نتب املراٖب ايفكٗ ١ٝاألزبع١
َٔ نتب فكٗا ٤احلٓف١ٝ
 ايهايف يًخانِ ايشٗري أب ٞايفطٌ ذلُد بٔ أمحد املسٚش.ٟ
 املبطٛط  ٖٛٚشسح يًهايف  ٖٛٚأ ٟاملبطٛط يشُظ ايد ٜٔأب ٞبهس ذلُد بٔ أمحد
ايطسخط.ٞ
 رلتصس ايكدٚز ٟألمحد بٔ ذلُد ايكدٚز.ٟ
 دلُع ايبخسًَٚ ٜٔتك ٢ايٓٗس ٜٔالبٔ ايطاعات ٞايبػداد.ٟ





نٓص ايدقا٥ل ألب ٞايربنات ايٓطف.ٞ
ايبخس ايسا٥ل شسح نٓص ايدقا٥ل يص ٜٔايد ٜٔايشٗري بابٔ زل.ِٝ
َٓخ ١اخلايل عً ٢ايبخس ايسا٥ل  ٖٛٚتعًٝكات َٔ ابٔ عابد ٜٔعً ٢ايبخس ايسا٥ل.
تبٝني احلكا٥ل شسح نٓص ايدقا٥ل يعجُإ بٔ عً ٞايصًٜع.ٞ

 حتف ١ايفكٗا ٤يف ايفسٚع يعال ٤ايد ٜٔايطُسقٓدٖٚ ٟرا ٜعترب اَتداداً ملدتصس ايكدٚزٟ
ٚإنُاالً ملا تسن٘ ٚ ،احت ٣ٛايهتاب عً ٢دلُٛع ١ق َٔ ١ُٝأحهاّ املرٖب احلٓف.ٞ
 بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايشسا٥ع يعال ٤ايد ٜٔأب ٞبهس ايهاضاْ ٖٛٚ ٞشسح أ ٚرلتصس
يتخف ١ايفكٗا.٤
 بدا ١ٜاملبتد ٟألب ٞاحلطٔ املسغٓٝاْ ٞمجع ف ٘ٝبني رلتصس ايكدٚزٚ ٟبني اجلاَع ايصػري
يالَاّ ذلُد بٔ احلطٔ.
 اهلدا ١ٜشسح ايبداْ ١ٜفظ املؤيف ايطابل  ٖٛٚشسح يبدا ١ٜاملبتد ٟايطابل
 فتح ايكدٜس البٔ اهلُاّ  ٖٛٚشسح يهتاب اهلداٚ ١ٜأنربٖا.
 تٜٓٛس األبصاز ٚجاَع ايبخاز يشُظ ايد ٜٔايػص.ٟ
 ايدز املدتاز يف شسح تٜٓٛس األبصاز  ٖٛٚيعال ٤ايد ٜٔاحلصهف.ٞ
 حاش ١ٝزد احملتاز عً ٢ايدز املدتاز َ ٖٞٚاٜطُ( ٢حاش ١ٝابٔ عابد ) ٜٔحملُد أَني
املشٗٛز بابٔ عابد.ٜٔ
 ايفٓا ٣ٚاهلٓد ١ٜجلُاع َٔ ١عًُا ٤اهلٓد بس٥اض ١ايشٝذ ْعاّ ايد.ٜٔ
َٔ نتب فكٗا ٤املايه١ٝ
 املٛطأ يإلَاّ َايو بٔ أْظ األصبخ.ٞ

 املٓتك ٢ألب ٞايٛيٝد ايباجٜ ٖٛٚ ٞعترب اختصاز يهتاب ( االضتٝفا ) ٤يٓفظ املؤيف
ٚ .قد زنص ف ٘ٝعًَ ٢ا ٜطتدسج َٔ املطا َٔ ٌ٥املٛطأ.
 ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٚ ٞاألضاْٝد البٔ عبد ايرب.
 االضترناز ملراٖب عًُا ٤األَصاز فُٝا ْعُ٘ املٛطأ َٔ َعاْ ٞايسأٚ ٟاآلثاز أٜطاً البٔ
عبدايرب.
 شسح ايصزقاْ ٞعً ٢املٛطأ حملُد بٔ عبدايباق ٞايصزقاْ.ٞ
 املد ١ْٚايهرب ٖٛٚ ٣أضٚ ١ً٦أجٛب ١عٔ َطا ٌ٥ايفك٘ اييت ٚزدت يإلَاّ َايو ٚزٚاٖا
عبدايطالّ ايتٓٛخ ٞاملًكب ـب( ضخٓ) ٕٛ
 ايرخري ٠يًكسايف َٛ ٖٛٚضٛع ١يًفك٘ االضالَ ٞايعاّ ٚ ،يًفك٘ املايه ٞعً ٢اخلصٛص.
 ايهايف يف فك٘ أٌٖ املد ١ٜٓاملايه ٞالبٔ عبدايرب.
 بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتصد البٔ زشد احلفٝد.
 املكدَات املُٗدات يبٝإ َا اقتطت٘ زض ّٛاملد َٔ ١ْٚاألحهاّ ايشسعٝات
ٚايتخصٝالت احملهُات ألَٗات َطاًٗ٥ا املشهالت ألب ٞايٛيٝد ذلُد بٔ أمحد بٔ
زشد اجلد.
 أقسب املطايو إىل َرٖب َايو يًدزدٜس.
ٖٓٚ اى ايشسح ايصػري  ٖٛٚشسح عً ٘ٝتأيٝف صاحب ْفظ ايهتاب.
 بًػ ١ايطايو ألقسب املطايو يًصا ٖٛٚ ٟٚحاش ١ٝعً ٢ايشسح ايصػري يًدزدٜس.
 رلتصس خً ٌٝألب ٞذلُد ضٝا ٤ايد ٜٔخً ٌٝبٔ اضخام املايه ٖٛٚ ٞرلتصس عً ٢فسٚع
املرٖب املايه.ٞ
َٛ اٖب اجلً ٌٝشسح رلتصس خً ٌٝألب ٞعبداهلل ذلُد بٔ ذلُد امله ٞاملعسٚف باحلطَّاب.
 شسح ايصزقاْ ٞعً ٢رلتصس خً ٌٝيعبدايباق ٞايصزقاْ.ٞ
 اخلسش ٞعً ٢رلتصس خً ٌٝحملُد بٔ عبداهلل اخلسش.ٞ
 ايشسح ايهبري عً ٢رلتصس خً ٌٝألمحد بٔ ذلُد ايشٗري بايدزدٜس.
 حاش ١ٝايدضٛق ٞعً ٢ايشسح ايهبري حملُد بٔ أمحد ايدضٛق.ٞ
 ايتاج ٚاالنً ٌٝحملُد بٔ ٜٛضف ايشٗري باملٛام.
َٓ ح اجلً ٌٝشسح رلتصس خً ٌٝيًشٝذ ذلُد عًٝش.
َٔ نتب فكٗا ٤ايشافع١ٝ
 األّ يإلَاّ ذلُد بٔ إدزٜظ ايشافع.ٞ

 رلتصس املصْٜ ٖٛٚ ٞعد َٔ ايهتب املتداٚيٚ ١املشٗٛز ٠عٓد ايشافع.١ٝ
 احلا ٖٛٚ ٟٚشسح عً ٢رلتصس املصْٚ ، ٞاحلا ٟٚيًكاض ٞأب ٛاحلطٔ املاٚزدٟ
 املٗرب يإلَاّ ايشرياش.ٟ
 اجملُٛع شسح املٗرب يإلَاّ ايٓ.ٟٚٛ
ْٗ ا ١ٜايطًب يف دزا ١ٜاملرٖب  ٖٛٚنا ٍشسح عً ٢رلتصس املصْ ٞإذ ضاز ف ٘ٝعً ٢أبٛاب٘
 ٖٛٚيًجٜٛين إَاّ احلسَني.
 ايبطٝط يف ايفسٚع يًػصايٜ ٖٛٚ ٞعترب ناملدتصس يٓٗا ١ٜايطًب.
 ايٛضٝط يف فسٚع املرٖب يًػصاي ٖٛٚ ٞرلتصس َٔ ايبطٝط حرف األقٛاٍ ايطعٝف١
ٚايتفسٜعات ايشاذ.٠
 ايٛجٝص يًػصايٚ ، ٞقد أخر َٔ ٙايٛضٝط ٚايبطٝط ٚشاد عً ٘ٝأَٛز.
 فتح ايعصٜص يف شسح ايٛجٝص ألب ٞايكاضِ ايسافع.ٞ
 زٚض ١ايطايبني ٚعُد ٠املفتني يالَاّ ايٓٚ ، ٟٚٛقد اختصس َٔ ٙنتاب فتح ايعصٜص
يًسافع.ٞ
 احملسز يف فسٚع ايشافع ١ٝيًسافعٚ ٞقد اقتبط٘ َٔ نتاب ايٛجٝص يًػصاي.ٞ
َٗٓ اج ايطايبني يًٓ ٖٛٚ ٟٚٛاختصاز يًُخسز يًسافعٜٚ ، ٞعترب أشٗس رلتصس عٓد
َتأخس ٟايشافعٚ ، ١ٝعً ٘ٝجٌ االعتُاد ٜٚع ٍٛعً ٘ٝيف َعسف ١ايك ٍٛايساجح عٓدِٖ ،
 َٔٚعٓا ١ٜايعًُا ٤ي٘ صٓفٛا ٚعًكٛا عًٚ ٘ٝشسح ٙٛيف نتب عدَٗٓ ٠ا.
 حتف ١احملتاج شسح املٓٗاج البٔ حجس اهلٝتُ.ٞ
َ ػين احملتاج إىل َعسف ١أيفاظ املٓٗاج يًشبٝين.
ْٗ ا ١ٜاحملتاج شسح املٓٗاج يًسًَ ٞايشٗري بايشافع ٞايصػري.
َٔ نتب فكٗا ٤احلٓابً١
 رلتصس اخلسق ٞألب ٞايكاضِ اخلسقٚ ٞعدد َطاٖ ٌ٥را املدتصس َ 2300طأي.١





املػين البٔ قداَ ١املكدض ٖٛٚ ٞشسح ملدتصس اخلسق.ٞ
شسح ايصزنش ٞعً ٢رلتصس اخلسق ٞيشُظ ايد ٜٔايصزنش.ٞ
املكٓع البٔ قداَ.١
املطًع عً ٢أبٛاب املكٓع ألب ٞعبداهلل مشظ ايد ٜٔذلُد بٔ أب ٞايفتح ايبعًٞ

ٖٛٚ ،

نتاب َفسدات يػ ١ٜٛملعاْ ٞاملصطًخات ايفكٗ ١ٝذنس فٗٝا املؤيف األيفاظ ايػسٜب ١اييت
ٚزدت يف املكٓع.

َٓ تٗ ٢االزادات يف مجع املكٓع َع ايتٓكٝح ٚشٜادات يًفتٛح ٞاملعسٚف بابٔ ايٓجاز ٚقد
مجع ف ٘ٝبني ( ايتٓكٝح املشبع ) يًُسداٚ ٟٚبني ( املكٓع ) البٔ قداَ.١
 شسح َٓتٗ ٢االزادات يًبٗٛت.ٞ
 اإلْصاف يف َعسف ١ايساجح َٔ اخلالف يًُسداٖٚ ،ٟٚرا ايهتاب ضًو ف ٘ٝاملؤيف َطًها
مل ٜطبل إيٚ ٘ٝجعً٘ عً ٢املكٓع بني ف ٘ٝايصخٝح َٔ املرٖب ذنس يف نٌ َطأيَ ١ا ْكٌ
فٗٝا َٔ ايهتب ٚنالّ األصخاب.
 ايتٓكٝح املشبع يف حتسٜس املكٓع يًُسداٜ ٖٛٚ ٟٚعترب اختصاز يإلْصاف.
 اإلقٓاع يًخجا َٔ ٖٛٚ ٟٚأِٖ ايهتب املعتُد ٠عٓد َتأخس ٟاحلٓابً.١
 نشاف ايكٓاع عًَ ٢نت اإلقٓاع يًبٗٛت.ٞ
 غا ١ٜاملٓتٗ ٢يف اجلُع بني اإلقٓاع ٚاملٓتٗ ٢ملسع ٞبٔ ٜٛضف بٔ أب ٞبهس املكدض.ٞ
َ طايب أٚي ٞايٓٗ ٢يف شسح غا ١ٜاملٓتٗ ٢يًسحٝباْ.ٞ
 دي ٌٝايطايب إىل ْ ٌٝاملطايب يًشٝذ َسع ٞايهسَٚ ٞقد اختصسَٓ َٔ ٙتٗ ٢االزادات
البٔ ايٓجاز.
 شاد املطتكٓع يف اختصاز املكٓع يًخجا.ٟٚ
 ايسٚض املسبع شسح شاد املطتكٓع يًبٗٛت.ٞ
 ايفسٚع البٔ َفًح.
 تصخٝح ايفسٚع يًُسداٚ ٟٚف ٘ٝاضتدزى عً ٢نتاب ايفسٚع بعض املطا ٌ٥اييت اعتربٖا
ابٔ َفًح ٖ ٞاملرٖب.
 عُد ٠ايطايب يًبٗٛت.ٞ
 أخصس املدتصسات ابٔ يبإ ايبعً ٞثِ ايدَشك ٞايصاحل.ٞ
 ايهايف البٔ قداَ.١
 احملسز جملد ايد ٜٔأب ٛايربنات ابٔ ت.١ُٝٝ

