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 به باالستبصار وهدانا الجهالة، ظلمات من العلم بنور أنقذنا الذي هلل الحمد
 وأوضح َعَلم محمٍد أعلى سيرةن م لنا ونصب الضاللة، َعماية يف الوقوع عن

 داللة.
نه من وعلى إخواصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد اللهم 
سمعت بنظر، و ، وآل كٍل وصحب كٍل أجمعين، ما اتصلت عين  والمرسلين النبيين

 بخرب. ذن  أ  
األنباء علم السيرة النبوية، و :أسمى الفنونوأما بعد: فإن من أشرف العلوم، 

كون كذلك وأرفع من ذلك؛ ألهنا سيرة سيد الكاملين،  المحمدية، وحق  لها أن ت
، اهرةظيها معالم القدوة واضحة، وأعالم األسوة وإمام األنبياء والمرسلين، فف

تستهوي العقول، السليمة، وتطرب األوراح الزكية، ولذلك كان سلفنا الصالح 
 .يعلموهنا أبناءهم وتالميذهم

 ملسو هيلع هللا ىلص كنا ن َعلَّم  مغازي رسول اهلل: »علي بن الحسين  قال زين العابدين
 .«وسراياه كما ن َعلَّم  السورة من القرآن

فعلم السيرة النبوية من علوم الشريعة الجليلة، وهو علم  يؤخذ بالتلقي عن 
األشياخ، وال يؤخذ من الكتب، سواء  بسواء مع غيره من علوم الشرع المطهر، فما 

ذا الفن ويتلقى من الكتب فهذا من الجهل هب ي توهم أن علم السيرة ال ي حتفل به،
 وتلقيه. الشريف، والغلط يف أخذه
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يأيت هذا الفن من بابه حتى يصل إلى فعلى الراغب يف دراسة السيرة النبوية أن 
 محرابه.

 ولهذا الفن متون  منظومة ومتون  منثورة، فأما المتون المنظومة فثالثة: 
 ابن أبي العز.لعالمة ، ل« ^الربية  األرجوزة المئية يف ذكر حال أشرف»  -1

 ابن الجزري.للعالمة ل« ذات الشفا يف سيرة سيرة المصطفى» -2

 ألفية الحافظ العراقي.وهي ، «نظم الدرر السنية يف السيرة الزكية» -3

 وأما المتون المنثورة، فثالثة:
 ، للعالمة ابن فارس اللغوي.«أوجز السير لخير البشر -1

 ليعمري.، للحافظ ا«نور العيون يف سيرة األمين المأمون -2

 .لطايغ  ، للحافظ م  «اإلشارة إلى سيرة المصطفى -3
و: « األرجوزة» :فإن أخذ تلك المتون فكرامة وقرة عين، وإن لم.. أتقن

، وبعد ذلك ينطلق إلى مطوالت السيرة النبوية، وهو ثابت األساس، «األلفية»
يوسع مداركه، وينوع مصادره، ويرد أعجاز مسائله إلى صدورها، وفروعها إلى 

َلم من الغلط   والشطط.أصولها، َفَيس 
، يسر اهلل «المدخل إلى علم السيرة النبوية»وللحديث بقية مبسوطة يف كتابي 

 تبييضه.
وإعانة لنفسي ولكل محبي هذا الفن الشريف، عزمت على ضبط المنظومة 

، للعالمة ابن أبي العز «ملسو هيلع هللا ىلصاألرجوزة المئية يف ذكر حال أشرف الربية »الميمونة: 
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ي؛ ليسهل حفظها وإتقاهنا، ثم شرحتها، تحت دالالت حجج الوحيين الحنف
الشريفين، وآثار السلف الصالحين، وإجماعات الربانيين، وقول األكثرين، 

 اهلل الموفق والمستعان.ووترجيحات األساطين، 
؛ ليسهل على الطالب مصحًحا فرد النظماألفاضل أن أ   ماعة منجطلب ثم 

وط العلم: ضبط ش لثي ث  مثل بين يدي مدرسه وقد قطع حفظه ومراجعته، لي
للرغبة وتحقيق  تبالفهم والمعرفة، فاستجبالشوط في كِمل ، اللفظ، وحفظه

هذه ، وتركت بيان مميزات البغية، وقدمت لذلك برتجمة موجزة لنظامها 
وغير ومنهجي يف شرحها،  لى ناظمها إوأسانيدي المنظومة الميمونة، 

سنة  ،قد طبع بدار طيبة الخضراء، بمكة المكرمةو، لى مقدمة شرحي لهاإذلك 
 (، وهلل الحمد رب العالمين.1441)

 
 أمحد بن غامن بن حسن األسدي  أبو اخلطابكتبه: 

 (1110/والش/21)
 @gmail.com02alghanm 
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 اسُمه وَنَسُبه: 
َعاَلِء الديِن  بن   هو العالمة  الفقيه  القاضي صدر  الديِن أبو الحسِن علي  

َشرِف الديِن أبي الَبَركاِت  بنِ  شمِس الديِن أبي عبِداهللِ محمدِ  بنِ  علي  
هيِب  ِن أبي الِعز  صالِح ِعز  الدي بنِ  محمدِ   بنِ  عطاءِ  بنِ  بِن أبي الِعز  بن و 
بيرِ  َرعي   وهِب، بن جابر بنِ  ج  َمشقي  (1)األصلِ  األذ  أِة.  الد  المولِد والنش 

.  الشهير  بابِن أبي الِعز  الَحنَفي 
لِدَ  مولُده:  إحدى سنةَ  ةِ الِحج   ذي شهرِ  مِن والعشرينَ  الثاين يف و 
ِة الصالحيةِ  يف وسبِعِمئة، وثالثينَ   .-فكَّ اهلل  أسَرها-ِدمشَق  مدينةِ  مِن َمحلَّ

 من شيوِخه: 
 . ( 746الَحنَفي  )م: األوِل: والِده القاضي علي  بِن أبي الِعز  

يف « شرِح العقيدِة الطَّحاوّيةِ »، كما َبيََّن ذلَك يف الثاين: الحافِظ ابِن َكثيرٍ 
 (.613، 481، 277: )مواضعَ  ثالثةِ 

                                                           

إحدى  «درعا»( كم، تقريًبا، وتسمى اليوم: 111) مسافةجنوب دمشق، على  وهينسبة إلى: أذرعات،   (1) 
  .، فرج اهلل عنهمحافظات القطر السوري
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،  أحمدَ  بنِ  علي   بنِ  الثاين: الفقيِه إبراهيمَ  وِسّي، الَحنَفي  الطََّرس 
َمشقي  )م:  . ( 758الد 

 شرِح »لمعاَصرِة، وكثرِة األخِذ عنه، يف: ؛ لالثالِث: الحافِظ ابِن الَقّيمِ 
َلَة به، ِحرًصا على عموِم «ةِ حاويّ الطَّ  ، ولكنّه كاَن ي خفي األخَذ عنه والص 

 االنتفاِع بكتابِه؛ لِشّدِة َوط أِة الَعداوِة لكل  ما له ِصَلة  بأبي العباِس بِن َتيمّيةَ 
. 

ه،  بن  أبي الِعز  َنَشَأ ا مذهُبه: يف َكنَِف أ سرٍة َحنَفّيِة المذهِب، ومنهم والد 
ي القضاِء فيه. نَه المذهَب الَحنَفيَّ حتى تأّهَل لِتول   الذي َلقَّ

 مؤلَّفاُته:  
فاتِه وَمفخرت ها:  : سّيد  مؤلَّ اإلماِم أبي جعفٍر  عقيدةِ  شرح  »األول 

، وانتفَع به َخلق  ال ي حصون، وط بَع بما «ي  حاوطَّ ال كبان  ، سارت  به الر 
. ر  عنه الَعد  ص   َيق 

شكِالِت الهدايِة،  تِب ن ك  مِ « الهدايةِ » وكتاب   الثاين: التنبيه  على م 
غاين  أبي بكرٍ  بن   علي   فه اإلمام  لَّ أَ  مدةِ عتَ الم   ةِ فيّ نَ الحَ  . ، الَفر   مطبوع 

: شرح  الق لفاِء الدولِة اإلسالميِة. الثالث  صيدِة الالمّيِة يف تاريِخ خ 
عر على البحِر الطويِل،  َنَظَمها » يف  مئٍة وأربعٍة وثالثيَن َبيًتا من الش 
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ًخا لَِمن توّلى الخالفَة مِن بعِد عصِر النبوِة إلى سنِة ) ر  يف 761مؤر  (، فَيذك 
َفه، ومّدَة خالفتِه، كل  بيٍت أو بيتيِن اسَم الخليفِة ونِسبَته، وك   نيَته، وَوص 

كِم كل  دولٍة، كل  ذلَك  مَره، ومّدَة ح  وَسنَة وفاتِه، أو مقتَله، أو َخل َعه، وع 
. ثم َشَرَح  كر  الخليفَة بكلماِت المدِح أو الذم  ل، وقد َيذ  مَّ بِحساِب الج 

موِزها وج    .«َمِلهاالناظم  منظومَته، وَكَشَف عن غوامِضها، وبيََّن حساَب ر 
َحَفَظه اهلل  -ط بعت  بتحقيِق ودراسِة الشيِخ أشرَف بِن عبِد المقصودِ 

 يف مجّلَديِن. -ونفَع به

. ط بَع أكثَر مِن مّرٍة. باع  : االت   الرابع 

. : كتاب  َيتضّمن  اإلجابَة عن مسائَل فِقهيٍة. مخطوط   الخامس 

 وفاُته: 
َي العالمة  ابن  أبي الِعز  بعَد حياِة الِعلِم والتعليِم والتأليِف ت و يف شهِر  ف 

فنَ  (،792وسبِعِمئٍة ) وتسعينَ  اثنتينِ  سنةَ  الَقعدِة، ذي ِح  ود   يف قاسيونَ  بَسف 
 (. 1)ِدَمشَق، َرَحَمه اهلل  وغفَر له وَرفَع درجَته يف الَمهدّيينَ  بلدةِ 

 
                                                           

(، 4/313« )األعالم»(، 6/326« )شذرات الذهب»(، 3/87« )الكامنة الدرر»(، 3/51« )إنباء الغمر»انظر:   (1) 
 «.-جمًعا ودراسة- تفسير ابن أبي العز»للشيخين الرتكي واألرناؤوط. مقدمة « مقدمة شرح الطحاوية»
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1- ْْْْْْْْ ُد هللِ ال َقِْْْْْْْْدَِا ال َبْْْْْْْْاِ  َْال   َحم 

  

ْْْْْْْ ْْْْْْْلَُتُه َ َ ْْْْْْْ  ال  َُ َتا ِ ُْثْْْْْْْاَّ   ُمخ 

   

ْْْْْْو ِ  - 2 ُس ْْْْْْيَ َ  ال َّ ْْْْْْاَل ِس ُْْْْْْد َه  َوَبع 

  

ْْْْْْْْْو ِ  ْْْْْْْْْوَ َ َ  ال ُفُ  َة ُم ْْْْْْْْْ  َمن ُظوَم

   

لُِْْْْْْدهُ  - 3  ِفِْْْْْْ َ اِشِْْْْْْ  ال َفِ ْْْْْْي ِ  َمو 

  

 ِ ْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْاَ  ال ِفي  َ  ِ ْْْْْْْْْْ ع امَوَّ  َ ِبي

   

ُْْْْْ وُ  َثْْْْْانِِ َ ْْْْْ اََْلكِنَّمْْْْْ – 4  ش  ِهِ ْال َمش 

  

ْْْْْ ِهِ  ْْْْْوَ  َف   ْْْْْي ِن ُ ُ  نَ ِ  اطث  ْْْْْو  ََ  ِْْْْْ  ِف

   

5 - ْْْْْ َْْْْْ  ال  ْْْْْاَناَْوَواَف ْْْْْن  َني َس ِ ََن ِم  ِعش 

  

ْْْْْْْْاب  َوقَ  اَن ََ ِْْْْْْْْه  ْْْْْْْْي ُن َ ِبي ََ ْْْْْْْْه   َ 

   

6 - ْْْْْْ َْْْْْْدا َف ِيَم ْْْْْْاَمي ِن َ  َْْْْْْد َ   اَْوَبع 

  

ِْْْْْْْه ُم ِاُْْْْْْْعُه َسِْْْْْْْ يَما  َ ْْْْْْْاَه   ِب

   

7 - ْْْْْْْْْ َ  ِمُم  ْْْْْْْْْ ِ يَم ْْْْْْْْْاَ    ََ  ِه َوَ 

  

ِ َ ْْْْْْْْْْا َ َمْْْْْْْْْْ  ا َ َ اَ    ِْبِْْْْْْْْْْه ِمَه 

   

َْْْْْقاُ  َب  نِْْْْْهِ  - 8 ِش َ ِن ان   َ   ْْْْْ َْْْْْد َش  َفَبع 

  

َبْْْْْْ ع ِمْْْْْْن  ِسْْْْْْن هِ  :َوِقيَْْْْْْ   َْْْْْْد َ     َبع 

   

َْْْْد ِسَْْْْش َمَْْْْ  َشْْْْ   ع َ ْْْْاِ ِ - 9  َوَبع 

  

َْْْْْْْْواهِ  َب  ْْْْْْْْ  ام  ِْْْْْْْْه َ َ  ْْْْْْْْاُ  ُ م   َوَف

   

11 - ْْْْْ ُْْْْْد ال  َِا َ ب  ْْْْْد  ه لِ ْْْْْدْل   َِّ ب  مُ َْوَ 

  

ْْْْ َْْْْد َثَم ِْْْْ  َ ِْْْْذا  َْبع  ْْْْن  َ ي   انع َمْْْْاَ  ِم

   

11 -    ْْْْْ ْْْْْاْل َ َف ْْْْْبع ال َع ْْْْْو َ الِ ْْْْْاَّ َ ُب  ُث

  

   ْْْْْ ََ ْْْْْاِ  َ  ْْْْْ  الشَّ ْْْْْاَّ اَِل ُْْْْْه ُث َمَت  ِخد 

   

12 – ْْْْ ِْْْْه ِب ن ْْْْاِ  اث  َْْْْد َ  ْْْْ َوَذاَل َبع   َش   َْ 

  

َْْْتَ     ِْْْ  اَبِحي َْْْ اَ َمْْْا اش   َوَ ْْْاَن ِمْْْن  َ م 

   

َْْْْو ا - 13 َْْْْوَ  َوَسْْْْاَ  َنح  َْْْْ ُر ال  ْْْْاِ  َ ش   لشَّ

  

ْْْْ َع َوِ  ْْْْ َس ْْْْاِ  َخم   َ ِْْْْ َْْْْ اِْف  ُ ِ ََن اذ   ش 

   

نَْْْْْْْْا خدَْْْْْْْْ - 14 َع ِْمُم   ُمتَِّ َْْْْْْْْ ا  

  

ْْْْْْا ُمْْْْْْْ َتب ِشَ اَْوَ ْْْْْْاَ  ِفيِْْْْْْْه َ اِبحة  س 

   

ُْْْْْْدُه َ َ ي َ ْْْْْْْا - 15  َفَكْْْْْْاَن ِفيِْْْْْْْه َ ق 

  

َ ْْْْْْْْْْاُ ُه اَِلي َ ْْْْْْْْْْا َْْْْْْْْْْدُه اِف   َوَبع 

   

ُْْْْْْده ِمن َ ْْْْْْا َخْْْْْْلَ  - 16 َْْْْْْ اِهيا   وُول   اِب 

  

ُ  القاسْْْْْْاُ  َوَّ ْْْْْْام  ِْْْْْْ َا   َف ْْْْْْاََّ التَّك  ََ 

   

َ  َوَفا َِمْْْْْْْْه   - 17 نَْْْْْْْْب  ُ َقيَّْْْْْْْْ  َ  َوََّ

  

ُثْْْْْْْْْْو ع َلُ ْْْْْْْْْْنَّ َخاِتَمْْْْْْْْْْه    َوُ  ْل ُ   

   

 َوال َّْْْْْْْاِهُ  ال َّي ُْْْْْْْب َ ب ُْْْْْْْد اهللِ  - 18

  

  َْْْْْ ِْْْْْ :َوِقي ْْْْْ   ع ََّاِه ْْْْْاع لَِف ْْْْْ ْل اس   ُ 
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ِْْْه ذَ  - 19 َياِت ََ  ِْْْ ْْْ ْل ِف َْْْوال ُك ْْْوا ال ِحَم  ا   ْاُق

  

ِْْْْْْْ  َ ْْْْْْْا    َ  ِبنِ   َْْْْْْْدُه َفا َِمْْْْْْْ  َوَبع 

   

َْْْْد َخْْْْ - 21 ََ َْْْْْوَبع  سع َوَثلَثِْْْْيَن      َْم 

  

ِْْْْْْش اهللِ ل ْْْْْْاَن َبي  َُْْْْْْْْبن َي ْْْْْْ   َْم   ا َ ن  َ َث

   

ُمْْْْْوُه َوَ ُاْْْْْوا ِبَمْْْْْ - 21 كَّ ََ َكْْْْْا  َْو ََ  ا 

  

ْْْْا   َْْْْوِ  َث َس  ِْْْْ  ام  ِْْْْ  َذاَل ال َحَ  ِْْْْ َوا   ِف

   

22 - ْْْْْْ َبِعْْْْْْينَ َوَبع  ِسْْْْْْلَ  َد َ ْْْْْْاِ  َ       ُ 

  

ُقلَ  ْْْْْان  ْْْْْا َف ِقينة ََ ْْْْْي ِن  نَ ِ  اطث  ْْْْْو  ََ  ِْْْْْ  ِف

   

َوَّ ِ  - 23  ِفِْْْْْْْ َ َمَ ْْْْْْْاَن َ و  َ ِبيِْْْْْْْ  ام 

  

 ِ َّ ْْْْْْْْْ ُ  ال ُمنَ َْْْْْْْْْ    َ وَّ ْْْْْْْْْو ُ  اق   َوُس

   

ْْْْْه   - 24 َم ْْْْْلََ  َ  َّ ْْْْْوَه َوال َّ ْْْْْاَّ ال ُوُا  ُث

  

َكَمْْْْْْه   َعَتْْْْْْاِن ُمح     َ َِ ْْْْْْ  ِ ب ِ َُْْْْْْ  َوه 

   

ْْْْا َ اِمَ ْْْْه  ُْثْْْْاَّ َمَ ْْْْش  ِ ْْْْ-25 مة ََو  ُ وَن   ش 

  

ْْْْْْْه    َفَ َمِْْْْْْْش ال ِ ْْْْْْْنَّ ُنُ ْْْْْْْو   َهاِ َ 

   

26 -  َ  ِْْْْْ ْْْْْاُثْْْْْاَّ َ َ ْْْْْا ِف َْْْْْوا ِ ِب   َ  ِ  ام 

  

ْْْْْْْلَ ِ  ِس  َْْْْْْ  ة اَِلْْْْْْ  ا      َ  ِ َم   ِبْْْْْْام 

   

27 –    ْْْْ َب ْْْْنَ   َو    ْْْْا ِم ْْْْا الن َس نَ َْْْْْش    َواث   َ 

  

   ْْْ ْْْد  َهَ  ْْْ   َق ِب ُ  ْْْح  ْْْاِ  ال َّ  َ َْْْن ال    ِم

   

 ُحب ِش ِفِْْ َخْْاِمِس َ ْْا   ْ اَِلْْ  ِبْْلَِ  الْْ - 28

  

ْْْْْلَ    ْْْْْاُ وا طَ َم ْْْْْاَّ َ  ْْْْْاُ وا ُث ِْْْْْه َ   َوِفي

   

َ  ُهْْْْْا  َوَثمْْْْْ - 29  اُنوَن َ ُ ْْْْْ   ََْثلََثْْْْْ

  

ْْْْْْاُ َوَمع    ُ  ََ   َ ْْْْْْ َ َماَ ْْْْْْ  ُمْْْْْْ    َ  تَّ

   

31 - ْْْْ ْْْْنَّ َ  َْْْْْوُه ْْْْد   انع ْش    َوَثَم ْْْْاَّ َق  ُث

  

 ََ ْْْْاِ ِ   ِْْْْ السَّ َْْْْ َا ِف َْْْْ س  ْْْْد    ُ  َ م  ََس  ام 

   

ْْْْاَلتِه   - 31 ْْْْنِِ ِ َس ْْْْن  ِس ْْْْ ع ِم َْْْْد ِتس   َوَبع 

  

 ُذو َ َفاَلتِْْْْْْه   َمْْْْْْاَ  َ ُبْْْْْْو َ الِِْْْْْْب 

   

ْْْْْْْْش   - 32 َي َ  ُتُوف  َْْْْْْْْده خدَ ْْْْْْْْ  َوَبع 

  

َع َمَ ْْْْْش   ََّْْْْْا ع َثلََثْْْْْ ِْْْْْد َ   ِمْْْْْن  َبع 

   

ِسْْْْيَن َوُ ب ْْْْ - 33 َْْْْد َخم  َ َمَْْْْوَبع   اْ ع َ س 

  

ْْْْْْ َ َم ْْْْْْاُ وا َفا    اِْ ْْْْْْنْل َنِ ْْْْْْيبِيَن وَ 

   

34 - ْْْْ َْْْْدهُ ُْثْْْْاَّ َ َ ْْْْ  َسْْْْوَ َ  َ م   َ   َ ق 

 

َْْْْْْده    ِفِْْْْْ َ َمَ ْْْْْْاَن ُثْْْْْْاَّ َ ْْْْْْاَن َبع 

   

ا ِ  - 35 ْْْْوَّ ِْْْْ َش َِ  ِف ْْْْد  َِ ال   ْْْْ ُْْْْد اب نَ  َ ق 

  

َْْْْْْْد َخْْْْْْْ ِسيَن َوَ ْْْْْْْا ع َتْْْْْْْا ِ َْوَبع   م 

   

َْْْْ وَ  - 36 ِْْْْه َوال َّ ِْْْْ    ِب ْْْْش  ُ س   اُ  ُفِ َا

  

ِسْْْْيَن َ َمْْْْ ْْْْا ِبَخم  سة ِفَظْْْْش  َْخم  َُ ْْْْد    ا َق

   

37 - ْْْ  َ  ِ ْْْ نَ َْْْ  اث  ْْْ  َم ُوَل َُ ام  ْْْ  َشَ اَْوال َبي َع

  

َع  ِْْْْ  َ ي َبْْْْ  َ َمْْْْا َقْْْْد  ُذ َِْْْْ ا ِمْْْْن  َ ه 

   

38 -  ْْْْْ ْْْْْيَن َ َت ِس ْْْْْي ِن َوَخم  َْْْْْد ثِن َت  َوَبع 

  

ْْْْْ ِسِا هَْْْْْْسْْْْْب ُعوَن ِفِْْْْْ ال   ذا َثَبَتْْْْْاَمو 
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ْْْْن   - 39 ُعوا ُثْْْْاَّ ِم ََ َع َفَبْْْْا  َهَ ْْْْ   َ ي َبْْْْ

  

َْْْْف    َُ   ِ   ْْْْ ْْْْن  َش ْْْْي ِن ِم نَ َ  اث  ْْْْو  ََ  ََ ْْْْ  َمكَّ

   

ْْْْْْا - 41 ِقينَ ََ ْْْْْْا  َا ََ ال   ْْْْْْ ْْْْْْاَه َ ي َب  َفَ 

  

ْْْْْْْْ َْْْْْْْْ  الْْْْْْْْثَّلََ  َوال  ِسينَاْاِذ  َ مَّ  َخم 

   

نْْْْْْي   - 41 ِ  اطث  ْْْْْْو  ََ  ِن َوَ اَ  ِفيَ ْْْْْْاِفِْْْْْْ 

  

ْْْْْْ ْْْْْْاَْ  كِيَ  ْْْْْْلة  َنح  ْْْْْْنِيَن ُ مَّ َ  ِس  ش 

   

42 -  ِْْْ َْْْ  ِف َم    َ ْْْ ُوَل ْْْلََ  ال ام   َ  ِ َْحْْْْ َُ

  

ِْْْد َمْْْا َ ْْْ َْْْم   َخَبِْْْ  ِْمْْْن  َبع  َ  َفاس   مَّ

   

43 - ْْْْ ْْْْ  ال  ْْْْاَّ َبنَ ْْْْاهِ ُْث ِْْْْ ُقَب ِ َد ِف  َمس 

  

ْْْْْْْْْ ِْْْْْْْْْ َد ال  اهِ َْوَمس  َّ ْْْْْْْْْ َِ ال َغ  َمِدَنَ

   

لِِْْْْه َمَسْْْْا ِنَه   - 44 و  ََ  ُثْْْْاَّ َبنَْْْْ  ِمْْْْن  

  

ْْْ ِْْْ َه ُْْْد ِف ْْْن  َبع  ْْْ  ِم ْْْاَّ َ َت ْْْنَه  ُث  ِذ  السَّ

   

ِْْْْذََن َسْْْْاَفُ وا - 45 ِْْْْ  الَّ  َ َقْْْْ ْل ِمْْْْن  نِ  

  

ْْْْ ْْْْلَِ  ال ْْْْ  ِب ْْْْاَ ُ واْ اَِل ْْْْيَن َه َِ  ُحب ِش 

   

ْْْْْا ِ  - 46 َي َخ  َْْْْْ ُر ام  ْْْْْ  َ ش  ِْْْْْه أَخ  َوِفي

  

ْْْْْْْْ ْْْْْْْْي َن ال  ْْْْْْْْا ِ َْب  َ َن   ُمَ اِ ِ ََن َوام 

   

بِهِ  - 47 ْْْْْح  َُ   ِْْْْْ َِ َخي  ْْْْْ ْْْْْ  بِاب نَ  ُثْْْْْاَّ َبنَ

  

ْْْْْْْْْ َذَ  ِ َوَش ْْْْْْْْْ انَ َ  ام  َت ْْْْْْْْْهِ     دِ َفاق   ِب

   

َْْْْف    - 48 َُ  ِْْْْ ُْْْْد ِف َْْْْواِه َبع  َب  َوُ  ام    ْْْْ  َوَ 

  

 ِْْْْْ َِ هْْْْْذا َوِف ْْْْْ َْْْْْتَ     الثَّانَِي ُو اش    ْْْْْ  ال َغ

   

 ُثْْْْاَّ َبْْْْد  ع َوَوَ ْْْْب   اَِلْْْْ  ُبَْْْْوا ع  - 49

  

ِْْْْ  َ َ ْْْْب   َِ ِفِْْْْ نِ   ُ  ال ِقب َ ْْْْ  َتَحْْْْوْل

   

َْْْْوانِِ - 51 ْْْْا اِخ  ََ ِْْْْد ِذِ  الُعَشْْْْي َ    ِمْْْْن  َبع 

  

َبانِ  ْْْْع  ِْْْْ َش ِ  ِف ْْْْو  ِ  ال َّ   ْْْْ َُ َش   ْْْْ  َوَف

   

ْْْْْد  ِ  - 51 ِْْْْْ ِبَب َْْْْْ   الَّتِ َوُ  ال ُكب    ْْْْْ  َوال َغ

  

ْْْ ْْْاِبِ  َ  ِْْْ َس ِ  ِف ْْْو  ِْْْ ال َّ ْْْ   ِ ش  ِْف  ِ  الشَّ

   

52 -  ِ ْْْْْْ ْْْْْْاُ  ال ِف   ِْْْْْْه َََّ  ْْْْْْش  ِفي  َوَوَ َب

  

ِْْْْْْد َبْْْْْْد  ع ِبَ َيْْْْْْا ع َ ْْْْْْ  ش  ِ ِْمْْْْْْن  َبع 

   

ْْْ   َفْْْا   ِ  ا ِ َْمْْْْ َوِفِْْْ َََّ ْْْاِ  ال - 53  ُخ  

  

ِ  ال َبْْْْْْْْ    َُ النَّبِْْْْْْْْ ْْْْْْْْ  َوَماَتِْْْْْْْْش اب نَ

   

ْْْْْْف  ِ  - 54 ْْْْْْوِ  السَّ  ُ ُ  َْْْْْْ َ  َقب  ْْْْْْ  ُ َقيَّ

  

َُ ُ ث مْْْْْْ ْْْْْْ َ ْْْْْْ ِ اَن وُ َََّْْْْْْْو  ُ  ال ْل      

   

َع  - 55 ْْْْْْ ْْْْْْد  ِ  َفا َِم ِ  ال َق ْْْْْْ  ِ َ  ْْْْْْ  َ َ 

  

 ِ ْْْْْْ َْْْْْْد امَس  ْْْْْْاُ  َبع  َْْْْْْ َا ال َعبَّ  َوَ س 

   

ُوُها   - 56 ْْْْْ ِ  َوَقي ُنَقْْْْْاُ  َ ْْْْْ   ث  ِ  ِفِْْْْْ ا  

  

 ِ ْْْْْ ِْْْْْد النَّح  َ  ِ ي ْْْْْو  ََ ْْْْْحَّ   ُْْْْْد َا  وَبع 

   

َقَْْْْْ ه   - 57 ِْْْْْوَِ  ُثْْْْْاَّ َق   َوُ  السَّ  َوَ ْْْْْ  

  

 ِْْْْْْ ُو ِف   ْْْْْْ َِ َوال َغ ْْْْْْ ْْْْْْ الثَّالَِث َتِ َ ه  ْال   ُمش 

   

َْْْْْْ ي اِ  - 58 ِْْْْْْ ُس ْْْْْْاَن َوَبنِ ِْْْْْْ َ َ َف  ِف

  

َُ ال َكِْْْْْْْْْْ َاِ  ْْْْْْْْْْ ُثْْْْْْْْْْوِ  اب نَ  َوُ  ْل ُ   
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59 - ْْْْْْْ َج ُ ث م ْْْْْْْه  اَََّْوَّ ْْْْْْْا َوَخ َّ  َن ِبَ 

  

َ ْْْْْْْه   ف  ََ ِْل  َج النَّبِْْْْْْْ  ُثْْْْْْْاَّ َتَْْْْْْْ وَّ

   

ْْْْْا – 61 نَبة  َ ْْْْْاَّ  َوََّ َْْْْْ ا ُث  َ  ْْْْْ ْْْْْد   اَِل َُ  ُ 

  

ْْْْد   ََس ْْْْ اِه ام  م  ََ ا ع َو ْْْْوَّ ِ  َش   ْْْْ ِْْْْ َش  ِف

   

61 – ْْْْ َْْْْمَعن  َْوال  ْْْْا َفاس  ِقينة ََ ْْْْش   َم   َُ   ُ  َخم 

  

ْْْْ ْْْْب ُ  ال  َْْْْد الس  ْْْْا ُولِ ْْْْذا َوِفيَ   َحَسن  ْه

   

ْْْْا - 62 ِْْْْ َوَ  َِ َن ِف ْْْْ اِبَع ْْْْ  ال َّ ُو اَِل   ْْْْ  ال َغ

  

طَ  َبنِِْْْْْْْ النَِّ ْْْْْْْيِ  ِفِْْْْْْْ َ ِبيْْْْْْْ ع    وَّ

   

63 - ْْْْْ نََْْْْْب ال   َ ََّ  ُ ُْْْْْد َمْْْْْو  َمه  ْوَبع   ُمَقدَّ

  

َْْْْْْْْْْ َمه   ْْْْْْْْْْاُ  ُ    َس َْْْْْْْْْْدُه نَِك  َوَبع 

   

64 - ْْْ ْْْشع ُث ِْْْش َ ح  ْْْد  ُ َوِبن  ْْْ اَّ َب ِ دِ ْال   َمو 

  

ُْْْْْد ِ  َْْْْْم   َوا   َْْْْْ اُا َفاس   َ َ َْْْْْدَها ام   َوَبع 

   

َع َوِفيِ َمْْْْْْا - 65 َ َظْْْْْْ  ُثْْْْْْاَّ َبنِِْْْْْْ ُقَ 

  

َمْْْْْ َقْْْْْاِ  ُ    ْْْْْ   َوِفِْْْْْ َذاِ  ال    اُْخ  

   

66 - ْْْ ْْْلَُ  ال َُ   َْْْ ْْْْ َ ي  ِر َوال َق َِْْْْخو  ُ  ُنِم    

  

اِ  َُ ال ِحَ ْْْْْْْْْاِا َوالتََّْْْْْْْْْيمْل ََْْْْْْْْْ  َوأ

   

ي نِ  - 67 ََّ ُمُْْْْْْْه ال َيُ ْْْْْْْوِ   ِقيَْْْْْْْ : َوَ   

  

ْْْْْ  ال   َا ْْْْْب ِ  ال   ُْْْْْد الس  لِ ْْْْْي نِ َوَمو   ُحَس

   

68 -  ِْْْ ْْْاَن ِف َْْْوَ  َِ ْال  ِْْْ   َخاِمَس َْْْم   َوثِ  اس 

  

ْْْْ ِْْْْ ال ِو َبنِ   ْْْْ  َ ِْْْْ ُِ ِف ْْْْ ف  ِ َ ِ ِ  ْ َا    ُم  

   

َُ ال ْْْْ - 69 َ ْْْْ   َْوُ وَمْْْْ ََ  َ ن َدِ  َقب ُْْْْ  َو

  

ْْْْ َِ ال ْْْْ ُْْْْد اب نَ ْْْْ   ْ َ ق   َ ُْْْْد َواتَّ  َحاِ ِ  َبع 

   

ْْْْه   - 71 ِْْْْ ِذ  ال َخاِمَس ََ ِف ْْْْ َحاَن  َ ُْْْْد َ   َوَ ق 

  

ْْْْْاَّ  ْْْْْ ُث ْْْْْو لِ َه َْبُن ْْْْْد  َياَن َب ْْْْْه  ح  اِ َس  السَّ

   

71 -     َْْْْْْْ َْْْْْْْقاُ ُه َوُذو َق تِس  َْْْْْْْده اس   َوَبع 

  

ْْْْْد   ْْْْْا َقَ  ِْْْْْه َلمَّ ْْْْْن  ُ م  ِت ْْْْْدَّ َ  ُُ  َو

   

72 -  ْْْْْْْ َْْْْْْْواِن َ وَّ   َوَبنَ ا  َُ ال   ْْْْْْْ  َوَبي َع

  

ْْْْْْْ َ ََ هْْْْْْْذا ُبي نَْْْْْْْاِْفيَ ْْْْْْْا ِبَ   َحاَن

   

ََ الْْْْ - 73 ْْْْمَ ْ َوُفِْْْْ  ْْْْ ع َفاس   َعه  َحجْل ِبُخ  

  

 ِْْْْْ ْْْْْ ع ِف ٍُ َخي َب ْْْْْت  ْْْْْاَن َف ْْْْْاِبَعه  َوَ   السَّ

   

ظ ُْْْْ  لْْْْ - 74 ََ ِا ال ََْْْْْو ِ يَّْْْْه  ْح  َه   ُحُمِ  ام 

  

ْْْْْْْه   ََّ  ِ ْْْْْْْا ال َّ َِ الن َس ْْْْْْْ ْْْْْْْا َوُمت َع  ِفيَ 

   

ْْْْْْد   - 75 َع َ َق ْْْْْْ بِيَب ََ     ُ  ْْْْْْ ْْْْْْاَّ َ َ   ُث

  

ِْل َنَقْْْْْْد   َ َهْْْْْْا َ ن ُْْْْْْه النََّ اِشْْْْْْ  َوَم  

   

ْْْْْا ع بِ  - 76 ِْْْْْ َش ْْْْْاَّ ِف ْْْْْه  َوُس ََّ ْْْْْا َهِد  َ 

  

ِْْْْْْْفيَّه   َُ َة  ِْْْْْْْفيَّ َُ َْْْْْْْ َف    ُ ْْْْْْْاَّ ا  ُث

   

ْْْْاِ َ ا - 77 ِْْْْ ُمَ  ْْْْن  َبِق ْْْْش  َوَم ْْْْاَّ َ َت  ُث

  

ََ َ ْْْْْْاَن ا ِخَْْْْْْ ا ُْْْْْْد َمي ُموَنْْْْْْ  َوَ ق 

   

َْْْْْْ ه   - 78  َ ِْْْْْْ ُهَ  ْْْْْْلَُ  َ ِب ُْْْْْْ  اِس   َوَقب 

  

ِْْْْْْ يَ ه   ْْْْْْا الشَّ ْْْْْْ ُ  ال َقَ  ُْْْْْْد ُ م   َوَبع 
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79 - ْْْْ ِْْْْ ال  َْْْْ  ِف س  ُْْْْمَح َّ َْوال ْل  ُمَح َّ ِ ِْ  ال 

  

ْْْْْْ ْْْْْْ  ال  َْْْْْْ ُ ا  اَِل َس َ اِ َْ    ْْْْْْا    ُمُ وِل َف

   

ْْْْْْْْه   - 81 َُ ال ِقب  ِيَّ ْْْْْْْْ ََ ََش  َماِ  ِْْْْْْْْد  َوُ ه 

  

 ِْْْْْْْ ِْْْْْْْه َوِف َِ ِفي ْْْْْْْ ْْْْْْْ الثَّاِمنَ ََّه  ْال  ِ  سَّ

   

81 - - ْْْْ َْْْْيا ِ ْلِ ِْْْْ ال   ْْْْاَ     َوِف َع َس َت  ُمؤ 

  

ْْْْْ ِْْْْْد ال  ٍُ ال َبَ  ْْْْْت  ْْْْْاَن َف ْْْْْد  َ   َحَ ا ِ َْق

   

82 - ْْْْ َِْْْْوَبع  ْْْْاَن ِف ْْْْا َ  َ ُ وا َم ْْْْد  َ و   َدُه َق

  

ْْْْْاِ ِ   ِ  ال َّ ْْْْْو  ََ ْْْْْاَّ  ْْْْْي نع ُث نَ َُ   ِ ْْْْْو  ََ 

   

83 - ْْْْ تِم َْْْْدِ  ا   ِْْْْ ِذ  ال َقع  ُْْْْد ِف  اُ هُ ََْوَبع 

  

َ اُ هُ  ْْْْْْْْْتِق  َِ َواس  ْْْْْْْْْ اَن َْْْْْْْْْن ال ِ ِع َّ  ِم

   

84 - ْْْْْْ ْْْْْْش  ُثمَّ ُْْْْْْب َماَت نَ  َ ُْْْْْْه ََّ  اَْوِبن ُت

  

ت َمْْْْْْْ ََ َْْْْْْْ اِهيَا ِفيَ ْْْْْْْا  ُْْْْْْْد اِب  لِ  اَْمو 

   

ْْْْْْْْه   - 85 ْْْْْْْْا لَِعاِ َش َبَتَ  ْْْْْْْْش  َنو   َوَوَهَب

  

ْْْْْه   ْْْْْا َ اِ َش ْْْْْش  َََّمانة ْْْْْا َ اَم ْْْْْو ُ  َم  َس

   

86 - ْْْْْ َْْْْْْوُ ِمَْْْْْ  ال  َْْْْْ  ُم َتِ  ِْمن َبُ  َ ي   خ 

  

ْْْْْْ ِْْْْْْ  ال  ْْْْْْاا  بَِ ه  ْْْْْْجَّ َ تَّ ََ ِقِ  َْو  َمو 

   

87 - ِْْْ َْْْ ا ِف ْْْد  َ  ْْْوَل َق ْْْاَّ َتُب َْْْعه   ُث  التَّاِس

  

ْْْْْْ ِْْْْْْ َد ال ْْْْْْدَّ َمس  َ اِ  َ اَْوَه ْْْْْْه      ِفَع

   

ْْْْا   - 88 ْْْْ ع َوَث ْْْْو َبك  ْْْْاِ  َ ُب ْْْْجَّ بِالنَّ ََ  َو

  

َْْْْْْْْ اَه ة  ْْْْْْْْل َب َْْْْْْْْتا   َت ََ ِ  َو ْْْْْْْْ  ِ َ 

   

89 - ْْْْْْ ُْْْْْْد َوطَ ْ ُحجَّ ُمشََْْْْْْْ ن  َط َ  ِ ل  َبع 

  

ْْْْْْْلَ  َْْْْْْْ م  ع َفَع ْْْْْْْا ع َذا ِب ْْْْْْْوَر َ   ُ ََ 

   

91 -   َْْْْْ ْْْْْا َتت  ْْْْْوُ  ِفيَ  ْْْْْاَهِ  ال ُوُف  َوَ 

  

َ ا  هْْْْْذا َوِمْْْْْْن  نَِسْْْْْْاُه أَلْْْْْْ  َشْْْْْْ  

   

91 -  َّ ْْْْْ َُ َِّ َنَعْْْْْ  َو  ُثْْْْْاَّ النََّ اِشْْْْْ

  

ْْْْْلَ  ْْْْْاَ  ال َف   ََ َن ْْْْْ ْْْْْن  َ ي َب ِْْْْْه ِم  َ َ ي 

   

92 -  ِْْْ َْْْ اِهيُا ِف ْْْاَ  اِب  ْْْ   َوَم َِخي ْْْاِ  ام   ال َع

  

   ْْْْْْ ُْْْْْْمُه َ ِ َ َْْْْْْ َا َواس  ِ  َ س  ْْْْْْ  َوال َبَ ِ 

   

ََ ال َْْْْْوَ اِ  َقاِ َنْْْْْا - 93 ْْْْْ َّ ََ ْْْْْجَّ  ََ  َو

  

ََ ِفيَ َْْْْْْْْوَوَقَْْْْْْْ  ال ْْْْْْْ َع  ا أِمنَْْْْْْْاُ م 

   

ِ  ُبْْْ - 94 ِ َلْْْش  ِفِْْْ ال َيْْْو  َ   لَ َْوُ ن   اُ  ْْْش 

  

ْْْْْْنَُكُاَ ْْْْْْا  ِ َ ُْْْْْْش َلُك َم        َ ْْْْْْو   اَال َي

   

95 - ْْْْْ  َ  َ  ُ ْْْْْو  ِ هِ َْوَم ْْْْْو  َْْْْْد َ  ََ َبع   َحاَن

  

ِْْْْْدهِ  ْْْْْن  َبع  ْْْْْدَّ ة ِم َْْْْْن ُم ُْْْْْ  ِ ش   َوالت س 

   

نَْْْْْي   - 96 َ  اطث  ََْْْْْو  ِقينَْْْْْاِْن َقَْْْْْو ََ    َ 

  

َمَْْْْْْْْْ  ا ْْْْْْْْْت ينَااِذ  َ     لْْْْْْْْْثَّلََ  َوالس 

   

97 -   َِ ْْْْد  َِ ال   ْْْْ ِْْْْش اب نَ ُن ِفِْْْْ َبي  ف   َوالْْْْدَّ

  

ِقيِْْْْْ   ْْْْْاِ  َ ْْْْْن  َتح  ِاِْْْْْ  ال َوَف ِْْْْْ َمو   ِف

   

َسْْْْْا َشْْْْْ   ِ  - 98 ِْْْْْ َِ  ُخم  ُ  التَّم   َوُمْْْْْدَّ

  

ْْْْ   َوُخْْْْ :َوِقيَْْْْ   س  َفْْْْا   ِ َْبْْْْ   ُث    م 
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99 – ْْْْْْْ ْْْْْْْه  ََْوت ْْْْْْْوََُّ  ال ِميِ يَّ  ُ   ُ ِش ام   مَّ

  

ْْْْْه   ََّ َْْْْْ ِر ال َبِ  ْْْْْاِ  َ ش  ََ   ِْْْْْ ِْْْْْ ِذ    ِف

   

111 -  ْْْْْ ِْْْْْ َوَ َ  ِْْْْْه اهللُ َ ب  ْْْْْ َّ  َ َ ي  َُ 

  

َْْْْْْْحابِِه وألِِْْْْْْْه َوَمْْْْْْْن  َتْْْْْْْلَ   ُ   

   

 

 هلل  ا العالمينالحمد و
 اهلل ونعا الو ي وَسبنا 
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 ام  وَّ  المبا  َ نص ا  اَّ  ب ذه

      لْ
بِ ، ل علمَ ابن  «ام  وَّ  الم يَ يف ذ   َا   ش ر الب ََ» ن َ و   نِ 

 .الع  الحنفِ  َمه اهلل تعال ، ب سانيد  المت  َ بناظم ا 
 َُ ن ع َ  وش  ِ   يه  ن ط َ ي  ب ا اط من َفظ ا، و  ب يف ف م ا، و ن 

 من َتكث  با  اَّا  الخ يَ،  ون الحفظ والف ا، واهلل الموف  والمستعان 
  تبه:  

 بتا َخ: 
 وسبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيا

  وس ا     نبيه الك َاوُ   اهلل

 


