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رأيت كتا ًبا لؿ َأ َر ُه ،فؽلين
أشبع مـ مطالعة الؽتب ،وإذا
ُ
( ما ُ
طشريـ ألػ مجؾد كان
قؾت إين صالعت
وقعت طؾك كـز ...ولق ُ
َ
أكثر ،وأكا بعدُ يف الطؾب ).
ابـ الجقزي رحؿف اللُ .
ملمقكقن غق ًبا ومشفدا
لـاااا جؾساااا ُء ماااا كؿاااؾ حااادي َثفؿ ** أل َّبا ُء
َ
ِ
ورأيا ُمسدّ دا
ؾؿ ما مضك **
ً
يػقدوكـا مـ طؾؿفؿ ط َ
وطؼل وتلديبًا ً

كؾثقم بـ طؿر العتابل
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بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ
اذتُ ُز هلل اَتنَّ بايعًِ ٚايكًِ ٚ ،عًَِّ اإلْغا نٕ َا مل ٜعًِٚ ،أصًّٞ
ٌ االتباع
ٚأعًِ عً ٢ايٓيب األنضّ ٚ ،عً ٢آيِ٘ ٚصشب٘ ،أٖ ِ
األسهِٚ ،عًِّ تغًًُٝا نجريا ،إىل  ّٜٛادتظا ٤األععِ...
أما بعد :
أساااس إمجاااد  ،وجـاا َة اإلسااعاد  ،وفقفااا قااا
الؽتااب
فتبؼااك
َ
ُ
بعضافؿ ":مجادُ التااجرِ يف كقساف ،ومجادُ العاالؿ يف كراريساف " .
ُ
وكؾ ماا ققاؾ ماـ طباارا يف مادحفا تتؼاصار طاـ القفااء بحؼفاا
ومتعتفا ...
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بعضفؿ:
قا
ُ
ُ
كعؿ الؿماكس
والصاديؼ كتاا ُ ** تخؾق بف إن م ّؾ َ
اؽ إصاحا

ٓ مػشقااااًا سااار ًا وٓ متؽبااار ًا ** ُكاااا ُ مـاااف حؽؿااا ٌة وصااااقا ُبل
َ
أوطظ ماـ قبار  ،وٓ أساؾؿ ماـ وحاد،،
ومما قيم " :لقس شل ٌء
وٓ آكااس مااـ كتااا "  " .الؽتااب :مرشااد ٌ ،يف الصااغر ،وتسااؾق ٌة يف
ٌ
ورفقؼ يف العزلة ".
الؽبر،
قال اجلاحظ" :الؽتا ُ وطا ٌء ُمؾئ طؾؿًا ،وضار ُحشال ضرفاًا،
اتان يحؿااؾ يف ردن-أي ال ُؽااؿ ، -وروضااة تؼؾااب يف حجاار،
وبسا ٌ
ويترجؿ كلم إحقاء. " ...
يـطؼ طـ الؿقتك،
ُ
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وقااالقا  " :أن تزخا َار مؽتب ُتااؽ بالؽتااب  ،يعـاال أن تؿتؾاائ حقا ُتااؽ
ااع الؽتاااب  ،كجؿاااع الساااعاد" . "،
بالساااعاد " " . "،طـااادما كجؿا ُ
الؽتا هق الـقر الذي يرشدُ إلك الحضار." ،
وإكؿااا يشااتفر الؽتااا ُ بالثـاااء العؾؿاال ،والجؿااؾ الؽاشااػة مااـ
ِ
أذهان
تدور أسئؾ ٌة يف
أصحا الػـ والذائؼة العؾؿقة والـؼدية  ،إذ ُ
صاال العؾااؿ طااـ الؽتااب وأفضااؾفا  ،وأولفااا تؼدمااة  ،وأسااؾؿفا
ساابل  ،وأققمفاااا صري ًؼااا ! ..وكقاااػ البااادء
مـفجااا ،أو أصاااحفا
ً
والبداية  ،ودخق البقت والدراية ،ووطل صرق الفداية...؟!
وكـااا يف أو الطؾااب معـقااقـ بااذلؽ بؽؾػااة وشااغػ ،وكااروم مااـ
يصـػ الؽتب  ،ويقصػ إسػار  ،ويعؾاـ الجقاد ماـ الارديء ،
ويؽشػ السؿقـ مـ الغث والفشقؿ !..
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وقد اشتريـا كتبا ٓ ُيعر ُ أولفا مـ آخرها  ،وغرتـا الطبعاا ُ  ،أو
ضخامة الؿجؾدا  ،وكـا كرو ُم شقخً ا حاذقا ،يؼاق لـاا  :خاذه أو
يطؿئـ الػماد  ،ويستؼر الؿا  ،وٓ يذهب الاذهـ
ٓ تلخذه  ،حتك
َ
والبا !..
ٍ
ٍ
معان غقر سؾقؿة ،وٓ دققؼة!..
كتب كثقر ،،وقد حق
فر َّ
ولذلؽ مع السذاجة وطدم الؿعرفة قد تؿتؾئ الؿؽتباة بؽتاب غقار
معروفة ،وصحػ غقر مدروسة  ،تتؽدس طؾقفا إتربة  ،وتطاق ُ
طؾقفا الفجر ،وآبتعاد ،والل الؿستعان .
وكـا يف زمان ساابؼ ،إذا رأيـاا طؾؿاءكاا ساؿقا كتباًا أو كؼؾاقا مـفاا
اثل يف كتاب إلباااين
احتػقـاا بفاا وفؽركااا يف اقتـائفاا  ،كؿااا تارى ما ً
وبؽر أبق زيد ،وطبد الػتاح أبق غد !.. ،وكؼاقم بتساجقؾ طـاويـفاا
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ً
معرضااا ثؼاف ًقااا  ،يقفرهااا ولااق بسااعر
طؾااك ُصاار ،الؽتااب ،ماارتؼبقـ
باهض!...
وماااع القؼظا ِ
ااة القاتساااقة الققمقاااة ،والتااادفؼ الرساااائؾل القاااقمل،
ومجؿقطاااا الـخباااة ،كاساااب الؿشاااارك ُة بػقائاااد مختصااار،،
وطبااارا مؼتضاابة  ،طااـ (مساااث انكتااب واتىياتهااا ،
تشااقيؼا يف العؾااؿ ،وتجبقبااا يف الؿعرفااة ،وتشااجقعا طؾااك الغاارام
بالؽتب واكتـازها ،ففل مـ أكػس الؽـقز  ،وأصقب الؿحروز !..
ولؽااـ هااذه الؽـااقز تحتااا إلااك تعاااريػ ،وبقاكااا لشاارففا  ،مااع
التدققؼ والتقصقػ .
فـشطت الفؿ ُة أحقاكا لؾجاقد الصاباحل  ،واإلصللاة الققمقاة كؿاا
صـعـا يف فقائادَ ساابؼة ،وفرائادَ كاادر ، ،كبثفاا غالاب الصاباحا ،
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ٍ
تسبقحة وذكر ،وتـبقف وشاؽر ،إن صابات
وتُسر ُد مطالع إيام  ،مع
وتذكقرا .
كاكت حػزا وتػسقرا  ،وإٓ كاكت ذكرا
ً
ولؿا تجؿعت وكاهز الؿائة ( )٠١١وصػا وبقاكا  ،حاان كشارها
ومراجعتفا  ،وتعقـ بثفاا وإهاداؤها  ،لعاؾ الل أن يؽتاب لفاا كػ ًعاا
لؿا  ،والل مـ وراء الؼصد.
جؿا ،وتعطل أثرها ططا ًءا ً
ّ
وكحؿااادُ اللَ تعاااالك أن مؼصاااق َدها العؾؿااال محؿاااقد ،ومرماهاااا
ٍ
وصاػ صاادق رقاراق ،أحقاا هؿاة،
الؿـفجل محبق  ،فؽاؿ ماـ
وألفب شرا ًء وطزمة!...
َ
ِ
اب طؾاك حاب
وما أج َّؾفا مـ هؿة ،وماا أطزَّهاا ماـ َطزماة  ،أن تش َّ
ُ
وكشاػ الؽتاب فاـ
الؽتب وجؿعفاا ،ومعرفاة حالفاا وساؿاتفا،
ٌ
ُ
شاغؾ،
حذاق الؼراء ،وغقاصق الؿعرفة ،الذيـ ٓ يؿـ ُعفؿ
يدركف
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معااقق ،يسااتؿتعقن بااآصلع ،ويؼفاارون
وٓ يػاات يف طضاادهؿ ،
الصعا  ،ويتعؾؿقن يف أشد الؾحظا ...
كًا قال انقائم :
ِ
اطقن قد بؾغقا ** َج ْفدَ الـػقس وأل َؼقا دوكَاف إُزُرا
َد َب ْب ُ
والس َ
ت لؾؿجد َّ
َ
وكابدوا الؿجدَ حتك َّ
ومـ َص َبرا
أكثرهؿ **
وطاكؼ الؿجدَ َمـ أو َفك َ
مؾ ُ

تحس ِ
الصبِرا
تؿرا َ
أكت آك ُؾاف ** لـ تبؾغَ الؿجدَ حتك تؾ َعؼ َّ
ب الؿجدَ ً
ٓ َ

اب وصااػاتفا إٓ بعااد الغااقص والتعااب ،ولعا ِاؼ
فؿااا ُطرفاات الؽتا ُ
الجفد والصابِر ،وهال حالا ُة صؾبقاة  ،يعقشافا الؿقلعاقن بالؽتاا
وح ،بف  ،والؿستظؾقن بزهره وكداوتف .
ٍ
شااالء ماااـ تؾاااؽ الؽؾؿاااا الؿقضاااحا  ،والساااؿا
فااانلك
ُ
الؿقفؼ والفادي إلك سقاء السبقؾ .
الؿج ّؾقا واللُ
محايؾ طسقر
٠442/4/22ها
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /1ادتاَعُ ايصشٝح:

يإلَاّ ايبداص ٟصمح٘ اهللُ

(ٖ )256ـ

ازون مؼتػااك ،
ايٛصــف :كتااا ٌ مجؿااقع ،مصااح ٌ مـتؼااك  ،ومخا ٌ
وأص الؽتب وأج ّؾفا بعد الؼرآن  ،يف غالب مقضقطا الاديـ ،
حقى أثر ًا  ،وفؼفا  ،وأد ًبا وساؾقكا  ،وهاديا  ،وساـة وتؾؼتاف إما ُة
اازر فقائااده ،
بااالؼبق  ،وتجاااوز شااروحف الثؿاااكقـ شا ً
ارحا ،تتغا ُ
أدخؾات يف كتاا الجاامع إٓ
وترو ُ محاسـف  ،قا هق طـف  ":ما
ُ
تركت مـ الصحاح خقفا مـ التطقيؾ" .وقا شقخ
ما ص  ،وقد
ُ
اإلسلم ابـ تقؿقاة رحؿاف الل  ":وماا يف الؽتاب الؿصاـػة الؿبقباة
كتا أكػع مـ ص ِ
حق محؿد بـ إسؿاطقؾ " .
َ
ٌ
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /2ادتاَ ُع ايصشٝح :

يإلَاّ َغًِ صمح٘ اهلل

(ٖ)261ـ

ٌ
مصاـػ مجؿاقع مـاقع ،مؿتاع ،فااق فقاف صاـاط ًة وترتقباا
ايٛصف:
وتـسقؼا  ،قا هق ِ
فقف  ":لاق َأ َّن أهاؾ الحاديث  ،يؽتباقن الحاديث
فؿدارهؿ طؾك هاذا الؿساـد " .و َلاؿ يبقباف ،وإكؿاا ّبقباف
مائتل سـة
ُ
الشااراح كااالـقوي والؼرصباال رحااؿ الل الجؿقااع ،وقااا الااذهبل
رحؿااف الل " :كتااا كػااقس كامااؾ يف معـاااه ،فؾؿااا رآه الحػاااظ
أطجبقا باف"  .وافتتحاف بؿؼدماة حديثقاة اصاطلحقة طؾاك خال
طاد ،الـاس  ،ضؿـفا فقائد طؾؿقة .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /3ايغٓٔ :

ألب ٞراٚر صمح٘ اهلل

(ٖ)275ـ

ايٛصف :س ٌ
مرتب طؾك إبقا الػؼفقة  ،يقصك بف الؼاضل
فؾ
ٌ
قرياب التـااو  ،لطقاػ التاداو  ،مؼبااق
والؿجتفاد والػؼقاف ،
ُ
لؾؼراء ،ومخزن لؾػؼفاء  ،قا ابـ إطرابل طـف رحؿف الل " لق
ُ
الؿصاحػ الاذي فقاف كتاا
أن رجلً لؿ يؽاـ طـاده العؾاؿ إٓ
اتج معفؿااا إلااك شاالء مااـ العؾااؿ
الل ،ثااؿ هااذا الؽتااا لااؿ َيحا ْ
البتة".

10

ُ
َ ُ ُ
ُ ْ
سًِاث انكتبِ ويحتىياتها

ايهتـاب

املــؤيــف

ايـٛفـا٠

 /4ايغٓٔ :

يًرتَش ٟأب ٞعٝغ ٢صمح٘ اهلل

(ٖ )278ـ

ايٛصـــف :مباااق ٌ فؼفااال  ،صاااححف صااااحبف ،وأثاااراه بإحؽاااام
والتعااالقؼ الػؼفقااة والعؿؾقااة ،قااا فقااف " مااـ كااان يف بقتااف هااذا
الؽتااا  ،فؽلكؿااا يف بقتااف كباال يااتؽؾؿ" وقااا شااارحف ابااـ العرباال
رحؿف الل  ":ولقس فاقفؿ مثاؾ كتاا أبال طقساك حالو ُ ،مؼطاع،
مشرع ،وفقف أربعة طشرطؾؿا ،وذلؽ أقر
وكػاسة مـزع ،وطذوبة َ
إلااك العؿااؾ وأسااؾؿ :أسااـد ،وصااح  ،وضااعػ ،وطاادد الطاارق،
وجرح ،وطد "....
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /5ايغُٓٔ ايصػض: ٣

يًٓغا ٞ٥صمح٘ اهلل

(ٖ )303ـ

الؿجتبك  ،أو الؿجتـك "بالـقن  .مصـ ٌ
َّػ طؾك
ايٛصف :الؿسؿك " ُ
ٌ
ومعؾؾ مػقد ،كادر القجقد  ،كُعت بالصاحة ماـ
إبقا الػؼفقة ،
جؿاطة  ،قا الحافظ ابـ حجر رحؿف الل " :كؿ مـ رجاؾ أخار
لف أبق داود والترمذي  ،تجـب الـسائل إخرا َ حديثاف ،باؾ تجـاب
ٍ
جؿاطة يف الصحقحقـ " .وققاؾ اكتخبفاا ماـ ساــف
إخرا حديث
الؽباارى ،وققااؾ وضااعفا تؾؿقااذه ابااـ السااـل رحؿااف الل  ،وإو
أقر  ،والل أطؾؿ.
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /6ايغٓٔ:

البٔ َاد٘

(ٖ )273ـ

ايٛصــف :مصا ٌ
اـػ طؾااك إبااقا الػؼفقااة ،امتاااز بؿؼدمتااف وكثاار،
زوائده  ،وشاكف ُ
بعض مرويا ٍ  ،فقف مـؽر. ،
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /7املغٓز :

يإلَاّ أمحز صمح٘ اهلل

(ٖ )241ـ

اب طؾااك أسااؿاء الصااحابة  ،واسا ٌاع طجقااب ،أكثااره
ايٛصــف :مرتا ٌ
وقساؿ الؽتاا إلاك
مصح  ،وفقف مضعػا ٌ  ،وواهقاا قلئاؾَّ ،
الؿبشريـ بالجـة وآخرهاا
ثؿاكقة طشر مسـدً ا ،أولفا مسـد العشرُ ،
ُمسـد الـساء ،وفقف الؽثقر مـ إحاديث الصحقحة التال ٓ تقجاد
يف الصحقحقـ  .قا ابـ الجقزي ":صا طـاد اإلماام أحؿاد ماـ
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إحاديث سابعؿائة ألاػ وخؿساقـ أل ًػاا ،والؿاراد بفاذه إطاداد
الطرق ٓ الؿتقن ،أخر مـفا مساـده الؿشافقر الاذي تؾؼتاف إماة
باااالؼبق والتؽاااريؿ ،وجعؾاااقه حجاااة يرجاااع إلقاااف ويعاااق طـاااد
آختل طؾقف  .وقد صبع طد ،صبعا محؼؼة ،أشافرها الرساالة
يف ( )٢2مجؾدا  ،تؼبؾ الل .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /8املـٛطــأ:

يإلَاّ َايو صمح٘ اهلل

(ٖ )179ـ

ايٛصــف :مسا ٌ
كصقصااا ومـؼااقٓ وفتاااوى ،
افؾ مؼاار ٌ  ،حااقى
ً
قريب التـاو  ،سفؾ إخاذ وآساتذكار ،قاا اإلماام الشاافعل:
"ما كتا ٌ بعد كتا الل أكػع مـ كتاا مالاؽ باـ أكاس" .وهاذا
محؿق طؾك ماا قباؾ البخااري ،لؽاـ مـافعاف ماـ وجاقه أخارى،
وياروى يف ساابب تللقػااف إشااار ٌ ،مااـ الخؾقػااة الؿـصااقر  ،قااا لااف :
اص ابااـ
فضااع أكاات لؾـاااس كتابااا يـتػعااقن بااف ،تجـااب فقااف رخا َ
طباس ،وشدائدَ ابـ طؿار  ،وو ّصئاف لؾـااس تقصئاةً ،قاا مالاؽ :
(فقالل لؼد ط ّؾؿـك التصـقػ يقمئذ) ،.ولؿا كتباف ققاؾ :قاد صاـّػ
الـاس مقصآ  ،فؼا  :ما كان لل بؼل !..ورزق الؼبق العجقاب،
ُ
الـؿري الؼرصبل .
وخدمف فؼفاء الؿالؽقة ٓ سقؿا ابـ طبد البر َ
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ُ ْ
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /9ايغُٓٔ:

يًزاصَ ٞصمح٘ اهلل

(ٖ )255ـ

ايٛصــف :الؿحااد غقاار الاادارمل طثؿااان بااـ سااعقد العؼاادي
ٌ
فؼفل مباق ٌ  ،مقساقر مباار
مصـػ ُســل
الؿشفقر ()2٨١ها :
ٌ
معتؿد ،لف مؼدمة فائؼة رائعة ،وكصقصف مرجحة طؾك سقاه  ،وقد
ِ
التبقياب
سؿاه بعضفؿ مسـدا فاكتؼد يف ذلؽ ،وإٓ ففق ســ طؾاك
ّ
الػؼفل  ،قا الحافظ رحؿف اللُ  :وأما كتا (الساــ) ،الؿساؿك:
(بؿسـد الدارمل) فنكف لقس دون (الســ) يف الؿرتبة ،باؾ لاق ُضاؿ
إلك الخؿسة ،لؽان أولك مـ ابـ ماجة ،فنكف ُ
أمثؾ مـف بؽثقر .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /10ايٓٗا ُ١ٜغضٜب

البٔ األثري ادتَظص ٟأبٞ

(ٖ)606ـ

اذتزٜح ٚاألثض

ايغعارات صمح٘ اهلل

تػساقر لؿػاردا الحاديث الـباقي  ،وتقضاق ٌ لؾغرياب
ايٛصف:
ٌ
الـصل ،ترتقبف معجؿل ،وإيضااحف وا ٍ  ،وبقاكاف شاا ٍ  ،ولاقس يف
بابااف كظقااره وٓ شاابقفف ،ولااف جااامع إصااق السااتة ،يختؾااػ طااـ
الؿمرخ الشافقر أبال الحساـ اباـ آثقار رحؿاف الل)٠٣١( ،هاا ،
صااحب "الؽامااؾ  ،وأسااد الغابااة" .وطاـ الثالااث أبااق الػاات ابااـ
ُ
وهاؿ ثلثاة
إثقر ()٠٣٦ها رحؿف الل  ،صاحب "الؿثؾ السائر"،
ُ
ِ
إخق ،مـ يت طؾؿ وحسبِ .
طائػ ما قِ َ
قؾ فقفؿ:
ومـ َل
ِ
ااار
َوبـُاااااق إَثقااااارِ ثلثااااا ٌة ** قاااد حاااا َز كاااؾ ُم ْػتَخَ ْ
وآخاااااار ولِ
اااااقز َْر
ا
اام ،رخٌ َج َؿاااع ال ُع ُؾاااقم **
فؿا َ
ااااال الا َ
َ ٌ َ
ُ
َ
الح ِد َ
ااااار
وم َحدَ ٌ ،كتَب َ
يث ** لااااااف الـ َ،فاياااااا ُة يف إَ َثا ْ
ُ
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سًِاث انكتبِ ويحتىياتها

ايهتـاب
 /11طا ُر املعار :

املــؤيف

ايـٛفـا٠

يإلَاّ ابٔ ايك ِٝصمح٘ اهللُ (ٖ )751ـ.

ال حااديثل تاااريخل أخلقاال صباالُ ،مطقا ٌ
اػ
ايٛصــف :هااق زا ٌد فؼفا ٌ
ِ
ِ
العباد "  ،ومؽتبة متـؼؾاة يف كاؾ
بالشخصقة الـبقية " يف هدي خقر
ِ
مااتع مؼباق  ،خاا ٍ
مؽان ،يغـل طـ مئا الؽتب  ،سفؾ مقسقرٌ ،
مـ الصعقبة والتعؼقد  ،يسؿقف بعضفؿ "الفدي الـبقي" كالحافظ
يف الػت  ،صـػف حا السػر  ،فجااء فقاف بؿاا َبفار و َضػار واكتصار ،
ومـ أدمـف فؼد تػــ يف طؾقم الشريعة .
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سًِاث انكتبِ ويحتىياتها

ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /12تفغريُ ايكضإٓ ايععِٝ

يإلَاِّ ابٔ نجري
صمح٘ اهلل

(ٖ )774ـ

ايٛصــف :تػسااقر طؾؿاال أثااري سااؾػل ،يعااد خلصااة ابااـ جرياار
اـ مااـ كااؾ اكحاارا
ومرويااا إثاار الؿـؼقلااة  ،والؿخاازون أما ُ
مارارا،
وغائؾة ،ذاع يف أفاق ،وصبع طشرا الطبعا  ،واختُصار ً
وهق مـ كتب الغُـقة يف زمـ الؿصـػا الؽثقر. ،
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /13فتح ايباص ٟؽضح صشٝح
ايبداصٟ

يًشافغ ابٔ سذض
صمح٘ اهلل

(ٖ)852ـ

شارح وزاد وأرباك ،وحؼاؼ
طؾؿل كادر القجقد ،
َ
ايٛصف :هق فت ٌ
ٌ
وجؿع  ،واستقطب رواي ًة ودرايةً ،حتك إكؽ لتجد مباحث طؾؿقاة
فقف  ،لقست يف مظاكفاا الؿعفاقد ،،خلصاة رباع ٍ
قارن ماـ إماالل
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ُ ْ
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والتعؾقااؼ ،والؿراجعااة والتحؼقااؼ  ،جاااء فقااف بااالؽـقز والـااقادر ،
والؿػاخر والؼلئد ،حتك اطتاذر إماام الاقؿـ الشاقكاين رحؿاف اللُ
شرح يقيف
طـ شرح الصحق  ،وقا ٓ ":هجر َ ،بعد الػت "  .فل َ
قدره  ،وٓ كتا ٌ يـاهز فضؾف
َ
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

ب ايهايف
 /14ادتٛا ُ

البٔ ايك ِٝصمح٘ اهلل

(ٖ )751ـ

ِ
ُ
ايٛصف :هاق تِ ُ
ُ
أسارار
وكاشاػ
ومغقاث التاائبقـ ،
ريااق العصاا، ،
الؿعصااقة وكفايتفااا ،والؿخااار الصااحاح مـفااا ،شااا ٍ لؾؿطقااع،
وكاااا لؾعاصااال ،ومااااتع لؾؿعتبااار  ،ويساااؿقف بعضااافؿ "الاااداء
والدواء".
ٍ
إذا
َ
واهاـ طاايف
سػره الؽايف ** ففق الدوا ُء لعباد
اشتؽقت فلزم َ

20

ُ
َ ُ ُ
ُ ْ
سًِاث انكتبِ ويحتىياتها

ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /15األسناص ايٓ١ٜٚٛ

يًشافغ ايٟٓٚٛ
صمح٘ اهلل

( ٖ )676ـ

ايٛصف :رحؿف الل  ،كتا ُ رقائؼ  ،فاق فقف ترتق ًبا وجؿ ًعا  ،وكظؿاا
كظقار يف باباف  ،وٓ شابقف يف مقضاقطاتف،
ُ
وحسـ ساقاقة  ،لاقس لاف ٌ
ُيغـقااؽ يف أبااقا ِ طؿااؾ القااقم والؾقؾااة ،ومااـ وطاااه كؾااف كااان مااـ
الؿػرديـ الذاكريـ ،قا ابـ كثقر يف تػسقرهَ ":و َقدْ َصـ َ
َّااس
َّػ الـ ُ
ِ
اار ا ْلؿ َتع ،ؾ َؼا ِاة بِآ َكا ِ
ِ
اؾ َوالـ ََّفا ِ
ااء ال َّؾ ْقا ِ
ي
اار كَالـ ََّسااائ ،ل َوا ْل َؿ ْع َؿارِ ،
فاال ْإَ ْذ َكا ِ ُ َ
اؽ كِتَاا ُ ْإَ ْذك ِ
اـ ا ْل ُؽت ِ
َو َغ ْقرِ ِه َؿاَ ،و ِم ْـ َأ ْح َس ِ
ُاب ا ْل ُؿ َم َّل َػ ِاة فِال َذلِ َ
َاار
ؾش ْقخِ ُم ْحقِل الدِ ،
لِ َّ
يَ ،ر ِح َؿ ُف الل تعالك".
يـ الـ ََّق ِو ،
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /16داَ ُع ايعًٚ ّٛاذتهِ

البٔ صدب اذتٓبًٞ
صمح٘ اهلل

(ٖ )795ـ

ايٛصف :مجؿقع طؾؿل ترققؼل  ،محارر ،شارح إربعاقـ فزادهاا
ُحسـا وجؿآً ،حقى مـ طؾقم السؾػ وآثارهؿ ماا ٓ تجاده طـاد
طؾؿا وكقرا وقبقٓ .
سقاه ،واكتسك ً
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /17داَعُ ايبٝإ يف تأٌٜٚ

يًطرب ٟاإلَاّ

(ٖ )310ـ

آ ٟايكضإٓ

صمح٘ اهلل

ايٛصــف :مقسااقط ٌة يف التػسااقر إثااري  ،مسااـدٌ  ،محاارر ،ماارج ،
مشحقن الػقائد ،قراءتف والصبر طؾقف تعـل الضالط َة يف التػساقر ،
والتؿقز طـ الؼريـ والـظقر .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /18ؽضح ايٓ ٟٚٛعً٢
َغًِ

اذتافغ ايٓ ٟٚٛصمح٘
اهلل

(ٖ)676ـ

ايٛصــف :الؿعاارو ُ بالؿـفااا  :ومسااؾؽ ُف فقااف متقسا ٌ
اط  ،معتااد ،
ٌ
وقرياب بال
سافؾ بال تعؼقاد ،
متـقع الػقائاد الػؼفقاة والؾغقياة ،
ٌ
تطقيؾ  ،رج وصح واكتؼد ،وطق كثقرا طؾاك شارح الؼاضال
طقاض رحؿف الل ،وطؾؼ طؾقف واكتؼد .
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /19عُز ُ٠ايكاصئ
ؽضح ايبداصٟ

يًعٝين اذتٓفٞ
صمح٘ اهللُ

(ٖ)855ـ

وققي يف الؿعااين الؾغقياة
طقـ يف الشروحا الؿعتؿد،،
ٌ
ايٛصفٌ :
الؿتػردٓ ، ،سقؿا يف أولف ،وغزير الػقائد  ،ومؾق الـقادر  ،لؽـاف
كؼؾ بعد ذلؽ مـ الػت واستػاد كثقرا .
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ايهتـاب
 /20املبغٛط:

املــؤيف
يًغضنخْغ ٞاذتٓف ٞمشػ
األ ١ُ٥صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)490ـ

اارن
ايٛصــف :مقسااقطة يف الػؼااف الؿؼااارن ،يسااتد وياارج  ،ويؼا ُ
ويملاػ  ،كتباف ماـ طؿااؼ البئار ،برهاكًاا طؾااك صابره وطؾاق هؿتااف،
ِ
صبعتااف دار الـااقادر يف ( )٣١مجؾااد ًا  .باارغؿ بئاارٍ
شااديد الضااقؼ
بالػؼف ِ
ِ
والظؾ ِؿُ ...
والحؽ ِؿ!..
يػقض مبسقصف
ايهتـاب
ض
 /21صٜا ُ
ايصاذتني

املــؤيف
يًعالَ ١ايٓ ٟٚٛصمح٘ ا ُ
هلل

ايـٛفـا٠
ٖ )676ـ

ايٛصفٌ :
رياض متـقطة يف طؾقم اإلسلم ،صال ٌ لؾبقت والؿسجد
الخقر مـ
والؿدرسة  ،وآجتؿاطا والرحل  ،مـ وطاه جؿع
َ
أصرافف وحؼؼ أماكقف وأهدافف .
24
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

/22عُز ُ٠األسهاّ:

يعبز ايػين املكزعٞ
ادتَُّاع ًٞٝصمح٘ اهلل

(ٖ )600ـ

ايٛصـــف :مختصااار يف إحؽاااام  ،ماااـ الصاااحقحقـ  ،لؾحػاااظ ،
والتؽرار والتػؼف الؿبدئل يف وقت وجقز .
ايهتـاب
/23ايبزا١ُ ٜ
ٚايٓٗا١ٜ

املــؤيف
البٔ نجري ايزَؾك ٞصمح٘
اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)774ـ

ٍ
ٌ
محؼاؼ ،معتاد ُ التقجاف
مصـػ تاريخل  ،مسـدٌ ،
أحسـ
ايٛصف:
ُ
وضؿـف فقائاد
والؿسؾؽ  ،تحرر إلك حد كبقر مـ اإلسرائقؾقا ،
َّ
وتـبقفا .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /24إعالّ املٛقعني عٔ
صب ايعاملني

البٔ ق ِٝادتٛط١ٜ
صمح٘ اهلل

(ٖ )751ـ

وأصقٓ ومؼاصد
ايٛصف :معالؿ وققاطد لؾؼاضل والؿػتل  ،فؼفا
ً
وحسـ التدققؼ  .وأطل ُم
وتشريعا  ،مخضقبة بالتؿثقؾ والتؼرير ُ
بؽسر الفؿز ،أي الؿػتاقـ ،وفتحفاا أي الؿعاالؿ التال يساتد بفاا
أولئؽ الػؼفاء رحؿفؿ الل .
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /٥٢عبٌُ ايغالّ :ؽضح

يألَري ايصٓعاْ ٞصمح٘
اهلل

(ٖ)1182ـ

بًٛغ املضاّ

ِ
أحسااـ شااروحا إحؽااام ً ،
ايٛصــف :مااـ
طرضااا واسااتدًٓٓ
ٍ
مضـ  ،وٓ مختصر كزر  ،مستػاد مـ الػت
وترجقحا لقس بطقيؾ
والبدر التؿا ِم  ،وجاء فقف بؿا َيػل ويؼـع  ،وبؿا يثري ويبدع .
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ايهتـاب
 ٌْٝ /26األٚطاص ؽضح
َٓتك ٢األخباص

املــؤيف
يًؾٛناْ ٞصمح٘ ا ُ
هلل

ايـٛفـا٠
(ٖ )1255ـ

شرح مقسع ،فقف كؼد وتعؾقؾ ،وتػؼف وتػرياع  ،يادور ماع
ايٛصفٌ :
الدلقؾ إٓ قؾقل  ،طؾؼف طؾك كتا "مـتؼك إخباار " لؾؿجاد اباـ
تقؿقة .
ايهتـاب
 /27ؽضحُ ايطشا١ٜٚ

املــؤيف
البٔ أب ٞايعظ اذتٓفٞ
صمح٘ اهللُ

ايـٛفـا٠
(ٖ)792ـ

ِ
السـة وإثر  ،يؿثاؾ
كؼؾل سؾػل  ،طؾك مـفا أهؾ
ايٛصفٌ :
شرح ٌ
طصار ،فؽر اإلمامقـ ابـ تقؿقة واباـ الؼاقؿ  ،ومؾخاص لؽلمفاؿ
آطتؼادي .
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ايهتـاب
 /28يغا ُٕ ايعضب

املــؤيف
البٔ َٓعٛص األْصاصٟ
صمح٘ اهللُ

ايـٛفـا٠
(ٖ)711ـ

لسان ،
ومعجاؿ لغاقي ،جؿاع فالوطك ،
طربل فصق ،
كؾ
ايٛصف:
ٍ
ُ
ٌ
وأساافب وأغـااك حتااك كاااهز الؽػايااة  ،وجعؾااف يف ترتقبااف مـاس ا ًبا
لؾشااعراء  ،ففااق ُمـجاادُ الشااعراء ،و ُطااد ُ ،الػصااحاء ،ويعااد مااـ
مػاخر العربقة الـادر... ،
ِ
ِ
إذا تعثر َ يف معـك غقرِ
مـظقر
مشفقر ** فاقرأ لساكًا وف ًقا ٓبـ

ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /29ايفضٚم :

يؾٗاب ايز ٜٔايكَضايف،
صمح٘ اهلل

(ٖ )684ـ

اابل وتػريؼااا
ايٛصــف :مااـ كتااب الااذكاء يف الؼقاطااد الػؼفقااة ،تؼا ً
وتؼـقـا ،وهق خطق ،أولك يف التصاـقػ الػؼفال الؿاـظؿ ّ ،
وحشاك
طؾقف جؿاط ٌة واختصروه .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /30اقتضا ُ ٤ايصضاط
املغتكِٝ

البٔ ت ١ُٝٝاذتضاْٞ
صمح٘ اهلل

(ٖ)728ـ

ايٛصــف :صااـػف يف مسااللة "التشاابف" بااإمؿ إخاارى  ،واحتااقى
ققاطدَ فقفا  ،ويف "إطقاد"  ،وإفادا مـفجقاة وطؼدياة ٓ ،تظػار
بعضفؿ فقائده وكقادره .
بفا يف كتا آخر  ،محؼؼ  ،وفر َز ُ
ايهتـاب
َ/31عذُِ َكاٜٝػ
ايًػ١

املــؤيف
البٔ فاصؼ ايًػٟٛ
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)395ـ

ايٛصف :معجؿ لغاقي تلصاقؾل  ،يعتـال بارد الؽؾؿاة إلاك معاكقفاا
ويؽشػ الدخقؾ ،وٓ ُي ُ
ُ
غرق يف التػريعاا  ،بحقاث و ّفار
الدٓلقة،
وقتا وجفادا طؾاك الؿطاالع  ،ولاقس لاف كظقار يف باباف  ،وباذلؽ با َّز
وافتخر .
ِ
ُ
الؾسـ الؿؿدو ُد واكحجرا
الؾػظ واكحصرا** و ُص ،ق َق
ققس
وفِل
ُ
الؿؼايقس َ
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /32إسها ُّ األسهاّ ؽضح
عُز ِ٠األسهاّ :

البٔ رقٝل ايعٝز
ايؾافع ٞصمح٘ اهلل

(ٖ)702ـ

ايٛصفٌ :
شارح حاديثل
دققاؼ جادا يف طبارتاف  ،ووجقاز يف إفادتاف ،
ٌ
ويػحاص
أصقلل  ،لؿ يؽتب أحدٌ بؿثاؾ صريؼتاف  ،يعار ُ الاذهـ،
ُ
الذكل الػطـ .
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /33احملًَّ٢

البٔ سظّ ايعاٖضٟ
صمح٘ اهلل

(ٖ)456ـ

مشبع بالـصقص وقق،
ايٛصف :مقسقطة فؼفقة يف الػؼف الؿؼارن ،
ٌ
آحتجا  ،احتقى أكثر مـ ( )2٣١١مسللة ،بدأ بالعؼائاد وخاتؿ
ٍ
شاد ،طؾاك
بالتعزير  ،يربل آستؼل الػؽري  ،لاقٓ ماا فقاف ماـ
ٍ
وإكؽار لؾؼقاس .
الخصقم،
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ايهتـاب

املــؤيف

/34ايبٝإُ ٚايتبٝني ألب ٞعجُإ ادتاسغ عفا
اهلل عٓ٘

ايـٛفـا٠
(ٖ)255ـ

تمسس لعؾاؿ البقاان وفضاؾف
ايٛصف :تحػ ٌة أدبقة  ،وحؾق ٌة لساكقة ،
ُ
شعرا
بلسؾق جؿالل فؾسػل ،كثقر الػقائد ،جؿ الؿـافع ،حقى ً
وكثرا ،وخطبا وأثارا ،ودٓئاؾ وتـبقفاا  ،وققاطاد ومـطؾؼاا ٓ ،
ُيستغـك طـفا ،وٓ يؾتػت إلك سقاها .
ايهتـاب
 /35ايتشضٜض ٚايتٜٓٛض:

املــؤيف
البٔ عاؽٛص

ايـٛفـا٠
(ٖ)1394ـ

ايٛصف :تػسقر قرآين لغقي بلغل  ،واسع الؿدى  ،غزيار الػمائاد
والتحرياارا  ،مااـ مشاااريع العؿاار  ،مؽااث فقااف كحااق ( )٢١سااـة،
وصبع يف ( )٣١جزءا تؼريبا  ،وتصدق فقف طباار" ،كاؿ تار إو
لمخاار"  .وفِاال التحري ارِ ُحا ،ارر كااؾ طؾ ا ٍؿ ...و ُكا ،اقر الؿسا ُ
اائؾ
والػفق ُم .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

ب ايهُاٍ
 /36تٗشُ ٜ

يًُِظَّ ٟصمح٘ اهللُ

(ٖ)742ـ

ٌ
ضخؿ يف رجا الؽتاب الساتة جرحاا وتعاديل ،
مصـػ
ايٛصف:
ٌ
مااع زيااادا  ،اختصاار فقااف " الؽؿااا " لؾؿؼدساال  ،فاازاد طؾقااف
واستدر  ،وح ّؼؼ ود ّقؼ ،حتك جااء كـازًا ثؿقـًاا ّ ،
وهذباف الحاافظ
ابـ حجر يف "تفذيب التفذيب " .
ايهتـاب
 /37إصؽا ُر ايغاصٟ

املــؤيف
يًكغطالْ ٞصمح٘ ا ُ
هلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)923ـ

ايٛصف :مـ شروحا البخااري الؿعتؿاد ، ،فااق يف ضابط متاقن
وطاق طؾاك ماـ سابؼف
الصحق  ،ولخاص ماـ الػات والعؿادّ ، ،
كثقاارا ،ولؽـااف تؿقااز باطتؿاااد أصاا كسااخ البخاااري الؿشاافقر،
"بالققكقـقة".
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

َٗٓ /38از ايغٓ١

البٔ ت ١ُٝٝصمح٘ اهللُ

(ٖ )728ـ

ايٛصــف :يف كؼااض كاالم الشااقعة والؼدريااة ،يف تسااعة مجؾاادا ،
صااـػف ردا طؾااك ابااـ الؿطفاار ِ
الح ّؾاال الرافضاال يف كتابااف " مـفااا
الؽرامة" ،وكشػ طقاره ٍ
وضاؿـف
بلدلة كاصعة ،وبراهقـ سااصعة،
ّ
ققاطدَ يف الؿـفج والعؾؿ والرد والحقار ،يف غاية الحساـ  ،بؿاا ٓ
وجرد معاصرون فقائده .
تجدها يف سقاه  ،واختصره ُ
بعضفؿ َّ ،
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

مل ايغٓٔ
َ /39عا ُ

يًدطّاب ٞصمح٘ اهلل

(ٖ)388ـ

ايٛصفٌ :
ويساقر معتؿاد  ،شارح أباا داود فازاده ُحساـا
قؾقؾ جز ،
ٌ
وتحريرا  ،واحتقى كػائس كقادر ٓ ،تعرففا الشروحا .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /40تفغري األْٛاص:

يًبٝضا ٟٚصمح٘ اهلل

(ٖ)685ـ

ايٛصــف :الؿسااؿك بااا "أكااقار التـزيااؾ وأساارار التلويااؾ" مختصا ٌار
مقسقر مركزُ ،رزق الؼباق  ،وص ّباؼ أفااق  ،واساتؼاه ماـ
مقجز،
ٌ
يخاؾ ماـ م ِ
طد ،مصادر ،ولؿ ُ
ؾحاف و ُلؿعاف وترجقحاتاف  ،وهاق فقاف
ُ
طؾك خط إشاطرّ ،،
وحشك طؾقف الؽثر ُ ،الؽاثر. ،
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /41املُػين:

البٔ قزاَ ١اإلَاّ املؾٗٛص
املكزع ٞادتَُّاعًٞٝ

(ٖ)629ـ

ايٛصــف :مقسااقط ٌة فؼفق ا ٌة مؼاركااة ،مذهؾااة يف الجؿ ا ِع والتؼرياار
والترجق  ،لف مـ اسؿف كصقب ،ومرتعف خصقب ،وسرده طجقب
الشاقخ يعؾاق وقاد صاار
غـل كؿ أغـاك وماا زا ُمغْـقاا...باف
ُ
ُ .
والؿ ْ
مػتقا !..
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قال انشيخ انعس بن عبد انسامو محهاا ا ": :لاؿ تطِاب
كػسل باإلفتااء حتاك صاار طـادي كساخة ماـ الؿغـال " .وقاا
الشقخ بؽر أبق زيد رحؿف الل  " :الؿغـال يف شارح الخرقال ،وفقاف
الااادلقؾ ،والخااال العاااالل ،والخااال يف الؿاااذهب ،وطؾاااؾ
إحؽام ،ومآخذ الخل  ،وثؿرتف ٪لقػت لؾؿتػؼف با آجتفااد
يف الػؼفقا ".
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /42ادتٛابُ ايصشٝح ملٔ
بزٍَّ ر ٜٔاملغٝح

يؾِ ٝذ اإلعالّ ابٔ
ت ١َُّٝٝصمح٘ اهلل

(ٖ)728ـ

ايٛصــف :مااـ كتااب الااردود ال َعؼديااة ،وكشااػ لتحريااػ الدياكااة
الـصراكقة َ ،
فضاؾ فقاف دياـ الـصاارى،
كؼض فقف خطاباا قبرصا ًقا ّ ،
َ
دحاض
طلمة بارز ،ومحؼاؼ حااذق ،
ود ّلس وتقارى ،فققع طؾك ّ
َ
حؼاائؼ وققاطاد ٓ كظقار لفاا
حججفؿ ،وكسػ ادطاءاتفؿ ،وأقاام
َ
يف طؾؿ مؼاركة إديان .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 -43إسٝا ُ ٤عًّٛ
ايز: ٜٔ

يًػظاي ٞأب ٞساَز ٚ ،ايظاٟ
تؾزر ٚختفف

(ٖ)505ـ

ايٛصف :مـ كتب تزكقة الـػقس الؿشفقر ، ،كالبحر يف مجؿقطف
ُدررا وخزفا  ،وصق ًبا وتعبا ،وشاكَف فؾسػ ٌة تائفة  ،ومـؽرا ٌ واهقاة،
مجقد ٌ ،مػقد.،
وصقفقة خاوية ٓ ،يصؾ لؾؿبتدئقـ  ،ومختصراتف ّ
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

َ /44فاتٝحُ ايػٝب

يًضاط ٟصمح٘ اهلل

(ٖ)606ـ

ايٛصف :تػسقر طؼؾل كلمل ،متػــ يف طؾقم كثقر ،،تؼؾ طلقتفاا
طري طـ إحاديث الصحاح  ،حتك قا بعضفؿ " فقف
بالتػسقر ،
ٌ
وتحؿاؾ  ،وهاق
كؾ شلء إٓ التػسقر " ُ ٓ ،يـص بف إٓ مـ تلهؾ
ّ
غقر الرازي أبل بؽر الطبقب الؿعرو .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /45عريُ أعالّ ايٓبال٤

يًشٖيب صمح٘ اهلل

(ٖ)748ـ

ايٛصف :تاريخ مقسقطل يف التراجؿ يف ( )٣١مجؾد ًا  ،اختصر فقف
وضاؿـف كابلء وطظؿااء
تاريخَ ف العظقؿ ،وافتتحف بالسقر ،الـبقية ،
ّ
مـ كافة الطبؼا  ،واتسؿ فقف بالحاسة الـؼدية  ،الؼادر ،طؾك ففاؿ
الشخصااقا وتؿققااز محاسااـفا مااـ غثائفااا ،حتااك بااا مرجعااا
لتؼااقيؿ الـاااس ومؼااقٓتفؿ الشااائعة ،ودررهااؿ الؿاتعااة ،واختصاار
بعضفؿ ِحؽؿف وققاطده وفقائده.
ُ
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املــؤيف
يًغَُّبه ٞاالبٔ
صمح٘ اهلل

ايهتـاب
 /46طبكات ايؾافع١ٝ
ايهرب٣

ايـٛفـا٠
(ٖ )771ـ

ٌ
حافااؾ بالػقائااد
ايٛصــف :كتااا ٌ يف التااراجؿ ،يف ساابع صبؼااا ،
والؿسااائؾ والـػااائس ،لااقٓ وققعتااف يف الخصااقم وتعصاابف أحقا ًكااا،
وافتتحااف بإحؿااديـ والؿحؿااديـ تبركااا ،ثااؿ جعؾااف معجؿ ًقااا ،
حاجج فقف وجاد َ وتػاص َ بطريؼة بارطة .
َ
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

ٚ /47فَٝناتُ األعٝإ

ألب ٞبهض بٔ خنًِّهإ

(ٖ )681ـ

ازدان بحساـ
ايٛصف :بالػت وتشديد اللم ،يف التراجؿ والسقر،
َ
إسااؾق والصااقاغة  ،والػصاااحة والشااعر ،حتااك لؽلكااؽ تطااالع
ِ
ساـل الاقٓد،
والتحؼقاؼ يف
مرج ًعا أدبقا  ،وامتاا َز بضابط إساؿاء
ّ
والقفااا ،،وطؿااؾ ابااـ شاااكر الؽُتباال طؾااك كقاقصااف يف "فااقا
القفقا " رحؿ الل الجؿقع .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

ب ايضاٟٚ
 /48تزصُ ٜ

يًغٛٝط ٞصمح٘ اهللُ

(ٖ)911ـ

فػصاؾ وح ّؼاؼ،
ايٛصف :شرح فقف" تؼريب الـقاوي " رحؿاف اللّ ،
واسااتقطب  ،ودلااؾ وم ّثااؾ ،حتااك بااا مقسااقط ًة طؾقااا يف طؾااؿ
آصاااطلح ،ومرج ًعاااا ثؿقـاااا يف التؼعقاااد الحاااديثل  ،وٓ يااازا
وحؼااؼ ماامخرا يف مجؾااديـ
الباااحثقن َيـفؾااقن مـااف ومااـ فقائاادهُ ،
ضخؿقـ .
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /49ؽضحُ ايغٓ١

يًبػ ٟٛست ٞايغٓ١
صمح٘ اهلل

(ٖ)516ـ

ٌ
ومصـػ صخؿ ،جؿعف وخرجف وطؾؼ
ايٛصف :مجؿقع إسـادي،
طؾقااف تعؾقؼااا يسااقرا  ،ولااقس هااق بشاارح مطا ّاق  ،رتبااف طؾااك
إبقا  ،وافتتحف بحديث إطؿا بالـقا .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /50صُ ٝز ارتاطض

ألب ٞايفضز بٔ ادتٛطٟ
صمح٘ اهلل

(ٖ )597ـ

ِ
لطائػ إذهان  ،وفقات ِ إففام  ،وصققد الخاقاصر
ايٛصف :مـ
الذكقة ،وهؿسا الػؽر الـدية ،سؽَبفا بؼؾ ٍؿ حاذق ،وكَبرٍ طاار ،
ٍ
وحاااس وار  ،فتـقطااات يف العؾاااقم والـػاااقس والشخصاااقا
وتجار الحقا ،،التل لحظفاا وأدر أسارارهاُ ،يؼارأ يف لحظاا
وطؾك شاصئ الرحل .
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املــؤيف

ايهتـاب

َ /51كزَ ١ابٔ ايصالح ايؾَّٗضطُٚص ٟصمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)643ـ

الـاس بف صقران الؿحبقـ
ايٛصف :مجؿقع اصطلحل شفقر ،صار ُ
ً
وتفؿقشااا وطضاادً ا  ،حتااك ُطاار
شاارحا وكظؿااا  ،وتعؾق ًؼااا وكؼاادا،
ِ
بالؿؼدمة آصطلحقة"  ،وآفتتاحقة الحديثقاة ،وكاان أماله يف
"
دار الحديث  ،وجؿع ما تػارق ماـ كالم العؾؿااء ّ ،
وحشاك طؾقاف
ومعؾؿااا لصااـّاع هااذا الػااـ
وزاد حتااك اسااتقى  ،وصااار مؼدماا ًة
ً
َ
تػارق يف غقاره،
رحؿفؿ الل ،قا ابـ حجر ":فاجتؿع يف كتاباف ماا
ِ
ومؼتصاار،
وٓ ُيحصااك كااؿ كاااض ٍؿ لااف ومختصاار ،ومسااتدر طؾقااف
ومعارض لف ومـتصر" ّ .
وحشك طؾقف الـاس وكؽّتقا !..
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /52ادتاَعُ ألسهاّ
ايكضإٓ

ألب ٞعبزاهلل ايكضطيب
صمح٘ اهلل

(ٖ)671ـ

ٍ
معتـ بآياا إحؽاا ِم ،
تػسقر فؼفل مقسقطل مذهؾ ،
ايٛصف:
ٌ
تػـ َّـ فقف صاحبف َ
وحشاه ببقان أسابا الـازو  ،ووجاقه الؼاراءا
والؾغا واإلطرا  ،حتك صار در ً ،فريد ،،وجقهر ً ،طزيز ، ،لقٓ
مااا فقااف مااـ أحاديااث ضااعقػة ،وك َػااس أشااعري ،إٓ إكااف ٓ غـااك
لؾطالب طـف ،وٓ لؾؿستؽػل مـ فقائده  .صبعتف الرساالة يف ()2٠
صاااحب
مجؾاادً ا  ،والؼرصباال هااذا غقاار الؿحااد أتاال ذكااره
ُ
الؿػفؿ.
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

/ 53املُغتصفَ: ٢

يًػظاي ٞأب ٞساَز
صمح٘ اهلل

( ٖ )505ـ

ايٛصف :مصاـَّػ أصاقلل جادلل ،طؾاك صريؼاة الؿتؽؾؿاقـ  ،هاق
خلصااة آرائااف واجتفاداتااف ،سا ِاؾ ٌس مؼا َّار ٌ يف مجؾااديـ كبقااريـ ،
اس لؾؿـطااؼ يف مؼدمتااف ،
اختصااره مااـ كتابااف "الؿـخااق " ،وأسا َ
ولخصف ابـ قدامة يف "روضة الـاضر " ،رحؿ الل الجؿقع .
ايهتـاب
 /54ايهاٌَُ يف ايًػ١
ٚاألرب :

املــؤيف
ألب ٞايعباؼ املُبنضِّر
صمح٘ اهللُ

ايـٛفـا٠
(ٖ )285ـ

ؾفاؿ
وي ُ
ايٛصفُ :
كؿ َؾ ُحسـا و َل َسـا وبلغة ُ ،يبرِ ُد شغ َػؽ إدبال ُ ،
مـاقع الؿااد ،،طؿقاؼ اإلفااد ،كؿاا قاا  :ماا باقـ
حسؽ الؾغاقي ،
ُ
َّ
كل ٍم مـثقر ،وشعر مرصق  ،ومثؾ سائر ،ومقطظة بالغاة ..ركاـ
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ٍ
أدياب وخطقاب وثؼقاػ  .وقاا العلماة اباـ خؾادون
لساينٌ لؽؾ
رحؿف الل " :وقد سؿعـا مـ شققخـا يف مجالس التعؾقؿ أن أصق
هذا الػـ وأركاكف أربعة دواويـ  :وهل أد ُ الؽتاا ٓباـ قتقباة،
وكتا الؽامؾ لؾؿبرد ،وكتا البقان والتبققـ لؾجااحظ ،وكتاا
الـااقادر ٕباال طؾاال الؼااالل البغاادادي ،ومااا سااقى ذلااؽ فتبا ٌاع لفااا
سبعقـ مار ،ً،وكاؾ
وفروع طـفا " .وقا الؼاضل الػاضؾ (صالعتُف
َ
مر ،أزداد مـف فقائد)ُ .
وضبطت ا ْل ُؿ َب َّر ُد بػت الراء ،و ُل ،ؼاب باا ْل ُؿ َب َّر ِد
ْل ُح ْسا ِ
اـ ،إِذا كااان
وم َح َّسا ٌ
اؿُ ،
وم َؼ َّسا ٌ
اـ َو ْجفاافُ ،ي َؼااا  :رجااؾ ُم َبا َّار ٌدُ ،
الق ْجف" ،وققؾ بالؽسر  ،الؿثبات لؾحاؼ  ،وصاق العلماة
حسـ َ
الطـطاوي القجفقـ .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /55املُفِٗ ملا أؽهٌن َٔ
تًدٝص َغًِ

ألب ٞايعباؼ ايكضطيب
صمح٘ اهللُ

(ٖ )656ـ

ازيـ ،اختصار الصاحق  ،ثاؿ شارحف
ايٛصف :الؿعرو باابـ ُ
الؿ ،
حؿؾاف فقائادَ وكػاائس ومػااهقؿ  ،تجعؾاؽ
شرحا متقسطا دققؼا ّ ،
َففقؿا طؾقؿا ،ق ّؾؿا تقجدُ يف سقاه .
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

ْ /56صبُ ايضا:١ٜ

يًظًٜع ٞمجاٍ ايزٜٔ
صمح٘ اهلل

(ٖ )762ـ

تخريجال حاديثل ،لؾفداياة يف الػؼاف الحـػال لؾشاقخ
ايٛصف :كتا ٌ
ٌ

ِ
الؿرغـااااين رحؿاااف الل  ،وطؿاااؾ مقساااقطل اساااتػاد مـاااف أرباااا ُ
َ

كصب فقف راية الؿحد الحاذق لؾتؿققز والتدققؼ ،وك ّؼاك
الؿذاهب ،
َ
الؿدرس َة الحـػقة الػؼفقة مـ الؿقضقطا والؿـاكر  ،وكبف طؾك كثقار
مـفا ،واختصره الحافظ يف " الدراية " رحؿ الل الجؿقع.

46

ُ
َ ُ ُ
ُ ْ
سًِاث انكتبِ ويحتىياتها

ايهتـاب
 /57تفغري ايبػٟٛ

املــؤيف
صمح٘ اهلل املغُ" ٢
َعامل ايتٓظ" ٌٜ

ايـٛفـا٠
(ٖ )510ـ

اقن مااـ البدطااة والضااعا ،
اري سااؾػل  ،مصا ٌ
اقر أثا ٌ
ايٛصــف :تػسا ٌ
طظاقؿ الـػااع  ،لطقاػ الػائااد ، ،متقساط الحجااؿ  ،لاقس بالطقيا ِ
اؾ
ُ
الؿخا ّاؾ  ،مدحااف شااقخ اإلساالم ابااـ تقؿقااة
الؿؿااؾ ،وٓ بالؼصااقر ُ
ُ
والذهبل  ،واختصره الخازن وبعض الؿعاصريـ .
ايهتـاب
 /58حتف ُ ١األؽضاف
مبعضف ١األطضاف

املــؤيف
ألب ٞاذتذَّاز املِظٟ
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ )742ـ

ايٛصف :هق حجا ٌة حديثقاة إساـادية ،مػفرساة لؿسااكقد الصاحابة
والروا ،طـفؿ  ،ومخزون جؿعل ٕحاديث الؽتب الستة ،حػظ لـا
كت ًبا  ،ودون مرويا  ،وفائدتف معرفة إساكقد الؿختؾػة وجؿعفاا
يف مقضع واحد ،وقد كؽّت طؾقف الحافظ ابـ حجر العسؼلين "
الـؽت الظِرا "  .رحؿفؿ الل.
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /59املكزَ: ُ١

البٔ خنًز ٕٚاذتضضَ ٞاإلؽبًٞٝ
صمح٘ اهلل

(ٖ)808ـ

ايٛصف :مـ الؿؼدما الخقالد  ،والؽتب الروافد ،التال أسسات
لعؾاااؿ آجتؿااااع والعؿاااران  ،والتااال أثبتااات بإدلاااة الؼقاصاااع ،
والحجج الؾقامع  ،أكف ممسسف ورائده ،لؿا فقفا مـ ققاكقـ الحقاا،
والتعااايش وفؾسااػتف  ،وبـاااء الاادو وطؿارهااا وسااؼقصفا  ،بؿااا ٓ
تجدها طـاد ساقاه  ،وهال مػتااح تاريخاف "العبار ودياقان الؿبتادأ
والخبر  ،يف معرفة أيام العر والعجاؿ والبربار  ،وماـ طاصارهؿ
مـ ذوي السؾطان إكبر" .
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ايهتـاب
 /60ايٛابٌُ ايصَّٝب

املــؤيف
َٔ ايهًِِ ايطَّٝب البٔ ايكِٝ
ايظَّصْع ٞايزَؾك ٞصمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ )751ـ

ٌ
ووابؾ وجداين يف الذكر والدطاء الشارطل ،
ب قؾبل،
ايٛصف :ص ّق ٌ
يحقاال الػااماد ،ويااققظ الـػااقس ،ويشااعؾ البصااائر  ،اكتـا َز فقائاادَ
الذكر وثؿراتف التل بؾاغ بفاا الؿائاة تؼري ًباا  ٓ ،غـاك لاؽ طـاف ،وٓ
محرر ،وٓ طؼائد مدافعة .
يصر ُفؽ طـف فؼ ٌف
ٌ
ايهتـاب
 /61ايضعاي ١يف
األصٍٛ

املــؤيف
يإلَاّ ايؾافع ٞصمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ )204ـ

ايٛصف :أو مؼدمة تعريػقة تلصقؾقة يف طؾؿ أصق الػؼف  ،فؽاكت
كالؼاكقن الضابط للستدٓ  ،يف مجؾد واحد ،كتبفا مرتقـ ،بـاا ًء
طؾك صؾب اإلما ِم طبد الرحؿـ بـ مفدي رحؿاف الل  ،ضفار بفاا
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رياد ،اإلماام الشاافعل إصاقلقة وآجتفادياة  ،فؽاكات برهاكاا -
إن كسبة الشافعل إلك طؾ ِؿ الشرع كـسبة أرساطق
كؿا ققؾ -طؾك ّ :
إلك طؾ ِؿ العؼؾ .
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /62ايتاصٜذُ ايهبري

يًبداص ٟصمح٘ اهلل

(ٖ)256ـ

ٍ
ومـطق طؾك طؾؾ إسـادية ،ومؽامـ كؼدية
ايٛصف :يف كؼد الرجا ،
 ،صـػف يف الؾقالل الؿؼؿر ،طـد الؼبر الـبقيّ ،
اسؿ يف التااريخ
وقؾ ٌ
إٓ وطـااده فقااف قصااة ،وافتتحااف بػضااؾ قااريش وصااػة رسااق الل
وفضااائؾف  ،حؿؾااف إسااحاق شااقخف إلااك أمقاار خراسااان يف زمااـفؿ ،
ِ
حرا " .مرتب طؾك حرو الؿعجاؿ ،ولؽـاف
وقا  " :أٓ ُأريؽ س ً
افتتحف باسؿ محؿد تبركا وفضل .
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ايهتـاب
 /63اإلعالُّ بفٛا٥ز
عُز ٠األسهاّ

املــؤيف
يغضاز ايز ٜٔاب ِ
ٔ
املًكِّٔ

ايـٛفـا٠
صمح٘
اهلل(ٖ )804ـ

ٌ
ُ
وجؿقاؾ العقائاد ،
مؿتع الػقائاد ،
شرح
مبسقط مطق ُ ،
ايٛصفٌ :
دلقؾ متقـ طؾك قدرتف العؾؿقاة  ،وساعة اصلطاف ،واساتػاد ،الـااس
مـاااف ٓ ،ساااقؿا وهاااق يف شاااروحا إحؽاااام ،مطباااقع يف ()٠٠
مجؾدا.
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /64اجملُٛع:

يًٓ ٟٚٛصمح٘ اهلل

(ٖ )676ـ

اقع فؼفاال يف الػؼااف الؿؼااارن ،شاارح "الؿفااذ "
ايٛصــف :مجؿا ٌ
وتحريرا ُ ٓ ،يستغـك طـاف ،
وطؼل  ،ودلقل
فؼفا
لؾشقرازي،
ً
جؿع ً
َ
ً
وٓ طـ أسؾقبف وجؿا كلمف ،ومؼدمتف الحافؾة يف العؾؿ  ،اكتصر
فقااف لؾااـص والػؼااف ،إلااك كتااا البقااقع  ،و َلااؿ يتؿااف ،فلتؿااف التؼاال
الؿطقعل  ،والبقن شاسع بقـفؿ  ،رحؿ اللُ الجؿقع .
السبؽل ،ثؿ ُ
51

ُ
َ ُ ُ
ُ ْ
سًِاث انكتبِ ويحتىياتها

ايهتـاب

املــؤيف

َ /65ػين احملتاز إىل
َعضفَ ١عاْ ٞاملٓٗاز

يًدطٝب ايؾضبٝين
ايؾافع ٞصمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)911ـ

ايٛصف :شرح فقف مـفا الـقوي  ،بلسؾق ٍ سفؾ متقسط ،معؾاؾ
محرر يف الؿدرسة الشافعقة .
ومرجع
ومدلؾ ،
ٌ
ٌ
ايهتـاب
 /66ايٛصقاتُ :

املــؤيف
ألب ٞاملعاي ٞادتٜٛين

ايـٛفـا٠
(ٖ)478ـ

كثقار العؾاؿ ،
ماتـ أصاقلل،
ايٛصف :رحؿاف اللٌ ،
صاغقر الحجاؿُ ،
ُ
ضاهر البركة ،كؿاا ققاؾ .ولاف دوي جاار  ،وقباق ٌ
طظقؿ الـػع ،
ُ
ُ
صالب طؾؿ ،وشرحف جؿاطة ،كالجل
صار  ،وٓ يؽاد يتجاوزه
ُ
الؿ َحؾل والؿارديـل  ،ومـ الؿعاصريـ الشقخ طبادالل الػاقزان يف
َ
ٍ
مقسقر مػفقم .
شرحٍ
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /67ايهاٌَُ يف
ايتاصٜذ

البٔ األثري ادتَظص ٟصاسب أعز
ايػاب ١يف َعضف ١ايصشاب١

(ٖ)630ـ

ٌ
كؿاؾ جؿعاا وترتقباا ،
ايٛصف :رحؿف الل ،
مصـػ تاريخل طام ُ ،
تتبع فقاف الحاقاد والققاائع  ،وك ّباف طؾاك
وصا طرضا وتـسق ًؼا َ ،
كثقرا  ،ولاقحظ طؾقاف يف
إطلم والؿشاهقر ّ ،
وطق طؾك الطبري ً
مقاضع ،ومـ مشفقر كؾؿاتف إسقػة يف سؼقط الؿدن اإلسالمقة
ُ
كعال
جراء آجتقاح التتاري " فؿاـ الاذي
يسافؾ طؾقاف أن يؽتاب َ
ذكار ذلاؽ فقاا لقات
اإلسلم والؿسؾؿقـ؟ ومـ الذي يفاقن طؾقاف ُ
أمل لؿ ِتؾدين ،ويا لقتـل مت قباؾ هاذا وكـات كساقًا مـساقًا." ...
والل الؿستعان .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

َ /68عذ ُِ األربا:٤

يٝاقٛت اذتُنٟٛ
صمح٘ اهلل

(ٖ)626ـ

ٌ
أدبال تالريخل ،فقاف
ايٛصف :الؿسؿك " إرشاد إريب "
مصاـػ ٌ
قرابااة ( )٨١١ترجؿااة ،أولااك طـايتااف بتااراجؿ إدباااء وكتااػ مااـ
أشااعارهؿ وسااقرهؿ  ،ذو ذائؼااة طالقااة ،واكتؼاااء طااذ  ،وأسااؾق
مـسا  ،يثريؽ ويعؾقؽ ما التزمتف التزاما لصقؼا .
ايهتـاب
 /69االعتشناص:

املــؤيف
البٔ عبز ايرب ايكضطيب
ايُٓنضٟ

ايـٛفـا٠
(ٖ)463ـ

ايٛصف :الجامع لؿذاهب فؼفااء إمصاار وطؾؿااء إقطاار ،ماـ
كتب فؼف الحديث الؿع ّظؿة ،وكشػ معاكقف وأسراره باستػاضة ،
حقث وضعف طؾك مقصل مالاؽ ،فرتّاب وأوضا َ  ،وشارح وط َّؾاؾ،
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اافل مفق ًبااا  ،أوسااع شاارحا وتػؼفااا مااـ كتابااف
حتااك جاااء كتابااًا حا ً
أخر " التؿفقد " مطبقع يف ( )٣١مجؾدا  ،واختصرها بعضفؿ ،
وتؾؼاه الـاس بالؼبق والثـاء الطقب الؿبار .
ايهتـاب
 /70بزا ُ١ٜاجملتٗز
ْٗٚا ١ٜاملكتصز

املــؤيف
البٔ صؽز األْزيغٞ
ايفًٝغٛف صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)595ـ

واسع العؾؿ ،حقى
صغقر الحجؿ،
ايٛصف :مملػ فؼفل مؼارن ،
ُ
ُ
أمفا الؿسائؾ الػؼفقة وخلفقاتفا وأسرارها وأسابابفا ،بطريؼاة
مبتؽر ،كادر ،،ففق بقابتؽ إلك التػؼف الخليف الؿع ّؾؾ .
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املــؤيف
ايهتـاب
 /71ايبش ُض احملٝط يبزص ايز ٜٔايظصنؾ ٞايؾافعٞ
هلل
صمح٘ ا ُ

ايـٛفـا٠
(ٖ)794ـ

مؼاارن
مرجع أصقلل يف غاية الثراء والسعة والشؿقلقة ،
ايٛصف:
ٌ
ٌ
ٌ
محؼؼ ،يجؿع ويحرر ويرج  ،طاد إلاك مئاا الؿراجاع  ،فصاار
ات ُز ْبادَ ُكت ِ
ُاب
فقفا كالجاامع الؿااتع  ،يؼاق يف مؼدمتافَ ":ف َؿخَ ْض ُ
اء  ،وورد ُ َشارائِع ا ْلؿت ََال ،خرِيـ ِماـ ا ْلع َؾؿ ِ
ِ
ااء َ ،و َج َؿ ْعات َماا
ا ْل ُؼدَ َم َ َ َ ْ
َ ْ ُ َ
َ َ ُ
ِ
ا ْكتَفااك إ َلا ِ
اجت َط َؾااك ِمـْا َاقالِ ِف ْؿ " وهااق غقاار
َ
اـ َأ ْقا َاقال ِف ْؿ َ ،وك ََسا ْ
ال ما ْ
َّ
الزركشاال الحـبؾاال()٦٦2هااا ،شااؿس الااديـ  ،شااارح ِ
الخرقاال،
ويؽثر الخؾط بقـفؿا رحؿ الل الجؿقع .
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املــؤيف

ايهتـاب

ايـٛفـا٠
(ٖ)728ـ

يإلَا ِّ ابٔ ت١ُٝٝ
ٌ
ض ايعك ِ
 /72رص ُ٤تعاص ِ
هلل
صمح٘ ا ُ
ٚايٓكٌ
طؼدي طؼؾل ُمبفر ،وكِظار فؽاري تلصاقؾل ُمؼؿار،
ٌ
ايٛصف :كتا ٌ
رد فقف طؾك الػلساػة والؿتؽؾؿاقـ ،يف دطاقى التعاارض ٓ ساقؿا
ُ
وصػ تؾؿقذه ابـ الؼقؿ  ":فنكف كتا ٌ لؿ يطرق
الرازي  ،ويؽػقؽ
االؿ لااف كظقا ٌار يف بابااف ،فنكااف هااد َم فقااف ققاطاادَ أهااؾ الباصااؾ مااـ
العا َ
فخر طؾقفؿ سؼق ُفف مـ فققفؿ ،وش ّقد فقف ققاطادَ أهاؾ
أساسفاّ ،
السـة والحديث ،وأحؽؿفاا ورفاع أطلمفاا "..ويف الـقكقاة قاا :
واقرأ كتا العؼؾ والـؼؾ الذي  ..ما يف القجقد لف كظقر ثاين .
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ايهتـاب
/73طضحُ ايتجضٜب يف ؽضح
ايتكضٜب

املــؤيف
يًٛي ٞايعضاق ٞاالبٔ
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)826ـ

ارح فؼفال حااديثل ،معطاا ُء الػقائااد ٕ ،حاديااث
ايٛصـف :وهااق شا ٌ
إحؽااام الؿضااؿـة كتااا الحااافظ العراقاال "تؼريااب إساااكقد
ضؿ اثـل طشر كتابا مصححة طؾاك رأي
وترتقب الؿساكقد" الذي ّ
العراقل القالد()٨١٠ها  ،وصـػف لقلده ،وترجؿاف يف أولاف ،وهاذه
آبـ الاقلل ،فالوٓه
شرح جزءا مـف ،وأتؿف
ُ
"سابؼ ُة كادر ٌ ، " ،وقد َ
وحسـف ،بػقائد متتالقة ،وتحريرا ٍ متـافسة  ،حتك
ود ّبجف  ،وص ّقبف ّ
غدا سػرا طؾقا ،ومرج ًعا وفقا .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /74األصبعٕٛ
ايٓ١ٜٚٛ

يإلَاّ حي ٞبٔ ؽضف ايزٜٔ
ايٓ ٟٚٛصمح٘ اهللُ

(ٖ )676ـ

ايٛصــف :مااتـ حااديثل متـااقع جااامع ٕصااق اإلساالم  ،وققاطااد
الشااريعة وإحؽااام  .وهاال أربعااقن الشااققع والااذيقع  ،ومػتاااح
ُبتادر بعاد الؼارآن  ،وتػتات ُ لؾطالاب الفقؿاان
التؾؼقـ والتلصقؾ ،ت ُ
طؾؿااًا وسااـة  .اشااترط فقفااا الصااحة  ،وتُؾؼقاات بااالؼبق حػظااا
وشرحا وطـاية ،فل تُحصاك شاروحفا وٓ صبعاتفاا حالقاا ،غاز
ً
إقطار ،وصبؼت إمصار .
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ايهتـاب
 /75طارُ املغري يف عًِ
ايتفغري

املــؤيف
ألب ٞايفضز ابٔ ادتٛطٟ
صمح٘ اهللُ

ايـٛفـا٠
(ٖ)597ـ

ُ
متقسط الحجؿ  ،متـقع الـؼؾ
تػسقر أثري لغقي مؼارن،
ايٛصف:
ٌ
 ،كثقر الػقائاد  ،اختصاره ماـ " كتاباف الؿغـال" وٓ يؽااد ُي ُ
فؿاؾ
ٍ
ؿااع ودرر،
تػسااقر آيااة  ،والتـبقااف طؾااك اختلفاتفااا ،فقااف كُؽاات و ُل ٌ
ٍ
بؿؽاكة طالقة بقـ العؾؿاء والباحثقـ ،لقٓ تقرصف يف بعاض
وحظل
َ
التلويؾ وبعض الضعا
ايهتـاب
 /76املٛافكات

.
املــؤيف
يًؾاطيب صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)790ـ

ايٛصف :ماـ روائاع الؿؽتباة إصاقلقة الؿؼاصادية ،فار ُد الؿؼاصاد ،
وكادر الؿحتقى والػقائد  ،قسؿف إلك خؿسة أقسام ،ابتدأها بإحؽام
 ،وختؿ بآجتفاد والتؼؾقد  ،وابتؽر فقف وأسس ،وأبان وطؾؾ .
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طؾؿ إصق فاقادا قساؿًا
قال انشيخ دمحاز محها ا ": :بؼل ُ
طظقؿًا ،هق شطر هذا العؾؿ الباحث طـ أحد ركـقف ،حتك هقل الل
ساابحاكف وتعااالك أبااا إسااحاق الشاااصبل يف الؼاارن الثااامـ الفجااري
لتدار هذا الـؼص." ،
ايهتـاب
 /77ايغ ٌُٝادتَضَّاص

املــؤيف
يعالَ ١اي ُٔٝايؾٛناْٞ
هلل
صمح٘ ا ُ

ايـٛفـا٠
(ٖ)1250ـ

ايٛصـف :وهاق الؿتادفؼ طؾاك حادائؼ إزهاار يف فؼاف آ البقاات ،
اقل  ،ويؿثااؾ
أقامااف حؽَؿااا بااقـ الؿتعصاابة والؿؼؾااد ، ،تاادلقل وتعؾا ً
طصااار َ ،فؽااره الػؼفاال ،فؼااد ألػااف يف آخاار ِأيامااف  ،فااد َّلؾ وحؾااؾ
واستـبط وكاقض ،وكاقش ودافاع  ،حتاك جااء مستخ َؾصاا فؼفقاا ،
وفقصل متػر ًدا يف محؾ الـزاع .
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ايهتـاب
 /78زتُِ ُع ايظٚا٥ز َٓٚب ُع
ايفٛا٥ز :

املــؤيف
يًشافغ اهلٝجُٞ
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
( ٖ )807ـ

ايٛصف :مصـ ٌ
َّػ مجؿقع  ،ومقساقط ٌة مػقاد ،،مجارد إسااكقد ،
حااقى زوائاادَ سااتة كتااب طؾااك إمفااا الساات  ،وهاال  :مسااـد
أحؿااد ،ومسااـد الباازار ،ومسااـد أباال يعؾااك الؿقصااؾل  ،ومعاااجؿ
وصاح
الطبراين الثلثةُ ،قدر بـحق ( )٠٨٦٦٠حاديثا  .وك َؼاد
ّ
وطؾااؾ ،ولؽـااف متساااهؾ ،وطبارتااف" :رجالااف رجااا ُ الصااحق " ٓ
تد طؾك الصحة ! وهق رائد طؾؿ الزوائد الحديثقة ،والؽتا ق ّقؿ
لؾغاية  ،وقد ُصبع محؼؼا مامخرا ،يف ( )2٣مجؾاد ًا لؾشاقخ حساقـ
الداراين وفؼف الل ،وأحسـ فقف وأجاد  ،وأهادى واساتجاد  ،وكاان
أهداين الؿجؾد إو يف زيارتـا لؾشام سـة ٠422ها تؼريبا  ،وهاق
كؿؾف ولل الحؿد والؿـة .
أن ّ
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ايهتـاب
ب ايؾضع١ٝ
 /79اآلرا ُ
ٚاِملٓنح املضع:١ٝ

املــؤيف

ايـٛفـا٠

يًعالَ ١اذتٓبً ٞستُز بٔ (ٖ )763ـ
َفًح املكزع ٞصمح٘ اهللُ

ايٛصف :وهاق كتاا ٌ جؾقاؾ الؼادر  ،طظاقؿ الػائاد ٪ ،حاقى آدا ًباا
وأحؽامااا  ،ومااقاطظ وتػؼفااا ،ومااازا محااؾ
وحؽؿااا
وأخل ًقااا ،
ً
ً
كؼال واحتػاا ًء ،
اهتؿام العؾؿاء وماـفؾفؿ يف الجاكاب إخلقال ً ،
كادر وٓ مللاة  ،واحتاقى ترجؿاة حافؾاة لإلماام أحؿاد
لقس فقاف ٌ
وبعض اختقاراتف وسؿاتف ،وقد حؼؼ فصار يف ٍ
حؾة قشقبة ،ومـظار
ُ
بفقج .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /80عاصض ُ١
األسٛس:ٟ

ألب ٞبهض بٔ ايعضب ٞايكاضٞ
املؾٗٛص صمح٘ اهلل

(ٖ)543ـ

ايٛصــف :مااـ شااروحا الترمااذي  ،وهااق أولفااا  ،وقااد تػاـّـ فقااف
صاااح ُبف وقاارر واسااتد  ،ورج ا َ طؾااك صريؼااة ُحااذاق الػؼفاااء،
وحشاااه بـؽااا ٍ وفقائااد مفؿااة  ،وبااا َ ُمعتؿاادَ مااـ جاااء بعااده يف
شروح الترمذي  ،وطارضاة إحاقذي معـااه الؼادر ،طؾاك الؽالم
قق ً ،وفصاح ًة  ،وققؾ الؿشؿر لألمقر  ،الؿثابر طؾقفا .

64

ُ
َ ُ ُ
ُ ْ
سًِاث انكتبِ ويحتىياتها

ايهتـاب
َ /81زاصزُ ايغايهني بني
َٓاطٍ إٜاى ْعبز ٚإٜاى
ْغتعني:

املــؤيف
يًعالَ ١ابٔ قِٝ
ادتٛط ١ٜصمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)751ـ

ايٛصـــف :ماااـ كتاااب الترققاااؼ والتزكقاااة  ،يشااارح فقاااف "مـااااز
السائريـ" لؾفروي رحؿف الل استفؾف بالؽلم طؾك فاتحة الؽتاا
ضاؿـف
ومظاهر العبقدية ،وحؾؾ الؿـاز بلسؾق العاار بفاا ُ ،م ،
ومقاقػ السؾػ ،وآراء شقخف اباـ تقؿقاة ُ ،
َ
وأخاذ
فقات َ الؽلم ،
طؾقاف بعا ُ
الفـاا فقااف ،ومسااير ،الصااقفقة يف بعاض إحااقا ،
اض َ
لؽـف مـ كتب التزكقة الروحقة الػااخر ، ،ولاف مختصارا جؿقؾاة
كصال العزي ،ومختصر الشامل ،ومختصر اإلكسقر لؿجؿقطاة
صغار الطؾبة بفا .
ويـص
ُ
باحثقـ جزاهؿ الل خقراُ ،
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

ٌ عًِ ايغًف عً٢
 /82فض ُ
عًِ ارتًف :

البٔ صدب اذتٓبًٞ
هلل
صمح٘ ا ُ

( ٖ )795ـ

ايٛصف :رسال ٌة مـفجقة  ،ومؼدمة أولقة يف الطؾب  ،صغقر ،الؿبـك
 ،ولؽـفااا طظقؿا ُة الؿعـااك ،قؾقؾااة الؽاالم ،وسااقع ُة الؿاارام ،حا َاق
ققاطاادَ مـفجقااة يف الطؾااب وففااؿ العؾااؿ  ،وبقااان مؼااام السااؾػ
وسؿا طؾؿفؿ ،وبقان العالؿ الحؼقؼل  ٓ ،يساتغـل طـفاا صالاب
وتردع الؿتطاولقـ .
العؾؿ  ،تزم الصالحقـ،
ُ
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ايهتـاب

املــؤيف

 /83ادتُ ُع بني
ايصشٝشني:

ألب ٞستُز عبز اذتل
اإلؽب ًٞٝصمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)582ـ

مجؿقع مختصر يف ضبط الصحقحقـ وتؿققزها  ،اطتؿاد
ايٛصف:
ٌ
الجؿاع
فقف كتا َ مسؾؿ ،قا الذهبل رحؿف الل يف السقر  " :طؿاؾ
َ
بقـ الصحقحقـ بل إسـاد ،طؾك ترتقاب مساؾؿ ،وأتؼـاف وجاقده".
غقر جؿ ِع الحؿقدي الؿتؼدم  .مـاسب لؾحػاظ ،ومػقد لأليؼااظ ،
وقد ُح ،ؼؼ ،
لقؽاقن أسافؾ وأقار  .وطؿادَ مركاز (حػااظ
وهذ
َ
لقببات
القحققـ) إلك تفذيباف لؾحػااظ  ،حااذفقـ كالم الؿملاػ ،
َ
الؿفر ،يف مجؾديـ  ،قا الشقخ بؽر أبق زياد رحؿاف
داكقًا لؾحػظة َ
ِ
ادير بحػاااو ،أهااؾ العؾااؿ وصلَّبااف،
الل " :ففااذا الع ْؾااؼ الـػا ُ
اقس جا ٌ
اؿقرا ِ
ِ
والخاصااة
وه ،جقا ًارا ،يعاهاادُ
وأن يؽا َ
والعامااةْ ،
َّ
اقن لؾؿسااؾؿ سا ً
َّ
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يؿتؾائ قؾ ُباف
كػسف بؿا فقف مـ أكاقار الاقحل ومشاؽا ،الـباق ،،حتاك
َ
وجقارحف بالعؿؾ".
بالعؾؿ واإليؿان،
ُ
ايهتـاب

املــؤيف

 /84ايكٛاعزُ ايفكٗ١ٝ

يًظ ٜٔابٔ صدب اذتٓبًٞ
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)795ـ

ايٛصــف :الؿسااؿا" ،تؼرياار الؼقاطااد وتحرياار الػقائااد" ،مجؿااقع
ققاطدي طؾك الطريؼة الػؼفقة الحـبؾقة ،حسـ العرض والترتقاب،
وقسؿ كتابف إلاك قساؿقـ كبقاريـ :إو :
غزير الػائد ،والعائدَّ . ،
ذكاااار فقااااف الؼقاطااااد ،وقااااد بؾغاااات مائااااة وسااااتقـ قاطااااد.،
والؼسؿ الثاين :ذكر فقف الػقائد وقد بؾغت إحدى وطشريـ فائاد،،
وأحسااـ فقااف
مستحضاارا الخاال داخااؾ الؿااذهب الحـبؾاال ،
َ
وأجاد.
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قال فيا ابن عبد اهلادي احلنبها محهاا ا ": :وكتاا
الؼقاطد الػؼفقة مجؾدٌ كبقر  ،وهق كتا كافع مـ طجائب الدهر ،
حتك أكف استُؽثر طؾقف حتك زطاؿ بعضافؿ أكاف َو َجادَ ققاطاد ُمبادَّ د ً،
لشقخ اإلسلم ابـ تقؿقاة فجؿعفاا ،ولاقس إمار كاذلؽ باؾ كاان
رحؿف الل فقق ذلؽ " .
ايهتـاب
 /85ؽضح َعاْٞ
اآلثاص:

املــؤيف
يًشافغ ايطشا ٟٚصمح٘
اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ )321ـ

ايٛصف :صاحب العؼقد ،الؿشفقر ،مصـػ يف أحاديث إحؽاام
وأدلة الؿسائؾ الػؼفقة الخلفقاة  ،مرتاب طؾاك إباقا الػؼفقاة،
ذكر فقف أثاار الؿالثقر ،طاـ رساق الل صا ّؾك الل طؾقاف وساؾؿ يف
إحؽام التل يتقهؿ أن بعضافا ياـؼض بعضاًا وباقـ كاساخفا ماـ

69

ُ
َ ُ ُ
ُ ْ
سًِاث انكتبِ ويحتىياتها

مـسقخفا ومؼقدها مـ مطؾؼفا وما يجب بف العؿؾ وماا ٓ يجاب،
وتؽؿااـ فائدتااف يف كقكااف مرجعااا لؾحااديث الصااحق كؿااا قالااف
الحافظ رحؿف الل ،ويف احتقاء الزيادا طؾك الؽتب الستة ،وبقان
وجقه آستـباصا وآطتراضا بطريؼة فائؼة.
قال انعين -محها ا" :-:فنن الـاضر فقف الؿـصػ  ،إذا تلمؾف
راجحا طؾل كثقار ماـ كتاب الحاديث الؿشافقر ،الؿؼبقلاة
يجده
ً
،ويظفر لف رجحاكف بالتلمؾ يف كلمف وترتقبف ،وٓ يشؽ يف هذا إٓ
جاها ٌاؾ أو متعصااب" رحؿااف الل الجؿقااع  .وقااد أصاادرتف دار ابااـ
حزم محؼ ًؼا يف طشر ،مجؾدا .
وهقيختؾػ طـ كتابف(مشؽؾ أثار ) ففق يف إحاديث الؿشؽؾة
والؿتعارضااة ،ويسااؿقف الؿحاادثقن (مختؾااػ الحااديث) صبعتااف
ممسس ُة الرسالة محؼؼا يف ستة طشر مجؾد ًا.
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /86ؽضحُ
املغٓز

املغُ" ٢بًٛغ األَاْ َٔ ٞأعضاص ايفتح
ايضباْ " ٞألمحز ايبٓا ايغاعاتٞ
صمح٘ اهلل

(ٖ)1377ـ

ايٛصــف :شاارح فقاف مسااـد أحؿااد ،فخدمااف وصااـػف ،وخااد َم إمااة
وأتحػفا ،وأجاد فقف واساتجاد ٓ ،ساقؿا يف مجؾداتاف إولقاة  ،ثاؿ
تخ ّػػ بعد ذلؽ  ،وكان قاد رتباف أوٓ يف " الػات الربااين " ترتق ًباا
فؼف ًقااا ،لؽقكااف مسااـد ًا ،فباادأ بالتقحقااد ثااؿ الػؼااف ثااؿ التػسااقر ثااؿ
الترغقب ثؿ الترهقب ثؿ التاريخ  ،ثؿ الؼقامة وأحقا أخر ،وقا
يف الؿؼدمااة ٓ :أطؾااؿ أحاادً ا ساابؼـل إلقااف .ويعتباار قا ّار الؿسااـد
شرحا صقبا إلك أواخره  ،ولؿ يتؿف فلكؿؾف محؿد
لؾـاس ،وشرحف ً
بحقااري ،ثااؿ ورثااة الؿملااػ  ،وصبااع يف ()24جاازءا  ،جاازاهؿ الل
يصبر طؾقفا إٓ الػئا ُم ماـ الـااس ،
خقرا ،ومثؾ هذه الؿطقٓ ٓ
ُ
طؿره لف .
وهق مشروع حقا ،ادخر َ
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

ٚايعٌُُ ايتأيٝف ٞايٛاعع ،ايش ٟمجع٘ (ٖ)728ـ
 /87زتُٛعُ
ايفتا : ٣ٚايهٓظُ َٔ بعزٚ ، ٙيٝػ ٖ. ٛحبٝح دُُعت
املٛعٛع، ،ٞ
فتا ٣ٚؽٝذ اإلعالّ ابٔ ت ١ُٝٝصمح٘
اهلل

أقسااما ماـ أباقا
ايٛصف :وأجقبتاف يف فـاقن مختؾػاة  ،وحاق
ً
العؼقاااد ،،والػؼاااف وإصاااق  ،والحاااديث والتػساااقر والساااؾق ،
وغقرها مـ العؾقم إخرى ،ورساائؾف الؿتػرقاة ،صبعات يف ()٣٦
مجؾدا  ،الطبعة الؿشفقر ،لؾؿجؿع وغقره ٓبـ قاسؿ رحؿاف الل ،
وصبع يف ( )2١مجؾد ًا لادار اباـ حازم  ،ثاؿ صباطاة دار الصاػق ،يف
ومخرجاة  .قاا الاذهبل
سبعة مجؾادا ضاخام ،محارر ،الاـص
ّ
رحؿف الل  " :لعؾ فتاويف يف الػـقن تبؾغُ ثال مائاة مجؾاد ٓ ،باؾ
أكثر " .ووجقدها يف مـزلؽ يشاعر بالساؽقن إلاك قصار متاقـ ،
وصرح طتقد .
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ايهتـاب
 /88إصٚا ُ٤ايػً ٌٝيف
ختضٜر أسارٜح َٓاص
ايغب:ٌٝ

املــؤيف
يًؾٝذ احملزخ ستُز
ْاصض ايز ٜٔاأليباْٞ
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)1420ـ

ايٛصف :مقساقطة تخريجقاة مفادا ،إلاك الؿاذهب الحـبؾال  ،ماـ
مطبقطا الؿؽتب اإلسلمل يف ( )٩مجؾدا  ،يعتبر هق طصار،
طؿؾ الشقخ التخريجل والـؼدي  ،فؼد أروى فقف وأشػك  ،وج ّؾاك
ولؿ  ،وهق مـ
وأولك
ّ
،وصح فقف وك ّؼ  ،وأضا وتػرد ،وكؼد ّ
الؽتااب الؿرضااقة طـااد مملػااف ومحبقااف ،وقااد تُعؼااب يف الػااقا
والؿسائؾ مـ الشقخ صال آ الشقخ يف " التؽؿقؾ" والطريػل يف
" والتحجقؾ " .قا الشاقخ يف مؼدمتاف "٪إكـال تقخقات باذلؽ أن
أكقن طقكًا لطل العؾؿ والػؼف طامة والحـابؾة ماـفؿ خاصاة ...
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" ومـفجااف التخااريج الؿقسااع لؾحااديث"  ،مااع ذكاار الشااقاهد
والؿتابعا بالجزء والصػحة مـ مصاادرها ،وتعؼاب إكاابر يف
هذا الػـ ،والتـبقف طؾك أوهامفؿ  ،رحؿ الل الجؿقع .
ايهتـاب
 /89أضٛا ُ٤ايبٝإِ يف
إٜضاح ايكضإٓ بايكضإٓ:

املــؤيف
 :يًؾٝذ ستُز األَني
ايؾٓكٝط ٞصمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)1393ـ

ااقر أثاااري معاصااار مقساااع  ،لؽـاااف فاااائؼ ببراطتاااف
ايٛصـــف :تػسا ٌ
تػسقرا ولغة وفؼفاا
إسؾقبقة ،وسقاقف الؿتػرد  ،وتـقطف العؾؿل ،
ً
وققاطد  ،معتؿدا الـصقص ٓ أراء ،ومرجحا ومـاقشا بالبرهاان
والحجة  ،ويشبع الؿسائؾ بحثا ،حتك إكؽ لتؽتػل بف طـ الرجقع
إلك مصادرها  ،قا فقف الشقخ محؿد باـ إباراهقؿ مػتال الؿؿؾؽاة
رحؿف الل  ":هق آي ٌة يف العؾؿ والؼرآن  ،والؾغة وأشاعار العار " .
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وصااؾ فقااف إلااك آخاار الؿجادلااة  ،ثااؿ أتؿااف تؾؿقااذه الشااقخ ططقااة
السالؿ ،فاكتؿؾ يف تسعة مجؾدا  ،رحؿ الل الجؿقع .
ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /90ايتٛؽُ ٝح ؽضح
ادتاَع ايصشٝح :

يًذالٍ ايغٛٝط ٞصمح٘
اهلل

(ٖ)911ـ

ايٛصف :حاشاق ٌة مختصار ،،وتعاالقؼ متػرقاةُ ،جؿعات ماـ شاروحٍ
َ
ضابط ألػا َضاف الؿشاؽؾة  ،وشارح كؾؿاتاف
طد ،،ومـ مصادر متـقطة ،
فلثبت ما اتػؼ طؾقف أكثر الروا ،،وبقـ
الغريبة ،وبقـ اختل رواياتف ،
َ
الزيادا التل لؿ ترد مـ صريؼ البخاري ،وسؿك بعض الؿبفؿقـ مـ
الروا ،وأطر الؿشؽؾ ،وجؿع بقـ إحاديث الؿتعارضاة  ،وتعؼاب
صاااحب الػاات  ،ففااق مػقااد لؾؿبتاادئقـ  ،ومااـ يضااقؼ مااـ
أحقاكااا
َ
مطقٓ الـفؿقـ ،صبعتف مؽتبة الرشد محؼ ًؼا يف ( )٩مجؾدا .
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ايهتـاب
/91فت ُح اجملٝز
ؽضح نتاب
ايتٛسٝز:

ايـٛفـا٠
املــؤيف
يًؾٝذ عبز ايضمحٔ بٔ سغٔ (ٖ)1285ـ
بٔ ستُز آٍ ايؾٝذ صمح٘
اهلل

ٌ
تقحقاادي رائااع ُ ،صبااع
وسااػر
مصااـػ طؼاادي ذائااع ،
ايٛصــف:
ٌ
ٌ
طشاارا الطبعااا  ،وص ّبا َاؼ أفاااق وال ُبؼعااا  ،وهااق يف إصااؾ
دار ،،وكتب
اختصار " تقسقر العزيز الحؿقد "  ،وكػع الل بف
َ
مـافع ّ
سار ، ،يشرح كتا "التقحقد " لؾشقخ محؿد بـ طبد
لف
َ
محاسـ ّ
القها رحؿف الل  ،والذي ب ّقـ فقف التقحقدَ وفضؾف ،وما يـافقف مـ
الشر إكبر ،أو يـايف كؿا َلف القاجب مـ الشر إصغر والبدع،
وضؿـف فقائد ثار ، ،وخلصاا مبفار ، ،ماع مقضاقطا طؼدياة
ٍ
وحاقاش ماـ طادد ماـ مشاايخـا ،
أخرى  ،وقد حظال بتعؾقؼاا
َ
قبقٓ مشفقرا بقـ صل العؾؿ .
إصؾ وشرحف ،وحاز ً
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ايهتـاب
 /92املصَّٓف:

املــؤيف
ألب ٞبهض بٔ أب ٞؽٝب١
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ )235ـ

اقع فؼفاال مرتااب طؾااك إبااقا ،مقفااقر الػتاااوى
ايٛصــف :مجؿا ٌ
وإحؽام ،اختص يف فتااوى الصاحابة والتاابعقـ وآثاارهؿ  ،قاا
فقااف ابااـ كثقاار " :أبااق بؽاار بااـ أباال شااقبة أحاااااد إطاااااالم وأئؿااة
اإلسلم  ،وصاحب الؿصـّػ ،الذي لؿ ُيصـّػ أحد مثؾف قطٓ ،
قبؾف وٓ بعده "  ،حقى ( )٣٦2٢٠كصًا مسـد ًا  ،ويصؾ ُ مرجعاا
يف التااريخ ٓ ،حتقائااف طؾاك بعااض الؽتااب التال يؼا ّاؾ وجقدهااا يف
كتااب الحااديث ،مثااؾ :كتااا التاااريخ ،وكتااا الػااتـ ،وكتااا
َ
وحؼؼ طد ،مارا  ،ماـ أحساـفا مامخرا تحؼقاؼ الشاقخ
الجؿؾ .
الشثري يف ( )2٢مجؾدا ،لدار كـقز إشبقؾقا.
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ايهتـاب
 /93ايتٛضُ ٝح يؾضح
ادتاَع ايصشٝح :

املــؤيف
يغضاز ايز ٜٔابٔ املًكِّٔ
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)804ـ

شرح مقسقطل لصحق البخاري  ،ومـتخاب جاامع
ايٛصف :هق ٌ
ماااـ كتاااب مختؾػاااة  ،يؼاااق هاااق طـاااف "كخبااا ُة طؿااار الؿتؼااادمقـ
والؿتلخريـ إلك يقمـا هذا ،فنين كظر ُ طؾقف جؾ كتاب هاذا الػاـ
مـ كؾ كقع" ،وتؽؿـ فائدتف يف استبحاره العؾؿل الؿتػــ ،وكؼؾاف
مااـ شااروحا مػؼااقد ،كالؼطا ِ
وم ُغ ْؾطاااي الحـػاال .
اب الحؾباال ُ
مطبااقع محؼؼااا يف ( )٣٠مجؾاادا  ،وافتتحااف بؿؼدمااة اصااطلحقة
رائعااة  ،وحا َاقى فقائاادَ واسااتدراكا  ،كعادتااف يف شااروحف  .مااـ
إصاادار دار الػاالح  ،وتؼااديؿ شا ِ
اقخـا الؿحااد د  .أحؿااد معبااد
حػظف الل ،وقاد أثـاك طؾاك طؿاؾ الؿحؼؼاقـ  ،وكباف طؾاك احتاقاء
الشرح لؽتب مػؼقد ،هذه إيام .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

ري ايعالّ بؾضح
 /94تٝغ ُ
عُز ٠األسهاّ:

يًؾٝذ عبزاهلل
ايبغاّ صمح٘ هلل

(ٖ)1423ـ

ٌ
ٌ
وتصاـقػ محؿاقد ،اكتشار
وتعؾقؼ مػفقم،
شرح مقسقر،
ايٛصفٌ :
كثقرا يف الـاس  ،تؿقا َز بلساؾق سافؾ ،فاتؽؾؿ أوٓ طؾاك الؿعـاك
ً
اإلجؿااالل  ،ثااؿ مشااؽل إلػاااظ  ،مبقـااا الؿؼاصااد والغايااا
التشااريعقة  ،ومختتؿااا باإلشااار ،إلااك الخاال الػؼفاال باختصااار
وتاارجق  ،ويبااقـ طقااقن الؿسااائؾ الخلفقااة ،ويااذيؾفا باختقاااره
الؿـاسب أو ٕهؾ العؾؿ الؿعاروفقـ ،ثاؿ الػقائاد وماا يمخاذ ماـ
الحديث ،وهق كتا مدرسل ،كاافع لؾؿبتادئقـ  ،وكاان مؼاررا يف
الؿعاهاااد العؾؿقاااة التابعاااة لجامعاااة اإلماااام محؿاااد باااـ ساااعقد
اإلسلمقة.
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ايهتـاب
 /95تشنض ُ٠اذتفاظ :

املــؤيف
يًشٖيب صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)748ـ

ايٛصــف :كتااا ٌ تعريػاال بالحػاااظ ،ومشاااهقر الااروا ،إطاالم،
اار مؼتضاااب ،ماااـ تاريخاااف إطظاااؿ ،ومساااطقر باااالؼؾؿ
مختصا ٌ
إففؿ ،قاٍ ف :٘ٝهذه تذكر ،بلسؿاء معدلل حؿؾة العؾاؿ الـباقي
ومااـ يرجااع إلااك اجتفااادهؿ يف التقثقااؼ والتضااعقػ والتصااحق
وقسؿ الؽتا إلل إحدي وطشريـ صبؼة  ،ذكر يف
والتزيقػّ .. ،
ايطبك ١األٚىل :الخؾػاء الراشديـ وكبار الصحابة ..وختَؿف بالطبؼاة
الحاديااة والعشااريـ كااابـ تقؿقااة ِ
والؿاازي و الحااارثل و ابااـ فاارح
وذيؾف بتراجؿ شققخف ورفاقاف يف العؾاؿ
…واحتقى ( )٠٠٦٠ترجؿةّ ،
 ،وكان يقرد بعض أقاقا الؿتارجؿقـ ِ
وحؽؿفاؿ الجؿقؾاة ،وٕهؿقاة
ُ
الؽتا طؾؼ طؾقف جؿاطة وزادوا طؾقف ملحؼ ،رحؿ الل الجؿقع .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /96صفعُ املالّ عٔ األ١ُ٥
األعالّ:

البٔ ت ١ُٝٝصمح٘ اهلل

(ٖ)728ـ

ايٛصــف :رسااالة صااغقر ، ،محاادود ُ ،العبااارا  ،ولؽـفااا وسااقع ُة
الؿعـك واإلشاارا  ،اطتذاريا ٌة لؿؼاام العؾؿااء يف اختلفااتفؿ ويف
تر بعض آستدٓٓ الؿشفقر. ،
قاٍ ايؾٝذ ايكامس ٞصمح٘ اهللُ ( :ومـ أكػع ما ُألػ يف هذا البا
جدير لاق كاان يف
كتا "رفع الؿلم طـ إئؿة إطلم" ،...فنكف
ٌ
الصقـ أن ُيرحاؾ إلقاف ،وأن ُي َّ
عاض بالـقاجاذ طؾقاف ،فارحؿ الل ماـ
الؿعاااذير لألئؿااة ،وطؾااؿ أن سااعقفؿ إكؿااا هااق إلااك الحااؼ
أقااام
َ
والفدى).
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ااذ وطاااـ ثؼا ٍ
ااؽ طاااـ فا ٍ
ااع ملما َ
ااة…بطااارحِ أحؿااادَ يف رفاااع
وارفا ْ
الؿلما ِ !..
وهل جدير ٌ ،بالتحصقؾ والقطل ،وقد شرحفا طاد ٌد ماـ مشاايخـا
اؿ بفااا مققااػ أدباال تجاااه اجتفااادا إئؿااة
الؿعاصااريـ  ،والعؾا ُ
ومآخذهؿ  ،رحؿ الل الجؿقع .
ايهتـاب
/97ايضعاي ١ايتزَُض: ١ٜ

املــؤيف
يؾٝذ اإلعالّ ابٔ
ت ١ُٝٝصمح٘ اهلل .

ايـٛفـا٠
(ٖ)728ـ

اتـ يف العؼقااد ، ،طظقؿا ُة الـػا ِع  ،ققيا ُة الصاادعِ ،كُتباات
ايٛصــف :ما ٌ
ٍ
ٕكاس مـ "تدمر الشام"  ،فـُسبت لفؿ ولقست مـ الدمار ،
جقا ًبا
تاادمقرا لػؽاار الؿبتدطااة الضاال  .تؽؾااؿ فقفااا طؾااك
وإن كاكاات
ً
التقحقد والصػا  ،والشرع والؼدر  ..وختؿفا بؼقاطدَ طظقؿة يف
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طؼقد ،السؾػ ،وبقاان فسااد طؼائاد الؿبتدطاة ،ضفار بفاا إمامتاف
وسااعة طؼؾااف وكؼؾاافُ ،
وساافؾت
وشاارحت مااـ كثقاار مااـ الؿشااايخ ُ
و ُقربت وكُظؿت ،وكان لؾعبد الػؼقر شر ُ كظؿفا وتدريسفا  .ولف
أيضاا يف طؼقاد ،الساؾػ
(القاسطقة ) كسبة إلاك "واساط العاراق " ً
وباااا إساااؿاء والصاااػا طؾاااك الخصاااقص ،دون تعااارض
لؾخصقم ومـاقشتفؿ  ،وأحسـ شروحفا الؿختصر ،شرح الشاقخ
خؾقؾ الفراس .ولف أيضاا ( العؼقاد ،الحؿقياة ) كسابة إلاك "حؿاا،
الشام" يف إسؿاء والصػا كتبفا يف " َقعد ،بقـ الظفر والعصر"
 ،وقد امتُحـ فقفا وكقدي طؾقف بسببفا ،حتك أضفرهاا الل  ،وقا ّقض
مااـ يااذ طـااف  ،وقااد حظقاات بشااروحا مختؾػااة مااـ الؿشااايخ
إجؾة جزاهؿ الل خقرا .
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ايهتـاب

املــؤيف

ايـٛفـا٠

 /98ايؾضحُ املُتع عً ٢طار
املغتٓكع يًشذا:ٟٚ

يًؾٝذ ابٔ عجُٝني
صمح٘ اهلل

(ٖ)1421ـ

ايٛصف :يف ( )٠٢مجؾد ًا مـ مطبقطا دار ابـ الجاقزي ،مرجاع
مقسع ،يربل الدلقؾ والاقطل وفـاقن آساتـباط والتعؾقاؾ ،
فؼفل َّ
مااـ مشاااريع الشااقخ العؿريااة  ،مشااحقن بالتػؼااف وآسااتـباصا
والترجقحااا  ،وبـاااء العؼؾقااة الػؼفقااة  ،وهااق طبااار ،طااـ أشاارصة
صقتقة ّفرغفا صال ُ الشاقخ ،راجاع بعضافا يف حقاتاف ،ثاؿ أتؿفاا
صل ُبف والؿمسسة الؼائؿة طؾك تراثف فجزاهؿ الل خقرا .
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ايهتـاب
َ /99عاص ُز ايكب ٍٛبؾضح
عًِ ايٛص ٍٛإىل عًِ
األص:ٍٛ

املــؤيف
يًؾٝذ سافغ
اذتهُ ٞصمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)1377ـ

اتقطب لؾـصااقص
ايٛصــف :كتااا ٌ يف العؼقااد ،حافااؾ جااامع  ،مسا
ٌ
وأثار  ،والؼضايا وإبقا  ،يشرح مـظقم ًة لف ( سؾؿ القصق )
ويـدر شابقفف ،طؾقاف "الاـػس التقؿال"  ،وٓ يؽتباف إٓ
يعز كظقره،
ُ
الراسخقن يف العؾؿ  ،والػائؼقن يف الػفاؿ  ،اتساؿ بالدقاة والساعة،
والشؿق والجزالة  ،واختصره بعضفؿ  ،ويقصك بفا الؿبتدئقن ،
ولؾشااقخ مختصاار يف العؼقااد ،طؾااك هقئااة سااما وجااقا سا ّاؿاه (
أطاالم السااـة الؿـشااقر ،يف اطتؼاااد الطائػااة الـاجقااة الؿـصااقر. ) ،
قريب لؾغاية .
سفؾ
ٌ
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ايهتـاب
 /100ايعكٝز ٠ايصشٝشَٚ ١ا
ٜضارٖا :

املــؤيف
يًعالَ ١ابٔ باط
صمح٘ اهلل

ايـٛفـا٠
(ٖ)1420ـ

ٌ
ايٛصف :مختصر يف العؼقدٌ ،
فصاؾ ،ضاؿـف
وكتقاب مؼار
سفؾ،
ٌ
أصااق اإليؿااان وقضاااياه وكقاقضااف بالاادلقؾ وحسااـ التلصااقؾ ،
وأصؾف محاضر ، ،وذاطت  ،و ُصبعت واكتشر  ،وتداولفا الؽافة.
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ايهتـاب
ب
 /101سً ١ُ ٝطاي ِ
ايعًِ:

املــؤيف
يًؾٝذ بهض أب ٛطٜز
صمح٘ اهللُ

ايـٛفـا٠
( ٖ )1429ـ

ايٛصــف :هاال حؾقااة أدبقااة  ،وقاالد ،روحقااة يف أخاالق الطالااب ،
ادفع طـااف وتحؿقااف  ،خلصااة أدا  ،وزبااد ُ،
تجؿؾااف وتطقبااف  ،وتا ُ
ّ
ورزقت قبقٓ فائ ًؼاا ،
الشؿائؾ  ،واكتخبت مـ طشرا الؿصادر ُ ،
واكتشارا واس ًعا  ،كُظؿت شاعرا ماـ طاد ، ،ماـ أحساـفا  ،إساتاذ
ً
بعضاافؿ كالشااقخ ابااـ
سااؾطان الشااؿري ببراطااة فائؼااة ،وشاارحفا ُ
طثقؿقـ وأثـك طؾك راقؿفا ،والل الؿقفؼ .
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املؤنف يف سطىمح!..
د .هسة بن فايع إبراهيى آل فتح


أسااتاذ الحااديث الؿساااطد بؼسااؿ الدراسااا اإلساالمقة ،
ورئقس قسؿ الشريعة بتفامة .



َ
شغؾ مـصب وكقؾ الؼبق  ..وشامون الطال لؿاد ،ثال
سـقا مـ سـة ٠4٣٢ها ،إلك سـة ٠4٣٦ها.



طضق الؾجـة الثؼافقة وجؿعقة إيتام بؿحايؾ .



لف ثل ُ بحق طؾؿقة محؽَّؿة يف السـة مـشقر. ،



وصاااـَّػ أكثااار ماااـ ( )٠١١مصاااـػا يف الحاااديث والااادطق،
والثؼافة مـفا :



صلئع السؾقان يف مقاطظ رمضان .
ُ
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كسؿا ٌ مـ أم الؼرى .



شج ُـ الؿـابر وهتـ الؿحابر
َ



أزمة الػفؿ .



مقاقػ طؾؿقة لألئؿة إسل



سللؿ العؾؿ ومدار الػفؿ
ُ



ما يعقش لف الجفابذ. ،



مخاصر الػؽر الثقري والتؽػقري .



أدوي ُة الشتا العؾؿل .



سؾسؾة أربعقـقا متـقطة مـفا :الـصر  ،والبركة ،والؿعالل.
والثباتقااااة .والبؾسااااؿقة ،والسااااــ اإللفقااااة ،والسااااـقا
الخداطا  ،والذكائقة .



وهق كاتب وكاضؿ
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وين اندواوين انشعريت :


 طاصػ ُة الحزم  -تقهجاا الـقاؾ  -وصاـ وماــ-مشااطرومػاخر -محايؾقا  -ففزمقهؿ بنذن الل-



ومـ الؿـظقما  :الؽقكب الساري طؾك تراجؿ البخاري-
وسؾسا الـفر كظؿ كخبة الػؽر  -ومـائر اإلسعاد كظؿ لؿعاة
َ
آطتؼاد وغقرها  .والل الؿقفؼ .
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