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ذلك.

لمتفرق،جمعأوتقييدواستدراكأوتعليقللشيخفيهكانما:الثاني

منامية.روياأوشعربيتأواستنباطأو

هذهنسخعلىعملوقد،حدةعلىمجموعكلالفوائد،تلككلفنسخنا

والشيخقائد،الرحمنعبدالشيخمنهمالافاضلمنمجموعةالمجاميع

.يجانحدجمالوالدكتوركمندر،يحتىوالشيخ،النشيريزائد

المذكورينالنوعينعلىالدفاترجميعوفهرسةنسخاكتملأنبعد2-

منالمختلفةالفنونعلىمجموعكلفيالفوائدتقسيملىإعمدنا

انفا.إليهالمشارالثانيالنوع



مقدملأ7
جميعلتشملالفنونعلىالمرتبةالفوائدهذهدمجلىإعمدناثم3-

لي:كالتاالفنونعلىالفوائدقسمناوقد،المجاميع
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ترتيبهاواختلافالمجاميعمنكثيرأوراقاضطرابلىإإضافة

ترتيبها.مهمةعسرفيزادمماالاضطرابذلكعلىوترقيمها

ماوضبطعنها،المنقولةبأصولهاومقابلتهاالنصوصتوثيقعلىعملنا6-

يحتاجمابعضعلىوالتعليق،الاحاديثوتخريج،ضبطلىإيحتاج

موضوعيافهرساصنعناثم،الكتابطبيعةيناسبباختصارذلكلىإ

.الفنونعلىالفوائدلكل

اخرالمجموعرقمبذكرالمختلفةالمجاميعفيالفائدةمكانلىإأشرنا7-

الصفحةرقملىإنشرولم،متتابعةكانتإنالفوائدمجموعةأوالفائدة

منوبعضهالشيخمنفبعضه،وتعددهالواحدالدفترترقيملاختلاف

نسخهاهحينالمحققمنوبعضها،الحرممكتبةفيالمفهرس

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد

المحققان

السندينصاربننبيلوالعمرانمحمدبنعلي



=----عمم
مقالنسخالخطيةانماذجا

!ا!ا ----ت





ا-أ!!!!حا؟.صرأ.!9--"ا--!سم.*.-"ابر

اطلااأأا!؟لمةأا!!ثع!حررأحنعطاءول+-ا،ثبما!أ

لأبم3.ج!الاءآ!أ!ميما!عصم!!لأ-طص!ط،ث!ء!:أا

عا!-اروللإلأ!ث!الط+-أاصلالأ!.!لا؟".-ثر%
:./ا،؟7،!1.لور2إ.أ.!+./%ء

!!!اخمسرا!ا
ط!!111-اابرضطاإ؟؟لأاا.!!أ:%ء

ا!عءل!البما(ااع!*ي01%اثمماا.يألآ!ا-!-بزنم!%ا
لأأ9أ!ا!م!،إف!طش.!حمماا.ثعد%1ا

؟ح.-الأا%1!ص.أ!كاا.ثاأ-لح!%ش!بم!ا*!)-.:ا

..1111ءا.!ا:عط11

لم"ذ؟ءأح!لا؟أا-!لاوركيابجلاة"(3ا"100
نالم!أظ!!اأ!أبم.،اف!أ!إ01

!حلأصا*!!،بيمأص!ص!*مصلم.لأ(+؟!عم!%*!ى،ئبما!أكالا1!%

ا!!،اط!!.1[.!ث!*؟ا!نجلمافئة/ثلاإ!م.!بم!1%.ء

ائرأ!.!ا-.ء9!آ!-،أ..أاثوأ*"*؟3لأثا؟
!!يم1.671اص!-س-؟أ،لم،-رير،بر،،ااا!ءفيكاحم!أ-ولكاا.*..خاأ

ءأبرس"112أأ"ض3311-،ة-ا

،ء-؟-اأ"

!كا،.!لأاا

أ--،--!--01--.!سححلنء،

حبم1"4(1أ11،،لم،.%ألمؤإ،ح!،.صا

ا.*ا!(:1،-ء*!!يرا:؟"؟!خ!!!

!2"(11!/*!!!ءا!م،9مقية1/!؟،

!!د11لا!إ،-6،"4!!ى!إ..

[!ب119أ؟أ.*1(!9لاأ(ثأ-ء1إئمر3-لأ2!لهئااط!ث!!"/لأ ،.كلا9\أ!*؟.س-1)أل!ط!؟(!ا،في1ص!3؟*

%م!ل!إ*-ل!!ط7+!ا!صا"!خب!الأ:!لإ،*رو،

؟لمن%أء؟!بمأأصلأ*%ر!!أ!!!لاأء0!نر!م!اا!!ا

كااغ11

اسل!"ان!+!المإ%دأ!اثنماأ!اضااأ" هحما؟ا!/له!:ا؟طا؟6-"
2"ب15،أائ!ءإ

ا-ا-رز،6؟تحهـ- اد،!!!إلأاط!،ط!أ)ا!2س--.11

كاا!ةلاآلأ%ملاأ"*ط!1.ط!ولأ%وو!تجلنما7نجلا،ا!إ!أ

لااآأصا*ةئمابما9.*طأوللأا3اص!الم،-3ولأ7يبا!أ،يا!!إع!!ا

ا،أاأ.-1+1*كأ/اكا/ثر!-+..
أللا

رءللأ؟؟!ا!ل!!إا%بر،*!!ه!9طنلا!!بما6!،

1.6.!إصطتلأ.ط*؟أ4تط!مميما-اأ5(6.عاط!اشد"لأ

تبلى7(إس،!لا+رحاطما؟!حبماى)إ،ا!طا؟111ا.-!كأإ

أأحثأ!"*،ا

ايهالأءاأ-؟أرثا!+1ص(اااط!طاا.لأ!9اكض،

حإ؟لم.اا!!أ،وة،أرزاا

ا%أ!اأ11(!3كا/7

بركى2ث

،!لا

حبم



-.)فيلمضمحخامهـجمم!ىلر!مأ!فىىسممر

-.ءلمزا!اجمضلىمالول!لرلرصيما

....خصجمصخصخ!إهماحص--ا-.ببصخكدخبر!ن!يرلمجى

..برضجمبرصخكلبىف!برصخير-لمحرئي"-ول!رر

-.لمح!ىح!لا!ىا!كمااصأصلما!كا-

لضأ!أيهـ-ا

+.-.--!،ع!!امحالألععى!ث!صر!ىوممأ

.عيرإإير-لمرثصخ!نادمال!حمعي!االرم.

لزبرل!ير7مح!لملو،!مادرممماللىولود !----.---،-.-.---*/ص

،حري!ر--**--رهميم)2!لر.

اأصا!ر.-طل!قزالم----

[]4717رقممجموعمننموذج



-كا*.،..،--"د،*ولقيمف

.،ث!ما!!ر!،حم

كل!جمأ!!،.!ل!

حئلايا!9!01ظ
،ص!*-ثفأ.مألآ

خ!.-!لأث!ف

؟-.1ء3،*!ملأ؟

؟2!جث.م! ..كأ،.1؟بم-

ثجم)ورح%5

مااص!طلأ!- ...-.!طصدح*-ح!
3!.!هرط

ثا.!أ!؟!از!،

4*؟نر!.!لأ41!.-صأ.ص!،!!ل!7ءح!!*!تم!

ثا!ط-،!-ع!ا+كام!!-!1

8!ا:صجم،،!ماطاصمج،09..؟!ثصجم!ثر،/.حط

ب!(\-ط!!.ثاورصع-\..صيما.-لا*؟-3

م(!ماالا-!ا-صم!ث!بم.09

003.ح،!االا!-س!ا*صامح!!ا.!.ح.ـ-.،*ث .كأ..ءط

حم83ع.*،6بمط



ا-1"1أائم

حي!-برهـلمخب!ت!ع!كل--يرمم!بم.؟ع-.رعإ.--؟ةإ.

ر!غ"ثبر).!رصرو!يإ/.+ت!.--.ممط؟.صأ)غث،.طص

فه!%صسح9..رف!بر!لم./يمع)همص/-ر-رهـر-!لمممملم.لظ.ولأا

ا/-صكل!أر.لم،،ير-عح!،ص.يرصمحضء."../ا،"كا
ا"3ح!.،ا

.ى!ىصثمصصملص./تلح!ير،،ر،../ء،صصلما!.صئر

000000001-ص-.ر.

لمبم...

كلم،محزءلم.خخجممظيعلم.لر!/ءصورلبرراا"اص.

)....-

-،همخدصطثأعنزء.ء./بر!بملرزءاء.).--ثح-رع!ىلثأ

حرص!ى!ح!لمح!ء"ا!ص!ت!ورأ!2)!ث!."!.
اء!!،ءر.-..-"ر..-.

،ا"ءاصوير.-!.-.-ءبهم!س.،مر

لم-..ك!ب!س!م!)هص

.،قبرا.سص.إير،./الم،.!ز-.بر،:"،إ.?ه-،ا./،.كا"ا

أ.لملرإ).ملاجصسحمص!،7مم!لمد.(لم!ماطه!-طءكص/.لم

اخجمورلرحأ/لما.--،.ملم،2)ر،/ا!..إ،إء،ء؟!أ

472[0]رقممجموعمننموذج



9،،أأةة،إ.!؟ة.:..00000900001

!11ءا!؟!.بم..\،ا

!ا91

!01!ختةة!لى)صس)اص-ءلىصنأثأ

في-اص!--%3+-....+.---.-..-.---.

يريرلادثيم،ةيت.بر.حصثدش.ئالتلاكاا

اةونمر،).لمجنمنجم"،.انحأ!خعارممه.ما!ش-.!ه

11%..ول.لبفئببرنبرفىممالمحوكص.ا"يمىس!ة-!كها.لى،لر

مإنم"..كعع!مىبههيهور-،اله..).ف،برعلطرهـ!ر

،أ.ةبحنىبمربهبمزبررعلائهشلبر-كةكؤ3!لمءص.لمرس.!

/.،فأ..-.ث---0.في.. ص.ص

،2".لوببرمم!ل!%!نا)ءلىتلرنم!اذعىص!،ووثش

.!ا001-.-0بر!لإتكأ!وإ-رثغ3نأرر!صى-تهلمحر،.فأيمنر-

أ-(.ط-.،.".،-...-.-،.-.--.2---ى/ل!عوء.----05

.ا!ي!ى-.ه--2!لم!!.!مطفونلر3.

نن.!ئل!بهب!نجع!ر.لم!ا.)قي!م)

:ا-بة--:ب-"------.يشتجقههجتخبم؟هـ،.!رر،لم

"ا!080001

000

""ء!-د.--.....--003،.!.--ص-.....--.+

11ل!.-..-.--...---.---.

9ا"-----.--..-------

إا!؟.،

11ا..س-........--..-.."

.!:....-.ب؟!،---

.(ا"!.،،،ةأ.إ

]4723[رقممجموعمننموذج



!؟

!جصهص

ال!
!م

.الا

مصرمؤ!ممصممهرهـهمهحزمصهصتصبه!أ

!رلرع!خ!ص!ص!!رلأ!ي!ثمااث!!ع!ث!6-أ خ!!،07+،7-/07.-رهـهـ000حم!صى
مح!سهصيمرهـ!

!

!-!ا--ا-كصهمصبمهتاهصئ..صجأص(طاته!هص".!عهصأ-!71:بأصتا!.--

لأ"بكاصاح!1ءط!ك!3.لا!ءد

.-!،-!فئ،!-..لأ!-..!3 الجن!لاء8!،حما!،.-إ!اع.االا!!لاا-

!أا!رر!صا01ش+لإ+ن!

ا!.".-*!ا!+.عل!،ب!ثبما1بمعثئم،!

.ح!؟اا+لأص.الاءلابصكاهص.ه3،*صأص،1-لم!؟!-اإ

سلأ!ا!-.7ص!ث!-:3!ما.ثار،"هء!!،ا،!!ب!"ء!إفي)في
3-..ءش*!؟..بم.لأ..،!-أ-:.-جصهؤ7--!بي"؟في+!،وإ

/-.."/-*32./فا!!--،-إ3..-لم!!بهاطبر!لم!؟في!لا!به!أ32؟أ

!--بزضش!-س/ء!--ا..!-،3دصآ3ءلم/بز..ث3-،ع!:.،بم؟كا."--.7-لأ،:ء:-لح-!.لمءبه!،إش-آإء.،؟ى.*اإيذآروس"لا-؟لى؟!!ح!



ةسل!-

،سم!ا!!ئ!و(ء.س!ول669!ه

،!اب!ء،خا!ص!

05*لأ-3..ة.ميا-،-ل!ة؟ج!حمأ!-!-خأ!لأ!!!!ص
3."!/!أ،+في،-صمأحي

5صكا!ابر**!روء:.!-.لط!؟س-ش!د

6-6*ملاد.-*،!ص!،.س-بر،-:0!09!ا!06،-،صأ!صح!/ص!،جمحي!لاط -لم-سم.---ح!-01
!لأداث!لا-*نج"لأحس!م*ء.*-*!- !لأ:-سمعيإ؟!طا-ور

-5كاصىع.ط

ح!*لمعء(.لأملا،ءبرب!لأسا6ص!!6،0*:ت.

حم!!.!-صاصلاع!.؟*-6تط-.ت!

هـ؟،-!."ح!ول2

!فىلا!ئ!ء-حمع*.لصع!*6-ول6+لأصص3

---احما-

!حم..ي+.!!*.!خرصبم!م!4

ال!!.ثسس!لأفيحما\\لأ.ح
الا.*!صجميص-!يل!*ي!ث!ط؟ثا.!صلا؟6!لا!

حم!؟-*صلاب!؟صاحث!!م!ث-ش-!

!أغلاص!م!-،ضلآصغلآ!ط--!!م!!
..+فهـع1

صلاءخ3* جح!ضت..!!حسعيىلأب حلا
ث!طسى!ررثي

عيمدفيك!
فع*
*ص!

س!**-
لم!!



و-ير--+-عب-!هبيبمبر--!-."كاقي1-?..بزء!ا؟تي::،ظ"-؟ش،كا-"-.

لئهع.هع?برير*؟-.:+--،.لا/.-ء!./."؟،..؟ء-.*ءكأ--خها-/هع،ج-لمهعاع؟.،

-..:ص.31!،!:*كا.س.".،،لأ-"ىة-.،،!بم!نر0"كور!!،!اء

:ثطعانجبر؟رزهع/،تء3".-..ص./.ء0016!ع.؟ش009ش..،فيلح-!.كأ.?لم-يزة؟.آ.يرشعء!هعءتن.-

*لأ!.1جء:ءيخهـبهمقي.لم،:؟-!اام؟/ض3.-ا"اكا؟.-؟؟!،.+ا2؟إ"3!ش؟لأ-صلا2ضولظ!.-سبر!!لمء+-،!نر.

،7!:-3.--ط.زو+.-قي؟زر.،

!*-..ىبرير---.-.-001د،ص*(.نجقي-نم؟!هوء*،!-لأ:يم !كي:.،+،حه،-!!ة!:..لم"*بر،بيجئم.2،كاحمنيئخ!!إبرء.1"ةة

-:.-إ-*-د--،ى:ا!:-،2،،..عص03-بر!ن!":.ررش!ا-سكل-!إ،كأ1أزو

---...تر-.،لما-3.،د0بم.،*،!زر؟،ح!ء3.!كة،رزيرفيس،ء

31أ2ءم!؟--!!لشجمي/؟؟-لح.2:..:ا2؟..؟:.،لا،.لأ-+ئمدخ!نج؟يمس4،،9ثءنهء:-!و..،ب،

أييم!-برءبه!ا*؟9".!*مم!-3.ه.،س.يم:ضفى!

ثي1لأ-..+!0005ءا!ك!.لؤ.-7ض5كاس+ض.انر.

ء!رتن!-4!ت!ضلأ!بغ؟يخص؟محا.بم-.؟*.:إ؟شعصلإكأء،آكا.ا!/
....-".ء.-ء.هع،..آ..:..كل*،برة

+هع؟شع*...هع*::."...--،-هع:.؟-!.هعا:"."ء..--ا.

01-.ء*ت،ذق!،ء3-.*9ء..!3ء09-3-:.-نم--:..

..-!؟(.تس02ء....ة.../،::3-":..ء-

ش-آ3-.خء.-.-..اس؟....صس-...!-.3

،اهـ،-لا.نر-".ت../!ءبز،+:ج3!.لم:..:..خ،خء.-.:ء؟...

1(!10:ت.ا.ء-.،.ة---ةلا،-ص?-!-اص04

*!.-.03+لأرس3،001-."-:لم--3.خ-......ء--ءر.

لا-ا.أأب!ر*!أبصر".6أ؟*ث!ل!ثمأ3**لمغ!.1"!ة،

،)/لم7

،هع

ل!/اعلا!كأ،لو.ق

01لىهعبر***ءئ!--.+؟اعرهعاعاعاعطع لا.-لم-.

اع

101؟+!**؟

،-جع،إ؟هع%

.\-ح!لم%"-هعاع+.اع-في...،.

-،30*ا-..-ثه!دلم

لم!رد!صسرلظ3!صولحصلرهمم!بعما،1

،لأ6ث!أو

ألع.ءمما؟ع!حما!يلمححيلىحا.ا

اعاهعلم

بر؟هـ!-!ص)ر!ونمءيرمول!ور!واءيم.،.

ليمححدلحر!رث!ر"لمحو!ونص%لع11أإ.

"،،!شوالطفا..لم3برثير!يهاك!إ -!2.عإلما

"/،يثتلمحف!لمجمرط!2/

!،أصع!ب.09

--/--ض.-شمخ!ما،2---كا،2

]4727[رقممجموعمننموذج



-ءح*.-!ء!.لا-...،!

ش.-.ثىص!جمطبض-ء.-.؟!.،.،..--(-.

لفسىىسسك!زعإتضىساتص:صضه-5.

لمع!عس!م!صىص!لخحررم!)صأ

ر)لصفما!/لمجمبرنجي!ل!!سزص.
..*.!.....-.-ءسءجمبز..

.-.--ا-.يخصص09!.!ة

!زيز.بأ-لنمأهمىحمصفر!نئ-.جمعا04

*-لا--(......ا

لميزنالمإبرء"3!ح!

،كقت:"ء.ء.ختزمفلبنحش../نه!."ء*

يم!خ!!صثمث!لم*!9!!
9-.ممط!ءسىم!.*سى". يز+؟ت!!م.1.دء----تا)

!ا*أ*،).ف!سكلش!!نن!-سييمض!أبيبنأ!صقن!!!

اجمص!ثمثبمإ!يبزم

]4727[رقممجموعمننموذج



.!\،.!اكافعم9!ا!!ه!؟ء5!..ث!!!نحآ1كر1تماإ

..،.ه!0:ل!!---لا*

!ا"0ص!ا

.ء11؟ض!،!ة.،ء

فيظ!ماص!ئبما!عما1،بر1!إكاهم،-!-ت! !".أ50-،3-كهإ.طحب!ث!

ح،3صئم.مبئ7.\..-ث!-!ا-!!!ء

لا-كا.ةح!ب،501!ما!ه-س-بر!ياابمط--ا

صهـعص3!ر!ور9لمثع!/لم!!!مافالر.1!هـ!ل!3،.!وى!.!حا-بط*!حت
ء"-.--ات..-!/.ر..ءنما،ا،ء*.ت-ثا/شا!1-ط!ا

-!؟.ثر!،*!ظبم6-"

فأ؟"جمه-ت-تما..6.-
!..3ط-ع!-

!!*!-ك!
لاي3ثلا

+!،
إير!--/ل!سجير-.-..--ط

ا!-.أ.-س!-----"----------حم!!!ثهم

عم-3-!ىئحاث!3؟!ء-االأ

5زر!.!*!ش!!ا!تا"لمأ..دا*م!ك!ث-ءا+ص!م.

ء*5!-..2-101ص3.!ا
ح*

!ث!،!اإ!!ح!ا!أء+ءع!،\.!01ص
!.حمبما.!هـ!!!ه!ال!!1*،*!م!ر

خ!!-!ارر-*أخ!.-./ثلم!بماا!*!01
ص!!!!*ا\!ورحما0:!ا.!اائخ!ماع1سي!!ص..

روطا!ال!-؟م!إا،-لا:6!!-؟31!!.ا
..ص!!!ل!ح!!8؟م!!اكل!س!69!!أث!!.9-ال!!ا،،..51

.!!*أ،اكي
ص

*ا*-،!ا3--خ!!*؟---ولا8ءء-

.!!!ح-لأث!-م!ح!.+يص".كا1.حم!

!-!ه،حى*.تميماع3حاص7!هـصيم++..كا

.---ء-.ه+:01-.----ور-2-----00..



47[]80رقممجموعمننموذج



كأشيرم!محميملمححيما

برلمجؤكتى!؟مم!عخ!كئمم!،حم!كلي.برفي!تيع!قيممص!ى!خ!ث!!!سجم!-تجق!رر--.بتشيم

حمجمحمئئئمممحلممحمثحمحطميكأحممملمجم!ى!صملمحملطم،لمجمملمبلمحمحم-"كلكملمحممطمحم!سعمم!لطك!ىمص!لمحم!-:تحمحم

1!كأشجم!؟ع9مي!غلألمحميملمحد!-جم!كلقيلمكأ-غ!!لم!هـ!جم!!-=ت---ب--!يي!!

لم؟كأىمطم3طمكأسمموحمممثدحميحممممحم!رقيثلم!حولمطممشلمحمجميم-!لطمىلمج!ئيخل.---حم-بمملمطم---

.-ىحمبى--لمحسسص--------بخسلمجم!مح!ممج!!كليء:---""

47[]80رقممجحمحمحمحمننحمحمذج



]8047[رقممجموعمننموذح



،؟

ط!!هم

ال!
+

.ئا


	24 فوائد المجاميع
	مقدمة التحقيق




