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 إحت٤مف إُم٤مضمد سمٜمٗم٤مئس اعمٜمٔمقُم٤مت وإراضمٞمز واًم٘مّم٤مئد

  

 

  أرضمقزة

 لتِ ٗمْ اعمُ  ؿِ ؾْم رَ  قدُ ٘مُ قمُ 

 

 ٟمٔمؿ

 ُم٦ماًمٕمَّل 

 ـ اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمليْ ٤مسمدِ ٤مسمـ قمَ اًمِمٝمػم سماًمٕمزيز،  حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمبد
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 رمحف اهلل

 

 اقمتٜمك هب٤م

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمقد آل رطم٤مب

 ِم٤مهخف وًمٚمٛمسٚمٛملمهمٗمر اهلل ًمف وًمقاًمديف وعم
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 :-رمحف اهلل-ىمٞمؾ ذم اًمٜم٤مفمؿ

 

 

 

 اًمِم٤مُمٞم٦م اًمبّلد ٛمدةُ وقمُ  اًمدُمِم٘مٞم٦م، اًمدي٤مر ٓم٥ُم ىمُ  اًمٗمٝم٤مُم٦م، واجلٝمبذ اًمٕمّلُم٦م، اًمٕم٤ممل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ)) 

 ،اًمٜمبٞمف ،اًمذيمل ،اًمٕمرويض ،اًمبٞم٤مين ،اًمٚمٖمقي ،اًمٜمحقي ،اًمٗم٘مٞمف ،اعمحدث ،اعمٗمن ،واعمٍمي٦م

 اًمِمٝمػم قمٛمر اًمسٞمد اسمـ واعمحتد، اًمذات اًمنميػ اًمٜمسٞم٥م احلسٞم٥م واعمقًمد، إصؾ اًمدُمِم٘مل

 ص٤مطم٥م ،ُمٍمه ذم أراء اظمتّلف قمٜمد واعمرضمع قمٍمه، ذم احلٜمٗمٞم٦م إُم٤مم احلسٞمٜمل قم٤مسمديـ سم٤مسمـ

 ...اعمٗمٞمدة واًمتّم٤مٟمٞمػ ،اًمٕمديدة اًمتآًمٞمػ

 ًمف يض٘مْ يَ  اهلل، قمغم فوإىمب٤مًمُ  وورقمف وقمب٤مداشمف ٍم،حُت  وٓ َمحُت  ٓ فوؿمامئٚمُ  ،شمٜمٙمر ٓ فوومْم٤مئٚمُ 

 ((.ُمقٓه قمٜمد واًمٗمقز سم٤مًمسٕم٤مدة

 ذم اًمبنم طمٚمٞم٦م- 

 (1239 ،1230:ص) قمنم اًمث٤مًم٨م اًم٘مرن شم٤مريخ
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  ٟمامذج ُمـ اًمٜمسخ اخلٓمٞم٦م

******* 

 همّلف اًمٜمسخ٦م أ
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 أول اًمٜمسخ٦م أ
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 همّلف اًمٜمسخ٦م ب
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 ٦م بأول اًمٜمسخ

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آظمر  اًمٜمٔمؿ ُمـ اًمٜمسخ٦م ب
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

َ رِ ٤مْ ِف ؿَمـــــًَمـــــاإْلِ  ؿِ ٤مؾْمـــــسمِ  .1 ْٕ  ٤ممِ َٙمـــــطْم ِع ا

  
ــــــ ــــــَُم ــــــأَ  هِ دِ ْع مَحْ ــــــٟمِ  ُأ ذِمْ دَ سْم  ْل ٤مُمِ َٔم

   
ـــــ .2  ادَ َُمـــــَهْ  مُ َّل اًمَســـــوَ  ةُ َّل اًمَّمـــــ ؿَ صُم

  
ـــــ ـــــ ٟمَ غَم قَم ـــــ ل  بِ ـــــشمَ أَ  دْ ىَم ـــــ٤م سمِ ٤مَٟم  ىدَ ٤مْلُ

   
ـــــــــوَ  .3 ـــــــــوَ  فِ آًمِ ـــــــــًمْ ا فِ بِ حْ َص  امِ رَ ٙمِ

  
ــــــ ــــــغَم قَم َ ََ ــــــدَ  ر    َ وَ  رِ هْ اًم ْٕ ــــــا  امِ قَ قْم

   
ـــــسمَ وَ  .4 ـــــٕمَ ٤مًمْ ومَ  ،دُ ْٕم ـــــٗمَ اًمْ  دُ ْب ـــــ ػْمُ ِ٘م  ٥ُم ٟمِ ذْ اعْمُ

  
ــــــحُمَ  ــــــ دُ َٛم ــــــقمَ  ـُ سْم ــــــٓمْ يَ  ـَ يْ دِ ٤مسمِ  ٥ُم ُٚم

   
ــــــومِ قْ شمَ  .5 ــــــرَ  َؼ ْٞم  دِ اطِمــــــقَ اًمْ  ؿِ يْ رِ َٙمــــــاًمْ  فِ سم 

  
ـــــــاًمْ وَ  ـــــــ زَ قْ َٗم ـــــــ٘مَ اعمَْ  ذِمْ  لِ قْ بُ ٘مَ ٤مًمْ سمِ  دِ ٤مِص

   
 دِ ٞمْ ِْمـــــــــٟمَ  رٍ هَ قْ ضَمـــــــــ مِ ٤مَٔمـــــــــٟمِ  ذِمْ وَ  .6

  
ـــــــــقمِ وَ  ـــــــــ ر  دُ  دِ ْ٘م ـــــــــرِ ومَ  رٍ ٤مهِ سَم  دِ ْي

   
ـــــ .7 ـــــقمُ ) :فُ تُ ٞمْ ٛمَ ؾَم ـــــرَ  دَ قْ ُ٘م ـــــٗمْ اعمُْ  ؿِ ؾْم  (ْل تِ

  
ـــــتَ َيْ  ـــــٕمَ اًمْ  فُ ٤مضُم ـــــ وْ أَ  ُؾ ٤مُِم ـــــٗمْ يُ  ـْ َُم  ْل تِ

   
ــــــــ٤م أَ َهــــــــوَ  .8  دِ قْ ُّمــــــــ٘مْ اعمَْ  ذِمْ  عُ ْذَ ٤م أَ َٟم

                                                                          

 دِ قْ اجْلُــــ رِ ْحــــسمَ  ضِ ٞمْ وَمــــ ـْ ٤م ُِمــــحً ٜمِ ٛمْ تَ ْســــُمُ 

*** 

 ٤مَُمــــ ٤معُ َبــــاشم   :٥َم اضِمــــقَ اًمْ  نَ ٠مَ سمِــــ ؿْ َٚمــــاقمْ  .9
  

 اَم ٚمِـــــقمُ  دْ ىَمــــ فِ ٚمِـــــهْ أَ  ـْ قَمــــ فُ ُحــــٞمْ ضمِ رْ شمَ 
   

ـــــــ وْ أَ  .10 ـــــــ) ٤منَ يَم ـــــــوَ اًمر   رَ ٤مهِ فَم ْ وَ  (،٦مِ اَي  مَل
  

ــــــضم  رَ يُ  ــــــُح ــــــ ،اكَ ذَ  َف َّل قا ظِم  ؿْ ٚمَ ٤مقمْ وَم
   

ـــــيمُ )وَ  .11 ـــــ ٥ُم ْت ـــــوَ اًمر   رِ ٤مهِ فَم ـــــأَ  (٦مِ اَي  ٧ْم شَم
  

ــــوَ  ،٤مت  ؾِمــــ ُ ـ)سمِ ْٕ  ٧ْم ٞمَ ٛم  ٤م ؾُمــــًْمــــيْ أَ  (لِ قْ ُص ا
   

ـــــــــ .12 ـــــــــ٤م حُمَ ٝمَ ٗمَ ٜمَ َص ـــــــــَٛم  ٤ميِنْ بَ ٞمْ ُد اًمَِم

  
 يِنْ اَم ٥َم اًمـــــٜم ٕمْ هَ ذْ ٤م اعْمَـــــَٝمـــــٞمْ َر ومِ رَ طَمـــــ

   
ـــــــ) .13 ـــــــٙمَ اًمْ )وَ  (ػْمُ ٖمِ اًمَّمـــــــ عُ ٤مُمِ اجْلَ  (ػْمُ بِ

  
ــــــ)وَ  ــــــٙمَ  اًمْ ػَمُ اًمس  ــــــ)وَ  (ػْمُ بِ  (ػْمُ ٖمِ اًمَّم

   
ـــــ .14 ـــــاًمز  )ؿَ صُم ـــــ (اُت ٤مدَ َي ـــــبْ اعمَْ )عَ َُم  (طِ قْ ُس

  
 طِ قْ بُ ْْمـــــــاعمَْ  دِ ٜمَ ٤مًمَســـــــسمِ  ْت رَ اشمَ قَ شَمـــــــ

   
ــــــ .15 ــــــذَ يَم ــــــُمَ :)فُ ا ًَم ــــــ ُؾ ٤مئِ َس  (رِ ادِ قَ اًمٜمَ

  
ـــــ٥ِم ٙمُ اًمْ  ٤م ذِمْ هَ ٤مدُ ٜمَ ؾْمـــــإِ   رِ ٤مهِ فَمـــــ ػْمُ هَمـــــ ْت

   
ـــــــسمَ وَ  .16 ـــــــُمَ :)٤مهَ دَ ْٕم ـــــــ ُؾ ٤مئِ َس  (لِ ِازِ قَ اًمٜمَ

  
ـــــــَررَ طَم  َ َه ْٕ ـــــــ٤م ا ـــــــدَ ٤مُخ سمِ ٞمَ ؿْم  ؾِ ئِ ِٓ ٤مًم
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َ سمِ (طُ قْ ُســـــبْ اعمَْ )رَ ٝمِ تُ اؿْمـــــوَ  .17 ْٕ  اذَ وَ  ،ؾِ ْصـــــ٤م
  

ــــــ ْبِ٘مفِ َســــــًمِ   اذَ يَمــــــ ،٤مٗمً ٞمْ ٜمِ ّْمــــــشمَ  ٦مَ تَ اًمس 
   

 اَم وَمـــــ ،َدهُ ْٕمـــــسمَ  (ػْمُ ٖمِ اًمَّمـــــ عُ ٤مُمِ اجْلَـــــ) .18
  

َ غَم قَمـــــ فِ ْٞمـــــومِ  ْٕ  ٤مُمَ دَ َ٘مـــــا شمَ ذَ ًمـِــــ ؾِ ْصـــــ ا
   

ــــــــ رُ آظِمــــــــوَ  .19  :دْ رَ ٤م وَ ٗمً ٞمْ ٜمِ ّْمــــــــ٦ِم شمَ تَ اًمس 
  

ـــــ) ـــــٙمَ اًمْ  ػَمُ اًمس  ـــــومَ  (،ػْمُ بِ ـــــتَ ٕمْ اعمُْ  قَ ْٝم  دْ َٛم
   

ــــ عُ َٛمــــَيْ وَ  .20  (٤مذِمْ َٙمــــاًمْ )٤مُب َتــــيمِ  :٧َم اًمس 
  

ـــــٚمْ ًمِ  ـــــ ؿِ ٤ميمِ َح ـــــومَ  ،دِ ٞمْ ٝمِ اًمَِم ـــــاًمْ  قَ ْٝم  ذِمْ ٤مَٙم
   

ــــأَ  .21 ــــوْ ى ُذُ قَ ىْم ــــ فِ طِم ــــيمَ  ْي ذِ اًَم  :سِ ٛمْ ٤مًمَِم
  

ـــبْ ُمَ ) ـــ طُ قْ ُس ُ  سِ ٛمْ ؿَم ْٕ ـــا ـــظْم اًمَنَ  ٦مِ َُم  (ِزْ
   

 ُؾ َٛمــــــٕمْ يُ  َس ٞمْ ًَمــــــ لِ قْ ُ٘مــــــاًمٜم   دُ َٛمــــــتَ ٕمْ ُمُ  .22
  

ــــــٚمْ خُ سمِ  ــــــوَ  ،فِ ِٗم ــــــقمَ  َس ٞمْ ًَم ــــــيُ  فُ ٜمْ  ُل دَ ْٕم
   

ــــــاقمْ وَ  .23 ــــــ ؿْ َٚم ــــــ نَ ٠مَ سمِ ــــــٞمْ ٜمِ طَم  ِبْ أَ  ـْ قَم  فْ َٗم
  

ـــــ ـــــوَ رِ  ْت ٤مءَ ضَم ـــــ ٤مٌت اَي ـــــٞمْ ٜمِ ُمُ  ْت دَ هَم  فْ َٗم
   

ـــــاظْم  .24 ـــــٜمْ ُمِ  ٤مرَ َت ـــــٕمْ ٤م سمَ َٝم ـــــاًمْ وَ  ،٤مٝمَ َْم  ْل ٤مىمِ َب
  

 ِق ٤مْ وَمــــــاًمر   رُ ٤مئِ ؾَمــــــ فُ ُِمٜمْــــــ ٤مرُ َتــــــهَخْ 
   

 اُب قَ ضَمــــــ هِ ػْمِ َٖمــــــًمِ  ـْ ُٙمــــــيَ  ؿْ َٚمــــــومَ  .25

  
َ  ؿَ َســـــىمْ أَ  فِ ْٞمـــــٚمَ  قمَ اَم يَمـــــ ْٕ  ٤مُب حَ ْصـــــا

   
  

     

ــــــطَم وَ  .26 ْ  ٨ُم ْٞم ــــــ دْ ضَمــــــقْ يُ  مَل ــــــتِ اظْم  فُ ًَم  ٤مرُ َٞم

  
 ٤مرُ َتــــــخْ اعمُْ  قَ ُهــــــ َب قْ ُ٘مــــــٕمْ يَ  ُل قْ َ٘مــــــومَ 

   
 ـْ َســـــــاحْلَ  فُ ًُمـــــــقْ ٘مَ ومَ  دٌ َٛمـــــــحُمَ  ؿَ صُمـــــــ .27

  
ـــــ ـــــزُ  ؿَ صَم ـــــوَ  رْ وَم ـــــزِ  ـُ اسْم  ـْ َســـــاحْلَ  ٤مدٍ َي

   
ــــــــىمِ وَ  .28 ــــــــ َؾ ْٞم ــــــــومَ  ذِمْ  ػْمِ ٞمِ خْ اًمتَ ـ:سمِ  اهُ قَ ْت

  
ـــــــ نْ إِ  َََََََاْلِإ َػ ٤مًمَ ظَم ـــــــ امِ م   ٤مهُ بَ ٤مطمِ َص

   
ــــىمِ وَ  .29 ــــَؾ ْٞم ــــٞمْ ًمِ دَ  ـْ : َُم ــــأَ  فُ ُٚم ــــى رَ قَ ىْم  ْح ضَم

  
ــــــا عمُِ ذَ وَ  ــــــتِ اضْم  ْي ذِ  ٧ٍم ْٗم َ  ٤مدٍ َٝم ْٕ ــــــا  ْح َص

   
ــــــــ .30 ْٔ وَم ــــــــَٓ  نَ ٤م ــــــــدَ سمِ  َح ٞمْ ضمِ رْ  شَم  ؾِ ٞمْ ًمِ ٤مًم

  
ـــــــومَ  ـــــــ اًمْ َٓ إِ  َس ٞمْ َٚم ـــــــٗمْ ٤مًمتَ سمِ  ُل قْ َ٘م  ؾِ ٞمْ ِّم

   
ْ َُمـــــ .31  ٤محَ حَ َّمـــــاعمُْ  فُ وُمـــــَّل ظِم  ـْ ُٙمـــــيَ  ٤م مَل

  
ــــ٠مْ ٜمَ ومَ  ــــ ذَ ظُم ــــ ْي ذِ اًَم ــــ ؿْ َلُ ــــوَ  دْ ىَم  ٤محَ َو

   
 اقْ ُحــــــضَم رَ  دْ ُؿ ىَمــــــاهُ رَ ٤م َٟمــــــٜمَــــــٟمَ ٢مِ ومَ  .32

  
 اقْ حُ حَ َصــــوَ  بِفِ حْ َصــــ ضِ ْٕمــــسمَ  ٤مَل َ٘مــــُمَ 

   
ـْ  .33 ــــ ــــ :اكَ ذَ  ُِم ــــَُم ــــضَم رَ  دْ ٤م ىَم ــــزُ ا ًمِ قْ ُح  رِ وَم

  
ـــــــــقمَ وَ  ٦مٍ ٕمَ بْ ؾَمـــــــــ ذِمْ  فُ ٤مًَمـــــــــ٘مَ ُمَ   نَمِ

   
ْ ذَ إِ  ؿَ صُمـــــــــ .34  فْ اَيـــــــــوَ اًمر   دِ ضَمـــــــــقْ شمُ  ا مَل

  
ــــــــئِ اَم ٚمَ قمُ  ـْ قَمــــــــ ــــــــرَ اًمد   ْي وِ ٤م ذَ ٜمَ  فْ اَي
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 اوْ رُ ظَم ٠مَ شَمـــــ دْ ىَمـــــ ـَ يْ ذِ اًَمـــــ َػ َٚمـــــتَ اظْم وَ  .35
  

ــــــ ــــــ ُح ضَم رَ ُي ــــــٚمَ قمَ  ْي ذِ اًَم َ  فِ ْٞم ْٕ ــــــيمْ ا  رُ َث
   

ـــــُمِ  .36 ـــــاًمٓمَ  :َؾ ْث ـــــطَم  ِبْ أَ وَ  ْي ٤موِ َح ـــــٙمَ اًمْ  صِ ْٗم  ػْمْ بِ
  

 ػْمْ ٝمِ اًمَِمـــــ ٨ِم ْٞمـــــٚمَ اًموَ  رَ َٗمـــــٕمْ ضَم  ْي قَ سَمـــــأَ وَ 
   

ْ  ٨ُم ْٞمــــــــطَم وَ  .37  َٓ ١مُ ِلَــــــــ دْ ضَمــــــــقْ شمُ  مَل
ِ
 ء

  
ــــــــ٘مَ ُمَ  ــــــــاطْم وَ  ،٦مٌ ٤مًَم ــــــــومْ ْلِ ًمِ  ٩َم ٞمْ تِ  َت

ِ
 ٤مء

   
ـــــٜمْ ٞمَ ٚمْ ومَ  .38 ـــــٗمْ اعمُْ  رِ ُٔم ـــــسمِ  ْل تِ ـــــتِ اضْم وَ  د  ِج  ٤مدْ َٝم

  
ــــوَ  ــــَش  َش خْ ٞمَ ًْم ــــرَ  سَمْٓم ــــ فِ سم  ــــاعمَْ  مَ قْ َي  ٤مدْ َٕم

   
ــــــومَ  .39 ــــــَيْ  َس ٞمْ َٚم َ غَم قَمــــــ ُنُ ْٕ  ٤ممِ َٙمــــــطْم  ا

  
ــــــ ــــــ ىقَ ؾِم ــــــ ل  ٘مِ ؿَم ــــــ ٤مِهِ ظَم  امِ رَ اعْمَ

   
                                                            *** 

 هْ رَ رَ حُمـَــــــ طٌ اسمِ قَ ٤م َوـــــــٜمَـــــــ٤م هُ َهــــــوَ  .40
  

*** 

ــــ ــــ ْت دَ هَم ــــى أَ دَ ًَم ــــاًمٜم   ؾِ ْه ــــك ُمُ َٝم  هْ رَ رَ َ٘م
   

ــــ ذِمْ  .41 ــــأَ ) ؾ  يُم ــــٕمِ اًمْ  اِب قَ سْم ــــرَ  (اِت ٤مدَ َب  ْح ضَم
  

ــــ ــــاإْلِ  ُل قْ ىَم ــــٚمَ ٓمْ ُمُ  ٤ممِ َُم ــــً٘م ْ ٤م َُم ــــشمَ  ٤م مَل  ْح ِّم
   

ـــــقمَ  .42 ـــــوَ رِ  فُ ٜمْ ـــــ ،٦مٌ اَي ـــــ٤م اًمْ هِبَ ـــــأَ  ػْمُ َٖم  ذْ ظَم
  

ـــــُمِ  ـــــ :َؾ ْث ـــــ ؿٍ ٛم  ٞمَ شَم ـــــ ـْ عمَِ َ ـــــا ٟمَ رً َت  ذْ َب
   

 ٤مَ٘مــــــٚمَ ٕمَ شمَ  (٤مَْم اًم٘مَ ـ)سمِــــــ عٍ رْ وَمــــــ ؾ  يُمــــــوَ  .43
  

 كَ٘مـــــتَ ٜمْ يُ  فِ ْٞمـــــومِ  َػ ؾُمـــــقْ يُ  ِبْ أَ  ُل قْ ىَمـــــ
   

َ  ْي وِ ذَ  ؾِ ٤مئِ َســـــُمَ ) ذِمْ وَ  .44 ْٕ  دْ ىَمــــــ (٤ممِ طَمــــــرْ ا
  

ـــــــومْ أَ  ـــــــقْ َت ـــــــقْ ٘مُ  يَ اَم ا سمِ ـــــــحُمَ  فُ ًُم  دْ َٛم
   

 (٤مْس َٞمــــًم٘مِ اْ ) غَم قَمــــ ؿْ ٤مَنُ َســــحْ تِ ا اؾْم قْ ُحــــضَم رَ وَ  .45
  

ـــــ ُمَ َٓ إِ  ـــــوَ  ،َؾ ٤مئِ َس ـــــٞمْ ٤م ومِ َُم ـــــتِ اًمْ  ٤مِٝم  ٤مْس َب

   
ـــــ)وَ  .46 ـــــ رُ ٤مهِ فَم ـــــ (ي  وِ رْ اعْمَ ـــــيُ  َس ٞمْ ًَم  ُل دَ ْٕم

  
ــــــــقمَ  ــــــــَّل  ظِم مَم إِ  فُ ٜمْ  ُؾ َ٘مــــــــٜمْ يُ  ذْ إِ  فِ ومِ

   
ـــــبَ ٜمْ  يَ َٓ  .47 ـــــاًمْ  ْل ِٖم ـــــ ُل وْ دُ ُٕم ـــــرَ دِ ) ـْ قَم  (فْ اَي

  
ــــــــا أَ ذَ إِ  ــــــــ٘مِ ومْ قَ ك سمِ شَم ــــــــوَ رِ )٤م َٝم  (فْ اَي

   
ــــوَ  .48 ــــ) ؾ  يُم ــــ لٍ قْ ىَم ــــٜمْ يَ  ٤مءَ ضَم ــــٙمُ اًمْ  ْل ِٗم  (ارَ ْٗم

  
ـــ ـــُمُ  ـْ قَم ـــوَ -ؿٍ ٚمِ ْس ـــ قْ ًَم ـــأَ  -٤مٗمً ٞمْ ٕمِ َو  ىرَ طْم

   
ــــوَ  .49 ــــ) ؾ  يُم ــــ٤م رَ َُم ــــقمَ  عَ ضَم ــــتَ جْ اعمُْ  فُ ٜمْ  (دْ ِٝم

  
ـــــومَ  ،خٍ قْ ُســـــٜمْ ٛمَ يمَ  ٤مرَ َصـــــ ـــــتَ اقمْ  هُ ػْمَ َٖم  دْ ِٛم

   
 ٤مَتــــــبِ صمْ أُ  (نِ قْ ُتــــــاعمُْ ) ذِمْ  لٍ قْ ىَمــــــ ؾ  يُمــــــوَ  .50

  
 كشَمــــ٤م أَ ٜمً ٛمْ ِوــــ فُ ٌح ًَمــــٞمْ ضمِ رْ شَمــــ اكَ ذَ وَمــــ

   
ــــضم  رُ ومَ  .51 ــــ ٧ْم َح ــــ) غَم قَم ُ ــــ)وَ  (،ِح وْ اًمنم  ُ  (ْح وْ اًمنم 

  
ـــ ـــٗمَ اًمْ ) غَم قَم ـــاًمْ  (ى٤موَ َت ـــ مِ دْ ُ٘م ـــرُ  اِت ذَ  ـْ ُِم  ْح قْ ضُم
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ــــ .52 ْ َُم ــــيَ  ٤م مَل ــــ ـْ ُٙم ــــٗمْ ًمَ  اهُ قَ ؾِم ــــًٔم  ٤محَ ح  ٤م ُص
  

َ وَمــــ ْٕ ــــ :ُح ضَم رْ ٤م ــــ ْي ذِ اًَم  ٤مطَمــــُس   دْ ىَمــــ فِ سمِ
   

ــــــ)وَ  .53 َ  ُؼ ٤مسمِ ؾَم ْٕ ــــــا ــــــ٤مٟمِ اخْلَ ) ذِمْ  (الِ ِقَ ىْم  (٦مِ َٞم
  

ـــــــتَ ٚمْ ُمُ )وَ  َ َ٘م ْٕ ـــــــسمْ ك ا ـــــــزِ ُمَ  وْ ذُ  (رِ ُح  ٦مِ َي
   

ـــــ ذِمْ وَ  .54 ـــــتَ ٤م اقمْ اُهَ قَ ؾِم ـــــِٛم ـــــ٤م أَ ْد َُم  اوْ رُ ظَم
  

ــــــــــٞمْ ًمِ دَ  َ  ،فُ َٚم ــــــــــِٕ  رُ رَ َحــــــــــاعمُْ  فُ َٟم
   

ــــــ .55 ــــــاَم يَم ــــــاًمْ  قَ  ُه ــــــدَ الِْ ) ذِمْ  ةُ ٤مدَ َٕم  (٦مِ اَي
  

ــــــــقِ حْ ٟمَ وَ  ــــــــَه ــــــــرَ اًمد   ِح اضمِ رَ ٤م ًمِ  ٦مِ اَي
   

 اقْ ُٚمـــــٚمَ قمَ  دْ ىَمـــــ ادً اطِمـــــ٤م وَ ا َُمـــــذَ ا إِ ذَ يَمـــــ .56
  

ــــــ ــــــٚمِ ٕمْ شمَ وَ  ،فُ ًَم ــــــ َؾ ْٞم ــــــْهَ أَ  اهُ قَ ؾِم  اقْ ُٚم
   

ـــــطَم وَ  .57 ـــــ وَ اَم ثُ ْٞم ـــــ َت دْ ضَم ـــــوَ  ،لْمِ ًمَ قْ ىَم  دْ ىَم
  

ـــــ ـــــوَ  َح ح  ُص ـــــ ،دٌ اطِم ـــــتَ ٕمْ اعمُْ  اكَ ذَ وَم  دْ َٛم
   

َ ) (،فِ ْٞمـــٚمَ ى قمَ قَ ْتـــٗمَ اًمْ )ا ذَ  :قِ ْحـــٜمَ سمِ  .58 ْٕ  (فُ بَ ؿْمـــا
  

َ )وَ  ْٕ َ )ا وَ ذَ  (٤مرُ َتـــــخْ اعمُْ ) (،رُ َٝمـــــفمْ ا ْٕ  (فُ ضَمـــــوْ ا
   

ـــــ) :وِ أَ  .59 َ )وَ  (ُح ٞمْ حِ اًمَّم ْٕ ـــــا ـــــ) (ح  ّص  دُ آيَم
  

 (دُ يَمــــ١مَ اعمُْ ) :فُ ُســــٙمْ قمَ  َؾ:ْٞمــــىمِ وَ  (،فُ ٜمْــــُمِ 
   

 (ىقَ ْتـــٗمَ اًمْ  فِ ْٞمـــٚمَ قمَ ) (،كَتـــٗمْ يُ  فِ سمِـــ) :اذَ يَمـــ .60
  

ـــــ انِ ذَ وَ  ـــــَجِ  ـْ ُِم ـــــشمِ  عِ ْٞم َ  َؽ ْٚم ْٕ ـــــا  ىقَ ىْم
   

 دْ رَ وَ  لْمِ ًمَ قْ ىَمــــــ َح ٞمْ حِ ّْمــــــشمَ  دْ دَمِــــــ نْ إِ وَ  .61
  

ــــ ــــ ؽَمْ ٤مظْم وَم ــــعمَِ ــــومَ  ،٧َم ئْ ٤م ؿِم ــــتَ ٕمْ ُمُ  ؾ  ُٙم  دْ َٛم
   

ـــــا يمَ ذَ  إِ َٓ إِ  .62 ـــــ)٤م ٤مَٟم ـــــأَ )وَ  (٤محً ٞمْ حِ َص  (ْح َص
  

ـــْح  وْ أَ  ـــْد َرضَم ـــِف(، وَمَ٘م ـــك سمِ ـــَؾ: َذا )ُيْٗمَت  ىِمْٞم

   
ـــــ وْ أَ  .63 ـــــاعمُْ ) ذِمْ  ٤منَ يَم ـــــ) وْ أَ  (نِ قْ ُت ـــــاإْلِ  لِ قْ ىَم  (٤ممْ َُم

  
 ٤ممْ َٔمـــٕمِ اًمْ  ؾ  ضُمـــ)وْ أَ  (ي  وِ رْ اعْمَـــ رِ ٤مهِ فَمـــ) وْ أَ 

   
ِٓ ) ٤منَ يَمـــــ وْ أَ  (فِ سمِـــــ ٤مَل ىَمـــــ .64  (٤م٤مٟمَ َســـــحْ تِ ؾْم ا

  
ـــــــوْ ْلَ ًمِ  ادَ زَ ) وْ أَ  ـــــــٗمْ ٟمَ  ٤مِف ىَم ـــــــسمَ  (٤مًٕم  ٤م٤مَٟم

   
 (٤منِ َُمــــــــٚمزَ ًمِ  َؼ وَمــــــــوْ أَ )ا ذَ  ٤منَ يَمــــــــ وْ أَ  .65

  
 (نِ ٤مَهــــــؼُمْ اًمْ  ذِمْ  َح َوــــــوْ أَ )ا ذَ  ٤منَ يَمــــــ وْ أَ 

   
ـــــــ .66 ـــــــا شمَ ذَ ا إِ ذَ َه ـــــــاًمتَ  َض ٤مرَ َٕم  ُح ٞمْ حِ ّْم

  
ْ  وْ أَ  ـــــيَ  مَل ـــــأَ  ـْ ُٙم ـــــًّل ْص ـــــشمَ  فِ  سمِ  ُح يْ ٍْمِ

   
 ُح ضم  رَ ُُمـــــــ فُ ًَمــــــ ْي ذِ اًَمـــــــ ذَ ظُمــــــ٠مْ تَ ومَ  .67

  
َــــــ

َ ذَ َٝمــــــومَ  ،فُ َتــــــٛمْ ٚمِ ٤م قمَ َِ ْٕ  ُح َوــــــوْ ا ا
   

ــــاقمْ وَ  .68 ــــ ْؾ َٛم ــــوَ رِ  مِ قْ ٝمُ ٗمْ ُمَ ـ)سمِ ــــأَ  (٤مٍت اَي  كشَم
  

َ  ْ ــــــ٤م مَل ــــــ ُم ــــــًمِ  ْػ ٤مًمِ هُخَ ــــــبَ صمَ  ٍح يْ ٍَمِ  ٤مَت
   

ـــــ ذِمْ  (ُف رْ اًمُٕمـــــ)وَ  .69  ٤مرُ َبـــــتِ اقمْ  فُ ًَمـــــ عِ اًمنَمْ

  
ـــــ ـــــٚمَ ا قمَ ذَ ًمِ ـــــاحلُْ  فِ ْٞم ـــــ ؿُ ْٙم ـــــ دْ ىَم  ارُ دَ ُي
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ــــــَٓ وَ  .70  ُؾ َٛمــــــٕمَ اًمْ  (ِػ ٞمْ ٕمِ اًمَْم ـ:)سمِــــــ زُ قْ  َيُ
  

 ُل ٠مَ ْســــ٤م يَ ضَمــــ ـْ َُمــــ ُب ٤مْ ُيَــــ فِ  سمِــــَٓ وَ 
   

ـــــــــــــٕمَ  ًمِ َٓ إِ  .71 ـــــــــــــ ؾٍ ٤مُِم  هْ رَ وْ َضُ  فُ ًَم
  

ــــــ وْ أَ  ــــــ ـْ َُم ــــــرِ ٕمْ ُمَ  فُ ًَم ــــــُمَ  ٦مٌ وَم  هْ رَ قْ ٝمُ ِْم
   

ــــــًمَ  .72 ــــــ اًمْ اَم ٜمَ ٙمِ ــــــ ٤ميِضْ َ٘م ــــــ٘مْ  يَ َٓ  فِ سمِ  يِضْ

  
ــــــىمَ  إنْ وَ  ــــــومَ  ،٣َم ــــــٛمْ  يَ َٓ  فُ ُحْٙمُٛم  يِضْ

   
ــــــــَٓ  .73 ــــــــ ىمُ اَم ٞمَ  ؾِم ــــــــىمُ  ذْ ٤م إِ ٜمَ ٤مشمُ َْم  اُدوْ ٞم 

  
ـــــ ـــــ ِح اضمِ رَ سمِ ـــــ ٥ِم هَ ذْ اعْمَ ـــــ ىمَ لْمَ طِم  اوْ دُ َٚم

   
                                                            *** 

 ِؽ ٚمْ ؾِمــــــ ذِمْ  ُتــــــفُ ٛمْ ٔمَ ٤م ٟمَ َؿ َُمــــــشَمــــــوَ  .75
  

*** 

ــــــــاحْلَ وَ  ــــــــظِم  ُد هللِْٛم ــــــــُمِ  ٤ممُ َت  ِؽ ْس
   

*** 
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 واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلقار

***** 

 سمٗمتح اًمٕملم. دِ ٘مْ قمَ وَ يقز ذم وبٓمٝم٤م أيْم٤م:  "دِ ٘مْ قمِ وَ  "ىمقًمف:-6

 .ـ ٟمٔم٤مئره٤م، ويمذا ُم٤م ي٠ميت ُمِ سم٢مؾمٙم٤من اًمت٤مء ٕضمؾ اًمقزن "٥ُم تْ يمُ  "ىمقًمف:-11

 سمْمؿ اًمدال وم٘مط سمٖمػم شمٜمقيـ ًمٚمقزن. "٤ميِنْ بَ ٞمْ ُد اًمَِم ٛمَ حُمَ  "ىمقًمف:-12

 : ُمسئٚم٦م. سم٤مإلومراد.ذم ب "ُؾ ٤مئِ َس ُمَ  "ىمقًمف:-16

 ٝم٤م.ضَم رَ ذم أ: ظَم  "٤مهَ َررَ طَم  "ىمقًمف:-16

 ذم أ:وإذا، وسمف يٜمٙمن اًمقزن. "اذَ وَ  "ىمقًمف:-17

آظمر اًمِمٓمر اًمث٤مين ٓ هخٗمك ُم٤م ومٞمٝمام  "ذِمْ ٤مٙمَ اًمْ "آظمر اًمِمٓمر إول، و "ذِمْ ٤مٙمَ اًمْ " ىمقًمف:-20

 ُمـ ضمٜم٤مس شم٤مم سمديع.

ُ  "ىمقًمف:-21 ْٕ  : إئٛم٦م.ذم ب "٦مِ ُمَ ا

ظمٓم٠م فم٤مهر، ويمت٥م اًمبٞم٧م سمتامُمف ومٞمف قمغم هٞمئ٦م ، وهق : يٕمٛمؾذم ب "ُل دَ ٕمْ يُ  "ىمقًمف:-22

 اًمٜمثر ٓ اًمٜمٔمؿ!.
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 ذم أ: قمدت سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م. "ْت دَ همَ  "ىمقًمف:-23

 ن ٕضمؾ اًمقزن، أو إضمراءا ًمٚمقصؾ جمرى اًمقىمػ.سم٤مإلؾمٙم٤م "رْ ومَ زُ  "ىمقًمف:-27

آظمر اًمِمٓمر اًمث٤مين ٓ هخٗمك ُم٤م  "ْـ َس احْلَ  "آظمر اًمِمٓمر إول، و "ـْ َس احْلَ  " ىمقًمف: -27

 ومٞمٝمام ُمـ ضمٜم٤مس شم٤مم سمديع.

 سمـ صم٤مسم٧م رمحف اهلل وـمٞم٥م صمراه. راد سمف: اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامناعم "٤ممَ ُمَ اإْلِ  "ىمقًمف:-28

 قا.اُهُ رَ ٟمَ  رؾمٛم٧م ذم إصؾ: "ؿُ اهُ رَ ٟمَ  "ىمقًمف:-32

ٕضمؾ اًمقزن، أو إضمراءا ًمٚمقصؾ جمرى  اًمٞم٤مء ن٢مؾمٙم٤مسم "ْي ٤موِ حَ اًمٓمَ  "ىمقًمف:-36

 اًمقىمػ.

 : واسمـ. وهق وهؿ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ.ذم ب "صِ ٗمْ طَم  ِبْ أَ وَ  "ىمقًمف:-36

وم٘مط دون شمٜمقيـ ٕضمؾ  "صِ ٗمْ طَم  "سمٙمن ص٤مد  "ػْمْ بِ ٙمَ اًمْ  صِ ٗمْ طَم  ِبْ أَ وَ  "ىمقًمف:-36

 اًمقزن.

 يٕمٜمل: وأب ضمٕمٗمر وأب اًمٚمٞم٨م. "٨ِم ٞمْ ٚمَ اًموَ  رَ ٗمَ ٕمْ ضَم  ْي قَ سمَ أَ وَ  "ىمقًمف:-36

 وذم أ: وأسمق.

 (:اًمّمح٤مح خمت٤مر)ذم  :"ُنُ َيْ  "ىمقًمف:-39
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٤مَهَ )وَ  ،سم٤ِمًْمَٗمْتِح ( ضَمَس٤مَرةً ) سم٤ِمًمَْمؿ   َيُْنُ  ،َأىْمَدمَ  :يَمَذا قَمغَم ( ضَمَنَ )  (اجْلَُسقرُ )وَ ، َأْيًْم٤م( دَمَ

 1.اعْمِْ٘مَدامُ  :سم٤ِمًْمَٗمْتِح 

 سم٤مًم٘مٍم ٕضمؾ اًمقزن. "٤مَْم ٤مًم٘مَ سمِ  "ىمقًمف:-43

 ؾم٘مٓم٧م ُم٤م ُمـ أ. "٤مُمَ وَ  "ىمقًمف:-45

  (:اًمّمح٤مح خمت٤مرذم ) :"٤مٝمَ ٘مِ ومْ قَ سمِ  "ىمقًمف:-47

َٗم٤مُق  :(اًمَتَقاوُمُؼ )وَ  ،اعْمَُقاوَمَ٘م٦مُ  :(اًْمِقوَم٤مُق ) شم  ِٓ ( َووَمَ٘مفُ )وَ . َص٤مَدوَمفُ  :َأْي ( َواوَمَ٘مفُ ) وَ  ،َواًمَتَٔم٤مُهرُ  ا

ـَ  اهللَُ ـَ ( اًْمَقوْمُؼ )وَ  ،اًمَتْقومِٞمَؼ  ؾَم٠َمًَمفُ  :اهللََ( اؾْمَتْقوَمَؼ )وَ  ،(اًمَتْقومِٞمِؼ ) ُِم  سَملْمَ ( اعْمَُقاوَمَ٘م٦مِ ) ُِم

ًْمتَِح٤مِم، اًمَِمْٞمَئلْمِ  ِٓ ـٌ  َل٤َم :َأْي  قِمَٞم٤مًمِفِ ( َووْمُؼ ) طَمُٚمقسَمُتفُ : ُيَ٘م٤مُل  يَم٤م  وَمْْمَؾ  َٓ  تِِٝمؿْ يمَِٗم٤ميَ  ىَمْدرُ  ًَمَب

 2.ومِٞمفِ 

 .، واؾمتدريم٧م ُمـ اعمٓمبقع اًم٘مديؿ سم٤ملٜمد(ب) ٓو (أ) ًمٞمس٧م ذم "ـْ ُمِ  "ىمقًمف:-51

 ىم٤ميض ظم٤من.اإلُم٤مم يٕمٜمل هب٤م: ومت٤موى  "٦مِ ٞمَ ٤مٟمِ اخْلَ  "ىمقًمف:-53

َ ٘مَ تَ ٚمْ ُمُ  "ىمقًمف: ْٕ  (:واًمٗمٜمقن اًمٙمت٥م أؾم٤مُمل قمـ اًمٔمٜمقن يمِمػ)ىم٤مل ص٤مطم٥م  :"رِ حُ سمْ ك ا

                                                           

 .(58: ص) 1

 .(342: ص) 2
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: اعمتقرم، احلٚمبل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ: اإلُم٤مم ًمٚمِمٞمخ،، احلٜمٗمٞم٦م ومروع ذم إسمحر، ُمٚمت٘مك

 (اًمقىم٤مي٦م)و، (اًمٙمٜمز)و، (اعمخت٤مر)و، (اًم٘مدوري):ُمس٤مئؾ قمغم ُمِمتٛمّل ضمٕمٚمف، 956 ؾمٜم٦م

: ُمـ وٟمبذة، (اعمجٛمع):ُمس٤مئؾ ُمـ إًمٞمف يت٤مج ُم٤م سمٕمض: إًمٞمف وأو٤مف، ؾمٝمٚم٦م سمٕمب٤مرة

 قمغم ٚمتٜمبٞمفذم سم واضمتٝمد همػمه، وأظمر، إرضمح هق ُم٤م أىم٤مويٚمٝمؿ ُمـ وىمدم، (الداي٦م)

ذم  صٞمتف سمٚمغ ولذا، إرسمٕم٦م اًمٙمت٥م ُمس٤مئؾ ُمـ رء شمرك قمدم وذم وإىمقى، إصح

 .آشمٗم٤مق احلٜمٗمٞم٦م سملم ىمبقًمف قمغم ووىمع موم٤مق،سم

 :ىم٤مل

 .هـ 930 ؾمٜم٦م رضم٥م، قمنم صم٤مًم٨م اًمثّلصم٤مء، يقم ُمـ اًمّمّلشملم، سملم: شمبٞمٞمْمف شمؿ وىمد

 :وذطمف

 قمغم واجلروح، آقمؽماض،: ومٞمف أورد، 967 ؾمٜم٦م: اعمتقرم، احلٚمبل قمكم: احل٤مج شمٚمٛمٞمذه،

 .إرسمٕم٦م اعمتقن ذوح

 :وذطمف

 هـ. 1016 ؾمٜم٦م: اعمتقرم، سمٕمٞمٌم: اعمٕمروف اًمثػموي، حمٛمد: اعمقمم
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: وشمقذم، اًمبٞمع يمت٤مب: إمم، دُمِمؼ ُمِم٤ميخ ُمـ اًمبٝمٜمز، سم٤مسمـ: اعمٕمروف حمٛمد، سمـ وحمٛمد

 هـ.987 ؾمٜم٦م أظمرة، ج٤مدى ذم

 :وذطمف

 .اًمبٝمٜمز: شمٚمٛمٞمذ اًم٘م٤مدري، اًمب٤مىم٤مين، قمكم: اًمديـ ٟمقر اًمِمٞمخ،

 إنر، جمرى: )وؾماَمه، 995 ؾمٜم٦م اًمٕمقاًمؼ، ختٚمؾ سمٕمد: وومرغ، 990 ؾمٜم٦م أوائؾ: ذم سمدأ

 :وىم٤مل، (ًمخإ...  إطمٙم٤مم ذع اًمذي هلل احلٛمد: )أَوًمف، ( إسمحر ُمٚمت٘مك قمغم

، وأٟمٗمٕمٝم٤م وم٤مئدة، وأقمٛمٝم٤م وأجٕمٝم٤م، اعمذه٥م، ُمتقن أضمؾ( : إسمحر ُمٚمت٘مك) يم٤من عم٤م

 حمٛمد: اإلؾمّلم ؿمٞمخ دهره، ومريد ؿمٞمخل،:قمٚمٞمف يمت٥م أن سمٕمد، أذطمف: أن أردت

 قمٚمٞمف، اعمتـ سم٘مراءيت ذًمؽ، ذم اًمسب٥م أٟم٤م ويمٜم٧م، هـ. 987 ؾمٜم٦م: اعمتقرم، اًمبٝمٜمز

 :سم٘مقًمف ٚمديب٤مضم٦م،ذم سم إًمٞمف أؿم٤مر يمام ذًمؽ، ُمٜمف وـمٚمبل

 اًمٕمٚمؿ، سمتحّمٞمؾ اعمِمتٖمٚملم إوم٤موؾ ُمـ قمكم، اعمؽمدديـ سمٕمض: ذطمف ُمٜمل ـمٚم٥م وىمد

، اًمٜمٗم٘م٤مت إمم إول،: ُمـ قمٚمٞمف وم٘مرأت، اًمٗم٘مػم إٓ أطمد، قمٚمٞمف اعمتـ هذا ي٘مرأ ومل

 .إًمٞمٝم٤م اًمبٞمقع، ُمـ: ويمت٥م، اًمرؤي٦م ظمٞم٤مر إمم: صم٤مٟمٞم٤م ىمرأت صمؿ، هٜم٤مك يمت٤مسمتف واٟمتٝم٧م
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 ؾمٜم٦م قائؾذم سم: اًمنمح هذا ذم ومنمقم٧م، سمسٜم٦م جٕمف ُم٤م سمٕمد: وشمقذم، احل٩م إمم ؾم٤مومر صمؿ

 993 ؾمٜم٦م احل٩م، سمسب٥م يمثػمة، ٞم٤ممذم سم يمت٤مسم٦م، سمّل اعمدة هذه ذم اًمتخٚمؾ ووىمع، هـ. 990

 .ذًمؽ وهمػم وذوطمٝم٤م، ،( يم٤ملداي٦م: )اعمذه٥م يمت٥م ُمـ: ومٞمف جٕم٧م وىمد، هـ.

 ( .إسمحر ُمٚمت٘مك قمغم إنر، سمٛمجرى: )وؾماَمه

 :ذوطمف وُمـ

 ؾمٜم٦م: وشمقذم، ( اًمٗمرائد: )وؾماَمه، جمٚمدات أرسمع: ذم، اًمسٞمقاد أومٜمدي، إؾمامقمٞمؾ: ذح

 هـ. 1047

 :وذح

 سمج٤مُمع اإلُم٤مم اًمديـ، ٟم٤مس سمـ اًمٓمراسمٚمز حمٛمد سمـ قمكم: اًمديـ قمّلء اإلُم٤مم، اًمِمٞمخ،

 إنر، ؾمٙم٥م: )وؾماَمه، فومرائَْم هـ  1032 ؾمٜم٦م: اعمتقرم، احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل، أُمٞم٦م، سمٜمل

...  إٟم٤مم جٞمع قمغم 3اممسم٤محلِ  ىم٣م اًمذي هلل احلٛمد: )أَوًمف، (إسمحر ُمٚمت٘مك ومرائض قمغم

 هـ. 990 ؾمٜم٦م أظمرة، ج٤مدى ؿمٝمر: ذم وأتف، (ًمخإ

 :وذطمف

 .اعمٜم٤مؾمؽمي احلٜمٗمل، اًمّمدي٘مل، اًمسٕمقد أب سمـ أمحد سمـ حمٛمد ؿم٤مه

                                                           
3
مام بالكسر: الموت.الِح   
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: وؾماَمه، (ًمخإ...  اًمنميٕم٦م ؾمامء هبدايتف زيـ اًمذي هلل احلٛمد: )أَوًمف، َزوضم٤م ذطم٤م

 1077 ؾمٜم٦م ذم: وآظمتت٤مم اإلت٤مم، وىمع:ىم٤مل، (إسمحر ُمٚمت٘مك ذح ذم إنر، ُمٜمتٝمك)

 هـ.

 :وذطمف

 .اًمدُمِم٘مل احلّمٙمٗمل، اًمديـ سمٕمّلء: اعمٚم٘م٥م قمكم، سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد: اًمٕمّلُم٦م

 ( .اعمٚمت٘مك ذح ذم اعمٜمت٘مك، اًمدر: )وؾماَمههـ،  1088 ؾمٜم٦م: اعمتقرم

 :وذطمف

 هـ. 1093 ؾمٜم٦م: اعمتقرم، سمحٚم٥م اعمِمٝمقر حمٛمد،: اًمِمٞمخ سمـ قمٛمر سمـ ُمّمٓمٗمك: اعمقمم

 هـ. 1104: اعمتقرم، احلٚمبل حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمسٞمد سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، اًم٘م٤ميض واعمقمم،

 ( .احلٚمبل سم٤مًمسٞمد: )ُمِمٝمقرا ذطم٤م

 ؾمٜم٦م: اعمتقرم، ضم٤ميل إىمجف اًمسٞمٜمقب، اعم١مُمـ قمبد سمـ رؾمقٓ سمـ ظمٚمٞمؾ: وًمٚمَِمٞمخ

 ومقائد وإيْم٤مح إسمحر، ومرائد إفمٝم٤مر: )ؾمامه، جمٚمديـ: ذم ُمبسقط ذحهـ. 1034

 .(ًمخإ...  اعمٜم٤من اًمقاه٥م اًمٙمريؿ هلل احلٛمد: )أَوًمف، (إنر
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 ذحهـ. 1135 ؾمٜم٦م طمدود ذم: اعمتقرم، إدرٟمقي اًمقطمديت، قمثامن: وًمٚمَِمٞمخ

 .اًمبسط هم٤مي٦م ُمبسقط،

 .ُمٜمف أظمذ ُمـ إمم واًمٕمزو سم٤مًم٘مقل،: ذطمف( سم٤معمٜمت٘مك: )ُمسٛمك ذح( : ًمٚمٛمٚمت٘مك) و

 ( .ًمخإ...  اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد) :أَوًمف

 :ُمٜم٤مؾمٙمف وذح

 هـ. 1078 ؾمٜم٦م: اعمتقرم، اعمدين زاده، سم٘م٤ميض: اعمٕمروف ص٤مًمح، حمٛمد: اًمِمٞمخ

: اًمِمٝمػم أمحد،: اًمِمٞمخ سمـ اًمب٤مىمل قمبد: اًمِمٞمخ اًمديـ، ذف سمـ قمكم: وًمٚمٛمقمم

 ؾمٜم٦م حمرم،: ذم أتف ،(اعمٚمت٘مك ذح ذم اًمت٘مك، ٟمقر: )وؾماَمه، َزوج ذح، سمٔمريٗمل

 ( .ًمخإ...  ظمػما سمف أراد ُمـ ٚمديـذم سم وم٘مف اًمذي هلل احلٛمد: )أَوًمف، هـ. 1108

 :وذطمف

 4.ُمبسقـم٤م ذطم٤م، سمٓمقرون: اعمِمٝمقر احلٗمٞمد، أومٜمدي حمٛمد: اعمقمم

َ  "ىمقًمف:-60 ْٕ  سمٖمػم ال. .ىقَ ىمْ أَ : أذم  "ىقَ ىمْ ا

 : ىم٤مل.ذم ب "لِ قْ ىمَ  "ىمقًمف:-63

                                                           

4 (2 /1815). 
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ْ  وْ أَ  "ىمقًمف:-66  ًّل ْص أَ  ـْ ٙمُ يَ  مَل
ْ  وْ أَ : طمّمؾ شم٘مديؿ وشم٠مظمػم، ومّم٤مر ذم أ "فِ  سمِ   ْـ ٙمُ يَ  مَل

. ًّل ْص أَ  فِ سمِ

 .ٕضمؾ اًمقزن ،ُم٤م ذم ب :واًمّمحٞمح

 سم٤مًم٘مٍم ٕضمؾ اًمقزن. "٤مضَم  "ىمقًمف:-70
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 إجازة

ف اعمَُتِّمٚم٦م، واًمَّمّلة واًمَسّلم قمغم ٟمبٞم ٜم٤م حمَٛمٍد قَم٤مزِم اعمَٜمِْزًَم٦م، وقم
شم٤مسمٍع ًمف، وسمٕمُد: غم آًمِف وَصْحبِف ويُمؾ  احلْٛمُد هللِ قمغم ٟمَِٕمِٛمف اعمَُتَسْٚمِسَٚم٦م، وآٓئِ  

(6)........ (5)وم٘مد .....  

...........................................7 :  

(أرجوزةِالسريةِالنبويةِالرشيفة)  

احلدي٨م وإصََمر،  هب٤م ظم٤مَص٦ًم، وسمجٛمٞمع ُم٤م يّمح  زم وقمٜم ل قم٤مَُم٦ًم سم٤مًمنَمط اعمُْٕمَتؼَم قمٜمد أهؾ (8)، وَأضَمْزشُمفُ -َرمِحَف اهلل-ًمٚمٕمَّلُم٦م اسمـ اًمِمحٜم٦م احلٚمبل

َٓ َيٜمَْس٤مين وواًمدَي وأهكم وُمِم٤مهخل ُمـ ص٤مًمح َدقَمَقاشمِف ذم ظَمَٚمَقاشمِف وضَمَٚمَقاشمِف، واحلَْٛمُد هللِ رب  اًمٕم٤معملم،  واًمَّمّلة واًمَسّلم قمغم ؾمٞم د وُأوِصٞمف َأ

 اعمُْرؾَمٚمِلم وآًمِف وَصْحبِف َأْجَِٕملم.

 ويمت٥م:

 اًمزُم٤من:

 اعمٙم٤من:

 اًمِمٝمقد:

 رىمؿ اإلضم٤مزة:

 

 

 

                                                           
ًَّ-قراءة-ٌُْكَتة ٌىا ووع التََّلقًِّ )سماع (5) ، أو ٌما مًعا(: إذا كان سماًعا مه لفظ الشٍخ؛ فٍُْكَتة: َسِمع مىًِّ، أو تقراءة غٍري؛ فٍُْكَتة: َسِمع عل

.َّ  تقراءة الطالة؛ فٍُْكَتة : َقَرَأ عل

 (.(آِخري –أوَّلً  –أكثري  –جزءي  -تعضً ) غٍَر كامٍل -ٌُْكَتة ٌىا ِمْقَدارا الجزء المسموع أو المقروء )كامًلا  (6)

 ( ٌىا ٌكتة اسم الُمتلقًِّ.7)

 ( وإذا كاوت أوثى ُتَضاف األلف.(8
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 يُمٜم٤َمش ًمتدويـ اًمٗمقائد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ة الزاوٌة والُكتَّاب.؛ وٌو طال«للزاويِّ»( وفً رواٌة: (9

سُمَد ًمِٚمَٓم٤َمًم٥ِِم  ـْ يُمٜم٤َمشِ  (9)َٓ ُِم  

 

 َيْٙمُت٥ُم ومِٞمِف َرايِمًب٤م َأْو َُم٤مِر  
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