سبيل التوفيق
يف ترمجة
عبد اهلل بن الصديق
تأليف
العالمة احلافظ املتفنن
أبي الفضل عبد اهلل بن الصديق الغماري

ةني يسي اىلارئ

بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥
احل٧ؽ هلل اذلم ٔ ٥٤كٚ٭ ٥كأ ٥ٕ٩كًلؿـ ،كوًل اهلل ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كىلع آهل كق ،٥٤أ٦ة

ثٕؽ،،،

ٚإ٩ة ٛ٤٩خ ٔ٪ةيح اٞ٣ةرئ ال١ؿي ٥أ٪٩ة ٝؽ ظؿو٪ة ثأف ُ٩ؿح ال١ذةب ىلع ٬يئذ٫

األو٤يح ا٣يت وةٗذ٭ة يؽ املؤ ٙ٣رمح ٫اهللٗ ٨٦ ،ري زيةدة أك ٞ٩ىةف.

وآرص دعٔاُا أن احلٍس هلل رب اىعاملني
وصو امهلل ىلع ظيسُا حمٍس
وىلع آهل وصدتّ اىطيبني اىطاْصيَ
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بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

احل٧ؽ هلل رب إ٣ةملني ،كالىبلة كالكبلـ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ قيؽ املؿق٤ني ،كريض

اهلل ٔ ٨آهل اُ٣ة٬ؿي ،٨كوعةثذ ٨٦ ٫األ٩ىةر كامل٭ةصؿي.٨

كبٕؽٚ /٭ؾا دةريغ ظيةيت ٠ذبذ ٫إصةثح ٤ُ٣ت ثٕي دبل٦ؾيت ،كاٝذؽاء ث٢ٕٚ ٨٧

ذل ٨٦ ٟا٧٤ٕ٣ةء األٔبلـ ،كٝؽ ٪٠خ ٠ذجخ" "1دؿدم ٫يل يف آػؿ ٠ذةب ثؽع اتلٛةقري

ل٪١٭ة خمذرصة ٚأردت بكُ٭ة كذ٠ؿ ٦ة ظى ٢يف دراقيت ا٧٤ٕ٣يح ثذٛىي ،٢كأقأؿ اهلل
اهلؽايح كاتلٮٚي.ٜ

 -1كٝؽ دؿص ٥يل دمةٔح  ٨٦األٚةً٪٦ ٢٭ ٥مك٪ؽ إ٣رص إ٣بل٦ح حم٧ؽ يةقني اٛ٣ةداين امليك يف زبذ٫
ال١جري املكُل ث٘يح املؿيؽ ٤ٔ ٨٦ٮـ األقة٩يؽ ،ك ٢ٞ٩إصةزيت هل يف آػؿ زجخ األ٦ري اذلم َجٕ.٫
 ك٪٦٭ ٥إ٣بل٦ح اٞٛ٣ي ٫النيغ إق٧ةٔئ ٢س٧ةف زي ٨احل٧ةين امليك يف زبذ ٫ك٠ ٢ٞ٩ؾل ٟإصةزيت هل.ك٪٦٭ ٥أيخ إ٣بل٦ح املعؽث الكيؽ ٔجؽ إ٣ـيـ ث ٨الىؽي ٜيف دٕؿي ٙاملؤتيس ثرتدمح ٛ٩يس ،كيفالكٛي٪ح.
 ك٪٦٭ ٥أيخ األكرب احلة ِٚالكيؽ أمحؽ ث ٨الىؽي ٜيف قجعح إٞ٣ي ٜيف ٪٦ةٝت النيغ قيؽم حم٧ؽ ث٨الىؽي.ٜ
 ك٪٦٭ ٥وؽي٪ٞة النيغ زَف دلة٬ؽ رمح ٫اهلل يف اجلـء الؿاثٓ  ٨٦األٔبلـ الرشٝيح.ن

 ك٪٦٭ ٥األقذةذ ٔجؽ احل١ي٪٬ ٥ؽم املرصم يف ذي ٫٤يلع ٠ذةب اجلٮ٬ؿ ٚي ٨٧هل مخكٮف ٠ذةثة أك أكرثل.٥ْٕ٤
 ك٪٦٭ ٥كدل٩ة اٛ٣ةً ٢األقذةذ حم٧ٮد قٕيؽ يف ارتنةؼ الؿظي ٨٦ ٜأقة٩يؽ ٔجؽ اهلل ث ٨الىؽي ٜكيفتنجي ٙاألق٧ةع بنيٮخ الؿكايح كالك٧ةع.
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ٌػلػػػسٌػػػػػػػػث
ى
ى ى ِّ ٍ
ٍ
َّ
يكذؽؿ ٠سري  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء ثٞٮؿ اهلل دٕةىل  /ىكأ٦ة ثً ً ٕ٪ىً ٧ح ىر ِّب ٚ ٟىعؽث ،"1"ىلع
اقذعجةب حتؽث النؼه ث٧ة أ ٥ٕ٩اهلل ٔ٤ي ٥٤ٔ ٨٦ ٫كوبلح ك.٢ٌٚ
كل٤عة ِٚالكيٮيط ٠ذةب اتلعؽث ثةجلٕ٧ح ،كلٕ٤ةرؼ النٕؿاين ٠ذةب املنن

ال١ربل كركل اث ٨صؿيؿ يف دٛكريق /ظؽزين يٕٞٮب ث ٨إثؿا٬يٝ ٥ةؿ /ز٪ة قٕيؽ ث٨
ي
إيةس اجلؿيؿم ٔ ٨أيب ٩رضةٝ ،ةؿ /اكف املك٧٤ٮف يؿكف أف  ٨٦م١ؿ اجلٕ ٥اتلعؽث
ث٭ة.
كٔ٪ؽم يف ذلْ٩ ٟؿ ،لٮصٮق/
األول

أف الكيةؽ يٞذيض ختىيى٭ة ثةجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أل٩٭ة يف قٮرة
الٌىح ،كْل خمىٮوح ث ،٫كمؿااعة الكيةؽ كاصجح ،كٝؽ ٗ٪ٔ ٢ٛ٭ة  ٥ْٕ٦املٛرسي.٨
اثلاين

أف حتؽث اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ث٧ٕ٪ح اهلل ٨٦ ،اتلج٤يٖ الٮاصت ٔ٤ي٫
تلٕؿؼ األ٦ح ٌٚةا ٫٤كػىةاى ،٫كذل ٨٦ ٟد٧ةـ اإلي٧ةف ث.٫
اثلاىد

أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٕ٦ ٥٤ىٮـٚ ،إذا حتؽث ث٧ٕ٪ح اهلل ٔ٤ي ٫ال يلٮف
يف ظؽيس٠ ٫ؾب كال ٦جة٘٣ح كال ريةء كال اٚذؼةر ،كٗريق ٣حف ٦س.٫٤

 -1قٮرة الٌىح اآليح

.
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الصاةع
ى
ى
ي ي ٍى
ى ى ي ُّ ٍ ي
أف اخلُةب اخلةص ث٪ة ٕ٦رش األ٦ح ٝٮؿ اهلل دٕةىلٚ /بل د ىـًلٮا أن ٛىكل ٍ ٬ ٥ىٮ أٔ ٤ي٥
َّ ى
ثً ى ٨ً ٧اتًف٬ ،"1"ؾق اآليح د٪٭ة٩ة أف ٩ـَف أٛ٩ك٪ة ثأف ٩ذعؽث ث٧ة أكدح٪ة ٥٤ٔ ٨٦
كوبلح كٔجةدة.
ى
ى ى ي ُّ ٍ ي
ي
ٝةؿ اث٠ ٨سري /كٝٮهل دٕةىلٚ  /بل د ىـًلٮا أن ٛىكل ٍ ، ٥أم ال د٧ؽظٮ٬ة كتن١ؿك٬ة
ي ى ى ٍ ى ي ى َّ ى
ى ى ٍ ى ى ى َّ ى ُّ ى
ي ٨يي ىـًلٮف
اذل
ىل
إ
ؿ
د
٥
ل
أ

دٕةىل/
ٝةؿ
٧٠ة

ًف
كد٪٧ٮا ثأٔ٧ة٣ل٬ ٥ٮ أٔ ٥٤ثً ٨ً ٧ات
ً
ً
ى ٍ ي ى ي ٍ ى َّ ي ي ى ِّ ى ٍ ى ى ي ى ي ٍ ى ى ى ن
ةء ىكال يْ ٤ي٧ٮف ً ٚذيبل."2"
أنٛك٭ ٥ث ً ٢اِل يـَف  ٨٦ين
ى
كركل مك ٥٤يف وعيع ٨ٔ ٫حم٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿك ثُٔ ٨ةءٝ ،ةؿ /ق٧يخ اثجيت ثى َّؿة،
ٞٚة٣خ يل زي٪ت ث٪خ أيب ق٧٤ح /إف رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٓ٩ ٥٤ل ٔ٬ ٨ؾا
ى ي ِّ ي ى
يخ ثى َّؿةٞٚ ،ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال دـًلٮا أٛ٩كل،٥
االق ،٥كق٧
اهلل أٔ ٥٤ثأ ٢٬ا٣رب ٪٦لٞٚ )٥ةلٮا /ث ٥نك٧ي٭ة ؟ ٝةؿ( /ق٧ٮ٬ة زي٪ت)ٝ ،ةؿ اٞ٣ؿَيب/
ى ى ي ى ُّ ى ٍ ي ى ي
ٍ
كد٘ري ثؿة ملة ٚي ٨٦ ٫دـًليح اجلٛف ،كاهلل دٕةىل يٞٮؿٚ /بل دـًلٮا أنٛكل ،٥كجيؿم

دلؿل ٬ؾا يف امل٦ ٓ٪ة ٠رث يف ادليةر املرصيح ٕ٩ ٨٦ذ٭ ٥أٛ٩ك٭ ٥اجلٕٮت ا٣يت دٞذيض
َّ
املك٧ني ث٭ة ّ٭ؿ ختٙ٤
ا٣زتًليح حنٮ زَف ادلي ،٨ك٦يح ادلي٣ ،٨ل ٨ملة ٠رثت ٝجةاط
ن
٬ؾق اجلٕٮت ٔ ٨أو٤٭ة ٚىةرت ال دٛيؽ محبة ٪ٕ٦ ٨٦ة٬ة األوٌل ،ث ٢رب٧ة يكج٪٦ ٜ٭ة
يف ثٕي املٮآً كيف ثٕي األمؼةص ٞ٩يي ٦ؽلٮهلة ٘٣ح ،ظىت وةر احلةؿ ٚي٭ة
اكحلةؿ يف تك٧يح إ٣ؿب امل٭١٤ح ٛ٦ةزة.
 -1قٮرة اجلض ٨٦ ٥اآليح
 -2قٮرة ا٣جكةء اآليح

.

.
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٤ٝخ /اجلٕٮت ا٣يت أمةر إحل٭ة اعدة أٔض٧يحٚ ،إف إ٣ض ٥٬ ٥اذلي ٨يكذٕ٤٧ٮف

األٞ٣ةب املٞذٌيح ل٤زتًليح ك٪٦٭ ٥رست يف مرص كالنةـ ،كإ٣ؿب ل ٥يل٪ٔ ٨ؽ ٥٬إال
ال١ين ٗ ،ري أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٞ٣ ٥٤ت محـة أقؽ اهلل ،كٞ٣ت ػةدل ث٨
الٮحلؽ قي ٙاهلل.
ى
ى
ى ٍ ى ى ى َّ ى ُّ ى ٍ ي
ي ٨يي ىـًلٮف أن ٛىك ي٭ ٍ٬ ٥ؾق اآليح
اذل
كٝةؿ اٞ٣ؿَيب يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل /أل ٥دؿ إًىل ً
ى ى ي ُّ ى ٍ ي
ي
كٝٮهل دٕةىلٚ /بل د ىـًلٮا أن ٛىكل ٍ ٥يٞذيض ا٘٣ي ٔ ٨املـَف جلٛك ٫ث٤كة،٫٩
كاإلٔبلـ ثأف الـاَف املـٍف  ٨٦ظك٪خ إٔٚةهل ،كزٌلق اهلل ٔـ كصٚ ،٢بل ٔربة ثزتًليح
اإلنكةف ٛ٩ك ،٫كإ٧٩ة إ٣ربة ثزتًليح اهلل هل ،كذ٠ؿ ظؽير مك ٥٤اذلم مؿ كٝةؿٞٚ /ؽ
دؿ ال١ذةب كالك٪ح ىلع امل ٨٦ ٓ٪دـًليح اإلنكةف ٛ٩ك ٫ا.٬.

ل ٫٪١ػة٬ ٙ٣ؾا يف قٮرة الٌىح ٚةقذعت اتلعؽث ثةجلٕ٧ح كٗ ٨ٔ ٢ٛقيةؽ
َّ
اآليح٧٠ ،ة ٗٗ ٢ٛريق كنيس ٦ة ٝةهل ٪٬ة كص ٨٦ ٢ال ي٘ ٢ٛكال يجىس.
كظؽير اجلٕ٧ةف ث ٨بنريٝ ،ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ىلع امل٪رب/

( ٨٦ل ٥ين١ؿ ا٤ٞ٣ي ٢ل ٥ين١ؿ ال١سري ،ك ٨٦ل ٥ين١ؿ اجلةس ل ٥ين١ؿ اهلل ،اتلعؽث
ث٧ٕ٪ح اهلل م١ؿ كدؿًل٭ة كٛؿ ،كاجل٧ةٔح رمحح كاٛ٣ؿٝح ٔؾاب) ركاق أمحؽ كإق٪ةدق

ًٕي ،ٙك٬ٮ احلؽير اثلةٔ ٨٦رش يف األربٕني ا٧٘٣ةريح ،كذ٠ؿت هل ٪٬ةؾ َؿٝة
دٞٮي٣ ،٫ل٣ ٨حف ٚي٭ة ٔجةرة اتلعؽث ثةجلٕ٧ح.
ن
ك٤ٝخ دٕ٤يٞة ٔ٤ي /٫يؤػؾ  ٫٪٦احلي ىلع أمٮر /األكؿ /اتلعؽث ثةجلٕ ٥كإذأذ٭ة،

كأف ذل ٨٦ ٟالن١ؿ املُ٤ٮب ،كذلٞ٦ ٟيؽ ث٧ة إذا ل ٥يل ٨يف اتلعؽث ٛ٦ةػؿة أك
ماكزؿة أك ريةء كإال ٚ٭ٮ ٦ؾمٮـ ا.٬.
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ن

ن
ك٦ة ٝيؽت ث ٫اتلعؽث ثةجلٕ٧ح ٝؿرق ا٧٤ٕ٣ةء أيٌة ،كل ٥أرش إىل أف اتلعؽث

ثةجلٕ٧ح ٦أػٮذ  ٨٦اآليح ،ث ٢اٝذرصت ىلع احلؽير  ٫ًٕٛ ٓ٦ألف اآليح ػةوح ثةجليب
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٧٠ ٥٤ة ٪٤ٝة.

ىى
٣ل ٨يؿد ٪٬ة إماكؿ ك٬ٮ٠ /ي ٙجيٮز اتلعؽث ثةجلٕ ٥كٝٮؿ اهلل دٕةىلٚ /بل
ي ى ُّ ى ٍ ي ى ي
ٍ
دـًلٮا أنٛكل ٥ي ٫٪٦ ٓ٪٧؟
كٞ٩ٮؿ يف اجلٮاب ٔ ٨ذل/ٟ
اجلٕ٩ ٥ٮاعف٦ ٥ٕ٩ /ةديح /اكملةؿ كاألك ٢كال٤بف ،ك٪ٕ٦ ٥ٕ٩ٮيح /اك ٥٤ٕ٣كالىبلح
كاهلؽايح.
ٚةجلٕ ٥املةديح م١ؿ٬ة إّ٭ةر أزؿ٬ة ،ركل اث ٨ظجةف كاحلةك ٨ٔ ٥أيب األظٮص

ٔٮؼ ث٦ ٨ةل ٟث٤ٌ٩ ٨ح ٔ ٨أثيٝ ٫ةؿ /أديخ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
كأ٩ة ٝن ٙاهليبحٞٚ ،ةؿ ٢٬( /ل٦ ٨٦ ٟةؿ ؟) ٤ٞٚخٝ ،٥ٕ٩ /ةؿ ٨٦( /أم ٦ةؿ ؟) ٤ٝخ/
ن
 ٨٦لك ٝؽ آدةين اهلل  ٨٦اإلث ٢كالؿٝي ٜكاٝ ،٥٪٘٣ةؿ( /إذا آدةؾ اهلل ٦ةال٤ٚ ،ري ٔ٤ي.)ٟ

إ٣ةص ٔ ٨اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /لكٮا
كٔٔ ٨جؽ اهلل ث٧ٔ ٨ؿك ث٨
ً

كارشبٮا كدىؽٝٮا يف ٗري خمي٤ح كال رسؼ ؛ ٚإف اهلل حيت أف يؿل أزؿ ٧ٕ٩ذ ٫ىلع

ٔجؽق) ركاق اث ٨أيب ادل٩ية يف ٠ذةب الن١ؿ ،كرصةؿ إق٪ةدق زٞةت ،كركل أثٮ يًٕل
كابلي٭ٌف ُٔٔ ٨يح إ٣ٮيف ٔ ٨أيب قٕيؽ اخلؽرم ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق( /٥٤إف اهلل دمي ٢حيت اجل٧ةؿ كحيت أف يؿل ٧ٕ٩ذ ٫ىلع ٔجؽق كيج٘ي
ابلؤس كاتلجةؤس).
كاألظةدير يف ٬ؾا املٕىن ٠سرية.
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ٍ ىي ى ى ي ى ي ٍ
اككد م ١نؿاٝ "1"ةؿ أثٮ
كم١ؿ اجلٕ ٥املٕ٪ٮيح /اٝ ٢٧ٕ٣ةؿ اهلل دٕةىل /اع٤٧ٮا آؿ د

ٔجؽ الؿمح ٨الكِ٤ل /الىبلة م١ؿ ،كالىيةـ م١ؿ ،كَل ػري دٕ ٫٤٧هلل ٔـ كص٢
م١ؿ.
كٝةؿ حم٧ؽ ثٕ٠ ٨ت اٞ٣ؿيظ /الن١ؿ دٞٮل اهلل كا ٢٧ٕ٣الىة٣ط ،كيف وعيط

مك ٨ٔ ٥٤الكيؽة اعئنح ريض اهلل ٔ٪٭ة كٔ ٨أثي٭ة /أف رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤اكف يٞٮـ  ٨٦ال٤ي ٢ظىت دُٛؿ ٝؽ٦ةق٤ٞٚ ،خ هل /أدى٬ ٓ٪ؾا كٝؽ ٗٛؿ اهلل لٟ
ن
ن
٦ة دٞؽـ  ٨٦ذ٩ج ٟك٦ة دأػؿ ؟ ٞٚةؿ( /أٚبل أكٮف ٔجؽا م١ٮرا).
ٝةؿ اٞ٣ؿَيب يف دٛكريق /إف الن١ؿ ثٕ ٢٧األثؽاف دكف االٝذىةر ىلع ٔ ٢٧ال٤كةف
ٚةلن١ؿ ثةألٕٚةؿ ٢٧ٔ /األرٌلف ،كالن١ؿ ثةألٝٮاؿ ٢٧ٔ /ال٤كةف ا.٬.

٤ٝخٕ٦ /ىن الن١ؿ ثةل٤كةف /أف يْ٭ؿ النؼه محؽ اهلل ىلع  ٫٧ٕ٩ثأف يٞٮؿ/

احل٧ؽ هلل ىلع دٮٚي ،٫ٞكىلع ٬ؽايذ ،٫كىلع إهلة ٫٦كحنٮ ذل ،ٟك٣حف ثبلزـ أف يٕؽد
أ٩ٮاع اجلٕ ٥ثأف يٞٮؿ /و٤يخ ٠ؾا رًلٕح ،أك أين أٝٮـ ال٤ي ٢أك أ٠ ٢ٕٚؾا  ٨٦أ٩ٮاع

اخلري.

 ٥ٕ٩جيٮز ل٤نؼه أف يذعؽث ٔٛ٩ ٨ك ٫يف ظةتلني/

األوىل /أف يٞىؽ حتؿيي ثٕي أوعةث ٫كحمجي ٫ىلع َ ٢ٕٚةٔح٠ /أف يذىؽؽ
أ٦ة٦٭ ٥حلعس٭ ٥ثؾل ٟىلع الىؽٝح.

 -1قٮرة قجأ  ٨٦اآليح

.
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واألرصى /أف يٞىؽ اتلٕؿي ٙثٛ٪ك ٫حلٕؿؼ ٗريق ظةهل ،كيٕ٤٧ٮا ث ٫٤ٞ٪كٚذٮاق ،إذا

زجخ ٔ٪ؽ ٥٬وؽ ٫ٝيف  ،٫٤ٞ٩كحتؿي ٫يف ٚذٮاق ،كٝؽ حيذةج إحل ٫يف م٭ةدة كحنٮ٬ة ،ك٬ؾا
ال ػبلؼ يف صٮازق.
ى
ٍ
ى ى ٍ ٍ
ِّ
ى ى
ث ٢اقذؽؿ ثٞٮؿ يٮق٤ٔ ٙي ٫الكبلـٝ /ةؿ اص ىًٕ ٤ين ىىلع ػ ىـااً ً ٨األ ٍر ًض ًإين
ى ه
يِ ىٔ ٤ه
ي "1"٥ىلع َ٤ت الٮاليحٝ ،ةؿ احلة ِٚالكيٮيط يف اإللكي /٢اقذؽؿ ث ٫ىلع
ظ ًٛ
ً
صٮاز َ٤ت الٮاليح اكٌٞ٣ةء كحنٮق مل ٨كزٛ٩ ٨٦ ٜك ٫ثةٞ٣يةـ حبٞٮ ،٫ٝثىٛح ٦ؽح
ن
ل٧٤ى٤عح ،ػىٮوة مل ٨ال ييٕٞ٦ ٥٤ة ٫٦ا.٬.
كٝةؿ اث ٨صـم يف دٛكريق /كيكذؽؿ ثؾل ٟأ ٫٩جيٮز ل٤ؿص ٢أف ييٕؿؼ ثٛ٪ك،٫
كي٧ؽح ٛ٩ك ٫ثةحل ٜإذا يص٭ ٢أمؿق ،كإذا اكف يف ذلٚ ٟةاؽة ا.٬.
ن
كظؽير اجلٔل ٔ٤َ ٨ت اإل٦ةرة ،حم٧ٮؿ ىلع ٦ة إذا اكف اُ٣ة٣ت ٣حف أ٬بل هلة،

ثؽحل ٢أف أثة ذر ريض اهلل ٔ٤َ ٫٪ت  ٨٦اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أف يٮحل٫
ن
الـٌلةٞٚ ،ةؿ هل( /ية أثة ذر إين أراؾ ًٕيٛة ،كإين أظت ل٦ ٟة أظت جلٛيس)"ٚ ،"2رص٫ٚ
ٔ ٨الٮاليح لٌٕ ٨ٔ ٫ٛاٞ٣يةـ حبٞٮٝ٭ة.

كبٕؽ ا٩ذ٭ةء ٬ؾق املٞؽ٦ح ،نرشع يف املٞىٮد حبٮؿ اهلل كٝٮدٞ٪ٚ ،٫ٮؿ/
نعػتػػػػػػػػي

أ٩ة اٞٛ٣ري إىل اهلل دٕةىلٔ /جؽ اهلل ث ٨النيغ اإل٦ةـ إ٣ةل ٥إ٣بل٦ح اهل٧ةـ ميغ
املك٧٤ني كاإلقبلـ ٝؽكة ا٧٤ٕ٣ةء األٔبلـ أيب ٔجؽ اهلل م٧ف ادلي ٨قيؽم حم٧ؽ ث٨
 -1قٮرة يٮق ٙاآليح

 -2ركاق اإل٦ةـ مك.٥٤

.
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الٮيل ال١جري كإ٣ةرؼ الن٭ري وةظت األظٮاؿ كال١ؿا٦ةت قيؽم حم٧ؽ الىؽي ٜث٨
اإل٦ةـ إ٣بل٦ح اجلعٮم ميغ اإلٝؿاء كاملٞؿاني اُٞ٣ت اٛ٣ؿد اجلة ٓ٦قيؽم أمحؽ ث٨

حم٧ؽ ثٝ ٨ةق ٥ث ٨حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ  -مؿدني  -ث ٨الٮيل الن٭ري قيؽم ٔجؽ املؤ ٨٦ث٨
حم٧ؽ ث ٨الٮيل ال١جري وةظت ال١ؿا٦ةت اْ٣ة٬ؿة قيؽم ٔجؽ املؤ ٨٦ث ٨يلع ث٨
احلك ٨ث ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨أمحؽ ثٔ ٨جؽ اهلل ثٔ ٨حىس ث ٨قٕيؽ ث ٨مكٕٮد

ث ٨اٌٛ٣ي ٢ث ٨يلع ث٧ٔ ٨ؿ ث ٨إ٣ؿيب ثٔ ٨بلؿ  -ك٬ٮ يلع ثةل٘٤ح امل٘ؿبيح  -ث٨
مٮىس ث ٨أمحؽ ث ٨داكد ث ٨دةج امل٘ؿب مٮال٩ة إدريف ثٚ ٨ةدط امل٘ؿب ك٩ةرش اإلقبلـ
ثؿبٮٔ ٫مٮال ٩ة إدريف األكرب ث ٨اإل٦ةـ ٔجؽ اهلل الاكم ٢ث ٨احلك ٨املسين ث ٨قيؽ٩ة
احلك ٨ث ٨قيؽ٩ة يلع كقيؽد٪ة ٚةَ٧ح الـ٬ؿاء ،ث٪خ مٮال٩ة رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫

كآهل كق.٥٤

٬ؾا ٬ٮ نكب٪ة املٕؿكؼ النةآ ثني أٚؿاد اعا٤ذ٪ة ث٘٧ةرة كٗري٬ة ك٬ٮ زةثخ حمٜٞ
ثُؿي ٜالن٭ةدة كالن٭ؿة كاتلٮادؿ ثني اجلةس.

ك٣ل ٨إ٣بل٦ح أثة إ٣بلء إدريف ث ٨حم٧ؽ اٌٛ٣يٌل ا٤ٕ٣ٮم ،كادل ميؼ٪ة مٮالم

ٔجؽ اهلل اٌٛ٣يٌل ذ٠ؿ يف ٠ذةث ٫ادلرر ابل٭يح كاجلٮا٬ؿ اجلجٮيح يف اٛ٣ؿكع احلكجيح

كاحلكح٪يح ،ج ص

َجٓ ٚةس ق٪ح

 ـهيف الالكـ ىلع أث٪ةء اٛ٣ؿع اثلة٣ر

ٚ ٨٦ؿكع مٮال٩ة ٔجؽ اهلل الاكم ،٢ك٬ٮ الكيؽ ق٤ي٧ةف٦ ،ة ٩ى /٫كٚؿٝح ث٘٧ةرة ك٥٬
أكالد ٔجؽ املؤ ٨٦كرصٓ ثٌٕ٭ ٥تل٧٤كةف ،كدميٕ٭ ٥أكالد الكيؽ ٔ٧ؿ الرشي ٙث٨
أمحؽ ث ٨حم٧ؽ إ٣ةثؽ ث ٨إدريف ث ٨حم٧ؽ ث ٨ق٤ي٧ةف ثٔ ٨جؽ اهلل الاكم ٢ا.٬.
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ٚضٕ٪٤ة  ٨٦أكالد ق٤ي٧ةف أيخ إدريف األكرب ،كاثلةثخ دلي٪ة ٦ة دٞؽـ ،ك٬ٮ

املكض ٢يف ّ٭ةاؿ م٤ٮؾ دك٣ح الرشٚةء الكٕؽيني كدك٣ح الرشٚةء ا٤ٕ٣ٮيني احلةرضي٨
إىل ٔ٭ؽ الكُ٤ةف ٔجؽ إ٣ـيـ املؤرخ ّ٭ريق ثؾل ٟق٪ح ازجيت ٔرشة كزبلز٧ةاح كأٙ٣
٬ضؿيح ٢ٕ٤ٚ ،ذ ٫٪٬ا٩ذ ٨٦ ٢ٞالكيؽ ٔ٧ؿ ث ٨إ٣ؿيب املٮصٮد يف ق٤ك٤ح نكب٪ة ٫٪ْٚ

الكيؽ ٔ٧ؿ الرشي ،ٙكىلع لك ظةؿ ٚإف ٬ؾا اخلبلؼ ال يرض يف وعح ا٣جكت كال
ن
يؤزؿ ٚي ٫محبة ،ألف ق٤ي٧ةف أػٮ إدريف كٚؿكٔ٭٧ة ٪٦ترشة يف امل٘ؿب ٚإذا نكت ٚؿع
ن
ٚ ٨٦ؿكع أظؽ٧٬ة إىل اآلػؿ ىلع قبي ٢الٮ ٥٬أك ا ٍ٤٘٣ل ٥يل ٨ذل ٟدأية إىل
الن ٟيف ا٣جكت  ٨٦أو٧٠ ،٫٤ة ٬ٮ املٕؿكؼ.
كْ٩ري ٬ؾا ذ٠ؿق املعؽزٮف يف ٦جعر املٌُؿب ،ظير ٝةلٮا إف االًُؿاب ٝؽ

جيذ ٓ٦ ٓ٧الىعح ،كذل ٟثأف حيى ٢االػذبلؼ يف اق ٥رص ٢كأثي ٫كنكج ،٫كيلٮف
ن
زٞحٚ ،يعل ٥ل٤عؽير ثةلىعح  ٓ٦تك٧يذ ٫مٌُؿبة ،كًلؾل ٟإذا اػذ ٙ٤يف
احلؽير ٬ ٢٬ٮ  ٨٦ركايح ٚبلف أك ٚبلف ؟ كيلٮف لك ٪٦٭٧ة زٞحٚ ،ي١ٮف احلؽير
ن
ن
وعيعة  ٓ٦تك٧يذ ٫مٌُؿبةٝ ،ةؿ الـرًليشٝ /ؽ يؽػ ٢ا٤ٞ٣ت كاالًُؿاب كالنؾكذ
يف ٝك ٥الىعيط كاحلك ٨ا.٬.

كإ٧٩ة ٩ج٭خ ىلع ٬ؾا  ٓ٦كًٮظ ،٫ألف ثٕي اجلةس ملة اَ ٓ٤ىلع ٠ذةب اتلىٮر
ن
كاتلىؽي ٜثأػجةر قيؽم حم٧ؽ ث ٨الىؽي ،ٜكرأل اخلبلؼ املنةر إحل ٫أٛ٩ة ٝةؿ يل/
إف أػةؾ م ٟ١يف وعح نكجل ٥ثؾ٠ؿ اخلبلؼ ٚي ٥٤ٚ ،٫أرد ٔ٤ي ٫أل ٫٩اعَل ال
يٕؿؼ ٝٮأؽ ا ٥٤ٕ٣رمح ٫اهلل.
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نعيب ٌَ جٓػػػث األم

كادليت ْل اتلٞيح الىةحلح اُ٣ة٬ؿة اجلٞيح ٚةَ٧ح الـ٬ؿاء اك٩خ ُٕٞ٪٦ح اجلْري يف
ابلؾؿ كال١ؿـ ٚؿيؽة يف ا٣بنةمح كظك ٨اخل ٜ٤كاظذ٧ةؿ األذل  ٨٦ا٣جكةء
اجلة٬بلت ،د٘ي ٔ٠ ٨سري ممة ي٪٦ ٓٞ٭ ،٨قٮاء أكةف ٔٝ ٨ىؽ أـ ٔٗ ٨ري ٝىؽ،
مؽيؽة ا ُٕٙ٣ىلع اٞٛ٣ؿاء كاملكة٠ني دجة ٖ٣يف إ٠ؿا٦٭ ،٥كدجؾؿ هل٦ ٥ة حيذةصٮف إحل٫

 ٨٦زيةب أك ٦ةؿ أك ٗري ذل ،ٟاكف ا٣جكةء يٞىؽ٩٭ة يف ٠سري  ٨٦ظةصةد٭ٚ ٨ذٞيض
هل٦ ٨ة تكذُيٓ ٌٝةءق ،كدٕؽ ٨٬ثةبلةيق أك دٕذؾر ثأق٤ٮب ال جيؿح إظكةق٭٨
ٚيؼؿص ٨مرسكرات دأيةت هلة ،كٌل٩خ هلة أراء وةاجح ،كٚؿاقح ظةدة ،إذا دل٧٤خ
١ٚأ٧٩ة تكتن ٙظضت ا٘٣يت كدْ٪ؿ ٦ة كراءق ،كًل ٥ظى٦ ٢ة دٮٕٝذ ٫أك دٛؿقخ ٚي٫

ثٕؽ كٚةد٭ة.

كٌلف مٮال٩ة النيغ اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪إذا ذ٠ؿ ذل ٟيرتىض ٔ٪٭ة كيٞٮؿ/
اك٩خ اع٤ٝح ظ١ي٧ح ،كأػرب ين أ٩٭ة أدرًلخ الٮاليح يف آػؿ ظيةد٭ة.
دٮٚيخ م٭يؽة ثةجلٛةس حل٤ح اٞ٣ؽر ق٪ح

 ـهكْل دكف األربٕني ،كيف ق٪ح

 ـه أرد٩ة ٤ٞ٩٭ة إىل ماكف آػؿ ،جبة٩ت ٝرب مٮال٩ة الٮادل ٚٮصؽ٩٭ة ق٤ي٧ح ٠أ٧٩ة
ن
د٪ٚخ يف د ٟ٤الكةٔح ،كٌلف احلةرضكف جل٤ٞ٭ة أكرث ٔ ٨٦رشيٛ٩ ٨ؿا مة٬ؽكا ذل،ٟ
ريض اهلل ٔ٪٭ة كأرًة٬ة كأحل٪ٞة ث٭ة ىلع اإلي٧ةف.
ككادل٬ة ٬ٮ اجلةق ٟاخلةمٓ اذلا٠ؿ اتلةيل ل١ذةب اهلل قيؽم ٔجؽ احلٛيِ ث٨
ٔضيج ٫ػةؿ مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل /اكف ٦ؽيؽ اٞ٣ة٦ح ،م٤يط الٮصّ ،٫ة٬ؿ ا٣ربًلح٪٦ ،ٮر
ن
النحجحٕ٦ ،ذٞؽا ٔ٪ؽ اخلةوح كإ٣ة٦ح ،إذا مىش يف اُ٣ؿي ٜتكةرع اجلةس إىل دٞجي٢
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ن
يؽق كاتل٧ةس ثؿًلح داعا ،٫كًلسريا ٦ة اكف يؿ ٓٚوٮد ٫ثةهلي٤٤ح يف اُ٣ؿي ٜثىٮت
ص٭ٮرم دمي ٢يؾ٠ؿ اجلةس ،هل ٠ؿا٦ةت اعش أكرث  ٨٦ز٧ة٩ني ق٪ح ،كل ٥دٛذ ٫وبلة
ن
الىجط يف املكضؽ اذلم اكف يؤـ ٚي ،٫ثٌٕة كزبلزني ق٪ح ،ال يث٪ي ٨ٔ ٫احلٌٮر إىل

املكضؽ ٦ة يٞ٤ةق أيةـ النذةء ٠ ٨٦رثة املُؿ ،ككظ ٢اُ٣ؿي ،ٜكّ٧٤ح ال٤ي ،٢كمؽة
ن
ن
.٬
ا٣ربد ،ظىت ذ٬ت إىل مٮالق راًية مؿًية ق٪ح
ككادلق ٬ٮ اإل٦ةـ إ٣بل٦ح اٞٛ٣ي ٫الىٮيف املنةرؾ يف املٕٞٮؿ كاملٞ٪ٮؿ قيؽم أمحؽ
ن
ثٔ ٨ضيجح ،اكف ٚىيط إ٣جةرة ٝٮم اذلا٠ؿة٠ ،سري احل ،ِٛثةراع يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٕٞ٣يح،
دٮىف ق٪ح

 ـه كهل رضيط ثُ٪ضح يـار ،ككادلق ٬ٮ اإل٦ةـ إ٣بل٦ح اٞٛ٣ي ٫الىٮيف

املٛرس الٮيل ال١جري قيؽم أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨امل٭ؽم ثٔ ٨ضيجح ،احلكين وةظت
إيٞةظ اهل ٥٧يف رشح احلل ،٥كابلعؿ املؽيؽ يف دٛكري اٞ٣ؿآف املضيؽ كٗري ذل٨٦ ٟ

املؤٛ٣ةت ،كهل ٚ٭ؿس دؿصٚ ٥ي ٫جلٛك ،٫كهل ٠ؿا٦ةت ٠سرية دٮىف ق٪ح
اهلل ٔ ٫٪ك٪ٕٛ٩ة ثربًلذ.٫

 ـهريض

اىػػٔالدة واىجؼػػػأة

اك٩خ كالديت آػؿ يٮـ  ٨٦دمةدل اآلػؿة ،أك ٗؿة رصت ق٪ح
ن
َ٪ضح ،كٔٔ ٜين مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪ثلبنني٧ٔ ،بل ثةلك٪ح.

 ،٬ثس٘ؿ

ٚيف املك٪ؽ كقنن ا٣رت٦ؾم ٔ ٨الكيؽة اعئنح ريض اهلل ٔ٪٭ة كٔ ٨أثي٭ة ٝة٣خ/
ٝةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨ٔ( /٥٤ا٘٣بلـ مةدةف ماكٚأدةف كٔ ٨اجلةريح
ن
مةة) ،كيف املك٪ؽ كقنن ا٣رت٦ؾم أيٌة ٔ ٨أـ ٠ؿز الٕ١جيح /أ٩٭ة قأ٣خ رقٮؿ اهلل
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨ٔ ٥٤إٞ٣يٞح ؟ ٞٚةؿ ٨ٔ ،٥ٕ٩( /ا٘٣بلـ مةدةف كٔ ٨األ٩ىث
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ن
ن
كاظؽة ال يرضًل ٥ذ٠ؿا٩ة ك ٨أك إ٩ةزة) وعع ٫ا٣رت٦ؾم كاث ٨ظجةف ،كيف ابلةب ٗري
٬ؾا  ٨٦احلؽير.

كيف ق٪ح تكٓ كٔرشي ،٨رظ ٢مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ثةٕ٣ةا٤ح ،ك ٫ٕ٦دمةٔح اإلػٮاف
كاألدجةع إىل احلضةز ،ألداء ٚؿيٌح احلش ،كٍل ٙأظؽ اإلػٮاف أف ي ٢ٕٛيب مٕةاؿ

احلش ،كذل ٟل٤ك٪ح اثلةثذح ٚي.٫

ٚيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤اثٔ ٨جةس ريض اهلل ٔ٪٭٧ة /أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كقٌ٣ ٥٤ف رًلجة ثةلؿكظةءٞٚ ،ةؿ ٨٦( /اٞ٣ٮـ ؟) ٝةلٮا /املك٧٤ٮفٞٚ ،ةلٮا ٨٦ /أ٩خ ؟
ن
ٞٚةؿ( /رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ )٥٤ؿٕٚخ إحل ٫امؿأة وجية ٞٚة٣خ /أهلؾا
ظش ؟ ٝةؿ ٥ٕ٩( /كل ٟأصؿ).

ن
كظني اكف يل مخف قجني دٞؿيجة ،دػ٤خ اجلة ،ٓ٦ك٬ٮ ال١ذةب أك امل١ذتٞٚ ،ؿأت
ىلع اٞٛ٣ئ ٫جؽ ال١ؿي ٥ى َّ
ا٣رباؽ  -ثٛذط املٮظؽة كتنؽيؽ الؿاء  -األجنؿم ،صـء ٔ٥
يتكةءلٮف ك٦ة ٚٮ ،٫ٝظىت كو٤خ إىل ٝٮهل دٕةىل  /ىف٪ىجى ٍؾ٩ى يةق ثة ٍ٣ىٕ ىؿا ًء ىك ي ٬ىٮ ىق ٞه
ي ،"1"٥ز٥
ً
ً
ظى٤خ أميةء ،اٝذٌخ اٛ٩ىةهل ٔ ٨اجلة ،ٓ٦كصةء ثٕؽق اٞٛ٣ي ٫الكيؽ حم٧ؽ
ٌى
املىٮرم ثٛذط الٮاك املنؽدة ،نكجح إىل ٝجي٤ح ثين مىٮر ،كْل ٝؿيجح ٨٦
األ٩ؽليس
ي ٍ
الك١٤ح ،ثٌ ٥الكني كق١ٮف البلـ،
َ٪ضحٞٚ ،ؿأت ٔ٤ي ٫ثٞيح اخلذ٧ح ،كنك٧ي٭ة
ن
كأربٓ ػذ٧ةت أػؿل ،ظْٛخ ٚي٭ة اٞ٣ؿآف صيؽا ثٞؿاءة كرش ،كْل اٞ٣ؿاءة املذجٕح
ٔ٪ؽ٩ة ثةمل٘ؿب زٝ ٥ؿأت ػذ٧ح قةدقح دأكيؽ احل.ِٛ

 -1قٮرة الىةٚةت اآليح

.
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كٌل٩خ يل ٔ٪ةيح ٠جرية ثٕ٧ؿٚح أٛ٣ةت اٞ٣ؿآف اثلةثذح كاملعؾكٚح ،ك٦ؽكداد ٫اُ٣ٮي٤ح

كاملذٮقُح ،كدةءاد ٫املرسظح كاملؿبٮَح كإ٦ةالد " ٫كنك٧ي٭ة دٕٮيٌةت" كٛ٪٦ؿداد ٫ا٣يت
ل ٥يأت ٩ ٨٦ٮٔ٭ة يف اخلذ٧ح إال لك٧ح كاظؽة ،كٗري ذل ٟممة يذٕ ٜ٤ثؿق ٥اٞ٣ؿآف.
ظىت ثؿزت ٚي ٫ىلع ٠سري ٠ ٨٦جةر اٞٛ٣٭ةء اذلي ٨يٕ٤٧ٮف يف املاكدت ،ث٨٦ ٢

دك٩٭ ٨٦ ٥اتلبل٦يؾ ،مم ٥٬ ٨يف قين ،أك أكرب ٦ين ثحكري.

كلن٘يف ث٭ؾا ا ٨ٛ٣ظْٛخ ْ٪٦ ٥ْٕ٦ٮ٦ح اخلؿاز املك٧ةق "مٮرد ا٧ْ٣آف" ،كا٣يت
رشظ٭ة إ٣بل٦ح اٞٛ٣ي ٫أثٮ حم٧ؽ ٔجؽ الٮاظؽ ث ٨اعرش برشح ق٧ةق "ٚذط امل٪ةف" رأيذ٫
يف م١ذجح مٮال٩ة النيغ اإل٦ةـ الٮادل رمح ٫اهلل كرىض ٔ.٫٪
كل ٥يل ٨يل أذ٪ةء ثةتلضٮيؽ ،كل٩ ٥ل ٨نك ٓ٧ث ،٫أل ٫٩اٝؿض ٪٦ؾ أكرث ٦ ٨٦ةاح
ن
ق٪ح ،ال يٕؿ٠ ٫ٚجةر ا٧٤ٕ٣ةء ثةمل٘ؿب ٌٚبل ٔ ٨٧دك٩٭ ٓ٦ ،٥أف اث ٨اجلـرم احلةِٚ
كإ٦ةـ اٞ٣ؿاء حييك اإلدمةع ىلع حتؿيٝ ٥ؿاءة اٞ٣ؿآف ثؽكف جتٮيؽ.
كذلل ٟملة ٔـ٪٦ة ىلع الكٛؿ إىل اٞ٣ة٬ؿة ،أمؿ ين مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ٫٪
ن
ن
أف أدٕ ٥٤اتلضٮيؽ ،أل ٫٩مٮصٮد يف مرص ،ك٬ٮ ال يـاؿ مةإة ٧ٕ٦ٮال ث ٫ثني اٞ٣ؿاء
ظٛةظ اٞ٣ؿآف ي٧ذع ٨اٞ٣ةرئ يف دبلكدٚ ،٫إذا أظك ٨اٞ٣ؿاءة ثةتلضٮيؽ كأد ٨ٞخمةرج

احلؿكؼ ،كراىع املؽ كا٪٘٣ح كاإلػٛةء كاإلٝبلب كاإلثؽاؿ أصزي كإال ٚبل ،كال جتؽ يف
ن
ن
مرص إ٦ة٦ة يف مكضؽ كال ػُيت دمٕ ٫كال ٝةراة يف اإلذأح إال ك٬ٮ جيٮد.
كظى ٢مؿة ٝج ٢أف أٔؿؼ اتلضٮيؽ أف ٝؽمٮ ين لىبلة امل٘ؿب ثةملكضؽ احلكحين
ٕ٣ؽـ ظٌٮر اإل٦ةـ٧٤ٚ ،ة ا٩ذ٭ي٪ة  ٨٦الىبلة اقت١٪ؿ ٠سري  ٨٦املى٤ني وبليت ألين
ل ٥أصٮد يف اتلبلكة ،كمؿة أػؿل و٤يخ امل٘ؿب ثٞؿيح أكيل احلضؿ كٝؿأت قٮرة
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اجلرص ،كبٕؽ الىبلة ٩ج٭ين ثٕي املى٤ني إىل أين ل ٥أ٦ؽ "صةء" املؽ الٮاصت ك٬ٮ قخ
ظؿٌلت ،كًل٪خ ٦ؽدت ظؿًلذني .ٍٞٚ

كيف امل٘ؿب احلٮـ ثؽأ ا٤ُ٣جح يٕذ٪ٮف ثذضٮيؽ اتلبلكة يف ُ٩ةؽ ًي٩ ،ٜؿصٮ أف
ي٪ترش ظىت يٕ ٥أحنةء ابلبلد كيىري اٞ٣ؿاء لك٭ ٥دلٮدي٧٠ ٨ة يف مرص ،ك٦ة ذل ٟىلع

اهلل ثٕـيـ.

ز ٥رشٔخ يف ظ ِٛثٕي املذٮفٚ ،عْٛخ ٦نت األربٕني اجلٮكيح ،كاألصؿك٦يح،
كدم٤ح ٠جرية  ٨٦األٛ٣يح ،كُٕٝح  ٨٦ث٤ٮغ املؿاـ ،ك ٨٦خمذرص النيغ ػ٤ي ،٢كل٥
أقذ٧ؿ أل ٫٩ل ٥دل ٨يل رٗجح يف احل.ِٛ
كزاك٣خ ٕ٣ت ٠ؿة اٞ٣ؽـ ٦ؽة زبلث ق٪ٮات ،كًل٪خ أوُةد الك ٟ٧يف ثٕي

األظيةف ٣لٗ ٨ؿاَل ثةل١ؿة أكرث.
ن
كل ٥أٝؿأ يف ٬ؾق املؽة محبة  ٨٦ا ،٥٤ٕ٣إال أين ٝؿأت األصؿك٦يح برشح األز٬ؿم ىلع
ن
ن
أيخ أيب اٛ٣يي ثـاكيت٪ة الىؽيٞيح ،كظ٤٤خ ٝج ٢ذلٔ ٟجةراد٭ة حت٤يبل مٮصـا ىلع

ػةجلة الكيؽ أمحؽ ثٔ ٨جؽ احلٛيِ ثٔ ٨ضيجح.

الصخيػػػػث إىل فػػػػػاس

ز ٥أمؿ ين مٮال٩ة اإل٦ةـ ريض اهلل ٔ ٫٪ثةلكٛؿ إىل ٚةس٤ُ٣ ،ت ا ٥٤ٕ٣جبةٕ٦ح
اٞ٣ؿكيني ظير دٕ ٥٤آثةؤ٩ة كأصؽاد٩ة ،كٚي ٫يذٕ ٥٤أ ٢٬امل٘ؿب اكٚح ،كٌل٩خ ادلراقح
ٚي٭ة ىلع اُ٣ؿيٞح اٞ٣ؽي٧ح ،جي٤ف األقذةذ كا٤ُ٣جح ظٮهل يذٞ٤ٮف ٔ ،٫٪كرشٔخ يف
ن
ظٌٮر ادلركسٚ ،ىٕت َّ
يلع اجلعٮ صؽاٚ ،ةٝرتح الرشي ٙقيؽم إ٣جةس ث٨
ن
ظؿبيٍ أف يل ٥٤األقذةذ حم٧ؽ ال١ؿدكدم إ٣ؽؿ ،حي٦ ٢يع أثيةت األٛ٣يح ظبل
06

مٮصـا ن يك٭ ٢يل ٚ٭٧٭ة١ٚ ،ذجخ إىل مٮال٩ة اإل٦ةـ أقتنريق ١ٚذت َّ
إيل يٞٮؿ /ال تكذٕ٨

ثأظؽ ،كاظرض ادلركس قٮاء ٚ٭٧خ أـ ل ٥دٛ٭ ٥كٔٝ ٨ؿيت قذٛ٭ ،٥كا ٥٤ٕ٣جلة

مٌ٧ٮف ،كإ٧٩ة نك ٟ٤ق٪ح اهلل يف األػؾ كاتلٌ٤ف اكف ٬ؾا صٮاث ٫يلٛ٪ٚ ،ؾت الك،٫٦
كيف ٦ؽة كصزية ل ٥دج ٖ٤قذح أم٭ؿ ٚذط اهلل َّ
يلع ثةٛ٣٭ ٥كاحل٧ؽ هلل ،كٌلف ٗؿيض أف
ن
أدرس ثةتلؽرج ،أدرس اجلعٮ أكال ٚإذا ٚ٭٧خ درقخ ا ٫ٞٛ٣ك١٬ؾاٞٚ ،ةؿ يل مٮال٩ة
اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ /٫٪ا٧ٕ٣ؿ ٝىري ال يتكٓ ٞ٣ؿاءة لك ٔ ٥٤ىلع ظؽدٚ ،٫ةظرض
ادلركس يف ٔ٤ٮـ خمذٛ٤ح ك٦ىت ظى٤خ م١٤ح اٛ٣٭ ٥يف ٔ ٥٤ق٭٤ٔ ٢ي ٟثٞيذ.٫
كبٕؽ قذح أم٭ؿ رصٕخ إىل َ٪ضح ١٧ٚسخ ث٭ة ق٪ح أك أكرث ٔ٤٧خ أز٪ةا٭ة رظ٤ح
إىل ٝجي٤ح أجنؿة لـيةرة صؽ٩ة ث٧ؽرش الـ٦يش قيؽم أمحؽ ثٔ ٨ضيجح كزيةرة اإلػٮاف

الىؽيٞيني ٪٬ةؾٔ ،ؽت ثٕؽ٬ة إىل ٚةس ،ظير اصذ٭ؽت يف اتلعىيٞٚ /٢ؿأت
األٛ٣يح برشح امل١ٮدم ىلع ميؼ٪ة إ٣بل٦ح الرشي ٙقيؽم احلجيت امل٭ةيج ،كبرشح
ن
امل١ٮدم أيٌة  ٓ٦ظةميح اث ٨احلةج ىلع ميؼ٪ة النيغ حم٧ؽ ث ٨احلةج ث ٨املعيش،

ك٬ٮ النيغ محؽكف ث ٨احلةج ،هل ظةميح ىلع رشح امل١ٮدم كهل كلٮع ثةالٔرتاض
ٔ٤ي ،٫ظىت إف مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪ذ٠ؿ يل أ ٫٩رأل النيغ امل١ٮدم يف

امل٪ةـ ينذيك إحل ٨٦ ٫أرتاًةت املعيش ،كيُ٤ت  ٫٪٦أف يجذرص هل.
ن
ى
كظرضت األٛ٣يح أيٌة برشح اثٞٔ ٨ي ٢كظةميح الكضةيع ىلع النيغ حم٧ؽ -
ثٛذط املي ٥األكيل  -اث ٨احلةج اث ٥ٔ ٨املؾ٠ٮر ٝج.٫٤
كظرضت يف أكؿ خمذرص النيغ ػ٤ي ٢ىلع ميؼ٪ة قيؽم احلجيت امل٭ةيج برشح
اخلؿيش ،كظرضت ٠ذةب اجل٪ةيةت ك٦ة إحل٭ة ىلع ميؼ٪ة إ٣بل٦ح املع ٜٞمٮالم أمحؽ
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اٞ٣ةدرم ،كظرضت ثةب ابليٓ ك٦ة يتجٕ ٫ىلع ميؼ٪ة إ٣بل٦ح النيغ حم٧ؽ الى٪٭ةيج،
ن
كظرضت أثٮاثة أػؿل  ٨٦املؼذرص برشح اخلؿيش ك٬ٮ املٞؿر ىلع ميؼ٪ة النيغ حم٧ؽ
ث ٨احلةج الكةث ٜذ٠ؿق ،كإ٣بل٦ح مٮالم أمحؽ ث ٨اجليبلين ميغ اجل٧ةٔح ،كُٕٝح ٨٦
املؼذرص برشح الـرٝةين ىلع إ٣بل٦ح مٮالم ٔجؽ اهلل اٌٛ٣يٌل ميغ اجل٧ةٔح ثٕؽ

كٚةة النيغ الكةث ،ٜكظرضت  ٨٦ثةب اإلصةرة إىل آػؿ املؼذرص ،برشح ادلرديؿ ،ىلع
إ٣بل٦ح مٮالم ٔجؽ الؿمح ٨ث ٨اٞ٣ؿيش.

كظرضت ٚؿااي املؼذرص برشح اخلؿيش كظةميح قيؽم أمحؽ ث ٨اخليةط ىلع
إ٣بل٦ح اٞٛ٣ي ٫أيب النذةء الى٪٭ةيج.
كظرضت يف وعيط ابلؼةرم برشح اٞ٣كُبلين ىلع النيغ حم٧ؽ ث ٨احلةج جبةٓ٦

مٮالم إدريف٧٤ٚ ،ة كو ٢إىل ٠ذةب اجل٭ةد ثٕر إحل ٫احلةك ٥اٛ٣ؿنيس ملؽي٪ح ٚةس،
ن
أال يٞؿأ ٬ؾا ال١ذةب كيٞؿأ ٦ة ثٕؽقٚ ،ة ٨ٔ ُٓٞ٩ادلرس أية٦ة ،ظىت ذ٬ت ثٕي
األٔيةف إىل احلةك ٥كأٚ٭٧ٮا أ ٫٩ال جيٮز ثرت ال١ذةب ثذؼُٰ ثٕي أثٮاثٚ ،٫ك٧ط
ثٞؿاءد ٫ىلع أال يذٮقٓ يف الرشح ،كٌلف ثةب اجل٭ةد ال يٞؿأ يف ٠ذت ا ٫ٞٛ٣ثةمل٘ؿب،

ألف ٚؿنكة ٕ٪٦ذ ٫إال يف َ٪ضحٚ ،إف مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪اكف يٞؿأق يف

املؼذرص كيف وعيط ابلؼةرم ،كيجة ٖ٣يف رشح أظاك ،٫٦كيذٕؿض ذلـ املكذٕ٧ؿ
كحيي ىلع ٞ٦ةك٦ذ ،٫كل ٥تكذُٓ ٚؿنكة أف د ٨٦ ٫ٕ٪٧ذل ،ٟكظرضت دٛكري اجلبل٣ني
حبةميح الىةكم ىلع ميؼ٪ة إ٣بل٦ح قيؽم احلكني إ٣ؿايق جبة ٓ٦قيؽم ٔجؽ الؿمح٨
امل٤يٌل ،كاتلٛكري ال يٞؿأق أظؽ يف اٞ٣ؿكيني كال احلؽير إال يف رمٌةف ،اكف إ٣بل٦ح
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املعؽث ٔجؽ ا٣يح ال١ذةين يٞؿأ يف صة ٓ٦اٞ٣ؿكيني ظةميح الن٪ٮاين ىلع اث ٨أيب دمؿة

ثٕؽ إ٣رص ،ظرضد٭ة ٔ٤ي.٫

كظرضت دمٓ اجلٮا ٓ٦برشح املعٌل  ٨٦أكهل إىل ٠ذةب الك٪ح ىلع قيؽم احلكني
إ٣ؿايق.

كظرضت ٦جعر األداء كاٌٞ٣ةء  ٫٪٦ىلع إ٣بل٦ح املع ٜٞالنيغ الؿايض الك٪ةين،

كظرضت املٞؽ٦ةت  ٫٪٦ىلع إ٣بل٦ح مٮالم ٔجؽ اهلل اٌٛ٣يٌل كظرضت ُٕٝح ٠جرية
 ٫٪٦ىلع ميؼ٪ة إ٣بل٦ح املع ٜٞالنيغ إ٣جةس ث٪ةين٧٠ ،ة ظرضت ٔ٤ي ٫املٞٮالت
ن
إ٣رش ،كظرضت ٔ٤ي ٫أيٌة دٮظيؽ اث ٨اعرش ،كٌلف ثٕي اإلػٮاف الىؽيٞني ي٪٭ٮ ين
ٔ ٨ظٌٮر دركق ،٫أل ٫٩يرشب ادلػةف كيذ٭٧ٮ ٫٩ثرتؾ الىبلة١ٚ ،ذجخ إىل مٮال٩ة

الٮادل أػربق ثؾلٚ ،ٟأصةثين ثٞٮهل /اظرض دركق ٫كال مأف ل ٟحبةهل ،كٌلف ٬ؾا النيغ
حيجين كيٞؽر ين كًل٪خ أدؿدد ٔ٤ي ٫يف ثحذ ،٫زرد ٫مؿة كَ٤جخ ٠ ٫٪٦ذةثح ٚذٮل دذٕٜ٤
ثـاكيت٪ة يف ٚةسٚ ،ٮا ٜٚأف يلذج٭ة ،ز ٥قأ٣ين ٢٬ /يؿا٬ة كادلؾ ؟ ٤ٝخٝ ،٥ٕ٩ /ةؿ/
جيت أف حنذةط ٚي٭ة ألف كادلؾ يف ا ٥٤ٕ٣خمي ،ٙكب ٨٦ ٖ٤دٞؽيؿق يل /أين ملة ٪٠خ

ث٧رص كأردت أف أدػ ٢ا٦ذعةف م٭ةدة إ٣ةمليح األز٬ؿيح َ٤ت ٦ين ميغ األز٬ؿ ك٬ٮ
النيغ املؿايغ أف أٝؽـ م٭ةدة ٕ٦ ٨٦٭ؽ ٘٦ؿيب رقِل ثٕؽة الك٪ٮات ا٣يت ٌٝيذ٭ة يف

اتلٕ ٥٤ث٭ة ،تلٌ ٥إىل قين األز٬ؿ١ٚ ،ذجخ أَ٤ت م٭ةدة  ٨٦اٞ٣ؿكينيٚ ،ذٮ ٙٝميغ
اجل٧ةٔح يف إصةثح َ٤يبٞٚ ،ةؿ هل النيغ ٔجةس٣ /حف ٔ٪ؽؾ أٔ ٫٪٦ ٥٤كال ٦س.٫٤
كظرضت رقة٣ح الٮًٓ ىلع مٮالم ٔجؽ اهلل اٌٛ٣يٌل.
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كظرضت رشح اٞ٣ٮيكين ىلع الك ٥٤ىلع النيغ قيؽم احلجيت امل٭ةيج ،كرشٔخ

يف ٝؿاءة ا٤ٞ٣ىةدم يف احلكةب كل ٥أد ٫٧ألين ل ٥يجرشح ٤ٝيب هل ،كل ٥أٝؿأ حتٛح اث٨
اعو ٥أل٩٭ة يف ٔ ٥٤اٌٞ٣ةء.
كٌلف مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪يلؿق اٌٞ٣ةء كحيؾر ين  ٨٦دٮحل ،٫ككيل
ن
ن
ثٕي دبل٦يؾق اٌٞ٣ةء  ٫ٛ٪ٕٚدٕ٪يٛة ثة٘٣ة ظىت ٝةؿ هل /ألف دبيٓ اٛ٣ع ٥ػري لٟ
كدلي ٨٦ ٟ٪كّيٛح اٌٞ٣ةء ،كٌلف يلؿق كّيٛح إ٣ؽا٣ح كيٓ٪ل ٔ٪٭ة.
كرصٓ إىل ٚةس ثٕؽ ٗيجح َٮي٤ح إ٣بل٦ح املعؽث الٮيل الىة٣ط قيؽم حم٧ؽ ث٨
ن
ن
ن
صٕٛؿ ال١ذةين ٚةقذٞج ٫٤أٚ ٢٬ةس اقذٞجةال مٕجية ظةٚبل كأٝج٤ٮا ىلع زيةرد ٫كد٭٪بح
ن
ن
بكبل٦ح الٮوٮؿ ،كٌلف يٮ٦ة من٭ٮدا ٚـرد ٫كًل٪خ أزكرق يف ثحذٚ ٫يض٤كين  ٫ٕ٦ىلع

رسيؿق ،كإذا ظرضت يف كٝخ أك ٢جي٤كين إىل ص٪ج ٫كيٮالكين كٝؽ ي٪ةك٣ين ٧ٞ٣ح ثيؽق
ال١ؿي٧ح ،كٌلف ثح ٫٪كبني اإل٦ةـ الٮادل مٮدة ٠جرية ،ظىت أ ٫٩ملة دٮىف يف رمٌةف ق٪ح
 ـهكًل٪خ يف َ٪ضح رأيخ مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪ثلٯ ٔ٤ي ٫ثلةء
ن
ن
ن
مؽيؽا كظـف ٞٛ٣ؽق ظـ٩ة ٠جريا ،ثٌف ٔ٤ي ٫أزؿق ٦ؽة َٮي٤ح.
كأ٩ة أٔذرب  ٨٦أْٔ ٥ظك٪ةيت ترشيف ث٭ؾي ٨اإل٦ة٦ني إْ٣ي٧ني الزلي ٨ل ٥يل ٨يف

ٔرص٩ة كال ٝجْ٩ ٫٤ري هل٧ة يف ٔ٧٤٭٧ة ككرٔ٭٧ة ككاليذ٭٧ة ك٬ؽي٭٧ة ريض اهلل ٔ٪٭٧ة
كٕٛ٩ين ثؿًة٧٬ة.

ن
ز ٥قةٚؿت إىل ٚةس أيٌة ٪١ٚخ أزكر إ٣بل٦ح قيؽم الـمـَل اث ٨قيؽم حم٧ؽ

ث ٨صٕٛؿ ،كٌلف يُٕ٤ين ىلع مؤٛ٣ةت كادلق ،ك٪٦٭ة ٠ذةب ا ٥٤ٕ٣اجلجٮم ك٬ٮ يف صـاني
خبُ ٫ادلٝي ٜالٮاًط ،كٍلٛين مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ثجكغ ثٕي مؤٛ٣ةد٧ٞٚ ،٫خ
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ثجكؼ٭ة ٔ٪ؽ نكةخ صيؽ اخلٍ٪٦ ،٭ة /اإلٔبلـ ث٧ة يف املضة٩ةت  -الكةاعت  -املعبلة
 ٨٦األظاكـ ،ك٪٦٭ة٠ /ذةب يف حتؿي ٥ادلػةف ،ك٪٦٭ة٠ /ذةب يف ا٣بك٤٧ح ،ك٪٦٭ة/
٠ذةب /ق٤ٮؾ الكبي ٢الٮاًط إىل أف اٞ٣جي يف الى٤ٮات لك٭ة ىلع ٦ؾ٬ت ٦ةلٟ
من٭ٮر كراصط.

ز ٥رصٕخ إىل َ٪ضح كذ٬جخ إىل ٝجي٤ح ثين ٪٦ىٮر ٝ ٨٦جةا٧ٗ ٢ةرة ،كٌلف ٦يع

أيخ الـمـٍل ٚـر٩ة ًٮارح أصؽاد٩ة قيؽم احلةج أمحؽ كقيؽم احلةج الىؽيٜ
كقيؽم ٔجؽ املؤ ٨٦كقيؽم حم٧ؽ املؤذف٧٠ ،ة زر٩ة رضيط قيؽم أمحؽ اٛ٣بليل
كرضيط قيؽم حم٧ؽ ابلٮزيؽل.
كرصٕخ إىل َ٪ضح ٚرشٔخ يف رشح األصؿك٦يح ك٬ٮ رشح ٠جري ي ٓٞيف

وٛعح ،كًل٪خ أَ ٓ٤مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪ىلع ٦ة ا٠ذجٚ ،٫٪٦ ٫يى٤ط يل
٦ة أػُئ ٚي ،٫كرأل هلضيت يف رد رأم ثٕي اجلعٮيني ٚي٭ة مؽة ٞٚةؿ /ال دؿد ىلع
ا٧٤ٕ٣ةء ث٭ؾا األق٤ٮب ك٣ل٬ /٢ٝ ٨ؾا ق٭ٮ أك قج ٥٤ٝ ٜأك امتجةق أك حنٮ ٬ؾا ٨٦

إ٣جةرات اخلٛيٛح.

ك٬ؾا أكؿ ٠ذةب أٛ٣ذ ٫يف ظيةيت كٌلف مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل يؽربين ىلع ابلعر

كٕ٦ؿٚح املْةفٚ ،يأمؿ ين ثلذةثح أحبةث تكذؽيع املؿاصٕح ،أمؿ ين مؿة أف أكذت حبسة
ن
يف  ِٛ٣أكؿ٦ ،ة أو ٫٤؟ ك٬ ٢٬ٮ ٕ٦ؿٚح ؟ أـ ال ؟ ،كمؿة أػؿل أمؿ ين أف أكذت حبسة يف
"أم" ٦ىت دٕؿب ؟ ك٦ىت دبىن ؟ ،ك١٬ؾا اكف يذٕة٬ؽين اٛ٣ي٪ح ثٕؽ اٛ٣ي٪ح ث٧س٬ ٢ؾق
املكةا ،٢كظرضت ٔ٤ي ٫يف رشح اث ٨أيب دمؿة ملؼذرصق  ٨٦وعيط ابلؼةرم.
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ن

كٌلف ي٪ٮق ثٕ ٫٧٤كدٝح اقت٪جةَٞٚ ،٫ؽ اقت٪جٍ  ٨٦ظؽير ثؽء الٮيح حنٮ قجٕني
ن
كص٭ة  ٨٦اآلداب كاألػبلؽ ،كال يٚ ٢ٞ٪ي ٨ٔ ٫مؼه ٕ٦ني ،كَل ٦ة يٞٮهل  ٨٦ث٪ةت
ن
١ٚؿق ،كيٞٮؿ يل /إف احلة ِٚيي ٫٪ٔ ٢ٞ٪يف ٚذط ابلةرم ،كحي٤ي ٫ثةٕ٣ةرؼ أرتاٚة
ث ٓ٦ ،٫٤ٌٛأ٪٦ ٫٩عؿؼ ٔ ٨الىٮٚيح ،كظرضت ٔ٤ي ٫يف رشح الؿقة٣ح أليب احلك،٨

كظ ٢منالكت ٔؿًخ يل يف ٕ٦ىن ال٤جيت كرشكح اتلؼ٤يه ،كًل٪خ أقأهل ٔ٨
أميةء يف ا ٫ٞٛ٣كاحلؽير ٚيضيبين كدةرة حيي٤ين ىلع ٠ذةب ألٔؿؼ  ٫٪٦اجلٮاب

ثجعيث ٚي.٫

كٌلف يثين َّ
يلع  ٓ٦أوؽٝةا ٫اذلي ٨جيةلكٮ ،٫٩كيىٛين حبك ٨اٛ٣٭ ،٥كصٮدة املٕؿٚح،

أػرب ين ثؾلٗ ٟري كاظؽ٪٦ ،٭ ٥اٞٛ٣ي ٫األ٦ني امل٭ؽم ،كزار ين مؿة اٞٛ٣يح األديت
األقذةذ إ٣يةيش قي١ؿج كبيؽق ٠ذةب ٤ٞٚخ هل٦ /ة ٬ؾا ؟ ٝةؿ٬ /ؾا ٠ذةب رشظخ

ٚي ٫أثيةت اث٦ ٨ةل ٟيف  ٢ٕٚاألمؿ املٕذ ٢اذلم يأيت ىلع ظؿؼ ،كأكهلة/
ؽ املكذضري ٝيةق ٝٮة يق ٝي٪ة

أين أٝػػػٮؿ ملػػػ ٨دػػػؿيج كٝةيذػػػ٫

كٝؽ ٪٠خ ٝؿأد٭ة يف ظةميح اخلرضم ىلع اثٞٔ ٨ي.٢
٤ٝخ هل /ك٦ة ٔبلٝيت ث٭ؾا ؟ ٝةؿ /أديخ ث ٫إىل الكيؽ كادلؾ حلْ٪ؿ ٚيٚ ٫أظة٣ين

ٔ٤ي ،ٟكأزىن ىلع ٕ٦ؿٚذ ٟكإدٞة ٟ٩هلؾا اٚ ،٥٤ٕ٣أػؾد ٫٪٦ ٫كٝؿأد ٫كًلذجخ ٔ٤ي٦ ٫ة
ّ٭ؿ يل.
كٌلف ريض اهلل ٔ ٫٪حيؽزين ٔ ٨ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح يف خمذ ٙ٤ا٤ٕ٣ٮـ كيُٕيين ١ٚؿة

ٔ ٨لك ٠ذةب كٝي٧ذ.٫
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كًل٪خ أك ٫٧٤يف الكٛؿ إىل مرص ٚيٞٮؿ يل /قذؾ٬ت إىل مرص إف مةء اهلل ك٣ل٨
ن
أظج ٟأف دؾ٬ت اعملة حيذةج إحل٧٤ٔ ٟةء األز٬ؿ ،كًل٪خ أّ ٨أ ٫٩يٞٮؿ ٬ؾا ىلع
قبي ٢اتلجىري كا٣تنضيٓ كّ٭ؿ ٚي٧ة ثٕؽ أ ٫٩اكف يٞٮؿ احلٞيٞحٞٚ ،ؽ اظذةج َّ
إيل
ٔ٧٤ةء يف األز٬ؿ ٧٠ة قيأيت ثيةف ذل ٟحبٮؿ اهلل.

كٌلف إذا صةءق اقذٛذةء  ٨٦أم ص٭ح  ٨٦امل٘ؿب يٌ٧ل َّ
يلع اٛ٣ذٮل كأ٩ة أكذج٭ة ز٥

يٌ٧ي٭ة كدةرة يأمؿ ين أف أمٌي٭ة ثةقِل ،كًل٪خ أزكرق لك وجةح يف امل١ذجح أك يف
ابليخ اذلم جي٤ف ٚيٚ ،٫إف دأػؿت يٮ٦ة ن يجٕر َّ
إيل كيكأ٣ين /ل ٥دأػؿت ٔين ؟ كًل٪خ
ن
ن
أ٩ةٝن٠ ٫سريا كأ٣ط يف ٪٦ةٝنح ٚيتكٓ وؽرق كال يٌي ٜيب ،كبةجل٤٧ح اقذٛؽت ٠سريا
ن
 ٨٦إٚةداد ٫كإرمةداد ٫كدٮصي٭ةد ٫ريض اهلل ٔ ٫٪كصـاق ٔين أ٦ ٢ٌٚة صـل كادلا ٔ٨

كدلق.

كالز٦خ ُ٦ةٕ٣ح ٞ٦ة٦ةت احلؿيؿم ظىت ٠ؽت أظْٛ٭ة كٚ٭٧خ ٦ة ٚي٭ة  ٨٦أ٩ٮاع
ن
ابلبلٗح كأٚةددين ٠سريا يف ٬ؾا املضةؿ.
العفػػػػص إىل مصػػػػص

كيف أكاػؿ م٭ؿ مٕجةف ق٪ح

 ـهرًلج٪ة ثةػؿة يةثة٩يح ٦ذٮص٭ ٨٦ ٫اجن٤رتا إىل

اإلق٪١ؽريح أ٩ة كاألخ األكرب كالـمـَل كرٚي٪ٕ٦ ٜة اق ٫٧احلةج أمحؽ ٔجؽ الكبلـ
الرشٌف ثةٞ٣ةؼ املٞٛٮدة كم٭ؿد ٫الناكرة ،كٝج ٢اذل٬ةب إىل املي٪ةء َٕ٤خ ادلكر
اٛ٣ٮٌف أم ا٤ٕ٣ٮم ظير جي٤ف مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ٪ٞ٤ٚ ٫٪ين كرد
اُ٣ؿيٞح النةذحلح كأكوةين ثةالقذٞة٦ح كلـكـ اجلةدة ٞٚج٤خ يؽق كرص٤ي ٫كا٩رصٚخ،
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كٌلف ٝج ٢ذلٝ ٟؽ ظؽزين ٔ ٨األز٬ؿ كٔ ٨مرص ثٮص ٫اعـ كأمؿ ين ثذٕ ٥٤اتلضٮيؽ

كٔ ٥٤اتلٮٝيخ.

إٔ٤ٝخ ث٪ة ابلةػؿة ٦ذض٭ح إىل املرشؽ ك٣حف ٚي٭ة مك٧٤ٮف ٗري٩ة كٌلف ابلعؿ
ن
ن
٬ةداة كاجلٮ وةٚية  ٓ٦أ ٫٩اكف ٚى ٢النذةء.
كٌلف الـمـَل ل ٥يذٞؽـ هل ٝؿاءة يشء  ٨٦ا ٥٤ٕ٣ثٕؽٚ ،رشٔخ أدرس هل األصؿك٦يح
ن
 ٓ٤ُ٩ثٕؽ وبلة إ٣رص إىل ّ٭ؿ ابلةػؿة ك٩أػؾ درقة ٚي٭ة ،كاقذ٧ؿ احلةؿ ىلع ذلٟ

ز٧ة٩يح أيةـ ل  ٥حيىٚ ٢ي٭ة ٦ة يلؽر ابلةؿ ظىت اكف احلٮـ اثلة ٨٦كأػرب ربةف ابلةػؿة
أ٪٩ة ق٪ى ٢اإلق٪١ؽريح ٔ٪ؽ اٛ٣ضؿ٪ٕ٤َ ،ة جلأػؾ درق٪ة املٕذةد كٌلف مٮًٮّٔ ٫ؿؼ
ن
ن
الـ٦ةف ٤ٞٚخ مٮًعة أليخ ٠ي ٙي٪ىت اْ٣ؿؼ ٩ى ٢إىل اإلق٪١ؽريح ٗؽا ٞٚةؿ
األخ األكرب  /٢ٝإف مةء اهلل ٤ٞٚخ /ل ً ى ٥أٝٮهلة كٝؽ حتؽد مٮٔؽ الٮوٮؿ ؟ ك٬ؾق

اإلق٪١ؽريح ثؽت ٦جة٩ي٭ة دْ٭ؿ  ٨٦ثيٕؽ ،كا٩ذٓل احلٮـ كو٤ي٪ة إ٣نةء ك٪٧٩ة يف كٝذ٪ة
ن
ن
ن
املٕذةد ،كيف الكةٔح اثلة٩يح ٔرشة حلبل أك ثٕؽ٬ة ث٤ٞي٬ ٢ةج ابلعؿ ٬يضة٩ة ْٔي٧ة،
ٝةؿ الؿبةف /ل ٥يؿ ٦س٪٦ ٫٤ؾ مخف كزبلزني ق٪ح ،كٌل٩خ املٮصح ٧ْٕ٣٭ة دُٰ٘ املؿًلت

دُ٘يح دة٦ح كاملؿًلت دذأرصط ث٪ة اكٞ٣رشة.

كحن ٨ال  ٟ٤٧٩أٛ٩ك٪ة  ٨٦مؽة دكار ابلعؿ كدكػذ ،٫كاألكاين ا٣يت ٪ٕ٦ة ٤ٝج٭ة
ن
ابلعؿ رأقة ىلع ٔٞت كا٩لرس ثٌٕ٭ة ،كأرتا٩ة ػٮؼ مؽيؽ ،كزاد يف ػٮ٪ٚة أف

الؿبةف أػرب٩ة أف ثةػؿة أ٦ة٪٦ة كص٭ذ٭ة ٠ٮص٭ذ٪ة ثٕسخ إمةرة إىل اإلق٪١ؽريح دُ٤ت
ٌى
اجلضؽة ل٪١٭ة ٗؿٝخ ٝج ٢كوٮهلةٚ ،أي٪ٞة أ٩ة الظٞٮف ث٭ة كيئك٪ة  ٨٦احليةة ،كٍل٧ة
ُٗذ٪ة مٮصح ّ٪٪ة أ٩٭ة ٘٦ؿٝذ٪ة ،كاقذ٧ؿ احلةؿ ٠ؾل ٟحنٮ قجٓ قةاعت رأي٪ة املٮت
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ن
ٚي٭ة ٔية٩ة ز ُٙ٣ ٥اهلل ث٪ة كػ٬ ٙيضةف ابلعؿ ثٕي اليشء ،كل٩ ٥ى ٢اإلق٪١ؽريح

إال يف اْ٣٭ؿ ثٕؽ منٞح ٠جريةٚ ،ع٧ؽ٩ة اهلل كٔ٪٧٤ة أف ٬ؾق ٔٞٮبح ىلع دؿؾ املنحبح.
ى ى ٍ ى ى ى َّ ي ى ي ى ي ُّ ٍ ى ٍ ى ِّ ى ى ٍ ي ي َّ ٍ ى ٍ ى ٍ
احل ى ىؿ ى
اـ
كاهلل دٕةىل ظني ٝةؿٞ٣ /ؽ وؽؽ اِل رقٮهل الؿؤية ثًةحل ٜتلؽػ ٨٤ال٧ك ًضؽ
اِل آى ٪٦ى
ةء َّ ي
إ ٍف ىم ى
ني "1"ل ٥يل ٨يف ظةصح إىل دٕ٤ي ٜثةملنحبح أل ٫٩اغ٣ت ىلع أمؿق ال
ًً
ً
ن
دٕرتًٔ ٫ٮاا ٜكال مٮاٗ ،٢كإ٧٩ة ٔ ٜ٤ثةملنحبح دٕ٤ي٧ة ٕ٣جةدق خلبل ي٘٤ٛٮا ٔ٪٭ة.
كيف الىعيعني ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ ٨رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿٝ( /ةؿ
ن
ق٤ي٧ةف ث ٨داكد ٤ٔ -ي٭٧ة الكبلـ  -ألَٮ ٨ٚال٤ي٤ح ث٧ةاح امؿأة ،درل لك امؿأة ٗبل٦ة،
يٞةد ٢يف قبي ٢اهللٞٚ ،ةؿ هل امل ٢ٝ ٟ٤إف مةء اهلل ٥٤ٚ ،ي ٢ٞكنيسٚ ،أَةؼ ث٭ ،٨كل٥
درل ٪٦٭ ٨إال امؿأة ٩ى ٙإنكةف) ٝةؿ اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤لٮ ٝةؿ إف

مةء اهلل ل ٥حي٪ر كٌلف أرىج حلةصذ.)٫

كل ٥يكتنث ق٤ي٧ةف ٔ٤ي ٫الكبلـ ٞ٣ٮة رصةا ٫يف اهلل أف جييت َ٤ج.٫
كيف قرية اث ٨اقع ٨ٔ ٜاثٔ ٨جةس /أف احل٭ٮد أمةركا ىلع ٝؿيل أف يكألٮا اجليب

وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨ٔ ٥٤أوعةب ال١٭ ٙكالؿكح كذم اٞ٣ؿ٩ني ؟ ٚكألٮقٞٚ ،ةؿ/
ن
ن
(أصيجلٗ ٥ؽا ،كل ٥يكتنث ٚةظذبف الٮيح ٔ ٫٪مخكح ٔرش يٮ٦ة ،ز٩ ٥ـؿ ٔ٤ي٫
ى ى ى ي ى َّ ى ٍ ِّ ى ه ى ى ى ن َّ ى ٍ ى ى
َّ ي ""2
ى
صربي ٢ثٞٮؿ اهلل دٕةىل /كال تٞٮ ٨٣لًيش وء ًإين ٚة ًٔ ٢ذل ًٗ ٟؽاً ،إال أف ينةء اِل، 
ن
كاإلقتس٪ةء جيؿم ىلع لكةف املرصيني ٠سريا تكأؿ أظؽ /٥٬قذ٠ ٢ٕٛؾا ؟ ٚيٞٮؿ/

 -1قٮرة اٛ٣ذط  ٨٦اآليح

 -2قٮرة ال١٭ ٙاآليةت

.
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ث٧نحبح اهلل أك ثإذف الٮاظؽ األظؽ أك ثإذف اهلل كإذا اد ٜٛاز٪ةف أك أكرث ىلع ٔ٢٧

يشء دٮصٮا ادٛةٝ٭ ٥ثةإلقتس٪ةء.

كأ ٢٬امل٘ؿب ال يكذٕ٤٧ٮف اإلقتس٪ةء إال يف ا٤ٞ٣ي ٢اجلةدر ،ك٩ـجلة يف اإلق٪١ؽريح
ن
يف ثيخ احلةج حم٧ؽ أصـ٩ةل ا٪ُ٣يج اذلم اكف ٛ٦تنة برشًلح دؿاـ اإلق٪١ؽريح أل٩٭ة
رشًلح ٚؿنكيح ،كزر٩ة ٕ٦٭ؽ اإلق٪١ؽريح ادليين اتلةثٓ لؤلز٬ؿ كٌلف راحك ٫النيغ ٔجؽ

املضيؽ ال٤جةف كاقذضـدٚ ٫أصةز ين ،ز ٥زر٩ة رضيط أيب إ٣جةس املؿىس كبٕي ٕ٦ةل٥
ن
اإلق٪١ؽريح ،كبٕؽ أقجٮع ذ٬ج٪ة إىل اٞ٣ة٬ؿة كاقذأصؿ٩ة ثحذة ثةل١ع١يني ٝؿب رضيط
النيغ ادلرديؿ كا٩ذْ٪٧ة يف ادلراقح ثةألز٬ؿ ،كأردت أف أدرس املؼذرص ٚٮصؽد٭٥
يؽرقٮ ٫٩برشح ادلرديؿ  ،ٍٞٚكيك٧ٮ ٫٩الرشح ال١جري ٚعرضد ٫ىلع ميغ أز٬ؿم

اق ٫٧النيغ ٔ٧ؿاف كل ٥يل ٨يف اتلعٞي ٜثؾاؾ ،كظرضت الك ٥٤يف امل ُٜ٪برشح
امل٤ٮم كظةميح الىجةف ىلع النيغ ٔجؽ اٞ٣ةدر الـ٩ذةين اُ٣ؿاث٤يس ،كظرضت دمٓ
اجلٮا ٓ٦برشح املعًل  ٨٦ثةب اٞ٣يةس إىل آػؿق ىلع إ٣بل٦ح حم٧ؽ ظكجني خم٤ٮؼ

إ٣ؽكل املةليك ،كملة كو ٢إىل اٞ٣ٮادح رشع يٞؿأ ٪ٕ٦ة الؿقة٣ح الك٧ؿ٪ٝؽيح يف آداب

ابلعر كامل٪ةّؿة ظىت ػذ٧٭ة.

كظرضت يف ٪٦ة٬ش األوٮؿ ل٤جيٌةكم برشح اإلق٪ٮم ىلع النيغ ظة٦ؽ صةد،

كظرضت يف د٭ؾيت الكٕؽ برشح اخلجييص يف امل ُٜ٪ىلع إ٣بل٦ح املع ٜٞإ٣ؽي٥
اجلْري النيغ حم٧ٮد إ٦ةـ ٔجؽ الؿمح ٨امل٪ىٮرم احل٪يف ،ل ٥أر هل ْ٩ري يف اتلعٞيٜ
ن
كابلعر كمؽة اإلَبلع ،م١ر يف رشح ٝٮؿ الكٕؽ" /ا ٥٤ٕ٣إف اكف إذاع٩ة ل٤جكجح
ٚذىؽي ٜكإال ٚذىٮر" أربٕح أم٭ؿ ،كٌلف يلذت ٦ة يٞؿرق ىلع املنت كالرشح كي٪ةٝل
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الؿازم كادلكاين كالـا٬ؽم كأرضاث٭٧٤ٔ ٨٦ ٥ةء امل ُٜ٪كٔ٪ؽق م١ذجح ٝي٧ح ال دٮصؽ

ٔ٪ؽ أز٬ؿم أصةز ين حبؽير األكحلح٧٠ ،ة ق ٨٦ ٫ٕ٧النيغ أمحؽ احل٤ٮاين وةظت
مٮا٠ت ربيٓ ك٣حف يؿكم ٗريق ٧٠ة أػرب ين ٔٛ٩ ٨ك.٫
ن
كاجت٭خ رٗجيت ٞ٣ؿاءة  ٫ٞٚالنةٕٚيح دٛ٪يؾا ألمؿ مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل

ٔٚ ،٫٪عرضت يف امل٪٭ش ل٤نيغ زًلؿية األ٩ىةرم ىلع النيغ حم٧ؽ ٔـت ك٬ٮ يٛ٭٫٧
ن
ن
ٚ٭٧ة ٦ذ٪ٞة ،كامل٪٭ش ٔ٪ؽ النةٕٚيح ٦س ٢املؼذرص ٔ٪ؽ املةل١يح.
كٝؿأت رشح اخلُيت ىلع أيب مضةع ىلع اٞٛ٣ي ٫النيغ ٔجؽ املضيؽ الرشٝةكم
ن
ظٛيؽ النيغ ٔجؽ اهلل الرشٝةكم ،ك٬ٮ يذ ٨ٞا ٫ٞٛ٣ادٞة٩ة ،ككصؽت النةٕٚيح يؾ٠ؿكف
يف مىٛ٪ةد٭ ٥ادلحلٛ٣ ٢ؿكع ٞٚ٭٭ٚ ،٥بل خي٤ٮ ٚؿع هل ٨٦ ٥دحل ،٢خببلؼ املةل١يح
ن
ٚإ٩٭ ٥ال يؾ٠ؿكف يف ٠ذج٭ ٥دحلبل.
كملة ٪٠خ أظرض رشح اخلؿيش ىلع النيغ حم٧ؽ الى٪٭ةيج جبة ٓ٦اٞ٣ؿكيني مؿ ىلع
ن
ظٌٮر٩ة أربٕح أم٭ؿ ،كإذا ثةلنيغ اخلؿيش يؾ٠ؿ ظؽيسةٚ ،ذٕضج٪ة لك٪ة النيغ كا٤ُ٣جح
ذل٠ؿق ٬ؾا احلؽير ،ك٬ؾا إ٧٬ةؿ ٗري الا ،ٜث ٢الٮاصت ذ٠ؿ ادلحل٧٠ ٢ة ي٢ٕٛ

النةٕٚيح كاحلٛ٪يح حلٕؿؼ اُ٣ة٣ت احلل ٥ثؽحل.٫٤

كبٕؽ قجذني  ٨٦كوٮجلة لٞ٤ة٬ؿة مضٕين ا٤ُ٣جح اذلي ٨دٕؿٚٮا يب ىلع اتلٞؽـ

ال٦ذعةف م٭ةدة إ٣ةمليح اخلةوح ثة٘٣ؿبةء ٔ ٨مرص ،كاال٦ذعةف يلٮف يف ازين ٔرش
ن
ٔ٧٤ةْ ،ل األوٮؿ كاملٕةين كابليةف كابلؽيٓ كاجلعٮ كالرصؼ كاتلٮظيؽ كاملُٜ٪
كاحلؽير كاملىُ٤ط كا ٫ٞٛ٣كاتلٛكريٚ ،ذٞؽ٦خ لبل٦ذعةف ك٤٩خ الن٭ةدة كٔ٥٤
مٮال٩ة الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪ث٪ضةيحٛٚ ،ؿح كًلذت ي٭٪حين ،كيأمؿ ين أف أكذت هل ث٧ة
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ن
ن
صؿل ثةال٦ذعةف  ٨٦قؤاالت كصٮاث٭ة١ٚ ،ذجخ هل صٮاثة ُ٦ٮال ثذٛىي ٢ذل ٟظكت

أمؿق.

كوةدؼ يف ذل ٟإ٣ةـ أف َّ
مؿ إ٣بل٦ح املعؽث ٔجؽ ا٣يح ال١ذةين ثةٞ٣ة٬ؿة يف

َؿي ٫ٞإىل احلضةز ،كذ٬جخ لـيةردٚ ٫٭٪أين كأّ٭ؿ رسكرق ث٪ضةيح أل ٫٩رآق يف صؿيؽة

األ٬ؿاـ.

كيف ٬ؾق املؽة دٕؿؼ يب األقذةذ ظكٝ ٨ةق ،٥كأػرب ين أ ٨٦ ٫٩ذريح النيغ ٔجؽ
ن
اٞ٣ةدر ال١ٮ ،٨٬كٌلف حمؿرا يف دل٤ح اإلقبلـ١ٚ ،ذجخ ثٕي املٞةالت ظؿرت ٚي٭ة
الالكـ ىلع األظةدير ا٣يت دٕؿًخ هلة  ٨٦ظير اإلق٪ةد كالىعحٚ ،أٔضت ا٧٤ٕ٣ةء
ي َّ
٠ذةب املض٤ح ث٧ة ٠ذبذ ٫إذا ل ٥يل ٨هلٔ ٥٭ؽ ث ،٫كٔ٤٧ٮا ظ٤ٛح مةم كاقذؽٔٮ ين

كٌلف ٚي٭ ٥النيغ حم٧ٮد ػ٤يٛح كأػٮق النيغ ٔجؽ الؿمح ٨كالنيغ قيؽ ظك ٨النٞؿا
ي َّ
كٗري٠ ٨٦ ٥٬ذةب املض٤ح ،كأثؽكا إٔضةث٭ ٥ثجعٮيث كب٧ة ٚي٭ة  ٨٦حتٞي.ٜ
كٌل٩خ دل٤ح اإلقبلـ مةإح اذليٮع يف ابلبلد اإلقبل٦يح ،ك٪٦٭ة امل٘ؿبٚ ،ةمذ٭ؿت
ٞ٦ةاليت يف أحنةء ابلبلد ٔ٪ؽ٩ة كأٔضت اجلةس ث٭ة ،كًلذت َّ
إيل مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل
ريض اهلل ٔ ٫٪يجؽل رسكرق ثؾل ٟكحيٌين ىلع املـيؽ  ٨٦د ٟ٤املٞةالت.
ن
كػىىخ إدارة دل٤ح اإلقبلـ و٪ؽكٝة ل٤ؼُةثةت ا٣يت دؿد ثةقِل يكأ٣ين
أوعةث٭ة يف احلؽير كٗريق ،كْل ٠سرية دأيت  ٨٦أحنةء اُٞ٣ؿ املرصم ،ك ٨٦قٮرية
كاألظكةء كاجلـااؿ كدٮنف كامل٘ؿب كأ٩ؽك٩حكية كٗري٬ة.
ن
كًلذت َّ
إيل األقذةذ حم٧ٮد مٮي ٢إ٦ةـ املكضؽ اجلجٮم ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ٠ذةثة َٮيبل
ن

ييٕذرب رقة٣ح دلٚ ٥٤ي٭ة ٔ ٨مكةا ٢قأ٣ين ٔ٪٭ة كممة ٝةؿ/
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َّ
٪٠ة  ٨ْ٩أ ٫٩ل ٥يج ٜيف مرص كالرشؽ حمؽزٮف إال النيغ رميؽ رًة كالنيغ أمحؽ

مة٠ؿ٧٤ٚ ،ة ٝؿأ٩ة حبٮز ٟكحتٞيٞةد ٟيف احلؽير أذرب٩ةؾ زةثل٭٧ة ،ك٬ٮ ٠ ٓ٦ٮ٫٩
ك٬ةثية ن ي٪ىٛين كال يذٕىت َّ
يلع.
ن
كًلذجخ ٞ٦ةال يف ٞ٩ؽ أذاكر الٮًٮء ،ثح٪خ ٚي ٫أف احلؽير الٮارد يف ذل ٟمٮًٮع،
ٚجنأ ٔ٬ ٨ؾا املٞةؿ حبسةف/

أظؽ٧٬ة /أف النيغ ا٣بنري الؿاثيح ثةجلـااؿ ٠ذت يٕٞت َّ
يلع يف ٩يف ق٧ةع احلك٨

ابلرصم  ٨٦يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ كيكأ٣ين رأيي ؟ ٚأصجذ ٫يف ٔؽة ٞ٦ةالت ثٕ٪ٮاف /ظٮؿ
ق٧ةع احلك ٨ابلرصم  ٨٦يلع.

ن
٧٠ة ٩ةٝنين يف ٬ؾا املٮًٮع أيٌة ىلع وٛعةت املض٤ح النيغ ٔجؽ الٮ٬ةب ٔجؽ

الُ٤ي ،ٙاذلم قةر ثٕؽ  ٨٦دبل٦ؾيت كاَ ٓ٤ىلع د ٟ٤املٞةالت مٮال٩ة الٮادل ريض اهلل
ٔ١ٚ ،٫٪ذت َّ
إيل يجؽم رسكرق ث٭ة كيٞٮؿ /اقذ٧ؿ ٔ٤ي٭ة كإف ٪٠ة ٩ؿل أف احلك ٨قٓ٧
 ٨٦يلع .ك٬ؾا  ٫٪٦أرتاؼ حبؿيح الؿأم كحبؿيح ابلعر ٦ة داـ يف ظؽكد اٞ٣ٮأؽ

املٞؿرة.

كاآلػؿ /أف النيغ ٔجؽ ا٘٣ين ٔٮض ٧٤ٔ ٨٦ةء األز٬ؿ ٠ذت َّ
إيل يجؽم ظريد ٫ثني

٦ة ٝؿرد ٨٦ ٫كًٓ احلؽير كبني ٦ة ٝؿرق ٞٚ٭ةء النةٕٚيح  ٨٦اقذعجةب د ٟ٤األذاكر،
ٚأصجذ ٫ثٞ٧ةؿ ثح٪خ هل ٚي /٫أ ٫٩ال ظرية يف املٮًٮع ألف اٞٛ٣٭ةء ٕ٦ؾكركف ل ٥يٕ٧٤ٮا
ن
ن
ثٮًٓ احلؽير ،كأف اإل٦ةـ اجلٮكم اذلم اكف ظةْٚة رصح ثةلٮًٓ أيٌة ،ك٬ٮ مةٚيع،
 ٥٤ٚيجًف إماكؿٚ ،أ٩ى ٙكادجٓ ادلحل ،٢كوةر ثٕؽ يٮصَّ ٫
إيل أقب٤ح ٚي٧ة يٕ ٨هل ٨٦
املكةا ،٢كيُ٤ت نرش اجلٮاب ث٧ض٤ح اإلقبلـ.
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ك٬ؾا أكؿ اعل ٥أز٬ؿم اظذةج إىل ِٔ٤ل ،كحت ٜٞثٝ ٫ٮؿ مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض
ن
اهلل ٔ /٫٪أظت أف دؾ٬ت إىل مرص اعملة ،حيذةج إحل٧٤ٔ ٟةء األز٬ؿ كٝؽ دٞؽـ.
كىف مكةء يٮـ األربٕةء ٫٤ٕ٣ ،قةدس مٮاؿ ق٪ح

 ـهصةءت ثؿٝيح خترب ثٮٚةة

مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل رمح ٫اهلل كريض ٔٚ ،٫٪ؿصٕ٪ة إىل امل٘ؿب كاقذٞج٪٤ة اإلػٮاف
ن
ن
ن
ن
ن
ث٧ي٪ةء َ٪ضح اقذٞجةال ظةٚبل ظـي٪ة٠ ،رث ٚي ٫ابلاكء كإ٣ٮي ،٢كٌلف يٮ٦ة من٭ٮدا.
كم١سخ ٦ؽة ز٧ة٩يح أم٭ؿ ،دٚ ٥ي٭ة االدٛةؽ ىلع أف يذٮىل األخ األكرب مبٮف
إ٣ةا٤ح كالـاكيح كاإلػٮاف.
زٔ ٥ؽت إىل مرص ككاحلخ ال١ذةثح يف دل٤ح اإلقبلـ ثىٛح مكذ٧ؿة ،كأننأ أا٧ح
املكةصؽ كػُجةؤ٬ة ثةٞ٣ة٬ؿة دل٤ح ق٧ٮ٬ة /دل٤ح اإلرمةد ،كَ٤جٮا ٦ين أف أكذت ٚي٭ة،
١ٚذجخ هل ٥ثةب األظةدير الٌٕيٛح كاملٮًٮٔح.
كًلذجخ يف دل٤ح ٬ؽل اإلقبلـ.
كىف دل٤ح الؿاثُح اإلقبل٦يح.

كىف دل٤ح الرشؽ إ٣ؿيب.

كىف دل٤ح نرش اٌٛ٣ةا ٢كاآلداب اإلقبل٦يح.

كىف دل٤ح الٮقي٤ح.

كيف دل٤ح املك ،٥٤كّل دل٤ح إ٣نرية املع٧ؽيح.
ن
ك٦ة  ٨٦دل٤ح ديجيح إال ٠ذجخ ٚي٭ة ٞ٦ةال أك ٞ٦ة٣ني ،أك أكرث ،كٌل٩خ و٤يت ظك٪ح
ثةجل٧ةاعت اإلقبل٦يحٚ ،ض٧ةٔح اإلػٮاف املك٧٤ني يل وؽاٝح ٦ذح٪ح  ٓ٦راحك٭ة
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األقذةذ ظك ٨ابل٪ة ،ككادلق األقذةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ٨وةظت دؿديت املك٪ؽ ،كٌلف

ثح٪٪ة دٮاو ٢كدـاكر.

كدمٕيح اهلؽايح اإلقبل٦يح ا٣يت يؿأق٭ة ٌٚي٤ح األقذةذ النيغ حم٧ؽ اخلرض ظكني،
٪٠خ أزكر٬ة كأٞ٣يخ ٚي٭ة ٔؽة حمةرضات.
ن
ن
كإ٣نرية املع٧ؽيح ٪٠خ ٌٔٮا ٚي٭ة كٛ٦ذية يف دل٤ذ٭ة ،كأػرب ين راحك٭ة األقذةذ
النيغ حم٧ؽ زَف إثؿا٬ي /٥أ ٨٦ ٫٩ذريح النيغ حم٧ؽ ث٩ ٨ةرص ،كإ٣نرية دمةٔح
وٮٚيح ٦جةرًلح ،كًل٪خ كًلي ٢دمةٔح أ٩ىةر احلش ،كراحك٭ة ادل٠ذٮر احلةج حم٧ؽ
ن
كويف ،كًل٪خ راحكة جل٧ةٔح أ٩ىةر الك ٙ٤الىة٣ط ،كأق ٥٤مكييح اقٔ ٫٧ٮض،
ٚأننأ دمٕيح بليةف ٌٚةا ٢اإلقبلـ ،ق٧ة٬ة /دمٕيح نرش اٌٛ٣ةا ٢كاآلداب اإلقبل٦يح

كادى ٢يب ٚعةرضت يف دار٬ة كًلذجخ يف دل٤ذ٭ة.

كٔبلٝيت ٠جرية جب٧ةٔح الؿاثُح اإلقبل٦يح ،كًل٪خ أكذت يف دل٤ذ٭ة اتلٛكري.
كأ٦ذؽ ننةيط إىل اجلٕ٧يةت ا٣جكةايحٞٚ ،ؽ ادى٤خ يب ادل٠ذٮرة زي٪ت صجةرة،

راحف دمةٔح الكيؽات املك٧٤ةت ،كْل قيؽة ٚةً٤ح ،أو٤٭ة  ٨٦الكةٝيح احل٧ؿاء،
ن
٧٠ة أػربدين كَ٤جخ ٦ين أف أٌ٣ف دركقة ل٤كيؽات يف اتلٮٔيح ادليجيح ،كٌل٩خ

ادلركس يف اجلٕ٧يح أقجٮٔيح ،يت٪ةكب٭ة دمةٔح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء٪٠ ،خ أظؽ.٥٬
ن
ن
ز ٥أننأت زي٪ت ا٘٣ـايل دمٕيح نكةايح أيٌة ،كادى٤خ يب٪١ٚ ،خ أٌ٣ف درقة
ن
أقجٮٔية يف دمٕيذ٭ة ،كاقذٕة٩خ يب قيؽة اق٧٭ة أـ حم٧ؽ ،يف إننةء دمٕيح نكةايح ،كد٥
ن
إننةؤ٬ة يف يح ركض اٛ٣ؿج ،كأٞ٣يخ ٚي٭ة حمةرضات أيٌة.
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ن
كإىل صة٩ت ٬ؾا ٪٠خ مٮاّجة ىلع اتلؽريف ل٤ُ٤جح ثةلؿكاؽ إ٣جةيس ثةألز٬ؿ
ظكجح هلل ،إذ ل ٥أك ٨مٮّٛة ن ٔ٪ؽ احل١ٮ٦ح ،كظرض َّ
يلع ا٤ُ٣جح  ٨٦امل٘ؿب كاجلـااؿ
كدٮنف كحلبية كاحلضةز كقٮرية ك٤ٚكُني كاحلبنح كالىٮ٦ةؿ كأ٩ؽك٩حكية كدؿًلية
ن
كأبلة٩ية كرك٦ة٩ية كيٮٗٮقبلٚية ك ٨٦مرص أيٌة.
كًل٪خ أدرس ل٤ُ٤جح ٔ٤ٮـ اال٦ذعةف ،ل٤عىٮؿ ىلع م٭ةدة إ٣ةمليح ،كٌلف اُ٣ة٣ت

إذا جنط كذ٬ت إىل ثبلدق يٮيص أوعةث ٫الٮاٚؽي ٨إىل األز٬ؿ ثةالدىةؿ يب كاحلٌٮر
يلع ،ك ٢ٌٚ ٨٦اهلل َّ
َّ
يلع أف لك  ٨٦درقخ هل ٔ٤ٮـ اال٦ذعةف ،جنط ٚي٭ة ل ٥يكٍٞ
كاظؽ ٪٦٭ ٥قٮاء أكةف  ٨٦ا٘٣ؿبةء أك  ٨٦املرصيني.
ةعػض ٌا درظخػّ ليطيتػػث

درقخ دمٓ اجلٮا ٓ٦برشح املعٌل  ٨٦أكهل إىل أػؿق دراقح حبر كحتٞي ،ٜكمم٨
ظرضق ٌى
يلع أػٮام الكيؽ ٔجؽ ا٣يح كالكيؽ ٔجؽ إ٣ـيـ كل ٥حيرضاق ىلع ٗريم.
ن
كظرضق َّ
يلع أيٌة النيغ وة٣ط اجلٕٛؿم رمح ٫اهلل ك٬ٮ وة٣ط اكق ،٫٧كدرقخ
ن
الك ٥٤برشح امل٤ٮم ظرضق َّ
يلع األػٮاف أيٌة ٣ل ٨ل ٥يجذ ٓٛث ٫الكيؽ ٔجؽ إ٣ـيـ
ن
أل ٫٩ل ٥يٕنت ث٠ ٫أ ٫٩اكف يٕذٞؽ حتؿي ٫٧دجٕة ل٤كيٮيط.
كدرقخ ق ٥٤الٮوٮؿ إىل ٔ ٥٤األوٮؿ الث ٨أيب ظضةب ك٬ٮ خمذرص  ٨٦دمٓ

اجلٮا.ٓ٦
كدرقخ اجلٮ٬ؿ امل٪١ٮف يف ابلبلٗح لؤلػرضم.
كدرقخ رشح امل١ٮدم لؤلٛ٣يح كل ٥ييٞؿأق ثةألز٬ؿ أظؽ ٗريم.
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كدرقخ أليخ الـمـَل املٞؽ٦ةت جل ٓ٧اجلٮا ٓ٦برشح املعٌل ،كٝؿأ الـمـَل ٦ؽة

ٞ٦ة ٫٦ث٧رص ٗري املٞؽ٦ةت ٩ى ٙاألٛ٣يح برشح اثٞٔ ٨ي ٢ىلع إ٣بل٦ح النيغ ٔجؽ
الكبلـ ٗ٪ي ٥رمح ٫اهلل كُٕٝح  ٨٦دحل ٢اُ٣ة٣ت يف  ٫ٞٚاحل٪ةث٤ح ال دج ٖ٤الؿبٓ ىلع
ٞٚي ٫ظ٪جٌل.

كيف أكؿ ق٪ح كو٪٤ة إىل اٞ٣ة٬ؿة ظى٪ٔ ٢ؽم ًي ٜك٪ٝٮط ٠ذجخ إىل مٮال٩ة

اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪أذ٠ؿ هل ذلٞٚ ٟةؿ يل٠ /ي ٙد ٍ٪ٞيف مرص أـ ادل٩ية ؟ ث٢
ن
ن
ن
ن
اورب كقٮؼ دلٮف اعملة ٠جريا كحمٞٞة م٭ريا.
كٔٛ١خ ىلع ُ٦ةٕ٣ح رشح املعًل جل ٓ٧اجلٮا ٓ٦ألين ل ٥أك ٨درقذ ٫لك ٫جبةٓ٦
اٞ٣ؿكيني ،كأد٧٧خ ُ٦ةٕ٣ذ ٫يف ٦ؽة زبلزح أم٭ؿ كٚ٭٧ذ ٫دميٕ ٫كاحل٧ؽ هلل إال مكأ٣ح
ي
كاظؽةٚ ،٭٧ذ٭ة ثٕؽ ذل ٟكظى ٢يل ثُ٧ةٕ٣ذ ٓ٦ ٫دؽرقي ٫ل٤ُ٤جح أنف ثٕجةرة املعًل،
كوةرت ق٭٤ح ٔ٪ؽم ال يىٕت َّ
يلع يشء ٪٦٭ة ،كاذلم أٝؿرق ثٕؽ ممةرقح ٔجةراد ٫أ٫٩
ن
اكف يٞىؽ دىٕيت إ٣جةرة ،كدٕٞيؽ الٌ٧ةاؿ٪٦ ،ذ٭ضة ٩٭ش الكٕؽ اتلٛذةزاين يف ٠ذج٫
ن
كٌلف ٕ٦ضجة ثأق٤ٮب.٫
ن
ك٣حف ٬ؾا ػةوة برشظ ٫جل ٓ٧اجلٮا ٓ٦ث ٢ين ٢٧ثٞيح ٠ذج٠ ،٫ذٛكري اٞ٣ؿآف
ال١ؿي ٥كرشح الٮرٝةت كرشح امل٪٭ةج يف  ٫ٞٚالنةٕٚيح ٨٧ٚ ،دتجٕ٭ة كصؽ٬ة ىلع ٍ٧٩
كاظؽ يف اػذىةر إ٣جةرة كدىٕيج٭ة كدٕٞيؽ الٌ٧ةاؿ ،ك٬ٮ حم ٜٞثبل م٣ ٟل٨
٣حف ثةملزن٣ح ا٣يت امذ٭ؿت ٔ ،٫٪رمح ٫اهلل دٕةىل.
كيف م٭ؿ رمٌةف ق٪ح

 ،٬ثؽأت ٪٦ةٝنح ثحين كبني اكدت اق ٫٧قيؽ يلع

اُ٣ٮييح ك٬ٮ اكدت ٦ذٮقٍ ،إال أ ٫٩صؿمء ق٤يٍ ال٤كةف كٌل٩خ ٚي ٫دٔٮل ٔؿيٌح،
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٠ذت يجذٞؽ ٦ة يؾ٠ؿ يف املٮدل اجلجٮم  ٨٦أظةدير ًٕيٛح كمٮًٮٔح ك٪٦٭ة ظؽير

أكؿ ٦ة ػ ٜ٤اهلل ٩ٮر ٩بي ،ٟذ٠ؿ أ ٫٩مٮًٮع ٚؿد ٔ٤ي ٫أقذةذ ث٧ؽرقح زة٩ٮيح وعط
احلؽير  ٨٦ظير املٕىن كأ٦ة  ٨٦ظير  ٫ْٛ٣كإق٪ةدق ٚأظةؿ حتٞي ٜذلَّ ٟ
يلع.
ٌ٘ٚت ذل ٟالاكدت ،كًلذت يف دل٤ح ٬ؽم اإلقبلـ يجذٞؽين كق٧ةين حمؽث دل٤ح
ن
ن
اإلقبلـ ٗ ٨٦ري أف يكج٦ ٜين إحل ٫يشء١ٚ ،ذجخ ٞ٦ةال ٬ةداة رصٕخ ٚي ٫الكؤاؿ
ٔ٤ي ،٫ك٤ٝخ هل /ث٧ة أ ٟ٩وةظت ابلعر ٚأ٩خ أظ ٜثةجلٮاب ٔ ،٫٪كذ٠ؿت هل أ٥٬
ن
ن
ن
املؿاصٓ ا٣يت يؿصٓ إحل٭ة يف صٮاث ٫كأ٦٭٤ذ ٫م٭ؿا اكمبل٧ٚ ،ة ٠ذت محبة ،ل ٫٪١اقذ٧ؿ
يف ا٩ذٞةدق يل.
ككو ٥أ ٢٬احلؽير ثأ٩٭ ٥ال يٛ٭٧ٮفٚ ،ذىؽيخ ل٤ؿد ٔ٤ي ٫كًلذجخ ٔرش ٞ٦ةالت

يف دل٤ح اإلقبلـ ثٕ٪ٮاف ظٮؿ أكحلح اجلٮر املع٧ؽم ،ثح٪خ قُٞةد ،٫ظىت ق١خ
ن
ن
ٔضـا كبٕؽ ٦ؽة  ٨٦ا٩ذ٭ةء ٬ؾق امل٪ةٝنح ثة٩ذىةرم٪٠ ،خ ٦ةرا ثجٕي مٮارع
اٞ٣ة٬ؿة ،كإذا بنؼه يٞجَّ ٢
يلع كيك ٥٤حبؿارة كيٞٮؿ يل ٝج ٢أف أقةهل /أ٩ة قيؽ
ن
اُ٣ٮييح كيؿدؼ ٝةابل /حن٦ ٨س ٢املعة٦ني يذؼةو٧ٮف يف املع٧١ح كإذا ػؿصٮا ٪٦٭ة
اعدكا إىل وعجذ٭ٚ ،٥ؿظجخ ث ،٫ككاٞٚذ ٫ىلع الك.٫٦

كأٝؿر اآلف أف ظؽير أكؿ ٦ة ػ ٜ٤اهلل ٩ٮر ٩بي ٟية صةثؿٔ ،ـاق الكيٮيط يف

اخلىةاه ال١ربل إىل مىٔ ٙ٪جؽ الؿزاؽ ،ك٣حف ٬ٮ ٚي ،٫كال يف دٛكريق ،كال يف
صة.٫ٕ٦
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كصٮزت أف يلٮف يف دالا ٢اجلجٮة ل٤جي٭ٌف ٥٤ٚ ،أصؽق ٚي٭ة ،كرأيخ الكيٮيط ٝةؿ

يف اٛ٣ذةكل اٞ٣ؿآ٩يح  ٨٦احلةكم ٔ ٨احلؽير املؾ٠ٮر٣ /حف هل إق٪ةد يٕذ٧ؽ ٔ٤يٝ ،٫ةؿ
٬ؾا يف قٮرة املؽزؿ.
ز ٥كصؽت احلؽير ثُٮهل يف زبلث وٛعةت ،ذ٠ؿق اث ٨إ٣ؿيب احلةدِل يف ٠ذةب

دٞ٤يط األذ٬ةف كٛ٦ذةح ٕ٦ؿٚح اإلنكةفٚ ،إذا ٬ٮ ظؽير مٮًٮع ال ين ٟيف كًٕ٫
ن
 ٨٦هل ػربة ثٕ ٥٤احلؽير الرشي ،ٙكًلؾل٦ ٟة يف ٪ٕ٦ةق ٦س٪٠ /٢خ ٩ٮرا ثني يؽم ريب
ٝج ٢أف خي ٜ٤آدـ ثأربٕح ٔرش أ ٙ٣اعـ ،ك٦س /٢لٮالؾ لٮالؾ ملة ػٞ٤خ األٚبلؾ.
ككصؽت ثٕي املٕةرصي ٨٦ ٨أ ٢٬مٞ٪يٍ ذ٠ؿ حلؽير أكحلح اجلٮر املع٧ؽم
ن
ن
إق٪ةدا مٮوٮال ٔ ٨٦جؽ الؿازؽ إىل صةثؿ ،ك٬ٮ إق٪ةد مى٪ٮع حلؽير مٮًٮعٚ ،بل
ٝي٧ح هل ،كوة ٓ٩اإلق٪ةد آز٦ ٥س ٢كآً احلؽير.
ن
ن
كٝؽ ٠ذجخ صـءا يف ثيةف كًٓ ٬ؾا احلؽير ،كأزبذ٪٬ ٫ة دذ٧ي٧ة لٛ٤ةاؽة/
مصػس احلائص بليان وطع خسيد جاةص
بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

ٌ
احل٧ؽ هلل رب إ٣ةملني ،كالىبلة كالكبلـ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كآهل األكؿ٦ني ،كريض

اهلل ٔ ٨وعةثذ ٫كاتلةثٕني.
كبٕؽٚ /٭ؾا صـء ٌ
ق٧يذ /" ٫مؿمؽ احلةاؿ بليةف كًٓ ظؽير صةثؿ" ،أردت ث ٫دزني٫

ٌ ي
ُّ
ٌ
ٔ٧ة نكت إحل ،٫ممة ل ٥يىط ٔ ،٫٪كيٕؽ ٝ ٨٦جي ٢ا٤٘٣ٮ
اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
ٌ
اجلجٮيح
املؾمٮـ ،ك ٓ٦ذل ٟوةر ٔ٪ؽ إ٣ة٦ح كًلسري  ٨٦اخلةوح ٕ٦ؽكدا  ٨٦اٌٛ٣ةا٢
ن
ٌ
اجلجٮم ٔ٪ؽ ،٥٬كال يؽرًلٮف ٦ة يف رأي٭٥
ا٣يت يلٮف إ٩لةر٬ة َٕ٪ة يف اجل٪ةب
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اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل ٌ
ٌ
كق٠ ٨٦( /٥٤ؾب
كٝٮهل ٨٦ ٥اإلز ٥إْ٣ي ٥اثلةثخ يف ٝٮؿ
َّ
يلع ٤ٚيتجٮأ ٕٞ٦ؽق  ٨٦اجلةر)" "1كاذلم يى ٫ٛث٧ة ل ٥يثجخ ٔ ٫٪اكذب ٔ٤ي ،٫كا ٓٝيف
ن
املعؾكر إال أف يذٮب ،كال يلٮف ٦ؽظ٤ٔ ٫ي ٫الىبلة كالكبلـ مٕٛة هل يف ال١ؾب
ٔ٤ي.٫

كإف اك٩خ اٌٛ٣ةا ٢يتكة٦ط ٚي٭ة ٚإف ٌٚةا ٢اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إ٧٩ة
ن
َّ
دلٮف ثةثلةثخ املٕؿكؼ ظؾرا  ٨٦ال١ؾب املذٮٔؽ ٔ٤ي ٫ثةجلةر ،نكأؿ اهلل إ٣ةٚيح.
كٝؽ كردت أظةدير يف ٬ؾا املٮًٮع ثةَ٤ح ،كصةءت آراء مةذة ٔ ٨اتلعٞيٜ
اعَ٤ح ،أثح٪٭ة يف ٬ؾا اجلـء حبٮؿ اهلل.
ركل ٔجؽ الؿزاؽ ٚ -ي٧ة ٝي ٨ٔ - ٢صةثؿ ريض اهلل ٔٝ ٫٪ةؿ٤ٝ /خ /ية رقٮؿ اهلل
ثأيب أ٩خ ٌ
كأَل أػرب ين ٔ ٨أكؿ يشء ػ ٫ٞ٤اهلل دٕةىل ٝج ٢األميةء ؟ ٝةؿ /ية صةثؿ إف
اهلل دٕةىل ػٝ ٜ٤ج ٢األميةء ٩ٮر ٌ
٩بي٩ ٨٦ ٟٮرق ٚضٕ ٢ذل ٟاجلٮر يؽكر ثةٞ٣ؽرة ظير
ٌ
مةء اهلل كل ٥يل ٨يف ذل ٟالٮٝخ لٮح كال  ٥٤ٝكال ص٪ح كال ٩ةر كال م ٟ٤كال ق٧ةء
كال أرض كال م٧ف كال ٧ٝؿ كال صين كال إنيس ٧٤ٚة أراد اهلل أف خي ٜ٤اخلٌ ٜ٤
ٝك٥

ذل ٟاجلٮر أربٕح أصـاء ٚؼ ٨٦ ٜ٤اجلـء األكؿ ا ،٥٤ٞ٣ك ٨٦اثلةين ال٤ٮح ،ك ٨٦اثلة٣ر

إ٣ؿش ،زٝ ٥ك ٥اجلـء الؿاثٓ أربٕح أصـاء ٚؼ ٨٦ ٜ٤اجلـء األكؿ مح٤ح إ٣ؿش ،ك٨٦
اثلةين ال١ؿيس ،ك ٨٦اثلة٣ر ثةيق املبلالح ،زٌ ٥
ٝك ٥الؿاثٓ أربٕح أصـاء ٚؼ٨٦ ٜ٤
ٌ
األكؿ الك٧ٮات ،ك ٨٦اثلةين األرًني ،ك ٨٦اثلة٣ر اجل٪ح كاجلةر ،زٝ ٥ك ٥الؿاثٓ أربٕح

أصـاء ٚؼ ٨٦ ٜ٤األكؿ ٩ٮر أثىةر املؤ٪٦ني ،ك ٨٦اثلةين ٩ٮر ٤ٝٮب٭ ٥كْل املٕؿٚح ثةهلل،
 -1ركاق ابلؼةرم.
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ك ٨٦اثلة٣ر ٩ٮر أنك٭ ٥ك٬ٮ اتلٮظيؽ ال هلإ إال اهلل ٌ
حم٧ؽ رقٮؿ اهلل ....احلؽير ،كهل

ثٞيح َٮي٤ح كٝؽ ذ٠ؿق ثذ٧ة ٫٦اث ٨إ٣ؿيب احلةدِل يف ٠ذةب "دٞ٤يط األذ٬ةف كٛ٦ذةح
ٕ٦ؿٚح اإلنكةف" ،كادليةر ثلؿم يف ٠ذةب "اخل٧حف يف دةريغ أٛ٩ف ٛ٩حف" ،ى
كٔ ٍـ ًكق
إىل ركايح ٔجؽ الؿزاؽ ػُأ أل ٫٩ال يٮصؽ يف مى ،٫ٛ٪كال صة ٫ٕ٦كال دٛكريق ،كٝةؿ
احلة ِٚالكيٮيط يف احلةكم٣" /حف هل إق٪ةد يٕذ٧ؽ ٔ٤ي ،"٫ك٬ٮ ظؽير مٮًٮع
ن
صـ٦ة ،كٚيٛ٩ ٫ف وٮيف ،كاوُبلظةت وٮٚيح ،كبٕي الن٪ةُٝح املٕةرصي ٨رًلت هل
ن
إق٪ةدا ٚؾ٠ؿ أف ٔجؽ الؿزاؽ ركاق َ ٨٦ؿي ٜاث ٨امل١٪ؽر ٔ ٨صةثؿ ك٬ؾا ٠ؾب يأز٥
ُّ ٌ
الك٪ح.
ٔ٤ي ،٫كبةجل٤٧ح ٚةحلؽير ١٪٦ؿ مٮًٮع ال أو ٢هل يف يشء ٠ ٨٦ذت

ٌ
ك٦س ٫٤يف اجلاكرة ٦ة ركم ٔ ٨يلع ث ٨احلكني ٨ٔ ،أثي ٨ٔ ،٫صؽق ٔ٤ي٭ ٥الكبلـ
ن
ٌ
اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ٪٠( /خ ٩ٮرا ثني يؽم ريب ٝج ٢أف خي ٜ٤آدـ
أف
ن
ثأربٕح ٔرش أ ٙ٣اعـ) ك٬ٮ ٠ؾب أيٌة.
ك ٨٦ال١ؾب الكؼي٦ ٙة يٞةؿ إف إظؽل أ٦٭ةت املؤ٪٦ني أرادت أف د ٙ٤إزارا
ٌ
اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤ك ٍٞاإلزار أم أل٩ ٫٩ٮر ،ك٬ؾا ال أو٢
ىلع صكؽ
ٌ
اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يكذٕ ٢٧اإلزار كل ٥يك.٫٪ٔ ٍٞ
هل ،كٝؽ اكف
ن
ن
كًلٮ ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٩ ٥٤ٮرا أمؿ ٪ٕ٦ٮم٦ ،س ٢تك٧يح اٞ٣ؿآف ٩ٮرا كحنٮ
ذل ،ٟألٌ ٫٩
٩ٮر إٞ٣ٮؿ كا٤ٞ٣ٮب.

ك ٨٦ال١ؾب امل١نٮؼ ٝٮهل /٥لٮالؾ لٮالؾ ٦ة ػٞ٤خ األٚبلؾ ،كًلؾل٦ ٟة ركم
اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ٬( /جٍ َّ
ٌ
يلع صربي٢
ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ٨ٔ ،
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ن

ٞٚةؿ /إف اهلل يٞؿا ٟالكبلـ كيٞٮؿ /إين ظؿ٦خ اجلةر ىلع و٤ت أ٩ـل ،ٟكبُ٨

مح ،ٟ٤كظضؿ  )ٟ٤ٛ٠ك٬ٮ ظؽير مٮًٮع.

ٌ
اجليب وًل اهلل ٔ٤ي٫
كركم يف ثٕي ٠ذت املٮدل اجلجٮم ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿ /قأؿ
ٌ ى
ٔ٧ؿت  ٨٦الكجني ؟)ٞٚ ،ةؿ/
كآهل كق ٥٤صربي٤ٔ ٢ي ٫الكبلـ ٞٚةؿ( /ية صربي ٢ك٥
ن
ية رقٮؿ اهلل لكخ أٔٗ ٥٤ري أف يف احلضةب الؿاثٓ جن٧ة يُ ٓ٤يف لك قجٕني أ ٙ٣ق٪ح
ٌ
اجليب( /كٔـة ريب أ٩ة ذل ٟال١ٮًلت).
مؿة ،رأيذ ٫ازجذني كقجٕني أ ٙ٣مؿةٞٚ ،ةؿ
ك٬ؾا ٠ؾب ٝجيطٌ ،
ٝجط اهلل  ٨٦كًٕ ٫كاٚرتاق.
ٌ
ٌ
املذىٮٚح أف صربي٤ٔ ٢ي ٫الكبلـ اكف يذً٤ف الٮيح  ٨٦كراء
كذ٠ؿ ثٕي ٗبلة
ٌ
اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٮيح إحل،٫
ظضةب كًلن ٙهل احلضةب مؿة ٚٮصؽ
ٞٚةؿ صربي ٟ٪٦ /٢كإحل.ٟ

٤ٝخ ٨ٕ٣ /اهلل  ٨٦اٚرتل ٬ؾا اهلؿاء املؼة ٙ٣لٞ٤ؿآف ٚإف اهلل دٕةىل يٞٮؿ ٌ
جلبي/٫
ى ٍ
ى ى ى ى ى ٍ ى ٍ ى ى ٍ ى ي ن ِّ ٍ ى ٍ ى ى ي ى ى ٍ
ى
ي
ى ي ""1
ى
اإلي٧ةف، 
كًلؾلً ٟأكظي٪ة ًإحل ٟركظة  ٨٦أم ًؿ٩ة ٦ة ٪٠خ دؽ ًرم ٦ة اً ٣
١ذةب كال ً
ىىى
ُّ ي ى ي ى ى ى ٍ ى ى ي ى
ٮف  ٦ى ٨الٍ٧ي
٪ؾر ى
ي ،٨ث ً ٤ىكةف ىٔ ىؿيبٍّ
١
تل
ٟ
ج
٤
ٝ
ىلع
،
ني
٦
األ
كح
الؿ
٫
ث
ؿ
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
كيٞٮؿ٩ /ـ ً
ً
ً
ُّ
ني."2"
ً ٦ج و

أػؿج أمحؽ كاحلةك ٥كابلي٭ٌف يف ادلالا ٨ٔ ٢إ٣ؿبةض ث ٨قةريح ريض اهلل ٔ٫٪
ٝةؿ /قٕ٧خ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞٮؿ( /إين ٔ٪ؽ اهلل يف ٌ
أـ ال١ذةب

ٌ
اجلبيني ،كإف آدـ مل٪ضؽؿ يف َيجذ ٫كقأ٩ببل ٥ثذأكي ٢ذل /ٟدٔٮة أيب إثؿا٬ي،٥
خلةد٥
 -1قٮرة النٮرل  ٨٦اآليح
 -2قٮرة النٕؿاء اآليةت

.

-

.
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كبنةرة ٔحىس ٝٮ ،٫٦كرؤية أَل ا٣يت رأت أ ٫٩ػؿج ٪٦٭ة ٩ٮر أًةءت هل ٝىٮر النةـ
كًلؾل ٟدؿل أ٦٭ةت األ٩بيةء).

كٝةؿ اهليسِل يف دل ٓ٧الـكااؽ /ركاق أمحؽ ثأقة٩يؽ ،كا٣زبار كاُ٣رباين ث٪عٮق ،كأظؽ
أقة٩يؽ أمحؽ رصةهل رصةؿ الىعيط ٗري قٕيؽ ث ٨قٮيؽ ،كٝؽ كز ٫ٞاثٌ ٨
ظجةف ا.٬.
٤ٝخ /ركاق احلةكَ ٨٦ ٥ؿي ٜأيب ثلؿ ث ٨أيب مؿي ٨ٔ ،٥قٮيؽ ث ٨قٕيؽ٨ٔ ،
إ٣ؿبةض ث ٨قةريح ،كٝةؿ /وعيط اإلق٪ةد ٌ
كدٕٞج ٫اذل٬يب ثأف أثة ثلؿ ًٕي،ٙ

ٌ
كٗ ٍ٤ادل٠ذٮر ٕ٤ٝيج حم٠ ٜٞذةب دالا ٢اجلجٮة ٚؾ٠ؿ أف اذل٬يب كا ٫ٞٚىلع
دىعيع.٫

ى
كركل أمحؽ َ ٨٦ؿي ٜثيؽئٍ ٨ٔ ،٢جؽ اهلل ث ٨مٞي٦ ٨ٔ ،ٜحرسة اٛ٣ضؿ ٝةؿ/
ن
٤ٝخ /ية رقٮؿ اهلل ٦ىت ٪٠خ ٩بية ؟ ٝةؿ( /كآدـ ٤ٔ -ي ٫الكبلـ  -ثني الؿكح كاجلكؽ).
ك١٬ؾا ركاق ابل٘ٮم كاث ٨الكل ٨يف الىعةثح.
ٝةؿ احلة /ِٚك٬ؾا ق٪ؽ ٝٮم.

ن
٤ٝخ /كذ٠ؿق ابلؼةرم يف اتلةريغ ٞ٤ٕ٦ة.

ركل احلةك ٨ٔ ٥أيب ٬ؿيؿة ريض اهلل ٔٝ ٫٪ةؿ ٝي ٢ل٪٤يب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق٦ /٥٤ىت كصجخ لٌ ٟ
اجلجٮة ؟ ٝةؿ( /ثني ػ ٜ٤آدـ كٛ٩غ الؿكح ٚي.)٫
كركل أمحؽ َ ٨٦ؿئ ٜجؽ اهلل ث ٨مٞي ٨ٔ ،ٜرصٝ ٢ةؿ٤ٝ /خ /ية رقٮؿ اهلل ٦ىت
ن
يصٕ٤خ ٩بية ؟ ٝةؿ( /كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ).
ٝةؿ اهليسِل /رصةهل رصةؿ الىعيط.
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٤ٝخ٬ /ٮ أظؽ َؿؽ ظؽير ٦حرسة اٛ٣ضؿ ،كٝةؿ اث ٨قٕؽ يف اُ٣جٞةت /أػرب٩ة
ٌ
ٌ
ٔٛةف ث ٨مك ٥٤كٔ٧ؿك ث ٨اعو ٥الالكيب ٝةال /ظؽز٪ة محةد ث ٨ق٧٤ح ٨ٔ ،ػةدل
احلؾاءٔ ٨ٔ ،جؽ اهلل ث ٨مٞئ ٨ٔ ،ٜجؽ اهلل ث ٨أيب اجلؽاعء ٝةؿ٤ٝ /خ /ية رقٮؿ اهلل
ن
٦ىت ٪٠خ ٩بية ؟ ٝةؿ( /إذ آدـ ثني الؿكح كاجلكؽ) ،رصةهل رصةؿ الىعيط.
كركل ا٣زبار كاُ٣رباين ثإق٪ةد ًٕي ٨ٔ ٙاثٌ ٨
ٔجةس ريض اهلل ٔ٪٭٧ة ٝةؿٝ /ي/٢
ن
ية رقٮؿ اهلل ٦ىت ٪٠خ ٩بية ؟ ٝةؿ( /كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ).
ٝةؿ ابلي٭ٌفٝ /ٮهل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤إين ٔ٪ؽ اهلل يف ٌ
أـ ال١ذةب خلةد٥
اجلبيني كإف آدـ مل٪ضؽؿ يف َيجذ )٫يؿيؽ أ ٫٩اكف ٠ؾل ٟيف ٌٝةء اهلل كدٞؽيؿق ٝج ٢أف
يلٮف أثٮ ا٣برش ٌ
كأكؿ األ٩بيةء و٤ٮات اهلل ٔ٤ي٭ ٥ا.٬.

كٝةؿ أثٮ احلكني ث ٨برشاف ،ظؽز٪ة أثٮ صٕٛؿ حم٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿك ،ظؽز٪ة أمحؽ ث٨
إقعةؽ ث ٨وة٣ط ،ز٪ة حم٧ؽ ث ٨وة٣ط ،ز٪ة حم٧ؽ ث ٨ق٪ةف ى
إ٣ٮيف ،ز٪ة إثؿا٬ي ٥ث٨

ى
َ٭٧ةف ٨ٔ ،ثيؽي ٢ث٦ ٨حرسةٔ ٨ٔ ،جؽ اهلل ث ٨مٞي٦ ٨ٔ ،ٜحرسة ٝةؿ٤ٝ /خ /ية رقٮؿ
ن
اهلل ٦ىت ٪٠خ ٩بية ؟ ٝةؿ( /ملة ػ ٜ٤اهلل األرض كاقذٮل إىل الك٧ةء ٚكٮا ٨٬قجٓ
ق٧ٮات كػ ٜ٤إ٣ؿش ٠ذت ىلع قةؽ إ٣ؿشٌ /
حم٧ؽ رقٮؿ اهلل ػةد ٥األ٩بيةء ،كػٜ٤
ٌ
ٌ
كظٮاء ١ٚذت اقِل ىلع األثٮاب كاألكراؽ كاٞ٣جةب
اهلل اجل٪ح ا٣يت أق٪١٭ة آدـ

كاخليةـ ،كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ٧٤ٚ ،ة أظيةق اهلل دٕةىل ْ٩ؿ إىل إ٣ؿش ٚؿأل اقِل
ٚأػرب أ ٫٩قيؽ كدلؾ٧٤ٚ ،ة ٗؿ٧٬ة النيُةف دةثة كاقتنٕٛة ثةقِل إحل )٫إق٪ةد صيؽ
ٝٮم.
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ن
ك٬ٮ يٛيؽ أف ٕ٦ىن ٠ٮ٩ ٫٩بية /إّ٭ةر ذل ٟيف إ٣ةل ٥ا٤ٕ٣ٮم ٝجٛ٩ ٢غ الؿكح يف آدـ
ن
ٔ٤ي ٫الكبلـ ،كٝؽ ٪٠خ أّ ٨دجٕة ل٤ذٌف الكجيك أف ركظ ٫أك ظٞيٞذ ٫أٚيي ٔ٤ي٭ة
اجلجٮة يف ذل ٟالٮٝخ زّ ٥٭ؿ يل أف ذل ٟػُأ ألف اجلجٮة ال دٞٮـ ثؿكح  ،ٍٞٚكال
ثةحلٞيٞح كظؽ٬ة ،كإ٧٩ة دٞٮـ اجلجٮة ثةلنؼه املؿًلت  ٨٦اجلك ٥كالؿكح٬ ،ؾا ٬ٮ

املٕؿكؼ يف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ا٣يت ٩ـؿ ث٭ة اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥
ن
َّ
كٝؽ ثني احلؽير أيٌة رس إٔبلف ٩جٮد ٫يف ذل ٟإ٣٭ؽ كإ ٫٩يؿصٓ إىل أمؿي٨
اػذه ث٭٧ة/
أخسٍْا /أ ٫٩قيؽ كدل آدـ.

واآلرص /أ ٫٩ػةد ٥األ٩بيةء ،كأيَّؽ ذل ٟث٧ة ذ٠ؿق  ٨٦بنةرة إثؿا٬ي ٥كٔحىس ث٤ٔ ٫ي٭٥

الىبلة كالكبلـ.

ن
كاأل٩بيةء دميٕة ٩جٮد٭ ٥زةثذح يف دٞؽيؿ اهلل كٌٝةا٣ ،٫ل ٨ل ٥يىؿد يف ػرب أف اهلل

دٕةىل أّ٭ؿ ٩جٮة أظؽ ٪٦٭ ٥ثةتلٕيني ٝج ٢ػ ٜ٤آدـ ٥٤ٚ ،يل ٨ذل ٟإال جلبي٪ة وًل اهلل
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٬ؾا رس ٝٮهل٪٠( /خ ٩بية كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ) ،أم أف مح٤ح
إ٣ؿش كاملبلالح ٔؿٚٮا اق ٫٧ك٩جٮدٝ ٫ج ٢ػ ٜ٤آدـ ٔ٤ي ٫الكبلـ ،ك ٥٬ل ٥يٕؿٚٮا

آدـ إال ثٕؽ ػ.٫ٞ٤

ن
كظؽير٪٠( /خ ٩بية كآدـ ثني املةء كاُ٣ني) ،ال أو ٢هل ،كًلؾل ٟظؽير٪٠( /خ
ن
ن
٩بية كال آدـ كال ٦ةء كال َني) ،ال أو ٢هل أيٌة.
ٌ
اجلجٮم  ٨٦أظةدير ال ػُةـ هلة كال ز٦ةـ ْل  ٨٦ا٤٘٣ٮ
ك٦ة يٮصؽ يف ٠ذت املٮدل
ٌ
اذلم ٓ٩ل اهلل كرقٮهل ٔٚ ،٫٪ذعؿـ ٝؿاءة د ٟ٤ال١ذت ،كال يٞج ٢االٔذؾار ٔ٪٭ة ثأ٩٭ة
40

ٌ
يف اٌٛ٣ةا ٢ألف اٌٛ٣ةا ٢يتكةٚ ٢٬ي٭ة ثؿكايح الٌٕي ،ٙأ٦ة احلؽير امل١ؾكب ٚبل
ن
يٞج ٢يف اٌٛ٣ةا ٢إدمةاع ،ث ٢حتؿـ ٝؿاءد ٫كركايذ.٫
ٌ
ٌ
كاجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞٮؿ ٨٦( /ظؽث ٔين حبؽير ييؿل أ٠ ٫٩ؾب
ٚ٭ٮ أظؽ الاكذثني)" ،"1يؿل ثٌ ٥احلةء٪ٕ٦ /ةق يْ.٨
كيٞٮؿ٠ ٨٦( /ؾب َّ
يلع ٤ٚيتجٮأ ٕٞ٦ؽق  ٨٦اجلةر)"."2
ك ٢ٌٚاجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤زةثخ يف اٞ٣ؿءاف ال١ؿي ،٥كاألظةدير
الىعيعح ،ك٬ٮ يف ٗىن َّ
ٔ٧ة يٞةؿ ٚي ٨٦ ٫ال١ؾب كا٤٘٣ٮ ،كٝةؿ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق( /٥٤ال دُؿك ين ٧٠ة أَؿت اجلىةرل ٔحىس ٚإ٧٩ة أ٩ة ٔجؽ ٞٚٮلٮا ٔجؽ اهلل
كرقٮهل) "."3

 ٨٦ذم إٞ٣ؽة ق٪ح

٬

د ٥حتؿيؿ ٬ؾق إ٣ضة٣ح يٮـ األظؽ
ن
أكال كآػؿا ن كوًل اهلل ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كآهل ٌ
كق.٥٤
كاحل٧ؽ هلل
ن
ن
كظى ٢مؿة أػؿل أف النيغ حم٧ؽا ظة٦ؽا اٌٛ٣ف َجٓ رد ادلارَل ىلع برش

املؿييس ،ك٬ٮ اغؿ يف اإلزجةت ،ظىت إ ٫٩أزجخ املاكف هلل دٕةىل كاحلؿًلح كا٣زنكؿ ،كٌلف
النيغ ٔجؽ املضيؽ ال٤جةف ٔ٧يؽ لكيح أوٮؿ ادلي١ٚ ٨ذت ٦ؾ٠ؿة إىل منيؼح األز٬ؿ

يُ٤ت ٚي٭ة  ٓ٪٦دؽاكؿ ال١ذةب خلُؿق ىلع ٔٞةاؽ إ٣ة٦ح ،كذ٠ؿ  ٨٦األد٣ح ىلع

ػُٮرد ٫ظؽير األكاعؿ.
 -1ركاق مك.٥٤
 -2ركاق ابلؼةرم.

 -3ركاق أمحؽ كاث ٨ظجةف.
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ى ى ى
ع ٌىٮؿ النيغ املؿايغ ك٬ٮ ميغ األز٬ؿ د ٟ٤املؾ٠ؿة ىلع جل٪ح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء ثجعس٭ة،
ٚ

ك ٥٬أربٕح ٪٦٭ ٥النيغ اجلجةيل كالنيغ حم٧ٮد أثٮ دٝيٞح كالنيغ ٔحىس ٪٦ٮف كنكيخ
الؿاثٓٚ ،ة٩ذ٭خ ال٤ض٪ح يف حبس٭ة إىل أف احلؽير ركاق أثٮ داكد يف قج ٫٪كوعع ٫اث٨
اٞ٣ي ،٥كىلع ٬ؾا ٚبل ػُؿ  ٨٦ال١ذةب ىلع إٞ٣يؽة ،كال جيٮز .٫ٕ٪٦

ٚك ٍٞيف يؽ النيغ ال٤جةف ،كل ٥يؽر ٦ة ي ،٢ٕٛكوةدؼ أف زارق أمحؽ ػريم
ن
ن
ٚٮصؽق ٧٘٦ٮ٦ة ٚكأهل ٔ٧ة ٗ ٫٧؟ ٚأػربق ثةٞ٣ىح ،كأردؼ ٝةابل /لٮ اكف النيغ
ال١ٮزؿم ٕ٦ةىف لؿد ىلع ال٤ض٪ح ،ل ٫٪١مؿيي ،كلٮ لكٛخ النيغ ظجيت اهلل
النٞ٪يُٰ ثةلؿد ٌٛ٣عين ٔ٪ؽ اجلةس ثلبل ٫٦ك٬ٮ ٠سري الالكـ كاٛ٣ؼؿ ثٕ،٫٧٤
٤ٝخ /النيغ ال٤جةف كا ٥٬يف ٬ؾا ٚإف النيغ النٞ٪يُٰ ال يكذُيٓ أف يؿد ىلع ال٤ض٪ح
أل ٫٩ل ٥يل ٨يٕؿؼ احلؽير ،كإف امذ٭ؿ ثؾل ٟيف األز٬ؿ ،كاذلم يكذُيٓ أف يؿد ٬ٮ

ال١ٮزؿم.

ن ن
ٝةؿ أمحؽ ػريم ل٤نيغ ال٤جةف /أٔؿؼ اعملة مةثة يٞؽر أف يؿد الكـ ال٤ض٪ح كيٞ٪ؾؾ

٬ ٨٦ؾق الٮرَحٝ ،ةؿ /أدرًلين ثٚ ،٫ضةءين أمحؽ ػريم كٝةؿ يل /إف النيغ ال٤جةف
ن
ن
يؿيؽؾ يف مكأ٣ح ٦٭٧ح رسيح ٚذٕةؿ ٦يع لـيةردٚ ،٫ـر٩ةق ككصؽد٦ ٫ذض٭٧ة اعبكة،

ك٩ةك٣ين ٦ؾ٠ؿة ال٤ض٪ح كْل يف ز٧ةف وٛعةت ٞٚؿأد٭ة ك٤ٝخ هل /الؿد ٔ٤ي٭ة ق٭،٢
ن
ٚةٛ٩ؿصخ أقةريؿ كص٭ ،٫كأاعد الكؤاؿ مكتسبذةٚ ،أكؽت هل ق٭ٮ٣ح الؿدٚ ،كأؿ /ك٥
ن
يأػؾ  ٨٦الٮٝخ ؟ ٤ٝخ /أربٕح أيةـٚ ،ك٧٤ين املؾ٠ؿة مرسكرا ألرد ٔ٤ي٭ة ،كِٛ٣
ظؽير األكاعؿ ٔ٪ؽ أيب داكد كا٣رت٦ؾم ٨ٔ /إ٣جةس ثٔ ٨جؽ املُ٤ت ٝةؿ٪٠ /خ يف
ابلُعةء يف ٔىةيح ٚي٭ ٥رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٧ٚ ٥٤ؿت ث٭ ٥قعةثح
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ْ٪ٚؿ إحل٭ة ٞٚةؿ٦( /ة تك٧ٮف ٬ؾق ؟) ٝةلٮا /الكعةب ٝةؿ( /كاملـف ؟) ٝةلٮا /كاملـف،

ٝةؿ( /كا٪ٕ٣ةف ؟) ٝةلٮا /كا٪ٕ٣ةفٝ ،ةؿ ٢٬( /دؽركف ٦ة ثٕؽ ٦ة ثني الك٧ةء كاألرض ؟)

ٝةلٮا /ال ٩ؽرمٝ ،ةؿ( /إف ثٕؽ ٦ة ثح٪٭٧ة إ٦ة كاظؽة أك ازجذةف أك زبلث كقجٕٮف ق٪ح،
ز ٥الك٧ةء ٚٮٝ٭ة ٠ؾل )ٟظىت ٔؽ قجٓ ق٧ٮات (زٚ ٥ٮؽ الكةثٕح حبؿ ثني أق٫٤ٛ
كأٔبلق ٦س٦ ٢ة ثني ق٧ةء إىل ق٧ةء زٚ ٥ٮؽ ذل ٟز٧ة٩يح أكاعؿ ثني أّبلٚ٭ ٥كرًلج٭٥

٦س٦ ٢ة ثني ق٧ةء إىل ق٧ةء ز ٥ىلع ّ٭ٮر ٥٬إ٣ؿش ثني أق ٫٤ٛكأٔبلق ٦س٦ ٢ة ثني
ق٧ةء إىل ق٧ةء ز ٥اهلل دجةرؾ كدٕةىل ٚٮؽ ذلٝ )ٟةؿ ا٣رت٦ؾم /ظكٗ ٨ؿيت.
ن
ن
ٚؿددت ىلع ٦ؾ٠ؿة ال٤ض٪ح ردا كاقٕة يف مخف كٔرشي ٨وٛعح ،كبح٪خ ثُبلف
ظؽير األكاعؿ ثأف إق٪ةدق ًٕي ٙك٪ٕ٦ةق ١٪٦ؿ  ٨٦كصٮق/

 .0أف اٞ٣ؿآف يٛيؽ أف مح٤ح إ٣ؿش يٮـ اٞ٣ية٦ح ز٧ة٩يح ال احلٮـ.
ن
 .2أف اٞ٣ؿآف ٩ىع ىلع الٛ١ةر تك٧يذ٭ ٥املبلالح إ٩ةزة ،كاحلؽير يٛيؽ أ٩٭ ٥أكاعؿ،
كاإل٩ةث أرشؼ  ٨٦الٮٔ.٢

 .3أف الٮٔ٬ ٢ٮ اتلحف اجلجٌل ،كالٮو ٙث ٫يؽؿ ىلع اذلـٞٚ ،ؽ قِل اجليب وًل اهلل
ن
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤املع ٢٤دحكة مكذٕةرا ،ككو ٙاذلي ٨يذؼٛ٤ٮف يف نكةء املضة٬ؽي٨
ثةٛ٣ةظنح ثأ٩٭ ٥يججٮف ٩بيت اتلحف.

 .4أف اٞ٣ؿآف كالك٪ح يىٛةف املبلالح ثأ٩٭ ٥ذكك أص٪عح ،ك٬ؾا احلؽير صٕ٤٭٥
ن
أكاعال.
٬ؾا ٦ة ظرض ين  ٨٦ذل ٟالؿد ٚك٧٤ذ ٫إىل النيغ ال٤جةف ُٚجٕ ٫كٝؽ ٫٦إىل ال٤ض٪ح
ٚؿصٕخ ٔٝ ٨ؿار٬ة األكؿ كٝؿرت أف ال١ذةب يىط .٫ٕ٪٦
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ك٬ؾا ال يٕىن أ٪٩ة ١٪٩ؿ اقذٮاء اهلل ىلع ٔؿم ،٫اقذٮاء ي٤ي ٜث ٓ٦ ٫دزني٭٨ٔ ٫
منةث٭ح احلٮادث ٞ٣ٮهل دٕةىل٣ /ىح ٍ ىف ى٧ً ٠سٍ ً ٫ً ٤ى ٍ
يش هء "1"كال ريت أف اٛ٣ٮٝيح ك٦ة
يٞةث٤٭ة  ٨٦اجل٭ةت  ٨٦ػٮاص املعؽزةت.

ن
كٝؽ ظى ٢بكجت َجٓ رد ادلارَل مكةص٤ح ٠جرية دا٦خ م٭ٮرا٪٠ ،خ أ٩ة كالنيغ

ال١ٮزؿم كالنيغ حم٧ؽ إق٧ةٔئ ٢جؽ رب اجليب كالنيغ ٔجؽ الؿمح ٨ػ٤يٛح رمح٭٥
َّ
اهلل ٩ذٞؽـ َةاٛح املزن٬ني ١ٚذب٪ة ٔؽة ٞ٦ةالت يف دل٤ح اإلقبلـ ثح٪ة ٚي٭ة ٦ة ينذ٢٧
ٔ٤ي٭ة ذل ٟال١ذةب  ٨٦تنبي ٫رصيط ،كٌلف يف َةاٛح املنج٭ني حم٧ؽ ظة٦ؽ اٌٛ٣ف
اذلم َجٓ ال١ذةب كٔجؽ اهلل اٞ٣ىيِل اجلضؽم كدمةٔح الٮ٬ةثحني ،اك٩ٮا يلذجٮف يف
دل٤ح أ٩ىةر الك٪ح يؤيؽكف ا٣تنبي ،٫كٌلف ظة٦ؽ اٌٛ٣ف ي٧ىض ٞ٦ةالد ٫ثٞٮهل٠ /ذج٫

ٔجؽ رب ٫املكذٮم ثؾاد ٫ىلع ٔؿم ٫حم٧ؽ ظة٦ؽ اٌٛ٣ف.

ٌا خصيج عييّ ٌَ الؼٓػػادات
ظني ظرض٩ة إىل مرص ق٪ح

 ـهدٕؿؼ يب ثٕي ا٤ُ٣جح ٪٦٭ ٥النيغ يلع

ٔس٧ةف احل٧ين رمح ٫اهلل ،كَ٤جٮا ٦ين أف أٝؿأ هل ٥األٛ٣يحٚ ،رشٔخ يف ٝؿاءد٭ة برشح
امل١ٮدم كأ٩ة أكؿ كاظؽ درس امل١ٮدم ثةألز٬ؿ٧٤ٚ ،ة ظرضكا دركيس أٔضجٮا ث٭ة
ٞٚةلٮا يل /دٞؽـ جلي ٢م٭ةدة إ٣ةمليح أل ٟ٩أظ ٜث٭ة ٠ ٨٦سري مم ٨أػؾ٬ة.
ن
ٚذٞؽ٦خ لبل٦ذعةف كٌلف يف إزين ٔرش ٔ٧٤ة ْل /اجلعٮ ،الرصؼ ،املٕةين ،ابليةف،

ابلؽيٓ ،امل ،ُٜ٪األوٮؿ ،اتلٮظيؽ ،ا ،٫ٞٛ٣اتلٛكري ،احلؽير ،املىُ٤ط.

 -1قٮرة النٮرل  ٨٦اآليح

.
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٪ٚضعخ يف اال٦ذعةف كأػؾت الن٭ةدة كْل ممٌةة ثةق ٥النيغ حم٧ؽ األمحؽم

اْ٣ٮا٬ؿم إذ ذاؾ ،ك٬ٮ ميغ األز٬ؿ.

ن
كأػربت مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔ ٫٪ثؾلٛٚ ٟؿح ٠سريا ك٪٬أين كأمؿ ين أف

أكذت هل ث٧ة دار يف اال٦ذعةف  ٨٦أقب٤ح كأصٮبح ١ٚذجخ ٦ة َ٤ت ،كوةدؼ يف دٟ٤
األيةـ أف ظرض إىل مرص ٔجؽ ا٣يح ال١ذةين يف َؿي ٫ٞل٤عضةز كزرد ٫يف ٪ٚؽؽ لكٮب

إ٣رصم بكيؽ٩ة احلكني ٪٬أين أيٌة كٚؿح ث٪ضةيح كٌلف رأل ػرب جنةيح يف األ٬ؿاـ.
كل ٥يل٪ٔ ٨ؽم ٔــ أف أدٞؽـ ثة٦ذعةف آػؿ ٗري أف ثٕؽ حنٮ تكٓ ق٪ٮات
ن
٠ذجخ ردا ىلع النيغ حم٧ٮد م٤ذٮت اذلم أ٩لؿ ٩ـكؿ ٔحىس ٔ٤ي ٫الكبلـ ،كٌلف
ن
ردم أكال ثٌٓ ٞ٦ةالت نرشد٭ة يف دل٤ح اإلقبلـ كٌل٩خ أم٭ؿ دل٤ح إقبل٦يح يف ذلٟ
الٮٝخ.

ز ٥دمٕخ د ٟ٤املٞةالت كزدت ٔ٤ي٭ة يف ٠ذةب ق٧يذ /٫إٝة٦ح ا٣رب٬ةف ىلع ٩ـكؿ
ٔحىس يف آػؿ الـ٦ةف ،كأدجٕذ ٫ثلذةب آػؿ ق٧يذٞٔ /٫يؽة أ ٢٬اإلقبلـ يف ٩ـكؿ

ٔحىس ٔ٤ي ٫الكبلـ٪ٔ ،ؽ ذلٝ ٟةؿ يل أظؽ ٔ٧٤ةء األز٬ؿ /ردؾ ىلع م٤ذٮت ال يٓٛ٪
كال ٔربة ث٪ٔ ٫ؽ٩ة٤ٝ ،خ /ل ٥؟ٝ ،ةؿ /أل٣ ٫٩حف ٔ٪ؽؾ م٭ةدة إ٣ةمليح األز٬ؿيح٤ٞٚ ،خ

هل /إذف آػؾ٬ة إف مةء اهلل.

ن
كذ٬جخ إىل النيغ املؿايغ يف ثحذ ٫حب٤ٮاف ،كٌلف ميؼة لؤلز٬ؿ كذ٠ؿت هل َ٤يب،

ٞٚةؿ يل /إف ٦ؽة دراقذ ٟيف األز٬ؿ ال دليف ال٦ذعةف الن٭ةدة إ٣ةمليح ٚأت بن٭ةدة
رق٧يح  ٨٦امل٘ؿب تل ٢٧١ث٭ة املؽة املُ٤ٮبح.
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ٚجٕسخ إىل أيخ األكرب رمح ٫اهلل ٚجٕر يل م٭ةدة رق٧يح ثإمٌةء ٝةيض َ٪ضح ٚي٭ة

أ٩ين ظرضت يف ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح مخف ق٪ٮات كأف يل مؤٛ٣ةت ٚك٧٤ذ٭ة ل٤نيغ املؿايغ
ٚٮا ٜٚىلع دػٮيل اال٦ذعةف.

ن
كٌلف اال٦ذعةف يف ا٤ٕ٣ٮـ الكةثٞح مٌةٚة إحل٭ة ٔ ٥٤الٮًٓ كٔ ٥٤إ٣ؿكض
ن
كاٞ٣ٮايف كٔ ٥٤األػبلؽ أم اتلىٮؼ ٚج٘٤خ دم٤ح ا٤ٕ٣ٮـ مخكح ٔرش ٔ٧٤ة.
كٌلف راحف ال٤ض٪ح ا٣يت اػذربدين النيغ حم٧ؽ زٗ٤ٮؿ ميغ ٕ٦٭ؽ الـٝةزي ٜكٌلف
 ٨٦دم٤ح أٌٔةء ال٤ض٪ح النيغ ٔجؽ املذٕةؿ الىٕيؽم كٔ٪ؽ٦ة دػ٤خ ىلع ال٤ض٪ح
كق٧٤خ ٔ٤ي٭ٝ ٥ةؿ يل النيغ الىٕيؽم٠ /ي ٙظةل ٟية ٚبلف ؟.
ٞٚةؿ راحف ال٤ض٪ح /إذف ثح٧١٪ة ٕ٦ؿٚح ؟ ٚأصةث ٫ال أٔؿ ٫ٚأل ٫٩قين كأ٩ة م٤عؽ
ن
ٚتنةء٦خ ٬ ٨٦ؾق إ٣جةرة أل ٫٩اكف ٝج ٢ذل ٟثأيةـ ٠ذت ٞ٦ةال أصةز ٚي ٫اتلىٮيؿ
كردد٩ة ٔ٤ي٪٪ْٚ ،٫خ أ ٫٩قي١ٮف ًؽم يف اال٦ذعةف.
كل ٫٪١كاحل ٜيٞةؿ اكف ٠ؿي٧ة ن ٦يع يف املٕةم٤ح كٌلف راحف ال٤ض٪ح مؽيؽا ن َّ
يلع ظىت
أف اذلي ٨دػ٤ٮا ٔ٤ي ٫يف اال٦ذعةف قُٞٮا لنؽد ،٫كٌلف النيغ ٔجؽ املذٕةؿ يلذيف

 ٨٦صٮايب ثل٧٤ح يٕؿؼ ٪٦٭ة أ٩ين أٚ٭ ٥املٮًٮعٚ ،اكف يٞٮؿ لؿاحف ال٤ض٪ح ٩جذ٢ٞ

إىل حبر آػؿ ألف النيغ ٚة.٥٬

ك٣ل ٨الؿاحف اكف يٞٮؿ /الثؽ أف يل ٢٧ادلرس إىل آػؿق ،كأصجخ كاحل٧ؽ هلل
يف دميٓ األقب٤ح ظىت أ ٫٩ملة د ٥اال٦ذعةف كأردت اٞ٣يةـ ال٩رصؼ ٝةؿ يل راحف
ال٤ض٪ح ٦ربكؾ ية ٔبل٦ح.
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ن
كّ٪٪خ أٝ ٫٩ةؿ يل ٬ؾق إ٣جةرة ٦ذ٭٧١ة كلٝ ٫٪١ةث ٢وؽي ٫ٞالنيغ ٔجؽ الكبلـ

ٗ٪ي ٥كأػربق ث٪ضةيح ثذٛٮؽ.

كنرش ػرب جنةيح جبؿيؽة األ٬ؿاـ كوةدؼ أ٩ين ٪٠خ يف زيةرة النيغ م٤ذٮت يف
ن
ثحذ ٫ك ٫ٕ٦دمةٔح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء أل ٫٩اكف كًليبل للكيح الرشيٕح.
كدػ ٢أظؽ الـااؿيٚ ٨٭٪أينٞٚ ،ةؿ هل النيغ م٤ذٮتٔ /بلـ د٭٪ب ٫؟ٞٚ ،ةؿ /أل٩ ٫٩ةؿ

الن٭ةدة إ٣ةمليح األز٬ؿيح كاق ٫٧يف صؿيؽة األ٬ؿاـٞٚ ،ةؿ هل النيغ م٤ذٮت /حن٨
ن
٩٭٪ئ الن٭ةدة األز٬ؿيح ثأػؾ النيغ ٔجؽ اهلل هلة اذلم صةء  ٨٦ثبلدق اعملة.
ن
ٚاكف ٬ؾا إ٩ىةٚة  ٨٦النيغ رمح ٫اهلل دٕةىل ٗري ٦ذٮ ٓٝلؿدم ٔ٤ي ٫يف ٔؽة
ٞ٦ةالت كًلذت.

ٌا أعصفّ ٌَ اىعيػػػٔم

ٔؿٚخ ث ٢ٌٛاهلل ٔؽة ٔ٤ٮـ٪٦ ،٭ة ٦ة دٞ٤يذ ٨ٔ ٫ميٮيخ ثةٞ٣ؿكيني كاألز٬ؿ،
ك٬ٮ ٥٤ٔ /إ٣ؿبيح ،كا ٫ٞٛ٣املةليك كالنةٚيع ،كاألوٮؿ كامل ،ُٜ٪كاتلٛكري كاحلؽير

كاملىُ٤ط ،كاتلٮظيؽ كاملٞٮالت ،كٔ ٥٤الٮًٓ كآداب ابلعر كامل٪ةّؿة كاٛ٣ؿااي.
ك٪٦٭ة ٦ة ل ٥أد ٨٦ ٫ٞ٤أظؽ ك٬ٮ٤ٔ /ٮـ ابلبلٗح كاتلضٮيؽ ،كا٣رتٝي.٥

كٕ٦ؿٚيت هلؾق ا٤ٕ٣ٮـ٣ ،حكخ ثؽرصح ٦تكةكيح ،ث٪٦ ٢٭ة ٦ة أ٩ة ٝٮم ٚي ،٫اكجلعٮ
كاألوٮؿ كامل ُٜ٪كاحلؽير كاتلٛكري.
ك٪٦٭ة ٦ة أ٩ة ٚي٦ ٫ذٮقٍ اك ٫ٞٛ٣كاملٞٮالت ،كالٮًٓ كآداب امل٪ةّؿة.
ك٪٦٭ة ٦ة أ٩ة ٚي ٫دكف املذٮقٍ ك٬ٮ ٔ ٥٤اٛ٣ؿااي.
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ٌا ْٔ اىرتكيً ؟

٬ٮ  ٨ٚمكذعؽث٦ ،جين ىلع ثةب اٛ٣ى ٢كالٮو ٥٤ٔ ٨٦ ٢املٕةين ،يٕؿؼ ٫٪٦
اجل ٢٧املٛىٮ٣ح كاملٮوٮ٣ح ،ك٦ىت حيك ٨أظؽ٧٬ة ،كٕ٦ؿٚح اجل٤٧ح املٕرتًح أز٪ةء
الالكـ كٗري ذل ،ٟثأرٝةـ دٞٮـ ٞ٦ةـ احلؿكؼ٦ ،س ،/٢؛ /؟
ك ٨٦ا٤ٕ٣ٮـ ا٣يت ٔؿٚذ٭ة ثؽكف أقذةذ ٥٤ٔ /اإلمبلء.

ن
ن
كٌل٩خ ٔ٪ةييت ثةجلعٮ مؽيؽة ٞٚؽ أٝج٤خ ٔ٤ي ٫إٝجةال ْٔي٧ة ٚةٝذجيخ ٠ ٨٦ذج٫
ن
ن
محبة ٠سريا.
 ٨٧ٚرشكح األٛ٣يح رشح املؿادم كاث٬ ٨نةـ كامل١ٮدم كاتلرصيط ىلع اتلٮًيط،
ن
كظةميح اث ٨احلةج ىلع امل١ٮدم ،كظةميح امل٭ؽم الٮزاين ىلع امل١ٮدم أيٌة ،كظةميح
النيغ اُ٣يت ث٠ ٨رياف ىلع اتلٮًيط ،كظةميح النيغ مكٕٮد اُ٣ؿ٩جةيط ىلع

األٛ٣يح ،كظةميح النيغ يةقني ىلع األٛ٣يح ،كرشح اث ٨زًلؿم ىلع اٛ٣ؿيؽة كْل أٛ٣يح
الكيٮيط يف اجلعٮ ،كرشح ا٣تك٭ي ٢الثٞٔ ٨ي ،٢كٌلف ٔ٪ؽم  ٨٦رشكح األصؿك٦يح

رشح الؿايع ،كيلع ثؿًلح اتلُٮاين كرشح اثٔ ٨ضيجح كرشح أمحؽ ثةثة الكٮداين

حبةميح امل٭ؽم الٮزاين ٔ٤ي ،٫كظةميح اث ٨احلةج كاٛ٣حيش ىلع األز٬ؿم ىلع

األصؿك٦يح.

كرشح اُٞ٣ؿ كرشح مؾكر اذل٬ت ،ك ٓ٧٬اهلٮا ٓ٦كرشح دمٓ اجلٮا ٓ٦ل٤كيٮيط
كامل٘ين برشح ادل٦ة٦يين كظةميح النيغ األ٦ري.
كاألمجةق كاجلْةاؿ اجلعٮيح ل٤كيٮيط ،كاالٝرتاح يف أوٮؿ اجلعٮ هل كٗري ذل.ٟ
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كأد٪ٞخ ٔ ٥٤اجلعٮ إدٞة٩ة ن صيؽا ن ظىت اكف أيخ األكرب رمح ٫اهلل دٕةىل يؿصٓ َّ
إيل يف

٠سري  ٨٦مكةا.٫٤

كٔ٪يخ ثٞ٧ة٦ةت احلؿيؿم ٞٚؿأد٭ة مؿات ظىت ٠ؽت أظْٛ٭ة كبإدٞةين هلة ٓ٦
إدٞةف ٔ ٥٤اجلعٮ ٔؿٚخ ٔ ٥٤ابلبلٗح اذلم ل ٥أٝؿأق ىلع أظؽ إال مكةا ٨٦ ٢رشكح

اتل٤ؼيه ظ٤٤ذ٭ة  ٓ٦كادلم رمح ٫اهلل كريض ٔ.٫٪

أ٦ة احلؽير ٚكجت امذ٘ةيل ث ٫أين ظني ذ٬جخ إىل ٚةس ل٧٤ؿة اثلة٩يح رشٔخ أٝؿأ
وعيط ابلؼةرم برشح اٞ٣كُبلين ٧٠ة قج ٜكامذ٘٤خ ثةملٮَأ ٚةختؾد٬ ٫ضريام
ن
أَةٚ ٓ٣ي ٫يٮ٦ية ك ٨٦ز ٥ظى ٢يل دٕ ٜ٤ثٕ ٥٤احلؽير ٓ٦ ،أف أيخ األكرب اكف حيٌين
ىلع االمذ٘ةؿ ث.٫

كملة ذ٬ج٪ة إىل مرص كصؽد٭ ٥يٞؿؤكف يف اٞ٣ك ٥إ٣ةيل ثةألز٬ؿ امل٪٭ةج ابليٌةكم

برشح اإلق٪ٮم ،كظرضت ٚي ٫ىلع النيغ ظة٦ؽ صةد كٌل٩خ دأيت يف ادلرس أظةدير
يأيت ث٭ة املى ٙ٪أك النةرح ٚأثني هل ٥ردبذ٭ة كملة دلؿر ذل ٟيف ادلركس ّ٭ؿ يل أف

أػؿج أظةديسٚ ٫ةمذ٘٤خ ث.٫

كًل٪خ أذ٬ت إىل دار ال١ذت املرصيح ملؿاصٕح املؼُٮَةت يف ٔ ٥٤احلؽير ٨٦

أص٬ ٢ؾا اتلؼؿيش ك ٨٦أصٞ٦ ٢ةالت ٪٠خ أكذج٭ة يف دل٤ح اإلقبلـ ثٕ٪ٮاف ّ٭ٮر
امل٭ؽم ظ.ٜ
ز ٥رشٔخ يف الؿد ىلع النيغ م٤ذٮت اذلم أ٩لؿ ٩ـكؿ ٔحىس ٔ٤ي ٫الكبلـ
ن
ٚةقذؽيع ذل٦ ٟين أف أراصٓ ٠ذجة ٠سرية يف ٔ ٥٤احلؽير.
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٪١ٚخ لك يٮـ أذ٬ت إىل دار ال١ذت املرصيح ثجةب اخلٚ ٜ٤ؿاصٕخ ٚي٭ة ٠ذجة

٠سرية ٪٦٭ة دؿديت وعيط اث ٨ظجةف كدالا ٢اجلجٮة ل٤جي٭ٌف كالٮ ٥٬كاإلي٭ةـ الث٨
اُٞ٣ةف كٗري ذل ٟكأصـاء ظؽيثيح ٔؽيؽة ٬ؾا قٮل املُجٮاعت ٦س٠ ٢زن ا٧ٕ٣ةؿ
كدل ٓ٧الـكااؽ ك٩ىت الؿايح كاتل٤ؼيه احلجري.

كي٪١٧ين أف أٝٮؿ إين ٝؿأت ث ٢ٌٛاهلل دٕةىل  ٨٦األظةدير اجلجٮيح ٦ة يجي٨ٔ ٙ
ن
مخكني أ ٙ٣ظؽير ،كظى٤خ ٔ٪ؽم م١٤ح أٔؿؼ ث٭ة إذا قٕ٧خ ظؽيسة أي ٨يٮصؽ
ك٦ة ْل ردبذ ٫كال أكةد أػُئ يف ذل ٟكاحل٧ؽ هلل.
كال أٔؿؼ اآلف  ٨٦مةرؾ يف ٔؽة ٔ٤ٮـ ٦س ٢منةرًليت ٚي٭ة  -كهلل احل٧ؽ كامل٪ح -
 ٓ٦حتٞي ٜحبٮث يف ٠سري ٪٦٭ة ثُؿيٞح ل ٥أقج ٜإحل٭ة ث ٢ٌٛاهلل.

كهلؾا أرصٮ  ٨٦اهلل دٕةىل أف أكٮف دلؽد ٬ؾا اٞ٣ؿفٚ ،ةلٮا ٓٝأ٩ين ال أرل ٨٦
ن
ي٧ةز٤ين أك ينةرًلين يف ٬ؾاٚ ،إذا كصؽت اعملة ثةحلؽير جتؽق ال حيكٗ ٨ريق ،كإذا
ن
كصؽت ٞٚي٭ة كصؽد ٫ال حيكٗ ٨ري ا.٫ٞٛ٣
ن
ن
ن
كإذا كصؽت حنٮية أك منذ٘بل ثةبلبلٗح كصؽد ٫ثٕيؽا ٔ ٥٤ٔ ٨األوٮؿ ك٦ة يتجٕ.٫
ن ن
كإذا كصؽت أوٮحلة اعملة ثةٕ٣ؿبيح كصؽد ٫ال يٕؿؼ احلؽير.

ٝ ٥ٕ٩ؽ يٮصؽ  ٨٦ينةرؾ يف ثٕي ا٤ٕ٣ٮـ اكٞ٣ؽ٦ةء ٧٤ٔ ٨٦ةء األز٬ؿ كٔ٧٤ةء

اٞ٣ؿكيني.

ن
كال أٝٮؿ ٬ؾا اٚذؼةرا ك٣ل ٨أٝٮهل إلّ٭ةر احلٞيٞح كبليةف ٠ؿا٦ح مٮال٩ة اإل٦ةـ

الٮادل ريض اهلل ٔ ،٫٪ظير كٔؽين ث٭ؾا ٚذع ٜٞيل ٧٠ة كٔؽ ،كٌلف  ٨٦ثٕي بنةرد٫
ن
ن
ن
ن
يل ٝٮهل /كال ثؽ أف دلٮف اعملة ٠جريا كحمٞٞة م٭ريا.
50

ن

ٚةحل٧ؽ هلل ىلع ٦ة أ ٥ٕ٩ثة ٥٤ٕ٣كاملٕؿٚح كىلع ٦ة أهل٪٧ة  ٨٦ابلعٮث ا٣يت ظ٪ٞٞة٬ة

ٚ٭ٮ ص ٢صبلهل وةظت ا ٢ٌٛ٣كاُ٣ٮؿ ك٩ؿصٮ أف يٕ٪٧ة ثٛ٘٧ؿد ٫كرمحذ.٫
ن
ن
أديخ ث٭ة ٚ ٨٦يي ثةرم اخلبلاػٜ
دمٕػػخ ٔ٤ٮ٦ػػة ٔػػؽة كٚٮااػػؽا
ٚعٞػػ ٜرصػػة يػػة إ٣ػػٔل ككٚػػٜ

كأرصػػٮ ث٭ػػة جتؽيػػؽ ديػػ ٨حم٧ػػؽ

ٌَ اعرصحّ ٌَ أْو احلسيػػد
ل ٥يل ٨ل٤عؽير يف اٞ٣ؿف املةيض  -الؿاثٓ ٔرش  -ركاج ثني أ ٢٬اٚ ٥٤ٕ٣يف
امل٘ؿب ل ٥يل ٨إال ٞٚ٭ةء اعٛ٠ٮف ىلع رشكح املؼذرص ،كرشكح اتلعٛح ،كٔ٤ٮـ
ن
ن
اآل٣ح /اكجلعٮ كامل ُٜ٪كابلبلٗح ،كملة ذ٬جخ إىل اٞ٣ؿكيني كصؽت ٚي ٫ميؼة كاظؽا

يٞؿأ دٛكري اجلبل٣ني حبةميح النيغ الىةكم ػةرج اٞ٣ؿكيني ك٬ٮ الكيؽ احلكني
ن
إ٣ؿايق ،ككصؽت ميؼة آػؿ اق ٫٧النيغ حم٧ؽ ث ٨احلةج يٞؿأ وعيط ابلؼةرم
ن
برشح اٞ٣كُبلين ػةرج اٞ٣ؿكيني أيٌة.
كٌلف احلةؿ يف مرص ٠ؾلٗ ٟري أ٩٭ ٥يٕذٞؽكف ػُأ أف امل٘ؿب ٚي ٫احلؽير ،كٓ٦
ذلٞٚ ٟؽ اتلٞيخ ثجٕي املعؽزني اذلي ٨اك٩ٮا مٮصٮدي ٨إذ ذاؾ٪٦ ،٭ ٥ميؼ٪ة /أثٮ
 ـهوةظت ا٪ٕ٣رب

ٔجؽ اهلل الكيؽ حم٧ؽ ث ٨إدريف اٞ٣ةدرم املذٮىف ق٪ح
الٮ٦ؾم رشح صة ٓ٦ا٣رت٦ؾمٗ ،ري أ ٫٩ل ٥ييل ،٢٧كهل صـء اق" /٫٧إزا٣ح ادل٬ل
كالٮهل ٔ ٨وعح ظؽير ٦ةء زمــ ملة رشب هل" ،كأق٤ٮبٚ ٫ي ٫أق٤ٮب اٞٛ٣٭ةء.

ك٪٦٭ ٥ميؼ٪ة ثةإلصةزة الكيؽٔ /جؽ ا٣يح ال١ذةين اك٩خ هل ػربة ٠جرية ثةٛ٣٭ةرس

كاألزجةت ىلع أٗبلط هل ٚي٭ة ٩ج٤ٔ ٫ي٭ة ميؼ٪ة مك٪ؽ إ٣رص الكيؽ أمحؽ رآٚ
اُ٣٭ُةكم احلكحين يف ٠ذةث" ٫املكىع احل٧يؽ إىل ثيةف كحتؿيؿ األقة٩يؽ" ،كٌل٩خ هل
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ٕ٦ؿٚح خبُٮط ا٧٤ٕ٣ةء ،كٕ٦ؿٚذ ٫ثةملذٮف ٤ٝي٤ح أ٦ة ٠ذةث" /٫الؿمحح املؿق٤ح ىلع ظؽير
ا٣بك٤٧ح" ٚ٭ٮ يؽؿ ىلع أ ٫٩ال يٕؿؼ ٝٮأؽ اتلىعيط كاتلعكني  ٓ٦أ ٫٩امذ٭ؿ ٔ٪ؽ

اجلةس حبة ِٚإ٣رص كّل داعيح أننأ٬ة هل ثٕي أدجةٔ.٫
ك٪٦٭ ٥أيخ الكيؽ /أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨الىؽي ٜاكف يٕؿؼ احلؽير ٕ٦ؿٚح دة٦ح كهل

ٚي ٫حبٮث ٦٭٧ح كدآحلٛ٦ ٙيؽة ،كٌلف ٠سري اٞ٣ؿاءة ال ي٪٦ ٢٧٭ة كهل إَبلع كاقٓ ىلع
٠ذت احلؽير املُجٮع ٪٦٭ة كاملؼُٮط ،كلٮ دحرس هل  ٨٦ال١ذت ٦ة دحرس ل٤عة ِٚاث٨
ظضؿ ،أك الكؼةكل ٦ة اكف ي٪ٔ ٢ٞ٭٧ة.
ك٠ ٨٦ذج ٫ادلا٣ح ىلع ٔ٤ٮ ٕ٠ج ٫يف ٔ ٥٤احلؽير /ختؿيش أظةدير ثؽايح املضذ٭ؽ،
كًلذةب "املؽاكم  ٢٤ٕ٣اجلة ٓ٦كرشيح امل٪ةكم" يف قذح دلرلات ٝ ٨٦ؿأق يؽرؾ ٫٪٦
إدٞة ٥٤ٕ٣ ٫٩ا ،٢٤ٕ٣كابلعر يف األقة٩يؽ ثُؿيٞح املعؽزني ال١جةر ،كهل مكذؼؿج ىلع

الن٧ةا ،٢كمكذؼؿج ىلع الن٭ةب كاملكذؼؿصةت إُٞ٩خ  ٨٦ز٧ة٩يح ٝؿكف ،كأمًل
دلةلف ظؽيثيح ثةملكضؽ احلكحين كصة ٓ٦ال١ؼية ،كبُ٪ضح ثةلـاكيح الىؽيٞيح ٚأظية

ق٪ح اإلمبلء ثٕؽ إ٩ذ٭ةا٭ة ث٧ٮت الكيؽ مؿدىض الـبيؽم.

ك٪٦٭ ٥أيخ األو٘ؿ /الكيؽ ٔجؽ إ٣ـيـ الزـ األخ األكرب كدٕ٥٤ٔ ٫٪٦ ٥٤

احلؽير ،كٔؿؼ ٠ ٫٪٦ي ٙيجعر يف األقة٩يؽ ،كًلي ٙيىعط أك حيك ٨أك يٌٕ،ٙ
كهل مؤٛ٣ةت دؽؿ ىلع ٕ٦ؿٚذ ٫ثٕ ٥٤احلؽير.
ك٪٦٭ ٥النيغ أمحؽ ث ٨حم٧ؽ مة٠ؿ اكف يٕؿؼ ٔ٤ٮـ احلؽير ٕ٦ؿٚح صيؽة ،دؽؿ
ٔ٤ي٭ة حتٞيٞةد ٫ل١٤ذت ا٣يت ظٞٞ٭ةٗ ،ري أ ٫٩اكف يٕؿؼ ا ،٢٤ٕ٣كٌلف ال ي٭ذ ٥ث٭ة،
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ٚاكف يىعط ظؽيرٔ /جؽ اهلل ث ٨هليٕح ٕ٦ ٓ٦ؿٚذ ٫ث٧ة ٝيٚ ٢ي ،٫كهل رأي ٫يف ذل،ٟ

كحتٞيٞةد ٫ملك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ٛ٦يؽة.

ك٪٦٭ ٥حم٧ؽ ٩ةرص ادلي ٨األبلةين يٕؿؼ احلؽير ٕ٦ؿٚح صيؽة ،إال أ٦ ٫٩جذؽع زااٖ
يف ٔٞيؽد ٫تنبي ٫كجتكي ٥كٚي ٨٦ ٫اجلٛةؽ اٛ٣ضٮر يف اخلىٮ٦ح ،ك٬ٮ ٗري مؤد ٨٧يف
 ٫٤ٞ٩كال يف دىعيع ٫أك دٌٕيٚ ٫ٛ٭ٮ يىعط كيٌٕ ٙظكت اهلٮل كاملـاج ،يف
دٕ٤يٞةد ٫ىلع ٠ذةب الك٪ح الث ٨أيب اعو ٥وعط كظك ٨أظةدير كا٬يح اإلق٪ةد
ثةٔذجةر ٦ة هلة  ٨٦النٮا٬ؽ كذ٠ؿ ظؽير /ظيةيت ػري ٣ل ٥يف األظةدير الٌٕيٛح،
كذ٠ؿ جبة٩ج ٫مؿق ٢ثلؿ ثٔ ٨جؽ اهلل املـ ين َ ٨٦ؿيٞني زةثتني ،كل ٥جيٕ٬ ٢ؾي٨
املؿق٤ني يؤيؽاف احلؽير املؿٚٮع٧٠ ،ة ْل اٞ٣ةٔؽة ٔ٪ؽ املعؽزني كاألوٮحلني كًل٧ة
٤ٕٚ٭ة يف ٠ذةب الك٪ح ،ألف ٬ؾا احلؽير ال يٮا ٜٚمـاص.٫

كملة رأيخ ٬ ٫٤ٕٚؾا قٔ ٨٦ ٍٞيين ،يٌةؼ إىل ذل ٟزيةدة ىلع ثؾاءة لكة ٫٩أ٫٩
يىعط احلؽير اذلم يٮا ٫ٞٚكال يؽرؾ ٦ة ٚي ٨٦ ٫النؾكذ اذلم جيٕٝ ٨٦ ٫٤جي٢

الٌٕي ،ٙكيؽيع ا٣جكغ يف أظةدير حم٧١ح ،أ٦ة قُٞةد ٫يف اقت٪جةَةدٚ ٫عؽث كال
ظؿج كي٧ل ٨أف دٛؿد يف صـء مكذ.٢ٞ

ك٪٦٭ ٥النيغ حم٧ؽ اخلة٩يج ابلٮقين احلٮٗٮقبليف اكف هل ػربة ثٕ ٥٤احلؽير،

كَجٓ صـء ظيةة األ٩بيةء ل٤جي٭ٌف ثذٕ٤يٞةد.٫
أ٦ة النيغ رميؽ رًة ٞٚؽ زرد ٫يف ُ٦جٕح امل٪ةر كدٕؿٚخ ٔ٤ي ٫كظرضت مؿة
أػ ؿل حمةرضة هل ك٬ٮ يف حمةرضدًٕ ٫ي٣ ٙل ٫٧٤ٝ ٨يؽؿ ىلع أ ٫٩اكدت ،كهل حبٮث
ٞٚ٭يح ٛ٦يؽة.
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كل ٥يل ٨يٕؿؼ  ٨٦احلؽير إال أف يجعر ٔ ٫٪يف اجلة ٓ٦الى٘ري أك أظؽ ال١ذت

الكذح كإف اكف ٠سري  ٨٦اجلةس يٕذٞؽكف أ ٫٩حمؽث ك٬ٮ أذٞةد ػُأ.

كٔ ٨٦يٮب ٫أ ٫٩اكف حيةيب ميؼ ٫النيغ حم٧ؽ ٔجؽق يف مكةا ٢ختة ٙ٣الك٪ح ٓ٦
ٔ ٫٧٤ث٧ؼةٛ٣ذ٭ةٛٗ ،ؿ اهلل جلة كهل.

ن
أ٦ة النيغ حم٧ؽ ظجيت اهلل النٞ٪يُٰ  ٥٤ٚيل ٨يٕؿؼ  ٨٦احلؽير ٠سريا كال
ن
٤ٝيبل كقجت م٭ؿد ٫ث٧رص يف احلؽير أمؿاف/
أخسٍْا /أ ٫٩صةء ثٕؽ إ٣بل٦ح املعؽث النيغ حم٧ؽ حم٧ٮد ا٣رتًلـم النٞ٪يُٰ
أقذةذ النيغ حم٧ؽ ٔجؽق  ٨ْٚاجلةس أ٦ ٫٩س.٫٤
واآلرص /أ٠ ٫٩ذت ٠ذةب زاد املكٚ ٥٤ي٧ة اد٤ٔ ٜٛي ٫ابلؼةرم كمك ٓ٦ ،٥٤أف ٬ؾا

ال١ذةب أمةر ىلع د٧٤يؾي ٨هل أف ي٧ك ٟأظؽ٧٬ة اجلـء األكؿ  ٨٦اجلة ٓ٦الى٘ري
كاألػؿ ي٧ك ٟاجلـء اثلةين ،كَل ظؽير ٔ٤ي ٫رمـ (ؽ) يٞ٪بل ٫٩إىل املكٮدة.
كيؽؿ ىلع ٬ؾا أين زرد ٓ٦ ٫أيخ األكرب يف ثحذٚ ٫ٮصؽ٩ة ٔ٪ؽق ثؿكٚح زاد املك ٥٤يف

ظؿؼ األٚ ،ٙ٣أػؾ أيخ امل٤ـ٦ح ٚٮصؽ ٚي٭ة /إف املةء َ٭ٮر ال ي٪ضك ٫يشءٞٚ ،ةؿ هل/
ية أقذةذ ٣حف ٬ؾا احلؽير يف الىعيعني.

ٚأػؾ النيغ امل٤ـ٦ح كْ٩ؿ ٚي٭ة كأذؾر ثأف ٬ؾا ػُأ  ٨٦اجلةقغ ٚذٕضج٪ة ٠يٙ

خيُٰء اجلةقغ ثإدػةؿ ظؽير يف ال١ذةب.
ز ٥ثٕؽ ٦ؽة أػرب٩ة الكيؽ حم٧ؽ األ٬ؽؿ ميغ ركاؽ احل ٨٧أف النيغ ظجيت اهلل
لك٬ ٫ٛٮ كالنيغ حم٧ؽ ٠ؿدم اخلُةط ثأف ي٤ذُٞة  ٨٦اجلة ٓ٦الى٘ري احلؽير اذلم
ٔ٤ي( ٫ؽ) ،كظؽير املةء املؾ٠ٮر اكف جبٮار ظؽير ٔ٤ي( ٫ؽ) ٚةجلةقغ أدػ ٫٤ػُأ.
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أ٦ة إ٣بل٦ح النيغ حم٧ؽ زا٬ؽ ال١ٮزؿم وؽي٪ٞة كدلزي٩ة ٚ٭ٮ اعل ٥ثة ٫ٞٛ٣كاألوٮؿ

كٔ ٥٤الالكـ ك٦ذؼىه يف ٔ ٥٤الؿصةؿ داعق إىل ذل ٟاذلب ٔ ٨أيب ظ٪يٛح
كأوعةث ،٫كٌلف إذا أراد ابلعر ٔ ٨ظؽير يٕؿؼ ٠ي ٙيجعر ٔ ٫٪كيٕؿؼ ٦ة يف
رصةهل  ٨٦اجلؿح كاتلٕؽي ٢حبل ٥ختىى.٫

أ٦ة د٧٤يؾ٩ة األقذةذ اٛ٣ةً ٢النيغ ٔجؽ اٛ٣ذةح أثٮ ٗؽة ٚ٭ٮ يٕؿؼ احلؽير صيؽا

كهل حبٮث َيجح يف ٔ ٥٤احلؽير٩ ،ؿصٮ هل املـيؽ  ٨٦ذل.ٟ
أ٦ة يف اهل٪ؽ ٞٚؽ ٔؿ٪ٚة ٚي٭ة حمؽزني ثةلك٧ةع ٔ٪٭ ٥كَة٪ٕ٣ة ثٕي مؤٛ٣ةد٭ ٥ك٥٬
ٝك٧ةف/
ٝك ٥ا٩ذىح اجلةظيح اٞٛ٣٭يح /أ٦سةؿ النيغ حم٧ؽ أ٩ٮر ال١ن٧ريم كالنيغ حم٧ؽ

زًلؿية الاك٩ؽ٤٬ٮم كالكيؽ حم٧ؽ يٮق ٙابل٪ٮرم.

ٝك ٥ا٩ذيح اجلةظيح احلؽيثيحٗ ٨٦ /ري دٕىت٦ ،س ٢النيغ م٧ف احل ٜإْ٣ي٥
آثةدم.

ن
ن
كوؽي٪ٞة النيغ ظجيت الؿمح ٨األِْٔل ظ٠ ٜٞذجة ظؽيثيح حتٞيٞة يؽؿ ىلع

ٕ٦ؿٚذ ٫ثٕ ٥٤احلؽير٦ ،س" ٢املىٕ٣ "ٙ٪جؽ الؿزاؽ" ،كقنن قٕيؽ ث٪٦ ٨ىٮر"" ،كزكااؽ

ا٣زبار"" ،كاملُة٣ت إ٣ةحلح" ،كٗري ذل ٟظ ٫ْٛاهلل كأداـ دٮٚي.٫ٞ

أ٦ة النيغ ثؽر ادلي ٨احلكين اعل ٥دمن ٜكحمؽز٭ةٞٚ ،ؽ امذ٭ؿ ٔ٪ؽ النة٦يني ثأ٫٩
حمؽث ظة٣ ،ِٚل ٨أػرب ين أيخ احلة ِٚالكيؽ أمحؽ أ ٫٩زارق يف دار احلؽير ٚٮصؽق
يٕؿؼ ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٕٞ٣يح ٕ٦ؿٚح صيؽة كظرض دل٤ف إمبلا ٫يٮـ اجلٕ٧ح يف اجلةٓ٦
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ن

ن
األمٮمٚ ،ٮصؽ دل٤ك ٫مم٤ٮءا ثةألظةدير الٌٕيٛح كاملٮًٮٔح ك٬ؾا يؽؿ ىلع أ ٫٩ل٥

يل ٨يٕؿؼ احلؽير كإف امذ٭ؿ ث.٫

أ٦ة النيغ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ٨ابل٪ة كادل ظك ٨ابل٪ة راحف اإلػٮاف املك٧٤ني ٚاكف
وؽيٌف ٬ٮ ككدلق ظك ،٨كٝؽ ػؽـ ثٕي ال١ذت احلؽيثيح ػؽ٦ح ٝي٧ح ،كردت مك٪ؽ

اإل٦ةـ أمحؽ ىلع األثٮاب اٞٛ٣٭يح ،كمك٪ؽ النةٚيع كمك٪ؽ أيب داكد اُ٣يةليس ،كْل
ن
ػؽ٦ح ٝي٧ح ٝؽ٦٭ة أل ٢٬احلؽير ،ل ٫٪١ل ٥يل ٨حمؽزة ،رمح ٫اهلل.
ن
ن
كأين أرل احلٮـ ظؿًلح َيجح كننةَة ٠جريا يف حتٞي٠ ٜذت احلؽير كالؿصةؿ كَجٓ
املؼُٮط ٪٦٭ة كْل دبرش ثإظيةء ٔ ٥٤احلؽير كركاص ٫ثني أ٬ ٢٬ؾا إ٣رص إال أف
ثٕي املعٞٞني ل١ذت احلؽير خيؿصٮف ٔ ٨املٞىٮد  ٨٦اتلعٞي ٜكيلرثكف ٨٦
دؿدمح األٔبلـ املٮصٮدة يف ال١ذةب كحيي٤ٮف ىلع ٠ذت ٕ٦ؿكٚح يف ا٣رتاص ٥كإزٞةؿ

٬ٮامل ال١ذةب ثلذةثح ال ٕ٦ىن هلة كال ٚةاؽة ٚي٭ة.
ك٩ؿصٮ أف يت٪ج٭ٮا ذلل ٟكيٞذرصكا يف اتلعٞي ٜىلع املٞىٮد  ،٫٪٦ك٬ٮ أميةء

ٕ٦ؽكدة/

 .0حتٞي٩ ٜه ال١ذةب.

 .2اتلججي ٫ىلع ػُأ كٚ ٓٝي ٨٦ ٫املؤ ٙ٣أك اجلةقغ.
 .3إيٌةح  ِٛ٣اغمي أك ثيةف منلك أك حنٮ ذل ٟممة يكةٔؽ ىلع ٚ٭٩ ٥ه
ال١ذةب ،ك٦ة زاد ىلع ٬ؾا ٚ٭ٮ ٔجر ال ٚةاؽة ٚي.٫
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ذنص ػئيخ رمحًٓ اهلل وأذاةًٓ رطاه
ً
ً
وجضاًْ دميعا عين رريا

ً
أوال /ػئيخ ٌَ املغصب/

 .0أوهلً وأوالًْ ةاتللسيً وادلي اإلٌام اىلسوة الٔرع احلافظ احلجث حبص اىعئم
واملعارؼ ظيسي حمٍس ةَ الصسيق ريض اهلل عِّ.

اكف ٗـيؿ ا ٥٤ٕ٣كاقٓ االَبلع ،إذا دل ٥٤يف َّٔ ٥٤
ّ ٨الكة ٓ٦أ ٫٩ال حيكٗ ٨ريق،
كإذا قب ٢يف مٮًٮع أصةب ثؽي٭ح ث٧ة يؽ٬ل الكةا ٢ل١رثة ٦ة يؾ٠ؿ  ٨٦اجلٞٮؿ
كالنٮا٬ؽ كاجلْةاؿ.
ذ٠ؿ األقذةذ إ٣ةثؽ اٛ٣ةيس ٦ؽيؿ ػـا٩ح اٞ٣ؿكيني رمح ٫اهلل /أ ٫٩زارق مؿة ٚؿظت

ث ٫كٚؿح ثٞ٤ةا ،٫كدار ثح٪٭٧ة ظؽير يف مبٮف مىت ،ظىت صةء احلؽير ٔ ٨امل٭ؽم
ن
امل٪ذْؿٚ ،ؿأل ٦ين ٦يبل إىل إ٩لةرق ٞٚةؿ يل٠ /ي ٙد١٪ؿق كأصؽادؾ اٛ٣ةقيٮف
يٞؿكف ث ٫؟ٝ ،ةؿ١٧ٚ /ر قةٔح يٌ٧ل َّ
يلع  ٨٦ظ ٫ْٛأٝٮاؿ اٛ٣ةقحني اذلي ٨يٞٮلٮف
ثةمل٭ؽم ٠أ ٫٩أٔؽ ذل ٟألصٞ٣ ٢ةا٪ةٚ ،أد٬نين ٦ ٫٪٦ة رأيذ.٫

ك١٬ؾا اكف ظةهل يف لك مٮًٮع يت٪ةكهل ،اٚذذط مؿة درس اتلٛكري ثـاكيذ ٫ا٣يت
ن
أننأ٬ة ثُ٪ضح ،كٌل٩خ ثؽايح ادلرس أكؿ رمٌةف ،كم١ر أقجٮاع يف دٛكري ٝٮهل
ةؾ ىن ٍٕجي يؽ ىكإيَّ ى
دٕةىل /إيَّ ى
ةؾ ن ى ٍكذىٕ ي
ني "1"أىت ٚي ٫ث٧ة أد٬ل أبلةب الكةٕ٦ني ،كا٩ذٓل
ً
ً
ً
الن٭ؿ كل ٥يجذ ٨٦ ٫دٛكري اٛ٣ةحتح.

 -1قٮرة اٛ٣ةحتح اآليح .
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كٌٚةا٠ ٫٤سرية كأػجةرق من٭ٮرة مكُٮرة ،دمٓ ثٌٕ٭ة أيخ األكرب الكيؽ أمحؽ يف

٩جؾة اتلعٞي ،ٜك٬ٮ يف دلرل ًؼ ،٥ز ٥اػذرصق يف اتلىٮر كاتلىؽي ٜثأػجةر النيغ
قيؽم حم٧ؽ ث ٨الىؽي.ٜ
ربةين كٔ٧٤ين ،ككاىل إرمةدم كد٭ؾييب ،كٌلف يف ماكدبذ ٫يل ثٛةس كمرص خيةَجين
ن
ثٞٮهل /كدل٩ة ابلةر ،صـاق اهلل ٔين أ٦ ٢ٌٚة صـل كادلا ٔ ٨كدلق.
 .2أيخ أةٔ اىفيض العيس أمحس ةَ الصسيق اىعالٌث احلافظ.
اكف يٕؿؼ احلؽير ٕ٦ؿٚح صيؽة كوٚ ٙ٪ي ٫اتلىة٩ي ٙإ٣ؽيؽة ،كا ُٓٞ٩هل
ٚأػؿج جلة مىٛ٪ةت ذ٠ؿد٪ة ثةحلٛةظ املذ٪ٞني اكملؽاكم  ٢٤ٕ٣اجلة ٓ٦كرشح امل٪ةكم
يف قذح دلرلات ًؼةـ ك٬ؽايح الؿمؽ يف ختؿيش أظةدير اث ٨رمؽ يف دلرلي٨

كاقذؼؿج ىلع مك٪ؽ الن٭ةب كىلع الن٧ةا ٢املع٧ؽيح ،كًلذت أكرث  ٨٦مخكني صـءا
ن
ظؽيثية ال يٕؿؼ أف يلذج٭ة أظؽ يف ٔرص٩ة ،ػةوح ٚذط امل ٟ٤إٌ٣ل ثىعح ظؽير

ثةب ٦ؽي٪ح ا ٥٤ٕ٣يلع ،كدرء الٌٕ ٨ٔ ٙظؽير ٔ ٨٦ن ،ٕٙٚ ٜكهل ٗري ذل٨٦ ٟ

املىٛ٪ةت يف احلؽير كا ٫ٞٛ٣كٗري٧٬ة ،دٮىف رمح ٫اهلل دٕةىل ثةٞ٣ة٬ؿة ق٪ح

 ـه

كدؿدمذ ٫مكذٮٚةة يف ٠ذةث ٫ابلعؿ ا٧ٕ٣ي ٜيف مؿكيةت اث ٨الىؽيٝ ٜؿأت ٔ٤ي ٫خنجح
ا١ٛ٣ؿ كقنن أيب داكد.

 .3اىعالٌث الؼيذ حمٍس ةَ احلاج العييم.
ٝؿأت ٔ٤ي ٫األٛ٣يح برشح امل١ٮدم كبرشح املٮًط  ٓ٦اتلرصيط كظةميح النيغ
اُ٣يت ث٠ ٨رياف ٔ٤ي ٫كظرضت ٔ٤ي ٫يف اخلؿيش ىلع خمذرص ػ٤ي ،٢كظرضت ٔ٤ي٫
يف رشح اٞ٣كُبلين ىلع ابلؼةرم ،كٌلف ٝٮم احلةْٚح ،يجؽم إٔضةث ٫ثةحلة ِٚاث٨
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ن

ظضؿ كيذٮرؾ ىلع إ٣بل٦ح إ٣يين يف أرتاًةد٤ٔ ٫ي ،٫كيٞٮؿ ٔ ٫٪ثٕؽ ظاكيح

أرتاً٠ ،٫أين ث ٫ل ٥يٛ٭ ٥الكـ احلة ِٚز ٥جييت ٔ.٫٪

كملة كو ٢يف ٝؿاءة ابلؼةرم إىل ٠ذةب اجل٭ةد كامل٘ةزم ،ثٕر إحل ٫ظةكٚ ٥ةس
اٛ٣ؿنيس كَ٤ت  ٫٪٦أف يذؼُٯ ٬ؾا ابلةب إىل ٗريق ،كيٞؿأ ٦ة ثٕؽقٚ ،ة٦ذ٨ٔ ٓ٪

ادلرس أية ،٫٦كبٕؽ مؿاصٕح كُلـ ظى ٢االدٛةؽ ىلع أف يٞؿأ ٠ذةب اجل٭ةد ،ىلع أال

يذٮقٓ يف الرشح ك٬ؾا ٩ٮع  ٨٦الٌٍ٘ اذلم اكف ي٧ةرق ٫االقذٕ٧ةر اٛ٣ؿنيس يف
امل٘ؿب.
أصةز ين رمح ٫اهلل كميؼ ٫الكٕيؽ حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ال١جري ال١ذةين.
ن
كَؿيٞح امل٘ةربح يف ادلرس ٔ٧ٮ٦ة أف النيغ يُة ٓ٣ادلرس يف ثحذ ٫كجي٦ ٓ٧ة ٝي٢

ٚي ٨٦ ٫أٝٮاؿ كرشكح كظٮاش يف ذٚ ،٫٪٬إذا صةء إىل ادلرس أً٣ف ىلع ا٤ُ٣جح ٨٦
ن
ظ ٫ْٛدميٓ ٦ة َة ٫ٕ٣كظ ٫ْٛيف ثحذ ،٫كبٕؽ اال٩ذ٭ةء  ٨٦ذل ٟيأمؿ َةبلة يلٮف
أ٦ة ٫٦ثيؽق امل٤ـ٦ح أف يٞؿأ يف امل٤ـ٦ح ٦ة ٝؿرق النيغ ،كا٤ُ٣جح لك٭ ٥ثيؽ ٥٬امل٤ـ٦ح
٠ؾل ٟكالنيغ يكٚ ٓ٧يٮًط هل٦ ٥ة يف إ٣جةرة ٧ٗ ٨٦ٮض أك يبني ٦ة ٚي٭ة ٨٦

دىعي ٙأك حنٮ ذل.ٟ

كٝؽ درقخ ٤ُ٣جيت يف األز٬ؿ ىلع ٬ؾق اُ٣ؿيٞح ،ك١٬ؾا درس ا٤ُ٣جح دمٓ اجلٮآ٦

كدٛكري ا٣جكيف ك٩ي ٢األكَةر يف زاكيت٪ة الىؽيٞيح.
كٌلف اال٦ذعةف يف صة ٓ٦اٞ٣ؿكيني ىلع ٬ؾق اُ٣ؿيٞح يؽػ ٢النؼه امل٧ذع ٨ىلع
ن
جل٪ح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء ٚيٌ٤ف ٔ٤ي٭ ٥درقة  ٨٦ظ ٫ْٛيف ا ٥٤ٕ٣اذلم ي٧ذعٚ ٨ي ٫ك٥٬
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ي٪ةٝنٮ٤ُ٠ ٫٩جحٚ ،إذا جنط ٪٦عٮق إصةزة اتلؽريف ،كدلٮف ادلركس أربٕح يف أربٕح

ٔ٤ٮـ.

َ
 .4اىعالٌث الؼيذ املدلق اىلايض اىعتاس ةَ أيب ةكص ةِاين ةفخح ابلاء.
ظرضت ٔ٤ي ٫يف ٞ٦ؽ٦ح دمٓ اجلٮا ،ٓ٦كرشح النيغ اُ٣يت ث٠ ٨رياف ىلع دٮظيؽ
ن
اث ٨اعرش٧٠ ،ة أػؾت ٔ ٫٪املٞٮالت كٌلف يٞؽر ين ،كحيرت٦ين ٠سريا ،كذ٠ؿ مؿة يف
ن
درس األوٮؿ ظؽزية ل ٥يٕؿؼ ردبذٚ ٫جح٪ذ٭ة هلٚ ،كأ٣ين  ٨٦أ٩خ ؟ ٚة٩تكجخ هل،
ٞٚةؿ /دجةرؾ اهلل ،ادلر ٕ٦ ٨٦ؽ ٫٩ال يكذ٘ؿب.
كَ٤جخ  ٫٪٦مؿة ٚذٮل ٞٚ٭يح يف ػىٮ٦ح اك٩خ ثني ثٕي اإلػٮافٚ ،كأ٣ين ٢٬
يُ٤ٔ ٓ٤ي٭ة كادلؾ ؟ ٤ٝخٝ ،٥ٕ٩ /ةؿ إذا جيت اتلؽٝيٚ ٜي٭ة ألف كادلؾ يف ا٥٤ٕ٣

خمي.ٙ

كًل٪خ أزكرق يف ثحذ ٫مؿات ،كملة أردت الؿصٮع إىل َ٪ضح ٠ذت يل إصةزة ركل ٚي٭ة
ٔ ٨ميغ اجل٧ةٔح أمحؽ ث ٨اخليةط الـٌلرم رمح ٫اهلل.

 .5اىعالٌث املدلق اىفليّ العيس أمحس ةَ اجليالىل األٌغاري ػيذ اجلٍاعث.
ظرضت ٔ٤ي ٫يف رشح اخلؿيش ل٧٤ؼذرص يف ا ٫ٞٛ٣املةليك.
ن
كظى ٢يف ٔ٭ؽق أف مؼىة اق ٫٧حم٧ؽ ث ٨ق٤ي٧ةف دٞؽـ لبل٦ذعةف كجنط ٚي٫
كأذف ثةتلؽريف يف اٞ٣ؿكيني ٚرشع يف دؽريف دمٓ اجلٮاٚ ٓ٦جٕر إحل ٫النيغ ،كٝةؿ
هل /أكؿ ٦ة دؽرس دمٓ اجلٮا ٓ٦؟ ،كٝةؿ هل إذا أ٩ة أدرس األصؿك٦يح كأوجط يؽرق٭ة
ٚعرض٩ة ٔ٤يٚ ٫ي٭ة كظرض ٪ٕ٦ة ٧٤ٔ ٥ْٕ٦ةء اٞ٣ؿكيني.
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 .6الؼيذ فخح اهلل ابلِاين الصبايط.

اعلٚ ٥ةً ٢كميغ اُ٣ؿيٞح النةذحلح كهل ٔؽة مىٛ٪ةت ٪٦٭ة املضؽ النة٦غ ٚي٨٧

اصذٕ٧خ ث ٨٦ ٫األٔيةف كاملنةيغ يف أربٕح دلرلات٠ ،ذج ٫ثٕؽ ٔٮدد ٨٦ ٫احلش،
كحتٛح أ ٢٬اٛ٣ذٮظةت كاألذكاؽ يف اختةذ الكجعح كصٕ٤٭ة يف األٔ٪ةؽ ،يؿكم ٔ٨

إثؿا٬ي ٥ث ٨حم٧ؽ اجلةديل كٔ ٨آػؿي ٨ذ٠ؿ ٥٬يف ٕ٦ض ،٫٧كدل ق٪ح
كدٮىف ق٪ح

 ـهثةلؿبةط

 ،٬اقذضـد ٫ثةلؿبةط أ٩ة كأيخ األكرب الكيؽ أمحؽ رمح ٫اهلل ٚأصةز٩ة

كأظةجلة ىلع ٠ذةب املضؽ النة٦غ.
 .7اىعالٌث املدلق الؼيذ الصايض العِاين الؼٓري ةاحلٍغ.
اكف  ُٓٞ٪٦اجلْري يف اتلعٞي ،ٜظرضت ٔ٤ي ٫يف ٞ٦ؽ٦ح دمٓ اجلٮا ٓ٦كٌلف حمٞٞة
ن
ن
حي ٢دٝةا ٜالكـ املعًل ٠أ ٫٩اكف ٝةٔؽا  ٫ٕ٦قةٔح ٠ذةثذ ،٫كٌلف ٞٚي٭ة ،كيف ٔ٤ٮـ
ن
ن
اآل٣ح حمٞٞة ،هل ٠ذةب النؾرات ٚي ٫مكةا ٢كٚٮااؽ َيجح ،كٌلف وٮٚية حيت الىةحلني
ن
ن
أظيةء كأمٮادة رمح ٫اهلل دٕةىل.
كيـكر٥٬
 .اىعالٌث أةٔ الؼخاء ةَ احلعَ الصِٓايج.

ن

املذٮآً املذؼن ٨يف م٤بك ،٫اكف خمذىة ثٕ ٥٤اٛ٣ؿااي درقذ٤ٔ ٫ي ،٫كٌلف

يؽرس ل٤ُ٤جح ٔ٤ٮـ اٌٞ٣ةء ٦س ٢اتلعٛح الث ٨اعو ٥كالـٝةٝيح ل٤ـٝةؽ ،كهل مؤٛ٣ةت
يف ٬ؾا ا ،٨ٛ٣كٌلف اجلةس يٕذٞؽكف وبلظ ٫الٕ٩ـاهل ٔ ٨اجلةس كامذ٘ةهل ثٛ٪ك٫
كبٕ.٫٧٤
 .9اىعالٌث الؼيذ حمٍس الصِٓايج ؤْ أرٔ العاةق.
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ن

ن
ن
اكف اعملة حمٞٞة ،كيذأ ٜ٩يف م٤بكٝ ،٫ؿأت ٔ٤ي ٫رشح اخلؿيش ىلع املؼذرص يف

٠ذةب ابليٮع ك٦ة ثٕؽق رمح ٫اهلل.

 .01اىعالٌث املدلق العيس أمحس ةَ اىطيب اىلادري.
ن
أثٮق اكف ميؼة لٮادلم رمح٭٧ة اهلل ،ك٬ٮ مييخ ٝؿأت ٔ٤ي ٫رشح اخلؿيش يف ٠ذةب
ن
اجل٪ةيةت كاٞ٣ىةص ،كٌلف حمٞٞة ييؿصٓ إحل ٫يف اٛ٣ذٮل ،كٌلف مٮالم ٔجؽ اهلل
ن
اٌٛ٣يٌل يؿصٓ إحل ٫تلعٞي ،٫ٞكٌلف ٞٚريإً ،ي ٙاحلةؿ ،يأيت إىل ادلرس كٔ٤ي٠ ٫كةء
ن
ٚي ٫دؿٝيٕةت ،كٌلف ػةمبل ،ال يٕؿؼ ظٝ ٜؽرق إال  ٨٦ظرض دركق ٫رمح ٫اهلل ،كظىك
هل كادلم ريض اهلل ٔ ٫٪أ ٫٩اكف حيرض ىلع كادلق رمح ٫اهلل ،كٌلف يف ثٕي األظيةف ثٕؽ
ن
ن
ا٩ذ٭ةء ادلرس يُ٤ت ٝ ٫٪٦ؿمة ٣حنرتم ثُٚ ٫ٮرا لؤلكالد.
ك٬ ٨٦ؾا يٕ٠ ٥٤ي ٙاكف ا٧٤ٕ٣ةء يٕحنٮف ىلع الٛ١ةؼ كاتلٞن ٙك ٥٬راًٮف

ٝةٕ٩ٮف خيؽمٮف ا ٥٤ٕ٣كا٤ُ٣جح ٚأٚةدكا كٕٛ٩ٮا ،كختؿج ث٭ ٥دمٓ  ٨٦ا٤ُ٣جح رمح٭٥
اهلل كأزةث٭ ٥رًةق ،كيف كٝذ٪ة ٬ؾا ٠رثت ادلاعكم  ٓ٦اجل٭ ٢كاجلؿأة ىلع اٞ٣ٮؿ يف
ن
أظاكـ ادلي ٨ثؽكف ٔ ٥٤كال دحل ،٢كاتكٕخ ٔ٤ي٭ ٥ادل٩ية صؽا كًلرث املةؿ دلي٭.٥
 .00اىعالٌث مٔالي عتس اهلل اىفظييل.

ميغ اجل٧ةٔح  ٨٦إ٣ةا٤ح املةل١ح ثةمل٘ؿب اكف ٔبل٦ح يف األوٮؿ كاملٕٞٮؿ كٌلف ذا

زؿاء كاقٓ ،كٌلف يٮزع مؿدج ٨٦ ٫اٞ٣ؿكيني ىلع اعملني ٞٚريي ٨أظؽ٧٬ة مٮالم أمحؽ
اٞ٣ةدرم ،كاآلػؿ قيؽم إدريف املؿا٠يش إ٦ةـ صة ٓ٦اٞ٣ؿكيني كاملؽرس ث.٫
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اكف يؽرس دمٓ اجلٮا ٓ٦ظرضت ٚي٤ٔ ٫ي٧٠ ٫ة ظرضت ٔ٤ي ٫رقة٣ح الٮًٓ كرشح
ن
الـرٝةين ىلع املؼذرص ،كٌلف يف درق ٫حمٞٞة يٕذين ثذعٞي ِٛ٣ ٜاملى ٙ٪كرشظ ٫ك٦ة
٠ذت ٔ٤ي ،٫ككادلق وةظت ٠ذةب ادلرر ابل٭يح يف أرشاؼ امل٘ؿب.
 .02اىعالٌث العيس عتس الصمحَ ةَ اىلصيش اىعئي.
ن
 ٨٦إ٣ةا٤ح املةل١ح ثةمل٘ؿب اكف ٝةًية ز ٥أظي ٢إىل املٕةش ٚة٣زتـ اتلؽريف جبةٓ٦
ن
اٞ٣ؿكيني كٌلف يف ٌٝةا٩ ٫ـي٭ة ال حييؽ ٔ ٨احل ،ٜظرضت ٔ٤ي ٫رشح ادلرديؿ ىلع

خمذرص ػ٤ي ٨٦ ٢ثةب اإلصةرة إىل اآلػؿ ك٬ٮ اجلـء الؿاثٓ ،كٌلف يف ػ ٫ٞ٤ثٕي النؽة

كٝؽ ٔ ٧ؿ ظىت صةكز اثل٧ة٩ني ،يؿكم ٔ ٨كادلق كحم٧ؽ اخلرض امل٭ةيج كأمحؽ ث٪ةين
كٔجؽ امل ٟ٤الرضيؿ ا٤ٕ٣ٮم.

 .03الرشيف اىعالٌث احلتيب املٓايج.
٬ٮ أكؿ ميغ ٝؿأت ٔ٤ي ٫يف اٞ٣ؿكيني األٛ٣يح برشح امل١ٮدم كظرضت ٔ٤ي٫
الك ٥٤برشح اٞ٣ٮيكين يف امل ،ُٜ٪كاٚذذط ٪ٕ٦ة رشح اخلؿيش ىلع املؼذرص  ٨٦أكهل،
كٌل٩خ هل م١ذجح َيجح ٚي٭ة ٩ٮادر املؼُٮَةت ،كٌلف حيجين كيٞؽر ين رمح ٫اهلل كل٥
دل ٨هل ركايح.

َ
 .04اىعالٌث الؼيذ حمٍس  -ةفخح امليً األوىل  -اةَ احلاج العييم.
ظرضت رشح اث ٢ٞٔ ٨ىلع األٛ٣يح ٔ٤ي ٫حبةميح الكضةيع كٌلف يٕؿؼ اجلعٮ
ٕ٦ؿؼ صيؽة ،كيذٕةىط األدب كالنٕؿ.
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 .05اىعالٌث اىلايض احلعني اىعصايق.

َ٤جخ  ٫٪٦أف يٞؿأ ٪ٕ٦ة دمٓ اجلٮاٞٚ ،ٓ٦ؿأق ٪ٕ٦ة ،كًل٪خ أ٩ة أرسد هل ككو٪٤ة ٚي٫

إىل ٠ذةب الك٪ح ز ٥قةٚؿت إىل َ٪ضح ،كًل٪خ ٝؽ ظرضت ٔ٤ي ٫دٛكري اجلبل٣ني
ن
ن
حبةميح الىةكم كٌلف حمٞٞة ،اقذٛؽت ٠ ٫٪٦سريا ،كٌلف ٚي ٫داعثح ،كاث ٫٪اكف اٞ٣ي ٥ىلع

ػـا٩ح اٞ٣ؿكيني ك٬ٮ اذلم ظ ٜٞرشح املؤ ٙ٣كرشح زًلؿية األ٩ىةرم ىلع أٛ٣يح

احلؽير رمح٭ ٥اهلل دٕةىل.
 .06اىعالٌث العيس حمٍس امليك ةَ حمٍس ابلطاوري.
دً٤ف ٔ ٨ميغ اجل٧ةٔح إثؿا٬ي ٥اتلةديل كٔ ٫٧الكيؽ اتل٭ةَل ابلُةكرم ك ٨٦أص٢
ميٮػ ٫يلع ث ٨ق٤ي٧ةف ابلضٕ٧ٮم وةظت احلٮايش ىلع ال١ذت الكذح كهل زجخ
ُ٦جٮع هل ثٕي املىٛ٪ةت ٪٦٭ة رشح ىلع ال٦يح األٕٚةؿ ،كاتل٪ىيه رشح مٮا٬ؽ
اتل٤ؼيه كرشح املٞىٮر كامل٧ؽكد الث ٨دريؽ ،كّ٭ؿ ا٪ٛ٣ٮف  ٨٦اجلٮ٬ؿ امل٪١ٮف،
ذ٬جخ إحل ٫أ٩ة كأيخ األكرب يف ثحذ ٫كاقذضـ٩ةق ٚأصةز٩ة ،كدل ق٪ح

اٛ٣ذط كدٮىف ق٪ح

.٬

 ـهثؿبةط

 .07العيس املٓسي ةَ اىعصيب ةَ اهلاػيم الضرْٔين.
ن
ن
اكف ٕ٦ؿكٚة ثةلىبلح ككادلق اكف ميؼة ل٤ض٧ةٔح ثٛةس كهل دؿدمح يف مضؿة اجلٮر
الـًليح يف َجٞةت املةل١يح ،كالكيؽ امل٭ؽم املؾ٠ٮر يؿكم ٔ ٨أثي ٨ٔ ٫صؽق ٔ٨
الكيؽ مؿدىض الـبيؽم ذلل ٟاقذضـد ،٫ك٬ٮ كادل أ٦ني اٛ٣ذٮل ث٤ج٪ةف النيغ حم٧ؽ
إ٣ؿيب الـر٬ٮ ين الن٭ري ثةٕ٣ـكزم املذٮىف ق٪ح
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.٬

 .08امليم إدريط ةَ حمٍس املٓسي ةَ اىعالٌث حمٍس ةَ يلع العِٔيس الرشيف
احلعين.

ن
ذ٬جخ إىل ٦زنهل ثةٞ٣ة٬ؿة ثٕؽ ػؿكص ٨٦ ٫حلبية ٚؿظت يب ٠سريا كَ٤جخ ٫٪٦
اإلصةزة ٚأصةز ين كهل منةيغ ٠سريكف كل١ين رٗجخ يف ركايذ ٨ٔ ٫صؽق أل٩٭ة اعحلح
ٚ٭ٮ يؿكم ٔ ٨أثي ٨ٔ ٫صؽق ٦جةرشة ،كصؽق ٔبل٦ح كهل أزجةت ٦ذٕؽدة َجٓ ثٌٕ٭ة

كدٮىف ق٪ح

 ـهجب٘جٮب كْل كاظح يف ص٪ٮب وعؿاء حلبية.

أ٦ة الكيؽ إدريف الك٪ٮيس ٚذٮىف ق٪ح

 ـهثةٞ٣ة٬ؿة  -كٌلف ٝؽ ٝةرب املةاح -

كد ٨ٚثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ظكت كويذ.٫
 .09اىلايض املعِس الهتري عتس احلفيظ ةَ حمٍس اىطاْص ةَ عتس الهتري اىفايس
اىفٓصي.

ن
اكف يٕؿؼ أرسد٪ة ٠سريا ن كيٞؽر٩ة كيثين َّ
يلع يف ٗيةيب ٠سريا اقذضـدٚ ٫أصةز ين ك٬ٮ
يؿكم ٔ ٨منةيغ ٠سريي ٨كهل ٕ٦ض ٥ل٤نيٮخ كأربٕني ثرلا٩يح كٗري ذل ،ٟك ٨٦أىلع

أقة٩يؽق ركايذ ٨ٔ ٫يٮق ٙالكٮيؽم إ٣ؿايق ٔ ٨الكيؽ مؿدىض الـبيؽم املذٮىف ق٪ح
ن
 ـهك٬ٮ أىلع ق٪ؽ يٮصؽ يف ادل٩ية ،كٔ ٨٦ٮاحل ٫أيٌة ركايذ ٨ٔ ٫كادلق ٔٔ ٨جؽ

ا٘٣ين ادل٤٬ٮم املؽين ،كدل ق٫٪

 ـهكدٮىف ق٪ح

.٬

 .21اىعالً األذصي الصٔيف الرشيف أةٔ اىلاظً ةَ مععٔد ادلةاغ.
ن
ن
اكف أزؿية ال يٞرل أظؽا يٕ ٢٧ث٧ة وط هل ٔ ٨رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق،٥٤
ن
كٌلف ٠ذةث ٫اذلم يٕذ٧ؽ ٔ٤ي٠ ٫سريا ٠ذةب اهلؽم اجلجٮم الث ٨اٞ٣ي ،٥كرٗ ٥أ ٫٩اكف ال
يذٞيؽ ث٧ؾ٬ت ل ٥يل ٨ي١٪ؿ ىلع املٞرلي ٨كال يؿ٦ي٭ ٥ثةجل٭ ٢كال ثةخلىٮ٦ح كال
66

يشء ،كٌلف ٬ةدئ اُ٣جٓ ،ظك ٨اخل ٜ٤مؽيؽ احليةء ،يؿكم ٔ ٨منةيغ املؽي٪ح اكلكيؽ
يلع ثّ ٨ة٬ؿ الٮدؿم ،كالنيغ ٚة٣ط ث ٨حم٧ؽ اْ٣ة٬ؿم ،دٮىف ث٧ؿا٠ل ق٪ح

 ـه

رمح ٫اهلل دٕةىل.
 .20اىعالٌث املدسث اىفليّ العيس حمٍس ةَ إدريط اىلادري احلعين اىفايس.

كدل ثٛةس كأػؾ ٔ ٨ميٮخ ٔؽة كرظ ٢إىل احلضةز ،كدػ ٢مرص كالنةـ كظ٤ت،

كأػؾ ٔ ٨أ٤٬٭ة ،كأذىن ثٕ ٥٤احلؽير كامذ٭ؿ ث ٫كأٚ ٙ٣ي ٫كيف ٗريق إال أف مؤٛ٣ةد٫
٩ةقجخ أٔ ٢٬رصق ٔٚل ىلع َؿيٞح املذأػؿي ٨ال ىلع َؿيٞح أ ٢٬اتلعٞي٨٦ ٜ
املعؽزني.
هل رشح ىلع ا٣رت٦ؾم كىلع املؽك٩ح ل ٥يل٧بل كهل  ٨٦املؤٛ٣ةت ٗري ذل ٟإزا٣ح

ادل٬ل كالٮهل ٔ ٨املذعري يف ظؽير ٦ةء زمــ ملة رشب هل ،كاألظةدير املكذُةثح ث٧ة
كرد يف  ٢ٌٚادلاعء كرشكط اإلصةثح ،كاخلري املؽرار ىلع ظؽير ٠ ٨٦ؾب َّ
يلع ٤ٚيتجٮأ
ٕٞ٦ؽق  ٨٦اجلةر ،كأٝٮـ املؿايق ىلع رشح أٛ٣يح إ٣ؿايق كادلالا ٢يف ٕ٦ؿٚح رصةؿ

الن٧ةا ،٢كٝٮؿ احل ٜيف ثُبلف ظؽير إذا ظؽزذٔ ٥ين حبؽير يٮا ٜٚاحل،ٜ
كال١ٮا٠ت امل٪ترشة يف األظةدير املنذ٭ؿة ،كمؿايق الٮوٮؿ إىل رشح ْ٪٦ٮ٦ح
ال١ٮا٠يب يف األوٮؿ ،كاجلٕ ٥املكؽ٣ح يف ظؽير ا٣بك٤٧ح كالىبلة كاحل٧ؽ٣ح ،كٗري

ذل ٟكمىٛ٪ةد ٫دجي ٙىلع اخل٧كني.
ن
ن
ن
اكف رمح ٫اهلل رصبل وةحلة ذا٠ؿا ،ارحت ٢يف أكاػؿ ٔ٧ؿق إىل ٦ؽي٪ح اجلؽيؽة
ن
كاختؾ٬ة ٝؿارا هل ،زردٚ ٫ي٭ة كقٕ٧خ  ٫٪٦ظؽير الؿمحح برشَ ٫كأصةز يل إصةزة اع٦ح،
كدٮىف ق٪ح

 ـهرمح ٫اهلل كأزةث ٫رًةق.
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ً
ذاُيا /ػئيخ ةخٔنط/

 .22اىعالٌث املدلق يف اىفِٔن ػيذ جاٌع الضيخُٔث الؼيذ اىطاْص ةَ اعػٔر
اتلٔنيس املاليك.

٠ذجخ إحل ٨٦ ٫مرص أَ٤ت  ٫٪٦اإلصةزة ٚجٕر َّ
إيل اإلصةزة  ٓ٦ثٕي مؤٛ٣ةد ،٫ك٬ٮ

اعل ٥حم ٜٞيف ٔ٤ٮـ اآل٣ح كهل درايح كاقٕح ثة ٫ٞٛ٣املةليك ،كهل دٛكري َجٓ ك٬ٮ دٛكري
ن
صيؽ ،إال أف هل ٚي ٫رأية يف اجل ٨ال يٮا٦ ٜٚة ٔ٤ي ٫املك٧٤ٮف يؿاصٓ يف قٮرة الؿمح.٨
كقذأيت إصةزد ٫إف مةء اهلل.
ً
ذاثلا /ػئيخ ةٍرص/
 .23عالٌث ادليار املرصيث ةال ٌِازع وػيذ ػئرٓا ةال ٌسافع اىفليّ املفرس

املعلٔيل األصٔيل املخلكً املِطيق اىفييعٔيف املدلق املسكق الؼيذ حمٍس خبيج

ةَ خعني املطييع احلِيف.
كدل يف حنٮ الكجٕني كاملةاتني كاأل ٙ٣ثةُٞ٣يٕح ا٣يت ٬ٮ ٗري اق٧٭ة ثٕؽ ذلٟ
ن
ثةملُيٕح ثةملي ،٥كاعا٤ذ٦ ٫ةل١يح ،ك٬ٮ أكؿ  ٨٦حت٪٦ ٙ٪٭ ٥إذ اكف ٦ةل١ية جييؽ ا٫ٞٛ٣
ن
املةليك ،ك٣ل٪ٔ ٨ؽ٦ة صةء اال٦ذعةف دػ ٫٤ظًٛ ٪ية  ٨٦أص ٢اٌٞ٣ةء ،ثؿع يف ا٤ٕ٣ٮـ
ٕٞ٦ٮهلة كٞ٪٦ٮهلة كدٞؽـ ىلع األٝؿاف ،كامذ٭ؿ ذ٠ؿق كَةر ويذ ،٫كك٤ٔ ٓٝي ٫اإلٝجةؿ

ظىت وةر ميغ ا٤ٕ٣ٮـ ثةدليةر املرصيح ث ٢كبةلرشؽ أدمٕ١ٚ ٫أ٧٤ٔ ٨٦ ٫٩ةء اٞ٣ؿف
الؿاثٓ أك اخلةمف.
ظرضت دركق ٫يف اهلؽايح ثةملكضؽ احلكحين ،كيف اتلٛكري ثةلؿكاؽ إ٣جةيس
ثةألز٬ؿ ،اكف يأيت ك ٫ٕ٦املىع ،ٙكإذا ٝؿأ اآليح يكذٛيي يف اتلٛكري ،كٌلف كاقٓ
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اإلَبلع يذلك ٥ىلع اآليح  ٨٦ص٭ةت ٦ذٕؽدة ،كٌلف كاقٓ الىؽر ال يٌ٘ت مم ٨يكأهل،
ن
٠سري اتل١٪يخ ،كٌلف ٠ؿي٧ة يٮايس اٞٛ٣ؿاء ،زرد ٫يف ثحذ ٫حب٧٤يح الـيذٮف مؿات ،كٌلف
إذا ٔؿض هل ظؽير يكأ٣ين يف املض٤ف ٚأصيج ،٫اقذضـدٚ ٫أصةز ين ،كَةؿ ٔ٧ؿق ظىت
ن
اكف ٦ؽرقٮ األز٬ؿ دمٕية إ٦ة دبل٦ؾد ٫أك دبل٦ؾة دبل٦يؾق.
ن
دٮىل اإلٚذةء يف مرص ٛ٣رتةٔ ،ؿض هل ظةدزح ظةو٤٭ة أف مؼىة اق ٫٧األقذةذ
إثؿا٬ي ٥الٮرداينٝ ،ذ ٢راحف الٮزراء يف مرص ثُؿس ثةمة اغيل ،كبٕؽ حمة٧٠ذ٫
ظ٧١خ املع٧١ح ثإٔؽا ،٫٦كأظة٣خ أكرا ٫ٝإىل املٛيت اذلم ٬ٮ النيغ خبيخٚ ،أىب أف
يٮا ٜٚىلع إٔؽا ٫٦رٗ ٥أ ٫٩ظ٪يف ،كٝةؿ ال جيٮز ٝذ ٢مك ٥٤ثٞجُٰٚ ،ةقذىؽرت
ن
احل١ٮ٦ح مؿقٮ٦ة ثإظةتل ٫إىل املٕةش ك٬ٮ أكؿ ٛ٦يت يف مرص حيةؿ إىل املٕةش ،كٌل٩خ
إ٣ةدة أف املٛيت كميغ األز٬ؿ ال حيةالف إىل املٕةش إال إذا اقذٞةال.

ك٬ؾق احلةدزح دؽؿ ىلع ٝٮة إي٧ة ،٫٩كأ ٫٩ال يؿايع احل١ٮ٦ح ٚي٧ة ي٪ةقت مبٮف
ادلي ،٨كدٮىل ٔؽد  ٨٦دبل٦يؾق منيؼح األز٬ؿ ،كل ٥يذٮؿ ٬ٮ املنيؼح ملٕةداد٫

ل٤ع١ٮ٦ح ،ظىت ٝةؿ مؿة ثٕي إ٣ٮاـ ث٧رص /النيغ خبيخ اعل ٥كل ٫٪١اكٚؿ أل ٫٩اكف
ال يؤ ٨٦حبـب الٮٚؽ ،كًلؾا لك األظـاب الكيةقيح ث ٢اكف ًؽ٬ة ٚػأدمٕخ ىلع

ٔؽاكد ،٫هل ٔؽة مىٛ٪ةت من٭ٮرة ،دٮىف يف ٪٦ذى ٙمٕجةف ق٪ح
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 .24معِس اىعرص اىعالٌث املعلٔيل املدلق العيس أمحس ةَ حمٍس ةَ عتس اىعضيض ةَ
رافع احلعحين اىلاظيم اىطٓطاوي احلِيف.

كدل ثُ٭ُة ق٪ح

 ـهكدً٤ف ٔ٤ٮ ٨ٔ ٫٦أكةثؿ ٔ٧٤ةء مرص اكلنيغ حم٧ؽ

ٔ٤حل كاثٔ ٫٪جؽ اهلل كالنيغ حم٧ؽ اخلرضم ادل٦يةيط كالن٧ف حم٧ؽ األ٩جةيب
كالنيغ ٔجؽ اهلةدم جنة اإلثيةرم ،كٌلف أكرث مبلز٦ذ ٫ل٤نيغ حم٧ؽ األ٩جةيب.
ن
ن
َّ
كأكت ىلع االمذ٘ةؿ ثةتلؽريف كاتلأحلٙ
امذ٘ ٢ثة٤ٕ٣ٮـ ا٤ٕٞ٣يح امذ٘ةال ٝٮية،

كو ٙ٪املىٛ٪ةت ا٣يت دؽؿ ىلع ٧٠ةؿ حتٞي٠ ٫ٞؿ ٓٚا٘٣ٮايش ٌٕٔ٦ ٨بلت املُٮؿ
كاحلٮايش يف مخكح دلرلات َجٓ املضرل األكؿ ٪٦٭ة ،كًل٧ةؿ ا٪ٕ٣ةيح ثذٮصي٦ ٫ة يف ٝٮهل
دٕةىل٣ /ىح ٍ ىف ى٧ً ٠سٍ ً ٫ً ٤ى ٍ
يش هء ٨٦ أ٩ٮاع ال٪١ةيح يف دلرل ُ٦جٮع كب٤ٮغ املأمٮؿ يف
ه
ىى ٍ
ي
دٛكريٞ٣ /ؽ ىصةءك ٍ ٥ىر يقٮؿ كٗري ذل.ٟ
كملة ذ٬ت إىل احلش اصذ ٓ٧ثةلنيغ ٔجؽ الكذةر الىؽيٌف اهل٪ؽم مك٪ؽ م١ح
امل١ؿ٦ح ،كدؽثش ٪ٔ ،٫ٕ٦ؽ ذل٤َ ٟت  ٫٪٦أف يلذت هل اإلصةزةٚ ،ٮٔؽق ك٣ل ٨ثٕؽ

ٔٮدد ٫ملرص٧٤ٚ ،ة رصٓ كرشع يف ٠ذةثذ٭ة  ٓ٦ذ٠ؿ األقة٩يؽ داعق حتٞي ٫ٞإىل ُ٦ةٕ٣ح
إ٣ؽيؽ  ٨٦األزجةت كٔرث ىلع أك٬ةـ يف أزجةت املذأػؿي ٨كاُٞ٩ةاعت يف األقة٩يؽ ،ز٥
ن
٠ذت ثٕؽ ذل ٟزبذة يف دلرلي ٨ق٧ةق املكىع احل٧يؽ يف ثيةف كحتؿيؿ األقة٩يؽ ،ز ٥ظٮؿ
اق ٫٧إىل إرمةد املكذٛيؽ ،أىت ٚي ٫ث٘ؿر اتلعٞيٞةت ،ك٩ج ٫ىلع أك٬ةـ كٕٝخ ملضزي٩ة
الكيؽ ٔجؽ ا٣يح ال١ذةين يف ٚ٭ؿس اٛ٣٭ةرس ،دٮىف رمح ٫اهلل ق٪ح
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 .25اىعالٌث حمٍس إٌام ةَ ةصْان ادليَ أيب املعايل إةصاْيً ةَ يلع ةَ خعَ
الؼربارٔيم الؼٓري ةالعلا الؼافيع.

كدل ق٪ح

 ـهكظرض ىلع كادلق كىلع الن٧ف األ٩جةيب كحم٧ؽ ابلعريم كاث٨

أػذ ٫ظك ٨ث ٨رصت الكٞة كحم٧ؽ األم٧ٮ ين كدمةٔح ،دػ ٢اال٦ذعةف ثةألز٬ؿ ىلع يؽ
ميؼ٪ة النيغ خبيخ ،ك٬ٮ اذلم أُٔةق م٭ةدة إ٣ةمليح ،زَّ ٥
كيل اتلؽريف ثةألز٬ؿ ٓ٦
اخلُةثح ث٧كضؽ الكيؽة ٛ٩كيح ،ز ٢ٞ٩ ٥إىل ػُةثح اجلة ٓ٦األز٬ؿ ،ز ٥ملة وؽر ْ٩ةـ
األز٬ؿ ثٕؽـ اجل ٓ٧ثني كّيٛذني اػذةر اتلؽريف كد٪ةزؿ ٔ ٨اخلُةثح.
ن
ن
ن
اكف َٮيبل ،دمي ٢الىٮرة٦ ،ذٮإًةٞ٦ ،جبل ىلع مأ ٨٦ ،٫٩درق ٫إىل ثحذ ٫ال خيةٍ٣
ن
اجلةس ٠سريا ،كٌل٩خ هل يؽ َٮىل يف ٦ ٫ٞٚؾ٬ت النةٚيع ثةإلًةٚح إىل ٔ٤ٮـ األز٬ؿ،
كٌلف ال يذؽػ ٢يف الكيةقح كال يٞؿأ اجلؿااؽ ،دٮىف يف ٪٦ذى ٙمٕجةف ق٪ح

 ـه

يف يٮـ كاظؽ ٬ٮ كميؼ٪ة النيغ خبيخ رمح٭٧ة اهلل دٕةىل ،كو٤ي٪ة ىلع ص٪ةزد٭٧ة
ثةألز٬ؿ ثٕؽ إ٣رص يف كٝخ كاظؽ.

ن
ٞ٣يذ ٫ثٕؽ ٦ة حتٮؿ إىل املٕةش ،كزرد ٫ثبيذ ٫يف احل٧٤يح كأصةز يل ،كأظية٩ة اكف يأيت

لـيةرد٪ة.

 .26اىعالٌث اىفليّ حمٍس ةَ إةصاْيً احلٍيسي العٍالٔيط املاليك.
كدل ثىٕيؽ مرص ،كظرض لٞ٤ة٬ؿة ٤ُ٣ت اٚ ٥٤ٕ٣أػؾ ٔ ٨حم٧ؽ اخلرضم
كالن٧ف األ٩جةيب كالنيغ ٔ٤حل ،ك٬ٮ ٔ٧ؽد.٫
ن
اكف ٔبل٦ح يف ٦ؾ٬ت ٦ةل٦ ٟذٌٕ٤ة ٤ٔ ٨٦ٮـ إ٣ؿبيح كابلبلٗح ،اقذ٧ؿ يؽرس
ن
ثةألز٬ؿ ز ٥ثةملكضؽ احلكحين ،كٌلف مٮاّجة ىلع ادلرس ،ال يجَُ ٫٤ٮؿ الك٪ح ،ظىت يف
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أ يةـ ا٤ُٕ٣ح الؿق٧يح ،ظرضت ٔ٤ي ٫يف قنن ا٣رت٦ؾم ث٧كضؽ احلكني ٔ٤ي ٫الكبلـ،
ن
ن
كاقذضـد ٫ثـاكيح و٘رية بنةرع الى٪ةدٝيح ثةألز٬ؿ ،كٌلف ٞ٪٦جٌة ٧١٪٦نة ٔ٨
اجلةس ،كٌلف  ٨٦دمةٔح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء ثةألز٬ؿ ،كدٮىف رمح ٫اهلل ق٪ح

.٬

 .27اىعالٌث حمٍس ةَ حمٍس رييفث األزْصي الؼافيع.

 ـهيف ثرلة الى٪ةٚني ثةلرشٝيح ،كملة ٝؽـ اٞ٣ة٬ؿة ٝؿأ ىلع أكةثؿ ٔ٧٤ةء
كدل ق٪ح
األز٬ؿ كبٕؽ أف ٩ةؿ الن٭ةدة ئني يف كّيٛح ٦ؽرس ثةألز٬ؿ ،اكف ميغ النةٚيع
ن
ن
ن
ثةدليةر املرصيح ،ظةْٚة ٛ٣ؿكٔ ٫مكذعرضا جلىٮو ٫كٌلف وؽيٞة لٕ٤بل٦ح أمحؽ ثٟ
احلكحين كامرتؾ  ٫ٕ٦يف َجٓ األـ لئل٦ةـ النةٚيع ،دٮىف رمح ٫اهلل يف مٮاؿ ق٪ح
 ، ٬اقذضـد ٫يف مكضؽ احلكني ٚأصةز ين ك٬ٮ يؿكم ٔ ٨حم٧ؽ اخلرضم

ادل٦يةيط كالن٭ةب أمحؽ الؿٚةيع كالن٭ةب أمحؽ املؿويف ،ك٬ؾا األػري ٔ ٨أػي٫
م٧ف ادلي ٨املؿويف ٔ ٨داكد ا٤ٞ٣يع ٔ ٨الكيؽ مؿدىض الـبيؽم.

 .28اىعالٌث أمحس ةَ حمٍس ةَ حمٍس ادلىبؼاين املٔصيل اىلاْصي احلِيف الرضيص اكن
ٌَ نتار اىعيٍاء األعيان ةاألزْص.

ن

أػؾ ٔ٠ ٨سريي٪٦ ٨٭ ٥النيغ أمحؽ الؿٚةيع ،كأػؾ أيٌة ٔ ٨أيب املعةق٨

اٞ٣ةكٝيج اقذضـد ٫ثٮاقُح اث ،٫٪أل ٫٩اكف ال خيؿج ملٞةث٤ح أظؽ ملؿً ،٫دٮيف رمح ٫اهلل
ن
يف حنٮ الكتني دٞؿيجة.
 .29العيس ةٓاء ادليَ أةٔ اجلرص ةَ أيب املداظَ اىلاوكيج اىطصاةييس.
اصذٕ٧خ ث ٫يف ثيخ أػي ٫بنةرع الى٪ةدٝيح ثٞؿب األز٬ؿ ،كاقذضـد ٫كأصةز ين،
ن
اكف ميؼة ألدجةع كادلق كيكل٦ ٨ؽي٪ح مبني ال١ٮـ كٌلف ال يٞؽـ لٞ٤ة٬ؿة إال يف
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م٭ؿ ربيٓ اثلةين حلٌٮر مٮق ٥كادلق ،كٌلف ٔ٪ؽق يشء  ٨٦ا ٓ٦ ٥٤ٕ٣اتلٮآً كد٦ةزح
ػ ،٫ٞ٤دٮىف بنبني ال١ٮـ رمح ٫اهلل دٕةىل.

 .31العيس نٍال ادليَ ةَ أيب املداظَ اىلاوكيج.
٦ةت ٝج ٢ظٌٮرم األز٬ؿ ،ك٣ل ٨أيخ الكيؽ أمحؽ رمح ٫اهلل أدرًل ٫كاقذضةزق

جلٛك ٫كيل ،كٌلف يؽرس ثةألز٬ؿ.

 .30اىعالٌث حمٍس اخلرض ةَ خعني اتلٔنيس.
ٞٚي٘٣ ٫ٮم ٦ذني ،ذك ػ ٜ٤ظك ٨كدؤدة ،دلة٬ؽ يف قبي ٢اهلل ،كدل ثذٮنف ق٪ح
 ـه كب٭ة ننأ كَ٤ت ا ٥٤ٕ٣ز ٥درس جبة ٓ٦الـيذٮ٩ح ز٬ ٥ةصؿ إىل املؽي٪ح اجلجٮيح،
ٚأٝةـ ث٭ة ٦ؽة ز ٥ارحت ٢إىل النةـ زٝ ٥ؽـ اٞ٣ة٬ؿة ،دٕؿٚخ ٔ٤ي ٫يف دمٕيح اهلؽايح

اإلقبل٦يح ثةٞ٣ة٬ؿة ،كًل٪خ أدؿدد ٔ٤ي٭ة لك يٮـ دمٕح ظير اصذ٧ةٔ٭ ٥يف ذل ٟاحلٮـ،
كأٞ٣يخ ٚي٭ة ٔؽة حمةرضات ،كٌلف حيرت٦ين كيٞؽر ين.
كملة اكف يؿد ىلع النيغ م٤ذٮت يف مؼىيةت الؿقٮؿ األربٓ ا٣يت رسٝ٭ة ٨٦

اٞ٣ؿايف كادىع ٚي٭ة أف الؿقٮؿ جتٮز خمةٛ٣ذٚ ٫ي٧ة ظل ٥ث ٫أك أٚىت ل٧٤ى٤عحٚ ،ؿد
ن
ن
ٔ٤ي ٫النيغ اخلرض ظكني ردا ٔ٧٤ية ،كٌلف يـكر ين يف ثحيت أ٦ؽق ثةألظةدير يف

مٮًٮع ردق.

كٔ٪ؽ٦ة صةء إىل مرص ثٕؽ احلؿب األكىل اكف ٗري ٕ٦ؿكؼ ألظؽ ،كظى ٢أف املٟ٤
ن
ٚؤاد ٔ ٢٧مؤد٧ؿا ل٤ؼبلٚح ثةٞ٣ة٬ؿة١ٚ ،ذت النيغ يلع ٔجؽ الؿازؽ ٠ذةث ٫اإلقبلـ
كأوٮؿ احلل٩ ،٥ىف ٚي ٫اخلبلٚح كأ٩٭ة ٣حكخ  ٨٦ادليٚ ،٨ؿد ٔ٤ي ٫النيغ اخلرض
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ظكني كٔ ٥٤املٚ ٟ٤ؤاد ثؿدق ٚأمؿ ثُجٕ ٫كأمؿ ثإُٔةا ٫م٭ةدة إ٣ةمليح ،كٔني ٦ؽرقة
ن
 ـهأوجط ٌٔٮا يف ٬يبح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء.
ثةألز٬ؿ ،كيف ق٪ح
ن
كبٕؽ اٞ٩بلب دمةؿ ٔجؽ اجلةرص أرمؽ ابلةٝٮرم إىل دٕيح ٫٪ميؼة لؤلز٬ؿ ٕٚي٪ٮق يف
ن
٬ؾا امل٪ىت كٌلف  ٨٦رأي٭ ٥أف دذؼؾ ا٣رب٩يُح مٕةرا ل٧٤رصيني ٦س ٢دؿًلية كإيؿاف،

كاقتنةركق ،يف ذلٞٚ ٟةؿ٬ /ؾا ال جيٮز٣ ،ل ٨دل٤ح اإلرمةد الؿق٧يح نرشت أ ٫٩كاٜٚ
ن
ن
ىلع اختةذ ا٣رب٩يُح مٕةرا ،كٝةؿ /ال ثأس ثؾلٚ ،ٟةدى ٢ث٭١٪٦ ٥ؿا ٔ٤ي٭٬ ٥ؾا
ال١ؾبٚ ،أٚ٭٧ٮق أف اخلرب أكىح هل ٥ث ٫كال يكذُيٕٮف إ٩لةرقٚ ،ةقذٞةؿ ٫٤٧ٔ ٨٦

كذ٬ت إىل ثحذ ،٫دٮىف رمح ٫اهلل يف

رصت ق٪ح

.٬

 .32اىعالٌث أةٔ الٔفاء رييو ةَ ةسر ةَ مصطىف اخلادلي امللسيس احلِيف.

 ـهكَ٤ت
ك٬ٮ  ٨٦ذريح ػةدل ث ٨الٮحلؽ ريض اهلل ٔ ،٫٪كدل ثةٞ٣ؽس ق٪ح
ن
ا ٥٤ٕ٣يف اٞ٣ؽس كاقذة٩جٮؿ كمرص ،رأيذ ٫ث٧رص ،كًل٪خ أصذ ٓ٧ث٠ ٫سريا ث١٧ذج٫

اخل ىٮيص ثةلى٪ةدٝيح ،كأػرب ين أ ٫٩ذ٬ت إىل ٚةس كأػؾ ٔ٠ ٨جةر ٔ٧٤ةا٭ة ٦س٢
الكيؽ صٕٛؿ ال١ذةين ،كميغ اجل٧ةٔح أمحؽ ث ٨اخليةط الـٌلرم كٗري ٥٬كأػؾ ثٛةس
ن
ن
أيٌة ٔ ٨الكيؽ يلع ثّ ٨ة٬ؿ الٮدؿم املؽين ظير ٞ٣ي ٫ثٛةس ،كرظ٠ ٢سريا إىل ابلبلد
ن
ن
األكربيح ٌٚبل ٔ ٨اإلقبل٦يح كل ٫٪١اكف ٕ٦ضجة ثةمل٘ؿب ،كأػرب ين أف َ٪ضح
ن
ن
أٔضجذ٠ ٫سريا كػىٮوة يح مؿمةف إلرشا ٫ٚىلع ابلعؿ ،كٌلف يف ٩حذ ٫أف يبيٓ أمبل٫٠

كيؾ٬ت إىل َ٪ضح كيٞي ٥ث٭ة كل٦ ٫٪١ةت يف مرص ٚضأة.
دٮىل ٌٝةء ديةر ثلؿ زٌٝ ٥ةء ظ٤ت ق٪ح

ن

 ،٬ز ٥اػذري ٌٔٮا يف دل٤ف

دؽٝي ٜاملىةظ ٙكاملؤٛ٣ةت ،كيف أكاػؿ احلؿب األكىل أق٪ؽت إحل ٫ريةقح حم٧١ح
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ن

ن
االقتب٪ةؼ الرشٔيح ،ز ٥ا٩ذؼت ٌٔٮا ثةملض٤ف اِ٤ٕ٣ل إ٣ؿيب ثؽمن ٜكيف آػؿ

 ـهكرٗ ٫٧٤ٔ ٥ك٫٤ٌٚ

ظيةد ٫ا٩ذ ٢ٞإىل اٞ٣ة٬ؿة ظير دٮىف ث٭ة يف رمٌةف ق٪ح
ن
كرظبلد ٫اكف ٗؿيجة يف مرص ،ال ييٕؿؼ ظىت أ ٫٩ملة ٦ةت ل ٥حيرض ص٪ةزد ٫أكرث ٨٦
أربٕح أك مخكح رصةؿ.

كهلؾا صةء يف احلؽير /مٮت ا٘٣ؿيت م٭ةدة ،اقذضـد ٫كأصةز ين ،كًلذت يل إصةزة

خبُ ٫كذ٠ؿ يف إصةزد ٫ثٕي ال١ذت ا٣يت ي٪ىعين ثٞؿاءد٭ة ،رمح ٫اهلل دٕةىل.
 .33اىعالٌث الؼيذ حمٍس دويسار اىكفصاوي اتلالوي الؼافيع.
زرد ٫يف ثحذ ٫ثذبل ،كأػرب ين أ ٫٩ظرض ىلع النيغ حم٧ؽ األم٧ٮ ين ،كالنيغ ٔجؽ
الؿمح ٨الرشبحين ،كالنيغ إق٧ةٔي ٢احلة٦ؽم حميش ا٣لٛؿاكم ،كالنيغ ٔحىس
إ٤ٞ٣ةكم كٗري ،٥٬كٌلف يجكغ ال١ذت ا٣يت حيرض٬ة ىلع النيٮخ خبُ٩ ،٫ةك٣ين زجخ

إ٣بل٦ح ٔجؽ اهلل النرباكم خبُ ٫كٚي ٫إصةزات أٔيةف ٔ٧٤ةء األز٬ؿ ث٭ؾا اثلجخ
كب٘ريق ،كأصةز ين ث٧ة ٚي ٫كب٘ريق ،كأػرب ين أ ٫٩يؿكم ثةإلصةزة إ٣ة٦ح ٔ ٨النيغ
إثؿا٬ي ٥ابلةصٮرم اذلم أصةز أ ٢٬إ٣رص يف درس إ٣رص جبة ٓ٦األز٬ؿ.
ن
ٔ٪ؽ٦ة زرد ٫اكف ٔ٧ؿق تكٕة كتكٕني ق٪ح ،كٌل٩خ وعذَ ٫يجح ال يْ٭ؿ ٔ٤ي ٫أزؿ
ن
املؿض ،ز٦ ٥ةت ثٕؽ٬ة ثسبلث ق٪ٮات ٔ٦ ٨ةاح كازجني اع٦ة كاقذضـد ٫أليخ الكيؽ
أمحؽ كل٤كيؽ ابلةٝؿ ال١ذةين رمح٭٧ة اهلل دٕةىل ،دٮىف ق٪ح

.٬

 .34اىعالٌث الؼيذ طّ ةَ ئظف الؼعتحين الؼافيع.
أو٘٦ ٫٤ؿيب ،ك٬ٮ ميغ اُ٣ؿيٞح النةذحلح ،أػؾ ٔ ٨أمحؽ ث ٨حمضٮب الؿٚةيع
كالن٧ف األ٩جةيب ،ك ٨٦ميٮخ النٕجحين النيغ ٔجؽ اٞ٣ةدر الٮردييغ النٛنةكاين
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وةظت ٠ذةب قٕؽ الن٧ٮس كاأل٧ٝةر ،كٌلف إذا صةء مرص يزنؿ ٔ٪ؽق يف ثحذ ،٫كٌلف
ن
رمح ٫اهلل ٦ذٮإًة ظك ٨اخل ،ٜ٤كخيةَت لك كاظؽ  ٨٦اجلةس بكيؽم ،زرد ٫مؿات
كظرضت  ٫ٕ٦دلةلف َيجح يف ظٮش ٝؽـ ،كاقذضـدٚ ٫أصةز ين.
كل ٥أر ٦س ٫٤يف دٮإً ٫كظك ٨ػ ٫ٞ٤يف مرص ،يـكرق ا٧٤ٕ٣ةء يف ثحذ ،٫كيُٕ٥

اٞٛ٣ؿاء زبلث مؿات يف الك٪ح أك أربٕح ،كذل ٟيٮـ ٔيؽ اُٛ٣ؿ كيٮـ قةثٓ كٔرشي٨

رصت ،كيف مٮق ٥قيؽ٩ة احلكني ،كيف مٮق ٥كادلق ،كيؽٔٮ اكٚح أوعةث ٨٦ ٫ا٧٤ٕ٣ةء
كاألٔيةف ،كهل دأحل٪٦ ٙ٭ة رقة٣ح يف الالكـ ىلع رصةؿ أقة٩يؽق ،كآػؿ يف آداب اذل٠ؿ،
دٮىف رمح ٫اهلل ق٪ح

.٬

 .35اىعالٌث الؼيذ عتس املجيس ةَ إةصاْيً ةَ حمٍس اليتان.
ن
ن
اعل ٥أز٬ؿم ٦ذني صؽا يف ٔ٤ٮـ األز٬ؿ ،زرد ٫ثٕ٧٭ؽ اإلق٪١ؽريح ،كٌلف ميؼة هل
كذل ٟثٕؽ ٦ة ٩ـجلة  ٨٦ابلةػؿة ثيٮ٦نيٚ ،٭ٮ أكؿ ميغ ث٧رص أصةز ين ز ٥ملة ٔني ميؼة
للكيح أوٮؿ ادلي ٨ظى ٢ظةدث ِٔ٤ل ٬ةـ يؽؿ ىلع ٗريد ٫كا٩تجة ٫٬ذ٠ؿد٪ٔ ٫ؽ

الالكـ ىلع مؤٛ٣ةيت ،كٝؽ ػؽ٦ذٚ ٫ي ٫ػؽ٦ح َيجح ٚذٮَؽت أكارص املٮدة ثح٪٪ة ٪١ٚخ
أزكرق كٌلف يرس ثٮصٮدم كيُ٧نئ تلعٞيٞةيت.

ن
كملة ٔ ٥٤ظةيل يف ا ٥٤ٕ٣ػةوح احلؽير اصذ٭ؽ أف يٕيين ٦ؽرقة ل٤عؽير ٔ٪ؽق يف

اللكيح  ٥٤ٚيكذُٓ لنؽة ٕ٦ةرًح النيغ املؿايغ ميغ األز٬ؿ إذ ذاؾ.
يؿكم ٔ ٨النيغ ق٤ي ٥ث ٨أمحؽ ٚؿاج ا٣برشم ميغ األز٬ؿ ٔ ٨حم٧ؽ اخل٪ةين ٔ٨
األ٦ري ال١جري ث٧ة يف زبذ ،٫قٕ٧خ  ٫٪٦ظؽير الؿمحح املك٤ك ٢ثةألكحلح.
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ن

 .36اىعالٌث املؤرخ عتس الٔاظع ةَ حيىي الٔاظيع الصِعاين احلٍين.
كدل ثىٕ٪ةء ق٪ح

 ـهكأػؾ ٔ ٨أكةثؿ ميٮػ٭ة كهل ميٮخ آػؿكف ثةحلضةز

كالنةـ كمرص ذ٠ؿ ٥٬يف زبذ ٫املُجٮع املكُل "ادلر اٛ٣ؿيؽ اجلة ٓ٦ملذٛؿٝةت األقة٩يؽ".
امذ٘ ٢ثةتلةريغ كؤ ٙ٪ؽة ٠ذت ٪٦٭ة  ٢ٌٚاحل ٨٧كحمةق ٨وٕ٪ةء ذات املنن

ك٪٦٭ة دةريغ ظٮادث احل ٨٧دٮىل اتلؽريف ثىٕ٪ةء كًلؾا اخلُةثح كٌل٩خ ٔ٪ؽق م١ذجح
ن
من٭ٮرة ثةحل ٨٧ظرض إىل اٞ٣ة٬ؿة مؿارا ،كاقذضـد ٫ث٭ة ١ٚذت يل اإلصةزة ،كميٮػ٫
 ـهرمح ٫اهلل.

يـيؽكف ىلع الكجٕني دٮىف ثىٕ٪ةء ق٪ح

 .37األظخاذ اىفاطو األديب اىعالً عٔيس ةَ ُرص اخلضايع امليك ذً املرصي الؼافيع
الرضيص.

اكف رمح ٫اهلل يـكر٩ة يف ثحذ٪ة ثةٞ٣ة٬ؿة ،كيرتدد ٔ٤ي٪ة مؿات ،ك٬ٮ ميك األو ٢أىت
إىل اٞ٣ة٬ؿة ل٤ذٕ٤ي ،٥كاقذٞؿ ث٭ة إىل امل٧ةت كٌلف رمح ٫اهلل ُ٣ي ٙإ٣رشة دمي٢
ن
املؾا٠ؿة ص ٥اٛ٣ٮااؽ حي٠ ِٛسريا  ٨٦اجلٮادر كاألمٕةر كاحلاكيةت األدثيح ،كٌلف ٞٚري
احلةؿ /يذٕحل  ٨٦ريٓ أكٝةؼ ركاؽ احلؿ٦ني ثةألز٬ؿ ك٬ٮ يشء ًبي ٢ل٘٤ةيح ،كٌلف

رضيؿ ابلرص اعيل اهل٧ح ال ين١ٮ اٞٛ٣ؿ.

يؿكم ٔ ٨النيغ ٔجؽ اهلةدم األثيةرم كالنيغ أمحؽ رشؼ ادلي ٨املؿويف كالنيغ

أمحؽ ث٪ةين الك اٛ٣ةيس أػؾ ٔ ٫٪ملة ٝؽـ اٞ٣ة٬ؿة يف َؿي ٫ٞإىل احلش ،اعش حنٮ
اثل٧ة٩ني أك أزيؽ كدٮىف ق٪ح

.٬
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 .38الؼيذ حمعَ ةَ ُارص ةاخصبث احلٍين اخلرضيم اىفليّ الؼافيع.
َ٤ت ا ٥٤ٕ٣ثجرلق كبةحلضةز زٝ ٥ؽـ اٞ٣ة٬ؿة ٝج ٢ق٪ح

 ،٬كا٩تكت إىل األز٬ؿ

ز ٥أوجط ميغ ركاؽ احل ٨٧ثةألز٬ؿ ،كٌلف ك٬ٮ يف مرص ي ٙٞىلع دىعيط ثٕي ٠ذت
الكةدة ا٤ٕ٣ٮيح احلٌةر٦ح ٚىعط هلٞٔ ٥ؽ احلٮاٝيخ اجلٮ٬ؿيح ل٤كيؽ ٔيؽركس

احلبيش كٗريق ،زرد ٫أ٩ة كأيخ األكرب الكيؽ أمحؽ رمح ٫اهلل كاقذضـ٩ةق ،كذ٠ؿ أف ٨٦
ميٮػ ٫الكيؽ ٔيؽركس ث٧ٔ ٨ؿ احلبيش كالكيؽ أمحؽ ث ٨ظك ٨إُ٣ةس ،اكف
يٕؿؼ ا ٫ٞٛ٣النةٚيع ٕ٦ؿٚح صيؽة.
 .39حمٍس ةَ حمٍٔد رفاجث ادلٌيايط الؼافيع ػيذ عيٍاء دٌياط.

ن
زرد ٫يف ثحذ ٫ثؽ٦يةط ٚٮصؽدٝ ٫ؽ  ٙ٠ثرصق كٔ٤ي ٫أ٦ةرات الىبلح ٝةٔؽا ىلع

رسيؿق كظٮهل دمةٔح  ٨٦أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣يٞؿأ ٕ٦٭ ٥دٛكري ابليٌةكم حبةميح الن٭ةب
اخلٛةيج ،يؿكم ٔ ٨أيب املعةق ٨اٞ٣ةكٝيج كالكيؽ أمحؽ ث ٨زيين دظبلف كحم٧ؽ أيب
ػٌري ادل٦يةيط ،قٕ٧خ  ٫٪٦ظؽير الؿمحح املك٤ك ٢ثةألكحلح كًلذت يل اإلصةزة ىلع

أكاا ٢ميؼ ٫أيب املعةق ٨اٞ٣ةكٝيج رمح ٫اهلل دٕةىل.

 .41الؼيذ عتس اىغين طٍٔم احلِيف.
ن
ن
اكف وةحلة منذ٘بل ثٛ٪ك ،٫يؤـ اجلةس يف الى٤ٮات اخل٧ف ثةملكضؽ احلكحين
ن
كٌلف ٕ٪٦ـال ال خيؿج  ٨٦ثحذ ٫إال ل٤ىبلة ز ٥يٕٮد إحل ٫كال يذى ٢ثأظؽ ،اقذضـد٫
ٚأصةز ين ،ك٬ٮ يؿكم ٔ ٨النيؼني حم٧ؽ األ٩جةيب ميغ اجلة ٓ٦األز٬ؿ كالنيغ أمحؽ
الؿٚةيع ميغ املةل١يح رمح ٫اهلل دٕةىل.
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 .40العيس حمٍس ةَ إةصاْيً ابلتالوي املاليك اىفييعٔؼ ؤْ اةَ عً ُليب األرشاؼ
ػيزّ العيس يلع ةَ حمٍس ابلتالوي.

درس ثةألز٬ؿ رقة٣ح الـكراء ل٤ضبلؿ ادلكاين ،ك٬ٮ الٮظيؽ اذلم درق٭ة يف األز٬ؿ
ن
ن
كٌلف ٤ٚحكٮٚة زرد ٫مؿات ،كٌل٩خ ثح٪٪ة مٮدة ٠جرية ،كٌلف حيذيف يب ٠سريا ظي٧٪ة أزكرق،
ن
كًل٪خ أٝةث٠ ٫٤سريا يف زاكيح النيغ حم٧ؽ احلة ِٚاتليضةين ثةمل٘ؿب٤ني ،اقذضـد٫
ٚأصةز ين ك٬ٮ يؿكم ٔ ٨اث ٫٧ٔ ٨املؾ٠ٮر كٔ ٨ميغ املةل١يح النيغ حم٧ؽ ٔ٤حل
كالنيغ حم٧ؽ اخلرضم كالنيغ حم٧ؽ الىةكم رظ ٥اهلل اجل٧يٓ.
 .42اىعالٌث الؼيذ حمٍس ةَ عتس اليطيف رظري ادلٌيايط الؼافيع.
ن
ذ٬جخ إحل ٫يف د٦يةط كأصةز ين ْٛ٣ة ،ك٬ٮ يؿكم ٔ ٨النيغ ُٔيح ا٧ٞ٣ةش ٔ٨
ن
النيغ إثؿا٬ي ٥ابلةصٮرم ،كيؿكم أيٌة ٔ ٨النيغ حم٧ؽ ٔٮض الرشي ٨ٔ ٙأيب
املعةق ٨حم٧ؽ ث ٨ػ٤ي ٢اٞ٣ةكٝيج ث٧ة يف أزجةد.٫
 .43اىعالٌث املؤرخ العيس حمٍس ةَ حمٍس زبارة الصِعاين احلعين.
كدل ثىٕ٪ةء ق٪ح

 ـهكٝؿأ ىلع ٔ٧٤ةا٭ة كرظ ٢إىل ٔؽة ثبلد كيف مرص اكف

كًلي ٢اإل٦ةـ حيىي ثةٞ٣ة٬ؿة ،أذىن ثةتلةريغ ٔ٪ةيح ػةوح ،كًلذت ٔؽة مىٛ٪ةت يف

دةريغ احل٪٦ ٨٧٭ة ٩ي ٢الٮَؿ يف دؿاص٧٤ٔ ٥ةء احل ٨٧يف اٞ٣ؿف اثلة٣ر ٔرش ،كأا٧ح
ن
احل ٨٧ثةٞ٣ؿف الؿاثٓ ٔرش ،كذي ٢ل٤جؽر اُ٣ة ٓ٣ل٤نٮٌلين كَجٓ هل أػريا ٩ـ٬ح اجلْؿ يف
أٔيةف اٞ٣ؿف الؿاثٓ ٔرش اٝذرص ٚي ٫ىلع ٔ٧٤ةء احل ،٨٧كَجٓ ك٬ٮ يف اٞ٣ة٬ؿة ٠ذجة
٧٤ٕ٣ةء احل٪٦ ٨٧٭ة حتٛح اذلا٠ؿي ٨كٚذط اٞ٣ؽيؿ كابلؽر اُ٣ة ٓ٣ل٤نٮٌلين٪٠ ،ة ٩ذٞةث٢
ن
٠سريا ثةٞ٣ة٬ؿة ،كاقذضـدٚ ٫أصةز ين.
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ن

ك٬ٮ كاقٓ الؿكايح ٚريكم ٔ ٨ميغ اإلقبلـ ثةحل ٨٧احلكني ا٧ٕ٣ؿم كاٞ٣ةيض حيىي

ث ٨حم٧ؽ اإلريةين كاإل٦ةـ حيىي ث ٨محيؽ ادلي ٨كالكيؽ ٔجؽ اهلل الـكاكم كٛ٦يت
النةٕٚيح ث١٧ح النيغ ٔ٧ؿ ث ٨أيب ثلؿ ثةص٪يؽ كاغ٣ت ميٮخ اإل٦ةـ حيىي ميٮخ هل،
دٮىف ثىٕ٪ةء يف

حمؿـ ق٪ح

.٬

 .44اىعالٌث املدلق ابلارع الؼيذ حمٍٔد اإلٌام عتس الصمحَ املِصٔري احلِيف
األزْصي.

ن َّ
اعل٦ ٥ذني صؽا  ٢ٝأف جتؽ ْ٩ريق كاقٓ اإلَبلع أٔضجخ بنؽة حتٞي ٫ٞكقٕح
اَبلٔ ٫يف ٔ٤ٮـ املٕٞٮؿ كا ٫ٞٛ٣احل٪يفٚ ،ذٕؿٚخ ٔ٤ي ٫كًل٪خ أزركق يف ثحذ ٫بنربا
ن
كإَٔ٤ين ىلع م١ذبذ ٫كْل م١ذجح صيؽة ل ٥أر٬ة ٔ٪ؽ أز٬ؿم ،ك٧٤ٝة جتؽ ٠ذةثة ٨٦
٠ذج ٫إال كٔ٤ي ٫ثٕي دٞؿيؿات ٛ٩كيح هل ،كٌلف يٕحل ىلع مؿدج ،٫ك ٓ٦ذلٚ ٟاكف

مؽيؽ اإلٔذ٪ةء برشاء ال١ذتٚ ،ةد ٓ٦ ٜٛالكيؽ حم٧ؽ أ٦ني اخلة٩يج رمح ٫اهلل أف ي٧ؽق
ن
ثةل١ذت ا٣يت يؿيؽ٬ة ،كيف لك م٭ؿ يُٕي ٫صـءا  ٨٦مؿدج ،٫ك٬ٮ اذلم وعط دةريغ
اث٠ ٨سري اذلم َجٕ ٫اخلة٩يج ،كلنؽة أذ٪ةا ٫ثةل١ذت ملة ٔ ٥٤أف ٔ٪ؽ٩ة ختؿيش

أظةدير ال١نةؼ ل٤ـي٤يع َ٤ت ٦ين إاعرد ٫إيةق حلجكؼ٧٠ ،٫ة َ٤ت ٦ين أف أحبر
ن
هل ٔ ٨ظةميح اث ٨قٕيؽ اتلٮنيس ىلع األم٧ٮ ين ،أل ٫٩اكف ٕ٦ضجة ث٭ة اغيح اإلٔضةب،
ٚةقذعرضد٭ة هل  ٨٦دٮنف ،كٌلف  ٨٦اعدد ٫أ ٫٩إذا أىت لرلرس يأيت ثةمل٤ـ٦ح ٫ٕ٦
ن
كٔ٤ي٭ة دٞؿيؿات هل ٦٭٧ح صؽا ٚبل يؽع مكأ٣ح إال كيٞؿر ٔ٤ي٭ة ،كيُٰٕ ادلرس ظ٫ٞ
 ٨٦ابلعر كاإلَبلع ىلع ال١ذت املذى٤ح ث ،٫حبير يُٰٕ اُ٣ة٣ت م١٤ح اٛ٣٭٥
كيٕ٠ ٫٧٤يٛيح ابلعر يف ٠ذت ا ٥٤ٕ٣كٝٮأؽق ،ظرضت ٔ٤ي ٫د٭ؾيت الكٕؽ برشح
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ن
ن
اخلجييص يف املٚ ،ُٜ٪ةقذٛؽت صؽاٚ ،اكف ال يؽع محبة يذى ٢ثةل١ذةب كرشكظ٫
كظٮامي ٫كبة ٥٤ٕ٣كٝٮأؽق إال أىت ث ٫ك٩ةٝن ٫كٝؿرق.

قٕ٧خ  ٫٪٦ظؽير الؿمحح املك٤ك ٢ثةألكحلح ٧٠ة ق ٨٦ ٫ٕ٧النيغ أمحؽ احل٤ٮاين
كًلذت يل ق٪ؽق ٚي ٫خبُ ٫كٝةؿ٣ /حف ٔ٪ؽم ٗريق رمح ٫اهلل كأكؿـ ٦سٮاق.

 .45اىعالٌث املخطيع الؼيذ حمٍس زاْس ةَ احلعَ الهٔذصي.

دٕؿٚخ ٔ٤ي ٫ثةٞ٣ة٬ؿة كًل٪ة ٩ذٞةث ٢يٮـ اجلٕ٧ح ث٧كضؽ حم٧ؽ ث ٟأيب اذل٬ت ،كيٮـ
االزجني ث١٧ذجح اخلة٩يج كدٮَؽت ثح٪٪ة أكارص املٮدة كالىؽاٝح ،كٌلف يكأ٣ين ٔ٨
ثٕي األظةدير ا٣يت يكأؿ ٔ٪٭ة ،كًل٪ة مؿة ٔ٪ؽ ٌٚي٤ح املؿظٮـ النيغ يٮقٙ
ن
ادلصٮم ثٕـبح اجلؼ ،٢كٌلف املض٤ف اغوة ثة٧٤ٕ٣ةء كٗري ،٥٬ك٬ٮ يذلك ٥يف مكةا٢
ن
قؤاال ٔ ٨ظؽيرٚ ،ٮص ٫الكؤاؿ َّ
إيل كٝةؿ/
ٔ٤ي٦ ٫ذ٪ٮٔحٚ ،ٮص ٫إحل ٫أظؽ احلةرضي٨
ال يٛىت ك٦ةل ٟيف املؽي٪ح ،كإذا زرد ٫يف ثحذ ٫ثةٕ٣جةقيح كظرضت الىبلة ٝؽ٦ين
ل٤ىبلة ثةحلةرضي ،٨كل ٥يذٞؽـ  ٍٝرٗ ٥إحلةيح ٔ٤ي.٫

كملة اقذضـد ٫ثحذ ٫ثةٕ٣جةقيح أصةز يل ،كاقذضةز ين كأ٣ط َّ
يلع أف أصزي هل ث ٢ث٨٦ ٖ٤
ن
كزٮ ٫ٝثِٕ٤ل أف نرش ٞ٦ةال ث٧ض٤ح اإلقبلـ يٞؿظ ٚي٠ ٫ذةيب /إٝة٦ح ا٣رب٬ةف ىلع ٩ـكؿ

ٔحىس ٔ٤ي ٫الكبلـ يف آػؿ الـ٦ةف ،كملة دمٓ ٞ٦ةالد ٫أظؽ دبل٦ؾد ٫اذلي ٨اقذٛةدكا
ن
٦ين ل ٥يجرش املٞةؿ املنةر إحل ٫ظكؽا .٫٪٦
ن
ن
اكف النيغ ال١ٮزؿم رمح ٫اهلل اعملة ثة ٫ٞٛ٣كاألوٮؿ كٔ ٥٤الالكـ ك٦ذؼىىة يف
ن
ن
ٔ ٥٤الؿصةؿ ٩ ٨٦ةظيح ٕ٦ي٪ح ،كٝؿأ يف الؿصةؿ ٠سريا ،ػؾ ٦سبل الاكم ٢الثٔ ٨ؽم ٝؿأق
ثلةم ٨٦ ٫٤أكهل آلػؿق ،كٌلف هل ٕ٦ؿٚح ثةملؼُٮَةت اجلةدرة كأ٦ةك ٨كصٮد٬ة،
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كاَ ٓ٤ىلع ال١سري ٪٦٭ة ،كًل٪ة ٕ٩ضت ثةل١ٮزؿم  ٫٧٤ٕ٣كقٕح إَبلٔ ٫كدٮإً٧٠ ،٫ة

٪٠ة ٩لؿق  ٫٪٦اتلٕىت النؽيؽ ل٤ع٪يٛح ،ظىت اكف يٞٮؿ ٔ ٫٪مٞي٪ٞة احلة ِٚأثٮ
اٛ٣يي٬ /ٮ دل٪ٮف أيب ظ٪يٛح ،كملة أ٬ؽاين رقةتل /٫إظٞةؽ احل ٜيف الؿد ىلع إ٦ةـ

احلؿ٦ني كٝؿأد٭ة ،كصؽد٧ٗ ٫ـ نكت ا إل٦ةـ النةٚيع٧٤ٚ ،ذ ٫ىلع ذل ٟا٧٘٣ـ ك٤ٝخ هل/
إف ا ٨ُٕ٣يف األنكةب ٣حف ثؿد ِٔ٤ل ٚةٔرتؼ ثذٕىج ،٫كدل يف
 ـهيف ٝؿيح ٝؿيت اقذة٩جٮؿ ،كدٮىف ثةٞ٣ة٬ؿة ق٪ح

مٮاؿ ق٪ح

 ـهرمح ٫اهلل كأكؿـ ٦سٮاق.

 .46اىعالٌث املدلق حمٍس ةَ خعاُني ةَ حمٍس خمئؼ اىعسوى املاليك.
ظرضت ٔ٤ي ٫دمٓ اجلٮا ٨٦ ٓ٦ثةب اٞ٣يةس إىل آػؿق ،كالؿقة٣ح الك٧ؿ٪ٝؽيح يف
آداب ابلعر كامل٪ةّؿة ،كقٮرة اٛ٣ةحتح ثذٛكري ابليٌةكم جبة ٓ٦حم٧ؽ ث ٟأيب اذل٬ت
اذلم اكف يؽرس ٚي ٫ثٕؽ أف دؿؾ الٮّةا ٙاإلداريح ،كٌلف درق ٫حيرضق ٔؽد ٨٦

ا٧٤ٕ٣ةء.

ن
ن
ن
اكف اعملة حمٞٞة يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٕٞ٣يح كيٕؿٚ٭ة صيؽا ،كٌلف ىلع ػ٠ ٜ٤ؿي ٥ك٬ٮ وٮيف،
ن
امذ٘ ٢ثٕؽة ٪٦ةوت ثةألز٬ؿ كدؽرج إىل أف وةر كًليبل لؤلز٬ؿ ،كهل مىٛ٪ةت صيؽة
يف األوٮؿ كاملٕٞٮالت كاتلٛكري كا ٫ٞٛ٣كاتلىٮؼ٪٦ ،٭ة ظةمحذ ٫املن٭ٮرة ىلع رشح
الكضةيع ىلع  ٥ْ٩املٞٮالت ،كب٤ٮغ الكٮؿ يف ٦ؽػ ٥٤ٔ ٢األوٮؿ كاتلبيةف يف زٌلة
األز٧ةف ،كرقة٣ح يف ظل ٥دؿدمح اٞ٣ؿآف ،كرقة٣ح يف اتلٮق ،٢كٍل٭ة ُ٦جٮٔح ،كًلؾلٟ
اٞ٣ٮؿ الٮزي ٜيف الؿد ىلع أدٔيةء اُ٣ؿي ٜأٛ٣٭ة بكؤاؿ ثٕي امل٘ةربح  ٨٦أوؽٝةا،٫
كرقة٣ح أػؿل يف ػىٮص مكأ٣ح اٛ٣ةدط كاداعء ٠ٮ٩٭ة  ٨٦الكـ اهلل اٞ٣ؽي.٥
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 ـهكأػؾ ٔ ٨الن٭ةب أمحؽ الؿٚةيع

كدل ثجرلة ثين ٔؽم يف الىٕيؽ ق٪ح

كالنيغ ظك ٨اُ٣ٮي ،٢كالنيغ حم٧ؽ األ٩جةيب ،كالنيغ حم٧ؽ الرسكيج ،كالنيغ
ن
 ـهكٌلف ٌٔٮا يف ٬يبح
ظك ٨إ٣ؽكم احل٧ـاكم ،كدٮىف رمح ٫اهلل دٕةىل ق٪ح
٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء.

ن
ك٬يبح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء اك٩خ م١ٮ٩ح  ٨٦أربٕني اعملة ،خيذةركف ٠ ٨٦جةر ٔ٧٤ةء

األز٬ؿ كدلٮف ٦٭٧ذ٭ ٥حبر املكةا ٢إ٣ة٦ح كحتؿيؿ مؤٛ٣ةت ٚي٧ة خيه إ٣ةل٥
اإلقبلَل  ٨٦رد ٔ ٨مج ٫أك حتٞي ٜحبٮث ٞٚ٭يح أك ٗري ذل ،ٟكٌل٩خ تكُل ٬يبح ٠جةر
ا٧٤ٕ٣ةء ز ٥أق٧ة٬ة املؿايغ دمةٔح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء ،ك٬ ٨٦ؾق اجل٧ةٔح اذلي ٨هل ٥مؤٛ٣ةت
٠سرية النيغ خبيخ كالنيغ خم٤ٮؼ كالنيغ ادلصٮم ،كٌلف املٕذةد أف يجذؼت ميغ

األز٬ؿ  ٨٦أظؽ ،٥٬كيجٕر ثةق ٫٧إىل ٝرص اعثؽيٚ ٨يؼؿج املؿقٮـ ثذٕي ٫٪ميؼة
ن
لؤلز٬ؿ ،كبٕؽ اٞ٩بلب دمةؿ ٝىض ىلع ٬ؾا اجلْةـ  ٓ٦األز٬ؿ دميٕة.
 .47الؼيذ اىعالٌث عتس املجيس الرشكاوي.

ك٬ٮ  ٨٦ذريح النيغ إ٣بل٦ح ٔجؽ اهلل ث ٨ظضةزم الرشٝةكم ،وةظت املؤٛ٣ةت

إ٣ؽيؽة ،ك٪٦٭ة رشظ ٫ىلع خمذرص الـبيؽمٝ ،ؿأت ٔ٤ي ٫رشح اخلُيت الرشبحين

ث٧نت أيب مضةع  ٨٦أكهل إىل آػؿق ،كذل ٟثٕؽ وبلة إ٣رص جبة ٓ٦األز٬ؿ ملؽة قجذني.
ن
ن
اكف يذ ٫ٞٚ ٨ٞالنةٕٚيح إدٞة٩ة ٦ة ٔ٤ي ٫مـيؽ ،كيذٮقٓ يف الرشح د٧ة٦ة ،ظىت يٛ٭٥
ن
دميٓ ا٤ُ٣جح ادلرس كٌلف وةحلة ًٕي ٙاحلةؿ.
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ن

 .48اىعالٌث الؼيذ حمٍس عضت.
ن
ن
اكف ٦أذك٩ة ،كيف ٛ٩ف الٮٝخ حمٞٞة يف ا ٫ٞٛ٣النةٚيع ثةإلًةٚح إىل ٕ٦ؿٚذ ٫ثٕ٤ٮـ
األز٬ؿ ٕ٦ؿٚح صيؽة ،كٌلف يؽرس امل٪٭ش يف ا ٫ٞٛ٣النةٚيع لنيغ اإلقبلـ زًلؿية
األ٩ىةرم يف اٞ٣ك ٥إ٣ةيل ثةألز٬ؿ ،ظرضت ٔ٤ي ٫رشظ ٫ل٧٤ى - ٙ٪الؿبٓ األكؿ -

املكُل ٚذط الٮ٬ةب.

 .49اىعالٌث ئظف ةَ إظٍاعيو ةَ ئظف اجلتٓاين الؼافيع.
راحف املع٧١ح الرشٔيح ا٤ٕ٣ية يف ثريكت ،دٕ ٥٤يف األز٬ؿٚ ،أػؾ ٧٠ة يف زبذ٫
٬ةدم املؿيؽ ثُؿؽ األقة٩يؽ ٔ ٨ا٣رب٬ةف الكٞة كالن٧ف األ٩جةيب كٔجؽ اهلةدم جنة
اإلثيةرم ،كهل منةيغ  ٨٦ػةرج األز٬ؿ ،ك٪٦٭ ٥حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ اخلةين كٔجؽ اهلل
الك١ؿم كٗري٧٬ة ،كهل مىٛ٪ةت ٕ٦ؿكٚح ،دٮىف رمح ٫اهلل ق٪ح
ً
راةعا /ػئيخ ةاحلجاز/

.٬

 .51الؼيذ اىعالٌث املعِس الصخيث عٍص محسان ةَ عٍص ةَ محسان املدصيس اتلٔنيس
ذً املسين.

كدل ث٧عؿس يف دٮنف ق٪ح

 ـهز٬ ٥ةصؿ ث ٫كادلق إىل املؽي٪ح امل٪ٮرةٚ ،أػؾ ٔ٨

ميٮػ٭ة٪٦ ،٭ ٥قيؽم حم٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ال١ذةين ،كالكيؽ يلع ثّ ٨ة٬ؿ الٮدؿم ،كالنيغ
ٚة٣ط ث ٨حم٧ؽ اْ٣ة٬ؿم ،كالكيؽ أمحؽ ث ٨إق٧ةٔي ٢ا٣ربز٩يج كٗري.٥٬
ن
رظ٠ ٢سريا ٚؽػ ٢النةـ كمرص كدٮنف كاجلـااؿ كامل٘ؿب كاحل ،٨٧كهل منةيغ يف
لك ٬ؾق ابلبلد ،اك٩خ هل ٔ٪ةيح ثإٝؿاء احلؽير اجلجٮم كٌلف يٕين ثةدلحل ٢رٗ ٥أ٫٩
ن
ن
٦ةليك ،كٌلف يٕؿؼ ٔ٤ٮـ إ٣ؿبيح لك٭ة ٕ٦ؿٚح صيؽة صؽا ،ك ٫٧٤ٔ ٓ٦اكف َةرظة
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ن
ل٤ذلكٞ٦ ،ٙجبل ىلع اذل٠ؿ كادلاعء كدبلكة اٞ٣ؿآف ،ذا ثؾاذة يف مبلبك ،٫حيت ا٧٤ٕ٣ةء
ن
٠سريا كحير اُ٣بلب ىلع اإلصذ٭ةد ،كٌل٩خ هل م١ذجح ٠جرية ٚي٭ة ٩ٮادر املؼُٮَةت،
ن
.٬
كأظية٩ة اكف يبيٓ كينرتم ال١ذت ،دٮىف رمح ٫اهلل يف املؽي٪ح امل٪ٮرة ق٪ح
 .50اىعالٌث الؼيذ عتس اىلادر ةَ حٔفيق الؼييب اىطصاةييس ذً املسين احلِيف.
كدل ثُؿاث٤ف النةـ ق٪ح

 ،٬كب٭ة ننأ ،كيف ق٪ح

 ـها٩ذ ٢ٞإىل املؽي٪ح

ك ٨٦ميٮػ ٫النيغ ظكني اجلرس اُ٣ؿاث٤يس ،وةظت الؿقة٣ح احل٧يؽيح ،كالنيغ
ػ٤ي ٢وةدؽ ،كالنيغ ٔجؽ الؿمح ٨الؿاٚيع ،كالكيؽ حم٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ال١ذةين ،كالنيغ
حم٧ؽ ث ٨ق٤ي٧ةف امليك كٗري.٥٬
ن
ن
اكف كراع ٦ذٮإًة ٠سري اإل٩ىةؼ ،يكةٔؽ اُ٣بلب ثةملةؿ كاجلىةاط ،كٌلف مؿصٓ

ا٧٤ٕ٣ةء يف ا ٫ٞٛ٣احل٪يف يف املؽي٪ح ،دٮىف رمح ٫اهلل ثةملؽي٪ح ق٪ح

.٬

 .52اىعالٌث املعٍص العيس حمٍس املصزويق ةَ عتس الصمحَ أةٔ خعني امليك احلِيف.
كدل ث١٧ح امل١ؿ٦ح ق٪ح

 ـهكأػؾ ٔ٧٤ٔ ٨ةا٭ة٪٦ ،٭ ٥النيغ حم٧ؽ وة٣ط

٧٠ةؿ كالنيغ حم٧ؽ ٔجؽ احل ٜاهل٪ؽم حميش ا٣جكيف ،كالنيغ ٔس٧ةف ثٔ ٨جؽ
الكبلـ ادلاٗكذةين كٗري ،٥٬اكف يؽرس ثةحلؿـ امليك ،كٌل٩خ هل ٔ٪ةيح ػةوح ثة٫ٞٛ٣
احل٪يف كاألوٮؿ كهل ٕ٦ؿٚح صيؽة ثةألدب ،كدٮىل اٌٞ٣ةء ٛ٣رتة ،دٮىف ث١٧ح امل١ؿ٦ح

ق٪ح

.٬

 .53الؼيذ صاىح ةَ اىفظو اتلٔنيس ذً املسين احلِيف.
اقذضةز يل  ٫٪٦وؽي٪ٞة الرشي ٙاجل٤ي ٢حم٧ؽ ابلةٝؿ ال١ذةين.
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 .54اىعالٌث املعِس الصاويث املعلٔيل عتس ابلايق ةَ مال يلع ةَ مال حمٍس ٌعني
اليهِٔي األُصاري املسين احلِيف.

كدل ث٪١٤ٮ يف اهل٪ؽ ق٪ح

ن
 ،٬كَ٤ت ا ٨ٔ ٥٤ٕ٣ميٮخ ثرلق ،كبؿع و٘ريا يف

٪ٚٮف املٕٞٮؿ ،كأذىن ثإصةزة ثٕي النيٮخ ثةهل٪ؽ ،ز ٥رظ ٢إىل احلضةز كاقذضةز
ن
 ،٬كدرس ثةحلؿـ اجلجٮم ،كملة
أيٌة دمةٔح ،ك٬ةصؿ إىل املؽي٪ح ٚةقذٮَ٪٭ة ق٪ح
أٔ٪٤خ احلؿب إِْ٣ل ا٩ذ ٓ٦ ٢ٞدم٤ح اخلةرصني ٪٦٭ة إىل دمن ٜكبٌف ث٭ة زبلث
ق٪ٮات ،كملة رصٓ إىل املؽي٪ح لــ ثحذ ٫ال خيؿج إال ل٤ى٤ٮات اخل٧ف يف املكضؽ
اجلجٮم ،كأػؾ يؽرس ا٤ٕ٣ٮـ يف ٦زنهل.
هل ٔؽة دىة٩ي٪٦ ٙ٭ة امل٪ة ٢٬الك٤ك٤ح يف األظةدير املك٤ك٤ح ،كاإلقٕةد

ثةإلق٪ةد ،كحتٛح األ٦ةصؽ حبل ٥وبلة اجلٕ٧ح يف املكةصؽ ،كاحلٞيٞح يف إٞ٣يٞح
كٗري ذل ،ٟك٬ٮ يؿكم ٔ ٨ميٮخ ٠سريي ٨٦ ٨أص٤٭ ٥اث ٨ػةتلٔ ٫بل٦ح اهل٪ؽ ٔجؽ
ا٣يح ال٪١٤ٮم ،كٔجؽ الؿازؽ ث ٨أمحؽ ثٔ ٨بلء ادلي ٨األ٩ىةرم ال٪١٤ٮم ،كٔجةس
ث ٨صٕٛؿ وؽي ٜامليك ،كحت ٢٧املك٤كبلت ثأٔ٧ةهلة اٞ٣ٮحلح كا٤ٕٛ٣يح ٔ ٨املك٪ؽ

وة٣ط ثٔ ٨جؽ اهلل الك٪ةرم ،ك ٨٦منةخي ٫ثؽمن ٜأثٮ اخلري أمحؽ ث ٨اعثؽي٨

ادلمنٌف احل٪يف ،دٮىف رمح ٫اهلل ق٪ح

 ـهثةملؽي٪ح امل٪ٮرة.

 .55الرشيف أمحس اتلرب املغصيب اىفايس.
أصةز ين كوةٚعين كأ٣بكين اُ٣ةٝيح ٧٠ة  ٫ٕ٦ ٢ٕٚالنيغ ٔجؽ اٞ٣ةدر اث ٨قٮدة.
 .56معِس اىعرص اىعالٌث الؼيذ حمٍس ياظني اىفاداين امليك.
أصـد ٫كأصةز ينٚ ،ذؽجب٪ة.
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ً
رامعا /ػئيخ ةالؼام/

 .57اىعالٌث اىفاطو الؼيذ حمٍس ظعيس ةَ أمحس اىفصا ادلمؼيق احلِيف.
٬ٮ قجٍ إ٣بل٦ح ث ٨اعثؽي ٨اٞٛ٣ي ٫احل٪يف املن٭ٮر ،اكف هل ق٪ؽ اعؿ يف االدىةؿ
جبؽق املؾ٠ٮر ،ك٬ٮ أظؽ  ٨٦أػؾ ٔ ٫٪قيؽم حم٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ال١ذةين ،ك٬ٮ يؿكم ٔ٨

صؽق أل ٫٦املؾ٠ٮر ٔبلء ادلي ٨اعثؽي ٨ٔ ٨كادلق حم٧ؽ أ٦ني ث٧ٔ ٨ؿ اعثؽي ٨ث٧ة يف
زبذ ،٫كملة كٕٝخ اٛ٣نت ثني ادلركز كأ ٢٬النةـ كاٛ٣ؿنكحني٩ ،ـؿ إىل ثريكت كٌل٩خ
كٚةد ٫ث٭ة ق٪ح

.٬

 .58اىعالٌث الضاْس الٔرع ةسر ادليَ ةَ ئظف ةَ ةسر ادليَ ةَ يلع ةَ ػاْني
ابلحتاين ادلمؼيق الؼافيع.

ميغ دار احلؽير ثؽمن ،ٜكدل ثؽمن ،ٜكَ٤ت ا ٥٤ٕ٣ثةألز٬ؿ ىلع النيغ إثؿا٬ي٥
ن
الكٞة كَجٞذ ٫إال ل ٥يكذضـ أظؽا ٧٤ٔ ٨٦ةء األز٬ؿ إال ميؼ ٫الكٞة اذلم اكف يك٪ؽ
َ ٨٦ؿي ٫ٞيف إصةزد ٫ملكذضزيي.٫
ن
ن
اكف ٔبل٦ح ٞٚي٭ة مةٕٚية٤ٔ ،ٮ ٫٦ا٣يت هل احلؽ اُ٣ٮيل ٚي٭ة املٕٞٮالت ٗري أ٫٩
امذ٭ؿ ثةملعؽث األكرب ك٣حف ٠ؾل ،ٟكقجت امذ٭ةرق ٬ٮ دل٤ف إمبلا ٫اذلم ي٤٧ي٫

يٮـ اجلٕ٧ح ،حتخ ٝجح ا٣جرس حنٮ أربٕني ق٪ح ٚةمذ٭ؿ ذلل ٟثةملعؽث ،ك٬ٮ ٔ٨
احلؽير ثٕيؽ ،إ٧٩ة اكف يكذعرض ملض٤ف إمبلا ٫يٮـ اجلٕ٧ح أظةدير ي٤٧ي٭ة
ثأقة٩يؽ٬ة كٚي٭ة الٌٕي ٙكالٮاْل كاملٮًٮع ،كٝؽ ظرض أيخ أثٮ اٛ٣يي دلةلك٫
ن
ٚٮصؽق ٠ؾلٚ ،ٟةقذ٘ؿب ذلل ٟصؽا ،كقأؿ ميؼ ٫قيؽم حم٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ال١ذةين
ٞٚةؿ هل /قيؽم ثؽر ادلي٤ٔ ٨ٮْ ٫٦ل ٔ٤ٮـ اآل٣ح كا ٫ٞٛ٣النةٚيع.
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اكف خيؿج ٦ ٨٦زنهل ٝجي ٢اٛ٣ضؿ إىل دار احلؽير ٚيىٌل ث٭ة الىجط ،ز ٥يؽػ٢

ٗؿٚذ ٫كيكذ٧ؿ كيؽرس ث٭ة إىل ا٘٣ؿكب ،كٌلف يىٮـ ادل٬ؿ كال يُٛؿ إال إ٣يؽي٨
ن
ن
كٌلف كراع كزا٬ؽا ٠سري اذل٠ؿ كالىبلة ىلع اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ال يٛرت
ن
ى
لكة ٨ٔ ٫٩ذل ،ٟكال خيٮض يف أمٮر ادل٩ية كال أػجةر٬ة ،كع َّ ٧ىؿ َٮيبل ظىت وةر
ن
 ـهكدٮىف ق٪ح
ٔ٧٤ةء النةـ لك٭ ٥دٞؿيجة دبل٦ؾد ،٫كهل ٠ؿا٦ةت ،كدل ثؽمن ٜق٪ح
 ـهرمح ٫اهلل كصٕ ٢اجل٪ح ٦سٮاق.
 .59األظخاذ الؼيذ عتس اجلييو ةَ ظييً اذلرا ادلمؼيق.
أػؾ ٔ ٨قيؽم حم٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ال١ذةين ،كٔ ٨ثٕي ٔ٧٤ةء احلضةز ٪٦٭ ٥الكيؽ
أمحؽ ث ٨إق٧ةٔي ٢ا٣ربز٩يج ،كالنيغ أثٮ اخلري أمحؽ ثٔ ٨س٧ةف امليك ،كدلزي٩ة ٔجؽ

ابلةيق ال٪١٤ٮم كآػؿكف.

 .61اىعالٌث املؤرخ حمٍس راغب ةَ حمٍٔد اىطتاخ احلييب احلِيف.
ن
اعلٚ ٥ةً ٢هل ٔ٪ةيح ثةتلةريغ ،كو ٙ٪يف ذل٠ ٟذجة ٪٦٭ة "أٔبلـ اجلجبلء ثذةريغ
ظ٤ت الن٭جةء" ك٬ٮ ُ٦جٮع ،اقذضـد ٫يل كأليخ الكيؽ أمحؽٚ ،أرق ٢جلة اإلصةزة ،ك٬ٮ
يؿكم ٔ ٨ميٮخ ٠سريي ٨ذ٠ؿ ٥٬يف دؿدمذ ٫ا٣يت ٠ذج٭ة يف ٩٭ةيح ٠ذةث ٫خمذرص األزجةت
احل٤جيح٪٦ ،٭ ٥حم٧ؽ رشؼ احل ٜاهل٪ؽم كالكيؽ اكم ٢اهلرباكم ،كالنيغ حم٧ؽ ريض

الـٔي ،٥كالنيغ َة٬ؿ اجلـااؿم ،دٮىف رمح ٫اهلل يف رمٌةف ق٪ح

.٬

 .60اىعالٌث الؼيذ عطاء ةَ إةصاْيً ةَ ياظني الهعً ادلمؼيق احلِيف.
ك٬ٮ يؿكم ٔ ٨ميٮخ ٠سريي٪٦ ٨٭ٔ ٥جؽ اهلل ث ٨دركيل الك١ؿم ،كظك٨
ن
إ٣ؽكل احل٧ـاكم كق٤ي ٥إُ٣ةر ،رمح٭ ٥اهلل دميٕة.
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 .62وٌَ اجلجف ،ػييخ ْتث ادليَ احلعحين الؼييع.
ً
ظادظا /ػئيخ ٌَ اىجعاء/
أـ ابلجني آ٪٦ح ث٪خ ٔجؽ اجل٤ي ٢ث ٨ق٤ي ٥اذلرا ادلمنٞيح ،قيؽة ٚةً٤ح ،هلة ركايح
كاقٕح ،كأصةزت يل ثةقذؽاعء أيخ الكيؽ أمحؽ ،كْل اث٪ح دلزي٩ة ٔجؽ اجل٤ي ٢اذلرا

املؾ٠ٮر ،دؿكم ٔ ٨الكيؽ أمحؽ ا٣ربز٩يج كالنيغ ٔجؽ اجل٤ي ٢ثٔ ٨جؽ الكبلـ ثؿادة،
كالنيغ أمحؽ ثٔ ٨س٧ةف امليك كٗري.٥٬
حالٌشيت
يل دبل٦يؾ ٠سرية ،يف مرص كٗري٬ة  ٨٦ابلبلد اإلقبل٦يح٪٦ ،٭ٌٝ ٥ةة كٛ٦ذٮف كأا٧ح
كػُجةء.

كأذ٠ؿ  ٨٦أٔية٩٭ٔ ٥ؽة٪٦ ،٭ ٥أػٮيت/
الكيؽ الـمـَل ،كالكيؽ ٔجؽ ا٣يح ،كالكيؽ ٔجؽ إ٣ـيـ ،كالكيؽ احلك ،٨كالكيؽ

إثؿا٬ي.٥

كٗ ٨٦ري /٥٬الكيؽ امل٪ذرص ال١ذةين ،ك٬ٮ د٧٤يؾ اعؽ ٔٛة اهلل ٔ ٫٪كمٛةق.
كالنيغ يلع دمٕح املرصم ،اعلٚ ٥ةً٠ ،٢ؿي ٥اخل ،ٜ٤ظى ٢ىلع ادل٠ذٮراق ثذٛٮؽ.

كالنيغ وة٣ط اجلٕٛؿم رمح ٫اهلل ،ظش ازجذني كمخكني مؿة ،كٌلف  ٨٦الىةحلني ،هل

٠ؿا٦ةت كماكمٛةت.
النيغ حم٧ؽ احلة٦ؽ احل٧ٮم رمح ٫اهلل ،اكف  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء إ٣ةم٤ني ثٕ٧٤٭ ،٥مؽيؽ
ن
اإلدجةع ل٤ك٪ح ،كراع َة٬ؿ الرسيؿة ،كأ٩ة أٚذؼؿ ث.٫
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النيغ ٔجؽ اٛ٣ذةح أثٮ ٗؽة ،األقذةذ جبةٕ٦ح الؿيةض ،كاملٕؿكؼ ثذعٞيٞةد ٫اٞ٣ي٧ح،

كهل إَبلع ٠جري.

ن
النيغ حم٧ؽ ٔٮا٦ح ،هل أيٌة حتٞيٞةت ٝي٧ح.

النيغ حم٧ؽ يلع مؿاد احل٧ٮم ،اعلٚ ٥ةً.٢

النيغ ٔجؽ إ٣ـيـ ٔيٮف الكٮد رمح ٫اهلل ،اكف أ٦ني اإلٚذةء حب٧ه.
ادل٠ذٮر ٚةركؽ محةدة ،األقذةذ ثل٤يح الرشيٕح ثٛةس ،هل مؤٛ٣ةت كحتٞيٞةت

٦٭٧ح ،كهل حبٮث يف احلؽير ٝي٧ح نكأؿ اهلل هل املـيؽ .٫٤ٌٚ ٨٦
النيغ محؽم أوبلف صةٚة األبلةين ،ختؿج  ٨٦األز٬ؿ ،ك٬ٮ ٞ٦ي ٥ث٧رص ،ألف ثرلق
وةرت ميٮٔيح ،كأػٮق ٩٭ةق ٔ ٨إ٣ٮدة إحل٭ة.

كالنيغ حم٧ٮد ظك ٨النيغ إ٦ةـ كػُيت ثةل١ٮـ األمحؿ ٝ ٨٦ؿل اجلزية ث٧رص،

كادل٠ذٮر ظ٪يف ظكجني٦ ،ؽرس ثةألز٬ؿ.
كالنيغ ظكني ابلذة٩ٮ ين ٦ؽرس ثةألز٬ؿ.

ن
كالنيغ ٔجؽ الٮ٬ةب ٔجؽ الُ٤ي ،ٙكًلي ٢لكيح الرشيٕح الز٦ني ٠سريا كاقذٛةد
٦ين ،كٝؽ كًٕخ اق ٫٧ىلع ٠ذةب دزني ٫الرشيٕح ٓ٦ ،أ ٫٩ل ٥يلذت يف حتٞي ٫ٞلك٧ح
ن
ن
ث ٢اكف يلذت ٦ة أمٌل ٔ٤يٚ ٫ٮًٕخ اق ٫٧دلةم٤ح هل ،أل ٫٩اكف وؽيٞة كحمجة
ن
كمكذٛيؽا رمح ٫اهلل دٕةىل.
كالنيغ حم٧ٮد قٕيؽ د٧٤يؾ ٩ةث ،٫هل حتٞيٞةت يف ٔ ٥٤احلؽير ،دؽؿ ىلع ٝٮة ٚ٭٫٧
كمٛٮؼ ْ٩ؿق.
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نِحيت

يل ٔؽة ٠ىن ،ذل ٟأين ٪٠يخ ٛ٩يس ثأيب ا ،٢ٌٛ٣أل٩٭ة ٪٠يح زبلزح ظٛةظ أظج٭،٥
إ٣ؿايق كاث ٨ظضؿ كالكيٮيط.
كًل٪ةين أيخ يف إصةزد ٫يل ثأيب املضؽ.

كًل٪ةين اٞ٣ةيض ٔجؽ احلٛيِ اٛ٣ةيس ثأيب قةل.٥
كًل٪ةين وؽيٌف إ٣ةل ٥اٛ٣ةً ٢قيؽم حم٧ؽ ابلةٝؿ ال١ذةين رمح ٫اهلل ثأيب الك٪ة.
مؤىفايت
أكؿ ٦ة ٠ذجخ  ٨٦املؤٛ٣ةت رشح األصؿك٦يح٠ ،ذبذ ٫يف ق ٨ا٤ُ٣ت ،كق٧ةق أيخ

"تنحيؽ املجةين تلٮًيط ٦ة ظٮد ٫األصؿك٦يح  ٨٦احلٞةا ٜكاملٕةين"ٗ ،ري أ ٫٩ذ٠ؿ يف
ن
ابلعؿ ا٧ٕ٣ي ،ٜأ٠ ٫٩ذت رشظة لؤلصؿك٦يح ل ٥يذ ،٥كأف رشيح إ٧٠ةؿ هل ،ك٬ؾا ٗري
ن
ن
وعيطٚ ،إين ل ٥أر هل رشظة ىلع األصؿك٦يح ،كال ذ٠ؿق يل ١ٚي ٙأك ٢٧رشظة ٦ة
ٔؿٚذ ،٫كال رأيذ ٫؟ ،كيف مرص يقب٤خ ٔ ٨دٞجي ٢احلؽ ؟ كقٕ٧خ  ٨٦يٞٮؿ /إ ٫٩قضؽة

و٘ؿم١ٚ ،ذجخ صـء "إٔبلـ اجلبي ٢جبٮاز اتلٞجيَ "٢جٓ مؿدني ،ككصؽت ٪٦٭ةج

ابليٌةكم يؽرس ثةألز٬ؿٚ ،ؼؿصخ أظةديس ٫يف ٠ذةب ق٧يذ" ٫االثذ٭ةج ثذؼؿيش
ن
أظةدير امل٪٭ةج" كقب٤خ ٔ ٨اتلٮق ٢؟ ١ٚذجخ ٚي ٫صـءا ق٧يذ" ٫إحتةؼ األذ٠يةء
جبٮاز اتلٮق ٢ثةأل٩بيةء كاألكحلةء" كيف ق٪ح

٠رث اال٩ذعةر ث٧رص يف النجةف

كاٛ٣ذيةت كبٕي الؿصةؿ يٞ٤ٮف أٛ٩ك٭ ٥يف اجلي ،٢بكجت الكٞٮط يف اال٦ذعةف ،أك
ن
ٚن ٢يف احلت أك الـكاج أك منةلك اعا٤يح١ٚ ،ذجخ صـءا ق٧يذ ٓ٧ٝ" ٫األرشار ٔ٨
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صؿي٧ح اال٩ذعةر" كبٕسخ ث ٫إىل مٮال٩ة اإل٦ةـ الٮادل ريض اهلل ٔٚ ،٫٪ةقذعك ٫٪كٝةؿ

يل ٚةد٩ ٟىٮص ٠سرية يف املٮًٮع٣ ،ل٦ ٨ة ذ٠ؿدٛ٦ ٫يؽ.

كصؿدت األظةدير املؿٚٮٔح ٠ ٨٦ذةب الن١ؿ الث ٨أيب ادل٩يةٚ ،ضةءت قذح
ن
كأربٕني ظؽيسة ،رشظذ٭ة كق٧يذ٭ة "األربٕني ا٧٘٣ةريح يف م١ؿ اجلَٕ "٥جٕخ ٓ٧ٝ ٓ٦
األرشار يف صـء كاظؽ ،كإَ٤خ ىلع ٠ذةب يكُل" /اٞ٣ٮؿ املجني يف ظل ٥داعء

ك٩ؽاء املٮىت  ٨٦األ٩بيةء كالىةحلني" لٮأِ اق ٫٧النيغ حم٧ؽ خمي٧ؿ ٚٮصؽت ٚي٫
ن
ن
أٗبلَة ٠سرية ،كحتؿيٛة يف اتلٞٮؿ ،كصؿأة ىلع الالكـ يف اتلٛكري ث٘ري ٔ١ٚ ،٥٤ذجخ
ن
ردا ٔ٤ي ٫ق٧يذ" ٫الؿد املعل ٥املذني ىلع ٠ذةب اٞ٣ٮؿ املجني" َجٓ كرآق املؿدكد ٔ٤ي٫
كل ٥يكذُٓ أف ي ،٫ٌٞ٪كملة رآق وؽيٌف النيغ ٔجؽ الٮ٬ةب ٔجؽ الُ٤يٝ ،ٙةؿ٬ /ؾا

٠ذةب ممذ٤ئ ثةٞ٣ٮأؽ كاٛ٣ٮااؽ ،ك١٬ؾا أٔضت ث ٫لك  ٨٦رآق.

كٔــ النيغ ق٤ي٧ةف الٮًلي ٢وةظت ُ٦جٕح دار اتلأحل ٙىلع إننةء مرشكع
٠ذةب الن٭ؿ ،كَ٤ت ٦ين أف أق٭ ٫ٕ٦ ٥ثلذت م٭ؿيح ١ٚذجخ هل /ق٧ري الىةحلني

صـءي ،٨كٌٚةا ٢اٞ٣ؿآف صـءي ،٨كٌلف مٕجةف ١ٚذجخ "ظك ٨ابليةف يف حل٤ح اجلىٙ
 ٨٦مٕجةف" ،ز٠ ٥ذجخ "اغيح اإلظكةف يف  ٢ٌٚرمٌةف" ،كقٕ٧خ النيغ حم٧ٮد

م٤ذٮت يٌ٤ف حمةرضة يف الؿاديٮ ،ذ٠ؿ ٚي٭ة أف اتلؽاكم ثةألذاكر كاآليةت يٕذرب ٨٦
ن
ٝجي ٢ادلص١ٚ ،٢ذجخ صـءا ق٧يذ٧٠ " ٫ةؿ اإلي٧ةف يف اتلؽاكم ثةٞ٣ؿآف"َ ،جٓ مؿدني.
كبٕر ٝةديةين إىل األز٬ؿ ،يكأؿ ٢٬ /قحزنؿ ٔحىس ؟ ك٦ة ظل ٨٦ ٥ي١٪ؿ ٩ـكهل ؟
كاٞ٣ةدية٩يٮف ي١٪ؿكف ٩ـكؿ ٔحىس ،كٗؿً ٫ث٭ؾا الكؤاؿ أف يجزتع  ٨٦األز٬ؿ ٦ة يؿد
ث ٫ىلع املك٧٤ني اذلي ٨يٕةرًٮف اٞ٣ةدية٩يح يف اهل٪ؽٚ ،عٮؿ النيغ املؿايغ قؤاؿ
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اٞ٣ةديةين ،ىلع النيغ حم٧ٮد م٤ذٮت١ٚ ،ذت اجلٮاب ىلع ك ٜٚمؿاد الكةا ،٢أ٩لؿ

٩ـكؿ ٔحىس كزٔ ٥داعكل أثُ٤ذ٭ة يف ٠ذةب "إٝة٦ح ا٣رب٬ةف ىلع ٩ـكؿ ٔحىس يف آػؿ
الـ٦ةف" َجٓ ،كٝؽ٦ذ ٫إحل ٫يف ثحذ ٫ز ٥أرص ىلع اإل٩لةر يف ٞ٦ةالت نرش٬ة ث٧ض٤ح
الؿقة٣حٚ ،أردٚذ ٫ثلذةب "ٔٞيؽة أ ٢٬اإلقبلـ يف ٩ـكؿ ٔحىس ٔ٤ي ٫الكبلـ" َجٓ،
ن
كٝؽ٦ذ ٫إحل ٫يف ثحذ ٫أيٌة.
كأػرب ين وؽيٌف ادل٠ذٮر حم٧ؽ ٔجؽ امل ٥ٕ٪ػٛةيج أ ٫٩رأل يف دل٤ح "وٮت
ن
أمؿيلة" ٞ٦ةال ل٤نيغ حم٧ٮد م٤ذٮت ،ذ٠ؿ ٚي ٫أف اإلي٧ةف ثةهلل كاحلٮـ اآلػؿ ي٪يج
وةظج ٫يٮـ اٞ٣ية٦ح ،كال ظةصح إىل اإلي٧ةف ثةجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كبىن ىلع
ن
ن
ذل ٟأف أ ٢٬ال١ذةب ٩ةصٮف يٮـ اٞ٣ية٦ح١ٚ ،ذجخ ردا ٔ٤ي ٫صـءا ق٧يذ" ٫اتلعٞيٜ

ابلة٬ؿ يف ٕ٦ىن اإلي٧ةف ثةهلل كاحلٮـ اآلػؿ".

كقٕ٧خ حمةرضة أٞ٣ة٬ة ادل٠ذٮر حم٧ؽ ابلٔل يف الؿاديٮ ،زٔٚ ٥ي٭ة /أف إرقةؿ اجليب
ن
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إىل اجل ،٨دحلّ ٫٤ين ١ٚذجخ يف الؿد ٔ٤ي ٫صـءا ق٧يذٝ" ٫ؿة
إ٣ني ثأد٣ح إرقةؿ اجليب إىل اثل٤ٞني" ثح٪خ ٚيُٕٝ ٫يح إرقةهل إىل اجل ٨ثةٞ٣ؿآف كالك٪ح

املذٮادؿة كإدمةع األ٦ح ،كّ٭ؿ ثني أقةدؾة اجلةٕ٦ح كَ٤جذ٭ة ٞ٦ة٣ح أف اخل٧ؿ ل ٥حيؿ٦٭ة
ى
ي ِّ ى ٍ ى ى ٍ ي
ل ي ٥ال ٍ ى٧يٍذى يح ىك ٍ َّ
ادل يـ ىكحل ٍ ي٥
اٞ٣ؿآف ٧٠ة ظؿـ اخلزنيؿ ثٞٮهل دٕةىل /ظؿ٦خ ٔ٤ي
ن
ن
ٍٍ
ى ٍ
ةصذىججي ي
""1
ٮق١ٚ "2"ذجخ ردا ٔ٤ي٭ ٥صـءا ق٧يذ" ٫كاًط ا٣رب٬ةف
زن
ً
يؿ كإ٧٩ة ٝةؿً ٚ /
اخل ً ً

 -1قٮرة املةاؽة  ٨٦اآليح .
 -2قٮرة املةاؽة  ٨٦اآليح

.
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ىلع حتؿي ٥اخل٧ؿ يف اٞ٣ؿآف" ثح٪خ ٚي ٫دال٣ح اٞ٣ؿآف ىلع ظؿ٦ح اخل٧ؿ ٔ ٨٦ؽة كصٮق

يف ٔؽة آيةت ،كدٕؿًخ حلؿ٦ح املؼؽراتَ ،جٓ مؿينت.

كٌلف النيغ حم٧ؽ خمي٧ؿ زٔ ٥يف ٠ذةث ٫أف ظؽير ظيةيت ػري ٣ل ،٥ال أو ٢هل
ن
١ٚذجخ صـءا يف دىعيع ،٫ق٧يذ٩" ٫٭ةيح اآل٦ةؿ يف وعح ظؽير ٔؿض األٔ٧ةؿ"
ن
َجٓ كأرق٤ذ ٫أليخ ٚأزىن ٔ٤ي٠ ٫سريا ،كرأيخ األبلةين ذ٠ؿق يف األظةدير الٌٕيٛح،
كأػُأ كاحنؿؼ ٔ ٨اٞ٣ٮأؽ ا٣يت اقذٕ٤٧٭ة يف دىعيط أظةدير دٮا٬ ٜٚٮاق ،ك٬ٮ
وةظت ٬ٮل كاثذؽاع كزيٖ.

ن
كَ٤ت ٦ين وؽيٌف األقذةذ اٛ٣ةً ٢النيغ حم٧ؽ ٔ٧ةرة أف أكذت مؤٛ٣ة يف

ال١ؿا٦ةت١ٚ ،ذجخ "احلضش ابلح٪ةت يف إزجةت ال١ؿا٦ةت" ،كقأ٣ين مةب  ٨٦ثٮرقٕيؽ
اقَ ٫٧ة٬ؿ حم٧ؽ خمةريُح ٔ ٨اإلقذ٪٧ةء ؟ٚ ،أصجذ ٫ثٞ٧ةؿ يف دل٤ح اإلقبلـ ،ز٥
ن
٠ذجخ صـءا ق٧يذ" ٫االقذٞىةء ألد٣ح حتؿي ٥اإلقذ٪٧ةء" ،كًلذجخ "٩٭ةيح اتلعؿيؿ يف

ظؽير دٮق ٢الرضيؿ".

كيف إظؽل زيةرايت لئلق٪١ؽريح٤َ ،ت ٦ين النيغ مىُيف اجلٕٛؿم رمح ٫اهلل أف
ن
أكذت مـصة ل٤ىبلة املنحنيح١ٚ ،ذبذ ٫كق٧يذ" ٫املٕةرؼ اذلكٝيح يف أذاكر اُ٣ؿيٞح
الىؽيٞيح" كصٕ٤ذ ٫كّيٛح ل٤ىؽيٞيني ٪٬ةؾ ك٬ٮ ُ٦جٮع.

كًلذجخ صـء "األظةدير امل٪ذٞةة يف ٌٚةا ٢رقٮؿ اهلل" اػرتت زبلزح كأربٕني
ن
ظؽيسة يف ٌٚةا ٫٤وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كرشظذ٭ة٣ ،ل ٨ك ٓٝيل ٚي ٫ػُأ ٠جري
ن
٦ة ٪٠خ أظت أف ي٤ٞ٩ ،ٓٞخ ظؽيسة  ٨٦اخلىةاه ال١ربل كل ٥أحبر يف ردبذ ٫زٞح
ثةلكيٮيط اذلم زٔ ٥أ ٫٩وةف ذل ٟال١ذةب ٔ ٨األػجةر املٮًٮٔح ،ز ٥كصؽد ٫يف
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ن
ن
ن
املٮًٮاعت ٪٦ىٮوة ىلع كًٕ ٨٦ ٫الكيٮيط ٛ٩كٌ٘ٚ ،٫جخ ٌٗجة مؽيؽا ،كًلؿ٬خ

 ٨٦الكيٮيط ٬ؾا ا٣تك ة ٢٬اٞ٣جيط اذلم يٮ ٨٦ ٓٝيٞرلق يف أقٮأ األزؿ ،كأّ ٫٪يأز ٥ىلع
ذل ٟال حمة٣ح ،كاحلؽير املؾ٠ٮر ٬ٮ احلؽير الكةدس  ٨٦األظةدير امل٪ذٞةة ٤ٚيرضب
ٔ٤ي ٨٦ ٫اكف ٔ٪ؽق ذل ٟال١ذةب.

كًلذجخ صـء األربٕني الىؽيٞيح يف مكةا ٢اع٦ح اصذ٧ةٔيح ،كَ٤ت ٦ين وةظت

ُ٦جٕح دار اتلأحل ٙأف أكذت هل ٝىه األ٩بيةء ،ثأق٤ٮب كاًط١ٚ ،ذجخ ٝىح آدـ،
َّ
كػؿصخ
كٝىح إدريف ،ك٬ةركت ك٦ةركت ،زٔ ٥ؿض ٦ة  ٓ٪٦االقذ٧ؿار ٚي٭ة،
أظةدير ال ٓ٧٤يف األوٮؿ.
مؤىفايت يف العجَ

ن
أدرًلين ّ ٥٤دمةؿ ٔجؽ اجلةرص٧٠ ،ة أدرؾ ٠سريا  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء ١٧ٚسخ يف الكض٨
ن
ر،
ديك٧رب ق٪ح
ر إىل
ديك٧رب ق٪ح
أظؽ ٔرش اع٦ة اكم٤ح ٨٦
١ٚذجخ يف الكض ٓ٦ ٨ا٣تنؽيؽ كاتلٌيئ ،ٜؽة ٠ذتْ ،ل/

ٌٚةا ٢اجليب يف اٞ٣ؿآف ،اجلٛعح اإلهليح يف الىبلة ىلع ػري ا٣ربيح ،ق٧ري

الىةحلني ،اٞ٣ٮؿ املك٧ٮع يف اهلضؿ املرشكع ،صٮا٬ؿ ابليةف يف د٪ةقت قٮر اٞ٣ؿآف،

ثؽع اتلٛةقري ،د٧ةـ امل٪ح يف ثيةف اخلىةؿ املٮصجح ل٤ض٪ح ،ػٮاَؿ ديجيح ،األظةدير
املؼذةرة ،ال١زن اثل٧ني يف أظةدير اجليب األ٦ني ،ك٬ؾق ال١ذت َجٕخ لك٭ة كٞ٣يخ
ن
إٝجةال  ٨٦اٞ٣ؿاء كاحل٧ؽ هلل.
ن
ٗري أف ٠ذةب ال١زن اثل٧ني ،لكخ راًية ٔ ،٫٪ألين ٠ذبذ ٫يف ظةؿ دٌييٜ
كتنؽيؽ ٧٠ة قج ،ٜكٔؽـ كصٮد مؿاصٓٚ ،ضةءت ٚي ٫أظةدير ًٕيٛح ٠سرية كرد
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األبلةين ٔ٤ي ٫ل ٥يأيت جبؽيؽ ،كإ٧٩ة مح٤ٔ ٫٤ي ٫حمجح أف يٞةؿ رد ىلع ا٧٘٣ةرم ،كظت
ن
اْ٣٭ٮر ٝةق ٥لْ٤٭ٮر ٧٠ة ٝةؿ الكةدة الىٮٚيح ،كلٮ كصؽت ٚؿااغ جلٞعذ ٫ك٬ؾثذ،٫
كظؾٚخ ٦ ٫٪٦ة ٚي ٨٦ ٫الٌٕي ٙكًلذجخ "إحتةؼ اجلجبلء ث ٢ٌٛالن٭ةدة كأ٩ٮاع
ن
الن٭ؽاء" يف الكض ٨أيٌة ،كٌل٩خ ٦ؽة الكض ٨حم٪حٚ ،ي٭ة ٪٦عح ثذأحل٬ ٙؾق ال١ذت،
٬ؾا ٦ة ٠ذبذ ٫يف مرص قٮل ٦ة ٔٞ٤ذ ٫ىلع ثٕي ال١ذت ،كبيةٚ ٫٩ي٧ة يأيت/

 0دٕ٤ي ٜىلع املٞةوؽ احلك٪ح.
 2دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب أػبلؽ اجليب أليب النيغ اث ٨ظيةف.
 3دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب احلجةا ٟيف أػجةر املبلا ٟل٤كيٮيط.
 4دٕ٤ي ٜىلع دزني ٫الرشيٕح ،كًلذجخ اق ٥النيغ ٔجؽ الٮ٬ةب ٔجؽ الُ٤ي ٙدلةم٤ح،
ن
 ٓ٦أ ٫٩ل ٥يلذت ٚي ٫ظؿٚة كال لك٧ح ،ث ٢اكف يلذت ٦ة أمٌل ٔ٤ي٨٦ ٫
دٕ٤يٞةت.
 5دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب اإلرمةد الثٔ ٨ك١ؿ يف ا ٫ٞٛ٣املةليك ،ك٬ؾا اتلٕ٤ي ٜراج ٠سريا
يف أٚؿيٞية كَجٓ مؿات.

 6دٕ٤ي ٜىلع رشح األ٦ري ملؼذرص ػ٤ي ،٢ك٬ؾا الرشح ىلع  ٍ٧٩املعًل يف رشح
دمٓ اجلٮا.ٓ٦

 7دٕ٤ي ٜىلع ثؽايح الكٮؿ يف دٌٛي ٢الؿقٮؿ ٕ٣ـ ادلي ٨ثٔ ٨جؽ الكبلـ.
 8دٕ٤ي ٜىلع بنةرة املعجٮب ثذٛ١ري اذل٩ٮب لٞ٤ةثٮ ين.
 9دٕ٤ي ٜىلع رقة٣ح اث ٨الىبلح يف كو ٢ابلبلاغت األربٕح.
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ن

ن
 01دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب اجلىيعح يف األدٔيح الىعيعح لٞ٧٤ؽيس ٌ٣ف ركاصة كَجٓ
مؿات.

 00دٕ٤ي ٜىلع مك٪ؽ أيب ثلؿ ل٤كيٮيط.
 02دٕ٤ي ٜىلع مك٪ؽ ٔ٧ؿ ،هل.

ن
 03دٕ٤ي ٜىلع مك٪ؽ ٔس٧ةف هل أيٌة.
 04كَجٓ ث٧رص رقة٣ح احلة ِٚاث ٨رصت يف حتٞي ٜلك٧ح اإلػبلص ،ثذٕ٤ي ٜالنيغ
حم٧ٮد ػ٤يٛح كالنيغ أمحؽ الرشبةيص ،كك ٓٝيف دٕ٤يٞي٭٧ة أك٬ةـ ٩ج٭خ ٔ٤ي٭ة يف
رقة٣ح ق٧يذ٭ة "أقجةب اخلبلص  ٨٦األك٬ةـ الٮإٝح يف حتٞي ٜلك٧ح اإلػبلص"
َجٕخ ثُ٧جٕح دار اتلأحل.ٙ

 05دٕ٤ي ٜىلع ٚيي اجلٮد ىلع ظؽير محجتين ٬ٮد ل٤نيغ ٔجؽ إ٣ـيـ الـمـَل امليك،
َجٕ ٫النيغ ٪٦ري ادلمنٌف.
 06دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب ابلة٬ؿ يف ظل ٥اجليب ثةبلةَ ٨كاْ٣ة٬ؿ ل٤كيٮيط.
ن
 07دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب ٩تيضح ا١ٛ٣ؿ يف اجل٭ؽ ثةذل٠ؿ ل٤كيٮيط أيٌة.

ن
 08دٕ٤ي ٜىلع دأييؽ احلٞيٞح ا٤ٕ٣يح كتنحيؽ اُ٣ؿيٞح النةذحلح ل٤كيٮيط أيٌة.
ن
 09دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب اخلرب اتلةيل ىلع كصٮد األُٝةب كاألثؽاؿ ل٤كيٮيط أيٌة.
 21دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب ٝٮة احلضةج يف ٔ٧ٮـ امل٘ٛؿة ل٤عضةج ل٤عة ِٚاث ٨ظضؿ،
ن
كًلذجخ اق ٥النيغ ٔجؽ الٮ٬ةب ٔجؽ الُ٤ي ٙدلةم٤ح هل أيٌة.
 20دٕ٤ي ٜىلع ٠ذةب االقذؼؿاج ألظاكـ اخلؿاج ل٤عة ِٚاث ٨رصت.
ن
كنرشت ٠ذجة أػؿل ل ٥أٔ٤ٔ ٜ٤ي٭ة ٪٦٭ة/
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0

٠ذةب اإللكي ٢يف اقت٪جةط اتلزني ٢ل٤كيٮيط.

 2كًلذةب دبيني إ٣ضت ٚي٧ة كرد يف رصت ل٤عة ِٚاث ٨ظضؿ.
ككً ٕخ ثٕي املُةثٓ اقِل ىلع ٠ذةب الرشح ال١جري يف  ٫ٞٚاملةل١يح ث٘ري ِٔ٤ل،
ن
كًلؾا كًٓ اقِل ىلع ٠ذةب األذ٠يةء الث ٨اجلٮزم ث٘ري ِٔ٤ل أيٌة لٌ٧ةف ركاص،٫
ن
ككًٓ اقِل أيٌة ىلع ٠ذةب آكةـ املؿصةف يف أظاكـ اجلةف.
مؤىفايت ةاملغصب
ملة رصٕخ  ٨٦مرص ق٪ح

٠ ،٬ذجخ مؤٛ٣ةت مل٪ةقجةت اٝذٌخ ٠ذةثذ٭ة

ٚأٛ٣خ ٠ذةب "الؿؤية يف اٞ٣ؿآف كالك٪ح" ،كًلذجخ صـء "ابليةف املرشؽ لٮصٮب ويةـ
امل٘ؿب ثؿؤيح املرشؽ" ،كامل٘ةربح ال يٕ٤٧ٮف ثؿؤيح مرص كٗري٬ة ٓ٦ ،أ٩٭٦ ٥ةل١يح،
ن
ك٦ؾ٬ت ٦ةل ٟأف زجٮت الؿؤيح يف ثرل يٕ ٥ابلبلد لك٭ة إال ابلٕيؽة صؽا.
ٝةؿ اثٔ ٨جؽ ا٣رب /اكأل٩ؽلف كػؿاقةف ،كإ٧٩ة يذ٧ك١ٮف ث٧ؾ٬ت ٦ةل ٟيف دؿؾ
اٞ٣جي ٓ٦ ،أ٩٭ ٥ل ٥يٛ٭٧ٮا الكـ ٦ةل٧٠ ،ٟة ثح٪ذ ٫يف صـء "احلضح املجح٪ح لىعح ٚ٭٥

ٔجةرة املؽك٩ح" ككصؽت أيخ الـمـَل ،يُجٓ كرٝح كيٮزٔ٭ة يف آػؿ مٕجةف ،يٕرتض
ن
ٚي٭ة ىلع اذلي ٨يىٮمٮف  ٓ٦مرص ،كيٮرد ٔ٤ي٭ ٥إماكال يـٔ ٥أ ٫٩ال ظ ٢هل١ٚ ،ذجخ
ن
صـءا ق٧يذ" ٫اتل٪ى ٢كاالٛ٩ىةؿ ٌٚ ٨٦يعح اإلماكؿ" ٥٤ٚ ،يٕؽ إىل دٮزيٓ دٟ٤
ن
الٮرٝح كَجٕذ ٫ثُ٪ضح ،كابليةف املرشؽ رد ٔ٤ي ٫أيٌة٠ ،ذبذ ٫ثةلكض ٨يف مرص،
ى ن
١ٚذت ردا يلع ق٧ةق "الؿد امل "ٜ٤ٞكأقض٪٬ ٢ة  ٓ٦األق ٙأف أيخ مؽيؽ
كأرق٤ذ ٫إحل،٫
إٞ٣ٮؽ كالثؽ أف أقض٪٬ ٢ة مبلظْح ٬ة٦ح ،كْل /أف املنةرٝح يٞج٤ٮف الكـ  ٨٦يؿد
ٔ٤ي٭ ٥ثؿظةثح وؽر.
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رددت ىلع النيغ حم٧ٮد م٤ذٮت ،كرد َّ
يلع ،كًل٪ة ٩ذٞةث٠ ٢أف ل ٥يل ٨ثح٪٪ة يشء،

كٌلف يٞٮؿ يل /ا ٥٤ٕ٣و٤ح ثني أ ،٫٤٬كاخلبلؼ ثح٪٪ة يف الؿأم ال يٛكؽ الى٤ح ،كٌلف

ثحين كبني ٔجؽ اهلل اٞ٣ىيِل اجلضؽم ٕ٦ؿًلح ظة٦يح يف املضبلت ،كًل٪ة  ٓ٦ذل٤٩ ٟذٌف
ك٩ذضةذب أَؿاؼ احلؽير ،ظىت أٔ ٫٩ؿض َّ
يلع مؿة أف أ ٥ٌ٩إحل٭ ،٥كٝةؿ يل /أ٩خ
حمؽث ك ،ٓ٤ُ٦كا٧ٌ٩ةم ٟإحل٪ة ي٪ٕٛ٪ةٚ ،ة ٥ٌ٩كأ٩ة أً ٨٧ل ٟزبلث ظةصةت/
احلش ىلع ٞٛ٩ح احل١ٮ٦ح الكٕٮديح.
مؿدت م٭ؿم.

ن
إٝة٦ح ظ٤ٛح يف ال١ٮ٩ح٪جذةؿ دلؿي٧ة ل ،ٟيؽىع هلة ا٧٤ٕ٣ةء كاألٔيةف.
ٚؿٌٚخ ٬ؾا إ٣ؿض.

كٌلف ثحين كبني النيغ قيؽ يلع اُ٣ٮييح ٕ٦ؿًلح دا٦خ أكرث  ٨٦ق٪ح ،كبٕؽ٬ة
يلع كقَّ ٥٤
دٕؿؼ َّ
يلع حبؿارة ٧٠ة قج ،ٜك١٬ؾا اكف احلةؿ يف مرص ،خيذ ٙ٤ا٧٤ٕ٣ةء
ن
كاألدثةء كال١ذةب ،كتنذؽ هلضح الؿد أظية٩ة ،كال حيى ٢ثح٪٭ ٥دٞةَٓ كال ٔؽاء ،ك٨٦
األ٦سةؿ النةإح ٔ٪ؽ /٥٬اػذبلؼ الؿأم ال يٛكؽ ل٤ٮد ٌٝيح.

٧٤ٚة رصٕخ إىل امل٘ؿب كصؽت األمؿ خيذ ٙ٤د٧ةـ االػذبلؼ ،إذا رددت ىلع

مؼه أذربؾ ٔؽكق ،كٝؾ ٟٚبكي ٨٦ ٢النذةا ،٥كٝةَٕ ٟكظٞؽ ٔ٤ي ،ٟألف
امل٘ةربح ٔ٪ؽٞ٩ ٥٬ه يف اتل١ٛري ،كهلؾا يٕذٞؽ الٮاظؽ ٪٦٭ ،٥كلٮ ث ٖ٤يف ا ٥٤ٕ٣أك
األدب درصح ٠ربل أف  ٨٦يؿد ٔ٤يٞٚ ٫ؽ أق٦ ٍٞزنتل ،٫كقض٤ٔ ٢ي ٫اجل٭ ،٢كال
خيُؿ ثجةهل أف اإلنكةف ٔؿًح ل٤ؼُأ ،كأف خمةٛ٣ح ٗريق لؿأي ٫ال تك٦ ٍٞزنتل ،٫كال
ن
دثجخ هل ص٭بل.
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ٚةٕ٣ةل ٥أك األديت إذا أػُأ يف مكأ٣ح أك مكةا ،٢ال يٞ٪ه ذلٝ ٨٦ ٟؽرق كحن٨
ن
جنؽ ٠سريا  ٨٦األا٧ح أػُأكا كردبذ٭ ٥حمٛٮّح ،كٞ٦ة٦٭ْٔ ٥ي٣ ،٥ل٬ ٨ؾا لكٗ ٫ري
ٕ٦ؿكؼ يف امل٘ؿب كٗري ٧ٕ٦ٮؿ ث.٫

كملة ٪٠ة ث٧رص ٠ذت أيخ الـمـَل رقة٣ح يف حتؿي ٥ظ ٜ٤ال٤عيح ،كٌلف يٕؿض َّ
يلع ٦ة

يلذج٪٦ ٫٭ةٚ ،أوعط هل ثٕي إ٣جةرات ،كظني أد٧٭ة ق٧يذ٭ة هل "دججي ٫أكىل ابلىةاؿ
ىلع أف ظ ٜ٤ال٤عيح  ٨٦ال١جةاؿ".
كًل٪خ أٚ٭ ٥إذ ذاؾ أف لك حمؿـ ٠جرية ،كال أٔؿؼ اٛ٣ؿؽ ثني الى٘رية كال١جرية،
ز ٥د٪١٧خ يف ٔ ٥٤األوٮؿ ،كٕ٦ؿٚح اٞ٣ٮأؽ٧٤ٕٚ ،خ اٛ٣ؿؽ ثح٪٭٧ة ثأف دلؿد
اتلعؿي ٥ليشء ،يٞذيض إٔ٦ ٫٩ىيح و٘رية ،كإذا اٝرتف اتلعؿي ٥حبؽ أك كٔيؽ اك٩خ

املٕىيح ٠جرية كأدرًلخ ٗ ُٰ٤يف تك٧يح د ٟ٤الؿقة٣ح ،ألف ال٤عيح زجخ األمؿ
ثإٔٛةا٭ة كل ٥يثجخ يف ظٞ٤٭ة كٔيؽ ٚي١ٮف و٘رية ،كملة رصٕخ إىل امل٘ؿب كصؽت
ن
ن
ن
أيخ مرصا ىلع أف ظ ٜ٤ال٤عيح ٠جرية كزاد ىلع ذل ٟد٤ٞيؽا لؤلبلةين أف ٚي ٫تنج٭ة
ن
ثة٣جكةء كد٘يريا خل ٜ٤اهلل.
ن
ن
كٝؿأت يف دل٤ح اللك٧ح قؤاال مٮص٭ة ل٧٤ٕ٤ةء يف ٬ؾا املٮًٮع ،بكجت ث٤ج٤ح
ن
أظؽزذ٭ة رقة٣ح أيخ يف يح ثةدلار ابليٌةء١ٚ ،ذجخ صٮاثة يف املض٤ح ،ثح٪خ ٚي ٫أف
احل ٜ٤و٘رية ،كأ٣ ٫٩حف ٚي ٫تنج ٫ثة٣جكةء كال د٘ري خل ٜ٤اهللٌ٘ٚ ،ت كَجٓ رقة٣ح
ق٧ة٬ة ٠ن ٙاحلضةب ٔ ٨املذ٭ٮر ال١ؾاب ،يٞىؽين أٚعل ٚي٭ة كأٝؾع ،ك٩ةٌٝين
ٚي٧ة ذ٠ؿدٔ ٨٦ ٫بل٦ح ال١جرية ثأف األ ٨٦ ٨٦م١ؿ اهلل ٠جرية ،ك٣حف ٚي ٫كٔيؽ،
١ٚذجخ صـء أق٧يذ" ٫د٪ٮيؿ ابلىرية ثبيةف ٔبل٦ةت ال١جرية" ذ٠ؿت ٚي٫
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ٔبل٦ح

ل١٤جرية ،ككصؽت يف َ٪ضح دمةٔح يٞرلكف اث ٨ظــ يف آراا ٫النةذة ،ك٪٦٭ة ٝرص
ن
املكةٚؿ ل٤ىبلة كلٮ وًل ػٞ٦ ٙ٤ي ،٥كقأ٣ين ا٤ُ٣جح أف أكذت يف ٬ؾا املٮًٮع حبسة،
ن
١ٚذجخ صـءا ق٧يذ" ٫الؿأم اٞ٣ٮي ٥يف كصٮب إد٧ةـ املكةٚؿ ػ ٙ٤املٞيٚ "٥ؿد ٔ٤ي٫
ن
ن
الـمـَل ردا قٛي٭ة ٕ٠ةدد ،٫كٌلف مؼه آػؿ ٞ٦ ٨٦رلة اث ٨ظــ٠ ،ذت رقة٣ح يؤيؽ
ن
ٚي٭ة ٬ؾا الؿأم النةذ أيٌة ،ككصؽد ٫أػُأ ٚي٭ة ٪ٚج٭خ ىلع ػُأق يف الؿأم اٞ٣ٮي ٥كل٥
ن
اقٌ٘ٚ ٫٧ت أيٌة ،ك ٓ٪٦أوعةث ٫اذلي ٨حيرضكف دركيس  ٨٦احلٌٮر ٚة٦ذٕ٪ٮا
م١ؿ٬ني ،كبٕؽ م٭ؿي ٨أك أكرث صةء يٕذؾر ٔ٧ة مىض .٫٪٦
ز٠ ٥ذجخ صـء "الىجط الكةٚؿ يف حتؿيؿ وبلة املكةٚؿ" َجٓ مؿدني ،كيف اُ٣جٕح
األػرية زيةدات ٦٭٧ح ٪٦٭ة حتؽيؽ مكةٚح الكٛؿ اذلم جيٮز ٚي ٫اٞ٣رص ،ألف ٞ٦رلة
اث ٨ظــ يٞرصكف يف مكةٚح ٝؿيجح ٦سُ٦ ٢ةر َ٪ضح كبٕي ٝؿل اٛ٣عه ا٣يت ْل

 ٨٦الٌٮايح ٓ٦ ،أف ٝٮؿ اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤الكٛؿ ُٕٝح  ٨٦إ٣ؾاب)
يؿد ٔ٤ي٭ ،٥ركاق ٦ةل ٟكالنيؼةف ،كبٞيذ( /٫ي ٓ٪٧أظؽك٩ ٥ٮ ٫٦كَٕة ٫٦كرشاثٚ ٫إذا
ن
ٝىض أظؽك٩ ٥٭٧ذ ٨٦ ٫كص٭٤ٚ ٫يٕض ٢إىل أ ،)٫٤٬كإذا صةء الكٛؿ ٞ٤ُ٦ة يف
اٞ٣ؿآف٧٠ ،ة ٝةؿ اث ٨ظــٚ ،٭ؾا احلؽير ٝيؽق ثلٮُٕٝ ٫٩ح  ٨٦إ٣ؾابٚ ،آؿ ٚي٫

إ٦ة لٕ٤٭ؽ أم الكٛؿ املؾ٠ٮر يف اٞ٣ؿآف ،كأ٦ة ل٧ٕ٤ٮـ أم لك قٛؿ ،كىلع الك
االظذ٧ة٣نيٚ ،ةحلؽير ٦جني ل٤كٛؿ اذلم جيٮز ٚي ٫اٞ٣رص كاُٛ٣ؿ ،كبيةف رقٮؿ اهلل
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٞ٦ ٥٤ؽـ ىلع ثيةف ٗريق ،كيؤػؾ  ٫٪٦أف الكٛؿ اذلم ال يلٮف
ُٕٝح  ٨٦إ٣ؾاب أك ٪ْ٦ح ذلل ،ٟال يىط ا٣رتػه ٚي ٫ثؿػه الكٛؿ.
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ك ٨٦الُ٤ةا /ٙأف إ٦ةـ احلؿ٦ني ملة ص٤ف ماكف أثي ٫قب /٢ل ٥اكف الكٛؿ ُٕٝح ٨٦

إ٣ؾاب ؟ ٝةؿ  -ىلع اٛ٣ٮر  /-ألف ٚيٚ ٫ؿاؽ األظجةب.
ك٬ؾا أ٦ ٥٬ة ٚي ٨٦ ٫إ٣ؾاب.

كٝؽ ذ٬ج٪ة مؿة إىل قيؽم ٝةق ٥ك٬ٮ أثٕؽ  ٨٦املُةر ،ىلع ابل٭ةا ،٥ك٪٦ة  ٨٦مىش
ن
ىلع رص٤ي ،٫كٌلف املُؿ مؽيؽا ٚٮو٪٤ة ٦جذ٤ني ،دُٞؿ زيةث٪ة ٦ةء ،كأكٝؽ٩ة اجلةر
اقذؽٚأ٩ة ث٭ة ،كأيبك٪ة ٔ٤ي٭ة اثليةب ،كٌل٩خ ٚكعح دمي٤ح ،رصٕ٪ة ٪٦٭ة آػؿ اجل٭ةر إىل
ثيٮد٪ة ،ل ٥ننٕؿ ثٕؾاب كال ٚةر٪ٝة األظجةب ،كال ٪٦ ٓ٪٦ة َٕةـ كال رشاب٣ ،ل٨
ٞ٦رلة اث ٨ظــ ال يؽرًلٮف احلل ٥ا٣يت رشع ا٣رتػيه ألص٤٭ة يف الكٛؿ اذلم ٔي٫٪
النةرع ،كإ٧٩ة ٧٬٭ ٥دؿديؽ الكـ اث ٨ظــ كاجل٧ٮد ٔ٤ي.٫
ن
كبٕر َّ
إيل أظؽ اٌٞ٣ةة ،يكأ٣ين أف أظؿر هل حبسة يف اٛ٣ةحتح  ٢٬جتت ىلع املأمٮـ ؟
١ٚذجخ صـء أق٧يذ" ٫األد٣ح الؿاصعح ىلع ٚؿًيح ٝؿاءة اٛ٣ةحتح" َجٓ ثةإلق٪١ؽريح،
كقٕ٧خ  ٨٦يـٔ ٥أف اتلىٮؼ ٦أػٮذ ٔ ٨٦جةد اجلىةرل كٗري١ٚ ٥٬ذجخ صـءا
ن
ق٧يذ" ٫اإلٔبلـ ثأف اتلىٮؼ  ٨٦رشيٕح اإلقبلـ" َجٓ ثةإلق٪١ؽريح أيٌة ،كًلذجخ
ن
صـءا ق٧يذ" ٫إٔبلـ اجلبي ٫بكجت ثؿاءة إثؿا٬ي ٨٦ ٥أثيَ "٫جٓ ثةلؿبةط.
ن
كٝؽ جتؿأ اعم٪َ ٢ضح كٌلف ٝجيعةٚ ،عبك٪ة أقجٮٔني أل٪٩ة أُٚؿ٩ة  ٓ٦مرص ٝج٢
امل٘ ؿب  ٓ٦أ ٫٩ال يىٮـ كال يىٌل ٚبل ٫٦اجلةس ىلع ٬ؾا ا ٢٧ٕ٣اذلم ال مكٮغ هل ،إال
ٌى
الـمـَل ٚإ ٫٩أٔ ٨٤رسكرق حببك٪ة يف ػُجح اجلٕ٧ح ،كٝةؿ ٔ٪ة /إ٪٩ة اعوٮف ٚذة٩ٮف
ن
آز٧ٮف ،كبٕر ثتكضي ٢ػُجذ ٫إىل إ٣ةم ،٢دأييؽا هل ،كل ٥ي٧ؿ أكرث  ٨٦م٭ؿي ٨ظىت
ظبف أكرب أكالدق ثةدلار ابليٌةءٚ ،كةٚؿ حلُ٧نئ ٔ٤ي ٥٤ٚ ،٫يٕؿؼ أي٬ ٨ٮ ؟ ،كم١ر
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ن

٦ؽة اكملض٪ٮف يرتدد ثني الؿبةط كابليٌةء ،كل ٥يى ٢إىل يشء ،ظىت قؼؿ اهلل هل ٨٦
أػؾ ثيؽق ،كأكو ٫٤إىل كدلق اذلم م١ر يف الكض ٨م٭ؿي ،٨كيف ٬ؾا ٔربة ثة٘٣ح،

ل ٫٪١ال يٕذرب٤ٝ ،ج ٫اكحلضةرة أك أمؽ ٝكٮة.

ي
أ٦ة إ٣ةمٞٚ ٢ؽ أك ٫ٕٝاهلل يف رش أٔ٧ةهل٩ ،لت ٩لجح ٠جرية ،كٔـؿ ،٫٤٧ٔ ٨٦

ك ٨٦لك كّيٛح ،ك٬ٮ اآلف يف ظل ٥املٮىت ،كإف اهلل ي٧٭ ٢كال ي٭ ،٢٧كيف احلؽير
الىعيط (إف اهلل دٕةىل حلٌ٧ل لْ٤ةل ٥ظىت إذا أػؾق ل ٥ي٤ٛذ )٫ركاق النيؼةف.
ككو٤ين ثةلكض ٨يف مرص ،زبلزح أصـاء  ٨٦اتل٧٭يؽٝ ،ؿأد٭ة ٚٮصؽت ٚي٭ة أػُةء
ٔ٧٤يح ٠سرية ،دمٕذ٭ة كبٕسخ ث٭ة إىل أيخ الكيؽ إثؿا٬يٚ ٥ك٧٤٭ة إىل األقذةذ ٔجؽ
الؿمح ٨ادلاكيل املرشؼ ىلع َجٓ اتل٧٭يؽ ،حلجج٤ٔ ٫ي٭ة  ٥٤ٚي ،٢ٕٛكملة رصٕخ إىل

امل٘ؿب ،كقةٚؿت إىل قبل لـيةرة ثٕي اإلػٮاف ،كاتلٞيخ ثىؽي٪ٞة إ٣ـيـ إ٣بل٦ح
قيؽم ٔجؽ الؿمح ٨ال١ذةين رمح ٫اهلل ،صؿل ثح٪٪ة احلؽير يف مكةا٧٤ٔ ٢يحٚ ،أٔ٧٤ذ٫
ثٞىح األػُةءٞٚ ،ةؿ يل /انرش٬ة يف دل٤ح دٔٮة احلٚ ٜؽٕٚذ٭ة إىل إدارة املض٤ح،
كمٌخ ٦ؽة  ٥٤ٚدجرش ،كقأ٣خ ٞٚي ٢يل  ٓ٪٦نرش٬ة كزيؿ األكٝةؼ امليك اجلةرصم،
٤٧ٕٚخ هلة ػُجح ،كق٧يذ٭ة "دججي ٫ابلةظر املكذٛيؽ إىل ٦ة يف األصـاء املُجٮٔح ٨٦

اتل٧٭يؽ" كَجٕذ٭ة كبٕسخ ث٭ة إىل ادليٮاف امل٤يك ككزيؿ األكٝةؼ كاألقذةذ ٔبلؿ
ن
اٛ٣ةيس ،كرأد٭ة ال٤ض٪ح ا٣يت ظٞٞخ األصـاءٌ٘ٚ ،جخ كدل٧٤خ ٠سريا ،ظىت ٝةؿ
ن
هلػ ٥ثٕػي األٚػةًػ٣ /٢ػ٬ ٥ػؾا ا٣ػالكـ ال١سػري ؟ إف ٠ػةف خمُػبة ٚػؿدكا ٔػ٤ي،٫
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 ٥٤ٚي٤ٕٛٮا" "1كرأيخ أ٪َ ٢٬ضح ،إذا أك٤ٮا يٞٮلٮف /امهلل أد ٔ٪ة م١ؿ اجلٕ،٥

١ٚذجخ صـء أق٧يذ٠ " ٫ي ٙتن١ؿ اجلٕ٧ح ؟" أزبذ٪٬ ٫ة ك٬ٮ ٬ؾا/
نيف تؼهص اجلعٍث ؟

احل٧ؽ هلل رب إ٣ةملني ،كالىبلة كالكبلـ ىلع قيؽ املؿق٤ني ،قيؽ٩ة حم٧ؽ كآهل

األكؿ٦ني ،كريض اهلل ٔ ٨وعةثذ ٫كاتلةثٕني.
ن
أ٦ة ثٕؽ ٞٚؽ قٕ٧خ ٠سريا  ٨٦اجلةس ثُ٪ضح ،إذا أك ٢أظؽ ٥٬كمجٓ يٞٮؿ /امهلل أد

ٔ٪ة م١ؿ اجلٕ ،٥ك٬ؾا داعء ٝجيطٚ ،ي ٫إقةءة أدب  ٓ٦اهلل دٕةىلٚ ،بل جيٮز أف يؽىع
ث ،٫كبيةف ذل/ٟ
ى
ٍ ي
ى ٍ
ي ٍ ""2
ةذ ي ٠ي
ك ين أذٍ ٠ؿك٥
ؿ
إف اهلل دٕةىل أمؿ٩ة ثةلن١ؿ ىلع ٤ٔ ٫٧ٕ٩ي٪ةٝ ،ةؿ قجعةٚ  /٫٩
ً
ٍ ي ٍ
ى ى ٍي
ىكام ١يؿكا ًيل ىكال دل ٛيؿكف ،"3"كيف دمٓ اجلٮا /ٓ٦كم١ؿ امل ٥ٕ٪كاصت ثةلرشع،
ٚةلن١ؿ ٔ٪ؽ ظؽكث ٧ٕ٩حٔ ،جةدة أمؿ٩ة ث٭ة٧٠ ،ة أمؿ٩ة ثةلىبلة كالىيةـ كٗري٧٬ة ٨٦
إ٣جةدات ،كٝؽ ثني اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٠ ٥٤ي٩ ٙؤدم ٔجةدة الن١ؿ ث٫٤ٕٛ

كٝٮهل ،أ٦ة ٚ ٫٤ٕٚيف قنن أيب داكد كا٣رت٦ؾم ٔ ٨أيب قٕيؽ اخلؽرم أف رقٮؿ اهلل

 -1كدؿًلخ دٕٞت أصـاء اتل٧٭يؽ ،ظىت أردت حبر مٮًٮع اٞ٣جي يف اجلـء إ٣رشيٚ ٨ٮصؽت ٚي٫
ن
أٗبلَة ٔ٧٤يح ٦س٦ ٢ة ك ٓٝيف األصـاء اثلبلزح األكىل ،كال ثؽ أف األصـاء ٝج ٢إ٣رشي ،٨كٚ ٓٝي٭ة
أٗبلط ٔ٧٤يح ٠سرية ألف املرشؼ ىلع دىعيع٭ةًٕ ،ي ٙا ،٥٤ٕ٣ثٕيؽ ٔ ٨و٪ةٔح اتلىعيط،
ن
كاتل٧٭يؽ ٛ٩ ٓ٦ -ةقذ - ٫ل ٥ي ٨٦ ٜ٤يىعع ٨٦ ٫أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣دىعيعة ي٤ي ٜثٞ٧ة.٫٦
 -2أذ٠ؿًل ٥ثسٮايب ٣ل ،٥كرًة ٔ٪ل.٥
 -3قٮرة ابلٞؿة اآليح
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وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اكف إذا ٚؿغ َٕ ٨٦ةٝ ٫٦ةؿ( /احل٧ؽ هلل اذلم إَٔ٪٧ة

كقٞة٩ة كصٕ٪٤ة مك٧٤ني) كل٤عؽير أٛ٣ةظ يف الىعيعني كَؿؽ ٦ذٕؽدة.

كأ٦ة ٝٮهلٚ /يف ٕ٦ض ٥اُ٣رباين كوعيط اث ٨ظجةف ٔ ٨اثٔ ٨جةس ،أف اجليب وًل
ن
اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ذ٬ت إىل أيب أيٮب ك ٫ٕ٦أثٮ ثلؿ كٔ٧ؿٞٚ ،ؽـ هل ٥د٧ؿا كمٮاء،

٧٤ٚة أك٤ٮا كمجٕٮاٝ ،ةؿ اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ػزب كحل ٥كد٧ؿ كبرس
ي
كرَت) كدٕ٦خ ٔي٪ةق (كاذلم ٛ٩يس ثيؽق إف ٬ؾا ٬ٮ اجلٕي ٥اذلم تكألٮف ٔ ٫٪يٮـ
اٞ٣ية٦ح) ١ٚرب ذل ٟىلع أوعةثٞٚ ٫ةؿ( /ث ٢إذا أوجذ٦ ٥س٬ ٢ؾا ٚرضبذ ٥ثأيؽيل٥
ٞٚٮلٮا /ثةق ٥اهللٚ ،إذا مجٕذٞٚ ٥ٮلٮا /احل٧ؽ هلل اذلم أمجٕ٪ة كأ٤ٔ ٥ٕ٩ي٪ة ٚأٚ ،٢ٌٚإف
٬ؾا ٛ٠ةؼ ث٭ؾا).

كركل احلةك ٥كابلي٭ٌف ٔ ٨الكيؽة اعئنح ريض اهلل ٔ٪٭ة كٔ ٨أثي٭ة ٝة٣خٝ /ةؿ

رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٦( /٥٤ة أ ٥ٕ٩اهلل ىلع ٔجؽ ٧ٕ٩ح  ٥٤ٕٚأ٩٭ة  ٨٦اهلل
إال ٠ذت اهلل هل م١ؿ٬ة ٝج ٢أف حي٧ؽق ٔ٤ي٭ة ،ك٦ة أذ٩ت ٔجؽ ذ٩ت ٪ٚؽـ ٔ٤ي ٫إال
ن
٠ذت اهلل هل ٛ٘٦ؿة ٝج ٢أف يكذ٘ٛؿق ك٦ة امرتل ٔجؽ زٮبة ثؽي٪ةر أك ٩ى ٙدي٪ةر
٤ٚبكٚ ٫ع٧ؽ اهلل ٔـ كص ٢إال ل ٥يج ٖ٤رًلجتي ٫ظىت ي٘ٛؿ اهلل هل).

كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤أنف /أف رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /إف اهلل

٣ريىض ٔ ٨إ٣جؽ أف يأك ٢األك٤ح ٚيع٧ؽق ٔ٤ي٭ة كيرشب الرشبح ٚيع٧ؽق ٔ٤ي٭ة).
ك ٥ٕ٩اهلل ٔ٤ي٪ة ٠سرية /ال نكذُيٓ إظىةء٬ة ،كال ُ٩ي ٜأداء م١ؿ٬ة ك٣ل ٨اهلل
لك٪ٛة  ٨٦ذل ٟثٞؽر َةٝذ٪ة.
015

ٝةؿ ق٤ي٧ةف اتليِل /إف اهلل أ ٥ٕ٩ىلع إ٣جةد ىلع ٝؽرق ،كٍلٛ٭ ٥الن١ؿ ىلع ٝؽر،٥٬

ركاق ابلي٭ٌف يف النٕت.

ٚإذا ظؽزخ ل٧٤ك٧ٕ٩ ٥٤حٚ ،ن١ؿ٬ة أف يٞٮؿ /احل٧ؽ هلل ٚإف اهلل يؿىض ث٭ؾا
كيثيج٤ٔ ٫يٚ ،٫إف الظِ ٬ ٓ٦ؾا دٞىريق يف الن١ؿ ٫٤ٚ ،يف ٔبلج ٬ؾا اتلٞىري

إظؽل َؿيٞذني/

 0أف يٞٮؿ /امهلل اٗٛؿ يل دٞىريم يف م١ؿؾ ،أك /امهلل أ ٨ٔ ٙدٞىريم ،أك/
امهلل ال دؤاػؾين ث٧ة ٝرصت أك حنٮ ٬ؾا  ٨٦ادلاعء املرشكع.
 2أف يٞٮؿ /رب أكزٔين أف أم١ؿ ٧ٕ٩ذ ،ٟأك /امهلل اهل٧ين أداء م١ؿؾ ،أك /امهلل
كٞٚين ألداء م١ؿؾ ،أك /امهلل ِّ
أين ٔ٤ي ،٫أك حنٮ ٬ؾا ممة يٛيؽ َ٤ت املٕٮ٩ح
كاتلٮٚي.ٜ

كال جيٮز أف يٞٮؿ /امهلل أد ٔين م١ؿ اجلٕٞ٣ ،٥جع ٨٦ ٫كصٮق/
ن
 0أ ٫٩يذٌ ٨٧رد األمؿ ىلع اآلمؿ ث ،٫ك٬ٮ مم٪ٮع اعدة كرشاع ،أ٦ة إ٣ةدة ٚؤل ٟ٩لٮ

٤ٝخ لٮدلؾ أك  ٨٦ل٤ٔ ٟي ٫كاصت اُ٣ةٔح ا ٢ٕٚاليشء اٛ٣بلين ،كٝةؿ ل/ٟ
ن
ا ٫٤ٕٚأ٩خ ٔينٔ ،ؽ خمةٛ٣ة لؤلمؿ ظير ردق ٔ٤ي ،ٟكاقذع ٜال٤ٮـ كاتلأديت كال
ن
يٕٛي ٫أف يجؽم دأكيبل ٞ٣ٮهل ثأ ٫٩أراد ٠ؾا كًلؾا ،ألف الك ٫٦رصيط يف رد األمؿ،
كالرصيط ال يٞج ٢اتلأكي ،٢كأ٦ة الرشع ٚإف  ٨٦املٕ٤ٮـ ثةلرضكرة ،كصٮب دٛ٪يؾ
أمؿ النةرع ك٬ؾا ال حيذةج إىل دحل.٢
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 2أ ٫٩يذٌ ٨٧أف اهلل لك ٨٦ ٟٛم١ؿق ٦ة ال دُي ٜظىت َ٤جخ  ٫٪٦أف يؤدي،ٟ٪ٔ ٫
ى ي ى ِّ ي َّ ي ى ٍ
َّ ٍ
اِل ن ٛنكة ًإال يكق ىٕ ى٭ة،"1"
ك٬ؾا خية ٙ٣اٞ٣ؿآف ،ظير ٝةؿ اهلل دٕةىل /ال يلٙ٤
كادلاعء املؼة ٙ٣لٞ٤ؿآف حيؿـ ادلاعء ث٧٠ ٫ة ٩ه ٔ٤ي ٫ا٧٤ٕ٣ةء ٚبل جيٮز أف
يؽىع ثةمل٘ٛؿة لاكٚؿ ثٕؽ مٮد ،٫كال أف يؽىع ثُ٤ت رؤيح اهلل يف ادل٩ية ،كحنٮ

ذل ٟممة خية ٙ٣اٞ٣ؿآف أك الك٪ح.

ن
 3إف الن١ؿ ٔجةدة أمؿ٩ة ث٭ة ،كإ٣جةدة ال ي٤ٕٛ٭ة اهلل ٔٔ ٨جؽق ،ث ٢ال جيٮز ٔٞبل
أف ي٤ٕٛ٭ة ،ألٕ٦ ٫٩جٮد ك٣حف ثٕةثؽ ،كإ٧٩ة يُ٤ت  ٫٪٦اتلٮٚي ٜلٕ٤جةدة ،كاإلاع٩ح
ٔ٤ي٭ة.
 4إف النةرع ثني أف ظ ٜاهلل ىلع ٔجةدق أف يٕجؽكق كظ ٜإ٣جةد ٔ٤ي ٫إذا ٔجؽكق أف
ن
يثيج٭ ٥ك٬ؾا ظ ٜدٌٌٛل كذل ٟادلاعء يكذ٤ــ أف يىري املٕجٮد اعثؽا ك٬ؾا املٕىن
ن
ن
ثةَٞٔ ٢بل كرشاعٚ ،ةدلاعء ث ٫ظؿاـ.
 5إف ادلايع يُ٤ت ثؽاعا ٫ظىٮؿ ػري أك د ٓٚرش ،كذل ٟادلاعء ٣حف ٚي ٫يشء

 ٨٦ذل ،ٟإذ لٮ ٚؿض كٝٮع املعةؿ كم١ؿ اهلل ذاد٩ ٫يةثح ٔٔ ٨جؽق ٚةٕ٣جؽ ال ي٪ةهل

 ٨٦ذل ٟالن١ؿ زٮاب هل كال د ٓٚرش ٔ ،٫٪أل ٫٤ٕٚ ٢ٕٚ ٫٩اهلل ،ال ٔبلٝح لٕ٤جؽ
ن
ثٚ ٫ي١ٮف ذل ٟادلاعء ٔجسةٚ ،٭ٮ ظؿاـ.
ن
 6إف محؽ اهلل ذاد ٫كز٪ةءق ٔ٤ي٭ة كاصت ٔٞبل اٝذٌةق ٧٠ةهل املُ ٜ٤كْٔ٧ح
ربٮبحذ ٓ٦ ،٫إٕ٩ة ٫٦ىلع خم٤ٮٝةد ٫جب٤ي ٢اجلٕ ٥كدٝيٞ٭ة ،كّة٬ؿ٬ة كػٛي٭ة ،كٝؽ
ن
ن
٩ه ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف ادلاعء جيٮز ثةمل٧ل ٨قٮاء اكف كاصجة ثةلرشع أك صةاـا كال
 -1قٮرة ابلٞؿة  ٨٦اآليح
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ن
جيٮز ادلاعء ثةلٮاصت إٌٞ٣ل كال ثةملعةؿ إٌٞ٣ل كذل ٟادلاعء يُ٤ت كاصجة ٔ٤ٞية
ن
ٚ٭ٮ ٗري صةاـ رشاع.
 7إف ٔ٧٤ةء الالكـ كٗريٝ ٥٬ةلٮا /إذا اكف ل٪ٕ٦ ِٛ٤يةف أظؽ٧٬ة ي٤ي ٜجبة٩ت اهلل
ن
ن
كاآلػؿ ال ي٤يٚ ،ٜبل جيٮز إَبل ٫ٝىلع اهلل ٕ٪٦ة إللىةؽ ٕ٦ىن ال ي٤ي ٜث٦ ،٫سبل/
ا ٥٤ٕ٣الرضكرم هل ٪ٕ٦يةف/

أظؽ٧٬ة٦ /ة ال حيذةج إىل ْ٩ؿ كاقذؽالؿ ،ك٬ؾا وعيط ثة٣جكجح إىل ٔ ٥٤اهلل.
كاآلػؿ٦ /ة يٌُؿ النؼه إحل ٫٧٤ٕ٠ ،٫حبيةد ٫ككصٮدقٝ ،ةلٮاٚ /بل جيٮز كوٙ
ٔ ٥٤اهلل ثأ ٫٩رضكرم ،أل ٫٩يٮ٬ ٥٬ؾا املٕىن اذلل ال ي٤ي ٜث.٫
كًلؾلٝ ٟٮؿ اٞ٣ةا /٢امهلل أد ٔين م١ؿ اجلٕ ،٥ال جيٮز إَبل ٫ٝيف صة٩ت اهلل ظىت
ن
ن
لٮ ٚؿض أف هل ٕ٦ىن وعيعة ثرضب  ٨٦اتلأكي ٢كاتلضٮز ،أل ٫٩يٮٕ٦ ٥٬ىن ٝجيعة ال
ي٤ي ٜثةهلل دٕةىل.
ػتّ حعصض يف ْشا امللام
واجلٔاب عِٓا

 .0زجخ يف احلؽير أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اكف يٞٮؿ( /ال أظيص ز٪ةء
ٔ٤ي ،ٟأ٩خ ٧٠ة أزجيخ ىلع ٛ٩كٚ "1")ٟيضٮز ىلع ٬ؾا أف يٞةؿ /امهلل أد ٔين

م١ؿ اجلٕ ،٥ثةٔذجةر أف اإلنكةف ال يُي ٜم١ؿ اجلٕ ٥كال حيىي٭ة ،ك٬ؾا مج٭ح
ن
ًٕيٛح صؽا لٮصٮق/

 -1ركاق مك.٥٤
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ن

أوهلا /أف احلؽير أػرب حبٞيٞذني ،ال مٚ ٟي٭٧ة كال مؿاء ك٧٬ة /أف اإلنكةف ال

حييص اثل٪ةء ىلع اهلل كال يكذُيٕ ،٫أل ٫٩يٞذيض اإلظةَح ثل٧ةؿ اهلل ،كْل يف ظ٪ٞة
ن
حمةؿ ٔٞبل ،كأف اهلل ٬ٮ اذلم حييٍ ثل٧ةهل ،كيثين ىلع ٛ٩ك٧٠ ٫ة ي٤ي ٜث.٫
ذاُيٓا /أف اثل٪ةء املُ - ٜ٤ك٬ٮ اذل٠ؿٔ -جةدة ٤ُ٦ٮبح أيٌةنٝ ،ةؿ اهلل دٕةىل /يىة ىأ ُّي٭ةى
ى ِّ ي ي ي ٍ ن ى
َّ ى ى ي ٍ
اذ ي ٠يؿكا َّ ى
اِل ًذ ٍ ٠نؿا ى٠س ن
ن ""1
ريا ،ىكقجعٮق ثل ىؿة ىكأ ًويبل ، كٝةؿ يف ٕ٦ؿض
اذلي ٨آ٪٦ٮا
ً
ً
ن
ى َّ
ى َّ ى ى ن ى َّ ى
ات ،"2"كبح٪خ الك٪ح أ٩ٮااع  ٨٦اذل٠ؿ ك٦ة ٚي٭ة
املؽح /كاذلا ًً ٠ؿي ٨اِل ً ٠سريا كاذلا ً٠ؿ ً
 ٨٦اثلٮاب٦ ،س /٢ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشي ٟهل ،هل امل ٟ٤كهل احل٧ؽ ك٬ٮ ىلع لك
مئ ٝؽيؿ.
الظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل.

ظكب٪ة اهلل ك ٥ٕ٩الٮًلي.٢
اهلل أكرب.
قجعةف اهلل كحب٧ؽق.

قجعةف اهلل إْ٣ي.٥

اقذ٘ٛؿ اهلل إْ٣ي ٥اذلم ال هلإ إال ٬ٮ ا٣يح اٞ٣يٮـ كأدٮب إحل.٫

ك٬ؾق األ٩ٮاع  ٨٦اذل٠ؿ كٗري٬ة لك٭ة ز٪ةء ىلع اهلل دٕةىل كٌلف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي٫
ن
كآهل كق ٥٤أكرث اجلةس ذ٠ؿا هلل٧٠ ،ة زجخ يف الىعيط ٔ ٨الكيؽة اعئنح ريض اهلل
ٔ٪٭ة كٔ ٨أثي٭ة ٝة٣خ( /اكف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يؾ٠ؿ اهلل ىلع لك
 -1قٮرة األظـاب اآليةت

 -2قٮرة األظـاب  ٨٦اآليح
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أظية ، "1")٫٩ك ٓ٦ذل ٟأرتؼ ثأ ٫٩ال حييص ز٪ةء ىلع اهلل٣ ،ل ٨ل ٥ي ٢ٞامهلل از ٨ىلع
ٛ٩ك ٟألف ٬ؾا ادلاعء ال جيٮز ،ملة قج ٜثية ،٫٩ثٝ ٢ةؿ( /أ٩خ ٧٠ة أزجيخ ىلع
ن
ن
ٛ٩ك ،"2")ٟك٬ؾا ػرب وعيط ٔٞبل كرشاع.
ذاثلٓا /ظير أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٛ٩ ٥٤ؾ األمؿ ثؾ٠ؿ اهلل ،كأرتؼ

ثةٕ٣ضـ ٔ ٨إظىةء اثل٪ةء ٔ٤ي ،٫كل ٥ي ٢ٞامهلل أز ٨ىلع ٛ٩ك ،ٟأك امهلل اذ٠ؿ ٛ٩كٟ
ٔ٪ةٚ ،حكٕ٪ة يف ٬ؾا املٞةـ ٦ة كقٕ٤ٔ ٫ي ٫الىبلة كالكبلـ ،كذل ٟثأف نن١ؿ اهلل ٧٠ة
ٔ٪٧٤ة ،كإذا مٕؿ٩ة ثةتلٞىري كإ٣ضـ دٔٮ٩ة اهلل ثةمل٘ٛؿة أك اتلٮٚي ،ٜكال ٞ٩ٮؿ امهلل أد
ٔ٪ة م١ؿ اجلٕ.٥
راةعٓا  /أ ٫٩قج ٜيف ظؽير الكيؽة اعئنح ريض اهلل ٔ٪٭ة كٔ ٨أثي٭ة /إف إ٣جؽ إذا

ٔ ٥٤أف اجلٕ٧ح  ٨٦اهلل٠ ،ذت اهلل هل م١ؿ٬ة ٝج ٢أف حي٧ؽق ٔ٤ي٭ة ،ك٬ؾا ٨٦ ٢ٌٚ
اهلل ٠جري ي٘٪ح٪ة ٔ ٨ذل ٟادلاعء اٞ٣جيط اخلُري.
 ٨٦ .2أق٧ةء اهلل احلكىن اق ٥الن١ٮر ،ك٬ؾا االق ٥يٮ٦ئ إىل صٮاز أف يٞةؿ /امهلل
أد ٔ٪ة م١ؿ اجلٕ ،٥ك٬ؾق النج٭ح إًٔ ٨٦ ٙقةثٞذ٭ة ألف الن١ؿ ٪ٕ٦ةق ،ز٪ةء

النة٠ؿ ىلع إظكةف كو ٢إحل ٨٦ ٫املن١ٮر ،كاهلل دٕةىل ال يى ٢إحل ٫إظكةف

حمك ،٨أل ٫٩ا٘٣ين احل٧يؽ امل ٥ٕ٪املذ ،٢ٌٛكإذف ٕ٧ٚىن اق ٫٧الن١ٮر /إ٦ة أ٫٩

يْ٭ؿ أٔ٧ةؿ ٔجةدق الىةحلني ،كي٪ٮق ٔ٪٭ة كي٧ؽظ٭٤ٔ ٥ي٭ة ،ك٬ؾا دلةز ،ظٞيٞذ/٫
إّ٭ةر النة٠ؿ ل٧ٕ٪٤ح ،كز٪ةؤق ٔ٤ي٭ة ،كإ٦ة أ ٫٩يثيت اثلٮاب ال١سري ىلع اُ٣ةٔح
 -1ركاق ابلؼةرم كمك٥٤
 -2ركاق مك٥٤
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ن
ا٤ٞ٣ي٤ح ،ك٬ؾا أيٌة دلةز ظٞيٞذٝ ٫ٮهل /٥م١ؿت النضؿة إذا ٠رثت أٗىة٩٭ة،

ك٣حف يف ٬ؾا إمٕةر جبٮاز ذل ٟادلاعء اٞ٣جيط.

ى ُّ
 .3إف اهلل دٕةىل أمؿ٩ة ثةلىبلة ىلع ٩بي ٫وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ /يىة أي ى٭ة
َّ
ي ٨ى
آ٪٦يٮا ىوُّ٤ٮا ىٔ٤ىيٍ ٫ىك ىق ِّ٤ي٧ٮا ت ى ٍك ٤ن
اذل ى
ي٧ة ،"1"كحنٞ٩ ٨ٮؿ /امهلل و ٢ىلع قيؽ٩ة
ً
ً
ً
حم٧ؽ٤ُ٪ٚ ،ت  ٫٪٦أف يىٌل ىلع ٩بي١ٚ ،٫ؾل ٟجيٮز أف يٞةؿ /امهلل أد ٔ٪ة م١ؿ

اجلٕ ،٥ك٬ؾق مج٭ح كا٬يح كاٞ٣يةس اذلم ثين ٔ٤ي٭ة ّة٬ؿ اٛ٣كةد ،ألف الىبلة
٪ٕ٦ة٬ة ا٧٠ ُٕٙ٣ة ظ ٫ٞٞاث٬ ٨نةـ يف امل٘ين ،ز ٥ا ُٕٙ٣خيذ ٙ٤ثةػذبلؼ
ٚةٔ ٫٤ظكت ٦ة ي٤ي ٜثٚ ،٫ىبلة اهلل ىلع املؤ٪٦ني ُٔ٤ٔ ٫ٛي٭ ٥ثؿمحذ ٫كٛ٘٦ؿد٫
ك٬ؽايذ ،٫كوبلد ٫ىلع ٩بي٤ٔ ٫ُٛٔ ،٫ي ٫ثإٔبلء مأ ٫٩كرٕٚح ٝؽرق ،كوبلة
َّ ى ى ٍ ي ى ٍ ى
ي ٨حي ً٤٧ٮف ا ٣ىٕ ٍؿش ىك ى٨ٍ ٦
اذل
املبلالح ٔ٤ي٪ة ُٔٛ٭ ٥ثةدلاعء جلة ٧٠ة ٝةؿ دٕةىلً  /
ى ى ٍ ى ٍ ي ى َّ ى ى ي ى َّ ى ى ٍ ى ي َّ
ى ٍ ى ي ي ى ِّ ي ى ى ٍ ى ِّ ٍ ي ٍ ي ى
خ لك
زلي ٨آ٪٦ٮا رب٪ة ك ًقٕ
ظٮهل يكجعٮف ًحبً ٧ؽ رب ً٭ ٥ىكيؤ ً٪٦ٮف ثً ً ٫كيكذ٘ ًٛؿكف ل ً ً
ى ٍ َّ ٍ ى ن ى ٍ ن ى ٍ ٍ َّ ى ى ي ى َّ ى ي ى ى ى ى ٍ ى ى ى ٍ
ي،"2"٥
يش وء رمحح ك ًٔ٧٤ة ٚةٗ ًٛؿ ل ً ً
زلي ٨دةثٮا كاتجٕٮا ق ًبي ٟ٤كً ًٝ٭ٔ ٥ؾاب اجل ى ًع ً
كوبلد٪ة حنٕ٦ ٨رش املك٧٤ني ىلع ٩بي٪ة ُٔ٪ٛة ثةدلاعء هل ثؿٕٚح ٝؽرق كإٔبلء
ُّ
ىٍ
مأٞٚ ،٫٩ٮجلة /امهلل و ٢ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ٬ ،ٮ ا٦ذسةؿ ٞ٣ٮهل دٕةىل  /ىو٤ٮا ىٔ٤ي ً٫
ىك ىق ِّ٤ي٧ٮا ت ى ٍك ٤ن
ي٧ة ،أمؿ٩ة ثةدلاعء هل ٚؽٔٮ٩ة كل٩ ٥ؿد األمؿ ىلع اآلمؿ ث٧٠ ،٫ة يف
ً
ٝٮؿ اٞ٣ةا /٢امهلل أد ٔ٪ة م١ؿ اجلْٕٚ ،٥٭ؿ ٚكةد اٞ٣يةس املؾ٠ٮر ،كبُ٤خ

النج٭ح لك٭ة  ٨٦أو٤٭ة كبةهلل اتلٮٚي.ٜ
 -1قٮرة األظـاب  ٨٦اآليح
 -2قٮرة اغٚؿ اآليح .

.
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وًلختج املؤىفات اآلحيث/

ر ٓٚاإلماكؿ ٔ ٨مكأ٣ح املعةؿ.

اٞ٣ٮؿ الكؽيؽ يف ظل ٥اصذ٧ةع اجلٕ٧ح كإ٣يؽ ،رد ىلع النٮٌلين.
أ٪٦يح املذ٧ين يف حتؿي ٥اتلبين ،صٮاب ٔ ٨قؤاؿ.

اتل٪ىيه ىلع أف احل٣ ٜ٤حف ثت٧٪يه ،صٮاب ٔ ٨قؤاؿ  ٨٦ث٤ضياك.

ذكؽ احلبلكة يف ثيةف ا٦ذ٪ةع نكغ اتلبلكة.
احلضح املجح٪ح لىعح ٚ٭ٔ ٥جةرة املؽك٩ح.
إدٞةف الىٕ٪ح يف حتٞيٕ٦ ٜىن ابلؽٔح.
اإلظكةف يف دٕٞت اإلدٞةف.

ظك ٨اتلٛ٭ ٥كادلرؾ ملكأ٣ح ا٣رتؾ.
امل٭ؽم امل٪ذْؿ.
ظك ٨اتل ُٙ٤يف ثيةف كصٮب اتلىٮؼ.
اٞ٣ٮؿ اجلـؿ ٚي٧ة ال يٕؾر ٚي ٫ثةجل٭.٢

إٔبلـ الؿا ٓ٠الكةصؽ ثٕ٧ىن اختةذ اٞ٣جٮر مكةصؽ.

اقذ٧ؽاد إ٣ٮف إلزجةت كٛؿ ٚؿٔٮف.
ٚذط ا٘٣ين املةصؽ حبضيح ػرب الٮاظؽ.
ٝىح داكد ٔ٤ي ٫الكبلـ.

إرمةد األ٩ةـ إىل ٦ة يذًل  ٨٦اآليةت كالى٤ٮات يف األيةـ.
دٮصي ٫ا٪ٕ٣ةيح تلٕؿي ٥٤ٔ ٙاحلؽير ركايح كدرايح.
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٪٦عح الؿؤؼ املُٰٕ ثبيةف ًٕ ٙكٝٮؼ النيغ اهلجُٰ.

أصٮبح ٬ة٦ح يف اُ٣ت ٨ٔ ،أقب٤ح َ٤جح َت اإلق٪١ؽريح.
دٕ٤ي ٜىلع /إٔبلـ األريت حبؽكث ثؽٔح املعةريت ،ل٤كيٮيط.
اتلٮٌف كاالقتزناق ٔ ٨ػُأ ابل٪ةين يف ٕ٦ىن اإلهل ،ك٬ٮ ٬ؾا/

اتلٔيق واالظتِػضاه ،عَ رطأ ابلِاين يف ٌعىن اإلهل

احل٧ؽ هلل رب إ٣ةملني ،كالىبلة كالكبلـ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ أرشؼ املؿق٤ني ،كريض
اهلل ٔ ٨آهل األكؿ٦ني ،كوعةثذ ٫كاتلةثٕني.
أ٦ة ثٕؽٚ /٭ؾا صـء ق٧يذ " /٫اتلٮٌف كاالقت٪ػـاق ٨ٔ ،ػُأ ابل٪ةين يف ٕ٦ىن اإلهل "،
كأرصٮ  ٨٦اهلل أف يٮٞٚين ل٤ىٮاب ،إ ٫٩ال١ؿي ٥الٮ٬ةب.
ٚى٢

ٝةؿ وةظت الك/٥٤
٠أقػػػػؽ ،كٔ١كػػػػ ٫اجلػػػػـي

ٛ٧ٚ٭ػػػػػ ٥امػػػػػرتاؾ الػػػػػي

ٝةؿ إ٣بل٦ح ابل٪ةين يف رشظ /٫يٕين أف الي ٬ٮ اذلم يٛ٭ ٥الرشًلح يف ٪ٕ٦ةق ،أم ال

يٛ٩ ٓ٪٧ف دىٮر ٪ٕ٦ةق  ٨٦وؽ ٫ٝىلع ٦ذٕؽد٠ ،إنكةف كأقؽٚ ،ؽػ ٢يف دٕؿي ٙالي
أ٩ٮاعٚ ،ؾ٠ؿ اجلٮع األكؿ زٝ ٥ةؿ/
اجلٮع اثلةين٦ /ة كصؽ ٚ ٫٪٦ؿد كاظؽ ،إ٦ة  ٓ٦اقذعة٣ح كصٮد ٗريق ،ثؽحل ٢ػةرج

ٔ ٨دىٮرق ،اكإلهل ،أم املٕجٮد حبٚ ،ٜإف دلؿد دىٮر ٪ٕ٦ةق ال ي ٨٦ ٓ٪٧دٕؽد
مىؽك٣ ،٫ٝلٝ ٨ةـ ادلحل ٢اٞ٣ةَٓ ىلع كصٮب اٛ٩ؿاد اهلل دجةرؾ كدٕةىل ثةأللٮ٬يح
كاقذعة٣ح زجٮد٭ة ٘٣ريق ،كدٛكري اإلهل ثةملكذ٘ين ٔ ٨لك ٦ة قٮاق املٛذٞؿ إحل ٫لك ٦ة
003

ن
ٔؽاق ،ال ي٠ ٓ٪٧ٮ ٫٩لكية ،إذ ال يٮصت تنؼى ،٫أل ٫٩ث٭ؾا املٕىن حيذ ٢٧أف يىؽؽ
ىلع ٠سري ،ىلع قبي ٢ابلؽحلح ،كًلؾا يٞةؿ يف ٛ٦٭ٮـ الٮاظؽ كحنٮق ا.٬.

اكف يججيغ إقٞةط ٬ؾا اٞ٣ك ٨٦ ٥أٝكةـ الي أل ٫٩مٮ ٥٬يف ٞ٦ةـ األلٮ٬يح ٦ة ال
يىط يف ظ ٫ٞدٕةىل  ٨٦اتلٕؽد كاجلك٧يح كا٣رتًليتٚ ،بل يججيغ إَبل٧٠ ،٫ٝة َّ
رص ىح ث٫
اٞ٣ؿايف يف رشح اتلٞ٪يط ،ك٩ى /٫إَبلؽ  ِٛ٣الي ىلع كاصت الٮصٮد قجعةٚ ٫٩ي٫
ن
إي٭ةـ ،د ٨٦ ٓ٪٧إَبل ٫ٝالرشيٕحٚ ،زلل ٟدؿًلذ ٫أدثة ا.٬.
ٝةؿ قيؽم ٔحىس ال١ذةين /كًلؾا اجلـي ،يٮ ٥٬ا٣جكجح إىل صـء اليشء املٮًٮع
ل٧٤ض٧ٮعٚ ،زلل ٟيكذعي ٢يف ظ ٫ٞدٕةىل ا.٬.

ن
يٕ٬ ٨٦ ٥٤ؾا أف إَبلؽ  ِٛ٣الي ىلع اإلهل ال جيٮز رشاع لئلي٭ةـ املؾ٠ٮر ،كألف

ٚي ٫إقةءة أدب ،ك٬ؾا أكؿ ػُأ  ٨٦ابل٪ةين رمح ٫اهلل دٕةىل.

اثلةين  -كينةرًلٚ ٫ي ٫اٞ٣ؿايف ك ٥ْٕ٦أ ٢٬امل /ُٜ٪أف اإلهل ٣حف ثلٌل ،ث٬ ٢ٮ
ػةص ثةهلل دٕةىل٦ ،س ٢الؿمح ،٨كيف اجلةس ٠سريكف اق٧٭ٔ ٥جؽ اإلهل.
ن
كإَبل ٫ٝىلع ٕ٦جٮدات املرشًلني ال جيٕ ٫٤لكية ،أل٣ ٫٩حف ثإَبلؽ ظٞيٌف.
ٝةؿ اٛ٣يٮَل يف املىجةح امل٪ري /اإلهل املٕجٮد ،ك٬ٮ اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل ،ز ٥اقذٕةرق

املرشًلٮف ملة ٔجؽكق  ٨٦دكف اهلل دٕةىل ا.٬.

كٝةؿ الؿاٗت يف ٛ٦ؿدات اٞ٣ؿآف /كهلإ ظ ٫ٞأال جي ٓ٧إذ ال ٕ٦جٮد قٮاق٣ ،ل٨
إ٣ؿب الٔذٞةد ٥٬أف ٬٭٪ة ٕ٦جٮدات دمٕٮق ٞٚةلٮا /اآلهلح ا.٬.
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ى
ىٍ
َّ ى ٍ ى ى َّ ٍ ي ي ى ى ي ٍ ى ى ي ي َّ
ي
كيف اٞ٣ؿآف ال١ؿي  ٥ى٦ة تٕجي يؽكف ً ٨٦دك ٫ً ً٩إًال أق٧ةء ق٧يذ٧ٮ٬ة أ٩ذ ٥كآثآؤك٦ ٥ة
٩ـ ىؿ َّ ي
اِل ث ى٭ة ً ٨٦يق ٍ٤ى
أى ى
ةف ،"1"ك٬ؾق اآليح  ٨٦أد٣ح اٞ٣ةا٤ني ثأف ال٘٤ح دٮٝيٛيح.
ُ
و
ً
دبني ٬ ٨٦ؾا أف اإلهل ٔ ٥٤ػةص ٧٠ة ٪٤ٝة ،كأ ٫٩تلٌٕ٦ ٫٪٧ىن إ٣جةدة ،أَ٫ٞ٤
إ٣ؿب ىلع ٕ٦جٮداد٭ ٥ىلع قبي ٢االقذٕةرة ،كدٮ ٥٬أ ٢٬امل ُٜ٪أف ٬ؾا إَبلؽ
ن
ظٞيٌفٚ ،ـٔ٧ٮق لكية ٓ٦ ،أ ٥٤ٔ ٫٩ػةص.
ن
كْ٩ري ٬ؾا إَبلٝ٭ ِٛ٣ ٥ظةد ٥ىلع ال١ؿي ،٥امذٞةٝة ٕ٦ ٨٦ىن ال١ؿي ٥اذلم اكف
وٛح ظةد ٥اُ٣ة املٕؿكؼ ،كل ٥خيؿص ٫ذل ٟاإلَبلؽ ٔ٧٤ٔ ٨يذ ٫النؼىيح.
ن
٠ؾل ِٛ٣ ٟاإلهل ال خيؿص ٫إَبل ٫ٝىلع املٕجٮدات ،امذٞةٝة ٕ٦ ٨٦ىن إ٣جةدة ٔ٨
ٔ٧٤يذ ٫اخلةوح ثةهلل دٕةىل.

اثلة٣ر /أف الي إ٧٩ة يذأىت يف امل٪١٧ةت ،اكجليب كامل ٟ٤كإ٣ؿش كال١ؿيس كال٤ٮح

كا ٥٤ٞ٣كالك٧ةء كالن٧ف كا٧ٞ٣ؿ كا ٟ٤ٛ٣كال١ٮًلت كالؿكح كاجلٛف كاإلنكةف
كاحليٮاف كاجلجةت ،ك٦ة إىل ذل ٟممة يرتًلت  ٨٦أص٪ةس كٚىٮؿ ،كيؽػ ٢يف دااؿة

املٞٮالت إ٣رش املض٧ٮٔح يف ٝٮؿ اٞ٣ةا/٢
زيػػؽ اُ٣ٮيػػ ٢األثػػيي اثػػ٦ ٨ةلػػٟ

ثبيذػػػػػ ٫ثػػػػػةألمف اكف ٦ػػػػػذيك

ثيػػػؽق ٗىػػػػ٣ ٨ػػػػٮاق ٚةتلػػػػٮل

ٚ٭ػػػػؾق ٔػػػػػرش ٞ٦ػػػػٮالت قػػػػٮا

أ٦ة كاصت الٮصٮد قجعةٚ ،٫٩٭ٮ ٪٦ػـق ٔ ٨ذل ٟلك٣ ،٫حف يشء  ٨٦أق٧ةا٫
ن
كوٛةد ٫لكية يرتًلت  ٨٦صجف ينرتؾ ثٗ ٓ٦ ٫ريق ،كال ٚ ٨٦ى ٢ي٧زيق ٔ /٫٪ثْ ٢ل
ػةوح ث٠ ٫ؼىٮص ا ٥٤ٕ٣النؼيص ث٧ك٧ةق.
 -1قٮرة يٮق ٨٦ ٙاآليح

.
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ن
الؿاثٓ /إف الي ال يذىٮر ٠ٮ ٫٩حمةال ،إذ ٬ٮ ٦ة هل صـايةت مٮصٮدة اكحليٮاف أك

مم٪١ح الٮصٮد ٠ضج ٢يةٝٮت.

كاملكذعئ ٢ؽـ حمي٣ ،حكخ هل وٮرة يف اذل ،٨٬كال ي٧ل ٨أف دلٮف هل
وٮرة ،كال يؽرؾ إال ثُؿي ٜا٣تنبي٠ ،٫أف ي٧س ٢اصذ٧ةع الكٮاد كاحلبلكة يف ا٪ٕ٣ت
ن
٦سبل ،ز ٥يٞةؿ٦ /س٬ ٢ؾا االصذ٧ةع ال يلٮف ثني الكٮاد كابليةض١ٚ ،ي ٙيذىٮر
ن
٠ٮ ٫٩لكية هل صـايةت!!؟
كاذلي ٨أذربكا اإلهل كرشي ٟابلةرم ى
لكيني ،خمُبٮف ل ٥يٕؿٚٮا ٕ٦ىن املعةؿ ىلع
ن
ظٞيٞذ ،٫أك امتج٤ٔ ٫ي٭ ٥األمؿ ،ظني كصؽكا لكية صـايةدٕ٦ ٫ؽك٦ح٠ ،ضج ٢يةٝٮت
ن
ه
كحبؿ زاجٚ ،ٜةٔذربكا املعةؿ لكية ٦س٣ ،٫٤ل ٨ثح٪٭٧ة ثٮف مةقٓ ،ألف امل٧ل٨
ن
املٕؽكـٝ ،ةث ٢الٮصٮد ،كٝؽ أػرب اهلل أف يف اجل٪ح أ٩٭ةرا ٣ ٨٦نب ل ٥يذ٘ري َٕ ،٫٧كأ٩٭ةر
ن
 ٨٦مخؿ ذلة ل٤نةربني كأ٩٭ةرا ٔ ٨٦ك ٢مىىف ،ك٬ؾق األمٮر مم٪١ح ٗري مٮصٮدة يف
ادل٩ية ،كْل مٮصٮدة يف اآلػؿة ،خببلؼ املعةؿٚ ،إ٘٦ ٫٩ؿؽ يف إ٣ؽـ ،ال يٞج ٢الٮصٮد
ن
أثؽا حبةؿ ،ال يف اخلةرج كال يف اذل ،٨٬ككصٮد صـايةت الي٦ ،رتدت ىلع كصٮد وٮرة
ن
هل يف اذل ،٨٬كاملعةؿ ال وٮرة هل ،كال ييؾ٠ؿ إال ٛ٪٦ية.
كاخلبلوح إف الي ال يلٮف إال يف امل٪١٧ةت  ٍٞٚدكف املعةؿ ،ككاصت الٮصٮد.

اخلةمف /إف ٝٮؿ ابل٪ةين يف ثيةف لكيح اإلهل /دلؿد دىٮر ٪ٕ٦ةق ال ي ٨٦ ٓ٪٧دٕؽد
مىؽك٣ ،٫ٝلٝ ٨ةـ ادلحل ٢اٞ٣ةَٓ ىلع كصٮب اٛ٩ؿاد اهلل دجةرؾ كدٕةىل ثةأللٮ٬يح،
ن
ينذ ٢٧ىلع د٭ةٚخ كد٪ةٝي إذ ظةو /٫٤أف اإلهل مىؽك٦ ٫ٝذٕؽد ٔٞبل.
ك٬ؾا د٪ةٝي كاًط ال ػٛةء ٚي.٫
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ن
كاظؽ ٔٞبل.
كاإلهل مىؽك ٫ٝكاصت االٛ٩ؿاد يف
و

الكةدس /ك٬ٮ ٦جين ىلع ٦ة ٝج ،٫٤أف صٮاز دٕؽد اإلهل ٝةا ٥زةثخ ،كأف ٝيةـ ادلحل٢
اٞ٣ة َٓ ىلع كصٮب اٛ٩ؿاد اهلل ثةأللٮ٬يح ال ي ،٫٪٦ ٓ٪٧ألف ٦ة ثةذلات ال يتجؽؿ ،كيف
٬ؾا  ٨٦اخلُؿ ٦ة ال خيىف ،ث٬ ٢ٮ ٬ؽـ ل٤ذٮظيؽ  ٨٦أو.٫٤

الكةثٓ /أف زيةدد( ِٛ٣ ٫حب )ٜيف ٕ٦ىن اإلهل ،ال أو ٢هلة يف ال٘٤ح ،كال ٔبلٝح
ن
ل ٢ٕٞ٤ث٭ةٚ ،ةإلهل ٬ٮ املٕجٮد ،كًلٮٕ٦ ٫٩جٮدا حب ٜظل ٥رشيع ،كاألظاكـ ال دؽػ ٢يف
احلؽكد.
ٝةؿ وةظت الك/٥٤
أف دػػؽػ ٢األظػػاكـ يف احلػػؽكد

كٔ٪ػػػؽ٦ ٥٬ػػػ ٨دم٤ػػػح املػػػؿدكد

اثلةٝ /٨٦ٮؿ ابل٪ةين /دٛكري اإلهل ثةملكذ٘ين ٔ ٨لك ٦ة قٮاق املٛذٞؿ إحل ٫لك ٦ة
ن
ٔؽاق ،ال ي٠ ٓ٪٧ٮ ٫٩لكية ،إذ ال يٮصت تنؼى ،٫أل ٫٩ث٭ؾا املٕىن حيذ ٢٧أف يىؽؽ
ىلع ٠سري ىلع قبي ٢ابلؽحلح ا.٬.
ه
إٗؿاؽ يف اخلُأ ،كتنجر ث ٫إىل ظؽ ا٣زت٦خ كاتلٕىت ،ظىت أ ٫٩ل ٥يٛؿؽ ثني ٦ة
ِّ
يٕني املكُل كخيىى ،٫كبني ٦ة ٣حف ٠ؾل.ٟ
ك ٨٦ابلؽي٭يةت يف ٔ ٥٤امل /ُٜ٪أف ا٣تنؼه يف اجلـي ي ٓ٪٧االمرتاؾ ٚي،٫
ٚػإنكةف يلك يٞج ٢االمرتاؾ ،كزيؽ صـي ال يٞج ٢االمرتاؾ ٣تنؼىُّ ٫
كدٕي.٫٪

كلٮ ٚؿً٪ة أف اإلهل ثٕ٧ىن املٕجٮد يلك لن٧ٮهل ملٕجٮداتٚ ،إف دٛكريق ثةملكذ٘ين ٔ٨
ه
ختىيه هل ث٧ة ال ينةرًلٚ ٫يٗ ٫ريقٚ ،٭ٮ ث٪٧ػـ٣ح
لك ٦ة قٮاق املٛذٞؿ إحل ٫لك ٦ة ٔؽاق

ا٣تنؼه يف زيؽ.
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ذل ٟأف املٕجٮدات جب٧يٓ أ٩ٮأ٭ة ال تكذ٘ين ٔ ٨املع ٢كاملؼىه ،كْل ٛ٦ذٞؿة

إىل ٦ة ي١٤٧٭ة ،ث ٢امل٪١٧ةت لك٭ة ٛ٦ذٞؿة ٗري مكذ٘٪يح ،ز ٥إف ال ِٛ٤اذلم يىؽؽ
ىلع ٠سري ىلع قبي ٢ابلؽحلح٣ ،حف ثلٌل ،ث٬ ٢ٮ ٩لؿة يف قيةؽ اإلزجةت٠ ،ؿص٢
ن
كرٝجح كدر ،٥٬كيك٧ي ٫أ ٢٬األوٮؿ ٞ٤ُ٦ة ،كُل٪٦ة يف اإلهل ا ،٥٤ٕ٣كال دذأىت ٚي٫
ن
ى
ابلؽحلح أثؽا حبةؿ ،أل ٫٩ىٔ ٥٤ػةص ثةهلل ٧٠ة ثح٪ة ،ك٬ٮ اذلم ال جيٮز ٗريق ،كإف اكف
ن
ن
ن
لكية ىلع اٞ٣ٮؿ الٌٕي ٙالكةٚ ،ٍٝيٕ ٥املٕجٮدات ٔ٧ٮ٦ة م٧ٮحلة.
ْٚ٭ؿ ثُبلف الكـ ابل٪ةين ،ىلع دميٓ االظذ٧ةالت.
ز ٥إف ٝٮهل /إذ ال يٮصت تنؼى ٫ػُأ دةقٓ ،كالىٮاب أف يٞٮؿ /إذ ال يٮصت
دٕي ،٫٪ألف ا٣تنؼه ال جيٮز أف يٌةؼ إىل اهلل دٕةىل.

إيصادات واجلٔاب عِٓا

األول  /دٔٮل أف املعةؿ ٣حف ثلٌل ،ختة٦ ٙ٣ة أَج٤ٔ ٜي ٫أ ٢٬امل٨٦ ُٜ٪
أذجةر رشي ٟابلةرم لكية ن كًلؾل ٟاإلهل ،كإف ل ٥يؾ٠ؿكق دأدثةن٧٠ ،ة َّ
مؿ ،كدٕؿيٙ

املعةؿ ،يٞذيض لكيذ.٫
كاجلٮاب ٔ٤ي/٫

مكةا ٢امل ،ُٜ٪ال حيذش ٚي٭ة ثة إلدمةع ،كال ثٞٮؿ األكرث ،كإ٧٩ة إ٣ربة ٚي٭ة ث٧ة

يٞيض ث ٫ا ،٢ٕٞ٣كا١ٛ٣ؿ الك٤ي.٥
كب٪ةء ٔ٤يٞ٩ ٫ٮؿ /ال خيىف أف اللكيةت٦ ،جةدئ اتلىٮرات ا٣يت ْل ظؽكد كرقٮـ،
ملة٬يةت املٮصٮدات امل٪١٧ح.
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ٚةحلؽكد كالؿقٮـ ،درتًلت  ٨٦أص٪ةس كٚىٮؿ كػٮاص٧٠ ،ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ،

كاملٮصٮدات ٩ٮاعف /مٮصٮدات ثة ،٢ٕٛ٣اكحليٮاف كاإلنكةف ،كمٮصٮدات ثةٞ٣ٮة٪٠ ،٭ؿ
٣نب ،كحبؿ زاج ،ٜكصج ٢يةٝٮتٚ ،إف ٬ؾق األميةء مم٪١ح الٮصٮد كإماكف اليشء
٠ٮٝٮٔٔٚ ،٫ل مٮصٮدة ثةٞ٣ٮة.

كاللكيةت ا٣يت دؽػ ٢يف اتلٕؿي ،ٙد ٓٞىلع أميةء مٮصٮدة يف اذل ٨٬أك يف اخلةرج،
ن
اكإلنكةف كاحليٮاف ٦سبل.
ن
كاملعةؿ ال يذىٮر يف ا ٢ٕٞ٣كصٮدق ،كيك٧ي ٫احل٧١ةء ٛ٪٦ية ،كا ٢ٕٞ٣ال ي٧ل ٨أف
يذىٮر اصذ٧ةع الكٮاد كابليةض يف زٮب كاظؽ ،أك مؼه كاظؽ ،كبةلرضكرة ال
ي٧ل ٨دىٮر أٚؿاد ملة ال ي٧ل ٨دىٮرق يف ٛ٩ك.٫
ن
ٚسجخ أف املعةؿ ال يلٮف لكية.
اثلاينٝ /ةؿ النيغ قٕيؽ ٝؽكرة ،يف ثيةف أٚؿاد الي امل٧ذٚ /ٓ٪إف اجل ٓ٧ثني ابليةض
كالكٮاد دمٓ ثني الٌؽي ،٨كاجل ٓ٧ثني اٞ٣يةـ كإٞ٣ٮد ،دمٓ ثني الٌؽي ،٨كاجل ٓ٧ثني

ا٣رتٌف كاتلؽيل ،دمٓ ثني الٌؽيٚ ،٨ذبني أف اجل ٓ٧ثني الٌؽي ٨كا ٓٝىلع ٠سريي،٨
كأٚؿادق لك٭ة ممذٕ٪ح الٮصٮد يف اخلةرج ا.٬.

كاجلٮاب ٔ٤ي /٫أف ٬ؾا الالكـ ينذ ٢٧ىلع أك٬ةـ/

 أف اجل ٓ٧ثني الٌؽي٦ ،٨سةؿ ملعةك٣ح  ٢ٕٚاملعةؿ اذلم ٬ٮ اصذ٧ةع الٌؽي.٨ إف أٚؿاد املعةؿ ٣حف هلة كصٮد يف اخلةرج كال يف اذل.٨٬اكحليٮاف ٚإف أ٩ٮأ ٨٦ ٫اإلنكةف كاٛ٣ؿس كابلٞؿ كاإلث ٢يذعٚ ٜٞي٭ة ٕ٦ىن
احليٮا٩يح ،أم صك٩ ٥ةـو ظكةس ٦ذعؿؾ ثةإلرادة ،كًلؾل ٟاإلنكةف ثة٣جكجح إىل أٚؿادق.
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ك٬ؾا إ٧٩ة يذأىت يف املة٬يةت امل٪١٧ح ا٣يت يذ٧ةيـ أٚؿاد٬ة ثة٣تنؼه يف الٮصٮد

اذل٬ين ،أك اخلةريج.

ٔؽـ ه
ه
حبخ ،ال دٞج ٢الٮصٮد يف اخلةرج كال يف اذل ،٨٬كإ٣ؽـ ال
ك٦ة٬يح املعةؿ

د٧ةيـ ٚي ٫ثني املٕ٤ٮ٦ةت.

ن
كاملعةؿ ٣حف بيشء ،كال يكُل محبة ،كالي إ٧٩ة يُ ٜ٤ىلع يشء مٮصٮد ثة ٢ٕٛ٣أك

ثةٞ٣ٮة.
كدٕؽد األٚؿاد ،يف األقب٤ح ا٣يت ذ٠ؿ٬ة النيغ قٕيؽ إ٧٩ة ْل أ٦س٤ح ملذٕ ٜ٤املعةؿ
أٔين الٌؽيٚ ،٨إ ِٛ٣ ٫٩اعـ ،ين ٢٧األثيي كاألقٮد كاٞ٣يةـ كإٞ٣ٮد كا٣رتٌف كاتلؽيل
كال٤ي ٢كاجل٭ةر ،كٗري ذل ٨٦ ٟاألًؽاد املٮصٮدةٚ ،ةتلٕؽد كٚ ٓٝي٭ة ،ال يف املعةؿ اذلم

٬ٮ ق٤ت اصذ٧ةٔ٭ة ،كٝؽ امتج ٫األمؿ ىلع النيغ قٕيؽ رمح ٫اهلل دٕةىل ،أال دؿل أٟ٩
ن
ن ن
لٮ ذ٠ؿت حمةال ،ال يذٕ ٜ٤ثٕؽـ يشءٚ ،إ ٟ٩ال جتؽ هل أٚؿادا أثؽا ،كذل٦ ٟس ٢رشيٟ
ابلةرم دٕةىل.

كدأم٬ ٢ؾاٚ ،إ ٫٩دٝي.ٜ

 ٝٮهل /كأٚؿادق لك٭ة ممذٕ٪ح الٮصٮد يف اخلةرج ،يٞذيض أف أٚؿاد املعةؿ مٮصٮدة يفاذل ٨٬ك٬ٮ ػُأ حمي ،ثْ ٢ل ممذٕ٪ح الٮصٮد ٚي٭٧ة.

اثلاىد /دػٮؿ اجليف إ٣ةـ ىلع هلإ يف ٝٮجلة /ال هلإ إال اهلل ،يؤيؽ اٞ٣ٮؿ ثل٤يذ،٫
أل ٫٩ال جيٮز أف يٞةؿ /ال زيؽ يف ادلار ،كإ٧٩ة يٞةؿ /ال إنكةف يف ادلار.
كاجلٮاب ٔ٤ي /٫أف اجليف دٮص ٫ثةٔذجةر اإلَبلؽ املضةزم أم ال ٕ٦جٮد إال اهلل.
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ك٬ؾا ٧٠ة يٞٮؿ /ال ظةد ٥إال ٚبلف ،أم ال ٠ؿي ،٥أك ال ٝف إال ٚبلف أم ال ٚىيط،

ك١٬ؾا.

َّ
املرشٚح د٪يف األلٮ٬يح ٕٔ٦ ٨جٮدات املرشًلني اذلي ٨أَٞ٤ٮا ٔ٤ي٭ة اق٥
ٚةللك٧ح
ن
ن
اإلهل ،دلةزا امذٞةٝة ٕ٦ ٨٦ىن إ٣جةدة اخلةوح ثةهلل دٕةىلٚ /إهل يف اللك٧ح املرشٚح ،يلك يف
ن
املٕىن املضةزم٧٠ ،ة أف  ِٛ٣ظةد ٥يلك ،القذٕ٧ةهل يف ال١ؿي ٥دلةزا ،ك٬ٮ يف احلٞيٞح
ى
ىٔ ٥٤مؼيص.
ن
الصاةع /اػذةر الك٪ٮيس أف ٕ٦ىن هلإ ،يف لك٧ح اتلٮظيؽ /ال مكذ٘٪ية ٔ ٨لك ٦ة قٮاق،
ن
كٛ٦ذٞؿا إحل ٫لك ٦ة ٔؽاق إال اهللٚ ،٭ٮ ىلع ٬ؾا يلك ،ػبلؼ ٦ة قج ٨٦ ٜأ ٫٩ػةص
ثةهلل ،ال ينةرًلٚ ٫يٗ ٫ريق ،كأ ٫٩ث٪٧ػـ٣ح ا٣تنؼه يف زيؽ.

كاجلٮاب ٔ٤ي /٫أف ٦ة قج٬ ٜٮ احل ،ٜك٦ة قٮاق ثةَ ،٢ك٦ة اػذةرق الك٪ٮيس٬ ،ٮ
ٗؿ ابل٪ةين ،كأك ٫ٕٝيف ذل ٟاخلُأ اٛ٣ةظل اذلم َّ
اذلم َّ
مؿ ثية.٫٩
كالك٪ٮيس إ٧٩ة اػذةر ٬ؾا املٕىن حلضٕ ٢لك٧ح اتلٮظيؽ مةم٤ح ل٤ىٛةت الٮاصجح هلل

دٕةىل٣ ،ل٦ ٨ة اػذةرق ٗري وعيط ألمٮر/

 أ ٫٩دل ٙ٤يف إدػةؿ يف د ٟ٤الىٛةت ،ث٧ة ال دحل٤ٔ ٢ي ،٫كال ظةصح دؽٔٮ إحل.٫ن
ن
ىى
ا ٥٤ٕ٣النؼيص لكية ،كذلٟ
 أ ٫٩لــ ٔ٤ي ٫صٕ ٢ذل ٟاملٕىن لكية ،ك٬ٮ ث٧سةثح صٕ٢ثةَ ٢ثةلرضكرة.

َّ
 أف اإلهل ل ٥تكذٕ ٫٤٧إ٣ؿب إال ثٕ٧ىن املٕجٮد ،كًلؾل ٟصةء يف اٞ٣ؿآف  /إًن ي٭ ٍ٥ى ى َّ َّ ي ى ٍ ى ٍ ي ى ى ى ي ي ى ى َّ ى ى ي
ى ى
ى ي ى ى ىي ٍ
ةرًلٮا آل ً ى٭ ًذ٪ة لًنة ًٔ وؿ
اك٩ٮا ًإذا ًقي ٢ل٭ ٥ال ًإهل ًإال اِل يكذً ١ربكف ،كيٞٮلٮف أاً٪ة تل ً
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ى
ي َّ
ى
ى َّ ى َّ ى ي
َّ ٍ ي
ٍ
1
ه
َّ ى ى ه
اذلي ٨اختؾكا ً٨٦
اذلم ًيف الك٧ةء إًهل ىك ًيف األر ًض إًهل  ، ك ً
ٮف   ، ىك ٬ىٮ ً
دل ٪و
ى ى ىى
ى ٍ ى ى ى ٍ ي ي ي ٍ َّ ي ى ِّ ي ى ى َّ ي ٍ ى
ى ى ىن ى ن
ي
اظؽا
ك
ة
٭
ل
إ
ح
٭
ل
اآل
٢
ٕ
ص
أ

،

ىف
اِل ز٣
ً
دك ٫ً ً٩أك ًحلةء ٦ة نٕجؽً ٥٬إال ًحلٞؿبٮ٩ة ًإىل ً
ً ً
ى ى ى َّ ي ى
َّ ى ى ى ى ٍ ه ي ى ه
ال ىت َّذؼ يؾكا ٍ إ ىل٭ ٍني ازٍجى ٍني إ َّن ى٧ة ي ٬ىٮ إهله
4
اِل
ةؿ
ٝ
ك

،

ةب
ًإف ٬ؾا ليشء ٔض
ً
ً
ً ً
ً ً
ن
ن
ى ه
اظؽٚ ،"5"ػةإلهل يف ٬ؾق اآليةت كٗري٬ة ٛ٦ؿدا كدل٧ٮاع ك٦سىن ٪ٕ٦ةق املٕجٮد.
ك ً

اكؼ يف إزجةت اتلٮظيؽ ك٩جؾ الرشؾ ،كذللٟ
ك٩يف املٕجٮدات ،يف اللك٧ح املرشٚح و
ن
ن
صٕ٤٭ة النةرع دحلبل ىلع اإلقبلـ ،كٔ٪ٮا٩ة هل أل ٫٩ي٤ــ ثةلرضكرة ٩ ٨٦يف املٕجٮدات
٩يف ػىةاه األلٮ٬يح ٔ٪٭ةٚ ،بل ظةصح إىل زيةدة ٦ة دل ٫ٛ٤الك٪ٮيس كٗريق ،يف
رشح اللك٧ح املرشٚح.
ي
ي
ٔ٧٤خ،
رأيخ ٠ذةثذ ٫يف ٬ؾا املٮًٮع ،اذلم ل ٥يت٪ج ٫هل أظؽ ٚي٧ة
ك٬ؾا آػؿ ٦ة

كاحل٧ؽ هلل ىلع دٮٚي ٫ٞكإهلة ،٫٦كأقأهل اٞ٣جٮؿ ث ٫٤ٌٛكادلايع إىل حتؿيؿ ٬ؾا ابلعر،
َّ
ي
در ي
أين َّ
كو٤خ إىل ٬ؾا
قخ ل٤ُ٤جح ثـاكيت٪ة الىؽيٞيح رشح ابل٪ةين ىلع الك٧٤ٚ ،٥٤ة

ي
كبح٪خ هل ٥ػُأ ٦ة ٝؿرق ث٪ةين ٘٠ريق  ٨٦املُٞ٪يني٤َ ،ت ٦ين ثٌٕ٭٠ ٥ذةثح
املٮًٮع
ي
ٚأصجخ َ٤ج٭ ٥ملة ٚي٧ٔ ٨٦ ٫ٮـ اٛ٣ةاؽة ،كٌلف أنف ريض اهلل ٔ ٫٪يٞٮؿ
ذل ٟابلعر،

بلجي /٫ية ثين ٝيؽكا ا ٥٤ٕ٣ثةل١ذةثح ،أ٦ة مكأ٣ح دٕ ٜ٤اٞ٣ؽرة ثةملعةؿٌٚ ،ل ٚي٭ة رقة٣ح
. -

 -1قٮرة الىةٚةت اآليةت

.

 -2قٮرة الـػؿؼ  ٨٦اآليح
 -3قٮرة الـمؿ  ٨٦اآليح .
 -4قٮرة ص اآليح .

 -5قٮرة اجلع ٨٦ ٢اآليح

.
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اق٧٭ة( /ر ٓٚاإلماكؿ ٔ ٨مكأ٣ح املعةؿ) ي
أديخ ٚي٭ة ث٧ة ل ٥يكجٞين إحل ٫أظؽ ،كاحل٧ؽ

هلل.

دذ٧ح /ئ ٥٤ممة ظؿر٩ةق /أف الي كاجلـي ،ال يلٮ٩ةف إال مم٪١ني ،أ٦ة كاصت الٮصٮد
كاملعةؿ ٚبل يشء ٪٦٭٧ة يلٮف لكيةن ،ملة َّ
مؿ ثية ٫٩ثذٛىي.٢
حآحلف لً حكٍو

 0دٛكري اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥ثةألظةدير املؿٚٮٔح اثلةثذح كو٤خ ٚي ٫إىل قٮرة ٬ٮد.
ن
 2األظةدير النةذة ا٣يت يىري احلؽير الىعيط ثًٕ ٫يٛة ،د ٥كَجٓ.
 3إرمةد األ٩ةـ إىل ٦ة يذًل  ٨٦الى٤ٮات كاألدٔيح يف األيةـ.
٪٠ 4خ ثؽأت أق٧ةء الؿصةؿ اذلي ٨يٞٮؿ ٔ٪٭ ٥احلة ِٚاهليسِل يف دل ٓ٧الـكااؽ ل٥
أٔؿ ٫ٚأك ل ٥أصؽ هل دؿدمح.

مؤىفات طاعج
٠ذجخ يف الكض ٨اجلـء اثلةين  ٨٦ػٮاَؿ ديجيح.
ن
كًلذةب أكحلةء كًلؿا٦ةت ،أثُ٤خ ٚي٠ ٫سريا  ٨٦ال١ؿا٦ةت امل١ؾكبح كٗري املٕٞٮ٣ح،
٦س٦ ٢ة يٞةؿ /أف يؽ اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ػؿصخ  ٨٦اٞ٣رب الرشيٙ

ل٤ؿٚةيع ٞٚج٤٭ة كاجلةس يْ٪ؿكف.

كًلذةب أٞ٦ ٢ٌٚٮؿ يف أ ٢ٌٚرقٮؿ.
ثٕسخ ث٭ؾق ال١ذت إىل وةظت م١ذجح (اٞ٣ة٬ؿة) حلٞٮـ ثُجٕ٭ةٚ ،أ٦٭ ،٢ز ٥مؿض
ن
مؿًة أنكةق أميةء ٠سرية ،كملة قأجلةق ٔ٪٭ة ل ٥يذؾ٠ؿ أي ٨كًٕ٭ة ؟ كٍل٪ٛة اث ٫٪أف
يجعر ٔ٪٭ة يف خمـف ال١ذت  ٥٤ٚجيؽ٬ة ،كاألمؿ هلل.
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مؤىفات لً أظتق إحلٓا

ٝةؿ املٞؿم يف أز٬ةر الؿيةض /رأيخ خبٍ ثٕي األكةثؿ ٦ة ٩ى/٫
املٞىٮد  ٨٦اتلأحل ٙقجٕح /يشء ل ٥يكج ٜإحلٚ ٫يؤ ،ٙ٣أك يشء أ٩ ٙ٣ةٝىة
ٚي ،٢٧١أك ػُأ ٚيىعط ،أك منلك ٚحرشح ،أك ُ٦ٮؿ ٚيؼذرص ،أك ٛ٦رتؽ ٚيض ٓ٧أك

٪٦سٮر ٚريدت ا.٬.

كممة ل ٥أقج ٜإحل ٫ث ٢ٌٛاهلل ،ال١ذت اآلديح/

ن
 أ٪٦يح املذ٧ين يف حتؿي ٥اتلبين ،أل ٫٩مةع يف امل٘ؿب ػىٮوة َ٪ضح دبين
األَٛةؿ اذلي ٨يؤػؾكف  ٨٦م٤ضأ أك مكتنىف ك ٓ٦ذل ٟل ٥يجج٤ٔ ٫ي ٫أظؽ ،ظىت
ن
قب٤خ ٔ١ٚ ٫٪ذجخ ٬ؾا اجلـء ،ز ٥كو٤ذين رقة٣ح يف املٮًٮع أيٌة لىؽي٪ٞة

الكيؽ حم٧ؽ ظكني اجلبليلٚ ،ٮصؽد ٫يٮاٞٚين يف اتلعؿي.٥
ن
 ثؽع اتلٛةقري /أننبخ ث٧٤ٔ ٫ة ل ٥يكجٞين إحل ٫أظؽ ،ك٬ٮ ٔ ٥٤يٕؿؼ ث٫
اتلٛةقري املجذؽٔح ،ك٬ٮ ٔ٦ ٥٤٭٤ٔ ٨٦ ٥ٮـ اٞ٣ؿآف.

 د٧ةـ امل٪ح ثبيةف اخلىةؿ املٮصجح ل٤ض٪ح ،زجخ يف وعيط ابلؼةرم ٔ ٨اث٨
ٔ٧ؿك ٨ٔ ،اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /أربٕٮف ػى٤ح أٔبل٪٦ ٨٬يعح

إ٣زن ال ئٕ ٢٧جؽ خبى٤ح ٪٦٭ة رصةء زٮاث٭ة كدىؽي ٜمٮٔٮد٬ة إال أدػ ٫٤اهلل
ن
َّ
دٕةىل ث٭ة اجل٪ح) ،ل ٥أصؽ أظؽا  ٨٦رشاح الىعيط ثح٪٭ة ثةقتيٛةء ،كاغيح ٦ة
ذ٠ؿكا ٪٦٭ة مخف ٔرشة ػى٤حٚ ،جح٪ذ٭ة يف ٬ؾا اجلـء كً٧٧خ إحل٭ة ٦ة يف
٪ٕ٦ة٬ة.
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ن

 اتلٮٌف كاإلقتزناق ٔ ٨ػُأ ابل٪ةين يف ٕ٦ىن اإلهل ،ك٬ٮ يف احلٞيٞح رد ىلع أ٢٬
ن
امل ُٜ٪دميٕة ،كإ٧٩ة ػىىخ ابل٪ةين ،ألين ٪٠خ أدرس رشظ ٫ىلع الك٥٤
ثـاكيت٪ة الىؽيٞيح ،كػُؤق أ٦ ٫٩س ٢ثةإلهل ،ل٤ي اذلم كصؽ ٚ ٫٪٦ؿد ،كا٦ذٗ ٓ٪ريق،
كبح٪خ يف ٬ؾا اجلـء ،أف اإلهل ٔ ٥٤ػةص ثةهلل ،ك٣حف ثلٌل.

 ذكؽ احلبلكة ثبيةف ا٦ذ٪ةع نكغ اتلبلكة ،ثح٪خ ٚي ٫ػُأ األوٮحلني اذلي٨
صٮزكا نكغ دبلكة آيةت  ٨٦اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥
 ظك ٨اتلٛ٭ ٥كادلرؾ ملكأ٣ح ا٣رتؾ ،ثح٪خ ٚي ٫ػُأ  ٨٦يكذؽؿ ىلع ظؿ٦ح
يشء أك ٠ؿا٬ذ ،٫ثرتؾ اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤هل.
 ر ٓٚاإلماكؿ ٔ ٨مكأ٣ح املعةؿ ،رشظخ ٚي ٫مكأ٣ح دٕ ٜ٤اٞ٣ؽرة ثةملعةؿ،
ثُؿيٞح ل ٥أقج ٜإحل٭ة كاحل٧ؽ هلل"."1

 -1ك٬ؾق إظؽل زبلث مكةا ٢اقذ٘ٞ٤خ َّ
يلع زٚ ٥٭٧ذ٭ة ثإهلةـ  ٨٦اهلل دٕةىلٝ ،ؿأت يف ٠ذت الالكـ
مكأ٣ح دٕ ٜ٤اٞ٣ؽرة ثةملعةؿ ،كاخلبلؼ ٚي٭ة ثني األمٕؿيح كاملٕزت٣ح كاث ٨ظــ ،كاقذَّ٘ ٜ٤
يلع ٚ٭٧٭ة
ن
ٚرتًلذ٭ة ٦ؽة ،كيف ثٕي األيةـ ٪٠خ مكةٚؿا تلُٮاف ،كأز٪ةء اُ٣ؿي ٜػُؿت ٬ؾق املكأ٣ح ٚضأة ىلع
ثةيل  ٓ٦ظ٤٭ة١ٚ ،ذجخ ر ٓٚاإلماكؿ.
املكأ٣ح اثلة٩يح  /قأ٣خ ثجرلة أكيل احلضؿ ٔ ٨الرس يف أف اٞ٣ؿآف ذ٠ؿ ٝىح يٮق ٙاكم٤ح يف قٮرة كاظؽة
كل ٥يلؿر٬ة كال صـأ٬ة ؟  ٥٤ٚيٛذط ٌى
يلع جبٮاب كراصٕخ ٠ذت اتلٛكري  ٥٤ٚدذٕؿض هلؾا املٮًٮع،
ن
َّ ى ٍ ى ى
ٚرتًلذ٭ة كبٕؽ م٭ٮر ،ثح٧٪ة أ٩ة راصٓ إىل ثحيت ،قٕ٧خ ٝةراة يٞؿأ يف االذأح ٝٮؿ اهلل دٕةىل ٞ٣ /ؽ اكف
ي ي ى
٤كةا ٤ى
ٍ ى ى ه ِّ َّ
نيٚ أهل٧خ صٮاب الكؤاؿ املؾ٠ٮر ،كبح٪ذ ٫يف ٠ذةب اإلي٧ةف.
ًيف يٮق ٙىك ًإػٮدً ً ٫آيةت ً ً ٣
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 إٔبلـ الؿا ٓ٠الكةصؽ ثٕ٧ىن اختةذ اٞ٣جٮر مكةصؽ ،دل٧٤خ ٚي ٫ىلع ظؽير
ن
 ٨ٕ٣اهلل احل٭ٮد اختؾكا ٝجٮر أ٩بيةا٭ ٥مكةصؽ ،كأكردت ٔ٤ي ٫إماكال ٦ة قجٞين
إحل ٫أظؽ.

ن
٠ ي ٙتن١ؿ اجلٕ ،٥ل ٥أقج ٜإحل ٫أيٌة.

ك ٥ْٕ٦مؤٛ٣ةيت ،ال خت٤ٮ  ٨٦حبٮث ٚي٭ة ،اثذ١ؿد٭ة ث٧ة ٔ٪٧٤ي ٫اهلل كأهل٧ين إيةق.
ٚيف الؿد املعل ٥املذني ،ثح٪خ أف دؿؾ اليشء ال يؽؿ ىلع  ،٫ٕ٪٦كال ٠ؿا٬ذ ٫ز٥
ن
ثٕؽ ٦ؽة كصؽد ٫يف قنن امل٭ذؽي ٨ل٧٤ٮاؽٞ٪٦ ،ٮال ٔ ٨أيب قٕيؽ ث٣ ٨ت.
كيف ٌٚةا ٢اجليب يف اٞ٣ؿآف ،أميةء اثذ١ؿد٭ة ٪٦٭ة اجلٮاب ٔ ٨اإلماكؿ يف ا٣تنبي٫
يف الىبلة اإلثؿا٬ي٧يح ،ظىت إف ثٕي ٕ٦ةرصم إ٣ةرؼ النٕؿاين زٔ ٥أف ذلٟ

ا٣تنبي ،٫يٞذيض أ٤ٌٚيح إثؿا٬ي ،٥ك٬ٮ ػُأ.

كيف كاًط ا٣رب٬ةف ،ثح٪خ أف دال٣ح اإلٝرتاف ٩ٮاعف٩ ،ٮع ٣حف حبضح ك٩ٮع ٬ٮ
ظضح ثةدٛةؽ.

كيف ٠ذةب اإلظكةف٩ ،ج٭خ ىلع أٗبلط كٕٝخ يف اإلدٞةف ،ثٌٕ٭ة ٝجيط كل ٥يجج٫

ٔ٤ي٭ة ٗريم ،كأرل الكيٮيط تكةٚ ٢٬ي٭ة ،قةحم ٫اهلل.
كيف الىجط الكةٚؿ٩ ،ج٭خ ىلع أميةء ل ٥أقج ٜإحل٭ة.

كًلذةب صٮا٬ؿ ابليةف ٓ٦ ،أين ٠ذبذ ٫يف الكض ،٨كل ٥يل ٨دلم مؿاصٓ ك ٓٝمٮٓٝ
اٞ٣جٮؿ  ٨٦أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣كاحل٧ؽ هلل.
ٞٚؽ ذ٠ؿق ادل٠ذٮر حم٧ؽ أمحؽ يٮق ٙاٞ٣ةق ٥يف ٠ذةث /٫اإلٔضةز ابليةين يف دؿديت
ن
آيةت اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كقٮرق ،ك٧٩ ٢ٞ٩ةذج ٦ ،٫٪٦سجية ٔ٤ي٭ة ،زٝ ٥ةؿ /كبٕؽ ٚإف ٬ؾا
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ن
ال١ذةب ٝؽ ػؽـ اٞ٣ؿآف ٠سريا ،كػؿج إحل٪ة يف أظك ٨وٮرة ،ػةوح كأف ٬ؾا اجلٮع

 ٨٦امل٪ةقجةت ٔكري امل٪ةؿ ،امهلل إال ٔ٪ؽ اخلٮاص ،كًل ٨٦ ٥اجلةس يذحرس هل ٬ؾا ؟
ن
ٚضـاق اهلل ٔ ٨املك٧٤ني ػريا.
ن
كٝةؿ أيٌةٚ /إٝ ٫٩ؽ دمٓ اٞ٣ؽي ٥كوةٗ ٫يف أق٤ٮب ي٪ةقت إ٣رص احلةرضٚ ،ٮؽ ٦ة
ٚي ٨٦ ٫اثذاكرات قذْ٭ؿ حبٮؿ اهلل يف ٔؿض األ٦س٤ح ص

اإلٔضةز ابليةينَ ،جٓ ث٧رص ق٪ح

–٬

-

٠ ٨٦ذةب

ر ك٬ؾا ظةؿ أٗ٤ت مؤٛ٣ةيت

كاحل٧ؽ هلل.
كًلذةب الؿد املعل ٥املذني ،وٮبخ ٚي ٫ػُأ النيغ حم٧ؽ خمي٧ؿ ك ٨٦ىلع مةلكذ،٫
ن
كٝؽ ك٤ٔ ٓٝي ٫ا٤ُ٣ت ،كَجٓ زبلث مؿات ،كال زاؿ ٤ُ٦ٮبة.
أ٦ة احلةكم ٞٚؽ دمٓ ٚي ٫د٧٤يؾم اٛ٣ةً ٢احلةج إثؿا٬ي ٥أمحؽ معةدح٦ ،ة ٠ذبذ٫

 ٨٦اٛ٣ذةكل ث٧ض٤ح الرشؽ إ٣ؿيب ،كً ٥إحل٭ة د٧٤يؾم اٛ٣ةً ٢األقذةذ حم٧ٮد قٕيؽ
٦ة أٚذيخ ث ٫يف دل٤ح اإلقبلـ ،كيل ٚذةكل أػؿل قذُجٓ حبٮؿ اهلل دٕةىل.
ن
كال١ذةثح دذٕجين ٠سريا ،كال أصؽ  ٨٦يكةٔؽين ٚي٭ة ،كلٮال ذل ،ٟل١ذجخ إًٔةؼ
٦ة ٠ذبذ ٨٦ ٫املؤٛ٣ةت كاحل٧ؽ هلل ىلع  ٫٤ٌٚكإظكة.٫٩

ذنص ةعض ٌا خصرحّ ٌَ اىفٔائس وٌِٓا ٌا لً أظتق إحلٓا

٪٦٭ة أين ٚؿٝخ ثني دال٣ح اإلٝرتاف ،ا٣يت امذ٭ؿ ثني ا٧٤ٕ٣ةء أ٩٭ة ٣حكخ حبضح،
كصٕ٤ذ٭ة ٩ٮٔني٩ /ٮع ٣حف حبضح ثةدٛةؽ ك٬ٮ أف دٞرتف إٔٚةؿ ٦ذٕةَٛح ثأك دلٮف
ن
داػ٤ح حتخ أمؿ اعـ أك ثةلٮاك أيٌة ٦س ٢مخف  ٨٦اُٛ٣ؿة احلؽير.
ٚبل يؽؿ ذ٠ؿ اخلذةف ٚي٭ة ىلع أف ٗريق كاصت اكخلذةف.
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كال يؽؿ ذ٠ؿ الكٮاؾ ٚي٭ة ىلع أف ٗريق ٣حف كاصت اكخلذةف ٚ٭ؾق ادلال٣ح ًٕيٛح

ثةدٛةؽ.

اجلٮع اآلػؿ /أف يٞرتف أمؿاف يف ٔ٩ل ،حنٮ ٔ٩ل ٔ ٨لك مك١ؿ كٛ٦رتٚ ،٭ؾق ادلال٣ح
ظضح يف حتؿي ٥املٛرت ٦س ٢اخل٧ؿ أل٩٭٧ة ا٩ؽرصة حتخ ٔ٩ل خيى٭٧ة.
كاْ٩ؿ دٮًيط ٬ؾق اٛ٣ةاؽة يف آػؿ ٠ذةيب كاًط ا٣رب٬ةف.

ك٪٦٭ة أ٩ين ثح٪خ ٦ة يجكغ  ٨٦األظاكـ ك٦ة ال يجكغ ٪٦٭ة٤ٞٚ ،خ اذلم يجكغ ٨٦
األظاكـ ٬ٮ الٮاصت كاحلؿاـ كاملجةح ،كأف امل٪ؽكب ال يجكغ كرددت ىلع ثٕي
املةل١يح اذلم زٔ ٥أف الؿًلٕذني ثٕؽ آذاف امل٘ؿب كٝج ٢الىبلة اك٩خ مرشكٔح ز٥
نكؼخٚ ،جح٪خ أف ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٗ ٍ٤ألٌٚ ٫٩ي٤ح ،كاٌٛ٣ةا ٢ال دجكغ ،كامل١ؿكق أيٌة

ال يجكغ ،أل ٫٩دةثٓ امل٪ؽكب.

ك٪٦٭ة أ٩ين ذ٠ؿت أف اليشء ٝؽ حيؿـ كيجةح مؿدني ،كأكرث ٦س٩ ٢لةح املذٕحٝ ،ؽ
نكغ حتؿي ٫٧مؿدني أك زبلزح ز ٥نكؼخ إثةظذ ٫إىل األثؽ.
ن ن
أ٦ة الٮاصت ٚإ ٫٩إذا نكغ ال يٕٮد كاصجة أثؽا ،ك٬ؾا ل ٥ي ٫٤ٞأظؽ ٝجٌل.
ك٬ةدةف اٛ٣ةاؽدةف ٦ؾ٠ٮردةف يف ٠ذةيب الىجط الكةٚؿ يف حتؿيؿ وبلة املكةٚؿ.

ك٪٦٭ة أف اث ٨ظــ أكرث يف ٠ذج ٫املعًل  ٨٦إلـاـ ػىٮ ٫٦ثةٞ٣يةس ٓ٦ ،أ ٫٩ال يٞٮؿ
ث ،٫كدجٕٞ٦ ٫رلكق يف امل٘ؿبٞٚ ،ؿرت أف املٕ٤ٮـ ٔ٪ؽ ٔ٧٤ةء اجلؽؿ أف إ٣ةل ٥ال ي٤ــ
ػى ٫٧يف امل ٪ةّؿة إال ث٧ة يٕذٞؽق كيؾ٬ت إحل ،٫كال جيٮز أف ي٤ـ ٫٦ث٧ة ال يؾ٬ت
إحل ،٫ألف ا٘٣ؿض  ٨٦امل٪ةّؿة ٔ٪ؽ ٔ٧٤ةء اجلؽؿ الٮوٮؿ إىل احل ٨٦ ٜأظؽ اُ٣ؿٚني،
ك٣حف ا٘٣ؿض اإللـاـ ل٧٤ؼةو.ٍٞٚ ٥
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ن

ك٬ؾق اٛ٣ةاؽة ٩ج٭خ ٔ٤ي٭ة يف الؿأم اٞ٣ٮي.٥

ك٪٦٭ة أ٩ين ٩ج٭خ ىلع أف نكغ اتلبلكة اذلم أدمٓ ٔ٤ي ٫األوٮحلٮف ٣حف جبةاـ ،ث٬ ٢ٮ
ن
مكذعيٞٔ ٢بل ،كًلذجخ ٚي ٫رقة٣ح ذكؽ احلبلكة كْل ُ٦جٮٔح ،كٝؽ ػةٛ٣ين يف رأيي
ن
٬ؾا ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء د٤ٞيؽا ملة ٔؿؼ ٔ٪ؽ األوٮحلني كإين مكذٕؽ ملٮاٞٚذ٭ ٥برشكط/
ن
 0أف يثجذٮا أف د ٟ٤اآليةت زبذخ ٝؿآ٩حذ٭ة ثةتلٮادؿ ك٬ؾا ٗري مٮصٮد ُٕٝة.
 2أف يبي٪ٮا احل٧١ح  ٨٦نكغ اتلبلكة ثٕؽ كصٮد٬ة يف اٞ٣ؿآف.
ى ى
َّ
ال ي٦جى ِّؽ ىؿ  ٣ىلك ى
اِل."1"
ةت
٧
 3أف جييجٮا ٔٝ ٨ٮؿ اهلل دٕةىل /ك
ً
ً ً ً
وأجتج عَ ةعض األظئيث احلسيثيث ةٍا يأيت/

كزيةدات ٔجؽ اهلل ث ٨أمحؽ يف املك٪ؽ ٩جكج٭ة هل أل ٫٩يؿكي٭ة ٔٗ ٨ري أثي ٫كًلؾلٟ

ركايةت اُٞ٣ييع ،كل ٥يل ٨اث ٨دي٧يح ي ٢ٌٛاملك٪ؽ ىلع الىعيعني  ٨٦ص٭ح
الىعح ،ك٣ل ٨٦ ٨ص٭ح اجل ٓ٧كال١رثة  ٓ٦أرتا ٫ٚثأف يف املك٪ؽ أظةدير ًٕيٛح.
ن
ن
كإ٣بل٦ح ٝةق ٥ث٤ُٝ ٨ٮب٘ة ل ٥يج ٓ٤درصح احلة ،ِٚكإف اكف حمؽزة ٩ةٝؽا ك٣حف لك
ن
حمؽث ظةْٚة.
ن
ن
٦ة دٛؿد ث ٫محةد ث ٨مة٠ؿ يٕـم إىل ابلؼةرم ٞ٦يؽا ثؿكايح محةد ث ٨مة٠ؿ ال ٞ٤ُ٦ة.

مك٪ؽ أمحؽ ٠ذةب ْٔي ،٥كٚي ٫أظةدير ًٕيٛح ركا٬ة أمحؽ ٛ٩ك ٫كقجت ذلٚ ٟي٫

أ ٫٩ركل ٔ ٨رصةؿ يؿل دٮزيٞ٭ ،٥كًٕٛ٭ ٥اجل٧٭ٮر ،أك أ ٫٩اكف يؿل ا٢٧ٕ٣
ن
ثةلٌٕي ٙإذا ل ٥جيؽ ٗريق ،كيؿاق ػريا  ٨٦رأم الؿصةؿ ،ك٬ؾا رأم د٧٤يؾق أيب داكد
ن
أيٌة.
 -1قٮرة األٕ٩ةـ  ٨٦اآليح

.
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كاجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ظني قب ٨ٔ ٢وٮـ االزجني ٝةؿ /ذاؾ يٮـ كدلت
ن
ٚي٧٤ٚ ،٫ط إىل اإلظذٛةؿ ث ٫ل١ٮ ٫٩كدل ٚي ،٫كوةـ يٮـ اعمٮراء كأمؿ ثىية ٫٦إظذٛةال
ن
ث٪ضةة مٮىس ،كاهلل دٕةىل رشع جلة إٞ٣يٞح ٚؿظة ثٮصٮد الٮدل ،أٛ٩ؿح ثٮصٮد كدل ك٩ؾثط
ٔ ٫٪كال ٛ٩ؿح ثٮصٮد اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤؟ ،كٔؽـ اإلظذٛةؿ ث ٫يف ٔ٭ؽ

الك ،ٙ٤ال يؽؿ ىلع  ،٫ٕ٪٦كإ٧٩ة يؽؿ ىلع صٮاز دؿًل ،٫ك٬ؾق ٝةٔؽة أوٮحلح ال يٕؿٚ٭ة
ن
٠سري  ٨٦اجلةس ،كْل داػ٤ح يف إ٣جةدات أيٌة ،كدحل٤٭ة ٔؽة أظةدير ٦ؾ٠ٮرة يف
٠ذةيب إدٞةف الىٕ٪ح كاذلم قأل ٟل ٥يت٪ج ٫هلة ،أل٦ ٫٩تنجٓ ث١ٛؿة لك ٦ة ل ٥حيؽث يف
ٔ٭ؽ الكٚ ٙ٤٭ٮ ثؽٔح ال جتٮز ،كلٮ صؿد ٛ٩ك٬ ٨٦ ٫ؾق ا١ٛ٣ؿة ال٩ذ ٓٛثٞؿاءة إدٞةف
الىٕ٪ح كاقذٛةد  ٫٪٦ك٣ل ٨اتل٤ٞيؽ ي ٨٦ ٓ٪٧ذل.ٟ

كٝٮؿ إ٣بل٦ح املٞؿم اتل٧٤كةين /كاألظةدير املك٪ؽة يف النٛة دميٕ٭ة قذٮف وعيط.

كظٮؿ إ٩لةر ا ٢٧ٕ٣ثةلٌٕي ٙيف اٌٛ٣ةا ٢أصجخ /كإ٩لةر ا ٢٧ٕ٣ثةلٌٕي ٙيف
اٌٛ٣ةا ٢قج ٜإحل ٫اث ٨إ٣ؿيب املٕةٚؿم ،كٝرلق ا٪ٞ٣ٮيج يف ٩ـؿ األثؿار ز ٥صةء

األبلةين يف مؤػؿة اُٞ٣ةر يؿدد الىؽل ،كل ٥يٕ ٥٤أف أظؽ احلٛةظ ال١جةر ك ٫٤ٕ٣اث٨
ن
امل ٨ٞ٤أ٠ ٙ٣ذةثة اق ٫٧املٕيةر ،ذ٠ؿ ٚي ٫األظةدير الٌٕيٛح ا٣يت ٔ ٢٧األا٧ح األربٕح

ث٭ة يف األظاكـ دلذٕ٧ني أك ٛ٪٦ؿدي ٨كردج ٫ىلع األثٮاب اٞٛ٣٭يح ،كأف املعؽزني اذلي٨
ادٞٛٮا ىلع ا ٢٧ٕ٣ثةحلؽير الٌٕي ٙيف اٌٛ٣ةا ٢ادجٕٮا النةرع ٚي٧ة ٚ ،٢ٕٚإف
ن
النةرع تكة٦ط يف اٌٛ٣ةا٦ ٢ة ل ٥يتكة٦ط يف اٛ٣ؿااي ،ػؾ ٦سبل /وبلة اجل ٢ٛدىط
ٕٝ ٨٦ٮد  ٓ٦اٞ٣ؽرة ىلع اٞ٣يةـ كدىط رًلٕح ٪٦٭ة ثةٕٞ٣ٮد كرًلٕح ثةٞ٣يةـ ،كال يىط
ن
ذل ٟيف اٛ٣ؿض اثذؽاءا كٌلف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف قٛؿق ال يىٌل
031

اٛ٣ؿيٌح إال ىلع األرض ٚإذا رًلت الؿاظ٤ح كص٭٭ة إىل اٞ٣ج٤ح ز٠ ٥رب لىبلة اجلة٤ٚح،

كدؿًل٭ة د٧يش ظير مةءت كال يؿد٬ة إىل اٞ٣ج٤ح ،كوٮـ اتلُٮع يىط ثجيح  ٨٦اجل٭ةر
ن
٦ة ل ٥يُٕ ،٥ك ٨٦أوجط وةا٧ة زّ ٥٭ؿ هل أف يُٛؿ ٚبل إز٤ٔ ٥ي.٫
كاملٞؿر ٔ٪ؽ اٞ٣ؿاء ٧٠ة ٝةؿ اث ٨اجلـرم /أف اٞ٣ؿاءة ا٣يت يىط أذ٧ةد٬ة كاٞ٣ؿاءة

ث٭ة هلة رشكط زبلزح/

 0أف يىط ق٪ؽ٬ة.
 2أف دىط ثٮص ٨٦ ٫الٮصٮق يف اجلعٮ.
أف دٮا ٜٚرق ٥مىع ٙاإل٦ةـ.
ٚإذا اػذ ٢رشط ٬ ٨٦ؾق الرشكط اك٩خ اٞ٣ؿاءة مةذة ال جتٮز ،كٝؿاءة دؿؾ ا٣بك٤٧ح

خمةٛ٣ح لؿق ٥املىع ٙاإل٦ةـ ا٣يت ٚي ٫ا٣بك٤٧ح م١ذٮبح يف لك قٮرة ٔؽا اتلٮبح
ٚرتؾ ٝؿاءد٭ة مؾكذ ٗري ٞ٦جٮؿ.
كقب٤خ ٔٝ ٨ٮؿ اث ٨دي٧يح كاث ٨اٞ٣ي /٥إف احلك٪ٔ ٨ؽ ا٣رت٦ؾم ًٕي٪ٔ ٙؽ أمحؽ

٤ٞٚخ/

٣حف ذل ٟثٞةٔؽة ٪٦ىٮص ٔ٤ي٭ة يف املىُ٤ط ،كإ٧٩ة أػؾاق  ٨٦أف املذٞؽ٦ني ٝك٧ٮا
احلؽير إىل وعيط كًٕي ،ٙكأف ا٣رت٦ؾم أكؿ ٝ ٨٦ك ٥إىل وعيط كظك٨

كًٕيٚ ٙةقت٪جُة ٬ ٨٦ؾا أف احلك٪ٔ ٨ؽ ا٣رت٦ؾم ًٕي٪ٔ ٙؽ أمحؽ.
ك٬ؾا ػُأ  ٨٦كص٭ني/
 0أف احلك ٨صةء يف الكـ يلع ث ٨املؽيين كأمحؽ ٛ٩ك ٫كبٕي اٞ٣ؽ٦ةء.
 2أف ا٣رت٦ؾم ظك ٨أظةدير يف وعيط مك ٥٤أك ابلؼةرم.
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ن
كأيٌة ٚإف دٕؿي ٙاحلك٪ٔ ٨ؽ ا٣رت٦ؾم خية ٙ٣دٕؿي ٙالٌٕي٪ٔ ٙؽ اجل٧٭ٮر،
ن
ن
ٝ ٥ٕ٩ؽ يلٮف ظؽير ظك٪ٔ ٨ؽ ا٣رت٦ؾم ًٕيٛة ٔ٪ؽ أمحؽ٣ ،ل٣ ٨حف داا٧ة
ن
كال ُ٦ؿدا.
كقب٤خ ملةذا ل ٥يؿك ابلؼةرم ل٤نةٚيع/

ٚأصجخ ثةآليت/

لكبجني ٗري ٔ٤ٮ الك٪ؽ/
ن
 0أف النةٚيع ٠سريا ٦ة يٞٮؿ /أػرب٩ة اثلٞح أك أػرب ين  ٨٦ال أد٭.٥
 2أف الؿصةؿ اذلي ٨ركل هل ٥النةٚيع ٚي٭ًٕٛ ٥ةء كدلة٬ي ،٢كالنةٚيع ٛ٩ك ٫يجج٫
ىلع ثٌٕ٭ ،٥كقجت زة٣ر ك٬ٮ أف النةٚيع ل ٥يل ٨كاقٓ الؿاكيح ،كاألظةدير

ا٣يت ركا٬ة وعيعح ٤ٝي٤ح٧ْٕ٦ ،٭ة ٣حف ىلع رشط ابلؼةرم ،كاذلم ٪٦٭ة ىلع
رشَْ ،٫ل ٔ٪ؽ ابلؼةرم ثُؿي ٜأىلع.
كٝؽ  ٢ٞ٩ابلؼةرم ٔ ٨النةٚيع مؿدني يف وعيع ،٫مؿة يف ٠ذةب الـٌلة حتخ ٔ٪ٮاف

ثةب يف الؿٌلز اخل٧ف ،كمؿة يف ٠ذةب ابليٮع حتخ ٔ٪ٮاف ثةب دٛكري إ٣ؿاية.
كقب٤خ ٔ ٨تكٮيح ثٌٕ٭ ٥ثني املٮَأ كالىعيعني.

٤ٞٚخ /األظةدير املٮوٮ٣ح يف املٮَأ ٣حكخ لك٭ة ىلع رشط ابلؼةرم٪٦ ،٭ة ظؽير
ابلعؿ ٬ٮ اُ٣٭ٮر ٦ةؤق احل٦ ٢يتذ.٫
ك٪٦٭ة  ِٛ٣اإلهل ،اد ٜٛامل٪ةَٞح ىلع أ ٫٩يلك ،كصؽ ٚ ٫٪٦ؿد كاظؽ ك٬ٮ اهلل دٕةىل،
كاقذعةؿ كصٮد ٗريقٚ ،جح٪خ أف ٬ؾا ػُأ كأف اإلهل ٔ ٥٤ػةص ثةهلل دٕةىل كأف اللكيح
ن
دؽػ٤خ ٚي٪ٕ٦ ٨٦ ٫ةق املضةزم ألف إ٣ؿب اقذٕ٤٧خ دلةزا يف آهلذ٭ ،٥كّ ٨امل٪ةَٞح
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ن
ن
ُٗ٤ة أ ٫٩يلك ٚأػُأكا ،كْ٩ري ٬ؾا أف ظةد٧ة ٔ ٥٤ىلع مؼه ٕ٦ني ز ٥اقذٕ ٢٧يف لك
ن
ن
ن
٠ؿي ٥دلةزا٤ٚ ،حف صٕ ٫٤يف ال١ؿي ٥دلةزا جيٕ ٢ا ٥٤ٕ٣اخلةص لكية ،كبح٪خ ذل ٟيف
رقة٣يت اتلٮٌف كاالقتزناق ٔ ٨ػُأ ابل٪ةين يف ٕ٦ىن اإلهل.
ك٪٦٭ة أ ٫٩مةع يف ٠ذت األوٮؿ كابلبلٗح كامل ُٜ٪أف اخلرب ٦ة اظذ ٢٧الىؽؽ
ن
ن
كال١ؾب ذلاد ٫كٝؽ يلٮف وةدٝة ٠ؼرب اهلل كرقٮهل ،كٝؽ يلٮف اكذثة ٞ٠ٮجلة
ن
ن
الٮاظؽ ٩ى ٙإ٣رشة لْ٩ ٫٪١ؿا ذلاد ٫ثرصؼ اجلْؿ ٔ٠ ٨ٮٝ ٫٩ؿآ٩ة أك ٗري ٝؿآف
حيذ ٢٧الىؽؽ كال١ؾب ذلاد ،٫كرأيخ اٞ٣ؿايف ٔؿؼ اخلرب ث٭ؾا اتلٕؿي ٙكأرتً٫
إ٣بل٦ح ث ٨النةط ثأف ػرب اهلل كرقٮهل ال جيٮز أف حيذ ٢٧ال١ؾب كاػذةر أف ٌ
يٕؿ٫ٚ
ثٞٮهل /اخلرب ٦ة أٚةد الىؽؽ أك ال١ؾبٚ ،ةخلرب الىةدؽ ٠ؼرب اهلل كرقٮهل ال حيذ٢٧
ن
ال١ؾب ،كػرب الاكذب ٠ؼرب مكي٧٤ح ال حيذ ٢٧الىؽؽ أثؽا.
ن
ن
كٝؽ كصؽت ٬ؾا اتلٕؿي ٙوعيعة كبح٪ذ ٫يف آػؿ ذكؽ احلبلكة ث٧ة زادق دٮًيعة.
ك٪٦٭ة ظ ٢إماكؿ ا٣تنبي ٫الٮا ٓٝيف الىبلة اإلثؿا٬ي٧يح ا٣يت دٞةؿ يف ا٣تن٭ؽ يف
الىبلة ٞٚؽ ُٔل ظ ٫٤ىلع ٠سري  ٨٦اجلةس ،ظىت زٔ ٥ثٌٕ٭ ٥أف ٬ؾا ا٣تنبي ٫يٛيؽ
أ٤ٌٚيح إثؿا٬ي ٥ىلع اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٬ٮ ٗ ٍ٤كاًط ،ك٬ؾا

اإلماكؿ ظ ٫٤ق٭ ٢ك٬ٮ أف ا٣تنبي ٫يف ٔ ٥٤ابليةف يأيت ألظؽ ٪ٕ٦حني/

 -0إحلةؽ ٚةً ٢ثأ ٢ٌٚحنٮ أثٮ يٮق٠ ٙأيب ظ٪يٛح ،أك زيؽ اكبلؽر.

033

 -2إحلةؽ ٦ذأػؿ ث٧ذٞؽـ ٗ ٨٦ري ْ٩ؿ إىل ٦ة ثح٪٭٧ة ٚ ٨٦ٮارؽ ٦سٝ ٢ٮؿ اهلل
ى
ى ى ى َّ ي َّ
ى
ٍ ى َّ
ي
آ٪٦ي
٪ل ٍ ٥ىك ىٔ٤٧يٮا َّ
ي ٨ى
ى
ى
ةت ٣حى ٍكذىؼ ً ٪ٛ٤ي٭ً ٥يف األ ٍر ًض
ةحل
الى
٦
ٮا
اذل
ً
دٕةىل /كٔؽ اِل ً
ً ً
ً
ى ى ٍ ى ٍ ى ى َّ
ىٍ
اذل ى
ي ٨٦ً ٨قج ًً ٤٭ ٍ "1"٥اآليح.
٧٠ة اقذؼً ٙ٤
ٚةآليح أحلٞخ اقذؼبلؼ املك٧٤ني ثةقذؼبلؼ احل٭ٮد ٓ٦ ،أف اقذؼبلؼ املك٧٤ني

أٔ ٥كأكرث  ٨٦اقذؼبلؼ احل٭ٮد.

١ٚؾل ٟالىبلة اإلثؿا٬ي٧يح مج٭خ ٚي٭ة الىبلة ىلع اجليب ثةٔذجةرق ٦ذأػؿا
ٚةلىبلة ىلع إثؿا٬ي ٥املذٞؽـ ٗ ٨٦ري ْ٩ؿ إىل ٦ة ثح٪٭٧ة  ٨٦املـاية كاٌٛ٣ةا.٢
ن
كاقذؽرًلخ ىلع احلٛةظ وعةثية اق ٫٧احلةرث ث ٨قٕيؽ ل ٥يؾ٠ؿق احلة ِٚكال اث٨
ٔجؽ ا٣رب كال اث ٨األزري كظؽيس ٫يف املكذؽرؾ٧٠ ،ة اقذؽرًلخ ىلع احلة ِٚث ٨ظضؿ
ن
وعةثية  ٨٦اجل ٨ل ٥يؾ٠ؿق يف اإلوةثح.
ك٪٦٭ة أف ٝؿاءة كرش ا٣يت يٞؿأ ث٭ة أ ٢٬امل٘ؿب ٚي٭ة ركايذةف ركايح ثٞؿاءة ا٣بك٤٧ح
يف لك قٮرة ،كركايح ثرتؾ ٝؿاءد٭ة ،احلة ِٚالكيٮيط ذ٠ؿ يف اإلدٞةف أف لكذة

الؿكايتني ٦ذٮادؿدةفٝ ،ؿاءة ا٣بك٤٧ح كدؿًل٭ة ،ك٬ؾا ػُأ أل ٫٩ال جيٮز أف يذٮادؿ

اليشء كًؽق ،كا لىٮاب اذلم ذ٬جخ إحل ٫كل ٥أرق ألظؽ ٗريم أف ٝؿاءة دؿؾ
ا٣بك٤٧ح مةذة أل٩٭ة ختة ٙ٣رق ٥املىع ٙاإل٦ةـ.
ن
ك٪٦٭ة أين أو ٙ٪اآلف  -حبٮؿ اهلل دٕةىل  -صـءا يف األظةدير النةذة ا٣يت ال يٕ٢٧

ث٭ة ،كبيةف قجت ذلٝ ،ٟةؿ احلة٪ٔ ِٚؽ الالكـ ىلع احلؽير النةذ٬ /ؾا أدؽ ٨٦
املٕ ٢٤ثلسريٚ ،بل يذ٧ل ٨٦ ٨احلل ٥ث ٫إال ٦ ٨٦ةرس ا ٨ٛ٣اغيح امل٧ةرقح ،كٌلف
 -1قٮرة اجلٮر  ٨٦اآليح

.
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ن

يف اذلركة  ٨٦اٛ٣٭ ٥اثلةٝت كرقٮخ اٞ٣ؽـ يف الى٪ةٔح ،كٔٞت ٔ٤ي ٫الكيٮيط يف

اتلؽريت ٞٚةؿ /كٕ٣رسق ل ٥يٛؿدق أظؽ ثةتلى٪ي.ٙ

ذِاء اىعيٍاء ي
يلع

ن
٪٦٭ ٥كادلم اإل٦ةـ اٞ٣ؽكة رمح ٫اهلل كريض ٔ ،٫٪أزىن َّ
يلع ٠سريا ٧٠ة قج ،ٜكقأهل
ن
ثٕي اإلػٮاف ِّ
ٔين ٞٚةؿ٬ /ٮ حتٛح ،ك٪٦٭ ٥أيخ أثٮ اٛ٣يي ،أزىن َّ
يلع ٠سريا ،يف
٪٦ةقجةت خمذٛ٤ح ،كيف إصةزد ٫يل.

ك٪٦٭ ٥مييخ إ٣بل٦ح املع ٜٞالنيغ ٔجةس ث٪ةين ،اكف يثين َّ
يلع كيٞؽر ين ،كٝةؿ

مؿة ٔين لنيغ اجل٧ةٔح مٮالم ٔجؽ اهلل اٌٛ٣يٌل٣ /حف ٔ٪ؽؾ يف اٞ٣ؿكيني ٦س.٫٤
ك٪٦٭ ٥إ٣بل٦ح النيغ قبل٦ح إ٣ـاَل رمح ٫اهلل ،اكف يثين َّ
يلع يف ٗيبيت كإذا
اتلٞي٪ة ،كِّ ٢ٞ٩
ٔين يف ٠ذةب ٚؿٝةف اٞ٣ؿآف ،اذلم ٝؽـ ث ٫ل١ذةب األق٧ةء كالىٛةت
كيف ٠ذةب ا٣ربا٬ني الكةَٕح.

ك٪٦٭ ٥إ٣بل٦ح النيغ حم٧ؽ زا٬ؽ ال١ٮزؿم ،اكف يثين َّ
يلع ،كٝؿظ ٠ذةيب إٝة٦ح

ا٣رب٬ةف ،يف ٞ٦ة٣ح ث٧ض٤ح اإلقبلـٝ ،ج ٢أف يؿاق لٮزٮ ٫ٝثِٕ٤ل" ،"1كأػرب ين أف ٔ٧٤ةء
اهل٪ؽ٤َ ،جٮا اإلذف ثرتدمح إٝة٦ح ا٣رب٬ةف إىل ال٘٤ح األرديح ٘٣ح اهل٪ؽ ،كأ ٫٩أذف هل٥

٩يةثح ٔين ،كٝؽ دؿص ٥كَجٓ.

ٗ -1ري أف ذل ٟاملٞةؿ ،ل ٥يجرش يف ٞ٦ةالت ال١ٮزؿم ألف أمحؽ ػريم اذلم أرشؼ ىلع دمٓ املٞةالت،
ن
ن
اكف حيٞؽ َّ
يلع كىلع أيخ أيب اٛ٣يي ،ظٞؽا مؽيؽاٚ ،زلل ٟظؾؼ ذل ٟاملٞةؿ ٞ٦ ٨٦ةالت ال١ٮزؿم -
قةحم ٫اهلل.
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ك٪٦٭ ٥النيغ حم٧ٮد مٮي ٢إ٦ةـ املكضؽ اجلجٮم٠ ،ذت َّ
إيل يٞٮؿ٪٠ /خ أّ ٨أف

احلؽير اٞ٩ؿض يف مرص ثٕؽ النيغ رميؽ رًة كالنيغ أمحؽ مة٠ؿ٧٤ٚ ،ة دتجٕخ
ٞ٦ةالد ٟث٧ض٤ح اإلقبلـ٧٤ٔ ،خ أف احلؽير ل ٥يٞ٪ؿض ٚأ٩خ زة٣ر النيؼني يف
ْ٩ؿم.

ك٪٦٭ ٥إ٣بل٦ح النيغ حم٧ؽ إق٧ةٔئ ٢جؽ رب اجليب ،كٌلف يٞٮؿ ٔين٩ /ةث٘ح.

ك٪٦٭ ٥إ٣بل٦ح النيغ يف النحنحين إ٦ةـ كػُيت مكضؽ اإلق٧ةٔيٌل ثةٞ٣ة٬ؿة،
ن
رٗت أف يٞؿظ ٠ذةب احلضش ابلح٪ةتٞٚ ،ؿّ ٫كأننأ ٝىيؽة٦ ،ؽظين ٚي٭ة ٠سريا.
ن
ك٦ة َ٤جخ  ٨٦أظؽ أف يٞؿظ يل مؤٛ٣ة  ٨٦مؤٛ٣ةيت ،ظىت إين ملة ٠ذجخ ٩٭ةيح
اآل٦ةؿ ،كبٕسذُ٦ ٫جٮاع ن إىل أيخ أيب اٛ٣يي ،كأزىن ٔ٤ئ ،٫ذت َّ
يلع إذ ل ٥أثٕس ٫إحل٫
ٝجَ ٢جٕ ٫حلٞؿّ.٫

ن
ك٪٦٭ ٥النيغ حم٧ؽ احلة ِٚاتلضةين ،اكف يثين َّ
يلع ٠سريا ،كيٞ٤جين٠ /زن الك٪ح،
ن
ن
رمح ٫اهلل ،ك٬ٮ ل ٥يذؼؿج  ٨٦األز٬ؿ ،ل ٫٪١اكف ذ٠ية ٩بي٭ة ،كامذ٘ ٢ثةحلؽير ظني
ن
دٕؿؼ ٔ٤ي٪ة ،كهل حبٮث َيجح ،كل ٥يل٦ ٨ذُؿٚة ىلع اعدة اتلضة٩حني ،كٌلف كاقٓ
ن
ن
الىؽر ،ظ٤ي٧ة ال يٌ٘ت أثؽا ،ك٬ؾا ػ٦ ٜ٤ة رأيذ ٫يف ٗريق.
ك٪٦٭ ٥إ٣بل٦ح النيغ ٔجؽ ا٘٣ين ٔٮض اكف يثين َّ
يلع ،كيىٛين ثةتلعٞي.ٜ
ك٪٦٭ ٥النيغ حم٧ؽ ظكني اذل٬يب رمح ٫اهلل ،أزىن َّ
يلع ٔ٪ؽ أيخ الكيؽ إثؿا٬ي٥

كٝةؿ /إ٩ين قةٔؽد ٫يف ٠ذةب اتلٛكري كاملٛرسكف  ٨٦اجلةظيح احلؽيثيح.
كٌلف األقذةذ ابلٔل اخلٮيل يٞٮؿ ِّ
ٔين /الكيؽ ٔجؽ اهلل ٔ ٫٧٤ظةرض إذا قأتل٫
أصةب ،كإ٣ةل ٥املرصم إذا قأتل ٫يٞٮؿ /ظىت أراصٓ.
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كملة اَ ٓ٤وؽي٪ٞة النيغ أمحؽ مؿيس ىلع صـء "ظك ٨اتلٛ٭ ٥كادلرؾ" ٝةؿ جل٤حك/٫

٪٠خ أٝٮؿ ٔ ٨الكيؽ ٔجؽ اهلل ،إ ٫٩دي ٥٧ثة٣جكجح ألػي ٫الكيؽ أمحؽ ،ىلع قبي٢

امل ـاح ،كاآلف أٝٮؿ ىلع قبي ٢احلٞيٞح /إف الكيؽ ٔجؽ اهلل أٔ ٥٤أ ٢٬األرض ،كأف
الكيؽ أمحؽ ال يٞؽر ىلع دأحل٬ ٙؾا ال١ذةب ،ك٬ؾق ٦جة٘٣ح ثبل م.ٟ
ك ٨٦اظذيةج ا٧٤ٕ٣ةء َّ
إيل أ٩ين ظني زرت املؽي٪ح امل٪ٮرة يف أظؽ املؿات ،ذ٬جخ إىل

النيغ اٛ٣ةً ٢محةد األ٩ىةرم يف ثحذٞٚ ،٫ةؿ يل /لك٧ح أملكخ َّ
يلع يف ظؽير ل ٥أ٬ذؽ
حل٤٭ة٤ٝ ،خ ٦ة ْل ؟ ٝةؿ يف ظؽير اثٔ ٨جةس أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ٝةؿ٠ /أين ثجكةء ثين ٚ٭ؿ يُ ٨ٛثةخلـرجٝ ،ةؿ (محةد) ل ٥أٚ٭ٕ٦ ٥ىن اخلـرجٚ ،ؿصٕخ
إىل املك٪ؽ اذلم ظ ٫ٞٞالنيغ أمحؽ مة٠ؿ ٚٮصؽد ٫يٞٮؿ ٠ؾا ثةألو ،٢كرصٕخ إىل

دل ٓ٧الـكااؽ ٚٮصؽت ٚي ٫لك٧ح اخلـرج ٧٠ة ْل كل ٥أٔؿؼ ٪ٕ٦ة٬ة٤ٝ ،خ ٬ؾا
ن
دىعي ٙكالىٮاب ثةحلـكرة ،اكف قٮٝة ث١٧حٞٚ ،ةؿ ٬ؾا ٬ٮ الىٮاب.
ك٬ؾا النيغ دؿبُين ثٔ ٫بلٝح َيجح كٍل٧ة زرت املؽي٪ح حيذ ٢ٛيب كيٞةث٤ين ٞ٦ةث٤ح

صيؽة كيكةٔؽين يف احلىٮؿ ىلع ثٕي املؼُٮَةت يف اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح إال أ ٫٩رد
ن
َّ
يلع مؿة يف دل٤ح اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح يف مكأ٣ح اتلٮق ،٢كملة كصؽت ردق ًٕيٛة ل ٥أمأ
ن
أف أم٘ٛ٩ ٢يس ثةلؿد ٔ٤ي ،٫ك٬ٮ ٝؽ أػُأ يف ردق ٬ؾا ػُأ ظؽيثية ال يٕؿ.٫ٚ
كملة اَ ٓ٤إ٣بل٦ح النيغ حم٧ؽ ٩ٮر قي ٙامليك رمح ٫اهلل دٕةىل ىلع ٠ذةيب إٔبلـ
ن
اجلبي ٢جبٮاز اتلٞجي ٢رس ث ٫كأزىن ٔ٤ي٠ ٫سريا كنكغ جلٛك ٫نكؼح خبُ ٫ك ٥ْ٩يف
ن
٦ؽح ٬ؾا اجلـء أثيةدة رمح ٫اهلل كأكؿـ ٦سٮاق كبةرؾ يف أجنةهل.
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كل ٥أذ٠ؿ ٠سريا ن  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء اذلي ٨أز٪ٮا َّ
يلع كقألٮ ين ٔ ٨مكةا ٢يف احلؽير ٦س٢

إ٣بل٦ح النيغ يٮق ٙادلصٮم ٌٔٮ ٬يبح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء كإ٣بل٦ح النيغ حم٧ؽ
اخلرض ظكني ميغ األز٬ؿ رظ ٥اهلل اجل٧يٓ.
ذنصي ةعض املبرشات

رأل األقذةذ اٛ٣ةً ٢احلةج ٔجؽ الكبلـ ثٮٔيةد ٦برشة ظةو٤٭ة ٧٠-ة ٝ -ةؿ رأيخ
مٮالم أمحؽ ث ٨الىؽي٤ٔ ٜي ٫ظ٤ح راإح ك٬ٮ يذعؽث  ٓ٦كادلم (يٕين كادلق اٞٛ٣ي٫
إ٣ؿيب ثٮٔيةد ػُيت الـاكيح الىؽيٞيح رمح ٫اهلل) كٗ ٓ٦ريق يف مأف الكيؽ ٔجؽ اهلل
أػي ٫يٞٮؿ هل (أم الكيؽ أمحؽ) /لك اعل ٥يٞىؽ زيةرة قيؽم ٔجؽ اهلل إال كيكذٞج٫٤
كراحئح إُ٣ؿ دٕج ٫٪٦ ٜأوة٣ح كبؽكف اُٞ٩ةع ٗ ٨٦ري أف يتكجت يف اقذٕ٧ةهلة ،ز٥

ٝةؿ مٮالم أمحؽ لٮ ظى٤خ ىلع ٬ؾق املـيح ألدرًلخ ث٭ة ٞ٦ةـ املنة٬ؽة.
ن
ٝةؿ الؿا  /ز ٥ػؿصخ ٝةوؽا دار قيؽم حم٧ؽ ٚٮصؽت مٮالم ٔجؽ ا٣يح كأػةق

قيؽم ٔجؽ إ٣ـيـ كأيخ أمحؽ كآػؿي ٨ل ٥أٔؿٚ٭ٚ ٥رشٔخ أٝه ٔ٤ي٭٦ ٥ة قٕ٧ذ٫

 ٨٦قيؽم أمحؽ يف مأف قيؽم ٔجؽ اهلل كأز٪ةء اٞ٣ىح أٝج ٢قيؽم ٔجؽ اهلل كٔ٤ي٫
ىص َّبلثىح َّ
كزا ًن َّيح أ٩يٞح كيف ٛ٠ي٪ٝ ٫ح٪ذةف اعمؿدةف ثةُٕ٣ؿ اٛ٣ةػؿ كأميةء  ٨٦اُ٣يت
ٚىةر اللك يذٕضت ٬ ٨٦ؾق الؿؤية.

كٝةؿ ادل٠ذٮر أمحؽ ٔبلء دٔبف ٦ؽرس ا ٫ٞٛ٣احل٪يف ثةألز٬ؿ الرشي /ٙإ ٫٩يف اعـ
ر رأيخ أ٩ين ث٧كضؽ قيؽ٩ة احلكني ٔ٤ي ٫الكبلـ كرقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
ن
كآهل كق ٥٤جي٤ف ىلع يكةر اٞ٣ج٤ح ىلع أريلح ك٬ٮ يٌ٤ف درقة ،كبٕؽ أف ٚؿغ ٫٪٦
038

ن
قأتل ٫النٛةٔح ٚأػرب ين ثأ ٫٩إذا أردت رصبل  ٨٦أ ٢٬النٛةٔح ٚةْ٩ؿ ػْ٪ٚ ٟٛ٤ؿت
آت  ٨٦ابلةب املٞةث ٢لٞ٤ج٤ح يف دمةٔح  ٨٦أظجةث.٫
ٚإذا ثةلنيغ ٔجؽ اهلل و

كٝةؿ األقذةذ حم٧ٮد قٕيؽ و٤يخ الىجط ذات يٮـ كٝؿأت ظـب اٛ٣ذط اذلم

أننأد ٫أ٩ة ز٧٩ ٥خ ٚؿأيخ اجل يب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف وٮرة قيؽم ٔجؽ اهلل

ث ٨الىؽي.ٜ

ن
ك٪٦٭ة أين زرت مؿة ٝؿيح أكيل احلضؿ  ٨٦دم٤ح زيةرايت هلة ،كأٞ٣يخ درقة ظؽيثية

ٕ٠ةديت  ٓ٦أ ٢٬ابلرلة ،كاجنؿ الالكـ إىل مٮًٮاعت ٦ذ٪ٮٔح ظىت ا٩ذٓل إىل أرشاؼ
امل٘ةربح ك ٥٬ ٢٬يجذ٧ٮف إىل احلكجني ؟
ٚأػربد٭ ٥أف  ٥ْٕ٦األرشاؼ ٔ٪ؽ٩ة يجذ٧ٮف إىل احلك ٨ث ٨يلع ٔ٤ي٭٧ة الكبلـ،

ك٤ٝي٪٦ ٢٭ ٥يجذِل إىل أػي ٫احلكني ٔ٤ي ٫الكبلـ ،كقألٮ ين أف أمٌل ٔ٤ي٭ ٥نكيب
ي َّ
ٚأم٤يذ٤ٔ ٫ي٭ ،٥ألين ظْٛذ ٫كأ٩ة يف ال١ذةبٞٚ ،ةؿ يل النيغ احلكحين كٌلف إ٦ةـ
مكضؽ كقٍ ابلرل ك ٥٤ٕ٦اٞ٣ؿآف ،يتربؾ ث ٫أ ٢٬ابلرل لىبلظ ٫كٔـك ٨ٔ ٫ٚادل٩ية
ن
رمح ٫اهلل ،أم٭ؽ أ ٟ٩رشي٦ ٙجكت ظٞة٤ٝ ،خ /ك٦ة ذاؾ ؟ ٝةؿ رأيخ ال٤ي٤ح املةًيح
ن
اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كٝج٤خ يؽق ،ككصؽت مؼىة يٕٞؽ جبة٩جٚ ٫كأ٣خ

ٔٞٚ ٫٪ةؿ٬ /ؾا كدلم كقحذ٤ٮ ٔ٤ي ٟنكجٚ ٫أوجعخ ثح٪٪ة ىلع ٗري ٦يٕةد ،كد٤ٮت

ٔ٤ي٪ة نكج.ٟ
كرأيخ اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك ٫ٕ٦النيؼةف كٗري٧٬ة ،كرأيخ صربي٢
ن
ٔ٤ي ٫الكبلـ ،كأػرب ين أ ٫٩صةء  ٨٦األثٮاء ،كرأيخ ٔ٤ية ٔ٤ي ٫الكبلـ ،كرأيخ
احلة ِٚاث ٨ظــ مؿات كاث ٨إ٣ؿيب املٕةٚؿم ،كٔـ ادلئ ٨جؽ الكبلـ كظى٤خ ثح٪٪ة
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ن

٦ؾا٠ؿة يف ٝةٔؽة ٔ٧٤يح ،كالكيؽ أمحؽ ابلؽكم رأيذ ٫مؿدني ،كرأيخ أثة احلك٨
َّ
النةذيل ،مةرح الؿقة٣ح ،كاجل ٢٧حميش اجلبل٣ني ،كصؽ٩ة أثة إ٣جةس ثٔ ٨ضيجح.
ن
كل ٥أزاكؿ النٕؿ إال ٤ٝيبل يف ثٕي امل٪ةقجةت ،كًل٪خ يف و٘ؿم ٠سري األمؿاض،
ظىت ٝة٣خ مؿة كادليت لٮادلم رمح٭٧ة اهلل كريض ٔ٪٭٧ة ،كحن ٨ىلع ٦ةاؽة إُ٣ةـ /أّ٨

أ ف ٬ؾا الٮدل ال يٕحلٞٚ ،ةؿ هلة /ث ٢قيٕحل كد٧ؿ ٔ٤ي ٫أز٦ح ٠جريةٚ ،اكف مىؽاؽ
الك ،٫٦دػٮؿ الكض ٨يف ٔ٭ؽ دمةؿ ٔجؽ اجلةرص ،ثذؽثري دلؿـ ٘٦ؿيب ،أكؿ٦ذ ٫اغيح
اإل٠ؿاـ ٚؽثؿ يل  ٓ٦املجةظر املرصيح د٭٧ح اتلضكف حلكةب ٚؿنكة ىلع اجلـااؿ كْل
د٭٧ح ثةَ٤ح ،كظلَّ ٥
يلع ثةإلٔؽاـ ،كبٕؽ احلل ٥ظٛ٤خ ل٤ىعٛيني اذلي ٨اك٩ٮا
م٤ذٛني ظٮيل إين  ٨٣أٔؽـٚ ،ذٕضجٮا.

كممة ٔؽق املرصيٮف ٠ ٨٦ؿا٦ةيت /أف اٞ٣ةيض املكييح اذلم ظلَّ ٥
يلع ،ل ٥ي٧ؿ
ن
ٔ٤ي ٫م٭ؿاف ظىت أً٣ف ثٛ٪ك ٨٦ ٫قُط ثحذ٧ٚ ٫ةت ٪٦ذعؿا.
ز٦ ٥ةت دمةؿ ٦يذح ٗري ق٤ي٧ح ،ك٬ٮ اآلف ٔ٪ؽ اهلل دٕةىل ،يً٤ف صـاء ّ٫٧٤

كٗنٞٚ ،٫٧ؽ أمًل اهلل هل ،ز ٥أػؾق أػؾ ٔـيـ ٞ٦ذؽر ،كقيٕ ٥٤اذلي٧٤ّ ٨ٮا أم
٤ٞ٪٦ت ي٤ٞ٪جٮف ،كاحل٧ؽ اهلل رب إ٣ةملني.

ذنص ٌا رخيج إحلّ ٌَ ابلالد

رظ٤خ إىل احلش ق٪ح

 ـهكْل أكؿ ظضح يل ،كإف ٪٠خ ٝؽ ظش يب كأ٩ة و٘ري،

ظني ظش مٮال٩ة الٮادل رمح ٫اهلل  ٓ٦إ٣ةا٤ح ق٪ح

.٬

كرظ٤خ إىل اإل٦ةرات إ٣ؿبيح املذعؽة( ،أثٮ ّيب ،ديب ،النةرٝح كُٝؿ) ق٪ح
ن
 ـهكيف ٬ؾق الؿظ٤ح ٚذط َّ
يلع ثأٚاكر نكغ اتلبلكة ،كًلذجخ ٚي٭ة ٞ٦ةال نرش يف دل٤ح
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٪٦ةر اإلقبلـ ،كٞ٣يخ يف ُٝؿ األقذةذ ٔجؽ اهلل إثؿا٬ي ٥األ٩ىةرم كٌلف َيت اخلٜ٤
ن
حمجة ل.٥٤ٕ٤
كرظ٤خ إىل األردف (ٔ٧ةف) كٕٝؽت ٚي٭ة زبلزح أيةـ كل ٥دٕضجين لنؽة ثؿد٬ة ،ز٥
ذ٬جخ ٬ؾق الك٪ح إىل األردف ثةقذؽاعء الكيؽ ظك ٨الكٞةؼ ،كم١سخ ٔرشة أيةـ يف
ن
ًيةٚذٚ ،٫أٔضجين ٠سريا صٮ األردف ك٪٦ةّؿق اُ٣جيٕيح كأ٠ ٫٤٬ؿ٦ةء ،كٚي٭ ٥حمجح
ن
ل٧٤ٕ٤ةء كدٞؽيؿ ،٥٬كيلؿ٬ٮف األبلةين الثذؽأ٧٠ ،٫ة يلؿ٬ٮف املجذؽٔح ٔ٧ٮ٦ة،
كيٞي٪٬ ٥ةؾ مك ٥٤أمؿيلٰ اق٩ ٫٧ٮح ،زكصذ ٫كأكالدق مك٧٤ٮف ،ك٬ٮ مةٚيع يٛ٭٥
 ٫ٞٚالنةٕٚيح أل ٫٩درق ٫ىلع ثٕي ٔ٧٤ةء النةٕٚيح ،زار ين مؿات كظرض دركيس
ن
كَ٤ت ٦ين أف أُٔي ٫إذ٩ة ثرتدمح مؤٛ٣ةيت إىل اإلجن٤زييح ،كقحجؽأ ثرتدمح إدٞةف

الىٕ٪ح يف حتٞيٕ٦ ٜىن ابلؽٔح ،كيٕذرب الكيؽ ظك ٨الكٞةؼ صٮ٬ؿة األردف ٞ٣ية٫٦
ثجك ٙقحبةت اث ٨دي٧يح كاث ٨اٞ٣ي ،٥كذي٤٭٧ة األبلةين.
ز ٥ذ٬جخ إىل الكٮداف يف إ٣ةـ ٛ٩ك ،٫ك٩ـ٣خ يف (أـ در٦ةف) ٔ٪ؽ الكةدة األدارقح

أكالد الكيؽ أمحؽ ث ٨إدريف ميغ الكيؽ حم٧ؽ يلع الك٪ٮيس.
كرظ٤خ إىل أمؿيلة مؿدني ،مؿة ىلع قبي ٢اٛ٣كعح ق٪ح

أمحؽ دركيل كأ٧ٝخ ٚي٭ة ٔرشة أيةـ كمؿة أػؿل ق٪ح

 ـهثةقذؽاعء كدل٩ة

 ـهذ٬جخ إلصؿاء ٔ٤٧يح

يف ٔيين ،كأ٧ٝخ ٪٬ةؾ زبلزح أم٭ؿ يف مياكٗٮ يف ٦زنؿ (حم٧ؽ يلع الكم) كأ٧ٝخ
ن
ن
٬ؾق اٛ٣رتة يف ابليخ املؾ٠ٮر ،كدٌةيٞخ ٠سريا ألين ل ٥أقَ ٓ٧ٮؿ ٬ؾق املؽة أذا٩ة
ن
ل٤ىبلة ،كل ٥أر مؼىة يٞٮؿ ال هلإ إال اهلل ،كاملك٧٤ٮف ٪٬ةؾ ٣حف ٔ٪ؽ٨٦ ٥٬
ْ٦ة٬ؿ اإلقبلـ إال اذل٬ةب إىل وبلة اجلٕ٧ح يف املكضؽ.
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ن
كظضضخ أيٌة ظضذني آػؿيني ق٪ح

-٬

مٕجةف.

 ـهكأذ٧ؿت ق٪ح

 ـهيف

 ـهاتلٞيخ يف املؽي٪ح امل٪ٮرة ثةلنيغ ثلؿ ثٔ ٨جؽ اهلل أيب زيؽ

كيف ظش ق٪ح
ن
كٌلف ٝةًية كراحف احلؿـ اجلجٮم ،كٌلف ٠ؿي ٥اخل ،ٜ٤اقذضةز ين ٚأصـد ٫كذ٬ت يب إىل
ن
ن
ثحذ ٫كأراين يف م١ذبذ ٫رًل٪ة ػةوة ث٧ؤٛ٣ةيت كمؤٛ٣ةت أيخ ،كاقذ٧ؿت املٮدة ثح٪٪ة كٌلف
ن
يكذٛيؽ ٦ين ،يذى ٢يب ٬ةدٛية يكأ٣ين ٔ٧ة ينلك ٔ٤يٚ ٫أصيج٧٠ ،٫ة اكف يكذٛيؽ ٨٦
د٧٤يؾم النيغ حم٧ٮد قٕيؽ ،كٌلف يٞٮؿ هل ٔين /أين ٧٤ٔ ٨٦ةء اٞ٣ؿف اثلة ٨٦أك
اتلةقٓ ل ٫٪١ملة اَ ٓ٤ىلع ٞ٩ؽم ل١ذةب أيب إق٧ةٔي ٢اهلؿكم املنجٌٗ ،٫ت كَةر
ن
وٮاث ،٫ك٬ؾل ٠سريا كأّ٭ؿ ٔؽاكة مؽيؽة ك١٬ؾا املنج٭ح يلؿ٬ٮف اتلزني،٫

كيك٧ٮف املزن٬ني ٤ُٕ٦ح كص٭٧يح.

كاأل٩ىةرم يٞٮؿ يف األربٕني أف اهلل يٞةؿ هل /مؼه ،كأف هل ٔيجني كيؽي ٨هل٧ة
أوةثٓ ٚي٭ة ػ٪رص كب٪ةف كهل رص ٢يُأ ث٭ة ال١ؿيس كيٌٕ٭ة ىلع اجلةر ٚذُٛ٪ئ ،كهل

ظؽ كص٭ةت.

ن
ٚإ٩لةرم هلؾق املؼةزم أظ ِٛالنيغ ثلؿا كأٌٗج ٓ٦ ،٫أف إزجةت احلؽ هلل
ى َّ
اذل ى
ي٨
كٛؿ ،أل ٨٦ ٫٩ق٧ةت املعؽزةت ،كاهلل ي٪يف احلؽ ٔ ٨ذاد ٫ثٞٮهل دٕةىل /ث ًً ٢
ُّ
ى ٍ
حم ه
لؾيت ،ىك َّ ي
ىىي
يٍ "1"أال إ ٫٩ثل ٢يش وء حميٍ ،ك٨٦
اِل ً ٨٦ىك ىرااً ً٭ً ٥
كٛؿكا ًيف د ً و
ن
أق٧ةا ٫احلكىن /ال١جري كلٮ اكف هل ظؽ ل ٥يل٠ ٨جريا.

 -1قٮرة ا٣ربكج اآليةت

-

.
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كاملنج٭ح يـٔ٧ٮف أ٩٭ ٥أزبذٮا احلؽ إلثُةؿ كظؽة الٮصٮد ،ك٬ؾا ٗك ٢دـ ثؽـ ،أك

ٗك ٢جنةقح ثأجنف ٪٦٭ةٚ ،جُبلف كظؽة الٮصٮد ٤ٕ٦ٮـ ثةلرضكرة ا٤ٕٞ٣يح اٞ٣ةًيح
ثةقذعة٣ح احتةد اخلة ٜ٣ثةملؼ٤ٮؽ ،أك ظ٤ٮهل ٚي.٫
ك٣حف يف ٝٮأؽ ا٦ ٥٤ٕ٣ة جيزي إثُةؿ ٔٞيؽة كٛؿيح ،ث٧س٤٭ة أك أمؽ ٪٦٭ة ٚكةدا
ن
كًلٛؿا.
كاتلٞيخ ثةلنيغ محةد األ٩ىةرم كًل٪خ ٝؽ ٞ٣يذٝ ٫ج ٢ذل ٟثةمل٘ؿب ظني صةء
تلىٮيؿ ثٕي املؼُٮَةت كملة ٔـ٦خ ىلع اذل٬ةب إىل م١ح ادى ٢النيغ ثلؿ
ن
٬ةدٛية ثةٞ٣ةيض حم٧ؽ الؿٚةيع حلٞةث٤ين ٚةقذٞج٤ين ٔ٪ؽ م١ذجح األ٦ؽاديح ثجةب
ن
ن
ا٧ٕ٣ؿة كذ٬ت يب كأػؾين إىل ثحذ ،٫كٕٝؽت يف ثحذ ٫م٭ؿا اكمبل كٌلف جيذ ٓ٧ا٤ُ٣جح
ٔ٪ؽم يف ثحذ ٫ثٕؽ وبلة إ٣نةء يف لك حل٤ح ،كٌل٩ٮا يكألٮ ين ٔ ٨أميةء دذٕٜ٤
ثؿقةا٤٭ ٥اجلةٕ٦يح كأٚؽد٭ٚ ٥ٮااؽ ص٤ي٤ح م١ؿك ين ٔ٤ي٭ة ك٪٦٭ ٥و٭ؿ األبلةين،
كأػؾين اٞ٣ةيض حم٧ؽ الؿٚةيع إىل النيغ (ٔجؽ إ٣ـيـ ث ٨ثةز) يف دار ادلٔٮة كاإلٚذةء
ن
ن
ٚةقذٞج٤ين اقذٞجةال َيجة كاظذىف يب كداعين ل٘٤ؽاء ٔ٪ؽق يف احلٮـ اتلةيل.
ن
كأػؾين اٞ٣ةيض أيٌة إىل النيغ ٔجؽ اهلل ث ٨محيؽ راحف املعةك ٥الرشٔيح رمح٫
اهللٚ ،ذٕنح٪ة ٔ٪ؽق كصؿل ثحين كبح ٫٪الكـ ظٮؿ ابل٪ةء ىلع اٞ٣جٮر.

أ٦ة يف ظش ق٪ح

 ـهٚزن٣خ يف دار ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح جبؿكؿ ٔ٪ؽ إ٣بل٦ح النيغ

يةقني اٛ٣ةداين كاتلٞيخ ثلسري  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء  ٨٦احل ٨٧كقٮرية كأ٩ؽك٩حكية كٗري٬ة،
ن
ٌٚبل ٔ٧٤ٔ ٨ةء م١ح كَجٕخ إصةزة ألصزي ث٭ة الكةدة ا٧٤ٕ٣ةء كا٤ُ٣جح اذلي٨
اقذضةزك ين كٝؽ ث٘٤ٮا أكرث  ٨٦أ ٙ٣ك٬ؾا ٩ى٭ة/
043

ن

بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

احل٧ؽ هلل كالىبلة كالكبلـ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كآهل كأوعةث ٫كبٕؽ/
ٞٚؽ َ٤ت ٦ين ............................/أف أصزي هل ث٧ؿكيةيت ٔ ٨منةييخ اذلي ٨ركيخ
ن
ن
ٔ٪٭ ٥كدٞ٤يخٚ ،أصجذ ٫إىل رٗجذ ،٫راصية أف د٪ة٣ين دٔٮة وةحلح ٤ٞٚ ،٫٪٦خ ٦ذٮُل
ن
ىلع اهلل كٕ٦ذ٧ؽا يف لك أمٮرم ٔ٤ي ،٫أصـت األقذةذ اٛ٣ةً ٢املؾ٠ٮر جب٧يٓ ٦ة
أصةز ين ث ٫منةييخ  ٨٦مك٧ٮاعت كمؿكيةت ،ك٠ ٥٬سريكف.
٪٦٭ ٥كادلم إ٣ةرؼ ثػةهلل دٕةىل اٞ٣ؽكة ،قيؽم حم٧ؽ ث ٨الىؽي ٜا٧٘٣ةرم يؿكم
ٔ ٨ميغ اجل٧ةٔح أمحؽ ث ٨اخليةط الـٌلرم ،كامل٭ؽم الٮزاين ،كأيب قةل ٥األمؿاين،
كٗري٧٠ ٥٬ة يف اتلىٮر كاتلىؽي ٜاملُجٮع.

ن
ك٪٦٭ ٥ميؼ٪ة ػُيت اجلة ٓ٦األز٬ؿ املٕ٧ٮر قةثٞة أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ إ٦ةـ ث٨

إثؿا٬ي ٥الكٞة اث ٨النيغ يلع اث ٨النيغ ظك ٨م٤يب النرباخبٮَل الن٭ري ثةلكٞة،
ك٬ٮ يؿكم ٔ ٨كادلق النيغ إثؿا٬ي ٥الكٞة ميغ النةٕٚيح يف كٝذ ٨ٔ ٫ميؼ ٫إ٣بل٦ح
النيغ زٕي٤ت ٔ ٨النيغ الن٭ةب امل٤ٮم كالنيغ الن٭ةب اجلٮ٬ؿم ٔ ٨ميؼ٭٧ة

النيغ ٔجؽ اهلل ث ٨قةل ٥ابلرصم وةظت اثلجخ املن٭ٮر (ح).

كيؿكم النيغ إثؿا٬ي ٥الكٞة ٔ ٨النيغ حم٧ؽ األ٦ري الى٘ري املةليك ٔ ٨كادلق

النيغ حم٧ؽ األ٦ري ال١جري وةظت اثلجخ املن٭ٮر.
ك٪٦٭ ٥ميؼ٪ة اعل ٥النةـ حم٧ؽ ثؽر ادلي ٨ادلمنٌف ،ك٬ٮ يؿكم ٔ ٨النيغ إثؿا٬ي٥
الكٞة ثأقة٩يؽق الكةثٞح.
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ك٪٦٭ ٥ميؼ٪ة إ٣بل٦ح ميغ ٔ٧٤ةء مرص النيغ حم٧ؽ خبيخ املُييع احل٪يف ك٬ٮ

يؿكم ٔ ٨منةيغ ٔؽة ٪٦٭ ٥ميغ املةل١يح يف كٝذ ٫النيغ حم٧ؽ ٔ٤حل ٔ ٨األ٦ري
ن
الى٘ري ٔ ٨كادلق كيؿكم أيٌة ٔ ٨النيغ ٔجؽ الؿمح ٨الرشبحين ٔ ٨النيغ إثؿا٬ي٥
ن
الكٞة املؾ٠ٮر ،كيؿكم أيٌة ًٔ ٨يةء ادلي ٨أمحؽ ث ٨مىُىف اخلةدلم ال٧١نؼة٩ٮم
وةظت ٠ذةب رامٮز األظةدير كرشظ ٫املُجٮٔني ٔ ٨م٭ةب ادلي ٨أمحؽ ث٨
ق٤ي٧ةف اإلركادم ٔٔ ٨جؽ الؿمح ٨ال١ـبؿم كاث ٨اعثؽي ٨كابلةصٮرم كلؤلك٣ني
زبذةف ٕ٦ؿكٚةف.
ك٪٦٭ ٥األػٮاف اٛ٣ةًبلف حم٧ؽ ٧٠ةؿ ادلي ٨كأػٮق أثٮ اجلرص كدلا أيب املعةق٨
حم٧ؽ ث ٨ػ٤ي ٢اٞ٣ةكٝيج املن٭ٮر ،ك٧٬ة ٔ ٨كادل٧٬ة ٔ ٨النيغ اعثؽ الك٪ؽم ث٧ة يف

زبذ ٫املن٭ٮر.

ك٪٦٭ ٥ميغ ٔ٧٤ةء د٦يةط حم٧ؽ حم٧ٮد ػٛةصح ادل٦يةيط ٔ ٨اٞ٣ةكٝيج.
ك٪٦٭ ٥النيغ ٔٮيؽ امليك اخلـايع الرضيؿ ك٬ٮ ٔ ٨إ٣بل٦ح األديت النيغ ٔجؽ

اهلةدم جنة اإلثيةرم ث٧ة يف ٠ذج.٫

ك٪٦٭ ٥املٕ٧ؿ حم٧ؽ دكيؽار ا٣لٛؿاكم اتلبلكم ك٬ٮ يؿكم ثةٕ٣ة٦ح ٔ ٨إثؿا٬ي٥

ابلةصٮرم ٔ ٨األ٦ري ال١جري.

ك٪٦٭ ٥النيغ حم٧ؽ ث ٨إثؿا٬ي ٥الك٧ةلٮيط إ٣بل٦ح املن٭ٮر ك٬ٮ يؿكم ٔ٨
إثؿا٬ي ٥الكٞة كالن٧ف األ٩جةيب كٗري٧٬ة.

ك٪٦٭ ٥ميؼ٪ة مك٪ؽ ادليةر املرصيح الكيؽ أمحؽ ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ ث ٨را ٓٚاُ٣٭ُةكم

احلكحين وةظت املكىع احل٧يؽ ،يؿكم ٔ ٨النيغ م٧ف ادلي ٨األ٩جةيب اذلم أٚؿد هل
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دؿدمح ػةوح يف ٠ذةب ػةص اق ٫٧اٞ٣ٮؿ اإلجيةيب يف دؿدمح م٧ف ادلي ٨األ٩جةيب

اقذٮىف ذ٠ؿ ميٮخ األ٩جةيب كأقة٩يؽق ك٬ٮ ُ٦جٮع كل٤كيؽ أمحؽ را ٓٚميٮخ آػؿكف.

ك٪٦٭ ٥ميؼ٪ة الكيؽ حم٧ؽ ث ٨إدريف اٞ٣ةدرم وةظت إزا٣ح ادل٬ل كالٮهل ٔ٨

املذعري يف وعح ظؽير زمــ ملة رشب هل ،كرشح صة ٓ٦ا٣رت٦ؾم ،يؿكم ٔ ٨الكيؽ

حم٧ؽ ثٝ ٨ةق ٥اٞ٣ةدرم كالكيؽ حم٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ال١ذةين.

ك٪٦٭ ٥ميؼ٪ة أثٮ ظة٦ؽ امليك ا٣بكُةكم الؿبةيط ،يؿكم ٔ ٨أيب احلك ٨يلع ث٨

ق٤ي٧ةف ابلضٕ٧ٮم حميش ال١ذت الكذح كوةظت اثلجخ املٕؿكؼ.

كأركم ٔ ٨مٞي٪ٞة احلة ِٚالكيؽ أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨الىؽي ،ٜكإ٣بل٦ح ٔجؽ

املضيؽ ال٤جةف ،كاملؤرخ الكيؽ حم٧ؽ زبةرة احلكين ،كاألوٮيل أيب ظكجني حم٧ؽ ث٨

ظكجني خم٤ٮؼ إ٣ؽكم .رمح٭ ٥اهلل كأزةث٭ ٥رًةق.

كأركم احلؽير املك٤ك ٢ثةألكحلح ٔٔ ٨ؽة  ٨٦الكةدة ا٧٤ٕ٣ةء  ٨٦أص٤٭ ٥الكيؽ

أمحؽ را ٓٚاُ٣٭ُةكم ك٬ٮ أكؿٝ ،ةؿ /ظؽز٪ة الن٧ف حم٧ؽ األم٧ٮ ين ك٬ٮ أكؿٝ ،ةؿ/

ظؽز٪ة يلع ثٔ ٨حىس اجلضةرم ك٬ٮ أكؿٝ ،ةؿ /ظؽز٪ة حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ األ٦ري املةليك

ال١جري ك٬ٮ أكؿ ،كبٞيح الك٪ؽ يف زبذ ٫املُجٮع.

ن
٬ؾا ٦ة رأي٪ة أف ٩ؾ٠ؿق  ٨٦منةخي٪ة إصةثح لؿٗجح الكةا ٢اٛ٣ةً ٢كدٕضيبل لٛ٤ةاؽة

املؿصٮة  ٨٦اإلصةزة ،أكيص األقذةذ املضةز أف ال يجكةين  ٨٦وة٣ط دٔٮاد ٫كٞٚين اهلل
كإيةق إىل ٦ة ٚي ٫رًةق.
اتلةريغ

/

/

٬

ٔجؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ ث ٨الىؽيٜ
ٔىف ٔ٫٪
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كمم ٨اتلٞيخ ث ٫يف ٬ؾا املٮق ٨٦ ٥ا٧٤ٕ٣ةء األٚةً ،٢النيغ زًلؿية ثٔ ٨جؽ اهلل

صيبل ،كالنيغ حم٧ؽ النةذيل اجليٛؿ ميغ ٔ٧٤ةء دٮنف ،كد٧٤يؾ٩ة النيغ ٔجؽ اٛ٣ذةح
أثٮ ٗؽة اذلم ظرض َّ
إيل  ٨٦الؿيةض ٛٚؿظخ ث ٫ثٕؽ ٗيجح َٮي٤ح ،كٝؿأ َّ
يلع يف دل٤ف
كاظؽ ٞ٦ؽ٦ح وعيط مك ،٥٤كالنيغ إق٧ةٔي ٢الـي ٨احل٧ين امليك كالنيغ أمحؽ صةثؿ

صرباف ،كالنيغ حم٧ؽ ٔٮض الـبيؽم ،كالنيغ حم٧ؽ ٔ٤ٮم املةليك كالنيغ ادل٠ذٮر
أمحؽ ٩ٮر قي ،ٙكٗري٧٤ٔ ٨٦ ٥٬ةء م١ح امل١ؿ٦ح كاحل ٨٧كالنةـ كأ٩ؽك٩حكية.

ن
كٝؽ أكؿـ كٚةدد٪ة النيغ حم٧ؽ يةقني اٛ٣ةداين اغيح اإل٠ؿاـ كرس ثٮصٮد٩ة صؽا،
ن
كأ٩ة أٔؽق مك٪ؽا لٕ٤رص ثبل ٪٦ةزع ثٕؽ ميؼ٪ة الكيؽ أمحؽ را ٓٚاُ٣٭ُةكم ك٫ٞٚ
اهلل.

كٌلف ٦يع يف ٬ؾق احلضح أيخ الكيؽ ٔجؽ إ٣ـيـ ث ٨الىؽي.ٜ

كيف ٔ٧ؿة مٕجةف ق٪ح

 ـهاتلٞيخ جب٧ةٔح  ٨٦دبل٦ؾيت كٗري ٥٬ثةملؽي٪ح

امل٪ٮرة ٪٦٭ ٥النيغ حم٧ؽ يلع املؿاد احل٧ٮم احل٪يف اذلم دٕؿٚخ ث ٫يف مرص ثٮاقُح

ميؼ ٫كد٧٤يؾم يف ٛ٩ف الٮٝخ النيغ حم٧ؽ احلة٦ؽ احل٧ٮم رمح ٫اهلل دٕةىل ،كالنيغ
املؿاد املؾ٠ٮر  ٨٦أرسة ٔ٠ ٥٤جرية حب٧ةة ك٬ٮ راحف راثُح ا٧٤ٕ٣ةء ث٭ة ك٬ٮ يٞؽر ين
ن
٠سريا كحيرت٦ين كٝؽ أكؿـ كٚةديت اغيح اإل٠ؿاـ ،ك٪٦٭ ٥النيغ حم٧ؽ ٔٮا٦ح ك٬ٮ اعل٥
ٚةً ٢دمي ٢اخل ٜ٤كاتلٞيخ ثةلنيغ ػ٤ي ٢إثؿا٬ي ٥مبل ػةَؿ كالنيغ ك٬يب ق٤ي٧ةف
األبلةين ،كالنيغ ٔجؽ الؿمح ٨الٕ١يك اذلم يٕن٠ ٜذيب كيٞذين ٪٦٭ة دل٧ٮاعت ،ك٫ٞٚ
اهلل.
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كاتلٞيخ ثةلنيغ محةد األ٩ىةرم ،كبةلنيغ ُٔيح قةل ٥املؽرس ثةحلؿـ اجلجٮم كٝؽ

قأ٣ين أقب٤ح أثة٩خ ٔٞٚ ٨٭ ،٫ك٬ٮ ٠ؿي ٥اخل ٜ٤كالنيغ املؼذةر النٞ٪يُٰ ك٬ٮ اعل٥
ٚةً ٢حيت األرشاؼ كٌلف يٮد أف يؿاين ٚ ٨٦رتة كٝؽ رسرت ثٞ٤ةا ٫كإَٔ٤ين ىلع
رشح هل لكنن ا٣جكة ك ٫ٞٚاهلل إلد٧ة ٫٦كَجٕ ٫ز ٥اال٩ذٛةع ث ،٫ز٦ ٥ةت رمح ٫اهلل.
ن
كمم ٨اتلٞيخ ث٭ ٥ثةملؽي٪ح أيٌة الكيؽ أمحؽ ٔجؽ اجلٮاد اذلم ينذ٘ ٢ثُجٓ اجلةٓ٦
ال١جري كٝؽ أ٬ؽاين نكؼح  ٨٦ال١ذةب.
كرظ٤خ إىل مرص مؿات ٔؽيؽة كدرقخ يف آػؿ مؿة الن٧ةا ٢كاملٮَأ كال ٓ٧٤أليب
إقعةؽ النريازم كيل يف مرص دبل٦يؾ ٠سريكف  ٨٦النجةب املسٚ ٙٞذط اهلل ٔ٤ي٭.٥
ن
ن
كأػذ٬ ٥ؾا املؤ ٙ٣ثإزجةت حبسة يل يف ردت احل٪ٔ ِٛؽ أ ٢٬احلؽير٠ ،ذبذٞ٦ ٫ةال

يف دل٤ح دٔٮة احل/ٜ

نخاب رحب احلفظ عِس املدسذني
 ٢ٞ٩امل٪ةكم يف أكاا ٢رشح الن٧ةا ٨ٔ ،٢املُؿزم ٝةؿ /أل ٢٬احلؽير مؿادت/

أكهلة اُ٣ة٣ت ،ك٬ٮ املجذؽم ز ٥املعؽث ك٬ٮ  ٨٦حت ٢٧ركايذ ٫كأذىن ثؽرايذ ،٫ز٥
ن
ن
احلة ِٚك٬ٮ  ٨٦ظ٦ ِٛةاح أ ٙ٣ظؽير ٦ذ٪ة كإق٪ةدا ،ز ٥احلضح ك٬ٮ  ٨٦أظةط
ثسبلز٧ةاح أ ٙ٣ظؽير ،ز ٥احلةك ٥ك٬ٮ  ٨٦أظةط جب٧يٓ األظةدير املؿكيح ا.٬.

كأ ٢٬احلؽير ال يٕؿٚٮف ٬ؾق املؿادت كال يٕرتٚٮف ث٭ة ،أل٩٭ة ختة٦ ٙ٣ة اوُ٤عٮا
ٔ٤ي.٫
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ن
ٚةُ٣ة٣ت ٬ٮ املجذؽئ يف لك ٔ ،٥٤ك٣حف ػةوة ثأ ٢٬احلؽير ،كيف ظؽير ركاق

اُ٣رباين ثإق٪ةد ًٕي ٨ٔ ٙاث ٨مكٕٮد ريض اهلل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل
ٔ٤ي ٫كآهل كق٪٦( /٥٤٭ٮ٦ةف ال ينجٓ َةبل٭٧ة َة٣ت ٔ ،٥٤كَة٣ت ادل٩ية).
كاحلضح  ٨٦مؿادت اتلٕؽي ٢ال ل٤ع ،ِٛكْل ٚٮؽ اثلٞح٧٠ ،ة ٩ه ٔ٤ي ٫احلةِٚ

اذل٬يب يف دؾ٠ؿة احلٛةظ ،كقذأيت ٔجةرد ٫حبٮؿ اهلل.

أ٦ة احلةكٚ ٥بل ٔبلٝح هل ثةحل ِٛكال اتلٕؽي ،٢كإ٧٩ة ٬ٮ ٞ٣ت اعاٌل بلٕي
احلٛةظ كاملعؽزني.
٪٦٭ /٥أثٮ أمحؽ حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث ٨اقع ٜاجلحكةثٮرم ال١ؿاثحيس
احلة ،ِٚوةظت ٠ذةب ال١ىن كٗريق  ٨٦املؤٛ٣ةت دٮىف ق٪ح

٬ٮ احلةك ٥ال١جري.

 ـهٝةؿ اذل٬يب /ك٬ؾا

ك٪٦٭ /٥أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ ث ٨محؽكي ٫ثٕ٩ ٨ي ٥الٌيب
اجلحكةثٮرم احلة ،ِٚوةظت ٠ذةب املكذؽرؾ كٗريق ،يٕؿؼ ثةث ٨ابليٓ ،دٮىف ق٪ح
 ،٬ك٬ٮ د٧٤يؾ احلةك ٥ال١جري.

ك٪٦٭ /٥أثٮ اٞ٣ةقٔ ٥جيؽ اهلل ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨ظكاكف اٞ٣ؿيش

إ٣ةمؿم اجلحكةثٮرم احل٪يف احلة ،ِٚيٕؿؼ ثةث ٨احلؾاء كبةحلكاكين ،أػؾ ٔ٨
احلةك ٥وةظت املكذؽرؾ كدٮيف ثٕؽ قجٕني كأربٕ٧ةاح.
ك٪٦٭ /٥أثٮ احلك ٨يلع ث ٨أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨احلك ٨االقرتاثةذم املعؽث ،ظؽث
ق٪ح

 ،٬دؿص ٥هل اتلةج الكجيك يف َجٞةت النةٕٚيح ال١ربل ،كل ٥يؾ٠ؿ دةريغ

كٚةد.٫
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ن
كإ٣ضيت أف املذأػؿي ،٨د٧ةخلٮا ىلع  ٢ٞ٩الكـ املُؿزم ،د٤ٞيؽا ثؽكف د٧عيه،

كالٮا /ٓٝأف مؿادت احل٪ٔ ِٛؽ أ ٢٬احلؽير ،ىلع الٮص ٫اآليت /مك٪ؽ ،ز ٥حمؽث ،ز٥
ٛ٦يؽ ز ٥ظة ،ِٚز ٥أ٦ري املؤ٪٦ني يف احلؽيرٚ ،ةملك٪ؽ  -ثلرس اجلٮف  ٨٦ -يٕين
ثةإلق٪ةد  ٨٦ظير ادىةهل ،أك اُٞ٩ةٔ ٫أك تك٤ك ٫٤ثىٛح ٕ٦ي٪ح ،كإف ل ٥يل ٨هل

ػربة ثةملذٮف.

كٌلف ميؼ٪ة إ٣بل٦ح احلكحين اُ٣٭ُةكم احل٪يف ،مك٪ؽ ٬ؾا إ٣رص ثؽكف ٪٦ةزع،
هل ٠ذةب "املكىع احل٧يؽ إىل ثيةف كحتؿيؿ األقة٩يؽ" ظؿر الالكـ ٚي ٫ىلع األقة٩يؽ
املٮصٮدة يف حنٮ أربٕ٧ةاح زجخ ،ك٩ج ٫ىلع أك٬ةـ ٠سرية كٕٝخ يف ٚ٭ؿس اٛ٣٭ةرس ،كٌلف
ن
ن
ال يٕؿؼ يف املذٮف ٠سريا كال ٤ٝيبل.
كاملعؽث ٨٦ /ق ٓ٧ال١ذت الكذح كاملٮَأ كقنن ادلارَل كادلارُٝين كابلي٭ٌف،

كمكذؽرؾ احلةك ٥كمك٪ؽ أمحؽ ،كق ٓ٧إىل صة٩ت ٬ؾق ال١ذت ،أ ٙ٣صـء ظؽييث
كظ ِٛدم٤ح مكذ١رثة  ٨٦املذٮف ،كيليف ٔ ٨احل ِٛيف ٬ؾا الٮٝخ أف يؿاصٓ
ن
اجلة ٓ٦الى٘ري مؿات ،ظىت دٕ ٜ٤أظةديس ٫ثؾ ،٫٪٬حبير يكذعرض ظؽيسة ٪٦٭ة ،إذا
اظذةج إحل ،٫كينذ ٢٧اجلة ٓ٦الى٘ري ىلع حنٮ ٔرشة آالؼ ظؽيرٚ ،ي٭ة الىعيط

كاحلك ٨كالٌٕي ٙكاملٮًٮع ٨٧ٚ ،أظةط ث٭ة كاقذعرض ٕ٦ة٩ي٭ة كٔؿؼ ْ٦ة٩٭ة ٓ٦
ن
ثٞيح الرشكط الكةثٞح ،اكف حمؽزة.
كاملٛيؽ /ردجح اقذعؽزخ يف اٞ٣ؿف اثلة٣ر اهلضؿمٝ ،ةؿ احلة ِٚاخلُيت /ظؽزين
حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ اهلل ٔ ٨أيب ثلؿ حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨يٕٞٮبٝ ،ةؿ /مٮىس ث٨
٬ةركف ،ق٧ةين املٛيؽ.
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ن
ٝةؿ اذل٬يبٚ /٭ؾق إ٣جةرة أكؿ ٦ة اقذٕ٤٧خ ٞ٣جة ،يف ٬ؾا الٮٝخ ٝج ٢اثلبلز٧ةاح "،"1

كاحلة ِٚأىلع  ٨٦املٛيؽ ،يف إ٣ؿؼ ٧٠ة أف احلضحٚ ،ٮؽ اثلٞح ا.٬.
كممٞ٣ ٨ت ثةملٛيؽ ،قٮل أيب ثلؿ املؾ٠ٮر/

أثٮ ثلؿ كأثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث ٨يٮق ٙث ٨يٕٞٮب الؿٌف املؤرخ ،ركل ٔ٨

اُ٣رباين كٗريق ،دٮىف ق٪ح

 ـهاد٭ ٫٧اخلُيت ثٮًٓ ظؽير يف  ٢ٌٚأ ٢٬احلؽير،

٤ٝخ  ِٛ٣احلؽير املنةر إحل /٫إذا اكف يٮـ اٞ٣ية٦ح صةء أوعةب احلؽير ثأيؽي٭٥
املعةثؿ ٚيأمؿ اهلل صربي ٢أف يأدي٭ٚ ٥حكأهل ٥ك٬ٮ أٔ ٥٤ث٭ٚ ٥يٞٮؿ ٨٦ /أ٩ذ ٥؟
ٚيٞٮلٮف /حن ٨أوعةب احلؽيرٚ ،يٞٮؿ اهلل ٔـ كص /٢ادػ٤ٮا اجل٪ح ىلع ٦ة اكف
٪٦لَ ،٥ةملة ٪٠ذ ٥دى٤ٮف ىلع اجليب يف دار ادل٩ية.

ركاق اخلُيت يف اتلةريغ َ ٨٦ؿي ٜحم٧ؽ ث ٨يٮق ٙالؿٌف ظؽز٪ة اُ٣رباين ز٪ة

ادلثؿم ز٪ة ٔجؽ الؿزاؽ ٔ٧ٕ٦ ٨ؿ ٔ ٨الـ٬ؿم ٔ ٨أنف ر ٫ٕٚث ،٫كركاق أثٮ املعةق٨
الؿكاي ٨يف ٚٮااؽق ٔٔ ٨جؽ اهلل ث ٨صٕٛؿ اجلجةاؿم ٔ ٨حم٧ؽ ث ٨يٮق ٙالؿٌف ث،٫
٣لٝ ٨ةؿ٧ٕ٦ ٨ٔ /ؿ ٔٝ ٨ذةدة ٔ ٨أنف ،كركاق اث ٨اجلٮزم يف املٮًٮاعت َ ٨٦ؿيٜ
اخلُيت ،كٝةؿ /احلٚ ٢٧ي ٫ىلع الؿٌف ،كٝةؿ اذل٬يب /كًٓ ىلع اُ٣رباين ٬ؾا احلؽير،

كركاق ادليِ٤ل يف مك٪ؽ اٛ٣ؿدكس ،كاجل٧ريم يف اإلٔبلـ َ ٨٦ؿي ٜآػؿٚ ،ي ٫حم٧ؽ ث٨
أمحؽ ث٦ ٨ةل ٟاإلق٪١ؽراين ،ك٬ٮ دل٭ٮؿ ،كاٝذرص احلة ِٚالكؼةكم يف اٞ٣ٮؿ ابلؽيٓ
ىلع دٌٕي ٨٦ ٫ٛاُ٣ؿيٞني ك٬ٮ تكة ٫٪٦ ٢٬رمح ٫اهللٚ ،ةحلؽير مٮًٮع ٧٠ة ٝةؿ
اخلُيت كاث ٨اجلٮزم كاذل٬يب.
٣ -1لٝ ٨ةؿ ا٣زبار يف مٮىس ثٔ ٨جيؽة الؿبؾم رصٛ٦ ٢يؽ ك٣حف ثةحلة ،ِٚكدٮىف الؿبؾم ق٪ح
050

.٬

كممة يؤًلؽ كًٕ٩ /٫لةرة ٪ٕ٦ةق ،كركايذَ ٨٦ ٫ؿئ ٜجؽ الؿزاؽ ٔ٧ٕ٦ ٨ؿ ٔ٨

الـ٬ؿم ٔ ٨أنف.

كٞ٣ ٨٦ت ثةملٛيؽ /أثٮ ق٤ي٧ةف محؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨إثؿا٬ي ٥ث ٨ػُةب ا٣بكيت
اخلُةيب ،وةظت ٕ٦ةل ٥الكنن كٗريق  ٨٦املىٛ٪ةت ،ك٬ٮ أظؽ ميٮخ احلةك٥

وةظت املكذؽرؾ ،دٮىف ق٪ح

 ـهثجرل بكخ يف أ٘ٚةنكذةف.

كأثٮ قٕيؽ حم٧ؽ ث ٨يلع ث ٨حم٧ؽ اجلحكةثٮرم اخلنةب املذٮىف ق٪ح
٪٦ىٮر ٔجؽ املعك ٨ث ٨حم٧ؽ ث ٨يلع النييح الكٛةرة املذٮىف ق٪ح

 ،٬كأثٮ
 ـهكأثٮ اٛ٣ؿج

ٔجؽ اخلة ٜ٣ث ٨أمحؽ ثٔ ٨جؽ اٞ٣ةدر ث ٨حم٧ؽ ث ٨يٮق ٙاحلٮقيف ابل٘ؽادم املذٮىف
ق٪ح

.٬

كأثٮ يلع وؽر ادلي ٨احلك ٨ث ٨حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ اتليِل ابل١ؿم الىٮيف

املذٮىف ق٪ح

.٬

كم٧ف ادلي ٨يلع ث ٨املْٛؿ ث ٨اٞ٣ةق ٥الؿبيع ادلمنٌف املذٮىف ق٪ح

.٬

ز ٥املٛيؽ  ٨٦دمٓ رشكط املعؽث ،كدأ ٢٬ألف يٛيؽ ا٤ُ٣جح اذلي ٨حيرضكف دلةلف

إمبلء احلةٚ ،ِٚيج٘٤٭٦ ٥ة ل ٥يكٕ٧ٮق ،كيٛ٭٧٭٦ ٥ة ل ٥يٛ٭٧ٮق ،كذل ٟثأف يٕؿؼ إ٣ةيل

كاجلةز ؿ ،كابلؽؿ كاملىةٚعح كاملٮاٞٚح ٓ٦ ،منةرًلح يف ٕ٦ؿٚح ا ،٢٤ٕ٣كاألوٚ ٢ي٦ ٫ة

ركاق أثٮ داكد كا٣جكة ٔ ٨را ٓٚث٧ٔ ٨ؿك ٝةؿ /رأيخ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤خيُت اجلةس ث٧ىن ظني ارد ٓٛالٌىح ،ىلع ث٘٤ح م٭جةء كيلع ىي ٍٕ ي ي
رب ٔ.٫٪
كيف الىعيط ٔ ٨أيب دمؿة ٝةؿ٪٠ /خ أدؿص ٥ثني اثٔ ٨جةس كبني اجلةس.
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كاحلة ِٚاػذ ٙ٤يف دٕؿي ٫ٛثني منؽد كخم ،ٙٛكأٔؽؿ اتلٕؿيٛةت ٚي ،٫أ٨٦ ٫٩

دمٓ زبلزح رشكط/

 ظ ِٛاملذٮف ،كال ي ٢ٞحمٛٮّٔ ٨ٔ ٫رشي ٨أ ٙ٣ظؽير. -ظ ِٛأقة٩يؽ٬ة كد٧يزي وعيع٭ة  ٨٦قٞي٧٭ة.

 ٕ٦ؿٚح َجٞةت الؿكاة كأظٮاهلَ ،٥جٞح ثٕؽ َجٞح ،حبير يلٮف  ٨٦يٕؿ٫ٚ""1
راك /ال أٔؿ ،٫ٚأذرب ذل ٟالؿاكم  ٨٦املض٭ٮ٣ني.
أ ٢ٝمم ٨ال يٕؿ ،٫ٚظىت إذا ٝةؿ يف و

كيذٛةكت احلٛةظ ،ثذٛةكت ٠رثة حمٛٮّةد٭ ٥ك٤ٝذ٭ة.

ك٬ؾق أ٦س٤ح ٔ ٨ذل/ٟ
ٝةؿ يٕٞٮب ادلكرٌف /اكف ٔ٪ؽ ٬نئ ٥رشكف أ ٙ٣ظؽير.

كٝةؿ حيىي ثٕ٦ ٨ني /اك٩خ ٠ذت اث ٨املجةرؾ ا٣يت ظؽث ث٭ة حنٮ ٔرشي ٨أٙ٣

ظؽير.
كٝةؿ يـيؽ ث٬ ٨ةركف /أظ ِٛأربٕح كٔرشي ٨أ ٙ٣ظؽير ثةإلق٪ةد كال ٚؼؿ،
ن
كأظ ِٛل٤نة٦يني ٔرشي ٨أٛ٣ة ال أقأؿ ٔ٪٭ة.
ن
ن
كٝةؿ أيٌة /قٕ٧خ ظؽير اٛ٣ذٮف مؿة كاظؽة ٚعْٛذ ،٫كاظٔ ِٛرشي ٨أٛ٣ة،
ن
 ٨٧ٚمةء ٤ٚيؽػٚ ٢ي٭ة ظؿٚة.
كظؽير اٛ٣ذٮف َٮي ٢ي ٓٞيف حنٮ ٠ؿاقح ،ركاق ا٣جكة يف الكنن ال١ربل كاث ٨أيب
ظةد ٥كاُ٣ربم يف دٛكري٧٬ة ،كأثٮ يًٕل يف ٕ٦ض ٫٧لك٭َ ٨٦ ٥ؿي ٜيـيؽ ث٬ ٨ةركف
ٔ ٨أوجٖ ث ٨زيؽ ٔ ٨اٞ٣ةق ٥ث ٨أيب أيٮب ٔ ٨قٕيؽ ث ٨صجري ٔ ٨اثٔ ٨جةس ث.٫
 -1كالىٮاب  /أكرث
053

ٝةؿ اث٠ ٨سري /ك٬ٮ مٮٝٮؼ  ٨٦الكـ اثٔ ٨جةس ك٣حف ٚي ٫مؿٚٮع إال ٤ٝي،٫٪٦ ٢

كًلأ ٫٩دٞ٤ةق اثٔ ٨جةس ممة أثيط هل  ٨٦ ٫٤ٞ٩اإلرسااي٤يةت ٕٔ٠ ٨ت األظجةر أك ٗريق.
كقٕ٧خ ميؼ٪ة احلة ِٚأثة احلضةج املـم ،يٞٮؿ ذل ٟا.٬.

كٝةؿ احلة ِٚاهليسِل يف دل ٓ٧الـكااؽ  -ثٕؽ أف ٔـاق أليب يًٕل  /-رصةهل رصةؿ

الىعيط ٗري أوجٖ ث ٨زيؽ كاٞ٣ةق ٥ث ٨أيب أيٮب ،ك٧٬ة زٞذةف ا.٬.

٤ٝخ /ك ٓٝيف دؿدمح أوجٖ  ٨٦املزياف /راكم ظؽير ا٪ٞ٣ٮت ،كًلؾل ٟك ٓٝيف دؿدمح
اٞ٣ةق ٨٦ ،٥د٭ؾيت اتل٭ؾيت ،ك٬ٮ دىعي.ٙ
كٝةؿ داكد ث٧ٔ ٨ؿك الٌيب /اكف إق٧ةٔي ٢ثٔ ٨يةش حيؽز٪ة  ٨٦ظ٦ ،٫ْٛة رأيخ
ن
٠ ٫ٕ٦ذةثة ٞٚ ،ٍٝةؿ هل ٔجؽ اهلل ث ٨أمحؽ ث ٨ظ٪ج /٢أكةف حئ ِٛرشة آالؼ ظؽير
؟ ٝةؿ /كٔرشة آالؼ ،كٔرشة آالؼٞٚ ،ةؿ هل أيب أمحؽ٬ /ؾا ٦س ٢كًليٓ.
ن
كٝةؿ ظؿب ال١ؿ٦ةين /أمًل ٔ٤ي٪ة قٕيؽ ث٪٦ ٨ىٮر ،حنٮا ٔ ٨٦رشة آالؼ ظؽير

 ٨٦ظ.٫ْٛ

كٝةؿ احلة ِٚأثٮ ثلؿ ث ٨أيب داكد وةظت الكنن /ظؽزخ  ٨٦ظ ْٰٛثأوج٭ةف
ن
بكذح كزبلزني أٛ٣ة ،ألـمٮ ين الٮ ٥٬يف قجٕح أظةدير ٪٦٭ة٧٤ٚ ،ة ا٩رصٚخ كصؽت يف
٠ذةيب مخكح ٪٦٭ة ىلع ٦ة ٪٠خ ظؽزذ٭ ٥ث.٫

كٝةؿ احلة ِٚأثٮ ظٛه ث ٨مة٬ني /أمًل ٔ٤ي٪ة اث ٨أيب داكد٦ ،ة رأيخ يف يؽق ٠ذةثة
ن
 ،ٍٝإ٧٩ة اكف يٌ٧ل ظْٛة ،كٌلف يٕٞؽ ىلع امل٪رب ثٕؽ٦ة ِٔل كيٕٞؽ دك ٫٩ثؽرصح اث٫٪
أثٮ ٧ٕ٦ؿ ثيؽق ٠ذةبٚ ،يٞٮؿ هل /ظؽير ٠ؾا ٚحرسدق  ٨٦ظ ٫ْٛظىت يأيت ىلع
املض٤ف.
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ن

ن
ٝؿأ ٔ٤ي٪ة يٮ٦ة ظؽير اٛ٣ذٮف ٨٦ ،ظٞٚ ٫ْٛةـ أثٮ د٧ةـ الـيجيب كٝةؿ /هلل درؾ ! ٦ة

رأيخ أظ ،ٟ٪٦ ِٛإال أف يلٮف إثؿا٬ي ٥احلؿيبٞٚ ،ةؿ /لك ٦ة حي ٫ْٛإثؿا٬يٚ ،٥أ٩ة
أظ ،٫ْٛكأ٩ة أٔؿؼ ثةجلضٮـ ك٦ة اكف يٕؿٚ٭ة.

كٝةؿ ابلؼةرم /أظ٦ ِٛةاح أ ٙ٣ظؽير وعيط ،ك٦ةايت أ ٙ٣ظؽير ٗري

وعيط.

كقأؿ رص ٢أثة زرٔح الؿازم /أ ٫٩ظ ٙ٤ثةُ٣بلؽ /أ ٟ٩حت٦ ِٛةاح أ ٙ٣ظؽير ؟
ٞٚةؿ /د٧ك ٟثةمؿأد.ٟ

ن
كٝةؿ أثٮ زرٔح أيٌة /أظ ِٛيف اٞ٣ؿاءاتٔ ،رشة آالؼ ظؽير.
كٝةؿ احلة ِٚأثٮ إ٣جةس ثٞٔ ٨ؽة /اظ٦ ِٛةاح أ ٙ٣ظؽير ثأقة٩يؽ٬ة.

كٝةؿ احلة  ِٚأثٮ ثلؿ ث ٨اجلٕةيب /أظ ِٛأربٕ٧ةاح أ ٙ٣ظؽير كأذا٠ؿ بكذ٧ةاح
أ ٙ٣ظؽير.

ن
ن
كٝةؿ أيٌة /دػ٤خ الؿٝح ،كٌلف يل زُ٧ٝ ٥ؿ ٠ ٨٦ذتٚ ،ضةء ٗبلَل ٧٘٦ٮ٦ة كٝةؿ/
ًةٔخ ال١ذت ٤ٞٚخ /ية ثين ال د٘ذٚ ٥إف ٚي٭ة ٦ةايت أ ٙ٣ظؽير ،ال ينلك َّ
يلع

ظؽير ٪٦٭ة ،ال إق٪ةدق ،كال ٦ذ.٫٪
ز ٥احلة٩ ِٚٮاعف/

 ظة ِٚىلع َؿيٞح اٞٛ٣٭ةء ،اكُ٣عةكم كابلي٭ٌف كابلةيج كاث ٨إ٣ؿيب املٕةٚؿمكاٞ٣ةيض ٔيةض كاجلٮكم كاث ٨دي٧يح كاث ٨اٞ٣ي ٥كاث٠ ٨سري.
 ظة ِٚىلع َؿيٞح املعؽزني ،ك ٥ْٕ٦ ٥٬احلٛةظ.055

ن
كاحلة ِٚىلع َؿيٞح املعؽزني ،أكرث ظْٛة كأكقٓ ركايح ،كأٔؿؼ ثأظٮاؿ الؿصةؿ

كَجٞةد٭ ،٥كأدرل ثٞٮأؽ اتلىعيط كاتلٌٕي ،ٙتل ٫٪١٧يف ٕ٦ؿٚح ا ،٢٤ٕ٣كٗؿاات
األظةدير.
كأ٦ري املؤ٪٦ني يف احلؽيرْ /ل الؿدجح ا٤ٕ٣ية يف احل ،ِٛال ردجح ٚٮٝ٭ة ،كاقذعؽزخ

٬ؾق الؿدجح يف املةاح اثلة٩يح ل٤٭ضؿة.

ٝةؿ احلة ِٚالكيٮيط يف اتلؽريت٠ /أف ٬ؾا الٞ٤ت ٦أػٮذ ٝ ٨٦ٮهل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق( /٥٤امهلل ارظ ٥ػٛ٤ة ) ٝي /٢ك ٨٦ػٛ٤ةؤؾ ؟ ٝةؿ( /اذلي ٨يأدٮف  ٨٦ثٕؽم
يؿككف أظةدييث كقجيت) ركاق اُ٣رباين كٗريق٤ٝ ،خ٬ /ؾا احلؽير ركاق الؿا٦٭ؿمـم يف
املعؽث اٛ٣ةو ،٢كاُ٣رباين يف املٕض ٥األكقٍ ،كأثٮ ٕ٩ي ٥يف دةريغ أوج٭ةف،

كاخلُيت يف رشؼ أوعةب احلؽير ،لك٭َ ٨٦ ٥ؿي ٜأمحؽ ثٔ ٨حىس ا٤ٕ٣ٮم أػرب٩ة
اث ٨أيب ٚؽي٬ ٨ٔ ٟنةـ ث ٨قٕؽ ٔ ٨زيؽ ث ٨أقُٔ ٨ٔ ٥٤ةء ث ٨يكةر ٔٔ ٨جؽ اهلل
ثٔ ٨جةس ٝةؿ /قٕ٧خ يلع ث ٨أيب َة٣ت ٔ٤ي ٫الكبلـ يٞٮؿ /ػؿج ٔ٤ي٪ة رقٮؿ اهلل

وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ( /امهلل ارظ ٥ػٛ٤ة ) ٪٤ٝة /ية رقٮؿ اهلل ك ٥٬ ٨٦؟

ٝةؿ( /اذلي ٨يأدٮف  ٨٦ثٕؽم يؿككف أظةدييث كيٕ٧٤ٮ٩٭ة اجلةس) ،أمحؽ ثٔ ٨حىس
اهلةمِل ا٤ٕ٣ٮم ٢ٞ٩ ،اذل٬يب يف دؿدمذ ٨٦ ٫املزياف ٔ ٨ادلارُٝين أٝ ٫٩ةؿ ٚي/٫

٠ؾاب ،كظل ٥اذل٬يب ثجُبلف ٬ؾا احلؽير ،ثٕؽ أف قة ٫ٝثإق٪ةد الؿا٦٭ؿمـم.
كٝةؿ احلة ِٚالـي٤يع يف ٩ىت الؿايح /كٝؽ ركل احلة ِٚأثٮ حم٧ؽ الؿا٦٭ؿمـم يف
ن
ن
أكؿ ٠ذةب املعؽث اٛ٣ةو ٢ظؽيسة مٮًٮاع ألمحؽ ثٔ ٨حىس ٬ٮ املذ٭ ٥ث ،٫كذ٠ؿ ٬ؾا
احلؽير.
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كركاق اخلُيت يف رشؼ أوعةب احلؽير َ ٨٦ؿئ ٜجؽ الكبلـ ثٔ ٨جيؽ ظؽز٪ة

اث ٨أيب ٚؽي٬ ٨ٔ ٟنةـ ث ٨قٕؽ ث.٫

ٔجؽ الكبلـ ثٔ ٨جيؽٝ ،ةؿ اث ٨ظجةف /يرسؽ احلؽير ،كيؿكم املٮًٮاعت ،كرسٝح
احلؽير /أف يٕ٧ؽ الؿاكم إىل ظؽير ٕ٦ؿكؼ َ ٨٦ؿيٕ٦ ٜنيٚ ،ريكيَ ٨٦ ٫ؿيٜ

آػؿ.

ن
٦سةهل /ركل ال٤ير كيٮنف ٔ ٨الـ٬ؿم ٔ ٨أنف ظؽير "٠ ٨٦ؾب يلع ٦ذٕ٧ؽا "

احلؽير ،ركاق ٔجؽ الكبلـ ٬ؾا ٔ ٨قٛيةف ثٔ ٨يح٪ح ٔ ٨الـ٬ؿمٚ ،عٮهل  ٨٦ركايح
ال٤ير كيٮنف إىل ركايح اثٔ ٨يح٪ح ك٬ؾق رسٝح.
كركل اثٔ ٨يح٪ح ٔ ٨الـ٬ؿم ٔ ٨قٕيؽ ث ٨املكيت ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ظؽير "ال

يرلغ املؤ ٨٦ ٨٦ظضؿ كاظؽ مؿدني" ،رسٔ ٫ٝجؽ الكبلـ ٚؿكاق ٔ ٨اثٔ ٨يح٪ح ٔ٨
الـ٬ؿم ٨ٔ ،أيب الـ٩ةد ٔ ٨األٔؿج ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة.
كٔجؽ الكبلـ ٬ؾا ،ركل ٔ ٫٪أثٮ ٔٮا٩ح يف وعيع٠ ،٫أ ٫٩ل ٥يٕؿؼ ظةهل كحلؽير

اخلٛ٤ةء َؿي ٜآػؿ ،أػؿص ٫اخلُيت يف رشؼ أوعةب احلؽيرَ ٨٦ ،ؿي ٜأيب
الىجةح ٔجؽ اٛ٘٣ٮر ٔ ٨أيب ٬ةم ٥الؿ٦ةين ٔ ٨يلع ث ٨أيب َة٣ت ٔ٤ي ٫الكبلـ ٔ٨

اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /أال أد٣ل ٥ىلع آيح اخلٛ٤ةء ٦ين ك ٨٦أوعةيب
ك ٨٦األ٩بيةء ٝجٌل ؟  ٥٬مح٤ح اٞ٣ؿآف كاألظةدير ٔين كٔ٪٭ ٥يف اهلل كهلل ٔـ كص.)٢
ٔجؽ اٛ٘٣ٮر ٝةؿ اث ٨ظجةف /اكف مم ٨يٌٓ احلؽير ،كٝةؿ اثٔ ٨ؽمًٕ /ي١٪٦ ٙؿ
احلؽير.
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كال م ٟأف أ ٢٬احلؽير٩ ،ٮاب ٔ ٨اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤يف دج٤يٖ

أظةديس ،٫كنرش قجذٚ ،٫٭ ٥ػٛ٤ةؤق.

كهلؾا قِل ثٌٕ٭ ٥أ٦ري املؤ٪٦ني يف احلؽير.
٧٠ة أف اخلٛ٤ةء احلاكـ ،ق٧ٮا أمؿاء املؤ٪٦ني جليةثذ٭ ٫٪ٔ ٥يف دٛ٪يؾ األظاكـ ،كإٝة٦ح

احلؽكد ،كمحةيح ثيٌح اإلقبلـ.

ك٣حف لك اعل ٥أك ٚةً ٢أك وةظت رأم يى٤ط خلبلٚح احلل ،٥ث ٢ينرتط ٚي٨٧
يذٮىل ٬ؾا امل٪ىت اخلُري رشكط ٛ٦ى٤ح يف ٠ذت ا ٫ٞٛ٣اإلقبلَل٠ ،ؾل٣ ٟحف لك
ظة ِٚيكذعٞ٣ ٜت أ٦ري املؤ٪٦ني يف احلؽير كإ٧٩ة يكذع ٨٦ ٫ٞدٮٚؿت ٚي ٫الرشكط
اآلديح/

 مؽة اإلدٞةف كالٌجٍ ث٪ٮٔيً /٫جٍ وؽر ،كًجٍ ٠ذةب. اتلربيـ يف ا ،٢٤ٕ٣أك الؿصةؿ.ن
 -أف يؤ٠ ٙ٣ذةثة هل ٝي٧ذ ٫ا٧٤ٕ٣يح٠ ،جري األزؿ يف مٮًٮٔ ،٫أك يذؼؿج ث ٫ظٛةظ

٦٭ؿة.

كٕ٣ـة اصذ٧ةع ٬ؾق الرشكط يف مؼه ،ل ٥ي٬ ٢٪ؾا الٞ٤ت  ٨٦احلٛةظ ىلع
ن
٠رثد٭ ٥إال ٛ٩ؿ ٤ٝي٪٦ ٢٭ ،٥ال يذضةكز ٔؽدٔ ٥٬رشيٛ٩ ٨كة٪٦ ،٭ ٥اإل٦ةـ ٦ةل ٟاث٨
أنف.
ٝةؿ حيىي ث ٨قٕيؽ اُٞ٣ةف ،كحيىي ثٕ٦ ٨ني٦ /ةل ٟأ٦ري املؤ٪٦ني يف احلؽير ،ىلع
أ ٫٩ل ٥يل ٨كاقٓ احل ،ِٛأل ٫٩ل ٥يؿظ ٢إىل ابلرلاف كاألُٝةر٧٠ ،ة رظٗ ٢ريق ٨٦
احلٛةظ ،كل ٥يجةرح املؽي٪ح امل٪ٮرة إال ل٤عش ز ٥رصٓ ،كبكجت ذلٚ ٟةد ٫ظؽير ٠سري.
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ن
ل ٫٪١اكف مؽيؽ اإلدٞةف ،ثة ٖ٣اتلعؿم٦ ،ربزا يف ٞ٩ؽ الؿصةؿٝ .ةؿ ا٣رت٦ؾم يف

ا /٢٤ٕ٣قٕ٧خ إقع ٜث ٨مٮىس األ٩ىةرم ٝةؿ /قٕ٧خ  ٨ٕ٦ثٔ ٨حىس يٞٮؿ /اكف
٦ة ل ٟث ٨أنف ينؽد يف ظؽير رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤يف احلةء كاتلةء
كحنٮ ٬ؾا.

ن
كركم أيٌة ٔ ٨يلع ث ٨املؽيين ٝةؿٝ /ةؿ حيىي ث ٨قٕيؽ اُٞ٣ةف٦ /ة يف اٞ٣ٮـ أوط
ن
ن
ظؽيسة ٦ ٨٦ةل ٟث ٨أنف ،اكف ٦ةل ٟإ٦ة٦ة يف احلؽير ،كٝةؿ يلع ث ٨املؽيين ٔ٨

قٛيةف ثٔ ٨يح٪ح٦ /ة اكف أمؽ ا٩ذٞةد ٦ةل ٟل٤ؿصةؿ ،كأٔ ٫٧٤بنأ٩٭.٥
كٝةؿ حيىي ثٕ٦ ٨ني /لك  ٨٦ركل ٔ٦ ٫٪ةلٚ ٟ٭ٮ زٞح إال ٔجؽ ال١ؿي٤ٝ ،٥خٔ /جؽ
ال١ؿي٬ ٥ؾا ٬ٮ اث ٨أيب املؼةرؽ  -ثٌ ٥املي - ٥أثٮ أ٦يح ابلرصم املٕ.٥٤
ن
ٝةؿ اثٔ ٨جؽ ا٣رب /ال خيذٛ٤ٮف يف ًٕٗ ،٫ٛؿ ٦ةلاك  ٫٪٦ق٧ذ ،٫كل ٥يل ٨٦ ٨أ٢٬
ن
ن
ن
ثرلق ٚيٕؿ ٫ٚكل ٥خيؿج ٔ ٫٪ظ٧١ة ،ث ٢دؿٗيجة كٌٚبل ا.٬.
ٝةؿ احلة ِٚاث ٨قيؽ اجلةس يف رشح ا٣رت٦ؾم٣ /ل ٨ل ٥خيؿج ٔ٦ ٫٪ةل ٟإال

اثلةثخ ٗ ٨٦ري َؿي /٫ٞإذا ل ٥تكذيح ٚةو٦ ٓ٪ة مبخ ،ككًٓ احل٧ىن ىلع ا٣حرسل يف
الىبلة ،كٝؽ أذؾر ملة دبني هل أمؿق ،كٝةؿٗ /ؿ ين ثلرثة ثلةا ٫يف املكضؽ ا.٬.

كٝةؿ ٔجؽ اهلل ث ٨أمحؽ ث ٨ظ٪ج٤ٝ /٢خ أليب ٨٦ /أزجخ أوعةب الـ٬ؿمٝ .ةؿ/

٦ةل ٟأزجخ يف لك يشء.
كٝةؿ اث ٨ظجةف /اكف ٦ةل ٟأكؿ  ٨٦ا٩ذٞؽ الؿصةؿ  ٨٦اٞٛ٣٭ةء ثةملؽي٪ح ،كأٔؿض
ٔ٣ ٨٧حف ثسٞح يف احلؽير ،كل ٥يل ٨يؿكم إال ٦ة وط ،كال حيؽث إال ٔ ٨زٞح ا.٬.
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كًلذةث ٫املٮَأ ٠ ٨٦ذت الك٪ح اجلةٕٚح٦ ،ؽظ ٫اإل٦ةـ النةٚيع ثل٧٤ذ ٫املٕؿكٚح٦ /ة
ن
ىلع ّ٭ؿ األرض ثٕؽ ٠ذةب اهلل ،أكرث وٮاثة  ٨٦مٮَأ ٦ةل ،ٟكأزىن ٔ٤يٗ ٫ريق ٨٦
ن
ا٧٤ٕ٣ةء ز٪ةء ٠جريا ،ال ظةصح إىل اإلَة٣ح ثؾ٠ؿق ،لن٭ؿد ٫كا٩تنةرق يف رشكح املٮَأ
كٗري٬ة ٠ ٨٦ذت الك٪ح ،كلٮال ٦ة ٚي ٨٦ ٫املؿقبلت كابلبلاغت ٦ة دٞؽـ ٔ٤ي٫

الىعيعةف كال ٗري٧٬ة.

كل ٥يٞؽرق املةل١يح ظٝ ٜؽرق ،ظير ٝؽمٮا ٔ٤ي ٫املؽك٩ح ٔ٪ؽ اتلٕةرض ٓ٦ ،أف
اٞ٣ٮأؽ األوٮحلح كاحلؽيثيح دٮصت دٞؽي ٫٧ألمٮر/
 أف املٮَأ ٠ذج ٫اإل٦ةـ ثيؽق ،كٞ٩ع ٫يف ٦ؽل أربٕني ق٪ح ،كاملؽك٩ح ٣حكخ ٠ؾل،ٟأل ٫٩ل ٥يلذج٭ة كل ٥يٞ٪ع٭ة.

 أف املٮَأ ركاق ٔ ٨اإل٦ةـ ٔؽة ٦بةت  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةءٚ ،٭ٮ ٞ٪٦ٮؿ ثةتلٮادؿ ،كاملؽك٩ح٣حكخ ٠ؾل ،ٟث ٢دٛؿد ث٭ة اث ٨اٞ٣ةق.٥
 إف  ٨٦دم٤ح ركاة املٮَأ أوعةب ٦ةل ٟاملؽ٩حني ،ك ٥٬اذلي ٨الزمٮق إىل كٚةد ،٫كاث٨ن
اٞ٣ةق ٥اذلم ثجيخ املؽك٩ح ىلع ركايةدٚ ،٫ةرؽ ٦ةلاك ٝج ٢ممةد ٫ثٕرشي ٨ق٪ح،
كاملبلزـ ل٤نيغ ٞ٦ؽـ ىلع املٛةرؽ هل.

 إف أٝٮاؿ اإل٦ةـ يف املٮَأ مىعٮبح ثؽحل٤٭ة  ٨٦آيح أك ظؽير أك أزؿ ،كاألٝٮاؿاملجكٮبح إحل ٫يف املؽك٩ح اعريح ٔ ٨ادلحل.٢
كتلٛىي٬ ٢ؾا ابلعر مٮًٓ ٗري ٬ؾا.
ك٪٦٭ ٥إ٦ةـ احلٛةظ ،كصج ٢ا ٥٤ٕ٣أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث ٨إق٧ةٔي ٢ابلؼةرم
وةظت الىعيطٝ ،ةؿ ٔ ٫٪ميؼ ٫يلع ث ٨املؽيين٦ /ة رأل ٦سٛ٩ ٢ك ،٫كٝةؿ اث٨
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ػـي٧ح٦ /ة حتخ أدي ٥الك٧ةء أٔ ٥٤ثةحلؽير  ٨٦ابلؼةرم ،اكف كاقٓ احل ِٛكالؿكايح،
ن
مؽيؽ اإلدٞةف٦ ،ربزا يف ٔ ٥٤ا.٢٤ٕ٣
ٝةؿ حم٧ؽ ث ٨ظةد ٥كراؽ ابلؼةرم /قٕ٧خ ظةمؽ ث ٨إق٧ةٔي ٢كآػؿ يٞٮالف /اكف
ن
ابلؼةرم خيذ٪ٕ٦ ٙ٤ة إىل الك٧ةع ك٬ٮ ٗبلـٚ ،بل يلذت ظىت أىت ىلع ذل ٟأية٦ة،
يلع ٚةٔؿًة َّ
٪١ٚة ٞ٩ٮؿ هلٞٚ ،ةؿ /إ٩ل٧ة ٝؽ أكرثد٧ة َّ
يلع ٦ة ٠ذبذ٧ةٚ ،أػؿص٪ة إحل٦ ٫ة
اكف ٔ٪ؽ٩ةٚ ،ـاد ىلع مخكح ٔرش أ ٙ٣ظؽيرٞٚ ،ؿأ٬ة لك٭ة ّٔ ٨٭ؿ ٤ٝت ،ظىت
صٕ٪٤ة حنل٦ ٥ة ٠ذب٪ة  ٨٦ظٕٚ ،٫ْٛؿ٪ٚة أ ٫٩ال يذٞؽ ٫٦أظؽ.
كٝةؿ احلة ِٚأمحؽ ث٩ ٨رص اخلٛةؼ /حم٧ؽ ث ٨إق٧ةٔي ٢أٔ ٥٤يف احلؽير  ٨٦أمحؽ
ث ٨ظ٪ج ٢كاقع ٜث ٨را٬ٮي ٫ثٕرشي ٨درصح.
ن
كٝةؿ ا٣رت٦ؾم /ل ٥أر أظؽا ثةٕ٣ؿاؽ كال خبؿقةف يف ٕ٦ىن ا ٢٤ٕ٣كاتلةريغ كٕ٦ؿٚح
األقة٩يؽ أٔ ٨٦ ٥٤حم٧ؽ ث ٨إق٧ةٔي.٢
كًلذةث ٫اجلة ٓ٦الىعيط أص٠ ٢ذت اإلقبلـ ،كأوع٭ة ثٕؽ اٞ٣ؿآف ،أدمٕخ األ٦ح

ىلع دٞ٤ي ٫ثةٞ٣جٮؿ ،كأص ٫٤ا٧٤ٕ٣ةء اٛ٣عٮؿ ،هل ٔ٪ؽ احلٛةظ ٬يجح ،كيف ٤ٝٮب٭ ٥ر٬جح،
ن
ذ٠ؿ احلة ِٚاذل٬يب يف املزياف ظؽيسة يف اجلة ٓ٦الىعيط ،دل ٥٤يف راكي ،٫كٝةؿ /لٮال

٬يجح اجلة ٓ٦الىعيطٕ٣ ،ؽدد١٪٦ ٨٦ ٫ؿات ػةدل.

كٝةؿ احلة ِٚأثٮ احلك ٨ث ٨امل ٢ٌٛاملةليك ميغ امل٪ؾرم /الؿاكم إذا اظذش ث٫
النيؼةف أك أظؽ٧٬ةٞٚ ،ؽ ٛٝـ اُ٪ٞ٣ؿة.
ن
ىلع أف مك٧٤ة د٧٤يؾ ابلؼةرم كػؿجي ٫يٕرتؼ ث ،٫٤ٌٛكي٘رتؼ ٚ ٨٦يي ٔ،٫٧٤
ظىت ٝةؿ ادلارُٝين /لٮال ابلؼةرم ملة راح مك ٥٤كال صةء.
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كركل احلةك ٥يف دةريغ ٩حكةثٮر ٔ ٨أيب ظة٦ؽ أمحؽ ث ٨محؽكف ٝةؿ /قٕ٧خ

مك ٥٤ث ٨احلضةج كصةء إىل ابلؼةرمٞٚ ،ج٦ ٢ة ثني ٔيجي ٫كٝةؿ /دٔين أٝج ٢رص٤يٟ
ي
األ ٍقذىة ًذ ى
ي ،٨كقيؽ املعؽزني ،كيةَجيت احلؽير يف ٔ ،٫٤٤ز ٥قأهل ٔ ٨ظؽير
يةأقذةذ
ركاق ٔ ٫٪يف ٛ٠ةرة املض٤فٚ ،أصةث ٫ابلؼةرم ٔ ،٫٪كبني ٔ٤ذ.٫

كًلذةث ٫اتلةريغ ال١جري ،يٞٮؿ ٔ ٫٪أثٮ أمحؽ احلةك٠ /٥ذةب ل ٥يكج ٜإحل ،٫ك٨٦
ن
أ ٙ٣ثٕؽق محبة  ٨٦اتلةريغ أك األق٧ةء أك ال١ين ل ٥يكذ٘٪٧ٚ ،٫٪ٔ ٨٭ ٨٦ ٥نكج ٫إىل
ٛ٩ك ،٫ك٪٦٭ ٨٦ ٥ظاكق ٔٚ ،٫٪ةهلل يؿمحٚ ٫إ ٫٩اذلم أو ٢األوٮؿ.
ك٪٦٭ ٥اإل٦ةـ احلة ِٚاملذ ٨ٞأثٮ احلك ٨ىلع ث٧ٔ ٨ؿ ادلارُٝين.

ٝةؿ احلةك /٥وةر ادلارُٝين أكظؽ ٔرصق يف احل ِٛكاٛ٣٭ ٥كالٮرع ،كإ٦ةـ يف

اٞ٣ؿاء كاجلعٮيني ،أ٧ٝخ ثج٘ؽاد أربٕح أم٭ؿ ،كًلرث اصذ٧ةٔ٪ة ٚىةدٚذٚ ٫ٮؽ ٦ة كوٙ
يل ،كقأتل ٨ٔ ٫ا ٢٤ٕ٣كالنيٮخ كهل مؤٛ٣ةت يُٮؿ ذ٠ؿ٬ةٚ ،أم٭ؽ أ ٫٩ل ٥خي ٙ٤ىلع

أدي ٥األرض ٦س.٫٤

كٝةؿ اخلُيت /اكف ادلارُٝين ٚؿيؽ ٔرصق ،كٝؿيٓ د٬ؿق ،كنكيش كظؽق ،كإ٦ةـ

كٝذ ،٫ا٩ذٓل إحل ٥٤ٔ ٫األزؿ كاملٕؿٚح ثٕ ٢٤احلؽير كأق٧ةء الؿصةؿ ،كأظٮاؿ الؿكاةٓ٦ ،

الىؽؽ كاثلٞح كوعح اإلٔذٞةد ،كقبل٦ح املؾ٬ت.

ن

كٝةؿ احلةٔ ِٚجؽ ا٘٣ين ث ٨قٕيؽ األزدم /أظك ٨اجلةس الك٦ة ىلع ظؽير رقٮؿ

اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤زبلزح /يلع ث ٨املؽيين يف كٝذ ،٫كمٮىس ث٬ ٨ةركف يف
كٝذ ،٫كيلع ث٧ٔ ٨ؿ ادلارُٝين يف كٝذ.٫

كٝةؿ احلة ِٚا٣ربٝةين /اكف ادلارُٝين يٌ٧ل َّ
يلع ا ٨٦ ٢٤ٕ٣ظ ،٫ْٛكأ٩ة اذلم

دمٕذ٭ة ،كٝؿأ٬ة اجلةس  ٨٦نكؼيت.
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ٝةؿ اذل٬يب /كإذا مبخ أف دتجني ثؿأح ٬ؾا اإل٦ةـ اٛ٣ؿدُٚ ،ة٠ ٓ٣ذةب ا ٢٤ٕ٣هل،

ٚإ ٟ٩د٪ؽ٬ل كيُٮؿ دٕضج.ٟ

ك٪٦٭ ٥مٕجح ،كحم٧ؽ ث ٨اقع ،ٜكٔجؽ اهلل ث ٨املجةرؾ ،كحم٧ؽ ث ٨حيىي اذلٌ٬ل،

كاقع ٜث ٨را٬ٮي ،٫كاحلة ِٚاث ٨ظضؿ ،ك٬ٮ ػةد٧٭ ،٥ل ٥يأت ثٕؽق ٩ ٨٦ةؿ ٬ؾق

الؿدجح ،كإف اكف يف دبل٦ؾد ٫ظٛةظ ،اكلكؼةكم كادليِل ،كالكيٮيط ل ٫٪١ل ٥يؽرًل،٫
ن
كإ٧٩ة دذ٧٤ؾ ىلع ٠ذج ،٫كا٩ذ ٓٛث٭ة ٠سريا ،ك٬ٮ يٕذرب ػةد٧ح احلٛةظ ،ثةملٕىن املىُ٤ط
ٔ٤ي٪ٔ ٫ؽ أ ٢٬احلؽير ،ك ٨٦كو ٙثٕؽق ثةحلة ِٚاكلكيؽ مؿدىض الـبيؽم مةرح

اإلظيةءٚ ،ؾل ٟىلع قبي ٢اتلٮقٓ يف إ٣جةرة.

كٌلف وؽي٪ٞة إ٣بل٦ح املؿظٮـ النيغ حم٧ؽ زا٬ؽ ال١ٮزؿم احل٪يف يى ٙاث٨

َٮلٮف احل٪يف ثةحلة ،ِٚك٩ةٝنذ ٫يف ذلٞٚ ٟةؿ /إف مؿكيةد٠ ٫سرية ،ك٬ؾق ٘٦ةُ٣ح ألف

٠رثة املؿكيةت إ٧٩ة دٕذرب يف احلة ِٚبرشط أف دلٮف مك٧ٮٔح هل ،كمؿكيةت

املذأػؿي ٨اكثَ ٨ٮلٮف إ٧٩ة ْل ثةإلصةزة كا٘٣ؿض ٪٦٭ة ثٞةء ق٤ك٤ح اإلق٪ةد ،كاتلربؾ

ثؿصةؿ الك٤ك٤ح ٧٠ة ٝةؿ احلة ِٚالكؼةكم /أ٣ ٫٩بف اخلؿٝح الىٮٚيح جتةق الٕ١جح
ن
املرشٚح دربٌل ثؿصةهلة الىةحلني ،كإف اكف يٕذٞؽ أف ق٪ؽ٬ة .ُٓٞ٪٦
ن
ن
كملة ٪٠خ أدرس ا ٥٤ٕ٣جبةٕ٦ح اٞ٣ؿكيني أاعد اهلل دلؽ٬ة٧٤ٔ ،خ أف رصبل اع٦ية
يؿكم ثةإلصةزة ٔ ٨أثي ٨ٔ ٫صؽق ٔ ٨الكيؽ مؿدىضٚ ،ؾ٬جخ إحل ٫كاقذضـدٚ ٫أصةز
يل ٓ٦ /أف يل ركايح ٔ ٨الكيؽ مؿدىض ثٮاقُح ميٮخ ٠سريي٪٦ ،٨٭ ٥ثةمل٘ؿب مٞيٌف
أثٮ اٛ٣يي كالنيغ ٔجؽ احلٛيِ اٛ٣ةيس كالنيغ امليك ابلُةكرم كالنيغ ٚذط اهلل
ابل٪ةين رمح٭ ٥اهلل كأكؿـ ٦سٮا.٥٬
َ٪ضح – ٔجؽ اهلل ث ٨الىؽيٜ
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ُصٔص ةعض اإلجازات

 -1إجازة ليعالٌث الؼيذ حمٍس اىطاْص ةَ اعػٔر
ػيذ اإلظالم املاليك ةاىلطص اتلٔنيس
ن
احل٧ؽ هلل اذلم ر ٓٚهلؾا ادلي ٨داعا ٥كٔ٧ةدا ،كػى ٫ثىعيط الك٪ؽ ٚاكف حل٫ْٛ
ن
ن
قبجة كق٪ةدا ،كالىبلة كالكبلـ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ اذلم أظل ٥برشٔ ٫لؤل٦ح ئؿل
ن
ن
مؽادا ،كىلع آهل كوعج ٫اذلي ٨أٔؽكا جليف الؿيت ٔ ٨الؿكايح ٔذةدا.
أ٦ة ثٕؽٞٚ ،ؽ اتل٧ف ٦ين اٛ٣ةً ٢إ٣ةل ٥الىٛٮة النيغ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ الىؽيٜ
احلكين الكيؽ الرشي ٙاألز٬ؿم ،أف أصزي هل الؿكايح ٔين ٚي٧ة زبذخ يل ركايذ ٫يف
٠ذت الك٪ح اجلجٮيح كيف ٠ذت ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح كاألدثيح.

كملة رأيخ ٬ؾق أ٦ة٩ح ٝؽ ااذ٪٧ين منةييخ إية٬ة ،كرصٮت أف أكٮف يف ٔؽاد ٨٦

ق ٓ٧املٞة٣ح ٚأدا٬ة ،كرأيخ اإلصةزة نكجح رشيٛح زًليح ،كبٞيح ممة دؿؾ وؽر األ٦ح ٨٦
اخلىيىيح.

أصجذ ٫مل٭ ٥اتل٧ةق ،٫كأ٦ؽدت  ٨٦وٛٮة النضؿة املجةرًلح ٩ري ٩رباقٚ ٫٭ة أ٩ة ذا

أصـت ل٤كيؽ املؾ٠ٮر ٚي٧ة وعخ يل الؿكايح  ٨٦األقة٩يؽ ا٣يت دٞ٤يذ٭ة  ٨٦منةييخ

صـا ٥٬اهلل ٔ ٨ظك ٨و٪يٕ٭ ٥أظك ٨اجلـاء كيل أربٕح أقة٩يؽ/

أوالْا /أصةز يل إ٣بل٦ح املٞذيف أزؿ الرشيٕح يف  ٫٤ٕٚكٝٮهل صؽم كادل أَل ،كأيب يف
دؿبيح ٛ٩يس كدٞٮيٚ ٥٭ِل ،الٮزيؿ األكرب ثذٮنف النيغ حم٧ؽ إ٣ـيـ ثٮٔذٮر األمٮم
 ٨٦ذريح قيؽ٩ة ٔس٧ةف ثٛٔ ٨ةف املٮلٮد يف رصت ق٪ح
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 ـهاملذٮىف يف حمؿـ ق٪ح

 ـهزةثخ احل ِٛحمل ٥اٛ٣٭ ٥كٌل٩خ إصةزد ٫يل يف
.٬

دمةدل األكيل ق٪ح

وذاُيٓا٦ /ة أصةز ين إ٣بل٦ح الٌ٤يٓ ميغ اإلقبلـ ثذٮنف النيغ حم٧ٮد ث ٨اخلٮص٫
٠جري أ ٢٬النٮرل ل٧٤ؾ٬ت احل٪يف املٮلٮد ق٪ح

إصةزد ٫يل

يف دمةدل األكيل ق٪ح

.٬

 ـهكاملذٮىف ق٪ح

 ـهكٌل٩خ

وذاثلٓا٦ /ة أصةز ين األقذةذ إ٣بل٦ح اجلعؿيؿ ميغ اإلقبلـ قيؽم قةل ٥ثٮ ظةصت
٠جري أ ٢٬النٮرل ل٧٤ؾ٬ت املةليك ثذٮنف املٮلٮد ق٪ح
كٌل٩خ إصةزد ٫يل يف

رمٌةف ق٪ح

 ـهكاملذٮىف ق٪ح

 ـه

.٬

وراةعٓا٦ /ة أصةز ين يل إ٣بل٦ح األقذةذ املٛيت النيغ قيؽم ٔ٧ؿ املٕؿكؼ ثةث٨

النيغ ٛ٦يت املةل١يح ثذٮنف املذٮىف ق٪ح
يف ربيٓ األكؿ ق٪ح

 ـهكٝؽ ٩ة٬ـ ا٣تكٕني كٌل٩خ إصةزد ٫يل

.٬

ن
ن
ك٬ؾق امل٪ة ٢٬ثٌٕ٭ة يبليق ثٌٕة ،ظىت خيةهلة اجلةّؿ صؽاكؿ خت٤٤خ ركًة ،كْل
ن
ن
ن
ن
كإف اكف دميٕ٭ة رصاَة مكذٞي٧ة ،يٞٮؿ خمذرب٬ةٝ /ؽ ث٤ٮ٩ة أثة قٕيؽ ظؽيسة ...كٝؽي٧ة.
ٚأ٩ة ٞ٦ذرص ىلع قٮؽ ق٪ؽ أكهلة أل ٫٩يذى ٢ثسبلزح أزجةت من٭ٮرة د٧ل ٨اإلظة٣ح

ٔ٤ي٭ة ،كألف إصةزد ٫يل ٌٕ٦ٮدة ثةلؿاكيح ثةٞ٣ؿاءة كالٌجٍ كاٛ٣٭ ٥يف دميٓ مٮَأ
٦ةل ٟرمح ٫اهلل كيف  ٥ْٕ٦وعيط ابلؼةرم  ٨٦أكهل إىل ٠ذةب الؿٝةؽ كيف وعيط
مك ٨٦ ٥٤أكهل إىل ا٣رتٗيت يف ق١ىن املؽي٪ح ك٬ٮ ي٪ة٬ـ ٩ى ٙوعيط مك ،٥٤كيف
دميٓ النٛةء ٕ٣يةض كيف ٠ذةب الن٧ةا ٢ل٤رت٦ؾم ،كيف دم٤ح  ٨٦قنن أيب داكد ،كيف
ن
حنٮ اجلى ٨٦ ٙاملٮا٬ت الرل٩يح ،كبةمل٪ةك٣ح أيٌة يف املٮَأ كوعيط ابلؼةرم كًلذةب
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الن٧ةا ،٢كإف إصةزد ٫يل اك٩خ دة٦ح اع٦ح ٚي٧ة وعخ هل ركايذ ٫كذل ٟث٧ة أصةز هل
خبُ ٫احلة ِٚالنيغ حم٧ؽ وة٣ط الؿًٮم ابلؼةرم ظني ظ٤ٮهل ثذٮنف يف دمةدل

اثلةين ق٪ح

 ـهازجذني كقتني ك٦ةيتني كأ ٨ٔ ،ٙ٣رٚيٓ ادلي ٨ٔ ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ

اهلل الرشئ ٨ٔ ،ٙجؽ اهلل ث ٨قةل ٥ابلرصم ث٧ة دٌ٠ ٫٪٧ذةث ٫املكُل ثةإل٦ؽاد
كق٪ؽق ا٘٣ؿيت اٞ٣ؿيت ٗ ٨٦ري َؿي ٜاإل٦ؽاد إىل اإل٦ة٦ني ابلؼةرم كمك ٥٤اذلم

قأذ٠ؿق.

ن
كأيٌة ث٧ة أصةز هل خبُ ٫النيغ يٮق ٙثؽر ادلي ٨املؽين ظني ظ٤ٮهل ثذٮنف ق٪ح
 ـهاظؽم كقتني ك٦ةاتني كأ ٨ٔ ،ٙ٣ظك ٨اٞ٣ٮيكين النةٚيع األز٬ؿم كحم٧ؽ

ٚذط اإلهل ،كٔجؽ الؿمح ٨ال١ـبؿم ٔ ٨النيغ حم٧ؽ األ٦ري املرصم ث٧ة دٌ ٫٪٧زبذ٫
املٕؿكؼ ،كبك٪ؽق ا٘٣ؿيت اٞ٣ؿيت إىل اإل٦ةـ ابلؼةرم اذلم قأذ٠ؿق.

كب٧ة أصةز هل خبُ ٫النيغ حم٧ؽ النةذيل ث ٨وة٣ط ٠جري أ ٢٬النٮرل املةل١يح
ثذٮنف ق٪ح

 ـهتكٓ كز٧ة٩ني ك٦ةاتني كأ ٨ٔ ٙ٣النيغ حم٧ؽ ثريـ املٞ٤ت

ثةثلة٣ر ٔ ٨صؽق النيغ حم٧ؽ ثريـ املٮوٮؼ ثةألكؿ ٔ ٨النيغ أمحؽ امل١ٮدم ٔ٨
النيغ أمحؽ ث ٨املجةرؾ الكض٧٤ةيس ٔ ٨النيغ ٔجؽ اٞ٣ةدر اٛ٣ةيس ث٧ة دٌ ٫٪٧زبذ.٫

كأ٦ة ٦ة أصةز ين النيغ حم٧ٮد ث ٨اخلٮص ٨ٕٚ ٫أثي ٫النيغ حم٧ؽ ث ٨اخلٮص ٫ميغ

اإلقبلـ ل٧٤ؾ٬ت احل٪يف ٔ ٨النيغ إثؿا٬ي ٥الؿيةيح ٠جري أ ٢٬النٮرل ل٧٤ؾ٬ت
املةليك ٔ ٨حم٧ؽ األ٦ري امل٘ؿيب الكبلكم ٔ٧ٔ ٨ؿ ثٔ ٨جؽ الىةدؽ ٔ ٨أمحؽ الىجةغ
ٔٔ ٨جؽ اهلل ث ٨قةل ٥ابلرصم ث٧ة دٌ٠ ٫٪٧ذةب اإل٦ؽاد.
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كأ٦ة ٦ة أصةز ين النيغ قيؽم قةل ٥ثٮ ظةصت ٚ٭ٮ ٔ ٥ٔ ٨اث ٨اُ٣ة٣ت املٕؿكؼ

ثةث ٨قٮدة اٛ٣ةيس ظني ظ٤ٮهل ثذٮنفٔ ٨ٔ ،جؽ الكبلـ األزَل ٔ ٨حم٧ؽ اتلةكدم ث٨
قٮدة اٛ٣ةيس ٔ ٨أمحؽ ث ٨املجةرؾ الكض٧٤ةيس ٔ ٨يلع احلؿييش ٔ ٨النيغ ٔجؽ
اٞ٣ةدر اٛ٣ةيس ث٧ة دٌ ٫٪٧زبذ.٫

كأ٦ة ٦ة أصةز ين النيغ قيؽم ٔ٧ؿ ث ٨النيغ  ٨ٕٚالنيغ حم٧ؽ النةذيل اث ٨وة٣ط

٠جري أ ٢٬النٮرل ل٧٤ؾ٬ت املةليك ٔ ٨النيغ إثؿا٬ي ٥الؿيةيح ث٧ة دٌ ٫٪٧الك٪ؽ
أٔبلق كٔ ٨النيغ حم٧ؽ ثريـ اثلة٣ر ث٧ة دٌ ٫٪٧ق٪ؽق املؾ٠ٮر يف أقة٩يؽ إصةزة صؽم
ن
ا٣يت ذ٠ؿد٭ة أٛ٩ة.
ك٬ة أ٩ة ذا أرسد الك٪ؽ إىل رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف مٮَأ ٦ةل ٟكيف

وعييح ابلؼةرم كمك ٥٤ا٣يت ْل أوط ال١ذت املىٛ٪ح ثةدٛةؽ أا٧ح األزؿ ،خبىٮص
َؿي ٜصؽم املؾ٠ٮر.

ٚأ٦ة مٮَأ ٦ةلٚ ٟأظؽث ثٝ ٫ؿاءة كإصةزة  ٓ٦امل٪ةك٣ح ٔ ٨صؽم الٮزيؿ النيغ

حم٧ؽ إ٣ـيـ ثٮٔذٮر ٔ ٨النيغ حم٧ؽ وة٣ط الؿًٮم ابلؼةرم ٔ ٨رٚيٓ ادلي٨ٔ ٨
حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ اهلل ٔٔ ٨جؽ اهلل ث ٨قةل ٥ابلرصم ٔ ٨كادلق قةل ٨ٔ ٥حم٧ؽ ثٔ ٨بلء

ادلي ٨ابلةثٌل ٔ ٨قةل ٥الك٪٭ٮرم ٔ ٨حم٧ؽ ا٘٣يُٰ ٔٔ ٨جؽ احل ٜالكججةيط ٔ٨
احلك ٨ث ٨حم٧ؽ احلكحين ٔ ٨احلك ٨ا٣جكةثح ٔ ٨حم٧ؽ ث ٨صةثؿ الٮاديةيش ز٥
اتلٮنيس ٔٔ ٨جؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ ث٬ ٨ةركف اٞ٣ؿَيب اذلم هل َؿيٞح اعحلح يف املٮَأ

ٔ ٨أمحؽ ث ٨يـيؽ اٞ٣ؿَيب ٔ ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨اخلـريج اٞ٣ؿَيب ٔ ٨حم٧ؽ
ثٚ ٨ؿج مٮىل ث ٨اُ٣بلع ٔ ٨يٮنف ث٘٦ ٨ير املٕؿكؼ ثةلىٛةر ٔ ٨أيب ٔحىس حيىي
ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨حيىي ث ٨حيىي ال٤ييث ٔ ٥ٔ ٨أثئ ٫جيؽ اهلل ث ٨حيىي ٔ ٨أثي ٫حيىي
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ث ٨حيىي ال٤ييث ٔ ٨اإل٦ةـ ٦ةل ٟث ٨أنف ريض اهلل ٔٚ ٫٪ي٧ة ٔؽا زبلزح أثٮاب ٨٦

آػؿ ٠ذةب اإلٔذاكؼ ل ٥يكٕ٧٭ة حيىي ث ٨حيىي ٦ ٨٦ةلٚ ٟؿكا٬ة حيىي ٔ ٨زيةد ث٨

ٔجؽ الؿمح ٨املٞ٤ت بنجُٮف (بنني ٕ٦ض٧ح ٛ٦ذٮظح ز ٥ثةء مٮظؽة) اٞ٣ؿَيب ٔ٨
٦ةل ٟكبةٔذجةر األظةدير اثل٪ةايح ٔ٦ ٨ةل ٟرمح ٫اهلل ،يلٮف ثحين كبني رقٮؿ اهلل

وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أربٕح كٔرشكف كاقُح٪ٕٛ٩ ،ة اهلل ث٭ؾق ا٣جكجح املجةرًلح

كأهل٪٧ة دكاـ الن١ؿ ىلع امل٪ح ث٭ة.

كأ٦ة وعيعة ابلؼةرم كمك٪٤ٚ ،٥٤ة ٚي٭٧ة ق٪ؽ كاظؽ ٔـيـ ٗؿيت ٝؿيت ك٬ٮ ٨٦
َؿي ٜاٛ٣ؿبؿم ظؽزين صؽم الٮزيؿ املؾ٠ٮر ٔ ٨النيغ حم٧ؽ وة٣ط الؿًٮم ٔ٨

ٔ٧ؿ ثٔ ٨جؽ ال١ؿي ٨ٔ ٥حم٧ؽ ثً ٨ق٪ح (ًجٍ ثلرس الكني يف ق٪ؽ النيغ وة٣ط
الؿًٮم) ٨ٔ ،أمحؽ ث ٨مٮىس ثٔ ٨ضي ٢احل٧ةين ٨ٔ ،حم٧ؽ اجل٭ؿاكاين ٔ ٨حم٧ؽ
ثٔ ٨جؽ اهلل اُ٣ةكيس ٔ ٨املٕ٧ؿ ثةثة يٮق ٙاهلؿاكم ٔ ٨حم٧ؽ ث ٨مةذخبخ

اٛ٣ؿاغين ٔ ٨حيىي اخلذبلين ٔ ٨حم٧ؽ ث ٨يٮق ٙاٛ٣ؿبؿم ٔ ٨اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨

إق٧ةٔي ٢ابلؼةرم كٔ ٨اإل٦ةـ مك ٥٤اث ٨احلضةج اٞ٣نريم ،ث٧ة يف وعيعي٭٧ة،

كب٭ؾا الك٪ؽ يلٮف ثحين كبني رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف األظةدير
ن
اثلبلزيح  ٨٦وعيط ابلؼةرم مخكح ٔرش راكية ٓٛ٩ ،اهلل الكيؽ املضةز ث٭ؾا الك٪ؽ،
ن
كأرشؽ ٔ٤ي ٨٦ ٫أ٩ٮارق ٦ة ييضء إىل أٝىص أ٦ؽ ،مٮوية إيةق ثةإلظذيةط يف ركايح
ن
ن
ن
احلؽير إق٪ةدا كدٛ٭ي٧ة ،حمؾرا إيةق  ٨٦املكة٤٬ح يف ذلٚ ٟإين رأيخ ػُؿ٬ة ىلع
ن
ادلئْ ٨ي٧ة ،كأقأؿ اهلل أف يٮٞٚين كإيةق ملة ٚي ٫رًةق ،كأف جي٪ب٪ة املي ٢إىل ٦ة ي١٪ؿق
ادلي ٨كيأثةق كًلذت يف م٭ؿ وٛؿ ق٪ح أربٓ كمخكني كزبلز٧ةاح كأ ٨٦ ٙ٣اهلضؿة،

حم٧ؽ اُ٣ة٬ؿ اث ٨اعمٮر الرشي ٙميغ اإلقبلـ املةليك ،ثةُٞ٣ؿ اتلٮنيس.
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 -2إجازة أيخ املدسث اىعالٌث الؼيذ أيب اىفيض أمحس ةَ الصسيق
بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

ن
محؽا مل ٨ر ٓٚأٝؽار أ ٢٬احلؽير ثني قةاؿ األ٩ةـ ،كصٕ٤٭ ٥ػٛ٤ةء رقٮهل ال١ؿي٥
ٚاك٩ٮا م٤ضأ ل٤ؼةص كإ٣ةـ ،ك ٓٛ٩ث٭ ٥مح٤ح رشيٕح اإلقبلـ ،كَٮؽ ث٪٧ذ٭ ٥رٝجح لك

اعل ٥كإ٦ةـ ،كظ ِٛث٧ة ػى٭ ٥ث ٨٦ ٫اإلق٪ةد دي ٫٪احل٪يٚ ٙاك٩ٮا محةد ٫ال١ؿاـ،
كمح٤ذ ٫إ٣ؽكؿ اجلةٚني ٔ ٫٪حتؿي ٙا٘٣ة٣ني كا٩ذعةؿ املجُ٤ني كدأكي ٢اجل٭٤ح ال٤بةـ،
كالىبلة كالكبلـ ىلع ػةد٧ح الؿق ٢ال١ؿاـ ،كمك ٟػذةـ بل٪ح اتل٧ةـ ،قيؽ٩ة حم٧ؽ
ى
املؼرب ثأف ػؽ٦ح قجذ ٫إ٣ةم٤ني ث٭ة ال يُٕٞ٪ٮف إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح ،كال يـالٮف ّة٬ؿي٨
ىلع احل ٜكٝةا٧ني ث ٫ظٝ ٜيةـ كىلع آهل اٞ٣ةدة األٔبلـ ،كوعةثذ ٫األ٦ةصؽ ال١ؿاـ.

أ٦ة ثٕؽ٧٤ٚ /ة اكف اإلق٪ةد  ٨٦ادلي ٨ثةملزن٣ح ا٣يت يٕؿٚ٭ة ا٧٤ٕ٣ةء كترشات هلة

أٔ٪ةؽ اٌٛ٣بلء ،كتك٧ٮ إحل٭ة  ٥٧٬الاكم٤ني  ٨٦مح٤ح ا ٥٤ٕ٣اجلجبلء ،كدْٕٚ ٥ي٭ة رٗجح
املعٞٞني ال٧١بلء ،كال ي٘٪ٔ ٢ٛ٭ة إال اٞ٣ةرصكف األٗجيةء ،كاجلة٤٬ٮف األد٩يةء ،ق٧خ
٧٬ح اإل٦ةـ إ٣بل٦ح كاحلرب ابلعؿ اٛ٣٭ة٦ح ،املنةرؾ يف املٞ٪ٮؿ كاملٕٞٮؿ ،كاملعٜٞ

٤ٕ٣ٮـ اٛ٣ؿكع كاألوٮؿ ،املك٪ؽ الؿاكيح كاملعؽث الٮأيح ،ػةدـ احلؽير الرشيٙ

كاذلاب ٔ ٨ظٮزة ظؿ ٫٦امل٪ي ،ٙذك اتلآحل ٙإ٣ؽيؽة اجلةٕٚح ،كاتلىة٩ي ٙاملٛيؽة
اجلةٕ٦ح ،املؽرس اجلٛةٔح ،ك٬ ٨٦ٮ للك اٌٛ٣ةا ٢كأيح دمةٔح ،مٞي٪ٞة أثٮ املضؽ
الكيؽ ٔجؽ اهلل ث ٨النيغ اإل٦ةـ ٥٤ٔ ،األٔبلـ ،حبؿ ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ كٕ٦ؽف األرسار
كالُ٤ةا ،ٙاملضذ٭ؽ املُ ٜ٤ك ٨٦أمؿ كاليذُٞ٦ ٫ٮع ث ٫حم ،ٜٞاُٞ٣ت الاكم ،٢كاٛ٣ؿد
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املع٧ؽم الٮاو ،٢ػةد٧ح أي٧ح اإلقبلـ ،مٮال٩ة الٮادل املٞؽس أيب ٔجؽ اهلل قيؽ٩ة
حم٧ؽ ث ٨الىؽي ٜالرشي ٙاحلكين ريض اهلل ٔ ٫٪كأرًةق ك٪ٕٛ٩ة ث ..٫آ٦ني.

٤ُٚت ٪٦ة أف جنزي هل قةاؿ مؿكيةد٪ة ك٦ة دٞ٤ي٪ةق ٔ ٨ميٮػ٪ة ٚأصج٪ةق إىل ذلٟ
حمٞٞني رٗجذ ٫ثةالخنؿاط يف د ٟ٤املكةل ،ٟكإف ٪٠ة لك٪ة ٪٬ةل ٟكال ٕ٦ؽكدي٨٦ ٨
دم٤ح أكحل٪٤ٞٚ ،ٟة أصـ٩ة لٕ٤بل٦ح املؾ٠ٮر ،كاٛ٣٭ة٦ح اذلم ويذ ٫ذايٓ من٭ٮر ،إصةزة

اع٦ح يف لك ٦ة أصةزق جلة أميةػ٪ة الـااؽ ٔؽد ٥٬ىلع املةاح ممة ظٮل ذ٠ؿ ٥٬كأقة٩يؽ٥٬
منيؼذ٪ة كٚ٭ةرق٪ة كٕ٦ةدم٪ة اكملٕض ٥الى٘ري ،كاملٕض ٥الٮصزي ل٧٤كذضزي ،كاملنيؼح
يف دلرل ،كو٤ح الٮاعة ثةملؿكيةت كالؿكاة يف دلرليً ٨ؼ٧ني ،كاػذىةرق املٛيؽ املكُل
رًلٮب إ٣ض٤ح لبلدىةؿ ثةجل٤ٞح كإٞ٣ؽ اٛ٣ةػؿ ث٧ة ألمحؽ ث ٨الىؽي ٨٦ ٜاملٛةػؿ يف

أربٕح أصـاء ك٦ة أق٪ؽ٩ةق ٔ٪٭ ٥يف ٠سري  ٨٦مؤٛ٣ةد٪ة املُجٮٔح كٗري٬ة ،كأصـ٩ة هل أف
جيزي ٩يةثح ٔ٪ة  ٨٦أظت الؿكايح ٔ٪ة ٦جةرشة٧٠ ،ة أصةز جلة ذل ٟثٕي أميةػ٪ة
كميٮػ٭ ٥رٗجح يف ٔ٤ٮ اإلق٪ةد كنرش ٔ ٥٤الؿكايح ،كاهلل قجعة ٫٩كدٕةىل املكبٮؿ أف
ن
ي٪ٕٛ٪ة كإيةق ث٧ة ٔ٪٧٤ة كيٕ٪٧٤ة ٦ة ي٪ٕٛ٪ة كيـيؽ٩ة ٔ٧٤ة ،كاحل٧ؽ هلل ىلع لك ظةؿ،
كٕ٩ٮذ ثةهلل  ٨٦ظةؿ أ ٢٬اجلةر كأٔؽاء الك٪ح األرشار ..آ٦ني.

كوًل اهلل ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كآهل كق.٥٤

٠ذج ٫اٞٛ٣ري إىل اهلل دٕةىل ػةدـ احلؽير أمحؽ ث ٨الىؽي ٜيف يٮـ الكجخ زة٣ر
ٔرش دمةدل األكىل  ٨٦ق٪ح إظؽل كقجٕني كزبلز٧ةاح كأ.ٙ٣
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 -3إجازة العيس ْتث ادليَ احلعحين
أخس عيٍاء الؼيعث ةاجلجف
بك ٥اهلل كهل احل٧ؽ

مٮال٩ة األص ٢األ٦س ،٢قيؽ األص٤ح كرشي ٙامل٤ح ٌٚي٤ح الكيؽ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ

الىؽي ٜاحلكين اإلدرييس ،أظك ٨اهلل ظةهل ك٦آهل كًلرث يف املك٧٤ني أ٦سةهل.
قبلـ ٔ٤يلَ ٥جذ٧٠ ٥ة َةثخ الكبل٣ح  ٨٦آثةال ٥املية٦ني.

ٚأرصٮ أف يٮاٚيل٬ ٥ؾا ال١ذةب كأ٩ذ٧٠ ٥ة حتجٮف كًل٧ة أظج٣ ٫ل ٨٦ ٥وعح

اكم٤ح كاعٚيح مةم٤ح ،كٝؽ رش٪ٚة حتؿيؿًل ٥امل٪يٝ ٙج ٢أقجٮع ،دُ٤جٮف ٚي ٫إصةزة

الؿكايح ٔ ٨منةييخ ا٣ربرة كإصةزة مؤٛ٣ةيت كمؤٛ٣ةد٭ ٥املٕذربةٞٚ ،ؽ٦خ املحكٮر
ن
ن
إ٠ذٛةءا ثٗ ٨ٔ ٫ريق املٕكٮر ٕ٦ذ٧ؽا ىلع ماكرـ أػبلٝل ٥يف ٝجٮؿ إ٣ؾر (كإ٣ؾر

ٔ٪ؽ ٠ؿاـ اجلةس ٞ٦جٮؿ).

كرب٧ة ق٪عخ ٚؿوح أػؿل د٪١٧خ ٚي٭ة  ٨٦حتؿيؿ إصةزة أػؿل كأػؿل ،كذلٟ

ثؽٔٮادل ٥الـا٠يح إلدراؾ اتلٮٚي ٜكالكبلـ ٔ٤يل ٥كرمحح اهلل كبؿٌلد.٫
رصت ق٪ح

املؼ٤ه

٬

٬جح ادلي ٨احلكحين
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 -4إجازة اىعالٌث املؤرخ حمٍس راغب اىطتاخ
بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

ن
محؽا مل ٨صٕٞ٦ ٢ةـ املذٮص٭ني إحل ٫البلاؾي ٨جب٪ةث ٫األٝؽس ٬ٮ املؿٚٮع،
ن
كاملٕؿًني ٔ ٨ذ٠ؿق امل٤ذٛني إىل ٬ؾق األٗيةر ٬ٮ املٮًٮع ،كوبلة كقبل٦ة ىلع ٨٦

أكيت صٮا ٓ٦اللك ٥كال٤كةف اٛ٣ىيط ،كصةء٩ة ثةمل٤ح الك٧عح كادلي ٨الىعيط ،كىلع آهل

كأوعةث ٫اذلي ٨قٕ٧ٮا ٞ٦ةتلٚ ٫ٮٔٮ٬ة كأدك٬ة إحل٪ة ٧٠ة قٕ٧ٮ٬ةٚ ،ٮو٤ذ٪ة رشيٕذ٫
ا٘٣ؿاء مك٤ك٤ح اإلق٪ةد ثؽيٕح اجلْةـ ػةلىح  ٨٦مٮاات االُٞ٩ةع كاألك٬ةـ٪ٚ ،ةلٮا
ثٕ٤٧٭ ٥احلك ٨امل٪ةزؿ إ٣ٮايل يف دار اٞ٣ؿار ،كردٕٮا يف ريةض اجل٪ح  ٓ٦األ٩بيةء
كاألػيةر كٚةزكا ثةجلٕي ٥ادلاا ٥املٞي ،٥كرًٮاف اهلل إْ٣ي.٥

ٚإف األقذةذ اٛ٣ةً ٢كاألديت الاكم /٢النيغ ٔجؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ ث ٨الىؽيٜ
ن
ن
ا٧٘٣ةرم احلكين امل٘ؿيب ٩ـي ٢مرص ،أرق ٢يل ٪٦٭ة ٠ذةثة مؤرػة يف اتلةقٓ ٔرش ٨٦

م٭ؿ مٮاؿ ق٪ح قجٓ كمخكني كزبلز٧ةاح كأ ،ٙ٣ك٬ٮ ٕ٦ؿب ٔ ٫٤ٌٚ ٨اجل ٥كأدث٫

ا٘٣ـيؿ ،كممة صةء ٚي/٫
كبٕؽ/

ن
كإين ألرصٮ يف ٚةحتح ٬ؾا اتلٕؿؼ املجةرؾ ٪٦ذ٭ـا اٛ٣ؿوح أف دذعٛٮ ين كأيخ األكرب

الكيؽ أمحؽ ث ٨حم٧ؽ الىؽي ٜثإصةزة ٪٦ل ٥جلة ث٧ة ٣ل ٨٦ ٥مؿكيةت كدؾ٠ؿكف
منةخيل ٥ك٦ة ٣ل ٨٦ ٥األقة٩يؽ إ٣ةحلح ٪٦٭ة ىلع كص ٫االقتيٛةء ذلل ..ٟإىل آػؿ ٦ة
صةء ٚي.٫
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ك٬ؾا  ٫٪٦ك ٨٦أػي ٫ظْٛ٭٧ة اهلل دٕةىل كأكرث ث٭٧ة اجل٦ ٓٛجين ىلع ظك ٨ا٨ْ٣
ن
ث٭ؾا إ٣ةصـ كأين  ٨٦أ٬ ٢٬ؾا النأف كٚؿقةف ذل ٟامليؽاف يف ظني أين لكخ أ٬بل
ذلل ٟكال مم ٨صةثٮا د ٟ٤املكةل ٟكيىؽؽ َّ
يلع ٝٮؿ ٝ ٨٦ةؿ/
ك٩ـ٣ػػخ ثةبليػػؽاء أثٕػػؽ ٦ػػزنؿ

٩ـلػػٮا ث١٧ػػح يف ٪٦ػػةزؿ ٬ةمػػ٥
ن
كل١ين ظْٛة لك٤ك٤ح اإلق٪ةد يف ٬ؾق األ٦ح املع٧ؽيح اذلم ٬ٮ  ٨٦ػىةاى٭ة

الكجيح ،كصؽت أف ال ٪٦ؽكظح يل ٔ ٨إصةثح ا٤ُ٣ت كد٤جحذ ٫ث٧ة أظتٚ ،أٝٮؿ كىلع
اهلل اإلدلةؿ يف احلةؿ كاملآؿ أين أصـت األخ اٛ٣ةً ٢النيغ ٔجؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ
ي
املذٞؽـ اذل٠ؿ جب٧يٓ ٦ة جيٮز يل ركايذٞ٦ ٨٦ ٫ؿكء كمك٧ٮع ،كب٧ة أصـت ث ٫إصةزة

اع٦ح ،كذل ٟثةلرشط املٕذرب ٔ٪ؽ أ ٢٬احلؽير كاألزؿ.

كأقة٩يؽم يف ال١ذت احلؽيثيح كٗري٬ة  ٨٦ا٤ٕ٣ٮـ كا٪ٛ٣ٮف ٦بكٮَح يف إصةزايت ٨٦
منةييخ ا٣يت ذ٠ؿد٭ة يف ذي٠ ٢ذةيب (األ٩ٮار اجل٤ي٤ح يف خمذرص األزجةت احل٤جيح) اذلم
اػذرصت ٚي ٫زبلزح أزجةت ثلبلزح  ٨٦أٔبلـ الن٭جةء يف اٞ٣ؿف اثلةين ٔرش ،كٝؽ
َجٕذ ٫يف ُ٦جٕيت ا٧٤ٕ٣يح حب٤ت كٝؽ دمٓ ٬ؾا اثلجخ ٚأكىع ألقة٩يؽ الىعةح الكذح

كٗري٬ة ٠ ٨٦ذت احلؽير كا٤ٕ٣ٮـ ،كظٮل أزجةت كٕ٦ةص ٥كمك٤كبلت ال حتىص،
ن
كإين أركم وعيط اإل٦ةـ ابلؼةرم ريض اهلل ٔ ٫٪اعحلة ٔ ٨مييخ النيغ اكم٢
اهلرباكم احل٤يب ٔ ٨منةخي ٫الكيؽ أمحؽ دظبلف امليك كالنيغ أيب اخلري أمحؽ امليك
كالنيغ حم٧ؽ قٕيؽ اٛ٣ؿا ادلمنٌف كالنيغ داكد ابل٘ؽادم كالنيغ إثؿا٬ي ٥الكٞة

املرصم ،كق٪ؽ لك كاظؽ ٬ ٨٦ؤالء ٦سجخ يف النضؿة املسبذح ثٕؽ وعيٛح (

٠ذةيب املذٞؽـ ا٣يت ق٧ة٬ة ميؼ٪ة املؾ٠ٮر /النضؿة ا٘٣ةحلح يف األقة٩يؽ إ٣ةحلح.
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) ٨٦

ن
ن
ن
كأركي ٫أيٌة اعحلة مك٤كبل أكهل ثةحل٤جحني ٔ ٨مييخ النيغ اكم ٢املٮٝخ احل٤يب

ٔ ٨كادلق النيغ أمحؽ ٔ ٨كادلق النيغ ٔجؽ الؿمح ٨ٔ ٨كادلق النيغ ٔجؽ اهلل ٔ٨
ن
كادلق النيغ ٔجؽ الؿمح ٨احل٪جٌل النةَل مٮدلا احل٤يب إٝة٦ح ٔ ٨النيغ حم٧ؽ ٔٞي٤ح
) ٠ ٨٦ذةيب املذٞؽـ كجتؽكف ثتذجٓ ٠ذةيب

امليك إىل آػؿ ق٪ؽق املسجخ يف وعيٛح (

املؾ٠ٮر أقة٩يؽ اعحلح لىعيط اإل٦ةـ ابلؼةرم كٗريق ٠ ٨٦ذت احلؽير كا٤ٕ٣ٮـ.

كأكيص األخ اٛ٣ةً ٢املؾ٠ٮر أْٔ ٥اهلل يل كهل اثلٮاب كاألصٮر ث٧ة أكيص ث٫
ٛ٩يس  ٨٦دٞٮل اهلل دٕةىل يف الرس كإ٣بل٩يح ،كاإلػبلص هل دٕةىل يف اٞ٣ٮؿ كا،٢٧ٕ٣
ن
كأف ال يألٮا ص٭ؽا يف اال٬ذ٧ةـ ثأمؿ املك٧٤ني كالكيع يف ػؽ٦ح دي ٫٪كأ٦ذ ٫كببلدق،
كنرش دٔٮة ٩بي ٫حم٧ؽ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثةحل٧١ح كاملٮْٔح احلك٪ح ،كحلٞىؽ

ثؾل ٟكص ٫اهلل دٕةىل كظ٬ ِٛؾق الرشيٕح املُ٭ؿة  ٨٦أد٩ةس املجذؽٔني كامل٤عؽي،٨
ٞٚؽ كرد ٔ ٫٪وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أٝ ٫٩ةؿ( /ػري اٞ٣ٮـ املؽاٝ ٨ٔ ٓٚٮ٦ ٫٦ة ل٥
يأز ،"1")٥ككرد ٔ ٫٪وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أٝ ٫٩ةؿ( /ألف ي٭ؽم اهلل ىلع يؽيٟ
ن
""2
رصبل ػري ممة َٕ٤خ ٔ٤ي ٫الن٧ف كٗؿبخ) .
كأكوي ٫أف ال يجكةين  ٨٦دٔٮاد ٫الىةحلح يف األكٝةت الؿاحبح ،كإين أقأؿ اهلل دٕةىل

أف يٮ ٫ٞٚملة حيج ٫كيؿًةق كجيٕ ٨٦ ٫٤املٞذؽي ٨بكجذ ٫اٞ٣ةا٧ني برشيٕذ.٫

 -1ركاق اُ٣رباين.

 -2ركاق احلةك.٥
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كوًل اهلل ىلع ػري ػ ٫ٞ٤قيؽ٩ة حم٧ؽ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤املجٕٮث رمحح

لٕ٤ةملني كىلع آهل كأوعةث ٫كاتلةثٕني هل ٥ثإظكةف إىل يٮـ ادلي ،٨كال ظٮؿ كال ٝٮة إىل
ثةهلل إٌ٣ل إْ٣ي ،٥ك٬ٮ ظكيب ك ٥ٕ٩الٮًلي.٢

٠ذجخ يف اتلةقٓ  ٨٦م٭ؿ ذم إٞ٣ؽة ق٪ح قجٓ كمخكني كزبلز٧ةاح كأ٨٦ ٙ٣

اهلضؿة اجلجٮيح.

ٝةهل ث ٫٧ٛكًلذج ٫ث ٫٧٤ٞػةدـ الك٪ح اجلجٮيح
ث٧ؽي٪ح ظ٤ت حم٧ؽ راٗت اُ٣جةخ
ٔىف اهلل ٔ٫٪
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 إجازة اىعالٌث عتس ابلايق األُصاري املسينبك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

ن
ن
احل٧ؽ هلل اذلم ر ٓٚأ ٢٬احلؽير ث٧ة دٮادؿ  ٨٦وؽٝ٭ ٥ماك٩ة ٔ٤ية ،ككًٓ ث٧ن٭ٮر
ن
ٞ٩ؽًٕ ٥٬يٛة ا٩تجؾ ثٕ٤ذ ٨ٔ ٫مك٪ؽ الىعيط ،كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال
ن
ن
رشي ٟهل م٭ةدة أختؾ٬ة لكٛؿ اآلػؿة زادا ،كأم٭ؽ أف قيؽ٩ة حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل
ن
أو ٢اجلضةح ،كُٝت دااؿة اٛ٣بلح ٬ؽم كرمةدا ،وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق ٥٤كىلع آهل
األَ٭ةر ،كأوعةث ٫ركاة ٦ة وط  ٨٦األػجةر.
كبٕؽ/
٧٤ٚة اكف ا ٥٤ٕ٣أ ٢ٌٚوٛح ث٭ة ال٤جيت يذعًل ،كأك ٢٧ػ٤ح ث٭ة األريت يذضًل،

كأثٓل ٚؿض دٞىؽق األٚةً ،٢كأثٓل ٔؿض دؿوؽق األ٦ةز ،٢كٌلف اإلق٪ةد  ٫٪٦ث٧زن٣ح
اإلنكةف لٕ٤ني كإ٣ني لئلنكةف ،كًلي ٙال ك٬ٮ اُ٣ؿي ٜاملٮو٤ح إىل قيؽ اإلنف
كاجلةف ،كٝؽ ظر ٔ٤ي ٫الك ٙ٤الىة٣ط كاخل ٙ٤اجلةصط ،كبؾلٮا يف ذل ٟاهل٥٧
ا٤ٕ٣يح ،كاألٚاكر األملٕيحٚ ،ج٘٤ٮا ثؾل ٟاملؿادت ا٤ٕ٣يح ،ك٩ةلٮا ثؾا امل٪ةزؿ الكجيحٝ ،ةؿ

ٔجؽ اهلل ث ٨املجةرؾ َ٤ت اإلق٪ةد  ٨٦ادلي ،٨كٝةؿ أمحؽ ث ٨ظ٪ج٤َ ٢ت اإلق٪ةد
ى
إ٣ةيل ق٪ح ع َّ ٨ٍ ٧ق ٙ٤كٝةؿ اثلٮرم اإلق٪ةد قبلح املؤٝ ،٨٦ةؿ اجلٮكم ٚإف ل ٥يل٨
 ٟٕ٦قبلح ٚج ٥دٞةد٤َ - ٢ت ٦ين ثُؿي ٜالؿقة٣ح اإلصةزة يف دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ ُ٪٦ٮٝ٭ة
كاملٛ٭ٮـ ،إ٣بل٦ح اٛ٣ةً ،٢كاٛ٣٭ة٦ح احلبلظ ٢النيغ الكيؽ ٔجؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ
الىؽي٦ ٜذٓ اهلل املك٧٤ني ثٕ٤ٮ ٫٦كدٞج٦ ٫٪٦ ٢ة يؾب ٔ ٨دي ٫٪حبؿ٦ح رقٮهل وًل
اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤
076

ن
ن
ن
كملة اكف َ٤ت اإلصةزة  ٨٦ثرل إىل ثرل ثني ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽي٧ة كظؽيسة من٭ٮرا ،كأٛ٣يخ
ن
ن
إ٣بل٦ح املؾ٠ٮر ثإٚةداد ٫يف ا٤ٕ٣ٮـ ممؽكظة ٦ؾ٠ٮرا ،أصجذ ٫ذلل ،ٟكأقٕٛذ ٫ث٧ة ٪٬ةل،ٟ
ىلع ق٪ح األكةثؿ ،كإف ٪٠خ ثني أ ٢٬ا ٨٦ ٥٤ٕ٣األوةٗؿٚ ،أٝٮؿ ٦ذربأ  ٨٦اٞ٣ٮة
كاحلٮؿ/

أصـت اٛ٣ةً ٢إ٣بل٦ح جب٧يٓ ٦ة دىط يل ركايذٞ٪٦ ٨٦ ٫ٮؿ كٕٞ٦ٮؿٚ ،ؿكع

كأوٮؿ ،إصةزة دة٦ح ٞ٤ُ٦ح اع٦ح برشَ٭ة املٕذرب دلل أ ٢٬احلؽير كاألزؿ٧٠ ،ة
أصةز ين منةايخ األٔبلـ كأقةدؾيت اٛ٣ؼةـ ٚإين حب٧ؽ اهلل ٝؽ أػؾت ٔٔ ٨ؽة منةيغ

أص٤ح ٥٬ ،يف ق٧ةء ا٤ٕ٣ٮـ ثؽكر كأ٤٬ح٧٠ ،ة ذ٠ؿد ٫يف رقة٣يت /اإلقٕةد يف اإلق٪ةد،

كٚى٤خ أقة٩يؽ ٥٬يف ٔٞٮد الآلىلء املذؤلخلح  ٨٦األقة٩يؽ إ٣ةحلح ،كٚي٧ة ذ٠ؿد ٫يف
نرش ا٘٣ٮايل  ٨٦األقة٩يؽ إ٣ٮايل ٛ٠ةيح أل ٢٬الؿكايح كٝؽ أصـت إ٣بل٦ح املؾ٠ٮر

جب٧يٓ ٦ة اظذٮت ٔ٤ي٬ ٫ؾق األزجةت ،كقةاؿ ٦ة أركي ٨٦ ٫اثلٞةت أف يؿكم ٔين مل٨
ن
ن
رآق أ٬بل ذلل ٓ٦ ٟاتلٞٮل كاتلعؿم ،كأف يٞٮؿ ٚي٧ة ال يؽري ٫ال أدري ،٫مٮوية يل كهل
ن
ثةدجةع الك٪ح ابليٌةء ،كاذلب ٔ ٨الرشيٕح ا٘٣ؿاء ،قةابل  ٫٪٦دكاـ دؾ٠ؿم يف ػ٤ٮاد٫
كص٤ٮاد ،٫ثىة٣ط دٔٮاد ٓٛ٩ ،٫اهلل ث ٫اخلٮاص كإ٣ٮاـ ،كػذ ٥يل كهل ثأظك ٨اخلذةـ،

كوًل اهلل ىلع قيؽ٩ة ك٩بي٪ة كمٮال٩ة حم٧ؽ ػةد ٥اجلبيني ،كىلع آهل كَل كوعج٫

كاتلةثٕني ،كٔ٤ي٪ة ٕ٦٭ ٥ثؿمحح اهلل ..آ٦ني.

ٝةهل ث ،٫٧ٛكأمؿ ثؿ ٫٧ٝإ٣جؽ احلٞري ،املٕرتؼ ثةتلٞىري ،حم٧ؽ ٔجؽ ابلةيق ظٛيؽ

مبل ٦جني األ٩ىةرم األيٮيب املؽين ظرشق اهلل يف زمؿة الىةحلني ،كرز ٫ٝيف اجل٪ةف
صٮار قيؽ املؿق٤ني وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كذل ٟيف اثلة٣ر ٔرش  ٨٦ذم احلضح
احلؿاـ ق٪ح ازجني كقتني كزبلز٧ةاح كأ٬ ٨٦ ٙ٣ضؿة قيؽ األ٩ةـ٤ٔ ،ي ٫كىلع آهل

كوعج ٫أ ٢ٌٚالىبلة كأك ٢٧الكبلـ.
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 -6إجازة اىعالٌث رييو اخلادلي
بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

احل٧ؽ هلل اذلم صٕ ٢دلةلف أ ٢٬الك٪ح ركًح  ٨٦ريةض اجل٪ح ،كصٕ ٢اق٥
احلؽير يف اٞ٣ؽي ٥كاحلؽير أٛ٩ةس ظرضة ذم الؿقة٣ح ،كالىبلة كالكبلـ ىلع

وةظت احلرضة كقةيق ٩ؽ٦ةء املعجح  ٨٦د ٟ٤اخل٧ؿة قيؽ٩ة حم٧ؽ اذلم اردًف أكج
املٕةيل كأذًل ثإمخى ٫الرشؼ إ٣ةيل كىلع آهل كأوعةث٦ ٫ة ادى٤خ ق٤ك٤ح اإلق٪ةد
كأذىن حبْٛ٭ة اجل٭ةثؾة اجلٞةد.
كبٕؽ/
ٞٚؽ أصـت إ٣ةل ٥اٛ٣ةً ٢كاألمليع الاكم ٢ق٤ي ٢األٚةً ٢الكيؽ ٔجؽ اهلل ث٨

حم٧ؽ ث ٨الىؽي ٜث ٨أمحؽ ثٔ ٨جؽ املؤ ٨٦ا٧٘٣ةرم ثلةٚح مؿكيةيت كمك٧ٮاعيت ٨٦
ٞ٪٦ٮؿ كٕٞ٦ٮؿ ك٦جنٮر كْ٪٦ٮـ ٔ ٨منةييخ يف النةـ كمرص كالؿكـ كبلةٚح ٨٦
ن
أصةز ين ث٧ؿكيةد ٨٦ ٫قةاؿ املنةيغ يف الرشؽ كا٘٣ؿب إصةزة مةم٤ح اع٦ح راصية أف ال
ن
يجكةين  ٨٦دٔٮاد ٫أكٝةت دركق ٫كٔٞت وبلد ٫مٮوية إيةق ث٧ـيؽ ٔ٪ةيذ ٫ث٭ؾق
ال١ذت كْل رشح ابلؼةرم ل٤ؼُةيب كرشظ ٫الث ٨ثُةؿ األ٩ؽليس ٚإ٩٭٧ة أو ٢لاكٚح

رشكح ابلؼةرم كالرشح املكُل ثةملٕ ٥٤ىلع وعيط مك ٥٤ل٧٤ةزرم كإ٧٠ةؿ املٕ٥٤
لٞ٤ةيض ٔيةض كرشح اجلٮكم ىلع مك ٥٤كًلؾا رشح اث ٨الىبلح ٔ٤ي ٫كرشح قنن
أيب داكد ل٤ؼُةيب املكُل ثةملٕةل ٥كرشح قنن ا٣رت٦ؾم املكُل ثٕةرًح األظٮذم
الث ٨إ٣ؿيب كرشح ا٣رت٦ؾم ل٤عة ِٚإ٣ؿايق كرشظ ٫الث ٨قيؽ اجلةس كقنن
078

ا٣جكة

القي٧ة ال١ربل كقنن اث٦ ٨ةص ٫كقنن ادلراَل كقنن ادلارُٝين كدلٓ٧

الـكااؽ ل٤عة ِٚاهليسِل كاملٮَأ كرشكظ ٫اثلبلزح ْل/

اتل٧٭يؽ كاإلقذؾاكر الك٧٬ة الثٔ ٨جؽ ا٣رب كرشح اٞ٣ةيض أيب الٮحلؽ ابلةيج
املكُل ثةمل٪ذًف كالكرية الالكٔيح كقرية اث ٨قيؽ اجلةس كًلذةب ٚذط ابلةرم ىلع
ابلؼةرم الث ٨ظضؿ إ٣كٞبلين كمنةرؽ األ٩ٮار لٞ٤ةيض ٔيةض كرشح احلةِٚ

الكؼةكم ىلع أٛ٣يح احلؽير املكُل ثٛذط امل٘ير ٬ؾا ٦ة أظجب٪ة أف ٩ٮويل ٥ث٫
ن
كاهلل كيل أجنةدك ٥ىلع ٦ة يلٮف ٣ل ٥ذ٠ؿا يف ادلاري ٨كًلذج ٫خبٍ يؽق اٞٛ٣ري إىل
ٔٛٮ اهلل كرمحذ ٫ػ٤ي ٢ث ٨ثؽر ث ٨مىُىف ث ٨ػ٤ي ٢ث ٨حم٧ؽ ث ٨ػ٤ي ٢ث ٨و ٓ٪اهلل
ث ٨ػ٤ي ٢اخلةدلم املٞؽيس يف دةقٓ ٔرش مٮاؿ ق٪ح قجٓ كمخكني كزبلز٧ةاح كأٙ٣
ن
مى٤ية ىلع اجليب كآهل كوعج.٫
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 -7إجازة امليم إدريط العِٔيس
بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

احل٧ؽ هلل رب إ٣ةملني ،كالىبلة كالكبلـ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ اجليب األ٦ني ريض اهلل
ٔ ٨آهل األكؿ٦ني كوعةثذ ٫كاتلةثٕني.
كبٕؽ/

ٞٚؽ أصـت األقذةذ الكيؽ ٔجؽ اهلل ث ٨الىؽي ٜث٧ة جتٮز يل ركايذ ٫إصةزة اع٦ح
ن
ػىٮوة مؤٛ٣ةت صؽ٩ة اإل٦ةـ الكيؽ حم٧ؽ ث ٨يلع الك٪ٮيس ريض اهلل ٔ٧٠ ٫٪ة
أصةز ين منةييخ إْ٣ةـ كأقةدؾيت اٛ٣ؼةـ.
كأقأؿ اهلل يل كهل اهلؽايح كاتلٮٚي.ٜ

٠ذجخ يف

وٛؿ ق٪ح

٬

حم٧ؽ إدريف امل٭ؽم الك٪ٮيس
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 -8إجازة اىعالٌث عتس احلفيظ اىفايس
بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

احل٧ؽ هلل اذلم أصةز أكحلةءق جبٮااـ ٔٮار ،٫ٚكػه أوٛيةءق خبىةاه ُ٣ةا،٫ٛ
ن
كبٕر قيؽ٩ة حم٧ؽ ٦جح٪ة تلٕةحل ٥الرشع كٞ٦ةوؽق ،كٚذط ثةب اٞ٣ ٥٤ٕ٣ةوؽق ،وًل
اهلل ٔ٤ي ٫كق ٥٤كىلع آهل كوعج ٫الٮاو٤ني َةرؼ املضؽ ثذةدلة.

٬ؾا كإف ٌٚي٤ح إ٣ةل ٥ال١جري كإ٣بل٦ح الن٭ري وةظت املؤٛ٣ةت إ٣ؽيؽة
كاملجةظر املٛيؽة الؿاكم ل٤عكت كا٣جكت  ٨٦أٔؾب املٮارد ،الٮارث ا ٢ٌٛ٣كاملضؽ
ٔ ٨اجلؽ كالٮادل ،أثة قةل ٥الكيؽ ٔجؽ اهلل ث ٨النيغ األم٭ؿ ،اٞ٣ؽكة األكرب ،أثٮ
املاكرـ ،قيؽم حم٧ؽ ا٧٘٣ةرم احلكين الن٭ري ثةث ٨الىؽي ،ٜأثةف اهلل يل كهل ٕ٦ةل٥
ن
اُ٣ؿي ،ٜكرظ ٥الك ،ٙ٤كبةرؾ يف اخل ،ٙ٤رٗ٧ة ٔ ٨دٕ ٫ٞ٤ثة٤ٕ٣ٮـ ،كد ٫٪٪ٛركايح
كدرايح يف املُ٪ٮؽ كاملٛ٭ٮـٚ ،إ ٫٩ل ٥يلذ ٙث٧ة دلي ٫ث٬ ٢ٮ داا ٥ابلعر كاتلٞ٪يت
لٌ٦ ٥ة ٔ٪ؽ ٗريق إحل٧٠ ،٫ة اكف ٔ٤ي٧٤ٔ ٫ةء ٬ؾا النأف كيف األزؿ ٪٦٭ٮ٦ةف ال

ينجٕةف ،كملة اك٩خ اإلصةزة  ٨٦أوط أ٩ٮاع اتلع ٢٧ا٣يت حيى ٢ث٭ة يف الؿكايح
اتلض٤َ ،٢٧ت ٦ين يف ادليةر املرصيح كذل ٟدال٣ح ىلع ٧٬ذ ٫ا٤ٕ٣يح ،أف أ٦ل٫ٕ٦ ٨

ٔؿم الٮداد ،ثإصةزد ٫ث٧ة جلة  ٨٦ركايح كإق٪ةد.

ن
ٚأقٕٛذ ٫ثـٚح إحل ٫ك ٫ٕٛ٩ث ٫يف ٤ُ٦ٮب ،٫كقةٔؽد ٫يف مؿٗٮب ،٫ظؿوة ىلع ثٞةء

ق٤ك٤ح اإلق٪ةد ،امل٧ذةزة ث٭ة ٬ؾق األ٦ح  ٨٦ثني قةاؿ إ٣جةد ،كرصةء دٔٮة يل ثةلكبل٦ح
كاتلٮٚي ٜكظك ٨اخلذةـ ،كاملٮت ىلع اإلي٧ةف كاإلقبلـ.
ن
ن
ٚأٝٮؿ مكذٕي٪ة ثؾم اُ٣ٮؿ٦ ،ذرباة  ٨٦احلٮؿ كاٞ٣ٮة/
080

أصـت الكيؽ املٮ٦أ إحل ،٫احلؿم ثل ٢ػري دلي ،٫حبؽير الؿمحح املك٤ك٢

ثةألكحلح ،ك٬ٮ ٝٮهل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق ٥٤كىلع آهل( /الؿامحٮف يؿمح٭ ٥الؿمح - ٨دجةرؾ
كدٕةىل  -ارمحٮا  ٨٦يف األرض يؿمحل ٨٦ ٥يف الك٧ةء) كجب٧يٓ ٦ة وط كدىط يل
ركايذ ،٫كزبذخ يل درايذٞ٪٦ ٨٦ ،٫ٮؿ كٕٞ٦ٮؿ ،كٚؿكع كأوٮؿ ،كٞ٦ؿكء كمك٧ٮع،
كٛ٦ؿؽ كدل٧ٮع ،كإصةزة ككصةدة ،كرظ٤ح كإٚةدة ،كمؿكم ك٦ذ٪ةكؿ كٗؿيت ك٦ذؽاكؿ.
ن
ػىٮوة ٠ذت الك٪ح اجلجٮيح ،ك٦ة أٚ ٙ٣ي٭ة٠ ٨٦ ،ذت الىعةح كالكنن

كاملكة٩يؽ ،كاجلٮا ٓ٦كاملكذؼؿصةت ،كاملكذؽرٌلت ،كاملٕةص ٥كاألصـاء كاألَؿاؼ
كاُ٣جٞةت ،كاٛ٣٭ةرس كاألزجةت كاملنيؼةت ،كاإلٚةدات كاإلرمةدات كاملك٤كبلت،
ثأ٩ٮأ٭ة ىلع ٠رثد٭ة كدجةيَ ٨ؿٝ٭ة ،كب٧ة أ٪ٛ٣ةق كدُ٪٤ٛة جب ٫ٕ٧كو٪ٛ٪ةق ظكج٧ة
ظى٤خ جلة ركايح لك ذل ٨ٔ ٟأا٧ح أٔبلـَّ ،ركح اهلل دٕةىل أركاظ٭ ٥يف دار الكبلـ.
إصةزة ػةوح كاع٦ح ،كمةم٤ح ٞ٤ُ٦ح دة٦ح ،هل كألث٪ةا ٫كمل ٨هل ذلٗ ٨٦ ٟري.٥٬
ظةكيػػح ٕ٦ػػىن اذلم قػػػيٞخ هل

إصػػػػػةزة دٕ٧ػػػػػ ٫كنكػػػػػ٫٤

اكألكؿ اصٕ٤ػػػ ٫ثػػػبل ٪٦ةزٔػػػ٫
ك ٨٦يػؿل ٦ػ ٨نكػ٦ ٫٤ػؾ دجٕػ٫
ن
ثةلرشط املٕذرب ٔ٪ؽ أ ٢٬احلؽير كاألزؿ ،مٮوية هل كجلٛيس ث٧ة أكىص اهلل ث٫
ى ى ى ٍ ى َّ ٍ ى َّ ى ي ي ٍ ٍ
ى
ى
١ذةب ً٨٦
ٔجةدق يف ٠ذةث ٫ال١ؿي ٥ك٬ٮ ٝٮهل دٕةىل /كٞ٣ؽ كوي٪ة ً
اذلي ٨أكدٮا اً ٣
ى ٍ ي ٍ ى َّ ي
ةك ٍ ٥أىف َّات يٞٮا ٍ َّ ى
اِل."1"
قج ً٤ل ٥كإًي
ً
كأف ال يجكةين  ٨٦وة٣ط داعا ،٫يف ػ٤ٮاد ٫كص٤ٮاد ،٫ث٧ة ٩ؿصٮق  ٨٦قبل٦ذ٪ة
كاعٚيت٪ة يف د٩ية٩ة ك٩ذ٪٧ةق  ٨٦اتلٮٚي ٜيف ديج٪ة كاجلضةة يف أػؿا٩ة.
 -1قٮرة ا٣جكةء  ٨٦اآليح

.
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ن
ن
ن
ٝةهل كًلذجٔ /٫جؽ احلٛيِ ث ٨حم٧ؽ اُ٣ة٬ؿ اٛ٣٭ؿم نكجة ،اٛ٣ةيس أوبل كٞ٣جة،
ن
الؿبةيط كٝذ ٫اقتيُة٩ة.
ن
ن
ن
ن
ن
مى٤ية كمك٧٤ة كظة٦ؽا كمة٠ؿا كخمذذ٧ة ث٧ة ركي٪ةق َ ٨٦ؿي ٜاحلةْٚني /وبلح
ادلي ٨إ٣بل كأيب َة٬ؿ ِّ
الك٤يف ،بك٪ؽ٧٬ة ،إىل أ٦ري املؤ٪٦ني املك٤ك ٢ثةدلاعء ٔ٪ؽ
ػذ ٥اٞ٣ؿآف قيؽ٩ة يلع ث ٨أيب َة٣ت ٠ؿـ اهلل كص٭ ٫كٔ٤ي ٫الكبلـٝ ،ةؿٝ /ؿأت ىلع

ظجحيب رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٧٤ٚ ٥٤ة ث٘٤خ رأس إ٣رشي ٨٦ ٨ظٔ ٥كٜ
ى َّ
ٍ ى َّ ى َّ ى ي ى
ىٍ ى
آ٪٦يٮا ىك ىٔ٤٧يٮا َّ
ي ٨ى
اذل ى
ى
ةت ل ي٭٦ ٥ة يىنةؤكف
٪
اجل
ةت
ً
ك
ر
يف
ةت
ةحل
الى
ٝ ٨٦ٮهل دٕةىل /ك
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً
ى ى ِّ ٍ ى ى ي ى ٍ ى ٍ ي ى
ال١ج ي
ري ٚ ،"1"ةًخ ٔي٪ةق ثةدلمٮع ،كٝةؿ يل( /ية يلع أ٨٦
ًٔ٪ؽ رب ً٭ ٥ذلً٬ ٟٮ اً ٢ٌٛ٣
ىلع داع ٚإف صربي ٢أدةين ث٭ؾا ادلاعء كأمؿ ين أف أدٔٮ ث٪ٔ ٫ؽ ػذ ٥اٞ٣ؿآف).
(امهلل إين أقأل ٟإػجةت املؼجتني ،كإػبلص املٮٞٚني ،كمؿاٞٚح األثؿار

كاقذعٞةؽ ظٞةا ٜاإلي٧ةف ،كا٪٘٣ي٧ح  ٨٦لك ثؿ ،كالكبل٦ح  ٨٦لك إز ،٥ككصٮب
رمحذ ،ٟكٔـااٛ٘٦ ٥ؿد ،ٟكاٛ٣ٮز ثةجل٪ح ،كاجلضةة  ٨٦اجلةر) ا.٬.

كٝيؽ يف يٮـ االزجني ألربٓ ػ٤ٮف  ٨٦ذم إٞ٣ؽة احلؿاـ اعـ قذح كقجٕني

كزبلز٧ةاح كأ٬ ٙ٣ضؿيح ،املٮا ٜٚثلبلث ػ٤ٮف  ٨٦يٮ٩يح اعـ قجٕح كمخكني

كتكٕ٧ةاح كأ٦ ٙ٣يبلديح ،رز٪ٝة اهلل ػري٧٬ة كأاعذ٩ة  ٨٦رش٧٬ة ث ..٫٪٧آ٦ني.

 -1قٮرة النٮرل  ٨٦اآليح

.
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 -9إجازة اىعالٌث عتس اىلادر ةَ حٔفيق الؼييب
بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

احل٧ؽ هلل اذلم أصةز٩ة جبٮااـ  ٢ٌٚدبذ٭ش ث٭ة األٛ٩ف كدٞؿ إ٣يٮف ،كرشح
وؽكر٩ة ثذعٞي ٜظٞةا ٜرس ٚبل دٕٛ٩ ٥٤ف ٦ة أػيف هلٝ ٨٦ ٥ؿة أٔني صـاء ث٧ة

اك٩ٮا يٕ٤٧ٮف ،كرًف ث٪ة ىلع ٕ٦ةرج اتلٛ٭ةـ إىل قؽرة ٔٮارؼ املٕةرؼ ،كأقجٖ ٔ٤ي٪ة
ن
 ٫٧ٕ٩كأّ٪٤ة ثٌْل ّ٤ي ٫٤ٌٚ ٢الٮارؼ ،كأَ ٜ٤ألكجذ٪ة ثةتلعؽث جب٧ي ٫٧ٕ٩ ٢إدمةال
ن
ن
ن
كدٛىيبل ،ك٪٦ع٪ة ا٣ترشؼ جبٮار اذلم ٚةؽ إ٣ٮال ٥دمةال كدٛىيبل ،كأظية ا٤ٞ٣ٮب
ن
ث٪ٮر ظيةة ٤ٝج ٫الٮاقٓ للك يشء رمحح كٔ٧٤ة ك٬ؽل كبرشل ل٧٤ؤ٪٦ني ،كاػذى٫
خبىٮص ػىةاه ك٦ة أرق٪٤ةؾ إال رمحح لٕ٤ةملني ،كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل اذلم ػذ٥
ن
ثٛةحتح اجلجٮة ْ٦٭ؿ دكر دااؿة الؿقة٣ح كْ٩ةـ ٔٞؽ درة امل٪١ٮفٚ ،اكف ػذة٦ة مكاك
ن
كىف ذل٤ٚ ٟيت٪ةٚف املذ٪ةٚكٮف ،كأم٭ؽ أف قيؽ٩ة كمٮال٩ة حم٧ؽا ٔجؽق املؿق٢
ن
ن
ن
ن
ن
لٕ٤ةملني بنريا ك٩ؾيؿا ،كدأية إىل اهلل ثإذ ٫٩كرساصة ٪٦ريا ،لٮح ٞ٩ٮش املٕةرؼ
اجلة٦ ،ٓ٦ة ٚؿَ٪ة يف ال١ذةب  ٨٦يشء ك٬ؽل كبرشل ل٧٤ؤ٪٦ني ،كلكةف ا٘٣يت
املٛىط جبٮا ٓ٦لك ٨ٔ ٫٧م٪١ٮف ٔ٤ٮـ كَل يشء أظىي٪ةق يف إ٦ةـ ٦جني ،وًل اهلل

ٔ٤ي ٫كىلع آهل كأوعةث ٫جنٮـ اهلؽل ،كبؽكر االٝذؽا اٛ٣ةاـي ٨برسق املؼىٮص ثج٤ٮغ
املؿاـ ،يف املجؽأ كاخلذةـ.
أ٦ة ثٕؽ/
ن
ٚإف ا ٨٦ ٥٤ٕ٣أص ٢املٞةوؽ كأدم٤٭ة ،كأد ٥الٮقةا ٢كأك٤٧٭ة ،كأقىن امل٪ةٝت ذػؿا،
ن
ن
كأقُل املؿادت ٔـا كٚؼؿا كأر ،٢ٌٚ ٓٚدـداف ث ٫املٕةيل ،كدـدْل جببلؿ امل٪ةوت
084

ن

٦ؽل األيةـ كال٤يةيل ،كأٛ٩ف ٛ٩حف يت٪ةٚف ٚي ٫املذ٪ةٚكٮف كأظًل ظٌل يذعًل ث٫
اجلجبلء الؿاٗجٮف ،ث٬ ٢ٮ اجلٮر تكت٪ري ث ٫آراء اٌٛ٣بلء يف دٮًيط املنالكت،

كتكذ١ن ٙث ٫األٚاكر ٗية٬ت اتلٕٞيؽ يف ظ ٢املٌٕبلت كالؿكًح ا٣يت ص٪خ
ز٧ةر٬ة أيؽم ذكم اجلؽ كاالصذ٭ةد ،كادلر اذلم ٧ْ٩خ ٪٦سٮر ٚٮااؽق ثب٪ةت ا٣ربأح

ابل٘٤ةء األدلةد.

٬ؾا  /كملة اكف اإلق٪ةد  ٨٦ادلي ،٨كاآلػؾ ث٦ ٫ذ٧ك ٟحبج ٢اهلل املذني ،ك٬ٮ ٨٦
ػىةاه ٬ؾق األ٦ح ،كٝؽ ترشٚخ ثٝ ٨٦ ٫ج٪٤ة الكةدة األا٧ح ،أمؿ ين  ٨٦جتت َةٔذ،٫
كال تكٕين خمةٛ٣ذ ،٫ظضح اإلقبلـ كاملك٧٤ني كوؽر وؽكر ا٧٤ٕ٣ةء املعٞٞني،
مٮالم إ٣ةرؼ الؿبةين الرشي ،ٙالكيؽ حم٧ؽ اث ٨النيغ اإل٦ةـ إ٣ةل ٥اٛ٣ةً،٢
كاملؿمؽ الاكم ٢قيؽم ٔجؽ ال١جري ال١ذةين /أف أصزي أجنةهل ال١ؿاـ ،كأػٮاد ٫اٛ٣ؼةـ،
جب٧يٓ ٦ة جتٮز يل ركايذٕٞ٦ ٨٦ ،٫ٮؿ كٞ٪٦ٮؿ ،كٚؿكع كأوٮؿٚ ،ة٦ذس٤خ أمؿق كبلحذ٫
ذلل ،ٟكإف ل ٥أك ٨٦ ٨رصةؿ ٬ةدي ٟاملكةل ،ٟك٤ٝخ/

ٝؽ أصـت أجنةهل األ٦ةز ،٢كإػٮد ٫األٚةً ،٢ال قي٧ة إ٣بل٦ح اجلعؿيؿ ،كاملعؽث
ن
الن٭ريٕ٦ ،ؽف املٛةػؿ ،كارث ا ٥٤ٕ٣اكثؿا ٔ ٨اكثؿ ،مٮالم ٔجؽ ا٣يح ،جب٧يٓ ٦ة جتٮز
يل ركايذُ٪٦ ٨٦ ،٫ٮؽ كٛ٦٭ٮـ ،كدثجخ يل درايذ ٨٦ ٫قةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ ،ثةلرشكط ٔ٪ؽ أكيل

األزؿ ،ظكج٧ة أصةز ين ثؾل ٟمنةييخ األا٧ح إ٣ةرٚٮف ،كأقةدؾيت ا٧٤ٕ٣ةء الؿاقؼٮف
٪٦٭ ٥إ٣بل٦ح اإل٦ةـ ،النيغ ظجيت الؿمح ٨اهل٪ؽم الاكِّل ٩ـي ٢املؽي٪ح امل٪ٮرة ،ك٬ٮ
ٔ ٨الكيؽ /أمحؽ دظبلف كالنيغ دمةؿ ٛ٦يت احلٛ٪يح ث١٧ح ،كالنيغ ٔجؽ ا٘٣ين
املضؽدم ،كالنيغ ٔجؽ ا٘٣ين امليؽاين د٧٤يؾ املع ٜٞاث ٨اعثؽي ،٨كٔٔ ٨جؽ الؿمح٨
085

ثةٝؿبيت اهل٪ؽم ،كالنيغ ٪٦ح اهلل ال١٤ٮ ين ك٪٦٭ /٥اٞٛ٣ي ٫املعؽث إ٣بل٦ح النيغ ثؽر
ادلي ٨امل٘ؿيب اجلـااؿم ادلمنٌف ،ك٪٦٭ /٥اٞٛ٣ي ٫النيغ إ٣بل٦ح الكيؽ ظكني

احلبيش امليك ،ك٪٦٭ /٥اٞٛ٣ي ٫إ٣بل٦ح احل٪جٌل النيغ ٔجؽ اهلل اٞ٣ؽكَل اجلةث٤يس ز٥
املؽين ،ك٪٦٭ /٥اٞٛ٣ي ٫املعؽث إ٣بل٦ح النيغ ثلؿم إُ٣ةر ادلمنٌف كٝؽ أصةز ين

ثةل١ذت الكذح.

ك٪٦٭ ٥اٞٛ٣ي ٫اإل٦ةـ ٩ةرص امل٤ح كادلي ٨مٮال٩ة النيغ ظكني أ٪ٚؽم اجلرس
اُ٣ؿاث٤يس مؤ ٙ٣الؿقة٣ح احل٧يؽيح كٝؽ أصةز ين بكةاؿ مؤٛ٣ةد ٫كمؿكيةد ،٫ك٪٦٭٥
اٞٛ٣ي ٫اجل٤ي ٢النيغ ٔجؽ احل٧يؽ اخلُيت اُ٣ؿاث٤يس ،كاٞٛ٣ي ٫اٛ٣ةً ٢النيغ ػ٤ي٢
وةدؽ اُ٣ؿاث٤يس ٨ٔ ،ميؼ ٫النيغ حم٧ؽ اإل٩جةيب ،كاٞٛ٣ي ٫الاكم ٢النيغ حم٧ؽ ث٨
مٮال٩ة إ٣بل٦ح النيغ ٔجؽ ا٘٣ين الؿاٚيع ك٬ٮ ٔ ٨كادلق ،كٔ٧ٕ٩ ٨ةف أ٪ٚؽم األلٮيس
جن ٢اإل٦ةـ املٛرس الكيؽ حم٧ٮد األلٮيس ابل٘ؽادم.
ك٪٦٭٧ٔ ٥ؽة ا٧٤ٕ٣ةء األثؿار اٞٛ٣ي ٫النيغ ٦يح ادلي ٨اخلُيت اُ٣ؿاث٤يس الن٭ري

ثةحلٛةر ،كأقة٩يؽق من٭ٮرة ٔ٤يح ركا٬ة ٔ ٨أا٧ح ٬ؽل كدرايح كركايح ٪٦٭٫٧ٔ ٥
إ٣بل٦ح اٞٛ٣ي ٫النيغ ٔجؽ اٞ٣ةدر اخلُيت اُ٣ؿاث٤يس املؽين كأػٮق النيغ ٔجؽ

احل٧يؽ املذٞؽـ ذ٠ؿق كاث ٨ػةتل ٫النيغ حم٧ٮد ٞ٪٦ةرق كأقذةذق ػةد٧ح املعؽزني
إ٣ةرؼ ثةهلل دٕةىل النيغ حم٧ؽ اٞ٣ةكٝيج كميؼ ٫اإل٦ةـ النيغ حم٧ٮد ننةث ٫د٧٤يؾ
النيغ ابلةصٮرم كميؼ ٫اٞٛ٣ي ٫إ٣بل٦ح النيغ ٔجؽ ا٘٣ين الؿاٚيع الكةث ٜاذل٠ؿ
كٗري ٨٦ ٥٬ا٧٤ٕ٣ةء األٔبلـ كٍل٭٧٤ٔ ٨٦ ٥ةء َؿاث٤ف النةـ.
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ك ٨٦أميةيخ إ٣بل٦ح ال١جري كاملٕ٧ؿ الن٭ري مٮال٩ة الكيؽ ٔجؽ اهلل الك١ؿم

ادلمنٌف ،ك ٨٦أميةيخ األ٦ةز ٢النيغ اٞٛ٣ي ٫الرشي ٙأثٮ اجلرص اخلُيت ادلمنٌف
ٔ ٨أميةػ ٫املرصيني /اكبلةصٮرم ،كالكٞة ،كادل٪٦٭ٮرم كالنة٦يني ٠ٮادلق ،كٔ٧ؿ
ا٘٣ـم ،كالنيغ ٬ةم ٥اتلةيج ،كالنيغ ظك ٨ابليُةر ،كالنيغ ظك ٨احلٛةر ،كاٞٛ٣ي٫
املعؽث اإل٦ةـ النيغ ٔجؽ الؿمح ٨ث ٨حم٧ؽ ال١ـبؿم كاٞٛ٣ي ٫النيغ ظة٦ؽ ث ٨أمحؽ

إُ٣ةر ،كالنيغ أمحؽ ادلاكدم اُ٣ؿاث٤يس النةَل ،كاملؽ٩حني /اكلنيغ يٮق ٙا٘٣ـم،
كالنيغ حم٧ؽ إ٣ـب كالنيغ ٔجؽ ال١ؿي ٥اجلؼٌل ،كاٞٛ٣ي ٫إ٣بل٦ح الرشي ٙالكيؽ
إق٧ةٔي ٢ث ٨زي ٨إ٣ةثؽي ٨ا٣ربز٩يج ٨ٔ ،النيغ وة٣ط اٛ٣بلين ،كاحل٤جحني /اكلنيغ
أمحؽ م٪ٮ٩ة الن٭ري ثةحلضةر ،كالنيغ أمحؽ ا٣زت٦ة٩حين كٗري.٥٬

ك ٨٦منةييخ األٚةً /٢النيغ ظكت اهلل امليك ٔ ٨أميةػ /٫اكلنيغ ابلةصٮرم

كالنيغ ٔجؽ احل٧يؽ ادلاٗكذةين ،ك ٨٦أميةػ /٫النيغ أمحؽ ادل٦يةيط ٨ٔ ،أميةػ٫
اكلنيغ ظك ٨اٞ٣ٮيكين كالنيغ ابلةصٮرم الكةثٞني كٌللنيغ ٔجؽ ا٘٣ين ادل٦يةيط
ٔ ٨أميةػ /٫النيغ أمحؽ اجلعؿاكم ٔ ٨ميؼ ٫اجل٧ةؿ اٌٛ٣ةيل ،كالنيغ أمحؽ

ادل٦٭ٮيج ،الك٧٬ة ٔ /٨النيغ ٔجؽ اهلل الرشٝةكم ،ك ٨٦أميةػ /٫النيغ ٔجؽ ا٘٣ين
ادل٦يةيط املذٞؽـ اذل٠ؿ ٨ٔ ،أميةػ ٫اكلنيغ الرشٝةكم ،كالنيغ األ٦ري ال١جري ،ك٨٦

أميةػ ٫النيغ ٔجؽ ا٘٣ين ادل٤٬ٮيل اهل٪ؽم ك ٨٦أميةػ /٫النيغ مىُىف املج،ٍ٤
ٔ ٨أميةػ ٫اكلنيغ حم٧ؽ الن٪ٮاين حميش خمذرص اث ٨أيب دمؿة.
ك ٨٦أميةػ /٫النيغ إثؿا٬ي ٥الكٞة ٨ٔ ،أميةػ /٫اكلنيغ زٕي٤ت ٨ٔ ،ميؼ٫
امل٤ٮم ،كالن٭ةب اجلٮ٬ؿم ،كٌللنيغ األ٦ري الى٘ري ٔ ٨كادلق األ٦ري ال١جري ،كٌللنيغ
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حم٧ؽ اٌٛ٣ةيل ،كٌللنيغ ظك ٨اٞ٣ٮيكين ٨ٔ ،ميؼ /٫أمحؽ دمٕح ابلضريَل احلة،ِٚ

كٌللنيغ حم٧ؽ ث ٨حم٧ٮد اجلـااؿم ٔ ٨الن٭ةب اجلٮ٬ؿم ،ك ٨٦منةخي /٫النيغ أمحؽ

٪٦ح اهلل ٨ٔ ،النيغ األ٦ري ال١جري ،كاث ٫٪الى٘ري ،كٔ ٨النيغ مةٚيع اٛ٣يٮَل كالنيغ
ٔجؽ الؿمح ٨ث ٨حم٧ؽ ال١ـبؿم.

ك ٨٦أميةػ /٫النيغ حم٧ؽ اٞ٣ةكٝيج املذٞؽـ اذل٠ؿ ٨ٔ ،النيغ اعثؽ الك٪ؽم كٔ٨

النيغ ابلةصٮرم ،كٔ ٨النيغ إ٣ةرؼ حم٧ؽ املرصم ٝؽس اهلل رسق كأٚةض ٔ٤ي٪ة
أ٩ٮار ،٥٬كأكيص املضةزي ٨ثذٞٮل اهلل دٕةىل ،كأف ال يجكٮ ين  ٨٦وة٣ط دٔٮاد٭ ،٥يف
ػ٤ٮاد٭ ٥كص٤ٮاد٭ ،٥كقبلـ ىلع املؿق٤ني ،كاحل٧ؽ هلل رب إ٣ةملني.
ظؿرق إ٣جؽ الٌٕي ٙاملٛذٞؿ إحلٔ ٫ـ مأ٫٩
ٔجؽ اٞ٣ةدر دٮٚي ٜالن٤يب ٔىف ٔ ٫٪ا.٬.

ن
كإين أصـت أيٌة دميٓ أكالد األقذةذ املضةز املٌٛةؿ /قيؽم الكيؽ حم٧ؽ ابلةٝؿ
كأظٛةدق ،كأظجةءق اٌٛ٣بلء ،ىلع األػه اٛ٣ةً ٢اجل٤ي ٢كإ٣بل٦ح اجلبي ٢الكيؽ ٔجؽ

اهلل ث ٨الىؽي ،ٜكَل  ٨٦رأم ٚي ٫األ٤٬يح.

ػةدـ ا ٥٤ٕ٣الرشي ٙيف احلؿـ الرشيٙ
ٔجؽ اٞ٣ةدر دٮٚي ٜالن٤يب
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بك ٥اهلل الؿمح ٨الؿظي٥

احل٧ؽ هلل اذلم ر٦ ٓٚزن٣ح ا٧٤ٕ٣ةء  ٨٦ثني األ٩ةـ ،كػى٭ ٥ثىعح الك٪ؽ كٔ٤ٮ
اإلق٪ةد اتلةـ ،كالىبلة كالكبلـ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ املْ ٢٤ثة٧٘٣ةـ كىلع آهل كأوعةث٫
اذليٝ ٨ةمٮا ثتج٤يٖ قجذ ٫أدٝ ٥يةـ.
أ٦ة ثٕؽ/
ٞٚؽ اتل٧ف ٦ين الكيؽاف إ٣ةملةف اٛ٣ةًبلف/
الكيؽ إ٣بل٦ح /أمحؽ ث ٨حم٧ؽ الىؽي ،ٜكأػٮق الكيؽ إ٣بل٦حٔ /جؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ
الىؽي.ٜ

اإلصةزة..

ن
ث٧ة جتٮز يل ركايذ٠ ٨٦ ٫ذت احلؽير كٗري٬ة ،كل ٥أصؽ ثيؽا  ٨٦إصةثذ٭٧ة ذللٟ
ا٤ُ٣ت كإف اكف ال يٕٮؿ ىلع ٦سٌل يف أرب ،كذل ٨٦ ٟظك٪ّ ٨٭٧ة يب ٧٤ٔ ٓ٦٭٧ة

ثٞىٮر ثةيع ك٤ٝح اَبليع.

ٚأٝٮؿٝ /ؽ أصـد٭٧ة يف لك ٦ةيل  ٨٦ركايح كدرايح كٞ٪٦ٮؿ كٕٞ٦ٮؿ كٚؿكع كأوٮؿ

برشَ ٫اذلم ٬ٮ ٔ٪ؽ أ ٢٬األزؿ ٞ٦جٮؿ ظكج٧ة أصةز ين ثؾل ٟأميةيخ إْ٣ةـ ،دمٕ٪ة
اهلل كأظجت٪ة ث٭ ٥يف دار الكبلـ ،كٝؽ أػؾت ا ٥٤ٕ٣كهلل احل٧ؽ كامل٪ح ٔ٠ ٨سري ٨٦
املنةيغ٧٤ٔ ٨٦ ،ةء احل ٨٧كاحلضةز ،كمرص كالنةـ ،كامل٘ؿب كاهل٪ؽ.
كأصةزك ين ث٧ة هل ٨٦ ٥ركايح كدرايح ،كب٧ؤٛ٣ةد٭ ٥كمؤٛ٣ةت منةخي٭ ،٥كب٧ة امذ٤٧خ
ن
ٔ٤ي ٫أزجةد٭ ،٥كدم٤ذ٭ة از٪ةف كقجٕٮف زبذة ،أػؾت ثٌٕ٭ة ثةلك٧ةع كبٌٕ٭ة ثةإلصةزة
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ن
ن
إ٣ة٦ح ،كمخكح كأربٕٮف مك٤كبل ثةٞ٣ؿاءة ،كمنةييخ ثٌٓ كقجٕٮف ميؼة ،أذ٠ؿ
ن
ثٌٕة ٪٦٭٪٬ ٥ة ،كٝؽ اقذٮٚيخ أق٧ةء ٥٬كٞ٦ؿكءايت ٔ٤ي٭ ٥كإصةزاد٭ ٥كأزجةد٭ ٥يف
مؤ٣يف يف ٬ؾا النأف املكُل /اجلْ ٥اٛ٣ؿيؽ ملذٛؿٝةت األقة٩يؽ ك٬ٮ أدمٓ ٠ذةب يف
٬ؾا ا.٨ٛ٣

ن
ٚأذ٠ؿ أكال  ٨٦منةييخ أقذةذ أ ٢٬الؿقٮخ ،كميغ النيٮخ ،اجلج ٢الؿايس ،اٞ٣ةيض

إ٣بل٦ح حم٧ؽ ث ٨أمحؽ إ٣ؿايس ،رمح ٫اهلل املذٮىف ق٪ح
الؿكًح م٧ةؿ وٕ٪ةء يف ٦زنهل أيةـ اخلؿي ٙق٪ح

 ،٬ظرضت ٔ٤ي ٫يف

 ـهيف ٝؿاءة دٛؿيش ال١ؿكب.

ك ٨٦منةييخ /اٞ٣ةيض إ٣بل٦ح يلع ث ٨ظكني امل٘ؿيب رمح ٫اهلل كٝؽ ٝؿأت ٔ٤ي٫
الىعيعني  ٓ٦املُةٕ٣ح يف الرشكح ظةؿ اٞ٣ؿاءة ،ك٠ ٨٦ذت احلؽير أل ٢٬ابليخ
ٔ٤ي٭ ٥الكبلـ ،أ٦ةيل اإل٦ةـ املؿمؽ ثةهلل كأ٦ةيل أيب َة٣ت ،كمٛةء األ٦ري احلكني كيف

قنن أيب داكد ،كمٛةء اٞ٣ةيض ٔيةض ،كيف أوٮؿ ا ،٫ٞٛ٣ا٘٣ةيح ٓ٦ ،رشظ٭ة ل٤عكني
اث ٨اإل٦ةـ اٞ٣ةق ٥كيف الرشح الى٘ري املؼذرص ل٤كٕؽ ،كاثل٧ؿات يف أظاكـ اآليةت

دلرلاف ،لٞٛ٤ي ٫يٮق.ٙ

كأصةز ين ث٭ؾا ث٧ة أمذ٤ٔ ٢٧ي ٫إحتةؼ األكةثؿ يف إق٪ةد ادلٚةدؿ ل٤نٮٌلين ك٨٦

منةييخ ٔ ٥املؾ٠ٮر اٞ٣ةيض إ٣بل٦ح ظكني ث ٨حمك ٨امل٘ؿيب رمح ٫اهلل ،ظرضت
ٔ٤ي ٫يف احلؽير كاتلٛكري ،كٝؿأت ٔ٤ي ٫زجخ ميؼ ٫الكيؽ إ٣بل٦ح ٔجؽ ال١ؿي ٥ث٨
ٔجؽ اهلل أيب َة٣ت ،املكُل /إٞ٣ؽ اجلٌيؽ ٚي٧ة ادى ٨٦ ٢األقة٩يؽ ثٞؿاءد ٫ىلع
ميؼ ٫املؤ ،ٙ٣كأصةز ين ث٧ة امذ٤ٔ ٢٧ي ٫إٞ٣ؽ اجلٌيؽ.
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ك ٨٦منةييخ اٞ٣ةيض إ٣بل٦ح ظكني ث ٨يلع ا٧ٕ٣ؿم ظ ٫ْٛاهلل ،ظرضت ٔ٤ي٫

يف ا ٫ٞٛ٣رشح األز٬ةر يف  ٫ٞٚاألا٧ح األَ٭ةر ،كيف اتلٮظيؽ /إيسةر احل ٜىلع اخل،ٜ٤
كيف ٔ ٥٤إ٣ؿبيح /ظةميح يكني ىلع ُٝؿ اٛ٣ةٔ٠ل ،كرشح اخلجييص ىلع اكٚيح اث٨
احلةصت ،كاملُٮؿ يف ٔ ٥٤املٕةين ،كرشح الاكم ٢يف أوٮؿ ا ،٫ٞٛ٣كظةميح ا٣زيدم ىلع
رشح إيكةٗٮيج يف امل ،ُٜ٪كيف ٔ ٥٤األزؿ /رشح اجلؼجح ،كز٧ؿات اجلْؿ يف ٔ٥٤

األزؿ ،كيف احلؽير /األ٦٭ةت الكخ ،كقج ٢الكبلـ لؤل٦ري كمك٪ؽ اإل٦ةـ زيؽ ،كمٛةء
ن
األ٦ري احلكني ،كبٌٕة  ٨٦املك٤كبلت ،كيف ٔ ٥٤الرصؼ /رشح النةٚيح ل٤نيغ
 ُٙ٣اهلل ا٘٣يةث املكُل /امل٪ة ٢٬الىةٚيح ،كيف الكرية اجلجٮيح /قرية اث٬ ٨نةـ،
كب٭ضح املعة ،٢ٚكاهليلك الُ٤ي ٙيف ظ٤يح اجلك ٥الرشي ،ٙكيف اتلٛكري /ال١نةؼ
كاإلدٞةف كاثل٧ؿات يف أظاكـ اآليةت كٗري ذل ٨٦ ٟالؿقةا٪٦ ٢٭ة /حتٛح اجلةّؿ يف
آداب امل٪ةّؿ ،كيف ٔ ٥٤الك٪ؽ /زجخ اٞ٣ةيض حم٧ؽ منع /٥ث٤ٮغ األ٦ةين يف ق٪ؽ ٨٦
أ٩ـ٣خ ٔ٤ي ٫املسةين ،كأصةز ين ث٭ؾق املٞؿكءات ،كب٧ة امذ٤ٔ ٢٧ي٬ ٫ؾا اثلجخ ،كزجخ

النٮٌلين.

ك ٨٦منةييخ /اٞ٣ةيض إ٣بل٦ح /أمحؽ ثٔ ٨جؽ اهلل اجل٪ؽارم ،ك٬ؤالء املنةيغ

ق٪ؽ ٥٬إىل النٮٌلين ،ك ٨٦منةخي٭ ٥اٞ٣ةيض إ٣بل٦ح املذٞؽـ /حم٧ؽ ث ٨أمحؽ إ٣ؿايس
كبحين كبني ميغ اإلقبلـ النٮٌلين درصذني ،كبٌٕ٭ ٥زبلث درصةت كبٌٕ٭ ٥أربٓ
درصةتٚ ،ةذلم ثحين كبح ٫٪درصذني ٔ ٨منةييخ املؾ٠ٮري ٨ٔ ٨ميؼ٭ ٥الكيؽ
إ٣بل٦ح إق٧ةٔي ٢ث ٨حمك ٨ثٔ ٨جؽ ال١ؿي ٨ٔ ٥ميؼ ٫النٮٌلين ،كيف َؿي ٜأػؿم
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ٔ ٨منةييخ ٔ ٨ميؼي٭ ٥الكيؽ إ٣بل٦ح احلة ِٚحم٧ؽ ث ٨إق٧ةٔي ٢ال١حيس ٔ٨

ميؼ ٫النٮٌلين.

ك ٨٦منةييخ ٧٤ٔ ٨٦ةء م١ح /الكيؽ إ٣بل٦ح ظكني ث ٨حم٧ؽ احلبيش ٛ٦يت م١ح
ن
 ـهيف احلؽير ،كٝؿأت ٔ٤ي ٫زبذ ٫ثٕؽ نكؼ ٫املكُل/
قةثٞة ،ظرضت ٔ٤ي ٫ق٪ح
ٚذط اٞ٣ٮم يف ق٪ؽ الكيؽ ظكني احلبيش كأصةز ين ث٧ة امذ٤ٔ ٢٧ي ٫كأصةز ين ٔ٧٤ةء

م١ح ٚي٧ة ظرضت ٔ٤ي٭ ٥كب٧ؤٛ٣ةت ميؼ٭ ٥الكيؽ إ٣بل٦ح /أمحؽ زيين دظبلف ك٨٦
منةييخ يف املؽي٪ح امل٪ٮرة /يٮق ٙث ٨إق٧ةٔي ٢اجلج٭ةين ابلريكيت أصةز ين يف الؿكًح
الرشيٛح جب٧يٓ مؤٛ٣ةد ،٫كب٧ة امذ٤ٔ ٢٧ي ٫زبذ ٫املكُل٬ /ةدم املؿيؽ إىل َؿيٜ
األقة٩يؽ ،ك ٨٦منةييخ ٧٤ٔ ٨٦ةء دمن ٜالكيؽ إ٣بل٦ح /حم٧ؽ ثؽر ادلي ٨احلكين

رمح ٫اهلل  /وةا ٥ادل٬ؿ ،حمؽث النةـ كٔبل٦ح ادل٩ية ،الـا٬ؽ الٮرع ،ال يٛرت لكة٨ٔ ٫٩
ذ٠ؿ اهلل ،كال يذلك ٨ٔ ٥أظؽ ،كال يك٧ط يف دل٤ك ٫أف يؾ٠ؿ أظؽ اغات ،الز٦ذ ٫يف
دار احلؽير مخف قجني أيةـ احلؿب ا٧ٕ٣ٮَل ،كظرضت ٔ٤ي ٫يف دم٤ح  ٨٦ا٤ٕ٣ٮـ،

٪٦٭ة وعيط ابلؼةرم ،أم٤يخ ٔ٤ي ٫ك٬ٮ يك ٓ٦ ٓ٧دم٤ح  ٨٦ا٤ُ٣جح ،كٌلف رمح ٫اهلل
ن
حي ِٛالىعيعني ٗيجة  ٓ٦رصةهل٧ة كدةريغ ظيةد٭٧ة ،كٝؿأت ٔ٤ي٩ ٫ٮادر األوٮؿ
ل٤ع١ي ٥ا٣رت٦ؾم ،كٔٞةاؽ ا٣جكيف ،كالكٕؽ ىلع إ٣ـم ،كا٪ٛ٣ةرم حبٮامي ٫ىلع

اإليكةٗٮيج ،كاهلؽايح يف احل٧١ح ،كاخلبلوح لٕ٤ةمٌل يف ٔ ٥٤احلكةب ،كرشح دةايح
الك٤ٮؾ إىل م ٟ٤امل٤ٮؾ يف اتلىٮؼ ،كرشح ْ٪٦ٮ٦ح اث ٨اهلةي ٥يف ٔ ٥٤اجلرب
كاملٞةث٤ح ،كأم٤يخ ٔ٤ي ٫اجلى ٙاثلةين  ٨٦ال١نةؼ ،كاجلى ٙاألكؿ  ٓ٦دٛكري
اخلُيت كظرضت ٔ٪ؽ ميغ آػؿ ،كأم٤يخ ٔ٤ي ٫املؼذرص يف ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ك٦ة
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إحل ،٫كأمؿ ين ثذضؿيؽ ٠سري  ٨٦األظةدير الٌٕيٛح ،كَ٤ت ٦ين ُ٦ةٕ٣ذ٦ ٫يع يف ٔ٥٤

ا ٟ٤ٛ٣كاهليبح ،اتلرصيط ىلع ا٣ترشيط َجٓ اهل٪ؽ ،كاجل٘٧يين ،كيف زيش اث ٨النةَؿ،
ن
كالٕ٧٤ح رشح الـيش ،كمؤ٣يف املُجٮع ثةلنةـ قةثٞة٠ /زن اثلٞةت يف ٔ ٥٤األكٝةت.

٬ؾا ٤ٔ ٓ٦ٮ ٧٬ذ ،٫كحتٞي ٫ٞجل٧يٓ ا٤ٕ٣ٮـ ،كًلرب ق ٫٪ك٩ي ٨ٔ ٙالكجٕني يف دةريغ
ن
 ـهل ٥يذاكق ٨ٔ ٢أػؾق بلٕي ا٤ٕ٣ٮـ  ٨٦أو٘ؿ  ٫٪٦ق٪ة ،اذلم ال يرض
ق٪ح
ص٭ ٫٤ث٭ة ،كٝؽ أصةز ين إصةزة اع٦ح كػةوح ٔ ٨منةخي ٫ثأزجةد٭ ٥إىل مؤٛ٣ي٭ة.
ك ٨٦منةييخ /ميغ اإلقبلـ املرصم إثؿا٬ي ٥الكٞة بك٪ؽق إىل األ٦ري ال١جري
وةظت اثلجخ املن٭ٮر.
ك ٨٦منةييخٛ٦ /يت دمن ٜالكيؽ إ٣بل٦ح حم٧ؽ اعثؽي ٨أثٮ اخلري ،ظرضت ٔ٤ي٫
ى ن
وعيط مك ٥٤كمك٤كبلت اثٞٔ ٨ي٤ح ،كم ٍُؿا  ٨٦زجخ صؽق الكيؽ إ٣بل٦ح /حم٧ؽ
اعثؽي ٨املكُلٞٔ /ٮد الآليل يف الك٪ؽ إ٣ٮايل ،كأصةز ين ث٧ة امذ٤ٔ ٢٧ي.٫
ك ٨٦منةييخ الكيؽ إ٣بل٦ح /حم٧ؽ ال١ذةين امل٘ؿيب ،كظرضت ث٧رص يف أيةـ

ا٩تكةيب يف األز٬ؿ ىلع النيغ ٔجؽ الؿظي ٥أثٮ اجلضة ،يف رشح ٪٦٭ةج اجلٮكم يف ٫ٞٚ
النةٕٚيح ،يف صة ٓ٦إثؿا٬ي ٥ث ،ٟكىلع النيغ إ٣بل٦ح حم٧ؽ خبيخ يف ابلؼةرم

كاتلٛكري ،ثني إ٣نةاني يف األز٬ؿ ،يف ٝجح إ٣جةيس ،كبٕؽ وبلة الىجط يف املٮًٓ
ن
املؾ٠ٮر يف اتلٛكري ،دلم النيغ إ٣بل٦ح /يٮق ٙادلصٮم كل ٥أزؿ مبلز٦ة دركق٭٧ة
يف ٦ؽة ثٞة ث٧رص.
كٝؽ صؿت اعدة املنةيغ رمح٭ ٥اهلل أف يؾ٠ؿكا يف إصةزد٭ ٥ق٪ؽ ثٕي ٞ٦ؿكءاد٭٥
ن
املن٭ٮرة٠ ،أظؽ األ٦٭ةت الكخ ،أك ٗري٬ةٚ ،أذ٠ؿ ق٪ؽ ابلؼةرم رك٦ة لبلػذىةر،
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ن
كأركم ٬ؾا ال١ذةب ٔ ٨قجٕح كٔرشي ٨ميؼةٝ ،ؿاءة كإصةزةٞٚ ،ؿأد ٫ىلع تكٕح

منةيغ ،كيل َؿؽ ،أذ٠ؿ ٪٬ة أٔبل َؿي ٜك٤ٕ٣٭ة أٔبل َؿي ٜيف ادل٩ية.

ٚأركي ٨ٔ ٫مييخ الكيؽ إ٣بل٦ح ٔجؽ الؿمح ٨ثٔ ٨جؽ اهلل الكٞةؼ ٨ٔ ،ميؼ٫
الكيؽ إ٣بل٦ح ٔيؽركس ث٧ٔ ٨ؿ ٨ٔ ،الكيؽ ق٤ي٧ةف األ٬ؽؿ ٨ٔ ،ميؼ ٫اث ٨ق٪ح

اٛ٣بلين ٨ٔ ،أمحؽ ث ٨إ٣ض ٨ٔ ،٢اجل٭ؿكايل ٨ٔ ،اُ٣ةككيس ٔ ٨اٛ٣ؿاغين٨ٔ ،

اخلذبلين ٨ٔ ،اٛ٣ؿبؿم ٨ٔ ،ابلؼةرم.
ن
كأصـد٭٧ة أيٌة ٠ ٨٦ذت أ ٢٬ابليخ ٔ٤ي٭ ٥الكبلـ /ثةلؿكض اجلٌري رشح
ن
دل٧ٮع اإل٦ةـ زيؽ ث ٨يلع ٔ٤ي٭٧ة الكبلـ ،ثٞؿاءيت مُؿا  ٫٪٦ىلع ميؼ٪ة إ٣بل٦ح
أمحؽ ث ٨حم٧ؽ الكيةيغ رمح ٫اهلل .بك٪ؽق ٔ ٨صؽق املؤ ٙ٣أيب أ ٫٦اٞ٣ةيض إ٣بل٦ح
ظكني ث ٨أمحؽ الكيةيغ رمح ٫اهلل.

كأصـد٭٧ة ث٧ؤٛ٣ةيت كإف اك٩خ ال دؾ٠ؿ ،كٝؽ صؿت ق٪ح ا٧٤ٕ٣ةء يف ذاؾ ،كْل ثٌٓ
ن
ٔرشة خمذرصا ٞٚؽ أصـد٭٧ة جب٧يٓ ٦ة ذ٠ؿ  ٨٦األزجةت إىل مؤٛ٣ي٭ة كأكوي٭٧ة ثذٞٮل
اهلل كادلاعء يل حبك ٨اخلةد٧ح كوًل اهلل ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كوعج.٫
كظؿرق يف

م٭ؿ رمٌةف ال١ؿي ٥ق٪ح

ٔجؽ الٮاقٓ ث ٨حيىي الٮاقيع
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 ،٬اٞٛ٣ري إىل رب/٫

راحٍث

كٌلف اٛ٣ؿاغ ٠ ٨٦ذةثح ٬ؾق ا٣رتدمح ّ٭ؿ األظؽ الكةثٓ ٔرش  ٨٦م٭ؿ رمٌةف
املْٕ ٥ق٪ح أربٓ كأربٕ٧ةاح كأ ٙ٣أظك ٨اهلل ػذة٦٭ة.
ز ٥زدت ثٕي الـيةدات ا٣يت اٝذٌذ٭ة احلةصح ،كذل ٟيف م١ح امل١ؿ٦ح كاملؽي٪ح
امل٪ٮرة أز٪ةء مٮق ٥ظش ق٪ح أربٓ كأربٕ٧ةاح كأ .ٙ٣دٞج ٢اهلل ٪٦ة ث ٫٪٧كًلؿ ٫٦كٔىف

ٔ٪ة.
٠ذج٫
أثٮ أ ٢ٌٛ٣جؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ ث ٨الىؽي ٜاحلكين
ٔىف ٔ٫٪
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إىل اإل٦ةـ ٔجؽ اهلل ا٧٘٣ةرم/

زاىج املدِث عِكً
ى
ى ُّ
ى ىٍ
َّ
ٍ ي
يىػػػػػػة ىقػػػػػػ ً٤ي ٢األد ًٞيىػػػػػػةء
أي ى٭ػػػػػػة النػػػػػػيغ ىقػػػػػػبل ى٦ة
ن
ى ٍ ى
ٍ
يىػػػػػػػة ىك ً ٌ
ػػػػػػ ٨ىك ٍّ
ػػػػػػي ٥ا ٣يٕ ٤ى٧ػػػػػػةء
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