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 املقدمة
حنمددد نَّتعيدد ونستَّتعيددد تهدنَّتعيددد   هللت،َّتعودد  َّ هللَّ ددد َّ ددددت َّ،َّهللَّاحلمدد  ََّّإن َّ

َّتلد َّددد  ََّّضدل  َّأعهيدس َّت د َّئدن  عَّأامددد مس ،َّ د َّهلل د نَّملَّت د َّام  دد  ،َّت د َّهلل َّ
َّ.َّتَّتمّن َّ د  اًَّدم

َّ:بو  َّتَّ
َّت ئ ومَّ َّاصطه هم َّتج َّاب دًا َّهللَّاز  َّحمب  مَّيفَّتإن  َّتبث  ل مَّيفَّط ا ت،

َّهلل   تنَّ َّاميس ة، َّأانِس مَّعص صَّامك  بَّت َّع صب  َّأتم كَّامذهلل َّجو ل ا اخللق،
هب هلل  ،َّتَّأيمتدتنَّأب ده ،َّتهللسه نَّا َّام هلل َّاحلسنفَّحتدهللفَّامت مني،َّتاع ح لَّ
،َّامبطلني،َّتأتتهلل َّاجل هلني،َّامذهلل َّحيبِّب نَّمل َّإىلَّاب دن،َّتهللقّدِب نَّاموب د َّإىلَّمل

َّكلم ت،َّ أؤم كَّهمَّامولم ءَّامد عن ن،َّامذهلل َّهبمَّحيهظَّملَّازَّتَّج َّدهللستَّتَّهلل ِوزُّ
عنني:َّامشنخَّ تنص َّب َّاب اموزهللزَّآلَّ ب  كَََََّّّّّدَّ ِِحتَّت  َّهؤالءَّامولم ءَّامد  

َّا صدنَّالىَّحمب  ت،َّتات هقتَّأميس  مَّالىَّ ملَّدَّامذ َّأمجوتَّقل بَّ  َّ آنَّأت 
َّت  َّالنت، َّتامرتحُّم َّهللسبتيَّأنَّهللك نَّالنتَّامثس ء َّم  َّقدهللبً  َّ ث اًل َّ مكَّإال َّمك عت  

َّالىَّ َّام ائم َّحدص م َّيف َّامص حل َّاميلف َّهب   ي َّام أئِّ   َّ َّاحلقِّ امؤ  
َّامس توة،َّتت بُّو مَّمطدقَّاخلري،َّتحمب  مَّ االئ كث  َّ  َّاألام لَّامص حلةَّتامول م

َّجلمنعَّامؤ سني.َّ َّامص دقةَّملسهعَّامو مِّ

َّك نَّامشنخَّت َّكذمكَّتق  نص َّ ِحتَّملَّ  َّ ج العَّام تمةَّامودتتدني،َّت
َّامنم عةَّ َّ يريتت َّيف َّمل َّ ِحت َّاب اموزهللز َّاملك َّ اتق ا َّامذهلل  َّامدمج ه هلل  ت  
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َّك نَّأحد َّ   زَّام الءَّهلذنَّام تمةَّامد ن ةَّأهلل  ه َّ م  حن َّهذنَّامبالدَّامب  كة،َّب 
اَّملم ح ثنيَّ،َّتَّ كدىَّمل،َّتَّالَّتزالَّ كدانَّتَّآاث نَّيفَّامس طقَّاميتَّأق مَّهبد َّمسددَّ

َّملمو ربهلل .

َّامشنخَّاموال ة َّ  ََّّ:تق َّئط د َّكثريًا َّمل َّامب  كَّ ِحت تنص َّب َّاب اموزهللز
َّأتص اَّ َّت َّامولم ء َّالن   َّأثىن َّامشدان ة، َّخم لفَّامول م ام آمنفَّتام ص عنفَّيف

َّ ق س ئ  ،َّ س  َّه َّ طب ع،َّتَّ س  َّ  َّملَّهللطبع.
َّأنَّأئطِّدَّبضعَّت ق عَّيفَّا م ودهللفَّمبؤمه عَّامشنخَّتنص َّ ِحتَّتَّق َّ أهللت 

َّتلكَّامخط ط ع،َّ َّأ  ك َّتج د َّتَّ كد َّتخمط ط هت ، َّطبو هت  َّ عَّ كد مل،
َّهب َّ َّاموس هللة َّت َّمل َّ ِحت َّامشنخ َّ ؤمه ع َّمجع َّأ اد   َّ َّهب  َّهلل س هع َّأن ايى
َّك موقن ةَّ َّ ىتَّأع اعَّامول مَّاإلئال نة: تإخداج  َّيفَّجمم اةَّ  ك  لة:َّتضمُّ

َّامه َّتاحل هللثَّت َّ  َّتام هيري َّبترين َّأ ئ ًة َّاإلئال نة، َّامول م   َّ َّغربه  َّت قت
الم ءَّام ا ةَّاإلصالحنة،َّتني هن َّ س  َّطلبةَّامولمَّيفَّهذنَّامبالدَِّح ه َّمل،َّ
َّتلكَّامؤمه عَّ  َّج دةَّ َّمتنزعَّبت َّتَّ مكَّم  َّاميلمني، َّ  َّبالد تَّغريه 
َّتتكثريَّ َّاميبن ، َّتالىَّملَّقص   َّاالخ ص  ، َّتحي  َّاموىن، َِّدق ة اميبكَّت
َّالىَّعبنِّس َّ امقلن ،َّتبِتَّامي و ن،َّتالنتَّام كالن،َّتَّصل ىَّمل َّتَّئل مَّتَّ  ك 

َّحمم َّتالىَّآمدتَّتصحبتَّأمجوني.
 حممد بن حسن آل مبارك                       
 هـ 1427 /9 /21الرايض ـ                        

   Mhamm@Jawab,com  
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َّامك  بَّاألتل:
 الكنوز الدفِـينة 

 من
 املؤلفات الثمينة 

 
دراسة وافِـية ملؤلفات وآاثر العالَّمة الشيخ: فيصل بن 

 ز آل مباركعبدالعزي
 -رمحه هللا  -

َّ
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 لشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مباركا ترمجة
َّآلامد  عَّامزاهد َّتنصد َّبد َّابد اموزهللزَّبد َّتنصد َّبد َِّحد ََّّامو ملامشنخََّّه 
دَّاألص يلَّامسح  ََّّ ب  ك َّ.امهدضياموال  ةَّاحمل ثَّامهقنتَّامهيِّ
َّطلبهد،َّتحهظَّامقدآنَّصترياً،َّمث 1313َّملَّيفَّحدميالءَّا مََّّ ِحتَّ  َّمَِّت ََّّ-

َّىَّالم ءَّحدميالءَّيفَّتق ت،َّت س م:امولمَّال
َّ ِحتَّمل.َّامشنخَّامو ملَّام  عَّانصدَّب َّحمم َّامدا  َّألُّ ِّتنَّجد ََّّ(1)
َّ ِحتَّمل.َّامشنخَّحمم َّب َّتنص َّامب  كَّاموال  ةتاّمتََّّ(2)
َّ:اصدنَّ ث َّتق  ءامهقتَّا ََّّتأخذالىَّالم ءَّامدايض،ََّّامولممث َّطلبََّّ-
بد املطنفَّآلَّامشدنخَّ ِحدتَّملَّ هديتَّامدد اي َّابد ملَّبد َّاَّاموال  دةامشدنخََّّ(3)

َّامسج هللة.
َّامشنخَّ ِحتَّمل.َّآلَّابداهنمحمم َّب ََّّيتامشنخَّاموال  ةَّامهتََّّ(4)
َّامهقنتَّحمم َّب َّاب اموزهللزَّب َّ  ععَّ ِحتَّمل.ََّّاموال ةتََّّ(5)
ئدو َّبد َِّحد َّبد ََّّامشدنخالمَّاحل هللثَّا َّحم ِّثَّام قتَّاموال  دةََّّتأخذَّ(6)

َّا نقَّ ِحتَّمل.
َِّح َّب َّت  سَّ ِحتَّمل.َّامشنخاصدنََّّئنب هللتتأخذَّالمَّامسح َّا ََّّ(7)
 ا ددد ََّّبددد امهددددائنَّاددد َّأتددددضَّأهددد َّز  عدددتَّامشدددنخَّابددد ملََّّالدددم َّتأخدددذََّّ(8)

َّاجللو دَّ ِحتَّمل.
َّأمجوني.ََّّملأخذَّا َّكثرٍيَّغريهمَّ  َّأتذا َّامولم ءَّ ِح مَّتََّّ
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 :العلميَّة إجازاته
ا ِ نٍقَّحم ثَّام اي َّامسج هللةَّب د  هلل َّأ  د عََّّدَّأج ز ن َّامشنخ َّئو  َّب  َِّح  ٍ َّبِ َّ

َّك بَّاحل هللث،َّتكذمكَّأ   عَّك بَّ ذهبَّاإل  مَّأِح .
َّدَّمث َّأج زنَّامشنخَّئو َّإج زةَّخ ص ةَّيفَّالمَّام هيري.

تت. َّدَّتكذمكَّأج زنَّامشنخَّاب ملَّب َّاب اموزهللزاموسقد َّجبمنعَّ دتاي 
هدد،َّتكد نَّإ 1333َََّّّدَّتَّق َّأج زنَّامشنخَّاب اموزهللزَّامسمدَّإج زة َّامه د ىَّاد م

َّ اكَّيفَّاموشدهلل َّ  َّامدن.
 :تالميذه
 ددد َّطلبددددةَّامولدددم،َّتيل َّكثددددري َّ ددددس مََّّأجندددد ل َّالددددىَّهللددد  َّامشددددنخَّ ِحدددتَّملََّّختدددد  
ََّّ.يفَّا  ةَّج  عََّّامقض ء
 أبرزهم: من
امدددايضَّتتاد ََّّق ضدديَّ- ِحددتَّملَّ-إبددداهنمَّبدد َّئددلنم نَّامدا دد ََّّامشددنخ(1َّ)

َّام تائد.َّ
َّامدايضَّتحدميالء.ََّّق ضيَّ- ِحتَّمل- َّب َّحيىيَّاب امدِح َّب َّئوَّامشنخ(2َّ)
ت3َّ) َّ ئدن َّ-َّ ِحدتَّملَّ-بد َّتنصد َّامبد  كََّّتنص َّب َّحممد َّامشنخ(َّاب  َّامِّ

َّهن ةَّاحليبةَّتاض َّجمل َّامش  ىَّجب ة.َّ
ت4َّ) ق ضديََّّ-َّمل ِحدتََّّ-ئدو َّبد َّحممد َّبد َّتنصد َّامبد  كََّّامشنخ(َّاب  َّامِّ

َّتاد َّام تائدَّمثَّام  م.
َّ.َّامدايضَّق ضيدَّ ِحتَّملَّدَّ نزعَّامحمم ََّّامشنخ(5َّ)
 امظ مل.َّدهلل انانصدَّب َِّح َّامدا  َّ ِحتَّملَّ ئن ََّّامشنخ(6َّ)

 :مؤلفـاته
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تصددد َّإىلََّّ-َّامشدددان ة ؤمهدد عَّيفَّمجنددعَّامولدد مََِّّاددد  ةَّملتَّ ِِحددََّّتنصدد ملشددنخَّ
َّ:َّ"امطب اة"ك بتَََّّّتم تَّبوض   َّيفَِّا  ةَّجمل  اع،َّ ؤمه ً،ََّّثالثني
َّ(.جمل اع)أ بعََّّيفيفَّد تسَّامقدآن(ََّّمدِح ا)ت تنقَّ(1َّ)
َّ)جمل هلل (.َّيفاألتط  (ََّّعن )بي  نَّاألحب  َّ خ ص  َّ(2َّ)
 .احل هللث دحَّام ةَّاألحك م(َّيفَّالمََّّامكالم)خالصةَّ(3َّ)

 .احل هللثيفَّالمََّّ(الىَّبل غَّامدامَّامكالمخم صدَّ)(4َّ)

َّ)تطدهللزَّ ايضَّامص حلني(َّيفَّالمَّاحل هللث.(5َّ)
َّدحَّاآلجدُّت ن ة(َّيفَّالمَّامسح . َّامودبنة) ه تنحَّ(6َّ)
َّهد عَّاميتَّملَّتطبعَّبو .  َّامؤم ََّّامكثري ََّّدَّملَِِّحت َّ  َّدََّّت َّدمتَّ

 وفـاتُـه:
امقضد ءَّيفَِّادد  ةَّبلد ان،َّكد نَّآِخددده َّ سطقدةَّاجلد  ،َّتامديتََّّتنصد امشدنخََّّتيل

ثالثدٍةَّتئد نيََّّاد هد،1376َّامقو ةَّ  َّا مََّّ  اشدَّ  ََّّامي دست يفَّهب َّيفَّ
تَّام صدسنفَّ ِحدتََّّام ولدنميفَّام ا ةَّإىلَّملَّتيفَّاجل  د،َّتيفَّامولمَّتَّا   َّقض ه َّ

َّ.(1)مل

                                                

َّ:دَّتَّملَّ ِِحَّدَّتنص ََّّامشنخمةَّديفَّ ص د َّتدجَّاعظدَّ(1)
َّ.402إىل392ََّّص5َّخاللَّمث عنةَّقدتن(َّملشنخَّاب ملَّامبي مَّ ِحتَّملَّدَّجدََّّجن )الم ءََّّأَّد

َّ.168/َّص5ََّّملز كليَّ:جدََّّاألاالمبَّدَّ
َّ.امطبوةَّامث عنةَّ/الم ءَّجن (َّملشنخَّاب امدِح َّب َّاب املطنفَّآلَّامشنخََّّ ش هري)ََّّ َّد
َّ.181د178ََّّ/َّص2ََّّ َّ/)َّ تضةَّامس ظدهلل َّ(َّملق ضيَّدَّدَّ
َّامب هلل  .(َّمهنص َّب َّاب اموزهللزََّّامب  ك)َّاموال ةَّاحملققَّتَّاميلهيَّام ققَّ:َّامشنخَّتنص َّهدَّدَّ
َّب َّحي َّامب  ك.َّحملم (ََّّامب  ك)َّام  ا كَّ  َّات هللخَّامشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزََّّدَّت

ََّّ"َّمتَّأهللض ً.امب  كامشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزَّزدَّ" و ملَّام ئطنةَّتام نيريَّتاالا  الَّيفَّئريةَّ
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 الفصل األولَّ

 دليل مؤلفات العالَّمة الشيخ
 فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك"
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 [ كلمة عن مؤلفات1]
 الشيخ فيصل بن عبدالعزيز املبارك

هللو ددربَّامشددنخَّتنصدد َّامبدد  كَّ دد َّأغددز َّالمدد ءَّجندد َّتاجلزهللدددةَّامودبنددةَّأتمنهدد ً،َّتقدد َّ
 ِحدتََّّ-امهس ن،َّإ َّأنَّامشنخََّّاة َّضخمة،َّ  س ََِّّّالمنة ََّّهتَّ  َّ صسه تتَّ ك بة َّأتم َّ
أم فَّيفَّام هيريَّتاموقن ةَّتامهقتَّتامهدائنَّتاحل هللث،َّتامدقد ئقَّتامسحد ،َّ د ََّّ-ملَّ

َّلَّتخم صد.بنيَّ ط  َّ
 َّيفَّئريةَّامشنخَّمنوجبَّ  َّمتكستَّ  َّأتمنفَّهذاَّامو دَّ د َّتاحلقَّأنَّام أ َّ

دَّإالَّيفَّلت،َّت  َّملَّهللي قَِّامؤمه ع،َّ عَّا  ت متَّ م ولنمَّتامقض ءَّتكثدةَّتدح متَّتتسقَُّّ
هددددَّإىلَّتت تدددتَّاددد م1362َّأخددددايعَّحن تدددت،َّت مدددكَّيفَّ سطقدددةَّاجلددد  َّ سدددذَّاددد مَّ

ََّّتقط.هد،َّأ َّ  ةَّأ بوةَّاشدَّا   1376َّ
َّأقي م:ََّّأ بوةتسقيمَّإىلَّ ِحتَّملَّك بَّامشنخَّتاس َّاالئ قداءَّجن َّأن ََّّ

َّامشدتحَّامخ صدةَّالىَّام  ن،َّتم َّ مك: النوع األول:
 بَّام  حندددد (،َّتَّ دددددحتَّامخ صدددددَّالددددىَّامدددد ةَّاألحكدددد م:َّ) دددددحتَّالددددىَّك دددد

)خالصةَّامكالم(َّت دحتَّامخ صدَّالىَّ"بل غَّامدام":َّ)خم صدَّامكالم(،َّت دحتَّ
َّالىَّ"اآلجدت ن ة"َّيفَّامسح ،َّتَّ دحَّ"امدحبن ة"َّيفَّامهدائن،َّتَّغريَّ مكَّكثري.

َّامشدتحَّامط  مةَّالىَّام  ن،َّتم َّ مك:ََّّ:النوع الثاين
َّلىَّ"امدتضَّامدبع"،َّتَّ دحتَّامكبريَّالىَّ"ام ةَّاألحك م". دحتَّامكبريَّا

َّ،َّتم َّ مك:اخ ص  نَّمكثريَّ  َّامك بَّامط مةَّ:لثع الثاالنو و 
َّ.)ت حَّامب   (،َّت)عن َّاألتط  (َّ
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َّ:َّ ث ،َّام أمنفَّيفَّامهس نَّأتصنالَّتاب  اًءَّ:رابعالنوع ال
هدددائن،َّت)ددد  ةَّامتهيددرينَّامقددنِّم،َّت)امدد الئ َّامق طوددةَّيفَّام ا هللددثَّام اقوددة(َّيفَّ

َّتغريه .،َّت)مب بَّاإلاداب(َّيفَّامسح َّامؤ سني(
تقددد َّحظندددتَّ ؤمهددد عَّامشدددنخَّ ِحدددتَّملَّبقبددد ٍلَّاتمَّ ددد َّالمددد ءَّجنددد َّتَّاجلزهللددددةَّ
َّالن دد َّكثددري َّ ددس م،َّبدد َّتَّقد ددّدِ عَّمل دد  هلل َّيفَّامو هدد َّامولمن ددة،َّ امودبنددة،َّتقدد َّأثددىن 

َّ ث َّك  بت:َّ)خالصةَّامكالمَّالىَّام ةَّاألحك م(.
د:ََّّيفَّ ئدددد مةَّخ ص ددددةَّملشددددنخَّتنصدددد َّ ِح مدددد َّملدددددَّشــــيخ ابــــن ســــعد  قــــال الَّ

َّبددت،ََّّ)خالصــة الكــالى علـة عمــدم األحكـاى )هد هلل كمَّحملدبكمَّ تصدد  َّتَّئدد ع 
تئدددأمتَّامدددد ىلَّأنَّهللضددد افَّمكددددمَّاألجدددددَّمبددد َّأبدددد هلل م نَّتنددددتَّ ددد َّامه ائدددد َّاجللنلددددةَّ

موددد مَّتاموددد لَّامكثدددرية،َّتئدددونكمَّيفَّعشددددِن،َّالَّزمددد مَّختدجددد نَّأ ث مدددتَّ ددد َّامك دددبَّا
َّ.(1)عهو  َّاموظنمَّتقو  (

َّ
َّ
َّ
َّ

                                                

َّ(َّا َّ ئ مةَّخبطَّامشنخَّاب امدِح َّب َّئو  َّ  ج ةَّإىلَّامشنخَّتنص َّ ِح م َّمل.1)
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 [ مشروعه العلمي يف تيسري املتون العلميَّة أو شرحها 2]
َّ َّيفَّ ىت  َّامش   ة َّامولمن ة َّكبريَّ م  ن َّملَّاا س ء  َّملشنخَّتنص َّ ِحت ك ن
امول مَّاإلئال ن ةَّ،َّ  َّاقن ةَّتَّح هللثَّتَّتقتَّتَّتدائنَّتَّحن َّتَّغريه ،َّإ َّ

 نيريَّتلكَّام  نَّ دح َّأتَّاخ ص  اَّ،َّت ضعَّ دح َّ هن اَّاه م َّامشنخَّ ِِحتَّملَّب
َّ نٍتَّ  َّ  م  عَّام  نَّ. َّدَّيفَّامت مبَّدَّالىَّك ِّ

َّتكثرياَّ  َّك نَّهلل مث  َّ ِحتَّملَّيفَّ ؤمه تتَّبق هلم:
َّامولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمَّ َّتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد حلِهظ َّم صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لَّ أس 

 

 

َّامه ددددددددددددددددددددددددددددمَّ  َّيفَّامشدددددددددددددددددددددددددددددتِحَّ ب  َّ(1)تامبحددددددددددددددددددددددددددددث 

َّ
 

َّح دِم "َّتَّق هلم:َّ"  َّتد كَّاألص ل  َّ.(2)ام ص ل 
َّامولمدديَّ بدد أََّّ-َّام دد نَّامولمن ددةَّمطلبددةَّامولددمَّريب نيددَّ-تهللبدد تَّأن َّهددذاَّاهلدد ج  

َّ-َّ(3)مددد ىَّامشدددنخَّ ِحدددتَّملَّ بكدددداً،َّإ َّهللقددد لَّ ِحدددتَّملَّيفَّتصدددن  تَّمط مدددبَّامولدددم
َّهد:1354تاميتَّت و ربَّ  َّأتائ َّ ؤمه تت،َّإ َّك ب  َّا مَّ

تَّهللسظد َّيفَّام هيريَّ-آنَّحبهظَّامقدََّّ-(َّمثَّهللب ِ ئ ،َّأ :َّط مبَّامولم1َّ)
(4). 

مإل ددد مََّّ(5)(َّمث َّجيلددد َّالدددىَّ شددد هللخَّامولدددم،َّتنب ددد ئَّبددددَّ)األ بودددنيَّامس تهلل دددة(2)
 امو ملَّحمدنيَّام هلل َّحيىيَّب َّ د َّامس ت .

                                                

َّ(.76تصنةَّط مبَّامولمَّ)صَّ(1)
َّ(.78(َّتصنةَّط مبَّامولمَّ)ص2)
َّ(.76دد75ََّّ(َّ)عصنحةَّج  وةَّتَّتصنةَّانتوةَّ(َّحتقنق،َّد.َّاب اموزهللزَّب َّاب ملَّامزهللدَّ)ص3)
(َّملشنخَّ ِحتَّملَّتهيري َّ ش   َّ ئمَّ)ت تنقَّامدِح َّيفَّد تسَّامقدآن(َّطبعَّ دا ا ،َّآخده َّب حقنق4َّ)

َّمزهللد.ام ك   َّاب اموزهللزَّب َّاب ملَّا
(َّملشنخَّ ِحتَّملَّ دح نَّالىَّ)األ بونيَّامس تهللة(،َّأح مه َّ)حم ئ َّام هلل (،َّتَّامث لَّ)تولنمَّاألحب5َّ)

َّالىَّأح دهللثَّامس ت َّتاب َّ جب(.َّ
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مإل ددد مَّاِّددد ِّدَّ دددنخََّّ(1)(َّمث َّهللقددددأَّيفَّ)ثالثدددةَّاألصددد ل(،َّتك ددد بَّ)ام  حددددن (3)
،َّتحيهدظَّ د َّائد ط عَّ د َّئد ئدَّاإلئالمَّحمم َّب َّابد ام ه بَّ ِحدتَّمل،َّتحيهظ د 

 خم صداتتَّ ث :َّ)أص لَّاإلمي ن(،َّت)تض َّاإلئالم(،َّتغريه َّ  َّ ؤمه تتَّامس توة.

مشدنخَّاإلئدالمَّابد َّتنمندةَّ ِحدتَّملَّتود ىل،ََّّ(2)(َّتحيهظَّ)اموقن ةَّام ائطن ة(4)
َّج  ع َّألص لَّام هلل .  تإع تَّك  ب 

 .(3)(َّتهللقدأَّيفَّ) ايضَّامص حلني(5)

ملح تظَّاب امتينَّامق ئيَّ ِحدتَّملَّتود ىلََّّ(4)ألحك م((َّتَّحيهظَّ)ام ةَّا6)
َّانتع َّالَّهللت ينَّط مبَّامولمَّا َّحهظت.  ته َّك  ب 

(َّتَّإنَّأ ادَّاإلطددالعَّالددىَّأدم ددةَّامددذاهبَّيفَّاألحكدد مَّتامددداجحَّتامدجدد ح7َّ)
ملح تظَّاب َّحجدَّامويدقاللَّ ِحدتََََََّّّّّّملََّّ(5)  َّاألق الَّتلنحهظَّ)بل غَّامدام(

 تو ىل.

                                                

َّب حقنقَّاألخَّامشنخَّاب اإلمتَّامش هللع. طب عَّ(َّتملشنخَّ ِحتَّملَّ)امقص َّامي هلل َّبشدحَّام  حن (،1َّ)
َّامي2) َّ)ام ولنق ع َّمل َّ ِحت َّتملشنخ )َّ َّام ائطن ة(، َّالى َّسنة َّاب اإلمتَّ طب ع َّامشنخ َّاألخ ب حقنق

َّامش هللع.
َّب حقنقَّامشنخَّام ك   َّاب اموزهللزَّامزهللد.َّ طب ع(َّتملشنخَّ ِحتَّملَّ)تطدهللزَّ ايضَّامص حلني(3َّ)
َّ ئم:4َّ) َّخم صد َّت َّ   ئط، َّت َّ ط  ل، َّاألحك م(، َّ)ام ة َّالى َّ دتح َّثالثة َّمل َّ ِحت َّملشنخ )

َّاً.َّ)خالصةَّامكالم(.َّطِبعَّ دا َّ
َّ(َّتق َّأم فَّامشنخَّ دح َّالىَّ)بل غَّامدام(َّ ئمَّ)خم صدَّامكالم(َّ طب ع.5َّ)
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َّ،َّأتَّغريمه .(2)ت)املحة(َّ(1)دأَّيفَّامسح ،َّتحيهظَّ)اآلجدُّت ن ة((َّتَّهللق8)َّ
 اع  ىَّ خ ص  َّ.  4)يفَّام ا هللثَّتَّحيهظ  َّ(َّ 3)(َّتَّهللقدأَّ)امدحبنة(9)

تَّامالحدظَّأن َّ وظدمَّهدذنَّام د نَّامدذك  ةَّقد َّتضدعَّامشدنخَّالن د َّتنمد َّبود ََّّ*
َّ دتح َّ  َّبنيَّخم صدٍةَّأتَّ ط  مة.

                                                

َّ(َّملشنخَّ ِحتَّ دحَّالىَّ"اآلجدُّت نة"َّ ئمَّ)َّ ه تنحَّامودبن ةَّ(َّ طب عَّ.1)
َّ(َّملشنخَّ ِحتَّ دحَّالىَّ) لحةَّاإلاداب(َّ ئمَّ)صلةَّاألحب ب(.2)
َّاميبنكةَّامذهبنة(َّطبعَّ دا اَّ.(َّملشنخَّ ِحتَّ دحَّالىَّ)امدحبنة(َّيفَّامهدائنَّ ئمَّ)3)
َّملشنخَّتنص َّامب  كَّدَّ)ص4) 75َّ(َّعصنحةَّج  وةَّتَّتصن ةَّانتوة(َّد َّ(78َّد ب حقنقَّامشنخَّ..َّطَّد

َّام ك   َّاب اموزهللزامزهللد.
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 ات العلمية[ الرايدم يف اإلجناز 3]
تَّقبد َّأنَّعبد أَّيفَّئدددَّ ؤمهدد عَّامشدنخَّتدالَّب دد  َّأنَّعشدريَّإىلَّأن َّملشدنِخَّ ِحددتَّ

َّملَِّئج َُّّح ت  َّ إلجن زاِعَّامولمنةَّ،َّتَّ ي لي   َّ ألت من ع:
 م ددد نَّامخ صددددةَّيفَّمجندددعََّّ ددد َّالمددد ءَّهدددذَّامدددبالدَّ(َّت ددد َّأتلَّ ددد َّاا دددىن1)

 .امول مَّامشدانةَّ،َّتأم فَّبوض   َّتَّ دحَّامبونَّ

(َّتأت لَّ ددد َّصدددس فَّتهيدددرياَّالدددىَّ دددس  َّام هيدددريَّ مدددأث  َّ ددد َّالمددد ءَّهدددذن2َّ)
 امبالد.

جدد َّتدهللدد اَّمتن ددزَّبددتَّ ؤ م هددت،3َّ) (َّتَّقدد َّاعدد   َّامشددنخَّ ِحددتَّملَّيفَّتهيددرينَّامددذك  َّ  
ته َّاالق ص  َّالدىَّتهيدريَّاآلايعَّامديتَّقد َّهلليد تلقَّت م د َّالدىَّامقد  ئ،َّدتنَّتلدكَّ

مشدددنخَّتنصدددد َّ ِحدددتَّملَّأن َّغ مدددبَّ وددد لَّامقددددآنَّامكددددد َّام اضدددحةَّامودددىن،َّإ َّهلل ددددىَّا
َّتاضحةَّام المة،َّتَّئنأيتَّبيط َّ مكَّاس َّاحل هللثَّالىَّتهيريَّامشنخ.

(َّكمددددد َّأن َّ ددددددحَّامشدددددنخَّتنصددددد َّالدددددىَّ دددددنتَّ"اموقنددددد ةَّام ائدددددطنة"َّمشدددددنخ4َّ)
 اإلئالمَّاب َّتنمنةَّه َّأق م َّ دٍحَّالىَّهذاَّامنتَّامش   َّ.َّ

تضددعَّ   سدد َّتجنددزاَّ يدد قالاَّيفَّالددمَّامسحدد َّ دد ََّّ(َّتامشددنخَّ ِحددتَّملَّأت لَّ دد 5)
 الم ءَّهذنَّامبالد،َّتَّه ك  بتَّ"مب بَّاإلادابَّيفَّتنيريَّالمَّامسح َّملطالب".

 (َّتامشنخَّ ِِحتَّملَّه َّأت لَّ  َّ دحَّ"امدتضَّامدبع"َِّا  ة َّ  دتح.6)

(َّتَّهدددد َّأت لَّ ددددد َّاخ صدددددَّ"تددددد حَّامبدددد   "َّالبددددد َّحجدددددَّ ِحدددددتَّمل،َّ مدددددك7َّ)
 تامش ري،َّتَّام تانَّيفَّ دحَّصحنحَّامب   .امك  بَّامضخمَّ
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(َّكمدد َّأن َّامشددنخَّ ِحدددتَّملَّأتلَّ دد َّتضددعَّ ك بدددةَّالمنددةَّ صددت دةَّيفَّمجندددع8َّ)
لدددٍةَّ ددد َّام ددد نََّّ- ِحدددتَّملََّّ-امولددد مَّاإلئدددالِ ن ةَّتضدددم ستَّبودددنَّ ددددتحتَّ الدددىَّمج 

 امولمن ة،َّمس  ه :َّ)زب ةَّامكالمَّيفَّاألص لَّتاآلدابَّتَّاألحك م(.
َّتصدد هل َّحبنددثَّتكدد نََّّتامدديتَّأا ددد  َّ ددد ح   َّتاع خددب  دد َّتَّ   ه َّ ِحددتَّملَّتمج  ددعَّ     

ك تندددددًةَّملمب ددددد ئنيَّ ددددد َّامطلبدددددةَّملرتقِّددددديَّيفَّ ددددد ا  َّامطلدددددب،َّتاال دددددداطَّيفَّمجلدددددةَّ
َّاس  َّإبئ  ب. َّامس يبنيَّإىلَّأه َّامولم،َّتَّئنأيتَّاحل هللث 

  
  
َّ
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 [ أمساء مؤلفات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز املبارك4]
 صل وجهوده يف العناية بعلوى العقيدم :)أ  الشيخ في

ك نَّامشنخَّ ِحتَّملَّهلل  مَّب قدهللدَّاموقن ةَّامصحنحةَّمطلبةَّامولدم،َّتكد نَّطلبدةَّ
كشــف ،َّمث َّ))األصــول الثال(ــة امولددمَّهللب دد ؤتنَّامقددداءةَّم هللددتَّيفَّالدد مَّاموقندد ةَّبدددَّ

َّتمجنو  َّمشنخَّاإلئالمَّحممد َّبد َّابد ام ه ب،َّ)التوحيد (،َّمثَّك  بَّالشبهات
مشددددنخَّاإلئددددالمَّابدددد َّتنمنددددة،َّمث َّغريهدددد َّ دددد ََّّ)الواســــ(يَّة قدددددؤتنَّبودددد َّ مددددكَّمث َّهلل

ددد عَّك دددبَّاموقنددد ة،َّتَّقددد َّأتصدددىَّامشدددنخَّتنصددد َّ ِحدددتَّملَّيفَّتصدددن تَّمطلبدددةَّ   م 
َّ.(1)امولمَّ الب  اءَّب لكمَّامك بَّامذك  ة

 وابلنسبة إىل جمال التأليف:
َّتَّتدّكِددزَّتددإ اَّك عددتَّامصددسه عَّيفَّ بَّاموقندد ةَّالددىَّقيددمني:َّ ؤم هدد ٍعََّّ ت وددىن 

الىَّت حن َّاإلهلن ة،َّتَّ ؤم هد ٍعَّهتد مَّب  حند َّاألمسد ءَّتامصده ع،تق َّأم دفَّامشدنخَّ
ََّّيفَّامقيمَّاألت لَّ" دحتَّالىَّك  بَّاام  حن "،َّته :

طبددددعََّّادددد َّدا َّل ،َّديفَّجمدددد كتــــات التوحيــــد )القصــــد الســــديد شــــر    [1]
َّامصمنويَّب حقنقَّاألخَّامشنخَّاب َّاإلمتَّامش هللعَّتت قتَّمل.

تصدسنفَّ قدمَََّّّاملكَّت  َّضدم َّجممد عَّ)زبد ةَّامكدالم(ت ستَّخمط طةَّيفَّ ك بةَّ
(258/3َّ)-َّ(229/3).َّ

يفَّامثسدددد ءَّالددددىَّدادددد ةََّّ- ِحددددتَّملََّّ-ت دددد َّت ائدددد َّهددددذاَّامك دددد بَّقدددد لَّامشددددنخَّ
َّامشنخَّحمم َّب َّاب ام ه بَّاإلصالحنة.َّ

                                                

َّامب  كَّ)ص1) َّملشنخَّتنص  َّانتوة( َّتصن ة َّت َّج  وة َّ)عصنحة )75َّ َّب حقنقَّامشنخَّام ك   78َّد )
َّاب اموزهللزامزهللد.
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مدد ىَّ دددحتَّمبدد ب:َّ) دد َّجدد ءَّأنَّبوددنَّهددذنَّاأل ددةَّهللوبدد َّاألتاثن(َّ دد َّك دد بَّ
تَّ مكَّاس َّ دحتَّحل هللثَّ)الَّتق مَّامي اةَّحىتَّهلللحدقَّحدي َّ د َّأ ديتَّام  حن ،َّ

َّامشددد ك لَّيفَّ  مشدددكنيَّتحددىتَّتوبدد َّت دد مَّ دد َّأ دديتَّاألتاثن(،َّبودد َّأنَّئدد قَّقدد ل 
َّ دحَّامس قى:

ا اَّ ددن  َّا دد َّك عددتَّاجل هلنددةَّتهولددتَّ ألصددس مَّإال َّتولدد ن،َّ  َّ)ت جلملددةَّأ ددمَّملَّهلل ددَّ
َّإمنددتَّ اجودد ن،َّتَّ  ددعَّهددذاَّامسكدددَّامشددسنعَّتامكهدددَّامهظنددعَّالَّددد َّ دد َّتددإان َّهللَّتإان 

هللتضبَّهللَّتهللت  َِّحن ًةَّمل هلل َّاحلسنف،َّالَّا م َّتالَّ  ولِّم َّتالَّتزهللداَّتالَّ لكً ،َّ
َّ د َّامكهدد،َّتَّ ًَّ زٍءَّمإلئدالمَّأ د ُّ تن َّالم ءَّام هلل ،َّتَّايَّ لد كَّاميدلمني،َّأ ُّ

َّالنددتَّ دد َّابدد دةَّغددريَّمل،َّتأ َّبددالٍءَّهلددذاَّامدد هلل َّأضدددُّ َّ صددنبةَّهللصدد بَّهبدد َّأ ُّ ُّ 
اميلم نَّتو لَّهذنَّامصنبة،َّتَّأ َّ سكدَّجيبَّإعك  نَّإنَّملَّهللك َّإعك  َّهذاَّ

َّتاجبً . َّامشدكَّامبنيِّ
َّمقدددددددددد َّأمسوددددددددددتَّمدددددددددد َّاندهللددددددددددتَّحدددددددددددّن َّ

ََََّّّّ 

َّتمددددددددددددددبك َّالَّحندددددددددددددد ةَّمدددددددددددددد َّتسدددددددددددددد د  
َّ
 

َّهبدددددددددددد َّأضدددددددددددد ءعَََََّّّّّ َّتمدددددددددددد َّان اَّعهخددددددددددددت 
َّ

َّ(1)تمكدددددددددد َّأعددددددددددتَّتددددددددددسهخَّيفَّ  ددددددددددد ِد( 

َّ  : حمَّملَّاجلمنعَّ-الىَّكالمَّامش ك لََّّتق لَّامشنخَّتنص َّ وقِّب ًَّ
:َّقدد َّتجدد انََّّ  دد َّقدد مَّهبددذاَّاأل ددد،َّتهدد  م َّبوددنَّهددذنََّّ-تهللَّاحلمدد ََّّ-)قلددت 

األتاثن،َّتأ دَّبوب دةَّملَّتح ن،َّتَّأ دَّبوب دةَّملَّتح نَّالَّ دهللكَّمدت،َّته َّ دنخَّ
 ِح ددمََّّ-اإلئددالمَّحممدد َّبدد َّابدد ام ه بَّ صددسفَّهددذاَّامك دد ب،َّت ّ هلل  ددتَّتأا اعددتَّ

                                                

َّك  بَّام  حن "َّ(َّ"امقص َّامي هلل 1َّ) 119ََّّ-118دا َّامصمنوي،َّ)صَّ-تنص َّامب  كََّّ-بشدح
َّ(.516،َّص1ا َّ"بي  نَّاألحب  َّخم صدَّعن َّاألتط  "َّ) 
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،َّتق َّأهلل  همَّملَّتَّعصددهمَّللَّئدو دَّأادز همَّملَّتود ىلَّتعصددهمَّكمد َّ-و ىلَّملَّت
َّ.(1)عصدتاَّام  حدن َّتأهلت(

َّأ ََّّ-  َّيفَّامقيمَّامث لَّ  َّأقي مَّام  حن :َّ)ت حن َّاألمس ءَّتَّامصه ع(،َّتقد ََّّ 
 ددحَّامشدنخَّ ِحدتَّملَّأ د دَّام دد نَّيفَّ بَّاألمسد ءَّتَّامصده ع،َّتهدي:َّ)اموقندد ةَّ

 نخَّاإلئالمَّاب َّتنمنةَّ ِحتَّمل،َّ ئم:َّام ائطن ة(َّمش

يفَّجمل َّصتريَّخمط ط،ََّّالتعليقات السنية علة العقيدم الواس(ية )[2َّ]
َّب حقنقَّامشنخَّاب اإلمتَّامش هللعَّتت قتَّمل،َّتَّق َّطبعَّدَّا َّدا َّامصمنويَّد

املكَّت  َّضم َّجمم عَّ)زب ةَّامكالم(،َّتصسنفَّ ستَّخمط طةَّيفَّ ك بةََّّت
َّ.(229/3)َّ-(258/3َّ قمََّّ)

كم َََّّّ-تَّمو  َّهذاَّامك  ب،َّته :َّ)ام ولنق عَّاميسن ةَّالىَّاموقن ةَّام ائطنة(َّ
َّيلَّ َّمل ائطنةَّمو مٍلََّّ-هللظ د  ه َّأق مَّ دحَّ ودت َّالىَّام ائطنة،َّتهس كَّ دح 

َّتنتَّامشنخَّتنص ،َّأالَّ َّيفَّعه َّامو مَّامذ َّت  يّفِ  و ِصٍدَّملشنخَّتنص َّت    ٍّ
َّاب ا َّاموال  ة َّامشنخ َّاموال  ة ت  ٌ َّه :َّتن  َّت دحت َّمل، َّ ِحت َّئو   َّب  مدِح 

َّامب حثََّّالىَّاملطنهةَّام سبن  عامودت َّبد)   َّ َّيفَّام ائطنة َّتق َّامسنهة   ،)
َّ َّامشنخَّاميو  َّا م 1372َّأم هت َّهللظ د َّتنم  َّهذا َّك  بس  َّإال َّأن أق مََّّ-هد،

َّ.-أتمنه  َّ  َّهذاَّام   هللخَّ
قدددد َّاهدددد م َّيفََّّهددددد1376إ َّأن َّامشددددنخَّتنصدددد َّ ِحددددتَّملَّتهدددد َّام دددد  َّادددد مََّّ-

)املرتــــع  أ خددددايعَّحن تددددتَّ م ددددأمنفَّامهق دددديَّ،َّتدددد ا ىنَّ مدددددتضَّامدبددددعَّتشددددد ح تَّبدددد
                                                

َّ(.119(َّامقص َّامي هلل َّبشدحَّك  بَّام  حن َّدَّتنص َّامب  كَّدَّدا َّامصمنويَّدَّ)ص1)
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مث َّ ددحتَّاملشبع  يف أربعة جملدات ضـممة    اختصـر شـرحه علـة الـروض  
ته َّك  بَّضخمَّتصلس َّ ستَّ دحَّك  بَّامبن عََّّ)جممع اجلواد ب  ئعَّيفَّك  بت:َّ

َّالىَّتق َُّّ َّ.الواس(يَّة"مَّأتمنفَّامشنخَّ ِحتَّملَّمشدحَّ"يفَّجملٍ َّكبري،َّا  َّهلل لُّ
الَّئددددددن م َّإ اَّالمسدددددد َّأنَّامشددددددنخَّتنصدددددد َّأد  َّ دددددددحتَّالددددددىَّام ائددددددطنةَّيفََّّ-

تتن ددد َّادد  ةَّ ؤمهددد ٍعَّمددددت،َّتج دددلُّ  َّ ددد َّأقددد مَّ)زبـــدم الكـــالى    ئدد ا تَّاميدددم  ةَّبددد
 .(1) ؤمه تت،َّتملَّأالم

 )ت  جهود الشيخ فيصل يف علم التفسري:
إجدد زٍةَّخ ص ددِةَّيفَّالددمَّام هيددريَّ دد َّاموال  ددةَّامشددنخَّئددو ََّّحصدد  َّامشددنخَّالددى

َّ- ِحددتَّملََّّ-ابد َِّحد َّبد َّا ندق،َّتَّا د  ِ دعَّجمد م َّام هيدريَّامديتَّكد نَّهللوقد ه َّ
َّمطلبةَّامولم،َّتَّق َّأم فَّامشنخَّيفَّهذاَّامولم:

ت سدددتَّخمط طدددةَّيفَّ،َّيفَّأ بودددةَّأجددزاءَّ)توفيــا الـــرمحن يف درور القـــرآن  [3]
َّ.(245/3َّ،248/3َّ،249/3َّ،254/3نفَّ قمَّ)املكَّت  َّدَّتصس ك بةَّ
ب َّاحي َّامشنخَّهد،َّالىَّعهقة1376َّا مَّ:َّعَّ دتني،َّأتالمه طب َّتَّق ََّّ-

َّا َّدا َّامو صمةَّ مدايض،1416َّتآخدمه َّا مَّ،َّ-تَّملَّ ِِحََّّ-حينس نَّ هد
ب َّاب ملَّازَّتحتقنقَّامشنخَّام ك   َّاب اموزهللالىَّعهقةَّبونَّاحمليسني،َّبوس هللةَّ

َّ.امزهللد

                                                

َّك  بَّامشن1) :َّتيف خَّ"د  ةَّامؤ سنيَّ(َّاعظدَّ بحثَّ"ج  دَّامشنخَّتنص َّامهق نة"َّاآليتَّقدهللب ً،َّقلت 
يفَّامداحبةَّ عَّ بَّامو مني"َّ ب حثَّاق هللةَّ  س اة،َّالَّئنم َّيفَّتص متَّاميتَّاق ه َّيفَّ كدَّامي اةَّ

َّتَّأ داط  َّ،َّتأه الَّامقن  ةَّتَّأح اهل َّتغريَّ مكَّ  َّامب حثَّاموق هللة.َّ
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ع  نَّاموال  ةَّامشنخَّاب امكد َّاخلضريَّهبذاَّام هيدري،َّتقد لَّحهظدتَّملََّّتكثرياَّ  
)توفيــــا الــــرمحن يف يفَّبودددنَّد تئددددت:َّ)تهيددددريَّامشدددنخَّتنصدددد َّامبدددد  كَّاميددددم ىَّ

َّ يد م َُّّ د ََّّدرور القرآن  ،َّتمدن َّابـن كثـريتَّالبغـو تال(ـي  تهيريَّخم صد 
انتددع َّيفَّ بددت،َّحي  جددتََّّمبس شددٍدَّبددنيَّطلبددةَّامولددمَّدَّ ددعَّاألئددفَّد،َّتهدد َّ هندد  َّجدد اا،

َّ.َّ(1)ط مبَّامولم،َّالَّئن م َّإ اَّض قَّام قتَّا َّامدج عَّإىلَّاألص لَّامذك  ة(
َّبدتَّبود َّ" َّامشنخَّاخلضريَّحهظتَّملَّهذاَّام هيري،َّب َّتثىن  تفسـري تق َّاع خ ب 

َّ.(2)،َّضم َّبضوةَّته ئريَّهلل ِهدن َّ س  َّط مبَّامولمالشيخ ابن سعد "
َّ َّ ؤمه ا َّ داجوةَّم يف تراجم أئمة التفسري""املوسوعة امليسر تق ل َّ)اس  :

َّ َّاميلفَّ"توفيا الرمحن يف درور القرآن" تهيري َّالىَّ   َّتهيريًا تج انن
َّام ش هب عَّ َّتاآلايع َّامصه ع َّآايع َّيف َّتخ ص ة َّ يء، َّك ِّ َّيف امص حل

َّ.(3)تغريه (
َّ َّآتمنفَّامشنخ َّملَّ-تامق  ئَّيف ََّّ- ِحت َّامث ل َّئبن  )شرحه علة تالى

هلليرتايَّاع ب هتَّاا س ءََّّ-قول يف الكرم اجلسيمة" أو غريمها "الأتََّّالواس(ية 
َّك بت،َّالَّئن م َّ َّكثرٍيَّ   َّامهيدهلل َّيف َّعه    امشنخَّ ِحتَّملَّ م هيري،َّب َّتجيدِ  

 َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأن َّامشنخَّ ِحتَّملَّك نَّحيِم  َّإج زًةَّخ ص ةَّيفَّام هيري.

                                                

لمَّ،َّبوس انَّ)كنفَّهللبينَّط مبَّامو-ب صد ََّّ-(ا َّحم ضدةَّملشنخَّاب امكد َّاخلضريَّحهظتَّمل1َّ)
َّامشدهللطَّاألتل.َّ- ك ب ت(َّ

،َّبوس انَّ)كنفَّهللبينَّط مبَّامولمَّ-ب صد ََّّ-(َّا َّحم ضدةَّملشنخَّاب امكد َّاخلضريَّحهظتَّمل2َّ)
َّامشدهللطَّاألتل.َّ- ك ب ت(َّ

 ََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(.1829َّ،َّص2(َّ)ام ئ اةَّامنيدةَّيفَّتداجمَّأئمةَّام هيريَّتَّاإلقداءَّتَّامسح َّتَّاملتة(َّ)جد3)

َّ
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 مدددبَّ ودددد لَّامقددددآنَّامكددددد َّتاضددددحةَّالَّتَّهللددددىَّامشددددنخَّتنصددد َّ ِحددددتَّملَّأن َّغ
حت   َّإىلَّتهيري،َّبد َّهلل ودد َّ وس هد َّمبجدددَّمس ا د ،َّتمدذمكَّتوب د انَّملَّادزَّتجد َّ
بقددددداءةَّك  بددددتَّاموظددددنمَّتامدجدددد عَّإمنددددتَّيفَّاألحكدددد م،َّتَّيفَّ ودتددددةَّاحلدددداللَّتاحلدددددام،َّ

َّتهللي ش  َّيفَّ مكَّبق لَّاب َّاب سَّ ضيَّملَّاس م :
َّهلل وددذ َّأحدد َّجب  م ددت،َّتتهيددريَّتودتددتَّامودددبَّ)ام هيددريَّالددىَّأ بوددةَّأتجددت:َّتهيددريَّال

َّ.(1)يفَّكال   ،َّتتهيريَّالَّهللولمتَّإال َّامولم ء،َّتتهيريَّالَّهللولمتَّإال َّملَّازَّتج (
 يقول الشيخ رمحه هللا يف مقدمة تفسريه:

َّهللود َّ وىنَّامقدآنَّ َّ ي قنمة َّتَّتطدتت َّادبن  َّك نَّمي عت َّأنَّ   )تامقص د
ادابَّتغريهمَّا َّ ي ئ َّغ  ضةَّيفَّاألهلل  مَّمبجددَّمس ات،َّتكثرياَّ  َّهلليأمينَّاأل

َّتأتل َّالن مَّق لَّملَّتو ىل:َّ َّا ِ َّام ند      ىَّق   َِّإص ال ح َّهل  م َّخ ري  َّت ِإن  أ م  ع ك  ت هلل ي 
ِلحَّ َّام م ص     َِّ ِي   َّام م ه  َّت اّلّل َّهللد و ل م  َّت ِإخ   اع ك م  َّتنودت نَّاجل ابََّّ(2)خت   ِمط  ه م  ،

سو ن،َّتإ اَّاعضمَّإىلَّامودبنةَّتامهطدةَّاميلنمةَّ ودتةَّئريةَّامسيبَّمبجددَّام التةَّتَّهللق
ََّّ)  (3)ك نَّ مكَّع  اَّالىَّع.َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

َّ ِحدددتَّملَّتهللسبِّدددتَّامشددددنخَّ بودددد َّ مدددكَّالددددىَّ س جدددتَّيفَّام هيددددريَّقددد ئاًل:َّ)ملَّأبددددنيِّ
ام هيدددريَّيفَّبودددنَّام اضدددع،َّألعدددتَّهللظ ددددَّملوددد ملَّ ددد َّئدددن قَّاآلايعَّتكدددالمَّاموددددبَّ
دددددَّ "ام جددد دهلل "،َّخص صدددد َّ ددد َّعشددددأَّيفَّهللالِدهدددم،َّتددددد  لَّتن ددد ،َّتإعددددتَّهللكددد دَّهللهيِّ

َّتهيدري َّامشدنخَّ ِحدتَّملَّتحند اَّت  هدّدِداَّ(4)امقدآن،َّتم َّملَّهلليدمعَّاآلاث ( ،َّتالَّهللدزال 

                                                

َّ(.57،َّص1(َّ"ت تنقَّامدِح َّيفَّد تسَّامقدآن"،َّ ق  ةَّ) 1)
َّ[.220(َّئ  ةَّامبقدة،َّاآلهللةَّ]2)
َّ(،َّدا َّامو صمة.59(َّ"ت تنقَّامدِح َّيفَّد تسَّامقدآن"،َّ ق  ةَّامؤمف،َّ)ص3)
َّ(.57،َّص1(َّ"ت تنقَّامدِح َّيفَّد تسَّامقدآن"،َّ ق  ةَّ) 4)
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ددددىَّتَّهللسيددددجمَّ ددددعَّ ددددس  َّ يفَّهددددذاَّامبدددد ب،َّتهددددذاَّامددددس  َّيفَّد اهللددددةَّام هيددددريَّهلل مش 
 َّهلل جل ددىَّتاضدددح َّيفَّئددد ئدَّتدددداثَّامشدددنخَّام نيددريَّاموددد مَّيفَّامولددد مَّامشددددانةَّتامدددذ

ََّّتنص َّامولميَّ ِحتَّمل.
جملددد ،َّيفَّ،َّخَّ)القـــول يف الكـــرم اجلســـيمة املوافـــا للف(ـــرم الســـليمة [4َّ]

هللسصددددَّتنددتَّامؤمدددفَّامقدد لَّبكدتهللدددةَّتهدد َّك دد بَّبددد هللعَّيفَّ وسدد ن،َّمطندددفَّيفَّ بسدد ن،َّ
 قددديَّ ب حدددثََّّيفَّ كلمهللددد،َّمثَّ-كمددد َّهلل ضدددحَّ مدددكَّ ددد َّائدددمَّامك ددد بَََّّّ-األ ضَّ

آايعَّملَّامك عندة،َّك ميدم اعَّتاأل ضدنيَّتامقمددهلل َّتامسجد م،َّتخلدقََّّ بَّا امك 
امالئكةَّتاجل َّتامشن طني،َّتخلقَّآدم،َّتأيجد  َّت دأج  ،َّتيفَّاال د عَّاميد اةَّ

َّامكربىَّتامصتدى،َّت كدَّب ءَّاخللق،َّتامقلمَّتامودشَّتامكدئي.
،َّتاس ددد َّ-(261/3َّتصدددسنفَّ قدددمَّ)َّ-املدددكَّت ددد َّت سدددتَّخمط طدددةَّيفَّ ك بدددةَّ

َّةَّب ا ةَّاملكَّاب اموزهللز/َّ ك بةَّامشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزَّامب  ك. ص   َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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 )جـ  جهود الشيخ فيصل يف علم احلديث:
مو  َّامولمَّامدذ َّبدد زَّتندتَّامشدنخَّتا د  دَّبدتَّ ِحدتَّملَّهد :َّالدمَّاحلد هللث،َّتدإن َّ
امشنخَّ ِحتَّملَّحص َّالدىَّاإلجد زةَّ مك دبَّاميد ةَّتك دبَّاحلد هللثَّ د َّاموال  دةَّ

امدددبالدَّامسج هلل دددةَّامشدددنخَّئدددو َّبددد َِّحددد َّبددد َّا ندددق،َّتَّكدددذمكَّ ددد َّامشدددنخََّّحمددد ث
اب ملَّاموسقد ،َّتكذمكَّ  َّامشنخَّاحمل ِّثَّحمم َّب َّانصدَّامبد  ك،َّتكدذمكَّ د َّ

تَّاموال  ةَّاحمل ِّثَّحمم َّب َّتنص َّامب  كَّ َّ.- ِح مَّملََّّ-امِّ

َّهللق لَّامشنخَّتنص َّ ِحتَّمل:َّ

حمب ةَّاحل هللثَّتَّأهلدتَّ د َّحدنيَّعشدأع،ََّّ-  َّتمدتَّاحلمَّ-)تق َّ ز قينَّملَّتو ىلَّ
َّيفَّصتد َّأا ينَّحبهظَّامخ صداعَّ د َّاحلد هللثَّ ثد َّ)امد ةَّاألحكد م(،َّ تكست 

َّت)بل غَّامدام(،َّت)أص لَّاإلمي ن(َّتغريه .

تكددددد نَّبودددددنَّاإلخددددد انَّحيثُّدددددينَّالدددددىَّ مدددددك،َّتَّبوضددددد مَّحيثُّدددددينَّالدددددىَّحهدددددظََّّ
َّبد َِّحد َّاحلجد ز َّخم صداعَّامهقت،َّتكلُّ مَّيلَّانصدح،َّتشد ت عَّيفَّ مدكَّابد مل

َّ د َّ ق ضيَّبل انَّ ِحتَّملَّتَّه َّأح َّ ش ئخي،َّتقد لَّيل:َّالَّتكد َّأاد  ،َّتودتدت 
َّمبخ صددددداعَّاحلدددد هللثَّمث َّ مهقددددت،َّتَّأئددددألَّملَّ أ اد،َّتسهوددددينَّملَّبكلم ددددتَّتبدددد أع 
َّ توددد ىلَّأنَّهللددد تِّق ينَّتَّإخددد الَّاميدددلمنيَّملولدددمَّامسددد تعَّتامومددد َّامصددد حل،َّإع دددتَّمطندددف 

َّ.(1)خبري َّ(

                                                

َّ(.8،َّت قة1َّ ط(َّ) )خمطَّام ةَّاألحك م(أح دهللثَّالىَّأق الَّاألئمةَّاألاالمَّ)(1َّ)
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أم ددفَّامشددنخَّيفَّالدمَّاحلدد هللثَّ دد َّملَّهللؤمِّدفَّيفَّبقن ددةَّامهسدد نَّ،َّتصددس فََّّتَّمدذمك
َّ ِحتَّمل.َّ

ــــار  [ )5] ــــذم القــــارت  تصــــر فــــت  الب  كدددددَّ،َّ(1) عنددددةَّجملدددد اعيفَّمثَّل
تامشددنخَّاب احمليدد َّ دد َّأاددد َّامشددنخَّاب احمليدد َّأ َّبطددنيَّأعددتَّحتددتَّامطبددع،َّ

نددة،َّتبوضددد  َّبددعَّأكثدهدد َّيفَّ ك ب ددتَّاألهلامسدد سَّبك ددبَّامشددنخَّتنصدد َّألعددتَّط َّ
قددد لَّامز كلدددي:َّ" ددددعَّبودددنَّ،َّتَّ(2)بودددتَّب ائدددط تَّيفَّغريهددد َّ ددد َّامك بددد عط َّ

َّ(4)،َّإال َّأع دتَّتَّم ئدفَّامشد هلل َّتدإنَّهدذاَّامك د بَّامسهدن (3)امهضدالءَّبطبودت"
َّيفَّحكمَّامهق د.َّ

 عناية الشيخ مبنت "عمدم األحكاى" للحافظ عبدالغين املقدسي:
بصدهةَّخ ص دة،َّمك عدتَّأتلَََّّّحكـاى"اعتىن الشـيخ رمحـه هللا مبـنت "عمـدم األَّ*

ك ددبَّأح دهللددثَّاألحكدد مَّامدديتَّهللب دد ئَّهبدد َّطلبددةَّامولددم،َّتك ددبَّالنددتَِّادد  ةَّ دددتحَّ
َّ   ّ ِجةَّحبيبَّح مةَّامط مبَّامولمن ة:

َّأجزاء.َّمخيةيفَّ تشدحتَّ دح َّ ط  الًََّّ-
                                                

اا م عَّتيمنةَّامشنخَّاب احملي َّأ َّبطنيَّملك  ب،َّبنسم َّتيميَّبونَّامص د َّامرتمجةَّملشنخَّ(1َّ)
َّامك  بَّ)تذكدةَّامق  ئ(.

َّ(َّ ث َّ ك بةَّامب يبَّاحلليبَّمبصد.2)
َّ.(168صَّ،5َّ )َّ(َّاألاالمَّملز كلي3)
َّج اا،َّإ َّأع ت4) َّامك  بَّامذك  َّه هس َّعهن   َّأن  َّ-تنم َّأالمََّّ-ه َّاالخ ص  َّام حن ََّّ(َّبالَّ ك 

َّك عتَّم ىَّامشنخَّ ِحتَّملََّّاس هللةَّتَّمتك َّيفَّمليهدَّاجللن َّامش   َّ"ت حَّامب   "،َّ الَّئنم َّتَّأعت
مله حَّألح َّامو صدهلل َّأج دَّتنتَّإال َّأن ََّّتق َّظ دَّيفَّامك ب عَّاخ ص   َّهذاَّامس عَّ  َّام أمنفََّّ،ََّّ

َّتنتَّإجي زَّ  هلل .
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َّجزئني.يفَّ ِحتَّملَّمثَّاخ صدنََّّ-
َّ.(1)مثَّاخ صدنَّيفَّجمل َّ-

 متصر علة "العمدم":يقول الشيخ يف بداية شرحه امل
َّامك بَّتأعهو  ،َّتالَّب   َّمط مبَّامولِمَّ  َّحهظت،َّتإن َّ) هذاَّامك  بَّ  َّأصحِّ

َّ.(2)أح دهللث تَّصحنحة َّصدحية ،َّج  وة َّم َّتهدقَّيفَّغرينَّ  َّك بَّاحل هللث(
َّانتع،َّتقداءتتَّحتبِّب كَّإىلَّ ئ لَّملَّ َّ.ََّّ(3)(تهللق لَّيفَّ  ضٍعَّآخد:َّ)ته ك  ب 

 دتح:َّكبدرياَّتَّ   ئدط َّتصدترياً،َّتَّمجندعَّهدذنَّامشددتح عََّّتأم فَّالنتَّثالثة ََّّ
َّالندتَّ ئد مة1371َّأم ه  َّامشنخَّ ِحتَّملَّقب َّ  دَّ جدبَّ د َّاد مَّ هددَّكمد َّتد لُّ

َّ.(4)هد1371امشنخَّاب امدِح َّب َّئو  َّام ج ةَّإمنتَّيفَّغدةَّ جبَّ  َّا مَّ
تهدد َّامشدددحَّامكبددريَّ عمــدم األحكــاى  بشــر  أحاديــثَّ(5)نـَْقــُع األُواى[َّ)6]
،َّمخيددةَّأجددزاءَّكبدد  ،َّيفَّإحدد ىَّاشدددةَّجمل دد ة،َّغ مبددتَّعقدد لَّامدد ةَّاألحكدد مالددىَّ

َّا َّ"ت حَّامب   "،َّ عَّزايداعَّتإت داع.
َّامشدددنخَّتنصددد َّ ِحدددتَّملَََّّّخمط طدددةَّ سدددتَّت املدددكَّت ددد /َّيفَّ ك بدددةَّك  لدددة،َّخبدددطِّ

(،247/3َّ(،َّ)228/3َّحتددددددددددددتَّ قددددددددددددم:َّ)"مكتبــــــــــــة حــــــــــــر الء"  تصددددددددددددسنفَّ
َّ (251/3َّ ،)(231/3(َّ ،)256/3(َّ ،)255/3(َّ ،)241/3َّ،)

                                                

َّاةَّاجللنلةَّبقلمَّامشنخَّاب احملي َّأ َّبطني. ق  ةَّاِّم ََّّ(َّاعظد1)
َّ(.9)صَّ- ك بةَّامد  ََّّ-(َّخالصةَّامكالم2َّ)
َّ(.76(َّ"عصنحةَّج  وةَّتتصنةَّانتوة"َّ)ص3)
(َّاعظد:َّ ئ مةَّامشنخَّاب امدِح َّب َّئو  َّ ِحتَّملَّيفَّ"امسهح عَّامزكنةَّ  َّامدائالعَّامولمنة"4َّ)

َّ.ته َّامقيمَّامث لَّ  َّهذاَّامك  ب/َّامدئ مةَّامث عنة
ةَّاموطش5) َّبو َّامظمأ،َّت"األ تام"َّه :َِّ  ا ة ،َّ س  :َّامد  ُّ َّ.َّ(َّملسقعَّ و ٍنَِّا  
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(230/3(َّ،)260/3،)ََّّ(239/3(َّ،)238/3.)َّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

33 

 ضممني يف جملدين خ عمدم األحكاى  أقوال العلماء األعالى علة أحاديث )[ 7] 
مته:   -مالزى  سبعةيف  -  وهو  تصٌر عن سابِقه  قال الشيخ يف مقدِ 

َّ دددح تَّ دد َّ َّكدد  َّحدد هللثَّبيددس نَّ دد َّصددحنحَّامبخدد   َّتَّعقلددت  )تقدد َّئ ددقت 
  "َّتص  َّك   َّ طد  الَّت ددح َّ هند اً،َّتَّخل صد  تَّيفَّهدذاَّامخ صدد،َّ دعَّ"ت حَّامب 

َّ.(1)زايداٍعَّحيسة،َّتَّأئألَّملَّأنَّهللسهعَّبتَّامصتريَّتامكبري(
ت سددتَّأهللضدد َّخمط طددة َّك  لددةَّبدد ا ةَّاملددكَّابدد اموزهللز/َّ ك بددةَّامشددنخَّاب احمليدد َّ

مشددددنخَّتنصدددد َّأ بطددددني،َّتاس دددد َّ صدددد   ةَّبدددد ا ةَّاملددددكَّابدددد اموزهللزَّأهللضدددد ً/َّ ك بددددةَّا
َّامب  ك.

ت سددتَّأهللضدد َّعيددخة َّأخدددىَّتصدد َّتن دد َّامؤمددفَّإىلَّ س صددفَّاجلددزءَّاألتل،َّتهدديَّ
َّب ا ةَّاملكَّاب اموزهللز/َّ ك بةَّامشنخَّاب احملي َّأ بطني.

                                                

َّ(.3(َّخمط طَّ)أق الَّاألئمةَّاألاالمَّالىَّأح دهللثَّام ةَّاألحك م(دَّت قةَّ)1)
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)خالصة الكالى شر  عمدم األحكاى  للمقدسي  جملد يف أربعمائة صفحة  [ 8] 
 :د طبع أربع طبعاتوهو اختصار لشرحيه علة العمدم الكبري واملتوسط  وق

َّ.هدَّيفَّ ك بةَّامس ضةَّاحل هللثةَّ مدايض1379أتهل َّا مََّّ-
َّ.هدَّمبك بةَّام  تنقَّ مدايض1380تاثعن  َّا مََّّ-
هددددَّيفَّ ك بدددةَّامبددد يبَّاحللددديبَّمبصدددد،َّيفَّثدددالثَّئدددس اع1381َّتاثمث ددد َّاددد مََّّ-

َّ. َّك نَّ دحَّامشنخَّ قد اَّالىَّطلبةَّامو  َّامولميدم ََّّ    من ع،
خمط طددةَّيفَّعيددخة َّت سددتَّ،َّهدددَّمبك بددةَّامد دد َّ مدددايض1412تآخدهدد َّادد مََّّ-

َّ.َّاملكَّت   ك بةَّ
تَّقد َّأتصددىَّامشددنخَّابدد امكد َّاخلضددريَّحهظدتَّملَّام  ئددطنيَّ دد َّطلبددةَّامولددمَّ

 قبددد َّامسظددددَّيفَّامطددد  العَّ ددد َّ ددددتح  )خالصـــة الكـــالى موس هللدددةَّبشددددحَّامشدددنخَّ
َّ.(1)عمدم األحكاى )

تصددسنفََّّ-مدد عَّ)زبدد ةَّامكددالم(َّاملددكَّت دد َّضدم َّجمت سدتَّخمط طددةَّيفَّ ك بددةَّ
 .(229/3(،َّ)258/3 قم:َّ)

َّمث َّاا ىنَّامشنخَّمبنٍتَّأط لَّ  َّ   نَّأح دهللثَّاألحك م،َّته َّ نت:َََّّّ-
َّ،َّته َّ نت َّ ط  لَّتأم فَّالنت:)بلوغ املراى من أحاديث األحكاى *َّ
)اجملموعـة ،َّطبدعَّضدم َّالبد َّحجدد) تصر الكالى شر  بلوغ املـراى  َّ[9]

َّهد.1419عَّ هدداَّا َّاِّم اةَّيفَّامدايضَّا َّدا َّإ بنلن َّا مَّطبَّ(،َّمثاجلليلة
تصددسنفََّّ-املددكَّت دد َّضدم َّجممدد عَّ)زبدد ةَّامكددالم(َّت سدتَّخمط طددةَّيفَّ ك بددةَّ

 .ََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(229/3(،َّ)258/3 قم:َّ)

                                                

َّ(َّحم ضدةَّملشنخَّاب امكد َّاخلضريَّحهظتَّملَّ ئمَّ)كنفَّهللي هن َّط مبَّامولمَّ  َّك بَّاميس (.1)
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ددددعَّ دددد َّ  دددد نَّأح دهللددددثَّاألحكدددد مَّتهدددد :َّ) س قددددىَّ مث َّاا ددددىنَّامشددددنخَّمبددددنٍتَّ  ئ 
َّ َّتنمنة،َّت خ صدَّ دحَّامش ك لَّالنت،َّتمس  ن:األخب  (َّملمج َّاب

يفَّجملدد هلل ،ََّّملشدد ك ل،َّابختصــار نيــل األوطــار (1َّ)ر)بســتان األحبــا [10]
هددددد،َّتآخدمهدددد َّادددد َّدا 1374َّتقدددد َّطبددددعَّ دددددتني،َّأتالمهدددد َّيفَّحندددد ةَّامشددددنخَّادددد مَّ

َّهد.1419 مَّدإ بنلن َّا
امشدددنخََّّيفَّامثسددد ءَّالددىَّدادد ةَّ-تَّ دد َّت ائدد َّهددذاَّامك ددد بَّقدد لَّامشددنخَّ ِحددتَّملَّ

َّحمم َّب َّاب ام ه بَّاإلصالحنةَّم ىَّتولنقتَّالىَّق لَّامش ك لَّا َّأه َّاصدن:
)وابجلملـة أمــم َ يَــَدعوا شـيااك نَّــا كانــت اجلاهليـة تفعلــه ابألصــناى إ َّ فعلــوه   

فـَّناَّ   وإاَّ إليــه راجعـون  و مــع هـذا املنكــر الشـنيع والكفــر الف يـع    ــد مــن 
 للـدين احلنيــف    عاملــاك و  متعلِ مـاك و  وزيــراك و  ملكــاك ــــ يغضـ    ويغــار محيَّــةك 

فيا علماء الـدين  واي ملـوك املسـلمني  أً  ركزءإل لمسـالى أشـًد مـن الكفـر  و أً  
بالءإل هلذا الدين أضًر عليه من عبادم غري هللا  وأً  مصيبة يصـات ِهـا املسـلمون 

كـــاره إن َ يكـــن إنكـــار هـــذا الشـــرك تعـــِدُل هـــذه املصـــيبة  و أ  منكـــر  ـــ  إن
 البنيِ  واجباك.

  مقدددددددددد َّأمسوددددددددددتَّمدددددددددد َّاندهللددددددددددتَّحدددددددددددّن ًَّ
    

َّتمددددددددددددددبك َّالَّحندددددددددددددد ةَّمدددددددددددددد َّتسدددددددددددددد د  
َّ
 

َّهبدددددددددددد َّأضدددددددددددد ءعَّ َّتمدددددددددددد َّان اَّعهخددددددددددددت 
َََََّّّّّ

َّ(2)تمكدددددددددد َّأعددددددددددتَّتددددددددددسهخَّيفَّ  ددددددددددد د( 

ََّّتق لَّامشنخَّتنص َّ وقِّب َّالىَّكالمَّامش ك لَّدَّ حمَّملَّاجلمنع:َّ
                                                

َّته َّامو مل،َّتاب َّاب سََّّ-َّ ءَّام ملة حلَّ-(َّأحب  (َّ)1) ه َّحربَّهذنََّّ- ضيَّملَّاس م ََّّ-مجعَّح رب 
َّاأل ةَّأ :َّا م  .

َّكالمَّامش ك لَّيفَّ  ضٍع516َّ،َّص1(َّ"بي  نَّاألحب  َّخم صدَّعن َّاألتط  "،َّ) 2) (،َّتق َّعقلت 
َّئ بق.
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 علـــة أهـــل جنـــد جمل ســـعود وجمـــدد القـــرن )قلـــت: وقـــد مـــنَّ هللا تعـــاىل 
الثاين عشر حممد بـن عبـدالوهات ويريـتهم وأعـوامم  فهـدموا القبـور الـ  
تعبـــد مـــن دون هللا  ودعـــوا النـــار إىل عبـــادم هللا وحـــده   شـــري  لــــه  و 

َّ. (1) اتباع سنة رسول هللا
 :تق َّأم فَّامشنخَّ ِحتَّملوابلنسبة إىل اجملامع احلديثية الوع يَّة 

صهحة،271َّجمل َّيفََّّ العاملني ) ارم املؤمنني يف املراحبة مع رت [11]
َّاأل ريَّاب امدِح َّامي هللد َّا م َّالىَّعهقة هد،372ََّّطبعَّ دتنيَّب  شقَّأتالمه 

َّهد.1404َّتآخدمه َّالىَّعهقةَّتلمنذنَّامشنخَّاب امدِح َّب َّاط َّامش هللعَّا مَّ
ا َََّّّهد1423مَّ،َّتق َّطبعَّامك  بََّّيفَّا   )ت(ريز رايض الصاحلنيَّ[12]

َّدا َّامو صمة،َّب حقنقَّامشنخَّام ك   َّاب اموزهللزَّامزهللد.
َّامشنخَّامق ضيَّاب ملَّب َِّحد دَّاموقدالَّحهظدتَّملََّّت ستَّخمط طة تهد ََّّ-خبطِّ

تصددسنفَّ قدددم:ََّّ-املددكَّت ددد َّيفَّ ك بدددةََّّ-أحدد َّتال دددذةَّامشددنخَّتنصددد َّ ِحددتَّملَّ
(227/3)َّ.َّ

م َّاِّم ادةَّاجللنلدة،َّطبعَّضد)حماسن الدين بشر  األربعني النووية  َّ[13]
1420َّ،َّمثَّا َّدا َّا بنلن َّ مدايضَّا م1414َّا َّدا َّامد  َّا مََّّطبعَّ هدداًَّمث َّ
ََّّهد.

تقد َّطبدعَّقد مي َّضدم َّ)تعليم األح   أحاديث النوو  وابن رجـ   [14َّ]
َّ.َّ)امخ صداعَّامس توة(

املدكَّت د َّضدم َّجممد عَّ)َّزبد ةَّامكدالمَّ(َّدَّتصدسنفَّت ستَّخمط طدةَّيفَّ ك بدةَّ
 (.22/3(،َّ)258/3َّ قم:َّ)

                                                

َّ(.516،َّص1(َّ"بي  نَّاألحب  َّخم صدَّعن َّاألتط  "َّ) 1)
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تهدديَّ ئدد مةَّمطنهددةَّطبوددتَّيفَّ كددةَّامكد ددة،َّيفََّّ)نصــيحة املســلمني [15َّ]
هدَّتقدهللب ،َّمث َّط بودتَّيفَّامك هللدتَّيفَّأتاخددَّحند ةَّامشدنخَّحتدتَّائدم:1354َّا مَّ

"عصنحةَّدهللسنة"،َّالىَّعهقةَّامشنخَّاطد َّامشد هللعَّامكدهللدعَّاجلد يفَّ ِح مد َّمل،َّت سدتَّ
َّامشنخَّتنص َّآلَّ ب  ك.َّ ص   ةَّب ا ةَّاملكَّاب اموزهللز/َّ ك بة

ـــة العلـــم َّ[16] مطنهدددة،َّ س ددد َّعيدددخةَّيفَّ ك بدددةَّاملدددكََّّ ئددد مةَّ)وصـــية ل(لب
ت  ،َّتيفَّآخده َّك بَّامشنخَّ ِحدتَّملَّ)تقدعَّامهدداغَّ س د َّيفَّ د دَّمجد دىَّاألتىلَّ

املدددكَّت ددد ،َّتَّ صددد   ةَّبددد ا ةَّاملدددكَّت سدددتَّخمط طدددةَّيفَّ ك بدددةَّهدددد(،1354َّئدددسةَّ
   ك.اب اموزهللز/َّ ك بةَّامشنخَّتنص َّآلَّ ب

امشدددنخَّامددد ك   َّ (1))نصـــيحة املســـلمني تقددد َّقددد مَّب حقندددقَّهدددذنَّامدئددد مةَّ دددعَّ
َّ.هد1424اب اموزهللزَّامزهللدَّا مَّ

تقددد َّط بِدددعَّقددد مي َّضدددم َّجممددد ع:ََّّالكـــروت  جُ ومفـــر ِ قلـــوت ال ذاءُ )ِغـــَّ[17]
 . )املمتصرات النافعة 

تصددسنفََّّ-املددكَّت دد َّضددم َّجممدد عَّ)زبدد ةَّامكددالم(ت سددتَّخمط طددةَّيفَّ ك بددةَّ
َّ(.229/3(،َّ)258/3 قم:َّ)

                                                

َّتوةَّتَّتصنةَّج  وة(َّملشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزَّامب  ك.(َّحتتَّاس ان:َّ)عصنحةَّان1)
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 )د  جهود الشيخ فيصل الفقهية:
اا ىنَّامشنخَّتنص َّامب  كَّ م أمنفَّيفَّالمَّامهقتَّالَّئنم َّيفَّأخددايعَّحن تدتَّ

َّ ِحتَّمل.
ََّّ:)أ  أصول الفقه

َََّّّتأم فَّ ِحتَّملَّيفَّأص لَّامهقتَّ ئ مةَّتاح ة،َّهي:
ــــد وا جتهــــاد َّ[18] )اجملموعــــة ،َّط بددددعَّضددددم َّ)مقــــاى الرشــــاد بــــني التقلي
هدددددَّادددد َّدا َّاميددددلف،َّب حقنددددقَّامب حددددث1413َّ،َّمث َّطبددددعَّ هدددددداَّادددد مَّليلــــة اجل

َّ.امه ض َّ ا  َّب َّا  دَّامتهنلي
تصددسنفََّّ)زبــدم الكــالى  املددكَّت دد َّضددم َّجممدد عَّت سددتَّخمط طددةَّيفَّ ك بددةَّ

َّ.َّ(229/3(،َّ)258/3 قم:َّ)
 )ت  أمَّا يف الفروع:

تَّملَّالدىَّ"زادَّتق َّأمفَّامشنخَّ ِحتَّملَّ ؤمه عَِّا  ة،َّالَّئدنم َّ د َّأمهدتَّ ِحد
َّامي قسع"َّت دحتَّامودت َّ" مدتضَّامدبع"،َّكم َّئنأيت:َّ

 عناية الشيخ مبنت "زاد املستقنع " للحجَّاو :*َّ
َّ-اا ددىنَّامشددنخَّاس هللددةَّخ ص ددةَّمبددنتَّ"زادَّاميدد قسعَّ"َّملحجدد ت َّ،َّإ َّهللدددىَََََّّّّّ

َّ-نخَّأن َّ  َّحِهظتَّتَّتص   َّ ي ئلتَّك نَّ  أهِّالَّملقضد ء،َّهللقد لَّامشدَّ- ِحتَّملَّ
َّيفَّب اهللةَّ دحتَّالىَّ"امزاد":َّ- ِحتَّملَّ

َّق   نََّّ )هذاَّامخ صدَّصتريَّاحلجم،َّكبريَّامه ئ ة،َّكثريَّامي ئ َّامس توة،َّهلل ود  
 ددد َّحِهظدددت،َّتمكددد َّهللسبتددديَّمط مدددبَّامِولدددمَّأنَّحيهدددظَّقبلدددتَّ"امددد ةَّاألحكددد م"َّيفَّ
َّاحلد هللثَّألع ددتَّاألصد ،َّتكددذمكَّبلد غَّامدددام،َّتددإ اَّحهدظَّ مددكَّتقد َّ زقددتَّملَّتودد ىل
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تاإلعص  َّتامو لَّيفَّامقد لَّتاحلكدم،َّتقد ََّّت م َّيفَّك  بتَّتاتب ا َّمي س ِةَّ ئ متَّ
َّ.َّ(1)ائسحقَّامه ن َّتامقض ء(

تَّهذاَّامدأ َّح لَّ دتطَّاألهلنةَّم د يلَّامقضد ءَّهلل مش دىَّتَّهللسيدجمَّ دعَّ دس  َّ
ام نيددريَّامودد مَّيفَّامولدد مَّامشدددانةَّتَّامددذ َّهلل جل ددىَّتاضددح َّيفَّئدد ئدَّتددداثَّامشددنخَّ

 ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِحتَّمل.تنص َّامولميَّ

 ولذل  فقد ألَّف عليه شرحاك وجيزاك:
ملحجدد ت ،َّتهددد ََّّ)كلمــات الســـداد علـــة مــنت زاد املســـتقنع [َّهدد :19َّ]

ادد َّ ك بددةَّامس ضددة،َّهددد1405َّ َّادد مَّ دددحَّمطنددفَّيفَّجملدد ،َّطبددعَّ دددتنيَّآخدمهدد
ىَّطلبدةَّتق َّأثىنَّامشنخَّاب امكد َّاخلضريَّحهظتَّملَّالىَّهذاَّامك د ب،َّتَّأتصد

تصدسنف/َّ  يفَّ ك بدةَّاملدكَّت د َّلن د اَّاطلودت ََّّ سدتَّخمط طدة َّامولمَّ موس هللةَّبت،َّتَّ
َّ ك بةحدميالء.

ق مددتَّيفَّ) بَّدخدد لَّ كددة(َّمدد ىَّ دددحتَّموبدد  ةََّّو مــن فوائــد هــذا الكتــات
َّ:َّ"الزاد"

ملَّهللصددح(َّتقدد لَّ ِحددتََّّ-يددتَّأتَّملَّهللسدد نَّأتَّعك ََّّ-)ت دد َّتدددكَّ ددن  َّ دد َّامطدد ا َّ
َّملَّ   ح ً:

يددت،َّتَّيفَّأكثدددَّامسيددخَّ)أتَّعيددكت(،َّتامصدد ابَّتقدد  َّامكدد  َّعك َّ)ق مددتَّأتََّّ
َّاع  ىَّامدادَّ ست.َّ(2)ي ً(الىَّاميني،َّتَّاب  ةَّامقسعَّ)تَّإنَّط  َّ سكَِّّ

                                                

َّ(.4)صَّ-امطبوةَّامث عنةََّّ-(َّكلم عَّامي اد1َّ)
(َّامشنخَّ ِحتَّملَّهللي  لَّه َّهس َّبوب  ةَّ)امقسع(َّألع تَّه َّأص َّامخ صدَّامشدتحَّ)َّزادَّامي قسع(،2َّ)

َّ(.92 طبوةَّامس ضة،َّ)صَّ–كلم عَّامي ادَََّّّ-اعظد:َّ
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امطب اددةَّامهددددةَّ س دد َّأتَّامشدددتحة،َّبدد َّحددىتََّّ"الــزاد"تددإ اَّادتسدد َّأنَّمجنددعَّعيددخَّ
ق   انَّقنمةَّامه ئد ةَّ(،َّاملقنعملوب  ةَّك عتَّالىَّغريَّاب  ةَّ)َّ(1)()الروض املربعت جنتَّ

 دد َّهدددذاَّامشدددحَّامخ صددددَّملددزاد،َّتمدددذمكَّتإع ددتَّ ددد َّامس ِئددبَّه هسددد َّأنَّعشدددريَّإىلَّأن َّ
َّ.امسيخة َّاميتَّاا م  َّالن  َّامشنخَّيفَّ دِحتَّالىَّ"امزاد"َّعيخة َّعهنية َّحمد  ة َّ

بوددد َّ مدددكَّبشددددحَّ"امدددزاد"َّاموددددت َّ" مددددتضََّّ- ِحدددتَّملََّّ-مث  َّاا دددىنَّامشدددنخَّ
،َّتَّ(2)امي قسع"،َّتأم فَّالنتَّثالثةَّ دتح،َّأ بتَّ حل ا يَّامط  مةَّامدبعَّ دحَّزاد

ت من زَّهذنَّامشدتح عَّ موس هللةَّبذكدَّاخلال َّامود يلَّبدنيَّامدذاهبَّاأل بودة،َّتأدم دةََّّ
َّتدهللق،َّتَّهذنَّامشدتح عَّهي: َّك ِّ

يفَّخمطددد ط،ََّّ(3) الـــروض املربـــعشـــر  مواضـــع مـــن املرتـــع املشـــبع ) [20]
َّ-،َّتَّهللوك فَّامشنخَّاموال  ةَّابد اموزهللزَّامق ئدمَّاعَّكبريةجمل ةَّأجزاءَّتَّئ ةَّأ بو

َّالىَّحتقنقَّامك  بَّتَّام ولنقَّالنت.َّ-حهظتَّملَّ
(223/3َّتصدسنفَّ قدم:َّ)  يفَّ ك بةَّاملكَّت د َّ ستَّخمط طةَّاطلوتَّالن  تَّ
(،َّتاس د َّ صد   ةَّبد ا ةَّاملدكَّابد اموزهللز/226/3َّ(،َّ)224/3(،َّ)225/3دَّ)

َّزَّامب  ك.جمم اةَّامشنخَّتنص َّب َّاب اموزهلل

                                                

َّص حبَّ)امدت1َّ) َّ عَّأن  َّامب  يتَّتلمنذَّاحلج ت َّص حبَّ( َّه  سص   َّامي قسع( ضَّامدبعَّ دحَّزاد
َّامخ صد.

:َّأن َّامشدحَّهلل  ج تَّإىلَّمجنعَّ ي ئ َّامنتَّامشدتحَّ-يفَّاالصطالحََّّ-(َّامهدقَّبنيَّامشدحَّتَّاحل  نة2َّ)
َّأتَّأغلب  ،َّأ   َّاحل  نةَّتنس قيَّامش  حَّ ي ئ َّ ونسةَّمثَّهللشدح  َّإبئ  ب،َّتامصهةَّاألخريةَّهيَّصهة

َّ دتحَّامشنخَّ ِحتَّمل.
هد1371َّ(َّ دعَّامشنخَّتنص َّ ِحتَّيفَّأتمنفَّ دحتَّ"امدتعَّامشبعَّالىَّامدتضَّامدبع"َّقب َّا م3َّ)

َّالىَّ مكَّ ئ مةَّ  َّامشنخَّاب امدِح َّب َّئو  َّإىلَّامشنخَّتنص َّ َّكم َّت لُّ  ِح م َّملََّّ-تقدهللب ً،
َّهد.1371ب   هللخَّاألتلَّ  َّ جبَّ  َّا مََّّ-
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املرتع "خم صدَّته َّ) الوابل املُمرِع علة الروض املربع  تامث لَّه :َّ[21] 
(،250/3َّ،َّ ستَّعيخةَّيفَّ ك بةَّاملكَّت  ،َّتصسنفَّ قمَّ)جمل ،َّيفَّاملشبع"

تص َّتنتَّإىلَّك  بَّاجلس ئز،َّتاس  َّ ص   ةَّب ا ةَّاملكَّاب اموزهللز/َّجمم اةَّ
َّامشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزَّامب  كَّ.

َّم دد َّك بددت َّهللقدد َّ "كلمــات الســداد  لَّامشددنخَّيفَّدهللب جددةَّامك دد ب:َّ)تبوددد  ،َّتددإّلِ
ََّّ(1)"َّ أهللدددتَّ  اضدددعَّيفَّ" ددددحت"علـــة مـــنت الـــزاد هللسبتددديَّام سبندددتَّالن ددد ،َّتك بدددت 

"امدتدددددعَّامشدددددبعَّيفَّ  اضدددددعَّ ددددد َّامددددددتضَّامدبدددددع"،َّت كددددددعَّاخلدددددال َّ ددددد َّمجندددددعَّ
َّتنددتَّ ودتددةَّامددذاهب،َّت شدد   َّأدمدد  م،َّتصدد  َّك دد  َّ هندد اَِّجدددّ اً،َّغددريَّأع دد تَّهللوي ددد 

َّ  اضدعَّملَّأ عبِّدتَّ َّأنَّأخ صدد ن،َّتًأحلددِق  امداجحَّمط لَّامك  ب،َّتكثدةَّامسق ل،َّتدأ دع 
الن دددد َّيفَّ"امدتددددع"َّت"امكلمدددد ع"َّم  مددددنمَّامه ئدددد ة،َّتَّمس ن  ددددت:َّ"خم صدددددَّامدتددددع"،َّتَّ

َّ.َّ(2)أئألَّملَّتو ىلَّأنَّهللسهوينَّبت،َّتمجنعَّإخ الَّاميلمني،َّآ ني(
 

                                                

َّدبع"َّ.(َّأ :َّيفَّ"امدتضَّام1)
مدِعَّالىَّامدتضَّامدبع(،َّت قةَّ)2)

 
َّ(.5(َّخمط ط:َّ)َّام اب َّام
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،َّخمط ط،َّتَّه َّحاشية شر  الزاد  (1)اد ِ ع اجلوَ )جممَ ط  لَّت  :َّ[َّأ   َّام22]
ت مكَّأنَّامشنخَّ ِحتَّملَّيفَّامشدحنيَّ"الروض املربع"   دحَّ  ئ عَّالىَّ

اع قىَّ ي ئ َّخالتنةَّ ونسةَّتشدح  ،َّأ   َّيفَّامط  لَّتق َّتج تَّاس هلل تَّ امي بقني
َّ"الروض".إىلَّغ مبَّامي ئ َّاخلالتنةَّيفَّ

خَّ ِحتَّملَّملَّهللكملدت،َّإ َّاب د أَّب أمنهدتَّتقد َّأمل َّبدتَّامددض،َّتمدذمكَّإال َّأنَّامشنَّ
َّهللق لَّيفَّ"ك  بَّامبن ع"َّ ست:

َّ ددد َّجممدددعَّاجلدد ادَِّّإال َّهدددذاَّامقلنددد  َّ دد َّك ددد بَّ"امبندددع"َّإىلَّهسددد َّ ،َّ(2))ملَّعك  ددب 
َّ ددديٍءَّقددد هللد،َّ َّمت   دددتَّيفَّحن تسددد َّأتَّبوددد َّ  تسددد ،َّإع دددتَّالدددىَّكددد ِّ تويدددىَّملَّأنَّهللنيدددد 

َّ.(3)وزهللزَّآلَّ ب  ك(تنص َّب َّاب ام
َّ دد َّعهيددتَّعشدد ط َّتك ددبَّ سددتَّتصدد اًل،َّتتدد يفَّ إال َّأن َّامشددنخَّبودد َّ مددكَّأحدد  

َّ)ابت القرض . ِحتَّملَّتق َّاع  ىَّإىلَّ

                                                

َّمجعَّج د ة،َّتهيَّامطدهللقَّام اضحَّامي قنم.َّ-ب ش هلل َّام الََّّ-(َّاجل اد1َُّّ)
َّ  َّ-بونَّامشيءََّّ-(َّاحلقَّأنَّاب  ةَّامشنخَّهذنَّت شِك  2َّ) ،َّإ َّتشودَّأبنَّامشنخَّملَّهللك  ب 

َّإىلَّام َّك  بَّامبنع َّإالَّ   َّملََّّ"جممعَّاجل اد" َّتمك َّامشنخَّ ِحت  ضعَّامذ َّت قفَّاس ن،
َّ  َّامشدحَّ َّ)ك  بَّامبنع( َّت قَّط د ة َّهللليََّّ–ك ب  َّامث مثَّ  َّ-   َّ"اجلزء "جممعَّاجل ادَّ:

َّتَّامث لَّ َّك بَّاألتل  َّالىَّأع ت َّهلل لُّ َّاد   َّ دحَّامزاد"، َّأنََّّ،-قب َّ مكَّ-ح  نة َّت الَّئن م 
َّت َّبنيَّأهلل هللس ، َّاجل اد" ه َّخبطَّامشنخَّإمس ان َّامباللَّ ِحتََّّت دسَّاجلزءَّاألتلَّ  َّ"جممع

كم َّأنَّاألص َّيفَّامشدتح عَّأنَّهلل س تلَّامك تبَّامنتَّ دت ب ،َََّّّ-أح َّتال ذةَّامشنخََّّ-ملَّ
َّالَِّئن م َّتَّأنَّهذاَّه َّ س  َّامش  حَّ ِحتَّملَّيفَّ دحنتَّامي بقني.

َّ(:َّ)ك  بَّامبنع(.3(َّجممعَّاجل ادَّخمط ط،َّ) 3)
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تمدد َّ  َّهددذاَّامشدددحَّمكدد نَّك دد  َّضددخم َّجدد اُّ،َّإ َّأّنَّت دددسَّاجلددزءَّاألتلَّ سددتَّ
تَّهدد ََّّ-َّ سددتَّ)كتــات البيــوع خبددطَّ ؤمِهددتَّهللقددعَّيفَّتيددٍعَّتاشدددهلل َّصددهحة،َّأ  دد َّ

تنقددعَّيفَّجمل دد َّكبددري،َّتَّهددذاَّامق دد  َّ دد َّامك دد بَّهدد ََّّ-اجلددزءَّامث مددثَّ دد َّامشدددحَّ
َّام ج دَّ ست،َّتامب قيَّ هق د.

فائدم: كان شيمنا سعد بن محد ابن ق مت:َّ)َّومن فرائد النقول يف الكتات
َّ.(1)(عتيا يقول يف كالمه عند كتات البيع:"حكم احلاكم يرفع اخلالف"

يفَّ ك بدددةَّاملدددكَّت ددد َّحت ددد  َّالدددىَّ"ك ددد بََّّخمط طدددةيدددخةَّت ددد َّاجلدددزءَّامث مدددِثَّع
جملددددددد ،َّتكدددددددذمكَّيفَّمخيدددددددةَّ دددددددالزمَّصدددددددترية،َّتصدددددددسنفَّ قدددددددم:َّيفَّتقدددددددطَّامبنددددددد ع"َّ

حاشـــــــية (،َّحتددددددتَّائددددددم:َّ"267/3(،َّ)266/3(،َّ)265/3(،ََّّ)264/3)
ـــزاد وشـــرحه" ـــارات ال ،َّتاس ددد َّ صددد   ةَّبددد ا ةَّاملدددكَّابددد اموزهللز/َّعلـــة بعـــا عب
َّ.مب  كجمم اةَّامشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزَّا

َّ
َّ

                                                

َّك  بَّامبنعَّ((:َّ)3ََّّ(َّجممعَّاجل ادَّخمط ط،َّ) 1َّ)
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دد َّ   ّ ِجددةَّحبيددبَّح مددةَّامط مددبََّّ تكمدد َّهللبدد تَّملسدد ظدَّيفَّأمسدد ءَّهددذنَّامؤمهدد عَّتإ  

َّامولمن ة:
َّ(َّه َّ دحَّملمب  ئَّيفَّهذاَّامولم.كلمات السدادتد)

كمدحلدةَّاتمِندةَّمد َََّّّ)شـرحه املمتصـر علـة الـروض املربـع مث َّأييتَّبو َّ مك:َّ
َّ َّحتصنلت.تود  َّالىَّ ب دئَّالمَّامهقت،َّتَّأ ادَّأنَّهللزهلل َّ 

شـــرحه امل(ــــوَّل: )املرتـــع املشـــبع علــــة الـــروض املربــــع   مث َّأييتَّبوددد َّ مدددك
َّملط مبَّامس بدِِتَّيفَّهذاَّامهد ،َّمث َّبو َّ مكَّ دحتَّامكبريَّالىَّامزاد.

تَّام جدد دَّ سددتَّت دئددتَّ خمطدد ط، )زبــدم املــراد فهــرر جممــع اجلــواد  [23]
َّتَّاشدددددهلل َّت قددددة"جممــــع اجلــــواد"  اجلددددزءَّاألتلَّ دددد  ٌٍ خبددددطَّامشددددنخََّّ-،يفَّتيددددِع

وقــف ،َّ-امس اندد َّامددباللَّأحدد َّتال ددذةَّامشددنخ،َّتَّكدد نَّامخطدد طَّم هللددتَّ ِحددتَّملَّ
هللقدد لَّامصددسفَّ ِحددتَّملَّيفَّ  َو يكملــهابت " اجلنــائز" فيــه الشــيخ علــة آخــر 

َّآخدن:َّ
)  َّت ددسَّاجلدزءَّاألتلَّ د َّجممدعَّاجلد ادَّحبمد َّملَّتود ىل(،َّتاسدتَّ صد   ةَّبد ا ةَّ

 .امشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزَّامب  كَّاملكَّاب اموزهللز/َّجمم اة

َّ
َّ
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 ئدد مةََّّخ،َّ،)القـول الصـائ  يف حكـم بيــع اللحـم ابلتمـر الغائـ   [24]َّ
خمط طددةَّيفَّ ك بددةَّاملددكَّت دد َّبدد تنَّتصددسنف،َّتاسددتَّ صدد   ةَّبدد ا ةَّاملددكََّّتجنددزة

َّب حقنق دد َّ ابدد اموزهللز/َّجمم اددةَّامشددنخَّتنصدد َّبدد َّابدد اموزهللزَّامبدد  ك،َّتَّقدد َّقمددت 
"النفحـات الزكيــة مــن ط طددةَّامدذك  ة،َّتهدديَّ   جدةَّضددم :َّتهللَّاحلمد َّاد َّامخ
َّاآلتنةَّقدهللب ً.املراسالت العلمية" 

 )جـ  علم الفرائا: 
 تيفَّالمَّامهدائنَّأمفَّامشنخَّ ِحتَّمل:

املددكَّت سددتَّخمط طددةَّيفَّ ك بددةََّّالقاطعــة يف املواريــث الواقعــة  جــ )احلددد25َّ
َّ.الد ئل القاطعة )(َّ ئمَّاملمتصرات النافعةت  ،َّتق َّطبعَّق مي َّضم َّ)
(،َّتاس دددد 252/3َّتصددددسنفَّ قددددمَّ)َّ-املددددكَّت دددد َّت سددددتَّخمط طددددةَّيفَّ ك بددددةَّ

َّ.- ص   ةَّب ا ةَّاملكَّاب اموزهللز/َّجمم اةَّامشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزَّامب  كَّ
َّ-)الـــد ئل القاطعـــة حتدددتَّائددمََّّ-َّ ددد اعَّثدددالثََّّتوددبَِّقددد َّط َّهددذنَّامدئدد مةَّتَّ

تَّئدنأيتَّامكدالمَّ م هصدن َّ،َّ(َّملشدنخَّتنصد املمتصـرات النافعـةضم َّجممد عَّ)
َّ دددؤخ داَّ ب حقندددقَّهدددذنَّامدئددد مةََّّ-تَّهللَّاحلمددد ََّّ-اددد َّهدددذاَّاِّمددد ع،َّتَّقددد َّقمدددت 
ََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالىَّعيخةَّخطنة،َّته َّحتتَّامطبع.َّ

.َّتمدد   َّ صدد   ةَّمسيددخةَّغددريََّّ )الســبيكة الذهبيــة علــة مــنت الرحبيــةَّ[26]
َّأح َّتال ذةَّامش َّنخَّ ِحتَّمل.ك  لةَّ  َّامدئ مةَّخبطِّ

"،َّتقدد َّ  َّامك بددةَّاألهلنددة"هدددَّادد 1379َّادد مَّتقدد َّصدد  عَّهددذنَّامدئدد مةَّيفَّ
َّيفَّ صدَّيفَّ طبوةَّ" صطهىَّامب يبَّاحلليب".َّ-آعذاك-طبو   َّ
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بطب ا  دددددد َّمبطدددددد بعََّّ"َّ مقصددددددنمدا َّامولندددددد نق  ددددددتَّ"هددددددد1406ََّّادددددد متيفََّّ-
َّاميلم نَّ دًةَّأخدى.

األئدد   ََّّحتقندقَّوس هللدِةَّتَّبَّ د ا  طبهددَّق  دتَّ"دا َّاأل قدم"َّب1419يفَّاد مََّّمثَّ-
،َّتَّامددذ َّقدد مَّ شددك  اَّب خدددهلل َّاآلايعَّتاألح دهللددث،َّ-أاثبددت َّمل-َّابدد ملَّامددزاحم

ِعَّبونَّام ولنق عَّامقنِّمِةَّتامس ئبة.َّ َّتتض 
َّ.ََّّالكمالية" الرسائلوتَّق مي َّضم َّجمم اةَّ"بَِّامدئ مةَّق َّط ََّّكم َّأن َََّّّ-

ََّّتيفَّامطبو عَّاألخريةَّاا م َّامس  ددتنَّالدىَّطبودة "امك بدةَّاألهلندة".َّتَّقد َّقمدت 
ََّّ.(1)ب حقنقَّهذنَّامدئ مةَّالىَّامسيخةَّاخلطنةَّمذك  ةَّ-تهللَّاحلم ََّّ- ؤخ داَّ
 
َّ
 

                                                

َّك  بَّتاح ،1َّ) َّيف "َّ َّت"احلج َّامق طوة َّامذهبنة" َّامدئ م نيَّ"اميبنكة َّجبمع َّا سنت  َّتكذمكَّتق  )
َّهدَّحتتَّاس ان:َّ" ئ م  نَّيفَّامهدائن".1426تطبو  َّ ؤخداَّدَّا َّدا َّإ بنلن َّدَّا مَّ
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 )د  الفقه احلديث:
َّتَّيفَّامهقتَّاحل هللثيَّأم فَّامشنخَّ ِحتَّمل:

 سدددتَّعيدددخةَّيفَّ ك بدددةَّاملدددكََّّ)الغُـــرر النقيـــة شـــرُ  الـــدرر البهيَّـــة [27َّ]
َّ-املدددكَّت ددد َّضدددم َّجممددد عَّ)زبددد ةَّامكدددالم(بدددةَّت سدددتَّخمط طدددةَّيفَّ ك ت ددد ،َّ

َّ(.229/3(،َّ)258/3تصسنفَّ قمَّ)
ملشدد ك لَّعيددخة َّتدهللدد ةََّّ"الــدرر البهيــة"تعيددخةَّامشددنخَّ دد َّامددنتَّامشدددتحَّتهدد َّ

تحمدددد  ةَّتتن دددد َّزايداعَّكثدددرية،َّتَّقدددد َّاه ممدددتَّإبخدددددا َّهدددذاَّامك دددد بَّتحتقنقدددتَّالددددىَّ
َّ.هد1426ن َّب   هللخَّامسيخةَّاخلطنةَّامذك  ة،َّتطبعَّ ؤخ داَّا َّدا َّإ بنل

 الشيخ فيصل وجهوده النحويَّة:)هد(َّ
أخددذَّامشددنخَّتنصدد َّ ِحددتَّملَّالددمَّامسحدد َّادد َّئددنب هللتَّاصدددن:َّامشددنخَِّحدد َّبدد َّ

دن أنَّمل مكُّ َّيفَّهذاَّامولمَّتام صسنفَّتنت: َّت  سَّ ِحتَّمل،َّا  َّه 
َّ:"ُمـلحة اإلعرات" والذ  مسَّاهتأم فَّامشنخَّ ِحتَّملَّ دحتَّالىَّ

َّ-تنمدد َّهللظ دددَّيلََّّ-،َّتهددد َّاألحبــات شــر  ملحــة اإلعــرات )صــلة  [28]
َّ.(1)  َّك   بَّامشنخَّامهق دة

،َّعلــة مــنت امجروميــة    العربيــةاتي)مفــ[َّتأم ددفَّامشددنخَّأهللضدد َّك  بددت:29َّ]
ددطَّالدىَّ دنتَّ يفَّ ك بدةَّ هدددةَّت سدتَّخمط طدةَّ،َّ"امجًروميَّـة"تهد َّ ددح َّا دعَّ   ئِّ

َّالدىَّامطب ادة،َّاملكَّت  َّخبطَّامشنخَّ ِحتَّمل،َّتَّتن د  تصدسنفَّ قدم:ََّّ-زايداع 
،َّتاس  َّ ص   ةَّب ا ةَّاملكَّابد اموزهللز/َّجمم ادةَّامشدنخَّتنصد َّبد َّ-(262/3َّ)

َّ.ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاب اموزهللزَّامب  ك

                                                

َّ(َّت ج َّ ستَّت قةَّتاح ةَّتقطَّضم َّأت اقَّ ي  دةَّملشنخَّ ِحتَّمل.1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

48 

)املمتصـــــرات األربـــــع تقددددد َّط بِدددددعَّقددددد مي َّضدددددم َّجمم ادددددةَّامشدددددنخَّاميدددددم  ة:َّ
  .النافعة   حتت اسم )مفتا  العربية علة منت امجًروميَّة

ب حقنقَّاألخَّامشدنخَّابد اموزهللزَّابد ََّّ-ا َّدا َّامصمنويََّّ-تق َّطبعَّ ؤخداََّّ
َّئو َّام غنثد،َّتَّامذ َّق مَّمبق بل تَّالىَّامسيخةَّاخلطن ة.

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

49 

)لُبــات اإلعـرات يف تيسـري علـم النحـو لعامَّـة [َّ ئ مةَّخم صدةَّبوس ان:30َّ]
ددَّزاد املستقنع املكَّت  َّ لحقةَّمبخط طةَّ)ت ستَّخمط طةَّيفَّ ك بةَّال(الت   

(،َّتاس د َّ صد   ةَّبد ا ةَّاملدكَّابد اموزهللز/َّجمم ادةَّامشدنخ240/3َّتصسنفَّ قمَّ)
َّتنص َّب َّاب اموزهللزَّامب  ك.

تهددذنَّامدئدد مةَّابدد  ةَّاددد َّ ددنتَّخم صدددَّيفَّاددد  ةَّأت اقَّيفَّالددمَّامسحدد َّ،َّتَّتندددتَّ
َّب حقنق  َّتهللَّاحلم ََّّ-َّ(1)ئ ق ط َّ َّهد.1425ا مََّّ-تَّق َّق مت 

ددددد:َّتقددد َّأدا َّامؤمدددفَّامشددددحَّيفَّت دددس  َّامؤمدددفَّيفَّامدئددد  مةَّ دددس   َّجنِّددد  َّ ني 
امب حدددثَّامسح هللّدددةَّحيدددبَّحددد ميتَّامبسددد ءَّتاإلادددداب،َّتهدددذنَّطدهللقدددةَّئليدددٍةَّتصددد غ َّ

بقيدمَّ يد ق ،َّ"التوابـع" امب حثَّامسح هلل ةَّيفَّ سظ  ٍةَّتاح ة،َّكمد َّأتددد د َّامؤمدفَّ
 . ام  نَّامسح هلل ةتَّملَّهللكّدِ ه َّيفَّ يبَّامدت ا عَّمث َّيفَّامسص  عَّكم َّيفَّبونَّ

َّالدٍمَّ د َّامولد مَّونَّا يعزِ ز أمهية هـذه الرسـالة  الََّّ-أن َّام د نَّاميد قل ةَّيفَّأ ِّ
قلنلةَّتازهللزةَّ مسيبةَّإىلَّ  َّك ِ بَّتن  َّ  َّامشدتحَّتاحل ا ديََّّ-ِئن م َّالمَّامسح َّ

أتَّاالخ ص  اع،َّهذاَّا اَّأن َّ ؤمه عَّالم ءَّامد ا ةَّاإلصدالحن ةَّيفَّالدمَّامسحد َّ
لدددةَّجددد اَّبددد َّاند ة،َّتَّ مسيدددبةَّإىلَّام ددد نَّاميددد ِقل ةَّتدددالَّأالدددمَّأن َّهلدددمَّ ؤم هددد َّيفَّقلن

َّ مكَّغريَّهذنَّامدئ مةَّام جنزة.
 

                                                

َّهذا1) َّاميقطَّ  َّ دحَّامشنخَّالىَّ"اآلجدُّت نة".َّ(َّتق َّأكملت 
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تكم َّهللب تَّملس ظدَّيفَّأمس ءَّهذنَّامؤمه عَّتإ   َّ   ّ ِجةَّحبيبَّح مةَّامط مبَّ
 امولمن ة:

مث َّأييتَّبودد َّ(َّهدد َّ ددس  َّأت يلَّم ودهللدفَّامط مددبَّهبددذاَّامولددم،َّلُبـــات اإلعــراتتدد)
كمدحلددةَّاتمِنددةَّمدد َّتوددد  َّالددىَّ بدد دئَّامسحدد ،َََّّّ)شــرحه علــة امجًروميَّــة  مددكَّ

(َّشـــرحه علـــة ملحـــة اإلعـــراتتأ ادَّأنَّهللزهللددد َّ ددد َّحتصدددنلت،َّمث َّأييتَّبوددد َّ مدددكَّ)
َّملط مبَّامس بدِِتَّيفَّهذاَّامهد .

إال َّأنَّامشدددددنخَّتنصددددد َّ ِحدددددتَّملَّتَّحيدددددبَّ دددددس  َّام نيدددددريَّاموددددد مَّيفَّامولددددد مَّ
الََّّ-تامدددذ َّهلل جل دددىَّتاضدددح َّيفَّئددد ئدَّتدددداثَّامشدددنخَّتنصددد َّامولمددديََّّ-امشددددانةَّ

د َّهد َّأهدمَّ سدتَّ د َّهللدىَّ مط مبَّامولدمَّأنَّهلل  غد َّيفَّهدذاَّامولدمَّحدىتَّالَّهللشدتلتَّام 
مك عددتَّ دد َّالدد مَّاآلمددة،َّالَّ دد َّالدد مَّامت هللددة،َّهللقدد لَّامشددنخَّ  ج دد َّط مددبََّّامولدد م،

 ددد َّهددد َّأهدددمَّامولدددمَّامشدددداي:َّ)تَّهللقددددأَّيفَّامسحددد ،َّتَّالَّهلل  غددد َّتندددتَّتنشدددتلتَّاددد َّ
 َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1) ست(

َّ:-رمحه هللا  -مراسالت عديدم موجودم خب(ه 
ََّّ تبوضد  َّخبطد طَّ دد َّهللكد تب مَّ دد َّامولمد ءَّتَّامدؤئد ءَّ ِح ددمَّمل،َّتقد َّق مددت 

َّب حقنقَّامدائالعَّامولمن ِةَّ س  ،َّتأحلق    َّهبذنَّام  ائةَّتأمس ن    :
(،َّتَّهديَّ لحقددة َّب  ائدد س َّت العلميــةالنفحـات الزكيَّــة مــن املراسـال)َّ[31]

َّهذنَّا َّ ؤمه عَّامشنخ.
َّ
َّ

                                                

َّ(.77حتقنقَّدَّاب اموزهللزَّامزهللد،َّ)صَّ-امشنخَّتنص َّامب  كََّّ-(َّ"عصنحةَّانَّتوةَّتتصنةَّانتوة"1َّ)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

51 

 [ الشيخ فيصل رمحه هللا و جماميع العلوى الشرعيَّة5]
يفََّّ-   َّطبددعَّبودددنَّك ددبَّامشددنخَّتنصدد َّ ِحددتَّملَّيفَّجمدد  نع،َّتمودد  َّ مددكَّكدد نَّ

َّبيببَّظدت َّامطب اةَّامصوبةَّيفَّ مكَّام قت،َّتهذنَّاِّ  نعَّهي:َّ-امت مبَّ
 :ة اجلليلةاجملموع ]أ[
هدددَّيفَّامك بددةَّاألهلنددةَّ مدددايض،1372َّهدد َّادد مَّ،َّأتالثددالثَّ ددداعتقدد َّطبوددتََّّ

يفَّد شددددقَّالددددىَّعهقدددددةَّتلمنددددذنَّامشددددنخَّابدددد امدِح َّبددددد َّاطدددد َّامشدددد هللعَّاددددد مَّامث عنددددةَّتَّ
َّثالثَّخم صداعَّهي:ََّّمع َّتد َّتامث مثةَّمبط بعَّامقصنم،ََّّهد،1404

هددد1413ََّّادد مَّتقدد َّطبددعَّ هدددداًََّّمقــاى الرشــاد بــني التقليــد وا جتهــاد )َّ(أ)
َّ.ا َّدا َّاميلف،َّب حقنقَّ ا  َّب َّا  دَّامتهنلي

اددد َّدا ََّّ،َّتقددد َّط بدددعَّ هددددداًَّ)حماســـن الـــدين بشـــر  األربعـــني النوويـــة َّ(ب)
َّهد.1420َّإ بنلن َّا مَّ

تقدد َّطبددعَّ هدددداَّيفَّ،َّالبدد َّحجددد) تصــر الكــالى شــر  بلــوغ املــراى  َّد(جدد)
َّهد.1419َّامدايضَّا َّدا َّإ بنلن َّا مَّ

 :ألربع النافعة )املمتصرات ا ]ت[
هددد،1371َّهدد،َّتاثعن د َّاد م1369َّهد َّاد مَّتقد َّطبودتَّثدالثَّطبود ع،َّأتال

ََّّ:هد،َّتدمعَّأ بعَّخم صداعَّهي1405تآخده َّا مَّ
املددكَّالددىَّ ددنتَّاآلجدت نددة(َّت سددتَّخمط طددةَّيفَّ ك بددةََّّ(1)) ه دد حَّامودبنددةَّ(أ)َّ

َّ.َّت  َّبوس انَّ" ه تنحَّامودبنة"َّخبطَّامشنخ
َّ.َّاملكَّت  ا هللثَّام اقوة(َّت ستَّخمط طةَّيفَّ ك بةَّ)ام الئ َّامق طوةَّيفَّام ََّّ(ب)

                                                

َّكم َّ) ه تنحَّامودبنةطبعَّضم َّامخ صداعَّامس توةَّ ئمَّ ه  حَّامودبنة،َّتَّامصحنحَّ  َّأثب ُّتَّته ََّّ(1) )
َّ.َّ  بامكطد ةَّالىَّه َّخبطَّامشنخَّ ِحتَّملَّ
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 ومفرج الكروت .  قلوت)غذاء ال ـ ج)
َّ.)تعليم األح   أحاديث النوو  وابن رج  َّ(د)

َّت س  َّخمط طة َّك  لةَّب ا ةَّاملكَّاب اموزهللز/َّ ك بةَّامشنخَّاب احملي َّأ بطني.
اآلدابَّ)زب ةَّامكدالمَّيفَّاألصد لَّتََّّ]جـ[ معلمة الشيخ فيصل املسمَّام:

َّتاألحك م(:
اسدددد   َّأقدددد مَّامشددددنخَّ ِحددددتَّملَّيفَّاجلدددد  َّيفَّأخدددددايعَّحن تددددتَّمجددددعَّ ِحددددتَّملَّ
جمم اد َّالمند اَّ هند اَّمطلبدةَّامولدم،َّهللصدد قَّالندتَّائدمَّامولمدًةَّ)ام ئد اة(َّامصددت دةَّ
لٍةَّ  َّام  نَّامولمن دة،َّ يفَّامول مَّاإلئالِ ن ةَّضم تَّبونَّ دتحتَّ ِحتَّملَّالىَّمج 

َّدم الكالى يف األصول وامدات و األحكاى .: )زبمس  ن
"اجملموعـــــة تموددددد  َّئدددددببَّمجدددددعَّامصدددددسفَّ ِحدددددتَّملَّملمجمددددد انيَّاألتمدددددني:َّ-

هدد َّظدددت َّامطب اددةَّامصددوبةَّيفَّ مددكَّام قددت،ََّّ"املمتصــرات النافعــة"تَّاجلليلــة"
أ  دد َّاِّمدد عَّاألخدددريَّتقدد َّاخ دد  َّامشدددنخَّام دد نَّامشدددتحةَّتندددتَّبوس هللددةَّت ت ب دد َّتدتنبددد َّ

تمددذمكَّددد َّأن َّبوددنَّتلددكَّام دد نَّامشدددتحةَّك عددتَّقدد َّمت  ددتَّطب ا  دد َّيفَّدقنقدد ،َّ
َّاِّم انيَّامي بقني.

تق َّاع خبَّ ِحتَّملَّتص هل َّحبنثَّتك نَّ"ك مك بةَّامولمنة"َّملم  ئطنيَّ  َّ
َّطلبةَّامولمَّملرتقيَّيفَّ  ا  َّامطلب،َّتاال داطَّيفَّمجلةَّامس يبنيَّإىلَّأه َّامولم.

َّلَّهذنَّامولمةَّدَّأتَّام ئ اةَّامصت دة:ق لَّامشنخَّ ِحتَّملَّيفَّأتَّ
َّامط مبََّّ َّ  َّحيهظ ت َّ س   َّأنَّأمج ع  َّكث دعَّتاع شدع،َّتب ِيط تَّتاخ  ِصدع،َّتدأهللت  َّك بَّامولمَّق  َّبو ،َّتإن  )أ   

َّأصاًلَّهلل دِجع َّإمنت،َّتجيدًاَّهللورب  َّ ستَّإىلَّغ َّبونَّ و عنت،َّمنك ن  َّكالمَّأه َّامولمَّ  َّهللبنيِّ   َّ رينَّإنَّتهللو ِم َّالنت،َّتعقلت 
َّامك بَّاميتَّ َّامس سَّأبص لَّامولمَّتتاضح تِت،َّقب َّتدتاتَّت شكالتت،َّت ت بت  لَّه َّامذ َّهللديبِّ   ءَّملَّتو ىل،َّتامو ملَّامد  

َّ: ،َّتب أع  َّأ دع 

ََّّ.)األ بونيَّامس تهللة((َّبد1َّ)
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َّيفَّاحل هللثَّق ئيح تظَّاب امتينَّامام ةَّاألحك م(َّمل(َّمث َّبد)2)
َّ.ك  بَّام  حن ((َّمث َّ)3)
َّ(َّمث َّ)اموقن ةَّام ائطنة(.4َّ)
ََّّ.)بل غَّامدام((َّمث 5َّ)
َّ(َّمث َّ)ام   َّامب ن ة(.6ََّّ)
َّ.َّ(عبذةَّيفَّأص لَّامهقت)(َّمث 7َّ)
 .ت هد َّامكدتب(َّقل ب)غذاءَّام(َّتخ م    َّبد8)

تأئددددألَّملَّأنَّ)زبــــدم الكــــالى يف األصــــول وامدات و األحكــــاى   تَّمس ن  دددت
َّخبري َّ،َّآ ني(.هللسهوينَّبتَّتمجنعَّ  َّقدأنَّأتَّمسوتَّ  إع تَّمطنف 

املدددكَّت ددد َّضدددم َّجممددد عَّ)زبددد ةَّ ك بدددةَّأ بودددةَّجمل ددد اعَّيفَّخمط طدددةَّيفَّت سدددتَّ
(،231/3َّ(،َّ)230/3(،َّ)229/3(،َّ)258/3تصسنفَّ قدم:َّ)َّ-امكالم(َّ

م،َّتاس ددددد َّ صددددد   ةَّبددددد ا ةَّاملدددددكَّاب اموزهللز/جمم ادددددة10/7/95َّات هللدددددخَّاإلهللددددد اعَّ
َّامشنخَّتنص َّب َّاب اموزهللزَّامب  ك.
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 هذه املكتبة العلميَّةخصائص 
 تتميَّز هذه املكتبة العلمية مبا يلي:

َّ ؤمفَّهذنَّامك بةَّامولمنةَّا ملَّجلن َّت ش   ،َّئلهيَّامشددب،َّ د 1َّ) (َّأن 
 الم ءَّام ا ةَّاإلصالحنة.

(َّأن َّهدددذنَّامولمدددةَّتو دددربَّأت لَّ ك بدددةَّالمندددةَّمطلبدددةَّامولدددم،َّتَّ م ددد يلَّت دددي2َّ)
َّالدىَّ س اهلد َّإلتد دةَّطلبدةَّامولدم،َّالَّامدائ ةَّيفَّهذاَّامه ،َّب َّالَّأالم َّ أع تَّق َّأ مِّدف 

َّ  ئ اةَّ"أصدنلة"َّ صدت دةَّيفَّ قب  ،َّتَّالَّبو ،َّب َّمو  َّهذنَّامولمةَّأنَّتك نَّأت ل 
 امول مَّاإلئال نة.

ددةَّامدديتَّحي دد  َّإمن دد َّط مددب3َّ) (َّاخ ندد  َّامشددنخَّ ِحددتَّملَّملم دد نَّامولمنددةَّام م 
َّامولم.
ملَّمددددد ىَّاخ نددددد  نَّهلدددددذنَّاِّم ادددددةَّ ددددد ََّّ(َّت جل دددددىَّحصددددد تةَّامشدددددنخَّ ِِحدددددت4)

َّامخ صداعَّامس توةَّ  َِّا  ةَّع اٍح،َّ س  :
)أ(َّدقدددةَّاخ نددد  َّامشدددنخَّملم ددد نَّامخ ددد  ةَّيفَّهدددذنَّاِّم ادددة،َّإ َّك عدددتَّام ددد نَّ

َّامدئنينةَّامو م ةَّ  َّك تةَّامول مَّامشدانة.
)ب(َّاق ص  َّامشنخَّم ىَّ دحتَّهلذنَّامخ صداعَّالىَّت ضنحَّأهمَّامب حدثَّ

َّئ ،َِّا  َّهلل س ئبَّ عَّح مةَّط مبَّامولمَّامب  ئَّأتَّام  ئط.تامي 
)جد(َّتكذمكَّاق ص  َّامشنخَّ ِحتَّملَّالىَّالد مَّامت هللدةَّ د َّتسد نَّامشددهللوة،َّكولد مَّ

َّاموقن ةَّتاحل هللثَّتامهقتَّدتنَّال مَّاآلمةَّك مسح َّتَّامبالغةَّتامسطقَّتغريه .
امرتتنددبَّامداا ددىَّ)د(َّتامالحددظَّأن َّامشددنخَّ ِحددتَّملَّ ت ددبَّهددذنَّام دد نَّحيددبَّ

َّم ىَّأه َّامولم:
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(َّت ب  أَّبد"األ بونيَّامس تهللة"َّمإل  مَّامس ت َّ ِِحتَّمل،َّتَّاميتَّ د َّزالَّامولمد ء1َّ)
هلل ب ددِ  تنَّهبدد َّامطلبددةَّامب دد ئني،َّت مددكَّم و هللدد َّامطلبددةَّالددىَّحهددظَّتت ددمَّامسصدد صَّ

َّامشدانةَّتاألح دهللثَّامسب هللة.
  َّامشدنخَّ ِِحدتَّملَّ دددح تَّ(َّتِاس هللدًةَّ موقند ةَّاإلئدال نةَّامصدحنحةَّتقد َّأد2)

الددىَّك دد بَّ"ام  حندد "َّمشددنخَّاإلئددالمَّحممدد َّبدد َّابدد ام ه بَّ ِِحددتَّمل،َّتامدددذ َّ
َّب  حن َّاألم هنة.َّ-يفَّاألغلبََّّ-هللو ينَّ
بود َّ مدكََّّ-ت حن َّاألمس ءَّتامصه عَّتقد َّأد  َّامشدنخَّ ِحدتَّملَّ(َّأ   َّيف3َّ)
،َّتهد َّأقد مَّ ددحَّ دح تَّالدىَّ"ام ائدطنةَّ"َّمشدنخَّاإلئدالمَّابد َّتنمندةَّ ِِحدتَّملَّ-

َّمذمكَّاألثدَّامولميَّاجللن .
َّ ددددد ع َّامشددددنخَّ ِحددددتَّملَّ مرتقِّدددديَّبط مددددبَّامولددددمَّ ددددن  َّتشددددن  ً،َّتيدددد ق4َّ) (َّمثَّ 

 دددددحتَّالددددىَّ"بلدددد غَّامدددددام"َّملحدددد تظَّابدددد َّحجدددددَّ ِِحددددتَّمل،َّتَّهدددد َّ ددددنتَّ شدددد   َّ
   اتلَّيفَّهذاَّامه ،َّتَّ  َّزالَّامولم ءَّهللو س نَّبتَّتحيدصد نَّالدىَّت  هلليدت،َّتكد نَّ

 مددكَّقدد َّأد  َّ دددحتَّالددىَّ"امدد ةَّاألحكدد م"َّملحدد تظَّابدد امتينَّامق ئدديََّّقبدد 
َّ ددد َّهللب ددد ئَّبدددتَّطلبدددةَّامولدددمَّيفَّك تدددةَّاأل صددد  ،َّتيفَّمجندددعَّ ًٌ  ِِحدددتَّملَّامدددذ َّغ مبددد  

َّامذاهبَّامهق نة.
َّأح دهللددثَّاألحكدد مَّتنسبتدديَّاسدد َّ مددكَّأنَّحيهددظ 5َّ) (َّتاسدد   َّحيهددظ َّامط مددب 

َّ ددددددذهب َّتق ندددددد َّ ون سدددددد َّيفَّهددددددذنََّّ  سدددددد َّتق ندددددد ً،َّإال َّأن َّامشددددددنخ َّ ِحددددددتَّمل ملَّهللو مدددددد  
َّامشدد ك لَّ ِِحددتَّملَّاميددم ىَّبِددد"ام ُّ  َّامب نددة"َّيفَّامهقددتَّ ام ئدد اة،َّبدد َّأد   َّخم صددد 
َِّ ددد َّهدددذنَّام ئددد اةَّطلبدددة َّامولدددمَّيفَّمجندددعَّامدددذاهبَّ احلددد هللثي،َّت مدددكَّحدددىتَّهلل ِهنددد  

 ولمدددة َّيفَّطلبدددةَّامولدددمَِّ ددد َّ دددذهبَّ
َّهدددذنَّام َّ ودددني،َّتَّامهق ندددة،َّتحدددىتَّالَّتسحصدددد 

َّم ك ن َّ   لًةَّجلمنعَّامذاهبَّامهق نة.
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َّامي ئ  َّامهق نةَّتأتقس   َّتاد َّأِدم   د َّتأع دتَّهللسبتديَّمدت6َّ) (َّتإ اَّتص   َّامط مب 
أال َّهللك نَّج   اَّالىَّامذهب،َّب َّهللسبتيَّمدتَّأنَّهلل ت َّ عَّام من َّامشددايَّحندثَّ

أصدد من َّيفَّ بَّأنَّهللقدددأَّامط مددبَّ  سدد ََّّ-هدد َّهسدد ََّّ-دا ،َّتَّمددذمكَّتمدد َّامس ئددبَّ
َّامشنخ َّ ِحتَّملَّبو َّ مدكَّ ئد مًةَّخم صددةَّمددتَّ "ام قلن َّتاالج   د"،َّتَّمذمكَّئ ق 

َّيفَّهذاَّامب ب،َّتهي:َّ" ق مَّامد  دَّيفَّام قلن َّتاالج   د"َّ.َّ
دددد  مَّامك دددد بَّمبخ صدددددَّيفَّاأل كدددد  َّ دددد َّإعشدددد ئتَّ ِحددددتَّمل،َّتَّهددددد :7َّ) (َّمث َّخ 

َّتنت  ٌ امط مبَّ مقص دَّ  َّطلبَّامولم،ََّّ"غذاءَّامقل بَّت ه دِّ َّامكدتب"،َّمريبط 
َّته َّام قدُّبَّإىلَّملَّازَّتَّج َّ موم َّامص حلَّتَّامكِلِمَّامطنب.

َّ
*     *     *
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َّ[ جداول مؤلفات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز املبارك6]

 مالح ات املؤلفات 

 طبعَّ هدداَّته َّضم َّجمم عَّ"زب ةَّامكالم"َّك  بَّام  حن امقص َّامي هلل َّ دحََّّ

َّحتتَّامطبعَّته َّضم َّجمم عَّ"زب ةَّامكالم" يسنةَّالىَّاموقن ةَّام ائطنةام ولنق عَّام
 يفَّأ بوةَّجمل اعَّط بعَّحمققد ًََّّت تنقَّامدِح َّيفَّد تسَّامقدآن

َّ)خمط ط(َّيفَّجمل  َّامق لَّيفَّامكدةَّاجلينمةَّام اتقَّملهطدةَّاميلنمة
 "طبعَّ هدداَّ،َّته َّضم َّجمم عَّ"زب ةَّامكالمَّخالصةَّامكالمَّ دحَّام ةَّاألحك م

ام ةََّّأق الَّامولم ءَّاألاالمَّالىَّأح دهللث
 األحك م

ه :َّ"امشدحَّام  ئطَّالىَّام ةَّاألحك م"َّ
َّ)خمط ط(َّيفَّجمل هلل َّتئبوةَّأجزاء

 ط بعَّ هد داَّ،َّتضم َّ"اِّم اةَّاجللنلة"ََّّخم صدَّامكالمَّ دحَّبل غَّامدام

 ح  نةَّ دحَّامزادَّعَّاجل ادَِّّجمم َّ
بنعَّ"َّهلل ج َّ ستَّاجلزءَّامث مثَّ ست،َّته َّ"ك  بَّام

َّخمط ط،َّتامب قيَّ هق د
 ه َّامك  بَّامي بقَّح  نةَّالىَّبونَّاب  اعَّامزادَّتَّ دحت

 يفَّجمل  هلل ََّّعن َّاألتط  َّ خ ص  َّبي  نَّاألحب  

َّ طب عَّيفَّجمل ََّّد  ةَّامؤ سنيَّيفَّامداحبةَّ عَّ بَّامو مني
 يفَّأ بوةَّجمل اعَّ)حتتَّامطبع( امدتضَّامدبع دحَّ  اضعَّ  َّامدتعَّامشبعَّ

خمط طَّيفَّجمل  َّتاح ،َّتص َّتنتَّامؤمفَّإىلَّ"ك  بََّّامدتعَّامشبع صدَّخم
 اجلس ئز"َّته َّخم صدَّملك  بَّامي بق

َّ طب عَّحمقق ًَََّّّتطدهللزَّ ايضَّامص حلني

َّ)زب ةَّامدادَّت دسَّجممعَّاجل اد(
َّ)خمط ط(َّام ج دَّ ستَّت دئتَّاجلزءَّاألتلَّ

   َّ"جممعَّاجل اد"

اب َّأح دهللثَّامس ت َّتََّّبشدحَّتولنمَّاألحبَّ
َّ جب

 طبعَّ هددا،َّتضم َّامخ صداعَّاأل بوة
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 مالح ات املؤلفات 

امشدحَّامكبريَّالىَّ"ام ةَّاألحك م"َّ)عقعَّ
َّاأل تام(

 جمل اعَّكبريةَّيفَّإح ىَّاشدةَّجمل ة5َّخمط ط،َّ

 طبعَّ هدداً،َّتضم َّ)اِّم اةَّاجللنلة(َّحم ئ َّام هلل َّبشدحَّاأل بونيَّامس تهللة

 خ صداعَّاأل بوةطبعَّ هدداَّ،َّتضم َّامَّامكدتبَّ  َّدَِّّددت هقل بَّامَّذاء َّدددغَِّ

َّزب ةَّامكالمَّيفَّاألص لَّتاآلدابَّتَّاألحك مَّ

جمم ع َّخمط طَّيفَّأ بوةَّجمل اع،َّحي   َّالىَّمث عنةََّّ
َّك ب،َّتهي:

َّتاب َّ جبَّامس ت تولنمَّاألحبَّ دحَّأح دهللِثََّّ-1
َّ.ام ةَّاألحك مخالصةَّامكالمََّّ-2
َّ.ك  بَّام  حن امقص َّامي هلل َّبشدحَََّّّ-3
َّام ائطنة.َّام ولنق عَّاميسن ةَّالىَّاموقن ةَّ-4
َّ.بل غَّامدامَّخم صدَّامكالمَّالىَّ-5
َّامتد َّامسقنةَّالىَّام   َّامب ن ة.َّ-6
َّ ق مَّامد  دَّبنيَّام قلن َّتَّاالج   د.َّ-7
َّ.ت هد َّامكدتبَّقل بغذاءَّامَّ-8

 طبعَّ هد دا،َّتضم َّ"اِّم اةَّاجللنلة"َّ ق مَّامد  دَّبنيَّام قلن َّتاالج   د

  هدداَّتَّه َّضم َّجمم عَّ"زب ةَّامكالم"َّطبعَّامتد َّامسقنةَّ دحَّام   َّامب ن ةَّ

َّخمط ط،َّيفَّمث عنةَّجمل اعَّ) هق د( مذةَّامق  ئَّخم صدَّت حَّامب   
 ه َّامك  بَّامي بقَّ)ته َّ هق د(َّامق  ئَّخم صدَّت حَّامب   َّتذكدةَّ

مدَّ ائبَّيفَّحكمَّبنعَّاملحمَّ م َّامق لَّامص
َّامت ئب

  ئ مةَّتق نةَّصتريةَّطبوتَّضم َّ)امسهح عَّامزكن ة(

َّخمط طَّت ج َّ ستَّت قةَّتاح ة،َّتامب قيَّ هق د َّاألحب بَّ دحَّ لحةَّاإلادابَِّصلة َّ
 ط بعَّ دتنيََّّ ادَّالىَّ نتَّزادَّامي قسعكلم عَّامي َّ
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 مالح ات املؤلفات 

َّامخ صداعَّامس توة

َّجمم عَّ طب عَّحي   َّالىَّأ بوةَّك ب،َّتهي:
َّ.الىَّ نتَّاآلجدت نةَّ ه  حَّامودبنةد1َّ
َّ.)ام الئ َّامق طوةَّيفَّام ا هللثَّام اقوةد2
َّت هد َّامكدتب.َّقل بذاءَّام)غَّد3
َّ.)تولنمَّاألحّبَّأح دهللثَّامس ت َّتاب َّ جبَّد4

 ه َّامك  بَّامي بقَّامخ صداعَّاأل بعَّامس توة

 طبعَّ هد دا،َّتضم َّامخ صداعَّاأل بوةَّيفَّام ا هللثَّام اقوةام الئ َّامق طوةَّ

 ه َّ"ام الئ َّامق طوة"َّامق طوةَّيفَّام ا هللثَّام اقوةَّج احل

  طب عَّا ةَّ داعَّىَّ نتَّامدحبنةاميبنكةَّامذهبنةَّال

 مه َّ:َّامدئ م  نَّامي بق  نَّ ئ م  نَّيفَّامهدائن

 طبعَّ هدداَّ،َّتضم َّامخ صداعَّاأل بوةَّالىَّ نتَّاآلجدت نةَّامودبنةَّ ه  ح

 ه َّامك  بَّامي بقَّامودبنةَّالىَّ نتَّاآلجدُّت ن ةََّّح تن ه

  طب عَّم ب بَّاإلادابَّيفَّتنيريَّالمَّامسح َّمو   ةَّامطالب

 ه َّجمم عَّ  َّ دائالعَّامشنخَّ عَّالم ءَّاصدنَّمسهح عَّامزكن ةَّ  َّامدائالعَّامولمنةَّا

َّلنلةدداِّم اةَّاجل

َّجمم عَّ طب عَّحي   َّالىَّثالثةَّك ب،َّتهي:
َّ. ق مَّامد  دَّبنيَّام قلن َّتاالج   دَّد1
َّ.حم ئ َّام هلل َّبشدحَّاأل بونيَّامس تهللةَّد2
 .خم صدَّامكالمَّ دحَّبل غَّامدامَّد3

 ةَّتَّتصنةَّانتوةعصنحةَّج  و
ه َّ"عصنحةَّدهللسنة"َّ عَّ ئ مةَّ"تصنةَّط مبَّامولم"َّ

  طب ع

َّاعظدَّامك  بَّامي بقَّعصنحةَّدهللسنة
َّه َّامي بقَّعصنحةَّاميلمني
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 الفصل الثاينَّ

 آاثر العالَّمة الشيخ
 فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك" العلمية

َّ
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 [ مكتبة الشيخ اخلاصَّة1]
امخط طد عَّتامطب اد عََّّ د َّعهد ئ ََّّتن د َّامكثدري ََّّ ك بدة ََّّ- ِحدتَّملََّّ-َّىَّامشدنخكد نَّمد )أ(ََّّ

تالَّتددزالَّتلدكَّامطب ادد عَّأتَّأكثد هدد ََّّ- اَّ ؤم ه تدتَّامو هللدد ة:َّامطب اددةَّ س د َّتامخط طددة،امق ميدةَّادد
َّ.-  ج دًةَّيفَّ" ك بةَّحدميالءَّامو   ة"َّهلل هن َّ س  َّامثق ه نَّتطلبةَّامولم

تَّهلل بددنيَّملم أ ددد َّيفَّ ؤمهددد عَّامشددنخَّتنصددد َّ ِحدددتَّملَّكثدددةَّامصددد د َّامطب ادددةَّتامخط طدددةَّ
َّهللهند َّ س د ،َّتسجد َّأنَّامشدنخَّ ِحدتَّملَّهللسقد َّيفَّتهيدرينَّاد َّ"جد  عَّاميتَّك نَّامشدنخَّ ِحدتَّمل

،َّتَّه ك دد بَّاند ،َّتملَّهللكدد َّ ودتتد َّيفَّ مددكَّام قددتَّيفَّامددبالدَّاميددو دهللة،ََّّ(59)امبند ن"َّم جيددي
َّامشددنخَّهللسقدد َّيفَّ ؤمه تدددتَّادد َّكثددريَّ دد َّامؤمهددد عَّامخط طددةَّ ،َّ-يفَّ مددكَّام قدددتََّّ-كمدد َّأن 

الَّهللددزالَّخمط طدد َّ"ك مهدد ئق"َّيفَّامهقددتَّالبدد َّق ضدديََّّتامدديتَّملَّتكدد َّقدد َّطبوددتَّبودد  ،َّتَّبوضدد  
َّ.َّ(60)اجلب َّتَّغرين

تَّملَّيفَّئدك ك َّ جلد  1377َّ)ب(َّيفَّ طلعَّا مَّ هد،َّتبود َّتتد ةَّامشدنخَّتنصد َّ ِِحد
تَّهددد َّامشدددنخَّابددد ملَّبددد َّابددد اموزهللزَّآلََّّ-هددددَّقددد مَّ دددقنقَّامشدددنخ1376َّيفَّأتاخددددَّاددد مَّ

َّتصددنٍةَّ دد َّأخنددتَّ،َّبسقددِ َّ ك بددةَّامشددنخَّتنصدد َّإىلَّدا نَّيفَّحدددمي- بدد  كَّ الء،َّت مددكَِّتتددق 
م ك نََّّ-يفَّحن تتََّّ-امشنخَّتنص َّ ِحتَّمل،َّتك عتَّتلكَّام ا َّق َّأتقه  َّامشنخَّتنص َّ

َّ ك بًةَّهللهن َّ س  َّطلبةَّامولم.
ددد  ةَّامددديتَّئدددبقتَّضدددم َّامك بدددةَّإىلَّتزا ةَّاموددد   ََّّ-إال َّأنَّأغلدددبَّتلدددكَّامك دددبََّّ

 
َّ-تِمطددد لَّام

َّ س  َّامكثري.َّاا د    هت  َّهلل  َّاإلئ و  ة،َّته ِق 
تنمدد َّبودد ََّّ-هدددَّض ددم تَّ ك بددةَّامشددنخَّتنصدد َّإىلَّتزا ةَّامودد   َّمِ كدد ن 1380َّ)جددد(َّيفَّادد مََّّ
َّ" ك بةَّحدميالءَّامو   ة".َّ-

                                                

َّك نَّهلل  دَّببونََّّ-حهظتَّملََّّ-(َّأخربلَّ نخس َّامشنخَّاموال  ةَّاب ملَّب َّاب اموزهللزاموقن 59َّ) أنَّامشنخَّتنص َّ ِحتَّمل
َّك نَّهللوق ه ،َّق لَّامشنخَّاب ملَّ تيأمس َّامشنخَّتنص َّا َّامص  َّامذ ََّّ-حهظتَّملََّّ-امه ائ َّيفَّجم م َّام هيريَّاميت

َّ-يخٍةَّق ميةَّ طب اةَّ  َّ"تهيريَّاألجيي"َّق َّم ه دتَّيفَّقم ش،َّته لَّامشنخَّاب ملَّهللي قيَّ ستَّتلكَّامه ائ َّتأاتانَّبس
ةَّط هلللةَّهللب عَّضم َّتدكةَّبونَّ-حهظتَّملَّ َّالىَّاق س ءَّ مكَّام هيري،َّحىتَّتج تتَّبو َّ    :َّتالَّزمتَّبو ه َّحدهللصً 

َّأه َّامولمَّت  رتهلل ت.
َّ(َّعق َّامشنخَّاستَّيفَّ"كلم عَّامي اد"َّتغريه َّ  َّ ؤمه تت.60)
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 ددددددعََّّ-بوضدددددد  ََّّأتك ددددددبَّامشددددددنخَّ ِحددددددتَّملَّهدددددددَّاع قلددددددتَّخمط طددددددد ع1416ََّّادددددد مَّ)د(َّتيفَّ
دد َّص ددسَِّّ مدددايضَّ ك بددةَّاملددكَّت دد َّام طسنددةَّإىلَّ-َّد َّخمط طدد عَّأ خ  هتَّحتددتَّائددم:َّ) ك بددةَّ،َّحنددث 

ََّّ.(حدميالء
َّحبهدظَّ ؤمهد عََّّ-)هد(َّق  تَّ"دا ةَّاملكَّاب اموزهللز"َّ شك  ًةَّ يفَّإط  َّ شدتا  َّامدائ َّاموديِنِّ

َّب خصنصَّق اةَّمؤمه عَّامشنخَّتنص َّحتتَّائم:ََّّ-الم ءَّامبالدَّاميو دهللةَّ
 مكتبة الشيخ فيصل املبارك رمحه هللا:

ددد  َّب لدددكَّامك بدددةَّبودددنَّ ؤمهددد عَّامشدددَّ نخَّامخط طدددةَّ مددد ا ة،َّكمددد َّق  دددتَّ"دا ةَّاملدددكَّتَّت ج 
،َّتَّك بدةَّاملدكَّت د َّام طسندةاب اموزهللز"َّ شك  ًةَّ ق س ءَّ ص   اعَّا َّ ؤمه عَّامشنخَّام جد دةَّمب

َّبونَّاإلئ  مَّيفَّتك هلل َّتلكَّامك بة.َّ-تَّهللَّاحلم ََّّ-ق َّك نَّمك تبَّهذنَّاألئطدَّ
َّ(61)مشددنخَّاب احمليدد َّأ َّبطددنيتكمدد َّت جدد َّبوددنَّخمط طدد عَّامشددنخَّتنصدد َّ ِحددتَّملَّمبك بددةَّا

َّ.(62) ِح م َّملَّ"ب ا ةَّاملكَّاب اموزهللز"
 تَّمتنزعَّ ك بةَّامشنخَّ ِحتَّملَّمب َّهلللي:

 )أ  كثرم املم(وطات و امل(بوعات النفيسة:
َّامولددددم،َّتكدددد نَّام قدددد  َّالن دددد َّتضددددالَّادددد َّاق س ئ دددد َّ طلبدددد َّبوندددد َّ يفَّتقددددٍتَّعدددد    عَّتنددددتَّك ددددب 

لَّامشددددنخَّ ِحددددتَّملَّيفَّثسددد ايَّ ؤمه تددددتَّكثددددةَّ دددد ا دنَّامطب اددددةَّتَّ،َّتَّهلل بددددني َّ ددد َّكثدددددةَّعقددد َّ(63)امسددد ل
امخط طة،َّتَّ  َّزا َّ" ك بةَّحدميالءَّامو   ة"َّهللقفَّالىَّص  ةَّجلن ةَّم َّك عتَّالندتَّتلدكَّامك بدةَّ

َّيفَّحن ةَّج  و  َّ ِحتَّمل.َّ
                                                

َّ(َّإ َّأن َّامشنخَّاب احملي َّ ِحتَّملَّك نَّه َّامذ َّق َّت ىلَّطبعَّ وظمَّ ؤمه عَّامشنخَّ ِحتَّملَّيفَّ ك ب تَّاألهلنة..61)
(62َّ َّمل َّ ِحت َّاب احملي  َّامشنخ َّ  هللة َّق  ت َّتق  )-ََّّ َّا م 1425َّيف َّامو  دةََّّ-هد َّ ك ب ت َّإبه اء  شك  ًة

َّاب  َّب  َّئلم ن َّاملكي َّملمص حبَّاميم  َّامدايضَّحهظت َّأ ري َّاإلاموزهللز َّ بىن َّيف َّائ قبل م َّتامذ     ة،َّ،
َّ ستَّحهظتَّملَّملحدكةَّامولمنةَّت   زه َّامثق تنة،َّتق َّعشدعَّصحنهةَّامشدقَّاألتئطَّهذاَّاخلربَّ يفََّّ-تشجنوً 

َّ مص  َّامه ت غداتنةََّّ-امصهحةَّاألتىلَّ تهللَّاحلم ََّّ-،َّتك نَّمك تبَّهذنَّاألئطدَّ-صبنحةَّامن مَّام  يلَّ وز زًا
،َّمثَّام سينقَّ عَّ"دا ةَّاملكَّاب اموزهللز"ََّّ- ِحتَّملََّّ- ودهللفَّمبك بةَّامشنخَّاب احملي َّبونَّاإلئ  مَّيفَّامَّ-

َّمسق َّتلكَّامك بة،َّتَّ مكَّخاللَّحبثيَّا َّخمط ط عَّامشنخَّتنص َّ ِح م َّمل.
د ةَّهدَّأ ئ َّامشنخَّاب اموزهللزَّب َّ زَّ ِحتَّملَّإىلَّ ك بةَّحدميالءَّامو   ةَّإلحض  َّعيخةَّ طب اةَّان1378َّ(َّيفَّا م63َّ)

َّبب قيَّطبو عَّامك  بَّإلخدا َّ َّت مكَّمق  ع    َّمل، َّامشنخَّتنص َّ ِحت َّ ك بة َّإال َّضم  َّت ج    َّمل   َّ"ت حَّامب   "
َّهد.1379امطبوةَّاميلهنةَّ  َّ"ت حَّامب   "َّتاميتَّأ د َّالن  َّامشنخَّاب اموزهللزَّب َّ زَّ ِحتَّمل،َّحنثَّص  عَّا مَّ
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 )ت  صحَّة األصول اخل(يَّة و نفاستها:
َّالدددىََّّتقددد َّتبدددنيَّيلَّ الئددد قداءَّاألغلددديبَّعه ئدددة َّاألصددد ل اخلطن دددةَّتصدددح ُّ  َّيفَّامت مدددب،َّتدددأ كد 

)ابت دخول يفَّ"الزاد"  م ىَّ دحتَّموب  ةَّ"كلمات السداد"ئبن َّامث لَّق لَّامشنخَّيفَّك  بتَّ
َّ:َّمكة 

تقد لَّ ِحدتَّملَّ د  ح ً:َّ)ق مدتَََّّ يصـ   -أو َ ينـوه أو نكَّسـه  -)ومن ترك شيااك من ال(ـواف 
،َّتامصددد ابَّتقددد  َّامكددد  َّالدددىَّاميدددني،َّتابددد  ةَّامقسدددعَّ)أو نُســـكه ،َّتيفَّأكثددددَّامسيدددخَّأو نكَّســـه""

َّاع  ىَّامدادَّ ست.َّ(64))وإن طاف منكِ ساك 
)الــروض تددإ اَّادتسدد َّأنَّمجنددعَّعيددخَّامددزادَّامطب اددةَّامهددددةَّ س دد َّأتَّامشدددتحة،َّبدد َّحددىتَّت جنددتَّ

ددالعَّامشدد  حَّ ِحددتَّملَّالدد"املقنــع"ملوبدد  ةَّك عددتَّالددىَّغددريَّابدد  ةََّّ(65)املربــع  ىَّ،َّالمسدد َّ دد ىَّاطِّ
امسيددخَّاخلطن ددة،َّتَّقدد   انَّقنمددةَّامه ئدد ةَّ دد َّ مددكَّامشدددحَّامخ صدددَّملددزادَّت ددذاَّ ثدد لَّالددىَّتصدد هللبَّ

َّامشنخَّملوب  ةَّ  َّخاللَّاطالاتَّالىَِّا  ةَّعيخ.
 أمَّا ِمثال ِصحَّة النسمة الواحدم:

هللقددد لََّّ-تهدديَّعيددخةَّعهنيدددةَّتحمددد  ةَّ -الــدرر البهيـــة" تهدديَّامسيددخةَّامددديتَّاا مدد ه َّامشددنخَّ ددد َّ"
لفاحتــة يف  وقــراءم االتكبــري  إ َّ  و   ــ  مــن أيكارهــا) ":امصددالةَّكنهنددة بَََّّّ ِحددتَّملَّيفَّ"امشدد ك ل

،َّتَّركامـــا و   ـــ  مـــن أ) ،َّبنسمددد َّيفَّبوددنَّامسيدددخَّامخط طددة: - مؤمتَّـــاك ولـــو كــان  –كــل ركعـــة 
َّ.َّصح ة َّئن ِقَّعيخِةَّامشنخَّ ِحتَّملَّ-مذمكََّّ-األ ك ن َّكلُّ  َّتاجبة،َّتن وني  ََّّ ول م َّأن َّ

 )جـ  بعا تل  املم(وطات كانت خبط بعا األعيان و املشاهري:
َّجمم اددةَّ دد َّ تأثسدد ءَّحبثدديَّيفَّخمط طدد عَّاجلدد َّامشددنخَّتنصدد َّبدد َّابدد اموزهللزامب  كَّ ِحددتَّملَّتجدد ع 
ددينَّ َّامشدددهللفَّحممدد َّبدد َّالدديَّبدد َّحممدد َّبدد َّأِحدد َّبدد َّإد هللدد َّبدد َّحممدد َّاإلد هلليدديَّاحلي  امؤمهدد عَّخبددطِّ

َّ. َّبشدهللفَّهت  ةامتديبَّ ِحتَّمل،َّامودتَّ
تكذمكَّبونَّامك بَّاميتَّالن د َّمتلُّدكَّاإلد هلليديَّامدذك  ،َّتامدذ َّك عدتَّمددتَّ شد  كةَّيفَّكثدريَّ

َّ  َّامول م،َّالَّئنم َّاملت هللةَّ س  .
 فممَّا رأيُت خبط اإلدريسي:

َّ(َّ سظ  ةَّاب َّامشحسةَّيفَّال مَّامبالغة.1)َّ
                                                

َّ)َّام64) َّبوب  ة كلم عَّ-قسع(َّألع تَّه َّأص َّامخ صدَّامشدتحَّ)زادَّامي قسع(،َّاعظدَّ(َّامشنخَّ ِحتَّملَّهللي  لَّه َّهس 
َّ(.92 طبوةَّامس ضةَّ)صَّ-امي ادَّ

َّ(َّ عَّأن َّص حبَّ)امدتضَّامدبعَّ دحَّزادَّامي قسعَّ(َّه َّ:َّ سص  َّامب  يتَّ،َّتلمنذَّاحلج ت َّص حبَّامخ صدَّ.65)
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َّ(َّ دحَّامدانينَّاحلط بَّالىَّ)  مِّم ةَّاآلجدُّت ن ة(.2)َّ
) تضَّاأل ه نَّ دحَّ سظ  ةَّامزبن  َّيفَّالمديَّامود لَّتَّامبند ن(.َّملق ضديَّاحليد َّبد َّ(3َّ)َّ

،َّتامسظ  ددةَّامزبن هلل ددةَّجنِّدد ةَّاميددبكَّ  نسددةَّاموبدد  ة،َّتَّكددذمكَّ(66)أِحدد َّامضددم  َّامودددت َّبودد كش
َّ  ق  . َّامشدحَّالن  َّحمد   

َّعَّمنيتَّك  لة.(َّ)ام لخنصَّيفَّال مَّامبالغة(َّملقزتهللينَّإال َّأن َّج  َّتلكَّامخط ط 4)َّ
تَّاملكَّاع  بهد،َّحني1338َّا مَّيفَّ س صفَّتك نَّامشنخَّتنص َّ ِحتَّملَّام قىَّحمم ًاَّاإلد هللييَّ
َّ َّكب     َّ َّمخيًة َّهللضمُّ َّتتٍ  َّملَّضم  َّب َّاب اموزهللز ِحت َّ ا   َّب  َّاب مل َّامشنخ َّبدائئة امش هللخ

تامشنخَّوزهللزَّب َّحي ،َّ،َّتبقنةَّام ت َّهم:َّامشنخَّانصدَّاجل  مل،َّتامشنخَّانصدَّب َّاب ام(67)جلو د
َّ.(68)ِح َّب َّاب اموزهللزَّب َّامشنخ"

َّمب جِب د َّ سطقدة َّ"هتدد  ة"َّحتدتَّحكدِمَّاإل د مَّ تحنسدذاكَّاق د َّامشدنخَّ و دت َّ و هد ة َّصدلٍحَّدخل دت 
َّ.(69)اب اموزهللزَّب َّاب امدِح َّآلَّئو دَّ ِحتَّمل

 دس مَّتتن د َّبودثَّاإل د مَّتتد اَّإىلَّعد احيَّامدنم َّ)هدد:1338َّق لَّابد َّانصددَّيفَّأحد اثَّاد مَّ
امشدنخَّابدد ملَّبدد َّحممد َّامدا دد ،َّتامشددنخَّانصدددَّبد َِّحدد َّاجلدد  مل،َّتامشدنخَّتنصدد َّبدد َّابدد اموزهللزَّ
امبدد  كَّهللولمددد  مَّأصددد لَّاإلئدددالمَّت ددددائعَّامددد هلل َّتحقنقددةَّ ددد َّدادددتَّإمندددتَّاألعبنددد ءَّتامدئدددلني،َّتأنَّ

                                                

مس ان َّاب َّامق ضيَّإهيَّا َّطدهللقََّّ- ةَّيفَّامك بَّامذك ََّّ-(َّهللالحظَّأنَّمجنعَّ تاايعَّحمم َّب َّاليَّاإلد هلليي66َّ)
َّاموال  ةَّ َّا  َّتمو كشَّ تاهللة َّامش ري، َّاموال  ة َّتام ن َّتامذ َّهللدت َّا  َّامضم  َّامودت َّ"بو كش"، احلي َّب َّأِح 
َّك بَّأه َّ َّامشنخَّتنص َّائ ه دَّعيخ نتَّامصحنحةَّ  َّ"ام   َّامب ن ة"َّت"عن َّاألتط  "تغريَّمه َّ   امش ك ل،َّتمو  

َّطدهللق.َّامولمَّ  َّهذاَّام
ََّّ
هد25/2/1338َّ(َّص  ةَّاخلط بَّام جتَّ  َّاإل  مَّاب اموزهللزَّب َّاب امدِح َّآلَّئو دَّإىلَّامشنخَّاجللو دَّب   هللخ67َّ)

َّ(.416أد ج  َّامشنخَّاب اموزهللزَّب َّاب احملي َّام  جيد َّيفَّك  بتَّ)َّميداةَّاملن َّه فَّامصب حَّ(َّ)صَّ
تاِّ َّتنم َّائ ظد َّ  َّات هللخَّاحلج زَّتجن (َّالب َّ)اس انَّاميو َّ(،َّت354(َّاعظدَّات هللخَّايريَّهل  مَّامسوميَّ)ص68َّ)

َّخمط طَّ.َّ-َّ(161-160)انصدَّ،َّت قةَّ
َّ(َّاعظدَّا َّهذنَّامو ه ةَّ:69ََّّ)

َّ(.97َّ،98،َّص2)َّات هللخَّام تمةَّاميو دهللة(َّدَّأ نيَّئون :َّ) َّ-1َََّّّ
َّ(.22ص)َّ:)ايريَّيفَّا  َّاملكَّاب اموزهللز(َّحمم َّاب ملَّآلَّزمهةَّ-2
َّ(.308ص)َّ،ةَّامنمسنة(َّ،َّام ك   َّان َّ يو دَّاجل ين)احل تدَّتاموالق عَّاميو دهللَّ-3
َّ.خمط طَّ،160َّ،161ت قةَّ:َّ)اس انَّاميو َّتاِّ َّتنم َّائ ظد َّ  َّات هللخَّاحلج زَّتجن (َّالب َّانصدَّ-4
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َّ.(70)(تاق َّ و ه ةَّص اقةَّ-هللقص تاَّإىلَّاإل  مَّحمم َّب َّإد هلل َّموق َّاألخ ةَّاإلئال نة،َّ
َّامو ه ة:َّتيف

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 . 71)والصالم والسالى علة رسول هللا

مد َّأ ددانََّّ-حهظدتَّملََّّ-مَّبتَّامس ظدَّتام اقفَّالنتَّأبنَّاإل  مَّاب اموزهللزَّب َّاب امدِح َّامهنصد َّول َّهلل َّ
 مق تمَّالىَّاإل  مَّحمم َّبد َّالديَّبد َّإد هللد َّموقد َّاألخد ةَّاإلئدال نةَّاخل صدةَّ،َّتمجدعَّامكلمدةَّالدىَّ

ملَّت ئ متَّ،َّتدا ةَّامس سَّإىلَّ مكَّيفَّام و تنَّالىَّامدربَّتام قد ى،َّتاأل ددَّ موددت َّتامس ديَّاد ََّّدهلل 
امسكددد،َّتاجل دد دَّيفَّئددبن َّمل،َّتأنَّتكدد نَّامندد َّتاحدد ةَّالددىَّأادد اءَّامدد هلل َّنَّتلمدد َّقدد  س َّالددىَّاإل دد مَّ

 سدتَّالدىَّاقد َّاألخد ةَّامذك  َّئ د ن َّ مكَّتأحبتَّحدص َّالنتَّاخلريَّتام و تنَّالندت،َّت تهقدتَّاحلد لَّ سد َّتَّ
َّبنيَّاإل   نيَّامذك  هلل َّالىَّ ث َّ  َّ كدَّأاالن.َّ

َّمثَّئ ق اَّته صن َّتبس دَّاموق ،َّمثَّيفَّخ  مَّاموق َّ  َّهلللي:َّ
  َّاحلجدددة16ََََّّّّتملَّتيلَّام  تنددق،َّتصددلىَّملَّالددىَّعبنسدد َّحممددد َّتالددىَّآمددتَّتصددحبتَّتئددلم.َّ

َّهد.1338َّ
 نوات اإلماى:

 َّ(72)اب ملَّب َّحمم َّامدا  *َّ ََََََّّّّّّتنص َّب َّاب اموزهللزَّامب  كََّّ*

َّاخل مَّحمم َّب َّاليَّب َّإد هلل *َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ  َّملَّددانصدَّب َِّح َّاجل*َّ
َّمب جبَّهذنَّامو ه َّ سطقة َّ"هتد  ة"َّحتتَّحكِمَّاإل  مَّاب اموزهللزَّبد َّابد امدِح َّ تَّق َّدخل ت 

َّ.(73)آلَّئو دَّ ِحتَّمل
                                                

،َّ)احل تدَّتاموالق عَّاميو دهللةَّامنمسنة(،َّام ك   َّ(22ص))ايريَّيفَّا  َّاملكَّاب اموزهللز(َّحمم َّاب ملَّآلَّزمهة،َّ(70َّ)
َّا َّ يو د َّان  َّت قةَّ(308ص)جل ين َّانصد، َّالب  َّتجن ( َّاحلج ز َّات هللخ َّائ ظد َّ   َّتنم  َّتاِّ  َّاميو  َّ)اس ان ،

َّخمط ط.َّ(،160َّ،161)
،َّ)احل تدَّتاموالق عَّاميو دهللةَّامنمسنة(،َّام ك   َّ(22ص))ايريَّيفَّا  َّاملكَّاب اموزهللز(َّحمم َّاب ملَّآلَّزمهة،َّ(71َّ)

َّ َّتاِّ(308ص)ان َّ يو دَّاجل ينَّ، َّ)اس انَّاميو  َّ،َّت قةَّ، َّائ ظد َّ  َّات هللخَّاحلج زَّتجن (َّالب َّانصد  َّتنم 
ََّّخمط طَّ.ََّّ-َّ(160،161)

(72َّ َّامهدضيَّامودت َّ،َّتق َّئبقَّ كدنَّيفَّا ادَّ( َّتامهقنت َّامو ملَّامش    ه َّامشنخَّاب َّملَّب َّحمم َّامدا  َّاجللو د
َّ ش هللخَّامشنخَّتنص َّ.

يريَّيفَّا  َّاملكَّاب اموزهللز(َّحمم َّاب ملَّآلَّ)ا(،97َّ،98َّ،َّص2أ نيَّئون :َّ) َّ-(َّات هللخَّام تمةَّاميو دهللة73َّ)
َّ(.308ص)،َّ)احل تدَّتاموالق عَّاميو دهللةَّامنمسنة(،َّام ك   َّان َّ يو دَّاجل ينَّ(22ص)َّ:زمهة
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بدالعزيز والشريف حممد اإلدريسي ُعرى و توطَّدت إ(ر عْقِد املعاهدم األخويَّة بني املل  ع
األخــوَّم والصــداقة بــني الشــيخ فيصــل واإلدريســي  إي أنَّ اإلدريســي أهــدى الشــيخ فيصــل 

 .            74)مكتبةك علميَّةك عامرمك  بعضها خبطِ  اإلدريسي نفس

 مَّتقدد َّاع قلددتَّتلددكَّامك بددةَّاإلد هلليددن ةَّ ددعَّئدد ئدَّك ددبَّت صددس ه عَّامشددنخَّتنصدد َّ ِحددتَّملَّادد
هددددَّ ددد َّ ك بدددةَّ"امشدددنخَّتنصددد َّ ِحدددتَّملَّاخلريهلل دددة"َّيفَّحددددميالءَّإىلَّ" ك بدددةَّاملدددكَّت ددد "،1416َّ

َّحتتَّتصسنفَّ" ك بةَّحدميالء".ََّّ-اآلنََّّ-حنثَّهيَّحمه ظة َّ

                                                                                                                                          

َّائ ظد َّ  َّات هللخَّاحلج زَّتجن (َّالب َّانصدتَّاعظدَََّّّ َّتاِّ َّتنم  ََّّ:)اس انَّاميو  َّت قة َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ(160،161)َّ-َّ
َّخمط ط.َّ

َّت ت74َُّّ) َّأن  غريه َّ  َّامك ب عَّامولمنةَّاخل ص ةَّدَّيفَّأهلل  َّامب حثنيَّيفَّات هللخَّتََّّ-دَّ ث َّهذنَّامك بةَّاإلد هللينةَّ(َّالَّ ك 
َّجس بَّامملكةَّامودبنةَّاميو دهللةَّهللثد َّامبحثَّامولميَّمب د ةَّالمنةَّخصبة.
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َّ[ جهود الشيخ يف نشر و طباعة الكت  النافعة:2]
َّكثريَّ  َّ ؤمه تتَّالىَّعهق تَّاخل صةَّ ِِحتَّمل،َّت مكَّا  َّطدهللقَّامشنخَّ)أ(َّق مَّامشنخَّبطب اة

يفَّ ك بةَّاب احملي َّأ َّبطنيَّ ِحتَّملَّص حبَّ"امك بةَّاألهلنة" مدايض،َّتامذ َّك نَّهللق مَّبطب ا   َّ
َّ.أتَّغريه َّ  َّامك ب عَّامب يبَّاحلليبَّمبصد

َّك نَّبونَّام ج  ءَّتَّامهضالءَّهللب د تنَّبطب اةَّبونَّك بَّامشنخَّالىَّعهق  مَّ َّكم  )ب(
َّلمَّتامولم ء،َّ ث :اخل صة،َّتق هللداَّ س مَّ ِح مَّملَّملو

َّاأل ريَّاب امدِح َّامي هللد َّ ِحتَّملَّتامذ َّتكه  َّبطبعَّك  بَّ"د  ةَّامؤ سني"-
ت ثدد َّامشددنخَّحيدد َّبدد َّحيددنس نَّ ِِحددتَّملَّتَّامددذ َّتكه دد َّبطبددعَّ"ت تنددقَّامدددِح َّيفَّد تسََّّ-

َّامقدآن"َّ.
َّتكدددذمكَّامشدددنخَّاطددد َّبددد َّ ددد هللعَّامكدهللدددعَّ ِِحدددتَّملَّتَّامدددذ َّتكهددد َّبطبدددعَّ ئددد مةَّ"عصدددنحةَّ-

َّدهللسنة"َّ.
)جددد(َّكمدد َّك عددتَّملشددنخَّ ِِحددتَّملَّ ك تبدد عَّ ددعَّبوددنَّامولمدد ءَّحلددث مَّالددىَّام ددأمنفَّيفَّ ددىتَّ

َّامن دهلل َّامولمنة،َّمثَّعشدَّتطبعَّإع  ج مَّامولمي.
َّهللق لَّامشنخَّاب احملي َّأ َّبطنيَّيفَّخ متةَّ دحتَّالىَّاأل بونيَّامس تهللة:

ِح َّبد َّانصددَّبد َّئدو  َّدَّاال  ددةَّ)أقد ِّمَّجزهللد َّ دكد َّمهضدنلةَّامود ملَّاموال  دةَّامشدنخَّابد امدََّّ
امقصنمَّتَّحجةَّاسنزةَّدَّالىَّ  َّأئ انَّيلَّأدبند ،َّتتشدجنوتَّيلَّتتصدحنحتَّهلدذاَّام ولندق،َّجدزانَّملَّ

َّا َّاإلئالمَّتَّاميلمنيَّخريَّاجلزاء.
مثَّأ ددكدَّتضددنلةَّامشددنخَّتنصدد َّبدد َّ بدد  كَّق ضدديَّاجلدد  َّإ َّحيثُّددينَّالددىَّطبددعَّهددذاَّام ولنددقَّ،َّ

 بًةَّمذمكَّأق ِّ  تَّملطبعَّ اجن َّ  َّملَّامو عة،َّتأنَّهللسهدعَّبدتَّأبسد ءَّتطدينَّتهللدىَّامب د ة َّيفَّطبوت،َّتإج
َّاموزهللزَّ.

 عبداحملسن بن عثمان أاب ب(ني
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تكد نَّ د َّأاضد ئ  َّامشدنخَّحممد ََّّ-)د(َّك نَّم قدَّهللددَّاملجسدةَّامديتَّتدأئد  َّامشدنخَّتنصد َّ ِحدتَّملَّ
 حقدقَّ د َّأحد الَّامشدنخَّابد ملَّامقداد ت َّ ِحدتَّهددَّ م1360تاميتَّك لِّهدتَّاد مََّّ-امبنزَّ ِحتَّملَّ

أثد َّكبدري ََّّ-اقبَّج التتَّامكثريةَّيفَّاخل   َّك هلس َّتَّ صدَّتامش مََّّ-مل،َّت  َّهللق مَّبتَّ  َّعش طَّ
يفَّت جنتَّام امَّحلك  يَّملشنخَّاب ملَّامقداد ت َّا د َّ دجعَّامشدنخَّابد ملَّ ِحدتَّمل،َّتأئد مَّيفَّ

 زهلل َّ  َّام ا س. ض اه تَّجل  دنَّام ا هللة،َّتات   حَّام
 قال الشيخ امساعيل بن سعد بن عتيا حف ه هللا: 

مل حقددقَّ دد ََّّهددد1360)أ ئدد َّاملددكَّابدد اموزهللزَّامشددنخَّتنصدد َّامبدد  كَّتَّامشددنخَّحممدد َّامبنددزَّادد مَّ
أح الَّامشنخَّاب ملَّامقدا ت ،َّت د َّهللقد مَّبدتَّ د َّعشد طَّاقدبَّج التدتَّامكثدريةَّيفَّاخلد   َّك هلسد َّ

َّهبد َّتَّ صدَّتامش م،َّت طلوتَّاملجسةَّ الىَّ  َّهللقد مَّبدتَّامشدنخَّابد مل،َّتقد  تَّصد  ةَّحيدسًةَّئ دد 
َّائدد  ا ءَّامشددنخَّابدد ملَّامقدادد ت َّإىلَّامدددايض،َّتأ دددنَّبك  بددةَّئددريتتَّ املددكَّابدد اموزهللزَّا دد َّأتجددب 
تأام مت،َّتق مَّامشنخَّاب ملَّب ق  َّتقدهللدنَّ س تمةَّملشنخَّحممد َّبد َّابدداهنمَّ هديتَّامد اي َّاميدو دهللةَّ

 َّق  ددتَّامشدنخَّتاطمددأن،َّتأ ددَّب قدد  َّأ بودةَّآال َّ ايلَّإمنددت،َّتَّتاد نَّ ئدد مدا ه ََّّتد  اتحَّاملددكَّم د
كق اددد ةَّئدددس هللة،َّتهدددذاَّاإلجدددداءَّأاطدددىَّملشدددنخَّابددد ملَّامضددد ءَّاألخضددددَّتَّامطمأعنسدددةَّالدددىَّئدددريَّ

َّاملت.
مث َّاددد دَّامشدددنخَّامقداددد ت َّإىلَّ سطقدددةَّاملدددتَّجبندددزانَّمن اصددد َّت  هلليدددتَّتدا تدددتَّاددد َّجوددد َّأ ددد  ةَّ

ملشدنخَّابدد مل،َّتكدد نَّأ ددريَّامسطقدةَّآعددذاكَّخ مدد َّبد َّأِحدد َّاميدد هللد ،َّتدددحمَّجندزانَّتهدد حَّصدد  ه َّ
ملَّاملدكَّابدد اموزهللزَّتجددزانَّادد َّاإلئددالمَّخددريَّاجلدزاء،َّمث َّإن َّاأل ددريَّئددو دَّ ِحددتَّملَّضدد افَّامبلدد َّ

َّ.(75)إىلَّأ بونيَّأمه ً(
دَّاحلمندد َّ)هددد(َّتكددذمكَّكدد نَّكدد نَّم قدهللدددَّتلددكَّاملجسددةَّامدديتَّتدأئدد  َّامشددنخَّتنصدد َّ ِحددتَّملَّاألثدد

ب بينَّام تمةَّتتق  َّمطبعَّمجنعَّ ؤمه عَّامشنخَّح تظَّاحلكمديَّتلمندذَّامقداد ت َّ حدمَّملَّاجلمندع،َّ
َّق لَّامشنخَّامس ان َّب َّئو َّب َّا نقَّحهظتَّمل:َّ

 ِحددددتَّملَّبطبددددعَّمجنددددعَّ ؤمهدددد عَّامشددددنخَّحدددد تظَّبدددد َّأِحدددد ََّّ-)أ :َّاأل ددددريَّئددددو د(ََّّ-)تأ دددددََّّ
مَّأ دددريَّ سطقدددةَّجندددزانَّب شدددجنعَّامشدددنخَّابددد ملَّيفَّام لمندددذَّامدددرب زَّملشدددنخَّامقداددد ت ،َّتكدددذمكَّقددد 

ج  دنَّام ا هللة،َّتئوىَّبصد َّ ك تأةَّجلملةَّ  َّامطلبةَّق  ه َّثالمث ئدةَّ ايلَّتد زعَّالدن مَّ د دايَّ
َّهد.1362ت مكَّا مَّ

                                                

 َّا نقَّحهظتَّ(َّ)امث لَّ  َّامدج ل(َّيفَّئريةَّامشنخَّاب ملَّامقدا ت َّ ِحتَّمل،َّمهضنلةَّامشنخَّإمس ان َّب َّئو َّب75)
َّ.46َّ-45َّامل دَّص
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تيفَّهذنَّاميسةَّكث ددَّام اتد تنَّ د َّكد َّج دةَّمطلدبَّامولدمَّ د َّاميدبتَّتَّبلقددنَّتامول هللدةَّتحلديَّ
تايددريَّتبلحمددَّتبليددمدَّتقحطد نَّت د دانَّتغريهدد ،َّا د َّجودد َّت جد لَّأمدعَّتغ  دد َّتزهددانَّتهت  دةَّ

َّامشنخَّاب ملَّ ِحتَّملَّهلله  حَّ  ا سَّيفَّتلكَّامداكزَّام  بوةَّمإل   ةَّامدكزهللةَّيفَّجنزان.َّ
كدد نَّهللصددطحبَّامشدددنخَََّّّ-تَّزادَّأ ددريَّجنددزانَّ ِحددتَّملَّيفَّتشددجنوتَّملشددنخَّامقدادد ت ،َّحددىتَّأعددتََّّ

ددد َّزادَّيفَّ تبدددةَّت سزمددةَّامشدددنخَّمددد ىَّأهددد َّامسطقدددة،َّإ َّبقس ادددةَّابدد ملَّيفَّج التدددتَّت حالتدددتَّيفَّامسددد طقَّ ا 
األ دددريَّجب ددد دَّامشدددنخَّابددد ملَّهللق سدددعَّ سيددد ب َّامداكدددز،َّت ددد َّت اءَّ مدددكَّهللكددد نَّملشدددنخَّابددد ملَّ سزمدددةَّ

َّت ام  َّام تمةَّب ائطةَّاأل ريَّ
َّ.َّ(76)تتشجنوتَّت ص حب تَّيفَّبونَّ حالتتَّتج التتَّام هق هللة(

ال ددذةَّامشددنخَّامقدادد ت َّهللطلددبَّ ددس مَّئددداةَّإ ئدد لَّك ددبَّتك ددبَّحنسددذاكَّامشددنخَّتنصدد َّإىلَّت
امشددنخَّحدد تظَّإىلَّامدددايضَّم قدد مَّام تمددةَّحهظ دد َّملَّبطب ا  دد ،َّتأج بددتَّأحدد َّتال ددذةَّامشددنخَّتهدد َّ

َّتضنلةَّق ضيَّبل ةَّامربكَّب    ة:
مصنفات احلافظ حتصَّلنا علة غالبها  وسـنبذل اجلهـد يف طبعهـا  فمـن الـذ  عنـدا مـن )

َّ:َّمؤلفاته
 تَّيفَّام  حن َّاميم  ة:َّ)األاالمَّاميسةَّامسش  ةَّ ا ق دَّامط ئهةَّامسص  ة(.(َّ ئ م 1)

 بنت.1500َّ(َّتأ ج زتتَّيفَّامهقتَّاميم  ة:َّ)اميب َّامي هللةَّمقص َّاميس َّامدتهللة(َّق  2َّ)

 (َّتَّ ئ م تَّيفَّامهدائنَّاميم  ة:َّ) مس  َّامه ئنَّ  َّمش َّام حيَّيفَّالمَّامهدائن(.3)

 سربهللة(َّتلنقَّ م قتَّدا هللةَّإىلَّام  حن َّت يَّا َّامشدكَّتتدغندبَّتََّّ(َّتَّمدتَّ)دهلل انَّخطب4)
 تدهنب.

 .(77)تمدتَّ) س ظنم(َّت) ئ ئ (َّت)عص ئح(َّالَّهللهيءَّامز  نَّمبثل  (

ََّّ

                                                

)امث لَّ  َّامدج ل(َّيفَّئريةَّامشنخَّاب ملَّامقدا ت َّ ِحتَّملَّ،َّمهضنلةَّامشنخَّإمس ان َّب َّئو َّب َّا نقَّحهظتَّ (76)
َّ(.47ملَّدَّ)صَّ

َّ.مك تبَّهذنَّاألئطدََّّ"َّامدائالعَّامولمنةََّّك  بَّ"َّامسهح عَّامزكنةَّ  َّ(َّاعظدَّامدئ مةَّيفَّآخد77ََّّ)
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