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 ٕصٗ ػٓ ص٠بدح اٌؼّش ٚٔمصٗثئفبدح اٌخجش 

 ٌإلِبَ عالي اٌذ٠ٓ اٌس١ٛطٟ

 ٘ـ( 899 – 948 )
 

 خبٌذ حس١ٓ ئسّبػ١ً

 

 اٌّمذِخ

اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ، ٍٕٚٝ هللا ٍٍُٚ ٚثبهن ػٍٝ إٌجٟ اٌّٖطفٝ ا١ِ٤ٓ، ١ٍلٔب 

 ا، أِب ثؼل@ٍبه ػٍٝ ٔٙغٗ ئٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ، ٍٍُٚ ر١ٍَّب وض١و ٕٚؾجٗ ِٚٓ ِؾّل  ٚػٍٝ آٌٗ 

فاْ ا٨ّزغبي ثبٌموآْ اٌؼظ١ُ ٚرف١َوٖ ٚػٍِٛٗ، ِٓ أُ٘ ا٤ػّبي اٌزٟ ٠ْزغً ثٙب ا٦َٔبْ 

رون اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإٌفبد ٚاٌوٍبئً، ِٕٙب ِب ٘ٛ ِطجٛع، ِٕٚٙب ِب ٘ٛ  -هؽّٗ هللا  -ٚا١ٌَٟٛٛ

 ِقطٛٛ، ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ِفمٛك، ٚوبْ ِّب ٚلفذ ػ١ٍٗ ِٓ هٍبئٍٗ، هٍبٌخ ِقزٖوح فٟ لٛي هللا
 {          }رؼبٌٝ@

، ف١وٜ ٚلٛع مٌه ثبٌَٕجخ ئٌٝ ِب ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗٚاٌزٟ موو ف١ٙب هأ٠ٗ ف١ّب ٠زؼٍك ثَّأٌخ ، (1)

خ ئٌٝ ػٍُ هللا رؼبٌٝ ا٤ىٌٟ، ٚموو أكٌزٗ ػٍٝ مٌه، ٚ٘نا ِب وزت فٟ اٌٍٛػ اٌّؾفٛظ، ٨ ثبٌَٕج

 ١ٍزُ كهاٍزٗ ٚرؾم١مٗ فٟ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ئْ ّبء هللا رؼبٌٝ.

 أوال: القسم الدراسي

 التعريف بالمؤلف وبرسالته

 التعريف بالمؤلف -5

  ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو ثٓ ِؾّل ثٓ ٍبثك اٌل٠ٓ اٌق١ٚوٞ ا١ٍ٤ٟٛٛ، اٌْبفؼٟ اسّٗ ٚٔسجٗ:

َِٕل،  ُّ للِّك، اٌ ُّ ؾمِّك، اٌ َّ اٌّإٌفبد اٌغبِؼخ، ٚاٌّٖٕفبد إٌبفؼخٕبؽت اٌؼ٩ِخ، ا٦ِبَ، اٌ
(2)
. 

جٗ ٚاٌلٖ ثغ٩ي اٌل٠ٓ، ٚوّٕبٖ ١ّقٗ ػي اٌل٠ٓ اٌىٕبٟٔ ثأثٟ اٌفًٌٚمّ  
(3)

، ٚأِب َٔجزٗ 

ثب١ٌَٟٛٛ، فَٕجخً ئٌٝ أ١ٍٛٛ، ٟٚ٘ ِل٠ٕخ ِٖو٠خ ِْٙٛهح ِؼوٚفخ. لبي اٌَقبٚٞ@ ٠ٚؼوف@ 

ثبثٓ ا١ٍ٤ٟٛٛ
(4)
. 

                                                           

 .40، واآلية 39( سورة الرعد، من اآلية1)
 .5، التحدث بنعمة اهلل، ص1/227( ينظر: الكواكب السائرة2)
 .5( ينظر: التحدث بنعمة اهلل، ص3)
 .4/65( ينظر: الضوء الالمع 4)
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لبي ا١ٌَٟٛٛ فٟ ٘نٖ إٌَجخ@ ) وبْ اٌٛاٌل ٠ىزت فٟ َٔجٗ ا١ٌَٟٛٛ، ٚغ١وٖ ٠ىزت  

ا١ٍ٤ٟٛٛ ٠ٕٚىو وزبثخ اٌٛاٌل، ٨ٚ ئٔىبه، ثً ا٤ِو٠ٓ ٕؾ١ؼ(
 (1)
. 

 ٘ـ(:><ّزغبي ثبٌؼٍُ، َِزًٙ ٍٕخ )٘ـ(، ّٚوع فٟ ا٨?:<ٌٚل ا١ٌَٟٛٛ ٍٕخ ) ٌِٛذٖ ٚح١برٗ:

 ٘ـ(.>><)ٚثلأ فٟ اٌز١ٕٖف ٍٕخ 

التبحر في سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو  -كما ذكر  - وقد رزقه هللا 

ٚاٌّؼبٟٔ، ٚاٌج١بْ، ٚاٌجل٠غ
(2)
. 

ب ثٍغ أهثؼ١ٓ ٍٕخ أفن فٟ اٌزغوك ٌٍؼجبكح ٚا٨ٔمطبع ئٌٝ هللا رؼبٌٝ ٚا٦ػواٗ ػٓ  ّّ ٌٚ

 ه٠ٌ.اٌل١ٔب ٚأٍ٘ٙب، ّٚوع فٟ رؾو٠و ِإٌفبرٗ ٚرون ا٦فزبء ٚاٌزل

 أفن ا١ٌَٟٛٛ ػٓ وض١و ِٓ اٌؼٍّبءش١ٛخٗ: 
(3)

  ، ٚفٟ ّزّٝ اٌؼٍَٛ، ِٚٓ ِْب٠قٗ@

(، أفن ػٕٗ اٌفمٗ، ٚغ١و مٌه٘ـ<><ػٍُ اٌل٠ٓ اٌجٍُم١ٕٟ، )د
(4)

، ّٚوف اٌل٠ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ِؾّل  

ٕبٚٞ. )د ُّ أفن ػٕٗ اٌفمٗ ٚاٌزف١َو، ٚغ١ومٌه ٘ـ(،8=<اٌ
(5) 

 ِّٟٕ َّ ُّْ ، ٚرمٟ اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ِؾّل اٌ

٘ـ(، أفن ػٕٗ اٌؾل٠ش ٚاٌؼوث١خ، ٚغ١و مٌه8=<د )
(6)

 ، ِٚؾ١ٟ اٌّل٠ٓ أَثُٛ ػجل هللا اٌىبف١َِغٟ 

أفن ػٕٗ اٌزف١َو ٚا٤ٕٛي ٚاٌؼوث١خ، ٚغ١و مٌه ٘ـ (،?=<)د 
(7)
. 

موود اٌّٖبكه أْ وض١وا ِٓ اٌؼٍّبء رزٍّنٚا ػٍٝ ٠ل٠ٗ، ٚأفنٚا ػٕٗرال١ِزٖ: 
 (8)

 ، ِٚٓ ر١ِ٩نٖ@

٘ـ(;:?)د ِؾّل ثٓ ػٍٟ اٌلاٚكٞ 
 (9)

٘ـ(9;?، ِٚؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ٌْٛٛٛ )
 (10)

ِٚؾّل ثٓ  ،

هٞ ) فُّٛ ّٖ ٘ـ(<;?ػجل اٌوؽّٓ اٌ
 (11)

٘ـ(9>?ِٚؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌؼٍمّٟ )د ، 
 (12)
. 

١ٌٍَٟٛٛ ِٖٕفبد وض١وح فٟ ِقزٍف اٌؼٍَٛ، ِٕٙب اٌّطٌٛخ، ِٕٚٙب اٌّقزٖوح، ِٚٓ ٘نٖ  ِإٌفبرٗ:

 اٌّإٌفبد@

                                                           

 .12( ينظر: التحدث بنعمة اهلل، ص1)
 .1/338ن المحاضرة( ينظر: حس2)
 .43( ينظر: التحدث بنعمة اهلل، ص3)
 .9/454، شذرات الذىب 1/337( ينظر: حسن المحاضرة4)
 .9/463، 1/337( ينظر: المصدران السابقان5)
 .9/464، شذرات الذىب 4/66( ينظر: الضوء الالمع6)
 .. 9/488، 4/66( ينظر: المصدران السابقان7)
 وما بعدىا. 409ل الدين السيوطي معممة العموم اإلسالمية، ص( ينظر: اإلمام الحافظ جال8)
 .10/375، شذرات الذىب1/228( ينظر: الكواكب السائرة9)
 .10/428، 2/52( ينظر: المصدران السابقان10)
 .10/464، 2/41( ينظر: المصدران السابقان11)
 .10/490، 2/40( ينظر: المصدران السابقان12)



 "هـ( 855 – 948 ) لإلمام جالل الدين السيوطي" نصه عن زيادة العمر ونقصهبإفادة الخبر 

<>1 

ٌفبرؾخا٤ى٘به اٌفبئؾخ فٟ ّوػ ا
(1)

ٟٚ٘ هٍبٌزٕب  ،اٌقجو ثٕٖٗ ػٓ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ، ٚئفبكح 

٘نٖ، ٚا٦و١ًٍ فٟ اٍزٕجبٛ اٌزٕي٠ً
(2)

، ٚرف١َو اٌغ١ٌ٩ٓ
(3)

، ٚرٕبٍك اٌلهه فٟ رٕبٍت اٌَٛه
(4)
 

ٚاٌله إٌّضٛه فٟ اٌزف١َو ثبٌّأصٛه
 (5)

، ٌٚجبة إٌمٛي فٟ أٍجبة إٌيٚي
(6)

 ، ٚاٌّؾوه فٟ لٌٛٗ@

{         } (7)
. 

 ِوٗ ثٛهَ ّل٠ل فٟ مهاػٗ ا٠٤َوأْ لٚٝ ا١ٌَٟٛٛ ػّوٖ فٟ اٌزله٠ٌ ٚاٌزأ١ٌف ئٌٝ  ٚفبرٗ:

٘ـ(، ػٓ ئؽلٜ ٍٚز١ٓ ٍٕخ ٚكفٓ فٟ ؽُٛ لْٕٛٛ فبهط ثبة  88?ٍٕخ ) -رؼبٌٝ -ٚرٛفبٖ هللا 

اٌموافخ
(8)

. 

 ٠ف ثبٌشسبٌخاٌزؼش -2

ِّب ٨ ّه ف١ٗ ػٕل وً ِؾمك ٠و٠ل ئظٙبه ِب رحم١ك اسُ اٌشسبٌخ ٚصحخ ٔسجزٙب ئٌٝ اٌّإٌف: 

ٚ٘نٖ اٌوٍبٌخ ؽممٗ، أْ ٠زؾمك ِٓ ا٨ٍُ اٌنٞ أهاكٖ ِإٌفٗ، ٠ٚزؾمك ِٓ ٕؾخ َٔجخ مٌه ٌّإٌفٗ، 

إٌَـ اٍُ ٘نٖ اٌوٍبٌخ فٟ ِملِخ ئؽلٜ ٚلل موو اٌّإٌف  -هؽّٗ هللا  -ِٓ هٍبئً ا١ٌَٟٛٛ 

فغّؼذ ٘زا اٌخجش ِززجؼب  ف١ٗ ِب ٚسد ف١ٗ ِٓ اٌّؼزّلح ػٕلٔب فٟ اٌزؾم١ك وّب ١ٍأرٟ، ؽ١ش لبي@) 

(األحبد٠ش ٚس١ّزٗ: ئفبدح اٌخجش ثٕصٗ ػٓ ص٠بدح اٌؼّش ٚٔمصٗ
 (9)

، ٚ٘نا رٖو٠ؼ ٚاٙؼ ِٓ 

ؽب ثٗ فٟ إٌَـ اٌزٟ اػزّلٔب٘ب  فٟ اٌزؾم١ك اٌّإٌف ثبٍُ ٘نٖ اٌوٍبٌخ، ٌُٚ ٠نوو ثٙنا اٌٍفع ِٖٚوَّ

 ئ٨ فٟ ٘نٖ إٌَقخ.  

(٘ـ(، ٚ)ك(، ٚ)أأِب فٟ إٌَـ ا٤فوٜ اٌّؼزّلح فٟ اٌزؾم١ك)
 (10)

، فىبْ اٌؼٕٛاْ اٌّٛعٛك 

ػ١ٍٙب@ )ئفبكح اٌقجو ثٕٖٗ فٟ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ(
 (11)

، ِغ افز٩ف ِٛٙغ اٌؼٕٛاْ
(12)

 . 

                                                           

 .1/129التفسير وعموم القرآن بتحقيق د: عبد الحكيم األنيس. ينظر( طبعت ضمن عشر رسائل في 1)
 . وىو مطبوع.1/144، كشف الظنون1/339( ينظر: حسن المحاضرة2)
 . وىو مطبوع1/445، 1/339( ينظر: المصدران السابقان3)
 . وىو مطبوع.5/537( ينظر: المصدر السابق، ىدية العارفين4)
 . وىو مطبوع.1/733ف الظنون، كش1/339( ينظر: حسن المحاضرة5)
 . وىو مطبوع.5/542( ينظر: المصدر السابق، ىدية العارفين6)
 2/119( طبعت ضمن عشر رسائل في التفسير وعموم القرآن بتحقيق د: عبد الحكيم األنيس. ينظر7)
 .10/74( ينظر: شذرات الذىب8)
 (.ج( ينظر: الموحة األولى من النسخة)9)
( و)ىـ( إشارة 4654كتب الظاىرية رقم )الخاص(، و)د( إشارة إلى نسخة دار  4139األزىرية رقم) مكتبة ( إشارة إلى نسخةأ( )10)

 خاص(. 2280األزىرية رقم) مكتبة إلى نسخة
( ينظر: واجية النسخة )ىـ(، ضمن المجموع، وأعني بيا: الموحة التي تفصل بين الرسالة السابقة وىذه الرسالة، والموحة األولى من 11)
 (، و)د(.أنسختين )ال
 ( بعضيا فوق البسممة في أول الرسالة، وبعضيا بين الرسالة السابقة وىذه الرسالة، وبعضيا عمى الغالف.12)
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ٓ ِإٌفبد اٌؾبفع ) ِغّٛػخ ِ:( موو أ٠ٚب ػٍٝ غ٩ف اٌّغّٛع اٌنٞ ػٕٛأٗكٚفٟ إٌَقخ)

ا١ٌَٟٛٛ( ٟٚ٘ اٌوٍبٌخ اٌؼبّوح فٟ ٘نا اٌّغّٛع
(1)

 . 

َّبؿ، ثؼل أْ صجذ أْ ٘نٖ إٌَـ اٌزٟ ث١ٓ أ٠ل٠ٕب ١ٌَذ ثقٜ  ٚ٘نٖ اٌؼٕب٠ٚٓ ٟ٘ ِٓ ٚٙغ إٌ

 اٌّإٌف.

فمل ٚلغ افز٩ف كل١ك فٟ ٘نا  ،ٚاٌّقطٛٛبد ب ثبٌٕظو ئٌٝ وزت اٌفٙبهً اٌؼبِخأِ

فٟ وْف اٌظْٕٛ، ٚ٘ل٠خ اٌؼبهف١ٓ، أصجذ ثؼٕٛاْ@) ئفبكح اٌقجو اٌؼٕٛاْ، ِغ َٔجزٗ ١ٌٍَٟٛٛ، ف

ثٕٖٗ فٟ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ(
 (2)
. 

)ئفبكح  :ٚفٟ ِؼغُ ربه٠ـ اٌزواس ا٩ٍ٦ِٟ فٟ ِىزجبد اٌؼبٌُ "اٌّقطٛٛبد ٚاٌّطجٛػبد" ثؼٕٛاْ

ٗ فٟ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ( ّٖ اٌقجو ٚٔ
 (3)
. 

زواس ثّووي اٌٍّه ف١ًٖ ٌٍجؾٛس ٚموو ٘نا اٌؼٕٛاْ ّٙٓ فٙوً ِقطٛٛبد فيأخ اٌ

، ثؼٕٛاْ@ )ئفبكح اٌقجو ثٕٖٗ فٟ ى٠بكح  >:>88،888>>9ٚاٌلهاٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ، ثولّٟ رًٍََ@

، ثؼٕٛاْ@ )ئفبكح اٌقجو ثٕٖٗ ػٓ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ(:>>88اٌؼّو ٚٔمٖٗ(، ٚهلُ رًٍََ 
 (4)
. 

ٕٛاْ@ )ئفبكح اٌقجو ، ثؼ884?:، 8><>8ٚفٟ فٙوً ِقطٛٛبد ِىزجخ ا٤ى٘و، ثولّٟ رًٍََ@

، ثؼٕٛاْ@ )ئفبكح اٌقجو ثٕٖٗ ػٓ ى٠بكح 9;;8:ثٕٖٗ فٟ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ (، ٚهلُ رًٍََ 

اٌؼّو ٚٔمٖٗ(
(5)

 . ِغ َٔجخ ٘نٖ اٌؼٕب٠ٚٓ ١ٌٍَٟٛٛ هؽّٗ هللا ،

ِّٚب ٠َزلي ػٍٝ اٍُ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٕٚؾخ َٔجزٙب ١ٌٍَٟٛٛ أْ إٌَـ اٌزٟ ٚلفٕب ػ١ٍٙب 

َّبفٙب ػٍٝ غ٩ فٙب أْ ٘نا اٌؼٕٛاْ ١ٌٍَٟٛٛ، ٚئْ وبْ ٚعٛك اٌؼٕٛاْ ػٍٝ اٌغ٩ف ٨ ٠ىفٟ أصجذ ٔ

ٌٍغيَ ثأْ ٘نا اٌىزبة ٌّٓ ٚهك اٍّٗ فٟ اٌغ٩ف ئ٨ أْ ٕ٘بن لوائٓ أفوٜ رلي ػٍٝ ٕؾخ َٔجخ 

 اٌؼٕٛاْ ١ٌٍَٟٛٛ.

 ِٚٓ ا٤كٌخ ػٍٝ رٛص١ك َٔجخ اٌوٍبٌخ ١ٌٍَٟٛٛ رْبثٗ أٍٍٛثٗ ٚٛو٠مزٗ ِغ ِملِبد هٍبئً

أفوٜ ُموود ٕٚؼ َٔجزٙب ٌٗ، ٠ٚزّضً ٘نا اٌزْبثخ فٟ ِملِخ اٌوٍبئً ٚونٌه ٛو٠مخ ِٚإٌفبد 

 ا٨ٍزل٨ي ثبٌؾل٠ش ٚا٢صبه، ٚٔىزفٟ ثنوو ّٔبمط رج١ٓ مٌه@

 

                                                           

 ( ينظر: غالف نسخة دار الكتب الظاىرية.1)
 .5/535، 1/131ينظر:  (2)
 .2/1562ينظر:  (3)
 ث والدراسات اإلسالمية. المكتبة الشاممة.( ينظر: فيرس مخطوطات خزانة التراث بمركز الممك فيصل لمبحو 4)
 ( ينظر: فيرس مخطوطات مكتبة األزىر. المكتبة الشاممة.5)
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<>9 

ه( ٚاٌزٟ ٛجؼذ فٟ ٨٘ٛفٟ )ِغّٛػخ هٍبئً ػْوح ١ٌٍَٟٛٛ
(1)

، ٚثؼل ا٩ٛ٨ع ػٍٝ ػلك ِٓ 

 ٟ ا٤ٍٍٛة ٚاٌطو٠مخ، ِٚٓ مٌه@ اٌوٍبئً اٌّٛعٛكح فٟ ٘نٖ اٌّغّٛػخ ر٩ؽع رْبثٙب ف

ّٟ اٌٍَبْ ػٓ مَ اٌط١ٍَبْ@ )ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ، اٌؾّل هلل  ففٟ ِملِخ هٍبٌخ@ ٛ

 ٩ٍَٚ ػٍٝ ػجبكٖ اٌن٠ٓ إطفٝ، ٚثؼل@ ٘نا عيء ِٓ ا٤ؽبك٠ش ٚا٢صبه فٟ اٌط١ٍَبْ ١ٍّزٗ@ ٟٛ 

اٌٍَبْ ػٓ مَ اٌط١ٍَبْ، ٚهللا اٌَّزؼبْ...(
 (2)
. 

)ثَُ هللا   :خ@ اٌمٛي ا٤ّجٗ فٟ ؽل٠ش ِٓ ػوف ٔفَٗ فمل ػوف هثٗٚفٟ ِملِخ هٍبٌ

اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ، اٌؾّل هلل ٩ٍَٚ ػٍٝ ػجبكٖ اٌن٠ٓ إطفٝ، ٚثؼل@ فمل وضو اٌَإاي ػٓ ِؼٕٝ 

اٌؾل٠ش اٌنٞ اّزٙو ػٍٝ ا٤ٌَٕخ@ ِٓ ػوف ٔفَٗ فمل ػوف هثٗ...(
 (3)
. 

( :;>:ظب٘و٠خ ثلِْك هلُ )ٚفٟ ِغّٛػخ ِٓ ِإٌفبد اٌؾبفع ا١ٌَٟٛٛ ثلاه اٌىزت اٌ

اؽزٛد ػٍٝ فٌّ ػْوح هٍبٌخ، ٚثؼل ا٩ٛ٨ع ونٌه ٚعلٔب رْبثٙب فٟ ا٤ٍٍٛة ٚاٌطو٠مخ، ِٚٓ 

 مٌه@

 ففٟ ِملِخ هٍبٌخ@ ِطٍغ اٌجله٠ٓ ف١ّٓ ٠إرٝ أعوٖ ِور١ٓ@ )ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

ٟ أعوٖ ِور١ٓ... (اٌؾّل هلل ٩ٍَٚ ػٍٝ ػجبكٖ اٌن٠ٓ إطفٝ، ٚثؼل@ فمل ٚلغ اٌى٩َ ف١ّٓ ٠إر 
(4)
. 

هلل  اٌؾّل ،ك@ ) ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُٚفٟ ِملِخ هٍبٌخ@ اٌؾجً اٌٛص١ك فٟ ٖٔوح اٌٖل٠

َّٝ  @ٚثؼل ،٩ٍَٚ ػٍٝ ػجبكٖ اٌن٠ٓ إطفٝ    }@ٍإاي فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ فمل هفغ ئٌ

         } (5)
ئٌٝ آفو ، 

اٌَٛهح ...(
 (6)
. 

ٚفٟ وزبة@ ػْو هٍبئً فٟ اٌزف١َو ٚػٍَٛ اٌموآْ
 (7)

، عبء فٟ ِملِخ هٍبٌخ@ اٌّؼبٟٔ 

وفٝ، ٩ٍَٚ ػٍٝ ػجبكٖ اٌن٠ٓ )ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ، اٌؾّل هلل ٚ :اٌلل١مخ فٟ ئكهان اٌؾم١مخ

إطفٝ، ٚثؼل@ فٙنٖ َِأٌخ ِّٙخ فف١ذ ػٍٝ وض١و ِٓ إٌبً ؽزٝ أوضوٚا ِٓ اٍزْىبٌٙب... (
 (8)
. 

                                                           

 .2/1562( ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم1)
 ، من المجموع.20( ينظر: ص2)
 ، من المجموع.45( ينظر: ص3)
 /أ ، من المجموع.1( ينظر: الموحة4)
 . 18-15ل، اآليات( سورة المي5)
 /ب، من المجموع.77( ينظر: الموحة6)
 ، تحقيق:عبد الحكيم األنيس.2010( طبع الكتاب بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، إدارة البحوث، دبي7)
 .1/277( ينظر:8)
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<>: 
 

(1) {        }ٚفٟ هٍبٌخ اٌّؾوه فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ@ 
 @ 

 @ فمل ٍئٍذ ػٓ ِؼٕٝ ٚثؼل ،اٌؾّل هلل ٩ٍَٚ ػٍٝ ػجبكٖ اٌن٠ٓ إطفٝ، ؽ١ُهللا اٌوؽّٓ اٌو بسم)

 {        }لٌٛٗ رؼبٌٝ@ 
ٚو١ف ٠ىْٛ ٌٗ ػ١ٍٗ ا٩ٌٖح 

.(ٚا٩ٌََ مٔت ِغ أٔٗ ِؼَٖٛ؟ ..
 (2)
. 

 ِٓ ٠ؾىُ ػٍٝ ٕؾخ اٌؼٕٛاْ ٘ٛ اٌّإٌف ٔفَٗ، ١ٌٌٚ  ٚثؼل ٘نا اٌؼوٗ ٠ّىٕٕب اٌمٛي أْ

٤ؽل أْ ٠زلفً أٚ ٠غ١و ا٨ٍُ اٌنٞ ٔٔ ػ١ٍٗ اٌّإٌف، أٙف ئٌٝ مٌه أْ رٖو٠ؼ 

اٌّإٌف ثبٍُ ِإٌَّفٗ ِٓ ألٜٛ ا٤كٌخ ػٍٝ ٕؾخ اٌؼٕٛاْ، ٚأ٠ٚب إٌَقخ اٌزٟ موو ف١ٙب اٌؼٕٛاْ ِٓ 

ٌخجش ثٕصٗ ػٓ ص٠بدح )ئفبدح ااٌوٍبٌخ@  أللَ إٌَـ ئْ ٌُ ٠ىٓ أللِٙب، ٚثنٌه ٠ىْٛ ػٕٛاْ ٘نٖ

 ٠ٚىْٛ ِب ٍجك مووٖ كا٨ ػٍٝ ٕؾخ َٔجخ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ١ٌٍَٟٛٛ. ٚهللا أػٍُ. ، (اٌؼّش ٚٔمصٗ

هأ٠ٗ فٟ َِأٌخ ى٠بكح  -هؽّٗ هللا -اٌوٍبٌخ اٌزٟ ث١ٓ أ٠ل٠ٕب موو ف١ٙب ا١ٌَٟٛٛ ِحزٜٛ اٌّخطٛطخ:

 ٠ٓ ك٩١ٌ ث١ٓ ؽل٠ش ٚأصو. اٌؼّو ٚٔمٖٗ َِزل٨ ثب٤ؽبك٠ش ٚا٢صبه، فنوو ػْو

ٚلل رؼوٗ ا١ٌَٟٛٛ ٌٙنٖ اٌَّأٌخ فٟ وزبثٗ@ اٌزؾلس ثٕؼّخ هللا، فمبي@ )ٚلل رظبفود ا٤ؽبك٠ش 

ػٕلٞ  ػٍٝ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ ثبٌَٕجخ ئٌٝ ِب وزت فٟ اٌٍٛػ اٌّؾفٛظ أٚ ثوى ئٌٝ ا٩ٌّئىخ، ٨ 

 .ا٤ىٌٟ( -رؼبٌٝ  -ثبٌَٕجخ ئٌٝ ػٍُ هللا 

ِغّٛػخ ِٓ ا٤ؽبك٠ش ٚا٢صبه اٌزٟ رإ٠ل هأ٠ٗ@ ) فٙنٖ ا٢صبه كاٌخ وّب روٜ ػٍٝ صُ لبي ثؼلِب موو 

أْ اٌؼّو ٠ي٠ل ٠ٕٚمٔ، ٚ٘ٛ اٌنٞ ٔؼزّلٖ(
 (3)
. 

 اٌنٞ ٠وٜ أْ ا٤عً ِمله فٟ ا٤ىي -هؽّٗ هللا -ٚ٘نا اٌوأٞ اٌنٞ مووٖ لل فبٌف ف١ٗ هأٞ ٚاٌلٖ 

ٟ وزبثٗ اٌّنوٛه آٔفب ثؼٕٛاْ@ " فٟ موو ف٩ٖ  ف -هؽّٗ هللا -٨ ٠ي٠ل ٨ٚ ٠ٕمٔ. فنوو ا١ٌَٟٛٛ 

ب أفزٝ ثٗ ". فمبي@ ) ٚموؤب مٌه ٤ِو٠ٓ@ أؽلّ٘ب@ ئفبكح  َّ ٜ اٌٛاٌل هأ٠ُٕب ف١ٙب ِقبٌٌف ٌ َٚ فزٜٛ ِٓ فزب

ٚلل  ،اٌؼٍُ، فأب ٨ َٔزغ١ي وزُ ِب ظٙو ٌٕب ِٓ اٌؼٍُ ِقبٌفب ٌّب ػ١ٍٗ غ١ؤب، ثً ٔجل٠ٗ ْٕٚٔوٖ، و١ف

٘نا اٌؼٖو ِب أكأب ئ١ٌٗ  ِٟٕٖت ا٨عزٙبك ٌٕج١ٓ ٌٍٕبً ف ٟف - ٌٗعً ع٩ -ألبِٕب هللا ثفٍٚٗ 

 . (ا٨عزٙبك رغل٠لا ٌٍل٠ٓ

                                                           

 .2( سورة الفتح، من اآلية 1)
 .2/141( ينظر:2)
 .31- 24( ينظر: ص3)
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<>; 

ٚاٌضبٟٔ@ ١ٌم١ُ إٌبً ػنهٔب فٟ ِقبٌفخ أً٘ ػٖؤب، ٠ٚؼٍّٛا أٔٗ ١ٌٌ غوٕٙب اٌّؼبكاح ٨ٚ 

 اٌزؼٖت، ثً غوٕٙب ارجبع اٌؾك ٚرون اٌّؾبثبح فٟ اٌل٠ٓ، فأب ٌٛ ؽبث١ٕب أؽلا ٌىبْ أؽك إٌبً

ثبٌّؾبثبح ٚاٌلٔب، ٌٚىٕب ٨ ٔؾبثٝ فٟ اٌل٠ٓ ٚاٌؼٍُ ٚاٌلا ٨ٚ غ١وٖ(
(1)
. 

٤ٚٚي  -هؽّٗ هللا -٘نٖ هٍبٌخ ِٓ اٌوٍبئً اٌزٟ رووٙب اٌّإٌف اٌّؾمّك ا١ٌَٟٛٛ @ أ١ّ٘خ اٌشسبٌخ

 ٚ٘قٟ هٍقبٌخ ِقزٖقوح فقٟ لقٛي هللا، ٠زُ رؾم١قك ٘قنٖ اٌوٍقبٌخ ػٍقٝ فّقٌ َٔقـ -ف١ّب أػٍُ  -ِوح 

           } رؼقققققققققققققققققققققققققققققققبٌٝ@

} (2)
 

  .ٚاٌزٟ موو ف١ٙب هأ٠ٗ ف١ّب ٠زؼٍك ثَّأٌخ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ

وو لل فبٌف وّب م -هؽّٗ هللا  -ٚرزٚؼ أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌوٍبٌخ فٟ أْ اٌمٛي اٌنٞ م٘ت ئ١ٌٗ ا١ٌَٟٛٛ 

ثؼ١ل وً اٌجؼل ػٓ اٌزؼٖت، ٚأْ اٌغوٗ ِٓ هأ٠ٗ  -هؽّٗ هللا -ف١ٗ ٚاٌلٖ، ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ أٔٗ 

ئفبكح اٌؼٍُ ٚػلَ وزّبٔٗ، ٚث١بْ اٌؾك اٌنٞ إٍٔٚٗ ٌٗ اعزٙبكٖ، ٚأْ اٌّؾبثبح فٟ اٌل٠ٓ ٚاٌؼٍُ ١ٌٌ 

 ِٓ ٕفبد اٌؼٍّبء اٌوثب١١ٔٓ. 

نٖ اٌوٍبٌخ لل ؽممذ ِٓ لجً، ٚلل ٚلفذ ػٍٝ ٘: اٌذساسبد اٌسبثمبد ٚدٚاػٟ ئػبدح اٌزحم١ك

 كهاٍز١ٓ ٌٙنٖ اٌوٍبٌخ، ٚ٘بربْ اٌلهاٍزبْ ّ٘ب@

 األٌٚٝ: ثؼٕٛاْ: ئفبدح اٌخجش ثٕصٗ فٟ ص٠بدح اٌؼّش ٚٔمصٗ، رحم١ك: أسبِخ ثٓ ػجذ اٌؼ١ٍُ

 َ، داس ِبعذ ػس١شٞ. 2222آي ػطٛح، سٕخ 

 -هؽّٗ هللا -ا١ٌَٟٛٛ ٚلل فٍذ ٘نٖ إٌَقخ ِٓ ٚعٛك كهاٍخ ٌٚٛ ِقزٖوح ٧ٌِبَ   

 ل٘ب، ٨ٚ أِبوٓ ٚعٛك٘ب، ٌُٚ ٠نوواٌزٟ اػزّ خإٌَق ٌُ ٠ج١ٓٚاػزّبك اٌّؾمك ػٍٝ َٔقخ ٚاؽلح، ٚ

اٌزٟ ؽممٙب، ثبٍزضٕبء ٚٙؼٗ ٕفؾز١ٓ ِٓ اٌّقطٛٛ فٟ ثلا٠خ اٌىزبة  اٌّقطٛٛخأٞ ِؼٍِٛبد ػٓ 

 كْٚ ا٦ّبهح ٌّٙب. 

ٚ٘ٛ أِو  ٙب ئصجبد اٌفوٚق ث١ٓ َٔـ اٌّقطٛٛخ،ٚف٩ اٌزؾم١ك ِٓ اٌّمبثٍخ ث١ٓ إٌَـ، اٌزٟ غب٠ز

ِزلاٚي ِؼوٚف فٟ رؾم١ك إٌٖٛٓ ػٕل ٚعٛك أوضو ِٓ َٔقخ، ٠ٚزٚؼ مٌه ػٕلِب أّبه فٟ 

)أفوط اثٓ ؽيَ( لٌٛٗ@ ونا فٟ اٌّقطٛٛخ ٚ٘ٛ رٖؾ١ف ٘بِِ رؾم١مٗ ػٕل لٛي اٌّٖٕف
 (3)

، 

 ثٛعٛك أوضو ِٓ َٔقخ ٌٙنٖ اٌوٍبٌخ.ا٤فن فٟ ا٨ػزجبه  ِغ

                                                           

 .20ص ( ينظر: المصدر السابق،1)
 .40، واآلية 39( سورة الرعد، من اآلية2)
 .10( ينظر: إفادة الخبر بنصو في زيادة العمر ونقصو، ص3)
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<>< 
 

 ئٌٝ مٌه ا٩ٌّؽظبد اٌزب١ٌخ@ أٙف  

 ٌُ ٠ضجذ اٍُ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٕٚؾخ َٔجزٙب ١ٌٍَٟٛٛ، هؽّٗ هللا. -8

 ٤ػ٩َ اٌن٠ٓ ٚهكد أٍّبؤُ٘ أصٕبء اٌزؾم١ك. ىض١و ِٓ اػلَ اٌزوعّخ ٌ -8

 ػلَ ث١بْ اٌىٍّبد اٌغبِٚخ اٌزٟ رؾزبط ٌز١ٙٛؼ ٚث١بْ. -9

 ٌُ ٠ٍؾك اٌؼًّ ثفٙبهً ِٖبكه ِٚواعغ اٌزؾم١ك. -:

 ب١ٔخ: ثؼٕٛاْ: ئفبدح اٌخجش ثٕصٗ فٟ ص٠بدح اٌؼّش ٚٔمصٗ، رحم١ك: ػجذ اٌمبدس أحّذ ػجذ اٌمبدساٌض

ٚٔششد ثّغٍخ آفبق اٌضمبفخ ٚاٌزشاس، اٌصبدسح ػٓ دائشح اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚاٌذساسبد ثّشوض 

 َ. 2225، ٠ٕب٠ش49عّؼخ اٌّبعذ ٌٍضمبفخ ٚاٌزشاس، اٌؼذد

 ا٦ّبهح ئٌٝ أْ إٌَقخ اٌّؾممخ ثّغٍخ آفبق  خ، أٚكّ لجً موو ِب ٠ٕجغٟ مووٖ ػٍٝ ٘نٖ إٌَق   

 اٌزواس، رقزٍف ػٓ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ِٓ ؽ١ش ئْ إٌَـ اٌّقطٛٛخ اٌزٟ اػزّلٔب٘ب فٟ اٌزؾم١ك فبٕخ  

(1){          }ثمٛي هللا رؼبٌٝ@
 

ثوأٞ ا١ٌَٟٛٛ فٟ اٌَّأٌخ ِٚب مووٖ ِٓ أكٌخ، ث١ّٕب اٌّقطٛٛخ اٌزٟ ْٔود ثبٌّغٍخ، رْزًّ ٚ

ػٍٝ أوضو ِٓ آ٠خ
 (2)

 ، ٚ٘نٖ ا٠٢خ ِٓ ث١ٕٙب .

ألٛي@ ئْ اٌّؾمك ٌُ ٠ؼزّل فٟ رؾم١مٗ ػٍٝ إٌَقخ اٌّؾفٛظخ ثلاه اٌىزت اٌم١ِٛخ، اٌزٟ رؾًّ هلُ 

ز١ّٛه٠خ( ثبٌقيأخ اٌ:89)
 (3)

وزبة ئفبكح اٌقجو ثٕٖٗ فٟ @ )، ٚاٌزٟ عبء ػٍٝ ٕفؾخ اٌغ٩ف

 ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ ٌٍغ٩ي ا١ٌَٟٛٛ هؽّٗ هللا( ، ٚعبء فٟ آفو٘ب وّب موو إٌبٍـ@ 

) رّذ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٠َٛ ا٤ؽل اٌؾبكٞ ػْو ِٓ ّؼجبْ ٍٕخ أٌف ِٚبئخ ٚصّب١ٔخ ٚص٩ص١ٓ(
(4)
 . 

اٌزٟ اػزّل٘ب وبٔذ ثؼل ٘نا اٌزبه٠ـ، فٙٛ ٌُ ٠ؼزّل فٟ ٠زج١ٓ ِّب موو ٍبثمب أْ إٌَـ 

اٌزؾم١ك ػٍٝ أللَ إٌَـ، أٚ ػٍٝ ا٤لً وبٔذ ٘نٖ إٌَقخ ّٙٓ إٌَـ اٌزٟ اػزّل٘ب فٟ اٌزؾم١ك 

 ٌىٛٔٙب ِٓ أللَ إٌَـ.

 

                                                           

 .40، واآلية 39( سورة الرعد، من اآلية1)
 }، وآية فاطر9من اآلية{          }( تشتمل عمى آية األنعام2)

                }الثقافة ينظر: مجمة آفاق  .88من اآلية

 .123والتراث، ص
 . 2/1562في مكتبات العالم  ( ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي3)
 .( أحتفظ بنسخة إلكترونية منيا4)
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أِب ِٓ ؽ١ش روعّخ ا٤ػ٩َ، فٍُ ٠ج١ٓ ٌٕب )أثٛ ٕبٌؼ( ػٕل لٛي اٌّٖٕف@ ) لبي@ أثٛ ٕبٌؼ  -8

ػجل هللا ثٓ هئبة ا٤ٖٔبهٞ ػٓ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ( ػٓ عبثو ثٓ
 (1)
. 

لأٟ( ّْ ٚأغفً روعّخ ) أثٛ ئٍؾبق اٌٙ
 (2)

، ٌُٚ ٠ٛفك اٌّؾمك فٟ ئصجبد إٌٔ اٌٖؾ١ؼ ػٕل لٛي 

اٌّٖٕف@)ٚأفوط اٌطجوأٟ ػٓ ػّوٚ ثٓ ػٛف(، ٚلبَ ثزوعّخ@ ػّوٚ ثٓ ػْٛ
(3)

، ٚػٕل 

َٕـ اٌّقطٛٛخ رج١ٓ أٔٗ ػّوٚ ثٓ ػٛف، ١ٍٚزٚؼ مٌه اٌوعٛع ئٌٝ اٌّٖبكه ا١ٍٕ٤خ، ٚثم١خ اٌ

 فٟ اٌزؾم١ك ٚاٌزوعّخ ئْ ّبء هللا رؼبٌٝ.

 ػلَ ث١بْ ثؼ٘ اٌىٍّبد اٌغبِٚخ اٌزٟ رؾزبط ٌز١ٙٛؼ ٚث١بْ، ِٚٓ مٌه ِب عبء فٟ اٌؾل٠ش  -9

ومٌٛٗ@ ) ٠ٕفٟ اٌى١و اٌقجش(
 (4)

، ٚ)ُؽَٓ اٌٍّىخ(
 (5)

 ، ٚغ١و مٌه.

 ْ اٌىزبة@ )أٔٗ ٌُ ٠وك اٌؼٕٛاْ فٟ أٞ َٔقخ ِٓ إٌَـ ِٓ ر١َّخموو فٟ ِملِزٗ ٚرؾذ ػٕٛا -:

اٌّإٌف ؽ١ش ٌُ ٠نوو اٌؼٕٛاْ فٟ اٌّملِخ وّب ٌُ ٠وك فٟ إٌٙب٠خ(
 (6)
. 

ٚثؼل ا٩ٛ٨ع ػٍٝ ثم١خ إٌَـ رج١ٓ ٚعٛك َٔقخ ّٕوػ ف١ٙب اٌّإٌف فٟ أٚي اٌّقطٛٛخ ثبٍُ ٘نٖ 

ٕٚؾخ َٔجزٙب ئٌٝ اٌّإٌف رؾم١ك اٍُ اٌوٍبٌخٚلل ٍجك موو مٌه فٟ  اٌوٍبٌخ، 
 (7)
. 

أِب ِٓ ٔبؽ١خ رقو٠ظ ا٤ؽبك٠ش، ففٟ رقو٠غٗ ٌؾل٠ش@) رؼٍّٛا ِٓ أَٔبثىُ...( أصجذ اٌٖٛاة   -;

 هن، ٚاٌوٚا٠خ ثٕٖٙب ِٛعٛكح وبٍِخفٟ )ِؾجخ( ِٓ ٕؾ١ؼ اٌزوِنٞ، ٚ)ِضواح( ِٓ اٌَّزل

-هللا  هؽّٗ -ٕؾ١ؾخ ػٕل اٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن، ٚ٘ٛ اٌّٖله اٌنٞ مووٖ اٌّٖٕف 
(8)

ٔؼٍُ  ٨ٚ 

ثؼ٘ ػٍٝ  ٚونٌه ٌُ ٠زُ اٌؾىُاٌَجت اٌنٞ عؼً اٌّؾمك ٠ٖٛة مٌه ِٓ ٕؾ١ؼ اٌزوِنٞ، 

 ا٤ؽبك٠ش اٌٛاهكح فٟ اٌوٍبٌخ.

ّٛ إٌَـ اٌزٟ اػزّل٘ب فٟ اٌزؾم١ك ِٓ ا٨ٍُ اٌٖؾ١ؼ ٌـ)عبثو ثٓ ػجل هللا ثٓ -= هئبة(، ٚاٌنٞ  فٍ

أصجزٗ فٟ رؾم١مٗ ِٓ رف١َو اٌطجوٞ وّب موو
(9)

، ٌٚٛ ٚلف ػٍٝ إٌَقخ اٌّؾفٛظخ ثلاه اٌىزت 

اٌم١ِٛخ ٨وزفٝ ثٙب
(10)

. 

                                                           

 .128( ينظر: مجمة آفاق الثقافة والتراث، ص1)
 .130( ينظر: المصدر السابق، ص2)
 .132( ينظر: المصدر السابق، ص3)
 .131( ينظر: المصدر السابق ، ص4)
 .132( ينظر: المصدر السابق، ص5)
 .113التراث، ص( ينظر: مجمة آفاق الثقافة و 6)
 ، من ىذه الدراسة.4( ينظر: ص7)
 .131( ينظر: مجمة آفاق الثقافة والتراث، ص8)
 .128( ينظر: المصدر السابق، ص9)
 ( أحتفظ بنسخة إلكترونية منيا.10)
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ِٓ ؽ١ش إٌَـ ٚػلك٘ب فٍُ  ،فاْ ٘نٖ اٌلهاٍخ رقزٍف ػٓ كهاٍزٟ آي ػطٛح، ٚػجل اٌمبكه ٚػ١ٍٗ:

ّلد فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ، أٙف ئٌٝ ٠زُ فٟ رؾم١مّٙب اػزّبك أٞ َٔقخ ِٓ إٌَـ اٌقٌّ اٌزٟ اػزُ 

ف١ٙب ربه٠ـ إٌَـ  ِٓ ث١ٓ ع١ّغ إٌَـ اٌزٟ موو خػٍٝ أللَ َٔق ذاّزٍّ ٘نٖ اٌلهاٍخمٌه أْ 

 ٚأفواك ئؽلٜ إٌَـ ثزٖو٠ؼ اٌّإٌف ثبٍُ ِإٌفٗ، ٚ٘ٛ ِب فٍذ ِٕٗ كهاٍزٟ آي ػطٛح 

 ٚػجل اٌمبكه.

 اٌوٍبٌخ ػٍٝ فٌّ َٔـ اػزّلد فٟ رؾم١ك ٘نٖ: ٚصف ٔسخ اٌّخطٛطخ اٌّؼزّذح فٟ اٌزحم١ك

 ٕٚٚفٙب وّب ٠ٍٟ@ 

 ػبَ. رمغ فٟ  ?>??88فبٓ(  ?89:ٟٚ٘ ّٙٓ ِغّٛع، ٚهلّٗ )زجخ األص٘ش٠خ، ٔسخخ اٌّى -9

 ِٚزٍٜٛ ػلك  ،( ٍطوا;8)أهثغ ٕفؾبد( فٟ وً ٕفؾخ فَّخ ػْو ) 4;8-?:8ٚهلز١ٓ 

 ( وٍّبد رمو٠جب.   ?اٌىٍّبد فٟ وً ٍطو رَغ )

  ١ٌٌٚ ٘ـ(،88:8فطٙب ٚاٙؼ، ثٙب ٍمٜ ٚثؼ٘ ا٤فطبء فٟ أوضو ِٓ ِٛٙغ، وزجذ ٍٕخ )

ٙب ١ٌئهِيد لل ٚ، َ ربه٠ـ َٔقٙب عؼٍزٙب أ٩ٕلَ ١ٙب رؼ١ٍمبد، ٨ٚ ٠ٛعل ثٙب اٍُ ٔبٍـ، ٌٚمِ ػٍ

 (.أثبٌوِي )

ػبَ(، رمغ فٟ ٚهلز١ٓ )أهثغ ٕفؾبد( فٟ  84=>ٚهلّٙب ) ٔسخخ ِىزجخ عبِؼخ اٌٍّه سؼٛد، -2

وٍّبد ( <)( ٍطوا، ِٚزٍٜٛ ػلك اٌىٍّبد فٟ وً ٍطو صّبْ 88وً ٕفؾخ ٚاؽل ٚػْوْٚ )

 جب.رمو٠

رؼ١ٍمبد، ٨ٚ  ٘ـ(، ١ٌٌٚ ػ١ٍٙب8988وزجذ ثقٜ ٚاٙؼ، ثٙب ٍمٜ، ٚثؼ٘ ا٤فطبء، وزجذ ٍٕخ)

عبء فٟ غ٩فٙب هٍبٌخ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ@ )٠ّؾٛ هللا ِب ٠ْبء ٠ٚضجذ ٚػٕلٖ أَ  ،٠ٛعل ثٙب اٍُ ٔبٍـ

 (.ةٙب ثبٌوِي )١ٌئاٌىزبة(، ٚلل هِيد 

ػبَ. رمغ فٟ  ?>8>فبٓ( >:8، ٟٚ٘ ّٙٓ ِغّٛع، ٚهلّٗ )ٔسخخ اٌّىزجخ األص٘ش٠خ -3

( ٍطوا، ِٚزٍٜٛ ػلك ;8)ص٩س ٕفؾبد(، فٟ وً ٕفؾخ فٌّ ٚػْوْٚ ) 94-?8ٚهلز١ٓ 

 ( وٍّبد رمو٠جب.?اٌىٍّبد فٟ وً ٍطو رَغ )

فطٙب ٚاٙؼ، ٚثٙب ٍمٜ ٚثؼ٘ ا٤فطبء، ١ٌٌٚ ػ١ٍٙب رؼ١ٍمبد، ٨ٚ ٠ٛعل ثٙب ربه٠ـ إٌَـ، ٨ٚ 

 (.طهِيد ئ١ٌٙب ثبٌوِي )لل ٚ ،اٍُ إٌبٍـ

ػبَ( ، رمغ فٟ ٚهلز١ٓ  :;>:رمغ ّٙٓ ِغّٛع، ٚهلّٗ ) ٔسخخ ِىزجخ داس اٌىزت اٌظب٘ش٠خ، -4

( ٍطوا، ِٚزٍٜٛ ػلك اٌىٍّبد فٟ وً ٍطو ػْو 84)ص٩س ٕفؾبد( فٟ وً ٕفؾخ ػْوْٚ )

 وٍّبد رمو٠جب.( 84)
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 فطٙب ٚاٙؼ، أفوكد ثي٠بكح ثؼ٘ إٌٖٛٓ، ٚثٙب ٍمٜ، ٚثؼ٘ ا٤فطبء، ٌّٚٛ أؽ١بٔب

مل٠ُ ٚرأف١و فٟ أؽل ٖٕٔٛٙب، ١ٌٌٚ ػ١ٍٙب رؼ١ٍمبد، ٨ٚ ٠ٛعل ثٙب ربه٠ـ إٌَـ، ٨ٚ اٍُ ر ٚثٗ

 (.دٙب ثبٌوِي )١ٌئإٌبٍـ، ٚلل هِيد 

ػبَ. رمغ فٟ  :4?898فبٓ(  4<88، رمغ ّٙٓ ِغّٛع، ٚهلّٗ )ٔسخخ اٌّىزجخ األص٘ش٠خ -5

ػلك اٌىٍّبد ( ٍطوا، ِٚزٍٜٛ ?8) ص٩س ٕفؾبد( فٟ وً ٕفؾخ رَؼخ ػْو)88-84ٚهلز١ٓ 

 وٍّخ رمو٠جب. (:8) فٟ وً ٍطو أهثغ ػْوح

١ٌٌٚ ػ١ٍٙب رؼ١ٍمبد، ٨ٚ ٤فطبء، فطٙب ٚاٙؼ، فٍذ ِٓ ِملِخ اٌّإٌف، ثٙب ٍمٜ، ٚثؼ٘ ا

 (.٘ـٙب ثبٌوِي )١ٌئ٠ٛعل ثٙب ربه٠ـ إٌَـ، ٨ٚ اٍُ إٌبٍـ، ٚلل هِيد 

ثبٌّإٌف، ٚرؼو٠فب  للِذ ٌٍزؾم١ك ثمَُ كهاٍٟ ِٛعي موود ف١ٗ رؼو٠فب: ػٍّٟ فٟ اٌزحم١ك

 ثبٌوٍبٌخ، ٕٚٚف إٌَـ اٌّؼزّلح فٟ اٌزؾم١ك، ٚارجؼذ فٟ رؾم١ك اٌوٍبٌخ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ@

 اػزّلد ػٍٝ فٌّ َٔـ ٟٚ٘ اٌزٟ رٛفود ؽزٝ وزبثخ ٘نٖ اٌّملِخ. -8

اػزّلد ػٍٝ َٔقخ وإًٔ، ٚؽبٌٚذ أْ أفوط إٌٔ فٟ ألوة ٕٛهح ٕؾ١ؾخ أهاك٘ب  -8

ٛو٠مخ اٌزّو١ُِاٌّإٌف، ٍٚود فٟ مٌه ػٍٝ 
(1)

. 

ػ ثٙب اٌّإٌف  -9 أعل إٌمً فأٟ  ٚئما ٌُ  -هؽّٗ هللا  -لّذ ثزٛص١ك إٌمٛي ِٓ اٌىزت اٌزٟ ٕوَّ

 أ١ّو ئٌٝ ػلَ اٌٛلٛف ػ١ٍٗ، صُ أصجزٗ ِٓ اٌىزبة اٌنٞ أػزمل أٔٗ لل ٔمً ِٕٗ.

 ؽٖود اٌَمٜ، ث١ٓ ِؼمٛف١ٓ ]  [ . -:

 }{٘و٠ٓيهلُ ا٠٢خ، ٚؽٖورٙب ث١ٓ ١ٌ٩٘ٓ ِٚفوعذ ا٠٢بد اٌموآ١ٔخ ثنوو اٍُ اٌَٛهح،  -;

 ٚٙجطزٙب ثبٌْىً، ِؼزّلا فٟ مٌه ػٍٝ هٚا٠خ لبٌْٛ ػٓ ٔبفغ.

 فوعذ ا٤ؽبك٠ش إٌج٠ٛخ اٌْو٠فخ، ٚا٢صبه، ٚؽٖورٙب ث١ٓ  ل١ٍٛٓ ) (. ->

 روعّذ ٥ٌػ٩َ اٌٛاهكح أٍّبؤُ٘ فٟ إٌٔ اٌّؾمك.    -=

 ٙب اٍزْىب٨ ِغ ث١بْ ِؼٕب٘ب.ٙجطذ ا٤ٌفبظ اٌغو٠جخ ثبٌْىً اٌزٟ هأ٠ذ ث -<

 لّذ ثبٌزؼ١ٍك ِغ ا٨فزٖبه فٟ ثؼ٘ اٌّٛاٙغ ِزٝ ٌيَ ا٤ِو مٌه. -?

 أٌؾمذ اٌوٍبٌخ ثفٙوً ٌٍّٖبكه ٚاٌّواعغ، ِورجب رور١جب ٘غبئ١ب. -84

 ٚثؼل ٘نا فبٌىّبي هلل ٚؽلٖ، ٍٕٚٝ هللا ػٍٝ ٔج١ٕب ِؾّل ٚػٍٝ آٌٗ ٕٚؾجٗ.              

 

                                                           

 ( ىي طريقة تجمع بين طريقة النص المختار، وطريقة االعتماد عمى تعيين نسخة كأصل. وقد أفادني بيذه الطريقة1)
عمر الباروني، وأشار إلييا في كتابو: فصوص في مناىج البحث والمصادر والمراجع وتحقيق النصوص، وىو كتاب مخطوط، د: 
 .127ص
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 من المخطوط صور
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 (أالصفحة األخيرة من النسخة )                          (أالصفحة األولى من النسخة ) 
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 (بمن النسخة ) األخيرةاللوحة                    (       باللوحة األولى من النسخة )              

           
         

 (جالصفحة األخيرة من النسخة )                           (    جمن النسخة ) األولىالصفحة             
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 (داللوحة األخيرة من النسخة )                   (           داللوحة األولى من النسخة )             

   

 

 

 (هـالصفحة األخيرة من النسخة )                     (      هـالصفحة األولى من النسخة )               
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 صب١ٔب: اٌمسُ اٌزحم١مٟ

ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ
(1)

 

)لبي ا١ٌْـ ا٦ِبَ اٌؼبٌُ اٌؼ٩ِخ، اٌجؾو اٌفٙبِخ، اٌغ٩ي ا١ٌَٟٛٛ، رغّلٖ هللا ثوؽّزٗ 

ٚأٍىٕٗ ف١َؼ عٕزٗ ثّؾّل ٚآٌٗ(
 (2)

@ 

[اٌؾّل هلل]
 (3)

]ٚوفٝ[
(4)

[٩ٍَ ػٍٝ ػجبكٖ اٌن٠ٓ إطفٝٚ]
 (5)

، ٚثؼل@ فمل ٛبي اٌَإاي 

ػٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ
 (6)
:{[   ]

(7)
        

                                                           

 ( بعد البسممة، قولو: الميم أطل أعمارنا في طاعتك. أفي النسخة ) جاء( 1)
 (، و)د(، و)ىـ(. ج(، و)ب( سقط من )2)
 ( سقط من )ىـ(. 3)
 و)ىـ(.  (،ب(، و)أ( سقط من )4)
 ( سقط من )ىـ(. 5)
 (، و)ىـ(: قال اهلل تعالى، وفي )د(: قال اهلل تبارك وتعالى.ب(: سئل والدي رحمو اهلل تعالى عن قولو، وفي )أ( في )6)
 (. ج( سقط من )7)
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} (1)
١ٍّٚزٗ@ ئفبكح اٌقجو  ]فغّؼذ ٘نا اٌقجو ِززجؼب ف١ٗ ِب ٚهك ف١ٗ ِٓ ا٤ؽبك٠ش،

ثٕٖٗ ػٓ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ[
 (2)
. 

أفوط
 (3)

اثٓ عو٠و
(4)

ْوَك٠ْٚٗ ، ِِ ٚاثٓ 
(5)

فٟ رف١َوّ٘ب، ػٓ اٌىٍجٟ ،
(6)

 فٟ لٌٛٗ ،

 

 

]رؼبٌٝ[
 (7)

@{     } ،فمبي
 (8)

٠َِض٠ذُ @ ) َٚ ْصِق  َٓ اٌشِّ ِِ ُحٛ  ّْ َ٠ [ ِٗ [ف١ِ
 (9)
 

 َٓ ِِ ُحٛ  ّْ َ٠ َٚ  ِٗ ٠َِض٠ُذ ف١ِ َٚ  ًِ : (، فم١ً]ٌٗ[األََع
 (10)

ِٓ ؽلصه
 (11)

ثٙنا
 (12)

؟ لبي@ أثٛ
(13)

ٕبٌؼ 
(14)

ػٓ  

عبثو ثٓ ػجل هللا ثٓ هئبة
(15)
ا٤ٖٔبهٞ 

(1)
]هٟٙ هللا ػٕٗ[ 

 (2)
ػٓ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ 

(3)
. 

ٍٍُٚ
(3)
. 

                                                           

 .40، واآلية 39( سورة الرعد، من اآلية1)
 (، و)د(، و)ىـ(.ب(، و)أ( سقط من )2)
 (: وأخرج.أ( في )3)
محمد بن جرير الطبري، من المفسرين، فقييا في أحكام القرآن، سمع من: أحمد بن منيع، وأبي كريب وغيرىما سمع منو: ( ىو: 4)

ىـ. ينظر: طبقات المفسرين، 310الطبراني، وأحمد بن كامل وغيرىما، من مؤلفاتو: جامع البيان في تأويل القرآن، دالئل اإلمامة، ت
 .3/190م المؤلفين، معج5/57، شذرات الذىب95لمسيوطي

( ضبطيا الداوودي في طبقات المفسرين بكسرىا )ِمْرَدوْيو(، وابن العماد في الشذرات بفتح الميم )َمْرَدوْيو( وكذلك عمر كحالة في 5)
 معجم المؤلفين.

غيرىما سمع منو: أبو ىو: أحمد بن موسى بن مْرَدوْيو بن فورك األصبيانّي، سمع من: أبي سيل بن زياد القّطان، وميمون بن إسحاق و 
عبد الرحمن الثقفي، وأحمد بن عبد الرحمن الذكوانّي، وغيرىما، من مؤلفاتو: التفسير الكبير، والمستخرج عمى صحيح البخاري، 

 .1/316، معجم المؤلفين3/190، شذرات الذىب 1/94ىـ. ينظر: طبقات المفسرين، لمداوودي410ت
مفسر، سمع من: الشعبي، وغيره، سمع منو: أبو معاوية، ويعمى بن عبيد وغيرىما، من ( ىو: محمد بن السائب بن بشر الكمبي، 6)

 .3/308، معجم المؤلفين2/211، شذرات الذىب2/149ىـ. ينظر: طبقات المفسرين لمداوودي 146مؤلفاتو: تفسير القرآن، ت
 (، و)ىـ(.ب(، و)أ( سقط من )7)
 (، و)د(، و)ىـ(: قال. ب(، و)أ( في )8)
 من )د(، و)ىـ(.( سقط 9)
 (، و)د(، و)ىـ(.ب( سقط من )10)
 (: حدث. ب( في )11)
 ( في )د(: ىذا.12)
 (: ابن. ب( في )13)
سمع  ،وغيرىما  سمع من: موالتو أم ىانئ، وابن عباس ( ىو: باذام أبو صالح مولى أم ىانئ، صاحب الكمبي، مشيور بكنيتو،14)

ل يحيى بن معين: باذام كوفي ضعيف الحديث. توفي في زمن إمارة الوليد بن عبد منو: السدي، ومحمد بن السائب الكمبي، وغيرىما، قا
 .4/6، تيذيب الكمال1/210 ، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين1/200الممك. ينظر: مختصر الكامل في الضعفاء

 .(، و)د(: ربابجفي)، و (: زيادب(: دياب، وفي )أفي ) (15)
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ِِ  أفوطٚ ك٠ٚٗ فٟ رف١َوٖ، ٚاثٓ ػَبوووْ اثٓ 
(4)

فٟ ربه٠قٗ، ػٓ ػٍٟ 
 (5)

]هٟٙ هللا 

ػٕٗ[ 
(6)
أٔٗ ٍأي هٍَٛي هللا 

 (7)
ػٓ لٌٛٗ ]رؼبٌٝ[ -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -

 (8)
@{    

 

  [  ]
فمبي، {(9)

 (10)
َّْ َػ١َْٕ١ْهَ @)  أللِشَّ

 (11)
َ٘ب ثِزَْفِس١ِش

 (12)
[ َّْ أللِشَّ َٚ 

زِٝ ثَْؼِذٞ َِّ ِٓ أُ َػ١ْ
 (13)

َ٘ب [ثِزَْفِس١ِش
 (14)

ْؼُشٚفِ  َّ ٌْ اْصِطَٕبُع ا َٚ  ، ِٓ ِٛاٌَِذ٠ْ ٌْ ثِشُّ ا َٚ َٙب،  ِٙ ْع َٚ َذلخُ َػٍَٝ   اٌصَّ

يُ   ِّٛ  ٠َُح
(15)

اٌشَّمَبَء َسَؼبَدح  
 (16)

٠َِض٠ذُ ،  َٚ
 (17)

 ُّ ٌُْؼ ٠َمِٟفِٟ ا َٚ ِش، 
 (18)
ءِ   ْٛ َصبِسَع اٌسَّ َِ)

 (19)
. 

                                                                                                                                                                      

 -مَّو بن رئاب بن النعمان بن سممة األنصارّي السممّي. شيد بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاىد مع رسول اهلل جابر بن عبد ال( ىو: 1)
، 114لو حديث عند الكمبي عن أبي صالح عنو في قولو تعالى:) َيْمُحوا اهلل ما َيشاُء َوُيْثِبُت(. ينظر: االستيعاب  -صمى اهلل عميو وسمم

 .11/23بالوفيات، الوافي 1/306أسد الغابة
 و)ىـ(. و)ج(، (،ب(، و)أ) ( سقط من2)
. والحديث ضعيف جدا. ينظر: سمسمة 8/469، ونسبو المؤلف إلى ابن مردويو في الدر المنثور13/566( رواه في جامع البيان3)

 .5449، حديث رقم11/768األحاديث الضعيفة والموضوعة
نما ىو اشتير بذلك، سمع ( ىو: عمي بن الحسن بن ىبة اهلل، شافعي، من أئم4) ة الحديث، ال يعمم أحدا من جدوده يسمى عساكر، وا 

من: أبي القاسم النسيب، وأبي غالب بن البناء، وغيرىما، سمع منو: يونس بن محمد الفارقي، ومحمد بن غسان الحصمى، وغيرىما، 
ىـ. ينظر: تذكرة 571عمى معرفة األطراف، ت: من مؤلفاتو: تاريخ مدينة دمشق وأخبارىا وأخبار من حل بيا أو وردىا، اإلشراف

 .2/427، معجم المؤلفين6/395، شذرات الذىب4/1328الحفاظ
، شيد المشاىد كميا إال غزوة تبوك، -صمى اهلل عميو وسمم –( ىو: عمي بن أبي طالب، رابع الخمفاء الراشدين، ابن عم رسول اهلل 5)

وغيره سمع منو: عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود،  -صمى اهلل عميو وسمم –نبيكان المواء بيده في أكثر المشاىد، سمع من: ال
 .1/221، شذرات الذىب4/269، اإلصابة522ىـ. ينظر: االستيعاب40وغيرىما، ت

 ( سقط من: )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.6)
 ( في)د(، و)ىـ(: النبي.7)
 ( سقط من: )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.8)
 (، و)د(، و)ىـ(.ج(، و)ب) ( سقط من9)
 (: قال.أ( في )10)
 (، و)د(، و)ىـ(: عينك.أ( في )11)
 .(: بتفسيرىماأ( في )12)
 ( في )ىـ(:  من بعدي.13)
 (.أ( سقط من )14)
 (: تحول.ج( في )15)
 ( كممة غير مقروءة.أ( في)16)
 (: تزيد.ج( في )17)
 (: تقي.ج( في )18)
. والحديث ضعيف. ينظر: ضعيف 8/470بو المؤلف إلييما في الدر المنثور( لم أقف عميو عند ابن عساكر في تاريخو، ونس19)

 .3547، حديث رقم518الجامع الصغير وزياداتو
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ٚأفوط اثٓ عو٠و
 (1)

لػٓ ِغب٘
(2)

فٟ لٌٛٗ ]رؼبٌٝ[ 
 (3)

@{     

[ ]
ِْٕضيُ  للاُ ) لبي@، {(4)  ُ٠

 (5)
  َٓ ِِ ب ٠ََشبُء  َِ ٌْمَْذِس، ف١ََُّحٛ  َِٕخ فِٟ ١ٌٍََِْخ ا ُْ فِٟ اٌسَّ ٍء ٠َُىٛ ْٟ ًَّ َش ُو

َٓ ا٢َعبيِ  ِِ
 (6)
مَبِد٠ِش، ئاِلَّ ا ، َّ ٌْ ا َٚ األَْسَصاِق،  َٚ ِْ ب صَبثِزَب َّ ُٙ َّ َؼبَدحَ، فَأِ اٌسَّ َٚ ( ٌشَّمَبَء 

 (7)
. 

]ٚأفوط اثٓ عو٠و
 (8)

ّؾبن َّٚ ػٓ اٌ
(9)
أَْصَُٕغ ) فٟ ا٠٢خ لبي@  َٚ ب ِشْئُذ،  َِ َْٔسُخ   ٠َمُُٛي: أَ

 

بيِ فِٟ ا٢عَ 
 
 
(10)

ْْ ِشْئُذ ِصْددُّ  ب ِشْئُذ، ئِ َِ]
 (11)

َٙب] [ف١ِ
 (12)

ْْ ِشْئُذ َٔمَْصذُ ، ] ئِ َٚ)
 (13)

]
 (14)
. 

ط اٌجقبهٞٚأفو
(15)

ػٓ أثٟ ٘و٠وح 
(16)

]هٟٙ هللا ػٕٗ[
 (17)

]لبي[
 (18)

 ٍّؼذ هٍٛي هللا @ 

]٠مٛي[-ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -
 (19)

َْٕسأَ @) ُ٠ ْْ أَ َٚ  ،ِٗ ْْ ٠ُْجَسظَ ٌَُٗ فِٝ ِسْصلِ ُٖ أَ ْٓ َسشَّ َِ
 (1)

 ِٖ ٌَُٗ فِٝ أَصَِش
(2)
  

 ُٗ َّ ًْ َسِح ١ٍَِْص (فَ
 (3)

. 

                                                           

 ( في)ىـ(: ابن جريج. وىو تحريف.  1)
ن ( ىو: ُمجاىد بن َجْبر، تابعي، مفسر من أىل مكة، سمع من: عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن عمر وغيرىما، سمع منو: عطاء ب2)
 .2/19، شذرات الذىب 2/305ىـ. ينظر: طبقات المفسرين لمداوودي103ن أبي رباح، وأيوب السختياني، وغيرىما، تب
 (، و)ىـ(.ب(، و)أ( سقط من )3)
 (. أ( سقط من: )4)
 (: إن اهلل ينزل، وفي)د(: ينزل اهلل.ب( في )5)
 (: واألعمال.ب( في )6)
 . 13/561( رواه في جامع البيان7)
 (: ابن جريج. وىو تحريف.  ( في )ىـ8)
اك بن ُمَزاِحم الياللي، مفسر محدث، سمع من: عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عباس، وغيرىما، سمع منو: الحسن بن ( 9) حَّ ىو: الضَّ

، شذرات 1/222ىـ. ينظر: طبقات المفسرين لمداوودي 102بن يحيى، وحكيم بن الدَّْيمم، وغيرىما، من مؤلفاتو: التفسير، ت
 .6-2/5، معجم المؤلفين 2/18لذىبا
 (: واألجل.ب( في )10)
 (. أ( سقط من )11)
 (، و)د(.  أ( سقط من )12)
 .13/565( رواه في جامع البيان13)
 (. أ( سقط من )14)
شيد لو الرسول بأنو   -صمى اهلل عميو وسمم -( ىو: عبد الرحمن بن صخر الدوسى، صحابي، كان من أحفظ أصحاب رسول اهلل 15)

سمع منو: عبد اهلل بن عباس، وأنس بن مالك، وغيرىما،  -صمى اهلل عميو وسمم –عمى العمم والحديث،  سمع من: النبي حريص 
 .1/261شذرات الذىب 4/163، اإلصابة862ىـ. ينظر: االستيعاب57ت
يم وغيرىما سمع منو: ( ىو: محمد بن إسماعيل الجعفي، من أشير عمماء الحديث، سمع من: أبي عاصم النبيل، ومكي بن إبراى16)

ىـ. ينظر: تذكرة 256أبو العباس السراج، وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرىما، من مؤلفاتو: الجامع الصحيح، التاريخ الكبير، ت
 .3/130، معجم المؤلفين3/255، شذرات الذىب2/555الحفاظ

 (، و)ىـ(.ب( سقط من )17)
 .)ىـ(سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و (18)
 سقط من )د(. (19)
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]ٚأفوط اٌجقبهٞ ػٓ أٌٔ[
 (4)

] ثٓ ِبٌه [
 (5)

]هٟٙ هللا ػٕٗ[
 (6)

 ]أْ هٍٛي هللا 

َْٕسأَ ٌَُٗ فِٟ أَصَشِ لبي@ ) -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ - ُ٠ َٚ  ،ِٗ ْْ ٠ُْجَسظَ ٌَُٗ فِٝ ِسْصلِ ْٓ أََحتَّ أَ َِ ِٖ
 (7)

 ُٗ َّ ًْ َسِح ١ٍَِْص (فَ
 

(8)
]

 (9)
. 

 

 

ٚأفوط اٌؾبوُ
(10)

، ٚاٌج١ٙمٟ
(11)

فٟ ّؼت ا٠٦ّبْ ػٓ ػٍٟ ]هٟٙ هللا ػٕٗ[ 
 (12)

  لبي@ 

[]لبي
(13)

ذَّ @ ) -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -هٍٛي هللا  ُّ َ٠ ْْ ُٖ أَ ْٓ َسشَّ [للاُ ] َِ
 (14)

[ ٌَُٗ]
 (15

  ُّ ِشِٖ، فِٟ ُػ

اَة ُدَػبُؤَٖ  ََ ٠ُْسزََظ َٚ ِء،  ْٛ ١زَخَ اٌسَّ ِِ  ُْٕٗ ٠َْذفََغ َػ َٚ  ،ِٗ َغ ٌَُٗ فِٟ ِسْصلِ سِّ َٛ ُ٠ َٚ 
 (16)

١ٌَْصِ ،  َٚ ١ٍَْزَِّك للاَ،  ًْ فَ

 ُٗ َّ (َسِح
 (17)
. 

                                                                                                                                                                      

 .5/44( النْسء: التأخير. ينظر: النياية في غريب الحديث1)
 .1/23واألثر: األجل. ينظر: النياية في غريب الحديث(، و)د(، و)ىـ(: وينسأ لو في أجمو. ج(، و)أفي)( 2)
 .5985، كتاب: األدب، باب: من بسط لو في الرزق بصمة الرحم، حديث رقم 4/89أخرجو البخاري( 3)
 (.جو)(، بسقط من ) (4)
 .)ىـ((، و)د(، وج(، و)بسقط من ) (5)
 .)ىـ((، وج(، و)ب(، و)أسقط من )( 6)
 (.أبياض في ) (7)
 .5986، كتاب: األدب، باب: من بسط لو في الرزق بصمة الرحم، حديث رقم4/89أخرجو البخاري( 8)
 (.ج(، و)بسقط من )( 9)
أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيو، سمع من: األصم وعثمان بن محمد بن عبد اهلل محمد بن حمدويو النيسابوري، من ( ىو: 10)

ىـ. ينظر: تذكرة 405السماك، وغيرىما، سمع منو: الدارقطني، والبييقي، وغيرىما، من مؤلفاتو: المستدرك، اإلكميل في الحديث ت
 .3/453، معجم المؤلفين5/33، شذرات الذىب3/1039الحفاظ

َيادي وغيرىما، سمع ( ىو: أحمد بن الحسين البييقي، 11) شافعي، فقيو حافظ، سمع من: من محمد بن الحسين الَعمِوي، وأبي طاىر الزِّ
ىـ. ينظر: طبقات الشافعية 458منو: أبوعبد اهلل الُفَراوي، وزاىر بن َطاىر، وغيرىما، من مؤلفاتو: السنن الكبير، دالئل النبوة، ت

 .1/129، معجم المؤلفين5/548، شذرات الذىب4/8الكبرى
 ( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىــ(.12)
 (.ب( سقط من )13)
 (،  وفي)د( طمس.ج( سقط من )14)
 (، و)ىـ(، وفي)د( طمس.ب(، و)أ( سقط من )15)
 (، و)د(، و)ىـ(: دعاه.ج(، و)أ( في )16)
: )من سره أن يمد اهلل في قال  -صمى اهلل عميو وسمم -، كتاب: البر والصمة، بمفظ: أن النبي 4/273( رواه الحاكم في المستدرك17)

، باب: في صمة 6/219، والبييقي 7360عمره، ويوسع لو في رزقو، ويدفع عنو ميتة السوء، فميتق اهلل، وليصل رحمو(، حديث رقم 
حديث األرحام، بمفظ: )من سره أن يمد اهلل تعالى لو في عمره، ويوسع لو في رزقو، ويدفع عن ميتو السوء، فميتق اهلل، وليصل رحمو(، 

 .952. حديث ضعيف. قال المنذري: )إسناده جيد(. ينظر: الترغيب والترىيب ص7949رقم
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<?? 

ُ ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌْؼت ػٓ ػمجخ ثٓ ػبِوٚأفوط اٌؾبو
(1)

]هٟٙ هللا ػٕٗ[
 (2)

 لبي@  

]لبي[
 (3)

١َْٔب @ ) -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -هٍٛي هللا  ًِ اٌذُّ ْ٘ ًِ أَْخالِق أَ ٠َب ُػْمجَخُ، أاَلَ أُْخجُِشَن ثِأَْفَض

رُؼْ  َٚ ْٓ لَطََؼَه،  َِ  ًُ ا٢ِخَشِح؟ رَِص ْٓ طِ َٚ َّّ رَْؼفُٛ َػ َٚ َه،  َِ ْٓ َحَش َِ  ٟ
 (4)

ذَّ ٌَُٗ   َّ ُ٠ ْْ ْٓ أََساَد أَ َِ َٚ َه، أاَلَ  َّ ظٍََ

 ُّ ِٖ فِٟ ُػ ُْٕٗ  ،ِش ِِ  ٍُ ًْ َرا َسِح ١ٍَِْص ِٗ، فَ َغ ٌَُٗ فِٟ ِسْصلِ سِّ َٛ ُ٠ِٚ)
 (5)
. 

ٚأفوط اٌج١ٙمٟ ػٓ ػبئْخ
(6)

]هٟٙ هللا رؼبٌٝ ػٕٙب[
 (7)

 -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -أْ إٌجٟ 

ٌُْخٍُِك، لبي@ ) -ٍٍُٚ ُٓ ا ُحْس َٚ  ، ُِ ِح ٠َِضدْ ِصٍَخُ اٌشَّ َٚ ٠َبَس،  َْ اٌذِّ ْش ِّّ بسِ ألَ فِٟ ا َْ ٠َُؼ َّ ْػ
 (8)

)
 (9)
. 

ٚأفوط اٌج١ٙمٟ ػٓ اثٓ ػّو
 (10)

ُٗ، ُٔسِّ لبي@ ) َّ ًَ َسِح َص َٚ َٚ  ،ُ ِٓ ارَّمَٝ َسثَّٗ [ُٗ ٌَ ]َئ َِ
 (11)

فِٟ 

 ُّ صََشُٜػ َٚ  ، ِٖ ِش
)12( 

بٌُُٗ  َِ
)13( 

،  ٍُُٗ ْ٘ ُ أَ أََحجَّٗ َٚ )
)14( 

. 

 

                                                           

وغيره سمع منو:  -صمى اهلل عميو وسمم -( ىو: عقبة بن عامر الجينّي، صحابي، سكن مصر، وكان واليا عمييا، سمع من: النبي1)
 .1/58، شذرات الذىب4/250، اإلصابة561االستيعابىـ. ينظر: 58عبد اهلل بن عباس، وأبو إدريس الخوالني، وغيرىما، ت

 .)ىـ(( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و2)
 (. ب( سقط من )3)
 (: عن من.  ج(، و)أ( في )4)
، باب: في صمة األرحام حديث 6/222،والبييقي7365، كتاب: البر والصمة، حديث رقم4/274( رواه الحاكم في المستدرك5)

ال العراقي:أخرجو البييقي في الشعب بإسناد ضعيف. دون ذكر لقولو: )َأاَل َوَمْن َأَراَد َأْن ُيَمدَّ َلُو ِفي ُعْمِرِه . والمفظ لمبييقي. ق7959رقم
 .4/1823ِوُيَوسَِّع َلُو ِفي ِرْزِقِو، َفْمَيِصْل َذا َرِحٍم ِمْنُو(. ينظر: تخريج أحاديث إحياء عموم الدين

 -سمعت من: النبي -صمى اهلل عميو وسمم –زوجة رسول اهلل  –رضي اهلل عنيا -م المؤمنين( ىي: عائشة بنت أبي بكر الّصديق، أ6)
، 918ىـ. ينظر: االستيعاب57وأبييا، وغيرىما، سمع منيا: أبو ىريرة، وعبد اهلل بن عباس، وغيرىما، ت -صمى اهلل عميو وسمم -النبي

 .1/258، شذرات الذىب8/139اإلصابة 
 .ىـ()( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و7)
 (، و)د(، و)ىـ(: يعمرون الديار، ويزيدون في األعمار.ب( في )8)
. حديث صحيح. ينظر: صحيح الجامع الصغير 7969، باب: في صمة األرحام، حديث رقم6/226( رواه في شعب اإليمان9)

 .3767، حديث رقم2/703وزياداتو
ببدر فاستصغره ثم بأحد كذلك، ثم  -اهلل عميو وسمم صمى -( ىو: عبد اهلل بن عمر بن الخطاب، صحابي، عرض عمى النبيّ 10)

وأبي بكر الصديق، وغيرىما، سمع منو:عبد اهلل بن عباس، وسعيد بن  -صمى اهلل عميو وسمم -بالخندق فأجازه، سمع من: النبي
 .1/310، شذرات الذىب4/107، اإلصابة419ىـ. ينظر: االستيعاب73المسيب، وغيرىما، ت

 ، و)ىـ(.(ج(، و)ب( سقط من )11)
 .1/210ثري: من الثَّراء بمعنى الكثرة. ينظر: النياية في غريب الحديث واألثر( 12)
 (: في مالو.  ب( في )13)
حديث   33. وىو صحيح. ينظر: األدب المفرد، ص7970، باب: في صمة األرحام، حديث رقم6/226( رواه في شعب اإليمان14)

 .58رقم
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<?@ 
 

ٚأفوط ػجل اٌوىاق
(1)

فٟ اٌّٖٕف 
 (2)

ٚاٌج١ٙمٟ ِٓ ٛو٠مٗ ػٓ ِؼّو ،
 (3)

ػٓ أثٟ ئٍؾبق 

لأٟ ّْ ئٍؾبق اٌٙ
 (4)

لبي@]لبي[
 (5)

َُ @) -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -هٍٛي هللا  ُٖ إٌََّسبْ ْٓ َسشَّ ًِ فِٟ األَ  َِ   َع

ْصقِ  ٠َبَدحُ فِٟ اٌشِّ اٌضِّ ١ٌَْصِ َٚ َٚ ١ٍَْزَِّك للاَ،  ُٗ ، فَ َّ (ًْ َسِح
 (6)

 . 

لبي ِؼّو@ ٍّٚؼذ
 (7)

ػطبء اٌُقَواٍبٟٔ
 (8)

  -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -٠مٛي ػٓ إٌجٟ 

]ِضٍٗ
 (9)

]
 (10)
لبي اٌج١ٙمٟ ػمت .

 (11)
ّٟ  :ئ٠واك مٌه )لبي اٌَؾ١ٍِّ

 (12)
فٟ ِؼٕبٖ@ أْ ِٓ إٌبً ِٓ  

ثأٔٗ ئما ًٕٚ هؽّٗ ػبُ ػلكا  -ػي ٚعً-لٚٝ هللا
 (13)

ِٓ ا١ٌَٕٓ ِج١ٕب
 (14)

، ٚئْ
 (15)

لطغ 

هؽّٗ ػبُ ]ػلكا[
 (16)

كْٚ مٌه
 (17)

، فؾًّ
 (18)

٨ٚ  فٟ اٌؼّو ػٍٝ ٘نا، ٚثَٜ اٌى٩َ ف١ٗ،اٌي٠بكح 

                                                           

فع، محدث، حافظ، فقيو، سمع من: عبيد اهلل بن عمر، واألوزاعي، وغيرىما، سمع منو: أحمد بن ( ىو: عبد الرزاق بن َىمَّام بن نا1)
، 3/55شذرات الذىب 1/364ىـ. ينظر: تذكرة الحفاظ211حنبل، ويحيى بن معين، وغيرىما، من مؤلفاتو: السنن، تفسير القرآن ، ت

 . 2/142معجم المؤلفين
 ن. (: في السنب(: والمصنف، وفي )أ( في )2)
( ىو: معمر بن راشد أبو عروة األزدي، حافظ، فقيو، سمع من:عمرو بن دينار، وأبي إسحاق السبيعي، وغيرىما، سمع منو: ومحمد 3)

 .2/244، شذرات الذىب 1/190ىـ. ينظر: تذكرة الحفاظ153ومحمد بن عمرو الواقدي، وعبد الرزاق بن ىمام، وغيرىما، ت
وغيرىما روى عنو:  ،بو إسحاق السَِّبيعي، تابعي ثقة، سمع من: زيد بن أرقم، وعدي بن حاتم( ىو:عمرو بن عبد اهلل، اليمدانّي، أ4)

 .2/119، شذرات الذىب 1/114ىـ. ينظر: تذكرة الحفاظ127شعبة، والثوري، وغيرىما، ت
 (.ب( سقط من )5)
باب: في  6/219شعب اإليمان ، والبييقي في20235، باب: صمة الرحم، حديث رقم 11/172( رواه عبد الرزاق في المصنف6)

 . 7947صمة األرحام، حديث رقم
 ( في )ىـ(: سمعت.7)
سمع منو:  ،( ىو:عطاء بن أبي مسمم الخراساني، محدث مفسر، روى عن الصحابة مرسال كابن عباس، وأبي الدرداء وغيرىما8)

 .2/379، معجم المؤلفين2/156ت الذىب، شذرا3/108ىـ. ينظر: تيذيب التيذيب135معمر، وابن جريج، وغيرىما، لو تفسير، ت
 .6/219( شعب اإليمان9)
 ( سقط من )د(.10)
 ( في )ىـ(: عقيب. 11)
( ىو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حميم البخاري، فقيو محدث، سمع من: أبى بكر القفال، وأبى بكر األودني وغيرىما، سمع 12)

ىـ. ينظر: طبقات الشافعية 403فاتو: منياج الدين في شعب اإليمان، تمنو: الحاكم، وأبو زكريا عبد الرحيم وغيرىما، من مؤل
 .1/607، معجم المؤلفين5/19، شذرات الذىب4/333الكبرى

 (: عدد.أ( في )13)
 .(: من الناس ىنياجفي )، و (: من السنين معينابفي ) (14)
 (: ومن.ج( في )15)
 (.أ( سقط من )16)
 (: من السنين دون ذلك.ج( في )17)
 (: تحمل.أ( في )18)



 "هـ( 855 – 948 ) لإلمام جالل الدين السيوطي" نصه عن زيادة العمر ونقصهبإفادة الخبر 

<@1 

 ٠قفٝ

]ػ١ٍٗ[
 (1)

أٞ  اٌؼلك٠ٓ 
 (2)
. أزٙٝ )٠ؼ١ِ 

 (3)
. 

]ٚأفوط اٌؾبوُ ّٕٚؾؾٗ
(4)
ػٓ اثٓ ػجبً[ 

 (5)
]هٟٙ هللا رؼبٌٝ ػّٕٙب[

 (6)
]ػٓ

 (7)
  

 

 

ْىزٌُٛة فِٟلبي@ ) -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  -إٌجٟ َِ  ْٓ َِ َساِح  ْٛ ْْ رَطَُٛي حَ  اٌزَّ ُٖ أَ ٠َُضادَ  ١َبرُُٗ،َسشَّ َٚ 
(8)

فِٟ  

 ِٗ ًْ  ،ِسْصلِ ١ٍِِْص ُٗ سَ  فَ َّ ( ِح
(9)

]
 (10)

  . 

ٚأفوط اٌؾبوُ ّٕٚؾؾٗ
(11)

ػٓ أثٟ ٘و٠وح 
 (12)

لبي@  -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -ػٓ إٌجٟ 

( ْ٘ َحجَّخٌ فِٟ األَ َِ  ُِ ِح َّْ ِصٍَخَ اٌشَّ ِ ، فَا ُْ ُى َِ ِٗ أَْسَحب َْ ثِ ب رَِصٍُٛ َِ  ُْ َْٔسبثُِى ْٓ أَ ِِ ٛا  ُّ ْضَشاحٌ فِٟ رََؼٍَّ َِ  ، ًِ 

بيِ  َّ ٌْ  ا
(13)

َْٕسأَحٌ فِٟ األَصَشِ ،  َِ)
 (14)
. 

]ٚأفوط اٌج١ٙمٟ ػٓ اثٓ ػّو
(15)

] 

                                                           

 ( سقط من )د(.1)
 ( في )د(: عددين.2)
 .6/219( شعب اإليمان3)
 .4/272( قال: ىذا حديث صحيح اإلسناد. ينظر: المستدرك4)
 (.أ( سقط من )5)

 -وابن عباس ىو: عبد اهلل بن العباس الياشمي، صحابي، كان عمى درجة عظيمة من المعرفة بمعاني كتاب اهلل، ابن عم رسول اهلل
 وعمر بن الخطاب وغيرىما، سمع منو:  -صمى اهلل عميو وسمم -سمع من: النبي - عميو وسممصمى اهلل

 .1/294، شذرات الذىب4/90، اإلصابة423ىـ . ينظر: االستيعاب68عبد اهلل بن عمر، وأنس من مالك، وغيرىما، ت 
 ( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.6)
 (: أن.ج( في )7)
 اد. (، و)د(: ويزدب( في )8)
. وىو ضعيف. ينظر: ضعيف الجامع الصغير 7359، كتاب: البر والصمة، حديث رقم4/272( رواه في المستدرك9)

 . 5272، حديث رقم762وزياداتو،ص
 (.أ( سقط من )10)
 .4/274( قال: ىذا حديث صحيح اإلسناد. ينظر: المستدرك11)
 ( في )د(: ىمدة، وىو تحريف.12)
 ( طمس في )د(.13)
. وىو حديث صحيح. ينظر: صحيح الجامع الصغير 7364، كتاب: البر والصمة، حديث رقم4/274اكم في المستدرك( رواه الح14)

 .2965، حديث رقم1/570وزياداتو، 
(، و)د(، و)ىـ(: ابن عمر، ورواية البييقي في الشعب عن عمر بن الخطاب، وليس عن ابن عمر. ينظر: ج(، و)ب( في )15)
3/472. 
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<@8 
 

 (1)
]هٟٙ هللا رؼبٌٝ ػّٕٙب[

 (2)
لبي@ ]لبي[

 (3
رَبثِؼُٛا @)-ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -]هٍٛي هللا 

زَبثََؼخَ @) ُِ  َّْ ِ َشِح، فَا ّْ ُؼ ٌْ ا َٚ ٌَْحظِّ  َٓ ا رَبثُِؼٛا ث١َْ
 (4)

]
 (5)

ب] َِ]
 (6)

ِْ ث١ََْٕ ] َٙب ٠َِض٠َذا
(7)

ٌْفَْمَش   ِْ ا ْٕف١َِب َ٠ َٚ  ، ًِ فِٟ األَِع

ٌِْى١شُ  ْٕفِٟ ا ب ٠َ َّ ٌْفَْمَش َو ا
(8) 
ٌَْخجَشَ   ا

(9)
)

 (10)
]

(11)
. 

 

 

ٚأفوط اٌطجوأٟ، ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ هافغ]
 (12) 

ثٓ
(13)

ِى١ش  َِ  
(14) 

 ٍٕٝ هللا  -أْ هٍٛي هللا 

ٍََىخِ لبي@ ) -ػ١ٍٗ ٍٍُٚ َّ ٌْ ُٓ ا ُحْس
(15) 

ُسٛءُ   َٚ بٌء،  َّ َٔ
 (16)

ٌُْخٍُ  ٌْجِشُّ ا ا َٚ  ، ٌَ ِك ُشْإ
 (17)

شِ ِص٠َبَدحٌ فِٟ اٌْ  ُّ   ؼُ

ءِ  ْٛ ١زَخَ اٌسَّ ِِ َذلَخُ رُْطفُِئ  اٌصَّ َٚ)
 (18)

]
 (19)

  . 

                                                           

 (.أ( سقط من )1)
 ( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.2)
 ( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(.3)
 (:  المتابعة.د) ( في4)
 (.أ( سقط من )5)
 .)ىـ((، و)د(، وج(، و)أ( سقط من )6)
 ( في)د(: بينيما يزدان، و)ىـ(: بينيما يزيدان.7)
 .4/217ث واألثر( الكير: ىو الذي ُيْنَفخ فيو الشتعال الّنار. ينظر: النياية في غريب الحدي8)
 .2/5( الَخبث: ىو ما تمقيو النار من وسخ الفّضة والنحاس وغيرىما إذا أذيب. ينظر: النياية في غريب الحديث واألثر9)
. وىو حديث صحيح، من دون زيادة 4095، باب: في المناسك، فضل الحج والعمرة، حديث رقم3/472( رواه في شعب اإليمان10)

 .2899، حديث رقم1/560لجامع الصغير وزياداتو، )في األجل(. ينظر: صحيح ا
 (.أ( سقط من )11)
 ( في)د(: نافع، وىو تحريف.12)
( ىو: رافع بن َمكيث بن عمرو الجيني، صحابي، شيد الحديبية، وأحد أربعة الذين حمموا ألوية جيينة يوم فتح مكة سمع من: 13)

، تيذيب 14/46الوافي بالوفيات  2/48، وغيره. ينظر: أسد الغابةوغيره، سمع منو: ابنو الحارث -صمى اهلل عميو وسمم -النبي
 .    1/586التيذيب

 (: صميت، وىو تحريف.ج( في)14)
(: المممكة. ومعنى حسن الممكة:إذا كان الرجل حَسن الصنيع إلى َمماليكو. ينظر: النياية في غريب الحديث واألثر ج( في)15)
4/789. 
 ( في)ىـ(: وشؤم. وىو تصحيف.16)
 .1/116( الِبر: اإلحسان. ينظر: النياية في غريب الحديث واألثر17)
قال :  حسن  -صمى اهلل عميو وسمم -، بمفظ: )عن رافع بن مكيث أن النبي4451، حديث رقم5/17( رواه في المعجم الكبير18)

باب: في صمة   6/243ي شعب اإليمانالممكة نماء، وسوء الخمق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء(، والبييقي ف
 . بمفظ: ) عن بعض ولد رافع بن مكيث، قال: قال رسول اهلل 8019األرحام، حديث رقم

: سوء الخمق شؤم، وحسن الممكة نماء، والصدقة تدفع ميتة السوء(. وىو حديث ضعيف. ينظر: ضعيف -صمى اهلل عميو وسمم -
 .2720، حديث رقم401الجامع الصغير وزياداتو، ص

 (.أ( سقط من )19)
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<@9 

ٚأفوط
(1)

اٌطجوأٟ ػٓ ػّوٚ ثٓ ػٛف 
 (2)

]هٟٙ هللا ػٕٗ[
 (3)

لبي@]لبي[
 (4)

 -هٍٛي هللا 

َّْ @)-ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -هللا  ُِ رَِض٠ذُ  ئِ ْسٍِ ُّ ٌْ َصَذلَخَ ا
(5)
  ُّ ٌُْؼ ءِ  ،شِ فِٟ ا ْٛ ١زَخَ اٌسَّ ِِ َُٕغ  ّْ رَ َٚ)

 (6)
. 

ٚأفوط
 (7)

 َّ اٌطجوأٟ فٟ ا٤ٍٜٚ ػٓ أ
(8)
 ٍٍّخ 

(9)
]هٟٙ هللا ػٕٙب[

 (10)
لبٌذ 

 (11)
 @ لبي

ِء،  @)-ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -هٍٛي هللا   ْٛ َصبِسَع اٌسَّ َِ ْؼُشِٚف رَمِٟ  َّ ٌْ َذلَخُ ]َصَٕبئُِغ ا اٌصَّ َٚ]
 (12)

 َخف١ِّ ب 

 ، ةِّ ُّشِ رُْطفُِئ َغَضَت اٌشَّ ٌُْؼ ُِ ِص٠َبَدحٌ فِٟ ا ِح ِصٍَخُ اٌشَّ َٚ
 (13)

)
 (14)
. 

ٚأفوط
(15)

اٌطجوأٟ فٟ اٌىج١و ]ػٓ أثٟ أِبِخ  
(16)

]
 (17)

]هٟٙ هللا ػٕٗ[
 (18)

 لبي@

]لبي[
 (19)

َصَذلَخُ @ ])-ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  -هٍٛي هللا   َٚ ِء،  ْٛ َصبِسَع اٌسَّ َِ ْؼُشِٚف رَمِٟ  َّ ٌْ َصَٕبئُِغ ا

شِّ رُْطفُِئ َغَضتَ  شِ  اٌسِّ ُّ ٌُْؼ ُِ رَِض٠ُذ فِٟ ا ِح ِصٍَخُ اٌشَّ َٚ  ، ةِّ اٌشَّ
 (20)

) 

                                                           

 (: أخرج.ج( في )1)
سمع منو: كثير  -صمى اهلل عميو وسمم -( ىو: عمرو بن عوف بن زيد بن ُمميحة الُمزني،صحابي، شيد الخندق، سمع من: النبي 2)

 .3/295، تيذيب التيذيب3/256بن عبداهلل، وغيره، مات بالمدينة آخر أيام معاوية. ينظر: أسدالغابة
 أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.(  سقط من )3)
 ( .ب( سقط من)4)
 ( في )ىـ(: إن صدقة المؤمن تزيد المسمم.5)
 . وىو جزء من حديث. حديث ضعيف، قال الييثمى: فيو كثير بن 31، حديث رقم17/22( رواه في المعجم الكبير6)

 .526، حديث رقم1/265لترىيب، ضعيف الترغيب وا3/110عبداهلل المزى وىو ضعيف. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 (: أخرج.ج( في )7)
وأبي سممة،  -صمى اهلل عميو وسمم -سمعت من: النبي -صمى اهلل عميو وسّمم -( ىي: ىند بنت سييل، صحابية، من زوجات النبي8)

، 952ىـ. ينظر: االستيعاب 61سممة، وغيرىما، سمع منيا: عبد الرحمن بن الحارث، وسعيد بن المسيب، وغيرىما، ت
 .1/280، شذرات الذىب8/240صابةاإل
 (: عن أم سممة عن أبي أمامة. وىو خطأ.ج( في )9)
 ( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.10)
 (: قال.ج( في )11)
 .(: وصدقةجفي )، و (أوسقط من ) (12)
 ( في )د( ورد حديث أم سممة بعد حديث رافع بن مكيث، ثم ورد بعد حديث أم سممة حديث عمرو بن عوف.13)
. بمفظ: )صنائُع المعروف تقي مصارَع السوء  والصدقة خفيا تطفئ غضَب 6086، حديث رقم6/163رواه في المعجم األوسط (14)

الرب، وصمة الرحم زيادة في العمر( وىو جزء من حديث. قال الييثمي: فيو سنده عبد اهلل بن الوليد الوصافي، وىو ضعيف، وصححو 
 .3796حديث رقم 2/706، صحيح الجامع الصغير وزياداتو3/115زوائد ومنبع الفوائداأللباني بيذا المفظ. ينظر: مجمع ال

 (: أخرج.ج( في )15)
عمى  -صمى اهلل عميو وسمم -( ىو: ُصَدي بن َعْجالن، صحابي اشتير بكنيتو أبي أمامة، آخر من مات بالشام من أصحاب النبي16)

بن الخطاب وغيرىما سمع منو: شرحبيل بن مسمم، والقاسم بن عبد  وعمر -صمى اهلل عميو وسمم -قول البعض، سمع من: النبي 
 .1/351، شذرات الذىب3/240، اإلصابة 348ىـ. ينظر: االستيعاب86الّرحمن، وغيرىما. ت

 ( سقط من )ىـ(.17)
 ( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.18)
 (.ب( سقط من )19)
 ( زيادة: وفعل المعروف يقي مصارع السوء.ب( في)20)
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 (1)
]

(2)
]ٚأفوط

(3)
اٌج١ٙمٟ فٟ اٌْؼت ػٓ أثٟ ٍؼ١ل اٌقلهٞ 

(4)
]

(5)
]هٟٙ هللا ػٕٗ [

 

(6)
لبي[ -ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -]ػٓ إٌجٟ 

 (7)
[  َصَذلَخُ @ )]

(8)
ِصٍَخُ ] َٚ  ، ةِّ شِّ رُْطفُِئ َغَضَت اٌشَّ  اٌسِّ

ُِ رَِض٠ذُ  ِح ُّ  اٌشَّ ٌُْؼ ءِ شِ فِٟ ا ْٛ َصبِسَع اٌسَّ َِ ْؼُشِٚف ٠َمِٟ  َّ ٌْ ًُ ا فِْؼ َٚ  ،)
 (9)

]
 (10)
. 

]ٚأفوط
 (11)

أؽّل
 (12)

، ٚإٌَّبئٟ
(13)

، ٚاثٓ ِبعٗ
(14)

]
 (15)

]هٟٙ هللا رؼبٌٝ ػُٕٙ [
 

(16)
 ]ػٓ 

 

 

 

 

                                                           

. وىو حديث حسن. قال الييثمي: إسناده حسن. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع 8014، حديث رقم8/312رواه في المعجم الكبير( 1)
 .3797، حديث رقم2/708، صحيح الجامع الصغير وزياداتو، 3/115الفوائد

 (.أ( سقط من )2)
 (: أخرج.ج( في )3)
سننا كثيرة،  -صمى اهلل عميو وسمم -عيد الخدري، حفظ عن رسول اهلل ( ىو: سعد بن مالك بن األْبَجر، صحابي، مشيور بأبي س4)

ىـ. ينظر: 74وأبي بكر، وغيرىما، سمع منو:عبداهلل بن عباس، وعبداهلل بن عمر وغيرىما، ت -صمى اهلل عميو وسمم -سمع من: النبي
 .1/311، شذرات الذىب3/85، اإلصابة286االستيعاب

 (.ب(، و)أ( سقط من )5)
 ن )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.( سقط م6)
 (.ب(، و)أ( سقط من )7)
 (، و)ىـ(.ب(، و)أ( سقط من )8)
. قال العراقي: في سنده ضعف. وصححو األلباني بيذا المفظ. ينظر: تخريج 3442، حديث رقم245-3/244( شعب اإليمان9)

 .3760، حديث رقم2/702، صحيح الجامع الصغير وزياداتو2/575أحاديث إحياء عموم الدين
 (.ب(، و)أ( سقط من )10)
 (: أخرج.جفي )( 11)
 (: أبوداود. وىو خطأ.بفي )( 12)

وأحمد ىو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد األئمة األربعة، امتنع عن القول بخمق القرآن في عيد المعتصم، سمع من: سفيان 
ىـ. ينظر: 241ما، من مؤلفاتو: المسند، الناسخ والمنسوخ، تبن عيينة، وعباد بن عباد، وغيرىما، سمع منو: البخاري، ومسمم، وغيرى

 .1/261، معجم المؤلفين3/185، شذرات الذىب 1/8طبقات الحنابمة
( ىو: أحمد بن شعيب النسائي، القاضي الحافظ، سمع من: قتيبة بن سعيد، وىشام بن عمار، وغيرىما، سمع منو: الحسين بن 13)

ىـ، ينظر: تذكرة 303براني، وغيرىما، من مؤلفاتو:السنن الكبرى والصغرى، ومناسك النسائي تمحمد النيسابوري، وأبو القاسم الط
 .1/151، معجم المؤلفين4/15، شذرات الذىب2/698الحفاظ

( ىو: محمد بن يزيد بن ماجو، الحافظ المفسر، سمع من: إبراىيم بن المنذر الحزامي، وعبد اهلل بن معاوية  وغيرىما سمع منو: 14)
ىـ. ينظر: تذكرة الحفاظ 273بن عيسى األبيري، وأحمد بن محمد بن حكيم، وغيرىما، من مؤلفاتو: تفسير القرآن والسنن، ت محمد

 .3/774، معجم المؤلفين3/308، شذرات الذىب 2/636
 (.أ( سقط من )15)
 ( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.16)
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<@; 

 

صٛثبْ
(1)

]
(2)

]هٟٙ هللا ػٕٗ[ 
 (3)

]لبي[
 (4)

@ ]لبي[
 (5)

]هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ [
 (6)

( @ َّْ  ئِ

( َّْ َػبءُ  ئِ ٌْمََذَس ئاِلَّ اٌذُّ الَ ٠َُشدُّ ا َٚ ِْٔت ٠ُِص١جُُٗ،  ْصَق ثِبٌزَّ َُ اٌشِّ ًَ ١ٌَُْحَش ُع اٌشَّ
 (7)
ٌْجِ  ، ِش ئاِلَّ ا ُّ ٌُْؼ الَ ٠َِض٠ُذ فِٟ ا (شّ َٚ

 

ٌْجِ  (شّ ا
 (8)

. 

أزٙٝ
(9)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 -صمى اهلل عميو وسمم -فأعتقو، سمع من: رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم - ( ىو: ثوبان بن ُبْجُدد، صحابي، اشتراه رسول اهلل1)
، شذرات 1/212 اإلصابة، 108ىـ. ينظر: االستيعاب 54وغيره، سمع منو: معدان بن أبي طمحة، وراشد بن سعد، وغيرىما، ت

 .1/253الذىب
 (.أ( سقط من )2)
 ( سقط من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)ىـ(.3)
 (.أ( سقط من )4)
 (.ب(، و)أ( سقط من )5)
 (.أ( سقط من )6)
 (.أ( قولو: وال يرد القدَر إال الدعاُء. نص مكرر في )7)
، بمفظ:) 4022، كتاب: الفتن، باب: العقوبات، حديث رقم 4/369، ورواه ابن ماجو22386، حديث رقم 37/68( رواه في المسند8)

ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبو(. ولم أقف عميو عند النسائي، ونسبو ال يزيد في العمر إال البر، وال يرد القدر إال الدعاء ، وا 
ْزَق ِبالذَّْنِب ُيِصيُبُو(، :، والمفظ ألحمد. وىو حديث حسن، دون قولو14/542المؤلف لمنسائي في الدر المنثور )ِإنَّ الرَُّجَل َلُيْحَرُم الرِّ

سناده ضعيف. ينظر: صحيح سنن ابن ماجو   .3265ث رقم، حدي3/317وا 
(: آخرا. فإن الخبر بنصو في زيادة العمر ونقصو لمجالل السيوطي والظاىر أنو لوالده عبد بوجاء في)، (أىذه خاتمة النسخة) (9)

وىذا آخر ما انتيى إلينا، وصمى اهلل عمى سيدنا محمد  :(ج)، وفيالرحمن. الحمد هلل وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو وسمم
وفي)د(: والحمد هلل وحده، وصمى اهلل عمى من ال نبي بعده. تمت بعون  ،صحبو وسمم تسميما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدينوعمى آلو و 

اهلل تعالى. وفي)ىـ(: تم ذلك بحمد اهلل وعونو وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم، ورضي اهلل عن ساداتنا أصحاب 
 رسول اهلل أجمعين.
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 اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ                                                 

 ٚا٠خ لبٌْٛ ػٓ ٔبفغ.* اٌموآْ اٌىو٠ُ. ه

ا٤كة اٌّفوك اٌغبِغ ٣ٌكاة إٌج٠ٛخ، ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً اٌجقبهٞ، رقو٠ظ ٚرؼ١ٍك@ ِؾّل  -8

 َ.8444٘ـ،8:88، 8ٛٔبٕو اٌل٠ٓ ا٤ٌجبٟٔ، كاه اٌٖل٠ك، اٌَؼٛك٠خ، 

ا٨ٍز١ؼبة فٟ ِؼوفخ ا٤ٕؾبة، ٠ٍٛف ثٓ ػجل هللا ثٓ ػجل اٌجو اٌموٛجٟ، ٕؾؾٗ ٚفوط  -8

 َ. 8448٘ـ، 8:89 ،8ِوّل، كاه ا٦ػ٩َ، ٛ أؽبك٠ضٗ@ ػبكي

 ٘ـ?8:4اه اٌفىو، ث١وٚد، )ك. ٛ(، أٍل اٌغبثخ فٟ ِؼوفخ اٌٖؾبثخ، ػي اٌل٠ٓ اثٓ ا٤ص١و، ك -9

8?>?.َ 

وٚد ا٦ٕبثخ فٟ ر١١ّي اٌٖؾبثخ، أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَم٩ٟٔ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١ -:

 د (. .ٌجٕبْ، )ك. ٛ

َ، كاه 8444فٟ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ، رؼ@ أٍبِخ ثٓ ػجل اٌؼ١ٍُ آي ػطٛح،ئفبكح اٌقجو ثٕٖٗ  -;

 َ.8444، 8ِبعل ػ١َوٞ، ٛ

ئفبكح اٌقجو ثٕٖٗ فٟ ى٠بكح اٌؼّو ٚٔمٖٗ، رؼ@ ػجل اٌمبكه أؽّل ػجل اٌمبكه، ِغٍخ آفبق اٌضمبفخ  ->

واس، اٌؼلك ٚاٌزواس، رٖله ػٓ كائوح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌلهاٍبد ثّووي عّؼخ اٌّبعل ٌٍضمبفخ ٚاٌز

 َ.;844اٌضبِٓ ٚا٤هثؼْٛ، ٠ٕب٠و

 ١خ، ئ٠بك فبٌل اٌطجبع، كاه اٌمٍُا٦ِبَ اٌؾبفع ع٩ي اٌل٠ٓ ا١ٌَٟٛٛ ِؼٍّخ اٌؼٍَٛ ا٩ٍ٦ِ -=

 َ.>??8٘ـ، =8:8 ،8ٛ ،كِْك

رقو٠ظ أؽبك٠ش ئؽ١بء ػٍَٛ اٌل٠ٓ ٌٍؼوالٟ، ٚاثٓ اٌَجىٟ، ٚاٌيث١لٞ، اٍزقواط@ ِؾّٛك ثٓ  -<

 َ.=<?8٘ـ، <8:4 ،8ؼبّٕخ ٌٍْٕو، اٌو٠بٗ، ِٛؾّل اٌؾلاك، كاه اٌ

ا١ٌياثش ِبهٞ ٍبهر١ٓ، اٌّطجؼخ اٌؼوث١خ  اٌزؾلس ثٕؼّخ هللا رؼبٌٝ، ع٩ي اٌل٠ٓ ا١ٌَٟٛٛ، رؼ@  -?

 اٌؾل٠ضخ، ) ك. ٛ، د( .

 رنووح اٌؾفبظ، ِؾّل ثٓ أؽّل اٌن٘جٟ، كاهاٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ) ك. ٛ، د( . -84

، ػجل اٌؼظ١ُ ػجل اٌمٛٞ إٌّنهٞ، اػزٕٝ ثٗ@ ِْٙٛه ثٓ ؽَٓ آي اٌزوغ١ت ٚاٌزو١٘ت -88

 ٘ـ.:8:8، 8ٍٍّبْ، ِىزجخ اٌّؼبهف ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌو٠بٗ، ٛ

 ئثوا١ُ٘ اٌي٠جك، ٚآفورٙن٠ت اٌزٙن٠ت، أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَم٩ٟٔ، اػزٕٝ ثٗ@  -88

 د( . .) ك. ِٛإٍَخ اٌوٍبٌخ، 

 ٠ٍٛف اٌّيٞ،  رؼ@ ثْبه ػٛاك ِؼوٚف، ٚآفو، ِإٍَخ  رٙن٠ت اٌىّبي فٟ أٍّبء اٌوعبي، -89
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 َ.9<?8 -٘ـ 8:49، 8اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، ٛ

عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌموآْ، ِؾّل ثٓ عو٠و اٌطجوٞ، رؼ@ ػجل هللا ثٓ ػجل اٌّؾَٓ  -:8

 َ.8448٘ـ، 8،8:88اٌزووٟ، ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ٚا١ِ٩ٍ٦خ ثلاه ٘غو، ٛ

ٍٕٕٚٗ ٚأ٠بِٗ ِؾّل  –ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  –اٌٖؾ١ؼ إٌَّل ِٓ ؽل٠ش هٍٛي هللا اٌغبِغ  -;8

 8ٛ ،ثٓ ئٍّبػ١ً اٌجقبهٞ، رؼ@ ِؾت اٌل٠ٓ اٌقط١ت، ٚآفوْٚ، اٌّطجؼخ اٌٍَف١خ، اٌمب٘وح

 ٘ـ .8:44

ؽَٓ اٌّؾبٙوح فٟ ربه٠ـ ِٖو ٚاٌمب٘وح، ع٩ي اٌل٠ٓ ا١ٌَٟٛٛ، رؼ@ ِؾّل أثٛ اٌفًٚ  ->8

 َ.=>?8٘ـ، =<89، 8كاه ئؽ١بء اٌىزت اٌؼوث١خ، ِٖو، ٛ ،ئثوا١ُ٘

@ ػجل هللا ثٓ ػجل اٌّؾَٓ  ّأصٛه، ع٩ي اٌل٠ٓ ا١ٌَٟٛٛ، رؼاٌله إٌّضٛه فٟ اٌزف١َو ثبٌ -=8

 َ.8449، 8اٌزووٟ، ِووي ٘غو ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ، ٛ

 ٔبٕو اٌل٠ٓ ا٤ٌجبٟٔ ا٤ِخ، ِؾّلٍٍٍَخ ا٤ؽبك٠ش اٌٚؼ١فخ ٚاٌّٛٙٛػخ ٚأصو٘ب اٌَٟء فٟ  -<8

 َ.8448٘ـ، 8:88، 8ِىزجخ اٌّؼبهف ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ٛ

رؼ@  ،ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ ثْوػ أثٛ اٌؾَٓ اٌؾٕفٟ اٌّؼوٚف ثبٌَٕلٞ، ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل ثٓ ِبعٗ -?8

 َ.>??8٘ـ >8:8، 8ف١ًٍ ِأِْٛ ١ّؾب، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ

ثٓ أؽّل اٌؼىوٞ، أّوف ػٍٝ رؾم١مٗ ٚفوط ّنهاد اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ م٘ت، ػجل اٌؾٟ  -84

 َ.><?8٘ـ >884، 8أؽبك٠ضٗ@ ػجل اٌمبكه ا٤هٔبؤٚٛ، ٚآفو، كاه اثٓ وض١و، كِْك، ث١وٚد،  ٛ

ّؼت ا٠٦ّبْ، أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ اٌج١ٙمٟ، رؼ@ ِؾّل اٌَؼ١ل ثٓ ث١َٟٛٔ ىغٍٛي، كاه اٌىزت  -88

 َ.8444٘ـ،8:88، 8اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ

 ٟ، ِىزجخ اٌّؼبهف ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غٓ اثٓ ِبعٗ، ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ ا٤ٌجبٕٔؾ١ؼ ٍٕ -88

 َ.=??8٘ـ، =8:8، 8اٌو٠بٗ، ٛ

 ٟ، ِىزجخ اٌّؼبهف ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غٙؼ١ف اٌزوغ١ت ٚاٌزو١٘ت، ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ ا٤ٌجبٔ -89

 َ.8444٘ـ، 8:88، 8اٌو٠بٗ، ٛ

بٟٔ، أّوف ػٍٝ ٛجؼٗ@ ى١٘و ٙؼ١ف اٌغبِغ اٌٖغ١و ٚى٠بكرٗ، ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ ا٤ٌج -:8

 َ .4??8٘ـ، 8:84 ،9اٌْب٠ِٚ، اٌّىزت ا٩ٍ٦ِٟ، ٛ

اٌٚٛء ا٩ٌِغ ٤ً٘ اٌموْ اٌزبٍغ، ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌَقبٚٞ، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد  -;8

 َ.8??8٘ـ، 8:88، 8ٌجٕبْ، ٛ

 ٚآفو  ،ٛجمبد اٌْبفؼ١خ اٌىجوٜ، ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ػٍٟ اٌَجىٟ، رؼ@ ػجل اٌفزبػ ِؾّل اٌؾٍٛ ->8
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 كاه ئؽ١بء اٌىزت اٌؼوث١خ، ) ك. ٛ، د( .

ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىوا١ٌَٟٛٛ، رؼ@ ػٍٟ ِؾّل ػّو، ِىزجخ ٚ٘جخ  -=8

 َ.>=?8٘ـ، >?89، 8ٛ

 ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ اٌلاٚٚكٞ، ِواعؼخ@ ٌغٕخ ِٓ اٌؼٍّبء ثاّواف إٌبّو -<8

 َ.9<?8٘ـ، 8:49، 8ٛ كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ،

 ا١ٌَٟٛٛ، رؼ@ ػجل اٌؾى١ُ ا١ٔ٤ٌ ػْو هٍبئً فٟ اٌزف١َو ٚػٍَٛ اٌموآْ، ٌغ٩ي اٌل٠ٓ -?8

 َ.8484٘ـ، 8:88، 8كائوح اٌْإْٚ ا١ِ٩ٍ٦خ ٚاٌؼًّ اٌق١وٞ ثلثٟ، ئكاهح اٌجؾٛس، ٛ

فٖٛٓ فٟ ِٕب٘ظ اٌجؾش ٚاٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٚرؾم١ك إٌٖٛٓ، ػّو ػٍٟ اٌجبهٟٚٔ  -94

 ٛ .ِقطٛ

اٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ. فٙوً ِقطٛٛبد فيأخ اٌزواس ثّووي اٌٍّه ف١ًٖ ٌٍجؾٛس ٚاٌله -98

 ا٦ٕلاه اٌضبٌش.، اٌّىزجخ اٌْبٍِخ

اٌّؼوٚف  وْف اٌظْٕٛ ػٓ أٍبِٟ اٌىزت ٚاٌفْٕٛ، ِٖطفٝ ثٓ ػجل هللا اٌمَطٕط١ٕٟ، -98

 َ.8??8٘ـ، 8:89، 8ثؾبعٟ ف١ٍفخ، كاهاٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ

اٌىٛاوققت اٌَققبئوح ثأػ١ققبْ اٌّبئققخ اٌؼبّققوح، ِؾّققل ثققٓ ِؾّققل اٌغققيٞ، ٚٙققغ ٘ٛاِْققٗ@ ف١ٍققً  -99

 َ.=??8، 8إٌّٖٛه، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ٛ

اٌّغوٚؽ١ٓ ِٓ اٌّؾلص١ٓ، ِؾّل ثٓ ؽجبْ اٌجَزٟ،رؼ@ ؽّلٞ ػجل اٌّغ١ل اٌٍَفٟ، كاه  -:9

 َ.8444٘ـ، 8:84، 8ا١ٌّٖؼٟ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ٛ

 كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ، ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىو ا١ٌٙضِّٟٕجغ اٌفٛائلِغّغ اٌيٚائل ٚ -;9

 ) ك. ٛ، د( .

 ِغّٛػخ هٍبئً ػْوح ١ٌٍَٟٛٛ، ٛجبػخ ؽغو٠خ، ِطجؼخ ٨٘ٛه، إٌٙل، )ك. د(. ->9

ِغّٛػخ ِٓ ِإٌفبد اٌؾبفع ا١ٌَٟٛٛ، ) ِقطٛٛ ( كاه اٌىزت اٌظب٘و٠خ، هلُ اٌؾفع@  -=9

:<;:. 

فٟ اٌٚؼفبء، أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ػجل اٌمبكه، رمٟ اٌل٠ٓ اٌّمو٠يٞ، رؼ@ أ٠ّٓ ِقزٖو اٌىبًِ  -<9

 َ:??8٘ـ، ;8:8، 8ثٓ ػبهف اٌلِْمٟ، ِىزجخ إٌَخ، اٌمب٘وح، ٛ

اٌَّزلهن ػٍٝ اٌٖؾ١ؾ١ٓ، ِؾّل ثٓ ػجلهللا اٌؾبوُ ا١ٌَٕبثٛهٞ، كاه اٌؾو١ِٓ ٌٍطجبػخ  -?9

 َ.=??8٘ـ، =8:8، 8ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ٛ

 ٘ـ 8:84، 8ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ٛ ؽّل ثٓ ؽٕجً، رؼ@ ّؼ١ت ا٤هٔبؤٚٛ، ٚآفوْٚ،إٌَّل، أ -4:
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8???.َ 

اٌّٖٕف، ػجل اٌوىاق ثٓ ّ٘بَ اٌٖٕؼبٟٔ، رؼ@ ؽج١ت اٌوؽّٓ ا٤ػظّٟ، ِْٕٛهاد  -8:

 َ.8=?8٘ـ، 8?89، 8اٌّغٌٍ اٌؼٍّٟ، ٛ

كاه  ،ٚآفو اٌّؼغُ ا٤ٍٜٚ، ١ٍٍّبْ ثٓ أؽّل اٌطجوأٟ، رؼ@ ٛبهق ثٓ ػٛٗ هللا ثٓ ِؾّل، -8:

 َ .;??8٘ـ، ;8:8اٌؾو١ِٓ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، اٌمب٘وح، )ك.ٛ(، 

ِؼغُ ربه٠ـ اٌزواس ا٩ٍ٦ِٟ فٟ ِىزجبد اٌؼبٌُ " اٌّقطٛٛبد ٚاٌّطجٛػبد " ػٍٟ اٌوٙب  -9:

 د( . .) ك. ٛلوٖ ثٍٛٛ، أؽّل ٛٛهاْ لوٖ ثٍٛٛ، كاه اٌؼمجخ، ل١ٖوٞ، روو١ب، 

ِىزجخ اثٓ ر١ّ١خ  طجوأٟ، رؼ@ ؽّلٞ ػجل اٌّغ١ل اٌٍَفٟ ،اٌّؼغُ اٌىج١و، ١ٍٍّبْ ثٓ أؽّل اٌ -::

 َ.9<?8٘ـ، :8:4، 8ٛ

  8ِؼغُ اٌّإٌف١ٓ، رواعُ ِٖٕفٟ اٌىزت اٌؼوث١خ، ػّو هٙب وؾبٌخ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ٛ -;:

 َ.9??8٘ـ، :8:8

إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚا٤صو، اٌّجبهن ثٓ ِؾّل اٌغيهٞ، أّوف ػ١ٍٗ ٚللَ ٌٗ@ ػٍٟ ثٓ  ->:

 ٘ـ . 8:88، 8ثٓ ػٍٟ ا٤صوٞ، كاه اثٓ اٌغٛىٞ، ٛؽَٓ 

٘ل٠خ اٌؼبهف١ٓ أٍّبء اٌّإٌف١ٓ ٚآصبه اٌّٖٕف١ٓ، ئٍّبػ١ً ثبّب اٌجغلاكٞ، كاه ئؽ١بء اٌزواس  -=:

 د( . .اٌؼوثٟ، ٌجٕبْ، ) ك. ٛ

اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، ف١ًٍ ثٓ أ٠جه اٌٖفلٞ، رؼ@ أؽّل ا٤هٔبؤٚٛ، ٚآفو، كاه ئؽ١بء اٌزواس  -<:

 َ.8444٘ـ، 8:84، ١8وٚد، ٌجٕبْ، ٛاٌؼوثٟ، ث

********************* 


