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 المقدمة

ا ٌسرينا غيجنة ْجةرًكن نيٗ، كأشٙؽ أف ال هلإ إال  احلٓؽ هلل رب اُفةملني محؽن
ا ـجؽق كرقٚهل صىل اهلل ـِيٗ  اهلل كظؽق ال رشيً هل، كأشٙؽ أف حمٓؽن

 أزكاصٗ أْٙةت املؤْٖني، كىلع أصعةثٗ كىلع آهل اُػيبني اُػة٘ؿئ، كىلع
 امليةْني، كىلع اتلةثفني هلّ ثإظكةف إىل يٚـ ادلئ. ؿ  اُلي 

أْة ثفؽ/ نيف اقرتاظح ْٔ ـٖةء ابلعر، كاقذضٓةـ ْٔ ٌؽ اذل٘ٔ 
ـٔ  ةطحن كىؿ اإلحلةظ ُلؿض اإلمحةض، كاقذف ثٓفرتؾ مكةاَ اخلالؼ،

ؽ ثٔ إقٓةـيَ األْري اإلكٓةض، ىلع ديٚاف اُفالْح ابلؽر املٖري حمٓ
 ،ِٗكيف ْػةكم املػةُفح ُهخ إتجةيه دفيجةدٗ ىلع الشفؿاء ىج ،
 صةٕت الكِٚؾ إىل دًِ اتلفيجةت يف صٖةب اُفييؽة، أك يفكةٕخ أقٚاءه 

ؽيةت.أك يف صةٕت اُهييٙةت، مًِ املِٚؾ،   أك يف صةٕت األدثيةت كال٘ـ
تلهةت  صٙح االكُحكخ لكٙة حتَٓ صهح اجليؽ، كغةثؿ الؿد، نجفظٙة ىلع

ثٓة ٘ٚ أنكت قذفةطذٗ ةثو، أك ايف اقذعكةف ىِت مؿاد الشةـؿ الك
ة  كْفٖنة. كأدّ، ُهؾن

 /، كْٖٙةأمٚر داعين إىل دمفٙة
ادلنةع ـٔ صٖةب اُفييؽة اُيت مكٙة ثفض الشفؿاء ثػةام ْٔ  أوالً:

 أىٚل كأغؿب. كزٕنة كرًكيًّةالشيػةف؛ ألف رد٘ة ثٓسِٙة 
الـ، كنرش ـِّْٚٙ اجلرثيح كالشفؿيح، كىؽ اُرب ثفِٓةء  جانًيا: احلٓٔ اأـل

ثٗ ػري اُهةحتني يف صهعيت ىلع ْة ثةت  طى ذى ثؽأت ْٖؾ شٙٚر ثجرش ْة ذى 
ٚقّ«نحف ثٚؾ»/ ك «دٚيرت»فؿؼ ثػ يي   : ، ككري٘ٓة، حتخ ال
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 ً(.الين_مً_درر#) 

فح جؿ نيٓة أـِّ قٚل غجى ػٍ أف ديٚاف اثٔ األْري الصٖفةين لّ حي  جاثلًا:
ي  رٍشي جى ، نى كاظؽة ً٘ كى ثفض ٕصٚصٗ ي َ   ّي ة ؿق، ُف  يف ادلالُح ـِيٗ، كإظيةء ٌذ

ـي  ٘ي  ةؽى ش  أـٖةىنة دِذهخ إحلٗ، ال قيٓة   ٚاة األدب.الشفؿ، ك
 اجلٓؿ ْة ييل/كًكف ـٓيل يف ٘ؾا 

  رسد اتلفيجةت يف األصَ ٌٓة يه يف ادليٚاف.  (1
 اُلِع.ْٔ كالْح التشٍيَ األثيةت، تلٓةـ الظجع، ك  (2
ٚص (3    .ـة لِٓذفيىتدؿدمح م
ت، ْٔ ٌذجٗ، أك مصةدر دؿدمذٗ.( 4   مؿاصؿ أثيةت املذفيى

ٚ ظكيب كٕفّ الٚكيَ كْٔ اهلل أقذٓؽ    .اُفٚف كاتلٚنيو، ٘ك
 وكتبه راجي لطف ربه

 أمحد بن غامن بن حسن األسديأبو اخلطاب 

 (7241/ذي احلجة/42)
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 ترمجث اةن األنري
 مدخل: 

 ُر يف قٓةء احلٓٔ يف نًِ االصذٙةد، ىجِٗ/الصٖفةين ٘ٚ ابلؽر اثلةاثٔ األْري 
مؤقف ْؽرقح  (848املذٚىف قٖح ) اإلْةـ املضذٙؽ اجلؾةر حمٓؽ ثٔ إثؿا٘يّ الٚزيؿ
 االصذٙةد، ثال ْؽانؿ، كظةمَ رايح اإلصالح ثال ْٖةزع.

 كبفؽق/ 
. رظّ اهلل اجلٓيؿ (1258املذٚىف قٖح ) ػةدٓح اًُفٍيؽ شيغ اإلقالـ حمٓؽ ثٔ ـيل الشًٚكين

 كدمفٖة ثّٙ يف صٖةت اجلفيّ.
أثٚ إثؿا٘يّ/ حمٓؽ ثٔ إقٓةـيَ ثٔ صالح ثٔ حمٓؽ األْري، احلكين،  امسه وىسبه:

 الٍٙالين، الصٖفةين، احلٓةين.
ٚد نكجٗ/ األْري/ حيىي ثٔ محـة ثٔ قِيٓةف،  األْري/ نكجح إىل اجلؽ اثلةُر ـرش يف ـٓ

 (.636املذٚىف قٖح )
 .احلكين/ نكجح إىل احلكٔ الكجع 

ةر، كتكٍل/ ٌعالف دةج ادلئ، كيه ْؽيٖح صجِيح، ديؿ  ه  ٍعالف خى ٌي الٍعالين/ نكجح 
ٓة شٓةؿ صٖفةء.17رشؽ شٓةؿ حمةنؾح ظضح ثٓكةنح )  /زّ(. ٘ك

 الصٖفةين/ نكجح إىل ْؽيٖح صٖفةء اعصٓح إىِيّ احلٓٔ، كظةرضدٗ الكةْيح.
 رق.كاطط ْٖةرق، كشةْغه ـِّ ٕةاحلٓةين/ نكجح إىل إىِيّ احلٓٔ، 

 (.1899كدل ثٓؽيٖح ٌعالف، يٚـ اجلٓفح ٕصم دمةدل اآلػؿة، قٖح )
ٚ يف اثلةْٖح ْٔ ـٓؿق، كنش1187زّ إذيَ ثٗ كادلق إىل صٖفةء قٖح ) يف حمؿكس  أ(، ٘ك

ا ىلع مشة٘ري ـِٓةء ـرصق.  ْؽيٖح صٖفةء ثني ادلركس كاُػؿكس، ْذذِٓؾن
 أعناله العلنية:

 رصةء احلٓٔ، ثَ كْٔ ػةرصٗ.دصؽر لِذؽريف نأىجَ ـِيٗ اُػِجح ْٔ أ
ٚـؾٗ. ّ  كاـذىل ْٖةثؿ اخلػةثح نأىجَ ـِيٗ اجلى  ا ث  اُلهري، دأزؿن

ٖٙة يصؽركف.ثهذيةق ـِيٗ ػِو ال حيصٚف،  دى رى اٍ ٚى ذى ذى كزىن ركجذٗ لِهذٚل        يكتجرصكف ـك
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 ٍْ صٚاد اإلصالح اُفَِل كالكيةيس نةتلم ظٚهل األػيةر كاقتٖةركا  ةى ٚى ٍٙ ٛ صى ػى ذى كا
 ط ـِْٚٗ، كأدثؿ األرشار كهلّ رضاط. ثٓصةثي

ـٖةف ىِٓٗ نكةُخ ـيٚف ـِٓٗ ثٓؤُهةت كحتؿيؿات يف شىت نٖٚف اُفِّ  كأغِو
 كصٖٚؼ املفؿنح/

ة.  يف اتلهكري/ أظؽ ـرش مؤُهن
ة. ِْٚٗ/ مخكح ـرش مؤُهن  كيف احلؽير ـك

 كيف اُفييؽة/ ٌؾلً.
 كيف أصٚؿ اُهيٗ/ ـرشة مؤُهةت.

 كيف الِلح/ مخكح مؤُهةت.
ذٙةرث مؤُهةدٗ ال زاؿ ظجحف رنٚؼ املؼػٚغةت، أزيِٙة اُلجةر، كأك ٌٓ اُؾِٓةء،  كأك

ٖٙة ْٔ شةء اهلل َٖٙ ْحلإىل اعلّ الظيةء، ٙة ٕٚةء، خيؿصكى فٍ ذكم ٘ٓح رى ـىس اهلل أف يحرس 
 ْٔ دفةطؽ أَ٘ الشأف، كمالؾ دًِ الؿىٚـ. ؽ  ْٔ ـجةدق، كال ثي 

( رقةُح، 188ظالؽ، إىل دمؿ ) كىؽ قٓخ ٘ٓح الشيغ اُهةطَ/ حمٓؽ صجيح ثٔ ظكٔ
يف زٓةٕيح دلرلات قٓةف، « نذط اُيؽيؿ ْٔ نذةكل كرقةاَ اثٔ األْري»كغجفخ يف ٌذةب/ 
 شالكن كمظٕٓٚنة.

 ظش اثٔ األْري أربؿ ظضش/
 (.1122األكىل/ قٖح )
 (.1132اثلةٕيح/ قٖح )
 (.1134اثلةثلح/ قٖح )
 (.1139الؿاثفح/ قٖح )

ْٔ، أػؾ ـٔ ـِٓةء أرض احلؿْني، كأػؾ ـٖٗ ػِو ْٔ كيف ٘ؾق احلضش املذجةـؽة الـ
 اُفةٌهني كابلةدئ.

 ف ابً األمري ثالثة أوالد تقامسوا فضله:خلَّ

ةظذٗ، كىٚة (، أظؿز ثؿاـح كادلق، كنص1213ح )املذٚىف ثٍٓح قٖ األول: إةراهيم،
 اقتٖجةغٗ لألظاكـ الرشـيح.
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كاُػؿييح  اُهظالء صةْؿ ثني الرشيفحْٔ أـيةف اُفِٓةء كأكةثؿ ثيٚهل/  الشواكين ه  ت  ع  ن  
رظَ إىل مٍح كاقذٚغٖٙة بكجت أمٚر  ... اعرؼ ثهٖٚف ْٔ اُفِّ ال قيٓة احلؽير كاتلهكري

ٚ اآلف ْييّ ٖ٘ةلً كىؽ رصؿت هل مشذِٓح ىلع اْذ ت ـٔ الؿصٚع إىل احلٓٔ كعةٕةت ٘ك
ٚ كانؿ اجلةق ـٖؽ أِ٘ٙة ـؾيّ احلؿْح رنيؿ ادلرصح ٔ دػَ مٍح كصةر ٖ٘ةلً ْأكل مل ،٘ك

كلّ يسٔ ىؽ ـؿنين  ،ة يذظٓٔ املفة٘ؽةٌذةثن  كىؽ ٌذت إل   ،لِعش ْٔ أـيةف أَ٘ احلٓٔ
كإٔة رأيذٗ مؿة كاظؽة يصيل  ،ذاؾ يف أيةـ الصلؿ ألين ٌٖخ إذٍ  ؛ىجَ ارحتةهل إىل ٖ٘ةلً

ْؿ ٘يبح دميِح  ،ثصٚت ْػؿب ايحض املكةصؽ ثصٖفةء نكٓفخ ىؿاءة نةثةجلةس يف ثف
 .كشحجح ْٖٚرة
(، كرث أثةق يف االشذلةؿ ثةحلؽير كنٖٕٚٗ، 1242، املذٚىف ثصٖفةء قٖح )عتد اهللاثلاين: 

ٚـح.  كظهؾٗ، كظيةزة ـِْٚٗ املذٖ
ت ه  الشواكين ثؿع يف اجلعٚ كالرصؼ كاملفةين كابليةف كاألصٚؿ كاحلؽير ثيٚهل/  ن ع 

ٚ  ،كاتلهكري ٔ اتليِيؽ ْؿ ىٚة ظؽ ـِٓةء اُفرص املهيؽئ اُفةمِني ثةألدُح الؿاكجني ـأ٘ك
ٖةيح  ٚدة نّٙ ككنةرة ذاكء كظكٔ دفجري كػربة ملكةلً االقذؽالؿ كحمجح لِهيؿاء ـك ذ٘ٔ كص

حلّٙ ثسَ ممسٔ كْذةٕح دئ كاشذلةؿ ثةُفجةدة كدرايح اكمِح ثٓؤُهةت إيف إيصةؿ اخلري 
ىلع  جةبكال شلِح هل ثلري اُفِّ كاإلٌ... كرقةاِٗ كأشفةرق ك٘ٚ اذلم دمؿ شفؿق يف دلرل كادلق

 .ٌذت احلؽير كحتؿيؿ مكةاِٗ كديؿيؿ دالاِٗ
(، كرث أثةق يف حتييو ـِٚـ اآلالت، 1246املذٚىف ثصٖفةء قٖح ) اثلالث: القاسم،

ِٓٗ ثةملفيٚؿ، كحبسٗ ـٔ ػهةية جةددٗ، ـك  ق.كنكٍٗ، ـك
ت ه  الشواكين َٓ ثةألدُح ثؿع يفثيٚهل/  ن ع  ك٘ؽم  ،كهل صالح دةـ ،ـِٚـ االصذٙةد ـك

ةدةك ،ظكٔ  ،كاقذٍسةر ْٔ اُػةـح ،كحمجح لِؼٓٚؿ ،كاشذلةؿ خبةصح اجلهف ،ـجةدة ك٘ز
 .كاحلةصَ إٔٗ ْٔ ظكٖةت الـْٔ يف دميؿ ػصةهل

 ديقة فيلتق  الهرز  وييفف الوو::ابً األمري بأىه كنً يتجول يف احل َفِصُو

ى كى ُسٔ دٖؾيم الشٚؾ صِت هل حمٖنة، كى  لّ لٍٖٗ ، يف ثفظٙة ْٔ اُيذَ ّى ًِ هل إظٖنة، قى  دل 
 كىؽ ظىك كؿبذٗ كحمٖٗ يف أثيةت رىييح نةايح، كْٖٙة/يكِّ ْٔ الكضٔ كاحلبف، 
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  خي ٍٖػػػٌي  ؽٍ ىىػػػ ْػػػٔ صهػػػةينى 
ى
ػػػأ  ٗي ثىػػػاٍ رًتى اىٍ  لٍ ٚى ٍ٘

ػػػكى    ػػػصى  ؽٍ ىىػػػ ةًٌل ٖىػػػْى  ىت  ظى  ٜػًكػػػبٍ ظى  يًفٍ  ةيًنى هى
   

ؽى  ًٌل ٍٚ ٕىػػػ فى اكى  اذى إً  ـى ػػػة ػػػاجٍلى  يًف  سى ةٍ اجل ػػػ قى  ةهى
ػػػزً  يًل نىػػػ   ٚى تى  ةهللً ثًػػػ حه يى ػػػ ػػػثً  ليى  ٜػًكػػػهٍ جى  ةٙى

   
ة/  كىةؿ أيظن

ػػػػػػ فى اكى  فٍ إً    يب  ظي
ى
امٍحىػػػػػػأ  ٗي سىػػػػػػحٍ ؽً ظى كى  ؽن

ٍ نىػػػ جنػػػةجٍ ذى  ٗي ٕىػػػكٍ ؽ  في حى     ًت ٍٕػػػذى  اذى  خي ٍُػػػزً  الى
   

  يًلٍ نىػػػػػ
ي
ٍ ثى  ةه ٚى ٍقػػػػػأ ٍ ػى ٍصػػػػػٓي ةل  ٗي ي  ًصػػػػػكى كى  فى

ػػذى    ػػبً ظي  ؽٍ يى ػػ ةكى ػػ ًى لًػػذى  يًفٍ  َي جٍػػرى  ٍٔ ًْ  ًت فٍ الش 
   

ى كى  ثىػػػػ خي ٍكػػػػل
ي
 ًت رٍيى ًشػػػػـى  يًنٍ ذٍػػػػهى صى  فٍ إً  ًل ةٍ أ

ػػػذى  ضو اٍ رى  ًبى رى كى    ػػػ ٚى ٙي ػػػًٕ كٍ دي  ٍٔ ًْ  يًب ٍكػػػظى  ٍّ ًٙ
   

 كىةؿ/
ػػػكى  ػػػبى ظى  ةٍ ْى   ًن ٍٚ كي

ى
ػػػٍٖ ْي  خي بٍػػػصً  يًن ٕ ػػػأ  ؿاٍى

ٍ كى      الى
ى
ٍ  يًف  خي ٍكػػنى ةٍ ٕى  يًن ٕ ػػأ ػػاٍُ كى  ًً ٍِػػٓي ال  يًس ؿٍ ٍي

   
  يًن ٖ ػػػػػًٍ ُى كى 

ى
ػػػػػ خي يٍػػػػػيى ظٍ أ   حى ٖ  قي

ى
 ؽمٍحىػػػػػأ

 كى   
ى
ػػػتي زٍ ؿى ثٍ أ ػػػةٍٓ شى  ةٍ ٙى ػػػاٍُ كى  ًب فيػػػؿٍ اٍُ  ىلعى  كن  ًس ؿٍ هي

   
ػػػذى    ةؿى يى

ي
يػػػكٍ أ ػػػاجٍلى  ٍٚ ل ٍٙ ًَ  ٍ ػػػؿى ٓي ال  يًن ٕ ػػػإً  ًت كى

   
ي
ي أ  اكى  ىػػػرل 

ى
ػػػ ٍلى ٍخػػػػأٍل يى  ف  ًظػػػػ الى ثًػػػػ ةدي حي

   
ىػػػػ اذى إً  ػػػػيى  ٍّ ل ً  ٍٔ سي ػػػػذً صٍ اٍل ل  حه ي ػػػػـً مى  دً ةٍ ٙى

ػػ   ػػاجٍلى  ٔى ًْ ػػ ـً ٍٚ ِيػػفي اٍُ  طى يٍػػكى  ةيىػػ ًَ ٍٙ  ٍؼػػًف ابٍلى  ٔى ًْ

   
 /كهل 
ٍ ٚى ٍػػػػإً  نٍيى بىػػػ ته يٍػػػؿً كى   كى  يًن ا

ى
ػػػأ  يًل ٍ٘

ػػػػػػكى  يًف كى      ؽى ٍٖػػػػػػـً كى  يًن غى
ى
 كى  ًب أ

ي
 ٌل  أ

   
 شيخ اإلسالو الووكاىي يتحدث عً البدر:

اإلْةـ الٍجري املضذٙؽ املػِو صةظت اتلصةٕيم... رظَ إىل مٍح كىؿأ احلؽير ىلع »
ِٓةء املؽيٖح كبؿع يف دميؿ اُفِٚـ كنةؽ األىؿاف كدهؿد ثؿاةقح اُفِّ يف  أكةثؿ ـِٓةاٙة ـك

َٓ ثةألدُح كٕهؿ ـٔ اتليِيؽ كزيم ْةصٖ ال دحلَ ـِيٗ ْٔ اآلراء  فةء كدؾٙؿ ثةالصذٙةد ـك
اُهيٙيح كصؿت هل ْؿ أَ٘ ـرصق ػػٚب كحمٔ... كجتٓؿ اُفٚاـ ُيذِٗ مؿة ثفؽ أػؿل 

ّ ككهةق رشّ٘... زّ ػؿج ْٔ الكضٔ كى  اخلػةثح كريق  لى كى كظهؾٗ اهلل ْٔ ٌيؽّ٘ كمٍ٘ؿ
كْة زاؿ يف حمٔ ْٔ أَ٘ ـرصق كًكٕخ اُفةْح  ،ةكدصٖيهن  ة كإنذةءن ا لِفِّ دؽريكن كاقذٓؿ ٕةرشن 

 ة ىلع األْٙةت كقةاؿ ٌذت احلؽير اعمالن دؿْيٗ ثةجلصت مكذؽُني ىلع ذلً ثسٕٚٗ اعٌهن 
نن ْٔ قي  يشءكْٔ صٖؿ ٘ؾا الصٖؿ رْذٗ اُفةْح ثؾلً ال قيٓة إذا دؾٙؿ ثهفَ  ،ثٓة نيٙة

إّٕٙ يٖهؿكف ـٖٗ كيفةدكٕٗ كال يييٓٚف هل ن ،كحنٚ ذلً ،الصالة ٌؿنؿ احلؽئ كطٓٙٓة
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ٚ  1286ة... كبةجلِٓح نٙٚ ْٔ األآح املضؽدئ ملفةلّ ادلئ كىؽ رأيذٗ يف املٖةـ يف قٖح كزٕن  ٘ك
يف دمةـح ْيع نِٓة رأيذٗ ٕـُخ كقِٓخ ـِيٗ نؽار ثحين كبحٖٗ  كإٔة راٌته  يٓيش راصالن 

نؼػؿ   الكـ رقٚؿ اهلل دىو اإلقٖةد كدإٔو يف دهكري /الكـ ظهؾخ ْٖٗ إٔٗ ىةؿ
ثجةل ـٖؽ ذلً إٔٗ يشري إىل ْة أصٖفٗ يف ىؿاءة ابلؼةرم يف اجلةْؿ كًكف حيرض دًِ اُيؿاءة 
دمةـح ْٔ اُفِٓةء كجيذٓؿ ْٔ اُفٚاـ اعلّ ال حيصٚف نٍٖخ يف ثفض األكىةت أنرس 

دمةـح ال األُهةظ احلؽيثيح ثٓة يهّٙ أكخلً اُفٚاـ احلةرضكف نأردت أف أىٚؿ هل إٕٗ حيرض 
ىؽ ـِٓخ إٔٗ ييؿأ ـِيً  /-ىجَ أف أدسِّ -يهٙٓٚف ثفض األُهةظ اُفؿبيح نجةدر كىةؿ

زّ  كُسٔ دىو اإلقٖةد كدإٔو يف دهكري الكـ رقٚؿ اهلل  ،دمةـح كنيّٙ اعْح
ثِلٚا حبؽيسّٙ اجلٖح أك ثِلٚا  /قأتلٗ ـٖؽ ذلً ـٔ أَ٘ احلؽير ْة ظةهلّ يف اآلػؿة نيةؿ

ة كطٓين إحلٗ كنةرىين زّ ثسٛ ثسةء اعحلن  ،-الشً ْين-محٔ حبؽيسّٙ ثني يؽم الؿ
ال ثؽ  /لظّ نيةؿاتلفجري كقأتلٗ ـٔ دأكيَ ابلاكء كنيصصخ ذلً ىلع ثفض ْٔ هل يؽ يف ا

أف جيؿم لً يشء ممة صؿل هل ْٔ االْذعةف نٚىؿ ْٔ ذلً ثفؽ دًِ الؿؤية ـضةات 
 ا ـه. «ككؿاات ٌف اهلل رش٘ة

ٚكّٙ كدأُ  ٍ٘ؾا يه قٖح اُفؾٓةء ظيٖٓ ليل يّٙ يف قٓةء اُفِّ كاملفؿنح دة يؾٙؿ ٕج
احلٓيةء، يثريكف اُلجةر تلفٍري مؿاصَ احلكؽ هلّ، يف ىِٚب اُلٚاغء، نيٖػِيٚف ثذرصنةدّٙ 

رؤيح ْفةلّ إصالح املصِعني، دلركب الكةلٍني إىل رب اُفةملني، كيأىب اهلل إال أف ييذّ ٕٚرق 
يبذِٚف ثةألغؿاؼ، ْٔ إٔصةؼ اُفيٚؿ كأربةع كلٚ ٌؿق احلةىؽكف، كْة زاؿ األرشاؼ 

 اُفِٚـ، كاُفةىجح لِٓذيني.
ة، كػػةثح كإنذةءن ظةنِح ثةُفِّ كاتلفِيّ، د وبعد حياة ة كدأحلهن ، تلعييو اإلصالح ؽريكن

 
ي
  ثةراٙة، كاعدت إىل ػةُيٙة، يٚـ اثلالزةء الؿكح إىل ٍخ ًٓ ِى قٍ اُفةـ يف اُفجةدة كاملفةمِح، أ
ة، كدنٔ اجلكؽ املجةرؾ كؿب ْٖةرة 83( ـٔ )1182قٖح ) اثلةُر ْٔ شٙؿ شفجةف ْن ( اع

 صةْؿ املؽرقح ثٓعؿكس ْؽيٖح صٖفةء.
 كدمفٖة ثٗ يف صٖةت اجلفيّ. ،رظّ اهلل ابلؽر اثٔ األْري

٘ؾق أقٓةء مؿاصؿ ػةصح إىل دًِ املؿاصؿ  ،الشةْغ وللنهيد عً حياة رذا العله
 اُفةْح املفؿكنح/



 
9 

 

 أمحؽ ثٔ حمٓؽ اُفِيَل.دق. رظيةدٗ كْٖٙضٗ كمٚا« ناكرالصٖفةين ككذةثٗ دٚطيط األ (1

ذيةد ـٖؽ األْري الصٖفةين. ـجؽ اهلل املػريم. (2  مكةاَ ااـل

رصق. حمٓؽ ثٔ ـيل األكٚع، كآػؿكف. (3  اثٔ األْري ـك

 مصِط احلٓٔ حمٓؽ ثٔ إقٓةـيَ األْري الصٖفةين ظيةدٗ كآزةرق. ـجؽ الؿمحٔ غيت ثفٍؿ. (4

 يٙٗ. ـيل الرسكرم.اثٔ األْري الصٖفةين ظيةدٗ كن (5

 اإلْةـ حمٓؽ ثٔ إقٓةـيَ األْري الصٖفةين ظيةدٗ كشفؿق. أمحؽ ثٔ ظةنؼ احلٍَل. (6

ٚصٙح الكِهيح ـٖؽ اثٔ األْري الصٖفةين. إثؿا٘يّ ٘الؿ. (7  ال

ٚدق يف احلؽير. زكؿية ثٔ حمٓؽ ثٔ ـجؽ اهلل. (8  األْري الصٖفةين كصٙ

ذيةد. ٕفٓةف ثٔ حم (9  ٓؽ رشيةف.اثٔ األْري الصٖفةين كْٖٙضٗ يف ااـل

ىةقّ ثٔ « إييةظ اُهٍؿة ملؿاصفح اُهػؿة»اُهٍؿ اُرتبٚم ـٖؽ اثٔ األْري الصٖفةين ْٔ ػالؿ/  (18
 صةُط الؿيَل.

 إـالـ اُيةيص كادلاين ثرتدمح اثٔ األْري الصٖفةين. أمحؽ ثٔ ٕةرص أثٚ نةرع. (11
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 اتلعقب األول
 /(1)«اجلجالء»أنشؽ اذل٘يب الثٔ ظــ يف دؿدمذٗ هل يف (/ 59)ص/
ٍشػػػػػػ

ي
ًى  اهللى  ؽي ًٙ أ الىاًػػػػػػ ٓى ال ين   كى

ى
 أ

   ٍ رىل الى
ى
مى  أ

ٍ
أ ػػػػةيًحفى  الػػػػؿ  يى ٓى ٍ ال  ةٍحٖىػػػػدً  كى

   
ػػػةشى  فٍ  هلًلً  ظى

ى
ؿى  أ ٍٚ ىيػػػ

ى
ٚىل أ ػػػة ًقػػػ  ٍْْى

ػػػةءى    لٍ  اجل ػػػ    يًف  صى ػػػؽى ٙي ال  ةٖىػػػدىبًٍيحٍ  كى
   

 /هل دليجنة ىةؿ اذل٘يب/ نيِخي 
 ٍٚ ىػػ ّي  ل ذي ٍٓ ًِ ػػ ٔى  قى ػػ ـً  ًْ ػػٚ ٓي مٍ  اُفي ً  ػجىٍفػػ اذل 

ّي    ىػػػػ ٍػفنػػػػ ل ٗي  ةرى ػػػػ يىًييٍٖىػػػػة ختًصيٍصى  كى

   
ّي  جٍذي دىػػػػؿىغ  ٍّ  كى ػػػػ  يىًبٍكػػػػذيّ ىىػػػػؽٍ  نىسى

يٖىػػػػػة  
ى
أ ىؿى ّي  ل ػػػػػ ٍٚ  ُىسي ػػػػػهي ًجحٍٖىػػػػػة نةن شي  ْي

   
 إٔة/ نيِخي 
ػػػة ػػػمى  ْى ٍٕصى
ى
ػػػيًب   أ ٘ى ػػػة اذل  ٓى ي  ًذيٍ  ىىػػػةهلى

   ٍّ ػػ ػػ زى ـو  ٍٔ ْ  ػػٚ ٓي ػػٚا خي صي ص  ػػة ػى ٓى تى  ًذيٍ
ى
 أ

   
  إًىلى  كىاجىٍؾػػؿٍ 

ـو  ًٔ اثٍػػ ذٍػػًت ٌي ـٍ ػػ ػػ ظى ٍيى  ٗي دِى
ػػة   ػػةؿى  ْى ٍٔ  ْى ػػ ػػ خى ً قى ػػؽى  ننى ٙي ٍ ىبى كال  اةال

ى
 ٍْأ

   
 
 
 

                                      
(  أثٚ حمٓؽ ـيل ثٔ أمحؽ ثٔ قفيؽ ثٔ ظــ ثٔ اغُت ثٔ صةُط ثٔ ػِم ثٔ ْفؽاف ثٔ قهيةف ثٔ يـيؽ اُهةريس 1)

. ْرتصّ يف  (، 456ةرؼ. دٚيف قٖح )األصَ، زّ األٕؽليس اُيؿغيب، اإلْةـ األكظؽ، ابلعؿ، ذك اُهٖٚف كاملف
 مصةدر ػةصح ىجَ اُفةْح.

ٍكتىًجحٍٖىة، كْة يف ادليٚاف 286-18/285« )قري أـالـ اجلجالء»ف كصٚاب اذل٘يب ـٖٙٓة يف/ ةابلحذ فاؾ٘ك  (. ككىؿ نيٗ/ مي
 أكطط.
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 اتلعقب اثلاين 
 /(1)«شٓف اُفِٚـ»ىةؿ نشٚاف ثٔ قفيؽ احلٓريم اُفالْح مؤُم (/ 181)ص/

ّي  اجل ػػػػيًب   آؿي  ػػػػ ٍتجىػػػػةعي  ٘ي
ى
ًٗ  أ  ًمِ ًذػػػػ

   ٍٔ ػػػ ًْ  ًّ ًصػػػ اعى
ى
ٚدىافً  اأٍل ػػػ  كىاٍُفىػػػؿىًب  كىالك 

   
 ٍٚ ىػػػػ ٍّ  ل ىػػػػ ٍٔ  ل ػػػػ ي  يىسي ابىذىػػػػىى  إال   آهلي  ٗي ؿى

ػػػىل     ػػػيل   صى ٓيصى ٍ ى  ال ػػػةً   ىلعى ًب  اُػ 
ى
ػػػًت  أ ٙى ى  ل

   
 ـِيٗ ثيٚل/ نأصجخي 

ػػػػ ف  إً  ٍ الص  ػػػػ ةى الى  كى  ًٔ مٍحى الػػػػؿ   ٔى ًْ
 حه جىػػػػصً اٍ

ػػػ ؿً ٍل لًػػػ   ْى  ٍٔ ْى  ًت ذيػػػٍي اٍُ كى  ةهللً ثًػػػ اٍٚ ٖيػػػآ
   

ػػ ؿى دىػػ فٍ إً نىػػ ػػهٍ ْى  طى ؿٍ ػالش  اٍٚ يي  لؿى دىػػ خى ٍكػػِى نى  دن
ـى ـى لٍػػػػإً    ػػػػثً  ـي ـى ٍِػػػػيى  ا   ً ٍ ةٍ ةُػ 

ى
ى  ًب أ ػػػػل  ًت ٙى

   
ػػػُى  ى  ؽٍ يى ٍ  خى ٍِػػػٙى جتى ػػػةرشى ً  غن ػػػل ٍ ِص  ػػػكى  ةً الى  ةْى

  ذٍ إً  خى ٍِػػػًٙ صى   
ى
ٍػػػ خى ٍٕػػػأ  كى  ًّ ٍِػػػفً اٍُ  ؿي حبى

ى
 ًب دى اأٍل

   

                                      
ٚاف ثٔ قفيؽ احلٓريم، اعلّ ْربز يف الِلح كاتلهكري، كاجلعٚ كالرصؼ، كاألصٚؿ كا1) تلةريغ، كاألنكةب، كقةاؿ نٖٚف ( نش

ٚاف »(، بكع ػربق كأػجةرق شيؼٖة األكٚع يف/ 573اآلداب، شةـؿ نصيط، كًكدت ثِيق. دٚيف ثٓؽيٖح ظيةدف قٖح ) نش
-1/541« )٘ضؿ اُفِّ كْفةىِٗ يف احلٓٔ»، ك/ «ثٔ قفيؽ احلٓريم كالرصاع اُهٍؿم كالكيةيس كاملؾ٘يب يف ـرصق

ْػجٚع ثذعييو الشيغ ظكني ثٔ « شٓف اُفِٚـ كدكاء الكـ اُفؿب ْٔ اللكٚـ» ٘ٚ/ (، ككذةثٗ املشةر إحلٗ أـال549
ا. 1428ـجؽ اهلل اُفٓؿم، كآػؿئ، صةدر ـٔ دار اُهٍؿ ثؽمشو قٖح )  ( يف ازين ـرش دلرلن
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 اتلعقب اثلالث
أثيةدنة أكهلة ػػةثنة لِؿب  (1)«صيؽ اخلةغؿ»يف ٌذةثٗ  أنشؽ اثٔ اجلٚزم (/ 286)ص/
  إىل أف ىةؿ/ 
ىػػ عٍ  ٍّ ل ػػ ؾى ؽى ٍٖػػـً  بي ٍٚ ٕيػػاذل   ل دىػػؽى  ارؾٍ ـي

ى غى    ػػةل ػػ خى ٍِػػجً ىى  ؽٍ ىىػػ ةٓى ػػدى  مى رً ؾٍ ـي  ؿاٍ٘
   

ػػ فٍ إً  ّ  ثيػػ
ى ػػثً  تةىًػػفى ذى  ٍَ ًصػػدى  ٍّ ل  ٓى

 ػبٍػػشً  ةٍ
ٍ كى  تى    ٍ  الى  ؿاٍضػػػػ٘ى  حى بىػػػٍٚ يي في اٍُ  ًَ فىػػػجتى

   
 /  نيِخي 

 ٍ  ارٍت ًقػػػ ؾى ًٚ ٍهػػػفى ثً  ٍَ فىػػػاصٍ كى  ٍت ةىًػػػفى تي  الى
   

ى
ٍ كى  ًٚ هٍ فى ةٍُ ثًػػػػ خى ٍٕػػػػأ ػػػػال   ـً رً اكى ٓى

ى
 لؿى ٍظػػػػأ

   
 
ى
  ؽه جٍػػػػػخى  ةٕىػػػػػأ

ى
 طو يٍ ًجػػػػػىى  كي   خي يٍػػػػػتى أ

ػػػػصى كى  ارًس  بى ٍٚ ٕيػػػػاذل   خي جٍػػػػسى دى ارٍ كى     ؿاٍٙ
   

ػػػػ ًل  فى حٍ ُىػػػػ   ةو رٍيى ًػػػػػذى  ٍٔ ًْ
ى
ً رٍ أ ػػػػيٍ جتى  ةٙى

ػػػ     قً ًٚ ٍهػػػخى  لٚى ًقػػػ ةٍ ْى
ي
 ؿاٍػػػػذي  ًٗ يٍػػػصً ر  أ

   
 ؿٍ هً ةكٍ نىػػػ ًب ٍٚ اتلىٌػػػ َى ثًػػػةٍ ىى  ٍٕػػػًت اذل   ؿى نًػػػاغىٍْ

   ً ػػػػفٍ جى  ًٗ يٍػػػػِى ـى  ٜءو ػًكػػػػٓي ل  لرٍتى تىػػػػ ؾى ةٍ ٓى
   

                                      
ثٙة  ( أثٚ اُهؿج ـجؽ الؿمحٔ ثٔ ـيل ابلٍؿم ابللؽادم الشٙري ثةثٔ اجلٚزم؛ نكجح إىل أظؽ أصؽادق؛ لكٍٖةق يف دار1)

ٚا٘ة، الشيغ، اإلْةـ، اُفالْح، احلةنؼ، املهرس، شيغ اإلقالـ، ْهؼؿ اُفؿاؽ... كًكف رأقة  صٚزة، لّ يسٔ ثٚاقع ق
ري ثال ْؽانفح، ييٚؿ اجلؾّ الؿااو، كاجلرث اُهةاو ثؽيٙة، كيكٙت، كيفضت، كيػؿب، كيػٖت، لّ يأت ىجِٗ  يف اتلٌؾ

ٚـؼ، كاُييّ ث هٖٕٚٗ، ْؿ الشلك احلكٔ، كالصٚت اُػيت، كالٚىؿ يف اجلهٚس، كال ثفؽق ْسِٗ، نٙٚ ظةمَ لٚاء ال
كظكٔ الكرية، كًكف حبؿا يف اتلهكري، ـالْح يف الكري كاتلةريغ، مٚصٚنة حبكٔ احلؽير، كْفؿنح نٖٕٚٗ، نييٙة، 
ـِيٓة ثةإلدمةع كاالػذالؼ، صيؽ املشةركح يف اُػت، ذا دهنن كنّٙ كذاكء كظهؼ كاقذعظةر، كإٌجةب ىلع اجلٓؿ 

حلؿْح اتلصٖيم، ْؿ اتلصٚف كاتلضَٓ، كظكٔ الشةرة، كرشةىح اُفجةرة، كُػم الشٓةاَ، كاألكصةؼ احلٓيؽة، كاك
 (. -21/365« )الكري»(،  597دٚيف ثجلؽاد قٖح ). الٚانؿة ـٖؽ اخلةص كاُفةـ

 (. نةهلل أـِّ.1413ـٔ دار اجليَ ثبريكت، قٖح )« صيؽ احلةغؿ» كلّ أصؽ ابلحذني يف املػجٚع ْٔ 
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 اتلعقب الراةع
 /(1)جلهكٗ خمةغجنة رب اُفـة أنشؽ اثٔ أب احلؽيؽ (/ 232)ص/
ًى  ػػػػػحى  يىػػػػػة ًذيػػػػػ غى ٍكِٚي

ي
ػػػػػ أ ٍى  ؿً اًٍُه

ٍيػػػػيًل  دىػػػػةقى    ػػػػ خى ظى ػػػػ ٛػكىاٍجيى ٓي  ًؿمخي

   
ػػػػةنىؿىٍت  ًى  قى ٍٚ  ًذيػػػػ ػػػػ يي ػػػػة ؿي اٍُفي ٓى  ذى

ؿً    ػػػػػػػػػػهى ذىٍل الك 
ى
ٍ أ حًبىػػػػػػػػػػٍخ إًال   رى

   
ػػػػ ٍخ فىػػػػصى رى  ػػػػكى  لٍ رٍيى ظى  خٍهػػػػرى كى  ةٍ ْى

   ٍ ٍ  الى ى ػػػػػػػػػػػ ىلعى ٍ كى  نٍيو خى
  الى
ى
 ؿو زىػػػػػػػػػػػأ

   
 اهللي ا نىِىػػػػػػػػػ ى 

ي
ٍ أٍل ػػػػػػػػػخى زى  ىلى  ٚآي

   
ى
ًى أ كٍ  ٕ ػػػػػػػ ٍفػػػػػػػؿي ٓى ٍ ؿً  ؼي ال  ثًػػػػػػػةجل ؾى

   
ا ثٚي ػػػػػػػػػؾى م إًف   ٌى ً ػػػػػػػػػٚا اذل  ٓي  زىخى

ػػػػػةًرجه    ٍٔ  ػى ػػػػػ ةً  خى  ٚ ػػػػػ ىيػػػػػ  ؿً ػاٍُبىشى
   

 ككري ذلً ممة نةق ثٗ/ / ردنا ـِيٗ يف إغالىٗ أكِٚغح ىلع اهلل نيِخي 
ٍ ٍغػػػإً    ؽي الى

ي
ػػػٍٚ ِي كٍ أ ػػػٌى  ًٗ يٍػػػِى ـى  حو غى  ةٓى

ٍ  ٗي ذىػػػػٍِ ىي  ؽٍ ىىػػػػ   ى  الى ػػػػي ػػػػ اجل  يًف  غي ٍٚ كي  ؿً ؾى
   

ػػػ اذل  يًف  فى حٍ ِىػػػنى  ػػػ ؿً ٌٍ ػػػذى  ةٍ ْى  الى كى  تى ؿٍ ٌى
ىػػػػ لٍ كى رى    ػػػػيًف  ةٍ جلى  يًف  ًط يٍ عً  الص 

ى
 ؿً زىػػػػ اأٍل

   
ىػػػ ػػػ ٍٚ ل ػػػ ٍت ؿى نى ةٍ قى ػػػفي اٍُ  ّي سي ٍٖ ًْ  إً  ؿي ٍٚ يي

 ىلى
ٍػػػ   ٍ  ؿً حبى ػػػال ػػػيًف  لٍ ؽى ٙي   ًٔ اً ةٍ هى  قى

ػػػهً اٍُ  ؿً ٍى
   

ٍػػػػػ ً اإٍلً  ًب ةٍ ذىػػػػػًٌ  ؿً حبى ػػػػػ حن حًلىػػػػػةٍ ظى  خجىػػػػػِى يى جٍ الى  هلى ػػػػػ ٍٔ ًْ ٍ ظى  رً رى ةدل  ثًػػػػػ قي الى
                                      

( اثٔ أب احلؽيؽ ٘ٚ/ ـجؽ احلٓيؽ ثٔ ٘جح اهلل ثٔ حمٓؽ ثٔ احلكني اثٔ أب احلؽيؽ، أثٚ ظةْؽ، ــ ادلئ. اعلّ 1)
ثةألدب، ْٔ أـيةف املفزتُح، هل شفؿ صيؽ كاغالع كاقؿ ىلع اتلةريغ. كدل يف ادلكاكئ الكِػةٕيح، كبؿع يف اإلنشةء، 

 (.656اد قٖح )كًكف ظؾيةن ـٖؽ الٚزيؿ اثٔ اُفِيَل. دٚيف ثجلؽ
ؿ٘ة يف   (، ثِهؼ/13/51« )رشح ٕٙش ابلالكح»كاألثيةت ٌذ

  ةٍ يىػػػػػػػػ ًى يٍػػػػػػػػذً 
ي
ػػػػػػػػٍٚ ِي كٍ أ ػػػػػػػػهً اٍُ  حى غى  ؿً ٍٍ

  
ػػػػػػػيى اجٍ كى  يًلٍ ٍيػػػػػػػخى  قى ةٍ دىػػػػػػػ ػػػػػػػٛ خي ػظى  مؿً ٍٓ

   
ػػػػػػػ ػػػػػػػفي اٍُ  ًى يٍػػػػػػػذً  ٍت ؿى نى ةٍ قى ػػػػػػػذى  ؿه ٍٚ يي  ةٓى

  
ٍ إً  ٍخ حًبىػػػػػػػػػػػػػػػرى 

  ال 
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػ لٍ ذى أ  ؿً هى الك 

   
ػػػػػػصى رى  ػػػػػػل كى ؿى ػٍكػػػػػػظى  ٍخ فى ٍ ْى ػػػػػػرى كى  ة  ٍخ هى
  

 ٍ ى  الى ػػػػػػػػػػػػػػػػىلعى ٍ كى  نٍيو  خى
  الى
ى
 ؿً زىػػػػػػػػػػػػػػػػأ

   
ٍ ِىػػػػػػػػػػػػػػػنى    اهللي   ى

ي
ػػػػػػػػػػػػػػػخى  زى ىلى اأٍل  ٚآي

  
 
ى
ٍ  ًى ٕ ػػػػػػػػػػػأ  ؿً ؾى ةجل  ثًػػػػػػػػػػػ ـي ٍٚ ِيػػػػػػػػػػػفٍ ٓى ال
   

ػػػػػػػػػػػػػػػ ً  ف  ا إً ٍٚ ثي ؾى ٌى
 ٚاجيػػػػػػػػػػػػػػػِى م غى اذل 

  
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ جه رً ةٍ ػى ػػػػػػػػبى اٍُ  ةً ٚ  ىيػػػػػػػػ ٍٔ خى  ؿً ػشى
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ػػػػػٖ  ًٍ ُى  ػػػػػٙى ٍ  ٍت ؿى ةنى ة قى ى ػػػػػ ىلعى  ؽو ؿي غي

ػػػ ؽٍ ىىػػػ   ػػػذي يٍ ؿ  ػً  دى ةظى ػػػٙى ـى ػػػ ًٔ ة   ؿً هٍ الك 
   

ػػػػ ػػػػثً  ةرى قى  ٗي ذي فى يٍ ًشػػػػكى اجليٌجػػػػة   ة ٙى
ػػػػذى    ػػػػذى ة اجٍ ٓى ػػػػا لكي  ٍٚ ٙي  إً  ٍّ ٙي

ػػػػىلى  ؿً  كىغى
   

ٍ نىػػػػ   ًح الى ديػػػػ الى
ي
ػػػػ ذى ىلى اأٍل  اٍٚ جيػػػػِى ة غى ٓى

ٍ كى  ةٖنػػػيٍ خى    ػػػ الى ػػػ ٍّ ٘ي رٍيي دى ػػػبى اٍُ  ٔى ًْ  ؿً ػشى
   

  ٍّ ٙي ج  إً نىػػػػ
ى
ػػػػرى كى  ؽٍ ىىػػػػ نٍيى ًفػػػػدٍمى أ  اٍٚ هي

ى    ً ىلعى ػػػػ خى يٍػػػػهى جى  ؽٍ ىىػػػػ مٍ  اذل  ًْ ٍٔ  
ى
 ؿً زىػػػػأ

   
ػػػ ػػػؾً ٘ى ػػػ اتي ٚى ٓى م الك  ػػػؿي ز  ؤى مي  ٍٔ ْى  ة٘ى

 كى   
ى
ػػػػػػبً ؿٍ  دي يًف  ضي رٍ اأٍل ػػػػػػ احٍلى يًف ة كى ٙى  ؿً ضى

   
 كى 
ى
ػػػػ خى ٍٕػػػػأ ػػػػػٍ جي  ٍٔ ًْ ِى يػػػػحو  ـ حو هى  خمي

ػػػػثً  ةؾى جىػػػػظى    ػػػػابٍلى كى  ٗي ٍٖػػػػًْ  ؿً ٍٓ ةلك   ًْؿً ػصى
   

ػػػ ًَ ٍيػػػفى اٍُ كى  ٍ ظى ػػػيًف  تى كٍ ؽى كىػػػ ىت   ؿو ؽى  صى
 نى   

ى
  خى ٍٕػػػػأ

ى
ػػػػ اجل  يًف  َي حًلٍػػػػادل   خى ٍٕػػػػأ  ؿً ؾى

   
ي إً  ةؿى ىىػػػػػػ

ػػػػػػ ؿً يٍػػػػػػًٓ اجٍلى  هلى  يًف كى  ـ  ـى
   

ى
 رًبً ذىػػػػػاخٍ كى  ف  ؿى ؾي ةجٍ نىػػػػػ ٍّ سي ًكػػػػػهي جٍ أ

   
  نٍيً ًيػػػػاحٍلى  ّى ٍِػػػػـً  ّي ِىػػػػفى تى 

ى
ىػػػػ ف  أ  ةجلى

ػػػػ اجل  يًف  َي حًلٍػػػػادل   ًٗ يٍػػػػِى ـى  ةبًّػػػػرى     ؿً ؾى
   

ٍ كى  ٍم ًيػػػنى  ػػػ مي ٍيػػػتى  الى  ًٗ ًضػػػٙى ٍٖ ْى  رٍيى دى
ػػاحلًٍ  ـى ٍٚ يىػػ ًى يٍػػضً ٍٖ حي    ػػ ةًب كى ػػ ٍٔ ًْ  ؿً يى قى

   
ػػػرً  دٍ ؽي اٍشػػػكى    ؿى ةٍ ظى

ى
ً  رً اكى نٍػػػاأٍل ػػػل  ؿً هى ِك 

 إً   
ػػػػػكى  ةًت يىػػػػػاآٍل  ةًض يىػػػػػ رً ىلى  رً ٚى الك 

   
ػػػػؾٍ تى  ػػػػٌى  قي دٍ ؿً ديػػػػ فٍ إً  ًو ةحٍلى ثًػػػػ ؿي هى  ةٓى

ػػػػ   ػػػػٍٖ ًْ  ؾى رٍيي دى  ؿً هى ةُؾ  ثًػػػػ دى اعى  ؽٍ ة ىىػػػػٙى
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 اتلعقب اخلامس
 /(1)ىةؿ املفؿم(/ 248-247)ص/
ػػػػ ًٚدرىٍت  ٍّ زى  به ةٍ فىػػػػٌى  ةه دى اغى  كيػػػػ

ػػػػػخي كى      ٍت ؿى ٓىٌ
ي
ػػػػػم  أ ػػػػػفى اٍُ  ةٍ ٙى  زي ٍٚ ضي

   
 
ى
ػػػػػزى ؿى ظٍ أ  ةننػػػػػٍٚ ػى  افً ادًلى ٚى الٍػػػػػ ة٘ى

ػػػػاٍُ كى    ى  زه ؿٍ ًظػػػػ رٍبي يى ػػػػل  ـي يٍػػػػؿً ظى  ةٙى
   

يػػػػػ   زي ٍٚ جيى
ى
ٍ ديجًػػػػػػئى  فٍ أ  ةةيىػػػػػٖى ٓى ال

ػػػػػادل   يًف  رٍلي اخٍليػػػػػكى    ٍ  ؿً ٍ٘ يػػػػػ الى  زي ٍٚ جيى
   

 دليجنة ىلع ابليخ األػري/ نيِخي 
ػػػػػ اهللً كى    ةْى

ى
ػػػػػػٍ أ ٍ  ًخ ػى  ةةيىػػػػػٖى ٓى ال

ٍ كى    ػػػػػيٍ ِى ـى  الى ى  ةٍ ٙى ػػػػػاخٍل يػػػػػ ةػى  زي ٍٚ جيى
   

 إً كى 
ػػػػػػج  ػػػػػػ ةٓى ى اٍُ  وي ًُ ةٍ ػى  ةايىػػػػػػربى

   ٍ ٍ ٚى ال ػػػػػاٍُ  ؽي ًظػػػػػا ً٘ يى  ـي يٍػػػػػـً فى اٍُ  ؿي ة
   

ػػػػػ ىىػػػػػٌؽرى  ى ةٍ آصى ػػػػػٌى  ٍّ ٙي ل ػػػػػ ةٓى  ةشى
ػػػػٍى اٍُ كى  َي ٍهػػػػػً اٍُ    ػػػػفى اٍُ كى  َي ٍٙ  زي ٍٚ ضي

   
ػػػػػذى  ٍ كى  ةًلى فىػػػػػتى  ٍٔ ٓى   فى ًكى

ى
 ٍلى ٍخػػػػػأ

 َََ  
ى
ٍ  ًَ جًلىيٍػػػػػ ّن  أ ػػػػػال يػػػػػ لؽى ٙي  زي ٍٚ حيى

   

                                      
ألـٍل، الشيغ، اُفالْح، شيغ اآلداب، ( ٘ٚ أثٚ اُفالء أمحؽ ثٔ ـجؽ اهلل ثٔ قِيٓةف اُيعػةين، زّ اتلٖٚيخ، املفؿم، ا1)

 (449الِلٚم، الشةـؿ، صةظت اتلصةٕيم الكةاؿة، كاملذّٙ يف حنِذٗ. دٚيف ثٓفؿة اجلفٓةف قٖح )
كنرشق املؼذ  ثأب اُفالء ، «دلِح امليذبف»، املجشٚر يف املضرل الكةثؿ ْٔ «مِىق الكبيَ»ك٘ؾق األثيةت يف ٌذةثٗ 

يرش ـٔ دار ابلصةاؿ ثةُية٘ؿةاملفؿم/ الكفيؽ الكيؽ ـجةدة، ك ثليح اُػِت يف دةريغ »كركا٘ة ـٖٗ اثٔ اُفؽيّ يف  .ن
ؿ٘ة يةىٚت يف 2/899« )ظِت  (. 18/32« )قري أـالـ اجلجالء»(، كاذل٘يب يف 1/385« )ْفضّ األدثةء»(، كٌذ
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 اتلعقب السادس
 /(1)ىلع ىٚؿ اثٔ الؿاكٕؽم ملة اغِؿ (/ 296)ص/
ػػ   َو ىًػػاعى  َو ىًػػاعى  ٍّ زى

ى
ً٘ ؾى ْى  ٍخ يىػػخٍ أ  ٗي جيػػا

ً٘ػػػصى كى    ً٘ػػػصى  َو ة   َو ة
ػػػٍِ دى  ىػػػةكٍ زي ؿٍ مى  ةقي يى

   
ػػػ ً  اؾى ٘ى   ؾى ؿى دىػػػ ماذل 

ى
ػػػكٍ األ ـى ٘ى ػػػ ة  ةن ؿى ةاً ظى

ػػػكى  ْ  ى صى ً فىػػػاٍُ  ري   يةيٍ ؽً ٍٕػػػزً  ؿى يٍػػػؿً عٍ اجل   ّى ةل
   

 ىةؿ ثفؽ ابليخ األكؿ/
ػػػ ً  اؾى ٘ى   ادى زى  ماذل 

ى
ػػػأ ًّ اُفً  َى ٍ٘  حن نىػػػؿً فٍ ْى  ِػػػ

ػػػػادى زى كى    ً ةإٍلً ثًػػػػ ٍّ ٘ي  يةيٍ ؽً ٍصػػػػدى  ًو احٍلىػػػػ هلى
   

ػػةجٍلى ثً  فى حٍ ِىػػنى  ػػ ًَ ٍٙ ػػجى ذى لٍ ْي  ؽي زٍ الػػؿ   ةرى صى  ةػن
 ثً  فى حٍ ُىػػكى   

ػػ ًَ ٍيػػفى ةٍُ  ىػػةٍٚ عي ٍٓ مى  ؽي زٍ الػػؿ   ةرى صى

   
 إً كى 
ػػػػػػػػػػج    يًهى  ةٓى

ى
ػػػػػػػػػػْي  ؽه اٍ زى رٍ أ  ةه رى ؽ  يى

ػػػٍٍ حًبً     ةٍقػػػنى  اهللً  حً ٓى
ى
 يػػػةيٍ ذً ٍٚ دى  ٗي ٍٖػػػًْ  ٍؿ أ

   

                                      
ٍٕؽم نكجح إىل راكٕؽ ْٔ ىؿل أصجٙةف، ني1) اكى ِكٚؼ دلة٘ؿ ثةإلحلةد، ( ٘ٚ أثٚ احلكٔ أمحؽ ثٔ حيىي ثٔ إقعةؽ الؿ 

 (. 298كزٕؽىذٗ ْفؿكنح ثةإلشٙةر،ًِ٘ قٖح )
ٓة ـٖٗ قجع اثٔ اُفضَل يف ةف ابلحذاؾك٘ ٘ؿ إدٓةـ »(، كالكيٚيط يف 2/326« )ٌٖٚز اذل٘ت يف دةريغ ظِت»ف ٌذ

 (، 1/147« )ْفة٘ؽ اتلٖصي »(، كأثٚ اُهذط اُفجةيس يف 116« )ادلرايح ُيؿاء اجليةيح
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 اتلعقب الساةع
 /(1)ؿمإىل املف «ْفة٘ؽ اتلٖصي »قؤاؿ نكجٗ يف 

ىػػػػ ٍّ ذي ٍِػػػػىي  ػػػػ ةٍ جلى  ّه حٍ ؽً ىىػػػػ ؿه ةًٕ صى
ػػػػ ةٖىػػػػٍِ ىي    ػػػػ ٍّ ذي رٍ ؽى صى ػػػػجى  اؾى ٌى  ؿي ٍٚ يي

   
ػػػػخى زى  ّ  ثيػػػػ ٍ ثًػػػػ ٍّ ذي ٍٓ ػػػػزى  الى  ةفو ْى

ٍ كى    ػػػػػػػػ الى   فو اكى ْى
ى
يػػػػػػػػٍٚ يي ذى  الى أ  اٍٚ ل

   
ػػػػػػػػػ ٍ  اؾى ٘ى ى ي  ـه الكى ءه  هلى ػػػػػػػػػيًبٍ  ػى

ػػػػحٍ ُى  ةقي ٖىػػػػفٍ ْى    ىػػػػ ٍخ كى ػػػػخي  ةجلى  ؿي ٍٚ يي
   

 ـِيٗ/ نأصجخي 
ػػػ خى ٍظػػػةىى ٕى  ػػػصى  ةيىػػػ خى ٍِػػػىي  ةْى  ؿي ٍٚ ٙي

ػػػػ   ػػػػ٘ى  ةْى ػػػػهي اٍُ  َي فىػػػػهٍ تى  اٍ ؾى ٍٍ  ؿي ٍٚ عي
   

 
ى
  يًف  تى رٍ ؿى ىٍػػػػػػأ

ى
 ّه حٍ ؽً ىىػػػػػػ ٗي ٕ ػػػػػػأ

ػػػػ٘ى  ٍّ فىػػػػجى  خي ٍِػػػػىي    ػػػػجى  اؾى ٍى  ؿي ٍٚ يي
   

ىًٍكػػػػػخى  ّ  ثيػػػػػ
ى
ى اإٍلً  أ ػػػػػصى  هلى  الن ٍٙ

ػػػػػػ ثو ةدً حًبىػػػػػػ   ي ظى يػػػػػػ ةهلي  ؿي ٍٚ حيى
   

ي  ػػػػػػػزى  هلى ػػػػػػػ ةفه ْى ػػػػػػػ ؿى ْى  فو اكى ْى
ػػػػػػكى  اؾى ثًػػػػػػ   ي  اؾى ٘ى ػػػػػػظي  هلى  ؿي ٍٚ صي

   
ً  َى سٍػػػػػػػًْ  فى حٍ ُىػػػػػػػكى  ٍ  اإًلهلى  ءه يشى

ٍ نىػػػػػػ   ٍ كى  ؿه ةٍ سىػػػػػػًْ  الى ًسيٍػػػػػػ الى  َي ْى
   

  فٍ إً 
ػػػ خى ٍٖػػػٌي ػػػ خى ىٍ ؽىٌ صى   ةْى

ى
 ةٕىػػػةٍ دى أ

ػػػػالؿ   ًٗ ثًػػػػ ىلى ةٍ فىػػػػتى  ٗي ٍٖػػػػخى     ؿي ٍٚ قي
   

ػػػٍٚ ِي ـي  ٍف بً ذىػػػارٍ كى  ٍف ًيػػػدى  الى نىػػػ  ةْن
ػػػػ   ػػػػثً  ةءى صى  َي يٍػػػػئً رٍبى صً  حي كٍ الػػػػؿ   ةٙى

   
ػػػػػ اهللً كى  ٍ ٚى ًقػػػػػ يًف  و  احٍلىػػػػػ ةْى  ة٘ى ا

 إً  ًهى نىػػػػػ  
ػػػػػ حً ٖ ػػػػػاجٍلى  ىلى  َي يٍ بً الك 

   
ػػػػػدى  فٍ إً كى  ة ٍٔ سي ٓن ًِ ٍكػػػػػ ػػػػػنى  مي  ّ  كى

ػػػذى    ٍ  ؽيى ػػػالى  رى  مى
ٍ
ػػػأ ػػػهى اٍُ  ًى قى  ؿي ٍٚ ظي

   

                                      
ألب اُهذط ـجؽ الؿظيّ ثٔ ـجؽ الؿمحٔ ثٔ أمحؽ،  اُفجةيس املذٚىف قٖح «  شٚا٘ؽ اتلِؼي ْفة٘ؽ اتلٖصي  ىلع( »1)

ًخ اُفي »، كبٓسِٗ الصهؽم يف/ «األربفني»( ـٔ الؿازم يف ٌذةب 1/138(، )963) « ٓيةفٕىٍسخي اهلٓيةف يف ٕيسى
(88.)  
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 اتلعقب اثلانن
ة اثٔ ػِاكف يف دؿدمذٗ هل(/ 341)ص/ ٘ؿ  /(1)أنشؽ اخلػيت الؿازم كٌذ

ـً ؽى ىٍػػػػػإً  حي يىػػػػػةٍ ٙى ًٕ  ػػػػػفي اٍُ  ا ػػػػػـً  ؿً ٍٚ يي  ةؿي يى

 كى   
ى
ي ٍكػػػأ ػػػ رثى   يٍعً قى

ى فىػػػاٍُ ػػػ نٍيى ًٓ ةل ٍ طى  ؿي الى
   

 كى 
ى
ػػػظٍ كً  يًف  ةٍ ٖىػػػاظي كى رٍ أ ػػػ حو شى ػػػصي  ٍٔ ًْ  ةٖى ًْ ٍٚ كي

  ةٕىػػػػػةٍ يى جٍ دي  َي ةًصػػػػػظى كى   
ى
 ةؿي بىػػػػػكى كى  لذن أ

   
ىػػكى  ى  ٍّ ل ػػ ؽٍ هً ذى ٍكػػن ًْ ٍٔ  ٍ ػػ ةٖىػػسً حبى  ةٕىػػؿً ٍٓ خي  ؿى ٍٚ غي

  لٚى ًقػػ  
ى
ى  فٍ أ ي ةٍ ىىػػكى  َى يٍػػرً  ًٗ يٍػػذً  ةٖىػػفٍ دمى  اٍٚ ل

   
 رى  ؽٍ ىىػػػ ةمًلػػػكى 

ى
ػػػ ةٖىػػػحٍ أ ػػػرً  ٍٔ ًْ ػػػكٍ دى كى  ؿو ةٍ صى

    حو ُى
ً  اكٍ ةدي جىػػػذى    يػػػاٍ زى كى  نٍيى خً ؿً ػٍكػػػمي  ةفنػػػيٍ دمى ٚال      

   
ػػكى  ػػ ٍّ كى ػػـى  ؽٍ ىىػػ ؿو ةٍ جىػػصً  ٍٔ ًْ

ي  ٍخ ِى ػػةدً نى رشي  ةٙى
ػػػػرً    ٍ ـى نى  ةؿه صى يػػػػا  ةؿي جىػػػػصً  ةؿي جىػػػػاجلًٍ كى  اٍٚ ل

   
 ْؾيالن هلة/ نيِخي 

ػػػػ فٍ إً كى  ىقى جٍ حىػػػػ َه جٍػػػػصى  الى كى   ٗي سيػػػػٍٍ ْي  ةؿى غى
ل كى    ي  كي ٚي  ؽى ٍفػػػػػػػػػػبى  هلى ػػػػػػػػػػال  اؿي كى زى  دً ٍٚ صي

   
ػػػجٍ ذي قى  ى  مي كى ػػػ ؽى ٍفػػػبى  ةهن ٍكػػػن ػػػارً ؿى ىى  ؿً ٍٚ غي  ة٘ى

ػػػػ ةؿي جىػػػػاجلًٍ  دي ٍٚ فيػػػػتى    ػػػػرً  يٍهى كى  ّ  الش   ةؿي ْى

   
ٍ كى  ى اجل ػػػ الى ػػػؿي  اتي ري  ٍ٘ ـ  ٍ جٍ تىػػػال ػػػ الكى  ىقى  ةٓى الك 

ىػػػػػ ةءي ٖىػػػػػاُهى  ٗي ٍٖػػػػػخى  ًه ِىػػػػػنى  الى كى     ةؿي حيي

   
ػػػػ ً  ىنى هٍ ذى قى ٍ  ؿي يٍػػػػدمى  ثً  ةًت ٖىػػػػاً الاكى

ى
ػػػػرٍسً أ  ة٘ى

ػػػػ ؽي يٍػػػػاخً ٚى مى    ػػػػ و  ظى ى  ةْى ػػػػل ػػػػْي  ٔ  ٙي  ةؿي ػى

   
ػػػػػتى  ػػػػػةبٍلى ثً  ب  رى  دى ؿ  هى ػػػػػ لكي  نىػػػػػ ةءً يى  ةْى

ػػػػػػبى  اقي ٚى ًقػػػػػػ   ىػػػػػػكى  َه ةًغػػػػػػثى  ةقي يى  ؿي ةٍ حمي
   

 مه ىًػػػٍٚ مى كى  ؿه ػٍشػػػظى كى  ره ٍفػػػبى  ةٖىػػػهى اٍُ  ؽى ٍفػػػبى كى 
ػػػػػدى    ىػػػػػ في ٍٚ سي ػػػػػٕى كى  قي ؽى ٍٖػػػػػـً  ةه ةٍ نى  ةؿي سى

   
ً  اره دى  افً ارى دى كى  ٖ  ل  ؽه ب ػػػػػػػػػػؤى مي  ًّ يٍ ًفػػػػػػػػػػِ

ػػػػػ اره دى كى     اؿي كى زى  ٗي ٍٖػػػػػخى  فى حٍ ُىػػػػػ ابه ؾى ـى

   
 ثً  ب  رى  ةيىػػػػذى 

ٍ ػػػػ ةرً ذىػػػػؼٍ ٓي ةل  ّو ًشػػػػةٍ ٘ى  آؿً  ٍٔ ًْ
   

ى
ػػػػػ ٍَ ىًػػػػػأ ى خى ٍ  اتو رثى ػػػػػدى  الى ػػػػػتي  ةدي سى  ةؿي يى

   

                                      
ؿ ادلئ اخلػيت الؿازٌم/  األصٚل، املهرس، ( حمٓؽ ثٔ ـٓؿ ثٔ احلكٔ ثٔ احلكني اتليَل ابلٍؿم، أثٚ ـجؽ اهلل، نؼ1)

يةء كاحلٍٓةء كاملصٖهني. ؾةاّ كقعؿ كاحنؿانةت ـٔ الكٖح، كاهلل  ٌجري األٌذ كىؽ ثؽت ْٖٗ يف دٚاحلهٗ ثالية ـك
 (.581-21/588« )الكري( »686يفهٚ ـٖٗ، نإٕٗ دٚيف ىلع غؿييح محيؽة، كاهلل يذٚىل الرسااؿ. دٚيف قٖح )

يةف»(، 6/2598« )األدثةءْفضّ »كاألثيةت يف  « ابلؽايح كاجلٙةيح»(، 13/137« )دةريغ اإلقالـ»(، 4/258« )كنيةت اأـل
 (، مكِكَ ثةإلنشةد إحلٗ.5/232« )ٕهط اُػيت»(، 17/13)
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ػػالؿ   نٍيى جىػػذى   ٖػػحه ذٍ نً  ًت ٍِػػيى اٍُ  يًفٍ  ًؼ ٍٚ اخٍلىػػكى  ةصى

ػػػػكى    ى  به ؿٍ ظى ػػػػ ىلعى ـ   ؿ  مى ػػػػال  ةؿي ضى ًقػػػػ ةفً ْى

   
ػػٍِ ًِ نى  ػػ ؽه ٍٖػػصي  ًؼ ٍٚ ؼى ػػةؽى فى تى  بو ٍٚ ٕيػػذي  ٍٔ ًْ  ٍخ ٓى

ػػ   ػػثً  اضو ؿى ـً ػػ ةٙى   مي عٍ صي
ٍ  اؿي ٚى ًغػػ ٜءي ػًكػػٓي ال

   
ػػػالؿ   ؽي ٍٖػػػصي كى   حه مٍحىػػػرى كى  مه ٍػػػػُي كى  ٚه ٍهػػػخى  ةٍ صى

ػػػػػثً    ػػػػػظى  ةٙى ٍ  يًفٍ  ةًتٍ ٖى كى ػػػػػزً  ةدً فىػػػػػٓى ال  ةؿي يى

   
ػػػُى  ػػػةدً ػى  ةؿى ٕىػػػ ؽه جٍػػػخى  ةزى نىػػػ ؽٍ يى ػػػالؿ   حى ٓى  ةطى

ػػػػػكى    ة اؿه ٚى ٕىػػػػػ ةبى غى ٘ى ػػػػػكى  بىٍفػػػػػؽى  آؿي ْى
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 اتلعقب اتلاسع
اكف إىل اثٔ قحٖة ِ  ، كنكجٗ اثٔ ػى «ٕٙةيح اإلىؽاـ»الشٙؿقذةين يف ٌذةثٗ  أنشؽ(/ 369)ص/
 /(1)يف دؿدمذٗ
ػػؽٍ  ٍهػػ ُىيى ًى  يف خي غي ً٘ػػؽً  دًِػػ فة ٓى ػػ ال ٙى  ةلكي 

ٍتي    ػػؿٍ  كىقػػري  ًى  بىػػنٍيى  يًف غى ػػ دًِػػ فى ٓى ًّ ةٍ ال ً  ل

   
 ٍّ رى  نىِىػػػ
ى
 كى  إًاٌل  أ

ػػػم   ةًطػػػفن اٍ ةو  ٌى ػػػريى  ظى

ى    ٔو  ىلعى ػػػػ
كٍ  ذىىى

ى
ٔ   راًعن ةىىػػػػ أ ـً ٕىػػػػ ًقػػػػ  ةًد

   
 دليجنة ـِيٗ/ نيةؿ ابلؽر 

  ًى ِ ػػفى ُى 
ى
ػػ خى ٍِػػٓى ٍ٘ أ ػػفٍ ٓى ثً  اؼى ٚى اُػ   الػػؿ   ؽً ٙى

ػػػػ   ػػػػكى  ؿً ٍٚ قي ػػػػ قي االى كى  ٍٔ ْى  ًّ لًػػػػاعى  كي   ٍٔ ْى
   

ػػذى  ػػ ةٓى ػػ ةرى ظى ػػحى  ٍٔ ْى ػػثً  مٍ ؽً ٍٙ ى  ًم ؽٍ ٙى ػػحمي  ؽو ٓ 
ى كى     ـً ةدً ٕىػػػ ٔ  ًقػػػ اعن ةرً ىىػػػ اقي ؿى دىػػػ خى ٍكػػػل

   

                                      
-28/286« )الكري(. »548خ أَ٘ الالكـ. دٚيف قٖح )ٚشئْ  ،( حمٓؽ ثٔ ـجؽ الٍؿيّ ثٔ أمحؽ، أثٚ اُهذط الشٙؿقذةين1)

287.) 
(، كالك٘ٓة هل، كلّ يهصط إٔٙٓة ْٔ ىٚهل أـ ْٔ 173« )املَِ كاجلعَ»(، ك 3« )ٕٙةيح اإلىؽاـ يف ـِّ الالكـ»يف كيه 
 ْٖيٚهل.

درء »(، كاثٔ ديٓيح يف 349« )مَء اُفيجح»(، كاثٔ رشيؽ اُهٙؿم يف 398« )آزةر ابلالد»كنكجٙٓة إحلٗ/ اُيـكيين يف 
« الؿكض ابلةقّ»(، كاثٔ الٚزيؿ يف 1/245« )رشح اُػعةكيح»ُفـ يف (، كاثٔ أب ا1/159« )دفةرض اُفيَ كاجليَ

 (، ككريّ٘ ٌسري. 2/349)
ِ اكف يف  يةف»كنكجٙٓة إىل اثٔ قحٖة/ اثٔ ػى  اكف ىةاِٙة.ة كالؿد كارد ـِيٙة، أينٌ (، 2/161) «كنيةت اأـل
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 اتلعقب العارش
يف أكااَ ٌذةثٗ  اُفالْح الٍجري حمٓؽ ثٔ إثؿا٘يّ الٚزيؿ  أنشؽ(/ 489-488)ص/

 أثيةت اثٔ أب احلؽيؽ اُيت ييٚؿ نيٙة/ (1)«إيسةر احلو ىلع اخلِو»
 
ي
ػػػكأ َى  َي ةاً قى ػػػِى اٍػذى  اُ ػػػيًت  املٍِىػػػ  ٍخ هى

ٍ  ًٔ يٍػػػادل   يًف    ػػػىت  ثًػػػؽً  ظى  ًٔ زى ٚى الٍػػػ اعى
   

ين   خي جٍ ًكػػػػػظى كى 
ى
ًُ  أ   قه ثىػػػػػة

ى
ػػػػػأ  يًل مى

ػػػةًذيٍ    ػػػكى  خي جٍػػػِى غى  ٓى ػػػ ئه رٍبً ْي  يًن ضى شى
   

 إً نىػػػ
م اذى ً ٍ ٍٍ ذى اٍقػػػ اذل  ٗي  تي رثى ٍٖػػػ ٚى  ًْ ػػػ  ٘ي

ػػػخى  ـػػػيل   اجٍلىػػػةيًنٍ    ٍ  ًّ ةاً ؾى ػػػًٓ ال  ًٔ عى
   

ػػػنى  ٍ  ٗو يٍػػػتى  يًف  خي ٍِ ِى ظى  ّو ِىػػػـى  ثًػػػالى
ٍ  ّ  حىػػػػ يًف  خي ىٍػػػػؿً كى كى    ػػػػ ثًػػػػالى  ًٔ هي قي

   
ٚار ىلع اإليسةر»رد٘ة/ كنيةؿ ابلؽر، كأ ح، قجيٗ ، كلّ دسَٓ ٘ؾق احلةشي«ظةشيح األٕ
 احلٓةـ ـٔ اتلٓةـ.

ػػػ نٍيً ًيػػػاحٍلى  دي ؿٍ ثىػػػ ةٕىػػػةءى صى  ؽٍ ىىػػػ  ػاٍُػػػ ٔى ًْ
   ٍ ػػػػػػاٍُ  يًف  ةرً ذىػػػػػػخمي ػػػػػػكى  ؿآفً يي ً الك   ننى

   
ًٗ  ؿٍ ٖى ةرٍ نىػػػػػ ٍ  ًع دى كى  ثػػػػػ ى  ؼى ٍٚ ىيػػػػػٚى ال  ىلعى

   
ى
ٍ ٍغػػػػأ   ؿً الى

ى
ػػػػأ ػػػػ ًَ ٍ٘ ػػػػادل  كى  ؿؾً ػالش   ًًْْْٔى

   
ػػػػػٌى  ًب ةٍ ذىػػػػػًٍ اٍُ  آًم  ٍ دى  ٍخ هى ي الى ػػػػػتلى  ةٙى

ػػػ   ػػػالؿ   تى عٍ صى ٚى  مؽً ثًػػػاعى كى  ؿً ٍٚ قي  ًٔ زى الػػػ
   

ػػػػػػػاجٍ كى  ل  ةدى يى ـ  ثً  كي ػػػػػػػةل ـً ْى ى  ة ػػػػػػػل  ةٙى
   

ى
ػػػػػػأ ػػػػػػهى اٍُ كى  اكى اذل   َي ٍ٘ ػػػػػػهً اٍُ كى  ًّ ٍٙ  ًٔ ػى

   
ػػػ و  احٍلىػػػ خى جٍػػػِى غى  ٍٔ ًسػػػُى  ػػػ ٍٔ ًْ ؽو غي  ؿي

ػػػػػػحو    ٚىص  ٍف ػػػػػػحٍ ُى  ْي ى  ٍخ كى ػػػػػػ ىلعى ً قي  ننى
   

ػػػػيٍ ذً  فى اكى  ؽٍ ىىػػػػ ػػػػ اجليج ػػػػ ٍ  ةٙى  ةهن ِى قى
  األشػػػػفؿمٍ  ك  

ى
ػػػػيٍ أ   ةظن

ى
ػػػػاحٍلى  ٍٚ ثيػػػػأ  ًٔ كى

   
ػػػػٙي ِى جٍ رى  ؽي ٍفػػػػاجٍلى كى  ػػػػصى كى  ةٓى ػػػػُى  ّي ٍٙ  ؽٍ يى

ٍ  ةاعى ثىػػػ   ػػػال ػػػصى  لؽى ٙي ٍ ثًػػػ الن ٍٙ ػػػثى  الى  ًٔ ٓى
   

 
ى
ػػػػػنٍ أ  إً  ٍخ ظى

ػػػػػ ًَ يٍ ًِ ٍظػػػػػدى  ىلى  ةٙى ًٍ ةًُ قى
 إً كى   

ػػػػػاإٍلً كى  ًٗ يٍػػػػػذً  ًض ةكي جىػػػػػاتل   ىلى  ًٔ ظى
   

ػػػنى  ػػػٌى  تى ؿٍ ًعػػػنى  ٍّ ٙي ٍى ِى ٍكػػػمى  خى ٍٍ ِى كى  ةٓى
ػػػػاحٍلى  ؾى ؿً فٍ ًشػػػػ يًفٍ  ٗي ذىػػػػٍِ ىي  ؽٍ ىىػػػػ    ًٔ كى

   
ػػػػنى  ٍ ثًػػػػ ٗو يٍػػػػتى  يًفٍ  خى ٍِ ِى ظى  ّو ِىػػػػـى  الى

ٍػػػػػ يًفٍ  خى ىٍػػػػػؿً كى كى    ٍ ثًػػػػػ ؿو حبى ػػػػػ الى  ًٔ هي قي
   

                                      
(1)  (13 .) 
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 اتلعقب احلادي عرش
 /(1)بلفض ْٔ دؿصّ هل اكف ِ  أنشؽ اثٔ ػى (/ 489)ص/
 إً 
  ين 
ى
ػػػػػػ ًى س ػػػػػػبي أ  ػيػػػػػػؽً ظى  ٍٔ خى

ي  ري يٍ ؽى احٍلػػػػػكى  ًث ػػػػػػ   ػػػػػ هلى  في ٍٚ ضي شي
   

ػػػػػ ٍ دى  مؽً ىىػػػػػؿٍ مى  ؿى ًطػػػػػٍٚ مى  تي ري 
ٍػػػػػ   ػػػػػذى  الن حلى ػػػػػ يًن ىى ةرى هى  في ٍٚ ٍي الك 

   
ٍ  ؿى أكى نىػػػػػػػ ًل  ٍَ ىيػػػػػػػ  حو ِىػػػػػػػحلى

ػػػاٍُ  يًف      لؿى دىػػػ مى يٍػػػٌى  رٍبً يى
ى
 في ٍٚ كيػػػأ

   
 دليجنة ـٔ اقذهٙةْٗ/ نيةؿ ابلؽر 
ػػػػػػ   في ٍٚ ٍي ذى قى

ى
ٍ  تى يىػػػػػػغٍ أ  حو ِىػػػػػػحلى

 كى   
ى
ػػػػثً  ةٕىػػػػأ ػػػػ خي ٍِػػػػىي  ةٓى  نٍيي ًٓ الظ 

   
ػػػػػ خي يٍػػػػػبً دى كى  ً  ةهن يٍ طى  ػيػػػػػؿً ٍى ٍِ ل

 في ٍٚ ذيػػػػ٘ى  ًٗ ًذػػػػمٍحى رى  ري يٍػػػػدى كى  ًّ ػػػػػ  
   

ػػػػػػ ًى يٍػػػػػػؿً يي كى   قي ؽى ٍٖػػػػػػـً  ادن ٍٚ صي
ي  كي     ػػػػػاخٍل ػػػػػتى  ًٗ ثًػػػػػ ًب ٍٚ ػي  في ٍٚ ٙي

   
ٍ كى  ًّ يٍ ؿً ٍى ةٍُ ثًػػػػػػ وٍ زًػػػػػػ ػػػػػػتى  الى  َيي

 في ٍٚ كيػػػأ ديػػػؿىلٍ  مى يٍػػػٍى نى  ًل  َىيػػػ  
   

                                      
(. الكري 418لؿب، الٚزيؿ، األديت، ابلِيق، دٚيف قٖح )( ٘ٚ أثٚ اُيةقّ احلكني ثٔ ـيل ثٔ احلكني املفؿكؼ ثةلٚزيؿ امل1)

يةف»(، -17/394)  (-2/172« )كنيةت اأـل
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 اتلعقب اثلاين عرش 
 يف كاىفح ادهيخ هل/ (1)ىةؿ شيؼٖة اُفالْح زيؽ ثٔ حمٓؽ احلٚن (/ 415)ص/

َه سى ْي كى   إً  ٚـي ؽٍ يىػػػػػ ٌيػػػػػ
ي  ىلى  ًٗ ةًٕ ذى ٍكػػػػػب

ػػػيى كى    ًُ ٖىػػػ٘ي  ًّ يٍ ًفػػػاجل   ةًت ٖ ػػػصى  ٔ  ؾي  اكى ة
   

ػػػدى  خي ٍظػػػةىى ٕى  ػػػصى  خي ٍِػػػىي كى  اقي ٚى ـٍ  ّه ٖ  ٙى
ػػ     ؽٍ ىىػػكى  اؾى ٘ى

ى
ػػ ]نيٙػػة  خى عٍ جى ٍصػػأ ًُ ْى  اكى ة

   

 /كادهو ل ػالؼ ٘ؾا كىِخي 
 كى 
ى
ػػأ ػػكٍ ري اهلل  ًو ٍِػػػى  م  ػى ػػ ةظن  يًن ةءى صى

 كى   
ى
 إً  ةيًن يىػػػػػػػتٍ إً  ادى رى أ

ي  ىلى  ًٗ ةًٕ ذى ٍكػػػػػػػب
   

 إً نىػػػ ٗي ذيػػػٍِ ػى ؽى نى 
ػػػًٖ يٍ فى ثً  ةفي ٖىػػػاجلًٍ  اذى  ةٙى

 إً كى   
ًُ ٓى ثً  اذى ػػػػة ًٍ ًٗ  

ى
ػػػػأ ٍ ٚى ٍطػػػػرً  ٍٚ ػي  ًٗ ًٕ ا

   
 

 
 

                                      
ة هل حيَٓ ٘ؾا الِيت، كاذلم كصؽدٗ/ زيؽ ثٔ حمٓؽ ثٔ 1) (  لّ أصؽ نيٓة كىهخ ـِيٗ ْٔ مصةدر دؿدمح اثٔ األْري شيؼن

ؿق شيغ اإلقالـ الشًٚكين طٓٔ شيٚخ اإل « ابلؽر اُػةُؿ»ْةـ ابلؽر، كدؿصّ هل يف احلكٔ ثٔ اُيةقّ ثٔ حمٓؽ، ٌذ
 ( كٕفذٗ ثيٚهل/ املعيو الٍجري شيغ مشةيغ صٖفةء يف ـرصق يف اُفِٚـ ثأرس٘ة. 1/353)

ٍى كىؽ كىؿ يف األصَ، ٍ٘ؾا/  ةًُ ْى ٍصجىٍعخى 
ى
ىىٍؽ أ ا كى ؾى .٘ى  ٗي

ز اتلفيجةت ثؽى ،/ ـجؽ اهلل ثٔ قِيّ الؿشيؽاجلةىؽ األديتكاتلصٚيت أـالق ْٔ  يو اتلججيٙةت، نِٗ ْين اذلم غؿ 
 . اعغؿ اتلعيةت، كصةدؽ ادلـٚات

   


