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 نبذة يف علم القافية لشمس الدين حممد موسى احلسيين

 احلجازي املالكي 

 د. معن حييى حممد العبادي أ.م.

16/9/2019 تأريخ القبول:              20/8/2019 تأريخ التقديم:     

ّ ا اللددنلموأَ ضل الدد  ال صدد و ضل لمدد  الم ددىوس ّىدد   ددواهللّن محمددهلل  ددواهلل اللددنلموأَ الحمددهلل ر 
ى  آله ضل صحنبه ضل مبنّه إل  وضس الهللوأَ ضبلهلل:  ّض

ّلا ضاللاىددوا للىمن ّدن الدد وأ ل  ّددضا  ّآو الّلدل اليلدد ّبدو ّّددضاأ مةددهلل اآمداَ ضمدد ّال الل ادنأ المدد
ّاا او ل  حا  مأ حاض  اللىسَ ان مخى ّاثمس هللولدا  نلودا الثاناا االّ نّوا بلوضأ الحلما ضالمل يضا مد

ّ دددوأَ  ّادددهللا  ضمملدددا  لىهللا ّس محاادددن   ضل منّدددا ماهللا دددا لدددهلل، اآ ةودددن َ ولضكلدددن ا دددمّينّ لددد ا رضالدددنت ةًمدددن
ّ دنلا ادو ّىدس الاناودا مض دضما بلّدضاأ  ضاّط رن  مأ ل ا الماصهلل ّمهللت او بحثدو لد ا إلد  محاودا 

لبمذذينما البزذذ الا ال ذذ ل ما لشذذ ا الذذديم  ب ذذد بذذم  ومذذا بذذم  ب ذذد ا" نبذذ ف  ذذم الذذم الق  يذذ "
د ّو1018َ ضالممددضا  بلددهلل  ددّا  ال عذذروب بذذذ د ب ذذد البزذذ الا ّ  (1 ( مددأ المةدد . مبلددن  لى ددّا المددو ادد
ّ نلا.  اومن مأ مألوف ل س ال

ّو.  ّبواَ انل َ ل هللو َ ااوهَ منللوا الم ل  مأ ل لد  المهللوّدا المّدض ضلض ّنلس او الىغا الل
ّاةس  ّس ل صددحن  المدد ّا  (2 ّّددهلدد ا ةدد ا مددن  لدد ّا  ضاحددهللا  لض  ددط ّةممدده اددو لمددبمس  ددط َ إ  لددس ممةددنضك م

ّ نلا ث ثا ُلمّض لو: صف ال طّ. ضال ل هللالّو إل  محاوا ل س ال  ّض

                                                 

 . قمم اللغ  العربي /  لي  اآلداب /ز  ع  ال وصل 
ّلىو او لمنبه: اآّ  سَ ط1  ّضتَ 4(  لّ خوّ الهللوأ الك . لأ ضانو محمهلل الحةنكل لنّدت 7/119س: 1979َ بو

ّو ملممهللا  ّى 1015بلهلل  ّا   ُّمدّ  ( مأ المة ّالوأ( او اللاوهللوَ لمن  ّ  اومن مأ لمنبه: ًّس  لس الب ال ّا المو ا
ّضت:   1111َ اىس وثبت  ّا لضانمه ب  الميد  باضلده: "لدنأ حوادن   دّا 12/63ّل  لحنلا: او ملةس المؤليوأَ بو

ّح الماهللما اآّهللل وا او لمنبه: المحيا ا ّ  اومن مأ ش ّو". ملممهللا  ّى  ال ّا المو ا  لضاوا.مأ المة
 .12/63َ ضملةس المؤليوأ: 7/119( وًّّ: اآّ س: 2 
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ل  ّ دنلاَ ّ دخت ّىد  ودهلل المؤلدف ّي دهَ اأَل ر اأَلوا ّوهللو ةوهللو مدأ ال : اللثّض ّى  ّ خا ا
لن  لمصطىل ح ااا ادأا المحاوداَ ال وملدأ ل ثبت اومن  ّا الّ خ ضملنّه. امو ّى  ل ا ّ خا ُلسات مب

ّلدددن محاادددا مخهللضمددداَ لمأخددد  ملنّمدددن بدددوأ  ّلمدددن ادددو طدددوا الّ دددونأ هللضأ اللمددد  ّىددد  إًمن ِإ ينلمدددن ضم
ّضض.  مؤلينت ّىمو الاناوا ضالل

ّضض  -ّحمدده ار–: مددن ثبددت ّددأ محمددهلل الحةددنكل األ ذذر النذذ نم ّامدده اددو اددأا اللدد مددأ مل
ّةمضأ له  ّضض ضالادضااوَ ادو لمنبده: ضالاناوات إ  ل ةمع المم ّح الماهللما االّهللل وا او الل ّى  لاّاه ش

ّ  مأ لمنبمه  ّا   ّح الماهللما االّهللل وا ال ل ا ّو1111المحيا الضاوا بش  .(1 ( مأ المة

ّةس لمحمدهلل الحةدنكلا  لدس ود لّ لده  دض، لمدنبوأ اثّدوأ  -ّحمده ار–اآمّ الثنلل: ِإأا مدأ مد
لممددن: المحيددا الضاودداَ  ّالوأ(اح دد َ ل ضا ّّن إلودده آّيددن . ضثنّوممددن: ًّمدده ِلددد  ُلسا البدد الدد ل ل شدد

ّةضكو  (2  بددُأ
لمن:220 مانلن "الحةا او الل س" ماع او    ( بومن  لضا

 قذذذذذذذذذذذ ل  ب ذذذذذذذذذذذد  ذذذذذذذذذذذو البزذذذذذذذذذذذ ال
 

 الب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد   الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ال  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا   
 

ّ  مأ ًّممن  ّا   ّ نلا "الّب و او ّىس الاناودا" ّلدوف 1015ا ّو. ضبمحاواّن ِل ( مأ المة
ِّف ّّدده  -ّحمدده ار–ثنلثددن  لىمؤلددف  لمنبددن   دد ُّ ّابددا اودده إ   ّةس لحونمددهَ ضلددض لمددّ ال   ّس مددأ مدد لددس ودد ل

ّضض ضالاضااو.  ّىمه او اأا الل

 وصب النمخ  ال عت دف  م التبقيق:

ّوددهللو  ّ ددنلا "ّبدد و اددو ّىددس الاناوددا" ّىدد  ّ ددخا ا ّّددن آّيددن  –لاددهلل اّممددهللّن اددو محاوددا   -لمددن  ل
ّ دا ُلمول لّن االط ع ّىومن ضم ّلن او ملمبا ل ضرنف المضص َ ضلدو ادو ل صدىمن مدأ ماّودنت مهلل صضو

ّرس المصدددّويو  ّارددده  40/22الحةودددنتَ لدددمأ مةمدددضع وحمددد  الددد ّردددا رودددن  168َ بىدددد ّدددهللهلل لض ( ض
                                                 

 .12/63َ ضملةس المؤليوأ: 7/119( وًّّ: اآّ س: 1 
ّ،"َ لمحمدددهلل بدددأ وض دددف بدددأ ّمدددّ بدددأ شدددلو  ال ّض دددو الح دددوّو 2  ّح اللاودددهللو الصدددغ ( ... ضو دددما  لولدددن  بدددد "شددد

ّضوشَ وًّدّ: المىِم نّوَ ضلض لمن  مطبضع ممهللاض  او ّىس اللاوهللو ضالمضحوهلل ّّ و بمحاواه الهلللمّض محمهلل صنهللا هلل
ّاوأ اددو ل  ددمني المددؤليوأ ضآثددنّ المصددّيوأَ ا ددمنّو  بنشددن البغددهللاهلللَ ا ددمّبض َ 30-8/29اآّدد س:  َ ضلهللوددا اللددن
ّوَ 2/216س: 1951 ّلو َ الانل ّباَ وض ف   ّبوا ضالمل نت الل  .2/1058س: 1928لد/1346َ ضملةس المطبّض
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ّموددد  مخطضطّدددن الخدددنم  14×20  دددسَ اشدددمم  المةمدددضع ّىددد  ثمدددنّو مخطضطدددنت مخمىيددداَ لدددنأ م
ّكاا لحمهلل بنل ّس اال من   نلس ّبهلل ال  :(1 صوغا اآلموابوّمنَ  ل

 نب ف  م الم الق  ي : -5

ّوف الح دوّو الحةدنكل المدنللو  دّا  ن خمن محمهلل بأ مض   بأ محمهلل بدأ الشد ةنملمن ّض
ّرنت. 8لد ضماع او 1018  ض

ّو  المخطضطددنت ّىدد  ّ ددخا ثنّوددا لمددن ضلددو ّ ددخا  ّو البحددل اددو امددن ضلددس ّاددف ّىدد  لثدد
دهللهلل  دطّض لد  ضاحدهللو مّمدن ملمضبا بخط ّ خ ملمنهللَ ضوبىد مةمضع صيحنممن  بع ّ ّو صيحاَ ّض ش

ّا َ  ّا  مددن ّددهللا صدديحمو الماهللمددا ضالخنممدات ِإ  ةددنيت لدد ا مّممددن اددو ل حددهلل ّشددّ  ددط م دلا ّشددّ  ددط
 ضممض ط ّهللهلل لىمنت للا  طّ اومن ّشّ لىمنت.

ّ دس ضالّحدضَ  ّو اآخطني او ال من لنمىا ال ّاص اومنَ ّنهلل ضل س الّ خا مم ما بنلةضهللوت آّا
ّو ضالدحاَ ضلدض ملدبضط بنلشدل  ضخطمن ممض ط ا ّبدا مّمًمداَ ضلىمنمده صدغو ّس ممان لةدضهللوَ ض دطض

 او المضالع المو ماملو  لك.

ّى  ودهللا مؤليمدنت ِإ  ّةدهللس وادض  ادو  -لمن وبهللض–ضممَّن ومواكلن ضُولىو مأ شأّمن ل ّامن ّ خت 
ّروا بل ّا  مددأ ملىوددا لدد س الم ددضهللو بمهللوّددا بىبددو  بنلشدد ّو: "ضلددنأ اليدد نشددّ شددمّ ار صدديحممن اآخودد

ىدد   ّاس ااممددنح ّددنس ثمنّوددا ّشددّ بلددهلل اآلددف ل ح ددأ ار ملددنل  خمنممددن بخوددّ ّىوّددنَ ّض س الحدد المحددّا
ّا ادو بحدنّ الد ّ  ضالماصدوّ محمدهلل  الم ىموأ ضالم ىمنتَ ض لك ّى  ودهللا ةنملمدن اللبدهلل الياودّ الغدن

ّوف الح وّو الحةنكل المنللوَ ّين ار ملنل  ّّمس  لةملوأ...". بأ مض   بأ محمهلل الش

  نهج التبرير والتبقيق:

 ضوملّّن ِإةمن  ل ا المّمج بمن وأمو:

ّ ددنلا بهللرددا ضل ّددنو ّىدد  ضاددا الاضاّددهلل اةم  وددا الممبلددا الوددضسَ ضالمّبودده ّىدد  مضالددع  - ّوددّ ّددصا ال مح
ّمضك خنصا. ّو بن ملمن    الخطأ ضال مض الّنهلل

                                                 

ّ  مخطضطنت م1   .3/132س: 1982َ المضص َ 2لمبا اآضرنف اللنما او المضص َ ط( وًّّ: ام
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ّّن الّص المحاا بم - ّو ّرنس صيحنت المخطضطا او مح ودأو /اض/لض/اً/بملّد : ضةده الصديحا ِإثبنت ل
ّلن.  ل ض ًم

ّاو او المضالع المو ماملو  لك. -  اللّنوا بنلشل  الّحضل ضالص

ّاي ضاآ ردضا   - ّ نلا مدأ اآل هلل او ال ّوةن  ّىمون  مّن بن َ ضمضثوا من ض ّوج الّصضص المشنّ إلومن مخ مخ
ّضهلللدن ادو للثدّ مدأ مُ  ّو او الغنل  إل  مضالدع ض ّلنَ ضاةشن ّاك مأ مصنهلل لَّدف الد   ّدأ اال دمهلل ؤ 

ّو. -ّحمه ار–ّى  المؤلاف  ّض  او ّهللهلل مأ المضالع بنخمصنّ محلضس بلنبط الل

ّاةس او المنمش بح   من ماملوه المانمنت. -  اوةنك الملىوانت ضالم

ّضحمنَ ضمددأ  - ّلس إأو ضةددهللت ل ض مددأ شدد ّاي الم مشددمهلل بشددل ّوا مددأ هللضاضوددأ الشددل ّوج الشددضالهلل الشددل مخدد
ّصدّن ّىد   لدّ ا دس الشدنّّ مصنهللّ الىغا الل ّضضَ ضردهلل ح ّبوا الملّواَ ضال ومن لم  الاناوا ضالل

دددن  ّىوددده بدددوأ  ّضادددن  ل  ضمةمدددضال  ل ض ممّنّك ّو ِإلددد  لدددضأ البودددت مل ّس المؤلدددفَ ضلددد لك اةشدددن إأو لدددس وددد ل
ّو إلد   ّس ل ضو ّةدكس ممنبلدا لمدن  لدّ ادو المدمأ. مدع اةشدن لمن  البوت ب لّ صدهلل ّوأ لض ل لثَّ ضا  شنّ

ّضاوا ممص  بمضلع اال مشمنهلل.اخ ّضاونت اآلينًَ ضال ومن إ ا لنّت ال  م ف 
ّل لىبودت ض لدّ مدأ  ّوا ل ولدن   لدّ البحدّ الشدل ّوج الشدضالهلل الشدل ضلنأ مأ مّمةّن او مخد
ّرددنس صدديحنممن  ّضض ضالاددضااوَ بدد لّ ل لاددنبمس ضل  ددمني لمددبمس ضل ا مشدمهلل بدده مددأ اللىمددني الملّوددوأ بددنلل

ّوج اآ ّردددنس صددديحنت لمدددبمس المصدددّيا ادددو ّىمدددو ادددو مضلدددع المخددد ض َ ضملميدددوأ بددد لّ للادددنبمس ضل
ّوج اآرضا   ودّ المّ دضباَ اىدكس  ّوج الثنّوَ ضل لك الحن  او مخ ّضض ضالاضااو او مضلع المخ الل

 المّبوه.
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 بمم اللاه الرب م الربيم

 الحمهلل  لىاِه ضحهللسَ ضالص ُو ضال  ُس ّى  م أو ال ّبوَّ بلهللسَ ضبلهلُل:

ُلُّ اومن لل ا رنّدهللو  ِمدأو ام  ِس ّب ُو او ّىِس الاناواَ ملضُأ لناوا  ِلم أو وملنط  الًّس  ضااواَ ل  و
 رضاّهلِلِس شنلهللا  مطنبان  ِمأو شضالهلِلِس.

ّ  ضاحددهلل  الذذم القذذوا م ِّ بوددت  ل ضو ل لثددّ ِمددأو ِشددلو : لددض اللىددُس بمددن و ُصددلَّ ضمددن ال و ُصددِل بّددنُي آِخدد
ّضِف ال اده الشدوخ ل حمدهلل اليودضموا ّىووِه ِمأ  الح ّلدِا ضال دنلِّاَ للد ا ّّا ممح

ادو: ش دّوح مًّضمدا ابدأ  (1 
                                                 

( ل بض اللبن  شمن  الهللوأ لحمهلل بأ محمهلل بأ ّىو الشنالوا اليوضموا ّ با  إل  مهللوّا اليوضس او مصَّ ّنلس او 1 
ّلن: المصبنح المّوّ او  ّ  َ له مصّينت مأ ل شم هللل وا ّبوا ضالىغاَ مأ طىبا ل بو حونأ اآّ  ّح الياه ضالل و  الش

ّّ اللنمّا او لّونأ الم ا الثنمّاَ لحمهلل الل ا ّوَ محاوا: محمهلل ّبهلل 770اللبوَّ مضاو  ّا   لد( وًّّ: الهلل
 .2/132َ ضملةس المؤليوأ: 1/372س: 1972لد=1392َ 2الملوهلل لنأَ المّهللَ ط
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ددع  الق  يذذ  .(1 الحنةدد  ّضِف م  ددع  مددن بوّممددن ِمددأ  الحدد ّاِأ اددو البوددِت م  ّاددنِأ ال ددنلّنِأ اآ خودد : لددو الح
ُ  الخىوددددددد ِ  ى ووممدددددددنَ لددددددد ا ر دددددددضو  ّ ِك ال دددددددنبا  ِّف الُمم حدددددددَّ ِ   َ ضمثنلُدددددددُه ِمدددددددأو -ّحمددددددده ار– (2 الحددددددد  ر دددددددضو

 :( (4 ّبهلل المطى  (3 حمكو بأ

َل خذذذذذذذذ  ق    اليذذذذذذذذه  لذذذذذذذذوا ق َلذذذذذذذذِم ي ذذذذذذذذِم  َ  َقِبلذذذذذذذذم  بذذذذذذذذَأِ ر  رمذذذذذذذذول  اللاذذذذذذذذه  َ و 

                                                 

ّبوا1  َ ّنلس او الل هلللا ّض ّثمنأ بأ ّمّ بأ لبو بلّ الهللضوّوا الل َ مضاو  ّا ( ... ضلض ل بض ّم َ ااوهَ لصضلوا
ّو بمحاوا اُآ من  الهلللمّض 646  ّضض: الماصهلل الةىو  او ّىس الخىو َ ضلو مّشض لد(َ ضا س مًّضممه او الل

َ ضرهلل حًوت ل س المًّضما بمث  من حًوت به مؤلينت ابأ الحنة  لد "اللناوا ضالشناوا" مأ  محمضهلل حمهلل اللنمضهلللا
ّاحت مّمس ةمن  الهللوأ الح ّو الش ّاهللل 744لد(َ ضال ينر وا الممضا   ّا  697مضلا الممضا   ّا  لث لد(َ ضالم

ّحه من كا  772لد(َ ضاآ ّضلا الممضا   ّا  749الممضا   ّا   ّحمن لحمهلل اليوضموا إال لأا ش لد(َ ضل لك ش
ّضت: -ّمخطضطن َ وًّّ: ضاونت اآّونأ ضلّبني لبّني الكمنأَ احمهلل بأ خىلنأَ محاوا: إح نأ ّبن َ هللاّ صنهلل بو

ّّنؤضطَ 3/248 ّاف الشوخ شلو  اآ ا مأ المحااوأ بنش َ ض وّ لّ س الّب يَ محمهلل ال لبوَ محاوا: مةمّض
ّ نلا ّضض ابأ الحنة َ ةمن  الهللوأ 23/265س: 1985لد=1405َ 3ط-مؤ  ا ال ّح ّ ّا   او ش منوا ال َ ّض

 .6/265َ ضملةس المؤليوأ: 36-35اآ ّضلَ محاوا: شلبنأ ص ح/
ّضض اومنَ مضاو  ّا  ( ..2  ّبواَ ضضالع ّىس الل ّالوهلللَ ّنلس الل ّحمأ الي لد(َ مًّّ 175. بأ لحمهلل بأ ّبهلل ال

ّااوَ محاوا: طه محمهلل الكوّو ضمحمهلل الخينةوَ مطبلا  ّووأَ لبض الح أ ال و ّةممه او: ل خبنّ الّحضووأ البص م
ّضاو ّى  لّبني الّحنوَ ةم31-30س/1955مصطي  الحىبوَ  ّبنس ال ن  الهللوأ الايطوَ محاوا: محمهلل لبض اليل  َ ضا 
ّوَ  ّالوسَ الانل ّوف لىخىو  او: 4/112َ ضملةس المؤليوأ: 347-1/341س: 1950اب . ضرهلل ّ   اآخيش ل ا المل

ّواَ  ّضض ضالاضااوَ 6س/1970لد=1390الاضااوَ محاوا: ّكو ح أَ  ض ّوكل او: اللناو او الل َ ضالخطو  المب
ّوَ ط-رَ ملمبا الخنّةومحاوا: الح نّو ح أ ّبهلل ا ّاج او: 220س/1994لد=1415َ 3الانل َ ضابأ ال 

ّؤضفَ ملمبا الخنّةو89اللناو/ و ّبهلل ال ّس المّضخو او: الاضااوَ محاوا: الهلللمّض ّّض َ 2مصَّ ط-َ ض ل
ّ 37س/1978 هلل اومن ضريت ّىوه مأ مًنأ إال او: ل نأ الل ّوف الاناوا لس و َ ابأ َ ض لّ رضال  آخّ لىخىو  او مل

َ هللاّ صنهللّ ّضت: -مًّّض ّوأ مأ  15/195بو ضلض رضله: "ضالاناوا ّى  رض  الخىو  اآلخّ من بوأ ال نلّوأ اآ خو
 البوت مع ال نلأ اآخوّ ااط".

 ( اآص : ابأَ ضالصحول من ل ثبمّنس.3 
مهَ ل  ىس او ال ّا الثنّوا مأ البلثاَ رنم  4  ّ ضله ّض وضس بهللَّ ضا مشمهلل وضس ُلحهللَ ( ... ل بض ولى َ ل هلل ار ضل هلل 

ّلَ طبلا الشل  ضالمطبلا اال  موا ّاا الصحنباَ ّىو بأ االثوّ الةك ّةممه او: ُل هلل الغنبا او مل -مًّّ م
ّاأَ  ّضتَ 68-2/67لد: 1286طم ّات ال ل  او 3-3/1س: 1958لد=1377َ ضطبانت ابأ  لهللَ بو َ ضش 

ّوَ   .1/10لد: 1351لخبنّ مأ  ل َ ابأ اللمنهلل الحّبىوَ الانل
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ذذذذِم  ل  را ذذذذ     لذذذذوا ق َلَدِيذذذذه  النصذذذذرا   
 

 (1 إ َلذذذذذذذه  اايذذذذذذذا    ِعلاذذذذذذذها َ   ذذذذذذذل ال  ِعذذذذذذذل  
 

ّهلل اآخيش ِ ( لو الاناوا ّّهللس. ّض دِ ( (3 بودتِ : لو لىمٌا ِمدأو آِخدّ ال(2 ا د  ِالو َ اولدضأ  الِيلو
ٌف ِمدأو آِخدّ البودتِ  ّو د ُّ ِمدأ  (4 ّّهللس لو الاناوا. ضرود : لدو ح  َ (5 البودتِ  َ ضرود : لدو الّصدُف اآخود

 /اً/. (7 َ ضاآصُل المةمضُع ّىوِه ر ضو  الخىو (6 ضرو :  وّ  لك

و ل   ٌف ُمّو  ُ  ِإلوِه الاصوهللوَُ ضُمّوب ّو ّىوِهَ ضاّم الر  ّو ّف م كمممدن : ضلض  ح  نبمن إل   لك الحد
: رصددوهللٌو موموَّددٌا ل ض الموَّددٌا ل ضو ّوّوَّددٌا ل ضو بن واددٌا ل ضو ّحددض  لددك. رددن    ّلددن بددأ أو ُواددن   لمددن ِإلدد  آِخ ل ددُه ِمددأو ل ضا

                                                 

ّلَ 1  ّالوس االبون ّو الّبضواَ محاوا: مصطي  ال انَ ضاب ( مأ الطضو َ مأ رصوهللو وّ بمن له ابأ لشنس او: ال و
بهلل الحيوً الشىبوَ ملمبا مصطي  البنبو الحىبو ّوَ ط-ّض ّا  ّّهللمن 2/174س: 1955لد=1375َ 2الانل َ رنلمن ميمخ

ّ ض  ار   ّوأ.( لض  لضاي او اة  سَ حوّاهلل له  ّالبن  مأ الممنة  ّمن بلثه إل   وف البحّ او ث ثوأ 
ّوا او الّحضَ مأ مصّينمه: 2  ّ ا البص ّل  المهلل ّبواَ ض َ ّنلس او الل ( ... اآض طت  لوهلل بأ م لهللو المةنشلوا

ّضضَ ضلمن  الاضااوَ مضاو  ّا   ّووأ/ 215لمن  الل ّةممه او: لخبنّ الّحضووأ البص ّو(َ مًّّ م -39مأ المة
ّضاو: َ 40 ّبنس ال  .4/231َ ضملةس المؤليوأ: 43-2/36ضا 
 .1( وًّّ: الاضااو/3 
ّ  حلنس ّّه المّضخو او: الاضااو/4  ّضاس ّّه صنح  الى نأ: 36( ل ا رض  رط باضله:  الاناوا  15/195َ ض

ّاج او: اللناو/ ّضاس ابأ ال  ّف ال ل مبّ  ّىوه الاصوهللو(. لمن  ّاي. 90الح  ّأ الي
ّضاس لل 5  َ وًّّ: الاضااوَ المّضخو/ ( رض   ّوكل/35الصّلا مأ هللضأ ّكض  ّشنهلل 220َ ضاللناوَ الخطو  المب َ ضاة

ّلَ مطبلا البنبو الحىبو ّ، ّى  ممأ اللناو لىاّن و(َ ال وهلل محمهلل الهللمّمض َ 2مصَّ ط-الشناو  الحنشوا اللب
ّو إل  للان  ّىمني الصّلا 129س/1957 ّرنس صيحنت لمبمس هللضأ  لّ . ض ّلميو او المضامش ال حاا بنةشن مع ل

 ل من منَ اىكس المّبوه.
ّس او ل ا بوت  305( مأ  لك رض  لبض مض   الحنمض  ت 6  ّو ّو( إ  رن :  الاناوا من وىكس الشنّّ مل مأ المة

ّلنت(َ ضرهلل ّلت المّضخو/ ّضف ضالح ّح الحمن ا/ 36مأ الح ّكضرو او: ش ّلل الم َ 184ل ا الاض  بنلةوهللَ ضلض 
ّضأ البوت لىاهَ مع ل أو بللن  ةلىمن  15/195مًّّض او: الى نأ:  ّض به ابأ إل  ابأ لو نأ. او حوأ ّهللالن آخ

ّمممنَ وًّّ: اآخيش/ ّاج او: اللناو/36-35َ المّضخو/5-4الاصوهللو ب  .90َ ابأ ال 
ّوكل/7  ّضلووأَ وًّّ: الخطو  المب ّل/220( ل ا من  ل  إلوه ةممّض الل  .129َ الهللمّمض
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ّوددكل ّض،( اددو ل ممددس لىةمددع ضاللددسا (2 اددو: اللددناو (1 الخطودد  المب ّلودد    ِضوددن ت آ أَّ م : ضُ ددَموا ّ 
ّلنضاالماصن َ ل د  ِ  ال ل ُوش هلِل ّى  اآ حمنِ  ضالممنِع ض و بو ض ا( لىح   الَّ

 3) َ ت آ َُّّه و ُلدِس شدو ن  ِإلد  شدوي 
ض ايٌ  ضلادد ا مددرٌي ِّ
ددُع (4  ِضِل و ُلددِس ضوةم  ددِه الّددنُ  ضاّلددِمضا إلوددِهَ ضلادد ا الددَّّ م مددع  ّىوو ت آ أَّ المددري  إ ا ل ثُددّ  اةو

 ةموُع البوتت اى لك  ُ َمو  بِه.

دددمَّ  ض  ِضَل ُو   ِف الدددَّّ ّو ددد ّودددك ح  ِّو الِس  مّدددكِ (َ ضامحدددِا بدددنِي  الَ ِزذذذَر مح ِبي دددموِل المدددوِسَ ّحدددض: ل ددد
ّضف الضصد  مّده.  ّودنِأ ادو حد ت  و بوم دهلِل  بنلة ضو  اللمنب ن(َ ضلَمِا موس  الخونُس(َ ض ماوتو بِهت آ أَّ الصَّ

ّ ، ِبمن ُومنثِ  ِضَل ضالم ةو ُف الَّّ ّو ِّأ  ح  ىممن لنلدهللاا  بنلدهللَّاِ َ ضالد اس بدنل اسَ ضالمدوس بدنلموسَ ضالّدضأ ضل ا إ ا ُر
ّ ِجَ لنلّاضِأ م ع  الموس مأ رضله: ضلا او الم خو ف الَّّ ّو ُّ  ح  ن ُوان ّّن ِبم   بنلّضأَ اِنأو ارم

 باَنذذذذذذذذذذما إ م  الب ذذذذذذذذذذذر  شذذذذذذذذذذم ق َ ذذذذذذذذذذذِيما 
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذقا الل ذذذذذذذذذذذذذذذذذي ما َوالط َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذياما   ال اِنط 
 5) 

 

ّ، مِ  ُّ  الم ةو ّوَ لاضله:ل ضو وان مَِّا ضالل   أ  الثَا ِ  لنللَّ

                                                 

ّح حمن ا ابو ممنسَ مضاو  ّا  ( ضلض لُ 1  ىمن منَ شن ّوني وحو  بأ ّىوَ لحهلل ل  ما الىغا ّض لد(َ مًّّ  502بض كل
ّالوسَ  نو او طبانت الىغضووأ ضالّحنوَ ة   الهللوأ ال وضطوَ محاوا: محمهلل لبض اليل  اب ّةممه او: بغوا الّض م

ّوَ   .2/338س: 1964الانل
ّضض ضالاضااو/2  ّو  ّّممن بمصّاف. -149( ...او الل ىس ثنلل   ّضض ضالاضااو ّض ضحاواا اللمن  او ّىمو الل

 .9-8لض ّىس البهللوعَ حااه الح نّو ح أ ّبهلل ارَ ضطبع ّهللاو طبلنت او مصَّ مًّّ: ماهللما المحاا/
ّلَ محاوا: لحمهلل ّبهلل الغيّض ّطنَّ 3  ّبواَ لبض ّصّ ا منّو  الةضل ( وًّّ: الصحنح منج الىغا ضصحنح الل

ّضتَ ط-ىم ووأهللاّ اللىس ل ّض،(. 6/2364س: 1987لد=1407َ 4بو   منهللو 
ّض،(. 6/2365( وًّّ: س.أ: 4    منهللو 
ّل 5  ّلَ مصحول:  لوهلل الخض ّلو مةمضلا رنلمه البّمن او: الّضاهلل او الىغاَ لبض كوهلل االّصن ّةكَ الم ( البوت مأ ال

ّضتَ  وَ بو ّمّض ّلضهللَ . ضلض مأ شضالهلل ابأ ةّو او: مخمصّ الاضاا400س/1894الش وَ محاوا: ح أ شن لو ا
ّال ّوَ ط-هللاّ الم ّوكل او: اللناو/30س/1975لد=1395َ 1الانل َ ضب  ّ با ل لك او: 161َ ضالخطو  المب

ّضتَ ط هللَ محاوا: محمهلل ّبهلل الخنلا ّلوماَ بو هللَ محاوا: محمهلل ابض 1/217: 2المامل َ المب َ ضاللنم َ المب
ّبو ّالوسَ هللاّ اليلّ الل َ ضخكاّا اآهلل  ضل  لبن  ل نأ 2/986س: 1997لد=1417َ 3وَ طالانلّ -اليل  اب

ّوَ  ّ َ ّبهلل الانهللّ البغهللاهلللَ الانل  .11/325لد: 1299الل
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 آَ ِنَتنذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ب َبِين هذذذذذذذذذذذذذذذذذ  َ ِمذذذذذذذذذذذذذذذذذَ   ا 
 

ِنذذذذذذذذذذذها الن ذذذذذذذذذذذوآ ا   راب  نذذذذذذذذذذذ و  ياَ ذذذذذذذذذذذل    
 1) 

 

:  ثسَّ رن  

 َ َ َلِ نذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذ ل َ  النذذذذذذذذذذ َا َبت ذذذذذذذذذذا
 

را بذذذذذما  ذذذذذ    الم ذذذذذ     /  ِنذذذذذ    و/2َ َلذذذذذَ  ال ا
 

ّف  لدنأ  ر ىوبدن  لمدن. ضِردّ اأ (2 بومُدهُ َ ِمدأو ل ي دأوُت اِةّدني : ل ب  اإل   ذ  ا ام ا ا ُمُه  م ى دف  الحد دن اخو َ ا ى مَّ
ّ ، ا ُمُه  د   ِإ ا مةنّبدتو ضمبنّدهللتو رُدضٌَّو مدأ رُدض اسَُ ل ل: طنر دٌا مدأ اأَلِقَو الم ةو بو َ مأ ردضلمس: ل رضودت  الح 

دددن خنليدددت الاناودددُا ر دددض ااو البودددِت بدددنخم ِف (3 طنرنِمدددهِ  ّلنمِمدددن روددد : ل رودددض، ت للدددهللس ِإحلدددنِس اليمددد َ ا ى مَّ ح
ددّ جَ لنلبددنِي ضالدد س مددأ  ُّبدده اددو الم خو ددن ُوان ضلا ّمَّ ُف الددّا ّو دد أو ب ُلددهلل  ح  َ ل ل: خددنلف  ب ددووأ  رضااودده. ضاِ  الشددنُّّ

 رضله:

 إ م  َبنذذذذذذذذذذم اأَلِبذذذذذذذذذذرد َ ِخذذذذذذذذذذوالا َ بذذذذذذذذذذم
 

ِمذذذذذذذذذذَبلم  ل إ ِم ر   ِبذذذذذذذذذذ ا    ِنذذذذذذذذذذد   (4 وا  م  ا 
 

زذذذ َافا ا دددُمُه  (5 ]امددد ا   لةمددداَ مدددأ ل ةدددنكس: ِإ ا مخطادددنسَ ضةلىددده ممةدددنضكا  ّدددأ بدددنلكال الم اإل 
 . (6 مضِلله

                                                 

ّل مأ ملىامه او: هللوضاّه/1  ّل بأ حىكو الوشل ّضاأ اللطواَ هللاّ اةمنس الّضضل27( مأ الخيوفَ لىحن -َ محاوا: م
ّح الملىانت ال1994لد=1415َ 1هللمشاَ ط ّبوَ طسَ ضوًّّ: ش ّال الل َ 1 بعَ الكضّكوَ هللاّ احوني اال

ّاج او: 135َ إال لأ البوت الثنّو لو  او ملىامهَ ضالبومنأ مأ شضالهلل المّضخو/57س/2002لد=1423 َ ضابأ ال 
 .74الملونّ/

  منهللو ليأ(. 1/1068( ...ضر ى بوُمُهَ امض مليضٌيَ وًّّ: الصحنح: 2 
  منهللو رضل(. 6/2469( وًّّ: س.أ: 3 
ّوَ  (4  ّض  مأ ةضالّ الانمض َ الانل ّةكَ ّ به الكبوهللل او: منج الل إل  صخَّ  29/184س: 1948البوت مأ ال

ّضاوا البوت اوممن:8/226ضالبوت ب  ّ با او: الصحنح:   َ ض
 ............................         ِإأَّ بّو اآ  ضهلل ل خضا  ل بو                     

ّوكل او: اللناو/ضلض مأ شضالهلل الخطو  .250  المب
 ( ]...  كونهللو واملومن ال ونا.5 
  منهللو ةضك(. 5/15( وًّّ: الصحنح: 6 
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ُّبُه لنليمحا ضاللماَ لاضله: ّ، ّمَّن ُوان ُبلوهلُل الم ةو  ض 

 إ ِم َ َنِعذذذذذذَ  َ ذذذذذذَ َم َيِبَيذذذذذذا (1 َ َرِيتَذذذذذذ َ 
   ذذذذذذم َطِر ذذذذذذم الذذذذذذا َيِبَيذذذذذذا ماذذذذذذَه دق 

 

 َ َتِ َنعانذذذذذذذذذذذم الذذذذذذذذذذذا َيِبَيذذذذذذذذذذذا الباَ ذذذذذذذذذذذ  َ  
 (2   ا و ذذذذذذذم َقِلبذذذذذذذم الذذذذذذذا َيِبَيذذذذذذذا الذذذذذذذبَ 

 

 ضرضله:

ذذذذذذذذذذذواا  َ ِو  اَطل َقذذذذذذذذذذذ       تَذذذذذذذذذذذِنَ َبم  َازا
  ذذذذذذذَِم َ تَذذذذذذذِوَ  وقذذذذذذذ لوا إ ن هذذذذذذذ  َنَصذذذذذذذبق 

 

 و  َيماذذذذذذذذذذوقن َه   ذذذذذذذذذذم َبِبل ذذذذذذذذذذَ  الَقذذذذذذذذذذَدرا  
 (3  ذذذذذذَم  َ ِطَيذذذذذذَب ن ِصذذذذذذَ ِيه  الذذذذذذ ل َ َبذذذذذذرَا

 

ددُمُه  ِصذذرابا امدد ا ا و ددِه. ا و ّوب ِغددو لىشدداإل  ى وو  ّ ددن لددنأ   ِف الشددوِي ّمَّ ّو دد نّّ ل أو وةمّدد   مددن َ مددأ ص 
ًوِمِهت للضِِّه ُملووبن َ ضضاِةٌ  امَانُؤُس.  ُ ِلّ  او ّ 

ّ ممدن و دم  بدد" د   ب وو ِضلا ال ا صو ِاد   الدَّّ  ّ ف   دّو ُ  الاناوُا ِبح  ّو الوصذلضُمضص  ّض د "َ ضلدو  ِمدأو ل 
ُُّس / دد وو َ ضاِ  ا ُضِةددهلل  ل ددسو و ُّدد و    ّ نب ددُه ضِلددكس  الاصددوهللو َ ضلددض إِ 2الَشددلِّ ددهلل  ً/ م  ّف  لددوأ  واددُع ب لو ددن ل أو ولددضأ  حدد ما

دددهلُل  . ضل ح  ددد   الَّ ا ددد  ض صو لدددن  ضاِ  ضلا ِإأو لدددنأ  ممحَّ ّلدددا الدددّا دددأو ِإشدددبنِع ح  ّ ضلا ُممَِّصددد   بددده ّنِشددد ن   ّف الدددّا حددد
ّوّ ّضِف الىاوأ: اآلُف ب لوهلل  اليمحاَ لاض  ة  :(4 ُح

                                                 

ّل بمن الل ن و او ال بلا ال 1  ّّوَ انلمني او الىيً ميمضحا ضالوني  نلّاَ ضلو  ربىمن لمكوَ ضلو لغا ر ِب ( ... ل ل: ل خو
ّشنهلل الشناو/  .172آة  الضكأ اح  َ وًّّ: اة

ّو البحل ضالميموشَ ضلمن مأ شضالهلل الاّن و ( 2  ّ س مأ لث البومنأ مأ الضااَّ لمةمض ت إ  لس لرف ّى  رن ىممن ّى  ال
ّوا ّضض ضالاضااوَ محاوا: طه محمهلل الكوّوَ المطبلا اآمو ّوَ ط-او: اللناو او ّمىوا الل َ 200س/1956َ 1الانل

ّشنهلل الشناو/ ّل او: اة و  إل  ّىموا الخىو َ الهلللمّض محمضهلل مصطي َ ملمبا َ ضوًّّ: ل لهلل،  ب172ضالهللمّمض
ّفَ ط  .103س/2002لد=1423َ 1الملن

( البومنأ مأ الب وطَ لمةمض َ ضلمن ب  ّ با او: المحلس ضالمحوط اآًّسَ ابأ  وهللسَ محاوا: ّبهلل الحموهلل لّهللاضلَ 3 
ّضتَ ط-هللاّ اللم  اللىموا ّالوسَ هللاّ  َ ضالمخصضصَ ابأ  وهللس6/461َس: 2000لد=1421َ 1بو محاوا: خىو  اب
ّبو ّال الل ّضتَ ط-احوني الم ّ : 1/63س: 1996لد=1417َ 1بو  .9/331َ ضل نأ الل

ّكهللا 4  ّسَ ضلنأ لةني  ما ّن َ ضلض ثنلل اليحىوِأ: الي ّاي ّص ّس وّنك  شل ( ... بأ ّطوا الخطيوَ شنّّ إ  مو ّنش ّم
ّةممه او: طبانت احض   110مواَ مضاو  ّا  ضاآخط َ ضرهلل ّهللاس ابأ   س مأ الطباا اآضل  اال   ّو(َ مًّّ م مأ المة

ّاي/  .3/129َ ملةس المؤليوأ: 1/286َ ضاونت اآّونأ: 16الشل
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َل والعت َبذذذذذذذذذذذ   َ قذذذذذذذذذذذلا اللاذذذذذذذذذذذوَم اذذذذذذذذذذذ   
 

 (1 وقذذذذذذذذذولم إم َ صذذذذذذذذذب  لقذذذذذذذذذد َ صذذذذذذذذذ َب  
 

ّ،َ ضاآلف ضص .  َ ضاليمحا م ةو ّضلا  انلبنُي 

 .(2 ضثنّوممن: الضاض بلهلل اللماَ لاضله: ُ ِاووِت الغ وول  ل وَُّمم ن الخونسُ 

ِّوَ لاضله:  ضثنلثمن الونُي ب لوهلل  الل 

ل ذذذ ق  (3 تع للذذذ    ذذذم  اشذذذزم  و ذذذ  بذذذ   ا 
 

ِيَم َقِتلذذذذذذذم َقذذذذذذذِد   ذذذذذذذر   بذذذذذذذ ل      (4 تارِيذذذذذذذد 
 

ّلنِت ضو ا ُع بمدن ض ُخصَّتو ل س ا ّلنت آ َّّه ل وو   او من مُموب ُع الح من ض صو   هلُلضأ   و ّضف بلّض لح
مُلمدددن  َ ضو ةو دددض اِلأ  دددضت المطىضب دددُا ّّدددهلللس  دددضالن ِإ ا ُلدددأ     ّّاُس ضالحدددهللا ضمطضودددُ  الصَّ المدددهلِل ضالَىدددوُأ ضالمددد

 :(5 رضله
 (6)َرص  ........................       ي َد  أ ِصب ب م َ رادوا تَ  

                                                 

ّف1  ّل او: هللوضاّهَ محاوا: ّلمنأ لموأ طهَ هللاّ الملن ّاّو الّمو َ ضلض مأ 3/64مصَّ ط-( مطىع رصوهللو له ومةض بمن ال
ّوكل/َ ض و107َ 105َ 88َ 78شضالهلل اآ خيش/ ّل/197َ ضالاّن و/224ّلنَ ضالخطو  المب . لمن اأ البوت 145َ ضالهللمّمض

ّضأَ ملمبا الخنّةو ّّسَ وًّّ: اللمن َ  وبضوهَ محاوا: ّبهلل ال  س لن ّو ّى  مّضوأ الم ّوَ -مأ شضالهلل الّحنو المشمض الانل
 .299-2/298س: 1988لد=1408َ 3ط
ّوّ لولن  او2  َ ضالخطو  110َ 106. لمن اّه مأ شضالهلل اآ خيش/512: هللوضاّه/( ّةك مطىع رصوهللو مأ الضااَّ لة

ّوكل/ ّل/197َ ضالاّن و/224المب ّس:145َ ضالهللمّمض  َ ضصهلل
  تا   َم الخي ما ب ل طلو     ..............................

ّشنهلل الشناو/3   .85( ... ل ل: ل حكأَ مأ ش ِةو  بنلل َّ وًّّ: اة
ّضف بد "ابأ الهلِلم ّوا" او: هللوضاّهَ صّلا لبو اللبن   ( البوت مأ الطضو َ للبهلل4  ّض الخثلمو المل ار بأ ّبوهلل ار بأ ّم

ّضبا ّام  الّينخَ هللاّ الل ّوَ ط-ثلى َ ضمحمهلل بأ حبو َ محاوا: محمهلل  َ ضلض ل ُه او: حمن ا الخنلهللوأَ 16لد/1379َ 1الانل
ّواَ ل بض بلّ بأ لشنس ضل بض ّثمنأ بأ لشنسَ محاوا: محمهلل ّىو  ّو الثاناا ال ض َ ضملنلهلل المخصوص ّى  68س/1995هللراَ ضكا

ّضت/-شضالهلل المىخوصَ لبض اليمل اللبن وَ محاوا: محمهلل محوو الهللوأ ّبهلل الحموهللَ ّنلس اللم   .159بو
ّاهلل: ال نضل او: مًّضممه/5  ّشنهلل الشناو/15( الم  .138َ ضوًّّ: اة
ّس:6  ّةكَ ضصهلل  ( ّةك بوت مأ ال

ّضومن                      ّضف الضص  بلهلل   ......................        ضثنّو الح
ّشنهلل  ِّح َ وًّّ: اة ّاهللضاَ ضاآ لف او: م ضرضله مثن  لىضص  بأر نمه الث ثاَ ضلو الوني او: ل حبنبوَ ضالضاض او: ل 

 .139-138الشناو/
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ين مدن ض ِخياِممدنَ ضمدأ  ّضف الىاوأت لشدبممن بدنآلفت ِلخ  َ ضُللحات بح ضلا ّف الّا مَّن لنٌي مىو ح ضاِ 
ثددسا رددن  ابددأ ِةّددوا 
كلددُت ّىومددو اآ صدد : بمددض ّىوومددض اأبددهلللت الددضاض وددني ت لضرُددضِع (1  ُّت بمددوَ ّض : "مددّ

ى من" ّو ر بو لا 3. ضلو ِإمَّن   نلّا /(2 الل   اِنأو لنّت  نلّا انآ مُّ اومن ًنلَّ لاضله:ض/ ل ضو ممحَّ
باهِ    (3).......................          اِل ا َ ب م َبِوَلها و اخ ط 

ّضجَ ض دوأمو بونُّدهُ  لن  لنأ  ض صو   ضضة  الخ لا اِنأو لنأ  من ربىمن ممحَّ أو لنّت ممحّا ضاِ 
 4) َ

 لاضله:
 

 وبي ذذذذذ َ    ينَبذذذذذذ ُّا  نهذذذذذ  و   هذذذذذذ 
 

 (5   رَ ِتَنذذذذذذذذ  ااَل  نهذذذذذذذذ  َاو يلاَهذذذذذذذذ إ  ا  ذذذذذذذذ 
 

ى مدن  أو لنأ  مدن ربو ّضج. ضا  لُممن ّ ين َ ضاآلُف خ  ّ ّ،َ ضالمنُي ضصٌ  ضح  لُممن م ةو  ّ ّضلٌّ ضح  ُس  انل َّ
ّضوان َ لاضله:   نلّن  ا  ض صو  ضلنّت 

ِند  َاَ ِ  إ    َ ن  ِيه  ي  دارا   
    ................................. (6) 

 
                                                 

ّبواَ مأ مص1  َ ّنلس لبوّ او الل ّضضَ ( ل بض اليمل ّثمنأ بأ ةّو المضصىوا ّينمه: مخمصّ الاضااوَ ضلمن  الل
ّلمنَ مضاو  ّا   ّلن مةهللهللَ مطبلا هللّشلنس392ض و ّ تَ ابأ الّهللوسَ محاوا:  ّةممه او: اليم -لد(َ مًّّ م

ّاأ/ ّضاو: 115طم  .6/251َ ضملةس المؤليوأ: 2/335َ ضل ّبني ال
ّوَ -( الخصن صَ محاوا: محمهلل ّىو الّةنَّ الملمبا اللىموا2   .1/138س: 1952لد=1371الانل
ّح لحمهلل البنلىوَ محاوا: ّبهلل الاهللض  لبو صنللَ 3  ( ّةك مطىع رصوهللو مأ الطضو َ ل ل الِّما او: هللوضاّهَ ش

ّضتَ ط-مؤ  ا االومنأ ّوكل/38س/1983لد=1402َ 1بو َ 197َ ضالاّن و/225َ ضلض مأ شضالهلل الخطو  المب
ّل/ ّس:146َ 138ضالهللمّمض  َ ضصهلل

 ن قتم    ...................... وق  ا الا َرِبع  ل ي  َ 
 ( مًّّ الصيحا:     مأ المحاوا.4 
ما ل ولن  او: هللوضاّه/5  ّوكل/554( مأ الطضو َ ل ل الِّ . ضالبولني لمّن: بولا 225َ ضلض مأ شضالهلل الخطو  المب

ّرن .الّلنسَ ضُلممن: لو الّلنماَ ضال مّحنش: ال مّيّ ضال مّابضَ ضكا  كضوىمنَ لل: كا  ةنّبمن  ّا  ضا ّ  
ّاا6  ّضتَ ط-( صهللّ بوت مأ الب وط لىحطو ا او: هللوضاّهَ اّمّ  به حمهللض طمن َ هللاّ المل َ 2بو

ةكس:47س/2005لد=1426 ّتو اضاهللومن        َ ّض  ............................         ب ووأ  الطاضَل اصن
َ 8/347َ ضخكاّا اآهلل : 1/37او: الخصن ص:  َ ضلض ب  ّ با3/306ّض به  وبضوه لبلض ال لهللووأ او: اللمن : 

ّض : 14/113ضالى نأ:   37/279َ ضمنج الل
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ضَل ال نلأ َّّ ل َّّه ال ض صو   لىَّّ ّضلٌّ ضال وةضك ل أو ملضأ ض صو  ت ِلم ن م   .(1 انلمنُي 
ّضج. والن     ده ل ّيد  الضصد  ِإلد  الُخد ّلُا لنِي الضصد َ ُ دَمو تو ّيدن ا ت للّض ذرو : لض ح : والخا

ُف لوأ  نِلأ ل صنلا  و موب ُع الّين َ اِنأو لنأ  امحا  األٌفَ لاض  ّو  له:لض ح 
َهذذذذذذذذ   َاَ ذذذذذذذذ   الذذذذذذذذداي را َ َبل هذذذذذذذذ  َ  اق  ا

 
 ..................................  2) 

 

ّضٌج. ض  مَّا  اضاٌضَ لاضله:ايمحُا المنِي ّينٌ  ضاآلُف ُخ أو لنّتو ل   اِ 

َيذذذذذذذذذذذذذذذذذ   َ ِاَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا ا   َوَبِلذذذذذذذذذذذذذذذذذَدف  َا   
 

ذذذذذذذذذذذه  َمذذذذذذذذذذذَ   ا و   (3 َ ذذذذذذذذذذذَأم  َلذذذذذذذذذذذِوَم َ ِر  
 

ّ و  اونٌيَ لاضله:الماا المنِي ّين  ضالضاض ال أو لنّتو ل  و ّضج. ضاِ   ممضَلهللو ِمّومن ُخ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذِم   َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   هم  (4 َتَزذذذذذذذذذذذذذذذذذذر َد الَ ِزنذذذذذذذذذذذذذذذذذذوم    
 

ّضكِس ضمةنُضِكِس. ضةن ت لب ّضج. ضُ َمو  ُخُّ ّو المنِي ّينٌ  ضالونُي الممضَلهللو ِمّومن ُخ  ال 

ر هللو  ُّلدن  دضاٌي ل تاِرَدبا ض  ّضِف الىاوأ المماهللاس ِ لو ف  ِمأو ح ّضف مدهللوَ ضلدو /بحّو ً/ مدن 3نّدت حد
ضَل ب  حنةك  بوّممن ُمماص   بدِه  دضاٌي لدنأ  ادو  ّلُا من ربىمن مأ ةّ من ل سو الَ و ا لوأ  ر بو   الَّّ ملضأ ح

 لىما ل ضو لىمموِأَ انآ لف ّحض:
                                                 

 ( مًّّ الصيحا:     مأ المحاوا.1 
ّل مأ اللنم َ ضلض او: هللوضاّهَ محاوا: اح نأ ّبن َ اللضوتَ 2  ّبولا اللنم ( صهللّ مطىع ملىاا لبوهلل بأ 

ّح الملىانت ال بع/1962/297 ّوكل/98شضالهلل المّضخو/ َ لمن اّه مأ77َ ضوًّّ: ش َ 226َ 217َ ضالخطو  المب
ّل/199ضالاّن و/ ةكس:159َ 138َ ضالهللمّمض  َ ّض

ُلم ن ا ِّةنُمم ن    ..................................           ِبِمّ   مأ بَّهلل    ضو
ّا َ ضلض او: هللوضاّهَ مصحول: ضل3  ّؤوا بأ اللةنج او ضصف المينكو ضال  ّةضكو ل ّض وَ هللاّ ابأ رمبا( مطىع ُل -س الب

ّوكل/109َ 96َ ضالمّضخو/34َ 14َ لمن اّاه مأ شضالهلل اآخيش/3اللضوت/ نِل َ 226َ ضالخطو  المب . ضاآّمني: الم ة 
ّوهلل: لّمن ممّنلوا او اللم .  و

ّونضَ 4  ّةكَ آبو الّةس اللةىوَ ضلض او: هللوضاّهَ صّلا ّ ي الهللوأ آ نَ ال أ شضالهلل َ لمن اّاه م15س/1981( مأ ال
ّوكل/34َ 13اآخيش/   بتر  يخر   م  ب  ه        َ ضربىه:226َ ضالخطو  المب

ّمو المةّضأ بل ن هَ ضوًّّ: لمن  الملنّو اللبوّ/ ّج مأ الغبنّ لمن و ّ ن َ ضو لّ لّه وخ  .78ضالشنلّ لمّن وصف ا
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ذذذِم صذذذب ب   َ ياهذذذ  الطلذذذل  البذذذ لم (1 َ   َ ِنع 
 

 ..................................  2)
 

 ضاض ّحض:ضال
ل والواِيذذذذذذذَد  ليه ذذذذذذذ    اَصذذذذذذذد قا َوِاذذذذذذذد 

 
َق الَقذذذِول     (3 و  َخِيذذذَر  ذذذي م   ياذذذَر  صذذذ د 

 

 ضالوني ّحض:
 َ   يذذذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذذذ  ب لعليذذذذذذذذذذذ    َبِيذذذذذذذذذذذ ا 

 
ذذذذذذذذذب  َ ِ ل ذذذذذذذذذَ   ذذذذذذذذذ  َ َتِيذذذذذذذذذ ا    (4 َوَلذذذذذذذذذِوَ  با

 

لصدددضت ضال وةدددضك ِإالا اةممدددنع الدددضاض ضالودددني  دددض، اآ لدددف ادددو الاصدددوهللو الضاحدددهللوت آ أَّ مدددهللَّ ا
ددن الددضاُض ضالوددنُي اوةمملددنِأ  مددن ملممددن مضةدد  للددهللس المَّّ نُ دد . ضل مَّ ضمىووّ ددُه اددو اآ لددف ل لثددّ مّممددنَ اضرّض

ى مددن ددع  الوددنِي الميمددضح مددن ربو ى مددن ِإالَّ م  للددأ ال ماددُع الددضاُض الميمددضح مددن ربو
أو اّل ددّ مددن (5  . رددن  اآ خيددش: ضاِ 

د  الدضاض لدس وةدك  ربو  الونِي ل سو وةدكو ملمدن ودنٌي ميمدضح مدن ب وودع. ضلد ا ِإ ا اّلدسا مدن ربو ى مدنَ ّحدض: ِبوودع  ض  ربو
ىمددنَ ّحددض: ر ددضوال  ض  رُددضوال   ملمددن ضاٌض ميمددضٌح مددن ربو
ّا ب ددووأ  ةددضاك اةممددنع الددضاض ضالوددنِيَ ضب ددووأ  ّددهللس (6  . ضاليدد

دو هلِل( هلِل ض  الصَّ لن ل د  الا دض  منَ ضل ولدن   اةممنّممن م ع  اآ لف ل َّّممن وةضك ل أو و م حَّّ بِخ ِامدنت لضةدض   دلّض
دد  ىممن ر هللو ممغوَّدّ بنلمحضود  ل  ّلا  من ر بو ىمن ال ممغواّ لىكضس اليمحا ِإوَّنلن بِخ ِاممنت آ أَّ ح ّلا المو ر بو الح

(َ انةممنع الّاهللف ب ووأ  الضاض ضالوني لاضله: / هلل   ض/ 4 ر ووهلل  ض  ُرُوضو

                                                 

 ( اآص : الىطى َ ضالصحول من ل ثبمّنس..1 
ّف( صهللّ مطىع رصوهللو مأ الطضو  ال2  ّالوسَ هللاّ الملن ّ  الاو َ ضلض او: هللوضاّهَ محاوا: محمهلل ابض اليل  اب -م

ّوَ ط َ لمن اّاه مأ شضالهلل ابأ  ّنأ الخينةو او:  ّ اليصنحاَ محاوا: الشوخ ّبهلل المملن  27س/1984َ 4الانل
ّوَ  ّوكل/104َ 91َ 46َ ضالمّضخو/221لد/1389الصلوهلللَ الانل َ 197َ ضالاّن و/38َ ضالخطو  المب

ّل/ ةكس:150-149ضالهللمّمض  َ ّض
   ضل  و و ّول م أو م أو لنأ  او الُلُصِّ الخنلو....................................          

ّو البحل ضالميموشَ اىكس المّبوه.3  ّ س مأ لث  ( لس ل رف ّى  رن ىه ّى  ال
ّا ف اآالضااّ ( مأ4  ّاهلللا مأ رصوهللو له او: الط ّض بأ رلن  الم ّمو  احمهلل ل موأَ محاوا: ّبهلل َ للم هللبواَ ةمع ضم

ّوَ  ّاج او: اللناو/72س/1937اللكوك المومّوَ الانل  .96َ ضلض مأ شضالهلل ابأ ال 
 .14اآخيش/-( ... ضوةمملنأ ل ولن  إ  اّلسا من ر بو   الضاض ضاّل ّ من رب  الونيَ ّحض: ُرضوال  ض ِرو  َ وًّّ: الاضااو5 
 .14( وًّّ: س.أ/6 
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 َ  اَع بذذذذذه   ذذذذذم النذذذذذ ا  بت ذذذذذا  َأن ذذذذذه
 

 بعليذذذذذذذذذذذذذ َ  نذذذذذذذذذذذذذ رق  اوق ذذذذذذذذذذذذذَدِ  بناقذذذذذذذذذذذذذِوب   
 

:  ثُسَّ رن  
 َوَ ذذذذ   اذذذذذلا  ل لاذذذذذبص ب اوتِيذذذذذَ  ناِصذذذذذَبها 

 
ذذذذذذذذذذِو   ناِصذذذذذذذذذذَبها ب َلب ِيذذذذذذذذذذب    و   اذذذذذذذذذذلا  ا

 1) 
 

ّوأ  الكسٌ  ّوهلل الخىو  ضاآ لث ِّ هللف  ضالّ 
ادص ادو  (2  دهلل هلُل ل ةكا دِه ّض  ّ ّو   ِمأ  البودت م دسَّ  او ل ا ل 

ك ل ضو  نلأ م   ٌف ممحّا ّو ّس ح  َّ ّحض:لخ ىه لنلاطِع ضالا صو ّلِا من ربو  ع  ح

ذذذذذذذذذذدق  زهذذذذذذذذذذودا   ................................. ن ذذذذذذذذذذم ز     (3 والقلذذذذذذذذذذبا   
 

حض:  ماطضعَ ّض

 

َوالِ   .................................  (4  اذذذذذذذذذذذذل  اذذذذذذذذذذذذِيُّ  صذذذذذذذذذذذذ  ر للذذذذذذذذذذذذا 
 

                                                 

ّلَ محاوا: محمهلل ح وأ آ  ون وأَ هللاّ ( ال1  بومنأ مأ الطضو َ آ بو اآ  ضهلل الهللؤلو او: هللوضاّهَ صّلا لبو  لوهلل ال ل
ّضتَ ط-الم   َ ضابأ 9َ لمن ل أ البوت الثنّو مأ شضالهلل الصنح  بأ ّبنهلل او: اةرّنع/99س/1998لد=1418َ 2بو

ّاج او: الملونّ/ ّل/30ال  .َ  وّ ل أا ا126َ 64َ ضالهللمّمض  آخوّ لس وّ به آ حهلل 
ّوكل/84َ ضالمّضخو/80َ ضالصنح  بأ ّبنهلل/14( ضلض الكس ّّهلل اآ خيش/2  ّاج او: 227َ ضالخطو  المب َ ضابأ ال 

/96اللناو/ ّل ّأ الةممّض  .149-148َ ضحلنس الهللمّمض
ّبه االّهللل و او: هللوضاّه/3  ّةكَ البأ ّبهلل  ّشوا 41/َ ضلض مأ شضالهلل الصنح  بأ ّبنهلل64( ّةك بوت مأ ال َ ضابأ 

ّضاّو او: اللمهللو او محن أ الشلّ ضآهللابهَ محاوا: محمهلل محوو الهللوأ ّبهلل الحموهللَ هللاّ الةو  ّضتَ ط-الاو َ 5بو
ّوكل/1/182س: 1981لد=1401 ّاج او: الملونّ/114َ ضالخطو  المب َ 190َ ضالاّن و/92َ ضاللناو/57َ ضابأ ال 

ّل/ ّس:117ضالهللمّمض  َ ضصهلل
 ..............................      ه   متريحق م لمق القلبا  ن            

ًس: 4  َ ضل نأ 60َ ضالحّض اللوأ/6/193( ّةك بوت مأ المهللوهللَ لمةمض َ ب  ّ با او: المحلس ضالمحوط اآّ 
 : ّ ّض : 5/96الل َ ضالخطو  118َ ضالمّضخو/12َ ضلض مأ شضالهلل الصنح  بأ ّبنهلل/13/437َ ضمنج الل
ّوكل/ ّاج او: الملونّ/ َ ضابأ49المب ّل/199َ 188َ ضالاّن و/33ال  ّس:161َ ضالهللمّمض  َ ضصهلل

 .............................             يغرم  آ ر   ايشاها                       
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ّ  لد  الكضا ( ب لضأ ال س .  ماصّض َ ضلض لولن الكس او الل
دد دد  الددّاهللف بدد  اصدد   ا ددمه ضالمَّح  ّف الدد ل ر بو ُك الدد ل ولددضأ ّىدد  الحدد بحددني  مممىددا   َبذذِ وق ِّ

ُّحض (.  ّو البددنِي الثنّوددا ِمددأو  بىِبودد (َ ضلددماا حددرِي   دد ددنلو(َ ضل دد ض ا   ملةمددا َ ليمحددا خددنِي  الخ 
ضا ت آ َّّمددن منبلددٌا لذلددِفَ ضلدد ا منبلددا لىددضاض ضالوددرِي  نلبددن   دد و ض  َ مددأ رددض (1 ض ددَمو تو ح  دد و ددُ ض ح  لمس: ادد ٌأ و حو

َ ل ل: و موب ُلُه او ل حضاِله  .(2 ا أ 
ذذِياا  ٌف  والتِأم  ّو دد ّ ُممددن ح  ضلا اولددضأ ب وو محددضُكُس الاناوددا ل ولددن َ ضلددض ل لددٌف مضصددضٌف بنلمددنضل ضالددّا

مَّا ِ  ِ ل الِّ ض اِح  ض المّنِك ( ِمأو ر ضو ضاحهلٌل ل أ لِف  الَّّ
 3): 

ذذذداو  ذذذم صا ذذذل  َخلِيلذذذم  ااِوَزذذذ     واب   ر  الرا
 

ذذذذِ و    ِب  َيذذذذ   ذذذذم ال نذذذذ ال     (4 ب َوِامذذذذ    با
 

ً/ ضاللّنودا بمدنَ الأ َّّمدن 4انآ لُف المو ر بو   الحرِي ضالدكال مأ دوٌ َ ض دماو تو بد لكت لمادهللاممن /
ّضف الىد ت  وطود  اومدن هللضأ  باوادِا حد دضو وأَ ُل ُ  الاناواَ ضملووّمن لىمأو و  هللضأ  الضاض ضالونيت آ أَّ الصَّ

ّلدا مدن  ّّاِس ضالِغّ دنِي ضالحدهلل اَ ضلدو هللا مدا  دنلّا َ ضح ِا ضالِمد اِ  ال دمع لىمد ضلض مطىض ت لمحصدو  الد َّضو
ضلا  من مأو و دن  ل أو ملدضأ لدو ض الدّا ُط ضرّض ّو هللوِف. ضش  َّّ او: الّا ربىمن مأ ةّ من هللا من َ بخ اممن لمن م 

مدووِأ ضل دسو  ّا  ضال ب لودض لدموّ لدأ لف  ل لوا ُممدن هلل ِمدو( ِمدأو  ِمأو لىما  ضاحدهللو َ ادِنأو لنّدن ِمدأو لىم  ولدأ لدمو
ّو ِ  ّّم ر ضو
 5): 

                                                 

س اآلثّ.1   ( ... إ ا اّل ّ من رب  الوني ضاّلسَّ من رب  الضاض او اآّ 
 2 : ّ  ح ض( .  منهللو 14/170( وًّّ: ل نأ الل
ّلَ شنّّ لمضل مأ اليحض َ له هللوضاأ مطبضعَ مضاو 3  ّثا المل (  و أ بأ ّابا بأ بموش بأ م لضهلل بأ حن

ّاي:  117 ّا   ّةممه او : طبانت احض  الشل ّج االصيمنّوَ هللاّ الثاناا2/534لد(َ مًّّ م -َ ضاآ  نّوَ ل بض الي
ّضتَ ط  .449-11/419س: 1962لد=1381َ 3بو

ّوكل/491له مأ الطضو  َ ضلو او: هللوضاّه/ ( مطىع رصوهللو4  ّو ني: 228َ ضالبوت مأ شضالهلل الخطو  المب . ضالض 
ّة َ ضُح  ض،: ا س مضلعَ وًّّ: الصحنح:  ّم  الىوأ مغو  اوه اآ   .8/351ال

ّ  رب  اال  س  مضاو  ّا 5  ّ نأ الل َ مأ لصحن  الملىانتَ ضمأ لشمّ ا ا.لد(َ  22( ... بأ شهللاهلل اللب وا
ّةممه او: اآ  نّو:  مًّّ ّايَ ابأ رموباَ محاوا: لحمهلل محمهلل شنلَّ هللاّ الحهللول152-7/148م -َ الشلّ ضالشل

ّوَ   .134-130لد/1423الانل
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 َولَقذذذِد خشذذذي ا ب ذذذَأِم َ  ذذذوَ  وَلذذذِم َت اذذذمِ 
ِر ذذذذذذم وَلذذذذذذِم َ شذذذذذذتاِ ها    الشذذذذذذ ت م ا 

 

 للبذذذذذذرب  دآ ذذذذذذرفق الذذذذذذا اِبَنذذذذذذِم َ ِ َ ذذذذذذم   
ذذذذذذذذم َرِيم  إ  ا َلذذذذذذذذِم  َِلَقهاَ ذذذذذذذذ  َد    (1 والنذذذذذذذذ   

 

ّ،َ ا  وىكس او رصوهللو .ام ا ل وو   بمأ و ت آ   ضلا مأ ُلخ  أا اآ لف مأ لىما  ضالّا
ّف ال ل ر بو  للف المأ و  ا ُممن  بنلمممىموأ ليمحا ّدضأ  المّ دنك (َ ِمدأو  الر ا  ضامحا الح

ّ وُ  الُحمَّ َ ضلض ابمهللاُؤلن ُت الشوي : ابمهلللوُمُهَ ضمّه  لمس: ّ    و ر ضو
مَّا:(2   َ رن   ض الِّ

 لهزذذذذرا ال بب ذذذذيَم َلذذذذِم َيَ ذذذذدِ إ  ا َ ي ذذذذَر ا
 

ذذذِم بذذذب  َ ي ذذذَ  َيِبذذذذَر ا    (3 َرمذذذياا الهذذذو    
 

ّلُا ل ضَّ   لضاكس البوت  َمو تو ّ  َّن .  اىمَّن لنّت ل س الح
ُف ال ل وأمو بلهلل ل لف المأو و  ب  انِص  ا ُمُه  يلضالحّو ّضف المدو الد خ  : ضلض  نهللُ  الحد

ّاّددد  ادددو الاناودددِا لدددكال  المّدددنك   (َ ُ دددَمو  هلل خدددو  ت للضِّدددِه هلل ِخدددوو   ادددو الاناوددداَ لةدددضاك اخم ِادددِه ب دددووأ ُم
ا ووِأ / ّو د ّبدِه إلد  5ح  دع  ل أَّ اآ صد  ّدهللس اخم ادهت لا ضِلَ م  ض/ ال وةدضك اخم اممدن ضلمدن: المأو دوُ  ضالدَّّ

ّض  ناًددا  ّىدد  الادد م اُددهت آ أَّ الُمح  َّّمددن ةددنك اخو ّف ِمددأو ل لددِف المأو ددو . ضاِ  ددٌ  الطدد س  هلل خوو لا الكمددٌا ا ى ددضو ل ددكو
َ ضل وو   بةن كَ لمن ال وةضك ل أو ولضأ ادو البودت  ّضلٌّ آخّ ملنهلٌل او آِخّ لَ  بوت  بلوِّهت لُمُضَلس  ل َّّه 

ّضلددووأ  ُم  ددمَّ   ددِا الل  ددهلل  ل  مَّ ّو ِّ ّلمُددُه  ّضةددنِأ. ضح شذذب عالضاحددهلل ضصدد ِأ ل ضو ُخ ّو كال (4 اإل  َ ّحددض: ل دد

                                                 

هللمشاَ -( مأ اللنم َ ضالبومنأ مأ ملىامه او: هللوضاّهَ محاوا: محمهلل  لوهلل مضلضلَ الملم  اة  مو1 
ّح الاصن هلل ال بع/َ و لّ ابّو لملس بلهلل لأو رم  139س/1970لد=1392 َ ضالبومنأ مأ 130ل بنلمنَ وًّّ: ش

ّوكل/80َ ضالمّضخو/23شضالهلل اآخيش/  .228َ ضالخطو  المب
ّ  (. 5/76( ... لل: ل ضا  م َ منَ وًّّ: الصحنح: 2    منهللو 
ّضاوا اوه: ّ  وُ  الّألَ ضلض مأ شضالهلل ابأ ولوش او: شّ 2/1192( البوت مأ الطضو  او: هللوضاّه: 3  ح َ ضال

ّضتَ ط-الميص َ محاوا: الهلللمّض إمو  بهللوع ولاض َ هللاّ اللم  اللىموا َ 4/383س: 2001لد=1412َ 1بو
ّحه ّى  لليوا ابأ منلكَ هللاّ اللم  اللىموا و او: ش ّضتَ ط-ضاآشمّض  .1/292س: 1998لد=1419َ 1بو

ّوكل/101َ ضالمّضخو/87َ ضالصنح  بأ ّبنهلل/37( وًّّ: اآ خيش/4  ّاج او: 233َ ضالخطو  المب َ ضابأ ال 
/101َ الاّن و/97اللناو/ ّل ّأ الةممّض  .156َ ضحلنس الهللمّمض
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هللِف ]ِإالَّ  المّددنِك (َ ُ ددمَ  ضلا ولددضُأ  ددنلّن  لنلمأو ددوِ  ضالددَّ دد  الددّا ر ددع  ر بو ف  ض  ددّو  (1 و تو ِإشددبنّن ت آ أا لدد َّ ح 
ّلا اوه لنِةشبنعت لكونهللمه ِبمن ّى  ال نِلأ. ّت الح لن  اصن  الهللِخو   انَُّّه واع ممحّو
لنُممدددنَ ضرددهلل   ّ ّاّدد  ادددو الاناودددا  ددمٌَّا لددد لك  ح  ّضف  المدددو ُم ددداَ ضلمددن ل أا الحددد مادددهللاس مّمدددن خم  

دد وضَ ضباددو  َ ضاةشددبنعَ ضالح  ّ،َ ضالّيددن َ ضالددّا   دد . ضلاددهلل ل ةددنهلل الصدديوا (2 ض ددوأمو التاوزيذذهضلددو: الم ةو
الحىوا 
ّمو : (3  َ رن   ّى  الم ّلنت الاضااو ال تا  او ًّمه ح

 إ م  القذذذذذذذذذذذذوا َم اِنذذذذذذذذذذذذَدن  بر  تاهذذذذذذذذذذذذ 
 راٌّ وا  شذذذذذذذذذب عق وَبذذذذذذذذذذِ وق ناذذذذذذذذذم  تَذذذذذذذذذذوِ 

 

ذذذذذذذذذذ   م  ياذذذذذذذذذذ  ا مذذذذذذذذذذ ٌّ الذذذذذذذذذذا نمذذذذذذذذذذق  ب ه 
 (4 زِيذذذذذذذذذذذهق وَ ِزذذذذذذذذذذذَر  َبِعذذذذذذذذذذذَد ا ون ذذذذذذذذذذذذ  ا 

 

ددن  ضلا ِمددأ  االخددم فَ الم ذذن دا ضل مَّ دد   الددّا ّلددنت ر بو ّضف ضالح ددهلُلُل لىحدد وودد   و حو  ّ ددٌس ِلُلددَ   : امددض ا و
ّ ُةضا ُمم  دنِّهللوأَ ل ل: ّىد   ِلمس: خ  َ مأ ر ضو ضلا ّاّ  مّمن ر بو   الّا ربوحن  او الاضااوَ ضلض اخم ُف من ُو

ّاي   ُّ ُممَّيادوأ   آ د وو شدمَّ َ امدس مخمىيدضأ    
ً/ بد لك ل دسو مددأوم ِىفو 5َ الد ا ردضااو لد ا رصدوهللو  ِةدوي  اومدن /(5 

ُ ُأ ِإل  من ُول نُ  ضو اوُبُل. هللَّ من و حو ملب ُه ااهلل مةنض ك  ح   بح   اللنهللو او اّمًنس الاضااوَ ام أو اّو
ّا ّلدنت المدو ُم د  ضالخنمُ   ّنهلل المضةودهَ ضلدض  دنهللُ  الح ّلدا مدن ر بو ّد  ادو الاناوداَ لدض ح

ده بمدن  ضلا الماوَّدهلل  ومضةا دِهَ الدأ أَّ الدّا ى وو  ّ ّلدا  ّلا من ر بو  ال نِلأ لنلح ت آ أا ح ضلا الماوَّهلِل ُ َمو تو ب لك  الّا
ّلِمدِه.  ّلا مدن ربىده لح م ووِأ  نِلأ ضممحّاكت آ أا ح ضلا صنّ   ا ض ةو لنلثض  ال ل له ضةمنِأَ الأ أَّ الّا

 َّّ دِه. امدض لدنةرضاي َ ضحوّ د   اةممدنع ضاِ  ىوو  ّ ّلدا  ّلا  ر بو   ال نِلأ لنلح َّّ ِمأو ل أَّ الح ووبن ت ِلم ن م   ّ من لنأ  
. ِّ ّس ل روب ُل ِمِأ اةممنع اللسا م ع  الل و  اليمل مع  و

                                                 

 ( ]...  كونهللو واملومن ال ونا.1 
 ( مًّّ الصيحا:    مأ المحاوا.2 
َ مأ ّضابد اآهلل  3  ّاون بأ ّىو بأ لبو الان س بأ ل حمهلل ال ّب وا الطن وا ( لض لبض اليل  ّبهلل اللكوك بأ  

ّبو او اللصّ ا ّوَ مضاو  ّا  الل ّوا لثو ث ّوا ّض ّةممه او: الضااو بنلضاونت: 749لض وطَ له آثنّ شل لد(َ مًّّ م
ّّ اللنمّا: 18/192 ّالوس ُحضََّّ ملمبا الملمبا-َ ضصيو الهللوأ الحىوا 1/369َ ضالهلل ّس لىهلللمّض محمهلل اب -حونمه ضشل

 س.1984لد=1404اللوأَ  ّا 
ّبوا( البومنأ مأ اللنم َ ضلمن او: هللوضاّهَ م4  َ المؤ  ا الل ّضتَ ط-حاوا: الهلللمّض محمهلل حّض س: 2000َ 1بو
3/1242. 
ّاوا لموّ ضاحهللَ وًّّ: الصحنح: 5  ضا محت  ّاونت شم َ ضلس ولّض  .2/490( ... آّمس ّى  
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  ّ دِ  ُصدض  مو ّضِف الضارلِا ب ووأ  ال دنِلّووِأ ادو خ  لد ا  ضمّوحِصُّ الاضااو ّّهلل الخىو  بنّمبنّ الح
ك   ف  ممحَّ ّو ّو  م ِكوهلُل ّى  المو ربىمن ِبح   . (1 صض

لاَهذ : : ضلدو المددو ال ويصد  بددوأ  دنلّومن انصدد . ردن  ابددأ ةّدو: ضلددض ل أو ولددضأ   ال تذذرادب ق  يذذ  َ و 
ّضةن َ بمضة  اةممنع ال نِلّ ووِأ ُ دَمو تو بدِهَ لدأ أَّ ل حد ِضوان  لنأ  ل ضو ضص   ل ضو ُخ هلللمن اومن  نِلٌأ ضاحهلل ّ 

ّضامن سَ ضماهللوممن ِلاىَّا ح ضا ( ب لضأ ال ا ّف لوأ لد  الكَّ لممن ح  .(2 ِّهللوُف اآلخَّ ضولضُأ ل ضَّ
دهلِلَ ضُ دَمو تو ممدضامّت ون نيه : ق  ي  ال تواتر ٌك ب دووأ   دنِلّ ووِأَ ّحدض: ِمدأو ّ ةو : ضلدو مدن لدنأ اومدن ممحدّا

دده  ددنلأ ضل ددوو   ل ّددنك  ممددنبع حّ  ك  وىوو ِّت اِةبددُ  إ ا 6: /(3 لددنت. رددن  اآ صددملوِ آ أَّ الممحددّا ض/ "مددضام
ةني  شوٌي ِمّومن ِإثوّ  شوي  ثُسَّ اّوا ط ل تو ثُسَّ ةني  شوٌي آخّ"
 4). 

مدِ (َ ضُ دَمو تو  والن لن : ق  يذ  ال تذدار  ضو لدنِأ ب دووأ   دنلّوِأَ ّحدض:  اح  : ضلدو مدن اةممدنع اومدن ممحّا
ّلنت هلل اّ ك مّ ّ لوُه منِّع.ب لكت آ أَّ بلض الح  من ب لولن َ ضلس و مو

ددأو  والرابعذذ : ق  يذذ  ال ترا ذذب ّلددا  ب ددووأ   ددنلّ ووِأَ ّحددض:  ِلم  ّف  ممح دد : ضلددو مددن اةممددنع اومددن ث ثددُا ل حو
لدُا  ُّف الث ثدُا الممحّا دن لنّدت اآ حد ا  ب لوض  اىمَّ ّال   وةوي بلُله ا ضو ُلضا(َ ُ َمو تو ب لكت آ أَّ المم م ّ 

ّال  او الملّ .ممضالوا َ ضا ّلنممن شَبم تو بنل  ومن ح
 
 
 

                                                 

ّوكل/38َ ضالمّضخو/8( وًّّ: اآ خيش/1  ّاج او: اللناو/218َ ضالخطو  المب ّلن. ضال ل وبهللض 91َ ضابأ ال  َ ض و
ّوف الخىو  الثنّو ل أا م  ّس المصّف–ضا  ل ا الما وس لض مل لحهللضهلل الاناوا مأ ل ّمن: "من بوأ ال نلّوأ  -ال ل لس و ل

ّس المصّف الخمىيت رناوا  ّوف الخىو  ال ل  ل ّوأ مأ البوت مع ال نلأ اآخوّ ااط"ت آّّن لض لخ ّن بمل اآخو
 البوت الضاحهلل ّّهلل المحىو .

ّال( وًّّ: مخمصّ الاضااوَ م2  ّلضهللَ هللاّ الم ّوَ ط-حاوا: ح أ شن لو ا  .20س/1975لد=1395َ 1الانل
ّل محهللال ااوه لصضلو مأ لل  3  ّو  بأ ّبهلل المىك البنلىوَ لهللو  لغضل ّحضل إخبن ( ل بض  لوهلل ّبهلل المىك بأ ر

ّلمنَ مضاو  ّا   ّو: اةب َ ضاالصملونتَ ض و ّوَ مأ مصنّويه اللثو ّةممه او: لخ216البص بنّ لد(َ مًّّ م
ّووأ/  365-1/362َ ضاونت اآّونأ: 67-58الّحضووأ البص

َ ضوًّّ: اللناوَ الخطو  21س/1994لد=1424َ 1هللمشاَ ط-( اةب َ محاوا: صنلل اللنمأَ هللاّ البشن 4ّ 
ّوكل/  .220المب
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لدا  ب دووأ   دنلّووِأَ ضلدو  نودا  والخ  م : ق  ي  ال ت  وا دُّف  ممحّا ّبلدُا ل حو : ضلو مدن اةممدع اومدن ل 
( مأ رض  الان  : ّلنتَ ّحض:  ُلي ُةِبّو  من وةممع او الممح

 
ب ذذذذذذذذذرِ  لذذذذذذذذذها َ زا  (1 َقذذذذذذذذذِد َزَبذذذذذذذذذَر الذذذذذذذذذد ِيَم اإل 

 

ّاُ  ضمخنليددُا الملمددنهلل ِمددأو لن  ددِت الهللابَّددُاَ ل ل: م ش ددتو ّىدد  ثدد ل رددضا سضالمَّلددنُضُ  االلددط
 2) 

ِّ  الاو  ُ  امو ىوه ر ضو م ُلضُ  ل ضو ن َ ّض
 3): 

   ل ذذذذذذذذذذِ  ت ذذذذذذذذذذواا الذذذذذذذذذذا َ ِ ذذذذذذذذذذراع  
 

َ  َو ذذذذذذذذذذذذذ َم َلَهذذذذذذذذذذذذذ  َ ِرَبذذذذذذذذذذذذذعا    (4 نذذذذذذذذذذذذذ 
 

 ضةملمن الصيوا الحىوا باضله:
ذذذذدود  َخِ َمذذذذ     َبِصذذذذرا القذذذذوا م  ذذذذم با

 ترا ذذذذذذذذذذذذذبق  اتَذذذذذذذذذذذذذدار ق  ات ذذذذذذذذذذذذذ واق  ا 
 

ذذذذبا     ذذذذ ِ َهِم الذذذذا الترتيذذذذب  ذذذذ  َ نذذذذ  واص 
ذذذذذذذذذذِم ب ِعذذذذذذذذذذد    ال اتَذذذذذذذذذذراد با   اتذذذذذذذذذذوات رق   
 5) 

 

                                                 

ّضاوا االصملو 1  ّةضكو لىلةنجَ ومهللح بمن ّمّ بأ ّبوهلل ار بأ ملمَّ ضلض او: هللوضاّه ب ّحهَ محاوا: ( الشطّ مطىع ُل ضش
َ 38َ ضالمّضخو/64َ 31َ ضالشطّ مأ شضالهلل اآخيش/15س/1971هللمشاَ -الهلللمّض ّبهلل الحيوً ال ىطوَ الملمبا الملنضّوا

ّوكل/ ّاج او: اللناو/218ضالخطو  المب ّل/199َ ضالاّن و/91َ ضابأ ال   َ ضوىوه:162َ ضالهللمّمض
 واور الرب م  م ولم الَعَور                        

ّشنهلل الشناو/ ى ل ضاّةبَّ ضالل ض ّ بيمل اللوأ ضالضاض مخييا:  لن  ح أ إحهلل، اللوّوأَ وًّّ: اة  .162ضملّ  اةبّ: ا ص 
ر ب ٌاَ وًّّ: الصحنح: 2  ّو  .3/972( ... ضلو ُمل 
ّاي رب  اال  سَ ضلض مأ الطباا اآضل  الةنلىواَ ضصنح  الملىاا الم3  ّو  رين ّبِك ( ... بأ حةّ اللّهلللَ مأ لشمّ شل شمض

ّاي/ ّةممه او : طبانت الشل ّ، حبو  ...(َ مًّّ م ّاي/80-43مأ  ل  .73-8/60َ اآ نّو: 58-52َ الشلّ ضالشل
ّ  الاو َ ضالصضا  ل َُّّه لىخّ نيَ ضلض او: هللوضاّمنَ محاوا: لّّض لبض 4  ّ َ ضلس ل رف ّىوه اوه: هللوضاأ ام ( البوت مأ الممان

ّ،/ 350س/1988لد=1409َ 1نأَ طّما - ضوىسَ هللاّ ّمنّ لىّشّ  ضممنمه: 269َ ضصهللّ ل ا البوت لمن ل ولن  او رصوهللو ُلخ
َ  و  درَم  اخر  خ يب               ...............................             ن 

ّو الىغا: 3/1432َ ضلض او: اللنم : 39ضالبوت مأ شضالهلل المّضخو/ ّلَ محاوا: َ ضل  ن  الب  اَ الكمخ2/857َ ضةمم ش
ّضتَ -لحمهلل بن  َ هللاّ اللم  اللىموا  .3/972َ ضالصحنح: 2/130س: 1999لد=1420بو

ّضاوا الهللوضاأ:3/1240( البومنأ مأ اللنم َ ضلمن ل ُه او: هللوضاّه: 5   َ ض
ّمو  من ل ّن ضاصفُ                ........................................ ًو ّى  الم ي  انحو  
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ووٌ  ّّهلل الةممّضالت  يمضمأ ّوض  الاناوا   ّ َ ضلدض  ودّ مدن (2 خ ان  لذ خيدش (1 َ ضلض 
ّس البونّواضأ    ً/6حض رض  الشنّّ: /َ ضلض ملىاا رناوا بوت  بمن بلهلللن  وّ م ماىاا بنةانهللوَ ّ(3  ل

 َنَاِلذذذذذذذ ا الذذذذذذذا آل  ال هلذذذذذذذب شذذذذذذذ تي   
   ذذذذذذ  ااَل بذذذذذذذم إ ذذذذذذذرا اهم وا تقذذذذذذذ د م

 

 بعِيذذذذذدا  َاذذذذذم  اأَلوطذذذذذ م   ذذذذذم َاَ ذذذذذم  َ ِبذذذذذل   
ذذذذذذذذِبتاهاما َ ِ ل ذذذذذذذذم َوا  لطذذذذذذذذ  اهام َبت ذذذذذذذذا َبم 
 4) 

 

 
 ا ى ضو ملىَّا تو بمن بلهلللن ضا ماىات بنِةانهللوَ ّحض رضله:

 
 َبَنذذذذذذذذا إ م  َ  يذذذذذذذذَر ال ذذذذذذذذ  نيَم َقذذذذذذذذدِ 

 
ذذذذَو   ِنذذذذَل الص   (5 الذذذذا الطريذذذذق  َاَل ذذذذ     

 
 

                                                 

ّوكل/163َ ضالمّضخو/82صنح  بأ ّبنهلل/( وًّّ: ال1  ّاج او: اللناو/239َ ضالخطو  المب َ 104َ ضابأ ال 
ّل/  .162ضالهللمّمض

ّس لح أ مّه.65( وًّّ: الاضااوَ اآخيش/2   َ ِإالَّ لّاه ل رّا ل أا  و
ّضع االرمبن َ مأ المح ّنت الىيًواَ ض لك ل أا ولماأ الشنّّ شلّ س ش3  ّع مأ ا ّس مع ( ... ضلض ّّهلللس ا و ن  مأ شلّ  و

ّوَ  ّا َ وًّّ: ميمنح اللىضسَ ال لنلوَ الانل ّا  ّّهلل البىغنيَ ضهللضأ المّبوه ّىوه ِإأو لنأ مشمض المّبوه ّىوه ِإأو لس ولأ مشمض
ّارو273س/1937 ّلنَ الهلللمّض لحمهلل مطىض َ مطبلا المةمع اللىمو الل بغهللاهللَ -َ ضملةس المصطىحنت الب  وا ضمطض
 .2/260س: 1987لد=1407

ّضأَ ملمبا الخنّةو4  -( البومنأ مأ الطضو َ لُبل ووّ بأ اآ خّ  او: البونأ ضالمبووأَ الةنحًَ محاوا: ّبهلل ال  س محمهلل لن
ّوَ ط ّبو3/233س: 1998لد=1418َ 7الانل ّضت: -َ ضلمن ب  ّ با او: ّوضأ اآ خبنَّ ابأ رموباَ هللاّ اللمن  الل بو

ّضاوا اللةك اوه:1/391  َ ض
 بعيدا  قصم الدار  م ا م َ ِبل             ..................................         

ّوهلل الشوخَ هللاّ اللم  اللىموا ّكضروَ محاوا:   ّح هللوضاأ الحمن اَ الم ّضت: -ضش ّضاوا اللةك اوه:1/221بو  َ ض
 ا م َ ِبل ريب   ام اأَلوط م  م              ..................................         

ّلَ محاوا: لمن  مصطي َ ملمبا الخنّةو5  ّةكَ لمةمض َ ضلض هللضأ ّ با او: الحّض اللوأَ ّشضاأ الحمو ّوَ -( مأ ال الانل
ّملنأ ّبهلل المضا َ حضلونت لىوا اآلهللا 96س/1948 هلل او: الاضااو ضمن اشمات للانبمن مّهَ محاوا:  -َ ضالبوت مأ شضالهلل المب

ّاج او: اللناو/5س/1973 ّا  13َةنملا ّوأ شم َ المةىهلل  ّل/105َ ضابأ ال   .169َ ضالهللمّمض
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ّوأ   ّوهلل  اآ لث ِّ . ضل دضو لدس م م لىادا بمدن بلدهلللن ب د و (2 ت لحصض  اِةادنهللو باضلده: ب ّ د (1 ا ى وو   بلوو   
ُ  بوت  بمن بلهللسَ ّحض:  م ل ىَّا  ل ضَّ

 َ قذذذذذذذولا لصذذذذذذذ ببم والعذذذذذذذياا َتِهذذذذذذذول
ِيم  َاذذذذذذذرَار َنِزذذذذذذذد   ذذذذذذذِم َشذذذذذذذ    َتَ ت ذذذذذذذِع   

 

ذذذذذذذذذذذذ  ر     ب نذذذذذذذذذذذذ  َبذذذذذذذذذذذذِيَم ال ان ِيَ ذذذذذذذذذذذذ     ل  
ذذذذذذذذذِم َاذذذذذذذذذرَار    (3   ذذذذذذذذ  َبِعذذذذذذذذذَد الَعشذذذذذذذذي      

 

ّس إلد  مددن بلددهللسَ ضرودد : الت ل د ما الاناوددا مددأ االامادنّ. ضل ددضو م ددسَّ البوددُت  ددٌ ت الاماددن وو  ّ ااود : 
ض: ووبن َ ّ حو  ّ  اآ ضا  ضةني الثنّو لنلمي اّ له ضالمبواأ لملّنُس ل سو و ُلأو 

ذذذذذذِم َ بِيذذذذذذه  شذذذذذذ       وَتِعذذذذذذر    با  يذذذذذذه    
 مذذذذذذذذذذ  َبَ   ا َوب ذذذذذذذذذذر   ا وو ذذذذذذذذذذ َ   ا

 

ذذذذذرِ   زا ذذذذذِم با يذذذذذد و   ذذذذذِم َيا  ذذذذذِم خ ل ذذذذذه  و    و  
 (4 ون  ذذذذذذذذذذَل  ا إ  ا َصذذذذذذذذذذَبا وا   ا َمذذذذذذذذذذ  رِ 

 

ضابن  له ل ضو لنلةضا َ ّحض: ل ضو م سَّ اآ ضَّ  ضةني الثنّو ة   ض 
 َوَلذذذذذذذذِو َاذذذذذذذذِم َننذذذذذذذذ   يذذذذذذذذر   زذذذذذذذذ َ نم

ذذذذذذذَم الَقذذذذذذذوِ   ل   ذذذذذذذ    َيذذذذذذذاَالا َلقاِلذذذذذذذ ا   
 

ذذذذذذذذذذذذذِر   الَيذذذذذذذذذذذذذد    ذذذذذذذذذذذذذِر ا الل مذذذذذذذذذذذذذ م   زا  َوزا
ِنذذذذذذذذدل َيذذذذذذذذَد ال اِمذذذذذذذذَند   ياذذذذذذذذَ ن را ا 
 و/7/ (5 

 

                                                 

ّوكل/65( وًّّ: اآخيش/1  ّاج او: اللناو/249َ ضالخطو  المب ّل/105-104َ ضابأ ال   .169َ ضالهللمّمض
ّاج او: اللناو/2  ّاي ضالصبنأ ّا   ّأ 105( ... خ ان  لمن  ل  إلوه الّلّ بأ شمو  ّا   ّأ ابأ ال  َ ضالي

ّل/الهللم ّف الةّا  ّى ( مملىاا باضله  رهلل بّ (.169ّمض  ت آأ ح
ّ، ّبهلل الغّوَ هللاّ اللم  اللىموا3  ّا ا ضملىوا: و  ّضتَ ط-( البومنأ مأ الضااَّ لاو  بأ المىضح او: هللوضاّهَ هلل َ 1بو

ّواَ لب76س/1999لد=1420 ّن  ل ضو ةلهللو بأ ملنضوا اللاوىو او: الحمن ا البص ّلَ َ ضرهلل ُّ بن لملا  بأ ة  ض الح أ البص
ّضت: -محاوا: مخمنّ الهللوأ لحمهللَ ّنلس اللم  ّ : 2/196بو ّل او : ل نأ الل  منهللو  4/560َ ضلىصما بأ ّبهلل ار الاشو

.)ّّ ّ 
ّف4  ّالوسَ هللاّ الملن ّ  الاو  او: هللوضاّهَ محاوا: محمهلل لبض اليل  اب ّوَ ط-( مأ الطضو َ الم َ 113س/1984َ 4الانل

ّوكل/7ح  بأ ّبنهلل/ضالبومنأ مأ شضالهلل الصن ّاج او: 288َ 44َ ضالثنّو مّممن مأ شضالهلل الخطو  المب َ ضابأ ال 
 .104َ ضاللناو/31الملونّ/

ّ  الاو  او: هللوضاّه/5  ّ َ الم ّض 1/156َ ضاآ ضا  مّممن او: البونأ ضالمبووأ: 6( البومنأ مأ الممان هلل او: هللوضاأ ّم َ ضرهلل ض
ّ َ محاوا: ّبهلل اللكوك الشوب ّو 15س/1994لد=1415َ 1ّونضَ ط-نّوَ ملمبا اللبولنأبأ ملهللل ل َ ضب  ّ با او: ةمم

ّمكل مّوّ بلىبلوَ هللاّ اللىس لىم ووأ ّوهللَ محاوا:  ّضتَ ط-الىغاَ ابأ هلل ّ  1/437س: 1987َ 1بو ةك البوت اآضا  ول َ ّض
ّلَ هللاّ اللم  اللىموا ّ َ الكمخش ّضتَ ط-مث  َ ضلض او: الم ماص  او لمثن  الل  .2/50س: 1987َ 2بو
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ددٌ ت آ أا  (1 انلمماددهلَلمضأ ]ال       وو  ّ ددهلل  ممددنس اللدد سَ ضرودد :  ووبددن  ت ِإ  الةددضاُ  ِإَّّمددن ولددضُأ ب لو  ّ ّضّ ددُه  و
ّط ال وددمِس ِإال  بمددن بلددهللس امددض لددنلةكي مّدده. ضُ دد َمو ملددموّن  آ أَّ لدد ا ضاحددهلل  محمددنٌج إلدد  ملّدد  الشدد

دددت  اددو لدددمنِأ ارَ ل ل: مّدددضط بحيًددده . ضبللدددمس ُو دددَموه (2 صددنحبه ضمّدددضط بدددِهَ ِمدددأو ردددضلمس: ل ّو
بنلمبمّض رنله الهللالةوا 
 :(4 َ ضرن (3 

مذذذذذ     َ ذذذذذوات ِر َودار ِ  را ذذذذذِب ازذذذذذِب َتَ  وا
بذذذذذوا يطذذذذذ  ا ل  ذذذذذ   َورز   وت ريرا ذذذذذ  اإل 

ذذذذذل واإلقعذذذذذ دا تنويذذذذذعا  وم ب      الَعذذذذذرا
 

 (5 َوت ذذذذذذذذ ِيناه  إ ِبذذذذذذذذوا ا َ ِعن ذذذذذذذذا ل ذذذذذذذذَ ا َو ا 
ذذذذذذذذذها  ل  ذذذذذذذذذ  َدنذذذذذذذذذأ  َوَ ِعَنذذذذذذذذذاب ويا ذذذذذذذذذو قببا
َا زذذذ  ذذذِرب  َبِيذذذ ِنلاذذذه الت بريذذذدا  ذذذم ال    َوقاذذذِل   

 

ّلن  .(6 ل رضُ  ل مَّن حهللا الاضااو ااهلل ماهللاس الل س ّى  الممضامّ إل  آخ

 

 

 

 

 

                                                 

 ( ]...  كونهللو واملومن ال ونا.1 
  منهللو لمأ(. 13/257َ الى نأ: 6/2155( وًّّ: الصحنح: 2 
ّضلو مأ 3  ّخ ّض ( شم  الهللوأ لبض ّبهلل ار محمهلل بأ محمهلل بأ محمهلل بأ احمهلل اللثمنّو الشنالوَ محهللال ضمؤ

ّضض ضالاناواَ مضاو  ّا   ّكةوا او ّىمو الل ّح الخ ّات ال ل :  مأ 947مصنّويه: ش ّةممه او: ش  ّو(َ مًّّ م المة
 .11/265َ ملةس المؤليوأ: 8/270
ّامكوَ محاوا: الح نّو 4  ّحن  ضااون  او لمنبه: اللوضأ الغنمكو ّى  خبنون ال ّح بهللّ الهللوأ الهللمنموّو ل س اآ بونت ش ( ش

ّوَ ط-ح أ ّبهلل ارَ ملمبا الخنّةو  .86-84س/1994لد=1415َ 2الانل
ّل/( ضملموُّمن5   .169َ لل: الاناوُا . إحضاٌج َ لل:  لّ ملّ  ميماّ ل ا البوت ض اك البوت ال ل بلهللسَ وًّّ: الهللمّمض
 ( مًّّ الصيحا:    مأ المحاوا.6 
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ُّهلل   ّوُّ الاناوا مأ  وّ مبن يط  ا ادد دن مه  ضل مَّن مل ّوادِه اإل  طوِي االّ نأ مدن ادو ط َ مأوخض  ِمأ ض 
طوِي مأ ربىه اأ ّنهلل ُس ّى   لك  المضلع ّ ِا   ض 
ِابمدن (1   ّ َ الأ أَّ الاناوا ُلضِط  تو ّا  الاناواَ اةدني تو 

ّممن. ضُحِلو  ّأ الخىو  ل أا ]دده  َ إأو لنأ  ليًن  ضاحهللا  مع اخدم ف ال (2 ّى  صض ّوُّ ملّد َ ضلدض المل
ّك ّاهلل بنلمشددم ّووأ  ل ّادده ل ددوو   بنوطددني  (3 المدد ّددهلل اآ لثدد ّ ضمنهللَِّمددِه (4 . ّض ِّ ىوددِس الشددن ِّ ّو  ت آ َّّدده وددهلل ا ّىدد   ددكا

ددلَّف  ابددُأ ةّاددو لدد س الحلنوددا ّ  إّامددن ولددضأ (5 ضلمدد ا ل  ّودد ّضأ  مددن رنلدده اآ خيددش: ِإأَّ المل ددل اآلخدد ّ ةَّ . ض 
ووبددن  إ ا اماحددهللا ليًددن  ضملّدد     ّ
ت آ أا اماحددنهلل  الىيددً مددع اخددم ف الملّدد  مددأ محنِ ددِأ اللدد سَ ّحددض: (6 

ددُع ب ىوب ددن  لىحددكأ مو ّضفَ ضالب بدد : ة  ددُع ُبىوُبدد  الطددن ّ الملدد مو الب بدد : ة 
حددض:  لدد  مددأ الدد لن  (7  َ ّض

دددّ ى دددٌس آلخدددّ الىوددد (8 ض لددد  لىمَبو  ّ  ّ دددح  َّ ض    ّ  مدددأ الَ دددحو دددح  َ ض  
دددوو (9   ّ ّو ض دددا البنصددد دددووأ لىحن ا  ّ أ َ ض

ل   وّ  لك.(10 لىمنيِ   َ ضا 

س  ّودّ الاناودا اوممدنت آ َّّمدن ِمدأ  الد َّ ضمامل   لك  ل أو ولدضأ     د ِموَ ضُ  ِمدو( ِإوطدني ت لمل
ّلممن ِإل  اآلِخّ / دهلل  الخىود  7ل ضو ح ّو ِّ َّّ َ ضل وو   بنوطني  امَينردن  . ادنآ ضل  ل أو ُوادن   اةوطدنُي  ً/ لمن م 
ّ دُه انصد َ إّنهللو اللىما المدو او ّودّ الىايدً ضلدس ولدأ ب وو ّضلا بىيًمدنَ اد لك ربدوٌل ةدهللا  إ ا ر دُّ   مل مدن الد

                                                 

ط أ (. 1/82( وًّّ: الصحنح: 1    منهللو ض 
 ( ]...  كونهللو واملومن ال وناَ ضاللموّ ولضهلل ّى  ليً  اةوطني( المماهللاس.2 
ّلل ّأ الخىو َ ضرن : "ضل ا ُوّول َّ ضرهلل رن  لض بخ اهت آ ّاه رهلل ةضاك  63او: الاضااو/ ( ّي  اآ خيش3  ل ا ال

ُّّو به اال سَ ضلض ال َّل ُ ". ( إ ا  ّوهلل به اليل  مع    ل    ( إ ا ُل     ل   
ّلل اآ خيش او: الاضااو/4  خينةو او: َ ضابأ  ّنأ ال82َ ضالصنح  بأ ّبنهلل او: اِةرّنع/59َ 58( ... ضلض 

ّاج او: اللناو/149َ ضالمّضخو او: الاضااو/218 ّ اليصنحا/ َ 167َ ضالاّن و او: اللناو/101َ ضابأ ال 
ّشنهلل الشناو/ ّلل او: اة ّل ل ا ال لت الهللمّمض . 167ّض ّلل الةممّض  بأ ّه 

ّامكو/ َ ضرهلل  لّ ابأ الهللمنموّو ل ا المللوف او: اللوضأ الغنمكو ّى 17( وًّّ: مخمصّ الاضااو/5   .83خبنون ال
ّ    ّى   لك او: الاضااو/6  ّ،  ّى  ّ حو ( او رصوهللو  55( ... ضل  المثن  اآلمو: ّحض رناوا  ّى  ّ حو ( ضُلخ

ّو آّين  او المنمش    (.5ام ا ّو َ ضمًّّ: المصنهللّ الم لض
 7 : ّ  منهللو بىب (.  69-11/68( ... ضشهللاو المس ضالض ضا  او الصهللّض ضحهللول الّي َ وًّّ: ل نأ الل
 منهللو مبّ(. ضالمَبوّ: من لنأ مأ ال ل   وّ  2/600 منهللو  ل (َ ض:  130-1/129( وًّّ: الصحنح: 8 

ٌّ إال لى ل َ ضبللمس واضله لىيلا ل ولن . ّ ووٌأَ ضال وان  ِمبو ّض َ ان ا ُلِّ   هللّنّوّ  امض   مل
  منهللو  حّ(. 679-2/678( ... ربو  الصبلَ وًّّ: الصحنح: 9 
  منهللو ّوأ(. 6/2170وًّّ: الصحنح:  (10 
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دأ ابدأ  ّ ممن خم ا ل بونت  ل ضو  دما ل ض  دبلا امدض ل  دم . ّض أو لنأ  ب وو ضلىَّمن ل ُثّ  لنأ ل ربل ضل احشَ ضا 
ّةددل مدد(1 الحنةدد  ل َّّدده ِإ ا ُاِصدد   ب ددبلا  ا ى ددوو   بنوطددني   ن ّىودده ابددأ الحنةدد  اددنأَّ ال ددبلا . ُرىوددُت: ضاآ 

ك لددن الدد س م ددمأّف لمددن ال وخيدد  ّىدد   ل الدد اضا ال ددىوسَ ضار  ل بوددنت رصددوهللو ّىدد  حددهلللن امددن ةنض 
ى س. ضلىَّمن لنأ البلهلل ل لثّ ر  َّ الل وُ . ّو  ل 

ودددددضِ  الشدددددلّ  ُّ دددددن ُول دددددهلِل ِمدددددأو  قعذذذذذ د والتابريذذذذذدضممَّ ى دددددا. انةرلدددددنهلُل اخدددددم ف اإل   بنلحدددددنِي الُمموم 
ّضض ر ع  او رض  الشنَّّ ضلض ربول: (3 ببحّ اللنم  (2 الل   لمن ض 

 َ َ بعذذذذذذذَد َ ِقَتذذذذذذذل    لذذذذذذذ   ب ذذذذذذذِم ااَ ِيذذذذذذذر  
 َ ذذذذذذِم  ذذذذذذ َم َ ِمذذذذذذرورا  ب َ ِقَتذذذذذذل  َ  لذذذذذذ   

 

 (4 َتِرزذذذذذذذذو النمذذذذذذذذ  ا َاواق ذذذذذذذذَب اأَلطهذذذذذذذذ ر   
 (5 َ لَيذذذذذذذذذذذِأ   ن ِمذذذذذذذذذذذَوت َن  ب َوِزذذذذذذذذذذذه  َنهذذذذذذذذذذذ ر  

 

ّضِض الما م ع  ب ووأ  الل  ّط ادو اللىد  ِمدأ  الىادُكضس ا ا هللو ة  دِا ضالصدحوحاَ ضلدض خد ُف مدن شد طّض
ا   ّضلن  ماطّض  ّ ِك لىلنم   م ع  ل أَّ الخىو  ل سو و حو
 6). 

 

                                                 

 .1/19مصَّ ط -( وًّّ: الماصهلل الةىو  او ّىس الخىو َ مطبلا مصطي  البنبو الحىبو1 
ّ َ ال ل وطىا ّى  آخّ ةكي  او الّصف 2  ( ... ضلض ا س آلخّ ةكي  او الّصف اآ ض  مأ البوت بخ ف اللا

ّوكل/  .20اآلخّ مأ البوتَ وًّّ: اللناوَ الخطو  المب
ّاتَ ضله ث ثا 3  ُىأ  ت م ِّ ّلاَ ضلض ّى   ما لةكايَ ممين ّلنمهَ ضلو ث ثضأ ح (  ماو لنم  ت لملنم  ح

ّوكل/ ّ َ وًّّ: اللناوَ الخطو  المب ّوض ضم لا ل ل  .58لّن
 4. ّلأَّ ّاةلا البلضلا إل  ملنةلا الّ ني بلهلل طم ّاهلل بلضار  اآ طمنّ: م  ( الم
ّبوع بأ كونهلل ا5  ّالوس الةم َ هللاّ ( البومنأ لى هللَ محاوا: اب ّاثو ضالمضاًّ ضالضصنونَ المب للب وا او: الملنكل ضالم

ّكضرو: 1/271مصّ: -ّملا ّح هللوضاأ الحمن اَ الم َ ضلمن ب  ّ با او: 8/369َ ضخكاّا اآهلل : 1/70َ ضش
ّبو ّال الل ّّ َ هللاّ إحوني الم ّلَ محاوا: محمهلل ّضض م ّضتَ ط-مم و  الىغاَ اآكل َ 10/138س: 2001َ 1بو

ّوكل/1/143ضاللمهللو:  ّاج او: الملونّ/253. لمن ل ّممن مأ شضالهلل الخطو  المب  .107َ ضاللناو/49َ ضابأ ال 
 .1/143( وًّّ: اللمهللو: 6 
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دِأ   ّ ّاهلِلِس  هلٌّلَ الّيد دهلٌلَ ل ل: مّيد وو ِّ دوٌّ ح  ّاهللَ م أوخضٌ  م أو ردضلمس: ح  ّوهلل: ا ٌس ل خم ف ضاالّي ضالمح
دددهلِلس ّّددده ُبلو الًّدددّ ض 
ددد   الاناودددا َ امددد ا ال وخدددم ِص بب(1  وو  ّ دددأو ًّدددس  ّ  بخددد ف اةرولدددنهلل. ضل ا دددهللو ل ةدددنهلل م  حددد

 :(2 باضله

 َاِيذذذذذبا القذذذذذوا م  ذذذذذم َ  ذذذذذور  خ مذذذذذ   
 إ يط   ذذذذذذذذذذذذذذ  إ      ذذذذذذذذذذذذذذ  إ قوا َ ذذذذذذذذذذذذذذ 

 

َ ذذذذذذ   َ  د    ذذذذذذ ِبَ ِ  بهذذذذذذ ا الذذذذذذن م  َ ِصذذذذذذَل ا 
ِيناه  و ذذذذذذذذذ اَ  َاِيذذذذذذذذذبا َمذذذذذذذذذَن د     َتِ ذذذذذذذذذ  

 

ّ  ةمله بلضأ الانهللَّ ضل هللا، إلوه الم   دع  مدن ل ا من مو َّ   نا بنلًّّ الانصَّ ضاليمس الينمَّ م 
ّودا الحدن  / ددكح 8بدو ِمدأو مي ددهللس اآصدحن َ ضا اودهلل اآّدو َ ّض ّردا اآ حبدن  ّض ض/ ضمشددمات البدن َ ضمين

ّا  اددو مبنوّددا اآلهللا َ ضملددد   ّبلددوأَ ضطددن  اال مددد مةنّ ددا الةىددو َ ضب ددووأ البّدددوأ َ ضمّددنلكو اآ 
ت ادو لدَ  ضاهلل  اللمّ او ّونبا الالنَ انلاى  بنلمِّ  ّل  بةمدّ الشدو  اشدمل َ ضِصدّو لنت اشمغ َ ضالد

ضو  ضال رضاو ِإالَّ بنر اللىوا اللًوس.  ل لوس ضال ح 

ضم أو اطَّى ع  ِمأ  الُح َّاا  ضل الممس ّى  ليضو  ط م ل  بمدن الًّدَّ ل ضو طغد  بمدن الاىدسَ اىو دب  
ّا َ ضلوصددىل مددن و ددّ ، ِمددأ  الخىدد َ ضلو ّا َ ضلوب ددط ّدد  ّوحددا خنمددهللو  ددم  ددهللهلل مددن بددِه ِمددأ  الخطدد َ اددِنأَّ الا

ّو ددأو ال وصددىل لىمدد ال ّوَ ضم  ّو ةنمددهللوت للددهللس إصدد ح ل لدد  المحنلدد ّض ددأ  ار اللًددوس المددرأَّ  ؟!ضاليلدد
ّشدنهلل حلدوس ّىدوس  ّا د َ ضل أو ويمممدن بن بيلىه الة وس لأو وّيع  بمدن لد َّ طنلد  لمدن ّيدع بأ صدىمن لد ا 

ّبّدن ا يدّ لل ا  ل طبع  ىوسَ ض ضا م ما ّو مأ وهللخىه ةّادنت الّلدوسَ  ِمِه او كم  ّ ّّن بل  وسَ ضلأو وحش
ّحدوسَ ضل أو  ّؤضف  ّبّدن إّادك  ن بنةومنأَ ضال مةل  او رىضبّن     لى وأ آمّضا  لّن ضةخضاّّن ال وأ  باّض

ّاس ّ دىه اللد دنس ضخدنمس  ً/ ّىوده 8/ و ُمأَّ ّىوّن بمضمّن ّى  اِة  س بةنس ّبوَّّن ضشيولّن محمدهلل خودّ اآّ 
ّمدده  م ةددن  ّض ّو ملددِس آلدده اآّ  ّالمددا مملددنث ّوَ ضل ضادد  م ددىومنت  مم ّاهللاددا ممددضام ىددومس لالدد  صددىضات  مم ّض

ك  ل نأ إل  وضس اللّض ضالموكاأ.  ضاآ صحن َ من ميضَّس اس ضمحّا

ّاس  س الحد ّروا بلنشّ شمّ ار المحدّا ّا  مأ ملىوا ل س الم ضهللو بمهللوّا بىبو  بنلش ضلنأ الي
ىدد  لدد ا الم ددىمووأ  ااممددن ِّ ّىوّددنَ ّض ح ّددنس ثمنّوددا ّشددّ بلددهلل اآلددف ل حو  ددأ ار ملددنل  خمنممددن بخودد

                                                 

هلل(. 2/464( وًّّ: الصحنح: 1    منهللو ح
ّو البحل ضالميموشَ اىكس المّبوه.2   ( لس ل رف ّى  رن   ل وأ البوموأ ّى  لث



 
 م2019/هـ1441                                         (                        79العدد ) –                     

 

 
117 

ّا او بحدنّ الد ّ  ضالماصدوّ محمدهلل بدأ مض د   ضالم ىمنتَ ض لك ّى  و هلِل ةنملمن اللبهلل الياوّ الغن
ّوف الح ددوّو الحةدنكل المددنللوَ ّيدن ار ملددنل  ّدّمس ل ةملددوأ بةدنس خوددّ اللددنل موأَ بدأ محمددهلل الشد

  ّ ّوأَ إلدد  وددضس الددهللوأ وددضس واددضس الّددن  لدد ضرنِ ددهلل الُغددّا المحةىددوأ  ِإلدد  الّلددوس اددو ّىوددوأَ ضآلدده الطددنل
 اللنلموأ. 
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A summary of the science of rhyme 

Shamsuddin Muhammad bin Musa bin Muhammad Al-Husseini Al-Hijazi 

Al-Maliki 

Asst.Prof.Dr. Maan Yahya Mohammed Al-Abadi 

Abstract 

This research is concerned with investigating and studying a letter 

composed in the rhyme science of Shams al-Din Muhammad ibn Musa ibn 

Muhammad al-Husayni al-Hijazi al-Maliki known as (Muhammad al-

Hijazi) who died after (1018) years of immigration. A unique copy copied 

by the author was made available to us and photographed in the Library of 

Mosul endowments, which is in the origin of the collection of the school 

(Alhjiat) within a total number of taxonomic number 40/22, and by 

investigating this letter we added a third work of Mohammed Hijazi did 

not know who translated it. Our work in the investigation was based on 

editing the text of the letter carefully and carefully according to the rules 

of contemporary spelling, and attention to the grammatical and 

morphological form in the places that require it, as well as the graduation 

of texts of various types appropriately and document the contents of the 

letter of views and statements from sources. 


