددذي عتددد الصدددر الثددامي: المددذاد األمددذ
األع ب فهش جامع لتشعي العراد ب فإن الحستات مع كثذ   مشاعها متحصذ  فدي هسدمين: 
التعبدديم ألمددذ انب عالشددوقة علددى خلددق انب عان عرسددشلغ جمعددا بيتهمددا فددي الددذكذ كثيددذادب 

  [ب عهددددا55]المائددددد : َّين ىن نن منُّهددددا  تعددددالى: 
[ب 3]األمودددددددددا : َّيب ىب  نب مب زب ربُّٱتعدددددددددالى: 

دداُمُكمي(( ددتي  ِّيمِّ عهددا  عليددغ السددالم: ))الصفددالِّ ِّب عِّمِّددا مِّلِّكِّ
علددى  (7)ب فددد)الصفالِّ ِّ( تحددذيص(5)

ب ع)عِّمِّا مِّلِّكِّتي  ِّيمِّاُمُكمي( حثاد (7)]التعبيم[
على الشوقة علدى خلدق انب فقشلدغ تعدالى:  (1)

حدددددث علدددددى الشدددددوقة  :َّىف ُّ :  مدددددذ بدددددالتعبيمب عهشلدددددغ:َّيث ىثُّ
ب عفيغ معتى لطيع عيش:  ن اإلمسان يترعي  ن يكشن ذليالد لذبغ ذاية الذلةب (8)عاإلحسان

                                 
 ( في ع)ت(ب ع)خ(ب ع)ب(: ]األع [.8)
 ( عن هتاد ب ععطاءب ععكذمة.24/784 خذج الطرذ، في توسيذس )( 2)
 سرق تخذيجغب عالحكم عليغ في اللطيوة الثالثة.( 3)
عدن علدي رضدي ان  (8188( عالددارهطتي فدي سدتتغب رهدم )788-24/781( رعاس الطرذ، فدي توسديذس )4)

 ( عن ابن عراس رضي ان عتهما.7/355عتغب ع بي القمشصب عذكذس الماعرد، في التكت عالعيشن )
(ب ابدن ماجدة فدي 7157(ب عالتسائي في الستن الكرذيب رهم )82878 خذجغ  حمد في مستدسب رهم )( 5)

 لرامي.( من حديث  مس بن مالل رضي ان عتغب عوحفحغ األ2787ستتغب رهم )
 ( في بقية التسخ: ]تحذي [ب عيش الصشاب. 7)
 ( في )ب(: ]تعبيم ان[. 7)
 ( في بقية التسخ: ]حث[ب عيش الصشاب. 1)
هد يستعذب في التحذ عجغ الشدوقة عاإلحسدانش بيتمدا عرد فدي كتداب ان ربدط التحدذ بالشدوقة عاإلحسدان ( 8)

 نن من زن رن مم ام يل  ىلُّإلددددددى التددددددداسب كمدددددددا فددددددي هشلدددددددغ تعدددددددالى: 
 خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين  ىن
 هب مبخب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّ عهشلدددددغ: ب]الحدددددي[ َّمئهئ
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عزيزاد عتد ذيذس ذاية العز ب حتى إذا عرد ربغ تقع عرادتغ المشهع العبيمب فإن الدمِِّلل إذا 
 دخددل علددى عددالم يكددشن للعددالم ِمتددغ بددين الخلددق عجايددة ععبمددةب عالسددايس عالطردداخ إذا
دخل عليغ إ يكشن لغ ِمتغ إإ متقصة عمذلدةب فالدذ، يدذ  موسدغ لعيدذ انب عيدذلها ن إ 
يكشن هد عبم انب فإذا  عطى العردد مالدغ لعيدذس عدز عندذفب فدإذا  ذ  موسدغ فدي سدريل 
ان يكددشن عبّددم ان ذايددة التعبدديمب فددإذاد: اإلعطدداءب عالشددوقةب علددى الخلددق مدددخل فددي 

 الصدهة عراد  ن. (8)رتعبيم انب فلهذا وا
ع ما على الشجغ الثدامي: فهدش بيدان التعبديم عحددسب عإرنداد إلدى بلدشغ التعبديم ذايدة هددر  

[ على عجغ الكما ب فإن عضدع (2) مذ بالتعبيمب]: َّيث ىثُّٱالرشذب فقشلغ:
عتددغ  (3)اليمددين علددى الشددما  عدداد  العريددد الصددعارب عالعرددد إذا كرددذ عارتوددع نددأمغب يشضددع

فدددي هضددداء األندددعا ب عالعريدددد  (4)/ب[ يدددذيب31فددديجلس  ع يدددأتي  ع ] يدددذس الهي دددةب
  يمامهم على نمائلهمب فقا : عّبم ربل عبال  في التعبيم.  (5)الصعار عاهوشن عاضعين

فإن هيل: عضع اليمين على الشما  عتد المخلش  إنار  إلى  ن ليس لي يد باطشة في 
 ما معتاس عتد انَحضذتلب بل يي كما تذي هار  كمن ُذلفتي يداس ف

هلتددا: يددذا معتدداس كأمددغ يقددش : لدديس بيددد، ندديءب عاألمددذ كلددغ بيدددكب عرفددع األيددد، فددي 
الصال ب عتوذيي األوابع: إنار  إلى  مغ ليس بيدس نيءب كمن يبن بدغ  ن فدي يددس ندي اد 

 (7)كويددغ عيددذ، راحتيددغ فددارذتينب عيذفددع يدددس لددُيعلم  مددغ لدديس معددغ ندديءب فلددذلل  (7)فتوددتي
ب (1)رددد  مددغ لدديس لددغ  مددذب عإ معددغ ندديءب عيددذا كلددغ وددشر  ليشافددق الردداطن البددايذيددذي الع

                                                                             
  مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج  حج مث هتمت خت حت جت
 .]الحي[ َّمصجض خص حص
 ( في )غ(: ]وارت[.8)
 ( في بقية التسخ: ]عهشلغ: )عامحذ( بمعتى: ضع يميتل على نمالل بيان إ بيان بالتعبيم[.2)
 ( في )ت(: ]عضع[.3)
 ع)ب(: ]عيذيب[.( في )ت(ب ع)خ(ب 4)
 ( في )خ(: ]عاضعين[. 5)
 ( في )ت(ب ع)ب(: ]فيوتي[.7)
 ( في )ب(: ]فكذلل[. 7)
 ( في )خ(: ]البايذ الراطن[. 1)
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 َّ ني  مي زي ريُّعيدددددددددذا حكمدددددددددة هشلدددددددددغ تعدددددددددالى: 

 [ب عكذلل ها :  عردعا ان كعراد  العريد الساد ِّب فال  هل من يذا.211]الرقذ :
 ب فيغ عجهان: َّلكمك اك يق ىقُّاللطيوة السادسة: 

ب كدان يقدش  للتردي عليدغ السدالم: إمدي  ندتؤك (8)ل حديما:  ن المذاد متدغ العداص بدن عائد
مددات  (3)ب عهيددل: إمددغ كددان يقددش : إن محمددداد إ عقددب لددغ إذا(2)عإمددل ألبتددذ مددن الذجددا 

 .(4)استذحتم متغ
 حم جمُّب عيدم الدذين هدالشا: (7)مدن ندتأس (5)عثاميهما: عيش األوي:  ن المدذاد كدل

خردذسب علدم يدذكذ لدغ  ،: إذا مات امقطع  ثدذسب عارتودع  [ب31]الطشر: َّمم  خم
ربب عإ بقي لغ ُحّبب فإن هلتا: المذاد: العاص بن عائلب فاألمذ اايذش فإمدغ لدم يردق لدغ 
 حددد يددذكذس بخيددذب بخددالف ذيددذسش فددإن الشليددد بددن المعيددذ  عإن نددتأ الترددي عليددغ السددالمب 
يدغ ع ذاُس  سلم من  عإدس ثالثةب عإن هلتا: المذاد: كدل مدن ندتأسب فتقدش : ندامي التردي عل

مدتهم إإ عكدان يسدمى  بداس ضداإد  (7)السالم عإن تذك  عإداد ع سلمشا لكدن لدم يكدن  حدداد 
 ب عما كان يذكذس بخيذ فكان  بتذ.(1)/ [ عخاسذادب  ع خائراد 38]

                                 
( عدددن ابدددن عرددداس رضدددي ان عتهمددداب عسدددعيد بدددن جريدددذب 781-24/787 خذجدددغ الطردددذ، فدددي توسددديذس )( 8)

(. هلدت: عيدذا يدش 1/753تثدشرب للسديشطي )عمجايدب عهتاد ب ععزاس ابن  بي حاتم للسد، كما في الددر الم
 (. 2/71المشهشر. يتبذ: دإئل الترش ب للريهقي )

 ( عن مجايدب عهتاد .788-24/781 خذجغ الطرذ، في توسيذس )( 2)
 ( في )غ(: ]فإذا[.3)
 (.5/387( عن يزيد بن رعمان. عيتبذ: معالم التتزيلب للرعش، )4/573( رعاس الشاحد، في الشسيط )4)
 اهط من: )ت(ب ع)ب(. ( س5)
يقدش : )عددعك(ب  َّلك اك يق ىقُّ( لعل المؤلع  راد هش  ابن عراس رضدي ان عتهمداب 7)

(ب عحتى لش مزلت في العاص بن عائل فهش يشدمل كدل مدن  بعد  التردي 24/787 خذجغ الطرذ، في توسيذس )
ردددذ، فدددي توسددديذس ودددلى ان عليدددغ عسدددلمش ألن العردددذ  بعمدددشم اللوددد  إ بخصدددشص السدددربب عيدددذا اختيدددار الط

(24/711.) 
 ( في بقية التسخ: ] حٌد[ب عيش الصشاب.7)
 ( في )غ(: ]خائتاد[.1)
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ب عكل كافذ مرع  للتري عليغ (8)عفيغ عجغ  خذ:  ن المذاد باألبتذ: يش الذ، إ عاهرة لغ
 زث رث  يت ىتُّعيدددددش كقشلدددددغ تعدددددالى: ب (2)السدددددالم فعاهرتدددددغ إلدددددى السدددددش ،

 ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث
 ]األمعام[.  َّيلام ىل مل يك

ب مقدددش : يدددذا الضدددميذ يسدددميغ الرصدددذيشن فصدددالدب َّ اكُّاللطيودددة السدددابعة: مدددا فائدددد  
 ن يجعدل مدا يدش الخردذ معتدادب  (4)ب عيش حسن فدي كدل مشضدع يحمدل(3)عالكشفيشن عماداد 

   ن يقددع معتددادب عتقددش :  يددٌد المتطلددق عهددعب عمثالددغ هشلددل:  يددٌد المتطلددقب فددالمتطلق جددا
 ن يكددشن معتددادب ععلددم  (5)عجددا   ن يقددع خرددذادب فددإذا هلددت:  يددد يددش المتطلددقب ] خذجتددغ[
يذا الضدميذ للكدالم  (7)السامع بحكم اللو   مغ خرذب عإن لم يكن يتاك هذائنب فتجعل
: يدددذا الضدددميذ ب ع يضددداد (7)مصددداد للخرذيدددة إ يحتمدددل ذيدددذسب علهدددذا سدددماس الرصدددذ، فصدددالد 

مثرتدداد لزيددد بددالكالم إ ثابتدداد لددغ هرددل  (1)للكددالم يُرددّين للسددامع  ن المددتكلم يجعددل المتطددق
ب فيصديذ عمداداد (8)الكالمب فيجعل )يش(  يداد هائماد بتوسغ ذيذ مشهدشف علدى ذكدذ الصدوة

لغ بقيمة بتوسغب عيقطع احتياجغ إلى ذكذ الشوعب فإن المرتدد  إذا ذكدذ ثدم عودع كدان 
ك دليل على  ن للمرتد  حاجة إلى الشوع ليتميز عن ذيدذسب فدإن هشلدل: رجدل عدالم يتا

ب[ يرين لل في هش  القائدل:  يدد يدش المتطلدقب  ن  يدداد هدام بتوسدغ لالبتدداءب (81)جامي]
فسددماس الكشفيددشن عمددادادش ألمددغ يقدديم المددذكشر  عإد بتوسددغ لالبتدائيددةب عالددذ، مددص عليددغ 

                                 
 ( لم  هع على يذا القش  إ في كتب اللعة عإ ذيذيا.8)
 ( في )غ(: ]السشء[.2)
(ب 8/372(ب عندذ  ابدن عقيدل علدى  لويدة ابدن مالدل )8/417( يتبذ: الدر المصشنب للسدمين الحلردي )3)

 (.8/278معب للسيشطي )عيمع الهشا
 ( في بقية التسخ: ]يحتمل[.4)
 ( في )ت(ب ع)خ(: ] خذجتغ بهش[.5)
 (  في )ت(ب ع)غ(: ]فيِّجعل[.7)
 ( في )غ(: ]عماداد[.7)
 ( في بقية التسخ: ]المتطلق[.1)
 ( في )ب(: ]طمس[. 8)
 ( في )ت(ب ع)غ(: ]يرين بذكذ عالم  ن هشلل رجل إ كواية فيغب لم يصوغ فهش[.81)
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ب  ع مضايياد لغ في امتتدا  الدالم عليدغ (8)ا كان الخرذ معذعفاد الزمخشذ،:  مغ يقا  فيما إذ
/ب[  اتدغ:  مدغ يجدش   ن يدذكذ يدذا 38ب عالدذ، ](2)في هشلل:  يٌد يش خيدُذ مدن عمدذع

 يكشن لغ مشضعان: (3)الضميذ في كل وشر  يجش   ن يقع الخرذ معتادب عحيت ذ
 .(4) حديما: فيما إذا كان الخرذ معذفة

ب فإمل إذا هلت: رجل عالم هاعدب فقاعد: جا  (5)ا كان المرتد  مكذ []عالثامي: فيما إذ
 ن يكشن معتادب فإذا هلت: رجل عالم يش هاعدب فصلتب لكتدغ فدي المعذفدة  حسدنش ألن 
)يش( ضميذب عالضدمائذ معذفداتب عالتكدذ  إ تتعدذفب فدإذا هلدت:  يدد يدشب كدان حسدتادب 

كزيددد يددشب عإذا علمددت يددذا مقددش  ب لددم يكددن فددي الحسددن  (7)عإذا هلددت: رجددل عددالم يددش
 َّ اكُّب فصددداحة القدددذان العزيدددزش عذلدددل ألمدددغ إن تدددذك َّلك اكُّ يتردددين بقشلدددغ:

كان يحتاج إلى الضميذب عما كدان يجدش   ن يقدش :   (1)ب عحيت ذ ما(7)عها : نام ل األبتذ
ب معدذف فددال َّيقُّش ألن (8)ندام ل يدش  بتدذش ألن الضددميذ للوصدل عاإلترداس

فصدالد عإ  َّاكُّٱيذ تعذيدع بدالالمب فيدتمح  خردذادب فدال يقدع يشوع بقشلغ:  بتذ من ذ
كدان يويددد الحصدذ فدإن هشلددغ:   (81)ب علكددن لمداَّاكُّعمدادادش ألمدغ ودار عمدداداد مدن ذيدذ 

)نددام ل  بتددذ(ب إ يتددافي ذيددذس  يضدداد  بتددذب فددإن هشلددل:  يددد عددالم فددي المديتددةب إ يتددافي 
ب (88)اإلخدالص[] َّخممم حمُّعمذع عالم في المديتةب عهد بيتا في توسيذ: 

ب ما كان يحصدل المقصدشدب عإن ذكدذس (82)عها : نام ل األبتذ َّاكُّفعلم  مغ لش تذك 

                                 
 ( في بقية التسخ: ]ُمعِّذففاد[.8)
 (.872يتبذ: الموصل في وتاعة اإلعذاب )ص( 2)
 ( في )غ(: ]عحيت ذ[.3)
 ( في )غ(: ]مكذ [ب عيش خطأ.4)
 ( ساهط من: )غ(.5)
 ( ساهط من: )ت(ب ع)ب(.7)
 ( في )خ(: ] بتذ[. 7)
 ( ساهط من: )غ(. 1)
 ( في )ت(ب ع)خ(ب ع)ب(: ]عإ التراس[.8)
 ب ع)ب(: ]ما[.( في )ت(81)
 /ب( من المخطشع.83( اللشحة )88)
 ( في )غ(ب ع)ب(: ] بتذ[.82)
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عها : نام ل األبتدذب كدان يبدن السدامع  مدغ عودع ندام غ بداألبتذب عهدا : ندام ل األبتدذ 
يعذب  ع يهللب فال يكشن ذلل بشار  لغ بعذاب كل ناميب بدل بتعدذيب ندام غ األبتدذب 

كدان ذلدل   َّلك يقاكُّ  ذمداب ع عقدابب فدإذا هدا :[ لغ (8)دعن نام غ]
/ [ بحيدث إ يخودى علدى سدامع 41حكماد على كل من يشتؤسب عخردذاد عدن كشمدغ  بتدذش ]

 ودالدب عيدذا يدد  علدى عتايدة ان تعدالى بدأمذ رسدشلغش حيدث ذكدذ  مدذس بحيدث إ يشددترغب 
 يذا إ يوعلغ الحكيم إإ في  مذ  مهمٍّ عبيم. (2)عمثل

ذت  ن عتددد بعدد  الموسددذين المددذاد: العدداص فددال يويددد يددذا عمددشم فددإن هيددل: عهددد ذكدد
اإلخرار عمن يشتؤسب مقش : يب  ن السشر  عردت فدي هضدية رجدل  خداص  لكدن الحكدم 

يعمب عإن كامت القصة خاودةب  إ تدذي إلدى هشلدغ عليدغ السدالم: )) ِّعيتِدقي رِّهدِّرِّدةد((
كيدع   (3)

 حم جم يل ىل مل خلُّحكمددغ عالسددرب خدداصب عهددا  تعددالى: 
كيددع عِّددمفب عالسددرب خدداصب   (4)[812]التسدداء: َّيم ىم  مم خم

 عان  علم.
ع علددم  ن يددذس السددشر  مددن جملددة معجددزات الترددي عليددغ السددالمب إ مددن حيددث الرالذددة 

عجدغ  خدذب عيدش  ن فيهدا اإلخردار عدن العيدبب فإمدغ تعدالى  خردذ عدن  (5)فحسبب بل مدن
لدغ  عإدب ع عقدابب ]ع تردا ب  ن يكدشن  (7)العاص بن عائل  مغ  بتذب عكان فدي ]اإلمكدان[

علم يكنب عيش ها  في حق التري عليغ السالم:  مغ  بتذب عاآلن في كل بلد   (7)ع ذماب[

                                 
 ( في )خ(ب ع)ب(: ]الذ،[.8)
 ( في )غ(: ]مثا [ب عيش خطأ.2)
( من حديث  بي يذيذ  رضدي ان عتدغب هدا :  تدى رجدل التردي 7117(  خذجغ الرخار، في وحيحغب رهم )3)

 على  يلي في رمضانب ها : )) ِّعيِتقي رِّهدِّرِّةد...((.ان ولى ان عليغ عسلم فقا : يلكتب عهعت 
( إنددار  إلددى سددرب مددزع  اآليددةب عهددد عرد فيددغ عددد   سددرابب متهددا: خرددذ  بددي عيدداا الزرهددي رضددي ان عتددغب 4)

(ب عالتسائي في المجترىب رهدم 8237(ب ع بش داعد في ستتغب رهم )87511 خذجغ  حمد في مستدسب رهم )
(ب عالحدددداكم فددددي 2177(ب عابددددن حرددددان فددددي وددددحيحغب رهددددم )7/431ذس )(ب عالطرددددذ، فددددي توسددددي8548)

 (ب عوححغب ععافقغ الذيري.4323مستدركغب رهم )
 ( في )ت(: ]عمن[.5)
 ( في )غ(: ]يمكن[.7)
 ( ساهط من: )غ(. 7)
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ب عإ (8)مددن بددالد اإلسددالم مجددد فيددغ جمعدداد عبيمدداد مددن  عإد الترددي عليددغ السددالم الشددذفاء
مي التري  حداد يتتسب إلى العاص بن عائل في جميع العالمب عكذلل ذيذس من نا (2)مذي

عليددددغ السددددالمب كددددأبي جهددددلب ع بددددي لهددددبب عالشليددددد بددددن المعيددددذ ب عذيددددذيمب عان  علددددم 
 بالصشاب.

 :(3)ع ما السرع البذافب فهي كالسرع العجاف
ب علدم يقدل:  مدا  عطيتدلش َّزث رثُّفاألعلى:  ن ان تعالى عتد العطداء هدا : 

ا بيتاس في هشلغ: للتعبيم على م َّرثُّألن تعبيم المعطي يتري عن عبمة ما  عطاسب ع
علددددم يقددددل: فصددددل لتدددداش  َّيث ىثُّب عهددددا : (4)[7]الواتحددددة: َّخيُّ

ب علش ها : لتاب لبن من إ يكشن لدغ (5)]ألن عتد العراد  التشحيد يش المقصشد األعبم[

                                 
( هد يشكل يذاب إذ لم يكن للتري ولى ان عليغ عسلم ابن عاا بعدسش حيث ماتشا وعارادب عالتسب إممدا 8)

من اإبنب عليس من الرتتب ع حواد الذسش  ولى ان عليغ عسلم عذريتغ المتسشبشن لغ من بعدسب كلهدم  يكشن
من مسل ابتتغ فاطمة رضي ان عتهاب عالجشاب:  مغ ولى ان عليغ عسلم جعدل ابتدي فاطمدة مدن ذريتدغب عذلدل 

دديلدٌ  ا سِّ ددذِّ ددييِن فددي هشلددغ عددن الحسددن بددن علددي رضددي ان عتهمددا: ))ِإنف ابيتِددي يِّ ددِليِّ بِددِغ بدِّدديينِّ ِف ِّتدِّ ب عِّلِّعِّددلف اللفددغِّ  ِّني ُيصي
ددِلِمين((ب  خذجددغ الرخددار،ب رهددم ) ددييِن ِمددني اليُمسي تدِّ (ب عحددين مزلددت  يددة المرايلددة فددي نددأن مصدداري 2714عِِّبيمِّ

]   عمددددذان[ب دعددددا وددددلى ان عليددددغ عسددددلم عليددددادب  َّجغ مع جع مظ حطُّٱمجددددذان: 
ِلدي((ب  خذجددغ مسدلم فدي وددحيحغب رهدم )عفاطمدةب عحسدتادب عحسدديتادب فقدا : ))اللف  ِء  ِّيي ددُؤإِّ (ب عهددد 2414ُهدمف يِّ

 جمدددع المسدددلمشن علدددى دخدددش   عإد فاطمدددة رضدددي ان عتهدددا ععدددتهم فدددي ذريدددة التردددي ودددلى ان عليدددغ عسدددلم 
 (.274المطلشب لهم من ان الصال . يتبذ: جالء األفهامب إبن القيم )ص

يمب الذ، إ يداميغ  حد مدن العدالمينب سدذي عمودذ إلدى  عإد الرتدات فلشذف يذا األول العبيمب عالشالد الكذ 
لقشتدددغب عجاللتدددغب ععبددديم هددددرسب عهدددد عدددّد بعددد  العلمددداء يدددذا مدددن خصائصدددغ ودددلى ان عليدددغ عسدددلم. يتبدددذ: 

(ب عمعتدددي 4/472(ب عالصدددشاعق المحذهدددةب إبدددن حجدددذ الهيتمدددي )2/447الخصدددائص الكردددذيب للسددديشطي )
 (. 3/73المحتاجب للشذبيتي )

 ( في )ب(: ]تذي[.2)
( ها  المؤلع في المقدمة: )...عسرعاد عيمية يي سرع عجدافب عإممدا  ذكذيداش ألن  كثدذ التداس مدالشا إلدى 3)

/ ( 2الخياليات المستملحةب فيكدشن يدذس السدرع ندذكاد اودطاد بدغ القلدشب المشدعشلين بعيدذ ان...(. اللشحدة )
 من المخطشع.   

 ع.( من المخطش 88( اللشحة )4)
 ( ساهط من: )غ(. 5)
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/ب[  ن )لتددا( للكثددذ ب فيختددل المقصددشدب علهددذا لددم يددذد فددي القددذ ن 41العلددم الددشافذ ]
 ألمذ التشحيد عتد العراد  عالشكذ. (2)ب عذايغ(8)الها)فاعردعما(ب عإ )فانكذعا لتا( ع مث

 زث رثُّالثاميددددة: رتددددب الصددددال  علددددى العطدددداء بحددددذف )الودددداء( حيددددث هددددا : 
عيددذا تتريددغ للملددشك علددى  مهددم إ يطلرددشن مددن العريددد الخدمددة  َّمثنثىث
 إإ بعد اإلحسان إليهم.

لشعدد الجميدلش فدإن الثالثة: فيغ إرناد العراد إلى تعبيم السداد  عتدد مدا  حسدتشا إلديهم با
عامحدددذب فالددددمِِّلل إذا هدددا  لدددرع   (3)هدددا : ودددل َّزثُّان تعدددالى لمدددا هدددا : 

خدمغ: لل المشضع الوالمديب يترعدي  ن يشدكذس فدي الحدا  عيخدمدغ عليدغب عإ يقدش : إ 
 إلى  ن  هر  ما ععدمي. (4) خدمغ

هدا  تعدالى: إذا هام العريد بخددمتهم  ن يهلكدشا عددعيمب كمدا  (5)الذابعة: من حق الملل
 (7)دابدددذ مدددن يشدددتؤك إذا ودددليت لدددي (7)ب  ،:  هطدددعَّلك اك يق ىقُّ

 عمحذت.
الخامسة: ان تعالى  مذ مريغ بأن يقذ  سدشر  لديس فيهدا إإ عودع ان تعدالىب عيدي سدشر  
اإلخددالصب ثددم لمددا هذ يددا  مددز  سددشر  لدديس فيهددا إإ ذكددذ الترددي عليددغ السددالم عيددي يددذس 

ب َّزث رثُّكددددداف الخطددددداب فدددددي: السدددددشر ب فإمدددددغ فدددددي كدددددل  يدددددة خاطردددددغ ب
 جح  مج حجُّب تحقيقدددددداد لقشلدددددددغ: َّيق ىقُّب عَّيثُّع
 َّحط  مضُّ]الدددددذحمن:[ب عيدددددش كقشلدددددغ تعدددددالى:  َّجخمخ مح

                                 
 ( في بقية التسخ: ]ع مثالهما[.8)
 ( في بقية التسخ: ]رعاية[.2)
 ( في )ت(ب ع)غ(ب ع)خ(: ]فصل[.3)
 ( في )غ(: ]خدمة[.4)
 ( في )ت(ب ع)ب(: ]الملشك[. 5)
 ( في )غ(: ]هطع[. 7)
 ( ساهط من: )ت(. 7)
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ذكددذعيم بخيددذب  (2)عريددديم بخيددذ (8)[ب عفيددغ تتريددغ الملددشك إذا عوددوشيم852]الرقددذ :
 عالحمد ن الذ، عفق مائرغ في  رضغ على التخلق بأخالهغ.

]اإلخددددالص[ هددددا  الترددددي عليددددغ  َّيلجم ىل مل خلُّالسادسددددة: لمددددا  مددددز  ان 
دددٌد(( ب فشحدددد انب فقدددا  ان: عحددددتتي يدددا رسدددشلي فخدددذ ثشابدددغ  مدددي  (3)السدددالم: ))اُن  ِّحِّ

كثذتدددلب ع عطيتدددل الكدددشثذب الدددذ، لددديس ألمدددة  عددددد  متدددلب عمويدددتِّ عتدددي الشلدددد خالفددداد 
 / [  عدائلب عجعلتهم بتذاد إ عقب لهم.48ألعدائيب فتويُت األعإد عن ]

بعة: مددن عدداد  الملددشك  مهددم يمدددعن السددماعب عيطعمددشن الذعيددة ذدددع ب ثددم يسددقشن السددا
الصدالحين  (4)الدذ، يسدقي َّمث زثُّالخِّشاصِّ عشديادب فقدا  تعدالى: 

 (5)متغ في اآلخذ ب فأطعم إطعاماد عاماد في األع ب عامحذ عستسقي الخدشاص فدي األخدذي
[ (7)السدددماعب عسدددقي األسدددراع إ يكمدددل إإ بعدددد الودددذاغ مدددن] مدددن الكدددشثذب ثدددم إن مددددّ 

العدعب عهطع دابذيمب فقا : تمّتع بدمياك ع خذتلب عمّتع  متدل فيهمداب فدإن  مدذ العددّع 
 هد امقضىب علم يرقِّ لهم دابذب فهم بتٌذ إ يُدتدِّعلص عليل عيمِّ الدميا عاآلخذ   مُذيم.

الم  مذس ان بذبي حيشان  بعد مدا ملفكدغ إيداسب عفيغ متاسرغ  خذي عيي:  ن التري عليغ الس
ثددم إمددغ  مددذس بددأن يوذهددغ علددى العتددي عالمحتدداج يديددة عودددهةب عيأكددل متددغب عكددذلل فددي 

ب ثدم (8)علدى موسدغ(1)بالتوذهة على العتي عالوقيذب ع (7)اآلخذ  مّلكغ عين الحيشانب فيأمذس
ب (81)اسدتتاب عليداد فدي الرداهيإمغ عليغ السالم محذ يشم محذ من المائة  كثذ من ستينب ع 

                                 
 ( في بقية التسخ: ]عووهم[.8)
 ( في بقية التسخ: ]بمد [.2)
 ( لم  جدس بهذا اللو ب عيبهذ  ن المصتع  راد امتثا  التري ولى ان عليغ عسلم لآلية.3)
 ( في )ت(ب ع)ب(ب ع)خ(: ]تسقي[.4)
 ( في )غ(: ]اآلخذ [. 5)
 ( في بقية التسخ: ] مذ[. 7)
 ( في )ت(ب ع)غ(ب ع)ب(: ]فأمذس[. 7)
 ( ساهط من: )غ(. 1)
ذ، يبهذ لدي  مدغ تكلدع فدي اإلخردار عدن  مدشر اآلخدذ ب عالتدي تثردت ( لم يترين لغ معتى كالم المصتعش عال8)

 إإ بدليل. 
(ب عفيدددغ: )ثدددم 8281( إندددار  حدددديث جدددابذ رضدددي ان عتدددغب الدددذ،  خذجدددغ مسدددلم فدددي ودددحيحغب رهدددم )81)

 امصذف إلى المتحذب فتحذ ثالثاد عستين بيدسب ثم  عطى عليادب فتحذ ما ذرذب ع نذكغ في يديغ(.
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فلذلل مذجش في اآلخذ   ن يسقي التاس بيدسب عبيد علي رضدي ان عتدغب علعدل يدذا يدش 
 .(2)ب عان  علم(8)السرب في  ن الشيعة يقشلشن ]يسقي علي من الكشثذ نيعتغ[

                                 
 لياد يسقي نيعتغ من الكشثذ[. ( في )غ(: ]إن ع8)
( يعتقد الشيعة  ن الشالي على الحدشض يدشم القيامدة علدي بدن  بدي طالدب رضدي ان عتدغب يسدقي متدغ  عليداءس 2)

(ب عيدذا اإعتقدداد باطدل مخددالع لمدا ثرددت فددي 1/27عيدذعد عتددغ  عدداءس. كمددا فدي بحددار األمدشارب للمجلسددي )
ديث  مس بن مالل رضي ان عتدغب هدا : هدا  رسدش  ان ودلى الستة الصحيحة المتشاتذ ب عمن األحاديث: ح

ُتلُجددشا ُدعمِدديب  : اخي رِّتيب حتددى إذِّا ر ِّيددُتهم عرُِفُعددشا إلدديف ددني ودداحِّ ان عليددغ عسددلم: ))ليِّددذِدِّنف علدديف الحددشض رِّجدداٌ  ِممف
ر،  ب ُ وِّييحابيب ُ وِّييحابيب فدِّلِّيُدقِّالنف ليب إمفلِّ إ تدي ((ب  خذجدغ الرخدار، فدي فِّألِّهُدشِّلنفب  ،ي ربل ثُشا بعيددِّكِّ ددِّ ما  حي

 (.2314(ب عمسلم في وحيحغب رهم )7512وحيحغب رهم )
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 الخاتمةب عفيها:

  يم التتائي-
  يم التشويات-

  يم التتائي:
 م الصالحاتب عفيما يلي  يم التتائي:الحمد ن الذ، بتعمتغ تت

 من خال  دراسة تذجمة المصتع ترين علش مكتاتغ العلمية في  مامغ. -1
  طرق العلماء الذين تذجمشا لغ على الثتاء عليغ. -2
 ن مصددتوات المؤلدددع لددم تحددد ِّ بالعتايددة التدددي تسددتحقهاب علدددم يطرددع لدددغ سدددشي  -3

 السويتة التشحية.

لطائع سمانب عيي اللطائع العلميةب  ن المصتع بتى توسيذس على ذكذ سرع  -4
 عسرع عجافب عيي اللطائع البذاف.

 عهد  جاد المصتع فيها ع بد . ن اللطائع العلمية  ذلرها لعشيةب  -5

 ابتكذ المؤلع طذيقة لم يسرق إليها في عذض اللطائع التوسيذية. -6

 اموذد المصتع بذكذ  هشا  توسيذية لم  جديا عتد ذيذس. -7

 ذ المؤلع من  هشا  علطائع توسيذية.كثذ  التعليالت لما ذك -8

 اعتتى المصتع بالتوسيذ اإلنار،ب ععليغ تقشم يذس اللطائع. -9

 ن اللطائع العجاف لدم يشرديدا المؤلدع مدن بداب ودحتها عودشابهاب عإممدا  -11
  تى بها عسيلة إوطياد القلشب المشعشلة عن ان.

بتتريدغ جذي المصتع في اللطائع البذاف علدى التوسديذ اإلندار، المتعلدق  -11
 الملشك على السياسات الشذعية.

  يم التشويات:
اإيتمدددام بكتدددب المؤلدددع عتحقيقهدددا تحقيقددداد علميدددادش إذ إمدددغ لدددم يطردددع متهدددا إإ السدددويتة 

 التشحية.
جعددل ان  عمالتددا خالصددة لددغب إمددغ سددميع مجيددبب عوددلى ان عسددلم علددى مريتددا محدددمدب 

 ععلى  لغ عوحرغ  جمعين.
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  فهذس المصادر عالمذاجع

  اإلحسددان فددي تقذيددب وددحيي ابددن حرددانب لمحمددد بددن حرددانب تحقيددق: نددعيب
 م.8811-ه8411األرمؤععب مشذ: مؤسسة الذسالةب الطرعة: األعلىب 

  :حكام القذ نب ألبي بكذ بن العذبيب اعتتى بغ: محمد عرد القدادر عطداب مشدذ 
 م.2113-ه8424بيذعتب الطرعة: الثالثةب  -دار الكتب العلمية 

 ب ألبددي عمددذ بددن عرددد الرددذب تحقيددق: سددالم محمددد عطدداب مشددذ: دار اإسددتذكار
 م.2111-ه8428بيذعتب الطرعة: األعلىب  -الكتب العلمية 

  ه8481بيدذعتب  -األمب لمحمد بدن إدريدس الشدافعيب مشدذ: دار المعذفدة-
 م.8881

  األمسددابب لعرددد الكددذيم بددن محمددد السددمعاميب تحقددق: عرددد الددذحمن بددن يحيددى
حيددددر  بددددادب الطرعدددة: األعلددددىب  -لدددس دائددددذ  المعدددارف العثماميددددة المعلمددديب مشددددذ: مج

 ه.8312
  الردايددة عالتهايدددةب إلسددماعيل بدددن عمددذ بدددن كثيددذب تحقيدددق: د. عرددد ان التذكددديب

 ه.8481مشذ: دار يجذب الطرعة: األعلىب 
  الرذيددان فددي علددشم القددذ نب لردددر الدددين الزركشدديب تحقيددق: محمددد  بددش الوضددل

 ه.8377ياء الكتب العذبيةب الطرعة: األعلىب إبذاييمب مشذ: دار إح
  بعيددة الطلددب فددي تدداريخ حلددبب لعمددذ بددن  حمددد ابددن العددديمب تحقددق: د. سددهيل

  كارب مشذ: دار الوكذ. د.عب د.ن.
  :تاريخ اإلسالم ععفيات المشاييذ عاألعالمب لمحمد بن  حمد الذيريب تحقيدق

 ه.8483لطرعة: الثاميةب بيذعتب ا -عمذ عرد السالمب مشذ: دار الكتاب العذبي 
   تحوة الطالب بمعذفة  حاديث مختصذ ابن الحاجبب إلسدماعيل بدن عمدذع بدن

 م.8887-ه8487كثيذب مشذ: دار ابن حزمب الطرعة: الثاميةب 
  التدعين في  خردار هدزعينب لعردد الكدذيم بدن محمدد القزعيتديب تحقيدق: عزيدز ان

 ه.8411طرعة: األعلىب بيذعتب ال -العطارد،ب مشذ: دار الكتب العلمية 
  ددذِّد الحترلددديب إنددذاف: مدددشر الددددين تددذكذ  الحوددداغ عترصددذ  األيقددداغب إبدددن الِمردي

 ه.8432سشرياب الطرعة: األعلىب  -طالبب مشذ: دار التشادر 
  :توسدديذ القددذ ن العبدديمب إبددن  بددي حدداتمب تحقيددق:  سددعد محدددمد الطيددبب مشددذ

 ه.8488مكترة الرا ب الطرعة: الثالثةب 
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  الريان عن توسديذ القدذ نب ألحمدد بدن محددمد الثعلرديب تحقيدق: عددد الكشع ع
-ه8437جد ب الطرعة: األعلىب  -من الراحثين )رسائل جامعية(ب مشذ: دار التوسيذ 

 م.2185
  :التوسيذ من ستن سعيد بن متصشرب تحقيق: سعد بن عرد ان    حميدب مشذ

 م.8887-ه8487دار الصميعيب الطرعة: األعلىب 
 لمعذفدددة رعا  السدددتن عالمسددداميدب إبدددن مقطدددة الحترلددديب تحقيدددق: كمدددا   التقييدددد

 ه.8411بيذعتب الطرعة: األعلىب -يشسع الحشتب مشذ: دار الكتب العلمية 
  تكملدددة إكمدددا  اإلكمدددا  فدددي األمسددداب عاألسدددماء عاأللقدددابب إبدددن الصدددابشمي

 بيذعتب د.عب د.ت. -المحمشد،ب مشذ: دار الكتب العلمية 
 ذ في تخذيي  حاديدث الذافعدي الكريدذب إبدن حجدذ العسدقالميب التلخيص الحري

-ه8487مصدددذب الطرعدددة: األعلدددىب  -تحقيدددق: حسدددن عرددداسب مشدددذ: مؤسسدددة هذطردددة 
 م.8885

  جامع الريان عن تأعيل  ، القذ نب لمحمدد بدن جذيدذ الطردذ،ب تحقيدق: د.عردد
 م.2118-ه8422ان التذكيب مشذ: دار يجذب الطرعة: األعلىب 

 كريددذب لمحدددمد بددن عيسددى التذمددذ،ب تحقيددق: د. بشددار عددشادب مشددذ: الجددامع ال
 م.8881دار العذب اإلسالميب 

  الجامع ألحكام القذ نب لمحمد بدن  حمدد القذطرديب تحقيدق:  حمدد الرذدعمديب
 م.8874-ه8314عإبذاييم  طويمب مشذ: دار الكتب المصذيةب الطرعة: الثاميةب 

  خيددذ األمددامب إبددن هدديم الجش يددةب جددالء األفهددام فددي فضددل الصددال  علددى محمددد
-ه8417الكشيددتب الطرعددة: الثاميددةب  -تحقيددق: نددعيب األرمددؤععب مشددذ: دار العذعبددة 

 م.8817
  :جمهذ  اللعةب لمحمد بن الحسن بن دريدب تحقيق: رمز، متيذ بعلركيب مشدذ

 م.8817دار العلم للماليينب الطرعة: األعلىب 
 ، ب تحقيق: ييثم خليوة طعيمديب دار الحاع، في الطبب لمحمد بن  كذيا الذا

 ه.8422بيذعتب الطرعة: األعلىب  -إحياء التذاث العذبي 
 .خزامة التذاث )فهذس مخطشطات(ب إودارس مذكز الملل فيصل 
  الخصدددائص الكردددذيب لجدددال  الددددين السددديشطيب مشدددذ: دار الكتدددب العلميدددة- 

 بيذعت.
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 يب تحقيدق: إبدذاييم الدارس في تداريخ المددارسب لعردد القدادر بدن محمدد التعيمد
 ه.8481نمس الدينب مشذ: دار الكتب العلميةب الطرعة: األعلىب 

  الدر المصشن في علشم الكتاب المكتشنب للسمين الحلرديب تحقيدق: د.  حمدد
 دمشق. -محمد الخذاعب مشذ: دار القلم 

  الدددر المتثددشر فددي التوسدديذ بالمددأثشرب لجددال  الدددين السدديشطيب تحقيددق: د. عرددد
 م.2113-ه8424كيب مشذ: دار يجذب السعشديةب الطرعة: األعلىب ان التذ 

  دإئددل الترددش  عمعذفددة  حددشا  ودداحب الشددذيعةب ألحمددد بددن الحسددين الريهقدديب
 ه.8415بيذعتب الطرعة األعلىب  -مشذ: دار الكتب العلمية 

  الددذيل علددى الذعضددتينب لشددهاب الدددينب ألبددي نددامةب تحقيددق: إبددذاييم نددمس
 ه.8422بيذعتب الطرعة: األعلىب  -لكتب العلمية الدينب مشذ: دار ا

  السدددويتة التشحيدددة فدددي السدددكيتة الذعحيدددةب ألحمدددد بدددن الخليدددل الخدددشييب طرعدددغ
 ه.8347عوححغ: محمد راذب الطراخب حلبب الطرعة: األعلىب 

  سدددتن ابدددن ماجدددغب لمحمدددد بدددن يزيدددد القزعيتددديب تحقيدددق: األرمدددؤععب مشدددذ: دار
 م.2118-ه8431الذسالةب الطرعة: األعلىب 

  ستن  بي داعدب لسليمان بن األنعث السجسدتاميب تحقيدق: ندعيب األرمدؤععب
 م.2118-ه8431مشذ: دار الذسالةب الطرعة: األعلىب 

  بيدذعتب  -ستن الدارهطتيب تحقيدق: ندعيب األرمدؤععب مشدذ: مؤسسدة الذسدالة
 م.2114-ه8424الطرعة: األعلىب 

 قيق: محدمد عرد القادر عطداب الستن الكرذيب ألحمد بن الحسين الريهقيب تح
 م.2113-ه8424مشذ: دار الكتب العلميةب الطرعة: الثالثةب 

  :الستن الكرذيب ألحمد بن نعيب التسائيب تحقيق: حسن عردد المدتعمب مشدذ
 م.2118-ه8428بيذعتب الطرعة: األعلىب  -مؤسسة الذسالة 

 اهععب سدديذ  عددالم التددرالءب لمحمددد بددن  حمددد الددذيريب إنددذاف: نددعيب األرمدد
 ه.8415بيذعتب الطرعة: الثالثةب  -مشذ: مؤسسة الذسالة 

  نذرات الدذيب فدي  خردار مدن ذيدبب إبدن العمداد الحترلديب تحقيدق: محمدشد
 ه.8417دمشقب الطرعة: األعلىب   -األرماهععب مشذ: دار ابن كثيذ 

  ندددذ  ابدددن عقيدددل علدددى  لويدددة ابدددن مالدددلب تحقيدددق: محمدددد محيدددي الددددين عردددد
 م.8811-ه8411القايذ ب الطرعة: العانذ ب -ار الثذاث الحميدب مشذ: د



 

 
888 

  نذ  ندافية ابدن الحاجدبب للذضدي اإلسدتذاباذ،ب تحقيدق: محمدد مدشرب محمدد
-ه8385بيددددذعتب  -الزفددددزافب محمددددد محيددددي الدددددينب مشددددذ: دار الكتددددب العلميددددة 

 م.8875
  وددددحيي الرخددددار،ب لمدددددحمد بددددن إسددددماعيل الرخددددار،ب تحقيددددق: محدددددمد  ييددددذ

 ه.8422دار طش  التجا ب الطرعة: األعلىب التاوذب مشذ: 
  وحيي ستن  بي داعدب لمحمد ماوذ الدين األلراميب مشذ: مؤسسة ذذاسب- 

 م.2112-ه8423الكشيتب 
  وحيي مسلمب لمسلم بدن الحجداج التيسدابشر،ب تحقيدق: محددمد عردد الرداهيب

 مشذ: دار إحياء التذاث العذبي.
  عالزمدهدةب إبدن حجدذ الهيتمديب  الصشاعق المحذهة علدى  يدل الدذف  عالصدال

لرتدانب الطرعدة:  -تحقيق: عردد الدذحمن التذكديب عكامدل الخدذاعب مشدذ: مؤسسدة الذسدالة 
 م.8887-ه8487األعلىب 

  ضعيع الجامع الصعيذ ع ياداتغب لمحمدد ماودذ الددين األلرداميب إندذاف:  ييدذ
 الشاعيمب مشذ: المكتب اإلسالمي.

 ين السدركيب تحقيدق: د. محمدشد الطتداحيب طرقات الشافعية الكرذيب لتاج الدد
 ه.8483د. عرد الوتا  الحلشب مشذ: يجذب الطرعة: الثاميةب 

  طرقات الشافعيةب ألبي بكذ بن  حمد ابن هاضدي ندهرةب تحقيدق: الحداف  عردد
 ه.8417بيذعتب الطرعة: األعلىب  -العليم خانب مشذ: دار عالم الكتب 

 كثيدددذب تحقيدددق: د.  حمدددد عمدددذ   طرقدددات الشدددافعيينب إلسدددماعيل بدددن عمدددذ بدددن
 ه.8483يانمب د. محمد  يتهم محمدب مشذ: مكترة الثقافة الديتيةب د.تب 

  طرقات علماء الحديثب لمحمدد بدن  حمدد الصدالحيب تحقيدق:  كدذم الرشنديب
 ه.8487بيذعتب الطرعة: الثاميةب  -عإبذاييم الزيرقب مشذ: مؤسسة الذسالة 

 حمدد بدن القاسدم ابدن  بدي  وديرعةب تحقدق: عيشن األمراء في طرقات األطرداءب أل
 بيذعتب د.عب د.ت. -د. مزار رضاب مشذ: دار مكترة الحيا  

  ذاية السش  في خصائص الذسش ب إبن الملقن سذاج الدينب تحقيق: عردد ان
 بيذعت.-بحذ الدينب مشذ: دار الرشائذ اإلسالمية 

 ش،ب تحقيددق: محمددد الوشائددد الرهيددة فددي تددذاجم الحتويددةب ألبددي الحسددتات اللكتدد
 ه.8324مصذب الطرعة: األعلىب  -بدر الدين التعساميب مشذ: دار السعاد  
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  فدددي  القدددديذ ندددذ  الجدددامع الصدددعيذب لدددزين الددددين المتددداع،ب مشدددذ: المكتردددة
 ه.8357مصذب الطرعة: األعلىب  -التجارية الكرذي 

  القدددامشن فدددي الطدددبب للحسدددين بدددن عردددد ان بدددن سددديتاب تحقيدددق: محمدددد  مدددين
 ضتاع،ب د.مب د.نب د.عب د.ت.ال
   :هالئددد الجمددان فددي فذائددد نددعذاء يددذا الزمددانب لكمددا  الدددين المردداركب تحقيددق

بيدددددذعتب الطرعدددددة: األعلدددددىب  -كامدددددل سدددددلمان الجردددددشر،ب مشدددددذ: دار الكتدددددب العلميدددددة 
 م.2115

  الكتدددابب لسددديرشيغب عمدددذ بدددن عثمدددان بدددن هتردددذب تحقيدددق: عردددد السدددالم محمدددد
 م.8811-ه8411القايذ ب الطرعة: الثالثةب  -ي يارعنب مشذ: مكترة الخامج

  كشدددع البتدددشن عدددن  سدددامي الكتدددب عالوتدددشنب لمصدددطوى بدددن عردددد ان حددداجي
 م.8848بعدادب  -خليوةب مكترة المثتى 

  :كتش  الذيب في تاريخ حلدبب ألحمدد بدن إبدذاييمب سدرط ابدن العجمديب مشدذ
 ه.8487حلبب الطرعة: األعلىب -دار القلم 

 األمسابب لعلي بن  بي الكذم ابدن األثيدذب مشدذ: دار ودادر  اللراب في تهذيب
 بيذعتب د.عب د.ت. -
  بيدذعتب  -لسان العذبب لجما  الدين ابن متبشر األفذيقديب مشدذ: دار ودادر

 ه.8484الطرعة: الثالثةب 
  األردنب  -عمدان  -لمسات بياميةب لواضل والي السامذائيب مشذ: دار عمدار

 م.2113-ه8423الطرعة: الثالثةب 
  المجترى من الستنب ألحمد بن نعيب التسائيب تحقيق: عرد الوتا   بش ذدد ب

 م.8817-ه8417حلبب الطرعة: الثاميةب  -مشذ: مكتب المطرشعات 
  مجمع الزعائد عمترع الوشائدب لعلي بن  بي بكذ الهيثميب تحقيق: حسدام الددين

 م.8884-ه8484القدسيب مشذ: مكترة القدسيب 
  تددشاريخ األعيددانب لسددرط ابددن الجددش ،ب تحقيددق: مجمشعددة مددن مددذ   الزمددان فددي

 ه.8434دمشقب الطرعة: األعلىب  -المحققينب مشذ: دار الذسالة 
  :مسدددالل األبصدددار فدددي ممالدددل األمصدددارب ألحمدددد بدددن يحيدددى القذنددديب مشددددذ

 ه.8423 بش اريب الطرعة: األعلىب  -المجمع الثقافي 
 الحدداكمب تحقيددق: مصددطوى المسددتدرك علددى الصددحيحينب لمحدددمد بددن عرددد ان 

 م.8881-ه8488عرد القادر عطاب مشذ: دار الكتب العلميةب الطرعة: األعلىب 
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  مسدددتد اإلمدددام  حمدددد بدددن حتردددلب تحقيدددق: ندددعيب األرمدددؤععب مشدددذ: مؤسسددددة
 م.2118-ه8428الذسالةب الطرعة: األعلىب 

  مسدددتد الددددارمي )سدددتن الددددارمي(ب تحقيدددق: حسدددين سدددليم الدددداراميب مشدددذ: دار
 م.2111-ه8482السعشديةب الطرعة األعلى:  -عتي الم
  :مصددددتع عتددددد الددددذ ا  الصددددتعاميب تحقيددددق: حريددددب الددددذحمن األعبمدددديب مشددددذ

 ه.8413الهتدب الطرعة: الثالثةب  -المجلس العلمي 
  المصتعب إبن  بي نيرةب تحقيق: كما  يشسع الحشتب مشذ: مكتردة الذنددب

 ه.8418الطرعة: األعلىب 
 سدين بدن مسدعشد الرعدش،ب تحقيدق: مددحمد التمدذب مشدذ: دار معالم التتزيلب للح

 م.8887-ه8487طيرةب الطرعة: الذابعةب 
  معتذك األهذان فدي إعجدا  القدذ نب لجدال  الددين السديشطيب مشدذ: دار الكتدب

 ه.8411بيذعتب الطرعة: األعلىب  -العلمية 
  معجدددم الرلددددانب ليددداهشت بدددن عردددد ان الحمدددش،ب مشدددذ: دار ودددادرب بيدددذعتب

 م.8885الطرعة: الثاميةب 
  :معجدم الودذع  اللعشيدةب ألبددي يدال  العسدكذ،ب تحقيددق: بيدت ان بيداتب مشددذ

 م.8482مؤسسة التشذ اإلسالميب الطرعة: األعلىب 
   معجدم اللعدة العذبيددة المعاودذ ب د.  حمددد مختدار عردد الحميددد عمدذب بمسدداعد

 ه.8428فذيق عملب مشذ: عالم الكتبب الطرعة: األعلىب 
 بيدذعتب عدار إحيداء  -م المؤلوينب لعمذ رضا كحالةب مشذ: مكترة المثتدى معج

 بيذعت. -التذاث العذبي 
  :معذفة القذاء الكرار على الطرقات عاألعصارب لمحمد بن  حمد الذيريب مشدذ

 ه.8487دار الكتب العلميةب الطرعة: األعلىب 
 لمرددداركب معتدددي اللريدددب عدددن كتدددب األعاريدددبب إبدددن يشدددامب تحقيدددق: د. مدددا ن ا

 م.8815دمشقب الطرعة: السادسةب  -مشذ: دار الوكذ 
  :معتي المحتاج إلى معذفة معامي  لواغ المتهاجب لشمس الدين الشذبيتيب مشذ

 م.8884-ه8485دار الكتب العلميةب الطرعة: األعلىب 
  المعتي عن حمل األسوار في األسوارب لزين الدين العذاهيب مشذ: دار ابن حزم
 م.2115-ه8427رعة: األعلىب بيذعتب الط -
  م.8871-ه8311المعتيب لمشفق الدين بن هدامةب مشذ: مكترة القايذ ب 
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  الموصدل فددي وددتاعة اإلعدذابب ألبددي القاسددم الزمخشدذ،ب تحقيددق: د. علددي بددش
 م.8883بيذعتب الطرعة: األعلىب  -ملحمب مشذ: مكترة الهال  

  يدددارعنب مشدددذ: دار مقددداييس اللعدددةب ألحمدددد بدددن فدددارسب تحقيدددق: عردددد السدددالم
 م.8878-ه8388الوكذب 

  المقوددى الكريددذب لتقددي الدددين المقذيددز،ب تحقيددق: محمددد الدديعالع،ب مشددذ: دار
 ه.8427بيذعتب الطرعة: الثاميةب   -العذب اإلسالمي 

  مشسدددشعة كشددداف اودددطالحات الوتدددشن عالعلدددشمب لمحمدددد بدددن علدددي التهدددامش،ب
بيدددذعتب الطرعدددة: األعلدددىب  -ن تحقيدددق: د. علدددي دحدددذعجب مشدددذ:  مكتردددة لرتدددان ماندددذع 

 م.8887
  مزيددة األمددام فددي تدداريخ اإلسددالمب لصددارم الدددين ابددن ُدهيمددا ب تحقيددق: د. سددميذ

 ه.8421بيذعتب الطرعة: األعلىب  -طرار ب مشذ: المكترة العصذية 
  التكت عالعيشنب لعلي بن محمد الماعرد،ب تحقيق: السيد بدن عردد المقصدشدب

 بيذعت. د.ع. د.ت -مشذ: دار الكتب العلمية 
  :مهايددة األرب فددي معذفددة  مسدداب العددذبب  حمددد بددن علددي القلقشددتد،ب تحقيددق

 ه.8411بيذعتب الطرعة: الثاميةب  -إبذاييم اإلبيار،ب دار الكتاب 
  يدية العارفين في  سماء المؤلوين ع ثار المصتوينب إلسماعيل بانا الرعداد،ب

 ه.8483لرتانب  -مشذ: دار الكتب العلمية 
 الهشامع في نذ  جمدع الجشامدعب لجدال  الددين السديشطيب تحقيدق: عردد  يمع

 مصذ. -الحميد يتداع،ب مشذ: المكترة التشفيقية 
  الددشافي بالشفيدداتب لصددال  الدددين الصددود،ب تحقيددق:  حمددد األرمدداهععب عتذكددي

 ه.8421بيذعتب  -مصطوىب مشذ: دار إحياء التذاث 
  حمدد الشاحدد،ب تحقيدق: عداد  الشسيط في توسديذ القدذ ن المجيددب لعلدي بدن 

-ه8485بيذعتب الطرعدة: األعلدىب  - حمد عرد المشجشدب مشذ: دار الكتب العلمية 
 م.8884

  عفيددات األعيددان ع مردداء  بتدداء الزمددانب إبددن خلكددان الرذمكدديب تحقيددق: إحسددان
 بيذعتب د.عب د.ت.  -عراسب مشذ: دار وادر 

 


