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یة رسول هللا �ا بو صمر   ح
  ملسو هيلع هللا ىلص
  

ها يف جم� وا�د، ولكن  سان �ن  بري، ال یقدر ا جيمعفضل العامل (ىل اجلاهل  ٔ 1 ٕ 3
نا نقاط  هنذ3ر �مه ا ل ٔ:  

  
بة العمل؛ �ا  بطلمر ً   ح

  
  :یقول رب العزة

نفروا اكفة { Eون  ًوما اكن المؤ G َ َُ َ َِ ْ ِلی َ َُ ِم ْ ُ ْ هُوا يف َ ِفلوال نَفر من لك فرقة مهنم طائفة  Gَتفق ََ َ ْ یْ ِلّ َ ٌَ َِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ٍ َِ ُ ْ َ
هُم حيذرون هُم اذا رجعوا اXهيم  نذروا قو َا\]ن و ُ َُ ْ َل ْ ْ ْG لعلَ م َّ ُِ َْ َی

] ]َ َ ْ َُ َ ِ ْ ِِ َ ِ{  
توبة    )122(لا

ٔها �نمت قد وصلمت   ف
  فeذ3روا معي 

ٔامنا اlعام{: قول الصادق املصدوق ملسو هيلع هللا ىلص یات وامنا للك امرء ما نوىٕ r ٕل   }لن
بك یا عن  قلفاقطع �هيا الطالب ا\ ن ٔ  



نف نفyرمجة ا نفyرمجة ا نفyرمجة ا         ملصملصملصملصyرمجة ا
  

هاب ا\]ن �محد zن (يل zن دمحم zن (يل zن محمود zن �محد zن جحر zن  ٔهو  ٔ ش
شافعي املرصي  Eاين ا سقالين ا ل�محد ا لكلع ٔ  

  
ٔٔٔٔمو\ه وش�تهمو\ه وش�تهمو\ه وش�تهمو\ه وش�ته 1111::::        

نة 23و\ يف القاهرة یوم  بان  هر  س� من  شع نانة zن  هـــ، وهو773ش ك من 
سقالن، اكن  �ل مو\ه من  ی� اىل مرص  عخزمية من مرض، وقد هاجرت ا ٕ ق� لق
��، اال �نه تويف فكف� زيك ا\]ن اخلرويب ��د �قارب  نه  با و�راد ال ٔوا\ه �د ٔ ٔ ٕٔ ب می ٕ ٓ
�كرا، وحفظ القر�ن وهو اzن  بو�ه يف العمل  هر  eاب  ٓوا\ه، ف�د�ل اىل ا م فظ نلك ٕ ٔ

نة رش  ¢يت  س�ا ع   . ث
  

        ::::طلطلطلطلبه ¥لعملبه ¥لعملبه ¥لعملبه ¥لعمل
�نة ٔ نة ودرس (مل 785س�ول ر�� § اكنت  س� هـــ اىل مكة املكرمة، �قام فهيا  ٕٔ

یح  یه   �شاوري، وقر بد هللا zن سل¬ن ا یخ  حصاحلدیث (ىل ید ا (ل ¢ ع ٔش� ل ل
هرية و�ريمه یخ جامل ا\]ن zن  ب³اري، وكذ² مسع من ا ظا ش� مث ر�ل من . لل

لمكة اىل مرص (ائدا فداوم (ىل دراسة (مل احلدیث ارشیف (ىل  ید احلافظ ًٕ
بد الرمحن العرايق  سني zن  بد الرحمي zن ا عاالمام ز]ن ا\]ن �بو الفضل  حل ع ٔ ٕ

یة (ىل ید االمام رساج  شا شافعي، وتفقه (ىل مذهب ا هراين املرصي ا ٕا فع ل ل مل
بد هللا اlندليس املرصي  ٔا\]ن �بو حفص معر zن (يل zن �محد zن دمحم zن  ع ٔ ٔ

هور zrن امللقن  شافعي ا ملشا ٔ، وكذا تعمل اlصول )ٔنحوي يف اlصللوهو اzن ا(ل



بد العزzز zن بدر ا\]ن zن  ع(ىل احلافظ االمام قايض القضاة عز ا\]ن �بو معر  ٔ ٕ
یعا هم هللا  شافعي ر شقي املو\ املرصي ا Eاين امحلوي ا\ مججام(ة ا ل محم   . لك

Áهنم من بالد وقرى  مين ومكة وما  شام واحلÃاز وا بمث ر�ل مرة �خرى اىل ا X ل ٕ ٓ
با ¥لع ًطا ها ففي غزة مسع ل شا تقل بني  سطني مدة من الزمان، وا خيمل، و�قام  م ن بفل ٔ

یخ مشس  Áت املقدس مسع من ا یيل، ويف  یخ �محد zن دمحم ا ش�من ا خلل لش� بل ٔ
یل  یخ �محد zن دمحم اl]يك، ويف ا ندي، ويف الرم� مسع من ا خللا\]ن ا ش� ٔش� ٔ ل لقلق

یل zن سامل یخ صاحل zن  �لمسع من ا   .لش�
بعفان �ردË الرتÁب  لت ٔ   ضهم؛ ٕ

یو�ه يف احلدیث یو�ه يف احلدیثمفن  یو�ه يف احلدیثمفن  یو�ه يف احلدیثمفن      ::::ش�ش�ش�ش�مفن 
سني العرايق ت  -1 حلبد الرحمي zن ا    . ه) 806(ع
مثي ت (يل -2 لهی zن �يب zكر ا ٔ، وهو Ñلث ثالثة من �فضل من  ه) 807(ٔ

 .بقي بعد العرايق
یو�ه يف الفقه یو�ه يف الفقهومن  یو�ه يف الفقهومن  یو�ه يف الفقهومن          ::::ش�ش�ش�ش�ومن 

باهرة،  ه) 804(معر zن (يل zن امللقن ت  -1 یف ا تصا ل، وهو صاحب ا ن ل
  .واملعرفة الواسعة

Ôين ت ر zن رسالمع -2   . ه) 805(لبلقن ا
  .ّدمحم zن  (يل zن دمحم zن القطان املرصي -3
ٔ(يل zن �محد اlديم -4 ٔ. 
نايس ت -5 lن موىس اz راهميzبا  . ه)802 (ٕٔ

یو�ه يف العریة یو�ه يف العریةومن  یو�ه يف العریةومن  یو�ه يف العریةومن  بومن  بش� بش� بش�         ::::ش�
  . ه) 802(دمحم zن دمحم الغامري ت  -1



   . ه) 817(ٓجمد ا\]ن zن دمحم zن یعقوب الفريوز �rدي ت  -2
�بو الفرج الغزي  -3ِ ّ ٔ.  

یو� یو�ومن  یو�ومن  یو�ومن          ::::ه يف القراءاته يف القراءاته يف القراءاته يف القراءاتش�ش�ش�ش�ومن 
نوÚ ت  -1 بد الوا�د ا تاzراهمي zن �محد zن  ع لٕ          . ه) 800(ٔ
شقي اجلزري ت  -2 میخ القراءات دمحم zن دمحم zن دمحم ا\     ) .833(ش�

یوطي املرصي ت  -3 خل�محد zن دمحم zن (يل ا  ) .هـ807(ٔ
یو�ه يف �صول الفقه یو�ه يف �صول الفقهومن  یو�ه يف �صول الفقهومن  یو�ه يف �صول الفقهومن  ٔٔٔٔومن          ::::ش�ش�ش�ش�

Áىس zن دمحم zن �يب zكر القطان امل ّ دمحم zن (يل zن دمحم zن  ٔ   .رصي(
        

Ôذه Ôذهومن تال Ôذهومن تال Ôذهومن تال   ::::ممممومن تال
هد امليك، تق -1   . ه) 871(ي ا\]ن دمحم zن دمحم ت فاzن 
Ôجي ت دمحم zن  -2   . ه) 879(فسل¬ن الاك
3- zرهان ا\]ن اzٕ بقاعي ت   . ه) 885(لراهمي zن معر ا
یرضي ت  -4   . ه) 902(خلدمحم zن دمحم ا
س³اوي ت دمحم zن -5 بد الرحامن ا ل    . ه) 902(ع
  . ه) 926(ٔرz ßن دمحم اlنصاري ت ز3 -6
 

به بهEا بهEا بهEا صصصصEا         ::::مممم
نة تقربا، مث ريق اىل قايض القضاة، ومل  رش]ن  ٕتويل القضاء حنو ا�دى و ی س� ع ًٕ

�ري âدا من حفظه،  سري واحلدیث والفقه، وقد �مىل ا لكنقطع دروسه يف ا ٔ تف لت



یا، وداوم (ىل اخلطابة lrزهر وâامع  یه الطالب والعلامء من �حناء ا\ ٔوتوافد  ن ٔ(ل
ها يف اlزهرٔمعرو zن (اص يف القاهرة، و��لب بذ ٔ äده اكن  ل   . ی

 
به بهومن  بهومن  بهومن          ::::ككككتتتتومن 

ب³اري  ....1111 یح ا باري رشح  ب³اري eح ا یح ا باري رشح  ب³اري eح ا یح ا باري رشح  ب³اري eح ا یح ا باري رشح  لeح ا حص لل حص لل حص لل حص ل         فففف
بيل هتذیب اXهتذیبهتذیب اXهتذیبهتذیب اXهتذیبهتذیب اXهتذیب .2 تاب ¥لéافظ املقديس ا ن و�ص� هو  حلك الكامل يف الكامل يف الكامل يف الكامل يف (ٔ

eرصه احلافظ املزي يف ) ٔٔٔٔ�سامء الرâال�سامء الرâال�سامء الرâال�سامء الرâال مث âاء ) هتذیب الكاملهتذیب الكاملهتذیب الكاملهتذیب الكامل(خمث ا
تاب  یه فوائد يف  eرصه وهذبه واضاف  كاحلافظ اzن جحر فا (ل هتذیب هتذیب هتذیب هتذیب (خ

XاXاXاXرصه يف ) هتذیبهتذیبهتذیبهتذیباe eب ) تقریب اXهتذیبتقریب اXهتذیبتقریب اXهتذیبتقریب اXهتذیب(خمث ا لكولك هذه مشلت رâال ا
هم هللا، وريض هللا عهنم  Ôعاب عظمي، جزامه هللا �ريا، ور rٕ تة محا ìس لس�

  .مجیعا
هدایة .3 هدایةا\رایة يف خترجي ��ادیث ا هدایةا\رایة يف خترجي ��ادیث ا هدایةا\رایة يف خترجي ��ادیث ا للللا\رایة يف خترجي ��ادیث ا ٔٔ eصار نصب الرایة ¥لزیعيل  ٔٔ   خا
باء العمر .4 باء الغمر ب� باء العمرا باء الغمر ب� باء العمرا باء الغمر ب� باء العمرا باء الغمر ب� نا ن نٕ ن نٕ ن نٕ ن ٕٔٔ نة �lٔداث اليت وقا ٔٔ   ه850ٕه اىل 773س�عت بني 
Eة .5 ثا یان املائة ا �Eة يف  Eةا\رر الاك ثا یان املائة ا �Eة يف  Eةا\رر الاك ثا یان املائة ا �Eة يف  Eةا\رر الاك ثا یان املائة ا �Eة يف  ما\رر الاك مم مم مم لم لع لع لع ٔٔع  وهو مجع لرتامج (لامء وملوك ٔٔ

هجري ثامن ا یب وشعراء وبالء القرن ا لوسال ل ن   ط
eح اىل القرن  .6 Eذ ا ٕرفع االرص عن قضاة مرص وهو معجم لقضاة مرص  لف م ٕ

ثامن   لا
نه يف  .7 بة الفكر يف مصطلح �هل اôlر رشح (ىل  نظر رشح  õeزهة ا خن مل ٔ ٔ

  (مل 
سدد يف .8 ند ملالقول ا   ملس� ا÷ب عن ا
ٔبلوغ املرام يف �دø اlحاكم .9     وهذا ما حنن بصدده ٔ



�ري âدا ًو�ريمه ا   ...لك
نة  س�تويف يف �واخر ذي احلÃة  Eازته 852ٔ شاخي عرصه  ج هــ حرض ��لب  م ٔ

یه، ودفع يف مقاzر االمام  یفة ¥لصالة  سلطان وقدم ا Eني وا هم �مري املؤ ٕو (ل خلل ل م ٔمع
شافعي يف مرص القدمية rلقرب  هم هللا لا یث zن سعد ر محمن مقام االمام ا ¥ل ٕ

یعا   . مجوريض عهنم 



        ::::منوذج من اûطوطةمنوذج من اûطوطةمنوذج من اûطوطةمنوذج من اûطوطة
  



 
  



نف نفمقدمة ا نفمقدمة ا نفمقدمة ا         ملصملصملصملصمقدمة ا
بُرفَ ح)﷽﷽﷽﷽( َ ا  لالِاءل

]
سمو، هللا  لتغراق، وامس من ا   س�

)þ امحلدþ امحلدþ امحلدþ ِِِِامحلد ُُ هو �مع ) ُُ ٔ�ب �و ال،  فٔ ٍس شكرٔو�مش ل eلفوا يف امحلد (ىل لمن ا خ، مث ا
رشٔاخلري و�ده �م ¥ یاريلل³ري وا یل اال سان (ىل ا r ناء e، وامحلد هو ا مجل ¥ل ٕخث  ل

Eة ) ِِِِ(ىل نعمه الظاهرة(ىل نعمه الظاهرة(ىل نعمه الظاهرة(ىل نعمه الظاهرة( �ي الواحضة اÁلب نة(ٔ با نةوا با نةوا با نةوا با طوا طل طل طل �ي اليت قد õرها بصعوبة �و ) لٔ ٔ
ًًقدمياقدمياقدمياقدميا(قد ال õراها ابدا  ًً ِِ ِِ ََ ََ ( �� ثا(قمن بدایة اخللق و ثاو�د ثاو�د ثاو�د نا �و قریب ) ییییو�د �ي معارص ٌ ٍٔ لٔ

ّّوالصالةوالصالةوالصالةوالصالة(مEا  Ôه(ٔ�ي الرمحة ) ّّ سالم (ىل  Ôهوا سالم (ىل  Ôهوا سالم (ىل  Ôهوا سالم (ىل  ن����وا نل نل نل بد )  ورسو§ دمحم ورسو§ دمحم ورسو§ دمحم ورسو§ دمحمل بد هللا zن  عzن  ع
متياzن جحر قال، املطلب تابه لهی ا نظم كيف  سالم ملاجلوهر ا  لمعىن الصالة وا

تعظمي ومن املال	كة { r انه وتعاىل يه الرمحة املقرونةéب ل�ن الصالة من هللا  س� ٔ
به § ملسو هيلع هللا ىلص Ôني سؤال ذ² و طلواlد م ٓ{ )§���و�§و�§و�§و ته) �� ئل�ي (ا Ôل من ا،ٔ بع و هم تق

سان rٍٕ باعح lنه یذ3ر اl ٔت وال �الف به (ٔ بهو بهو بهو Ôه و�من به ) حصحصحصحصو ٓوهو لك من  لق
ثا( نه سريا  ثاا÷]ن ساروا يف نرصة د نه سريا  ثاا÷]ن ساروا يف نرصة د نه سريا  ثاا÷]ن ساروا يف نرصة د نه سريا  یا÷]ن ساروا يف نرصة د یی یی یی �ي رسیعا ) حححح����یً هم(ٔ با �همو(ىل  با �همو(ىل  با �همو(ىل  با �ععععو(ىل  ٔٔتتتت �ي م) َٔٔ  ْنٔ
هم َََس هم(م�ل الطریق  هما÷]ن ورثوا  هما÷]ن ورثوا  هما÷]ن ورثوا  Eذ موت ) (لم(لم(لم(لما÷]ن ورثوا  تابعا  متوارث العمل �مر  eم ٔ

سا(ة، ف� Ôام ا نيب ملسو هيلع هللا ىلص اىل  لا ٕ س ازداد رشفا (ىل قل ملا لك من س هذا ا
Ôاء(رشف ونور(ىل نور  lاءوالعلامء ورثة اÔ lاءوالعلامء ورثة اÔ lاءوالعلامء ورثة اÔ lنننن����والعلامء ورثة ا ٔٔ Ôاء مل یورثوا ) ٔٔ lن�نص احلدیث فا ٔب

نار   �ي ما �(ال ش�هنم ) ٔٔٔٔ�3رم �3رم �3رم �3رم هبهبهبهبمممم(یدرمه وال دٔ ٔ ٔ)Ñومورو ÑوارÑومورو ÑوارÑومورو ÑوارÑومورو Ñتارك ) وار ل�ي ا ٔ
Áهنام   تمل ملا ورث  بوا ٔوهو فصل اخلطاب، �ي الفاصل بني �مني ) ٔٔٔٔ�ما بعد�ما بعد�ما بعد�ما بعد(ملس�

یةوهام یة و املقدمة ا رش لعلم املقدمة ا ع   .ل
ترص( ترصهذا  ترصهذا  ترصهذا  خمخمخمخمهذا  نص بلوغ املرام  ) فففف توي )  ����شملشملشملشمل(لیقصد هذا امجلع  حي�ي  (ىل (ىل (ىل (ىل (ٔ

Áس مبجرد مجع و) ٔٔٔٔ�صول�صول�صول�صول eاب  یه �ريه، ویقصد هبذا �ن هذا ا ٌاlصل ما بين  ل لك ٔ (ل ٔ
بعض، بل هذا امجلع مجع لرؤوس ا�lادیث اليت  نه ا �lٔادیث اlحاكم كام  ٔ لٔ یظ



ها بنÁت (لهيا ا سا ئلخلالف يف  Ôة(م Ôةاlدø احلد Ôةاlدø احلد Ôةاlدø احلد یییی����اlدø احلد ٔٔ یل احلدیيث هو احلدیث ) ٔٔ لا\
ًاملرفوع واملوقوف واملقطوع قوال وفعال وتقر]را وصفة   ً ٔٔلللل����حاكمحاكمحاكمحاكم(ً �ي �ن هذا ) ٔٔٔ ٔ

تعلق ب�حاكم امللكفني فقط  Ôه ما  ٔامجلع  ی �ب ) حررته حررته حررته حررته حتحتحتحتر]رار]رار]رار]را(ف ته  لس�ي  مجع ٔ
Eت مجعي  �Ôقة وقویة ) rلغاrلغاrلغاrلغا(ٔتقو ق�ي بدقة د مل یقصد مذهب ) ههههللللیصري من حيفظیصري من حيفظیصري من حيفظیصري من حيفظ(ٔ

یكون  س�نه ومل یذ3ر ختصص الطالب، بل هو ]رید �ن لك من حيفط هذا  ٔی بع
نصوص اlحاكم  تعلق  سائل اlمة ف¬  ٔ�ريا  بٔ ی مب ً �ي الطالب بني ) ٔٔٔٔمن بني �قرانهمن بني �قرانهمن بني �قرانهمن بني �قرانه(خٔ

یا �و ٔزمالءه، وال یقصد بذ² �ن من حيفظ هو من �هل العمل �و ا eاب  ٔ ا ٔ ٔeلف ف لك
�ن نظن هذا من رâل بلغ مربة احلفاظ واكن قايض  þ تصدر، حفاشا تحىت ا ٔل

ناء  �یقظا  یجعل الطالب  سائل  ثالقضاة، بل قصده �ن اداراك هذه ا e س� مل ٕٔ ًٔ م
ته  ËًًبغاËبغاËبغاËبغا(س�درا �ي يف (لو يف ش�نه، lن من �درك مواضع اخلالف فقد بد� يف ) ًًٔ ٔ ٔ ٔٔ ٍ

تدئئئئ(طریقه ¥لعمل،  تعني به الطالب ا تدو تعني به الطالب ا تدو تعني به الطالب ا تدو تعني به الطالب ا بو بس� بس� بس� ململململس� ناه من ) ���� نا (ىل ما  نوهذا د ظیل ل
یعرف ملا حصل  تديء  تعني الطالب ا  ølنه، هذه ا لاحلافظ ريض هللا  ب س� ملع �

تلكم يف �مئة ا\]ن  یذ �ن  سائل، وال جير� هذا ا ٔاخلالف يف ا ٔ یٔ تلم تغين (لمل تغين وال  تغين وال  تغين وال  ����س�س�س�س�وال 
$$$$يييي ململململنهتنهتنهتنهتنه الراغب انه الراغب انه الراغب انه الراغب ا نا نّرص (ىل ما ذ3رËه من) ....عععع ته وارادته جيعلوقو§ هذا  ٕ ر غب

باب اخلالف يك ال  �تديء هو معرفة  س�من هذا امجلع، فا÷ي یعني الطالب ا ٔب مل
سا²  سه  $ي هو �ن یذ3ر  نه الراغب ا تغين  مب]هتم �مئة ا\]ن وما ال  نف ع ٔس� ملنهتٔ �

هموا ومل قالوا ما قالوه هموا ما  یف  هم  ف�هل العمل،  ف 3یف ل ٔ .  
ٕوهذ]ن اlمر]ن ال ]كونوا اال يف اخلالف العايل تديء وال ٔ نظر ا یث  ب،  ی ملحب

ید،خيوض $ي فال  باحث ا بحث ا حي و ل   . ملنهتی



¢ت عقب لك �دیث من �خرâه من اlمئمئمئمئة الرادة نصح اlمةة الرادة نصح اlمةة الرادة نصح اlمةة الرادة نصح اlمة( ¢ت عقب لك �دیث من �خرâه من اlوقد  ¢ت عقب لك �دیث من �خرâه من اlوقد  ¢ت عقب لك �دیث من �خرâه من اlوقد  ٔوقد  ٔٔ ٔٔ ٔٔ ٕٕٔ ٕٕ ٔٔ ٔٔ یقصد ) ....ببببیییی
سني  یة معرفة درâات احلدیث من بني الصéة وا �نا �نه (مل  تحاحلافظ  مه له ٔ ٔ

نصوص املذ بني ما قا§ �هل العمل يف هذه ا �لغ äده �ن  لوالضعف  ٔی ٔ   . 3ورةف
سايئيئيئيئ واzن ماâة  واzن ماâة  واzن ماâة  واzن ماâة ( سمل و�بو داود والرتمذي وا ب³اري و بعة �محد وا r سافاملراد سمل و�بو داود والرتمذي وا ب³اري و بعة �محد وا r سافاملراد سمل و�بو داود والرتمذي وا ب³اري و بعة �محد وا r سافاملراد سمل و�بو داود والرتمذي وا ب³اري و بعة �محد وا r فاملراد¢ م ل ¢س� م ل ¢س� م ل ¢س� م ل للللس� ٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔ ٔ لللل

سمل  ب³اري و سة من (دا ا rمحد ، و�تة من (دا  rسمل ، و ب³اري و سة من (دا ا rمحد ، و�تة من (دا  rسمل ، و ب³اري و سة من (دا ا rمحد ، و�تة من (دا  rسمل ، و ب³اري و سة من (دا ا rمحد ، و�تة من (دا  rم، و مل مل مل ل مخلمخلمخلمخل ٔٔٔٔس�س�س�س� ٔٔٔٔوقد �قول اlربعة وقد �قول اlربعة وقد �قول اlربعة وقد �قول اlربعة . . . . لللل ٔٔ ٔٔ
ثالثة من (دامه و(دا ا�lري  rول ، وlثالثة ا ثالثة من (دامه و(دا ا�lري و�محد ، وlrربعة من (دا ا rول ، وlثالثة ا ثالثة من (دامه و(دا ا�lري و�محد ، وlrربعة من (دا ا rول ، وlثالثة ا ثالثة من (دامه و(دا ا�lري و�محد ، وlrربعة من (دا ا rول ، وlثالثة ا ٔو�محد ، وlrربعة من (دا ا ٔ ٔٔ ٔ ٔٔ ٔ ٔٔ ٔ لٔ لل لل لل ل ٔٔ ٔٔ

سمل ، وقد ب³اري و سمل ، وقد ا ب³اري و سمل ، وقد ا ب³اري و سمل ، وقد ا ب³اري و تفقققق ا rتف،و rتف،و rتف،و rم،و ل ممل ل ممل ل ممل ل �نيمل هو  هام ، وما (دا ذ²  �ني ال �ذ3ر  هو  هام ، وما (دا ذ²  �ني ال �ذ3ر  هو  هام ، وما (دا ذ²  �ني ال �ذ3ر  هو  هام ، وما (دا ذ²  م ال �ذ3ر  ف ممع ف ممع ف ممع ف مع ٔٔ العزو ) ....ٔٔ
سه ميحق الربكة مهنا  سب ال+م  نفمن zركة العمل والعلامء، و÷ا من  ل¢ ی

تفاد  نه قد ا س�âذورها، وا(مل رمحين هللا واßك �ن احلافظَ رمحه هللا وريض  ع ٔ ٕ
eح؛ ومن �مه املصادر اليت  سلف كام ذ3ر هو �شار يف �ري موضع من ا ٔمن ا لفٔ ل

تف تاب )) ٕاالملام((كتاب ع مهنا نا ید، ومن  Ôق ا كالzن د لع بد )) احملرر((ق عالzن 
هادي   .لا

بعة r بعةیقصد r بعةیقصد r بعةیقصد r للللس�س�س�س�یقصد: : : :         
�اين ا�هيل .1 بل �ن هالل �ن �سد �ن ادر
س ا ش�Áمحد �ن دمحم �ن  ٕ Eل ٔ   حٔ

Eــ نة بغداد يف العراق  سو\ يف مد Eــ164ی  تويف --ة 780لس-ة هـ املوافق 
Eــ241سEــ تاب855لس-ة املوافق  ند: هك-ة،     .ملس�ا

Eني يف .2 م�مري املؤ یلٔ ع احلدیث احلافظ دمحم zن اسام ب³اريٕ   ل اجلعفي ا
Eـ تان  نة خبارى اليت تقع يف �وز سو\ يف مد س� zكی -ة هـ املوافق 194ٔ

Eـ--ة 810لسEـ Eـ256س تويف  تابه870لس-ة هـ املوافق  یح: ك-ة،    .لصحاجلامع ا
سمل zن .3 سمل zن ورد ماحلافظ  سام احلÃاج zن  شريي ا Áا    بوريلنلق



Eـ سابور  نة  سو\ يف مد Á Eـــ206نی  تويف --ة 822س-ة هــ املوافق لــ 
Eــ261سEــ تابه875س-ة هــ املوافق  سمل: ك-ة،  یح  ُمهو     .حص
  

هام هللا سمل ر ب³اري و ته عن ا �یوطي يف  محقال ا م ل Ô ٔلفس�    :ل
eصار rٕ ول اجلَامع�ِو ق ِ ِ ُ ب³اري  ٔ یح فقط ا ُ(ىل ا ل   ِلصح
lسمل من بعده، وا ٔو ِ ِ ِْ ٌ ِ یح �فَضل  ُولُم ُ(ىل الصواِب يف ا ٔ ِ   لصِح

 
ٔاالمام �بو داود س .4 ٕل¬ن zن اlشعث zن احساقٕ تاينٔ لسجس� اlزدي ا ٔ  

Eــ تان يف ا]ران  سو\ مبéافظة بلو ٕ Eــ0202شس�  تويف --ة 817لس-ة هــ املوافق 
Eــ275سEــ تابه888لس-ة املوافق      .ٔسنن �يب داود: ك-ة، 

Áىس zن سورة zناحلافظ .5 سلمي الرتمذي الضé( دمحم zن  ُاك ا   ل
Eــ تان  Eوب �وز نة yزمذ يف  سو\ يف مد س�ج zكی -ة هــ املوافق 209ٔ

Eــ--ة 824لسEــ Eــ279س تويف  تابه892لس-ة هــ املوافق  اجلامع : ك-ة، 
یح    .لصحا

بدالرمحن �مح .6 ٔالقايض �بو یب zن (يل zن حبرعٔ سايئشعد zن  نار ا ¢ zن د    لی
Eــ تان  سا يف yركام نة  سو\ يف مد س� 1 Eــ-1214ی  تويف --ة 829لسة هــ املوافق 

Eــ303سEــ تابه915لس-ة املوافق  سايئ الصغري: ك-ة،      .ل¢سنن ا
  ٕاالمام دمحم zن ]زید zن ماâة الربعي القزویين .7

Eــ سو\ يف ا]ران  Eــ209ٕ Eــ--ة 824لس-ة هــ املوافق  -ة هــ 273س تويف 
Eــ تابه886لساملوافق     .سنن اzن ماâه: ك-ة، 

  



ته( تهو تهو تهو ُُبببب: : : : مسمسمسمسییییو ِلوغ المرام من �دø اlحاكملوغ المرام من �دø اlحاكملوغ المرام من �دø اlحاكملوغ المرام من �دø اlحاكمُُ ِ َِ ِ َِ ِ َِ ِ َََ ََ ْْ ْْ 22 22 ْ ِ ْْ ِ ْْ ِ ْْ ِ َْ ََ ََ ََ َGG GG ِِ ِِ 22 22 ْْ ْْ ِ ُِ ُِ ُِ ََُ ََ ُُ ٕهذا lن الغایة يه ارضاء الرمحن ) ُُ ٔ
نان، ف3نه یقول ² تاكف بال �âل يف ا ٔواال جل ٍع ٔ هدف؛ : ٕ ل�هيا الطالب �نت yرید ا ٔ ٔ

یه ونقول Áس كذ²؟ فرند  �(ل مث هو ]رصف ² الطریق ویوحضه . ٕبىل ß امام: ٔل
نا �ن ²ٕ اكشارات املرور، ال حنهبا وال نقد ٔر طاعهتا يف لك �ني ولكن نعمل  ً Ôیق

ها  نة طر ¢ىس �هيا الطالب �ن ا �ة �شد و�õىك فال  یقبدوهنا فاحلادث �لمي والعا ن جلق ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ
Eا اىل الوسط ونطلق  شمر عن سا(د ونصوب �هدا نميلء rملاكره فالبد �ن  ٕ ف1 ٔ ٍٔ

  ....ٕاىل املرام
یب من �هل العمل ا eاب مجع  ٔوقد رشح هذا ا ط اجعي ويه يه مرlٔاكرم؛ لك

یة، ف�قول  ٔاlسا س� ٕللك من یقر� اينٔ نأ تفدت من لك من اذ3رمه  ه ا  ويه س�
یة س�مصادري اlسا ٔ:   

         : : : :رشوحرشوحرشوحرشوح
باركفوري یق (ىل بلوغ املرام لصفي الرمحن ا r ملاحتاف الكرام تعل   لٕ

نور ا\]ن (رت احلليب لا(الم اËlم رشح بلوغ املرام  ٕٔ   
نا بد العز]ز الراحجي ا هام رشح بلوغ املرام  تاال ٕ علع ف بد الوهاب الزیدٕ   عء 

سني zن دمحم املغريب بدر ال9م  حلا   ل
  حتفة الكرام رشح بلوغ املرام حملمد لقامن

ٔیل االملام بفقه ا�lادیث من بلوغ املرام ٕ    0سه
سام بد الرمحن ا بد هللا zن  یح اlحاكم  �تو ع لع لض ٔ  

بد العز]ز zن rز یة (ىل بلوغ املرام  لع�ا    ش�
نع یل  سالم حملمد zن اسام صبل ا ع ٕ ل بدر ال9مس� eصار  ¥لاين وهو ا    خٕ

سل¬ن العلوان    لرشح بلوغ املرام 



سلامن العودة     لرشح بلوغ املرام 
ميني لعثeح ذي اجلالل واال3رام حملمد zن صاحل ا ٕ    ف

ب³اري Eو: ا سن ا لeح العالم لصدیق  لقح   ف
Ôطي نقeح الوهاب رشح بلوغ املرام حملمد �محد ا لش�ف ٔ   

لعفقه االسالم رشح بلوغ املرام  �ة امحلدٕ    شÁبد القادر 
نعم اzراهمي بد ا ٕقفو اôlر يف رشح بلوغ املرام  مل لع ٔ   

   خمترص ال+م (ىل بلوغ املرام
بد هللا الفوزان لعéEة العالم رشح ��ادیث بلوغ املرام  ;ٔ    م

سام یح اlحاكم حملمد zن سل¬ن ا Ôق تو �یل املرام  ض لن ٔل    تحق
عیل املرام رشح بلوغ املرام حملمد ßسني zن     بد هللان

  
         : : : :حتحتحتحتققققÔÔÔÔقققق وخترجي وخترجي وخترجي وخترجي

  بلوغ املرام لعصام موىس هادي
Ôٕق بلوغ املرام lمحد اzراهمي زهوة ٔ    حتق

  حتقÔق بلوغ املرام ملاهر الفéل
  حتقÔق بلوغ املرام لطارق عوض هللا

یéا  یل م�مون  ش�Ôق  ٔ�ل    حتق
سمري �مني الزهريي بلوغ  ٔخترجي ��ادیث ا لٔ   ل

بد هللا الف   رحيلعهتذیب خترجيات بلوغ املرام 
شال= یف هللا ا ل�الصة ال+م يف خترجي ��ادیث بلوغ املرام خلا\ zن  ض ٔ  

  



         : : : :هتذیبهتذیبهتذیبهتذیب
یحىي وطارق خرض بد الرمحن ا هد zن  لتقریب بلوغ املرام ¥لحفاظ  ع    لف

  
         : : : :نظمنظمنظمنظم

نعاين یل ا لصEظومة بلوغ املرام حملمد zن اسام ع ٕ   م
  

بعة  ط�فضل  ٔ :  
برية عن دار �طلس وس³ة  Ô1ق مسري الزهريي س³ة  3 1ٔ   ¥لجیب عن دار الفلقحتق

بعات بق من  ته متزيت مبراجعة ما  طو س�   طبع
Ôق الزهريي  ته متزيت ب�هنا بد�ت �وال مبراجعة  Ôق عصام موىس و حتقمث  ٔحتق ٔ ٔ طبع

  ٔمث �مكلت الطریق
برية من اûطوطات یة  ته متزيت مبراجعة  Ôق طارق عوض هللا و 3مث  مك طبع   حتق

ته متزي بة الرشد و Ôق �محد سل¬ن عن  بعمث  eط مك ٔ تخصص يف (مل (لل حتق r لت
  احلدیث 

   
  
  
  

  
  



یه  ( Eا العمل مبا ]ر نا وrال ، و�ن ]رز ناه  ضوهللا �س�§ �ن ال جيعل ما  ی ق(لم ٔ ٔ ٔ ًٔ (ل
یوم ال یدري zكرثة (لمه �حياسب �ضعاف .) س�بéانه وتعاىل ناس ا ٔثري من ا ٔ ل ل ك

سا² الكرمي ان مجعك ¥لعمل بال معل وrل ٕمضعفة �م ]رمحه الرمحن، و÷ا �هيا ا ل ٔ ٔ 
�ب  Ôامة، فان العمل قد ]كون  نار یوم ا سعر هبم ا سیك بل تعد من من  ٕلق ل � (ل

یه، العربة مل yكن يف یوم  eكس وال ترتك ما �نت  �ب جناتك فال  ٍدمارك �و  (ل ٔت ٔ¢ س
 ß مل)�بك امخلول، و rٔلكرثة فال تعÃل (ىل رو�ك وyكرث (ىل بدنك مث  یصی

ت �یك محل الكون (ىل  eب  كبد هللا �ن هللا مل  (ل ٔع ]ك همك (ىل اخوانك ٔ ٕافك  ّ ف
نريان وال ختزل �ه rٕ(ذار  تÃنب اذ ر�یت ا Ôامة، فال  Áٔس بعذر ² یوم ا لٔ ٕ ت لق ل

 نك �نت فقط مث عن �ه یك من سؤال هو  eوâه ا ٔو �وهام، فان ما  ٔ عٔ ل ٕ Áس ٕ
یمك Ëرا �سمك و �هلفقووا  ٔنف ٔ .  

   
یéني 750 یه �و انفرد به ��دهام(لصح من ا eفق  ٔما بني  ٔ (ل   )م
نه ٔ من ما روى �يب347 Eه �اصة لكرثة نقل احلافظ  ع داود يف    ¢س
یحن و�يب داود308 ٔ لك ما هو دون ا   لصح

  
 



   
   

  


