
 
1


	ت ا���� 
 �� 
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 ,+ت ا�'%� #* ("ر ا�)'&%$  : ا&% ا�$#�ب            
-(, ا�&	م ا���م أ��� ر�� ��ن ا���دري  :                   +*�()     
 ا�01/.�ي

 �ادي أ��ار أ��� ��ن ا�71 :      +5�60 و+3�(2       
 إر-�د أ��� ا�01آ�+�   :                  ا�$�+8    

 ;1 ا�B	�5 >�1 ا�A#�ر ا�@��ا�� ا�01آ�+� ا�?�ري    :      ا��<0ف >.� ا�
 م 2009/  هـ 1430 :            &?5 ا�?<0

0آ�ت ر��، ��رJ?�ر، �0آM أهL ا�J ،5?A       :  ا�?�-0
 .0NOات، ا�@?�

 com.hotmail@786hamdani   :ا�01/� ا��$#0و��   
 

 L)&0+ M)0اآ�: 
 

 . ، ا�@?� 6ا��$#51 ا���رو`(5 ، �#(���NA� ;��6 ، L3 ، ده.�  )1(
 . ، ا�@?� 6ا��$#51 ا5/�N�a ، �#(���NA� ;��6 ، L3 ، ده.�  )2(
)3( �� ، %b<aم ا��7ث ا�.Bردار ا�O ، ر�?J?@0ات ، ا�N �. 

 ا.ه�اء
 ، d)e�35 ا��N�إ�� روح ا���م ا�@��م ا��Bرف g�J ، إ��م ا���3ظ ، 

&j0 اg `�س ( ��+% ا��3��d) ، ا�B	�5 ا�<(, >�1 ا�23 ا���3ث ا��ه.�ي 
   .) 0eاj ، وLB6 ا��k� 5?Nاj ، و&��

��د/m ا�?5/�1 ا��@0ة �� -l1 ا�a<0 ا� �21 �Aا� Ln� l� يo
���.% وا�.�Aن ، و`�م �q&	م وا�����p� d)�.Aت �� ا�A(0ة Jا���رة ا�@?�/5 

 �d �6ا�8 ا��/d ، +0وي ا�L).7 ، و+<�� ا�L).B ، و+�0 ا�B(�ن ، وO(0ه�
 .و+0A ا��.�ب 
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� >.� ا�oي آ�ن و�6د0J jآ5 و�A� �.< 5�B.�� 6?�ب s&(� ، وِ�
��د/m ا�?�1aا �� d)7J�?ا� o)�	#ف ا�ts َجw0� m)�/5 ا�<d� 5�/0 &�اه% ، 

 %��Bأ��3ء ا� �� d/0 ا��>� �� y%@� ور�J ا���` d/oا� ،. 
ا�oي t ، >.� هoا ا��Ln ا�wM< –  %)�B وwL6 -ا�$0/%.����  �ا�<0$

.ُ1& ; .l إ�� /�م /�kB1ن +?�
    

           
    

    
 آ/)�ت

 ا��45 وا2��1�ن
 

aل ا�0&�ل ا�` d� �`	
.� اl).< ���B+ g وb<- l�s% ا�
 أ+<0ف J~ه�اء آ.��ت )t d� ")1 /<$0 ا�?�س t /<$0 اg : "-و&.%

��1ء ا�d/o &�>�و�� �� إ�0اج aن إ�� �6(; ا���ة ا�?#�tا�<$0 وا
 l� يo، ا� �ا�01آ�+ ���هoا ا�$#�ب ، و��a�J اaخ ا�M/MB إر-�د أ

MBا� �6@�ت >�ة ، وأ� d� ه�5 �<$�رة�A� �)B�1 ا��< ��t�� M/
�Jار ا�B.�م ا��7ث اb<a% �� ��/?5 أ&#�ذ اaدب ا�J0B� (اaزه0ي 

�>J 5 &�ه%ا�oي ) ��رJ?�ر#&tر ا��J 5 �?��ص ا�$#�ب)��k0اءة ا����
�@)� ���B+ g�1رك ا� ،��@+�?A� ) .d)�s. ( /�م ا��(��5 � ، وأe�M)� Lان 

                                                 

   يف كتاب الرب    –  رضي اهللا تعاىل عنه       –رواه اإلمام الترمذي يف جامعه عن سيدنا أيب هريرة            )1(
 / 2 اإلسالمي ، القـاهرة ،       ِزمطبوعة املكن  ،   2018:  ، رقم احلديث     35والصلة ، الباب    

يـسري يف   ورواه أبو داؤد يف سننه باختالف       . هذا حديث حسن صحيح     : وقال فيه    . 510
:  يف كتاب األدب ، رقم احلـديث         –  رضي اهللا تعاىل عنه       –األلفاظ عن سيدنا أيب هريرة      

4813 ، 810 / 2 اإلسالمي ، القاهرة ، ِزمطبوعة املكن .  
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 آ/)� ا����6
 

ر �e ، �?)1% �.2 اaآ�ان �d ا���Aات ا�g ��3 ا�oي �.2 ��
 d)1)واaرض ، وا��	ة وا�A	م أ�Ln ا��.2 ، و>.� l�s ا�

 d)B�6أ l13
 .ا��هd/0 ، و
 �BJ أ�� ! 

��ل ا���م أ��� ر�� ��ن  5�k$�1 ا��را&�ت ا��eأ ���
/#�) M+t�Jان وأ�l /�#�ز ���J$0 ا���/% ) ر��l ا���B+ g(ا�01/.�ي 

Jال و�#<tوا m3J �� 5)3Aا� j�?< �N+ t ��~� ، ;&�#2 وا��B#��
 �n#/ �#� �@�� L5 آ�*Aا�� �B/ أن l��- d� ا��/?(5 ، وإ��� L��Aا��
ا�����د L$J �6ا�l1 ، و/d)1# ا�lJ�>/ t ، l���B� L$J 23 ا���7ض ، 
 ;وl/0#B/ t ا��.� m31/ t ، L� �A*�5 إ��J t#03ي ا��`(2 ، �~ذا `

�0ى وا�6aر ، t l�a /�#�ر ا�$	م �� -�aر ، �@� ا��aا d� ء
3(5 �� ا�#L��B ا�1(��� ، وإ��� /�7ر �� اa>��ق ، �	 & 5�0/�


�اف ا��(�(5 a�J t0ج إ�/. 
>.� &L)1 ا���kل إ�(� هoا ا�#3�(2 ا�a(2 ، أ>?� آ#�lJ ا��1/; 
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ا�oي أ�l)� dA وأ�6د �� J(�ن " ,+ت ا�'%� #* ("ر ا�)'&%$"
A� 5).�B.(5 وا��ا�? L�t���J t�#A� ;ب را��.&*J 5 ا�?�ر ا����3ي�* .

 –�o@1ا ا�$#�ب `� و�; ا���p) ا�B	م ��ا ��
	 J d)J<5/0 ا�?1� 
 وJ�(5 ا�J �)� l�~� ، 0>1<0ا �k.?� ، وإ��� –
.� اl).< ���B+ g و&.% 

�d هoا ه� اt>#��د ا�oي أ�6; >.(l ا�A.) وا��.) . ه� J<0 ��را�� 
 5�aا d)��&�1 �� آ�ن . أe�6/�ا ، وإ��� أ ��)- (�pإذن �% /1#�ع ا��

 ���3� �#J�e ا����ى ا��� . %&�J ا ا�����عoه �0 " و�?� آ#�ب �>J 0)�
 �/0>J �را��� �5 ا�?�ر ا����3ي " آ�*A� l)� �3ي أو�oا�- �.
 

�ع –ا���B+ g و&.% #A8 ا��A�   . 

��ي >.� >�.l هoا ، د� ��ن ا��71او�d3 �<$0 اa&#�ذ أ��ار أ

�رة  dA��~�w�6َ l ، و&�B �� إ>�اد هoا ا�$#�ب ، �#� �0اj �� أ

، ��6َ0#� ، �/�Nب ا��.&a�1َ�>.� اn�6 ، و�w0�ًَ� ، و���و�3َ � 
 �?< jاM6و ، l)� ���B+ g�1رك ا� ، L)�6 %/��#J l� ��w��رس ، و��@���J

 .و>d ا��d)�.A �(0ا آk(0ا 
 �BA(� �6ا J~>�دة �1; هoا ا�$#�ب ا��(�% ، و�<d� j0 وإ�?�

1; ا�8#$ J 0$دا��� إ�� +�3(� ا�� �BA/ يoآ�ر ، ا�oا�� Mا��0آ
ا�?��5B ، راd� d)6 اg ا���/0 أن /?�lJ �?B وا��d)�.A ، وأe�M)� lJ Lان 

�A?�+?� /�م t /?�; ��ل وJ t?�ن  . 
 

�ا(* ا��8آ�7*     (�89� ا��1�ر ا�
 "ري ا��

        �&p� " 0آ�تJ ، 5?Aا� Lأه M0آ�
 "  ر�� 

 )ا�@?�(J?�ر 0NOات            ��ر    
 م     2009 / 2 / 5/ هـ 1430 / 2 / 9           
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        فضيلة الشيخ مجيل عارف املصري الشافعي األشعريفضيلة الشيخ مجيل عارف املصري الشافعي األشعريفضيلة الشيخ مجيل عارف املصري الشافعي األشعريفضيلة الشيخ مجيل عارف املصري الشافعي األشعري        

 ))))من فلسطني احلبيبة من فلسطني احلبيبة من فلسطني احلبيبة من فلسطني احلبيبة ( ( ( ( 

c 
�J �?J?�ر ا�(�(d ، وا��	ة ا�g ��3 رب ا�d)���B ا�oي ��wر `.

 l13
وا�A	م >.� ا���B1ث ر��d)���B.� 5 ، &(��� ���3 وl�s و
 d)B�6أ. 

  �BJو، 
�~ن �B� d% اg >.(?� أن أآ�0?� اBJ g.��ء ، و��� اJ g@% هoا  

 l+���ا��/d� d ا�#03/) وا�#M/() وا��س وا�#�8/0 ، �$���ا 
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��l ا�<% ا�0ا&(5 ، وآ���ا ه�اة و����l ا��?(5B و`	>l ا�<���5 و16
 d/23 وا��(0 إ�� /�م ا��.� d)/�@�. 

 ، ���J0ا� %��Bء ا���م ا�$1(0 ، ا�tpه dوا�013 ا�$1(0 ، و� 

��� ا��1رع ، ا���م ا�L).N أ��� ر�� ��ن ا�?�bر ا��#$.%aا l)�ا�� ،

  ،آ�ن &?�ا �q&	م) ر�� اl?< ���B+ g(ا���دري ا�3?�� ا�01/.�ي 
��ا�l?< �B �� آL �� أو+� �d ��ر ر��J�، و>Mم إ/���� ، و��� 
 ، l�)���#J �.Nوا� �ن ا����Jوأ ، l�)��#J 23ا� gي أ�@0 ا����


	ت ا���� �� ��ر ا�����(��ا��� �.��اب ، و�?@� ا�0�A ا��(%  (
، وأ�1e ا���اب ، وا�2 �; `�ي ا�5N3 ، أ��د �(l ، وأ�6د>b(% ا�?

�0J ا�d/o أ1e#�ا ، آ�� أL)����J �1e ا�oي L$� l?< �?O t ا�B.��ء اaآ
 d)123 ا����J �A�#A� %.< 8���. 

 - >.(l أ�Ln ا��	ة وا�A	م - إن أول �.2 اg ��ر �1(?� ���3 
 m/د��aا d� 0)kآ ��1 -0>� �k� آ�� ه� ، 	�< M��6 اoوإن ه

�� /k.� ا���ور ، ا�<5�/0 و�a�J l)� d)1د�5 ا����5B ا�B�.(5 وا�?�.(5 
 . �MNاj اg >?� �(0 ا�MNاء 

 �Aا ا�o0اج ه�~J `�م ��د/8 و�aر/8 اaا %��Bا�<(, ا� L).N0 ا��
 6(�ا �� +l#�60 وأ������t�� l أ��ار أ��� ��ن ا��71ادي وآ�ن +3�(��

l)��Bب وأ�6دت و��.�#� إ�@� &@.� ا�� 5 �6(.5.@& l#���� وآ��� ،
 �#�أ?#?O� �d ا��7ص �� أ
L ا�$#�ب �$��� ، آ�� ه� �$#�ب 

-��(d< 5)?7� 5 ا�$#�ب �A@��5 +?�و�l ود`l)��B� 5 و�l)��1 وM6و�5 
أ����l و>�1را+l و&�>��� ذ�� �� +�ر/lA وإ/��ل ا�����د 
�0ف وآ.�5  L$J �1 �?� ا���ابe5 أ�)b< ب ، �$�ن ذا ����ة�.وا��

��/m وs/5 -5�/0 �� أن ا�<��(5 ا�<5�/0 ا L5 أول وآ/�����
�m و-(, و>��% و���8 ودارس �Jآ�+8 و l?< �?7#A/ 	� 2.ا��

 gو&.% -و>�-2 �0&�ل ا l).< ���B+ gا �.
 - .  l)� g�1رك ا�
وl#�@J ا���B(5 �� �<0 +0اث اaآ�0J ا�d/o ه% أهL ا�$��ل وا�����0 

�ن وt &(�� +0اث ا�<(, ا�L16 0)1$ ا�B.% ا�<��, ����t أ��� ر�� �
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- l+�?A�d)�s /� رب (  ر�� اl?< g وأر��j و� l.B6� �M)ان 
d)���Bا�. ( 

   
<)=� 9�رف ا�)'�ي ا�5�#;*                             

 ا?6;�ي
 هـ1429اaول �d رJ(; اaول ا�<0/)                    

 م2008 / 3 /  10              
 

 
 

 
 
 

               %/��+ 
                                                                                                                ييييالعبيدالعبيدالعبيدالعبيدعبد الرمحن عبد الرمحن عبد الرمحن عبد الرمحن  رشيد  رشيد  رشيد  رشيد دكتوردكتوردكتوردكتورأستاذنا الأستاذنا الأستاذنا الأستاذنا ال

    ))))رمحه اهللا تعاىلرمحه اهللا تعاىلرمحه اهللا تعاىلرمحه اهللا تعاىل((((

 رئيس قسم اللغة العربية األسبق

 ) ، بغداد ، العراقجامعة صدام للعلوم اإلسالمية(      
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g 
��� ر�� ��ن ا�01/.�ي a 5��&0ا� joهـ 1340: ت (ه ( �@Bو�

 و�� �l).< ���B- l.��n و&.%  
.� ا��p�-+ g@� �� أ��ار �1(?� ���3 
 L��n� d� 1(�ء�aا d)J d� lJ M)�+ ��)���3 ، و+ tو �B+ t �#ا�


	ت ا���� �� (ا��(0 ، وا��Bل ، وا���Aن وأ&��ه� ا�01/.�ي Jـ 
��وا�01/.�ى إ��م �N#@� ، و��(�A.)� lف ، و��&�>�  ��(ر ا���

?� �� ا��d)�0 ا�m��k ا�k���5 وا�B.�م ، �l �$��5 آ1(0ة d)J >.��ء ا�@
><0 وا�0اJ; ><0 ا�@d)/0N ، ��� +0ك وراءj �� /�0ب ���e dن ���5 
آ#�ب ور&��5 �� ��#.) ا���Bرف وا�B.�م وا�داب وا��?�ن ا�&	�(5 
، �n	 d< آ��l -�>0ا �N(�ا ، ��J lع ��/� L� �b% ا���ا�� ا�?5/�1 

 �@B)�6 0ى�a0 اB>0اض ا�Oوأ. 
 l� �ُ���، و�1; ا�$#�ب �� �7Jاد ، أو��3 )  را�B#�ن`�(�+�ن(

 d)�.Aء ا�@?� و>.��ء ا����.< d)J L60ا ا�o5 �$��5 ه���ل ا��	� d�
 %��Bا� �أ+�1ع و�0/�ون. � lو� d�  ، �@6ا�@?� و��ر �� %.Aا�<�1ب ا��

 ��@-�< d/oا� d)�0�ا� �� ��	ر�6ل ا�#��ف ا�& d� ا���B/ l�a وا
��.5 ا��$0 ا�&	�� ، و>.�م ا��0ان  �l��J وأ�6اا، ا�#�اد d� jد

 m/�3وا� . 
 – L6a +3�(2 ا�?�ر ا����3ي –أ&� ا�01/.�ي هoا ا�$#�ب 

 >.� أ&�.L��A� 0)k+ 5 �� -��(5 ا�?1� –
.� اl).< ���B+ g و&.% 

ا�bB(% و+�((d)J d� jM ا�1<0 ، وه� /��J ، �@).< 8)N /0�; ا�7<�وة 
 l��` �3� L��A.� ه��.N/و : g5 أن ا��A� �� d/ل >.��ء ا����ذا /��


.� اl).< ���B+ g و&.% –+���B �.2 ا�?1�  – 5)�J 2.و� ، jر�� d� 
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.� اl).< ���B+ g و&.% –ا���.�`�ت �d ��ر ا�?1�  – m/�� �1*ي 

/�1k ذ�� ؟ و�� ه� ��>(#l ؟ J(?�ا +06pوا ، و`� وl6 ا�L��A ذ�� �� 
و-0ع ا�01/.�ي �N��Jاب ��J /�0ب ) ـ هd� ) :1317 ذي ا���Bة 28

��ل آ�ن ا�?�ر ��.�`� �d ��ر  ���kال ا�pAا� j	+ %e ، d)#3�
 d�
 ، �@#J�6وأ l)5 ا���6@5 إ�.�&a0ح ا� �0 ��#A/ اo$وه ، ���B+ gا
و`� J.�7 ا5A�� 5.�&a ، +�#.) أd)J �@#J�6 ا���d)#3 وا�B<0 ، آ�� 

 ;Jال ا�0اpAا� �ذآ0 ذ�� �. 

�ام – `�م ا��1�m ا�@?�ي و��� 5B��6 �� �).B8 ا��را&�ت ا���� 

 +.�(B.�- ��o.�م ا�&	�(5 أ��ار أ��� O	م �3(� ا��/d ا��71ادي 
)N?8ا� lA�� (�p�.� �/0�#J l�35 ، وأ�)J0B57 ا�.��J �?ا ا�o(2 ه�3#J 

 l���J jأ�J ، ي�.Bا� �1(8 >.� �)Aر&��5 ا� �.< lB2 و�).B+ �.< :
� ا���3 ، ��� ���; ا���(l� 0�O 0 ا����� ا���/0 �� آl1# ا�.@% �" 

 �.< 8)1� ��t�� 5?#ا�� ���� 5?Aا� ���� L��Bا� %��Bا� Lا����
 آ#�5J �?(0ة ، �MNاj - أ/�j ا��J ���B+ g?�ر ا�B.�ي -ا�B.�ي ا��3#0م 

 ".اl)1� d< g ا�MNاء اaد�� 
ر أ��� L$J ا�2 أ��وا&#07ق ا�#�0/� �� 
�e ، d)#3% أ+lBَ1 ا��3

 ، �@#/�@� �#�اa`�ال وا�<0وح وا�#�A(0ات ا�#� >.�� >.� ا�5��&0 
 d)e	e5 وBJ�7 أر.J �#(2 ا��وا�#3 m31ه% ���در ا�*J �@�3أ� %e

�B601( ���را و�(.  
 lJ ع�إن >�L ا��3�2 أ��ار أ��� ، /�B >�	 6(�ا ��J ا&#

��د/m ، و��J أa0/� ��/�ت وا�+ d� 2�30ات ا��)A�+ d� l�3�
وw�` ��Jم lJ ا�m/�3 ا�?�1ي ا�<d� ���7.� . (/0 اa`�ال وا�?��ص 

J(d ا���ة وا�Bn) وd� %60+ ��J أ`�ال وأ�$�ر وأ-�Bر �d ا�.57 
 5)J0Bرد/5 إ�� ا�aا. 

                                                 

 .  مصادر أخرى قد أضفنا عليها يف هذه الطبعة  )1(
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أه�(5 : و+� �?�n���l# >.� ا�0&��5 ��1�m �@�5 +?�ول �(@� 

	ت ا����(&��5 ا�0 (*A� �.< ر ا����3ي وأ`�ال �5 ا�وو`��ت�?

 ، l��)-و ، l+*>� d� ول -��(5 ا�01/.�ي�?+ %e ، l)� ء��.Bا�
وأ&�+l+o ، و+	�l+o ، و�l+���p ، و0Jا>#l �� ا�B.�م وا��?�ن وا�داب 
وا���Bرف ا���&�>(d� l�`�� %e ، 5 ا�#(�رات ا��$5/0 ا�@�ا�5 ، وأ�@� 

�/Mرد ا��1ع وا� �دور � d� 01/.�ي.� ��J 5���ل ا��	nوا� 
 �� l+���� ،0 &?5 25وا��?$0ات�
 +<d/0 اaول 28/  هـ 1340 

�(�ة ��NA أ/�/@� >.� �@0 : " م، أ�@�ه� �1BJر+l 1921>�م  �BJ
ا���Mن ���A و&#(d &?5 �(@� ورود �0زة ، +#�#; 3��J(�/5 وا�?<�ط 
، ���ش �0A+ 5�0�M ا�?��0k$).� ، d/0 ا���B+ g أ�l��k ، و /�.� 

jذآ0ا jا�k� 5?Nا� LBN/و ،  . " 
                             

رD(E اC  (ير6=� ا�;8=�. د. أ                                            
$��;7( 

                                      21&a5 ا)J0Bا�.57 ا� %A` �)ر�  

�ام �.B.�م ا�&	�(5(     5B��60اقB�7اد ، ا�J ، ( 

 م  2002/هـ  1423                              

 
���5�  

5B1 �.�#60% ا���k(5 ا�

K 
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 l.BN� ، �$�+ؤ وMN+ دون jر�� d� l)1� ي �.2 ��رoا� g ��3ا�
J l*آ�L اaو
�ف ، َ?.l >.� ا1�a(�ء وا�wnw/M� ، L&0أ
L اaآ�ان ، وَ�

gا d� ر�� l��3 ، آ���� أ�+ t 0ة)kآ j���3� ة .  �~ن	ا�� Ln�وأ

	ة �� زال /@A� 8(% ا���1  l13
وا�3(�ة +�ب ، وا�#l).< %).A وl�s و

 .>.� اaرض 

، �BJو 
 +�60?� هoا ا�$#�ب `A+ L1; &?�ات أe?�ء درا&#?� �� �7Jاد�� ا�13(51 

��J<�ق وا�3?�ن ) ا�@?�(ا�#� t زا�� +��Oغ -�Bر�� �� هjo ا��/�ر ا�?��(5 

.�@� ه� ��، أ-#�ق إ�(@� آ*�aا �د ، وأ�� �?� �?	ا�1 joوأ�� �() ه 

 %e ، ره���e ا��إ�(@� ا�� L)1A�� �Jَw0@� اa-0ار ، و&.�1ا ��nر+@� ، و`
���+د�0وا `��ر أ��Nده� ، و��3ا �esر  LBN/ أن ���B+ gا d� �60� ، �@

�d� �@b ا�a(�ر . 
��d)�.A أ��� +�60?� هjo ا�0&��5 ����?� ا�L).N -(, ا�&	م وا

ر�� ��ن ا�@?�ي ، �0bا إ�� أه�(#@� و`�ر `(�#@� �nOن ا�5.�3 ا�#� 
أ>0B#J �@��1/) ا�B.��ء ا�@?�د ا�B- �?B� 5.6aره� �� ا�0Bاق ، و�@n?� ر

�7nا� l#�<ن ، وأ�Aا�� %@?< Lه�N#� ، ن��Mا� %@��?/ %� d/oا�� %.� ، d
ا�#� ) ا�01/.�/5(� أآoوl#J /�ت إ��J t<0 ، آ�� ار+$8 إ��Aن إ�@� �@(0 �

�8A �(@� إ�� �d ���) ه�اj وه�ى رؤو&��d� l أ>(�ن ا��ه�J(5 �� -�ء 
أن /?d� 8A �0ا��ت وأt L)��J +�� إ�� ا�3�)�J 5<�ء، أو آ�� ��2 ، 
و�.¢ ا�L��1��J 23 أ�J ا�dA3 >.� ا�?�وي ا�oي `�ل �� ا���م أ��� ر�� 

، �)��7�  :�� 5<�n1ا� L).` آ�ن lإ� m/�30ا�)A�#ا .   وا�oأن ه �- tو
 �� 5�)b< ر�es l� ��- �� ل��آ() / t8 ، وإ�B#>.� ا� �ل �1?��ا�
�?() ا���0ي  5 ���3�	B5 ا�<(, ا�.)n� �@600، آ�� أ�)A�#وا� m/�3ا�

– j0�< ���B+ g– أ��ل ا �أن ا���م �% 10 � d< ?�ع�اء +$<) �� ا�M6أ 

ا�#�A(0 ، وإ��� آ�ن إ���� �(@�� �� t 51A� L).` d$/ ا��n1>5 �� ا�m/�3 و
 dوا�� %.Bر�6ل ا� l)� �- يo8 . إ�� >���0 ا�NBا� L8 آNB� �??$و�

 lJ ا>#0ف ��- d< Lه�N#/ ا�?�وي �.< dA3ا� �Jأ Lk� 0ى� ��?)�
ا���م أ��� ر�� : أي(�% /� 0@b�l) ��1ّع ذآّ� �l.k ": ا�B	�5 إ`�1ل `��	 
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�� أن �d ا��0Bوف أ�l و. "ا�a(0 " @?�ا�"�� >@� ) ا�01/.�يa d$�/ t
 0)A�#وا� m/�35 ا�<�nJ ون�J �<�1� �@)�� ن�$/. 

 (/0B+2 و���آ��� ا�56�3 ��&5 إ�� آ<) ا�3 l.ا وذاك آo@و�
 d))��J0ء ا���.Bم ، آ�� آ#1?� . ا���q� 8#5�60 >�ة آ#J ��o� ���B+ gا �?����
م أ��م ا���B% ا�J0B� و�6ه� إ&	�(?� ، %@+�)��-  5����d<��tت و�3Jث 

 �BJ �@?< ?�ع�0`5 ، �% /$<) ا�>�. 
�� هjo ا�6aاء ا�B.�(5 �6ءت +5�60 هjo ا�0&��5 ا�5B/�1 ا�#� 
�a �B1ول �0ة �d إدارة +3�(��ت ا���م أ��� ر�� ، آ0ا+<� ، و`� ��ل 

� �� �.N#/ 5 ، آ����B5 وا�
d ا�$#�ب روا� �6�t�1 �� أو&�ط ا���
��ل . ا�#�0/� ا�oي &(�+� �� ا����3ت ا�#��(5  Lآ �.< g ��3��� . 

�51 إ>�دة �1; هoا ا�$#�ب ، aا �BJ �?� 8.� وة >.� ذ��	<
وأ�� >.� �0ورة �<j0 �� ا�j�?�0B� ، %��B >.� ��-0 ا���Bرف 
 d� 5<�1ا�n� 5/��0(.5 ا�<(, >�1 ا�A#�ر ا�@��ا�� ، ��L1 ، و+��� ا�

 �MNاj ا���B+ g �(0 ا�MNاء �� –�0J ، 5?Aآ�ت ر��  �0آM أهL ا

 L��1ا� l)+�/ t يoا�3?() ا� d/ا�� j�N+ j�ا��ار/d ، و�Jرك �� �j�BA و�
. 

 
 
 
 
 

 9)/�� #* هHا ا�14�ب
1-  5)J0Bرد/5 و+�60?�ه� إ�� ا�a�J ص ا�$#�ب��� �?���. 
 . �6w0?� أ��د/k@� ا�?5/�1 ا�<5�/0  -2
3- �s0�6?� ا�/�ت ا�w0� 55 ا���1رآ). 
�ع  -4#A8 ا��A� . ذآ�b� ��0ن أ`�ال ا�B.��ء ا�#� ��.@� ا���م ، 
 . +�60?� اa>	م ا��اردة �� ا�$#�ب  -5
6-  �?B(�2`���5 و��وا�#3 m31در ا���� . 
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7-  l0ا�Oريء >.� �@% ��3ى ا�$#�ب وأ��ا� d)B+ 5����J l� �?��`و. 
8- �ء ا��B1(5 ا�#� أدرآ?�ه� �� ا��a3(� ا�#J �?�` و��a5 اB1. 

 �.<aا l1)1� >.(l -وأ�(0ا �% �0م o@Jا ا�L�B إt ر�� اg ور�� 
 أن /@�/?� - >M وL6 -وأ&*ل اg .  واg ه� ا�B.(% ا��1(0 -ا�#3(5 وا�k?�ء 

وا�?�س &�اء ا�L)1A ، و/LBN هoا ا�� L�B�k/ t�1�M)� lJ Lان �A?�+?� /�م 
 ا�ّ.@% d)�s d)�s d)�s /� رب ا�d)���B .ا��(��5 ، وأد�.?� ا�N?5 �; ا0Jaار 

 d).&0ا�� �)& j�NJ- %).A#ة وا�	ا�� l).< . 

    أنوار أمحد خان البغداديأنوار أمحد خان البغداديأنوار أمحد خان البغداديأنوار أمحد خان البغدادي
 م2009شباط  / 9/ هـ 1430صفر املظفر  / 13

 
 
 

5���� 
 .�#60%ا�5B1 اaو�� � 

ϕ 
 tو ، %b<aوا����2 ا ، j0)7� رة�` t2 ، و.ا�g ��3 ا���در ا��

l6�� t5 إ�b< ، lJ tا�$�ن إ �ر ��� tو ، �@Jaوا�?�ر ا ، l�	6 
 ، l�.�� را�?� ���B+ gا l.B6 يoم >.� ا�?�ر ا����3ي ا�	Aة وا�	وا��

w)و� lJ�3
 ر�� ا���B+ g >?@% أj0)O d< lJ jM– d)B�6 ، و>.� l�s وأ

 . 
، �BJو 

ا����3ي ، ����p� dت ا�jo@� %��B ر&��5 �� إ�1eت ا�?�ر 
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0�1Bا� ���ي �d آ�1ر >.��ء ا�@?� �� ا��0ن ا�0اJ; ><0 ا�@0Nي ا���م أ
) هـ1329(، أ���J �@�َw.57 اaرد/5 &?5 ) هـ 1340ت ( ر�� ��ن ا�01/.�ي 

w�&ـوJ ه�� " ��
	ت ا���� �� ��ر ا��� " ) l).< ���B+ gا �.

  و/*+� هoا ا�#*�() ا&#�Nاa �J&�.5 و6@� إ�� �n(.5 ا�<(, ��)و&.%

 -�0وف +�nر�J �(@� اa�$�ر وا�#��� �(@� ا���ا`) �d -��(5 ا�?1� 
�(m ه?�ك +(�رات �$5/0 ����دة +�3ول -
.� اl).< ���B+ g و&.%  


.� اl).< ���B+ g و&.% -ا�?(d� L -0ف ا�?1�  - o1� ء�O �3+ 
ا�#0ف وا�7.� وا�#8�B وا���nع �.��ا��5 ا�B�.(5 �� آL ا��aر ، و�� 

%n� (�p5 و`) ا��?���8 – ر��l ا���B+ g – هjo ا���Bرك ا� (`�� 


.� اl).< ���B+ g و&.% -و��ا�; >d آ0ا�5 ا�?1� ، وا>#Mاز ،  - 5B�ور 
 l�*- ، jو>.� `�ر ، l)n#�/ آ�� ، L6و M< gا �?< l#�M?� و-0ف

�� �d)J d ا1�a(�ء وا��	�2 ، و�(��� �1� l�~� ، ء��#�tء وا��
tا 
 :o@Jا ا�#*�() ��¢ ، l� LJ ر&��L آk(0ة �� هoا ا���د، �d أه�@� 


.� اl).< ���B+ g -`�0 ا�#��م �� ��� ا�d< Lb &(� ا��aم  -1 
 .و&.% 

 .¤ >�d ا&#?�ر J?�رj آL -(¤  ��� ا�� -2

.� اl).< ���B+ g -ه�ى ا�3(0ان �� ��� ا���ء >d &(� اaآ�ان  -3 

 .و&.%

.� اLk� - l).< ���B+ g ا����� �d)1 ا�@�ى �� ��� إ�$�ن -4 

 .و&.% 
?5 ا����� �� �.$�ت آL ا��رى  -5.& . 
6-  d).&0ن �1(?� &(� ا��*J d)�)ا� �.N+. 

�ل -7a م	ا�0&�ل ا�$0ام -��ل ا�& . 
8-  l��Bو� jارMر ا�13(8 و��
 �� lء ا��ا���-. 

 �)J�N/إ ��`�� �@)� (`و �ا�# �����ت وا����pوا�� L��&0ا� d� 0ه�)Oو

.� اl).< ���B+ g و&.% -��&�� �d -��(5 ا�?1�  - l.��n� �?)1�  ، و��

 l�3#A/- %.&و l).< ���B+ gا �.
 -  %)bB+ d� ، L)n�+0 ، و)O L)N1+و
0B- �)` l/0ة ، آ�� أ�0ت ا�?��رى اdJ �0/% وا�l)?)< 8�� �B أن ُ/

 :�� `�ل ا��1
(0ي  
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�� �(l وا�#$%دع �� اد>#l ا�?��رى �� �1(@%         و�� ��- ��J %$� ا
 ا�8A إ�� `�ر8A%b< d� ��-�� j إ�� ذا+d� ��- �� l -0ف    ووا�

%�J 2��� l?< 0بB)� ��             l� �)� gر&�ل ا Ln� ن~� 
              0>J lأ� l)� %.Bآ.@%     ��1.� ا� g0 �.2 ا)� l1(وأ�( 

�ِ/ (�pا�� �N� ا ا���رoه �0¥و��?J  �1?5 ا�)را�-.
 l).< ���B+ gا �
و�Ln أو�(#@� إ`0ارا +��� ، و/0B#Aض ، و-0ف +���@� ،  وأ
.@� -و&.%

	�� �� ا���اهd� 8 روا/5 A�ا� j0ي ذآoا� m/�35 ا>#��دا >.� ا��*Aا��
 ا���B+ g  ر��–&(��� dJ 0J�6 >�1 اg &(��� >�1 ا�0زاق J~&?�دj إ�� 

 إن ا0J�6 �/!  �` g: ( `�ل -اl).< ���B+ g و&.%  
.� - J*ن ا�?1� –>?@% 

 jر�� d� �)1� @�ء ...) �.2 ��ر�ا�� d� ف	&a5 ا��aو>.� أ`�ال ا
 .وا��d)e�3 وا�?��د 

 �k/��وo@Jا d?b/t ��ن أن ا���p) �; أ
lJ�3 ا�B.��ء ا5.6a `�/�� و
 -(l و&.%  
.� ا���B+ g >.-، /�3ث �� ا��/d أ�0ا ، و/7.� �� ا�?1� 

t ا�.O  3.�ل��J ل��ا��3ل إ�� ا� lJ L�/م ، و��ا� l� �1k/ُو ، l� �@<
 آ�� ا>#�د Lk�J هoا ا�db ���و�� – ��Bذ d� ���B+ g�J ذ�� –واt+�3د 

ا�#$�(0 و���ل ��ا�d� l ا�7	ة ا��d)�.A ا�d/o /�>�ن إ�� ا�#��(� ، وه% 
ا���M`5 ، آ�� ر��ا J@�  وإ�� ا�#�2/0 &�>�ن ، �(�N3J l���0رة ا�#$�(0

 �L1` d ، �$*ن `.�J@% ����; ا�<0ك ، و���در ا�#L).n ، ا����(5 ا�$0ام
�?@� +@8 أ>��ر ا�#$�(� ، 0	 A� %@��@& d� %.A/.% >.� وl6 اaرض 


�J; ، و�� +�$0 ه�tء `.(	 ، و+*��ا aد ا�< t0ه5 ، إJ 0)�$#ا� ��
 ، j��bB#&ا�#3$(% ��َ�وا �أ&0>�ا �  d)�.Aا�� �.< ، �.< ��a�Jو

>.���@% ��J<0ك وا��a ، 5`��M?� �% أ�6 >���� 
��(� وA�t.�� >�د/� أن 
�����J lت ُ+�l60  و/- 
.� اl).< ���B+ g و&.% - /7.� �� ��ح ا�?1�


.� اl).< ���B+ g و&.% -�d ا��.5 ، وd$�/ t ذ�� aن ا�?1�  - %b<أ 

                                                 

: ت (  حممد بن سعيد البوصريي اإلمام أبو عبد اهللا: مها املختصر يف شرح الربدة ، نظَّ  : ينظر    )1(
 م ، من مطبوعات مركز أهل السنة ،         2001/  هـ   1422: الطبعة األوىل   ) .  هـ   696

  .24 - 23: ص ) اهلند(بركات رضا ، فوربندر ، غوجرات 
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آ�� ��l ، وأ�� ا��0اء ا�oي �?; >?l ا�?1� وأر�; �d أن /�(8 أ�� ��Jح 

.� اl).< ���B+ g و&.% - - l���J ) : آ�� أ�0ت ا�?��رى �0و�+ t

%/0� dJ1() ا( j���+ t أن l?� و&.% - ����0اد l).< ���B+ gا �.
 - 
���Jت ا�J�J0(5 أو ����� ا��aه(5 ، آ�� و
L ا��3ل ��J?��رى �� 

 �A)<-ة وا	ا�� l).<  م	A�- ا���` ��?)�  : 5e	e m��e أو gا dJا lإ� .
 d)�.Aا�� �� L�6ه L@6أ l���/ t اoم أن ه�.Bا�� d2(و�( d< 	n� 

 ���B+ l��` ه% ���اق d/oء ا���.Bا� :¦ �ִ☺���� �ִ	
�� 
���� ���� �������� 

������ִ☺����
 �� ! "#�� ���� 
$%�&�� $'(�)$ § ] 0���: 28[ . 
�3ت و>	وة >>��J d)�@#ء ا����.Bء ا�tpه �?< �N� ذ�� �.

+��3/0ت +1L آL اt+@���ت ا��.��o@� ، %@J 5ا اJ0< dJ� ا��0Bوف 
 ا�oي آk(0ا �� +?Mل ا�1.(5 >.� رأ&l ، – ر��l ا��J– ���B+ g<(, اaآ01 

�#*+(l اt+@���ت دا�0b� 0�` �.< 5 أ
J�3@� ، وه� �?@� o)� ، ¤/0Jه8 
1	ن ا�3.�ل ��ن &�(% اJ 0ح�/ l3.�ل وا�+�3د ، �; أ���J L���ا� lأ� %@��

:  و/��ل أ/���B+ ()3( �n ا�23 أن +l.3 ا��3ادث أو /3.@�: ( وا�+�3د `��	 
 ) ¤)- l)� L3/ أن ���B#/ ��ا>.% أن ا���B+ g وا�� ��6��Jع ، و���م ا��ا

ت (	�5 ا�Mر`���  و/��ل ا�B)4() ، أو /L3 ه� �� -(¤ ، أو /�3# �� -(¤
	�� ) هـ 1122A�5 ا��	Bل ا��` ��-�� أ��ار ��Bرف ا�?5/�1 : " -�ر

ا��<d$+ %� �@�*J 0B " �.; " و�$��@� `L1 ا�J 01< %��Bـ " : ( ا��5/��3 
                                                 

: ينظر  يف صحيحه ،     - رضي اهللا تعاىل عنه      –عن سيدنا عمر الفاروق      اإلمام البخاري    رواه  )1(
 أحاديث األنبياء " كتاب  م ،   200/ هـ  1421 اإلسالمي ، القاهرة ،      كنزمطبوعة مجعية امل  

  . 681 / 2 ، 3484:  ، رقم احلديث 51، باب "

: الطبعـة األوىل    ،   املدح النبوي بني الغلو واإلنصاف للسيد حممد بن علوي املـالكي          : ينظر    )2(
 فوربنـدر ،     رضـا ،   مركز أهل السنة ، بركات     م ، من مطبوعات      2001/  هـ   1422

  .12 – 6: ، ص ) اهلند(غجرات 
  .1/82اليواقيت واجلواهر للشعراين ،   )3(

  .1/80املصدر نفسه ، : ينظر   )4(
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آ�p� �N� ��o) هoا  و)1() ���6دة ، e% آ��� �t#��ء ا���م �7(0 ا��1ري
 ��.�`l).< ���B+ g- d� 5 و&.%  
.� ا-ا�$#�ب ا�oي /pآ� ��را�(5 ا�?1� 

+� أن ا ?B/ t� �.�d� l ��ر اg ا��B� –oذ اg –: ( ... ��ر اg ، /��ل

 ا أن M6ء– >(�ذا g�J –ا�oات ا��@� ��دة �oات ا�0&��5 آ��(�A�q� dن أو 

 gن اa ، �1?�1 ذات ا�
 �?M< - d� jM وd�- L6 ا�oات ا��@� أو آ.l أ
�� �� ا�#MNؤ وا�#*J �3د+t-(¤ �� ، �$� وا �ن ، وا�3.�ل �*J د��#<tوا

 %��B0ة &(� ا�n�
.� اl).< ���B+ g و&.% - -w� ��)- ات  أوoا� d� ءM6 �
   .) ا��@� أو اt>#��د أن �0دا �d ا���.�`�ت >(d ا�oات ا��@� آ�0

jأن /$�0 أ�� %.A� 0أN#/ ()ا�#��3/0ت ؟ وآ joه �BJ ��1/ يoا� ��� 
�.(� هoا �.�� و+��AB و+B.(� >.� أا��A.% ، إذا ���) و6@�ت �j0b ؟ 

�.?o3ر ا�#$�(0 و�l�bB#A ، و/?71� �?� ! و��ة ا��/d ا�&	�� ا�3?() ؟ 
 .ا�#*�� وا�#�`(L1` 2 ا���J %)$3#$�0 وا�<0ك 


.� اl).< ���B+ g –وأ�� +3�A� 2)*�5 ا�?�ر ا����3ي J*ن ا�?1�  

را أم t ؟ وإذا آ�ن ��را ��� ه� ��(�5 هoا ا�?�ر ؟ هL  هL آ�ن ��–و&.% 

 5B/0& ت�b3� ) >?�ه��5 �.�&aا joه L؟ آ gر ا�� d� ه� ��ر ��.�ق
 d� �?�`�� d�)1و� ، M6�� L$>J %@#ء �(@� وأد���.Bف ا�	0ض ا�#B?�

 5�*Aإن –ا�� %)bBا� gء ا�-.     

  J�K;� وI%�ت
�ي(L(ا��"ر ا� ��M�� *# 

�o/ 2/0ه8 إ�� : �#.) ا�B.��ء �� ا�?�ر ا����3ي /0� d)J�d) ��� ا
 آ�ن ��را ��.�`� �d ��ر اg ا�oا+� - 
.� اl).< ���B+ g و&.% -أن ا�?1� 

 ���)& m/�3J t�#A� ���B+ gذات ا �� %)A�#ون أن /�3ث ا�#�$� أو ا��J
 0J�6- l?< ���B+ gا �ر� - ) : d� �)1� 2 ��ر.� �` gإن اjر��  ( %e

 lإ�� أ� %@nBJ 8هo� ، %@?)J ��)� 2/0ا ا��o�3ب ه

.� اg -ا�#.) أ 
                                                 

على املواهب اللدنية ) هـ1122  :ت(شرح العالمة حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين          )1(
  .1/46،  املطبعة األزهرية مبصر) هـ1325(للقسطالين ، الطبعة األوىل 
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 �.d� 2 ��ر ا���B+ g ا����+� ، �� �(o/ dهl).< ���B+- 8 و&.% 
 l0ون إ�� أ��s- %.&و l).< ���B+ gا �.
 .  `� �.d� 2 ��ر اg ا�oا+�- 

 +l).< ���B و&.%  
.� اg-أ�� ا��2/0 ا���k� �(0�� ��را�(5 ا�?1� 
- lه8 إ�� أ�o/و&.% - و l).< ���B+ gا �.
 -$/ %�  d� �`�.�� را�� d

���B+ gر ا�� ���B+ l��` �� ا�?�ر d� ن ا��0اد*J 0ونAا��� l)و�� ذه8 إ� ،
 : ¦�+�֠ -�./0�ִ֠� 12�3� 4��� '(� 

7���89./: <=�>&�  §] ه� ���3  ]15 :ا�����ة- gا �.
 
).< ���B+ %.&و l- lأ� �?B�J ، زي�N� ر�� l�*J 2/0ا ا��oه j0A�)� - �.
 

 ه�د إ�� &�اء ا�l�*$� ، 2/0 ��ر A/ lJ#@�ى ، وlJ -اl).< ���B+ g و&.% 
 ()B� �@� ولaا��2/0 ا l).< ��#<ي اoا� m/�32/0 ، وأ�� ا�/A#?�ر ا�

o�3ب ه
 . )1( ا ا�0أي و����ع >?� ا��B1 ا���BJ �?<0 أ

.� اl).< ���B+ g -/#�60 >?�ي ه� أن ا�0&�ل ا����� وا�oي  

 آ�ن ��را ، وB/ t?� هoا ا�?�ر أ�l آ�ن �B>� ��A6 ، آ�� /�@�l -و&.% 
�BJ ا�N@.5 ، وآd� �)� ��o ا����ف أن /L�3 هoا ا�?�ر >.� ا���Nز 

 �?B�J :?.` إذا �?�a وذ�� ، %)�#Aوا�@�دي إ�� ا��0اط ا�� d)1ه� ا�?�ر ا�� �

.� اl).< ���B+ g و&.% –��J?�ر ا���Nزي �	 /l)� 21 ا�#��ص �.?1�  

– %)�#Aه�د إ�� ا��0اط ا�� Lآ l)� 0ك#>/ LJ ، j0)O d< lJ l� M)�+ tو 

إ�� /�م ا��(��5 ، و/#�Aوى �(l آL أ&�د وأJ(� وآL)�6 L و`1(� ا���رة 
aا l����+و %).Aا� L�Bا� ln�0/ يoا ا�o0ط ا�/��ن ، وه>J m/د��

 l#�.� آ��ل �و&.% -ا��3(53 ا��0و/5 � l).< ���B+ gا �.
  - ��.� 
وt��6 ، وه� ا�#� وردت �(@� +<1(@�ت آk(0ة ��J<�� وا���0 �� ا�?�ر 

��د/m آk(0ة aا joء ، وه�)n)2(وا� t m(�0ق >�/�ة �0و/5 ، Jو ، 
 :+�A� �/�Aع أن /#��ل ����J>@� أو �BnJ@� ، و�?@� 

                                                 

 عـداب حممـود   .د: ني ، تـأليف  يالنور احملمدي بني هدي الكتاب املبني وغلو الغال      : ينظر    )1(
 و  13:، ص   دار حسان للنشر والتوزيع ، الريـاض        ) هـ1407(: احلمش، الطبعة األوىل    

50. 

 . وغريها ائل وأبواب الفضائل للصحاحهذه األحاديث يف كتب الشم: تنظر   )2(
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��)& d< زب�Bا� dJ ا�01اء �– l?< ���B+ gا �ل - ر��` lآ�ن :  أ�

 gر&�ل ا- gا �.
  ���B+ %.&و l).<- �@6ا�?�س و dA�، وأ�A?@%  أ
 0)����J tو d��1ا� L/���J �)� ��.�)1(  �B)1Aإ&�3ق ا� �Jأ d<و lل أ��`

Lk�  ()A ا�– 
.� اl).< ���B+ g و&.% -أآ�ن وl6 ا�?1� L�& : ا�01اء : 

 ر�� اl?< ���B+ g –و>d &(��� أJ� ه0/0ة  )2(؟ `�ل Lk� LJ ، t ا���0


.� اl).< ���B+ g -�� رأ/� -(�� أ�d� dA ر&�ل اg : (  أ�l `�ل – 

 . )3( )ا�<�� +0Nي �� وl@6 آ*ن –و&.% 

 m/د��aا d� 0ه�)Oو joه m)�
.� -+?d< �?�1 ا�#��
l ا�$k(0ة  
 ��NJل ��رق ، �k� tل �L1` d� t ، l و�BJ d� t ، -اl).< ���B+ g و&.% 

 l)ه�n/ %� ، را�(5 آ��.5 �?�0دة�?J ;#�#/ lل أ���Nا ا�o5 ه)
��� dو�
�(@� أ�� d� j0)O ا�1<0 ، آ�� /#�n ذ�� �d ا�#<1(@�ت ا��اردة �� 
��د/m ا��oآ�رة ��J<�� وا���LJ ، 0 �@� أآ0k �?@�� ��را و�(�ء ، aا

��د/aا joوه �ات ا�?1oJ 0 ا�?�ر)A�+ L�$+ �#ا� �ه m- ���B+ gا �.
 
�- ֠�+�¦:  �� `��l).<- ���B+ l و&.% ./12�3 �0�ִ֠� 

4��� '(� 7���89./: <=�>&�  §] ا�����ة :
15[ L)` l�*آ�� ! أ/@� ا�?�س :  آ ، l���6و l+ذا �را ��� ��6ءآ% ا�?1 �`

��د/m ، و ��را �� د>�+aا joه l?< ��01�+ إ�� �@J ون�@#A#� gإ�� ا l
 %)�#A2/0 ، آ�� ، ا��0اط ا��و��را �� أ&�+l ا�A#� 5?A3#?(0ون J@� ا�

) ��J$#�ب ا��d)1 �� ا�/5 ، وهoا ا�#�A(0 ه� ا�oي /?�&8 Bذ�� ا� �n#�/
<ُ m)�
.� اl).< ���B+ g و&.% –0 ا�?1� ا�J�1 %/0$	5O ا�/5 ا�5�/0$  - 

                                                 

 ، رقم   24باب  ،  ز اإلسالمي ، كتاب املناقب      نمجعية املكْ مطبوعة  صحيح البخاري ،    : ينظر    )1(
كتاب الفضائل ، باب    ز ،   نصحيح مسلم ، مطبوعة املكْ     ، و  699  / 2 ،   3589: احلديث  

 .)  1002 / 2 ، 6212:  رقم احلديث  ، 25
  .699 /  2، 24صحيح البخاري ، كتاب املناقب ، باب : ينظر   )2(
كتاب املناقب ،   مطبوعة مجعية املكْنز اإلسالمي ،    ،   عن أيب هريرة  يف سننه   الترمذي  اإلمام  رواه    )3(

 . 934 / 2 ، 4009:  ، رقم احلديث 12باب 
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�� ا�/5 أ���J l?�ر �Jون ا&#��ام�#� l1>وا�� l)1>#أداة ا� - ���B+ gا �.
 
و&(0ة وه�ا/5 ، وآ��o /$<) ، و�.�� ، وt��6 ،  ��ر ذا+� ->.(l و&.% 


.� اl).< ���B+ g و&.% ، -هoا ا�#�d< 0)A وا`; ا��3ل �l���N ا�?�را��  
��د/m ، ه$oا /�o@� �1ا ا�?�ر ا��ارد �� ا�/5 aا l).< آ�� د��


.� اg ا>��� >.(l و&.% -
(M� 5دو56 �.?1� ��� - 81Aات وا�oا� �� 
 ���B+ gوا ، %)�#Aإ�� ا��0اط ا�� j�1د< lJ gا �@/ d�� j0)O �@.�3/ t ،

 .أ>.% 

.� اl).< ���B+ g و&.% -إذن �(� ا�?1�  - LJ ، �/ز�N� را�� 

 lذ�� أ� �?B/ t d$5 ، و�).
 -+l).< ���B و&.%  
.� اg -ا�?�را�(l)� 5 أ
 -وهjo ا�?�را�(5 أ
.(A6 ) : l)� 5% �<; ، /��ل ا�A(� >.�ي ا����$� 

 )1()  وه� أول �� �.d� 2 ا��aار �� اaآ�ان-
.� اl).< ���B+ g و&.% 
 �n/ل أ��و/ ) : lآ�� �?B� 5 أن.@Nا� �BJ db/و- l).< ���B+ gا �.
 

آ*�o@J lا `�  أو &�ء �@% ، وه%أ�A6 l% �<; ، وهoا :  ��را ، أي -و&.% 
 l.B6- %.&و l).< ���B+ gا �.
5 "  ���1�� أو &0ا�6 - )��J0@51 آ�� "

.� اl).< ���B+ g و&.% -وه�  - L6أن ، وأر�; ، وأآ0م ،  أ d� %b<وأ

 ��oن آ�$/ . lأ� d� ���?< ;��� t %B�- %.&و l).< ���B+ gا �.
 - �` 
; �d ا�A6aم ا��n(�5 ا��<l?� 0@b/ ، 5B ��ء ��A3س ، آA/ ��

 l+اMNB� d� ةMNBن دا��� ، وإ��� /$�ن >?� ا�56�3 آ��$/ t اoه d$و�
 l?� L`ه� أ d�� اo�1 هe �`دة و�B.� 5`و&.% -ا���ر l).< gا �.
 آ�� - 

0)n� dJ �)&أ L).Nا� �J�3�.� L��.  ()2( 

.� اg - ا�?1� وهoا ه� ا��B?� ا���/% وا�#�A(0 ا��B��ل �?�را�(5 

 o@Jا +��; آd� 0)k اt>#0ا��ت ، و��� /�1k هl).< ���B+- jo و&.% 
 -ا�?�را�(5 ا��5/��3 ، �� روا.< j� dJ ا�d< d)A3 أj�6 d< l)J أن ا�?1� 

وهoا ا�m/�3 ) آ?� ��را d)J /�ي رJ�: ( `�ل-
.� اl).< ���B+ g و&.% 

                                                 

السيد حممد بن السيد علـوي      : اإلنسان الكامل ، تأليف      )لى اهللا تعاىل عليه وسلم      ص(حممد    )1(
بنـدر ،   رسنة بركـات رضـا ، فو      الهل  أمركز  ) م2001(املالكي احلسين ، الطبعة األوىل      

  .29 : ، صجرات ، اهلند وغ
  .20:املصدر نفسه ، ص   )2(
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�ن �� أ�$��l واdJ ا���ن ذآj0 ا��3�� أ�J ا�.< dA3� dJ ��3� dJ ا��
�d ���د ا�m/�3 ا��0Bو�(l#<�?�J d و�d أ-� ا�B.��ء 0��Jوا/5 وا���3 

 )1(. وا�+��ن 

.� ا���B+ g -وه?�ك أ��د/m أ�0ى +�1k ��را�(5 ا�?1� ، هoا  

 ��را ��.�`� �d ��ر ا� g	 �� 0)� a l�).A+ن ��/l).<- 0J�6 m و&.% 
- l?< ���B+ gأن - ر�� ا d$�/ t 5)را��?��J .�ن���ا� l).< ��#<ي اoا� 

/d� �B ا�����>�ت ��Bم و�6دj �� ��?) >�1 ا�0زاق ا��3�2 ا���1ع 
	�� ا، وذ�� l�a ا>#�� >.(l ا�B.��ء A�ل ا��kأ� d� m/�3د ا���� d� 5.6a

 ،k)@0 ا�N� dJوا �B�� ، وا�NB.��� ، وO(0ه% ، �@�N/ Lز �?� أن �%$3 `
 ;��J ء��.Bء ا�tpب ؟ أو آ�ن هo$��J ء��.Bء ا�tpه ��0?� ، m/�3ا ا�oه

 ! و���ا �� ا��BJ d� m/�3 �#*�0ي ا�(�م؟، و�@�� ، أ`L درا/5 
 d� ¢�& �` m/�3أن ا� d$�/ �` lأ� l?ي أ�oا� LJ ، j��#<أ t ذ�� Lآ
ا�?A, ا�#� و
.� إ�(@� /� ا��3�2 أو راح �3(5 �#	>8 ا�?�Aخ ، آ�� 

��L ذ� (2�3#��J إ���م l� d� �.< ���/ t ، 5)eا�$#8 ا�#0ا d� 0)k$� �. 
 ��)- l)� �6أ 	� d#5 ا��)��� d� 5 ، وأ��
aن هjo ا�?�را�(5 ��

 �1?��J- %.&و l).< ���B+ gا �.
� ا�#�   و�MNBة �l ، وا��MNBة ه- 

.� اB.� -��B+ g�L ، وه� آk(0ة �.?1� +$�ن ��ر`�B.� 5دة و�����5  �

 آ�� د�� >.(l ا�1�aر ا��d� 53)3 أ��kل `�5 ا��0Bاج ->.(l و&.% 
 8A�وO(0ه� �d ا��3ادث وا���ا`) ا�#� 
�رت �� و`� ��0 

 �a@� )2( ا�0nورة ، وt /?71� �?� أن ���@� 57��1���J وا��(�ل �� د/??�
�aا �� ���B+ gأود>@� ا ��� �@?� d$+ %� �.� ، d/ت ا���)n#�� d� �n/1(�ء أ

 ;)�6 �� L�Bا� L��/ 0ورة أنnا� d� �)� وة >.� ذ��	و> ، d).&0وا��
 ��Jو ���B+ gل اMأ� ��J d�p� LJ ، d/أ��ر ا�� d� تt��?ا��0و/�ت وا��

.�� إ/���� � - 
.� اl).< ���B+ g و&.% -`��l ا�?1�  . 

                                                 

  .21: ، ص اإلنسان الكامل ) صلى اهللا تعاىل عليه وسلم (حممد : ينظر   )1(

 صلى اهللا عليه    -كونه  (إن نسبة مثل العقائد     : (كما وصف به الدكتور عداب احلمش قائال          )2(
النـور  : ينظـر   ) إىل اإلسالم جتعله يف نظر خصومه دين اخلياالت واملبالغات        )  نورا -وسلم  

  .55: احملمدي ، ص 
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 ��.�`� �d ��ر - 
.� اl).< ���B+ g و&.% -أ�� >d &81 آ��l و
gا  ���B+ d� وه� ، l)� �6وى t ��� l)� m31��� 5�.ا�� joآ(�(5 ه d<و

 ��/ t ت ، وذ���@J�>#ا��J �� ذ�� Lk� وإ��� ورد ، ¢�� m/�3ا ا�o@
¦ : �0/% اJ?5 >�0ان sن ا�$0/% أ/�n ، إذ `�ل +1B+ d< ���B(0 ا��0

?�@A� ��/: �BCDEF�G:H �ִIִJKL�M 
��DO)CD�M �ִI��M ��� �CD�G:&' 

�ִI�CDM�ִ�ִJ/: ��ִICDKP��/: 
QR���/0 1<=�☺���ִ�M��S  §]  1(�ء�a91: ا[ L@� 

/�Nز �?� أن ���ل �d)�$3# >���?� �� ��ه0 ا�/5 إن ���B+ g رو�� ؟ وإن 
 �A)<- م	Aة وا�	ا�� l).< - ، ث ا�3.�ل�� �.d� 2 روح اg ؟ وه$oا 


� ه�! آ	 aوا %.&aا LJ ، ذ�� d� g�J ذ�B� ن*J ء��.Bا� l)� ل�` �� 
 .أ>.% ����Jاب +���B  واg –إ���5 +<0/) ) رو�?�(ا����5 �� 

 أول ا��aار - 
.� اl).< ���B+ g و&.% -أ�� �� /#@% J*ن آ��l و
 �@� `�ل L��J و+@�5 )1(و���ر اaآ�ان /M.#Aم ا���م و/?��� ا��3وث 

 5)�.B5 ا��(�5 إ�� ا�3.�J ��+ t 5B)b�5#J�k0 �0ى  ، ا��aأول ا �� �?�a
0��ن - 
.� اl).< ���B+ g و&.% -ا����.(J d*و�(5 ��را�(5 ا�?1� �/ 

w0� ف ذ�� ، آ��	�، ��	A�>.� `�ل ا� �ر`��M0/� ا��+ L).` L1` �?J  
.� ذ�� أ>0�a 8N ا��#@�(d آ() &�o@� %@&��� �Oا ا���ل و>	وة >
 أن ا���B+ g �.2 ��ر �d� l)1 �; أن ��/m ا�?�ر /?� >.�! ا�bB(% ؟ 

� �.m/�3 و��ا �.��م ؟ أم ا��.2 �(� ه� �0اد���رj ، ���ذا /B?� ا��.2 ؟ أ 
%ِ��Bا� d< 	n� L�6ه l?b/ t اoم ؟ ه��د ه� ا���ا ا�>#oه Lk�J ��#B/ tو ، 


�(�ء aء اtp@J ��و�� L)��Jaا jo�6ءت ه d/أ d�� ، d)�.Aا�� d� ��أ
�3�(�5 أ�@� �(�A إ�B� ، 51�B#� 5/0b� tذ d� ���B+ g�J واa+�(�ء ، وا

 . ذ�� 
 ��ر و�?�ر ، - 
.� اl).< ���B+ g و&.% -و�	
5 ا���ل أن ا�?1� 

 l+اMNB� d� l)� 5)ا�?�را� joو&.% -وه l).< ���B+ gا �.
 - dو� 
w0- l������َB.� 5`5 ا���رB/�1ا����ت ا� d� 7(0ه�Jو �@J ���B+ gا l ، دة�

آ�� ا`#�n ا�?�1ة ذ�� ، وl)� 8N< t و�N� tل �.�Nال aن ا���B+ g `�در 

                                                 

  .23 _ 17: النور احملمدي للدكتور عداب احلمش ، ص : ينظر   )1(
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 LB�/ ���B+ l��31& ، 5B)1>.� آL -(¤ ، وه� ا���B% أ&0ار اaآ�ان وا�
).B1(0 % ا���� /<�ء ، وه� ا�. 

و�BJ هoا ا�0Aد ا���d< M6 ا�?�ر ا����3ي /J dA3?� أن ��) 
�p� 5) هoا ا�$#�ب و-��(#l ا��b3� 5)�.Bت &5B/0 �	�	ع >.� ه�/

 .ا��oة 
 
 
 
 
 
 

 D7���Nو O�P(ة ا��=E R9 ةH8))1( 
 D8�) : 

ه� أ��� ر�� ��ن dJ ���3 ��� >.� ��ن dJ ���3 ر�� >.� ��ن 
dJ ���3 آ��% >.� ��ن j�- dJ ���3 أ>b% >.� ��ن �B& ��3� dJدت 

 . )2(ر��@% اg ... /�ر ��ن B& ��3� dJ(� اg ��ن 

                                                 

مللك العلماء حممد ظفـر الـدين       ) اإلمام أمحد رضا   " (حياة أعلى حضرة  : " تنظر ترمجته يف      )1(
وسوانح أعلـى   "  م   2002/  هـ   1424رضا أكادميي ، ممبئي ،      : تم بنشره   البهاري ، اه  

املكتبـة النوريـة    ) رمحه اهللا (باللغة األردية للشيخ العالمة بدر الدين أمحد القادري          " حضرة
اإلمام أمحد رضا خان "  م ، وكتاب 1987: الرضوية ، سكهر ، الباكستان ، الطبعة السابعة 

إدارة حتقيقات اإلمام   : لألستاذ مشتاق أمحد شاه بن نادر شاه ، نشره          " وأثره يف الفقه احلنفي     
النثر الفين عند الشيخ اإلمام أمحد  "  م ، وكتاب     1997 هـ   1418أمحد رضا ، كراتشي ،      

: لألستاذ قاضي السيد عتيق الرمحن شاه البخاري ، نشره          " رضا خان ، دراسة فنية وأسلوبية       
إضافة إىل مقدمات   .  م   2003/  هـ   1424رضا ، كراتشي ،     إدارة حتقيقات اإلمام أمحد     

 .  رمحه اهللا تعاىل –كتبه 
 .93:  ، ص  ، وسوانح أعلى حضرة101 – 82 / 1 ، حياة أعلى حضرة: ينظر   )2(
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  : D(K و�D8Sا
وه� " أ��� ر�� " ، و&��J j�6 jـ " ���3 " &�� و`� وtد+J lـ 

اt&% ا�oي ا-#@lJ 0 ، وأ�#(l� 0 ا&% /�ا�2 &?5 وtد+8A3J l ا�L�N ، ه� 
) هـ 1272: ( ا�oي /�ا�2 ا�A?5 ا�@5/0N ا�#� و�� �(@� ، وه� ) ا���#�ر(

¦ : 5 ا���1رآ5 و`� أ�0ج ا���م ا�01/.�ي &?5 وtد+d� l هjo ا�/
ִ>	��� T:UH E��VW. X�? 
�-YZ(���֠ [��ִ☺�B\�� 
-�]ִ+^�:H/: _ִ:�L�P GD�3� �§ 

و`� ��J 8*���ب >�ة ��� +�(Mت lJ -��(#l   . )1( ]22: &�رة ا���Nد�5 [
وهoا ه� ا�.�8 " أ>.� �0nت : " ا���/5 ا��oة �d أو
�ف ��درة ، �?@� 

، �@?� ، وا��1آA#�ن ، وا�1?7	د/d� 5/�?ª اا�oي ا-#@� lJ 0� l1- ا���رة ا�@
 .وO(0ه� �d ا�1	د 
D7وو2د D7�Kأ :  

 10إ��ى ��ن ا��t/5 ا�<���(5 ا�@?�/� 5� 0J "/.� " و�� �� ��/?5 
�� &	�0B� 5و�5 ) م 1856 �M/0ان 14/هـ d�)1272 -�ال ا��$0م &?5 

) 0Jه(�(.Ln���J 5 وا�<0ف وا�B.% وا�#��ى ، +�Bد �� أ
��@� إ�� `1(
 5?/�� �� d، و`� ر�L أ�� �d أ�6ادj ) `?�ه�ر(اa���7(5 ا�#� آ��� +�

�� >@� ا��و�5 ا����7(5 ا�&	�t ( ، 5)ه�ر(�B& ��3(� اg ��ن إ�� 
و+��� �?�
8 �@�5 �� ا��و�5 ، و أ�� ��(���t�� j ���3 أ>b% >.� ��ن 

�(0J " ���� m/.� " ��� ا�#�ر ��/?5  ، l� �?��� اo$وه ، l?�ا���م و��
آ�ن `� +��� �BJ أ
�3ب هjo اa&0ة �?�
8 �@�5 �� ا��و�5 ، 
 ��� ��t�� j�Jآ�ن أ ��ء ، ���.Bوا� %.Bأو&�ط ا� �5 �(51 �B�& %@nB1و�

 >���� ���	 ، آ�� آ�ن j�6 - ر��l ا���B+ g -) هـ 1297ت (>.� ��ن 
 >���� �#�(� -���B  ر��l اg +-) هـ 1282ت (����t ر�� >.� ��ن 

  .)2(ور>� 
D(/;7و D7M5) :  

                                                 

  .95:  ، ص سوانح أعلى حضرة: ينظر   )1(

  .95 - 93:  ، ص سوانح أعلى حضرة: ينظر   )2(
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 jا�0ا-�ة ، وذآ�ؤ l+0&a 5)<ة ا��اM)�#ا��.�(5 ا�� joو`� أدت ه
 0)�ا���رق ، و�(�� 5�@� 5� l#)��- d/�$+ ا�?�57J و>1�l#/0 ا��oة ، ��� 
�(m أ�@�  ، j5 أ���ر��B� o?� 5)�.Bا� l+اMN?�J l��� d� ل ا��60ل��<

J %/0$ن ا�s0��1 ا�)���0اءة و>�j0 أرJ; &?�ات ، وو`) >.� ا��?01 �
 -�1Bن &?5 14و>�j0 &� &?�ات ، و+�w0َج �� ا�B.�م ا�&	�(5 �� 

 ، وl60�+ �BJ �� )1(وه� �% /#�Nوز ا�0اj0�< d� 0>< 5BJ ) هـ 1286(
ا��رس ا�?��b� +��ر �q�#�ء ، و�Jأ ��J#*�() وا�$#�5J إ���5 إ�� ا�#�ر/� 

�0ت �(�+l إ�� أن +��� +�رآ� �?� ��MN?+ 5��� 5)�.< 0eه� ، وه$oا ا&#
 l�0وآ l.n�J gا j��7+ يoا� tإ ، �� . ا����N; ا�B.�(5 ، �(� ا�<�� ا��ا

 R=8=&ا� R=��L/� D7ر�Jز : 
 هـ &��0 ا���م �; وا��j ا��$0م إ�� ا�Mاو/5 ا���در/5 1294�� &?5  

@�رة �(�1/; ا���م &(�ي ا�<(, �d زوا/� ا�@?� ا��<" ا���ره0ة ا��@0ة"
���ي ا���ره0وي aل ر&�ل اs j�>ا�)j�`0� gَر اw�� ( ، 5�/0و/*�l?� o ا�

��� أن و`; �0b ا�<(, >.� ا���م وا�2 >.� إ>��l ا�/0��J 5ون ا�#03ي 
 0)-�1+ d� lb�t ��� وذ�� ، l+0n�وا�t#�3ن �	�� ��� آ�ن ا��B#�د �� 

  . )d)1)2 إ���?� ا0Oa ا�B&a ا��Ln وا��	ح �� 6
وo@J l�0>+ �BJا ا�<0ف ا�bB(% ا+lN ا���م �; أl)J إ�� ز/�رة 

وا�#�� ا���م أe?�ء هjo ا�M/�رة أآ�0J .  هـ 1295ا�d)�03 ا�<d)�/0 �� >�م 
%@J وا&#��د ، j0)Oن و	�  .)d� �@���.<)3 أ��kل ا�<(, ا�A(� أ��� د

l ، وأ�� ز/�ر+l �.�0ة ا���k(5 ��� آ��� هjo ه� ا��0ة اaو�� �d ز/�ر+ 
ا��و�5 ا��$(5 " و�� هjo ا�0�.5 ا�(51 أ�) ا���م .  هـ 1323�� >�م 

و`� ��ل " . آ�L ا���(l ا���ه% �� أ�$�م `��0س ا��راه%"، و" ����Jدة ا�7(1(5 

                                                 

  .95 – 93:  ص املصدر نفسه ،: ينظر   )1(
  .123 - 121/ 1 ، حياة أعلى حضرة   )2(
  .133/ 1املصدر نفسه ،    )3(
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هoان ا�$#��Jن روا� �6�t�1 �� اaو&�ط ا�B.�(5 ، وأl).< �?e >.��ء 
0)Oو d)�030اا�  .   )1(ه% e?�ء >

 
 D7H7�Kوأ DN"=6:  

ا���ر&5 اaو�� �l#)J0# و+d� L$>#+ l�.B أl)J وj�6 ا�.d/o آ��� 
 l)�)�k+ �� رى 6@�ده����` toJ ��� ، d).).6 d).���و d/0)1آ d)���<
 ، l#3/0` ��#�+ m)�وإ0Jاز �l?&�3 ا�a	`(5 و`�را+l ا��Jا>(5 ، 

.; إ�� آL أ�2 �6/� وا&#0�kت 6@�ده�� ، �.% /#0ك+ LJ ، ا���ق d� ���أ 
، إ���5 إ�� هtpء ، /oآ0 أ�l ا&#��د �j�-0� d و-(�l �� ا�0/�5 &(�ي 

���ي ا���ره0ويaل ر&�ل اs j�>ا� dA3ا� �Jأ ��t�� ,)>و&(�ي ا� ،
 �)J در��م >�1 ا�	O 2(ا�?�ري ا���ره0وي ، و�0زا( %).B5 >�1 ا��	Bوا� ، 

d� 8A >.��ء ا�@?� ، وأ�� �d >.��ء ا�0Bب ��� +.�� ا�0ا���ري ، �3
 l)�ا�� L).Nل ا���م ا��kأ� d� ، ا��6زة o(5 ، وأ��	م ا�&�.Bا� �BJ
ا���3ث ا�A(� أ��� dJ ز/?� د�	ن ا�<��B� ا��$� ، وا���م ا�<(, >�1 
 5$�J ء��.Bا�3?�(5 ور�(� ا� �#�� �0اج ا��$Aا� g�1 ا< dJ ن���ا�0


��� ا��$� وO(0ه% ا��5�0$  dJ d)A�  .)3( ر��@% ا�B)�6 g -، وا�<(, 

 D7H�+7: 
                                                 

الدولة املكية  "  ، ومقدمة الدكتور حازم حمفوظ على        133 / 1 ،   حياة أعلى حضرة  : ينظر     )1(
وىل ، مؤسسة رضا ، اجلامعة الرضوية النظامية ، الهور ، الباكستان ، الطبعة األ" باملادة الغيبية 

  .  22 – 20: ص .  م 2001/  هـ 1422: 

من أبناء أهل ليس هذا املريزا مؤسس القاديانية ، وإمنا هو الشيخ احلكيم مرزا غالم قادر بيك ،   )2(
" بريلـي   "  م ، وانتقل به أبوه إىل مدينة         1827/  هـ   1243ولد يف لكناؤ سنة     السنة ،   

يه اإلمام الكتب العربية االبتدائية ، تويف الـشيخ  حيث موطن إمامنا الربيلوي ، وهنالك قرأ عل     
.  م 1917 من أكتـوبر     18/  هـ   1336 حمرم احلرام    1يف  " بريلي  " املرزا هذا يف مدينة     

 ) .   هـ 1408/  م 1988بريلي شريف ، عدد حزيران " سين دنيا " الة الشهرية (
 ، ومقدمة األستاذ 91:  ، ص رة ، وسوانح أعلى حض115 / 1 أعلى حضرة ، حياة: ينظر   )3(

  .18: للعالمة الربيلوي ، ص " الدولة املكية باملادة الغيبية"الدكتور حازم احملفوظ على كتاب 
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وآ�� آ�ن إ���?� �t�B� �B�N �� ا�$#�5J وا�#*�() ، �*�w) �� /��رب 
أ�) ��p) ، آ��o آ�ن ��ر&oJ 5���` 5ا+@� ، +�0ج �(@� ا���@�ء ، 

ن وا���e�3ن ، وا��>�ة، وا���$0ون ، �d أ��kل ا�<(, ���� ر�� ��
5 ���� ر�� ��ن ا��.�J 8ـ "�5N ا�&	م" ا��.�J 8ـ �	Bوا� ، " �#��

 %b<aـ " ا�@?� اJ 8�.ا�� �.< �Nأ� �5 " ، وا���#B/0>ر ا��
، وا�<(, " 
وا��ا>(5 ا�$1(0 ا�<(, " ��3ث ا�@?� اb<a% " ���3 ا�$<�-�ي ا��.�J 8ـ 

% آk(0ون ، وآL وO(0ه" �1.� ا�&	م " >�1 ا�B.(% ا���/�� ا��.�J 8ـ 
 5.�#A� 5&ر�� L$>/ %@?� . 0بBم ا�	<aا �BJ l+o�	+ �� 0آo/ا وoه

 dJ �3ل ا�<(, >�1 ا��kأ� d� ا��6زة l?� واoوأ� ، j�/ �.< واo�.+ d/oا�
 ��3� �)A، وا�<(, ا� �0اوي ا��$nا�� ���>�1 اg ا�$#��� ، وا�<(, أ

 )1( ر��@% اO–���B+ g(0ه% &B(� ا����� ، وا�<(, >�1 ا���در ا�$0دي ، و

. 

 
 
 

 D7�%�P�:  
 0kأآ (أ� lل إ���/ ��0 ا�#*�() ، �/MO ، 0 ا��#�ج)kآ gا l��آ�ن ر


7(0ة ، و`� /$�ن �� )2(�d أ�) آ#�ب L��&ت ���5 ور���p� d)J �� 
هoا ا���ل ��ع �d ا��57��1 إt أن ا�oي J t*س �� l�M6 ه� أ�0B� lوف 

0k0ة ا�#*�() وأآk$J �?@ا� �اول ��#� l+���p� d� ث ���5 آ#�ب	e d� 
�� " ا�A(��� ا���k� " 1 وا��1آA#�ن وا�1?7	د/ª ، و�@oا 
� أن /.�8 

 l+���p� 0@-أ dرة ا�@?�/5 ، و���ا� l1- " ا��#�وى �ا�?5/�1 � �/�Bا�
، " ا��و�5 ا��$(����J 5دة ا�7(1(5 " �� إ?e� N� 0><.�ا ، و" ا�5/��0 

��Aم ا�3"و d)03 ا�$�0 وا��?� �.< d)�0 " 0ه�)Oو. 
                                                 

   .337 – 333:  ، ص سوانح أعلى حضرة: ينظر   )1(

، للدكتور حسن رضا ، مطبعة تاج ) العطايا الرضوية يف املسائل الشرعية(فقيه اإلسالم : ينظر   )2(
  . 177: ص ) اهلند(إله آباد 
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  :إ�)��D ���;/"م وا�%�"ن 
 d� 0kأآ �آ#8 � lإ� L)` ��� ، �<�?+ ��oآ l+���p� 0تkوآ�� آ

ا�J0B(5 ، وا���ر&(5 ، :  ، و�� أآe d� 0k	ث ��7ت )d)A��)1 >.�� و�?� 
، و`� +�(Mت ����J l+���p`5 ، وا�����>(5 ، و`�ة اt�#&tل . واaرد/5 

 jأه�ا jo�*+ t0 �(@� ، وb?م ا��B�~J ��`�� l1#آ ;��/ d�� 53و+.� وا�
 .ا�#8�B وا��3(�ز 

 
 *�+K.ا DS%ا� *# D19ا��: 

و8��NJ إ�������J l?�ن ا���#.�5 و+d� lB.n ا�B.�م ا�&	�(5 ، `� 
+�(lO�1?J M �� ا���l ا�&	�� ، و��a�J ا���l ا��?3� M)�+ا وا��3 ، 

(wأ� ��ت ���5 ����p� d)J �� (�p� �#�� �.< �J0/ �� ��	&ا� l�ا�� �� 
 و+L�3 آl1# ه� jo� e?�/�ه� �(Mات �@�5 ، +�(d� jM )2(وآ0ا&�ت 
7(0ة 

��رة اt&#?�1ط ، و`�ة اt�#&tل ، وا�آ�kر �d� j0)O : d ا���@�ء ، �?@� 
 ���+ t ، ����� d� 0ه�)Oو ، ¢Jا�nJ �@#���
�ر ا��MN(�ت ، وإ

 �@B��/ d� �.<. 

%I"� ���ا��R ا�1=�رات ا��J�4% ا� D:  
 `�ي ا���Bر�5 و-�/� ا�?$(0 >.� أ
�3ب - ر��l ا���B+ g -آ�ن 

 �B�م ، و��ا	ض ا�&�)J d< �3��?� l+�)� Lآ �n` ��� ا��1ع وا��?$0ات
�(��l ، و�#��/� ��N(; ا�#(�رات ا��$5/0 ا�@�ا�5 ، &�اء ه�1 ر/3@�  d<

" أو �d ا�<0ق ، �(m �0ا�p/ j) أآd� 0k &� ر&��L �� رد �d ا�07ب 
، ور&��L أ�0ى �� رد ا�d))B)1 ، وأ�0ى �� O(0ه% �d " ا���د/��(5 

 . أ
�3ب ا��.L وا�@�ى 

 
 

                                                 

  .101 – 100:  ، ص سوانح أعلى حضرة: ينظر   )1(
  .467 – 453: فقيه اإلسالم ، ص : ينظر   )2(
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  :دورY #* رد ا�8�ع وا�)��4ات 
 ، 5��n.#(�رات ا��$5/0 ا�� �س ، -�/� ا��>�A�آ�� آ�ن �0ه) ا�

�� -l1 ا���رة ا�@?�/d� 5 أ��ر ا��1>5 آL�7/ %� ��o >�� آ�ن /0Nي 
وا��0ا��ت وا��?$0ات، ��� آ#8 ر&��L آk(0ة �� هjo ا��t�Nت ، �?@� 

 5B/�1ا� l#��&�1ر " ر�ز/�رة ا� d< ء�A?ا� �@� �ا�?�ر � L�6 " �@1#آ �ا�#
O(0ة >.� ا5�a ا�&	�(5 ، �(�3�� ا�B#�1ت ا����&d� 5 -0 ا���Aد ا�oي 

��ا ��
	 d)J �@���60ت ا�@?�وس وا��?�&�1ت �Jأ /M7وه� ، و�$� ;n/ 
، ا�&	�(5 ا�?�(5 ا����(5 ، وآj�?< ��o ر&��� 5� �N& %/03+د ا�3#(5 

 oأ� d< ;?ا�� �5"ور&��5 أ�0ى �/MB#1( "ا�( d)A3م &(��� ا���q� ذآ0ى 
- l?< ���B+ gا �رد ا��1ع وا��?$0ات - ر� �� L��&0ا� d� 0ه�)Oو . 

�%�P�D7 ا�\'�]Z ا? *# �� :K/"�=� ا�;�
 d< jM)�+ اتM)أ&.�ب ����� و� L$آ�+8 أ&.�ب ، و� L$�

 : j0)O ، و����� أ&.�ب ا���م ��� /�#�ز >j0)O d ه� 
 `�ة اt�#&tل ، و��رة اt&#?�1ط ، و�dA ا��0��3ة ، وMOارة :أو2 


�Bب ا��31ر d� l1)�� ¢�#./ ب��0ة >b� l� l�*5 ، آ.k�aا�<�اه� وا.  
�(o/ %� mآ0 آ.�5 :[�(=�  5�	N0ام >?� ذآ0 آ.�5 ا�#�tدب واa5 ا/�O 

 5�	Nا� " gا " 	k� 0ى�aا l+��
 l)وأ��ف إ� tإ " ���B+ " أو " M<
 L6ة" أو " وMBرب ا� g5  ا�	Nإ�, "...وا�. 
 t /�#�0 -ا��	ة وا�A	م  >.(l -آ��o آ.�� �6ء ذآ0 ا�0&�ل : [��^� 

.B%"أو " ص">.�  " �.< �.�/ LJ ، ا���#�0ات d� أو >.� أي ��ع


�رة ، وL$J أدب وا�#0ام ��13 
�د`�  Lآ�*J %/0$ا� lJ�?6. 
 آo/ t ��oآ0 أ&��ء اaو�(�ء وا����0N� d)3دة >d ا��>�ء �@% ، :را�;� 


�رة O(0 ��#�0 >.� ا���0�# Lآ�*J %@� �<�/آ0ه% وo/ LJ ات
	k� ، %@1+8 �0اA�ر��@% اg "و، " +���B >?@%ر�� اg  "وا���0ز 

                                                 

، يتخـذها اجلهـال     فضة  ثيل مصنوعة من أوراق وقصب أو من ذهب و        التعزية عبارة عن متا     )1(
 ، ويدفنوها   يف اهلند " بال  كر "  كما يصطنعون  –تعاىل عنه    رضي اهللا    –ذكرى لإلمام حسني    

 .فيها 
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���B+ " ،0ا`�ه%"و� ���B+ gّ�ر ا� " �� L�1ا� d< �)-�3+ 0ه� ، وذ��)Oو
 l��– l).< ة و	م ا��	Aا�– d)32 ا����� .  ر�� ا���B+ g >?@% – و

 ����N: 1(�ء�aة >?� إ+(�ن أ&��ء ا�)�� Lت و������
  /$d� 0k ذآ0 
��1 ، و>�(�ة ، وإ6	t وا����d)3 ا&#.oاذا  l1.` %B�/ آ�ن ���ِ ���bB#&وا

 .�O/5 ا�6	ل ، و+dA3J ��/0$ ا���3وة واtه#��م 
 �Kد�K: �.< ر ، و`�ه0 �16ر�#J ()& �@� ، lA�� ;� ;ا�#�ا� �/�- 

¦ lA�� ;� ;ا��#� %).� 0��a+��:H`ا��?d/0$ ا��.d/�3 ، و
X�b�� '�c)0!
 �� `0��/d(`' 

K-ef/Qg�P �§ ] �#5 . ]29 :ا����وt رأ�� 5� l1.` ، وt ر
�� &j0/0 ، و� 5��)� t� �lB1 ، �@� أ-� �d ا���tد >.� �0N#/ dأ �� 

 gو&.% -6?�ب ر&�ل ا l).< gا �.
�5 أو أد�� 06أة /�� - �`�J 

.� اl).< ���B+ g و&.% -ا�#0ام ا�?1�  - l13J l1.` %B�/ آ�ن ��� - �.
 
  .اl).< g و&.%

هjo وO(0ه� �d ا������ اJ�.&a(5 ا�#� +�ا�0ت �� ����pت 
 g l1� �� l`�
 - >wM وwL6 -ا���م �J�0ة �.5��3 ��� /�ل >.� أدlJ و

 d)31(�ء وا�����aوا. 

 D�#��  :و#�D7 و
 5?/�� �� " �./0J " ���+ ، j�`0� m)�- ���B+ gا l�� 25 �� - ر

 5?& 0�b0 ا���
 d�1340 أول 28/  هـ d/0>+ d� )0J�#م ) أآ�<
�(�ة ��NA أ/�د/@� >.� �@0 ا���Mن ���A و&#(d &?5 ، )1(م 1921 �BJ 

 0A+ 5�0�M� ش��3(�/5 وا�?<�ط ، و���J ;#�#+ 0زة�(@� ورود �
 jا�k� 5?Nا� LBN/و ، jو/�.� ذآ0ا l��kأ� ���B+ g0 اk$).� ، d/0��?ا�.                                      

)� ا�8_�ادي                                          Eأ("ار أ 
 ا�;�اق ، �_�اد                                                  

  م 2002 أآ1"�� 21/  هـ 1423 6;8�ن 15                                      
 
 

                                                 

  .388:  ، ص سوانح أعلى حضرة: ينظر   )1(
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  ا�pAال اaول
 �d ذي 28�� ) ا�@?�(�(�ر &*�l ����ي ��ر ا��/d أ��� �d آ�[ 

 ]هـ 1317( ا���Bة
 –��ذا /��ل >.��ء ا��/� d� �A*�5 أن ا���B+ g �.2 ا�?1� 

 �d ��رj و�.J 2�(5 ا���.�`�ت �d ��ر –
.� اl).< ���B+ g و&.% 

 ه�  �1*ي ��/�1k/ m ذ�� ؟ و��– 
.� اl).< ���B+  g و&.% –ا�?1� 

 ��>(#l ؟ 
 !J(?�ا +06pوا  

 اaولا��Nاب 
ا�.@% �� ا���3 /� ��ر ، /� ��ر ا�?»�ر ، /»� �»�را `L«1 آ»L �»�ر ، و�»�را                      
�BJ آL ��ر ، /� �l� d ا�?�ر ، وlJ ا�?�ر ، و�?l ا�?�ر ، وإ�(»l ا�?»�ر ، وه»�                

 �L««
d««� l �»»�رك ،  % وJ»»�رك >.»»� �»»�رك ا��?(»»0 ا�»»oي �.�َ#»»     و&»».�ا�?»»�ر ، 
    «� d«� ��.و                   و� ، lJ�3«
�رj ا��.»B)�6 2»� ، و>.»� أ-»5B أ�»�ارj ، وl«�s وأ

 d)B�6أ jوأ`��ر l��N�– d)�s – . 

 
 ر�»� اl«?< ���«B+ g        - )1(روى +.�(o ا���م اL6a &(��� ا���م ����        

-       L1?� dJ ��� ، وأ&»#�ذ أ&»#�ذ ا��»�م    )1( وأ&#�ذ ا���م اLNJa &(��� ا���م أ

                                                 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمريي ، أبـو عبـد اهللا                 : اإلمام مالك     )1(
نافع ، واملقـربي ،     : حدث عن   . املدين، شيخ األئمة ، وإمام دار اهلجرة ، صاحب املذهب           

: أمم ال يكادون حيصون ، منهم : وحدث عنه .  بن دينار ، وخلق كثري    والزهري ، وعبد اهللا   
تـويف  . إذا ذكر العلماء فمالك النجم      : قال اإلمام الشافعي    . ابن املبارك ، والقطان ، وقتيبة       

 حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب       نتذكرة احلفاظ لإلمام مشس الدي    :  ينظر   . ( هـ   179سنة  
الشيخ زكريا عمريات ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة            : وضع حواشيه )  هـ   748(

خلـري  ) قاموس تراجم (األعالم  ، و  157 – 154 / 1،   هـ     1419/ م 1998األوىل ،   
 ) .5/257:  م2005 ، 16/ الدين الزركلي ، دار العلم للماليني ، بريوت ط 
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�»��� ا�m/�«3 أ�»� اa>»	م >1»� ا�»0زاق أJ»�             )3(  وا���م �A.%  )2( ا���1ري ، 
 �»»� �»»�?�d««< l &»»(��� واd««J &»»(��� d««J 0J�««6 >1»»� اg         )d««J 0««$J)1 ه�»»�م   

                                                                                                                            

 يف عصره ، احلافظ احلجة ، أبـو         هو شيخ اإلسالم ، وسيد املسلمني     : اإلمام أمحد بن حنبل       )1(
عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الذهلي الشيباين املروزي مث البغدادي ، ولد                  

البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو زرعة ، : مسع سفيان بن عيينة ، وعنه .  هـ 164سنة 
تويف إىل رضوان اهللا تعـاىل يف  . د انتهى العلم إىل أربعة ، أفقهم أمح : قال أبو عبيد    . ومجاعة  

تـذكرة  : ينظر.  ( وله سبع وسبعون سنة     . هـ  241يوم اجلمعة ثاين عشر من ربيع األول        
 ) .3/16احلفاظ للذهيب،

هو إمام احلفاظ ، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي               : اإلمام البخاري     )2(
 هـ ، وأول مساعه للحـديث    194 ، مولده يف شوال سنة       ، صاحب الصحيح ، والتصانيف    

 هـ ، حفظ تصانيف ابن املبارك وهو صيب ، ونشأ يتيما ، وكان رأسا يف الذكاء ، 205سنة 
ورأسا يف العلم ، ورأسا يف الورع ، والعبادة ، كتب عن أكثر من ألف رجل ، وكان حيفـظ      

ما حتـت   :  قال ابن خزمية عنه      مائة ألف حديث صحيح ، ومائيت ألف حديث غري صحيح ،          
. هـ رمحه اهللا تعاىل 256تويف ليلة عيد الفطر سنة . أدمي السماء أعلم باحلديث من البخاري      

 ) . 2/105تذكرة احلفاظ للذهيب،: ينظر( 

هو مسلم بن احلجاج اإلمام احلافظ حجة اإلسالم أبـو احلـسني القـشريي              : اإلمام مسلم     )3(
، ولد سنة أربع ومائتني ، وأول مساعه سنة مثاين عـشرة            " صحيح  ال" النيسابوري ، صاحب    

روى عنه . ومائتني فأكثر عن حيىي بن حيىي التميمي ، والقعنيب ، وأمحد بن حنبل ، وخلق كثري 
. الترمذي حديثا واحدا ، وإبراهيم بن أيب طالب ، وابن خزمية ، والسراج ، وخلق سواهم                 : 

مـا حتـت أدمي     : اء ، حىت قال احلافظ أبو علي النيسابوري         ولصحيحه قيمة كبرية عند العلم    
. واجلمهور من العلماء رجحوا صحيح البخاري عليه        . السماء كتاب أصح من كتاب مسلم       

البداية والنهاية ، تاليف : ينظر . ( تويف مسلم يف رجب سنة إحدى وستني ومائتني وقربه يزار    
حتقيق )  هـ 774 – 700: ت (بن كثري الدمشقي أبو الفداء احلافظ عماد الدين إمساعيل : 
 ، وتذكرة 46 / 11،   م ، دار أيب حيان ، القاهرة 1996براز أبو حيان ، الطبعة األوىل : 

 ) .2/125:احلفاظ ، لإلمام الذهيب 
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J*«J�  ! /»� ر&»�ل اg      : `.»�   :  `»�ل    - ر�� ا���B+ g >?@�»�       - )2(ا���aري
            gا l«�.� ¤)«- أول d< ��01، ا� �أ�� وأ�  ���«B+    ء ، `»�ل�)«-aا L«1`) :  �«/

  + g0 إن اJ�6 ء ��ر�)-aا L1` 2.� �` ���B     ذ�»� ا�?»�ر L«BN� jر�«� d� �)1�
و�% /$d �� ذ�� ا��`� ��ح  ، و��J   ،           ، %«.` t��رة �(m -�ء ا���B+ g       /�ور

  tو ، ��«««- tأرض ، و tء ، و��«««& tو ، �«««.� tر ، و�«««� t6?»»»5 ، و tو
   ?6 t0 ، و�`�   Aإ� t، و �أن /�.2 ا��.»2 ،  ���B+ gأراد ا ��.� ،  wA«`   �«ذ� %

               d«ا�.�ح ، و� ���kا� d.% ، و��ول ا�aء اMNا� d� 2.�� ، اءM65 أBJا�?�ر أر
   wA` %e ، 0شBا� m��kا�    َ�.»5  َ�% ا�MNء ا�0اJ; أرBJ»5 أM«6اء ، ��.»d«� 2 اaول 

                 wA«` %«e ، 5«$�	ا�� �`�«J m«��kا� d، و� �ا�$0& ���kا� d0ش ، و�Bا� ;«Jا�0ا % 
A««ول ا�aا d««� 2««.�� ، اءM««65 أ««BJأر d««و� ، d)««ر�aا ���««kا� d««وات ، و���

wA` %e ، 5 وا�?�ر?Nا� m��kاء ا�M65 أBJأر ;Jا�0ا % ... l��J m/�33() ا�( .  
                                                                                                                            

روى " . املصنف  " هو ابن مهام بن نافع احلمريي الصنعاين ، صاحب          : الصنعاين  عبد الرزاق     )1(
أمحد : وعنه .  اهللا بن عمر ، وابن جريح ، ومعمر ، واألوزاعي ، والثوري ، وخلق عبيد: عن 

كـان حيفـظ   : قال اإلمام أمحد . كان من أوعية العلم . ، وإسحاق ، وابن معني ، وغريهم    
وثقه غري واحد ، وحديثه خمرج يف الصحاح ، وله ما ينفرد به ، : وقال الذهيب . حديث معمر 

 ويبغض – رضي اهللا تعاىل عنه –يع ، وما كان يغلو فيه ، بل كان حيب عليا     ونقموا عليه التش  
.  هـ وعمره مخس ومثانني سـنة  211تويف يف نصف شوال سنة : قال ابن سعد . من قاتله  

  ) .  267 – 266 / 1تذكرة احلفاظ ، : ينظر (
األنصاري الفقيه ، مفيت املدينة هو ابن عمرو ، اإلمام أبو عبد اهللا : جابر بن عبد اهللا األنصاري   )2(

 صلى اهللا   -يف زمانه ، كان آخر من شهد بيعة العقبة يف السبعني من األنصار ومحل عن النيب                 
 علما كثريا نافعا ، وله منسك صغري يف احلج أخرجه مسلم ، وأراد شهود               -عليه وآله وسلم    

حدث عنه .  وبيعة الرضوان بدر وشهود أحد فكان أبوه خيلفه على أخواته ، مث شهد اخلندق ،
سعيد بن ميناء ، وأبو الزبري ، وأبو سفيان طلحة بن نافع ، واحلسن البصري ، وسامل بن أيب            : 

 - هـ 78 عاش أربعا وتسعني سنة ، تويف يف سنة   . اجلعد ، وحممد بن املنكدر ، وخلق كثري         
 ) .36-1/35تذكرة احلفاظ للذهيب، : ينظر. (رضي اهللا تعاىل عنه 

مل أجد هذا احلديث يف مصنف عبد الرزاق بتحقيق املباركفوري ، ولعله يف خمطوطة مل تصل                  )3(
إليها يد احملقق ، إذ إن احلديث تلقاه األئمة الكبار من علمائنا املوثوق م بالقبول ، ال ينبغي                  
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وا>#�»�  ،  " دL«�t ا�?1»�ة     " �»�    )2( أ/j�«3?J �n   )1(ورواj ا���م ا�1(@��  
     ��	A«�ل ا��»»�م ا��««kأ� d«� 5««��aأ6.»»5 ا l«)وأ&»»?� إ� l«).<)3( 8««ا���اه �««� 

                                                                                                                            

م التجين عليهم بتكذيبهم ، وهم كثريون ، وقد أشار املؤلف إىل بعضهم ، وأضيف هنا بعضه               
ـ 974ت  (اآلخر من أمثال ابن حجر اهليثمي         ، وابـن    89: يف الفتاوى احلديثية ، ص      )  ه

 . ، وغريهم 1/311 ، والعجلوين يف كشف اخلفاء ، 4/177حجر يف املطالب العالية ، 
أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن , هو اإلمام احلافظ العالمة شيخ خراسان : اإلمام البيهقي   )1(

 هـ ، قال عبد الغافر يف       384صاحب التصانيف ، ولد سنة      , سروجردي البيهقي   موسى اخل 

وعن إمـام   . كان البيهقي على سرية العلماء قانعا باليسري متجمال يف زهده وورعه            : تارخيه  

فإن له املنة , ما من شافعي إال وللشافعي عليه منة إال أبا بكر البيهقي  : احلرمني أيب املعايل قال     

وتواليفه تقارب ألف جزء مما مل يسبقه إليه أحـد ،           . افعي لتصانيفه يف نصرة مذهبه      على الش 

حضر يف أواخر . مجع بني علم احلديث والفقه وبيان علل احلديث ووجه اجلمع بني األحاديث     

 مجـادى األوىل    10وحدث بكتبه ، مث حضره األجل يف        " نيسابور  " إىل  " بيهق  " عمره من   

 يف تابوت فدفن ببيهق هي ناحية من أعمال نيسابور على يومني منها ،  هـ ، فنقل   458سنة  

 221 – 219  / 3تذكرة احلفاظ للـذهيب ،      : ينظر  . (وخسروِجرد هي أم تلك الناحية      

 .) 1/116:واألعالم للزركلي 

إن هذا احلديث رواه البيهقي أيضا ببعض       : كما نسب إليه الزرقاين يف شرح املواهب ، فقال            )2(
 ) .1/46شرح الزرقاين على املواهب ، : ينظر . ( خالفة امل

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك املعروف بالقسطالين ، األصل           هو  : اإلمام القسطالين     )3(
ولـد  . حمدث ، مؤرخ ، فقيه ، ومقريء        ) شهاب الدين ، أبو العباس      ( املصري ، الشافعي    

إرشاد الساري شرح " له .   هـ 923وتويف ا سنة    هـ   851بالقاهرة يف ذي القعدة سنة      
" يف السرية النبوية ، و    " املواهب اللدنية يف املنح احملمدية      " و. عشرة أجزاء   " صحيح البخاري   

الروض الزاهر يف مناقـب     " يف التجويد ، و   " الكرت  " و" لطائف اإلشارات يف علم القراءات      
: ينظـر   . (وغريها  " مشارق األنوار املضية      : " ه  مسا" شرح الربدة   " و" الشيخ عبد القادر    
عمر : تاليف  ) تراجم مصنفي الكتب العربية     (ومعجم املؤلفني    ،   1/232:األعالم للزركلي   
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�0N ا��$»�       )1(ا�.��(5   dJ)2( وا���م ا         �5 ا���&»«�	B»0ى ، وا��ا� Ln«�أ �«� 
 )1( �»»� -»»0ح ا���اه»»8  )5( وا�B	�»»5 ا�Mر`»»��� )4( �»»� �»»��; ا��»»0Aات  )3(

                                                                                                                            

 / 1،    هـ   1414/  م   1993: رضا الكحالة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل           
254. (  

ة للعالمة أمحد بن حممد بن أيب بكر اخلطيب القـسطالين           املواهب اللدنية باملنح احملمدي   : ينظر    )1(
املطبعة األزهرية مبصر،   ) هـ1325(بشرح العالمة الزرقاين ، الطبعة األوىل       ) هـ923ت  (
1/210.  

هو أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي السعدي األنـصاري ،             : اإلمام ابن حجر املكي       )2(
( عباس ، فقيه باحث مصري ، مولده يف حملة أيب اهليثم            شهاب الدين ، شيخ اإلسالم ، أبو ال       

تلقى العلوم يف األزهر ، وتويف      .  هـ   909سنة  ولد  وإليها نسبته ،    ) من إقليم الغربية مبصر     
الصواعق احملرقة علـى    : " له تصانيف كثرية كلها نافعة مفيدة ، منها         .  هـ   974مبكة سنة   

" ، و " ات احلسان يف مناقب أيب حنيفـة النعمـان          اخلري" و" أهل البدع والضالل والزندقة     
خالصة األئمة األربعة " أربع جملدات ، وشرح مشكاة املصابيح للتربيزي ، و" الفتاوى اهليثمية 

  ) .  234 ، 1األعالم للزركلي ، : ينظر . ( ، وغريها " 
بو عيسى ، حمدث ، هو حممد املهدي بن أمحد بن علي بن يوسف الفاسي ، أ     : العالمة الفاسي     )3(

هـ ، وتويف بفاس    1023مؤرخ ، نسابة ، صويف ، ولد بالقصر الكبري باملغرب األقصى سنة             
حتفة أهل الصديقية يف أسانيد الطائفـة       : " من تصانيفه   . هـ  1109 من شعبان سنة     9يف  

، " مطالع املسرات جبالء دالئل اخلريات      "، و " داعي الطرب يف أنساب العرب      " اجلزولية ، و  
 ) .737 / 3معجم املؤلفني ، : ينظر . ( وغريها 

مطالع املسرات جبالء دالئل اخلريات لإلمام العالمة حممد املهدي الفاسـي ، مطبعـة              : ينظر    )4(
  .210: ، ص ) م1980(مصطفى البايب احلليب وأوالده ، مبصر ، 

ن أمحد بن علـوان املـصري       هو حممد الزرقاين بن عبد الباقي بن يوسف ب        : العالمة الزرقاين     )5(
األزهري املالكي ، الشهري بالزرقاين ، اإلمام احملدث ، الناسك النحرير الفقيه العالمة ، ولـد                

 هـ ، أخذ عن والده وعن النور الشرباملسي ، وعن الشيخ حممد البابلي    1055بالقاهرة سنة   
" ، و " مصطلح احلـديث    شرح املنظومة البيقونية يف     : "، وغريهم ، له مؤلفات قيمة ، منها         

، وغريها  " خمتصر املقاصد احلسنة    " ، و " شرح على املواهب اللدنية     " ، و " شرح على املؤطا    
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 �»»� )4( وا�»»<(, ا��3�»»2 ا�»»�ه.�ى   )3( �»»� ا���»»(�  )2(وا�B	�»»5 د/»»�رJ$0ى  
 . وO(0ه� )1(��ارج ا�?�1ة 

                                                                                                                            

 ،  3الكحالـة ،    : معجم املؤلفني   : ينظر  . (  م   1710/  هـ   1122تويف بالقاهرة سنة    . 
مد عبد حم:  ، ومقدمة شرح الزرقاين على املواهب اللدنية للقسطالين ، ضبطه وصححه 383

مركز أهل السنة ، بركات رضا  :  ، نشره    2004/  هـ   1425 ،   1/ العزيز اخلالدي ، ط     
 ) . 8 / 1، ) اهلند(، فور بندر ، غجرات 

على املواهب  ) هـ1122ت  (شرح العالمة حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين          : ينظر    )1(
    . 47 – 46/ 1األزهرية مبصر، املطبعة ) هـ1325(اللدنية للقسطالين ، الطبعة األوىل 

. مؤرخ ، نسبته إىل ديار بكر : هو حسني بن حممد احلسن الدياربكري : دياربكري  الالعالمة    )2(
جملدان ، أمجل " تاريخ اخلميس" له . م 1550/ هـ 966ويل قضاء مكة ، وتويف فيها  سنة 

: ينظر. ( رسالة " بة واملسجد احلرام مساحة الكع" به السرية النبوية وتاريخ اخللفاء وامللوك ، و
 ) .2/256:األعالم للزركلي 

  .22/ 1تاريخ اخلميس للعالمة ديار بكري : ينظر   )3(

هو إمام احملدثني ، و شيخ االشيوخ ، ومرجع العلماء باهلند ، احملقق : الشيخ عبد احلق الدهلوي  )4(
 حممد نزل من خبارا إىل دهلي أيـام         جده آغا . عبد احلق بن الشيخ سيف الدين ترك البخاري         

هـ 957ويف هذه املدينة ولد الشيخ سنة       . امللك سلطان عالء الدين اخللجى واستوطن فيها        
هـ  وعمره سبع وثالثون سنة ، وهناك 996وا نشأ وسافر إىل احلرمني الشريفني حاجا عام 

اب املتقي ، وأكمـل     قرأ صحيح البخاري ، ومسلم على علمائها ، مث قصد الشيخ عبد الوه            
وأصبح علما يف احلديث ، والفقه ،       . عنده علم الطريقة والسلوك حىت مجع بني العلم والعمل          

. والعلوم اإلسالمية األخرى ، وبه راج احلديث يف الديار اهلندية ، وإليه ترجع سيادة العلم فيها    
، " معات شرح املشكاة    أشعة الل " ، و " جذب القلوب   " ، و " أخبار األخيار   : " من مؤلفاته   

وغريها " ما ثبت من السنة     " ، و " سرالسعادة"بالعربية ، ، و   " ملعات التنقيح شرح املشكاة     " و
هـ عن عمر يناهض    1052 يف ربيع األول سنة      – رمحه اهللا تعاىل     –توىف  . من كتب مفيدة    

نقله من ملشكاة ، أشعة اللمعات شرح ا" ترمجته يف مقدمة كتابه : ينظر . ( أربعا وتسعني سنة 
االعتقاد دار النشر ، دهلي، : موالنا حممد سعيد أمحد النقشبندي ، نشره :  األرديةالفارسية إىل 

 ) .125 – 13 / 1 م ، 1988أكتوبر ، 
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�»»�j اJ 5««��a»»����1ل ،   ا�m/�««3 �»»� ��»»�م >b»»(% إذ +. نإو�.�»»� ا��»»�ل 
�»dA و
»��� و��1»�ل و�l«).< �«�#B ، و+.�»�                  m/�«� l«أ� �0/»5 �»� t اo@و�
                     t L«J ، j�«BJ �?A«5 ا�«b���6»5 إ�»� �	 �«�1+ t %)«b< ¤)«- �1ل���J ء��.Bا�

   w)J آ�� ، ��)B� �?Aإن آ�ن ا� �#��0ج  �� j�? "      L«)1�+ %«$� �«� d)«B0 ا�«)?�
 d)��@Jا�. " 

 – )2(3�2 ا��Bرف g�J &(�ي >�1 ا�7?»� ا�?�A«.J�          و��� `�ل ا�B	�5 ا��   
`»�  " : ( ا��3/�»5 ا�?�/»5 -»0ح ا�0/�»5 ا����3/»5      " �»�  –`�س &»j0 ا���&»�      

  jر�� d� ¤)- Lو&».%   -�.2 آ l«).< ���B+ gا �.
 -    m/�«3ا� l«J آ�»� ورد 
ذآj0 �� ا��m31 ا���k� �BJ ا�?�ع ا�A#(s d� d��ت ا�.»�Aن �»�              . )3()ا��3(�
 .   ا��Bم�A*�5 ذم�

و`»� `»�ل ا0B«-aي      " : ( ; ا��0Aات -»0ح دL«�t ا��(»0ات       ���"و��  
)4( :           ، jر�«� d«� 5B�� 5)&��ار ، وا�0وح ا�?5/�1 ا���aر �(� آ��� ���B+ lإ�

                                                                                                                            

مدارج النبوة للشاه عبد احلق احملدث الدهلوي ، مطبوعة املكتبة النوريـة الرضـوية ،           : ينظر    )1(
  .2/2سكهر ، باكستان ، 

شاعر ، عامل بالـدين     . هو عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين النابلسي          : عبد الغين النابلسي      )2(
ورحل إىل بغداد ، وعاد إىل . ولد ونشأ يف دمشق . واألدب ، مكثر من التصانيف ، متصوف 

 سورية ، فتنقل يف فلسطني ولبنان ، وسافر إىل مصر واحلجاز ، واستقر يف دمشق ، وتويف ا                 
، " احلضرة األنسية يف الرحلة القدسية      : " له مصنفات كثرية جدا ، منها       . هـ  1143سنة  

" ذخائر املواريث يف الداللة على مواضـع األحاديـث          " ، و " تعطري األنام يف تعبري املنام      " و
  ) .256 / 2: األعالم للزركلي : ينظر . . ( وغريها 

مصر ،  دية للعالمة عبد الغين بن إمساعيل النابلسي الدمشقي         احلديقة الندية شرح الطريقة احملم       )3(
  .)هـ1290(

 - هاجر إىل الـنيب      - رضى اهللا تعاىل عنه      -هو أبو موسى األشعري     : أبو موسى األشعري      )4(
 صلى اهللا - فقدم مع جعفر زمن فتح خيرب ، واستعمله النيب           -صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم       

 مع معاذ على اليمن ، وكان عاملا عامال صاحلا تاليا لكتاب اهللا ، إليه               -م  تعاىل عليه وآله وسل   
. طارق بن شهاب ، وابن املسيب ، وخلق         : املنتهى يف حسن الصوت بالقرآن ، حدث عنه         
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أول �»�  :  
».� اl«).< ���«B+ g و&».%       -وا��	�$5 -0ر +.� ا�a»�ار ، و`»�ل         
            ¤)«- L«ري �.»2 آ�� dري و��� g2 ا.�.   � j0«)Oو     j�«?B� �«� �«� ()1( gوا 

 . &l��31 و+���B أ>.% 

  :(*ا��Pال ا�^�
  ]       d� ن����5b��3 �0اد �Jsد   " ����ة  " ا&#�#� lJ ����ي أ��ف ا�0

 ] هـ �1B- d� 1313ن &?5 14�� ) ا�@?�(
��ذا /�»�ل >.�»�ء ا�»�/d �»� اa`»�ال ا�+(»5 >�»� ورد �»� BJ»� ا�$#»8            

      l«+دtو d< +#�3ث �ا�#–   «B+ gا �.«
 ا�»<5�/0 أن ا�?»�ر   –��� >.(»l و&».%    

    «)� ، gر ا�«� d«� ل ز/»�   ا����3ي ��.�ق�«�/ m :إذا     إ lJ�>«#ا�� %«$� �«� l«�
   m/�3ا� �
o«/ �«�?)JهJ 8$»0    . إ�d� l ا��$»�ك ذا+»B+ l»���     : و/��ل >�0و   . 

   lو&».%        -إ�� أ� l).< ���B+ gا �.
 -       5B�«- ل�B«-إ L«k� gر ا�«� d«� 2«.� 
���� أن ا��»�ل o� lJ�>«#���Jهl«1 اa&».% ، وt آ»	م           و/pآ�  . �5B�- d أ�0ى    

 %��Aه8 ا�oا�� �.< l� . 
 !J(?�ا +06pوا  

  : "اب ا�^�(*ا�
             g1»� ا< dJ 0J�6 ���)& d< l�?�� �� روى >�1 ا�0زاق-    gر�»� ا 

   ��@?< ���B+-   :  `�ل  �و&».%    -`�ل ا�?1 l«).< ���«B+ gا �.
/»� 0J�«6 إن   : (  
 �)««-aا L««1` 2««.� gا jر�««� d««� �««)1� ء �»»�ر . (  �««� ��	A««�ا��»»�م ا� j0««ذآ

 .  وO(d� j0 ا�B.��ء ا�$0ام )2(ا���اه8 
وإن �� `��l >�0و �@� b� L��J(; و�»	�p«/ L«J ، 5«?)J 5دي إ�»� أ�»0              

       gن اa ، 5«/�7.� 0)�-    wM«< ���«B+   wL«6أن /�.»2 -»(¤ �?�$»�         -  و d«< jM«?� 
 l««+ذا d««� . �««/0ط ا�»»�53 ��(»»: وأ�»»� `»»�ل ز>««J ، را�3»»5 ا�»»0�� وا��$»»�ر l

                                                                                                                            

حـديثا ،   ) 355(له  . سيد الفوارس أبو موسى     : ويف احلديث   . أقرأ أهل البصرة ووأفقههم     
. 1/22:  احلفاظ للذهيب تذكرة: ينظر . (  اهللا تعاىل عنه  رضي- هـ 44تويف بالكوفة سنة 
 .  ) :3/610/4111ذيب التهذيب و. 4/114: واألعالم للزركلي 

  .254: مطالع املسرات للعالمة الفاسي ، ص   )1(

  .47 – 46/ 1املواهب اللدنية للعالمة القسطالين مع شرح الزرقاين ،   )2(
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	ح   ««
��6»»5 �.60»»�ع إ�»»� ا t l««ء >.»� أ��««�.B»»� أ�6»»; ا��6@��»»5 ، � jo«وه
  d)e�3ا��53(ا�� (                g�«J رف�«B5 ا�«�	B0ح ا�«
�� ا��»L��n و�»; ه»oا ��»� 

 �A.J�?ا� �(&(�ي >�1 ا�7?�&��ا� j0& س�` ( l#3�J. 
  �«««�.B5 وا�«««��aن ا*«««J l#3«««
ء و>»»»	وة >.»»»� ذ�»»»� /$�»»»� د�»»»(	 >.»»»� 

         j�««�.+وآ.�»»�+@% و %@�)���««+ �««� jذآ»»0و �k/�««�واaو�(»»�ء وا�0B�»»�ء `»»�/�� و
J»»����1ل ، �»»~ن ا�m/�««3 /#�»»�ى J#.�»»� اJ 5««��a»»����1ل ، آ�»»� أ-»»�ر إ�(»»l ا��»»�م  


�ل )1(ا�o�0#ي aا �ؤ�� ���.< lJ 0ح
 .)� )2� lB��6 ، و
  %B�  ،               %«� �«�3� ، ت�@J�>«#5 آ(�(»5 ا��«�)��/�� ا��»�ل l«J >.»� ا>#1»�ر 


»».� اl««).< ���««B+ g  -/��01»»� رب ا�M««Bة 6 L««6	�l«« وt ر&»»��l اaآ»»0م     

».� اl«).< ���«B+ g و&».%         - >d &81 وtد+»l      -و&.%   -   tو ، gر ا�«� d«� 

 ./�$??� أن �0Bف �2 ا���J 5�0Bون ا���1ر ، وهoا ه� �B?� ا��#<�J@�ت 
5B�>��J و�� `��J l$0 /$�� ���; �$0ة >�0و ا�J 5��n*ن ا�<�5B +#?�ر            

               d«� Ln«�5 أ�0ى ، وأB�- �1�+و�� وa5 اB�>ا� d� ءM6 اMN#/ ون أن�J
هoا ��kل ا�<�� وأ-J �@#B*ن ا�<(¤ ا�oي أ��� >.(@� ا�<�� ��ءه� ، ��»�              
               5«.e��� t l«أ� tذات ا�»<�� ، إ d«� ¤)«- و+?�ر ، و�% /�3ث ا��»��ل �.N+

�� >.»»� tsف  ��`»».�»»� ، وآ»»l««J L««k�/ �««� L �»»� ذ�»»� /1���o««� �««@J�«« ا�?»»�ر �
                   5«��aه8 اo«� �«ه»� `»�ل ���»� وه %.«&a0/»2 اا��j�6 ، و�@oا t-»� أن ا�

 .  ر�� ا���B+ g >?@% -اa&	ف 

d��^ال ا�Pا��:  

                                                 

و عيسى حممد بن عيسى بن سورة الـسلمي ، الترمـذي الـضرير ،               هو أب  : اإلمام الترمذي   )1(
مسع قتيبة بن سعيد ، وأبا مصعب ، وإمساعيل بن موسـى            " . العلل" ، و " اجلامع  " صاحب  

مكحول بن الفضل ، وحممد     : حدث عنه   . وتفقه يف احلديث بالبخاري     . السدي ، وطبقتهم    
كان أحد األئمة   : ال أبو سعيد اإلدريسي     ق. بن حممود بن عنرب ، ومحاد بن شاكر ، وغريهم           

كان أبو عيسى ممن مجع ، " : الثقات " وقال ابن حبان يف . الذين يقتدى م يف علم احلديث    
تذكرة احلفاظ للذهيب ،    : ينظر  . ( هـ  بترمذ    279تويف سنة   . وصنف ، وحفظ ، وذاكر      

2/154. ( 
  .98 / 3املرقاة ملال على القاري ، : ينظر   )2(
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�#»»� +�»»�ل �$»»0ة ا�N»»�ال      	««��� tو �««���< �A««� �««?أ� �««��»»d ا��	

»�3 إن                  a ¢«�� ع	«�q� t0+$% و�»(� ذ�»� إn«�وا�?��ش �(�� أآl«1# إ�»� 

� � .� >�(�+� آ�ن �
               g2 ا«.� �«�?)J 5«&�N?5 وا���&���J �1ة.� ���+ �@B)�6 أن ا���.�`�ت ��1و �/

 و�»d«� �«���3� )1(   ��o«J l.n ا��»oارة    - 
.� اl«.)< ���«B+ g و&».%          -ا�?1�  
           m/�«3ا� �«?B� wي�«� d)«B#)� �3)3«
>.»� 1�6»; ا���.�`»�ت ، وان آ»�ن ه»oا 

إن اl).< �� :   0J�«6 �«/ ! g و&».%   
.� ا�B+ g   -`�ل ر&�ل اg    : ( آ�� /*+�   
jر�� d� �)1� 2 ��ر.� .( 

 وأرL«J ،  �«6 أ-»� �(»�A�  #�6 ��J �B?#%     5B�>«��J t�«k� lJ           ، l �� وإ�?�  
أن /»»��; ا�»»<� �N��««Jاب ا�ُ��?»»; ، وذ�»»� t l««�a ر/»»8 �»»� 
»»53 �»»� `.»»#% إن  
-»»�5B ا-»»#e ، 5B�>««J �.B»»% ا-»»#B.� -»»��ع أ�»»0ى 5B�>««��J ا���k(»»5 ، و�»»%       

 ��»»� �»»� ا�»»<�5B اaو�»»� ، وt �»»� ا���k(»»5 ، و�$?»»l أ�(»»�A ه»»jo    /3»»�ث أي
 و+#»�Aوى آ»L ه»jo ا�»<��ع     ؟ا�<��ع آ.@� �#�3ة �� ا�&% وا�oات وا��nء  

 !�� ا�0+51 ؟ J(?�ا +06pوا 

  :ا�^��dا� "اب 
t /<#0ك ا��.lB)�6 2 �� ا�#.�N?��J �1&5 >?� ا��tدة �~ن �6(;   

 و��وا ��هd/0 و�?Mه(d� d ا�?�N&5 -م  >.(@% ا��	ة وا�A	-ا1�a(�ء 
         d)?A3أن ا� m/�3ا� ��1 �k/ LJ ، ارةo�وا�-       �«�@?< ���B+ gا �ر� - 

 .�ا �d)�)b ِ�أ/�n ُو
0nب �q�@�م ، و�(� �1(»�ن  و�(� �B?� ا�?�ر ا��Ln ، وا���kل /ُ      

�ُ �««��،��: L ا�?»»�ر ا��@»»� �»»� ا��»»s0ن ا��k  %)««bB»»ا��»»�Aواة �»»d آ»»L ا�?�ا
﴿hCi(�!�j�☺k �RYl�M $ִ���F�� 

  �*/d ا�0Aاج ؟ وأ/d ا��?�/L ؟ وأ/d ��ر ا�0ب ا�L«).N          ]35: ا�?�ر  [ ﴾�

 !؟ 
                                                 

 رواه ابـن    –ما به قذر    ،   خرج نظيفا    - صلى اهللا تعاىل عليه وسلم       -أنه  ( جاء يف احلديث      )1(
: واألنوار احملمديـة للنبـهاين ، ص         . 1/46اخلصائص الكربى للسيوطي ،     : (ينظر  ) سعد

309. ( 
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 -و��� �6ء هoا ا���kل ���; ا>#0اض ا��ه�l�*J 5)J �.2 ��ر ا�?1»�        
 �d ��ر اM.#A/ gم ا�#M«Nؤ وا���$»�ك �»�        -
.� اl).< ���B+ g و&.%      

        A+ �` 5B�- ن*J %@� 8)6*� ، gؤ    ��ر اM«N#ا� �@�M.#A«/ t5 وB�>J 0)?#
��ل هoا ا�?�ر ا����� ا���Nزي ا�»oي /�.»2         joوا�����ل ، �.�� آ��� ه

 ��را �d ��رj ، ���ذا /$�ن -*ن ذ�� ا�?�ر ا��@� ؟
وآM.#A+ t ��oم �.2 ��ر �»d �»�ر ا��»�Aواة �»� ا�&»% وا�»�nء                 

        «� d«/ء ا�»<�� ؟ وأ�«� d«/أ d«$ا�<�� ، و� d� 0)?#A/ 0��ء �~ن ا��
               d)BA«+ وي أ�»�اء�A/ ��>>.% ا�@(�5 أن ��ء ا� ��6ء � ��0 ؟ ���ا�

 L��$ا��1ر ا� d� أ>.% –أ��� ���B+ gوا   . 

eال ا��ا�Pا�� :  
 19�»�   ) ا�@?»� (ا&#�#� lJ ا�3$(% ���3 إ0Jاه(% ا�1?�ر&� �d آ��$#�         [ 

 ]هـ d�1329 ذي ا���Bة 

»».� اg -�1»»�ل �»»�ذا /�»»�ل >.�»»�ء ا�»»�/««� d� �A««*�5 أن ا�0&»»�ل ا��     

 �.d� 2 �»�ر اg أم t ؟ وإن �.»d«� 2 �»�ر اl).< ���B+- )1(            d«�� ، g و&.%  
 أي ��ر ؟ ��ر ذا+� أو ��ر 
��+� أو �d آ.(@�� ؟ و�� ه� ��(�5 ا�?�ر ؟ 

 !J(?�ا +06pوا 

  :ا��ا�eا� "اب 
              l«���� 5�*A«� �«.< j�1#�tال /�60 اpA5 >.� ا�J�6ا� L1`-  gا �.«
 

���««B+   %.««&و l««).< ) :       ;#A««/ %««� ن~««� j�««)J j0««)7).� رأى �»»?$% �?$»»0ا d««�
l��A.1�( )2( . 

                                                 

 - النيب   يبدو من السطور اليت تليها أن السائل اكتفى هنا بكتابة ألفاظ خمتصرة يف الصالة على                )1(
 ولكن الناشر قد أثبته كاملة الصورة ، كما أثبتناه كذلك تبعا له             -صلى اهللا تعاىل عليه وسلم      

 . ولألفضل 

بيان كون النهي عن : " كتاب اإلميان ، باب   رواه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري ،            )2(
: حتقيق ) هـ261ت (مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم ، تأليف : ينظر " املنكر من اإلميان 

وأبو داؤد يف سننه ، سنن       . 1/69حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت            



 
44

                   %��«B0ة ا�?»�ر ، &»(� ا�n«�
».�   -وه� أ�l آ�� +?71»� ا�»�	ة >.»�  

»�رة آ��.»5        >?� ذآj0 ا�»<0/) أن +»pدى ��»�         -اl).< ���B+ g و&.%      �«� 

) �L««
�ز ا�1#»»5 وN/ t»») % وJ»»�رك >.(»»l و>.»»� l««�s و
»»l13 أJ»»�ا    و&»».�ا�.@»»% 

»..% (أو  ) 
».B% (أو  ) >»% (أو  ) 
»�د (ا�آ#��ء ��J��ل    (  ،       jo«@� �«?B� t L«J

    ���«««««««««««B+ l«««««««««««��` �«««««««««««3+ L��«««««««««««+ظ ، و�«««««««««««��aا: ﴿ �na+���M 

1<o�֠���� ��(☺��� �qK(�֠ 

/lKL$ r�֠���� Wst�֠ uI�   ﴾ ن*««««««««««J

 «««««««««w)O d)���«««««««««b0    ا�«««««««««�s �«««««««««�.J l«««««««««J d/»»»»»»»»»�ل ا��»»»»»»»»»*��ر�0وا ا�:﴿  
�/Q
 �%�:T�M X�b�� �?o�֠���� 
��(☺��� �D%�J' [��3� 

�0��ִ☺vv �� �ִ☺�P ��(�֠k 

�w(��xv
ــرة [ ﴾ ��( آ»»N/ t ��o»»�ز اtآ#�»»�ء jo««@J     ]59: البق

                    d«< L«�?/ L«J ، d)��A«.ا� �«�ا���aظ ا���#�0ة �� ا�$#�5J أ/a ، �nن ا��.»% أ
�$% -�/� >.� هjo ا��B.5 ، و>َ    �@)� l�*J 5)ا��#�وى ا�#�+�ر���w�  («)��+ d� ه�

3»»�وي >.»»� ا�»»�ر ا���#»»�ر – �B»»�ذ اg –-»»*ن ا�?1»»�ة/3»»��� : ( آ�»»� �»»� ا�


.� اl«).< ���«B+ g      -اg  >.� ر&�ل   " >.(l ا��.�ة وا�A	م    " >.� آ8#    

»»L ، و/»»�.�   وA««/ t*م �»»d +$»»0ارj ، وإن  -و&»».% aا �««� d««$/ %««� l��A««.J 

 آ.»»l أ/»»�n ، و/$»»j0 ا���J M««�0»»�	ة ، وا�««�0#� L««J ، 5««J�#$��J /$#»»8 ذ�»»�    
M�@��«Jة  " >.(l ا�»A	م  " �d آl���$J : 8# ، و�� ا���ا�; >d ا�#�+�ر���(5       

                 	«J 0«م آ�	A«ة وا�	1(»�ء >.»(@% ا�»��aو+��() ا ، ()��+ l�a 0�$/ %)وا��
         L«�?ا� �«
��(»� J�j��« وإb��� t»�ه0 أ�»J �)«� l$�»0 ،              �@»�   -� ، و�l.B إن 

 .  ��#�0ا )1()@�م وا�<B�5@1% ا��#(�ط �� ا��#0از >d ا�/
  :و�BJ هoا ا�0Bض إ�($% �6اب ا���BJ 5�*Aن ا��.� ا��ه�ب

                                                                                                                            

حممد حميي  : حتقيق  ) هـ275(سليمان بن األشعث أيب داؤد السجستاين       : أيب داؤد ، تأليف     
  .123 / 4الدين عبد احلميد ، دار الفكر ، بريوت ، 

 6 / 1الدر املختار للعالمة طحطاوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  حاشية طحطاوي على      )1(
. 
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ا�?»»�ر �»»� ا�B»»0ف ا�B»»�م >1»»�رة >»»d آ(�(»»5 +»»�رآ@� ا��1
»»0ة أوt        إن 
ا�?»�ر آ(�(»5 +»�رآ@�      :  ، `�ل ا�� �)A� l«+��/0B+        و�Jا&#@� &��0 ا��0�1ات  

  .)1() ا��1
0ة أوt و�Jا&#@� &��0 ا��0�1ات 
� +d««� �««.6 (««/0B أن /B»»0ف l««J ، وا�»»oي ُذآ»»0َ ه»»   وا�3»»2 أن ا�?»»�ر أ 

�����««J �««.Nا�««w1� �««آ� ،lَ �@�وا�?»»�ر o««@Jا ا��l««).<  . �««?B �»»� ا���ا`»»( و-»»0
: و>?»»� ا��3��d««< jM««?�  . d)«« ذ�»»� -  وwM««< wL««6->»»0ض و�»»�دث ، وا�»»0ب 

j0««)7� 0 ، آ�»»� ذآ»»j0 ا��»»�م �N»»5 ا�&»»	م bِ@»»ا�?»»�ر ه»»� ا�b»»�هlA««�?J 0 وا�ُ�
 >»M  - واg )3(ا�B	�5 ا�Mر`»��� �»� -»0ح ا���اه»8 ا�»<e        5�/0%   )2(ا�M7ا��  

  L65 ه� ا�?�ر ، وا�/5 ا�$0/�»5      -و�(�ا�3 �� LJ ، ��)�� : o@Jا ا��B?� ��ر 
﴿ y��� `'(� 9z{/(�ִ☺vv �� 

|}K'V~��/: i﴾ ]  35: النور[   (.$+ 	J ��)�3ا� �?Bا�� �.<

   gن ا~«� ، L««/و*+ 	«Jو-   L«6و M««<-  ««�?J 0ه�«bوا�ُ�ه»»� ا� lA «@ِb d««� j0««)7� 0
 .ا���Aوات واaرض و�d@)� d و&��0 ا���.�`�ت 


».� اl«).< ���«B+ g    - ا�?�ر &»(� ا�B»��%   وt -� �� أن �0nة ا�?1�  
إن : (  ا�oا+�  ، 6»�ء �»� ا�M< –         m/�«3 وd� 2.� �` –    L6 ��ر اg       -و&.%  

                                                 

دار ) م1988(الطبعة الثالثـة    ،   بن حممد اجلرجاين     يالسيد الشريف عل  : التعريفات ، تأليف      )1(
  .246: ، ص  الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان

زين ( الشافعي ، املعروف بالغزايل هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي: اإلمام الغزايل   )2(
حكيم ، متكلم فقيه ، أصويل ، فيلسوف ، متصوف ، له ) الدين ، حجة اإلسالم ، أبو حامد      

رحل إىل الشام فمصر ، ) قصبة طوس ، خبراسان(مولده ووفاته يف الطابران . حنو مئيت مصنف 
نسبته إىل صناعة . زم االنقطاع وعاد إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمصر ، وعاد إىل بلدته ول

تويف . ملن قال بالتخفيف    ) من قرى طوس  (أو إىل غزالة    ) عند من يقوله بتشديد الزاي    (الغزل  
إحياء علوم الدين ، افت الفالسفة ، : من تصانيفه الكثرية املفيدة .  هـ 505بالطابران سنة 

: األعـالم للزركلـي     : ينظر   (.واملستصفى يف أصول الفقه ، واملنقذ من الضالل ، وغريها           
   .)671 / 3 ، ومعجم املؤلفني ، 7/22

  .210:  ومطالع املسرات للفاسي ، ص  .1/76الزرقاين على املواهب ، شرح   )3(
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 jر�««� d««� �««)1� ء �»»�ر�)««-aا L««1` 2««.� �««` ���««B+ g1»»� ا) . ا< j0زاق ، روا««�
 .و�j�3 >?� ا�1(@�� 

      m/�«3ا� ��6ء � ���) jر�«� (              %«&وه»� ا ، gإ�»� ا j0)�«� ;«60/ m«)�
     L«�/ %ات ، و�oو&».%     -ا� l«.)< ���«B+ gا �.«
 ) :   l«���6 ر�«� d«� ( أو)  ر�«�

l�.< (  أو)  l«#��
».� اl«).< ���«B+ g و&».%        -�#»� /�@»% �?»l أ�»l         ) ��ر ر - 
        	Bل ا��«�/ ، ���B+ l+��
: ( �»5 ا�Mر`»��� +3»� ه»oا ا�d� 2.�           m/�«3 ��ر 

" jر�� d� "  أي :    l+ر ، ه� ذا�� d�( )1(     gأن ا �«?B/ -    L«6و M«<-    2«.� �«`
 �d ا�?�ر ا�oي ه� >»(d ا�»oات ا��@»� ،        - 
.� اl).< ���B+ g و&.%     -ا�?1�  

 .  آ�� &(*+� +�d�– j0/0 ذا+J l	 وا&5 : أي 

   A�ا� �����»�  ( أ�»l   : ا�»<5�/0    " ا���اه»8 " 	�� �»�    و/��ل ا�B	�5 أ
+B.�� إرادة ا�N/~J ���«B+ 23»�د �.�»l و+�»�/0 رز`»l أJ»0ز ا�3�(�»5 ا����3/»5             
��/e 5% &., �?@� ا��Bا�% آ.@»� ، >.�ه»�         a0ة اn3ا� �ار ا����/5 ���aا d�

��/»5   : (" و�»� -»0ح ا�B	�»5        )2() ، و&�.@� a0ة اn«3ت   " وا��«?)B+ أول �ه»
#1»�ر �(»j0«)7� l ا�»oات ، آ�»� ه»� ا��»<�ر إ�(»l         ا�oات ، وأول ر+1@� ا�oي t ا>      

  l���J-       %.&و l).< ���B+ gا �.
 ) :   lB� ¤)- tو g.آ�ن ا �ا�$�-» j0ذآ  (
)3(.  

   t�� 2�3ل ا�<(, ا����و/           �ارج  "�� >�1 ا�3»2 ا��3»�ث ا�»�ه.�ي �»�«�
`»»� �.»»2 ا1�a(»»�ء �»»d أ&»»��ء اg ا�oا+(»»5 ، واaو�(»»�ء �»»d أ&»»���l       " : (ا�?1»»�ة

��+l ا��B.(5 ، و&(� ا�d«� L«&0 ذات ا�3»2 ،              ا���� d� آ�انa5 ا)�J5 ، و)+

  .)4( )و�@�ر ا�o��J l)� 23ات
  d$و�–    gذ ا�B� –      l«�.� �?B/ t -           %.«&و l«).< ���«B+ gا �.«
 -   d«� 

 –�»»�ر اg ا�»»oا+� أن ا�»»oات ا��@»»� �»»�دة �»»oات ا�0&»»��5 آ»»��(�A««�q� dن أو  
   g�J ءاً  –>(�ذاM6 أن   oا� d�       �«1?�1 ذات ا�«
 -aن اg ، ات ا��@� أو آ.l أ

                                                 

  .1/46شرح الزرقاين على املواهب ،   )1(

  .1/27املواهب للقسطالين بشرح الزرقاين ،   )2(

 .1/27شرح الزرقاين على املواهب ،   )3(

  .2/609مدارج النبوة لعبد احلق احملدث الدهلوي ،   )4(
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   L6و M<-           �«� ¤)«- �«� وا�3.�ل �� ��*J �3د+tؤ وا�#�$� واMN#ا� d� jM?�
      %��B0ة &(� ا�n� أو -»(�� �»�   – 
.� اl).< ���B+ g و&».%       –واt>#��د J*ن 

M««6ء �»»d ا�»»oات ا��@»»� ، أو اt>#�»»�د أن �»»0دا �»»d ا���.�`»»�ت >»»(d ا�»»oات    
 .آ�0 ا��@� ، 

            l��«&ور g�«� 2«).�#ا ا�o«ه �?B� L
و
».� اL«6   ،   g و>.»�      –أ�� أ


»».� اB+ g»»��� – أ>.»»% a ، l««Jن ��(�»»5 ذات ا�0&»»�ل –+l««).< ���««B و&»».%  

/� أ0B/ t  ) :   %«� 0«$J �J�@� أ�� �� هoا ا���B% ، آ�� �� ا�l).<–      m/�3 و&.%   

   �J0 ر)O 5�)�� �?�0B/()1(        l«5 آ��«�)��
».�  - ��d /�ري        l«).< ���«B+ gا 
 ��.�`� �d ا�oات ا��@� ؟ و�$?l آ�� /�$d �@�@� �� ا�b»�ه0 ه»� أن      -و&.%  

�0nة ا�23  - l�	6 M< -   آ»0مaا l«J�13� 5
».�  - �.2 ا���B% آ.�J lا& 
 و`t��()2(   L«)ك �»� �.�»� ا�»��(�      ( �.�jt َ��� آ�ن -(¤      -اl).< ���B+ g و&.%     

 )3( ) ���3 �»� �.�#»� وt أر�»� وt &»��ء    ��t: (�دم >.(l ا��	ة وا�A	م  
���  8��««
�»»0nة  5
»».� اt�««� " l««).< ���««B+ gك"B»»��% آ.»»�J 2««.� lا&»»


».� اl«).< ���«B+ g و&».%     - و&(.#l و�t ، l.n أ��J �?B/ ،  lا&#l  و&.%   
�»»0nة ا�M««Bة ، e»»% ه»»� أ�»»�ض ا��6»»�د >.»»� &»»��0    - d««� ا&»»#��ض ا��6»»�د 

&»�d«� 5 +�&»(¢ ا�B�»�ل ، +B»��� اg >�»� /�»�ل          ا�5/01 ، آ�� +M>% آ�0ة ا��	     
ا�����bن >.�ا آ1(»0ا ، ه»O 2��«� d«� L(»0 اg ، ه»oا �J»	ف �»0nة ا�?1»�                


.� اl).< ���B+ g و&.%       -ا�?�ر   -          LJ ، lJ0 ر)O �� �~��J 2.�/ %� l&.(5 أ
�»d  : أي : (�.d� 2 ا�oات ا��@� J	 وا&5 ، �� -0ح ا�Mر`��� ا�<0/)       

+B�J t l?� أ�@� ��دة �.2 �»�رB+ �«?B�J L«J ، �«@?� j.»2 ا�رادة             ��ر ، ه� ذا   
jو�6د �5 -(¤ �  . )J lJ( )4	 وا&

                                                 

 .مل أعثر عليه    )1(

املواهـب للقـسطالين ،   : وينظر  .  5/227أخرجه الديلمي يف الفردوس مبأثور اخلطاب ،       )2(
  .253: ، ومطالع املسرات ، ص 1/76وشرح الزرقاين عليها ، 

  .253: مطالع املسرات للفاسي ، ص : ينظر   )3(

  .210: مطالع املسرات ، ص : ينظر  . 1/46شرح الزرقاين على املواهب ،   )4(
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أو >.»»� اaآk»»0 �7»»0ض ا�#��»»(� /	�»»� �k»»�ل �»»�`� +���»»� ، ه»»� أن  
               0«@b+ %«� �«ره�?J5 -���5 �#?�رت ، و�)b< ةs0�ِ �.< ءه��� ��ا�<�� أ�

@�اء ، و�� ا��0ا/� و>(�ن ا���ء      ا5B-a ��¢ �� ا��0ا/� ، و>(�ن ا���ء ، وا�        
(; أن +?»�ر أ-»(�ء أ�»0ى ،        #A«+ 5B-أ �@)� �e�� LJ ، �@.� �� �B`و �ا�#
و`� /�; ��ء ا�<�� >.� �BJ ا��Nران ، �@»� �#»��J 5$(�(»5 ا�?»�ر وإن      
d$�/ t �@� أن +?�ر اa-(�ء ا0�aى ، وا�#� �% +�L إ�(@� ا�»<�� أ�@0ه»�       

    «����(»m      ا�@�اء ا��#�&¢ ، آ�»� ه»�  ، )�A«ران ا��ا�.(»5 �.»0واق ا���«N5 ا�
�@0ت و�% +J �3$(�(5 ا�?�ر ، ����s0ة اaو�� �?�رة o«Jات ا�»<�� ��1-»0ة               
J»»»	 وا&»»»5 ، وJ�(»»»5 ا��0ا�»»»� وا�B(»»»�ن �?»»»�رة �Jا&»»»5 ا�ِ�»»»0أة اaو�»»»� ،    
وا�N»»�ران وO(0ه»»� �?»»�رة �Jا&»»5 ا��&»»��¢ ، e»»% آ�»»� أن ذ�»»� ا�?»»�ر ا�»»oي   

 ه»»� >»»(d �»»�ر ا�»»<�� J»»�ون أن +»»��1 ا�»»<�� أو +N.»»� �»»� ا�ِ�»»0أة اaو�»»�
 ، آ»»J ��o�(»»5 ا��0ا/»»� وا�B(»»�ن ا�#»»� +?»»�رت s0�ِ��««Jة اaو�»»� M««6ء �?@»»� ِ�»»0أًة

وا��Nران وO(0ه� �d اa-(�ء ا�#� و`�B ا�<�� >.(@� أو �b��J �)b@�ر           
�(t m -� أن ��ر B)�6@� �»�ُر ا�»<�� وJ@»� �@�ره»� ، وأ�»� ا��0ا/»�         ¢��

�A إt و&»��¢ �.�
»�ل ، وإذا �b»0َت �»� �»� ذا+@»� �.»(�                  وا�B(�ن �@� �(»   
�b@� �� ا�?�ر ، `�ل  d< 	n� ر�@bا� d� ر�` �@� : 

 /� 06اغ ا&� در/l��� d آl از s �+ 0Jن 
ه0 آ�N �� �$»0ي ا�l#��«& �«?�N ا�»�           

  
             " l#B-*Jو L/�?` ا ا��ارoه �أ/?�� +0ى +� L��3ر ا���?#" 

 ﴿  :�0/»»»8 ا��@»»»% ، آ�»»»� 6»»»�ء �»»»� `��»»»B+ l»»»���  ه»»»oا ا��k»»»�ل ��N»»»0د + 
�s���� ��'(� hCi(�!�j�☺k 

�RYl�M $ִ���F�� � ﴾ ]  35: النور[       L/�«?�ا� d«/أ tوإ

 �.<aا Lkا�� g؟ و ��(�ا�?�ر ا�3 d/؟ وأ . 
وا�#��(� ه?� �.�ب �<(�(d ��¢ ، أ��ه�� أن +?b»0 إ�»� أن اa-»(�ء          

 أو +?�»»�M««6 �««@?� Lء ا�»»<�� ِ�»»s0ًةآ.@»»� +?»»�رت J ��>««��J»»�ون أن +»»��1 
�#�(s0�ِ 0ة ، و��e(@�� أن s0�ِة �?�رة ��J»<�� ��1-»0ة J»	 وا&»5 وا�1�(»5             

�0nة ا�N	ل ؟             d/ل ؟ وأ�kا ا��oه d/أ tوإ ، ¢��&���J-   j�-�� –   ��>«��� 

 >»M  -ا�#� +?�رت ���Jا&»5 ، واJ d< 5J�N3�       g�(5 اa-»(�ء �»� ا��k»�ل         
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  L6و-      �«� L«إ/»��ل              ��ه0 ��ق آ �ه0 ، وا�»<�� �3#�6»5 إ�»� ا��&»��¢ �»
             t 5«.�N��Jج ، و�«)#�tا d«< jM«?� L«6و M«< gء ، وا�)«-aا joإ�� ه �@���

ي ��»»� /»»0اد l««J ا�#1(»»2 �»»� -»»(¤ �»»� ، وd««$�/ t ذ�»»� ، و�#»»� �A««+ tو        
���/ t آ�� ، �n/ا��&��5 أ l)و`� أ-��0 إ� ، . 

          �«-�)Bا� g1»� ا< %��& �Jل &(�ي أ��5 ��3»�        ، )1(/«�	Bوه»� أ&»#�ذ ا� 
، " ا�0�.»5 " �»� آ#�A«.)2(      l«J�   01ا�ا�Mر`���، و+.�(o ا�B	�5 أJ� ا�dA3 ا�<     

     5«�	Bي ا��)& %e «Bَ3( ��وي<ا�( -       �«B)�6 gا %«@��" ا�»�	ة " �»� -»0ح      - ر

                                                 

فاضل ، من : هو عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر العياشي ، أبو سامل : أبو سامل عبد اهللا العياشي   )1(
قبيلة من الرببر تتاخم أرضـها الـصحراء ، مـن أحـواز             (نسبته إىل آية عياش     . أهل فاس   
" هـ ، وقام برحلة دوا يف كتابـه         1090هـ ، وتويف سنة     1037 ولد سنة    )سجلماسة

" و" إظهار املنة على املبشرين باجلنة      " وله  " ماء املوائد   " يف جملدين ، مساها     " الرحلة العياشية   
مـصور يف معهـد     " حتفة األخالء بأسانيد األجـالء      " بأسانيد شيوخه ، و   " مسالك اهلداية   

تنبيه ذوي اهلمم العاليـة      " وشرحها ، و  " البيوع  " ومنظومة يف   )  تاريخ 1317(املخطوطات  
وحلفيده حممد بن محزة بن أيب سامل كتاب        . ، وغريها من كتب     " على الزهد يف الدنيا الفانية      

: األعـالم للزركلـي     : ينظـر   ( " . الزهر الباسم يف مجلة من كالم أيب سامل         " فيه ، مساه    
4/129. ( 

، أبو الضياء ، نور الـدين ،        سي  لِّرامبهو علي بن علي الش     : لسيربام احلسن الش   أبو العالمة  )2(
تعلم بالغربية مبصر ، " شرباملس " كف بصره يف طفولته ، وهو من أهل القاهري ، الشافعي ، 

. هـ 1087 من شوال سنة   18تويف يف   . مؤرخ  و باألزهر الشريف ، فقيه أصويل ،        م، وعلَّ 
اية احملتاج يف فروع الفقه الشافعي ، وحاشية على شرح الشمائل           حاشية على    : من تصانيفه 

 األعـالم   :ينظر  . ( البن حجر اهليثمي ، وحاشية على املواهب اللدنية للقسطالين ، وغريها            
 ) . 478 / 2 ، ومعجم املؤلفني ، 314 / 4للزركلي ، 

دين العشماوي األنصاري املالكي ، فقيـه       لعله عبد اللطيف بن شرف ال      : ماويالعالمة العش   )3(
الدرر املنثـورة   : من آثاره   . هـ  1086أديب ، مل يوقف على وفاته ، وإمنا كان حيا سنة            

هـ ، وشرح على منظومته 1086الدريدية ، فرغ منها سنة : بشرح القصيدة املقصورة ، أي 
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    ���إ��»� /�رآ»l«?< ���B) :    l     ر�� ا1( –   + g( �1وي آ1(0 ا��0n3ة &(�ي أ

 l««#�)�� �««.<   l««��` �««?B� 0ف««< d««�  ���««B+: ﴿ y��� `'(� 

9z{/(�ִ☺vv �� |}K'V~��/: i﴾ ]  النور :

35[  ...           �«�� tل و�«�B5 ا�<�n1J (� ��� /�رك� �(2 ذ�� >.� �� /?71�و+3

+A.¢ >.(l اaوه�م ، وإ��� /�رك J$»<) إ�@»� وإ-»0اق ��»d«� l أ-»5B ذ�»�                
 jر�?J g�1 �(�رك ��ر اB`.8 ا� �ا�?�ر �... 

   �B/ 0/0�+ 0ب وأ`0ب�ا�   m/�«3ا� �«?B� %«@� d�     آ»�ن ا�?»�ر �«�� l«أ� 
ا����3ي ه� أول ا��aار ا��3د5e ا�#� +J �.N@� ا�?»�ر ا��»�/% اaز�»� ، وه»�                 

، أول ا�#B(?�ت �.��6د ا��.2 ا�3�(�� ، وه� �»�د �$»L �»�ر آ»��d أو /$»�ن                  
        l«#�)��
»�ر       وآ�� أ-0ق ا�?»�ر اaول �»�  m«)3J ا ه»� �»�ر    ت ، �#?»�رت ... 

����2 ا����6دات -»(�� �»<(�� ، �@»� +»l«?� ��#A           أ-0ق ��رj ا����3ي   �.< 
وآ.�»� أ-»0ق �»�رj    و>»��@� ،  >.� `�ر +?�ره� 8A3J آ0kة ا��&��¢ و`.#@»�         

�b@»0 ا�A«`aم ، ��»� آ»�ن ا�?»�ر          ��  >.� ��ع �d أ��اع ا�3���2 �@0 ا�?�ر        
    jر�««?J 5 أ�»»0ى ، ��&»»#?�رت««�)��ا�3»»�دث أوt -»»(�� وا�»»�ا ، e»»% أ-»»0ق �»»� 

��(�#@� ، �L�3 �»� ا��6»�د ا�3»�دث �»�ران      +?�را آ��	    l)n#�+ �� 8A3J
                                                                                                                            

 ،  59 / 4األعالم للزركلـي ،     : ينظر  . ( املسماة باملنح السماوية بنظم العشماوية يف الفقه        
  ) . 214 / 2معجم املؤلفني ، 

املتصوف ،  : هو أمحد بن علي بن ابراهيم احلسيين ، أبو العباس البدوي            : السيد أمحد البدوي      )1(
وطـاف  )  هـ   596(أصله من املغرب ، ولد بفاس ،        . صاحب الشهرة يف الديار املصرية      

مصر يف أيام امللك الظاهر بيربس ، فخرج الستقباله هـو           ودخل  . البالد وأقام مبكة واملدينة     
هـ وعظم شأنه يف بـالد  634وزار سورية والعراق سنة     . وعسكره ، وأنزله يف دار ضيافته       

هـ ودفـن يف    675وتويف سنة   . مصر فانتسب إىل طريقته مجهور كبري بينهم امللك الظاهر          
س من مجيع أحناء القطر املصري احتفاءا طنطا حيث تقام يف كل عام سوق عظيمة يفد إليها النا

وقد أفرد بعضهم " صلوات " و" وصايا " و" حزب " مل يذكر له مترمجوه تصنيفا غري . مبولده 
األعـالم  : ينظر  ( . حملمد فهمي عبد اللطيف     " السيد البدوي "تب ، منها كتاب     سريته يف ك  

  ) .1/175: للزركلي 
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��(� و���ض ، و�»� ��»� ا�a»0 �»(� ه?»�ك إt �»�ر وا�»� ، أ-»0ق �»�              : 
  LJ�`  / ، رة�?#&tآ.�»�                 ا ��o«آ %«e ، �«�#?�ر B#J»�دات ا��b»�ه0 ، وا�b»�ه0 وا

    �n«/أ l«).< م ، و`� /<0ق ��ر ا����ض�A��tرة ا��J 0@� L3� �� أ-0ق
 l««+�` 8A««3J 8A««3J 0««�s م�A««�ا� L�««3)� ، jر�««?J 0 ، �#?»»�ر««�s L««J�` �««.<

 )ا���bه0 ، وآ.@»� راB6»5 إ�»� ا�?»�ر اaول ا�3»�دث إ�»� �Jا&»5 أو J»�و�@�           
)1( . 

وه»oا d«$�/ �«� 5«/�O أن +»�L إ�(»l ا�1B»�رة �»� ه»oا ا�#�0/»0 ،                : (و`�ل  
و�l.k �� `��ر l<�J و>�م +d� lB.n ا�B.�م ا��@(»5 ، إن زاد �»� ا�#�0/»0                 

   l���/إ �.< �>� ،  ��o«� 0بn/ ل�k� �1  ... �»�ُر ا��»��1ح   ... وأ`0ب�«#�
                          l«?� ��?«/ %«� ، l«).< �«ق >.»� �»� ه�«J lA«�� �«� 0ة ، وه�)kآ �)J��� l?�

وأ`»0ب �»d ه»oا ا��k»�ل إ�»� ا�#3�(»2 وأd«< �«BJ اa�@»�م �»�ر ا�»<��               . -(¤  
� �@»�   ا��<0ق �� اaه.5 وا�$�آ8 >.� ا���ل J*ن ا�$J 0)?#A� L?�رj ، و�»(            

�»�ر ا�»<�� �?�»A% �»�     إن : ��ر �»d ذا+@»� ، ��»� /�»�ل 8A«3J ا�?b»0 اaول           
           %«� ، �«@J %��«` �«ره»� ، وه�� tا إo«5 �»(� ه�(�ا�3 �5 ، و�/�.B06ام ا�aا joه
    5««.J�` أ6»»0ام �أ-»»0ق  �»» l««?$و� ، ¤)««- l««?� �««@./اM/ %««و� ، ¤)««- l««?� ��?««/

             «� L�«3/ �«� %«@ا ا��oه d� رة ��&#?�رت ، وأ`0ب�?#&q�     5).�A«6»0ام ا�aا �
                      �«� 0)?#A«)� ، 6»�جM5 �»�ر ا�»<�� >.»� ا��»�ء ، و`»�ار/0 ا�B«-إ-0اق أ d�
/��d� �@.J ا��Nران m)3J /.�� �(@� ��ر آ?�ر ا�<�� �<0ق J~-0ا`l ، و�»%   
    gا (>««آ d««و� L««3إ�»»� ذ�»»� ا�� l««.3� d««< ��>««ر ا��««� d««� ¤)««- L�««�?/

��Nب ا�l1.` d< 5.�7 ، وأ-0`� ا��aار ا��5/��3 >.»       l«<�1+ق إ��«J l«1.` �
 l� tو �$- L�#3/ t 0�s 0 إدراآ��aه�� وأدرك ا . 

   d««< 8««N3/��0 ، و���««J �««@ا�� %««.Bر ا��««?J أن /?»»�ر ���««B+ gل ا*A««�
          l«� �?A� ��)� ا���ض d� l).< 0ا���0 ، و/0�7 �?� �� ا6#0أ��& L@Nت ا���.�

                  0)�«�+ d«� 1»�رةBا� l)n«#�+ �«�J ��o«ا�p/ t أن l�*A«و� ، Lه*J    �«2 ذ�«� �«�
 . )2(...) ا�N?�ب 

                                                 

ـ 1090ت  (العياشي  اهللا   أليب سامل عبد     )ماء املؤائد (الرحلة العياشية     )1( الطبعـة الثانيـة    ) هـ
  .146 – 145/ 1  ،دار املغرب بالرباط ، مصورة باألوفسيط) م1977(

  .147 – 1/146الرحلة العياشية ،   )2(
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أ�»0ى >»	وة >.»� ا����
»�      وjo@J ا�$.�5 ا��?(»0ة �»�.� ��ا�»� >»�ة           
 :ا��oآ�رة

 `� ا+�n أ/l�*J �n آ() �.2 ا���B% آ.d� l ا�?�ر ا����3ي �Jون أن               :أو2
/L�«3 ا�#�»»A(% �»»� ا�?»�ر ا���3»»�ي أو /?�»»�M««6 Lء �?»l ، وا�»»oي 6»»�ء �»»�    

 أر5BJ أM6اء ، و�.»2 ا��.»% وا�.»�ح وا�B»0ش     ا�J m/�3*ن ذ�� ا�?�ر `A% إ��    
إ�»� d� ...   ، j0«�s اM6aاء ا�k	A` %e ، 5e% ا�MNء ا�0اJ; إ�� أرBJ»5 أM«6اء             

�(m إن هoا ا����Aم ا���Aم أ-l#B ، آ�»� �»� /#N.»� �»�ء ا�»<�� �»� أ�»)                     
  %««� d)««�ِ�»»s0ة �1)»»�و �»»� J»»�دئ ا�a»»0 أن �»»�ء?� j�A««% >.»»� أ�»»M««6 (ء �»»� 

 . ا�<�� و�% /��L -(¤ �� ا�s0�ِة �?��	 >d ا�<�� /L�3 ا����Aم �� 
    l.$>#&5  وا���; �� ا�	Bأ 01ا�ا�<ا� �A.         ، %A«�?+ t ة�«�ن ا�3�(�»5 ا��ا

و�(�A ا�3�(�5 ا��5/��3 إt وا�»�ة �»d +.»� ا�A«`aم ، وا�1»�`� إن آ»�ن �?@»�             
 و�»�ول ا�N»�اب   )1(أ/�n ��� ا����A وإن آ»�ن O(0ه»� ��»� �B?»� ا�A«`aم ؟          

B1+و         lأ� �?Bن ا��*J ���`رM5 ا��	Bا� jo)�.+ l)� l)     «` lأ� t ، l)� ذ�»�  زاد %A
    �� إذ ا�b»�ه0  – 
».� اl«).< ���«B+ g و&».%     – ا�?�ر ا�oي ه»� �»�ر ا��»�

  w�
 m)� lَرأ�           l)إ� l�A�/ t ، �@).< 0)�)& �#ا� l+5 ���ر.e��� رة��J j
j0)O 2( )وإ��(.  

L
��ن �B?� ا���»�Aم ز/»�دة �»�ر    � أ �6اlJ آ�� `0رjo)�.+ j ا�B(�-  و
                   ��o«آ %«e 0«�s ر�«� l«).< ادM/ %e ا��Mذ�� ا� o�p)� ذ�� ا�?�ر ا����3ي �.<

   �««-�)Bم ، `»»�ل ا��A««`a0 ا««�s �««ه0 ،   : ( إ��««b8 ا�A««3J ;««?�� ا 6»»�ابo««وه
  .)3( ) وراء ذ��– وا���B+ g أ>.% –وا�3#�(2 

ر`»��� �»� �»�l    .� ه»��ª ا�M   آ?#/  < �1#�e% ذآ� �� 0����s l?< �?. ورأ      
.A� ، ا�23 أ�l�~� l� �?B� t l إذن t /$»�ن            01ا�+l�)- l)� ;1 ا�<   : أ`�ل: (

      jر�«� d«� 2).�#و&».%           -ا� l«).< ���«B+ gا �.«
 وه»� �»	ف ا��?»��ص    - 
 .)4()وا��0اد

                                                 

  .1/45الرحلة العياشية ، : ينظر   )1(
  .1/46شرح الزرقاين على املواهب ،   )2(
  .1/45 ، الرحلة العياشية: ينظر   )3(
 .حاشية اإلمام أمحد رضا على شرح الزرقاين : ينظر    )4(
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�� آ»�ن  �0اد أ����B+ l آ�B- j�A>� أآ0k �  و/�$d ا��Nاب J*ن ا�   : أ`�ل  
� +*�»»jo ا��	�$»»d««� ��)««- 5 اl<�B««- d««� L�««� %««e ،  5B««-a -»»(�� و`»»l�A آ�»»  

ا��3(��J 5$�اآ»«�0#� 8� A«� l«J#0`� ا�»�A; ، و/�»�ل ��o«J أن ا�?N»�م �@»�                 
  L««آ d««< �««?O0/»»0 ا��?(»»0 �»»� أ�ذ�»»� ا�# d««� ���««B+ ���««ا�� �?««� d««$ر6»»�م و�

e»»% رأ/»»� �»»� -»»0ح   و`»»� آ»»�ن �»»?� �.1B»»� ا�»»Bn() ،    . وg ا��3»»� ، +$.»») 
>Bو>–��وي ا� �?< ���B+ gا jاM6  0ا)k0ا آ)� d)�.Aا�� d– d)�s  . 

  �=)�]:              d)ا��.2 آ��را و�»<0آ �ن �*J �n/ا�<1@5 أ joه �B�ا�� �` lأ`�ل إ� 
   BJ �«N5 و�n««3� وه»% �.�»�ت ،   �� - (»»?@% ، �$(») �.�»�ا �»»d �»�ر ا��»»�

 وه� �b() ؟ و`� +d)1 وl«6 ا��»���ع J���?»� إن     -
.� اl).< ���B+ g و&.%      
�د �l `�ر �N+ d.(»�ت ا�»<�� وإن �»% /$»l«� d      آL -(¤ ا�oي ��1 ��1س ا��6  

��(d� 8 ا�?�ر ، LJ /$�ن �0Nد ا�b@�ر ، آ�� +��م ، وأ-»5B ا�»<�� +�»;                  
   �«� �@� 0eأ tو �@A�� �� 5 ا��$�ن +$�ن&�Nو� ، �Nو� ()b� ن�$� Lآ ��

 .+?N(� أ-5B ا�<�� 
، `»� ا+»�n أ/»�n أ�»l آ�»� �»� �0+1»5 ا��6»�د ذات اg و�»�j             :  أ`»�ل    :[��^�  

    jت و�6د�).N+ 5)�1وا�  ،       ��
.� اg   –آ��o �� �0+51 ا�/�Nد ذات ا��� 

 و�»»�j ، وا�1�(»»5 آ.@»»� >$»»� ��(»»�nن و6»»�دj ، �»»��?�ر    -+l««).< ���««B و&»».%  
��»�ي                      aة �@»� ، وا�?»�ر اs0«�ِ l«.آ %��«B0+1»5 ا�$»�ن -»�� ، وا�� �ي ���aا

 : ل -�� �� �0+51 ا�#$�/d وا���B% آ.s0� lة �@� ، و�� هoا أ`�
 رj0)O t �J*     ���2 آL ا��رى       
 )O)1(0ك �% �(� �d *      و��رك آL ا��رى    

 . أم �% /��6 ، و�(� ���6دا ، و�d /��6 أ�Jا : أي 
�»�ي              :  أ`�ل    :را�;�aا�?»�ر ا d«< 	n«� ��>«��J ي���aا�?�ر ا L)k�+ إن

ن إ-»�Bل tsف  أ�dA وأآ�d� L ا�#�0A��J L)kاج ، l�a وإن آ»�ن �»d ا��$»�       
�»»d اd««� 560««&a &»»0اج وا�»»� J»»�ون أن /?�»»�d««� ¤)««- L ا�»»0Aاج اaول      
و/?»»0A««��J %nاج ا��»»0 إt أن ا��?�د/»»L ا�a»»0ى �3#�6»»5 إ�»»� ا��?»»�/L اaول 
                           *«�/ �«� m«)� ، l«?< ء�«?O �«� �«@� »�ء�ا�1 �»¢ ، أ�»� �»�ل ا�?�ر ���� ��

��o««ءه� -»»(¤ ، وآ�««� d««� ��?««/ t ل�B««-ا� �««BJ ولa0اج اA««ا� ��#A««+ t 
                                                 

  .224: للمؤلف ، ص " بساتني الغفران"الديوان العريب املوسوم بـ :   يفانينظر البيت  )1(
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                  8A«آ �«BJ أي �0ق d)1#/ t اoول ، و�; هa0اج اAا� d� ��)- 560&aا joه
ا�?�ر d)J ا�0Aاج اaول واa&560 ا0�aى ، LJ +1»�و �#3»�ة �J»	ف ا�?»�ر        
ا����3ي �»~ن ا�B»��% آ�»� آ»�ن �3#�6»� إ�(»l �»� ا��6»�د اaول آ»��o �»� زال                       

 :  إ�� ا��?�ء ا���3 ، أ`�ل �3#��6 إ�(l �� ا�1��ء ، �(m إ���ؤj ا�(�م /pدي
)                 ¤)«- �«6�/ t jt�«آ»�ن -»(¤ ، و� �«� d$/ %� ���  ،    ، %��«Bه»� روح ا�

 %��Bوإذا و�6 ا�0وح ، و�6 ا�. ( 
            �BJ ��oول وآaا jو�6د �� l.آ %��Bا� lJ وة >.� ذ�� آ�� ا&#��د	و>

 %��Bا� �� ¤)- l/و�A/ t اo@و� lJ ��#A/ زال �� �n/ا���6د أ . 
 aا joوه          �«.N#/ �«#إن ا��0ا/»� ا� m«)���ر ا�k	�k�J �.N#+ 5eل ا�<�� 

�(@»»»� �»»»�ر ا�»»»<�� M«««+ tال +»»»J ��#A?�را�»»»<�� �»»»� زا�»»»� �»»»A#?(0ة ، وإذا  
           �«.1+ t �«B�� �«�@� %«e ، ت �»�را�«�.bره»� ا��#B+ ��>«��J �«@#`	< �Bا��
�1.»»� ا�»»<�� ، وه»»jo ه»»� �»»�ل آ»»L ذرة �»»d ا�B»»0ش وا��»»0ش و�»»� �(@�»»� ،     

�»»0ة و�»»� �(@�»»� ، وا��»»� وا�d««N وا��.»»� وا���»»0 وآ»»L ا�a»»�ار    وا�»»��(� وا�
 �»;   – >.»(@% ا�»�	ة وا�»A	م        -ا��bه0ة وا���1?5 ، و�#»� -»��س ا�0&»��5          

�(m إن  – >.(l وا��	ة وا�A	م     –-�� >���?� ا�.��Bن �d ا��.� ا��ه�ب        

 و�»�  �6(; هjo اa-(�ء �3#�56 إ�(l �� ا�/�Nد وا��»�اد وا�J#»�اء وا�1�»�ء ،       
��ل ، و�� آs Lن  Lا���3 –آ gو  . 

أم " �»»»� – `»»»�س &»»»j0 – )1(/�»»»�ل ا��»»»�م اL«««6a ��3»»»� ا��1
»»»(0ي  

 " :ا��0ى
                                                 

هو حممد بن سعيد بن محاد بن عبد اهللا الصنهاجي البوصريي املـصري ،              : اإلمام البوصريي     )1(
مـن  (شاعر ، حسن الديباجة ، مليح املعاين ، نسبته إىل بوصري            : هللا  شرف الدين ، أبو عبد ا     

وأصله من املغرب من قلعة محاد من قبيل يعرفون بـبين  . أمه منها   ) أعمال بين سويف ، مبصر    
ووفاته باإلسكندرية سـنة  . هـ 608ومولده يف شيم من أعمال البهنساوية  سنة    . حبنون  
أمن تذكر جريان بذي سلم : "  شعره الربدة ، ومطلعها     وأشهر" ديوان شعر   " له  . هـ  696

كيف ترقى رقيك   : " ومطلعها  " اهلمزية  " ومن قصائده احللوة    . شرحها وعارضها كثريون    " 
" . ( إىل مىت أنت باللذات مشغول      : " بقصيدة ، مطلعها    " بانت سعاد   " وعارض  " األنبياء  

  ) .6/139: األعالم للزركلي : ينظر 
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/»»� &»»��ء �»»� ��و�#@»»�    *            1�a(»»�ء  آ(»») +0`»»� ر`(»»� ا         
 &��ء

 ل &?� �?� دو�@% و&?�ء*   >	ك و`� ��    �� �% /�Aووك           
 س آ�� �Lk ا�?N»�م ا��»�ء  *  �.?�                          
��+�   إ��� �k.�ا           

)1( 
وهjo ه� ��� ا�#<1(@�ت ا�#� ذآ��0ه� �(m ه?»�ك ذآ»0 ذا+»l ا�0$/�»5               
       l1«&�� اo«@ا�$0/�»5 و� l+��
وإ���5 أ��ار�N� jء ا�#<��J l)1<�� وه?� ذآ0 

 .ا�#<�N?��J l)1م 

»».� اB+ g»»�� -ا&»»�l : (ا�»»<5�/0 " �»»��; ا��»»0Aات  " �»»�   l««).< �


.� اl«).< ���«B+ g و&».%          -و�3(�ة �6(; ا�$�ن lJ     ...  �3�   -و&.%   -  �«@� 
     l«���Jو jو&81 و�6د l+�)�
».� اl«).< ���«B+ g    -ه»�   : ( و�(»l    )2()رو�l و 

و�»�d«$/ %«� jt �@»� �»�ر وt      ،  روح اaآ»�ان و�(�+@»� و&»0 و�6ده»�           -و&.%  
 -`�ل &(�ي >�1 ا�»A	م      دo� LJ ، 5�tه�1 و+	-� و�% /$d �@� و�6د ، آ��            

 l«««?< ���«««B+ gا �ر�»»»- l«««J �«««?Bو��  :  t�«««� ط إذ�«««?� l«««J �«««وه tإ ¤)«««- t
 )3() ا��ا&o� 5ه8 آ�� `(L ا���&�ط

 : ا�<5�/0 " ا�@�M/5"و`�ل �� 
ل ا�?1»»»� ا&»»»#�Bرة *        آ»»»Ln«««� L �»»»� ا�n«««� d«««�� d)���«««Bـ          

 )4(ا��n	ء
�N»0 ا��$»� �»� أ�»Ln ا�            dJل ا���م ا��»0ى   و/�ا���»� �@»% إذ       : ( l«�a

                «)O 5 دونt l«�~� j0  ه� ا�»�ارث �.0n«3ة ا��@(»5 وا��»J �«@?� ��#A»	 وا&»
   l# �	 /�L��$� L �?@� -(¤ إt وه»� �»BJ d»� �»�دA/               j#�� �?@� إ�J tا&

l/�/ �.<و( . 

                                                 

القصيدة اهلمزية يف مدح خري الربية لإلمام الشيخ شرف الـدين أيب عبـد اهللا حممـد                : ظر  تن  )1(
  .2: ، ص ) م1357(طباعة مصر ) هـ696 : ت(البوصريي 

  .94: مطالع املسرات ، ص   )2(

  .253:مطالع املسرات ، ص   )3(

  .26: القصيدة اهلمزية لإلمام البوصريي ، ص : تنظر   )4(
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    >«B-0ح &(�ي ا� �5        : (��وي  و�«�B� ، �«�@?< 6»�د�� 	ن �»� �»�«#�B�

.� اl«).< ���B+ g و&».%    -ا�/�Nد و�5�B ا���اد ، وه�       -   �«�@)� 5 ا��ا&»

، إذ ��t &1�5 و�6دj �� و�6 ���6د ، و��t و�6د ��رj �� ����0 ا�$»�ن            
    �«�@��� د>��% ا���6د ، �@� ا�oي و�6 أوt ، و�l +1; ا���6د و
�ر �1+0

l?< l� ا&#7?�ء t ، lJ. ( 
B.�»»�ء و�»»� ه»»jo ا��»»d)��n ا��N(.»»5 ه?��»»� �»»��ص 6.(.»»5 �®��»»5 وا�  

?5 ا��»��� �»»� �.$»»�ت آ»»L ا�»»�رى  " k$J»0ة �»»� ر&»»��5 ا���(»»0  .««& " gو
 .ا���3 
����N :          �«1?�0/0»� أن ا��#J �n/أ �n+ا ��و&».%       -� l«).< ���«B+ gا �.«
 - 

: J(��(»»5 ، آ�»»� �»»� ) �»»�ر �1(»»�: (ه»� �»»�ر ، ����»»��5 �»»� ا�m/�««3 ا��»oآ�ر   
)jر�� (     %��Bا� �)& و`�ل ،-    < ���B+ gا �.
 >.»� &»l).-       m/�«3+ L)1 و&.%    

 ورب ا�MBة >»6 M	�l��«/ lA«�� l« �»�            )1( )واB6.?� ��را : (ا�?5�B ا��@(5   
�- ֠�+� ﴿:ا��»»»»»s0ن ا�J %)«««««bB»»»»»��?�ر   ./12�3 �0�ִ֠� 

4��� '(� 7���89./: <=�>&� ﴾ ] املائدة
 :15[  lآ�� �و&.% ��را  -��� ا�<� � l).< ���B+ gا �.
!  

LJ ، 5)��)J أردت J»��?�ر   " ��ر �� 5���� "   �)1�   �� �LBN+ % ا   : أ`�ل  
      �?B/ ، 0وفBا�� �?Bذ�� ا�� :             t م أنM«.� 5«)�)ي ه»� >»0ض وآo«ء ا��nا�

 أول ا���.�`»»�ت ، L««J /$»»�ن   - 
»».� اl««).< ���««B+ g و&»».%    -/$»»�ن ا�?1»»�  
                  l«6»0م أ� 	ف ؟ �»�«
>��0 و
�e ، 5% آ() /�$d و�6د ا���L1` 5 ا���

-    ).< ���B+ gا �.
 ه� ذ�� ا�?�ر ا�oي �.»L«1` 2 آ»«� ، ¤)«- L	      l- و&.%   
��56 إ�� �� `�ل ا�B	�5 ا�Mر`���     -  ���B+ gا l��J L$>«/ t»*ن   ( �d أ�»l  - ر

  .)2() ا�?�ر >0ض t /��م oJا+a ، lن هoا �d �0ق ا��Bا��

                                                 

 رضي اهللا تعـاىل  -ة من احلديث الذي رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن ابن عباس            هذه قطع   )1(
اللهم اجعل يف قليب نورا ويف  : (- صلى اهللا تعاىل عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قال -عنهما 

فيض القدير للمنـاوي ،     :  ، وينظر    1/261صحيح مسلم   ) . واجلين نورا ... بصري نورا   
2/115.  

  .1/46رقاين على املواهب ، شرح الز  )2(
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    l)./ �1#آ �ورأ/#? :                 jر�«� d«� l«?/0` �«� ن����آ�»� &»# l«)� ل��/ t %َ�ِ
��)J 5�5 إن ا���) . 

�0ق ا��Bا�� t آ	م �(l ، وا���رة �#»5BA و�$»d و6»�د ا�»��5               : أ`�ل  
       L««J ، l«� 5�««
 d«$+ %««� j0«)7J �««��` إن �«@�a L««�B/ t �«�� ف�««
J»�ون ا���
        ، j0«)7J %��«�ا� �«?Bا�� t5 إ�«
 t إذ ، 	«

�5 أ d$+ %� �@A�?J أو ، j0)7�

       l«�6ه0ا ، وآ�� LJ ، ��0<5 و�
 d$/ %� lA�?J ذا `�م~�    l«��)` ;«� �«�0<
    d/�n.� ;�6 lA�?J :       5 ، ووزن«).�Bت ا�t�«3���J 2.B#ا� d< 5)��B#رة ا����ا�

اa>��ل B�J?� وزن ا��3) وا�1�`�ت ، آ�� �� ��/m أ��� ، وا�o«�0#ي             
 5«««6�� d«««J1»»»�ن)1(، وا� d«««J0دو/»»»5 )3( وا�3»»»�آ% )2( وا� d«««Jا l33«««
 )4( ، و

                                                 

هو احلافظ الكبري املفسر أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجـة الربعـي                : ابن ماجه     )1(

ومسع حممد بن   .  هـ   209صاحب السنن والتفسري والتاريخ وحمدث تلك الديار ، ولد سنة           

ابن ماجه ثقة   :  يعلى اخلليلي    عبد اهللا بن منري وغريه ، وعنه حممد بن عيسى األري ، قال أبو             

تويف . كبري متفق عليه حمتج به ، له معرفة وحفظ ارحتل إىل العراق ، ومكة ، والشام ، ومصر            

 ) .2/155تذكرة احلفاظ للذهيب،: ينظر. (  رمحه اهللا تعاىل -هـ 273سنة 

ب التصانيف ،   هو احلافظ أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسىت صاح            : ابن حبان   )2(
كـان مـن    . صنف املسند ، والصحيح ، والتاريخ ، وكتاب الضعفاء ، وفقه الناس بسمرقند            

كان ابن حبان   : قال احلاكم   . فقهاء الدين وحفاظ اآلثار ، عاملا بالطب والنجوم وفنون العلم           
) ـه354(تويف سنة   .  العلم يف الفقه واللغة واحلديث والوعظ ومن عقالء الرجال           ةمن أوعي 

 ) .90-3/89تذكرة احلفاظ :  ينظر(
هو احلافظ الكبري إمام احملدثني ، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد               : أبو عبد اهللا احلاكم       )3(

" التاريخ  " و" املستدرك  " بن محدويه بن نعيم الضيب النيسابوري ، يعرف بابن البيع صاحب            

رف به حق معرفته ، صاحلا ثقة ، تـويف سـنة            كان إمام عصره يف احلديث العا     . وغري ذلك   

 ) .3/162 ، وتذكرة احلفاظ  ، 11/465البداية والنهاية : ينظر . ( هـ 405

صاحب , أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه األصبهاين         , احلافظ الثبت العالمة    : ابن مردوية     )4(
, طويل البـاع    , ريا بالرجال   بص, كان قيما مبعرفة هذا الشأن      . التفسري والتاريخ وغري ذلك     
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 )d««J )2 >�»»0و d««J >»»�ص    >»»d >1»»� اg  �»»� ا�m««B1 ا�1(@�»»�و )1(وا�	�$»»��� 

.� اl«).< ���«B+ g و&».%    -`�ل ر&�ل اg    :  ا���B+ g >?@�� ، `�ل       ر�� 

إن اg &(�.� ر6	 �d أ�#»� >.»� رؤوس ا��	�»2 /»�م ا��(��»5 �(?»<0            : (
   	N& ن�BA+5 وBA+ l).< ،Lل   آ�«�/ %«e ، 0�1ا� �� Lk� LN&  :أ   d«� 0«$?+

�.»� >»oر    أ:  �(�»�ل    .t /»� رب     : هoا -(�� ؟ �.�� آ#1#� ا��b��3ن ؟ �(��ل         
J.� ، إن �»� >?»��� �»t l«�~� ، 5?A �.»% >.(»�       : �(��ل . t /� رب : ، �(��ل   

  �««@)� 5««`�J ا�(»»�م ، �#�»»0ج" tإ l««إ� t أ-»»@� أن  j�««1< وأ-»»@� أن ��3»»�ا gا
l��&ل  . " ور��0 وز��  : �(n�/»� رب �»� ه»jo ا�1�`»5 �»; ه»jo       : �(��ل . ا

�#��; ا�NA	ت �»� آ�»5 وا�1�`»5        : `�ل  . إ�� b+ t.%    : ل   �(�� ا�NA	ت ؟ 

                                                                                                                            

ولد سنة ثالث وعشرين وثالث مائة ، وتويف لست بقني من رمضان سـنة             . مليح التصانيف   
 / 3تذكرة احلفاظ للـذهيب ،      : ينظر  . ( عشر وأربع مائة ، يقع عواليه يف الثقفيات وغريها          

 ) .1/261:  ، واألعالم للزركلي 169

أبـو  (حلسن بن منصور الطربي ، الرازي ، الشافعي ، الاللكائي           هو هبة اهللا بن ا    : الاللكائي    )1(
قدم بغداد فاستوطنها ، ودرس الفقه الشافعي على        . فقيه ، حمدث ، حافظ ، متكلم        ) القاسم

مذهب : من آثاره   . هـ  418أيب حامد اإلسفراييين ، وتويف بالدينور يف رمضان كهال سنة           
ة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ،        أهل السنة ، وشرح أصول اعتقاد أهل السن       

 ) .54 / 4معجم املؤلفني ، . (وكتاب رجال الصحابة 

هو أبو حممد وأبو عبد الرمحن القرشي السهمي ، أحـد مـن             : عبد اهللا بن عمرو بن العاص         )2(
  صـلى اهللا   -هاجر هو وأبوه قبل الفتح ، وأبوه أسن منه بأحد عشر عاما فقط ، وكان النيب                 

 صلى اهللا تعاىل عليه وآلـه       - يفضله على والده ، وقد كان من أيام النيب           -عليه وآله وسلم    
 صلى اهللا تعاىل عليه وآله   - صواما قواما تاليا لكتاب اهللا طالبة للعلم ، محل عن النيب             -وسلم  
تويف مبصر سنة مخس وستني ليايل حصار الفسطاط ، فلمـا تـويف مل              .  علما كثريا    -وسلم  

قدروا أن خيرجوا جبنازته ملكان احلرب بني مروان بن احلكم ، وعسكر ابن الـزبري ، فـدفن             ي
حدث عنه ابن املسيب ، وعكرمة ، وأبو عبد الرمحن احلبلي ، . - رضي اهللا تعاىل عنه -بداره 

 ) .4/111:  ، واألعالم للزركلي 35-1/34،  تذكرة احلفاظ للذهيب: نظري. ( ومجاعة 
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             ¤)- gا&% ا ;� L�k/ 	� ، 5`� )1( )�� آ�5 ، ��-� ا�NA	ت ، وe�.� ا�1
. 


»».� -ن اB+ g»»��� `»� �.»»2 ذات ��3»�   و�	
»5 ا�m/�««3 ا�»<0/) أ   
�d ذا+l ا�B/ ، %/0$?»� أن ا��#d)«< d«� �«.N              ا����س   -اl).< ���B+ g و&.%     

          �?+0n«�وJ�(»5 ا���.�`»�ت     - 
».� اl«).< g و&».%         -ا�oات J»	 وا&»5 ه»� 
 l#
»».� اl««).< ���«B+ g و&».% و>.»»� l«�s و
»»l13 وJ»�رك وآ»»0م     - �Jا&»  .

 .واl��31& g و+���B أ>.% 

f�  :ا��Pال ا�\�
.$#»� �»�    هoا ا�»�Aال ا&»#�#� l«J ا�3$»(% أ�@»«.< 0� d«� ، آ                [ 

 :] هـ `��	 1319 ذي ا���Bة 20
 ��t�� ,)>0ة ا�n�  – �� �.l ا���B� –إ�� 

      d«««� �«««60� t3(53 �.#»»»��`�ه� وإ«««
إ�»»»($% ه»»»jo ا�?»»»<0ة إن آ��»»»� 
 �n(.#$% ا�5J�6 ا����.5 ؟

 .وا�A	م                               
 ")>�� >?l "  >.� أ�@0                                                     

 
 

  : "ا���5ة" �� وإ�($% 

.� اl).< ���B+ g و&.% -�(� ��ر ر&�ل . رب زد�� >.��  - 

أ�M6 �)� lء �d ذا+l أو `d)< d� 5B ذا+l ، : ��را ذا+(� ���B+ g ، أي 
و أول : ( 
.� اl).< ���B+ g و&.% -LJ ه� ��ر ��.�ق ، آ�� `�ل ا�?1� 

آoا ) .  و أول �� �.2 اg ا��.% ، و أول �� �.2 اg ا�B���L �.2 اg ��ري ،
  .)3( و�� &0 اa&0ار )2(�� +�ر/, ا���(� 

                                                 

ما جاء فيمن ميوت وهو : (بو عيسى الترمذي يف جامعه الصحيح ، كتاب اإلميان ، باب رواه أ  )1(
 .أنه حديث حسن غريب :  ، وقال الترمذي 5/25) يشهد أن ال إله إال اهللا

  .1/17تاريخ اخلميس للديار بكري ،   )2(
" إعجاز  "مطبعة ) رهقدس اهللا س (سر األسرار للشيخ العارف باهللا عبد القادر الكيالين         : ينظر    )3(

  .21 – 20: ص ، حيدر آباد ، اهلند 
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 >.(l -ا���ل ��J?�ر ا�oا+� /M.#Aم أن /$�ن ��ر ا�0&�ل ا�$0/% و
 %).A#ا -ا�#3(5 وا�oوه ، l?� 5B M6ء �d ذات ا���B+ g أو >(d ذا+l أو `


.� اl).< ���B+ g و&.% -ن /$�ن ا�?1� وآM.#A/ ��oم أ، آ	م آ�0  - 
�� �.oا+� �(.Mم أن /$�ن 	
tم ا�@����J oأ� �� l�a ، ��/�`- gا �.
 

وهoا ه� آ	م آ�M6  . 0ءا �d اg أو >(?l أو `l).<  ���B+- l?� 5B و&.% 

.� اg -و>���� �BJ ا�N@�ل ، و�@oا t /?71� ا���ل J*ن ��ر ا�?1�  

 ���B+ %.&و l).<- gوإ��� ذ�� ا�?�ر ه� ��ر ا ، l+ذا d� ءM6 أو �ر ذا+�� 
أو ��ر ��.�ق أو ��ر ذات اg أو ��ر l���6 ، آ�� `�ل �0nة ا��7ث 

 lJ�#آ �� %b<a0ار " ا&aروح ���3 (: " &0 ا ���B+ g2 ا.� ��.�- 
 gا �.
 ���B+ %.&و l).<–  dا�� m/�3ا� �آ�� �6ء � ، l���6 ر�� �&��


.� ا���B+ g -وآ�� `�ل ا�?1� d�  ( ��ر و6@�  �.�� روح ���3: ( 
 t l�a )1() أول �� �.2 اg رو�� ، وأول �� �.2 اg ��ري: ( >.(l و&.% 

 l)ف إ��nا�� d� ءM6 ف�nم إ���5 -(¤ إ�� -(¤ أن /$�ن ا�<(¤ ا��M.+
 ، l)ف إ��nف وا���nا�� d)J ��0- d/�1#ن ا��$� l?)< أو �آ�� �" �)J

gو، " ا"gو، " ��`5 ا"gو، " ��ر ا"gروح ا. " 
 g�1 أن ��ر ر&�ل اk�- %.&و l).< ���B+ gا �.
 - g2 ا.�J ر�� 

d� 5B : أو ��ر ذات اg أو ��ر l���6 ، و�(� ��را ذا+(� ، أي ` �)� lأ�
 l+ذا d)< d� ءM6 أو ���B+ gذات ا. 

 gوا ���B+����J %.<اب أ. 
��J �@J 5زار وO(0ه� : ا�?�-0 ?� ���` d�)@آ.$#5 –>�1 ا�� 

  .)ا�@?�(
  : ا�\��fا� "اب 

          gأن �»�ر ر&»�ل ا l«)� �- t ���-     %.«&و l«).< ���«B+ gا �.«
 -  �«` 
�»»d)««< d ذا+»»l ، آ�»»� أd««� 2««.� :   j�««?#1e ا�?»»�ر ا�»»oا+� B+ l��31««& g»»��� أي   

aا��#�ى ا �ء ا�$0ام ���.B�3/0ت ا��#J j�?B� �?� . و�� وه?��� -0
   g �-��أن /#B�� �A.% أو /»oهl«?� 8 أن �»�ر ا�0&»��5 أو -»(¤ �»�                  ! و

        ، lAو�� l?)< أو �ات ا��@oا� d� ءM6tا اoد آ�0 وإر+�اد ا�1#»5  وإ��� ه��#<
                                                 

  .21 – 20: سر األسرار ، ص   )1(
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5 �.�»»� وا�B�J 5««)?)B?»»� اt+3»»�د ، أي : ، أي ««)�MN0+1»»5 : اد>»»�ء ا�� �ه»»� �»»
  �«� وا���6»�د وا�»� �»� �0+1»5 ا��N»; وا�$»� L	�l«        ا��0ق إ�� أن ا���6د وا

                  t ا+(»5 إذo»5 ا��(�0+1»5 ا�3� �ه� �» t�6د إ�� 	0+51 ا��0ق �� �� l&�$<و
�� ذا+d� l ا��6»�د أ
»	 �6.»5 وا�»�ة �»d دو�»          �� j0)7� ��l  ، �«)?e   2«3�


».� اl)� �- t �-    l«).< ���«B+ g إt أن ا��»�ل J»*ن �»�ر ر&»�ل اg         وا� 
ذا+� M./ tم آ��d)< l ا�oات أو M6ء ا�»oات ، وt /?71»� ا�d«b                 ��ر   -و&.%  

ا��Aء d)�.A���J ، وo�p/ t ه»oا ا���@»�م �»� >»0ف ا�B.�»�ء وt �»� >»0ف             
   tم و�Bـ    ا�J ل��ات   "+60(� �.oـ " ��ر ا�J ل��" >.� ا� �ا+oل  " ا�?�ر ا��«�)�

 .هoا /�Nز وذ�� �N/ tز 
�� �     :أو2	
tم ا�@����J وا��0اد    l«#)ء ��هM6 ات أوoا� d)< l�*J �+اo.

  �#�/ 6�O�A/ح إ	
�J�) 1(  )ISAGOGE(           �«� �«?Bا ا��o«0اد ه«/ tو

أ`»»�ل �»»� ه»»oا BJ.�»»� : >»»0ف ا�B.�»»�ء وt ا���B»»5 ، و/�»»�ل �»»� ا�#1B(»»0 ا�B»»�م  
: � ، أي �% ا&�; �d أ�� ، وJ?(� هoا ا��»d«� �NA �»��� ا�»oا+    : ا�oا+� ، أي    

وأ��5 أهL ا�A?5 ا�B/ d/o#��ون J*ن ا����ت ا��@(»�J.   5ون ا�#01ع �d ا�7(0    
   %««.Bه�1ن إ�»»� أن ا�o««/ gذات ا d)««< �A««)� ،  ;�A««»»�رة وا��وا�1»»�0 ، وا� ،


»»��ت اg ا�oا+(»»5 ، �»»� ا��3/�»»5 ا�?�/»»5    ، وا�$»»	م ، وا�رادة  d««� وا�3(»»�ة :
*ن ا�»»���ت ا�#»»� ه»»� d)««< t ا�»»oات وO t(0ه»»� إ��»»� ه»»� ا�»»���ت  J»»ا>.»»% (

 �»»� – `»»�س &»»j0 ا�»»<0/) – )3( و/�»»�ل ا�B	�»»5 ا�»»A(� ا�»»<0/) )2( )(»»5ا�oا+

                                                 

ونانية ،  كلمة ي " إيساغوجي  " كتاب يف املنطق يبحث يف الكليات اخلمسة  ، و         : ايساغوجي     )1(
ه نقل) . م.  ق304 – 233( اليوناين الصوري ، الفيلسوف فرفوريوس ه فَ ألَّاملدخل ،: تعين 

ين املفضل بن عمر أبو عثمان الدمشقي يف القرن التاسع امليالدي ، واختصره أثري الدإىل العربية 
 ) .  م1264/  هـ 666: ت (األري ، 

   .1/254احلديقة الندية لعبد الغين النابلسي ،  )2(

 احلنفـي ،  هو علي بن حممد بن علي اجلرجاين ، احلسيين ،: العالمة السيد الشريف اجلرجاين      )3(
هـ ، وعـاش    740عامل ، حكيم ، ولد جبرجان سنة        ) أبو احلسن (ويعرف بالسيد الشريف    

حاشـية  :  مؤلفا ، منها     44ألف ما يقارب    . هـ  816وتويف بشرياز سنة    . وتعلم يف هراة    
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  l#��&0/�»�ت "رB#ا+(»5      " : (ا�oا�»���ت ا� :            �«@J ���«B+ gا («
، ه»� �»� /�

) �nJه� ��3 ا���رة وا�MBة وا�5�bB وO(0ه��/ t1( ) و( . 

.� ا��6»»�ب ا�»»oا+� وا�t#?»»�ع ا�»»oا+� وا��$»»�ن    �««� �B�««& �««.Bو�
ا�3$�»»5 وا�$»»	م وا��.»»5�A وO(0ه»»� ، وذ�»»� /B?»»� أن ا�»»oات ا�»»oا+� �»»� آ#»»8 


»»�d««� 5 ه»»jo ا�»»���ت  �A««)� tأو m««)�+�#»»n� �o««ا+@� ا��6»»�د أو ا�B»»�م ، 
                    t �«#�1ر/»5 ا�#<tا���»�ه(% ا d«� �«ه L«J ، jؤM«6 tو �@��
>(d ا�oات ���
و�6د �@»� �»� ا��»�رج آ�»� ��»«� 2� �l«.3 ، وآ»��o ر�B�«& �«�J �»� آ#»8                      


»�ل أ>?»� >.»»  a»»�1      ا�وا� �ا+o«ا� dA««35 ا��*A«� l«�ل ا���««
% ا�$»	م و>.»% أ
        dA«3اه»5 أن ا��J �«1k/ m«)�ا�oا+� �®��Bل و�oه8 أ��#?� ا���+5«/�/0 �(@»� ، 
ا�oا+� وا��d)< �A)� �1 ا��L«B وM«6 tؤj ، /�»�ل ا��3�»2 >.»� ا��»	ق �»�                     


�ل   aا��»�ح                � : (+0/03 ا l«J 23#«&دات وا�«B0اض وا�«Oaا l«)� �«��+ا ��
oل     وا���B0 ا�b� �� م  �B)�6      l«J L«$2 �»���� ا�.B#�   L«J ، �«)�/ t   ه»� ا��»0اد

               �«@#�)�� �.< �@#�)�� �/M+ t ، ��.� 	#` �)0آ5 ا��o��Jا+� �.�; J*ن �0Nد 
>�t ، �.� آ�ن ا�oا+� ��#�n ا�oات ا+t �3ز�@�� �A?� و`�31 ، �~��»� /»0اد            


»�MN/ ��     5م lJ ا�B�d� LB�� L ا���0N�J 5       ) أي o��Jات ( d«< �«?آ�� l�.B+ د
 j�� أو dA�  .)d� ���()2 `�م lJ ، �1~>#�1ره� /�
) l�*J >�ل 

 �gg=)�]:  �««� "  ا�(»»�ء �ا+o««51 " ا�A««?.� ،   L««ات ، وآo««ب إ�»»� ا��A««?� �+اo««وا�
   j0««)O �««ف إ��n««/ يo««ن ا�»»<(¤ ا�*««J 51A««?�3 ا��««+ d/0/�««7#ا�� d)««J 5��««إ�

�»�ر  "، �.�»� 
»� أن /�»�ل    a 51ن ا����5 أ/A� �n، /$�ن �?�J�A إ�(l ا�5#1  
��J#*آ(� وإt +$�ن ا�?B?#�� 51A»5      " ا�?�ر ا�oا+� "أ/�n /�� أن /��ل     " ا�oات

 �n/ات أoل ��ر ا���ز أن /�N/ 	�– (.� اoه . 

                                                                                                                            

على شرح التنقيح للتفتازاين يف األصول ، وحاشية على تفسري البيضاوي ، واملصباح يف شرح               
  ) .515 / 2معجم املؤلفني ، : ينظر . ( التعريفات ، وغريها املفتاح ، و

  .133: التعريفات للسيد الشريف علي بن حممد اجلرجاين ، ص   )1(

حترير األصول للمحقق على اإلطالق ، مطبعة مصطفى البايب ، مصر ، املقالة الثانية ، البـاب                  )2(
  . 226 – 225: األول ، الفصل األول ، ص 
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أ/�n ) ا�?�-�NJ %)0ازj ا����; ا�oي /A.�" ��ر ا�oات  "  /.Mم ا���ل Jـ     :[��^�  
 وذ�� إذا `»��ت �(»l       –�ذ اB�    g –أن /$�ن ��ر ا�d)< 5��&0 ا�oات ا��@�        

ا����J 5(��(5 ، وه� +B?� أن ذ�� ا�?�ر >(d ا�oات ا��@� ، �.��ذا �% /�?;              
 �»(� �J»0اد ، L«J ا��»���t 5(»5 >.»� وl«6                ا��B?»� ذ�� ؟ وإذا `.� إن ه»oا        

آ�� �� J(� اg و��`5 اg وروح اg ، ��� ا�03ج �� ا�?�ر ا�»oا+�  ،ا�#<0/)  
     �«?Bا ا��oوه»�    >.� ه ، lA«��        51A«?J أن ذ�»� ا�?»�ر /�#»�ز �«?B/    �«5 إ�«
��

إ�»»��5 +»»<0/) : ( ا�»»oات ا��@»»� ، �»»� -»»0ح ا���اه»»B.� 8	�»»5 ا�Mر`»»���   
                  5«)J�J00ة ا�n«351 �»� إ�»� ا�&�?� l� ، ��*- l� 8 وأن)N< 2.� l�*J ر�B-وإ

 ���B+ l��` �� �.< : lِ�  )1(§ 9/  ا��NAة –¦ َوَ�َ�َ, ِ�(d�ِ lِ ر¥وِ

 �gg;إذا  :را� j�««6ا�� d««� l««6إ�»»� ا�$�»»0 >.»»� و �ا+o««ر ا��?��««J »»�ل�أدى ا� �««� 
tا �««.< L««��6�O�A««/� �««?ح ا��	««
  L««J ، l««J »»��.�ن�ا� j�««/0/ t يo««ا� �

            ���«Bإ�»� ا�� gأو �»�ر ا gر ذات ا�?J ل��دى ا�a l?< 8 أ�@% �6ه.�ن.Oaا
  j�««6ا�$�0/»»5 >.»»� >»»�ة و– gذ ا�««B� – J %.A««/ lA««�� ��از  �»»; أن ا�»»0ا�««N

 gأو ��ر ا gر ذات ا�?J ل��ا� . 
 d))?B� 0ى أن �.?�ر�aا��#�وى ا �و`� ذآ��0 �: 

 أ�l ��هlA«�?J 0 ، و�7� 0«@b(»j0 ، وo«@Jا ا��B?»� �»�        :ا�);�$ ا?ول 
B6.� ا����M.)� 5)��)J 5م أن /$�ن �»�ر ا�d)«< 5��«&0 ا�»oات ا��@»� وه»oا                  

�»� ا�?»�ر �»�هlA«�?J 0 و�b@»0      آ�0 ، و�� �t �@#.B6(»5 �($»�ن ا��B?»� أن ذ         
  .�.oات ا��@� وهoا أ/�n آ�0

 أ�l آ(�(5 و>0ض ، /��ل �B�� l»�ن وو�»(� و0J/»2              :ا�);�$ ا�^�(* 
                     �«�0Bم ا�$�»0 ا�M«.)� 5«)��)J 5��«ا�� �«.B6 �«� �«?Bا ا��o«و��ء و>.»� ه

 >»0ض وآ(�(»B� –   ، 5»�ذ اg  –>	وة >.� ا�$�»0 ا�«?)B� J»*ن ا�»oات ا��@»�             

���d� %@�)� 5)�t 5 إ���5 ا�?�ر إ�� أ�� �� اOa.8 أن هjo           و�� B6.� ا�  
وه$»oا /.»Mم    . ا�$(�(5 >�ر�»l«� 5 آ?»�ر ا�»<�� و�»�ر ا���»0 و�»�ر ا�»0Aاج                  

)gذ ا�««B� (  5�	««� l««أ� l««)� �««- t �««�� �««ا�3»»�ادث وه L««3� �««� g»»; ا�أن /

p+ 53/0دي إ�� ا�$�0 ا�.Mو�� . 

                                                 

  .1/46ح الزرقاين على املواهب ، شر  )1(
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در6»5 وا�»�ة   "  ا�?»�ر ا�»oا+�   "وjo@J اt>#��دات �»� �»% /M«N ا��»�ل J»ـ       
أرJ; در�6ت �; أن ا��»��;  " ��ر اg " أو " ��ر ا�oات " �	 /�Nز ا���ل Jـ    

 :�»� ا��»s0ن ا�$»0/%    " ��ر اB/ " g#0ف �NJازj ، و>	وة >.� ذ�� `� ورد  
﴿�w:+��L�� ��(04�)���t�  /'(� 

4��� K-�I�]{/(
M:T�P y���/: 
�A@��� ��'(� K(� /: C��LW. 

�w:�L�)��!
 ]8 :الصف  [﴾ �� 
 ﴿1#:+��L�� w:H ��(04�)���� 

/'(� 4��� u�I�]{/(
M:T�P 
R�MT��/: y��� dq�� w:H �u�V�� 
��/'(� K(� /: C��LW. 

1#:�L�)��!
ا+�»�ا  : (و�»� ا�m/�«3       ]32 :التوبة  [ ﴾�� 

gر ا�?J 0b?/ l�~� d�p1()�0ا&5 ا��( 
  ����N:    �0- إذا آ��� ا��0/�7ة        �ه» �A).�أ l)ف إ��nف وا���nا�� �� �

 !-��0 �� ا��?�Aب وا��?�Aب إ�(l ؟ 
�Kد�K:             �1?ن ا��$/ t ا����; أن jم >.� �� ا�#�رM./ LJ -    ���«B+ gا �.
 

 أول ا��.»2 و/#d)«B أن ا�»<(�(.� �«` d�l«.1` �« ، وه»oا �»	ف �»�            ->.(l و&».%    
�»»� 6»»�ء �»»�   روي �»»� ا�m/�««3 و�»»� ورد �»»� �»»��ص ا��a»»5 ا��»»�ا�� ، �      

 m/�30 : (ا�J�6 �/ !jر�� d� �)1� ء ��ر�)-aا L1` 2.� gإن ا. ( 
 وا��7»»»�/0ة -»»»0ط .�»»»�ر اg و، �»»»�ر ا�?1»»»� : و�»»»� ا�m/�«««3 إ�»»»��#�ن 

و�»�ر اO g(»0 اg   ،  وo@Jا /$�ن ��ر ا�?1� O(0 ا�?1�       ��q�  ،�5 >?� ا�?�-0    
        gم أن /$»�ن �»�ر اM«.� ، ق�«.�� g0 ا)O ه� �� Lوآ ،   gر ا�«?Jو ، �«`�.�� 

وo@Jا أ
t �1ز�� أن /$�ن ��ر اL1` �`�.�� g �»�ر ا�?1»�    . �.2 ��ر ا�?1�    

».� اg  -، و`� �.2 ��ر ا�?«1� J L«1`�(»5 اa-»(�ء ، واa-»(�ء +»<�L ا�?1»�                     


».� اl«).< ���«B+ g و&».%     - �.Mم أن /$�ن ��ر ا�?1�      l).< ���B+- و&.%     - 
                                                 

: وينظـر   . 5/298  - رضي اهللا تعاىل عنه –رواه الترمذي يف سننه عن أيب سعيد اخلدري     )1(
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة لإلمام مشس الدين بن حممد               

  .42: السخاوي ، ص 
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�1 ا�<(��ن ��.�`(L«1` d ا�?1»�        و`l.1 ��ر اg ، وه$oا أ     -      ���«B+ gا �.«
 
 .  وهoا l).<- �3� L��J و&.%

�;��gggK:   �+اo«««5 أن ا��*A«««ا�� jo«««@� L«««3ح   وا�	«««
/��L«««J ا��0B»»»� �»»»� ا
6�O�A««/ا      �ا+o««ا�?»»�ر ا� d««< �««هM?� L««6و M««< gن ا�««$/ �««?Bا ا��o««@Jو ، �

، و�»»� �م ، وt ا���@»»�»»0اد ه?»»�  إt أ�»»l �»»(� ا� وا�?»»�ر ا��0B»»� آ.(@�»»� ، و 
. ا���3ورة ا�5��B ا�oا+� /��LJ ا����+� واa&���� ، وهoا ه� ا�����د ه?»�             

      L6و M< g �1k/ �?Bا ا��o@Jو–     ����«&aوا �وا�?»�ر ا�»���+ �ا+o«ا�?�ر ا� 

              l���«&أو أ l+��«

».� اg  -�»��?1�  ،  آ.a ، lن ا�N+ d� ;)�N.(�ت ذا+l أو  
1(»�ء واaو�(»�ء و&»��0 �.»2 اd«� �«.N+            d«� g ذا+»l واl«).< ���B+-       �a و&».%      

+N.(»»�ت أ&»»���l و
»»��+l ، آ�»»� ذآ�0»»� �»»� ا��#»»�وى ا�a(»»0ة ��»»	 >»»d ا�»»<(,  
واB+ g»��� أ>.»% ، و>.�»»l أL«6 ، و�j�«N أ+»»% ،     ) . ر��»l اB+ g»»��� (ا��3�»2  

 . و
.� ا.� 0)� �.< ���B+ g�l &(��� ���3 وl�s و&.% 

�/0�+ 
محد رضا خان الربيلوي    أكتبه املؤلف اإلمام    يضاف لإلفادة التقريظ الذي     [ 

  ] على رسالة يف النور احملمدي ملوالنا حبيب علي العلوي– قدس سره –

B 
 �»� آl«� 0«�O -   l«1# ا��»��� ا��»�/0      -ا�.@% �»� ا��3»� ، ��»� �»��; ا���(»0             

     �««.< 8««)1� �««�t�� ، 5««?#ا�� ���««� ، 5?A««ا� ���««� ، L««��Bا� %��««Bا� L««ا����
 آ#�J»5 �?(»0ة ، �M«Nاj اg    – أ/�j اJ ���«B+ g»��?�ر ا�B.»�ي        –ا�B.�ي ا��3#0م   

 . >l)1� d ا����� ا�MNاء اaو�� 
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�»� و�$»<�ف ، و�»� أو&»�ط ا��»d)�.A      ن ا����3J 5�*A ا���B+ g وا    إ
 L��&ث ر	e �@)� 0)��.0وف ، و�Bر و��@>� : 

 >.(»»l و>.»»� l««�s ا�»»�	ة -`�»»0 ا�#�»»�م �»»� ��»»� ا�d««< L««b &»»(� ا�a»»�م   .1
 . A	موا�

2.      ¤)««- L««آ jر�««?J ا&»»#?�ر d««�< ¤««)ا�� �««��- l««).< ���««B+ gا �.««
 
 . و&.% 

 >.(»l ا�»�	ة     -ه�ى ا�3(0ان �»� ��»� ا��(»¤ >»d -»�� اaآ»�ان                    .3
 .اa+��ن اaآ�	ن      وا�A	م 

 -أر/� ه?� أن أ�() �� +*/(� �� ذه8 إ�(»l ا�N?»�ب ا��N(»8 ا��»�(8                 
      8«)N0/»8 ا���ا� l�.&-    �«BJ م         أ`»�ال	«<aء ا�«�.B5 ا�$»0ام وا�«��aا     �«�� ، 

"  ر��»l اB+ g»��� �»�         )1(ا��.»5 وا�»�/d ا�»A(���     /��ل ا��»�م ا�L«).N 6»	ل        

».� ا�J–        l«).< ���«B+ gب ا�/5 �»� أ�»l       : (ا�<5�/0  " ا������ ا�$01ى    

أن ر&»�ل   2أ�0ج  ا�3$(% ا�o�0#ي >d ذآ�ان:  �% /$d /0ى �L� l –و&.%  

  gا-   + gا �.
.  �% /$d /0ى �L� l �»� -»�� وl).< ���B–            0«�` t و&.%     

  ;1& dJ3`�ل ا :    l����� d�–    %.«&و l«).< ���«B+ gا �.
 أن �.»l آ»�ن   - 

                                                 

و صاحب التصانيف الكثرية ، اجلامع احمليط ، عبد الرمحن بن           ه: اإلمام جالل الدين السيوطي       )1(
نشأ يف القاهرة   ... أيب بكر السيوطي ، إمام ، وحافظ ، ومؤرخ ، وحمدث ، ولغوي ، وأديب              

 سنة مـن عمـره   40يتيما بعد وفاة أبيه وعمره مخس سنوات ، كان ورعا زاهدا ، وملا بلغ               
ملقياس على النيل مرتويا عن أصحابه مجيعا ،        تصوف واعتزل الناس ، وخال بنفسه يف روضة ا        

كأنه ال يعرف أحدا منهم ، فألف أكثر كتبه ، وكان األغنياء واألمراء يزورونه ويعرضون عليه 
مصنف بني كتاب كبري ورسالة     ) 600(األموال واهلدايا فريدها ، اشتغل بالتأليف فألف حنو         

:  ، ومعجم املـؤلفني      3/301: كلي  األعالم للزر : ينظر  ) ( هـ911(تويف سنة   . صغرية  
2/82/6792.(  

 .هو  ذكوان أبو صاحل السمان الزيات املدين ، وستايت ترمجته   )2(
وهـو  . وهو أصـح    : املزين ، قال العقيلي     :  يسار بن سبع ، أبو الغادية اجلهين ، وقيل           لعله   )3(

امسه مسلم ، سكن الشام ،       :، وقيل   ، أو أزهر    امسه يسار بن أزيهر     : ، وقيل   مشهور بكنيته   
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�l آ�ن �»�را �$»�ن إذ �»<� �»� ا�»<�� أو ا���»t 0                وأt /�; >.� اaرض ،      
               l«��` ، m/�«� l«� �@>/و %@nBJ ل�` ، L� l� 0b?/-     l«).< ���«B+ gا �.«
 

  )1() واB6.?� ��را: � د>��l  �-و&.% 
   aا �� �n/ل أ��»���� ا�13(»8         و/� �ا��»����  "��»�ذج ا�.1(»8 �»


.� اl).< ���B+ g و&».%       " ا�$01ى) :    l«.� ;«�/ %«�-    l«).< ���«B+ gا �.«
 
l�a آ»�ن �»�را ،      : `�ل اdJ &1;    .  وt ر�� �L� l �� -�� وt `�0          -و&.%  

 d/2(و`�ل رز( : j51.7 أ��ار�. ( 
B/و     �0 ا��$N� dJ2 ا.-     ���B+ gا l��أ�»Ln ا��»0ى ��»0اء      "  ��   - ر
�8 ا��#d " أم ا��0ى �
 :  ر�� اl?< ���B+ g ->.� `�ل 

      �� )3(ل &?� �?� دو�@% و&?�ء *      �% /�Aووك �� >	ك و`� 
﴿ :  +»l«)1?� ���«B+ l#)�A �»�را �»� ��           �«3�d«� �1«#      هoا    (:�(m /��ل   

�+�֠ -�./0�ִ֠� 12�3� 4��� '(� 

7���89./: <=�>&� ﴾ ] ــدة 
»».� اg -وآ»»�ن   ]15: املائ 

��ا&»l وأ>»J      l��n» 0 ا�»�>�ء ،    /$l).< ���B+-  «k و&.%     d«� 	«آ L«BN/ gن ا*
                       j0$«- دادM«)� l«J l«).< ���«B+ gا Ln«�+را إ�@»�را ��`»�ع ذ�»� ، و�«� l��Jو
                                                                                                                            

،  وهو غالم ، وروى عنه       – صلى اهللا تعاىل عليه وسلم       –ونزل يف واسط ، أدرك زمن النيب        
أسـد  :  ينظر (. م  ل ، واهللا تعاىل أع    - رضي اهللا تعاىل عنهما      -ويقال أنه قتل عمار بن ياسر       

علي بن حممد اجلـوزي ،      عز الدين ابن األثري أيب احلسن       : الغابة يف معرفة الصحابة ، تاليف       
 م 2003: الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ، الطبعة الثانية      : حتقيق  

  ) .480 / 5 ،  هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت1424/ 
للسيوطي ،  " اخلصائص الكربى   " كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب ، املعروف بـ            )1(

1/68.  

: هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي األندلسي ، أبو احلـسن              : مة رزين   العال  )2(
جاور مبكة زمنا طويال ، وتويف ا سنة        . نسبته إىل سرقسطة من بالد األندلس       . إمام احلرمني   

  ) .20 / 3األعالم للزركلي ، . ( التجريد للصحاح الستة : له تصانيف ، منها . هـ 535

مل يعلوك " وقد ورد يف األصل  . 2: البيت يف القصيدة اهلمزية لإلمام البوصريي ، ص : ينظر   )3(
 " .مل يدانوك " واألصح ما أثبتناه أو " 



 
68

                   0«�s �«� يo«ء ا��<�«��J �«�0ذ�»� ، آ�»� أ� �«.< l#»0ة �»;   ا�&»�رة  و-$0 أ��1
  l<�`و  ،         l«أ� �«/p/ �«و�� ��o«� l«J ���«B+ gا Ln�+و-    l«).< ���«B+ gا �.«
 

 /L«� l«� 0«@b ،         ا���0 �»%   وأ 
�ر ��را أ�l آ�ن إذا �<� �� ا�<��          -و&.%  
  b/ t l�a   tوه»�    @0 إ ()k$�-          %.«&و l«).< ���«B+ gا �.«
 -  «.� �«`  gا l�

(��««k$0 ا���««& d««� ���««B+w)««
ا 
»»j L««� l««� 0««@b/ t ��0 �»»�ر0َ ا����A««N(5 و
	
  .)1( )أ

     L�6 5 &.(��ن�	Bل ا���2(و/(     5/M�@0ح ا�- �� ) :    l� d$/ %�-  �.
 
  .)b/ L� ( )3@0 �� -�� وt `�0-اl).< ���B+ g و&.% 

�dJ d)A ��3»� ا�»�/�رJ$0ي �»� آ#»�ب             5�	B" و/$#8 ا�   �ا���»(� �»
 >.»�  –� >.(»l و&».%    
».� ا/ %�–    ��«B+ g�l«.� ;«      " : (أ��ال أ��� ا�?�(�    

0�` tو ��- �� L� l� �ر� tرض ، وa4( )ا( . 
    �� l?)BJ اo$"وه    �ر ���Jaر      ��ر ا�«@�aا �ا�?1» �«)J لs 8«`�?� ")5( 

. 
 -�»% /$»l«� d      " : (-»0ح ا���اه»8   "/��ل ا�B	�5 &(�ي ا�Mر`»��� �»�        و

      %.& l).< ���B+ gا �.
 �»L �»� -»�� وl«�a ، 0«�` t آ»�ن �»�را ، آ�»�             -
                                                 

 128: ثفايف ، أبـو ظـيب ، ص         ، امع ال  ) شرح أم القرى  (أفضل القرى لقراء أم القرى ،          )1(
 . 129و

ور العجيلـي األزهـري الـشافعي ،         منـص  سليمان بن عمر بن   هو      :العالمة سليمان مجل      )2(
على شرح املنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنـصاري ،   ، له حاشية مشهورة) هـ1204:ت(

احلاشية املـشهورة علـى   : الطالب ، وله أيضا  مساها فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج
الفتوحات : ه اإلهلية ، وشرح مهزية البوصريي بشرح مسا الفتوحات: تفسري اجلاللني املسماة 

 .  تقرير يف الفقه ، وقد طبع اجلميع األمحدية على اهلمزية ، وله

 املكتبة التجارية الكربى ،     للعالمة سليمان مجل ،   الفتوحات األمحدية على منت اهلمزية      : ينظر     )3(
   .5: مصر ، ص 

  .1/219تاريخ اخلميس ،   )4(
الشيخ مؤمن بن : تأليف ) صلى اهللا تعاىل عليه وسلم( النيب املختار تنور األبصار يف مناقب بي  )5(

  .22: ، ص حسن مؤمن الشبلنجي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت 
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�$�»5 ذ�»� 
»(��#d«< l أن        . �51.7 أ��ارj   :  اdJ &1; ، و`�ل رز/d       `�ل L)`و
   l««.� 0��««آ *««ا�»»��Aن ا�»»����  >»»d ذآ»»�ان أJ»»�    ا�3$»»(%رواj ا�#o««�Mي. /
 ر�»»� اg - )3( �»»��� >��»»<5  )2( أو أJ»»� >�»»0و ا��»»��� )1(ا�M/»»�ت ا��»»���  

                                                 

ذكوان أبو صاحل السمان الزيات املدىن ، مـوىل         هو    : السمان الزيات املدين   ذكوان أبو صاحل    )1(
الكوفة ، شهد الـدار زمـن       جويرية بنت األمحس الغطفاىن ، كان جيلب السمن والزيت إىل           

 وروى عنه وعن أيب هريرة وأيب الدرداء      سأل سعد بن أىب وقاص مسألة ىف الزكاة ،        ، و عثمان  
، وأيب سعيد اخلدري ، وعقيل بن أيب طالب ، وعائشة ، وأم حبيبة ، وأم سلمة ، وغريهم ،                    

 بـن دينـار ،    ، وعطاء بن أيب رباح ، وعبـد اهللا سهيل ، وصاحل ، وعبد اهللا أوالده  : وعنه  
زاد و .أبو زرعة  حيىي بن معني ، و    و أمحد بن حنبل ،      وثقه.  رضي اهللا تعاىل عنهم      –.وغريهم  

كان : وقال احلرىب . صاحل احلديث حيتج حبديثه : وزاد أبو حامت  .مستقيم احلديث : أبو زرعة 
 ، و حيىي بـن      قال الواقدى  .  الثقات وذكره ابن حبان يف    . ثقة: وقال العجلى   . من الثقات   

ـذيب  : ينظـر   ( .باملدينـة  : زاد الواقدى  و.مات سنة إحدى ومئة : بكري و غري واحد     
اإلمام احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن          : التهذيب يف رجال احلديث ، تاليف       

ـ 852: ت  (حممد بن حجر العسقالين      الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ      : حتقيق  )  ه
، دار الكتب العلمية ، بريوت     ،   م2004/  هـ   1425: الطبعة األوىل   .  حممد معوض    علي

2  /383 – 384.  (  
 – رضي اهللا تعاىل عنها      –امسه ذكوان ، وهو موىل سيدتنا عائشة الصديقة          :  عمرو املدين  أبو  )2(

 مليكـة ،    عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، وهو أكرب منه ، وابن أيب            : وعنه  . روى عنها   
وعلي بن احلسني حممد بن عمرو بن عطاء ، وغريهم ، كان يؤم قريشا ، ألنه كان أقـرأهم                   

وله أحاديث قليلة ، قال أبـو       . إذا واريتين فأنت حر     : للقرآن الكرمي ، قالت سيدتنا عائشة       
أحسبه قتل بـاحلرة سـنة      : وذكره ابن حبان يف القات ، قال اهليثم بن عدي           . ثقة  : زرعة  

  ) .2 / 384 – 385ذيب التهذيب ، ( . ـ ه63
فقـد كـان    . هي من أكرب فقهاء الصحابة      :  رضي اهللا تعاىل عنها      -سيدتنا عائشة الصديقة      )3(

. وتفقه ا مجاعـة  .   يرجعون إليها - صلى اهللا عليه وآله وسلم-فقهاء أصحاب رسول اهللا   

يف شوال بعد وقعة بدر فأقامت يف صـحبته        - صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم        -بىن ا النيب    
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 �««@?< ���««B+-  d)BJ�««#ا� d««� 5««�e �««�@?� L««وآ  .L««&0� �««@�، d««$روى  و�d««Jا 
�»%  : (  – ر�� اl«?< ���B+ g       -واdJ ا��Nزي >d اdJ >�1س      ،   )1( ا���1رك

   �1?.� d$/–       %.&و l).< ���B+ gا �.
 –             t»% �»; ا�»<�� `»¢ إ�و�% / ، L� 

O.8 ��ءj ��ء ا�<�� ، و�»% /�»% �»; &»0اج `»¢ إO t.»8 �»�ءj �»�ء                 
  .)2( )ا�0Aاج

�»� ذآ»0   " (dإ&»�Bف ا�»0ا1O  " �� )3(و/$#8 ا����dJ ��3� L ا���1ن     
  .)l� ¤)� t l� ()1إو: ( 
.� اl).< ���B+ g و&.% -����� ا�?1� 

                                                                                                                            

وكانت غزيرة العلم حبيث إن عـروة       . مثانية أعوام ومخسة أشهر ، فكانت أحب نسائه إليه          

: أخربنا هشام عن أبيه قال      : ما رأيت أحدا أعلم بالطب منها ، وقال علي بن مسهر            : يقول  

وحرام وال بشعر وال حبـديث      ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن وال بفريضة وال حبالل            

توفيت يف سنة سبع ومخسني ، وقيل يف .  رضي اهللا تعاىل عنها -العرب وال النسب من عائشة 

 ) .26-1/25تذكرة احلفاظ للذهيب، : ينظر. ( سنة مثان ومخسني 

عبـد  هو عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي بالوالء ، التميمي ، املروزي أبو               : ابن املبارك     )1(
أفىن عمره  . احلافظ ، شيخ اإلسالم ، ااهد التاجر ، صاحب التصانيف والرحالت            : الرمحن  

ومجع احلديث والفقه والعربية وأيام الناس والـشجاعة        . يف األسفار ، حاجا وجماهدا وتاجرا       
منصرفا من غزو الروم ) على الفرات" (هيت " ب كان من سكان خراسان ، ومات . والسخاء 

وهو أول من صنف فيه " اجلهاد  " له كتاب يف    . م  797 – 736/ هـ  181-118 :سنة  
 ) .4/115األعالم للزركلي ،. (يف جملد " الرقائق " ، و

  .220 / 4شرح الزرقاين على املواهب ،    )2(2

من كبار العلماء املصريني يف ، حممد بن علي الصبان املصري أبو العرفان هو : حممد بن الصبان   )3(
مه على كبـار    و عل تلقى يف صغره ،     القرآن ، وحفظ    مبصر، ولد    اهلجريالقرن الثالث عشر    

 والشيخ حسن املدابغي ، والشيخ السيد البليدي ،         العلماء يف عصره من أمثال الشيخ امللوي ،       
:  نقل اجلربيت املؤرخ الشهري على لسان الشيخ الصبان أنه قـال              .والشيخ عبد اهللا الشرباوي   

ستاذ عبـد الوهـاب     ى األ  عل الشاذليةتلقيت طرق القوم وتلقني الذكر على منهج السادة         و(
تويف الـشيخ     .)قد الزمته املدة الطويلة ، وانتفعت مبدده ظاهرا وباطنا        العفيفي املرزوقي ، و   
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  : - `�س &j0 ا�<0/) – )2(و/��ل ����ي �B?�ي

أو ��3»»»� وار J»»»� &»»»�/5 *      6»»»�ن �?»»»�ش از ��»»»J 0(0ا/»»»5 -»»»�د      
 )1(-�د

                                                                                                                            

سعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل إ: من أعماله  .  هجريا1206 عام بالقاهرةالصبان 
 ، ومنظومـة يف     ألفية بـن مالـك     على   األمشوينله حاشية على شرح      ، و  يته الطاهرين أهل ب 

األعالم للزركلي ،   : ينظر   ( .، وغريها   مصطلح علم احلديث ، وحاشية على السلم للملوي         
6 / 297. (  

  .37: ه الطاهرين ، ص إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل أهل بيت  )1(

موالنا " ب هو املفكر اإلسالمي الكبري ، الداعي إىل احلب والعاطفة اإلميانية الصادقة ، املعروف                )2(
، امسه حممد ، وكذلك اسم أبيه وجده أيضا حممد ، وجالل الدين لقبه ، ولد يف بلـخ          " الروم
ئية على الشيخ اء الدين ، وبعد        هـ يف أسرة العلم والتقوى ، تلقى العلوم االبتدا         604سنة  

"  هـ حيث تلمذ على الشيخ كمال الدين مـصنف           629وفاة يف أبيه سافر إىل حلب سنة        
اشتغل باإلفتاء والتـدريس    . كان من أكابر علماء الفقه واملذاهب يف عصره         " . تاريخ احلليب   

 مدارج عالية من مدة من الزمن ، مث التقى برجل متصوف الشيخ مشس تربيز الذي وصل به إىل
وهي اليت انعكست آثارها بأشكال     . التصوف بصفاء القلب ، وجماهدة النفس ، وقوة اإلميان          

" ب أبيات فارسية رائعة خلدت ذكرى موالنا الروم إىل األبد ، وجمموعة أبياته هذه معروفـة                
ويطلق .  النص وهو ديوانه الشعري الذي قدم منها اإلمام املؤلف البيت املذكور يف   " . املثنوي  

وهذا املثنوي ملوالنا . على ضرب من الشعر تتردد فيه القافية يف الشطرين من البيت " املثنوي " 
. أيضا ، وذلك ألنه حيتوي على عامل املعىن وأحوال الباطن           " املثنوي املعنوي   " الروم قد يقال    

 ، قلما يصل إليها     وتلك هي أحوال وصل إليها جالل الدين الرومي بصحبة شيخه مشس تربيز           
" . قونيـة  " ب   هــ  672 من مجادى الثاين سنة  5تويف الشيخ الرومي يف     . صاحب حال   

" مثنوي مولوي معنـوي     " مقدمة ديوانه   : تنظر ترمجته يف    . ( أفاض اهللا تعاىل علينا بركاته      
 1976سب رنك كتاب كهر ، دهلي ،        : القاضي سجاد حسني ، نشره      : ترمجه إىل األردية    

ورجال الفكر والدعوة يف اإلسالم أليب احلسن علي الندوي ، دار القلم         . 29 – 2:  ، ص    م
  ) .   370 – 358:  م ، ص 1977. ، كويت 
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)     jؤ�«?� d/M#/ ��?)�   ، 0����«J  �1�«/م    –��3»�  آ	A«ة وا�	ا�»� l«).< -   	«J

L� (.  
        �«.B�1 ا�< ��t�� م�.B03 ا�J ء��.Bل �.� ا���2(و/(      «- j0«& س�«` �� �ر


».� اg  -�� ا���0ع ا���k� إ-»�رة إ�»� �M«NBة &»(� ا�$»�ن              : (هoا ا�1(�    
 ) . >.� اaرض  �/ %� l�*JL� l�l).< ���B+- ; و&.% 

 )3(ه?»»»� /?$»»»0 ا��ه�J(»»»5 ه»»»jo ا��»»»A*�5 ا��»»»5�w.A ، وإ&»»»��>(L ا�»»»�ه.�ي   
�0nة ا�<(, ا���Nد /�»�ل     ا�23 أن    و )d/o)4 /�>�ن إ+�1ع ا���Nد     وأ+l<�1 ا� 

                                                                                                                            

  . 19: املثنوي املعنوي ، نوراين كتب خانه بشاور ، ص : ينظر    )1(
فقيه ، ) ي ، أبو العياش عبد العل( هو حممد بن حممد اللكنوي اهلندي ، حبر العلوم : عبد العلي   )2(

حاشية على شـرح  : من آثاره .  هـ  1225كانت  وفاته سنة     . أصويل ، حكيم ، منطقي      
رسالة التصور والتصديق للقطب ، وحاشية على شرح الصدر للشريازي هلدايـة احلكمـة ،               

ـ               ق ، وشرح منار األنوار حلافظ الدين التقي ، مساه تنوير املنار ، وشرح سلم العلـوم يف املنط
 / 3معجم املـؤلفني ،     : ينظر  . ( وفواتح الرمحوت يف شرح مسلم الثبوت ، يف أصول الفقه           

669 . (  

هو رئيس الوهابية يف اهلند ، وجمددها ، إمساعيل بن عبد الغين بن ويل اهللا               : إمساعيل الدهلوي      )3(
ـ     1193ربيع الثاىن   / 12الدهلوي ، ولد يف دهلي يف        . ة بـالعلم    هـ يف أسرة عزيزة معروف

وباألخص يف العلم احلديث ، درس على الشاه عبد العزيز ، ولكنه إحنرف عن املذهب احلـق                 
" ، ترجم أفكار حممد بن عبد الوهاب النجدي يف كتاب مساه            . فيما بعد ، واختذ طريقا آخر       

على احملبة  وبه فرق املسلمني يف هذه الديار ، وحال بينهم وبني تارخيهم القائم             " تقوية اإلميان   
واألدب ، وقام بإحيا حركة التكفري ، حىت مل ينج منه أبوه ، وال عمه ، وال جده ، بل خالف                

ينظر ترمجته يف مقدمة . ( هـ  1246 ذي قعدة سنة 24مجيع أسالفه ، قتل يف باالكوت يف 
  . )8 – 5: ، ص "  تقوية اإلميان "كتابه 

لشيخ أمحد بن الشيخ عبد األحد بن الشيخ زين العابدين           ا وهو" جمدد األلف الثاين    " يقصد به     )4(
 وهو من كبار العلماء يف شـبه        – رضي اهللا تعاىل عنه      -من ذرية سيدنا عمر بن اخلطاب       ،  

من والية بنجاب " سرهند"م يف مدينة 1564هـ املصادف 971القارة اهلندية ، ولد يف سنة       
العقلية والنقلية من أبيه الشيخ عبد األحد ، كما الشرقية ، حفظ القرآن الكرمي ، مث تلقى العلوم 
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 l««+�J�#$� d««� m««��kا� �««.Nا�� �100ا��$#»»�ب (�»») : ( l««� d««$/ %««�- gا �.««
 
 �»»L ، و�»»� >»»��% ا�»»<@�دة �»»L آ»»L -»»�� أ�»») �»»l««).< ���««B+-   d و&»».% 

   l««?� (««
»».� اl««).< ���««B+ g و&»».%  --»»�� ، و��»»� �»»% /$»»d أ� - (««)$� 
L� l� ت– /#��ر��.A#ا��.�ات وا� l�s �.<و l).<  ()1( . 

/$�ن �	 ��اd$�/      ، ���«B+ l16 أن   آ()  ) : (122ا��$#�ب  (و`�ل ��   
 - ��»� �»% /$»l«� d       وا�Lb /�ه% +��(� ا��Lk و/?1¤ -��51 >»�م آ�»�ل ���#»l ، و             


.� اl«).< ���«B+ g و&».%         –    L«�� l«#�� ، �$(») /$»�ن �»	 �»0ب ��3»�      .

B+ gا �.
  .)l).< ���!( )2 و&.L6% و>.� و
6»�ء �»� �»��; ا��»0Aات ا�»<d«< 5�/0 إ�»�م أه»L ا�»A?5 &»(���                     : أI"ل

أ�»»B+ l»»��� �»»�ر �»»(�    : ( ر��»»l اB+ g»»���  )3(ا��»»�م أJ»»� ا�dA««3 ا0B««-aي  

                                                                                                                            

أخد العلوم اإلسالمية من العلماء املتخصصني يف عصره ، وخدم اإلسالم واملسلمني ، وقدم إىل 
ملفوظاته القيمة اليت تضم يف دفتيه علوما ومعارف : األمة اإلسالمية مؤلفات قيمة ، فمن آثاره 

ملثالية اليت قام ا الشيخ ، وهو أنه ملا انتـشر الفكـر             واخلدمة ا . ، وسلوكا وإرشادات قيمة     
اإلحلادي على يد امللك املغويل حممد أكرب ، فتصدى له ، وقام باجلهاد األكـرب ، فـدحض                  
األفكار اإلحلادية ، وأرشد املسلمني اهلنود إىل الطريق اإلسالمي القـومي املتـوازن ، وفنـد                

جهوده اجلبارة ، ومل يزل يشتغل طوال حياته يف خدمة          النظريات الالدينية بتوجيهاته الرشيدة و    
/ 29هـ من   1034الدين احلنيف بالدعوة واإلرشاد وبالتصنيف والتأليف ، حىت تويف سنة           

إ سالمك ببلشر، دهلي    : جمدد األلف الثاين للدكتور حممد مسعود ، م         : ينظر  . ( صفر املظفر   
  ) .م 2003 -هـ 1423، اهلند ، 

: األلف الثاين الشيخ أمحد السرهندي ، ترمجـة         ادد  اإلمام الرباين حضرة    كتوبات  م: ينظر     )1(
/ هــ   1427دميي ، ممبئـي سـنة        مطبوعة رضا أكا   ،موالنا حممد سعيد أمحد النقشبندي      

  . 93 / 3، م2006

  .155 / 3املصدر نفسه ، : ينظر    )2(
ن إسحاق بن سامل بن إمساتعيل بن عبد اهللا         هو علي بن إمساعيل ب    : اإلمام أبو احلسن األشعري       )3(

هـو  ) . أبو احلسن(بن موسى بن بالل بن عامر ابن أيب موسى األشعري ، اليماين ، البصري            
إمام أهل السنة واجلماعة ، متكلم ، نظار ، له مؤلفات قيمة يف الفاع عن عقيدة أهل السنة ،                   
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آ»»���aار ، وا�»»0وح ا�?�1/»»5 ا���&»»(d««� 5««B�� 5 �»»�رj وا��	�$»»5 -»»0ر +.»»�       
 -.� اl«).< ���«B+ g و&».%         
»  - e»% أ/»�J m/�«3J j»*ن ر&»�ل اg             )1() ا��aار

 .  )أول �� �.2 اg ��ري و�d ��ري �.2 آL -(¤: (`�ل 
 -و��»»� آ��»»� ا��	�$»»««J 5	 �L«« ا�#»»� �.�»»� �Jا&»»5 ا�?»»�ر ا���3»»�ي    


».� اt («)$� -    l«).< ���«B+ g /$»�ن ا�?1»�    -
.� اl«).< ���«B+ g و&».%      
 أن +$»�ن ا��	�$»5    و�»d ا�d� !   8«NB ا�Lb وه� أ
L ا�?»�ر        هwM�ًَ?ُ� –و&.%  

  ��
»».� اl««).< ���««B+ g و&»».% -««J	 �L«« ، وه»»% �.�»»�ا �»»d �»»�ر ا��»»� - 
   ��
.� اl).< ���B+ g و&.%    -و/$�ن ا��� -    d«� 2«.� �«`و L� 8��
 

 !��ر اg ؟ 
                    ;n«/ t ;J�«
�6ء �� ا�m/�3 أ�t l /�6»� �»� ا�»��Aء �$»�ن أرBJ»5 أ

l««)�   5««$�	�.� ة �.»»� آ»»�ن�NA««ا� �««� l««?)16 �««.�   L««
إ�(?»»� �»»�ء  �»»L ��»»� و
L ا�N«-aر ا�7?»�ء      أو �l�*$� L�/ l.B أ��اء ���d«� ���#+ 5# دا�»           ا�<��

�»»n	 d««< ا��	�$»»5 ا�#»»� ه»»� t /�6»»� ا�L««b �.?»»�ر  وإ�»»l. �»»� �»»	ل ا�?»»�ر 
أ�»») ا��	�»»L««� t L««J ، 2 �.@»»�اء ، وL««� t �@»»�اء >»»��% ا�?»»A(% ا�»»oي ه»»� 

      � tوإ �.<aا �Aه�اء ا� d� 5��k0 آkء أأآ�nا� d$/ %�   �«� �«��?ه LJ ، ا�J
ا�@�اء ذرات t��«Jف و��J»�ت ا�tف وأ�»�اع �»d ا�3(�ا�»�ت ا�#»� `»� +»0ى                   

وا�»»<�� +»»�L إ�»»� o««��� 2««.7� �««)Jة �»»N���««J ، d@0 و�J �@n««BJو�»»l ، ه»»oا 
 .ا�<�1ك �(L$� L� t m هjo اa-(�ء 

 آL هoا وذ�� /�l��.1 و�$?@% J*ي `.8 /�1.�ن ���A6 5% ���3 ر&»�ل            
 gو&.% -ا l).< ���B+ gا �.
 ! اa`�س L� l� d$/ %� l�*J ؟ - 

�N»% ه»jo ا�»oرات وا�3(�ا�»�ت و�$?»� �»�ذا               ُر��� +�01 ! دع هoا    07�«� 
+�»»�ل �»»� ا�»»��Aء ؟ �»»� ه»»oا ا�A««N% ا�bB»»(% ا�»»oي /3»»(¢ اaرض آ.@»»� و�(@»»�   

             	«e رضaآ»0ة ا d«� 0«1رة أآo«ا� L«k� 5B �»0ة ،    و>»<d/0 ث ���»5 و&»�      `
                                                                                                                            

حـدة ، واملعتزلـة ، والـشيعة ،    هـ ، وسكن بغداد ، ورد على املل     270ولد بالبصرة سنة    
: مـن تـصانيفه الكـثرية       . هـ  330وتويف ببغداد سنة    . واجلهمية ، واخلوارج ، وغريهم      

الفصول يف الرد على امللحدين واخلارجني عن امللة ، وخلق األعمال ، والرد على اـسمة ،                 
 ) . 405 / 2معجم املؤلفني ، : ينظر . ( وغريها 

  . 254: ص مطالع املسرات ،   )1(
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�J �)b*ن +0ى وl«6 ا�?@»�ر   آ	 �� آ�ن �@� L`a أر/?� �.@� ؟  >.� ا  ��� L�
 . إ�� /�م ا��(��5 

�B� ، %B% هoا ه� ا�A�) اaزرق ا�oي �0اJ j*>(??� ه»� ا�»��Aء اaو�»�              
              ���«B+ ل�«` ، l«?< %/0«$ن ا�s0�ي /���01 ا�oا ا�oوه ،: ﴿ u���M:H 

��):�Lx�Q�� X���� �0��ִ☺vv �� 
�BI�֠K(�M ִ�
tk �ִI�CD
t���P 

�ִI��D^�ִ�/: ���/: �C�Gh ��� 
_�:�L�M ﴾]   وقوله    .]6 :ق  :  ﴿�ִI��D^�ִ�/: 

1<o�L����D�  .]16:احلجر [ ﴾  �
                    L«J ، �«$.� �)«� jي �»0اo«أن ا� d«� &�5 ا�(��»�ن	5 ����AJ 0ف#B+ وإن
ه� >�1رة >»d آ»0ة ��Jر/»5 أ/»� L�«3/ �n�t l«�*J ����« /�6»� ا�o«@� L«bا                    

ا���Aء أو �3»¢ ا��1»�ر ، وأن +�»�ل          : �B?�0ي ، &�اء +��ل     ا�AN% ا�bB(% ا  
�0+»»�/� رداء آ�»»0 ا�@(�»»�ت ا��N/»»�ة J»»*ن ا�»»��Aء t -»»(¤ وا�»»oي �»»0اj ��ه»»�م  
��(�»o«@� ، l«� 5ا -»(¤ ، و�$?»� آ(») +?$»0 ا�»��Aء                        t ��0� ¤)-�3 ، و�

   !وأ�� +J d�p$#�ب &��وي ؟
    n««ا� d««� �)««� l««»»�ه0 أ��ا� L)��««��J �««1e �««�� ���««#��J0وري أن /$»»�ن و

�.A««N% ا�B?»»�0ي �»»� L�1e �««»»� أ�»»� �.1»»�س M««Jي ��ه»»�م �»»�B1#A �»»	ف     
                      5«��aا l«#1eم �(�»� أ	ا�»0�� أو ا�$» l«6و �«�� tوإ ، d)«)B)1ا�L«k� 5B11 ا�


.� اl).< ���B+ g و&.%       -ا�$0ام �n� d(.5 ا�?1�      -        t»5 ، و�1� d«� 5�1� 
        a 8«.�0ض ا�«� tا إo، �(� ه 	�و� 	��3»�     ���; �@� >� L��n«� 0«$?/ t l«�

   gو&.%       -ر&�ل ا l).< ���B+ gا �.
 - �&   d� 0م�ى �0/� ا��.8 ا�oي 
 5«««�B�"«««

»»»�رj �.�1»»»�ل وا�#»»»A.(% ،   " �رq� j&»»»	م/»»»<0ح  gا �#«««�/ 	«««�

                 2)n«/ l«1.`ء ، و��A«ا� �«� �B�«/ �«��*60»� آ� ��)� jر�
 LBN/ d)$Aا��
� M««��/ 5.)n««�.� 0««$?ا�� j�««11»»0 آ»»��0 ، وآ` l««�*ء ، آ��A««ا� �A««�/ l««�*آ �««B�#

         ، d)���«Bرب ا� g�«J ذ�«)Bن ، وا��«?�p/ t d/oا��60 >.� ا� gا LBN/ ��oآ
 .وا���B+ l��31& g أ>.% 
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 ���در 
 ا�m31 وا�3#�(2

    
 .ا��s0ن ا�0$/%  •
•  ()��+ ، 5J�30�5 ا��B� �� 5J�7أ&� ا� : �J0 أ)eaا dJا d/ا�� M<

N��3 ا�� dJ �.< dA3(2 ا��ض : �زي ، +3�B� ��3� �.< ,)>ا�
 5)��k5 ا�B1/  م 2003: وا�<(, >�دل أ��� >�1 ا����6د ، ا�

 .، J(0وت  دار ا�$#8 ا�B.�(5 هـ ،1424
•  d/0ه�إ&�Bف ا�0اd)1O �� &(0ة ا����� و�L��n أهl#)J L ا�

 ، �N?.1>.� ر��Jaر ا�� ª��@J �1ع�.<(, ���3 ا���1ن ، ا��
 .ث ا�J0B� J ،(0وت ، �1?�ن دار إ�(�ء ا�#0ا

����t : أ-5B ا�.��Bت -0ح ا��<$�ة ، ��.d� l ا���ر&(5 إ�� اaرد/5  •
 j0>� ، <1?�ي�ا�? ���اt>#��د دار ا�?<0 ، د�@� ، : �B& ��3(� أ

 ، 0J�#م1988أآ . 
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��(0 ا��/d ا�Mرآ.� ، دار ا�B.% �.�	/(d ، ) `���س +0ا6%(اa>	م  •
 . م 2005 ، 16/ ط ، J(0وت 

�®&#�ذ �<#�ق أ��� " ا���م أ��� ر�� ��ن وأj0e �� ا���l ا�3?��  •
 j0>� ، j�- در�� dJ j�- : ، ر�� ���إدارة +3�(��ت ا���م أ

 .م 1997 هـ 1418آ0ا+<� ، 
ا��aار ا��5/��3 �.<(, /�&) ا�?1@��� ، ا��5B1 اaدJ ، 5)J(0وت ،  •

 .�1?�ن 
��اء ا��3�� >��د ا��/d إ&��>(dJ L أ�J ا�: ا��1ا/5 وا�?@�/5 ، +��()  •

�(�ن ، : +3�(2 )  هـ 774 – 700: ت (آk(0 ا���<��  �J0از أJ

�(�ن ، ا���ه0ة 1996ا�5B1 اaو��  �Jم ، دار أ . 
ا��/�ان ا��#60% إ�� ا�J0B(��q� 5م ) ��ا�d)+�AJ ) ª>�J 2 ا�0�7ان  •

 ، أ��� ر�� ��ن ا���دري 
•  5�	B.� �)ر/, ا����+dJ d)A� dA3ا� dJ ��3�  0ي$Jا��/�ر.  
+oآ0ة ا���3ظ ���qم -�� ا��/% �dJ ��3 أ��� ��k< dJن ا�oه1�  •

ا�<(, زآ0/� >�(0ات ، دار ا�$#8 : و�; ��ا-(l )  هـ 748(
 . هـ 1419/ م1998ا�J ، 5)�.B(0وت ، ا�5B1 اaو�� ، 

ا�A(� ا�<0/) >.� dJ ���3 ا���60N� ا�5B1 : ا�#0B/��ت ، +*�()  •
 . دار ا�$#8 ا�J ، 5)�.B(0وت ، �1?�ن ) م5k��k)1988 ا�
•  ()��+ ، m/�3ر�6ل ا� �8 �/o@#8 ا�/o@+ : ا���م ا��3�� -@�ب

 ��	�AB0 ا�N� dJ ��3� dJ �.< dJ ���: ت (ا��/d أJ� ا��Ln أ
ا�<(, >�دل أ��� >�1 ا����6د وا�<(, >.� : +3�(2 )  هـ852

دار ا�$#8  ، م2004/ ـ  ه1425: ا�5B1 اaو�� . ��B� ��3ض 
 . ا�J ، 5)�.B(0وت 

•  dJ �A)< dJ ��3� �A)< �Ja يo�0#ا� d?& ا��3(� وه� ;��Nا�
أ��� ���3 -�آ0 ، ا�5B1 اaو�� : &�رة ا�o�0#ي ، +3�(2 و-0ح 

 . دار ا�$#8 ا�J ، 5)�.B(0وت ، �1?�ن ) م1987(
��� �6 ا���#�ر ��-(5 ا���م أ��� ر�� ��ن >.� رد ا��3#�ر �.< •

 5)��k5 ا�B1�1>5 آ0ا+<� ، ) م1985(��-(5 ا��ر ا���#�ر ، ا��
 .�JآA#�ن 
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5 �3�وي ، دار  •�	B.� وي >.� ا��ر ا���#�ر�3��-(5 ا�
، 5�0B0وتا��)J  . 

•  L)<��&إ dJ �?75 >�1 ا��	B.� 5/��35 ا���0/ا��3/�5 ا�?�/5 -0ح ا�
 ) .هـ1290(ا�?�A.J� ا���<�� ، ��0 

• n���.� ا�B.��ء ���3 ��0 ) ا���م أ��� ر��(0ت �(�ت أ>.� 
 j0>?J %#ا�1@�ري ، اه d/، : ا�� �، ���1 �هـ 1424ر�� أآ�د/�  /

 . م 2002
•  5B1ا��و�5 ا��$(����J 5دة ا���q� 5)1)7م أ��� ر�� ��ن ا�01/.�ي ، ا�

 .�5A&p ر�� t 5?/��Jه�ر ، �JآA#�ن ) م2001(اaو�� 
���qم أ��� ر�� ��ن " d)+�AJ ا�0�7ان  " ا��/�ان ا�J0B� ا���&�م Jـ •

 l1+ور lB�6 ، ا�01/.�ي : %)�اa&#�ذ ��زم ���3 أ��� >�1 ا�0
 5<�1 ) .م1997(ا����3ظ ، tه�ر ، �JآA#�ن ، &?5 ا�

•  5)-�)B5 ا�.�ت (Ja� &��% >�1 اg ا�B(�-� ) ��ء ا��pا��(ا�0
ط ، ���رة دار ا��07ب �J0��J) م1977(ا�5B1 ا���k(5 ) هـ1090

 ¢)A�وa�J. 
) `�س اj0& g(&0 اa&0ار �.<(, ا��Bرف g�J >�1 ا���در ا�$(	��  •

 5B1�(�ر �Jsد ، ا�@?� " إ>�Nز " �. 
&.(��ن dJ اmB-a أJ� داؤد ا���#ANA� d?& : أJ� داؤد ، +*�()  •

���3 �3(� ا��/d >�1 ا��3(� ، دار ا��$0 ، : +3�(2 ) هـ275(
 .J(0وت 

���J ��tر ا��/d : +*�() ) ا���م أ��� ر��(� �0nت &�ا�� أ>. •
 5BJ�A5 ا�B1ا��$#51 ا�?�ر/5 ا�5/��0 ) م1987(أ��� ا���دري ، ا�

 .، &$@�J ، 0آA#�ن 
: ت (-0ح ا�B	�dJ ��3� 5 >�1 ا�`�1� dJ /�&) ا�Mر`���  •

	�� ، ا�5B1 اaو�� ) هـ1122A�.� 5)��.ا���اه8 ا� �.<
  .aزه0��J 5/0ا��5B1 ا) هـ1325(

3(� ا���1ري ، +��()  • : L)<��&إ dJ ��3� g�1 ا< �Jت ( أ :

5 ��1>5 ) . هـ 256)B�6  ه0ة��، ا� ��	ا�& M?$هـ 1421ا�� /
 .م 2001
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•  ()�*+ ، %.A� �)3
: +3�(2 ) هـ261: ت (�dJ %.A ا��N3ج : 
 .�p� ��3اد >�1 ا��1`� ، دار إ�(�ء ا�#0اث ا�J0B� J ،(0وت 

أJ� �N-ع -(0و/dJ 5 -@0دار : دوس �e*�Jر ا���ب ، +*�() ا��0 •
ا�AJ dJ �)BA(��� : +3�(2 ) هـ509ت ( .dJ -(0و/l ا��/.�� 

 .دار ا�$#8 ا�J ، 5)�.B(0وت ) م1976(زO.�ل ، ا�5B1 اaو�� 
�/� ا�5/��0 �� ا��L��A ا�<�)5)<0�l) ا�&	م  •Bا� ( dA��.�آ#�ر 

 ، l?#J ، 5 +�ج ر�� ر��B1 ) .م1981( .، إ��J lد ، ا�@?� �
�(� ا���/B.� 0	�5 >�1 ا�0ؤوف ا��?�وي ، ا�5B1 اaو��  •

 .ا��$#51 ا�#�Nر/5 ا�$01ى ، ��0 ) هـ1356(
•  �Jأ d/م ا�<(, -0ف ا����q� 5/01ح �(0 ا��� �5 �/M�@(�ة ا���ا�

 ) .م1357(��1>5 ��0 ) هـ696: ت (>�1 اg ���3 ا��1
(0ي 
• /M5 آ<) ا����ء و�?Aأ� �.< m/د��aا d� 0@#-ا���1س >�� ا L

: ت (إ&��>(dJ L ���3 ا�NB.��� ا�0Nا�� : ا�?�س ، +*�() 
 .�5A&p ا�J ، 5��&0(0وت ) هـ1405(ا�5B1 ا�0ا5BJ ) هـ1162

" آ��/5 ا���8 ا�.1(8 �� ����� ا�13(8 ، ا��0Bوف Jـ  •
Ja� ا��Ln 6	ل ا��/d >�1 ا�0��d " ا������ ا�$01ى 

Aا� �و�� ) هـ911: ت ((��a�1>5 ا��)ر �Jsد دآ( d هـ1320(ا�
 5)��k5 ا�B1 .�7Jاد ، ا�0Bاق ) م1984(، وا�

إ&	�� 1J.<0 ، د�@� : ��Nد ا�a) ا���k� �.�آ#�ر ��BA� ��3د ، م  •
 .م 2003 -هـ 1423، ا�@?� ، 

•  ()�*+ ، L��$ن ا��A: ���3 ا�� �ي ا����$�.< �)Aا� dJ ��3� �)Aا�
?A3و�� ا�a5 اB1�0آM أهL ا�0J 5?Aآ�ت ر�� ، ) م2001(� ، ا�

 .��رJ?�ر ، 0NOات ، ا�@?� 
•  g�1 ا< �Jأ d/م ا�<(, -0ف ا����q� -0ح ا�01دة �ا���#�0 �

/  هـ 1422(ا�5B1 اaو�� ) هـ696:ت (���3 ا��1
(0ي 
� ، ��رJ?�ر ، 06�Oات ، �0آM أهL ا�0J 5?Aآ�ت ر�) م2001

 .) ا�@?�(
ا�?�1ة �.<�j >�1 ا�23 ا���3ث ا��ه.�ي ، ��1>5 ا��$#51 ��ارج  •

 .�JآA#�ن ا�?�ر/5 ا�5/��0 ، &$@0 ، 
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 ، ا���ح ا�?�1ي d)J ا�7.� وا����ف �.dJ ��3� �)A >.�ي ا����$� •
 j0>� :0آ�تJ ، 5?Aا� Lأه M0ات �0آNO ، ر�?Jر�� ، ��ر 

 .  م 2001/  هـ 1422: ا�5B1 اaو�� ) ا�@?�(
دار ا�$#8 �+(� -0ح �<$�ة ا����J(� ��	 >.� ا���ري ، �0`�ة ا��� •

 .ا�J ، 5)�.B(0وت 
��; ا��0Aات NJ	ء دL�t ا��(0ات ���qم ا�B	�5 ���3 �@�ي  •�

 ، 0��J ، jدtوأو �ا�1.3 �J�1ا� ���� 5B1ا���&� ، �
 ) . م1980(
•  d)��pا�� %NB5 (و�)J0Bا�$#8 ا� �0 ر�� : +��() ) +0ا6% ��?��<

/  م 5A&p� ، 5�� :1993 ا�J ، 5��&0(0وت ، ا�5B1 اaو�� ا�3$
 . هـ 1414

•  ، 5?A�aا��<#@0ة >.� ا m/د��aا d�0)kن آ�)J �� 5?A3ا� �
ا����
: ت (ا���م ا�<(, -�� ا��/dJ d >�1 ا�0���ن ا���Aوي : +*�() 


l33 و>.2 ��ا-(l ، >�1 اg ���3 ا���/2 ، ا�5B1 ) هـ902
 . دار ا�$#8 ا�J ، 5)�.B(0وت )م1987(اaو�� 

•  0$J �Jأ dJ ��3� dJ ���ا���اه8 ا�.��(���J 5?� ا��B.� 5/��3	�5 أ
 ��	A�8 ا�)J<0ح ا�B	�5 ا�Mر`��� ، ) هـ923: ت (ا��

 .ا��5B1 اaزه0��J 5/0 ) هـ1325(ا�5B1 اaو�� 
 5 وأ&.�J(5ا�?0k ا��?� >?� ا�<(, ا���م أ��� ر�� ��ن ، درا&5 �?( •

 j0>� ، ا���1ري j�- d��إدارة : �®&#�ذ `��� ا�A(� >#(2 ا�0
 . م 2003/  هـ 1424+3�(��ت ا���م أ��� ر�� ، آ0ا+<� ، 

• �)J 8`�?� �� ر��Jaا���#�ر ��ر ا �ا�?1 ) l).< ���B+ gا �.

�d�p� dA ا�<N?.1� ، دار إ�(�ء : +*�() ) و&.% dJ d�p� ,)>ا�

 .ا�#0اث ا�J0B� J ،(0وت 
. د: �?�ر ا����3ي d)J ه�ي ا�$#�ب ا��d)1 وO.� ا�d))��7 ، +*�() ا •

دار ��Aن �.?<0 ) هـ1407(>�اب ���3د ا�ª�3 ، ا�5B1 اaو�� 
 .وا�#�ز/; ، ا�0/�ض 

 .ا�(�ا`(� وا��Nاه��q� 0م >�1 ا��ه�ب ا�<0Bا��  •
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 �3#�/�ت
        

 3                           ا�ه�اء 

�?#�tن آ.��ت ا�<$0 وا                   
4     

                             آ.�5 ا�?�-0 
5 

 L)�6 0/� ا�<(, >�رف�ا���0ي + )j0�<و l�.< �� ���B+ gرك ا�J (
  8 

)ر��l اg ر��5 وا&5B(+��/% اa&#�ذ ا��آ#�ر ر-(� >�1 ا�0��d ا�1B(�ي 
 11 

                   ����5 ا�5B1 اaو�� �.�%60#
 15           

 %60#�.� 5)��k5 ا�B1       ����5 ا�
 19 
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