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 ػُجح ال١ذةب

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئ احل٧ؽ هلل ا٣ٞةا٢ يف حمك٥ ال١ذةب

 ڄ ڄ ڄ ڄ يئ  ال١ذةب املجةرؾؿ ىلع دؽثٌ  كاذلم ظٌر  ىئ ېې ې ۉ

ك٦ة أ٥ْٔ آيةت ذلٟ ال١ذةب اذلم  ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
كوالةه  ىئ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں يئ  لزل٠ؿدٕةىل  اهللي  يٌّسقي 

ـه ٤ٔيٟ ية قيؽم ٢ٛ ٨ٔ ذ٠ؿق  كقال ية رقٮؿ اهلل ٔؽد ٦ة ذ٠ؿق اذلا٠ؿكف ٗك
 ا٣٘ة٤ٚٮف اىل يـٮ ادلي٨

 كبٕؽ
٨٦ ْٔي٥ ٥ًٕ٩ اهلل دٕةىل ىلع ٬ؾق األ٦ح ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ اذلم ظٮل ا٤ٕ٣ـٮ كاملٕةرؼ 

٩جأ ٦ة ٝج٤ك٥ , كػرب ٦ة ثٕؽك٥ , كظك٥ ٦ة ثي٪ك٥ , ٬ٮ ا٣ٛى٢ ٣يف ٚي٫ , 
ك٨٦ اثذىغ اهلؽل يف ٗريق أ٫٤ً اهلل , ك٬ٮ ثةهلـؿ , ٨٦ دؿًل٫ ٨٦ صجةر ٝى٫٧ اهلل , 

ظج٢ اهلل املذني , ك٬ٮ اذل٠ؿ احل١ي٥ , ك٬ٮ الرصاط املكذٞي٥ , ك٬ٮ اذلم ال دـيٖ ث٫ 
األ٬ٮاء , كال ختذ٤ٙ ث٫ اآلراء , كال د٤ذبف ث٫ األلك٨ , كال خي٤ٜ ٨ٔ ٠رثة الؿد , 

٨٦ ظك٥ ث٫ كال د٪ٞيض ٔضةاج٫ , كال ينجٓ ٦٪٫ ا٧٤ٕ٣ةء , ٨٦ ٝةؿ ث٫ وؽؽ , ك
 ٔؽؿ , ك٨٦ ٢٧ٔ ث٫ أصؿ , ك٨٦ داع إحل٫ ٬ؽم إىل رصاط مكذٞي٥

قرب اٗٮارق ك٩ٛيف كال ظؽكد لنةَب٫ أك  ٚة٣ٞؿآف ال١ؿي٥ حبؿه زاػؿه ثك٢ ز٧نيو 
أ٧ٔة٫ٝ , كٝؽ أحبؿ ٚي٫ ا٧٤ٕ٣ةء يف لك ز٦ةفو كماكف كاقذؼؿصٮا ٦٪٫ ادلرر ك

كاجلٮا٬ؿ اجلٛيكح , ظىت أف ا٥٤ٕ٣ احلؽير يؤيؽ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف لك ٦ة ذ٬ت احل٫ 
 كًليٙ ال ؟!  ٦٪ؾ أكرث ٨٦ مخكح ٔرش ٝؿ٩ةن ٨٦ الـ٦ةف , 
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ـٌ كص٢ , ٚرب٥ٗ ال١ذت ال١سرية يف مىت ٦يةدي٨  ا٤ٕ٣ـٮ كاملٕةرؼ ك٬ٮ الكـ اخلة٣ٜ ٔ
ل٥ ٨٦ ادلرر ا٣يت املكت٪جُح ٨٦ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٧ٚة زاؿ ٬٪ةؾ ال١سري كال١سري 

 يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ثٕؽٔ٪٭ة ييكنٙ 
ك٣ٞؽ ٠ذت ا٧٤ٕ٣ةء ال١سري ٨٦ ال١ذت كاملى٪ٛةت كاملضرلات يف دٛكري ٠ذةب اهلل 

٪ة ٬ؾا ٝؽ ال يتكٓ كٝخ اجلةس يف ز٦ة٣٩ك٨ مؤ٣ٛةت ْٔي٧ح كًلجرية  ك كيهدٕةىل 
أف آً مى٪ٛةن جي٧ٓ ٦ة دٛؿؽ يف  ذلا ٝؿرتي  ,  ٣ٞؿاءة ٬ؾق ال١ذت كاالملةـ ث٧ة ٚي٭ة

أ٦٭ةت ٠ذت اتلٛكري حبير ال يكٮف ثة٣ُٮي٢ اذلم يكت٪ٛؾ الٮٝخ كال ثة٣ٞىري 
امل٪ذؼت ٨٦ كٝؽ أق٧يخ ٠ذةيب ٬ؾا ثػ ) اذلم ال يٮًط املٕىن دٮًيعةن دة٦ةن 

٪ذؼت ٨٦ أ٦٭ةت ٠ذت اتلٛةقري ( كذلٟ أل٫٩ ثة٢ٕٛ٣ ٦ٔيٮف اتلٛةقري
اجل٧ٓ ثني ٬ؾق ال١ذت يف اق٤ٮب ث٤يٖ كاًط  ا٣ٞؽي٧ح كاتلٛةقري احلؽيسح كظةك٣خي 

 , ظيري ق١٤خي َؿيٞةن أظكج٫ يؤدم ا٣٘ؿض ٦٪٫ يف دٛكري ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ املٕةين
 ثةخلٍ ا٣ٕس٧ةين ٧٠ة يف املىعٙ ثةلرشح قنذ٪ةكهلة/ ٠ذةثح اآليةت ا٣يت اكال

ؽد آ/ ثني يؽزة٩ية ط الكٮرة م١يح اـ ٦ؽ٩يح ٔك ؽد م الكٮرة ظير ٩ًٮ يةد٭ة ٔك
ؽد ظؿكٚ٭ة , ٚ٭٪ةؾ ال١سريي٨ اذلي٨  حيؿوٮف ىلع ذلٟ , ألص٢ دراقح  لك٧ةد٭ة ٔك

 االٔضةز الؿٝيم يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 
 / مٮًٮاعت الكٮرة ظير ٩بني املٮاًيٓ ا٣يت د٪ةكتل٭ة الكٮرة ال١ؿي٧حزةثلة

 الكٮرة ك٦ة صةء ٚي٭ة ٨٦ أظةدير ٩جٮيح رشيٛح/ ٤ٌٚ٭ة ظير ٩بني ٢ٌٚ راثٕة
ةؾ اقجةب ٣زنكؿ اآليةت حتؽزخي ٨ٔ د٤ٟ ٬٪ خ/ اقجةب ا٣زنكؿ ,ٚةف اك٩ػةمكة
عةن اٝٮاؿ الىعةثح  األقجةب  ٚي٭ة.مًٮ
ظير ٩ذُؿؽ لرشح أ٤ٗت اللك٧ةت كاملٛؿدات , / ال٤٘ح ك٦ٕةين اللك٧ةت قةدقة

يك٭٢ ىلع ا٣ٞةرئ ٚ٭٥ اآليةتظير أف االملةـ ث٭ة ,  ا٣يت كردت يف الكٮرة  ٦ٓ  ي
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دؿٝي٥ اآليةت يف ٦ٕةين اللك٧ةت ظىت ال يجعر ا٣ٞةرئ ٠سريان ٨ٔ مٮٝٓ اآليح يف 
 الكٮرة
/ اتلٛكري ظير ٩ذُؿؽ تلٛكري اآليةت ال١ؿي٧ح ك٩ٕؿض ا٤ٗت األٝٮاؿ قةثٕة

 ٨٦ أ٦٭ةت ٠ذت اتلٛكريالٮاردة يف اتلٛكري 
ؼ٤ه ادلركس كا٣ٛٮااؽ ٨٦ ٬ؾق / ٚٮااؽ اآليةت يف الكٮرة , ظير نكذزة٦٪ة

 اآليةت
  كال

ي
إيةق  ػيف ٤ٔيك٥ أ٫٩ ٢٧ٔه كص٭ؽه ٠جري ال اثذيغ ث٫ إال كص٫ اهلل دٕةىل قةاالن أ

اتلٮٚيٜ كالكؽاد , ك٩ؿصٮ ٦٪ك٥ دٔٮة يل كلٮادلم ثْ٭ؿ ا٣٘يت ٔىس أف د٪ةلٮا 
دٔٮة املؿء مكذضةثح ألػي٫ ثْ٭ؿ  "  ٨٦ املالاكح ظير ٝةؿ اجليب٦س٤٭ة 

 ٔ٪ؽ رأق٫ م٤ٟ يؤ٨٦ ىلع داعا٫, لك٧ة داع هل خبري, ٝةؿ/ آ٦ني, كلٟ ا٣٘يت, 
 (1) "ث٧س٫٤

 ىئ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ يئ كيف اخلذةـ ٩ٞٮؿ

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ يئ

قجعة٩ٟ امهلل كحب٧ؽؾ أم٭ؽ أف ال هلإ إال ا٩خ اقذ٘ٛؿؾ  ىئ ىب مب خب
  كق٥٤ كبةرؾ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كو٢ امهلل ,كأدٮب احلٟ 

 

 املؤ٣ٙ 
 ٔجؽاهلل ا٣٘ٮؿ
  

                                                           
 37599, كامحؽ 3895, كاث٨ ٦ةص٫ 3722اػؿص٫ مك٥٤  (1)
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 سورة انلبأ

 ثني يؽم الكٮرة
ؽد آيةد٭ة ) ؽد لك٧ةد٭ة )٬04ؾق الكٮرة م١يح ٔك ؽد ظؿكٚ٭ة 172( آيح ٔك ( لك٧ح ٔك

 ( ظؿٚة766)
 كهلة اق٧ةف ك٧٬ة / ٥ٔ يتكةءلٮف  كاجلجأ

ٮاعت الكٮرة  مًٮ
ٮع يف اغيح  1 ك٬ٮ يـٮ ا٣ٞية٦ح  األ٧٬يح م٢٘ ال١سريي٨ ٨٦ ٠ٛةر م١حَؿح مًٮ

ـاء   كابلٕر كاجل
اٝة٦خ ادلالا٢ ىلع ٝؽرة اهلل دٕةىل ظير ػ٤ٜ األرض  كالك٧ٮات ك االنكةف  2

احليةة ظير ػ٤ٜ هل ال٤ي٢ كاجل٭ةر كا٩ـؿ اال٦ُةر حلؼؿج هل احلجٮب ك٬يأ هل اقجةب 
ـق إاعدة ػ٤ٜ كالـركع كاثل٧ةر حلٞذةت ٤ٔي٭ة , كاذلم اثؽع يف  ذلٟ ٨٣ يٕض

ـاء  االنكةف ل٤عكةب كاجل
ذ٠ؿ يـٮ ا٣ٞية٦ح ك٦ة ٚي٫ ٨٦ اجلٛغ يف الىٮر كتنٜٞ الك٧ةء كنكٙ اجلجةؿ  3

 كٍل٭ة ٨٦ ٦ْة٬ؿ يـٮ ا٣ٞية٦ح
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ز٥ أٞت ذلٟ ثؾ٠ؿ مىري ا٣ُةٗني كال١ٛةر يف ص٭٪٥ ك٦ة يالٝٮق ٨٦ و٪ٮؼ  4
ملةء احلةر اذلم ث٤ٖ اغيح ا٣ٕؾاب ظير ي٤جسٮف يف ص٭٪٥ اظٞةثة ٔؽيؽة رشاث٭٥ ا

 احلؿارة كالىؽيؽ اذلم يكي٢ ٨٦ ص٤ٮد ا٢٬ اجلةر
كبةملٞةث٢ ىلع اعدة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ذ٠ؿ اجلٕي٥ اذلم ينذْؿ املذٞني يف اجل٪ح ك٦ة  5

كظير  اكألٔ٪ةبٚي٭ة ٨٦ و٪ٮؼ اجل٥ٕ ظير احلؽااٜ املس٧ؿة ثك٢ ا٩ٮاع اثل٧ةر 
٩ة٬ؽات اثلؽم ظير ثؿزت  احلٮر ا٣ٕني ك٨٬ صٮارم يف ق٨ كاظؽة كٍل٭٨

  ازؽاؤ٨٬
كػذ٧خ الكٮرة ثةحلؽير ٨ٔ ا٬ٮاؿ يـٮ ا٣ٞية٦ح ظير يذ٧ىن الاكٚؿ أف يكٮف  6

 دؿاثة

 املتنةث٭ةت
كٝي٢  كاتل١ؿار ٬٪ة ل٤ذأكيؽ ىئ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئٝٮهل 

 (1) األكؿ ٔ٪ؽ ا٣زنع كاثلةين يف ا٣ٞية٦ح 

 ىئ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ يئ كبٕؽق ل١٤ٛةر ىئ ۉ ۉ ۅ يئٝٮهل 

ـاؤ٥٬ كاٚيةن  يكٮفظير  ل٧٤ؤ٦٪ني  أم كاٚيةن  ىئ ڤ ٹ يئ ك٦ٕىن  اكٚيةن  ص

 

 

                                                           
 24/3(يف رظةب اتلٛكري 1)
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ال٤٘ح ك٦ٕةين املٛؿدات
 ْٔي٥ النأف يتكةءلٮف ءيش أم٨ٔ /  ىئ ٻ ٻ ٱ يئ
ـاء كاحلكةب /ىئ 2 پ ٻ يئ  ٬ٮ اخلرب اهلةـ كاملؿاد ث٫ ػرب ابلٕر ل٤ض
 د٪يف الالكـ الكةثٜ /ىئ3  ڀ يئ
 لالقذٞؿار ٤ٔي٫ ان ماكف مم٭ؽ /ىئ 6 ٹ يئ
 ك٦ٛؿد٬ة كدؽ كيؽؽ يف االرض لؿبٍ ظج٢ اخلي٧ح ظىت ال د٧يؽ/ىئ7  ڤ يئ
  ذ٠ٮرا كإ٩ةزة ل٤ذ٪ةق٢كد٤ُٜ ىلع اذل٠ؿ كاال٩ىث أم  /ىئ 8 ڤ يئ

 ُٝٓ احلؿًلح تلعىي٢ الؿاظح /ىئ9  ڦ يئ
كال٤ي٢ يكرت اجلةس ث٧٤ْذ٫ ٦ة ي٤بك٫ االنكةف ٣يكرت صك٫٧  /ىئ: ڄ يئ

 اكل٤جةس
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 ألص٢ حتىي٢ اقجةب الؿزؽ كا٣ٕيل/ىئ;  ڃ يئ
   قجٓ ق٧ٮات ٝٮيح حم٧١ح /ىئ > ڇ چ يئ

 كاملؿاد ث٫ الن٧ف(1)  ان مىجةظة ٦٪ري /ىئ=  ڍ ڇ يئ
 الكعت كا٣٘يـٮ ا٣يت ظةف ٔرص٬ة ٚيكٍٞ ٦٪٭ة املةء /ىئ<  ڎ يئ

(2) ٠سري اال٩ىجةب كاملؿاد ث٫ املُؿ  /ىئ < ڈ ڎ يئ
 

 احلت ٦ة يٞذةت ث٫ االنكةف اكحل٪ُح كالنٕري /ىئ?  ڑ يئ
 ٞذةت ث٫ ادلكاب كاال٩ٕةـدكاجلجةت ٦ة  /ىئ?  ڑ يئ
 ا٣بكةدني أمبكةدني م٤ذٛح االٗىةف تلٞةرب٭ة كاجل٪ةت  /ىئ@  ک ک يئ

يم ثيـٮ ا٣ٛى٢ ألف اهلل دٕةىل يٛى٢ ٚي٫ ٬ٮ يـٮ ا٣ٞية٦ح كقي /ىئ A گ گ يئ
 ثني اخلالاٜ حب٫٧١

 دنذىه ٔ٪ؽق ادل٩ية ظؽان  /ىئA  ڳ يئ
٪ؽ اجلٛغ  /ىئB  ڱ يئ  ٚيضذ٧ٓ اجلةس ٔ٪ؽ  حيؽث وٮدةن  ٚي٬٫ٮ ابلٮؽ ٔك

 ابلٮؽوٮت ق٧ةع 

 أم دمةاعت /ىئB  ڱ يئ

 اننٞخ كدىؽٔخ مأ /ىئC  ڻ ں يئ 
 أم وةرت اثٮاب/ىئC  ڻ ڻ يئ
  /ىئD  ۀ ۀ يئ

ي
 وؼٮر٬ة زي٤خ ٨٦ ا٦ة٠٪٭ة كدٛذخأ

 ة كحتٮ٣خ اىل ٗجةراك٩خ اكلّساب ال ظٞيٞح هل /ىئD  ہ ہ يئ

                                                           
 273(لك٧ةت ا٣ٞؿآف 1)
 7837رظةب اتلٛكري (يف3)
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 اتلٛكري 
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

 ٿ ٿ

ؽ املرشًلني   اجلةظؽي٨احلؽير ٨ٔ اجلجأ ا٣ْٕي٥ كد٭ؽيؽ كدٔٮ
اكف يتكةءؿ  ظيري  يكأؿ ٬ؤالء املرشًلٮف اجلةظؽكف ثٌٕ٭٥ ثٌٕةن  ءيش٨ٔ أم 

ـاءن  ٨ٔ ابلٕر  اقت٪اكران ٚي٧ة ثي٪٭٥ املرشًلٮف  ذللٟ صةء ال٤ِٛ ثىي٘ح  كاقذ٭
أم  ٧٠ة دٞٮؿٕضت ٨٦ امؿ املرشًلني اتلٞؿيؿ كاتل٭ٮي٢ كاتلذٛؼي٥ كل٤االقذٛ٭ةـ 
أك ٤ٝي٫٤ ػيف ٤ٔيٟ صنك٫  كزيؽ ٦ة زيؽ ٠أ٫٩ ملة اكف ٔؽي٥ اجلْري ؟ رص٢ زيؽ

ك٨٦ ا٣ٕضت أف يكٮف ٬ؾا األمؿ )ابلٕر كا٣ٞية٦ح ( (1) ٚأػؾت تكذٛ٭٥ ٔ٪٫ 
ٓ تكةؤؿ  ثأف يكٮف  ءإذ ا٫٩ اكىل يش مًٮ

 (3) 
 ك٬ٮ يـٮ ا٣ٞية٦ح ىئ ٻ پ ٻ ٻ يئ

 كٝةؿ ٝذةدة )اجلجأ ا٣ْٕي٥ ( ٬ٮ ابلٕر ثٕؽ املٮت  
 ٬ٮ ا٣ٞؿآف   كٝةؿ دلة٬ؽ

ك ٝؽ  ىئ ڀ ڀ ڀ پ پ يئ ٣ٞٮهل دٕةىلٝةؿ اث٨ ٠سري كاألّ٭ؿ األكؿ ك
 اػذ٤ٛٮا يف امؿ ابلٕر ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ ثةقذعة٣ح ابلٕر 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ يئ

(3) ىئ ې ې
 

                                                           
                  5/026دٛكري اث٨ ثؿصةف (1)
  24/0053(يف ّالؿ ا٣ٞؿآف 3)
 27-26املؤ٦٪ٮف/ (2)
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 مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت يئك٦٪٭٥ ٨٦ مٟ يف ابلٕر ثٞٮهل 

(1) ىئ حض جض مص حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح
 

٨ٔ ا٣تكةؤؿ ٨ٔ ابلٕر أم ٣ريدؽع ٬ؤالء امل١ؾثٮف   ىئ ٺ ٺ ڀ يئ
 كإٝةن  ٚكي٧٤ٕٮف ظٞيٞح احلةؿ ظني يؿكف ابلٕر أمؿان 

أك اذا اعي٪ٮا ذلٟ ٔ٪ؽ (2) 
 (2)  املٮت
يؽ دكؿاركيف  ىئ ٿ ٿ ٺ ٺ يئ يؽ ٬ٮ اغيح الٔٮ ـصؿ ٦ٓ الٔٮ ظير   (0)  ال

 اك قي٧٤ٕٮف يـٮ ابلٕر إذا دػ٤ٮا اجلةر قي٧٤ٕٮف ٦ة حي٢ ث٭٥ ٨٦ ا٣ٕؾاب
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

  ک ک

 تذكريوم بقدرة اهلل تعاىل ورمحته بعباده  يف مشاود حياتية اعينووا
ظير رشع اهلل دٕةىل يف ثيةف ْٔي٥ ٝؽرد٫ كآيةت رمحذ٫ ا٣يت ٢ٛٗ ٔ٪٭ة ٬ؤالء 

  كأػؾ يٕؽد ثٌٕة ٨٦ د٤ٟ اجل٥ٕ املرشًلٮف 
كوي٘ح االقذٛ٭ةـ مٮصح ل٧٤ؼةَجني  ىئ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئٚٞةؿ دٕةىل 

كدٛيؽ اتلٞؿيؿ كاملٕىن ٠يٙ د٪١ؿكف أي٭ة اجلةظؽكف ابلٕر كٝؽ رأيذ٥ ٝؽرة اهلل 

                                                           
 .23/ اجلةزيح(1)
 2/547(( وٛٮة اتلٛةقري 3)
 5/027(دٛكري اث٨ ثؿصةف 2)
 7838/ 24اتلٛكري (يف رظةب0)
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٨٦ ق٭ٮهلة ثةلـرأح  ا٣يت ص٢ٕ األرض مم٭ؽة لالقذٞؿار ٤ٔي٭ة ظير تكذٛيؽكا 
 كابل٪ةء كاالقذٞؿار
 لألرض خلال د٧يؽ ثك٥ ٧٠ة ٬ٮ ظير ص٢ٕ اجلجةؿ أكدةدان  ىئ ڤ ڤ ٹ يئ

كلٮال اجلجةؿ لاك٩خ األرض مٌُؿبح بكجت  الـالزؿ ظةؿ اخليةـ املسبذح ثةألكدةد  
 كا٣ربا٠ني ك٦ة يف صٮٚ٭ة ٨٦ احل٥٧ ا٣ربٌل٩يح كاملٕةدف امل٪ى٭ؿة 

كاملذٕح كالكك٨ ل٤ـكاج  كإ٩ةزةن  أم كص٤ٕ٪ةك٥ ذ٠ٮران  ىئ ڦ ڤ ڤ يئ
  كاتل٪ةق٢ كال د٪ُٞٓ احليةة ىلع ّ٭ؿ ٬ؾق األرض

أم ص٢ٕ اجلـٮ راظح لألثؽاف ٚةجلـٮ ثٕؽ اتلٕت  ىئ ڄ ڦ ڦ ڦ يئ
 ٠جرية ظير دذؼ٤ه ٨٦ ٦ذةٔت احليةة ك دٕةكد ا٣ننةط دلؽدان  ٦ذٕحه 

جيئ املٮت  ظىتيٮيم ىلع املٮت  اجلـٮ إال دؽريته ٦ة كاجلـٮ ٬ٮ املٮت األو٘ؿ ك 

)كاهلل إ٩ك٥  ذللٟ يٞٮؿ  األكرب اذلم يكٮف ثٕؽق ا٣ننٮر كاحلكةب
كتلجٕنث ٧٠ة تكتيْٞٮف ك٣تكأ٨٣ ٧ٔة ٠٪ذ٥ د٤٧ٕٮف ك  تل٧ٮد٨ ٧٠ة د٪ةمٮف

  (1)(أك ٩ةر أثؽان  كإ٩٭ة جل٪ح أثؽان  كبةلكٮء قٮءان  تلضـكف ثةإلظكةف إظكة٩ةن 
ثْال٫٦   ءو أم ُٗةء كقرتة ظير يكرت ال٤ي٢ لك يش  ىئ ڃ ڄ ڄ ڄ يئ

٧٠ة يكرت ال٤جةس اجلك٥ ظير يكرت ا٣ٕٮرة كييق اجلك٥ ٨٦ احلؿ كا٣ربد ٠ؾلٟ 
 ٚةل٤ي٢ يكرت االنكةف ٨٦ اجلةس كيجٕؽق ٨ٔ األ٧ٔةؿ النةٝح ٚي١ٮف اجلـٮ ٬ةداةن 

 ل٤ضك٥ ظير ا٫٩ ٬ؽ٫٩ ل٤ؿكح كاجلٮارح ٦ٛيؽان 

كص٤ٕ٪ة اجل٭ةر ٦يؽا٩نة ل١٤كت كابلعر ٨ٔ أم  ىئ چ ڃ ڃ ڃ يئ
   ظير يكتيِٞ اجلةس كي٤ُجٮف ظٮااش كمىةحل٭٥ (3)الؿزؽ

                                                           
 24/7839يف رظةب اتلٛكري  ( (1
 583املؼذرص يف دٛكري ا٣ٞؿآف  (3)
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 كػ٤ٜ قجٓ ق٧ٮات ْٔي٧ح يف اردٛةٔ٭ة  ىئ ڇ ڇ چ چ چ يئ
ال دذأزؿ ث٧ؿكر الك٪ٮات كاالٔٮاـ ٣يف ٚي٭ة دىؽع كال  كاتكةٔ٭ة حم٧١ح الى٪ٓ

  دـي٪٭ة ال١ٮا٠ت كاجلضـٮ حلالن  تنٜٞ كال ُٚٮر ك
 مؽيؽة اإلًةءة ٦ذٮ٬ضح أم كص٢ٕ الن٧ف ًيةءن  ىئ ڍ ڍ ڇ ڇ يئ

كأ٩ـجلة ٨٦ الكعت ا٣يت ظةف هلة أف د٧ُؿ  ىئ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ يئ
  ٠سري اال٩ىجةب ٦٪٭٧ؿان  ٦ةءن 

ك٨٦ ٦ٕىن املٕرصات الؿيةح ا٣يت دٕرص الكعةب ٚيزنؿ املُؿ كيه ركايح ٨ٔ اث٨ 
  (1)ٔجةس
 ٮب اكحل٪ُح كالنٕري جلؼؿج ث٫ أو٪ةؼ احلىج ىئ ک ڑ ڑ ژ ژ يئ

 ل٤عيٮا٩ةت كابل٭ةا٥لإلنكةف كالـركع 

كظؽااٜ كبكةدني ذات أٗىةف م٤ذٛح ل١رثة أٗىة٩٭ة  ىئ ک ک ک يئ
 كدٞةرب أمضةر٬ة

 كبٕؽ ٦ة ذ٠ؿ تكٕح أد٣ح كبؿا٬ني أّ٭ؿ ٚي٭ة ٫٧ٕ٩ ىلع اخل٤ٜ كٝؽرد٫ ٠رب٬ةف ٝةَٓ 
   ادجٕ٭ة ثؾ٠ؿ يـٮ ا٣ٞيةـ ٚٞةؿإاعدة اخل٤ٜ ل٤جٕر كا٣ننٮر كاحلكةب  حىلع إماك٩ي
ـاء , كيـٮ ا٣ٛى٢ ثني  ىئ ڳ ڳ گ گ گ گ يئ أم إف يـٮ احلكةب كاجل

 اخلالاٜ , هل كٝخ حمؽكد ٤ٕ٦ـٮ يف ٫٧٤ٔ دٕةىل كٌٝةا٫ , ال يذٞؽـ كال يذأػؿ

كيـٮ اجلٛغ يف الىٮر دأدٮف دمةاعت  ىئ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ يئ
 دمةاعت لك ا٫٦ ٦ٓ رقٮهلة ز٥ ذ٠ؿ دٕةىل أكوةؼ ذلٟ احلـٮ الؿ٬يت ٚٞةؿ

٦س٢  ٚذعةتكٚيذًعخ الك٧ةء ٚىةر هلة  ىئ ڻ ڻ ڻ ڻ ں يئ 
 األثٮاب املٛذعح

                                                           
  24/7821يف رظةب اتلٛكري  (1)
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كاجلجةؿ يف ذلٟ احلـٮ دؿل ٠أ٩٭ة رساب ٚةذا  ہ ہ ہ ۀ ۀ يئ 
 أل٩٭ة دٛذخ كوةرت ٬جةءن  اٝرتبخ ٦٪٭ة ل٥ جتؽ٬ة ميبةن 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ېئ ېئ ېئ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ىئ ڻ ڻ

 ال٤٘ح ك٦ٕةين املٛؿدات
ٌٝت ل٤اكٚؿي٨ ھ ھ ٓى دؿىٌوؽو ك دؿ ًً ٍٮ  مى
 ةثٕح ال ٩٭ةيح هلةد٬ٮرنا ٦ذذ ﮴ ﮳
 احلؿارة مؽيؽ٦ةءن  ۅ ۋ

ػ٤ٮًد٥٬ وؽيؽان  ۅ ۋ  يكي٢ ٨٦ صي

ٮاًٚػٞة أل٧ٔةلًً٭٥ ۉ ۉ ۅ ـىاءن مي ٍي٪ػة٥٬ صى ـى  ص
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 ٠ؾثٮا ثآيةد٪ة دكؾيجنػة مؽيؽان  ەئ ەئ ائ ائ
ًْٛ٪ةق ك ًجُ٪ةق م١ذٮبةن  ۆئ ۇئ ۇئ   ظى
 ٚٮزان  ٻ ٻ

  (1)( ال ٩ٮا٬ؽپكذ٠ؿ اث٨ ٔجةس ) ٚذيةت ٩ة٬ًؽات )نكةء اجلىٌ٪ح( ڀ پ
ٍكذػىػٮيةتو يف  ڀ پ  الٌك٨مي

ـصةج( إ٩ةء ٨٦ ابل٤ٮر ڀ ڀ ڀ  ( ڀكذ٠ؿ اث٨ ٔجةس ) ممذ٤ئ ثةخل٧ؿ )ال
 ممذ٤بح
 ٝجيعةن  الك٦ةن  ٿ ٺ
ُةءان  ٠سريان  إظكة٩ةن  ڤ ٹ ٹ   (3)ظك٪ةن  ٔك
 إال ثإذ٫٩ ڃ ڄ

 صربي٢ ٤ٔي٫ الكالـ ڎ ڃ ڃ ڃ
ؿًٍصػٕ ک ک ک ک ڑ   ثةإلي٧ةف ك ا٣ُةٔح ػةن مى
 ظىت ال  ىئ ڻ ڻ

ي
 ٔؾبأ

 اتلٛكري
إف ػـ٩ح ص٭٪٥ يرتٝجٮف ال١ٛةر ظني جيذةز اجلةس  أم ھ ھ ھ ھ ہ

اجلةر ٚٞؽ ركم ٨ٔ احلك٨ ا٫٩ ٝةؿ "ال يؽػ٢ اظؽ اجل٪ح ظىت جيذةز اجلةر ٚةف اكف 
  (2)٫ٕ٦ صٮاز جنة كإال اظذبف"

                                                           
 3/962دٛكري اث٨ ٔجةس كمؿكيةد٫ ( 1)
 5/028دٛكري اث٨ ثؿصةف  ( 3)
 24/7822يف رظةب اتلٛكري ( 2)



ـء اثلالزٮف    اجل

 

 

 16 

اذلي٨ َ٘ٮا يف ابلالد  (1)ل٤ْةملني  ك٦زنؿ ك٦أكل أم إ٩٭ة مؿصٓ ۓ ے ے 
 ٚي٭ة ا٣ٛكةد  كا٠رثكا
الكـ  يفاحلٞت ك  (3)ال ٩٭ةيح هلة ان أز٦٪ح كد٬ٮر٦ة٠سني ٚي٭ة  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

  (2)ا٣ٕؿب ال يكةد يكذ٢٧ٕ إال ٚي٧ة ٬ٮ ٦ذذةثٓ ٦ذالظٜ , ك٬ٮ ٠٪ةيح ٨ٔ اتلأثيؽ
ا يربد ظؿ الكٕري ٔ٪٭٥,  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ال يؾكٝٮف ٚي٭ة ٬ٮاءن ثةردن

ذ ث٫  ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ يئكٝةؿ اث٨ صؿيؿ كاملؿاد  كال يؾكٝٮف ٚي٭ة رشاثنة ييذىزلَّ
 يٕين اجلـٮ

كةٝةن  ظةران  إال ٦ةءن  ۅ ۋ ۋ ٴۇ  يكي٢  أم وؽيؽان  ث٤ٖ اغيح احلؿارة , ٗك
   ٨٦ ص٤ٮد أ٢٬ اجلةر

ـاؤ٩ة ٬ؾا إية٥٬ دكؾثي٭٥ ثآيةد٪ة ۉ ۉ ۅ (4)أم كاٜٚ ص
  

يف  احلكةبإ٩٭٥ اك٩ٮا يف ادل٩ية ال خيةٚٮف  ى ى ې ې ې ې
٤٧ٮا اآلػؿة؛ أل٩٭٥ ال يؤ٦٪ٮف ثةبلٕر, ٤ٚٮ اك٩ٮا خيةٚٮف ابل ٕر آل٦٪ٮا ثةهلل, ٔك

 الىةحلةت
ة٣ٞؿآف كل١٪٭٥ ٠ؾثٮا ثآيةت اهلل ادلا٣ح ىلع ابلٕر كب ەئ ەئ ائ ائ

 دكؾيجة مؽيؽا

ؽد٩ةق, ك٬ٮ م١ذٮب  كَل يشءو  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ٨٦ أ٧ٔةهل٥ ًجُ٪ةق ٔك
 يف وعةاٙ أ٧ٔةهل٥

                                                           
 24/549وٛٮة اتلٛةقري ( 1)
 583املؼذرص يف دٛكري ا٣ٞؿآف ( 3)
 24/549وٛٮة اتلٛةقري (2)
 5/028دٛكري اث٨ ثؿصةف ( 0)
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ٚؾكٝٮا ية ٦ٕرش ال١ٛةر ٨٤ٚ ٩ـيؽك٥ ىلع  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 ٚٮؽ ٔؾاثك٥  اقذ٘ةزذك٥ إال ٔؾاثةن 

ٝةؿ املّٛسكف / ٣يف يف ا٣ٞؿآف ىلع أ٢٬ اجلةر آيح يه أمؽ ٨٦ ٬ؾق اآليح , لك٧ة 
 اقذ٘ةزٮا ث٪ٮع ٨٦ ا٣ٕؾاب أٗيسٮا ثأمؽ ٦٪٫

 كبٕؽ اف ٔؿًخ اآليةت ظةؿ ا٣ُةٗني كامل١ؾثني ك٦ة ي٪ةهل٥ ٨٦ و٪ٮؼ ا٣ٕؾاب 
  دٕةىليف ص٭٪٥ ثؽأت دٮًط ظةؿ املؤ٦٪ني املذٞني يف اجل٪ح ظير يٞٮؿ اهلل

 ظير  أم إف ل٧٤ؤ٦٪ني األثؿار اذلي٨ أَةٔٮا رب٭٥ يف ادل٩ية  ٻ ٻ ٻ ٱ 
ط , مٮًٓ ّٛؿ كٚٮز جب٪ةت اجلٕي٥ ٤٧ٔٮا الىةحلةت كاصذنجٮا الكيبةت  ز٥ ثؽأ يًٮ

 ٦ٕةل٥ ٬ؾا ا٣ٛٮز ثةجل٪ح ك٦ة ٚي٭ة ٨٦ و٪ٮؼ اجلٕي٥ ل٧٤ذٞني ظير يٞٮؿ اهلل دٕةىل
دميٓ األمضةر كاألز٬ةر , كٚي٭ة ٠ؿـك أم بكةدني ٩ةرضة ٚي٭ة ٨٦  پ پ ٻ 

ح ٨٦ لك ٦ة تنذ٭ي٫ اجلٛٮس  األٔ٪ةب ا٣ُيجح املذ٪ٔٮ
( كيكٮف كل٥ دذؽؿ )ٝؽ ثؿزت أزؽاؤ٨٬ ٩ة٬ؽاتكنكةء ٔؾارل  ڀ پ پ 

  ك٨٬ احلٮر ا٣ٕني مكذٮيةت الك٨  (1)ذلٟ يف ق٨ ابل٤ٮغ
 كًلأقة مألل ٨٦ اخل٧ؿ ال يىؽع رأس مةرب٭ة ٧٠ة يف ادل٩ية ڀ ڀ ڀ

ال ٚةاؽة ٚي٫ ,  ٚةراغن  أم ال يك٧ٕٮف يف اجل٪ح الك٦ةن  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 ٨٦ ا٣ٞٮؿ ألف اجل٪ح دار الكالـ , كَل ٦ة ٚي٭ة قةل٥ ٨٦ ابلة٢َ كاجلٞه كال ٠ؾثةن 

لك ٬ؾا اجلٕي٥ صةزا٥٬ اهلل ث٫ ث٫٤ٌٛ كإظكة٫٩  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
ُةءق  اكٚيةن     (3)٠سريان  كاٚيةن  كرمحذ٫ ٔك

  (2) ظكةثةن  ُٔةءن /كيٞةؿ ل٤ؿص٢ اذا ا٠رث ا٣ُٕيح 

                                                           
 3/960دٛكري اث٨ ٔجةس كمؿكيةد٫ (1)
 24/7828يف رظةب اتلٛكري ( 3)
 5/028دٛكري اث٨ ثؿصةف ( 2)
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ـاء وةدر  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ أم ٬ؾا اجل
ال يٞؽر أظؽ أف خيةَج٫ يف دٚٓ ثالء , أك ٚ ٨٦ الؿمح٨ اذلم م٤٧خ رمحذ٫ لك يشء
  (3)ث٢ ال يٞؽر اظؽ ىلع اثذؽاء خمةَجذ٫ (1)رٚٓ ٔؾاب يف ذلٟ احلـٮ , ٬يجح كصالال

يـٮ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ
ِّٛني, ال يذلك٧ٮف بنٛةٔح ألظؽو  ٍىُ إال ٨٦ أذف هل الؿمح٨  يٞـٮ صربي٢ كاملالاكح مي

 ٝةؿ الىةكم / كإذا اكف املالاكح اذلي٨ ٥٬ أ٢ٌٚ اخلالاٜ كأٝؿب٭٥ ٨٦أف ينٛٓ, 
  (3)اهلل ال يٞؽركف أف ينٕٛٮا إال ثإذ٫٩ , ١ٚيٙ ي٤٧ٟ ٗري٥٬ ؟ 

 كاػذ٤ٙ املّٛسكف يف املؿاد ثةلؿكح ٬٭٪ة, ٦ة ٬ٮ؟ ىلع اٝٮاؿ 
 )اظؽ٬ة( / أ٩٭٥ ث٪ٮ آدـ   

)اثلةين( / أ٩٭٥ ػ٤ٜ ٨٦ ػ٤ٜ اهلل ىلع وٮرة ثين آدـ ك٣يكٮا ث٧الاكح كال برش 
 ك٥٬ يأك٤ٮف كيرشبٮف 

  (0))اثلة٣ر (٬ٮ صربي٢ ٝةؿ اث٨ ٠سري كاالمج٫ ٔ٪ؽم كاهلل ا٥٤ٔ أ٩٭٥ ث٪ٮ آدـ 
 ذ٠ؿ أ٬ٮاؿ ا٣ٞية٦ح كظةؿ ا٣ُةٗني يف اجلةر كظةؿ املذٞني يف اجل٪ح  كبٕؽ أف 

ذلٟ املٮوٮؼ ٣ك٥  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎٝةؿ دٕةىل 
م ال ريت أ٫َّ٩ كاٝٓ, ٨٧ٚ مةء اجلضة ة ٚي٫ ٨٦ ٔؾاب اهلل ٤ٚيذؼؾ ٬ٮ احلـٮ اذلَّ

 ؿيض رب٫إىل ذلٟ ٨٦ األ٧ٔةؿ الىةحلح ا٣يت دي   قبيالن 

ألف  ل١ٛةر ٝؿيل امل٪١ؿي٨ ل٤جٕر كقيم ٝؿيجةن كاخلُةب ٬٪ة  گ گ گ گ 
 ٝؿيت لك اتو 

                                                           
 2/514وٛٮة اتلٛةقري ( 1)
 24/7828يف رظةب اتلٛكري ( 3)
 2/514وٛٮة اتلٛةقري (2)
 24/7828يف رظةب اتلٛكري ( 0)
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أم يـٮ يؿل لك إنكةف ٦ة ٝؽـ ٨٦ ػري أك رش   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 يف وعيٛذ٫ ٦سبذةن 
أم كيذ٧ىن الاكٚؿ أ٫٩ ل٥ خي٤ٜ كل٥ يك٤ٙ  ىئ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ظىت ال أظةقت كال أاعٝت  كيٞٮؿ / ية حلتين ٠٪خ دؿاثةن 
اهلل احليٮاف يـٮ ا٣ٞية٦ح ٚيٞذه ل٤ض٧ةء ٨٦  ٝةؿ املّٛسكف / كذلٟ ظني حيرش
  (1)ٕؾباكٚؿ أف لٮ اكف ٠ؾلٟ ظىت ال يي , ٚيذ٧ىن ال ا٣ٞؿ٩ةء , كبٕؽ ذلٟ يىري٬ة دؿاثةن 

 ٚٮااؽ اآليةت يف الكٮرة
 اخل٤ٜ مؿة اػؿل كبٕر االنكةف إظاكـ اهلل ل٤ؼ٤ٜ دال٣ح ىلع ٝؽرد٫ ىلع إاعدد٫ 1
 ػ٫ٞ٤ ٥ًٕ٩ اهلل دٕةىل ٠سريةه كص٤ي٤حه ىلع 2
ال٤ي٢ كاجل٭ةر  ٨٦ آيةت اهلل ا٣ْٕي٧ح ظير راظح ابلؽف حلالن ك٤َت الؿزؽ كٌٝةء  3

املىة٣ط كاملٕةيل ٩٭ةران ٚال د٤ٞت حل٤ٟ ٩٭ةران ك٩٭ةرؾ حلالن ظىت تكذٞي٥ ظيةدٟ كأزجخ 
ا٥٤ٕ٣ احلؽير أ٧٬يح اجلـٮ حلالن ملة ٚي٫ ٨٦ ا٩ذْةـ اٚؿازات ا٣٘ؽد كاهلؿمٮ٩ةت يف صك٥ 

 د٤ٕت دكران ٬ة٦ةن يف ظيةد٫ كاحلٛةظ ىلع وعذ٫ االنكةف ا٣يت
 ٩٭ةيح ادل٩ية دكٮف يـٮ ا٣ٛى٢ ظير يي٪ٛغ يف الىٮر 4
 ص٭٪٥ درتوؽ أؽاء اهلل ٚة٣ُ٘يةف قجت دػٮؿ اجلةر 5
كةٝةن  6  مٌةٔٛح ا٣ٕؾاب ىلع ال١ٛةر ظير ال يؽػ٤٭ة ركح كال رحيةف ث٢ محي٧ةن ٗك
٦ة ص٪ذ٫ أيؽم ال١ٛةر ٚةقذعٞٮا ذلٟ  اهلل دجةرؾ كدٕةىل ال ي٥٤ْ اظؽا, ك٣ك٨ ٬ؾا 7

ـاء اذلم كاٜٚ أ٧ٔةهل٥ يف ادل٩ية  اجل
يص لك ٠جريةو كو٘رية , ٚةدٞٮا اهلل يف ا٩ٛكك٥ 8  ال١ذةب حيي
 يـداد ا٣ٕؾاب ىلع أ٢٬ اجلةر ٔؾاثةن ٚٮؽ ا٣ٕؾاب 9
 ا٣ٛٮز ثةجل٪ح ظير اجلٕي٥ اذلم ال ييٮوٙ يف ص٪ةت اخلرلاتلٞٮل قجت  :

                                                           
 2/514وٛٮة اتلٛةقري (1)
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ىص ثال ظكةب ; ؽ كال حتي  ُٔةية اهلل دٕةىل ل٧٤ؤ٦٪ني يف اجل٪ح ٠سريةه ٚال دٕي
ـه كاظؽ ك٬ٮ يـٮ ا٣ٞية٦ح ظير يٞٙ الؿكح كاملالاكح وٛةن  > ـي احلٜ ٬ٮ يٮ  يٮ
 ٚال ٩ٌيٓ د٤ٟ ا٣ٛؿوح٦ة زا٣خ أ٦ة٦٪ة ٚؿوح ل٤ؿصٮع اىل اهلل دٕةىل  =
كظينبؾ ةت االنكةف ٝة٦خ ٝية٦ذ٫ , ٚةذا ٦يي٪ؾر اهلل دٕةىل ٔجةدق ثة٣ٕؾاب ا٣ٞؿيت  <

 يٞٮؿ ال١ٛةر ية حلتين ٠٪خ دؿاثةن 

بأحبمد اهلل تعاىل تفسري سورة انلتم 
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 املراجع

زاد (. 1980دمةؿ ادلي٨ أثٮ ا٣ٛؿج ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ يلع اجلٮزم. ) -اث٨ اجلٮزم 
ــ. -الؿيةض/ امل١ذت االقاليم  املكري يف ٥٤ٔ اتلٛكري.  دار اث٨ ظ

م١ح  اتلٛكري ا٣ٞي٥ لإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ اجلٮزيح.(. 1909اث٨ ا٣ٌٞي٥ اجلٮزٌيح. )
جيؽاهلل ادل٤٬ٮم.  امل١ؿ٦ح/ ٔجؽاهلل ٔك

 صة٦ٓ ابليةف.اث٨ صؿيؿ ا٣ُربم. )ثال دةريغ(. 

 دٛكري اث٨ ٠سري.(. 3443إق٧ةٔي٢ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٠سري ا٣ٞؿيش ادلمنيق. ) -اث٨ ٠سري 
 دار َيجح.

 قنن اث٨ ٦ةص٫ اؿ.اث٨ ٦ةصح أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ يـيؽ ا٣ٞـكيين. )ثال دةريغ(. 
 ثريكت/ دار إظيةء ال١ذت ا٣ٕؿبيح.

(. 1990أثٮ احلك٨ يلع ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع الٮاظؽم, اجليكةثٮرم, النةٚيع. )
 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح,. اتلٛكري الٮقيٍ ل٤ٮاظؽم.

دٛكري أيب الكٕٮد , أثٮ الكٕٮد ا٧ٕ٣ةدم حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ مىُىف. )ثال دةريغ(. 
ـاية ال١ذةب ال١ؿي٥.إرمةد ا٢ٕٞ٣ الك٤ي٥ إىل  ثريكت/ دار اظيةء ا٣رثاث  م

 ا٣ٕؿيب.
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دٛكري ٬ضؿيح(.  1047أثٮ ا٣ٞةق٥ حم٧ٮد ث٨ ٧ٔؿك ث٨ أمحؽ, الـخمرشم صةر اهلل. )
ثريكت/ دار ال١ذةب  الـخمرشم , ال١نةؼ ٨ٔ ظٞةاٜ ٗٮامي اتلزني٢.

 ا٣ٕؿيب.

دٛكري ايب (. أثٮ ال٤ير ٩رص ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ اثؿا٬ي٥ الك٧ؿٝ٪ؽم. )ثال دةريغ
 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح. ال٤ير حبؿ ا٤ٕ٣ـٮ ,دٛكري الك٧ؿٝ٪ؽم.

أزري ادلي٨ أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ األ٩ؽليس. )ثال  -أثٮ ظيةف األ٩ؽليس 
ثريكت/ دار اظيةء ا٣رتاث  اتلٛكري ال١جري املكىم ابلعؿ املعيٍ.دةريغ(. 
 ا٣ٕؿيب.

 الكنن ال١ربل.(. 3441اخلؿاقةين ا٣نكةيئ. ) أثٮ ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ ث٨ مٕيت ث٨ يلع
 ثريكت/ مؤقكح الؿقة٣ح.

قنن ا٣نكةيئ (. 1986أثٮ ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ ث٨ مٕيت ث٨ يلع اخلؿاقةين, ا٣نكةيئ. )
ظ٤ت/ م١ذت املُجٮاعت  , املضذىب ٨٦ الكنن , الكنن الى٘ؿل ل٤نكةيئ .

 اإلقال٦يح.

ٮح ث٨ جنةيت ث٨ آدـ, األمٞٮدرم أثٮ ٔجؽ الؿمح٨ حم٧ؽ ٩ةرص ادلي٨, ث٨ احلةج ٩
ال١ٮيخ/ مؤقكح ٗؿاس ل٤نرش  وعيط أيب داكد.األبلةين. )ثال دةريغ(. 

 كاتلٮزيٓ.

مك٪ؽ (. 3441أثٮ ٔجؽ اهلل أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢ ث٨ ٬الؿ ث٨ أقؽ النيجةين. )
 مؤقكح الؿقة٣ح. اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢.
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 1034ثٛؼؿ ادلي٨ الؿازم الؿازم. ) أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ اتلييم الؿازم امل٤ٞت
ثريكت/ دار  دٛكري الؿازم, ٦ٛةديط ا٣٘يت أك اتلٛكري ال١جري.٬ضؿيح(. 

 إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب.

ـم اللكيب. )  ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ـٮ اتلزني٢.(. 1995ايب ا٣ٞةق٥ حم٧ؽ ث٨ امحؽ ث٨ صي
 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح .

 اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف .(. 3446َيب. )ايب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ث٨ امحؽث٨ ايب ثكؿ ا٣ٞؿ
 ثريكت/ مؤقكح الؿقة٣ح.

ا٣ٞة٬ؿة/ دار  ظ٤يح األكحلةء كَجٞةت األوٛيةء.(. 3449ايب ٩ٕي٥ االوج٭ةين. )
 احلؽير.

ثريكت/  ظةميح الىةكم ىلع دٛكري اجلال٣ني.امحؽ الىةكم املةليك. )ثال دةريغ(. 
 دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح.

كًٍصؿدم اخلؿاقةين, أثٮ ثكؿ ابلي٭يق. أمحؽ ث٨ احلكني ث٨ يلع ث٨  مٮىس اخليٍّسى
دالا٢ اجلجٮة ل٤جي٭يق , دالا٢ اجلجٮة ك٦ٕؿٚح أظٮاؿ وةظت ٬ضؿم(.  1045)

 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح. الرشيٕح.

كًٍصؿدم اخلؿاقةين, أثٮ ثكؿ ابلي٭يق.  أمحؽ ث٨ احلكني ث٨ يلع ث٨ مٮىس اخليٍّسى
 ذجح الؿمؽ ل٤نرش كاتلٮزيٓ.الؿيةض/ م١ مٕت اإلي٧ةف.(. 3442)

ٚذط ابلةرم ٬ضؿيح(.  1279أمحؽ ث٨ يلع ث٨ ظضؿ أثٮ ا٢ٌٛ٣ ا٣ٕكٞالين النةٚيع. )
 ثريكت/ دار املٕؿٚح . الث٨ ظضؿ ,ٚذط ابلةرم رشح وعيط ابلؼةرم.
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مك٪ؽ ا٣زبار , ابلعؿ أمحؽ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ أثٮ ثكؿ ا٣زبار. )ثال دةريغ(. 
 ل١ذت ا٧٤ٕ٣يح.ثريكت/ دار ا الـػةر .

دٛكري اثل٤ٕيب , ال١نٙ كابليةف ٨ٔ (. 3443أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ اثل٤ٕيب. )
 ثريكت/ دار اظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب. دٛكري ا٣ٞؿآف .

 ا٣ٞة٬ؿة/ دار احلؽير. مك٪ؽ أمحؽ ت مة٠ؿ.(. 1995أمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ. )

ري األلٮيس ركح دٛك(. 3447حم٧ٮد م٭ةب ادلي٨ أثٮ اثل٪ةء األلٮيس. ) -األلٮيس 
 ثريكت/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب. املٕةين.

دٛكري ابل٘ٮم, ٦ٕةل٥ ٬ضؿيح(.  1013احلكني ث٨ مكٕٮد ابل٘ٮم. ) -ابل٘ٮم 
 الؿيةض/ دار َيجح. اتلزني٢.

٩ةرص ادلي٨ أيب اخلرئجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ث٨ يلع ابليٌةكم. )ثال دةريغ(.  -ابليٌةكم 
ثريكت/ دار اظيةء ا٣رتاث  ك أرسار اتلأكي٢. دٛكري ابليٌةكم ,أ٩ٮار اتلزني٢

 ا٣ٕؿيب.

اتلٛكري (. 3440ٚؼؿ ادلي٨ أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ظكني. ) -الؿازم 
 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح. ال١جري.

دٛكري الكٕؽم , ديكري ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٩ةرص الكٕؽم. )ثال دةريغ(.  -الكٕؽم 
 الؿيةض/ دار اث٨ اجلٮزم. ف.ال١ؿي٥ الؿمح٨ يف دٛكري الكـ امل٪ة
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 دٛكري ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ )دٛكري ا٣ٕسي٧ني(.ا٣ٕسي٧ني, حم٧ؽ ث٨ وة٣ط. )ثال دةريغ(. 
 ا٣ٞة٬ؿة/ م١ذجح ا٣ُربم.

دٛكري أثٮ احلك٨ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ ظجيت املةكردم. )ثال دةريغ(.  -املةكردم 
 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح. املةكردم, اجل١خ كا٣ٕيٮف.

ثريكت/ مؤقكح  ٠زن ا٧ٕ٣ةؿ يف قنن األٝٮاؿ كاألٕٚةؿ.(. 1989٪ؽم. )املذيق اهل
 الؿقة٣ح.

ةس أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ يٮنف املؿادم اجلعٮم اجلعةس.  ثٮ صٕٛؿ اجلَّعَّ
 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح. إٔؿاب ا٣ٞؿآف ل٤٪عةس.٬ضؿيح(.  1031)

(. 3445حلؿاين اث٨ دي٧يح. )ديق ادلي٨ أثٮ ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ ث٨ دي٧يح ا
املؽي٪ح امل٪ٮرة/ دل٧ٓ امل٤ٟ ٚ٭ؽ ٣ُجةٔح املىعٙ  دل٧ٮع ا٣ٛذةكل .

 الرشيٙ.

ديق ادلي٨ أثٮ ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ ث٨ ٔجؽ الكالـ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ أيب 
 1040ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ؽ اث٨ دي٧يح احلؿاين احل٪جٌل ادلمنيق اث٨ دي٧يح. )

دمنٜ/ مؤقكح ٤ٔـٮ  اجلة٦ٓ تلٛكري اث٨ دي٧يح. دٝةاٜ اتلٛكري٬ضؿيح(. 
 ا٣ٞؿآف.

الؿيةض/ دار  ادلر امل٪سٮر يف اتلٛكري ثةملأزٮر.صالؿ ادلي٨ الكيٮيط. )ثال دةريغ(. 
 اعل٥ ال١ذت.
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, ك صالؿ ادلي٨ الكيٮط. )  دٛكري اجلال٣ني امليّس.(. 1950صالؿ ادلي٨ املعًلىٌ
 ا٣ٞة٬ؿة/ ٦ُجٕح احل٤يب.

الؿيةض/  املؼذرص يف دٛكري ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥.(. 3416ٛكري. )دمةٔح ٨٦ ٧٤ٔةء اتل
 مؿًلـ دٛكري لرلراقةت ا٣ٞؿآ٩يح.

ــ. لك٧ةت ا٣ٞؿآف دٛكري كبيةف.(. 1997ظكنني حم٧ؽ خم٤ٮؼ. )  يؿكت/ دار اث٨ ظ

كًٍصؿدم اخلؿاقةين, أثٮ ثكؿ ابلي٭يق.  محؽ ث٨ احلكني ث٨ يلع ث٨ مٮىس اخليٍّسى
 / دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح.ثريكت الكنن ال١ربل .(. 3442)

 ا٣ٞة٬ؿة/ دار الرشكؽ. يف ّالؿ ا٣ٞؿآف.(. 3442قيؽ ُٝت إثؿا٬ي٥. ) -قيؽ ُٝت 

 1046مريكي٫ ث٨ م٭ؿدار ث٨ مريك ي٫ ث٨ ٚ٪ةػّسك, أثٮ مضةع ادلي٤يٌم اهل٧ؾاين. )
 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح. ا٣ٛؿدكس ث٧أزٮر اخلُةب .٬ضؿيح(. 

املعؿر الٮصزي يف يس أثٮ حم٧ؽ. )ثال دةريغ(. ٔجؽ احلٜ ث٨ اغ٣ت ث٨ ُٔيح األ٩ؽل
ــ. دٛكري ال١ذةب ا٣ٕـيـ.  ثريكت/ دار اث٨ ظ

ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٬نةـ ث٨ أيٮب احل٧ريم املٕةٚؿم, أثٮ حم٧ؽ, دمةؿ ادلي٨ اث٨ ٬نةـ. 
ا٣ٞة٬ؿة/ ٠ذجح ك٦ُجٕح مىُىف ابلةيب  الكرية اجلجٮيح الث٨ ٬نةـ.(. 1955)

 احل٤يب.

 ا٣ٞة٬ؿة/ امل١ذت املرصم احلؽير. يف رظةب اتلٛكري.. (1987ٔجؽاحل٧يؽ ٠نٟ. )
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دٛكري ٔجؽالكالـ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ حم٧ؽ اث٨ ثؿصةف اث٨ ثؿصةف. )ثال دةريغ(. 
اث٨ ثؿصةف ,دنجي٫ االٚ٭ةـ ا٣ىذؽثؿ ال١ذةب احل١ي٥ كدٕؿؼ اآليةت كاجلجأ 

 ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح. ا٣ْٕي٥.

دٛكري اث٨ ٔجةس كمؿكيةد٫ يف اتلٛكري (. 3446ٔجؽا٣ٕـيـ ث٨ ٔجؽاهلل احل٧يؽم. )
 م١ح امل١ؿ٦ح/ صة٦ٕح اـ ا٣ٞؿل. ٨٦ ٠ذت الك٪ح.

ٔالء ادلي٨ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ اثؿا٬ي٥ ابل٘ؽادم الن٭ري ثةخلةزف. )ثال دةريغ(. 
ثريكت/ دار ال١ذت  دٛكري اخلةزف , املكىم بلةب اتلأكي٢ يف ٦ٕةين اتلزني٢.

 ا٧٤ٕ٣يح.

 أقجةب ٩ـكؿ ا٣ٞؿآف.(. 1993يلع ث٨ أمحؽ الٮاظؽم اجليكةثٮم أثٮ احلك٨. )
 ادل٦ةـ/ دار االوالح.

 مٮَأ اإل٦ةـ ٦ةلٟ.(. ٦1985ةلٟ ث٨ أنف ث٨ ٦ةلٟ ث٨ اعمؿ األوجيح املؽين. )
 ثريكت/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب.

ريغ(. حم٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ ث٨ أيٮب ث٨ قٕؽ م٧ف ادلي٨ اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح. )ثال دة
 ثريكت/ دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب. ثؽاآ ا٣ٛٮااؽ .

ثريكت/ دار إظيةء  د٭ؾيت ال٤٘ح.(. 3441حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ األز٬ؿم اهلؿكم. )
 ا٣رتاث ا٣ٕؿيب .

دار  وعيط ابلؼةرم.٬ضؿيح(.  1033حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ أثٮ ٔجؽاهلل ابلؼةرم. )
 َٮؽ اجلضةة.
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, اتل٧ييم, أثٮ ظةد٥, ادلاريم,  جؽى ٍٕ حم٧ؽ ث٨ ظجةف ث٨ أمحؽ ث٨ ظجةف ث٨ ٦ٕةذ ث٨ ٦ى
 املضؿكظني ٨٦ املعؽزني كالٌٕٛةء كاملرتكًلني.٬ضؿيح(.  1296ا٣بيكيت. )

 ظ٤ت/ دار الٮيع.

(. 1985حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل اخلُيت ا٧ٕ٣ؿم, أثٮ ٔجؽ اهلل, كيل ادلي٨, اتلربيـم. )
 امل١ذت االقاليم. ثريكت/ مناكة املىةثيط.

 الّساج يف ثيةف ٗؿيت ا٣ٞؿآف.٬ضؿيح(.  1025حم٧ؽ ث٨ ٔجؽا٣ٕـيـ اخلٌريم. )
 الؿيةض/ مؿًلـ دٛكري ثةلؿيةض.

ٍٮرة ث٨ مٮىس ث٨ الٌعةؾ, ا٣رت٦ؾم , أثٮ ٔيىس. ) (. 1975حم٧ؽ ث٨ ٔيىس ث٨ قى
 ا٣ٞة٬ؿة/ ابلةيب احل٤يب. قنن ا٣رت٦ؾم.

 ثريكت/ دار ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥. ٛٮة اتلٛةقري.و٬ضؿيح(.  1041حم٧ؽ ىلع الىةثٮين. )

 ثريكت/ دار ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥. خمذرص دٛكري اث٨ ٠سري.(. 1981حم٧ؽ ىلع الىةثٮين. )

 وعيط مك٥٤.مك٥٤ ث٨ احلضةج أثٮ احلك٨ ا٣ٞنريم اجليكةثٮرم. )ثال دةريغ(. 
 ثريكت/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب.
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