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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

: اعم٘مدُم٦م 

احلٛمد هلل إول سمال سمداي٦م  ، وأظمر سمال هن٤مي٦م ، واًمٔم٤مهر اًمذي ًمٞمس ومقىمف رء ، واًمب٤مـمـ 

اًمذي ًمٞمس دوٟمف رء ، ًمٞمس يمٛمثٚمف رء وهق اًمسٛمٞمع اًمبّمػم ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م 

حمٛمد ، اًمذي ًمٞمس سمٕمده ٟمبل ، وٓ ُمثٚمف مم٤م ظمٚمؼ اهلل ُمـ رؾمقل وٓ وزم ، وقمغم آًمف وصحبف 

- . رضقان اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم –أمجٕملم ، واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ   

 :وسمٕمد 

وم٢من ظمدُم٦م اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل  وإطمٞم٤مءه  ُمـ واضمب٤مت ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ، وهق قمروم٤من سمسبؼ 

اعمت٘مدم قمغم اعمت٠مظمر سم٤مًمٗمْمؾ وهذا أُمر فم٤مهر ضمكم ، وهق ُمـ ىمبٞمؾ اًمٓم٤مقم٤مت اًمتل يت٘مرب هب٤م إمم 

إرض٤مء رب إرض واًمسٛمقات ، واقمؽماوم٤م سمجٛمٞمؾ ُم٤م شمريمف أؾمالومٜم٤م مم٤م يٙمقن دًمٞمال حل٤مرضٟم٤م 

وُمست٘مبٚمٜم٤م ، ومٝمؿ أهؾ اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ وُم٤م ٟمحـ  ُمـ ه١مٓء إٓ  يمٕم٤مسمر ؾمبٞمؾ أو رومٞمؼ ـمريؼ 

، ًمٙمـ اقمت٘م٤مدي سم٠من آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مرسم٤مت ، واًم٘مٞم٤مم قمغم ظمدُمتف ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت ، 

 .وؾمٚمقك ـمري٘مف ُمـ أؾمب٤مب اًمٜمج٤مح واًمٜمج٤مة ، واًمٗمقز سم٤مًمدائؿ  سم٤معمٚمذات ذم احلٞم٤مة وسمٕمد اعمامت 

وإن اًمٗم٘مف ُمـ ظمػم قمٚمقم اًمديـ ، وأٟمٗمع اًمٕمٚمقم ًمٚمٜم٤مس أمجٕملم ، ًمتّمحٞمحف شمٍموم٤مت اًمٜم٤مس 

 . ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسملم ظم٤مًم٘مٝمؿ وسملم اًمٕم٤معملم 

قمكّم أن شم٘مع سملم يدي -   شمٕم٤ممم–ُمع شمقومٞمؼ اهلل زم وشم٘مديره اًمّم٤مًمح ُٕمر ديٜمل ودٟمٞم٤مي و ُمٜمّف 

: رؾم٤مًم٦م  ذم وم٘مف اإلُم٤مم  إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اعم٘مدم ، هل ُمثؾ اؾمٛمٝم٤م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م  ، وهل 

ًمٚمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م واحلؼم اًمٗمٝم٤مُم٦م ، و  (  ضمداول اًمزٓل اجل٤مري٦م ًمؽمشمٞم٥م اًمٗمقائ٧م سمٙمؾ اطمتامل )

  (هـ1069: ت )اعمح٘مؼ اعمدىمؼ ،  أيب اإلظمالص اًمنمٟمبالزم  

وعم٤م مل أضمد ُمـ ىم٤مم سم٢مظمراج ٟمّمٝم٤م ، وٟمٗمض اًمٖمب٤مر قمـ أوراىمٝم٤م ، قمٛمدت إمم مجع ٟمسخٝم٤م 

 .ومٙم٤مٟم٧م صمٜمت٤من ُمـ إزهري٦م 
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وم٘م٤مسمٚم٧م اًمٜمسختلم ُمٕمتٛمدا ُم٤م صمب٧م قمٚمٞمٝم٤م شم٤مريخ اًمت٠مًمٞمػ إصؾ ، ُمٕمروم٤م سم٤معمّمٓمٚمح٤مت  

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، وُمٕمروم٤م سم٤مٕقمالم وإُم٤ميمـ واًمٙمت٥م اًمقاردة ذم اًمرؾم٤مًم٦م ، يمؾ ذًمؽ دراؾم٦م وحت٘مٞم٘م٤م 

 .وىمد اىمتْم٧م ـمبٞمٕم٦م اًمبح٨م أن شمٙمقن ُمـ ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م وم٤مًمٜمص اعمح٘مؼ وم٤معمّم٤مدر 

 ، وىمد شمْمٛمـ اؾمٛمف،  وٟمسبف ، ويمٜمٞمتف ، وٟمسبتف طمٞم٤مة اًمنمٟمبالزم اًمِمخّمٞم٦م : اعمٓمٚم٥م إول 

 .وُمقًمده 

طمٞم٤مة اًمنمٟمبالزم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، وىمد شمْمٛمـ ؿمٞمقظمف ، وشمالُمٞمذه ،  وُم١مًمٗم٤مشمف ، : وأُم٤م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

 . وُمٙم٤مٟمتف سملم اًمٕمٚمامء  ، وووم٤مشمف 

اعمٜمٝم٩م اًمدراد ، وىمد شمْمٛمـ أمهٞم٦م اعمخٓمقط وشمقصمٞمؼ ٟمسبتف عم١مًمٗمف ،  : وأُم٤م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م 

 .وُمٜمٝم٩م اعمح٘مؼ ، ووصػ اًمٜمسخ اخلٓمٞم٦م ، وصقر اعمخٓمقط 

 .صمؿ اًمٜمص اعمح٘مؼ 

 .صمؿ ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر 

وأظمػما ومام يم٤من ُمـ صقاب ومٛمـ اهلل وطمده وًمف احلٛمد و اًمِمٙمر ، وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م ومٛمـ ٟمٗمز 

 .وُمـ اًمِمٞمٓم٤من وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمٜمف 

وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف 

 . وصحبف أمجٕملم 
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 طمٞم٤مة اًمنمٟمبالزم اًمِمخّمٞم٦م  
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طمٞم٤مة اًمنمٟمبالزم اًمِمخّمٞم٦م  : اعمٓمٚم٥م إول 

 اؾمٛمف وٟمسبف    :أوٓ

 ().طمسـ سمـ قمامر سمـ قمكم اعمٍمي اًمقوم٤مئل اًمنمٟمبالزم احلٜمٗمل 

 يمٜمٞمتف    :صم٤مٟمٞم٤م 

 .  اإلظمالصأسمق 

ٟمسبتف   : صم٤مًمث٤م 

ٟمسب٦م ًمِمؼماسمٚمقل ، وهل سمٚمدة  (سمْمؿ اًمِملم واًمراء وؾمٙمقن اًمٜمقن واًمب٤مء اعمقطمدة  )اًمنمٟمبالين 

  (). دم٤مه ُمٜمقف اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مىمٚمٞمؿ اعمٜمقومٞم٦م سمسقاد ُمٍم

صمالصم٦م ومخسقن ُمقضٕم٤م يمٚمٝم٤م سمٛمٍم ُمٜمٝم٤م قمنمة سم٤مًمنمىمٞم٦م ومخس٦م سم٤معمرشم٤مطمٞم٦م وؾمت٦م : وطمدوده٤م 

سمجزيرة ىمقؾمٜمٞم٤م وإطمدى قمنمة سم٤مًمٖمرسمٞم٦م وؾمبٕم٦م سم٤مًمسٛمٜمقدي٦م وصمالصم٦م سم٤معمٜمقومٞم٦م وصمالصم٦م سمجزيرة 

 ()سمٜمل ٟمٍم وأرسمٕم٦م سم٤مًمبحػمة واصمٜم٤من سمرُمسٞمس وإصمٜم٤من سم٤مجلٞمزي٦م 

وىمد ضم٤مءت اًمٜمسب٦م قمغم همػم ىمٞم٤مس ، وإصؾ اًمِمؼمسمٚمقزم ، واؿمتٝمرت اًمٜمسب٦م اًمٞمٝم٤م سمٚمٗمظ 

. اًمنمٟمبالزم 

ُمقًمده   : راسمٕم٤م 

صمؿ ضم٤مء سمف واًمده ُمٜمٝم٤م إمم اًم٘م٤مهرة وقمٛمره   (هـ994 )ذم ؾمٜم٦م   (ؿمؼماًمقل)يم٤من ُمقًمده ذم ُمديٜم٦م 

 ()ؾم٧م ؾمٜمقات ومٜمِم٠م هب٤م 

                                                             

/ 2: إقمالم ًمٚمزريمكم  1/135: : قمج٤مئ٥م أصم٤مر  ًمٚمجؼميت  ، 39/ 2: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر   ()

    .265/ 3:  ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م 208

.  اعمّم٤مدر ٟمٗمسٝم٤م : يٜمٔمر  (())

  10: طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمح٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح :   يٜمٔمر ()
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 قمٚمٛمٞم٦م طمٞم٤مة اًمنمٟمبالزم ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

/ 2: إقمالم ًمٚمزريمكم  1/135: : قمج٤مئ٥م أصم٤مر  ًمٚمجؼميت  ، 39/ 2: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر  ()

   .265/ 3:  ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م 208
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طمٞم٤مة اًمنمٟمبالزم اًمٕمٚمٛمٞم٦م  : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

  ؿمٞمقظمف: أوٓ 

 حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ أمحد اعمٚم٘م٥م سمِمٛمس اًمديـ، احلٛمقي إصؾ اًمدُمِم٘مل  -1

اعمقًمد، اعمٞمداين اًمِم٤مومٕمل، قم٤ممل اًمِم٤مم وحمدصمٝم٤م، وصدر قمٚمامئٝم٤م، احل٤مومظ اعمت٘مـ ، يم٤من 

سمديع اًمت٘مرير، ُمتلم اًمتح٘مٞمؼ، هم٤مي٦م ذم دىم٦م اًمٜمٔمر، ويمامل اًمتدىمٞمؼ، طم٤مومٔم٤م ض٤مسمٓم٤م، ذا 

ذهـ صم٤مىم٥م، وىمرحي٦م وىم٤مدة، ورسقم٦م ومٝمؿ، وٟمٔمر ُمست٘مٞمؿ، ؿمديدا ذم اًمديـ ُمٝم٤مسم٤م قمٜمد 

 ( )(هـ1003ت )اًمٜم٤مس، 

 قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمٞمؾ، اخلز رضمل اًمسٕمدي اًمٕمّب٤مدي، اعم٘مدد إصؾ  -2

اًم٘م٤مهري اعمقًمد واًمسٙمـ، اعمٚم٘م٥م سمٜمقر اًمديـ، احلٜمٗمل ، أطمد أومراد اًمٕمٚمؿ اعمجٛمع قمغم 

ضمالًمتف وسمراقمتف وشمٗمقىمف ذم يمؾ ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن سم٤مجلٛمٚم٦م واًمتٗمّمٞمؾ، ٟمِم٠م سمٛمٍم، وطمٗمظ 

وُمِمٞمخ٦م ، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشماله سم٤مًمسبع، وزم اعمٜم٤مص٥م اجلٚمٞمٚم٦م يم٢مُم٤مُم٦م إذومٞم٦م 

  ( ).(هـ 1004: ت)ُمدرؾم٦م اًمقزير، وُمِمٞمخ٦م اإلىمراء

 أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ يقٟمس سمـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ حمٛمقد اًمسٕمقدي اًمِمٝمػم سم٤مًمِمٚمبل  -3

ويم٤من ًمف سمٕمٚمؿ ، اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل إُم٤مم اعمحدث رأس وم٘مٝم٤مء زُمٜمف وحمدصمٞمف ، اعمٍمي 

وًمف ؾمٝمؿ قم٤مل ذم ، واىمراء يمتبف ،احلدي٨م اقمتٜم٤مء يمبػم حمت٤مـم٤م ومٞمف قم٤مروم٤م سمٓمرىمف وشمٗمٞمٞمداشمف 

                                                             

. 11/311: ، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م 174- 4/170: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر   ()

 .5/12:  ، إقمالم ًمٚمزريمكم 185 – 3/180: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر   ()
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وًمد سمٛمٍم وهب٤م ٟمِم٠م ويم٤مٟم٧م ، ويم٤من رسيع اًمٗمٝمؿ واومر آـمالع ، اًمٗم٘مف واًمٗمرائض 

  () (ه1023)ووم٤مشمف سمٛمٍم 

،  قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ أيب اًمٚمٓمػ سمـ إؾمحؼ سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٚمٓمػ احلٜمٗمل اًم٘مدد  -4

يم٤من ه٤مؿمٛمل ، ورئٞمس قمٚمامئٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٕم٤ممل اًمٗم٤مضؾ اًمِمٝمػم ، ُمٗمتل احلٜمٗمٞم٦م سم٤مًم٘مدس 

قم٤معم٤ًم ُمٗمرسًا وم٘مٞمٝم٤ًم ٟمحقي٤ًم ُمالزم آوم٤مدة يم٤من اًمٓمبع طمسـ إظمالق ُمريض اهلٛم٦م 

 ()  .(ه1104:ت) ُم٘متدي وُمستقذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م إُم٤مُم٤مً واًمتدريس 

حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمالُم٦م حمؼ اًمديـ اعمٚم٘م٥م سمِمٛمس اًمديـ، اًمِمٝمػم  -5

سم٤معمحبل، اًمدُمِم٘مل، احلٜمٗمل ، وم٘مٞمف، حمدث، ُم٘مرئ، ُمٕمٛمر، طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 .()( هـ 1030: ت ) وضمّقده وشمٕمٚمؿ اًم٘مراءات

 ()ُمـ أقمامل ُمٍم ويٕمرف سم٤مسمـ اًمذي٥م (ُمسػمة  )قمبد اهلل اعمسػمي  ٟمسب٦م إمم   -6

 قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمٜمحريري احلٜمٗمل قم٤ممل إزهر ذم وم٘مف احلٜمٗمٞم٦م يم٤من ًمف ظمٚمقة  -7

 .()سم٤مًمؼمىمقىمٞم٦م 

شمالُمٞمذه  :  صم٤مٟمٞم٤م  

ٟمزيؾ دُمِمؼ وُمدرس ، يقٟمس سمـ أمحد اعمحكم إزهري اًمٙمٗمراوي اًمِم٤مومٕمل  -1

أقمجقسم٦م اًمدهر ذم ىمقة احل٤مومٔم٦م وـمالىم٦م ، آُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف اعمتبحر ، احلدي٨م هب٤م 

 () .(ه1120:ت) اًمٕمب٤مرة وآؾمتحْم٤مر اًمت٤مم ذم اًمٗم٘مف وهمػمه

                                                             

 282/ 1: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر   ()

 3/ 3: ؾمٚمؽ اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ٓيب اًمٗمْمؾ :   يٜمٔمر ()

 .233 - 4/231: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر   ()

 220/ 3: ، ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل242: شم٤مريخ أرسمؾ  ًمالرسمكم : يٜمٔمر  ()

    .386/ 1: ، ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس ًمٚمٙمت٤مين136/ 2: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل  :يٜمٔمر  ()

 266/ 4: ؾمٚمؽ اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ٕيب اًمٗمْمؾ :  يٜمٔمر  ()
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طمٗمٞمد ؿمٞمخ ، حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد اًمٖمزي اًمتٛمرشم٤مر  -2

 اإلؾمالم اًمِمٛمس حمٛمد سمـ قمبد اهلل ص٤مطم٥م اًمتٜمقير ُمـ ومْمالء اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م

  (). (ه1035)

وأضمؾ قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ، حمٛمد اعمحبل اعمٍمي ؿمٛمس اًمديـ احلٜمٗمل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -3

واحلدي٨م ، وأوطمد أومراد اًمدهر ذم اًمٚمٖم٦م واًمٕمرسمٞم٦م ، اًمٙمب٤مر ذم اعمذه٥م واخلالف 

 () .(ه1041:ت)

ومخر اًمديـ سمـ زيمري٤م سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ أمحد اًم٘مدد اعمٕمروف  -4

ويم٤من قم٤معم٤م وم٘مٞمٝم٤م ٟمبٞماًل  اٟم٘مٓمع ذم آظمر أُمره ًمٚمتدريس وإوم٤مدة ، سم٤معمٕمري احلٜمٗمل 

  () .(ه 1070: ت)سمحجرة سم٤معمسجد إىمَم 

يم٤من وم٘مٞمٝم٤م وم٤مضال طمسـ اًمتحرير ويم٤من ُمٗمتل ،  ص٤مًمح سمـ قمكم اًمّمٗمدي احلٜمٗمل  -5

احلٜمٗمٞم٦م سمّمٗمد ومقضمٝم٧م اًمٗمتقى هب٤م إًمٞمف واٟمت٘مؾ إًمٞمٝم٤م وؾمٙمٜمٝم٤م ومل يزل ُمٗمتٞم٤م هب٤م إمم 

  () .(ه1078: ت)أن ُم٤مت 

إُم٤مم إذومٞم٦م ، قمبد اًمب٤مىمل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم اعم٘مدد إصؾ اعمٍمي  -6

وشم٘مٞمٞمد اًمٗمقائد ، سمٛمٍم ُمـ ُمِم٤مهػم إوم٤مضؾ ًمف اهنامك قمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمقم 

ويم٤من ُمالزُم٤م ًمٚمٕمب٤مدة وآؾمتٗم٤مدة ُمؽمومٕم٤م قمـ ، ويم٤من حيٗمظ ُمٜمٝم٤م يمثػما ، اًمٖمريب٦م 

اًمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م ٓ يؽمدد إمم أطمد إٓ ذم ظمػم ويم٤من ٟمػم اًمقضمف مج٤مًمٞم٤م ؾمٛمح اًمٜمٗمس 

ُمِمٝمقرا سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وإطمٞم٤مء اًمٚمٞم٤مزم اًمٗم٤مضٚم٦م ، طمسـ اًمّمٗم٤مت ذيػ اًمٓمب٤مع 

 .()(ه1078: ت)

                                                             

 475/ 3: ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ًمٚمٛمحبل :  يٜمٔمر  ()

 301/ 4: ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ًمٚمٛمحبل: يٜمٔمر  ()

 266/ 3:اعمّمدر ٟمٗمسف  : يٜمٔمر    ()

  238/ 2: اعمّمدر ٟمٗمسف :   يٜمٔمر ()

 285/ 2: اعمّمدر ٟمٗمسف : يٜمٔمر  ()
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 ، حمٛمد سمـ طم٤مومظ اًمديـ سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمرسوري اعم٘مدد احلٜمٗمل اًمبّمػم -7

ُمِم٤مريم٤م ذم قمدة ومٜمقن ويم٤من ًمٓمٞمػ ، يم٤من حم٘م٘م٤ًم سم٤مرقم٤ًم طمديد اًمذهـ ىمقى اإلدراك 

 ().  (ه1089: ت)اًمٓمبع طمٚمق اعمٙم٤معم٦م ٓ يٛمؾ اخل٤مـمر ُمـ حتٗمف وٟمقادره 

اًمٗم٤مضؾ اًمب٤مرع ،  حمٛمد سمـ طمسلم اعمال سمـ ٟم٤مس إؿم٘مر اًمٕم٘مٞمكم احلٛمقي احلٜمٗمل  -8

يم٤من ًمف صح٦م ومٝمؿ وذيم٤مء وُمِم٤مريم٦م ضمٞمدة ذم قمٚمقم ُمتٕمددة وـمٞم٥م حم٤مورة ، اعمٗمٜمـ 

 (). (ه1094)وصدق هلج٦م 

ُمٗمتل ، حمٛمد سمـ شم٤مج اًمديـ سمـ حمٛمد اعم٘مدد إصؾ اًمرُمكم اعمقًمد واعمٜمِم٠م احلٜمٗمل  -9

وهق اسمـ اسمـ أظم٧م ؿمٞمخ ، اًمرُمٚم٦م اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمّم٤مًمح اًمت٘مل اخلػم ٟم٤مدرة اًمزُم٤من 

  () (ه1097:ت)اإلؾمالم ظمػم اًمديـ اًمرُمكم 

 أوم٘مف احلٜمٗمٞم٦م ذم قمٍمه  سم٤مًم٘م٤مهرة ،ؿم٤مهلم سمـ ُمٜمّمقر سمـ قم٤مُمر آرُمٜم٤موي احلٜمٗمل -10

   ()(ه1100:ت)وؾم٤مرت ومت٤مواه ذم اًمبالد ، اؿمتٝمر صٞمتف 

قمالُم٦م اعمت٠مظمريـ ،  قمبد احلل سمـ قمبد احلؼ سمـ قمبد اًمِم٤مذم اًمنمٟمبالزم احلٜمٗمل  -11

 () (ه 1117:ت) وىمدوة اعمح٘م٘ملم

إؾمامقمٞمؾ  سمـ قمبد اًمٖمٜمل سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜم٤مسمٚمز إصؾ   -12

اًمدُمِم٘مل اعمقًمد، اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل، يم٤من إُم٤مُم٤م وم٘مٞمٝم٤م ُمٗمرسا حمدصم٤م، ٟمبٞمٝم٤م 

                                                             

 415/ 3:  ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ًمٚمٛمحبل:   يٜمٔمر()

  459/ 3: اعمّمدر ٟمٗمسف: يٜمٔمر  ()

 411/ 3: اعمّمدر ٟمٗمسف :  يٜمٔمر  ()

/ 1:   قمج٤مئ٥م أصم٤مر ًمٚمجؼميت 221/ 2: ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ًمٚمٛمحبل  : يٜمٔمر  ()

120 

 121/ 1: قمج٤مئ٥م أصم٤مر ًمٚمجؼميت :  يٜمٔمر  ()
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ُمتٞم٘مٔم٤م، طم٤مومٔم٤م ومٓمٜم٤م ذيمٞم٤م، أديب٤م ُمرسمٞم٤م، حيٗمظ اًمتٗمسػم ويٛمٚمٞمف إُمالء ُمـ طمٗمٔمف ُمـ 

  .()(ه1062:ت)همػم يمراؾم٦م، حمررا ُمدىم٘م٤م ًمف اعمٕمروم٦م سم٤مًمت٤مريخ وإدب 

ُم١مًمٗم٤مشمف  :  صم٤مًمث٤م 

 .آسمتس٤مم سم٠مطمٙم٤مم اإلومح٤مم وٟمِمؼ ٟمسٞمؿ اًمِم٤مم  .1

 . إحت٤مف اًمري٥م سمجقاز أؾمتٜم٤مسم٦م اخلٓمٞم٥م .2

 .  إحت٤مف ذوي اإلشم٘م٤من سمحٙمؿ اًمره٤من .3

 .  إصمر اعمحٛمقد ًم٘مٝمر ذوي اًمٕمٝمقد اجلحقد .4

 . أطمسـ إىمقال ًمٚمتخٚمص ُمـ حمٔمقر اًمٗمٕم٤مل .5

 . إطمٙم٤مم اعمٚمخّم٦م ذم طمٙمؿ ُم٤مء احلٛمّم٦م .6

 . إرؿم٤مد إقمالم ًمرشمب٦م اجلدة وذوي إرطم٤مم ذم شمزوي٩م إيت٤مم .7

 . آؾمتٗم٤مدة ُمـ يمت٤مب اًمِمٝم٤مدة .8

 .  إؾمٕم٤مد آل قمثامن اعمٙمرم سمبٜم٤مء سمٞم٧م اهلل اعمحرم .9

 .  إص٤مسم٦م اًمٖمرض إهؿ ذم اًمٕمتؼ اعمبٝمؿ .10

 .اإلىمٜم٤مع ذم اًمرهـ واعمرهتـ إذا اظمتٚمٗم٤م ذم اًمرد ومل يذيمر اًمْمٞم٤مع .11

 . إيمرام أوزم إًمب٤مب سمنميػ اخلٓم٤مب .12

 . إُمداد اًمٗمت٤مح ذح ٟمقر اإليْم٤مح وٟمج٤مة إرواح .13

 . إٟم٘م٤مذ إواُمر اإلهلٞم٦م اًمٕمس٤ميمر اًمٕمثامٟمٞم٦م .14

 .إيْم٤مح اخلٗمٞم٤مت قمٜمد شمٕم٤مرض سمٞمٜم٦م اًمٜمٗمل واإلصمب٤مت .15

 .إي٘م٤مظ ذوي اًمدراي٦م ًمقصػ ُمـ يمٚمػ اًمسٕم٤مي٦م .16

 . اًمبديٕم٦م اعمٝمٛم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜم٘مض اًم٘مسٛم٦م .17

 . سمديٕم٦م اهلدى عم٤م اؾمتٞمرس ُمـ اهلدى .18

                                                             

 9: ُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م احلٜمبكم عمحٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل اًمبٕمكم : يٜمٔمر  ()
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 .سمسط اعم٘م٤مًم٦م ذم حت٘مٞمؼ شم٠مضمٞمؾ وشمٕمٚمٞمؼ اًمٙمٗم٤مًم٦م .19

 . سمٚمقغ إرب ًمذوي اًم٘مرب .20

 . دمدد اعمرسات سم٤مًم٘مسؿ سملم اًمزوضم٤مت .21

 . حتٗم٦م أقمٞم٤من اًمٗمٜم٤م سمّمح٦م اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ ذم اًمٗمٜم٤م .22

 .حتٗم٦م إيمٛمؾ واهل٤مم اعمّمدر ذم سمٞم٤من ضمقاز ًمبس إمحر .23

حتٗم٦م اًمتحرير وإؾمٕم٤مف اًمٜم٤مدر اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم سم٤مًمتخٞمػم قمغم اًمّمحٞمح  .24

 .واًمتحرير

 . حت٘مٞمؼ إقمالم اًمقاىمٗملم قمغم ُمٗم٤مد قمب٤مرات اًمقاىمٗملم .25

 . حت٘مٞمؼ اًمسقدد سم٤مؿمؽماط اًمرسمع أو اًمسٙمٜمل ذم اًمقىمػ ًمٚمقًمد .26

 . شمذيمرة اًمبٚمٖم٤مء اًمٜمٔم٤مر سمقضمقد رد طمج٦م اًمقٓة اًمٜمٔم٤مر .27

 . شمٜم٘مٞمح إطمٙم٤مم اإلسمراء واإلىمرار اخل٤مص واًمٕم٤مم .28

 . شمٞمسػم اًمٕمٚمٞمؿ اجلقاب اًمتحٙمٞمؿ .29

  شمٞمسػم اعم٘م٤مصد ُمـ قم٘مد اًمٗمرائد ذم ذح همرر إطمٙم٤مم  .30

 . ضمداول اًمزٓل اجل٤مري٦م ًمؽمشمٞم٥م اًمٗمقائ٧م سمٙمؾ اطمتامل .31

 .طمس٤مم احلٙم٤مم اعمح٘ملم ًمّمد اًمبٖم٤مة اعمٕمتديـ قمـ أوىم٤مف اعمسٚمٛملم .32

 .طمٗمظ إصٖمريـ قمـ اقمت٘م٤مد ُمـ زقمؿ أن احلرام ٓ يتٕمدى ًمذُمتلم .33

 . احلٙمؿ اعمسٜمد سمؽمضمٞمح سمٞمٜم٦م ذوي اًمٞمد .34

 . اًمدر اًمثٛملم ذم اًمٞمٛمـ .35

 . در اًمٙمٜمقز عمـ قمٛمؾ هب٤م سم٤مًمسٕم٤مدة يٗمقز .36

 .اًمدرة اًمثٛمٞمٜم٦م ذم محؾ اًمسٗمٞمٜم٦م .37

اًمدرة اًمٗمريدة سملم إقمالم ًمتح٘مٞمؼ طمٙمؿ ُمػماث ُمـ قمٚمؼ ـمالىمٝم٤م سمام ىمبؾ  .38

 .اعمقت سمِمٝمر وأي٤مم

 . اًمدرة اًمٞمتٞمٛم٦م ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م .39
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 . رىمؿ اًمبٞم٤من ذم دي٦م اعمٗمّمؾ واًمبٜم٤من .40

 . اًمزهر اًمٜمْمػم قمغم احلقض اعمستدير .41

 .ؾمٕم٤مدة اعم٤مضمد سمٕمامرة اعمس٤مضمد .42

 .ؾمٕم٤مدة أهؾ اإلؾمالم سم٤معمّم٤مومح٦م قم٘م٥م اًمّمالة واًمسالم .43

 . اًمٕم٘مد اًمٗمريد ًمبٞم٤من اًمراضمح ُمـ اخلالف ذم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد .44

 .هم٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم اًمرهـ إذا أذه٥م .45

ومتح سم٤مري إًمٓم٤مف سمجدول ـمب٘م٤مت ُمستح٘مل إوىم٤مف اعمقاومؼ ًمٜمص هالل  .46

 .واخلّم٤مف

 . اًمٗمقز سم٤معم٤مل سم٤مًمقصٞم٦م مم٤م مجع ُمـ اعم٤مل .47

 . ىمٝمر اعمٚم٦م اًمٙمٗمري٦م سم٤مٕدًم٦م اعمحٛمدي٦م .48

 . يمِمػ اًم٘مٜم٤مع اًمرومٞمع قمـ ُمس٠مًم٦م اًمتؼمع سمام يستحؼ اًمرضٞمع .49

 . يمِمػ اعمٕمْمؾ ومٞمٛمـ قم٘مؾ .50

 .ًمٜمٕم٧م اعم٘مبقل ذم رد اإلومت٤مء سمدي٦م اعم٘متقل .51

 .  ُمراىمل اًمسٕم٤مدة ذم قمٚمؿ اًمٙمالم .52

 . ُمراىمل اًمٗمالح سم٢مُمداد اًمٗمت٤مح ذوح ٟمقر اإليْم٤مح ذم اًمٗمروع ًمف .53

 . اعمس٤مئؾ اًمبٝمٞم٦م اًمزيمٞم٦م قمغم اإلصمٜمك قمنمي٦م .54

 . ُمٗمٞمدة احلسٜمل ًمدومع فمـ اخلٚمق سم٤مًمسٙمٜمل .55

 . ُمٜم٦م اجلٚمٞمؾ ذم ىمبقل ىمقل اًمقيمٞمؾ .56

 ٟمتٞمج٦م اعمٗم٤موض٦م  ًمبٞم٤من ذوط اعمٕم٤موض٦م .57

 .  ٟمزه٦م أقمٞم٤من احلزب سم٤مًمٜمٔمر عمس٤مئؾ اًمنمب .58

 . اًمٜمص اعم٘مبقل ًمرد اإلومت٤مء اعمٕمٚمقل .59

 . ٟمٔمر احل٤مذق اًمتحرير ذم ومٙم٤مك اًمرهـ واًمرضمقع قمغم اعمستٕمػم .60

 .اًمٜمٔمر اعمستٓم٤مب ًمبٞم٤من طمٙمؿ اًم٘مراءة ذم صالة اجلٜم٤مزة سم٠مم اًمٙمت٤مب .61
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 . اًمٜمٕمؿ اعمجددة سمٙمٗمٞمؾ اًمقاًمدة .62

 . اًمٜمٗمح٦م اًم٘مدؾمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم ىمراءة اًم٘مرآن ويمت٤مسمتف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م .63

 .ٟمٗمٞمس اعمتجر سمنماء اًمدرر .64

. هن٤مي٦م ُمراد اًمٗمرىملم ذم اؿمؽماط اعمٚمؽ ٔظمر اًمنمـملم .65

 .  ٟمقر اإليْم٤مح وٟمج٤مة إرواح ُم٘مدُم٦م ذم اًمٗمروع .66

. ٟمقر اإليْم٤مح وٟمج٤مة إرواح ُم٘مدُم٦م ذم اًمٗم٘مف .67

 (). واضح اعمحج٦م ًمٚمٕمدول قمـ ظمٚمؾ احلج٦م .68

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

:  ، ايمتٗم٤مء اًم٘مٜمقع ٓدوارد 1199/ 2 ، 845/ 1، 732/ 1:  يمِمػ اًمٔمٜمقن حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م : يٜمٔمر   ()

 ، 3/14:  إيْم٤مح اعمٙمٜمقن  ًمٚمب٤مسم٤مين  ،  1790/ 2:   ، ُمٕمجؿ اعمٓمبققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واعمٕمرسم٦م  ًمرسيمٞمس 147

3/17 ،3/21 ، 3/24 ،3/33 ، 3/37 ، 3/58 ، 3/77 ، 3/89 ، 3/113 ، 3/115 ، 3/126 

 ،3/134 ، 3/154 ، 3/159 ، 3/173 ، 3/182 ،3/195 ،3/227 ،3/241 ،3/261 ،

3/264 ،3/265 ،3/273 ،3/330 ،3/343 ،3/344 ،3/360 ،3/402 ،3/408 ،3/413 ،

3/445 ،3/457 ،3/460 ،3/582 ،3/619 ،4/464 ،4/623 ،4/656 ،4/657 ،4/661 ،

ومٝم٤مرس قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ عمخٓمقـم٤مت دار ، (1/297، 1/292: ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم ًمٚمب٤مسم٤مين 4/692

  477/ 1:  اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م ًمٚمخٞمٛمل 
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ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م  : راسمٕم٤م 

 ُمـ أقمٞم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء وومْمالء قمٍمه ، وؾم٤مر ذيمره واٟمتنم أُمره ، وىمد أيمثر ُمـ  يٕمد -1

  ()اًمتّمٜمٞمػ ، وشمرك آصم٤مرًا ضخاًم ، ورؾم٤مئؾ مّج٦م ٓ شمٙم٤مد شمٜمحٍم

 اعمٕمّقل قمٚمٞمف ذم اًمٗمتقى وشم٘مدم قمٜمد أرسم٤مب اًمدوًم٦م وأظمذ قمٜمف ظمٚمؼ  ص٤مر ذم قمٍمه -2

 ()يمثػم 

اًمِمٞمخ اًمٕمٛمدة احلسـ اًمنمٟمبالزم ، ُمّمب٤مح إزهر  )): وصٗمف واًمد اعمحبل سم٘مقًمف   -3

ٓىمتبس ُمـ ٟمقره أو ص٤مطم٥م  ويمقيمبف اعمٜمػم اعمتالزم ًمق رآه ص٤مطم٥م اًمرساج اًمقه٤مج

ٕضمٚمف  ٕطمسـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف أو أسمق يقؾمػ ٓظمتٗمك قمٜمد فمٝمقره أو اسمـ احلسـ اًمٔمٝمػمة

ومل ي٠مؾمػ قمغم همػمه ومل يٚمتٗم٧م إًمٞمف قمٛمدة أرسم٤مب اخلالف وقمدة أصح٤مب آظمتالف 

ص٤مطم٥م اًمتحريرات واًمرؾم٤مئؾ اًمتل وم٤مىم٧م أٟمٗمع اًمقؾم٤مئؾ ، ُمبدى اًمٗمْم٤مئؾ سم٢ميْم٤مح 

شم٘مريره وحمل ذوي آومٝم٤مم سمدرر همرر حتريره ٟمّ٘م٤مل اعمس٤مئؾ اًمديٜمٞم٦م وُمقضح 

اعمٕمْمالت اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م ص٤مطم٥م ظمٚمؼ طمسـ وومّم٤مطم٦م وًمسـ ، ويم٤من أطمسـ وم٘مٝم٤مء زُم٤مٟمف 

وصٜمػ يمتب٤ًم يمثػمة ذم اعمذه٥م وأضمٚمٝم٤م طم٤مؿمٞمتف قمغم يمت٤مب اًمدرر واًمٖمرر عمال ظمرسو 

اؿمتٝمرت ذم طمٞم٤مشمف واٟمتٗمع اًمٜم٤مس هب٤م وهل أيمؼم دًمٞمؾ قمغم ُمٚمٙمتف اًمراؾمخ٦م وشمبٍمه 

وذح ُمٜمٔمقُم٦م اسمـ وهب٤من ذم جمٚمديـ وًمف ُمتـ ذم اًمٗم٘مف ورؾم٤مئؾ وحتريرات واومرة 

 ( ) ((ُمتداوًم٦م 

 () ((ص٤مطم٥م اًمتحريرات اًمٗم٤مئ٘م٦م واًمٙمت٥م اًمٜمٗمٞمس٦م  ):  ىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي  -4

                                                             

 ، ُمٕمجؿ اعمٓمبققم٤مت ًمرسيمٞمس 268:  ،  ـمرب إُمثؾ ًمٚمٙمٜمقي 2/38: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل  : يٜمٔمر  ()

 :1/1117 

  ،3/265: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٚمب٤مسم٤مين  .2/38: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل  : يٜمٔمر   ()

 .2/28:  ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل  ()

 268:  ـمرب آُم٤مصمؾ ًمٚمٙمٜمقي  ()
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 اهتامم وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م وقمٜم٤ميتٝمؿ ذم حت٘مٞم٘م٤مشمف وحتريراشمف ومٛمـ اًمٜم٤مدر أن يقردوا ُمس٤مئؾ  -5

( 24)ُمـ همػم أن يذيمروا ومٞمٝم٤م ٟم٘مال قمٜمف وىمد فمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م ذم اًمدر اعمخت٤مر ذم 

.  ُمرة  (79)ُمرة وذم درر احلٙم٤مم  (277 )ُمقضٕم٤م وذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 

    ووم٤مشمف  :ظم٤مُمس٤م 

 (ه1069) يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سم٤مًم٘م٤مهرة يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد صالة اًمٕمٍم طم٤مدي قمنم ُمـ  ؿمٝمر رُمْم٤من 

 ()ؾمٜم٦م  ، ودومـ سمؽمسم٦م اعمج٤موريـ  رمحف اهلل شمٕم٤ممم   (75)قمـ قمٛمر ُمـ ٟمحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

/ 2: إقمالم ًمٚمزريمكم  1/135: : قمج٤مئ٥م أصم٤مر  ًمٚمجؼميت  ، 39/ 2: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر  ()

  265/ 3:  ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م 208
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  اعمٜمٝم٩م اًمدراد   
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اعمٜمٝم٩م اًمدراد  : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م 

أمهٞم٦م اعمخٓمقط  : أوٓ 

 . يمقٟمف ًمٕم٤ممل ضمٚمٞمؾ ُمِمٝمقد ًمف سم٤مًمٗمْمؾ أٓ وهق اًمِمٞمخ طمسـ اًمنمٟمبالزم -1

  إن اًمرؾم٤مًم٦م قمغم صٖمره٤م يمثػمة اًمٜم٘مقل و اًمٜمّمقص، مج٦م إقمالم وإطمٙم٤مم مم٤م  -2

 .شم٘متيض شمٗمتٞمِم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم، وُمراضمٕم٦م ذم يمت٥م إطمٙم٤مم واًمرضم٤مل ، واًمٚمٖم٦م وهمػمه٤م

 اجلٝمقد اعمبذوًم٦م ، واًمٕمٜم٤مي٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م واًمتحري اًمِمديد ذم اًمٜم٘مؾ قمٛمـ ؾمب٘مف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء،  -3

 .واؾمتخداُمٝم٤م ذم اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م هل٤م

سمب٤مب ىمْم٤مء  اًمٕمب٤مدات سمح٨م ذم اعمج٤مل اًمٗم٘مٝمل ُمع سمٞم٤من طمٙمؿ ُمس٠مًم٦م شمتٕمٚمؼ ذم  -4

  .اًمٗمقائ٧م 

 اًمتقصمٞمؼ واًمٜمسب٦م طمٞم٨م صمبت٧م ٟمسب٦م هذه اعمخٓمقـم٦م إزم اًمِمٞمخ طمسـ اًمنمٟمبالزم ؛ ٕٟمف  -5

ضٛمـ اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًم٘مدؾمٞم٦م واًمٜمٗمح٤مت اًمرمح٤مٟمٞم٦م احلسٜمٞم٦م ذم ُمذه٥م اًمس٤مدة احلٜمٗمٞم٦م 

 . وهل قمب٤مرة قمـ ضمزء ُمـ شمٚمؽ اًمتح٘مٞم٘م٤مت 

   سمٓمري٘م٦م قمٛمٚمٞم٦م جمدوًم٦م  قم٤مجل٧م ُمس٠مًم٦م  -6

 مل يسبؼ اًمِمٞمخ اًمنمٟمبالزم إمم ُمقضقع هذا اًمبح٨م هبذه اًمّمٗم٦م أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء، إٓ  -7

 .اًمٗمت٤موى اًمتل أصدره٤م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سم٢مجي٤مز حلٙمؿ اعمس٠مًم٦م 

 اجلٝمد اًمذي سمذًمف اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًمبح٨م واًمتدىمٞمؼ، ويمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مئؾ ذم ُمس٤مئؾ اًمٗمروع، ُمثٚمام  -8

هق احل٤مل قمٜمد اًمنمٟمبالزم ، وذًمؽ سمسب٥م يمثرة آظمتالف وفمٝمقر اجلدل طمقل شمٚمؽ 

 .اعمس٤مئؾ ، مم٤م اؾمتٚمزم فمٝمقر ُمـ يبلم أطمٙم٤مم شمٚمؽ اًمٗمروع 
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 شمقصمٞمؼ ٟمسب٦م اعمخٓمقط عم١مًمٗمف : صم٤مٟمٞم٤م 

ٓ ظمالف ذم  ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مب عم١مًمٗمف طمسـ اًمنمٟمبالزم احلٜمٗمل ، طمٞم٨م اشمٗمؼ يمؾ ُمـ شمرضمؿ ًمف 

وىمد ذيمره٤م اًمب٤مسم٤مين ( (  ضمداول اًمزٓل اجل٤مري٦م ًمؽمشمٞم٥م اًمٗمقائ٧م سمٙمؾ اطمتامل))ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤من 

  ()  وهدي٦م اًمٕم٤مروملم() اعمٙمٜمقنإيْم٤محذم 

ُمٜمٝم٩م اعمح٘مؼ  : صم٤مًمث٤م 

ًمٚمٛمٓم٤مسم٘م٦م   (ب)ٟمسخ٦م اعمخٓمقط  أصال وٟمسخ٦م  (أ)ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمسخ ، ُمع اقمتامد اًمٜمسخ٦م  -1

 .ُمع سمٞم٤من اًمٗمقارق سمٞمٜمٝمام ذم اهل٤مُمش 

 .اًمتٕمٚمٞمؼ أطمٞم٤مٟم٤ًم قمغم سمٕمض ذيمره اعم١مًمػ ُمقاوم٘م٦م ًمف أوشمٕمْمٞمدًا وهق اًمٖم٤مًم٥م -2

 . سمٞم٤من حتديد إُم٤ميمـ اًمتل ذيمره٤م  -3

 اقمتٛمدت اًمٙمت٤مسم٦م اًمّمحٞمح٦م ُمـ همػم إؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم اًمتح٘مٞمؼ إذ ٓ رضورة ًمذًمؽ  -4

 .ذم اًمٙمٚمامت اًمتل ىمٚمب٧م ومٞمٝم٤م اهلٛمزة إمم ي٤مء وهمػمه٤م وم٘مد 

 شمرمج٧م ًمألقمالم اًمتل وردت ذم اًمرؾم٤مًم٦م ُمع اإلطم٤مًم٦م إمم اعمّم٤مدر اًمتل شمٜم٤موًم٧م  -5

 .اًمؽممج٦م

  يمتب٧م اًمٙمٚمامت قمغم طمس٥م ىمقاقمد اإلُمالء اعمٕمرووم٦م واًمٜمٓمؼ اًمس٤مئد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م   -6

  وصم٘م٧م اًمٜمّمقص وإىمقال اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اعمّمٜمػ ُمـ ُمّم٤مدره٤م  -7

 . قمّروم٧م سم٤مًٕمٗم٤مظ واعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل أرى اهن٤م حتت٤مج إليْم٤مح -8

. قمدم شم٠مصمػمه٤م : يمثرهت٤م ، اًمث٤مين :  دم٤مهٚم٧م اًمٗمروق ذم اجلداول ظم٤مص٦م ًمسببلم ، إول  -9

 . وهمؼمه٤م  (قمِم٤م)و (قمش)و  (فمٝمر )و  (ظ  )وذًمؽ ُمثؾ 

 

 

                                                             

 360/ 3:    يٜمٔمر ()

  293/ 1:   يٜمٔمر ()
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وصػ اعمخٓمقط  : راسمٕم٤م 

 (أ)سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمسخ٦م 

 ورىم٤مت  (6)  :  قمدد إوراق 

  ( 1 ) : قمدد اعمٚمٗم٤مت اعمروم٘م٦م 

 ؾمٓمرا  (31)   : قمدد إؾمٓمر 

 يمٚمامت  (10 ): قمدد يمٚمامت اًمسٓمر 

 . ُمٜمِمقر قمغم ؿمبٙم٦م إًمقيم٦م آًمٙمؽموين / اعمٙمتب٦م إزهري٦م : ُمّمدر اعمخٓمقط 

 

 (ب)سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمسخ٦م 

 ورىم٤مت ( 8)    : قمدد إوراق   

  ( 1 ) : قمدد اعمٚمٗم٤مت اعمروم٘م٦م 

 ؾمٓمرا  ( 23  ):قمدد إؾمٓمر 

 يمٚمامت  (9) :  قمدد يمٚمامت اًمسٓمر 

 .ُمٜمِمقر قمغم ؿمبٙم٦م إًمقيم٦م آًمٙمؽموين /  اعمٙمتب٦م إزهري٦م : ُمّمدر اعمخٓمقط 
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صقر اعمخٓمقط  : ظم٤مُمس٤م 

  (أ)اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اًمٜمسخ٦م 
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  (أ)اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ اًمٜمسخ٦م 
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  (ب)اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اًمٜمسخ٦م 
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  (ب)اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ اًمٜمسخ٦م 
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  اًمٜمص اعمح٘مؼ   
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 (اًمٜمص اعمح٘مؼ )

 ( )   ] وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ [سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وسمف 

 ، شمثٛمر  سمف همّمقن ومروع إطمٙم٤مم صمٛمرا أؿمٝمك ( ) محدا ًمبديع إؿمٞم٤مء ُمـ همػم ؾم٤مسم٘م٦م ُمث٤مل ٓح

 إذا وم٤مح ، ()  ، وشمزهق سمف ري٤مض اًمٕمٚمقم وإرواح زهقا أزيمك ُمـ اًمٕمبػم() ًمٚمٜمٗمقس ُمـ اًمراح

 ًمتزيد سمف ()  اًمتل ٓ حتَم()  قمذسم٤مت إرواح ، وؿمٙمرا قمغم ٟمٕمٛمف() وشمسػم سمف ٟمسامت أٟمس شمرٟمح

 ، وشمٜمجكم سمف ح ، وشمٜمجكم سمجقاهره اًمٖمزيرة قم٘مقد اًمّمدور وإروا()  واإلصب٤مح() سم٤مًمٕمٌم

                                                             

  (ب) ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدة ُمـ  () 

 ٓح  اًمٌمء ًمقطم٤م فمٝمر وي٘م٤مل ٓح اًمِمٞم٥م ذم رأؾمف سمدا وٓح اًمرضمؾ سمرز وفمٝمر وي٘م٤مل ٓح زم أُمرك  () 

:  ، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  عمجٛمققم٦م 586/ 2: ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر : وٓح اًمٜمجؿ سمدا وأض٤مء وشمألٕ يٜمٔمر 

  (ٓح) ُم٤مدة 844/ 2

  (راح) ُم٤مدة 267: خمت٤مر اًمّمح٤مح  ًمٚمرازي : اًمراح اخلٛمر واًمراح أيْم٤م مجع راطم٦م وهل اًمٙمػ  يٜمٔمر  () 

ٟمقع ُمـ اًمٓمٞم٥م ذو ًمقن جيٛمع ُمـ : اًمٕمبػم رضب ُمـ اًمٓمٞم٥م وىمٞمؾ :  اًمٕمبػم اًمزقمٗمراٟم٦م، وىمٞمؾ () 

  (قمؼم) ُم٤مدة 531/ 4: ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر : يٜمٔمر .أظمالط

 (رٟمح) ُم٤مدة 267: خمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمرازي :    شمرٟمح مت٤ميؾ ُمـ اًمسٙمر وهمػمه يٜمٔمر  () 

ـْ يَمَٗمْرشُمْؿ إِنَّ قَمَذايِب ًَمَِمِديٌد  }:   قمٛمال سم٘مقًمف شمٕم٤ممم () 
ُٙمْؿ َوًَمئِ َِزيَدٟمَّ َٕ ـْ ؿَمَٙمْرشُمْؿ 

ُٙمْؿ ًَمئِ َن َرسمُّ  ؾمقرة { َوإِْذ شَم٠َمذَّ

 7: إسمراهٞمؿ أي٦م 

ُّمقَه٤م إِنَّ اهللََّ ًَمَٖمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ  }:  إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ()  َٓ حُتْ وا ٟمِْٕمَٛم٦َم اهللَِّ  :   ؾمقرة اًمٜمحؾ أي٦م { َوإِْن شَمُٕمدُّ

18 

 َواْذيُمْر }: ىم٤مل شمٕم٤ممم  (قمِم٤م)ُم٤مدة467: : خمت٤مر اًمّمح٤مح  ًمٚمرازي :   ُمـ صالة اعمٖمرب إمم اًمٕمتٛم٦م  يٜمٔمر () 

سْمَٙم٤مِر    41:  ؾمقرة آل قمٛمران ُمـ أي٦م {َرسمََّؽ يَمثػًِما َوؾَمبِّْح سم٤ِمًْمَٕمٌِمِّ َواإْلِ

: ىم٤مل شمٕم٤ممم  (صبح) ُم٤مدة 502/ 2: ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر : يٜمٔمر .  مجع اًمّمبح وهق أول اًمٜمٝم٤مر () 

ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر طُمْسَب٤مًٟم٤م َذًمَِؽ شَمْ٘مِديُر اًْمَٕمِزيِز اًْمَٕمٚمِٞمِؿ } ْٞمَؾ ؾَمَٙمٜم٤ًم َواًمِمَّ ْصَب٤مِح َوضَمَٕمَؾ اًمٚمَّ  ؾمقرة إٟمٕم٤مم {وَم٤مًمُِؼ اإْلِ

 96: أي٦م 
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 إسمد ، أو إقمذار قمٜمد () قمرائس إومٙم٤مر ُمسٗمرة قمـ وضمقه آقمتذار ، ُمتٛمسٙم٦م سمؼماهلم

وصالة وؾمالُم٤م دائٛملم ُمتجدديـ سمتجديد إوىم٤مت  . ()  اًمٜمٔم٤مر() واًمٗمّم٤مطم٦م() ذوي اًمبالهم٦م 

 قمغم احلبٞم٥م اعمّمٓمٗمك اًمٙمريؿ ؾمٞمد إٟمبٞم٤مء وؾمٜمد إسمرار ، () ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ُمـ اًمؼّم اًمرطمٞمؿ 

  ، ()  ، وأيمرم ُمـ شمّمّدق سم٤مجلزيؾ() ، أمجؾ ظمٚمؼ اجلٚمٞمؾ

 

                                                             

  (سمرهـ) ُم٤مدة 53/ 1: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط عمجٛمققم٦م :  مجع ُمٗمرده سمره٤من  وهق احلج٦م اًمبٞمٜم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م  ئمر  () 

.   ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٙمالم عم٘مت٣م احل٤مل  وهق إُمر اًمداقمل إمم اًمتٙمٚمؿ قمغم وضمف خمّمقص ُمع ومّم٤مطم٦م اًمٙمالم  () 

  66: اًمتٕمريٗم٤مت  : يٜمٔمر 

 اًمٗمّم٤مطم٦م  ذم اعمٗمرد ظمٚمقصف ُمـ شمٜم٤مومر احلروف واًمٖمراسم٦م وخم٤مًمٗم٦م اًم٘مٞم٤مس ، وذم اًمٙمالم ظمٚمقصف ُمـ  () 

ضٕمػ اًمت٠مًمٞمػ وشمٜم٤مومر اًمٙمٚمامت ُمع ومّم٤مطمتٝم٤م ،  وذم اعمتٙمٚمؿ ُمٚمٙم٦م ي٘متدر هب٤م قمغم اًمتٕمبػم قمـ اعم٘مّمقد سمٚمٗمظ 

اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين :  يٜمٔمر  قمٚمام أن يمؾ سمٚمٞمغ يمالُم٤م يم٤من أو ُمتٙمٚمام ومّمٞمح وًمٞمس يمؾ ومّمٞمح سمٚمٞمٖم٤م .ومّمٞمح 

:66  -214 

: : خمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمرازي : يٜمٔمر. ُمـ سمٗمتحتلم شم٠مُمؾ اًمٌمء سم٤مًمٕملم   (ومّٕم٤مل  ) صٞمٖم٦م ُمب٤مًمٖم٦م قمغم وزن  () 

  (ٟمٔمر) ُم٤مدة 688

طِمٞمُؿ  }:  ُمـ اؾمامء اهلل شمٕم٤ممم ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ()  ُف ُهَق اًْمؼَمُّ اًمرَّ ـْ ىَمْبُؾ َٟمْدقُمقُه إِٟمَّ ٤م يُمٜم٤َّم ُِم  28:  ؾمقرة اًمٓمقر أي٦م { إِٟمَّ

 وضمٝم٤م اًمٜم٤مس أطمسـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من )) :  لاقأٟمف  اًمؼماء،إؿم٤مرة إمم ُم٤م روي قمـ    () 

سم٤مب  يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،  ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ أظمرضمف (( سم٤مًم٘مّمػم وٓ اًمذاه٥م سم٤مًمٓمقيؾ ًمٞمس ظمٚم٘م٤م وأطمسٜمٝمؿ

   (2337) رىمؿ 1819/ 4 : ذم صٗم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟمف يم٤من أطمسـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م

 ويم٤من اًمٜم٤مس، أضمقد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من )) : ىم٤مل قمب٤مس، اسمـإؿم٤مرة إمم ُم٤م رواه    () 

 اًم٘مرآن، ومٞمدارؾمف رُمْم٤من ُمـ ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم يٚم٘م٤مه ويم٤من ضمؼميؾ، يٚم٘م٤مه طملم رُمْم٤من ذم يٙمقن ُم٤م أضمقد

يمٞمػ ذم صحٞمحف ، اًمبخ٤مري أظمرضمف  (( اعمرؾمٚم٦م اًمريح ُمـ سم٤مخلػم أضمقد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ومٚمرؾمقل

 ذم صحٞمحف ، يمت٤مب ُمسٚمؿ و (6)  رىمؿ 8/ 1 :  يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟

 رىمؿ (1803/ 4: سم٤مب يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمقد اًمٜم٤مس سم٤مخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚم٦ماًمٗمْم٤مئؾ ، 

(2308) 
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 ، وىمد رشّم٥م ىمْم٤مء أرسمع ()  ، ٟمٓمؼ صٚمقا يمام رأيتٛمقين أصكم() اًم٘م٤مئؾ سم٠مومّمح ًمس٤من ًمإلرؿم٤مد

 ، وسمٞم٤مٟم٤م ًمقاؾمع ومْمؾ اهلل وواومر رمحتف ، () صٚمقات ؿمٖمؾ قمٜمٝم٤م سمحٗمر اخلٜمدق شمنميٕم٤م ُٕمتف 

وقمغم آًمف ، وقمؽمشمف ، وأهؾ سمٞمتف ، وصح٤مسمتف ، واًمت٤مسمٕملم ًمٓمري٘متف ُم٤م أىمٞمٛم٧م اًمّمالة وشمقاًم٧م 

 .اًمّمالة سمدوام ُمٜمتف آُملم 

 :وسمٕمد 

إن : ومٞم٘مقل اًمٕمبد اًمٗم٘مػم عمـ ُمقٓه اًمٖمٜمل اًم٘مدير ، أسمق اإلظمالص  طمسـ اًمقوم٤مئل اًمنمٟمبالزم  

ـمري٘م٦م اخلٚمػ سمٞم٤من ُم٤م ؾمٓمره اًمسٚمػ ًمٓمٚم٥م اعمٕم٤مزم ، وإن ُمس٠مًم٦م اًمؽمشمٞم٥م سملم صالة فمٝمر 

وقمٍم وُمٖمرب ُمـ أي٤مم ، عم٤ّم وىمع اخلالف ذم طمٙمٛمٝم٤م سم٤مظمتالف اعمِم٤ميخ ومٞمف قمغم ىمقل اإلُم٤مم 

                                                             
 سمٕمث٧م )) : ي٘مقل وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل هريرة،و أب أنإؿم٤مرة إمم ُم٤م رواه   () 

 أسمق ىم٤مل شيدي ذم ومقضٕم٧م إرض ظمزائـ سمٛمٗم٤مشمٞمح أشمٞم٧م ٟم٤مئؿ أٟم٤م وسمٞمٜم٤م سم٤مًمرقم٥م، وٟمٍمت اًمٙمٚمؿ، سمجقاُمع

 ذم ىمبٚمف، اًمٙمت٥م ذم شمٙمت٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٙمثػمة، إُمقر جيٛمع اهلل أن: اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع أن وسمٚمٖمٜمل ": اهلل قمبد

/ 9 :  سم٤مب اعمٗم٤مشمٞمح ذم اًمٞمد، يمت٤مب اًمتٕمبػم  ، اًمبخ٤مري أظمرضمف(  ( ذًمؽ ٟمحق أو وإُمريـ، اًمقاطمد، إُمر

( 523) رىمؿ 371/ 1 : يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة ذم صحٞمحف  ُمسٚمؿ و   (7013) رىمؿ 37

 ؿمبب٦م وٟمحـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل إمم أشمٞمٜم٤م ُم٤مًمؽ، طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ىمالسم٦م، أيب قمـإؿم٤مرة امم ُم٤م روي   () 

 أٟم٤م فمـ ومٚمام رومٞم٘م٤م، رطمٞمام وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ويم٤من وًمٞمٚم٦م، يقُم٤م قمنميـ قمٜمده وم٠مىمٛمٜم٤م ُمت٘م٤مرسمقن،

 وم٠مىمٞمٛمقا أهٚمٞمٙمؿ، إمم ارضمٕمقا )) : ىم٤مل وم٠مظمؼمٟم٤مه، سمٕمدٟم٤م، شمريمٜم٤م قمٛمـ ؾم٠مًمٜم٤م - اؿمت٘مٜم٤م ىمد أو - أهٚمٜم٤م اؿمتٝمٞمٜم٤م ىمد

 وم٢مذا أصكم، رأيتٛمقين يمام وصٚمقا - أطمٗمٔمٝم٤م ٓ أو أطمٗمٔمٝم٤م أؿمٞم٤مء وذيمر - وُمروهؿ وقمٚمٛمقهؿ ومٞمٝمؿ

 ذم صحٞمحف ، يمت٤مب آذان  اًمبخ٤مري أظمرضمف ( ( أيمؼميمؿ وًمٞم١مُمٙمؿ أطمديمؿ، ًمٙمؿ ومٚمٞم١مذن اًمّمالة طمرضت

اًمّمالة ذم اًمرطم٤مل، : سم٤مب إذان ًمٚمٛمس٤مومر، إذا يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م، واإلىم٤مُم٦م، ويمذًمؽ سمٕمروم٦م ومجع، وىمقل اعم١مذن، 

  ( 631)  رىمؿ 128/ 1  : ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمب٤مردة أو اعمٓمػمة

 : سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمؾ شمٗمقشمف اًمّمٚمقات سم٠ميتٝمـ يبدأذم ؾمٜمٜمف ، أسمقاب اًمّمالة ،  اًمؽمُمذي أظمرضمف  () 

 : إذان ًمٚمٗمقائ٧م ُمـ اًمّمٚمقاتسم٤مب   يمت٤مب إذان ، اًمٙمؼمىذم اًمسٜمـ  اًمٜمس٤مئل و  (179 ) رىمؿ 1/337

 (1625) رىمؿ 505 /1
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 هل٤م ضمدوٓ يقضح ُم٤م حيتٛمٚمف اًمت٘مديؿ ()  ، ويمٜم٧م اظمؽمقم٧م() إقمٔمؿ اعم٘مدم قمغم يمؾ إُم٤مم 

 ()  ـم٤مًم٥م ًمذًمؽ  اعمرام  ، صمؿ ـمرطم٧م ذًمؽ اعمث٤مل سمٚمقح رّق () واًمت٠مظمػم شم٘مريب٤م ًمألومٝم٤مم سم٤مًمتامس

ُمرىمقُم٤م إمم أن ُم٣م قمٚمٞمف  ؿمٓمر ُمبدأ ؾمٜملم ُمـ إقمقام ، ومرأيتف وىمد ومّم اًمِمب٤مب هرسم٤م ُمـ 

 ، واًمٚم٥م سم٤مٕىمدار ؿمٞم٥م ، ومت٠مُمٚمتف سمتقومٞمؼ ذي اجلالل و () اعمِمٞم٥م ، وُم٤مزج اجلسؿ اًمْمٜم٤م

ـّ اهلل سمتسٓمػمه٤م سمّمحٞمٗم٦م رطمؿ اهلل ـم٤مًمبٝم٤م ،  اإلومْم٤مل  إمم أن فمٝمر زم وضمقه آطمتامل ومٛم

وسمّٞمض وضمٝمف ًمديف ، وهمٗمر ًمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م ، وسمّٚمٖمٜم٤م اعم٘م٤مُم٤مت اعمٜمٞمٗم٦م ، وزاد ُمـ ومْمٚمف 

 ، صمؿ يمثرت ووم٤مض٧م ضم٤مري٦م سمام () ضمداول اًمتّمقير وآطمتامل ، ومّم٤مرت صمامٟمٞم٦م سمٕمدد اجلٜم٤مت

هق أطمغم ُمـ اًمزٓل ومرىمٛمتٝم٤م ـم٤مُمٕم٤م ذم يمرم اًمرطمٞمؿ اعمتٕم٤مل ، ؾم٤مئال دقمقة أخ ذم اهلل زم 

ضمداول اًمزٓل اجل٤مري٦م ًمؽمشمٞم٥م اًمٗمقائ٧م سمٙمؾ : وًمذريتل سمّمالح إطمقال ، وؾمّٛمٞمتٝم٤م 

                                                             

 اهلل رمح٦م اًمٙمقذم صم٤مسم٧م سمـ ٟمٕمامن طمٜمٞمٗم٦م أسمق إُم٦م ورساج،  إئٛم٦م شم٤مج،  إىمدم واهلامم،  إقمٔمؿ اإلُم٤مم( ) 

 . 451/ 2  : ٓسمـ ايب أورماجلقاهر اعمْمٞم٦م : يٜمٔمر  .  قمٚمٞمف

  (ظمرع) ُم٤مدة 69/ 8:  ٓسمـ ُمٜمٔمقر  اًمٕمرب ًمس٤من: يٜمٔمر . اإلٟمِم٤مء وآسمتداع :  آظمؽماع هق ( ) 

 ُم٤مدة 838/ 2: عمجٛمققم٦م  اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ:  يٜمٔمر اًمٜمٔمر  إقم٤مدة واًمتامس اًمٓمٚم٥م :  هق  آًمتامس ( ) 

  (عمس)

ٓسمـ  اًمٕمرب ًمس٤من: يٜمٔمر  . رىمٞمؼ ضمٚمد وهق ومٞمف يٙمت٥م ُم٤م: سم٤مًمٗمتح اًمرق، و  اًمبٞمْم٤مء؛ اًمّمحٞمٗم٦م: اًمرق  ( ) 

 (رىمؼ)ُم٤مدة 123/ 10: ُمٜمٔمقر 

 486/ 14:  ٓسمـ ُمٜمٔمقر  اًمٕمرب ًمس٤من:  يٜمٔمر ومٞمف وصمب٧م ُمرضف ـم٤مل ىمد اًمذي اًمس٘مٞمؿ: اًمْمٜمك   ( ) 

 (ضٜمـ)ُم٤مدة 

 ()
:  ىم٤مل ُمـ )) : وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل اًمّم٤مُم٧م، سمـ قمب٤مدةإؿم٤مرة إمم ُم٤م روي قمـ    

 أُمتف، واسمـ اهلل، قمبد قمٞمسك وأن ورؾمقًمف، قمبده حمٛمدا وأن ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أن أؿمٝمد

 اًمثامٟمٞم٦م اجلٜم٦م أسمقاب أي ُمـ اهلل أدظمٚمف طمؼ، اًمٜم٤مر وأن طمؼ، اجلٜم٦م وأن ُمٜمف، وروح ُمريؿ إمم أًم٘م٤مه٤م ويمٚمٛمتف

سم٤مب ُمـ ًم٘مل اهلل سم٤مإليامن وهق همػم ؿم٤مك ومٞمف دظمؾ اجلٜم٦م ه يمت٤مب اإليامن ، صحٞمحذم  ُمسٚمؿأظمرضمف (  (  ؿم٤مء

 .(46) رىمؿ 57/ 1   : وطمرم قمغم اًمٜم٤مر
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 ، (() )  ، وسملم اًمٗمقائ٧م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُمستحؼ ()  واًمقىمتٞم٦م () اقمٚمؿ ، أن اًمؽمشمٞم٥م سملم اًمٗم٤مئت٦م . اطمتامل

ضٞمؼ اًمقىم٧م ، واًمٜمسٞم٤من ، ويمثرة اًمٗمقائ٧م ، وهل أن : وأن اًمؽمشمٞم٥م يس٘مط سم٠مطمد أُمقر صمالصم٦م 

شمزيد قمغم مخس ُمـ اًمٗمروض اًمٕمٚمٛمٞم٦م دون اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، وم٢من اًمقشمر يٚمزم شمرشمٞمبف ، وًمٙمٜمف ٓ يٕمد ُمـ 

  .() اعمس٘مٓم٤مت ًمٚمؽمشمٞم٥م

رضمؾ وم٤مشمتف صالة ُمـ يقم واطمد ، : () وىم٤مل ص٤مطم٥م اهلداي٦م ذم يمت٤مسمف اعمسٛمك سم٤مًمتجٜمٞمس واعمزيد 

، وٓ يدري أي صالة هل ، يٕمٞمد صالة يقم وًمٞمٚم٦م ٕن صالة يقم وًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م واضمب٦م سمٞم٘ملم ، 

 . اٟمتٝمك () ومال خيرج قمـ قمٝمدة اًمقاضم٥م سم٤مًمِمؽ 

                                                             

 .337:  ًم٘مٚمٕمجل  اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٖم٦م ُمٕمجؿ، يٜمٔمر وىمتٝم٤م  وم٤مت اًمتل اًمّمالة:   أي ( ) 

ًمزيمري٤م  اًمدىمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت إٟمٞم٘م٦م احلدود: اعمحدد  ، يٜمٔمر وىمتف  ذم اًمٌمء ومٕمؾ وهق  إداء:  أي ( ) 

 305:  ًمسٕمدي   اًمٗم٘مٝمل اًم٘م٤مُمقس ،  76  :إٟمّم٤مري 

 ، 485/ 1:  ًمٚمب٤مسمريت  اًمٕمٜم٤مي٦م ، 530/ 1: ٓسمـ ُم٤مزه  اًمؼمه٤مين اعمحٞمط: ومرض ، يٜمٔمر : ُمستحؼ أي   () 

 94/ 2: ٓسمـ ٟمجٞمؿ  اًمرائؼ اًمبحر

 هذه أداء ذم اًمؽمشمٞم٥م -1:  أىمس٤مم أرسمٕم٦مهذا سم٤مإلض٤موم٦م إمم سم٘مٞم٦م أٟمقاع اًمؽمشمٞم٥م قمـ احلٜمٗمٞم٦م وهل   ( ) 

 ذم اًمؽمشمٞم٥م -4 ، اًمٗمقائ٧م ذم اًمؽمشمٞم٥م -3 اًمقىمتٞم٦م، وأداء اًمٗم٤مئت٦م ىمْم٤مء ذم اًمؽمشمٞم٥م -2 اخلٛمس، اًمّمٚمقات

 . 131/ 1:  ًمٚمٙم٤مؾم٤مين  اًمّمٜم٤مئع سمدائع:  يٜمٔمر .اًمّمالة أومٕم٤مل

  .134/ 1: ًمٚمٙم٤مؾم٤مين  اًمّمٜم٤مئع سمدائع ، 154/ 1:  ًمٚمرسظمز اعمبسقط:  يٜمٔمر ( ) 

 ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين احلٜمٗمل  اًمتجٜمٞمس واعمزيد وهق ٕهؾ اًمٗمتقى همػم قمتٞمد  ( ) 

وهذا اًمٙمت٤مب ًمبٞم٤من ُم٤م اؾمتٜمبٓمف اعمت٠مظمرون ومل يٜمص قمٚمٞمف اعمت٘مدُمقن إٓ ُم٤م ؿمذ قمٜمٝمؿ ذم  (ه593 :ت)

 اًمٕم٤مروملم هدي٦م ، 352/ 1: حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م اًمٔمٜمقن يمِمػ: يٜمٔمر  .، وهق عم٤م يزل خمٓمقـم٤م  اًمرواي٦م

 .702/ 1:ًمٚمب٤مسم٤مين

 68/ 1: ًمٚمزسمٞمدي   اًمٜمػمة اجلقهرة ، 297/ 1: ٓسمـ ٟمجٞمؿ  اًمرائؼ اًمبحر:   يٜمٔمر ( ) 
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وًمق ٟمز صالة ُمـ يقم وًمٞمٚم٦م وٓ يدري أيتٝم٤م هل يتحرى ، وم٢من مل يٙمـ  : () وذم صالة اجلاليب

  .()  ، واًمِم٤مومٕمل()   ، وُم٤مًمؽ()  ، وأيب يقؾمػ()   قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م() ًمف رأي أقم٤مد صالة يقم وًمٞمٚم٦م

).  

                                                             

 اًمٔمٜمقن يمِمػ:  يٜمٔمر .ُمٜمف ىمري٦م: وىمٞمؾ آُمد، ُمـ سمٚمدة: وضمالب ، ـم٤مهر: حمٛمد ٕيب اجلاليب صالة  ( ) 

 1081/ 2: حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م 

 68/ 1:  ًمٚمزسمٞمدي اًمٜمػمة اجلقهرة:  يٜمٔمر ( ) 

أسمق : مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ُمـ شمالُمٞمذه : ُمـ ؿمٞمقظمف  (هـ 80 )اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ص٤مطم٥م اعمذه٥م  ( ) 

رأي٧م رضمال ًمق يمٚمٛمتف ذم هذه اًمس٤مري٦م أن جيٕمٚمٝم٤م ذهب٤م  )ىم٤مل ومٞمف ُم٤مًمؽ  ، يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلسـ وزومر

 / 13 : ًمٚمذهبل شم٤مريخ سمٖمداد، 171 – 122 :آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمبد اًمؼم: يٜمٔمر  (هـ150 :ت) (ًم٘م٤مم سمحجتف

  4 / 9  : إقمالم ًمٚمزريمكم ،26 / 1: جلقاهر اعمْمٞم٦م ٓسمـ ايب أورم ، ا433 / 323

  (ه118)إٟمّم٤مري اًمٙمقذم اًمبٖمدادي  (أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض  )يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمبٞم٥م  ( ) 

ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ، وُمـ يمب٤مر شمالُمٞمذه ، إُم٤مم قمالُم٦م ، صم٘م٦م ذم احلدي٨م ، وزم اًم٘مْم٤مء ًمٚمٝم٤مدي واعمٝمدي 

: ت){ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة }واًمرؿمٞمد ،وإًمٞمف يم٤من شمقًمٞمف اًم٘مْم٤مء ذم اعمنمق واعمٖمرب ، وهق أول ُمـ ًم٘م٥م 

  1/298  :و شمذيمرة احلٗم٤مظ ، ًمٚمذهبل  ، 2/212  :اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م ، ٓسمـ ايب أورم :  يٜمٔمر (هـ182
 ، إُم٤مم دار اهلجرة ، وأطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م   (ه 93) ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إصبحل إٟمّم٤مري  () 

أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ ٟم٤مومع ، واًمزهري ، يتحرى ومٞمٛمـ ي٠مظمذ قمٜمف ، ويتحرى ومٞمام يرويف ُمـ إطم٤مدي٨م ، ويتحرى 

 :ت) (اعمدوٟم٦م  ) (اعمقـم٠م  ): ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ُمٞمالده وووم٤مشمف سم٤معمديٜم٦م  . (ٓ أدري  ): ٓ يب٤مزم أن ي٘مقل : ذم اًمٗمتٞم٤م 

 ؛ 5 / 10 : ٓسمـ طمجر  ؛ وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م28 - 11 :ٓسمـ ومرطمقناًمديب٤مج اعمذه٥م : يٜمٔمر ( هـ 179

  439 / 1 : ٓسمـ ظمٚمٙم٤من ووومٞم٤مت إقمٞم٤من
ُم٤مًمؽ سمـ : ُمـ ؿمٞمقظمف  (ه150)  حمٛمد سمـ إدريس ُمـ سمٜمل اعمٓمٚم٥م ُمـ ىمريش أطمد اعمذاه٥م إرسمٕم٦م () 

إم و اًمرؾم٤مًم٦م ، :  ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف سمـ اعمٜمذر ، وأمحد سمـ طمٜمبؾوا أسمق صمقر ، :أٟمس و ُمسٚمؿ اًمزٟمجل ُمـ شمالُمٞمذه 

ـمب٘م٤مت :  يٜمٔمر .( هـ204 ت) (ُم٤م أطمد ممـ سمٞمده حمؼمة أو ورق إٓ وًمٚمِم٤مومٕمل قمٚمٞمف ُمٜم٦م  ) :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

 :  ًمٚمذهبل ؛ ؛ وشم٤مريخ سمٖمداد329 / 1 : ًمٚمذهبل شمذيمرة احلٗم٤مظ ، 284 – 280 / 1 :  ٓسمـ أيب يٕمغماحلٜم٤مسمٚم٦م

  1/40:ٓسمـ يمثػم  اًمِم٤مومٕمٞملم  ـمب٘م٤مت[103 - 56 / 2
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يٕمٞمد صمالث صٚمقات ريمٕمت٤من يٜمقي هبام اًمٗمجر إن يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ،  : ()  واًمثقري () وىم٤مل حمٛمد

 .() وأرسمٕم٤م يٜمقي هب٤م فمٝمرًا  أو قمٍمًا   أو  قمِم٤مًء  إن يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ، وصمالصم٤م ً سمٜمٞم٦م اعمٖمرب 

 يّمكم أرسمٕم٤م ي٘مٕمد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م يٜمقي اًمّمالة  : ()  اعمريز()  وسمنم() وىم٤مل زومر

                                                             

 ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م،وٟم٤مذ وم٘مٝمف،يم٤من قم٤معم٤ًم ذم (ه131)حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ومرىمد اًمِمٞمب٤مين أسمق قمبد اهلل  ( ) 

ُم٤م رأي٧م اقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل ُمـ :اًمٗم٘مف وقمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م،وهم٤مي٦م ذم اًمٗمّم٤مطم٦م واًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٚمٖم٦م،ىم٤مل أسمق قمبٞمد

 اجلقاهر اعمْمٞم٦م ، ٓسمـ ايب :  يٜمٔمر  ( هـ189 :ت) حمٛمد سمـ احلسـ،وىمد وٓه اًمرؿمٞمد ىمْم٤مء اًمرىم٦م صمؿ اًمري

و إقمالم ، 2/172و شم٤مريخ سمٖمداد ، ًمٚمخٓمٞم٥م ،  2/130و اًمٜمجقم اًمزاهرة ، ًمالشم٤مسمٙمل ،  2/42 ،  أورم

  7/336و ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 6/309ًمٚمزريمكم ،  

. أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م . (ه 97 )ُمـ سمٜمل صمقر سمـ قمبد ُمٜم٤مة . ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمرسوق ، اًمثقري    () 

يم٤من رأؾم٤م ذم اًمت٘مقى ، ـمٚمبف اعمٜمّمقر صمؿ اعمٝمدي ًمٞمكم احلٙمؿ ، ومتقارى ُمٜمٝمام ؾمٜملم ، وُم٤مت سم٤مًمبٍمة ُمستخٗمٞم٤م 

 9 :  ًمٚمخٓمٞم٥م شم٤مريخ سمٖمداد:  يٜمٔمر ( هـ 161 :ت) (اجل٤مُمع اًمّمٖمػم   )و   (اجل٤مُمع اًمٙمبػم  )ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف   .

 158 / 3 ؛ و إقمالم ًمٚمزريمكم 250 / 1 : ٓسمـ ايب أورم  ؛ واجلقاهر اعمْمٞم٦م151/ 

 68/ 1: ًمٚمزسمٞمدي  اًمٜمػمة اجلقهرة: يٜمٔمر   () 

 ُمـ أيم٤مسمر أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ، وأسمرقمٝمؿ ذم (ه110)زومر سمـ هذيؾ سمـ ىمٞمس اًمٕمٜمؼمي اًمبٍمي  ( ) 

( هـ158: ت) زم ىمْم٤مء اًمبٍمةوإُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمسٚمٛملم ، وقمٚمؿ ُمـ أقمالُمٝمؿ : اًم٘مٞم٤مس ، ىم٤مل ومٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

و ؿمذرات 2/71و و ومٞم٤مت إقمٞم٤من ، ٓسمـ ظمٚمٙم٤من ،  1/243اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م ، ٓسمـ ايب أورم :  يٜمٔمر 

 .6/387و ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد -1/243اًمذه٥م ، ٓسمـ اًمٕمامد ،  
  (ب)ؾم٘مط ُمـ  (سمنم)  () 

وم٘مٞمف ُمٕمتززم .  (ه138 )سمنم سمـ همٞم٤مث سمـ أيب يمريٛم٦م قمبد اًمرمحـ اعمريز، اًمٕمدوي سم٤مًمقٓء، اعمريز   () 

أدرك جمٚمس أيب طمٜمٞمٗم٦م وأظمذ ٟمبذا ُمٜمف، صمؿ ٓزم أسم٤م يقؾمػ وأظمذ اًمٗم٘مف قمٜمف، وسمرع طمتك . قم٤مرف سم٤مًمٗمٚمسٗم٦م 

 ،    اًمتقطمٞمد  ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .، همػم أٟمف رهم٥م قمٜمف اًمٜم٤مس ٓؿمتٝم٤مره سمٕمٚمؿ اًمٙمالم  ص٤مر ُمـ أظمص أصح٤مسمف

 / 2 :  ًمٚمزريمكم  ، وإقمالم228 / 2 :   ٓيب اعمح٤مؾمـ اًمٜمجقم اًمزاهرة:  يٜمٔمر  (هـ 218 :ت) ،"اإلرضم٤مء 

 ، 406 / 3 :  ًمٙمح٤مًم٦م وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . 27
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– ()  حمٛمد اًمزاهدي()  ]حمٛمقد سمـ [ ، يمذا ذم ذح اًمٕمالُم٦م ٟمجؿ اًمديـ خمت٤مر سمـ () اًمتل قمٚمٞمف

 - رمحف اهلل 

وإذا وم٤مشمتف صالشم٤من ُمـ يقُملم اًمٔمٝمر و اًمٕمٍم وٓ يدري أيتٝمام : صمؿ ىم٤مل ذم اًمتجٜمٞمس واعمزيد 

إومم ، يتحرى ويٕمٛمؾ سم٤مًمتحري ، يٕمٜمل اشمٗم٤مىم٤ًم ، وم٢من مل ي٘مع حتريف قمغم رء يّمٚمٞمٝمام صمؿ يٕمٞمد 

، وسمف ٟم٠مظمذ  ، يٕمٜمل سم٠من يّمكم فمٝمرًا صمؿ قمٍمًا صمؿ فمٝمرًا أو - رمحف اهلل –إومم قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 يبدأ سم٠ميتٝمام ؿم٤مء – رمحٝمام اهلل –يّمكم قمٍمًا صمؿ فمٝمرًا صمؿ قمٍمًا  ، وقمٜمد أيب يقؾمػ وحمٛمد 

 . اٟمتٝمك () وٓ يٕمٞمد إومم

 أن اًمؽمشمٞم٥م سملم اًمٗم٤مئتتلم ىمد ؾم٘مط ٕٟمف قم٤مضمز قمـ () هلام  : () ىم٤مل ذم ذح اعمجٛمع ٓسمـ ُمٚمؽ

 رقم٤ميتف يمام ؾم٘مط سم٤مًمٜمسٞم٤من هلذا ، 

 

                                                             
 68/ 1: ًمٚمزسمٞمدي اًمٜمػمة اجلقهرة: يٜمٔمر   () 

  (ب) ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم ؾم٘مط ُمـ  () 

وم٘مٞمف طمٜمٗمل، أصقزم، ومريض شمٗم٘مف  خمت٤مر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد، أسمق اًمرضم٤م، ٟمجؿ اًمديـ اًمزاهدي اًمٕمزُمٞمٜمل   () 

قمغم قمالء اًمديـ ؾمديد سمـ حمٛمد اخلٞم٤مـمل وحمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمؽميمست٤مين وٟم٤مس اًمديـ اعمٓمرزي 

 658:ت) ىمٜمٞم٦م اعمٜمٞم٦م ًمتتٛمٞمؿ اًمٖمٜمٞم٦م و اجل٤مُمع ذم احلٞمض و احل٤موي ذم اًمٗمت٤موى  ": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف . وهمػمهؿ 

  72 / 8 :  ًمٚمزريمكم   وإقمالم ، 166 / 2 : ٓسمـ ايب أورم اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م:  يٜمٔمر  (هـ

 132/ 1: ًمٚمٙم٤مؾم٤مين  اًمّمٜم٤مئع سمدائع: يٜمٔمر  ()  

- حمٛمد سمـ قمب٤مد سمـ ُمٚمؽ داد سمـ احلسـ ، أسمق قمبد اهلل ، اخلالـمل ؛ سمٙمرس اخل٤مء ٟمسب٦م إمم سمٚمد سم٤مًمروم   () 

يم٤من إُم٤مُم٤م وم٤مضال ، أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ مج٤مل اًمديـ حمٛمقد سمـ قمبد اًمسٞمد احلّمػمي . صدر اًمديـ ،وم٘مٞمف طمٜمٗمل 

اجلقاهر :  يٜمٔمر  ( هـ 652 :ت ) شمٚمخٞمص اجل٤مُمع اًمٙمبػم ذم اًمٗم٘مف  : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف . واحلسـ ىم٤مضٞمخ٤من 

  ، 51 / 7 :  ًمٚمزريمكم ، وإقمالم 46 :  ًم٘مقـمٚمبٖم٤م  وشم٤مج اًمؽماضمؿ  ، 63 / 2 :ٓسمـ ايب أورم  اعمْمٞم٦م
 ()

 .ًمٚمّم٤مطمبلم أيب يقؾمػ وحمٛمد  رمحٝمام  اهلل : أي    

 



 
34 

 . اٟمتٝمك ()  هٜم٤م ومٚمؿ يتح٘مؼ اًمٕمجز() وٕيب طمٜمٞمٗم٦م أن رقم٤مي٦م اًمؽمشمٞم٥م ممٙمٜم٦م

وًمق وم٤مشمتف صمالث صٚمقات ُمـ صمالصم٦م أي٤مم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب : صمؿ ىم٤مل ذم اًمتجٜمٞمس واعمزيد 

 –رمحف اهلل –ذم ؾم٘مقط اًمؽمشمٞم٥م ومٞمبدأ سم٠مهي٤م ؿم٤مء ، وقمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م : ، أُم٤م قمٜمدمه٤م ومٔم٤مهر أي 

ٓ جي٥م اًمؽمشمٞم٥م قمٜمده ومٞمبدأ سم٠مهي٤م ؿم٤مء صمؿ يّمكم اًمث٤مٟمٞم٦م : اظمتٚمػ اعمِم٤ميخ ومٞمف ، ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل 

 اٟمتٝمك  . () واًمث٤مًمث٦م وٓ يٕمٞمد ؿمٞمئ٤ًم وهق ُم٤م اظمؽمٟم٤مه 

وهذا فم٤مهر ومٞمام إذا صغم ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمتذيمرًا ًمٚمٗم٤مئت٦م ومٞمٗمسد ُم٤م أّداه ومس٤مدًا ُمقىمقوم٤ًم ومتٜم٘مٚم٥م : ىمٚم٧م 

 سمخروج وىم٧م اخل٤مص٦م ُمـ اعم١مدي٤مت سم٤مؾمتٜم٤مد – رمحف اهلل –يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 .احلٙمؿ إمم أوهل٤م ومٞمّمػم يمٛمـ شمرك ؾمت٤ًم صمؿ ىمْم٤مه٤م همػم ُمرشمب٦م يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م  اٟمتٝمك

قمٜمد اإلُم٤مم ٕٟمف يٕمتؼم أن شمٙمقن اًمٗمقائ٧م ذم ٟمٗمسٝم٤م : وُمٜمٝمؿ ُمـ أوضم٥م اًمؽمشمٞم٥م أي : صمؿ ىم٤مل 

 .ؾمت٤ًم ومل شمقضمد هٜم٤م 

 .وهذا فم٤مهر ومٞمام إذا صغم ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ٟم٤مؾمٞم٤ًم صمؿ شمذيمر  اٟمتٝمك : ىمٚم٧م 

ومٞمّمكم ؾمبع صٚمقات ُمرشمب٦م هبذا اًمؽمشمٞم٥م يّمكم اًمٔمٝمر ، صمؿ اًمٕمٍم ؟، صمؿ اًمٔمٝمر ، صمؿ : ىم٤مل 

 . اعمٖمرب ، صمؿ اًمٔمٝمر ، صمؿ اًمٕمٍم ، صمؿ اًمٔمٝمر 

 

 

                                                             

 ممٙمـ  (ب) ذم  () 

 132/ 1: ًمٚمٙم٤مؾم٤مين  اًمّمٜم٤مئع سمدائع:   يٜمٔمر ( ) 

 538/ 1: ٓسمـ ُم٤مزه  اًمؼمه٤مين اعمحٞمط:    يٜمٔمر ( ) 
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 . ومتٙمقن هبذا اعمث٤مل وشمرشمٞمبف : ىمٚم٧م 

1                  2                     3                    4                    5                   6                         7 

 اًمٔمٝمر اًمٕمٍم اًمٔمٝمر اعمٖمرب اًمٔمٝمر اًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 أو هبذا اعمث٤مل وشمرشمٞمبف

1                  2                     3                    4                    5                   6                         7 

 قمٍم فمٝمر قمٍم ُمٖمرب قمٍم فمٝمر قمٍم

 أو هبذا اعمث٤مل وشمرشمٞمبف

1                  2                     3                    4                    5                   6                         7 

 ُمٖمرب فمٝمر ُمٖمرب قمٍم ُمٖمرب فمٝمر ُمٖمرب

ومٝمذه أُمثٚم٦م ًمبٞم٤من ختٞمػمه ذم اًمبداءة سم٠مي إوىم٤مت اًمثالصم٦م اعمؽمويم٦م ، وم٢مذا سمدأ سم٤مًمٔمٝمر وصغم سمٕمده 

 سم٤مًمٕمٍم وصغم () اًمٕمٍم يٕمٞمد اًمٔمٝمر صمؿ يّمكم اعمٖمرب صمؿ يّمكم قمٍمًا سملم فمٝمريـ ، وإذا سمدأ

سمٕمده اًمٔمٝمر يٕمٞمد اًمٕمٍم صمؿ يّمكم اعمٖمرب صمؿ يّمكم فمٝمرا سملم قمٍميـ ، وإذا سمدأ سم٤معمٖمرب 

وصغم سمٕمده اًمٔمٝمر يٕمٞمد اعمٖمرب صمؿ يّمكم اًمٕمٍم صمؿ يّمكم فمٝمرا سملم ُمٖمرسملم يمام ىم٤مل ذم 

 .اًمتجٜمٞمس 

وإصؾ ذم هذا أن شمٕمتؼم اًمٗم٤مئتت٤من ًمق اٟمٗمردشم٤م ومٞمٕمٞمد يمام ىمٚمٜم٤م صمؿ ي٠ميت سم٤مًمث٤مًمث٦م صمؿ يٗمٕمؾ سمٕمد اًمث٤مًمث٦م 

 .ُم٤م يم٤من يٚمزُمف ذم صالشملم اٟمتٝمك 

                                                             

 (ب)ؾم٘مط ُمـ  (وإذا سمدأ)  () 
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يّمكم ؾمبٕم٤م ٕٟمف إُم٤م أن يّمكم فمٝمرا سملم قمٍميـ أو قمٍمًا سملم  : () ويمام ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمبحر

فمٝمريـ ٓطمتامل أن يٙمقن ُم٤م صاله أوًٓ هق إظمػم ومٞمٕمٞمده صمؿ يّمكم اعمٖمرب صمؿ يٕمٞمد ُم٤م صاله 

 . اٟمتٝمك () أوًٓ ٓطمتامل يمقن اعمٖمرب أوًٓ 

وشمقضٞمحف أٟمف إذا صاله٤م ؾمبٕم٤م ُمرشمب٦م هبذا اًمؽمشمٞم٥م خيرج قمـ قمٝمدهت٤م سمٞم٘ملم ٕٟمف ٓ : ىمٚم٧م 

خيٚمق إُم٤م أن يٙمقن اعمؽموك أوًٓ هق اًمٔمٝمر ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٕمٍم ، وصم٤مًمث٤م اعمٖمرب ، أو يٙمقن اعمؽموك 

أوًٓ اًمٔمٝمر ، وصم٤مٟمٞم٤م اعمٖمرب ، وصم٤مًمث٤م اًمٕمٍم ، أو يٙمقن اعمؽموك أوٓ اًمٕمٍم ، وصم٤مٟمٞم٤م اعمٖمرب ، 

وصم٤مًمث٤م اًمٔمٝمر ، أو يٙمقن اعمؽموك أوٓ اًمٕمٍم ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٔمٝمر ، وصم٤مًمث٤م اعمٖمرب ،  أو يٙمقن اعمؽموك 

أوٓ اعمٖمرب ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٔمٝمر ، وصم٤مًمث٤م اًمٕمٍم ، أو يٙمقن اعمؽموك أوٓ اعمٖمرب ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٕمٍم ، 

 .وصم٤مًمث٤م اًمٔمٝمر ومٝمل صمالصم٦م ومروض ، ويمؾ ومرض يتّمقر سمّمقرشملم هبذا اعمث٤مل 

 ًمٚمٔمٝمر صقرشم٤من
 ُمٖمرب قمٍم فمٝمر

 قمٍم ُمٖمرب فمٝمر

 ًمٚمٕمٍم صقرشم٤من
 فمٝمر ُمٖمرب قمٍم

 ُمٖمرب فمٝمر قمٍم

 ًمٚمٛمٖمرب صقرشم٤من
 قمٍم فمٝمر ُمٖمرب

 فمٝمر قمٍم ُمٖمرب

                                                             
ذيمر ذم   ( ه970 :ت) م اعمٍمييزيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ ٟم٩م ًمٕمالُم٦م ، لذم ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ اًمبحر اًمرائؼ   () 

ًمٙمـ ذم اًمٜمسخ اعمتداوًم٦م ُم٤م يدل قمغم أٟمف سمٚمغ إمم  ، (يمت٤مب اًمدقمقى)إمم آظمر : وصؾ ومٞمف أٟمف سمٕمض شمّم٤مٟمٞمٗمف

 اًمٕمرسمٞم٦م اعمٓمبققم٤مت ُمٕمجؿ، 1516/ 2: حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م  اًمٔمٜمقن يمِمػ: يٜمٔمر   (سم٤مب اإلضم٤مرة اًمٗم٤مؾمدة)

  . 367: ًمٕمبد اًمٕمزيز اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتقن إمم اًمدًمٞمؾ ، 265/ 1: ًمرسيمٞمس  واعمٕمرسم٦م
 92/ 2 :  اًمرائؼ اًمبحر: يٜمٔمر   () 
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ومٝمذا يٜمحٍم سمف وضمقه اطمتامل اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ُمـ إوىم٤مت اًمثالصم٦م اعمٖمرب ، واًمٕمٍم ، 

 ؾمبع صٚمقات ُمرشمب٦م ذم اًمٗمٕمؾ يمام شم٘مدم سم٠مي ُمث٤مل ؿم٤مء ُمـ إُمثٚم٦م اًمثالصم٦م () واًمٔمٝمر ، وم٢مذا صغم

اعمت٘مدُم٦م ظمرج قمـ قمٝمدهت٤م سمٞم٘ملم ًمِمٛمقل يمؾ ُمث٤مل ُمٜمٝم٤م وضمقه آطمتامٓت اًمس٧م يمٚمٝم٤م ، 

وٟمذيمر ًمؽ صقرًا ؾمت٤ًم إليْم٤مح وضمقه آطمتامٓت ، وٟمٛمٞمز ُم٤م اطمتٛمؾ أن يٙمقن أوٓ طم٘مٞم٘مٞم٤م ، 

وصم٤مٟمٞم٤م طم٘مٞم٘مٞم٤م ، وصم٤مًمث٤م طم٘مٞم٘مٞم٤م سم٤مًمبٞم٤من سم٤مًمٕمّد ووصٗمف سم٤مًمٗمرض وٟمٛمٞمز همػمه سمقصٗمف سم٤مًمٜمٗمؾ ، 

إن يم٤من اًمٔمٝمر هق إول ، واًمٕمٍم هق اًمث٤مين ، واعمٖمرب هق اًمث٤مًم٨م وم٘مد وىمع اًمٔمٝمر : ومٜم٘مقل 

اًمذي صاله أوٓ واًمٕمٍم اًمذي سمٕمده ذم حمٚمٝمام ومرض٤م ، واًمٔمٝمر اًمذي يٚمٞمٝمام ٟمٗمال ، واعمٖمرب ذم 

 . ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل إول () حمٚمٝم٤م ومرض٤م وُم٤م سمٕمده٤م

1                    2                                           3    

 فمٝمر قمٍم فمٝمر ُمٖمرب فمٝمر قمٍم فمٝمر

 ٟمٗمؾ ٟمٗمؾ ٟمٗمؾ ومرض ٟمٗمؾ ومرض ومرض

وإن يم٤من اعمؽموك أوٓ  هق اًمٔمٝمر ، وصم٤مٟمٞم٤م اعمٖمرب ، وصم٤مًمث٤م اًمٕمٍم وم٘مد وىمع اًمٔمٝمر ذم حمٚمف ومرض٤م 

واًمٕمٍم اًمذي يٚمٞمف ٟمٗمال ، ويمذًمؽ اًمٔمٝمر اًمذي سمٕمده ، واعمٖمرب ذم حمٚمٝم٤م ومرض٤م ، واًمٔمٝمر 

اًمذي سمٕمد اعمٖمرب ٟمٗمال ، واًمٕمٍم اًمذي سمٕمده ذم حمٚمف ومرض٤م ، واًمٔمٝمر اًمذي سمٕمد هذا اًمٕمٍم 

 .ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل اًمث٤مين  

 

 

                                                             

ص٤مر  (ب) ذم  () 

 سمٕمده  (ب) ذم  () 
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       1                                                                 2                                         3 

 فمٝمر قمٍم فمٝمر ُمٖمرب فمٝمر قمٍم فمٝمر

 ٟمٗمؾ ومرض ٟمٗمؾ ومرض ٟمٗمؾ ٟمٗمؾ ومرض

 اًمٔمٝمر وم٘مد وىمع اًمٔمٝمر إول ٟمٗمال ، () وإن يم٤من اعمؽموك أوٓ اًمٕمٍم ، وصم٤مٟمٞم٤م اعمٖمرب ، وصم٤مًمث٤م

واًمٕمٍم سمٕمده ذم حمٚمف ومرض٤م ، واًمٔمٝمر اًمذي سمٕمده ٟمٗمال ، واعمٖمرب ذم حمٚمٝم٤م ومرض٤م ، واًمٔمٝمر 

 .اًمذي سمٕمده ومرض٤م وُم٤م سمٕمده ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م 

 1  2 3   

 فمٝمر قمٍم فمٝمر ُمٖمرب فمٝمر قمٍم فمٝمر

 ٟمٗمؾ ٟمٗمؾ ومرض ومرض ٟمٗمؾ ومرض ٟمٗمؾ

وإن يم٤من اعمؽموك أوٓ اًمٕمٍم ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٔمٝمر ، وصم٤مًمث٤م اعمٖمرب وم٘مد وىمع اًمٔمٝمر إول ٟمٗمال 

واًمٕمٍم اًمذي يٕم٘مبف ومرض٤م ، واًمٔمٝمر اًمذي سمٕمده ومرض٤م ، واعمٖمرب ذم حمٚمٝم٤م ومرض٤م ، وُم٤م سمٕمده٤م 

 .ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل اًمراسمع 

 1 2 3   

 فمٝمر قمٍم ُمٖمرب فمٝمر قمٍم فمٝمر

 ٟمٗمؾ ٟمٗمؾ ومرض ومرض ومرض ٟمٗمؾ

وإن يم٤من اعمؽموك أوٓ اعمٖمرب ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٔمٝمر ، وصم٤مًمث٤م اًمٕمٍم وم٘مد وىمع اًمٔمٝمر إول واًمٕمٍم 

اًمذي يٚمٞمف ٟمٗمال ، واعمٖمرب ومرض٤م ذم حمٚمٝم٤م ، واًمٔمٝمر واًمٕمٍم ومرض٤م ذم حمٚمٝمام ، واًمٔمٝمر سمٕمدمه٤م 

 .ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل اخل٤مُمس 

                                                             

  (ب)صم٤مٟمٞم٤م ، واًمّمقاب ُم٤م أصمبتف ُمـ  (ا) ذم  () 
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                                                                           1                    2                   3 

 فمٝمر  قمٍم  فمٝمر  ُمٖمرب فمٝمر  قمٍم  فمٝمر 

 ٟمٗمؾ  ومرض ومرض ومرض ٟمٗمؾ  ٟمٗمؾ  ٟمٗمؾ

وإن يم٤من اعمؽموك أوٓ اعمٖمرب ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٕمٍم ، وصم٤مًمث٤م اًمٔمٝمر وم٘مد وىمع اًمٔمٝمر إول واًمٕمٍم 

اًمذي يٕم٘مبف واًمٔمٝمر اًمذي يٚمٞمف أيْم٤م ٟمٗمال ، واعمٖمرب ذم حمٚمٝم٤م ومرض٤م ، واًمٔمٝمر اًمذي يٕم٘مبٝم٤م 

 .ٟمٗمال ، واًمٕمٍم اًمذي يٕم٘مبٝم٤م ومرض٤م ، واًمٔمٝمر اًمذي يٚمٞمف ومرض٤م أيْم٤م هبذا اعمث٤مل اًمس٤مدس 

                                                                           1                                          2                   3 

 فمٝمر قمٍم فمٝمر ُمٖمرب فمٝمر قمٍم فمٝمر

 ومرض ومرض ٟمٗمؾ ومرض ٟمٗمؾ ٟمٗمؾ ٟمٗمؾ

 .وهبذا اٟمتٝم٧م أُمثٚم٦م اعمؽمويم٤مت اًمثالث 

ومٕمغم هذا ًمق وم٤مشمتف أرسمع صٚمقات ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤مه ٓ : صمؿ ىم٤مل ذم اًمتجٜمٞمس واعمزيد 

 اعمِم٤ميخ يّمكم مخس قمنمة صالة وم٢مٟمف ًمق وم٤مشمتف ]()  أوٓئؽ [جي٥م اًمؽمشمٞم٥م  ، وقمغم ىمقل  

صمالث صٚمقات يّمكم ؾمبع صٚمقات ، صمؿ يّمكم اًمٕمِم٤مء ومّم٤مر صمامٟمٞم٤م ، صمؿ يٗمٕمؾ ُم٤م يم٤من يٗمٕمؾ 

 اٟمتٝمك () ىمبؾ ذًمؽ ، وذًمؽ ؾمبع صٚمقات ومٞمّمػم مخس قمنمة صالة 

 .ومٞمٙمقن هبذا اعمث٤مل  : ىمٚم٧م  

   1      2       3       4         5        6       7        8       9      10     11      12     13     14   15   

 فمٝمر قمٍم فمٝمر ُمٖمرب فمٝمر قمٍم فمٝمر قمِم٤مء فمٝمر قمٍم فمٝمر ُمٖمرب فمٝمر قمٍم فمٝمر

                                                             

  (ب)ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدة ُمـ   () 

 .92/ 2: ٓسمـ ٟمجٞمؿ  اًمرائؼ اًمبحر ، 597/ 2: ًمٚمٕمٞمٜمل  اًمبٜم٤مي٦م: يٜمٔمر    () 
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 صقر () اجل٤مُمع ًمألوىم٤مت إرسمٕم٦م اعمؽمويم٦م ، ويمؾ وىم٧م ُمٜمٝم٤م إذا ضمٕمٚمتف ُمبدأ يتّمقر ؾم٧م

 سمحس٥م اطمتامل اعمت٘مدم واعمت٠مظمر واعمتقؾمط ومٞمام سمٕمده ، وهذه أُمثٚمتٝم٤م ومتٙمقن 

               هٙمذا ًمٚمبدء سم٤مًمٔمٝمر                                                              وهٙمذا ًمٚمبدء سم٤مًمٕمٍم 

 م ظ قمِم٤م ع  ش م ع ظ

 ظ م قمِم٤م ع م ش ع ظ

 قمِم٤م م ظ ع ع ش م ظ

 م قمِم٤م ظ ع ش ع م ظ

 قمِم٤م ظ م ع م ع ش ظ

 ظ قمِم٤م م ع ع م ش ظ

                    وهٙمذا  ًمٚمبدء سم٤معمٖمرب                                                   وهٙمذا ًمٚمبدء سم٤مًمٕمِم٤مء 

 قمٍم ُمٖمرب فمٝمر  قمِم٤م  قمِم٤م قمٍم  فمٝمر ُمٖمرب

 ُمٖمرب قمٍم  فمٝمر  قمِم٤م قمٍم قمِم٤م فمٝمر  ُمٖمرب

 ُمٖمرب فمٝمر  قمٍم   قمِم٤م قمٍم فمٝمر قمِم٤م ُمٖمرب

 فمٝمر ُمٖمرب قمٍم  قمِم٤م فمٝمر  قمٍم قمِم٤م ُمٖمرب

 قمٍم فمٝمر ُمٖمرب  قمِم٤م فمٝمر قمِم٤م قمٍم  ُمٖمرب

 فمٝمر قمٍم ُمٖمرب  قمِم٤م قمِم٤م فمٝمر قمٍم ُمٖمرب

 

ومجٛمٚم٦م صقره٤م أرسمٕم٦م وقمنمون صقرة ، ويمؾ صقرة حتت٤مج جلدول ُمِمتٛمؾ قمغم مخس قمنمة 

صالة ضم٤مُمٕم٦م عم٤م يٚمزم شمرشمٞمبف وخمرضم٦م ًمٚمٛمّمكم قمـ قمٝمدهت٤م سمٞم٘ملم ، ومجٛمٚم٦م اجلداول أرسمٕم٦م 

                                                             

 سمس٧م  (ب) ذم  () 
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وقمنمون ضمدوٓ ، وهذا ُمث٤مل ُمٜمٝم٤م ًمبٞم٤من سم٤مىمٞمٝم٤م ، ويمؾ ضمدول ُمٜمٝم٤م ومٞمف اًمٗمروض اعمؽمويم٦م 

 .ممٞمزة سم٤مًمقصػ سم٤مًمٗمرض واًمٕمدد قمغم ُمٜمقال ُم٤م ؾمبؼ هٙمذا 

   1                               2                    3                     4 

 ظ ع ظ م ظ ع ظ قمِم٤م ظ ع ظ م ظ ع ظ

 ن ن ن ن ن ن ن ومرض ن ومرض ن ومرض ن ن ومرض

 وهذا ُمث٤مل آظمر ًمزي٤مدة اإليْم٤مح وسمٞم٤من اًمٕمٛمؾ اٟمتٝمك

                                  1                                         2                    3            4 

 ظ ع ظ م ظ ع ظ قمِم٤م ظ ع ظ م ظ ع ظ

 ن ن ن ن ومرض ومرض ن ومرض ن ن ن ومرض ن ن ن

 .  ضمدوٓ  () وذم هذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م ًمبٞم٤من سم٤مىمل إرسمٕم٦م واًمٕمنميـ

وقمغم هذا ًمق وم٤مشمتف مخس صٚمقات ُمـ مخس٦م أي٤مم اًمٔمٝمر ، : صمؿ ىم٤مل ذم اًمتجٜمٞمس واعمزيد 

واًمٕمٍم ، واعمٖمرب ، واًمٕمِم٤مء ، واًمٗمجر يّمكم مخس قمنمة صالة ، يٕمٜمل قمغم ُمٜمقال  ُم٤م ؾمبؼ 

، صمؿ يّمكم اًمٗمجر ومٞمّمػم ؾم٧م قمنمة صالة ، صمؿ يٗمٕمؾ يمام يم٤من يٗمٕمؾ ىمبؾ اًمٗمجر ، وذًمؽ مخس 

  () ومٞمٙمقن هبذا اعمث٤مل ومجر: ىمٚم٧م . قمنمة صالة ومتبٚمغ اجلٛمٚم٦م إطمدى وصمالصملم صالة اٟمتٝمك  

1  2   3   4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 35 26 27 28 29 30 31  

 ظ ع ظ

ب
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 ُم

 ظ ع ظ

ِم٤م
قم

 

 ظ ع ظ م ظ ع ظ

جر
 وم

 ظ ع ظ

ب
ٖمر

 ُم

 ظ ع ظ

ِم٤م
قم

 

 ظ ع ظ

ب
ٖمر

 ُم

 ظ ع ظ

                                                             

  (ب)قمنمون واًمّمقاب ُم٤م أصمبتف ُمـ  (أ) ذم  () 

  (ب)ؾم٘مط ُمـ  (ومجر)  () 
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وم٘مد مجع هذا اعمث٤مل إوىم٤مت اخلٛمس٦م وسمدأت ومٞمف سم٤مًمٔمٝمر ، ويمؾ وىم٧م ضمٕمٚمتف ُمبدأ يتّمقر 

سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ صقرة سمحس٥م اطمتامل اًمت٘مدم واًمت٠مظمر ومٞمام سمٕمده ، ٕٟمؽ إذا سمدأت سم٤مًمٔمٝمر 

 ُمٜمٝم٤م شمّمقر سمّمقر ؾم٧م ومتبٚمغ ()  واطمد() يب٘مك سمٕمده قمٍم ، وُمٖمرب ، وقمِم٤مء ، وومجر ويمؾ

 صقرة حتت٤مج جلدول ُمثؾ هذا اعمث٤مل () أرسمٕم٦م وقمنميـ صقرة سمرضب ؾمت٦م ذم أرسمٕم٦م  ، ويمؾ

جيٛمع إطمدى وصمالصملم صالة ، ومٞمتحّمؾ ُمـ ذًمؽ ُم٤مئ٦م وقمنمون ُمث٤مٓ ُمـ رضب أرسمٕم٦م 

وقمنميـ ذم مخس٦م ، وذًمؽ ٕن إوىم٤مت اعمؽمويم٦م مخس٦م ويمؾ وىم٧م يتّمقر سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ 

 .صقرة 

      وهذا ُمث٤مل اًمبداءة سم٤مًمٔمٝمر                                                    وُمث٤مل اًمبداءة سم٤مًمٕمٍم 

 ومجر قمِم٤م م ظ ع  ومجر قمِم٤م م قمٍم ظ

  قمِم٤م ومجر م ظ ع قمِم٤م ومجر م ع ظ

 ومجر م قمِم٤م ظ ع ومجر ُمٖمرب قمِم٤م ع ظ

 م ومجر قمِم٤م ظ ع م ومجر قمِم٤م ع ظ

 م قمِم٤م ومجر ظ ع م قمِم٤م ومجر ع ظ

 قمِم٤م م ومجر ظ ع قمِم٤م م ومجر ع ظ

 ومجر قمِم٤م ظ م ع ع م ومجر قمِم٤م ظ

 قمِم٤م ومجر ظ م ع م ع ومجر قمِم٤م ظ

 ومجر ظ قمِم٤م م ع م ومجر ع قمِم٤م ظ

 ظ ومجر قمِم٤م م ع ومجر م ع قمِم٤م ظ

 قمِم٤م ظ ومجر م ع ع ومجر م قمِم٤م ظ

                                                             

 (ب)ؾم٘مط ُمـ  (ويمؾ) () 

 واطمدة (ب) ذم  () 

  (ب)ؾم٘مط ُمـ  (ويمؾ)  () 
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 ظ قمِم٤م ومجر م ع ومجر ع م قمِم٤م ظ

 ومجر م ظ قمِم٤م ع قمِم٤م م ع ومجر ظ

 م ومجر ظ قمِم٤م ع م قمِم٤م ع ومجر ظ

 ظ ومجر م قمِم٤م ع ع قمِم٤م م ومجر ظ

 ومجر ظ م قمِم٤م ع قمِم٤م ع م ومجر ظ

 م ظ ومجر قمِم٤م ع ع م قمِم٤م ومجر ظ

 ظ م ومجر قمِم٤م ع م ع قمِم٤م ومجر ظ

 قمِم٤م ظ م ومجر ع ومجر قمِم٤م ع م ظ

 ظ قمِم٤م م ومجر ع قمِم٤م ومجر ع م ظ

 م قمِم٤م ظ ومجر ع قمِم٤م ع ومجر م ظ

 قمِم٤م م ظ ومجر ع ع قمِم٤م ومجر م ظ

 ظ م قمِم٤م ومجر ع ع ومجر قمِم٤م م ظ

 م ظ قمِم٤م ومجر ع ومجر ع قمِم٤م م ظ

        وُمث٤مل اًمبداءة سم٤معمٖمرب                                                             وُمث٤مل اًمبداءة سم٤مًمٕمِم٤مء 

 م ع ظ ومجر قمِم٤م  ومجر ظ ع قمِم٤م م

 ع م ظ ومجر قمِم٤م ظ ومجر ع قمِم٤م م

 ع ظ م ومجر قمِم٤م ع ومجر ظ قمِم٤م م

 ظ ع م ومجر قمِم٤م ومجر ع ظ قمِم٤م م

 ظ م ع ومجر قمِم٤م ع ظ ومجر قمِم٤م م

 م ظ ع ومجر قمِم٤م ظ ع ومجر قمِم٤م م

 ومجر م ع ظ قمِم٤م قمِم٤م ع ظ ومجر م

 م ومجر ع ظ قمِم٤م ع قمِم٤م ظ ومجر م

 م ع ومجر ظ قمِم٤م ظ قمِم٤م ع ومجر م

 ع م ومجر ظ قمِم٤م قمِم٤م ظ ع ومجر م

 ع ومجر م ظ قمِم٤م ع ظ قمِم٤م ومجر م
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 ومجر ع م ظ قمِم٤م ظ ع قمِم٤م ومجر م

 ومجر ظ م ع قمِم٤م ومجر قمِم٤م ع ظ م

 ظ ومجر م ع قمِم٤م قمِم٤م ومجر ع ظ م

 ظ م ومجر ع قمِم٤م ع قمِم٤م ومجر ظ م

 م ظ ومجر ع قمِم٤م قمِم٤م ع ومجر ظ م

 ومجر م ظ ع قمِم٤م ع ومجر قمِم٤م ظ م

 م ومجر ظ ع قمِم٤م ومجر ع قمِم٤م ظ م

 ع ظ ومجر م قمِم٤م ومجر ظ قمِم٤م ع م

 ظ ع ومجر م قمِم٤م ظ ومجر قمِم٤م ع م

 ومجر ظ ع م قمِم٤م ومجر قمِم٤م ظ ع م

 ظ ومجر ع م قمِم٤م قمِم٤م ومجر ظ ع م

 ع ومجر ظ م قمِم٤م قمِم٤م ظ ومجر ع م

 ومجر ع ظ م قمِم٤م ظ قمِم٤م ومجر ع م

                 وُمث٤مل اًمبداءة سم٤مًمٗمجر

 قمِم٤م م ع ظ ومجر

 م قمِم٤م ع ظ ومجر

 ع م قمِم٤م ظ ومجر

 م ع قمِم٤م ظ ومجر

 قمِم٤م ع م ظ ومجر

 ع قمِم٤م م ظ ومجر

 ظ قمِم٤م م ع ومجر

 قمِم٤م ظ م ع ومجر

 قمِم٤م م ظ ع ومجر

 م ؿم٤م ظ ع ومجر

 م ظ قمِم٤م ع ومجر
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 ظ م قمِم٤م ع ومجر

 ظ ع قمِم٤م م ومجر

 ع ظ قمِم٤م م ومجر

 قمِم٤م ع ظ م ومجر

 ع قمِم٤م ظ م ومجر

 قمِم٤م ظ ع م ومجر

 ظ قمِم٤م ع م ومجر

 م ظ ع قمِم٤م ومجر

 ظ م ع قمِم٤م ومجر

 ع م ظ قمِم٤م ومجر

 م ع ظ قمِم٤م ومجر

 ع ظ م قمِم٤م ومجر

 ظ ع م قمِم٤م ومجر

 سمٞم٤من جلٛمٞمع اًمّمقر ، ويمؾ صالة حتت٤مج عمث٤مل جيٛمع إطمدى وصمالصملم صالة ، وٟمٛمٞمز ُم٤م () ومٝمذا

ومٞمف ُمـ اًمٗمرض سم٤مًمٕمدد واًمقصػ سم٤مًمٗمرض قمغم ُمٜمقال ُم٤م ؾمبؼ ذم أُمثٚم٦م إرسمع صٚمقات ، 

وٟمذيمر ُمـ يمؾ ضمدول سمدئ  ومٞمف سمحرف ُمث٤مٓ ًمٞمٕمٚمؿ سمف سم٤مىمل اعم٤مئ٦م واًمٕمنميـ ُمث٤مٓ ، وهذا 

 .ُمث٤مل ُم٤م ًمق سمدئ سم٤مًمٔمٝمر وسمٞم٤من ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ 

وم٢من يم٤من اعمؽموك أوٓ اًمٔمٝمر ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٕمِم٤مء ، وصم٤مًمث٤م اًمٕمٍم  ، وراسمٕم٤م اعمٖمرب ، وظم٤مُمس٤م اًمٗمجر 

وم٘مد وىمع إول مم٤م صاله ، واًمث٤مُمـ ، واًمٕم٤مذ ، واًمث٤مين قمنم ، واًمس٤مدس قمنم ومرض٤م ، وُم٤م 

ؾمقى ذًمؽ ٟمٗمال  هبذا اعمث٤مل ، وقمغم هذا اًم٘مٞم٤مس سم٤مىمل إرسمٕم٦م واًمٕمنميـ ُمث٤مٓ ُمـ صقر ُم٤م ًمق 

 . اًمٔمٝمر ُمبدأ هٙمذا 

                                                             

ومٝمذه   (ب) ذم  () 
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1                                        2            3           4                        5    
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 ن ن ن ن ن ن

ض
ومر

 

 ن

ض
ومر

 

 ن

ض
ومر

 

 ن ن ن
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 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

وذم اًمبداءة سم٤مًمٕمٍم إن يم٤من اعمؽموك أوٓ اًمٕمٍم ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٕمِم٤مء ، وصم٤مًمث٤م اعمٖمرب ، وراسمٕم٤م 

اًمٗمجر ، وظم٤مُمس٤م اًمٔمٝمر وم٘مد وىمع إول مم٤م صاله ، واًمث٤مُمـ ، واًمث٤مين قمنم ، واًمس٤مدس قمنم ، 

واًمث٤مُمـ قمنم ومرض٤م وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل ، وقمغم هذا اًم٘مٞم٤مس سم٤مىمل إرسمٕم٦م 

 . واًمٕمنميـ ُمث٤مٓ ُمـ صقر ُم٤م ًمق يم٤من اًمٕمٍم ُمبدأ هٙمذا 

1                                           2                       3                       4            5    
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وذم اًمبداءة سم٤معمٖمرب إن يم٤من اعمؽموك أوٓ اعمٖمرب ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٕمٍم ، وصم٤مًمث٤م اًمٔمٝمر ، وراسمٕم٤م 

اًمٕمِم٤مء ، وظم٤مُمس٤م اًمٗمجر وم٘مد وىمع إول مم٤م صاله واًمراسمع ، واًمس٤مدس ، واًمث٤مُمـ ، واًمس٤مدس 

قمنم ومرض٤م وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل ، وقمغم هذا اًم٘مٞم٤مس سم٤مىمل إرسمٕم٦م واًمٕمنميـ ُمث٤مٓ 

 .  ُمـ صقر ُم٤م ًمق يم٤من اعمٖمرب ُمبدأ هٙمذا 
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وذم اًمبداءة سم٤مًمٕمِم٤مء إن يم٤من اعمؽموك أوٓ اًمٕمِم٤مء ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٕمٍم ، وصم٤مًمث٤م اًمٗمجر ، وراسمٕم٤م 

اعمٖمرب ، وظم٤مُمس٤م اًمٔمٝمر  وم٘مد وىمع إول مم٤م صاله ، واًمراسمع ، واًمس٤مدس قمنم ، واًمراسمع 

واًمٕمنمون ، واًمس٤مدس واًمٕمنمون ومرض٤م ، وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل ، وقمغم هذا 

 . اًم٘مٞم٤مس سم٤مىمل إرسمٕم٦م واًمٕمنميـ ُمث٤مٓ ُمـ صقر ُم٤م ًمق يم٤من اًمٕمِم٤مء ُمبدأ هٙمذا 
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وذم اًمبداءة سم٤مًمٗمجر إن يم٤من اعمؽموك أوٓ اًمٗمجر ، وصم٤مٟمٞم٤م اًمٔمٝمر ، وصم٤مًمث٤م اًمٕمِم٤مء ، وراسمٕم٤م اعمٖمرب 

، وظم٤مُمس٤م اًمٕمٍم  وم٘مد وىمع إول مم٤م صاله ، واًمس٤مدس قمنم ، واًمٕمنمون ، واًمراسمع 

واًمٕمنمون ، واًمس٤مدس واًمٕمنمون ومرض٤م وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ٟمٗمال هبذا اعمث٤مل ، وقمغم هذا اًم٘مٞم٤مس 

 . سم٤مىمل إرسمٕم٦م واًمٕمنميـ ُمث٤مٓ ُمـ صقر ُم٤م ًمق يم٤من اًمٗمجر ُمبدأ هٙمذا 
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وهبذا ظمتٛم٧م إُمثٚم٦م واًمبٞم٤من ًمٞمجري سمٛمث٤مهل٤م سم٤مىمل اجلداول ومٝمل ذم هم٤مي٦م اإليْم٤مح سم٤مًمٕمٞم٤من ، 

ـّ اًمٕمٚمٞمؿ اخلبػم قمغم قمبده اًمٕم٤مضمز  ضمرى هب٤م ىمٚمؿ اًمتحرير يمام رىمؿ سمف ىمٚمؿ اًمت٘مدير ، وفمٝمر هب٤م ُم

احل٘مػم اعمٚمتجئ إمم ًمٓمػ اهلل ذم اًمرس واًمٕمٚمـ أسمق اإلظمالص طمسـ اًمنمٟمبالزم احلٜمٗمل همٗمر اهلل 

ًمف ، وًمقاًمديف ، وعمِم٤مخيف ، وإظمقاٟمف ، وأُمد سمٛمدده اًمدائؿ ومٞمض إطمس٤مٟمف إًمٞمف ، وامم ذريتف 

سمت٤مريخ أوائؾ ؾمٜم٦م مخسلم وأًمػ يم٤من شم٠مًمٞمٗمٝم٤م ، وطمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م 

 . () حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ومٞمض إطمس٤مٟمف إًمٞمف ، وامم ذريتف سمت٤مريخ أوائؾ ؾمٜم٦م مخسلم وأًمػ يم٤من شم٠مًمٞمٗمٝم٤م ، وطمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ  )  () 

(  ب)ؾم٘مط ُمـ  (اًمقيمٞمؾ وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف ِوصحبف وؾمٚمؿ 
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 :  اعمّم٤مدر واعمراضمع 

 ، (هـ1396: ت )اًمدُمِم٘مل اًمزريمكم وم٤مرس، سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ اًمديـ ير، ًمخ  إقمالم -1

 . م 2002 ُم٤ميق / أي٤مر - قمنم اخل٤مُمس٦م: اًمٓمبٕم٦م، ًمٚمٛماليلم اًمٕمٚمؿ دار

 دوارد ، ٓواًمٖمرسمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م اعمٓم٤مسمع ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمتآًمٞمػ أؿمٝمر ُمٓمبقع، هق سمام اًم٘مٜمقع يمتٗم٤مءا  -2

 ُمٓمبٕم٦م ، اًمببالوي قمكم حمٛمد اًمسٞمد: قمٚمٞمف وزاد صححف ، (هـ1313: ت )وم٤مٟمديؽ يمرٟمٞمٚمٞمقس

 م 1896 - هـ 1313:  ُمٍم ،( اهلالل )اًمت٠مًمٞمػ

 يقؾمػ ، لقمٜمٝمؿ اهلل ريض طمٜمٞمٗم٦م وأيب واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م اًمثالصم٦م ومْم٤مئؾ ذم آٟمت٘م٤مء -3

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار:  (هـ463: ت )اًم٘مرـمبل اًمٜمٛمري قم٤مصؿ سمـ اًمؼم قمبد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد سمـ

  سمػموت –

 اًمب٤مسم٤مين ؾمٚمٞمؿ ُمػم سمـ أُملم حمٛمد سمـ ؾمامقمٞمؾ ، إلاًمٔمٜمقن يمِمػ قمغم اًمذيؾ ذم اعمٙمٜمقن إيْم٤مح -4

 سم٤مًمت٘م٤مي٤م اًمديـ ذف حمٛمد: اعم١مًمػ ٟمسخ٦م قمغم وـمبٕمف سمتّمحٞمحف قمٜمك، (هـ1399: ت )اًمبٖمدادي

 ًمبٜم٤من – سمػموت اًمٕمريب، اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ، اًمٙمٚمٞمسك سمٞمٚمٙمف رومٕم٧م واعمٕمٚمؿ اًمديـ، أُمقر رئٞمس

 اعمٍمي ٟمجٞمؿ سم٤مسمـ اعمٕمروف حمٛمد، سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمديـ زيـ ، لاًمدىم٤مئؼ يمٜمز ذح اًمرائؼ اًمبحر  -5

 احلٜمٗمل اًمٓمقري قمكم سمـ طمسلم سمـ عمحٛمد اًمرائؼ اًمبحر شمٙمٛمٚم٦م: آظمره وذم ، (هـ970: ت)

  اإلؾمالُمل اًمٙمت٤مب دار:  قم٤مسمديـ ٓسمـ اخل٤مًمؼ ُمٜمح٦م: وسم٤محل٤مؿمٞم٦م ، (هـ 1138 سمٕمد ت )اًم٘م٤مدري

 احلٜمٗمل اًمٙم٤مؾم٤مين أمحد سمـ ُمسٕمقد سمـ سمٙمر أسمق اًمديـ، قمالء ، لاًمنمائع شمرشمٞم٥م ذم اًمّمٜم٤مئع سمدائع  -6

 .م1986 - هـ1406 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمبٕم٦م ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار ، (هـ587: ت)

 اًمديـ سمدر احلٜمٗمك اًمٖمٞمت٤مسمك طمسلم سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ محقد ملاهلداي٦م ذح ًمبٜم٤مي٦ما -7

 - هـ 1420 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من سمػموت، - اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار  (هـ855: اعمتقرم )اًمٕمٞمٜمك

 م 2000

: ت )احلٜمٗمل اًمسقدوين ىُمٓمُٚمقسمٖم٤م سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕمدل أسمق اًمديـ زيـ اًمٗمداء يب ، ٕاًمؽماضمؿ شم٤مج -8

 هـ 1413 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، دُمِمؼ – اًم٘مٚمؿ دار:  ، يقؾمػ رُمْم٤من ظمػم حمٛمد: اعمح٘مؼ (هـ879

  م1992-

 اعمستقذم سم٤مسمـ اعمٕمروف اإِلرسمكم، اًمٚمخٛمل ُمقهقب سمـ اعمب٤مرك سمـ أمحد سمـ اعمب٤مرك ، إرسمؾ شم٤مريخ -9

 اًمرؿمٞمد دار واإلقمالم، اًمث٘م٤موم٦م وزارة ، اًمّم٘م٤مر مخ٤مس ؾمٞمد سمـ ؾم٤مُمل: اعمح٘مؼ ، (هـ637: ت)

  م 1980: اًمٕمراق ًمٚمٜمنم،
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: ت )اًمبٖمدادي اخلٓمٞم٥م ُمٝمدي سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمكم سمـ محد ، ٕسمٖمداد شم٤مريخ  -10

: اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت – اإلؾمالُمل اًمٖمرب دار ، ُمٕمروف قمقاد سمِم٤مر اًمديمتقر: اعمح٘مؼ ، (هـ463

  2002 - هـ1422 إومم،

 اعم١مرخ اجلؼميت طمسـ سمـ اًمرمحـ قمبد ، لوإظمب٤مر اًمؽماضمؿ ذم أصم٤مر قمج٤مئ٥م شم٤مريخ   -11

 سمػموت اجلٞمؾ دار (هـ1237: اعمتقرم)

 اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أيب اًمديـ ًمِمٛمس ، احلٗم٤مظ شمذيمرة  -12

 م1998- هـ1419 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، ًمبٜم٤من-سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار ، (هـ748: اعمتقرم)

 دار،  (هـ816: اعمتقرم )اجلرضم٤مين اًمنميػ اًمزيـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ًمٕمكم ، اًمتٕمريٗم٤مت  -13

 م1983 -هـ1403 إومم: اًمٓمبٕم٦م ، ًمبٜم٤من– سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م

 اًمٕمس٘مالين طمجر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٗمْمؾ ٕيب ، اًمتٝمذي٥م ذي٥م شمف  -14

 هـ1326 إومم، اًمٓمبٕم٦م  ، اهلٜمد اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اعمٕم٤مرف دائرة ُمٓمبٕم٦م ، (هـ852: اعمتقرم)

 اًمْمح٤مك، سمـ ُمقؾمك سمـ ؾَمْقرة سمـ قمٞمسك سمـ عمحٛمد ، اًمؽمُمذي ؾمٜمـ - اًمٙمبػم جل٤مُمعا  -15

 – اإلؾمالُمل اًمٖمرب دار  ، ُمٕمروف قمقاد سمِم٤مر: اعمح٘مؼ (هـ279: اعمتقرم )قمٞمسك أيب اًمؽمُمذي،

 م 1998: اًمٜمنم ؾمٜم٦م ، سمػموت

  وأي٤مُمف وؾمٜمٜمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أُمقر ُمـ اعمختٍم اًمّمحٞمح اعمسٜمد اجل٤مُمع  -16

: اًمٜم٤مذ اًمٜم٤مس ٟم٤مس سمـ زهػم حمٛمد: اعمح٘مؼ اجلٕمٗمل اًمبخ٤مري قمبداهلل أيب إؾمامقمٞمؾ سمـ محد، مل

: اًمٓمبٕم٦م (اًمب٤مىمل قمبد وم١ماد حمٛمد شمرىمٞمؿ شمرىمٞمؿ سم٢مض٤موم٦م اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م قمـ ُمّمقرة )اًمٜمج٤مة ـمقق دار

 هـ1422 إومم،

 وأي٤مُمف وؾمٜمٜمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أُمقر ُمـ اعمختٍم اًمّمحٞمح اعمسٜمد اجل٤مُمع  -17

 سمـ زهػم حمٛمد: اعمح٘مؼ ، اجلٕمٗمل اًمبخ٤مري قمبداهلل أسمق إؾمامقمٞمؾ سمـ عمحٛمد ، اًمبخ٤مري صحٞمح= 

 وم١ماد حمٛمد شمرىمٞمؿ شمرىمٞمؿ سم٢مض٤موم٦م اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م قمـ ُمّمقرة )اًمٜمج٤مة ـمقق دار: اًمٜم٤مذ اًمٜم٤مس ٟم٤مس

 هـ1422 إومم،: اًمٓمبٕم٦م (اًمب٤مىمل قمبد

 حمٞمل اًم٘مرر، اهلل ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مدر قمبد ، لاحلٜمٗمٞم٦م ـمب٘م٤مت ذم اعمْمٞم٦م جلقاهرا -18

   يمراشمٌم - ظم٤مٟمف يمت٥م حمٛمد ُمػم: اًمٜم٤مذ (هـ775: ت )احلٜمٗمل اًمديـ

سمِٞمِدّي  اًمٕمب٤مدي احلدادي حمٛمد سمـ قمكم سمـ سمٙمر ٕيب ، اًمٜمػمة اجلقهرة  -19  احلٜمٗمل اًمٞمٛمٜمل اًمزَّ

 هـ1322 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، اخلػمي٦م اعمٓمبٕم٦م ،  ( هـ800: اعمتقرم)
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 سمـ حمٛمد سمـ محد ، ٕاإليْم٤مح ٟمقر ذح اًمٗمالح ُمراىمل قمغم اًمٓمحٓم٤موي طم٤مؿمٞم٦م  -20

 اًمٙمت٥م دار ، اخل٤مًمدي اًمٕمزيز قمبد حمٛمد: عمح٘مؼ، ا (هـ 1231 :ت) احلٜمٗمل اًمٓمحٓم٤موي إؾمامقمٞمؾ

 م1997 - هـ1418 إومم اًمٓمبٕم٦م ، ًمبٜم٤من – سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 إٟمّم٤مري، زيمري٤م سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ًمزيمري٤م ، اًمدىمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت إٟمٞم٘م٦م احلدود  -21

 – اعمٕم٤مس اًمٗمٙمر دار ، اعمب٤مرك ُم٤مزن. د: اعمح٘مؼ (هـ926: اعمتقرم )اًمسٜمٞمٙمل حيٞمك أيب اًمديـ زيـ

 1411 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت

 سمـ اًمديـ حم٥م سمـ اهلل ومْمؾ سمـ أُملم محد،ملقمنم احل٤مدي اًم٘مرن أقمٞم٤من ذم إصمر ظمالص٦م -22

 سمػموت – ص٤مدر دار. ، (هـ1111: ت )اًمدُمِم٘مل إصؾ، احلٛمقي اعمحبل حمٛمد

 ًمٚمٜمنم اًمّمٛمٞمٕمل دار ، ىم٤مؾمؿ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمزيز ًمٕمبد ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتقن إمم اًمدًمٞمؾ  -23

 م 2000 - هـ 1420 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، اًمسٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - اًمري٤مض واًمتقزيع،

 اسمـ حمٛمد، سمـ قمكم سمـ إلسمراهٞمؿ ، اعمذه٥م قمٚمامء أقمٞم٤من ُمٕمروم٦م ذم اعمذه٥م اًمديب٤مج  -24

 أيب إمحدي حمٛمد اًمديمتقر: وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ (هـ799: اعمتقرم )اًمٞمٕمٛمري اًمديـ سمره٤من ومرطمقن،

 اًم٘م٤مهرة واًمٜمنم، ًمٚمٓمبع اًمؽماث دار  ، اًمٜمقر

 ُمراد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمٞمؾ محد ، ملقمنم اًمث٤مين اًم٘مرن أقمٞم٤من ذم اًمدرر ؾمٚمؽ -25

 اًمث٤مًمث٦م،: اًمٓمبٕم٦م ، طمزم اسمـ دار اإلؾمالُمٞم٦م، اًمبِم٤مئر دار (هـ1206: ت )اًمٗمْمؾ أسمق احلسٞمٜمل،

 م 1988 - هـ 1408

: اعمتقرم )اًمٜمس٤مئل اخلراؾم٤مين، قمكم سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ أمحد اًمرمحـ قمبد يب ٕاًمٙمؼمى اًمسٜمـ  -26

 ىمدم إرٟم٤مؤوط ؿمٕمٞم٥م: قمٚمٞمف أذف ، ؿمٚمبل اعمٜمٕمؿ قمبد طمسـ: أطم٤مديثف وظمرج طم٘م٘مف (هـ303

 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت – اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾمس٦م: اًمٜم٤مذ ، اًمؽميمل اعمحسـ قمبد سمـ اهلل قمبد: ًمف

 م 2001 - هـ 1421

 اًمَٕمٙمري اًمٕمامد اسمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلل قمبد لذه٥م ُمـ أظمب٤مر ذم اًمذه٥م ؿمذرات  -27

 اًم٘م٤مدر قمبد: أطم٤مديثف ظمرج إرٟم٤مؤوط حمٛمقد: طم٘م٘مف (هـ1089: اعمتقرم )اًمٗمالح أيب احلٜمبكم،

 م 1986 - هـ 1406 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت – دُمِمؼ يمثػم، اسمـ دار  ، إرٟم٤مؤوط

 طم٤مُمد حمٛمد: اعمح٘مؼ (هـ526: اعمتقرم )حمٛمد سمـ حمٛمد يٕمغم، أيب سمـ ٓاحلٜم٤مسمٚم٦م ـمب٘م٤مت  -28

 سمػموت – اعمٕمروم٦م دار ، اًمٗم٘مل
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: اعمتقرم )اًمدُمِم٘مل صمؿ اًمبٍمي اًم٘مرر يمثػم سمـ قمٛمر سمـ ؾمامقمٞمؾ إلاًمِم٤مومٕمٞملم ـمب٘م٤مت  -29

 هـ 1413:  اًمديٜمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمٙمتب٦م ، قمزب حمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد د ه٤مؿمؿ، قمٛمر أمحد د: حت٘مٞمؼ (هـ774

 م 1993- 

 اًمبٖمدادي اًمبٍمي، سم٤مًمقٓء، اهل٤مؿمٛمل ُمٜمٞمع سمـ ؾمٕمد سمـ محد ملاًمٙمؼمى ًمٓمب٘م٤مت ا -30

 – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار ، قمٓم٤م اًم٘م٤مدر قمبد حمٛمد: حت٘مٞمؼ (هـ230: اعمتقرم )ؾمٕمد سم٤مسمـ اعمٕمروف

 م 1990 - هـ 1410 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت

 اًمِمٞمخ اسمـ اهلل قمبد أيب اًمديـ أيمٛمؾ حمٛمقد، سمـ حمٛمد سمـ محد ملاهلداي٦م ذح ًمٕمٜم٤مي٦م ا -31

 اًمٗمٙمر دار ، (هـ786: اعمتقرم )اًمب٤مسمريت اًمروُمل اًمديـ مج٤مل اًمِمٞمخ اسمـ اًمديـ ؿمٛمس

 ، اخلٞمٛمك حمٛمد صالح ، لاًمٔم٤مهرّي٦م اًمٙمت٥م دار عمخٓمقـم٤مت اًمٙمريؿ اًم٘مرآن قمٚمقم ومٝم٤مرس -32

 . م 1983 - هـ 1403:  دُمِمؼ – اًمٕمرسمٞمف اًمٚمٖمف جمٛمع

 قَمْبد محد ، ملواعمسٚمسالت واعمِمٞمخ٤مت اعمٕم٤مضمؿ وُمٕمجؿ وإصمب٤مت اًمٗمٝم٤مرس ومٝمرس  -33

 ، (هـ1382 :ت )اًمٙمت٤مين احلل سمٕمبد اعمٕمروف اإلدريز، احلسٜمل حمٛمد اسمـ اًمٙمبػم قمبد سمـ احلَّل 

 . 1982 ،2: اًمٓمبٕم٦م،  سمػموت - اإلؾمالُمل اًمٖمرب دار ، قمب٤مس إطمس٤من: اعمح٘مؼ

 – دُمِمؼ. اًمٗمٙمر دار ، طمبٞم٥م أيب ؾمٕمدي ًمديمتقر لواصٓمالطم٤م ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝمل اًم٘م٤مُمقس  -34

 م 1993: شمّمقير م 1988 = هـ 1408 اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٓمبٕم٦م ؾمقري٦م

 ضمٚمبل يم٤مشم٥م اهلل قمبد سمـ صٓمٗمك ، ملواًمٗمٜمقن اًمٙمت٥م أؾم٤مُمل قمـ اًمٔمٜمقن يمِمػ  -35

 – اعمثٜمك ُمٙمتب٦م: اًمٜم٤مذ (هـ1067: ت )ظمٚمٞمٗم٦م احل٤مج أو ظمٚمٞمٗم٦م طم٤مضمل سم٤مؾمؿ اعمِمٝمقر اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل

 م1941: اًمٜمنم شم٤مريخ ، سمٖمداد

 إٟمّم٤مري ُمٜمٔمقر اسمـ اًمديـ مج٤مل اًمٗمْمؾ، أسمق قمغم، سمـ ُمٙمرم سمـ محدملًمس٤من اًمٕمرب    -36

 هـ 1414 - اًمث٤مًمث٦م: اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت – ص٤مدر دار ، (هـ711: ت )اإلومري٘مك اًمرويٗمٕمك

 دار (هـ483: ت )اًمرسظمز إئٛم٦م ؿمٛمس ؾمٝمؾ أيب سمـ أمحد سمـ محد ملعمبسقط ا -37

 سمػموت - اعمٕمروم٦م

 اًمديـ سمره٤من ، لقمٜمف اهلل ريض طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم وم٘مف اًمٜمٕمامين اًمٗم٘مف ذم اًمؼمه٤مين اعمحٞمط  -38

 قمبد: اعمح٘مؼ (هـ616: اعمتقرم )احلٜمٗمل اًمبخ٤مري َُم٤مَزةَ  سمـ قمٛمر سمـ اًمٕمزيز قمبد سمـ أمحد سمـ حمٛمقد

 - هـ 1424 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، ًمبٜم٤من – سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ، اجلٜمدي ؾم٤مُمل اًمٙمريؿ

 م 2004
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 اًمرازي احلٜمٗمل اًم٘م٤مدر قمبد سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اهلل قمبد أسمق اًمديـ زيـ ، لاًمّمح٤مح خمت٤مر -39

 – سمػموت اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، اًمدار - اًمٕمٍمي٦م اعمٙمتب٦م:  حمٛمد اًمِمٞمخ يقؾمػ: اعمح٘مؼ (هـ666: ت)

  م1999 / هـ1420 اخل٤مُمس٦م،: اًمٓمبٕم٦م ، صٞمدا

 ، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل سمٜم٘مؾ اعمختٍم اًمّمحٞمح اعمسٜمد  -40

 قمبد وم١ماد حمٛمد: اعمح٘مؼ ، (هـ261: اعمتقرم )اًمٜمٞمس٤مسمقري اًم٘مِمػمي احلسـ أيب احلج٤مج سمـ ؾمٚمؿمل

   تسمػمو – اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ، اًمب٤مىمل

 :ت )اًمدُمِم٘مل اًمبٕمكم احلٜمبكم اًمب٤مىمل قمبد سمـ محد ،ملاحلٜمبكم اعمقاه٥م أيب ُمِمٞمخ٦م  -41

  اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م(هـ1126

: ت )رسيمٞمس ُمقؾمك سمـ إًمٞم٤من سمـ يقؾمػ ، لواعمٕمرسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٓمبققم٤مت ُمٕمجؿ -42

 م 1928 - هـ 1346 سمٛمٍم رسيمٞمس ُمٓمبٕم٦م ، (هـ1351

: ت )اًمدُمِمؼ يمح٤مًم٦م اًمٖمٜمل قمبد سمـ راهم٥م حمٛمد سمـ رض٤م سمـ قمٛمر ، لاعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ  -43

  سمػموت اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار سمػموت، - اعمثٜمك ُمٙمتب٦م ، (هـ1408

 / اًمزي٤مت أمحد / ُمّمٓمٗمك إسمراهٞمؿ) سم٤مًم٘م٤مهرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م مجعمل  ،اًمقؾمٞمط قمجؿ امل -44

 . اًمدقمقة دارار ، اًمٜم٩م حمٛمد / اًم٘م٤مدر قمبد طم٤مُمد

 اًمٜمٗم٤مئس دار ، ىمٜمٞمبل ص٤مدق طم٤مُمد - ىمٚمٕمجل رواس عمحٛمد ، اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٖم٦م قمجؿم  -45

 م 1988 - هـ 1408 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمبٕم٦م واًمتقزيع واًمٜمنم ًمٚمٓمب٤مقم٦م

 اهلل قمبد سمـ سمردي شمٖمري سمـ ًمٞمقؾمػ ، واًم٘م٤مهرة ُمٍم ُمٚمقك ذم اًمزاهرة اًمٜمجقم  -46

 اًم٘مقُمل، واإلرؿم٤مد اًمث٘م٤موم٦م وزارة ، (هـ874: اعمتقرم )اًمديـ مج٤مل اعمح٤مؾمـ، أيب احلٜمٗمل، اًمٔم٤مهري

 ُمٍم اًمٙمت٥م، دار

 ؾمٚمٞمؿ ُمػم سمـ أُملم حمٛمد سمـ ؾمامقمٞمؾ ، إلاعمّمٜمٗملم وآصم٤مر اعم١مًمٗملم أؾمامء اًمٕم٤مروملم هدي٦م -47

 اؾمت٤مٟمبقل اًمبٝمٞم٦م ُمٓمبٕمتٝم٤م ذم اجلٚمٞمٚم٦م اعمٕم٤مرف ويم٤مًم٦م سمٕمٜم٤مي٦م ـمبع:  (هـ1399: ت )اًمبٖمدادي اًمب٤مسم٤مين

 ًمبٜم٤من – سمػموت اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار: سم٤مٕوومس٧م ـمبٕمف أقم٤مدت ، 1951

 سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمديـ ؿمٛمس اًمٕمب٤مس ٕيب ، اًمزُم٤من أسمٜم٤مء وأٟمب٤مء إقمٞم٤من وومٞم٤مت  -48

 دار ، قمب٤مس إطمس٤من: اعمح٘مؼ (هـ681: اعمتقرم )اإلرسمكم اًمؼمُمٙمل ظمٚمٙم٤من اسمـ سمٙمر أيب سمـ إسمراهٞمؿ

 1900 ، سمػموت – ص٤مدر
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