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جاره العلمية
 
 ا

اد يف غت٢ يكد نإ املؤيف ممٔ أثسٚا املهتب١ اإلضال١َٝ مبصٓفات دّٝ

دزٚب ايعًِ ايػسعٞ: َٔ يػ١، ٚعكٝد٠، ٚسدٜح، ٚتازٜخ، ٚعًّٛ قسإٓ; مما 

ٜدٍ ع٢ً غصاز٠ عًُ٘، ٚتفُّٓٓ٘ يف غت٢ ايفٕٓٛ، ٜٚػٗد يريو َؤيفات٘ ايهجري٠ 

ايعًِ ايػسعٞ، اييت ٚصًت إيٝٓا ُٚطبعت، َٚٓٗا اييت مل يف نٌ فسٍع َٔ فسٚع 

.تصٍ طبطٛط١ بعد، َٚٓٗا يف سٝص املفكٛد

ٖـ(: 1086قاٍ ابٔ ايعُاد ع٢ً يطإ ضٝدٙ أمحد ايعذُٞ )املتٛف٢ 

"يًصاسبٞ َٔ املؤيفات "عكٛد ازبُإ يف َٓاقب أبٞ سٓٝف١ ايٓعُإ"، 

ٚ"َسغد ايطايو إىل أيف١ٝ ابٔ  ٚ"ازباَع ايٛدٝص اشبادّ يًػات ايكسإٓ ايعصٜص"،

َايو"، ٚايٓهت عًٝٗا اقتضبٗا َٔ ْهت غٝد٘ ايطٝٛطٞ عًٝٗا، ٚع٢ً 

"ايػرٚز"، ٚ"ايهاف١ٝ ٚايػاف١ٝ"، ٚ"ايتشف١"، ٚشاد عًٝ٘ عًٝٗا ٜطرًيا، 

ٚ"اآلٜات ايعع١ُٝ ايباٖس٠ يف َعساز ضٝد أٌٖ ايدْٝا ٚاآلخس٠"، ٚطبتصسٙ 

ز ضٝد أٌٖ األزض ٚايطُٛات"، ٚ"زفع املط٢ُ بـ: "اآلٜات ايبٝٓات يف َعسا

ايكدز ٚصبُع ايفت٠ٛ يف غسح ايصدز"، ٚ"خامت ايٓب٠ٛ"، ٚ"نػف ايًبظ يف 

زد ايػُظ"، ٚ"غسح ازبس١َٝٚ"، ٚ"ايفتح ايسمحاْٞ غسح أبٝات ازبسداْٞ"، 
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املٛضٛع١ يف ايهالّ، ٚ"ٚدٛب فتح )إٔ( ٚنطسٖا ٚدٛاش األَسٜٔ"، 

ٞ عُسٚ األٚشاعٞ"، ٚ"ايٓهت املُٗات ٚ"إذباف ايساغب ايٛاعٞ يف تسمج١ أب

يف ايهالّ ع٢ً األبٓا٤ ٚايبٓني ٚ"ايبٓات، ٚ"تفصٌٝ االضتفاد٠ يف بٝإ نًُيت 

ايػٗاد٠"، ٚ"إذباف األزٜب خبالص١ األعازٜب"، ٚ"ازبٛاٖس ايٓفا٥ظ يف 

ذببري نتاب ايعسا٥ظ"، ٚ"ايفٛا٥د اجملُٛع١ يف األسادٜح املٛضٛع١"، ٚ"عني 

 .(1)ايصشاب١"اإلصاب١ يف َعسف١ 

قاّ اإلَاّ ايصاسبٞ بتأيٝف ٖرٙ ايتصاْٝف املتٓٛع١ ٚايٓافع١ يف  :ًُتُق

إىل  َُفصاًل إٜاٖاٚا بايتٜٓٛ٘ عًٝٗا َُكطًُ ُُتزٚب ايعًِ ايػسعٞ; يرا ُقُد

-:َاًٜٞ
 :صنفاتو في التاريخ والسيرم  

 يًصاسبٞ َُصٓفات يف ايطري٠ ٚايتازٜخ ٚقفت ع٢ً نجري َٓٗا، ٖٚٞ

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

                                                           

 (.7/155) األعالّ(، 2/1063) فٗسع ايفٗسع( 1)
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، ٜٚعسف بـ"ايطري٠ "ُضُبٌ اهُلد٣ ٚايسَّغاد يف ضري٠ خري ايعباد"نتاب  -1

: ٖٚٛ أِٖ نتب٘ ع٢ً اإلطالم ٚاسبدٜح عٓ٘ َُفصاًل دبدٙ يف (2)ايػا١َٝ"

حبح يٞ بعٓٛإ: )نتاب ضبٌ اهلد٣ ٚايسغاد يف ضري٠ خري ايعباد "ٚصف٘، 

ٚقد طبعت داز ايهتب ايع١ًُٝ َٚٛضٛع٘، َٚٓٗذ٘ َٚٓٗذٝت٘، ٚصٓعت٘"( 

بتشكٝل: عادٍ أمحد عبد املٛدٛد،  نتاب ضٝبٌ اهلد٣ ٚايسغاد ببريٚت

ُ٘ 1993ٚعًٞ ضبُد َعٛض، عاّ  ّ ٖٚٞ طبع١ دباز١ٜ صسف١، ثِ طبع

اجملًظ األع٢ً يًػؤٕٚ اإلضال١َٝ بايكاٖس٠، بتشكٝل مجاع١ َٔ ايعًُا٤ َٓر 

ٝٗا ازباْب ايعًُٞ ّ، ٖٚٞ طبع١ ٜػًب ع1997ًّ إىل عاّ 1973عاّ 

ىل ذبكٝل ٜتٓاضب َع قُٝت٘ ايع١ًُٝ ٖٚرا مما إٚايفين، يهٔ ايهتاب حيتاز 

 أٚصٝت ب٘ يف إسد٣ تٛصٝاتٞ يف أسد أحباثٞ ايع١ًُٝ ع٢ً ٖرا ايهتاب. 

                                                           

خري  ضبٌ اهلد٣ ٚايسغاد يف ضري٠ٖـ،  942( ايصاسبٞ ايػاَٞ، ضبُد بٔ ٜٛضف، ت 2)

، داز ايهتب 1، ذبكٝل: عادٍ أمحد عبد املٛدٛد، ٚعًٞ ضبُد َعٛض، ط ايعباد

 (.1/39ّ، )1993-ٖ ـ1414ايع١ًُٝ، بريٚت، 
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أٚ "قص١  (3)"اآلٜات ايبٝٓات يف َعساز ضٝد األزض ٚايطُاٚات"نتاب  -2

هتب املصس١ٜ، ذبت زقِ: اإلضسا٤ ٚاملعساز": تٛدد إسد٣ ْطد٘ بداز اي

ب(، ٚقد ُطبع سدًٜجا ذبت عٓٛإ: "اآلٜات ايبٝٓات يف قص١ 22062)

"اإلفساز يف ربسٜر أسادٜح  ، ًٜٚٝ٘اإلضسا٤ بطٝد أٌٖ األزض ٚايطُاٚات

 إذباف ايًبٝب ببٝإ َا ٚضع يف َعساز اسببٝب ، ًٜٚٝ٘قص١ املعساز

ٔ ٜٛضف ايصاسبٞ املتٛف٢ تصٓٝف اإلَاّ مشظ ايدٜٔ أبٞ عبد اهلل ضبُد ب

األضتاذ  ٖـ زمح٘ اهلل تعاىل ذبكٝل: زب١ٓ َٔ ايباسجني بإغساف942ض١ٓ 

ايدنتٛز سطاّ ايدٜٔ عفا١ْ/ أضتاذ ايفك٘ ٚاألصٍٛ/ ن١ًٝ ايدع٠ٛ ٚأصٍٛ 

ايدٜٔ/ داَع١ ايكدع املػسف ايعاّ ع٢ً املػسٚع األضتاذ ايدنتٛز سطاّ 

١ ايكدع، ٚايػٝخ خضس عًٞ ايدٜٔ عفا١ْ/ أضتاذ ايفك٘ ٚاألصٍٛ/داَع

َٓصٛز، بهايٛزٜٛع فك٘ ٚأصٍٛ ٚطايب يف َسس١ً املادطتري، ٚايػٝخ 

ٚطايب يف َسس١ً ايدنتٛزاٙ،  زٜاض َٓري خٜٛص. َادطتري فك٘ ٚأصٍٛ/

َٚدزع يف املطذد األقص٢ املبازى، ٚايػٝخ ٖٝجِ عًٞ ايبذايٞ، 
                                                           

ايفٗسع ايػاٌَ يًرتاخ ايعسبٞ اإلضالَٞ  (، ٚاْعس10/355: )غرزات ايرٖب( 3)

 (.2/858، َؤضط١ آٍ ايبٝت )املدطٛط
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ضف َادطتري فك٘ ٚأصٍٛ، ٚإَاّ َطذد يف قس١ٜ شعرت٠، ٚايػٝخ ٜٛ

األٚشبهٞ، َادطتري فك٘ ٚأصٍٛ، َٚطؤٍٚ طبطٛطات املطذد األقص٢ 

 املبازى بايكدع.

: ٖٚٛ َا (4)"زفع ايكدز ٚصبُع ايفت٠ٛ يف غل ايصدز ٚخامت ايٓب٠ٛ"نتاب  -3

شاٍ طبطًٛطا، ٚتٛدد إسد٣ ْطد٘ يف داز ايهتب بايكاٖس٠، ذبت 

سادث١ غل ، ٖٚٛ ٜطسد فٝ٘ األخباز ايٛازد٠ يف (1320) 1/121زقِ:

 ايصدز ٚبعًضا َٔ مشا٥ً٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.

، ٜٚأتٞ أًٜضا ذبت عٓٛإ (5)"ايفضٌ ايفا٥ل يف َعساز خري اشبال٥ل"نتاب  -4

: ٖٚٛ َطبٛع )طبعت٘ داز ابٔ "خالص١ ايفضٌ ايفا٥ل يف َعساز خري اشبال٥ل"

، َٚٛضٛع٘ (2003عاّ  -سصّ ببريٚت، ٚقاّ بتشكٝك٘: سطٔ أمحد أضرب

 ملعساز ٚفضًٗا َٚٓاقبٗا.زس١ً ا

                                                           

 (. 2/1063: )فٗسع ايفٗازع( 4)

، َؤضط١ آٍ ايبٝت، يفٗسع ايػاٌَ يًرتاخ ايعسبٞ اإلضالَٞ املدطٛطا( اْعس: 5)

(1/212 .) 
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: َا شاٍ طبطًٛطا، "اإلفساز يف ذبسٜس أسادٜح قص١ املعساز"نتاب  -5

ٚتٛدد َٓ٘ ْطد١ خط١ٝ يف َهتب١ عٝد زٚع بٔ عُس اسببػٞ حبضسَٛت، 

، ٖٚٛ ربسٜر ألسادٜح ايٛازد٠ (6)ٖـ1024 -ٚ( 8)دٕٚ( ) 67ذبت زقِ: 

يف قص١ املعساز ٚتعٗس فٝ٘ صٓعت٘ اسبدٜج١ٝ.

 َفكٛد. :(7)ازبٛاٖس ايٓفا٥ظ يف ذببري نتاب ايعسا٥ظ"ب "نتا -6

  : َفكٛد."دص٤ يف أشٚاد٘ ٚأٚالدٙ"نتاب  -7

 : َفكٛد."املٛيد ايػسٜف"نتاب  -8
 
 :صنفاتو في الحديثم  

: َفكٛد أٚ طبطٛط. "ايفٛا٥د اجملُٛع١ يف األسادٜح املٛضٛع١"نتاب  -9

املٛضٛع١ ٚاملدتًك١ ع٢ً ، ٖٚٛ مجع يألسادٜح (8)ذنسُٙ ايهتاْٞ يف فٗسض٘

 ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.

                                                           

 (.8/251: )غرزات ايرٖب( 6)

 (. 7/155: )األعالّ(، 2/1063: )فٗسع ايفٗسع(، 8/251) غرزات ايرٖب:( 7)

 (. 2/1063: )فٗسع ايفٗازع( 8)
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: (9)"تطٌٗٝ ايطبٌٝ إىل َعسف١ ايجكات ٚايضعفا٤ ٚاجملاٌٖٝ"نتاب  -10

 َفكٛد.

 : َفكٛد. "ايكٍٛ ايفصٌ يف األسادٜح اييت يٝظ هلا أصٌ"نتاب  -11

 : َفكٛد."ذببري فكد ازبًد عٓد فكد ايٛيد"نتاب  -12

: طبطٛط، ٚتٛدد َٓ٘ ْطد١ ايػُظ""نػف ايًبظ يف زد نتاب  -13

، 244)-(5/20. )2/82خط١ٝ يف أٚقاف املٛصٌ اإلضال١َٝ، ذبت زقِ:

. ذنسُٙ ايهتاْٞ يف فٗسض٘ ٚابٔ ايعُاد يف غرزات٘ ٚنرا ايصزنًٞ (10)ٖـ(908

 يف أعالَ٘.

"املػتٌُ ع٢ً ايرتغٝب ٚايرتٖٝب َٔ مجع ازبٛاَع يف اسبدٜح نتاب  -14

 أٚ طبطٛط مل أعجس عًٝ٘.": َفكٛد، يػٝد٘ ايطٝٛطٞ

: "ضف١ٓٝ ايطال١َ املربٚز٠ يف األذناز ٚايدعٛات املأثٛز٠"نتاب  -15

 َفكٛد، أٚ طبطٛط مل أعجس عًٝ٘.

 : َفكٛد."تكسٜب األطساف"نتاب  -16
                                                           

 (، ٚذنسٙ بعٓٛإ: "َصٌٜ ايًبظ عٔ سدٜح زد ايػُظ". 3/1432) فٗسع آٍ ايبٝت( 9)

 (. 7/155: )األعالّ(، 8/251: )غرزات ايرٖب(، 2/1063: )فٗسع ايفٗازع( 10)
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 : َفكٛد، أٚ طبطٛط مل أعجس عًٝ٘."ذٌٜ ع٢ً َػها٠ املصابٝح"نتاب  -17
 
 :صنفاتو في التراجم والطبقاتم  

: َطبٛع يف (11)"عكٛد ازبُإ يف َٓاقب أبٞ سٓٝف١ ايٓعُإ"نتاب  -18

سٝدز آباد أيدنٔ اهلٓد، ٚقاّ بتشكٝك٘ ايػٝخ أبٛ ايٛفا٤ األفػاْٞ، ز٥ٝظ 

ٖـ، ٚقدّ ع٢ً ذبكٝك٘ يف زضاي١ 1394زب١ٓ إسٝا٤ املعازف ايٓعُا١ْٝ، عاّ 

 ٖـ.1399ع١ًُٝ ايباسح: َٛالٟ ضبُد عبد ايكادز َالعٝد عاّ 

: َفكٛد. ذنسٙ ابٔ ايعُاد يف  اإلصاب١ يف َعسف١ ايصشاب١""عنينتاب  -19

 (12)غرزات٘ ٚتابع٘ ايصزنًٞ يف أعالَ٘

: َفكٛد. ذنسُٙ "إذباف ايساغب ايٛاعٞ يف تسمج١ األٚشاعٞ"نتاب  -20

 (13)ايهتاْٞ يف فٗسض٘ ٚتابع٘ ايصزنًٞ يف أعالَ٘

 : َفكٛد."ْص١ٖ ايٓٛاظس يف تسمج١ اسبافغ ابٔ عطانس"نتاب -21
 

                                                           

 (.7/155: )ٚاألعالّ(، 8/251: )غرزات ايرٖب( 11)

 ( املسدعني ايطابكني بتُاّ عصُٜٚٗا. 12)

 (. 7/155) األعالّ(، 2/1063: )فٗسع ايفٗازع( 13)
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نم  
 
 :صنفاتو في التفسير وعلوم القرا

: َفكٛد أٚ طبطٛط مل أعجس (14)"َطًع ايٓٛز يف فضٌ ايطٛز"نتاب  -22

 عًٝ٘. ذنسُٙ ايصزنًٞ ٚبسٚنًُإ

: (15)"اإلذباف بتُٝٝص َا تبع فٝ٘ ايبٝضاٟٚ صاسب ايهػاف"نتاب  -23

املتشـد٠ َا شاٍ طبطًٛطا يف فٗسع املدطٛطات، داز ايهتب ايعسب١ٝ

357  (. ذنسُٙ ابٔ ايعُاد يف غرزات24٘

: َفكٛد، أٚ (16)"ازباَع ايٛدٝص اشبادّ يًػات ايكسإٓ ايعصٜص"نتاب  -24

 طبطٛط مل أعجس عًٝ٘. ذنسُٙ ابٔ ايعُاد يف غرزات٘
 
 :صنفاتو في اللغةم  

 ، ٚايٓهت عًٝٗا اقتضبٗا(17)"َسغد ايطايو إىل أيف١ٝ ابٔ َايو"نتاب  -25

َٔ غٝد٘ ايطٝٛطٞ: َفكٛد، أٚ طبطٛط مل أعجس عًٝ٘. ذنسُٙ ابٔ ايعُاد يف 

 غرزات٘

                                                           

 (. 2/304، )تازٜخ األدب ايعسبٞ(، ٚبسٚنًُإ 7/155: )األعالّ( 14)

 (. 7/155: )األعالّ(، 8/251: )غرزات ايرٖب( 15)

 (. 7/155: )األعالّ(، 8/251: )غرزات ايرٖب( 16)
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: َفكٛد أٚ طبطٛط مل أعجس عًٝ٘. ذنسُٙ (18)"غسح اآلدس١َٝٚ"نتاب  -26

 ابٔ ايعُاد يف غرزات٘

: َفكٛد أٚ طبطٛط. (19)"إذباف األزٜب خبالص١ األعازٜب"نتاب -27

 ذنسُٙ ابٔ ايعُاد يف غرزات٘

 : َفكٛد.(20)دٛب فتح ُٖص٠ )إٕ( ٚنطسٖا ٚدٛاش األَسٜٔ""ٚنتاب -28

: طبطٛط، ٚتٛدد َٓ٘ ْطد١ يف "غسح ايًُع١ ايدَػك١ٝ"نتاب-29

  . ذنسُٙ ابٔ ايعُاد يف غرزات٘(21)، دازٜت1569ْسْطتٕٛ، 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 (.8/251: )غرزات ايرٖب( 17)

 (.8/251( املصدز ايطابل: )18)

 ( ْفط٘.19)

ْٛفإ اسبُٛد، ٚد. فاحل سطني، فٗسع ( ُٜٓعس: أ. د. ضبُد عدْإ ايبدٝت، ٚد. 20)

 املدطٛطات ايعسب١ٝ املصٛز٠، ازباَع١ األزد١ْٝ.

 (.8/251: )غرزات ايرٖب( 21)
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 :صنفاتو في العقيدةم  

، أٚ "مجٌٝ اإلفاد٠ يف "تفصٌٝ االضتعاذ٠ يف بٝإ نًُيت ايػٗاد٠"نتاب -30

:َفكٛد، أٚ طبطٛط مل أعجس عًٝ٘. ذنسُٙ ابٔ ايعُاد (22)بٝإ نًُيت ايػٗاد٠"

  يف غرزات٘

ايفتح ايسمحاْٞ يف غسح أبٝات ازبسداْٞ املٛضٛع١ يف عًِ نتاب "-31

  : َفكٛد، أٚ طبطٛط مل أعجس عًٝ٘. ذنسُٙ ابٔ ايعُاد يف غرزات٘(23)ايهالّ"

 
دبم  

 
 :صنفاتو في ال

": طبعت٘ داز يف ايصرب عٓد فكد ايبٓات ٚايبٓني"ايفضٌ املبني نتاب -32

 2013عُإ( بتشكٝل ايدنتٛز٠: خًٛد ضبُد اسبطبإ، عاّ -أَٛاز )األزدٕ

: َفكٛد. (24)ُٗات يف ايهالّ ع٢ً األبٓا٤ ٚايبٓات"هت امُل"ايُٓنتاب -33

  ذنسُٙ ابٔ ايعُاد يف غرزات٘ ٚايهتاْٞ يف فٗسض٘

 

 

 

                                                           

 (.7/155: )األعالّ(، 8/251: )غرزات ايرٖب( 22)

 (.8/251: )غرزات ايرٖب( 23)

 (. 2/1063: )فٗسع ايفٗازع(، 10/354: )غرزات ايرٖب( 24)
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