ب
ُمنَا َدا ِة أُولًِ األلبَا ِ
َحسٍن االس َماء وال ُكنَى واألَ ْلقَاب
بِت ِ

تـألٍـف
صالِح
صالِح ْبن أَ ْح َمذ ْبن ُعبَاد ْبن َ
َ
صبَا ِحً ال َّر َدا ِعً
ال َّ
تـقذٌـم
العالمت المحذِّث
ٌحٍى بن علً الحجوري

ايمطبعي ايمثوكقي
مـؼحي ومزيدة ومصححف
 056صػحي يبوع دم دار أشمور دم ايمقؿـ ودم ىمؾ مؽون طمورج ايمقؿـ

مقذمت شٍخنا العالمت المحذِّث ٌحٍى بن علً الحجوري

احلؿد هلل وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وأن حمؿدً ا ظبده ورشوفه صذ اهلل ظؾقه وشؾم
أمو زمعد:
ضافعت يف ـتاب «مـاداة أويل إفباب بتحسغ آشامء وافؽـى وإفؼاب» تلفقف أخقـا
ؾؼد
ُ
افػاضل افداظي إػ اهلل صافح بن أمحد بن ظباد افصباحي افرداظي ؾرأيته مجع يف ادوضوع
مج ًعا مػقدً ا وبذل ؾقه جفدً ا ضق ًبا كسلل اهلل أن يبارك ؾقه ويـػع به.

ىمـتبف:
حيقك زمـ فمقم احلجقري
دم /42صػر4242/هـ

مؼدمي ايمطبعي ايمثوكقي
زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمقؿ
احلؿد هلل رب افعادغ ،وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد أؾضل خؾق اهلل أمجعغ ،وظذ آفه
وأصحابه ،ومن اتبعفم بنحسان إػ يوم افدين.
أمو زمعد:
ؾفذه افطبعة افثاكقة فؽتايب «مـاداة أويل إفباب بتحسغ إشامء وافؽـى وإفؼاب».
امتازت ظذ افطبعة إوػ بحذف ما يستغـى ظـه ،مع إضاؾات زيادات وحتؼقؼات ً
بدٓ
ظـه ،مع حسن ترتقب فؾسقاق وكظم فؾؽالم فقػفم حمتواه إكام.
ؾصارت أجود وأمجل من شابؼتفا بؽثر بػضل اهلل افعع افؽبر ،ؾفي افطبعة ادختارة
ادعتؿدة فؾؼارئغ افعارؾغ وافـؼؾة.
وصؽر اهلل إلخواين إظزاء وإـارم إوؾقاء ،أصحاب مؽتبة افـصقحة ،ؾؼد ؿاموا بجفد
ـبر يف مصؾحة افؽتاب ،كاصحغ ومتحرين افصواب.
من ذفك ضباظتفم اجلؿقؾة وظـايتفم ادوؾؼة افرصقدة.

اظمُ َؼدِّ َمي
زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمقؿ
احلؿد هلل كحؿده وكستعقـه ،وكعوذ باهلل من رشور أكػسـا وشقئات أظامفـا ،من هيده اهلل ؾال
مضل فه ومن ُيضؾل ؾال هادي فه.
وأصفد أن ٓ إفه إٓ وحده ٓ رشيك فه ،وأصفد أن حمؿدً ا ظبده ورشوفه صؾوات اهلل ظؾقه
وشالمه.
أمو زمعد:
َّ
ؾنن اهلل ظزوجل خؾق آدم وظ َّؾؿه أشامء ـل يشء مما يدل ظذ رضورية آشم فؾؿسؿى
وأمهقته ،إذ بدأ اهلل ظزوجل به يف تعؾقم كبقه آدم ،ؾؽاكت ادوجودات ـؾفا شامؤها وأرضفا
وما ؾقفام حمتاجة فالشم فرضورة افتػاهم وافتخاضب.
وإصل يف أشامء إظالم دن يعؼل ،ومعروف ظـد ادحدثغ أن احلديث إذا ـان يف شـده
من ٓ ُيعرف اشؿه مل يؼبل حديثه ،ؾؽذفك آشم إن مل يوجد يف افشخص ٓ يؿؽن معرؾته،
سؿى ودفقؾه به يتؿقز ظن ؽره وبه يصؾح افتػاهم وافتخاضب بغ
ٕن آشم ظـوان ا ُد َّ
افـاس.
وهلذا أمجع افعؾامء ظذ وجوب افتسؿقةٕ ،ن آشم احلسن فؾؿوفود يف هذا افدين احلـقف
افؼويم فه أمهقة بافغةٕ ،كه زيـت ُه وصعار ُه وـرامت ُه ُيدظى به يف أخرة وإوػ.

وبه يعرف افػرق بغ افذـر وإكثى وبه تػرق إكساب وإحساب ،وهو أول ما يواجه
ادوفود إذا خرج من طؾامت إرحام وأول صػة متقزه من بـي جـسه ،وأول وشقؾة يدخل هبا
ادوفود يف ديوان إمة بتسجقل اشؿه ورشؿه.
عز ظن صالح إب
وهو أول واجب يؼوم به إب مع موفوده بعد محد اهلل وصؽره ،وبه ُي َّ
أو خذٓكهَّ ٕ ،ك ُه ادس ُئول يف اختقار ذفك آشم دوفوده.
وفقعؾم أن تعؿد اختقار آشم افؼبقح معصقة طاهرة دا ؾقفا من خمافػة افؼيعة ،وربام يسبب
ذفك تسؾسل إصالب ؾقحؿل إوزار فسـته افسقئة ،وظدم رضاه دا أؿرته افؼيعة
اإلشالمقة وافػطرة اإليامكقة ،واشتوجبه فسان أهل افعربقة.
مع أن ذفك ٓ حيتاج مـه إػ بحث يف افؼوامقس وادعاجم وافدواوين افتارخيقة ،وإكام حيتاج
مـه معرؾة افؼع مع شالمة ؾطرته واكؼقاده وإيامكه ،ومعرؾة أشامء اهلل وأشامء ِ
أكبقائه وأشامء
افصاحلغ من ظباده ،وؽر ذفك من إشامء ذوات ادعاين افرؾقعة.
وـم من آيات ؿرآكقة وأحاديث كبوية وإمجاظات ظؾؿقة ت ُ
َدل وترؽب يف إشامء احلسـة،
وحت ِّذر وتـفى وتـلى ظن إشامء افؼبقحة وت ِ
ُوجب تغقرها.
َُ
َّبي ج إػ أشامء
ؾغرها افـ ّ
وـم دخل يف اإلشالم من ُأكاس يف زمن افـبوة ظؾقفم أشام ٌء ؿبقح ٌة َّ
حسـة ،وؿد ذـرها إئؿة وأؾردوها يف ـتبفم ومصـػاهتم من افصحاح وادساكقد وادعاجم
وإجزاء وتراجم افصحابة.
ذـرت ما يصؾح مـفا يف ـتايب هذا وبقـت افصحقح من افسؼقم ،ؾؽان من ممقزات هذا
وؿد
ُ
تػرق يف ؽره وتبقغ صحقح ذفك من شؼقؿه.
افؽتاب أن مجع ما َّ

مع أكه ؿد َأ َّفف يف ذفك ؽر واحد من ادعارصين إٓ أهنم مل يستوظبوا بل بعضفم ٓ ُيواؾق
ظذ بعض ما ذـر ،ؾؿـفم من رسد جمرد أشامء ـثرة يف ممفػه ،باظتبار أهنا حسـة ،وـثر مـفا
ظـد ادحاؿؼة ؿبقحة ،وبعضفم مل ِ
يعتن بذـر إدفة من افؽتاب وافسـة وآثار ظؾامء ادؾة.
وأحسن من َأ َّفف يف ذفك ِممَّا ُيدل ظؾقه وٓ ُيستغـى ظـه ابن افؼقم يف ـثر من ـتبه ،وأمجع
ـثرا
ـتاب يف هذا ادوضوع ـتابه افـػقس« :حتػة ادودود» ومـه وأمثافه اشتػدكا ؾؼد ذـر ؾقه ً
وؾصل؛ إٓ أكه مل يستوظب ومل ُيـ ِّبه ظذ ضعف بعض
وبوب يف ذفك َّ
من إحاديث وأثارَّ ،
إحاديث.
ؾاشتػدت من ذفك
و َث َّم بعده يف افـػاشة :رشافة فؾشقخ بؽر أبو زيد شامها «تسؿقة ادوفود»
ُ
ـؾه يف ـتايب هذا ،وهلل احلؿد وادـة.
وشبب آخر يف ـتابة هذا افبحثَّ :
ـثرا من افـاس يف هذا افزمن َـ ُث َر تؼؾقدهم وتشبففم
أن ً
بلظداء اإلشالم من افقفود وادجوس وأمثاهلم ،وشؿوا بلشامءهم افؼبقحة.
وـذفك تعؿدوا افتسؿي بلشامء افػسؼة من افؾعابغ وادؿثؾغ وادطربغ وأمثاهلم ،وـذفك
أشامء أهل افبدع وزظؿوا أهنا أشامء مطورة جديدة معتزة ،وإشامء افؼظقة ظـدهم أشامء
ِ
عز ظـفا بلهنا أشامء ظجائز ،ؾافؾفم شؾم شؾم من
ؿديؿة ،وؿد َشؿ َع ْت ُأذكاي بعض افـاس ُي ِّ
هذا ادعتؼد وافتشبه ادذموم ادشئوم.
ومن َث َّم ـثرت أشئؾة من صعر بؿسمفقة ذفك ظذ صقخـا حيقى احلجوري ظن إشامء احلسـة
ٍ
صاـرا فه اختقاره
ؾحقـئذ ظرض هذا افبحث ادفم ظذ ضالبه ؾؾبقت كدائه،
فتسؿقة موفوده
ً
وظـايته بتعؾقم ضالبه ،وكرصته فدين اهلل شبحاكه.

واشتعـت باهلل ظزوجل ومجعت هذا افؽتاب ورتبته ظذ إبواب وافػصول فقسفل ؾفؿه
ومعرؾته ظذ ذوي افعؼول.
وجعؾته حجة بقـي وبغ اهلل يف افـصقحة جلؿقع ادسؾؿغ ،مـاد ًيا هلم بؾسان افؼيعة إػ
اختقار إشامء احلسـة ٕهنا أشامء رشظقة ديـقة ّ
تدهلم وتذـّرهم هبدي افـبوة وأكوارها،
ومقدان افعربقة وفساهنا ،و ُأ ّ
حذرهم من إشامء افؼبقحة ادائعة ادرذوفة افدخقؾة ظذ اإلشالم
وأهؾه.
مجعت يف هذا ادوضوع ادفم ما أحسبه مػقدً ا ،ومرج ًعا يف هذا
وأرجو إن صاء اهلل أين ؿد
ُ
ظذرا
افباب دن أراد اهلل كػعه يف ذفك ،واخلطل وافزفل ؿد يوجد ،وادحب من وجد ٕخقه ً
ُصم.
ؾسد اخلؾل وك َّبه ظذ افزفل وادعصوم من ظصؿه اهلل ؾافؾفم أظصم وٓ ت ّ
وؽمؿقتُف« :مـوداة أورم إيمبوب زمتحسكم آؽمامء وايمؽـك وإيمؼوب».
فست من ؾرشان هذا ادقدان ،وٓ ممن فه يف افسباحة يدان ،وفؽـي أتشبه وأشر
مع أين ُ
بتوؾقق اهلل ـام شار إُول ومن شار ظذ افدرب وصل:
وإذا ظجزت مع افؼصور ؾنكـي أرجـــو افتشبه بافذين أجازوا
مـفجا شبؼوا إػ ؽرف اجلـان ؾػازوا
افســـافؽغ إػ احلؼقؼة
ً

مـفٍ ايمؽتوب
ً
أوٓ :صمعؾتف فمعم إزمقاب:
وـل باب ظذ هقئة ؿاظدة ـؾقة جامع ٕشامء ـثرة تتعؾق به ،ا
مدفال ظذ ذفك بإدفة
افرصحية أو افعامة ،ؾنن ـاكت إدفة ـثرة ؿسؿتفا ظذ ؾصول مؾحؼة فذفك افباب فتسفل
افػائدة ،وربام يؽرر احلديث يف بعض إبواب ،أو افػصول فدٓفته ظذ ذفك ،وإن ـان
فذفك احلديث ظدة ضرق ذـرت فه ضري ًؼا وفػ ًظا واحدً ا ،مما يـاشب ادؼام.
وأحقاكًا اخترص بعض إحاديث فطوهلا ،وربام أظؾق بعض إحاديث فتؽرارها أوفطوهلا أو
فؼرهبا من درجة احلسن ،وأحقاكًا أذـر بعض أثار ،وـل ذفك ٓ يـزل ظن احلسن فغره.
شموك ًقو :ايمتخريٍ وايمتحؼقؼ:
إن ـان احلديث يف افصحقحغ ؾلؿترص يف خترجيه ظؾقفام يف افغافب ،وإن تؽرر أو اكػرد به
خرجته باختصار ،وحؼؼته وبقـت درجته من
أحدمها مل أخرجه ،وإن ـان خارج افصحقح ّ
حقث افصحة واحلسن ،وذـرت ادتابعات وافشواهد افصاحلة ،وإن ضال ذـرها ،فؽي
كزهن ظذ صحة رشضـا يف افؽتاب يف أبوابه وؾصوفه ،أن ـل ما ذـركا ؾقه صحقح أوحسن.
شمويم ًثو :ايمممح:
بقـت مؼصود ذفك افباب أو افػصل وأدفته ،وإن ـان يوجد بعض إفػاظ حتتاج إػ تـبقه
وفو مل يؽن هلا تعؾق بادوضوع كبفت ظؾقفا باختصار وهذا ؿؾقل جدا ا.

ثم أذـر بعض إدفة من افؽتاب وافسـة وأحقاكًا بعض أثار ،ومل أصسط افصحة يف افؼح
بسب أن بعض إئؿة يذـر أثـاء ـالمه بعض إحاديث افضعقػة ،ؾلذـرها مع بقان ضعػفا
فشفرهتا ،وفبقان معاكقفا وحؽم افتسؿي هبا ،وأـثرها تـدرج حتت أصول ،وإن ـاكت صديدة
افضعف أو ـثرة ومعاكقفا متؼاربة ،ؾلكبه ظؾقفا بحؽم ـع بلهنا ٓتصح.
واحلؿد هلل ؿد أظرضت ظن ذـر هذه إحاديث افواهقة ،وأـثرها موجود يف ـتب تراجم
افصحابة ،وأمجع ما يف ذفك ـتاب احلاؾظ ابن حجر «اإلصابة».
ثم أذـر بعض إشامء من حقث احلسن أو اف ُؼبح ف ُقؼاس ظؾقفا ؽرها؛ ٕن إشامء ـثرة
يصعب حرصها ويطقل بـا اخلطب يف ذـرها ،ويغـي ظن ذفك أن رتبـا هذا افؽتاب ظذ
إبواب وافػصول مع افؼح ،مؼد ًما إشامء احلسـة وبقان مراتبفا يف احلسن ،ثم إشامء
افـحرمة أو افؽراهة ،ثم تغقرها ثم ذـركا افؽـى ومل كتوشع
افؼبقحة مؼد ًما رتبتفا من حقث ُ
ؾقفا ـام توشعـا يف إشامءٕ ،ن معرؾة إشامء يغـي ظن افتوشع ؾقفإ ،هنا مرـبة مـفا ،ثم
ذـركا إفؼاب.
وما ظدا ذفك ؾؾقس من رشط افؽتاب وإكام ذـركاه إمتا ًما فؾػائدة وتؼري ًبا فؾامئدة.
وجمؿؾ ايمؼقل :أن مؼصود افؽتاب ذـر إشامء ادحبوبة وادؽروهة ،وـل اشم ؿبقح جاء
تغقره يف افؼع ،وـذفك افؽـى وإفؼاب ،وـل ذفك مذـور ظذ هقئة ؿواظد وضوابط
ُيعرف هبا ما مل يذـر ؾقفا ؾافـظر ُيعرف بـظره أو ضده ،ومؼصودكا آختصار وافػائدة
وحسن افستقب وافعـاية.

واظؾم أن إخبار يف ذفك ضويؾة خاصة افطرائف وافـؽت افبديعة ـام يف ـتب إدب،
ـؽتاب «حمارضات إدباء» فؾراؽب ،يف باب إشامء وافؽـى ،وـتاب «كثر افدر يف
ادحارضات» فؾرازي ،يف باب إشامء احلسـة وإشامء افؼبقحة ،وؿد ذـرت بعضفا فؾتسؾقة
وافعزة.
وىمتى :أزمق فمبد اهلل :صويمِح زمـ أمحد زمـ فمبود ايمصبوضمل ايمر ِ
دافمل
َّ
َُ
َ
َ
َّ
فمـرص يـقم إضمد (/5/44يمعوم4244 :ه)
زمدموج
دم مؽتبي دار ايمـحديٌ ايمسؾػقي َّ
طمومتي ايمؽتوب
فمرصا (/5/44ؽمـي  )4244مو أردكوه وومصدكوه مـ
سمؿ زمحؿد اهلل سمعولم دم هذا ايمققم إضمد ً
سمليمقػ هذا ايمؽتوب فمعم صمفد اظمؼؾ ،وايمػمىمي مـ اهلل ،وىمام ومقؾ:
فمذرا أو يمقبؾغ ضمــــوصم ًي ومبؾغ كػس فمذرهو مثؾ ُمـ ِ
ْج ِح
يمقبقم ً
يتحرى احلؼ واهلدى ،يمقختور أضمسـ إؽمامء وإيمؼوب
وأهدي هذا ايمؽتوب إلم ىمؾ مسؾؿ َّ
وايمؽُـك.
ضمريصو فمعم إطمراصمف دم أرسع وومً إٓ أكو ؾمغؾـو زمػتـي ايمراهمضي زمضعي أؾمفر ،ضمتك
وومد ىمـً
ً
كورا ىمام ؾمغؾقكو فمـ
ؿمويمً اظمدة دم إىماميمف إلم ؽمـي وشمالشمي أؾمفر ،همؿأل اهلل زمققهتؿ وومبقرهؿ ً
فمبودة اهلل وضمده ،وفمـ ايمعؾؿ وكممه.

ً
ومؼبقٓ وكوهم ًعو ،وأؽمليمؽ يو رب أن سمبعد اظمسؾؿكم
طمويمصو وصقا ًزمو
ايمؾفؿ اصمعؾ فمؿقم هذا
ً
فمـ ايمتشبف زملفمدائفؿ ،وسمقهمؼفؿ إلم ايمتؿسؽ زمديـفؿ وإـمفور ؾمعوئرهؿ.
وفمدت دم زموب :ايمتسؿل زملؽمامء اهلل فمزوصمؾ ،أن أذىمر فمعم هقئي صمدول أؽمامء اهلل
وومد ىمـً
ُ
ايمثوزمتف مع إضوهمي ايمعبقديي إيمقفو ،ومجؾي مـ إؽمامء احلسـي.
طمصقصو ايم َع َّومي معرهمتفو ،واطمتقور زمعض إؽمامء مـفو.
ضمتك يسفؾ فمعم ايمـوس
ً
همنيمقؽ ذىمر ذيمؽ مع أكف ومد ؽمبؼ سمػوصقؾف ،وسمػوضؾف:
أؽمـــــــــــــامء ايمبــــــــــــــــكم
فمبد اهلل فمبد ايمرمحـ
فمبد إفمعم

حمؿد أمحد إزمراهقؿ
فمبد إىمرم

فمبد ايمبورئ

ايمػم
فمبد َ ّ

فمبد ايمبصغم

فمبد احلوىمؿ

فمبد احلسقى فمبد احلػقظ

فمبد احلؾقؿ

فمبد احلؿقد

اخلالق فمبد اخلغم
فمبد ايمرزاق
فمبد ايمسالم

فمبد ايمتقاب

فمبد احلل

فمبد ايمديون
فمبد ايمرهمقؼ

فمبد ايمسؿقع

فمبد إضمد فمبد أطمر فمبد

اإليمف

فمبد ايمبوؽمط فمبد ايمبوؿمـ

فمبد اجلبور

فمبد اجلؿقؾ فمبد احلوهمظ

فمبد احلؼ

فمبد احلؽؿ فمبد احلؽقؿ

فمبد احلقل

فمبد اخلويمؼ فمبد اخلبغم فمبد

ايمرءوف فمبد ايمرازق فمبد ايمرب فمبد ايمرضمقؿ
فمبد ُ
فمبد ايمرومقى

فمبد ايمسقد

فمبد ايمسبقح فمبد ايمستغم

فمبد ايمشودم

فمبد ايمشوىمر فمبد ايمشؽقر

فمبد ايمشفقد

فمبد ايمصؿد

فمبد ايمطبقى

فمبد ايمطقى

فمبد ايمظوهر فمبد

ِ
ايمعول فمبد ايمعزيز

فمبد ايمعظقؿ

فمبد ايمعػق

فمبد َّ
ايمعالم

فمبد

فمبد

ايمعؾقؿ فمبد ايمغػور

فمبد ايمغػقر

فمبد ايمغـل

فمبد ايمػتوح

فمبد ايمؼوزمض

ايمعقم

فمبد ايمؼودر

فمبد ايمؼوهر

فمبد ايمؼدوس فمبد ايمؼدير

فمبد ايمؼريى

فمبد ايمؼفور

فمبد ايمؼقي

فمبد ايمؼققم

فمبد ايمؽبغم

فمبد ايمؽريؿ

فمبد ايمؽػقؾ

فمبدايمؾطقػ

فمبد اظممطمر

فمبد اظمممـ

فمبد اظمويمؽ

فمبد اظمبكم

فمبد اظمتعول

فمبد اظمتؽػم

فمبد اظمتكم

فمبد اظمجقى

فمبد اظمجقد

فمبد اظمحقط

فمبد اظمستعون فمبد اظمسعر

فمبد اظمصقر

فمبد اظمعطل

فمبد اظمؼتدر

فمبد اظمؼدم

فمبد اظمؼقً

فمبد اظمؾؽ

فمبد اظمؾقؽ

فمبد اظمـون

فمبد اظمفقؿـ

فمبد اظمقلم

فمبد ايمـورص

فمبد ايمـصغم

فمبد ايمـقر

فمبد اهلودي

فمبد ايمقاضمد

فمبد ايمقارث

فمبد ايمقاؽمع

فمبد ايمقدود

فمبد ايمقىمقؾ

فمبد ايمقرم

ايمقسمْر
فمبد ايمقهوب فمبد َ

مقؽمك فمقسك

كقح

آدم

إدريس هقد

يمقط إؽمامفمقؾ

يعؼقب يقؽمػ أيقب ؾمعقى هورون يقكس داود
ايمقسع زىمريو
أزمون

ُأيب

حيقك يقؾمع اخلرض ذو ايمؽػؾ
أزمقض أزمكم

ُأشمول

َأشمغم

أؽمومي أؽمد

أؽمعد أؽمؾؿ أؽمؿر ُأؽمقد

أؾمقؿ أصبغ

فمكم َأنمر
أصقؾ َأ َ

أكس أكقر

أكقؼ

أكقس أكقػ

أجمد

ؽمؾقامن داود إيمقوس
أزمق زمؽر فمؿر فمثامن فمقم

أدهؿ أديى أرومؿ

أزهر

أؽمقؿ أؾمجع أرشف أؾمفؿ
أمغم أمكم

أوس أوذم

أيرس أيؿـ زموذام زموؽمؿ زموؽمؾ زموىمر

إؽمحوق

ُأمقي

أىمرم
إيوس

أويس إيود

زموهر زمدر

زمديع زمديؾ

زمشور زممم

زمممان زمشغم

ايمػماء زمريد

زمريدة زمرير

زمسوم ُزمرس

زمرصة زمؼقي

زمؽور زمؽر

ُزمؽغم زمؽقؾ زمالل زمـدر زمـدار هبؾقب زمقون

متوم

متقؿ

شموزمً ُشماممي شمقزمون

صموزمر صمومع ُصمبورة َصمػم

َصم َبؾي ُصمبغم

اجلراح صمريٍ صمرير صمعػر صمالل ُصمؾقبقى صمؾقؾ مجول مجعون اجلؿقح
ّ
ُمجقع
مجقؾ ُصمـدب صمـودة ُصمـقد صمقاد َصمقدان صمقيػم ضموزمس ضموسمؿ ضموصمى ضمورث
ضمورشمي ضموزم

ضمورض ضموؿمى ضموهمظ ضمومد ِضم ّبون ضمبقى

ضمجوج ُضم ْجر
ّ

ُضمجغم َضمدرد ضمذيػي ضمذيؿ ضمرمؾي ُضمريٌ ضمريز ضمزام ضمزم
ِ
محود
ضمسون ضمسـ َضمسقى ُضمسكم ضمصـ ضمصكم ضمػص ضمؽقؿ ّ
ّ

محدان ُمحران

محقد ضمـقػ ضم ّقون ضمقدر ضمقدرة ُضمقل

طمورصمي طموزم

محزة محقد

طمويمد طم ّبوب ُطمبقى ُطمثقؿ

طمديٍ ُطمريؿ ُطمزيؿي ُطمصقى

طم ّطوب

ُطمػوف َّ
طمقات ُطمقيؾد طمقور طمقثؿي دارم
طمالد َطم َؾػ ُطمؾقد طمؾقػي طمؾقؾ ّ
ذر
ِدضمقي ُدىمكم َديمقؾ َديؾؿ
ِّ
راهمع َرزموح

ذىمقان ذؤيى رائد

راصمح راؾمد رانمى

ِرزمعل ُرزمقح رزمقع رزمقعي رصموء رصمى

رزق ُرزيؼ

َرزيـ ُرؾمد رؾمقد َرصكم ِرهموفمي ُرهمقع رهمقؼ ُرىمون ُرىموكي
رواد رؤزمي َروح رويػع
رمزي رمضون ّ
زارع زاهر
زيد

زائدة زايد

زيـ ؽموزمؼ

ؽمول

ززمغم

ِزر

ُرىمكم

ريوض َر ّيون رحيون زاذان
زُرارة زُرفمي

زهران زهغم زيود

ؽموفمل ؽمومع ؽمومل ؽمػمة ؽمبقع

رسيع

ؽمعد ؽمعدان ؽمعقد ؽمعقد ؽمػقون ؽمػقـي ؽمالّم ؽمالمي ؽمؾطون ؽم ْؾؿ
ؽمؾامن ؽمؾؿي ُؽمؾقؽ ؽمؾقؿ ؽمؾقامن ؽمامك َؽمؿح
ُؽمؿل ؽمؿقح ؽمؿغم ؽمـون َؽمـَد

ِدشمور

ؽمؿرة ؽمؿعون ؽمؿعقن

ُؽمـقد ؽمفؾ ؽمفقؾ ؽمقيد ؽم ّقور

ؽمقػ ؾموهمع ؾموىمر ؾموهكم ؾمبؾ ؾمبقى ؾمجوع ؾمدَّ اد رشاضمقؾ
رشف رشيح رشيػ رشيؽ ؾمعبون ؾمعبي ؾمػقع
ُرشضمبقؾ َ َ
ؾمؼقؼ َؾمؽَؾ ُؾمؿقؾ ؾمفر

ؾمػقؼ ُؾمؼران

َؾمفؿ ؾمقبون ؾمقٌ ُؾمققؿ صوزمر

صودق صوفمد صبقح صخر ُصدَ ي ِصدِّ يؼ صػقان صػل صالح صفقى صقػل
ضحوك ِضامم ضؿرة ضؿضؿ
ّ

ؿمورق ؿمويمى ؿموهر ؿمووس َؿمريػ

ايمطػقؾ ؿمؾحي ؿمؾؼ ُؿمؾقؼ ـموهمر

ـمبقون ـمريػ ـمفغم فموزمد فمودل

فمورف فموصؿ فموؿمر فموؿمػ فموومؾ فمومر فموئد

فموئذ فموئش فموئض فمبود

فمبودة فمبوس فمبدان فمبدرزمف فمبده فمبقد فمبقد اهلل فمبقدة ِفمتبون ُفمتبي
فمتقؼ فمتقؽ فمجالن فمدكون فمدي فمرزموض

فمرهموت فمرهمجي فمروة

َفمريى ُفمزير فمزيز فمصوم فمصؿي فمصقؿ فمطوء فمطورد فمطقي فم ّػون فمػقػ
فمؼبي فمؼقى
فمؾقون فمامد

فمؼقؾ ِفمؽرمي فمؾبوء فمالء فمؾؼؿي َفم َؾؿ
فمامر ُفمامرة
َّ

فمؾقان فمؾقي

فمؿران فمؿرو فمؿقد فمؿغم فمؿغمة

فمقام فمقض فمقف فمقن فمقيؿر
فمقاد
ّ
ّ

فمـبسي

ُفمقيؿ فمقوش فمقوض فمقزار

نمسون نمُصكم نمطػون ُنمطقػ ّ
نمالب
نموزي نمويمى نموكؿ نمزوان نمرؽمون ّ
نمـّوم

ُنمـقؿ نمقٌ نمقداق

َنمقالن هموسمح همورس هموروق هموضؾ

هموىمف

همويمح هموئد

هموئز

همتح

همتحل همراس همرج

همضقؾ همؾقح

همفد

همماد

همقاز همغموز هم ّقوض همقصؾ همقض وموزمقس
ّ

وموؽمؿ وموصد ومورظ وموكع
ومدامي ُوم ّرة

وموئد

همرضمون همضويمي همضؾ

ومبقس َومبقصي ومتودة ُومثؿ

ومريش ُوميص ومطبي ومقس

ومحطون

ىموسمى ىموؽمى ىمومؾ ىموـمؿ

ىمثغم ىمعى

ىمريى ىمؾثقم ىمامل ىمُؿقؾ ىمِـوكي ىمقسون ٓضمؼ َيمبقى

يمؼامن يمطػ يمقٌ موسمع

موصمد موزن مويمؽ موكع موهر

مبمم متؿؿ مثـّك جموب جمويمد جموهد

جمد

جمقى جمقد

مبورك
حمبقب

حمرز حمروس حمسـ حمصـ حمػقظ حمؿقد حمقسـ خمورق خمتور َخم َرمي
خمؾد مدرك مذىمقر مراد

مرسمه مرشمد مرؾمد مرداس مرزوق

ُمريد مزارع مسوفمد مستؾؿ مستؿر مستـغم مستقر مستقرد

مروان
مسدد

مرسوح مسعد مسعقد مسػر مسؾؿ مس َؾؿي مسقر مممف مشغم مصبح
مطفر مطؾى
مطرف مطعؿ
ّ
مصؾح ّ

مرصف مصطػك
ّ

مصعى

مطقع مظ ّػر مظفر

معوذ معوذم معون معوويي معبد معتصؿ معتؼ

معتؿر معدان معدي معروف معؼؾ ّ
معقذ ُم ِعقؼقى
مععم معؿر معـ
ّ
مػضؾ مؼبؾ مؼداد
معكم مغقٌ مغغمة مػتوح
ّ

مؼدام مؼرن مؽحقل

مالزم مـبعٌ مـترص مـجوب ُمـجد َمـدل مـذر ُمـصػ مـصقر مـظقر
مـؼذ مـفول مـغم

مـقع مـقػ

مفوصمر مفدي مفران ُمفـّل

ممؾ ممكس مقرسة مقسقر ملمقن مقؿقن كوزمغي كوزمؾ
مقهمؼ ُم ّ
كورص كوـمؿ

كوفمؿ كوهمذ

كجقى كُجقد كذير كَزيف

كوهمع

كويػ كوئؾ كبفون

مهذان هـّود

كبقؾ

كبقف
كرض

ك َّقاف كَقف كقهمؾ كقوف

هورون هوكئ هقثؿ هشوم هذيؾ هالل
ـل هـقد
ُه ّ

كوصمل كوصح

كسقى كسقؿ كشقط كرص كصغم

كضؾي كظقؿ كعامن كعقؿ كػقع كُؿغم
هوؾمؿ هودي

ُمفـد

مهوم

وازمصي واشمؼ واشمؾي وارث وازع

مهدان
واؽمط

واؽمع واؽمؿ واصؾ واضح واومد واهى
وزير وؽمقؿ
يوهمع

وائؾ وشمقؼ َو ِصمقف وديع

ّ
وضوح وىمقع ويمقد وهى وهبون وهقى يورس يوؽمكم يرهمل

حيـَّس َيزداد يزيد َيس َؾؿ يسور يرس يسغم
يوومقت ُ َ

يععم

يعؿر يعقش يؼظون يامن
أؽمـــــــــــــــــامء ايمبــــــــــــــــــــوت

هموؿمؿي طمدجيي فموئشي مريؿ آؽمقي ضمػصي زيـى أم ؽمؾؿي
صػقي مقؿقكي ؽمقدة رومقي

أم ىمؾثقم

ضمبقبي

صمقيريي أم

ُأشمقؾي أديبي أؽمامء

ُأؽمقدة ُأؽمقؿي أصويمي أصقؾي أمومي أمي اهلل أمي ايمرمحـ

أمي إضمد

...وهؽذا يؼول دم أمي زموإلضوهمي إلم أؽمامء اهلل ىمام ومقؾ دم فمبد دم أؽمامء ايمبـكم (زمدل$ :فمبد:#
$أمي)#
آمـي

زمدرة زمديعي َزم َّراومي َزمسؿي

أمغمة أكسي أكقسي

زموؽمؿي ُزمثقـي

زمشورة َزمشغمة ُزمشغمة َزمؼ َّقي

َزمـف َّقي هتومقي شموزمتي

شمومرة ُشماممي ُشمقيبي

صموزمرة صموريي صمومعي ُصمبغمة ُصمديرة صمزيؾي صمؾقؾي مجويمي

ُصمـّي

ُصمفقؿي

ُصمفقـي ُمجعي ُمجقعي مجقؾي صمفؿي صمقادة صمومتي ضموصمبي ضمورضة ضموضـي
ضمسـي ضمسقبي ُضمصقػي
ضموهمظي ضمومدة ضمبقبي
ضمسوكي ْ
َّ

ُضمصقـي

ضمرضمقي

محدة محقدة طمدجيي ُطمصقبي طمقيمي طمغمة داكقي
محودة
ْ
ضمػصي ضمؽقؿي ضمؾقؿي َّ
َديمقؾي ُدصموكي ُد ّرة

ُذؤيبي رئقػي

رازمحي رازمقي راصمحي راؽمؿي راؾمدة

راضقي رانمبي راهمعي راومقي

رامقي رائدة َر ِزيـي رؽمقؾي ُرؾمديي رؾمقدة

َرصقـي ُرهمقعي رهمقؼي رمزيي رحيوكي زاهرة زاهريي زايدة زُريؼي زهراكي زُهرة
زُهغمة َزيـي
ؽمعداكي
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زموب أضمى إؽمامء إلم اهلل فمزَّوصمؾ.........................................

46

همصؾ اؽمتحبوب إضوهمي إؽمامء إلم أؽمامء اهلل زمويمعبقديي43...................
ؽمؿك زموؽمؿقف حمؿد وأمحد..............
زموب مو صموء دم أؽمامء رؽمقل اهلل ومـ َّ
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همصؾ زيودة زمقون دم أن ايمـفل فمـ إؽمامء اظمذىمقرة يمؾتـزيف ٓ ايمتحريؿ.......
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َّبل إؽمامء ايمؼبقحي وسمعبغمه زموٕؽمامء.........
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