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 :قال الشعبي 

 إىل الشووو   ىموووق    ووو لوووح  أووو   أووو ٌ »

   ى اليمق مق  ج  كلمة تنفعو    ممو     

 .«م    يت   ض ع مق و ت  شيئ ً
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 ةـــدمـاملق
ك ألعمددكو لالةدد   داحلمددهلل ا اليدداألك ا، دداي  الددال لمددك مددالسمك  لمددك ا   ددا   ددا لدد

لال  ي لىل  ن أليت جوا ع اليمك  ل عاد  احليك  فعمِك للّمك  صىل اا لميه للدىل 

 وصحبه لسمكآله ل

 أ ا معهللوو

فإ  العمدك  ةدباا العسدول  ل عدااو الوصدول  لألق صدهللألس  لآ د  أفيدس  لأ مدن 

الاخائا  لأح ن املفاخا  ل نبع ال دعاد   ل لمدع ال دياد   لي سديع العمدك مدهللألن اا 

ف شددالسعمسده م  ؛ا  لأز ى  دا ا س دإ يليهدا لأ ساهداف العموي لأسعهشداتعاىل  فهو أ

 فني  للعموي  نفعسه يف الهلل يا لالهللألنو عموي لمميم

لي شك أ  طول   ز سه ل اافسسه  ل ثدا  قااتتده ل لالعسده تبعدا يف الدنف  لدا  ي 

ت الهيا لاات الهلل يا  ل ن ذاق لافو ف    سغاب حينها أؤألد  لمدعت أصديبوا منندو  

يىل  العمك يذ أضحوا أل بحو  يف  ميوتده خداأجني لدن لداد الدهلل يا لأ دهللاأها لضديسها

 جنات العموي ال عيهلل  الواسع   فينهللل  املسع  السي د جيهللها أ ثا الناسو

 لهلاا ألسول أحهلل هؤيت الواجهللألن:

 سددددهال لسنسددددي  العمددددوي ألددددا ي

 لمتددددداألا طامددددداة حلدددددّ  لوألةددددد 

 ألا أق  ددي لددىل صددفحا اصدددال

 هاهللفّ لألددددا  ددددن  سددددا الفسددددا  لِدددد

 حيدددالل ما، ددداي أتبسدددي ألدددا  دددن

 بيسددددهأأميددددر سددددهاا  الددددهللجى لت
 

  دددن لصددد  وا يددد  لطيدددإ لنددداق 

 ا دد  سدداقيهللأشددهى لأحددىل  ددن    

 أحدددددىل  دددددن الدددددهللل ات لمعشددددداق

  سددال ،لسددي الا دد  لددن ألأاقددي

 أاقددددي   لآخددددا  ف ددددك مددددني   ددددس

 ! و ددداة لتبغدددي معدددهلل ذا  حلددداقي 
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يف زحدداي هدداي احليددا  -لي دده لنعمدد  ل يمدد  ت ددسحس الشدديا ا األدد  أ  جيددهلل ا   ددا  

فاصد   دن الدا ن ألساديها يف تغاألد  العسدد   -ا ا املسعدهللد    ل لالبهدا لتعسدهللصددااملعا

 لالسمإ لالالا مساات  أسفاأ العمك لحسول املعاف و

  لقدددددهلل  دددددّن اا لددددداي    دددددن لبدددددي السددددداات  للشددددداقها -محمدددددهلل اا-لي ندددددي

مفاص  لقسي  والي  دا ر   ث سنني لماع  أشها تفاور فيها  -لله احلمهلل لالشيا-

  لشدر خ هلدا أشدسك   دائك لمميد  سداحا  يف م داتني لالدهللأس تفاواة  ا  ة لمسداات 

ا شدا عافي  شاأل  سا س   سف ري امن جاألا اللربل  لفس  الباأل  لالننك الوهاو يف 

 املنهاو  ليل ي املوقعني  لوريها  ن اليسإ العممي  العالي و

تمدك ضدفاف   ايفاة يليها جممول  أخاى  ن اليسإ ا،دمي  لال مو ي  السي قاأ ا لىل

 واليسإ اليبري 

لقهلل  نر أ نات الساات  متا يب الفائهلل  المليف  ف قيدهللها لينسمدع ي يف النهاألد  جدواها  دن 

الفوائددهلل  لليددو   ددن العددرب الشددواأد  ف لددهللت الن ددا فيهددا  ددا  أخدداى ل اددسها 

فاسسخمةددر  نهددا  مددااة  نّسددى  لجنددى  ةددّفى  لاألددا اللعددك  شددال العدداف   ددالك 

 هداي الملدائ    لسدمير   -ي  شدات اا-ملن ا  ح ن الوقع  ل يك النفعاملمم   هبيج ا

يف أ  م  لأوةا  جتمع الن ري يىل   ريي  لي ه  لمشادل  ناهلا  لألدالى امل دسسي لندهلل 

 لألد  عينهاو

اق ال دنني شددا هللل  ن العسول اليبري  السدي  ادنر مسدواتا ي -مني ألهللألك-هاا ا نى

 حيم  لممنسفعنيو ي  ال اليني  ل ناه لميها  فيا ر آفاق ههللاأل  يف سب

لشر هبا  ع تهللقيس العمعت  لصفات احليعت  لحتميس الشدعاات  لتفدنن البمغدات  لدلامد  

 ال افاتو
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 لىل أهنا لي ر    ا،مج  الال قاأت  لينها أمج   ا أأألر تهلللألنه يف هاا املسايو

 فغاي  املعاي أسريات هاي املبايو

ألنشدهلل الفائدهلل   أخ   أ هبدا  لقمدر: أحدإ  دن شداأ ني يف خدرير لقهلل آ دات لدهللي ايسدس ثا

 لالثما  لي هيمه جمسنيهاو

معد    دافات احليدا   لفاداتات  ةددااملادي   السدي  س فهللل ك أخدي هداي احلدالف  

العمك  مجعدر مدني املعداأف لالملدائ   لالنيدات لاللاائد و تسنسد  فيهدا مدني أجدوات 

 خلمفات لأحيا اة مني ا،لااب يف ملو  الةحااتو سنول : ف حيا اة تعيش  عها يف م اط ا

فيها حظ ل مس ا     ع فيها  ةيإ لافا لمنهلل لمعا اهلم   لفيها تنشيط لاسسنهاض  

 لسموا  ليمحاضو

 د ت  س هاي الهللأاأل لمعس  فح إ  م  هي لمعس  لالامري لالسمإ لالالاو

 فيها لرب  املايض لضيات امل سسب وو لهي لمفاد للأل  و

لهدو ح دبي   أزقني اا ليألا  ح ن النيد   لسد    اللوألد و للدىل اا قةدهلل ال دبي 

 ل عك الو ي و

 عبد هللا

Moh3517@gmail.com 
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 ىـــالــعـه تــة اللـــمعرف
 ن لاف اآل ا سهمر لميه ا،لا او  

  ن لاف أمه مالغنى امللمس لاف  ف ه مالفسا امللمس  ل ن لاف أمه مالعمك امللمس 

 ف ه ما ه  امللمسو فمن د ألعاف أمه لن ألعاف  ف هو لاف  

  وملعاف  اا طاألسا : الن ا يف  فعويته لالسفيا يف آألاته لتهللماها :قال امن السيك 

 و(1)لهاي آألاته امل مول  املعسول   فسمك آألاته املشهود 

   مدهلل فد  لقو  يأادأل  لمميد   قو  لممي    األ  :النف  هلا قوتا  :قال امن تيمي  

 و (2)هلا  ن  عل السوتني ملعاف  اا للبادته 

 ب فسدهلل قد  شدداأل    ا لميده  عمد  يي يف  لعدك  ن د ألا  :لةداقال احل ن الب

 و (3)لاامه ادالممه لح

  و(4)اخلشي  خ ص  ا ألع  لالعمك :قال امن  ثري 

 ن ال دن مداا ف  ا املؤ ن ف ح :ي ع لم  امن آدي لىل قهللأ ظنه مامه :قال احل ن 

 و(5)لأ ا اليافا لاملنافس ف ساتا ال ن ف ساتا العم   ف ح ن العم 

 و لك لىل  ا حتإ فهللي له لىل  ا حيإيذا أحببر أ  ألهلللي اا  :قال ا  اي أمحهلل 

  فإ  هاا المدو   ؛م  حليم  ماها   د ألين لو  ال عت أزأق اتفاقاة  :قال امن السيك

ي أل ةدامب ضداحسى ي  يف لص  ا،طبات ملن أصامه  ا أ  ةداأشهلل ا،لوا   وافس  لمب

                                                           

 (و22( الفوائهلل )1)

 (و131 /9( جمموع الفسالى )2)

 (و19/373( تف ري امن جاألا )3)

 (و111 /1( تف ري امن  ثري )4)

 (و173 /7( تف ري امن  ثري )1)
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دد ي م فنعدد  أحيددك     ل ددا قدداب  نهددا يىل ال ددواتاددداي يد ددا  الن ددا يىل اخلةدددا  

فهداا  واحلا مني أدألك ال عت هباا المو  ليم ك ا،مةاأ الااجعد  فيده فد  ألنيد  فيهدا

 و (1)خلمس الال أدأ ه الناس معهلل الفيا لالسنام  قهلل لجهلل  فالواة يف ا

  خمس اا تعاىل البحاأ  احل  ل   حية  م ببها  دسن اهلدوات فيف دهلل  :قال امن  ثري

لملا  ا   اؤها  احلداة   لل   جتوى ا،أض مع ألموت فيها  ن احليوا  الوجود مالك

 و(2) ا  هواؤها صحيحاة ل يسسها طيب 

 لايسسغنات لن اا فساو  ايفسساأ يىل اا ونى 

 لاف  ن د ألعاف أمه ألي يشت ! 

* * * 

 

                                                           

 (و134( شفات العمي  )1)

 (و117 /1( تف ري امن  ثري )2)
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 ةـــيعشرة الــعظم
 ع فيهدا لدىل شددا   دن يألع  املدات   دن حيدا شدداألع  تشدبيهاة مشدداألع  شدداسمير ال

 و (1)احلسيس  املةهلللق  ألل لتلّها

  لأحيمده واألد    يذا  ا  اا سبحا ه قهلل أتسن خمسه واألد  ا تسدا  :قال امن السيك

ل دن د ألعداف   واأل  ا تسدا  لا حيداي ألىل لأحداىفأل  أليو  أ اي يف   ا حياي

 و (2)د أل عه أ  ألنياي جمم ة   ذلك  فة ة 

 ليسه أ ا مهو  :لي هنى لن يشت فسال   ا أ ا ا س ي ميشت فسال العس : ليسه هنى لنه 

 ألع  أ  الدوازع اللبيعدي قدهلل ألغندي لدن الدوازع شددا: دن قوالدهلل القال ال ديوطي

البول حدااي  ل دالك اخلمدا  لأتدإ احلدهلّل لدىل الثداي دل  ب شدالي   ثاله: شداال

ا،لل لنفا  النفوس  نده  فو مدر يىل طبالهدا  لالوالدهلل لالولدهلل  شد  ا  يف احلدس  

لمددالا اا يف  سامدده العاألددا يف الوصددي  مالوالددهللألن يف  واضددع دل  الولددهلل ل ددوية يىل 

 و (3)لأ ضداي مالشفس  لميه داللبع؛ ، ه ألسا

 ائا تبدع هلدا  لأحيداي اآلخدا   ددا: أحياي الهلل يا لىل ال واها لاليك قال امن الس

 و (4)ائا لال واها تبع هلا دالىل ال

 ألع  لمسموب ممنال  الغاات لالهلللات لألمدهللا   لي دع ذلدك محسائسهدا ي م سدعئها شداال

 و (5)لصوأها

                                                           

 (و291(  فادات ألفاظ الساآ  لمااوإ )ص: 1)

 (و1/333( يل ي املوقعني )2)

 ( حاشي و4/117( شداا اليو إ املنري)3)

 (و1/107( يل ي املوقعني )4)

 (و1/107( يل ي املوقعني )1)
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 ا  : لصيغ  النفي يف ألفداظ الشداأع يذا دخمدر لدىل فعد   دقال امن دقيس العيهلل

لي ي احليسدد؛ ، ددا لددو محمندداي لددىل  فددي الفعدد  شددداا،لىل محمهددا لددىل  فددي الفعدد  ال

 و(1)لا،ص  لهلل ه  ي يحسننا يف تةحيحه يىل يضعأداحل 

  ط السياس الةحي  أ  ألعمك صحسه    أحهلل  فمن شدا: لي   ن قال امن السيك

الدال ا عسدهلل يف  ف ده   ألع   الفا ة لمسياس فإ ع هو  ال  لمسياسشدا ن ال أأى شي اة 

 و (2)ألع   ا خيال  قياساة صحيحاة شدافمي  يف ال

   يذا أأدت أ  تعمك ل  ا سد ي  دن أهد  الا دا  فد  تن دا يىل قال امن لسي :

زحددا هك يف أمددواب ا وا ددع  لي ضددنينهك يف املوقدد : ممبيددك  لي ددع ا  ددا يىل 

 و (3) واط  ك ألهللات ا س ي

* * * 

                                                           

 (و2/313باأل )( فس  ال1)

 (و2/134( يل ي املوقعني )2)

 (و310(  واق  ا ألع  )ص: 3)
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 ِهـمــــم 
  أمو ميا الشهازلألقال: 

 مهسدددددي دلهندددددا ال دددددها لالاما دددددا

 ف  دددددددا  سعدددددددإ  عنّدددددددى يىل أ 
 

 ا ألسدددهللا ىدجهدددهللها فمددد قدددهلل لمدددر   

 (1)تسفددددددا ى ا،ألددددددداي أل أتفدددددددا ى

 

 لو أح  أحهلل  ن أقىص الشاي يىل أقىص اليمن  ن أج   مم  تنفعه  :قال الشعبي

 يف لماي  ا أأألسه أضاع  ن لقسه شي اةو

 ا  قال: هو  بنيو قالوا: أألنه  قال: ي دا داأ ةدا تبني لك ق: ه قي  لياألهلل من املهمإ

 و(2)ا  اأ  لي ا ال نن  لي ا السرب

  و(3)جههلل % 99يهلاي ل  %1لّاف أدأل و  العبساأل  م هنا 

 ا،دألإ املشهوأ ما الأدشو حاألةاة لىل أ  أليسدإ  د  ألدوي  :  ا قال دأل   اأ ني

ل لالعد  الةدح و لهداا فديع مخ  صفحات ممناد أ  ألنسهي  ن يفلاأي اليدو ي 

 واف منك!صداألسسهلل هو الال جع   نه  اتباة ذائع الةير معهلل أ   ا  جماد 

 لهو ألبني  ثا  اشسغاله مالعمك -يف تامج  امن  الك صاحإ ا،لفي   قال الهلل ي 

 و (4): ي ه حفظ يف اليوي الال  ات فيه مخ   شواههلل -

 و (5)شافعي ، ميسها  ن حف يلو أ حاقر  سإ ال :قال الالألاي الشافعي 

                                                           

 (و11( املشوق )1)

 (و2/342( العود اهلنهللل )2)

 (و21( ا مهللاع العممي )3)

 (و32( املشوق )4)

 (و9/411( الننك الوهاو )1)
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  ي  امن دأألهلل أ ىل ا مها  يف المغد  دل  ايسدسعا   مدالن ا يف يشت  دن اليسدإ  :قي

 و (1)يي يف اهلما  لالمفي 

 

 قال ألس من حنا: 

 أقدديك مددهللاأ احلدداي  ددا داي حا هددا
 

 (2)لأحددِا يذا حالددر مدد   أحتدددوي 

 

 :لقال آخا 

 فدداجار  فددإي محمددهلل اا ي  ددوب  
 

 (3)ع لي  ددددن وددددهللأ ر أتسنّدددد لب ددددر   

 

 

  :قال أمو العساهي ا ح ا  أق  لاملياف   لسس : 

 للي ددر أألددادل الندداس لنددهللل ونيمدد 
 

 (4)سدددالأب ألددهللر لنددهللل أشددهلل  ددن ا، 

 

 أ  ألةد  يىل السنامد  الةدحيح  يخد اع    آيف جتامد  قبد شدداأدأل دو  ل جّاب

أ ا   ملاذا :قال له أدأل و  للنهلل ا حالل أحهلل أصهللقائه أ  ألواسيهواملةباا اليهامائي

 و(5)  آيف طاألس  ي تؤدل يىل اهلهللف امللموبشدالسهلل ا سشفر ل ؛د أفش 

  و(6)!يف ألوي زلاو أدأل و  محثوا لنه فوجهلللي  نهمياة لىل مع  جتاأمه يف املعم 

 

                                                           

 (و30لعلاأ )  (  سهلل   الةحاا1)

 (و2/221( ألض  امل الك )2)

 (و14/123)( تف ري امن جاألا 3)

 (و239( أدب الهلل يا لالهللألن )4)

 (و39( ا مهللاع العممي )1)

 (و19( ا مهللاع العممي )1)
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 :قال معاهك 

 لليددددن لمعيددددا  لليدددد   عنددددى
 

لددددده سددددد ل املشددددداههلل   اليمددددديك   
(1) 

 

 قال العّسايب: 

 عت ا، دددوأ  شدددوم فدددإ  ج دددي
 

 (2)مم ددسودلات يف ملددو  ا،سددالد  
 

 :قال معاهك 

 يذا  دددا  الفسدددى ضدددخك املعددداي
 

 النحيدددد  فمددددي  ألاددددريي ا  ددددك   
 

  :قال لهللل من لداع 

 ي أسددسيني يذا  ددا أز دد  أز ددر
 

 (3)المبدددإ للدددن تدددااي مخدددري فددداأي   
 

 فاأي: ملا  المبإ: املنحاو 

 :لقال معاهك 

  ف دددددهي خدددددري فددددديمن ي ألدددددوّطن 
 

 (4)لىل  ائبات الهللها حدني تنددددوب 

 قال مشاأ من ماد: 

 لخدد ا اهلددوألنى لماددعي  لي تيددن
 

 (5) ؤل ددداة فدددإ  احلددداي لدددي  مندددائك 
 

                                                           

 (و1/343( الننك الوهاو )1)

 (و1/311( العود اهلنهللل )2)

 (و17/124( تف ري امن جاألا )3)

 (و1/311( حتف  ا،حوذل )4)

 (و131( املةو  )1)
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 مــــلـعـى الــإل قــريــطـال
  دا أ الندا }لسوله تعداىل:  ؛:  ن آتاي اا العمك فسهلل أأاد مه خرياة  ثرياة قال امن  ثري 

 (يف الدهللألن ه ن ألاد اا مه خرياة ألفسهد): ^  للسول أسول اا {لميك الساآ  لسشسى

 و (1) سفس لميه

  و(2)لح ن السةهلل  ن أل ك  عك اا لىل العبهلل  صح  الفهك :قال امن السيك 

 إ املات منف ه أحهلل ح اد لسمه ن   و (3)ل ن أيض لن  ف ه  ثا ال اخط لميه   ل 

 لأ ده  وهبد   دن   ي خاص  لك فيه معممك فالمك أ ه لنبر  : ي  أ  قال امن حاي

فمعمه ألن يك ذلدك معمد  ألمسحندك هبدا   اا جماد  لهبك يألاها ف  تساممها مع أل خله

-للسهلل أخدربت لدن لبدهلل املمدك مدن طاألد   وتولهلل لميك   يا   ا لممر لحف ر

  ل دا  ي ألمدا لدىل سدمعه يشت حيسداو يىل اسدسعادته -لهو  ن أهد  العمدك لالدا ات

 وا له هول شهللألهلل ف   اي  ا  دا  حيفدظ لد ألعدالدي ذلدك الدا ات معدهللفا إ البحا فم

يي  ا قهللأ له فع لالدتده يي   لأ ا أصامسني لم  ف فسر  نها لقهلل ذهإ  ا  نر أحفظ

 و(4)معهلل ألواي

 ل دن ل مدر  يا سده ل مدر فمن ازداد لمع ازداد لجعداة   ي تفاا ميثا  لممك  

 وحاج  الناس يليهل ن  ثات  عك اا لميه  ثات    همسه

 ايقال سفيا  الثوأل  و: لو ق  لممي لس ي ح 

 حاة أل ةدااسسحي احليات  مه أ   رب صاحبك أ ك لاد لأ ه جاه    :قال امن املسفع

فدإ  أ  در  دن  ف دك   لي  اسسلمر لىل ا، فات ف  تثسن  نهك مالةدفات   عّاضا

                                                           

 (و272 /1( تف ري امن  ثري )1)

 (و1/71وقعني )( يل ي امل2)

 (و242(  ساأات املنفموطي )3)

 (و1/333(  هللالا  النفوس )4)
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ندك مدالك الوجده ألسداأ لدك يف لالمك أ  ظهوأي   وفا ة فسحّاو أ  تا اي أل تبهللأله

لالمدك أ دك ي  صدربت لد  وقموب الناس  ن العيإ أ ثا مما ألسداأ لدك  دن الفاد 

اجد  أ  حداص ال لي خيفني لميك  تعن  ظها ذلك  نك مالوجه ا مي  املعالف

لأ   ن خري ا،لوا    يف ذلك ماب  ن البخ  لالمؤي يلىل يظهاأ  ا لنهللي لقم  لقاأ

 و(1)سيايلىل ذلك ال خات لال

  ل ةدالمعة ي ألعاف لمعت ل شداألاف مخ   ل :قال لمهلل من أيب ميا امن مجال

 و (2)أسعتها

  للالدإ العمدك الوحي لشهلل   عا اته لنهلل  الله لدرب ^يف حهللألا تمسي أسول اا  

 وتمسي العمك للليهيف يف السعإ لالعنات 

 و (3) ن احلمس السعس العمك لالفا  مالهللل   :قال امن املسفع 

 لي    دّات أأمعدو  سدن   دا ِقمدر :سمعر احل ن المؤلؤل ألسول :قال ا احظ

 و(4)لي اتي ت يي لاليساب لىل صهللأل  مِر

  و(5)للوي ذلك د ألسك لد ألةم  لييش  السمك  عم   ن اا :قال قساد 

  ولأ   ي تعم  ي ت ود  أ   ي تساأ ي تعم 

  أح إ أي لن أصب  شي ا  دا وأاة يف  :جنااقال أئي  ما  سا  ا،سبس لمهلل لا

 و (6)الهلل يا مغري الساات  

                                                           

 (و377(  ساأات املنفموطي )1)

 (و23( املشوق )2)

 (و91(  ميم  لد ن  )3)

 (و11( املشوق )4)

 (و24/127( تف ري امن جاألا )1)

 (و21( ا مهللاع العممي )1)
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  أيب احل نماع أمو احل ن الفاي ا،دألإ  سبه فوجهلل  ش هيا  يسوماة يف أحهللها مخط : 

 ألن حددوية لمعسهدداشددداهبددا ل أ  ددر  

 ل ددددا  ددددا  ظنددددي أ نددددي سدددد ميعها

 لافسسددداأ لصدددبي  لليدددن لادددع ر 

 فسمددددر لد أ مددددك سددددوامس لددددرب 

 و احلاجددات ألددا أي  الددكلقددهلل  ددا
 

 لسددهلل طددال لجددهللل معددهللها لحنينددي 

 للدددو خمدددهللتني يف ال دددنو  دألدددوي

 شددددؤلي لمدددديهك ت ددددسهّ   صددددغاأر 

  سالددددد   يدددددولا الفدددددؤاد حددددداألن

 (1) دددداائك  ددددن أب هبددددن ضددددنني 
 

 ل دا ألا دك لدىل الوصدول يىل   :أج  العموي  ا قّامك  ن خالسدكقال امن حاي

 و(2)أضاي

  دااأع  -لهدو قدادأ لميهدا-د ى العموي لتا  أل ها :  ن شغ   ف ه م لقال أألااة 

عاات  الاأ  يف ا،أض السي جيود فيها الرب  حيدا  - دن احلمد  وع  –ل غاأس الش 

 و (3)ألا و النخ  لالسني

 فاملات جيع  هواي لممده  فيدهللال هدواي   : لجهللت اهلوى      أ  ثقال امن زألهلل

فهاا الال قهلل جع  اهلدوى لالعمدك  لىل لممه  حسى ي  العمك  ع اهلوى قبي  لذلي و

يف قمبه فهو  ن أزلاو الناأو فإذا أأاد اا مه خرياة اسسفاق لا سبه  فإذا هو لو  لمعمدك 

لىل اهلوى حسى ألهللال العمك لىل اهلوى  فإذا ح نر حال املؤ ن لاسدسسا ر طاألسسده 

مده خدرياة خدسك لممده فإذا  ا  ممن ألاألهلل اا    ا  اهلوى ذلي ةو ل ا  العمك والباة قاهااة 

مإدال  العمك فسوفاي اا حني توفاي للممه هو السداها لهدو العا د  مدهو لهدواي السبدي  

لالثالا الال قب  اا هواي معممه ف  أللمدع هدواي   لي  له يف ذلك  ةيإ لي فع 

 و (4)لي أ  أليو  له  ع العمك  ة  لي  ةيإ  أ  ألغمإ العمك

                                                           
 (و11( املشوق )1)

 (و1/344(  هللالا  النفوس )2)

 (و1/344 هللالا  النفوس ) (3)

 (و22/233( تف ري امن جاألا )4)
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 ألةم  ا،ج داد السوألد  لهيمدك      الهلللات السول: العموي الغا اقال امن حاي

 و(1)ا،ج اد الاعيف 

 مالعمك لالعمعت  دن  ضدالي  مما اسسعم  الناس  مم  أ :لقهلل قالوا :قال ا احظ

 و(2) ا تا  ا،لل لآلخا شي اة  :قوهلك

 فيا   ثرياة  ا   أأمع  ل   ني شهااة  صحبر امن لما  :قال لسب  من   مك

ل ا  سعيهلل من امل يإ ي ألياد ألفسي فسيدا لي ألسدول شدي ا يي   ي أدأل :أل   ل فيسول

 و (3)المهك سّممني لسّمك  ني :قال

 ي  قو اة أل غاقو  يف  هللحك فه  زجدا كو  :: قال ي مع  الناسقال املنفموطي

 اذألددإ ألسدداع معاددها ،فددهللع ا  ي  آخدداألن أواقددوا يف ذ ددي فمددك أصددنع شددي اة  :فسمددر

اأ  تيضت لمنداس  يدا  جدوها  احلسيسد  شدااأت  ن تمك املعا   فامع اسسل ؛معااة 

 و(4)فميمسسلوها  املها   حتر ا،قهللاي

  و(5)قمي   ن السوفيس خري  ن  ثري  ن العمك 

 

* * * 
 

 

                                                           

 (و4/101(  هللالا  النفوس )1)

 (و21( ا مهللاع العممي )2)

 (و2/419( يل ي املوقعني )3)

 (و377( الن اات )4)

 (و1/191( الننك الوهاو )1)
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 اءـــمـلـعـة الـــيـلـح
 و(1)العمعت وامات 

 ولوي الن يا  ليا  العمعت  ثريألن :قال الشعبي 

 لملدا   ا،فهاي  س الأل  لس دالت أقدهللاي العمدعت يف العمدك: لو  ا ر قال امن السيك

 و (2)خ  سميع  مفهك احليو   يف احلاث لقهلل أ نى لميه للىل دالد مالعمك لاحليك 

 فددالعمك ماددال   ؛: للددي  حددهلل العدداد أ  أليددو  حاذقدداة ما ددهلللقددال امددن النندداأ

العداد ي حيسداو يف ل  يي أ   داد  ا دهللل لاملندادل حتسداو يىل العداد  لا هللل صدنال 

 و(3)لممه يىل املنادل  ع حيساو املنادل يف جهللله يىل العاد

  فإ دده لمددال لددىل  ؛  احلددسةدددا دد  جددهللل د أليددن الغدداض فيدده   :قددال امددن لسيدد

،  املخالف  توحش  للوي  ا ألماي  دن ي يداأ الباطد  لاسدسنساذ اهلالدك ملدا  ؛صاحبه

 و (4)الب  لميا  الفااه  ل عوذ ماا  ن قةهلل املغ وح نر املنادل 

 م  هو أفا  حمي  حتىل هبا الاج  خةوصاة   اا حيإ ا  ةاف :قال امن السيك

لقدددهلل قدددال اا تعددداىل لاسدددوله  و ددن  ةدددإ  ف ددده حيدددعة مدددني ا،قدددوال لاملدددااهإ

لأ  ي   فوأ دد  الاسددول  نةددبهك العددهللل مددني اللوائدد  ىئ ىئ ىئی :^

م  أليو  احلس  لمومده أل دري   فسه ل سبولهألم  أحهللهك  ع قاألبه لذلل  اهبه لطائ

 و(5)ألهللألن مهللألن العهللل لحييك ماحلن   لألنال منالله  م ريي

  ندر لندهلل  الدك لهدو حيدهلل نا محدهللألا أسدول اا قال لبهلل اا من املبداأ  :^ 

                                                           

 (و1/441( يل ي املوقعني )1)

 (و1/211( يل ي املوقعني )2)

 (و4/339) ( شداا اليو إ املنري3)

 (و4/370( شداا اليو إ املنري )4)

 (و2/73( يل ي املوقعني )1)

 



 
 

 
21 

 ــــْىَنَج

 
لهو ألسغري لو ده لألةدفا لجهده لي ألسلدع احلدهللألا      ا شدافمهللوسه لساب سر ل

صدربت يجد ية  :فسدال ولسهلل أأألدر اليدوي  ندك لنبداة  :فمع تفاق الناس لنه قمر له

 و (1)^حلهللألا أسول اا 

 فيندر أسدسفيهلل  نده   ةددا دن  يد  يىل   صحبر الشدافعي :  قال احلميهللل

 و (2)لأل سفيهلل  ني احلهللألا   امل ائ 

 ألنبغي أ  أليو  العاد  اللبيإ احلاذق يف اسسععل الهلللات اخللداقال الهلل ريل :  

فيسعممده ليدهللفع مده  بسدهلللاة ي ألندهللفع مغدريي  ووضعه لىل قهللأ احلاجد ي ألاعه يي يف  

 و(3)لأل مك مه طاألس احلنج الواأد  يف الساآ   في سعممه لنهلل احلاج 

 لي جيمد  ماللبيدإ أ  حيندك   لالعمدعت أطبدات  ا ه ت  داى :قال املنفموطي

لاتسداتة   لوألمده ن صياحه ل أل خوفاة   فااأاة  ن يزلاو املاأل  ؛لن العم  ا ااحي

 و(4)فإ ه سييو  وهللاة أصهللق أصهللقائه لأحإ الناس يليه ؛ل به لشسمه

 جيإ لميه الي ي فيع    ع جيإ لىل ذل العمك ال يوت فيع جيه  :قال امن  ثري

 و (5)ألعمك 

 و مع زاد زادت ز اته  : العمك  املالقال الشافعي 

  و«يطاها يف  ف ه  لها لغري»العاد الةادق  ات  لمس 

 ليذا خفدي هندا  ظهدا   يف أهمده شددايذا ظها العمك يف ممدهلل قد  ال :قال امن السيك

 و (6)ل ن د ألعاف هاا فهو ممن د جيع  اا له  وأاة  ولالف اد شداال

                                                           
 (و124(  سهلل   حتف  ا،حوذل)1)

 (و43( ا مهللاع )2)

 (و9/291( الننك الوهاو )3)

 (و111( الن اات )4)

 (و13 /1( تف ري امن  ثري )1)

 (و1/437(أل ي املوقعني )1)
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 يحدهللامها مي  هدك فديع ي  :واظني أه  ا ه   اتني  ن لمدال :قال امن حاي

فهدك أمدهللاة  ؛يت أألداي لممدياددا ي محم يو ك لن الي :لالثا ي   حي نو ه أألاي جها

 :ي أهد  العمدك  داتني  دن لمدالسددال  هكادا اطسو  فيع أل  سا سو  لع ألنفعهك

 و (1)مماا ايت أألاي لممي :لالثا ي   يحهللامها مسعميمي أألاي جها

  ألنبغي لممفسي يذا  الر مده امل د ل  أ  ألنبعدا  دن قمبده ايفسسداأ  :قال امن السيك

ي العممدي املندداد يىل  مهددك الةدواب لهددادل السمدوب أ  ألفددس  لدده احلسيسدي احلدداي 

فمسدى قداع هداا  ؛له لعبادي يف هاي امل  ل شدالألهللل لىل حيمه الال   طاألس ال هللاد

 و(2)ل ا أجهلل  ن أّ   يف أمه أ  ي حيا ه يألاي والباب قاع ماب السوفيس

  فميلمددإ لنف دده  ي  العدداد ألددهللخ  فدديع مددني اا لمددني لبددادي :قددال امددن املنيددهللأ

 و (3)املخاو

 لىل املفسي أ  ي ألفسي يي أ  أليو  له  ي   فإ  د تين له  ي  د أليدن لده  :قال أمحهلل

 و (4)لي لىل    ه  وأ   وأ

 و (5)اق دا: مع   ن ألفسي أحس مال نن  ن الأميع  قال 

 قال الشافعي : 

 (6)هددددخهلل  أ  جيع  الناس  مهك هددددددن خهلل دددده ملدددطشداالعمك  ن 

 

                                                           

 (و341 /1(  هللالا  النفوس )1)

 (و2/424وقعني )( يل ي امل2)

 (و233(  سهلل   حتف  ا،حوذل )3)

 (و4/110( شداا اليو إ املنري)4)

 (و4/144( شداا اليو إ املنري )1)

 (و30( ا مهللاع العممي )1)
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 دد ؛العمددك ي ألسدداس مالشددهادات لا،لسدداب اد  ددن املهللأسدد  يف املاحمدد  ف دأل ددو  ط 

 و (1)ايمسهللائي  لينه اجسههلل لجهلّل حسى لص  يىل  ا لص  يليه

  و (2)كمِ : طمإ الائاس  لالسسهللي مالعمك هي  قال امن ا وزل 

 

* * * 

 

                                                           

 (و39( ا مهللاع العممي )1)

 (و4/370( شداا اليو إ املنري )2)
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 الشيخ والتلميذ بني
 لأدمك دقيساةو  ممك  محاة : ليين لقال أحهلل ال م  لسمميا له 

   ا   الك للبهلل العاألا من أيب سمم  للمهلل من يمااهيك مدن دألنداأ لودريهك خيسمفدو 

يىل امن ها ا  فيا  يذا س له  الك للبهلل العاألا أجاهبع  ليذا س له امدن دألنداأ لذللي 

حيد   ِد  ت دسح   ندي  دا ي  : ألا أمدا ميدافسال لهي جييبهكو فسعاض له امن دألناأ ألو اة 

: أل د لك  الدك للبدهلل العاألدا فسنيدبهع  قدال: ألا امن أخدي ل دا ذا   فسال لهلك ! 

:  عدكو قدال: ألقع ذلك ألا امدن أخدي يف قمبدك  فساللأس لك أ ا لذللل ف  جتيبنا  

لأ ا أخداف أ  أليدو  خداللني يف لسدا  ثد    : يي قهلل  ربت سني  لدق ل ميقال

ألا لاملا  فسيها   يذا سمعا  ني حساة قب ي  الال خاللني يف مهللي  ل الك للبهلل العا

: هاا لاا قال امن حاأثلي  سمعا خل  تا اي  لأ ر لذلل   ا أجبسيك قبمسمويو 

قولدده  ددن   مددن ألدد يت ماهلدداألا  لألاألددهلل أ  ألنددالالددهللألن اليا دد   لالعسدد  الددااج   ي 

 و (1)السموب  نال  الساآ  

  أحدإ سدسااط قداللأ ر حتبده ! :  الك تعاأض سسااط يف أقواله قي  ،ف طو :

 و (2)لليني أحإ احلس أ ثا  نه

 فن ا يىل صبي دخ  املنم    :  نر يف جمم  سفيا  من لييناهل ي اداقال الن

:  دالك  ندسك  دن قبد  فمدن اا فسدال سدفيا   في   أه  املنم   ال وا مه لةغاي

مخ د  أشدباأ  للجهدي سنني طدوي  شدالو أأألسني لي ل  ادا: ألا   ك قال يلمييكو 

 الهللألناأ  لأ ا  شعم   اأ  ل يايب صغاأ  لأ ع ي قةاأ  لذألا ممسهللاأ  ل عا  آذا  

الفاأ  اخسم  يىل ا، ةاأ   ث  الاهال للمال من دألنداأ  أجمد  ميدنهك  امل دعأ  

                                                           

 (و1/441( يل ي املوقعني )1)

 (و244(  ساأات املنفموطي )ص: 2)
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وو قددال ولدربيت  دا وز   ل سممسدي  دداملوز  لقممدي  دالموز و فددإذا دخمدر املنمد 

 و(1)لضحك  لةغري  قال:  ك تب ك سفيا  من لييناف حوا لمشيخ ا

   قاأل  فسالو هبدا ا داأ  تدهلللى مامند  العدايب  فمدا   دا  مدني   ال املخساأ امن مو

 فساي طالإ  ن الل ب فسال:    ن ألةفه :فسال هلكط مه فاأى اهل ل 

 هاا اهلد ل لميده حميد  الوصدإ

  دد  ع صدداي شددها الةددوي لس ددباة 
 

 ألدددني الشدددهإ ف دددوف تبييددده  ي سددداة  

 (2)أل هددداي  نددا  دد ث مامندد  العددايب
 

 دن   خاو خّ ل ألبيع خّمده لدىل محداأي  فيدا  ألندادل: اخلد  الليدإ  اخلد  الليدإ 

ألش أله  لاحلعأ ألنهس  مع  ادى صاحبه  لي ألهللع الناس أل معو هو فاهإ يىل سدوق 

أ ا أميع اخلد  أي  :فاجع اخلّ ل يىل ميسه لقال لمحعأ وآخا فةنع احلعأ  ةنعه ا،لل

 (3)!  أ ر

 :هللا تمميا شيخه فسال  

  ا سا يف سمإ ألحي سببا  اليهاماسداي ي  يف لينيك 

 و(4)ع: أ ر ح هللتني لميه-ألهللالإ ذلك السمميا- فعمي الشيخ معهلل  هلل  فسال

* * * 

                                                           

 (و1/333لننك الوهاو )( ا1)

 ( حهلل نا مالك شيخنا يمااهيك الشنسيلي حف ه ااو2)

يف أحهلل دألسه قب  مخ ني  لذ ا لنا أ ه متث  هبا -حف ه اا-( حهلل نا هباي السة  شيخنا السايض العمااي 3)

 سن  حينع  ا  ألمسي دأسه لأحهلل الل ب ألعاأضهو فسال السايض: أ ا أميع اخل  أي أ ر !و

 حف ه ااو-هلل نا هبا شيخنا لا ساد ميري( ح4)
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 اإلنسان عدو ما جيهل
   امنده  لمك العالض لشغ  ألو اة مسسليع ميدر شدعا دخد  لميده ملا اخ ع اخلمي

ّن  فهللخ  الناس لميه لأخربلي  مدع  لهو  الك فخاو يىل الناس لقال: ي  أيب قهلل ج 

 : قال امنه فسال

 لددو  نددر تعمددك  ددا أقددول لدداأتني

 ليدددن جهمدددر  سدددالسي فعالسددددني
 

 أل  ندددر ألمدددك  دددا تسدددول لدددالسيع 

 (1)للممددر أ ددك جاهدد  فعدداأتيع
 

 

   ه احلنفدي لي ألعمدك  دن ل دا  لده لناألد  مالفسد -لةدداامل ةداحيي لن لوض من

 واا  أمحدهلل   :لشدداف خا  ساب املفةد  لقداأ أللده لندهلل قدول الا  -النحو  بري يشت

ملاذا  دا  :فسال و ك قاأ ماب ال خيك و !ي لمهللللي ى لي  وسى  :ملاذا  ا قال :قال

أ  ظا داة   !مداب ال دنينس :ملاذا  ا قدال :قال و! لملا قاأ ماب العم ك ماب السبميط :قال

 و (2) !!لأ  ال خيك  ن الاخاي  العمك هو الااأل 

  ملا اخ ع جاليميو السم يوب لمتين مه  ن أؤأل  اليوا إ لا،مااو ال دعلأل  لجدهلل

أأت  قول ة   فيه  ا ألؤألهلل أأل لو ما ييوس الال قال: ي  ا،أض تهلللأ حول الشم 

يو   فسدهلل حا مسده لأ ا جداليم  أ ا  وما  ييوس فسهلل  ات واليني   أهنا  ال  الهللألن

للينه قىضد مسيد  لمداي   اليني   لخرّيته مني املوت أل السنة   ن دلواي فآ ا احليا 

للسهلل خري أفيدس لده لهدو مال دو  وللينها تهلللأ : عساية  همو اة حسى  ات لهو ألادد

 و(3)!فاف  السنة  فسس  حاقاة مالناأ

* * * 
 

                                                           

 (و247 /2( لفيات ا،ليا  )1)

 (و37( ا مهللاع العممي )2)

 (و31( ا مهللاع العممي )3)
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 ةـــريــف تفسيـــائــلط 
  ألا أهيا الناس اتسوا أميك الال خمسيك  ن  ف  } :له تعاىللنهلل قو :قال امن  ثري

ذ ددا تعدداىل أ  أصدد  اخلمددس  ددن أب لاحددهلل لأي لاحددهلل  ليعلدد   :اآلألدد  {لاحددهلل ووو

لقهلل  بر يف صحي    دمك  دن حدهللألا   لحيننهك لىل ضعفائهك  معاهك لىل مع 

 لهك اداحني قهللي لميه ألل ك النفا  ن   ^أ  أسول اا  جاألا من لبهلل اا 

صد   ال هدا فسدال قاي فخلإ النداس معدهلل  -ك لفساهك  ن لاهّي  :أل – جمساموالنعأ

( حسدى خدسك اآلألد  ووو[1]الن دات:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ :يف خلبسه

 و(1)احلهللألا

  مع  ا ر  عم  اا لىل الاج  أتدك  ا در لسومسده لدىل ا داائك  :قال امن السيك 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ أتدددددك؛ قدددددال تعددددداىل: 

[30ا،حااب:]ۈئېئ
 و(2)

  سدايف اآلأل   :اآلأل  [22املنادل :]ٱ ٻ ٻ ٻ يف قوله تعاىل:  قال امن  ثري 

مددهللألع؛ فمددع سددخلوا لددىل الساائددإ لالعشددائا يف اا لوضددهك اا مالاضددا لددنهك 

 و (3)لأأضاهك لنه مع أللاهك  ن النعيك املسيك

  اآلألد  لقدهلل [24وأ:الند]ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ : -لنهلل قوله تعداىل-لقال أألااة

قاطب  لىل أ   ن سإي لائش  لأ اها مع أ اها مه معهلل هاا  -أمحهك اا-أمجع العمعت 

الال ذ ا يف هاي اآلأل  فإ ه  افا؛ ، ه  عا دهلل لمسداآ و ل داا احليدك يف مجيدع أ هدات 

 و(4)املؤ نني

                                                           
 (و201 /2( تف ري امن  ثري )1)

 (و1/391( يل ي املوقعني )2)

 (و11 /3( تف ري امن  ثري )3)

 (و31 /1( تف ري امن  ثري )4)
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ملدا جداتت أا بد   ع صفوا   لو لقعر أألب   ن أي املؤ نني لائش   :لقال

مدني ^ أاحمسه يف لقدر ال هدري  لا ديش ميعلده ألشداههللل  ذلدك لأسدول اا لىل

 و(1)!أظهاهك

 لقدهلل أخدا [33ات:سدا]ا ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ : لقال يف قوله تعاىل :

ال ددملن  لأ دده  ا  دداي احلددرب امددن لبدداس  ددن لمددوي هدداي اآلألدد  ليألدد   عالألدد  

ين  عالأل  لصداأ ا، دا لقهلل مت ولقهلل قس    مو اة ، ه  ا  لي لثع   ؛سيممك

 و(2)لهاا  ن ا، ا العنإ  لاسسنبله  ن هاي اآلأل   قال امن لباسيليه  ع 

  جتهلل أه  الباطد   [14:شددااحل]ۇ ۇ ۆ ۆۈ :يف قوله تعاىل قال قساد

لهدك جمسمعدو  لدىل لدهللال  أهد     سمف  ألعهلدك   سمف  أهواؤهك   سمف  شهاد ك

 و(3)احلس

  ن أتى شي ا  ن  عدا  اا تعداىل لدىل لمدك  دن هندي اا لنهدا   :قال امن جاألا

ن أتدى ذلدك جداه ة مده؛ ،  اا تعداىل ذ داي لّ دك تدوميخ ممدفمةيبسه يف دألنده أل دك 

ٱ ٻ ٻ  :اليهود لالنةاأى مع لمخهك مده يف قديمهك  دا أخدرب لدنهك مسولده

ا  دن ذلدك قالوا  دا قدالو  اآلأل   ن أج  أهنك أه   ساب[113البسا :]ٻ ٻ پ

 و(4)لىل لمك  نهك م هنك فيه  بلمو 

 الال  - تاّمى يف مير فالو   ن حيم  اا تعاىل أ   وسى  :قال مع  العمعت

ليي ألاى لن  ثدإ افد اتي م هدوأ ليدوب ل سدائ   -  ا  ألهلللي مني قو ه الامومي 

 لألداهإ يىل اخلد ت  مو شدداب  دع ألشددالأل  أل  لميده حدني أل  د   دع ألد  مو شداالب

                                                           

 (334 /3فيا )داأ ال/( تف ري امن  ثري1)

 (و73 /1( تف ري امن  ثري )2)

 (و22/133( تف ري امن جاألا )3)

 (و2/440( تف ري امن جاألا )4)
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 وفي لمع قو ه لىل ذلك ولمسبول لاخلاات   ع ألاهبو 

  لد ألؤ نوا مموسدى    ن سخاف  قوي فالو  ل سةا  لسوهلك أهنك آ نوا مفالو  أماة

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ : أسدولني  دن لندهلل االهاأل 

 و[47املؤ نو :]

  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ :لنهلل قوله تعداىل قال امن جاألا

أللمع لمييك أميك لأ سك  امال  يف صهلللأ ك الشدك يف يشت  فاحاألا أ  :[1هود:]

فسهميددوا  وأل فدديع ألددا يك ا ألددع  مدده لالسةددهللألس  أل هنيدده  أل أ دداي   ددن توحيددهللي

 و(1)مالسساد ك ذلك

  ڎ  :اليافال   هلل  احليا  الهلل يا ألوي السيا   يف قوله تعاىل ةداأل سس: قال امن  ثري

گ گ گ ڳ  :   لقولددددددده[104طددددددده:]ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

لواضهك مالك لهللي قياي احلن  لمديهك لأهندك [11الالي:]ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

ن الا حسى ألعاأ يليهك د أل 
 و(2)

  جد   - لي دع لصد  اا:[43السمدك:]ٱ ٻ :يف قولده تعداىل قال امدن جاألدا

،  أ دا  ؛لاملااد مده مجيدع أج دا هك  ماخلشوع ا،مةاأ دل  سائا أج ا هك -  ناؤي

فمددالك خدد   ؛دل  سددائا ج ددهللي هللددا   دد  لاألددا تسبددني يف  اظاألدد ذلدد   دد  ذليدد 

 و(3)ا،مةاأ موصفها ماخلشوع

 

 ليف هددود   يف سددوأ  ا،لددااف مالاجفدد  هدد   قددوي شددعيإ ذ ددا اا تعدداىل

                                                           

 (و12/323( تف ري امن جاألا )1)

 (و311 /1( تف ري امن  ثري )2)

 (و22/117( تف ري امن جاألا )3)
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: لهك أ   لاحهلل  اجسمع قال امن  ثري وليف الشعاات معااب ألوي ال م   مالةيح 

ففدي ا،لدااف   ذ ا يف    سياق  ا ألناسدبه لي ع  لميهك ألوي لااهبك هاي النسك  مها

ف أجفوا  بي اا ل دن [33ا،لااف:]پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ملا قالوا: 

لذلك ،هنك اسدسهاؤا ٺ ٺ ليف سوأ  هود قال: واتبعه ف خا ك الاجف 

قالوا ذلك لىل سبي  السهيك   [37هدود:]ہ ہ ہ ہ :منبي اا يف قوهلك

ددي ح    } صدديح  ت دديسهك فسددال: لايزدأات فناسددإ أ  تدد تيهك ددا    ك  الةي و ليف ({ف   خ 

لدىل لجده السعندر لالعنداد  [137الشعاات:]ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ :الشعاات قالوا

[139الشعاات:]ڃ ڃ چ چچ :فناسإ أ  حيسس لميهك  ا اسسبعهلللا لقوله
 و (1)

  :قال الشالا 

 لسددددددددددهلل مجدددددددددع اا يف آألددددددددددد 

 مواشدددددافسددددال احليدددديك  مددددوا لا
 

  ا  دددا دل ددده  ددد  طدددإ دددن الدددا 

 فدددددددددوا ي ددددددددده ي حيددددددددإ دالي ت
 

* * * 

 
 
 
 
 

                                                           

 (و331 /1( تف ري امن  ثري )1)
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 مفاهيم مصححة 
  قال أمو الليإقال امن السيك: 

 ألددددا  ددددن ألدددددوذ مدددده فدددديع أؤ دددددمه

 يسددداي جيددرب الندداس ل ددعة أ ددر  ا
 

 ل ددددن ألدددددوذ مدددده فيمدددددا أحدددداذأي 

 لي هيياددددو  ل ددددعة أ ددددر جدددداماي
 

 و(1)موق  ثمهللو قال ذلك يف أمه لفاطاي ليا  أسعهلل مه  ن  

   مهلم   ي ع ألسهللس املات   ي  ا،أض ي تسهللس أحهللاة  :قال سمع
 و(2)

  ي  العمدوي لاملعداأف لاملخ لدات ح دن   دن ح دنات الفسدا :قال املنفموطي  

ل دا   ل ا املهللاد الال  سبر مه املةنفات يي د وع البؤس لالفاقد   ل ما   ن  مااته

ي أمخدددا  ا،د غددد  املح قددد  مندددريا  اهلمدددوي اآلأات ال دددا ي  لا،فيددداأ الناضدددن  ي

يي يف  هود الفسا   لأدمات  لحيعت  لف سف  ؛ل ا  بع النامغو   ن لمعت ؛لا،حاا 

 و (3)للوي الشسات  ا لجهللت ال عاد   للوي الفسا  ا  ا  الغنى  لحنوأ ا   ق

  و(4)اي لن اال ك  ن فسري شغمه فس   ك  ن وني د ألشغمه وناي قال امن ا وزل 

 سناسدني  دن يف   صاأ مع  الناس ألبحثو  لدن الدازق  داظاألن يىل  دن يف ا،أض 

 حال أج  جات يىل ما   للىل حاف  الرب   شنا   عمس فيها   س فيه  سدود  ؛ال عت

يىل الرب د  لي خداها فمدك جيدهلل   فنال ذلك الاجد   ذهبي  لصوأ ا لىل سل  الرب  

للو   دا   دا    ها  ا  أخاى لىل املات فعاد يليها فاجع خائباة شي اة فعاد يىل احلاف  فاآ

  فمو السمهلل الناس لىل اا تعاىل يف طمدإ الدازق صدادقني ؛لاحهلل  يىل الشنا  لاآها

                                                           

 (و197( شفات العمي  )1)

 (و2 /2ت )( سري أل ي النب 2)

 (و1010( العربات )3)

 (و14/114( فس  الباأل )4)
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زقوا لسعهلللا  ولمالوا ا،سباب لا 

  ال بإ يف شسات ا   ا  أ ه دائعة ألاههلل يف سعاد  ألو ه لألمهو لنها مع ألسلمع يليده  دن

فهدو ي ألنفدك شدسياة يف   فإذا جات وهللي السسهلل أ  أ  ه  ا  خرياة  ن ألو ه  سعاد  وهللي

 و(1)ي ل اضيه فمو لاش ألو ه ف ي عهللضداحا

  ددن السيدداي محسددوق   ددداالسيدداي محسددوق الةددرب أأل :قددال الااوددإ ا،صددفهاي 

 و (2)الشيا

  أ  اا جيعد  ،لليائده  :لفيده :لنهلل ذ ا فوائهلل حهللألا قة  جاألج قال امن حنا

لي ع ألس خا ذلك لن معاهك يف معد  ا،لقدات  داألباة لزألداد    هلل امس ئهك  اأولن

 و(3)هلك يف الثواب

  لو مسي الناس  ع  ا وا يف صهللأ ا س ي ملا قا ر ال ال و 

 للي      ن لاأض فسهلل   لي      ن تا  املعاأض  فسهلل صف  :قال ا احظ

 و ةداا س

  لي ع هدو أللمدإ   لي  ممس ول لي   سنهلل ي  ا   ا  الال ألمهلل ألهللي أللمإ احلاأل

فإ  ظفا هبدا فد  ِ نيد  ملخمدوق لميده   أل شداحساة  ن حسوقه السي سمبسه يألاي امللا ع الب

 و(4)لي ألهلل ،حهلل لنهللي

 و(5) ن د ألا إ ا،هوال د ألن  الاوائإ :قال امن املسفع 

 والااح  سعت  عااجها السعإ 

                                                           

 (و379( الن اات )1)

 (و72(  فادات ألفاظ الساآ  )2)

 (و3/73( فس  الباأل )3)

 (و991( العربات )4)

 (و22(  ميم  لد ن  )1)

 



 
 

 
33 

 ــــْىَنَج

 
 

 ألن ا هد  يف ا ند   داأ (لجما اهك ا،لّو  ) :معهلل  األج حهللألا قال ا سعليا  

لي دع سدمير  و ن :م  مسوله  : لجياب ماحسعل أ  ألشسع  مغري  اأقال امن حنا 

  لي يحدااق  أ فيهداضدالحيسم  أ  ألشسع  مناأ ي   ا،ص  جمما  مالسباأ  ا  ا  يف

 و(1)أل ألفوا مغري اشسعال

 وذا  ا أح ن احل هلل يذا أفىض يىل لا ا  م   ؤا 

  فمن د جيالز ذلدك يىل البغدي لال مدك    ا  ن آد ي يي لفيه احل هلل :قال احل ن

 و (2)د ألسبعه  نه يشت 

  و(3)فموي أ مهك  ا صنفوا لي ألفوا  ا،    ا وي يي لمعمعت :قال امن ا وزل 

  لي   ، ه لوي ا،    ا  نى أحهلل معيش ؛للي  سداليف ا،    :قال امن حنا

لي دع املدا وي  نده ايس سدال فيده   ع يف لم   دن ألدعل الدهلل ياشدار  ف ه أ  ألطام

 و(4)للهللي ايسسعهللاد ، ا اآلخا 

 لالددربات   ددن احل ددوظ صددف    ي  ا   ددا  ي ألسحددا  يي محددظ :قددال معدد  العمددعت

 و (5)أل شدا،  ال عي يف  ي  ح وظ النف   ن طبيع  النف  الب ؛ييهي 

   ليدن املددا وي هددو   شددهو  لالغاددإ خمسدا ملةددمح  ل نفعدد ال :قدال امددن تيميد

 و(6)عالعهلللا  فيه

                                                           

 (و7/143( فس  الباأل )1)

 (13/127( فس  الباأل )2)

 (و14/102( فس  الباأل )3)

 (و14/103) ( فس  الباأل4)

 (و310(  ساصهلل الشداألع  ا س  ي  )1)

 (و34( ا مهللاع العممي )1)
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 و(1)للين ت سليع أ  تاف  الغاإ  أ ر ي ت سليع أ  ي تغاإ 

  فإ  الناس لدو اسدسعمموي يف  ؛يف السواضع  ةمح  الهللألن لالهلل يا :قال امن جاألا

 و(2)ا ليس احوا  ن تعإ املباها  لاملفاخ  الهلل يا لاالر مينهك الشحنات

 ن مما أتب  فساي هبا خربي أ  لمه دلهنا :من خالهلل ىقال حيي 
 و(3)

 ي   :أ ا تدهللالل يممدك  فسدال :ماج  يف يم  فشا فيها ا اب فسال له  ّا الشعبي

 و(4) ن السلاا  اجع   ع دلائها شي اة  : عنا لنوزاة  سي  لىل دلائهاو قال

* * *

                                                           

 (و11( دع السمس لامهللأ احليا  )1)

 (و14/172( فس  الباأل )2)

 (و107( املةو  )3)

 (و2/303( العود اهلنهللل )4)
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 ةــديـقـم عــالـعـم
  لد   شددام  يف ماب ايلسساد ي ألعهلل  اهباة لم م  يي يذا لكي لا س س    قول لن ال

 وألين شاذاة خيالفه قول مجهوأهك

  و هلا ا ي  في لجودهب  في الييفي  يف الةفات  في لمكر  : ن السساد أه  ال ن 

 لي ع ألعيبدو    أه  ال ن  لا عل  ي ألنفو  املعاي املنازأل  يذا  ا ر يئس  ماا تعاىل

 عنداي: حس خس مس حص :ىل أه  الس لأل  ايقسةاأ لميهاو فمن قال يف قوله تعاىلل

فسدهلل جداتت يف  ةدوص   لين ذلك ي ألنفدي صدف  ال داق  لن شهلل   فسوله صحي 

 وحي   ثبس صداأخاى 

 و(1)ظمم  السمك  ن ظمم  الفيا لالسمإ 

 اقدد   ددن املهددك يف دأاسدد  البددهللع لالفدداق الن ددا يف ا،سدد  السددي قا ددر لميهددا  دد  ف

 ل الك الن ا يف اآل اأ ا ألع ي  لال مو ي  السي تساأها هاي املعسسهللاتو   لمهللل 

  السفوأل   عااو السعلي و 

 للىل النايف  ن السعلي و   خياف لىل املثبر  ن السشبيه 

  للو   املسيممو  هاموا  ن متثي  اا ما،حيات يىل متثيمه ما عدات :قال امن أجإ

لاحلسيسد  أ  اا تعداىل ي ألع د  ا،حيدات لي   ت أ مد   دن ا دعدفاضمنا ليا  ا،حيا

 ا عداتو 

 ع متيا    لاحهلل يف يشت  أ  احلمول ألعني ا سااو يشت :الفاق مني احلمول لايحتاد  

  املات يف المبنو    مهللل  متيياع املات يف ا  اتو لايحتاد متازجه  م لصافه  نهع

 شدددا   دن النةدداأى يف قدوا لددىل أحدهلل لشددامددع للدو اجس :قدال معد  املسيممددني 

 و (2)قوية 

                                                           
 (و272( الن اات )1)

 (و479 /2تف ري امن  ثري )( 2)
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  تسميهلل أتباع املااهإ ،ئمسهك يف الفالع دل  ا،صول ألهلللو لمعنإو  
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 ولـــقـعـج الــائـــتـن
 وحتيا ا،أض معسول أهمها 

 :قال الشالا 

 وىددددوف ملوع هددد   ي ددي اأ  العس

 (1)ي اهلوى ألاداد تنوألاادددد  لاصدددللس

 و (2)لعس  قمي  املسال  ثري الفعالذل ا 

  والفيا  لنهلل العاق  ح نات ي تسب  العنوس 

  ولتبسى مهللأاة م  أفول فميعهلل الن ا يف لسمه مني العسول   ن أأاد أ  تةفو له احليا 

  و (3)  داي ألنبغي لعاق  أ  ألفاا مما  تعسبها ح :قال السايض البياالل 

 ف ممغه   ا بد  ي ألسالدال شداي  نال  أصاهبا لي ذل العس  ي تبلا :قال امن املسفع

 و(4)مشهلل  الاأل ولال خي  تبلاي أد ى  نال   احلشيش الال حيا ه   يك الاأل 

 ألن قمباة يي أذهإ  ن العس   ا ي ألعود يليه  ا دخ  هكُّ الهللي
 و(5)

   قال ح ا: 

 كددددداخ هلددددباية ي طِ دددددداملال ألغشى أج

 (6)الهلل هلل  الباي ال ي  ألغشى أصول 

 و ا اسود  ن النبات :لالهلل هلل   السو  :اللباخ

                                                           
 (و2/39( ألض  امل الك )1)

 (111لد ن  )(  ميم  2)

 (و11/132( فس  الباأل )3)

 (و91(  ميم  لد ن  )4)

 (و14/401( فس  الباأل )1)

 (و9/77( فس  الباأل )1)
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 و(1)مهللائع العمك   اأا العس  :قال اخلمي  من أمحهلل 

  (2)! :  ي  أليو  لاق ة  ن ماع ا ن  ل ا فيها مشهو  سال قال امن السيك 

 فيي  لاملسولهلل هدو   خلفر  نه دأبر  لاا لو تولهللي حاأس   :قال مع  الةاحلني

 و(3)! ألسول لميشت: ن فييو  الال

  و(4)وري أ  لني اهلوى لميات   شدا  للني العس  تاى ال  طائا اللبع ألاى احلب 

 وألس  الناس أه  السسوى 

  لدي  لمسسدهللي قبد  ا  داي سدبإ يي طمدإ  :: قال صاحإ السب قال امن حنا

اي أ دده ي أل  ددمك قبدد  ا  دداي فدد  أل ددسعن  يف هدد ادددالدلاؤي أ  أل سح وايسددسعنال

 و(5)ا،فعال

 و(6)يذا لسير جوهااة ي خري فيه ف  تمسه  ن ألهلل  حسى تاأله  ن ألعافه :قال امن املسفع 

 ن  ا ر فيه خم  أأج   ن لسمه فالبِحالا أ  تيو  سبإ  نيسه :قالر العاب 
 و(7)

  و(8)أوبى الناس  ن ض  يف آخا سفاي لقهلل قاأب املنال :قال امن السيك 

* * * 

                                                           

 (و91( ا مهللاع العممي )1)

 (و31( الفوائهلل )2)

 (و317 /1( تف ري امن  ثري )3)

 (49( الفوائهلل يمن السيك )4)

 (و2/119( فس  الباأل )1)

 (174(  ميم  لد ن  )1)

 (و122املةو  ) (7)

 (و121( الفوائهلل )3)
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 داءــــــل األعـــفض
 :قال اللا اا 

 (1)  يىل    ا ائ وري طائ ددمغي  ي أ نيددددهلل زادي حباة لنف دددلق

  و ن لي  له ألهللات لي  له فا 

  ده  بده لدىل  سةدك ؛يف ذ ك  ن  هللحك مدع لدي  فيدك أمما   :قال امن حاي ،  

 و(2)، ه  به لىل فامك ؛لأمما يف  هللحك  ن ذ ك مع لي  فيك

 و(3)ي  آأات ألهللائنا فينا أد ى يىل الةواب  ن آأائنا يف أ ف نا :قال ي ألشفو وا 

  و(4) ن قهلّلأ أ  أل مك  ن طعن الناس لليبهك فهو جمنو  :قال امن حاي 

 لي دع ألادري  أ  تفيدا   ي ألادري  سدإ لي ذي :قال ي فوشديوس حيديك الةدني

 و(5)فيهع

* * *

                                                           

 (و171( ا، واأ ا مي  )1)

 (و1/313(  هللالا  النفوس )2)

 (و79( دع السمس لامهللأ احليا  )3)

 (و1/339(  هللالا  النفوس )4)

 (و11( دع السمس لامهللأ احليا  )1)
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 (1)الـــيـتـوك االحـــسل
 قال الشالا: 

 هلّليددددهللي جدددهلل جدد  لقددت د حيساددديذا امل

ادددِهللمدد و  دددي لها  ددددى أ ددداسداع لقدددددأض
(2) 

  و (3)لأ ا ي حيم  فيه ف  جتاع  نه  أ ا فيه حيم  ف  تعنا لنه :ا، ا أ اا 

 قال الشالا: 

 (4)ألينهك معيإ لاحهلل  شدا ن  ووو    شخ   ا، اي  يىل  علك فاسسعا

  ي  ألسدول  دن للد  : ة لل  لنهللي فمك حيمهلل فسال لهأج سمع ا،لزالي   

 و(5)ألامحك اا :قال  قال: احلمهلل ا

 ي يلده يي : ن ا،ذ اأ السي أل سليع امل مك أ  ألسوهلا لي ألدااي لي أل دمعه أحدهلل قدول

اا  فسهلل  ا  مع  ال دم  أللبدس شدفسيه لحيدا  ل دا ه مد  يلده يي اا ذا دااة لي  د 

 و(6)ي حظ لمشفسني يف حالف هاي اليمم  م   مها حمسي  ل ا ي فإ ه  ؛أل مع  ف ه

 ي  صعهللت ف  ر طالس  لي   الر ف  ر  :قال أج  لالجسه لقهلل صعهللت لىل سمك

 دا  :مد يب لأ دي :فسدال هلدا وف لسر منف دها  دن لميده    لي  لقفر ف  ر طالسطالس

                                                           

وز  ع توسعه يف أ ثم    ي  في  يف احلي  يف ا،حياي الشدالي    ا جيوز  نها ل ا ي جي ( يمن السيك 1)

 ذلك  جتهللي يف أل ي املوقعنيو

 (و2/241( يل ي املوقعني )2)

 و( يل ي املوقعني3)

 (و119( النير )4)

 (و14/124( فس  الباأل )1)

 (و2/213( يل ي املوقعني )1)
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 أحوو العمعت يىل فسهك!و 

   ا اأيت فسال سر  م  أدأ ني قب  الفنا ليي ط   :لي ة فسال جات أج  يىل أيب حنيف: 

ي  طمع الفنا لد تيمميني ف  ر طدالس  :فسمر  تا ر الميم     ي :ل ا ذا   قال

د :   اة  لقهلل توسمر يليها مي  أ ا أ  تيممندي فمدك تفعد و فسدال  ا  دؤذ   اذهدإ فم 

يليهددا لاذهددإ  وامل ددنهلل أ  ألنددال فيددؤذ  قبدد  الفنددا فمعمهددا يذا سددمعسه أ  تيممددك

لأذ    ل اشددهللها أ  تيممددك قبدد  أ  ألددؤذ  املددؤذ  ففعدد  الاجدد  لجمدد  ألناشددهللها

قهلل  ممسني قب  الفنا ل مةر  :قهلل طمع الفنا ل مةر  نك فسال :املؤذ  فسالر

 و(1) ن اليمني

 لأ  حيدهللث   شيا أج  يىل أيب حنيف  أ ه دفدن  داية  دك  يسد  يا ده فد  اي أ  ألةدا

 و(2)فا ا  يا  املال يف احلال  ع  ف ه ميشت  ن أ ا الهلل يا فف

  للاا ي حيفا ميسه يي لنهلل أ م  أل صخا  ل    له لىل  ؛حيوا  الريموع  ثري الن يا

 و(3)البير يذا ض  لنه

 دل  سددائا -،هنددا  ؛ا، ثددى  ددن الفيمدد  يذا د ددا لقددر ليد ددا تدد يت يىل املددات فسمددهلل فيدده

خ ف ألصال احليوا ات لهي لالي   ،  ألصاهلا لىل ؛ي تمهلل يي قائم  -احليوا ات

 و(4)فسخاف أ  ت سط لىل ا،أض فيسةهللع أل ألنشس للهللها

  يذا ا سأل الثعمإ  ن الرباويا أخا صوف  مفمه  ك لمهلل يىل  ات أقيس فنال فيه قمدي ة

 و(5)فيمسيها يف املات لخياو  قمي ة حسى تاتفع الرباويا يىل الةوف 

                                                           

 (و2/312( يل ي املوقعني )1)

 (و2/407( فس  الباأل )2)

 (و279( شفات العمي  )3)

 (و277مي  )( شفات الع4)

 (و272( شفات العمي  )1)
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  ميد  ل دا  لمدائإ أليد   لهندا  ز     د  أليديأ ل ن لنيدإ أ دا الثعمدإ أ  ذئبداة

 دك لمدهلل يىل أليد الدائإ   داماة خيداو  ندهسدافعمهلل الثعمإ لألسى  ف ه لحفا فيها 

فمع أقب  للاف أهندا فِعمسده هداب قهلّلا ده لهدو   لجم   احي  ألنس ا الائإ وفسسمهك

اتي فمك جيهللي داب ف لسى الائإ  ف ه لأ داألسبعه ف لسى  ف ه يف الامي   ك خاو  ن ال

 و(1)لد أللس اخلالو فنات أه  الساأل  فسسموي

   فعمد  يف   ى م   امنه شريلأله ألعم  لىل قسمه احسال لىل قسمده معدهلل  وتده داملا لمك

سا   مو اة ل سإ لميه س ا عع :مع  خاائنه املخسة  مه ح   دن تندالل  نده  داا  وح 

ألعدش معدهلل أميده سدوى سدس   فمدك وفساأي شريلأله فسنالل  نه فيدا  ه  ده وجا ع  اا

 و(2)أشها

  وأأاد ل   ن ولفا  أ  خيبا فخاف أ  أل عني  لن اخلبا فبد ي الدهللقيس لأ مده لنينداة 

 :لقال

ّ  ددددباا خددددي    (3)اد دميّس  مددالد احلددداة مددد م       ا دددا م  ددددبااة لم 

 والهللقيس :الب ي  

* * * 

                                                           

 (و272( شفات العمي  )1)

 (و9/133( فس  الباأل )2)

 (و22/233( تف ري امن جاألا )3)
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 ـــــلـــــأوائ
 و(1)ماحلج أه  اليمن لل  ن أجاب يمااهيك : أقال امن لباس 

  ل ا ر قداألش تيداي ذلدك ملاداها     ا  محيهلل من زهري ألل  ن منى ممي  ميساة  امعاة

 :فمع منى محيهلل ميسه قال قائمهك  اليعب 

 ه  دددددددددددددده لي ا  وتدددددي ا حيات  ه  دددددددددهلل ميس  دددبنى حلميوي أل  دددالي

 و(2)عوي لىل ذلكفمع د ألةبه يشت تام

 ع يف الهلل يا أ  لا ا من ال اب زلو امنسده م  أ  ألل خ   :ذ ا أمو ميا من دأألهلل يف أ اليه

فمدع دخمدر لميده  فدات  نده فشديا يىل    ن امن أخيه لا ا من احلداأث مدن ال داب

 ولقهلل خمعسها  نك مع ألليسها وي أمجع لميك فااق أهمك ل الك :فسال وأميها

 و(3)س ي فهو اخس ع حبيب  منر سه   ن  امر من قي  لأ ا ألل خمع يف ا 

 و(4)ألل  ن قىض مالس ا   الوليهلل من املغري   لأقاها ا س ي 

 و(5)احلاأث من  عالأل  من  وأ الينهللل :ألل  ن صاد مالةسا  ن العاب 

 سددال ا  مع  ألهللائده أوداأ لميده ف  وألل  ن لأد البنات قي  من لاصك السميمي 

فدآىل قدي  وفاخسداأت زلجها   ك حة  مينهك صم  فخدري امنسده  لنف ه منسه فا اها

 و(6)فسبعه العاب يف ذلك  لىل  ف ه أ  ي تولهلل له منر يي دفنها حي 

                                                           

 (و4/431( فس  الباأل )1)

 (10/132( فس  الباأل )2)

 (و91 12/31( فس  الباأل )3)

 (و9/7( الننك الوهاو )4)

 (و9/11( فس  الباأل )1)

 (و13/102( فس  الباأل )1)
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 داّة فس ادا ا  يف يم  مل ومن  ااأ من  عهلل من لهلل ا  اداألل  ن حهللا ما م  لبهلل مل  

  ا  ح ددن الةددوتل دد وألددا ألددهللاي  ألددا ألددهللاي :لددىل ألددهللي ف لجعدده فسددال ادددامه  اددداف

 و (1)لر ا م  ملا سمعسه يف ال ري سداف 

   فن مالبسيع لثع  من   عو ألل  ن د 
 و(2)

 و(3)و امل اجهلل متيك الهللاأل سداألل  ن أ 

  لألل  دن   ا سدداالوحي ممي  لبهلل اا مدن أيب  ^ألل  ن  سإ لاسول اا

 و(4) سإ له ماملهللألن  أيب من  عإ 

 ظها الس لأل   ن اليهود يف ت لألمهك احلالف املسلع  لأ   ذ ا امن يسحاق أ  ألل  ا

 و (5) ك ألل  ا ظها يف ا س ي  ن اخلواأو      سهللاأ  هلل  هاي ا،  مّ لهللدها ما   

  أمدو الفاد  امدن  :ألل  ن أضاف  ساب امن  اجده يىل ا،صدول :قال امن حنا

 سداب امدن لد ألدهللخ   وطد   الدك ضدمن اليسدإ ال دس  لي دع دخد   يا ده و وطاها

ليو  زألادات  وط   الك لىل اليسإ اخلم    ن ا،حادألا املافولد  أل دري   ؛ اجه

 و(6)جهللاة مخ ف امن  اجه

 

 

                                                           

 (و14/7( فس  الباأل )1)

 (و3/91( الننك الوهاو )2)

 (و11/437( فس  الباأل )3)

 (و11/133( فس  الباأل )4)

 (و9/717( فس  الباأل )1)

 (و111( النير لىل امن الة ا )1)
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  ألل  دددن ألاهدددهلل يف الغدددادأ  دددن ودددهللأ لددده الغدددادأ  لألل  :قدددال امدددن حددداي 

 و(1)لألل  ن  و  الاا ي  يف لينه الال ز ا هبا   ن ألمسر شاههلل الالأ  ن شههلل له

 العنربلقال أمو لبيهلل  : 

 (2) ددددددؤي احل ئدددوي لدددلألل لؤي الس ووهددددلألل خبا املات خبا تاام

 

* * * 

 

                                                           

 (و1/349(  هللالا  النفوس )1)

 (و2/334( العود اهلنهللل )2)
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 الءـــــخـادي البـــأي
  قال أمو العساهي: 

 أأقيدددك أأقيدددك ماسدددك اا أأقييدددا

  دددا ِسدددم ك  ف دددك يي ِ دددن تساأ هدددا
 

  دددن مخددد   فددد  لعددد  اا ألشدددفييا 

يددددديا ل ددددا لدددددهلّلل  يي  ددددن ألاجا
(1) 

 

 تعاضر ا اأ  لممنةوأ فمك ألعلها شي ا فسالر: 

 (2)ااتدددن شندن اا  دددهلل ددف مع نىدددد  لي جدددديذا د ألين فيين ظ

 ف دد   لددن ذلددك فسددال   ددا  أحددهلل الددبخ ت ي أل  دد   ددن المحددك يي الدداؤلس:   ،

يه لف  افلي ألؤخا  نه يشت يي ل    لآ ن   ن خيا   مائع  ل بساله  الاأس ألمك  مي عه

 و (3)طعوي  سمف 

 و(4)البخي  فسري ي ألؤجا لىل فساي 

 فاضدوا  وف ندوا أهندع السمدا لاملدات و ا لنهللل يي ا،سودا  : ال أضياف ماج  فسال

 و(5) ا أأدت يي احلّا  لالمي  :فسال ومالك

 :قال معاهك 

 (6)لىل أ  وريل لاجهلل  فيك   بحا  ماة شدافيالك محااة د أجهلل فيك  

 حاة مبدي  شددافهلللاي مع  جريا ه لقهلّلي له حلدعة    مخي  سداأج   و  ةدا ا  مالب

                                                           

 (و30( البهللألع )1)

 (و2/130( العود اهلنهللل )2)

 (و10/13لننك الوهاو )( ا3)

 (و14( الفوائهلل يمن السيك )4)

 (و1/413( فس  الباأل )1)

 (و1/213( العود اهلنهللل )1)
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ب املدات فدا سفخ ملنده ل دال مده اليداب لاملدوت فنعد  شدالجع  أل  ف     نه ف  ثا

ي مدد س لميددك تسيدد   ددا  :فمددع جهددهللي ا، ددا لصدد  حالدده لملبيددإ فسددال  ألسمددوى

 و(1)حاة مبي  !! املوت لي ذلكشداهاي! أتيس  حلعة  :فسال أ مر

 و(2)ل ماته اخلم  للةوله الي س  ف   له للهلل لاقبسه املل  :قال ألاايب 

  لقال مع  ا،لااب هينو قو اة: 

 لمددددددب ت احلددددددسك صددددددربا تةددددددرّب  

 أقدددددا وا الهللألدددددهللما  لدددددىل ألفددددداع

 ت شخةدددا  دددن معيدددهللةددددافدددإ  أم

 اسددداة تدددااهك خشدددي  ا،ضدددياف خ  
 

 يذا جددددددالأت حددددددي منددددددي أمددددددا  

 لقددددددالوا ي احدددددد س لمهللألددددددهللما 

 البنددددددا  لددددددىل البنددددددا فةددددددفس م

 (3)ألسيمدددددددو  الةددددددد   مددددددد  أذا 
 

 وامليا  املاتفع :لاليفاع  : الاقيإالهللألهللما 

 لالبخيد   نالد    :      ألسمنو   دا ي جيدهللل : الفداجا  نالد  ا،مدااأقال امن املسفع

 و (4)اليا ات  لال اد  نال  ال عهللات

 ا يي  داأت م همدكو دخ  ألاايب لىل أحهلل الدبخ ت لهدو أل  د  فسدال ا،لداايب: أ د

قدال: لهدك صداحلو  قدال:  دالك تدا سهكو قدال: لا اأتدك  وقال:  ا  ذا  طاألسك

 :قدال و ا  ا  هلدا مدهلل  دن الدويد  :قال وقال: لللهللت  حبىلو قال:  الك لههللل هبا

قدال:  دا  ا در تسدوى لدىل  و دات أحدهللمها :قدال و دالك  ا در أ هدا :قال وو  ني

 دك  اتدر  : دا  دا  ليبسدى معدهلل أخيدهو قدال :قدال وا ك  ات اآلخ :قال ويأضاع ا نني

 و (5)للاا ي ذقر  ن طعا ي شي اة وا،يو قال: حا اة لىل للهللهيا

                                                           
 (و9/4043(  ادا  النعيك )1)

 (و1/211( العود اهلنهللل )2)

 (و431( البيا  لالسبيني )ص: 3)

 (و131(  ميم  لد ن  )4)

 (و2/193( العود اهلنهللل )1)

 



 

 
48 

 ـْىــَنَج

 و (1)السلفي  يف اخللاب ألعمي السمإ لن فهك ال ؤال لا واب 

* * * 

                                                           
 (و 4/393( شداا اليو إ املنري)1)
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 وةــــون النســـن
 فد أاد أ   وحيى الشافعي لن أ ه أهنا شههللت لندهلل قدايض  يد  هدي لا داأ  أخداى

ڳ  فاق مينهع ا سحا اةو فسالر له أي الشافعي: لي  لك ذلك؛ ،  اا تعداىل ألسدول:أل

 و (1)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں

  د ت ها   ات  اامات قط  دن الدالا   الاجدال  ليدن ظهدا  دنهن قال الاهبي :

قال مع  أه  العمك: لال بإ يف ذلك أ  العمعت د خيوضدوا يف تداامجهن  وجمهويت

 وطم  منر املناأ  ن أجال الشديخني لد ألو سهدا يي العندا لآخدا الاجال فمث ة فا

 و ع أهنا  الشم  شها 

  قالدر: لاا  وك تسس   ن   ات مني قاأل   يي ا داأ  لاحدهلل دل :رقال لن لائش

هس   يذ   وألسس  أجاهلك مال وق ^يهنا لعنهللل حتهلّلث  عي لتاحك ظهااة لأسول اا 

  أ قسد  :قالدر   الدك  لألمدك :قمدر :قالدر و ا لااهات  ماسمها أألن ف     قالر: أ

فيا در لائشد   ومر لنسهدااداف وفا لمس هبا :حهللث أحهلل سه  قالر :قالر ولد  :قمر

لقددهلل لافددر أهنددا   ل ثددا  ضددحك  طيددإ  فدد  :: تسددول:  ددا أ  ددى لنبددي  نهددا

 و (2)تسس 

 و(3)فشدا: املنا   الياألم   هللاأو القال أ ثك من صيفي 

 

 

                                                           

 (و1/121( فس  الباأل )1)

 (و30-19/79( تف ري امن جاألا )2)

 (و7/11(الننك الوهاو )3)
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 :قال معاهك 

 لدددددنهع  ا  ألعندددددا ذل الاألاضددددد شدددددي
 

 الةدددددددددبيا  أأل الن دددددددددات لي دددددددددا  
 

 اهلددددددوى  أ ددددددا الن ددددددات فمدددددديمهن يىل
 

 لندددددا  لأخدددددو الةدددددبا جيدددددال مغدددددري 
 

 :قال معاهك 

 فندددددددددي يذيل  فيسددددددددد لعاهددددددددداتيمّ 
 

 لس يا ددددددا لهددددددا  لميهددددددا أ  أ هددددددا  
 

 مدددن أ دددثك تسدددول سددد  املعدددالف حييدددى
 

  فسمددددر سددددميه أب حييددددى مددددن أ ددددثع 
 

 

 فاحك  ولهو مني أصحامه فسالر: يي ا اأ  ألسيم  ىل الشعبي جاتت ا اأ  ي

 و(1)الن ات  مهن ألسيعتو لأأاد مالك ضعفهن و نها أصحامهو فسال: صهللقر

* * * 
 

 

                                                           

 (و1/337( الننك الوهاو )1)
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 افــــفـعـل الـــيـلـكإ
  و(1)لقمع تثبر ا،لوا  لىل أشع  الشم   العف  لو   ن ألوا  النف 

 قال مشاأ: 

 حددددوأ حاائددددا  ددددا مهمددددن ماألبدددد 

  دددبن  دددن لدددني احلدددهللألا زلا يددداة حي
 

   بدددددات  يددددد  صددددديهللهن حدددددااي 

 (2)لألةدددهللهن لدددن اخلندددا ا سددد ي
 

  :تعاض شاب خميع لميىل ا،خيمي  فسالر له 

   هبددددالذل حاجددد  قمندددا لددده ي تدددب

 ه دددلندددا صددداحإ ي ألنبغدددي أ   خو
 

 فمددددي  لميهددددا  ددددا حييددددر سددددبي  

 لأ دددر ،خددداى صددداحإ لخميددد 
 

   فسالدر: حسدى  و نال ا اأ  ألنبسه فاالدهاا سلع مع  املمو  لن أصحامه لدخ

ففلن يىل حيمسها  و   ّمها ملعك لاحهللياّج ل  س  شدالقهلل ر له خوا اة لميه ل و سغهللى

 و(3)لأ  وري زلجسه  الجسه  م   الن ات تس الى

 ولهي فاأسي  وال ياج : صحف  ألوضع فيها اللعاي و:  ا ألؤ   لميهاخلوا 

 فسالدر وألداحك اا أمدا ا هدك :لاصداف  فسدالمعاهك ما اأ  فسا   لدىل ضدف  ا ةدام: 

 أأاد هو قول لا من ا هك: وألاحك اا أما الع ت

  ددداليددو  املهددا مددني الاصافدددد  لا 
 

 جمددبن اهلددوى  ددن حيددا أدأل لي أدأل 
 

                                                           

 (و343( العربات )1)

 (و2/231( العود اهلنهللل )2)

 (و2/229( العود اهلنهللل )3)
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 لأأادت قول أيب الع ت املعال: 

 فيدددا داأهدددا ماخليددددددد  ي   ااأهدددا
 

 (1)قاألدددإ لليدددن دل  ذلدددك أهدددوال 
 

  لضي   فاسدسهاي هبدا امدن أيب أميعد  لأخدا ألسعداض هلدا لألؤذهيدا يف  ا اأ     ي   قهلل ر

 :فمع أآي  عها ا اجا  فسالر  ط   عي :امللاف فسالر لبع  أجاهلا

 تعهللل الائاب لىل  دن ي  د ب لده
 

 لتسسددددي صددددول  امل س سددددهلل احلددددا ي 
 

 قال أمحهلل شوقي: 

 شددددداصددددوي مجالددددك لنددددا ي نددددا م

 يدددداة  م   يدددداة ت لألنددددهأل فددددامسغي فم  
 

  ددن الدد اب لهدداا احل ددن ألحدداي 

 (2) اة لمعدددداد الفدددددايشدددددا  ا خ  سدددددد أل  
 

 :قال السها ي 

 ي لنمحاسدددنهادف  ف دددصددددايي ،

 لي أهددددددّك لي  فددددد  تنازلددددددني
 

  دددداة لأ دددد  اليدددد  لددددن ملددددكتياّ  

 (3)اسدددددسغفا اا يي سدددددال  احلمددددددك
 

 ي لبهلل اا  ليي ،أى املاأ   ا وشير ا اأ  قط يف  وي أل ألس   وري أ :قال امن سريألن

لير لنا يف اليس   لسد  امدن سدريألن  :قال معاهك وف   الصداي حت  ي يف املناي ف 

 و (4)يف النوي

 

                                                           

 (و1/141( العود اهلنهللل )1)

 (و293( دألوا  أمحهلل شوقي )ص: 2)

 (و1/143) ( العود اهلنهللل3)

 (و2/147( العود اهلنهللل )4)
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 :قال أألمن من خاألك 

ها نأح دددد  جددددواأاة لمفسددددا  للددددهللي

  سندددددالأ العيندددددني لدددددن تس قيدددددا
 

 أخددددر ال ددددع  لددددىل د ددددوا الددددهللاأ 

 (1)جددددهللاأ لحندددداز ميددددنهع قةدددداأ  
 

 ت يليده لالاحبد   آل د  قدال: اددالاللس ا اأ  فوالهللها امل نهلل فمدع حتعاضر ل

 وهاهناو قالر: أي تاى الناس

 و(2)فاقشعات املاأ  لتامر  : ي   ويهك ألاا ا حيا  ناقال

 قال أمو الليإ : 

 تدالق الشدم  صدوأ  لجهده لفي   
 

 (3)فمدددو  الدددر ألو ددداة حلددداد يىل ال ددد  
 

  فافدع طافده يليده فسدال: ي  وجاع لميه مع  أهمه ملا اشسهلل املاض معما من أيب أميع

 ولاي حلاايسداللاا  ا حممر  ؛جتاع

 ا ددر العفدد  يف سددسات  ددن احلندداب  و ددوت  فددع زال للشددى قددال املنفمددوطي  :

حسدى تسدب    لالعف  تس م   نده قلدا  قلدا   الاذألم  ألثسبو  يف جوا به    ألوي  سباة 

ش   ك د أليفهك ذلك  نه  الو ات حسى أأادلا أ  حيموا ل اتي حسدى ي تبسدى فيده لتياي

 و (4)قلا  لاحهلل 

   اجسمع مع  ا،لااب مدا اأ  فمدع قعدهلل  نهدا  سعدهلل الاجد   دن أهمده ذ دا اآلخدا

 ن ماع جن  لاضها ال علات لا،أض ممسدهللاأ أأمعد   :لقال لقاي لنها  فاسسعةك

                                                           

 (و312(  ساأات املنفموطي )1)

 (و2/223( العود اهلنهللل )2)

 (و210 /2( شداا دألوا  املسنبي )3)

 (و349( العربات )4)
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 و(1)أصامع لسمي  العمك مامل اح 

* * * 
 

 

                                                           

 (و2/223( العود اهلنهللل )1)
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 فـــي العـمــق
 وع أ ه  لحسهضدا لِعن   يذا أ ثا   ي ي  ا 

  :قال الشالا 

 ى حيمدددهدلندددا قدددايض   دددا  اددد

 فيددددددا ليسدددددده د أليددددددن قاضيددددددداة 
 

 لأحيدددددددداي زلجسدددددددده املاضدددددددديه 

 لألددددددا ليسهددددددا  ا ددددددر الساضدددددديه

 

  اأ لشداقال الا  د  لزألدا    فد  م هدا اا مدالوزاأ   : أي أخرب ك مالنف  الدوزي

  وسى يي لزألا  وسى: 

 سىدالددوزاأ  لمفددلأل ددك  ددن  يدد  
 

 (1)ع الددددوزأاتةددددداحيددددا  تاألدددده   
 

  :قي  يف اهلنات 

  عالفددددددد  أيت   الفواحددددددش فددديهك  
 

 (2)لألددال  فعدد  امليا ددات حاا ددا 
 

  قال أحهلل الشعاات الشناقل: 

 أأألدددر   دددات فدددوق أجددداع  ددداجار 

  دددريت  نهدددا لمحدددهللألا صدددغري 

 تا دددر لأاهدددا  ددد  حدددوأا  بدددري ر 
 

 جدددددا  ا أل  م مددددن مددددا، واب أألدددداي   

 فحّبدددر ييي اليدددوي جيددد  الةدددغائا 

 (3)ليغفاهدددددا أيب مددددد   اليبائددددددا
 

 ا،جاع: اليثيإ جا إ  نه أ   لجا إ  نه حناأ و 

 ول نها أجإ  الثا ي :    شها  ن شهوأ الةي  ( اجال)

                                                           

 (و9/491( الننك الوهاو )1)

 (و11/499( تف ري امن جاألا )2)

 نسيلي حف ه ااو( حهلل نا مالك شيخنا يمااهيك الش3)
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  و(1) الك ي جت   قال: أ اي  اا الباط  :قي  لمحعأ 

  ل:شداقال الا 

 اة شددددالأخدددّاي دهدددال لقدددهلّلي  ع

دددهلّلي ا هدددال أألسندددر أ ندددي  ل دددا ق 
 

 ،هندددددددك ي ألعممدددددددو  لألمدددددددك  

 (2)أ دددا املددديك لا،ألددداي أفمددد  ألمدددك
 

 و شسوق الشف  العميا :ا،لمك

 و شسوق الشف  ال فىل :ا،فم 

  ِ  ميداة  ا  لمهلل من احل ن ألاى أ  امل نهلل يذا اهنهللي لتعاأت يلادته جيدوز أ  ألعدود 

ل دا  صداحبه أمدو ألوسد  ألداى لدهللي  و يسداة    دا  يأل لوأ سده   لمواق  ي   ا  حياة 

 وأجوله لمواق  للهللي ميعه

ل دا أمدو ألوسد  ماصدلب   وهاي   نهلل أيب ألوسد  :فما لمهلل من احل ن ممامم  فسال

ألاألهلل لمهلل أ  أما ألوس  ملا قال مبسات امل نهلل ا سهى يىل أ  صاأ  وهاا   نهلل لمهلل :فسال

يىل  مددك الواقدد  أل لاأ دده جعمدده ألعددود  :لألاألددهلل أمددو ألوسدد  أ  لمددهللاة ملددا قددال و اممدد 

 و(3)في   نهع اسسبعهلل  اهإ اآلخا مع أشاأ يليه واصلب ة 

 و(4)الةهللألس ي  ا  هو أ ر يي أ ه وري  :قال الينهللل 

 قال صفي الهللألن احلا: 

 ليهندددددددك ي  ي للدددددددهللاة للبدددددددهللاة 

 فهدددداا سددددامس  ددددن وددددري سددددني
 

 يف املسدددددددال ليف املسددددددداي  سدددددددوات   

 لهدددددداا لاقدددددد   ددددددن وددددددري يي
 

                                                           

 (و1/17( يل ي املوقعني )1)

 (و3/491( الننك الوهاو )2)

 (و1/113( الننك الوهاو )3)

 (و207( أدب الهلل يا لالهللألن )4)
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  ف أسد  يىل   ا لن أج   ا  له  وىل اسمه قبول أوابه فهداب يىل أحدهلل ا،دمداتألا

 وفإ ه صال  ل سسخهللاي ؛صهللأ يلييك قبول تفاموا لميه مه :سيهللي هاي الاسال 

لمهدا   لمجع مدني السوأألد  لايسدسخهللاي  ا واب أألع يح ا  القهلل أح ن ا،دألإ يف ها

 وي لميهام  فا  معاهك ايسسخهللا وف أ واع البهللألعشداأ

مها :لايسسخهللاي هو أل ألدااد    دك مادمريي  عنداي اآلخدا  أ  ألااد ممفظ له  عنيدا  أحدهلل 

 وم حهلل ضمريأله أحهللمها لماآلخا اآلخا

 : ثال ا،لل

 أليناي لي   ا وا وااما                يذا  ال ال عت م أض قوي

 وأأاد مال عت الغيا لمامريها النبر 

 :ل ثال الثاي قول البح ل

 وعددددد  لضمددددن جوا دشّبوي مي        ف سى الغاا لال ا نيه لي  مهو

 و(1)الشنا  :شبوي :ليف قوله  لال ا نيه امليا :أأاد مامري الغاا يف قوله

    ب ل دال  دا  أخداى شددا ِاي لندهللي لأ د  ل ال أحهلل ا،دمات ماجد  اسدمه ليدهلل فد

 :ماج  آخا اسمه شعبا  فمك جيهلل لنهللي شي اة فسال

 حيددددك لددددىل ا،ألدددداي  سمدددد ا 

 فحا دد  الةددوي ألددوي العيددهلل ظدداها 
 

 فمنددده  دددا هدددو ممندددوع ل لمدددوب  

 لألددوي شددعبا  فيدده الةددوي  نددهلللب
 

 أ شهلل معاهك محاوأ الشيخ لمهلل من أيب احل ن البيال الةهللألسي قول الشالا: 

 ا قا ددددددددددوس ألليددددددددددإ لألدي

  ددن ممف دده لالبحددا    بددا الةددحاا  

 أونى الدوأى لدن  د   عندى أزهدال  

 لاداتددده ألمسدددي صدددحاا ا وهددددال

                                                           

 (و332( ا ألااا يف لموي الب و  )ص: 1)
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 و داالةاد  ن )صحاا( فسال الشيخ: الةحاا ي تي  دافي

 وفسعنإ     ن  ا  يف املنم   ن هاا ا واب  ع سهول  المفظ لالسوأأل 

ل  مهدا  و ددالهندا  قدول مالي  لالشيخ لىل أأل  ن ألسول مفس  صاد صدحاا

 و(1)صحي  لي لوي لىل الناطس م حهللمها

 ل فح دهللي لدىل شددايهللاي  سداب ا دا ع يف ا، ثدال لقد  لميده الا ملا صن  امل

  ف خا السمك لزاد يف  مم  امليهللاي  و اة قبد  املديك فةداأ النميدهللاي  جود  تةنيفه

ل عناي مالفاأسي : الال ي ألعاف شي او فمع لق  امليهللاي لدىل ذلدك أخدا معد  

 ل عنداي مالفاأسدي : الا رشدل  ل فةري  يك   بسه  و داة فةداأشداتةا ي  الا 

 و(2) ش ل زلجسه

  نٍّ حهللألهللاة لي  مم سنيا لباا ا أ   سل  الفيم ي  أأضاة ت    جاذاهنا  ائ    
 و(3)!!

* * * 

                                                           

 (و111(  سهلل   صحاا ا وهال )1)

 (و2/21(  عنك ا،دمات )2)

 (و100(  ميم  لد ن  )3)
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 يعشـرحكمة الت 
  لهبدع   فنعد   دنهع  شد تنا لأقواتندا  املدات لالد اب :لنا  ادتدا  :قال امن السيك

ں ں  لاملات حيا   د  يشت   الناس فال اب أص   ا خمس  نه  تلها ا لتعبهلل ا

لمها ا،ص  يف اللبدائع السدي أ دإ اا لمديهع هداا العداد لجعد   ڻ ڻ ڻ ڻۀ

ل ا  أص   ا ألسع مه تلهري ا،شيات  ن ا،د اس يف حال العدهللي أل العداأ  وقوا ه هبع

ه لي  لّوث ظاهااة فإ د  ل ا  النس  يىل شسيسه ال اب ألىل  ن وريي  مماض أل  حوي

 و(1)أللها ماطناة 

  س مر لن احليمد  يف قسدال امل ئيد   دع النبدي  :قال الشيخ تسي الهللألن ال بيي

لقع ذلدك  أاد   : ع أ  جربأل  قادأ أ  ألهللفع اليفاأ ماألش   ن جناحه و فسمر ^

لتيو  امل ئي   دهللداة لدىل لداد   دهللد ا يدوش   لأصحامه ^أ  أليو  الفع  لمنبي 

لاا هدو فالد  لمنميدعو   سها السي أجااهدا اا يف لبداديألاأل  لةوأ  ا،سباب لسن

 و(2)لاا ألمك

  ملدا  ^ات أ ده سددالاحليم  يف  ةي  فداض الةد   مميمد  ا  :قال امن حنا

لالاا دع فد    لأ   دنهك السدائك فد  ألسعدهلل  لاو مه أأى يف تمك الميم  تعبهلل امل ئيد 

ه تمدك العبدادات  مهدا يف  د  أ عد  فنمع اا له ل، سد  لال اجهلل ف  ألسعهلل  أل نهلل

 و(3)ائلها  ن اللم  ين  لا خ صو أشاأ يىل ذلك امن أيب مجا شداألةميها العبهلل م

   قي : احليم  يف تثني  ا،ذا  ليفااد ا قا  : أ  ا،ذا   ل ي الغائبني فيياأ لييو

ذا  ل ن  دك اسدسحإ أ  أليدو  ا،  ألنضدامخ ف ا قا   فإهنا لمحا  ألص  يليهك

                                                           

 (و1/312قعني )( يل ي املو1)

 (و9/13( فس  الباأل )2)

 (و3/149( فس  الباأل )3)
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  لأ  أليدو  الةدوت يف ا،ذا  أأفدع  نده يف ا قا د   يف  يا  لال مخ ف ا قا د 

ل اأ )قهلل قا ر الة  (؛ ،هنا املسةود   ول  دالأ  أليو  ا،ذا   ات ة لا قا    

 و(1)، ه أل ك ألفاظ ا،ذا  ؛لاخس  السشههلل مال جيع و ن ا قا   مالاات

  يف صد   ا نداز  أ دوع  : لي ع د أليدن- مط لوريياامن امل س ة لن ا-قال امن أشيهلل

 و(2)لي سنود ل   ألسوهك مع  ا هم  أهنا لباد  لممير فيا  مالك

 ألؤخا  نه أ      ن اسسفيهلل  نه  :يف حهللألا النهي لن سإ الهللألك قال احلميمي

 و (3)م  ألياي لحي ن يليه  لي أ  أل سها  مه  اخلري ي ألنبغي أ  أل إ

  اي السحداألش مدني الدهللألو  لاليبداش ملدا فيده  دن يألد ي احليدوا  مد  لحي :لقال أألااة

،  فيده يلا د  هلدك لدىل ذلدك لحثداة  ؛لحياي السفاو لىل هاي ا،شديات املحا د   فائهلل 

 و (4)لميها

  احليم  يف  الل لي ى دل  وريي  ن ا، بيدات  :قال العمعت قال امن حنا :

أل  اللده   فبني اا  داهبك لأ ده الدال ألسدسمهك  الاد لىل اليهود يف زلمهك أهنك قسموي

 و(5)يذ لي  ملخموق  ن ال اب أ  ألموت يف وريها ؛لهلل و أجمه ليهللفن يف ا،أض

  أمةداأ املدؤ نني فيهدا  ؛د تسع أؤأل  املؤ نني اا تعاىل يف الهلل يا لجازت يف اآلخا  ،

فدإ  أمةداأهك فيهدا  ؛مخد ف حالد  الدهلل يا  ماقي  ف  اسسحال  أ  أل اى الباقي مالباقي

 و(6)فا ي  ف  ألاى الباقي مالفاي

                                                           

 (و2/404( فس  الباأل )1)

 (و4/93( فس  الباأل )2)

 (و7/133( فس  الباأل )3)

 (و10/291( الننك الوهاو )4)

 (و3/90( فس  الباأل )1)

 (و2/404( فس  الباأل )1)
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 نــيـقـتـمـة للـــظــوعــم 
 لاسدسحيي  نده لدىل قدهللأ قامده   اا لىل قهللأ قهللأتده لميدك خِ   :ال مع  ال م ق

 و(1) نك

  خد  اا   ائي سددايألدا  :قال ي جمندو  يف اخلاامدات :ائي  السايضسدايقال لمهلل من

 و(2)إ  الاجات ألشغمك لن اخلوفف ؛خوفاة ألشغمك لن الاجات

  يني امن آدي لو خاف  ن الناأ  ع خياف  ن الفسا لننا  نهع مجيعاة  للو أودإ يف  

ا ن   ع ألاوإ يف الهلل يا لفاز هبع مجيعا  للو خاف اا يف البداطن  دع خيداف خمسده يف 

 وال اها ل عهلل يف الهللاأألن مجيعاة 

 ا لا ر شي ا أشدهلل لدّا  :  فسال ألو  اجسمع ألو   من لبيهلل  لح ا  من أيب سنا 

 ا لا ر شي اة أهدو  لدا  ندهو قدال:  يد   قدال ح دا :  :فسال ح ا  و ن الوأع

تيمك ح ا  لىل قهللأ  :قال مع  العمعتتا ر  ا ألاألبني يىل  ا ي ألاألبني فاس حر  

 سا ه  لال   الال أشاأ يليه أشهلل لىل  ثري  دن النداس  دن حتمد   ثدري  دن املشداق 

 و(3)الفعمي  

  !! ي ألاهإ الساآ   ن صهللأ أحهلل يي لفيه يشت 

  قال أمو  واس  سنهلل اة: 

 للسددهلل هنددات  ددع الغددوا  مددهلللوهك

 لممغددددر  ددددا ممددددا ا دددداؤ مشددددبامه
 

 ا المهدو حيدا أسدا وا سددا لأسمر   

 (4)فدددددإذا لةددددداأ   ددددد  ذا  أ ددددداي
 

                                                           

 (و1/142( فس  الباأل )1)

 (و11 ( البهللألع يمن املعسا )ص:2)

 (و1/103( فس  الباأل )3)

 (و342(  ساأات املنفموطي )ص: 4)
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 أ د   دا   ألدا سدبحا  اا :يف حدهللألا الث  د  الداألن خمفدوا لةداقال احل ن الب

أصاهبك  ا   لي أف هلللا يف ا،أض  لي سفيوا د اة حاا اة   هؤيت الث     اية حاا اة 

 فييددد  ممدددن ألواقدددع الفدددواحش  سدددمعسك لضددداقر لمددديهك ا،أض مدددع أحبدددر

 و(1)لاليبائا !

 حهلل نا محيهلل احلميص  نا لدثع  مدن سدعيهلل لدن لمدهلل مدن قال أمو جعفا اللربل :

ألا لألد  لبيدهلل  :أهنا قالر لن لال  لن لائش   املهاجا  ني الاميهللل لن الاهال

 :حيا ألسول

 لمسير يف خم   نمهلل ا،جاب ذهإ الاألن ألعاش يف أ نافهك

أحدك اا لائشد  فييد  لدو  :!  ك قال لدال  فيي  لو أدأ  ز ا نا قالر لائش  

وو  ددك ت م دد  هدداا السددول  ددن  دد  الددالا   ددالك يىل أيب جعفددا وأدأ ددر ز ا نددا !

 حن  سول: أحك اا أما جعفا فيي  لو أدأ  ز ا نا ! و ل (2)اللربل

  قدال لبدهلل اا  :ألى الفا هي يف تاأألخ  ي  ن طاألس جماههلل قدال :قال امن حنا

لأأألدر البندات ألعمدو أخاشدبها   يذا أأألدر املدات ملاألدس  يد   ألا جماههلل :من لما 

 و(3)فالمك أ  ا، ا قهلل أظمك :ليف ألاأل   فخا حاأ 

 دا أوادبك :دخد  لدا أمدو الدهللأدات لهدو  غادإ فسمدر :الدرلن أي الهللأدات ق   

 وألاي البخداأل وشي اة يي أهندك ألةدمو  مجيعداة  ^فسال: لاا  ا ألاف  ن أ   لمهلل 

ل ا  ذلدك يف ألاخدا   صهللأ هاا  ن أيب الهللأدات يف ألاخا لماي :قال امن حنا 

                                                           

 (و9/171( فس  الباأل )1)

 (و1/72(  األإ اآل اأ )2)

 (و4/191( فس  الباأل )3)
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املا وأ  لنهلل أيب  الفاض  مالةف  ةدافيا لير شعال يذا  ا  ذلك الع  خ ف  لثع 

 و (1)الهللأدات فيي  ممن جات معهللهك  ن اللبسات يىل هاا الا ا 

 ! ل حن  ي  لو أدأ  هؤيت  مهك ز ا نا :أقول

  لد ن لدادت   أحدهلل سك لاا : داات فسدال لمدا زلالر املهللألن  لدىل لهدهلل لمدا

 و(2)ل،فعمن  ،فعمن

  و(3)حهلل وا  ن الفنوأ: حيهللث لمناس أقاي  مسهللأ  ا أقال لما من لبهلل العاألا 

  ا در  عداذ  منددر لبدهلل اا أمحهدا اا حتيددي الميد  لتسدول: لنبددر لعدني تنداي لقددهلل 

 و(4)لممر طول الاقاد يف السبوأ

  و(5)ات يف ملو  املساما دا ك ح :قال مع  ال م 

 ي يك لدو أأألدسك ا،جد   ول ن  ؤ ا  وهللاة ي ألهللأ ه   ك  ن   سسب  ألو اة ي أل سيممه

 وسك ا،   لوالأيل  ريي ،مغا

  لي دا ذاهدإ يىل      خاأو  ن الهلل يا ي دا  دسخم   دن احلدب  :قال امن السيك

 و(6)احلب 

* * * 
 

                                                           

 (و2/492( فس  الباأل )1)

 (و1/91( تف ري امن  ثري )2)

 (و10/133( فس  الباأل )3)

 (و1/74( حتف  ا،حوذل )4)

 (و121(املشوق )1)

 (و10الفوائهلل ) (1)
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 ةـــور البديهـــحض
 فسال وأسعت منيي أسعت ا، بيات  لأسعت منيك أسعت الشههللات :قال طمح  لمامري: 

 و(1)أ بيات أ ا أأجو أ  أليو  منّي شههللات لأ ر ي تاجو أ  أليو  منو 

  قدال: احل دن  مدني   : قال  ا  فسسدكملا زلو لبهلل املمك امنسه معما من لبهلل العاألا

 و(2)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی :ال ي سني

  ال امدن فسد وألاى أفع اليهللألن يف الة   لأمو حنيف  ي ألاى ذلدك  ا  امن املباأ

أ  تلدري   أ دا خشدير :صمير ألو اة يىل جنإ النعع  فافعر ألدهللل فسدال ي :املباأ 

 و(3)فسمر له: يذا د أطا يف ا،لىل د أطا يف الثا ي 

  ب أ اا ق  - ا  لاد  ن العمعت  :فنداتي أجد  لقدال  يف ممهلل  لد أللمع اهلد ل -ا 

 وي  وهللاة أ اا  :قال ي يف املناي ^يي أأألر أسول اا 

 و( وا لاؤألسهصو) :ي  الال قال لك يف املناي ذلك  قال لنا يف اليس   :فسال العاد

 مد ت اا لندهللل أح دن  دن  دهللا  : ا أح ن  نات النداس لميك!فسدال :قي  ،لاايب

فيددا أسددفي فدديع   لذ ددويب أ ثددا  ددن ذي الدداا ني لي  أ ثددالا  املددادحني لي  أح ددنوا

 ولألا سوتيت فيع قهلل ر فاطر

 يذا  نر يف :فسال وداأ ا أح ن أي داأ ك :قال الاشيهلل لمفا  من الاميع لهو صغري 

 :ل دا  يف ألدهللي خداتك فسدال لده وليذا  ندر يف داأ  فهدي أح دن  داأ ا فهللاأ ا أح ن

 و(4)ا،صبع السي فيه :قال  أأأألر أح ن  ن هاا اخلاتك

                                                           

 (و14/71( فس  الباأل )1)

 (و3/200( الننك الوهاو )2)

 (و1/111( حتف  ا،حوذل )3)

 (و2/111( العود اهلنهللل )4)
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 لفع   اا  لتا   اا   ات  :دخ  هاشمي لىل املنةوأ ف  له لن أميه فسال

فسددال   أضددنات أ ددري املددؤ نني م ميددك :فسددال لدده الاميددع لألىص ميدداا   

 - فإ ك د تاق ح ل  اآلمداتو ل دا  الاميدع  دع قيد : دلّيداة  ؛ي لوي لميك :اهلاشمي

 و(1)فاسسمسى املنةوأ  ن  ثا  الاحك

 أل ال دعود  :سعهلل ألا أ دري املدؤ نني  فسدال :س ل مع  اخلمفات أج ة لن اسمه فسال

م دع لسدعهلل م    قال: سعهلل ال عود لك ألا أ ري املؤ نني  لسدعهلل الداام  ،لدهللائك  أ ر

 و (2)   دالسعهلل ا،خبي  ل  لىل سعطك

 فسال: أأألر الناس مندوا دلأهدك يف    ي  تاى داأل هاي :قال املسو   ،يب العينات

 و(3)الهلل يا  لأ ر منير الهلل يا يف داأ 

  ا ر يحهللى املساما يف ممهلل  ا وري   ّوأ  فما هبا لاي الب د ف للى  ائبده لدىل تمدك 

فمدا لميهدا  و دك طدال الا دا  لد أل دّوأها ذلدك النائدإ والالبمهلل   ا ت ّوأ مه  دن املد

أ ا ضا ن لدك ألاسديهللل أ   :ِد  د  ت وأها  فسال النائإ :الواي  ا  أخاى فسال لنائبه

 واملوتى لن هياموا  ن املسرب  للن ألاحفوا لىل ا،حيات

   ٿ ٿ ٹ لمفازدق:  ا أ ر مالال  -ل ا  أ رياة -قال خالهلل من صفوا  

ے ے ۓ ۓ ڭ  :لي أ ددر مالددال قالددر الفسددا  ،ميهددا :لفددازدقفسددال ا

 و ڭ ڭ

ل ا  الفازدق قبيحاة  ن آ اأ ا هللأل موجهه حسى لسدهلل قدال لده معادهك:  د   لجهدك 

 (4)!و  ت ّ   ه  جتهلل فيها ِحا  أ ك :أحاا جمسمع   فسال الفازدق

 ألدا  :احلل يد قةيهلل  أ اي احللي د  ف لنبسده  فسدال لده  - لهو صغري - أ شهلل الفازدق

                                                           

 (و2/370( العود اهلنهللل )1)

 (و44( اللاق احليمي  )2)

 (و133 /2( السا ا  احلمهللل ي  )3)

 (و2/291( العود اهلنهللل )4)
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ه  أ نهللت أ ك  )ألعني ه  ذهبر يىل  نهلل ف صبسها ف  ر امني  نها يذ شاهبه   فسى

 و(1)ي للين أ نهلل أيب :يف الشعا( فسال الفازدق

 و(2) شداالاا ي  ي ألنيحها يي زا  أل   :فسال الولهلل  ألا امن الاا ي  :قال أج  يمنه 

  ي ب لنددا  ددث ة ل يسدد ضدددال :و العيندداتفسددال أمدد  ألددا قدداد :،يب العيندداتقددال امددن  يدداا

 و(3)خمسهو

  ِد   :فسمر  : أأألر ألاامياة ألفا  ومه فيسس  الرباويا لأل   السم ،صمعي اقال

أقس  الفاسا   ك أ اُّ لىل الاّجال  :قال  تةنع هاا
 و(4)

 أهدك   ا دِش حيدا شد ر :قال  س ل أج   آخا أألن أ يش يف ا ناز  قبمها أي معهللها

 وتيو  لسلهايشت أ  ي 

  لقهلل قمر  زلمر أ ك د تياب يف شعا  قط :قالر ا اأ  لعماا  من حلا: 

 أر  ا  أشنع  ن أسا ه  فهنا  جماأ  من  و

أفييو  أج  أشنع  دن ا،سدهلل ! فسدال: أ دا أأألدر جمداأ  مدن  دوأ فدس   هللألند   

 و(5)لا،سهلل ي ألفس   هللألن 

 ،هد   : د   نهدا فسدال لدهاسسااف أج  أج ة فسهللي له دجاج  ف  عن الاي  يف ا

 و (6)! مينك لمينها لهللال   فسال له: له  مينك لمينها قاام 

* * * 

                                                           

 (و321 /10( ا،واي )1)

 (و34ألع )( البهلل2)

 (و2/491( العود اهلنهللل )3)

 (و1/101( حتف  ا،حوذل )4)

 (و72( املةو  )1)

 (و2/212( العود اهلنهللل )1)
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 رـــشعـة الـــصناع
  و(1)أهول  ا أليو  لىل العاد  الشعا  البحا أهو   ا أليو  لىل ا اه 

 قدال: لممدي مده هدو  د ي تسول الشعا لأ ر ألمك الناس مه :قي  لممفا  الابي !

 و(2)ن قولهالال ألمنعني  

  يف لص  قةيهلل قال امن الال ي: 

ّأهددددا وددددري  ثسددددو الفيددددا     ددددك    د 

  دددا فيدددد  ددددا  ب ال دددا عني أأللددداِ أل  

 لدددو ألندددداوي مياهنددددا العنددددك ألو دددداة 
 

 بر يذا الددددددهللأُّ شددددددني مالسثسييددددددإ 

 هددددا لي  أ  شددددهللت مدددد  تلاألددددإ 

ب العنددددك  أألددددّع تعاألددددإ لدددداي
(3) 

 

  ف  نده لدىل اليدو  ملدا شدداا  يا اة تلو س لوا احلسيس  أ   ساأ هل :قال لمهلل لبهللي

 و(4)اخساأت وري مير  ن الشعا

 وحيى الالألاي أ  مع  فسهات خاسا  س   يف جمم  أ ريها لدن قسد  احلدا مالعبدهلل 

ي حياأل  :فسال  نر أألاي تفسهي مبغهللاد  ائعة ذات ليم  لىل شداط  دجمد   : ك قال  أقهللا

 ف معر  ّ حا أل  ك لألسول: 

 اال فإ دددهخدددالا مدددهلل ي هددداا الغددد

 لي تسسمدددددوي ي ندددددي أ دددددا لبدددددهللي
 

 أ دداي م ددهمي  سمسيدده لددىل لمددهلل 

 لد أأ حددددااة قدددددط ألسسددددد  مالعبدددددهلل
 

                                                           

 (و3/404( العود اهلنهللل )1)

 ( املةهللأ ال امسو2)

 (و71(  ساأات املنفموطي )ص: 3)

  (و133(  ساأات املنفموطي )ص: 4)
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 و(1)ح بك فسهلل أونير لن الهلللي  :فسال ا، ري

 ي  الشعا لنهلل العاب  ا  لبدهللاة هلدك أليا و ده لحيسفدو  مده  :ألسول أحهلل أدمات شنسيط

]،   ددن  (2)فةدداأ )حددااة(!أهددا وي ل ثمددوا مدده  ةدددافةدداأ هلددك طيعدداة  ليف هدداا الع

 ومتثيمه مه في سحس حين ا احلاأل  معهلل العبودأل [ : وجبات لسس العبهلل لىل سيهللي

 سمع الفازدق  ن لهللل من الاقاع قوله: 

 قمك أصاب  ن الهلللا   هللادها تاجي أون    ي يما  ألق 

فمددع سددمعر   سددمعر الشددلا ا،لل  ندده فامحسدده مددعذا سيشددبهه :قددال الفددازدق

 و (3)اي ح هللتهالشلا الث

  و(4): الشعاات أ اجيمهك يف صهلللأهك تنلس أل نسهك ماحليم قال  عإ ا،حباأ 

 ألياد ألسناد  ن لاد املاد  مسو   ف ه :قال ا، ري شييإ أأس   يف لص  الشالا  

ه   ل  فيدايسددال  للأل ز دهللي  لألمحس ماملأل النوأاي يف  اات لا ه  لشفوف ح ي

 و(5)ةاة ليا ر هي الشالاللو  ا ر اليهامائي  شخ

 ايددمدقال أمو ت: 

ت ىنددففمددو  ددا  أل  الشددعا أفندداي  ددا قددا 

 للينددده صدددوب العسدددول يذا ا نمدددر
 

 حياضددك  ندده يف العةددوأ الددالاهإ 

 (6)سدددحائإ  نددده ألسبدددر م دددحائإ
 

* * * 

                                                           

  (و3/311( الننك الوهاو )1)

 -حف ه اا-يخنا يمااهيك الشنسيلي( حهلل نا مالك ش2)

  (و223 /1( خاا   ا،دب )3)

 (و133(  ساأات املنفموطي )ص: 4)

 (و203(  ساأات املنفموطي )ص: 1)

 (و111( دألوا  أيب متاي )1)
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 رـــعــشـد الـــقـن
 للضددعه  واضددعه  :  سددهلل الشددعا لتاتيددإ اليدد يقددال أمددو ميددا مددن دأألددهلل   

ل في امل سياي لا ايس صنع  ماأسها  لي تدااي يي ملدن   خا لايسسعاأ لح ن ا،

لأللا   لأاضددوا اليدد ي  لاتسددهللت قدداائحهك  لتنبهددر فلددنهك  صددحر طبددالهك

 و(1)ل ّيالا 

  لقهلل ألمياي  ن ي ألسولده  قهلل ألسول الشعا ا يهلل  ن لي  له  عاف  منسهللي :لقال أألااة  

أشدحا لي   دنا أ دا  املِ  :! قدال شعا  ع لممك مهد ي تسول ال :لقهلل قي  يمن املسفع

 و (2)أقلع

 هدو أدلت لالنداس  :ي ك ي تاال تداد اليشدت  دن الشدعا لتسدول :قي  خلم  ا،محا

يذا قال لك الةرييف: ي  هاا الهللأهك زائ  فمي  منافعك قدول  :أل سح نو ه!  فسال

 و(3)ي ه جّيهلل :وريي

 قاع  :قال لهللل من الاي

 مينهددددا لقةدددديهلل ر قددددهلل مددددر أمجددددع

   ددددا املثسدددد  يف  عددددوب قناتدددده
 

 حسدددددى أقدددددّوي  يمهدددددا لسدددددنادها 

 (4)حسدددددى ألسددددديك  سافددددده  نآدهدددددا
 

االدد :ال ددناد يف لمددك السافيدد  هددو قبدد  الددالل  ددن احلددالف  ىاخددس ف  ددا أل 

 ولاحلا ات

 

                                                           

 (و32( املةو )1)

 (و33( املةو )2)

 (و91(  ساأات املنفموطي )3)

 (و70(  ساأات املنفموطي )4)
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 لددت أي قمر ميسي  ااحك العسي  لد أق  شي اة  ن الشعا :قال جاألا: 

 ف اهلددوىسدددالددت لددىل  ددا  ددا   ددن 

 ر لليشددددددد جددددددع أألدددددداي تسّادددددف 
 

 لودددا ا، ددداي أ   دددا شددد ر أفعددد  

ثنددى  ددن الددهللها ألل توّلددر لهدد  أل 
(1) 

 

 ب له قبد   دن أدي م دوق ليداض فس تيده الشدعاات تعداض ادا ا  النامغ  الامياي ت

 :ف  شهللي لميه أشعاأها  ف تاي ح ا  

 لنا ا فندات الغدا ألممعدن مالادحى

 للدددهلل ا مندددي العنسدددات لامندددي لدددّاق
 

 لأسدديافنا ألسلددا   دددن  نددهلل ر د دددا 

 فدد  اي منددا خدداية لأ دداي منددا امدددنع

 

للينددك أقممددر جفا ددك لسدديوفك لفخددات ممددن   أ ددر شددالا :فسددال النامغدد 

 و (2)لد تفخا ممن للهلل   للهللت  

 أ شهلل املسنبي سي  الهلللل  قوله: 

 لواقد  لقفر  ل دا يف املدوت شدك  

 متدددّا مدددك ا،ملدددال  ممدددى حاألنددد 
 

 لهددو  ددائك    ددك يف جفددن الددادى 

 للجهدددك لضددداا ل غدددا  ماسدددك
 

 ا  ألنبغي  :ف  يا لميه سي  الهلللل  تلبيس لنال البيسني لىل صهللأهيع لقال له 

أ  جتع  لنا الثاي لنااة لأللل لالعيد   لأ در يف  ثد  هداا  ثد  ا دائ السدي  يف 

 :قوله

  ددددد ي د أأ دددددإ جدددددواداة لمدددددا 

 اليميددر لد أقددد  لد أسددب  الددااا  
 

 لبدددداة ذات خمخدددداللد أتددددبلن  ا 

 خلدددديا   ددددال  ددددا  معددددهلل يجفددددال
 

ي  صد  أ  الدال اسدسهللأ  لدىل ا دائ السدي  هداا ألمدك  نده  :فسال أمو الليإ

                                                           

 (و33( املةو  )1)

 (و31( املةو  )2)
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ل وي دا ا، دري ألعمدك أ  الثدوب ي ألعافده   مالشعا فسهلل أخل  ا اؤ السي  لأخل ت أ ا

 ؛تفةديمهلاحلائدك ألعداف مجمسده ل  ،  البااز ي ألعاف يي مجمسده ؛البّااز  عاف  احلائك

لي دع قدا  ا داؤ السدي  لدا  الن دات ممدا  الا دوب   ، ه أخاجه  ن الغالي  يىل الثوميد 

لأ دا ملدا   ات اخلما لألضياف مالشنال  يف  نازل  ا،لدهللاتشدالقا  ال عح  يف   لمةيهلل

لملا  ا  لجده املنهداي ي خيمدو   ذ ات املوت يف ألل البير أتبعسه ما ا الالل لسنا  ه

للجهدك لضداا ل غدا  ماسدك   :  لبوساة للينه  ن أ  تيو  ما يد  قمدر ن أ  أليو

 و (1)،مجع مني ا،ضهللاد يف املعنى

  ك الشعاات الشعا يف لههلل ا اهمي  ا،لىل يىل اليوي فعت مجيع  :قال املنفموطي  

ندي لحدهللي    ا   موا لد ألبس  نه يي البير املوسيسي الّا يا  الال لدو د ألغنده  غنيده لغ 

لي ألبسدى  نده يف امل دسسب  يي  دع مسدي  ةدداسيموت شعا مجيع الشعاات يف هاا العل

 و (2)ضدااملايض يف احلا

  قال دلب: 

 (3)لجيدددددهللي ألبسدددددى لي   دددددات قائمددددده  قب  أهمه ألموت أدلت الشعا  ن 
 

  

 و (4)!لىل قمبك   عك :تااي  لبولاة  قال :ل ألاامياة شعااة لنف ه لقالاداأ شهلل ح 

* * * 
 

                                                           

 (و44 /3( السا ا  احلمهللل ي  )1)

 (و331( الن اات )2)

 (و142 /2( السا ا  احلمهللل ي  )3)

 (و210 /3(السا ا  احلمهللل ي  )4)
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 روفـــحـوع الـــدم
  قال العباس من ا،حن: 

 أميددددي الدددداألن أذقددددوي  ددددود ك

 لاسسنهاددوي فمددع قمددر  نسةددباة 
 

 حسددى يذا أألس ددوي مدداهلوى أقددهلللا 

 (1)مثسدد   ددا محّمددوي لددنهك قعددهلللا
 

 : قال املننو 

 لقدددهلل زلمدددوا أ  املحدددإ يذا  ددد ى

 ميددد ٍّ تدددهللالألنا فمدددك أل شددد    دددا مندددا

 لدددىل أ  قددداب الدددهللاأ لدددي  مندددافع
 

دد  لأ  الندد ل أل شددفي  ددن الةددهللأل     مي

 لىل أ  قداب الدهللاأ خدري  دن البعدهلل

 (2)يذا  ا   ن  واي لي  مال لد
 

  قال لما من أيب أميع: 

 لذل الشددددوق السددددهللألك لي  تعددددّاى
 

  شددددوق حددددني ألمسددددى العاشددددسينا 
 

 قال أمو الشي  اخلاالي: 

 د ددددددوع العاشددددددسني يذا ت قددددددوا
 

 (3)م هدددا الغيدددإ أل دددن  السمدددوب 
 

 

 هلل ريل: قال أمو  واس:قال ال 

 هلددددددددا الثمثددددددددا   ددددددددن قمبددددددددي

 ل مثددددددددا  مددددددددا  ددددددددا ألبسددددددددى

 لتبسددددددددددى أسددددددددددهك سددددددددددر
 

 ل مثدددددددددددا  مثددددددددددده البدددددددددددداقي 

 ل مدددددددددا الثمدددددددددا لم ددددددددداقي

دددددددددددك مدددددددددددني لشددددددددددداقي  تس ي
 

                                                           

 (و1/137( العود اهلنهللل )1)

 (و37( دألوا  جمنو  ليىل )ص: 2)

 (و2/291( العود اهلنهللل )3)
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فنّاأ قمبه لىل أحهلل ل ع ني جاتة هي  او ت ع  يف ت ع  فنعد  ملحبومسده أأمعد  

 دمهع لدىل  ددن لجعد  لم داقي جددات لتبسدي سدس  أجداات ألس  لسدبعني جدات  دن ذلدك

 و (1)حيإ

  املمكقال امن سنات: 

 فسحددددريت أح ددددإ الثغددددا لسددددهللا

 لشدددديي فمثمددددر ا ميددددع قلعدددداة 
 

ددد   ميمى لأح دددإ العسدددهلل  غددداال  

 (2)ى ددد   دددن ألسحددداّ  ل ددداا فعددد   
 

 يدقال ألاام: 

 لتاألددددهللألن أطيددددإ الليددددإ طيبدددداة 

 لجددددددوي ليذا الدددددهللأُّ زا  ح ددددددن  
 

  !أ  مت ددددديه أألدددددن  ثمدددددك أألندددددا 

 (3)نددالجهددك زأل  ددا  لمددهللأ ح ددن  
 

 

 :قال ألاايب 

 ل دددددا احلدددددا يي زألنددددد  لنسيةددددد 

 ف  دددددا يذا  دددددا  ا دددددعل  دددددوفاا
 

 اةداألسمك  ن ح  ن يذا احل ن ق 

 (4)اّلأا ح نك د حيسج يىل أ  أل  

 قال مشاأ: 

  ددددددد   فدددددددؤادي  دددددددا  تندددددددّاى
 

 (5)حدددااأ البدددني لدددو  فدددع احلدددااأ 
 

 تثإو  :ناىت

                                                           

 (و1/217( الننك الوهاو )1)

 (و1/249( الننك الوهاو )2)

 (و1/112( البيا  لالسبيني )3)

 (و3/110( الننك الوهاو )4)

 (و94( البهللألع يمن املعسا )ص:1)
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 :قال معاهك 

 اة اددددلقائمدددد   ددددا مددددال د عددددك أمي

 ي أ  البيدددا طدددال لمدددايأد تعممددد

 للدددع قميددد  ي د دددولي لي د دددي
 

 فسمدددر هلدددا ألدددا لمدددو هددداا الدددال مسدددي 

 فشامر د دولي  ثد   دا شداب  فاقدي

 (1)تددددداألن لليدددددن لدددددولسي لحتاقدددددي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لقال معاهك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل دألك ا نقا: 

 ليندددي لليدددن لدددي  ذا الدددهلل ع د دددع

 

 :قال الرشأل  البيايض 

 (3)أ فدددددددايس هدددددددي  فيسددددددد تددددددداألبها 

 

 

 ي  الدددددددداألن أذاقددددددددوي فددددددددااقهك

 ا  ددددن لعبددددر أألددددهللل املنددددو  مدددده

 جعمر ألحي لده  دن ألحده لوضداة 

 فةددداأ  ددداحلي يذ ألحدددي حتددديط مددده
 

 أفنيددددر معددددهللهك د عددددي  ددددن احلددددا  

 ضدددناة مدددع فيددده أ  ألبسدددى لدددىل الددددا ن

 مددددددد   عددددددده يف ذلدددددددك اليفدددددددن سي

 (4)هلليددددت  املي ر يذ ي ألا يف مدصدال

                                                           

 (و2/294( العود اهلنهللل )1)

 (و419( شفات العمي  يمن السيك )ص:2)

 (و3/211( العود اهلنهللل )3)

 (و2/23( العود اهلنهللل )4)

 سمالعشدددددس حسدددددى لِشددددد تّولدددددع  

 أأى  ددددددددد  ظنهدددددددددا  وجددددددددد 
 

 لدددددددس فمدددددددع اسدددددددسس  مددددددده د أل   

 (2)قفمددددددع متيددددددن  نهددددددا ودددددداِ 
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 ه لهو يف ال نن فسال  :زاأت امن  زألهللل  أ ُّ

 العينددددني  الددددك لاهلدددداة  أ سسولدددد   

 أقدددددّا ميددددداتة ل دددددِر ألل حدددددّا 

 ليف أي  وسدددى لدددرب  يذ أ دددر مددده

ددددلا فينددددا لِ   لح ددددبنا ك ويددددإر م 
 

ددددداِ  ا،ألددددداي    ددددد أد ت   قدددددبا ىضداة قددددداّ ح 

 سى  شحاة لىل  ا  الثيد  طوت ما،

 يىل الددديك يف السددداموت فدددالسربل لاسدددا

دد  (1)ك لددهلللمدده لنددهلل جددوأ الددهللها  ددن حي 
 

 حني طال  اضه ل مسه زلجسه -أخو اخلن ات -قال صخا: 

 أأى أي صدددخا  دددا جتددد  د ولهدددا

 ل ددا  نددر أخشددى أ  أ ددو  جندداز 

 لأل ا ددددائ سددددالى مدددد يٍّ حميمدددد 

 أهدددّك مددد  ا احلددداي لدددو أسدددسليعه
 

 ميمى  اددنعي ل يددايسدد ر  ل ّمدد 

 لميدددددك ل دددددن ألغددددد  ماحلدددددهلل ا 

 فدددد  لدددداش يي يف شددددسا لهددددوا  

 (2)لقددهلل حيدد  مددني العددري لالنددالا 
 

  قال دلب: 

 ماليدددددافوأ ةدددددداحلنسددددده ألدددددا  

 هدددددّ  مدددددبع  خ لددددده حنلسددددده

 إ الشددباب فإ ددهفاذهددإ  ددع ذهدد

 زألددددددهلليلأميددددددك  ددددددا أّمنسدددددده ،
 

 لأفسسددددددده لممندددددددال املهندددددددوأ 

 فيادددددوع أفدددددس  ندددددازل لقبدددددوأ

 خددددري جمددددالأ للشددددريقددددهلل  ددددا  

 (3)فاة لليدددن  فثددد  املةدددهلللأشددددا
 

 

 

 

                                                           

 (و2/33( العود اهلنهللل )1)

 (و144( املةو  )ص:2)

 (و117ملةو  )ص:( ا3)
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 :قال معاهك 

 لطاملدددددا رسى  عشدددده فدددددوق الاقدددداب
 

 ل ائمددددده رسى جددددودي فدددددوق الاقدددداب 
 

 ألمدددددا لدددددىل الدددددوادل فسثندددددي أ الددددده
 

 (1)فسثندددددي أأا مددددده لميددددده لمالندددددادل 
 

    يف تودألع املعسمهلل من لبادقال امن المبا: 

 تبيدددي ال ددددعت مددددهلل ع أائدددد  وددددادل

 ميددر  امليا ددات فخددا ألددا ضددي  أقفددا  

 حددا  الددوداع فاددّنر  دد  صدداأخ 

 سدددداأت سددددفائنهك لالنددددوا ألسبعهددددا

  ك سال يف املدات  دن د دع ل دك محمدر  
 

 لددددىل البهاليدددد   ددددن أمنددددات لّبدددداد  

 يف ضك شدممك لامجدع فادم  الدااد

  ددن  فددهلّلات ل ددن فددادل لصدداأخر 

   هنددددا يمدددد  حيددددهللل هبددددا احلددددادل

 (2)تمددك السلددائع  ددن أفدد ذ أ بدداد
 

* * * 

                                                           

 (و1/412( الننك الوهاو )1)

 (و1/113( العود اهلنهللل )2)
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 ــــالـــثــأم 
  ألنري ا ميع مد    أل سمهلل  وأي  ن اا فياي  العاد     سحا  ي ألس  :العاِد  الشم

لي للمد    لدي  لده يجداز  أسدمي   ي أل خدا لدىل  دوأي أجدااة  دن اخلمدس  أل ةدالن

 فإألا  أهيا العاد لالي وفو   يذا   فر الشم  ح ي اخلوف  صيفي 

 و (1)  ا ي اأ ال فين  ي  واقر واق  عها خمس  ثريزل  العاد :قال امن لبهلل الرب 

 و(2) ث  املسعمك وري املس دب  مث  شنا  لالي  ي توأق لي تثما 

  ث   ن ألعم  مغدري يخد ص لي اقسدهللات  م دافا ألمدىلت جاامده قال امن السيك  :

 و(3)أ  ة ألثسمه لي ألنفعه

    وا  واسسها فةداأت شدنا   دك أ مدات  ث  توّلهلل اللال  ل موها لتااألهللها  مث

 وفمن  واب احل ن  احل ن  معهللها  لواسر  واها  ف  مر  ماها

 فمدن أ دى يىل ال دعت شدو اة أجدع شدو اة  ل دن   ص ا ا،حوال مةد ا ا،لدعل

 أأس  يىل ال عت زها   الر زها و 

  لس ي يلده  ث  الال ألسول ي يله يي اا مم ا ه م  لم   مث  أج  دّأب مبغا لىل 

ففاجد ي يشت اف سده  وأل خداو خداأو  ف  ألداال ألاددهدا  مدع دخد  داخد  ويي اا

 و،هندا د تيدن يف قمبده ؛فنع  ألةي    سغيثاة مةدوته اللبيعدي  ل يسد ي يلده يي اا

فيالك  دن ألسدول ي يلده يي اا لي ألعمد  ممسساداها يذا جداتي املدوت د أل دسلع أ  

 و   هألسوهلا لي تيو  آخا 

                                                           

 (و79( الفوائهلل )1)

 (و379( الن اات )2)

 (و13( الفوائهلل )3)
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 يهنا لعب و   ألا مني : ث  الهلل يا  هلل ي  اللف  ألعسسهلل أهنا حسيس  لتسول له أ ه 

 العسد   مثد   دن أللمدإ قدو  لتا يدا  ت ث   ن أل غِاق يف مهدوي الدهلل يا لألاجدو صدفا

 ولةري الربتسال  ع  ثا    ب  املياي ا ضافي 

  لاحلدوأ العدني :  ث   ن آ ا لاات الهلل يا  من آ دا ا داأ  شدوهات  قال امن السيك

ألعنبن  ن سوت اخسياأي لميهن وري أ  زلمع  اهلوى يذا  اأت سفر يف لني البةري  

 و (1)فخفير ا اد  

  اآلخا  لنهلل املؤ ن  الشم  لالهلل يا  ال    فال   ألسبع الشم  لي تسبعهو 

  قي : خلدإ أجد  ا داأ  فداهإ يىل صدهللألسه لأخدربي م  ده قدهلل خلدإ ف  د  فنداتي

أ ر أج  فسري لهاي املاأ   ن صفا ا  اا ل اا  :فافه فسال صهللألسهلي سعني مه لىل ز

لي ع تةم  ي  فاشسناا ف افعا يىل السدايض فن دا السدايض يف   لي أأاها تةم  لك

لأ  تالجيهدا   الساي  فاأى أ  تالجيها مدا،لل  يد  لدن العدهللل لعنداي لدن النفسد 

فعمدك الدواي فنمعهدك  دع املداأ   وأ دا ألىل هبدا  دنيع :لسمإ ا،لل فسال  دامالثاي  

أ ا ألىل  ن تيو  له  فمع اشسهلل اخلةاي قالر املاأ :  :فاأى أ  املاأ  ح نات فاتن  فسال

أ ا أحيك مينيك قالوا: ل دا احليدك  قالدر: أ دال امليدهللا  لس سدبسيك فمدن أدأ ندي 

 فس امسوا لأاتها فمك ألهللأ ها أحهللو تمك الهلل يا لألل ك ط هبا!!و  وتالجني

 فدإ  أصداهبا   :  ث  املال  ث  احلي  السي فيها تاألداق  دافع لسدك  داقعقال الغااي

لي  أصداهبا   ها لألعداف اسدسخااو تاألاقهدا  دا   عمد شدداالعاأف الال حي ز  دن 

 و(2)الغبي فسهلل لسي الب ت املهمك

 

                                                           

 (و1/442( أل ي املوقعني )1)

 (و1/242( حتف  ا،حوذل )2)
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  ل ثد  الشدهو    :  ث  الغاإ  ث  ال بع يذا أفمسه صاحبه مهللأ مدهقال امن السيك

 و(1) ها صاحبها مهللأت مإحااقهضداالناأ يذا أ  ث 

 يي ليألا   الاجاج  لاحلنا  ي  لقع لميها أّضها : سإ  الا  يىل مع  اخلواأو  

 و(2)لي  لقعر لميه فّاها

 

* * * 
 

                                                           

 (و131( الفوائهلل )1)

 (و92( البهللألع )2)
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 رــتـتـسـم املـَالعال
  حدهلل نا أسدمك مدن سده   :أمحدهلل مدن سدميع  الننداد يف أ اليده: قدال قال امن  ثري

- ي  شيخ   دمكاداهو أمو الشعثات احل-لا من احل ن من سميع  محش   حهلل نا 

 دا  :ألسول: تدّالا يليندا جنّدي فسمدر لده حهلل نا أمو  عالأل  قال: سمعر ا،لمش 

فنعمدر أأى المسمد  تافدع لي   ا،أزو قال: ف تيناهك مه :فسال  أحإ اللعاي يلييك

فدع الاافاد   :قمدر   عدك :قدال  فييك  ن هاي ا،هدوات السدي فيندا :أأى أحهللاة فسمر

هداا يسدناد  : او لاضر هاا ا سناد لىل شيخنا احلافظ املال فسدالشدا :فييك  قال

 و (1)صحي  يىل ا،لمش

 قدال    دا اسدمك :شههلل أج  لندهلل السدايض احلداأث مدن   ديني فسدال لده احلداأث

لسدهلل ضداقر لميدك أسدعت مندي آدي حسدى ت دمير م سدعت  :فسال له احلداأث  جربأل 

! فسددال لدده الاجدد :  ددع ضدداقر ا،سددعت لميددك حسددى ت ددمير ماسددك  امل ئيدد 

 و (2)الشيلا 

  ھ  :: اسسهللل  دن قدال مد   ا دن ألسندا حو  مسولده تعداىلقال امن حنا

لالهلليل   ن ذلك ظاها   لالس ي  ن أ يدا مد   اا تعداىل   ھ ے ے ۓ

 عددده  أخدددرب أ  ا دددا  خمدددس  دددن  ددداأ  ليف النددداأ  دددن اليبوسددد  لاخلفددد   دددا ألمندددع

أ  أصددمهك  ددن الندداأ  ددع أ  أصدد  اآلد ددي  ددن الدد اب ل ددع أ  :لا وابوالسوالددهلل

اآلد ي لي  طيناة حسيس   الك ا ندي لدي   داأاة حسيسد   لقدهلل لقدع يف الةدحي  يف 

ف خاته فخنسسه حسى لجهللت ماد أألسه لدىل »:أ ه قال ^قة  تعاض الشيلا  لمنبي 

ألنددهللفع يألددااد  ددن اسسشددي  قولدده  لهبدداا ا ددواب :- أل امددن حنددا  - قمددر  «ألددهللل

                                                           

 (و242 /3( تف ري امن  ثري )1)

 (و9/123و )( الننك الوها2)
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 و (1)!   فسال:  ي  حتاق الناأ  الناأڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ :تعاىل 

 ي  : ا  الشيخ لعد الهللألن امن ألو   جيع   ن  وا ع النياا اخس ف ا ن  لألسول

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  :جيوز لآلد ي أ  ألسالو ا ني  لمه أفسى الباأزل لسوله تعداىل

ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڈ ژ :  لقددددالک ک ک ک گ

ي جتوز املنا ح  مني ا    لا دن  :اجي  لمحنفي  داو ليف الفسالى الک گ

: لدن السدالألج مننيد  ل ةددالي  ا  املات يخدس ف ا دن   لسد   احل دن الب

 لألل لن قساد   ااهسهاو و  شاههللألناداجيوز مح :فسال

تةداحبني حيدا  للن زألهلل العمدي أ ده  دا  ألسدول: المهدك اأزقندي جنيد  أتدالو هبدا 

 و (2) نر

  لهو ألفسد   - فيع قي  - ذ ا مع   شاخينا الشناقل  أ  أج ة لنهللهك أأى الشيلا

 - أحدهلل العمدعت العدا مني - لفد   :حباية ل نها حب   بري فسال: ملن تفس  هاا  قدال

أ در  :لأ ا أألن حدبا  فسدال الشديلا  :فسال له الاج  وفإي  مع فسمر له حب ة قلعه

 و (3)ساو يىل حب ي حت

  لألسدول  - هدو لبداأ  لدن شدهلل   فداأي :فسيد   اط الشيلا ضداجات يف احلهللألا ذ ا

ةاص » ا جات يف ألاأل  :قال امن حنا ع  - هاا السول ي ا،صدمعي  ددافف  «لله ح 

شبه شغ  الشيلا   ف ه لن سعع ا،ذا  مالةوت  :قال الليبي  لوريي مشهلل  العهللل

 و(4)اطاة تسبيحاة لهضدالن سعع وريي  ك سعي الال ألمأل ال مع لألمنعه 

   ع لندهلل البخداأل -قة   ع الشياطني   يب هاألا    ا  لبع  الةحام - 

                                                           

 (و7/171( فس  الباأل )1)

 (و7/171( الننك الوهاو )2)

 حف ه ااو-( حهلل نا مالك الشيخ يمااهيك الشنسيلي3)

 (و2/401( فس  الباأل )4)
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 دع لندهلل الن دائي  لأيب أألدوب  -لأيب امدن  عدإ - ع لنهلل اللرباي-ل عاذ من جب  

لزألدهلل مدن    دع لندهلل اللدرباي- ع لنهلل ال  ال  لأيب أسيهلل ا، ةاأل -ا، ةاأل 

 و(1)قاله امن حنا    ع لنهلل امن أيب الهلل يا -امر 

 

* * * 
 

                                                           

 (و1/101( فس  الباأل )1)
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 وبـــاة القلــيـح
 وفمن خمط زألسه اضلاب أ اي  للمي لميه ال بي   السموب  شا ي ا، واأ 

  مدع  ا در حيدا  السمدإ أتدك  دا  وادبه ا للاسدوله أقدوى  قال امدن السديك  :

 و (1)لا سةاأي لمهللألن أ م 

 ن أللي قمباة شدا ااة  لل دا اة ذا دااة لج دهللاة لدىل  :محن قال الساسك من لبهلل الا 

 و(2)للقي  ن لااب الناأ  ليف اآلخا  ح ن   فسهلل أليت يف الهلل يا ح ن   الب ت صامااة 

  فيمدع   :    ي ات فاأغ يذا دخ  فيه يشت ضاق مه يي السمدإ المدنيقال امن السيك

 و (3)آألات قهللأ  الاب سبحا هلهاا  ن   أفاغ فيه ا ألع  لالعمك ات ع لا ف  

  أح ن ا،لقات لا،حوال لمهلللات حينع ألة  ا   ا  يىل أل س لا سلاع أجائه  دن

لأصب  قمبه  سعمساة ماخلدالس تعمسداة خالةداة  فهندا  لدي  مدني دلوتده  وأحهلل  ن اخلمس

 ولمني اا حناب

 ا  فداتي  لأل دنسن  المهك اجع  قمومنا خاائن توحيهلل  :قال أمو امل فا ال معاي

لي ونى يي يف الفسدا   فإ ه ي لاي يي يف الال لك ؛لجواأحنا خهللي طالسك  متنيهلل 

لا يي يف   لي قدااأ يي يف السمدس  حدو   لي أ دن يي يف اخلدوف  ندك  يليك لي أ 

لي لديش يي يف جدواأ املسدامني   لي أاح  يي يف الاضدا مس دمك  الن ا يىل لجهك

 و(4)لنهلل 

* * * 
 

                                                           

 (و1/430( يل ي املوقعني )1)

 (و113 /1(تف ري امن  ثري )2)

 (و317(شفات العمي  )3)

 (و2/113(العود اهلنهللل )4)
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 زانـــيـمـالوة الـــح 
 و (1)ا،ل ن ي تةهللق لن السموب دائعة  :قال امن املسفع 

  و (2)أل هبيم   همم    ا ا   ا  لوي الم ا  يي صوأ  ممّثم 

 احفدظ  ياا دك  دن الندهللى :: قال فيثاووأس يف لصاألاي املا وز قال املالأدل  

 لألزا ك  ن الةهللأو 

لمحفدظ ا،لزا   دن الةدهللأ   الم ا   دن اخلنداحفظ  :ألاألهلل محفظ املياا   ن النهللى

 و (3)حفظ العس   ن اهلوى

 و ن لمك أ     ه  ن لممه أق ي الي ي 

 و(4)تياألإ الةهلّلألسني ي ألسك يي مسةهللألس الياامني 

 الناس حيممو ه لدىل  ؛أ  الةادق لو  اب  ا  ليا  صادقاة  : ن لاسن الةهللق  ،

،  النداس قدهلل  ؛صهللق  ا  ليا   اذماة  ل ن   الئ الياب أ  الياذب لو والةهللق

 والسادلا  نه الياب

  حدهلل ني  دن أ دس مده أ   ممد  خاجدر  دن ميسهدا فةدادفر ِشدس قال امن السيك :

فاهبر فناتت  عها م لوا  حيممنه  عهدا قدال:   جااد  فحاللر أ  حتممه فمك تلس

ل: قددا وفوا لتا وهدداةدددافافعددر ذلددك  ددن ا،أض فلافددر يف  يا دده فمددك جتددهللي فا 

فافعسده فلافدر فمدك  وفوضعسه فعادت حتالل محمده فمدك تسدهللأ فداهبر لجداتت هبدك

فمدع  دا  يف املدا  ا،خداى اسدسهللاأ النمد   وقال: فعمر ذلك  ااأاة  وفواةدافا   جتهللي

                                                           

 (و191(  ميم  لد ن  )1)

 (و3/491( الننك الوهاو )2)

 (و11( أدب الهلل يا لالهللألن )3)

 (و113) الياشف  ( ا، واأ4)
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ألعندى امدن تيميد  -قدال شديخنا وحمس  للضعوها يف لسلها لقلعوها لادواة لادواة 

للسومد    فلاها اا لىل قب  اليابهاي النم   :فسال -لقهلل حيير له هاي احلياأل 

 و(1)الياذب

 

* * * 
 

                                                           

 (و211( شفات العمي  )1)
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 ةــــداقــالص
  ني د أل سغيثوا ماآلمدات ،  ا هنمي ؛: الةهللألس آ هلل  ن الساام قال امن لباس

ددع  }   قددال تعدداىل:لا، هددات ن ددا ف  ددافِِعني   ِ ددن ل  ي  } { ش  ددهلِلألسر  ل  ِدديكر  ص  -100] { مح 

 [و101

 ي أحدإ أخدي يي يذا  دا   :خو  أي صدهللألسك  قدالأألع أحّإ يليك أ :قي  لبعاهك

 و (1)صهللألسي

  قال امن جاألا : 

 ت  د ألعمددددددك أفيسددددددي دددددددايذا أل

 حيددددائي حددددافظ ي  ددددات لجهددددي

 للددددو أي سددددمحر مددددعت لجهددددي
 

 لأسدددددسغني في دددددسغني صدددددهللألسي 

 لأفسددددددي يف  لددددددالبسي أفيسددددددي 

 (2)لينددر يىل العدد  سدده  اللاألددس
 

  و (3)ل الا  طائع :الةهللألس صهللألسا 

 أل  متا لىل الليإ فسحم  طيباة  للىل النسن فسحم   سناة  للالم   ات النها تنسهي الا

 و (4)يىل  موح  يف البحا

  فع أأألنا هاألن العممني يي سدبباة   ي تةاها يىل صهللألس لي تباألعه :قال امن حاي

،  هدداألن  ؛لمسليعدد   لي  ظددن أهدد  ا هدد  أ  فدديهع ت  يددهللاة لمةددم  فمددي   ددالك

لاملدؤ ال  لدىل أ ف دهك قميد  جدهللاة   داليا     لاحهلل يىل طمإ حظ  ف دهالعسهللألن 

                                                           

 (و10/320( الننك الوهاو )1)

 (و1/13( تف ري امن جاألا )2)

 (و101 190(  ميم  لد ن  )ص: 3)

 (و101(  ميم  لد ن  )ص:4)
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 و(1)فإذا اجسمع طمإ    ا ائ حظ  ف ه لقعر املنازل  ل ع لقولها ف اد املود 

 و(2) ن  ا  ذا لس   ا  أحاص لىل ي ات  احلسهلل  نه لىل تاميسه 

   لد  ڻ ڻ ۀ ذ ددا ا فددات أألدداي الةددفات جفددات للددالك قددال ألوسدد

  ن ا إو ألس : 

 لي   لي اخِلإ يف  ثا  الةهللألس  : ي أللمعن ذل اليرب يف الثنات احل نقال امن املسفع

لي املمدك املخسدال املسهدال    لي احلاأل  يف قم  الا وب  فشدات ا،دب يف الاليس

 و (3)الاعي  الوزأات يف  بات  ميه

  و(4)لي ا أ  تلري: العساب لمةهللألس  ال بك لم بيي  ي ا أ  تةفو قال امن حاي 

 قال املثسإ العبهللل: 

  سعيندددددي ِك أفددددداطك قبددددد  مينِددددد

 فددددد  تعدددددهللل  والدددددهلل  اذمدددددات

 فدددددددإي لدددددددو  دددددددالفني شدددددددعي

 يذاة لسلعسهدددددددا للسمدددددددر ميندددددددي

 فإ دددددا أ  تيدددددو  أخدددددي محدددددس

 ليي فددددددددددداّطاحني لا ددددددددددداي

 ل ددددددا أدأل يذا ألممددددددر أأضدددددداة 

 أأخلدددددددري الدددددددال أ دددددددا أمسغيددددددده
 

 ل نعددددك  ددددا سدددد لسك أ  تبينددددي  

 ا الةدددددي  دليمتدددددا هبدددددا أألدددددا

 خ فدددك  دددا لصدددمر هبدددا ألميندددي 

  ددددالك أجسددددول  ددددن جيسددددوألني

 فددد لاف  ندددك وثدددي  دددن سدددميني 

 لدددددددددهلللاة أتسيدددددددددك لتسسيندددددددددي 

 أأألدددددددهلل اخلدددددددري أهيدددددددع ألميندددددددي 

 الدددددال هدددددو ألبسغيندددددي شدددددداأي ال
 

لو  ا  الشعا  ثمها لجإ لدىل النداس  :قال لمهلل من الع ت ولهي قةيهلل   ثري  احليك

                                                           

 (و313 /1وس )(  هللالا  النف1)

 (و111(  ميم  لد ن  )2)

 (و111(  ميم  لد ن  )ص:3)

 (و319 /1(  هللالا  النفوس )4)
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 و (1)أ  ألسعمموي

* * * 
 

                                                           

 (و10/111( فس  الباأل )1)
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 رةـــاقــبـعـون الـــنـج
  لا من لي ى الامعي أحهلل النحا  اليباأ ل ا  مه جنو  العمك فمك ألمّيدن أحدهللاة  دن

 (1)! ل دن خدربي أ ده لدّ   مبداة؛ ،  ذلدك اليمدإ قدهلل لاده  دن قبد   ا،خا لنده

 و)لا الا قةاص(

 ا ش  قل   مع أومس لميه مامه لقعهلل يىل  سبه ل باحثه أقبمر ( ا ر يف داأ ) يوتن 

فمدع طدال لميده  ول شخش م ظفاأها فسشغمه لن لممه حسى ألسوي فيفدس  هلدا  الباب

لدهلل هلدا  د ث قليلدات ففدس  ليد    ا، ا فس  يف أسف  البداب فسحد  متدا  نهدا  دك ل 

لاحهلل   نها فسح و لد أل سلع لبسال قا و  ا اذمي  أ  ألعمك أ  فسح  لاحدهلل  تيفدي 

 و(2)لمنميع!

   ا  فلفس أل  ل لنها حسى جاتي امن ح ل مالبشاأ  ممسياها فسال  يس ا احظ  نيسه

 و (3)أ ر أمو لثع ! :له

  ا  الساص اي نميال املشهوأ ) شاألا لألي ( ألغادأ  ناله يف لسط ال د ي لألسيده 

ب!شدايىل ل شدايف شواأع لنهلل   املننو  قاطعاة   اف  مخ   ل ألن  ي ة دل    أ 
 و(4)

  فمىضدد امل ددنهلل  الةددحاا يف آخددا لمدداي لسوسدد   صدداحإ  الدد ت ا ددوهال

  أهيدا النداس :لألالى أ ه قال معهلل أ  صعهلل ال دل   مني اموأ لصعهلل لالية اللريا 

لهو  ساب الةحاا ل ا امسهللع  ن   داي ودري - يي لممر يف الهلل يا شي اة د أ سبس يليه

الي ةددا  لس لم  لآلخا  أ ااة د أسدبس يليدهو لضدك جنبيده -  بوق يليه يف ت ليفه

                                                           

 (و22( ا مهللاع العممي )1)

 (و17( صوأ لخواطا )2)

 ( املةهللأ ال امسو3)

 (و23( ا مهللاع العممي )4)
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ف لسى منف ه  دن ألدىل  يدا  يف امل دنهلل فدعت!   ماب لت ملهع محب  لزلك أ ه أللري

 و (1)هد393ل ا  ذلك سن  

   الشالا )شيا(  ا  أل    لألن ى أ ه أ   لألغمبه النعاس يف النهاأ فيناي يف أل  يدا

 و (2)لألن ى أ ه أ  !  ل ثمه أدأل و  فسهلل  ا  ألن ى اسمه   اللف 

  ِفمات    ا   ا  منا إ داأي  أفنهللل لاد تا ي  شهوأ ل ا  لزألا املعاأفأ ا  اا

ل دن هدو لزألدا  :فسدال هلدا  أألدن داأ لزألدا املعداأف  ألدا سديهللل :مه ا داأ  لقالدر لده

 و(3)! املعاأف اآل 

* * * 

                                                           

 (و109(  سهلل   الةحاا لعلاأ )1)

 و(23(ا مهللاع العممي )2)

 (و17( صوأ لخواطا )3)
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 ةـــمــكـحـال وزــنــك
 والسنام  لالس  هاها طول ال نني 

 ب هلدا ا  د قاددالذخدري  ي أل  ا  فداقاحليم   نا ي ألفنى  ع  :قال امن املسفع  

 و (1)ي  هلل اةداللا  ي تن  لحم  ي  مس جهلّل ا

 و(2)لي تنفع  ن  لس هبا  قهلل تنفع احليم  سا عها 

 و (3)لالعهللل أقوى جيش  ا، ن أهن  ليش 

 و (4)اسسبسات الفناأ ممثام  قس  ا،مااأ 

 و(5)ألسوى لالهللألن ماملمك  املمك مالهللألن ألبسى :قال امن املعسا 

 و (6)الويألات ت سخاو  ن النفوس خباألا البميات 

 و (7)املحسال ألموت قب  أجمه 

   و (8)خري الازق  اي أللغيك لي ألمهيك :قال قساد 

 و   ف دائعة  داامل  لساو دائعة

 لأ يف سدال  املدي د  دا  دا  البيدات يف سدال  املدوت ددا: لوي القال املنفموطي  

للدوي فاحد  الدس ق  دا  ا در   لغنى  ا  ا  ا داع  دن الفسداللوي الو وق مهلللاي ا

 و (9)تاح  الفااق

                                                           

 (و17(  ميم  لد ن  )ص:1)

 (و1/102( فس  الباأل )2)

 (و171( أدب الهلل يا لالهللألن )3)

 (و113(  ميم  لد ن  )ص:4)

 (و10/143( الننك الوهاو )1)

 (و17(  ميم  لد ن  )ص:1)

 (و113(  ميم  لد ن  )7)

 (و20/110( تف ري امن جاألا)3)

 (و12(الن اات )ص:9)
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 و (1)لالاههلل واأل  ا ود  ا ود واأل  الاههلل 

  يذا  نر ي ت سليع ايمس ا   ف  تفس  د ا اةو 

  (2)ي أ  ي ألاى  ا أل وؤيوووف  ألسخا شي اة خياف له فسهللا سدا ن 

 يساتتكو  لي تن   ي    يح ا ك 

 ،و (3)لقات ألنيا املعاأفتغري ا 

  و (4)فةاألا شو اة م  لأق   ا  الناس لأقاة م  شو 

 واجع   اللسك لمناس  الناأ اسسهللف  هبا لي متّ ها 

 و (5)النهاأ ي ألاألهلل اخلفاش يي سؤ الن ا 

 م هلل ي جتّاب سيفك يف حنا ص 
 و (6)

 داأع يف أأض ودري أأضده  مداي ا،أض أل يف سدال  ودري سدالسه ي دا أ  ت      بدات أل 

 و (7)لي ا أ  ألنشإ فيها فيف هللها  فسمف ه

  و (8)ي تنفخ لعهللل   اأاة فسهلل ألؤذألك لفحها 

 ولالعم  م  فيا جنو   الفيا م  لم  خيال 

  و ا أ ثا  أحهلل  ا هللل  يي أسات العم 

 و شدا   يشت ألسحا  ألنس 

                                                           

 (و237هلل يا لالهللألن )( أدب ال1)

 (و14/297(فس  الباأل )2)

 (و10/223( الننك الوهاو )3)

 (و49( البهللألع يمن املعسا )ص:4)

 (و91(  ميم  لد ن  )1)

 (و97(  ميم  لد ن  )ص:1)

 (و311( العربات )ص:7)

 (و11( دع السمس لامهللأ احليا  )ص:3)
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  ي تنال ال قي  يي معهلل الساحي و 

  اللال  له أاح و  للقر  السسي لقر الااح  له طال 

 و (1)لاهلاي  اض طبيعي  املاض هاي لاأض :قال جالينوس 

  اللم  ين   هللألن  قميم  ال يا و 

 لالم  لآلخا  مسهللأ مسائك فيهاو   الم  لمهلل يا مسهللأ مسائك فيها 

  ن أخل  طاألس املوت  د خيل  املوت اللاألس يليهو  

  أل ك حإ لطني حإ ا ن و 

   فمن  عود يليها يي ماللال و خاجنا  ن ا ن  ماملعةي 

 و (2)قال: الهلليئ  املخرب  لالعرب الوال     ا الناطس الةا ر :قي  حلييك 

 

* * * 
 

                                                           

 (و3/79( الننك الوهاو )1)

 (و112إ )ص:(  فادات ألفاظ الساآ  لمااو2)
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 ؤادـــفـرات الــمـث
 ضدهلّل لاسدنك ألدا  : ا مجع هداا  فسدال - ليف ألهللي   وا  - س ل مع  اخلمفات للهللي

 و(1)أ ري املؤ نني

  لملدا 134ا، عدايڄڦ ڦ ڦ ڦ :يف قولده تعداىل قال امن  ثدري :]

لقعدر البشداأ  مده لمولدهللي    ا  للهلل الشيخ لالشيخ  قهلل ألسوهك أ ه ي ألعسإ لاعفه

ل دا  هداا جمدازا   مدااهيك حدني   ماسك ألعسوب الال فيه اشدسساق العسدإ لالاأألد 

لهاجا  ن م دهك ذاهباة يىل لباد  اا يف ا،أض    السال قو ه لتا هك ل اا لنهك

للشريته م ليد صاحلني  ن صمبه لىل دألنه لسسدّا مده لينده  دع قدال  فعّوضه لن قو ه

 و(2)اآلأل  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ :تعاىل

   أ  ألولدهلل لده  -لىل  رب سنه - ا  ألسمنى املالزل  ةداألى احلا ك أ ي لمهلل من

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ :مدده أفددع ألهللألدده لقددال شددداللددهلل فمددع م  

  لمحدهلل اا لدىل املوهبد   ت مي  الولهلل :سنن فاسسعم  يف تمك اليمم  الواحهلل    ث

 و(3)لت ميسه يسعلي 

  و(4)النبوا  ن شيخ ألسّب  شيخاة  :ألسب  للهللي ساملاة لألسول  ا  امن لما 

  أ ه يذا لضعر املاأ  لس ع  أشدها  فداي  دن الاضداع أحدهلل  اسسنبط امن لباس

  ل  شدهااة شداللليذا لضعسه ل بع  أشها  فاي  ن الاضاع        ل  شهااة شدالل

ڀ ڀ ٺ  :،  اا تعداىل ألسدول ؛ليذا لضعسه ل س  أشها فحولني  ا مني

                                                           
 (و43( اللاق احليمي  )1)

 (و297 /3( تف ري امن  ثري )2)

 (و9/123( الننك الوهاو)3)

 (و9/314( الننك الوهاو )4)
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 و (1)ٺٺ

 و (2)لوي املوت لعمسر قمبي مك :  ا معاهك يىل م ني له صغري ألنبه ح نه فسال 

  ات امن ،لاامي  فنالر لميه  ك قالر: لسهلل سّ ي لنه أ ني أِ نر   ّ  املةدائإ 

 و(3)معهللي

 

 لهاهيك الةوي يف صبي  ات ل يماقا: 

 لنددددددددداظالال دددددددددواد   ندددددددددر  

  ددددددن شددددددات معددددددهلل  فميمددددددر
 

 فعمدددددددددى لميددددددددددك الندددددددددداظا 

 فعميددددددددددك  نددددددددددر أحدددددددددداذأ
 

 و(4)ي منوي ساتته  ف هسدا ن  :قال أ ثك من صيفي 

  و(5)يي لألا إ ،ج  أليدي -لي   ا  هبيم - ا ذل للهلل 

 قال الشالا: 

 يلدددوي أ يمددد  د أجددداع  دددن العدددهلل  

 لعددديش  عافسددديلزادي أوبددد  يف ا

 أحددداذأ الفسدددا ألو ددداة أ  ألمدددك هبدددا

  ددوى حيددايت لأهددوى  و ددا شددفساة 
 

 جددإ يف الميدداي حنددهللس ال  م ددكلد أ   

 أ  اليسيمدددد  جيفوهددددا ذلل الدددداحك

 فيهسك ال د  لدن حلدك لدىل لضدك

 (6)لاملددوت أ دداي  ددّاال لددىل احلدداي
 

* * * 
                                                           

 (و230 /7( تف ري امن  ثري )1)

 (و2/17( العود اهلنهللل )2)

 (و2/11( العود اهلنهللل)3)

 (و103( املةو )ص:4)

 (و103(  فادات ألفاظ الساآ  لمااوإ )ص:1)

 (و331 ساأات املنفموطي )ص:( 1)
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 ْلـــصَت ْكُلـــاس
    و (1) ن أ إ ظها الباط   ال داأ النهللا 

 و ن ساأ يىل وري هناأل  ألوشك أ  تنسلع مه  ليسه 

  أل يت لو  اا لمعبهلل مسهللأ افسساأي يليه )ي ع الةهللقات لمفساات(و 

 ل ددن أ ددن يىل الوهدداب أزق مغددري    ددن السمددهلل لددىل ا،سددباب ل دد  يىل ا،سددباب

 وح اب

  لقولده [  12:]الن داتڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ :قوله تعاىل قال امن السيك

 لمك  دن هداتني اآلألسدني [49املائدهلل  ]ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ :تعاىل

 و(2)أ  ا لااض لن دألن اا سبإ يف لقوع الب ألا لاملةائإ

 فاي اا  ا  -للو لىل  ف ه-:  ن خمةر  يسه يف احلس -قال لما من اخللاب 

 و(3)مينه ل مني الناس  ل ن تاألن مع لي  فيه شا ه اا

 و(4):  ن جع  دألنه واضاة لمخةو ات أ ثا السنس ا قال لما من لبهلل العاأل 

 و (5)ي املهللاادا:  ن لاف  ف ه د أل ليين قال امن 

  ن د ألفاأق مي سه ألبس لهلللد السفيريو  

  ولتسلع العاأ  لتاد الشبه   احلن  تسيك الهلللي 

                                                           

 (و13( البهللألع يمن املعسا )1)

 (و349(  واق  ا ألع  )2)

 (و1/430( يل ي املوقعني )3)

 (و12( فا  لمك ال م  لىل لمك اخلم  )4)

 (و13/120( فس  الباأل )1)
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    و(1)لو لمك الناق   سةه ليا   ا 

  :قال الشالا 

 ألعيش مني ل اي لاش  نسحاا                يذا حيمر لىل احلاا الياألك م 

* * * 
 

                                                           

 (و313 /1(  هللالا  النفوس )1)
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 ةــنـسـة الـــراســـح
  أص  الناس قياسا أه  احلهللألا  ل مع  ا  الاجد  يىل احلدهللألا قال امن السيك :

 و(1)ل مع  ا  أمعهلل  ا  قياسه أف هلل  أقاب  ا  قياسه أص 

 ألهلل من سعيهللاملير لشساة شهيهلل( حهللألا  عمول لهو أحهلل  ا أ يا لىل سو ):حهللألا  

أل فدداس لأ دد  لينددر أوددالي   : لددو  ددا  ي سددي  لتدداسقددال حيددي مددن  عددني 

 و (2)لالك

 لهدو حدهللألا   لتعدهللدت طاقده  : ل دك  دن حدهللألا  ثدات ألاتدهقال الاألمعدي

لحهللألا  ن  نر  دويي فعدا   لحهللألا احلاجك لاملحنوي  ضعي   حهللألا اللري

 و ثا  اللاق يي ضعفاة  م  قهلل ي ألاألهلل احلهللألا و ويي

يذا ألل احلددهللألا  ددن لجددوي ضددعيف  ي ألمدداي أ دده حيةدد   ددن  :ليف تددهللأألإ الدداالل

الةدهلللق ا، دني زال   مد   دا  دا  ضدعفه لادع  حفدظ ألاألد  جممولها أ ه ح ن

لصداأ احلدهللألا   لد خيسد  يف ضدبله  ممني ه  ن لجه آخدا  للافندا أ ده قدهلل حف ده

 و (3)ح ناة مالك

  بِ قال امن النناأ لقدهلل قيد  لا داي     لندهلل ا  داي أمحدهلل :  ن دل   س لية ق 

 و (4)قهلل دل  قوي ل حن  الل لنهك  ي :فسالوالسهلللي   اب :أمحهلل: ا  شعب  ألسول

  ألعني ممن    ن الفوائهلل: أ ه د توجهلل ألاأل  قط لّمن مل ِا مالنفاق :قال احلافظ املال

أل عهللُّ  ن الةحام 
 و(5)

                                                           

 (و1/110( يل ي املوقعني )1)

 (و3/73( الننك الوهاو )2)

 (و71 سهلل   حتف  ا،حوذل ) (3)

 (و2/411( شداا اليو إ املنري )4)

 (و2/477( شداا اليو إ املنري )1)
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  اليسإ معدهلل الةدحيحني حدهللألثا ليف ا مم  فيساب الن ائي أق :قال امن حنا  

لد  ل سدداب ال  ددال  لألساممدده يف دا لألساأمدده  سدداب أيب  ضددعيفا  لأجدد ة جمالحدداة 

فإ ه تفاد فيده مدإخااو أحادألدا لدن أجدال  سهمدني  ؛اللاف اآلخا  ساب امن  اجه

 و (1)ق  ا،حادألاسدامالياب ل

 ن مداب  ( مود  ا  أج  ألشسغ  معمك احلهللألا  ك تا ه لدخ  يف الاأل فينوي ) أما 

 وٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ :قوله تعاىل

 فسدال ي ألدا   دخمر لىل حييى من سعيهلل السلا  يف  اضده :قال أمو ميا من خ د

يي يهندك خيدافو      ألسيممدو   قدال: ألدا ال  خدرياة ةدداأما ميا:  دا تا در أهد  الب

ي: احفظ لند:لميك  ن    ك يف الناس )أل يف جاا الالا  لتعهللألمهك( فسال حييى

،  أليددو  خةددمي يف اآلخددا  أجدد ة  ددن لدداض الندداس أحددإ يّي  ددن أ  أليددو  

أممغددك لنددي حددهللألا لقددع يف لمهددك أ دده لنددي وددري  :ألسددول ^خةددمي أسددول اا 

 و (2) !صحي   ألعني فمك تنيا

 

* * * 
 

                                                           

 (و111( النير )1)

 (و1/411( شداا لم  ال  ال )2)
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 زونـــحـمـوة الـــلـس
  و(1)لنف ه ت : قاات اا خري  ن قاات املاقال قساد 

  لحمدواة ل دااة: أ  احلد ل    اة شددالفاق مني  دو  السدهللأ خدرياة لا :قال امن السيك

ألاجع يىل ح ن العاقب   شدالاخلري لال    ا،سباب يف العاج شدالاملااأ  تعود يىل  با

لقدهلل أجداى   يف  نسهداي للاقبسده شدالخري ل  فهو حمو ل ا يف  بهللئه لألله  لسوئها

ل دا   اجد  تعسدإ املدااأ  يف اآلجد اا سبحا ه سنسه لىل أ  ح ل  ا،سباب يف الع

 و(2)الهلل يا حمو اآلخا 

 فمداّب أ دا تياهده فيده  ؛: ي تياهوا النسعت الواقع  لالب ألا احلاد  قال احل ن

 و (3)للاب أ ا تؤ اي فيه للبك   ناتك

 و(4)ي  ألّمك يف ج مك فسهلل أصحك  ن ذ ومك 

  لفيها  ن يذام     ألعممه يي اا:احل ّمى فيها  ن املنافع لألمهللا   ا يقال امن السيك

ل ثدري  دن   لي ااو املواد الفن  ليخااجها  ا ي ألة  يليده دلات وريهدا  الفا ت

أ ا ا سفاع السمإ لالدالا   هبا اللبيإ شداا، ااض يذا لاض لةاحبها احلمى اسسب

فةددح  السمددوب لا،ألاا  ؛مدداآليي لا، ددااض فدد  ا ي حيدد  مدده يي  ددن فيدده حيددا 

ئهلل ا، ااض فداادت لدىل  ائد  لقهلل أحةير فوا و  لىل آيي ا،مهللا  ل شاقها وقوف

 و (5)فائهلل 

                                                           

 (و14/211( تف ري امن جاألا )1)

 (و791( شفات العمي  )2)

 (و110( شفات العمي  )3)

 (و12( البهللألع )4)

 (و713( شفات العمي  )1)
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  الرباألا أههللاف الب ألاو 

 قال أمو متاي: 

 (1)فهو الال أ با   ي   عيمها  لاحلاد ات لي  أصامك مؤسها

  ةال  الهلل يا لاآلخا   نوط  مالسعإ  لي أاح  ملن ي تعإ له   :قال امن السيك 

 و(2)السعإ تيو  الااح  للىل قهللأ

  أسد لك لدن  د ث   أهيدا الاجد  :أج ة  همو اة فسال له أأى يمااهيك من أدهك

  ي :قدال  أجيال يف هاا اليو  يشت ي ألاألهللي اا :قال:  عك  قال له يمااهيك  جتيبني

أفينسةك  ن أجمك حل   :قال ي :قال  قال: أفينسةك أحهلل  ن أزق قهللأي اا لك

 فع ي يذ  !و  :قال  قال: ي  يف احليا   سبها اا

  و(3): يذا تيا ات اهلموي سسلر  مهاقال امن حاي 

 و(4)لّطن  ف ك لىل  ا تياي ألس  مهك :لقال 

 ف  تف هللها محا  املايض لهكٍّ امل سسب و  لأ قميم  داألقات ال 

     سده لأ ل   حا   فمدو أتدإ  ف ده يف ألسسدايذا  اي املات خاو لن الهلل يا ل يس 

 و(5)لىل ذلك أألااة ل عهلل ال عاد  السا  

 فإ  جاتت  ندر   أصّمر يف  فيس أ  ي أ س ا  ع ا،ألاي وري املياأي :قال ا نيهلل

 و (6)لي  جات وريها لهللدته  ن ا،أماا  لّطنر لميها  فيس

                                                           

 (و173أدب الهلل يا لالهللألن )( 1)

 (و1/391( يل ي املوقعني )2)

 (و347 /1(  هللالا  النفوس )3)

 (و1/347(  هللالا  النفوس )4)

 (و342 /1(  هللالا  النفوس )1)

 (و2/301( العود اهلنهللل )1)

 



 
 

 
103 

 ــــْىَنَج

 
 

 قال البح ل: 

 (1)  سسب ة لا ساات الازت أ  ألسعا صعوم  الازت تمغى يف توقعه

 ؛سددعاد  احليددا  أ  ألعدديش املددات فيهددا  عسسددهللاة أ  ي سددعاد  لدده فيهددا :طيقددال املنفمددو 

لي سليع أ  ألسيض أألا ه املسهلّلأ  له لىل ظهاها هدادئ السمدإ سدا ن الدنف  ي أليدهللأ 

 و(2)لي أجات خائإ   اذب ه أ    لميه ليش  

 إ  ف  أسعهلل الناس يف هاي احليا   ن يذا لافسه النعم  أل قإ زلاهلا يف أل حل   :لقال

 و (3)مسير يف ألهللي فاا  ليي فسهلل ألهلل لفااقها لهللته  ن قب 

 ا  دا  دن  دا   دنهك لدي   :شيا أج   ثا  لياله يىل مع  الاهاد فسدال لده الااهدهلل

 و (4)أزقه لىل اا فحّوله يىل  ناي

  محيمسده  يذا سدهلّل لميدك ل   دا  الدازق آتيدا :  ا داي ا،جد  ماقيداة قال امن السيك

 و (5)س  لك مامحسه طاألساة أ فع لك  نهطاألساة  ن طاقه ف

  أزقك يذا د تعافه لافكو 

  ل ن    ن طمإ اآلخا  طمبسه الهلل يا حسى توفيه أزقه  نها :قال سه  من هاأل

 و(6)طمإ الهلل يا طمبه املوت حسى خياجه  نها

 ددن أألع مميدداات ا   ددا  قهللأتدده لددىل حتوألدد  ال ددالإ يىل :قددال دألدد   دداأ  نددي 

                                                           

 (و2/301( العود اهلنهللل )1)

 (و341( العربات )2)

 (و12( الن اات )3)

 (و211( أدب الهلل يا لالهللألن )4)

 (و14( الفوائهلل )1)

 (و11( البهللألع )1)
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 و(1) وجإ

   و(2)ن لنهلل ن لنهلل  ألسنع مك    اقنع مم 

 د ع   ا لممواو شدالو أطاع الب    

 قال أمو الع ت: 

 لأل سعاب الماات لهي ِسعي  ل   ألاألهلل العيش لالعيش حسفه

  ن أزق  عم  ا ألع  أزق مسي  النعكو  

  لي  يف الهلل يا  عيك ألشبه  عيك ا ن  يي  عيك ا ألع و 

  لد    ؛عبادي أ   غدّ  لمديهك الدهلل يا ل دهللأها:  ن أمحسه سبحا ه مقال امن السيك

ف داقهك   لي أللم نوا يليهدا لألاوبدوا لدن النعديك املسديك يف داأ جدواأي  أل ينوا يليها

لأ دا ك   لامدس هك ليعدافيهك  فمدنعهك ليعلديهك ويليها م دياط ايمدس ت لاي سحدا 

 و (3)ليحييهك

  و(4)أ ي ع تلمإ يف ا،لطا لاآلخا  لطن  لا،لطا  : الهلل يا جمازقال امن السيك 

  :قال الشالا 

 ادددائددددا فاته  نها فمي  ماددفم  لىل املات دألنه الهلل يايذا أمسر 

* * * 
 

                                                           

 (و74) لامهللأ احليا  ( دع السمس1)

 (و1/373(  هللالا  النفوس )2)

 (و171 /2( يوا   المهفا  )3)

 (و11( الفوائهلل )4)
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 رةـــبـة وعـــصــق
 (!)خاها  ن وري فسيه

  ا ة اخلدالو  دن مغدهللاد فاجسداز معد  اللاألدس ليذا  أأاد أمو يسحاق الشريازل 

سدول آلخدا:  داهإ امدن لبداس يف تااخدي ماج  لدىل أأسده سدم  فيهدا مسد  لهدو أل

ڀ ڀ ٺ  :للددو صدد  ملددا قددال اا تعدداىل ،ألددوب   ايسددسثنات وددري صددحي 

اسسثن لي حاجد  يىل السوسد  يىل الدرب مدالكو  :م   ا  ألسول له  ٺ ٺ ٺ ٿٿ

ممهلل  فيها أجد  حيمد  البسد  ألداد لدىل امدن لبداس! ي ت دسحس أ   :فسال أمو يسحاق

  و(1)خياو  نها   ك أجع

 

 ) ن فااس  يألاس(

   ن ِلمي  فسال: هاي قاات  ا اأ  حا د   ِ  ف مع قاات ة   ّا السايض يألاس من  عالأل

فعممر أهنا   ها  الل ف     ي  لافر ذلك  فسال: سمعر مةو ا ل ف    ومغ ي

 و (2)لسمعر صح ة فعممر أ  احلم  و ي  حا  

 

 ) شغول السمإ(

 ف دمع  دا   ولدوف مالبمدهلل أل دمع قداات  ا،ئمد  ا  ا، ري أمحهلل من طولو  ألسنيا لأل

خدا هداي الدهلل ا ري لأللهدا ي داي  :أحهلل ا،ئم  فاسسهلللى امن طولو  أحهلل  ساته لقدال

                                                           

 (و3/203( شداا اليو إ املنري )1)

 (و33( اللاق احليمي  )2)
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ففع  ذلك الثس  لجمد   دع ا  داي لماسدله  وفإ ه فسري  شغول السمإ ؛  نهلل  اا

 و(1)للي   عه  ا حيساو يليه   هبا اللمسضدافوجهلل زلجسه قهلل 

 

 )املةّغا ي ألةغا(

  أ ر  :ادلى الي ائي أ   ن تبحا يف لمك اهسهللى يىل سائا العموي فسال له أمو ألوس

لو سدنهلل  :فسال وس   ا ش ر :فسال  ي اي يف النحو لا،دب فه   سهللل مه يىل الفسه

 و(2)،  املةّغا ي ألةّغا ؛ي :قال  ساير سنود ال هو    اة ه  ألما ه أ  أل نهلل
 

 

 ل(لِ )جناأل  الاّ 

 أب  :: ي تلمع الشم  يي لهي  اأهد  تسدولل امن لباسقا:لن ليا  قال

 :ألد ت معوا قول أ ي  من أيب الةمر :قال وي تلمعني لىل لباد  أأاهك ألعةو ك

اي لجت  مهللاحسى جت 

لاار هبن أميدك ي دع اضدلاي الدالل  :فسال  لجتمهلل الشم  :ألا  ويي :قمر

 و (3)يىل ا مهلل

                                                           

 (و41( اللاق احليمي )1)

 (و2/213( الننك الوهاو )2)

 (و23/233جاألا ) ( تف ري امن3)
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 ) ن مساألا لاد( 

 أحدهللمها أقدوى أجد   :: يي قهلل لجهدر يليدك مداجمني  يىل  عالأل ةدا سإ قي

لتسحداجى   لاآلخا أطول يف أأيضو لقهلل  ا ر املمو  تسناأى يف  ث  هاا  مب دل

ف خاو يليهع ممن يف سملا ك  دن ألسدالي  د  لاحدهلل  دنهع  فدإ  ومدإ صداحبا    مه

محمر يليك  دن املدال لأسداأى امل دممني  داا ل داا  لي  ومدإ صداحبال هداد سني 

أ ا  :فسي  له و  ث سنني  فمع لأد  ساب قةري لىل  عالأل  أمّهه لشالأ فيه أصحامه

لي ا لبهلل اا من الامري فسدال يذا  دا  ا، دا   ا،أّلهلل فادع ملناهاسه ي ا لمهلل من احلنفي 

ف خربي مدع  ضدالمهلل من احلنفي  لا،ألهلل الال ي حا اداهياا فاملنايف أحإ يليناو ف ح

جيمد   د  لاحدهلل  ندا لألدهللفع ألدهللي يىل  :لمهلل لمال ي:  دا تشدات  فسدالدلاي لهو فسال 

ل دن لندا   صاحبه فمن قمع صاحبه  ن  وضعه أل أفعه لن  يا ه فسهلل فمدج لميده

فسال لمهلل: هدااو فنعد  ألعأسده لجيسهدهلل يف  ولن ذلك لقها صاحبه قيض مالغمب  له

 :فسال له لمدهلل وادالظها لنا الال ي ملن ح ويزالسه لن  وضعه فمك ألسحا  لمهلل

فنم  لأخدا ميدهللي فدع لبدا أ  اقسمعده لأفعده يف اهلدوات  دك ألسداي لدىل  واجم  اآل 

لقددال  عالألدد  لسددي  مددن سددعهلل  ولي  ددن امل ددممنيضدددا عالألدد  لحا  ددداا،أض ف

فإ   دا   الألا لألمب ها هاا العمجسدافسال قي  أ ا أخمع  ولالال ي اللوال: تلالي

ألمه لألساها يىل الال ي فمب ها فبمغر  هللأليده لا  دحإ السداميننا ألبني ذلك  ك خمع 

تبدّالر  :الناس مالك لجاتت ا، ةاأ يىل قي  فسالر شدامعاها يف ا،أض لاسسب

 فسال:  والأل  يليه دالمعثر مال  للو  نر  اير يىل  نالك  مني ألهللل  عالأل  !

 أأدت ليدددديع ألعمددددك الندددداس أهنددددا

 لأ  ي ألسولددوا ودداب قددي  لهدداي

 سددددوي اليع ددددني سدددديهللليي  ددددن ال

 الأل  قدددي  لالوفدددود شدددهودسددددا 

 الأل  لدددددادّل  مسددددده  مدددددود سددددددا

 ل ددددا الندددداس يي سدددديهلل ل  ددددود 
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 لفامني يف النداس أصدا للالدهللل
 

لمددداع  مددده ألمدددو الاجدددال  هللألدددهلل
(1) 

 

 

 )د تسعود الةياي(

   ي  :قددال  فسددال: أصددبحر صددائعة فن ددير فلعمددر جددات أجدد  يىل أيب هاألددا

اا   ي مدد س :مر قددالشددداي  ددا  فن ددير لطعمددر ل  ددك دخمددر لددىل :قددال  مدد س

أ در  :فسدال أمدو هاألدا دخمر لىل آخا فن ير فلعمدر  : ك قال  أطعمك لسسا 

 و(2)ي  ا  د تسعود الةياي

 

 )هناأل  املباه  املبل (

  ي متيضد لميده  -ل ا   دبل ة -: لمما لاف مالسنام  أ   ن ماه  قال امن حنا

ي ذلك  ع شدخ   دا  ألسعةدإ لدبع  امل حدهلل  فمدك سن   ن ألوي املباهم و للقع 

 و(3)ألسك معهللها وري شهاألن

 

 )جاات امل سهائ مال ن (

  م نهللي يىل أيب حييدى ز األدا مدن حييدى  «الاحم  يف طمإ احلهللألا»يف  ذ ا اخلليإ

لنا امليشد سددا  يىل مداب معد  املحدهلل ني ف ةدداال اجي قال:  ندا  ميشد يف أزقد  الب

                                                           

 (و1/411( ا مي  الةال  لا، ي  الناص  )1)

 (و1/293( فس  الباأل )2)

 (و9/130( فس  الباأل )3)
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اأفعدوا أأجميدك لدن أجنحد  امل ئيد  ي  :ك يف دألنه فسالل ا   عنا أج   اجن  سه

 و (1)فع زال  ن  وضعه حسى جفر أج ي لسسط  لها  امل سهائ داتي

 

لهلِلت(  )تا ا  سى ل 

 فسدال  وي ده مدالني جاأألد  ألندات:اخسةك أج   يىل يألاس مدن  عالألد  فسدال أحهللمها

  ألدا جاأألد  :يألداس فسدال وقال شدبه ا ندو   ل ا ل ى أ  تيو  هاي الالو   :يألاس

قالدر: هداي فسدال   فد ل أجميدك أطدول :قدال   عدك :أتا األن  سى للدهللت  قالدر

 و (2)فإهنا جمنو   ؛أدها :يألاس

 

 )الرب حسى املوت(

  فعنهللها  وي ا،سبوع ف  ألهلل و  نه أحهللد ا  حناي م اماط ألما :قال ا،صمعي

ه حسدى أ داف د هدا خياو أ ه فيحنمها لريى الناس أ ه ودري فداأغ فدع زال ذلدك دأمد

 :قال الشالاب مفااوه املث و ادافعتر فن  و ف

 (3)أفاغ  ن حناي ساماط   لبخه قفا  لطّباخه

 

                                                           

 (و31( الاحم  يف طمإ احلهللألا )1)

 (و37( اللاق احليمي )2)

 (و4/444( الننك الوهاو )3)
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 () سيهلّل أه  ا حيك

 يف  ياحه فسال ألشياي: شداألا  مع  املنوس الشالا ا،قي 

 الامدددداِب   فدددداي املنددددويّس  هددددا  

 شددددههللت لميددددك مليددددإ ا،ألي

 لأ دددددك سددددديهلل أهددددد  ا حدددددديك

 يف قعاهدددددددداجتددددددددالأ ها ددددددددا  
 

 فدددددهللاة لممندددددويّس خدددددال  للدددددك 

 جددددددواد خاددددددك لأ ددددددك محددددددا  

 يذا  دددددا تادألدددددر فددددديمن ظمدددددك

 لفالددددددو  لامليسنددددددى مدددددداحليك
 

 نعددك قو ددك لألليسددك  ددك جتعمنددي يف ا حدديك ! فسددال لدده: أ ددا تدداى أ   :فسددال لدده

 و(1)جعمسك  ن أصحاب املمو  لالاؤسات  

 

 )خاطبوا الناس لىل قهللأ لسوهلك(

  لأ ا  سب  لىل تهللأأل  أصدحايب يذ ةداألو اة يف جمميس مالب  نر :قال املالأدل  

دخ  لدا أجد    دن قدهلل  داها الثع دني أل جالزهدا فسدال ي: قدهلل قةدهللتك مم د ل  

أخدربي لدن  ندك  :اس ل  لظننسه أل  ل لن حادث  ال مه فسال :فسمر واخ تك هلا

  مدعت الدهللألنيممي  ل نك آدي  ا هو  فدإ  هداألن لع دك شد هنع ي أل د ل لدنهع يي ل

فعنبدددر للندددإ  دددن يف جمميسددد  دددن سدددؤاله  لمدددهللأ يليددده قدددوي  دددنهك ما  يددداأ 

هاا ي ألسندع  دع  دا ظهدا  دن حالد  يي مندواب  :لايسسخفاف فيففسهك لنه لقمر

ألا هاا  ي  املننمني ألالمو  أ   نوي الناس ي تعداف يي  : ثمه ف قبمر لميه لقمر

فاسد لهو فحين دا أقبد  لدا لقدال: ممعاف   واليهللهك فإ  ظفدات ممدن ألعداف ذلدك 

 دا لجدهللت يىل  :فمع  دا  معدهلل أألداي لداد لقدال ولأاة  داف  ةداجاا  اا خرياة  ك ا 

                                                           

 (و2/314( العود اهلنهللل )1)
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 و(1)لقسي هاا  ن ألعاف  ولهلل هاألن!

* * * 

                                                           

 (و343( أدب الهلل يا لالهللألن )1)
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 ةـــاحصـر
  فسال:  أتى ألاايب لما 

 هألددددا لمددددا اخلددددري جاألددددر ا نيدددد

نّددددد  هل دددددن لندددددا  دددددن الا دددددا  ج 
 

نيددددددددددايت لأ ّ  أ دددددددددد      هنددددددددددهم 

 ك مددددددددددداا لسفعمنّدددددددددددهأق ددددددددددد
 

 فإ  د أفع  ألين  اذا  فسال:يذ  أما حف  ،ذهّبنه :قال لما

 فإذا ذهبر أليو   اذا  فسال:  :قال لما

 هني أليددددددو  لددددددن حدددددداي لس  دددددد ل  

 ل وقددددددد  امل دددددددؤلل مينهنددددددده
 

 لليدددددات هنّدددددهألدددددوي تيدددددو  ا، 

 هي دددددددا يىل  ددددددداأ لي دددددددا جنددددددد
 

  يص هاا لدالك اليدويلط قميأى اخامر حليسه  ك قال: ألا و ي  فبيى لما حس

 و(1)لاا ي أ مك وريي

  ل ا ر ألهللي قهلل أصديبر   لهو حيهللث أصحامه جم  ألاايب يىل زألهلل من صوحا

 :فسدال زألدهلل وفسال ا،لاايب: لاا ي  حهللألثك ليعنبني لي  ألدهلل  ل ألبندي وألوي هنال هلل

أي  لاا  دا أدأل اليمدني ألسلعدو  : ا ألاألبك  ن ألهللل  يهندا الشدعلو فسدال ا،لداايب

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  :صدهللق اا :فسال زألدهلل  الشعل

 (2)ڻ ڻ ۀۀ

 قال أمو متاي : 

 (3) ن  ات لجهي يذا أفنيسه لوض ي  جادت لي  مخمر ا  ات  فك 

                                                           

 (و211لالهللألن )( أدب الهلل يا 1)

 (و201 /4( تف ري امن  ثري )2)

 (و370( دألوا  أيب متاي )ص: 3)
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  قال العباس من ا،حن: 

 ال دددع هدددي الشدددم    دددينها يف

 فمدددددن ت دددددسليع يليهدددددا الةدددددعو
 

  
ِ
 فعدددددداا الفددددددؤاد لدددددداات مجددددددي ة ت

 (1)الندددالي للدددن ت دددسليع يليدددكد  
 

 

 

* * * 

                                                           

 (و242( دألوا  أيب الفا  من ا،حن  )ص: 1)
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 صـــلـخـن التــسـح
 لبدهلل  أتعداف :ا سلع لبهلل املمك من  الا  لدن أصدحامه فدا سهى يىل ألداايب فسدال لده

ي حيدا  اا  :قدال وجائا مائا  قال لحيك أ ا لبهلل املمك مدن  دالا    عك :قال  املمك

  لأ فدع ضدا ا أأ  قال: لألمك  لضيعر حا سه  لي قّامكو أ مر  ال اا  لي مّيا 

   فمددع لصددمر خيمدده قددال: ألددا أ ددري ضددداي أزقنددي اا  فعددك لي دفددع لنددي  :قددال

 و (1)املؤ نني أ سك  ا جاى فاملنال  ما، ا  

 لهامر  نه ملا أصامسه الفسند   قدال: خشدير أ   قي  لمناحظ ِد  خالر امن الاألات

دّاب يف السندوأ الدال ل ا  لسوم  امدن الاألد  أ و   اي ا نني يذ مها يف السنوأ ات أ  ل 

 و (2) ا  ألعاب مه  ن شات أ  ألنسسك  نه

 معهلل أ  أحندك  - ملا دفن  عالأل  لجم  امنه يف املمك دخ  لميه للات من أيب صيفي

أصدبحر قدهلل أزئدر  :ألا أ ري املدؤ نني :فسال - البمغات لن الهللخول أألعال  أي هينو 

لقهلل أللير   الأل   حبه فغفا اا ذ بهلقهلل قىض  ع  للير خ ف  االأ   - اا خميف   

فاحس إ لنهلل اا أل ك الازأل  لاشياي لدىل أفاد   معهللي الائاس    لللير ال ياس 

 و (3)العلي  

  أأاد احلناو أ  خيسرب أج ة فسال له: ألةا ي أ ر أي ل دا ي  فسدال: أ دا لةدا ي

هللقني أل  ك اسسنلسه فوجهللي  ن أجه  الناس فسدال: لسةد ولل ا ي  فسىض حوائنه

فإي د أجدهلل  حيدا زلمدر  فسدال: يي    ي  أجبسني مع قمر ملا س لسك  ،قسمنك

ي  ادددافخشددير أ  أقددول أحددهللمها في  لاا ي ألدداف العةددا ي لالع ددا ي  ددا هددو

 و (4)أي ي  املسادألا جتع  العيِي خليباة  :فسمر  ميهع لتو مر لىل ااو فسال احلناو

                                                           
 (و111( السا ا  احلمهللل ي  )1)

 (و1/417( العود اهلنهللل )2)

 (و3/31( الننك الوهاو )3)

 (و2/373( العود اهلنهللل )4)
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  املندرب ليخلدإ فد  أتج لميده فسدال: أ دا معدهلل: فسدهلل جيدهلل صعهلل أحهلل ا، اات العباسيني

  لي دع اليد ي معدهلل ا فحداي  لألسلع اليمي   لألف  احلهللألهلل  سدااملو  دا  لألع دااملع

ب البيا شدا ا  لي ع الم ا   اغ   دن   لألعسسك الةواب اق معهلل ا ظ ي لقهلل أل عا 

لي   لي دا ي  نلدس ملداا لألثدوب ما ب داطه يذا اأجتد    ا   ا  ألف  مفسوأي يذا  ي 

فينا   ل حن معهلل  أ اات الي ي  ل نلس  اشهللألن  ا  م    ير  عسربألنةدا  ير ح

 حمدوىليفنسخري  نده  دا   للنا  هلللر  مااته  للمينا للفر أوةا ه  لشنر لالقه

  لمعدهلل أألا ندا أألداي  ل دن معدهلل  سا ندا  سداي  ا لخب دال لاا  نه  دا ا مدوّ   ب  ا  لل  

 و(1)لاا أفا    سعا   البيا  لفة  اخللاب ألعاف فيها فا 

 يدد   دداهإ امددن لبدداس يف  :اسددسهلللى الاشدديهلل أمددا ألوسدد  السددايض  لقددال لدده 

لألسغدري احليدك مده  للدو معدهلل ز دا و فسدال:   قدال: ألمحدس لندهللي ماخللداب  ايسسثنات

 ،  ؛لا ر لميك أ  تفسي مه لي  الفه فسال: أأل امن لباس ألف هلل لميدك ميعسدك

فا سبه الاشيهلل لقال: يألدا  أ  تعداف  وفي سثني هك لماألعك ألاجع يىل  نال ن حم  ل

 و (2)الناس  اهبه يف ذلك لا سمه

  دخ  أمو  واس لىل أحهلل اخلمفات العباسيني ألمهللحه مسةيهللي فع زال ألنشهللها يألاي حسى

لاخلميف   شغول مناأأل  له ز ني   اأّلن  ما وها ألسال هلا: خالة    دك خداو   أهناها

 :واس ل سإ لىل البابأمو  

 ى خالةهدداع دّأ لمددا ضدد م  لسهلل ضاع شعال لىل ماميك

ففلن أمو  واس فعمهلل يىل ذلك البيدر لأزال  دؤخا    فساأها احلاجإ ف خرب اخلميف 

هاا شعا  :فسال معاهك وفن الا فوجهلللي  الك والعني  ن ) ضاع( ف صبحر مها 

 و ةداقمعر لينه ف م

                                                           

 (و31(  ساأات املنفموطي )1)

 (و3/302اليو إ املنري )( شداا 2)
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 ا فيهدا شدداالعّوادميثا  سؤاهلك لن  اضه  سإ لأق  فمع شغمه   اض الشعبي

للّمسها فوق أأسه فإذا س    معهلل ذلك قال لم ائ : اقاأ  ا يف الوأق  وقة   اضه
 و(1)

 املخ يف  دن احلدعي فمسيده معد  أصدهللقائه لسد له لدن صداالسايض أمحهلل من  ا خاو

 سبإ دخوله احلعي ف  شهللي قول الشالا:

 ا لد أدخددد  احلدددعي  دددن أجددد  لددد

 للينددده د أليفندددي فدددي  أد عدددي
 

 ل يدد  ل دداأ الشددوق مددني جددوا نى 

 دخمددر ،ميددي  ددن مجيددع جددواأحي
 

 

 ل ا  قهلل تنالل احلنات لأ اي لىل ألهللي فسال له: فع هاا  ألشري يىل احلناتو فسال  اجت :

 (2)  حر مه أ  ا الهلل وع ال واف  ي لي عددددا ميفددد  اة دددامددد  خادددللي

 ت  ن مع  اهلاشميني فسال له: أتغّ   ني لأ در تةدا لدّا يف  د  يناعوّ  أمو ال

يي أأألددهلل الليبددني  :فسددال وصدد   يف قولددك: المهددك صدد ا لددىل لمددهلل للددىل آل لمددهلل 

 و (3)لل ر  نهك  اللاهاألن

* * * 

                                                           

 (و3/293( العود اهلنهللل )1)

 (و403 /2( البهللأ اللالع ممحاسن  ن معهلل السا  ال امع )2)

 (و14/330( فس  الباأل )3)

 



 
 

 
117 

 ــــْىَنَج

 

 

 اتــــبــويـتص
 أاد  : ي تلمس العةم  يف وري ا، بيات لامل ئي  يي مساألن  يقال أمو ميا الباق ي

لأسد له  :لهلداا قدال الشدافعي يف الاسدال  ؛يتد عناها المغول لهو ال      دن الشد

 و (1)لجاى لىل ذلك  ثري  ن العمعت والعةم 

  الااج   ن أقوال العمدعت يف املسداي املحمدود أ ده الشدفال  لةدح  ا،خبداأ  أ دا  دن

األدات الدواأد  يف ،  الال ؛لىل العاش فهو قول  اجوا ^ي مإقعاد اا لمهللاة  داف

لىل العاش  ^: أ ا قاي  قعود أسول اا قال الاهبي  وذلك  وقوف  أل ضعيف 

 و(2)فاا ألمك وم  يف الباب حهللألا لاير   فمك ألثبر يف ذلك   

  ن أح ن ا،دلد  لأمينهدا لأصدحها لدىل أ  الدامي  يسدعلي  ي  :قال امن  ثري 

لده ألعسدوب فييد  ألدؤ ا يمدااهيك  لأ ده سديولهلل  يسحاق أ  البشاأ  لقعر مإسحاق

لللهلل اا حدس ي   لد ألولهلل له معهلل  ألعسوب  املولود موجودي  مامحه لهو طف  صغري

 و (3)خم  فيه فيمسنع أ  ألؤ ا مام  هاا لاحلال  هاي

 قال  ا  لسع  لندهلل : ليف امل سهللأ  مإسناد صحي  لن أ   قال امن حنا

لألاألدهلل أ  أل د له لدن فائهللتده فسمنعده  فنعد  لسدع  ألسعندإ  د الدهللأع دادالد لهو أل

 و (4)دالد  صداأل  يف أ ه لاةدالهاا ت  حيمسه أ  أل  ل

 دا أدأل ألاألدا »:اخسم  العمعت يف لاألا أهو  بي أي ي و لالااج  السوق  حلهللألا 

 و (5)ألاي أمو دالد ليسنادي صحي  «هو  بي أي ي 

                                                           

 (و2/113( شداا اليو إ املنري )1)

 (  ن حاشي  املحسسو2/143( الشداألع  لآلجال)2)

 (و334 /4( تف ري امن  ثري )3)

 (و3/47( فس  الباأل )4)

 (  ن حاشي  املحسسو1/119( الشداألع  لآلجال)1)
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  حند  الدوداعقدال لده يف  ^أ  النبدي  يف حدهللألا جاألدا  قال امدن حندا: 

فيه دلي  لىل لهك  ن زلك أ  يس ي جاألا  ا  قب   وت النبدي  «اسسنةر الناس »

،  حن  الوداع  ا ر قب  لفاته م  ثا  دن  ع دني ألو داة لقدهلل ذ دا  ؛م أمعني ألو اة  ^

 و (1)حن  الوداع ^جاألا أ ه حج  ع أسول اا 

 ددن معدد  الممددوا أ  ح ددن اهلددهللل يف آخددا الا ددا  خددري :قددال امددن   ددعود  

ل ا  امدن   ل ثمه ي ألسال  ن قب  الاأل و: لسنهللي صحي قال امن حنا والعم 

ليف اهلي د      عود حياص لىل ح ن اهلهلللو لح ن اهلهللل ألسال يف ال يين  لالوقاأ

 و(2)لاملن ا لالشعئ 

  ليف  الفد  الدال    االا  زل الا ا   ن املدالت   داد أليدن ي دعة  :قال امن جاألا

 و (3)الشها  ب  نضدا

  ي ع «يهنا تلاا فيها خاق احلي »: قول أيب سعيهلل يف م ا ماال  قال امن حنا :

 و (4)الال  ا ر فيه الب ا فيناهيا امللا ل حوي يىل الب ا تلاا يف الب سا 

 لفيه أ  الوضدوت ي خيدس  هبداي ا، د  خ فداة  :يف ذ ا فوائهلل قة  جاألج :لقال

 و (5)ا الغا  لالسحني  يف اآلخا لي ع الال خيس  هب  ملن زلك

 لقدهلل  ولهي أصد  املغدازل  : لمييك ممغازل  وسى من لسب  فإ ه  س قال  الك

 و(6)هد 141 ات سن  

 

                                                           

 (و9/111( فس  الباأل )1)

 (و3/172( فس  الباأل )2)

 (و13/333( فس  الباأل )3)

 (و14/179( فس  الباأل )4)

 (و3/74( فس  الباأل )1)

 (و1/111( حتف  ا،حوذل )1)
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  هداي مجمد   دن  « ةدوص الواقد   نةدوص الشداأع :ألسولو »:قال امن السيك

م   ةدوص الواقد  وفمي  لنةدوص الشداأع   دري  د ي ودريي أمدهللاة  ؛أمل  الي ي

  لجيددإ يملاهلددا يذا خالفددر  ةددوص الشدداأع  يليهددا السندداق  لايخددس فألسلدداق 

لجيوز م  أل ج   الفسهدا لدىل  دا هدو أحدإ يىل اا لأسدوله  نهدا  لأ فدع لمواقد  

  فدإ  أأألدهلل أهندا  ثمهدا يف الفهدك لالهلليلد  : دك قدال يف  وضدع آخدا ولاملوقوف لميده

 و (1)ن حيا ا مم لتسهللألك خاصها لىل لاّ ها فهاا حس    لتسييهلل  لمسها

   لي  يف امل نهلل لن اليداامني املسعمدهللألن يشت  مد  لدي  فيده  دن  :قال امن تيمي

الهلللا  يىل البهللع يشت  فإ  أأألهلل ماملوضوع  ا ألسعمهلل صاحبه اليداب ف محدهلل ي ألسعمدهلل 

ب لميده حدال اددال سدى لقدع  نده يشت فيده ذهدوية أ دا مال  ألاأل  هؤيت يف   دنهللي

 و (2)الساات 

 قدال يف ال دمك( لدىل أ ده حدهللألا  ^ مع   سإ الفسه ) أخ  أسول اا ألوجهلل يف

 و (3)لي ع هو  ن   ي مع  الفسهات  هاا د ألال يف احلهللألا :امن تيمي  

 يف لفددظ )ألنبغي(ي دده أل ددسعم  يف الواجددإ أ ثددا ممددا أل ددسعم  يف  قددال امددن السدديك

 و (4)امل سحإ

  ي يىل أحهلل  ن خمسك فسال: هداا أج ة ألسول: المهك ي حتوجن سمع ا  اي أمحهلل

الداألن يذا أللدوا -اأ خمسدك شدداالمهدك ي حتدوجني يىل  :فمو قدال أج  متنى املوت 

 و (5)فح ن-ليذا  نعوا لاموا    نّوا

                                                           

 (و431  2/214( يل ي املوقعني )1)

 (و119( النير يمن حنا )2)

 (و4/237اا اليو إ املنري )( شد3)

 (و2/70( يل ي املوقعني )4)

 (و9/293( الننك الوهاو )1)
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 رـــــدهـار الـــبـغ
  ِن ب    ة  املشيإ لي  ل   و(1)اِق 

  الشيإ تب ك  املناألا
 و (2)

 أأى املددوت أللمبنددي لأأاي ي  :ه فسددالأأى يألدداس مددن قسدداد  العبشددمي شدديب  يف حليسدد

 وقهلل لهبر ليك شبايب فهبوا ي شيبي  ألا مني سعهلل  ألوذ ماا  ن فن   ا، وأ  أفوته

أحدإ يي  دن أ    قال: ،  أ وت  هالية  ؤ ندا   ومتوت هاية  :للاي ميسهو فسال أهمه

 و(3)أ وت  نافساة سميناة 

 و (4)الشيإ لمعاق  مشري  للمناه   األا 

  لأل مك مه طاق اهلهللاأل  فسهلل تودع  نهو   د ألادله الشيإ لن الغواأل  ن 

 قال أمو متاي: 

 (5)أأس يي  ن فا  شيإ الفؤاد شاب أأيس ل ا أأألر  شيإ الد
 

 قال الشالال: 

 أقددددي  الددددهللأو أ ددددر الددددال  ّمفسنددددي
 

 (6)لىل الي ل لاملشيإ لالعاو 
 

 لقال الشالا: 

 ويدددددخري لي  لي  فيه  نل ا   واد لوا عدددتباأألس شيإ يف ال 

                                                           

 (و114( أدب الهلل يا لالهللألن )1)

 (و111 /2( السا ا  احلمهللل ي  )2)

 (و112 /2( السا ا  احلمهللل ي  )3)

 ( املةهللأ ال امسو4)

 (و211( دألوا  أيب متاي )ص: 1)

 (و11/31( تف ري امن جاألا )1)
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 (1)تـســـمــاب
 فندات خياصدك   : أ  أج ة  ا  هيهللل يىل لما    سن  فِِخا جدالأر ألى البيهسي

 واق  مينندا قادات فةد ة  دع تفةد  الفخدا  دن ا دالأ  ألا أ ري املؤ نني :يليه فسال

 و(2)ي تسبموا ههللأل  فإهنا أشو  :فيسإ لما يىل لعله

 أج ة ألسال له  ّواس  ا  جيال  امن لما ل ا  ألادحيه فسدال أ   ذ ا احلميهللل

 و(3)فسال له امن لما  ا تةنع مه  قال: أ وت لميه ولددت أ  ي أما قبي  ذهباة  :ألو اة 

  ألااميداة  فمدا   دازا قسيبد  مدن   دمك البداها    ا ر العاب تادأل قبيم  ماهمد

ط شددالدىل   ا،لاايب لقدال:  عدكف طاق     أ  تيو  ماهمياة يف ا ن  داأأل :فسال له

 و (4)أ  ي ألعمك أه  ا ن  أي ماها

  املداأ   :فسدال لده  فسدال: ي أدأل أطمسدر ا داأيت أي ي جات أج  يىل أيب حنيفد

لجدات يىل سدفيا  ف د له فسدال لده: اذهدإ   ا اأتك حسى ت سيسن أ ك طمسسهدا ف  ده

 هاو ف  ه  املااجع   ك أاجع  داافإ   نر طمسسها فسهلل أاجعسها ليي ف  ت  فااجعها

لجدات يىل زفدا  فاهإ يىل رشألك من لبهلل اا ف  له  فسال: طمسها   ك أاجعها  ف  ده

فسدال: هد  سد لر أحدهللاة قدال:  عدك لقد  لميده السةد  فسدال يف جدواب أيب  وف  له

                                                           

معاهك: لنا يف الهلللام   اهإ مجي  خياو منالن العبوس لألمحسنا م حااأ الناس  الاألن اأتفسوا لن ( قال 1)

 لب   الاألات  لأ فوا  ن السشّوق مالسةنعو 

أ ا  أصحاب أسول اا د صىل اا لميه لسمك د ألماحو   قال:  عك  لا ألع  يف  -أمحه اا-س   النخعي 

العود ا  ا:  ا ألسبادحو  مالبليخ فإذا جاتت احلسائس  ا وا هك الاجالوقموهبك  ا بال الالايس  ل ا و

 (و3/294اهلنهللل )

 (و10/197( الننك الوهاو )2)

 (و1/114( فس  الباأل )3)

 (و2/372( العود اهلنهللل )4)
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لقال يف جواب سفيا :  ا أح ن  ا قال لك فمع ا سهى  وحنيف : الةواب  ا قال لك

أجد  ألشدك يف  ومده هد   :من هلدك  دث ة ضدداألك ضحك  مياة  ك قدال: ،شدا يىل قول

او دمه  :لقال سدفيا    ومك طاها حسى ت سيسن :أصامسه  ناس   فسال له أمو حنيف 

دد   لميدده  ددك  :ألكشدددالقددال  وفددإ   ددا  طدداهااة فسددهلل طهاتدده ليي فسددهلل زدتدده طهدداأ  م 

 و (1)او مه

 ي   ا ر البليخ   :يوي الثاي لقال لهأههللى أج  مليخ  يىل ا،لمش ف قاي يف ال 

 و (2)ف لاد لميه السول  ا ياة فسال: ي   ففر ليي ق سها  طيب  :فسال  ألا أما لمهلل

  ِ أألن املمسسى معهلل هاا  فسال: معهلل ألو ني يف  :يف شبي  فسال أحهللمها لآلخا لقع  عمبا

 و(3)الهللماو 

 يذا   ألدا مندي :دي ف لصاي لقال اض  صهللألس حلا هلل من العباس ف أاد أ  ألنفا امنه ليعو

 ا تشيو فإ  قال:  اا ل اا  فسد :  :دخمر فاجم  يف أأفع املواضع لق  لمماأل 

 ن ا،طبات  فإذا قال: فد   فسد :  يمدو و لقد :  سميك ي  شات اا  لق   ن جيي ك

إذا قال:  اا ل اا  فس : طعاي لمودو فاهإ فهللخ  لىل العمي  ل دا  ف  ا وهللاؤ  

فوقعر لىل صهللأ العمي  ف لجعسه  دك قدال   فنم  لميها يأتفالها  ناأ مني ألهللأله  

سددميك ي  شددات اا   فمددن  :فسددال: أشدديو لمدد  املددوت  فسددال  لممدداأل :  ددا تشدديو

قال: سدك املدوتو قدال:    باأ   يمو    فع وهللاؤ  :قال و مك املوت :قال  جيي ك

 طعاي طيإ لمودو 

 قال: أ ا     ألا فسى أي أمو  داأأل :سال لهسمع الفازدق قةيهلل   ن شاب ف لنبسه ف

 وللين أأى أ  تيو  أ ي  أيب ف  أأى مه مهللي

                                                           

 (و1/211( الننك الوهاو )1)

 (و1/211( العود اهلنهللل )2)

 (و12( الفوائهلل )3)
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 سمع معاهك قول أيب الليإ: 

 يددا  د تا ددداطبسي يألدددوي  دددل   فى من مي  حوية أ ني أج 

 ط  ت  مع لي ت اىو ادا ا هو يي  ال :قال

 ناي ف  له ِد    رفاآي يف امل  فعت  ا  لبشاأ من ماد محاأ  

 :فسال احلعأ  أد أ ن أ ح ن يليك

 سدددددددددديهللل خددددددددددا يب أتا دددددددددداة 

 ا نددددددددددددددددددددتيمسنددددددددددددددددددددي مب

حندددددددددددا   تيمسندددددددددددي ألدددددددددددوي أ 

 لألغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددنج لديل 

 لهلدددددددددددددا خدددددددددددددا  أسدددددددددددددي 

ددددددددر للددددددددو لشددددددددد   فمدددددددداا   
 

 لندددددددددهلل مددددددددداب ا،صدددددددددفهاي 

 لمدددددددددددهلللا قدددددددددددهلل شدددددددددددناي

 مثناألاهددددددددددددددددددا احل ددددددددددددددددددا  

 سدددددددددد ي ج ددددددددددمي لمددددددددددااي 

  ثدددددددددد  خددددددددددهللا الشدددددددددديفااي

 ت  يذ  طدددددددددددددددال هدددددددددددددددواي
 

  هداا  دن واألدإ احلدعأ   ا الشيفااي  فسال مشاأ: ل ا ألدهللأألني :ف  له أحهللهك

 (1)فإذا لسيسه فاس له

 أأألر ي  ا اة ألهللوهللغ  ف ه فسمدر لده ِد  تفعد  هداا :: حهلل ني أيب قالقال امن الفاو  

 وقال: اوسممر ف أدت أ  أضحك قمي ة 

                                                           

 (و229 /3( ا،واي )1)
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 وراتــــثـنـم
 و (1) ن معهللهك  ع مينهك لمينهك يف الفا : مني فسه الةحام  لفسه قال امن السيك 

  لي ع أطمس لىل ألوس  أ اي الناس ليو ه أامع  بدي لدىل   دسقال امن حنا :  

 و(2)ف يف   به  ن لجهنيشدافإ ه اجسمع له ال ؛لد ألسع ذلك لغريي

 أأمع  يخو  للوا اخل ف  ي ألعاف وريهك: الوليهلل لسدميع  لألاألدهلل قال الهلل ريل:

لأ ثا اخلمفدات للدهللاة لبدهلل الدامحن مدن احليدك  دا  لده مخ دو   وهلل املمكلهشاي منو لب

هك لمدااة ةدالأق  لمخ و  أ ثىو لأطوهلك لمااة السادأ مما    اة لت عني سن   ذ ااة 

لساموأ ذل ا، سداف  ول ا ر ليألسه أأمعني ألو اة   ألنشدا عالأل  من ألاألهلل د جيالز الع

أليدن لده للدهلل لضدعوا السداو لدىل ملدن أ ده لي لهو يف ملن أ ه حني  دات أمدوي لد 

 و (3)للسهلللا حلممها الموات فولهللته ذ ااة فمميهك يىل أ   ات

  ن الدهللخ ت فيهدا لهدك  دن ودري  ضداي آف  لىل العموي لأهمها أ :قال امن حاي 

 و (4)أهمها  فإهنك جيهمو  لأل نو  أهنك ألعممو   لألف هللل  لألسهللأل  أهنك ألةمحو 

  مل دس اف أ  املشدهوأ ن  داهإ  دن د ألشد ط املحداي يف :  ن اقال امن حنا

ل دا   ول ن  اهإ  دن ألشد طه أ ده حدج لدىل الفدوأ  احلج  أ  احلج لىل ال اخي

 و(5)املناسإ هلاا قول هاا لمالعي 

 ا حهللألا: )جتهللل  خري النداس أشدهللهك  ااهيد  هلداا الشد   حسدى ألسدع شدا لقال يف

لأ   ن حاص لىل يشت لأودإ يف طمبده   أ  العاد  جات مالك : عناي :فيه( لقي 

                                                           

 (و2/231يل ي املوقعني )( 1)

 (و3/141( فس  الباأل )2)

 (و9/71( الننك الوهاو )3)

 (و341 /1(  هللالا  النفوس )4)

 (و1/111( فس  الباأل )1)
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ل ن ألداض لدن اليشدت لقّمدر أوبسده فيده حيةد  لده والبداةو لاا   قّ  أ  حية  له

 و (1)ألمك

 :قال يسحاق من يمااهيك املوصا 

بي أاو حاجدددددددد  ي ألناهلددددددددا  أي أ 

 ى لغدددرييدجيدددول هلدددا هددداا لت ساددد
 

 ى لددده لهدددو جدددال  دلآخدددا ت ساددد 

 لتدد يت الددال تسىضدد لدده لهددو آألدد 
 

  ؛أ  احلنا ألسيك الةمإ ::  ن لم  أمط البلن محنا لنهلل ا وعقال امن حنا 

فدإذا أمدط لميده   ،  البلن يذا خ  أمع ضع  صاحبه لن السياي ي ثنات ملنده لميده

احلنا اشسهلل لقول صاحبه لىل السياي حسى قال مع   ن لقع لده ذلدك:  ندر أظدن 

جمني حيم   البلن فإذا البلن حيم  الاا   و(2)جمني!الاا

  و(3)لاملات لالغاات  ال م  لاهلوات :ص ا البهلل  لالسهللاله م أمع 

  قي  احليم  يف جع  املحاي ألل ال ن : أ  حية  ايمسهللات مشها حااي لخيدسك مشدها

لي دع تدواىل شدهاا  يف اآلخدا  أاد    لتسوسط ال ن  مشها حااي لهو أجدإ  حااي

 و(4)تفاي  اخلساي لا،لعل ماخلواتيك

 و(5) ا لا مر  ن لىص اا فيك ممث  أ  تليع اا فيه 

  لجناحهدا اي سيداد لمسائدهلل    لل اهنا املييهلل   لقمبها السهللمري  ج ك احلاب الشنال

 و(6)لأائهللها الافس

                                                           

 (و3/149(فس  الباأل )1)

 (و1/373( فس  الباأل )2)

 (و2/133( يل ي املوقعني )3)

 (و9/112( فس  الباأل )4)

 (و2/12( تف ري امن  ثري )1)

 (و2/311لعود اهلنهللل )( ا1)
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 ل ا  ا  مغريها فهو مال ات  حو:   : الع  مالااد يذا  ا  مناأح قال الهلل ريل

   أي حاتك اللائي:قالر ليين و (1)للظ الا ا   ل ر احلاب

 لعمددال لسددهلل اة ل نددي الددهللها ل دد 

 فسدددوي هلددداا ال ئدددك اليدددوي ألفندددي
 

 فآليددددر أ  ي أ نددددع الددددهللها جائعددددا 

 (2)فددإ  أ ددر د تفعدد  فعدد  ا،صددامعا
 

 

 و (3)البي   مه مالااد يي ميظ النم  فالب اتاملشال  :لقال أألااة 

  ق  أل  مدك معادها ددق لألدهلللي  ميداة سدامساة لدىل ال ددا ن أل سّمى الشافعي: 

 و(4)فةاأ شبه  يف السلع  ال اأق ال األ ؛ ،   ا ألهللليه لسم 

  قال أمو العساهي: 

 لصددداحبها  دددا النددداس يي  دددع الدددهلل يا
 

 (5)ا سمبوا فييفع ا سمبر ألو اة مه 
 

 قال أمو الع ت : 

 (6)اا الا ا ددددداي هددددا مدددِغمنفش    هللاددددد ك أأد ا ذا  الا ا  مم

 ادهلل من أل يقال لم: 

أ لاجمدددك قبددد  اخللدددو  وضدددعها   قدددهللا
 

 ز ددددا فمددددن لدددد  زلسدددداة لددددن ِودددداي ر  
 

 

                                                           

 (و9/211( الننك الوهاو )1)

 (و9/211( الننك الوهاو )2)

 (و10/14( الننك الوهاو )3)

 (و9/111( الننك الوهاو )4)

 (و1/403( العود اهلنهللل )1)

 (و3/241(العود اهلنهللل )1)
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 قال أج  يف اهلنات: 

 تبيددددي ال ددددعلات يذا  ددددا دلدددددا

 يذا اشددسهى ألو دداة حلددددددوي السلددددددا
 

 لت ددددسعيا ا،أض  ددددن سددددنهللته   

 (1)لها يف ا دددو  دددن  يهسدددهصدددداي 
 

 

 أل: أائح  فمهو 

 قال أألمن من خاألك لبني هاشك : 

 هندددددددداأ ك  يامددددددددهلل  لصددددددددوي

 أأجعميدددددددك لأقوا ددددددداة سدددددددوات

 لهدددددك أأض ،أجميدددددك لأ دددددسك
 

 للدددددددديميك صدددددددد   لاقدددددددد ات  

 لميدددددددددنيك لميدددددددددنهك هدددددددددوات 

 (2)،ليدددددنهك لأأؤسددددددهك سددددددعت
 

 

 ألسدال ذلدك ،  لينده     لأؤأل   ا حيبه ا   ا  لألوافسه داألعرب هبا لن امل :قا  العني

  ف ليشدت آخداشدداا فد  ت سقّات أل سينر حا سها  ن السمفدر حلةدول واضده

مد   :لقيد  ولهو ألاجع يىل هاا وأ اي اا لينك :لقي   عناي وفي  ه   خوذ  ن السااأ

د عد  احلدا   :لهلاا ألسدال ؛لأي داأل أ  لينه ماأد  ل وهو   خوذ  ن السا لهو الربد

 و (3)أسخن اا لينه :ل ن  ك قي  يف ضهللي وحاأ 

                                                           

 (و31( البهللألع )1)

 (و71( املةو  )2)

 (و3/213( فس  الباأل )3)
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 عــادر واملراجــاملص أهم رســفه
 أمحهلل السايو /ا مهللاع العممي  د 

  أدب الددهلل يا لالددهلل يا  لا دداي املددالأدل  حتسيددس: مجددال لبددهلل العددال  ط  يسبدد  لبدداد

 يو2007-هد1423الامحن  ط 

 يل ي املوقعني لن أب العاملني  لأل اي امن السيك ط داأ احلهللألاو 

 لاملنازفد    دن الالد  لالسادمي   «أضدوات لدىل ال دن  »ا، واأ الياشف  ملا يف  ساب

 يو1939 -هد1401ت لي : لبهلل الامحن املعممي  امليسإ ا س  ي  ط الثا ي  

  لك يىل ألفي  امن  الك  امن هشاي ا، ةاأل  حتسيس لتعميس: لمهلل لي األض  امل

 الهللألن لبهلل احلميهلل  داأ الل ئعو

   حه لحسسده: لافدا   لاجدي  ط  ؤس د  اليسدإ العمميد   شدداالبهللألع يمن املعسا

 يو2001-هد1422،لىلا

 ا جا ع ال  ال  لمهلل لبهلل الامحن املباأ فوأل  داأ احلهللألا  شداحتف  ا،حوذل م

 يو2001-هد1421ط ا،لىل 

  تف ري اللربل: جا ع البيا  لن ت لأل  آل الساآ   لا اي امن جاألا اللربل  حتسيدس

 يو2003-هد1424لبهلل اا ال  ي  ط داأ لاد اليسإ  ط ا،لىل  /د

  سا ي مدن لمدهلل سد     :ري الساآ  الع يك  يمن  ثري السايش الهلل شسي  حتسيستف

 يو 1999 -هد 1420ط داأ طيب   ط الثا ي  

  دأل   اأ نيدع السمس لامهللأ احليا   

 األده  /لمدهلل الداحيا  ل د /ا اليو إ املنري  يمن النناأ الفسوحي  حتسيدس: دشدا 

 هدو1411محاد جا ع  أي الساى  ط الثالث  
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 مهداي لبدهلل الداحيك  ط  يسبد   /ا لم  ال  دال  لدبن أجدإ احلندبا  حتسيدس دشدا

 يو2001-هد1421الاشهلل  ط الاامع  

 لبدهلل اا الدهلل يني  داأ الفاديم    /ألع   لأل اي اآلجال  حسسه للمس لميه: دشداال

 يو2007-هد1423ط الثالث  

 اي امن السيك  حتسيسشفات العمي  يف   ائ  الساات لالسهللأ لاحليم  لالسعمي   لا / 

 يو2001-هد1427فواز ز اي  لفاألق ح ن  داأ امن حاي  ط ا،لىل 

 داأ الفيدا  ط ا،لىل :لي   لأل داي امدن السديك  طشددااللاق احليميد  يف ال ياسد  ال

 هدو1421

  العود اهلنهللل لن أ اّي يف دألوا  اليندهللل  يمدن لبيدهلل اا ال دساف  داأ املنهداو  ط

 يو2002-هد1423ا،لىل 

 ا صحي  البخاأل  لمحافظ امن حنا  السندات:   دا الفاأألدايب  ط شدافس  الباأل م

 يو2003هد 1429طيب   ط الثا ي  

 ل  داأ امل دسسب   ط ا،لىل ةدداالفوائهلل  لأل اي امن السيك السندى مده: أمدو هداأل  امل

 يو2007 -هد1423

 ميم  لد ن   لعبهلل اا من املسفع  داأ املعاأف  مريلتو  

  ساأات املنفموطي   ةدلفى املنفمدوطي  معناألد  م داي ا دايب ط داأ امدن حداي  ط 

 يو2002-هد1423ا،لىل 

 داأ امددن حدداي  ط الاامعدد  : املشددوق يىل السدداات  لطمددإ العمددك  لددا العمدداا   ط

 يو2001-هد1427

  جميددهلل طددااد   ؤس دد   /تسددهللألك «املنمولدد  اليا مدد  » ةددلفى للفددي املنفمددوطي

 املعاأفو
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 لمدددود الشددديباي  ط ا،لىل  /و   ،يب أمحدددهلل احل دددن الع ددديال  حتسيدددس: داملةددد

 ي مهللل  داأ طبعو1993-هد1413

  عنددك  فددادات ألفدداظ السدداآ   لمااوددإ ا،صددفهاي  ضددبط لتةددحي : يمددااهيك 

 يو2003شم  الهللألن  ط داأ اليسإ العممي   ط الثالث  

 لمهلل اليدويب  داأ  /ت لي  دلي   شداألع  ا س  ي  لل قسها ما،دل  الشدا ساصهلل ال

 هدو1430امن ا وزل  ط الثا ي  

  سهلل دد  الةدددحاا  أمحددهلل لبدددهلل الغفددوأ للددداأ  ط داأ العمددك لمم ألدددني  ط ا،لىل 

 يو1911-هد1371

  ا املنهدداو  ،يب البسددات الددهلل ريل  ط داأ املنهدداو  ط الثا يدد  شددداالددننك الوهدداو يف

 يو2007-هد1423

  دعود ال دعهللي  للمدهلل  امدن حندا  حتسيدس:النير لدىل امدن الةد ا  لمحدافظ  

 فاأس ط داأ اليسإ العممي و

 لبهلل العاألدا العبدهلل المليد   ط داأ الدوطن  ط  / واق  ا ألع  السولي  لالعممي   د

 هدو1427الثالث  

 



 
 

 
131 

 ــــْىَنَج

 

  

 اتـــوعــوضــمـرس الـــهــف
 1 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الدمدسدددهلل ددد 

 9 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  دعددافددد  المدده تدعددالدددى

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لد دمدد  الدشدداألدعددد 

 13 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ِهددددددمددددك

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الدلدداألددس يلددى الدعدمددددك

 20 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حدمديددد  الدعدمدمدددات

 24 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مميامني الشيخ لالس

 21 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا   ا  لهللل  ا جيه 

 27 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو للددائددد  تف يدداألددد 

 31 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  فاهيك  ةحح 

 31 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  دعدالددك لدسدهللألدد 

 37 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  دسدددائددج الدعدسدددول

 39 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فدداددد  ا،لددددددهللات

 39 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو )(سمدددو  ايحدسديدددال

 43 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووألائدددددددددد 

 41 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أألدددادل البدخددددد ت
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 49 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  دددو  الدندد ددددو 

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  دمديددد  الدعدفددددافي

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فدددي العدمددس

 19 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحيم  السشداألع

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ددولدد ددد  لمدمدسدسديددن

 14 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حددادددوأ الدبدهللألددهددد 

 17 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو صدنددالددد  الدشدعدددا

 19 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  دسدددهلل الدشددعدددا

 72 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو د دددوع الدحدددالف

 71 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أ ددثدددددددال

 30 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الددعددالدك الدمد دسدسددا

 33 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حديددا  الدسددمدددوب

 31 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حددد ل  الدمديددداا 

 37 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الةددهللاقدددد 

 90 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جدندددو  الدعدبدداقدددا 

 92 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ددنددوز الدحديددمددد 

 91 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  دمدداات الدفدددؤاد

 97 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اسدددمك تةددد 
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 99 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حدددااسددد  الد دندد 

 101 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سدمدددو  الدمدحدددال 

 101 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قددةددد  للدبدددا 

 112 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو صدااحددد 

 114 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حد ددن السدخدمددد 

 117 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تةدوألددبددددات

 120 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ودبددداأ الدهللهدددددا

 121 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو امددسد دددك 

 124 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دندثددددوأات

 123 وووووووووووووووووووووووووووووووووو مةددادأ لالدمددااجددعالد أهك فددهدداس

 131 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فددهددداس الدمددوضددولدددات
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