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مكتب األجهوري للبحث العلمي  
بإشراف فضيلة الشيخ  

 علي حممد حممد ونيس



**

فؾعؾم، أن أمر كبقه أن  رشؾا وـػى هبذا: ))ؿال ابن افؼقم  [114: ضه ]{ِظْؾً   ِ ْ يِن  َ  ِّب  َوُؿْ  }:إمر افؼرآين فؾـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ذم ؿوفه تعاػ*

 .ما أمر اهلل  شوفه بطؾب افزيا ة ذم يشء إٓ ذم افعؾم: وؿد ؿق   (.(يسلفه ادزيد مـه

ِذينَ  َيْسَتِوي َ ْ   ُؿْ  }: ؿال تعاػ * ِذينَ  َيْعَؾُؿونَ  افَّل ِذينَ  َيْسَتِوي َ ْ   ُؿْ  }:  ؿال افسعدي [ 9: افزمر ]{َيْعَؾُؿونَ  َٓ  َوافَّل   يـه ويعؾؿون  هبم {َيْعَؾُؿونَ  افَّل

ِذينَ } واحلؽم إرسا  من ذفك ذم فه وما اجلزائي، و يـه افؼظي  افؾق  يستوي ٓ ـ   مٓء، وٓ  مٓء يستوي ٓ ذفك؟ من صقئا {َيْعَؾُؿونَ  ٓ َوافَّل

 .وافـا  واداء وافظالم، وافضقاء وافـفا ،

َؿنْ  احْلَ ُّق  َ بِّبَك  ِمنْ  إَِفْقَك  ُأْكِزَل  َأكَّلَ   َيْعَؾمُ  َأَؾَؿنْ }: وؿال تعاػ  * رُ  إِكَّلَ   َأْظَؿى ُ وَ  ـَ َّـل َْفَباِ   ُأوُفو َيَتَذ ْٕ  [19: افرظد ]{ ا

ُم اجْلَْف  أ   ُشْبَحاَكهُ  وصف َوؿد أظؿى أو َظامل إٓ  مَّل  َؾَ  ...يبكون  َٓ  افَّلذين افعؿقان بَِؿـِْزَفة اجْلَْف  شبحاكه وتعاػ أ   جع )): ؿال ابن افؼقم   بَِلَّنَّل

( (ـَِتابه من َموِضع ؽر ذِم  ظؿي بؽم صم

ا بِهِ  اهللَّلُ ُيِر ِ  َمنْ )): ؿال  شول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم * ْفهُ  َخْرً ينِ  ذِم  ُيَػؼِّب  ذم يتػؼه مل من أن احلديث مػفوم: ))ؿال ابن حجر  [افبخا ي صحقح ]((افدِّب

( (اخلر حرم ؾؼد افػروع من هبا يتص  وما اإلشالم ؿواظد يتعؾم أي افدين

**  :

مْ  َواحْلََقاةَ  ادَْْوَ   َخَؾَ   افَّلِذي} ؿال تعاػ ﴿ .أّكه يصحح افعؿ  ويصّوبه * ـُ ُؽمْ  فَِقْبُؾَو قال اإلمام فضقل بن [ 2: ادؾك ]{ اْفَغُػو ُ  اْفَعِزيزُ  َوُ وَ  َظَؿاًل  َأْحَسنُ  َأيُّق

إذا ـان افعؿ  خافصا ومل يؽن صوابا مل يؼب  ، وإذا ـان صوابا ومل : قاليا أبا ظع ما أخؾصه وأصوبه ؟، : قالوا .أخؾصه وأصوبه: أحسن ظؿال  : عقاض

. اإلخالص أن يؽون هلل تعاػ ، وافّصوا  أن يؽون ظذ شـّة  شول اهلل، يؽن خافصا مل يؼب 

َّٓل  إَِفهَ  َٓ  َأكَّلهُ  َؾاْظَؾمْ }: تعاػ اهلل  فؼولافعؾم ؿب  افؼول وافعؿ با  : ؿال اإلمام افبخا ي * أ ا  به أّن افعؾم رشط ذم : ؿال ابن ادُـَر  [19: حمؿد ]{اهللَّلُ إِ

ـ اه.صّحة افؼول وافعؿ  ، ؾال يعتزان إّٓ به ؾفو مؼدم ظؾقف ، ّٕكه مصّحح فؾـّقة ادصححة فؾعؿ  

[ 28: ؾاضر ]{اْفُعَؾَ ءُ  ِظَباِ هِ  ِمنْ  اهللَّلَ ََيَْشى إِكَّلَ  } ؿال تعاػ يو ث ـ ل اإلي ن واخلشقة من اهلل تعاػأكه افعؾم ومن أمهقة *

**  : 

ِذي ُ وَ }: وج  ظز اهلل يؼول ادعؾؿغ شقد  و وشؾم ظؾقه اهلل صذ وكبقـا و ظوة وإ صا  تعؾقم مؼام أممفم ذم إكبقاء مؼام* قِّبغَ  ذِم  َبَعَث  افَّل ُمِّب ْٕ ًٓ  ا  َ ُشو

قِفمْ  آَياتِهِ  َظَؾْقِفمْ  َيْتُؾو ِمـُْفمْ  ِّـب ْؽَؿةَ  اْفؽَِتاَ   َوُيَعؾِّبُؿُفمُ  َوُيَز اُكوا َوإِنْ  َواحْلِ َ  }: شبحاكه ويؼول{[ 2: اجلؿعة ]{ ُمبِغٍ  َضاَللٍ  َفِػي َؿْبُ   ِمنْ  ـَ  ؾِقُؽمْ  َأْ َشْؾـَا ـَ

 ًٓ قُؽمْ  آَياتِـَا َظَؾْقُؽمْ  َيْتُؾو ِمـُْؽمْ  َ ُشو ِّـب ْؽَؿةَ  اْفؽَِتاَ   َوُيَعؾِّبُؿُؽمُ  َوُيَز ْ  َما َوُيَعؾِّبُؿُؽمْ  َواحْلِ  إِنَّل )) : وؿال صذ اهلل ظؾقه وشؾم [151: افبؼرة ]{َتْعَؾُؿونَ  َتُؽوُكوا مَل

، َوَ َ ةُ  اْفُعَؾَ ءَ 
ِ
َْكبَِقاء ْٕ َْكبَِقاءَ  َوإِنَّل  ا ْٕ ْ  ا ُ وا مَل َٓ  ِ يـَاً ا، ُيَو ِّب ا َو ُ وا ِ ْ مَهً [  او  أيب شـن]((َواؾٍِر   بَِحظٍّظ  َأَخذَ  َأَخَذهُ  َؾَؿنْ  اْفِعْؾَم، إِكَّلَ  َو َّل

ِذينَ  اهللَّلُ َيْرَؾعِ }: تعاػ  ؿال:خاصة واإلي ن افعؾم أ     جا   ؾع* ِذينَ  ِمـُْؽمْ  آَمـُوا افَّل    [11: ادجا فة ]{َخبِرٌ  َتْعَؿُؾونَ  بَِ   َواهللَّلُ َ َ َجاٍ   اْفِعْؾمَ  ُأوُتوا َوافَّل

[ مسـدأمحد( ](َيْطُؾُب  بَِ   ِ ًضا اْفِعْؾمِ  فَِطافِِب  َأْجـَِحَتَفا َفَتَضعُ  ادَْاَلئَِؽةَ  إِنَّل ))  :وؿال صذ اهلل ظؾقه وشؾم *

**

**

ؿال . أ م يشء فطافب افعؾم أن حيػظفبغي فطافب افعؾم أن يؽون ُج  مهته مكوؾًا إػ احلػظ واإلظا ة، ؾغحػظ متن جامع ذم افػن افذي ُيْدَ س *

((. ـ  ظؾم ٓ يدخ  مع صاحبه احل م ؾال تعده ظؾ ً )): ظبد افر اق  محه اهلل

 ذلك يشغؾه وال وافتكيف، وافـحو وأصوفه، وافػؼه وظؾومه، احلديث ضرذم بغ ؾقه جيؿع خمتكاً  ؾنٍّظ  ـ  من حيػظ  م...)): وؿال اإلمام ابن مجاظة 

( (ظـه تزجر أحا يث ؾقه و   ؾؼد حػظه، بعد كسقاكه من وفقحذ  مجعٍة، أو أيامٍ  أو يوم ـ  من ِورده ومالزمته وتعفده الؼرآن مدارشة عن

 .صا  ة  من ؾائدة  ائدة، أو ؾريدة  يهما يستجد لظؾقه أصال يؽر ه صباح مساء يرجع إفقه، ويضقف  يؽون أن يتخذ ـتابا جامعا ٕؽؾب مسائ  افػن*

 افتحؼ  ؽاية إػ ادوصؾة افعؾم ضرق أكػع من)) :افشاضبي ؿال.  أخذ افعؾم ظن صقخ مػقد متخصص متؼن ، تػزع إفقه وحي  فك ادستغؾ  من إمو *

(. (...افؽ ل ظذ به ادتحؼؼغ أ ؾه ظن أخذه به



 ((افرجال بليدي مػاحته وصا   افؽتب، إػ اكتؼ   م افرجال، صدو  ذم ـان افعؾم إن)): وـ  ؿق  

 أحسنه فن كل من فخذ شخص *** سنة ألف يف الغاية حىى فما

 ناصح مفًد على تأخذه *** للزاجح جامع منت حبفظ

 تف افعؾم بافعؿ  ، ؾنن أجابه وإٓ )): احلػاظ ظذ حد أ كى من افتعبد ٓ يـؼص ظـه من افسـن افرواتب وكواؾ  افصالة وافذـر افصقام ، وـ  ؿق  *

 !!((ضافب ظؾم ٓ يؽون فه و   بؾق : ))وـ  جاء ظن اإلمام أمحد متعجبا(. (ا حت 

 ((جيب أن ال خيوض يف فن حتي يتـاول الػن الذي قبؾه عذ الستقب بؾغته ويؼيض مـه حاجته فازدحام العؾم يف السؿع مضؾة الػفم)): قال الزبقدي

َجاِل، ُؿُؾوِ   َجْذ ِ  ذِم  َكَزَفْت  إََماَكةَ ...)) صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿال  شول اهلل: فلول العؾم حػظ الؼرآن *   ِمنَ  َظؾُِؿوا ُ مَّل  افُؼْرآِن، ِمنَ  َظؾُِؿوا ُ مَّل  افرِّب

ـَّلةِ   يتعؾؿون ـاكوا أَّنم إػ إصا ة وؾقه  م بنظا ة افرواية  ذه ذم ـذا افسـة من ظؾؿوا  م افؼرآن من ظؾؿوا  م: ))ؿال ابن حجر [افبخا ي صحقح(](افسُّق

( (مـدوبا أو ـان واجبا وشؾم ظؾقه اهلل صذ افـبي ظن يتؾؼوكه ما بافسـن وادرا  افسـن يتعؾؿوا أن ؿب  افؼرآن

( (وافتؼديم بافسب  وأوٓ ا افعؾوم أج  ـان إذ وج ، ظز اهلل ـتا  بحػظ يبدأ أن فؾطافب يـبغي)): وؿال اخلطقب افبغدا ي

 ((تػسر افسعدي، وابن ـثر، وافطزي))ويعتـي بؽتب افتػسر افتي تقرس فه افػفم وافتدبر ومـفا 

:  قال القايض عواض 

ًِِن ِفٌ اِلِعِلُم  الَلاِحِب الَّطِزيِق َعِن اِلُمِضُل ِإَلا *** َيِعُدوُهَما َلا َأِصَل

 َصاِحِب َعِن َتاِبٍع َعِن ُأِسِنَدِت َقِد *** اَلِتٌ اِلآَثاِر َوِعِلُم اِلِكَتاِب ِعِلُم

 

ثم
*

 [اإلشالم إ بع،كواؿض افثال ة،افؼواظد إصول] : ادرحؾة األوىل-

   [ـشف افشبفا ، ـتا  افتوحقد،افواشطقة] :ادرحؾة الثاكقة-

  [معا ج افؼبول،افتدمرية، افطحاوية] : ادرحؾة الثالثة-

*

 [إحؽام افـووية،ظؿدة إ بعون]: ادرحؾة األوىل-

 [بؾوغ ادرام ،ادـتؼى فؾؿجد]: ادرحؾة الثاكقة-

*

 [افبقؼوكقة، كخبة افػؽر] :ادرحؾة األوىل-

 [كز ة افـظر،افباظث]: ادرحؾة الثاكقة-

. [مؼدمة ابن افصالح]: ادرحؾة الثالثة-

*

ومن أ ا  آشتزا ة ذم مـا ج لؾحـابؾة [ادستؼـع  فق  افطافب، أو  ا ]

ادذا ب ظؾقه بؽتا  افسب  ادرضقة ؾؼد صػى

*

 [افػصول  ومعاؿد إصول افو ؿا ، ؿواظد]:ادرحؾة األوىل-

 [مذـرة افشـؼقطي،  وضة افـاطر]: ادرحؾة الثاكقة-

                                       .افرحبقة: *

افوجقز ذم افؼواظد افػؼفقة فؾسعدي، م  افؼواظد] *

 . [ فؾزكوافػؼفقة

     .افزمزمي مـظومة *

    حتػةإضػال *

فؾشـؼقطي . أجرومقة كظم *

 افرحقم ظبد بن ٕمحد. ادؼصو  كظم: *

**  

 من واخلامس آجر، من وافرابع حديد، من وافثافث ؾضة، من وافثاين ذ ب، من إول ،:حصون مخس هلا بؾدة ـؿث  اإلي ن مث  يؼال )): ؿال احلجاوي

 ـؾفا، احلصون ختر  حتى افثافث  م افثاين احلصن ذم ضؿعوا ذفك أمهؾوا ؾنذا افثاين، ذم افعدو يطؿع ٓ افؾبن حصن متعا دين احلصن أ    ال ؾ  فبن،

 ٓ ؾافشقطان ويتعا د ا أ ا  حيػظ  ام ؾ  أ ا ، حػظ  م افسـن،  م افػرائض، أ اء  م اإلخالص،  م افقؼغ، حصون مخس ذم اإلي ن ؾؽذفك

(( .القؼني يف ثم اإلخالص، يف ثم الػرائض، يف ثم السـن، يف الشقطان طؿع اآلداب ترك وإذا ؾقه، يطؿع



( (بافػرائض اشتفان بافسـن اشتفان ومن ، بافسـن اشتفان بأ ا  اشتفان من ؾنن ، بأ ا  تستفغ ٓ)): اإلصبقع اخلراط بن ؿال

َّٓل  ُأِمُروا َوَما} ٕن افعؾم ظبا ة ورشط افعبا ة إخالص افـقة هلل فؼوفه : اإلخالص * ينَ  َفهُ  خُمْؾِِصغَ  اهللَّلَ فَِقْعُبُدوا إِ  صذ اهلل وؿال  شول اهلل. [5: افبقـة ]{افدِّب

شـن أيب ] حيفا: يعـي  . ((من تعؾم ظؾ  مما يبتغى به وجه اهلل ، ٓ يتعؾؿه إٓ فقصقب به ظرضًا من افدكقا ، مل جيد ظرف اجلـة يوم افؼقامة  ))ظؾقه وشؾم

افعؾم )): ؿال أبو ظبد اهلل افروذبا ي و. .((من ضؾب افعؾم ابتغاء أخرة أ  ـفا ، ومن ضؾب افعؾم ابتغاء افدكقا ؾفو حظه مـه ): )ؿال احلسن و [ او 

 (.(موؿوف ظذ افعؿ  ، وافعؿ  موؿوف ظذ اإلخالص ، واإلخالص يو ث افػفم ظن اهلر ظز وج 

 ؾع اجلف  ظن كػسه - 1: وإك  يـال ادرء افعؾم ظذ ؿد  إخالصه، واإلخالص ذم افعؾم يؼوم ظذ أ بعة أصول ، هبا تتحؼ  كقة افعؾم فؾؿتعؾم إذا ؿصد ا

 .افعؿ  بافعؾم- 4إحقاء افعؾم وحػظه من افضقاع  - 3 ؾع اجلف  ظن اخلؾ    - 2

 ؾنن تؼوى اهلل ما ـاكت ذم ؿؾق  إٓ ـثرته، وٓ ذم يسر إٓ با ـته، وصقة اهلل فألوفغ وأخرين، وموظظة اهلل فعبا ه أمجعغ، تؼوى اهلل ما :تكوى اهلل *

 . خؾت ذم ؿؾب إٓ أ معت ظقـقه من خشقة اهلل، وجعؾت ؿؾبه أشب  ما يؽون إػ ضاظة اهلل ومرضاته

َ  }: إكك إن اتؼقت اهلل َقبِل مـك..يا طالب العؾم [ 27: ادائدة ]{ادُمْلُلتَّنِؼنيَ  ِمنَ  اهللَّنُل َيَتَؼبَّنلُل  إِكَّن

 . مػتاح ضؾب افعؾم احلػاظ ظذ افوؿت:واؽتـامه ؾنضاظة افوؿت من ادؼت،وؿق  حفظ الوقت * 

 من متيض شاظة ـ  ؾنن افتلمق  و افتسويف بخدع يغس ٓ و افتحصق  إػ ظؿره أوؿا  و صبابه يبا   أن افعؾم ضافب ظذ)) :اهلل  محه مجاظة ابن ؿال

 افتحصق  ذم اجلد ؿوة و آجتفا  بذل و افطؾب متام ظن اداكعة افعوائ  و افشاؽؾة افعالئ  من ظؾقه يؼد  ما يؼطع و ظـفا ظوض ٓ و هلا بدل ٓ ظؿره

! يضقع ظؾقك ما أشف  وأ اه *** بحػظه ُظـِقَت  ما أكػس وافوؿُت (...   (افطري  ـؼواضع ؾنَّنا

وا َوَ اُى ا بِ َآاتِنَا ُآ ِقنُ نَ َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئَِّمًة ََيُْدوَن بَِيْمِرَىا )قال تعاىل :الصرب*  .[٢٤: السجدة]( ََا َ َ ُ

من أين فك  ذا افعؾم : فشعبي فإلمام اؿق  و ((اجلسم براحة افعؾم يستطاعٓ )): يؼول  أيب شؿعت ؿال ـثر أيب بن حيقى ظن صحقحة ذم مسؾم و وى

. ((كػي آظت   ، وافسر ذم افبال  ، وصز ـصز اجل   ، وبؽو  ـبؽو  افغرا  )): ـؾه ؟ ؿال 

 .ضؾبته ؾوجدته بعقد ادرا  ، ٓ يصا  بافسفام ، وٓ يرى ذم ادـام ،وٓ يو ث ظن أباء وإظ م : بم أ  ـت افعؾم ؟ ؿال  :  ٕحد افعؾ ءؿال  ج ))

ؾوجدته صقئًا ٓ يصؾح إٓ : ؾتوشؾت إفقه باؾساش اددِ  ، واشتـا  احلجر ، وإ مان افسفر وـثرة افـظر ، وإظ ل افػؽر ومتابعة افسػر ، و ـو  اخلطر 

إن افعؾم . أ أيت من يشغ  َّنا ه باجلؿع ، وفقؾه باجل ع    َيرج من ذفك ؾؼقفًا ؟ ـال واهلل  .فؾغرس وٓ يغرس إٓ ذم افـػس ، وٓ يسؼي إٓ بافد س 

 ((ٓ حيص  إٓ دن اظتضد افدؾاتر ، ومح  ادحابر ، وؿطع افؼػا  ، وواص  ذم افطؾب افؾق  وافـفا 

 ؾطافب افعؾم [مسـد أمحد](تؼوى اهلل وحسن اخلُؾ ): ؿال افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم حقـ  شئ  ظن أ ؼ  يشء ذم ادقزان، ؿال:  األدب وحسن اخللل* 

. يوّضن كػسه ظذ مؽا م إخالق ويسؿو بـػسه إػ ؾضائؾفا وإػ معايل إمو ، ويسؾع ظن شػاِشِػه

 . من ظالما  افعؾم افـاؾع افعؿ  به: العمل بالعلم* 

وإن ـان افرج  فقصقب . ـان افرج  إذا ضؾب افعؾم مل يؾبث أن يرى ذفك ذم ختشعه ، وبكه ، وفساكه ، ويده ، وصالته و  ده : ؿال احلسن افبكي

((. افبا  من أبوا  افعؾم ؾقعؿ  به ، ؾقؽون خرًا فه من افدكقا وما ؾقفا

 ( وادسؽغ ـ  ادسؽغ من ضاع ظؿره ذم ظؾم مل يعؿ  به ، ؾػاته فذا  افدكقا ، وخرا  أخرة ، ؾؼدم مػؾسًا مع ؿوة احلجة ظؾقه )):ؿال ابن اجلو يو

ومن افعؿ  بافعؾم كؼه وتد يسه وافدظوة . آجتفا  ذم افطاظا  وآـثا  من افـواؾ ، وأـ  احلالل، وؽض افبك وحػظ افسؿع: ومن افعؿ  بافعؾم

إفقه 



**

. جيب احلذ  من آصتغال باخلالؾقا  افػؼفقة ذم أوائ  افطؾب ،ب  جيب أن يتؼن إصول أوًٓ  م يتد ج بعد ا*

 .ظدم آصتغال بادطوٓ  ذم بداية افطؾب ب  إص   و اتؼان ادختكا  وافتػؼه ؾقفا ، وؾفم معاكقفا وحػظ مباكقفاويـبغي *

 ؾالبد من افشقخ افـاصح وإمغ (( من تػؼه من بطون افؽتب ضقع إحؽام )):  ؿال افشاؾعي ويـبغي احلذ  من آظت   ذم افطؾب ظذ افؽتب ؾؼط؛*

 ((من ـان صقخه ـتابه ، ـان خطمه أـثر من صوابه)):  وؿديً  ؿق  .ادعغ

. افػالح وظدم افضجر ظالمة ؾنكه ُموِجب ؽر من ـتا  إػ ـتا  من افتـؼ  من حيذ *

!.  احلذ  من افوؿقعة ذم افعؾ ء ودمرحيفم وافـق  من أظراضفم، ؾنن افغقبة حمرمة وـبرة ذم ح  ظوام ادسؾؿغ ؾ  بافك بعؾ ئفم*

 .واإلخالص افصدق: وظالجه وافتصد ، وافدظوة وافوظظ افعؾم ضؾب ذم واحلذ  من افرياء *

. تعاػ اهلل ؾض  وتذـر وافؼد  بافؼضاء اإلي ن: وظالجه افذكو ، ـبائر من و و- افعؾم ضؾبة ذم أـثره وما-  واحلذ  من احلسد*

: وظالجه وأخرة، افدكقا ذم واخلزي وافصغا ة احلؼا ة صاحبه جزاء ادتعؾؿغ، وكؿرو  إ واح، وؾرظون افؼؾو ، ضاؽو  و و  واحلذ  من افؽز*

 .افـػس ومعرؾة افتواضع

 من إٓ وافغقبة وإحؼا  افـػوس أمراض أتت وما وافباضن، افظا ر ضا ر افصد ، شؾقم افعؾم ضافب: إشد  من احلزبقة ؾِرا ك من يا ضافب افعؾم ؾِرَّل *

. إخواكك من ـثراً  وتػؼد افؼؾو ، ؾتؿؼتك حزبقاً  تؽون أن افعؾم ضافب يا افبغقضة، ؾنياك ادـبوذة احلزبقة آ ا 

ٓ تؽابر افعؾم ؾنن افعؾم أو ية ، ؾلهيا أخذ  ؾقفا ؿطع بك ؿب  أن )): ؿال افز ري فقوكس بن يزيد احلذ  من افترسع وآشتعجال وظدم افتد ج، *

( (تبؾغه ، وفؽن خذه مع إيام وافؾقايل ، وٓ تلخذ افعؾم مجؾة ، ؾنن من  ام اخذه مجؾة ذ ب ظـه مجؾة ، وفؽن افقء بعد افقء مع إيام وافؾقايل

 **   

 ادزـي افعؾم ؾفو افـاؾع افعؾم أما صافح، وظؿ  كاؾع، ظؾم: إػ أمرين ترجع افدين ذم افـاؾعة إمو )): تعاػ اهلل  محه ظبد افرمحن افسعدي افشقخ ؿال*

 افعربقة، ظؾوم من ذفك ظذ وما يعغ وؾؼه، وتػسر، حديث من وشؾم ظؾقه اهلل صذ افرشول به ماجاء و و افدا ين، فسعا ة ادثؿر وإ واح، فؾؼؾو 

. اإلكسان ؾقه افذي وادوضع افوؿت حافة بحسب

 الذي الػن خمترصات حػظ ذم افعؾم ضافب جيتفد أن: كظركا ذم افتؼريبقة واحلافة وافبؾدان، إحوال باختالف َيتؾف افؽتب من به مايشتغ  وتعقغ

 إص  فذفك وافتػسر ـافتوضقح افػن ـتب باؿي تؽون  م ،قؾبه يف معاكقه ترشخ حتى كثرًا، فؾقؽرره لػظًا، حػظه عؾقه قرص أو تعذر، فإن به، يشتغل

. وظرؾه أ  ـه افذي

 وذم حمؿد، فؾشقخ  ((افتوحقد ـتا ))  و ، ((إصول  ال ة)) و تقؿقة، ابن اإلشالم فشقخ ((افواشطقة افعؼقدة)) :العؼقدةذم   افعؾم ضافب حػظ ؾؾو

 ظؾقفا و اجع ادتون  ذه ؾفم ذم واجتفد ، ((أجرومقة)):  الـحو وذم ، ((ادرام بؾوغ)): احلديث وذم ، ((ادؼـع خمتك))و ،((افدفق  خمتك)):  الػؼه

 ـؾفا افػن ـتب ظؾقه  اكت معرؾتفا، ذم تامة مؾؽة فه وصا  إصول، حػظ إذا افعؾم ضافب ٕن هلا ـافؼوح ؾنَّنا ؾـفا، ـتب أو رشوحفا، من ماتقرس

 .افوصول حرم إصول ضقع ومن وافؽبا ، افصغا 

. شؾؽه افذي وضريؼه ظؾؿه، ذم فه وبا ك أظاكه باهلل واشتعان افـاؾعة، افعؾوم  ذه ظذ حرص ؾؿن

 ((.....وشؾم ظؾقه اهلل صذ فؾرشول وادتابعة هلل، اإلخالص مجع افذي  و افصافح ؾافعؿ  افصافح، افعؿ  و و افثاين أما

** 

 ذه افؽتب من أ م ما يؼتـقه افطافب ويعتـي به بعد حػظه فؾؿتون، 

،بؿراحؾفا حسب ادـفجقة وافتد ج ادؼوح واتؼاكه فؾؿختكا 

 :شابؼا

  : العكيدة*

ؾتح ]ـتا  افتوحقد ٓبن ظبد افو ا  بؼوحه ومن أمهفا -

 [ادجقد،افؼول ادػقد



دحؿد بن ]ـشف افشبفا  ٓبن ظبد افو ا  بؼوحه ومن أمهفا- 

 [إبرا قم آل افشقخ ،ورشح افعثقؿغ، واهلبدان

افتـبقفا  افسـقة،رشح ]افواشطقة ٓبن تقؿقة بؼوحفا ومن أمهفا-

 [اهلراس،رشح افعثقؿغ

رشح ابن أيب افعز،ورشح صافح آل ]افطحاوية بؼوحفا ومن أمهفا-

 [افشقخ

 آظتصام فؾشاضبي-

  :التفسري وأصوله *

. ابن جرير افطزيتػسر -

ظؿدة افتػسر فشاـر،ؾتح افعع افؼدير ]مع افعـاية بـ تػسر ابن ـثر-

  [فؾرؾاظي

رشح مؼدمة ابن تقؿقةذم أصول افتػسر دساظد افطقا  -

. دؼدما  إشاشقة ذم ظؾوم افؼرآن فؾجديعا-

 : احلديث *

موضل مافك بؼحقه افتؿفقد وآشتذـا  ٓبن ظبد افز - 

صحقح افبخا ي بؼحقه ؾتح افبا ي ٓبن  جب وابن حجر -

صحقح مسؾم بؼح افـووي  - 

 [ظون ادعبو ،ادـف  افعذ  ادو و ]شـن أيب  او  بؼحقه -

:  علوم احلديث*

معرؾة ظؾوم احلديث فؾحاـم  -

افؽػاية فؾخطقب افبغدا ي -

مؼدمة ابن افصالح مع افتؼققد واإليضاح فؾعراؿي،و افـؽت ٓبن -

حجر 

حترير ظؾوم احلديث فؾجديع -

 : الفكه *

 ٓبن ؿدامة ادغـي-

 فؾـووي  ادجؿوع-

 جمؿوع افػتاوى فشقخ اإلشالم-

افؼح ادؿتع ٓبن ظثقؿغ -

 :أصول الفكه*

 فؾز ـق افبحر ادحقط-

ٓبن افـجا  افؽوـب ادـر -

 ٓبن افؼقم إظالم ادوؿعغ-

 .ادواؾؼا  فؾشاضبي-

 : الصرف،النحو* 

 .بن ظؼق أفػقة ابن مافك ٓرشح -

 افـحو افواذم فعباس حسن-

 .صذا افعرف-  

:  السرية *

.  ا  ادعا  ٓبن افؼقم-

افروض إكف فؾسفقع -

صا  اهلدى ُشُب -  افعبا   خر شرة ذم وافرَّل

:  اآلداب *

 .أ ا  افؼظقة ٓبن مػؾح-

  .وافبك افسؿع بؿـزفة افؽتب ذم ظـدي ومها ، اجلو ية ؿقم ابن وممفػا  ، تقؿقة ابن اإلشالم صقخ ممفػا )) :  قال الشقخ بؽر أبوزيد*

(( .فؽػتاه افشقخغ  ذين ـتب إٓ افؽتب من ظـده فقس اإلشالم ذم  جال أن فو: ؿوفه ذم افشوـاين وصدق

 ؿراءة شر افعؾ ء افصاحلغ وإئؿة ادفتدين من افصحابة وافتابعغ ومن تبعفم بنحسان إػ يوم ؛واجلدية ؾقهافعؾم ومن أؾض  ما يعغ ظذ ضؾب **

  .افدين

 .  ٕيب ؽدة،و ادشوق فطؾب افعؾم فؾعؿرانصػحا  من صز افعؾ ء  : يفومؾخصا وجتد ذلك مرتبا مفقئا 

جامع بقان افعؾم ٓبن ظبد افز، اجلامع ٔ ا  افشقخ وافسامع فؾخطقب ،  ]:  م آضالع ادوشع ظذ ـتب افطؾب وآ ا  افطافب وافعامل ومن أمهفا 

 .[فسدحانلمعامل ذم ضري  ضؾب افعؾم فبؽر أبو  يد، حؾقة ضافب افعؾم ٓبن مجاظة، تذـرة افسامع وادتؽؾم 

:  وأخرا حيسن بـا كؼل كالم اإلمام أبو عؿر ابن عبد الز حقث قال **

 ض ، ظامدا شبقؾفم تعدى ومن اهلل،  محفم افسؾف شبق  تعدى ؾؼد مجؾة تعدا ا ومن تعدهيا، يـبغي ٓ و تب ومـاؿ    جا  افعؾم ضؾب))

 (( ل جمتفدا تعداه ومن


