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مقدمةـال

وُمـ  ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م ،وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمرهٟمحٛمده  ،إن احلؿد هلل

وأؿمٝمد أن ٓ  ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م

 ا قمبده ورؾمقًمف.وأؿمٝمد أن حمٛمدً  ،إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

 ﴿ ُ ُؼقا اهللَ َحؼَّ ُتَؼوتِِف َوٓ َت ـَ آَمـُقا اتَّ َو افَِّذي َّٓ َوَأْكتُْؿ ُمْسؾُِؿقنَ َيو َأُّيه َـّ إِ ﴾]آل  قُت

ـْ َكْػٍس َواِحَدةٍ َوَخَؾَؼ ﴿  ،[201قمٛمران: ُؼقا َربَُّؽُؿ افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم َو افـَّوُس اتَّ َيو َأُّيه

ثًِرا َوكَِسوًء َواتَُّؼقا اهللَ افَِّذي َتَسوَءفُقَن بِِف وَ  ـَ  ًٓ ٌَّ ِمـُْفََم ِرَجو إَْرَحوَم ِمـَْفو َزْوَجَفو َوَب

وَن َظَؾقُْؽْؿ َرؿِقبًو ـَ ًٓ ﴿ ، [2﴾]اًمٜمس٤مء: إِنَّ اهللَ  ُؼقا اهللَ َوُؿقفُقا َؿْق ـَ آَمـُقا اتَّ َو افَِّذي َيو َأُّيه

ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُشقفَُف َؾَؼْد َؾوَز  *َشِديًدا  ُيْصؾِْح فَُؽْؿ َأْظََمفَُؽْؿ َوَيْغِػْر فَُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 [.02-00﴾]إطمزاب: ظِقًَم َؾْقًزا ظَ 

 :أمو بعد

وم٢من ظمػم اًمٙمالم يمالم اهلل، وظمػم اهلدي هدي حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، 

وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦ٍم سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦ٍم ضالًم٦م، ويمؾ ضالًم٦ٍم ذم 

 اًمٜم٤مر.

وٟمس٠مل  ،ومٜمحٛمد اهلل قمز وضمؾ قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم واًمسٜم٦م، وٟمٕمٛم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

 .وأن يثبتٜم٤م قمغم احلؼ طمتك ٟمٚم٘م٤مه ،زيدٟم٤م ُمـ ومْمٚمفاهلل أن ي
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 وم٤مضمٕملللؾ ؾمللل١ماًمؽ ًمنًملللف ومللل٢مٟمام
 

ذم ومْملللؾ ٟمٕمٛمللل٦م رسمٜمللل٤م ٟمت٘مٚمللل٥ُم 

ُصقَهو﴿  :وٟمحٛمده ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ٟمٕمٛمف اًمٙمثػمة وا كِْعَؿَي اهللِ ٓ ُُتْ  َوإِْن َتُعده

﴿ ، وًمٞمس ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م طمقل وٓ ىمقة ،شمٕم٤مممومٙمٚمٝم٤م ُمٜمف ؾمبح٤مٟمف و، [43﴾]إسمراهٞمؿ:

ـِ اهللِ ـْ كِْعَؿٍي َؾِؿ ومٜمحٛمده ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم محدًا يمثػماً  ،[34﴾]اًمٜمحؾ: َوَمو بُِؽْؿ ِم

 ـمٞمب٤مً ُمب٤مريم٤ًم ومٞمف.

احْلَٛملللد هلل محلللدا يبٚملللغ إرسمللل٤م

محللدا يِزيللد إِذا اًمٜمٕمٛمللل شمزيللد سمِللفِ 

ًَملف ومٙملؿَٓ يٞم٠مس  اعمَْْرء ُمـ روح اإْلِ

ل سمِِف ُمـ طُمُ٘مقق اهلل َُم٤م وضمبل٤ملٟم٘مْم

أخراه أوٓه ُتْعطىك عىعػ َمىو وهبىو

(2)ُمـ َراح ذِم ُمستٝمؾ يَم٤مَن ىمد صٕمب٤م

ُمؾء ُم٤م سمٞمٜمٝمام وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ احلٛمد هلل ُمؾء اًمسٛمقات وُمؾء إرض و

ئؼ وقمدد ُم٤م سمٕمد وقمدد اًمرُم٤مل واًمؽماب واحلَم واًم٘مٓمر وقمدد أٟمٗم٤مس اخلال ءر

 .(1)ظم٤مًمؼظمٚمؼ اهلل وُم٤م هق 

٤م ًمٜمٕمٛمف وُمٝمام سمٚمغ اًمٕمبد ُمـ احلٛمد واًمثٜم٤مء قمغم اهلل قمز وضمؾ ومال يٙمقن ُمقاومٞمً 

 .واعمقومؼ ُمـ ووم٘مف اهلل ،وٓ يزال اًمت٘مّمػم طم٤مصالً  ،ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 ذم يملللؾ يلللقم يبتلللديؽ سمٜمٕمٛمللل٦مٍ 
 

ُمٜمللف وأٟملل٧م ًمِمللٙمر ذاك ُمْمللٞمع

ومِمٙمر اهلل قمز وضمؾ قمغم ٟمٕمٛمف هق سمحد ذاشمف ٟمٕمٛم٦م، هق اًمذي ووم٘مؽ إًمٞمٝم٤م 

 وأقم٤مٟمؽ وؾمددك إمم ذًمؽ.

 (.1/231) "ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة" اٟمٔمر (2)

 (.2/223)  "قمدة اًمّم٤مسمريـ"اٟمٔمر  (1)
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إَِذا يَملل٤مَن ؿُمللْٙمِري ٟمِْٕمَٛملل٦َم اهللِْ ٟمِْٕمَٛملل٦مً 

ْٓ سمَِٗمْْملٚمِفِ  لْٙمِر إِ وَمَٙمٞمَْػ ُوىُملقُع اًمِمك

وُرَهلل٤ملإَِذا َُمللْس سم٤ِمًمْسلل ُ ُُ  قَمللْؿ 
ِ
ْراء

وُملل٤م ُمللٜمٝمام إّٓ ًمللف ومٞمللف ٟمٕمٛملل٦مٌ 

لللْٙمرُ  قَملللكَمْ َوذِم َأُْمث٤َمهِلَللل٤م َاِللل٥ُم اًمِمك

َْيل٤مُم َواشْمَّملَؾ اًْمُٕمْٛملرُ  ْٕ َوإِْن ـَم٤مًَمل٧ِم ا

ضَْملرُ لَوإِْن َُمْس سم٤ِمًمْْمل ْٕ  َأقْمَ٘مبََٝمل٤م ا
ِ
ْراء

شمْمٞمؼ هبل٤م إوهل٤مم واًملؼمك واًمبحلر

ذم  ،ٝم٤م ًمٞمؾ هن٤مر هل ٟمٕمٛم٦م طمٚمؼ اًمذيمر واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومعوُمـ اًمٜمٕمؿ اًمتل ٟمت٘مٚم٥م ومٞم

اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م، واًمٕمٚمقم اعمرضٞم٦م،  شمٚمؽ اعمج٤مًمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمتل ومٞمٝم٤م

وومٞمٝم٤م ُم٤م يت٘مرب سمف إمم رب اًمؼمي٦م، و ومٞمٝم٤م ُم٤م وصػ ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م، ُمـ 

 أٟمقاع اخلػمي٦م.

٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف: ىم "صحٞمح ُمسٚمؿ"يمام ذم 

َؾ اهللُ فَُف بِِف ... »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمالم:  ـْ َشَؾَؽ َضِريًؼو َيْؾتَِؿُس ؾِقِف ِظْؾًَم، َشفَّ َوَم

ـْ ُبقُقِت اهللِ، َيتُْؾقَن ـِتَوَب اهللِ،   ِم
ًٍ
ـَِّي، َوَمو اْجتََؿَع َؿْقٌم ِِف َبقْ َضِريًؼو إَِػ اْْلَ

تُْفُؿ ادَََْلئَِؽُي، َوَيتََداَرُشقَكُف َبقْـَُفْؿ، إِ  ْْحَُي َوَحػَّ ؽِقـَُي، َوَؽِشقَتُْفُؿ افرَّ ًْ َظَؾقِْفِؿ افسَّ َّٓ َكَزفَ

ْع بِِف َكَسبُفُ  ـْ َبطَّلَ بِِف َظَؿُؾُف، ََلْ ُيْْسِ ـْ ِظـَْدُه، َوَم َرُهُؿ اهللُ ؾِقَؿ ـَ  .شَوَذ

، -ٞمبفومٞمام ٟمحسبف واهلل طمس-سملم يدي ؿمٞمخ وم٤مضؾ، وُمٕمٚمؿ ضمٚمٞمؾ، وداقمٞم٦م ُمب٤مرك 

أٓ وهق ؿمٞمخٜم٤م اعمٗمْم٤مل: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمزام اًمٗمْمكم اًمبٕمداين 

 وٟمٗمع سمف اإلؾمالم واعمسٚمٛملم. ،طمٗمٔمف اهلل وؾمدده وووم٘مف

ومٜمس٠مل اهلل  ،وٓ يزال اخلػم يرسي قمغم يديف ،اًمِمٞمخ اًمذي ٟمٗمع اهلل سمٕمٚمٛمف ودقمقشمف

 أن يثبتٜم٤م وإي٤مه قمغم اهلدى طمتك اعمامت.
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ٓمٞمب٦م اعمٛمتٕم٦م ومم٤م زاده٤م ـمٞمب٤ًم، هق اؾمتخدام سمٕمض اًمقؾم٤مئؾ ومٞمٚم٘مل اًمدروس اًم

وُمٜمٝم٤م: ُم٤م يٚم٘مل قمٚمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل ذم  ،وهل يمثػمة ،اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ

اًمٓمٞمب٦م اًمتل حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م  (2)سمٕمض اًمٜمقادر وإؿمٕم٤مر -هم٤مًمب٤مً -هن٤مي٦م اًمدرس 

اظمتٞم٤مر اًمقىم٧م أقمٜمل -وهذا  ،احلٙمؿ واًمٜمّم٤مئح واًمتٜمبٞمٝم٤مت وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقائد

ٕن اًمٜمٗمس ذم هذا اًمقىم٧م ىمد يٕمؽمهي٤م  ؛وىم٤مت اعمٜم٤مؾمب٦مُمـ إ -ًمألؿمٕم٤مر واًمٜمقادر

 ومتٜمِمط هبذه اًمٚمٓم٤مئػ واًمٜمقادر. ،ًمٙمثرة اًمسامع ؛ُمـ اعمٚمؾ واًمٙمسؾ  ءر

قَْمَٛمُش ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م َوائٍِؾ ؿَمِ٘مٞمَؼ  ضم٤مء قمٜمد اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ْٕ سم٤مإلؾمٜم٤مد إمم ا

ـَ ؾَمَٚمَٛم٦َم َيُ٘مقا ُْخَزُ بَِؿْجؾِِسُؽْؿ َؾََم »ُل: سْم َٕ  َؿوَل: إِِّني 
ـُ َمْسُعقدٍ َخَرَج َظَؾقْـَو َظبُْد اهللَِّ ْب

َراِهقَُي َأْن ُأِمؾَُّؽْؿ، َوإِنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾقِْف  ـَ  َّٓ ُروِج إِفَقُْؽْؿ إِ ـَ اْْلُ َيْؿـَُعـِل ِم

فُـَو بِو وَن َيتََخقَّ ـَ َؿ  آَمِي َظَؾقْـَوَوَشؾَّ  .شدَْْقِظظَِي ََمَوَؾَي افسَّ

( 2/341) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف" اسمـ قمبد اًمؼم رمحف اهلل ذم وضم٤مء قمٜمد

شْمب٦َِم ذِم أَظْمِذ اًْمِٕمْٚمؿِ ) ـِ َزْيٍد ىَم٤مَل: يَم٤مَن (، سَم٤مُب يَمٞمِْٗمٞم٦ِْم اًمرك وؾم٤مق سمسٜمده إمم مَح٤ْمدِ سْم

ُث صُمْؿ َيُ٘مقُل:  ، ُُيَدِّ ْهِريك ـْ َأَحودِيثُِؽؿْ »اًمزك ْؿ َهوُتقا ِم ـُ ـْ َأْصَعوِر ُُذَن ، َهوُتقا ِم ْٕ َؾنِنَّ ا

 .(1)ش ََمَّوَجٌي َوافـََّػَس َْحَْضيٌ 

 : اًمِمٕمر يمالُم ُمقزون ُُمَ٘مٗمّك، داّل قمغم ُمٕمٜمك ويٙمقن أيمثر ُمـ سمٞم٧م.ؾؼف افؾغيىم٤مل اسمـ وم٤مرس ذم  (2)

جم٩م محض ]َوىَم٤مَل َأسُمق قمبٞمد:  :( ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم3/303) "همري٥م احلدي٨م  "ضم٤مء ذم يمت٤مب  (1)

ْهِرّي آكُذن جَم٤ْمضم٦م وًمٚمٜمٗمس مَحَْْم٦ٌم. اعمْج٤مضم٦ُم اًْمتِل مت٩مك َُم٤م شمسٛمع َيْٕمٜمِل َأهْن٤َم شُمٚم٘مٞمف وَماَل شم٘مبٚمف ذِم طَمِدي٨م اًمزك 

ء ء َأو هُنٞم٧م قَمٜمُف. َوىَمقًمف: وًمٚمٜمٗمس مَحَْْم٦ٌم احلٛمْم٦م اًمِْمْٝمَقة ًمٚمٌْمْ ذا ُوقمٔم٧م سمٌَِمْ
َوإِْٟماَم أظمذت ُمـ  ،إِ
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 : َْصَٛمِٕملك ْٕ ًُ بِودِْْؾِح »َوىَم٤مَل ا َسبْ ـَ ًُ بِوفِْعْؾِؿ َو  .شَوَصْؾ

ـْ َرقَّ َوْجُفُف َرقَّ ِظْؾُؿفُ »َوىَم٤مًُمقا:   .شَم

ْؽَؿِي: » قَمٜمُْف: وقمـ قَمكِمٌّ َريِضَ اهللُْ و َضَرائَِػ احْلِ َأِِجهقا َهِذِه افُْؼُؾقَب َواْضُؾبُقا ََلَ

َْبَدانُ  ْٕ ََم َتَؾه ا ـَ َو َتَؾه   .شَؾنَِّنَّ

ـَ َأسُمق اًْمَٕمت٤َمِهٞم٦َِم طَمٞم٨ُْم َيُ٘مقُل ذِم ُِمثِْؾ َُمْٕمٜمَك َهَذا اًْمب٤َمِب:  ىَم٤مَل َأسُمق قُمَٛمَر: ًَمَ٘مْد َأطْمَس

 ْروَم٦مً لَٓ ُيّْمٚمُِح اًمٜمْْٗمَس إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم ُُمَّم 

ْٟمٞم٤َم َوَأْٟملل٧َم شَمللَرى ـْ سمِللَؽ اًمللدك  َٓ شَمْٚمَٕمللبَ

 
ـْ طَملل٤مٍل إمَِم طَملل٤ملِ  للُؾ ُِملل ْٓ اًمتْٜمَ٘مك  إِ

ـْ قِمللؼَمٍ ومِٞمَٝملل٤م َوَأُْمثَلل٤ملِ   َُملل٤م ؿِمللئ٧َْم ُِملل

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب، أَٟمْ  ـِ اسْم طُمقا اًْمُ٘مُٚمقَب ؾَم٤مقَم٦ًم َوؾَم٤مقَم٦مً »ُف يَم٤مَن َيُ٘مقُل: وقَم  .شَروِّ

 :وىم٤مل اًمسٞمقـمل رمحف اهلل

 ......................َوْاظْمتِْٛمُف سم٤ِمإِلْٟمَِم٤مِد َواًمٜمَْقاِدرِ 

ىمراءة إؿمٕم٤مر اعمب٤مطم٦م اعمرىم٘م٦م  :( أيدجمٚمس اإلُمالء )سم٤مإلٟمِم٤م :)واظمتٛمف( أي

٤م أُماله ُمـ إطم٤مدي٨م أومم، ويذيمره٤م )واًمٜمقادر( اعمستحسٜم٦م ويمقهن٤م ُمٜم٤مؾمب٦م عم

سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ومٕم٤مدة إئٛم٦م ُمـ اعمحدصملم ضم٤مري٦م سمذًمؽ، وىمد اؾمتدل اخلٓمٞم٥م سمام رواه 

 ."روطمقا اًم٘مٚمقب واسمتٖمقا هل٤م ـُمَرَف احلٙمٛم٦م"قمـ قمكم ىم٤مل: 

سمِؾ ًمٚمَحْٛمض َوُهَق يمؾ ٟمب٧م ومِٞمِف ُمُٚمقطم٦م واخلُْٚم٦م َُم٤م مل  ،ذا َُمْٚم٧م اخلُْٚم٦م اؿمتٝم٧م احلٛمْم٦مَوَذًمَِؽ إِ  ،ؿَمْٝمَقة اإْلِ

سمِؾ واحلٛمض وم٤ميمٝمتٝم٤م. َْصَٛمِٕمل: َواًْمٕمرب شَم٘مقل: اخلُٚم٦م ظمبز اإْلِ ْٕ  شمٙمـ ومِٞمِف ُمٚمقطم٦م. ىَم٤مَل ا
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 ،ه٤مشمقا ُمـ أؿمٕم٤مريمؿ ه٤مشمقا ُمـ أطم٤مديثٙمؿ)ويم٤من اًمزهري ي٘مقل ٕصح٤مسمف: 

 .(2)(وم٢من إذن جم٤مضم٦م واًم٘مٚم٥م محض

 ٕهن٤م ـمري٘م٦م ٟم٤مومٕم٦م سم٢مذن اهلل. ؛ومٝمذا مم٤م يم٤من اًمسٚمػ يٕمٛمٚمقن سمف ويِمٞمدون سمذًمؽ

( حت٧م اًمٜمقع 2/102) "اًمب٤مقم٨م احلثٞم٨م"ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر رمحف اهلل ذم و

ُمـ ـمرف  ء.. صمؿ خيتؿ جمٚمس اإلُمالء سمٌم.اًمس٤مسمع واًمٕمنمون ذم آداب اعمحدث:

   قمٜمٝمؿ.ريض اهلل ،إؿمٕم٤مر واًمٜمقادر، يمٕم٤مدة إئٛم٦م اًمس٤مًمٗملم

 ىم٤مل إول ُمٜمٝمؿ: ،ٕن اًمِمٕمر ًمف قمٜمد اًمٕمرب قمٔمٞمؿ اعمقىمع

 .(1)وضمرح اًمٚمس٤من يمجرح اًمٞمد...

اًمِمٕمر ومٗمل صحٞمح  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد اؾمتٛمع اًمرؾمقل  (4)وي٘م٤مل: اًمِمٕمر ديقان اًمٕمرب

دوم٧م رؾمقل اهلل رأ :ىم٤مل ،ؓ ( قمـ قمٛمرو سمـ اًمنميد قمـ أسمٞمف 1133ُمسٚمؿ ) 

ىم٤مل:  ،ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ،اًمّمٚم٧م رءوم٘م٤مل: هؾ ُمٕمؽ ُمـ ؿمٕمر أُمٞم٦م سمـ أيب  ،يقُم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص

 طمتك أٟمِمدشمف ُم٤مئ٦م سمٞم٧م. وم٘م٤مل: هٞمف، ،٤م: هٞمف صمؿ أٟمِمدشمف سمٞمتً وم٘م٤مل ،٤موم٠مٟمِمدشمف سمٞمتً  ،هٞمف

َرر ذم قمٚمؿ إصمر" :اٟمٔمر (2)  ( ًمألصمٞمقيب طمٗمٔمف اهلل.1/223) "إؾمٕم٤مف ذوي اًمَقـَمر سمنمح ٟمٔمؿ اًمدك

أؿمٕم٤مر اًمِمٕمراء اًمست٦م  (،1/30) ذم أُمث٤مل اًمٕمرب اًم٘مٞمس، اٟمٔمر اعمست٘ميص ئاُمر: ُمـ ؿمٕمر (1)

 .(33) اجل٤مهٚمٞملم

إذا ىمرأ أطمديمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًم٘مرآن ومٚمؿ يدر ُم٤م شمٗمسػمه ومٚمٞمٚمتٛمسف ذم ) :ؓ ىم٤مل اسمـ قمب٤مس  (4)

 وصحح وىمٗمف. (10224) رواه اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى .(وم٢مٟمف ديقان اًمٕمرب ،اًمِمٕمر
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(: ) وذم هذا دًمٞمؾ قمغم 24/242) "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل ذم 

طمٗمظ إؿمٕم٤مر وآقمتٜم٤مء هب٤م إذا شمْمٛمٜم٧م احلٙمؿ واعمٕم٤مين اعمستحسٜم٦م ذقم٤مً وـمبٕم٤مً 

 ٕٟمف يم٤من طمٙمٞماًم(. ،ُمـ ؿمٕمر أُمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلصر اًمٜمبل اؾمتٙمث وإٟمام

)إن ُمـ  :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل  ؓ ( قمـ أيب سمـ يمٕم٥م 5233وذم صحٞمح اًمبخ٤مري )

 .اًمِمٕمر طمٙمٛم٦م(

(: )هل هذه اعمقاقمظ 1/223)  "أداب افؼظقي"ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح ذم 

 .وإُمث٤مل اًمتل يتٕمظ هب٤م اًمٜم٤مس(

( 23/21)  "ذطمف قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ"وىمد ٟمص اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم 

 .قمغم ضمقاز إٟمِم٤مد اًمِمٕمر اًمذي ٓ ومحش ومٞمف وؾمامقمف، ؿمٕمر اجل٤مهٚمٞم٦م وهمػمه

)وًمٞمس ذم إسم٤مطم٦م اًمِمٕمر ظمالف،  :(23/253) "اعمٖمٜمل"ذم  بؾ ؿول ابـ ؿدامي

وىمد ىم٤مًمف اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمامء، واحل٤مضم٦م شمدقمقا إًمٞمف عمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

، ملسو هيلع هللا ىلصٕم٤ممم، ويمالم رؾمقًمف وآؾمتِمٝم٤مد سمف ذم اًمتٗمسػم، وشمٕمْرف ُمٕم٤مين يمالم اهلل شم

 ويستدل سمف أيْم٤ًم قمغم اًمٜمس٥م واًمت٤مريخ، وأي٤مم اًمٕمرب(.

، وُمـ اعم٘مرر ًمدى أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمِمٕمر يم٤مًمٙمالم طمسٜمف طمسـ وىمبٞمحف ىمبٞمح

ـ ُمٕم٤مين ؾم٤مُمٞم٦م محٞمدة ومٞمٙمقن وإٟمام عم٤م يتْمٛمٜمف ُم ،ًمذاشمفوٓ ُيٛمد ومٝمق ٓ يٙمره 

 .ُمرذوًٓ  ٤مو ُمٕم٤مين ؾمٞمئ٦م ىمبٞمح٦م ومٞمٙمقن ُمرومقًض ، أ٤مُمٚمٞمحً 
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، (3/235واًمدارىمٓمٜمل ) (،553) "إدب اعمٗمرد"أظمرج اًمبخ٤مري ذم 

٤م ُمرومققمً  ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو  (0525) "إوؾمط"واًمٓمؼماين ذم 

 ،وىمبٞمحف يم٘مبٞمح اًمٙمالم( ،)اًمِمٕمر سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمالم ومحسٜمف يمحسـ اًمٙمالم سمٚمٗمظ:

 .(2)وؾمٜمده ضٕمٞمػ

اًمِمٕمر ُمٜمف طمسـ ): وىمد صح ُمـ يمالم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م شم٘مقل

وًم٘مد روي٧م ُمـ ؿمٕمر يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  ،ظمذ سم٤محلسـ ودع اًم٘مبٞمح ،وُمٜمف ىمبٞمح

إدب "رواه اًمبخ٤مري ذم  .(1)(ودون ذًمؽ ٤ماًم٘مّمٞمدة ومٞمٝم٤م أرسمٕمقن سمٞمتً  أؿمٕم٤مرًا ُمٜمٝم٤م

 وؾمٜمده طمسـ. (555)" اعمٗمرد

 ( قمـ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ىم٤مل:140/ 20) "اًمسٜمـ اًمٙمؼمى"وٟم٘مؾ اًمبٞمٝم٘مل ذم 

 همػم أٟمف يمالم سم٤مٍق  ،م طمسٜمف يمحسـ اًمٙمالم وىمبٞمحف يم٘مبٞمح اًمٙمالم)اًمِمٕمر يمال

 .ومذًمؽ ومْمٚمف قمغم اًمٙمالم( ،ؾم٤مئر

(: )وٓ يٜمٙمر احلسـ ُمـ 11/223) "اًمتٛمٝمٞمد"اًمؼم ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمبد

اًمِمٕمر أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ ُمـ أوزم اًمٜمٝمك وًمٞمس أطمد ُمـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م 

اًمِمٕمر أو متثؾ سمف أو ؾمٛمٕمف ومرضٞمف ُم٤م إٓ وىمد ىم٤مل  وأهؾ اًمٕمٚمؿ وُمقضع اًم٘مدوة

وىمد ضٕمٗمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  ،ًمْمٕمػ قمبداًمرمحـ سمـ زي٤مد سمـ أٟمٕمؿ إومري٘مل ،شـده ععقػ (2)

 . (20/342) "ومتح اًمب٤مري"

 يٜمٔمر سمح٨م اإلُم٤مم إًمب٤مين رمحف اهلل. ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل: وًمف ؿمقاهد ُيسـ هب٤م،

 .(20/342) "ومتح اًمب٤مري "طمسٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  (1)
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ومل يٙمـ ومٞمف ومحش وٓ ظمٜم٤م وٓ عمسٚمؿ أذى، وم٢مذا يم٤من  ،يم٤من طمٙمٛم٦م أو ُمب٤مطم٤مً 

 .واعمٜمثقر ُمـ اًم٘مقل ؾمقاء ٓ ُيؾ ؾمامقمف وٓ ىمقًمف( ،يمذًمؽ ومٝمق

(: )واًمِمٕمر يم٤مًمٙمالم طمسٜمف يمحسٜمف، 23/251) " اعمٖمٜمل"وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

 .وىمبٞمحف يم٘مبٞمحف(

)اًمِمٕمر هق  (:12) "ُمس٤مئؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وأىمس٤مُمف"هبل ذم وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذ

واًمتقؾمع ُمٜمف ُمب٤مح إٓ اًمتقؾمع ذم  ،يمالم يم٤مًمٙمالم ومحسٜمف طمسـ وىمبٞمحف ىمبٞمح

وم٢مٟمف ىم٤مل ذم ُمثٚمف  ،(4)واسمـ اًمٗم٤مرض (1)واسمـ احلج٤مج (2)طمٗمظ ُمثؾ ؿمٕمر أيب ٟمقاس

 .ؿمٕمرًا( ئطمتك يريف ظمػم ًمف ُمـ أن يٛمتٚم ٤مضمقف أطمديمؿ ىمٞمحً  ئٟمبٞمؽ ٕن يٛمتٚم

(: )واقمٚمؿ أن اًمتح٘مٞمؼ اًمذي 5/420ٓ) "أضقاء اًمبٞم٤من"وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم 

 .(3)أن اًمِمٕمر يمالم طمسٜمف طمسـ وىمبٞمحف ىمبٞمح ( :يٜمبٖمل اًمٕمدول قمٜمف

أن ًمق دمٛمع هذا إؿمٕم٤مر اًمتل شمٚم٘مك ذم : وىمد ٟمبف اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل :هذا

 اًمدروس اًمٞمقُمٞم٦م ًمالٟمتٗم٤مع هب٤م.

 .(227/ 51، افبدايي وافـفويي )(هى595) احلسـ بـ هوكئ، متقىف شـي اشؿف: أبق كقاس افشوظر (2)

 ،اسمـ احلج٤مج اًمِم٤مقمر احلسلم سمـ أمحد سمـ احلج٤مج أسمق قمبداهلل اًمِم٤مقمر اعم٤مضمـ اعم٘مذع ذم ٟمٔمٛمف (1)

 .(412/  22يستٜمٙمػ اًمٚمس٤من قمـ اًمتٚمٗمظ سمف، وإذٟم٤من قمـ آؾمتامع هل٤م، اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )

هق أبق حػص ظؿر بـ  ،فتوئقي ِف افسؾقك ظذ ضريؼي ادتصقؾي ادـسقبغ إػ آُتودابـ افػورض كوطؿ ا (4)

 .(543/  53افبدايي وافـفويي ) ،(هى632)ادتقىف شـي  أيب احلسـ ظع بـ ادرصد بـ ظع احلؿقي،

سم٘مٚمؿ: ؾمٕمد سمـ ضٞمدان اًمسبٞمٕمل ُمع  "اًمِمٕمر ذم اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ُم٤م ًمف وُم٤م قمٚمٞمف"يمت٤مب  ُمـ (3)

 يسػم.شمٍمف 



ٕٔ

 

 

 ٚم٧م ُم٤م يم٤من ٟم٤مىمّم٤مً ُمـ ُمّم٤مدره.وم٤مؾمتٕمٜم٧م اهلل قمز وضمؾ قمغم ذًمؽ، وأيمٛم

وىمد أؾمٛمٞمتف  .واهلل اعمستٕم٤من ،: ٕؾمتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م أٟم٤م، صمؿ عمـ ؿم٤مء أن يراضمٕمٝم٤مأوًٓ 

وهذه قمب٤مرة قمـ جمٛمققم٦م  ،(2)"افشقاهد افشعريي ادـتؼوة مـ افدروس افعؾؿقي"

واهلل اعمقومؼ  ،يتؿ ٟمنمه٤م ،وإن ؿم٤مء اهلل إذا اضمتٛمٕم٧م ُم٤مدة أظمرى ،أومم، وضمزء أول

 .واعمٕملم

 .واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 كتبه:

وؾؼف اهلل عًٞ بٔ سطٔ بٔ عًٞ ذلسٚعاحلطٔ أبٛ 

 (هى5437)مـ صفر ِجودى إوػ فعوم  (52)يقم إحد 

وم٠مسمدى سمٕمض اًمتٕمديالت واًمتٜمبٞمٝم٤مت واًمٗمقائد وأذن سمٜمنمه،  ،وىمد قمرضتف قمغم ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (2)

 وٟمٗمع سمف اإلؾمالم واعمسٚمٛملم. ،ومجزاه اهلل ظمػماً 
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كلمة شكر

ًمئـ  ) وُم٤مسمٙمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م ومٛمـ اهلل ( واًم٘م٤مئؾ :)وم٠مؿمٙمر اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًم٘م٤مئؾ :

ب٤مرك أيب قمبداهلل حمٛمد سمـ قمكم ( . صمؿ أؿمٙمر ًمِمٞمخٜم٤م اًمٗم٤مضؾ اعمؿمٙمرشمؿ ٕزيدٟمٙمؿ 

قمغم ضمٝمقده اعمب٤مريم٦م ذم شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م سمـ طمزام اًمٗمْمكم اًمبٕمداين طمٗمٔمف اهلل وووم٘مف 

 وإقم٤مٟمتٜم٤م قمغم اخلػم ومجزاه اهلل قمٜم٤م يمؾ ظمػم ورومع درضمتف ذم اعمٝمديلم .

سمٛمراضمٕم٦م أو سمٗم٤مئدة أو يمام أؿمٙمر يمؾ ُمـ شمٕم٤مون ُمٕمل قمغم إظمراج هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

بتنبيه وأخص بالشكر منهم األخ أبا عبداهللا يارس مثنى واألخ إسامعيل العزي 

وإخ رضقان سمٓمح٤من وإخ صالح آل ىم٤مؾمؿ ومٜمس٠مل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤مهؿ ًمٙمؾ 

 ظمػم .
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 العلم حقىقه وآدابه

 ايجك١ باهلل ٚايتٛنٌ عًٝ٘ َٔ أععِ أضباب ايفالح
 :ؿول افؼحطوِّن رْحف اهلل

 سملل٤مهلل صمللؼ وًمللف أٟملل٥م وسمللف اؾمللتٕمـ
 

(2)وملل٢مذا ومٕمٚملل٧م وم٠مٟملل٧م ظمللػم ُمٕملل٤من

 َعسف١ قدز َٔ تعًِ
 (1): ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

شمٕمٚمللؿ ومٚمللٞمَس اعمللرُء يقًمللُد قم٤معملل٤مً 

وإْن يَمبِللػم اًْمَ٘مللْقِم َٓ قمْٚمللَؿ قِمٜمْللَدهُ 

٤معمِلل٤مً وإْن َصللٖمػَم اًمَ٘مللقِم إْن يملل٤مَن قمَ 

ـْ ُهلَق ضَم٤مِهلُؾ  َوًَمٞمَْس أظمق قِمْٚمٍؿ يَمَٛم

َصلٖمػٌم إذا اًْمتَْٗملل٧ْم قَمَٚمٞمللِف اجْلََح٤مومِللُؾ 

يَمبلللػٌم إَذا ُرْدْت إًمٞملللِف اعمَح٤مومِلللُؾ 

َرياخ األْبٝا٤
 :(4)ؿول حمؿد بـ إبراهقؿ افقزير رْحف اهلل

اًْمٕمٚمللؿ ُِمللػَماث اًمٜمبللل يَمللَذا َأشَمللك

وَملل٢مِذا أرْدت طَمِ٘مٞمَ٘ملل٦م شمللدري عملللـ

َُمللل٤م ورث اعمُْْختَللل٤مر هملللػم طَمِديثلللف

ذِم اًمللٜمْص َواًْمُٕمَٚمللاَمء هللؿ وْراصمللف

ّوراصملللف َوقمرومللل٧م َُمللل٤م ُِمػَماصملللف

ومِٞمٜمَلللل٤م وَمللللَذاك َُمت٤َمقمللللف وأصم٤مصمللللف

 (.332اٟمٔمر اًمٜمقٟمٞم٦م سمٞم٧م رىمؿ ) (2)

ض٦م رو"اٟمٔمر  ًمٖمػمه ًمألسمرش وىمٞمؾ وىمٞمؾ ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف وىمٞمؾ ،وىمٞمؾ أهن٤م ًمسٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م (1)

 (.2/55) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "  (223/ 55) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و2/43) "اًمٕم٘مالء

شمقضٞمح إومٙم٤مر عمٕم٤مين "( ًمٚمسخ٤موي. و 5/101) "اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع "اٟمٔمر  (4)

 (.1/51)  "اًمبدر اًمٓم٤مًمع"( و 2/5) "شمٜم٘مٞمح إٟمٔم٤مر
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طمداصملللفإَوًمُٙملللؾ حُملللدث سمِدقَمللل٦م  ومٚمٜمللل٤م احلَلللِدي٨م وراصمللل٦م ٟمبقيللل٦م

َٔ أضباب حتصٌٝ ايعًِ ٚسصٍٛ ايربن١ فٝ  ٘
- إعانة اهللا عز وجل وعدم الركون عىل النفس: 

قال املتنبي رمحه اهللا )2(: 

 إِ 
ِ
ؿملل٤مُمالً َذا يَملل٤من قَمللْقُن اهللِ ًمِْٚمَٛمللْرء

ـَ اهللِ ًمِْٚمَٗمتَللك ـْ قَمللْقٌن ُِملل َوإِْن مَلْ َيُٙملل

ٞمْللل ًَملللُف ذِم يَملللؾِّ َأُْملللٍر ُُملللَراُدهُ  ٠مهَتَ

وَملل٠َمْوُل َُملل٤م َاْٜمِللل قَمَٚمٞمْللِف اضْمتَِٝملل٤مُدهُ 

 نتاب١ ايعًِ ٚتكٝٝدٙ ٚسفع٘
 :ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

هُ اًمٕمٚملللؿ صلللٞمد واًمٙمت٤مسمللل٦م ىمٞملللدُ 

ومٛملللـ احلامىمللل٦م أن شمّملللٞمد همزاًمللل٦م

ىمٞمِّللد صللٞمقدك سم٤محلبلل٤مل اًمقاصم٘ملل٦م

(4) سملللم اخلالئللؼ ـم٤مًم٘ملل٦م (1)ٗمٙمٝملل٤موشم

إول ويمذًمؽ شمٜمس٥م ًمٕمبد اًمٖمٗم٤مر  وشمٜمس٥م إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف سمدون اًمبٞم٧م (2)

اًمٗمرج "( و1/151) "أقمٞم٤من اًمٕمٍم"( و 3/235) "اًمذظمػمة ذم حم٤مؾمـ أهؾ اجلزيرة"إظمرس اٟمٔمر 

ديقان قمبد "( و 1/144) "اًمٙمِمٙمقل"( و 3/100) "ؾمبؾ اًمسالم"( و 2/200) "سمٕمد اًمِمدة

 (.2/204) "اًمٖمٗم٤مر إظمرس

 وذم يمثػم ُمـ اًمٜمسخ وشمؽميمٝم٤م. (1)

( ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم  2/00) "اًمٕمٚمؿ"( ويمت٤مب 2/44) "اعمسجقن وراطم٦م اعمحزون أٟمس"اٟمٔمر  (4)

 رمحف اهلل.
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 :افشوظرؿول 

 صمٜملللم ؿمللل٤معيمللؾ ُ ضمللل٤موز اإلو
 

(2)يمؾ قمٚمؿ ًمٞمس ذم اًم٘مرـم٤مس ض٤مع

 ذنسٖا ايػافعٞ زمح٘ اهلليف ٌْٝ ايعًِ ضت خصاٍ 
 :ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

أظمللل ًمللـ شمٜملل٤مَل اًمٕمٚمللَؿ إٓ سمسللت٦مٍ 

واضمتٝملل٤مٌد وسُمٚمٖملل٦مٌ ذيملل٤مٌء وطمللرٌص 

ؾملل٠مٟمبٞمَؽ قملللـ شمٗمّمللٞمٚمٝم٤م سمبٞمللل٤منِ 

(1)وصللحب٦ُم أؾمللت٤مٍذ وـمللقل زُملل٤مِن 

 "اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم اًمت٤مريخ"( و 2/111) "وم٤ميمٝم٦م اخلٚمٗم٤مء وُمٗم٤ميمٝم٦م اًمٔمروم٤مء"اٟمٔمر  (2)

 ( ًمٚمسخ٤موي رمحف اهلل.2/240)

اعمٖمٗمؾ هم٤مًمب٤ًم ُم٤م يّمػم  :ذيم٤مءٌ  :ىمقًمف :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (.2/225) "ديقان اًمِم٤مومٕمل"يمام ذم  (1)

وٓ يِمؽمط أن يٙمقن ُمـ أذيمك اًمٜم٤مس إٟمام اعم٘مّمقد أن يٙمقن قمٜمده ُمـ  ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ ُمع ذيم٤مء،

 اًمذيم٤مء ُم٤م يٗمٝمؿ سمف اعمٕمٚمقُم٤مت.

ُم٤م أشم٧م اًمٗم٤مئدة أشم٧م وُمتك  سمدون طمرص ُمتك ،ٓسمد ُمـ احلرص قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع :وطمرٌص  :ىمقًمف

رض أو ٓ ُيرض ُم٤م يب٤مزم، متر إي٤مم وهق إن ؿم٤مء اهلل ؾم٠مطمٗمظ همد اًمٞمقم ومتح اًمدرس ُي !ُم٤م يب٤مزم مل شم٠مت

وهٙمذا ُمـ  !اًمٞمقم أرسمٕم٤مء ُمـ يقم اًمسب٧م إن ؿم٤مء اهلل أسمدأ سم٤مٓضمتٝم٤مد !اؾمؽماطم٦م ُمـ همد إن ؿم٤مء اهلل

 ؾمب٧م إمم ؾمب٧م.

أي يٙمقن قمٜمده ُم٤م يٙمٗمٞمف ُمـ اعمٕمٞمِم٦م يٖمٜمٞمف قمـ  : وسمٚمٖم٦م :يبذل ضمٝمده. ىمقًمف :أي (واضمتٝم٤مد) :ىمقًمف

صحب٦م آؾمت٤مذ يٜمتٗمع سمف ُمـ شمقضمٞمٝم٤مشمف وإرؿم٤مداشمف ويمذًمؽ  :وصحب٦م أؾمت٤مذ :آٟمِمٖم٤مل سم٤مًمتٙمس٥م. ىمقًمف

ب ىمبٚمؽ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ رسمام شمْمٞمع قمٚمٞمؽ سمٕمض إوىم٤مت إذا مل شم٠مظمذ سم٤مإلرؿم٤مدات، ومٛمثاًل ىمد رْ ىمد ضَم 

 !ٚمٝم٤ميٜمّمح اًمٕمٚمامء سمبٕمض اًمٙمت٥م ذم احلٗمظ وأٟم٧م شم٘مقل ٓ أٟم٤م ؾم٠مطمٗمظ ذم ُمسٜمد أمحد أمجع إُمٝم٤مت يم

رسمام دمرب ؿمٝمر ؿمٝمريـ صمؿ شمرضمع إمم يمالُمٝمؿ ومٛمسٜمد أمحد يمبػم ؾمٞمذه٥م قمٚمٞمؽ اًمقىم٧م وُم٤م شمستٓمٞمع 

أن شمت٘مٜمف، ويمذًمؽ صحب٦م آؾمت٤مذ يدًمؽ قمغم اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م وشمرشمٞم٥م اًمٙمت٥م ذم دراؾمتٝم٤م، ويمذًمؽ 
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 .تػريغ افؼؾى وتؼقى اهلل ظز وجؾ :وهؽذا-

 :وزاد بعضفؿ

 وزده٤م ومراغ اًم٘مٚم٥م ُمـ يملؾ ؿمل٤مهمؾٍ 
 

يملللذاك سمت٘ملللقى اهلل يملللـ صملللامن

٧م شم٠مظمذه٤م سمٕمض اعمس٤مئؾ اعمٕمٚمؿ يبحثٝم٤م ذم صمالصم٦م أي٤مم ُمثاًل طمتك ُي٘مؼ اعمس٠مًم٦م وي٠ميت سم٤مًمراضمح ومٞمٝم٤م وأٟم

ضم٤مهزة اًمراضمح ُمع اًمدًمٞمؾ ومٞمف ومٝمذا ُمـ وم٤مئدة صحب٦م إؾمت٤مذ إض٤موم٦م إمم اًمتحذير ُمـ اًمنم سم٠مٟمقاقمف، 

أي ٓ يستٕمجؾ اإلٟمس٤من  :وـمقل زُم٤من :اإلٟمس٤من ُمـ صحب٦م اًمٕم٤ممل اًمسٜمل. ىمقًمف وأؿمٞم٤مء يمثػمة يستٗمٞمده٤م

طمتك إمم شمٕمٚمٞمؿ  ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ صمؿ يذه٥م ويؽمك ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ؾمقاء ذه٥م إمم دٟمٞم٤م أو ذه٥م ومٞم٠مظمذ

اًمٜم٤مس ويؽمك حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يٗمٞمد يمثػمًا شم٠مشمٞمف اًمٗمتـ ودمرومف، وم٤مٕومْمؾ أن يٓمقل اًمزُم٤من ذم أظمذك 

إمم اهلل ودرس ومٞمٙمقن ُمع حتّمٞمٚمف ًمٚمٕمٚمؿ، ُم٤م يٜم٘مٓمع قمـ حتّمٞمؾ  ًمٚمٕمٚمؿ، وأن اإلٟمس٤من طمتك وإن دقم٤م

ٓ  :غ اًم٘مٚم٥م ُمـ يمؾ ؿم٤مهمؾٍ وزده٤م ومرا :اًمٕمٚمؿ، أو يٙمقن ذم وىم٧م يسػم صمؿ يٕمقد ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ.. ىمقًمف

سم٤معمِم٤ميمؾ ٓ يستٓمٞمع أن  ءؿمؽ أن هذا ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، أُم٤م إذا يم٤من ىمٚمبف ُمكم

يتحّمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ، ومٛمـ ومراغ اًم٘مٚم٥م أن اإلٟمس٤من يبتٕمد قمـ اعمِم٤ميمؾ وًمق أدى إمم اًمرطمٚم٦م إمم ـمٚم٥م 

 اًمٕمٚمؿ ذم ُمٙم٤من آظمر ًمٚمتٗمرغ واًمبٕمد قمام يِمٖمؾ اًم٘مٚم٥م.

وٓ ؿمؽ أٟمف ٓسمد ُمـ اًمت٘مقى ذم يمؾ ذًمؽ وقمغم رأؾمف اإلظمالص  :سمت٘مقى اهلل يمـ صمامن يمذاك :ىمقًمف

ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اإلظمالص واًمّمدق ُمع اهلل ؾمبح٤مٟمف، واًمثب٤مت قمغم اًمسٜم٦م واًمدقمقة إمم اهلل، ومت٘مقى اهلل 

 ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب٤م ُيّمؾ اخلػم واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع.
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 اهل١ُ ايعاي١ٝ
 :(2)افشوؾعل رْحف اهللؿول 

ؾَمللَٝمري ًمِتَٜم٘مللٞمِح اًمُٕمٚمللقِم َأًَمللذك زم

َوَسيللُر َأىمالُمللل قَمللغم َصللَٗمح٤مهِت٤م

َوَأًَملللذك ُِملللـ َٟم٘ملللِر اًمَٗمتللل٤مِة ًمِلللَدومِّٝم٤م

َومَتللل٤مُيكم ـَمَرسمللل٤ًم حِلَلللؾِّ قَمقيَّمللل٦مٍ 

أَأسمٞملل٧ُم ؾَمللٝمراَن اًمللُدضمك َوشَمبِٞمتُللفُ 

ُِمللـ َوصللِؾ هم٤مٟمِٞمَلل٦ٍم َوـمٞملل٥ِم قِمٜملل٤مِق 

ـَ اًملل  َواًمُٕمِّملل٤مِق َأطمللغم ُِملل
ِ
َدويم٤مء

ًُم٘ملل اًمَرُملَؾ قَملـ َأوراىملل ِٕ َٟم٘مري 

لذم اًمَدرِس َأؿمٝمك ُِمـ ُُمداَُم٦ِم ؾمل٤مىمِ 

َٟمقُملل٤ًم َوشَمبٖمللل سَمٕمللَد ذاَك حِلللل٤مىمل

 (1) :ؿول أشؾؿ بـ شؾقَمن رْحف اهلل

ظمٚمٗملل٧م قمللرد يللقم اًمسللػم سم٤ميمٞملل٦م

ظمٚمٗمتٝملل٤م ؾمللحرا ذم اًمٜمللقم مل أرهلل٤م

كم وقمللرد وصلبٞم٤مين رومْمللتٝمؿأهل

اظملل٤مف واهلل ىمٓمللل٤مع اًمٓمريلللؼ سملللف

ُمسللتقومزات هبلل٤م رىمللش ُمِمللقه٦م

يلل٤م اسمللـ اعمبلل٤مرك شمبٙمٞمٜمللل سمرٟملل٤مت

ومٗمللل وملل١مادي ُمٜمٝملل٤م ؿمللبف يمٞملل٤مت

وُت ٟمحللقك ذم شمٚمللؽ اعمٗملل٤مزات

٤متوُملل٤م آُمٜملل٧م هبلل٤م ُمللـ ًمللدغ طمٞملل

أظملل٤مف صللقًمتٝم٤م ذم يمللؾ ؾملل٤مقم٤ميت

 (2/20) "ان اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهللديق"وشمٜمس٥م ًمٚمزخمنمي وهق ُمٕمتززم ض٤مل. اٟمٔمر  (2)

 (.2/305) "اًمت٤مج اعمٙمٚمؾ ُمـ ضمقاهر ُمآصمر اًمٓمراز أظمر وإول"و

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م  :( ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ رمحف اهلل ىم٤مل2/103) "اجلرح واًمتٕمديؾ"اٟمٔمر  (1)

ًمٞمٙمت٥م قمـ اًمٜمٞمس٤مسمقري ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اسم٤م سمٙمر اسمـ أؾمٚمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن ي٘مقل رطمؾ أيب ُمـ ٟمٞمس٤مسمقر إمم ُمرو 

 اسمـ اعمب٤مرك وم٘م٤مل أسمٞم٤مت ؿمٕمر أٟمِمده٤م ٓسمـ اعمب٤مرك... وذيمر إسمٞم٤مت.
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اضمٚمللس ًمٜملل٤م يمللؾ يللقم ؾملل٤مقم٦م سمٙمللرا

يلل٤م أهللؾ ُمللرو أقمٞمٜمقٟملل٤م سمٙمٗمٙمللؿ

ؼُمٌ ُصلل رٌ لٓ شمْمللجروٟم٤م وم٢مٟملل٤م ُمٕمِملل

ذاك وإٓ سم٤مًمٕمِمللللٞم٤مت إن ظمللللْػ 

٤م وإٓ رُمٞمٜملللل٤ميمؿ سم٠مسمٞملللل٤متقمٜمْلللل

واتوًمٞمس ٟمرضمق ؾمقى رب اًمسلام

 :(2)ؿول أبق افطقى ادتـبل

قمغم ىَمْدِر أْهلِؾ اًمَٕملْزِم شَمل٠ْميِت اًمَٕملَزائِؿُ 

ٖمػم صللٖم٤مره٤موشمٙمللؼم ذم قملللم اًمّملل

وشملل٠ميت قمللغم ىَمللْدِر اًمٙمِللَراِم اعمَٙملل٤مِرمُ 

وشمّمٖمر ذم قمللم اًمٕمٔملٞمؿ اًمٕمٔمل٤مئؿُ 

طًب ايعًِ عٓد أصشاب احلدٜح ٚعدّ األخر عٔ أٌٖ ايبدع
 :ؿول ظبد اهلل بـ ادبورك رْحف اهلل

أهّيَللللل٤م اًمْٓم٤مًمِللللل٥ُم قمْٚملللللاًم 

ـْ اًْمِٕمْٚملللللَؿ ُمِ  ٜمْلللللفُ وَمللللل٤مـْمُٚمبَ

َٓ يَمثَلللللللْقٍر َويَمَجٝملللللللؿِ 

ـِ َزْيلللدِ  ايللل٧ِم مَحْللل٤مَد سْمللل

صملللللْؿ ىَمٞمِّلللللْدُه سمَِ٘مٞمْلللللدِ 

ـِ قُمبَٞملللِد  (1)َويَمَٕمْٛملللِرو سْمللل

( 2/34) "سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م  "( و2/34) "يتٞمٛم٦م اًمدهر"( و 2/242) "ديقان اعمتٜمبل"اٟمٔمر  (2)

واؾمتٜمِمد ؾمٞمػ اًمدوًم٦م َيْقًُم٤م َأسَم٤م  :( ىم٤مل اًمثٕم٤مًمبل رمحف اهلل20/231) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"و

 ل ىمّمٞمدشمف اًْمتِل َأوهل٤َم وذيمر ُمٓمٚمٕمٝم٤م.اًمّٓمٞم٥م اعمتٜمب

أي سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل وحت٧م إرادة اهلل وُمِمٞمئ٦م اهلل  :قمغم ىمدر أهؾ اًمٕمزم :ىمقًمف :ىم٤مل ؿمٞمخ٤م طمٗمٔمف اهلل

وإقم٤مٟمتف، وم٤مًمذي ي٘مرأ يِمٕمر اًمس٤مُمع سم٠مٟمف قمٚم٘مف سم٤مًمٕمزيٛم٦م وم٘مط، ٟمٕمؿ اًمٕمزيٛم٦م ؾمب٥م ُمـ إؾمب٤مب وًمٙمـ 

 ًمٚمٗمتك وم٠مول ُم٤م اٜمل قمٚمٞمف اضمتٝم٤مده.اهلل هق اعمقومؼ، إذا مل يٙمـ قمقن ُمـ اهلل 

( ٓسمـ أيب 2/222) "واًمتٕمديؾ ُم٘مدُم٦م اجلرح"و ( ًمٚمبخ٤مري4/13) "اًمت٤مريخ اًمٙمبػم" اٟمٔمر (1)

 "ذم اًمٙمالم وأهٚمف"( و2/132) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"( و5/135) "احلٚمٞم٦م"طم٤مشمؿ و

(3/122). 
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 :ؿول ابـ افؼقؿ رْحف اهلل

واًمذٟم٥م ذٟم٥م اًمٓمػم ظمغم أـمٞم٥م اًمثٛمل

وأشمك إمم شمٚمؽ اعمزاسمؾ يبتٖملل اًمٗمْملل

ـ إومٜمللل٤منللللرات ذم قمللل٤مل ُمللل

(2)رات واًمديللدانللللالت يم٤محلِملل

َٔ ايعًِ ٤عدّ االضتٗا١ْ بػٞ
د بـ إِْبَراِهقؿ افـحوس رْحف اهلل  :(1)ؿول حُمَؿَّ

اًمٞملللللقم رء وهملللللًدا ُمثٚملللللف

للللُُي  اعمللللرء هبلللل٤م طمٙمٛملللل٦م ُؾ ّمِّ

ل شمٚمللت٘مطاًمتلل اًمٕمٚمللؿ ٟمخلل٥م ُمللـ

اًملللٜم٘مط اضملللتامع اًمسلللٞمؾ إٟملللام

 ٢ األَا١ْ ايع١ًُٝاحلسص عً
 :(4)ؿول حمؿد بـ ظبد ادؾؽ افػورؿل رْحف اهلل

إذا أومللللل٤مدك إٟمسللللل٤مٌن سمٗم٤مئلللللدةٍ 

وىملللؾ وملللالٌن ضملللزاه اهلل صللل٤محل٦مً 

وملل٤محلر يِمللٙمر صللٜمٕم٤ًم ًمٚمٛمٗمٞمللد ًمللف

ُمللـ اًمٕمٚمللقم وملل٠ميمثر ؿمللٙمره أسمللدا

أوم٤مدٟمٞمٝملل٤م وأًمللؼ اًمٙمللؼم واحلسللدا

أو ىمٕمللداقمٚمللاًم ويللذيمره إن ىملل٤مم 

 (. 2/300) "٦م )ٟمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ(اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم"اٟمٔمر يمت٤مسمف  (2)

حُمَْٛمد  :(2/23) "سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمب٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة "ىم٤مل اًمسٞمقـمل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  (1)

سمـ إِسْمَراِهٞمؿ سمـ حُمَْٛمد سمـ أيب ٟمٍم اإِلَُم٤مم َأسُمق قمبد اهلل هب٤مء اًمّديـ اسْمـ اًمٜمّح٤مس احْلَٚمبِل اًمٜمْْحِقّي ؿمٞمخ 

 قمٚمؿ اًمٚمَِّس٤من...(.اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ذِم 

حُمَْٛمد سمـ قمبد اعمْٚمؽ سمـ قمبد احلٛمٞمد َأسُمق قمبد اهلل سمـ أيب احْلسـ اًمٗم٤مرىمل اًمِْمْٞمخ اًمّْم٤مًمح  :هق (4)

ـمب٘م٤مت  "( و 2/323) "ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد  "اًْمَٕم٤مِرف اعمتقذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم ومخسامئ٦م. واٟمٔمر 

 (.2/120) "ذيؾ ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  "( و 5/240) "اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 
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احلح ع٢ً تعًِ ايٓشٛ
 :(2)ؿول افؽسوئل رْحف اهلل

إِْٟمللللاَم اًمٜمْْحللللق ىِمٞمَلللل٤مس يتبللللع

وَمللل٢مِذا َُمللل٤م أسْمٍمللل اًمٜمْْحلللق اًْمَٗمتلللك

وم٤مشم٘ملللل٤مه يمللللؾ ُمللللـ ضم٤مًمسللللف

ر اًمٜمْْحللللق اًْمَٗمتللللكلَوإِذا مل يبّملللل

ومللللؽماه يرومللللع اًمٜمّملللل٥م َوَُملللل٤م

َٓ يٕمللللرف َُملللل٤ميْ٘مللللَرأ اًْمُ٘مللللْرآن 

َواًْمللللللِذي يٕمرومللللللُف ي٘مللللللرأه

َٟملللللل٤مفمرا ومِٞمللللللِف َوذِم إقمراسمللللللف

يمللؿ وضللٞمع رومللع اًمٜمْْحللق َويمللؿ

ومٝمللللام ومِٞمللللِف ؾَمللللَقاء قمٜمْللللديُمؿْ 

َوسمِللللف ذِم يمللللؾ َأُمللللر يٜمْتَٗمللللع

ُملللر ذِم اعمْٜمٓمللللؼ ُملللرا وم٤مشمسللللع

ُمللـ ضمٚمللٞمس َٟملل٤مـمِؼ َأو ُمسللتٛمع

ظملل٤مف َأن يٜمْٓمللؼ ضمبٜملل٤ًم وَملل٤مْٟمَ٘مٓمع

يَم٤مَن ُمـ ظمٗمض َوُمـ ٟمّمل٥م روملع

قْملللَراب ومِٞملللِف وصلللٜمعسف اإْلِ 

وَملل٢مْذ َُملل٤م ؿمللّؽ ذِم طمللرف َرضَمللعَ 

وَملل٢مِذا َُملل٤م قمللرف اًمّٚمحللـ صللدع

ُمللـ ِذيللػ ىمللد َرَأْيٜمَلل٤مُه وضللع

ًَمٞمسللل٧م اًمّسلللٜم٦م ومِٞمٜمَللل٤م يم٤مًمبلللدع

قمكم سمـ محزة اًمٙمس٤مئل أسمق احلسـ يمقذم. ٟمزل سمٖمداد وقمٚمؿ حمٛمد سمـ اًمرؿمٞمد وهق إُم٤مم أهؾ  (2)

واًمٙمس٤مئل ىمٚمٞمؾ اًمِمٕمر وًمف أسمٞم٤مت يّمػ ومٞمٝم٤م اًمٜمحق  ،اًمٙمقوم٦م ذم اًمٜمحق واًم٘مراءة وأؾمت٤مذ اًمٗمراء وإمحر

وشم٤مريخ سمٖمداد  " و (2/153) "ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء  "وُي٨م قمغم شمٕمٚمٛمف ُمِمٝمقرة أوهل٤م... وذيمره٤م. اٟمٔمر 

َٟم٤م قمكم سْمـ َأمْحَد سْمـ قُمَٛمر اعم٘مرئ، ىَم٤مَل: أٟمِمدٟم٤م َأسُمق ـم٤مهر  :ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل (24/433) " َأظْمؼَمَ

قَمْبد اًمقاطمد سْمـ قُمَٛمر سْمـ َأيِب ه٤مؿمؿ، ىَم٤مَل: أٟمِمدين َأسُمق احلسـ قمكم سْمـ احل٤مرث اعمرهبل، ىَم٤مَل: أٟمِمدين 

س٤مئل إؾمدي... وذيمر إسمٞم٤مت شمقذم ذم ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وُم٤مئ٦م. قمٜمبس٦م سْمـ اًمٜمرض ًمٕمكم سْمـ محزة اًمٙم

ٓسمـ قمبد اًمؼم رمحف اهلل سمزي٤مدة سمٞمت٤ًم ذم آظمره٤م  (2/5) "هبج٦م اعمج٤مًمس وأٟمس اعمج٤مًمس  "واٟمٔمر يمت٤مب 

 ويمذاك اجلٝمؾ واًمٕمٚمؿ ومخذ... ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م وُم٤م ؿمئ٧م ومدع. :وهق ىمقًمف
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 خر َٔ نٌ عًِ أْفع٘
 :رْحف اهلل ؿول ابـ أؽـس

٤م َأْوؾَملللَٕمفْ َُمللل٤م َأيْمثَلللَر اًْمِٕمْٚملللَؿ َوَُمللل

َٓ سُمللللْد ًَمللللُف ـَم٤مًمِبًلللل٤م إِْن يُمٜمْلللل٧َم 

ـْ َذا اًْملللِذي َيْ٘ملللِدُر َأْن َاَْٛمَٕملللفُ  َُملل

ًٓ وَمللللل٤مًْمتَِٛمْس َأْٟمَٗمَٕملللللفْ  (2)حُمَللللل٤مِو

 :ؿول افشوظر

ـَ اخلَْٚملِؼ َأطَملدَُم٤م طَملقَ  ى اًمِٕمْٚملُؿ ُِمل

بَْحللللٍر َزاظِمللللرٍ إَِٟمللللاَم اًمِٕمْٚمللللُؿ يمَ 

َٓ وًَملللْق طَم٤مَوًَملللُف َأًْملللَػ ؾَملللٜمَفْ 

 َأطْمَسللٜمَفْ وَم٤مْتِلل
ٍ
ء ـْ يُمللؾِّ َرْ ْذ ُِملل

(1)

ال ٜٓاٍ ايعًِ بساس١ اجلطد
 :ؿول افشوظر

 َوُمللـ ـمٚملل٥م اًْمُٕمُٚمللقم سمَِٖمللػْم يمللد  
 

ؾملللٞمدريمٝم٤م إِذا ؿَمللل٤مب اًمٖملللراُب 

 :(4) ؿول ابـ ؾورس

إذا يملل٤من ي١مذيلللؽ طملللّر اعمّملللٞمػ

ـُ زُمللل٤مِن اًمرسمٞملللع وُيٚمٝمٞملللؽ طمسللل

ويملللرب اخلريلللػ وسَملللْرُد اًمِملللت٤م

؟ُمتللك :وم٠مظمللذك ًمٚمٕمٚمللؿ ىمللؾ زم

ـِ َأهْمٜمََس:... وذيمره٤م. اٟمٔمر  َأْٟمَِمَديِن  :ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم رمحف اهلل (2) سْم ِٓ ـُ ُُمّْمَٕم٥ٍم،  ضم٤مُمع  "حُمَْٛمُد سْم

 .(25/232) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و 2/340) "سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف 

 (.3/535) "ُمقارد اًمٔمٛمآن ًمدروس اًمزُم٤من  "اٟمٔمر  (1)

 "شم٤مريخ دُمِمؼ"أسمق احلسلم أمحد سمـ احلسلم سمـ زيمري٤م سمـ وم٤مرس اًمٜمحقي. اٟمٔمر  :هق (4)

 (.240/  2) "إٟمب٤مه اًمرواة" ( و53/435)
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 :(2) ؿول مسعر بـ ـدام رْحف اهلل

ْوُر ؾَمللْٝمٌق َوهَمْٗمَٚملل٦مٌ هَنَلل٤مُرَك َيلل٤م َُمْٖمللرُ 

َوشَمتَْٕملل٥ُم ومِللٞماَْم ؾَمللْقَف شَمْٙمللَرُه هِمبْللفُ 

َوًَمٞمُْٚمللَؽ َٟمللْقٌم، َواًمللْرَدى ًَمللَؽ َِٓزمُ 

ْٟمٞم٤َم شَمِٕمللٞمُْش اًمبََٝملل٤مئِؿُ  يَمللَذًمَِؽ ذِم اًمللدك

 َعٛقات يف طسٜل طًب ايعًِ
 .ادعويص مـ أشبوب حرمون افعؾؿ -

وؾِِعله َرِْحَُف اهللَُّ  :َؿوَل افشَّ

ؿَمللَٙمْقُت إمَِم َويمِٞمللٍع ؾُمللقَء طِمْٗمٔمِللل

َوىَمللل٤مَل اقْمَٚملللْؿ سمِللل٠َمْن اًْمِٕمْٚملللَؿ ٟملللقر

وَم٠َمْرؿَمللللَديِن إمَِم شَمللللْرِك اعمََْٕملللل٤مِ 

َٓ هُيلللدى ًمَٕمللل٤مِ  (1)وٟملللقر اهللِْ 

 .افطؿع وظدم مراؿبي اهلل ظز وجؾ -

 :(4)ك رْحف اهللؿول ظبد اهلل بـ ادبور

 طمسلللللبل سمٕمٚمٛملللللل إن ٟمٗملللللع

 َُمللللللـ راىملللللل٥م اهلل رضمللللللع

 ُملللللل٤م ـملللللل٤مر رء وملللللل٤مرشمٗمع

ُمللللل٤م اًملللللذل إٓ ذم اًمٓمٛملللللع

قملللـ ؾملللقء ُمللل٤م يمللل٤من صلللٜمع

إٓ يملللللللام ـمللللللل٤مر وىملللللللع

 "هبج٦م اعمج٤مًمس"( و3/422)  "احلٚمٞم٦م"اٟمٔمر  وىمٞمؾ أهن٤م ًمٕمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز رمحف اهلل (2)

 (.3/245) "اًمسػم  "( و33/134) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و1/213) "صٗم٦م اًمّمٗمقة"( و02/133

 "اءاعمحٛمدون ُمـ اًمِمٕمر"( و1/135) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمس٤مُمع"اٟمٔمر  (1)

 (.2/52) "ديقان اًمِم٤مومٕمل"( و 2/30)

ديقان "وسمٕمْمٝمؿ يٜمسبٝم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل. يمام ذم  (2/411) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر (4)

 .(2/23) "اًمِم٤مومٕمل



ٕٗ

 

 

 .اْلفؾ وافتعصى-

 :ؿول ابـ افؼقؿ رْحف اهلل

وشمٕمللر ُمللـ صمللقسملم ُمللـ يٚمبسللٝمام

صمللقب ُمللـ اجلٝمللؾ اعمريملل٥م ومقىمللف

يٚم٘ملللك اًملللردى سمٛمذُمللل٦م وهلللقان

(2)صمقب اًمتٕمّمل٥م سمئسل٧م اًمثقسمل٤من

 :ؿول افشوظر

 إذا يمٜملل٧م ٓ شمللدري ومتٚمللؽ ُمّمللٞمب٦م
 

(1)وإن يمٜم٧م شمدري وم٤معمّمٞمب٦م أقمٔملؿ

 :(4) ؿول أبق افؼوشؿ أمدي

إِذا يمٜم٧َم ٓ شملدري ومل شملُؽ سم٤مًملذي

ضَمِٝمْٚملل٧َم ومل شمٕمٚمللُؿ سم٠مٟمللَؽ ضم٤مهللٌؾ 

 أٟمَؽ ٓ شمدري
ِ
وُمـ أقمج٥م إؿمٞم٤مء

يس٤مئُؾ ُمـ يدري ومٙمٞمػ إِذن شَمْدري

ومٛمـ زم سم٠من شمدري سم٠مٟملَؽ ٓ شملدري

وأٟمللَؽ ٓ شمللدري سم٠مٟمللَؽ ٓ شمللدري

 (.2/22) "اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م )ٟمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ(  "اٟمٔمر  (2)

، وم٤مجلٝمؾ واًمتٕمّم٥م آوم٦م قمغم ص٤مطمبٝمام يٛمٜمٕم٤مٟمف ُمـ اخلػم وُمـ سمٞمت٤من مجٞمالن :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

ُمٕمروم٦م احلؼ، قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ وقمٚمٞمف أن ٓ يتٕمّم٥م ًمرأي ومالن وٓ ًمٗمالن وإٟمام يٜم٘م٤مد ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، 

ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمذَ  ـْ َرسمُِّٙمْؿ َوٓ شَمْتبُِٕمقا ُِم أن : واجلٝمؾ اًمبسٞمط ،يْمُروَن﴾﴿اشْمبُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم

ٓ يٕمٚمؿ احلٙمؿ اًمّمحٞمح ذم اعمس٠مًم٦م وئمـ أٟمف يٕمٚمؿ وم٤مضمتٛمع  :واجلٝمؾ اعمريم٥م ٓ يٕمٚمؿ احلٙمؿ ذم اعمس٠مًم٦م

ومٞمف ضمٝمالن ضمٝمؾ ذم اًمّمحٞمح ذم اعمس٠مًم٦م واقمت٘م٤مد ظمالف احلؼ وئمـ أٟمف قمغم اًمّمقاب، إذا يمٜم٧م ٓ 

 شمدري ومل شمؽ سم٤مًمذي يس٤مئؾ ُمـ يدري ومٙمٞمػ إذا شمدري.

 (.3/215) "ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م"( و 5/412) "درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ"اٟمٔمر  (1)

جمٛمع احلٙمؿ "و  ( ًمٚمسخ٤موي رمحف اهلل3/153) "اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع"اٟمٔمر  (4)

 (.1/235) "وإُمث٤مل ذم اًمِمٕمر اًمٕمريب
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 .افؽسؾ-

 :(2)ؿول ابـ افقردي رْحف اهلل ٓبـف

ًمٕمٚملللؿ وٓ شمٙمسلللؾ وملللاماـمٚمللل٥م ا

اطمتٗملللؾ ًمٚمٗم٘ملللف ذم اًملللديـ وٓو

لللْٚمف ومٛملللـ واهجلللر اًمٜملللقم وطمّمِّ

ٓ شم٘مللللؾ ىمللللد ذهبلللل٧م أرسم٤مسمللللف

أسمٕمللد اخلللػم قمللغم أهللؾ اًمٙمسللْؾ 

ٖمؾ قمٜملللف سملللامل َوظَملللَقْل تَ ِملللشمَ 

ر ُملل٤م سمللذْل يٕمللرف اعمٓمٚمللقب َُيِ٘ملل

يمؾ ُمـ ؾمل٤مر قملغم اًملدرب وصلْؾ 

 .افتصدر ؿبؾ افتلهؾ-

 :(1)ؿول ظّع بـ أْحد بـ شؾيؽ افػولّ 

شمّمللْدَر ًمٚمتللدريس يمللؾك ُُمٝمللْقسِ 

هللِؾ اًمِٕمْٚمللؿ أن يتٛمثْٚمللقا َٕ وَمَحللؼٌّ 

َزاهلل٤مًَمل٧ْم طمتّلك سملدا ُملـ هُ ًم٘مد َهزُ 

سَمٚمٞملللد شَمَسلللّٛمك سم٤مًمَٗم٘مٞملللِف اعملللدْرسِ 

سمبٞملل٧ٍم ىمللديٍؿ ؿملل٤مَع ذم يمللؾِّ جمٚمللسِ 

٤م، وطمتّك ؾم٤مُمٝم٤م يملؾك ُُمْٗمٚملسِ الهيمَ 

 .ظدم آهتَمم بوحلػظ وهق أصؾ افعؾؿ-

 :ؿول حمؿد بـ ظبد اهلل ادمدب رْحف اهلل

 ٗمٔمف اهلل.( سمنمح ؿمٞمخٜم٤م ُيٞمك طم2/05) "ذح ُٓمٞم٦م اسمـ اًمقردي رمحف اهلل"اٟمٔمر  (2)

ََُم٤مزِم  :هق (1) ْٕ اعمتقرم: )قمكّم سمـ َأمْحَد سمـ قمكّم سمـ ؾمٚمِّؽ اًمٗم٤مزّم، أسمق احلسـ اعم١مدِّب، َص٤مطِم٥ُم ا

شَمْذيِمَرُة "( و25/20) "اعمٜمتٔمؿ"( و4/2054) "إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م"واٟمٔمر (. هل335

ًمٚمذهبل رمحف اهلل وسمٕمْمٝمؿ  "شم٤مريخ اإلؾمالم"( و2/13) "اًمْس٤مُِمِع واعمَُتَٙمٚمِّؿ ذم َأَدب اًمَٕم٤ممِل واعمَُتَٕمٚمِّؿ

اًمبداي٦م "يروهي٤م قمـ احلسلم سمـ ؾمٕمد سمـ احلسلم سمـ حمٛمد أسمق قمكم أُمدي اًمٚمٖمقي. واهلل أقمٚمؿ. واٟمٔمر 

 (.21/115) "اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت"و (21/55) "واًمٜمٝم٤مي٦م
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ضملللل٤مُمُع اًمٕمٚمللللِؿ شمللللراُه أسمللللداً 

ـَ اخللللللطِّ إِذا وشملللللراه طَمَسللللل

وملللل٢مِذا ومتِمللللتَُف قمللللـ قمٚمٛمللللفِ 

ذم يمللللراريَس ضمٞملللل٤مٍد أطمٙمٛملللل٧ْم 

٤مِت ًمٜمللل٤مومللل٢مِذا ىمٚمللل٧م ًملللف: هللل

همللػَم ذي طمٗمللٍظ وًمٙمللـ ذا همٚمللطْ 

يمتللل٥َم اخللللْط سمّملللػمًا سمللل٤مًمٜم٘مطْ 

ىم٤مل: قمٚمٛملل يل٤م ظمٚملٞمكم ذم اًمْسلَٗمطْ 

وسمخللللٍط أيِّ ظمللللٍط أي ظَمللللطْ 

(2)طَمللْؽ حلٞمٞمللِف مجٞمٕملل٤ًم واُمللتخطْ 

َها١ْ أصشاب احلدٜح
 :(1)ؿول احلوؾظ افصقري رْحف اهلل

ـْ قَم٤مَٟمللَد احلَللِدْي٨َم َوَأْضللَحك َلل
ىُمللْؾ عمِ

ـْ زِم  َأسمِِٕمٚمللللٍؿ شَمُ٘مللللقُل َهللللَذا َأسمِلللل

يلل ـَ ُهللؿ طَمِٗمُٔمللقا اًمدِّ لَأُيَٕملل٤مُب اًْمللِذْي

ؿ َوَُملللل٤م ىَمللللْد َرَوْوهُ  َوإمَِم ىَمللللْقهِلِ

ـْ َيْدقِمٞمللللفِ  بلللل٤ًم َأهَٚمللللُف َوَُملللل
قَم٤مئِ

َأْم سمَِجٝملٍؾ، وَم٤مجلَْٝمللُؾ ظُمُٚمللُؼ اًمْسللِٗمٞمفِ 

َهللل ْ ـَ اًمؽمك ـَ ُِمللل ٤مِت َواًمتْْٛمِقيلللفِ لللل

(4)َراضِمللللٌع يُمللللؾك قَملللل٤ممِلٍ َووَمِ٘مٞمْللللفِ 

 ( ٓسمـ طمب٤من رمحف اهلل.2/45) "روض٦م اًمٕم٘مالء وٟمزه٦م اًمٗمْمالء"اٟمٔمر  (2)

 .هل(332ت ) ،هق: حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل اًمِّم٤مُمل اًمّس٤مطمكم اًمّّمقري، أسمق قمبد اهلل (1)

 "اًمسػم"( و23/413) "اعمٜمتٔمؿ"( و2/252) "ذف أصح٤مب احلدي٨م"اٟمٔمر  (4)

 (.3/23) "اًمقاذم"( و21/52) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"و  ،(20/542)
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بٝإ ايعًِ ايٓافع
 :(2)ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

يمؾ اًمٕمٚملقم ؾملقى اًم٘ملرآن ُمِملٖمٚم٦م

(طملدصمٜم٤م :ىمل٤مل)اًمٕمٚمؿ ُم٤م يمل٤من ومٞملف 

إٓ احلللدي٨م وإٓ اًمٗم٘مللف ذم اًمللديـ

ـملموُم٤م ؾمقى ذاك وؾمقاس اًمِملٞم٤م

 ذّ َٔ مل ٜعٌُ بعًُ٘
 :(1)ؿول ابـ افسَمك

َيللل٤م َأهَيللل٤م اًمرضملللؾ اعمْٕمٚملللؿ هَملللػمه

أشملللراك شمٚم٘ملللح سم٤مًمرؿمللل٤مد قم٘مقًمٜمللل٤م

َٓ شمٜمللف قَمللـ ظمٚمللؼ َوشَملل٠ْميِت ُمثٚمللف

سمللدأ سمِٜمَْٗمِسللؽ وم٠مهنٝملل٤م قَمللـ همٞمٝملل٤ما

ومٝمٜملل٤مك يٜمٗمللع إِن وقمٔملل٧م وي٘متللدى

ا اًمتْْٕمٚمِلللٞمؿهلللال ًمٜمَٗمسلللؽ يَمللل٤مَن ذَ 

صللٗم٦م َوَأٟملل٧م ُمللـ اًمرؿملل٤مد قمللديؿ

قَملل٤مر قَمَٚمٞمْللؽ إِذا ومٕمٚملل٧م قَمٔمِللٞمؿ

وَملل٢مِذا اْٟمتََٝملل٧م قَمٜمللُف وَم٠َمٟملل٧م طَمٙمِللٞمؿ

سمللل٤مًْمَ٘مْقل ُِمٜمْلللؽ ويٜمٗملللع اًمتْْٕمٚمِلللٞمؿ

ٟمنم ـمّل "( و2/120) "ًمٙمؼمىـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ا"( و20/155) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" اٟمٔمر (2)

اًمٕم٘مد اعمذه٥م ذم "( و 2/100) "اًمتٕمريػ ذم ومْمؾ محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمنميػ واًمرد قمغم ُم٤مىمتٝمؿ اًمسخٞمػ

 (.2/03) "ديقان اًمِم٤مومٕمل"( و 2/212) "ـمب٘م٤مت محٚم٦م اعمذه٥م

( ٓسمـ قمس٤ميمر رمحف اهلل 43/232) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و2/43) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ"اٟمٔمر  (1)

ٟم٤م أسمق  ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ٟمٍم سمـ أمحد سمـ ُم٘م٤مشمؾ أٟمب٠م ضمدي أسمق حمٛمد ٟم٤م أسمق قمكم إهقازي أظمؼمٟم٤م :ىم٤مل

يم٤من أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ قمٛمران اًمديٜمقري  :ىم٤مل ،اًم٘م٤مؾمؿ قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمر اًمِمٞمب٤مين

ذيؾ شم٤مريخ "... وذيمر إسمٞم٤مت. و:اًمقاقمظ ىمؾ ُم٤م ظمال جمٚمس وقمٔمف إٓ وهق ي٘مقل ىم٤مل اسمـ اًمسامك

 ًمٚمٛمتقيمؾ اًمٚمٞمثل. :وي٘م٤مل أهن٤م (.2/333) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم"( و2/333) "سمٖمداد
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 :ؿول افسػوريـل رْحف اهلل

َوُمللـ هنللك قَمللاْم ًَمللُف ىمللد اْرشمٙملل٥م

وَمَٚمللللق سمللللدا سمِٜمَٗمِسللللِف ومللللذاده٤م

ك اًْمٕمجل٥ملوم٘مد َأشَمك مِمْل٤م سمِلِف يْ٘مْمل

(2)قَمللـ همٞمٝملل٤م ًَمَٙملل٤مَن ىمللد أوم٤مدهلل٤م

 :ؿول افشوظر

ٍه ُمللللـ دهللللر ظمئللللقن أهٚمللللفآ

ـمٚمبلللقا اًمٕمٚملللؿ سملللاميض قمٛملللرهؿ

وملل٢مذا ُملل٤م اًمِمللٞم٥م قمللغم أذىملل٤مهنؿ

ًمٚمللديـ ؿمللٕم٤مرا ٓ يللرون اًمٕمٚمللؿ

طملل٤مهلؿ أطمسللـ إذ يملل٤مٟمقا صللٖم٤مرا

(1)ُمٚمئلللقا أومللل٤مق فمٚملللاًم وسملللقارا

َدح أٌٖ ايعًِ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ
ـُ َظبِْد اهللِ ِِف َموفٍِؽ   :َؿوَل ُمْصَعُى ب

َيلل٠ْمسَمك اجْلَللَقاَب وَمللاَل ُيَراضَمللُع َهٞمْبَلل٦مً 

ىَملل٤مِر َوقِمللزك ؾُمللْٚمَٓم٤مِن اًمتكَ٘مللكَأَدُب اًْمقَ 

َْذىَمللل٤منِ  ْٕ َواًمْسللل٤مئُِٚمقَن َٟملللَقايمُِس ا

(4)وَمُٝمللَق اعمَُْٓملل٤مُع َوًَمللٞمَْس َذا ؾُمللْٚمَٓم٤منِ 

َسـ وهق َيؿدح ابـ ادبورك  :ؿول ظَمر بـ احْلَ

 ُمللـ ُمللرو ًمٞمٚملل٦م إذا ؾملل٤مر قمبللد اهللِ
 

وم٘مللد ؾملل٤مر ُمٜمٝملل٤م ٟمقرهلل٤م ومج٤مهللل٤م

 (.254 - 251رىمؿ ) "اًمٕم٘مٞمدة اًمسٗم٤مريٜمٞم٦م "اٟمٔمر  (2)

يٕمٜمل ذم سمداي٦م أُمره ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وٟمٗمع واٟمتٗمع وم٢مذا ُم٤م يمؼم ؾمٜمف اهمؽم سمٜمٗمسف  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (1)

ا. ُمـ اخلػم طم٤مهلؿ أطمسـ إذ يم٤مٟمقا صٖم٤مرً  أو حتزب أو ومتـ سم٤مًمدٟمٞم٤م ومْمٞمع قمٚمٛمف وضٞمع ُم٤م قمٜمده

( 2/433) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمس٤مُمع"( و5/425) "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"اٟمٔمر  (4)

ـمب٘م٤مت "و وسمٕمْمٝمؿ ي٘مرأه٤م ومٝمق اعمٝم٤مب وهق ظمٓم٠م ، (ومٝمق اعمٝمٞم٥م ) سمٚمٗمظ :  (5/224) "اًمسػم"و

 (.20/252) "اًمِم٤مومٕمٞم٦م
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(2)ومٝمللؿ أٟمجللؿ ومٞمٝملل٤م وأٟملل٧م هالهُللل٤م  يملللؾ سمٚملللدةإذا ذيملللر إطمبللل٤مر ذم

 :(2)ممو ؿقؾ ِف مدح مسعر وظؾؿف -

ـْ يَملل٤مَن ُُمْٚمتَِٛمسلل٤ًم ضَمٚمِٞمْسلل٤ًم َصلل٤محِل٤مً  َُملل

ٞمْٜم٦َُم َواًمَقىَملل٤مُر، َوَأْهُٚمَٝملل٤م
ومِٞمَْٝملل٤م اًمْسللٙمِ

ـِ يمِللَدامِ وَمْٚمٞمَلل ٠ْمِت طَمْٚمَ٘ملل٦َم ُِمْسللَٕمِر سملل

َأْهللُؾ اًمَٕمَٗملل٤مِف َوقِمْٚمٞمَلل٦ُم إىَْمللَقامِ 

 :ؿول َأُبق ادُْسَعِد رْحف اهلل

ًمَِٕمبْلللللِد اهللِ قَمبْلللللِد اهللِ قِمٜمْلللللِدي

راً لَأُِملللػْمَ اعمُللل١ْمُِمٜملِْمَ شَملللالََف ُِمّْمللل

ُح طُمْٙمتَُٝمل
لَٟمَّم٤مئِ رِّ َوطْملِديل٤م ذِم اًمسِّ

ـُ ؾَمللْٕمدِ  َهلل٤م ًَمٞمْلل٨ُم سملل وَملل٢مِْن َأُِمػْمَ
(4)

 "هتذي٥م اًمٙم٤مل"و (41/343) "ريخ دُمِمؼشم٤م"و  (20/254) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر  (2)

 (.5/422) "اًمسػم"( و 25/22)

ـِ اعمَُب٤مَركِ ) :(0/200) "اًمسػم"ىم٤مل اًمذهبل رمحف اهلل ذم  (1) واٟمٔمر (، َوَهَذاِن اًمَبْٞمَت٤مِن َأفُمٜمكٝماَم ٓسْم

، (420/  5) ."شم٤مريخ اإلؾمالم"، ويٜمسبٝمام ًمٕمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد، و(122/  0) "احلٚمٞم٦م"

 ، ٓسمـ اعمب٤مرك أو همػمه.(220 – 252/  2): "شمذيمرة احلٗم٤مظ "ْمٝمؿ، وًمبٕم

ّيلم وومٞمف "اًمتٝمذي٥م"َوىَم٤مل اسمـ طمجر ذم   : ىم٤مل ؿمٕمب٦م: ُمسٕمر ذم اًمٙمقومٞملم يم٤مسمـ قمقن ذم اًمَبٍْمِ

 سمٞم٤مت.أومٚمٞم٠مت طمٚم٘م٦م ُمسٕمر سمـ يمدام. ذم  *ي٘مقل: اسمـ اعمب٤مرك: ُمـ يم٤من ُمٚمتٛمس٤م ضمٚمٞمس٤م ص٤محل٤م 

ـِ َوِزْيٍر، ىَم٤مَل: ىَمْد َوزِمَ اًمْٚمْٞم٨ُم اجلَِزْيَرَة،  :ًمٚمذهبل رمحف اهلل ىم٤مل( 5/235) "اًمسػم"اٟمٔمر  (4) ـِ اسْم َوقَم

وَمَ٘م٤مَل َأسُمق اعمُْسَٕمِد، َوَوْصٚمَٝم٤م إمَِم اعمَٜمُّْمْقِر:... وذيمر  َويَم٤مَن ُأَُمَراُء ُِمٍْمَ َٓ َيْ٘مَٓمُٕمْقَن َأُْمرًا إِْٓ سمَِٛمُِمْقَرشمِف.

 (. 1/51) "ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة اًمٜمجقم اًمزاهرة"إسمٞم٤مت. واٟمٔمر 

همٜمٞم٤ًم ويٜمٗمؼ أُمقاًمف ذم ؾمبٞمؾ اهلل ويٕملم  _يٕمٜمل اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  _ويم٤من  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

يٛمر قمٚمٞمف يقم إٓ وهق يٜمٗمؼ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٙمثػمة وم٘مد أقمٓم٤مه اهلل اًمٕمٚمؿ واعم٤مل  ـمالب اًمٕمٚمؿ أيْم٤ًم ويم٤من ٓ
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 قد ٜػٛب٘ تٓصٜ٘ ايعًِ ٚصْٛ٘ عٔ نٌ َا
ـُ َظبِْد افَعِزْيِز اُْلْرَجوِِّنه رْحف اهلل ـِ َظِعه ب ؿول َأُبق احَلَس
(2): 

ض َوإِْٟمللاَم َيُ٘مقًُمللقَن زم ومِٞمللؽ اٟم٘مبلل٤م

أرى اًمٜم٤ْمس ُمـ داٟم٤مهؿ ه٤من قِمٜمْدهؿ

وُم٤م زًمل٧م ُمٜمحل٤مزًا سمٕملريض ضم٤مٟمبل٤مً 

َح زم يسللتٗمزين َٓ َوَُملل٤م يمللؾ سمللرق 

َُمللر مل َأسمِلل ْٕ ٧موإين إِذا َُملل٤م وملل٤مشمٜمل ا

َرَأْوا رضمال قَمـ ُمقىمػ اًمذل أطمجام

َوُملـ أيمرُمتللف قمللزة اًمللٜمْٗمس أيمرُملل٤م

ُمللـ اًمللذم أقمتللد اًمّمللٞم٤مٟم٦م ُمٖمللٜمام

َٓ يمؾ ُمـ ٓىمٞمل٧م أرضل٤مه ُملٜمٕمام َو

للللأىمٚملللل٥م يمَ  إصمللللره ُمتٜمللللدُم٤م لٗمِّ

روا ذم شمرمجتف أهن٤م مل دم٥م قمٚمٞمف زيم٤مة ىمط ُمع يمثرة ُم٤مًمف وم٠موم٤مد اًمٜم٤مس سمٕمٚمٛمف وأوم٤مدهؿ سمامًمف، وُمع ذًمؽ ذيم

 .ٕٟمف يم٤من ُم٤م أشم٤مه أٟمٗم٘مف وخيٚمػ اهلل ُم٤م يٛمر قمٚمٞمف قم٤مم

ـِ قَمكِمك10/ 20) "ٜمبالءًمؾمػم أقمالم ا"ىم٤مل اًمذهبل رمحف اهلل ذم  (2)  ( )اًمَ٘م٤ميِض، اًمَٕماْلَُم٦م، َأسُمق احلََس

، اًمَٗمِ٘مْٞمفُ ا ـُ قَمْبِد اًمَٕمِزْيِز اجلُْرضَم٤ميِنك ْيَقاِن( اعمَِْمُٝمْقِر. َوزِم اًمَ٘مَْم٤مَء وَمُحٛمد سم ، اًمِْم٤مقِمُر، َص٤مطِم٥ُم )اًمدِّ ، اًمِْم٤مومِِٕملك

. ورد َٟمْٞمَس٤مسُمْقر ذِم ِصب٤مُه ذِم ؾَمٜم٦َِم ؾَمْبٍع َوصَمالَصمِلْمَ  ، ومِْٞمِف، َويَم٤مَن َص٤مطِم٥َم وُمٜمُْقٍن َويٍد ـُمقمَم ذِم سمَراقَم٦م اخلطِّ

ـْ  َت٤مب )اًمقؾَم٤مـَم٦م سَملْمَ اعمَُتَٜمبِّل َوظُمّمقُمف ) َوؾَمِٛمَع احلَِدْي٨م. َوىَمْد َأسَم٤مَن قَم
، َوزِم ىَمَْم٤مء (2قمٚمٍؿ هَمِزْيٍر ذِم يمِ

( شَم٤مج 4) .ُهَق ومرُد اًمْزَُم٤من، َوَٟم٤مدَرُة اًْمٗمٚمؽ، َوإِٟمَس٤مُن طمدىَم٦ِم اًمِٕمْٚمؿ، َوىُمْب٦مُ  (1) .ىَم٤مَل اًمْثَٕم٤مًمِبِلك  اًمْريِّ ُُمْدة.

ْٕمِر، َاٛم ـِ ُُمْ٘مَٚم٦م إمَِم َٟمثِر اجل٤َمطمظ إمَِم َٟمٔمؿ اًمُبحؽِمي. ىُمْٚم٧ُم: ُهَق إَدِب، َووَم٤مرُس قَمْسَٙمر اًمِمِّ ع ظمْط اسْم

 َص٤مطِم٥ُم شمِٞمَؽ إسَمَٞم٤مت اًمَٗم٤مئَِ٘م٦م:

لِّ َأطمجاَم  ـْ ُمقىمِػ اًمذك  َيُ٘مْقًُمْقَن زِم: ومٞمَؽ اٟم٘مب٤مٌض، َوإِْٟماَم... رَأوا َرضُماًل قَم

  (.صَماَلِث ُم٤مَئ٦ٍم، َوُٟم٘مؾ شَم٤مسمقشُمف إمَِم ضُمْرضَم٤مَن...َُم٤مَت: سم٤ِمًمْرّي، ذِم ؾَمٜم٦َِم اصْمَٜمَتلْمِ َوشمِْسِٕملْمَ وَ 

.. )ؾَمِٛمَع احْلَِدي٨َم َوشَمَرىْمك ذِم اًْمُٕمُٚمقِم .(450/ 22) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم 

ـْ َذًمَِؽ ىَمْقًُمُف: ِد، َوًَمُف َأؿْمَٕم٤مٌر طِمَس٤مٌن ُِم  طَمْتك َأىَمْر ًَمُف اًمٜم٤ْمُس سم٤ِمًمْتَٗمرك

لِّ َأطْمَجاَم... ( َيُ٘مقًمُ  ـْ َُمْقىِمِػ اًمذك  قَن زِم ومِٞمَؽ اْٟمِ٘مَب٤مٌض َوإِْٟماَم * َرَأْوا َرضُماًل قَم
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َومل أىمض طمؼ اًْمٕمٚملؿ إِن يَمل٤مَن يمٚملام

إِذا ىمٞمؾ َهلَذا ُمٜمٝملؾ ىمٚمل٧م ىملد أرى

َومل أسمتذل ذِم ظمدَُم٦م اًْمٕمٚملؿ ُمٝمجتلل

وأضمٜمٞمللف ذًملل٦مأأؿملل٘مك سمللف همرؾملل٤م 

َوًَمق َأن أهؾ اًْمٕمٚمؿ صل٤مٟمقه صل٤مهنؿ

َوًَمٙمِلللـ أهللل٤مٟمقه ومٝمللل٤من ودٟمسلللقا

سملللدا ـمٛملللع صلللػمشمف زم ؾملللٚمام

حْتتَٛمللؾ اًمٔمللام َوًَمٙمِللـ ٟمٗمللس احْلللر

ٕظمدم ُمـ ٓىمٞمل٧م ًَمٙمِلـ ٕظملدُم٤م

إذا وم٤مشمبلل٤مع اجلٝمللؾ ىمللد يملل٤من أؾمللٚمام

َوًَمللق قمٔمٛمللقه ذم اًمٜمكُٗمللقس ًمٕمٔمللام

(2)حمٞملل٤مه سمللل٤مٕـمامع طَمتْللك دمٝملللام 

( قم٘م٥م شمرمجتف وذيمر هذه 350/ 4) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"ىم٤مل اًمسبٙمل رمحف اهلل ذم  (2) 

ٕمف َوَُم٤م أٟمٗمٕمف ًَمق ؾَمٛمٕمف ُمـ )هلل َهَذا اًمِّمْٕمر َُم٤م أسمٚمٖمف وأصٜمٕمف َوَُم٤م َأقمغَم قمغم ه٤مم اجلقزاء َُمْقِض   إسمٞم٤مت.

َٓ ؿَمبٞمف  َٓ َٟمٔمػِم ًَمُف َو ْٓ وَماَل أدب يمؾ وَمِ٘مٞمف وعمثؾ َهَذا اًمٜم٤ْمفِمؿ ُيسـ اًمٜمّٔمؿ اًمذى  ؾَمٛمٕمف َوَهَٙمَذا وَمْٚمَٞمُٙمـ َوإِ

َٓ سم٤مًمتٛمقيف...(. اٟمٔمر /  3) "يتٞمٛم٦م اًمدهر  "َوقمٜمد َهَذا يٜمْٓمؼ اعمْٜمّمػ سمٕمٔمٞمؿ اًمْثٜم٤َمء قمغم ذهٜمف اخْل٤َمًمِص 

، وأداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ (25، 20/  23) "ُمٕمجؿ إدسم٤مء"و (2/54)، وأدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ (14

 ُمع شم٘مديؿ وشم٠مظمػم ذم سمٕمض إسمٞم٤مت. (350/  4)وـمب٘م٤مت اًمسبٙمل  (1/30)ُمٗمٚمح 

 :شمقضٞمح ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ًمبٕمض إسمٞم٤مت

 َومل أىمض طمؼ اًْمٕمٚمؿ إِن يَم٤مَن يمٚمام... سمدا ـمٛمع صػمشمف زم ؾمٚمام :ىمقًمف

 ػم اًمٕمٚمؿ ؾمٚماًم ًمألـمامع واًمدٟمٞم٤م سمٛمٕمٜمك أن هذه إه٤مٟم٦م ًمٚمٕمٚمؿ.أي يّم

 إِذا ىمٞمؾ َهَذا ُمٜمٝمؾ ىمٚم٧م ىمد أرى... َوًَمٙمِـ ٟمٗمس احْلر حْتَتٛمؾ اًمٔمام :ىمقًمف

أرى ذًمؽ يٕمٜمل أن أرى  :أي إذا ىمٞمؾ هذا اعمٙم٤من ؾمتجد ومٞمف أُمقال وؾمتجد ومٞمف دٟمٞم٤م هذا ُمٜمٝمؾ ىمٚم٧م

 هذا إُمر ًمٙمـ احلر ُيتٛمؾ اًمٔمام.

  أسمتذل ذِم ظمدَُم٦م اًْمٕمٚمؿ ُمٝمجتل...ٕظمدم ُمـ ٓىمٞم٧م ًَمٙمِـ ٕظمدُم٤م َومل :ىمقًمف
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د ْبـ َظبْد اهللَّ افعراؿل رْحف اهلل  :ؿول حُمَؿَّ

 دةقمٜملقا يٓمٚمبللقن اًمٕمٚمللؿ ذم يمللؾ سمٚملل

 وصلللح هللللؿ إؾملللٜم٤مده وأصلللقًمف

 وُملل٤مًمقا قمللغم اًمللدٟمٞم٤م ومٝمللؿ ُيٚمبقهنلل٤م

 ومٞملل٤م قمٚمللامء اًمسللقء أيللـ قم٘مللقًمٙمؿ

روالؿمللب٤مسم٤م ومٚمللام طمّمللٚمقه وطمِْملل

وص٤مروا ؿمٞمقظم٤م ضلٞمٕمقه وأدسملروا

ّررلسم٠مظمالومٝملل٤م ُمٗمتقطمٝملل٤م ٓ يّمللل

(2)وأيللـ احلللدي٨م اعمسللٜمد اعمتخللػم

هق ٓ ؿمؽ أٟمف ٓ يٕمٜمل أٟمف ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ أضمؾ أن اًمٜم٤مس خيدُمقٟمف وًمٙمـ هذا هق اًمقاىمع أن اًمٕم٤ممل 

ُم٤م ـمٚمب٧م اًمٕمٚمؿ ُمـ أضمؾ  :خيدُمف اًمٜم٤مس وٓ إمؾ اإلٟمس٤من هذا همرض٤ًم ذم ـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿ وًمٙمـ ي٘مقل

 ُمٝمؿ سمؾ ُمـ أضمؾ أن خيدم هق وًمٞمس٧م هذه هل هم٤مي٦م.أصػم ظم٤مدُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس أظمد

 أأؿم٘مك سمف همرؾم٤م وأضمٜمٞمف ذًم٦م... إذا وم٤مشمب٤مع اجلٝمؾ ىمد يم٤من أؾمٚمام :ىمقًمف

ذم إظمػم يذل ٟمٗمسف قمٜمد إُمراء، وقمٜمد اًمتج٤مر،  يٕمٜمل أشمٕم٥م ومٞمف يمام يتٕم٥م اإلٟمس٤من سمٖمرؾمف صمؿ

 .أومْمؾ ًمف وأؾمٚمؿ يٕمٜمل يم٤من يب٘مك ضم٤مهالً  ،هذا ُم٤م يٜمبٖمل وقمٜمد إهمٜمٞم٤مء،

 َوًَمق َأن أهؾ اًْمٕمٚمؿ ص٤مٟمقه ص٤مهنؿ... َوًَمق قمٔمٛمقه ذم اًمٜمكُٗمقس ًمٕمٔمام :ىمقًمف

 ص٤مٟمقا اًمٕمٚمؿ يّمقهنؿ اهلل ويرومٕمٝمؿ اهلل. :أي

 َوًَمٙمِـ أه٤مٟمقه ومٝم٤من ودٟمسقا... حمٞم٤مه سم٤مٕـمامع طَمْتك دمٝمام :ىمقًمف

هٜم٤م قمٛمقم ي٘مّمد سمف اخلّمقص أي سمٕمض ُمـ ذه٥م يدٟمس قمٚمٛمف ُمـ أضمؾ اعم٤مل ُمـ أضمؾ اًم٘مْم٤مء 

أي أه٤مٟمقا اًمٕمٚمؿ طمتك ومحش وومسد  :حمٞم٤مه سم٤مٕـمامع طَمْتك دمٝمام ُمـ أضمؾ اًمسٚمٓم٤من ُمـ أضمؾ اعمٚمقك...

 وُم٤م أؿمبف ذًمؽ.

أٟمِمدين َأمْحَد سْمـ حُمَْٛمد اًمّمٜمٕم٤مين أٟمِمدين حُمَْٛمد  :( ىم٤مل اسمـ طمب٤من2/45) "روض٦م اًمٕم٘مالء "اٟمٔمر  (2)

سْمـ قَمْبد اهللْ اًمٕمراىمل... وذيمر إسمٞم٤مت. ا
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 ايٓٗٞ عٔ دعٌ ايعًِ غسضًا يًدْٝا
 :ف اهللؿول ظبد اهلل بـ ادبورك رْح

(2)َيللل٤م ضَم٤مقِملللَؾ اًمِٕمْٚملللِؿ ًَملللُف سَم٤مِزيللل٤مً 

ْٟمٞم٤َم َوًَملللللْذاهِت٤َم اطْمتَْٚمللللل٧َم ًمِٚملللللدك

ْرَت جَمْٜمُْقٟمللل٤ًم هِبَللل٤م سَمْٕملللَد َُمللل٤ملوَمِّمللل

ـَ ِرَواَي٤مشُملللَؽ ومِلللٞماَْم َُمَْمللل كلَأْيللل

َوَدْرؾُملللللَؽ اًمِٕمْٚملللللَؿ سمِآصَمللللل٤مِرهِ 

، وَملللاَمَذا يَملللَذاشَمُ٘ملللْقُل: ُأيْمِرْهللل٧ُم 

ْٟمٞم٤َم يَمللللاَم  ـَ سم٤ِمًمللللدك ْي َٓ شَمبِللللِع اًمللللدِّ

َيّْملللللَٓم٤مُد َأُْملللللَقاَل اعمََسللللل٤ميمِلْمِ

ـِ  ْي سمِِحٞمَْٚمللللل٦ٍم شَملللللْذَه٥ُم سم٤ِمًملللللدِّ

يُمٜمْلللللللل٧َم َدَواًء ًمِْٚمَٛمَجلللللللل٤مٟملِْمِ

؟ ـِ ْي ـِ ؾِمللػْمِ ـِ قَمللْقٍن َواسْملل ـِ اسْملل قَملل

؟ ذِم شَملللْركِ  َأسْملللَقاِب اًمْسلللالـَمِلْمِ

 اًمٓمِّلللللْمِ َزْل مِحَلللل٤مُر اًمِٕمْٚمللللِؿ ذِم 

(1)َيْٗمَٕمللللُؾ ُضللللالُْل اًمْرَهلللل٤مسملِْمِ 

أي طمّمؾ ُمٜمٝمؿ  :قمٜمقا يٓمٚمبقن اًمٕمٚمؿ ذم يمؾ سمٚمدة :ىمقًمف :ٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ًمبٕمض إسمٞم٤متؿمٞمخ شمقضٞمح

أي  _ومحنم ومٜم٤مدى  _ُمـ احلنم اًمتجٛمٞمع  :ؿمب٤مسم٤م ومٚمام طمّمٚمقه وطمنموا :هم٤مي٦م آقمتٜم٤مء. ىمقًمف آقمتٜم٤مء

  مجع.

يٕمٜمل ؿمبف اًمدٟمٞم٤م يمحٚم٥م اًمب٘مر  إظمالف هل اًمرضوع، :سم٠مظمالومٝم٤م ُمٗمتقطمٝم٤م ٓ يٍّمر :ىمقًمف

 وُمٕمٜم٤مه أٟمف أىمبؾ قمغم اًمدٟمٞم٤م إىمب٤مًٓ ؿمديدا. أي ٓ يرسمط ٓ يٍمر: ،سمؾواإل

 ) اًمب٤مز ( رضب ُمـ اًمّم٘مقر يستخدم ذم اًمّمٞمد. :(2/05) "اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  "ضم٤مء ذم  (2)

ـُ مَجِْٞمٍؾ  :ومٚمام ىمرأ اًمٙمت٤مب سمٙمك واؾمتٕمٗمك. وىم٤مل اًمذهبل :ضم٤مء قمٜمد اسمـ اجلقزي (1) ىَم٤مَل َأمْحَُد سم

: ىِمْٞمَؾ  ـِ اعمَُب٤مَرِك: اعمَْرَوِزيك ـَ قُمَٚمْٞم٦َم ىَمْد َوزِم اًمَ٘مَْم٤مَء، وَمَٙمَت٥َم إًَِمْٞمِف: وذيمر إسمٞم٤مت ٓسْم وزاد  إِْن إؾِْماَمقِمْٞمَؾ سم

  :وَمَٚماْم سمٚمٖم٧م َهِذِه إسمٞم٤مت اسْمـ قمٚمٞم٦م سَمَٙمك واؾمتٕمٗمك َوَأْٟمَِم٠َم َيُ٘مقل :اًمسبٙمل

ْٓ سمٜم٘ميض هَل٤َم قمرى ديٜمل  ()ُأف  ًمُدْٟمَٞم٤م َأسَم٧م شمقاشمٞمٜمل... إِ

 )قَمْٞمٜمل حلٞمٜمل ضٛمػم ُم٘مٚمتٝم٤م... شمٓمٚم٥م َُم٤م ؾم٤مءه٤م ًمؽمضٞمٜمل(
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 :ؿول افشوظر

يللللللل٤م ظملللللللػمة إىملللللللقال

ًمللللللٞمس اعمللللللدرس خمٚمّملللللل٤مً 

هلللللللذا ًمٜمٞملللللللؾ ؿملللللللٝم٤مدة

وضللللللللٕمقك ذم إهمللللللللالل

واًمٓمٗمللللللؾ همللللللػم ُمبلللللل٤مل

(2)ًمٜمٞملللللللللللؾ اعمللللللللللل٤مل وذا

َٔ ذٍ ْفط٘ َٔ أدٌ ايدْٝا ايفا١ْٝ
 :اهلل ؿول أبق افػتح افبستّل رْحف

 ومٙمللؿ دىملل٧م ورىملل٧م واؾمللؽمىم٧م
 

(1)ومْمللقل اًمٕمللٞمش أقمٜملل٤مق اًمرضملل٤مل

شم٠مصمر ومٞمٝم٤م اسمـ قمٚمٞمف ُمع أٟمف زضمره وأهمٚمظ ًمف ًمٙمٜمف ؿمٙمر اسمـ اعمب٤مرك ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 "اًمسػم"( و 3/230) "صٗم٦م اًمّمٗمقة"( و145، 143/  5) "شم٤مريخ سمٖمداد" اٟمٔمر ٟمّمٞمحتف.

 (.2/153) "٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمب "( و 2/100) "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  "( و 5/322)

 (1/224) "هن٤مي٦م إرب ذم ومٜمقن إدب"( و 2/423) "اًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مرضة  " اٟمٔمر يمت٤مب (1)

 وؿمّ٘م٧م.  سمدل ورىم٧م، سمزي٤مدة. (2/222) "وم٤ميمٝم٦م اخلٚمٗم٤مء و ُمٗم٤ميمٝم٦م اًمٔمروم٤مء  "و  

واًمْمالل أن  وًمذًمؽ ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م أهؾ اًمبدع ٟمٕمؿ وم٤معم٤مل ي١مصمر شم٠مصمػمًا قمٔمٞمام، :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

د ذًمؽ يدقمقك إمم ُم٤م يِمتٝمل يبدأ يٖمدق قمٚمٞمؽ ذم اعم٤مل يٕمٓمل ًمؽ هداي٤م ُمٜمف طمتك شمّمػم أؾمػمه صمؿ سمٕم

 وأىمؾ ر
ٍ
أٟمؽ شمسٙم٧م قمـ سم٤مـمٚمف ٕٟمف ىمد أقمٓم٤مك وىمد أرؾمؾ إًمٞمؽ وىمد ؾم٤مقمدك ومٞم١مدي إمم أٟمؽ  ء

 هذا ظمٓمر قمٚمٞمؽ وم٤مإلٟمس٤من يٙمقن طمذرًا ُمـ ذًمؽ. شمسٙم٧م قمـ اًمب٤مـمؾ إذاً 
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أٚىل ايٓاع بعًِ ايعامل ْٚصش٘ ِٖ أًٖ٘
 :(2)ؿول مسعر بـ ـدام اَلَلل يقىص ابـف ـدامو

ْ َُمٜمَْحتُللَؽ َيلل٤م للَداُم َٟمِّمللٞمَْحتِل إيِنِّ
يمِ

َأُْمللل٤م اعمَُزاطَمللل٦ُم َواعمِلللَراُء، وَملللَدقْمُٝماَم 

٤م ْ سَمَٚملللللْقهُتُاَم وَمَٚملللللْؿ َأمْحَلللللْدُ َ إيِنِّ

َواجلَْٝمللُؾ ُيللْزِري سمِلل٤مًمَٗمتَك ذِم ىَمْقُِمللفِ 

وَم٤مؾْمللَٛمْع َُمَ٘ملل٤مَل َأٍب قَمَٚمٞمْللَؽ ؿَمللِٗمٞمِْؼ 

٤م ًمَِّملللِدْيِؼ  ظُمُٚمَ٘مللل٤مِن َٓ َأْرَضللل٤مُ َ

ًمَِرومِٞمْللللِؼ عمَُِجلللل٤مِوٍر ضَملللل٤مرًا َوَٓ 

َوقُمُرْوىُملللُف ذِم اًمٜمْللل٤مِس َأيك قُملللُرْوِق 

غهس َٔ أضد٣ إيٝو َعسٚفا    
قال ابن القيم رمحه اهللا يف الثناء عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: 

يىىىىو ؿىىىىقم واهلل افعظىىىىقؿ كصىىىىقحي

جربىىىىً هىىىىذا ـؾىىىىف ووؿعىىىىً ِف

ػضىىىىىؾفحتىىىىىك أتىىىىىوح ل اإلفىىىىىف ب

حىىىز أتىىىك مىىىـ أرض حىىىران ؾقىىىو

ؾىىىىوهلل  زيىىىىف افىىىىذي هىىىىق أهؾىىىىف

أخىىذت يىىداه يىىدي وشىىور ؾؾىىؿ يىىرم

مىىىىـ مشىىىىػؼ وأخ فؽىىىىؿ معىىىىقان

تؾىىىؽ افشىىىىبوك وــىىىىً ذا ضىىىىران

مىىىـ فىىىقس دزيىىىف يىىىدي وفسىىىوِّن

أهىىىىَل بؿىىىىـ جىىىىوء مىىىىـ حىىىىران

مىىىـ جـىىىي ادىىىلوى مىىىع افرعىىىقان

(2)حتىىىىىك أراِّن مطؾىىىىىع اإليىىىىىَمن 

ـِ قُمَبْٞمَدَة اهِلاَلزِمك  :(0/200محف اهلل ذم اًمسػم )ىم٤مل اًمذهبل ر (2) ـِ فُمَٝمػْمِ سم َداِم سم
ـُ يمِ ُِمْسَٕمُر سم

ـْ  ، إطَْمَقُل، احل٤َمومُِظ، ُِم ، اًمُٙمْقذِمك ـِ احل٤َمِرِث، اإِلَُم٤مُم، اًمْثْب٧ُم، ؿَمْٞمُخ اًمِٕمَراِق، َأسُمق ؾَمَٚمَٛم٦َم اهِلاَلزِمك  اسْم

شم٤مريخ اإلؾمالم  "( و 2/24) "هبج٦م اعمج٤مًمس "( و 0/112) "٤مء طمٚمٞم٦م إوًمٞم "واٟمٔمر  َأؾْمٜم٤َمِن ؿُمْٕمَب٦َم.

 .(22/235) "إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل "( و )3/121) "

اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م )ٟمقٟمٞم٦م اسمـ  "اٟمٔمر يمت٤مسمف  إمم آظمر شمٚمؽ إسمٞم٤مت اًمٓمٞمب٦م (1)

 (. 2/300) "اًم٘مٞمؿ( 
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َصاسب١ ايطين ٚدلاْب١ ايبدعٞ
 :(2)ؿول أبق افطوهر افِسؾػل رْحف اهلل

َعىىىىًي َوَمىىىىىو إِنْ  ْهر إِمَّ َؾَؾْسىىىىً افىىىىىدَّ

ىىىـيّل ِدْيـىىىوً  َؾىىىَلَ َتْصىىىَحْى ِشىىىَقى افسه

ىىىىىؾَّ ُمبْتَىىىىىِدٍع َتىىىىىَراهُ  ـُ َوَجوكِىىىىىْى 

يىىىىىىِغ َرْأشىىىىىىوً  َودْع آَراَء َأْهىىىىىىِؾ افزَّ

ْأيٌ َؾَؾىىىىىىقَْس َيىىىىىىدوُم فِؾبىىىىىىدِظّل رَ 

ىىىىىؾي َحىىىىىولٍ  ـُ ُيىىىىىَقاىَف َحىىىىىوئِرًا ِِف 

ك َدائِبىىىىىىوً َرْأيىىىىىىوً فِىىىىىىَرْأٍي  َوَيىىىىىىْسُ

َوظؿىىىىَدُة َمىىىىو َيىىىىديـ بِىىىىِف شىىىىَػوهوً 

يىىىىىغ افَّىىىىىِذي َٓ  ىىىىىِي افزَّ ؿَّ
َوؿىىىىىقل َأئِ

َأِزله َوَٓ َأزوُل فىىىىىىىىِذي افـيىىىىىىىىَزالِ 

فِتَْحَؿىىىىَد َمىىىىو َكَصىىىىْحتَُؽ ِِف ادىىىىآلِ 

َؾىىىىىََم إِْن ِظـْىىىىىَدُهؿ َؽىىىىىْرُ ادَُحىىىىىولِ 

َذالِ  َوَٓ تغىىىىىىررَك حذفَؼىىىىىىُي افىىىىىىره

ـَ ادؼىىىره فىىىِذي اْرَُتىىىولِ  ـْ َأْيىىى َوِمىىى

َوَؿىىىىْد َخىىىىذَّ َضِرْيىىىىَؼ اإِلظتىىىىَدالِ 

ىىىىىَذا ِتيىىىىىُع اإِلكتَؼىىىىىولِ  ـَ َوِمـْىىىىىُف 

ـْ َأْبىىىىَقاِب اِْلىىىىَدالِ  َؾلَحىىىىَداٌث ِمىىىى

اِء افُعَضىىىىول ُيَشىىىىوسُف ِشىىىىَقى افىىىىدَّ

ُث، احل٤َمومُِظ،  (12/43) "ًمسػم ا "ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهبل رمحف اهلل ذم  (2) ُهَق: اإِلَُم٤مُم، اًمَٕماْلَُم٦ُم، اعمَُحدِّ

ـِ إِسمْ  ـِ حُمَْٛمِد سم ـِ َأمْحََد سم ـُ حُمَْٛمِد سم ، َأسُمق ـَم٤مِهٍر َأمْحَُد سم ـَ ِرْي ف اعُمَٕمٛمِّ ل، ؿَمْٞمُخ اإِلؾْماَلِم، َذَ
َراِهْٞمَؿ اعمُْٗمتِ

... صمؿ ىم٤مل ، اجلَْرَوايِنّ ْور، َأٟمِمدَٟم٤م 1مْحَد )أٟمب٠مين أَ  :إَْصَبَٝم٤ميِنّ ُ ُُ ظ قَمْبد اًمَٖمٜمِلِّ سمـ 
ـِ احل٤َمومِ ( سمـ ؾَماَلَُم٦َم، قَم

َٚمِٗملك ًمِٜمَْٗمِسِف ذِم َرضَم٥ٍم، ؾَمٜم٦ََم ؾِم٧م  َوؾِمتِّلْمَ َومَخِْس ُم٤مَئ٦ٍم:  َأسُمق ـَم٤مِهٍر اًمسِّ

ـْ َأؾَم٤مٟمِْٞمٍد قَمَقازِم  ـْ َأؾَم٤مٟمِْٞمِد اًمْْماَلِل... َوَه٤مشُمقا ُِم  دقُمْقيِن قَم

لْم هِب٤َم همَقازِم رظَم٤مٍص قِمٜمْ 
 د َأْهؾ اجلَْٝمؾ ـُمّرًا... َوقِمٜمْد اًمَٕم٤مِرومِ

صمؿ ذيمر إسمٞم٤مت وهل ـمقيٚم٦م شمبٚمغ طمقازم ؾمبٕملم سمٞمت٤ًم وهل مجٞمٚم٦م ضمدًا ومٞمٝم٤م اًمثٜم٤مء واحل٨م قمغم أئٛم٦م 

صدق  :اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م واًمتحذير ُمـ أهؾ اًمبدع واًمْمالل. صمؿ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهبل سمٕمد ذيمر إسمٞم٤مت

ـْ َأْن َيٛمتٚمَِئ سَم٤مـمِٜمف يَماَلُم٤ًم  -اهلل َرمِحَفُ -اًمٜم٤ْمفمُؿ  ؿ َأظمرس َأسمَٙمؿ ظَمػْم ًَمُف ُِم
َوَأضَم٤مد، وَمأَلن َيِٕمْٞمش اعمُْسٚمِ

 َووَمْٚمَسَٗم٦ًم!.
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بعًِ ايهتاب ٚايط١ٓحتصني املؤَٔ ْفط٘ 
 :افؼقؿ رْحف اهلل ؿول ابـ

ـْ سمِللَدٍع هَلُللْؿ َوطَمللَقاِدِث  َٓ َتْللَش ُِملل

تَل٤مُب َوِدْرقَملفُ 
ـْ يَمل٤مَن طَم٤مِرؾَملُف اًْمٙمِ َُم

ـْ ؿُمللبَُٝم٤مهِتِْؿ َوامْحِللْؾ إَِذا َٓ َتْللَش ُِملل

َواهللِْ َُمللل٤م َهللل٤مَب اُْملللُرٌؤ ؿُملللبَُٝم٤مهِتِؿْ 

تَل٤مِب َوطِملْرِزهِ َُم٤م ُدُمْ 
٧َم ذِم يَمٜمَِػ اًْمٙمِ

ـِ اًْمَٕملُدوِّ َوَوظْملِزهِ  ـْ ـَمْٕمل ْ خَيَْش ُِم مَل

هِ لَُمللل٤م ىَم٤مسَمَٚمتْلللَؽ سمِٜمَّْمللل ِرِه َوسمِِٕملللزِّ

ْٓ ًمَِْمْٕمِػ اًْمَ٘مْٚم٥ِم ُِمٜمْلُف َوقَمْجلِزِه  (2)إِ

عدّ املباال٠ بأٌٖ ايباطٌ
 :ؿول ابـ افؼقؿ رْحف اهلل

ٓ يٗمزقمٜمللللؽ ىمٕملللل٤مىمع وومراىمللللع

ؿ رء ُّيقفىىىؽ ؽىىىر ذاهمىىىو ظـىىىد

وهق اًمذي يدقمقٟملف اًمؽميمٞمل٥م ُمٜملل

أرأيللل٧م هلللذا اعمٜمجٜمٞملللؼ ومللل٢مهنؿ

وضمٕملل٤مضمع قمريلل٧م قمللـ اًمؼمهلل٤من

ك ادـجـقؼ مؼطع إؾخىوذ وإرـىون

لللّمقسم٤م قمللغم اإلصمبلل٤مت ُمٜمللذ زُملل٤من

(1)ٟمّمللبقه حتلل٧م ُمٕم٤مىمللؾ اإليللامن

 (.2/332) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمبد وإي٤مك ٟمستٕملم  "اٟمٔمر يمت٤مسمف  (2)

حت٧م ومّمؾ:  :(2/500) "سمـ اًم٘مٞمؿ( اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم اإلٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م )ٟمقٟمٞم٦م ا "اٟمٔمر  (1)

 ذم يمرس اعمٜمجٜمٞمؼ اًمذي ٟمّمبف أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ قمغم ُمٕم٤مىمؾ اإليامن وطمّمقٟمف ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ. 

 يٕمٜمل أن أهؾ اًمبدع ُم٤م قمٜمدهؿ إٓ أن هيقًمقن قمٚمٞمؽ سمرومع اًمّمقت: ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 واجلٕمجٕم٦م وهذا ؿم٠من اعمبتدقم٦م واهلل اعمستٕم٤من.
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احلل ال ٜعسف بايدعا٣ٚ
 :(2)ؿول ابـ افرومل

ذم زظمللرف اًم٘مللقل شمللزيلم ًمب٤مـمٚمللف

شم٘مللقُل هللذا جِملل٤مُج اًمٜمحللِؾ متدطُمللفُ 

ُمدطم٤ًم وذُم٤ًم وُم٤م ضمل٤موزَت وصلٗمٝمام

واحلللؼ ىمللد يٕمؽميللف ؾمللقء شمٕمبللػم

وإن شمِملل٠م ىمٚملل٧َم ذا ىملللُء اًمزٟملل٤مسمػمِ 

(1)واحلللؼ ىمللد يٕمؽميللِف ؾمللقُء شمٕمبللػِم 

جلٌَٗصاسب١ ذٟٚ ايعًِ ٚتسى أٌٖ ا
 :(4)ممو يـسى إػ ظع بـ أيب ضوفى ريض اهلل ظـف

ومللال شمّمللح٥م أظملل٤م اجلٝمللؾ

ومٙملللؿ ُملللـ ضم٤مهلللؾ أردى

وإيللللللللل٤مك وإيللللللللل٤مه

طمٚمللللٞماًم طملللللم آظملللل٤مه

قم٘مقد  "( و2/44) "وومٞم٤مت إقمٞم٤من  "( و3/221) "اعمثؾ اًمس٤مئر  اًمٗمٚمؽ اًمدائر قمغم " اٟمٔمر (2)

 .(1/12) "اجلامن 

إذا ًمٞمس٧م  :واحلؼ ىمد يٕمؽميِف ؾمقُء شمٕمبػمِ  :وهٜم٤م شمٜمبٞمف ـمٞم٥م ذم آظمر اًمبٞم٧م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (1)

ُمع  إًمٗم٤مظ هل اعمٞمزان ًمٚمحؼ، ىمد يٙمقن ص٤مطم٥م احلؼ اًمذي شمٙمٚمؿ ُمٕمؽ ُم٤م يستٓمٞمع أن يبلم سمٞم٤مٟم٤ًم يم٤مومٞم٤مً 

أن احلؼ ُمٕمف، ومال يرد احلؼ سمسب٥م قمدم اًمبٞم٤من، وًمٞمحذر اعمسٚمؿ أن يرد احلؼ سمسب٥م أٟمف مل ُيّمؾ اًمبٞم٤من 

احلسـ، وًمٞمحذر أيْم٤ًم إٟمس٤من أن يتٙمٚمؿ سمام ٓ ُيسـ ومٞمٙمقن ؾمبب٤ًم ذم وىمقع اًمٜم٤مس ذم سمٕمض اًمريب٦م 

س قمٚمؿ اًمٙمالم واًمِمبٝم٤مت، وُمـ ذًمؽ اعمج٤مدًم٦م ُمع أهؾ اًمٙمالم اعمبٓمٚملم أهؾ اًمبدع اًمذي رسمام در

دراؾم٦م، يسٛمقٟمف قمٚمؿ اعمٜم٤مفمرة واجلدل، وي٠ميت قمغم رضمؾ ُم٤م يٕمرف هذه إُمقر ومرسمام يِمٙمؽ اًمٜم٤مس، ومال 

 دم٤مدًمقا أهؾ اًمبدع يمام طمذر اًمسٚمػ ٓ ا٤مدًمقن.

أداب  "و (2/42) "شمذيمرة اًمس٤مُمع واعمتٙمٚمؿ"و "( 2/222) "هبج٦م اعمج٤مًمس"اٟمٔمر  (4)

 (.21/5) "داي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م واًمب "( ٓسمـ ُمٗمٚمح و4/353اًمنمقمٞم٦م )
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ي٘مللللل٤مس اعملللللرء سمللللل٤معمرء

ٌمءلٌمء ُمللللـ اًملللللوًمٚملللل

ىمٞملللل٤مس اًمٜمٕمللللؾ سم٤مًمٜمٕمللللؾ

وًمٚم٘مٚملللل٥م قمللللغم اًم٘مٚملللل٥م

وذم اًمٕملللللم همٜمللللك ًمٚمٕملللللم

إذا ُملللل٤م هلللللق ُم٤مؿمللللل٤مه

ُم٘مللللللل٤ميٞمس وأؿملللللللب٤مه

إذا ُمللللل٤م هلللللق طمللللل٤مذاه

دًمٞملللللؾ طمللللللم يٚم٘مللللل٤مه

أْن شَمٜمْٓمِلللللللَؼ َأوْملللللللقاهُ 

وؾِِعله َرِْحَُف اهللَُّ  :َؿوَل افشَّ

إذا رأي٧م ؿملب٤مب احللل ىملد ٟمِمل٠موا

وٓ شمراهؿ ًمدى إؿملٞم٤مخ ذم طمٚملؼ

ومللذرهؿ قمٜمللؽ واقمٚمللؿ أهنللؿ  لل٩م

اًمقرىملل٤مٓ يٜم٘مٚمللقن ىمللالل احلللؼم و

يٕمقن ُمـ ص٤مًمح إظمب٤مر ُم٤م اشمسل٘م٤م

(2)ىمللد سمللدًمقا سمٕمٚمللق اهلٛملل٦م احلٛم٘ملل٤م

 زثا٤ أٌٖ ايعًِ
 :ؿول ابـ مـوذر رْحف اهلل

ُملللـ يمللل٤من يبٙملللك ورقمللل٤م قم٤معمللل٤م

راطملللقا سمسلللٗمٞم٤من قملللغم ٟمٕمِملللف

ٓ يبٕمللللدٟمؽ اهلل ُمللللـ ه٤مًمللللؽ

ومٚمٞمبلللللؽ ًمنؾملللللالم ؾملللللٗمٞم٤مٟم٤م

٤مواًمٕمٚمللللؿ ُمٙمسللللقيـ ايمٗم٤مٟملللل

(1)أورصمٜملللللل٤م همللللللام وأطمزاٟملللللل٤م

 "شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمر"( و2/20)  "اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ٓسمـ اًم٘مٞمرساين"اٟمٔمر  (2)

 (.2/121) "أداب اًمنمقمٞم٦م"( و 31/434)

( حت٧م سم٤مب ُم٤م ذيمر ُمـ ُمرصمٞم٦م ؾمٗمٞم٤من 2/33) "اجلرح واًمتٕمديؾ"ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ رمحف اهلل ذم  (1)

ذيمره أيب ريض اهلل قمٜمف قمـ طم٤مُمد سمـ ُيٞمك اًمبٚمخل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اسمـ سمـ قمٞمٞمٜم٦م طمدصمٜم٤م قمبد اًمرمحـ ىم٤مل ا

 (.2/254) "شم٤مريخ سمٖمداد"ُمٜم٤مذر ي٘مقل عم٤م ُم٤مت ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: وذيمر إسمٞم٤مت. واٟمٔمر 
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 :ؿول اإلموم افبخوري رْحف اهلل

 إن شمبللؼ شمٗمجلللع سم٤مٕطمبللل٦م يمٚمٝملللؿ
 

(2)وومٜملل٤مء ٟمٗمسللؽ ٓ أسم٤مًمللؽ أومجللع

 بٝإ سكٝك١ ايعًِ
 :ؿول افشوظر

ًمفاًْمٕمٚملللؿ ىَمللل٤مَل اهلل ىَمللل٤مَل َرؾُملللق

َُم٤م اًْمٕمٚمؿ ٟمّمبؽ ًمْٚمخلالف ؾملٗم٤مه٦م

للَٗم٤مت وٟمٗمٞمٝملل٤م َٓ ضمحللد اًمّمِّ يمللال َو

ىَملل٤مَل اًمّْمللَح٤مسَم٦م ًَمللٞمَْس سم٤مًمتٛمقيللف

سَملللم اًمْرؾُمللقل َوسَملللم َرْأي وَمِ٘مٞمللف

(1)طمللذرا ُمللـ اًمتْْٛمثِٞمللؾ واًمتِمللبٞمف

  :( وزاد22/225) "هتذي٥م اًمٙمامل"واٟمٔمر 

 أوريتٜم٤م همام وأطمزاٟم٤م *َي٤م واطمد اًمٜم٤مس وُم١ممتٝمؿ 

 وأؾمالٟم٤م  وم٘مد آظمالء *ٟمس٤مٟم٤م أوم٘مدك َي٤م ؾُمْٗمَٞم٤من 

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م ُمع اظمتالف ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت وإسمٞم٤مت.

( وسم٤مإلؾمٜم٤مد  2/402) "اًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م رواة اًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد"ىم٤مل حمٛمد سمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمبكم ذم  (2)

ىم٤مل: أٟمب٠م همٜمج٤مر ىم٤مل: أٟمب٠م ظمٚمػ سمـ حمٛمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق اسمـ أمحد سمـ ظمٚمػ ي٘مقل يمٜم٤م قمٜمد 

ومٜمٙمس رأؾمف صمؿ  -يٕمٜمل اًمدارُمل-ٞمف يمت٤مب ومٞمف ٟمٕمل قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ومقرد قمٚم

يمٜمقز اًمذه٥م "واٟمٔمر  رومع واؾمؽمضمع وضمٕمؾ شمسٞمؾ دُمققمف قمغم ظمديف صمؿ أٟمِم٠م ي٘مقل:... وذيمر اًمبٞم٧م؟

 ومرمحٝمؿ اهلل. ،( وسملم ُمقت اًمدارُمل واًمبخ٤مري قم٤مم واطمد1/51) "ذم شم٤مريخ طمٚم٥م

 .ًم٘مٞمؿ رمحف اهللٓسمـ ا (2/203) "اًمٗمقائد  "اٟمٔمر  (1)
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احلل أبًر ٚايباطٌ جلًر
 :ؿول أبق جعػر اْلّقاص رْحف اهلل

َذَهبَلل٧ْم َدْوًَمللل٦ُم َأْصلللَح٤مِب اًْمبِلللَدعْ 

َراِف مَجِْٕمِٝمللللؿْ لَوشَملللَداقَمك سم٤ِمْٟمِّملللل

َهلللْؾ هَلُلللْؿ َيللل٤م ىَملللْقِم ذِم سمِلللْدقَمتِِٝمؿْ 

اًْمللِذي رُِمثْللِؾ ؾُمللْٗمٞم٤َمَن َأظِمللل صَمللقْ 

َأْو ؾُملللَٚمٞماَْمَن َأظِملللل اًمتْلللٞمِْؿ اًْملللِذي

ؾْملللاَلِم َأقْمٜمِلللل َأمْحَلللَدا َأْو وَمتَلللك اإْلِ

وُمللللقا مَلْ خَيَللللَػ ؾَمللللْقـُمُٝمْؿ إِْذ ظُمقِّ

َوَوَهلللك طَملللبُْٚمُٝمْؿ صُملللْؿ اْٟمَ٘مَٓملللعْ 

طِمللْزُب إسِْمٚمِللٞمَس اًْمللِذي يَملل٤مَن مَجَللعْ 

ـْ وَمِ٘مٞمللللٍف َأْو إَُِملللل٤مٍم ُيتْبَللللعْ  ُِملللل

قَمْٚملللَؿ اًمٜمْللل٤مَس ُدىَمٞمَْ٘مللل٤مِت اًْملللَقَرعْ 

شَمللللَرَك اًمٜمْللللْقَم هِلَللللْقِل اعمُْْٓمَٚمللللعْ 

اُء ىَملللَرعْ َذاَك ًَملللْق ىَم٤مَرقَملللُف اًْمُ٘ملللرْ 

َٓ ؾَمللللٞمُْٗمُٝمْؿ طِملللللَم عمََللللعْ  (2)َٓ َو

 :(1)ؿول افشوظر

إن اًمٗم٘مٞمللللف إذا هَمللللَقى وأـم٤مقمللللف

ُمثللؾ اًمسللٗمٞمٜم٦م إن َهللَقْت ذم جللل٦مٍ 

ىمللقٌم هَمللَقْوا ُمٕمللف وَمَْملل٤مع َوَضللٞمَْٕم٤م

شَمْٖمللَرْق وَيْٖمللَرْق يُمللؾك ُملل٤م ومٞمٝملل٤م َُمَٕملل٤م

َأْٟمَِمَديِن قَمْبُد  :ًمٚمخٓمٞم٥م ًمٚمبٖمدادي رمحف اهلل ىم٤مل (2/01) "أصح٤مب احلدي٨م  ذف "اٟمٔمر  (2)

ـُ َأمْحََد اًْمَقاقِمُظ ىَم٤مَل: َأْٟمَِمَدَٟم٤م أَ  ٥ُم، ىَم٤مَل: َأْٟمَِمَدَٟم٤م قُمَٛمُر سْم
ـِ ضَمْٕمَٗمٍر اعمُْْٙمتِ ـُ حُمَْٛمِد سْم َيِب اًْمَٖمْٗم٤مِر سْم ِٕ ـُ يَم٤مُِمٍؾ   مْحَُد سْم

... :(2/453) "اعمح٤مرضات واعمح٤مورات  "ضَمْٕمَٗمٍر اخْلَْقاِص:... وذيمر إسمٞم٤مت. وزاد اًمسٞمقـمل ذم 

وأظمرج قمـ سمٙمر اخلٚمٞمكم، ىم٤مل: أٟمِمدين أسمق ضمٕمٗمر اخلّقاص سمٕمب٤مدان سمٕمد زوال اعمحٜم٦م:... وذيمر 

 إسمٞم٤مت.

 (.2/33) "جمٛمع إُمث٤مل  "اٟمٔمر  (1)
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اداَٙٔ دٌٗ غ٦ًٝا ع
 :ؿول أظرايب

ًمسلللل٧م ًمٚمٜمحللللق ضمئللللتٙمؿ

أٟمللللل٤م ُملللللل٤م زم وُٓمللللللرئٍ 

ظمللللللؾ زيللللللدًا ًمِملللللل٠مٟمف

واؾمللللتٛمع ىمللللقل قم٤مؿمللللؼ

 للللللف اًمللللللدهر ـمٗمٚملللللل٦مٌ 

ٓ وٓ ومٞملللللللف أرهمللللللل٥م

ربلأسمللللد اًمللللدهر يْملللل

طمٞمللل٨م ُمللل٤م ؿمللل٤مء يلللذه٥م

ىمللللد ؿمللللج٤مه اًمتٓمللللرب

(2)ومٝملللللق ومٞمٝمللللل٤م يِملللللب٥م

َها١ْ ايعًِ
 :ؿول حوؾظ حؽؿل رْحف اهلل

 .(1)وصقي ضوفى افعؾؿ كبذة ِف

يلل٤م ـم٤مًملل٥م اًمٕمٚمللؿ ٓ شمبٖمللل سمللف سمللدًٓ 

وىمدس اًمٕمٚملؿ واقملرف ىملدر طمرُمتلف

واضمٝمللد سمٕمللزم ىمللقي ٓ اٟمثٜملل٤مء ًمللف

واًمٜمّمللح وم٤مسمذًمللف ًمٚمٓمللالب حمتسللب٤مً 

وم٘مد فمٗملرت ورب اًمٚملقح واًم٘مٚملؿِ 

ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وأداب ومل٤مًمتزم

ًمق يٕمٚملؿ اعملرء ىملدر اًمٕمٚملؿ مل يلٜمؿ

ذم اًمرس واجلٝمر وإؾملت٤مذ ومل٤مطمؽمم

ويروى أن أقمراسمٞم٤ًم وىمػ قمغم طمٚم٘م٦م أيب زيد  :( ىم٤مل2/34) "أظمب٤مر اًمٜمحقيلم اًمبٍميلم  "اٟمٔمر  (2)

ضم٤مدي٤ًم أي ُمستٛمٞمح٤ًم ومٔمـ أسمق زيد أٟمف ضم٤مء ًمٞمس٠مل ُمس٠مًم٦م ذم اًمٜمحق وم٘م٤مل ًمف أسمق زيد: ؾمؾ ي٤م أقمرايب قمام 

 "( و2/203) "ٟمزه٦م إًمب٤مء ذم ـمب٘م٤مت إدسم٤مء  "سمدا ًمؽ وم٘م٤مل قمغم اًمبدهي٦م:... وأٟمِمد إسمٞم٤مت. و

 (.4/320) "وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

 اخلْمػم. سمنمح ( حل٤مومظ طمٙمٛمل رمحف اهلل4/5) "اعمٜمٔمقُم٦م اعمٞمٛمٞم٦م ذم أداب اًمنمقمٞم٦م  "اٟمٔمر  (1)



ٖٗ

 

 

وُمرطمبللل٤ًم ىملللؾ عملللـ ي٠مشمٞملللؽ يٓمٚمبلللف

واًمٜمٞمللل٦م اضمٕملللؾ ًمقضملللف اهلل ظم٤مًمّمللل٦م

يٓمٚمبللفوُمللـ يٙمللـ ًمٞم٘مللقل اًمٜملل٤مس 

وُمللـ سمللف يبتٖمللل اًمللدٟمٞم٤م ومٚمللٞمس ًمللف

ـػك بف مـ ـون ِف صقرى وهىقد وِف افىى

إيللل٤مك واطملللذر ممللل٤مراة اًمسلللٗمٞمف سملللف

وملل٢من أسمٖمللض يمللؾ اخلٚمللؼ أمجٕمٝمللؿ

واًمٕمج٥م وم٤مطمذره إن اًمٕمج٥م جملؽمف

وسملللل٤معمٝمؿ اعمٝمللللؿ اسمللللدأ ًمتدريمللللف

ىمللدم وضمقسملل٤ًم قمٚمللقم اًمللديـ إن هبلل٤م

ر اًمٗمتللك وم٤مًمللديـ ضملل٤مسمرهلويمللؾ يمسلل

ُمٜملتحالً  ريلدع قمٜمؽ ُمل٤م ىم٤مًملف اًمٕمّمل

وومٞمٝمؿ اطمٗمظ وص٤مي٤م اعمّمٓمٗمك هبؿ

إن اًمبٜملل٤مء سمللدون إصللؾ مل ي٘مللؿ

ر سمّملٗم٘متف ذم ُمقىملػ اًمٜملدملأظمس

يللقم اًم٘مٞم٤مُملل٦م ُمللـ طمللظ وٓ ىمسللؿ

وذق افػفىىىىؿإتاء مقظظىىىىي فؾحىىىى

يمللذا ُمب٤مهلل٤مة أهللؾ اًمٕمٚمللؿ ٓ شمللرم

إمم اإلًمللف أًمللد اًمٜملل٤مس ذم اخلّمللؿ

أقمللامل صلل٤مطمبف ذم ؾمللٞمٚمف اًمٕمللرم

وىملللدم اًمللللٜمص وأراء وملللل٤مهتؿ

يبلم هن٩م اهلدى ُمـ ُمقضم٥م اًملٜم٘مؿ

واًمٙمرس ذم اًمديـ صٕم٥م همػم ُمٚمتئؿ

وسملل٤مًمٕمتٞمؼ متسللؽ ىمللط واقمتّمللؿ

عًٝو بآثاز َٔ ضًف
 :ؿول ظبدة بـ زيود إصبفوِّن رْحف اهلل

ـُ اًمٜمْبِلللللِّ حُمَْٛمللللٍد َأظْمبَلللل٤مرُ  ِديلللل

ـِ احْلَللِدي٨ِم َوَأْهٚمِللفِ  (2)ـْ َٓ ُتْللَدقمَ  قَملل

اًْمَٗمتَللك ؾُمللبَُؾ اهْلُللَدى 1طَ َوًَمللُرسْماَم هَمٚمِلل

صَملللل٤مرُ  ْٔ ٞمْلللل٦ُم ًمِْٚمَٗمتَللللك ا
ٟمِْٕمللللَؿ اعمَْٓمِ

هَنَللل٤مرُ  وَمللل٤مًمْرْأُي ًَمٞمْلللٌؾ َواحْلَلللِدي٨ُم 

(2)َواًمِْملللْٛمُس سَم٤مِزهَمللل٦ٌم هَلَللل٤م َأْٟملللَقارُ 

 ٓ شمرهمبـ. :ويروى (2)

وذم سمٕمض اعمّم٤مدر وًمرسمام ضمٝمؾ اًمٗمتك . ( (1
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َٔ عسف اخلري ٚداْب٘
 :(1)ؿول ابـ افؼقؿ رْحف اهلل

لل٥ُم مَجْلل٦مٌ 
ـَ اًْمَٕمَج٤مئِلل٥ِم َواًْمَٕمَج٤مئِ َوُِملل

 َيْ٘متُُٚمَٝملل٤م اًمٔمللام
ِ
يَملل٤مًْمِٕمٞمِس ذِم اًْمبَٞمْللَداء

 َوَُملل٤م إًَِمٞمْللِف ُوُصللقُل ىُمللْرُب ا
ِ
للَٗم٤مء ًمِمِّ

واعمللل٤مء وملللقق فمٝمقرهللل٤م حمٛملللقل

َعسف١ ايػس يًشرز َٓ٘
 :ىم٤مل أسمق ومراس احلٛمداين

رِّ لْر ٓ ًمِٚمِّمللللقَمَروْمللل٧ُم اًمِّمللل

ـْ مَلْ َيْٕمللللِرِف اًمِّملللل رّ لَوَُملللل

ـْ ًمِتََقىّمٞملللللللللفِ  للللللللل
ًَمٙمِ

ـَ  (3)ي٘ملللْع ومٞملللفِ  (4)اخللللػمُمللل

ْعس٠ خاط١٦ ٚايسد عًٝٗا
قال حممد بن عىل بن وهب أيب الطاعة القشريي )ابن دقيق العيد()3(: 

 "( و1/43) "وومْمٚمف  ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ "( و 2/05) "ذف أصح٤مب احلدي٨م  "اٟمٔمر  (2)

 (. وذم يمؾ ُمّمدر ٟمسب٧م إمم ىم٤مئؾ.2/54) "أقمالم اعمقىمٕملم  "و  (3/12) "شم٤مريخ دُمِمؼ 

 (.2/235) "ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة  "و  (3/24) "زاد اعمٕم٤مد  "اٟمٔمر يمت٤مسمف  (1)

 اًمٜم٤مس سمدل اخلػم. اعمّم٤مدرذم سمٕمض  (4)

 "ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة  "( و2/53) "يتٞمٛم٦م اًمدهر  "( و 2/53) "ىمرى اًمْمٞمػ  "اٟمٔمر  (3)

 (.2/43) "اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  "( و 10/232) "ذم سم٤مًمقومٞم٤مت اًمقا "( و2/125)

 "اًمٕم٘مد اعمذه٥م ذم ـمب٘م٤مت محٚم٦م اعمذه٥م  "( و اٟمٔمر 2/123) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  "اٟمٔمر  (3)

الُم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم )اإلُم٤مم اًمٕم _أي حمٛمد سمـ قمكم  _ ( ٓسمـ اعمٚم٘مـ رمحف اهلل وىم٤مل ذم شمرمجتف2/200)

اسمـ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًم٘مدوة جمد اًمديـ سمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، أطمد قمٚمامء اًمديـ أسمق اًمٗمتح  لىم٤مىض اًم٘مْم٤مة شم٘م
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أهللؾ اعمٜم٤مصلل٥م ذم اًمللدٟمٞم٤م ورومٕمتٝملل٤م

ىمللد أٟمزًمقٟملل٤م ْٕٟملل٤م همللػم ضمٜمسللٝمؿ

ٟمللل٤م ٟمٔملللررضومللام هللللؿ ذم شمللقىمِّك 

ٝمؿْ ومَ ومٚمٞمتٜمللل٤م ًملللق ىملللدرٟم٤م أن ٟمٕملللرِّ 

ُمـ ضمٝملؾ ووملرط همٜملك هلؿ ُمرُي٤من

أهؾ اًمٗمْمل٤مئؾ َُمرُذوًملُقن قمٜملدهؿُ 

ُمٜم٤مزل اًمقطمش ذم اإل ٤مل قمٜملدُهؿُ 

 لللؿوٓ هللللؿ ذم شمرىّملللك ىملللدرٟم٤م 

ُم٘مللدارهؿ قمٜمللدٟم٤م أو ًمللق دروه ُهللؿُ 

وقمٜمللدٟم٤م اعمتٕمبلل٤من اًمٕمٚمللؿ واًمٕمللدم

 :ٝمؿ وأيمثرهؿ قمٚماًم وديٜم٤ًم وورقًم٤م وشم٘مِمًٗم٤م، وٟمجؿ هذه اًمٓمب٤مىم٤م ومخت٤مُمٝم٤م ُمسؽ... صمؿ ىم٤ملوىمتف سمؾ أضمٚمك 

 وىمد ٟم٤مىمْمف اًمٗمتح اًمث٘مٗمك اعمٜمسقب إمم اًمزٟمدىم٦م وم٘م٤مل وأضم٤مد:

  ًمٞمس قمٜمدهؿأيـ اعمراصمل ذم اًمدٟمٞم٤م ورومٕمتٝم٤م... قمٜمد اًمذى طم٤مز قمٚماًم 

 ٓ ؿمؽ إن ًمٜم٤م ىمدًرا رأوه وُم٤م... ًم٘مدرهؿ قمٜمدٟم٤م ىمْدر وٓ هلؿ

 هؿ اًمقطمقش وٟمحـ اإلٟمُس طمٙمٛمتٜم٤م... شم٘مقدهؿ طمٞم٨م ُم٤م ؿمئٜم٤م وهؿ َٟمَٕمُؿ،

 ."ؾمقى اإل ٤مل ي٘مٓمٕمٜم٤م... قمٜمٝمؿ ٕهنؿ وضْمَداهنؿ قَمَدمُ  ءوًمٞمس ر
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ذّ أٌٖ ايهالّ
اِزيه  ـُ ُظَؿَر افرَّ ُد ْب  :(2)ؿول َأُبق َظبِْد اهللَِّ حُمَؿَّ

هِن٤َمَيللل٦ُم إىِْملللَداِم اًْمُٕمُ٘ملللقِل قِمَ٘مللل٤مُل 

ـْ ضُمُسلقُِمٜم٤َم َوَأْرَواطُمٜم٤َم ذِم َوطْمَِمل٦ٍم ُِمل

ـْ سَمْحثِٜمَل٤م ـُملقَل قُمْٛمِرَٟمل٤م ْ َٟمْستَِٗمْد ُِم َومَل

ـْ ِرضَمل٤مٍل َوَدْوًَمل٦مٍ  ومٙمؿ ىملد َرَأْيٜمَل٤م ُِمل

ـْ ضِمب٤َمٍل ىَملْد قَمَٚمل٧ْم ُذُ  وَم٤مهِتَل٤مَويَمْؿ ُِم

َوهَم٤مَيلل٦ُم ؾَمللْٕمِل اًْمَٕملل٤معمَلَِم َضلللاَلُل 

َوطَم٤مِصلللُؾ ُدْٟمٞم٤َمَٟمللل٤م َأَذى َوَوسَمللل٤مُل 

ؾِمللَقى َأْن مَجَْٕمٜمَلل٤م ومٞمللف ىمٞمللؾ وىملل٤مًمقا

للقِملَم َوَزاًُمللقا وَمبَلل٤مُدوا مَجِٞمًٕملل٤م ُُمرْسِ

بَلل٤مُل ضِمبَلل٤مُل  (1)ِرضَملل٤مٌل وَمَزاًُمللقا َواجْلِ

ـُ َظبْ  ُد ْب ْفَرْشتَوِِّنه َؿوَل َأُبق َظبِْد اهللَِّ حُمَؿَّ  :ِد افَْؽِريِؿ افشَّ

ًَمَٕمْٛمِري ًَمَ٘ملْد ـُمْٗمل٧ُم اعمََْٕم٤مِهلَد يُمْٚمَٝمل٤م

ْٓ َواِضللًٕم٤م يَمللْػ طَملل٤مئِرٍ  وَمَٚمللْؿ َأَر إِ

ُت ـَمللْرذِم سَملللْمَ شمِْٚمللَؽ اعمََْٕملل٤ممِلِ  َوؾَمللػْمْ

ـٍ َأْو ىَم٤مِرقًملل ـْ َٟملل٤مِدمِ قَمللغَم َذىَملل ٤م ؾِملل

 :ؾرد ظؾقف اإلموم حمؿد بـ إشَمظقؾ افصـعوِّن رْحف اهلل تعوػ بؼقفف

اًملر ًمٕمٚمؽ أ ٚم٧م اًمٓمقاف سمٛمٕمٝملد

ومللام طملل٤مر ُمللـ هيللدي هبللدي حمٛمللد

ؾمللقل وُمللـ وآه ُمللـ يمللؾ قملل٤ممل

(4)وًمسلل٧م شمللراه ىم٤مرقملل٤م ؾمللـ ٟملل٤مدم

ْٚم٧ُم اًمٓمكُرَق اًْمَٙماَلُِمْٞم٦َم، َواعمَْٜم٤َمِه٩َم اًْمَٗمْٚمَسِٗمْٞم٦َم، وَماَم ًَمَ٘مْد شَم٠َمُمْ  :ىم٤مل "]َأىْمَس٤مِم[ اًمْٚمْذاِت  "يمام ذم يمت٤مسمف  (2)

ـُ َرَأْيُتَٝم٤م شَمِْمِٗمل قَمٚمِٞماًل، وَ  صْمَب٤مِت: ﴿اًمْرمْحَ َٓ شُمْرِوي هَمٚمِٞماًل، َوَرَأْي٧ُم َأىْمَرَب اًمٓمكُرِق ـَمِريَ٘م٦َم اًْمُ٘مْرآِن، اىْمَرْأ ذِم اإْلِ

ُؿ اًمْٓمٞم٥ُِّم﴾]وم٤مـمر:[. ﴿إًِمَ 3قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقى﴾]ـمف:
[. وأىمرأ ذم اًمٜمْْٗمِل: ﴿ًَمْٞمَس 20ْٞمِف َيّْمَٕمُد اًْمَٙمٚمِ

قَرى:  ٌء﴾]اًمِمك ِف َرْ
َٓ ُُيِٞمُٓمقَن سمِِف قِمْٚماًم﴾]ـَمَف: 22يَمِٛمْثٚمِ ِرسَمتِل )[. صُمْؿ ىَم٤مَل: 220[ ﴿َو ـْ ضَمْرَب ُِمْثَؾ دَمْ َوَُم

 .(قَمَرَف ُِمْثَؾ َُمْٕمِروَمتِل

 (.34/120) "شم٤مريخ اإلؾمالم  "( و24/50) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  "اٟمٔمر  (1)

ديقان اإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين  "( و 15)/ 1 "قمٞمقن إٟمب٤مء  "و (25/ 5)  "ـمب٘م٤مت اًمسبٙمل  "اٟمٔمر  (4)

" (2/452.) 
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 :(2)هللرْحف ا افعَلمي افسعديؿول 

اعملللٜمـاقمٚملللؿ هلللدي٧م أن أومْملللؾ 

ويٙمِمللػ احلللؼ ًمللذي اًم٘مٚمللقب

نقمٚمؿ يزيلؾ اًمِملؽ قمٜملؽ واًملدر

ويقصلللؾ اًمٕمبلللد إمم اعمٓمٚملللقب

أٌٖ ايبدع أعدا٤ أصشاب احلدٜح ع٢ً َس األشَإ 
قال بكر بن محاد التاهريت يذم ابن معني رمحه اهللا: 

ضَملل٤مِل َُمَ٘م٤مًَملل٦مٌ  ـِ َُمِٕملللٍم ذِم اًمرِّ سْملل
ِٓ َو

وَملل٢مِْن َيللُؽ طَمَ٘ملل٤م ىَمْقًُمللُف وَمُٝمللَق هِمٞمبَلل٦مٌ 

ؾَمٞمُْسلل٠َمُل قَمٜمَْٝملل٤م َواعمَْٚمِٞمللُؽ ؿَمللِٝمٞمدُ 

َوإِْن َيللُؽ ُزوًرا وَم٤مًْمِ٘مَّملل٤مُص ؿَمللِديدُ 

ـْ َؿْد رَ  "َوَؿوَل َأُبق ُظَؿَر َرِْحَُف اهللَُّ:   َِجَوَظٌي َكظًَْم َؾِؿ
ـِ َْحَّودٍ دَّ َهَذا افَْؼْقَل َظَذ َبْؽِر ْب

 :َذفَِؽ 

َْصبِقِعَّ رْحف اهلل ْٕ ـِ ِؽقَوٍث ا ـَ َيِزيَد ْب ََلِم ْب ََصبَِغ َظبَْد افسَّ ْٕ  :ؿول أبق ا

َٓ َيٕمْ  ـْ  هُ شَمبَلل٤مَرَك َُملل  َٚمللُؿ اًْمَٖمٞمْلل٥َم هَمللػْمُ
 

ـَ ؿَمللِديدُ  ـْ سَمْٓمُِمللُف سم٤ِمعمُْْٕمتَللِدي َوَُملل

 :َوؾِقفِ 

ـَ مَحْلل٤مٍد ظُمْٓملل٦مً  (1)سم٠َِمُْمث٤َمهِلَلل٤م ذِم اًمٜمْلل٤مِس ؿَملل٤مَب َوًمِٞمللدُ شَمَٕمْرْضلل٧َم َيلل٤م سَمْٙمللَر سْملل

 .ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦ميمام ذم  (2)

 قمز اًمذيـ دمردوا هلل واجلامقم٦م اًمذي يتجرأ قمغم اعمحدصملم أهؾ اًمسٜم٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل(1) 

وضمؾ ويتٙمٚمٛمقن همػمة قمغم ديـ اهلل وم٘مد قمرض ٟمٗمسف ُٕمر ؿمديد يِمٞم٥م سمف اًمقًمدان، قمرض ٟمٗمسف ًمٚمنم 

مـ ؿول ِف مممـ مو فقس ؾقف ) :وُمـ شمٙمٚمؿ ذم إُم٤مم سمٖمػم طمؼ دظمؾ ذم ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

د صحٞمح قمـ اسمـ قمٛمر أظمرضمف أسمق داود وهمػمه سمسٜم ،(أشؽـف اهلل ردؽي اْلبول حتك خيرج ممو ؿول

 : هذا ذم أي ُمسٚمؿ شم٘مقل قمٚمٞمف سمٖمػم طمؼ هذا ضمزاؤه، ضم٤مء ذم طمدي٨م آظمر ُمتٕمٚمؼ سم٤مخلٛمر ىم٤مًمقا 
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 :وؾقف

ـِ َُمِٕمللٍم ذِم  سْم ِٓ  اًْملِذي ىَمل٤مَل ُأؾْملَقةٌ َو

ْٚملللفُ  ًَملللُف حَمِ َوَأظْملللؼِمْ سمِلللِف ُيْٕملللكِم اإْلِ

ـْ ىَمللْقِل اًمٜمْبِلللِّ َوَيْٓمللُردُ  ُيٜم٤َمِضللُؾ قَملل

َوضِمْٚملل٦ُم َأْهللِؾ اًْمِٕمْٚمللِؿ ىَملل٤مًُمقا سمَِ٘مْقًمِللفِ 

َوَرْأٌي ُُمِّمللٞم٥ٌم ًمِٚمّْمللَقاِب ؾَمللِديدُ 

َوُيٜمِْزًُملللُف ذِم اخْلُْٚملللِد طَمٞمْللل٨ُم ُيِريلللدُ 

سََم٤مـمِٞمللَؾ قَملل ْٕ ـْ َأطْمَقاِضللِف َوَيللذودُ ا

 َأشَمللل٤مُه وَمِريلللدُ 
ٍ
ء َوَُمللل٤م ِهلللَل ذِم َرْ

 .صمؿ شمٙمٚمؿ ذم ُمدح أهؾ احلدي٨م سم٠مسمٞم٤مت... 

اَواِِّنه رْحف اهلل ـُ َمُؾقفََي افَْؼْرَ  :َوَؿوَل َأُبق َظِعي ْب

ضَملل ـِ َُمِٕملللٍم ذِم اًمرِّ سْملل
ِٓ ٤مِل َُمَ٘م٤مًَملل٦مٌ َو

ُه ؾَملْٝماًل َوَواؾِملًٕم٤م َٓ وَم٢مِْن َيُؽ َُمل٤م ىَمل٤م

َوإِْن َيلللُؽ ُزوًرا ُِملللٜمُْٝمْؿ َأْو َٟمِٛمٞمَٛمللل٦مً 

يلللٌؽ َوَُم٤مًمِلللُؽ  شَمَ٘مْدَُملللُف ومِٞمَٝمللل٤م َذِ

ـِ اعمَِْٕمللِم اعمََْسل٤مًمُِؽ  سْمل ِٓ وَمَ٘مْد ؾَمُٝمَٚم٧ْم 

ْٓ ُُمَِملل٤مِركُ  وَمللاَم ُِمللٜمُْٝمْؿ ذِم اًْمَ٘مللْقِل إِ

ـُ ظُ  ُد ْب ـِ ُظْصُػقٍر َرِْحَُف اهللَُّوؿول َأْْحَ  :َؿَر ْب

ٞملللدُ   َأضَمْؾ إِْن طُمْٙملَؿ اهللِْ ذِم اخْلَْٚملِؼ ؾَمل٤مسمٌِؼ  لللؿك حَمِ
ُْملللِرٍئ قَملللاْم َُيِ َٓ َوَُمللل٤م 

، ومٙمٞمػ إذا يم٤من ذم قم٤ممل دمرد هلل قمز وضمؾ ((ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ردهم٦م اخلب٤مل ىم٤مل قمّم٤مرة أهؾ اًمٜم٤مر

ٙمٚمؿ ومٞمف ومٝمذا ٓ يذود قمـ احلؼ وقمـ اًمسٜم٦م ويتٙمٚمؿ ذم اعمبٓمٚملم سمام ٓ شمستٓمٞمع أن شمتٙمٚمؿ أٟم٧م ومٞمف صمؿ شمت

وم٢مٟمف شمٙمٚمؿ هلل قمز  ،ؿمؽ أٟمف أقمٔمؿ، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ؿمٞمخٜم٤م ُيٞمك احلجقري طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ورقم٤مه

ٟمّمح٤ًم ًمألُم٦م وهمػمة قمغم ديـ اهلل قمز وضمؾ وُمع ذًمؽ ٓ يسٚمؿ ُمـ اًمٙمالم ومٞمف، وًمف أؾمقة سمٖمػمه  وضمؾ

مل يسٚمٛمقا ُمـ اًمٙمالم  ُمـ إئٛم٦م يم٤مسمـ ُمٕملم واًم٘مٓم٤من وؿمٕمب٦م سمـ احلج٤مج وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م اًمذيـ

وهذا ٓ يرضهؿ ومام يزدادون  ،ومٞمٝمؿ، ومٝمذا اسمـ ُمٕملم إُم٤مم اجلرح واًمتٕمديؾ ذم قمٍمه يرُمك هبذا اًمٙمالم

حلقم افعؾَمء مسؿقمي وكؼؿي سمف إٓ رومٕم٦م ويٜمت٘مؿ اهلل ممـ آذاهؿ وقمٚمٞمٝمؿ يٜمٓمبؼ ىمقل اإلُم٤مم اسمـ قمس٤ميمر )

 (.اهلل ظز وجؾ ممـ تـؼصفؿ معؾقمي
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َٓ َتَْٗمللك قَمَٚمٞمْللِف ظَمِٗمٞمْلل٦مٌ   ُهللَق اًمللْربك 

 ضَمللَرْت سمَِ٘مَْملل٤مَي٤مُه اعمََْ٘ملل٤مِديُر ذِم اًْمللَقَرى

 طًملل٤م ذِم اًْمِٕمْٚمللِؿ ِزيللَد قَماَمئِللفِ َأَيلل٤م ىَم٤مدِ 

لَم احْلَللِدي٨ِم َُمِريللَدةً 
 ضَمَٕمْٚملل٧َم ؿَمللٞم٤َمـمِ

ـْ يَم٤مَن َص٤مِدىًم٤م ٧َم َوضَمَرطْم   سم٤ِمًمتْْٙمِذي٥ِم َُم

ْٟمٞم٤َم ُٟمُجللقُم ِهَداَيلل٦مٍ   َذُوو اًْمِٕمْٚمللِؿ ذِم اًمللدك

ـُ اهللِْ ـُمللَرا َوُهللْؿ ًَمللفُ   هِبِللْؿ قَمللْز ِديلل

للُدوُر ؿَمللِٝمٞمدُ  للٞمٌؿ سمِللاَم ُتِْٗمللل اًمّمك
قَمٚمِ

َهللل٤م َوسَمِٕمٞملللدُ  ـْ ظَمػْمِ وَمُٛمَ٘ملللْرٌب ُِمللل

ُرَوْيلللًدا سمِلللاَم شُمبْلللِدي سمِلللِف َوشُمِٕمٞملللدُ 

َٓ إِْن ؿَملللٞمَْٓم٤مَن اًمْْملللاَلِل َُمِريلللدُ  أ

وَمَ٘مْقًُملللَؽ َُملللْرُدوٌد َوَأْٟمللل٧َم قَمٜمِٞملللدُ 

َح سَمْٕمللُد ضَمِديللدُ  َٓ إَِذا هَملل٤مَب َٟمْجللٌؿ 

ـْ َأقْمدَ  ائِلللِف َوضُمٜمُلللقدُ َُمَٕم٤مىِملللُؾ ُِمللل

 :ورد ظؾقف ابـ ظبد افسَلم بلبقوت وؾقفو

 وىمد ظم٤مض وملٞمام ًملٞمس يٗمٝملؿ وُيلف

 يمبٙملللر سملللـ محللل٤مد شملللرٟمؿ وطملللده

 ضمٝمٚم٧م ـمريؼ اجلرح واًمٗملرق سمٞمٜملف

 ومٖمٞمبللتٝمؿ ذيمللر اًمٕمٞمللقب شمٜم٘مًّملل٤م

 وأُملل٤م إذا أظمللؼمت قمللٜمٝمؿ ٟمّمللٞمح٦م

 وىمد أمجع اإلؾملالم ـملًرا وضمرطملقا

 وىمد ىم٤مل ُيٞملك وهلق ئمٝملر قملذره

 وملل٢من يملل٤من ىمللقزم طمسللب٦م ودي٤مٟملل٦م

 ومٛمللـ يملل٤من ؾمللٜمٞم٤م ويملل٤من مج٤مقمٞملل٤م

 ومٜم٤مهٞمؽ ومْملالً واؾملتجٞم٥م دقمل٤مؤه

 وأي٘مللـ أهللؾ اًمٕمٚمللؿ ـمللًرا سمٗمْمللٚمف

ومب٤مجلٝمللؾ حمًْملل٤م يبتللدي ويٕمٞمللد

وم٘مٚملل٧م جمٞمبًلل٤م: ويللؽ أيللـ شمريللد

وسمللم اهمتٞمل٤مب اًمٜمل٤مس وهلق سمٕمٞملد

وطمسللقدقمللغم همللػم ديللـ ؿملل٤مُم٧م 

وحتّمللللم ديلللـ اإلًملللف أريلللد

يمللام قمللدًمقا ىمللدًُم٤م وأٟملل٧م وم٘مٞمللد

إهلللل أضمبٜمللل أٟملل٧م أٟملل٧م ودود

ومجلللد سمٛملللامت رب أٟمللل٧م جمٞملللد

شمقؾمللع ُملللٜمٝمؿ ذم اًم٘مبلللقر حللللقد

وُملل٤مت همريبًلل٤م واًمٖمريلل٥م ؿمللٝمٞمد

ويسلللقد كمتيٕمللل وُمللل٤م زال ُيٞملللك
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(2)ضمٚمٞمللؾ قمٔمللٞمؿ ومْمللٚمف وُمديللد  وُيٞملللك إُمللل٤مم ذم اًمٕمٚملللقم ُملللؼمز

 "و (1/2025) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  "( و 2/213) "صح٤مب احلدي٨م ذف أ "اٟمٔمر  (2)

 (.12/200) "اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  "( و 2/350) "اعمٕمٚمؿ سمِمٞمقخ اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ 
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مصطلح احلديث

ذنس بعض َا تٛاتس َٔ األسادٜح
 :ل رْحف اهللؿول افسققض

مملل٤م شمللقاشمر طمللدي٨م ُمللـ يمللذب

ورؤيلللل٦م ؿمللللٗم٤مقم٦م واحلللللقض

وُملللـ سمٜملللك هلل سمٞمتللل٤م واطمتسللل٥م

وُمسللح ظمٗملللم وهللذي سمٕمللض

ايعػس٠ املبػسٕٚ باجل١ٓ
 :(2)ؿول حمؿد بـ إبراهقؿ افقزير رْحف اهلل

ٟمّص أهّنلؿ ًمٚمٛمّمٓمٗمك ظمػم صح٥م

هؿ ـمٚمح٦م واسمـ قمقف واًملّزسمػم ُملع

ذم ضمٜم٦ّم اخلٚملد ٟمّّمل٤ًم زادهلؿ ذومل٤مً 

(2)ـ واخلٚمٗملل٤مءيأيب قمبٞمللدة واًمّسللٕمد

َٔ ز٣ٚ فٛم األيف َٔ ايصشاب١ 
 :(4)ؿول اْلَمل ابـ طفرة

شْبٌع مـ افصحى ؾقق إفػ ؿد كؼؾقا

د ضمللل٤مسمر أٟملللسأسملللق هريلللرة ؾملللٕم

رىمـ احلديٌ ظـ ادختور خر مضى

ي٘م٦م واسمـ قمب٤مس يمذا اسمـ قمٛمر صدِّ

ـْ ؾُمٜم٦ِْم أيب اًمَ٘م٤مؾِمؿ "يمام ذم يمت٤مسمف  (2) بِّ قَم ( 2/244) -َصغْم اهلْلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمْٚمؿَ -اًمْروُض اًمَب٤مؾمْؿ ذم اًمذِّ

 -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-)...رواه قمٞمقن إصح٤مب ُمثؾ: اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م اعمٝمدّيلم  :ف اهللىم٤مل رمح

 وؾم٤مئر إظمقاهنؿ اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦ّم، وىمد مجٕمتٝمؿ ذم سمٞم٧م واطمد وم٘مٚم٧م:... وذيمر إسمٞم٤مت (.

ح اعمسٜمد اًمّمحٞم "سمٛمٕمٜمك أن ه١مٓء مجٕمقا ذم طمدي٨م واطمد وإٓ وم٤مًمذيـ سمنموا سم٤مجلٜم٦م يمثػم اٟمٔمر  (1)

 ًمألخ اًمٗم٤مضؾ زيمري٤م اًمّمالطمل طمٗمٔمف اهلل. "ُمـ اعمبنميـ سم٤مجلٜم٦م 

 (.2/222) "ُمٜمٔمقُم٦م ُمّمب٤مح اًمراوي ذم قمٚمؿ احلدي٨م  "و (2/30) "ؿمذرات اًمذه٥م"اٟمٔمر  (4)
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 :(2)ؿول افسققضل رْحف اهلل

واعمٙمثللللروَن ذم رَواَيلللل٦م إصَمللللرْ 

وأَٟمللللٌس واًمبَْحللللُر يم٤مخلُللللْدريِّ 

ـُ قُمَٛملللرْ  أسُملللق ُهَرْيلللَرَة َيٚمٞملللِف اسمللل

٦ُم اًمٜمْبلللللّل وضَمللللل٤مسمٌر َوَزْوضمللللل

 :(1)ؿول حمؿد بـ ظع بـ آدم بـ مقشك اإلثققيب حػظف اهلل

اعمُٙمثِلللللُروَن ذِم ِرَواَيللللل٦ِم اخلَلللللؼَم 

ـُ قُمَٛملللرْ  ٞملللِف اسْمللل
َأسُملللق ُهَرْيلللَرَة َيٚمِ

ـُ قَمبللل٤مٍس َيٚمِٞملللِف ضَمللل٤مسمِرُ  صُملللْؿ اسْمللل

ـَ اًمّْمللَح٤مسَم٦ِم إيََملل٤مِرمِ  اًْمُٖمللَررْ  ُِملل

وَمللل٠َمَٟمٌس وَمَزوضَمللل٦ُم اهْلَللل٤مِدي إسََملللرُ 

َوسَمْٕملللَدُه اخْلُلللدِريك وَمْٝملللَق أظِملللرُ 

 ايفكٗا٤ ايطبع١
 :ؿول افشوظر

ـْ ذِم اًْمِٕمْٚملِؿ ؾَملبَْٕم٦ُم َأسْمُحلرٍ  إَذا ىِمٞمَؾ َُمل

ْرَوُة ىَم٤مؾِمللؿٌ وَمُ٘مللْؾ ُهللْؿ قُمبَٞمْللُد اهللِْ قُملل

ـْ اًْمِٕمْٚمِؿ ظَم٤مِرضَملفْ  ِرَواَيتُُٝمْؿ ًَمٞمَْس٧ْم قَم

(4)ؾَمِٕمٞمٌد َأسُمق سَمْٙملٍر ؾُملَٚمٞماَْمُن ظَم٤مِرضَملفْ 

ذم أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ذم سم٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م . ( ٔ)

 (.10/121) "ذظمػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعمجتبك  "اٟمٔمر يمت٤مسمف  (1)

 ( ومل أىمػ قمغم اًم٘م٤مئؾ.2/22) "أقمالم اعمقىمٕملم  "اٟمٔمر  (4)

روايتٝمؿ ًمٞمس٧م قمـ  _ويم٤مٟمقا ذم اعمديٜم٦م  _ يم٤مٟمقا ُمتبحريـ ذم اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 أي أن قم٤مُم٦م روايتٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ ويمالُمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف. :اًمٕمٚمؿ ظم٤مرضم٦م

اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام. اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر  ومُٕمَبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ ُمسٕمقد. قمروة سمـ

اعمسٞم٥م ىمٞمؾ سم٤مًمٙمرس وإىمرب سم٤مًمٗمتح وهق  .اًمّمديؼ. ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م سمـ طمزن اعمخزوُمل اًم٘مرر

أؿمٝمر يمام ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل. أسمق سمٙمر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم. ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر. 

 ٦م وسمٕمْمٝمؿ ُمـ أسمٜم٤مء أسمٜم٤مء اًمّمح٤مسم٦م. أيمثرهؿ أسمٜم٤مء صح٤مسم ظم٤مرضم٦م سمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م.
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أصشاب األَٗات ايطت يف ايسٚا١ٜ عِٓٗ َٔ ايسٚا٠َٔ َٔ اغرتى 
 :ثققيب حػظف اهللؿول حمؿد بـ ظع بـ آدم بـ مقشك إ

َك إئْٛملللللل٦ُم اًمُققَملللللل٤مةُ  اؿْمللللللؽَمَ

لللٞمُقخ اعمََٝملللَرهْ  ـَ اًمِمك ذم شمْسلللَٕم٦ٍم ُمللل

ـُ َُمْٕمَٛملللرِ  أوًمئلللَؽ إؿَمللل٩مك واسْمللل

ـُ سَمِْملل٤مر ـُ اعمُثَٜمْللك َواسملل يَمللَذا َواسْملل

للللت٦ُم احلُللللاَمةُ  َذُوو إُُصللللقل اًمسِّ

َرهْ  ـَ احلَلللل٤مومٔملَم اًمللللؼَمَ اًمٜم٤ْمىمللللدي

يرِ لٌر َوَيْٕمُ٘ملقُب َوقَمْٛملٌرو اًمْسللَٟمّْم 

تَلللَذى  وزَيللل٤مٌد ُُيْ
ِ
ـُ اًمَٕملللالء (2)اسمللل

 سٍٛ ضعٝد بٔ املطٝب
 :"أفػقي إثر" ِف ؿول افسققضّل رْحف اهلل تعوػ

 يُملللؾك ُُمَسلللٞم٥ٍْم وَمبِللل٤مًْمَٗمتِْح ؾِملللَقى
 

َأيِب ؾَمللللِٕمٞمٍد وَمٚمِللللَقضْمَٝملْمِ طَمللللَقى

َاَنيَكاز١ْ بني اإل
 :(1)د افرْحـ بـ ظع افديبع رْحف اهللؿول ظب

 شمِمل٤مضمر ىملقم ذم اًمبخل٤مري وُمسلٚمؿ
 

ًمللدي وىملل٤مًمقا: أي ذيللـ شم٘مللدُم؟

و أسمق سمٙمر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمٕمْمٝمؿ ضمٕمؾ سمدًمف أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ 

قمقف اظمتٚمٗمقا ومٞمف وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ اًمس٤مسمع سمدًمف ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر وأؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٕمراىمل ذم 

 :أًمٗمٞمتف سم٘مقًمف

 اًمْسْبَٕمْف... ظَم٤مِرضَم٦ُم اًمَ٘م٤مؾِمُؿ صُمْؿ قُمْرَوهْ 
ِ
 َوذِم اًمٙمَِب٤مِر اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء

 ٤مهِ لُد اهللِ... ؾَمِٕمٞمُد واًمْس٤مسمُِع ُذو اؿْمتِبَ لل٤مُن قُمَبٞمْ للْؿ ؾُمَٚمْٞمٛمَ لصمُ 

 ؿُ لاَلٌف ىَم٤مئِ لُؿ... َأْو وَم٠َمسمق سَمْٙمٍر ظِم ل٤مًمِ ل٦ٍم َأْو ؾَم لإُْم٤م َأسُمق ؾَمَٚمٛمَ 

 (.3/304) "ػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعمجتبك ذظم "اٟمٔمر يمت٤مسمف  (2)

 ( ٓسمـ اًمٕمامد ذيمره٤م ذم شمرمجتف.5/134) "ؿمذرات اًمذه٥م  "اٟمٔمر  (1)
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يمام وم٤مق ذم طمسـ اًمّملٜم٤مقم٦م ُمسلٚمؿُ  وم٘مٚم٧م: ًم٘مد ومل٤مق اًمبخل٤مري صلح٦مً 

 :ؿول ظبد افرْحـ بـ ظع افديبع رْحف اهلل

٤مًُمقا: عمُِْسللللللٚمٍِؿ وَمْْمللللللٌؾ ىَملللللل

ىَمللللللل٤مًُمقا: اعمَُٙملللللللْرِر ومِٞملللللللفِ 

ىُمْٚمللللل٧ُم: اًمبَُخللللل٤مِريك َأقْملللللغَم 

(2)ىُمْٚمللللل٧ُم: اعمَُٙملللللْرِر َأطْملللللغَم 

أشٚاز ايٓيب 
 :ؿول إخ ؾتح افؼدد حػظف اهلل

 شمرشمٞملللل٥م أزواج اًمٜمبللللل اهللللل٤مدي

 سمخداللل٦م اقمتلللؼمسملللدء اًمٜمٙمللل٤مح 

 سمٜمللل٧م ظمزيٛملللل٦م ومٝمٜمللللد زيٜملللل٥م

 صلللٗمٞم٦م ُمٞمٛمقٟملللل٦م هبللل٤م اٟمتٝملللل٧م

 ُم٤مريلللل٦م أقمٜمللللل هبلللل٤م اًم٘مبٓمٞملللل٦م

اًمللزادِ ذم قمللغم اًمللذي ىمللد ضم٤مءٟملل٤م 

ومسلللقدة قم٤مئِمللل٦م سمٜمللل٧م قمٛملللر

قاومبٜمللل٧م طمللل٤مرث ومرُمٚمللل٦م ايمتبللل

وىمٞملللؾ زد رُي٤مٟمللل٦م وُمللل٤م صمبللل٧م

ّيللللل٦ممل يلللللذيمرو ّ ُُ ه٤م ٕهنللللل٤م 

ؿمذرات  "( ٓسمـ اعمٚم٘مـ رمحف اهلل. و 2/23) "اًمتقضٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح  "اٟمٔمر  (2)

يمذًمؽ قمزاه٤م إًمٞمف اسمـ اًمٕمامد.  (5/134) "اًمذه٥م 
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السرية

١عٜذّ بين قس
ًٍ أَ  ـُ َثوبِ وُن ْب  :ْيًضو ِِف َبـِل ُؿَرْيظَيَ َوَؿوَل َحسَّ

ُروا ىُمَرْيًِملل٤ملٌر َٟمَّملللشَمَٗم٤مىَمللَد َُمْٕمَِملل

تَللل٤مَب وَمَْملللٞمُْٕمقهُ 
ُهلللُؿ ُأوشُملللقا اًْمٙمِ

يَمَٗملللْرشُمْؿ سمِللل٤مًْمُ٘مَراِن َوىَملللْد ُأشمِٞملللتُؿْ 

اِة سَمٜمِلللل ًُمللل١َمي   َ َُ وَمَٝمللل٤مَن قَملللغَم 

ْٚملللَدهِتِْؿ َٟمِّملللػمُ َوًَملللٞمَْس هَلُلللْؿ سمِبَ 

ـَ اًمتْللْقَراِة سُمللقرُ  َوُهللْؿ قُمْٛمللٌل ُِملل

سمِتَّْملللِديِؼ اًْملللِذي ىَمللل٤مَل اًمٜمْلللِذيرُ 

(2)طَمِريللللٌؼ سمِلللل٤مًْمبَُقْيَرِة ُُمْسللللتَٓمػُِم 

األْبٝا٤ ايرٜٔ مسٛ يف ايكسإٓ
 :(1)ؿول افشوظر

طمتؿ قمغم يمؾ ذي اًمتٙمٚمٞملػ ُمٕمرومل٦م

ُمللٜمٝمؿ صمامٟمٞملل٦م (ؽ حجتـىىوتؾىى)ذم 

إدريس هقد ؿمٕمٞم٥م صل٤مًمح ويملذا:

سم٠مٟمبٞمل٤مء قملغم اًمتٗمّمللٞمؾ ىملد قمٚمٛمللقا

ُمـ سمٕمد قمنم، ويب٘مك ؾمبٕم٦م وهلؿ:

ذو اًمٙمٗمؾ آدم سم٤معمخت٤مر ىملد ظمتٛملقا

 :وأوفقا افعزم مـفؿ َمؿقظقن ِف ؿقل بعضفؿ

 حمٛمللد إسمللراهٞمؿ ُمقؾمللك يمٚمٞمٛمللف
 

أوًمقا اًمٕمزم ومل٤مقمٚمؿِ  ومٕمٞمسك ومٜمقح هؿ

 "اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمسػم "و هِم٤مم ( ٓسمـ1/101) "اًمسػمة  "اٟمٔمر  (2)

 (.0/325) "ومتح اًمب٤مري  "( و 5/213) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  "( و 2/413)

( ٓسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد 2/23) "ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمبقي٦م  "اٟمٔمر  (1)

 رمحف اهلل.
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ذّ َٛاقف بين عبد مشظ ْٚٛفٌ
 :ؿول أبق ضوفى

(2)همللػم آضمللؾ قملل٤مضمالً  ٍذ  قم٘مقسملل٦مَ   وٟمقوملَؾ  ضمزى اهلل قمٜم٤م قمبلد ؿملٛمسٍ 

زثا٤ اخلٓطا٤ ألخٝٗا
 :ريض اهلل ظـفو ِف أخقفو صخر ؿوفً اْلـسوء

أٓ يللل٤م صلللخر ٓ أٟمسللل٤مك طمتّلللك

يللذيّمرين ـمٚمللقع اًمِّمللٛمس صللخرا

وًملللقٓ يمثلللرة اًمبللل٤ميملم طملللقزم

للأوملل٤مرق ُمٝمجتللل ويِمللّؼ رُمسلل

وأسمٙمٞمللف ًمٙمللّؾ همللروب ؿملللٛمس

(1)للقمللغم إظمللقاهنؿ ًم٘متٚملل٧م ٟمٗمسلل

 آٍ ايٓيب َع٢ٓ مما قٌٝ يف
 :ؿول كشقان احلؿري

هللللُؿ أشمبلللل٤مُع ُمٚمتللللفِ آل اًمٜمبللللل 

ًمللللق مل يٙمللللـ آًمللللف إّٓ أىم٤مرسمللللف

(4)ُمـ إقم٤مضمؿ واًمسقداِن واًمٕمرِب 

صغم اعمّمكم قمغم اًمٓمل٤مهمل أيب هلل٥ِم 

وٓ شم٤مريمف ًمٌمء   ؿ رؾمقل اهلل سٚمِّ ػم ُمُ ٕيب ـم٤مًم٥م يٕمؼم ومٞمٝم٤م أٟمف هم اًمبٞم٧م ضٛمـ ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م (2)

 :سمدا طمتك هيٚمؽ دوٟمف وم٘م٤مل: ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤مأ

 وعم٤م رأي٧م اًم٘مقم ٓ ود ومٞمٝمؿ... وىمد ىمٓمٕمقا يمؾ اًمٕمرى واًمقؾم٤مئؾ

 وىمد ص٤مرطمقٟم٤م سم٤مًمٕمداوة وإذى... وىمد ـم٤موقمقا أُمر اًمٕمدو اعمزايؾ

 "ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  " وىمد طم٤مًمٗمقا ىمقُم٤م قمٚمٞمٜم٤م أفمٜمف... يٕمْمقن همٞمٔم٤م ظمٚمٗمٜم٤م سم٤مٕٟم٤مُمؾ... اٟمٔمر

(1/224.) 

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز  "( و23/135) "اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  "( و2/53) "اجلقاب اًمٙم٤مذم  "اٟمٔمر  (1)

(. 5/221) "اًمّمح٤مسم٦م 

ٟمٕمؿ ىمد ي٠ميت قمغم هذا اعمٕمٜمك وًمٙمـ ًمٞمس قمغم اـمالىمف قمغم طمس٥م إدًم٦م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (4)

 (.2104) "دواويـ اًمِمٕمر اًمٕمريب  "ٜم٤مصبل اٟمٔمر وسمٕمْمٝمؿ يٜمس٥م هذا إمم اهلبؾ اًم اًمقاردة.
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فساز املس٤ بدٜٓ٘ َٔ ايفنت
 :(2)ؿول ابـ افقزير رْحف اهلل

لْح٥ُم  لُر اًمسك
ُدوَٟملفومحٞمٜم٤ًم سمَِٓملْقٍد مُتْٓمِ

ـِ َواٍد يَم٠َمْٟملللفُ  َوطمٞمٜمللل٤ًم سمِِِملللْٕم٥م سَمْٓمللل

إذا اًمتَٗملل٧َم اًمْسلل٤مِري سمللف َٟمْحللَق ىُمْٚملل٦مٍ 

للف اًمبُللقَم َواًم٘مٓملل٤م
أضَملل٤مِوُر ذم َأْرضَم٤مئِ

ُهٜم٤َمًمَِؽ َيّْمُٗمق زِم ُِملـ اًمَٕملٞمْش ِوْرَدهُ 

 ًْ ؾىىنْن َيبَسىىً َثىىؿَّ ادََراِظىىل َوَأْجىىَدَب

وٓ قَملل٤مَر أن َيٜمُْجللق يمللِريٌؿ سمٜمَْٗمِسللف

٤مضَمَر اعمُْختَل٤مُر ىَملبْكِم َوَصلْحبُفوَمَ٘مْد َهل

َأؿَملللْؿ ُُمٜمٞملللٍػ سمللل٤مًمَٖمامِم ُُمللل١َمْزرُ 

ل سملف اًمْٓملػُم شَمّْملِٗمرُ لطَمَِم٤م ىَمَٚمٍؿ مُتِْس 

ـْ ـُمقهِلَللل٤م شَمتَللل٠مظْمرُ  َٝمللل٤م ُِمللل شَمَقْ َ

وَمِجػمهتللل٤م ًمٚمٛملللرء َأْومَم َوَأضْملللَدرُ 

وإٓ وَمللِقْرُد اًمٕمللٞمِش َرْٟمللٌؼ ُُمٙمللْدرُ 

رُ ىيـ َأْخَض َؾَرْوُض افُعَل وافِعؾؿ وافدي 

ـْ قَمل٤مرًا قمجلُزه طِمللَم يُ  ل
رلٜمّمللَوًمٙمِ

َوومللْر إمم أرض اًمٜمجلل٤مرِّ ضَمْٕمَٗمللرُ 

 برٍ ايٓفظ يف ضبٌٝ اهلل
 :(1)ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ْٓ إِْصلللبٌَع َدُِمٞمللل٧ِم   َهلللْؾ َأْٟمللل٧ِم إِ
 

ِ٘مٞمللللل٧ِم َوذِم ؾَملللللبِٞمِؾ اهللِْ َُمللللل٤م ًمَ 

 (.2/220) "اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ  " يمت٤مسمف يمام ذم ُم٘مدُم٦م (2)

طَمْدصَمٜم٤َم ُُمقؾَمك  :( ىم٤مل اًمبخ٤مري رمحف اهلل2025( وُمسٚمؿ رىمؿ )1501رىمؿ ) "اًمبخ٤مري  "اٟمٔمر  (1)

ـُ إؾِْماَمقِمٞمَؾ، طَمْدصَمٜم٤َم َأسُمق قَمَقاَٟم٦مَ  ـِ ؾُمْٗمَٞم٤مَن: َأْن َرؾُمقَل اهللِْ َصغْم اهلُل سْم ـْ ضُمٜمَْدِب سْم ـِ ىَمْٞمٍس، قَم ـِ إؾَْمَقِد سْم ، قَم

 قَمَٚمْٞمِف َوؾَمْٚمَؿ يَم٤مَن ذِم سَمْٕمِض اعمََِم٤مِهِد َوىَمْد َدُِمَٞم٧ْم إِْصَبُٕمُف، وَمَ٘م٤مَل:... وذيمر اًمبٞم٧م. 
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عٓد أٌٖ ايط١ٓ  َٓصي١ آٍ بٝت زضٍٛ اهلل 
  :(2)ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

يللل٤م آَل سمٞمْللل٧ِم رؾملللقِل اهللِ طملللبكٙمؿُ 

ُٙمُؿ ُمللـ قمٔمللٞمِؿ اًمَ٘مللْدِر أْٟمٙمللؿُ ٞميٙمٗملل

وَمللرٌض ُمللـ اهللِ ذم اًم٘مللرآِن أْٟمَزًَمللفُ 

َة ًَملفُ َُمـ مل ُيَّملؾِّ قمٚملٞمٙمْؿ ٓ صلال

ت َٚعذصات أٜد اهلل بٗا ْبٝ٘ َٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ اٜآ
 :(1)ؿول افبؼوظل رْحف اهلل

قمَمل ىمٛمللؾ ُمللقت اًمبٝملل٤مئؿ فمٚمٛملل٦م

وُملللقت سمٙملللقر أدُملللل وهملللػمه

ضمللراد دم صمللؿ اًمْمللٗم٤مدع واًمللؼمد

ُمـ احلّل آشم٤مهل٤م اًملذي قملز واٟمٗملرد

 :ـَم ِف افؼومقس ادحقط  اهلل وؿول افػروز أبودي رْحف

 قمّملل٤م ؾمللٜم٦م سمحللر ضمللراد وىمٛمللؾ
 

سمٕمللد اًمْمللٗم٤مدع ـمقوملل٤منُ  يللدٌ و دمٌ 

 (.2/12) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "يمام ذم  (2)

 "شمٗمسػم اًمرساج اعمٜمػم  "( و 22/314) "ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمسقر ٟمٔمؿ اًمدرر  "اٟمٔمر  (1)

... وذيمره٤م :وىمد ٟمٔمٛمتٝم٤م ًمٞمٝمقن طمٗمٔمٝم٤م وم٘مٚم٧م  :-أي اًمب٘م٤مقمل-ىم٤مل رمحف اهلل صمؿ ىم٤مل  :(1/432)

 (.23/13) "اًمتحرير واًمتٜمقير  "واٟمٔمر 
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التىحيد والعقيدة

غسٚط ال إي٘ إال اهلل 
قال حافظ حكمي رمحه اهللا: 

لللوٍط ؾَملللبَْٕم٦مٍ  ىَملللْد ىُمٞمِّلللَدْت  َوسمنُِمُ

وَم٢مِْٟمللللللُف مَلْ َيٜمْتَِٗمللللللْع ىَم٤مئُِٚمَٝملللللل٤م

اًْمِٕمْٚملللللُؿ َواًْمٞمَِ٘مللللللُم َواًْمَ٘مبُلللللقُل 

ظْمللاَلُص َواعمََْحبْللفْ  للْدُق َواإْلِ َواًمّمِّ

َوذِم ُٟمُّمقِص اًْملَقطْمِل طَمَ٘مل٤م َوَرَدْت 

ْٓ طَمٞمْللل٨ُم َيْسلللتَْٙمِٛمُٚمَٝم٤م سمِللل٤مًمٜمكْٓمِؼ إِ

ْٟمِ٘مٞمَلللل٤مُد وَملللل٤مْدِر َُملللل٤م َأىُمللللقُل 
ِٓ َوا

َلللللل٤م َأطَمبْللللللفْ َوومْ 
(2)َ٘مللللللَؽ اهللُْ عمِ

 :وؿول آخر

 قمٚمٌؿ ي٘ملٌم وإظمالص وصدىمؽ ُملع
 

حمبللل٦ٍم واٟم٘مٞمللل٤مٍد واًم٘مبلللقل هلللل٤م

 وزيللد صم٤مُمٜمٝملل٤م اًمٙمٗمللران ُمٜمللؽ سمللام
 

ؾمقى اإلًمف ُملـ إؿملٞم٤مء ىملد ُأهِلَل٤م

َعسف١ اهلل بآٜات٘ ٚرلًٛقات٘
 :ل أبق افعتوهقي رْحف اهللؿو

ك اإلًمللفلأيلل٤م قمجبلل٤م يمٞمللػ يٕمّملل

وهللْ ذم يملللللللللؾ حتريٙمللللللللل٦م

ء ًَمللللللُف آيلللللل٦م َوذِم يُمللللللؾ َرْ

أم يمٞمللللػ احللللده اجل٤مطمللللد

وذم يملللللؾ شمسلللللٙمٞمٜم٦م ؿمللللل٤مهد

(1)شَمللللُدل قَمللللغَم أٟمللللف واطمللللد 

 .(2/41) "ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل  "اٟمٔمر يمت٤مسمف  (2)

. ىمٞمؾ ٕيب اًمدرداء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ُم٤مًمؽ ٓ شمِمٕمر وم٤مٟمف ًمٞمس رضمؾ ًمف سمٞم٧م ُمـ إٟمّم٤مر إٓ ..(1)

 "ـمب٘م٤مت اًمِمٕمراء ٓسمـ اعمٕمتز  "اٟمٔمر  وىمد ىم٤مل ؿمٕمرا ىم٤مل وأٟم٤م ىمد ىمٚم٧م وم٤مؾمٛمٕمقا... وذيمر إسمٞم٤مت.
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 نٌ َعبٛد ض٣ٛ اهلل فٗٛ باطٌ
 َأْصَدُق يَمٚمَِٛم٦ٍم ىَم٤مهَل٤َم اًمِْم٤مقِمُر، يَمٚمَِٛم٦م ًَمبِٞمٍد:) قَمَٚمٞمِْف َوؾَمْٚمَؿ: ىَم٤مَل اًمٜمْبِلك َصغْم اهللُ

ٍء َمو َخَلَ اهللََّ َبوضٌِؾ  ؾه َرْ ـُ  َأَٓ 

ـُ َأيِب اًمّْمْٚم٧ِم َأْن ُيْسٚمِؿَ  (2) (َويَم٤مَد ُأَُمٞم٦ُْم سْم

 ْٛاقض اإلضالّْعِ 
 :حػظف اهللاحلرضمل ؿول أبق حوتؿ ظودل بـ صوفح بـ شؾؿ 

وردْ  فُ ّٟملللأَ  :ظملللل اعمسلللٚمؿأَ  اقمٚملللؿْ 

سملللام اً يمللل٤مومر وصللل٤مرَ  قملللـ ديٜملللفِ 

رُ َٗمللٖمْ اًمللذي ٓ يُ  ركُ لاًمِملل :أوَلىىو

طَ ٤مئِ اًمقؾَمللل تخلللذُ ُملللـ يَ  :وافثىىىوِّن

رْ َٗمللُمللـ يمَ  ُمللـ مل يٙمٗمللرْ  :ثوفثفىىو

هملللػم هلللدي اقمت٘مللل٤مدُ  :وافرابىىىع

ل ُملـ ديٜمٜمل٤ملًمِم اًمبٖمُض  :واْلومس

ُف رِ لّمليمذا ُملـ يَ  اًمسحرُ   ُ:وافسوبع

بلللْل همَ  سمللدقمٍل  اقمت٘مللل٤مدُ  :وافتوشىىع

ـٍ  اإلقمراُض  :وافعوذ وملال قملـ ديل

اًمثبلللللللل٤مِت  وأؾملللللللل٠مل اهلل ُذرا

ـْ  ذم ذقمٜملل٤م صمبللقُت  ددْ شَمللارْ  ىمللدِ  ُملل

امٚمَ ٕمْ ٚملللتُ ومَ  ُملللـ ٟملللقاىمضٍ  ضمٜمللل٤مهُ 

رُ ٜمَٙملللللذم أُمتلللللل ٓ يُ  فُ ققُمللللوىمُ 

طَ ِمٗمٕمقا وم٤مؾملتجٚمبقا اعمسل٤مظِم يمل يَ 

رْ لتَّمللاٟمْ  هِ أو ؿمللؽ ومٞمللف أو ًمٙمٗمللرِ 

ِي ا اهللللدْ ذَ  ـْ ٟمبٞمٜمللل٤م أيمٛملللؾ ُِمللل

رقمٜم٤ملُمسلللتٝمزئ سمِمللل :وشىىىودس

ُف رَ لاًمٕمللقن ًمٙمٗمللر ُيّملل :وافثىىومـ

بللْل اًمٜمْ  قمللـ ذعِ  ف اخلللروُج ٕمُ َسلليَ 

الد ىَملللسملللؾ ىَمللل أو قمٛملللٌؾ  ؿٌ ٚمكلللٕمَ شمَ 

إمم اعملللللامِت  قملللللغم اؾملللللت٘م٤مُم٦مٍ 

/ 24)  "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و 132/ 20) "اعمٜمتٔمؿ  "و  (0/115) "شم٤مريخ سمٖمداد  "و  (2/100)

 (.2/345) "شم٤مريخ اإلؾمالم  "و  (0/245) "وومٞم٤مت إقمٞم٤من  "( و 334

 (.1135) "ُمسٚمؿ  "( و 4532) "اًمبخ٤مري  "اٟمٔمر  (2)
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غسف َكاّ ايعبٛد١ٜ هلل عص ٚدٌ
 :(2)ؿول افؼويض ظقوض رْحف اهلل

َومِمْللللل٤م زادين ذومللللل٤م وشمٞمٝمللللل٤م

دظمللقزم حَتلل٧م ىمقًمللؽ يلل٤م قمبلل٤مدي

ل َأـَملل٠م اًمثريلل٤ملويمللدت سم٠ممخّملل

(1)وضمٕمٚمللؽ ظمللػم ظمٚم٘مللؽ زم َٟمبٞملل٤م

سكٝك١ ايعباد٠
 :ؿول ابـ افؼقؿ رْحف اهلل

 وقمبللل٤مدة اًملللرمحـ هم٤ميللل٦م طمبلللف
 

(4)ُملللع ذل قم٤مسملللده  للل٤م ىمٓمبللل٤من

د٠ أٌٖ ايط١ٓ ٚاجلُاع١ سب ايصشاب١ مجٝعًا خالفًا يًسافط١َٔ عكٝ
 :(3))وهق ُمـ همالة اًمراومْم٦م( شَمظقؾ بـ ظبودإَؿول 

دظمللقل اًمٜمللل٤مر ذم طمللل٥م اًملللقّ 

أطمللل٥م إزّم ُملللـ ضمٜمللل٤مت قملللدنٍ 

وذم شمٗمْمللللللٞمؾ أوٓد اًمٜمبللللللّل 

أظمٚملللللده٤م سمتلللللٞمؿ أو قملللللدّي 

 .(1/413) "اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك  "ذم يمت٤مسمف  (2) 

 .وذم ًمٗمظ )وأن صػّمت أمحد زم ٟمبٞم٤م( (1)

 (. 2/202) "ضمٞم٦م )ٟمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ( اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤م "اٟمٔمر يمت٤مسمف  (4)

( )... 210/ 2) "اإلحل٤مد اخلٛمٞمٜمل ذم أرض احلرُملم  "ىم٤مل اإلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  (3)

هق اعمِمٝمقر سم٤مًمّم٤مطم٥م سمـ قمب٤مد، ُمبتدع همقي مجع سملم اًمرومض وآقمتزال، وؾمت٠ميت شمرمجتف إن ؿم٤مء 

( ًمٕمبد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر سمـ 2/153) "رىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرق سملم اًمٗمرق وسمٞم٤من اًمٗم "اهلل...( واٟمٔمر يمت٤مب 

هل( ىَم٤مَل قمبد اًم٘م٤مهر ىمد 312حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمبٖمدادي اًمتٛمٞمٛمل إؾمٗمرايٞمٜمل، أسمق ُمٜمّمقر )اعمتقرم: 

 :أضمبٜم٤م َهَذا اًْمَ٘م٤مئِؾ سم٘مقًمٜم٤َم ومِٞمفِ 

 دى للؿ َأو قمللدو شمٞملَوَأٟم٧م قمَ  ُدظُمقل ضمٜم٤ْمت قمدن أشمٓمٛمع ذم

  ٤موهؿ شمريمقك أومْمح ُمـ دقم ُٛمقدوهؿ شمريمقك َأؿْمَ٘مك ُمـ صمَ  

 ل لؼ اًمٜمْبِ للل٤مداك صديللذا قمإ غملورم َٟم٤مر اجْلَِحٞمؿ هَمدا ؾمتّم
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 :هلل ظـف وهق يؿدح ظوئشي ريض اهلل ظـفوؿول حّسون بـ ثوبً ريض ا

ـْ حُلُقِم اًمَٖمَقاومِلؾِ   طَمَّمللل٤مٌن َرَزاٌن َُمللل٤م شُملللَزنك سمِِريبَللل٦مٍ  (2)َوشُمّْمبُِح هَمْرصَمك ُِم

َٔ عكٝد٠ املطًُني إٔ ايسضٍٛ أفطٌ َٔ ايٓيب ٚإٔ ايٓيب أفطٌ َٔ ايٛيٞ
 :(1))وهق ُمـ همالة اًمّمقومٞم٦م( ؿول ابـ ظريب

!  َُمَ٘ملللللل٤مُم اًمٜمكبُللللللْقِة ذِم سَمللللللْرَزخٍ  (4)وُمَقْيلللَؼ اًمْرؾُملللقِل َوُدوَن اًْملللَقزِمِّ

 نٌ غ٤ٞ بكدز٠ اهلل َٚػ٦ٝت٘
 ﴿ ٓ ُيْس٠َمُل قَماْم ... وـؾ رء  ري بؿشقئي اهلل تعوػ وظؾؿف وؿضوئف وؿدره -

 .(4) [14َيْٗمَٕمُؾ َوُهْؿ ُيْس٠َمًُمقَن ﴾]إٟمبٞم٤مء:

 (.1355( وُمسٚمؿ )3235اٟمٔمر اًمبخ٤مري ) (2)

يمام ذم يمت٤مب ُمٍمع اًمتّمقف وهق يمت٤مسم٤من: شمٜمبٞمف اًمٖمبل إمم شمٙمٗمػم اسمـ قمريب، وحتذير اًمٕمب٤مد ُمـ أهؾ اًمٕمٜم٤مد  (1)

ػ: إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ طمسـ اًمرسم٤مط سمـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمب٘م٤مقمل )اعمتقرم: ( اعم١مًم2/201سمبدقم٦م آحت٤مد )

 .هل(553

( سمٕمد أن ذيمر اًمبٞم٧م: وهذا ىمٚم٥م 2/131ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف )اًمّمٗمدي٦م  (4)

ـ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمسٚمٛمقن وهق أن اًمرؾمقل أومْمؾ ُمـ اًمٜمبل اًمذي ًمٞمس سمرؾمقل واًمٜمبل أومْمؾ ُم

اًمقزم اًمذي ًمٞمس سمٜمبل واًمرؾم٤مًم٦م شمٜمتٔمؿ اًمٜمبقة واًمقٓي٦م يمام ان اًمٜمبقة شمٜمتٔمؿ اًمقٓي٦م وأن أومْمؾ إوًمٞم٤مء أيمٛمٚمٝمؿ 

ُد قَم٤مُْم٦َم َأْهِؾ ] :( 3/202) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"وىم٤مل يمام ذم . شمٚم٘مٞم٤م قمـ إٟمبٞم٤مء وهق أسمق سمٙمر اًمّمديؼ... ( ... َودَمِ

ـْ ضَم٤مْدةِ  ـْ َأقْمَرَض قَم ـْ قَمَّمَؿ اهللُْ  -اًمْسَٚمِػ  اًْمَٙماَلِم َوَُم ْٓ َُم ُِيِٝمْؿ ذِم يُمتُبِِٝمْؿ  -إ ٤مِد سَمْٕمَد شَمٍْمِ َ حتِّ
ِٓ ُيَٕمٔمُِّٛمقَن َأِئْٛم٦َم ا

ضْماَلِل وَ  ـْ اإْلِ ٤مِد َوَيتََٙمْٚمُٗمقَن هَل٤َم حَم٤َمُِمَؾ هَمػْمَ َُم٤م ىَمَّمُدوُه. َوهَلُْؿ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ ُِم َ حتِّ
ِٓ َُم٤مَُم٦ِم اًمتْْٕمٔمِٞمِؿ َواسمِِٕمب٤َمَراِت ا ًمِْمَٝم٤مَدِة سم٤ِمإْلِ

ُح ذِم وُمُّمقِصفِ  ـُ قَمَريِب  ُيٍَمِّ َي٦ِم هَلُْؿ َوَأهْنُْؿ َأْهُؾ احْلََ٘م٤مِئِؼ: َُم٤م اهللُْ سمِِف قَمِٚمٞمٌؿ. َهَذا اسْم َٓ ـْ َواًْمِق َي٦َم أَقْمَٔمُؿ ُِم َٓ : َأْن اًْمِق

ـْ يَماَلُِمِف: َُم٘مَ  ؾَم٤مًَم٦ِم َوُِم ـْ اًمرِّ ... اًمٜمكبُْقِة؛ سَمْؾ َأيْمَٛمُؾ ُِم  [. ٤مُم اًمٜمكبُْقِة ذِم سَمْرَزٍخ وُمَقْيَؼ اًمْرؾُمقِل َوُدوَن اًْمَقزِمِّ

 وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل )وشمٗمْمٞمؾ اًمقزم قمغم اًمٜمبل ُمـ إىمقال اًمٙمٗمري٦م(.

 (. 33 -32) "ُمتـ اًمٓمح٤موي٦م  "ُمـ يمالم اًمٓمح٤موي رمحف اهلل اٟمٔمر  (3)
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 :ؿول افشوؾعل رْحف اهلل -

ُمللل٤م ؿملللئ٧م يمللل٤من وإن مل أؿمللل٠م

ٛملل٧َم ٚمِ ظمٚم٘ملل٧م اًمٕمبلل٤مد قمللغم ُملل٤م قمَ 

قملللغم ذا ُمٜمٜمللل٧م وهلللذا ظملللذًم٧م

ومٛملللٜمٝمؿ ؿمللل٘مل وُملللٜمٝمؿ ؾملللٕمٞمد

وُمللل٤م ؿملللئ٧م إن مل شمِمللل٠م مل يٙملللـ

سلـومٗمل اًمٕمٚملؿ الري اًمٗمتلك واعم

وهلللللذا أقمٜمللللل٧م وذا مل شمٕملللللـ

(2)وُمللٜمٝمؿ ىمبللٞمح وُمللٜمٝمؿ طمسللـ

مما اضتجين َٔ ايفٓا٤
 :ؿول افسققضل رْحف اهلل

صمامٟمٞمللل٦م طمٙملللؿ اًمب٘مللل٤مء يٕمٛمٝمللل٤م

هل اًمٕمرش واًمٙمرد وٟمل٤مر وضمٜمل٦م

ُمـ اخلٚمؼ واًمب٤مىمقن ذم طمٞمز اًمٕملدم

وقمج٥م وأرواح يمذا اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ

سمـ صم٤مسم٧م وذم طمدي٨م أيب يٜم٤م ذم طمدي٨م زيد (: وىمد رو2/251) "آقمت٘م٤مد"ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم يمت٤مسمف  (2)

اًمدرداء وهمػم ٤م أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ وهذا يمالم أظمذشمف 

اًمّمح٤مسم٦م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأظمذه اًمت٤مسمٕمقن قمٜمٝمؿ ومل يزل ي٠مظمذه اخلٚمػ قمـ اًمسٚمػ ُمـ همػم 

ْٓ سم٤ِمهللِ ﴾ٟمٙمػم، وص٤مر ذًمؽ إمج٤مقم٤م ُمٜم وىم٤مل ًمٜمبٞمف  ،ٝمؿ قمغم ذًمؽ، وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ: ﴿ َُم٤م ؿَم٤مَء اهللُ ٓ ىُمْقَة إِ

ْٓ َُم٤م ؿَم٤مَء اهلُل﴾ ا إِ ومٜمٗمك أن يٛمٚمؽ اًمٕمبد يمسب٤م يٜمٗمٕمف أو  ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ﴿ىُمْؾ ٓ َأُْمِٚمُؽ ًمِٜمَْٗمِز َٟمْٗمًٕم٤م َوٓ رَضَ

ؽ ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل عم٤م ؾمئؾ قمـ اًم٘مدر: ُم٤م ؿمئ٧م يم٤من وإن مل أؿم٠م وُم٤م ؿمئ٧م يرضه إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل وىمدرشمف وذم ُمٕمٜمك ًم

إن مل شمِم٠م مل يٙمـ قمغم ذا ُمٜمٜم٧م وهذا ظمذًم٧م وهذا أقمٜم٧م وذا مل شمٕمـ ومٛمٜمٝمؿ ؿم٘مل وُمٜمٝمؿ ؾمٕمٞمد وُمٜمٝمؿ ىمبٞمح 

 وُمٜمٝمؿ طمسـ... (.

سمـ أيب (: أظمؼمٟم٤م أسمق قمبد اهلل احل٤مومظ، وأسمق زيمري٤م 2/330) "إؾمامء واًمّمٗم٤مت  "وىم٤مل رمحف اهلل ذم 

إؾمح٤مق اعمزيمل، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م اًمزسمػم سمـ قمبد اًمقاطمد احل٤مومظ، ىم٤مل: طمدصمٜمل محزة سمـ قمكم اًمٕمٓم٤مر، طَمْدصَمٜم٤َم اًمرسمٞمع سمـ 

وىم٤مل  ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: ؾمئؾ اإلُم٤مم اعمٓمٚمبل اًمِم٤مومٕمل رضقان اهلل قمٚمٞمف قمـ اًم٘مدر وم٠مٟمِم٠م ي٘مقل... وذيمر إسمٞم٤مت.

)...َوُمـ ؿمٕمره اًمذى ٓ  (. 50ص)ومْم٤مئؾ اًمثالصم٦م إئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اسمـ قمبد اًمؼم رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف آٟمت٘م٤مء ذم 

يامن ذم اإل ءسمٞم٤مت ُمـ أصمب٧م رقَمٜمُف... وذيمره صمؿ ىم٤مل: ىَم٤مَل َأسُمق قُمَٛمَر َوَهِذِه إ ءخيتٚمػ ومِٞمِف َوُهَق أصح ر

 .(2/200) "ديقان اًمِم٤مومٕمل"واٟمٔمر  ،سم٤ِمًْم٘مدِر... (
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ا٤ ال عكٍٛ هلِأٌٖ األٖٛ
 :(2)ؿول أظرايب فؾجفؿ بـ صػقان

أٓ إن ضمٝملللام يمللل٤مومر سمللل٤من يمٗملللره

ًم٘مللد ضمللـ ضمٝمللؿ إذ يسللٛمك إهلللف

٤ًم سمللال رضلل٤مقمٚمللٞماًم سمللال قمٚمللؿ رضللٞمْ 

:أيرضٞمؽ أن ًمق ىم٤مل ي٤م ضمٝملؿ ىم٤مئلؾ

ُمٚمللٞمح سمللال ُمٚمللح هبللل سمللال هبلل٤م

سمللال ووملل٤م طمٚمللٞمؿ سمللال طمٚمللؿ وذمٌّ 

ضمللقد ىمللقي سمللال ىمللقى ضمللقاد سمللال

ُملللدطم٤ًم شملللراه أم هجللل٤مء وؾملللب٦مأ

وم٢مٟملللؽ ؿملللٞمٓم٤من سمٕمثللل٧م ُٕمللل٦م

وُمـ ىم٤مل يقُم٤ًم ىمقل ضمٝمؿ وم٘مد يمٗملر

رلسمّمػمًا سملال سمّمل ٛمعٍ ؾمٛمٞمٕم٤ًم سمال ؾَم 

ًمٓمٞمٗم٤ًم سملال ًمٓملػ ظمبلػمًا سملال ظملؼم

أسمقك اُمرؤ طملر ظمٓملػم سملال ظمٓملر

ـمقيللؾ سمللال ـمللقل خي٤مًمٗمللف اًم٘مٍملل

ومب٤مًمٕم٘مؾ ُمقصقف وسم٤مجلٝمؾ ُمِمتٝمر

سمللال صللٖمريمبللػم سمللال يمللؼم صللٖمػم 

رلوهللزأ يمٗملل٤مك اهلل يلل٤م أمحللؼ اًمبِملل

شمّمللػمهؿ قمللام ىمريلل٥م إمم ؾملل٘مر

( ٕيب اًمؼميم٤مت أًمقد رمحف اهلل 2/232) "محديـضمالء اًمٕمٞمٜملم ذم حم٤ميمٛم٦م إ"اٟمٔمر يمت٤مب  (2)

وطمٙمك سمٕمْمٝمؿ أن ضمٝمؿ سمـ صٗمقان اًمؽمُمذي يم٤من يدقمق اًمٜم٤مس إمم ُمذهبف اًمب٤مـمؾ وهق أن اهلل  :ىم٤مل

شمٕم٤ممم قم٤ممل ٓ قمٚمؿ ًمف ىم٤مدر ٓ ىمدرة ًمف ويمذا ذم ؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت ويم٤من ضمٚمس يقُم٤ًم يدقمق اًمٜم٤مس عمذهبف 

تك ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتف وم٠مرؿمده اهلل شمٕم٤ممم إمم سمٓمالن هذا اعمذه٥م وطمقًمف أىمقام يمثػمة ومج٤مء أقمرايب ووىمػ طم

وم٠مهلٛمف اهلل قمز وضمؾ طم٘مٞم٘م٦م ُمذه٥م أهؾ  :سمٕمد ذيمر إسمٞم٤مت صمؿ ىم٤مل وذيمر إسمٞم٤مت... :وم٠مٟمِم٠م ي٘مقل

اًمسٜم٦م ورضمع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سمؼميم٦م أسمٞم٤مشمف ويم٤من قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك ي٘مقل: إن اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م إقمرايب 

 اٟمتٝمك. -رمح٦م ٕوًمئؽ 
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َع٢ٓ االضتٛا٤ عٓد أٌٖ ايط١ٓ 
 :ؿول ابـ افؼقؿ رْحف اهلل

ومٚمٝملللؿ قمبللل٤مرات قمٚمٞمٝمللل٤م أرسملللع

وهل اؾمت٘مر وىملد قملال ويملذًمؽ ار

ويمذاك ىمد صلٕمد اًملذي هلق أرسملع

ىمللد طمّمللٚم٧م ًمٚمٗملل٤مرس اًمٓمٕملل٤من

شمٗمللع اًمللذي ُملل٤م ومٞمللف ُمللـ ٟمٙمللران

(2)وأسمللق قمبٞمللدة صلل٤مطم٥م اًمِمللٞمب٤مين

٤بايكطا اايسض
 :ؿول افسػوريـل رْحف اهلل

َضلل٤م (1)ل َوًَمٙمِللـ سم٤مًم٘مْملل٤ملسمُِٙمللؾ ُم٘مْمللَوًَمللٞمَْس َواضِمبلل٤م قمللغم اًمَٕمبْللد اًمرِّ

 :ؿول افشوظر

يمتبللل٧م قمٚمٞمٜمللل٤م ٤مً ُمِملللٞمٜم٤مه٤م ظمٓمللل

وأرزاق ًمٜملللللللل٤م ُمتٗمرىملللللللل٤مت

وُملللـ يمتبللل٧م ُمٜمٞمتلللف سمللل٠مرض

وُمللـ يمتبلل٧م قمٚمٞمللف ظمٓمللك ُمِملل٤مه٤م

٤م أشم٤مهلللل٤مٜمْللللومٛمللللـ مل شم٠مشمللللف ُمِ 

(4)ومٚمللٞمس يٛمللقت ذم أرض ؾمللقاه٤م

 (. 2/452) "اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م )ٟمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ(  "اٟمٔمر يمت٤مسمف  (2)

ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل: سمٛمٕمٜمك أن اعم٘مْمٞم٤مت ًمٞمس واضمب٤ًم أن ٟمرىض هب٤م يمٚمٝم٤م إؿم٤مرة إمم أن اعمٕم٤م  (1)

ىض سمام يم٤من ـم٤مقم٦م اًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ أن شمسخٓمٝم٤م وٓ شمرىض سم٢مىم٤مُمتؽ قمٚمٞمٝم٤م سمؾ شمتقب وشمستٖمٗمر ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ اًمر

ويستح٥م ًمؽ اًمرىض سمام يم٤من ُمّمٞمب٦م وا٥م اًمّمؼم وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن شمسخٓمٝم٤م وٓ 

َوفَقَْس َواِجبو ظذ افَعبْد  شمرض٤مه٤م ًمٜمٗمسؽ وٓ شمرىض اإلىم٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وٓ حتت٩م سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مل:

َعو... بُِؽؾ مؼيض َوفَؽِـ بوفؼضو  افري

ٟمٕمؽمض ومٜم٘مقل عم٤مذا ىمدر اهلل قمكم سمٙمذا عم٤مذا ىمدر قمكم اعمٕمّمٞم٦م سمؾ ٟم١مُمـ هب٤م واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م  ُمـ طمٞم٨م ومٕمؾ اهلل ُم٤م

أن ٟمرىض سمام ىمدره اهلل ذم مجٞمع أومٕم٤مًمف، هذا سمٞم٧م مجٞمؾ صحٞمح واؾمتٗم٤مد رمحف اهلل ُمـ يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ وؿمٞمخ 

ُم٦م اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل ظمذات وذم سمٕمض أسمٞم٤مشمف زٓت أؿمٕمري٦م ٟمبف قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمال١مااإلؾمالم واًمسٗم٤مريٜمل ًمف سمٕمض اعم

 (.00ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم شمٚمؽ إسمٞم٤مت اهل. اٟمٔمر اعمٜمٔمقُم٦م اًمسٗم٤مريٜمٞم٦م سمٞم٧م رىمؿ )

، وذم ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  (2/123) "اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة  "اٟمٔمر  (4)

 .( ُمِمٞم٤ًم أشم٤مه٤م020ًمٚمٛمٜم٤موي سمرىمؿ )
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ذنس بعض ضالالت األغاعس٠ ٚغريِٖ ٚايسد عًٝٗا
-من ضالالت األشاعرة التفويض والتأويل لنصوص الصفات: 

 :(2)ِّن إصعريؿول افؾؼو

 ويُملللؾك َٟملللص  َأْوَهلللَؿ اًمتِْْملللبِٞمَٝم٤م
 

ْض وُرْم شَمٜمِْزهيلللل٤م ًْمللللُف أو وَمللللقِّ َأوِّ

وهل ُمٜمٔمقُم٦م  اعم٤مًمٙمل اًمٚم٘م٤مين، أًمػ ضمقهرة اًمتقطمٞمد، هق إسمراهٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمسـ سمـ قمكم (2)

 "هل(، اٟمٔمر: 2032وم٤مؾمدة. وشمقضٞمح أًمٗم٤مظ إضمروُمٞم٦م، وىمْم٤مء اًمقـمر ُمـ ٟمزه٦م اًمٜمٔمر. شمقذم ؾمٜم٦م )

 (.2/15) "إقمالم 

ْض وُرْم َتـِْزُّيو]: ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ْفُف أو َؾقي ؾه َكصٍّ َأْوَهَؿ افتَّْشبِقَفو... َأوي ـُ  [و

ًْمفُ  :َٟمص  َأْوَهَؿ اًمْتِْمبِٞمَٝم٤م ويُمؾك  ٧م ًمف سمٛمٕمٜمك آظمر. أو ي: أي ايٕمٜمقن سمذًمؽ ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت. َأوِّ

ْض وُرْم شَمٜمِْزهي٤م أي ومقض قمٚمٛمف إمم اهلل وٓ شمثب٧م اًمّمٗم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م. هؾ هلل يدان ؟ ي٘مقل اهلل أقمٚمؿ.  :وَمقِّ

ش ؟ ي٘مقل اهلل أقمٚمؿ. وضم٤مء ُمبسقـمت٤من ؟ ي٘مقل اهلل أقمٚمؿ. صمؿ اؾمتقى قمغم اًمٕمر ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف سمؾ يداه

 رسمؽ واعمٚمؽ صٗم٤م صٗم٤م ؟ ي٘مقل اهلل أقمٚمؿ. 

 .ومرق سملم ىمقل أهؾ اًمسٜم٦م وىمقل اعمبتدقم٦م وم٠مهؾ اًمسٜم٦م يثبتقن اًمّمٗم٤مت وي٘مقًمقن اهلل أقمٚمؿ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م،

وٟمثب٧م ًمف صٗم٦م  وم٠مهؾ اًمسٜم٦م ي٘مقًمقن ٟمثب٧م هلل صٗم٦م آؾمتقاء وٟمثب٧م ًمف صٗم٦م اعمجٞمئ يمام أصمبتٝم٤م ًمٜمٗمسف

ع ُم٤م أصمبتٝم٤م ًمف ٞموٟمثب٧م هلل قمز وضمؾ مجٞمع ُم٤م أصمبتف ًمٜمٗمسف ُمـ اًمّمٗم٤مت ومج ًمف صٗم٦م اًمقضمفاًمٞمديـ وٟمثب٧م 

ُمـ اًمّمٗم٤مت وًمٙمـ سمدون أن ٟمتٕمرض ًمٙمٞمٗمٞمتٝم٤م اهلل أقمٚمؿ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م، واعمٕم٤مين ُمٕمٚمقُم٦م وم٢من اهلل   ٟمبٞمف 

 اهل  ظم٤مـمبٜم٤م سمٛمٕم٤مين ٟمٗمٝمٛمٝم٤م وًمقٓ ومٝمٛمٜم٤م عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُم٤م ومٝمٛمٜم٤م اًم٘مرآن
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إال َا شعُٛا أْ٘ ٜدٍ عًٝٗا ايعكٌ ! عٓد األغاعس٠ ْفٞ األمسا٤ ٚايصفات
 طمللللل ُمريللللد ىملللل٤مدر قمللللالم

 
ر واًمٙمللالملًمللف اًمسللٛمع واًمبّملل

 :وىمقل سمٕمْمٝمؿ

 طمللل قمٚمللٞمؿ ىمللدير واًمٙمللالم ًمللف
 

(2)رلإرادة ويمللذاك اًمسللٛمع واًمبّملل

 :ؿول أبق افؼوشؿ افشويب

 إذا اًمِمللللٕم٥م يقُملللل٤ًم أراد احلٞملللل٤مة
 

(1)!سملللد أن يسلللتجٞم٥م اًم٘ملللدرومال

بعض َا عًٝ٘ ايكساَط١ َٔ املعتكدات
 :(4)ظع بـ افػضؾ افؼرمطل ممو ؿقؾ ِف

ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت يمٚمٝم٤م  واًمّمٗم٤مت وهذا ُمـ ضالٓت إؿم٤مقمرة ذم إؾمامء :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (2)

 وهل اعمجٛمققم٦م ذم هذا اًمبٞم٧م. إٓ ؾمبع صٗم٤مت ي٘مقًمقن دل قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ

 اًمِمٕم٥م وإرادة اًمٜم٤مس، هذا سم٤مـمؾ، ٕهنؿ ضمٕمٚمقا اًم٘مدر ظم٤مضٕم٤ًم إلرادة :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (1)

: ( هق2/35) "ديقان أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤ميب  "اٟمٔمر ] .ومٝمذا سم٤مـمؾ سمؾ إرادات اًمٜم٤مس ظم٤مضٕم٦م إلرادة اهلل

 [أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اًمِم٤ميّب 

م وًمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمبٚمدة اًمِم٤مسمّٞم٦م إطمدى ضقاطمل ُمديٜم٦م شمقزر سم٤مجلٜمقب 2202ُمقًمده يم٤من ذم ؾمٜم٦م 

أراد  :ذم ىمقًمفاًمتقٟمز. وًمٕمٚمف ُمـ أصح٤مب اًمثقرات يمام ئمٝمر ُمـ اًم٘مّمٞمدة ويمام قمؼم قمٜمف ُمـ شمرضمؿ ًمف 

اًمِم٤ميب طمض اًمِمٕم٥م قمغم اًمٕمٛمؾ واًمثقرة واًمتٗم٤مقمؾ ُمع إطمداث وُمّم٤مرقمتٝم٤م... أراد اًمِم٤مقمر هبذه 

إُمثٚم٦م أن يثب٧م يمالُمف قمـ اًمثقرة واًمٓمٛمقح واًمٕمٛمؾ وي٘مقيف ذم ذهـ اعمخ٤مـم٥م... واهلل اعمستٕم٤من. 

 (.2/54) "اًمتحرير إديب  "واًمبٞم٧م ُمـ ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م. واٟمٔمر 

(. وهذه 2/214) "اإلحل٤مد اخلٛمٞمٜمل ذم أرض احلرُملم"ذم يمت٤مسمف  ٦م اًمقادقمل رمحف اهللىم٤مل اًمٕمالُم (4)

يرضٟم٤م أىم٤مهل٤م هق  إسمٞم٤مت اًمتل ذيمره٤م اجلٕمدي وهمػمه ًمٞمس ًمديٜم٤م اًمسٜمد اعمتّمؾ اًمّمحٞمح أٟمف ىم٤مهل٤م، وٓ

أم سمٕمض أصح٤مسمف أم ىم٤مهل٤م سمٕمض ظمّمقُمف أم ىم٤مل سمٕمْمٝم٤م وٟمس٩م قمغم ُمٜمقاهل٤م سمٕمض ظمّمقُمف ومٝمل حتٙمل 
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ف َيلل٤م َهللِذه واًمٕمبللل ظمللذي اًمللدك

سمٜملللللل َه٤مؿملللللؿ شملللللقمم َٟمبِللللللك 

٣م ذقملللل٦ملًمٙمللللؾ َٟمبِللللل ُملللل

وم٘مللد طمللط قَمٜمْلل٤م ومللروض اًمّْمللاَلة

للوَمللاَل شمٜمٝمْمللإِذا اًمٜمْلل٤مس صللٚمقا 

َٓ شمٓمٚمبللل اًمْسللْٕمل قِمٜمْللد اًمّْمللَٗم٤م َو

َٓ متٜمٕملللل َٟمٗمسللللؽ اعمٕمرؾملللللم َو

وَملللبَِؿ َذا طمٚمٚمللل٧م هلَلللَذا اًْمَٖمِريللل٥م

َأًَمللللٞمَْس اًْمِٖمللللَراس عمللللـ رسمللللف

ْٓ يَملللاَمء اًمْسلللاَمء َوَُمللل٤م اخْلٛملللر إِ

وهمٜملللل هزاريلللؽ صملللْؿ اـملللريب

َوَهللللَذا َٟمبِللللل سمٜمللللل يٕمللللرب

يَٕمللل٦م َهلللَذا اًمٜمْبِلللل وهللل٤ميت َذِ

اًمّّملللٞم٤مم وَمٚملللؿ ٟمتٕمللل٥مَوطملللط 

ُُمقا ومٙملللللكم واذيب٤مَوإِن َصللللل

َٓ زورة اًْمَ٘مللللللؼْم ذِم يثللللللرب َو

ضَْمٜمَبِلللّل  ْٕ ىَْملللَرسملم َُملللَع ا ْٕ ُملللـ ا

وست حُمرَُملللللللل٦م ًمللللللللأْلَب

وأؾملللل٘م٤مه ذِم اًمللللْزُمـ اعمجللللدب

وم٘مدؾملل٧م ُمللـ َُمللْذَه٥م طمللالًٓ 

اخلازدٞ عُسإ بٔ سطإ يف قاتٌ عًٞ زضٞ اهلل عٓ٘ َٔ أقٛاٍ 
 :ْلورجل ِف ابـ مؾجؿ ؿوتؾ ظع ريض اهلل ظـفؿول ظؿران بـ حطون ا

ـْ شَمِ٘مللل  َُملل٤م َأَراَد هِبَلل٤م سَملل٦ًم ُِملل َيلل٤م رَضْ

إيِنِّ َْٕذيُمللللُرُه طِمٞمْٜملللل٤ًم وَم٠َمطْمِسللللبُفُ 

ـْ ِذي اًمَٕملْرِش ِرْضلَقاَٟم٤م إِْٓ ًمِٞمَبُْٚمَغ ُِم

ْيلللل٦ِم قِمٜمْلللل َد اهللِ ُِمٞمَْزاَٟملللل٤مَأْورَم اًمؼَمِ

 :ؾقفووبلبقوت  بؽر بـ ْحودؾرد ظؾقف 

 وملللال قمٗمللل٤م اهلل قَمٜمْلللُف َُمللل٤م حتٛمٚملللف
 

ان سْملـ طمٓم٤مٟمل٤موٓ ؾم٘مك ىملؼم قِمْٛملرَ 

ع اًمذي ٓ حمٞمص قمٜمف وٓ يداومع قمٜمف إٓ ُمٚمحد يتسؽم سم٤مًمقـمٜمٞم٦م، وهق يبٓمـ اًمٙمٗمر واحل٘مد قمغم اًمقاىم

 (. 2/105) "اًمسٚمقك ذم ـمب٘م٤مت اًمٕمٚمامء واعمٚمقك"اٟمٔمر  . -وهل ـمقيٚم٦م-اإلؾمالم واعمسٚمٛملم. 
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ًم٘مقًملللف ذِم ؿمللل٘مل فملللؾ جمؽمُمللل٤م

َيلل٤م رضسملل٦م ُمللـ شم٘مللل َُملل٤م أراد هبلل٤م

سمؾ رضسم٦م ُملـ هملقى أوردشملف ًمٔملك

رسمتفليم٠مٟملللف مل يلللرد ىمّملللدا سمْمللل

وسملل٤مل َُملل٤م ٟم٤مًمللف فمٚمللام وقمللدواٟم٤م

إٓ ًمٞمبٚمغ ُمـ ذي اًمٕملرش رضلقاٟم٤م

ومسقف يٚم٘مل هبل٤م اًملرمحـ همْملب٤مٟم٤م

قمللذاب اخلٚمللد ٟمػماٟملل٤م إٓ ًمٞمّمللغم

 :ورد بعضفؿ بؼقفف

ـْ ؿملل٘ملِّ ُملل٤م أراَد هبلل٤م أيلل٤م رضسملل٦م ُملل

إيّن ٕذيمللللُره يقُملللل٤ًم وم٠مطمسللللبفُ 

ًمٞمللدظمَؾ يللقَم اًمبٕملل٨ِم ٟمػماٟملل٤مإّٓ 

راٟم٤ملأورم اًمؼمّيللل٦َم قمٜملللد اهللِ ظُمسللل

 :وظورعف اإلموم أبق افطقى افطزي ؾؼول

إيّن ٕسمللللرأ ممّلللل٤م أٟملللل٧م شمللللذيمره

إيّن ٕذيملللللره يقُمللللل٤م وم٠مًمٕمٜملللللف

قمللـ اسمللـ ُمٚمجللؿ اعمٚمٕمللقن هبت٤مٟملل٤م

(2)ديٜمل٤م وأًمٕملـ قمٛمللران سملـ طمّٓم٤مٟملل٤م

ٍ املعسٟ ايصْدٜلَٔ أقٛا
 :ؿول ادعري

وعمللللل٤م رأيللللل٧م آدم وومٕم٤مًملللللف

قمٚمٛم٧م سم٠من اًمٜم٤مس ُملـ أصلؾ ريبل٦م

(1)وشمزواللف اسمٜمٞمللف سم٤مسمٜمتٞمللف ذم اًمللدٟم٤م

ر اًمزٟمل٤ملوأن مجٞمع اًمٜم٤مس ُمـ قمٜمّمل

 "( و3/123) "اًمسػم  "( و34/323) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و 4/2215) "آؾمتٞمٕم٤مب "اٟمٔمر  (2)

 (.3/141) "اإلص٤مسم٦م 

شمزوي٩م آدم قمٚمٞمف اًمسالم اسمٜمف ُمـ اًمبٓمـ إول سمبٜمتف ُمـ اًمبٓمـ اًمث٤مين هذا أُمر أسم٤مطمف اهلل وُمـ أضمؾ  (1)

صمؿ سمٕمد ذًمؽ هنل قمٜمف واقمؽمض قمغم ذًمؽ اعمٕمري اًمزٟمديؼ وضمٕمؾ  سمٜمل آدم ذًمؽ طمّمؾ اًمتٜم٤مؾمؾ ذم

 اًمٜم٤مس ُمـ قمٜمٍم اًمزٟم٤م. ُمـ يمالم ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل.
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د بـ أيب ظؼومي وهق مـ ؾؼفوء زبقد د احْلسـ بـ حُمَؿَّ  :قففبؼ ؾرد ظؾقف َأُبق حُمَؿَّ

 فعؿىىرك أمىىو افَؼىىْقل ؾِقىىؽ ؾصىىودق

زم ًَملللفُ  َٓ  يَملللَذًمِؽ إىِْملللَرار اًْمَٗمتلللك 

 
(2)َوتؽذب ِِف افَبوؿَِغ مـ صىط َأو دكىو

(1)َوذِم هَمػمه ًَمْٖملق سملذا ضَمل٤مَء ذقمٜمل٤م

 :ورد ظؾقف ـذفؽ حمؿد بـ أمغ احلؿقي افدمشؼل رْحف اهلل بؼقفف

ََٟمللل٤مم مَجِلللٞمٕمٝمؿ ْٕ يملللذسم٧م سم٢ِممِْجَللل٤مع ا

فسمحٚمِّلل َويَمٞمللػ َوىمللد وملل٤مض اًمللْدًمِٞمُؾ 

َٓ ومٙمللؽ ومِللٞماَم شمدقمٞمللف ُمللـ اخْلَٜمَلل٤م

(4)٤مٟماًمزِّ  يٙمقن اًمٜم٤ْمس ُمـ قمٜمٍم كوَم٠َمٟمْ 

 :(3)اكتفك مـ افعقاصؿ وافؼقاصؿ

 :(5)ودؿي(ؿول أبق افعَلء ادعري )وهق مـ افزك

ـْ قَمْسَجٍد ُوِدَيل٧ْم  ُِمئِلم َيٌد سمَِخْٛمسِ  ُِم

للُٙمقُت ًَمللفُ  ْٓ اًمسك شَمٜمَلل٤مىُمٌض َُملل٤م ًَمٜمَلل٤م إ

ِع ِديٜمَلل٤مرِ َُملل٤م سَم٤مهُلَلل٤م ىُمٓمَِٕملل٧ْم ذِم ُرسْملل

ـْ اًْمٜملل٤مرِ  َٟملل٤م ُِملل َٓ (5)َوَٟمْسللتَِجػُم سمَِٛمْق

أي ُمـ ىمرب أو سمٕمد.  (2)

 (.2/134) "اًمسٚمقك ذم ـمب٘م٤مت اًمٕمٚمامء واعمٚمقك  "اٟمٔمر  (1)

 (.1/243) "ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم  "اٟمٔمر  (4)

ضمالء اًمٕمٞمٜملم ذم  "( و 3/233) "اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ  "( و 2/2) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  "اٟمٔمر  (3)

 "رمحف اهلل ل ذم صٗم٦م آؾمتقاء  إصمر اعمِمٝمقر قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ل "( و 2/231) "حم٤ميمٛم٦م إمحديـ 

 ( ًمٚمٕمب٤مد.2/2)

ـِ ؾُمَٚمْٞماَمنَ  :هق (3) ـُ قَمْبِد اهللِ سم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل... َوىَمْد َأْوَرَد سَمْٕمُض اًمْزَٟم٤مِدىَم٦ِم َهَذا  َأمْحَُد سم

، وَمَ٘م٤مَل وذيمر إسمٞم٤مت. ١َماَل َوَضْٛمٜمَُف سَمْٞمَتلْمِ  اًمسك

ء اعمٕمري زٟمديؼ يٓمٕمـ ذم اًمديـ سمِمٕمره شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ذم أي٤مم ؾم٤مسم٘م٦م أسمق اًمٕمال :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (5)

 ُمٜمٝم٤م... وذيمر هذه إسمٞم٤مت. ذيمر سمٕمض اقمؽماض٤مشمف قمغم اًمنمع
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، َؾلََجوَبُف بَ  ًْ ًْ َهوَك ًْ َأِمقـًَي، َؾَؾَمَّ َخوَك وَك ـَ ًْ َثِؿقـًَي دََّو  وَك ـَ َو  َّنَّ
ْعُض افُْػَؼَفوِء بِلَ

ـَُف افـَّوطُِؿ َؿْقفَفُ   :َوَعؿَّ

ـْ قَمْسَجٍد ُوِدَيل٧ْم  َيٌد سمَِخْٛمِس ُِمئِلم  ُِم

 اَلَهلل٤م َوَأْرظَمَّمللَٝم٤ممِح٤َمَيلل٦ُم اًمللْدِم َأهمْ 

 
 ًَمٙمِٜمَْٝمللل٤م ىُمٓمَِٕمللل٧ْم ذِم ُرسْملللِع ِديٜمَللل٤مرِ 

 ظِمٞم٤َمَٟم٦ُم اعم٤َْمِل وَمل٤مْٟمُٔمْر طِمْٙمَٛمل٦َم اًْمبَل٤مِري

وؾِِعلَّ   :َأَجوَب بَِؼْقفِفِ  - اهللَُرمِحَُف  -َوُرِوَي َأنَّ افشَّ

 هَم٤مًَملل٧ْم سمِِ٘مٞمَٛمتَِٝملل٤مُهٜمَلل٤مَك َُمْٔمُٚمقَُملل٦ٌم 
 

َوَه٤م ُهٜم٤َم فَمَٚمَٛم٧ْم َه٤مَٟم٧ْم قَمغَم اًْمبَل٤مِري

ـِ افُْؽْردِيه بَِؼْقفِفِ  ي  :َوَأَجوَب َصْؿُس افدي

ىىىََم َظىىىورِ  يي َظىىىوٌر َأيه  ُؿىىىْؾ فِْؾَؿَعىىىري

ـْ  لْٕمِر قَمل ـْ ِزَٟم٤مَد اًمِمِّ  طِمَٙملؿٍ َٓ شَمْ٘مَدطَم

ـْ َذَهل٥ٍم  ًَْمِػ ُِم ْٕ  وَمِ٘مٞمَٛم٦ُم اًْمٞمَِد ٟمِّْمُػ ا

ـْ َثْقِب افتهَؼك َظورِ  َجْفُؾ اْفَػَتك َوْهَق َظ

ْرِع مَلْ شُمْ٘مللَدْح سم٠َِمؿْمللَٕم٤مرِ لؿَمللَٕم٤مئُِر اًمِْملل

(2)وَمل٢مِْن شَمَٕملْدْت وَملاَل شَمْسلَقى سمِلِديٜم٤َمرِ 

َٔ أقٛاٍ ايصرلػسٟ ايباط١ً
قال الزخمرشي املعتزيل يف كشافه: "ثم تعجب من املتسمّ ني باإلسالم، املتسمّ ني 

بأهل السنة واجلامعة كيف اختذوا هذه العظيمة)1( مذهباً، وال يغرّ نك 

 .(25/42) "اًمسػم  "( و 1/35) "أقمالم اعمقىمٕملم  "اٟمٔمر  (2)

ؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمال يمٞمػ إيامٟم٤ًم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمّمقص وشمّمدي٘م٤ًم. (1)  ي٘مّمد رؤي٦م اعم١مُمٜملم ًمرهبِّ
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، واًم٘مقل ُم٤م ىم٤مل سمٕمض (1)، وم٢مْٟمف ُمـ ُمٜمّمقسم٤مت أؿمٞم٤مظمٝمؿ(2)شمسؽّمهؿ سم٤مًمبَْٚمَٙمَٗم٦م

 ... وذيمر إسمٞم٤مت.ومٞمٝمؿ: (4)اًمٕمدًمٞم٦م 

 قمللل٦م ؾملللٛمقا هلللقاهؿ ؾملللٜم٦مجلام

 ىملللد ؿملللبٝمقا سمخٚم٘ملللف وتقوملللقا

 
 (3)جلامقملل٦م محللر ًمٕمٛمللرى ُمقيمٗمللف

 (3)ؿمللٜمع اًمللقرى ومتسللؽموا سم٤مًمبٚمٙمٗملل٦م

 :ؾرد ظؾقف بعضفؿ بؼقفف

هؾ ٟمحـ ُملـ أهلؾ اهللقى أم أٟملتؿ

اظؽس تصى ؾوفقصػ ؾىقؽؿ طىوهر

يٙمٗمٞملللؽ ذم ردي قمٚمٞملللؽ سم٠مٟمٜمللل٤م

أشملك سمجٝملؾ ُمل٤م أشملكأشمرى اًمٙمٚملٞمؿ 

يمٗمللفقوُمللـ اًمللذي ُمٜملل٤م محللر ُم

ـوفشؿس ؾورجع ظـ مؼول افزخرؾىف

ٟمحلللت٩م سم٤مٔيللل٤مت ٓ سم٤مًمسٗمسلللٓمف

وأشمقا ؿمٞمقظمؽ ُم٤م أشمقا قملـ ُمٕمروملف

ومٝمق ُمـ سم٤مب اعمٜمحقشم٤مت ُمثؾ: اًمبسٛمٚم٦م واحلٛمدًم٦م، أي: أْن  "سمال يمٞمػ"يريد ىمقل اًمسٚمػ:  (2)

ىمقهلؿ حمض اًمتِمبٞمف، وي٘مقًمقن سمال يمٞمػ قمغم ؾمبٞمؾ اًمتسؽّم. اٟمٔمر: ضقء اًمس٤مري إمم ُمٕمروم٦م رؤي٦م 

 (.232اًمب٤مري ٕيب ؿم٤مُم٦م )ص:

قمل، وُمٙمحقل، أي: ُم٤مًمؽ، وأمحد سمـ طمٜمبؾ، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، وإوزا (1)

 واًمزهري، وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م اًمسٚمػ، وشم٘مّدم ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمٝمؿ.

هؿ مج٤مقمتف اعمٕمتزًم٦م، ؾمّٛمقا أٟمٗمسٝمؿ سمذًمؽ زاقمٛملم أهنؿ ٟمسبقا اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمٕمدل، طمٞم٨م آظمذ  (4)

اًمٕمّب٤مد سمام ضَمٜمَقه قمغم أٟمٗمسٝمؿ، ومل ار سمف اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ. اٟمٔمر: ضقء اًمس٤مري إمم ُمٕمروم٦م رؤي٦م اًمب٤مري 

 (.232ُم٦م )ص:ٕيب ؿم٤م

، اًمقيم٤مف هق اًمؼمذقم٦م اًمتل شمقضع قمغم احلامر، هبذا "ُمقيمٗم٦م"هق مجع مح٤مر، وىمقًمف:  "محر"ىمقًمف:  (3)

 ؿمبف هذا اًمٔم٤ممل أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، قم٤مُمٚمف اهلل سمٕمدًمف.

إصمر  "ذم يمت٤مسمف . (. اٟمتٝمك ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م اًمٕمب٤مد طمٗمٔمف اهلل1/21اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ) (3)

 (.2/40) "ُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ذم صٗم٦م آؾمتقاء اعمِمٝمقر قمـ اإل
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بؽ ِف ادفىووي ادفؾؽىفاَلقى ؾفقى  كطؼ افؽتوب وأكً تـطىؼ ظىـ هىقى

  ىم٤مل اسمـ اعمٜمػم: اٟمت٘مؾ إمم اهلج٤مء وىمد أذن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 وىمٚم٧م: ،٦م وهج٤مء اعمنميملم ومٜم٤مؾم٥محسمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف ذم اعمٜم٤موم حلس٤من

ومج٤مقمللل٦م يمٗملللروا سمرؤيللل٦م رهبلللؿ

وشمٚم٘مبلللقا قمدًمٞملللل٦م ىمٚمٜمللل٤م أضمللللؾ

وشمٚم٘مبلللقا اًمٜمللل٤مضملم يملللال إهنلللؿ

فٗمللووقمللد اهلل ُملل٤م ًمللـ خيٚمهللذا 

قملللدًمقا سملللرهبؿ ومحسلللبٝمؿ ؾملللٗمف

ٗمفإن مل يٙمقٟمللقا ذم ًمٔمللك ومٕمللغم ؿملل

: وؿول أبق حقون: وؿد كظؿ افؼويض أبق بؽر بـ خؾقؾ ؾؼول

ؿمللبٝم٧م ضمٝمللالً صللدر أُملل٦م أمحللدٍ 

وزقمٛم٧م أن ىملد ؿملبٝمقا ُمٕمبلقدهؿ

ورُمٞملللتٝمؿ قملللـ ٟمبٕمللل٦م ؾملللقيتٝم٤م

وضم٥م اخلس٤مر قمٚمٞمؽ وم٤مٟمٔمر ُمٜمّملٗم٤مً 

أشمرى اًمٙمٚملٞمؿ أشملك سمجٝملؾ ُمل٤م أشملك

ُمـ ًمٞمس يدرك يمٞمػ ُيج٥م ٟمٗمسلف

آيللل٦م إٟمٕمللل٤مم ويلللؽ ظملللذًمتٝمؿوسم

ظمٚمؼ احلجل٤مب ومٛملـ وراء طمج٤مسملف

ظمٚمللؼ احلجلل٤مب ًمٜمٗمسللف ؾمللبح٤مٟمف

فىىق ـىىون ـودعىىدوم ظـىىدك مىىو يىىرى

ًمق صح ذم اإلؾمالم قم٘ملدك مل شم٘ملؾ

ؿمللت٧م يلل٤م ُمٖمللرور أو قمٓمٚملل٧م إذ

قيمٗمللفاًمبّملل٤مئر سملل٤محلٛمػم اعم يوذو

وتقومللللقا ومتسللللؽموا سم٤مًمبٚمٙمٗمللللف

رُمك اًمقًمٞمد هملدا يٛملزق ُمّملحٗمف

اعمٜمّمللٗمف لذم آيلل٦م إقمللراف ومٝملل

فك ؿمٞمقظمؽ ُم٤م أشمقا قملـ ُمٕمروملشموأ

فهنٜملللف هنلللك أؾملللامضمؽ اعمتٙمٚمٗمللل

وملللقىمٕمتؿ دون اعمراىملللك اعمزًمٗملللف

ؾمللٛمع اًمٙمٚمللٞمؿ يمالُمللف إذ ذومللف

ومتِمللللقومتف إٟمٗمللللس اعمتِمللللقومف

ذاء افسػسىىػفذهىىى افتؿىىدح ِف ُهىى

ُمـ ٟمٗملك اًمّملٗمفسم٤معمذه٥م اعمٝمجقر 

فض٤مهٞم٧م ذم اإلحل٤مد أهلؾ اًمٗمٚمسلٗم
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إن اًمقضملللقه إًمٞملللف ٟمللل٤مفمرة سملللذا

ٟمٓمؼ اًمٙمت٤مب وأٟمل٧م شمٜمٓملؼ سمل٤مهلقى

ومللل٤مًمٜمٗمل خملللتص سملللدار سمٕملللده٤م

ضملل٤مء اًمٙمتلل٤مب وم٘مٚمللتؿ هللذا اًمسللٗمف

فومٝمقى اهلقى سمؽ ذم اعمٝم٤موى اعمتٚمٗم

ًمللؽ ٓ أسم٤مًمللؽ ُمققمللد ًمللـ تٚمٗمللف

 ًم٘مد قمقرض ُم٤م أٟمِمده وأٟمِم٠مه ُمـ اهلذي٤من: ،وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمد اًمديـ

جلامقمللل٦م يمٗملللروا سمرؤيللل٦م رهبلللؿ

 هلللؿ قمٚمٛملللقا سملللال يمٞملللػومٙملللام 

هؿ قمٓمٚمقه قمـ اًمّملٗم٤مت وقمٓمٚملقا

هؿ ٟمل٤مزقمقه اخلٚملؼ طمتلك أذيملقا

هللؿ همٚم٘مللقا أسمللقاب رمحتللف اًمتللل

وهللللؿ ىمقاقملللد ذم اًمٕم٘م٤مئلللد رذًمللل٦م

يبٙمللل يمتلل٤مب اهلل ُمللـ شمللل٠مويٚمٝمؿ

ويمللذا أطم٤مديلل٨م اًمٜمبللل دُمققمٝملل٤م

وملل٤مهلل أُمٓمللر ُمللـ ؾمللح٤مب قمذاسمللف

وًم٘م٤مئلللف ومٝمللللؿ محللللػم ُمقيمٗمللللف

ٟمرى ومٚمؿ يلٜمٗمٕمٝمؿ سم٤مًمبٚمٙمٗمل٦مومٜمحـ 

د اًمٗمٕملل٤مل ومٞم٤مهللل٤م ُمللـ ُمتٚمٗمللفقمٜملل

سمللل٤مهلل زُملللرة طم٤ميمللل٦م وأؾمللل٤ميمٗمف

هل ٓ شملزال قملغم اًمٕمّمل٤مة ُمقيمٗملف

وُملللذاه٥م ُمٝمجلللقرة ُمسلللتٜمٙمٗمف

سمدُمققمللللف اعمٜمٚمٝملللل٦م اعمسللللتقيمٗمف

ُمٜمٝمؿ قملغم اخللديـ هملػم ُمٙمٗمٙمٗملف

وقم٘م٤مسملللف أسملللدًا قمٚملللٞمٝمؿ أويمٗملللف

وهق ممـ اجتؿع بوفؼويض افبقضووي - يوؿول اإلموم ؾخر افديـ اْلوربرد

 :وأخذ ظـف

 قمجبللل٤ًم ًم٘ملللقم فمللل٤معملم شمسلللؽموا

 ىمد ضمل٤مءهؿ ُملـ طمٞمل٨م ٓ يدروٟملف

 
 سم٤مًمٕمدل ُمل٤م وملٞمٝمؿ ًمٕمٛملرى ُمٕمرومل٦م

 شمٕمٓمٞمللؾ ذات اهلل ُمللع ٟمٗمللك اًمّمللٗم٦م
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رمحف اهلل هذه إسمٞم٤مت ذم يمت٤مسمف )أظمب٤مر  يوقمزا اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف قمبد احلؼ اًمدهٚمق

اًمنمقمل اًمؽمك اعمتقرم ؾمٜم٦م صمامن  إظمٞم٤مر( إمم اًمِمٞمخ اًمٕم٤مرف اًمٕمالُم٦م أمحد

 وقمنميـ وشمسٕمامئ٦م واهلل أقمٚمؿ وىم٤مل آظمر:

واهلل يٕمٚمللللؿ واًمٕمٚمللللقم يمثللللػمة

وًمسقف يٕمٚملؿ يملؾ قمبلد ُمل٤م ضمٜملك

وملللل٤مذيمر سمخللللػم أُملللل٦م مل شمٕمت٘مللللد

ع ومٞمللف اهلللقىودع اعمللراء وٓ شمٓملل

أي اًمٗملللري٘ملم اهتلللدى سم٤معمٕمرومللل٦م

ٗمٜملل٤م ُمقىمٗمللفيللقم احلسلل٤مب إذا وىم

٤ًم أو صلللٗمفشملللإٓ اًمثٜمللل٤مء قمٚمٞملللف ذا

ومل٤محلؼ ذم أيللدي اًمرضمل٤مل اعمٜمّمللٗمف

 :وؿول توج افديـ افسبؽل

جلامقمللل٦م ضمللل٤مروا وىمللل٤مًمقا إهنلللؿ

مل يٕمرومقا اًمرمحـ سملؾ ضمٝمٚملقا وُملـ

ًمٚمٕمللدل أهللؾ ُملل٤م هلللؿ ُمللـ ُمٕمروملل٦م

ذا أقمرضقا ًمٚمجٝمؾ قمـ عمح اًمّملٗم٦م

 :رَوَؿوَل آخ

جلاَمقَمللللل٦م َرَأْوا اجْلاََمقَمللللل٦م ؾملللللب٦م

َواًمّسللٜم٦م اًمٖمللراء أضللح٧م قِمٜمْللدهؿ

َوًمٜمَللل٤م سمَِحْٛملللد اهلل صملللْؿ سمٗمْملللٚمف

ىمللد يَم٤مَٟملل٧م احْلسللٜمك ًمٜملل٤م َوِزَيلل٤مَدة

ضَملل٤مَء اًْمٙمتلل٤مب هَبلل٤م َوضَملل٤مَءت ؾمللٜم٦م

قمٛمٞملل٤مء شملل٤مهقا ذِم اعمٕملل٤مُمل اعمتٚمٗمللف

قرة ُمسلللتٜمٙمٗمفَُملللْرُدوَدة ُمٝمجللل

ٗمفِريح ُُمَّملٜمْ لقمغم احْلؼ اًمّْمل ٥ٌم تُ يمُ 

وشم٘ملللر َأقمٞمٜمٜمَلللل٤م هَبللل٤م اعمتِمللللقومف

ُمللـ َرسمٜمَلل٤م َوُمللـ اًمٜمْبِللل ُمٕمرومللف

 :ؿقُل بعضفؿ

بللل للٍػ ًمٚمللذاِت ـملل٤مَل شَمَٕمجك
 وُُمبَْٚمٙمِ

 
ُملللـ ؿِملللْدة اؾملللتٜمٙم٤مِره ًمٚمبَْٚمَٙمَٗملللفْ 
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إن يمٜملل٧م شُمٜمِٙمُرهللل٤م ومٙمٞمِّلللػ ذاشَملللف

شمللدري يَمللاَم سمللؾ أٟملل٧م شمِثْبِتُٝملل٤م وٓ 

وًَمَ٘مللْد َهَجللقَت َوَُملل٤م َدًَمْٚملل٧َم وإْٟمللام

أيْم٤ًم وىُمْؾ هلل يم٤مًملْذوات ُُمَٙمٞمْٗملف

ـِ احلَِٛمللػُم اعمُقيَمَٗمللفْ  مل شمللْدِر ىمللطك َُملل

أسمللدًا شمللُدلك قمللغم احِلللاَمِر اًمَٕمْجَروَمللفْ 

 :وؿول آخر أيضوً ِف اْلقاب ظؾقف

يىىىو ظوئبىىىًو مىىىـ َجْفؾِىىىف فؾبؾؽػىىىف

واهللُ فىىىىىىىقس ـؿثؾىىىىىىىف رٌء وذا

ى ُمللـ مل يُ٘مللؾ سمٛم٘م٤مًمِٜملل٤م ومٞمٝملل٤م َذَ

ػف ات َدْع ظـؽ افصي هل ؿقُفؽؿ ِف افذَّ

ىػف ًَ بف َؾَدْع ظـىؽ افسَّ ُهق مو اظَسْع

سمٜمُُّمقِص َوطْملِل اهلل رأَي اًمَٗمْٚمَسلَٗمفْ 

 :وفبعض ادغوربي أبقوت وؾقفو

رائَع سمدقملل٦مً لجلامقملل٦م ضمٕمٚمللقا اًمِملل

ىملللد قمْٓمُٚملللقا أؾملللامَءه وشمبلللْدًُمقا

أُيَذمك ربك احلٛمِد ذم اًمّْملَٚمقات واًملل

واهللُ ًمللللللٞمس يمٛمثٚمللللللف رٌء وذا

َب افىى َتِعَس افذي اظتَزَل افؽتوَب وـذَّ

وضمقاسُمٜمللل٤م ًمُٙملللؿ ٟمٔملللػِمُ ضملللقاسمُِٙمؿ

ًمللف ويمٗمللرشُمؿُ  يمٗمللُروا سمُٙمللؾِّ اؾمللؿٍ 

ومح٤مىمللل٦ًم مُحْلللٍر ًَمَٕمْٛملللري ُُمقيَمَٗملللفْ 

سمٜمُُّمقِص َوطملل اهلل رأي اًمٗمٚمسلٗمف

لللسبِْع اعمثلل٤مين إْن ذا هلُللق اًمْسللَٗمف

اًمبَْٚمَٙمَٗمللف هللق ٟمٗمللُس ُملل٤م ىمللْد ًَمْ٘مبُللْقهُ 

و بؿْحىىىِض افَعْجَرَؾىىىفْ  ََلَ أْشىىىََم وبىىىدَّ

ًمَِ٘ملللَراُمٍط ٓ ُيثبِتُلللقَن ًملللف ِصلللَٗمفْ 

٤مَزوَمللفْ سملل٤مًمبَْٕمِض ىِمْسللَٛم٦م ضُمللرأٍة وجُمَ 

ايدٜٔ زأع املاٍ 
 :(2)ؿول افؼحطوِّن رْحف اهلل

وملل٤مهرب سمللديٜمؽ آظمللر اًمبٚمللدان  وُمتلللك أُملللرت سمبدقمللل٦م أو زًمللل٦م

 (.305سمٞم٧م رىمؿ ) "ُمتـ ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين  "اٟمٔمر  (2)
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(2)رانلومْمللٞم٤مقمف ُمللـ أقمٔمللؿ اخلسلل اًمللديـ رأس اعملل٤مل وم٤مؾمتٛمسللؽ سمللف

ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل: هذه ٟمّمٞمح٦م قمٔمٞمٛم٦م اًمديـ رأس اعم٤مل وم٤مؾمتٛمسؽ سمف   ومْمٞم٤مقمف ُمـ أقمٔمؿ  (2)

ٚمبس أو همػم ذًمؽ ُمـ هذه قمٚمٞمؽ اعم٠ميمؾ أو اعمنمب أو اعم ىمْؾ إن  اخلرسان، إذا ظمرست ُم٤مًٓ ي٠ميت اهلل سمٖمػمه، 

إُمقر ُم٤مهل ظمس٤مرة، اخلس٤مرة أن شمبتٕمد قمـ ديٜمؽ واخلس٤مرة أن شمبتغم ذم ديٜمؽ هل ظمس٤مرة قمٔمٞمٛم٦م، اخلس٤مرة 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م أن حترم اإلؾمالم حترم اًمتقطمٞمد أن ٓ شمقومؼ ًمالؾمت٘م٤مُم٦م اخلس٤مرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م أن ٓ شمقومؼ ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم 

افؾفؿ ٓ دعؾ مصقبتـو ِف ديــو، وٓ دعؾ غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )اًمّمالة هذه ظمس٤مرة، شمبتغم ذم ديٜمؽ ُمـ دقم٤مئف ص

ْٟمٞم٤َم َُمت٤َمٌع َوإِْن أظِمَرَة ِهَل َداُر اًْمَ٘مَراِر ﴾]هم٤مومر: ،(افدكقو أـز مهـو وٓ مبؾغ ظؾؿـو ، [42﴿ َي٤م ىَمْقِم ِإْٟماَم َهِذِه احْلَٞم٤َمُة اًمدك

٤َم اًمٜم٤ْمُس إِْن َوقْمَد اهللِ طَمؼٌّ ومَ  ْٟمٞم٤َم َوٓ َيُٖمْرْٟمُٙمْؿ سم٤ِمهللِ اًْمَٖمُروُر ﴾]وم٤مـمر:﴿ َي٤م َأهيك ومٚمٞمحذر  ،[3ال شَمُٖمْرْٟمُٙمُؿ احْلَٞم٤َمُة اًمدك

اإلٟمس٤من قمغم ٟمٗمسف وقمغم ديٜمف وذم احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه إزُمٜم٦م ُمع يمثرة اًمٗمتـ اعمح٤مومظ قمغم ديٜمف يٕمتؼم جم٤مهدًا، 

٘مد ووم٘مف اهلل ﴿ َوًَمْقٓ َأْن صَمبْتْٜم٤َمَك ًَمَ٘مْد يِمْدَت اعمج٤مهد ُمـ ضم٤مهد ٟمٗمسف ذم ؾمبٞمؾ اهلل. ومٛمـ صمب٧م أُم٤مم هذه اًمٗمتـ وم

ـُ إًَِمٞمِْٝمْؿ ؿَمٞمْئ٤ًم ىَمِٚمٞماًل ﴾]اإلُاء:  [. أي٤مت.03شَمْريَم
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اآلداب والزهديات والرقائق

األدب 
مما ينسب إىل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: 

ـْ ؿِملئ٧َْم َوايْمتَِسل٥م َأَدسًمل٤م ـَ َُمل ـِ اسم يُم

ـْ َيُ٘مللقُل َهلل٤م أٟملل٤م ذا إِْن اًْمَٗمتَللك َُملل

ُيٖمٜمٞملللَؽ حَمُْٛملللقُدُه قَملللـ اًمٜمَْسللل٥ِم 

ـْ َيُ٘ملقُل يَمل٤مَن َأيِب  (2)ًَمٞمَْس اًمَٗمتَلك ُمل

 بعض ايصفات احلُٝد٠
 :حػظ افؾسون -

 :(1)لبؿول أبق افطقى ادتـ

 ٓ ظمٞمللؾ قمٜمللدك هتللدهي٤م وٓ ُملل٤مل
 

ومٚمٞمحسـ اًمٜمٓمؼ إن مل حتسـ احلل٤مل

وُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمسبٝم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل وُمٜمٝمؿ ٕيب اًمٕمت٤مهٞم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمسبٝم٤م إمم أيب رسمٞمٕمف اًمٜمحقي  (2)

اًمققم٤مه  سمٖمٞم٦م "( و 2/42) "اعمستٓمرف  "( و 1/124) "مجٝمرة آُمث٤مل  "إصبٝم٤مين واهلل أقمٚمؿ اٟمٔمر 

 (.2/12) "ديقان قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  "( و 1/400) "

ـِ اجلُْٕمِٗملك اًمُٙمْقذِمك إَِدي٥ُم، اًمِمٝمػُم سم٤ِمعُمَتٜمَبِّل. :هق (1) ـِ طَمَس  سم
ـُ طُمَسلْمِ ُوًمَِد ؾَمٜم٦ََم  َأسُمق اًمْٓمٞم٥ِِّم َأمْحَُد سم

ومٚمام رضمع وم٤مشمؽ إمم  :( ًمٚمذهبل رمحف اهلل ىم٤مل0/523) "م شم٤مريخ اإلؾمال "صَماَلٍث وصَماَلِث ُم٤مَئ٦ٍم. اٟمٔمر 

داره سمٕم٨م إمم اعمتٜمبّل هدي٦ًم سم٘مٞمٛم٦م أًمػ ديٜم٤مر، صمّؿ أشْمبَٕمٝم٤م هبداي٤م سمٕمده٤م وم٤مؾمت٠مذن اعمتٜمبّل يم٤مومقًرا ذِم ُمْدطمف، 

 وم٠مِذَن ًَمُف، ومٛمدطمف سم٘مّمٞمدشمف اًمتل أوهل٤م:

 "ؿمذرات اًمذه٥م  "يسٕمد احل٤مُل. واٟمٔمر ٓ ظَمٞمَؾ قمٜمدك هُتْدهي٤م وٓ ُم٤مُل... ومْٚمُٞمْسِٕمد اًمٜمٓمؼ إن مل 

 (.2/225) "ديقان اعمتٜمبل  "( و4/5)
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 :(2)ؿول إحـػ بـ ؿقس

ُمٗمتللل٤مح اًمٗمللل١ماد ًمسللل٤مٟمف أمل شملللرَ 

ويمؿ شمرى ُمـ ص٤مُم٧م ًمؽ ُمٕمجل٥م

س٤من اًمٗمتك ٟمّمػ وٟمّملػ ومل١مادهًم

إذا هق أسملدى ُمل٤م ي٘ملقل ُملـ اًمٗملؿ

زي٤مدشمللللف أو ٟم٘مّمللللف ذم اًمللللتّٙمّٚمؿ

ومٚمؿ يبؼ إّٓ صلقرة اًّمٚمحلؿ واًملّدم

 :(1)ؿول هبرة بـ وهى ادخزومل

 (4)وإن يمللالم اعمللرء ذم همللػم يمٜمٝمللف
 

ًمٙم٤مًمٜمبؾ هتقي ًملٞمس ومٞمٝمل٤م ٟمّمل٤مهل٤م

 :(3)شوؾعل رْحف اهللؿول اف

ْٟمَسللل٤منُ  َللل٤م اإْلِ اطْمَٗملللْظ ًمَِسللل٤مَٟمَؽ َأهيك

ـْ ىَمتِٞمللِؾ ًمَِسلل٤مٟمِفِ  يَمللْؿ ذِم اعمََْ٘ملل٤مسمِِر ُِملل

َٓ َيْٚملللللَدهَمٜمَْؽ إِْٟملللللُف صُمْٕمبَللللل٤منُ 

للْجَٕم٤منُ  يَم٤مَٟملل٧ْم هَتَلل٤مُب ًمَِ٘ملل٤مَءُه اًمِمك

 ايصرب       
 :ؿول فشوظر

 اصللؼم ىمٚمللٞمالً ويمللـ سملل٤مهلل ُمٕمتّمللامً 
 

وٓ شمٕم٤مضملؾ ومل٢من اًمٕمجلز سم٤مًمٕمجلؾ

 "هبج٦م اجل٤مًمس  "( و4/233) "أظمب٤مر اًم٘مْم٤مة  "اٟمٔمر  ًمألقمقر اًمِمٜمل و إمم همػمه وٟمسب٧م (2)

 "سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م  "( و 10/0 "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و 2/105) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ  "( و 2/5)

 (.23/253) " اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت "( و 4/2420)

 .(3/2253) "آؾمتٞمٕم٤مب  "( و 2/435) "اًمبٞم٤من واًمتبٞملم  "اٟمٔمر  (1)

 ( ًمٚمحريب.1/324) "همري٥م احلدي٨م  "طمٞمٜمف وىمدره. اٟمٔمر  :ىم٤مل إصٛمٕمل رمحف اهلل يمٜمٝمف (4)

 (.2/203) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  " يمام ذم (3)

 .أي ًمس٤مٟمف هق اًمذي ضمٜمك قمٚمٞمف سمسب٥م ومحِمف :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل
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ـَ اًْمَٕمَسلؾِ  اًمّْمللؼْمُ ُِمثْللُؾ اؾْمللِٛمِف، ُُمللرٌّ َُمَذاىَمتُللفُ  ـْ قَمَقاىِمبَلُف َأطْملغَم ُِمل
(2)ًَمٙمِ

 :ؿول ابـ افقزير رْحف اهلل

 ُملللل٤م ؾَمللللٚمَِؿ اهلل ُمللللـ سمرْيتللللف
 

(1)وٓ ٟمبلللك اهلللدى، ومٙمٞمللَػ َأَٟملل٤م!

 ايصرب ع٢ً ْٛا٥ب ايدٖس
 :ؿول أبق زيد افْسوجل

٥ِم ؿمللللللٞم٥ّْم 
وىْمللللللُع اًمِّمللللللقائِ

إْن داَن يقُملللللللل٤ًم ًمَِمللللللللْخصٍ 

وملللللللال شمثِلللللللْؼ سملللللللَقُمٞمضٍ 

واْصللللللللؼِمْ إذا هللللللللَق أرْضى

وملللللام قملللللغم اًمتِّلللللؼْمِ قمللللل٤مرٌ 

واًملللللّدهُر سم٤مًمٜمللللل٤مِس ىُمْٚمللللل٥ْم 

(4)ومٗمللللللل هملللللللٍد يتٖمّٚمللللللل٥ْم 

ـْ سمْرىِمللللِف ومْٝمللللَق ظُمّٚملللل٥ْم  ُملللل

سمللللللَؽ اخلُٓمللللللقَب وأًّملللللل٥ْم 

(3)ذم اًمٜمّللللل٤مِر طمللللللَم ُي٘مْٚمللللل٥ْم 

ضمقاهر  "( و 1/235) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم  "و  ( ٓسمـ اجلقزي2/13)  "اًمٚمٓم٤مئػ  "اٟمٔمر (2)

 (.1/305) "إدب 

ـْ ؾُمٜم٦ِْم أيب اًمَ٘م٤مؾِمؿ  "ىم٤مل اسمـ اًمقزير رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  (1) بِّ قَم َصغْم اهلْلُ  -اًمْروُض اًمَب٤مؾمْؿ ذم اًمذِّ

متّسٙم٧م سمٕمروة اًمّسٜمـ اًمقصمٞم٘م٦م، وؾمٚمٙم٧م ؾمٜمـ اًمٓمري٘م٦م  )... هذا؛ وإيّن عم٤م :(2/24) " -قَمَٚمْٞمِف َوؾَمْٚمَؿ 

اًمٕمتٞم٘م٦م؛ شمٜم٤موًمتٜمل إًمسٜم٦م اًمبذّي٦م ُمـ أقمداء اًمّسٜم٦م اًمٜمّبقي٦م، وٟمسبقين إمم دقمقى ذم اًمٕمٚمؿ يمبػمة، وأُمقر 

همػم ذًمؽ يمثػمة. طمرص٤ًم قمغم أٓ يّتبع ُم٤م دقمقت إًمٞمف ُمـ اًمٕمٛمؾ سمسٜم٦ّم ؾمّٞمد اعمرؾمٚملم، واخلٚمٗم٤مء 

٤محللم، ومّمؼمت قمغم إذى ، وقمٚمٛم٧م أّن اًمٜم٤ّمس ُم٤م زاًمقا هٙمذا. ُم٤م ؾَمٚمَِؿ اهلل اًمّراؿمديـ، واًمّسٚمػ اًمّّم 

 ُمـ سمرْيتف... وٓ ٟمبلك اهلدى، ومٙمٞمَػ َأَٟم٤م!... (

 يت٘مٚم٥م. :ذم همػم اعم٘م٤مُم٤مت (4)

 (.2/210) "زهر إيمؿ ذم إُمث٤مل و احلٙمؿ  "( و 2/12) "ُم٘م٤مُم٤مت احلريري  "اٟمٔمر  (3)
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 ىَم٤مَل اًْمُٙمَٛمٞم٧ُْم:

 إذا مل شمٙملللـ إٓ إؾملللٜم٦م ُمريمبللل٤مً 
 

(2)ومللام طمٞمٚملل٦م اعمْمللٓمر إٓ ريمقهبلل٤م

ٚتسى ْصغات ايػٝطإايتطاَح 
 :(1)ؿول أبق افػضؾ زهر بـ حمؿد

ـَ اًمٞملللللللقِم شمٕم٤مرومٜمللللللل٤م  ُمللللللل
 

َوَٟمْٓمللللقي ُملللل٤م ضَمللللَرى ُِمٜمّلللل٤م

أي ُم٤م يٜمقسمف ُمـ اعمّم٤مئ٥م  :وىْمُع اًمِّمقائ٥ِِم ؿمّٞم٥ْم  :ىمقًمف :إسمٞم٤متشمقضٞمح ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ًمبٕمض 

أي يت٘مٚم٥م يمام ىمٞمؾ يقم ًمؽ ويقم قمٚمٞمؽ ) وشمٚمؽ  :واًمّدهُر سم٤مًمٜم٤مِس ىُمْٚم٥ْم . وإُمراض شمِمٞم٥م سم٤مًمِمخص

ـْ بْرؿِِف ؾْفَق ُخّؾْى ] :ىمقًمف إي٤مم ٟمداوهل٤م ًمٚمٜم٤مس. أي ضقء  :ومال شمثِْؼ سمَقُمٞمضٍ  [ ؾَل تثِْؼ بَقمقٍض... م

أي ٓ ُمٓمر ومٞمف يٕمٜمل ًمٞمس  :ضقء سمرق. ومْٝمَق ظُمّٚم٥ْم  ؼمق يٕمٜمل ٓ شمريمـ إمم ٟمزول اعمٓمر سمٛمجرد أن شمرىاًم

يمؾ سمرق ئمٝمر شمٔمـ أٟمف ؾمٞم٠ميت اعمٓمر، وهذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن اًمِمخص ٓ يٖمؽم سمٙمؾ ُم٤م ي٘م٤مل وسمٙمؾ ُم٤م 

 :أرضى[ وأّفْى  واْصِزْ إذا هَق أْْضى... بَؽ اُْلطقَب ] :ىمقًمف وسمٙمؾ ُمـ أفمٝمر ؿمٞمئ اهمؽم سمف. يسٛمع

سمَؽ  .وهذا اًمبٞم٧م ومٞمف اٟمت٘م٤مد طمٞم٨م ٟمس٥م إمم اًمدهر أٟمف اٚم٥م قمٚمٞمؽ اًمِمدائد أي اًمدهر أرضى ومجع

وم٢من يم٤من  أي مجٕمٝم٤م قمٚمٞمؽ. :وأًّم٥ْم  أي إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اعمّم٤مئ٥م وآُمقر اًمِمديدة :اخلُٓمقَب 

دهر وم٤مصؼم وهذا هق ىم٤مصدًا ٟمسب٦م ذًمؽ إمم اًمدهر ٓ اقز وإن ىمّمد أهن٤م اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمؽ ذم أي٤مم اًم

 اًمذي يٜمبٖمل أن ُيٛمؾ قمٚمٞمف إٓ أٟمف ٓ ٟمدري اًم٘م٤مئؾ هؾ قم٘مٞمدشمف ؾمٚمٞمٛم٦م أم ٓ.

 ومام قمغم اًمتِّؼْمِ قم٤مٌر... ذم اًمٜم٤ّمِر طملَم ُي٘مْٚم٥ْم  :ىمقًمف

ومٕمٜمدُم٤م ي٘مٚم٥م ذم اًمٜم٤مر يٙمقن شمّمٗمٞم٦م ًمف وٓ يٙمقن ٟم٘مٞمّم٦م ذم طم٘مف، أي  اًمذه٥م ىمبؾ أن يّمٜمع، :اًمتِّؼْمِ 

 د ومام هل إٓ إن ؿم٤مء اهلل شمّمٗمٞم٦م ًمٚمذٟمقب وإسمٕم٤مد ًمٚمنم. قمٜمد أن شم٘مع ذم اًمِمدائ

 (.2/221) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ  "اٟمٔمر  (2)

ديقان هب٤مء  "اٟمٔمر  هل535-352هق: اسمق اًمٗمْمؾ هب٤مء اًمديـ زهػم سمـ حمٛمد سمـ قمغم سمـ ُيٞمك  (1)

 (.2/323) "اًمديـ 
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وٓ يملللللللللل٤مَن وٓ صلللللللللل٤مرَ 

َوإْن يمللللللللللل٤مَن َوٓ سُملللللللللللدٌّ 

وم٘ملللللد ىمٞملللللَؾ ًمٜمللللل٤م قملللللٜمٙمؿ

يمٗملللك ُمللل٤م يمللل٤مَن ُملللـ هجلللرٍ 

ـَ أْن َٟملللللللرْ  وُمللللللل٤م أطْمَسللللللل

وٓ ىمٚملللللللللتْؿ وٓ ىمٚمٜمللللللللل٤م

ومب٤محلسلللللٜمكُملللللـ اًمٕمتللللل٥ِم 

يملللللاَم ىمٞملللللَؾ ًمُٙملللللْؿ قَمٜمّللللل٤م

وىملللللد ُذىملللللتُْؿ َوىملللللد ُذىْمٜمَللللل٤م

ضمللللَع ًمٚمقصللللِؾ يمللللام يمٜملللل٤م

فطٌ ايصدم
 :ؿول أْحد بـ حيقك

للللْدُق طُمْٚمللللٌق َوهللللق اعمُْللللرك  اًمّمِّ

للللْدِق هَلَلللل٤م ِزيٜمَلللل٦مٌ  ضَمللللْقَهَرُة اًمّمِّ

يُملللللُف احْلُلللللرك  لللللْدُق ٓ َيؽْمُ َواًمّمِّ

رك َُيْ  (2)ُسللللُدَه٤م اًْمٞمَلللل٤مىُمقُت َواًمللللدك

ايتٛاضع
 :(1)ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

أطملل٥م اًمّملل٤محللم وًمسلل٧م ُمللٜمٝمؿ

وأيملللره َُملللـ دم٤مرشملللف اعمٕمللل٤م 

ًمٕملللكّم أن أٟمللل٤مل هبلللؿ ؿملللٗم٤مقم٦م

وًملللق يمٜمللل٤م ؾملللقاء ذم اًمبْمللل٤مقم٦م

 :ؿول ظبد اهلل بـ ادبورك رْحف اهلل

 طملل٥م اًمّملل٤محللم وًمسلل٧م ُمللٜمٝمؿأ
 

(4)واسمٖمض اًمٓم٤محللم وأٟم٤م ذ ُملٜمٝمؿ

 ( ٓسمـ قمدي رمحف اهلل.2/252) "اًمٙم٤مُمؾ  "( و 2/155) "اًمٙم٤مُمؾ ذم ضٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل  "اٟمٔمر  (2)

 (.223) " ديقان اًمِم٤مومٕمل "يمام ذم  (1)

( 5/320) "اًمسػم  "( و41/351) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و5/200) "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  "اٟمٔمر  (4)

 وضم٤مء سمٜمحقه قمـ اًمِم٤مومٕمل.
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 :ؿول شػقون بـ ظققـي رْحف اهلل

 دِ قْ َسلظمٚم٧م اًملدي٤مر ومسلدت هملػم ُمُ 
 

لل (2)دِ دَ ١مُ وُمللـ اًمبٚمٞملل٦م شمٗمللردي سم٤مًمسك

 :ؿول مقشك بـ ظع بـ مقشك ذف افديـ

ًمٜملل٤مفمرٍ  شمقاضلع شمٙمللـ يمل٤مًمٜمجؿ َٓح 

وٓ شمللؽ يم٤مًمللدظم٤من يٕمٚمللق سمٜمٗمسللف

قمللغم صللٗمح٤مت اعملل٤مء وهللق رومٞمللع

(1)إمم ـمب٘ملل٤مت اجلللق وهللق وضللٞمع

 ايٓعِ إٕ غهست قست ٚإٕ نفست فست 
 :ؿول حمؿقد افقراق رْحف اهلل

إَِذا يَملل٤مَن ؿُمللْٙمِري ٟمِْٕمَٛملل٦َم اهللِْ ٟمِْٕمَٛملل٦مٌ 

ْٓ سمَِٗمْْمللٚمِفِ  للْٙمِر إِ وَمَٙمٞمْللَػ ُوىُمللقُع اًمِمك

وُرَهلل٤ملإَِذا َُمللْس سم٤ِمًمْسلل ُ ُُ  قَمللْؿ 
ِ
ْراء

وُمللل٤م ُملللٜمٝمام إّٓ ًملللف ومٞملللف ٟمٕمٛمللل٦مٌ 

للْٙمرُ  قَمللكَمْ َوذِم َأُْمث٤َمهِلَلل٤م َاِلل٥ُم اًمِمك

َْيل٤مُم َواشْمَّمل ْٕ َؾ اًْمُٕمْٛملرُ َوإِْن ـَم٤مًَم٧ِم ا

ضَْملرُ لَوإِْن َُمْس سم٤ِمًمْْم  ْٕ  َأقْمَ٘مبََٝمل٤م ا
ِ
ْراء

(4)شمْمٞمؼ هب٤م إوه٤مم واًمؼمك واًمبحلر

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ صمٜم٤م حمٛمد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ  :( ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ0/103) "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  "اٟمٔمر  (2)

ًمب٤مهكم ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل يمٜم٧م أظمرج امم اعمسجد وم٠مشمّمٗمح اخلٚمؼ وم٢مذا رأي٧م يمٝمقٓ قمٛمرو ا

شم٤مريخ  "وُمِمٞمخ٦م ضمٚمس٧م اًمٞمٝمؿ وم٤مٟم٤م اًمٞمقم ىمد ايمتٜمٗمٜمل ه١مٓء اًمّمبٞم٤من صمؿ يٜمِمد... وذيمر اًمبٞم٧م و 

سمٖمٞم٦م  "( و35/444) "شم٤مريخ دُمِمؼ "( و 2/241) "هبج٦م اعمج٤مًمس  "و (2/200) " سمٖمداد وذيقًمف

 ( 22/3202) " شم٤مريخ طمٚم٥م اًمٓمٚم٥م ذم

 (.1/350) "ضمقاهر إدب  "( و3/302) "أقمٞم٤من اًمٕمٍم وأقمقان اًمٜمٍم "اٟمٔمر  (1)

وذيمر إسمٞم٤مت.  :َأْٟمَِمَديِن حَمُْٛمقٌد اًْمَقْراُق  :( ٓ سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل2/42) "اًمِمٙمر  " اٟمٔمر يمت٤مب (4)

 (.3/220) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "و  (2/50) "هبج٦م اعمج٤مًمس  "و
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ذلاضب١ ايٓفظ
 :(2)ؿول أبق افعتوهقي رْحف اهلل

للللللل ٓ شُمَٕمللللللّذسْمٜمِل وَملللللل٢مينِّ 
إهَلِ

َوَُمللللل٤م زِم طِمٞمَْٚمللللل٦ٌم إٓ َرضَمللللل٤مئِل

ـْ َزًّمللل٦ٍم زِم ذم اًمؼَماَيللل٤م ومَٙملللؿْ  ُِمللل

إذا ومٙمللللرُت ذم ىُمللللُدُمل قمٚمٞمٝملللل٤م

 ْ ا، وإيِنِّ ـك اًمٜمّلللل٤مُس يِب ظَمللللػْمً َئُملللل

ـك سمِزْهلللَرِة اًملللّدْٟمٞم٤َم ضُمٜمُقًٟمللل٤م ُأضَمللل

َوسَملللللْمَ َيللللَدْي حُمْتَللللبُس صَمِ٘مٞمللللٌؾ 

ْهلللَد ومٞمٝمللل٤م َوًَملللْق َأينِّ َصلللَدىْم٧ُم اًمزك

ُُمِ٘ملللرٌّ سم٤مًملللّذي ىَملللْد يمللل٤مَن ُِمٜمِّلللل

ـُ فَمٜمللَوقَمْٗمقَك إْن قَمٗمَ  ْقَت، َوطُمْسل

ـ   وَأْٟمللل٧َم قَملللكّم ُذو وَمْْملللٍؾ َوَُمللل

قمْمْملل٧م أٟملل٤مُمكم وىمرقملل٧ُم ؾمللٜمل

رك اًمٜمّلل٤مِس إْن مل شَمْٕمللُػ قَمٜمللللًمَِملل

َوُأومِٜمْلللل اًمُٕمْٛملللَر ومٞمٝمللل٤م سمللل٤مًمتَْٛمٜمل

يمللل٠مينِّ ىملللد ُدقِمٞمْللل٧ُم ًَملللُف يَمللل٠مينِّ 

ِـّ  َٝمللل٤م فَمْٝملللَر اعمَِجللل
ىَمَٚمبْللل٧ُم َْٕهٚمِ

 :ـفممو يـسى إػ ظع بـ أيب ضوفى ريض اهلل ظ

وًمللللق أٟمٜملللل٤م إذا ُمتٜملللل٤م شمريمٜملللل٤م

وًمٙمٜمّلللللل٤م إذا ُمتٜملللللل٤م سمٕمثٜملللللل٤م

ًمٙملل٤من اعمللقت راطملل٦م يمللؾ طمللّل 

(1)وٟمسلل٠مل سمٕمللده٤م قمللـ يمللؾ رء

 "ديقان قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  "ْمؿ يٜمسبٝم٤م إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف يمام ذم وسمٕم (2)

 (.2/223)  "ديقان اًمِمٕمر اًمٕمريب  "( و 2/252)

 "سمحر اًمدُمقع  "( 32/230) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و 23/300) "شم٤مريخ سمٖمداد  "اٟمٔمر  (1)

 س٥م ًمٖمػمه.( وشمٜم3/552)  "شم٤مريخ اإلؾمالم  "و  .( ٓسمـ اجلقزي رمحف اهلل2/10)
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تك٣ٛ اهلل 
 :(2)ؿول أبق افدرداء ريض اهلل ظـف

َأْن ُيْٕمَٓمللللك ُُمٜمَلللل٤مهُ ُيِريللللُد اعمَْللللْرُء 

َيُ٘مللللقُل اعمَْللللْرُء وَم٤مئِللللَديِت َوَُملللل٤مزِم 

ْٓ َُملللللللل٤م َأَراَدا َوَيلللللللل٠ْمسَمك اهللُْ إِ

َوشَمْ٘مللَقى اهللِْ َأوْمَْمللُؾ َُملل٤م اؾْمللتََٗم٤مَدا

 :(1)ؿول افشوظر

 ىمد َُم٤مَت ىمقم َوَُم٤م َُم٤مشَمل٧م ُمٙمل٤مرُمٝمؿ
 

ذِم اًمٜم٤ْمس أُمقاتوقم٤مش ىمقم وهؿ 

 َساقب١ اهلل عص ٚدٌ يف مجٝع احلاالت
 :(4)ؿول افؼحطوِّن رْحف اهلل

وإذا ظمٚمللللقت سمريبلللل٦م ذم فمٚمٛملللل٦م

وم٤مؾمتحل ُملـ ٟمٔملر اإلًملف وىملؾ هلل٤م

يمللـ ـم٤مًمبلل٤م ًمٚمٕمٚمللؿ واقمٛمللؾ صلل٤محل٤م

واًملللٜمٗمس داقمٞمللل٦م إمم اًمٓمٖمٞمللل٤من

إن اًمللذي ظمٚملللؼ اًمٔمللالم يلللراين

إمم ؾملللبؾ اهللللدى ؾملللبب٤منومٝملللام 

 "صٗم٦م اًمّمٗمقة  "( و 30/254) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( و 2/113) "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  "اٟمٔمر  (2)

 .(2/33) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  " ( وسمٕمْمٝمؿ يٜمسبٝم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل يمام ذم2/540)

( 2/240) "ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة  "( و2/310) "اًمسٚمقك ذم ـمب٘م٤مت اًمٕمٚمامء واعمٚمقك  "اٟمٔمر  (1)

 .(22)ص  "ديقان اًمِم٤مومٕمل  " يمام ذم وشمٜمس٥م ًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل

 (.220 -223) "ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين  :اٟمٔمر (4)
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 :(2)ؿول أبق افعتوهقي

إَِذا ُم٤م ظَمَٚمْقَت اًمْدهَر َيْقُم٤ًم وَملال شَمُ٘ملْؾ 

ـْ اهللَ َيْٖمُٗمللللُؾ ؾَملللل٤مقَم٦مً  وٓ حَتَْسللللبَ

ـِ إَْيلل٤مِم طَمتْللك شَمت٤َمسَمَٕملل٧ْم  هَلَْقٟملل٤م قَملل

كلهللَ َيْٖمِٗمللُر ُملل٤م َُمَْمللوَمٞمَلل٤م ًَمٞمْلل٧َم َأْن ا

إَِذا َُم٤م َُم٣َم اًمَ٘مْرُن اًْمِذي َأْٟم٧َم ومِلٞمِٝمؿُ 

ـْ ىُملْؾ: قَملكَمْ َرىِمٞمل٥ُم  ل
ظَمَٚمْقُت، وًمٙمِ

َوٓ َأْن َُمللل٤م خَيَْٗملللك قَمَٚمٞمْلللِف َيِٖمٞمللل٥ُم 

ـْ ُذُٟملللقُب  ُذُٟملللقٌب قَملللغَم آصَمللل٤مِرِه

َوَيلللل٠ْمَذُن ذِم شَمْقسَم٤مشمِٜمَلللل٤م وَمٜمَتُللللقُب 

هَمِريلل٥ُم  َوظُمٚمِّْٗملل٧َم ذِم ىَمللْرٍن وَم٠َمْٟملل٧َم 

 :ؿول افشوظر

إَِذا ظَملللل٤مَن إَُِمللللػْمُ َوطَم٤مضِمبَلللل٤مهُ 
(1)

وَمَقْيلللٌؾ صُملللْؿ َوْيلللٌؾ صُملللْؿ َوْيلللٌؾ 

 
ِ
ـَ ذِم اًْمَ٘مَْمل٤مء َوىَم٤ميِض إَْرِض َداَهل

ـْ ىَم٤ميِض اًمْساَمء (4)ًمَِ٘م٤ميِض إَْرِض ُِم

َٔ عذا٥ب ايدعا٤
 :(3)فشوؾعل رْحف اهللؿول ا

أهتلللللزأ سم٤مًملللللّدقم٤مء وشمزدريلللللف

ؾملللٝم٤مم اًمّٚمٞملللؾ ٓ تٓملللل وًمٙملللـ

وُملل٤م شمللدري سمللام صللٜمع اًمللّدقم٤مء

هللللل٤م أُمللللد وًمألُمللللد اٟم٘مْملللل٤مء

شم٤مريخ "و  (،110/ 2) "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء" اٟمٔمر وسمٕمْمٝمؿ يٜمسبٝم٤م إمم اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل. (2)

ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم "(، و 254/ 2) "اًمت٘مٞمٞمد"(، و 333/ 24) "شم٤مريخ دُمِمؼ" (، و103/ 3) "سمٖمداد

 (.2/20)  "ديقان أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م  "و ( 103/ 2) "أمحد

 .ويم٤مشمب٤مه :وضم٤مء سمٚمٗمظ (1)

 "هبج٦م اعمج٤مًمس "( و2/34) "أُم٤مزم اًمزضم٤مضمل  "( و2/22) "شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م  "اٟمٔمر  (4)

 (.2/253) "اًمسٚمقك  "( و2/334) "سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م  "( و2/50)

 (. 4)ص  "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "يمام ذم  (3)



87

 

 

ايكٓاع١ ٚتسى ايطُع
 :(2)ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

عْ اًمٕمبلللللللُد طملللللللرٌّ إن ىَمٜمَللللللل

وملللللل٤مىمٜمْع وٓ شمٓمٛمللللللْع ومللللللالَ 

عٛمللللللواحلللللللرك قمبللللللٌد إن ـم

رٌء يِملللللُم ؾمللللقى اًمٓمٛمللللع

 :(1)ؿول افشوظر

هللل اًم٘مٜم٤مقملل٦م ٓ أرىض هبلل٤م سمللدٓ

واٟمٔمللر عمللـ ُمٚمللؽ اًمللدٟمٞم٤م سم٠ممجٕمٝملل٤م

ومٞمٝملل٤م اًمٜمٕمللٞمُؿ وومٞمٝملل٤م راطملل٦ُم اًمبللدنِ 

ـِ  هؾ وم٤مز ُمٜمٝم٤م سمٖمػم اًمٚمحلِد واًمٙمٗمل

 (. 52)ص  " ديقان اًمِم٤مومٕمل "يمام ذم  (2)

( 2/210) " اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة "وشمٜمس٥م إمم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل. اٟمٔمر  (1)

 (. 2/51) "اعمستٓمرف  "( و2/401) "همرر اخلّم٤مئص اًمقاضح٦م  "و

يٖمٗمؾ وإٓ ًمق ىمٚم٥م قمٞمٜمٞمف أيـ اعمٚمقك أيـ ذه٥م اعمٚمقك  احلؼ أن اإلٟمس٤من :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

ظمذوا ُمـ ُمٚمٙمٝمؿ ؟! ُم٤مذا أظمذوا ُمـ ذًمؽ اعمٚمؽ اًمذي ىمتٚمقا ُمـ أضمٚمف، وؾمٗمٙمقا اًمدُم٤مء يمٚمٝمؿ ؟ ُم٤مذا أ

يذه٥م ُمٕمف  ٤مً ُمـ أضمٚمف، وىمٓمع إرطم٤مم ُمـ أضمٚمف وأومسد ذم اًمبالد ُمـ أضمٚمف، ُم٤م أظمذ ُمٕمف ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ

اًمٙمٗمـ إسمٞمض، أيـ اعمٚمقك أيـ اجلب٤مسمرة أيـ ُمـ ُمٚمؽ إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م، أيـ ىم٤مرون اًمذي يم٤من يرضب 

 ثؾ ُمٗم٤مشمٞمح يمٜمقزه يث٘مؾ قمـ محٚمٝم٤م قمّمب٦م اًمرضم٤مل، يمٚمٝمؿ ذهبقا.سمف اعم
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 :(2)ؿول احلسغ بـ مـصقر احلَلج

ـَمَٚمبْلللل٧ُم اعمُْسللللتََ٘مْر سمُِٙمللللؾِّ َأْرضِ 

َأـَمْٕمللل٧ُم َُمَٓمللل٤مُِمِٕمل وَم٤مؾْملللتَْٕمبََدشَمٜمِل

وَمَٚمللللْؿ َأَر زِم سمِلللل٠َمْرٍض ُُمْسللللتََ٘مْرا

َوًَملللْق َأينِّ ىَمٜمَْٕمللل٧ُم ًَمُٙمٜمْللل٧ُم طُملللّراً 

، َأسُمق قَمْبِد اهللِ  (2) ـُ َُمٜمُّْمْقِر سمـ حَمِْٛمل  ،  -َوُيَ٘م٤مُل: َأسُمق ُُمِٖمْٞم٨ٍم  -ُهَق: احلَُسلْمُ سم ، اًمبٞمَْم٤مِويك اًمَٗم٤مِرِدك

ُه حَمْٛمِ  . َواًمَبْٞمَْم٤مء: َُمِدْيٜم٦َم سمباَلد وَم٤مرس َويَم٤مَن ضَمدك ْقذِمك  لٌّ جَمُْقؾِمّٞم٤ًم.اًمّمك

.. َويَم٤مَن َيَتَٙمْٚمؿ قَمغَم .ىم٤مل اًمذهبل رمحف اهلل ٟم٘ماًل قمـ وًمد احلالج واؾمٛمف محد أٟمف ىم٤مل طم٤ميمٞم٤ًم قمـ أسمٞمف

ار، َوًُم٘م٥م سمِِف.  َُ
َل سمَِذًمَِؽ طماْلج إَ  َُم٤م ذِم ىُمُٚمْقب اًمٜم٤ْمس، ومُسٛمِّ

ـُ اًمٜمِْديْ  ـِ َأيِب ]ؿ: صمؿ ىم٤مل اًمذهبل رمحف اهلل ذم ٟمٗمس اعمّمدر... ىَم٤مَل اسْم ـِ َأمْحََد سم ىَمَرْأُت سمَخطِّ قُمَبْٞمِد اهلِل سم

ـْ َذًمَِؽ، َويَم٤مَن  ف، َويْدقِمل يُمْؾ قمٚمؿ، َويَم٤مَن ِصْٗمرًا ُِم ـَم٤مِهٍر: يَم٤مَن احلَاْلج ُمِمٕمبذًا حمَت٤مًٓ، يتَٕم٤مـَمك اًمتٍمك

ول، َيْٕمِرف ذِم اًمٙمٞمِٛمَٞم٤مء، َويَم٤مَن ُِمْ٘مَداُم٤ًم ضمسقرًا قَمغَم اًمْساَلـملم، ُمرشمٙمب٤ًم  ًمِْٚمٕمَٔم٤مئِؿ، يروم إىِماَلب اًمدك

ْقومِْٞم٦م ًمِْٚمَٕم٤م ُْم٦م، َويْدقِمل قِمٜمْد َأْصَح٤مسمف اإِلهلْٞم٦م، َوَيُ٘مْقُل سم٤محلُٚمقل، َوُئمٝمر اًمْتَِمٞمكع ًمِْٚمُٛمُٚمْقك، َوَُمَذاِه٥َم اًمّمك

صمؿ ىم٤مل اًمذهبل رمحف [ اْم َيُ٘مْقُل َوذِم شمَْم٤مقِمٞمػ َذًمَِؽ َيْدقِمل َأْن اإِلهلْٞم٦م طمْٚم٧م ومِْٞمِف، شَمَٕم٤ممَم اهلل َوشَمَ٘مْدَس قمَ 

ـُ طَمٞمكْقَيف: عم٤َْم ُأظمرَج احلَاْلج ًمُِٞم٘متَؾ، َُمَْمٞم٧ُم َوَزامح٧ُم طَمْتك َرَأْيتُف، وَمَ٘م٤مَل  اهلل... َوىَم٤مَل َأسُمق قُمَٛمَر سم

ِف: َٓ هُيْقًمٜمُْٙمؿ، وَم٢ميِنِّ قَم٤مئٌِد إًَِمْٞمُٙمؿ سَمْٕمَد صَماَلصملِْمَ َيْقُم٤ًم.
ُح ًَمَؽ َأْن وَمَٝمِذِه طِمٙمَ  َْٕصَح٤مسمِ ٤مَي٦ٌم َصِحْٞمَح٦ٌم شُمقضِّ

َوسمٚمَغ  :صمؿ ىم٤مل. احلَاْلَج مُمَْخِرٌق يَمْذاٌب، طَمْتك قِمْٜمَد ىمتٚمِف. َوىِمْٞمَؾ: إِْٟمُف عم٤َْم ُأظمرَج ًمِْٚم٘متِؾ، َأْٟمَِمَد:... وذيمر ه٤م

ـْ َأُمِره َأهْنُؿ ىَم٤مًُمقا: إِْٟمُف إًِمٌف، َوإِْٟمُف ُُيَْٞمل اعمَْقشَمك.  ُِم

 وُمٕمٜمك اًمبٞم٧م أٟمف عم٤م ؾمٚمؽ سمٕمد ُمٓم٤مُمٕمف أذًمتف وصػمشمف قمبدًا. :ٔمف اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗم

اعمٜمتٔمؿ  "و ( وٟمسبٝم٤م ٕيب اًمٕمت٤مهٞم٦م2/40) "هبج٦م اعمج٤مًمس  "( و5/003) "شم٤مريخ سمٖمداد  "اٟمٔمر 

 (. 24/30) "اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  "( و23/435) "اًمسػم  "( و5/253) "

 ٢من اًمٜمٗمس ُم٤م ـمٛمٕم٧م هتقن. وم   أُم٧م ُمٓم٤مُمٕمل وم٠مرطم٧م ٟمٗمز :وًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل
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 اهللاالفتكاز إىل 
 :ؿول صقخ اإلشَلم ابـ تقؿقي رْحف اهلل

ِزٍم َأسَمللًدا َٓ  َواًْمَٗمْ٘مللُر زِم َوْصللُػ َذاِت 
 

(2)يَماَم اًْمِٖمٜمَلك َأسَملًدا َوْصلٌػ ًَملُف َذايِت 

ـَ  :(2/312) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم  "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم  (2) َء َأْٟمَٗمُع ًمِٚمّْم٤مِدِق ُِم )... وَماَل َرْ

ؾْم  ـْ مَلْ َيِّمْح ًَمُف سَمْٕمُد اإْلِ َء، َوَأْٟمُف مِمْ َٓ َرْ ، َوَأْٟمُف  لِّ ِؼ سم٤ِمعمَْْسَٙمٜم٦َِم َواًْمَٗم٤مىَم٦ِم َواًمذك َف اَل اًمْتَح٘مك ُم طَمْتك َيْدقِمَل اًمنْمَ

ـْ َذًمَِؽ َأُْمًرا مَلْ ُأؿَم٤مِهْدُه ُمِ  ومِٞمِف.  شَمْٞمِٛمْٞم٦َم ىَمْدَس اهلْلُ ُروطَمُف ُِم
ـِ ؾْماَلِم اسْم ـْ ؿَمْٞمِخ اإْلِ ِه، َوًَمَ٘مْد ؿَم٤مَهْدُت ُِم ـْ هَمػْمِ

ءٌ  َٓ ذِمْ َرْ ٌء، َو َٓ ُِمٜمِّل َرْ ٌء، َو ػًما َُم٤م َيَتَٛمْثُؾ هِبََذا اًْمَبْٞم٧ِم:َويَم٤مَن َيُ٘مقُل يَمثػًِما: َُم٤م زِم َرْ
 ، َويَم٤مَن يَمثِ

ي ي... َوَهَٙمَذا يَم٤مَن َأيِب َوضَمدِّ ـُ اعمَُْٙمدِّ ي َواسْم  َأَٟم٤م اعمَُْٙمدِّ

ُد إؾِْماَلُِمل يُمْؾ َوىْم٧ٍم، َوَُم٤م أَ  ِن ُأضَمدِّ ْٔ ْٛم٧ُم سَمْٕمُد ؾْمٚمَ َويَم٤مَن إَِذا ُأصْمٜمِل قَمَٚمْٞمِف ذِم َوضْمِٝمِف َيُ٘مقُل: َواهللِْ إيِنِّ إمَِم ا

 إؾِْماَلًُم٤م ضَمٞمًِّدا.

ـْ َٟمْٔمِٛمفِ  ِف ُِم ِف، َوقَمغَم فَمْٝمِرَه٤م َأسْمَٞم٤مٌت سمَِخٓمِّ  :َوسَمَٕم٨َم إزَِمْ ذِم آظِمِر قُمُٛمِرِه ىَم٤مقِمَدًة ذِم اًمْتْٗمِسػِم سمَِخٓمِّ

ْيللللل٤مِت  َأَٟمللللل٤م اًْمَٗمِ٘ملللللػُم إمَِم َربِّ اًْمؼَمِ

ل َوِهللَل فَملل٤معمَِتِللُٚمللقُم ًمِٜمَْٗمِسللَأَٟملل٤م اًمٔمْ 

ل ضَمْٚملل٥َم َُمٜمَْٗمَٕملل٦مٍ لَٓ َأؾْمللَتٓمِٞمُع ًمِٜمَْٗمِسلل

ُريِن  َوًَمللللْٞمَس زِم ُدوَٟمللللُف َُمللللْقمًم ُيللللَدسمِّ

ـِ ظَم٤مًمِِ٘مٜمَلللل٤م ـَ اًمللللْرمْحَ ْٓ سمِلللل٢مِْذٍن ُِملللل إِ

َوًَمْسللل٧ُم َأُْمٚمِلللُؽ ؿَملللْٞمًئ٤م ُدوَٟملللُف َأسَملللًدا

َٓ فُمَٝملللػْمٌ ًَملللُف يَملللْل َيْسلللَتِٕملَم سمِلللفِ  َو

ِزٍم َأسَملللًداَواًمْ  َٓ َٗمْ٘ملللُر زِم َوْصلللُػ َذاِت 

َوَهللِذِه احْلَلل٤مُل طَملل٤مُل اخْلَْٚمللِؼ َأمْجَِٕمِٝمللؿْ 

ـْ هَمللػْمِ ظَم٤مًمِِ٘مللفِ  ـْ سَمَٖمللك َُمْٓمَٚمًبلل٤م ُِملل وَمَٛملل

َواحْلَْٛملللُد هللِِْ ُِملللْؾَء اًْمَٙملللْقِن َأمْجَِٕملللفِ 

يِت  َٓ َأَٟملل٤م اعمَُْسللْٞمٙمِلُم ذِم جَمُْٛمللقِع طَملل٤م

ـْ قِمٜمْللِدِه َيلل٠ْميِت َواخْلَللػْمُ إِْن َي٠ْمشمِٜمَلل٤م ُِملل

ـِ اًمللٜمْْٗمِس زِم َدوْمللُع اعمََْْملل َٓ قَمل ْراِت لَو

َٓ ؿَملللِٗمٞمٌع إَِذا طَم٤مـَمللل٧ْم ظَمٓمِٞمَئللل٤ميِت  َو

َيل٤مِت  ْٔ إمَِم اًمِْمِٗمٞمِع يَملاَم ىَملْد ضَمل٤مَء ذِم ا

يلللٌؽ َأَٟمللل٤م ذِم سَمْٕملللِض َذْراِت  َٓ َذِ َو

َيللل٤مِت  َٓ َْرسَمللل٤مِب اًْمِق ِٕ يَملللاَم َيُٙملللقُن 

ا َوْصللٌػ ًَمللُف َذايِت يَمللاَم اًْمِٖمٜمَللك َأسَمللدً 

َويُمٚمكُٝمللللْؿ قِمٜمْللللَدُه قَمْبللللٌد ًَمللللُف آيِت 

ِرُك اًْمَٕمل٤ميِت لوَمُٝمَق اجْلَُٝمقُل اًمْٔمُٚمقُم اعمُِْْمل

ـْ سَمْٕملُد ىَملْد َيل٤ميِت  َُم٤م يَم٤مَن ُِمٜمْلُف َوَُمل٤م ُِمل
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ايًذ٤ٛ إىل اهلل ٚتسى َا ضٛاٙ
 :وؿول أبق افعتوهقي رْحف اهلل

ـْ سُمٜمَللللْل آدَم طم٤مضملللل٦مً  ٓ شمسلللل٠مًم

اهللُ يٖمْمللل٥ُم إن شمريمللل٧م ؾمللل١ماًَمف

وم٤مضمٕملللؾ ؾمللل١ماًمؽ ًمنًملللف ومللل٢مٟمام

وؾمللؾ اًمللذي أسمقاسُمللُف ٓ حتجلل٥ُم 

وسمٜملللك آدَم طملللم ُيسلل٠مُل يٖمْملل٥ُم 

(2)ذم ومْمللؾ ٟمٕمٛملل٦م رسمٜملل٤م ٟمت٘مٚملل٥ُم 

 َٓ ـْ  ـْ َيْرَْحَُؽ إَِػ َم  : َيْرَْحَُؽ  ُثؿَّ َأْكَشَد َيو َهَذا، َتْشُؽق َم

ٞمْللل٦ٌم وَم٤مْصلللؼِمْ هَلَللل٤م
َوإَِذا قَمَرشْملللَؽ سَمٚمِ

ـِ آَدَم إِْٟملللاَم  َوإَِذا ؿَملللَٙمْقَت إمَِم اسْمللل

َصللؼْمَ اًْمَٙمللِريِؿ وَم٢مِْٟمللُف سمِللَؽ َأقْمَٚمللؿُ 

 َٓ (1)َيْرطَمؿُ شَمِْمُٙمق اًمْرطِمٞمَؿ إمَِم اًْمِذي 

 :ؿول ابـ ؿدامي رْحف اهلل

ـْ  ـْ سمبلللللل٤مِب َُملللللل ٓ دمٚمسلللللل

وشم٘مللللللقُل طم٤مضملللللل٤ميت إًمٞمللللللف

واشْمُريْمللللللُف واىمِّمللللللْد َرهْبلللللل٤م

َيلللل٠ْمسَمك قمٚمٞمللللَؽ ُدظمللللقَل داِرهْ 

َيُٕمقىمٝملللللللللللللللللل٤م إْن مل ُأَداِرهْ 

(4)ك وربك اًملللداِر يمللل٤مِرهْ لشُمْ٘مَْمللل

 :( ىَم٤مَل 2/00) "اًمٕمزًم٦م ًمٚمخٓم٤ميب  "( ًمٚمسٛمرىمٜمدي و 2/315) "سمست٤من اًمٕم٤مروملم  "اٟمٔمر يمت٤مب  (2)

: وذيمر اًمبٞم٧م إول. و ىم٤مل َأسمُ   "ويمت٤مب  (1/242) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم  "ق ؾُمَٚمْٞماَمَن َأْٟمَِمَديِن اخْلَُزْيِٛملك

 ( ٓسمـ قمبد اهل٤مدي رمحف اهلل 2/454)  "ُمراىمل اجلٜم٤من سم٤مًمسخ٤مء وىمْم٤مء طمقائ٩م اإلظمقان 

 (. 1/250) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم  "اٟمٔمر  (1)

 :ٝم٤م إمم جمؼم ىم٤مل أسمق ـم٤مهر إصبٝم٤مين رمحف اهللو ٟمسب (2/451) "ُمٕمجؿ اًمسٗمر  "اٟمٔمر يمت٤مب  (4)

ك ًمِٜمَْٗمِسِف سمِ  ـِ َأيِب احْلَُب٤مِب اًمّْمَ٘مكمِّ ـُ قَمْبِد اًْمَٕمِزيِز سْم ـُ حُمَْٛمُد سْم ُ سْم ... وذيمر َأْٟمَِمَديِن َأسُمق اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ جُمؼَمِّ ِٛمٍْمَ

ـِ ( ىمَ 14/200) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  "ذم ، إسمٞم٤مت. وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ٤مَل َأسُمق اعمَُْٔمْٗمِر ؾِمْبُط اسْم
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 :ؿول افشوظر

اَب ٕوؿملٙمقا ؾ اًمٜم٤ّمس اًمؽّمَ
(2)إذا ىمٞمؾ َه٤مشُمقا َأن َيَٛمٚمكلقا وَيْٛمٜمَُٕملقاوًمق ؾُمئِ

 اإلعساض عٔ ايطفٝ٘ ٚاجلاٌٖ ٚعدّ ايسد عًُٝٗا
 :ؿول شوَل بـ مقؿقن اْلقاص

دمبْللللفُ إِذا ٟمٓمللللَؼ اًمسللللٗمٞمُف ومللللال 

ـْ أين ؾملللٙم٧ُم قملللـ اًمسلللٗمٞمِف ومٔمللل

ومخلللػٌم ُملللـ إضِم٤مسمتِلللف اًمسلللٙمقُت 

قمٞمٞمللل٧م اجللللقاِب وُمللل٤م قمٞمٞمللل٧ُم 

ـْ ظمط اًمِمٞمخ ُمقومؼ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:... وذيمر إسمٞم٤مت. و : َٟمَ٘مْٚم٧ُم ُِم  "ذيؾ ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  "اجْلَْقِزيِّ

  ( ٓسمـ قمبد اهل٤مدي رمحف اهلل.2/203) "آداب اًمدقم٤مء  "( و 2/130)

ب سم٤مهلل وقمدم اخلْمقع ًمٚمبنم ُمـ هذه أسمٞم٤مت مجٞمٚم٦م ضمدًا ومٞمٝم٤م شمٕمٚمٞمؼ اًم٘مٚمق :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

أضمؾ ُمّم٤مًمح ُمـ أضمؾ ُم٤مل ُمـ أضمؾ دٟمٞم٤م أو ظمقف ُمٜمٝمؿ ومال خيْمع اإلٟمس٤من أسمدًا وُمٕمؽ رسمؽ ؾمبح٤مٟمف 

سم٠من خي٤مًمػ أُمقر ديٜمف  ومْماًل قمٛمـ وىمع ذم اعمداهٜم٦م ،وومٞمٝم٤م ذم اعمدارة ُمـ أضمؾ اعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقي٦م ،وشمٕم٤ممم

ومالن ومٝمذا أُمره أقمٔمؿ، إذا يم٤مٟم٧م جمرد  ن يرىضسم٤مٕىمقال اًمب٤مـمٚم٦م ُمـ أضمؾ أ وي٘مؽمف اعمحرُم٤مت وي٠ميت

ديؽ إًمٞمف ُمذُمقُم٦م ومٙمٞمػ سم٤معمداهٜم٦م ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ أقمٔمؿ وأقمٔمؿ، وم٤مرضمع إمم اهلل وارومع ي اعمدارآه

وي٘ميض إًمٞمؽ طم٤مضم٤مشمؽ، وومٞمف أيْم٤ًم أن اإلٟمس٤من ُم٤م يتزًمػ ٓ إمم اعمٚمقك وٓ إمم إهمٜمٞم٤مء واًمتج٤مر يرضمع 

ـَ اهللِ َُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن ﴾]يقؾمػ:﴿ ىَم٤مَل إِْٟماَم  :إمم اهلل اومت٘مر إمم  ،[55َأؿْمُٙمقا سَمثِّل َوطُمْزيِن إمَِم اهللِ َوَأقْمَٚمُؿ ُِم

٤َم اًمٜم٤ْمُس َأْٟمُتُؿ اًْمُٗمَ٘مَراُء إمَِم اهللِ َواهللُ ُهَق اًْمَٖمٜمِلك احْلَِٛمٞمُد  اهلل وٓ شمٔمٝمر اومت٘م٤مرك إمم اخلٚمؼ ﴿ َي٤م َأهيك

ُم٤م زدت  :وم٘مٞمؾ ًمف أن رضماًل يم٤من يِمٙمقا طم٤مًمف إمم اًمٜم٤مس :اًمٗمقائدوذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  ،[23﴾]وم٤مـمر:

سمدون أن خيؾ سم٠مُمر  وم٤معمدارآة اًمنمقمٞم٦م شمٙمقن سمْمقاسمٓمٝم٤م ،قمغم أن ؿمٙمقت ُمـ يرمحؽ إمم ُمـ ٓ يرمحؽ

 ٜمف. دي

( ُم٤مدة 20/324) "ًمس٤من اًمٕمرب  "( ُم٤مدة ) و ش ك ( و 10/422) "شم٤مج اًمٕمروس"اٟمٔمر  (2)

 )وؿمؽ(.
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وملللل٢مِن يَمْٚمْٛمتللللُف وَمْرضْملللل٧َم قمٜمللللف

ذاُر اًمٜمللل٤مِس ًملللق يمللل٤مٟمقا مجٞمٕمللل٤مً 

ومٚمسللل٧ُم جم٤موسمللل٤ًم أسملللدًا ؾَملللٗمٞمٝم٤مً 

وإِن ظمٚمٞمتللللف يمٛمللللدًا يٛمللللقُت 

ىمللذي٧ُم  ىملذًى ذم ضَملْقِف قمٞمٜمللل ُمل٤م

(2)ظمزيللل٧ُم عملللـ ا٤مومٞملللف ظمزيللل٧ُم 

 :(1)فشوؾعل رْحف اهللؿول ا

إذا ٟمٓمللللؼ اًمسللللٗمٞمف ومللللال دمبللللف

وملللل٢من يمٚمٛمتللللف ومرضملللل٧م قمٜمللللف

ومخلللػم ُملللـ إضم٤مسمتلللف اًمسلللٙمقت

وإن ظمٚمٞمتللللف يمٛمللللدا يٛمللللقت

 :-رْحف اهلل-ؿول افّشوؾعلّ 

خيللل٤مـمبٜمل اًمّسلللٗمٞمف سمٙملللّؾ ىملللبح

ٚمللللاميزيللللد ؾمللللٗم٤مه٦م وم٠مزيللللد طم

وملللل٠ميمره أن أيمللللقن ًمللللف جمٞمبلللل٤م

(4)يمٕملللقد زاده اإلطملللراق ـمٞمبللل٤م

اختٝاز أسطٔ األقٛاٍ ٚاألفعاٍ
 :(3)ؿول ضرؾي بـ افعبد 

أٟمب٠مٟم٤م  :( ىم٤مل اسمـ طمب٤من رمحف اهلل2/230) "روض٦م اًمٕم٘مالء"سمـ قمكم. اٟمٔمر وشمٜمس٥م إمم قمٛمرو  (2)

حُمَْٛمد سْمـ اعمٜمذر طَمْدصَمٜم٤َم قمٛمر سْمـ قمكم سْمـ زي٤مد اًمٕمٜمؼمي ىَم٤مَل ؾمٛمٕم٧م ؾم٤ممل سمـ ُمٞمٛمقن اخلقاص ي٘مقل... 

 (.2/134) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ"و  وذيمر إسمٞم٤مت،

 (.33)ص  "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "يمام ذم  (1)

 (2/22ذم ديقان اًمِم٤مومٕمل ) يمام (4)

.. م 353اجل٤مهكم اعمتقرم ؾمٜم٦م  هق ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمد، أسمق قمٛمرو، اًمبٙمري اًمقائكم (3)

 هق أضمقدهؿ ـمقيٚم٦م، وهق ص٤مطم٥م: خلقًم٦م أـمالل سمؼمىم٦م صمٝمٛمد»ىم٤مل اسمـ ىمتٞمب٦م: 

 "واًمِمٕمراءاًمِمٕمر  " ش.وًمف سمٕمده٤م ؿمٕمر طمسـ، وًمٞمس قمٜمد اًمرواة ُمـ ؿمٕمره وؿمٕمر قمبٞمد إٓ اًم٘مٚمٞمؾ

 .، وًمف ديقان ُمٓمبقع  (2/240)
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إذا يمٜمللل٧َم، ذم طم٤مضمللل٦ٍم، ُُمْرؾِملللالً 

وإْن ٟم٤مِصلللٌح ُمٜملللَؽ، يقُمللل٤ًم، دَٟمللل٤م

وإْن سمللل٤مُب أُملللٍر، قمٚمٞملللَؽ اًمتَلللَقى

ٓ شَمٜمْللللتَِ٘مْص طَمْ٘مللللفُ  وذو احلللللّؼ 

وٓ شَمللللذيُمِر اًمللللّدْهَر، ذم جمْٚمِللللسٍ 

وُٟملللللْص احللللللدي٨َم إمم أهٚمِلللللفِ 

، ومللللُرْب اُمللللرئٍ  ـّ ِرَصلللل وٓ حَتْ

(2)ويمللؿ ُِمللـ وَمتللًك، ؾملل٤مىِمٍط قَمْ٘مُٚمللفُ 

٤موآظَمللللللَر حَتَْسللللللبُُف أْٟمَقيًملللللل

ًمبِْسللللل٧ُم اًمّٚمٞمللللل٤مزم، ومللللل٠موْمٜمَٞمْٜمَٜمل

وم٠مْرؾِمللللْؾ طَمٙمِللللٞماًم، وٓ شُمقِصللللفِ 

شُمْ٘مّمللللفِ ومللللال شَمٜمْلللل٠َم قمٜمللللف، وٓ 

ومِملللل٤مِوْر ًمبٞمبلللل٤ًم، وٓ شَمْٕمِّمللللفِ 

ومللللل٢مْن اًمَ٘مٓمِٞمَٕمللللل٦َم ذم َٟمْ٘مِّملللللفِ 

طَمللللديث٤ًم، إذا أٟملللل٧َم مل حُتِّْمللللفِ 

وملللللل٢مّن اًمقصمٞمَ٘ملللللل٦َم ذم َٟمّّمللللللفِ 

طَمللريٍص، ُُمْملل٤مٍع قمللغم طِمرِصللفِ 

وىمد ُيْٕمَج٥ُم اًمٜمل٤مُس ُملـ ؿَمْخِّملفِ 

ـْ وَمّّملللفِ  وي٠مشمِٞملللَؽ سمللل٤مُٕمِر ُِمللل

سَمَٚمٜملللل اًملللّدهُر ذم ىُمْٛمِّملللفِ  ْ َُ و
(1)

 قم٤مزب ًمبف. واعمٕمٜمك واطمد. :وذم سمٕمض اًمٜمسخ (2)

ديقان ـمروم٦م سمـ  "( و2/25) "مجٝمرة إُمث٤مل  " ( و2/135) "ـمب٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء  "اٟمٔمر  (1)

 "ًمٚمزريمكم  "إقمالم  "و (5/203) "ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمب٤مر ُمـ ذه٥م  "( و 2/32) "اًمٕمبد 

٘مديؿ وشم٠مظمػم ذم سمٕمض إسمٞم٤مت ، وسمٕمْمٝمؿ يٜمسبٝم٤م إمم اًمزسمػم سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ: ( ُمع شم4/34)

 أيمؼم أقمامم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واهلل أقمٚمؿ.

إذا يمٜم٧َم، ذم طم٤مضم٦ٍم، ُُمْرؾِماًل... وم٠مْرؾِمْؾ طَمِٙمٞماًم،  :ىمقًمف :شمقضٞمح ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ًمبٕمض إسمٞم٤مت

٤مضم٦م وم٤مظمؽم اًمرضمؾ احلٙمٞمؿ وُم٤م حتت٤مج أن شمقصٞمف اومٕمؾ يمذا سمٛمٕمٜمك أٟمؽ إذا أرؾمٚم٧م ذم طم. وٓ شُمقِصفِ 

 وٓ شمٗمٕمؾ يمذا واٟمتبف ُمـ يمذا اظمؽم اًمِمخص اعمٜم٤مؾم٥م هلذا إُمر وٓ حتت٤مج إمم وص٤مي٤م.
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اعمِم٤مورة شمٙمقن ذم أُمر ُم٤م فمٝمر ًمؽ  :وإْن سم٤مُب أُمٍر، قمٚمٞمَؽ اًمَتَقى... ومِم٤مِوْر ًمبٞمب٤ًم، وٓشَمْٕمِّمفِ  :ىمقًمف

وًمٞمس قمٚمٞمف أدًم٦م  اًمٌمء٘مٚمٞمد هٜم٤م إٟمام اعم٘مّمقد أٟمف أقمرف ُمٜمؽ هبذا ومٞمف إرضمح، وًمٞمس اعم٘مّمقد اًمت

 ذقمٞم٦م متٜمع ُمٜمف ومخذ سم٤معمِمقرة.

اًمٜم٤مصح شم٘مبؾ ٟمّمٞمحتف وشمسٛمع ُمٜمف  :وإْن ٟم٤مِصٌح ُمٜمَؽ، يقُم٤ًم، دَٟم٤م... ومال شَمٜم٠َْم قمٜمف، وٓشُمْ٘مّمفِ  :ىمقًمف

 ُمـ اإلىمّم٤مء واإلسمٕم٤مد أي ُم٤م شمبٕمده قمٜمؽ. :وٓ شمٜم٠م قمٜمف وٓ شم٘مّمف

ِّمفِ وٓ شمَ  :ىمقًمف  :وٓ شَمذيُمِر اًمّدْهَر: اًمدهر هٜم٤م فمرومٞم٦م :ذيُمِر اًمّدْهَر، ذم جمْٚمٍِس... طَمديث٤ًم، إذا أٟم٧َم مل حُتْ

ِّمفِ  .ـمقال اًمدهر وـمقال زُم٤مٟمؽ ءأي ٓ شمذيمر هذا اًمٌم شمذيمر طمديث٤ًم أٟم٧م  أي ُم٤م :طَمديث٤ًم، إذا أٟم٧َم مل حُتْ

أُم٤م شم٠ميت سمف قمغم همػم وضمٝمف هذا  شم٘مـ اعمقضقع صمؿ طمدث سمف،أ :ُم٤م ىمد أطمسٜم٧م حتٛمؾ احلدي٨م ٟمٗمسف، أي

ىمد شمٖمٚمط ذم اعمجٚمس ٟمٗمسف ي٘م٤مل ًمؽ ٓ صقاسمف يمذا أٟم٧م أظمٓم٠مت أٟم٧م  :شمٜم٘مؾ ظمالف اًمقاىمع، صم٤مٟمٞم٤مً  :أوًٓ 

 ي٨م إٓ طمديث٤ًم ىمد أطمّمٞمتف، طمٗمٔمتف طمٗمٔم٤ًم ضمٞمدًا.ديمذسم٧م أٟم٧م يمذا، ومال شم٠ميت سم٤محل

قمزو احلدي٨م إمم ص٤مطمبف هذا اًمٜمص ا أي :وُٟمْص احلدي٨َم إمم أهٚمِِف... وم٢مّن اًمقصمٞمَ٘م٦َم ذم َٟمّّمفِ  :ىمقًمف

 ًمٗمالن سمـ ومالن ىم٤مًمف ومالن سمـ ومالن ٓ شمتِمبع سم٠مىمقال همػمك.

 أي ُم٤م قمٜمده قم٘مؾ.  :ويمؿ ُِمـ وَمتًك، ؾم٤مىِمٍط قَمْ٘مُٚمُف... وىمد ُيْٕمَج٥ُم اًمٜم٤مُس ُمـ ؿَمْخِّمفِ  :ىمقًمف

ـْ وَمّّمفِ  :ىمقًمف َسُبُف أْٟمَقيم٤ًم... وي٠مشمِٞمَؽ سم٤مُٕمِر ُِم أٟمف أمحؼ، وهق  ، أي فم٤مهرهإمحؼ :إٟمقك :وآظَمَر حَتْ

 ظمالف ذًمؽ.
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ض ايصفات املر١ََٛبع
 .افؾمم-

 :(2)ؿول ؿعـى بـ عؿرة رْحف اهلل

وُمل٤م سمل٤مل ىمللقم ًمئل٤مم ًملٞمس قمٜمللدهؿ

إن يسٛمٕمقا ريبل٦م ـمل٤مروا هبل٤م ومرطمل٤م

صلؿ إذا ؾمللٛمٕمقا ظمللػما ذيمللرت سمللف

ضمٝمللالً قمٚمٞمٜملل٤م وضمبٜملل٤ًم قمللـ قمللدوهؿ

قمٝمد وًملٞمس هللؿ ديلـ إذا ائتٛمٜملقا

صل٤مًمح دومٜملقا ُمٜم٤م وُم٤م ؾمٛمٕمقا ُملـ

وإن ذيمللرت سمسللقء قمٜمللدهؿ أذٟمللقا

اخلٚمتلل٤من اجلٝمللؾ واجلللبـ ئسلل٧مًمب

 خًف ايٛعدٚ ،إفػا٤ ايطس ٚغأْ٘: يف ايصداق١ ال تصشب املتهًف
 :(1)ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

إذا اعمللللرء مل يرقملللل٤مك إٓ شمٙمٚمٗملللل٤م

ومٗمل اًمٜم٤مس أسمدال وذم اًملؽمك راطمل٦م

يمللؾ ُمللـ هتللقاه هيللقاك ىمٚمبللف ومللام

إذا مل يٙمللـ صللٗمق اًمللقداد ـمبٞمٕملل٦م

ومدقمللف وٓ شمٙمثللر قمٚمٞمللف اًمت٠مؾمللٗم٤م

وذم اًم٘مٚم٥م صؼم ًمٚمحبٞم٥م وًمق ضمٗم٤م

وٓ يمؾ ُمـ ص٤مومٞمتف ًملؽ ىملد صلٗم٤م

وملللال ظملللػم ذم ود اللللء شمٙمٚمٗمللل٤م

( )ىمٕمٜم٥م سمـ ضٛمرة، ُمـ سمٜمل قمبد اهلل سمـ همٓمٗم٤من: ُمـ 3/101ىم٤مل اًمزريمكم ذم يمت٤مسمف إقمالم ) (2)

يم٤من ذم أي٤مم اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ، وًمف هج٤مء ومٞمف.  "اسمـ أم ص٤مطم٥م  "ؿمٕمراء اًمٕمٍم إُمقي. ي٘م٤مل ًمف 

 "ـم٤مروا هب٤م ومرطم٤م قمٜمل، وُم٤م ؾمٛمٕمقا ُمـ ص٤مًمح دومٜمقا إن يسٛمٕمقا ريب٦م  "ُمـ ؿمٕمره إسمٞم٤مت اًمتل أوهل٤م: 

 وومزارة ُمـ همٓمٗم٤من( "ىمٕمٜم٥م سمـ أم ص٤مطم٥م اًمٗمزاري  "وؾمامه اسمـ طمبٞم٥م 

 .أي أصٖمك سم٠مذٟمٞمف :أذٟمقا

 (.2/25)   "ديقان اًمِم٤مومٕمل  " يمام ذم (1)
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خيللقن ظمٚمٞمٚمللف وٓ ظمللػم ذم ظمللؾٍ 

ويٜمٙمللر قمٞمِملل٤م ىمللد شم٘ملل٤مدم قمٝمللده

شىىَلم ظىىذ افىىدكقو إذا َل يؽىىـ سىىو

د اعمللقدة سم٤مجلٗملل٤مويٚم٘ملل٤مه ُمللـ سمٕملل

وئمٝمر ُا يم٤من سم٤مُٕمس ىملد ظمٗمل٤م

صديؼ صدوق صودق افقظد مـصىػو

 ال تصشب اَسئ الشَت٘ إسد٣ ثالخ خصاٍ 
 :ؿول حمؿد بـ ظبد اهلل افبغدادي رْحف اهلل

إذا اعملللللرء أظمٓمللللل٠مه صملللللالث

ؾملللالُم٦م صلللدره واًمّملللدق ُمٜملللف

ومبٕملللف وًملللق سمٙملللػ ُملللـ رُمللل٤مدِ 

(2)رائر ذم اًمٗمللل١مادِ لن اًمسلللويملللتام

 عدّ ايصداق١ ظاٖسًا ٚباطًٓا
 :(1)ؿول ظّع بـ ؾّضول افَؼْرواِّّن رْحف اهلل

إظمللللقان طمِسللللبْتُُٝمُؿ ُدُروقًملللل٤مو

وظِمْٚمللللتُُٝمؿ ؾمللللٝم٤مًُم٤م صلللل٤مئب٤مٍت 

وىملل٤مًمقا: ىمللد َصللَٗم٧ْم ُمٜمّلل٤م ىُمُٚمللقٌب 

ـْ ًمألقملللل٤مدي ومٙم٤مٟمقهلللل٤م وًمٙملللل

ـْ ذم وملللل١ماديومٙم٤مٟمق هلللل٤م وًمٙملللل

ـْ قمللـ ِودادي ًم٘مللد صللدىمقا وًمٙملل

وأٟمِمدين  :( ٓ سمـ طمب٤من ىم٤مل رمحف اهلل2/34) "روض٦م اًمٕم٘مالء وٟمزه٦م اًمٗمْمالء  "اٟمٔمر يمت٤مب  (2)

 ."ُمقؾمققم٦م اًمِمٕمر اإلؾمالُمل  "ٛمد سمـ قمبد اهلل اًمبٖمدادي... وذيمر إسمٞم٤مت. واٟمٔمر حم

 ووم٤مء ًمٚمّمديؼ وسمذل ُم٤مل... وذيمر إسمٞم٤مت. :ويمذًمؽ ضم٤مء سمٚمٗمظ

قمكّم سمـ ومّْم٤مل سمـ قمكّم سمـ هم٤مًم٥م، أسمق احلََسـ اًمَ٘مػْموايّن، اعُمج٤مؿِمٕمّل اًمّتٛمٞمٛمّل، اًمَٗمَرْزَدىمّل  :هق (1)

 ل[ه 302اًمٜمْحقّي، ]اعمتقرم: 

 "إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م  "( و 2/253) "اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اًمسٛمٕم٤مين  "اٟمٔمر 

 (.3/132) "ًمس٤من اعمٞمزان  "( و 20/334) "شم٤مريخ اإلؾمالم  "( و3/2545)
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 :(2)ؿول افعتّويبّ 

شملللقّد قملللدّوي صملللؿ شملللزقمؿ أّٟمٜملللل

وًمللٞمس أظمللل ُمللـ وّدين رأي قمٞمٜمللف

قمٜمؽ سمٕم٤مزب صدي٘مؽ، ًمٞمس اًمٜمُقك

(1)وًمٙمـ أظمل ُمـ صلّدىمتف اعمٖم٤ميل٥م

اخلٝا١ْ
 :رْحف اهلل بَلل إكصوري ـُ ب ؿول ادـتُك 

ُه سمِٚمَِسللل٤مٟمِفِ  ـْ َصلللِديٍؼ ُودك َويَملللْؿ ُِمللل

يمرهللل٤م ًمٙملللٞمام أودهُيَْمللل٤مطِمُٙمٜمِل 

َٓ َيتَللَذُْمؿُ  ظَمئُللقٌن سمَِٔمْٝمللِر اًْمَٖمٞمْلل٥ِم 

(4)ُِمٜمْللُف إَذا هِمبْلل٧ُم َأؾْمللُٝمؿُ  شمتبٕمٜملللوَ 

 عدّ ايٛفا٤
 :رْحف اهللؿول أبق إشحوق افشرازي 

ـْ ظِملللؾ  َوذِم    ؾَمللل٠َمًْم٧ُم اًمٜمْللل٤مَس قَمللل
 

وَمَ٘ملللل٤مًُمقا َُملللل٤م إمَِم َهللللَذا ؾَمللللبِٞمُؾ 

هبج٦م  "( و 1/110) "اًمٕم٘مد اًمٗمريد  "( ٓسمـ ىمتٞمب٦م رمحف اهلل و4/2)  "قمٞمقن إظمب٤مر "يمام ذم  (2)

 (.2/235) "اعمج٤مًمس 

وهذا يذيمر ذم طمؼ ُمـ يدقمل صحبتؽ وطمبؽ صمؿ ُي٥م قمدوك، يٕمٜمل أن  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (1)

 هذا ُمٜم٤مىمْم٦م وأن هذا ًمٞمس سمّمحٞمح ادقم٤مء يم٤مذب.

 أي ًمٞمس احلٛمؼ قمٜمؽ سمذاه٥م أي أٟم٧م أمحؼ. :سمٕم٤مزب: احلٛمؼ :واًمٜمقك

  ىمف اهلل ودْ اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ إذا رز :( ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ2/204) "روض٦م اًمٕم٘مالء  "اٟمٔمر  (4)

 ىاُمر
ٍ
ُمسٚمؿ صحٞمح اًمقداد حم٤مومظ قَمَٚمْٞمِف أن يتٛمسؽ سمف صمؿ يقـمـ ٟمٗمسف قمغم صٚمتف إن سُمف وقمغم  ء

قمٜمف وقمغم اًمبذل ًمف إن طمرُمف وقمغم اًمدٟمق ُمٜمف إن سم٤مقمده طمتك يم٠مٟمف ريمـ ُمـ أريم٤مٟمف  اإلىمب٤مل قَمَٚمْٞمِف إن صدْ 

 وإن ُمـ أقمٔمؿ قمٞم٥م اعمرء شمٚمقٟمف ذم اًمقداد

 (.2/133) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ  "سمالل إٟمّم٤مري... وذيمر إسمٞم٤مت. ووأٟمِمدين اعمٜمتٍم سْمـ 
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ْٟمٞم٤َم ىَمٚمِٞملللُؾ  طُملللر   (2)مَتَْسلللْؽ إْن فَمِٗملللْرَت سمِلللُقدِّ  (1)وَمللل٢مِْن احْلُلللْر ذِم اًملللدك

 غس ايٓاع ذٚ ايٛدٗني
 :ؿول افبقحوِّن رْحف اهلل

يللدور ُمللع اًمزضم٤مضملل٦م طمٞملل٨م دارت

ومٕمٜملللد اعمسلللٚمٛملم يٕملللد ُملللٜمٝمؿ

وقمٜملللد اعمٚمحلللديـ يٕملللد ُملللٜمٝمؿ

وُمثللللؾ اإلٟمجٚمٞمللللز إذا رآهللللؿ

بسويٚمللبس ًمٚمسٞم٤مؾمللل٦م أًمللػ ًُمللل

وي٠مظمللذ ؾمللٝمٛمف ُمللـ يمللؾ مخللس

وقمللـ ُملل٤مريمس ُيٗمللظ يمللؾ درس

(4)زل سملل٤مريس حمسللقب ومرٟمللوذم

َٔ ضٛابط ايٓصٝش١
 :(3)ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

شمٕمٛملللدين سمٜمّملللحؽ ذم اٟمٗملللرادي

وملل٢من اًمٜمّمللح سملللم اًمٜملل٤مس ٟمللقع

فوضمٜمبٜملللل اًمٜمّملللٞمح٦م ذم اجلامقمللل

ُمللـ اًمتللقسمٞمخ ٓ أرىض اؾمللتامقمف

 : سمذيؾ."اًمبداي٦م  "و "وومٞم٤مت إقمٞم٤من  "ذم  (2)

 "و (2/12) "وومٞم٤مت إقمٞم٤من  "( و2/5) "اعمٜمتٔمؿ  "( و2/224) "ُمٕمجؿ اًمسٗمر  "اٟمٔمر  (1)

 (.5/33) "اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  "( و 3/113) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  "( و 20/542 "اًمسػم 

هذا ُمذُمقم قمٜمد اهلل قمز وضمؾ وذم ذقمف صمؿ قمٜمد قمب٤مده اًمّم٤محللم وهق  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (4)

ُم٘مبقح قمٜمد اًمٜم٤مس ويبٖمْمف اًمٜم٤مس واٟمتٙمس٧م اًم٘مٚمقب ذم هذه أوٟم٦م ومّم٤مر قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يٛمدطمقن هذا 

وه١مٓء وي٠ميت ه١مٓء ويِمٕمرهؿ أٟمف ُمٜمٝمؿ  ًمقن هذه ؾمٞم٤مؾم٦م ي٠ميت ه١مٓء ويٙمذب قمٚمٞمٝمؿ أٟمف ُمٜمٝمؿقي٘م

وهٙمذا ويّمػم ُمبٖمقض٤ًم قمٜمد اهلل وقمٜمد ظمٚم٘مف طمتك أصح٤مسمف اًمذيـ يِمٕمرهؿ أٟمف ُمٜمٝمؿ  يِمٕمرهؿ أٟمف ُمٜمٝمؿ

 يّمػمون يبٖمْمقٟمف سمٕمد طملم ُم٤م يٜمٗمع.

 (.205)ص  "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "يمام ذم  (3)
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فوملللال دملللزع إذا مل شمٚملللؼ ـم٤مقمللل وإن ظمللل٤مًمٗمتٜمل وقمّملللٞم٧م أُملللري

احلطد ٚأثسٙ ع٢ً صاسب٘
ِريِريه  و اْْلَ ِريَّ ـَ ـُ َز  :(2)ؿول َأُبق افَْػَرِج ادَُْعوىَف ْب

أٓ ىملللؾ عملللـ يمللل٤من زم طم٤مؾملللدا

أؾمللللل٠مت قملللللغم اهلل ذم ومٕمٚملللللف

ومجللللل٤مزاك ُمٜملللللف سمللللل٠من زادين

أشمللدري قمللغم ُمللـ أؾملل٠مت إدب

ٕٟملللؽ مل شملللرض زم ُمللل٤م وهللل٥م

قه اًمٓمٚمللل٥موؾملللد قمٚمٞملللؽ وضمللل

 :ؿول ابـ ادعتز رْحف اهلل

اْصللللؼِمْ قَمللللغَم يَمٞمْللللِد احْلَْسللللق

وَم٤مًمٜمْلللللل٤مُر شَم٠ْميُمللللللُؾ سَمْٕمَْمللللللَٝم٤م

َك ىَم٤مشمُِٚمللللللفُ  ِد وَملللللل٢مِْن َصللللللؼْمَ

(1)إْن مَلْ دَمِللللللْد َُملللللل٤م شَم٠ْميُمُٚمللللللُف 

 

اإلفساط يف احلب ٚايبػض ٜعُٞ صاسب٘
 :(2)ؿول أبق افطقى ادتـبل

أٟمِمدٟم٤م اًم٘م٤ميض  :ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي رمحف اهلل (405/  23)  "شم٤مريخ سمٖمداد  "اٟمٔمر يمت٤مب  (2)

 "ق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي، ىم٤مل: أٟمِمدٟم٤م اًم٘م٤ميض َأسُمق اًمٗمرج اعمٕم٤مرم سمـ زيمري٤م اجلريري ًمٜمٗمسف:... وذيمره٤م. و َأسمُ 

 (5/1003) "إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م  "و  (13/ 23) "اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك 

ِمدٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ أٟم :( قمـ ُمٜمّمقر اًمٗم٘مٞمف ىم٤مل رمحف اهلل105/ 3) "ؿمٕم٥م اإليامن  " ورواه اًمبٞمٝم٘مل ذم

... وذيمر إسمٞم٤مت سمدون اًمبٞم٧م اًمث٤مًم٨م وإٟمام أسمدًمف :احلسـ سمـ طمبٞم٥م اعمٗمرس أٟمِمدٟم٤م ُمٜمّمقر اًمٗم٘مٞمف

  .ُمٜمف اًمزي٤مدات زم وإن ٓ شمٜم٤مل اًمذي يٓمٚم٥م :سم٘مقًمف

ظمالص٦م إصمر  "( و2/050) "ديقان اسمـ اعمٕمتز  "( و 2/100) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ  "اٟمٔمر  (1)

 (.1/00) "ي قمنم ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مد
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َض٤م قمـ يُملؾِّ قَمٞمْل٥ٍم يَمٚمِٞمٚمل٦مٌ   وقَملُم اًمرِّ
 

ْخِط شُمبِْدي اعمََسل٤موَي٤م يمام أْن قَملَم اًمسك

 إْهاز اجلٌُٝ ٚاملعسٚف
 :ؿول افشوظر

همتَٜمَللللك أومَ٘مللللَدٟم٤م َٟمٗمَٕمللللفُ عمّلللل٤م ا

َيسلللَٕمك إًمٞملللِف إن هملللدا وم٤مرهمللل٤مً 

وشمٚمللَؽ ُمللـ ؿمللٞمَٛم٦ِم سَمٞملل٧ِم اخلَللال

(1)وُمللل٤م سملللِف َٟمٗملللٌع إذا ُمللل٤م اُملللتَال

ال ٜٛضع املعسٚف يف غري أًٖ٘
 :ؿول أبق افطقى ادتـبل

(2)َوإِن َأْٟملل٧م أيمرُملل٧م اًمْٚمئِللٞمؿ متللرداإِْذ َأْٟملل٧م أيمرُملل٧م اًْمَٙمللِريؿ ُمٚمٙمتللف

 "اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م "(.واٟمٔمر 2/255) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "رمحف اهلل يمام ذم  وشمٜمس٥م ًمٚمِم٤مومٕمل (2)

(1/335.) 

وسمٕمد ذًمؽ  هذه إسمٞم٤مت شمّمٚمح قمغم اًمّمٜمٗملم، قمغم أٟم٤مس أظمذوا اًمٕمٚمؿ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (1)

 ل شمِمبٞمف عمٜمٙمر اجلٛمٞمؾ سمبٞم٧م اخلال.أٟمٙمروا اجلٛمٞمؾ، أو ذم مجٞمع اًمٜمٕمؿ ُمـ إُمقال واًمدٟمٞم٤م وهمػمه وه
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 :(1)ؿول أظرايب

وُمـ يّمٜمع اعمٕملروف ذم هملػم أهٚملف

أقمللد هلللل٤م عملل٤م اؾملللتج٤مرت سمبٞمتلللف

وم٠مؿملللبٕمٝم٤م طمتلللك إذا ُمللل٤م متٙمٜمللل٧م

وم٘مؾ ًمذي اعمٕمروف هذا ضملزاء ُملـ

(4)م قمل٤مُمرأيالِق اًمذي ٓىملك جملػُم 

٤من اًمٚم٘ملل٤مح اًمللدرائرىِمراهلل٤م ُمللـ َاًمبلل

وَمَرشْمللللف سم٠مٟمٞملللل٤مٍب هللللل٤م وأفملللل٤مومر

اللقُد سمٛمٕمللروف إمم همللػم ؿملل٤ميمر

 :(3)ؿوفً ظجقز أظرابقي

 "( و2/245) "هبج٦م اعمج٤مًمس  "( و2/132) "يتٞمٛم٦م اًمدهر ذم حم٤مؾمـ أهؾ اًمٕمٍم  "اٟمٔمر  (2)

 ( ٓسمـ ُمٗمٚمح. 2/440) "أداب اًمنمقمٞم٦م 

قمـ ُمثؾ: جمػم أم قم٤مُمر، وم٘م٤مل: ظمرج  _يٕمٜمل اسمـ طمبٞم٥م  _وؾمئؾ يقٟمس  "ٟمقر اًم٘مبس  "ىم٤مل ذم  (1)

ًمّمٞمد وم٠مصم٤مروا ضبٕم٤م، وم٤مٟمٗمٚمت٧م ُمـ أيدهيؿ ودظمٚم٧م ظمب٤مء سمٕمض إقمراب، ومخرج ومتٞم٤من ُمـ اًمٕمرب إمم ا

إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل: واهلل ٓ شمّمٚمقن إًمٞمٝم٤م وىمد اؾمتج٤مرت يب! ومخٚمقا سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م. ومٚمام اٟمٍمومقا قمٛمد إمم ظمبزة 

ًمبـ وؾمٛمـ ومثرده وىمرسمف إًمٞمٝم٤م، وم٠ميمٚم٧م طمتك ؿمبٕم٧م، ومتددت ذم ضم٤مٟم٥م اخلب٤مء، وهمٚم٥م إقمرايب اًمٜمقم، 

ث٘مؾ وصمب٧م قمٚمٞمف، وم٘مرض٧م طمٚم٘مف وسم٘مرت سمٓمٜمف وأيمٚم٧م طمِمقشمف وظمرضم٧م شمسٕمك، وضم٤مء أُخ ومٚمام اؾمت

اعمح٤مؾمـ  "اٟمٔمر  ومتبٕمٝم٤م طمتك ىمتٚمٝم٤م... وذيمر إسمٞم٤مت. :وذم ًمٗمظ _ًمألقمرايب، ومٚمام ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م أٟمِمد ي٘مقل 

 "اعمست٘مَم ذم أُمث٤مل اًمٕمرب"( و2/430) "اًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مرضة "( و2/233) "وإضداد 

 (.ُمع اظمتالف ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت وُمٕمٜم٤مه٤م واطمد.2/22) "ًم٘مبسٟمقر ا"( و1/144)

 )أم قَم٤مُمر( هل اًمْمبع ُيَ٘م٤مل هَل٤َم ظم٤مُمري أم قَم٤مُمر. (4)

( ًمٚمبٞمٝم٘مل رمحف 24/432) "ؿمٕم٥م اإليامن  "( و 1/40) "مجٝمرة إُمث٤مل  "وىمٞمؾ أقمرايب. اٟمٔمر (3)

، ىَم٤مَل: :اهلل َْصَٛمِٕملك ْٕ َذا َأَٟم٤م سمَِٕمُجقٍز َوسَملْمَ َيَدهْي٤َم ؿَم٤مٌة َُمْ٘مُتقًَم٦ٌم َوضِمْرُو َدظَمْٚم٧ُم اًْمَب٤مِدَي٦مَ  "ؾم٤مق سمسٜمده إمم ا
، وَم٢مِ

َهَذا ضِمْرُو  ِذْئ٥ٍم ُُمَ٘مَٗمك وَمٜمََٔمْرُت إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َأَو ُيْٕمِجُبَؽ َهَذا؟ ىُمْٚم٧ُم: سَمغَم. َوَُم٤م ىِمّْمُتِؽ؟ ىَم٤مًَم٧ِم: اقْمَٚمْؿ َأنْ 

ٜم٤َم وَمَٚماْم يمؼَِمَ ىَمَتَؾ ؿَم٤مشَمٜم٤َم، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َأَو ىُمْٚم٧ِم ذِم َذًمَِؽ ؿِمْٕمًرا؟ ىَم٤مًَم٧ْم: سَمغَم. صُمْؿ ِذْئ٥ٍم ىَمْد َأظَمْذَٟم٤مُه وَم٠َمْدظَمْٚمٜم٤َمُه سَمْٞمتِ 
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سَمَ٘مللْرَت ؿُمللَقهْيَتل َووَمَجْٕملل٧َم ىَمٚمبللل

َه٤م َورضللٕم٧م ُمٜمٝملل٤م هُمللِذي٧َم سمِللَدرِّ

 
ٍ
بَللل٤مَع ؾَملللْقء

بَللل٤مُع ـمِ إَِذا يَمللل٤مَن اًمٓمِّ

َأْٟمللل٧َم ًمَِِمللل٤مشمِٜم٤َم وًملللد َرسمِٞمللل٥ُم وَ 

ـْ َأْٟمبِللل٤مَك َأْن َأسَمللل٤مَك ِذيللل٥ُم  وَمَٛمللل

(2)ومللللال أدب يٗمٞمللللُد وٓ أديلللل٥ُم 

 َٔ صفات املًٛى اير١َُٝ
د افـقسوبقري رْحف اهلل  :(1)ؿول احلسـ بـ حمؿَّ

إن اعمٚملللقك سملللالٌء طمٞملللثام طمّٚملللقا

للؾ ُمللـ ىمللقم إذ ا همْمللبقاُملل٤مذا شُم١مُمِّ

وملل٢من ُمللدطمتٝمؿ ظملل٤مًمقك تللدقمٝمؿ

ـِ سملل٤مهلل قمللـ أسمللقاهبؿ أسمللداً  وم٤مؾْمللتَْٖم

ـْ ًمللؽ ذم أيْمٗملل٤مومِٝمؿ فمللؾك  ومللال َيُٙملل

ضم٤مروا قمٚمٞمؽ وإن أرضلٞمتٝمؿ َُمٚمكلقا

يسللتث٘مؾ اًمٙمللؾك  واؾمللتث٘مٚمقك يمللام

(4)إن اًمقىملللقَف قملللغم أسملللقاهبؿ ذلك 

طمٞم٤مة احلٞمقان  "( و2/144) "اعمست٘مَم ذم أُمث٤مل اًمٕمرب  "َأْٟمَِم٠َمْت شَمُ٘مقُل:... وذيمر إسمٞم٤مت واٟمٔمر 

 (. ُمع اظمتالف ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت وُمٕمٜم٤مه٤م واطمد.2/300) "اًمٙمؼمى 

وهذا أيْم٤ًم يرضب ُمثاًل ذم أن اًمٓمب٤مع يٕمرس شمٖمٞمػمه٤م وًمٙمـ ذًمؽ يسػم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (2)

قمغم ُمـ يرسه اهلل قمٚمٞمف ُمع اًمدقم٤مء واًمذيمر ٓ يٞم٠مس اإلٟمس٤من إن يم٤من قمٜمده ـمبع خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م 

ف وم٤مًمٓمبع ومٞمجٞم٥م قمٚمٞمف أن ا٤مهد ٟمٗمسف قمغم إزاًم٦م اًمٓمب٤مع اًمسٞمئ٦م طمتك وإن شمٕمقده٤م ذم قمٛمره وُمع ىمبٞمٚمت

ويؽمك  اًمسٞمئ ا٤مهد ٟمٗمسف قمغم شمريمف ُمع أن اًمٜمٗمس يٙمقن صٕمب٤ًم قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمـ ا٥م قمٚمٞمف أن ا٤مهد ٟمٗمسف

 اًمٓمب٤مع اعمخ٤مًمٗم٦م ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م. 

 احلسـ سمـ حمْٛمد سمـ احلسـ سمـ طمبٞم٥م سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، اعمٗمرس اًمقاقمظ، اًمٜمٞمس٤مسمقري. :هق (1)

 زاد سمٕمْمٝمؿ سمٞمت٤ًم ظم٤مُمس٤ًم هق: (4)

 اب وٓ شمٕمٛمؾ هلؿ قمٛماًل... وم٤مًمرّس أمجٕمف ذم ذًمؽ اًمٕمٛمؾيمؾ اًمؽم
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ال٠ٚ اإلامإ َٔ ايكًبحبمساع ايػٓا ٜرٖب 
 :ؿول افشوظر

ـْ ُِمْٕمَِمللللل رٍ لسمِرْئٜمَللللل٤م إمَِم اهللِ ُمللللل

ىَمللْقُم، َأْٟمللتُْؿ قَمللغَم  ويمللؿ ىمْٚملل٧ُم َيلل٤م

ؿَمللللَٗم٤م ضُمللللُرٍف حْتتَللللُف ُهللللْقة

اًمٜمكّْملللِح ُِمٜمللل٤م هللللؿ ذا وشَمْٙملللَرارُ 

وَمٚمللللللاْم اؾْمللللللتْٝم٤مُٟمقا سَمتَٜمْبِٞمٝمٜملللللل٤م

ومِٕمِْملللٜم٤َم قَملللغَم ؾُملللٜم٦ِْم اعمُّْملللَٓمَٗمك

ـْ ؾَمللاَمِع اًمِٖمٜمَللل٤مهبِللْؿ َُمللَرٌض ُِملل

ـْ سمِٜمَللل٤م ؿَمللَٗم٤م ضُملللُرٍف َُمللل٤م سمِللِف ُِمللل

ـْ قَمٜملللل٤م إمِم َدَرٍك، يمللللؿ سمِللللِف ُِملللل

ًمٜمُْٕمللللللِذَر ومِللللللٞمِٝمْؿ إمِم رسْمٜملللللل٤م

َأُْمِرٟمللللللل٤م َرضَمْٕمٜمَللللللل٤م إمِم اهللِ ذم

(2)َوَُملللل٤مشمُقا قَمللللغَم شمِٜمْتِٜمَلللل٤م شمِٜمْتِٜملللل٤م 

عاقب١ ايعًِ
 :(1)َؿوَل افشوظر

إَِذا يُمٜمْلللل٧َم ذِم ٟمِْٕمَٛملللل٦ٍم وَم٤مْرقَمَٝملللل٤م

َوطُمْٓمَٝملللل٤م سمَِٓم٤مقَملللل٦ِم َربِّ اًْمِٕمبَلللل٤م

ُٟمقَب شُمِزيلللُؾ اًملللٜمَِّٕمؿْ  وَمللل٢مِْن اًملللذك

يللعُ  ِ َُ اًمللٜمَِّ٘مؿْ  (2)ِد وَمللَربك اًْمِٕمبَلل٤مِد 

 "ؿمٕم٥م اإليامن  "( و2/402) "مجٝمرة إُمث٤مل  "و ًمٚمخٓم٤ميب (2/130) "اًمٕمزًم٦م  "واٟمٔمر 

أٟمِمدٟم٤م اإلؾمت٤مذ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ طمبٞم٥م ذم شمٗمسػمه  :( ًمٚمبٞمٝم٘مل رمحف اهلل ىم٤مل0/33)

 "( وسمٕمْمؿ يٜمسبٝم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل يمام ذم 2/04) "اعمج٤مًمس  هبج٦م "أٟمِمدين أيب... وذيمره٤م. واٟمٔمر  :ىم٤مل

 واهلل أقمٚمؿ. وشمٜمس٥م ًمٕمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك وٕيب اًمٕمت٤مهٞم٦م وًمٖمػمهؿ (2/00) "ديقان اًمِم٤مومٕمل 

 "اٟمٔمر  .وذيمره٤م وهق ذيمره٤م سم٘مقًمف وىم٤مل آظمر... .ًمٕمؾ إسمٞم٤مت ُمـ ىمقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل (2)

 (.2/153) "طم٤مدي إرواح  "( و 2/115) "إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من 

 (.2/32) "اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم  "اٟمٔمر  (1)
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ْٚملللَؿ َُمْٝملللاَم اؾْمتََٓمْٕمللل  لَوإِْيللل٤مَك َواًمٔمك

 َوؾَمللل٤مومِْر سمَِ٘مْٚمبِلللَؽ سَمللللْمَ اًْملللَقَرى

 وَمتِْٚملللللَؽ َُمَسللللل٤ميمِٜمُُٝمْؿ سَمْٕملللللَدُهؿْ 

ٌء قَمَٚملللٞمِْٝمْؿ َأَضللل  لَوَُمللل٤م يَمللل٤مَن َرْ

ـْ ضِمٜمَلل ـْ وَمَٙمللْؿ شَمَريُمللقا ُِملل  ٤مٍن َوُِملل

 لَصللَٚمْقا سمِللل٤مجْلَِحٞمِؿ َووَمللل٤مَت اًمٜمِْٕمٞمللل
 

 ٧َم وَمُٔمْٚملُؿ اًْمِٕمبَل٤مِد ؿَملِديُد اًْملَقظَمؿْ ل

ـْ ىَملللْد فَمَٚملللؿْ لًمِتَبُّْمللل  َر آصَمللل٤مَر َُمللل

َٓ شَملللللتِْٝمؿْ   ؿُملللللُٝمقٌد قَمَٚملللللٞمِْٝمْؿ َو

ـَ ل ْٚمِؿ َوُهَق اًْمِذي ىَملْد ىَمَّملؿْ ْر ُِم  اًمٔمك

 ىُمُّملللقٍر َوُأظْملللَرى قَمَٚملللٞمِْٝمْؿ ُأـُملللؿْ 

 ُؿ َويَملل٤مَن اًْمللِذي َٟملل٤مهَلُْؿ يَملل٤محْلُُٚمؿْ للل
 

 نُا تدٜٔ تدإ
 :ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

للقا شمٕمللْػ ٟمسلل٤مؤيمؿ ذم اعمَْحللَرمِ   قِمٗمك

ـٌ  ٟمللل٤م َدْيللل  ومللل٢مِن أىمرْضلللتَف إِن اًمزِّ

 يلل٤م ه٤مشمٙملل٤م طمللرم اًمرضملل٤مل وىم٤مـمٕملل٤م

 ًملق يمٜملل٧م طمللرا ُمللـ ؾمللالًم٦م ُم٤مضمللد

 ُمللـ يللزن يللزن سمللف وًمللق سمجللداره

 ُمللـ يللزن ذم ىمللقم سملل٠مًمٗمل درهللؿ
 

 
ٜمْبلللقا ُمللل٤م ٓ يٚمٞملللُؼ سمٛمسلللٚمؿِ   ودَمَ

 يم٤من اًمقوم٤م ُملـ أهلِؾ سمٞمتلؽ ومل٤مقمٚمؿِ 

 ؾمللبؾ اعمللقدة قمِملل٧م همللػم ُمٙمللرم

 ُملل٤م يمٜملل٧م هت٤ميملل٤م حلرُملل٦م ُمسللٚمؿ

 إن يمٜملل٧م يلل٤م هللذا ًمبٞمبلل٤م وملل٤مومٝمؿ

 (1)ن ذم أهلؾ سمٞمتلف وًملق سم٤مًملدرهؿيز
 

                                                                                                                                               
 ءشمٖمػم ؿمديد اًمٜم٘مؿ ٕن اهلل يٛمكم ًمٚمٔم٤ممل، إٓ إذا أردا ُيع سمٛمٕمٜمك ٓ يٕمجزه ر إومْمؾ أن (2)

 إَِذا َأَرْدَٟم٤مُه َأْن َٟمُ٘مقَل ًَمُف يمُ 
ٍ
ء ْٟماَم ىَمْقًُمٜم٤َم ًمٌَِمْ

سمٛمٕمٜم٤مه ُمـ اهل   ٚمف وضمف[. وم30ـْ وَمَٞمُٙمقُن ﴾]اًمٜمحؾ:يم٘مقًمف ﴿ إِ

 .شمٕمٚمٞمؼ ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .( وشمٜمس٥م ًمٖمػمه2/20) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "يمام ذم  (1)
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 :(2)ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

إِذا ؿمئ٧َم أن حتٞم٤م ؾملٚمٞماًم ُملـ إذى

ـْ ُمٜمللَؽ اًمٚمسلل٤مُن سَمسللْقأةٍ  ومللال يللٜمٓم٘م

وقمٞمٜمُللَؽ إِن أسمللدْت إًِمٞمللؽ ُمٕم٤ميبلل٤مً 

وظوْذ بؿعروٍف وشومْح مىـ اظتىدى

ُضلَؽ صلللمُ ودُيٜملؽ ُمقومللقرًا وقْمرِ 

ـُ  ومٙمٚمللؽ ؾَمللْقءاٌت وًمٚمٜملل٤مِس أًمسلل

ومُّمٜمْٝم٤م وىُمْؾ ي٤م قمللُم ًمٚمٜمل٤مِس أقمللمُ 

ـُ  وداؾىىْع وفؽىىـ بىىوفتل هىىل َأْحَسىى

َٔ أسٛاٍ ايعبد يف ايدْٝا
 :ؿول افشوؾعل رْحف اهلل

صمامٟمٞمللل٦م ٓسملللد ُمٜمٝمللل٤م قملللغم اًمٗمتلللك

ُور وسمللل١مس واضملللتامع وومرىمللل٦م

دمللري قمٚمٞمللف اًمثامٟمٞمللف وٓسمللد أن

ر صملؿ ؾمل٘مؿ وقم٤مومٞملفلر ويسللوقمس

ايفسز بعد ايػد٠
 :(1)ؿول ُهدبي بـ اْلؼم

(.  20)ص  "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "يمام  (2)

هدسم٦م سمـ اخلنمم سمـ يمرز سمـ أيب طمّٞم٦م اسمـ اًمٙم٤مهـ، وهق ؾمٚمٛم٦م سمـ إؾمحؿ يمٜمٞمتف أسمق قمٛمػم ؿم٤مقمر  (1)

ُمـ ؿمٕمراء سم٤مدي٦م احلج٤مز. هدسم٦م: سمْمؿ اهل٤مء وؾمٙمقن اًمدال وومتح اًمب٤مء اعمٕمجٛم٦م سمقاطمدة.  ومّمٞمح ُمت٘مدم

 "شم٤مريخ سمٖمداد  "( و 2/354) "ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء  "( و2/232) "روض٦م اًمٕم٘مالء  "اٟمٔمر 

إقمالم  "( و20/225) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  "( و 04/402) "شم٤مريخ دُمِمؼ "( و 25/454)

 (. 5/05) "ًمٚمزريمكم 
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قمسك اًمٙملرب اًّملذي أُمسلٞم٧م ومٞملف

ومٞمللل٠مُمـ ظمللل٤مئػ ويٗملللّؽ قمللل٤منٍ 

يٙمللللقن وراءه ومللللرج ىمريلللل٥م

ويللل٠ميت أهٚملللف اًمٜمللل٤مئل اًمٖمريللل٥م

 :(2)ويروى ٕيب حمجـ افثؼػل

قَمسلللك وملللرج َيللل٠ْميِت سمِلللِف اهلل إّٟملللف

وَمُٙمـ قِمٜمَْدَُم٤م َي٠ْميِت سمِلِف اًملْدْهر طم٤مزًُمل٤م

ومٙمؿ ُمـ  قٍم سمٕمد ـملقٍل شمٙمِّملٗم٧م

را وم٢مّٟملفلرج يسل٤مٌر ومللإِذا اؿمتّد قمسل

ًَملللُف يملللّؾ َيلللْقم ذِم ظمٚمٞم٘متلللف َأُملللر

صبقًرا وم٢مّن احللزم ُمٗمت٤مطملف اًمّْملؼْم 

ُُُمللقر ًَمللُف يسلل َوآظمللر ْٕ رلُمٕمسللقر ا

رلك اهلل أّن اًْمٕمرس يتبٕملُف اًْمٞمُْسللىمْم

 :(1)ؿول إبراهقؿ افصقل

وًمللرّب ٟم٤مزًملل٦ٍم يْمللٞمؼ هَبلل٤م اًْمَٗمتللك

َض٤مىَم٧ْم ومٚملاّم اؾملتحٙمٛم٧م طمٚم٘م٤مهتل٤م

ذرقًملل٤م َوقمٜمللد اهلل ُِمٜمَْٝملل٤م اعمْْخللرج

 َٓ شمٗمللرجومرضملل٧م َويَملل٤مَن ئمٜمّٝملل٤م 

 :ؿول افشوظر

يلل٤م صلل٤مطم٥م اهلللؿ إن اهلللؿ ُمٜمٗمللرج

اًمٞملل٠مس ي٘مٓمللع أطمٞم٤مٟملل٤م سمّملل٤مطمبف

رسةلر ُمٞملللاهلل ُيللدث سمٕمللد اًمٕمسلل

ر سمخلللػم ومللل٢من اًمٗمللل٤مرج اهلللأسمِمللل

ٓ شمٞم٠مؾمللللـ وملللل٢من اًمٙملللل٤مذم اهلل

ومللل٢من اًمٙم٤مؿملللػ اهلل ـْ قمَ ٓ دملللزَ 

( ٓسمـ 2/43) "هبج٦م اعمج٤مًمس وأٟمس اعمج٤مًمس  " ( ويمت٤مب2/232) "روض٦م اًمٕم٘مالء  "ر اٟمٔم (2)

 قمبد اًمؼم رمحف اهلل.

إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمب٤مس سمـ حمٛمد سمـ صقل شمٙملم اًمّمقزم، اًمِم٤مقمر اعمِمٝمقر؛ يم٤من أطمد اًمِمٕمراء  :هق (1)

وومٞم٤مت  "و  (3/23) "اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة ًمٚمتٜمقظمل  "اعمجٞمديـ، وًمف ديقان ؿمٕمر يمٚمف ٟمخ٥م... ( اٟمٔمر

 ( وسمٕمْمٝمؿ يٜمسبٝم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل.2/12) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "( و 2/35) "إقمٞم٤من 
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إذا سمٚمٞملل٧م ومثللؼ سملل٤مهلل وارض سمللف

واهلل ُملل٤م ًمللؽ همللػم اهلل ُمللـ أطمللد

إن اًمذي يٙمِملػ اًمبٚملقى هلق اهلل

ومحسلللبؽ اهلل ذم يملللؾ ًملللؽ اهلل

َا ٜباح َٔ ايػٝب١ 
 :(2)ؿول ابـ أيب ذيػ

اًمللللذم ًمللللٞمس سمٖمٞمبلللل٦م ذم ؾمللللت٦م

وعمٔمٝمللر ومسلل٘م٤م وُمسللتٗم٧م وُمللـ

ُملللللتٔمٚمؿ وُمٕملللللرف وحملللللذر

ـمٚملل٥م اإلقم٤مٟملل٦م ذم إزاًملل٦م ُمٜمٙمللر

اختازٙ اهلل اخلري فُٝا
 :(1)ؿول ابـ ادعتز رْحف اهلل

رّب أُمللللللللللللٍر شمت٘مٞمللللللللللللفِ 

ظَمٗمللللللَل اعمَحبُللللللقُب ُمٜمللللللفُ 

لوملللللل٤مشمرِك اًمللللللدهَر وؾمٚمٛملللللل

ضَملللللللّر أُملللللللرًا شَمردَمٞملللللللفِ 

وسملللللللدا اعمٙملللللللروُه ومٞملللللللفِ 

ُف إمم قَملللللللدٍل َيٚمٞملللللللفِ لللللللل

 سس١َ دّ املطًِ
 :ؿول أيؿـ بـ خريؿ بـ ؾوتؽ إشدي رْحف اهلل

َوًَمْسللل٧ُم سمَِ٘م٤مشمِلللٍؾ َرضُملللاًل ُيَّملللكمِّ 

ًَمللللُف ؾُمللللْٚمَٓم٤مُٟمُف َوقَمللللكَمْ ضُمْرُِمللللل

ـْ ىُمللَرْيشِ  قَمللغَم ؾُمللْٚمَٓم٤مِن آظَمللَر ُِملل

ـْ ضَمْٝملللٍؾ َوـَملللٞمْشِ  َُمَٕمللل٤مَذ اهللِ ُِمللل

ُم٤م اقز ومٞمف اًمٖمٞمب٦م ومذيمر  ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من :(3/223) "ؾمبؾ اًمسالم  " رمحف اهلل ذم ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين (2)

وٓ يرد اًمس٤مدس اًمتٕمريػ سم٤مًمِمخص سمام ومٞمف ُمـ اًمٕمٞم٥م يم٤مٕقمقر وإقمرج وإقمٛمش  :سمٕمْمٝم٤م صمؿ ىم٤مل

 سمف ٟم٘مّمف وهمٞمبتف ومجٕمٝم٤م اسمـ أيب ذيػ ذم ىمقًمف:... وذيمره٤م.

 .( رمحف اهلل2/233) "ديقان اسمـ اعمٕمتز  "اٟمٔمر  (1)
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(2)ل لِْم٧ُم قَمٞمِِْملوَمَٚمٞمَْس سمِٜم٤َمومِِٕمل َُم٤م قمِ  َأَأىْمتُلللُؾ ُُمْسلللٚماًِم ذِم هَملللػْمِ ضُملللْرمٍ 

 :َؿوَل اْمُرُؤ افَؼقْسِ 

احلَلللْرُب َأْوُل َُمللل٤م شَمُٙملللقُن وَمتِٞمْللل٦مً 

اُُمَٝمل٤م طَمتْك إَِذا اؿْمتََٕمَٚم٧ْم َوؿَمل٥ْم رِضَ

ْت  ؿَملللْٛمَٓم٤مَء ُيٜمَْٙملللُر ًَمْقهُنَللل٤م َوشَمَٖملللػْمَ

ُٝملللقلِ شَمْسلللَٕمك سمِِزيٜمَتَِٝمللل٤م ًمُِٙملللؾِّ ضَم 

َوًْملل٧ْم قَمُجللقًزا هَمللػْمَ َذاِت طَمٚمِٞمللؾِ 

(1)َُمْٙمُروَهلللل٦ًم ًمِٚمِْمللللؿِّ َواًمتْْ٘مبِٞمللللؾِ 

ال ٜؤمتٔ ايسداٍ ع٢ً ايٓطا٤
 :ؿول افشوظر

ًمٚمٓمؼماين رمحف اهلل... ؾم٤مق سمسٜمده إمم  (2/120) "اعمٕمجؿ اًمٙمبػم  "هق: رضمؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم اٟمٔمر  (2)

ـُ احْلَ  ، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َُمْرَواُن سْم ـْ سَمٜمِل َأؾَمٍد ُيَ٘م٤مُل ًَمُف قَم٤مُِمر اًمِْمْٕمبِلِّ ـَ ىَمْٞمٍس، وَمَ٘م٤مَل ًمَِرضُمٍؾ ُِم َٙمِؿ ُيَ٘م٤مشمُِؾ اًمْْمْح٤مَك سْم

َٓ شُمَ٘م٤مشمُِؾ َُمَٕمٜم٤َم؟ وَمَ٘م٤مَل:  ـُ ظُمَرْيٍؿ: َأ ـُ سْم ل ؿَمِٝمَدا سَمْدًرا َُمَع َرؾُمقِل اهللِ َصغْم اهللُ قَمَٚمْٞمِف »َأْيَٛم ، إِْن َأيِب َوقَمٛمِّ َٓ

ـَ اًمٜم٤ْمِر ىَم٤مشَمْٚم٧ُم ُمَ َوؾَمْٚمَؿ، َوقَمِٝمَدا إزَِمْ  اَءٍة ُِم ْٓ اهللُ، وَم٢مِْن َأشَمْٞمَتٜمِل سمؼَِمَ َٓ إًَِمَف إِ َٓ ُأىَم٤مشمَِؾ َأطَمًدا ؿَمِٝمَد َأْن  ش َٕمَؽ  َأْن 

:... وذيمر إسمٞم٤مت. و  ـُ ( 1/203) "ُمستدرك احل٤ميمؿ  "وَمَ٘م٤مَل: اْذَه٥ْم، وَماَل طَم٤مضَم٦َم ًَمٜم٤َم ومِٞمَؽ، وَمَ٘م٤مَل َأْيَٛم

 (.5/224ًمٚمبٞمٝم٘مل ) "اًمسٜمـ اًمٙمؼمى  "و 

 :سَم٤مُب اًمِٗمْتٜم٦َِم اًْمتِل مَتُقُج يَمَٛمْقِج اًمَبْحِر ىم٤مل :( حت٧م سم٤مب2/4330) "صحٞمح اًمبخ٤مري "اٟمٔمر  (1)

ـِ طَمْقؿَم٥ٍم: يَم٤مُٟمقا َيْسَتِحبكقَن َأْن َيَتَٛمْثُٚمقا هِبَِذِه إسَْمَٞم٤مِت قِمٜمَْد اًم ـْ ظَمَٚمِػ سْم ـُ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم: قَم ، ىَم٤مَل َوىَم٤مَل اسْم ـِ  ِٗمَت

 اُْمُرُؤ اًمَ٘مْٞمِس:... وذيمره٤م.
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 أٌخ َأظَمللل٤م
ِ
ـْ قملللغم اًمٜمسللل٤مء ٓ يللل٠مُمٜم

إن إُمللللَم وإْن حتّٗملللَظ ضَمْٝملللَدهُ 

 َأُملللمُ  ُملل٤م ذم اًمرضملل٤مِل قمللغم
ِ
اًمٜمسلل٤مء

(2)ٓسمللللّد أّن سمٜمٔمللللرٍة ؾمللللٞمخقنُ 

غري٠ أعسابٞ
 :(1)ؿول أظرايب

ـْ هَمللػْمِ سُمْٖمللضٍ  ؾَملل٠َمشْمُرُك طُمبَْٝملل٤م ُِملل

سَم٤مُب قَملللغَم ـَمَٕمللل٤ممٍ  إَذا َوىَملللَع اًملللذك

 
ٍ
ؾُُمللللقُد ُوُروَد َُملللل٤مء ْٕ تَٜمِلللل٥ُم ا َودَمْ

ـٍ َوَيْردَمِلللُع اًْمَٙمللل ِريُؿ مَخِلللٞمَص سَمْٓمللل

للل ـْ يَمثْلللَرُة اًمِمك للل
 ومِٞملللفِ لَوًَمٙمِ

ِ
َريَم٤مء

ل شَمِْمللتَِٝمٞمفِ لَروَمْٕملل٧ُم َيللِدي َوَٟمْٗمِسلل

ـَ ومِٞملللفِ  لللاَلُب َوًَمْٖمللل
إَذا يَمللل٤مَن اًْمٙمِ

لللل٦َم اًمْسللللِٗمٞمفِ  َٓ َيللللْرىَض ُُمٜم٤َمَ َ َو

دنب احلذاز َٔ اَسأ٠
 :(4)ممو ؿقؾ ِف احلجوج بـ يقشػ افثؼػل

يمت٥م سمٕمض ُمٚمقك  :قمـ إصٛمٕمل ىم٤مل :ًمٚمخرائٓمل ىم٤مل (1/434) "اقمتالل اًم٘مٚمقب  "اٟمٔمر  (2)

هبج٦م اعمج٤مًمس  "وذيمره٤م. و  :ويمت٥م إًمٞمف هبذيـ اًمبٞمتلم اهلٜمد إمم وزير ًمف أن ُيٛمؾ إًمٞمف ضم٤مري٦م يم٤من ُيبٝم٤م

" (2/252.) 

ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م  "( و 0/302)  "اًمذظمػمة ذم حم٤مؾمـ أهؾ اجلزيرة  "اٟمٔمر  (1)

ًمبٙمر سمـ قمبد اهلل أسمق زيد رمحف اهلل  (2/52) "طِمَراؾَم٦ُم اًْمَٗمِْمٞمَٚم٦ِم  "( و 2/243) "اًمٕمٚمؿ واإلرادة 

ُمـ يٜمٔمر إمم زوضمتف، ومٓمٚم٘مٝم٤م همػمة قمغم اعمح٤مرم، ومٚمام  ى... وأيـ ه١مٓء إزواج ُمـ أقمرايب رأ:ىم٤مل

ًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يمام  ٥ماهل٤مئٞم٦م اعمِمٝمقرة، وُمٜمٝم٤م:... وذيمر إسمٞم٤مت وشمٜمس قُمقشم٥م ذم ذًمؽ، ىم٤مل ىمّمٞمدشمف

 .(2/255) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "ذم 

 قمٛمران سمـ طمٓم٤من اخل٤مرضمل اعمِمٝمقر. :اًم٘م٤مئؾ هق (4)
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، َوذِم احلُللُرْوِب َٟمَٕم٤مَُملل٦مٌ  َأؾَمللٌد قَمللكَمْ

َهللالْ سَمللَرْزَت إمَِم هَمَزاًَملل٦َم ذِم اًمللَقهَمك

ـْ َصلِٗمػْمِ اًمّْمل٤مومِِر؟! وَمتََخ٤مُء شَمٜمِْٗمُر ُِمل

(2)سَمْؾ يَم٤مَن ىَمْٚمبُلَؽ ذِم ضَمٜمَل٤مطَمْل ـَمل٤مئِرِ 

َٔ أضساز ايٓعس احملسّ
 :ؿول افشوظر

ـْ اًمٜمَْٔملرِ  يُمؾك احْلَلَقاِدِث َُمبْلَدُؤَه٤م ُِمل

بَُٝمللل٤م َواعمَْلللْرُء َُمللل٤م َداَم َذا قَمللللْمٍ ُيَ٘مٚمِّ

يَمْؿ َٟمْٔمَرٍة وَمَٕمَٚم٧ْم ذِم ىَمْٚمل٥ِم َصل٤مطِمبَِٝم٤م

ُرُه َُمللل٤م رَضْ ظَمللل٤مـمَِرهُ 
للل َٟمللل٤مفمِ َيرُسك

ـْ  َررِ لُُمْستَّْمَٖمِر اًمِْمل َوُُمْٕمَٔمُؿ اًمٜم٤ْمِر ُِم

ذِم َأقْملُمِ اًْمَٕملْمِ َُمْقىُمقٌف قَمغَم اخْلََٓملرِ 

َٓ َوشَملرِ  لَٝم٤مِم سمِلاَل ىَملْقٍس َو ومِْٕمَؾ اًمسِّ

(1)َررِ لُروٍر قَمل٤مَد سم٤ِمًمْْمللَٓ َُمْرطَمب٤ًم سمُِس 

ثالخ ًَٗهات يألْاّ
 :ؿول افشوظر

( 1/510) "شم٤مريخ اإلؾمالم  "( و3/203) "اًمسػم  "( و 34/355) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "اٟمٔمر  (2)

ـِ  :_٦م أطمد اخلقارج وهق ذم شمرمج _ًمٚمذهبل رمحف اهلل ىم٤مل  ـِ قَمْٛمِرو سْم ـُ ىَمْٞمِس سْم ـِ ُٟمَٕمْٞمِؿ سْم ـُ َيِزيَد سْم ؿَمبِٞم٥ُم سْم

. ظَمَرَج سم٤ِمعمَْْقِصِؾ، وَمَبَٕم٨َم إًَِمْٞمِف احْلَْج٤مُج مَخَْس٦َم ىُمْقاٍد، وَمَ٘مَتَٚمُٝمْؿ َواطِمًدا سَمْٕمَد َواطِمٍد،  اًمّْمْٚم٧ِم اًمِْمْٞمَب٤ميِنك اخْل٤َمِرضِملك

ُه، يَماَم َذيَمْرَٟم٤م.صُمْؿ ؾَم٤مَر إمَِم اًمْ  َويَم٤مَٟم٧ِم اُْمَرَأشُمُف همزاًم٦م ُمـ اًمِمج٤مقم٦م واًمٗمروؾمٞم٦م  ُٙمقوَم٦ِم َوىَم٤مشَمَؾ احْلَْج٤مُج َوطَم٤مَسَ

ُه سَمْٕمُض اًمٜم٤ْمِس سمَِ٘مْقًمِِف:... وذيمر إسمٞم٤مت واٟمٔمر  .سم٤ِمًْمَقْضِع اًْمَٕمٔمِٞمِؿ ُِمْثَٚمُف، َهَرَب احْلَْج٤مُج ُِمٜمَْٝم٤م َوُِمٜمُْف، وَمَٕمػْمَ

 "إقمالم  "( و2/00) " ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمب٤مر ُمـ ذه٥م "( و25/50) "ومٞم٤مت اًمقاذم سم٤مًمق "

 ًمٚمزريمكم. (3/225)

 (.1/144) "اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙمب٤مئر  "( ًمٚمذهبل رمحف اهلل و 2/32) "اًمٙمب٤مئر  "اٟمٔمر  (1)
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 صملللللالث ُمٝمٚمٙمللللل٤مت ًمألٟمللللل٤مم

 داُمللللللللللللل٦م ودوام وطءدوام ُم

إمم اًمسللل٘م٤مم وداقمٞمللل٦م اًمّملللح٤مح

(2)وإدظملل٤مل اًمٓمٕملل٤مم قمللغم اًمٓمٕملل٤مم

 ال َكاز١ْ
 :(1)ؿول أبق بؽر رْحف اهلل

ُمتك ُم٤م أىملؾ ُملقٓي أومْملؾ ُملٜمٝمؿ

أَل تىىر أن افسىىقػ يىىزري بىىف افػتىىك

أيملللـ ًمٚملللذي ومْملللٚمتف ُمتٜم٘مّمللل٤م

افعصىوإذا ؿول هذا افسقػ أمه مـ 

 :وِف فػظ

إذا ؿقؾ إن افسقػ أمه مىـ افعصىو  أَل تىىىر أن افسىىىقػ يىىىـؼص ؿىىىدُره

 ايصٖد يف ايدْٝا ٚعدّ االغرتاز بصخازفٗا
 :ؿول افؼحطوِّن رْحف اهلل

أقمللرض قمللـ اًمللدٟمٞم٤م اًمدٟمٞملل٦م زاهللدا

قمللـ اًمللدٟمٞم٤م وزهللد ذم اًمثٜملل٤م زهللد

وم٤مًمزهللد قمٜمللد أوزم اًمٜمٝمللك زهللدان

(4)ـمللقسمك عمللـ أُمسللك ًمللف اًمزهللدان

 :(2)ؿول َأُبق َبْؽٍر افطهْرُضقِره رْحف اهلل

قان دي "( ًمٚمٛمٜم٤موي رمحف اهلل وشمٜمس٥م ًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يمام ذم 2/341) "ومٞمض اًم٘مدير  "اٟمٔمر  (2)

 (.230)ص  "اًمِم٤مومٕمل 

أسمق درهؿ اًمبٜمدٟمٞمجل  :( ٓ سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م رمحف اهلل ىم٤مل3/122) "ىمرى اًمْمٞمػ  "اٟمٔمر  (1)

 أٟمِمدين اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر أيده اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُمـ ٟمتٗم٦م... وذيمر إسمٞم٤مت. 

أي شمٙمقن  تؽ  :(. ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل305 _303رىمؿ ) "ُمتـ ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين  "اٟمٔمر  (4)

قمامًمؽ سمٕمٚمٛمؽ وقمٛمٚمؽ،  تؽ اًمثقاب وإضمر ُمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف ارض٤مء اهلل ؾمبح٤مٟمف، ٓ  ٦م ًمؽ ذم سم٠م

 ُم٤مل ودٟمٞم٤م، وٓ  ٦م ًمؽ ذم صمٜم٤مء اًمٜم٤مس زاهد قمـ ه٤مذيـ إُمريـ، سمٞمت٤من مجٞمالن.
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إّن هلل قمبلللللللللل٤مدًا ومٓمٜملللللللللل٤م

ٟمٔمللللروا ومٞمٝملللل٤م ومٚمللللاّم قمٚمٛمللللقا

ضمٕمٚمقهللللل٤م جلّلللللل٦ًم واتللللللذوا

ٗمتٜمللل٤مـمّٚم٘ملللقا اًملللّدٟمٞم٤م وظمللل٤مومقا اًم

أهّنلللل٤م ًمٞمسلللل٧م حلللللل  وـمٜملللل٤م

صللل٤مًمح إقملللامل ومٞمٝمللل٤م ؾملللٗمٜم٤م

 :(1)ممو يـسى إػ ظع بـ أيب ضوفى ريض اهلل ظـف

اًمٜمٗمس شمبٙمل قمغم اًمدٟمٞم٤م وىمد قمٚمٛم٧م

ٓ دار ًمٚمٛمللرء سمٕمللد اعمللقت يسللٙمٜمٝم٤م

وَملل٢مِْن سَمٜم٤َمهلل٤م سمَِخللػْمٍ ـملل٤مَب َُمْسللٙمِٜمُٝم٤م

ًمتللل يم٤مٟملل٧م ُمسللٚمٓمٜم٦مأيللـ اعمٚمللقك ا

َأُْمقاًُمٜملل٤م ًمِللَذِوي اعمِللػْماِث َٟمْجَٛمُٕمٝملل٤م

يمؿ ُمـ ُمدايـ ذم أوم٤مق ىملد سمٜمٞمل٧م

ًمُِٙمؾِّ َٟمْٗمٍس وإْن يم٤مَٟمل٧ْم قَملغم َوضَملؾٍ 

وملل٤معمرء يبسللٓمٝم٤م واًمللدهر ي٘مبْمللٝم٤م

َأْن اًمْسللالََُم٦َم ومِٞمْٝملل٤م شَمللْرُك ُملل٤م ومِٞمٝملل٤م

إِّٓ اًْمتللل يملل٤مَن ىَمبْللَؾ اعمَللْقت سم٤مٟمِٞمٝملل٤م

ر  ظملل٤مَب سم٤مٟمِٞمٝملل٤ملَِمللَوإِْن سَمٜم٤َمهلل٤م سمِ 

طمتك ؾَمَ٘م٤مه٤م سمِٙم٤مِس اعمَْقِت ؾَمل٤مىِمٞمٝم٤م

ودورٟملل٤م خلللراب اًمللدهر ٟمبٜمٞمٝملل٤م

أُمس٧م ظمراسمل٤ًم ودان اعملقت داٟمٞمٝمل٤م

هيلللل٤م ـَ اعمَٜمِٞمْلللل٦ِم آُملللل٤مٌل شُمَ٘مقِّ ُِملللل

ره٤م واعملقت يٓمقهيل٤ملواًمٜمٗمس شمٜمِم

 :ؿول افشوظر

ْقَب اًمِٗمْٝمِرّي، إَْٟمَدًُمِزّ  :هق (2) ـِ ظَمَٚمِػ سمـ ؾُمَٚمْٞماَمَن سمـ َأيك ـُ اًمَقًمِْٞمِد سم ، اًمٓمكْرـُمقِر، اًمَٗمِ٘مْٞمف، حُمَْٛمُد سم

ُ اإِلؾْمَٙمٜمَْدِرْي٦م. اٟمٔمر  "وومٞم٤مت إقمٞم٤من  "و  (2/333) " اًمّمٚم٦م ذم شم٤مريخ أئٛم٦م إٟمدًمس " قَم٤ممِل

( وشمٜمس٥م ًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يمام 3/52) "ؿمذرات اًمذه٥م  "( و22/322) "اًمسػم  "( و 3/151)

 (.2/203) "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "ذم 

دواويـ  "( و 2/205) "ديقان قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  "ل رمحف اهلل. اٟمٔمر وسمٕمْمٝمؿ يٜمسبٝم٤م ًمٚمِم٤مومٕم (1)

 (.22/125) "اًمِمٕمر اًمٕمريب قمغم ُمر اًمٕمّمقر 
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رلإٟملللام اًم٘مللل٤مت طمِملللٞمش أظمْمللل

أُمللللل٦م يمٚمتلللللفومللللل٢مذا ُمللللل٤م أ

رلًمللللٞمس ُيتلللل٤مج إًمٞمللللف اًمبِملللل

(2)وم٤مقملللذروهؿ إٟملللام هلللؿ سم٘ملللر 

غاب عًٝ٘ ٤َٔ غب ع٢ً غٞ
 :ؿول افشوظر

 ويٜمِمللل٠م ٟم٤مؿمللللئ اًمٗمتٞمللل٤من ومٞمٜملللل٤م
 

(1)أسملللقه قملللقده يمللل٤من ُمللل٤م قملللغم

َٔ تاب تاب اهلل عًٝ٘
 :(4)ؿول ظبد افؼوهر بـ َضوِهر افتَِّؿقِؿل رْحف اهلل

َي٤م ُمـ قمدى صمْؿ اقْمتلدى صملْؿ اىْملؽَمَف

ر سم٘ملللللقل اهلل ذِم آَي٤مشملللللفلأسمِمللللل

صمْؿ اْٟمتٝمك صملْؿ ارقملقى صملْؿ اقْملؽمف

(إِن يٜمْتَٝمقا يْٖمٗمر هَلُؿ َُم٤م ىمد ؾملٚمػ)

 :ؿول احلجوج بـ يقشػ افثؼػل

ي٤م رب ىمد طمٚمػ إقمداء واضمتٝمدوا

أُيٚمٗملللقن قملللغم قمٛمٞمللل٤مء وطملللٞمٝمؿ

سملل٠مٟمٜمل رضمللؾ ُمللـ ؾملل٤ميمٜمل اًمٜملل٤مر

(2)ُملل٤م قمٚمٛمٝمللؿ سمٙمثللػم اًمٕمٗمللق همٗملل٤مر

 ( ًمنُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل.400) "إضم٤مسم٦م اًمس٤مئؾ  "اٟمٔمر  (2)

 (.2/20) "جمٛمع احلٙمؿ وإُمث٤مل ذم اًمِمٕمر اًمٕمريب  "اٟمٔمر  (1)

ؾُْمَت٤مذ َأسُمق َُمٜمُّْمقر اًْمَبْٖمَداِدّي قمبد اًم٘م٤مهر سمـ ـَم٤مِهر سمـ حُمَٛمْ  :هق (4) ْٕ  د اًمْتِٛمٞمِٛمل اإِلَُم٤مم اًْمَٙمبػِم ا

َٓ يس٤مضمؾ ذِم اًْمِٗمْ٘مف وأصقًمف واًمٗمرائض واحلس٤مب  إَُِم٤مم قَمٔمِٞمؿ اًْم٘مدر ضمٚمٞمؾ اعمْحؾ يمثػم اًْمٕمٚمؿ طمؼم 

 َوقمٚمؿ اًْمَٙماَلم

 "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  "اؿْمتٝمر اؾْمٛمف َوسمٕمد صٞمتف َومحؾ قَمٜمُف اًْمٕمٚمؿ َأيمثر أهؾ ظُمَراؾَم٤من. اٟمٔمر 

(3/242.) 
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َٔ عالَات ذلب١ اهلل االْكٝاد ألٚاَسٙ
 :ؿول حمؿقد افقراق

ل اإلًمللف وأٟملل٧م شمٔمٝمللر طمبللفلشمٕمّملل

٤ًم ٕـمٕمتللفًمللق يملل٤من طمبللؽ صلل٤مدىم

ذم يملللؾ يلللقم يبتلللديؽ سمٜمٕمٛمللل٦مٍ 

هلللذا حمللل٤مل ذم اًم٘مٞمللل٤مس سملللديع

إن اعمحللل٥م عملللـ ُيللل٥م ُمٓمٞملللع

(1)ُمٜمللف وأٟملل٧م ًمِمللٙمر ذاك ُمْمللٞمع

وومٞم٤مت إقمٞم٤من  " اٟمٔمر ىم٤مل إصٛمٕمل: عم٤م طمرضت احلج٤مج اًمقوم٤مة أٟمِم٠م ي٘مقل:... وذيمر اًمبٞمت٤من (2)

ؿمذرات  "( و 1/2002) "شم٤مريخ آؾمالم  "( و 5/142) "خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ  "و ،(1/34) "

 (.2/202) "اًمذه٥م 

 "هبج٦م اعمج٤مًمس  "( و 2/155) "روض٦م اعمحبلم  "راٟمٔم .ويٜمسبٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ًمٚمِم٤مومٕمل وًمٖمػمه (1)

( ٓسمـ اجلقزي 2/20) "سمحر اًمدُمع  "( و1/14) "اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك  "( و2/55)

 (.221)ص/ "ديقان اًمِم٤مومٕمل  "( و 2/233) "أداب اًمنمقمٞم٦م  "رمحف اهلل و 
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الرقائق

ال تٓعس إىل صػس املعص١ٝ ٚيهٔ اْعس إىل َٔ عصٝت
 :(2)ؿول ابـ ادعتز رْحف اهلل

ظمللللللّؾ اًمللللللذٟمقب يمبػمهلللللل٤م

ش ومللللقق أرضواصللللٜمع يمللللام

ٓ حت٘مللللللللللرّن صللللللللللٖمػمة

وصللللللللٖمػمه٤م ذاك اًمت٘مللللللللك

اًمِمللللقك ُيللللذر ُملللل٤م يللللرى

َملإن اجلبللللل٤مل ُملللللـ احلللللل

 :(1)ظـ شؾقَمن بـ ادغرة

 :وم٘م٤مل ًمف ي٤م ؾمٚمٞمامن ،وم٠مشم٤مه آت ذم ُمٜم٤مُمف ،أٟمف قمٛمؾ ذٟمب٤م وم٤مؾمتّمٖمره

ٓ حت٘مللرن ُمللـ اًمللذٟمقب صللٖمػما

م قمٝملللدهاًمّملللٖمػم وىملللد شم٘مللل٤مد إنْ 

اًمّملللٖمػم هملللدًا يٕملللقد يمبلللػما إنْ 

شمسلللٓمػما ُمسلللٓمرٌ  ًملللفقمٜملللد اإل

ٟم٤م أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل أٟمِمد :(3/353) "ؿمٕم٥م اإليامن  "ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  (2)

 :أٟمِمدٟم٤م قمبد اهلل سمـ احلسلم اًمٙم٤مشم٥م أٟمِمدين اسمـ إٟمب٤مري ٓسمـ اعمٕمتز

 كلق اًمت٘ملويمثػمه٤م ومٝم ٤مللػمهلقب طم٘ملظمؾ اًمذٟم

 اًمِمقك ُيذر ُم٤م يرى يمـ ُمثؾ ُم٤مش ومقق أرض

 إن اجلب٤مل ُمـ احلَم ػمةللللرن صٖمللللٓ حت٘م

. وزاد اًمٕم٘مٜمبل ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ُمسٚمؿ ومحدصم٧م ( )..402/ 12ىم٤مل اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ) (1)

هبذا احلدي٨م قم٤مُمر سمـ هِم٤مم وم٘م٤مل زم وُيؽ ي٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمسٚمؿ ًم٘مد طمدصمٜمل ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة أٟمف قمٛمؾ 

اًمتدويـ ذم أظمب٤مر  "ذٟمب٤م وم٤مؾمتّمٖمره وم٠مشم٤مه آت ذم ُمٜم٤مُمف وم٘م٤مل ًمف ي٤م ؾمٚمٞمامن... ( وذيمر إسمٞم٤مت واٟمٔمر 

 .(1/324) "ىمزويـ 
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وم٤مزضمر هقاك قملـ اًمبٓم٤مًمل٦م ٓ شمٙملـ

إن اعمحللللل٥ّم إذا أطمللللل٥ّم إهللللللف

وم٤مؾمللل٠مل هلللدايتؽ اإلًملللف سمٜمٞمّللل٦م

شمِمللٛمػما رنْ صللٕم٥م اًم٘مٞملل٤مد وؿمللٛمِّ 

ـمللل٤مر اًمٗمللل١ماد وأهللللؿ اًمتٗمٙملللػما

ومٙمٗملللك سمرسملللؽ ه٤مديللل٤م وٟمّملللػما

خطس ايرْٛب
ـُ ادُْ   :(2)بَوَرِك رْحف اهللَؿوَل َظبُْد اهللَِّ ْب

ُٟمقَب مُتِٞملل٧ُم اًْمُ٘مُٚمللقَب  َرَأْيلل٧م اًمللذك

ُٟمقِب طَمٞمَلل٤مُة اًْمُ٘مُٚمللقِب  َوشَمللْرُك اًمللذك

ْٓ اعمُُْٚملللقكُ  ـَ إ ي َوَهلللْؾ َأوْمَسلللَد اًملللدِّ

َوسَمللل٤مقُمقا اًمٜمكُٗملللقَس َومَلْ َيْرسَمُحللللقا

ذِم ضِمٞمَٗملللل٦مٍ  وَمَ٘مللللْد َرشَمللللَع اًْمَ٘مللللْقمُ 

ْل إْدَُم٤مهُنَللل٤م َوىَملللْد ُيلللقِرُث اًملللذك

َوظَملللللػْمٌ ًمِٜمَْٗمِسلللللؽ قِمّْملللللٞم٤َمهُن٤َم

 َوُرْهب٤َمهُنَللللل٤م
ٍ
َوَأطْمبَللللل٤مُر ؾُملللللقء

َومَلْ َيْٖملللللُؾ ذِم اًْمبَٞمْلللللِع َأصْماَمهُنَللللل٤م

َراهُن٤َملَيبِللللُم ًمِلللِذي اًمٚمكللل٥مِّ ظُمْسللل

 َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ
 :ؿول افشوظر

ُمثلللؾ ًمٜمٗمسلللؽ أهيللل٤م اعمٖملللرور

إذا يمقرت ؿملٛمس اًمٜمٝمل٤مر وُأْدٟمِٞمَل٧م

وإذا اًمٜمجللقم شمسلل٤مىمٓم٧م وشمٜملل٤مصمرت

وإذا اجلبللل٤مل شم٘مٚمٕمللل٧م سم٠مصلللقهل٤م

يلللقم اًم٘مٞم٤مُمللل٦م واًمسلللامء متلللقر

طمتللك قملللغم رأس اًمٕمبللل٤مد شمسلللػم

وشمبلللدًم٧م سمٕملللد اًمْملللٞم٤مء يملللدور

ومرأيتٝمللل٤م ُمثلللؾ اًمسلللح٤مب شمسلللػم

 (3/353) "اًمِمٕم٥م  "( و5/102) "احلٚمٞم٦م  "( و 1/40) "س٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ اعمج٤مًم "اٟمٔمر  (2)

 "شم٤مريخ اإلؾمالم  "و (5/440) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "و  (2/540) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف "و 

(21/113). 
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وإذا اًمٕمِمللل٤مر شمٕمٓمٚمللل٧م وترسمللل٧م

رتىوإذا افقحقش فدى افؼقومي أحشى

ـملقى اًمسلامء سمٞمٛمٞمٜملف (2)وإذا اجلٚمٞمؾ

رت وشمٓمل٤ميرتلوإذا اًمّمح٤مئػ ٟمِم

خيِمللك وإذا اجلٜملللم سم٠مُمللف ُمتٕمٚمللؼ

هلللذا سملللال ذٟمللل٥م خيللل٤مف ضمٜم٤ميللل٦م

وإذا اجلحلللٞمؿ شمسلللٕمرت ٟمػماهنللل٤م

وإذا اجلٜملل٤من شمزظمروملل٧م وشمٓمٞمبلل٧م

ظمٚملل٧م اًمللدي٤مر ومللام هبلل٤م ُمٕمٛمللقر

وتؼىىىىقل ف ؾىىىىَلك أيىىىىـ كسىىىىر

اًمسلللجؾ يمت٤مسملللف اعمٜمِملللقر ْل ـَمللل

تٙملللل٧م ًمٚمٕملللل٤معملم ؾمللللتقروهت

(1)اًم٘مّملللل٤مص وىمٚمبللللف ُمللللذقمقر

ر قملغم اًملذٟمقب دهلقرليمٞمػ اعمّم

وهللل٤م قمللغم أهللؾ اًمللذٟمقب زومللػم

ًمٗمتللك قمللغم ـمللقل اًمللبالء صللبقر

 :ؿول افشوظر

ُمثؾ وىمقومؽ يلقم اًمٕملرض قمري٤مٟمل٤مً 

واًمٜم٤مر شمٚمٝم٥م ُمـ هملٞمظ وُملـ طمٜملؼ

قمبلدي قملغم ُمٝمللؾ اىملرأ يمت٤مسملؽ يلل٤م

٤م ىملللرات ومل شمٜمٙملللر ىمراءشملللفعمللل

ٟم٤مدى اجلٚمٞمؾ: ظملذوه يل٤م ُمالئٙمتلل

ُمستقطمِم٤ًم ىمٚملؼ إطمِمل٤مء طمػماٟمل٤م

قمغم اًمٕمّم٤مة ورب اًمٕمرش همْملب٤مٟم٤م

ومٝمؾ شمرى ومٞمف طمرومل٤ًم هملػم ُمل٤م يم٤مٟمل٤م

إىمرار ُملـ قملرف إؿملٞم٤مء قمروم٤مٟمل٤مً 

واُمْمقا سمٕمبد قمَم ًمٚمٜم٤مر قمٓمِمل٤مٟم٤م

مل يثب٧م ُمـ أؾمامء اهلل اجلٚمٞمؾ وإٟمام ُمـ سم٤مب اإلظمب٤مر . ( 2)

اًمتذيمرة "اٟمٔمر  ٞمؾ، وإسمٞم٤مت ـمٞمب٦م ضمدًا ومٞمٝم٤م ُمققمٔم٦م.هذا ُم٤م قمٚمٞمف دًم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل (1)

 (.2/200) "ُمقؾمٕم٦م اًمِمٕمر اإلؾمالُمل  "( و 2/335) "سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة 
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(2)٤مواعم١مُمٜمللقن سمللدار اخلٚمللد ؾمللٙم٤مٟم ريمقن همللدًا ذم اًمٜملل٤مر يٚمتٝمبللقالاعمِملل

 :(1)ؿول ظبد اهلل بـ ادبورك رْحف اهلل

وَمَٙمٞمَْػ ىَمْرْت َْٕهلِؾ اًمِٕمْٚملِؿ َأقْمٞمُلٜمُُٝمؿ

َواًمٜمْلل٤مُر َضلل٤مطِمٞم٦ٌَم َٓ سُمللْد َُمْقِرُدَهلل٤م

ةً  ْحُػ ذِم إَْيِدي ُُمٜمنَْمَ َوـَم٤مَرِت اًمّمك

٤مء واىمٕملل٦مومٙمٞمللػ ؾمللٝمقك وإٟمبلل

إُِْملل٤م َٟمِٕمللٞمٌْؿ َوقَمللٞمٌْش َٓ اْٟمِ٘مَْملل٤مَء ًَمللفُ 

هَتْللِقي سمَِسلل٤ميمِٜمَِٝم٤م ـَمللْقرًا َوشَمللْروَمُٕمُٝمؿ

رقمٝمؿلـم٤مل اًمبٙمل٤مء ومٚملؿ يٜمٗملع شمْمل

ًمِٞمَٜمَْٗمللِع اًمِٕمْٚمللُؿ ىَمبْللَؾ اعمَللْقِت قَم٤معمَِللفُ 

وا ًَمِذيَذ اًمٜمْلْقِم َأْو َهَجُٕملقا َأِو اؾْمتََٚمذك

ـْ َيٜمُْجق  ـْ َيَ٘ملعُ َوًَمٞمَْس َيْدُرْوَن َُم َوَُمل

ُر َواجلَبْلل٤مُر ُُمْٓمٚمِللعُ لومِٞمَْٝملل٤م اًمْسلل
َرائِ

وٓ شمللدري سمللام شم٘مللع قمللام ىمٚمٞمللؾٍ 

َأِو اجلَِحللٞمُؿ وَمللالَ شُمبِْ٘مللل َوَٓ شَمللَدعُ 

َٝمل٤م ىُمِٛمُٕملقا ـْ هَمٛمِّ إَِذا َرضَمْقا خَمَْرضم٤ًم ُِم

هٞمٝملل٤مت ٓ رىملل٦م دمللزي وٓ ضمللزع

ضْمَٕمك وَماَم َرضَمُٕمقا ٤م اًمرك ىَمْد ؾَم٤مَل ىَمْقٌم هِبَ

 :(4)حمؿد بـ مصعى رْحف اهلل ؿول

واًمللذيمُر ومٞمللف طمٞملل٤مة ًمٚم٘مٚمللقب يمللام

وافعؾؿ  ؾق افعؿك ظـ ؿؾىى صىوحبف

ٓ يٜمٗمللع اًمللذيمر ىمٚمبلل٤ًم ىم٤مؾمللٞم٤ًم أسمللداً 

إذا ُملل٤م ُم٤مشملل٧م اعمٓمللرُ  ٞمللل اًمللبالدَ ُُي 

َؿىىىرُ ـىىىَم ُ ىىىّع شىىىقاَد افظؾؿىىىِي افؼَ 

؟وهؾ يٚملم ًم٘مقل اًملقاقمظ احلجلرُ 

 "ُمقؾمققم٦م اًمِمٕمر اإلؾمالُمل"( و 2/510) "اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة"اٟمٔمر  (2)

(2/200.) 

 "اًمسػم  "و  (41/304) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "( ٓسمـ اجلقزي. و 2/155) "اعمدهش  "اٟمٔمر  (1)

 ُمع زي٤مدة ؾمبٕم٦م أسمٞم٤مت ذم أوًمف. (5/324)

( ٓسمـ اجلقزي رمحف اهلل 2/205) "اًمتبٍمة  "( و10/22) "شم٤مريخ دُمِمؼ  "اٟمٔمر  (4)
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إمم إُمللقر اًمتللل تِمللك وشُمٜمتَٔمللرُ  ل قمغم ىملدمٍ لواعمقت ضمرٌس عمـ يٛمِم
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الفقه

مما ناْت تط٢ُب٘ أٜاّ األضبٛع يف اجلا١ًٖٝ
 :ؿول افشوظر

أؤُّمللللؾ أن أقمللللٞمش وأّن يللللقُمل

أو اًمتلللل٤مزم دسملللل٤مر وملللل٢من أومتللللف

ضمبلللل٤مر أو سملللل٠مهقن أو سملللل٠مّول

(2)أو ؿملللٞم٤مر ومٛمللل١مٟمس أو قمروسمللل٦م

َا دا٤ يف َعاْٞ ايكٓٛت
 :(1)ؿول افعراؿل رْحف اهلل

َوًَمْٗملُظ اًْمُ٘مٜمُلقِت اقْمللُدْد َُمَٕم٤مٟمِٞمَلُف دَمِللدْ 

ُدقَمللل٤مُء ظُمُِملللقٍع َواًْمِٕمبَللل٤مَدُة ـَم٤مقَمللل٦مٌ 

ؾمللُٙمقت َصللاَلة َواًْمِ٘مٞمَلل٤مم َوـمقًمللف

ِر َُمَٕمل٤ميِن َُمْرِضلٞمْفْ ل قَمِْملَُمِزيًدا قَملغَم 

إىَِم٤مَُمتَُٝملللل٤م إىِْمللللَراُرُه سم٤ِمًْمُٕمبُقِدْيللللفْ 

يَمَذاك دَوام اًمْٓم٤مقَمل٦م اًملْراسمِِح اًْمُ٘مٜمِٞمْلفْ 

َعسف١ ايهٛع ٚايبٛع
 :ؿول افشوظر

ىىقٌع َوَمىىو َيىىِع  ـُ ْسَىىوَم  ْشُغ َمىو َوَشىطْ   َؾَعْظىىٌؿ َيىىِع اإْلِ ِه اْفُؽْرُشقُع َوافره ـَْكِ ِْلِ

ىم٤مل اجلقهري: أٟمِمدين أسمق ؾمٕمٞمد ىم٤مل: أٟمِمدين اسمـ دريد، قمـ سمٕمض ؿمٕمراء اجل٤مهٚمٞم٦م: وذيمر  (2)

(، )ُم٤مدة: 24/ 1ٓسمـ ؾمٞمده ) "اعمحٙمؿ"(، و2422/ 4ٓسمـ دريد ) "مجٝمرة اًمٚمٖم٦م"اٟمٔمر  .اًمبٞمت٤من

 (، )ُم٤مدة: قمرب(. 432/ 4) "شم٤مج اًمٕمروس"(، و 324/ 2ٓسمـ ُمٜمٔمقر ) "ًمس٤من اًمٕمرب"قمرب(، و

ِة َُمَٕم٤مٍن وَمٜمََٔمَٛمَٝم٤م ؿَمْٞمخُ  :ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل (1) ٜم٤َم َذيَمَر سمـ اًْمَٕمَريِبِّ َأْن اًْمُ٘مٜمُقَت َوَرَد ًمَِٕمنَمَ

ـِ اًْمِٕمَراىِملك ومِٞماَم َأْٟمَِمَدَٟم٤م ًمِٜمَْٗمِسِف إضَِم٤مَزًة هَمػْمَ َُمْرٍة... وذيمر إسمٞم٤مت. اٟمٔمر  ي ـُ اًمدِّ ُظ َزْي
 "ومتح اًمب٤مري  "احْل٤َمومِ

(1/322.) 
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ىىىٌى  َوَظْظىىىؿٌ  ـْ اْفَغَؾط َيىىىِع إْسَىىىوَم َرْجىىىٍؾ ُمَؾؼَّ (2)بُِبقٍع َؾُخْذ بِوْفِعْؾِؿ َواْحَذْر ِم

 َٔ خاف ع٢ً ْفط٘ فرتى ٚادبًا
 :ؿول ادؼبع رْحف اهلل

ذهبٜم٤ماًمرومللع واًمْمللؿ واًمتلل٠مُملم ُملل

 ٍؾىىؾـىىون ترـىىل َلىىو واهلل ظىىـ مَ  مىىو

وُمذه٥م أل وإصح٤مب واًمٜمبال

وًمٙمـ ظمِمٞم٧م قمغم ٟمٗمز ُمـ اًمسلٗمٝم٤م

بعض ايفٛازم بني ايسداٍ ٚايٓطا٤
 :ؿول إخ ؾتح افؼدد حػظف اهلل

 زد إرصملللللل٤م قم٘مٞم٘ملللللل٦مً  ؿمللللللٝم٤مدةً 
 

ٟم٤مصللٗمتٜم٤م إٟمثللك (1)٘مللالً قمت٘ملل٤ًم وقمَ 

٠ َفٝد٠ يف ايسضاعقاعد
 :ؿول افشوظر

أىملل٤مرب ذي اًمرضلل٤مقم٦م سم٤مٟمتسلل٤مٍب 

رهبللللل٤م مجٞمٕمللللل٤مً ٤موُمرضلللللٕم٦م أىم

إٓ سمٜمٞملللللف ُمرضلللللعٍ  أضم٤مٟمللللل٥َم 

أىم٤مرسمللللف وٓ تّمللللٞمص ومٞمللللف

 

)اجلزْء األوّل(  اهللِ دِمْحَمتَّ بِ 

 ( ًمٚمسٗم٤مريٜمل رمحف اهلل.1/145) "همذاء إًمب٤مب ذم ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب  "اٟمٔمر  (2)

 ٟمّمػ دي٦م اًمرضمؾ.٦م، دي٦م اعمرأة يَ اًمٕم٘مؾ هق اًمدِ  (1)
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فٗسع األبٝات

اًمِمٕمر

87 ................. وتزدرٌه بالّدعاء أتهزأ
8ٗ ...... َساِبق   اْلَخْلقِ  فًِ ّللا ِ  ُحْكمَ  إِن   أََجلْ 
8ٕ ........... منهم ولست الصالحٌن أحب
َها لَِساَنكَ  اْحَفظْ  ٌُّ 79 .............. اْْلِْنَسانُ  أَ
ٙٔ ............ بستة   إال العلمَ  تنالَ  لن أخً
ٕٓٔ ......... ملكته اْلَكِرٌم أكرمت أَْنت إِذْ 
ٕٓ .................. بفائدة   ان  إنس أفادك إذا
7ٙ ............ الحٌاة أراد ٌوما   الشعب إذا
97 ................. ثالث أخطأه المرء إذا
97 .......... تكلفا إال ٌرعاك لم المرء إذا
رُ  َخانَ  إَِذا ٌْ 8ٙ ............... َوَحاِجَباُه األَِم
9ٖ ........ نشأوا قد الحً شباب رأٌت إذا
8ٕ ......... لٌلة مرو من ّللاِ  عبد سار إذا
ٙٓٔ ... األذى من سلٌما   تحٌا أن شئتَ  إِذا
ٕ٘ ....... أَْبُحر   َسْبَعةُ  اْلِعْلمِ  فًِ َمنْ  قٌِلَ  إَذا
٘ ........... ِنْعَمة   ّللا ِ  ِنْعَمةَ  ُشْكِري َكانَ  إَِذا
8ٖ ......... ِنْعَمة   ّللا ِ  ِنْعَمةَ  ُشْكِري َكانَ  إَِذا
٘ٔ ......... شامال   لِْلَمْرءِ  ّللاِ  َعْونُ  َكان إَِذا
ٕٕ .......... المصٌف حرّ  ٌؤذٌك كان إذا
٘ٓٔ ............ َفاْرَعَها ِنْعَمة   فًِ ُكْنتَ  إَِذا
ٕٗ ........ مصٌبة فتلك تدري ال نتك إذا
ٕٗ ....... بالذي تكُ  ولم تدري ال كنتَ  إِذا
9ٗ ........... ُمْرِسال   حاجة , فً, كنتَ  إذا
8ٔ ............ مركبا   األسنة إال تكن لم إذا
هرَ  َخلَْوتَ  ما إَِذا ْوما   الد  8ٙ ...... َتقُلْ  َفال ٌَ
9ٖ ............... تجبه فال السفٌه نطق إذا
9ٖ ............... تجْبهُ  فال السفٌهُ  نطقَ  إِذا
, أََسد    ً ٔٔٔ ...... َنَعاَمة   الُحُرْوبِ  َوفًِ َعلَ

ةُ  اْشَتَركَ  ٖ٘ ................... الُوَعاةُ  األئم 
دِ  َعلَى اْصِبرْ  ٌْ ٓٓٔ .............. اْلَحْسود َك
79 ........ معتصما   باهلل وكن قلٌال   اصبر
ٕ٘ .............. فما تكسل وال العلم اطلب

ٕٔٔ ...... زاهدا الدنٌة الدنٌا عن أعرض
المسلم أَخً اعلمْ 

ٓٙ ..............................وردْ  أَّنهُ 
7ٗ ............المنن أفضل أن هدٌت اعلم

ٕٕٔ ....... بانتساب رضاعةال ذي أقارب

ٙ٘ ................. ملتهِ  أتباعُ  همُ  النبً آل
ٗٙ ............ كفره بان كافر جهما إن أال
ٓٓٔ ............حاسدا لً كان لمن قل أال
ٙ٘ ............ حّتى أنساك ال صخر ٌا أال

لُ  الَحْربُ  ة   َتُكونُ  َما أَو   ٌ 9ٓٔ ............ َفِت
ٗ ................ األربا ٌبلغ حمدا هلل اْلَحمد
8ٓٔ ............... ستة فً بغٌبة لٌس الذم

ٕٓ ..........أطٌب خلى الطٌر ذنب الذنب
ٕٕٔ ........ مذهبنا والتأمٌن والضم الرفع

ْدقُ  8ٕ ................. اْلُمرُّ  َوهو ُحْلو   الصِّ
87 ........................ َقَنعْ  إن حر   العبدُ 
٘ٔ ................ قٌده والكتابة صٌد العلم
ٓٗ ............... َرُسوله َقالَ  ّللا َقالَ  اْلعلم
ٗٔ ............. أتى كذا النبً مٌراث العلم
ٕٔٔ ........ قدُره ٌنقص السٌف أن تر ألم
79 ............... لسانه الفؤاد مفتاح ترَ  ألم

ٌَةِ  فًِ ونَ الُمكِثرُ  ٕ٘ ............. الَخَبر ِرَوا
ٖٔٔ ...علمت وقد الدنٌا على تبكً النفس
ً ُتَعّذْبِنً ال إلَِهً 8ٗ .................... َفإنِّ
ا شًء الٌوم ٕٓ .................. مثله وغد 
ٔٗ ............ وأطاعه َغَوى إذا الفقٌه إن
ٖٓٔ .......... حلّوا حٌثما بالء   الملوك إن
ٓٗ ............. كلهم باألحبة تفجع تبق إن
ٖٔٔ ...................... فطنا عبادا   هلل إنّ 
ٗٔٔ ............ أخضر حشٌش القات إنما
َما ٌَاس الن ْحو إِن  ٕٔ ................... ٌتبع قِ
9ٙ .............. تذكره أنت مّما ألبرأ إّنً
 ًْ ا َمَنْحُتكَ  إِنِّ َحِتً ِكَدامُ  ٌَ ٌْ ٖ٘ ........... َنِص
8ٕ ................. أهله خئون دهر من آه  

٘ٗ ...... ورفعتها الدنٌا فً المناصب أهل
ٕٔٔ ........... ٌومً وأنّ  أعٌش أن أؤّمل
ًِّ  منْ  ضربة أٌا 9ٙ ........ بها أرادَ  ما شق
9٘ ............ اْلله ٌعصى كٌف عجبا أٌا
ٌَّها الِبُ  أ ا الط  9ٔ ....................... عْلم 
ٗٔ ........... استعن وبه أنب وله ثق باهلل
ٗٓٔ ............. ِمْعَشـر   منْ  ّللاِ  إِلَى بِرْئَنا
َهتً َبَقْرتَ  ٌْ ٖٓٔ ......... َقلبً َوَفَجْعتَ  ُشَو
ْعلَمُ  اَل  َمنْ  َتَباَركَ  بَ  ٌَ ٌْ ُرُه اْلَغ ٌْ 7ٗ ......... َغ
ٗ٘ ............ الهادي النبً أزواج ترتٌب
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ٗ٘ ....... ومسلم البخاري فً قوم تشاجر
رَ  سِ  كلُّ  للتدرٌس تصد  ٕ٘ ............ ُمهو 
ٕٗ ............ ٌلبسهما من ثوبٌن من تعر

٘ٔٔ ...... حبه تظهر وأنت اْلله تعصـً
ٗٔ ........... عالما   ٌولدُ  المرءُ  فلٌسَ  تعلم

ٓٓٔ ........ انفرادي فً بنصحك تعمدنً
ا َنَصُروا َمْعَشر   َتَفاَقدَ  ش  ٌْ ٘٘ ............. قَُر
كْ  99 .................. ِبُودِّ  َظفِْرتَ  إنْ  َتَمس 
8ٖ ........ لناظر الح كالنجم تكن تواضع

98 .............. أّننً تزعم ثم دّويع تودّ 
ٕٔٔ .................. لألنام مهلكات ثالث
ٖٙ ................ ٌعمها البقاء حكم ثمانٌة
ٙٓٔ .......... الفتى على منها البد ثمانٌة
ٕٙ .................... أبدا   تراهُ العلمِ  جامعُ 
ٙ٘ ....... ونوفل شمس عبد عنا ّللا جزى
٘٘ ......معرفة التكلٌف ذي كل على حتم

ٖٕ ................... نفع إن بعلمً حسبً
ٕٙ ........... ِبِرٌَبة   ُتَزنُّ  َما َرَزان   َحَصان  

ٌَةُ حِ  مِ  َما 7ٔ ......... َوأَْرَخَصَها أَْغاَلَها الد 
7ٙ .............. له والكالم قدٌر علٌم حً
7ٙ ................... عالم قادر مرٌد حً
ا الدُّف خذي 8ٙ ............. والعبً َهِذه ٌَ
ٙٔٔ ................... كبٌرها الذنوب خلّ 
8ٖ ......... مسود غٌر فسدت الدٌار خلت
8ٔ ........ باكٌة السٌر ٌوم عرسً خلفت
ًّ  حب فً النار دخول ٔٙ .......... الوص
ًِّ  ِدٌنُ  ِب د   الن  ٖٗ ................. أَْخَبارُ  ُمَحم 

ٔٗ .............اْلِبَدعْ  أَْصَحابِ  َدْولَةُ  َذَهَبتْ 
ٌْت ُنوبَ  َرأَ 7ٔٔ .......... اْلقُلُوبَ  ُتِمٌتُ  الذُّ
8ٓٔ ........................ تتقٌهِ  أمر   ربّ 

َها َسأَْتُركُ  رِ  ِمنْ  ُحب  ٌْ ٓٔٔ ......... ُبْغض   َغ
ً   ِخل   َعنْ  الن اسَ  َسأَْلتُ  99 ............. َوفِ
ٔ٘ نقلوا قد األلف فوق الصحب من سْبع  

8ٔ ............ لً أَلَذُّ  لومِ العُ  لَِتنقٌحِ  َسَهري
7ٖ .......... أحمد   أمة صدر جهال   شبهت
ٖٕ ......... ِحْفِظً ُسوءَ  َوِكٌع   إِلَى َشَكْوتُ 
ٕٕٔ ................. إرثا زد عقٌقة شهادة
89 ............. أَْرِض  ِبُكلِّ  الُمْسَتَقر   َطلَْبتُ 
7ٗ ............. تستروا ظالمٌن لقوم عجبا  
ٗٗ ................. ِللّشـرِّ  ال الّشـر   َعَرْفتُ 
7ٓٔ ...... فٌه أمسٌت الّذي الكرب عسى
7ٓٔ ........... إّنه ّللا ِبهِ  أِْتًٌَ  فرج َعسى

8٘ ............ وقمل جراد بحر سنة عصا
8٘ ........ ظلمة البهائم موت قمل عصى
٘ٓٔ ....... الَمْحَرمِ  فً نساؤكم تعف   ِعفُّوا
9٘ ....... مع وصدقك وإخالص ٌقٌن   علم  
9ٔ ......الَعَزاِئمُ  َتأِْتً الَعْزمِ  أْهلِ  َقْدرِ  على
ٕٖ ........ بلدة كل فً العلم ٌطلبون عنوا

ٗ ................. فإنما لإلله سؤالك فاجعل
ْحبُ  ُتْمِطرُ  ِبَطْود   ٌنا  فح 7٘ ....... ُدوَنه السُّ

ٕٔٔ ............... ُكوع   اْْلِْبَهامَ  ٌَلًِ َفَعْظم  
ٖٗ ............. واسترقت ورقت دقت فكم

ٌْفَ  تْ  َفَك ٌُُنُهم الِعْلمِ  ألَْهلِ  َقر  9ٔٔ ....... أَْع
8ٖ ................. الجهل أخا تصحب فال
8ٙ .............. تحمله َما َعْنهُ  ّللا عفا فال

ْهر َفلَْست َعة   الدَّ ٖٙ ...................... إِمَّ
٘ٙ ............... أربع اعلٌه عبارات فلهم
8ٕ .................... فذادها ِبَنفِسهِ  بدا َفلَو
8ٖ ....... لباطله تزٌٌن القول زخرف فً
ٗ ................. بنعمة   ٌبتدٌك ٌوم كل فً

َقالُوا
ٗ٘ ......................... َفْضل   لُِمْسلِم  

8٘ ....... مكارمهم َماَتت َوَما قوم َماتَ  قد
يِّ  قُلْ  َما َعار   لِْلَمَعرِّ ٌُّ 7ٔ .............. َعارِ  أَ
ثَ  َعاَندَ  لَِمنْ  قُلْ  ٌْ ٕٙ ........ َوأَْضَحى الَحِد

7ٓ ........... َجِمٌعهم اأْلََنام إِْجَماعبِ  كذبت
ٔٔٔ ...... الن َظرِ  ِمنْ  َمْبَدُؤَها اْلَحَواِدثِ  ُكلُّ 
7ٕ ........ مشغلة القرآن سوى العلوم كل
ٙٔ ............. شاع االثنٌن جاوز سر كل
ٌ ب   ُكلُّ  ٖ٘ ................ ِسَوى َفِباْلَفْتحِ  ُمَس
ا َواْكَتِسب ِشْئتَ  َمنْ  ابنَ  ُكنِ  78 ........ أََدب 
9ٔ ..................... َمنْ  ببابِ  تجلسن   ال
ٙٔٔ ....... صغٌرا الذنوب نم تحقرن ال
7ٖ ......... َوَحَواِدثِ  لَُهمْ  ِبَدع   ِمنْ  َتْخشَ  اَل 
ً   تسألن   ال 9ٓ ................ حاجة   آدمَ  ُبَن
78 .......... مال وال تهدٌها عندك خٌل ال
ٓٔٔ ......... أََخا أخ   النساءِ  على ٌأمنن   ال
َفة   َكاَنتْ  إَِذا الن ْفسَ  ٌُْصلِحُ  اَل  7 ...... ُمَصـر 
7ٖ ............... وفراقع قعاقع ٌفزعنك ال

7٘ ............. إنهم قالواو جاروا لجماعة
7ٙ .......... بدعة   الشـرائعَ  جعلوا لجماعة
7٘ ............. سبة اْلَجَماَعة َرأَْوا لَجماَعة
7ٕ .............. سنة هواهم سموا لجماعة
7ٗ ............ ربهم برؤٌة كفروا لجماعة
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ٕٗ ...................... جئتكم للنحو لست
9ٕ ................. ِعْنِدي ّللاِ  َعْبدِ  ّللاِ  لَِعْبدِ 
ٙٗ ........... بمعهد الطواف أهملت لعلك

7ٓ ......... فصادق فٌِك الَقْول أما لعمرك
ٙٗ ......... ُكل َها اْلَمَعاِهدَ  ُطْفتُ  لََقدْ  ِريلََعمْ 

ٔ٘ ..... أّنهم نصّ  صحب خٌر للمصطفى
ٔٓٔ ................. َنفَعهُ  أفَقَدنا اغَتَنى لّما
ٕٕ ............... أَْوَسَعهْ  َوَما اْلِعْلمَ  أَْكَثرَ  َما
ٕٕ ......... أََحدا   الَخْلقِ  ِمنَ  الِعْلمُ  َحَوى َما
ٌ ته من ّللا َسلِمَ  ما 8ٓ ................... بر
ٖٙ ............... أشأ لم وإن كان شئت ما

ٕٔٔ ..... منهم أفضل موالي قلأ ما متى
7ٔٔ ............ المغرور أٌها لنفسك مثل
8ٔٔ .....عرٌانا   العرض ٌوم وقوفك مثل

٘٘ ............ كلٌمه موسى إبراهٌم محمد
٘ٙ ............. علٌنا كتبت خطى مشٌناها

ةِ  َمَقامُ  ٕٙ ................... َبْرَزخ   فًِ النُُّبو 
ٔ٘ ............. كذب من حدٌث تواتر مما
8ٔ ........................تعارفنا الٌومِ  منَ 
ر اْلُعلُوم طلب من ٌْ ٕٕ ............... كد   ِبَغ
سا   ُمْلَتِمسا   َكانَ  َمنْ  ٌْ 9ٕ ......... َصالِحا   َجلِ
9ٖ ............. عالما ورعا ٌبكى كان من

ا َنَهاُركَ  ٖٕ ......... َوَغْفلَة   َسْهو   َمْغُرْورُ  ٌَ
ٌَةُ  ٙٗ ............... ِعَقالُ  اْلُعقُولِ  إِْقَدامِ  ِنَها
7٘ ............... َدِمٌتِ  إِْصَبع   إاِل   أَْنتِ  َهلْ 
7ٕ ....... أنتم أم الهوى أهل من نحن هل

7ٔ ........... ٌَمِتَهاِبقِ  َغالَتْ  َمْظلُوَمة   ُهَناكَ 
87 ........ بدال بها أرضى ال القناعة هً

ا حِسْبُتُهمُ  وإخوان 98 ................ُدُروع 
8٘ ............ ظلمة فً برٌبة خلوت وإذا
ة   َعَرْتكَ  َوإَِذا  ٌ 9ٔ ............ لََها َفاْصِبرْ  َبلِ

9ٔٔ ......... كما للقلوب حٌاة فٌه والذكرُ 
ا اَلِزم   َذاتِ  َوْصفُ  لًِ َواْلَفْقرُ  89 ...... أََبد 
7٘ ................ كثٌرة والعلوم ٌعلم وّللا

ٌَة فً والمكثرونَ  ٕ٘ ............ األَثرْ  رَوا
79 ........ كنهه غٌر فً المرء كالم وإن

ٌَِّدتْ  َقدْ  َسْبَعة   َوِبُشُروط   9٘ ............... قُ
7ٖ ........... ربهم برؤٌة كفروا وجماعة
ٔٙ ............. حبه غاٌة الرحمن وعبادة
َضا وَعٌنُ  ب   ُكلِّ  عن الرِّ ٌْ ٔٓٔ ... َكِلٌلة   َع

ٖ٘ ..............السبعة الفقهاء الكبار وفً
9ٗ ....... وٌحه ٌفهم لٌس فٌما خاض وقد
ٌّبْ  الّشواِئبِ  وْقعُ  8ٓ ..................... ش
ٙٙ ................ الت ْشِبٌَها أَْوَهمَ  َنص   وُكلُّ 
ُه َصِدٌق   ِمنْ  َوَكمْ  98 .............ِبلَِساِنهِ  ُودُّ

8ٗ ........ أُْسَوة   َقالَ  ال ِذي فًِ َمِعٌن   َواِلْبنِ 
َجالِ  فًِ َمِعٌن   َواِلْبنِ  8ٗ, 7ٗ ....َمَقالَة   الرِّ
8ٓٔ ........ اْلَفتى بَها ٌضٌق نازلة   ولربّ 
9ٓٔ ............ ٌَُصلًِّ َرُجال   اِتل  ِبقَ  َولَْستُ 
هُ  اْعُددْ  اْلُقُنوتِ  َولَْفظُ  ٌَ ٕٔٔ ....... َتِجدْ  َمَعاِن
9ٙ .................. وفعاله آدم رأٌت ولما
8ٗ .................. تركنا متنا إذا أننا ولو
9ٕ ...... ألوشكوا الّتَرابَ  الّناس ُسِئل ولو

ٌْسَ  َضا الَعْبد على َواِجبا َولَ ٘ٙ ......... الرِّ
9ٙ .......... عندهم لٌس لئام قوم بال وما

بً طالَ  للذاتِ  وُمَبْلِكف   7٘ ............ َتَعجُّ
7ٙ ............. زلة أو ببدعة أمرت ومتى
ا ٔٙ ................ وتٌها شرفا زادنً َوِمم 
ة   َواْلَعَجاِئبُ  اْلَعَجاِئبِ  َوِمنَ  ٗٗ ......... َجم 
ٕٓٔ . أهله غٌر فً المعروف ٌصنع ومن
ٗٔٔ .............. فٌنا الفتٌان ناشئ وٌنشأ

ٌْتِ  آلَ  ٌا 8٘ ............. حبُّكمُ  ّللاِ  رسولِ  ب
7ٕ ............. َغٌره اْلمعلم الرجل أٌََها ٌَا
ٖٖ ................. َباِزٌا   لَهُ  الِعْلمِ  َجاِعلَ  ٌَا
ٖٗ ......................... األقوال خٌرة ٌا
٘ٔٔ ... واجتهدوا األعداء حلف قد رب ٌا
8ٓٔ ....... منفرج الهم إن الهم صاحب ٌا
ً   ِمنْ  َضْرَبة   ٌَا 8ٙ .......... ِبَها أََرادَ  َما َتقِ
ٕٗ ......... بدال   به تبغً ال العلم طالب ٌا
7ٙ ............... للبلكفه َجْهلِه من عائبا   ٌا
ٖ٘ ............ نصيحة العظيم وهللا قوم يا
ٗٔٔ ..... اْقَتَرف ثم   اْعتدى ثم   عدى من ٌَا

أَْبى َبة   ٌَُراَجعُ  َفاَل  اْلَجَوابَ  ٌَ ٌْ 8ٕ .......... َه
9ٖ ............... قبح بكلّ  الّسفٌه ٌخاطبنً

د   ٌَتْ  َعْسَجد   ِمنْ  ِمِئٌن ِبَخْمسِ  ٌَ 7ٓ ...... ُوِد
99 ........ دارت حٌث الزجاجة مع ٌدور
8٘ ..............ُمَناُه ٌُْعَطى أَنْ  اْلَمْرءُ  ٌُِرٌدُ 

َما انقباض فٌِك لً ٌَقُولُونَ  ٖٓ ..........َوإِن 
الفهرس
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 78 ...................................................................................... إدب
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