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 ومدص البرث

ٖعس اسبافظ أبٕ عبس الطمحَ : ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ وَ صغاض أتباا   

 التااابع ظ رّااط ٌبٕلااْ العمىاا٘ يف عمىاا   وااَ عماإً الؿااط   ِىااا: اسبااسٖث  

غٍس إلْٗ وٍصب القضاٞ ٔالفتٕٝ ٔ فقْ القضاٞ ٔ الفتٕٝظ  ٔ قس ُأ الٍبٕٙظ

ٛ  بصااٍعاٞ الااٗىَظ عمااٜ ؾااّطٚ  ظٔمل ٖاا٤ ط تٕلٗااْ لمقضاااٞ ٔ قطبااْ وااَ الػاام 

   ّ  :اىاااعمىاااْ باسباااسٖث ٔ فقّاااْظ بااان لااااُ ذطٖصاااال عماااٜ ا٥غاااتعازٚ يف  مب

مجعاااالظ ٔ ذف،اااالظ ٔ ضٔاٖاااٛظ فكااااُ وتقٍاااال ٔ  ااااب ال ملاااا ٖطٖٔاااْ واااَ اسباااسٖث     

ٔفقّااْظ ٔ ِاإ بّااصٓ الػااىٛ وااَ اسبفااظ ٔ الضاابيظ ذاااظ عمااٜ تٕ ٗاا  أٟىااٛ        

ن إلٗاْ أعا٦ً واَ اسبفاارظ ٔ عماٌس واَ وؿااِ  أٟىاٛ         ازبطح ٔ التعسٖنظ ٔ ضذا 

 .اسبسٖث يف ا٧وصاض اإلغ٦وٗٛ

ٔقس تطك اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ جّإزال عمىٗاٛ يف عماي              

ٛل ظ فااا  ٔ بااطظ      ٛل ٔ زضاٖاا  بعضااّا عمااٜ أقطاٌااْ وااَ ومرااس ٘     يف اسبااسٖث ظ ضٔاٖاا

ٛ ازباطح ٔ التعاسٖنظ أغاّي    الٗىَ ذف،االظ ٔ  اب الو ٔ إتقاٌاالو ٔ ٖعاس واَ أٟىا      

ٕىض   ٔ إٌصاا    ٛل لمؿااطٖعٛ اإلظ فٗاْ باا غا٦وٗٛ وااَ التقإه عمّٗاااظ ٔ ٖعااس   صااٗاٌ

أٖضال وَ أٔاٟن وَ صٍف يف عماي اسباسٖث  ضٔاٖاٛظ ٔ قاس اؾاتّطف وصاٍفاتْ       

عمىٗاااال لتاااسأصا يف عصاااطٓظ ٔ غاااٗقًٕ الباذاااث مؿااا٠ٗٛ ا  تعاااا   ىااا       

لااأ أخطجاا، لااْظ لٗااسلن أُ  وااَ لتااب اسبااسٖث ضٔاٖااٛ ا  ظوصااٍفاتْ أذازٖااث

إُ لاٌا، وفقإزٚ إ٥ أُ ا اضِاا وٕجإزٚ     ظ ٔضٔاٖٛاسبسٖث  يف عميوصٍفاتْ 

الااااأ تعااااس أزٔاف وّىااااٛ سبفااااظ  يف لتااااب اسبااااسٖث الااااأ أخطجاااا، لااااْظ ٔ

الاصَٖ ضذمإا إلٗاْ إ  صاٍعاٞ      وصٍفاتْ يف ضٔاٖااف ا٧ذازٖاثظ ٧ُ ت٦وٗاصٓ   

ّ  الااٗىَظ لتباإا وااَ لتبااْظ    ٙ  ئ أخااصِا عااٍ ٔ ضِٔٔااا يف    لاا ٓظ  ٔ البداااض

 .وصٍفاتّي
 

 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘
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 املقسوٛ:

اسبىس   ضب العامل  الصٙ جعان اسباسٖث الٍبإٙ الؿاطٖفظ وبٍٗاال لقطاٌاْ الكاطٖيظ ٔصامٜ ا  ٔغامي عماٜ ٌبٍٗاا            

 ضبىس ٔعمٜ الْ ٔصربْظ الٍاقم  إلٍٗا غٍتْ امل ّطٚظ ٔبعس:

ض الثاٌ٘ لمتؿطٖ  اإلغا٦و٘ظ  فمقس ؾطفين ا  تعا  بسضاغٛ اسبسٖث الٍبٕٙ ٔالتدصص فْٗظ ٔأٖقٍ، أٌْ املصس

 ٔأٌْ ٔاجب ا٥تبا ظ ِٔصا وا اتفق، عمْٗ ٌصٕص ا٧زلٛ وَ: القطاُظ ٔالػٍٛ الٍبٕٖٛ الصرٗرٛظ ٔاإلمجا .

ٌٔ،طال صصٓ املٍعلٛ الأ ٖترمٜ بّا اسبسٖث الٍبٕٙظ عكف أع٦ً أٟىٛ اسبسٖث عمٜ: ذف،ْظ ٔلتابتاْظ ٔضٔاٖتاْظ   

 ٗا  ٔاإلٌسضاؽ.ٔتسٍْٖٔظ ٔتصٍٗفْ صٗاٌٛ لْ وَ الض

 ٔقس ؾاضك احملس ُٕ وَ أٟىٛ الٗىَ إخٕاٌّي أٟىٛ اسبسٖثظ يف ِصا ازبّس العمى٘ بإٌصا ظ ٔٔض ظ ٔصس ظ ٔإخ٦ص.

٧ِٔىٗٛ ِصا الٍؿاط العمى٘ املتىٗع الصٙ ؾاضك فْٗ ضبس ٕ أٟىٛ الٗىَ إخٕاٌّي أٟىٛ اسبسٖثظ ضأٖ، أُ تكُٕ 

َظ واَ جٗان صاغاض أتباا  التاابع ظ ِٔإ: اإلوااً ِؿااً باَ ٖٕغاف           زضاغأ عاَ علمماي  واَ أعا٦ً ضباس ٘ أٟىاٛ الاٗى       

ٛلظ ٔضٔاٖٛظ ٔتصٍٗفال.  الصٍعاٌ٘ظ ملا متٗع بْ عمٜ أقطاٌْ وَ ضبس ٘ الٗىَ يف  بي ا٧ذازٖثظ ذف،الظ ٔلتاب

 .)اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ ٔجّٕزٓ يف عمي اسبسٖث(ٔقس غ طف ِصا البرث بعٍٕاُ: 

 ّٖٔس  ِصا البرث إ :

إذٗاٞ جعٞ وّي وَ الرتاث العمى٘ ٧ِن الٗىَ املٗىُٕظ بإرّاض جّس عماي  واَ أع٦وّاا يف عماي اسباسٖثظ عماسل يف       

 عصطٓ وَ وؿاِ  أٟىٛ اسبسٖث يف ا٧وصاض اإلغ٦وٗٛ.

 ٔت،ّط أِىٗٛ ِصا البرث يف مخػٛ عٍاصط:

 لُٕ ؾدصٗٛ البرثظ ٔوٕ ٕعْ مل ٖكتب فّٗىا إ  ا٩ُ. .1

 الٗىَ يف خسوٛ الػٍٛ الٍبٕٖٛ امل ّطٚ. ٖم،ّط جّٕز ضبس ٘ أِن .2

ً  علمي  يف ازبطح ٔالتعسٖن واَ ضباس ٘ الاٗىَ أغاّي فٗاْ بإض  ٔإٌصاا ظ صإٌا          .3 ٤ٖلس رّٕض إوا

 لمؿطٖعٛ اإلغ٦وٗٛ وَ اشب أ عٍّاظ ٔالكصب عمّٗا.

ٖمربظ وا اؾتّطف بْ ؾدصاٗٛ البراث يف وؿااضلٛ لا ٓ واَ أعا٦ً أٟىاٛ اسباسٖثظ يف التصاٍٗف           .4

 سٖث الٍبٕٙظ صٗاٌٛ لْ وَ الضٗا ظ ٔالسؽظ ٔا٥خت٦  عمْٗ.املبكط لمر

ٖكػااب أذازٖااث أِاان الااٗىَ أِىٗااٛح لطٔاٖااٛ أذازٖااث إواااً ِااصٓ السضاغااٛ يف أِااي لتااب اسبااسٖث     .5

 ضٔاٖٛ.  

املااٍّخ التاااضؽب٘  ٔقااس اعتىااسف يف إعااساز ِااصا البرااث عمااٜ وااٍّخ ٔاذااس وااَ وٍاااِخ البرااث العمىاا٘ ِٔاإ:                
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يف مجااا  املعمٕوااااف عاااَ وٕ ااإ  البراااث واااَ لتاااب: الرتاجااايظ ٔالطجااااهظ ٔالػااا ظ       ظ ٔقاااس اغاااتعىمتْ  الٍقاااسٙ

 ٔال بقافظ ٔازبطح ٔالتعسٖنظ ٔوَ ل ِاظ و  الٍقس العمى٘ املٕ ٕع٘ لبعض وا ٌقن وٍّا.

 ٔقس اقتض،  بٗعٛ ِصا البرث تقػٗىْ بعس ِصٓ املقسوٛ إ : فصم  ٔخامتٛ.

 َ ٖٕغف ٔالطذمٛ إلْٗ. الفصن ا٧ٔه: ذبس ، فْٗ عَ التعطٖف بّؿاً ب

 ٔقػىتْ إ  أضبعٛ وباذث:

  املبرث ا٧ٔه: شلطف فْٗ: امسْظ ٔلٍٗتْظ ٔأصمْظ ٌٔؿأتْظ ٔ بقتْ.

 املبرث الثاٌ٘: تكمى، فْٗ عَ: عمىْظ ٔتقمسٓ وٍصب القضاٞظ ٔتقٕآ.

 املبرث الثالث: ذبس ، فْٗ عَ:  ٍاٞ العمىاٞ عمْٗ.

 ٔٔفاتْ. املبرث الطاب : شلطف فْٗ: الطذمٛ إلْٗظ

 الفصن الثاٌ٘: خصصتْ لمك٦ً عَ جّٕز اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ يف عمي اسبسٖث.      

 ٔقػىتْ إ  مخػٛ وباذث:    

 املبرث ا٧ٔه: ذبس ، فْٗ عَ: جّٕزٓ يف  مب اسبسٖث الٍبٕٙ.

 املبرث الثاٌ٘: ذبس ، فْٗ عَ: جّٕزٓ يف اٌتقاْٟ ملؿاؽبْ الطأٙ عٍّي.

 ث: ذبس ، فْٗ عَ: جّٕزٓ يف  ب ْ ٧ذازٖث املؿاِ  وَ وؿاؽبْ.املبرث الثال

 املبرث الطاب : ذبس ، فْٗ عَ: جّٕزٓ يف ضٔاٖٛ ا٧ذازٖث ٔا٩ اض يف أِي لتب اسبسٖث ضٔاٖٛ.

 املبرث اشباوؼ: ذبس ، فْٗ عَ: جّٕزٓ يف عمي ازبطح ٔالتعسٖن ٔالتصٍٗف.

الفصاان الثاااٌ٘ح لضااطٔضٚ عمىٗااٛ تقتضاا٘ شلاا ظ ٧ُ      ٔقااس أ اااه الباذااث الكتابااٛ يف املبرااث الثاااٌ٘ وااَ       

الترقٗا  يف ضفا  جّالااٛ العا ظ عاَ أذااس وؿااٖذ ِؿاااً باَ ٖٕغاف الصااٍعاٌ٘ظ عماٜ الاطأٙ املدتاااض الاصٙ اغااتقط           

العىن بْ عٍس احملس  ظ مٍّخ عمى٘ و٤ًٖس باأقٕاه وٕ إعٗٛظ ٖت ماب عمىٗاال إ الاٛ صافراف ِاصا املبراث عاَ          

 ن الثاٌ٘.بقٗٛ لن وبرث وَ وباذث الفص

 أٔجعف فّٗا مجمٛ وَ الٍتاٟخظ ٔعط ، يف ٌّاٖتّا أِي التٕصٗاف الأ تٕصم، إلّٗا يف ِصا البرث. اشبامتٛ:

٥ٔ ٖػعين إ٥ أُ أقٕه: إٌ٘ قس بصل، أقصاٜ جّاسٙ يف إعاساز ِاص البراثظ فاإُ أصاب، يف عىما٘ ِاصا فىاَ           

غاأه ا  تعاا  الكاطٖي يف فضامْ ٔإذػااٌْ أُ      ا  تعا ظ ٔلْ يف شل  الفضن ٔاملٍاٛظ ٔإُ أخ اأف فىاَ ٌفػا٘ظ ٔأ    

 ٖأجطٌ٘ عمٜ ذمػَ الٍٗٛ يف شل ظ ٔصمٜ ا  ٔغمي عمٜ غٗسٌا ضبىس ٔعمٜ الْ ٔصربْ أمجع .
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 الفصن ا٧ٔه

 التعطٖف بّؿاً بَ ٖٕغف ٔالطذمٛ إلْٗظ ٔفْٗ أضبعٛ وباذث:

 املبرث ا٧ٔه:

 امسْ ٔلٍٗتْ ٔأصمْ ٌٔؿأتْ ٔ بقتْ

  ٔأصمْظ ٌٔؿأتْ: أ٥ٔل: امسْظ ٔلٍٗتْظ

ٖٔكٍٜ: (2)ٔذاف،ّاظ ٔعاملّاظ ٔوفتّٗاالصٍعاٌ٘ظ قا ٘ صٍعاٞظ (1)ِٕ: اإلواً ِؿاً بَ ٖٕغف ا٧بٍأٙ
 .(4) ((وَ أبٍاٞ الفطؽ))ظ ٔأصمْ: (3)((أبا عبس الطمحَ))

 ٍٖٔػب إ  الصٍعاٌ٘ح ل٥ٕزتْ يف صٍعاٞ الٗىَظ ٔالأ ٌؿأ فّٗاظ ٔتطبٜ يف أذضاٌّاظ ٔتعمي فّٗا.

تاااصلط مجٗااا  املصاااازض الاااأ تطمجااا، لاااْ تااااضٖذ وااا٦ٗزٓظ ٥ٔ ؾااا٠ٗال عاااَ وطاذااان ذٗاتاااْ ا٧ٔ : ل فٕلتاااْظ    ٔمل

 .(5) ((عبس الطمحَ ٖعس يف أِن ا٥جتّاز)) ٔلٗفٗٛ بساٖٛ تعمٗىْٗ إ٥ أُ أذسِا شلط أُ لْ ابٍال امسْ:

  :(6) اٌٗال:  بقتْ

ؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ يف ال بقْ ْ          علسى ابَ غعس اسبافظِ  ُ تطتٗبا لاا ٛ أتباا  التاابع ٔ  ىَظ  بقا ان الٗا َ ِأ ٛ وا الطابع

                                                           
َ وَ أبٍاٞ الفطؽ ٔلٗؼ بعطب٘ظ ٖػىٌّٕي  ))ا٧بٍأٙ: ( 1) َ ٔلس بالٗى َ ا٧بٍاٞظ ٔالٍػبٛ إلْٗ أبٍأٙظ ٔلن و ُ و ٖقاه يف التعطٖف: ف٦

َ ٔجّّي لػطٝ و  غ َ ٔلس الفطؽ الصٖ َ و َ فغمبٕا اسببؿٛظ ٔأقاوٕا ا٧بٍاٞظ ِٔي قًٕ بالٗى َ شٙ ٖعُ إ  وم  اسببؿٛ بالٗى ٗف ب

/ 1لبٍاُ/ ط –(ظ لمػىعاٌ٘/ تقسٖي: عبس ا  عىط الباضٔضٙ/ زاض ازبٍاُ/ ب ٔف 1/76. ا٧ٌػاب )((بالٗىَظ فٕلسِي ٖقاه صي: ا٧بٍاٞ

 ً.1988ِا = 1448

ٞ الرتاب العطب٘/ ب ٔف (ظ لمرافظ الصِيب/ تصرٗح: عبس ا1/346ٍٖ،ط: تصلطٚ اسبفار )( 2) َ املعمى٘/ زاض إذٗا لبٍاُظ  -لطمح

ٕ لسٚ/ وكتب امل بٕعاف اإلغ٦وٗٛ/ ذمب 414ٔخ٦صٛ تصِٗب تّصٖب الكىاه )ص غٕضٖا/  –(ظ لمرافظ: اشبعضج٘/ تقسٖي: عبس الفتاح أب

 ِا. 1411/ 4ط

ٜ ٔا٧مساٞ )( 3) ً وػمي بَ اسبحاد/ ذبقٗ : عبس الطذٗي ضب1/524الكٍ ازباوعٛ اإلغ٦وٗٛ/  -ىس القؿ ٙ/ اجملمؼ العمى٘(ظ لإلوا

 ً.1984ِا = 1444/ 1الػعٕزٖٛ/ ط –املسٍٖٛ املٍٕضٚ 

 لبٍاُ. –(ظ لمرافظ البداضٙ/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 8/194التاضٖذ الكب  )( 4)

(5 )( َ َ يف تاضٖذ غازاف الٗى  : عبس ا  ضبىس اسببؿ٘/ اجملى  (ظ تألٗف: اسبػ  بَ عبس الطمحَ ا٧ِسه/ ذبق1/92ٗذبفٛ العو

 ً.2444ِا = 1425ا٧واضاف/  –الثقايف/ أبٕ ريب 

ٛ يف المغٛ: املطتبٛظ ( 6) (ظ وازٚ  ب ظ 1247-4/1246. الصراح )((ٔامل ابقٛ: املٕافقٛظ ٔالت اب : ا٥تفا ظ ٔ بقاف الٍاؽ وطاتبّي))ال بق

ٛ الطؾس   ً.1999ِا = 1419/ 1لبٍاُ/ ط –عطب٘/ ب ٔف الطٖاض/ ٔزاض إذٗاٞ الرتاث ال –لمحِٕطٙ/ وكتب

ٞ املؿاٖذظ ٔا٧خص عٍّي أٔ ٖكُٕ التقاضب يف اإلغٍاز فقيظ لأُ ٖكُٕ  َ ٔلقا َ قًٕ تقاضبٕا يف الػ ٛ يف اص ٦ح احملس  : عباضٚ ع ٔال بق

َ عثىاُ/ املكتبٛ الػمفٗٛ/ (ظ لمػدأٙ/ ذبقٗ : عبس الطمح3/351ؾٕٗر ِصا ِي ؾٕٗر ٩خط أٔ ٖقاضبٕا ؾٕٗخْ. ٍٖ،ط: فتح املغٗث )

ُ الضاضٙ/ 249ًظ ٔضبا طاف يف عمًٕ اسبسٖث )ص1968ِا = 1388/ 2الػعٕزٖٛ/ ط –املسٍٖٛ املٍٕضٚ  (ظ ل٨غتاش السلتٕض/ ذاضث غمٗىا

 ً.2444ِا = 1424/ 4زاض الٍفاٟؼ/ ا٧ضزُ/ ط
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ؿااً بَا       (1)فّٗا الثالث لااُ تطتٗابِ  ن الٗىَظ  بقٛ أتبا  التاابع ظٔ  ٔعلسىٓ خمٗفٛ بَ خٗاط يف ال بقٛ اشباوػٛ وَ ِأ

   .(2)ٖٕغف الصٍعاٌ٘ فّٗا ا٧ٔه

 .(3)اٞ الٗىَٔعسٓ ابَ مسطٚ ازبعسٙ يف ال بقٛ الثاٌٗٛ وَ تابع٘ التابع  وَ فقّ

٘ فّٗاا                 عاٌ َ ٖٕغاف الصٍا ً با ؿاا ُ تطتٗابِ  لاا ٛ أتباا  التاابع ظٔ  ظ  بقا ٔعسٓ أبٕا عباس ا  الصااسب٘ يف ال بقٛا الػازغٛا

بااطقي ) : )صااغاض أتبااا  التااابع (ح ٧ُ الااصِيب يف   (4)(311الػااازؽٔ  ِا٘ا تعااين  بقاٛا ظٔ  ٔعااسٓ الااصِيب يف ال بقاٛا الػازغاٛا

ظ           لتابْا املعا  يف  بقااف احملاس  ظ قػاي      ٛ الطابعٛا أتباا  التاابع  إ   ا٦ث  بقاافظ ال بقا التاابع  إ   ا٦ث  بقاافظٔ 

الػازغٛ ٔلٗا  بَا      (5)ٔاشباوػٛظٔ  ظٔ  ِ٘  بقٛ: غافٗاُ بَا عٍٗٗٛا ؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ يف ال بقٛ الػازغٛظٔ  ضزِ  ظ ٔأ

ااصٓ ال بقاٛا )  عااسز أفااطازِ  عاٌ٘ فّٗاا  111باَا ازبااطاحظٔ  ؿاااً باَا ٖٕغااف الصاٍا لاااُ تطتٗاابِ  التػااع  ( ضبااسثظٔ  ا الطاباا ٔ 

ِ٘ تعين عٍسٓ  بقٛ صغاض  أتبا  التابع .(6)(727ٔبطقي: )  .  (7)ٔعسٓ ابَ ذحط العػق٦ٌ٘ يف ال بقٛ التاغعٛظٔ 

عااسز أفطازِااا )      ٕ ٘ يف ال بقاٛا الػااابعٛظ  بقاٛا صااغاض أتبااا  التااابع ظٔ  ؿاااً باَا   99ٔعااسٓ الػاٗا ( ضبااس الظ لاااُ تطتٗاابِ 

بط  .(8)(319قي )ٖٕغف الصٍعاٌ٘ فّٗا التاغ  عؿطٔ 

ؿاااً باَا ٖٕغااف     املٍاغااب لمرااافظ:ِ  ا الٕصااف الااسقٗ ٔ  ٕ ٘ أع إا الػاٗا اباَا ذحااطظٔ  ٔممااا غااب  ٖتااب  لٍااا: أُ الااصِيبظٔ 

         ٘ ِاا ٛ ا٧ٔ ظٔ  َ ال بقاا ْ اسبااسٖث واا َ أتبااا  التااابع ظ لػااىاع ٝ واا ٛ الصااغط : ال بقاا ِا٘ا ظٔ  عاٌ٘ظ يف ذبسٖااس  بقتاْا الصاٍا

ضٔف عاَا   : ال بقاٛا    بقاٛا لباااض أتبااا  التااابع  الااأ عاصااطفٔ  ِا٘ا ظٔ  مساعاْا واَا ال بقاٛا الثاٌٗاٛا  بقاٛا صااغاض التااابع ظٔ 

َ صاغاض                  ٞ مجٗعاا ٖعاس وا ا٥٤ ٘ عٍاسِ  عاٌ َ ٖٕغاف الصٍا ً با ؿاا ُ اسباافظِ  َ أتباا  التابع .ِٔاصا ٤ٖلاس لٍاا أ الٕغ ٜ وا

اذس لكتابْ.     تصٍٗف لنٔ   أتبا  التابع  إ٥ أٌْ تتغ  عٍسِي تطتٗب  بقتْ ذػب تألٗفٔ 

 املبرث الثاٌ٘

                                                           
(1 )( ٝ  ً.1957ِا = 1377لبٍاُ/  -(ظ ٥بَ غعس/ زاض صازض/ ب ٔف5/548ال بقاف الكرب

ٞ العىطٙ/ زاض  ٗبٛ/ الطٖاض 288ال بقاف )ص( 2) ً  ٗا ِا = 1442/ 3الػعٕزٖٛ/ ط –(ظ شبمٗفٛ بَ خٗاط/ ذبقٗ  السلتٕض: ألط

1982.ً 

َ )ص( 3)  ً.1981ِا = 1441/ 2لبٍاُ/ ط –(ظ لمحعسٙ/ ذبقٗ : ف٤از غٗس/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 67 بقاف فقّاٞ الٗى

ٞ اسبسٖث ( 4) ٛ الطغالٛ/ ب ٔف 1/497) بقاف عمىا  ً.1989ِا = 1449/ 1لبٍاُ/ ط –(ظ لمصاسب٘/ ذبقٗ : ألطً البٕؾ٘/ و٤غػ

 -(ظ لمصِيب/ ذبقٗ  السلتٕض: ِىاً عبس الطذٗي غعٗس/ زاض الفطقاُ/ علٌىاُ 71-32ٍٖ،ط: املع  يف  بقاف احملس   )ص( 5)

 1984ًِا = 1/1444ا٧ضزاُ/ط

 (.71املصسض الػاب  )ص( 6)

(7 )( ٛ  –(ظ لمرافظ ابَ ذحط/ ذبقٗ : وص فٜ عبس القازض ع ا/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 2/268(ظ )1/26تقطٖب التّصٖب املقسو

 ً.1993ِا = 1413/ 1لبٍاُ/ ط

ٛ السٍٖٗٛ/ القاِطٚ 163 بقاف اسبفار )ص( 8) ٛ الثقاف ٘ ضبىس عىط/ وكتب ِا = 1417وصط/  –(ظ لمػٕٗ ٘/ ذبقٗ  السلتٕض: عم

1996.ً 
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 ْ ٔتقمسٓ وٍصب القضاٞ ٔتقٕآعمى

 أ٥ٔل: عمىْ:

ٖمعس اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ ضمحْ ا ظ وَ أٔعٗٛ العمي إ٥ أُ ٌبٕلْ العمى٘ظ رّط يف عمى  وَ 

 أِي العمًٕ الؿطعٗٛظ ِٔىا:

-أ  عمي اسبسٖث:   -

ّس ٌفػْ فْٗظ  مبالظ ٔذف،الظ اِتي ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ بعمي اسبسٖث ألثط وَ اِتىاوْ بالعمًٕ ا٧خطٝظ أج 

ٛلظ ٔتصٍٗفالظ ذتٜ اؾتّط ٔمتٗع عمٜ أقطاٌْ الٗىاٌٗ  يف ضٔاٖٛ ا٧ذازٖثظ ذف،الظ ٔ ب الظ ٔإتقاٌالظ ٔعمس  ٔ ب الظ ٔضٔاٖ

وَ وؿاِ  أٟىٛ اسبسٖث يف ا٧وصاض اإلغ٦وٗٛظ ٖٔسه عمٜ وكاٌتْ ِصٓ: قٕه أب٘ ظمضنعلٛ الطاظٙ: )لاُ ألربِيظ 

ظ لكٍْ أجن ٔأتقَظ و  (2)ٔقٕه اسبافظ الصِيب:)أبٕ عبس الطمحَظ وَ أقطاُ عبس الطظا (1) (ٍّئأذف،ّيظ ٔأتق

 .(5) ((4)ظ ٔعبس الطمحَ بَ وّسٙ(3)و  قسً وٕتْظ فّٕ ممَ ٖصلط و  وعَ بَ عٗػٜ

 .(6) ٔقٕه ابَ ٌاصط السَٖ السوؿق٘:)لاُ  قٛ بطظ ٔفا  عمٜ أقطاٌْ(

-ب                 عمي الفقْ:   -

 ع اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ  اٌب ؾّطٚ عمىْ ٔإتقاٌْ لمرسٖثظ بعمي فاقْ الفتٕٝ ٔالقضاٞ.متٗ

ٞه ٔفتٕٝظ ٔصف الصِيب ٔالصفسٙ لْ بّصٓ املٍعلٛ العمىٗٛ الطفٗعٛ.  ٖٔسه عمٜ إجازٚ عمىْ بالفقْ قضا

 (بٕ عبس الطمحَ الصٍعاٌ٘قاه اسبافظ الصِيب ٔاصفال لْ:)قا ٘ صٍعاٞ ٔعاملّاظ ٔوفتّٗا اسبحٛ املتقَ أ   

                                                           
(1) ( ٛ ٓ يف الػٍ ٛ الطاظٙ ٔجّٕز ٕ ظضع ٛ ضقي )3/948أب ٙ اصامش٘/ اجملمؼ العمى٘ 744(ظ تطمج ( الكتاب: زضاغٛ ٔذبقٗ  السلتٕض: غعس

 ً.1982ِا = 1442/ 1املسٍٖٛ املٍٕضٚ/ ط -اإلغ٦و٘/ ازباوعٛ اإلغ٦وٗٛ  ٔإذٗاٞ الرتاث -

ٙ و٥ٕ))  (2) َ ٌاف  اسبى  َ ِىاً ب ِي الصٍعاٌ٘ظ اسبافظ الكب  صاذب التصاٌٗفظ ٔ اقْ ل  ٔاذسظ ٔذسٖثْ طبطد أبٕ بكط: عبس الطظا  ب

 (.2/463. تصلطٚ اسبفار )((ِا(122طبطد يف الصراح )ف 

(3)  ٛ ٕاه غٍ ً واف يف ؾ ٔأٔ قّي(ظ ٔقاه الصِيب: )اإلوا ٕ أ ب، أصراب وال   ٕ ذامت: )ِ ٘ القعاظظ قاه أب ٜ املسٌ َ عٗػ َ ب ٕ ؼبٜٗ: وع  .(ِا291أب

 .(ِا291

ٛ الٍ،اوٗٛ/ ذٗسض اباز 8/78التعسٖن )ازبطح ٔ     ٚ املعاض  العثىاٌٗ ط ٛ صبمؼ زٟا ٘ ذامت الطاظٙ/ و بع َ أب َ ب ٘ ضبىس: عبس الطمح  –(ظ ٧ب

ٍاُ/ ط –(ظ لمرافظ الصِيب/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 3/147ًظ ٔالكاؾف )1953ِا = 1373/ 1اصٍس/ط  ً. 1983ِا = 1413/ 1لب

(4)  (( َ ٕ غعٗس: عبس الطمح َ املسٖين: وا ضأٖ، أعمي وٍْح أب اسبسٖثظ قاه اب ُ البصطٙظ  قٛظ  ب،ظ ذافظظ عاض  بالطجاهٔ  َ ذػا ٙ ب َ وّس ب

 (. 1/592. تقطٖب التّصٖب )((ِا(198)ف

(5) ( ٞ ً الٍب٦ ٛ الطغالٛ/ ب ٔف 9/581غ  أع٦  –(ظ لمرافظ الصِيب/ خطد أذازٖثْ: ؾعٗب ا٧ض٤ٌٔط/ ٔذققْ: لاون اشبطاط/ و٤غػ

/  ً. 1982ِا = 1412/ 1ط لبٍُا

َ شِب ) (6) ٞ الرتاث العطب٘/ ب ٔف 1/349ؾصضاف الصِب يف أخباض و ٗا ٘ اسبٍبم٘/ زاض إذ  لبٍاُ. –(ظ لعبس اسب
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(1) . 

 .(2) ٔقاه الصِيب أٖضال: )اإلواً الثب،ظ قا ٘ صٍعاٞ الٗىَظ ٔفقّّٗا(

                                                           
ٚ اسبفار ) (1)  (.1/346تصلط

(2) ( ٞ ً الٍب٦  (.9/584غ  أع٦
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 .(1) (ٔقاه الصفسٙ ٔاصفال لْ: )الفقْٗظ قا ٘ صٍعاٞ ٔعاملّا

ِصا الٕصف العمى٘ املىٗع لمرافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ اؾتّط بْ لؿّطٚ عمىْ باسبسٖثح ٧ٌْ   

َ اؾتّط عٍّيظ وعطفٛ فقْ اسبسٖث ٔفتٕآظ ِٔي: غفٗاُ بَ عٍٗٗٛظ ٔغفٗاُ الثٕضٙظ ٔعبس جالؼ ٔمس  و

 املم  بَ عبس الععٖع بَ جطٖخظ ٔوال  بَ أٌؼظ ٔوعىط بَ ضاؾس.

 ٔذطصْ عمٜ  مب اسبسٖثظ ٔفقّْ عٍّي بالتثب، ٔالضبي ٔاإلتقاُظ غٍصلطٓ يف جّٕزٓ يف عمي اسبسٖث. 

  اٌٗال: تقمسٓ وٍصب القضاٞ:

 اٌب اِتىاً ٔؾّطٚ اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ لمرسٖث ٔفقّْظ ٔل٘ القضاٞ ٔالفتٕٝ بصٍعاٞ  

الٗىَ وطت  ملسٚ عؿط غٍٕافظ يف عّس خ٦فٛ الطؾٗسظ ٥ٔ ٖكمف بالقضاٞ ٥ غٗىا يف القطُٔ الث٦ ٛ املفضمٛ 

 إ٥ وَ ِٕ أِن لْظ عمىالظ ٔٔضعالظ ٔتقٕٝ. 

 ٓ(ا181ظ حملىس بَ خالس الربوك٘ظ ذ  قسً صٍعاٞ ٌاٟبال وَ قبن الطؾٗسظ ٔشل  غٍٛ قاه ازبٍسٙ: )ٔل٘ قضاٞ صٍعاٞ

ِاظ ٔشل  عٍسوا ععه الطؾٗس الربوك٘ظ ٔأقاً بس٥ل عٍْ 184 ي ٔل٘ القضاٞظ سبىاز الرببطٙ غٍٛ .(2)

 .(3)محازال

 .(5) محاز الرببطٙ ِؿاً بَ ٖٕغف القضاٞظ ٔلاُ محاز ضجن غٕٞ( :)ٔل٘(4)قاه أبٕ عبس ا 

  (6) ()ٔيف غٍٛ تػع  ٔواٟٛ ِحطٖٛ عمعه ِؿاً بَ ٖٕغف ا٧بٍأٙ عَ القضاٞ

ٔمل ٤ٖ ط تٕلْٗ وٍصب القضاٞ ٔقطبْ وَ الػم ٛ  ٕاه عؿط غٍٕاف عمٜ:  قتْظ ٔذف،ْظ ٔإتقاٌْظ ٔضٔاٖتْ 

 لمرسٖث ٔفقّْ.

وع ظ ٔشِابْ إ  ِؿاً  مسع، أب٘ ٖقٕه: مسع، عبس الطظا  ٖقٕه: ٔشلط ؼبٜٗ بَ (7)قاه عبس ا  بَ أمحس

                                                           
ٕايف بالٕفٗاف ) (1) َ خمٗن الصفسٙ/ ذبقٗ 343(ظ ضقي )27/215ال ٞ (ظ تألٗف: ص٦ح السٖ ٗا ٘ وص فٜ/ زاض إذ : أمحس ا٧ض٤ٌٔطظ ٔتطل

/ ط –الرتاث العطب٘/ ب ٔف   ً.2444ِا = 1424/ 1لبٍُا

الثقافٛ/ 1/157ٔاملمٕك ) العمىاٞالػمٕك يف  بقاف ( 2)  ًٔ ٚ اإلع٦ ظاض ٘ ا٧لٕ /ٔ  َ عم ٘ عبس ا  ازبٍسٙ/ ذبقٗ : ضبىس ب (ظ لمقا ٘: أب

 ٞ  ً.1983ِا = 1443/ 1الٗىَ/ط –صٍعا

(3 )،ٍٖ ٛ ذ وسٍٖ (ظ لمطاظٙظ الكتاب بصٖمْ: )ا٥ختصاص( لمعطؾاٌ٘/ ذبقٗ  السلتٕض: ذػ  عبس ا  العىطٙ/ زاض 156)ص صٍعاٞط: تاٖض

ٖا/ ط –الفكط/ زوؿ    ً. 1989ِا = 3/1449غٕض

(4 ) َ َ ضبىس ب ٘ )ف ذٍبنأمحس ب ٕ ذحٛ(. ازبطح ٔالتعسٖن )241الؿٗباٌ ِ ٕ إواًظٔ  ٕ ذامت: )ِ  (.2/68ِا( قاه أب

ٛ الطجاه )( 5) وعطف ٘ 2/354العمنٔ  ٘ ا  عباؽ/ املكتب اإلغ٦و َ ذٍبنظ ذبقٗ : ٔص ٍاُ/ ط –ٔزاض اشباٌ٘/ ب ٔف  –(ظ لإلواً: أمحس ب /       1لب

 ً  1988ِا = 1448

َ ؼبٜٗ ال ربٙ/ ذبقٗ : عبس ا  ضبىس اسببؿ٘/ وكتبٛ الػٍراٌ٘/ صٍعاٞتألٗف(ظ 53تاضٖذ صٍعاٞ )ص( 6)  َ الٗى -: إغرا  ب

 (. 1/477. تقطٖب التّصٖب )((ِا(294أ بٕ عبس الطمحَ: عبس ا  بَ أمحس بَ ضبىس بَ ذٍبنظ ٔلس اإلواًظ  قٛ )ف)) (7)
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ٌٗطٓظ فإٌْ مل ٖغ  ذسٖثْأ  .(1) (بَ ٖٕغفظ قاه: )إٌ  تأت٘ ضج٦ل إُ لاُ الػم اُ ل

ف٦  -ٖعين ِؿاً بَ ٖٕغف-مسع، عبس الطظا ظ ٖقٕه: )إُ ذس كي القا ٘  (2)ٔقاه إبطاِٗي بَ وٕغٜ

 .(3) (عمٗكي أُ ٥ تكتبٕا عَ ل ٓ

م ٛظ لتٕلْٗ القضاٞ وطت ظ بصٍعاٞ الٗىَظ ٥ ٤ٖ ط غمبال عمٜ ٔقطب ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ وَ الػ

 عمىْ باسبسٖث الٍبٕٙ ٔفقّْ ضٔاٖٛظ ٔذف،الظ ٔ ب الظ ٔشل  لػبب :

أُ قطب ِؿاً بَ ٖٕغف وَ الػم ٛ لتٕلْٗ القضاٞظ لىا صطح عامل الٗىَ: عبس الطظا   الػبب ا٧ٔه:

أذازٖثْ أخ اٞ أٔ أِٔاًظ بن لاُ و  تٕلْٗ القضاٞ بَ ِىاً الصٍعاٌ٘ظ مل تغ  ذسٖثْ أٙ مل ت،ّط عمٜ 

 وتقٍال ٔ اب ال ل٨ذازٖث الأ ٖطّٖٔا عَ ألمب وؿاؽبْ.

أُ اٌؿغالْ بالقضاٞظ مل ٤ٖ ط عمٜ جّٕزٓ يف  مب اسبسٖث ٔفقّْظ بن لاُ و  شل   الػبب ا٩خط:

: وكٛ املكطوٛظ ٥ غٗىا اسبحاظذطٖصال عمٜ ا٥غتعازٚ وٍْ عَ عمىاٞ بمسٓظ ٔعَ ل ِيظ زاخن الٗىَ ٔخاضجّاظ 

 .(4)ٔوا شلطتْ يف ِصَٖ الػبب  ُأرّط فّٗىا جّٕز إواوٍاظ ٔشل  عقب ِصا الفصن ٔاملسٍٖٛ املٍٕضٚ

ٔوَ املطجراف الأ  تثب، شل  أٖضال أُ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ و  قطبْ وَ الػم ٛ لتٕلْٗ 

اسبسٖث الٍبٕٙ ٔفقّْظ يف وػحس أب٘ خمٗفٛ  القضاٞظ قاً بإ طاٞ جّٕزٓ العمىٗٛظ يف وصالطٚ ٔوساضغٛ

ظ ٔوػحسٓ وقابن باب زاض ِؿاً بَ ٖٕغفظ ٔلاُ ِؿاً مػحس أب٘ خمٗفٛ ٤ًٖ الٍاؽ بالص٦ٚ (5)القاض٢

 (قاه ؼبٜٗ بَ وع : )لاُ ِؿاً بَ ٖٕغف فصٗرالظ ٖبتس  اشب بٛ عمٜ املٍرب.(6)ٔؽب ب ازبىعٛ ٔل ِا

(7). 

ؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ  اٌب العبازٚ وسضغٛ لمرسٖث الٍبٕٙ ٥ٔ ؾ  أُ ِصا املػحس اربصٓ  ِ

ضٔاٖٛظ ٔؾطذالظ ٔذف،الظ ٔ ب الظ مل ٖؿغمْ عَ شل  تٕلْٗ القضاٞ عؿط غٍٕافظ ٔقطبْ فّٗا وَ  ٔفقّْ

 الػم ٛ.

   الثال: تقٕآ:

                                                           
ٛ ابٍْ عبس ا 2158(ظ ضقي )2/255ازباو  يف العمن ٔوعطفٛ الطجاه )( 1) ٙ ٔأبٕ الفضن: (ظ لإلواً: أمحس بَ ذٍبن/ ضٔاٖ احل بَ صظ ٔاملطٔظ

ٛ الكتب الثقافٗٛ/ ب ٔف أمحس/ فّطغْ ٔاعتٍ  ً.1991ِا = 1411/ 1لبٍاُ/ط –ٜ بْ: ضبىس ذمػاً بٗضُٕ/ و٤غػ

ٛ املبرث الطاب  وَ ِصا الفصن.( 2) ْ يف بساٖ ٛ أعط  ب ٜ الطاظٙظ  اق َ وٕغ ٕ إغرا : إبطاِٗي ب  أب

ٛ الٍ،اوٗٛ/11/57تّصٖب التّصٖب )( 3)  ِا.1327/ 1اصٍس/ط –ذٗسض اباز  (ظ لمرافظ ابَ ذحط/ و بعٛ صبمؼ زاٟطٚ املعاض  العثىاٌٗ

 ِا.1327

٘ يف وباذثْ: ا٧ٔهظ ٔالثاٌ٘ظ ٔالثالث.( 4)  يف الفصن الثاٌ

٘ ا  عٍْ) )ِٕ: ( 5) ٘ ض  ْ الٍػاٟ٘ظ يف وػٍس عم ٘ البصطٙظ وقبٕه أخطد ل ٛ ال اٟ  (.2/392. تقطٖب التّصٖب )((أبٕ خمٗف

ٞ )ص( 6)  (.1/157ٞ ٔاملمٕك )(ظ ٔالػمٕك يف  بقاف العمىا466ٍٖ،ط: تاضٖذ وسٍٖٛ صٍعا

(7 )( ٞ ً الٍب٦  (.9/566غ  أع٦



 

022 
 

 م 4102يىنيى   –العدد الثالث يناير مجلة جامعة الناصر

 

 
 الحافظ  هشام بن يىسف الصنعاني وجهىده في علن الحديث

 

 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘

ِصٓ مج  اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ ب : العميظ ٔالعىنظ ٔالعبازٚظ ٔبصه أقصٜ جّسٓ إلع اٞ 

الفضاٟن ذقّا ٔوػترقّاظ ٔمل تتأ ط غمبال بػبب قطبْ وَ الػم ٛ لتٕلْٗ وٍصب القضاٞ وطت  بصٍعاٞ 

 الٗىَ.

ٖمبؼ الثٗابظ  (1)قاه ؼبٜٗ بَ وع : )أتٗ، ِؿاً بَ ٖٕغفظ ٔلاُ عمٜ قضاٞ صٍعاٞظ ٔلاُ ضج٦ل لْ ٌبن

 (2) (ٔلاُ ٖصم٘ بّي يف املػحس الصمٕاف لمّا

ٍا لاُ ٖصم٘ بالٍاؽ الصمٕاف اشبىؼظ ٔؽب ب بّي ازبىعٛ ٔل ِا يف وػحس أب٘ ٔوَ املعمًٕ أُ إواو

 خمٗفٛ القاض٢ظ املقابن لباب زاض إواوٍا بصٍعاٞ الٗىَ.

ٔإواوٍا بّصٓ الػىٛ يف الفضن وَ الترم٘ بالتقٕٝ ٔالعِسظ ِٗأ ا  تعا  لْ أزٔاف العمي الٍاف  أٔصمتْ 

 يف ا٧وصاض اإلغ٦وٗٛ.عمىٗال أُ ٖعس وَ وؿاِ  أٟىٛ اسبسٖث 

 املبرث الثالث

  ٍاٞ العمىاٞ عمْٗ

أ ٍااٜ عمىاااٞ اسبااسٖث املؿاإّضُٔ يف جااطح الااطٔاٚ ٔتعسٖمااّيظ عمااٜ اسبااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ         

ٔلاُ  ٍا٣ِي عمٜ: عسالتْظ ٔعمىْظ ٔذف،ْظ ٔإتقاٌْظ ٔإواوتْ لمرسٖثظ ٔلمتسلٗن عمٜ شل  ٌٕضز أقٕاه  اٟفٛ 

 طح ٔالتعسٖن فْٗظ عمٜ الٍرٕ التال٘:  وَ أٟىٛ عمىاٞ ازب

 ِا(:322قٕه: ؼبٜٗ بَ وع  بَ عُٕ البغسازٙ )ف .1

  .(3) (ِؿاً بَ ٖٕغف القا ٘ لٗؼ بْ بأؽظ ٔقس لتبٍا عٍْ)قاه أبٕ ظلطٖا البغسازٙ: 

ْ   )ٔوعمًٕ أُ قٕه ابَ وع :  أٙ عٍاسٓظ ٔعاَ ؼبٗاٜ باَ وعا  إشا      طِإ تٕ ٗا  لما   (لٗؼ بْ بأؽ أٔ ٥ باأؽ با

 .(4)( ٥ بأؽ بْ فّٕ  قٛ) قم،:

أُ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ  قااٛ عٍااس إواااً ازبااطح ٔالتعااسٖنظ ؼبٗااٜ بااَ وعاا  أٌااْ قاااه يف    عمااٜ ٖٔااسه

                                                           
ٌٍبٗن( 1) ٌلبلنل بالترطٖ  وصسضال لمؿ٘ٞ ال ٗننظ ٖٔقاه:  ٌلبي  ٕ ٌلبمنل وَ باب رمطم ظ فّ ٍٍبننم: بالضي الفضنظ ٔالصلاٞظ ٔالٍحابٛظ ٔقس  بفتح الٍُٕ:  ال

ً ا٧ُوٕضظأٙ جٗس الطأٙظ عاقنظ ذاش ظ  ٌيبلاهنظ ٔيف  ٔلصا ٖقاه: ضفٗ  بِإص٦ح عي،ا  ً ٌٛ ٔقٕ ٌلبنم  ٚ ٌلبننو ٔاوطأ ٍٍبننظ ٔاملعٍٜ ا٧ضجمنو  َ ال ٞ و ٌمب٦  ً ه قٕ

ٙ يف إص٦ح ع،اً ا٧وٕض.بٔل٦ املعٍٗ   ٛ ٔالطأ ٞ ٔالٍحاب ٜ الفضنظ ٔذػَ الصلا ٍٖ،ط: تّصٖب المغٛ  الضي ٔالفتح جٗساُظ ٖس٥ُ: عم

ٚ ٌبنظ ل٨ظِطٙ/ ذبقٗ  ا٧غتاش361ح 364ح 15/358) ٛ لمتألٗف ٔالٍؿط/ القاِطٚ (ظ واز ح وصط –: عبس الع،ٗي ضبىٕز/ الساض املصطٖ

ٚ ٌبنظ لمطاظٙ/ زاض الطغالٛ/ الكٕٖ،/ 644ٔطبتاض الصراح )ص ٚ ٌبنظ 8/437٥ٔلػاُ العطب )ح 1982ًِا = 1442(ظ واز َ وٍ،ٕض/ ( واز ب

 ً.2443ِا = 1423وصط/ -زاض اسبسٖث/ القاِطٚ 

 (.1/316ازبطح ٔالتعسٖن )( 2)

ٙ ازبطجاٌ٘/ ذبقٗ : ؼبٜٗ طبتاض/ زاض الفكط/ ب ٔف 7/111الكاون يف  عفاٞ الطجاه )( 3) َ عس ِا = 3/1449لبٍاُ/ ط –( ٥ب

1988 .ً 

 ً.1994/ 1لبٍاُ/ ط –( تألٗف الؿٗذ: ذبٗب أمحس الكي ل إٌٙ/ زاض الفكط العطب٘/ ب ٔف 116قٕاعس يف عمي اسبسٖث )ص( 4)
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 .(1) (قٛا )ْ: إٌِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ وطٚ أخطٝ 

 ِا(: 341قٕه: أمحس بَ ضبىس بَ ذٍبن )ف  .3

 .(2)( وَ ِؿاًظ ِٔؿاً أٌصف وٍْعبس الطظا  أٔغ  عمىال )قاه أبٕ عبس ا  أمحس بَ ذٍبن:  

 ذازٖث ذف،ا ٔ ب ال ٔإتقاٌال.أٙ أٌصف وٍْ يف تثبتْ ل٨  

 ِا(:342قٕه: إغرا  بَ أب٘ إغطاٟٗن املطٔظٙ )ف .2

 .(3)( ذس ٍا ِؿاً بَ ٖٕغف قا ٘ الٗىَ الثقٛ)قاه أبٕ ٖعقٕب املطٔظٙ: 

 ِا(:361بَ صاحل العحم٘ )ف  قٕه: أمحس بَ عبس ا  .4

 .(4)( قا ٘ صٍعاٞ  قٛ)العحم٘: قاه أبٕ اسبػَ 

 ِا(:363قٕه: ٖعقٕب بَ ؾٗبٛ الػسٔغ٘ )ف  .2

 .(5)( ِؿاً بَ ٖٕغف  قٛ  ب،)قاه أبٕ ٖٕغف الػسٔغ٘: 

 (:364ٓقٕه: عبٗس ا  بَ عبس الكطٖي الطاظٙ )ف  .6

 .(لاُ ألربِيظ ٔأذف،ّيظ ٔأتقٍّي)قاه:  (6)ً شلطٓتقس قاه أبٕ ظمضنعلٛ الطاظٙظ ٔقس

ٔعباس الاطظا ظ    ظ(7)َ بَ أب٘ ذامت الطاظٙظ غأل، أبا ظضعٛظ عَ ِؿاً باَ ٖٕغافظ ٔضبىاس باَ  إض     ٔقاه عبس الطمح

 .  (8) (لاُ ِؿاً أصرّي لتابال وَ الٗىاٌٗ )فقاه: 

 ِا(:377قٕه: ضبىس بَ إزضٖؼ الطاظٙ )ف   .7

 .(9)(قٛ وتقَا )قاه أبٕ ذامت الطاظٙ:           

 (:ِا224ف قٕه: ضبىس بَ ذباُ بَ أمحس البمػنتي٘ ) .8

 .(1)(قا ٘ صٍعاٞ وَ أبٍاٞ الفطؽ)شلطٓ ابَ ذباُ يف الثقافظ ٔقاه: 

                                                           
لبٍاُ/  –(ظ لمرافظ املعٙ/ ذبقٗ  السلتٕض: بؿاض عٕاز وعطٔ / و٤غػٛ الطغالٛ/ ب ٔف 34/267لطجاه )تّصٖب الكىاه يف أمساٞ ا( 1)

 ً.1992ِا = 1413/ 1ط

 (.11/58تّصٖب التّصٖب )( 2)

 (.7/111الكاون يف  عفاٞ الطجاه )( 3)

ِا = 1445/ 1لبٍاُ/ ط –ٛ/ ب ٔف ( لمعحم٘/ ذبقٗ  السلتٕض: عبس املع ٘ قمعح٘/ زاض الكتب العمى459ٗتاضٖذ الثقاف )ص( 4)

1984.ً 

ٞ الطجاه )( 5) ٞ )18/58ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا  (.9/584(ظ ٔغ  أع٦ً الٍب٦

َ ِصا الفصن.( 6) ٘ و  يف املبرث الثاٌ

ٛ )ف  )) (7)  (.2/61. تقطٖب التّصٖب )((ِا(194أبٕ عبس ا : ضبىس بَ  ٕض الصٍعاٌ٘ظ العابس  ق

 (.9/71) ازبطح ٔالتعسٖن( 8)

 (.9/71املصسض الػاب  )( 9)
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 (:ِا262قٕه: عبس ا  بَ علسيٙ بَ عبس ا  ازُبطنجلاٌ٘ )ف  .9

 .(2)(ضٔٝ عٍْ ا٧ٟىٛ وَ الٍاؽ ِٕٔ  قٛ)قاه أبٕ أمحس ازبطجاٌ٘: 

 (:ِا282قٕه: عم٘ بَ عىط بَ أمحس الساضق ين )ف  .11

 .(3) (قٛ وأوُٕا )ق ين: قاه أبٕ اسبػَ الساض

 ِا(:412قٕه: ضبىس بَ عبس ا  بَ ضبىس اسبالي )ف  .11

 .(4) (قاه أبٕ عبس ا  اسبالي: ) قٛ وأوُٕ

 ِا(:446قٕه: اشبمٗن بَ عبس ا  بَ أمحس اشبمٗم٘ )ف  .13

 .(5) (قٛ وتف  عمْٗا )قاه أبٕ ٖعمٜ اشبمٗم٘: 

 ِا(:217قٕه: ضبىس بَ  اِط املقسغ٘ )ف .12

 .(6) (ِؿاً  قٛ)ضن املقسغ٘: قاه أبٕ الف

 ِا(:744 فقٕه: ضبىس بَ أمحس الصاسب٘ ) .14

 .(7) (قٛ وتقَا )قاه أبٕ عبس ا  الصاسب٘: 

 ِا(:748 فقٕه: ضبىس بَ أمحس بَ عثىاُ الصِيب ) .12

 .(8) (اسبحٛ املتقَ أبٕ عبس الطمحَ الصٍعاٌ٘) قاه أبٕ عبس ا  الصِيب:

 .(اإلواً الثب،ظ قا ٘ صٍعاٞ الٗىَظ ٔفقّّٗا)قاه:  (9)طٓٔقاه الصِيب فْٗ أٖضالظ ٔقس تقسً شل

                                                                                                                                                               
 ً.1983ِا = 1/1442اصٍس/ ط –(ظ ٥بَ ذباُ/ و بعٛ صبمؼ زاٟطٚ املعاض  العثىاٌٗٛ الٍ،اوٗٛ/ ذٗسض اباز 9/232الثاقاف )( 1)

 (.7/112الكاون يف  عفاٞ الطجاه )( 2)

َ عبس 546(ظ ضقي )281غ٤ا٥ف اسبالي الٍٗػابٕضٙ لمساضق ين يف ازبطح ٔالتعسٖن )ص( 3) ٛ ٔذبقٗ  السلتٕض: وٕف  ب (ظ الكتاب: زضاغ

ٛ املعاض / الطٖاض  َ عبس القازض/ وكتب  ً.1984ِا = 1444/ 1الػعٕزٖٛ/ ط –ا  ب

٘ الػحعٙ لإلواً اسبافظ أب٘ عبس ا  اسبالي )ص( 4) ٛ ٔذبقٗ  السلتٕض: 221(ظ ضقي )182غ٤ا٥ف وػعٕز بَ عم (ظ الكتاب: زضاغ

 َ َ عبس ا  ب  ً.1988ِا = 1448/ 1لبٍاُ/ط –عبس القازض/ زاض الغطب اإلغ٦و٘/ ب ٔف وٕف  ب

ٛ عمىاٞ اسبسٖث )( 5) ٛ الطؾس/ 1/278اإلضؾاز يف وعطف ٜ اشبمٗم٘/ ذبقٗ  السلتٕض: ضبىس غعٗس عىط إزضٖؼ/ وكتب (ظ لمرافظ: أب٘ ٖعم

 ً.1989ِا = 1449/ 1الػعٕزٖٛ/ ط –الطٖاض 

ٚ اسبفار ) ( 6) ٛ 1/244شخ  ْ السلتٕض : 112ضقي )(ظ تطمج ْ ٔخطد أذازٖث َ  اِط املقسغ٘/ الكتاب: ضتبْ ٔذقق (ظ لمرافظ: ضبىس ب

  َ  عبس الطمحَ ب

ٕاٟ٘/ زاض السعٕٚ   ً.1996ِا = 1416/ 1الطٖاض/ ط –اصٍس/ ٔزاض الػمف  –عبس ازبباض الفيطٖن

ٞ اسبسٖث )( 7)  (.1/278 بقاف عمىا

ٚ اسبفار )( 8)  (.1/346تصلط

َ ِصا الفصن.يف املبرث ( 9) ٘ و  الثاٌ
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 ِا(: 843 فقٕه: ضبىس بَ أب٘ بكط السوؿق٘ الؿّ  بابَ ٌاصط السَٖ ) .16

 .ْ(قٛظ بطظ ٔفا  عمٜ أقطاٌالاُ  )قاه:  (1)قاه ابَ ٌاصط السَٖظ ٔقس تقسً شلطٓ

 ِا(:823 فقٕه: أمحس بَ عم٘ بَ ذحط العػق٦ٌ٘ ) .17

ٕ  (2)( قاٛ ضٔٝ لاْ ازبىاعاٛ غإٝ وػامي     )ق٦ٌ٘: قاه أبٕ الفضن العػ ه ِا٥٤ٞ ا٧ٟىاٛ اسبفاار املؿإّز صاي      أأقا

بااازبطح ٔالتعااسٖنظ ٔالتصاارٗح ٔالتضااعٗفظ تتفاا  لمااّا أُ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ إواااً ذحااٛ يف عمىااْ         

اٌْ الٗىااٌٗ ظ  عمٜ أقط (3)ٔفا  باسبسٖثظ ٔفقّْظ ٔأٌْ  قٛ  لبن،ظ ذافظظ وتقَ ملا ٖطْٖٔ عسه مل ػبطح قيظ بطظ 

  الٗىاٌٗ ظ يف  ب ْ ٔإتقاٌْ ل٨ذازٖث الأ ٖطّٖٔا.  

 املبرث الطاب 

 الطذمٛ إلْٗ ٔٔفاتْ

 أ٥ٔل: الطذمٛ إلْٗ:

اتضح لٍا أُ الٍبٕغ العمى٘ لمرافظ ِؿاً بَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ رّاط يف عمىا  واَ أِاي العمإً الؿاطعٗٛظ         

ٛ ذحااٛ ملااا ٖطٖٔااْ وااَ أذازٖااثظ فااا  يف ضٔاٖتّااا   ِٔىااا اسبااسٖث الٍباإٙظ ٔفقااْ الفتاإٝ ٔالقضاااٞظ ٔأٌااْ واا  شلاا   قاا   

ذف،ال ٔ اب ال ٔإتقاٌاالظ عماٜ أقطاٌاْ الٗىااٌٗ ظ ٔعماسى واَ وؿااِ  أٟىاٛ اسباسٖث يف ا٧وصااض اإلغا٦وٗٛظ شا  صاٗتْ              

 ٔاؾتّط يف بمسٓ الٗىَ ٔخاضجّا.

 خصُٔ ٖٔطُٔٔ عٍْظ ِٔي:ِصٓ الؿّطٚ العمىٗٛظ جعم، ا٧ع٦ً املؿّٕضَٖ وَ أٟىٛ اسبسٖثظ ٖؿسُٔ الطذاه إلْٗظ ٖأ

 إبطاِٗي بَ وٕغٜ: .1
أبٕ إغرا : إبطاِٗي بَ وٕغٜ بَ ٖعٖس الطاظٙظ املعطٔ  بالصغ ظ ٔلاُ أمحس ٍٖكاط عماٜ واَ ٖقإه لاْ       ))

 .(4)((الصغ ظ ٖٔقٕه: ِٕ لب  يف العمي ٔازب٦لٛ

 .(5)رٗر (ٔقاه اشبمٗم٘: ) اقٛ إواً اضذبن إ : العطا ظ ٔالٗىَظ ٔالؿاًظ طبطد ذسٖثْ يف الص

 .(6)ضٔٝ يف الٗىَظ عَ: عبس الطظا  بَ ِىاً الصٍعاٌ٘ظ ِٔؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘

ٔأذازٖثْ عَ ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ أخطجّاا البدااضٙ يف لتاباْ: )ازبااو  الصارٗح(ظ ٔأبإزأز يف           

                                                           
َ ِصا الفصن.( 1) ٘ و  يف املبرث الثاٌ

 (.2/268تقطٖب التّصٖب )( 2)

ْ يف املبرث الثالث وَ( 3) ٌسلن عٗم ّاظ عبق  القٕهٔ  طٖٔ ث الأٖ  َظ يف ا٧ذاٖز ٘ الٗى َ ضبس  ْ و ٜ أقطٌا ُظ عم ٔاإلتقا ٍا يف الضبي   ٔتفٕ  إواو

 .٘  الفصن الثاٌ

 (.2/219طجاه )تّصٖب الكىاه يف أمساٞ ال( 4)

ٛ عمىاٞ اسبسٖث )( 5)  (.2/668اإلضؾاز يف وعطف

ٞ الطجاه )( 6)  (.2/219ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا
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 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘

 .(1)لتابْ  )الػٍَ(ظ ٔالٍػاٟ٘ يف: )وػٍس عم٘ ض ٘ ا  عٍْ(

 إغرا  بَ إبطاِٗي: .3
ٔلظٙظ  قاااٛ ذاااافظ       أبااإ ٖ )) ْن املماااطن ٖلااا ٕن ِم عقااإب: إغااارا  باااَ إباااطاِٗي باااَ طبماااس اسبٍ،مااا٘ظ املعاااطٔ  باااابَ ضلا

 .(2)((صبتّس

 .(3)قاه الطاوّطوعٙ: ) ضذن إ : العطا ظ ٔالٗىَظ ٔازبعٖطٚظ ٔالؿاً(

ضٔٝ يف الاٗىَ عااَ: إبااطاِٗي باَ اسبكااي العلااسلٌ٘ظ ٔعباس الااطظا  بااَ ِىااً الصااٍعاٌ٘ ٔلتااب عٍاْظ ٔأباا٘ قااطٚ       

 .(4)ٕغٜ بَ  اض  العبٗسٙظ ِٔؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ ٖٔعٖس بَ أب٘ ذكٗي العسٌ٘و

 عبس ا  بَ ضبىس: .2
 .(5)((أبٕ جعفط: عبس ا  بَ ضبىس بَ عبس ا  اْلحمعنف٘ البداضٙظ املعطٔ  بامُلػنٍسٙظ  قٛ ذافظ ))

 .(6) (ٖٕغفقاه الصِيب: )زخن الٗىَ خمف عبس الطظا ظ ضٔٝ عَ: عبس الطظا ظ ِٔؿاً بَ 

 .(7)ٔأذازٖثْظ عَ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ أخطجّا البداضٙظ يف لتابْ: )ازباو  الصرٗح(

 عم٘ بَ حبط: .4
 .(8)((أبٕ اسبػَ: عم٘ بَ حبط بَ بطٙ الق اُ البغسازٙظ فاضغ٘ ا٧صنظ  قٛ فا ن ))

 .(9)(قاه الطاوّطوعٙ: )ضذن إ : العطا  ٔالٗىَ  

 .(10): اسبحاظظ ٔالٗىَظ ٔالؿاً(ٔقاه الصِيب: )لاٌ، ضذمتْ إ 

ضٔٝ يف الااٗىَ عااَ: إمساعٗاان بااَ عبااس الكااطٖي الصااٍعاٌ٘ظ ٔعبااس الااطظا  بااَ ِىاااً الصااٍعاٌ٘ظ ِٔؿاااً بااَ       

 .(11)ٖٕغف الصٍعاٌ٘

                                                           
 (.34/266(ظ )2/219ٍٖ،ط: املصسض الػاب  )( 1)

 (.1/78(ظ ٔتقطٖب التّصٖب )1/216تّصٖب التّصٖب )( 2)

٘ )ص( 3) الطاوّطوعٙ/ ذبقٗ  السلتٕض: ضبىس عحاد اشب ٗب/ زاض الفكط/  (ظ لمقا ٘: اسبػ234َاحملسث الفاصن ب  الطأٙ ٔالٕاع

 ً.1971ِا = 1391/ 1لبٍاُ/ ط –ب ٔف 

ٞ الطجاه )( 4)  (.376-2/373ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

 (.1/529تقطٖب التّصٖب )( 5)

ٚ اسبفار )( 6)  (.2/492تصلط

ٞ الطجاه )( 7)  (.34/266ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

 (.1/688(ظ ٔتقطٖب التّصٖب )7/284التّصٖب )تّصٖب ( 8)

٘ )ص( 9)  (.234احملسث الفاصن ب  الطأٙ ٔالٕاع

ٚ اسبفار )( 10)  (.2/474تصلط

ٞ الطجاه )( 11)  (.7/224(ظ ٔتّصٖب التّصٖب )24/325ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا
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 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘

 .(1)أخطد لْ عَ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ أبٕ زأز يف لتابْ: )الػٍَ(ظ ٔالرتوصٙ يف لتابْ: )الػٍَ(

 .(1))الػٍَ(

 عم٘ بَ عبس ا : .2
 ظ (2)((ػَ: عم٘ بَ عبس ا  بَ جعفط الٌػعسٙظ و٥ِٕي املسٖينظ  ي البصطٙظ صاذب التصاٌٗفأبٕ اسب)) 

 ظ (2)((التصاٌٗف

 .(3)(( قٛ  ب، إواً أعمي أِن عصطٓ باسبسٖث ٔعممْ ))

قاه عَ ضذمتْ إ  الٗىَ: )لب، عَ البصطٚ يف طبطج٘ إ  الٗىَظ  ا٦ث غاٍ  ٔأوا٘ ذٗاٛظ فمىاا قاسو،       

 - (4)فااصلطف فااّٗي ؼبٗااٜ بااَ غااعٗس    -صااسٖ ظ ٔفاا٦ُ لاا  عااسٔ    عمّٗااا جعماا، تقاإه: ٖااا بااين فاا٦ُ لاا     

ػب٠ٗإُ وػام  فٗععٌٔا٘ظ ٖقٕلإُ: اصاربٙ فمإ قاسً عمٗا  غاطك ا  ماا تطٖاسَٖظ فعمىا، أُ ِا٥٤ٞ ضبباإك              

 .(5)ٔأصسقا٣كظ ٔف٦ُ ٔف٦ُ إشا جاٞٔا ٖقٕلُٕ: التيب إلْٗظ ٔ ٗق٘ عمْٗظ ٔذطج٘ عمْٗ لٗقسً عمٗ (

: وصااعب باا ىَ عاَا عاٌٗ ظ ٔلتااب  ضٔٝ يف الاٗا َ عبٗااس الٗىاااٌ٘ظ ٔعبااس الااطظا  باَا ِىاااًظ ِٔؿاااً باَا ٖٕغااف الصاٍا

 .(6)عٍّىا

 .(7)أخطد لْ عَ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ البداضٙ يف لتابْ ) ازباو  الصرٗح(

 ضبىس بَ إزضٖؼ: .6
 .(8)((أبٕ عبس ا : ضبىس بَ إزضٖؼظ املك٘ الؿافع٘ اإلواًظ فقْٗ املمٛظ ٌٔاصط اسبسٖثظ  قٛ)) 

اضذبااان ٔأخاااص باااالٗىَ عاااَ: و اااط  باااَ وااااظُ الصاااٍعاٌ٘ظ ِٔؿااااً باااَ ٖٕغاااف الصاااٍعاٌ٘ظ  )ه الاااصِيب: قاااا

 .(9)(ٔ اٟفٛ

                                                           
ٞ الطجاه ) (1)  (.34/266ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

ٚ اسبفار )( 2)  (.2/428تصلط

 (.1/697تقطٖب التّصٖب ) (3)

َ غعٗس الق اُظ  قٛ وؿّٕض.( 4) ٜ ب ٕ غعٗس: ؼبٗ  أب

ٛ الطغالٛ/ ب ٔف 2/136املعطفٛ ٔالتاضٖذ )( 5) ٞ العىطٙ/ و٤غػ لبٍاُ/  –(ظ ٧ب٘ ٖٕغف ٖعقٕب الفػٕٙ/ ذبقٗ  السلتٕض: ألطً  ٗا

 ً.1981ِا = 1441/ 2ط

ٞ الطجاه )( 6)  (.7/349(ظ ٔتّصٖب التّصٖب )21/6،7ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

ٞ الطجاه ) (7)  (.34/266ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

(8 )( ٞ ً الٍب٦  (.3/516(ظ ٔالكاؾف )6-14/5غ  أع٦

(9 )( ٞ ً الٍب٦  (.14/7غ  أع٦
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 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘

 .(1)(ِؿاً بَ ٖٕغف قا ٘ صٍعاٞظ ضٔٝ لْ الؿافع٘)ٔقاه اسبػٗين: 

 وٕغٜ بَ ِاضُٔ: .7

       َ ِؿااً   أبٕ عىط: وٕغٜ بَ ِاضُٔ بَ بؿ  القٗػ٘ الكإيف البماطنزٙ املعاطٔ  باالبمينظ زخان الاٗىَظ ٔضٔٝ عا

 .(2)بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘

ْ )غ٠ن عٍْ أبٕ ظمضنعٛ فقاه:  اضٙ دا ضٔٝ لاْ الب )ظ ٔقااه املاعٙ:   (4)ظ ٔشلاطٓ اباَ ذبااُ يف الثقااف    (3)(٥ بأؽ با

 .(5)(ظ ٔأبٕ زأزظ ٔالٍػاٟ٘ٓاضٙ وقطٌٔا بغ دالب

 .(6)(قٛا )ٔقاه فْٗ الصِيب: 

 . (7) (أضض وصط ًٕ وَصسٔ  ضما أخ أظ واف غٍٛ أضب  ٔعؿطَٖ ٔواٟت  بالفٗ)ٔقاه ابَ ذحط: 

 .(8)أخطد لْ عَ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ أبٕ زأز يف لتابْ: )الػٍَ(

 ؼبٜٗ بَ وع : .8
ٕنُ الغ فاااٌ٘ظ واا٥ِٕي البغااسازٙظ  قااٛ ذااافظ وؿاإّض إواااً ازبااطح        )) أباإ ظلطٖااا: ؼبٗااٜ بااَ وعاا  بااَ علاا

 .(9)((ٔالتعسٖن

َ  )قاااه عااَ ضذمتااْ إ  ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘:       ٖٕغااف قا اا٘ صااٍعاٞظ فقاااه لاا٘:     قصااسف ِؿاااً باا

ٖكفٗاا  عبااس الااطظا ظ فقصااستْ الٗاإً الثاااٌ٘ظ ٔالثالااثظ فقاااه: أٔ تعاإزتج فقماا،: ٔا  لاإ اذتحاا، أُ أقااٗي زِااطال     

    ٌ٘ ِاٍِااا ٔٔجااسف إ  اشباارب غااب٦ٗل وااا فاضقتاا ظ فقاااه: ٖااا بااين إ ااا جطبتاا  ٔذطصاا  عمااٜ العماايظ فااأخطد إلاا

ٌ٘ ذف،ْ  .(10) (لتبْظ ٔأومٜ عم

عمٜ ؾسٚ ذطص ابَ وع ظ ٔوعاٌاتْ يف  مب اسبسٖثظ ٔاختباض لْ وَ ؾاٗدْ ِؿااً باَ ٖٕغاف      ِٔصا ٖسه

 ٌاٚ يف  مب ِصا العمي الؿطٖف.االصٍعاٌ٘ظ عمٜ ذبىمْ املع

                                                           
(1 )( ٚ ٛ ضجاه الكتب العؿط ٘ احملاغَ: ضبىس اسبػٗين/ ذبقٗ  السلتٕض: ضفع، ف3/1813ٕالتصلطٚ معطف ظٙ عبس امل مب/ وكتبٛ (ظ ٧ب

 ً.1997ِا = 1418/ 1وصط/ط –وكتبٛ اشباظب٘/ القاِطٚ 

ٞ الطجاه )( 2)  (.29/162ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

 (8/168ازبطح ٔالتعسٖن )( 3)

 (.9/164الثاقاف )(4)

 (.29/163تّصٖب الكىاه يف أمساٞ الطجاه ) (5)

 (.3/194الكاؾف )( 6)

 (.2/234تقطٖب التّصٖب )( 7)

ٞ الطجاه )ٍٖ( 8)  (.34/267(ظ )29/162،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

 (.2/316تقطٖب التّصٖب )( 9)

ٛ عمىاٞ اسبسٖث )( 10)  (.279-1/278اإلضؾاز يف وعطف
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 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘

وكثٍا عمٜ باب ِؿاً بَ ٖٕغافظ مخػا  ٖٕواا ٥ ؼباس ٍا     )ٔمما ٖسه عمٜ شل  أٖضال وا قالْ ابَ وع : 

 .(1)(صِب وعْ إ  باب ا٧و ٍحبسٖثظ ف

ضٔٝ ابااَ وعاا  يف الااٗىَ عااَ: عبااس الااطظا  بااَ ِىاااً الصااٍعاٌ٘ظ ِٔؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ ٔلتااب            

 .(2)عٍّىا

 ٛ عاٌ٘ أخطجّاااا ا٧ضبعااا أباإا زأزظ ٔالرتواااصٙظ ٔالٍػااااٟ٘ظ ٔابااَا واجااْا يف  :ٔأذازٖثااْا عااَا ِؿااااً بااَا ٖٕغاااف الصااٍا

 .(3)غٍٍّي

م  إلٗاْظ املتصاف  بالثقاٛظ ٔالضابيظ     ٥٤ِٞ ِي أِاي ت٦وٗاص اسباافظ ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ الاطاذ        

ٔالصس ظ ٔصي الفضن الكب  يف إخطاد أذازٖثْ يف أِي لتب اسبسٖث: لازباو  الصارٗح لمبدااضٙظ ٔالػاٍَ    

 ا٧ضب ظ ٔل ِا وَ لتب اسبسٖث ضٔاٖٛ.

  اٌٗال: ٔفاتْ:

( غاب  ٔتػاع    ِاا 197اتف  املرتمجُٕ لمرافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ يف غٍٛ ٔفاتْ أٌْ تٕيف غاٍٛ: ) 

 .(5)ً(812ظ املٕاف : )(4)ٔواٟٛ ِحطٖٛ بصٍعاٞ الٗىَ

 

                                                           
(1 )( ٞ ً الٍب٦  (.9/581غ  أع٦

ٞ الطجاه )( 2)  (.31/545ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

 (.31/545ٍٖ،ط: املصسض الػاب  )( 3)

(ظ 2/773(ظ ٔضجاه صرٗح البداضٙ )288(ظ ٔال بقاف شبمٗفٛ بَ خٗاط )ص5/458اف الكربٝ ٥بَ غعس )ٍٖ،ط: ال بق (4)

ًظ ٔاملتف  1987ِا = 1447/ 1لبٍاُ/ ط -س ا  المٗث٘/ زاض املعطفٛ/ ب ٔف ب(ظ لمك٦باشٙ/ ذبقٗ : ع1293تطمجٛ ضقي )

 -/ زوؿ  القازضٕٙض: ضبىس صاز  اسباوسٙ/ زاض (ظ لمد ٗب البغسازٙ/ ذبقٗ  السلت1453(ظ ضقي )3/2423ٔاملفرت  )

(ظ لمد ٗب البغسازٙ/ 234ً/ ٔالػاب  ٔال٦ذ  يف تباعس وا ب  ٔفاٚ ضأٖ  عَ ؾٗذ ٔاذس )1997ِا = 1417/ 1ٔب ٔف/ ط

يف ًظ  ٔتّصٖب الكىاه 1982ِا = 1442/ 1الػعٕزٖٛ/ ط -ذبقٗ  ٔزضاغٛ السلتٕض: ضبىس و ط العِطاٌ٘/ زاض  ٗبٛ/ الطٖاض 

(ظ 9/581(ظ ٔغ  أع٦ً الٍب٦ٞ لمصِيب )343(ظ ضقي )27/215(ظ ٔالٕايف بالٕفٗاف لمصفسٙ )34/268أمساٞ الطجاه لمىعٙ )

(ظ لمرافظ الصِيب/ ذبقٗ  السلتٕض: بؿاض عٕاز وعطٔ / زاض الغطب اإلغ٦و٘/ 4/1128ٔتاضٖذ اإلغ٦ً ٔٔفٗاف املؿاِ   ٔا٧ع٦ً )

(ظ لمرافظ الصِيب/ ذبقٗ  السلتٕض: ص٦ح السَٖ املٍحس/ 1/324ٔالعرب يف خرب وَ لرب )ًظ 2443/ 1لبٍاُ/ ط -ب ٔف 

 -(ظ ٧ب٘ ضبىس الٗافع٘/ زاض الكتاب اإلغ٦و٘/ القاِطٚ 1/457ًظ ٔوطاٚ ازبٍاُ ٔعربٚ الٗق،اُ )1964الرتاث العطب٘/ الكٕٖ،/ 

 (.11/58ًظ ٔتّصٖب التّصٖبظ ٥بَ ذحط )1993ِا = 1413/ 2وصط/ ط

(5 )( ً َ العضلم٘/ زاض العمي لمى٦ٖ / ب ٔف 8/89ا٧ع٦  ً.1979/ 4لبٍاُ/ ط –(ظ ل٨غتاش: خ  السٖ
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 الفصن الثاٌ٘

 جّٕزٓ يف عمي اسبسٖث ٔفْٗ مخػٛ وباذث:

 املبرث ا٧ٔه

 جّٕزٓ يف  مب اسبسٖث الٍبٕٙ

اتباا  اسبااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ يف جّاإزٓ ل مااب اسبااسٖث الٍباإٙظ وااٍّخ ا٧ٟىااٛ ا٧عاا٦ً وااَ   

  َ اؾاتّطٔا يف  مابّي لمرااسٖث أ٥ٔل واَ عمىااٞ بماسِيظ   اي بعااس شلا  الطذماٛ إ  بماساُ أخااطٝظ           احملاس  ظ الاصٖ

 ظٖازٚ يف مج  اسبسٖث ٔذبصٗمْ.

عاٞ              ٔإواوٍا لغ ٓ ممَ اؾاتّطٔا يف  ماب اسباسٖثظ لااُ ذطٖصاال أ٥ٔل عمٜا  مبْا ٔأخاصٓ وَا عمىااٞ بماسٓ صٍا

     ُ عاٌ٘ظ ٔبكااض بَا عباس          الٗىَظ ِٔي لىا شلطِي املعٙ: )إباطاِٗي بَا عىاط بَا لٗػاا عاٌ٘ظ ٔأوٗٛا بَا ؾابن الصٍا الصٍا

         ٘ عاٌ عاٌ٘ظ ٔعباس ا  بَا حبا  بَا ضٖػااُ الصٍا ؼ الصٍا ظ ٔعقٗان بَا وعقان بَا     (1)ا  بَ ِٔب الصٍعاٌ٘ظ ٔزأز بَا قٗا

             ٘ عاٌ ظ ٔوعىاط بَا   (2)وٍبْ الٗىااٌ٘ظ ٔعىاطاُ بَا عباس الاطمحَ أبٕا اصاصٖن الٗىااٌ٘ظ ٔالقاغاي بَا فٗااض ا٧بٍاأٙ الصٍا

بٛ ازبٍاسٙظ           ضاؾس  عاٌ٘ظ ٔالٍعىااُ بَا أب٘ا ؾٗا الٗىاٌ٘ظ ٔاملٍصض بَ الٍعىاُ ا٧ف ؼ الٗىااٌ٘ظ ٔالٍعىااُ بَا الاعب  الصٍا

 .(3)ِٔٔب بَ عىط بَ لٗػاُ الصٍعاٌ٘(

ٖمعس  أِاي ؾإٗر    (4)((اإلواً اسبحٛ اسبافظ ؾٗذ اإلغ٦ً أبٕ عطٔٚ: وعىط بَ ضاؾاسظ ٌعٖان الاٗىَ ٔعاملّاا    ))ٔ

 الصَٖ  مب عمّٗي اسبسٖث بصٍعاٞ الٗىَ. ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ

 مب اسبسٖث عمٜ ؾٗدْ وعىط بَ ضاؾسظ عٍسوا قسً إ  الٗىَظ ِٕٔ أٔه وَ ضذان إلّٗااظ ٔغاكَ صاٍعاٞظ     

 ٔتعٔد بّاظ ٔعس عاملّا املكثط يف ضٔاٖٛ اسبسٖث.

جستْ فٕقْظ ضذن يف اسبسٖث إ  الٗىَظ  ه وَقاه أمحس بَ ذٍبن: )لٗؼ تضي إ  وعىط أذسال إ٥ٔ   ِٕٔ ٔأ

 .(5)ضذن إلّٗا( 

 ٔقاه أمحس العحم٘: )ملا زخن وعىط صٍعاٞ لطِٕا أُ ؽبطد وَ ب  أرّطِيظ فقاه ضجن: قٗسٔٓظ

 (6) (قاه: فعٔجٕٓ 

                                                           
ً بَ ٖٕغف يف أِي لتب اسبسٖث ضٔاٖٛ. ( 1) ْ وَ  طٖ : ِؿا ٘ وَ ِصا الفصنظ لطٔاٖت ْ يف: املبرث الثاٌ  أتطجي ل

ْ وَ  طٖ : ِ( 2) ٘ وَ ِصا الفصنظ لطٔاٖت ْ يف: املبرث الثاٌ ً بَ ٖٕغفظ يف أِي أذس لتب اسبسٖث ضٔاٖٛ.أتطجي ل  ؿا

 (.34/266تّصٖب الكىاه يف أمساٞ الطجاه )( 3)

(4 )( ٞ ً الٍب٦  (7/5غ  أع٦

ٛ يف  مب اسبسٖث )ص( 5) َ عرت/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 94الطذم / 1لبٍاُ/ ط –(ظ لمد ٗب البغسازٙ/ ذبقٗ  السلتٕض: ٌٕض السٖ

 ً.1984ِا = 1445

 (.435الثاقاف )صتاضٖذ ( 6)
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 . (1)ٔقاه أٖضال: ) وعىط  قٛ ضجن صاحل بصطٙظ غكَ صٍعاٞظ ٔتعٔد بّا(

لكتااب الػااتٛظ ٔيف وػااٍس أمحااسظ  ٔقاااه اسبااافظ الااصِيب: )ِٔاإ أٔه وااَ صااٍف بااالٗىَظ ٔذسٖثااْ ٔافااط يف ا   

 .(3)ازبعٞ ا٧ٔهظ ٔالثاٌ٘ظ ٔالثالث( (2)ٔوعاجي ال رباٌ٘ظ ٔٔق  ل٘ وَ جاوعْ

ِصٓ املٍعلٛ العمىٗاٛ الطفٗعاٛ الاأ اتصاف بّاا وعىاط باَ ضاؾاسظ جعما، ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ ػبّاس               

  ٖ تااْ عٍااْظ ٔاغااتىطف صااربتْ  ٌفػااْ يف: صااربتْظ ٔصبالػااتْظ ٔو٦ظوتااْظ ل مااب اسبااسٖثظ ٔأخااصٓظ ٔمساعااْظ ٔضٔا

 .(4)((لاُ ٖقاه لْ: صاذب وعىط ))لؿٗدْ وعىطظ ٔ ال،ظ ٔبػببّا 

ٖعاين لااُ ؼباس ّي واَ ذف،اْ      -قاه ِؿاً بَ ٖٕغف: )أقاً وعىط عٍسٌا عؿاطَٖ غاٍٛظ واا ضأٍٖاا لاْ لتاباال         

-) (5) . 

ْ وعىااط بااَ ٥ٔ ؾاا  أُ صااربٛ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ املعطٔفااٛ بكثااطٚ صبالػااتْ ٔو٦ظوتااْ لؿااٗد  

ضاؾس عمٜ وسٝ عؿطَٖ عاوال جعمتْ ٖكثط يف ضٔاٖٛ ا٧ذازٖث الٍبٕٖٛ عَ ؾٗدْ وعىط بَ ضاؾس ألثاط واَ بقٗاٛ    

 وؿاؽبْظ ٖٔتقَ ضٔاٖتّا عَ وعىط ذف،ال ٔ ب ال ٔلاُ صا ا٧ ط ازبٗس يف إعسازٓ العمى٘.

ضذن وَ أجن العٖاازٚ يف  ٔمل ٖكتف ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ ب مب اسبسٖث عَ عمىاٞ بمسٓ الٗىَظ بن 

ًِ الػىا ظ ٔلقاٞ اسبفارظ ٔا٥غتفازٚ واٍّيظ ٔلثاطٚ     مبْظ إلزضالْ أِىٗٛ الطذمٛ يف ذبصٗن عمٕ اإلغٍازظ ٔقيسل

 .(7)((باعتباضِا ضافسال وَ ضٔافس العميظ ٔعاو٦ل ِاوال وَ عٕاون مجعْ ٔذبصٗمْ))ح (6)املؿاٖذ

ٖنخ فطذن إ  وكٛ املكطوٛظ ٔالتقٜ بعاملّا ابَ جم ٖنخ املكا٘ظ     ))طل أبٕ الٕلٗس: عبس املم  بَ عبس الععٖاع باَ جماطل

 .(8)((اإلواً اسبافظ فقْٗ اسبطًظ ٔصاذب التصاٌٗف أذس ا٧ع٦ً

                                                           
 (.435)ص  تاضٖذ الثقاف( 1)

ٞ العاؾط وَ ( 2) جاو  وعىط:  ب  وسضجال يف اخط: )وصٍف عبس الطظا  الصٍعاٌ٘( بعٍٕاُ: )لتاب ازباو ( ٖبسأ ازباو  وَ ازبع

ٞ اسبازٙ عؿط لاو٦لظ ٔمل ٖؿط احملق  إ  شل ظ ٍٖ،ط: املصٍفظ لمرافظ: عبس الطظا 379ص) ٓ ظ ٔازبع الصٍعاٌ٘/ ذبقٗ :  ( إ  اخط

َ ا٧ع،ى٘/ اجملمؼ العمى٘/لطاتؿ٘   ً.   1972ِا  = 1392/ 1بالػتاُ/ ط –ذبٗب الطمح

ٚ اسبفار )( 3) ٞ )1/191تصلط  (.7/14(ظ ٔغ  أع٦ً الٍب٦

٘ الطغٕل٘/ ذبقٗ  عبس الٕاذس عبس ا  أمحس اشبا962الع اٖا الػٍٗٛ ٔاملٕاِب اصٍٗٛ )ص( 4) وطٙ/ ٔظاضٚ (ظ تألٗف: العباؽ بَ عم

ٛ ٔالػٗاذٛ/ صٍعاٞ   ً.2444ِا = 1425ازبىّٕضٖٛ الٗىٍٗٛ/  -الثقاف

(5 )( ٞ ً الٍب٦  (.7/8غ  أع٦

ٙ ٔازاب الػاو  )( 6) (ظ لمد ٗب البغسازٙ/ ذبقٗ  السلتٕض: ضبىٕز ال راُ/ وكتبٛ املعاض / 2/23ٍٖ،ط: ازباو  ٧خ٦  الطأ

 1983ًِا = 1443الػعٕزٖٛ/  –الطٖاض 

ٛ )صاإلو( 7) ٓ يف الػٍ ُ الضاضٙ/ وكتبٛ بػاً/ املٕصن 88اً العِطٙ ٔأ ط ِا = 1445/ 1العطا / ط –(ظ ل٨غتاش السلتٕض: ذاضث غمٗىا

1985.ً 

ٚ اسبفار )( 8)  (.1/169تصلط
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قاه ؼبٜٗ بَ وع ظ ذس ٍا ِؿاً بَ ٖٕغفظ قاه: )لقٗ، ابَ جطٖخ مكٛ فقاه ل٘: لٗف وعىطت فقم،: 

 .(2)((1)صاحلظ فقاه: شاك ؾطاب بأٌق 

ػااتْ لااْ يف  مااب اسبااسٖث عٍااسوا ل وكااٛ ٔلقاٟااْ بااابَ جااطٖخ مساا  وٍااْ إ٥ أٌااْ لثااطف صبا ٔيف ضذمتااْ إ 

 ضذن ابَ جطٖخ إ  الٗىَ.

 .(3)٘ظ وَ وؿاِ  الطٔاٚ عَ وال  بَ أٌؼٍعأٌعس القا ٘ عٗاضظ ِؿاً بَ ٖٕغف الص

ْ ٔبغ ٓ يف ٔقس ٖكُٕ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ التقٜ مال  بَ أٌؼ يف ضذمتْ إ  اسبحاظ أٔ التقٜ ب

 اسبخ.

أٌْ التقٜ بْ يف اسبخ ٧ُ اسبخ وٕغي عمى٘ ٔاغ  ػبتى  فْٗ العمىاٞ ٔ مبٛ  -ٔا  أعمي-ٔال،اِط   

الؿإٗرظ ٔا٥غاتعازٚ واَ العمايظ فضا٦ل عاَ لٌٕاْ فطٖضاٛ ٧زاٞ          ٞالعمي وَ لن ذسب ٔصٕبظ لمىاصالطٚظ ٔلقاا  

 وٍاغ  اسبخ.

  ٌ ٘ظ مجاا  اسبااسٖث ٔفقّااْ يف وٕغااي اسبااخ عااَ إواااً زاض   ِٔااصا ٖعااس  مبااا وّىاااظ صؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعا

ٕزٓ العمىٗااٛظ عااَ بقٗااٛ وؿاااؽبْ ا٩خااطَٖ يف مجاا      ّاااصحااطٚ والاا  بااَ أٌااؼظ ِٔاإ جّااس عمىاا٘ ٖضااا  إ  ج     

 اسبسٖث الٍبٕٙ ٔفقّْ.

إ٥ أُ جّٕز ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ  يف  مب اسبسٖث ظ ٔضٔاٖتاْ ظ ٔوساضغاتْظ ٔبٗااُ فقّاْظ اؾاتّط بّاا       

غفٗاُ بَ غعٗس الثٕضٙظ ٔغفٗاُ بَ عٍٗٗٛ اص٦ل٘ظ ٔعبس املم  بَ عبس الععٖاع  : ٍسوا ضذن إ  الٗىَعمىٗالظ ع

 غاٌ٘ظ  اٌب صبالػتْ املػتىطٚ ملعىط بَ ضاؾس.ابَ جطٖخظ ٔالفضٗن بَ عٗاض اشبط

ِا( عماٜ ا٧ضجاحظ لىاا صاطح غافٗاُ باَ عٍٗٗاٛظ        149ٔأوا غفٗاُ الثٕضٙظ فكاٌ، ضذمتْ إ  الٗىَ غٍٛ ) 

يف الطٔاٖٛ الأ ضٔاِا ابَ غعس إلْٗظ قااه: )شِبا، إ  الاٗىَ غاٍٛ مخػا  ٔواٟاٛظ ٔغاٍٛ ا ٍات  ٔمخػا  ٔواٟاٛ           

 .  (4)(ٔوعىط ذ٘ظ ٔشِب الثٕضٙ قبم٘ بعاً

ٔقس ضذان الثإضٙ إ  الاٗىَظ زُٔ ل ِاا واَ ا٧وصااض اإلغا٦وٗٛ ا٧خاطٝظ ٔصاصا عاسٓ  الطاوّطواعٙ مماَ             

                                                           
ْ ضلب لن ذعُظ ٔلتب وَ لن ٔجْ))  (1) ٙ أٌ ٜ عطفّا ٔخٌبطِاظ قاه ابَ ا٧  : أ اٖٛ يف لطٖب . الٍّ((ٖقاه ملَ جطب ا٧وٕض ٔواضغّا ذت

َ ا٧   ازبعضٙ/ ذبقٗ :  اِط أمحس العأٙظ ٔضبىٕز ضبىس ال ٍاج٘/ املكتبٛ العمىٗٛ/ ب ٔف 5/148)    اسبسٖث ٔا٧ ط   لبٍاُ. –(ظ٥ب

جاوعٛ املم   –(ظ ذبقٗ  السلتٕض: أمحس ضبىس ٌٕض غٗف/ وطلع البرث العمى٘ 598( ضقي )2/577التاضٖذ لٗرٜٗ بَ وع  )( 2)

 ً.1979ِا = 1399/ 1الػعٕزٖٛ/ ط –/ الطٖاض عبسالععٖع

/ ب ٔف 1/276تطتٗب املساضك ٔتقطٖب املػال  )( 3) ٛ اسبٗٚا ٘ عٗاض/ ذبقٗ  السلتٕض: أمحس بك  ضبىٕز/ زاض وكتب /  –(ظ لمقا  لبٍُا

 ً.1967ِا = 1387

(4 )( ٝ  (.5/497ال بقاف الكرب



 

091 
 

 م 4102يىنيى   –العدد الثالث يناير مجلة جامعة الناصر

 

 
 الحافظ  هشام بن يىسف الصنعاني وجهىده في علن الحديث

 

 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘

 .(1)(ظ فقاه: )ضذن غفٗاُ الثٕضٙ إ  الٗىَظ  ي زخن البصطٚقصس ٌاذٗٛ ٔاذسٚ لمقاٞ وَ بّا

ٔقاااه أمحااس بااَ ذٍباان: )لاااُ غاافٗاُ الثاإضٙ شِااب إ  الااٗىَ أضآ لاٌاا، وعااْ دباااضٚظ ٔوااا أضآ إ٥ أضاز            

 .(2)وعىطال(

ٔيف صٍعاٞ الٗىَظ مس  ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ وَ ؾٗدْ الثٕضٙ اسبسٖث ٔفقّْظ لتبْظ ٔذف،ْظ    

 ٔذسث عٍْ.

قاااه إبااطاِٗي بااَ وٕغااٜ الااطاظٙ: مسعاا، ِؿاااً بااَ ٖٕغاافظ ٖقٕه:)قااسً الثاإضٙ الااٗىَظ فقاااه: ا مباإا لاا٘     

 .(3) (لاتبال غطٖ  اشبيظ فاضتازٌٔ٘ فكٍ، ألتب

ِا( بعس الثٕضٙ بعاًظ  اي زخماّا   151ٔأوا غفٗاُ بَ عٍٗٗٛظ فإٌْ ضذن إ  الٗىَ وطت ظ زخمّا أ٥ٔل غٍٛ ) 

 عمٜ شل  تصطٖح ابَ عٍٗٗٛ الػاب  الصٙ ضٔآ ابَ غعس. ِا(ظ ٖٔسه152وطٚ أخطٝ غٍٛ ) 

ٔقس صطح اشب ٗب البغسازٙظ بأُ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ ذسث عَ غفٗاُ باَ عٍٗٗاٛظ بقٕلاْ: )ذاسث     

 .(4)عَ ابَ عٍٗٗٛظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘(

 ٔيف الٗىَ مس  وٍْ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ ٔذسث عٍْ اسبسٖث ٔفقّْ.

 بَ جطٖخظ فٗعس أِي وؿاٖذ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ بعس وعىط بَ ضاؾس. ٔأوا عبس املم 

ٔقس اجتّاس ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ يف  مباْ لمراسٖث ٔفقّاْ عاَ ؾاٗدْ اباَ جاطٖخظ ذا  قاسً اباَ                

جطٖخ إ  الٗىَظ فالتقٜ بْ وطٚ أخطٝظ بعس لقاْٟ بْ أ٥ٔل يف ضذمتْ إ  وكٛ إ٥ أٌاْ ألثاط يف اجملالػاٛ ٔالطٔاٖاٛ     

 عَ ابَ جطٖخظ ذٍٗىا زخن ابَ جطٖخ الٗىَ.

ٍٙ: )زخن ابَ جطٖخ الٗىَظ لػفٗاُ الثإضٙظ ٔٔفاس عماٜ ولعناَ باَ ظاٟاسٚ ٔالا٘ الاٗىَ فألطواْظ ٔأذػاَ            ٍلس قاه ازبم

 .(5) (إلْٗ

ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ عمٜ ؾاٗدْ اباَ جاطٖخ لتباال يف اسباسٖثظ ٔأوماٜ        (6)ٔيف صٍعاٞ الٗىَ عطض

 طاُ عمٜ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘. ابَ جطٖخ تفػ ٓ لمق

                                                           
٘ )ص( 1)  (.232احملسث الفاصن ب  الطأٙ ٔالٕاع

 (.2/422عمن ٔوعطفٛ الطجاه )ال( 2)

(3 )( ً  (.4/11248تاضٖذ اإلغ٦ً ٔٔفٗاف املؿاِ  ٔا٧ع٦

َ ؾٗذ ٔاذس )ص( 4) ٚ ضأٖ  ع  (.234الػاب  ٔال٦ذ  يف تباعس وا ب  ٔفا

ٞ ٔاملمٕك )( 5)  (.1/147الػمٕك يف  بقاف العمىا

ٜ الؿٗذظ ِٔ٘:( 6) ٚ عم أُ ٖقطأ التمىٗص عمٜ الؿٗذ ِٕٔ ٖػى ظ غٕاٞ لاٌ، القطاٞٚ وٍْ أٔ  العلطنض: ٖػىٜ عٍس ازبىّٕض احملس  ظ القطاٞ

ُ ٔأٌا  ٜ ف٦ ٜ ف٦ُ( أٔ: )قط٢ عم َ لفظ الؿٗذظ فإشا ذسث بّا التمىٗصظ ٖقٕه: )قطأف عم ُ الػىا  و ٘ زٔ َ ل ٓظ وَ لتاب أٔ ذفظظ ِٔ و

ْ فأقط بْ( أٔ: )أخربٌا( أٔ: )ذس ٍا قطاٞٚ عمْٗ(ح ٍٖ،ط: الػع٘ اسبثٗث إ  ؾطح اختصاض عمًٕ اسبسٖثظ لإلواً ابَ لث   أمس  وٍ

ٛ الٗىٍٗٛ/ ط –(ظ تألٗف السلتٕض: عبس الععٖع صغ  زخاُ/ وكتبٛ ازبٗن ازبسٖس/ صٍعاٞ 826)ص  ً.  1999ِا = 1424/ 1ازبىّٕضٖ
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 ٛ ذاس ٍا ؼبٗاٜ باَ وعا ظ قااه: )قااه لا٘ ِؿااً باَ ٖٕغاف ٥ ٔا  واا مسعٍاا ِاصٓ الكتابظ                (1)قاه ابَ أب٘ خٗثىا

  (2)ٔلكَ عط ٍاِا عمٜ ابَ جطٖخ(

  (3) (ٔقاه إبطاِٗي بَ وٕغٜ الطاظٙ: )ذس ين ِؿاً بَ ٖٕغف وَ تفػ  ابَ جطٖخظ الصٙ أو٦ٓ عمّٗي

لفضٗن بَ عٗاض بَ وػاعٕز اشبطاغااٌ٘ظ فإٌاْ ٖعاس أذاس أٟىاٛ اصاسٝ ٔالػاٍٛظ قااه فٗاْ اباَ غاعس: )لااُ              ٔأوا ا

 (4) قٛ ٌب٦ٗل فا ٦ل عابسال ٔضعال لث  اسبسٖث(

اشبطاغااٌ٘ظ ذا  زخان الفضاٗن      مب ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ اسبسٖث الٍبٕٙ ٔلتبْظ عَ الفضٗن بَ عٗاض 

 (5)ٌ٘: )قسً عمٍٗا فضٗن بَ عٗاضظ فكتبٍا عٍْ(قاه ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعا ظالٗىَ

ٕخْظ لكثاطٚ و٦ظوتْا      ٔقس ٔصف اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ بصاذب وعىط بَ ضاؾسظ الصٙ ٖعس أِي ٔأباطظ ؾٗا

 ظٔصبالػتْ لْظ عمٜ وسٝ عؿطَٖ عاوالظ  مب فّٗا اسبسٖث الٍبٕٙظ عَ ؾٗدْ وعىطظ فاأتقَ أذازٖثْا ذف،اال ٔ اب ال    

ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ يف لثطٚ و٦ظوتْ  مبال ٔمساعال لمرسٖث الٍبٕٙظ وَ ؾٗدْ وعىط بَ ضاؾسظ ٔؾّطٚ ِؿاً بَ 

عاَ بقٗااٛ وؿاااؽبْ املااصلٕضَٖظ وكٍتااْ وااَ ذفااظ ٔ اابي أذازٖاث ؾااٗدْ وعىااطظ ٔمتٗااع بااصل ظ ٔعااس وااَ أعمااي    

عىاطظ ِٔاصا واا    احملس   بأذازٖث وعىاط باَ ضاؾاسظ ٔفاا  عماٜ أقطاٌاْ الٗىااٌٗ ظ  اب ال ٔإتقاٌاال يف ضٔاٖتّاا عاَ و           

 أزلن عمْٗ يف: املبرث الثالث وَ ِصا الفصن. 

 املبرث الثاٌ٘

 جّٕزٓ يف اٌتقاْٟ ملؿاؽبْ الطأٙ عٍّي.

عاٌ٘ظ يف الطٔاٖٛا عَا وؿااؽبْ أٌْا يف الغالابظ ٥ ٖاطٔٙ إ٥ عَا          اتلتلىٗع جّٕز         سبافظ ِؿاً بَ ٖٕغاف الصٍا

 مٜ بالقبٕه يف ألمبّا.رٖاتْ عٍّي أٌّا تتالعسهظ الثقٛ أٔ الصسٔ  وَ وؿاؽبْظ ِٔصا ٖكػب ضٔا

 ٔلمتسلٗن عمٜ جّٕز إواوٍاظ يف ذبطْٖ ٥ٌتقاٞ وؿاؽبْ الطأٙ عٍّي أبٍْٗ يف جاٌب :

ٙظ   ازباٌب ا٧ٔه: ٖ،ّط فٗىا تٕصن إلْٗ املبرث الػاب  أُ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ يف  مبْ لمرسٖث الٍبٕا

   َ ظ ٔضٔاٖتْا وا ظ ِٔاصا ٖاسه           لاُ ذطٖصال عمٜ ذبصٗمْظ ٔمجعْا ٕضَٖ بكثاطٚ اسباسٖثظ ٔفقّْا لبااض أٟىٛا اسباسٖثظ املؿّا

 عمٜ متٗع جّٕزٓظ يف اٌتقاْٟ ملؿاؽبْ الطأٙ عٍّيظ ِٔي لىا تقسً شلطِي:

 ِا(.151عبس املم  بَ عبس الععٖع بَ جطٖخ )ف 

                                                           
ً )ف))  (1) َ ظِ  بَ ذطب الٍػاٟ٘ظ  ي البغسازٙظ اسبافظظ اسبحٛظ اإلوا  (.2/596اسبفار ) . تصلطٚ((ِا(279أبٕ بكط: أمحس ب

(2) ( ٛ َ أب٘ خٗثىٛ/ ذبقٗ : ص٦ح بَ 1212( ضقي: )1/329التاضٖذ الكب  املعطٔ  بتاضٖذ ابَ أب٘ خٗثى ( الكتاب: تألٗف: أب٘ بكط أمحس ب

ٛ ٔالٍؿط/ القاِطٚ  ٛ لم باع  ً.2444ِا = 1424/ 1وصط/ ط –فتر٘ ِمن/ الفاضٔ  اسبسٖث

ٛ املصطٖٛ القسميٛ. –ٍبن/ زاض صازض/ ب ٔف (ظ لإلواً: أمحس بَ ذ5/119املػٍس ) (3) َ ال بع ٚ ع  لبٍاُ/ الٍػدٛ املصٕض

(4 )( ٝ  (.5/544ال بقاف الكرب

 (.468(ظ ضقي: )3/117التاضٖذ لٗرٜٗ بَ وع  )( 5)
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 ِا(.153ولعنىلط بَ ضاؾس البصطٙ )ف 

 ِا(.161غفٗاُ بَ غعٗس الثٕضٙ )ف 

 ِا(.179وال  بَ أٌؼ )ف 

 ٗنن بَ عيٗامض بَ وػعٕز اشبطلا  ِا(.187غاٌ٘)فاُفضل

 ِا(.198غفٗاُ بَ عٍٗٗٛ اص٦ل٘ )ف 

ي عااسٔهظ  قاااف  اااب ُٕظ ِٔااصٓ أٔصااافّي عٍااس  عمىاااٞ      عاٌ٘ظ ٔلماّا ّي ِؿاااً باَا ٖٕغااف الصاٍا ِٔاا٥٤ٞ ضٔٙ عاٍا

 ؿّطتّيظ ذبىن عمىّيظ ٔأصبح إواوال ذحٛ يف اسبسٖثظ ٔالفقْ.لٔإواوٍا اؾتّط ظ ازبطح ٔالتعسٖن

ظ         زباٌااب ا٩خااط: ا ًٛ واَا وؿاااؽبْ يف أِااي لتااب اسبااسٖث ضٔاٖاٛا عاٌ٘ ضٔٝ عاَا مخػاا أُ ِؿاااً باَا ٖٕغااف الصاٍا

ّي  ي عااسٔه إ٥ ضأٖااال ٔاذااسال واٍا ِٔااصا ٖااسه أٖضااال عماٜا ذطصاْا يف اٌتقاااٞ وؿاااؽبْظ ٔأٌاْا لالبااا ٥ ٖااطٔٙ يف أِااي     ظ  ٔلماّا

 لتب اسبسٖث ضٔاٖٛ إ٥ عَ العسه وَ وؿاؽبْظ ٔبٗاُ شل  لا٩ت٘:

عاٌ٘ظ البداااضٙظ يف لتاباْا )ازباااو  الصاارٗح( ٔأبإا زأزظ ٔالرتوااصٙظ         أخااطد لم رااافظ ِؿاااً باَا ٖٕغااف الصاٍا

 ٔالٍػاٟ٘ظ ٔابَ واجْظ يف: )غٍٍّي ا٧ضب (.

ّي أضبعاٛا     ٝٔقااس ضٔ ظ عاَا مخػاٛا واَا وؿاااؽبْظ واٍا عاٌ٘ظ يف ِااصٓ الكتااب الااأ أخطجاا، لاْا ِؿاااً باَا ٖٕغااف الصاٍا

 عس٥ل.عسٔهظ ٔالطأٙ اشباوؼ وَ وؿاؽبْ خطد عَ لٌْٕ 

 ُظ ٔاخط وقبٕه ذػَ اسبسٖث.ٕٔوؿاؽبْ ا٧ضبعٛ العسٔهظ وٍّي  ٦ ٛ ضٔاٚ  قاف  اب 

 ٔقس شلطٌا وَ وؿاؽبْ الث٦ ٛ الثقاف الضاب   ا ٍ  ِٔىا: وعىط بَ ضاؾسظ ٔعبس املم  بَ جطٖخ.

ْ      فٔأوا ولعنىلط بَ ضاؾس:  عاٌ٘ظ البدااضٙ يف جاوعا ظ ٔأبٕا زأز  ٗحالصار  أخطد لْ وَ  طٖ  ِؿااً بَا ٖٕغاف الصٍا

 .(1)يف غٍٍْظ ٔالرتوصٙ يف غٍٍْظ ٔالٍػاٟ٘ يف غٍٍْ ) اجملتبٜ(

ٔأوا عبس املم  بَ جطٖخ: فأخطد لْ وَ  طٖ  ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ البداضٙ يف جاوعْا الصارٗحظ ٔأبٕا    

 .(2)زأز يف غٍٍْ

ّي يف أذااس لتااب اسباا         ُظ الااطأٙ عاٍا عاٌ٘ الث٦ اٛا املتبقإا ٕر ِؿاااً باَا ٖٕغااف الصاٍا ظ  ٔؾاٗا ٛل املتقسواٛا سٖث ضٔاٖاا

 أذسِي:  قٛ  ابيظ ٔاخط وقبٕه ذػَ الطٔاٖٛظ ٔؾٗذ ٔاذس  عٗف و عُٕ يف عسالتْ.

ضٚ ذقٗقٗاٛا صااي واَا ذٗااث التعااسٖن أٔ التحااطٖحظ         ِٔاا٥٤ٞ الث٦ اٛا الااطٔاٚ ٥ بااس واَا التعطٖااف بّاايظ إلع اااٞ صإا

 عَ العسٔه وَ وؿاؽبْ. ٔلمتسلٗن بّي و  وَ غبقّي وَ وؿاٖذ إواوٍاظ عمٜ ذطصْ لث ال يف الطٔاٖٛ

 ٔوؿاؽبْ الث٦ ٛ املتبقُٕظ ِي:    

                                                           
ٞ الطجاه )( 1)  (.34/266(ظ )28/346ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

 (.34/266(ظ )18/346ٍٖ،ط: املصسض الػاب  )( 2)
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1- ٗنط:   -  عبس ا  بَ بمرل

       : ِٕ: عبس ا  بَ حب  بَ ضٖػاُ املطازٙ أبٕ ٔاٟن القاص الصٍعاٌ٘ظ ٔالس ؼبٜٗا بَا عباس ا  بَا حبا ظ ضٔٝ عَا

 .(2)الرببطٙظ ٔعَ ل ٓ (1)ِا١ٌ

: عباس ا         مس  وٍْ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ ٔذسث عٍْظ  قاه عم٘ بَ املسٖين: مسعا، ِؿااً بَا ٖٕغافظ ٔغا٠ن عَا

 .(3)بَ حب  القاصظ الصٙ ضٔٝ عَ ِا١ٌ وٕ  عثىاُظ فقاه: )لاُ ٖتقَ وا أمس (

 ظ  (5)ٔقاه اسبافظ ابَ ذلحلط: )ٔ اقْ ابَ وع  ٔا  طب فْٗ ل٦ً ابَ ذباُ(ظ (4)ٔقاه فْٗ ؼبٜٗ بَ وع : ) اقٛ(

 .(6)بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ أبٕ زأز يف غٍٍْظ ٔالرتوصٙ يف غٍٍْظ ٔابَ واجْ يف غٍٍْ أخطد لْ وَ  طٖ  ِؿاً  

ٔا  طاب ابَ ذباُ فْٗ أٌْ جعمْ ؾدص : )عبس ا  بَ حب  بَ ضٖػاُ(ظ ٔا٩خاط: )أبٕا ٔاٟان القااص: عباس ا  بَا          

ىَظ ٖاطٔٙ عَا ابَا  اأؽ     حب  الصٍعاٌ٘(. قاه يف ا٧ٔه: ) أوا عبس ا  بَ حب  بَا ضٖػااُظ  قٛا وَا أِان       ضٔٝ  (7)الٗا

: عاطٔٚ بَا ضبىاس بَا           ظ (8)عٍْ عبس الطظا ( عاٌ٘ظ ٖاطٔٙ عَا ٔقاه يف ا٩خط: أب٘ ٔاٟن القاص: ) عباس ا  بَا حبا  الصٍا

 .(9)ع ٗٛظ  ٔعبس الطمحَ بَ ٖعٖس الصٍعاٌ٘ظ العحاٟب لأٌّا وعىٕلٛظ ٥ ػبٕظ ا٥ذتحاد بْ(

اب أٌّىاا ٔاذاسظ ٔأُ أباا ٔاٟا       ه: الصٕا عاٌ٘ظ ٔقاس ٌاص عماٜا           أقٕا ن القااص: ِٕا عبااس ا  بَا حبا  بَا ضٖػااُ املاطازٙ الصٍا

 (10)شل  اسبافظ الصِيب بقٕلْ: )مل ٖفط  بٍّٗىا أذس قبن ابَ ذباُ ِٔىا ٔاذس(

ٔأوا الصٙ ٖطٔٙ العحاٟابظ فّٕا وٍكاط اسباسٖثظ ٔخف٘ا عمٜا ابَا ذبااُظ لىاا شلاط البدااضٙظ ٔابَا أب٘ا ذاامت الاطاظٙظ                

:     فّٕ: )عبس ا  بَ  عٗػٜ بَ حب  بَ ضٖػاُ ازبٍسٙ ضٔٝ عَ: ابَ  أؽظ ٔضبىس بَ أب٘ا ضبىاس الٗىااٌ٘ظ ضٔٝ عٍْا

 (11) (عبس الطظا  بَ ِىاً

                                                           
ُ يف الثاقافظ ٔقاه اسبافظ ابَ ذحط: أب( 1) ْ بأؽ(ظ ٔشلطٓ ابَ ذبا َ عفاُظ قاه فْٗ الٍػاٟ٘: )لٗؼ ب ٕ غعٗس: ِا١ٌ الرببطٙظ وٕ  عثىاُ ب

ْ يف غٍٍّي(. الثاقاف ) ٕ زأزظ ٔالرتوصٙظ ٔابَ واج ْ أب  (.2/262(ظ ٔتقطٖب التّصٖب )11/23(ظ ٔتّصٖب  التّصٖب )5/549)صسٔ  أخطد ل

ٞ الطجاه )ٍٖ،ط: تّصٖ( 2)  (.154-5/153(ظ ٔتّصٖب التّصٖب )14/323ب الكىاه يف أمسا

 (.5/15ازبطح ٔالتعسٖن )( 3)

 (.9/452(ظ )5/15املصسض الػاب  )( 4)

 (.1/479تقطٖب التّصٖب )( 5)

ٞ الطجاه )( 6)  (.14/323ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

 (.1/543تقطٖب التّصٖب ) ((ِا(132فا ن عابس )ف أبٕ ضبىس: عبس ا  بَ  أؽ بَ لٗػاُ الٗىاٌ٘ظ  قٛ))  (7)

 (.8/331الثقاف ) (8)

 .1975ًِا = 1395غٕضٖا/  -(ظ ٥بَ ذباُ/ ذبقٗ : ضبىٕز إبطاِٗي ظاٖس/ زاض الٕع٘/ ذمب 2/25اجملطٔذ  ) (9)

ِا = 1425/ 1وصط/ ط -(ظ لمرافظ الصِيب/ ذبقٗ / أميَ غ٦وٛ/ الفاضٔ  اسبسٖثٛ/ القاِطٚ 5/97تصِٗب تّصٖب الكىاه ) (10)

2444.ً 

 (.127-5/126(ظ ٔازبطح ٔالتعسٖن )164-3/163التاضٖذ الكب  ) (11)
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عاٌ٘ظ ٔؼبٜٗا بَا وعا ظ                عاٌ٘ظ فقاس ٔ قْا ِؿااً بَا ٖٕغاف الصٍا ٔأوا أبٕ ٔاٟن القاص: عباس ا  بَا حبا  ضٖػااُ الصٍا

لىاا ٌاص عمٜا شلا  اسباافظ ابَا ذحاط ٔلا ٓظ ِٔاصا ٤ٖلاس لٍاا            ضٔٝ لْ أبٕ زأزظ ٔالرتوصٙظ ٔابَ واجْ يف غٍٍّيظ  

ظ ا٥ذتحااد بْا     بٕ ٕح ا  طاب ابَ ذباُ يف أب٘ ٔاٟن القاص الصٍعاٌ٘ظ ٔخف٘ عمْٗ أُ املعين بالٍكاضٚظ الصٙ ٥ ػبٕا

 ِٕ: عبس ا  بَ عٗػٜ ازبٍسٙ ٔلٗؼ أبا ٔاٟن القاص: عبس ا  بَ حب  الصٍعاٌ٘.

      3-  غمٗىاُ:عبس ا  بَ    -

عبس ا  بَ غمٗىاُ الٍٕفم٘ظ ضٔٝ عَ:  اب، بَا  ٕبااُظ ٔضبىاس بَا عم٘ا بَا عباس ا  بَا عبااؽظ ٔضبىاس            ))ِٕ: 

 (1)((ابَ وػمي العِطٙظ ضٔٝ عٍْ: ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘

   (2)أخطد لْ وَ  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ الرتوصٙ يف لتابْ: )الػٍَ( 

 ْ  ااااطح ٥ٔ تعااااسٖنظ ٔقاااااه: )ضٔٝ عااااَ العِااااطٙظ مساااا  وٍااااْ ِؿاااااً بااااَ   شلاااطٓ البداااااضٙظ ٔمل ٖااااتكمي فٗاااا

ٔشلطٓ ابَ أب٘ ذامت الطاظٙظ ٔمل ٖتكمي فْٗا أٖضاال  اطح ٥ٔ تعاسٖنظ ٔقااه: ) ضٔٝ عَا  ابا، بَا  ٕبااُظ عَا           (3)ٖٕغف(

 (4)وكرٕه(

ٖمعط ((5)ٔقاه الصِيب: )فْٗ جّالٛ وا ذسث عٍْ غٕٝ ِؿاً بَ ٖٕغف(  .(6)ظ ٔقاه فْٗ أٖضال: )٥ 

  (7)ٔشبص اسبافظ ابَ ذحط العػق٦ٌ٘ ذالْظ بقٕلْ: )وقبٕه(

باان صبّاإه تفااطز بالطٔاٖااٛ عٍااْ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ ٔمل    ) الترطٖااطظ بقٕصىااا:  اصاااذب ْاعاارتض عمٗاا 

ٔقاه: ذػَ لطٖب ٥ ٌعطفْ إ٥ وَ ِاصا الٕجاْظ ٔقااه الاصِيب يف:      (8)ٖٕ قْ أذسظ ضٔٝ لْ الرتوصٙ ذسٖثال ٔاذسال

 (9)(٥ ٖعط )ظ ٔقاه يف: )زٖٕاُ الضعفاٞ(: (فْٗ جّالٛ) ُ(: يف: )املٗعا

ٔلا  وقبإهظ ٥    اباَ ذحاطظ وؿااذٛ يف ا٥صا ٦حظ ِٔاصا ممٍإ        أقٕه: اعرتاض صاذيب الترطٖط عمٜ اسباافظ 

                                                           
 (.15/64تّصٖب الكىاه يف أمساٞ الطجاه ) (1)

ٞ الطجاه ) (2)  (.5/246(ظ ٔتقطٖب التّصٖب )65-15/64ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

 (.5/148التاضٖذ الكب  ) (3)

 (.5/75ازبطح ٔالتعسٖن ) (4)

ُ ا٥عتساه يف ٌقس الطجاه ) (5) ٘ ضبىس البحأٙ/ زاض 2/432وٗعا  الباب٘ عٗػٜذٗاٞ الكتب العطبٗٛ/ إ(ظ لمرافظ الصِيب/ ذبقٗ : عم

 ً.1963ِا = 1382/ 1وصط/ ط -اسبميب 

ٞ ٔاملرتٔل  ) (6) ُ الضعفا  ِا.1448/ 1لبٍاُ/ ط -(ظ لمرافظ الصِيب/ زاض القمي/ ب ٔف 2/27زٖٕا

 (.1/499التّصٖب )تقطٖب ( 7)

(8) ( ٙ ْ ٔغمي( ذسٖث ضقي )5/622ٍٖ،ط: اسبسٖث يف: غٍَ الرتوص (/ 3789( لتاب )املٍاقب( باب )وٍاقب أِن بٗ، الٍيب صمٜ ا  عمٗ

 ً.1987ِا = 1448/ 1لبٍاُ/ ط -(/ الكتاب ذبقٗ  ٔؾطح: أمحس ضبىس ؾالط/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 3789)

ٛ الطغالٛ/ ب ٔف  (ظ2/219ذبطٖط تقطٖب التّصٖب ) (9) لبٍاُ/  -تألٗف السلتٕض: بؿاض عٕاز وعطٔ ظ ٔالؿٗذ: ؾعٗب ا٧ض٤ٌٔط/ و٤غػ

 ً.1997ِا = 1417/ 1لبٍاُ/ ط
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غٗىا إشا لاُ وثن اسبافظ املعطٔ  بسقٛ ذكىْ ٔاغتقطاْٟظ ٥ٔ باس ٧ٙ وعارتض أُ ٖعاط  القٕاعاس الاأ ٖػا        

 سبافظ ٖٔبين عمّٗا أذكاوْظ ٔإ٥ ٖكُٕ ل  وٕف  فٗىا ٖتٕصن إلْٗ وَ أذكاً.ّا ِصا اٗعم

أُ واَ مل ٖاطٔ عٍاْ إ٥ ٔاذاسظ  ٔلااُ الاطأٙ عٍاْ        )فاإلواً ابَ ذباُ وث٦ل لْ قاعسٚ وعطٔفاٛ يف التٕ ٗا ظ تاٍص:    

 (1)(ْ  قت  أٌْ  قٛ عٍسٓدٔؾٗ

عمٗاْ فاإُ املعارتض يف ِاصٓ اسبالاٛ ٖمعواْ وطاعااٚ        يف و٤لف لْظ ٔأضاز أذاس ا٥عارتاض   فإشا ٔ   ابَ ذباُ ؾدصال 

قاعسٚ ابَ ذباُ يف التٕ ٗ ظ فإشا ٔ   ؾدصال طبالفال لقاعستْظ فإُ ا٥عرتاض ٍِا غٗكُٕ وقب٥ٕلظ ٧ٌاْ خاالف   

ؾط ال التعوْ أوا إشا اعرتض عمْٗ أذس بٍااٞ عماٜ قاعاسٚ ازبىّإض يف التٕ ٗا ظ فاإُ ا٥عارتاض ٍِاا غاٗكُٕ لا            

عاً لمى٤لف بؿطط مل ٖمعوْظ ِٔصا ل  وقبٕهظ ٖٔعس وَ باب املؿاذٛ يف ا٥صا ٦حظ ِٔاصٓ قضاٗٛ    ٔجْٗظ ٧ٌْ إل

 ممٍٕعٛظ لىا ِٕ وعمًٕ.

ض صاذيب الترطٖط ٍِاظ عمٜ اسبافظ ابَ ذحاط واَ ِاصا القبٗانظ ِٔإ اعارتاض ممٍإ         اإشا تب  ِصا فإُ اعرت

  ذكىْ عمٜ الطأٙظ بقٕلْ فْٗ: )وقبٕه( صاطح  ٔل  وقبٕهح ٧ُ اسبافظ ابَ ذحط لْ قاعسٚ وعطٔفٛظ يف إ ٦

بّا يف وقسوٛ لتابْ )تقطٖب التّصٖب( يف املطتبٛ الػازغٛ وَ وطاتب الطٔاٚظ بقٕلْ: )وَ لٗؼ لْ واَ اسباسٖث   

ٔإ٥ فماا   (2)ٔمل ٖثباا، فٗااْ وااا ٖاارتك ذسٖثااْ وااَ أجمااْظ ٔإلٗااْ اإلؾاااضٚ بمفااظ: وقباإه ذٗااث ٖتاااب     ظ إ٥ القمٗاان 

  (3) (اسبسٖث

أ م  اسبافظ ابَ ذحط ذكىْظ عمٜ عبس ا  بَ غمٗىاُ الٍٕفم٘ بقٕلْ: )وقبٕه( ٧ٌْ ل  ورتٔكظ ٥ ٖاطز  ٔقس 

اص٠ٗاٛ اسباصامٛ يف   ))ذسٖثْظ ٔبٗاُ شل  أُ ذسٖث الٍٕفم٘ عٍس اسبافظ ابَ ذحطظ ٖصامح ل٦عتبااض الاصٙ ِإ:     

 .(5)(((4)الكؿف عَ املتابعٛ أٔ الؿاِس

                                                           
 (.168قٕاعس يف عمي اسبسٖث )ص( 1)

ٜ املتاب ظ ِٕٔ: ( 2) ٜ فقي و  ا٥ذباز يف الصرا ))التاب : ٖػى ٔ وعٍ ٜ أ ْ ضٔاٚ اسبسٖث الفطز لف،ال ٔوعٍ . ((ب٘اسبسٖث الصٙ ٖؿاضلْ فٗ

ْ )ص ٛ الٗىٍٗٛ/  –(ظ تألٗف ا٧غتاش السلتٕض: ذػَ ضبىس ا٧ِسه/ وكتبٛ ازبٗن ازبسٖس/ صٍعاٞ 164وص مح اسبسٖث ٔضجال ازبىّٕضٖ

 ً.2441ِا = 1421/ 7ط

ٛ ٌٕعاُ:    ْ وَ)) ٔاملتابع ٛ يف ؾٗد ْ املؿاضل َ أٔه اإلغٍازظ ٖعين: أُ ذبصن ل ٙ و ٛ لمطأ ُ ذبصن املؿاضل ٘ أ ٛ تاوٛ: ِٔ ٔ اخط. وتابع  قبن ضا

ٕ إ  الصراب٘ ْ ٔل ٛ يف ؾٗذ ؾٗد ُ ذبصن لْ املؿاضل ٘ أ ٛ قاصطٚ: ِٔ (ظ تألٗف ا٧غتاش 399. املقرتح يف عمي املص مح )ص((ٔوتابع

ٛ اإلضؾاز/ صٍعاٞ  َ إبطاِٗي قطٖيب/ وكتب ٛ الٗىٍٗٛ/  –السلتٕض: إبطاِٗي ب  ً.1997ِا = 1417ازبىّٕضٖ

 (.1/25وقسوٛ تقطٖب التّصٖب )( 3)

ٜ فقي ))الؿاِس: ( 4) ْ يف المفظ ٔاملعٍٜظ ٔيف املعٍ ٘ اخط ٖؿبّ ٖمطٔٝ وَ ذسٖث صراب ٛ الٍ،ط )ص ((أُ  (ظ لمرافظ ابَ ذحط/ وكتبٛ 36ٌعِ

ٛ الٗىٍٗٛ/  –وكتبٛ اإلضؾاز/ صٍعاٞ   ِا.1446ازبىّٕضٖ

ٙ ع2/159الٍك، عمٜ لتاب ابَ الص٦ح )( 5) َ ِاز ٛ الفطقاُ/ (ظ لمرافظ ابَ ذحط/ ذبقٗ  ٔزضاغٛ السلتٕض: ضبٗ  ب ى  املسخم٘/ وكتب

ٛ املترسٚ الفطقاُ/ اإل  ً.2448ِا = 1429/ 3ٔبالػتاُ/ ط -ٔوصط -ٔاملسٍٖٛ املٍٕضٚ  -ٔالؿاضقٛ  -واضاف العطبٗ
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ٕفم٘ظ تٍ ب  عمٜ القاعسٚ الػابقٛ الأ صاطح بّاا اسباافظ اباَ ذحاطظ يف املطتباٛ       ٔذالٛ عبس ا  بَ غمٗىاُ الٍ

ٔذاسٖث الٍاإفم٘ظ لااْ    ظٕه ذٗاث ٖتاااب ظ ٔإ٥ فما  اسبااسٖث  الػازغاٛ وااَ وطاتاب الااطٔاٚظ ٔوفازِاا: أُ الااطأٙ وقباا   

ِٔااصا وتابعااٛ ٔافقاا، ضٔاٖتااْ املتفااطزٚ وااَ  طٖاا : ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ عٍااْظ فقباان ذسٖثااْ ٔمل ٖاارتكظ            

اغاتٍتاد ٖفّااي واَ تصااطٖح اسباافظ ابااَ ذحااط يف املطتباٛ الػازغااٛ واَ وطاتااب الااطٔاٚظ ملاا عااط  باْ اسبااافظ وااَ         

التىٗع عمٜ لث  وَ أٟىٛ التصرٗح ٔالتضاعٗفظ يف ا٥غاتقطاٞ التااً ٔالتتبا  الاسقٗ  ل اط  ا٧ذازٖاثظ وٍّاا         

    ٜ قبٕلاااْ  لااان واااَ: الرتواااصٙظ   ذاااسٖث الٍااإفم٘ظ ٖٔطؾاااح صااارٛ ِاااصا ا٥غاااتٍتاد أُ ذاااسٖث الٍااإفم٘ ذكاااي عمااا

 ٔالصِيب.  (1)اسباليظ ٔاملعٙٔ

 .(2)قاه الرتوصٙظ عقب إخطاجْ سبسٖثْ: )ِصا ذسٖث ذػَ لطٖب(

 .(3)غٍاز ٔمل ؽبطجآ(ٔقاه اسباليظ عقب إخطاجْ سبسٖثْ: ) ِصا ذسٖث صرٗح اإل

 .(4)ٔعقب الصِيب عمٜ ذكي اسبالي بقٕلْ: ) صرٗح(

ٖمعس وٕافقٛ وَ الصِيب لص  رٛ ذسٖث الٍٕفم٘ظ لىا ذكي عمْٗ اسبالي.ِٔصا 

ِاصا الٕجاْظ ٔقاس ٔقا  لٍاا      ِصا ذسٖث ذػاَ لطٖابظ ٥ ٌعطفاْ إ٥ واَ     ) ٔقاه املعٙظ عقب إخطاجْ سبسٖثْ: 

   (5)(ابَ وع بعمٕ عَ 

ضٔآ عَ عبس ا  بَ غمٗىاُ الٍٕفم٘ إ٥ ِؿاً  ٔٔصف الرتوصٙظ ٔاملعٙ لمرسٖث بالغطابٛظ ٧ُ اسبسٖث وا

الصٍعاٌ٘ظ ٔوَ جّاٛ ِؿااً باَ ٖٕغافظ عاط  الٍإفم٘ظ ٔعاط  ذسٖثاْ واَ تفاطز  طٖا  ٔاذاسٚظ  ِٔا٘              بَ ٖٕغف 

  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ عَ عبس ا  بَ غمٗىاُ الٍٕفم٘... .

ٔوااَ املعماإً أُ ذكااي اسبااافظ ابااَ ذحااط لمااطأٙظ بأٌااْ )وقباإه( اصاا ٦ح لااْ ٖ مقااْ عمااٜ ٌاإ  وااَ الااطٔاٚ ٖعااس      

ظ وؿاااذٛ يف ا٥صاا ٦حظ ِٔااصا  بااأزٌٜ وتابعااٛظ وااٍّي الٍاإفم٘ظ فااا٥عرتاض عمااٜ اسباااف     ااعفّي ٖػاا الظ ٖااعٔه 

ٔعمٗااْ ٖترقاا  لٍاا أُ ذكااي اسبااافظ اباَ ذحااطظ لمٍاإفم٘ بأٌاْ )وقباإه( ٔصااف زقٗا  أ مقااْ عمٗااْظ ِٔاإ       ظممٍإ  

 ٔصف ٖتف  ٥ غٗىا و  ذكي الرتوصٙظ ٔاملعٙ سبسٖث الٍٕفم٘.

ظ ٔصاااذيب الترطٖااطظ عمااٜ عبااس ا  بااَ غاامٗىاُ الٍاإفم٘  ّالااٛ     أُ ذكااي اسبااافظ الااصِيب  ٔوااَ الٕا ااح جااسال 

ٞه عمااٜ قاعااسٚ اشب ٗااب البغااسازٙ املؿاإّضٚ عٍااس مجّاإض احملااس  ظ الااأ تااٍص:      بااأُ أقاان وااا تطتفاا   ) العاا ظ بٍااا

                                                           
ْ )التمدٗص( لمصِيب/ زاض الفكط/ ب ٔف 1/374ٍٖ،ط: اسبسٖث لصل  يف: املػتسضك عمٜ الصرٗر  لمرالي )( 1)  –( الكتاب: بّاوؿ

ٙ )1978ِا = 1398لبٍاُ/  ٞ الطجاه لمىع ٛ ضقي )15/64ً/ ٔيف: تّصٖب الكىاه يف أمسا  (.3324( تطمج

(2 )( ٙ َ الرتوص  (.5/622غٍ

 (.1/374املػتسضك )( 3)

ـ املػتسضك لمرالي )( 4)  (.1/371التمدٗص لمصِيب امل بٕ  بّاو

 (.15/64تّصٖب الكىاه يف أمساٞ الطجاه )( 5)
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 .(1)(ازبّالٛ أُ ٖطٔٙ عَ الطجن ا ٍاُ فصاعسال وَ املؿّٕضَٖ بالعمي

 وَ ٔجّ ظ ِٔىا:ٔقس اعنتمطض عمٜ قاعسٚ اشب ٗب البغسازٙ 

 .(2)أُ البداضٙ ٔوػمىال أخطجا عىَ مل ٖطٔ عٍْ إ٥ ضأ ٔاذس الٕجْ ا٧ٔه:

ٔلمتسلٗن عمٜ ِصا الٕجْ أقتصط خؿٗٛ اإل الاٛظ عماٜ إٖاطاز وثااه ٔاذاس لمبدااضٙ ٔاخاط ملػاميظ ٖاس٥ُ أٌّىاا يف           

 صرٗرّىا قس ؽبطجاُ ملَ لٗؼ لْ إ٥ ضأ ٔاذس فقي.

 بَ عبس الطمحَ بَ ذبٗب ازباضٔزٙ البصطٙظ وا ضٔٝ عٍْ ل  ابٍْ املٍصض.أخطد البداضٙ عَ: الٕلٗس  

ظ ٔقاااه اسبااافظ  (4)ٔشلااطٓ اباَ ذباااُ يف الثقاااف ظ (3)ٔالٕلٗاس بااَ عبااس الااطمحَظ قااه عٍااْ الساضق ين:) اااقٛ(         

  (5)ابَ ذحط:) اقٛ(

 ب.ِٔٔأخطد وػمي عَ: جابط بَ إمساعٗن اسبضطو٘ظ وا ضٔٝ عٍْ ل  عبس ا  بَ 

 .(7)ظ ٔقاه اسبافظ ابَ ذحط: )وقبٕه((6)ٔجابط بَ إمساعٗنظ شلطٓ ابَ ذباُ يف الثقاف  

٥ٔ ؽبفااٜ أُ ذاااه عبااس ا  بااَ غاامٗىاُ الٍاإفم٘ يف ٔصااف جّالااٛ العاا  عٍااْظ عمااٜ قاعااسٚ اشب ٗااب البغااسازٙظ   

 ٗن اسبضطو٘.املؿّٕضٚ عٍس مجّٕض احملس  ظ لراه: الٕلٗس بَ عبس الطمحَ البصطٙظ ٔجابط بَ إمساع

ٙ  -أُ جّالاٛ العا  تاعٔه    ))أُ الصٙ اغتقط العىن باْ عٍاس احملاس  :     الٕجْ ا٩خط: بطٔاٖاٛ   -عاَ الاطأ

ٖٔعس ِصا الطأٙ الصٙ اغاتقط العىان باْ عٍاس     ظ  (8)((ضأٖ  أٔ بطٔاٖٛ ضأ ٔاذسظ ٔتعسٖن أذس أٟىٛ ازبطح ٔالتعسٖن

ٍٖٔص)أُ الاطأٙ إُ ظلاآ أذاس واَ اٟىاٛ ازباطح        عٍس احملس  ظ ِٕ اختٗاض أب٘ اسبػَ عم٘ بَ ضبىس الق اُظ

  (9)ٔالتعسٖنظ و  ضٔاٖٛ ٔاذس عٍْ ُقبن ٔإ٥ ف٦(

                                                           
ٛ )ص( 1)  .2وصط/ ط –ب البغسازٙ/ الكتاب: تقسٖي: ضبىس التٗحاٌ٘/ زاض الرتاث العطب٘/ القاِطٚ (ظ لمد 154ٗالكفاٖٛ يف عمي الطٔاٖ

ٜ الصرٗر  لمرالي )( 2) ً لث  4/441ٖطاج  املػتسضك عم ْ ل٦ ُ خم  ذػَ( ففٗ ٜ اإلٌػا ه لتاب )ال ب( باب )خ  وا أع  ( ٔأ

الساضق ين.  لمراليظٔ 

 (.11/139تّصٖب التّصٖب )( 3)

 (.9/225الثاقاف )( 4)

 (.2/286تقطٖب التّصٖب )( 5)

 (.8/163الثاقاف )( 6)

 (.1/152تقطٖب التّصٖب )( 7)

ٔ الضعف )ص( 8) ٛ أ ٜ اسبسٖث بالصر ٙ عبس القازض عبس اصازٙ/ وكتبٛ اإلمياُ/ 41 ط  اسبكي عم (ظ تألٗف ا٧غتاش السلتٕض: عبس املّس

 ً.2447ِا =1428/ 1وصط/ ط –القاِطٚ 

ٙ )ص( 9) وصط/  –(ظ لمرافظ الػٕٗ ٘/ ذبقٗ : أب٘ ٖعقٕب ٌؿأف بَ لىاه املصطٙ/ زاض العقٗسٚ/ اإلغكٍسضٖٛ 229تسضٖب الطأ

 ً.2448ِا = 1429
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        ُ ٔتصارٗح اسباافظ   ظ (1)ٔصرح ؾٗذ اإلغ٦ً اسباافظ اباَ ذحاط العػاق٦ٌ٘ظ اختٗااض أبا٘ اسبػاَ الق اا

          ٖ : )تقطٖاب التّااص ْ يف لتابْا قاس عىان باا ظٔ  ُ اسباافظ عىاان بْا َ الق اااُظ ٖاسه أ ٘ اسبػا :   ٥ختٗااض أبا ب( عٍاس ذكىْا بقٕلاْا

اذاس             اذاس فقايظ وا  تعاسٖن لانٔ   ٔٔ ٛ ضا َ جّا ا وا َ الاطٔاٚظ عطفٕا التعاسٖن       )وقبٕه( لكث  وا ّي وَا أذاس أٟىٛا ازباطحٔ  وٍا

ٔصٍٗ  اإلواو : البداضٙظ ٔوػمي يف الٕجْ ا٧ٔه املتقسًظ عٍس إخطاجّىا ملَ مل ٖطٔ عٍْ إ٥ ضأٙ ٔاذس فقايظ  

ٍّٗىا سباسٖث: عباس ا  باَ غامٗىاُ الٍإفم٘ظ ٥ ٖبعاس أُ عىان ِا٥٤ٞ         ٔلصا صٍٗ : الرتوصٙظ ٔاملعٙ عٍاس ذبػا  

اسبفار ا٧ضبعٛ يف ضف  جّالٛ الع  عَ الاطأٙظ ٖكإُ وٕافقاا ٥ختٗااضظ ضأٙ أبا٘ اسبػاَ الق ااُظ الاصٙ اغاتقط          

ذاس  إشا ضٔٝ عٍاْ ٔا  -عاَ الاطأٙ    -أُ جّالاٛ العا  قاس تطتفا       ))العىن بْ عٍاس احملاس  ظ ِٔاصا الاطأٙ ٖقاطض:      

  (2)((فقيظ ٔشل  بأُ ٖعسلْ وَ ٖعترب بْ وَ أِن العمي أٔ ٖصلط وَ ذالْ وا ٖسه عمٜ أٌْ قس عط  عٍْٗ

ٔعبس ا  بَ غمٗىاُ الٍٕفم٘ظ تفطز بالطٔاٖٛ عٍْظ ِؿاً بَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ ِٔإ: ) قاٛ واتقَ  اابي(       

ظ ابااَ ذحااطظ بقٕلااْ: )وقباإه( متٗااع يف إتقاٌااْ ٔ ااب ْ عمااٜ أقطاٌااْ وااَ ضبااس ٘ الااٗىَظ ٔالٍاإفم٘ ٔ قااْ اسباااف 

فاضتفع، جّالٛ الع  عٍْ بطٔاٖٛ ضأ ٔاذسظ ِٕٔ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ ٔبتعسٖن اسبافظ اباَ ذحاطظ ٖٔعاس    

 وَ ا٧ٟىٛ املؿّٕضَٖ املعتىس قٕصي يف ازبطح ٔالتعسٖنظ ِصا وَ جّٛ.

الاصِيبظ ٔلمتاسلٗن عماٜ شلا      ٔوَ جّٛ أخطٝ: لٗؼ لن وَ ٖطٔ عٍْ إ٥ ضأ ٔاذس ل  ضبتخ بْ عٍس اسبافظ 

  غتؿّس بث٦ ٛ ضٔاٚ وَ لتاب: )وٗعاُ ا٥عتساه( لمرافظ الصِيب:أ

تفطز عٍاْ أبإ غامٗىاُ الكرااه ٔذاسٓظ قالاْ اباَ الق ااُظ ٔقااه:          )ظ قاه الصِيب: ٘ا٧ٔه: عبس ا  بَ أٔؽ اشبعاع

 .(3)رتوصٙٔضوع عمْٗظ ٧ب٘ زأز ٔال (ِٕ صبّٕهظ قم،: صسٔ  ٔاغي أب٘ غمٗىاُ إمساعٗن

وا أعمي وَ ضٔٝ عٍْ غٕٝ ضبىس بَ عباز بَ جعفطظ صاسٔ   )الثاٌ٘: عبس ا  بَ عىطٔ املدعٔو٘ظ قاه الصِيب: 

 .(4)ٔضوع عمْٗ ملػميظ ٔأب٘ زأز( إُ ؾاٞ ا 

عىطٔ بَ خعميٛ املعٌ٘ظ قااه الاصِيب: ) مل ٖاطٔ عٍاْ غإٝ ِؿااً باَ عاطٔٚظ لكٍاْ ٔ ا (ظ ٔضواع عمٗاْظ ٧با٘               الثالث:

 .(5)ٔابَ واجْزأز

ُ يف: )وٗعاُ ا٥عتساه( مل ٖطٔ عَ لن ٔاذس وٍّي إ٥ وَ جّٛ ضأ ٔاذسظ مل أشلاطِي خؿاٗٛ   ٍِٔٔاك ضٔاٚ اخط

 اإل الٛظ ٔقس ٌص اسبافظ الصِيب عمٜ تٕ ٗ  لن ٔاذس وٍّي.

                                                           
 (.229ٍٖ،ط: تسضٖب الطأٙ )ص( 1)

ً اسبسٖث )ص( 2) َ تٗىٗٛ/ القاِطٚ 122تٗػ  عمٕ ٛ اب ٔ عبس املٍعي غممٗي/ تٕظٖ  وكتب  ً.1997ِا = 1417/ 1وصط/ ط –(ظ تألٗف: عىط

1997.ً 

ُ ا٥عتساه يف ٌقس الطجاه ) (3)  (.394-2/393وٗعا

 (.2/468املصسض ٌفػْ )( 4)

 (.3/258ٌفؼ املصسض )( 5)
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ٔ ِٔصا لمْ ٖؿعط بأُ الطأٙ قس ٖكُٕ عٍس اسبافظ الصِيب  قٛ ضبتحال بْظ ٔإُ  ذاس فقايظ   عٍاْ إ٥ ضأ ٔا  مل ٖاط

٥ٔ ٖبعس أُ ٖكُٕ عبس ا  بَ غمٗىاُ الٍٕفم٘ظ عٍس اسبافظ الصِيب زاخ٦ل يف ِصا العىان واَ تٕ ٗقاْظ ٥ غاٗىا     

ٔأُ اسبافظ الصِيبظ لىا غب  ذكي عمٜ ذسٖث عبس ا  بَ غامٗىاُ الٍإفم٘ظ بقٕلاْ: )صارٗح(ظ ٔشلا  عٍاس       

ا ذاسٖث صارٗح اإلغاٍاز    ٕه اسباالي فٗاْ: )ِاص   تعقبْ سبكي اسبالي سبسٖث عبس ا  بَ غمٗىاُ الٍإفم٘ظ بقا  

 .ٔمل ؽبطجآ(

ٍن  اسبافظ الصِيبظ يف الطٔاٚ الث٦ ٛ املتقسً شلطِيظ ٖسه عمٜ أُ صبّٕه الع  لٗؼ مطزٔز الطٔاٖاٛ عٍاس    ٔصم

احملس   اتفاقالظ ٤ٖٖٔس  شل  أٖضال وا شلاطٓ ال اٗيبظ بقٕلاْ: )ٔقاس تقاطض أُ العاسز مل ٖؿارتط يف قبإه اشباربظ          

 .(1)يف جطح الطأٙ ٔتعسٖمْ عمٜ املصِب الصرٗحظ ٔلصل  ٥ ٖؿرتط يف ضف  ازبّالٛ( ٥ٔ

ض احملاس  ظ يف ؾاطط ضفا  جّالٛا العا  عَا الاطأٙظ ٖصاعب             ٕضٚ عٍاس مجّٕا ٧ُ قاعسٚ اشب ٗب البغسازٙ املؿّا

ّي واَا جّاٛا ضأ ٔاذاا         سظ ٔبت بٗاا  ذبقاا  ؾااط ّا يف ضفاا  جّالاٛا العاا  لكااث  واَا الااطٔاٚظ عطفاا، ضٔاٖاٛا لاان ٔاذااس واٍا

ؾط ّا عمّٗيظ ٖٔكُٕ ذااصي يف ذكاي ازبّالٛا ٔتمضاٌعف أذاازٖثّيظ ٖٔا٤زٙ ِاصا إ  إِىاصاا ٔتطلّااظ ِٔاصا واا ٖطٖاسٓ             

 أعساٞ الػٍٛ الٍبٕٖٛ امل ّطٚ.

وااَ خا٦ه تتبعاا٘ صاا عااسز ٥ باأؽ بااْ واَ ا٧ذازٖااث الفاطزظ وطٖٔااٛ واَ جّااٛ ضأ        (2)٧ٌاْ ٖٕجاس يف الػااٍَ ا٧ضبا    

جّااٛ ضأٖاا ظ ٔذمكااي عمااٜ ألثطِااا بااالقبٕهظ وااَ قباان أٟىااٛ الٍقااس املتقااسو ظ املؿاإّز صااي       ٔاذااس فقاايظ ٥ وااَ  

بالتصااارٗح ٔالتضاااعٗفظ وٍّاااا اسباااسٖث الاااصٙ أخطجاااْ الرتواااصٙظ يف غاااٍٍْ واااَ  طٖااا : عباااس ا  باااَ غااامٗىاُ    

بأٌااْ: الٍإفم٘ظ ٔقاس ضٔآ عاَ الٍإفم٘ ضأ ٔاذاس فقايظ ِٔإ: ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ ٔذكاي عمٗاْ الرتواصٙظ               

)ذػَ( ٔٔافقْ عمٜ قبٕلْ وَ جّٛ: ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ عَ الٍٕفم٘ اسبااليظ ٔاملاعٙظ عٍاس إخطاجّىاا     

 لمرسٖث يف وصٍفّٗىا املتقسً شلطِىاظ و  غٍَ الرتوصٙ.

        2-  القاغي بَ فٗاض:   -

خاا٦ز بااَ عبااس القاغااي بااَ فٗاااض بااَ عبااس الااطمحَ بااَ جٍااسٓ الصااٍعاٌ٘ ا٧بٍااأٙظ ضٔٝ عااَ: عىااْ     ))ِاإ: 

 .(3)((الطمحَ الصٍعاٌ٘ظ ضٔٝ عٍْ: ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘

ٔالقاغي بَ فٗاض ا٧بٍأٙظ ؾٗذ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ  عٗف عٍس أٟىٛ ازبطح ٔالتعاسٖنظ مل ٖٕ قاْ إ٥   

 .(4)أبٕ زأزظ قاه فْٗ: ) اقٛ(

                                                           
ٛ يف أصٕه اسبسٖث )ص( 1) َ عبس ا  ال ٗيب/ ذبقٗ  الؿٗذ: صبر٘ الػاوطاٟ٘/ عامل الكتب/ ب ٔف 91اشب٦ص  –(ظ تألٗف: اسبػَ ب

 ً.1994ِا = 1414/ 1لبٍاُ/ ط

َ واجْ. ٖطاز بّا: غٍَ: أب( 2) ٘ )اجملتبٜ(ظ ٔاب  ٘ زأزظ ٔالرتوصٙظ ٔالٍػاٟ

 (.8/334تّصٖب التّصٖب )( 3)

ُ ا٥عتساه يف ٌقس الطجاه )( 4)  (.3/377وٗعا
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      َ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ يف لتابااْ:   ٔلاإُ القاغااي بااَ فٗاااضظ عٍااس أباا٘ زأز  قااٛ أخااطد لااْ وااَ  طٖاا : ِؿاااً باا

 .(1))الػٍَ(

أقاإه: ٥ ٖعتااس ٍِااا بتٕ ٗاا  أباا٘ زأز لمقاغااي بااَ فٗاااضظ ٧ُ القاغااي  ااعفْ وااَ أٟىااٛ ازبااطح ٔالتعااسٖنظ     

 .(2)لىا قاه اسبافظ الصِيب: )ل  ٔاذس(

ٔقااااه فٗاااْ الٍػااااٟ٘: ) لاااٗؼ   (3)قااااه فٗاااْ ؼبٗاااٜ باااَ وعااا : ) اااعٗفظ ِٔااإ صاااٍعاٌ٘ لقٗاااْ ِؿااااً باااَ ٖٕغاااف(   

  (4)ٕٙ(بالق

. ٔعاسٓ واَ وؿااِ  أتباا  التاابع  باالٗىَظظ ٔقااه فٗاْ: )واَ  جماٛ           (5)ٔا  طب فْٗ ابَ ذباُظ شلطٓ يف الثقاف

 ي جطذْ بقٕلْ: )لاُ ممَ ٍٖفطز باملٍال  عَ املؿااِ ظ فمىاا لثاط شلا      ظ (6)أِن الٗىَ ٔخٗاض ضبس ّٗي(

  (7)شل  يف ضٔاٖتْ ب ن ا٥ذتحاد خبربٓ(

  (8)القاغي  عٗف( ٔقاه اسبافظ الصِيب: )

        ٘ ذاسٖث اباَ عبااؽ يف اسباسٔزظ قااه عما٘ بااَ        (9)ٔقااه اسباافظ اباَ ذحاط: ) صبّإه ضٔٝ لاْ: أبإ زأزظ ٔالٍػااٟ

 .(10)املسٖين: إغٍازٓ صبّٕه مل ٖطٔ عٍْ ل  ِؿاًح ٔقاه الٍػاٟ٘: ِٕ وٍكط(

عاٌ٘ظ ٥ ٤ٖ ط غامبال عماٜ   ٔمسا  ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ ٔضٔاٖتْظ عَ ؾٗدْ القاغي بَ فٗاض ا٧بٍأٙ الصٍ

 جّٕزٓ يف اٌتقاْٟ ملؿاؽبْ املصلٕضَٖ العسٔه الطأٙ عٍّي.

                                                           
ٞ الطجاه )( 1)  (.23/414ٍٖ،ط: تّصٖب الكىاه يف أمسا

ٛ ضقي )( 2/524املغين يف الضعفاٞ )( 2)  –عرت/ زاض املعطفٛ/ ذمب (ظ لمرافظ الصِيب/ ذبقٗ  السلتٕض: ٌٕض السَٖ 5446تطمج

 ً.1971ِا = 1391/ 1غٕضٖا/ط

 (.7/117ازبطح ٔالتعسٖن )( 3)

ٞ ٔاملرتٔل  )ص( 4) ٛ الكتب 522تطمجٛ ضقي )( 242الضعفا ُ الضٍأٙظ ٔلىاه ٖٕغف اسبٕف/ و٤غػ (ظ لمٍػاٟ٘/ ذبقٗ : بٕضا

 ً. 1985ِا = 1445/ 1لبٍاُ/ ط –الثقافٗٛ/ ب ٔف 

 (.7/334الثقاف )( 5)

ٞ ا٧وصاض )ص( 6) ٛ ضقي )345وؿاِ  عمىا ٘ إبطاِٗي/ و٤غػٛ 1548( تطمج ْ ٔعم  عمْٗ: وطظٔ  عم ْ ٔٔ ق ُ البػأ/ ذقق ( ٥بَ ذبا

 ً.1987ِا = 1448/ 1لبٍاُ/ ط –الكتب الثقافٗٛ/ ب ٔف 

 (.2/213اجملطٔذ  )( 7)

ـ املػتسضك لمرالي )( 8)  (.4/371التمدٗص لمصِيب امل بٕ  بّاو

ٝ )ذسٖث: القا( 9) ْ يف: الػٍَ الكرب َ فٗاض ا٧بٍأٙظ مل ؽبطجْ الٍػاٟ٘ظ يف غٍٍْ )اجملتبٜ( ٔإ ا أخطج الصٙ ( باب: )4/324غي ب

ْ ظٌا باوطأٚ بعٍّٗا  ( ٔقاه الٍػاٟ٘: )ِصا ذسٖث وٍكط(.7348(ظ ذسٖث ضقي )ٖعرت  أٌ

ُ البٍساضٙظ ٔغٗس لػطٔٙ ذػَ/ زاض     ِا = 1411/ 1لبٍاُ/ ط –الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف الكتاب: ذبقٗ  السلتٕض: عبس الغفاض غمٗىا

1991.ً 

 (.2/222(ظ ٔتقطٖب التّصٖب )8/334تّصٖب التّصٖب )( 10)
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٧ُ اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ ٔلااُ ذطٖصاال عماٜ اإلقا٦ه يف الطٔاٖاٛ عاَ: ؾاٗدْ القاغاي باَ          

 فٗاضظ ِٔصا وا أزلن عمْٗ يف جّٕز إواوٍا يف ٌّاٖٛ املبرث ا٩ت٘.

 املبرث الثالث

 ٧ذازٖث املؿاِ  وَ وؿاؽبْ جّٕزٓ يف  ب ْ

يف ضٔاٖااف ا٧ذازٖاثظ ٔٔصافٕٓ بأٌاْ:      اتف  أٟىٛ ازبطح ٔالتعسٖن عمٜ عسالٛ اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘

إواًظ  قٛظ ذحٛظ  ب،ظ وتقَظ  ابي ل٨ذازٖث الأ ٖطّٖٔا عَ أؾّط وؿاؽبْظ ٔمتٗع يف  ب ْ صا عمٜ أقطاٌْ 

السوؿاق٘   ٜ بَ وع ظ ٔأب٘ ظمضنعلٛ الطاظٙظ ٔالصِيبظ ٔابَ ٌاصط السَٖٖٔؿّس لصرٛ شل  ٔصف ؼبٗ ظالٗىاٌٗ 

 .صؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ 

 .(1)ٔصفْ ابَ وع ظ بقٕلْ: )ِؿاً بَ ٖٕغف أ ب، وَ عبس الطظا ظ ِٕٔ  قٛ(

 عٍسوا غألْ عبس الطمحَ بَ أب٘ ذامت الطاظٙظ بقٕلْ: غأل، (2)ٔٔصفْ أبٕ ظضعٛ الطاظٙظ ٔقس تقسً شلطٓ

ُ أبااا  ِؿااااً أصااارّي لتاباااا واااَ  ا ظضعاااٛظ عاااَ: ِؿااااً باااَ ٖٕغااافظ ٔضبىاااس باااَ  ااإضظ ٔعباااس الاااطظا ظ فقااااه: )لاااا

 .(3)ٔيف ضٔاٖٛ أخطٝ أُ أبا ظضعٛ الطاظٙ قاه: ) لاُ ِؿاً أصح الٗىاٌٗ  لتابال( ظ الٗىاٌٗ ( 

 ظ ٔأتقٍّي(.قاه: )لاُ ألربِيظ ٔأذف،ّي (4)ٔقاه أبٕ ظضعٛ الطاظٙ أٖضال يف ٔصفْ لْظ ٔقس تقسً شلطٓ 

 .(5) (ن ٔأتقَجاإلواً الثب، وَ أقطاُ عبس الطظا  لكٍْ أ )ٔٔصفْ اسبافظ الصِيب بقٕلْ: 

 .(لاُ  قٛ بطظ ٔفا  عمٜ أقطاٌْ )قاه:  (6)ٔٔصفْ ابَ ٌاصط السوؿق٘ظ ٔقس تقسً شلطٓ

ق٘ صؿااً باَ   ِاصا التىٗاع الاصٙ ٔصافْ ؼبٗاٜ باَ وعا ظ ٔأبإ ظضعاٛ الاطاظٙظ ٔالاصِيبظ ٔاباَ ٌاصاط الاسَٖ السوؿا               

ظ يف ِصا املبرثظ ٔأزلن فٗاْ عماٜ  اب ْ ل٨ذازٖاث الاأ ٖطّٖٔاا عاَ وؿااِ  وؿااؽبْ          ٓأرّط  ٖٕغف الصٍعاٌ٘

 س الععٖع بَ جطٖخظ ٔغفٗاُ بَ غعٗس الثٕضٙ.باملكثطَٖ يف ضٔاٖتّاظ ِٔي: وعىط بَ ضاؾسظ ٔعبس املم  بَ ع

 ٔ َ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ لعبااس الااطظا  بااَ ِىاااً       عااٍّي ضٔاٚ ميااإٌُٗ اخااطُٔ وااَ أقااطاُ ِؿاااً باا        ِٝٔاا٥٤ٞ قااس ض

 الصٍعاٌ٘ظ ٔضبىس بَ  ٕض الصٍعاٌ٘ظ ٔل ِىا وَ أقطاٌْ الٗىاٌٗ .

                                                           
َ أخطد لْ البداضٙ يف ازباو  الصرٗح )( 1) ٛ ضقي )3/1175التعسٖن ٔالتحطٖح مل ( تألٗف: غمٗىاُ بَ خمف الباج٘/ 1445( تطمج

 ذبقٗ  السلتٕض: 

٘ لبابٛ ذػ / زاض         ً.1986ِا =1446/ 1الػعٕزٖٛ/ ط –المٕاٞ/ الطٖاض أب

َ الفصن ا٧ٔه.( 2)  يف املبرث الثالث و

(3 )( ٛ ٓ يف الػٍ ٙ ٔجّٕز ٕ ظضعٛ الطاظ ٛ ضقي )3/8،9أب  (.744( تطمج

َ الفصن ا٧ٔه. (4) ٘ و  يف املبرث الثاٌ

(5 )( ٞ ً الٍب٦  (.9/584غ  أع٦

َ الفصن ا٧ٔه.( 6) ٘ و  يف املبرث الثاٌ
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إ٥ أُ اسبااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ متٗااع ٔبااطظ يف إتقاٌااْ ٔ ااب ْ ل٨ذازٖااث الااأ ٖطّٖٔااا عااَ وؿاااؽبْ  

ٔعاملّاا اسباافظ: عباس الاطظا  باَ ِىااً       ث٦ ٛ املؿإّضَٖظ عماٜ واَ شلاط واَ أقطاٌاْظ ٥غاٗىا عماٜ إوااً الاٗىَ           لا

 الصٍعاٌ٘ظ الصٙ ألثط وَ الطٔاٖٛ عٍّي.

٥غااٗىا عااَ وعىااط بااَ ضاؾااسظ ٔعااَ    ٔقااس ألثااط أٖضااال ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ يف ضٔاٖتااْ ل٨ذازٖااث عااٍّيظ      

 .(1)عبساملم  بَ جطٖخظ قاه ابَ غعس: ) ضٔٝ عَ وعىط ضٔاٖٛ لث ٚظ ٔعَ ابَ جطٖخ(

عاٌ٘ظ ِٔؿااً بَا ٖٕغاف       ؾتّط بطٔاٖتّا وَ ضبس ٘ الٗىَ:ا  ٔابَ جطٖخ ظطٔأذازٖث وعى     عبس الطظا  بَ ِىااً الصٍا

عاٌ٘ظ إ٥ أُ ِؿاااوال متٗااع عماٜا عبااس الااطظا  يف إتقاااُ ٔ اابي أذازٖااث وعىااطظ ٔاباَا جااطٖخ الكااث             ِ  ٚ  الصاٍا ا بأغاااٌٗس

 .املتعسزٚ 

ٖمد ١ عمْٗ يف أذاظكاُ عبس الطفأوا وعىط بَ ضاؾسظ  زٖثظ قاه الساضق ينظ يف عبس الطظا  بَ ِىااً:  ا  بَ ِىاً 

 .(2)(قٛظ لكٍْ ؽب ١ عمٜ وعىط يف أذازٖثا )

ًمقمٔتل ِؿاً بَ ٖٕغفظ عمٜ عبس الطظا  بَ ِىاً يف  بي أذازٖث وعىط بَ ضاؾسظ ٖطج  إ  لثاطٚ صبالػاتْ    س

أُ ِؿااً باَ   : صااذب وعىاط ِٔإ ٔصاف ٖاسه      بػاببّىا لااُ ٖقااه صؿااً باَ ٖٕغاف      ٔٔو٦ظوتْ لؿاٗدْ وعىاطظ   

 اؾتّط عمٜ عبس الطظا  بَ ِىاًظ يف لثطٚ صبالػٛ ٔوصاذبٛ وعىط بَ ضاؾس.ٖٕغف الصٍعاٌ٘ 

ِصٓ الكثطٚ يف اجملالػٛ ٔاملصاذبٛظ جعم، اسبافظ ِؿاً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ ٥ ؽب ا١ يف أذازٖاث وعىاط باَ        

التقاسً   صاؿاّس إلواوٍاا بّا   ٖٔضاؾسظ ٔبصل  لاُ ِؿاً أتقَ ٔأ بي ٧ذازٖث وعىط بَ ضاؾس وَ عباس الاطظا ظ   

ٍٗعظ قٕه الساضق ين:   .(4)((3)أ ب، أصراب وعىط بَ ضاؾسظ ِؿاً بَ ٖٕغفظ ٔابَ املباضك)ٔالتى

ٕض بالتاااسلٗؼظ قااااه عٍااْا اسباااافظ ابااَا ذحاااط:    قٛ ذاااافظظ ٔلااااُ ٖاااسلؼ ا ااا)ٔأواااا عباااس املمااا  بااَا جاااطٖخظ فّاإا وؿااّا

اض أٔ ل ِااا عااَ ا صاطح بالػااىا  أٔ الترااسٖث أٔ اإلخبا  ٥ٔ ٖكاإُ اباَ جااطٖخ  اااب ال لطٔاٖاٛ ذسٖثااْ إ٥ إش  ظ (5)(ٖٔطغان 

 إ٥ أُ ِؿاً بَ ٖٕغف تفٕ  عمٜ عبس الطظا  بَ ِىاً يف  بي ٔإتقاُ أذازٖث ابَ جطٖخ. ؾٗدْ الطأٙ عٍْ

٧ُ ِؿاً بَ ٖٕغف و  لثطٚ صبالػتْ ٔمساعْ لؿٗدْ ابَ جطٖخ يف وكٛظ ٔالٗىَظ متٗع عمٜ عباس الاطظا  باَ    

كتب ابَ جطٖخظ فأتقَ ٔ بي أذازٖثْظ ف٦ ٖطٔٙ ِؿاً بَ ٖٕغف ذسٖثالظ عَ ل ظطاٞٚ وٍِْىاً أٌْ لاُ ألثط ق

 عَ ؾٗدْ باإلخباض املتصن أٔ بغ ٓ وَ  ط  الترىن ٔا٧زاٞ. ؾٗدْ ابَ جطٖخ إ٥ ٖٔصطح ابَ جطٖخ

                                                           
ٝ )ال ( 1)  (.5/548بقاف الكرب

ُ ا٥عتساه يف ٌقس الطجاه )( 2)  (.2/614وٗعا

ٕ عبس الطمحَ: ( 3) ٕلاز صباِس )ف ))أب َ املباضك املطٔظٙظ  قٛ  ب، فقْٗظ عامل جل  (.1/257تقطٖب التّصٖب ) ((ِا(181عبس ا  ب

َ أمحس ٔل ٓ لمساضق ين )ص( 4) ٘ عبس ا  اسبػ  ب َ عبس اسبىٗس/ زاض عىاُ 51( ضقي )54غ٤ا٥ف ابَ بك  أب  –( ذبقٗ : عم٘ ذػ

 ً.1988ِا = 1448/ 1ا٧ضزُ/ ط

 (.1/617تقطٖب التّصٖب )( 5)



 

020 
 

 م 4102يىنيى   –العدد الثالث يناير مجلة جامعة الناصر

 

 
 الحافظ  هشام بن يىسف الصنعاني وجهىده في علن الحديث

 

 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘

ْ ؼبٗاٜ  إتقاُ ٔ بي أذازٖث اباَ جاطٖخظ واا صاطح با     ٖٔسه عمٜ تقسً ٔمتٗع إواوٍا عمٜ عبس الطظا  بَ ِىاً يف 

بَ وع  بقٕلْ: ) ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ أ ب، وَ عبس الطظا ظ يف ذاسٖث اباَ جاطٖخ ٔلااُ أقاطأ لكتاب اباَ        

 .(2)ظ ٔقاه فْٗ أٖضال ابَ وع :) ِٕ أ بي عَ ابَ جطٖخ وَ عبس الطظا ((1)جطٖخ وَ عبس الطظا (

َ: عبااس الااطظا  بااَ ِىاااًظ ِٔؿاااً بااَ  ٔأذازٖااث غاافٗاُ بااَ غااعٗس الثاإضٙ اؾااتّط بطٔاٖتّااا أٖضااال وااَ ضبااس ٘ الااٗى   

إ٥ أُ ِؿاً بَ ٖٕغف لتب بصٍعاٞ الٗىَ أذازٖث ؾٗدْ غفٗاُ الثٕضٙظ ٔذف،ّااظ ٔ اب ّاظ ٔذاسث    ٖٕغفظ 

 بّا عٍْظ ذتٜ أصبح أعمي بّا وَ عبس الطظا  بَ ِىاً الصٍعاٌ٘.

 ؼبٜٗ بَ وع ظ بقٕلْ:  ٖٔسه عمٜ تقسوْ يف شل  عمٜ عبس الطظا  بَ ِىاًظ وا صطح بْ إواً ازبطح ٔالتعسٖن

) ِؿاااً بااَ ٖٕغااف أعمااي حبااسٖث غاافٗاُ وااَ عبااس الااطظا ظ ِٔاإ  قااٛظ قااسً غاافٗاُ الثاإضٙ صااٍعاٞظ فكاااُ ضجاا٦ُ     

 .(3)ٖعين ا٩خطت قاه: ٥ أعمي(–ٖكتباُ: ِؿاً بَ ٖٕغف أذسِىاظ ٔالٍاؽ ٥ ٖكتبُٕظ قم، لْ: عبس الطظا  

ثٕضٙ وَ عبس الطظا  بَ ِىااًظ ٧ُ ِؿااً باَ ٖٕغاف يف     ٖٔطج  الػبب يف لُٕ ِؿاً بَ ٖٕغف أعمي حبسٖث ال

 ب ْ ٧ذازٖث الثٕضٙ لتابٛ ٔذف،الظ وٗع ا٧ذازٖث املتصامٛ واَ ا٧ذازٖاث لا  املتصامٛ الاأ ٖطّٖٔاا ؾاٗدْ         

الثٕضٙظ ٖٔؿّس لصل  وا ضٔآ ؼبٜٗ بَ وع ظ بقٕلْ: مسع، ِؿاً باَ ٖٕغافظ ٔشلاط غافٗاُ الثإضٙظ فقااه: )       

 (6)ٔوٍّي وَ ؽبٗي ٖٔق  ظ ٔلاُ غفٗاُ الثٕضٙ ممَ ؽبٗي ٖٔق ا (  (5)٥ٔ ؽبٗي (4)وَ الٍاؽ وَ ٖق  

ظ (7) اقٛظ ذاافظظ فقٗاْظ عاباس إوااً ذحاٛظ ٔلااُ ضماا زلاؼ(         ٔالثٕضٙظ قاه اسبافظ ابَ ذحط فْٗ: ) (6)ٖٔق  (

ٖمضٌعف اسبسٖث. ٔوَ الٕا اح جاسال أُ   (7)زلؼ( ظ ٔالتسلٗؼ لاإلٌق ا  يف الػٍسظ ٍٖف٘ عٍْ ا٥تصاهظ ٔبػببْ 

ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ لاٗؼ لعباس الاطظا  باَ ِىااً الصاٍعاٌ٘ظ يف لثاطٚ ضٔاٖاٛ ا٧ذازٖاث عاَ وعىاطظ              أُ ِؿااً باَ   

        ٖ ٕغاف متٗاع يف إتقااُ    ٔابَ جطٖخظ ٔالثٕضٙظ ٧ُ عبس الطظا  باَ ِىااً اؾاتّط بكثاطٚ ا٧ذازٖاث عاٍّيظ ِٔؿااً باَ 

  (1)((8)قاه الصِيبظ يف ِؿاً بَ ٖٕغف: ) لٗؼ باملكثطظ ٔلكٍْ صبٕزٔ بي أذازٖثّي 

                                                           
 (.9/71ازبطح ٔالتعسٖن )( 1)

 (.11/57تّصٖب التّصٖب )( 2)

(3 )( ً  (.4/1128تاضٖذ اإلغ٦ً ٔٔفٗاف املؿاِ  ٔا٧ع٦

ٚ وٍ( 4) ( وازٚ ق   543ْظ ٔالتقا    س التٕاصن. ٍٖ،ط: طبتاض الصراح )صٖق  : أٙ ٖق   اإلغٍازظ ٔشل  بإغقاط بعض الطٔا

 لمطاظٙ. 

ٙ ٥ ٖٕصن اإلغٍاز.( 5)  ٥ ؽبٗي: أ

 (.1844( ضقي )2/212التاضٖذ لٗرٜٗ بَ وع  )( 6)

 (.1/371تقطٖب التّصٖب )( 7)

ٗنٕزظ ٔازبى  جٗازظ ٔجٗازاف مج  ازبى)) جٕز: ( 8)  ظ ٖٔقاه: ِصا ؾ٘ٞ جِّس ب : اْلحمٕزٚظ ٔازبمٕزٚظ ازبٗس ٌقٗض الطزٙ عمٜ فعٗنظ ٔأصمْ جل

ٔ  مبْ جٗسال ٔ الفعنظ ٔاغتحاز الؿ٘ٞ ٔجسٓ جٗسال أ َ القٕه أ ٚ ٔأجاز: أتٜ بازبِّس و ٕنز ( 255-2/254. لػاُ العطب )((ٔازبمٕزٚظ ٔقس جلاز جل

َ وٍ،ٕض.  وازٚ جٕزظ ٥ب
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    ٘ ٍٗع اسبافظ ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ يف إتقااُ ٔ ابي أذاازٖثّيظ ػبعان ألماب أذازٖثاْ عاٍّي تترماٜ يف          ٔتلى

ألمبّا بالقبٕهظ خب٦  أذازٖث عبس الطظا  بَ ِىاً الكاث ٚ املطٖٔاٛ عاٍّيظ فإٌّاا ٥ ربمإ واَ اشب اأظ ٧ُ عباس         

 لصٍعاٌ٘.الطظا  بَ ِىاًظمل ٖكَ وتقٍال ٔ ابي ٧ذازٖثّي لّؿاً بَ ٖٕغف ا

ذطصااْ يف اٌتقاااٞ   ٌَاااتخ أٖضااالظ عاا  ٔجاإزٚ اسبااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ يف إتقاٌااْ ٔ ااب ْ ل٨ذازٖااث     

  لب بسُٔ ِٔي أٔ خ أاوؿاؽبْ العسٔه املقبٕل ظ الطأَٖ ل٨ذازٖث يف الغ

٤ ط غامبا  واوٍاظ عَ ؾٗذ ٔاذس وٍّي وتصف بالضعفظ ِٕٔ: القاغي بَ فٗاض ا٧بٍأٙ الصٍعاٌ٘ظ ٥ ٖإٔضٔاٖٛ 

٧ُ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف  ظ  ٛ وؿاااؽبْظ ٥غااٗىا املؿاإّضَٖ وااٍّي  عمااٜ  اابي ٔقباإه أذازٖثااْ الااأ ٖطّٖٔااا عااَ بقٗاا    

ملاا ذاس ين بتما      )ظ قااه ِؿااً:   اتّىاْ بٍكاضتّا  االصٍعاٌ٘ظ عٍسوا مسا  واَ ؾاٗدْ القاغاي باَ فٗااض أذازٖاث        

  (2)(ا٧ذازٖث اتّىتْ

ٖثْ الأ ذس ْ بّاا ٖاسه أُ ِؿااً    زقاغي بَ فٗاضظ بٍكاضٚ أذأوَ الٕا ح أُ اتّاً ِؿاً بَ ٖٕغفظ لؿٗدْ ال

بعس شل  أعطض عَ مسا  ا٧ذازٖث وَ القاغي بَ فٗاضظ لكُٕ ِؿاً بَ ٖٕغف ذطٖصال يف إتقااُ   بَ ٖٕغف

وؿاؽبْظ ِٔصا وا متٗع بْ عمٜ أقطاٌْ الٗىااٌٗ ظ ٥غاٗىا عماٜ عباس الاطظا  باَ        عَ ٔ بي وا ٖطْٖٔ وَ أذازٖث

 ٔو  شل  لمْ ظبس أُ ا٧ذازٖاث الاأ ذاسث بّاا القاغاي باَ فٗااض       ظ  صح وٍْ يف ضٔاٖٛ ا٧ذازٖثفكاُ أ ِىاًظ

لاٗؼ لاْ    )ِؿاً بَ ٖٕغف الصاٍعاٌ٘ظ ٔاتّىاْ بٍكاضتّاا ِؿااً أٌّاا قمٗماٛظ قااه اباَ عاسٙ يف القاغاي باَ فٗااض:             

أِىٗاٛ ٔقٗىاٛ أذازٖثاْ    ٔلٌّٕا قمٗمٛظ فإٌّا ٥ تا٤ ط عماٜ    ظ(3)(لث  ذسٖثظ ٖطٔٙ عٍْ ِؿاً بَ ٖٕغف الٗػ 

 الأ ٖطّٖٔا عَ بقٗٛ وؿاؽبْ املصلٕضَٖ.  

 املبرث الطاب 

 جّٕزٓ يف ضٔاٖٛ ا٧ذازٖث ٔا٩ اض يف أِي لتب اسبسٖث ضٔاٖٛ

 أخطد لمرافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ وَ أصراب الكتب الػتٛظ البداضٙ يف: )جاوعْ الصرٗح(  

ٔتعاس ِاصٓ الكتاب وا  صارٗح وػامي أِاي لتاب         يف: )غٍٍّي ا٧ضب ( ٘ظ ٔابَ واجْ ٔأبٕ زأزظ ٔالرتوصٙظ ٔالٍػاٟ

اسبسٖث ضٔاٖٛظ ٥عتىاز العمىاٞ عمّٗاا بعاس لتااب ا  تعاا ظ يف اغاتٍباط ا٧ذكااً الؿاطعٗٛ ألثاط واَ ل ِاا           

ٔقااس تتبعاا، جّاإز إواوٍااا العمىٗااٛظ يف ضٔاٖتااْ ل٨ذازٖااث ٔا٩ اااض يف ازباااو  الصاارٗحظ   ظ اٖااٛ وااَ لتااب اسبااسٖث ضٔ

ث ( غاتٛ ٔتػاع  ضٔاٖاٛظ ذبتإٙ عماٜ أذازٖا      96َ ا٧ضبا ظ فٕجاسف أُ عاسِا يف ِاصٓ الكتاب الاأ أخطجا، لاْ )        ٔالػٍ

يف ِصٓ الكتب املّىٛ الأ أخطج، لمراافظ ِؿااً باَ    وأضز ٔفٗىا ٖأت٘ أغٕ  وطفٕعٛظ ٔا اض وٕقٕفٛظ ٔوق ٕعٛ  

                                                                                                                                                               
َ ا٧ذازٖث.    ٘ ازبٗس و  أضاز الصِيب بقٕلْ: )صبٕز( أٌْ ٍٖتق

ٞ ) غ ( 1) ً الٍب٦  (.9/584أع٦

 (.3/415تّصٖب الكىاه يف أمساٞ الطجاه )( 2)

 (.6/36الكاون يف  عفاٞ الطجاه )( 3)
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 ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ وا ضٔآ وَ أذازٖث ٔا اضظ ٔشل  عمٜ الٍرٕ ا٩ت٘:

 : جّٕزٓ يف ضٔاٖٛ ا٧ذازٖث ٔا٩ اض يف ازباو  الصرٗح لمبداضٙ:أ٥ٔل

رّط ل٘ وَ خ٦ه تتبع٘ زبى  ضٔاٖاف اسبافظ ِؿاً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ يف: ) ازبااو  الصارٗح( لمبدااضٙ       

 ( مخػٛ ٔمثإٌُ ضٔاٖٛظ تتٕظ  عمٜ الٍرٕ ا٩ت٘:85أُ عسزِا )

 ٘(1)ذسٖث ٔاذس قسغ. 

 (62ٕا ٍاُ ٔغتُٕ ذسٖثال ٌب )وطفٕعال إ  الٍيب صمٜ ا  عمْٗ ٔغمي. (2)ٖال 

 (21عؿطُٔ أ طال وٕقٕفال )(3) .ٛعَ بعض الصراب 

  (4)ٔوَ قٕه التابع٘ عطٔٚ بَ العب. 

 (2أ طاُ وق ٕعاُظ وَ قٕه التابع٘ ٌاف  وٕ  عبس ا  بَ عىط )  وَ قٕه التابع٘ عطٔٚ بَ العب  .(5)ظٔ 

لصاٍعاٌ٘ظ اشبىػاٛ ٔالثىاإٌُظ صااا أِىٗاٛ عمىٗاٛ لاب ٚظ تاسه عمااٜ        ٔأذازٖاث ٔا ااض اسباافظ ِؿااً بااَ ٖٕغاف ا     

تلىٗااع جّاإزٓ فٗىااا ٖطٖٔااْ وااَ أذازٖااث ٔا اااض يف أِااي لتااب اسبااسٖث ضٔاٖااٛح ٧ُ البداااضٙ يف جاوعااْ الصاارٗح           

اغتؿّس بّا يف أِي لتب فقْ التؿطٖ  ٔل ِاا واَ الكتاب ا٧خاطٝظ ِٔا٘: اسباٗضظ ا٧شاُظ ازبىعاٛظ العٗاسَٖظ         

ز القااطاُظ التّحااسظ ازبٍاااٟعظ العلاااٚظ اسبااخظ جااعاٞ الصااٗسظ الصاإًظ ا٥عتكااا ظ البٗاإ ظ اإلجاااضٚظ   الكػاإ ظ غااحٕ

املػاقاٚظ الؿاطلٛظ اصباٛظ الؿاّازافظ الؿاطٔطظ الٕصااٖاظ ازبّااز ٔالػا ظ باسٞ اشبما ظ أذازٖاث ا٧ٌبٗااٞظ فضااٟن             

ال ا٦ ظ ا٧ عىاٛظ املط اٜظ ال ابظ      الصرابٛظ وٍاقاب ا٧ٌصااضظ املغااظٙظ تفػا  القاطاُظ فضااٟن القاطاُظ الٍكااحظ        

                                                           
(1)  ٙ ٙ وَ  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغفظ يف: ازباو  الصرٗح لمبداض ( الكتاب: بّاوؿْ 1944زٖث ضقي )اذا٧ٍٖ،ط: اسبسٖث القسغ٘ظ املطٔ

٘ الفطد عبس الطمح / 1وصط/ ط –زٖث/ القاِطٚ اذ٧َ بَ ازبٕظٙ/ ذبقٗ  السلتٕض: وص فٜ الصِيب/ زاض ا)لؿف املؿكن( لإلواً أب

 ً. 2444ِا = 1424

(ظ 665(ظ )296ٍٖ،ط: ا٧ذازٖث الٍبٕٖٛظ املطٖٔٛ وَ  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغفظ يف: ازباو  الصرٗح وطتبٛ بأضقاوّا ا٩تٗٛ: ) (2)

(ظ 2267(ظ )2263) (ظ1993(ظ )1866(ظ )1624(ظ )1546(ظ )1436(ظ )1324(ظ )1121(ظ )1458(ظ )985(ظ )885)

(ظ 3481(ظ )3394(ظ )3352(ظ )3297(ظ )3455(ظ )2954(ظ )2941(ظ )2762(ظ )2683(ظ )2624(ظ )2495(ظ )2375)

(ظ 4864(ظ )4814(ظ )4682(ظ )4577(ظ )4573(ظ )4568(ظ )4367(ظ )4331(ظ )4327(ظ )4486(ظ )4435(ظ )4442)

(ظ 5844(ظ )5847(ظ )5774(ظ )5762(ظ )5755(ظ )5735(ظ )5669(ظ )5444(ظ )5287(ظ )5194(ظ )4912(ظ )4876)

 (.7299(ظ )7235(ظ )7492(ظ )6933(ظ )6841(ظ )6637(ظ )6395(ظ )6314(ظ )6193(ظ )6138(ظ )6479(ظ )5912)

َ ٖٕغفظ يف ازباو  الصرٗحظ وطتبٛ ب (3) (ظ 3872(ظ )3852(ظ )1476أضقاوّا ا٩تٗٛ: )ٍٖ،ط: ا٩ اض املٕقٕفٛظ ٔاملطٖٔٛ وَ  طٖ : ِؿاً ب

(ظ 4762(ظ )4752(ظ )4632(ظ )4553(ظ )4538(ظ )4524(ظ )4341(ظ )4142(ظ )4148(ظ )4427(ظ )3954(ظ )3912(ظ )3891)

 (.7219(ظ )5129(ظ )5467(ظ )4924)

ٙ وَ  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغفظ يف  (4) َ قٕه عطٔٚ بَ العب ظ املطٔ  (. 3973ازباو  الصرٗحظ أ ط ضقي )ٍٖ،ط: ا٧ ط املق ٕ  و

َ ٖٕغفظ يف ازباو  الصرٗحظ أ ط ضقي ) (5) ٙ وَ  طٖ  ِؿاً ب َ عىطظ املطٔ َ قٕه ٌاف  وٕ  اب  (.  2243ٍٖ،ط: ا٧ ط املق ٕ  و
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المباؽظ ا٧زبظ السعٕافظ ا٧مياُ ٔالٍصٔضظ الفطاٟضظ اسبسٔزظ اغتتابٛ املطتسَٖظ اسبٗنظ الفنتظ ا٧ذكااًظ الاتىينظ   

ٔباصل  ٖ،ّاط لٍاا أُ ا٧ذازٖاث ٔا٩ ااض الاأ أخطجّاا البدااضٙظ يف جاوعاْ          ٥عتصاً بالكتاب ٔالػٍٛظ التٕذٗس ا

( غبعٛ ٔأضبعا  لتاباال   47بّا البداضٙظ يف )افظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ اغتؿّس الصرٗحظ وَ  طٖ  اسب

وَ لتب )ازباو  الصرٗح( بسأ البداضٙ اإلخطاد لمرافظ ِؿاً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ يف لتااب )اسباٗض(      

(غاابعٛ 97ٔقااس اذتاإٝ )ازباااو  الصاارٗح( لمبداااضٙظ عمااٜ )     ٖث لااْ أخطجااْظ يف لتاااب: )التٕذٗااس(  ٔاخااط ذااس 

  لتابالظ بسأ البداضٙ جاوعْ الصرٗحظ بكتاب ) بسٞ الٕذ٘( ٔأٌّآ بكتاب ) التٕذٗس(.ٔتػع 

ٔتبسٔ بٕ ٕح أِىٗٛ ا٧ذازٖث ٔا٩ اض اشبىػٛ ٔالثىاٌ  املطٖٔٛ وَ  طٖ  اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ 

ٖ  يف ازباااو  الصاارٗح ٧ُ البداااضٙ اغتؿااّس بّااا   قاااضب الٍصااف وااَ  يف غاابعٛ ٔأضبعاا  لتابااالظ اذتاإف عمااٜ وااا 

 وَ إمجال٘ عسز لتب ) ازباو  الصرٗح( الأ عسزِا غبعٛ ٔتػعُٕ لتابال.% 48لتبْ بٍػبٛ 

  اٌٗال: جّٕزٓ يف ضٔاٖٛ ا٧ذازٖث يف الػٍَ ا٧ضب :

رّط ل٘ أٖضال وَ خ٦ه تتبع٘ زبى  ضٔاٖاف اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ يف الػٍَ ا٧ضب  الأ أخطج، 

اغتؿاّس بّاا يف   ظ (1)أخطد أبٕ زأز وٍّا يف لتابْ )الػٍَ( مخػاٛ أذازٖاث   أذس عؿط ذسٖثال (11لْ أُ عسزِا )

 مخػٛ لتب فقّٗٛظ ِٔ٘: املٍاغ ظ ال ٦ ظ ازبّازظ ازبٍاٟعظ اسبسٔز.

اغتؿااّس بّااا يف أضبعااٛ لتااب تؿااطٖعٗٛظ ِٔاا٘:      ظ (2)أخااطد  الرتوااصٙ وٍّااا يف لتابااْ )الػااٍَ( أضبعااٛ أذازٖااث      ٔ

 اقبظ التفػ .ال ٦ ظ العِسظ املٍ

 اغتؿّس بْظ يف لتاب )ازاب القضاٞ(.ظ (3)ٔأخطد الٍػاٟ٘ وٍّا يف لتابْ الػٍَ )اجملتبٜ( ذسٖثال ٔاذسال

 لعِس(. ااغتؿّس بْظ يف لتاب )ظ (4)ٔأخطد ابَ واجْ وٍّا يف لتابْ )الػٍَ( ذسٖثال ٔاذسال

ٔإُ لاٌا، قمٗماٛ إ٥ أُ صاا أِىٗااٛ يف     ٔأذازٖاث اسباافظ ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ املطٖٔاٛ يف )الػاٍَ ا٧ضبا (         

التؿااطٖع٘ظ ٧ُ أصااراب )الػااٍَ ا٧ضباا ( اغتؿااّسٔا بّااا يف لتااب فقّٗااٛظ تعااس وااَ أِااي لتااب فقااْ              بازباٌاا

ٔجّٕز اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ يف ضٔاٖتْ ل٨ذازٖث ٔا٩ اض يف )ازبااو  الصارٗح( ٔ )الػاٍَ     .التؿطٖ 

                                                           
٘ زأزظ ذسٖث ضقي )( 1) َ  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ يف غٍَ أب ٛ و (ظ 2492(ظ )2229(ظ )2447ٍٖ،ط: ا٧ذازٖث اشبىػٛ املطٖٔ

ٛ المبٍاٌٗٛ/ القاِطٚ 4467(ظ )3221) َ وٍؿٕضاف: الساض املصطٖ  ً. 1988ِا = 1448وصط/  –(ظ الكتاب و

ٛ املطٖٔٛ وَ  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ يف غٍَ الرتوصٙظ ذسٖث ضقي )( 2) (ظ 3333(ظ )2348(ظ )1185ٍٖ،ط: ا٧ذازٖث ا٧ضبع

(3789.) 

ٙ وَ  طٖ : ( 3) ٘ )اجملتبٜ( )ٍٖ،ط: اسبسٖث املطٔ َ الٍػاٟ ٜ اسبالي إشا 237-8/236ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ يف غٍ ( باب )الطز عم

َ الػٕٗ ٘/ ٔذاؾٗٛ: اإلواً الػٍسٙ/ زاض اسبسٖث/ القاِطٚ  ِا = 1447وصط/  -قضٜ بغ  ذ ( الكتاب: بؿطح اسبافظ: ج٦ه السٖ

1987 .ً 

ٙ وَ  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍ( 4) َ واجْظ ذسٖث ضقي )ٍٖ،ط: اسبسٖث املطٔ َ اب (ظ الكتاب: ذبقٗ : ف٤از عبس  4267عاٌ٘ظ يف غٍ

ُ لمرتاث/ القاِطٚ   وصط. –الباق٘/ زاض البٗا
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 أِىٗتّااظ لٌّٕاا ٥ تقتصاط يف عاسزِا الػاتٛ ٔالتػاع  عماٜ ٌإ  ٔاذاس واَ           ا٧ضب ( الاأ أخطجا، لاْظ صاا متٗاع يف     

أٌإا  اسباسٖثظ بان اؾاتىم، عماٜ أٌإا  اسباسٖث ا٧ضبعاٛ املعطٔفاٛظ ِٔا٘: اسباسٖث القسغا٘ظ املٍػإب إ  ا  تعااا ظ              

 اط املق إ  وااَ   ٔاسباسٖث الٍبإٙ املطفإ  إ  الاٍيب صامٜ ا  عمٗاْ ٔغاميظ ٔا٧ ااط املٕقإ  واَ قإه الصاراب٘ظ ٔا٧           

  قٕه التابع٘ أٔ وَ زٌْٔ.

خطجتّاا لاْ لتاب أخاطٝ واَ لتاب اسباسٖث ضٔاٖاٛظ         أٔتٕجس أذازٖث ٔا اض لمرافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ 

ٔقس اقتصاطف عماٜ ا٥غتؿاّاز بعاسز أذازٖثاْ ٔا ااضٓ املطٖٔاٛ لاْ يف: )ازبااو  الصارٗح( ٔ)الػاٍَ ا٧ضبا ( ٔشلا               

 تب اسبسٖث ضٔاٖٛ.٧ِىٗٛ ِصٓ الكتب عَ ل ِا وَ ل

 املبرث اشباوؼ

 جّٕزٓ يف عمي ازبطح ٔالتعسٖن ٔالتصٍٗف

 ٖتضح أِىٗٛ ِصا املبرث يف ضبٕضَٖ ظ ِٔىا:

 :(1)احملٕض ا٧ٔه: جّٕزٓ يف عمي ازبطح ٔالتعسٖن

 ظٔالطأٙ الصٙ ٥ ٖقبن ذسٖثاْ ٖٔاطز  عسٖن املٗعاُ السقٗ  ملعطفٛ الطأٙ الصٙ ٖقبن ذسٖثْظ تٖعس عمي ازبطح ٔال 

ٔملااا لاااُ عمااي ازبااطح ٔالتعااسٖنظ ِاإ الٕغااٗمٛ ٔا٧زاٚظ لمركااي عمااٜ اسبااسٖث بااالقبٕه أٔ الااطزظ اعتٍااٜ بااْ أٟىااٛ           

أٟىااٛ ازبااطح   إخٕاٌااْاسبااسٖثظ وااٍّي: ذااافظ الااٗىَ ٔعاملّااا اإلواااً ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ الااصٙ ؾاااضك         

 يف شل ظ وا ٖأت٘:ٔالتعسٖن يف ِصا الٍؿاط العمى٘ظ بٕض  ٔإٌصا ظ ٔمما جاٞ عٍْ وَ الك٦ً 

  أ٥ٔل: وا جاٞ عٍْ يف ازبطح:

عاٌ٘:     ٗي بَ عىط بَا لٗػااُ الصٍا ؿاً بَ ٖٕغفظ يف إبطِا لااُ يف       )قاهِ   ضأْٖا   لااُ وَا أذػَا الٍااؽ صا٦ٚظٔ 

مسعا، ِؿااً باَ ٖٕغافظ غا٠ن عاَ خالاس باَ أبا٘  طٖاف الصاٍعاٌ٘ظ ؾاٗذ ضٔٝ عاَ              ) ٔقاه ابَ املسٖين: (2)(ؾ٘ٞ

  (3)(ِٔب بَ وٍبْظ فضعفْ

           ٕ عاٌ٘ظ فقااه:   ضٔقاه ابَ املاسٖين: مسعا، ِؿااً بَا ٖٕغاف غا٠ن عَا عباس الععٖاع بَا جا لااُ  اعٗفال    )اُ الصٍا

 (4)(ٖؿبْ القصاص

الكمايبظ ؾاٗذ أِان صاٍعاٞظ     باَ  ٔقاه ابَ املسٖين: مسعا، ِؿااً باَ ٖٕغاف غا٠ن عاَ عباس ا  باَ صافٕاُ           

 .(5)(لاُ  عٗفال مل ؼبفظ اسبسٖث )فقاه: 

                                                           
ٙ أٔ اسبكي ))  (1) ٛ الطأ ْ ِٕٔ: تعلٗ ٔ ؽبن بعسالتْظ أٔ  ب ْظ ٔالتعسٖن عكػ ٙ اسبسٖث ما ٖػمب أ َ يف ضأ ٕ ال ع ازبطح عٍس احملس  : ِ

ٔ  ابي ً اسبسٖث )ص((عمْٗ بأٌْ عسه أ َ عرت/ زاض الفكط/ زوؿ  92. وٍّخ الٍقس يف عمٕ ِا = 1399/ 2غٕضٖا/ ط –(ظ لمسلتٕض: ٌٕض السٖ

1979 .ً 

 (.1/347التاضٖذ الكب  )( 2)

ٞ الكب  )( 3) ٘ أو  قمعح٘/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 2/11الضعفا / ط–(ظ لمرافظ: العقٗم٘/ ذبقٗ  السلتٕض: عبس املع  / 1لبٍُا

 ً.1984ِا = 1444

 (.5/384ازبطح ٔالتعسٖن )( 4)

ٞ الكب( 5)  (.2/266 ) الضعفا
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 .(1)(أل، ِؿاً بَ ٖٕغف عَ عبس املم  بَ خمخ الصٍعاٌ٘ظ فضعفْغ) ٔقاه ابَ املسٖين: 

لااُ فٗاْ  اعفظ قما، لاْ:      )   الٗىااٌ٘ظ قااه:   ؿنٔقاه ابَ املسٖين: غأل، ِؿاً بَ ٖٕغف عَ عبس املم  بَ خم

 .(3)ٔقاه ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ يف عىطٔ بَ ا٧غٕاض الٗىاٌ٘: ) لٗؼ بثاقٛ( (2)(جالػتْظ فقاه: ٌعي

ٓ   ٔقاااه ِؿاااً ملااا ذااس ين قاااه فٗااْ: )  (4)بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ يف القاغااي بااَ فٗاااض ا٧بٍااأٙظ ٔقااس تقااسً شلااط

 عفْ ل  ٔاذاس واَ أٟىاٛ     (5)أٙ: اتّىتْ بٍكاضتّاظ ٧ُ القاغي بَ فٗاض لىا تقسً بتم  ا٧ذازٖث اتّىتْ( 

ظ ٔبااصل  ٖب اان أٟىااٛ ازبااطح ٔالتعااسٖنظ ِٔاإ واا   ااعفْ إشا ضٔٝ ذااسٖثال عااَ أذااس وؿاااؽبْظ ٖكاإُ ذسٖثااْ وٍكااطال 

 ا٥ذتحاد حبسٖثْ. 

  اٌٗال: وا جاٞ عٍْ يف التعسٖن:

قاه ٖعقٕب بَ ؾٗبٛظ عَ عم٘ بَ املسٖينظ قاه ل٘ ِؿاً بَ ٖٕغاف: ) لااُ عباس الاطظا  أعمىٍاا ٔأذف،ٍاا(ظ قااه        

  (6)ٖعقٕب: ) ٔل٦ل  اقٛ(

      ْ ٠ن عاَ عباس ا  باَ حبا      بقٕلاْ: مسعا، ِؿااً باَ ٖٕغاف ٔغا       (7)ٔقاه عم٘ باَ املاسٖينظ ٔقاس تقاسً شلاط ضٔاٖتا

 القاصظ الصٙ ضٔٝ عَ ِا١ٌ وٕ  عثىاُظ فقاه: ) لاُ ٖتاقَ وا أمس (.

 .(8)ٔقاه ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘: ) عبس ا  بَ وعاش الصٍعاٌ٘ صسٔ (

 .(9)ٔقاه أبٕ ذامت الطاظٙ: ) لاُ ِؿاً بَ ٖٕغف ٖثين عمٜ الٍعىاُ بَ العب  الٗىاٌ٘(

بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ الأ ٔقف، عمّٗا يف الطجاهظ يف جطذْ ٔتعسٖمْ لمىصلٕضَٖ ِصٓ أقٕاه اسبافظ ِؿاً 

وااَ ضبااس ٘ صااٍعاٞ الااٗىَظ ِٔاا٘ تااسلن عمااٜ جّاإزٓ العمىٗااٛ يف ِااصا العماايظ الااصٙ ٖعااس وااَ أِااي واإاز عمااي         

اسبسٖث زضاٖٛظ ِٕٔ جّس عمى٘ غمكْ إواوٍا و  ل ٓ وَ أٟىٛ ازبطح ٔالتعاسٖنظ ملعطفاٛ الاطأٙ العاسه الثقاٛ      

الصٙ ؼبتخ بْ ٔتمقبن ضٔاٖتْظ وَ الاطأٙ اجملاطٔح لا  املعاسه الاصٙ ٥ ؼباتخ باْ ٔميتٍا  قبإه ضٔاٖتاْظ ٔشلا             

 صٌٕا لمؿطٖعٛ اإلغ٦وٗٛ وَ اشب أ عٍّاظ ٔالكصب عمّٗا.

 احملٕض ا٩خط: جّٕزٓ يف التصٍٗف:

ذبقاا  ٔجٕزِااا يف   ت،ّااط ِااصٓ السضاغااٛ أُ لمرااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ جّاإزال عمىٗااٛ يف التصااٍٗفظ     

ٛلالكتب  ٖٔسه عمٜ صرٛ ٔجٕز لتب لْ يف ضٔاٖٛ ا٧ذازٖاث الٍبٕٖاٛظ تصاطؼبْظ     ظالأ ألفّا يف عمي اسبسٖث ضٔاٖ

 ٖح تمىٗصٓ إواً ازبطح ٔالتعسٖنظ ؼبٜٗ بَ وع ظ بٕجٕزِا ٔأٌّا وتسألٛ عمىٗال يف عصطٓ.طٔتص

ٍٖػادّا ٖٔػاىعّا واينظ  فٍػادّا ٔضٔاِاا عاَ        لتيب عمٜ أُ (1)اغتعاض و ط  بَ واظُ) قاه ِؿاً بَ ٖٕغف: 

                                                           
 (.5/349ازبطح ٔالتعسٖن )( 1)

ٞ الكب  )( 2)  (.3/37الضعفا

 (.5/144الكاون يف  عفاٞ الطجاه )( 3)

َ ِصا الفصن.( 4)  يف: ٌّاٖٛ املبرث الثالث و

َ ِصا الفصن.( 5) ٘ و  يف: ٌّاٖٛ املبرث الثاٌ

ٞ ) غ  أع٦ً( 6)  (.9/584الٍب٦

 يف: املبرث الثاٌ٘ وَ ِصا الفصن. (7)

 (.2/546(ظ ٔوٗعاُ ا٥عتساه يف ٌقس الطجاه )5/173ازبطح ٔالتعسٖن )( 8)

 (.5/15ازبطح ٔالتعسٖن )( 9)
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ٔتصاطٖح إواوٍاا فٗاْ ز٥لاٛ ألٗاسٚ عماٜ        .(2)(عَ ؾٕٗخ٘ ابَ جطٖخ ٔل ٓ اٌ،طٔا لتبْ فإٌّاا تٕافا  لاتيب   

ٔجٕز لتبْظ ٔأٌّا وتسألٛ عمىٗال يف عصطٓظ ٔقس اغتعاضِا وٍْ و ط  بَ واظُ الصٍعاٌ٘ إ٥ أٌْ لتبّاا  

وَ و ط  باَ وااظُظ ٧ٌاْ     (3)عَ ِؿاً بَ ٖٕغفظ ِٔصا ٖعس تسلٗػالٔضٔاِا عَ وؿاٖذ إواوٍاظ ٔمل ٖطِٔا 

ضٔاِا عٍّي ٔمل ٖػى  وٍّيظ ِٔ٘ وػىٕعٛ وَ  طٖ : ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ ضٔاِا ٔذسث بّا عٍّيظ 

قاااه لاا٘ ِؿاااً بااَ )٥غااٗىا عااَ وعىااطظ ٔابااَ جااطٖخظ ٖٔااسه عمااٜ شلاا  أُ ؼبٗااٜ بااَ وعاا  يف تاضؽبااْ قاااه:   

بااَ جاطٖخ ٔوعىاط ذتااٜ امسعاْ وٍا ظ فأع ٗتااْظ     اوااظُ فقاااه: أع اين ذاسٖث    ٖٕغاف: جااٌٞ٘ و ااط  باَ    

فكتبّا  اي جعان ؼباسث بّاا عاَ وعىاط ٌفػاْظ ٔعاَ اباَ جاطٖخظ فقااه لا٘ ِؿااً اٌ،اط يف ذسٖثاْ فّإ وثان                  

     ٞ  (4)ذااسٖث٘ غاإاٞظ فااأوطف ضجاا٦ل فحاااٌٞ٘ بأذازٖااث و ااط  بااَ واااظُظ فعاض اا، بّاااظ فااإشا ِاا٘ وثمااّا غاإا

 .(6()5)(فعمى، أٌْ لصاب
خاص  ) ع ظ قااه: قااه لا٘ ِؿااً باَ ٖٕغاف:       ٖٔطجح صرٛ وا شلط أع٦ٓ أُ ابَ عسٙ ضٔٝ بػٍسٓ إ  ؼبٜٗ بَ و

 ااي ج٠اا،   (8)غااتعطتْاف فااصِب،) ظ قاااه ؼبٗااٜ:  (7)(ٖغااازض ذطفااال  لتابااْ ٔخااص لتاااب٘ فعاض ااْ فاا٦ تااطٝ ذطفااال    

 (9)(فعط ، بْ فإشا ِٕ وَ أٔلْ إ  اخطٓ لتاب ِؿاً

ضذمتاْ إ  صاٍعاٞ الاٗىَ: ) أخاطد     ا مسا  اسباسٖث ٔلتباْ عاَ ِؿااً باَ ٖٕغاف يف        ٔقاه ؼبٜٗ بَ وع ظ عٍسو

                                                                                                                                                               
(1 ) ٕ ٞ بأب ٘ القضا ل ٓظ ٔل  ٔ٘ ْ الؿافع ٝ عٍ َ جطٖخ ٔل ِىاظ ضٔ اب َ وعىطٔ  ُ الصٍعاٌ٘ظ ذسث ع َ واظ ٞ الٗىَظ  عٗف يف أٖٕبظ وم مطِّ م ب صٍعا

َ وع ظ فقاه:  ٜ ب ْ ؼبٗ ٛ أخطٝ: (لصاب )اسبسٖثظ غ٠ن عٍ َ وع  يف ضٖٔا ْ اب ٕ ظضعٛ: ( عٗف)ظ ٔقاه عٍ  )ظ ٔقاه الٍػاٟ٘: (ّٖي لث ال )ظ ٔقاه أب

َ عسٙ: اظ ٔقاه (لٗؼ بثقٛ ْ ٔمل أ )ب َ ٖطّٖٔا عٍ ٙ و ط  أذازٖث أفطاز ٖتفطز بّا عى ٓ وتٍال وٍكط ضٖطٔ طٔ ٞ 191)ف (فٗىاٖ  ٍ،ط: الضعفا ِا(.ٖ 

ٛ ضقي )4/216الكب  ) ٞ الطجاه )8/314(ظ ٔازبطح ٔالتعسٖن )1845( تطمج الكاون يف  عفا قس الطجاه 6/377(ظٔ  ُ ا٥عتساه يفٌ  (ظ ٔوٗعا

(4/125-126.) 

ٛ عمىاٞ اسبسٖث )( 2)  (.1/279اإلضؾاز يف وعطف

ْ وامل ٖػىعْ وٍْظ وَ ل  أُ ٖصلط أٌْ مسعْ ٖػىٜ تسلٗؼ اإلغٍازظ ٔقس شوْ ذفار اسبسٖثظ ِٕٔ: أُ ٖ( 3) ٙ احملسث عىَ مس  وٍ طٔ

ْ اٌق ا  غٍس اسبسٖثظ  ْ وٍْ لأٌّا إّٖاً مساعْ شل  الؿ٘ٞظ فمصل  ٖػىٜ تسلٗػال ٖترق  فٗ ْ ما مل ٖػىع ْ عٍ وٍْظ ٔجاٞف ضٔاٖت

ْ اسبسٖث. ٍٖ،ط: الٍك، )  (.1/95ٔا٥ٌق ا  ٖضعف ب

ٛ ٔالأ قبمّ( 4) ٓ الطٔاٖ ص طِ  ٘ رِا َ ٖٕغف الصٍعاٌ ً ب ؿا ُ لصٔبال اٌترن أذازٖثِ  ٘ لا ُ الصٍعاٌ َ واظ ُ و ط  ب ا ٔبعسِا لمّا تسه: أ

َ وعىطظ  ظٌٔػبّا إلْٗ ٜ شل  بقٕلْ:  ٔابَٔذسث بّا ع َ ذحط عم ٙ  :قم، )جطٖخظ ٔقس عم  اسبافظ اب ٜ مسا  وا مل ٖػى  إوا يف ا٧وط أ ْ ازع ٌ

ٔ قاه )ُٗف ْ قاه ذس ٍا أ َ ٍ،ط يف غٗا  ذسٖث ً ب ٕ ِؿا ِ  ٔٛ َ  ق ٔ زلؼ ع ُ أضغن أ ُ ٖكٕ ْ أ ْ وا فٗ َ فقس خف ا٧وط ٔفات ُ قاه ع ُ لا عَ( فإ

ْ وٍكطا ٔا  أعمياٖٕغفظ ٔصصا قاه  ٙ مل أض يف ذسٖث َ عس ُ ). (ب ُ املٗعا ٘ 6/48لػا َ وٍؿٕضاف ا٧عمى َ ذحط/ الكتاب و (ظ لمرافظ اب

 ً.1986ِا = 1446ظ 2لبٍاُ/ ط -لمى بٕعاف/ ب ٔف 

 (.787( ضقي )2/574لتاضٖذ لٗرٜٗ بَ وع  )ا( 5)

َ وع ظ ضٔاِا العقٗم٘ظ يف الضعفاٞ الكب  )( 6) ٛ اب ٛ ضقي: )4/216ضٔاٖ ٙ يف: 1845(ظ تطمج َ أب٘ ذامت الطاظ  ازبطح( ٔعبس الطمحَ ب

 (. 315-8/314ٔالتعسٖن )

 (.6/376الكاون يف  عفاٞ الطجاه ) (7)

َ واظُ الصٍعا( 8) َ و ط  ب  ٌ٘.أٙ الكتاب و

 (.6/376الكاون يف  عفاٞ الطجاه )( 9)



 

021 
 

 م 4102يىنيى   –العدد الثالث يناير مجلة جامعة الناصر

 

 
 الحافظ  هشام بن يىسف الصنعاني وجهىده في علن الحديث

 

 ز. ضبىس عم٘ أمحس الكبػ٘

ٌ٘ وَ ذف،ْ( ٌ٘ ُلتلبلْ ٔأومٜ عم  .(1)إل

لتاب إلواوٍااظ صاا     ِٔصا القإه املصاطح باْ واَ إوااً ازباطح ٔالتعاسٖن اباَ وعا ظ ٖاسه أٖضاال عماٜ صارٛ ٔجإز               

  صطٓ.أِىٗٛ يف ضٔاٖاف ا٧ذازٖث الٍبٕٖٛظ لتسأصا عمىٗال يف ع

فكاٌا،   (2)ٔقس متٗع إواوٍا يف ِصا ازبّس العمى٘ املّي عمٜ أقطاٌاْ الٗىااٌٗ  الاصَٖ اؾاتّطٔا وعاْ يف التصاٍٗف      

لتباْ الاأ صاٍفّا يف عماي اسباسٖث ضٔاٖاٛ أصاح واَ لتابّيظ ٖٔاسه عماٜ شلا  تصاطٖح أبا٘ ظمضعاٛ الاطاظٙظ ٔقاس                  

 لاُ ِؿاً أصح الٗىاٌٗ  لتابا(. قاه: ) (3)تقسً شلطٓ

يف ضٔاٖااف ا٧ذازٖاثظ واَ ذٗاث الصارٛ عماٜ لتاب أقطاٌاْ          ا صٍفْ اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ٔمتٗع و

الٗىاااٌٗ  يف الضاابي ٔاإلتقاااُ ل٨ذازٖااث الااأ ٖطّٖٔااا عااَ وؿاااؽبْ ٥غااٗىا عااَ: وعىااطظ ٔابااَ جااطٖخظ ٔغاافٗاُ   

الطٔاٖٛ عٍّيظ لىا ألثط الثٕضٙظ ٥٤ِٔٞ ِي أٖضال ؾٕٗر ٧قطاٌْ الٗىاٌٗ  املصٍف  ٔل ِيظ ٔقس ألثطٔا وَ 

لاُ أذفظ أقطاٌْ ٔأتقاٍّي ٔأعمىّاي فٗىاا     ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ وَ الطٔاٖٛ عٍّي إ٥ أُ ِؿاً بَ ٖٕغف

ٖطْٖٔ عَ وؿاؽبْ الث٦ ٛ املصلٕضَٖظ فقم، أخ ا٣ٓ ٔأِٔاواْ عاٍّيظ ٔلثاطف أخ ااٞ ٔأِٔااً أقطاٌاْ الٗىااٌٗ         

ً   عٍّيظ ِٔصا التىٗع الصٙ فا  باْ إواوٍاا عماٜ     أُ ذققٍاا القإه فٗاْ ٔزلمٍاا عمٗاْظ ٔباْ        (4)أقطاٌاْ الٗىااٌٗ  تقاس

ٖطجاا  الػاابب يف وااطاز قاإه أباا٘ ظضعااٛ الااطاظٙ الػاااب  شلااطٓظ املصااطح يف تقااسً لتاااب إواوٍااا املصااٍف يف ضٔاٖاااف  

 ا٧ذازٖثظ وَ ذٗث الصرٛظ عمٜ لتب أقطاٌْ الٗىاٌٗ  الصَٖ اؾتّطٔا وعْ يف التصٍٗف. 

 صا عمىٗاال يف عصاطٓ  ٔوصٍفاف إلواوٍاا يف ضٔاٖااف ا٧ذازٖاث الٍبٕٖاٛظ اؾاتّطف لتاسا       رّٕض ٔبّصا ٖتقطض لٍا صرٛ

تسه و  أِىٗتّا أٌْ وَ أٔاٟن وَ صاٍف يف عماي اسباسٖث ضٔاٖاٛظ ؾااضك إخٕاٌاْ املصاٍف  واَ ضباس ٘ ا٧وصااض           

 اإلغ٦وٗٛ يف التصٍٗف املبكطظ لمرفار عمٜ الػٍٛ الٍبٕٖٛ امل ّطٚ وَ الضٗا  ٔاإلٌسضاؽ.

إ٥ أُ جّٕز اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ العمىٗٛظ يف التصاٍٗفظ ٔالاأ أرّطِاا يف الكتاب الاأ ألفّاا يف       

عمي اسبسٖث ضٔاٖٛظ ٔاؾتّطف عمىٗا لتاسأصا يف عصاطٓظ ٥ ٔجإز صاا ٔمل ت،ّاط إ  الٗإًظ ٔال،ااِط أٌّاا فقاسف          

لىا أرّط وصٍفاف أٟىاٛ واَ  بقتاْظ بعاس أُ      بعس عصطٓظ ٔإُ مل تكَ وفقٕزٚ أمتٍٜ وَ ا  تعا  أُ ٖ،ّطِا

 ذكي عمّٗا بأٌْ وفقٕزٚ.

ٔاسبىااس   أُ ا اااض وصااٍفاتْ وٕجاإزٚ يف أِااي لتااب اسبااسٖث ضٔاٖااٛ: لازباااو  الصاارٗح لمبداااضٙظ ٔالػااٍَ         

ا٧ضب ظ ٔيف ل ِا وَ لتب اسبسٖث ضٔاٖٛ الأ أخطج، إلواوٍاظ ٔالأ تعس لماّا أزٔاف وّىاٛ سبفاظ أذازٖاث     

 صٍفّا يف عمي اسباسٖث ضٔاٖاٛظ ٧ُ ت٦وٗاص اسباافظ ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ لتبإا واَ لتباْ            لتبْ الأ

 ٔوَ ذف،ْظ يف ضذمتّي إلْٗ إ  صٍعاٞ الٗىَظ ٔأخصِا عٍّي البداضٙظ ٔل ٓ ٔضِٔٔا يف وصٍفاتّي.     

 

 

 

 

                                                           
ٛ عمىا( 1)  (.1/284اسبسٖث ) ٞاإلضؾاز يف وعطف

٘ )ف( 2) ً الصٍعاٌ ٙ )ف211لعبس الطظا  بَ ِىا ً الصواض َ ِؿا ِا( يف 244ِا( يف لتابْ: )املصٍف( ٔعبس املم  بَ عبس الطمحَ ب

ٙ )ف ٘ قطٚ: وٕغٜ بَ  اض  العبٗس  لتابْ: )ازباو  يف الػٍَ(.ِا( يف 243لتابْ: )املػٍس( ٔأب

 يف: املبرث الثالث وَ ِصا الفصن.( 3)

 يف: املبرث الثالث وَ ِصا الفصن.( 4)
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 خامتٛ البرث

 اٟخ ٔالتٕصٗاف الأ تٕصم، إلّٗاظ ِٔ٘ لا٩ت٘:بعس ا٥ٌتّاٞ وَ إعساز ِصا البرثظ ٥ بس أُ أب  أِي الٍت

1.      ٘ عاٌ إ  ا٧بٍااٞ وَا الفاطؽظ ٔلاصا ٖقااه يف أصامْ: ِؿااً بَا ٖٕغاف           ٖطج  أصن اسباافظ ِؿااً بَا ٖٕغاف الصٍا

 بّاظ ٔتطبٜ يف أذضاٌّاظ ٔتعمي فّٗا. ٔلس ا٧بٍأٙظ ٍٖٔػب إ  الصٍعاٌ٘: ل٥ٕزتْ يف صٍعاٞ الٗىَ الأ

3.  ٕ ٘  ٖمعلس اسبافظ ِؿاً باَ ٖ واَ  بقاٛ: صاغاض أتباا  التاابع ظ لػاىاعْ لمراسٖث واَ ال بقاٛ           غاف الصاٍعاٌ

ا٧ٔ ظ ِٔ٘:  بقٛ لباض أتبا  التابع  الأ عاصاطف ٔضٔف عاَ  بقاٛ صاغاض التاابع ظ ٔمساعاْ أٖضاا واَ         

 ال بقٛ الثاٌٗٛظ ِٔ٘: ال بقٛ الٕغ ٜ وَ أتبا  التابع .

عمىاا٘ باا  عمىاا  وّىاا  وااَ عماإً الؿااط  ِٔىااا:   مجاا  اسبااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ يف ٌبٕلااْ ال   .2

 مبااْ عااَ عمىاااٞ بمااسٓ  ٔاسبااسٖث الٍباإٙظ ٔفقااْ القضاااٞ ٔالفتاإٝ إ٥ أٌااْ اِااتي لااث ال باسبااسٖث الٍباإٙظ     

،ْظ ٔ ب ْظ ٔبطظ فْٗ ٔفا  عماٜ أقطاٌاْ الٗىااٌٗ ظ ٔأصابح ذحاٛ ٤ٖخاص عٍاْظ        فالٗىَظ ٔضذن وَ أجمْظ ٔذ

 سٖث يف ا٧وصاض اإلغ٦وٗٛ.ٖٔطذن إلْٗظ ٔعس وَ وؿاِ  أٟىٛ اسب

ٖعٕز ٌبٕغ إواوٍا العمى٘ بفقْ القضاٞ ٔالفتٕٝظ ٧ٌْ جالؼ ٔمس  وَ ؾٕٗخْ الصَٖ اؾتّط عٍّي وعطفاٛ   .4

ٞه ٔفتإٝظ ِٔاي: غافٗاُ الثإضٙظ ٔغافٗاُ باَ عٍٗٗاٛظ ٔعباس املما  باَ جاطٖخظ ٔوالا  باَ               فقْ اسبسٖث قضا

 أٌؼظ ٔوعىط بَ ضاؾس.

وٍصاب القضااٞ واَ قبان الطؾاٗس واطت  بصاٍعاٞ الاٗىَظ ٔلااُ           ٍعاٌ٘تقمس اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الص .2

لمرسٖث ٔفقّاْظ بان لااُ وا  تٕلٗاْ       قا ٗال بّا عؿط غٍٕافظ ٔمل ٤ٖ ط تقمسٓ لمقضاٞ عمٜ ؾّطتْ العمىٗٛ

بااْ وااَ الػاام ٛ وتقٍااال ٔ اااب ال ل٨ذاٖااث الااأ ٖطّٖٔاااظ ذطٖصااال عمااٜ اإللثاااض يف:    اقرتاوٍصااب القضاااٞظ ٔ

 ضٔاٖتّاظ ٔبٗاُ فقّّا. مبّاظ ٔذف،ّاظ ٔ

صف اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ بالعِسظ ٔالتقٕٝظ فّٗأ ا  تعا  لْ أزٔاف العمي الٍاف ظ ٔمجا   ات .6

       ٛ ٖمطذان إلاّٗيظ     ب : العميظ ٔالعبازٚظ ٔالعىنظ ٔعاس واَ وؿااِ  أٟىاٛ اسباسٖث يف ا٧وصااض اإلغا٦وٗ الاصَٖ 

 ٤ٖٔخص عٍّي.

الاٛ اسباافظ ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ يف ضٔاٖاٛ ا٧ذازٖاث الٍبٕٖاٛظ          اتف  أٟىاٛ ازباطح ٔالتعاسٖن عماٜ عس     .7

ٔفقّّاظ ٔٔصفٕٓ: باإلواًظ احملسثظ اسبافظظ الثقٛظ الثب،ظ اسبحٛظ العاملظ الفقْٗظ املتقَظ ٔأٌاْ فاا  أقطاٌاْ    

ٛل.يفالٗىاٌٗ      بي ا٧ذازٖث: ذف،ال ٔضٔاٖٛ ٔفقّالظ ٔلتاب

اسبافظ ِؿاً بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ظ لعسالتْظ ٔلؿّطتْ العمىٗٛ ضذن أع٦ً وؿّٕضُٔ وَ أٟىٛ اسبسٖث إ   .8

 يف  بي ا٧ذازٖثظ ذف،ال ٔضٔاٖٛظ ٔفقّال.

ٖعاس الطاذمإُ إ  اسباافظ ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ ِاي أِاي ت٦وصتاْظ ٔقاس اتصافٕا بالعسالاٛظ ٔالثقااٛظ               .9
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         ٘ لتااب اسبااسٖثظ   يف أِااي  ٔالضاابيظ ٔصااي الفضاان الكااب  يف إخااطاد أذازٖااث ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ

 لازباو  الصرٗح لمبداضٙظ ٔالػٍَ ا٧ضب ظ ٔيف ل ِا وَ لتب اسبسٖث ضٔاٖٛ.

أرّااطف ِااصٓ السضاغااٛ أِااي ازبّاإز العمىٗااٛ لمرااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ يف عمااي اسبااسٖثظ ضٔاٖااٛ    .11

  ت،ّط يف ا٩ت٘: ا عمٜ أقطاٌْ وَ ضبس ٘ الٗىَظ ٔأِي جّٕزٓ العمىّٗٛٔزضاٖٛظ ٔقس متٗع يف بعض

اتباعْ يف  مب اسبسٖث الٍبٕٙظ  طٖقٛ ا٧ع٦ً وَ أٟىٛ اسبسٖث  مبْ أ٥ٔل وَ عمىاٞ بمسٓ الٗىَظ  اي بعاس    - أ

ل٦لتقاٞ مؿاٖذ اخطَٖظ ظٖازٚ يف  مب اسباسٖث ٔذبصاٗمْ إ٥ أُ جّإز إواوٍاا      شل  ضذن إ  خاضد الٗىَ

ا ضذاان إ  الااٗىَ: غاافٗاُ الثاإضٙظ يف  ماب اسبااسٖث الٍباإٙ مجعاااظ ٔضٔاٖاٛظ ٔفقّااالظ اؾااتّط بّااا عمىٗااال عٍاسو   

صبالػاتْ العمىٗاٛ   إ  جاٌاب  ٔغفٗاُ بَ عٍٗٗٛظ ٔعبس املم  باَ جاطٖخظ ٔالفضاٗن باَ عٗااض اشبطاغااٌ٘ظ       

املػااتىطٚظ  لصاااذبْ وعىااط بااَ ضاؾااسظ عمااٜ وااسٝ عؿااطَٖ عاوااالظ الااصٙ ٖعااس أِااي ؾاإٗخْ يف لثااطٚ و٦ظوتااْظ    

 ٔصبالػتْظ ٔالطٔاٖٛ عٍْ.

الطأٙ عٍّيظ ٔأٌْ لالبال ٥ ٖطٔٙ إ٥ عَ الثقٛ أٔ الصسٔ  وَ وؿاؽبْظ ِٔاصا  اٌتقاْٟ ملؿاؽبْ العسٔه  - ب

 ٖكػب ضٔاٖاتْ عٍّي أٌّا تترمٜ بالقبٕه يف ألمبّا.

ٔوا قٗن وَ دبّٗن أذسِيظ ِٕٔ: عبس ا  بَ غمٗىاُ الٍٕفم٘ظ فإٌْ ٥ ٤ٖ ط غمبال عمٜ جّٕز إواوٍا يف اٌتقاْٟ   

جّالٛ الع  عَ الٍٕفم٘ظ بعس الترقٗ  العمى٘ املٕ ح با٧زلٛ اضتفع، عٍْظ  ملؿاؽبْ العسٔه الطأٙ عٍّيظ ٧ُ

 ذالتْ لمطأٙ املدتاض الصٙ اغتقط العىن بْ عٍس أٟىٛ اسبسٖثظ يف ضف  جّالٛ الع  عَ الطأٙ. ٛملٕافق

ٔوااا شلااط يف تضااعٗف أذااس وؿاااؽبْظ ِٔاإ: القاغااي بااَ فٗاااض ا٧بٍااأٙ ٥ ٖقماان وااَ قباإه وااا ضٔآ عااَ بقٗااٛ             

وؿاؽبْ العسٔهح ٧ُ إواوٍا ضٔٝ عاَ ؾاٗدْ القاغاي باَ فٗااض الٗػا  واَ ا٧ذازٖاثظ لىاا صاطح باصل  اباَ             

 عسٙظ ٔلُٕ أذازٖثْ عٍْ قمٗمٛ ٥ ت٤ ط عمٜ أِىٗٛ ٔقٗىٛ أذازٖثْ الأ ضٔاِا عَ بقٗٛ وؿاؽبْ.

بااَ جااطٖخظ   ااب ْ ٧ذازٖااث وؿاااِ  وؿاااؽبْ املكثااطَٖ يف ضٔاٖاتّاااظ ِٔااي: وعىااط بااَ ضاؾااسظ ٔعبااس املماا            - د

    ْ عبااس الاطظا  بااَ ِىااً الصااٍعاٌ٘ظ ٔضبىاس بااَ  إض الصااٍعاٌ٘ظ      :ٔغافٗاُ الثإضٙظ ِٔاا٥٤ٞ أٖضاال ؾاإٗر أقطاٌا

ٔو ط  بَ واظُ الصاٍعاٌ٘ظ ٔل ِاي واَ أقطاٌاْ الٗىااٌٗ ظ ِٔاي ٔل ِاي واَ أقطاٌاْ ضٔٔا عاٍّيظ لىاا ضٔٝ            

طِي عاامل       إواوٍا عاٍّي إ٥ أٌاْ باطظ ٔفاا  عماّٗيظ فكااُ أذف،ّايظ ٔأتقاٍّيظ ٔأعم         ىّاي بّااظ ٥ غاٗىا عماٜ أؾّا

الٗىَ ٔضبس ّا اإلواً: عبس الطظا  بَ ِىاً الصٍعاٌ٘ظ ٔشل  يف الضابي ٔاإلتقااُ ٧ذازٖاث: وعىاطظ ٔاباَ      

جاطٖخظ ٔالثإضٙظ لطٔاٖاٛ إواوٍااا صاا بأغااٌٗس وتصاامٛظ وصاطذال فّٗاا عااٍّي بالػاىا  أٔ التراسٖث أٔ اإلخباااضظ          

ِٔاواْ ٔأخ اا٣ٓ عاٍّيظ خبا٦  أقطاٌااْ الٗىااٌٗ  أِىّاي عباس الااطظا         باسُٔ تاسلٗؼ أٔ اٌق اا  فّٗااظ فقماا، أ    

املعطٔ  بكثطٚ الطٔاٖٛ عٍّيظ فقس لثطف أِٔاوْ ٔأخ ا٣ٓ عٍّيظ ِٔصا لمْ ضاجا  ملاا اؾاتّط باْ إواوٍاا عماٜ       

عبس الاطظا ظ ٔعماٜ لا ٓ واَ أقطاٌاْ الٗىااٌٗ ظ يف صبالػاتْ ٔوصااذبتْ املػاتىطٚ ملؿااؽبْ الث٦ اٛ ٔلثاطٚ             

 ٔا ٦عْ لكتبّيظ ٔمتٗعٓ ِصا جعمْ ٥ ٖطٔٙ عٍّي يف الغالب إ٥ الصرٗح أٔ ازبٗس وَ ا٧ذازٖث. قطاٞتْ

ضٔاٖاتااْ ل٨ذازٖااث ٔا٩ اااض يف أِااي لتااب اسبااسٖث ٔضٔاٖتااْظ ِٔاا٘: )ازباااو  الصاارٗح( لمبداااضٙظ ٔ)الػااٍَ          - ز

( مخػاٛ ٔمثااٌ    85( غتٛ ٔتػع  ضٔاٖاٛ أخاطد وٍّاا البدااضٙ )    96ا٧ضب (ظ ٔقس بمغ عسزِا يف ِصٓ الكتب )

عؿطٚ ضٔاٖٛظ ِٔصا ٖعاس جّاسال وّىاا إلواوٍاا يف عماي       ( إذس11ٝضٔاٖٛظ ٔأخطد وٍّا أصراب )الػٍَ ا٧ضب ( )

 اسبسٖث ضٔاٖٛظ ٖتضح أِىٗتْ يف جاٌب :

أُ ِاصٓ الكتاب املّىاٛظ ٥ تقتصاط فٗىاا ضٔتاْ عاَ إواوٍاا عماٜ ٌإ  ٔاذاس واَ أٌإا  اسباسٖثظ بان                 ازباٌب ا٧ٔه:

ٜ إٌٔا  اسبسٖث ا٧ضبعٛ املعطٔفٛظ ِٔ٘: اسبسٖث القسغ٘ظ ٔاسبسٖث الٍبٕٙظ ٔا٧ ط املٕقٕ ظ ٔا٧ ط اؾتىم، عم

 املق ٕ .
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( غابعٛ ٔأضبعا  لتاباالظ    47أُ ضٔاٖااف إواوٍاا يف )ازبااو  الصارٗح( اغتؿاّس بّاا البدااضٙ يف )        ازباٌب ا٩خط:

يف )ازبااو  الصارٗح( واا ٖقااضب الٍصاف      تعس وَ أِي لتب فقْ التؿطٖ  ٔل ِا واَ الكتاب ا٧خاطٝظ اذتإف     

 ( غبعٛ ٔتػعُٕ لتابال فقّٗال ٔل  فقّ٘.97% وَ إمجال٘ عسز لتبْظ ٔالأ عسزِا )48بٍػبٛ 

إ٥ أُ صا أِىٗٛ يف ازباٌب التؿطٖع٘ظ ٧ُ أصراب )الػٍَ  ٔأذازٖث إواوٍا ٔإُ لاٌ، قمٗمٛ يف )الػٍَ ا٧ضب (

 عس وَ أِي لتب فقْ التؿطٖ .ا٧ضب ( اغتؿّسٔا بّا يف لتب فقّٗٛظ ت

أقٕالْ يف جطح الطجاه ٔتعسٖمّيظ الأ تعس وَ أِي وٕاز عمي اسبسٖث زضاٖٛظ ِٔصا جّس عمى٘ وّي :  -ٓ 

ؼبػب إلواوٍا يف ِاصا العمايظ ٔقاس أغاّي فٗاْ بإض  ٔإٌصاا ظ صإٌال لمؿاطٖعٛ اإلغا٦وٗٛ واَ اشب اأ             

 عٍّاظ ٔالكصب عمّٗا.

 ٓ.رّطف يف لتبْ الأ ألفّا ٔلاٌ، وتسألٛ عمىٗال يف عصطتْ يف عمي اسبسٖث ضٔاٖٛظ ٔقس اوصٍف -ٔ 

ٔقس متٗع اسبافظ ِؿاً ٖٕغف الصاٍعاٌ٘ يف ِاصا ازبّاس العمىا٘ ٔعماٜ أقطاٌاْ الٗىااٌٗ ظ فكاٌا، لتباْ          

ٙ ىااالااأ صااٍفّا أصااح وااَ لتاابّيظ ل  ِٔاإ جّااس وّااي ؼبػااب إلواوٍااا يف عمااي  ظ ا صااطح بااصل  أباإ ظضعااٛ الااطاظ

رفار عمّٗا وَ الضٗا  يف التصٍٗف املبكط لمػٍٛ الٍبٕٖٛظ لم اٌْ ا٧ٟىٛ املصٍف اسبسٖث ضٔاٖٛظ ؾاضك فْٗ إخٕ

وٕجٕزٚ يف أِاي لتاب   اٌ، وفقٕزٚ إ٥ أُ ا اض وصٍفاتْ لعمىٗٛ يف التصٍٗفظ ٔإُ لٔجّٕز إواوٍا ا ظٔاإلٌسضاؽ

ث لتبْ الاأ  ٔالأ تعس أزٔاف وّىٛ سبفظ أذازٖاسبسٖث ضٔاٖٛظ ٔيف ل ِا وَ لتب اسبسٖث الأ خطج، لْ 

ت٦وٗاص ِؿااً باَ ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ الاصَٖ لتبإا واَ           صٍفّا يف عمي اسبسٖث ضٔاٖٛظ ٔقس مت شلا  عاَ  طٖا   

 لتبْ يف ضذمتّي إلْٗ إ  صٍعاٞ الٗىَظ ٔأخصِا عٍّي البداضٙ ٔل ٓ ٔضِٔٔا يف وصٍفاتّي.

 ا غب  عط ٛ أٔص٘ ما ٖأت٘:مم .11

ٖٕغاف الصاٍعاٌ٘ظ يف ) ازبااو  الصارٗح( لمبدااضٙظ لٌٕاْ ألثاط        : زضاغٛ ضٔاٖاف اسبافظ ِؿاً بَ    - أ      

يف اإلخطاد لاْ واَ وصاٍف٘ )الػاٍَ ا٧ضبا ( ٔأُ تكإُ ِاصٓ السضاغاٛ بعٍإاُ: )ضٔاٖااف اسباافظ ِؿااً باَ ٖٕغاف               

 الصٍعاٌ٘ ٔأِىٗتّا يف ازباو  الصرٗح لمبداضٙ(.

٧ضباا ( ٌ،ااطال ٧ِىٗتّااا واا     : زضاغااٛ أذازٖااث اسبااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ يف )الػااٍَ ا         - ب

الصرٗر  بعس القطاُظ يف اغتٍباط ا٧ذكاً الؿطعٗٛظ ٔأُ تكُٕ ِصٓ السضاغٛ بعٍٕاُ: )أذازٖث اسبافظ ِؿاً 

 بَ ٖٕغف الصٍعاٌ٘ ٔأِىٗتّا يف الػٍَ ا٧ضب (.ا

: مجاا  ضٔاٖاااف اسبااافظ ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ املطفٕعااٛظ ٔاملٕقٕفااٛظ ٔاملق ٕعااٛ وااَ لتااب          - د

سبسٖث ا٧خطٝظ ٔأُ تسضؽ مٍّخ عمى٘ ملعطفٛ املقبٕه وٍّا وَ املطزٔزظ ٖٔػتبعس وٍّا وتُٕ ا٧ذازٖاث املطٖٔاٛ   ا

وااَ  طٖاا  ِؿاااً بااَ ٖٕغااف الصااٍعاٌ٘ظ يف )ازباااو  الصاارٗح( ٔ )الػااٍَ ا٧ضباا ( ٖٔااتي تطتٗبّااا عمااٜ  طٖقااٛ          

يف لا  الكتاب الػاتٛ     ٖٕغف الصٍعاٌ٘ ا٧بٕاب الفقّٗٛظ ٔتكُٕ ِصٓ السضاغٛ بعٍٕاُ: )ضٔاٖاف اسبافظ ِؿاً بَ

 مج  ٔزضاغٛ(

ِٔصٓ السضاغاف الث٦ث غتمسلن أُ ا اض وصٍفاتْ وٕجٕزٚ فّٗاظ ِٔ٘ تمعس أزٔاف وّىٛ سبفاظ وصاٍفاتْ يف   

بدااضٙ ٔلا ٓظ ٔضِٔٔاا يف    ضٔاٖاف ا٧ذازٖاثظ ٧ُ ت٦وٗاصٓ الاصَٖ ضذمإا إلٗاْ لتبإا واَ لتباْظ ٔأخاصِا عاٍّي ال          

 وصٍفاتّي 

 تعااا  القااازض عمااٜ لاان ؾاا٘ٞ أُ ػبعاان خاا  أعىالٍااا خٕامتّااا ٔأُ ٖتقبمااّاظ ٖٔاإفقين أٔ ٖٕفاا   ٔأغاأه ا  

 ل ٙ لمقٗاً ما أٔصٗ، بْ يف ِصا البرثظ خسوٛ لػٍٛ ٌبْٗ ضبىس صمٜ ا  عمْٗ ٔالْ ٔصربْ ٔغمي. 
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املطاج   فّطغ، املصازضٔ 

ذبقٗ  ال .1 جّٕزٓ يف الػٍٛظ زضاغٛٔ  ٔإذٗااٞ الارتاث    -سلتٕض: غاعسٙ اصاامش٘/ اجملماؼ العمى٘ا     أبٕ ظضعٛ الطاظٙٔ 

 ً.1982ِا = 1412/ 1الػعٕزٖٛ/ ط –املسٍٖٛ املٍٕضٚ  -اإلغ٦و٘/ ازباوعٛ اإلغ٦وٗٛ 

ِااا( ذبقٗاا   446اإلضؾاااز يف وعطفاٛا عمىاااٞ اسبااسٖثظ تااألٗف اسبااافظ: اشبمٗاان باَا عبااس ا  باَا أمحااس اشبمٗما٘ا )ف      .2

 ً.1989ِا = 1419/ 1الػعٕزٖٛ/ ط –تبٛ الطؾس/ الطٖاض السلتٕض: ضبىس غعٗس عىط إزضٖؼ/ وك

3.               / َ العضلم٘ا املػاتعطب (ظ تاألٗف ا٧غاتاش: خا  الاسٖ َ العاطبٔ  ٞ وا الٍػاا ط الطجااهٔ  ا٧ع٦ً ) قااوٕؽ تاطاجي ٧ؾّا

 ً.1979/ 4لبٍاُ/ ط –زاض العمي لمى٦ٖ / ب ٔف 

ٛظ تاااألٗف ا٧غاااتاش الاااسلتٕض: ذااااضث غااام   .4 أ اااطٓ يف الػااٍا  -ٗىاُ الضااااضٙ/ وكتبااٛا بػااااً/ املٕصااان  اإلوااااً العِاااطٙٔ 

 ً.1985ِا = 1418/ 1العطا / ط

تعمٗااا : عباااس ا  عىاااط البااااضٔضٙ/ زاض   562ا٧ٌػاااابظ تاااألٗف: عباااس الكاااطٖي بااَا ضبىاااس الػاااىعاٌ٘ )ف    .5 ِاااا(ظ تقاااسٖئ 

 ً.1988ِا = 1418/ 1لبٍاُ/ ط –ازبٍاُ/ ب ٔف 

ا٧عااا٦ًظ تاااألٗف اسباااافظ: ضب      .6 ٔفٗااااف املؿااااِ ٔ  ِاااا(ظ ذبقٗااا   748ىاااس بااَا عثىااااُ الاااصِيب )ف   تااااضٖذ اإلغااا٦ًٔ 

 ً.1/2113لبٍاُ/ ط –السلتٕض: بؿاض عٕاز وعطٔ / زاض الغطب اإلغ٦و٘/ ب ٔف 

/ زاض       261تاضٖذ الثقافظ تألٗف اسبافظ: أمحس بَ عبس ا  العحم٘ا )ف  .7 ِاا(ظ ذبقٗا  الاسلتٕض: عباس املع ٘ا قمعح٘ا

 ً.1984ِا = 1415/ 1لبٍاُ/ط -الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 

٘ )ف          تاا .8 عاٌ ٙ الصاٍا َ جطٖااط ال اارب ٜ باا َ ؼبٗاا عاٞظ تااألٗف: إغاارا  باا ِااا(ظ ذبقٗاا : عبااس ا  ضبىااس     451اضٖذ صاٍا

 الٗىَ/ بسُٔ تاضٖذ. –اسببؿ٘/ وكتبٛ الػٍراٌ٘/ صٍعاٞ 

ٗي البداضٙ ) .9 / با ٔف    256فالتاضٖذ الكب ظ تألٗف: ضبىس بَ إمساعٗن بَ إبطِا لبٍااُ/   -ِا(ظ زاض الكتاب العمىٗٛا

 بسُٔ تاضٖذ.

ظ تااألف: أمحااس باَا ظِاا  باَا ذااطب )ف   ال .11 ِااا(ظ ذبقٗاا : صاا٦ح باَا 279تاااضٖذ الكااب  املعااطٔ  بتاااضٖذ اباَا أبا٘ا خٗثىاٛا

من الٍؿط/ القاِطٚ  ٛالفاضٔ  اسبسٖث /فترِ٘   ً.2114ِا = 1424/ 1وصط/ط -لم باعٛٔ 
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عاٞظ تاااألٗف: أمحاااس بااَا عباااس ا  الاااطاظٙ )ف  .11 : ا٥ختصااااص ل461تااااضٖذ وسٍٖااٛا صااٍا معطؾااااٌ٘/ ِاااا(ظ الكتااااب بصٖمااْا

 ً.1989ِا = 1419/ 3زوؿ / ط -ذبقٗ  السلتٕض: ذػ  عبس ا  العىطٙ/ زاض الفكط/ غٕضٖا 

ف/ وطلااع البرااث العمىا٘ا       233التاااضٖذ لٗرٗاٜا باَا وعاا  )ف    .12 ض غاٗا  -ِااا( ذبقٗاا  الااسلتٕض: أمحااس ضبىااس ٌإا

 ً.1979ِا = 1399/ 1/ط الػعٕزٖٛ -جاوعٛ املم  عبس الععٖع/ الطٖاض

ؾااعٗب ا٧ضٌاا٤ٔط/ و٤غػاٛا الطغااالٛ/ باا ٔف    ذبطٖااط تقطٖااب التّااص  .13 از وعااطٔ ظٔ   -ٖبظ تااألٗف الااسلتٕض: بؿاااض عإا

 ً.1997ِا = 1417/ 1لبٍاُ/ ط

ِاا(ظ ذبقٗا : عباس    855ذبفٛ العوَ يف تاضٖذ غازاف الٗىَظ تألٗف: اسبػ  بَا عباس الاطمحَ ا٧ِاسه الٗىااٌ٘ )ف       .14

 ً.2114ِا = 1425طبٗٛ املترسٚ/ ا٧واضاف الع -ا  ضبىس اسببؿ٘/ اجملى  الثقايف/ أبٕ ريب 

ٙ يف ؾطح ت .15 ٕ ٘ )ف    قتسضٖب الطٔا ِاا(ظ ذبقٗا :   911طٖب الٍٕٔٙظ تألٗف اسبافظ: ج٦ه السَٖ عباس الاطمحَ الػٗا

 ً.2118ِا = 1429وصط/  -غكٍسضٖٛ بَ لىاه املصطٙ/ زاض العقٗسٚ/ اإلاأب٘ ٖعقٕب ٌؿأف 

/ زاض إذٗااٞ       تصلطٚ اسبفاارظ تاألٗف اسباافظ: ضبىاس بَا عثىااُ الاصِيب/ ت        .16 صارٗح: عباس الاطمحَ ؼبٜٗا املعمى٘ا

 لبٍاُ/ بسُٔ تاضٖذ. -الرتاث العطب٘/ ب ٔف 

ين )ف      .17 ِااا(ظ ذبقٗا  الااسلتٕض: ضفعاا،  765التاصلطٚ معطفاٛا ضجااه الكتااب العؿااطٚظ تاألٗف: ضبىااس باَا عم٘ا اسبػاٗا

 ً.1997ِا = 1418/ 1وصط/ ط -فٕظٙ عبس امل مب/ وكتبٛ اشباظب٘/ القاِطٚ 

/ سكىاااهظ تااألٗف اسبااافظ: ضبىااس باَا عثىاااُ الااصِيب/ ذبقٗاا : أمياَا غاا٦وٛ/ الفاااضٔ  اسب   تااصِٗب تّااصٖب ال .18 ٖثاٛا

 ً.2114ِا = 1425/ 1وصط/ط -القاِطٚ 

: عٗااااض )ف      .19 تقطٖاااب املػاااال  ملعطفااٛا أعااا٦ً واااصِب والااا ظ تاااألٗف القا اا٘ا ِاااا(ظ ذبقٗااا   544تطتٗاااب املاااساضكٔ 

 ً.1967ِا = 1387ُ/ لبٍا - السلتٕض: أمحس بك  ضبىٕز/ زاض وكتبٛ اسبٗاٚ/ ب ٔف

التحاااطٖح ملااَا أخاااطد لااْا البدااااضٙ يف ازبااااو  الصااارٗحظ تاااألٗف اسباااافظ: غااامٗىاُ بااَا خماااف البااااج٘     .21 التعاااسٖنٔ 

 ً.1986ِا = 1416/ 1الػعٕزٖٛ/ ط -/ زاض المٕاٞ/ الطٖاض  ِا(ظ ذبقٗ  السلتٕض: أب٘ لبابٛ ذػ474)ف

ِاا(ظ ذبقٗا : وصا فٜ عباس القاازض      852ٌ٘ )فتقطٖب التّصٖبظ تألٗف اسبافظ: أمحس بَ عم٘ا بَا ذحاط العػاق٦     .21

 ً.1993ِا = 1/1413لبٍاُ/ط -ع ا/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 

ٜ الصارٗر ( تااألٗف           .22 ـ لتااب ) املػااتسضك عما ُ الاصِيب/ امل بإا : بّااو َ عثىاا صظ لمراافظ: ضبىاس باا التمدٗا

ِاا  1398لبٍااُ/   -با ٔف  ِاا( زاض الفكاط/   415بَ عباس ا  بَا ضبىاس اسباالي الٍٗػاابٕضٙ )ف     ااسبافظ: ضبىس 

 =1978.ً 

23.               ٛ ٚ املعااض  العثىاٌٗا اط ٛ صبماؼ زٟا َ ذحاط العػاق٦ٌ٘/ و بعا ٘ با َ عما تّصٖب التّصٖبظ تاألٗف اسباافظ: أمحاس با

 ِا.1327/ 1اصٍس/ ط -الٍ،اوٗٛ/ ذٗسض اباز 

ز/ الاساض      371تّصٖب المغٛظ تألٗف: ضبىس بَ أمحس ا٧ظِطٙ )ف .24 ي ضبىٕا املصاطٖٛ  ِا(ظ ذبقٗ  ا٧غاتاش: عباس الع،ٗا
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الٍؿط/ القاِطٚ   وصط/ بسُٔ تاضٖذ. -لمتألٗفٔ 

از وعاطٔ /      742تّصٖب الكىاه يف أمساٞ الطجاهظ تألٗف اسبافظ: ٖٕغف املعٙ )ف .25 ِا(ظ ذبقٗا  الاسلتٕض: بؿااض عٕا

 ً.1992ِا = 1413/ 1لبٍاُظ ط -و٤غػٛ الطغالٛ/ ب ٔف 

عي غاامٗي/ تٕظٖاا  و        .26 َ عبااس املاٍا ٔ باا ً اسبااسٖثظ تااألٗف: عىااط / القاااِطٚ  تٗػاا  عمإا / 1وصااط/ ط -كتباٛا اباَا تٗىٗاٛا

 ً.1997ِا = 1417

اطٚ املعااض  العثىاٌٗٛا       354قافظ تألٗف اسبافظ: ضبىس بَا ذبااُ بَا أمحاس البػاأ )ف     اثاال .27 ِاا(ظ و بعٛا صبماؼ زٟا

 ً.1983ِا = 1412/ 1اصٍس/ ط -الٍ،اوٗٛ/ ذٗسض اباز 

ازاب الػااا .28  ٔٙ ٘ وازباااو  ٧خاا٦  الااطٔا ِااا(ظ ذبقٗاا  463اشب ٗااب البغااسازٙ )ف   ظ تااألٗف اسبااافظ: أمحااس باَا عماا

 ً.1983ِا = 1413الػعٕزٖٛ/ -السلتٕض: ضبىٕز ال راُ/ وكتبٛ املعاض / الطٖاض 

ٗي البدااضٙ/ الكتااب بّاوؿا         .29 َ إباطِا َ إمساعٗان با )لؿاف املؿاكن(ظ    ْازباو  الصرٗحظ تألٗف اسبافظ: ضبىاس با

ظٙ/ ذبقٗاا  الااسلتٕض: و    ٘أباا  لإلواااً:  -صاا فٜ الااصِيب/ زاض اسبااسٖث/ القاااِطٚ  الفااطد عبااس الااطمحَ باَا ازبإا

 ً.2111ِا = 1/1421وصط/ ط

٘ )ف         .31 باٌ َ ذٍبان الؿٗا َ ضبىاس باا ٛ الطجااهظ تااألٗف اإلوااً: أمحاس باا وعطفاا ِااا( الكتااب: ضٔاٖاٛا  241ازبااو  يف العمانٔ 

أبٕ الفضان: صااحل بَا أمحاس/ فّطغا      املطٔظٙظٔ  ٜ  ْابٍْ عبس ا ظٔ  ْ  ٔاعتٍا ُ/ و٤غػٛا الكتاب      با : ضبىاس ذػااً بٗضٕا

 ً.1991ِا =1411/ 1لبٍاُ/ ط -ثقافٗٛ/ ب ٔف ال

التعااسٖنظ تااألٗف اسبااافظ: عبااس الااطمحَ باَا أبا٘ا ذااامت الااطاظٙ )ف   .31 ااطٚ املعاااض  327ازبااطحٔ  ِااا( و بعاٛا صبمااؼ زٟا

 ً.1953ِا = 1373/ 1اصٍس/ ط -العثىاٌٗٛ الٍ،اوٗٛ/ ذٗس اباز 

ِااا(ظ تقااسٖي: عبااس الفتاااح أبإا لااسٚ/  933خ٦صاٛا تااصِٗب تّااصٖب الكىاااهظ تااألٗف: أمحااس باَا عبااس ا  اشبعضجا٘ا )ف  .32

 ِا.1411/ 4غٕضٖا/ ط -وكتب امل بٕعاف اإلغ٦وٗٛ/ ذمب 

ذ: صابر٘ الػااوطاٟ٘/      743اشب٦صٛ يف أصٕه اسبسٖثظ تألٗف: اسبػَ بَ عبس ا  ال ٗيب )ف .33 ِاا( ذبقٗا  الؿٗا

 ً.1991ِا = 1411/ 1لبٍاُ/ط –عامل الكتب/ ب ٔف 

املرتٔلاا ظ تااألٗف    .34 اُ الضااعفاٞٔ  / 1لبٍاااُ/ ط  -اسبااافظ: ضبىااس باَا عثىاااُ الااصِيب/ زاض القمااي/ باا ٔف        زٖإا

 ِا.1418

رباطٖخ الاسلتٕض: عباس       517شخ ٚ اسبفارظ تألٗف اسبافظ: ضبىس بَا  ااِط املقسغ٘ا )ف    .35 ذبقٗا ٔ  ِاا(ظ  تطتٗابٔ 

ٖل  .1996ًِا = 1416/ 1الطٖاض/ ط -زاض الػمف ٔاصٍس/  -اٟ٘/ زاض السعٕٚ ٕالطمحَ بَ عبس ازبباض الفيطن

َ ضبىاس         .36 الػاساز(ظ تاألٗف اإلوااً: أمحاس با  ٔٛ ن الثقا ٛ ِأ اإلضؾاز يف وعطف ضجاه صرٗح البداضٙ املػىٜ: ) اصساٖٛٔ 

 ً.1987ِا = 1417/ 1لبٍاُ/ ط -ِا(ظ ذبقٗ : عبس ا  المٗث٘/ زاض املعطفٛ/ ب ٔف 398الك٦باشٙ )ف 

ض الاسَٖ عارت/      الطذمٛ يف  مب اسبسٖثظ تألٗف اسبافظ: أمحس بَ عم٘ اشب ٗاب البغاس   .37 ازٙ/ ذبقٗا  الاسلتٕض: ٌٕا
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 ً.1984ِا = 1415/ 1لبٍاُ/ ط -زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 

٘ اشب ٗاب البغاسازٙ/         .38 َ عما اذسظ تاألٗف اسباافظ: أمحاس با َ ؾٗذٔ  ٚ ضٔاٖ  ع فا ال٦ذ  يف تباعس وا ب ٔ  الػاب ٔ 

زضاغٛ السلتٕض: ضبىس و ط العِطاٌ٘/ زاض  ٗبٛ/ الطٖاض   ً.1982ِا = 1412/ 1/ طالػعٕزٖٛ -ذبقٗ ٔ 

َ لاث ظ تاألٗف الاسلتٕض: عباس الععٖاع            .39 ً ابا ً اسباسٖثظ لإلواا صاغ  زخااُ/    الػع٘ اسبثٗث إ  ؾاطح اختصااض عمٕا

 ً.1999ِا = 1421/ 1ازبىّٕضٖٛ الٗىٍٗٛ/ ط -وكتبٛ ازبٗن ازبسٖس/ صٍعاٞ 

ب ازب           .41 َ ٖعقٕا َ ٖٕغاف با : ضبىاس با كظ تاألٗف القا ٘ا املمٕا ِاا( ذبقٗا :   732ٍاسٙ )ف الػمٕك يف  بقااف العمىااٞٔ 

الثقافٛ/ صٍعاٞ  ظاضٚ اإلع٦ًٔ   ً.1983ِا = 1413/ 1الٗىَ/ ط -ضبىس بَ عم٘ ا٧لٕ /ٔ 

ظ لمرااافظ: ضبىااس باَا ٖعٖااس القااعٖٔين )ف  .41 َ اباَا واجاْا ِااا(ظ ذبقٗاا : فاا٤از عبااس الباااق٘/ زاض البٗاااُ لماارتاث/  275غاٍا

 وصط/ بسُٔ تاضٖذ. -القاِطٚ 

زظ لمرافظ غمٗىاُ بَ ا٧ .42 / القااِطٚ    275ف  ؾعث الػحػتاٌ٘ )غٍَ أب٘ زٔا وصاط/   -ِا( الساض املصاطٖٛ المبٍاٌٗٛا

 ً.1988ِا = 1418

ضٚ الرتواصٙظ )ف   .43 ؾاطح: أمحاس ضبىاس ؾاالط/ زاض الكتاب        279غٍَ الرتوصٙظ لمرافظ: ضبىس بَ غٕا ِاا( ذبقٗا ٔ 

 ً.1987ِا = 1/1418لبٍاُ/ط -العمىٗٛ/ ب ٔف 

َ الكااربٝظ تااألٗف اسبااافظ: أمحااس باَا ؾااعٗب ا   .44 ِااا(ظ ذبقٗاا  الااسلتٕض: عبااس الغفاااض غاامٗىاُ   313لٍػاااٟ٘ )فالػاٍا

غٗس لػطٔٙ ذػَ/ زاض الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف   ً.1991ِا = 1411/ 1لبٍاُ/ط –البٍساضٙظٔ 

45.             /٘ ٕ َ الػٗا غٍَ الٍػاٟ٘ ) اجملتبٜ( لمراافظ: أمحاس بَا ؾاعٗب الٍػااٟ٘/ الكتااب: بؿاطح اسباافظ: جا٦ه الاسٖ

 ً.1987ِا = 1417وصط/ -القاِطٚ  ٔذاؾٗٛ اإلواً الػٍسٙ/ زاض اسبسٖث/

٘ عباس اسبىٗاس/ زاض               اغ٤ .46 َ عما ٘ ذػا ٓ لماساضق ين/ ذبقٗا : عما لا  َ أمحاسٔ  ٘ عباس ا  اسبػا  با ٥ف ابَ بكا  أبا

 ً.1988ِا = 1418/ 1ا٧ضزُ/ط -علٌىاُ 

ذبقٗاا  الااسلتٕض: وٕفاا  باَا عبااس ا  اغاا٤ .47  ٔ التعااسٖن/ زضاغاٛا باَا  ٥ف اسبااالي الٍٗػااابٕضٙ لمااساضق ين يف ازبااطحٔ 

 ً.1984ِا = 1414/ 1الػعٕزٖٛ/ ط -عبس القازض/ وكتبٛ املعاض / الطٖاض 

ذبقٗ  الاسلتٕض: وٕفا  بَا عباس     اغ٤ .48 ٥ف وػعٕز بَ عم٘ الػحعٙ لإلواً اسبافظ أب٘ عبس ا  اسبالي/ زضاغٛٔ 

 ً.1988ِا = 1418/ 1لبٍاُ/ ط -ا  بَ عبس القازض/ زاض الغطب اإلغ٦و٘/ ب ٔف 

: لاوان         غ  أع٦ً الٍب٦ .49 ذققْا : ؾاعٗب ا٧ضٌا٤ٔط/ٔ  ٞظ تألٗف اسبافظ: ضبىس بَ عثىااُ الاصِيب/ خاطد أذازٖثْا

 ً.1982ِا = 1412/ 1لبٍاُ/ ط -اشبطاط/ و٤غػٛ الطغالٛ/ ب ٔف 

٘ )ف          .51 َ العىااز اسبٍبما ٘ با /     1189ؾصضاف الصِب يف أخباض وَا شِابظ تاألٗف: عباس اسبا ِاا( زاض إذٗااٞ الارتاث العطب٘ا

 تاضٖذ. لبٍاُ/ بسُٔ -ب ٔف 

ِطٙ )ف   .51 زاض إذٗاااٞ ٔالػااعٕزٖٛ/  -ِااا(ظ وكتباٛا الطؾااس/ الطٖاااض  393الصااراحظ تااألٗف: إمساعٗاان باَا محاااز ازبإا
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 ً.1999ِا = 1419/ 1لبٍاُ/ ط -الرتاث العطب٘/ ب ٔف 

ِااا(ظ ذبقٗاا  الااسلتٕض: عبااس املع ا٘ا أواا     323الضااعفاٞ الكااب ظ تااألٗف اسبااافظ: ضبىااس باَا عىااطٔ العقٗما٘ا )ف     .52

 ً.1984ِا = 1414/ 1لبٍاُ/ ط -تب العمىٗٛ/ ب ٔف قمعح٘/ زاض الك

لىاااه ٖٕغااف             .53 ٙظٔ  ٔا ُ الضاٍا ضا َ ؾااعٗب الٍػاااٟ٘/ ذبقٗاا : بإا املرتٔلاا ظ تااألٗف اسبااافظ: أمحااس باا  ٔٞ الضااعفا

 ً.1985ِا = 1415/ 1لبٍاُ/ط -اسبٕف/ و٤غػٛ الكتب الثقافٗٛ/ ب ٔف 

/ الطٖااض     ِاا(ظ ذبقٗا  الاسلتٕض: ألا    241ال بقافظ تألٗف: خمٗفٛ بَ خٗاط )ف .54 اٞ العىاطٙ/ زاض  ٗبٛا  -طً  ٗا

 ً.1982ِا = 1412/ 3الػعٕزٖٛ/ ط

ٕ ٘/ ذبقٗاا  الااسلتٕض: عما٘ا ضبىااس عىااط/    .55  بقاااف اسبفااارظ تااألٗف اسبااافظ: جاا٦ه الااسَٖ عبااس الااطمحَ الػاٗا

 ً.1996ِا = 1417وصط/  -وكتبٛ الثقافٛ السٍٖٗٛ/ القاِطٚ 

/ 744ق٘ الصاااسب٘ )ف بقاااف عمىاااٞ اسبااسٖثظ تااألٗف اإلواااً: ضبىااس أمحااس السوؿاا  .56 ِااا(ظ ذبقٗاا : ألااطً البٕؾا٘ا

 ً.1989ِا = 1419/ 1لبٍاُ/ ط -و٤غػٛ الطغالٛ/ ب ٔف 

57.          ٛ يف بعاس غٍا ٙ ) املتٕا ٚ ازبعاس َ مساط ٘ با س/ زاض     586 بقاف فقّاٞ الٗىَظ تألٗف: عىط بَا عما ِاا( ذبقٗا : فا٤از غٗا

 ً.1981ِا =2/1411لبٍاُ/ ط -الكتب العمىٗٛ/ ب ٔف 

 ً.1957ِا = 1377لبٍاُ/  -ِا(ظ زاض صازض/ ب ٔف 231ٗف اإلواً: ضبىس بَ غعس )فال بقاف الكربٝظ تأل .58

 ااط  اسبكااي عماٜا اسبااسٖث بالصاارٛ ٔأ الضااعفظ تااألٗف ا٧غااتاش الااسلتٕض: عبااس املّااسٙ عبااس القااازض عبااس اصااازٙ/    .59

 ً.2117ِا =1428/ 1وصط/ ط -وكتبٛ اإلمياُ/ القاِطٚ 

س باَا عثىاااُ الااصِيب/ ذبقٗاا  الااسلتٕض: صاا٦ح الااسَٖ املٍحااس/     العاارب يف خاارب واَا لااربظ تااألٗف اسبااافظ: ضبىاا    .61

 ً.1961الرتاث العطب٘/ الكٕٖ،/ 

٘ )ف        .61 ل ز الطغٕا َ زٔا ٘ با َ عما ظ تاألٗف: العبااؽ با ٛ يف املٍاقب الٗىٍٗٛا ب اصٍٗ املِٕا ِاا( ذبقٗا :   778الع اٖا الػٍٗٛٔ 

عاٞ   اذٛ/ صااٍا الػااٗا  ٔ ظاضٚ الثقافااٛا / ازب -عباااس الٕاذاااس عباااس ا  أمحاااس اشبااااوطٙ/ٔ  ِاااا = 1425ىّٕضٖااٛا الٗىٍٗااٛا

2114.ً 

صا٘ا ا  عباااؽ/ املكتااب      .62 باٌ٘/ ذبقٗاا :ٔ  وعطفاٛا الطجاااهظ تااألٗف اإلواااً: أمحااس باَا ضبىااس باَا ذٍباان الؿاٗا العماانٔ 

 ً.1988ِا = 1418/ 1لبٍاُ/ ط -ض اشباٌ٘/ ب ٔف أز -اإلغ٦و٘ 

ِااا( ذبقٗاا : عبااس  912ففااتح املغٗااث ؾااطح ألفٗاٛا اسبااسٖثظ تااألٗف اسبااافظ: ضبىااس باَا عبااس الااطمحَ الػاادأٙ)      .63

 ً.1968ِا = 1388/ 2الػعٕزٖٛ/ط -الطمحَ عثىاُ/ املكتبٛ الػمفٗٛ/ املسٍٖٛ املٍٕضٚ 

/ بااا ٔف    .64 ٙ/ زاض الفكاااط العطباا٘ا ذ: ذبٗاااب أمحاااس الكي لاٌاإا / 1لبٍااااُ/ ط -قٕاعاااس يف عماااي اسباااسٖثظ تاااألٗف الؿااٗا

1991.ً 

/       ضبالكاؾف يف وعطفٛ وَ لْ ضٔاٖٛ يف الكتاب الػاتٛظ تاألٗف اسباافظ:      .65 ىاس بَا عثىااُ الاصِيب/ زاض الكتاب العمىٗٛا
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 ً.1983ِا = 1413/ 1لبٍاُ/ ط -ب ٔف 

ِاا( ذبقٗا : ؼبٜٗا طبتااض/ زاض     365الكاون يف  عفاٞ الطجاهظ تاألٗف اسباافظ: عباس ا  بَا عاسٙ ازبطجااٌ٘ )ف        .66

 ً.1988ِا = 1419/ 3لبٍاُ/ ط -الفكط/ ب ٔف 

بَ عم٘ اشب ٗاب البغاسازٙ/ الكتااب تقاسٖي: ضبىاس التٗحااٌ٘/ زاض        الكفاٖٛ يف عمي الطٔاٖٛظ تألٗف اسبافظ: أمحس .67

 وصط/ بسُٔ تاضٖذ. -الرتاث العطب٘/ القاِطٚ 

ٙ )ف        .68 َ اسبحااااد الٍٗػاااابٕض ا٧مسااااٞظ تاااألٗف اإلوااااً: وػااامي بااا  ٜٔ ِاااا( ذبقٗااا : عباااس الاااطذٗي ضبىاااس     261الكٍااا

 ً.1984ِا 1414/ 1ٖٛ/طالػعٕز -ازباوعٛ اإلغ٦وٗٛ/ املسٍٖٛ املٍٕضٚ  -القؿ ٙ/ اجملمؼ العمى٘ 

ضظ ضبىاااااس بااااَا وكاااااطً ا٧ٌصااااااضٙ )ف    .69  -ِاااااا(ظ زاض اسباااااسٖث/ القااااااِطٚ  711لػااااااُ العاااااطبظ تاااااألٗف: ابااااَا وٍ،اااإا

 ً.2113ِا = 1423وصط/

٘ لمى بٕعااف/ با ٔف               .71 ضاف ا٧عمىا َ ذحاط العػاق٦ٌ٘/ وٍؿٕا  -لػاُ املٗاعاُظ تاألٗف اسباافظ: أمحاس بَا عم٘ا با

 ً.1986ِا = 1416/ 2لبٍاُ/ ط

املااملت .71 ٘ اشب ٗاب البغاسازٙ/ ذبقٗا  الاسلتٕض: ضبىاس صااز  اسباواسٙ/        ف ٔ  َ عم فرت ظ تألٗف اسبافظ: أمحس ب

 ً.1997ِا = 1417/ 1ٔب ٔف/ ط -زاض القازضٙ/ زوؿ  

ز        .72 املرتٔلاا ظ تااألٗف اسبااافظ: ضبىااس باَا ذباااُ البػااأ/ ذبقٗاا : ضبىإا الضااعفاٞٔ  اجملااطٔذ  واَا احملااس  ٔ 

ٗي ظاٖس/ زاض الٕع٘/ ذمب   ً.1975ِا = 1395ضٖا/ غٕ -إبطِا

73.            ُ ُ الضااضٙ/ زاض الٍفااٟؼ/ علٌىاا ً اسباسٖثظ تاألٗف ا٧غاتاش الاسلتٕض: ذااضث غامٗىا ا٧ضزُ/  -ضبا طاف يف عمٕا

 ً.2111ِا = 1421/ 4ط

الٕاع٘ظ تألٗف القا ٘ اسبػَ بَا عباس الاطمحَ بَا خا٦ز الطاوّطواعٙ )ف      صاحملسث الفا   .74  ٔٙ ِاا(  361ن ب  الطٔا

 ً.1971ِا = 1391/ 1لبٍاُ/ ط -عحاد اشب ٗب/ زاض الفكط/ ب ٔف ذبقٗ  السلتٕض: ضبىس 

 ً.1982ِا = 1412ِا( زاض الطغالٛ/ الكٕٖ،/ 666طبتاض الصراحظ تألٗف: ضبىس بَ أب٘ بكط الطاظٙ )ف  .75

عربٚ الٗق،اُ يف وعطفٛ وا ٖعترب وَ ذٕازث العواُظ تألٗف اإلواً: عباس ا  بَا أغاعس املك٘ا الٗاافع٘       .76 وطاٚ ازبٍأُ 

 ً.1993ِا = 1413/ 2وصط/ ط -ِا( زاض الكتاب اإلغ٦و٘/ القاِطٚ 768)ف

ص(             .77 َ ضبىااس اسبااالي/ ٍٖ،ااط: ) التمداٗا َ عبااس ا  باا ٜ الصاارٗر ظ تااألٗف اسبااافظ: ضبىااس باا املػااتسضك عماا

صٓ املصازض ضقي )   (.22لمرافظ: ضبىس بَ عثىاُ الصِيب/ يفِ 

ب      .78 سظ تااألٗف اإلواااً: أمحااس باَا ضبىااس باَا ذٍباان الؿاٗا َ    املػاٍا اٌ٘/ الكتاااب بّاوؿاْا ) وٍتدااب لٍااع العىاااه يف غاٍا

ا٧فعاه( زاض صازض/ ب ٔف   لبٍاُ/ الٍػدٛ املصٕضٚ عَ ال بعٛ املصطٖٛ القسميٛ. -ا٧قٕاهٔ 

: واطظٔ               .79 عما  عمْٗا ظٔ  ٔ قْا ظٔ  َ أمحاس البػاأ/ ذققْا ُ با َ ذباا ٞ ا٧وصاضظ تألٗف اسباافظ: ضبىاس با وؿاِ  عمىا

ٗي/ و٤غػٛ الكتب الثقاف  ً.1987ِا = 1418/ 1لبٍاُ/ ط -ٗٛ/ ب ٔف عم٘ إبطِا
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ٛ ازبٗاان ازبسٖااس/           .81 ٘ ا٧ِااسه/ وكتباا ل َ ضبىااس وقبإا ظ تااألٗف ا٧غااتاش الااسلتٕض: ذػاا ضجالاْا وصاا مح اسبااسٖثٔ 

 ً.2111ِا = 1421/ 7ازبىّٕضٖٛ الٗىٍٗٛ/ ط -صٍعاٞ 

عاٌ٘ )ف   .81 ىاً بَ ٌااف  الصٍا /  ِاا( ذبقٗا : ذبٗاب الاط    211املصٍفظ تألٗف اسبافظ: عبس الطظا  بَِ  محَ ا٧ع،ى٘ا

 ً.1972ِا = 1392/ 1بالػتاُ/ ط -اجملمؼ العمى٘/ لطاتؿ٘ 

التاضٖذظ تألٗف: ٖعقٕب بَ غفٗاُ الفػٕٙ )ف .82 ٛ        277املعطفٛٔ  ٞ العىاطٙ/ و٤غػا ا ً  ٗا ِاا( ذبقٗا  الاسلتٕض: ألاط

 ً.1981ِا = 1411/ 2لبٍاُ/ ط -الطغالٛ/ ب ٔف 

ىاااً عبااس الااطذٗي   املعاا  يف  بقاااف احملااس  ظ تااألٗف اسبااافظ: ضبىااس باَا عثىاا    .83 اُ الااصِيب/ ذبقٗاا  الااسلتٕض:ِ 

 ً.1984ِا = 1414/ 1ا٧ضزُ/ ط -غعٗس/ زاض الفطقاُ/ علٌىاُ 

84.   / ض الااسَٖ عاارت/ زاض املعطفاٛا املغااين يف الضااعفاٞظ تااألٗف اسبااافظ: ضبىااس باَا عثىاااُ الااصِيب/ ذبقٗاا  الااسلتٕض: ٌإا

 ً.1971ِا 1391/ 1غٕضٖا/ ط   -ذمب 

ٞ        املقاارتح يف عمااي املصاا محظ تاا     .85 عا ٛ اإلضؾاااز/ صاٍا ٗي ُقااطٖيب/ وكتباا َ إبااطِا ٗي باا  -ألٗف ا٧غااتاش الااسلتٕض: إبااطِا

 ً.1997ِا = 1417ازبىّٕضٖٛ الٗىٍٗٛ/ 

َ عارت/ زاض الفكاط/ زوؿا             .86 ض الاسٖ ً اسباسٖثظ تاألٗف الاسلتٕض: ٌٕا ضٖا/ ط  -وٍّخ الٍقاس يف عمٕا ِاا =  1399/ 2غٕا

1979.ً 

ٙ/ زاض        وٗعاُ ا٥عتساه يف ٌقس الطجااهظ تاألٗف اسباافظ: ضبىا     .87 ٘ ضبىاس البحأا ُ الاصِيب/ ذبقٗا : عما َ عثىاا س با

 ً.1963ِا = 1382/ 1وصط/ ط -إذٗاٞ الكتب العطبٗٛ/ عٗػٜ الباب٘ اسبميب 

ن ا٧ طظ تألٗف اسبافظ: أمحس بَ عم٘ا بَا ذحاط العػاق٦ٌ٘/ وكتبٛا       .88 ٌعِٛ الٍ،ط ؾطح غببٛ الفكط يف وص مح ِأ

 ِا.1416ازبىّٕضٖٛ الٗىٍٗٛ/  -اإلضؾاز/ صٍعاٞ 

ٛ الاسلتٕض:          ا .89 زضاغا َ ذحاط العػاق٦ٌ٘/ ذبقٗا ٔ  ٘ با َ عما لٍك، عمٜ لتاب ابَ الص٦حظ تألٗف اسبافظ: أمحاس با

ٛ الفطقااُ/ اإل        َ عىا  املاسخم٘/ وكتباا ٙ با ااز  َِ ضٚ   -ٔالؿااضقٛ   -وااضاف العطبٗٛا املتراسٚ    ضبٗا  با  -ٔاملسٍٖٛا املٍإا

 ً.2118ِا = 1429/ 3ٔبالػتاُ/ ط -ٔوصط 

ا  .91 ِااا(ظ ٧1255 ااطظ تااألٗف اإلواااً: وباااضك باَا ضبىااس املعااطٔ  بااابَ ا٧ اا  ازبااعضٙ )ف      الٍّاٖاٛا يف لطٖااب اسبااسٖثٔ 

ضبىٕز بَ ضبىس ال ٍاج٘/ املكتبٛ السٍٖٗٛ/ ب ٔف  ٙظٔ   لبٍاُ/ بسُٔ تاضٖذ. -ذبقٗ :  اِط أمحس العٔا

ايف بالٕفٗااافظ تااألٗف: صاا٦ح الااسَٖ خمٗاان باَا أٖباا  الصاافسٙ )ف   .91 تطلاا 764الإا ٘ ِااا( ذبقٗاا : أمحااس ا٧ضٌاا٤ٔطظٔ 

 ً.2111ِا = 1421/ 1لبٍاُ/ ط -وص فٜ/ زاض إذٗاٞ الرتاث العطب٘/ ب ٔف 
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