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 امللدٌث
 بكى اهلل الؿمحٌ الؿظٖى

قٖؽٍة حمًؽ كرل آهل  اهعةملني كالىالة كالكالـ رلاحلًؽ هلل رب 
ؾًٌ ٍعى اهلل عـ كصن رل عجؽق أف ٕوٌف يف : كوعجُ كقوى تكوًٖةن لسريان كبعؽ

فوجُ حمجح األكحلةء كالىةحلني، ألف ذلك يٌ حمجذُ قجعةٍُ كدعةىل، كيٌ حمجح 
يف عـ كصن ٍبُٖ المؿيى ووْات ريب كقاليُ عوُٖ كرل آهل، كفؽ فةؿ اهلل 

وًٌٍف إاحلؽٕر اهقؽيس:  ٌٍ ػى ًظجَّةًِئ ًي
ى
ٌٍ ًعجىةًدم، كىأ ٍكحًلىةًِئ ًي

ى
ٍكفى  ،فَّ أ ؿي ٌى ٕيٍؾلى ٍح ً اَّلَّ
ًِى ؿي ثًًؾٍلًؿ ٍذلى

ي
 .(1)ثًًؾٍلًؿم، كىأ

أال كإف يٌ ٍعًُ قجعةٍُ كدعةىل يلع أف أكدع ثقويب حمجح الىةحلني 
ى، أال كإف يٌ أكرث كاهعةرؾني،  الىةحلني اَّلٌٕ ايذأل كال ٕؿرت لكةين عٌ ذلِؿ

ى، ِْ قوُةف األكحلةء كاهعةرؾني ابلةز  فويب ثًعجذّى كال ٕؿرت لكةين يٌ ذلِؿ
األمّت قٖؽم عجؽ اهقةدر اجلٖالين فؽس رسق اهعةيل، ؾوًة رآين ثعي اإلػْة 
أكرث يٌ ذلؿق كاالفذؽاء ثُ كالكري رل ٍّضُ، َوت يين أف أوَؽ رقةهح يف 

ةقذؼؿت اهلل عـ كصن ؾرشح وؽرم تلؽكيٌ ؾ، خمذرصة يف قريدُ كيَةفجُ
، كفؽ جؽ اهقةدر اجلٖالين ريض اهلل عَُِؾق الؿقةهح املؼذرصة يف قرية النٖغ ع

كيه رقةهح  ،) اثلًؿ ادلاين يف دؿدمح النٖغ عجؽ اهقةدر اجلٖالين( أقًٖذّة:
  افذرصت ثّة رل أِى ية خيه الكةلمني يٌ قريدُ كيَةفجُ. 

عن كأف جيكاملعجني  عن ؾّٖة اجلؿ  ل ل الكةلمنيؾأقأؿ اهلل دعةىل أف جي
ة يف وعٖؿيت ْٕـ ادلٌٕ، كوًل اهلل رل قٖؽٍة كمْالٍة حمًؽ كرل آهل  أصِؿ

 كوعجُ كقوى تكوًٖةن لسريان، إىل ْٕـ ادلٌٕ، كاحلًؽ هلل رب اهعةملني.
 خادم اىطريلث اىلادريث: خميف اىعيل احلذييف اىلادري

                                                   

 .ركاق أثْ ٍعٖى يف ظوٖذُ كأمحؽ كاهُرباين يف المجري كاحلمٖى عٌ عًؿك ثٌ اجلًْح (1
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 نصتّ الرشيفاشٍّ و
ِْ النٖغ الاكمن كاجلّجؾ الْاون، ػـيَح  نصتّ ٌَ جٓث أةيّ:أٌا 

املعةرؼ كمؿص  لك فُت كدلرؼ، ذك املقةيةت اهعةحلح كاهقؽـ الؿاقؼح 
كاتلًسٌ اتلةـ، عوى الرشؽ، قوُةف األكحلةء كاهعةرؾني، أثْ وةهط الكٖؽ 
حميي ادلٌٕ عجؽ اهقةدر اثٌ الكٖؽ أيب وةهط مْىس صَيك دكقخ اثٌ الكٖؽ 

اهلل اثٌ الكٖؽ حيىي الـاِؽ اثٌ الكٖؽ حمًؽ ثٌ الكٖؽ داكد اثٌ الكٖؽ عجؽ 
مْىس اثٌ الكٖؽ عجؽ اهلل أيب املاكرـ اثٌ الكٖؽ اإليةـ مْىس اجلْف اثٌ الكٖؽ 
اإليةـ عجؽ اهلل الاكمن املعي اثٌ الكٖؽ اإليةـ اثٌ الكٖؽ اإليةـ احلكٌ 

اثٌ أيري املؤيَني قٖؽٍة كمْالٍة يلع ثٌ أيب َةهت زكج   عوُٖ الكالـالكجٍ 
ؿاء ثٌعح رقْؿ اهلل  وًل اهلل عوُٖ كآهل كقوى الكٖؽة ابلذْؿ ؾةًَح الِـ

 .(1)عوًّٖة الكالـ
ؾيه الكٖؽة الرشيؿح كادلرة املَٖؿح احلكحَٖح أـ  :أٌا نصتّ ٌَ جٓث أٌّو

حي اجلجةر ؾةًَح ريض اهلل  الكٖؽ عجؽ اهلل الىْييع  حعَّة اثَدعةىل اخلري أيى
ْد اثٌ الكٖؽ أيب اهعُة  الـاِؽ اثٌ الكٖؽ أيب دمةؿ ادلٌٕ حمًؽ اثٌ الكٖؽ حمً
عجؽ اهلل اثٌ الكٖؽ لًةؿ ادلٌٕ عحىس اثٌ الكٖؽ اإليةـ أيب عالء ادلٌٕ حمًؽ 

ة  عوُٖ الكالـاجلْاد  اثٌ الكٖؽ اإليةـ  عوُٖ الكالـاثٌ الكٖؽ اإليةـ يلع الًؿ
اثٌ   عوُٖ الكالـاثٌ الكٖؽ اإليةـ صعؿؿ الىةدؽ   عوُٖ الكالـمْىس الاكّى 

اثٌ الكٖؽ اإليةـ يلع زيٌ اهعةثؽٌٕ   عوُٖ الكالـالكٖؽ اإليةـ حمًؽ ابلةفؿ 
عوُٖ اثٌ الكٖؽ اإليةـ اهلًةـ قٖؽ النّؽاء أيب عجؽ اهلل احلكني   عوُٖ الكالـ

َةهت زكج الكٖؽة ابلذْؿ اثٌ أيري املؤيَني قٖؽٍة كمْالٍة يلع ثٌ أيب   الكالـ
 . وًل اهلل عوُٖ كآهل كقوى عوًّٖة الكالـؾةًَح الـِؿاء ثٌعح رقْؿ اهلل 
                                                   

المجري كقجٍ اثٌ  ذلؿ ِؾا اهجكت الكؼةكم يف ٍتٖضح اتلعقٖـ كاحلةؾِ اَّلِيب يف دةرخيُ (1
 . ذيف يف فالاؽق، كػريِىثّضذُ كاهعكقالين يف ػجُذُ كاتلة  يفيفالنَُْكاجلْزم يف مؿآة الـيةف 
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 والدحّ ونشأحّ
، أك لٖالف كيقةؿ هلة (1)ؾةرس يف ثالد صٖالف ريض اهلل دعةىل عَُكدل 

 ، كٌلٍخ كالددُ يف اتلةق  يٌ مّؿ ربٖ  اثلةين يٌ قَح(2)إٌٔة ثالد ادلٕوى
  .رل أوط األفْاؿ كأرصعّة حِضؿي أربعًةاح كقجعني

ؾقؽ دْيف  ،اكف آػؿ أكالد أثُٖ ٕتًٖةن، ؾقؽ  صٖالف كدؿعؿع يفالنٖغ ننأ 
ْق ثعؽ كالددُ ثقوٖن  ،ؾعةش يف لَؽ صؽق أليُ الكٖؽ عجؽ اهلل الىْييع ،أث

فٖن كاكف آػؿ أكالد أيُ ألٍّة محوخ ثُ يف قٌ يذأػؿة يف قٌ احلأس، ًلؾلك ك
ةأٍّة محوخ ثُ كيه يف كذلك يعؿكؼ عٌ اهقؿمٖةت أٌٍّ  ، الكتني يٌ عًِؿ

 ٌلف هل أخ كاظؽ، كحيًوٌ يف ِؾق الكٌ لًة ذلؿ ذلك اتلةذيف يف فالاؽ اجلْاِؿ
  .(3)أوؼؿ يَُ اقًُ عجؽ اهلل ؾقٍ

ننأ النٖغ عجؽ اهقةدر يف ّن ردلٕح أيُ كٌلٍخ  :يلٔل اةَ اىعٍاد احلِتيل
 أاًحو أَّةرو كرصةؿو أثؿارو، كٌلف صؽق عجؽ اهلل الىْييع رصالن 

وةحلحن دقٖحن قوٖوحى
ْق وةحلةن ؾَةتلُ ثؿًلذُ كدؿىب يف  وةحلةن زاِؽان دلثؽان ظىت هقت الىْييع كٌلف أث

رل اتلقْل كننأ عوّٖة، ؾاكف يَؾ وؼؿ قَُ  يِبى لَؽ أيُ اتلقٖح كصؽق الىةهط ؾؿي 
ْظةن إىل يعؿؾح الرشيعح كؾؿكعّة كيؽاػوّة  ٗػؿة ًَ زاِؽان يف ادلٍٖة يقجالن رل ا

                                                   

ذِت أكرث ابلةظسني كاملؤرػني اَّلٌٕ دؿدمْا لونٖغ عجؽ اهقةدر اجلٖالين ريض اهلل عَُ  كرل (1
فؽًٕةن كظؽٕسةن، كفؽ ذلؿ املؤرخ كابلةظر ادللذْر دمةؿ ادلٌٕ ؾةهط المٖالين يف لذةثُ صؼؿاؾٖة 
ابلةز األمّت أف كالدة النٖغ اكٍخ يف صٖالف اهعؿاؽ كهحف يف صٖالف ؾةرس، كفؽ ظقـ ِؾق 

 . هح كدلن عوّٖة يف لذةثُ ًٕسٌ الؿصْع إحلُ كاالَالع رل حتقٖـ كالدة النٖغاملكأ
كالٕح يٌ اهقكى النًةيل اهؼؿيب يٌ ثالد ؾةرس، حيؽِة مًةالن ٍةظٖح دةهحف الؿكقٖح،  جيالن: (2

كيٌ اجلَْب اهؼؿيب قوكوح صجةؿ الؿز اهؿةووح ثحَّة كبني أذربٖضةف كعؿاؽ اهعضى، كيٌ 
 .راف، كيٌ النًةؿ الرشيق حبؿ فـكيٌ، كيه دعؽ يٌ أدمن كالٕةت ؾةرساجلَْب الرشيق يةزٍؽ

ف أػةق اكف اقًُ عجؽ اهلل كٌلف أوؼؿ أ  (:4/111ج) شذرات اذلْب يلٔل اةَ اىعٍاد احلِتيل يف (3
ْ مةب كهسٌ الؿاصط أف أػةق اكف أكرب يَُ  .يَُ كٌلف رصالن وةحلةن دلش يف صٖالف كدْيف ؾّٖة ِك
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ةعذُ، ؾقؽ  كخمةرصّة، ؾّْؿت عوُٖ عاليةت الْالٕح يَؾ الىؼؿ ثن يف إٔةـ ًر
ْاِؿ كػريق أٍُ اكف ال ًٕؿ  يف إٔةـ رمٌةف ظىت ػؿكب  ذلؿ وةظت فالاؽ اجل

لنًف ؾؼةؾخ عوُٖ أيُ ؾعًوذُ إىل كادلِة الكٖؽ عجؽ اهلل الىْييع ؾقةؿ هلة ا
ال ختةيف إف اثَك ِؾا قٖمْف هل مأف عْٖى يف الْالٕح، كدلش َؿْتلُ يف صٖالف 
ْظُ يف ِؾق ابلدلة كال ية ٕؿكم ًّأق يٌ اهعوْـ  كلمَُ لى جيؽ ية ٕؿكم ًَ

  .(1)رضة ادلٍٖة يف ذلك اهعرصكاملعةرؼ، ؾأػؾت ٍؿكُ حتؽزُ ثةلكؿؿ إىل ثؼؽاد ظة
ٔاْر اتلاذيف يفيلٔل و فةؿ النٖغ ثٌ فةاؽ  :وغتطث اجلاعر كالئد اجل

األكاين رمحح اهلل عوُٖ: لَخ عَؽ قٖؽم النٖغ عجؽ اهقةدر ريض اهلل عَُ 
ؾكأتلُ مكةان يَّة عالـ ثجٖخ أمؿؾ؟ ؾقةؿ رل الىؽؽ ية لؾثخ فٍ، زى فةؿ 

يف ْٕـ عؿؾح، ك دجعخ ثقؿ احلؿازح ؾةتلؿذخ  لَخ يف ثدلٍة ؾؼؿصخ إىل الكْاد
إيل ثقؿة ك فةهخ ٕة عجؽ اهقةدر ية هلؾا ػوقخ، ؾؿصعخ ؾـدل إىل دارٍة ك 

ىل أيم ك فوخ وعؽت إىل قُط ادلار ؾؿإٔخ اجلةس كافؿني ثعؿؾةت، ؾضبخ إ
أزكر ملكري إىل ثؼؽاد ألمذؼن ثةهعوى كصن ألين أرل اهلة ِجحين هلل عـ ك
عٌ قجت ذلك ؾأػربدّة ػربم، ؾجمخ ك فةيخ إىل زًةٍني  الىةحلني ؾكأتلين

أيب ؾرتًلخ أليخ أربعني دَٕةرا كػةَخ يف دهٌف أربعني دَٕةرا  دَٕةرا أكرزّة
ْدعح يل  أذٍخ يل يف املكري ك دلِؽدين رل الىؽؽك يف لك أظْايل ك ػؿصخ م
 راق إىل ْٕـأصن ؾّؾا كصُ ال كدلم اذِت ؾقؽ ػؿصخ عَك هلل عـ كفةهخ ٕة ك

 .اهقٖةيح
ًلَة ثُوت ثؼؽاد ؾوًة جتةكزٍة ًِؽاف كفةؿ ؾرست ي  فةؾوح وؼرية 

لى ٕذعؿض يل أظؽ َٖة قذْف ؾةرقة ؾأػؾكا اهقةؾوح كثأرض ؾالة ػؿج عو
إٌٔ ك؟ ؾقوخ: أربعْف دَٕةرا، ؾقةؿ: كؾةصذةز يب أظؽِى ك فةؿ ٕة ؾقري ية يع

ًلين كاٍرصؼ يه؟ ؾقوخ: خمةَح يف دهٌف حتخ إثُٔ، ؾٌْ أين أقذّـئ ثُ ؾرت
                                                   

 .(4/199جالثٌ اهعًةد احلَجٌل ) مؾرات اَّلِتاٍْؿ  (1
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يب آػؿ ؾقةؿ يسن ية فةؿ األكؿ كأصجذُ لضْاب األكؿ ؾرتًلين كدْاؾٖة عَؽ  كمؿ
إذا ِى رل دن يين ؾقةؿ يلع ثُ، ؾأيت يب إحلُ كأػرباق ثًة قًعةق يقؽيّى ك

ٕقتكًْف أمْاؿ اهقةؾوح ؾقةؿ يل ية يعك؟ ؾقوخ: أربعني دَٕةرا فةؿ إٌٔ يه؟ 
ْصؽ ؾُٖ أربعني دَٕةرا فوخ: خمةَح يف دهٌف حتخ إثُٔ ؾأمؿ  ثؽهٌف ؾؿذـ ؾ

فوخ: إف أيم دلِؽدين رل الىؽؽ كأٍة ال ؾقةؿ ية محوك رل ِؾا اإلعرتاؼ؟ 
ًلؾا قَح أػْف عّؽِة، ؾجىك كفةؿ أٍخ لى ختٌ عّؽ أمك كإين إىل ْٕـ لؾا ك

عةثُ أٍخ يقؽيَة يف فُ  اهُؿيـ أػْف عّؽ ريب ؾذةب رل ٕؽم، ؾقةؿ هل أو
اتلْبح ؾذةثْا لكّى رل ٕؽم كردكا رل اهقةؾوح ية أػؾكق  أٍخ اٗف يقؽيَة يفك

 .يَّى، ؾّى أكؿ يٌ دةب رل ٕؽم

ؾاكف وؽؽ النٖغ عجؽ اهقةدر قبجة تلْبح فُةع اهُؿيـ عٌ يعىٖذّى، 
، كٌلف ايذعةٍةن لنؼىٖذُ كدقْاق ؾُٖجنط فؽ كٌلف ِؾا أكؿ ايذعةف لونٖغ ك

دوْح  ُلجريان كبؽت ماليط مكذقجوكدؼوجُ رل ِْاق، كزجْت إًٕةٍُ كٌلف جنةظُ 
 ثةألؾـ مرشفح.

 
 
 
 
 
 



 6 

 دخٔهل إىل ةغداد وطيتّ ليعيً

يف الكَح اهيت يةت ؾّٖة اتلًٖيم ثؼؽاد  ريض اهلل دعةىل عَُالنٖغ دػن 
 .(1)كٌلف هل يٌ اهعًؿ زًةين عرشة قَح ،قَح زًةف كزًةٍني كأربعًةاح

ةثذيًٌلى النٖغ  يف أكؿ ؾيف أكج عًْذّة كاتكةعّة كػَةِة، كٌلٍخ ثؼؽاد 
كدعؿض لوؿنت كاهؿقؿ كاجلْع كاحلؿيةف، ظىت  ،كايذعٌ ايذعةٍةن فةقٖةن  ظٖةدُ

اكف ٕقذةت يٌ ظْايش األٍّةر كيًيش رل النْؾ ظةؾٖةن، كيَةـ يف اهربارم 
  .كاخلؿب، كهبف املؿف  كالؿػٖه يٌ اثلٖةب ظىت هقت ثةملضَْف

 ،يٌ ػري رصعح إحلّة إىل أِوُ الؿصْعُةملة ظؽزذُ ٍؿكُ ثرتؾ ثؼؽاد كهك
ؾاكف  ثةألِْاؿ كالىعةب، ئى وً هسٌ اهلل زبذُ كدةث  َؿيقُ الىعت اَّلم مي ك

 ٕقْؿ جلؿكُ: الثؽ يٌ إلًةؿ اهُؿيـ كبوْغ اهلؽؼ اَّلم صبخ يٌ أصوُ
ًذُ بك  .(2)اقذُةع ثوْغ ذلٕذُ كحتقٖـ يقىؽقعـيًذُ ِك

عوى اهْةِؿ بكةاؿ ؾٍَُْ رل دمةعح يٌ األعٖةف كبؿع يف دمٖ   ؾأػؾ
اهعوْـ ظىت اكف ٕعؽ لوًَةّؿة يف زالزح عرش ؾَةن يٌ اهعوْـ، كدأزؿ لسريان حبضح 

كقً   ،كدقؿة يَّضُ كزاد عوُٖ ريض اهلل دعةىل عَُاإلقالـ اإليةـ اهؼـايل 
احلؽٕر رل إٔؽم لسري يٌ منةِري عرصق يٌ احلؿةظ كفؿأ اهؿقُ كاألدب 

ؾةؽ دمٖ  عوًةء عرصق  ، ظىتكالوؼح كألىَّ ثعوْـ الرشيعح يٌ لك ٍْاظّٖة
كػٌ  هل لك عوًةء عرصق كاعرتؾْا ثؿٌوُ عوّٖى،  ،كوةرت إحلُ اهؿذْل
  ، كرل مأٍُ رل قةاؿ أفؿاٍُ.كذاع وٖذُ يف ابلالد
كأكةثؿ أِن احلقٖقح ؾأػؾ عَّى  ،دمةعح يٌ أربةب اهقوْبزى وعت 

 ، ظٖرالنٖغ أثة محةد ادلثةس يف ذلك اهُؿيقح كٌلف عًؽدُاتلىْؼ كعوى 
                                                   

 . 3فالاؽ اجلْاِؿ لوذةديف ص  (1
 . 302ص  2َجقةت احلَةثوح ج (2



 7 

 املعجنيإىل أف وةر يٌ  ، ٕؽُٕرل كدأدب كدؿىب ،الزيُ ٍٖؿةن كعرشيٌ قَح
  .ذلكى كال ٕجةيلٕ ، كدًسٌ كدّؾب يف املعؿؾح، كوةراملعجْبني
هقٌةة أيب قعٖؽ املجةرؾ عٌ فةيض ااهُؿيقح كهبكح اخلؿفح أػؾ زى 
أػؾ َؿيـ اتلىْؼ جبؽ كعــ كأفجن رل املضةِؽات ؾيم، ؿأك املؼ املؼـكيم

كالؿيةًةت كاخلوْات ثؽكف ِْادة، ظىت وةر يٌ أكرب أربةب األظْاؿ، كوةر 
ء يٌ لجةر األكحلةء كاتلؽ ظْهل املؿيؽكف كاتلاليٖؾ ظىت هقت بكوُةف األكحلة
كاهعةرؾني كػٌ  هل املذىْؾح كأربةب الكوْؾ كاعرتؾْا ثؿٌوُ عوّٖى كوةر 
مؿصعةن ل ل املذىْؾح يف زيةٍُ ألٍُ ػري يَّش اتلىْؼ دؼٖريان لجريان كاقذُةع 
أف خيٌ  اتلىْؼ لومذةب كالكَح، كرقى يَّضةن صؽٕؽان لوذىْؼ يججٖةن رل 

ادلٍٖة كمّْادّة يقجالن رل  المذةب كالكَح املُّؿة، كي  لك ِؾا اكف زاِؽان يف
ٗػؿة كٍعًّٖة   .ا

كاقذًؿت ؾرتة اتلعىٖن اهعويم لونٖغ زالزةن كزالزني قَح، فٌةِة رل 
مؿظوح  تثؽأزى ثعؽ ذلك ، فؽـ كقةؽ حيىن اهعوى كاهعًن كاتلىْؼ كالكوْؾ

ْعِ كاهرتبٖح كاتلؽريف ىةرت ؾ ،صؽٕؽة يٌ ظٖةدُ كيه مؿظوح دىؽرق لو
 املؽارس يف ابلالد اإلقاليٖح ثؽكف يَةؾف كَِة يؽرقذُ يٌ أمّؿ كأكرب

 ثؽأت مؿظوح صؽٕؽة يٌ ظٖةة النٖغ.
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 ريض اهلل عِّ شئخّ
ثسرثة اهعوًةء  ريض اهلل عَُهقؽ دًزي اهعرص اَّلم ننأ ؾُٖ النٖغ 

يف لكت أكرب ِؾا  ق، كفؽ قةعؽكأربةب اتلىْؼ كالكوْؾكالْدلظ  كادلدلة
لًة دوًف ، ازين عرش عوًةن كبؿع ؾّٖةؽرس ؾ كاهؿَْف، فؽر يٌ اهعوْـ

 اتلىْؼ كالكوْؾ عٌ أكةثؿ اهعةرؾني يف عرصق.
ؾكً  احلؽٕر يٌ أيب ذلهت ابلةفالين،  :واحلديد أٌا شئخّ يف اىعيً

كأيب ثسؿ أمحؽ ثٌ املْؿؿ، كأيب اهقةقى يلع ثٌ ثٖةف الؿزاز، كأيب حمًؽ صعؿؿ 
حمًؽ، كأيب قعؽ حمًؽ ثٌ عجؽ ثٌ أمحؽ الرساج، كأيب َةهت عجؽ اهقةدر ثٌ 

المؿيى ابلؼؽادم، كأيب اهربٌلت ِجح اهلل ثٌ املجةرؾ ثٌ مْىس ابلؼؽادم 
كأػؾ اهؿقُ عٌ مٖغ ، الكقُٔ، كأيب اهعـ حمًؽ ثٌ املؼذةر اهلةميم اهعجةيس

اهقؿآف كعوْيُ  كأػؾعٖؽ املجةرؾ املؼـكيم ابلؼؽادم، احلَةثوح اهقةيض أيب ق
يلع أيب الْؾة ثٌ عقٖن احلَجٌل ابلؼؽادم اهْؿؿم،  النٖغ كفؿاءادُ كدؿكريق

، كالنٖغ أيب اخلُةب حمؿْظ ثٌ أمحؽ ثٌ ظكٌ ثٌ ظكٌ اهعؿايق اللكْاذاين
كأػؾ األدب كالوؼح عٌ النٖغ حيىي ثٌ يلع ثٌ حمًؽ ثٌ ظكٌ ثٌ بكُةـ 

  .النحجةين اخلُٖت اتلربيـم
عٌ النٖغ محةد  ثةدئ األمؿأػؾ ؾقؽ  وأٌا شئخّ يف اتلصٔف والصئك:

أػؾ عٌ لًة ، ثٌ مكوى ادلثةس، كعٌ النٖغ أيب حمًؽ صعؿؿ ثٌ أمحؽ الرساج
ْقؽ اهلًؽاين ، ، كعٌ النٖغ أيب الْؾةء، كػريِى يٌ اهعوًةء كاألكحلةء النٖغ ٕ

النٖغ أيب قعٖؽ اخلؿفح الرشيؿح عٌ  كاخلالؾح كاإلصةزة كهبف كأػؾ اهُؿيقح
  ذُ يف ثةب األزج ثعؽ مْدُ.كػوؿُ رل يؽرق ،املجةرؾ املؼـكيم

ْػُِؤالء ِى أِى   ىى عٍ لًة أػؾ عٌ ػريِى ؾاكف ًٍ  عَّى،اَّلٌٕ أػؾ  مٖ
ٗػؾ، ظىت ثؿع يف األوْؿ كاهؿؿكع كأٍْاع اخلالؼ كعوْـ اهقؿآف كابلالػح  ا

 كاألدب، كاملؾِت احلَجٌل كداـ رل ذلك زالزحن كزالزني دليةن. 
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 يف اىطريلث ريض اهلل عِّ شِده
  الرشيف: شِدهوأٌا 

عٌ النٖغ أيب ؾقؽ دوًف النٖغ عجؽ اهقةدر فؽس رسق ِؾق اهُؿيقح 
ْ ، ريض اهلل عَُ املؼـكيمقعٖؽ املجةرؾ  ريض اهلل  عٌ النٖغ يلع احلاكرمِك

ْ، عَُ ْ، ريض اهلل عَُ عٌ النٖغ أيب ؾؿج اهُؿقْيس ِك عٌ النٖغ عجؽ  ِك
ْ ، ريض اهلل عَُ الْاظؽ اتلًٖيم ، ريض اهلل عَُ ثسؿ النجٌلعٌ النٖغ أيب ِك

ْ  عٌ النٖغ رسم الكقُٔكِْ ، ريض اهلل عَُ َٖؽ ابلؼؽادماجلعٌ النٖغ  ِك
ْ، ريض اهلل عَُ  ريض اهلل عَُ. ؿكؼ المؿيخعٌ النٖغ يع ِك

  كلونٖغ يعؿكؼ المؿيخ قَؽٌٕ يف اهُؿيـ:
ة عوُٖ  :ؤْ الصيصيث اذلْتيث الصِد األول عٌ الكٖؽ اإليةـ يلع الًؿ

ْ الكالـ،  ْ عٌ أثُٖ الكٖؽ اإليةـ مْىس الاكّى عوُٖ الكالـ، ِك عٌ أثُٖ ِك
ْ الكٖؽ اإليةـ صعؿؿ الىةدؽ عوُٖ الكالـ،  عٌ أثُٖ الكٖؽ اإليةـ حمًؽ ِك

ْ ابلةفؿ عوُٖ الكالـ،  عٌ أثُٖ الكٖؽ اإليةـ يلع زيٌ اهعةثؽٌٕ الكضةد ِك
ْ عوُٖ الكالـ،    .عوُٖ الكالـ عٌ أثُٖ الكٖؽ اإليةـ أيب عجؽ اهلل احلكنيِك

ْ، ريض اهلل عَُ عٌ النٖغ داككد اهُةِئ وأٌا الصِد اثلاين: عٌ النٖغ  ِك
ْ، ريض اهلل عَُ ظجٖت اهعضيم   ريض اهلل عَُ. حلكٌ ابلرصماعٌ النٖغ  ِك

أيب  اإليةـالكٖؽ ك ريض اهلل عَُ، احلكٌ ابلرصمالنٖغ دوًف لك يٌ  كفؽ
 اهؼةهت أقؽ اهللكعٌ فُت املنةرؽ كاملؼةرب، عوُٖ الكالـ، احلكني  عجؽ اهلل

ؿاء أيري املؤيَني زكج  كًلؿـ اهلل  عوُٖ الكالـابلذْؿ، كاثٌ عى الؿقْؿ الِـ
حمًؽ  كمْالٍة ، عٌ ؾؼؿ األٍبٖةء كقٖؽ األوؿٖةء، قٖؽٍةكصُّ كريض اهلل عَُ

ْ كقوى،  كآهل وًل اهلل عوُٖ صربااٖن عوُٖ  كقٖؽ املالاسح عٌ أيني الْيحِك
ْ الـ، الك ْ الكًٖ  ابلىريِك  .رب اهعـة صن صالهل عًٌ هحف لًسوُ يشء ِك
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 حصدره لئعظ واتلدريس واإلرشاد
ْعِ   ريض اهلل عَُ دىؽر ِضؿيح،  528مْاؿ قَح مّؿ يف كاتلؽريف لو

خ إحلُ أفةـ ؾّٖة ؾ ،ثجةب األزج املؼـكيم أيب قعٖؽ مٖؼُيؽرقح  ثعؽ أف ؾًْ
ّْؿ هل وٖخ لجري يف الـِؽ، كفؽ ؾٕؽرس كيعِ اجلةس إىل أف ًةفخ ثةجلةس، 

أّّؿ اهلل احلمًح يٌ فوجُ رل لكةٍُ، ظىت وةر أظؽ أمّؿ األكحلةء اَّلٌٕ كف  
رل كالٕذّى ، كدذوًؾ رل ٕؽُٕ عؽد لجري يٌ اهؿقّةء كاهعوًةء  أدمةع األيح

اهعؿاؽ الـاِؽ احلكٌ ثٌ مكوى كاملعؽزني كأربةب األظْاؿ أيسةؿ: مٖغ 
 رصيح عجؽ املوك ثٌ عحىس املةرايناهؿةريس اهعؿايق، كأيسةؿ فةيض ادلٕةر امل

المؿدم النةؾيع، كقٖؽم معٖت أثْ يؽٌٕ، كأثْ عجؽ اهلل حمًؽ ثٌ أيب املعةيل، 
كاإليةـ احلةؾِ األزؿم أثْ حمًؽ عجؽ اهؼين املقؽيس احلَجٌل، كالنٖغ ثٌ فؽايُ 

لًة دىؽر ، أدمعني ىريض اهلل دعةىل عََّجٌل، كػريِى المسري املقؽيس احل
ْعِ كقوى إحلُ فوى اهؿذْل يف زيةٍُ.   لوذؽريف كاهؿذْل كاهرتبٖح كال

اب الهيالين:  يف ٕذلكى عَُ اهلل ريض كادلم اكف يلٔل الشيخ عتد الْٔ
 كبةلؿبةط اثلالزةء، كعنٖح اجلًعح، ثسؿة: ثةملؽرقح مؿات زالث األقجْع

  .(1)األظؽ ثسؿة
 أيب قًعخي  :احلصيين اخلرض ةَ حمٍد اهلل عتد أةٔ الرشيف وكال

 يف ٕذلكَّى عَُ اهلل ريض اهقةدر عجؽ ادلٌٕ حميي النٖغ قٖؽم اكف: ٕقْؿ
 ًيٌ كدرقةن  اتلؿكري، ًيٌ درقةن  يؽرقذُ يف ٕؾلؿ كٌلف عوًةن، عرش زالزح

 اجلّةر َؿيف عوُٖ ٕيقؿأ كٌلف اخلالؼ، ًيٌ كدرقةن  املؾِت، ًيٌ كدرقةن  احلؽٕر،

 ٕقؿأ كٌلف كاجلعْ، كاألوْؿ، كاخلالؼ، كاملؾِت، احلؽٕر، كعوْـ اتلؿكري،

 اهّْؿ ثعؽ ثةهقؿاءات، اهقؿآف
(2). 
                                                   

 . 118ثّضخ األرسار  لونَُْيف ص  (1
 املىؽر الكةثـ. (2
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 ثوكةف اجلةس رل ذلكىاكف النٖغ ٕ  :ابلغدادي اجلٔزي اةَ اإلٌام كال

ْعِ ؽ وٖخ هل كّّؿ ال  ثةجلةس يؽرقذُ ؾٌةفخ كوًخ قًخ هل كٌلف ثةلِـ
 املضوف يف عَؽق كيذْب الؿبةط إىل مكتَؽا ثؼؽاد قْر عَؽ جيوف ؾاكف

 ككقعخ املؽرقح ؾعًؿت لسري ػوـ
(1). 

اكٍخ اهؿذْل دأيت النٖغ فةؿ أثْ فةقى اهزبار  :ويلٔل صاخب ابلٓجث
عجؽ اهقةدر كية رإٔذُ ٕبٖخ عَؽق ؾذْل حلُةه  عوّٖة، ثن ٕسذت عوّٖة عقت 
فؿاءدّة، كٌلف ٕؿيت رل يؾِت اإليةـ أمحؽ كالنةؾيع، كديعؿض ؾذْاق رل عوًةء 

 اهعؿاؽ ؾًة اكف دعضجّى يٌ وْاثُ أمؽ يٌ دعضجّى يٌ رسعح صْاثُ. 
ْٔاب عتد الشيخ وكال  زالزح يف ٕذلكى عَُ اهلل ريض كٌلف :الشعراين ال

 يٌ كدرقةن  اتلؿكري، يٌ درقةن  يؽرقذُ يف عوُٖ ٕقؿءكف كٌلٍْا عوًةن، عرش

 َؿيف عوُٖ ٕقؿءكف كٌلٍْا اخلالؼ، يٌ كدرقةن  املؾِت، يٌ كدرقةن  احلؽٕر

 كٌلف كاجلعْ كاألوْؿ، كاخلالؼ، كاملؾِت، احلؽٕر، كعوْـ اتلؿكري، اجلّةر

 يؾِت رل ٕؿيت كٌلف .اهّْؿ ثعؽ ثةهقؿاءات، اهقؿآف ٕقؿأ عَُ اهلل ريض

 دعؿض ؾذْاق كٌلٍخ عَّى، اهلل ريض ظَجن ثٌ أمحؽ كاإليةـ النةؾيع، اإليةـ

 أٍعى يٌ قجعةف :ؾٖقْلْف اإلعضةب أمؽ ؾذعضجّى ثةهعؿاؽ اهعوًةء رل

 .(2)عوُٖ
ؾقُّ كممة امذّؿ عٌ قٖؽٍة النٖغ عجؽ اهقةدر رمحُ اهلل دعةىل ممة ٕؽؿ رل 

كزجةت فؽيُ يف اهعوى ية ظاكق عَُ اثَُ مْىس لًة فةؿ اثٌ رصت احلَجٌل رمحُ 
اهلل دعةىل: قًعخ كادلم ٕقْؿ: ػؿصخ يف ثعي قٖةظيت إىل اهربيح، كممسخ 

 َّ ى يَّة يشء ينجُ  إٔةيةن ال أصؽ يةء ؾةمذؽ يب اهعُل، ؾأّوَّذين قعةثح ٍـؿ يلعى
ْدٕخ اجلؽل، ؾرتكيخ يَُ، زى رإٔخ ٍْران أًةء  ثُ األؾـ، كبؽت يل وْرة، كٍ

                                                   

 173ص  18املَذْى يف دةريغ املوْؾ كاألمى ج (3
 . 108اهُجقةت المربل لونعؿاين ص  (4
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يَّة: ٕة عجؽ اهقةدر أٍة ربك كفؽ أظووخ لك املعؿيةت، أك فةؿ: ية ظؿيخ 
ْذ ثةهلل يٌ النُٖةف الؿصٖى اػكأ ٕة هعني، ؾإذا ذلك  رل ػريؾ، ؾقوخ: أع
اجلْر ّالـ، كدوك الىْرة دػةف، زى ػةَجين كفةؿ: ٕة عجؽ اهقةدر جنْت يين 

يف أظْاؿ يَةزالدك، كهقؽ أًووخ ثًسن ِؾق ثعوًك حبسى ربك كؾقّك 
ََّح، فةؿ: ؾقٖن هل: لٖؽ  الْافعح قجعني يٌ أِن اهُؿيـ ؾقوخ: لؿيب اهؿٌن كامل

 .عوًخ أٍُ مُٖةف؟ فةؿ ثقْهل: كفؽ أظووخ لك املعؿيةت
كممة ٕؽؿ رل دًمَُ يف اهؿقُ كبؿاعذُ ؾُٖ يةظاكق عَُ اثَُ عجؽ الؿزاؽ 

 مةيف ةء ثؼؽاد لى ٕذٌط ألظؽ ؾّٖة صْابه عوً فةؿ: صةءت ؾذْل يٌ اهعضى إىل
كوْردّة: ية ٕقْؿ الكةدة اهعوًةء يف رصن ظوؽ ثةهُالؽ اثلالث أٍَُّ الثؽ أف 
ٕعجؽ اهلل عـ كصن عجةدة َٕؿؿد ثّة دكف دمٖ  اجلةس يف كفخ دوبكُ ثّة ؾًة 
يت ثّة إىل كادلم ؾمذت عوّٖة رل اهؿْر: ٕأيت 

ي
ٕؿعن يٌ اهعجةدات؟ فةؿ: ؾأ

عن ًَُٕٖ، فةؿ: ؾًة ثةت ممح، كخيًل هل املُةؼ، كيُْؼ أقجْدلن كظؽق كدَ
 املكذؿيت ثجؼؽاد.

ِمؾا اكٍخ ظٖةدُ اهعوًٖح ككعُْ كإرمةدق، اكف عوًةن كدلملةن دلمالن  
كفؽكةن كداعٖةن، كاعرتؼ ثؿٌوُ اهقةيص كادلاين كاهعؿب كاهعضى كاٍترش ؾٌوُ 

كفىؽق الْاؾؽكف يٌ لك ابلالد، كاتلؽ ظْهل اهؿقؿاء ، ظىت عىَّ دمٖ  ابلقةع
ؾاكف ثؼٖح لك اهُةبلني يف دمٖ  اهعوْـ، كٌلف ثؼٖح اجلةس ؾًٖة كاملكةلني، 

 كٍؿعَة ثربًلذُ.  ريض اهلل دعةىل عَُرل دكهح اإلقالـ  حيذةصْف، ؾاكف ٍْران ين   
كلى  الشيخ أةٔ احلصَ اجلدوي يف نخاةّ رجال اىفهر وادلعٔة: يلٔلو

ْعِ كاإلرمةد كدؿبٖح اجلؿْس يٌ االمذؼةؿ ث ةتلؽريف، كنرش ًَٕعُ امذؼةهل ثةل
اهعوى كٍرص الكَح كاهعقٖؽة الىعٖعح، كحمةربح ابلؽع، كفؽ اكف يف اهعقٖؽة 

فةؿ اثٌ رصت احلَجٌل: اكف ، كاهؿؿكع يذجعة لإليةـ أمحؽ كاملعؽزني كالكوؽ
يذًكاكن يف مكةان الىؿةت كاهقؽر كحنًِْة ثةلكَح، يجةهؼةن يف الؿد رل يٌ 
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ريف، دلملةن يسقؿةن، فةلْا: اكف ٕذلكى يف ػةهؿّة، كفؽ اكف فْم االمذؼةؿ ثةتلؽ
كف عوُٖ يف يؽرقذُ درقةن يٌ اتلؿكري، كدرقةن يٌ ؤزالزح عرش عوًةن كٌلٍْا ٕقؿ

ؿيف اجلّةر كف عوُٖ َؤاحلؽٕر، كدرقةن يٌ املؾِت كاخلالؼ كٌلٍْا ٕقؿ
ريض اهلل كاجلعْ، كٌلف  اتلؿكري كعوْـ احلؽٕر كاملؾِت كاخلالؼ كاألوْؿ

ٕقؿأ اهقؿآف ثةهقؿاءات ثعؽ اهّْؿ، كٌلف ٕؿيت رل يؾِت اإليةـ  دعةىل عَُ
النةؾيع كاإليةـ أمحؽ ثٌ ظَجن ريض اهلل عًَّة، كٌلٍخ ؾذْاق دعؿض رل 

  .اهعوًةء ثةهعؿاؽ، ؾذعضجّى أمؽ اإلعضةب
عين النٖغ عجؽ اهقةدر ثعؽية أدى  ويخاةع الشيخ أةٔ احلصَ كائالً:

الح كإرمةد اخلوـ إىل احلـ، كدم  ثني الؿاةقح دراقذُ اهعوًٖح كالؿكظٖح ثةإلو
ادلٕجٖح كالؿاةقح اهعوًٖح، كٌلف أثْ قعٖؽ فؽ ثىن يؽرقح هُٖؿح ثجةب األزج 
ْعِ كّّؿ هل وٖخ، ؾٌةفخ  خ إحلُ كدسوى ي  اجلةس ثوكةف ال ؾؿًْ
يؽرقذُ ثةجلةس يٌ ازدظةيّى رل دلوكُ، ؾضوف لوَةس عَؽ الكْر إٔةيةن، زى 

ّة يٌ املَةزؿ كاألممَح اهيت ظْهلة، كبؾؿ األػَٖةء يف كقعخ ثًة أًٖؽ إحل
عًةردّة أمْاهلى، كعًن اهؿقؿاء ؾّٖة ثأٍؿكّى، كالذًوخ املؽرقح يف قَح زًةف 
كعرشيٌ كمخكًةاح، كوةرت يجكْبح إحلُ، كدىؽر ثّة لوذؽريف كاهؿذْل 
ْعِ ي  االصذّةد يف اهعوى كاهعًن، كدم  اهلل فوْب عجةدق رل ظجُ، كأهل ش كال

ألكجذّى ثةثلَةء عوُٖ، كاٍذّخ إحلُ راةقح اهعوى كاهرتبٖح كاإلوالح كاإلرمةد 
ْصةِح  كادلعْة إىل اهلل ثةهعؿاؽ، كفىؽق اجلةس يٌ اٗؾةؽ، كرزفُ اهلل يٌ ال
ةثُ اخلوؿةء كاملوْؾ كالْزراء  ْصةِح املوْؾ كالكالَني، ِك كاهقجْؿ ية أزرل ث

 ؾًٌ دكٍّى .
لى أر أظؽان ٕعْى يٌ أصٍن  اخب املغين:كال الشيخ مٔفق ةَ كداٌث ص

ادلٌٕ أكرث يَُ، كٌلف حيرض دلةلكُ يف ثعي األظٖةف اخلوٖؿح كاملوْؾ كالْزراء 
ؾٖضوكْف يذأدثني ػةمعني. أية اهعوًةء كاهؿقّةء ؾال ٕأيت عوّٖى ظرص، كفؽ 
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عؽ يف ثعي دلةلكُ أربعًةاح حمربة. كيقْؿ : كٌلف ملضةلكُ دأزري عْٖى كٍؿ  
 لسري .
لى دسٌ دلةلف قٖؽٍة النٖغ عجؽ اهقةدر  يلٔل الشيخ عٍر الهيصاين: 

ْد كاجلىةرل، كال ممٌ ٕذْب يٌ  ريض اهلل دعةىل عَُ يٍكًوى يٌ احلّ ختوْ ممٌ ي
فُةع اهُؿيـ كفةدٌل اجلؿف كػري ذلك يٌ اهؿكةؽ، كال ممٌ ٕؿص  عٌ يعذقؽو 

اكف ّْٕاق يٌ يسء، كفؽ اكف ينعؿ ثؾلك كحيًؽ اهلل عوُٖ، كيؿٌوُ رل ية 
 اخلوْة ثةهلل كاالٍقُةع عٌ اخلوـ كاالمذؼةؿ ثةهعجةدات.

فةؿ يل قٖؽٍة النٖغ أدًىن أف أكْف يف الىعةرم كاهربارم  كال اجلتايئ: 
لًة لَخ يف األكؿ، ال أرل اخلوـ كال ٕؿكٍين، زى فةؿ: أراد اهلل عـ كصن ييِن 

ْد يَؿعح اخلوـ ؾإٍُ فؽ أقوى رل ٕؽم أكرث يٌ مخكح آال ؼ يٌ احلّ
كاجلىةرل، كدةب رل ٕؽم يٌ اهعٖةريٌ كاملكةحلح أكرث يٌ يةاح أهؽ كِؾا 

 ػري لسري.
ِمؾا اكٍخ قرية قٖؽٍة النٖغ عجؽ اهقةدر اجلٖالين، دلش ظٖةدُ لوَةس 
اكملُؿ لألرض كٌلهقًؿ ٕيضء هلى َؿيقّى إىل اهلل، ثُ ّٕذؽكف كيعُ يكريكف، 

كٍؿعَة ثعوًُ كأؾةض عوَٖة يٌ ثؿًلذُ ؾؿيض اهلل دعةىل عَُ كأيؽٍة ثًؽدق 
كٌلف قٖؽٍة النٖغ عجؽ اهقةدر يف َوٖعح ادلاعني إىل ، كقوك ثَة مكومُ

ْق  يف ؾّى اهقؿآف المؿيى كاألظةدٕر اجلجْيح، كاتلؿّى رل اقتَجةط  اتل
ادلالان املذعوقح ثةهعقةاؽ كاألظاكـ اهؿقّٖح يَّة، كَّلا اكف رل صةٍت لجري يٌ 

اهقؿآف كعوْـ احلؽٕر ظىت أٍُ ؾةؽ عوًةء عرصق يف ِؾق  املعؿؾح يف عوْـ
كممة ٕؽؿ رل قعح يعؿؾح النٖغ ثةلمذةب المؿيى ية أػرب ثُ ، اهعوْـ الرشيؿح

ْقؽ ثٌ اإليةـ أيب اهؿؿج اجلْزم اهعاليح ابلؼؽادم النّري ؾقةؿ: فةؿ  النٖغ ٕ
عجؽ  يل احلةؾِ أمحؽ ابلَؽهيج ظرضت ككادلؾ رمحُ اهلل دعةىل ْٕيةن دلوف

اهقةدر، ؾقؿأ اهقةرئ إٓح، ؾؾلؿ النٖغ يف دؿكريِة كصّةن ؾقوخ لْادلؾ أدعوى 
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ْصُ  ْصُ ؟فةؿ: ٍعى، زى ذلؿ النٖغ كصّة آػؿ. ؾقوخ: لْادلؾ أدعوى ِؾا ال ِؾا ال
؟فةؿ: ٍعى، ؾؾلؿ النٖغ ؾّٖة أظؽ عرش كصّة، كأٍة أفْؿ لْادلؾ أدعوى ِؾا 

ْ ٕقْؿ: ٍعى. زى ذلؿ النٖغ كصّة ْصُ؟ ِك ْصُ  ال آػؿ. ؾقوخ لْادلؾ أدعوى ِؾا ال
؟ فةؿ: ال! ظىت ذلؿ ؾّٖة لًةؿ أربعني كصّةن ٕعـك لك كصُ إىل فةاوُ ككادلؾ 

ْصُ كامذؽ دعضجُ يٌ قعح عوى النٖغ.   ٕقْؿ: ال أعؿؼ ِؾا ال
كٌلف ال ٕؿكم يف لذجُ كػُجُ ػري األظةدٕر الىعٖعح، كٌلف هل ثةع 

عَةق الوؼْم، زى ٕجذقن إىل رشح يؼـاق، َْين يف ٍقؽ احلؽٕر، كٌلف يرشظُ يف ي
كِمؾا دم  ثني ّةِؿيح املعؽزني ، زى ٕجذقن إىل اقتَجةط املعةين الؿكظٖح يَُ

كركظةٍٖح الىْؾٖح، كٌلف ال ينض  َالثُ رل دراقح اهؿوكؿح أك عوى الالكـ، 
َالثُ إحلًّة  َٕرصؼ أف خيىش إٍُ زى ،زاد اهقربألٍُ ٕؿل أًٍّة هحكة يٌ 

 ؾٖقعْا يف يّةكم اٗراء اهؿوكؿٖح أك الالكيٖح ابلعٖؽة عٌ اهعقٖؽة الرشعٖح.
ٔاشطي: دػوخ كأٍة مةب رل النٖغ عجؽ اهقةدر   يلٔل الشيخ ٌِصٔر ال

كييع لذةثةن ينذًن رل يشء يٌ اهؿوكؿح كعوْـ الؿكظةٍٖةت ؾقةؿ يل: يٌ دكف 
ين عَُ: ٕة يَىْر ثئف الؿؾٖـ اجلًةعح كفجن أف َْٕؿ إىل لذةيب أك يكأه

 لذةثك فى ؾةػكوُ كٍةكهين ثؽهل لذةب ؾٌةان اهقؿآف ملعًؽ ثٌ اهعؿيف. 
 ادلٌٕ مّةب النٖغ قً  أٍُ اهؿةركيق أمحؽ النٖغ عٌ حيٍيث: اةَ روىو
أفؿأ محبةن يٌ عوى الالكـ كأٍة م ٕقْؿ: لَخ فؽ عـيخ أف الكّؿكرد عًؿ
احلؿيني أك ٍّةٕح اإلفؽاـ لونّؿقذةين أك رتدد ِن أفؿأ لذةب اإلرمةد إليةـ ي

 لذةب آػؿ، ؾؾِجخ ي  ػةيل أيب اجلضٖت كٌلف ٕىٌل جبَت النٖغ عجؽ اهقةدر
ؾعوًخ أٍُ  ?ؾةتلؿخ إيل النٖغ عجؽ اهقةدر كفةؿ: ٕة عًؿ ية ِْ يٌ زاد اهقرب

 .(1)ينري إىل دراقح عوى الالكـ ؾؿصعخ عَُ

                                                   

 . 201ص  2ذٕن َجقةت احلَةثوح ج (1
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 صفاحّ اخليليث واخليليث
 كوؿُ النٖغ اإليةـ اهعاليح اثٌ فؽايح ؾقةؿ: ؾقؽ  :ث  ي  ل  ي  أٌا صفاحّ اخلخ 

حنٖؽ  ريض اهلل عَُ النٖغ مٖغ اإلقالـ حميي ادلٌٕ عجؽ اهقةدر اجلٖالين اكف
ابلؽف، مؿبْع اهقةيح، عؿيي الىؽر، عؿيي الوعٖح َْيوّة، أقًؿ الوْف، 

   .(1)يقؿكف احلةصجني، ذا وْت صّْرم، كقًخ ثيه، كفؽر يلع، كعوى كيف
 اهُْؿ، إىل ًٕٖن ُإٍ :فلال خييفخّ الشيخ يلع اهلييت رمحّ اهلل وصفّو

ًؿة، إىل لٍُْ ًٕٖن اجلجّح، كعؿيي كاالقذقةيح، اجل جن أيةرات عوُٖ دجؽك  الك 

 الىْت عؾب األعٌةء، يذَةقـ املَمجني، عؿيي لذؿُٖ، إىل معؿق ٕىن

ـو  ذك صّْرٌيُ،  صوحكُ رل الىعت يٌ جتعن زةفجح؛ ظةٌدة ٍْؿادُ يذًزِي، ٍُي

ْقُح حلٖذُ إحلُ، اجلْؿ ٕؽٕى أفٍ  ٌَّة المسةؾح، يذ  ثعؽ الوْف ريةدٕح َْيوح، كلم

 لًة املعججح ثةهبكةَح دْيح اهعةيح ِٖئذُ اجلّةٕح، دفٖقح الكٌ، ثُ دقٌؽيٍخ  ية

 إٌٔةن  كاجلًةؿ كاجل جن ثةهُٖجح دْيح
(2).   

ٕقؽ ي  صالهح فؽرق ي   اكف يٌ أػالفُ أفؾقؽ  :ث  ي  ل  يخ أٌا صفاحّ اخلخ 
كٌلف ال ٕقْـ فٍ ، زٖةثّى كجيةلف اهؿقؿاء كيؿٌل هلى ،كاجلةريح كالمجري الىؼري

كٌلف إذا  ،كال قوُةف ألظؽ يٌ اهعًْةء كأعٖةف ادلكهح، كلى ٕوى فٍ ثجةب كزيؿ
كفؽ ادؿقخ ، صةءق ػوٖؿح أك كزيؿ ٕؽػن ادلار زى خيؿج ظىت ال ٕقْـ هل

املعةرصيٌ رل ظكٌ ػوقُ كعوْ ًِذُ، كدْاًعُ هلل دعةىل، األلكَح كمّةدات 
 .كقؼةاُ كإٕسةرق هؼريق

عَٖةم ية رأت  :خرادة فلالؤْ الشيخ وكد وصفّ أخد رجال عرصه 
كال أظؿِ عّؽان  كال أكؿـ ٍؿكةن كال أهُؽ فوجةن  أظكٌ ػوقةن كال أكق  وؽران 

                                                   

 . 7مًف املؿةػؿ اهعوٖح ص  (1
 . 129اهؿذط املجني هّْري ادلٌٕ اهقةدرم ص  (2
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 يزنتلُ كعوْ  فؽرق صالهح ي كهقؽ اكف  ككدان يٌ قٖؽٍة النٖغ عجؽ اهقةدر،
 المجري كيجؽأ ثةلكالـ كجيةلف الٌعؿةء كيْفؿ الىؼري ي  ٕقؽ  ،عوًُ كقعح

اهعًْةء كال األعٖةف كال ألى ثجةب كزيؿ  كيذْاً  لوؿقؿاء، كية فةـ ألظؽ يٌ
 .(1)ذكم احلةصح كاهعةِح اكف هل ػؿاـ ثإَعةـ اهُعةـ، كاإلٍؿةؽ رل ،كال قوُةف
 ،اكف دمٖن الىؿةت رشيؽ األػالؽ شيخ اإلشالم اإلٌام اجلٔوي: وكال

اكمن األدب كاملؿكءة، لسري اتلْاً ، دااى اهبرش، كاؾؿ اهعوى كاهعقن، مؽٕؽ 
االفذؿةء لالكـ الرشع كأظاكيُ، يعًْةن ألِن اهعوى، ييمؿيةن ألربةب ادلٌٕ 

دكاـ املضةِؽة كالكَح، يجؼٌةن ألِن ابلؽع كاألِْاء، حمجةن ملؿيؽم احلـ ي  
كلـكـ املؿافجح إىل املْت، كٌلف هل الكـ دلؿو يف عوْـ املعةرؼ، مؽٕؽ اهؼٌت إذا 
اٍذّمخ حمةرـ اهلل قجعةٍُ كدعةىل، قيخ المؽ لؿيى اجلؿف رل أدمن 

 .(2) ريض اهلل عَُ َؿيقح، كبةجلًوح لى ٕسٌ يف زيَُ يسوُ
فةؿ اجلجةيل: فةؿ النٖغ عجؽ اهقةدر:  كال اىعالٌث اجلجار يف حارخيّ:و
ة، األعًةؿ ؾتنخ  أفَّ  لْ أكد   اهُعةـ، إَعةـ يٌ أؾٌن ؾّٖة كصؽت ؾًة لكَّّ
 أهؽ صةءين لْ محبةن، دٌجٍ ال يسقْبح ليف اجلٖةع، ؾأَعًّة ثٖؽم ادلٍٖة

ثىحِذٍّة لى دَٕةر
ي
  .(3) أ

ٔاْر ٕأمؿ لك حلوح ثًؽ  ريض اهلل دعةىل عَُاكف  :وكال صاخب كالئد اجل
اهبكةط، كيأكن ي  األًٖةؼ كجيةلف الٌعؿةء، كيىرب رل َوجح اهعوى، ال 
ٌْٕ صوحكُ أف أظؽان أكؿـ عوُٖ يَُ، كيذؿقؽ يٌ ذلب يٌ أوعةثُ، كيكأؿ 

كخييف  عٌ مأٍّى، كحيؿِ كدِى، كيعؿْ عٌ قحبةدّى، كيىؽؽ يٌ ظوؽ هل،
 .عوًُ ؾُٖ

                                                   

 . 108ص  1ُجقةت المربل لونعؿاين جاه (1
 ٍقال عٌ بكذةف اهعةرؾني . 137فالاؽ اجلْاِؿ ص  (2
 .447ص  20قري أعالـ اجلجالء لذلِيب ج (3
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ا يف اإلصالح   واىرتبيثٌدرشث الشيخ وأذْر
ٕعؽ املؤرػْف كأِن الكري ّّْر النٖغ عجؽ اهقةدر مؿظوح يٌ مؿاظن 
اإلوالح يف دةريغ األيح اإلقاليٖح، ؾقؽ اكف ؾؿيؽ عرصق كٌلف دلؽدان لدلٌٕ 

إف اهلل ٕجعر هلؾق  :وًل اهلل عوُٖ كآهل كقوى فْؿ اجليب عوُٖكالكَح كيَُجـ 
ؾجؽأ رظوذُ ادلعْيح يٌ ، (1) األيح رل رأس لك يةاح قَح يٌ جيؽد هلة دَّٕة

يؽرقح ثةب األزج اهيت اكف النٖغ أثْ قعٖؽ املؼـكيم فؽ أقكّة كٌلٍخ 
ْ ثةب األزج يؽرقح وؼرية يف يح يٌ أظٖةء ثؼؽاد ؾوًة دْيف آهخ إىل ، ِك

  .عجؽ اهقةدرالنٖغ دوًٖؾق 
كيؾلؿ أٍُ ثؽأ دلوكُ ثةلؿصوني كاثلالزح زى دـاظى اجلةس ظىت وةر 

زى دـإؽ اإلفجةؿ ظىت ًةفخ املؽرقح ؾؼؿج إىل قْر ، قجعني أهؿةن دلوكُ ٌٕى 
، ثؼؽاد جبةٍت ربةَُ، كوةر اجلةس جيٖبْف إحلُ كيذْب عَؽق اخلوـ المسري
كوةرت هل ماكٍح عًْٖح كفؽ أدم  اهعوًةء كاألكحلةء كاهعةرؾْف رل ماكٍذُ 

ْعِ، كفؽ دًزي ثأقوْبُ يف اهرتبٖح كالكوْؾ، كعوًُ ٕؿْؽ لك  ممة صعوُ كال
ْقٖ ، ؾؾؾاع وٖذُ يف ابلالد كفىؽق اجلةس يٌ لك ماكف ،أفؿاٍُ  عًؽ إىل د
أًةؼ إحلّة عؽدان يٌ املَةزؿ كاألممَح اهيت ظْهلة، ك كإدلدة ثَةاّة، املؽرقح

عًةردّة قبٖن كأًةؼ إحلّة ربةَةن لوكةلمني كاهؿقؿاء، كهقؽ ثؾؿ األػَٖةء يف 
 أمْاهلى، كعًن اهؿقؿاء ؾّٖة ثأٍؿكّى كبؾلْا اجلّؽ المجري. 

 ثوكةف اجلةس رل ذلكىاكف النٖغ ٕ  ابلغدادي: اجلٔزي اةَ اإلٌاميلٔل 

ْعِ ؽ وٖخ هل كّّؿ ال  ثةجلةس يؽرقذُ ؾٌةفخ كوًخ قًخ هل كٌلف ثةلِـ
 املضوف يف عَؽق كيذْب الؿبةط إىل مكتَؽا ثؼؽاد قْر عَؽ جيوف ؾاكف

 ككقعخ املؽرقح ؾعًؿت لسري ػوـ
(2). 
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ف امؿأة ؾقرية فؿرت املكةًِح يف عًةرة إ اةَ رجب احلِتيل: يلٔل 
املؽرقح ؾوى جتؽ محبةن، كٌلف زكصّة يٌ اهعًةؿ ؾضةءت إىل النٖغ عجؽ اهقةدر 
دىُعت زكصّة كفةهخ: ِؾا زكيج كيل عوُٖ يٌ املّؿ فؽر عرشيٌ دَٕةران 

جخ هل اجلىؽ  برشط أف ٕعًن يف يؽرقذك ثةجلىؽ ابلةيق، زى ذِجةن كهقؽ ِك
قوًٌخ النٖغ ػٍ االدؿةؽ اَّلم كفعذُ ي  زكصّة، ؾاكف النٖغ ينؼوُ يف 
املؽرقح ْٕيةن ثال أصؿة، كيْيةن ثأصؿة هعوًُ ثأٍُ ؾقري ال ًٕوك محبةن، ؾوًة عًن 

 .(1) خبًكح دٍةٍري أػؿج هل اخلٍ كدؾعُ هل، كفةؿ: أٍخ يف ًظن يٌ ابلةيق
ِ، كوةرت يجكْبح إىل النٖغ عجؽ  528كهقؽ الذًن ثَةء املؽرقح دلـ  
ْعِ كاهرتبٖح لو مؿًلـان ضعوّة ؾ ريض اهلل دعةىل عَُاهقةدر  ذؽريف كاإلؾذةء كال

كالكوْؾ كاإلعؽاد الاكمن يف دمٖ  املضةالت االصذًةعٖح  كالؿكظٖح  كاهرتبْيح  
يؽرقح دلراقح اتلاليٖؾ  كاجلؿكٖح يٌ أصن مْاصّح أعؽاء األيح ؾقكًّة إىل

كاهُالب، كإىل ربةط هرتبٖح املؿيؽٌٕ كالكةلمني، كٌلف ٕعَُٖ يف ذلك ثعي 
ةب   ريض اهلل دعةىل عَُداليٖؾق ابلةرزيٌ كبعي أثَةاُ اكلنٖغ عجؽ الِْ

ثىن مكضؽان أًٖؽ إىل املؽرقح يٌ أصن الىالة اكف منّْران ثةقى زى ، كػريق
ثعؽ ذلك ثةقى النٖغ عجؽ اهقةدر، زى  اجلةي  ذم اهقجةب الكج ، زى قيم

أوجعخ املؽرقح دؽىع ؾًٖة ثعؽ ثًعوح ثةب النٖغ، نكجح إىل قٖؽٍة النٖغ 
 عجؽ اهقةدر رمحُ اهلل دعةىل. 

اهلل لونٖغ يٌ ٕذمؿن ثّؾا ؾقؽ أكفؽ  أأية دًْين املؽرقح ؾوقؽ ِٖ
األدجةع كاألػَٖةء عوّٖة أكفةؾةن دااًح لورصؼ رل األقةدؾة كاهُالب كيسْف 
هلة مْرد دااى كًلؾلك اكٍخ دأيت اتلربدلت كاجلؾكرات كالىؽفةت كأمْاؿ الـٌلة 

ؽق يف لك اك ألٍُلونٖغ  ف ٕسكت زقح اجلًٖ  ثىؽفُ كإػالوُ ي  اهلل كِز
ٌلف ٕؿىض ثةهقوٖن يٌ اهعحل، ؾذللك لى ٕرتددكا يف دؾ  أمْاهلى ية ٕقؽـ هل، ك
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ة ، إحلُ، كيَّى يٌ أكفؽ المذت ملمذبذّة كٌلف هلة ػؽـ يًّذّى اهعَةٕح ثأمِْر
كػؽيح األقةدؾة كاهُالب، كيٌ ِؤالء أمحؽ ثٌ املجةرؾ املؿفعةيت كحمًؽ ثٌ 

ٖاهؿذط اهلؿكم، ؾوقؽ  ألدجةع الىةدفني هل ا أأكؿـ اهلل النٖغ لؿايح عًْٖح ِك
ؾاكٍْا مكذعؽٌٕ لوذٌعٖح ثأٍؿكّى كبأمْاهلى كجبّؽِى يف قبٖن النٖغ كية 

، كية ذاؾ إال ألف النٖغ ريض يكىع إحلُ كية ٕؿيؽ يٌ نرش اخلري كجتؽٕؽ ادلٌٕ
اقذُةع  أف ٕؿذط اهقوْب لكّة ؾأظجُ الىؼري كالمجري كالؿصن  اهلل دعةىل عَُ

 كاهؿقري ك ل ِؾا ألٍُ أظت اهلل كأػوه يف كاملؿأة كاحلةزى كاملعمْـ كاهؼين
ية ٕؿيؽ ؾكؼؿ اهلل هل اهعجةد تكؼريان اكمالن ؾاكف ِْ كية ٕؿيؽ ٕوًف اهقجْؿ عَؽ 

  .دمٖ  يٌ ٕعؿؾُ
كًلًة كرد يف األػجةر ظىت اجلٌ ػٌعخ لكُْدُ كداٍخ هُةعذُ، كِؾا 

 إذا إف اهلل يف احلؽٕر الرشيؽ: وًل اهلل عوُٖ كآهل كقوىيعىن فْؿ اجليب 
أظت عجؽا ددل صربين ؾقةؿ: إين أظت ؾالٍة ؾأظجُ، فةؿ ؾٖعجُ صربين، زى 

ْق، ؾٖعجُ أِن الكًةء  -فةؿ  -َٕةدم يف الكًةء ؾٖقْؿ: إف اهلل حيت ؾالٍة ؾأظج
مؾا اكف ظةؿ مٖؼَة  ،(1) : زى ًْٕ  هل اهقجْؿ يف األرض لذت اهلل هل  ؾقؽِك

هح دلحلح يف كٌلٍخ هل ِٖجح عًْٖح كيزن ك قً  ثُ،أ اهقجْؿ عَؽ لك يٌ عؿؾُ
 فوْب دمٖ  الْالة كاخلوؿةء. 

أية الؿبةط ؾاكف يكمَُ اهُوجح الْاؾؽكف يٌ ػةرج ثؼؽاد، كًلؾلك ٕقٖى 
ؾُٖ ثعي الكةلمني كاملؿيؽٌٕ اَّلٌٕ َٕقُعْف لوعجةدة كيًةرقْف الؿيةًةت 

ْقّى، كدقةـ ؾُٖ  دلةلف ذلؿ كاخلوْات كاملضةِؽات اهيت تكةعؽ رل دـًلٖح ٍؿ
يرشؼ عوُٖ  كأظٖةٍةن دلةلف كعِ كٌلف ٕوضأ إحلُ اهؿقؿاء كاملكةلني، كٌلف ي
أظؽ داليٖؾ النٖغ عجؽ اهقةدر اَّلم ختٌؿج رل ٕؽُٕ يف اهؿقُ كاتلىْؼ يعةن، 

ةؿ رمحُ اهلل ْد ثٌ عسًةف ثٌ ماكرـ اجلعَّ ْ حمً  .كًلؾلك الكوْؾ كاهرتبٖح ِك
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لنٖغ عجؽ اهقةدر أف جيعن يٌ كبّؾا املَّش اهرتبْم اهعْٖى اقذُةع ا
يؽرقذُ أعْى يَةرة يف ذلك الـيٌ، كفؽ ختؿج يَّة صٖن عْٖى اقذُةع أف 

ْدق يف اتلىؽم لوؼـك الىوٖيب كيٌ ثعؽق املؼْؿ كاتلذةر   .ٕثجخ كص
كدؽؿ األػجةر املذعوقح ثةملؽرقح : ادلنخٔر ٌاجد عرشان الهيالين يلٔل

صٖن املْاصّح لوؼُؿ الىوٖيب يف ابلالد رل أٍّة هعجخ دكران راحكٖةن يف إعؽاد 
النةيٖح، ؾقؽ اكٍخ املؽرقح تكذقجن أثَةء اجلةزظني اَّلٌٕ ؾؿكا يٌ كصُ 
االظذالؿ الىوٖيب، زى دقْـ ثإعؽادِى زى إدلددّى إىل يَةَـ املْاصّح ادلااؿة 

كهقؽ امذّؿ ؾًٖة ثعؽ ٍؿؿ يٌ ِؤالء اهُالب يَّى اثٌ  ،حتخ اهقٖةدة الـٍسٖح
اَّلم أوجط ؾًٖة ثعؽ مكتنةر والح ادلٌٕ الكٖةيس كاهعكمؿم،  جنة الْاعِ

ةكم، كمْىس اثٌ النٖغ عجؽ اهقةدر اَّلم اٍذقن إىل ثالد النةـ  كاحلةؾِ الِؿ
هحكّى يف اهجنةط اهؿمؿم، كمْؾـ ادلٌٕ وةظت لذةب املؼين كأظؽ 
مكتنةرم والح ادلٌٕ، كفؿيجُ احلةؾِ عجؽ اهؼين الذلٌٕ كؾؽا لالتلعةؽ 

ـظخ أرسدًّة يٌ دمةعٖن يف ثًؽرقح  قٖؽم النٖغ عجؽ اهقةدر ثعؽ أف ٍ
 . (1) يَُقح ٍةثوف إىل دمنـ

دػوَة ثؼؽاد قَح إظؽل ك  :امللديساةَ كداٌث  مٔفق ادليَ ويلٔل
قتني كمخكًةاح. ؾإذا ثةلنٖغ عجؽ اهقةدر ممٌ اٍذّخ إحلُ الؿاةقح ثّة عوًةن 

. كٌلف ٕسيف َةهت  اهعوى عٌ فىؽ ػريق يٌ لرثة ية كعًالن كظةالن كاقذؿذةءن
كٌلف منء اهعني  ،اصذً  ؾُٖ يٌ اهعوْـ، كالىرب رل املنذؼوني كقعح الىؽر

  .(2) كدم  اهلل ؾُٖ أكوةؾةن دمٖوح كأظْاالن عـيـة كية رإٔخ ثعؽق يسوُ
 كاَّلم ٕذًعٌ يف املَّش اَّلم َجقُ قٖؽم النٖغ عجؽ اهقةدر فؽس اهلل

ثن دسةد جتؽ أف  ،ش اَّلم رقًُ اإليةـ اهؼـايلاملَّرسق، ؾّْ ينجُ بن ل لجري 
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ؾقؽ ًك  النٖغ ، قٖؽٍة النٖغ عجؽ اهقةدر قةر يذةثعةن ملة أقكُ اإليةـ اهؼـايل
عجؽ اهقةدر يَّةصةن يذاكمالن يكذّؽؼ إعؽاد اهُوجح كاملؿيؽٌٕ عوًٖةن كركظٖةن 

وّى حلًن رقةهح األمؿ ثةملعؿكؼ كاجليه عٌ املَم ؿ كادلعْة كاصذًةعٖةن، كيِؤ
لؾلك دْؾؿ هلؾا املَّةج ؾؿص اتلُجٖـ اهعًٌل يٌ ػالؿ املؽرقح ، إىل اهلل

كالؿبةط املعؿكؾني ثةقى النٖغ عجؽ اهقةدر، ؾاكف يَّضُ فةاًةن رل اهعوى كيٌ 
زى اهعًن كيٌ زى الىؽؽ كاإلػالص كذلك ثزتًلٖح اجلؿْس يٌ ػالؿ املَّش 

  .ألذاكرالؿيةيض يف اخلوْات كاهعجةدات كاألدعٖح كا
ٌلف املَّش اهعويم ٕذًٌٌ ظْايل زالزح عرش عوًةن تنذًن اتلؿكري ك

أٍُ اكف  إال ،كاحلؽٕر كاهؿقُ احلَجٌل كاخلالؼ كاألوْؿ كاجلعْ كاهقؿاءات
 اجلً كٌلف ، يكتجعؽ عوى الالكـ كاهؿوكؿح كيَىه عٌ يُةهعح لذجّة الكةاؽة

كاقذُةع أف ٕعُٔ ثني اهؿقُ كاتلىْؼ الكين رشَةن أقةقٖةن لوًؿيؽٌٕ، 
ني كال يَمؿيٌ، كبّؾا املَّش قةر  اتلىْؼ وْردُ احلقٖقح، ؾوى جيؽ هل يعةًر

 . ريض اهلل دعةىل عَُإيةيَة 
ؾا ِْ يَّضّة كرل ِؾا فىض النٖغ  ريض ِؾق يه املؽرقح اهقةدريح ِك

ة يَةردني ذظٖةدُ، لؿَّس يعْى أكفةدُ لوًؽرقح كالؿبةط، كٌلٍ اهلل دعةىل عَُ
عًْٖذني كال ػىن ل ل كاظؽة عٌ األػؿل، كؾؿغ ٍؿكُ كأكالدق خلؽيح ِةدني 

 املَةردني، ؾاكف ال خيؿج يًَّة. 
ْعِ كالكوْؾ رل مؿادلة  كهقؽ فةـ أقوْبُ يف اتلؽريف كاهرتبٖح كال

 . اقذعؽادات لك َةهت ك ل مؿيؽ ك ل زااؿ ك ل مكذً  كالىرب عوُٖ
ر يف اتلؽريف زالزةن كزالزني قَح ثؽأِة دلـ كهقؽ أمىض النٖغ عجؽ اهقةد

 ـه، كال دـاؿ املؽرقح ثةفٖح إىل احلْـ، كهلة ممذجح  561ْؾةدُ ث ، كاٍذّخ ـه 528
، كإٌٔةن أقكخ ؾّٖة ؾًٖة ؾّٖة خمَُْةت مّرية كدعؿؼ ثةقى املمذجح اهقةدريح

 ثعؽ يؽرقح رشعٖح ال زاهخ فةاًح ختؿج اهعوًةء كادلدلة إىل ِؾا احلْـ.



 23 

ْوْا ؾ بعؽ كؾةة النٖغ ريض اهلل عَُ دسؿن أكالدق يٌ ثعؽِة ثةملؽرقحك
ِ، كاثَُ 575س ؾّٖة اثَُ النٖغ عجؽ اجلجةر ظىت دْيف قَح ٕيؽرِقْف ؾّٖة: ؾؽر

يِفى قَح 590النٖغ إثؿاِٖى ظىت دْيف قَح  ةب ظىت دْي ِ، كاثَُ النٖغ عجؽ الِْ
يِفى ق593  أظؿةدقِ، زى درس ؾّٖة يٌ 603َح ِ، كاثَُ النٖغ عجؽ الؿزاؽ ظىت دْي

ةب، كالنٖغ ٍرص فةيض اهقٌةة اثٌ  النٖغ عجؽ الكالـ اثٌ النٖغ عجؽ الِْ
  .النٖغ عجؽ الؿزاؽ كػريًِة

مؾا  ِؾق يه املؽرقح اهقةدريح فةيخ كأقكخ رل دقْل يٌ اهلل كٍْر ِك
ظىت  ثقٖخ كية دـاؿ رصظةن إقاليٖةن ثةفٖةن عًْٖةن، كقتجًف إف مةء اهلل دعةىل

 ٕؿث اهلل األرض كيٌ عوّٖة. 
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 طريلخّ وٌِٓجّ يف اىرتبيث والصئك

،  ـه 488يف قَح  كدػوّة صةء النٖغ إىل ثؼؽادهقؽ رإَٔة ؾًٖة قجـ لٖؽ 
ح رل لك مكوى كمًؿ عٌ قةعؽ اجلؽ عَؽية عوى أف َوت اهعوى ؾؿيٌ

اهُؿيـ كٌلف ٕؽرس ازين عرش عوًةن ظىت وةر قوُةف  قؾةصذّؽ ثّؾ ،كمكوًح
ر لوذؽريف يف يؽرقح كدىؽ ،املؾِجني احلَجٌل كالنةؾيعكيؿيت رل  ،اهعوًةء

مٖؼُ أيب قعٖؽ املؼـكيم يف ثةب األزج ظىت ًةفخ املؽرقح ثةلْاؾؽٌٕ ؾؼؿج 
يٌ ثؼؽاد إىل أَؿاؾّة حلتك  لوَةس ظٖر كون عؽد اَّلٌٕ جيوكْف يف دلوكُ 

  .جعني أهؽ َةهت كدللى كيذىْؼإىل ق
 يعذمؿةن يذعجؽان كريكمى عَُ إٌٔة أٍُ فىض عؽة قَْات رل ًؿةؼ دصوح 

ْصُ إىل عوى اتلىْؼ كالكوْؾ كاهرتبٖح ؾأػؾ ِؾا اهعوى زى  عـ كصن،اهلل  د
عٌ فةيض اهقٌةة أيب قعٖؽ املؼـكيم كعٌ النٖغ محةد ادلثةس كعٌ النٖغ 

 .هل ثةلىالح كالْالٕح كذاع وٖذُ يف ثؼؽادعجؽ اهلل الىْييع ظىت مّؽ ال ل 
، أف جيً  ثني اهؿقُ كاهعوى كاتلىْؼ كالكوْؾ كاهرتبٖح ةقذُةعؾ

كعَؽية رأل ًالؿ ثعي اهؿؿؽ الىْؾٖح كػؿكصّة عٌ المذةب كالكَح راح 
ًٌ  اهُؿيقح لورشيعح  ّة كقىع صةِؽا حليٍؼ حيةربّة كيبني زيؿّة كزيؼّة كبًؽعى

ـ الرشيعح رل اهُؿيقح ألٍّة األون اَّلم دبىن  ليك ال دٌن كال دـيغ ثن فؽَّ
 .عوُٖ اهُؿيقح
  ،ادجعْا كال دبذًؽعْا :ٌَ الكٌّواكن 

 ، دؿقُ زى اعزتؿ ك ل ظقٖقح ال تنّؽ هلة الرشيعح ؾيه زٍؽفح :وٌَ الكٌّ
ػٌ  هل لك جّؾا املَّش اهعْٖى املذاكمن املجين رل المذةب كالكَح ؾ

كبؾلك أدلد ربٍ الكوْؾ  ،ملة رأكا ؾٌوُ عوّٖى زيَُاهعوًةء كاألكحلةء يف 
 .الكوؽكاتلىْؼ ثةهؿقُ كالرشع لًة اكف الـِؽ كاتلعجؽ رل عّؽ 
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ثةتلأحلؽ كػةوح ثةتلىْؼ كالكوْؾ يسن لذةب:  ثةع َْينهل كٌلف 
 آدابك اهلل إىل األرسار كاهُؿيـ كرس كاهؼَٖح اهؼٖت ؾذْحك اهؿذط الؿبةين

ٌٕ  هُؿيقذُ يَّةصةن فْيًةن فةاًةن رل المذةب  أف أصن يٌ ِؾا ك ل الكوْؾ،
كالكَح يٌ أصن أف ٕجري ادلرب ملؿيؽُٕ يٌ ثعؽق ظىت ال ٌٕوْا كيَؼًكْا يف 

اقذُةع أف ْٕؾـ ثني اهؿقُ كاتلىْؼ  ،ُكِمؾا اكف يَّض، ابلؽع كالٌالؿ
 اتلىْؼ يٌ ىفأػٌ  احلقٖقح لورشيعح كوككآىخ ثني اهؿقّةء كاملذىْؾح 

 ككفؽ ثجةثُ األكحلةء.  ،اهعوًةء يف ؾضوف ثًضوكُػوخ ابلؽع اهيت د
ح ؾال ٕؿل ػري مْالق كؾعوُ،  :يف شالهٓا طريلخّ فلال الشيخ وكد وض 

كال يكً  كال ٕعقن يٌ ػريق إف ثرص كإف قً  كعوى، ؾوالكيُ قً ، كهعوًُ 
ْعؽق َةب  عوى، كبَعًذُ دَعى، كبقؿبُ تكعؽ، كبذقؿيجُ دـيٌ كترشؼ، كب

ْظل كٍؿؿ، كإىل ذلؿق اتلضأ كقسٌ، ثُ  اًَأف، كحبؽٕسُ أنف، كعٌ ػريق اقذ
َـّ كصنَّ كزـ كعوُٖ دْ ل، كبَْر يعؿؾذُ اِذؽل كدقًه كترسبن  .كرًلٌ، كبُ ع

ْعح يٌ اهقْاعؽ  َؿيقذُكفؽ أقف قٖؽم النٖغ عجؽ اهقةدر  رل دلً
ٗداب املكذًؽة يٌ يَّش المذةب كالكَح، كيَّش  كاألقف كاألوْؿ كا

، كدربأ يٌ لك يٌ ال يٌ منةخيُ اَّلٌٕ أػؾ عَُ ِؾق اهُؿيقح املجةرًلح اهعةرؾني
لال يف ف، ٕذًكك ثّؾق اهقْاعؽ كاألوْؿ، كيٌ لك ية خيةهؽ المذةب كالكَح

 يف اىغِيث: يلٔلو، لك ظقٖقح ال تنّؽ هلة الرشيعح ؾيه زٍؽفح اىفخح الرباين:
َؿ إىل احلـ عـ كصن جبَةيح المذةب كالكَح ادػن عوُٖ كيؽؾ يف ٕؽ رقْؿ 

 اهلل وًل اهلل عوُٖ كآهل كقوى.  
ؾُؿيقذُ فةاًح رل املضةِؽة  ،النٖغ ثةلنؽة يف اهرتبٖح يَّش كفؽ دًزي

يؽرقح قوًْلٖح عًْٖح  اٍترشت يف  ظىت أفةـكَوت اهعوى كلـكـ الرشيعح، 
رث يٌ تكعًةاح قَح، كيةزاهخ فةاًح فْيح منةرؽ األرض كيؼةربّة يَؾ أك

 .عوًةءزةثذح ثًَّضّة اهعْٖى، كفؽ مّؽ هُؿيقذُ المسري يٌ اه
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النٖغ عجؽ اهقةدر يٌ  :ريض اهلل عِّيلٔل عِّ الشيخ أمحد الرفايع 
يكذُٖ  كوؽ يَةفجُ؟ كيٌ ٕجوغ يجوؼُ؟ ذاؾ رصن حبؿ الرشيعح عٌ ًَُٕٖ، 

 . (1)افرتؼ، ال زةين هل يف كفذَة ِؾا كحبؿ احلقٖقح عٌ يكةرق يٌ إًّٔة مةء
َؿيقذُ اَّلثْؿ حتخ دلةرم األفؽار  ويلٔل عِّ الشيخ عدي ةَ مصافر:

 .(2)مْاؾقح اهقوت كالؿكح كاحتةد ابلةٌَ كاهْةِؿ كانكالػُ يٌ وؿةت اجلؿف
ّّؿ لوَةس، كظىن هل اهقجْؿ اتلةـ،  اةَ رجب يف طتلاحّ: عِّ ويلٔل

ثّْْرق، كاخنؾؿ أِن ابلؽع كاألِْاء، كامذّؿت كاٍذرص أِن الكَح الرشيؿح 
ةثُ  أظْاهل كأفْاهل كًلؿايةدُ كماكمؿةدُ، كصةءدُ اهؿذةكل يٌ قةاؿ األفُةر، ِك

  اخلوؿةء كالْزراء كاملوْؾ ؾًٌ دكٍّى.
ٔ ٌَ أشٓر خيفاءه: اكف فؽيُ  ويلٔل عِّ الشيخ يلع ةَ اهلييت ْو

ْظٖؽ اتلؿْيي كاملْاؾقح ي  اتلربؤ يٌ احلْؿ كاهقْة  كٌلٍخ َؿيقذُ جتؿيؽ اتل
ْدٕح ال بيشء كال ليشء ْظٖؽ اتلؿؿيؽ ي  احلٌْر يف مْفؽ اهعج   .(3) كد

ْٔاب الشعراين: ْظٖؽ كوؿةن كظمًةن  ويلٔل عِّ اإلٌام عتد ال َؿيقذُ اتل
 . (4)كظةالن كحتقٖقُ الرشع ّةِؿا كبةََةن 

اكف النٖغ عجؽ اهقةدر يذًكاكن ثقْاٍني الرشيعح،  ةَ خجر:اعِّ يلٔل و
ٕؽعْ إحلّة كيَؿؿ عٌ خمةهؿذّة، كينؼن اجلةس ؾّٖة ي  دًكمُ ثةهعجةدة 
كاملضةِؽة، كمـج ذلك ثًؼةهُح النةػن عَّة ذلبلةن اكألزكاج كاألكالد، كيٌ 

  .(5)اكف ِؾا قبٖوُ اكف أكًن يٌ ػريق ألٍّة وؿح وةظت الرشيعح 
                                                   

 . 66وقالئد اجلواهر ص  11طبقات األولياء البن امللقن ص  (1

 .1/127اهُجقةت المربل النعؿاين  (2
 .1/128ةت المربل اهُجق (3
 .1/129النعؿاين اهُجقةت المربل  (4
 .23فالاؽ اجلْاِؿ ص  (5
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َؿيقح كمكرية قٖؽم النٖغ عجؽ اهقةدر اجلٖالين كرل ِمؾا اكٍخ ٍعى 
ِؾا قةر يف يَّش اهرتبٖح ي  داليٖؾق كٌلف يعؿكؾةن ثني املنةٕغ بنؽدُ كظـيُ 

  .يف اهرتبٖح كال ٕذّةكف يف الرشيعح كظؽكدِة
كٌلف ٕعذًؽ يف دؿبٖح املؿيؽٌٕ أكالن رل احًلوًٍى ثّى كيٌ زى اهعوى كاهؿقُ 

كاتلقنؽ كالؿيةًةت كاخلوْات كاملضةِؽات كرل  كاحلؽٕر زى رل الـِؽ
األذاكر كاألدعٖح ؾقةـ  ثًْ  األكراد كفكًّة رل األٕةـ كالوٖةيل كاألكفةت 
ؾاكٍخ ػربدُ يف اهرتبٖح هحف هلة يسٖن يف عرصق ظىت اٍذّخ إحلُ راةقح اهعوى 
كاهرتبٖح يف زيَُ ؾذللك امذّؿ ثني اهعْاـ كاخلْاص كمّؽت هل لك املون 

ْد كاجلىةرل اكٍْا حيرضكف دلةلكُكاجل   .عن ظىت أف احلّ
مّؽ ثؿٌوُ لجةر عوًةء األيح كوةحلّٖة ممٌ كبكريدُ كيَّضُ  كأمةد

دلرصكق كممٌ صةءكا يٌ ثعؽق ؾًٌ اهعوًةء اكهعـ اثٌ عجؽ الكالـ كاإليةـ 
 .ٖح كاثٌ اهقٖى كالكْٖيط كاثٌ ظضؿاجلْكم كاثٌ لسري كاَّلِيب كاثٌ دًٖ

اكإليةـ الؿؾةيع كالنٖغ عقٖن املَجيج كالكّؿكردم كيٌ الىةحلني 
كييح ادلٌٕ اهعؿيب كعؽم ثٌ مكةؾؿ كالنٖغ رقالف ادلمنٌف كظٖةة ثٌ فحف 

 .احلؿاين كأيب يؽٌٕ كأيب احلكٌ النةذيل كالنعؿاين
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ٔال اىعيٍاء يف الشيخ عتد اىلادر  أك

خ مؼىٖح يٌ ػالؿ ية مؿَّ يعَة دبني جلة أفَّ مؼىٖح قٖؽٍة النٖغ اكٍ
ْعّة، دم  اكؾح اهعوْـ كأدقٌ اكؾح اهؿَْف كٌلف حبؿان ال  ،عًْٖح ثن كؾؿيؽة يٌ ٍ

كأدم  رل عوًُ ككالٕذُ  ،ظىت داف هل اهعوًةء كػٌ  هل األكحلةء ،قْاظن هل
 ،األيح الىةحلْف كاهعةرؾْف زىن عوُٖ المسري يٌ عوًةءأ، ككاألكحلةء اهعوًةء

كالؿقةان كاتلىةٍٖؽ، ثن ال دسةد جتؽ املبةت يٌ المذت كعَُ ؾُٖ  ًلذجخك
يف قريدُ يسن اَّلم لذت يف قرية النٖغ، كفٖن ؾُٖ  تى ذً رصالن يٌ اهعوًةء لي 

 اهعؽٕؽ يٌ اهقىةاؽ كاألمعةر، كإحلك ثعي ية فٖن يف ظقُ: 
ية عوًَة ؾًٖة ثوؼَة يٌ اثلقةت  يلٔل شيخ اإلشالم اإلٌام اجلٔوي:

اجلةفوني كًلؿايةت األكحلةء أكرث ممة كون إحلَة يٌ لؿايةت اهقُت مٖغ ثؼؽاد 
، اكف مٖغ الكةدة النةؾعٖح ريض اهلل دعةىل عَُحميي ادلٌٕ عجؽ اهقةدر اجلٌٖل 

كالكةدة احلَةثوح ثجؼؽاد، كاٍذّخ إحلُ ريةقح اهعوى يف كفذُ، كختؿج ثىعجذُ 
األكةثؿ، كاٍذىه إحلُ أكرث أعٖةف منةٕغ اهعؿاؽ، كدذوًؾ هل ػوـ  ػري كاظؽ يٌ

ال حيىْف عؽدان يٌ أربةب املقةيةت الؿؾٖعح، كاٍعقؽ عوُٖ إدمةع املنةٕغ 
ؿع إحلُ  ٍِ

ي
كاهعوًةء ثةتلجضٖن كاإلعْةـ، كالؿصْع إىل فْهل كاملىري إىل ظمًُ، كأ
ػالؽ. اكمن أِن الكوْؾ يٌ لك ؾشو عًٖـ، كٌلف دمٖن الىؿةت رشيؽ األ

األدب كاملؿكءة، لسري اتلْاً ، دااى اهبرش، كاؾؿ اهعوى كاهعقن، مؽٕؽ االفذؿةء 
مؿيةن ألربةب ادلٌٕ كالكَح،  لالكـ الرشع كأظاكيُ، يعًْةن ألِن اهعوى، يي
يجؼٌةن ألِن ابلؽع كاألِْاء، حمجةن ملؿيؽم احلـ ي  دكاـ املضةِؽة كلـكـ 

ـ دلؿو يف عوْـ املعةرؼ، مؽٕؽ اهؼٌت إذا املؿافجح إىل املْت، كٌلف هل الك
اٍذّمخ حمةرـ اهلل قجعةٍُ كدعةىل، قيخ المؽ لؿيى اجلؿف رل أدمن 

 .(1) ريض اهلل عَُ َؿيقح، كبةجلًوح لى ٕسٌ يف زيَُ يسوُ
                                                   

ْاِؿ ص  (1  ٍقال عٌ بكذةف اهعةرؾني . 137فالاؽ اجل
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إٍُ لى دذْادؿ لؿايةت  ويلٔل شيطان اىعيٍاء عز ادليَ ةَ عتد الصالم:
 .(1)ؾإف لؿايةدُ ٍقوخ ثةتلْادؿ أظؽو يٌ املنةٕغ إال النٖغ عجؽ اهقةدر

النٖغ عجؽ اهقةدر النٖغ  ويلٔل اإلٌام اذلْيب يف شري أعالم اجلتالء:
اإليةـ اهعةلى الـاِؽ اهعةرؼ اهقؽكة مٖغ اإلقالـ عوى األكحلةء حميي ادلٌٕ أثْ 
حمًؽ عجؽ اهقةدر ثٌ أيب وةهط عجؽ اهلل ثٌ صَيك دكقخ اجلٌٖل احلَجٌل مٖغ 

 ثؼؽاد.
كهلؾا ٕقْؿ النٖغ عجؽ اهقةدر  فؽس  الشيخ ةَ حيٍيث يف فخاويّ:ويلٔل 

اهلل ركظُ لسري يٌ الؿصةؿ إذا كووْا إىل اهقٌةء كاهقؽر أمكمْا كأٍة اٍؿذعخ 
يل ؾُٖ ركزٍح ؾَةزعخ أفؽار احلـ ثةحلـ لوعـ كالؿصن يٌ ٕسْف يَةزدل هقؽر 

ْ كيَىه عٌ اكف ٕعْى األمؿ كاجليه كيْيص ثةدجةع ذلك  ال مْاؾقة هل ِك
  .(2)االظذضةج ثةهقؽر

كأية أاًح الىْؾٖح كاملنةٕغ املنّْريٌ يٌ اهقؽيةء يسن ويلٔل أيضاً: 
اجلَٖؽ ثٌ حمًؽ كأدجةعُ كيسن النٖغ عجؽ اهقةدر كأيسةهل، ؾّؤالء يٌ أعْى 
اجلةس لـكيةن لألمؿ كاجليه كدْوٖح ثةدجةع ذلك كحتؾٕؿان يٌ امليش ي  اهقؽر 

ؾا ِْ اهؿؿؽ اثلةين اَّلم دسوى ؾُٖ اجلَٖؽ ي  لًة مىش أوعةثّى أكخلك . ِك
أوعةثُ، كالنٖغ عجؽ اهقةدر الكيُ لكُ ٕؽكر رل ادجةع املأمْر ك دؿؾ املعْْر 
كالىرب رل املقؽكر كال ٕثجخ َؿيقةن ختةهؽ ذلك أوال، ال ِْ كال دليح 
املنةٕغ املقجْهني عَؽ املكوًني ك حيؾر عٌ مالظْح اهقؽر املعي ثؽكف 

 .(3)األمؿ ك اجليه إدجةع
                                                   

املؿمؽ  ،443ص 20قري أعالـ اجلجالء لذلِيب ج  ،134 تَجقةت احلَةثوح الثٌ رص ذٕن  (1
 .150ص  2ج األفىؽ 

 (.8/303دلًْع اهؿذةكل )  (2
 (.369/8دلًْع اهؿذةكل ) (3
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اكف النٖغ عجؽ اهقةدر  ويلٔل شيخ اإلشالم ةَ خجر اىعصلالين:
يذًكاكن ثقْاٍني الرشيعح، ٕؽعْ إحلّة كيَؿؿ عٌ خمةهؿذّة، كينؼن اجلةس ؾّٖة 
ي  دًكمُ ثةهعجةدة كاملضةِؽة، كمـج ذلك ثًؼةهُح النةػن عَّة ذلبلةن 
اكألزكاج كاألكالد، كيٌ اكف ِؾا قبٖوُ اكف أكًن يٌ ػريق ألٍّة وؿح 

  .(1) وةظت الرشيعح 
النٖغ عجؽ اهقةدر يٌ يكذُٖ  كوؽ  د الرفايع:ويلٔل الشيخ أمح

احلقٖقح يَةفجُ ؟ ، كيٌ ٕجوغ يجوؼُ ؟ ، ذاؾ رصن حبؿ الرشيعح عٌ ًَُٕٖ ،كحبؿ 
 . (2)رتؼ ،ال زةين هل يف كفذَة ِؾا ػعٌ يكةرق يٌ إًّٔة مةء ا

دػوَة ثؼؽاد قَح إظؽل كقتني  ويلٔل اإلٌام اةَ كداٌث امللديس:
عجؽ اهقةدر ثّة اٍذّخ إحلُ ثّة عوًةن كعًالن كظةالن كمخكًةاح ؾإذا النٖغ 

، كٌلف ٕسيف َةهت اهعوى عٌ فىؽ ػريق يٌ لرثة ية اصذً  ؾُٖ يٌ  كاقذؿذةءن
اهعوْـ كالىرب رل املنذؼوني كقعح الىؽر، اكف موئ اهعني كدم  اهلل ؾُٖ 
أكوةؾةن دمٖوح كأظْاالن عـيـة كية رإٔخ ثعؽق يسوُ كلى أقً  عٌ أظؽ حيىك 

َُ يٌ المؿايةت أكرث ممة حيىك عَُ، كال رإٔخ أظؽان ٕعًُْ اجلةس يٌ أصن ع
 . (3)ادلٌٕ أكرث يَُ
اكف عجؽ اهقةدر أثْ حمًؽ يٌ أِن صٖالف إيةـ  الصٍعاين: اإلٌاميلٔل 

 ًٌٖ ٌه ػى ِح ؿه لسريي اَّللًؿ دااىي اهؿمًؿ ػاحلَةثوح كمٖؼّى يف عرصق، ؾقُٖ وةهط دى
رسي ي ادليعًح، دؿقُ رل املؼـكيم كوعت النٖغ محةدان ادلثةس، كٌلف يكسٌ 
ثةب األزج يف يؽرقح ثيجًٖخ هل، مٌَٖة لـيةردُ ؾؼؿج كفعؽ ثني أوعةثُ 
كػذًْا اهقؿءاف ؾأهًف درقةن ية ؾًّخ يَُ محبةن كأعضت يٌ ذا أف أوعةثُ 

                                                   

 .23فالاؽ اجلْاِؿ ص  (1
 . 66كفالاؽ اجلْاِؿ ص  10األكحلةء الثٌ املوقٌ ص َجقةت  (2
 .7-6فالاؽ اجلْاِؿ ص  (3
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ؾًّْا إلهؿّى ثسوًةدُ كعجةردُ كفةؿ: ِْ إيةـ فةمْا كدلدكا ادلرس ؾوعوّى 
ْ مؽٕؽ  احلَةثوح كمٖؼّى يف عرصق، ؾقُٖ وةهط لسري اَّللؿ دااى اهؿمؿ، ِك

 .(1)اخلنٖح، دلةب ادلعْة أفؿب اجلةس لوعـ كال ٕؿد قةاالن كلْ ثأظؽ زْبُٖ
عجؽ اهقةدر اجلٖالين ثٌ أيب وةهط  ويلٔل حمب ادليَ اجلجار يف حارخيّ:

يٌ أِن صٖالف أظؽ األاًح األعالـ وةظت المؿايةت اهْةِؿة صَيك دكقخ 
اكف يٌ األكحلةء املضذّؽٌٕ كاملنةٕغ املؿصْع إحلّى يف أمْر ادلٌٕ كأظؽ أاًح 

(2)اإلقالـ اهعةملني اهعةموني 
.  

ثٌ أيب وةهط أثْ حمًؽ اجلٌٖل االنٖغ عجؽ اهقةدر اجلٌٖل  ويلٔل اةَ نرري:
ثؼؽاد ؾكً  احلؽٕر كدؿقُ رل أيب قعٖؽ  كدل قَح قجعني كأربعًةاح كدػن

ّة إىل النٖغ عجؽ اهقةدر ؾاكف  املؼـكيم احلَجٌل، كفؽ اكف بىىنى يؽرقح ؾؿًْ
ٕذلكى رل اجلةس ثّة كيعّْى كاٍذؿ  ثُ اجلةس اٍذؿةدلن لسريان، كٌلف هل قًخ 
ؽ لسري،  ظكٌ كوًخ، ػري األمؿ ثةملعؿكؼ كاجليه عٌ املَمؿ، كٌلف ؾُٖ دِـ

ؿ وةحلح كماكمؿةت، كألدجةعُ كأوعةثُ ؾُٖ يقةالت كيؾلؿكف عَُ كهل أظْا
(3)أفْاالن كأؾعةالن كماكمؿةت أكرثِة يؼةالة كفؽ اكف وةحلةن كردلن 

.  
عجؽ اهقةدر ثٌ أيب وةهط اجلٌٖل زى  ويلٔل اةَ رجب يف طتلاحّ:

ابلؼؽادم، الـاِؽ مٖغ اهعرص كفؽكة اهعةرؾني، كقوُةف املنةٕغ كقٖؽ أِن 
اهُؿيقح، حميي ادلٌٕ ّّؿ لوَةس، كظىن هل اهقجْؿ اتلةـ، كاٍذرص أِن الكَح 
الرشيؿح ثّْْرق، كاخنؾؿ أِن ابلؽع كاألِْاء، كامذّؿت أظْاهل كأفْاهل 
ةثُ اخلوؿةء كالْزراء  كًلؿايةدُ كماكمؿةدُ، كصةءدُ اهؿذةكل يٌ قةاؿ األفُةر، ِك

  كاملوْؾ ؾًٌ دكٍّى.
                                                   

 .443ص 20أعالـ اجلجالء لذلِيب ج  قري ،134 تَجقةت احلَةثوح الثٌ رص ذٕن  (1
 .337دسًوح إلًةؿ اإللًةؿ يف األنكةب كاألهقةب حتخ رفى  (2
 .252ص  12ابلؽإح كاجلّةٕح الثٌ لسري ج (3
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األكحلةء المؿاـ، مٖغ املكوًني كاإلقالـ  فُت ويلٔل اإلٌام احلافيع:
رًلٌ الرشيعح كعوى اهُؿيقح، مٖغ النْٖخ ،فؽكة األكحلةء اهعةرؾني األكةثؿ أثْ 

ريض اهلل  رضحيُ، حتًل رى ِْ ٍي حمًؽ عجؽ اهقةدر ثٌ أيب وةهط اجلٌٖل فؽس رسق كى 
حبٌل اهعوْـ الرشعٖح كجتًن ثتٖضةف اهؿَْف ادلٕجٖح ،كدـكد ثأظكٌ  عَُ 
المذةب كالكَح ػُٖجةن رل األمّةد ،كددل الؽ، فةـ ثَه داب كأرشؼ األػاٗ

ْظٖؽ يٌ  اخلوـ إىل اهلل قجعةٍُ كدعةىل ؾأرسعْا إىل االٍقٖةد، كأثؿز صْاِؿ اتل
حبةر عوْـ دالًَخ أمْاصّة، كأثؿأ اجلؿْس يٌ أققةيّة كمىف اخلْاَؿ يٌ 

ةيّة كًلى رد إىل اهلل دلوٖةن، دذوًؾ هل ػوـ لسري   . (1)يٌ اهؿقّةءأِك
النٖغ عجؽ اهقةدر رمحُ : ويلٔل الشيخ خصَ كضيب ابلان شيخ املٔصو

اهلل دعةىل فةاؽ رًلت املعجني كفؽكة الكةلمني، كإيةـ الىؽٕقني، كظضح 
 . (2)اهعةرؾني، كوؽر املقؿبني، يف ِؾا الْفخ 

اكٍخ فْة النٖغ عجؽ اهقةدر اجلٖالين يف  ويلٔل عِّ الشيخ ةلا ةَ ةطٔ:
ْظٖؽ  َؿيقذُ إىل ربُ لقْل دمٖ  أِن اهُؿيـ مؽة كلـكية كٌلٍخ َؿيقذُ اتل

 .(3)كوؿة كظمًة كظةالن 
اكف فؽيُ اتلؿْيي كاملْاؾقح ي  اتلربؤ  ويلٔل عِّ الشيخ يلع ةَ اهلييت:

ْظٖؽ اتلؿؿيؽ  ْظٖؽ كد ي  احلٌْر يف يٌ احلْؿ كاهقْة كٌلٍخ َؿيقذُ جتؿيؽ اتل
ْدٕح ال بيشء كال ليشء   .(4) مْفؽ اهعج

عجؽ اهقةدر اجلٖالين ؾقُٖ احلَةثوح كالنةؾعٖح  ويلٔل اإلٌام اإلشبييل:
ْ أظؽ  ثجؼؽاد كمٖغ دمةعذّة هل اهقجْؿ اتلةـ عَؽ اهؿقّةء كاهؿقؿاء كاهعْاـ ِك

                                                   

 .136فالاؽ اجلْاِؿ ص  (1
 .22اجلْاِؿ ص  فالاؽ (2
 .1/127اهُجقةت المربل النعؿاين  (3
 .1/128ةت المربل اهُجقػ (4
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اى أرٌلف اإلقالـ اٍذؿ  ثُ اخلةص كاهعةـ اكف دلةب ادلعْة رسي  ادليعح دا
لؿيى اجلؿف قيخ احلؽ ػـيؿ اهعوى  رٍشً اَّللؿ لسري اهؿمؿ رفٖـ اهقوت دااى اهبً 

  .(1)رشيؽ األػالؽ َٖت األعؿاؼ ي  فؽـ راقغ يف اهعجةدة كاالصذّةد
ْٔاب الشعراين: ْظٖؽ كوؿةن كظمًةن  ويلٔل عِّ الشيخ عتد ال َؿيقذُ اتل

 . (2)كظةالن كحتقٖقُ الرشع ّةِؿان كبةََةن 
َؿيقذُ اَّلثْؿ حتخ دلةرم األفؽار  الشيخ عدي ةَ مصافر:ويلٔل عِّ 

 .(3)مْاؾقح اهقوت كالؿكح كاحتةد ابلةٌَ كاهْةِؿ كانكالػُ يٌ وؿةت اجلؿف
رسي  ادليعح  :يف وصفّ ويلٔل ٌفيت اىعراق حمٍد ةَ خاٌد ابلغدادي

مؽٕؽ اخلنٖح لسري اهلٖجح دلةب ادلعْة لؿيى األػالؽ َٖت األعؿاؽ أثعؽ 
اهؿعل أفؿب اجلةس إىل احلـ مؽٕؽ ابلأس إذا اٍذّمخ حمةرـ اهلل  اجلةس عٌ

كٌلف اتلْؾٖـ رإُٔ كاتلإٖٔؽ وَةعذُ كاَّللؿ كزيؿق كاهؿمؿ قًريق كآداب 
 الرشيعح ّةِؿق كأكوةؼ احلقٖقح رسااؿق

(4).   
النٖغ اإليةـ اهعةلى الكٖؽ المجري  يلٔل عِّ اإلٌام اىعيييم احلِتيل:

كة اهعةرؾني كقوُةف املنةٕغ كقٖؽ أِن اهُؿيقح يف الـاِؽ، مٖغ اهعرص كفؽ
كفذُ، حميي ادلٌٕ أثْ حمًؽ، وةظت املقةيةت، كاملْاِت كالمؿايةت، كاخلْارؽ 

 . (5)ابلةِؿات، كاهعوْـ كاملعةرؼ كاألظْاؿ املنّْرة 
ةق كٍؿعَة ثربًلذُ كأؾٌة عوَٖة يٌ ٍْرق آيني.  ريض اهلل دعةىل عَُ كأًر

                                                   

 .7فالاؽ اجلْاِؿ ص  (1
 .1/129اهُجقةت المربل النعؿاين  (2
 .1/127اهُجقةت المربل النعؿاين  (3
 . 129اهؿذط املجني هّْري ادلٌٕ اهقةدرم ص  (4
 َجعح دار المذت اهعوًٖح. 183ص 2املَّش األمحؽ ج (5



 34 

 عَِٓ زوجاحّ ريض اهلل حعاىل
، كٌلف كٌلف هل يٌ اهعًؿ زًةين عرشة قَحدػن النٖغ فؽس رسق ثؼؽاد 

كاننؼن ثُوجح اهعوى كالكوْؾ، زى ثةملضةِؽة كاهعجةدة ؾرتة يٌ ، أعـبةن لى ٕزتكج
الـيٌ، كلى ٕزتكج ػْؾةن يٌ دٌٖٖ  الْفخ ثةلـكاج كاألكالد ؾال حيقـ يُوجُ 

أف ّؿكؾُ لى دسني دعَُٖ رل ، أًؽ إىل كذلٕذُ اهيت ِةصؿ يٌ مََُْ ألصوّة
 الـكاج كاالٍؿةؽ ، كذلبلةن أٍُ لى ٕزتكج إال ثعؽ أف صةكز اثلالزني يٌ عًؿق

قًعَة أف النٖغ عجؽ  :الشيخ شٓاب ادليَ عٍر الصٓروردي يلٔل
هل ثعي الىةحلني، ملة دـكصخ؟ ؾقةؿ: ية دـكصخ ظىت فةؿ يل رقْؿ  فةؿاهقةدر 

  .(1)ـكجاهلل وًل اهلل عوُٖ كآهل كقوى: د
لَخ أريؽ الـكصح يؽة يٌ الـيةف كال أجتؿأ رل  وُلو عِّ أُّ كال:

اهزتكج ػْؾةن يٌ دسؽٕؿ الْفخ، ؾوًة وربت إىل أف ثوغ المذةب أصوُ قةؽ 
 .(2) اهلل دعةىل إىلَّ أرب  زكصةت، ية يٌَّ إال يٌ دَؿـ رل إرادة كرػجح
وةظت لذةب  كلى ٕؾلؿ أظؽه يٌ املؤرػني دةريغ أكؿ زكاج هل، كهسٌ

ْاِؿ اتلةذيف ٕقْؿ: إف كدلق ابلمؿ ِْ عجؽ اهلل اَّلم كدل يف قَح  فالاؽ اجل
ةب اَّلم 508 ِ، ثحًَة األقذةذ حمًؽ اهعٖين ٕقْؿ إف كدلق ابلمؿ ِْ عجؽ الِْ

 . (3)522ِكدل يف قَح 
ٌلٍخ زكصةدُ لكٌّ يٌ الىةحلةت املؤيَةت اهقةٍذةت، كًلٌ عٍْةن هل يف ك
يٌَّ المسري يٌ األكالد لًة ٕأيت ؾعةش يَّى يٌ   النٖغهقؽ رزؽ ظٖةدُ، 

 دلش، كيةت اهعؽٕؽ يَّى.
                                                   

 .41فالاؽ اجلْاِؿ ص  (1
 املىؽر الكةثـ. (2
 268النٖغ عجؽ اهقةدر اجلٖالين ص  (3
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 أوالده ريض اهلل حعاىل عًِٓ
عجؽ الؿزاؽ اثٌ النٖغ عجؽ النٖغ قًعخ  :يف حارخيّ كال اةَ اجلجار

دل لْادلم تكعح كأرب  عْف كدلان، قجعح كعرشكف ذلؿان،اهقةدر اجلٌٖل ٕقْؿ: كي
  .(1)كابلةيق اٍةزةن 

ثرتبحذّى كدّؾٕجّى، كختؿصْا رل ٕؽُٕ يف اهعوى، كٌلف  النٖغكفؽ عينى 
يِفى هل يٌ ، يعًّْى يٌ أكةثؿ اهؿقّةء كاملعؽزني كفؽ اثذيًٌلى ثؿقؽ األكالد، ؾقؽ دْي

، أكالدق أربعح عرش ذلؿان كإظؽل كعرشكف ثجذةن، ؾىرب رل ذلك ورب المؿاـ
  كاظؽة. بجذةن كؿان زالزح عرش ذل كدلش يَّى

ةب ،عجؽ اهلل ًٓ:أٌا اذلنٔر ف  ،كعجؽ اهعـيـ ،كعجؽ الؿزاؽ ،كعجؽ الِْ
كعجؽ  ،كوةهط ،كمْىس ،كعحىس ،كعجؽ الؿمحٌ ،كحمًؽ ،إثؿاِٖىك  ،كعجؽ اجلجةر

حي اجلجةر ؾةًَح :يهف وأٌا ابلِج، كحيىي ،اهؼين  ، ريض اهلل عَّى أدمعني.أيى
فةؿ قٖؽٍة النٖغ عجؽ  كال اجلتايئ أخد حالٌيذ الشيخ رمحّ اهلل حعاىل:

دًل يل كدل أػؾدُ رل ٕؽم كأفْؿ: ِؾا يٖخ، ؾأػؿصُ يٌ فويب اهقةدر:  اكف إذا كي
دًل . أم  ؾإذا يةت لى ٕؤزؿ عَؽم مْدُ محبةن، ألين فؽ أػؿصذُ يٌ فويب أكؿ ية كي
دًل هل الْدل فةؿ يف ٍؿكُ: ِؾا الْدل مىريق املْت،  أٍُ رمحُ اهلل دعةىل اكف إذا كي

ْ دلريح عَؽم هحف ػري، فةؿ اجلجةِئ: َّللك اكف ؾةملْت ق بٖن لك يح، ِك
ًْٕت يٌ أكالدق اَّللْر كاإلٍةث حلوح دلوكُ ؾال َٕقُ  املضوف، كيىعؽ رل 

ا ثُ كؤالمؿيس كيعِ اجلةس، كاهؼةقن ٕؼكن املٖخ ؾإذا ؾؿػْا يٌ ػكوُ صة
  .(2)ؿ النٖغ كيىٌل عوُٖإىل املضوف ؾٖزن

 وُذنر ٌَ أوالده: 
                                                   

 .41فالاؽ اجلْاِؿ ص  (1
 .42ص  املىؽر الكةثـ (2
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ْ أكرب أكالد النٖغ عجؽ اهقةدر، كدل يف قَح  عتد اهلل:الشيخ  ِ، 508ِك
يِفى ثجؼؽاد يف  كيٌ ِجح اهلل ثٌ احلىني قً  يٌ أثُٖ الكةث  كيٌ اثٌ ابلَةء، كدْي
  ـه.587 ـهكفٖن 589وؿؿ قَح  يٌ كاهعرشيٌ

ْٔاب:الشيخ  دًل  عتد ال ، دؿقُ رل  ـهثجؼؽاد522 يف مّؿ معجةف قَح كي
يَُ كيٌ أيب ذلهت ثٌ ابلَةء ك ػريًِة، رظن إىل ثالد اهعضى كادلق، كقً  

ظٖر َوت اهعوى َِةؾ، زى دلد إىل ثؼؽاد كدرَّسى ثًؽرقح كادلق أزَةء ظٖةدُ 
 ـه، كبعؽ كؾةة كادلق كعِ كأؾىت، كختؿج ثُ دمةعح  543ٍٖةثح عَُ يَؾ قَح 

ف ؾقّٖةن كٌل ،يَّى الرشيؽ احلكحين ابلؼؽادم كأمحؽ ثٌ عجؽ الْاق  كػريًِة
ْعِ كٌلف ّؿيؿةن  ،ؾةًالن، ظكٌ الالكـ يف مكةان اخلالؼ ؾىٖط الوكةف يف ال

موٖط اجلةدرة، ذا مـاح كددلثح كًلٖةقح، كٌلٍخ هل مؿكءة كقؼةكة، كصعوُ اإليةـ 
يِفى يف 583اجلةرص دلٌٕ اهلل رل املْةلى قَح  ِ. كٌلف فوًُ مؽٕؽان يف اهؿذْل. دْي

 ـهكدؾٌ ثًقربة احلوجح رمحح 593ٌ يٌ مْاؿ قَح ثؼؽاد حلوح اخلةمف كاهعرشي
ـػْاين  ،اهلل عوُٖ كفةؿ اثٌ رصت يف َجقةدُ: إٍُ قً  يٌ اثٌ احلكني كاثٌ ال

كأيب ذلهت ثٌ ابلَةء كػريِى كٌلف ؾقّٖةن زاِؽان كاعْةن، كفةؿ اهقَْيج وةظت 
 .ْفخَةء كاهقـاز كاألرمْم كأيب الرل اثٌ ابل سى رى لذةب اتلةج امللكن: إٍُ دى 

كدل عنٖح االزجني اثلةيٌ عرش يٌ ذم اهقعؽة قَح  عتد الرزاق:الشيخ 
 ـه، ِْ النٖغ اهقؽكة احلةؾِ، دؿقُ رل كادلق كقً  يَُ كيٌ أيب احلكٌ ثٌ 528

ث كأمًل كدى  كأؾىت كٍةّؿ. كختؿج ثُ ػري كاظؽ، يَّى  رَّسى رصية كػريًِة، ظؽَّ
إقعةؽ ثٌ أمحؽ ثٌ ذلٍى كيلع ثٌ يلع ػُٖت زكبة كػريِى. كفةؿ احلةؾِ اثٌ 
اجلضةر يف دةرخيُ: قً  يٌ كادلق كيٌ أيب احلكٌ حمًؽ ثٌ الىةاغ كاهقةيض أيب 
اهؿٌن حمًؽ كقعٖؽ ثٌ ابلَةء كأيب اهؿٌن حمًؽ ثٌ ٍةرص احلةؾِ كأيب املْؿؿ 

ةميم كػريِى، كفؿأ المسري رل أوعةب أيب اخلُةب ثٌ ابلُؿ كأيب حمًؽ اهل
عجؽ اهلل ثٌ َوعح، كٌلف ظةؾْةن يذقَةن زقح، وؽكفةن ظكٌ املعؿؾح ثةحلؽٕر، 
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ؾقّٖةن رل يؾِت اإليةـ أمحؽ ثٌ ظَجن، كردلن، يَقُعةن يف يَػـهل عٌ اجلةس. ال 
ؿان رل ؾقؿق، عـيـ خيؿج إال يف اجلًعةت، ممؿيةن هُالب اهعوى، قؼٖةن، وةث

اجلؿف عؿٖؿةن، ركل عَُ ادلثحيث كاحلةؾِ اثٌ اجلضةر وةظت اتلةريغ، 
كاجلضٖت عجؽ الوُٖؽ كاتلٌف ابلدلاين. كفةؿ أثْ ثسؿ ثٌ ٍقُح: كٌلف مٖؼَة 
يِفى حلوح الكجخ الكةدس يٌ مْاؿ يٌ قَح  عجؽ الؿزاؽ ظةؾْةن زقح يأمٍْةن دْي

جقةدُ: كٌلٍخ هل يعؿؾح ثةملؾِت زالث كقخ كيةاح. كفةؿ اثٌ رصت يف َ
كهسٌ يعؿؾذُ ثةحلؽٕر ػُخ رل يعؿؾذُ ثةهؿقُ. كفةؿ اهقَْيج وةظت 
لذةب اتلةج امللكن: عجؽ الؿزاؽ ثٌ النٖغ عجؽ اهقةدر اجلٌٖل املعؽث احلةؾِ 

يِفى قَح 528كدل قَح  ثٌ ا ـه. قً  يٌ كادلق كيٌ اثٌ رصية كاحلةؾِ 603 ـهكدْي
  الْفخ كيٌ يف َجقذّى .. ٍةرص كاثٌ ابلَةء كأيب

لى أر ثجؼؽاد يسوُ يف حتؿيُ كدٖقُْ، أزىن عوُٖ أثْ  كال احلافظ الضياء:
ث عَُ ادلثحيث كاثٌ اجلضةر كالٌٖةء  مةيح ، كذلؿق اإليةـ اَّلِيب ؾقةؿ: ظؽَّ

 املقؽيس كآػؿكف . 
 ـه، دؿقُ 532مْاؿ قَح  27لَحذُ أثْ ثسؿ، كدل يف  تد اىعزيز:الشيخ ع

رل كادلق كقً  يَُ كيٌ اثٌ يَىْر عجؽ الؿمحٌ ثٌ حمًؽ اهقـاز كػريِى، 
َّٖةن يذْاًعةن، رظن إىل احلٖةؿ سى رَّ دى كظؽث ككعِ  . ختؿج ثُ ػري كاظؽ، كٌلف ثّ

  ـهثعؽ أف امرتؾ يف ػـك عكقالف580فؿب عقؿة ثةملْون، كاقذََّْة يف قَح 
اؼ يف ثؼؽاد يٌ يف ؾوكُني، كذريذُ يف فؿيح احلٖةؿ، كيف ثؼؽاد، كٍقجةء األرش

يِفى يف ، ذريذُ ظىت اٗف  ـهكِْ 604 ـهكفٖن يف قَح 602ربٖ  األكؿ قَح  18دْي
 دؾني يؽَٕح عقؿة يف مًةؿ اهعؿاؽ كفربق ّةِؿ ؾّٖة ٕـار.

كيٌ أيب لى ٕؾلؿ دةريغ مْدلق دؿقُ رل كادلق كقً  يَُ  يىس:الشيخ ع
كظؽث ككعِ كأؾىت، كوَؽ مىَؿةت،  سى رَّ احلكٌ اثٌ رصية كػريًِة، دى 

ـى مرص  يَّة لذةب )صْاِؿ األرسار كهُةاؽ األٍْار( يف عوى الىْؾٖح، فىًؽ
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كظؽث ثّة ككعِ كختؿج ثُ يٌ أِوّة ػري كاظؽ يَّى أثْ دؿاب ربٖعح ثٌ 
ردةيج  احلكٌ احلرضيم الىَعةين، كمكةؾؿ ثٌ ٕعًؿ املرصم كظةيؽ ثٌ

ى
أمحؽ األ

كحمًؽ ثٌ حمًؽ اهؿقُٖ املعؽث كػريِى. كفةؿ احلةؾِ اثٌ اجلضةر يف دةرخيُ: 
ػؿج يٌ ثؼؽاد ثعؽ كؾةة كادلق كدػن النةـ كقً  ثؽمنـ يٌ يلع ثٌ يّؽم 

ِ، كظؽث عٌ كادلق، زى دػن مرص، كأفةـ ثّة إىل ظني 562اهلاليل يف قَح 
ٌ اجلةس، ظٌؽث َِةؾ عٌ كادلق، ركل كؾةدُ، كٌلف ٕعِ رل املَةثؿ كهل فجْؿ ي

عَُ أمحؽ ثٌ يحرسة احلَجٌل، فةؿ اثٌ اجلضةر: فؿأت رل ثالَح فرب عحىس اثٌ 
يِفى يف اثلةين عرش يٌ رمٌةف قَح  النٖغ عجؽ اهقةدر اجلٌٖل ثقؿاؾح مرص: دْي

  ـه. كيٌ معؿق رمحح اهلل عوُٖ:  573
 حتًن قاليم حنْ أرض أظجيت

 منْؽكفن هلى إف اهؼؿيت   

   
 ؾإف قألًْلى لٖؽ ظةيل ثعؽِى

 ؾقْلْا ثجرياف اهؿؿاؽ ظؿيـ  

   
 ؾوحف هل إهؽ يكري ثقؿ ثّى

 كهحف هل حنْ الؿصْع َؿيـ  

   
 ػؿيت ٕقةيس اهلى يف لك ثدلة

 كيٌ هؼؿيت يف ابلالء وؽٕـ  

   
لى ٕؾلؿ دةريغ كالددُ، دؿقُ رل كادلق كقً  يَُ كيٌ : تد اجلتارالشيخ ع

أيب يَىْر كاهقـاز ك ػريِى، قوك قبٖن اتلىْؼ. كٌلف ظكٌ اخلٍ، ٕسذت 
 ـهكدؾٌ ثؿبةط 575ػُةٌ عضٖجةن، دْيف مةثةن يف اتلةق  عرش يٌ ذم احلضح قَح 

ةر لى كادلق ثةحلوجح . كفةؿ إثؿاِٖى ادلركيب يف لذةثُ ابلةز األمّت: إف عجؽ اجلج
ـار.   ٕؽؾٌ يف احلوجح كإًٍة يف احلرضة المٖالٍٖح، كفربق ّةِؿ ؾّٖة ٕ

رل كادلق كقً   ـه، دؿقُ 539كدل يف ػذةـ ربٖ  األكؿ قَح  ٔىس:الشيخ م
ؿ ثّة، فةؿ النٖغ يَُ كيٌ اثٌ ابلَ ًٌ ةء كػريًِة، أرقوُ كادلق إىل دمنـ ك ع

مكَؽان، يٌ ثٖخ عًؿ ثٌ احلةصت يف يعضًُ: اكف ظَجٌل املؾِت مٖؼةن 
ظؽٕر كزِؽ ككرع. كٌلف مٖؼةن ّؿيؿةن، يُجْع احلؿٌلت، رؽ ظةهل كاقذْىل 
يِفى يف دمنـ، كوًل عوُٖ ثةملؽرقح  عوُٖ املؿض يف آػؿ عًؿق، إىل أف دْي
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يِفى يٌ  ْ آػؿ يٌ دْي املضةِؽٕح كدؾٌ بكؿط صجن فةقْٖف رمحح اهلل عوُٖ. ِك
ؾةدُ ثًعوُ اهعقٖجح ثؽمنـ يف أكاان أكالد قٖؽٍة النٖغ عجؽ اهقةدر. كٌلٍخ ك

ٗػؿة قَح    ـه. 618دمةدل ا
دؿقُ رل كادلق كقً  يَُ كيٌ اثٌ ابلَةء كأيب الْفخ  ٍد:الشيخ حم

يِفى ؾّٖة يف ذم اهقعؽة قَح   ـهكدؾٌ ثًقربة 600كػريِى، ظؽث يف ثؼؽاد، كدْي
 احلوجح رمحُ اهلل دعةىل، كلى ٕؾلؿ هل دةريغ مْدل. 

دؿقُ رل كادلق كقً  يَُ كيٌ قعٖؽ ثٌ ابلَةء كػريًِة،  :ةراْيًالشيخ إ
يِفى ثّة قَح    ـهرمحح اهلل عوُٖ.592رظن إىل كاقٍ كدْي

ِْ أوؼؿ أكالد قٖؽٍة النٖغ عجؽ اهقةدر رمحُ اهلل دعةىل،  حييي:الشيخ 
 ـه. أم فجن كؾةة كادلق ثإظؽل عرشة قَح. كٌلف كادلق يف اثلًةٍني  550كدل قَح 
كيؾلؿ أف النٖغ عجؽ اهقةدر مؿض مؿة كػةؼ عوُٖ أكالدق املْت، يٌ عًؿق، 

ؾقةؿ هلى: ال ختةؾْا هٌ أمْت اٗف ؾال ٕـاؿ يف ّّؿم ذلؿ قٖؼؿج إىل ادلٍٖة 
اقًُ حيىي، كٌلٍخ أيُ صةريح ظبنٖح، كفؽ دؿقُ رل كادلق كقً  يَُ كيٌ 

ـى م حمًؽ ثٌ عجؽ ابلةيق كػريًِة، كظؽث كاٍذؿ  ثُ اجلةس، رص كأفةـ ثّة زى فىًؽ
إىل أف دقؽيخ ثُ الكٌ، ؾعةد إىل ثؼؽاد كيعُ اثَُ عجؽ اهقةدر اَّلم كدل يف 

ْدم لوىالة عوُٖ ؾعرضق ػوـ  600مرص. زى دْيف ثجؼؽاد يف معجةف قَح   ـه. كٍ
عوُٖ ثًؽرقح كادلق كدؾٌ عَؽ أػُٖ النٖغ عجؽ الِْةب ثؿبةط  ًٌلَّ وي لسري كى 

 كادلق ثةحلوجح. 
ثخ الصيدة  ٌخ ريض اهلل عَّة ثَخ النٖغ عجؽ اهقةدر ريض  :فاطٍث اجلتارأ

اهلل عَّة ؾقؽ دـكصّة اثٌ النٖغ عجؽ الؿمحٌ اهُؿكٍْيج األقؽم، كٌلٍخ 
 وةحلح دقٖح كرعح. 
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 ريض اهلل عِّ وفاحّ
حلوح  اكٍخ يف أدم  املؤرػْف أٍّة ؾقؽ النٖغ ريض اهلل دعةىل عَُأية كؾةة 

كفٖن أٍّة يف اثلةيٌ يٌ  ،لوّضؿة 561الكجخ اهعةرش يٌ مّؿ ربٖ  اثلةين قَح 
 .مّؿ ربٖ  اثلةين، كفٖن يف احلةدم عرش يَُ

ْقؽ اثٌ  كذلك يف عّؽ اخلوٖؿح اهعجةيس املكتَضؽ ثةهلل أيب املْؿؿ ٕ
 .اخلوٖؿح املقذيف ألمؿ اهلل

ةبعالنٖغ كوًل عوُٖ كدلق  يٌ جتّزيق حلالن  ْاؾؿػكفؽ   المٖالين جؽ الِْ
  .يف دمةعح يٌ ظرض يٌ أكالدق كأوعةثُ

ـظةـ ، كيف ثةب األزج ثجؼؽاد زى دؾٌ يف ركاؽ يؽرقذُ لى ٕؿذط لمرثة ال
ًؿع اجلةس لوىالة رل فربق كزيةردُ كٌلف ْٕيةن  ٍِ

ي
 ثةب املؽرقح ظىت عال اجلّةر كأ

ْدان   يٌ إٔةـ ثؼؽاد دار الكالـ. منّ
، فٌةِة عَُ ْٕـ كؾةدُ كاظؽان كتكعني قَحكٌلف عًؿق ريض اهلل دعةىل 

لكّة يف قبٖن اهلل دعةىل، يذعوًةن كدلملةن كيعوًةن، كداعٖةن إىل اهلل دعةىل ِةدٕةن إحلُ، 
كفؽ ختؿج رل ٕؽُٕ المسري يٌ اهعوًةء كاهعةرؾني اَّلٌٕ أٍةركا ادلٍٖة يف 

 .املنةرؽ كاملؼةرب ثعوْيّى كيعةرؾّى
سْف ب اهعجةد إىل ِؾا احلْـ، ثن ال ٕسةد ٕكال ٕـاؿ ٍْرق قةريةن يف فوْ

َِةؾ رصالن هل أدجةع كحمجني يسوًة لونٖغ عجؽ اهقةدر فؽس رسق اهعةيل، اَّلم 
دَترش َؿيقذُ ثذعةحلًّة كأرمةدادّة يف منةرؽ األرض كيؼةربّة، ريض اهلل 

ة ممٌ يكري رل ، كصعوَكأؾةض عوَٖة يٌ ٍْرق ،دعةىل عَُ كأراًةق كٍؿعَة ثربًلذُ
 ُ كػُةق، آيني، كرظى اهلل اهقةان:ٍّض

 إن ةاز اهلل شيطان الرجال        جاء يف عشق وٌات يف نٍال
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 ريض اهلل حعاىل عًِٓ نراٌاحّ
 ثأقةٍٖؽ وعٖعحكرد  أكرثِة، كؽ أكؿـ اهلل النٖغ ثسؿايةت لسريةهق
 المسري يٌ اهعوًةء كاهعةرؾني ٍؾلؿ يَّى:ثؾلك كفؽ مّؽ ، يذْادؿة

ية عوًَة ؾًٖة ثوؼَة يٌ اثلقةت  اإلٌام اجلٔوي:يلٔل شيخ اإلشالم 
اجلةفوني كًلؿايةت األكحلةء أكرث ممة كون إحلَة يٌ لؿايةت اهقُت مٖغ ثؼؽاد 

 .(1)ريض اهلل دعةىل عَُحميي ادلٌٕ عجؽ اهقةدر اجلٌٖل 
 يٌ عَُ حييك أظؽ عٌ أقً  لى :كداٌث اةَ يلٔل مٔفق ادليَو

ة أكرث المؿايةت ًَّ (2)اهقةدر عجؽ النٖغ عٌ حييك م
.  

أظؽ األاًح األعالـ وةظت  ويلٔل حمب ادليَ اجلجار يف حارخيّ:
(3)المؿايةت اهْةِؿة 

.  
إٍُ لى دذْادؿ لؿايةت  ويلٔل شيطان اىعيٍاء عز ادليَ ةَ عتد الصالم:

 .(4)أظؽو يٌ املنةٕغ إال النٖغ عجؽ اهقةدر ؾإف لؿايةدُ ٍقوخ ثةتلْادؿ
 وٖخ هل كّّؿ اخلْاَؿ، رل ٕذلكى اكف :األعالماذلْيب يف شري يلٔل و

 الؿبةط، إىل أك اجلًعح ْٕـ إالٌ  يؽرقذُ يٌ خيؿج اكف كية دةـ، كفجْؿ عْٖى

، كأقوى ثؼؽاد، أِن يعْى ٕؽق رل كدةب ـه وٍ عي  كٌلف ػى  املَرب، رل ثةحلـ ٕىٍىؽى

 .(5)ّةِؿة لؿايةت هل كٌلف
  .(6) زةثذح ثةتلْادؿلؿايةت النٖغ عجؽ اهقةدر  :اةَ حيٍيثويلٔل 

                                                   

 ٍقال عٌ بكذةف اهعةرؾني . 137فالاؽ اجلْاِؿ ص  (1
 192ص  2ذٕن َجقةت احلَةثوح ج  (2
 .337دسًوح إلًةؿ اإللًةؿ يف األنكةب كاألهقةب حتخ رفى  (3
 .443ص 20قري أعالـ اجلجالء لذلِيب ج  ،134 تَجقةت احلَةثوح الثٌ رص ذٕن  (4
 .443ص 20أعالـ اجلجالء لذلِيب ج  قري (5
 .337دسًوح إلًةؿ اإللًةؿ يف األنكةب كاألهقةب حتخ رفى  (6
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كلْ أردٍة رسد لؿايةت النٖغ عجؽ اهقةدر ريض اهلل دعةىل عَُ الظذضَة 
ة، كفؽ ايذألت ثُ لذةثةن اكمالن يف ذلؿِة كملة اٍذَّٖة،  ؾيه أكرث يٌ أف ٍؾلِؿ

 لذت الكري كاهرتاصى اهيت دـيَخ بكرية النٖغ فؽس رسق، 
 املةء، كوةظت كفؽ زجخ أف النٖغ اكف ُٕري يف اهلْاء كيًيش رل

ماكمؿةت ثةِؿة كًلؿايةت ّةِؿة، ثن ركل ثعٌّى أف يٌ لؿايةدُ إظٖةء املْىت 
 ، كقَؾلؿ ثعٌّة لالقتبَةس ثّة:لًة ذلؿ اثٌ ظضؿ اهلٖسيم كػريق

 ركم ية املنّْر كًيٌ روى اةَ خجر اهليريم يف اىفخاوى احلديثيث فلال:

ان   النٖغ اهقُت أفَّ  األصالء النْٖخ ًيٌ دمةعح عٌ َؿؽ مخف ًيٌ مكَؽى

 ؾقجوُ، كهل هلل عَُ كػؿصخ ثْدلِة امؿأة إحلُ صةءت ثُ اهلل ٍؿ  عجؽاهقةدر

ُ ؾؽػوخ ثةملضةِؽة أمؿق زى ي 
ي
ْصؽدُ ْٕيةن  عوُٖ أ  فؿص ٕأكن مىؿٌؿان  حنٖالن  ؾ

ْصؽت النٖغ رل ؾؽػوخ معري  أكوّة، فؽ دصةصح عْى ؾُٖ إٍةء ٕؽُٕ ثني ؾ

 رل ٕؽق ؾًْ  النعري، ػزب اثين كيأكن ادلصةج حلى دأكن قٖؽم ٕة :ؾقةهخ
(1)ادلصةصح قْيح ؾقةيخ اهعْةـ حميي ثةهلل فْيم: كفةؿ اهُعةـ ذلك

. 
 حمًؽ ثٌ عًؿ ادلٌٕ مّةب أف :رجب يف ذيو طتلات احلفاظروى اةَ 

ْارؼ وةظت الكّؿكردم  يٌ محبةن  أفؿأ أفٍ  رل عـيخ فؽ لَخ :فةؿ اهع

 اإلفؽاـ ٍّةٕح أك احلؿيني، إليةـ اإلرمةد أفؿأ ِن :يرتدد كأٍة الالكـ، عوى

 ٕىٌل كٌلف اجلضٖت، أيب ػةيل ي  ؾؾِجخ ؟ ذلؿق آػؿ لذةثةن  أك لونّؿقذةين،

 عًؿ، ٕة :يل كفةؿ اهقةدر، عجؽ النٖغ ؾةتلؿخى  :فةؿ اهقةدر عجؽ النٖغ جبَت

ٌٍ  ِْ ية ٌٍ  ِْ ية اهقرب، زاد ًي  دٌف النٖغ فةؿ .ذلك عٌ ؾؿصعخ اهقرب، زاد ًي

 ثٌ ادلٌٕ مْؾـ النٖغ خبٍ يعوقح احلاكٕح ِؾق كرإٔخي  دًٖٖح اثٌ :ٕعين ادلٌٕ

(2)اهلل رمحُ املقؽيس فؽايح
. 

                                                   

 .215اهؿذةكل احلؽٕثٖح الثٌ ظضؿ اهلٖسيم ص  (1
  .201 ص 2ذٕن َجقةت احلَةثوح ج  (2
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 اهعجةيس اخلوٖؿح أفٌ  لؿايةدُ؛ كيٌوروى صاخب ابلٓجث فلال: 

 أكٖةس؛ عرشة يف يةالن  ٕؽُٕ ثني كًك  يؽرقذُ إىل ْٕيةن  صةء فؽ املكتَضؽ؛

 عوُٖ، ؾأهطَّ  ٕقجوّة؛ أفٍ  كأىب ؾّٖة، يل ظةصح ال: ؾقةؿ اخلؽـ؛ يٌ عرشة حيًوّة

 ؾقةؿ ديةن، ؾكةال ثٖؽق ؾعرصًِة يكةرق؛ يف كآػؿ ًَُٕٖ يف يَّة لحكةن  ؾأػؾ
ة املْؿؿ أثة ٕة :املكتَضؽ خمةَجةن   ديةء دأػؾ أفٍ   دعةىل اهلل ًيٌ تكذيح أيى

(1)عوُٖ ؾؼيش ثّة؛ كدقةثوين املكوًني،
. 
 دصوح يٖةق ازدادت فؽ ُأٍ لؿايةدُ؛ كيٌوروى صاخب ابلٓجث فلال: 

 عجؽ النٖغ إىل اجلةسي  ؾأىت اهؼؿؽ، رل ثؼؽاد أرشؾخ ظىت الكجني ثعي يف

ـق النٍ إىل كأىت عاٌكزان  ؾأػؾ ثُ، يكذؼٖسْف عَُ؛ اهلل ريض اهقةدر  عَؽ كرًل

ٌٍ  املةء ؾَقه َِة، إىل :كفةؿ املةء، (2)كفذُ ًي
. 

ػري أف كًلؿايةت النٖغ لسرية صؽان كال دلةؿ َّللؿ أكرث يٌ ِؾا، 
المؿايةت هحكخ عربة ملقةـ الْيل، كال يه دالهح رل ظةهل، إًٍة يقٖةس الؿصن 

 ِْ ظةهل ي  اهلل كاقذقةيذُ رل يَّش الرشيعح كِؽٕح اخلوـ ثُ.
 دسْف اهيت المؿايةت أصنَّ  أف كاعوى اإلٌام اىلشريي رمحّ اهلل: يلٔل

(3)كاملؼةهؿةت املعةيص عٌ كاهعىًح لوُةدلت، اتلْؾٖـ دكاـ ألكحلةءل
. 

ؽإح أكرب لؿايح أف  كيٌ كصّح ٍْؿم لونٖغ يه إظٖةء اهقوْب املٖذح، ِك
اهلل أف صؽد ك، رل الرشيعحاقذقةيذُ كالٌةهني كاهعىةة إىل اهُؿيـ املكذقٖى، 

كأهؽ ثحَّة كأػؿج لأليح دَّٕة يف اهقؿف اخلةمف اهلضؿيح، كدم  اهقوْب ثُ 
ة حنٌ اٗف يٌ زًؿة صٖالن عًْٖةن يٌ اهعوًةء كاهعةرؾني كاملضةِؽٌٕ ، ِك

ةق كريض عَة ثُ، آيني.  يَّضُ املجةرؾ ؾؿيض اهلل دعةىل عَُ كأًر
                                                   

  .61 ص ثّضح األرسار لونَُْيف (1
  .62 ص ثّضح األرسار لونَُْيف (2
  .526 ص 2الؿقةهح اهقنرييح ج  (3
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 عليدحّ ريض اهلل عِّ
 ً ؽي لًِلَّ ًٍ ً  احٍلى َّٖؽى اهٍ اَّلَّ ًٌ اهٍ م لى َّقى عى

تىزنى ٍٖؽى كى ٌى مى حَّ
ى
ًَّٖح، كىأ ًٖؿ   مى

ى
ٌى كى اأٍل ًٌ ٍح زى عى َـّ عى

تى
 
ى
كيًصؽى يًف اأٍل َّٖح، كى ِ ٍٕجً ى   لكي رضى ًَّٖح، كىظى ٍؿًذ َّْ ًٌ اه سى عى

دىقؽَّ ءو كى ٍ ةىلى ٍَ  عً يشى تىعى ءو كى ٍ ِ يشى ؽى لكي
ًٌ اهٍ  هىحٍفى هلي آًػًؿيَّحً ًعًٍَؽَّٕحً عى ءو كى ٍ ِ يشى ؿي لكي كَّ

ى
ْى أ ّي  . ، ذى

ؽٍ  قى ؟ ذى ٌى ٍح
ى
: أ   إًٍف فيوٍخى

ى
ُي ثًةأٍل ٍذى ةبلى َّٖحً َى ؽٍ ٍٕجً قى ؟ ذى ٍٖؽى : لى إًٍف فيوٍخى ُي  ، كى ٍذى ةبلى َى

َّٖحً  ًٍٖؿ ؽٍ ثًةهٍمى قى ؟ ذى ىتى : يى إًٍف فيوٍخى ٍ  ، كى ُي ثًةل ٍذى َّٖحً زىامحى فًٍذ : هى ْى إًٍف فيوٍخى ُي حٍ ، كى وٍذى َُّ ٍؽ خى قى ! ذى فى
ًٌ اهٍ  َّٖحً عى ًج ٍْ ؽٍ مى قى ! ذى ٍْ ى : ل إًٍف فيوٍخى َّٖحً  ، كى ُي ثًةجلٍَّقًى إً فةثىوٍذى ! ذى ، كى : لًىى ؽٍ ٍف فيوٍخى ُي  قى ذى ًٍ رى دلى
ٍ يًف  َّٖحً  ال ًْت وىمي  . ًى

تىعىةىلى الى  ُي كى ةٍى جٍعى يكٍ قي ـي ثًجىعٍ  ي الى ٕيوعى ، كى َّٖحو جًٍو ـي ثًقى الى جى ، كى سٍ  ًؽَّٕحو ًً ةسي ثً قى ، حي َّٖحو ًو
الى  ،  كى َّٖحو لٍكً في بًنى ٍقؿى الى حي عى  كى ، حي َّٖحو كًص ـى الى ةبي ثً عٍ  كى َّٖحو  ؿىؼي حي ًً ٍْ  ،جًبٍك ى تىعىةىلى ل ُي كى ةٍ جٍعى قي

ةن هىاكى  ٍؼىى كؼى اهٍ اكفى مى ٍعؿي ٍْ اكى فى يى ى ل َّٖح، كى ًً ذىأهِؽى ابٍليجٍٖىحً مى فى يي ةن هىاكى ًى ْى فى ًصٍك ِي ، ثىٍن 
ى  ان رلى يَّ كىاًظؽه رىدَّ ًْ ؽه رى حً  ابلىَى ًى ى دَّ ، وى ْى ان رلى َّٖحً  ال ي  ، الى زىجً ًسٖنى هلى ٍعَىةن يى َى ى   يَّحً  رلى ًْ

 ، الى احٍلىنى
ان  ي رىدَّ ى لىؽَّ هلى ٍ  رلى ٌٍ أحٍلىؽى ثًةل َّٖ يى ؿَّؾي  حى ، الى حً ْىٍوًؿ ِؿؾه  ذىعى ذىعى رٍيو يًف  يي ف يًف  ػى ٍك رشى

ى
ٍك  أ

ى
 رًسف أ

ؿو يًف  ٍّ  صى
ى
ًُ رى  كٍ  ثىؿف أ دً ٍؿو إًالَّ ثًإًرادى

ى ان دَّ حبى ًريَّحً  رلى ؽى الى ، الى اهقى ُي كى دي ى فيٍؽرى َى ة ٌى َى   دي َىة دىتى
ٍؾحًلَّحً  ّى ُي دىٍسًؾٍحجىةن لًوٍ ذي ًى ُي ًظٍم ْفي قي ٍ  ، ظي ُي ابٍلى جى اصً ْى ال ذي ضَّ الى حي كظي حي كى ًُ  ةًهؼى وىٍٖ ؽو عى ظى

ى
َـّ أًل ظى

َّٖحً إًذى  ةًي َّْ ًة اجلى ةًعؽى ةن ًهقى ٌى ُي جىٍق ى ةبلى َى ًدؿه الى ا  ٍْ ، دلى ، وى ًوىي يًف  حى ًُ ًي ٍظاكى
ى
ًوؽي ةًدؽه الى  أ  خيي

الى  إًٍعالى يًف  ِىه ثًسى ذىلكى ، يي ًُ ـى ـو فىًؽٕىو أزىيلف الى ًي ٍعضى
ى
ؿآفى ؾىأ ، أٍٍـؿى اهقي ًُ ًي ـى ًهالكى ةًه  ػى

عى  ىى اًدَّٕحً ةءى يًف اهؿي ؿى ًي ًش ال ًُ إًرذٍليةن حًليضى ةًي ْى ٖيْبى  ًٍ ي اهعي ىكرتي ب َى  ، ي بى ة، كى رى ٍْي يىؼًؿؿي اَّل 
ؤه إًىلى  ، ؾىإًًف اٍمؿي ذيْبي ٌٍ حى ًى ً دى ل ًُ دلى ةيًض الى   ذىًٍٍج ًى ٍ ً  ؾىةل ةن لًوٍبىرشى ٌى ٍ ًٌ ٕيعةدي حمى َّقى عى

، تىزنى
ًٍؽ  ًٌ احٍلٖى سى عى

ؽَّ تىقى يًؽ، كى َـّ   .ال
 ٍ ُي أهَّؽى بىنٍيى فيويًْب ال ٌي أٍَّ ٍيؤًي نَّ اهٍ كى ًى

ى
ُي أ ٍَّ

ى
، كىأ ًَنٍيى ٍؤًي ٌى رىدَّ اكى ًي ى ؾًًؿي  ان رلى

َّٖحً  ةًي نى ًّ
ٍ ِى ال ةؽى  ِؽؽي أفَّ ؾيكَّ ٍيىى  ، كى

ي
ٌى احٍلى ًؾق اأٍل رٍيه ي ًح ػى ًْد كىاجلَّىى يَّ ًْس ّي ًىضي ٍ ال ةرىل كى
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ى رىدَّ  ًؿيَّحً ان رلى ُي ٕىؿى  اجٍلىعؿى ٍيًقؿ  أٍَّ ُي لى جى ، كى يىؿى  ٍؿكى ًً كى ُي قى رٍيىقي، كىأٍَّ ، ثىًىريه لى دى اءو ِ ًٍؽى ٖ ه ًه لي
ةءو رىدَّ  ؿى ِن ػى ى ثًسي َّٖحً  اهٍ ان رلى ٍعًج وى مى ُي يفى ، ػى وٍقى ًٌ ـى ػى ٍظكى

ى
ىٍ   أ ِي دى ةو كىأدلى ؿى ٍُ َىةًء يًف ثًةهٍ  ؾً  ؿى

ييعً  ًة، كى ًح احٍليٍؿؿى ًى وٍ ةو رىدَّ ّي ؿى مؿَّ ى أكَّ ِي أ ة ثىؽى ًى ى لى ِي ى ٖؽي ًؿيَّحً ان رلى ٍِ ى حًلى ،  ادلَّ ّي ىعى ـً ٍْ ؾىإًذا دمى
ةثً  ًلَّ ذى ًُ حى ًظكى كٍُى ثً ضى ًِؽي ًُ ؾحينة ٍظجىةثً

ى
هٍ ةبٍلى  أًل ، ٕيؿىل اكى ؿ، الى رصى ًى تي إً قى ٍضى ٌٍ  الَّ  حيي ًَّ خى

ؤٍ  ؿى الؿ  ٍٍسى
ى
ٍ يى أ ًٌ ال  يى

ى ديكفى ًظضى حى ّي فًؿ ٍك ْٕي
ى
ًُ أ ٍظجىةثً

ى
ٌٍ أ تي خى ٍضى ٍٖؽى حيي هىًح، لى ً

ٍعزتى ًُ ًي ؛ ةثً
قي اهٍ كى  اًخٖؽي ْى يٍخ مى ؽَّ ًى فىٍؽ دقى ًؽٕ  قى

ى
حًلَّ حي اأٍل ََّحي : حي زى بً ًى ٍُ ًي ٍ ة اجلٍَّؿفي ال ّى ذي حَّ

ى
ارًٍصيًع ًإىلى  ،ٕىة أ

ٖىحن مى  ًً ِبًك رىا َّٖحن رى ًً  .ٍؿ
ٌى اجلًٍ  ديؿل دىؿىضى ًي

ى
ٌى اهٍ حو ةًف حًبيًْريَّ َى أ ـٍ تىٍقَى ي ًي

ى
ٍَ بيٍكذىةًف ثً ، أ َّٖ ةحٍليوىًن الك  ًق ؟ حً ؽي

 ٍ حي ال ٍؿؿى ٍٖؽى حى ًٍلى اهٍ لى كًف حلى ٍضَيْفي ثًؽي ةًمًؿيَّ ًى ٖؽى ٕىٍؿدىةيحي حً عى رًي  ، لى ًعج ْفى ثًؼى ًي ٍ ال
يَّ  َرٍبى ةًت اهٍعى عى ـً اهٍ ؛ حً اجلَّؿى ًٍقٖ

ًذٍحجىٍخ يًف حتى
ي
ةده أ ٍصكى

ى
ًْدَّٕ أ جي ٍٖؽى حً عي ىي ثً  الى  ، لى َىعَّ ٍ دىتى ةًعًؽ ةل قى ًى

ثٍىى حً ًعًٍَؽَّٕ اهٍ 
ى
ؿىٍت يًف ؛ أ ًّ جٍييًْريَّ  الوَّٖى ةره قى ٍٖؽى الى حً ةيًل ادلَّ ٍ  ، لى ذي ثًةل نى تىذىذلَّ  ًى

ي
ًؽ اأٍل ًِ َّٖ ة ؛ حً نًٍك

 ٍ ِؾثىٍخ ثًةل َّٖ ةٍىةًت و جى كىأبٍلىةبه عي ٍٖؽى الى حً احٍليجِ ٍ ، لى ٌى ال ىرٍشىبي ًي َّٖحً  ت ِب ًح الؿَّ ايى ؽى  ؛ كى ًي
ى
ٍركىاحه أ

ٍخ يًف  ًبكى  ظي
ى
َّٖ  اأٍل حي  ؽى الى ٍٖ ، لى حً ٍمجىةًح احٍلًِك ىرٍسي َّٖحً ةًض اهٍ  الِؿيى يًف  ت ًق ؽي دىٍؿتى ي يًف قي  ، كى

ادًًعّة اهٍ  ؿى َّٖ مى ىرشىبي يً حً ًعوِ ت ًكيَّ ، كى ة الؿَّ ِى ْىارًًد ٌٍ ؾىؿٍ ، حً ٌٍ مى ة ًي ّى ة ثً تيَيًٍه يى ٍْ كى كىٍصؽو ًط مى ؽو كى
حى احٍلى  ى ٌٍ دًوٍ رشى ؿى ةؿى خى ٍّ ةًؽ صى ةًزىي اهعينَّ زي ظى يىرٍبي َّٖح؛ كى ًم ٌٍ دًوكى كى النَّ ِىني خى ييؿى ان كى
 َّٖ ًٌ جىٍخ ًعٍَؽى اتلَّالى ، إً حً اهقى ًَ ْ ٍْ ذىا ػي ًى ً ِى ِى الى ًؽ ل

ى
أ َّٖ ة اثذىؽى ؿي حً ة ثًةتلًَّع ٖىأمي ََّةًت ة ِى ، ذى إًىلى صى

ّى  ةن ًيٍَ كى ٍجؿي
ى
ذىأىبى أ ٍؽفو ذى َّٖ عى ث

ى
تيٍقًكىي ذً حن ة أ ًُ أٍف الى ، كى الى ٖ اقي كى ْى ؿىٍت ًق ْى اقي   جى ْى ٍت لًًك ؽى قى خى

 َّٖ الى حن ًج   ، كى
ى
ٌى اأٍل ٖىٍخ ًي ًً ْى رى الى بى حٍ اًف مى ٍك ُى ٍى اكى  ةن، كى ّى ٍخ يى َّٖ ةبًلي ًج ٕؾى حن ة دى ً ؿىٍت َّلى ضى ِى ة  ًى ، ذى

حًٍل إًالَّ اهٍ  ٓ ًيٍَ  عى ْى َّٖ ُي ثً تًلىٍع جً يكٍ حً ةلِىوىًح الكَّ ّى قً ، كي ؽً ٖ اًح لى ة يي ٌٍ ٕؿي الؿَّ ةةن ًي ؿى ةن وى قى
ٍ
أ

 َّٖ ًَ ِى  ًُ ادً ْى ؿى ى ذى ، إً حن وى ؿَّ ا ًدٕؿىٍت رلى ان ظى ؿى ٍّ ةًء صى يى اًلؿً  اجل ؽى ْى َّٖ  ٍخ ثًةبلى ًن اهٍعى ِىي حً كى يؽي ـً ، دى
وٍعى ةظى اٍرًتٖى  َى اًر  ْى ٍٍ

ى
 إًىلى أ

اٍمتًٖةفةن ًُ ةن كى َّٖ ابٍلى  ًذ ٍٖ حً ًّ ِقكى إفَّ خى ّى ةن هى َى ؛ كىظى كى ؾىإًجَّ ٌٍ ديًؿي
ى ىةل ة ّى ة دمى

نٍيه  َّٖ خى ًق ٍ عينَّ ًَكى اهٍ ذىوٍخى حًبيكٍ ، رى حه  مى ْىاؾى ًرذٍ عى ةؽى دمى ِى ـِ   ثً قى ةن حًبى
خً ةن كبي حً َّٖ ةلؿَّ به دىؾي ؛ فيوْي

فى  ٍْ ٍكى مى ىىٍ إحًلى ل جٍ  ةن كى ْىل ًيٍَ حي ّى ٍ َّٖحن ّى ـً ال ٌى ، ة ثىًق ة فى يى ًف ًافًٍي؛ كى
ى
ٌٍ ًؽم؛ ؾىإًيِن خى فىٍى ٍٖ ؾىأ  ًي



 46 

ى  ْىاؾى رلى َّٖ ِى ى حو  كىًو ل  ؽى اتلَّالى ٍَ خي ثًآيًفو عً كٍ ، كى
ى
ىيًه ثًأ ًٍ يًق ٕىة إًل كى ٍف تى ؿي ًَ ا ْى ْ عى عي

 َّٖ ًُ ى ْىايًن ؟؟ حى اخٍل ْفي الؿَّدي ٕىة إًٍػ ٍٖؽى ٕىسي  ؛ ؾمى
يًف   كى

ى
بَّ  اأٍل ٍكفةته رى

ى
ةًر أ َّٖ ٍقعى ةًكيَّ ، حه ةًج ًى ةرىاته قى إًمى ةته حه كى ٍىؿعى َّٖ  ، كى وىًم حلني حً مى ، كىادلَّ

ى  َّٖحً رلى ًٌ ًؾقً اهقى ِى    ًوٍؽًؽ 
ى
ٖى ًػَىةءي اأٍل  ةًر يًف ٍَ

ى
  اأٍل

ى
ةًر ثًةأٍل كًدَّٕ حٍلى ٍمضى اكي دى حً ةًف ادلَّ ـي ٍى ، كى ًؿٖ

ٍ اأٍل  ة يًف ٍَ ًي ٍٍّةًر ال رًسى كٍ  الِؿيى مى َّٖ ةًض الؿَّ ًً 
ى
فٍهي اأٍل رى َّٖحً ةًف ٍػىى ح، كى ًق ٍَؽي ٌى  ثًةحٍليوىًن الك  ًي

 ََّ ً ، إٍذ لكي  ذى حً اجٍلى اٍعرًتى ل ٍةن كى َّٖ كى إٍذدلى اًج ْىٍظؽى ي ثًةل   .حً اؾىةن هلى
الى 
ى
ًلَّ يًف ٕى أ ذىضى َـّ حى جًَّح: إًفَّ احٍلى عى ًى

ٍ نى ال ٍِ ؿً ة أ عى فًٍخ الكَّ ٌٍ دىةاًتو ييَى كى   كى ٍن ًي ِى ةًدم: 
 َّٖ ًً ٍؿ بىحن مى ٍْ ًُ دى ٍ وٖى بي عى دْي

ى
ٍن حو ؾىأ ِى ِ  ؟  ةٕىة ثًةللكي ُى ى ٍػًؿؿ هلي اخٍل

ى
ٍكذىؼًؿؿو ؾىأ ٌٍ مي ٌٍ ٖىحً ًي ٍن ًي ِى ؟ 

ٍكذىعٍ  صٍ ٍو ؾى مي
ي
اهٍ أ ىى كى ي اجلِعى ؿي هلى َّٖ ـً ًُ   أالى  ،حعى

ى
إًفَّ اأٍل ٍخ اكى ذى ٍركىاحى إً كى ؿى ًُ ا وى ًذ ضى ٍىٍخ بىجّى

رٍشً  َّٖحن مي ًٌ ةكىٍت يًف ، كى فىحن مي ىكى  ت
ى
ةفى عى  اأٍل ِى ْىاًؿ كى ٍ ٍظ ة لكي  رىًزيَّ وٖى   ، الى حو ّى

ى
ـى أ ؿى حى اًئى فَّ رى صى

ى يًف  ًّ ًْع ٍٗ ديمي ٍُ  ا رٍبً حن ًؿيَّ ؾىةًؽ ًع بًىى ى ، كى ٌى ًِى رلى ْىٍونى ًي ْا ال ق  ٍضًؿ اٍقذىعى ّى ٍ  بىٍعًي ال
 ٍ َّٖ ؿادًًت اهٍ ًى ال ًو  حً عى

ى
حي أ ى يًف ظى ، كىًوعَّ ًّ ٍ ةًدًٕس ةًت ال جقى َى ًعجِنيى   ؿًكيَّ  ًي ٍكَىؽةه مى ْحه مي ا ، كرىاظي

ؤى  رًي قي ٌٍ ػى ّي اؿو كى ًي ةتي ةصى َّٖ  ىٍ ظى ًٌ ٍق ًؽَّٕ حه يى ِى عى  ِت فىؽٍ حي احٍلي ،  ًً ا ٍخ كى ؛ َّٖحن وً حن صى أٍوجىعى
ّى  ى ٖىةل ٌٍ ذى َّٖحو  ة ًي ًّ ْىاؼو ثى قً ، كى فى َّٖ عى جً ةو قى ى  حو ٖؽى ًَّٖح رلى ةًؾًع النَّ ًَّٖح كى ىًؿ ًت احٍلَى ًِ ا ؾى ًْؿ يى وي

ي
 أ

 ٍ ال احٍلى ًى كى ًَّٖح كى َّٖحً ٍَ ةًهًم  . جىًو
ي  ًىين الِلَّ ىي  عىىى إَّٕةزي ٌى اَّلً  تىعىةىلى كى فى ًي ؿى ًى فيْا ؾ ٌى ؾىؿَّ ٍّ ًى ْا لى ٕ ؽي الكَّ ؿي ٌى يً ىي ة ًٕى

َّٖحً  ًي إًَّٕ الؿَّ وىين كى عى ىي ؛ كصى ً  ةزي ٌى اَّلَّ ٌى ًي ىٍ  ٕ ٌٍ  هلى ىٍ  ػيؿىؼه ًي ًّ َّٖحه  ؾىْفً ججً    .ػيؿىؼه يى
ًلَّ  ي  كىوى ؽو  الِلَّ ًَّ ى ًِٖؽٍىة حمي   رل قى

ى
يَّحً اهٍ  ًؼ رٍشى أ ً ًُ كى ربى ةثً ٍوعى

ى
ىٍ ػى ، كىرل آهًلً كىأ ّي  ىَّ

رٍشىًؼ 
ى
ًى  اتلًَّعٖىًح،ثًأ ااً ان دى ًسريى ةن لى ًى ىٍكًوٖ وَّىى ت ِؽدى كىقى ذىضى ى ةن يي رتى ِ ثيٍسؿى ةن يًف اًدؾى ان يي ةو  لكي

َّٖحو  ًن  .آيني. ، آينيكىعى
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  ريض اهلل عِّ وصيخّ

قي :  ًٍْث فيِؽسى رًس  ةي اهٍؼى رٍضى  فىةؿى ظى
يخ ا يٍ  ص  ٍخ اىلخ وخاي اكخ وخال  خ تخعخ ِخا اَّلل  لخ دلخ ي وخف  ً  يخا وخ يخ ْىل اهلًل  :ع  كًٍوٖكى ثًذىٍق

ي
أ

 ًِ ًع، كًًظٍؿ ٍ ـً الرشَّ ك ـي ي ل ، كى ًُ ةًعًذ َى كًدق كى ؽي اىلخ وخايّاكخ تخ وخ  ،ظي خ تخعخ ِخا اَّلل  دلخ ي وخّفلخ يًخ يخا وخ ع 
ٍ ي ي  ص  ٍخ   :وخال 

ى
ذىَى أ ًؿيقى َى ًؾًق يى فَّ  ِى ٌٖحه ة  ى جٍجً الى  رلى ًََّح كىقى الك  كًر اهًٍمذةًب كى ؽي ًح الى  يى
ةًء احلىؽً  ؼى بىٍؾًؿ اجلَّؽى كىقى اًت ا، كى رثى ٌٍ خى ٍؿًط خى ذىل، كىالىَّ

ى
ًٍن األ ة، كىمحى ِؽ اجٍلىؿى ًلى ، كى

ْىافً   ؛ اإلًٍػ
 وخ 
خ
دلخ يأ يمخ يخا وخ ٍ  :وص  ةًت ال يى ؿي ِي ظي ْى ًظٍؿ ِي ٍقًؿ، كى ٌي ثًةهٍؿى ٍك ةًًٕغ كىظي نى ًة  ًى اهًٍعرٍشى

حي  ْىاًف، كىاجلًَّىٖعى دىٍؿؾي  يى ى اإلًٍػ ةثًًؿ، كى كى
ى
ةًػًؿ كىاأل وى

ى
ًْر ادِلٕاخٍليىي  لأًل مي

ي
ًح إًالَّ يف أ  .ٌْيى

اىلخ وخ حوخ  خ تخعخ ِخا اَّلل  لخ دلخ ي وخف  يًخ يخا وخ   :اكخ ي  إع 
ى
ًقٖقى أ ْى فَّ ظى ِي  ٌٍ  تىٍؿذىًقؿى إًىلى يى

ٍقًؿ أٍف الى حى اهؿى
ٌٍ الى ، ًيسٍويكى  ًى ً ْ ؼى ظةؿه ل ٍف اتلَّىى

ى
، كىأ ْى ًيسٍويكى ِي  ٌٍ ًى ىٍكذىٍؼيًنى خى حي اهًؼىنى أٍف ت ًقٖقى كىظى

ةؿً  اهقى ؾي ثًةهًقًٖن كى ػي
ٍ
ٌٍ إًذىا، ٕىأ ًس

ٍٕخى  هى
ى
ًقريى  رىأ قي ثًةهًعوٍىؾىالى  اهٍؿى

ٍ
أ ،   تىجٍؽى ـً

قي ثًةلِؿؾٍ
ٍ
أ كىاثٍؽى

ـى ٕيٍؤنًكي  ؾىإًفَّ  الِؿٍذ ُي كى ًْظني  . ُي اهًعوٍىى ٕي
ًخ ع  تخ وخ  ِخ  يخ لخ دلخ ي وخف  اىلخ وخاي  يخا وخ خ تخعخ يخ ا اَّلل  يٍ  ص  ٍخ   :اكخ وخال 

ى
جيًٍنٌّ أ ْ ؼى يى ى فَّ اتلَّىى  رلى

 
ى
: أ ةؿو ةًف ًػىى ًى ي كَّ ثى خ الص  : ري ةهً اثلَّ كى . اءخ ضخ الر  : ةيًن اثلَّ كى . اءخ خخ الص  ة: ّى ل   :  ي اثً الؿَّ كى . ب 

. ةخ ارخ شخ اإل 
بخ اى  : في ةمً اخٍلى كى  ر  ٔف  ىخ : سي ةدً الكَّ كى . ثخ غخ ثخ :  ي ةثً الكَّ كى . ب سخ الصُّ يخاخخ : ٌي ةيً اثلَّ كى . الص 
اءخ فخالص  ، رخ ل  فخ اى   ٖىى  اَّلل   جًلىيًبِ  خخ ًِ ًُ   إثؿا ٍ وٖى ـي عى الى ا، الكَّ ًُ   اَّلل   جًلىيًبِ  وخالر ضخ ٍ وٖى ـى عى إًٍقعى

ـي  الى خ ، الكَّ ب  ًُ   إْٔبى  اَّلل   جًلىيًبِ  وخالص  ٍ وٖى ـي عى الى   ، الكَّ
ًُ  يَّ زًلؿً  اَّلل   جًلىيًبِ  ةخ ارخ شخ وخاإل  ٍ وٖى ة عى

ـي  الى بخ وخاى  ، الكَّ ر  ًُ   ؽى ْقي ٕي  اَّلل   جًلىيًبِ  ثخ غخ ٍ وٖى ـي عى الى ٔف  ىخ وخ ، الكَّ ٍ  اَّلل   جًلىيًبِ  ب سخ الصُّ  ىيى حيى
 ًُ ٍ وٖى ـي  عى الى ثخ ، الكَّ يخاخخ ًُ  اَّلل   يًبِ جًلى  وخالص  ٍ وٖى ـي  ًعحىسى عى الى  اَّلل   جًلىيًبِ  رخ ل  فخ وخاى  ، الكَّ

ًجحجً  ْهًلً ظى رىقي ًؿٖعً كى ًِٖؽٍىة كىمى ًؿيًي َى َىة كىقى ؽو اجٍلىةقً  ة عى ًَّ ى ىف  حمي ُى ٍى ًي ٍ ًلَّ ال خ  وى ًُ  اَّلل  وىٍٖ عى
وَّ  ىى كىقى َّْ خى َّؽى كى دلى ـى كى ؿَّ ًلى َّؼى كى ، كىرشى   .ىى
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دلخ ي يخيمخ يخا وخ ٍف  :وخعخ
ى
 أ

ى
تى اأٍل ـ  ػٍ دىٍىعى اهٍ زً ًَٖةءى ثًةتلَّعى ه ًن، ، كى ؿاءى ثًةتلَّؾى قى ؿي

 ٍ وٖى ْى نًٍكٖى كى ثًةإٍلً كعى ِي ـي ريؤيىًح اخٍلى ةفي ريؤيىًح اخٍلى ٍػالًص؛ كى ا كى ـً كىدى
ـً وٍ ىً ةًه ًّ  تىذَّ

الى خ  ، كى  اَّلل 
 يًف 

ى
ٍ ٍقجىةًب كىاٍقذى  اأٍل ٌٍ ًإحلى  ًُ يًف ًس

ى
ًٖ  اأٍل ً ْىاًؿ، كى  دمى ٍف ٍظ

ى
ن  الى أ ةالى اًِئىكى ادِسى ْى ٍ  ظى ٌى  دى

ة ثى  ًى ً ؽو ل ظى
ى
ٌى اهٍ حٍ ثىأ ُي ًي بىحٍَى افىحً َىكى كى ؽى ًة كىالىَّ ْىدَّ ًى ٍ ال اثىًح كى ؿى  . قى

يي مخ  ٍمٖى  :وخعخ
ى
اًء ثًسىالزىًح أ ؿى قى ًح اهؿي ٍؽيى ة: خًبً هلي كَّ

ى
عخ ةء: أ ٔخاضخ ّى اتل  َخ ة: ، زىةًجٖ ص  خخ

خيخق
 
ة: اخل اءخ اجل ف س، زىةثًلّي فخ  . صخ

 ك
ى
ٍٖىةأ ىتَّ حتى كى ظى  كى  ،ًيٍخ جىٍؿكى

ى
ـً إًىلى أ

ىوٍ ةن،  اَّلل   فٍؿىبي اخٍل ويقى ى ػي ّي عي كٍقى
ى
تىعىةىلى أ

 أكى 
ى
ني اأٍل ٌى ًٌ اإٍلً ؾٍ ٕىحي الرِسِ عى ةًؿ ردًلى ًى ْىل تٍلً ٍخ ء ًق ٍ ةًت إًىلى يشى    .اَّلل   ؿى
يخي   ْىايًص إذى  :مخ وخعخ ؿاًء ثًةتلَّ قى ٍعخى يى ى اهؿي ًى رٍبً  ا اٍصذى ْىايًص ثًةحٍلى  ثًةلىَّ اتلَّ ، ـِ كى

حٍبى  ٍجٖىة مى ٌى ادل  ٍكجيكى ًي ٍعجىحي ؾىقً  :ةفً كىظى يًلف وي حي كى ؿيى   . ريو كىظي
دلخ يع  حوخ  قً  :يًخ يخا وخ ىٍكذىؼٍ ريى الى أفَّ اهؿى ْىل  يًن  ي ء ًق ٍ ً بيًشى   .ةىلى عى تى  الِلَّ
دلخ يع  تخ وخ  هىحى  :يًخ يخا وخ ٍْ ى أفَّ الىَّ ، كى  رلى ٍعؽه ًى ْى ديكٍىك  ِي  ٌٍ ى يى ْى ؾىْفىكى  رلى ِي  ٌٍ يى
ـو  ؾىٍؼؿه 

وي ْءي ػي ْى ًيسٍويكى قي ِي  ٌٍ ى يى افً  ،، كىرلى ْ ؼى صؽَّ ٍقؿى كىاتلَّى ٍف اهؿى
ى
 ؾىالى  كىأ

ؿً  ـٍ ّى ٍ ٌى ال ء ًي ٍ ًة بيًشى ّي ٍُ ٍوي  . ختى
نيى آًينيى  ًً ٍكًو ًي ٍ ال ٍى كى إًَّٕةزي ي كى َىة الِلَّ قى ذَّ   .كى

ًؾقً  ى ِى َّٖيت ل ّى كىًو عي ًى ىٍك ٌٍ ي ًى ً ل ىي كى كى ِي ى رثَّ ٌى لى ًؿيًٍؽٕ ًي ٍ ٌى ال خ ة ًي  ، ةىلى عى تى  اَّلل 
كى كى  ِذقي ْى ْى ٕي ِي بىحَّ َّٕ إً كى ؿٍىةقي كى ة ذىلى ًى ً ى ََّ ةٍىة ل وَي ٍعى جيى ٍقذىيًف ةقي، كى ٌٍ حى ًَّ وىًؽ ة ًم آزىةرى الكَّ

يىتًَّج  آ ىٍ كى ِي ََّٖى  ،زىةرى ٍىًب ًِٖؽٍىة كى ًح قى َى  ةحًبيٍؿيى ًؿًٖع ؽو ة كىمى ًَّ ى ًلَّ  حمي خ  وى ى  اَّلل  ًُ كىرلى ٍ وٖى  عى
وَّ  ًُ كىقى ٍعًج ًى آهًلً كىوى ىٍكًوٖ ًسريى ىى ت ـً ادِلٌٍٕ،ةن لى ٍْ  إًىلى ٕى

ؽي  ان ًٍ احٍلى  رخب  َّلل    كى
  . نيى ًً ى ةل  اهٍعى
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 اخلاحٍث

ًٌ الؿًَّظٖىً اَّلل   ِمْسِب   الؿَّمٍحى
ؽي  ًٍ نيى  َّلل    رخب  احٍلى ًً ى ةل ى  ـي الى الكَّ كى  ةي الى الىَّ كى  ،اهٍعى ًِٖؽٍىة رلى ى  قى ى  ؽو ًَّ حمي  كىرلى
 ًُ ٍعًج ،آهًلً كىوى دٍمىًعنيى
ى
: أ بىٍعؽي   كى

ٌي  ًٍوؽي ٍب يؽي خمي ً ِٖؽي الرشَّ ًُ الكَّ ِب ًقريي إًىلى رىمٍحىًح رى جٍؽي اهٍؿى ٍىة اهٍعى
ى
ؿي أ فْي

ى
ؾىأ

ةًدًرِم  ٕيًٍفِ اهٍقى ًٌلِ احٍليؾى ىٍيى اهٍعى ٌٍ ًلذىةثىًح حيى ، فىٍؽ ؾىؿىٍػخي ًي حيًٍنِ ةؾيًًعِ احٍليكى النَّ
جًٍخ  ـً الكَّ ٍْ ًًلًح، ٕى جىةرى ًي ٍ ةهىًح ال ًؾقً الؿِقى ًؿ  يًف  ِى ٍّ ٌٍ مى ٌى ًي ي اهًٍعرٍشً ٌٍ اثلَّةيًن كى ًي

ًؿ  ٍّ ـً مى ؿَّ عى ًي ٍ ةاىحو كى  ال ًً ٍربىعي
ى
هٍؽو كىأ

ى
َىًح أ ٍربىعً كى  كىاًظؽو لًكى

ى
ْى  نيى أ ًي ٍ ًة، ال ٍضؿى ًّ

ـً لًوٍ اؾً
 ً ًؿ  وسَّةيًن ل ٍّ ٌٍ مى ٌى ًي ي اهًٍعرٍشً ؿكى ٍٕوْي

ى
نٍيً كى  أ هٍؿى

ى
ـً أ ة حى ًهعى دً  تًٍكعى ٖالى ًً رٍشى لًوٍ   .عى

ؿي 
ى
ٍقأ
ى
خ ؾىأ ٌٍ  اَّلل  ِ يى ة اخٍلىرٍيى كىاجلٍَّؿ ى ًه لي ّى نى ًذٖ ٍعى ٍف جيى

ى
نى أ َـّ كىصَّ ىلى عى ْى ًى ٍ ال
ةًريىحن يفى  فىحن صى ؽى ة وى ّى وى ٍعى ٍف جيى

ى
ة، كىأ ِى

ى
أ جيْؿو فىؿى ة ًييِن بىقى ّى

جىوَّ ذىقى ٍف حى
ى
يًت، كىأ ًعٖؿى  وى

 ، ًُ ٍ وٖى ةًدري عى اهٍقى يًل  ذىلًكى كى ُي كى ، إًٍَّ ٌو كى  ظى
ِن كى  خ  وى وِىٍ  اَّلل  ى  كىقى ًِٖؽٍىةرلى ؽو   قى ًَّ ى ى  حمي وٍِى كىرلى ًُ كىقى ٍعًج ةن  آهًلً كىوى ًى ىٍكًوٖ ت

 ًٌ ـً ادِلٕ ٍْ  ٕى
 إًىلى
ان ًسريى ًٍؽي لى احٍلى نيى  رخب   َّلل    ، كى ًً ى ةل  .اهٍعى

 ر  اىط   ة  ادخ ج  شخ  مخ اد  خخ 
 ر  اد  لخ اى   ث  يلخ

 ث  ي  ي  عخ اى   ث  ي 
يل   
ي يف    خمخ ي فخ اى عخ خذخ

 
اد ر ي   احل

ي ين    اى لخ خصخ
 
 احل

ي  ؿى ؿى دى  ي  الِلَّ ً كى  هلى ي  فى ٌلى كى  ًُ ٍٕ ادًلى ْى ل ي  الِل    فى ة اكى ًى ثً  هلى
ى
 ًُ اِو ْى ػى كى  ًُ ةاً حًلى كٍ أًل

َّٖح  بً ؿى ًْريَّحي ًمرٍصى اهٍعى ّي ٍ ى  –دمي  حيَّ رً ؽى ٍَ مى قٍ اإٍلً  حي ْى ةذى حمي
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