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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

: اعم٘مدُم٦م 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم ، 

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

 :وسمٕمد 

وم٢من 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 

وىمد شمرك ًمٜم٤م قمٚمامء اعمسٚمٛملم ُمقروصم٤م ًمق ضمٚمس ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم إظمراضمف وحت٘مٞم٘مف وشمدىمٞم٘مف ٕومٜمك 

 . ذم ذًمؽ اًمٕمٛمر واًمسٜملم وُم٤م سمٚمغ ُمٕمِم٤مر قمنم ذًمؽ اًمديـ اعمتلم 

ًمٙمـ ُم٤م ٓ يدرك يمٚمف ٓ يؽمك ضمٚمف ، هذا ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م إي٤مه ُمِم٤مخيٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم واًمٗمْمالء 

 .اعمرسملم 

ـّ اهلل سمف قمكّم أن شم٘مع سملم يدي رؾم٤مًم٦م  ذم وم٘مف اإلُم٤مم  إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اعم٘مدم ، هل ُمثؾ  ومم٤م  ُم

ًمٚمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م واحلؼم اًمٗمٝم٤مُم٦م ،  (اًمدرة اًمثٛمٞمٜم٦م ذم محؾ اًمسٗمٞمٜم٦م  ): اؾمٛمٝم٤م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م  ، وهل 

  (هـ1069: ت )و اعمح٘مؼ اعمدىمؼ ،  أيب اإلظمالص اًمنمٟمبالزم  

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

ومٙم٤مٟم٧م صمالث ٟمسخ صمٜمت٤من ُمـ إزهري٦م ، وواطمدة ُمـ ُمٙمتب٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ذم اعمٛمٚمٙم٦م 

 . اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م 

وم٘م٤مسمٚم٧م اًمٜمسخ ُ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 
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 ، 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  : 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 ()

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

   .265/ 3:  ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م 208

 



 

5 

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 

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 

                                                             

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

 .5/12:  ، إقمالم ًمٚمزريمكم 185 – 3/180: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر   ()

 282/ 1: ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل : يٜمٔمر   ()
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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

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)

                                                             

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

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

 220/ 3: ، ظمالص٦م إصمر ًمٚمٛمحبل242: رسمؾ  ًمالرسمكم أشم٤مريخ : يٜمٔمر  ()

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

 266/ 4: ؾمٚمؽ اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ٕيب اًمٗمْمؾ :  يٜمٔمر  ()

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

                                                             

 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 :  عمحٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل اًمبٕمكمُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م احلٜمبكم: 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

 



 

15 

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

 سمح٨م ذم اعمج٤مل اًمٗم٘مٝمل ُمع سمٞم٤من طمٙمؿ ُمس٠مًم٦م شمتٕمٚمؼ سمب٤مب ذم اعمٕم٤مُمالت وهق سم٤مب  -4

 .اإلضم٤مرة 

 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 

 .  قم٤مجل٧م ُمس٠مًم٦م سمحث٧م ذم أُمر ىمديؿ ضمديد  -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 ذم ايْم٤مح اعمٙمٜمقن ((اًمدرة اًمثٛمٞمٜم٦م ذم محؾ اًمسٗمٞمٜم٦م ))ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤من 

 ()(324524)و  ( 304021) وذم ومٝمرس إزهري٦م ٟمسخت٤من ُمرىمٛمت٤من ()وهدي٦م اًمٕم٤مروملم

ُمٜمٝم٩م اعمح٘مؼ  : صم٤مًمث٤م 

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

 .ًمٚمٛمٓم٤مسم٘م٦م  ُ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

 

 

 

                                                             

 457/ 3:    يٜمٔمر ()

  293/ 1:   يٜمٔمر ()

  189:   يٜمٔمر ()
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وصػ اعمخٓمقط  : راسمٕم٤م 

 (أ)سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمسخ٦م 

 (  304021) : رىمؿ اًمٜمسخ٦م 

 ورىم٤مت  3:  قمدد إوراق 

 1: قمدد اعمٚمٗم٤مت اعمروم٘م٦م 

 ؾمٓمرا  23: قمدد إؾمٓمر 

 يمٚمامت  9: قمدد يمٚمامت اًمسٓمر 

ُمقىمع خمٓمقـم٤مت إزهر اًمنميػ : ُمّمدر اعمخٓمقط 

 (ب)سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمسخ٦م 

( 324524):  رىمؿ اًمٜمسخ٦م 

 ورىم٤مت  3: قمدد إوراق 

: . قمدد اعمٚمٗم٤مت اعمروم٘م٦م 

  30: قمدد إؾمٓمر 

  12:  قمدد يمٚمامت اًمسٓمر 

 ُمقىمع خمٓمقـم٤مت إزهر اًمنميػ: ُمّمدر اعمخٓمقط 

 (ج)سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمسخ٦م 

  ورىم٤مت 4:  قمدد إوراق 

  0: قمدد اعمٚمٗم٤مت اعمروم٘م٦م 

 23: قمدد آؾمٓمر 

 8: قمدد يمٚمامت اًمسٓمر 

ىمسؿ اعمخٓمقـم٤مت  / ُمقىمع ُمٙمتب٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمٕمزيز اجل٤مُمٕمٞم٦م : ُمّمدر اعمخٓمقط 
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صقر اعمخٓمقط  : ظم٤مُمس٤م 

 (أ)صقرة اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اًمٜمسخ٦م 

 
 (أ)صقرة اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ اًمٜمسخ٦م 
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 (ب)صقرة اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اًمٜمسخ٦م 

 
 (ب)صقرة اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ اًمٜمسخ٦م 
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 (ج)صقرة اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اًمٜمسخ٦م 

 
  (ج)صقرة اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ اًمٜمسخ٦م 
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 (اًمٜمص اعمح٘مؼ  )

  () ]  وسمف صم٘متل[ ()سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وسمف اًمٕمٜم٤مي٦م

 ، وىمَدر إؿمٞم٤مء طمس٥م إرادشمف وقمٚمٛمف ، ()احلٛمد هلل اًمذي ؾمخر اًمٗمٚمؽ ًمتجري ذم اًمبحر سم٠مُمره 

٥م حلٙمٛمف ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م ]() عم٤م أراد [ٓ رادَّ   () حمٛمد()] وُمقٟٓم٤م [ وٓ ُمٕم٘مِّ

 ، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ُم٤م () ذم يقم اًمقرود() واًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك()ص٤مطم٥م اعم٘م٤مم اعمحٛمقد

 . () اًمٜمٕمؿ سمٗمْمؾ همػم حمدود()شمقاشمرت

                                                             

  (ج)ؾم٘مط ُمـ  (وسمف اًمٕمٜم٤مي٦م )  ()

  (ب) ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدة ُمـ  ()

ُٙمْؿ  ): إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم   () ـْ وَمْْمٚمِِف َوًَمَٕمٚمَّ َر ًَمُٙمُؿ اًْمَبْحَر ًمَِتْجِرَي اًْمُٗمْٚمُؽ ومِٞمِف سم٠َِمُْمِرِه َوًمَِتْبَتُٖمقا ُِم اهللَُّ اًمَِّذي ؾَمخَّ

   وذم ذًمؽ سمراقم٦م اؾمتٝمالل12:  ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م  (شَمِْمُٙمُروَن 

  (ج)ُم٤مسملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدة ُمـ   ()

 (ج) ُم٤مسملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدة ُمـ  ()

  (ج)ؾم٘مط ُمـ  (حمٛمد)  ()

اًمذي حيٛمُده اًم٘م٤مئؿ ومٞمف ويمؾ ُمـ رآه وقمرومف؛ وهق ُمٓمٚمؼ ذم يمؾ ُم٤م جيٚم٥م احلٛمد ُمـ : اعم٘م٤مم اعمحٛمقد     ()

اًمِمٗم٤مقم٦م؛ وهل ٟمقٌع مم٤م يتٜم٤موًمف ، ُم٘م٤مُم٤ًم  حيٛمدك ومٞمف إوًمقن وأظمرون، : اعمرادُ : أٟمقاع اًمٙمراُم٤مت، وىمٞمؾ

وشمنمف ومٞمف قمغم مجٞمع اخلالئؼ ًمٞمس أطمد إٓ حت٧م ًمقائؽ وٓ ي٘مدر قمغم اإلىمدام قمٚمٞمف همػمه صغم اهلل قمٚمٞمف 

 163/ 8: طم٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي قمغم اسمـ ُم٤مضمف  ، 493/ 2:ذح ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمٕمٞمٜمل :  وؾمٚمؿ  يٜمٔمر 

وهل اًمتل شمٙمقن ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء وإراطم٦م اًمٜم٤مس - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٜمبٞمٜم٤م حمٛمد   ()

ُمٜم٤مر اًم٘م٤مري ذح خمتٍم صحٞمح : ُمـ ذًمؽ اعمقىمػ اًمِمديد اًمذي شمِمتد ومٞمف إهقال وشمتٗم٤مىمؿ  يٜمٔمر 

  60/ 5: حلٛمزة حمٛمد ىم٤مؾمؿ   اًمبخ٤مري

َّٓ َواِرُدَه٤م }:  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم : أي   ()  71:  آي٦م  ُمـ ؾمقرة ُمريؿ{ َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ

  (وشمر) ُم٤مدة 273/ 5ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر :  اًمتت٤مسمع يٜمٔمر  ()

ُّمقَه٤م إِنَّ اهللََّ ًَمَٖمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ }:  إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  () َٓ حُتْ وا ٟمِْٕمَٛم٦َم اهللَِّ  :   ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م {َوإِْن شَمُٕمدُّ

18 
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 ذم – شمٕم٤ممم –ومٝمذه ٟمبذة ُمسامة سم٤مًمدرة اًمثٛمٞمٜم٦م ذم محؾ اًمسٗمٞمٜم٦م مجٕمٝم٤م اًمٕمبد اًمٗم٘مػم امم اهلل :  وسمٕمد 

 ()] ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًمرمح٦م [اًمرسِّ واًمٕمٚمـ أسمق اإلظمالص طمسـ اًمنمٟمبالزم احلٜمٗمل قم٤مُمٚمف اهلل 

. سمٚمٓمٗمف اخلٗمل 

 امم () اًمسقيس()عم٤َّم ورد اًمس١مال قمـ ص٤مطم٥م ؾمٗمٞمٜم٦م قم٤مىمد همػمه قمغم أن حيٛمؾ ًمف يمذا ُمـ سمٜمدر

 اعمٕمٛمقرة سم٠مضمرة ُمٕمٚمقُم٦م ومس٤مومرت اًمسٗمٞمٜم٦م واٟمٙمرست ذم سمٕمض اًمٓمريؼ سمٖمػم صٜمع ()سمٜمدر ضمدة

سم٠مٟمف يستحؼ ُمـ إضمرة  سمحس٤مسمف طمٞم٨م : ص٤مطمبٝم٤م ، ومٝمؾ يستحؼ ؿمٞمئ٤م ُمـ إضمرة ؟ وم٠مضمب٧م 

.   يم٤من اعمست٠مضمر ذم اًمسٗمٞمٜم٦م اٟمتٝمك 

 

 

 

                                                             

  (ج)ُم٤مسملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدة ُمـ  ()

 104/ 8: اًمٕملم ًمٚمٗمراهٞمدي :  ًمٗمظ َدظمٞمؾ هؿ اًمتُّّج٤مر اًمذيـ يٚمزُمقن اعمٕم٤مدن واطمدهؿ سُمٜمدارة يٜمٔمر    ()

 (سمٜمدر ) ُم٤مدة 81/ 4: ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر 

سمحر اًم٘مٚمزم ، وهب٤م اعمرايم٥م : ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ُمٍم قمغم ؾم٤مطمؾ اًمبحر ، وهب٤م يٕمرف اًمبحر ىمديام ، ومٞم٘م٤مل     ()

ًمٚمتج٤مر، وؾمٛمل اًم٘مٚمزم ٕٟمف ذم ُمْم٤ميؼ سملم ضمب٤مل، ، ويْمٞمؼ قمٜمده٤م اًمبحر طمتك ي٠ميت يم٤مًمٜمٝمر، ويٛمر يمذًمؽ 

وسم٤مؾمٛمٝم٤م ؾمٛمٞم٧م اًم٘مٜم٤مة اًمتل شمرسمط اًمبحر اعمتقؾمط دون ُمديٜم٦م اًم٘مٚمزم إمم اًمِمامل قمنمة أُمٞم٤مل ويٜم٘مٓمع، 

 466: اًمروض اعمٕمٓم٤مر ذم ظمؼم إىمٓم٤مر  ًمٚمحٛمػمي : يٜمٔمر .   م 1869سم٤مًمبحر إمحر واًمتل شمؿ ؿم٘مٝم٤م ؾمٜم٦م 

  سم٤مًمْمؿ واًمتِمديد ُمديٜم٦م شم٘مع قمغم ؾم٤مطمؾ اًمبحر إمحر وهل ومرض٦م ُمٙم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمٙم٦م  يقم وًمٞمٚم٦م وهل  ()

ذم اإلىمٚمٞمؿ اًمث٤مين ـمقهل٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمٖمرب أرسمع وؾمتقن درضم٦م وصمالصمقن دىمٞم٘م٦م وقمرضٝم٤م إطمدى وقمنمون 

وسمجدة وًمد ضمدة سمـ طمزم سمـ ري٤من ومسٛمل ضمده سم٤مؾمؿ اعمقضع : درضم٦م ومخس وأرسمٕمقن دىمٞم٘م٦م ىم٤مل أسمق اعمٜمذر 

: ُمٕمجؿ اًمبٚمدان ًمٚمحٛمقي : يٜمٔمر . يمٞمٚمق ، وهل أيمؼم ُمقاٟمئ اًمسٕمقدي٦م وصم٤مين ُمديٜم٦م ومٞمٝم٤م (75)شمبٕمد قمـ ُمٙم٦م 

2 /114 
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 سمٕمدم اؾمتح٘م٤مق رء ُمـ إضمرة ذم ٟمٔمػم هذه () ()وم٠مورد قمكّم ضمقاب ىم٤مرئ اهلداي٦م ذم ومتقاه

.  اعمست٠مضمر ومٞمٝم٤م ()احل٤مدصم٦م ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد سمٙمقن

 ،  () واًمتجريد() ()سم٠من ومتقى ىم٤مرئ اهلداي٦م قمغم ُم٤م ذيمره ص٤مطم٥م اهلداي٦م : وم٠مضمب٧م قمٜمف 

  () سمف ومٝمق قمغم اعمِمٝمقر ُمـ اعمذه٥م يمام ذم اًمؼمه٤من()وأُم٤م ُم٤م أضمب٧م

                                                             

ومت٤مويف   (ج) ذم  ()

: يٜمٔمر  (  ه 773:  ت )   ومت٤موى ىم٤مرئ اهلداي٦م ًمرساج اًمديـ قمٛمر سمـ إؾمح٤مق اًمٖمزٟمقي اهلٜمدي احلٜمٗمل  ()

 وهق خمٓمقط  1227/ 2: يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن  حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م 

 يٙمقن  (ج)  ذم ()

  ًمٕمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مين سمره٤من اًمديـ اعمرهمٞمٜم٤مين اًمرؿمداين اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ ص٤مطم٥م ()

اهلداي٦م أىمر ًمف أهؾ ُمٍم سم٤مًمٗمْمؾ واًمت٘مدم يم٘م٤ميض ظم٤من وزيـ اًمديـ اًمٕمت٤ميب ووم٤مق ؿمٞمقظمف وأىمراٟمف سمٕمد 

ٟمجؿ اًمديـ أسمق : شمّمٜمٞمٗمف ًمٙمت٤مب اهلداي٦م ويمٗم٤مي٦م اعمٜمتٝمك وٟمنم اعمذه٥م وشمٗم٘مف قمٚمٞمف اجلؿ اًمٖمٗمػم ُمـ شمالُمٞمذه

 اجلقاهر اعمْمٞم٦م: يٜمٔمر  (ه593ت)طمٗمص اًمٜمسٗمل سمف وًمف اًمبداي٦م ويمٗم٤مي٦م اعمٜمتٝمك   واعمزيد وُمٜم٤مؾمؽ احل٩م 

 383/ 1 :عمحٞمل اًمديـ

وإن محٚمف ذم اًمبحر ومٞمام حيٛمٚمف اًمٜم٤مس ذم اًمؼم ضٛمـ ًمٗمحش اًمتٗم٤موت سملم ): اًمذي ذيمر ذم اهلداي٦م هق ىمقًمف   ()

 3/238 (اًمؼم واًمبحر وإن سمٚمغ ومٚمف إضمر حلّمقل اعم٘مّمقد وارشمٗم٤مع اخلالف ُمٕمٜمك 

حمٛمد سمـ : ُمـ ؿمٞمقظمف  ( ه457)سمد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ اُمػمويف ريمـ اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٙمرُم٤مين   ًمع()

اًمسٛمٕم٤مين ، واسمق اًمٗمتح اًمسٛمرىمٜمدي ،  ُمـ : احلسلم اًم٘م٤ميض، وأسمق اًمٗمتح سمـ أردؿمػم اهلِم٤مُمل ، ُمـ شمالُمٞمذه 

ؾمػم أقمالم : يٜمٔمر  ( ه543: ت)اًمتجريد و ٟمٙم٧م اجل٤مُمع اًمٙمبػم أو  إؿم٤مرات اجل٤مُمع اًمٙمبػم : ُم١مًمٗم٤مشمف 

 184:  ،  شم٤مج اًمؽماضمؿ ٓسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م304/ 1:  ،اجلقاهر اعمْمٞم٦م عمحٞمل اًمديـ 206/ 20: اًمٜمبالء ًمٚمذهبل 

 327/ 3: ، إقمالم ًمٚمزريمكم

 أوضمب٧م  (ب) ذم  ()

اًمؼمه٤من ذح ُمقاه٥م اًمرمحـ ذم ُمذه٥م اًمٜمٕمامن ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ أيب سمٙمر اًمٓمراسمٚمز   ()

 25/ 1: هدي٦م اًمٕم٤مروملم ًمٚمب٤مسم٤مين : يٜمٔمر . وهق خمٓمقط   (ه922:ت )احلٜمٗمل ٟمزيؾ اًم٘م٤مهرة سمٕمد دُمِمؼ 
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 رادًا قمغم ص٤مطم٥م () وهمػممه٤م وقمٚمٞمف إيمثر وسمف ضمزم ذم هم٤مي٦م اًمبٞم٤من()وذيمره ذم اعمبسقـملم

. اهلداي٦م

. ()ومٙم٤من هق اعمذه٥م اٟمتٝمك  : ()ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمبحر

 قمغم اعمدة يمام ذم إضم٤مرة اًمدار وإرض ()إن وىمٕم٧م اإلضم٤مرة  : ()وإيْم٤مح ذًمؽ سمام ىم٤مل اًمزيٚمٕمل

 اًمداسم٦م جي٥م إضمر سمحّم٦م ُم٤م اؾمتقذم ُمـ اعمٜم٤مومع ُمـ همػم ()أو قمغم ىمٓمع اعمس٤موم٦م يمام ذم يمراء، 

ذم سمٞم٤من ىمدره٤م ُمـ همػم طمرج وهذا اًم٘مدر ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقد ومٞمج٥م اًمبدل سمحّمتف : ُمِم٘م٦م أي 

  ()سمخالف ُم٤م إذا وىمٕم٧م اإلضم٤مرة قمغم اًمٕمٛمؾ يم٤مخلٞم٤مـم٦م واًم٘مّم٤مرة، 

                                                             

: وهق اعمبسقط  اًمث٤مين  (ه189:ت)إصؾ ذم اًمٗمروع  حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين احلٜمٗمل : إول   ()

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ : ًمِمٛمس إئٛم٦م اًمرسظمز وهق حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمرسظمز يٜمٔمر  اعمبسقط

 256:  ،  اؾمامء اًمٙمت٥م  ًمزادة 81/ 1أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن  حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م 

هم٤مي٦م اًمبٞم٤من وٟم٤مدرة إىمران ذم ذح اهلداي٦م ًمٚمٛمرهمٞم٤مين ًمٓمػ اهلل سمـ أُمػم قمٛمر سمـ أُمػم هم٤مزي اًمٗم٤مرايب   ()

يمِمػ اًمٔمٜمقن  ( ه758: ت)اًمٕمٛمٞمدي ىمقام اًمديـ أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمِمٝمػم سم٠مُمػم يم٤مشم٥م إشم٘م٤مين اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل 

 2022/ 2: حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م 

: أؾمامء اًمٙمت٥م ًمزادة: يٜمٔمر   (هـ970: ت) اًمبحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ًمزيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل  ()

66 

 301/ 7:    يٜمٔمر  ()

: ُمـ يمتبف  (ٟمّم٥م اًمراي٦م    )قمثامن سمـ قمكم سمـ حمجـ ، ومخر اًمديـ اًمزيٚمٕمل وهق همػم اًمزيٚمٕمل ص٤مطم٥م    ()

: ت)شمبٞملم احل٘م٤مئؼ ذم ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و شمريم٦م اًمٙمالم قمغم أطم٤مدي٨م آطمٙم٤مم   و ذح اجل٤مُمع اًمٙمبػم 

 ، شم٤مج اًمؽماضمؿ 345/ 1: ، اجلقاهر اعمْمٞم٦م عمحٞمل اًمديـ436/ 1:اًمقومٞم٤مت ٓسمـ راومع : يٜمٔمر  ( ه743

  204:  ٓسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م

 297/ 7: اًمبحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ : متٚمٞمؽ ُمٜمٗمٕم٦م  يٜمٔمر :  هل  ()

   (ب)ذيمر ، واًمّمقاب ُم٤م صمبتف ُمـ  (ج)سمحر وذم  (أ)  ذم ()

اعمحٙمؿ : اعمحقر ًمٚمثٞم٤مب ، ٕٟمف يدىمٝم٤م سم٤مًم٘مٍمة إمم هل اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اخلِمب٦م  يٜمٔمر : طمروم٦م اعم٘مٍم أي   ()

 198/ 6: واعمحٞمط إقمٔمؿ  ٓسمـ ؾمٞمده  
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ٓنَّ  اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ ومٙم٤من اًمٕمٛمؾ ذم اًمبٕمض همػم ،  واحلاّمل  ()وُمثٚمٝمام قمٛمؾ اعماّلح

ومال يستقضم٥م إضمر سمٛم٘م٤مسمٚمتف طمتك يٗمرغ ُمـ اًمٕمٛمؾ ومٞمستحؼ اًمٙمؾ ، ويمذا إذا ، ُمٜمتٗمع سمف 

قمٛمؾ ذم سمٞم٧م اعمست٠مضمر ومل يٗمرغ ُمـ اًمٕمٛمؾ ٓ يستحؼ ؿمٞمئ٤َم ُمـ إضمرة قمغم ُم٤م ذيمره ص٤مطم٥م 

وُمبسقط ،  واًمذظمػمة () واًمٗمقائد اًمٔمٝمػمي٦م، وذيمر ذم اعمبسقط ، وص٤مطم٥م اًمتجريد ، اهلداي٦م 

   () وىم٤ميض ظم٤من()وذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٗمخر اإلؾمالم، ؿمٞمخ اإلؾمالم 

إذا ظم٤مط اًمبٕمض ذم سمٞم٧م اعمست٠مضمر جي٥م إضمر سمف سمحس٤مسمف طمتك إذا رسق   ()واًمتٛمرشم٤مر

اًمثقب سمٕمدُم٤م ظم٤مط سمٕمْمف يستحؼ إضمرة سمحس٤مسمف واؾمتِمٝمد ذم إصؾ قمغم ذًمؽ سمام ًمق 

اؾمت٠مضمر إٟمس٤مٟم٤م ًمٞمبٜمل ًمف طم٤مئٓم٤ًم ومبٜمك سمٕمْمف صمؿ اهندم ومٚمف أضمر ُم٤م سمٜمك ومٝمذا يدل قمغم أٟمف يستحؼ 

إضمر سمبٕمض اًمٕمٛمؾ إٓ أٟمف يِمؽمط ومٞمف اًمتسٚمٞمؿ امم اعمست٠مضمر ومٗمل ظمٞم٤مـمتف ذم ُمٜمزل اعمست٠مضمر 

                                                             

وهق أيْم٤م  ُمتٕمٝمد اًمٜمٝمر  او اًمبحر وصٜمٕمتف اعمالطم٦م ، . ص٤مطم٥م اًمسٗمٞمٜم٦م ، ؾمٛمل سمذًمؽ عمالزُمتف اعم٤مء اعمٚمح    ()

. ؾمٛمل اًمسٗم٤من ُمالطم٤م عمٕم٤مجلتف اعم٤مء اعمٚمح سم٢مضمراء اًمسٗمـ ومٞمف : واعمالطمٞم٦م  ، سم٤مًمٗمتح واًمتِمديد وىمٞمؾ . سم٤مًمٙمرس 

 143/ 7: شم٤مج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي : يٜمٔمر 

. حمٛمد سمـ أمحد اًم٘م٤ميض، اعمحتس٥م سمبخ٤مرا، اًمبخ٤مري، احلٜمٗمل: اًمٗمت٤موى اًمٔمٝمػمي٦م ًمٔمٝمػم اًمديـ، أيب سمٙمر   ()

 1226/ 2: يٜمٔمر يمِمػ اًمٔمٜمقن حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م    (ه619: ت)

  ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمٙمريؿ سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞمسك سمـ جم٤مهد أيب احلسـ ومخر اإلؾمالم ()

 563/ 1: يمِمػ اًمٔمٜمقن حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م : يٜمٔمر  (ه482:ت)اًمبزدوي 

فمٝمػم اًمديـ طمسـ سمـ :  احلسـ سمـ ُمٜمّمقر سمـ حمٛمقد إوزضمٜمدي اعمٕمروف سم٘م٤ميض ظم٤من  ُمـ ؿمٞمقظمف  ()

مج٤مل اًمديـ احلّمػمي واًمٙمريمدي :  قمكم سمـ قمبد اًمٕمزيز، وإسمراهٞمؿ اًمّمٗم٤مري واعمرهمٞمٜم٤مين ، وُمـ شمالُمٞمذه 

/ 12: شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل : يٜمٔمر  .  (ه592: ت)اًمٗمت٤موى ، وذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم : ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف 

  205/ 1:  اجلقاهر اعمْمٞم٦م عمحٞمل اًمديـ922

قم٤ممل : أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ أيدهمٛمش، أسمق اًمٕمب٤مس، فمٝمػم اًمديـ اسمـ أيب صم٤مسم٧م اًمتٛمرشم٤مر   ()

ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم و اًمٗمت٤موى : سم٤محلدي٨م، طمٜمٗمل، يم٤من ُمٗمتل ظمقارزم ٟمسبتف إمم مترشم٤مش  ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف 

 ، شم٤مج اًمؽماضمؿ 61/ 1: اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمب٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م عمحٞمل اًمديـ : يٜمٔمر  ( هـ 600ذم طمدود : ت)

 . 108: ٓسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م
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حيّمؾ اًمتسٚمٞمؿ سمٛمجرد اًمٗمٕمؾ إذ هق ذم ُمٜمزًمف واعمٜمزل ذم يده ومال حيت٤مج ومٞمف امم اًمتسٚمٞمؿ احل٘مٞم٘مل 

 ذم ُمٜمزًمف جي٥م إضمر ُمـ همػم شمسٚمٞمؿ اًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م ()ومٞمج٥م سمٛمجرد اًمٕمٛمؾ ، وهلذا إذا أومرهمف

 ()ىم٤مًمف اًمزيٚمٕمل 

 ()إن مل يٙمـ ًمٕمٛمٚمف أصمر فم٤مهر ذم اًمٕملم يم٤محلاّمل واعمالح واعمٙم٤مري : ()ويمذا سمام ىم٤مل ذم اًمبدائع

وم٤مًمبدل إٟمام ي٘م٤مسمؾ ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ وهق يمٚمف يمٌمء واطمد إذ ٓ يٜمتٗمع سمبٕمْمف دون سمٕمض ومٙمام ومرغ 

طمّمؾ ذم يد اعمست٠مضمر ومت٘مررت قمٚمٞمف إضمرة ومال حتتٛمؾ اًمس٘مقط سم٤مهلالك ويْمٛمـ اعمست٠مضمر 

سمحسبف سمٕمده ٕٟمف طمبسف سمٖمػم طمؼ ومّم٤مر هم٤مصب٤م سم٤محلبس هذا اًمذي ذيمرٟم٤م أن اًمٕمٛمؾ ٓ يّمػم 

اًم إمم اعمست٠مضمر   يم٤من اعمٕمٛمقل ومٞمف ذم يد إضمػم وم٢من يم٤من ذم يد إذا سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمف إُٓمسٚمَّ

 ىمبؾ اًمٗمراغ ُمٜمف طمتك يٛمٚمؽ اعمست٠مضمر إمماعمست٠مضمر وم٘مدر ُم٤م أوىمٕمف ُمـ اًمٕمٛمؾ ومٞمف يّمػم ُمسٚمام 

يده سم٠من اؾمت٠مضمره  سم٠من اؾمت٠مضمر رضمال ًمٞمبٜمل ًمف سمٜم٤مء ذم ُمٚمٙمف أو ومٞمام ذم اعمٓم٤مًمب٦م سم٘مدره ُمـ إضمرة 

 ُم٤م () أو هنرًا أو() أو حيٗمر ًمف  سمئرا أو ىمٜم٤مة() أو ضمٜم٤مطم٤م()ًمٞمبٜمل ًمف سمٜم٤مء ذم داره ويٕمٛمؾ ًمف ؾم٤مسم٤مـم٤م

                                                             

ومرهمف   (ج)  ذم ()

 109/ 5:  شمبٞملم احل٘م٤مئؼ : يٜمٔمر  ()

  سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع  ًمٚمٙم٤مؾم٤مين أيب سمٙمر سمـ ُمسٕمقد سمـ أمحد وىمع ذطمف قمغم اًمٙمت٤مب ()

 ، و  68: أؾمامء اًمٙمت٥م  ًمزادة : اعمٕمروف سم٤مًمتحٗم٦م ًمٚمٕمالُم٦م قمالء اًمديـ أمحد سمـ أيب أمحد اًمسٛمرىمٜمدي  يٜمٔمر 

 1540/ 2: ُمٕمجؿ اعمٓمبققم٤مت ًمرسيمٞمس 

 785/ 2: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  عمجٛمققم٦م :  إضمػم اًمذي يٙمري اًمدواب ويٖمٚم٥م قمغم احلامر واًمبٖم٤مل يٜمٔمر (  )

(  يمرى)ُم٤مدة 

 (ؾمبط) ُم٤مدة 326: خمت٤مر اًمّمح٤مح  ًمٚمرازي : ؾم٘مٞمٗم٦م سملم طم٤مئٓملم حتتٝم٤م ـمريؼ  يٜمٔمر    ()

اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط :   ضمٜم٤مح اًم٘مٍم وٟمحقه واًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٌمء واًمروؿمـ ويمؾ ُم٤م يٜمٔمؿ قمريْم٤م يٜمٔمر ()

 (ضمٜمح) ُم٤مدة 139/ 1:عمجٛمققم٦م 

شم٤مج اًمٕمروس : أسم٤مر اًمتل حتٗمر ذم إرض ُمتت٤مسمٕم٦م ًمٞمستخرج ُم٤مؤه٤م ويسٞمح قمغم وضمف إرض  يٜمٔمر   ()

 (ىمٜمق) ُم٤مدة 350/ 39: ًمٚمزسمٞمدي 

 و (ب) ذم  ()
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أؿمبف ذًمؽ ذم ُمٚمٙمف أو ومٞمام ذم يده ومٕمٛمؾ سمٕمْمف ومٚمف أن يٓم٤مًمبف سم٘مدره ُمـ إضمرة ًمٙمٜمف جيؼم قمغم 

اًمب٤مىمل طمتك ًمق اهندم اًمبٜم٤مء أو اهن٤مرت اًمبئر أو وىمع ومٞمٝم٤م اعم٤مء أو اًمؽماب وؾمقاه٤م ُمع إرض أو 

 اًمس٤مسم٤مط ومٚمف أضمر ُم٤م قمٛمؾ سمحّمتف ّٕٟمف إذا يم٤من ذم ُمٚمؽ اعمست٠مضمر أو يده ومٙمام قمٛمؾ ()ؾم٘مط

 ()اٟمتٝمك  . ()ؿمٞمئ٤م طمّمؾ ذم يده ىمبؾ هاليمف وص٤مر ُمسّٚماًم إًمٞمف ومال  يس٘مط سمدًمف سم٤مهلالك

ومٝمذا شمٍميح سم٠من اعماّلح يستحؼ ُمـ إضمرة سم٘مدر قمٛمٚمف إذا يم٤من ص٤مطم٥م اعمت٤مع ُمٕمف ذم اًمسٗمٞمٜم٦م 

اًم اًمٞمف اًمٕمٛمؾ إلّن اعمت٤مع ذم يد ص٤مطمبف  ىم٧م ًمٙمقٟمف ُمسٚمَّ . ومٗمرَّ

 ىمقل ىم٤ميض ظم٤من ذم ضامن اعماّلح ان يم٤من ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم أو ويمٞمٚمف ذم ()ووضمف يمقٟمف ذم يده

اًمسٗمٞمٜم٦م ٓ يْمٛمـ اعماّلح إن همرىم٧م اًمسٗمٞمٜم٦م ُمـ ُمده أو ُمٕم٤مجلتف ٕن ّ ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم إذا يم٤من 

ُمٕمف ذم اًمسٗمٞمٜم٦م يم٤من اًمٓمٕم٤مم ذم يد ص٤مطمبف ومال يْمٛمـ اعماّلح إٓ أن يّمٜمع ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم أو يٗمٕمؾ 

ومٕماًل يتٕمٛمد اًمٗمس٤مد ، وإن اٟمٙمرست ومدظمؾ اعم٤مء ومٞمٝم٤م إن يم٤من ذًمؽ سمٗمٕمؾ اعماّلح يْمٛمـ وإٓ ومال 

. اٟمتٝمك  ()

 أن اعماّلح يستحؼ سم٘مدر قمٛمٚمف إذا () ويمام ىمدُمٜم٤م– رمحف اهلل –ويمذا ُمثٚمف ذم ُمبسقط اًمرسظمز 

 ()يم٤من ص٤مطم٥م اعمت٤مع ُمٕمف 

 ومٞمٝم٤م اًمٓمٕم٤مم امم ُمقضع يمذا ومٚمام سمٚمٖم٧م ()رضمؾ ايمؽمى ُمـ آظمر ؾمٗمٞمٜم٦م ًمٞمحٛمؾ: ىم٤مل ىم٤ميض ظم٤من 

اًمسٗمٞمٜم٦م امم ذًمؽ اعمقضع رّده٤م اًمريح امم اعمٙم٤من اًمذي ايمؽماه٤م ومٞمف وم٢من مل يٙمـ اًمذي ايمؽمى 

                                                             

 ؾم٘مٓم٧م  (ج)  ذم ()

  (ج)ؾم٘مط ُمـ  (وص٤مر ُمسّٚماًم إًمٞمف ومال  يس٘مط سمدًمف سم٤مهلالك )  ()

 205/ 4: سمدائع اًمّمٜم٤مئع :   يٜمٔمر  ()

 يد  (ج) ذم  ()

  2/178ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من :   يٜمٔمر  ()

ىمٚمٜم٤م   (ج)و  (ب) ذم  ()

  2/163: ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من :  يٜمٔمر  ()

 ومٞمحٛمؾ  (ب) ذم  ()
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اًم ()اًمسٗمٞمٜم٦م ُمع اعماّلح ًمٞمس قمغم اعمستٙمري يمرا  وإن يم٤من ُمٕمف ومٕمٚمٞمف اًمٙمرا ّٓن اًمٕمٛمؾ ص٤مر ُمسٚمَّ

. ()امم اعمٙمؽمي يم٤مخلٞم٤مط إذا ظم٤مط اًمثقب ذم دار ص٤مطم٥م اًمثقب اهتك 

هذا ٓ يٗمٞمد اعمّدقم٤م ّٟٓمف ومٞمام إذا طمّمؾ سمٕمض اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ويمالم ىم٤ميض ظم٤من ومٞمام : وم٢من ىمٚم٧م 

إذا اؾمتقرم مجٞمٕمف ؟  

 ًمٚمريمقب امم ُمقضع يمذا ()رضمؾ اؾمت٠مضمر سمٖمال: ىمد قمّ٘م٥م ذًمؽ ىم٤ميض ظم٤من سم٘مقًمف : ىمٚم٧م 

ومجٛمع سمف ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ورّده امم اعمقضع اًمذي اؾمت٠مضمره ومٕمٚمٞمف إضمر وهق ٟمٔمػم ُمس٠مًم٦م 

 . ()اًمسٗمٞمٜم٦م إذا رده٤م اًمريح واعمٙمؽمي ُمع اعماّلح ذم اًمسٗمٞمٜم٦م اٟمتٝمك

 وم٤محلٙمؿ ُمتحد ومٞمٝمام اٟمتٝمك  

سمحس٤مسمف سم٘مدر ُم٤م ؾم٤مر ّٟٓمف اؾمتقرم ذًمؽ اًم٘مدر ُمـ اعمٜم٤مومع ومال يس٘مط : ومٕمٚمٞمف إضمر أي : وىمقًمف 

 اٟمتٝمك  () ويمذا ذم اًمذظمػمة()قمٜمف اًمْمامن يمام ذم اًمبدائع

 

 

 

 

                                                             

 544/ 2: إيمامل اإلقمالم سمتثٚمٞم٨م اًمٙمالم ًمٚمجٞم٤مين : وهل أضمرة اعمٙم٤مري  يٜمٔمر :  مجع يمروة  ()

 2/167: ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من :  يٜمٔمر  ()

 ُمٕمروف، ويمٜمٞمتف أسمق إؿمح٩م وأسمق احلرون وأسمق اًمّم٘مر وأسمق ىمْم٤مقم٦م وأسمق ىمٛمقص وأسمق يمٕم٥م وأسمق  ()

وي٘م٤مل ًمف اسمـ ٟم٤مهؼ وهق ُمريم٥م ُمـ اًمٗمرس واحلامر، وًمذًمؽ ص٤مر ًمف صالسم٦م احلامر . خمت٤مر وأسمق ُمٚمٕمقن

 200/ 1:طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى  ًمٚمدُمػمي : وقمٔمؿ آٓت اخلٞمؾ يٜمٔمر 

  .163 /2:ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من :   يٜمٔمر ()

 206/ 4: سمدائع اًمّمٜم٤مئع  ًمٚمٙم٤مؾم٤مين :   يٜمٔمر ()

 (ه616: ت)اًمذظمػمة اًمؼمه٤مٟمٞم٦م ًمؼمه٤من اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ ُم٤مزه اًمبخ٤مري   ()

 823/ 1: يمِمػ اًمٔمٜمقن حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م : وهل خمتٍم اعمحٞمط اًمؼمه٤مين وهق خمٓمقط يٜمٔمر 
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 اًمسٗمٞمٜم٦م امم اعمقضع اًمذي ()وقمغم هذا ًمق ردَّ اعمقج: وُمثٚمف ذم اعمبسقط ًمٚمرسظمز طمٞم٨م ىم٤مل 

محؾ اًمٓمٕم٤مم ُمٜمف وم٢من مل يٙمـ رب اًمٓمٕم٤مم ُمٕمف ومال أضمر ًمٚمٛماّلح وإن يم٤من رب اًمٓمٕم٤مم ُمٕمف ذم 

 ()اًمسٗمٞمٜم٦م ومٚمف إضمر سم٘مدر ُم٤م ؾم٤مر ّٓن اًمٕمٛمؾ ىمد ص٤مر ُمسّٚماًم سمٜمٗمسف وي٘مّدر إضمر سمحسبف اٟمتٝمك

 اعمنموم٦م ٓ يٕمٓمٞمف إضمر ()ذم اًمٙمراء امم ُمٙم٦م:  ي٘مقل ()يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م : ()وىم٤مل ذم ظمزاٟم٦م اعمٗمتلم

طمتك يرضمع ُمـ ُمٙم٦م اعمنموم٦م ويم٤من ي٘مقل يمذًمؽ ذم ؾم٤مئر اعمحٛمقٓت قمغم فمٝمر أو داسم٦م أو 

                                                             

ُم٤م ارشمٗمع ُمـ اعم٤مء ومقق اعم٤مء واجلٛمع أُمقاج وىمد ُم٤مج اًمبحر يٛمقج ُمقضم٤م وُمقضم٤مٟم٤م وُم١موضم٤م ومتقج  ()

 ُم٤مدة 370/ 2: ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر : اضٓمرسم٧م أُمقاضمف وُمقج يمؾ رء وُمقضم٤مٟمف اضٓمراسمف يٜمٔمر 

 (ُمقج)

 17/ 16: اعمبسقط ًمٚمرسظمز : يٜمٔمر   ()

وهق خمٓمقط ،   ( ه746: ت )  ظمزاٟم٦م اعمٗمتلم   ذم ومروع احلٜمٗمٞم٦م حلسلم سمـ حمٛمد سمـ طمسلم اًمسٛمٜم٘م٤مين ()

. 256/ 2:إقمالم ًمٚمزريمكم : يٜمٔمر 

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

يرضمح  أن شمالُمٞمذ أيب طمٜمٞمٗم٦م شمٚم٘مقا قمٜمف إظمب٤مر واًمٗم٘مف ودوٟمقه٤م وىم٤مُمقا سمتبقيبٝم٤م وحمٛمد سمـ احلسـ وزومر و 

وإن يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م مل يدون سمٜمٗمسف . وُمـ ذًمؽ يمت٤مب أصم٤مر، ٕيب يقؾمػ ويمت٤مب أصم٤مر عمحٛمد سمـ احلسـ

رأي٧م رضمال ًمق يمٚمٛمتف ذم هذه  )ؿمٞمًئ٤م ُمـ حمتقي٤مت هذه اًمٙمت٥م إٓ أهن٤م ُمـ وم٘مٝمف وأظمب٤مره ىم٤مل ومٞمف ُم٤مًمؽ 

، شم٤مريخ سمٖمداد 171 – 122: آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمبد اًمؼم: يٜمٔمر  (هـ150 ) (اًمس٤مري٦م أن جيٕمٚمٝم٤م ذهب٤م ًم٘م٤مم سمحجتف

  9/4:  ، إقمالم ًمٚمزريمكم 26 / 1:  ، اجلقاهر اعمْمٞم٦م عمحٞمل اًمديـ 433 / 323 / 13: ًمٚمذهبل 

  سمٞم٧م اهلل احلرام ـمقهل٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمٖمرب صمامن وؾمبٕمقن درضم٦م وقمرضٝم٤م صمالث وقمنمون درضم٦م وىمٞمؾ  ()

إطمدى وقمنمون حت٧م ٟم٘مٓم٦م اًمرسـم٤من ـم٤مًمٕمٝم٤م اًمثري٤م سمٞم٧م طمٞم٤مهت٤م اًمثقر وهل ذم اإلىمٚمٞمؿ اًمث٤مين أُم٤م اؿمت٘م٤مىمٝم٤م 

ومٗمٞمف أىمقال ؾمٛمٞم٧م ُمٙم٦م ٕهن٤م متؽ اجلب٤مريـ أي شمذه٥م ٟمخقهتؿ أو ٓزدطم٤مم اًمٜم٤مس هب٤م ُمـ ىمقهلؿ ىمد اُمتؽ 

اًمٗمّمٞمؾ رضع أُمف إذا ُمّمف ُمّم٤م ؿمديدا وؾمٛمٞم٧م سمٙم٦م ٓزدطم٤مم اًمٜم٤مس هب٤م وي٘م٤مل ُمٙم٦م اؾمؿ اعمديٜم٦م وسمٙم٦م 

اؾمؿ اًمبٞم٧م وىم٤مل آظمرون ُمٙم٦م هل سمٙم٦م واعمٞمؿ سمدل ُمـ اًمب٤مء يمام ىم٤مًمقا ُم٤م هذا سمرضسم٦م ٓزب وٓزم أو ؾمٛمٞم٧م 

ُمٙم٦م ٕن اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقل ٓ يتؿ طمجٜم٤م طمتك ٟم٠ميت ُمٙم٤من اًمٙمٕمب٦م ومٜمٛمؽ ومٞمف أي ٟمّمٗمر صٖمػم 

ُمٕمجؿ اًمبٚمدان : اعمٙم٤مء طمقل اًمٙمٕمب٦م   ٕهن٤م سملم ضمبٚملم ُمرشمٗمٕملم قمٚمٞمٝم٤م وهل ذم هبٓم٦م سمٛمٜمزًم٦م اعمٙمقك  يٜمٔمر 

 182/ 5: ًمٚمحٛمقي 
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ؾمٗمٞمٜم٦م صمؿ رضمع قمٜمف وىم٤مل يمٚمام ؾم٤مر ُمسػما ًمف ُمـ إضمر رء ُمٕمروف ًمف أن ي٠مظمذه وهق ىمقل 

 وؾمقاء يم٤من إضمر دراهؿ أو صمٞم٤مسم٤م أو طمٞمقاٟم٤م وًمق أورم سمبٕمض قمٛمٚمف سم٠من ُم٤مت ذم ()ص٤مطمبٞمف

 () اٟمتٝمك ()اًمٓمريؼ يرّد قمٚمٞمف ُمـ اًمدراهؿ سمٛم٘مدار ُم٤م مل يقف

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ مت٧م اًمرؾم٤مًم٦م سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم [ومٝمذا ٟمص اعمس٠مًم٦م وٓ اطمتٞم٤مج إمم اعمزيد إًمٞمف 

وقمقٟمف وطمسـ شمقومٞم٘مف واحلٛمد هلل وطمده وطمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم ؾمٞمح٤من رسمؽ رب اًمٕمزة قمام يّمٗمقن وؾمالم قمغم اعمرؾمٚملم واحلٛمد 

 وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم ؾم٤مئر إٟمبٞم٤مء واعمالئٙم٦م واًمّمح٤مسم٦م ()]هلل رب اًمٕم٤معملم 

واًمت٤مسمٕملم وؾمٚمؿ دائاًم أسمدًا إمم يقم اًمديـ واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم شم٠مًمٞمٗمٝم٤م ذم ؿمٝمر ؿمقال ؾمٜم٦م 

 () ().أًمػ شمسٕم٦م ومخسلم وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمّٚمؿ آُملم 

 

 

 

 

 

 

                                                             

.   اًمّم٤مطمب٤من مه٤م أسمق يقؾمػ وحمٛمد ريض اهلل قمٜمٝمام  ()

 يٕمرف  (ب) ف  ()

 196/ 15: اعمبسقط ًمٚمرسظمز  : يٜمٔمر   ()

  (ج)  ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدة ُمـ ()

شم٠مًمٞمٗمٝم٤م ذم ؿمٝمر ؿمقال ؾمٜم٦م أًمػ شمسٕم٦م ومخسلم وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمّٚمؿ )  ()

( ج)و( ب)ؾم٘مط ُمـ  (آُملم 

 وُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمكّم وومْمٚمف اعمتقازم وًمٓمٗمف يب وشمقومٞم٘مف إي٤مي أن يرس وؾمٝمؾ زم ٟمسخٝم٤م وُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م  ()

وشمقصمٞمؼ اًمٜمّمقص وشمرمج٦م إقمالم وذيمر أؾمامء اًمٙمت٥م وُم١مًمٗمٞمٝم٤م اًمقاردة ومٞمٝم٤م يمؾ ذًمؽ ُمـ ُمْم٤مٟمف  

 م  2016/ متقز21/7 ه اعمقاومؼ 1437/ؿمقال/16وُمّم٤مدره  اعمٕمتٛمدة ذم يقم واطمد دون ًمٞمٚمتف اخلٛمٞمس 

 وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم 
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 :عمّم٤مدر ا

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

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

 شَزاَده ِري٤مض »سمـ اًمِمٝمػم سمٚمٓمٗمل، اعمتخٚمص ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد سمـ اًمٚمٓمٞمػ قمبدأؾمامء اًمٙمت٥م  ل  -2

: اًمٓمبٕم٦م ، ؾمقري٦م/ دُمِمؼ - اًمٗمٙمر دار:  اًمتقٟمجل حمٛمد. د: اعمح٘مؼ ، (هـ1078: ت )احلٜمٗمل

 م1983/ هـ1403 اًمث٤مًمث٦م،

 دوارد ، ٓواًمٖمرسمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م اعمٓم٤مسمع ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمتآًمٞمػ أؿمٝمر ُمٓمبقع، هق سمام اًم٘مٜمقع يمتٗم٤مءا  -3

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

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

 مج٤مل اهلل، قمبد أيب اجلٞم٤مين، اًمٓم٤مئل ُم٤مًمؽ اسمـ اهلل، قمبد سمـ محد ، ملاًمٙمالم سمتثٚمٞم٨م إقمالم إيمامل  -4

 - اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م - اًم٘مرى أم ضم٤مُمٕم٦م ، اًمٖم٤مُمدي محدان سمـ ؾمٕمد: اعمح٘مؼ (هـ672: ت )اًمديـ

  م1984 هـ1404 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، اًمسٕمقدي٦م اعمٛمٚمٙم٦م

 يقؾمػ ، لقمٜمٝمؿ اهلل ريض طمٜمٞمٗم٦م وأيب واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م اًمثالصم٦م ومْم٤مئؾ ذم آٟمت٘م٤مء  -5

 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   -6

 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  -7

 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  -8

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

: ت )احلٜمٗمل اًمسقدوين ىُمٓمُٚمقسمٖم٤م سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕمدل أسمق اًمديـ زيـ اًمٗمداء يب ، ٕاًمؽماضمؿ شم٤مج  -9

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

  م1992-
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 اعمٚمّ٘م٥م احلسٞمٜمل، اًمرّزاق قمبد سمـ حمّٛمد سمـ مّحد ، ملاًم٘م٤مُمقس ضمقاهر ُمـ اًمٕمروس اجت  -10

سمٞمدي سمٛمرشم٣م،  اهلداي٦م دار:  اعمح٘م٘ملم ُمـ جمٛمققم٦م: اعمح٘مؼ (هـ1205: ت )اًمزَّ

 سم٤مسمـ اعمٕمروف اإِلرسمكم، اًمٚمخٛمل ُمقهقب سمـ اعمب٤مرك سمـ أمحد سمـ اعمب٤مرك ، إرسمؾ شم٤مريخ  -11

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

  م 1980: اًمٕمراق ًمٚمٜمنم، اًمرؿمٞمد

: ت )اًمبٖمدادي اخلٓمٞم٥م ُمٝمدي سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمكم سمـ محد ، ٕسمٖمداد شم٤مريخ  -12

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

  2002 - هـ1422 إومم،

: ت )اعم١مرخ اجلؼميت طمسـ سمـ اًمرمحـ قمبد، لوإظمب٤مر اًمؽماضمؿ ذم أصم٤مر قمج٤مئ٥م اريخ ت -13

  سمػموت اجلٞمؾ دار ، (هـ1237

ْٚمبِلِّ  وطم٤مؿمٞم٦م اًمدىم٤مئؼ يمٜمز ذح  شمبٞملم احل٘م٤مئؼ   -14  اًمب٤مرقمل، حمجـ سمـ قمكم سمـ قمثامن ، لاًمِمِّ

  اًمٓمبٕم٦م ، اًم٘م٤مهرة سمقٓق، - إُمػمي٦م اًمٙمؼمى اعمٓمبٕم٦م:  (هـ 743: ت )احلٜمٗمل اًمزيٚمٕمل اًمديـ ومخر

 هـ 1313 إومم،

 حمٞمل اًم٘مرر، اهلل ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مدر قمبد ، لاحلٜمٗمٞم٦م ـمب٘م٤مت ذم اعمْمٞم٦م جلقاهر ا -15

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

 إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ محد ، ٕاإليْم٤مح ٟمقر ذح اًمٗمالح ُمراىمل قمغم اًمٓمحٓم٤موي طم٤مؿمٞم٦م -16

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار ، اخل٤مًمدي اًمٕمزيز قمبد حمٛمد: عمح٘مؼ، ا (هـ 1231 :ت) احلٜمٗمل اًمٓمحٓم٤موي

 م1997 - هـ1418 إومم اًمٓمبٕم٦م ، ًمبٜم٤من – سمػموت

 يمامل اًمب٘م٤مء، أيب اًمدُمػمي، قمكم سمـ قمٞمسك سمـ ُمقؾمك سمـ محد ، ملاًمٙمؼمى احلٞمقان طمٞم٤مة  -17

 .هـ 1424 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ، (هـ808: ت )اًمِم٤مومٕمل اًمديـ

 سمـ اًمديـ حم٥م سمـ اهلل ومْمؾ سمـ أُملم محد،ملقمنم احل٤مدي اًم٘مرن أقمٞم٤من ذم إصمر ظمالص٦م  -18

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

 احِلٛمػمى اعمٜمٕمؿ قمبد سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد اهلل قمبد، ٓيب إىمٓم٤مر ظمؼم ذم اعمٕمٓم٤مر اًمروض  -19

 دار ُمٓم٤مسمع قمغم ـمبع - سمػموت - ًمٚمث٘م٤موم٦م ٟم٤مس ُم١مؾمس٦م ، قمب٤مس إطمس٤من: اعمح٘مؼ (هـ900: ت)

  م1980 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمبٕم٦م ، اًمرساج
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 ُمراد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمٞمؾ محد ، ملقمنم اًمث٤مين اًم٘مرن أقمٞم٤من ذم اًمدرر ؾمٚمؽ  -20

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

 م 1988 - هـ 1408

: ت )اًمبٍمي اًمٗمراهٞمدي متٞمؿ سمـ قمٛمرو سمـ أمحد سمـ اخلٚمٞمؾ اًمرمحـ قمبد يب ، ٕاًمٕملم  -21

  اهلالل وُمٙمتب٦م دار ، اًمس٤مُمرائل إسمراهٞمؿ د اعمخزوُمل، ُمٝمدي د: اعمح٘مؼ (هـ170

 . ٟمسخ٦م اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م   ، ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من  -22

 اخلٞمٛمك حمٛمد صالح ، لاًمٔم٤مهرّي٦م اًمٙمت٥م دار عمخٓمقـم٤مت اًمٙمريؿ اًم٘مرآن قمٚمقم ومٝم٤مرس  -23

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

 قَمْبد محد ، ملواعمسٚمسالت واعمِمٞمخ٤مت اعمٕم٤مضمؿ وُمٕمجؿ وإصمب٤مت اًمٗمٝم٤مرس ومٝمرس  -24

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

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

 ضمٚمبل يم٤مشم٥م اهلل قمبد سمـ صٓمٗمك ، ملواًمٗمٜمقن اًمٙمت٥م أؾم٤مُمل قمـ اًمٔمٜمقن يمِمػ  -25

 – 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    -26

 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 -27

 سمػموت - اعمٕمروم٦م

 [هـ458: ت ]اعمرد ؾمٞمده سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم احلسـ يب ، ٕإقمٔمؿ واعمحٞمط اعمحٙمؿ  -28

 - هـ 1421 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار ، هٜمداوي احلٛمٞمد قمبد: اعمح٘مؼ

  م 2000

 اًمرازي احلٜمٗمل اًم٘م٤مدر قمبد سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اهلل قمبد أسمق اًمديـ زيـ ، لاًمّمح٤مح خمت٤مر  -29

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

  م1999 / هـ1420 اخل٤مُمس٦م،: اًمٓمبٕم٦م ، صٞمدا

 :ت )اًمدُمِم٘مل اًمبٕمكم احلٜمبكم اًمب٤مىمل قمبد سمـ محد ،ملاحلٜمبكم اعمقاه٥م أيب ُمِمٞمخ٦م  -30

  اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م(هـ1126
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 اهلل قمبد سمـ ي٤مىمقت اهلل قمبد أسمق اًمديـ ؿمٝم٤مب ، لاًمبٚمدان ُمٕمجؿ ُمٕمجؿ اًمبٚمدان ًمٚمحٛمقي  -31

 م 1995 اًمث٤مٟمٞم٦م،: ًمٓمبٕم٦م ، اسمػموت ص٤مدر، دار هـ626: تا )احلٛمقي اًمروُمل

: ت )رسيمٞمس ُمقؾمك سمـ إًمٞم٤من سمـ يقؾمػ ، لواعمٕمرسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٓمبققم٤مت ُمٕمجؿ  -32

 م 1928 - هـ 1346 سمٛمٍم رسيمٞمس ُمٓمبٕم٦م ، (هـ1351

: ت )اًمدُمِمؼ يمح٤مًم٦م اًمٖمٜمل قمبد سمـ راهم٥م حمٛمد سمـ رض٤م سمـ قمٛمر ، لاعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ  -33

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

 / اًمزي٤مت أمحد / ُمّمٓمٗمك إسمراهٞمؿ) سم٤مًم٘م٤مهرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م مجعمل  ،اًمقؾمٞمط قمجؿ امل -34

 . اًمدقمقة دارار ، اًمٜم٩م حمٛمد / اًم٘م٤مدر قمبد طم٤مُمد

 قمبد اًمِمٞمخ: راضمٕمف ، ىم٤مؾمؿ حمٛمد ُمزة ، ًمحاًمبخ٤مري صحٞمح خمتٍم ذح اًم٘م٤مري ُمٜم٤مر  -35

 - دُمِمؼ اًمبٞم٤من، دار ُمٙمتب٦م ، قمٞمقن حمٛمد سمِمػم: وٟمنمه سمتّمحٞمحف قمٜمل ، إرٟم٤مؤوط اًم٘م٤مدر

 - هـ 1410:  ، اًمسٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - اًمٓم٤مئػ اعم١ميد، ُمٙمتب٦م اًمسقري٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اجلٛمٝمقري٦م

  م 1990

 أيب اعمرهمٞمٜم٤مين، اًمٗمرهم٤مين اجلٚمٞمؾ قمبد سمـ سمٙمر أيب سمـ قمكم، لاعمبتدي سمداي٦م ذح ذم اهلداي٦م  -36

 - سمػموت - اًمٕمريب اًمؽماث اطمٞم٤مء دار:  يقؾمػ ـمالل: اعمح٘مؼ (هـ593: ت )اًمديـ سمره٤من احلسـ

    ًمبٜم٤من

 ؾمٚمٞمؿ ُمػم سمـ أُملم حمٛمد سمـ ؾمامقمٞمؾ ، إلاعمّمٜمٗملم وآصم٤مر اعم١مًمٗملم أؾمامءذم  اًمٕم٤مروملم هدي٦م  -37

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

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

: اعمح٘مؼ (هـ774: ت )اًمسالُمل راومع سمـ هجرس سمـ حمٛمد اًمديـ شم٘مل ، لاًمقومٞم٤مت  -38

 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت – اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾمس٦م ، ُمٕمروف قمقاد سمِم٤مر. د , قمب٤مس ُمٝمدي ص٤مًمح

1402 . 

 


