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 سم اهلل الرمحن الرحيمب

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل  ُظ ُمَحمَّ
َماُم اْلَحافِ ْيُخ اْْلِ  :رحمه اهلل نَْعانِي  صَّ لا األَِميرُ َقاَل الشَّ

 

 املقدمة

1-  

 

ُُُّددددنُد ُ ددددل  َحْمدددددِ   حمددددِدا لَِمددددْن 

 

 إليددددددده مرُفغِعدددددددا بَِ ْيدددددددرِ َعدددددددد   

 2-  

 

 متصدددددددل  َلدددددددْي  لدددددددُه ان  دددددددا ُ 

 

ددددددا ُ   ا   َ  َ   َّ  َمددددددا فِْيدددددده َ دددددد  

 3-  

 

 َتْ َشدددددم دْحَمدددددَداصددددد ُ  ا ُثددددد َّ 
ِ
 هلل

 

  آلددددده  َصدددددَحَله َد دددددل الُ دددددَد  

 4-  

 

 ثدددددرْ األ ْلددددد عِ لن ْخلددددد     َبعدددددُد َفا

 

دددا َحلَّدددَ ا ِمدددن مْختَصدددرْ   َُ  ُمْختصدددر  

 5-  

 

ددددفرْ   دلف ددددا الحددددافُِظ   َحددددال الُّ 

 

ددي ْبددنِ   دد اُ  ْبددُن عل   حجددرْ    ددغ الش 

 6-  

 

ددددددامِ  اطالَعُت ددددددا ُغِمدددددد َُّ  ِمددددددن األ

 

 اِميظدددددد ُت دن ُد ِدَع ددددددا نِ فاْشددددددت 

 7-  

 

 اليددددددغمِ  فددددددت َّ مددددددن ب ددددددرِ   ا َ 

 

 د ُ فددددغَد النددددغمِ إِلددددم المَُّددددا ِعنْدددد 

 8-  

 

 لَّددددددِ ه َحددددددغا ُ اَعَلددددددم  ْشددددددتِمِ  مُ 

 

ْحمن  َ ِسدددددددَغا    َفاْلَحْمدددددددُد للدددددددرَّ

  

 تقسيم اخلرب إىل متواتر وآحاد

ددددرَ   ِمددددن األْ َلددددارِ   -9 ُُ    ددددل  مددددا 

 

دددددا بَحْصدددددر َدْ  بِددددد َ     اْنِحَصدددددارِ إِمَّ

 َفدددداأل ُل الَمددددرِ ه بفددددغِ  اْثنَددددْينِ   -10 

 

 فِدددددي اْلَعدددددْينِ   َمدددددا دْ   احدددددد  د  بِ  

 ُتراَندددددددده الت ددددددددَغاغْدعُ َُ  َمدددددددداَثانِْي ِ   -11 

 

 َتددددَر  بِدددده ِعْلددددَ  اْلَيِ دددديِن َحاِ ددددَرا 
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 تعريف خرب الواحد وأنواعه

 بَِشدددددددددددددْرطِِه  د ُل األَْقَُّدددددددددددددامِ   -12

 

غ  مشدددد غرِ    ي األَْعدددد مِ َ فِدددد اسددددمَّ

 َمدددْن َقددداَل  دددَ ا ُمُّدددَتْفيِ   اْسدددما  -13 

 

 َعزُددددددُز َ ْسددددددَماَ انِيُ َمددددددا َلددددددُه الْ ثَ  

دددحِ لِل اَ لددديَ  َشدددرطِ   -14    ح فددداْعلِ يْ صَّ

 

 َقددددال بددددالتَّغ   ِ ِمددددي َمددددْن َ َقددددْد رُ  

َلدددددددددا  -15  ُْ َُْدُعغنددددددددده الَ ر  َثالُث دددددددددا 

 

 َ اْلُ دددددل  آحدددددداد  َتدددددَر  ُ ددددددر با 

  

 دودد إىل مقبول ومرتقسيم خرب اآلحا

 فِيَ ددددا دَتددددم اْلَمْ لددددغُل  اْلَمددددْرُد دُ   -16

 

 ي ْاألْحَ دددددام  َ ُتِفيدددددُد إْ  ِ دددددَي فِددددد 

ددددتِ َّ ا  -17  َُ  اتَِ دددداْن ثِ َ َعددددْللْحددددُ  َحتَّددددم 

 

 َف ِمدددن ُرَ اتَِ ددداَمدددن ُ دددع  َ ْطدددرُ   

ِفيدددد الِعْلدددَ  َدْعنِدددي النََّظدددرِهْ   -18  ُُ  َ قدددْد 

 

 لِْلَخلدددددددددرِ  ا َدتدددددددددْت َقدددددددددرا ِن  إِ َ  

  

 تقسيم الغريب إىل مطلق ونسيب

 راَبدددددهْ َ دددددَ ا عَلدددددم اْلُمْخَتدددددار  اْل َ   -19

 

 ِقُّْددددَماِن فِيمددددا قدددداَل ُ   اِْلَصدددداَبهْ  

دددنْد فِدددي َدْصددد لَحاِصدددُل ُل ااأل   -20   ِل الَُّّ

 

 ْلُمْ َلددددددَث  الثَّددددددانِْي َ َردْ ِه افَُّددددددم   

ِه بالن ُّْدددددد  -21   لِيفْيمددددددا َعددددددَدا  سددددددم 

 

 َقِلْيددددل  ِ  ددددُر  فِددددي الُ ْتددددِ  َ ْ ددددُغ  

  

 تقسيم اخلرب املقبول إىل صحيح وحسن

 َغ بِنَ ددددِل اْلَعددددْدل ِ ه التََّمددددامِ َ ْ دددد  -22

 

ُُددرَ   عددن ا   َمددا 
َِ  ألْعدد مِ فِددْي َ ددْل

دددددددهِ إْسدددددددناُد َمددددددد ِصدددددددِ  تَّ مُ   -23  ُْ ْرِ  َُ     ا 

 

ددددددددد     َ ُشدددددددددُ ْ    فِيددددددددده    َ ِعلَّ
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دد  -24 ددْدَعم الصَّ  لددغِم ُعْرَفدداِحْيَح فِددي اْلعُ ُُ

 

 لَِ اتِدددددددِه َ إِْن َنَظدددددددْرَ  الَغْصدددددددَفا 

 ابِِتدددددددا  َدْثلَتدددددددا َجدددددددْدَ  فِيددددددده ث  -25 

 

ُمغا َمدددا َقدددْد َدَتدددم   ألجدددِل َ ددد ا قددددَّ

 الََّفددددَ ح  ْه ِمدددن َصدددِحيْ َعدددِن اْلُلخدددارِ   -26 

 

 نََّفاَ َبْعدددددددددَدُ  لُِمُّْدددددددددل   ُمَصددددددددد 

 نْ َ َبعدددددددد َ ا َشدددددددرُط ما  إنَّ َمددددددد  -27 

 

َُدرِ ه الَحَُّدنْ َُِخف     َ ْلِ ا َفالد ْه 

َُِصددددددح  إن دَتددددددْت   -28  ددددددِه  َقددددددْد 
 لِ اتِ

 

َدْ     َتَعددددددددَّ
 ُطددددددر   لدددددده بَِ ْثددددددر  

اِ ْه َلدددده َقددددْد َجَمَعددددا  -29   َ إْن َتددددَر الددددرَّ

 

ِ  ْلغْص فِي ا  دحَّ  ِن َمعدااْلُحُّْد َ ِف بِالص 

دددددده ِعنْددددددَد اْنِفدددددد  -30   رَاِد َمددددددْن َرَ  َفإنَّ

 

َد اْلَعددددددالِ    ُ  فِددددددي َ ددددددَ ا َ  اَتددددددردَّ

 َمدددددا َلدددددْ  ُُ دددددْن فَغْصدددددُفه بِدددددَ ُنِ   -31 

 

 ِمنددددده ِْلْسدددددناَدُنِ  اارِ َ دددددان اْعتَِلددددد 

  

 حكم زيادة الثقة

 وتقسيم احلديث إىل حمفوظ وشاذ ومعروف ومنكر

دددددددداَد   لِلرَّ  إنْ  َ   -32 َُ
ٌِ  هْ ِ ُددددددددادَتددددددددْت 

 

 

َ دددددددددا تُ فَ    هْ ْ لدددددددددُل   اْلُمنافَِيدددددددددإنَّ

  مددددددا ُ غلَِفددددددانددددددْه َ مَ  ثددددددث  مِ ألَ   -33 

 

َفددددددددددا بددددددددددَ رجح    ِه ُمَعر   َفُّددددددددددم 

 ب اَ اْلُمَ دددددد بَِلْفَظددددددِ  اْلَمْحُفددددددغ ِ   -34 

 

َ دددددبِ   ُُ دددددا    اَلْمحفدددددغُ  إْن    ابَ الشَّ

ُفغا َفدددد لَِ  اْلَمعددددر ُ    -35   َمددددا  ددددعَّ

 

 

ددددددددِعْيُف    قاَبَلددددددددُه المن ددددددددُر  ال َّ

  

 شاهدتبار والتابع والاالع

 ا َ اَفَ ددددددهْ ا َمددددددإ َ  انُِّْددددددلي   الفددددددرُد   -36

 

مْ    ِعنْددددَدُ ْ  َمددددا راَفَ ددددهْ  ِسدددغا  ُسددددم 

ٌْ  اتابعددددددم  -37   ِن لفددددددِظ الِغاِحدددددددِ َبددددددَغ

 

دددددداِ دِ ال َ    مدددددْتُن مدددددا َشدددددَل ه بِالشَّ
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ددددددْدَعم  -38 ُُ ُِْن  ُُ الُ ددددددْرِ  لِدددددد   َتَتل دددددد

 

 نِْلددددددَت ِمندددددده َنفعددددددا تَِلددددددارِ بِا ع 

 اُم لِلَمْ ُلددددددددغلِ َُّدددددددداألقْ   َ  دددددددد   -39 

 

 الُفحددددددغلِ ماعددددددُ  َقدددددداَل بِ ددددددا َج  

ُُعددداَرْ  سدددم    -40   ِه بِدددالُمح  ِ إْن َلددد  

 

 

 َ ددددددددَه َفْلددددددددَتْعَل ِ د  مثُلدددددددده عارَ  

ُُ فُ دددددل  -41  ددددده إْن َدْمَ دددددَن الَجْمددددد  بِ نَّ

 

 ُمختِلددددُف الَحددددِدُ  َدْ   َ َفْلَتَُّددددل 

 

 

 إْن َثَلَتددددددا ِمنْ مددددددا عددددددن األ يددددددرِ   -42

 

 َدَتددددمانِْي الثَّدددداِسددددُخ  َ َ ددداَن ُ ددددغ النَّ  

ْعدددرِ   ه الَمنُّْدددغ ِ َرْسدددمِ     -43  ُُ  د  لددد  

 

ُْ إَِلددم التَّددرِجْيح فِيدد   ه َدْ  ِقددِف َفدداِرِج

  

 اخلرب املردود وأسباب رده وأقسامه

 ُثدددددددد َّ لَِمددددددددا َقاَبَلدددددددده دْقَُّددددددددامُ   -44

 

 

َ ا األْعدددددد مُ    َدْ َثددددددُر ِمنْدددددده عدددددددَّ

دددددنْد   -45  دددددي الَُّّ
َ  فِ دددددا لَُِّدددددْ   َفددددرد   إمَّ

 

 َ َردْ  َفُ ددْل فِْيَمددا َعددْن َطْعددن  اَن َ دد د ْ  

دددد ْ   -46   ن ِمددددَن الَمَلدددداِدهَُ إن َ دددداَفالَُّّ

 

 الددددد ْه َصدددددنََّف بِاِْلْسدددددنَادِ  ِمدددددنَ  

َ ددددددددددا  -47  َُْدُعغندددددددددده ُمعلَّ  َفددددددددددإنَّ ْ  

 

 دْ  َ دددداَن ِمددددْن آ ددددرِِ  نِْلددددت الت َ ددددم 

 بِِعي فُيدددددْدَعمَ دددددان َبْعدددددَد التدددددا  د  -48 

 

 

 ِسددغ  د  َ ددان بالُمْرَسددِل المعددر ِ   

ُِْن َفددددداْنُظْر إْن ُُ دددددْن   -49   بِددددداْثنينِ َ دددددَ 

 

َُ َفَصدددداعِ   ددددنِ فِدددداْلددددِغ َ  ِدا َمدددد ُْ  ي َ 

 50-   ُْ ددددده الُمْعَ دددددُل ُثددددد   اْلمن  ِددددد  فِإنَّ

 

  ُْ ددُ ْغِت َفاْسددتِم ددي الُّ 
 َمددا  َ َتددَغاَلم فِ

ددددددُ غَت َ اِ ددددددح   َ ددددددافِيْ   -51   إنَّ الَُّّ

 

 يْ َفَغا ددددددددح  إْن ُفِ ددددددددَد الَت فِدددددددد 

ُِْخ تِدددديَ  إنَدددا اْح  ِمدددْن  ُ   -52   َلدددم التَّدددداِر

 

ِفددددددددد  دددددددددُيغ ِ َم َ  اُمعر   ِقدددددددددَي الش 

ُغا الَخدددددددا  بالُمدددددددَدلَّ ِ    -53   سدددددددمَّ

 

َُ تِيددددددددَ  بِددددددددْالُملَتلِ ِ    َ ُربََّمددددددددا 
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َُْحتمدددْل   -54 م 
  َعدددْن  قدددال ِمدددْن  ددد  

 

 لِ دددددددداَا  لِنَاِقددددددددل عندددددددده َنَ ددددددددل 

 عاِصدددرِ ِمدددَن المُ  الخدددافِي  الُمرَسدددُل   -55 

 

  َُ   ا ِرِ ْلددددَث َمددددْن َعاَصددددر  َفددددلددددْ  

  

 الراوي أنواع اخلرب املردود بسبب الطعن يف

دددا دنْ  َ ال َّْعدددنُ   -56  ُ دددغن بالَ دددِ ْ   إِمَّ

 

 

َُِجدددْ    ِه الَمْغ دددغَ   التَّدددرُ    فُّدددم 

 

 

 د  ُتْ مدددد    انددددْت بددددِه لِمددددْن َرَ    -57

 

  َ ِسددددَغ  افإندددده الَمْتددددر ُ  اسددددمِ  

 

 

58-    َ ُ دددددغن فَ  د  َغلددددد َُ ْيددددده 
 ااِحِشدددددفِ

 

ي د  ُف   ُل الَفَغاِحَشددددداعدددددد  َغْفَلددددد  

 

 

َُْفُُّدددددُث فدددددادْ   -59  ُ  الُ ددددد َّ ممدددددا بددددده 

 

 ِمدددددِه فِدددددي اِْلْمددددد َ  ْ بِمنَ دددددر  د   

 

 

 عددددددر  بددددددالَ َرا نِ ُ الددددددَغ ُ  إن   -60

 

  ُِ ُُنِ   الجْمددددد َُ التلدددددا  للُ دددددْرِ  َمددددد

 

 

دددددددددِ    -61 ِه معلَّ   إْن ُطِعدددددددددنْ  َفُّدددددددددم 

 

 نْ ُدِمدددددد اف َمغثغِقددددددالَ ه َ ددددددب ندددددد 

 

 

ددددديا  -62 دددددي الُّ 
ُ دددددْن غيَّدددددَر فِ َُ  ِ  َفدددددإْن 

 

 َفدددددددداِ  ْفُمددددددددْدَرُن اِْلْسددددددددناِد بات   

 

 

 َرُفغ ِ بدددددالمَ  دْ  َدْدَمدددددَ  الَمْغقدددددغَ    -63

 

ُِ ُفْمددددد   رُن المددددتن َلددددد  الَجِميدددد

 

 

 َد   دددددددَان بالتَّْ ددددددددُِ  َ التَّددددددد ِ ْيرِ   -64

 

 فإنددددده اْلَمْ ُلدددددغُ  فِدددددي الَمددددد ثغرِ  

 

 

ددددددَد َد را   سددددددم  اٌ د ْ   -65 ُْ  فِدددددديْ  ِه الَمز

 

 اْ تِفدددددي ُمتَِّصدددددِل اِْلْسدددددنَاِد فِْيددددده  

 

 

ِح  إْبددددددَداِ   دْ   ددددددانَ   -66  بِدددددد  مددددددُرجَّ

 

ِه ُمْ ددددددددَ رِِبا    ددددددددرِِ  فُّددددددددم   اطَّ

ْفَعدددددددددُل   -67  ُُ   ربََّمدددددددددا ل متحدددددددددان 

 

ددددد     تُ  اعمدددددِد    جَ دددددُل َ فيِدددددِه قصَّ

 

 

 دْ  َ دددددددان بدددددددالتَّْ يِيرِ لِْلُحدددددددُر ِ    -68

 

َُ بَ    اِقِه الَمْعددددددُر ِ  يَ َ ددددددا ِسددددددمدددددد

 

 

َفددددددا  -69 َف اْلُمحرَّ ِه الُمصددددددحَّ  فُّددددددم 

 

َفاَ َحددددددر   اَ ددددد    ْم ِمدددددنْ ُ  التََّصددددددر 
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ددددددِ ْيرِ   -70  بِدددددداَلن ْ ِم  الُمددددددرادِ  الشَّ

 

ْيددددددِه بِددددددالتَّْ يِْيرلِ  
 ْلَمددددددْتِن َعْمددددددِدا فِ

 

 

ْعَلدددددددددُ  الَمَعدددددددددانِيْ   -71 َُ  إِ َّ لَِمدددددددددْن 

 

ُُِحْيدددددُل   ْفدددددَظ  المَ  َمدددددا   انِيْ َلددددداللَّ

 

 

 فددددإْن َ ِفددددي مَعنْدددداُ  اْحتِددددْيَ  إَلددددم  -72

 

ددد   ُمغِ ددد  ُْ  َمدددا دْشدددَ  َ  ح  َشدددْرِ  َغرِ

 

 

َُ ُثدددددرُ   -73  
 َدْ  َجْ ُلدددددُه ألَْجدددددِل َنْعدددددت 

 

ُُ م َ َمدددد َجدددداَا بِدددداألَْ فْ    ْشددددَ رُ ا   

 

 

ددي َ ا اْلَمْعنَددم  -74
 َ َصددنَُّفغا اْلُمغِ ددَح فِ

 

اَل َمدددددددا دْشدددددددَ َل   ٌَ  ِمنددددددده َعنَّدددددددا د

 

 

ددددددده َ دددددددان ُمِ ددددددد  ثددددددد َّ  دَ  د   -75  نَّ

 

 

 ُر عندددددده انِ ددددددُ  ن النُددددددَل َ  ثِدددددُُ  

 

 

 إنْ  اَن فِدددي َ دددَ ا َا الُغْحدددَد غَ صدددنَّفُ   -76

 

 

ددْ َ رِ ا ِسددُ  اْ تِصدداِرا فاْسددَتلِن  ُُ  لدد  

 

 

 َ اُصددددن فْت فِددددي َ ددددالُمْل َمدددداُ   َ   -77

 

  فِددددي سددددِغاَ ا َلدددد  َنِجددددْد َمدددد َ ا 

 

 

 غلِ فِددددي اْلَمْ ُلدددد ُمددددل ُ  الددددَرا ه   ال  -78

 

ُْلِ     َلددددددْغ َدَتددددددم بَِلْفَظددددددِ  التَّْعددددددِد

 

 

ْ دددد  -79 ُُ  ُحْ َمددددا لَلْن عَلددددم األَصددددح    

 

م    إْن ُُ ددددْن َمددددن قددددْد َر َ  ُمَُّددددمَّ

 

 

 فددددإِْن َتددددَرا انِ ددددَ  َعندددده  اِحددددَدا  -80

 

 ْيِن َرَ  ْا َفَصدددددداِعَداد   دددددداَن اْثنَدددددد 

 

 

 ا غُل دْعنِددددي َعْينَددددَفدددداألَ ُل اْلَمْجُ دددد  -81

 

 

ْينَددددا  الثددددانُِي الَمجُ ددددغُل َحدددداِ   
 فِ

َُْدُعغَندددده  -82   اْلَمُّْددددُتغَرا َ ْ ددددَغ الددددِ ه 

 

  ُُ دددددْث َسدددددْل غإْن لددددد    بددددده َ لِْيدددددَرا ثَّ

 

 

دددددددددرُ   -83 َُُ ف   َ ا بتدددددددددداُ  بِالدددددددددِ ه 

 

ُُزْ   دددددددَرد  َمدددددددْن  َبُّددددددده َ   َجدددددددرُ ُُ

 

 

ددددددَث َف ددددددغ  َ بِالددددددِ ْه   -84 ْ َلددددددُل ُفُّ  ُُ 

 

ُ دددددن َداِعيددددد مدددددا  َُ نُْ ددددد  دِ  لددددد    ُل َُ

 

 

ْه ابِتَداَعدددددددددده  -85 ددددددددددِ  ُت ددددددددددغ  َُ  ِر ا

 

   الَجماَعدددددهَ ددددد ا الدددددِ ه اْ َتدددددارَ  

 

 

َ  بِدددْه َشددديُخ اْلِ   -86 دددا ِيْ َصدددر   َمددداِم النَُّّ

 

 

 َنَلدددا ِيْ الَِجْغٌَجدددانِْي ُثددد  ُ دددْ  ِمدددن  

 

 

 الددددر  ا ِ  نَّ ُسددددغَا اْلِحفددددِظ فِددددي بدددد  -87

 

 ألَْثَلددددداِ  ي َمَ اَلدددددِ  اِقُّْدددددماِن فِددددد 
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دددددددفددددددد  -88 م  َفالشَّ ٌِ دددددددهِ  َ ُْ ْرِ  َُ  اُ  َمدددددددا 

 

ِلْيدددددهِ   َُ  فِدددددي َرده َبْعددددد    الدددددِ ْه 

َ  ِ َفاَقدددددددددا  -89   طدددددددددار  َ َ ا ُمْخدددددددددتِل

 

 َلدددده قددددد َسدددداَقا ا َنْظِمدددديْ َ ُ ددددل  َمدددد 

 

 

 َسدددي ل اْلِحْفدددِظ  ِمدددْن َمُّدددُتغرِ  ِمدددنْ   -90

 

 ُ غرِ َ ُمْرِسددددددددل  ُمددددددددَدل    َمدددددددد  

 

 

دددددر  مُ  بَِمدددددنْ  إْن ُتغبَِعدددددْت   -91  َتَلدددددراعُُ

 

دددَن َمْجُمددد   َقدددد ُ  ِدددَرا غُ  الدددِ هْ ُحُّ 

 

 

 

 وموقوف ومقطوعتقسيم اخلرب إىل مرفوع 

نَْت دددددددي اِْلسدددددددنادُ   -92 َُ   إْن َتِجدددددددْد  

 

 ُسددغِل َ ْيددرِ مددَن َقددد َسدداُد االرَّ  مإَلدد 

ُ ددددغن ُحْ مددددا  -93  َُ ددددا َصددددرُِِحا د    إمَّ

 

دددددد  ُْ  ِه َجْزمدددددداِمددددددْن َقْغلِدددددده د  دَ َغ

نْتِ دددد  -94  َُ ي  ال ددددِ هإَلددددَي َدْ  
ددددَحابِ  م الصَّ

 

ُْمدداِن َقددد  ََقددم النَّ    لِدديْ باِلغْصددِف بِاِْل

  إْن دَتدددددم اَ َمددددداَ  َبعدددددُد ُمُّدددددِلمِ   -95 

 

َلدددددددددْت د   اْنَتَ دددددددددم  ِ بِدددددددددرِدَّ   تَخلَّ

ُُ ِقددددددديْ   -96  ِعين  دددددددغ َمدددددددْن 
 لِتدددددددابِ

 

َُ اْلِغفددددددددَاِ    ي  َمدددددددد
 َدهَّ َصددددددددَحابِ

 بِددددداْلُحْ  ِ ُِْح دْ  لتَّصدددددرِ  َال دددددل  بِا  -97 

 

ددددم آ   ظِمدددديْ فِددددْي نَ  انِِفدددد َمددددا َت  َّ

ُل الَمرْ   -98   ُفدددددغُ   الَمْغُقدددددْغُ  َفددددداألَ َّ

 

ددددددَعم بِدددددِه الثَّدددددانِي َ اْلَمْعدددددُر ُ    ُُ 

 لدددددددِ  بِددددددداْلَمْ ُ ْغ ِ َتُّْدددددددِمَيُ  الثَّاِ   -99 

 

 َ فِدددددْي ِسدددددَغاُ  َلدددددْي  بِددددداْلَمْمنُْغ ِ  

غَن   -100  َُُُّددددم  ُِْن األْ َ قددددْد   َثددددرْ األِ ْيددددَر

 

  غُر فِددْي َنددْغ  الَخَلددرْ َ الُمُّددنَُد الَمدد  

ي  الدددِ هْ مدددا َ ددداَن مرُفددد  -101 
دددَحابِ  غَ  الصَّ

 

ْيددددِه اتََّصددددال  َغدددداِ ر  َغْيددددُر َ ِفدددديْ  
 فِ
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 العلو والنزول

 َ اُ  َعددددددَدَداَقددددددلَّ الددددددر   نْ إَنعددددددْ     -102

 

ُسدددغِل دْحَمدددَدا   ُثددد   اْنَتَ دددم إَلدددم الرَّ

 لدددددغ  ُمْ لِ دددددا د  اْنَتَ دددددمفُ دددددغ اْلعُ   -103 

 

ددددي الن   
 اَ ددددلَ إلددددَم َفتددددِم َ ُشددددْعل   فِ

ددددده   -104   الن ُّْدددددلِْي َ ْفيِددددده َمدددددا َتدددددَر َفإنَّ

 

 ْتدددددُه اْلُ َلدددددَراِمدددددْن ْ دددددل ِقُّْددددد   َبيَّنَ  

َُْدُعغَنددددددددده الُمغاَفَ دددددددددهْ   -105  ُلَ دددددددددا   د َّ

 

َ دددددهْ    َ َبْعدددددَدَ ا ْاِْلْبدددددَداُل فِْيَمدددددا َح َّ

اِ ْه إلددم َشددْيخ دَحددْد   -106   إَ ا َ َصددَل الددرَّ

 

 اْنَفدددددَردْ ألْْ َلدددددار َل ِدددددِن ُمَصدددددن ِفي ا 

 بُِ ْرِقدددددِه َعدددددْن َطرُدددددِث اْلُمَصدددددن ِف   -107 

 

ددددددِف  ف ددددددِ ِ  األُ لددددددم بِدددددد    َتغق 

 اُل َ ْ ددددددَي ِمْثُلددددددهَثانِي َ ددددددا ْاِْلْبددددددَد   -108 

 

ددديِخ  دددَاَن َ ْصدددَله   َل ِدددن َشدددْيَخ الشَّ

دددددي الدددددر  َا ِ د  -109 
   ْاسدددددَتَغ  اْلَعدددددَدُد فِ

 

  َ  ُْ  تِيْ اف  َ ُدددددداِحددددددد ُمَصددددددن  َمدددددد

 َمددددددا َ  اْلُمَُّدددددداَ ا ُ   دددددديَ ددددددا إنَّ فَ   -110 

 

ْتلُع دددددددا ُمصددددددداَفَحاُ  الُعَلَمدددددددا  َُ 

ُْ تِْلِميدددِ  َمدددنْ    -111   ِ دددي اْلُمَُّدددا اُ  َمددد

 

دد   رِت فُخددْ َ ا  اْسددَمَعنْ َصددن َف بالشَّ

ددددددغِ   -112   فِددددددْي دْقَُّدددددداِمهْ  ُمَ ابِددددددُل اْلُعل 

 

 ْن دْحَ اِمددددهْ ُ دددَغ الن دددز ُل ُ دددْ ُ  ِمددد 

  

 األقران واملدبَّج

ا  -113  َرَ   ِ هَّ َمدددْن َعنْدددهإْن َشددداَر  الدددرَّ

 

 

ددِن دْ  َ دداَن اْشددتِ    فِددي ال لَ ددا اراَ ًِ  الُّ 

ِه ْاألْقددددددَراَن ُثدددددد  إْن دَتددددددم  -114   َفَُّددددددم 

 

دددددِه َ ا َعدددددْن َ ا َ َ دددددَ  َُ   ُْ  ا َعنْددددده َ اْرِ 

دددددددده ُمدددددددددبَّ   -115      َ ددددددددَ ا  َمددددددددنْ َفإنَّ

 

دددددْن   دددددِه َعمَّ ُْ  نْ ُد َنددددده فْلدددددَتعَلمَ َُر 
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 سرواية األكابر عن األصاغر والعك

ددددددددددده  -116 دددددددددددُ  األََ دددددددددددابرِ  بَِ نَّ َُ  ِر ا

 

 َ ددداألِْ  َعدددْن اْبدددن  َعدددْن األَْصددداِغرِ  

ددددُث اْلَ الِددددُ    -117  ُْ   َعْ ُُّدددده ُ ددددَغ ال َّرِ

 

َ اَلدددددددُ  دْمَثاَلدددددددُه   ُُ  َبْحدددددددر  َفددددددد َ 

  

 معرفة السابق والالحق

َُْشددددددَترَِ ا َعدددددد  -118  هْ ا ِ ن رَ اْثنَددددداِن إْن 

 

  َمددددداَ  َفدددددْرد  ِمنُْ َمدددددا َفالثَّددددداِ هْ  

دددددددنْددددددده َفَ دددددددَ ا   عَ إَ ا َر َ   -119   ابُِث الَُّّ

 

ددددْي َرسددددِمه ِعنْددددَدُ  ُ  
 َ ال َِّحدددددُث  فِ

  

 معرفة امُلهمل والفرق بينه وبني امُلبهم

  َإْن ر   عددددددن رُجلددددددَين اَتف ددددددا  -120

 

َُْفترِقدددددا ااْسدددددمِ     َمدددددا ُمي دددددَزا َمدددددا 

 َصاِصددددددددده بَِغاِحدددددددددداْ تِ بِددددددددده َفل  -121 

 

 ِعنددددددَد النَّاِقدددددددِ  ُل اْلُمْ َمدددددد نَ َتَلدددددديَّ  

  

 ْيونِس من َحدََّث

ددديُخ إْن َدْنَ دددَر َجْزِمددد  -122  َمدددا َرَ   اَ الشَّ

 

ددددِه مددددا َعنددددُه َدَتدددددم  ُْ  ُردَّ َعَلددددم َراِ 

دددددددهُ  ِ  ادِ  اْحتَِمدددددد  -123    َ  َفاألََصدددددددح  دنَّ

 

ددددددِه َعنْددددددُه   ُْ َُْر  ددددددَرد  َمددددددا   َنَ دددددد ُُ

َا َقْغمددددا َ َنَُّدددد فِْيدددد  -124   مِه َمددددْن َحدددددَّ

 

تَِّفدددددددددِث الُمدددددددددَ دَّ   َُ   َ دددددددددَ ا َ إْن 
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 ْلَسُلامُلَس

ددددن َرَ ْ ا فِددددْي ِصددددَي  مددددن األََدا  -125  ِممَّ

 

 َدادْ  َغيرَِ ددددددا ِمددددددْن دهَّ َحددددددال  د رَ  

َُْدُعغ  -126   ْلَُّددددددد َ الُمَُّ  َندددددددهَفدددددددإنَّ ُ  

 

 َبددددْين اْلَمدددد َ    لِدددد َدا 
 َ ددددْ  ِصدددديَ   

  

 ِصَيُغ اأَلَداِء وحَتمُِّل احَلِديِث

نِْي لَِمدددددْن َسددددد  -127 ُْ َسدددددِمْعُته َحدددددَدثَّ  ِم

 

ُْ ِمدددْن َلفدددظ َشددد   ْيخ  بددداِْنفَراِد اْلُمُّْدددَتِم

 128-   ُْ  َغيددددددر ِ  َحدددددددثنا لددددددُه دَتددددددم َمدددددد

 

  ل األَصددددددرُ  فِددددددي َتعلِيددددددرِ ِ  األَ  

 ْمدددد َ ا َ دددداَن ِعنْددددَد ْاْلِ َمددددا دْرَفُعَ دددد  -129 

 

 ْاألْلَفدددداِ  فِددددْي َحدددداِل األََدا َ َثددددانِيُ  

 دْ َلَرنِددددددْي َقردُتدددددده َ ددددددَ ا لَِمددددددنْ   -130 

 

َُُّْددد   َمَعنْ بِنَْفُِّددده َدْمَلدددم َعَلدددم َمدددْن 

دددِمْيرِ َ اَندددا  -131   َفدددإْن َجَمعدددَت فِدددي ال َّ

 

  يددددددر َعَليدددددده  دَنددددددالدددددده مددددددُ ال 

ُُ مِ   -132   نْدددددده ُثدددددد َّ َلْفددددددُظ دْنَلددددددادْسددددددَم

 

 اِْلْنَلدددددداِصددددددَيَ  ْاألَداا ُثدددددد  ْن ِمدددددد 

 مددددرَاِدُ  اِْلْ َلدددداِر  َ فِددددي اْلُعددددرِ    -133 

 

 ه فاْسددددددتْ ِف ف ددددددغ لَِمددددددا دَجْزَتدددددد 

 ِصددددددرِ بِدددددده َ َعددددددْن إ َّ ِمددددددَن اْلُمعا  -134 

 

ُُ ِعنْددددد النَّددددا  ُُُّْددددم  رِ غَفَعددددَن لَِمددددا 

 إ َّ إَ ا َ دددددددداَن ِمددددددددَن الُمددددددددَدل  ِ   -135 

 

  ِ لِ اْلُمْلدددد َفدددد َ َسددددَماَ  ِعنددددَد َ ا َ  

 َ قيدددددل َقدددددداُلغا  ُ ددددددَغ اْلُمخَتددددددارُ   -136 

 

ُُخَتددددددارُ    إنَّ الل  ددددددَا َشددددددْرت  َلدددددده 

ِ  فِدددددي اْلُعْمدددددرِ   -137  ُ دددددغُن َمدددددرَّ َُ  َ َلدددددْغ 

 

َُجدددددرِهْ َ فِْيددددده َتفصددددديل  َلدددددَد   نَا  ُْ 

 138-   ُُ دددددي اْلُمنَاَ َلدددددهَنددددداَ َلنِْي 
  َلدددددُث فِ

 

  َاشدددَتَرُطغا اِْلْ َن لِمدددن َقدددْد َناَ َلددده 

دددددددد  -139  َُ دددددددده  ٌَ ا  ر ه  َ بِ نَّ  ِْلَجددددددددا

 

  ٌَ ُُ دْندددددددغا   لَِمدددددددا دَجدددددددا  َدرَفددددددد

 



 قصب السكر نظم خنبة الفكر
 

12 

ٌَ َشددددداَفَ نِْي ُت   -140 دددددي اِْلَجدددددا
 َلدددددُث فِ

 

ْفِظ  َ فِدددددي تِْلددددد  بِاْل َِتاَبددددد    بِددددداللَّ

َ دددددددداُل  َ َ إنَّ   -141  ُُ يَ ددددددددا 
 َتَلددددددددامددددددددا فِ

 

َلدددا   َفددداْحفْظ ُ دددِدَُت َمدددا َتدددر  ُمرتَّ

ٌِ  اَ دددددَ ا َ َشدددددْرُت اْلْ ِن دُِ ددددد  -142   مُ  َ

 

ددددد  يَمدددددا دَتدددددم ِممَّ
دددددَراُ  اْلَعدددددالِ ُ  افِ َُ 

  ََمدددددددددهْ ِ َجددددددددداَدِ  َ ِصددددددددديَّتْه إعْ   -143 

 

دددهْ  مدددا َلدددْ ي  ٌَ اْلَعامَّ  َفددد َ َ َمدددْن دَجدددا

  مِ َد  َ دددددان لِلَمج دددددغِل  الَمعدددددد  -144 

 

 َ ددددَ ا دصددددح  اْلَ ددددْغِل فِددددَي الُعُلددددغمِ  

  

 معرفة املتفق واملفرتق واملؤتلف واملختلف

   دَسدددداِمي َمددددْن َرَ   إَن تَتِفددددْث ُثدددد  -145

 

 َلُ دددددد  فددددددالُمتَِّفْث   اْسددددددب 
 آَبدددددداا 

 ْدُعغَندددده فِددددْي ُعددددرفِِ ْ   الُمفَتددددرِ ُ  -146 

 

ددددددا َتتَِّفددددددث ادْ  َتتَِّفددددددث َ   دددددد   َ َلمَّ

ِه بدددددالُم ْتِلف َ ا دددددفَ  اَلْفِظددددد  -147   َسدددددم 

 

ُِْ دد  ددْي ُعددرفِ   د
 َ ُ دد َّ اْلُمْخَتِلددف افِ

  

 همعرفة امُلتشاب

 َ ددددددددَ ا َ إْن َتتَِّفددددددددُث األْسددددددددَمااُ   -148

 

 ي َ لِددددد  انَبدددددااُ فِدددددفدددددت  َاْ َتلَ  

 َ عْ ُُّدددددُه َف دددددَغ الدددددِ ْه َتَشددددداَب ا  -149 

 

 نابَِ ددددا افِددددي ُعرفِدددده َفاْفَ ْمددددُه ْف ِمدددد 

 ْيِن َ ْاألِ  ْد اسددددد  اْلَلنِدددددَتِجددددد َ إنْ   -150 

 

ددددددي النَُّّددددددِ   اُمْخَتِلِفدددددد اُمتَِّفِ دددددد 
 فِ

دددددددده   -151  ُُخددددددددَرُن مِ َفإنَّ  نْدددددددده َ ِمنْددددددددُه 

 

 َمددددُ الَّدددد ه ِمددددْن َقْلِلدددده ُتُّددددَتْخَرُن  

 ْندددددغَا   َعَلدددددم اْلُحدددددُر ِ  د  ُ ِعددددددَّ   -152 

 

يددددددِه اْلَعددددددد  بدددددداألُلْغِ   
 ُتلنَددددددم  فِ
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 معرفة طبقات الرواة

 ام جرًحا وتعديًلوبلدانهم وأحواهل اليدهماتهم وموووفي

 َ اتَِمدددددد   َعدددددددَّ ا ِمددددددَن اْلُمِ دددددد     -153

 

 ْنددددد   بِ دددددَ ا اْلَفدددددن  َمدددددْن لددددده دُ لِ  

ْعددددَز  إَلددددم الددددر  ا ِ   -154  ُُ  ِعرَفدددداُن مددددا 

 

 َ َ ددددددَ ا اْلغَفددددددَا ِ     َل دددددداْن طَ َمدددددد 

َُ اْلُلْلددددددَدانِ   -155  َُ اْلَمغالِْيددددددِد َمدددددد  َمدددددد

 

 اَم باِْلْنَُّدددددانِ َ ْصدددددف  َقددددد َ ُ دددددل   

 َعَداَلدددددددددِ  َجَ اَلدددددددددِ  َ َجْرِحدددددددددا  -156 

 

 َحدددددداَ دنْ َ ْ ددددددَغ َعَلددددددم َمَراتِدددددد    

  

 َمراِتُب اْلَجْرح

 ُل دْسددددَغ َ ا اْلَغْصددددُف بَِلْفددددظ دْفَعدددد  -157

 

 ُل  َّ ا األَ ِ  النَّدددددداِذ  َ دددددد َ  ْ ددددددَ   

دددددددددا ُ َثانِيُ   -158  دددددددددال  د  َ  َّ  َ دددددددددا َدج 

 

اُ  َقدددددْد َ ِمْثلدددددُه الْ    دَ ددددداُعغا َ ددددد َّ

ْي دددددددا َلدددددددي نُ َ األ  -159 
 ْسدددددددَ ُل األْدَ ُن فِ

 

ددددْتِ نُ ن لَِمددددد  َسددددي ُل اْلِحْفددددِظ   ُُ  َ  

 فِْيَمدددددددا َنَ ُلدددددددغا َمَ ددددددداُل  د  فِيدددددددهِ   -160 

 

  ُْ ُُ التَّْعدددددِد  ِل فِْيمدددددا َقددددداُلغاَ درَفددددد

  

 لعِديمَراِتُب التَّ

 َ دددددد ْ َثث النَّدددددداِذ ْ َبعددددددَدَ ا َمددددددا  -161

 

َر  َلف   دِ  اْلتَِزاَمددددددددددا اِظددددددددددَ ددددددددددرَّ

 َ دددَ ا  دْدَناَ ددددا الَّددددِ ه َقددددَد دْشددددَعَرا  -162 

 

ُِْح   فِْيمددا َتددَر ِمددن تَ  بِددالُ رِ     ْجددرِ

 َ َ دددددْغلِ   َشدددددْيخ    دددددل  َعددددداِرِ    -163 

 

ْ َلددددُل َمدددد  ددددا  ُ   اْلَمَعدددداِرِ  َُ َّ ٌَ  ن 
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 يلعدوالت أحكام تتعلق باجلرح

 ح  َغاِحددددِد فِددددي األَْصددددَ َلددددغ ِمددددَن الْ   -164

 

َُْخَتِلَفددددددا لِْلَجددددددْر     اَلُحْ ددددددُ  إْن 

م  إَ ا صددددددددددَدرْ   -165  دددددددددده ُمَ ددددددددددد   َفإنَّ

 

ددددي النََّظددددرْ  انِددددَليَّ مُ  
 ِمددددْن َعدددداِر   َ افِ

اِ ه َعدددْن التَّ   -166  ُْلِ َفدددإْن َ ددد َ الدددرَّ  ْعدددِد

 

 َفددددداْلَجْرُ  َمْ لدددددغل  بِددددد َ َتْفِصدددددْيل 

  

 ملواليواألنساب واأللقاب وا ُكنىالاء ومعرفة األمس

 َ دددد ا َعَلددددم الُمخَتدددداِر ُثدددد   ُ نَددددا  -167

 

ددددددددد   َفلَيُّْددددددددد   ِ نددددددددداَ ا ُمتْ َمعْ تُمِ مَّ

ه  ممُّددُُ ... َ َمددْن - 168 بدده بِالدد  

 َتنَما ْ 

 َمْعرَِفددددُ  األْْسددددَما َ دْسددددماِا اْلُ نَددددم  -168

 

ه  ممُّددددُُ َ َمددددْن    َتنَددددما ْ بدددده بِالدددد  

 َدْ  َغددد َ َمدددن َمدددْن ُ نَدددا  ا َتَلَفدددْت   -169 

 

َدْ  َتَعددددددددد إ ْ  ا ُ  ِثْيدددددددددر  ُ نَددددددددد   دَّ

 ُه اْسددددددَ  األِ   اَفْ ددددددت ُ نيُتددددددد    -170 

 

 دَ  َعْ ُّدددددُه دمثاُلدددددُه فِدددددي الُ ُتدددددِ   

 ان اسددُ  َمددنز  َجددِ  د  َ ددد  ُ نيددَ  ال  -171 

 

 اْسددددَمَعنْ دبِيدددده فَ  َعندددده َرَ   اسدددد َ  

 دبيِددددده ُنُّدددددَلا َلدددددم َغيدددددرِ  َمدددددْن إ  -172 

 

دددددِه فِدددددْي نُِّْدددددَل   َ ا   ادَبدددددَندددددْت د  ُدم 

َُُّْددلُِث   دد ِ َمددن فِددي الفَ  َغْيددرُ د    -173   ِمنْدده 

 

تَِّفدددددددددُث د  اْسدددددددددمُ   َُ  ه َ دْصدددددددددُله 

 نَ دددددَ ا َ اْلحَُّددددددبدددددُغ  َ الَجدددددد     -174 

 

 ْبِن اْلَحَُّدن اْبدِن اْلحَُّدْن فاْسدَتْخلَِرنْ  

 َفَصددددددداِعَدا د  اْسدددددددُمُه  َشدددددددْيُخهُ   -175 

 

 د  َشدددددْيُخُه  مددددددن إلْيدددددِه دْسددددددنََدا 

َداال  َما َ ْلَتْعددددرِ  األْْسدددد  -176   تِددددْي َتَجددددرَّ

 

 َ ددددَ ا اْلُ نَددددم َتْعرُِفَ ددددا  َالُمفددددَرَدا 

 اُ  األْْلَ دددددد َ  ُ  ْاألْنَُّدددددداَ ِمْثُلَ ددددددا   -177 

 

ْعرُِفَ ددددددا ال  دددددد ُ    َُ  
 فِددددددي َ ْثددددددر  

 َ َلا ِددددددلِ إَلددددددم اْلددددددلِ َِد دْ  إَلددددددم الْ   -178 

 

 َفَُّدددددددا ِلِ  َصدددددددنَْع    دْ  َ َطدددددددن  د  
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  ِ د  ِسدددددد َّ  َفدددددد   َدْ  ِحرْ َ ددددددْيَع    د   -179

 

 َغْيرَِ دددا ِمدددن ْصددداِح   د  ِجْيدددَر ِ   ْ د 

َفددددددد  -180  ْيَ دددددددا دَتدددددددم ات 
 اُ  َ ُربَّمدددددددا فِ

 

 تَِلا   فِْيددددددددده َ اْفتِدددددددددَراُ  د  اْشددددددددد 

 َ ُربَّمددددددا َقدددددددْد َ َقَعددددددْت دْلَ اَبدددددددا  -181 

 

 رِْ  لُِ دددل  َمدددا َتدددَر  ْاألْسدددَلاَبا اْعددد 

 ْرِ  ُثددد  اْلَمدددَغالِْي ُ دددن بِِ ددد  َ ا ُعددد  -182 

 

 الِحْلِف بِددددددْ   اْلسددددد مِ بِدددددالر     َ  

 ِمددن دْسددَفل  َ دْعَلددم َ ُ ددْن بِدداِْلْ َغ ِ   -183 

 

ْ نَددددددد    اِ  َعاِرِفدددددددَ األَ دددددددغا 
 َ ا فِ

  

 وصفة كتابة احلديث والتصنيف فيه آداب الشيخ والطالب

 َ ددددددد اَ  آداُ  ُشدددددددُيغ  اْلِعْلددددددد ِ   -184

 

 َفْ ددددد ِ َ َطالِدددددِ  اْلِعْلددددد  َ َسدددددن  الْ  

 ِ  ندددددده َ األَدا َ ْلَتْعددددددرِ لِْلَحْمددددددِل عَ   -185 

 

ُِْ  ِمثدددددُل َ ْتدددددِ   َ    ْتددددد  اْلَحدددددِد

 اُ  مدددددا َتدددددَر  َسدددددَماَعهْ ثددددد  َسدددددمَ   -186 اْلُمْصَحِف  

 

َْْت د  إْسدددددَماَعهْ     َعرَ دددددُه إْن ِشددددد

 ُ  ال َّالِدددددددِ  َ التَّْصدددددددنِيَفاَ ِرْحَلدددددد  -187 

 

 التَّ لِيَفدددددددا  دَعَلدددددددم اْلَمَُّدددددددانِْيِد  

  

 ثأنواع املصنفات يف احلدي

 لالِعَلددفِيددِه َعلددم األبددغاِ  د  َعَلددم   -188

 

ََُشددد  تددد َليَِف    ْاألطدددراِ  َفَعدددلَ إْن 

 189-    ُِْ  َ َتْعددددددرِ  ْاألْسددددددَلاَ  لِْلَحددددددِد

 

دددددده َعددددددْغن     ِ  َعَلددددددم التَّحدددددددُْ  َفإنَّ

  َغالِدددددُ  ْاألْندددددَغاِ  فِْي دددددا دلَُّفدددددْغا  -190 

 

ُ  َ الُ ددددددل  َنْ دددددد   ل  َغدددددداِ ُر ُمَعددددددرَّ

 ي  بُِمحَتدددددان  إَلدددددم التَّْمثِْيدددددلِ َلددددد  -191 

 

دددددددلِ َ الت ْ  ثِْيدددددددرِ َ  َ إَلدددددددم التَّ ْ   ُْ  ِغ
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ددددِه َعَلددددم َمددددا دنَعَمددددا  -192   اَلَحْمددددُد لِل 

 

َمنَدددددا َمدددددا َلددددد  َنُ دددددِن لِنَعْ    لَمددددداَعلَّ

دددددددَزْل إَلينَدددددددا  -193  َُ  دْحمدددددددُدُ  َفَلدددددددْ  

 

 َعَلْينَدددددددددا دفَ ددددددددداَله مَغاِصدددددددددِ   

َمندددددي َ  ُ   -194   ندددددُت َقلدددددُل َجددددداِ  َ َعلَّ

 

َقنِِي ِمنددددده َ ُ نْدددددُت َعددددداطِ َ    َطدددددغَّ

 انِي بِدددددالِ نَمف َتددددد اِ ْيدددددرِ ف ُ نْدددددُت   -195 

 

 دْغنَدددددم َ دْقنَدددددم َفَلدددددْه ُ دددددل  الثَّندددددا 

 ف َتدددددانِي بِاْلَغَلدددددْد  اَ ُ ندددددُت َفدددددردِ   -196 

 

 دسددددد ُله َصددددد ََح   إَلدددددم األَبدددددْد  

ْسددددددلَّ عَ   -197   لِ َمنِددددددْي ُسددددددنََّ  َ يددددددرِ الر 

 

 المصدددَ َفم دْصدددِلْي َ دْصدددُل َنُّْدددِليْ  

 ل  َ ا ِدددددددِ َ  اَد َعن ددددددي َ ْيددددددَد ُ دددددد  -198 

 

 ُ ددددددل  َشددددددر  َقاِصدددددددِ  ر  دَّ َشددددددَ رَ  

ه َ لِددي فِددي َمدِحددهِ   -199   َ الُمرْتَ ددم َجددد 

 

   ُ ُْ  بَِشددددْرِحهِ  قددددْد دتددددمَنْظدددد   َبددددد

 َحاِسدددددِد الَمَعدددددادُ َبْينِدددددْي  َبدددددْيَن الْ   -200 

 

 َفم  اَلُمْرَتَ ددددم دشددددَ ادُ  اَلُمصدددد  

دددددددرا ِرُ   -201   فإنَّ دددددددا ُتْلَلدددددددم بِدددددددِه الَُّّ

 

ٌُ المَ   ْلددددددُر َُ دددددددما ِرُ َ   ْ نُدددددددغُن َ ال َّ

  َصددددددددد َ ُ   ُثددددددددد  -202 
ِ
ددددددددد َمُ  اهلل   اَلَُّّ

 

  ْنلَِيددددددا ِ َتددددددامُ َعَلددددددم الددددددِ ْه لِ  

 َ آلددددددددده َ دْسددددددددد ُل الَّرْحماَندددددددددا  -203 

 

دددددْدِ ُل اْلِجنَاَنددددداُحُّْدددددَن   ُُ  ِ َتدددددام  

  

***** 

 

 


