
 
 

 
 

 اجلزء فيه

 هـ(419)ت  الُبْوَشنْجيبن العايل ا احُلَسنيمن فوائد أيب 

 عليه ،هـ(413)ت  احلافظ   ي  ود  ارُ اجلَ  ل  ْض بانتقاء أيب الفَ 
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دأ.د حسن   عبه جي حممَّ

 اإلسالمية الدراساتبقسم  سنةالعلوم أستاذ 
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 حيمالر  محن الر  بسم اهلل 

 

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل  الالل و وألمل  اليملعىل  رشل  أنب اء  ىللا  

دواملرسعني سىلد ا   ، ورش  آله وصح ه أمجعني.حممَّ

 وبعد: 

دأمحد بن  احُلَمنيمن فوائد الشىلخ اإلمام أيب جز   فهذا بن العايل ابن أيب بكر  حممَّ

حاييل  اء بعل  باإلضافة إىل، مروياتهمجعة من  قد حوىرمحة اهلل رشعىله،  الُ ْوَشنْجي

اإلملام احللافأ أبلو ال ضل  ادلاروي ، مجىلعًا ا يخ ها ، من الشىلوخ هغرياملروية رشن 

 .اهلََرو أبو إسامرشىل  اء الار  رش د اهلل بن أيب منالور ورواها شىلخ اإلس م 

 إلىلهيضاب من ا يخ ه ورواه،  إىليه، وبالنظر إىل من أفا واضحةوهلذا ادز  أمهىلة 

مُت قد ، والبن العايلذ  رشثر ا رشعىله لو ه اءثر الوحىلد ال  مجعلت مايالا ،رتمجةبله  قدَّ

من ق    –حمب رشعمي  – ي ريمل ، ووالياريخ الرتاج جا  يف ليب من هذا ادز  ومما 

 برتمجة.

الاللحىل  واحلملن وملا فىلها مي اوتة يف يرجااا،  هذا ادز : فهي أحايي أما و

العقىللدو، واءحكلام، وال ضلائ ، أحايي   فىلها ا،موضورشاا مينورشة يفيون ذلك، و

، وتعلك غرائلب وغري ذلك، وغالب أسا ىلد هذا ادز  ،المريباإلضافة إىل املناقب، و

 ط ىلعة ليب ال وائد.

 من خ ل احلرص رش  سامرشه ورواييلهالعالور  رش  مر  هبذا ادز   االهيامم برزو

أئمة ح اظ، من أمثال: الذه ي، وابن  ارص الدين، وابن حجلر، من ق    اإلفايو منهو

 وغريه . 
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ني اهلل تعاىل خلدمة هذا ادز  بعد الوقوب رشل   ملخيني ختىليلني لله، قَ وقد وفَّ 

ضمن جممورشني: أحدمها صورته حم وظة يف مكي ة ادامعة اإلس مىلة باملدينة املنلورو، 

دوالثاين صورته حم وظة يف مكي ة جامعة اإلمام  يلا،، الر  بن سعوي اإلسل مىلة ب حممَّ

يلة بحعلب الشله ا  املحمىللة، فلرَّ  اهلل اءمحد مكي لة مدرسلةمن  رشن أصعني ختىلني

 امىلَّ الش   يار  الد   ها، وسائر  يَ مَّ ، وأزال غُ هابيَ رْ لُ 
 ، إ ه سمىلع جمىلب.ة 

 قاط اآلتية:خدمتي هلذا اجلزء بالن   ْت لَ متثَّ و  

 يف قسم الدراسة:

 .الُ ْوَشنْجيبن العايل ا احُلَمنيلالاحب ادز  أيب  ترمجت - 1

  ملنيخب أحاييثه أيب ال ض  اداروي . ترمجت - 2

فت بادز ، وبىلَّ  -3  ت خدميي له.نْ رشرَّ

 ويف قسم التحقيق:

 .ثا ىلًا بنمخة أب،بعيه اث  ق، قابعيه هبا أوالً وز  من  مخة أأ،،  مخت اد -4

ارشيمدت  مخة أأ، أص ً، ومىلزت ما أض يه رشعىلها من  مخة أب، أو من  -5

املؤث رو مع  روق ال ورش املالاير اءخرى بجععه بني معقوفني، و  هت رش  ذلك 

  مخة أب، يف احلاشىلة.

  اإلم ئي احلدي ، واسيعمعت ْس الرَّ رش   ارشيمدت يف إث ات النص   -6

 .اءرش م واءمالن واء ماب أسام ، والنالوصض تت واملعروفة،  رش مات الرتقىل 

فْ ةالغري اءل اظ نحت  -7  .باءمالن وال عدان ُت ، ورشرَّ

، د  نَ من املدار، وذلرت احلك  رش  المَّ برتمجة رجاله  ف  املالن   يرست إسنايَ  -8

 الالحىلحني. حديَ   ذلكواسيثنىلت من 
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اخلع ا  اءربعة وأمهات املؤمنني؛  اءحايي  غري   واو  ترمجت لعالحابة رُ  -9

، وهي لثريوأحواهل  فوائد االط ع رش  أخ اره  وو معرفة الالحابة ي لشهرا ، ف

  الم ىل  إىل حم يه  ريض اهلل رشنه . 

ترمجت لشىلوخ املالنف رشند أول رواية رشنه  يف هذا ادز ؛ ملا يف معرفيه   -10

من تكوين صورو واضحة رشن احلىلاو الععمىلة لعمالنف، والي ىلت يف م ح  شىلوخه 

  . اءحايي  اليي رواها رشنه أرقام و ،بذلر أسامئه  ترمجيهمن 

خترجيه منهام،  فام لان يف الالحىلحني اقيرصت رش ادز :  أحاييَ   ُت ْج خرَّ  -11

 ه بحمب التاقة،ميابعاته وشواهدَ  ت  يْ ، وأورَ يف خترجيه ُت عُ توسَّ  خارجهاموما لان 

 وحرصت رش   ق  أحكام اءئمة رش  احلدي  إن وجدت.

 إلىلها. ُت عْ اليي توصَّ  لي ت خامتة لعجز  ذلرت فىلها أه  النيائج -12

 فهرس اآليات الكريمة، :رشعمىلة، شمعترس اب ه ادز ذيعت  -13

 ملالاير واملراجع، واملوضورشات.ا، واملرتمجني ءرش ما، والرشي ة ءحايي او

برمحيه صاحب ادز ، ومن ا يخب  دَ وخيامًا، أسأل اهلل ت ارك وتعاىل أن ييغمَّ 

 رش  مر   ومن ارشينى بإخراجه، ومن أفاي منهحرص رش  سامرشه ورواييه، أحاييثه، ومن 

 .وأجوي من أرشتى، إ ه ألرم من سئ ، نالعالور واءزما

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ

 چچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چچ

درش  رش دك ورسولك سىلد ا وبارك ص   وسع    العَُّه َّ  ورش  آله  ،ي  م  اءُ  الن ي   حممَّ

 وصح ه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.

 عبه جيبن حممد حسن                     هـ  1434 اآلخرةمجادى  2 اجلمعةعرص 

                          dr.abaji@gmail.com 


