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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 أما سمعد: 

 ،ومقضعقا إصقل ،ومنن اًمعؾامء إوائؾ مل يدظمروا ضمفدا ذم ؾمبقؾ شمسفقؾ اًمعؾؿ وطمػظف وشمػفقؿف     

  .وصاهمقا اًمؽؾقات ًمقسفؾ اكدراج اجلزئقات حتتفا ،قاسمطوقمؿؾقا اًمض ،اًمؼقاقمدوىمعدوا 

ووضعقا اعمتقن اعمخترصة  ،و مجعقا ذم مصـػاهتؿ سملم اًمتػصقؾ واًمتلويؾ واًمتلصقؾ واًمتعؾقؾ واًمتدًمقؾ     

  .ويؼرسمقا قمؾقفؿ زمـ حتصقؾف ،ًمقذًمؾقا مسائؾ اًمعؾؿ  ًمطالسمف

كقا أذهان ًمقؿرّ ؛  ايإيرادات وايإؿمؽآتوأسمدقمقا ذم ،وقمؿؾقا احلقار واًمتعؾقؼات واًمتؼريرات     

  .ضمة إمم مضايؼ اًمبحقث وقمقيصات اًمعضؾَٓ وَ  ،اطمةقا هلؿ قمؼقٓ كؼّ كُ ويؽق   ،اًمطالب

وأذهؾقا مـ شمتبعفؿ سمتػقىمفؿ وشمؼدمفؿ  ،إمؿ اويمان هلؿ مـاهج ذم شملًمقػ اًمؽتب وشمدريسفا ؾمبؼقا هب     

ورؾمؿقا ًمؽؾ كاهج ذم ؾمبقؾ اعمعرومة معامل  ،ًمؽمسمقة واًمتعؾقؿقمغم اعمـاهج اعمعاسة واًمػؾسػات احلديثة ذم ا

وكققمقا اًمطرائؼ مراقماة  ،وصدروا ذم يمؾ ذًمؽ قمـ مران وظمؼمة ودرسمة ومؾؽة ،اًمطريؼ سمحذق وومطاكة

  .ٕطمقال اعمتؾؼلم

ومزضمقا  ،واىمتـاصفؿ ؿمقارد اًمػقائد وطمقر اًمػقائد ،اعمؾؾ واًمسآمة سمنيرادهؿ اعمؾح واًمـقادر وسمددوا     

ًمقؽقكقا مؾؽة آؾمتحصال وآؾمتخراج وآؾمتحضار واًمتـؿقة مـ ظمالل  ؛سملم قمؾقم أًمة واًمغايات

  .اًمدرس

 ،وأومردوا قمؾؿ آداب اعمطاًمعة وقمؾؿ آداب اًمبحث واعمـافمرة سمؿصـػات رائؼة اعمنمب قمذسمة اعمقرد     

اًمعؾقم سمإؾماكقد  ووصؾقا أكساب، ودىمؼقا ذم اعمصطؾحات ووضعقا معاضمؿ شمػؽ مغؾؼفا ودمؿع ؿمتاهتا

ووضعقا ومقفا  ،وأطمسـقا صـاقمة اًمتدريس واًمتصـقػ، ًمقصؾقا إول سمأظمر ،واًمتؾؼل يماسمرا قمـ يماسمر

  .ممًمػات ومتقن مـثقرة ومـظقمة
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إذ دمد اًمعؾقم طمارضة قمتقدة قمغم ـمرف اًمثامم  ،ويلظمذك اًمعجب إذا ومتحت اًمؽتب اًمؼديؿة  ذم ومـ ما     

ويـؼؾؽ ما سملم شمذيقؾ وومائدة وكؽتة وًمطقػة  ،ا خيدم مقضققمف ذم يرسيـتؼل مـفا م ،مـ ىمؾؿ اعممًمػ

 !وشمـبقف

مـ إسمقاب ما ًمق ؿمئـا أن " :اخلؾقؾ سمـ أمحد يؼقل ،ويماكت هلؿ همايات ومؼاصد ذم ـمرائؼ شملًمقػفؿ      

كؼؾف  "،وًمؽـ جيب أن يؽقن ًمؾعامل مزية سمعدكا ،كنمطمف طمتك يستقي ومقف اًمؼقي واًمضعقػ ًمػعؾـا

  .رسمقع إسمرارذم  اًمزخمنمي

وطمرص  ،وعما رأيت شمقومر اًمرهمبة مـ اًمـاؿمئلم ذم زماكـا" :ذح مؼتضب اعمؼمدوىمال اًمػارىمل ذم      

رأيت أن أومرس اعمشؽؾ مـ مسائؾف  ،اعمتقؾمطلم مـ أهؾ إدب ذم قمرصكا قمغم اًمـظر ذم يمتاب اعمؼتضب

 ،ىمراءة مثؾف ا مـ اسمتذال مـ ٓ شمبؾغ ـمبؼتفًمقصقكف هب ،وىمدمفا ذم اومتتاح ظمطاسمف ،اًمتل ضمعؾفا ذم صدر يمتاسمف

 :إذ يمان يمثػم مـ اًمطاًمبلم هلذه اًمصـاقمة ىمد ريض ًمـػسف مـفا أن يؼقل ،وحيقـمف قمـ اًمتشاهمؾ سمشؽؾف

ٓ يتحاؿمك  ،وهق أسمعد اًمـاس قمـ اًمدراية ،همرضف شمؽثػم اًمرواية ،ىمرأت يمتاب ومالن وأظمذت قمـ ومالن

   ."مم وأظمؾؼ وأطمرىأن يؼرأ يمتاب ؾمقبقيف وهق سماعمدظمؾ أطمؼ وأو

دمعؾ يمتبؽ  ومؾؿ ٓ ،أكت أقمؾؿ اًمـاس سماًمـحق :ىمؾت ٕيب احلسـ إظمػش" :احلققانىمال اجلاطمظ ذم      

وما سماًمؽ شمؼدم سمعض اًمعقيص وشممظمر سمعض  ،وما سماًمـا كػفؿ سمعضفا وٓ كػفؿ  أيمثرها ،مػفقمة يمؾفا

اًمقضع ًمتدقمقهؿ طمالوة ما ومفؿقا إمم وملكا أضع سمعضفا هذا  :وملضماب سمؽالم ـمقيؾ ىمال ذم آظمره ؟اعمػفقم

  .اكتفك يمالم اجلاطمظ "اًمتامس ومفؿ مامل يػفؿقا

ذم آظمر  واوذيمر ،واعمالطمـواعمؽمضمؿ وًمذا شمراهؿ شمػــقا ذم إًمغاز وإطماضمل واعمعؿقات ومسائؾ اعمعاياة 

  .يمتب اًمرصف مسائؾ اًمتؿريـ

قمؾقف اعمذهب شمرك مسائؾ مل يشفر ومقفا ذم اعمذهب اعماًمؽل اًمذي يدور  اعمخترصوهذا ظمؾقؾ صاطمب      

وومرس سمعضفؿ صـقعف هذا سملكف أراد  ،وذيمر ذم مسائؾ شمشفػميـ أو ىمال ظمالف أو شمقىمػ ذم اًمؽمضمقح ،ىمقٓ
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سمؾ  ،ويستـقؿقا ًمؾـؼؾ اعمجرد ،ؼلم وـمالب اًمعؾؿ ًمئال يريمـقا ًمؾتؼؾقداعمحؼّ أن يػسح اعمجال أمام أكظار 

  .يعؿؾقا قمؼقهلؿ حتؼقؼا وشمدىمقؼا

سمؾ ضؿقا إمم ذًمؽ ايمتساب اعمعاين وومفؿ اعمراد  ،واؾمتؼقا اًمدٓٓت مـ جماين إًمػاظ ومغاين اعمـطقق     

ومجقع اًمدٓٓت قمغم اعمعاين مـ ًمػظ " :لماًمبقان واًمتبقذم  قمـفامـ مجقع أكقاع اًمدوال اًمتل ىمال اجلاطمظ 

وشمسؿك  ،صمؿ احلال ،صمؿ اخلط ،ؼدصمؿ اًمع ،صمؿ ايإؿمارة ،اًمؾػظ :أوهلا :وهمػم ًمػظ مخسة ٓ شمـؼص وٓ شمزيد

 احلققانوًمف ذم  ،اكتفك يمالمف "واعمشػمة سمغػم اًمقد ،اًمـصبة احلال اًمـاـمؼة سمغػم اًمؾػظ  :صمؿ ىمال ،اًمـصبة

  .يمالم ىمريب مـف

ذيمرها أرؾمطق ذم " :وذم اًمعؼد اًمػريد سمعد ذيمر اًمـصبة ىمال  ،طمساب قمؼد إصاسمع :ومعـك اًمعؼد     

وؾمامها كظام اًمديـ اًمـقساسمقري ذم شمػسػمه همرائب اًمؼرآن  ،"شمؼقم مؼام إرسمعةوهل احلال اًمتل  ،اعمـطؼ

ذم ىمرائـ إطمقال وآقمتبار ومعقكة اعمؼام ودًٓمة اًمسقاق  ، وشمؽؾؿقا يمذًمؽورهمائب اًمػرىمان اهلقئة

 .واًمسباق واًمؾحاق وهمػم ذًمؽ مـ مؼاًمقد اًمػفؿ وأدوات ايإدراك

وًمؽـ أردت أن أىمدم  ،يؾ ـمقب اعمجتـك ٓ يؿؾ وٓ حيقيف ديقانواًمؽالم ذم هذا اعمبحث ـمقيؾ اًمذ      

آظمتصارات واًمرمقز واًمؽؾامت وهق  ،سمؾؿحة مقضمزة سملم يدي اعمقضقع إصكم اًمذي أيمتب ًمؽ طمقًمف

 ،ًمقخترصوا قمغم اًمطاًمب زمـ اًمتؾؼل ،اًمتل اؾمتعؿؾفا قمؾامء إيماسمر إومذاذ ذم يمتب اًمعؾؿ اعمـحقشمة

 "،اًمؽالم يبسط ًمقػفؿ وخيترص ًمقحػظ" :يؼقل اخلؾقؾ سمـ أمحد ،ئؾ وضبطفاويسفؾقا قمؾقف طمػظ اعمسا

وؾمقف أذيمر هـا  ،ٓ يؼترص ذًمؽ قمغم ومـ دون ومـ ،واعمطاًمع ذم يمتب اًمعؾؿ جيدها مألى هبذه اًمرمقز

وماعمجال رطمب ومسقح  ،سمعض هذه اًمرمقز وآظمتصارات مـ سماب اًمتؿثقؾ وايإعماع ٓ احلرص واجلؿع

 .د واؾمتؼراء شمامحيتاج إمم زمـ مدي

أو قمالمة   ،طمقـئذ ح ،اًمشارح ش ،اعمتـ م ،اعمصـػ صأو  اعمص  ،مػفقم مؿ ،ٓ خيػل :يعـل  ٓ يخ     

وىمد أًمػ ومقفا احلاومظ قمبد احلل اًمؽتاين رؾماًمة مػردة ذم معـاها ويمقػقة  ،حتقيؾ ايإؾمـاد قمـد اعمحدصملم

   .اًمـطؼ هبا
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اسمـ اًمؼاؾمؿ  اؾمؿ أو ؾمؿ ،أصمر ر ،طمديث ح ،احلديثشمعـل اًمؼرآن اؾمتعؿؾفا صاطمب رامقز  ق     

   .ؾمقبقيف س ،اًمعبادي

  .قمالمات اًمرؾمؿ واًمضبط اعمعروومة مع ،ضمائز ج ،ممـقع ٓ ،وىمػ ٓزم م :ومـ ذًمؽ ذم اًمؼرآن     

   .اًمظاهر اًمظ ،اكتفك اه ،إمم آظمره اًمخ ،أيضا أيض ،ضعقػ ض ،اًمشارح شأو  اًمش :ومـ ذًمؽ     

وىمد أًمػ ومقفا  ،ًمؾسققـمل اجلامع اًمصغػمومـ ذًمؽ رمقز  ،أركا أكا صمـا دصمـا ىمثـا :احلديثمـ ذًمؽ ذم و     

وًمشقخ إزهر قمبد اهلل  ،حمؿد اعمفدي سمـ قمبد اًمسالم متجـقس اًمرسماـمل مـظقمة ـمبعت سمػاس

مصباح اًمتـقير ذم وعمحؿد آل رطماب  ،قمجائب أصمارذيمرها اجلؼميت ذم  ،رمقز اجلامع اًمصغػماًمنمىماوي 

 :وهل ،كظؿ رمقز اجلامع اًمصغػم :وذم مؽتبة قماذ أومـدي خمطقط سمعـقان  ،ػ رمقز اجلامع اًمصغػميمش

 ،أمحد ذم مسـده طمؿ ،ٓسمـ ماضمف ـه اًمـسائل، ن ،اًمؽممذي ت ،ٕيب داود د ،هلام ق ،مسؾؿ م ،ًمؾبخاري خ

اًمبخاري ذم شمخ  ،ػرداًمبخاري ذم إدب اعمظمد  ،اعمستدركك   ،ًمعبد اهلل وًمده ذم زوائده قمغم اعمسـدقمؿ 

 ،ذم اًمصغػم ـمصو ،ذم إوؾمط ـمسو ،اًمطؼماين ذم اًمؽبػمـمب  ،اسمـ طمبان رم صحقحفطمب  ،اًمتاريخ

 ،ٕيب يعغم ذم اعمسـدع  ،قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػقمب  ،ٓسمـ أيب ؿمقبةش  ،ًمسعقد سمـ مـصقر ذم اًمســص 

 ،اًمبقفؼل ذم اًمشعبهب  ، احلؾقةٕيب كعقؿ ذمطمؾ  ،اًمديؾؿل ذم اًمػردوسومر  ،اًمدارىمطـل ذم اًمســىمط 

  ،ًمؾخطقب ذم شماريخ سمغدادظمط  ،ًمؾعؼقكم ذم اًمضعػاءقمؼ  ،ٓسمـ قمدي ذم اًمؽامؾقمد  ،ًمف ذم اًمســهؼ 

ورمقز  ،ومثؾفا رمقزه ذم اجلامع اًمؽبػم ،ًمؾضعقػ ضو ،ًمؾحسـ حو ،ًمؾصحقحصح  سمايإضاومة إمم

   .ومقفا ظمالف معفاوهتذيب اًمتفذيب واًمتؼريب ٓسمـ طمجر   ،هتذيب اًمؽامل ًمؾؿزي

  :كظؿفاىمال ذم ذم يمتاسمف رمقزا   اًمؼامقس اعمحقطوًمؼد اؾمتعؿؾ صاطمب      

 وقملم عمقضع ،ومؿقؿ عمعروف      وما ومقف مـ رمز ومخؿسة أطمرف

 وًمؾبؾد اًمدال اًمتل أمهؾت ومع          صمؿ هاء ًمؼرية ،وضمقؿ جلؿع

   :وكظؿفا همػمه ومؼال

 قضعفؿ قملم ومعروف اعمقؿعم      وماضماء ذم اًمؼامقس رمزا ومستة 
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 وىمريتفؿ هاء  ومجع ًمف اجلقؿ   وضمج جلؿع اجلؿع واًمدال سمؾدة 

 ٓسمـ اًمػصقًملم ضمامعيمتاب ومـ أيمثرهؿ صاطمب  ؿ،وممـ أيمثر مـ اؾمتعامل اًمرمقز اًمػؼفاء ذم يمتبف     

   .احلـػل ؾماموكة ىمايض

اعمدظمؾ  :قمكم مجعة ذم يمتاسمفيمتاب مػتل مرص إؾمبؼ  :ومـ اًمؽتب اًمتل طمرصت سمعض هذه اًمرمقز     

معجؿ رمقز اعممًمػات وذم اعمذهب اعماًمؽل ظماصة يمتاب  ،ـمبعة دار اًمسالم إمم دراؾمة اعمذاهب اًمػؼفقة

 كطقل ومال اًمؽتاسملم هلذيـ رضمع أرادها مـ ،عمحؿد اًمعؾؿل ـمبعة اًمراسمطة اعمحؿدية ذم اعمغرب اعماًمؽقة

 .سمذيمرها

طمقث ذيمر   سمصائر ذوي اًمتؿققز ذم ًمطائػ اًمؽتاب اًمعزيزيمتاسمف سمادي ذم آًمػػموزاما ذيمره  :ومـ ذًمؽ     

وـمرق ؾمؿعؽ   كص طمؽقؿ ىماـمع ًمف رس :ما يستخرج مـ ومقاشمح اًمسقر مـ شمرايمقب مـفا قمغم ؾمبقؾ اعمثال

مثال ذم اًمػاحتة  ،سمؾ يمان جيؿع  أواظمر احلروف مـ ومقاصؾ اًمسقر ويريمبفا سمعد طمذف اعمؽرر، اًمـصقحة

  .رضمع إًمقف ومفق يمتاب كػقس ومقف همرروما ،ىمؿ ًمتدسمر مـ واًمبؼرة

 سمس ت اًمؽؾؿةؽاكومومـ اًمؾطائػ أن سمعضفؿ مجع سملم أول طمرف ذم اًمؼرآن اًمباء وآظمر طمرف اًمسلم     

    .معرسمة قمـ اًمػارؾمقة سمسويمؾؿة  ،يؽػل :عـلوشم

اًمقاء و ،واعمقؿ اعمائدة ،اًمػاء اًمػاحتة ،ًمؼراءة احلزب اًمدروي ذم اًمؼرآن ومؿل سمشققطمروف  :ومـ ذًمؽ     

   .واًمؼاف ؾمقرة ىماف ،اًمصاوماتواًمقاو  ،اًمشعراءواًمشلم  ،واًمباء سمـق إرسائقؾ ايإرساء ،يقكس

 .اًمتل ٓ شمقصؾ سمام سمعدها زر ذا ودوطمروف  ،ٓ شمـؼط إذا شمطرومت أو اكػردت يـػؼطمروف  :ومـ ذًمؽ    

 ،ديثاحلذم  ًمؾؽتب اًمتل يشتؿؾ قمؾقفا ما يطؾؼ قمؾقف يمتاب ضمامع قمارف ؿمامتطمروف  :ومـ ذًمؽ     

واعمقؿ  ،وإًمػ إدب ،واًمشلم اًمشامئؾ ،اًمػاء اًمػتـ ،اًمراء اًمرىمائؼ ،وإًمػ إطمؽام ،اًمعلم اًمعؼائد

   .واًمتاء اًمتػسػم ،اعمـاىمب

ًمؾحؼقق اعمتعؾؼة  شمدومويمؾؿة  ،مجعت قمؾؿ اعمػماث ؾسمحساب اجلؿّ  زيديمؾؿة  اعمػماثذم  :مـ  ذًمؽ و    

  .عمقاكع اعمػماثق زقمش ًمؽ رو، سماًمؽميمة
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   .ًمألؾمباب وإوشماد واًمػاصؾة قمغم فمفر ضمبؾ ؾمؿؽة مل أرذم اًمعروض واًمؼاومقة  :مـ ذًمؽ و    

واًمسلم  ،واًمباء سمقات ،واًمعلم اًمعجؿ ،واًمـقن اًمـفاود ،اًمصاد اًمصبا صـع سمسحروذم اعمقؾمقؼك      

   .ًمقضقػ اًمؽرد صـع سمسحركومـفؿ مـ جيعؾفا  ،واًمراء اًمرصد ،واحلاء احلجازي ،اًمسقؽاه

ـمزه ومعرومة أىمدام فمؾ اًمزوال ذم  ،أضمد وز سمجفقاسمدذم اًمػؾؽ ىماقمدة مدظمؾ اًمشفر اًمعريب  :ومـ ذًمؽ     

وًمؾجادري ضاسمط  ،ذم اعمؿتع ذح اعمؼـع ًمؾسقد يمام ،، وسمعضفؿ جيعؾ مؽان اًمقاو هاءوطمل ضمبا أسمد

أو  ،وماز رضمؾ ظمتؿ سمحجة اعمقالدية وضاسمط إؿمفر اًمؽامؾة واًمـاىمصة ذم اًمسـ ،حيف ضمبا أسمد وطملآظمر  

ؽقن يؾ طمرف مـؼقط يدل قمغم اًمشفر اًمذي ومؽ ،ذيمرمها اًمـقيري ذم هناية إرب هماب قمـؽ زيد ومحج

 اًمـؼص طمقث مـ اًمؼؿرية اًمشفقر وذم، وهمػم اعمـؼقط يؽقن اًمشفر صمالصملم يقماً  ،واطمدا وصمالصملم يقما

 سمغض ،يقماً  وقمنميـ شمسعة يمان عما اعمـؼقط وهمػم ،ماً يق صمالصملم يمان عما وماعمـؼقط سمؾقؾ هتجد حيقا واًمؽامل

  ،اًمطب وأهؾ اًمطبائعقلم قمـد اًمػصقل مـازل أول ذم كـغسو ،خماًمػتفا أو اًمرؤية مقاومؼة قمـ اًمـظر

 ًمتؼسقؿ يمطؿص ذًمؽ ومـ ،اًمذاسمح ًمسعد واًمسلم ،ًمؾغػر واًمغلم ،ًمؾـثرة واًمثاكقة ،ًمؾـطح إومم وماًمـقن

  .واًمصقاًمح واعمقاًمح واًمطقاًمح اًمؽقاًمح ،اًمؼمد ؿمدة ومقفا يزداد لاًمت وهل ،اًمشتاء ذم اًمؾقازم

 

  :ومـ ذًمؽ ذم اعمـطؼ     

 قمدم ىمديؿ ٓطمـا ما اكػؽ ٓ      زيد ما ىمام ما اكتؼؾ ما يمؿـا 

 :وىمقهلؿ ،وشمـسب ًمؾؼصار ،قمغم اعمطاًمب اًمسبعة ذم طمدوث اًمعامل

 ؽلذم سمقتف سمإمس يمان مت    زرق اسمـ ماًمؽ زيد اًمطقيؾ إ

 ومفذه قمنم مؼقٓت ؾمقا       سمقده همصـ ًمقاه وماًمتقى 

  :وكظؿفا همػمه ومؼال

 كـثىمد ىمام يؽشػ همؿتل عما اك    ىمؿر قمزيز احلسـ أًمطػ مرصه 
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 ؾملًمتؿقكقفا وأهقيت اًمسامن  وأ هـاء وشمسؾقؿاعمجؿققمة ذم ذم قمؾؿ اًمرصف أطمرف اًمزيادة  :ومـ ذًمؽ     

وذيمر أكف أومردها  ،أوصؾفا إمم مائة وأرسمعة وصمالصملم شمريمقبا ػمةذيمر هلا اعمؼري ذم كػح اًمطقب شمرايمقب يمث

 .إحتاف أهؾ اًمسقادة سمضقاسمط طمروف اًمزيادة :سمتلًمقػ اؾمؿف

اًمعالمة احلاومظ حمؿد سمـ قمكم اًمسـقد  ًمضامئر اًمرومع اًمتل كظؿفا مع ما ًمؾـصب واجلر يلشمقنوطمروف      

  :ريض اهلل قمـف ذم ىمقًمف

 يمؾفا ذم ًمػظ كا مشؽميمةو     ًمؾرومع ياشمقن وًمؾسقى يؽف

 يمرس ظماـمر ـمػؾ ومضؿتف أمف ومػتح وماه ومسؽـو ،حلروف اعمد كقطمقفاو ،ًمؾؿضارقمة أكقتوطمروف 

  ،حلروف ايإسمدالت مقـمقا أهدو ،ف اًمتل ٓ يدهمؿ ومقفا ما جياورهاًمؾحرو ضؿ ؿمؿرو ،ٕىمقى احلريمات

  .حلروف اًمذٓىمة مر سمـػؾ

ىمطب و ،ذم ومقاشمح اًمسقر وأطمؽام مدهاـماهر  طملو كؼص قمسؾؽؿ ذم اًمتجقيد طمروف :ومـ ذًمؽ     

 .يـؿق ،ًمـ قمؿر ،طمثف ؿمخص ؾمؽت :وهمػمها مثؾ، ًمإلدهمام يرمؾقنو ،حلروف اًمؼؾؼؾةضمد 

 كعؿو ،ذم مقاىمػ اًمؼقامة طمنم مقزان ساط محص ،ذم ذوط ٓ إًمف إٓ اهلل ىمام قمايص :ومـ ذًمؽ     

  .ا ذم همزوة شمبقك مرارة ويمعب وهاللًمؾثالصمة اًمذيـ ظمؾػق مؽةو ،عمراطمؾ اجلـلم كطػة قمؾؼة مضغة

وًمؼد ذيمر اًمؽػقي ذم اًمؽؾقات أن سمعض اًمـصارى اؾمتخرج مـ اًمبسؿؾة ما يدل قمغم أًمقهقة قمقسك      

وماؾمتخرج مـفا قمنميـ  ،ومرد قمؾقف ايإمام اًمبقصػمي صاطمب اًمؼمدة ،مـ ذًمؽ هوطماؿما ،قمؾقف اًمسالم

  .شمريمقبا يـؼض يمالمف

  :وىمد كظؿفا سمعضفؿ ذم ىمقًمف ،اًمؽالم قمؾؿذم  اًمعؼؾقة حآتذم اعم قمجؾ وىمتب :ومـ ذًمؽ     

 قمجؾ سمتؼقى كاومعة      أكقاع آؾمتحاًمة اعمؿتـعة 

  .دقمقات طمؼ :ومجعفا صديؼـا اعمحؼؼ كزار محادي ذم ىمقًمف
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واًمقاو  ،اًمالم ًمزوم اًمدور واًمتسؾسؾ ،اجلقؿ اضمتامقمفام ،اًمعلم قمرو اجلرم مـ اًمـؼقضلم قمجؾ وىمتبو     

واًمباء سمطالن  ،واًمتاء حتصقؾ احلاصؾ واًمؽمضمقح سمال مرضمح ،واًمؼاف ىمؾب احلؼائؼ ،د ٓ هناية ًمفوىمقع قمد

 . احلرص

 ضمعؾف سمقتاً  اًمعجؿ ٓمقة ذح ذم اكسجؿ  اًمذي إدب همقث ذم اًمصػدي ظمؾقؾ اًمعالمة ايإمام ذيمر     

   :وهق اًمشطركج ًمعب ذم قمقيصة مسائؾ حلؾ ضاسمطا

 ؿمامت مـ ظمػت ومام قمذًمت     ًمف سمؾحظ ومتـت وعما

 :ًمغػمه سمقتا وذيمر

 يماكا طمقث اًمضقػ ويرزق يرس          سمؽؾ يؼيض اهلل

واًمسلم  ،واهلاء اهلؿقاء ،واًمالم اًمؾقؿقاء ،ذم اًمعؾقم اخلػقة اًمؽاف اًمؽقؿقاء يمؾف رس :ومـ ذًمؽ    

 ،هبا اًمعؿؾو وشمعؾقؿفا شمعؾؿفا قمـ احلـقػ اًمنمع هنك مذمقمة قمؾقم وهذه، اءقواًمراء اًمريؿ، اءقاًمسقؿ

 .اًمنمع طمرمف ومقام ظمػم وٓ

 واًمعلم ، ًمؾدضمال واًمدال ، ًمؾؿفدي وماعمقؿ، مدقمل ـمدورمز سمعضفؿ قمالمات اًمساقمة اًمؽؼمى ذم      

 .إرض ًمداسمة اًمثاكقة واًمدال اًمشؿس، ًمطؾقع واًمطاء ، وملضمقج ًمقلضمقج واًمقاء ًمعقسك،

 ؿمفصؿ :وسمعضفؿ مجعفؿ ذم ىمقهلؿ ،ـ اًمرصفذم أؾمامء إكبقاء اًمتل ٓ متـع م صـ ؿمؿؾف :ومـ ذًمؽ     

   .سمنظمراج ًمقط قمؾقف اًمسالم

  :ومـ ذًمؽ     

ِ  اهللُ ا وَ هِبَ  ُت بْ عِ شمَ          لطمِ ارِ قَ ضمَ  َب كْ ل محؾت ذَ ؼِ اشمِ  قمَ غَم قمَ   رُ اومِ همَ  ِب كْ ؾذَ ًم

   .ًمؾؿقاضع اًمتل شمؽره ومقفا اًمصالة قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

  :ومـ ذًمؽ     

 سماً ذَ فَ مُ  قحاً حِ َص  زاً مْ رَ  فِ ـِ ػْ ك ضَم هَ زَ    ة اًمَ هَ  ـِ يْ  زَ غَم  طمُ كِم ؼْ قمَ  ْت بَ ؾَم  قكِم ؾِ ظَم 
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 ،ظمس مع ضمزرة صحف :وسمعضفؿ مجعفـ ذم ىمقًمف ،ٕمفات اعمممـلم زوضمات اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

   .وهق مجع مسؽمذل

  :وىمال سمعض إطمـاف     

 قا ىماًمُ  اًمعؾامءُ عت يمام مُج سمف       اة  كظامً مات اًمّش رّ حُم  مجقعُ 

 مقامن ومذال ؿّ ومدال صمُ      قملم ؿّ ظماء صمُ  ؿّ ومػاء صمُ 

ومجعف آظمر ذم  ،اًمرمل واًمـحر واحلؾؼ وـمقاف ايإوماضة ،رن طمطما يعؿؾ يقم اًمـحر  :ومـ ذًمؽ     

   .رذح

 :ذم كظؿ أضمداده صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ :ومـ ذًمؽ     

 رائبفيمتاب مبلم يمسب ًمبل هم   قمؾؼت ؿمػقعا هال قمؼكم ىمراكف  

 قمغم اًمػفؿ مذ كقؾ جمد قمقاىمبف    ومدا معنم كػز يمرام ظمالصتل 

وكسبت ًمؾزىماق واًمقكنميز  ،كسبفا اسمـ اًمؼايض ذم ضمذوة آىمتباس يإسمراهقؿ سمـ قمبد اجلبار اًمػؽقؽل

   .واسمـ مرزوق

 زقمؼ أو ظمزع ىمقمفوكظؿفا همػمه ذم  ،قمـد إطمـاف ذم  مقاكع اًمرضمقع ذم اهلبة دمع ظمزىمة :ومـ ذًمؽ     

  .ظمدمف

ومقصغم سمإومم وٓ  ،قمـد اسمـ محدون قمغم مقارة اًمصغرى كؼتؿسأو  كؼتسؿو ؾمـرضمعؽؿوطمروف      

  .هذا قمـد اعماًمؽقة ،يصغم سماًمثاكقة

ومـدوسماشمف  ،همؿس رس شمؿوؾمــف ذم  ،كػد ويؿر :وسمعض متلظمري اعماًمؽقة مجع ومرائض اًمقضقء ذم ىمقًمف     

وومرائض  ،أضمـس ىمسؿ ؿمقك اعمغربوكقاىمضف ذم  ،ت شمتشمبت شمسب همبوومضائؾف ذم ، ىمب تشمبثذم 

 .وهمػم ذًمؽ مـ اًمرمقز  ،أم طمـومقضمباشمف  ذم  ،ؾمؿ همؿسوؾمــف ذم  ،كػذتاًمغسؾ ذم 

 حمؿقد اًمديـ وؿمفاب ، ايإرؿماد ىمطب :يمتاسمف ذم اًمـؼشبـدي احلـػل اًمرمحـ قمبد سمـ اًمديـ ومؼػم وذيمر     

 ومنذا ،اعمستؼبؾ اًمػلل قمغم شمدل اًمتل احلروف ومقفا مجعقا  شمشخاليمؿ  آهمؽماب همرائب :يمتاسمف ذم  أًمقد
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 واًمػلل اًمؼرقمة وأظمذ، مستحسـ همػم قمـف يسلل اًمذي إمر يمان مـفا طمروما ووضمد اعمصحػ اعمستػتح ىمرأ

   .وإرؿماد هداية يمتاب اًمؽريؿ اًمؼرآن إذ ،اًمػؼفاء قمـد حمرم اعمصحػ مـ

ومخر إسمرار  ذم سمعض ما  :مـفا ،ؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿذم أرسار اؾمؿ ؾمقدكا حم اوًمؼد أًمػ اًمعؾامء يمتب     

ًمعبد  قمؼد اًمزسمرضمد مـ طمروف اؾمؿ ؾمقدكا حمؿدو ،ًمؾخؾقكم  مـ إرسار اعمختار اؾمؿ ؾمقدكا حمؿدذم 

 .ويمؾفا مطبققمة ،ًمؾحرازمإسمداء اخلػا ذم ذح أؾمامء اعمصطػك و ،اًمقهاب سمـ أمحد سمـ سمريمات إمحدي

 : اعمسائؾ اعمؾؼبةة ومـ آظمتصارات اًمبديع     

 ،واًمضبقة واًمبرسية، ،واًمتقؿقة ،واعمسؽقة ،واًمصدرية ،مسلًمة اًمؽحؾ :اًمـحقومعغم ؾمبقؾ اعمثال ذم      

 :وًمؼد أًمػ اسمـ ـمقًمقن يمتاسما ومقفا ؾمامه ،واًمزكبقرية ،وومصؾ اخلطاب ،ومسلًمة اًمؽحؾ ،وإكبارية

 اب.ـمبعة مؽتبة أد قمبد اًمػتاح ؾمؾقؿ :حتؼقؼ اعمسائؾ اعمؾؼبات

وأًمػ ؾمعقد  ،اًمػؼرات اعمذهبة ذم اعمسائؾ اعمؾؼبة :أًمػ قمثامن سمـ ؾمـد اًمـجدي يمتاب اعمقاريثوذم   

اًمرؾمائؾ اعمفذسمة  ذم وكظؿفا  اسمـ اًمقردي  ذم  ،يمشػ اًمـؼاب قمـ اعمسائؾ ذوات إًمؼابمصطػك دياب 

 ،أم اًمػروخ ،اًمغراء ،إيمدرية ،أدظمؾـل وأظمرضمؽ :مـفا ،وجمؿققمفا يتجاوز اخلؿسلم ،اعمسائؾ اعمؾؼبة

قمؼرب حتت ، اًمبؾجاء ،اجلعػرية ،آمتحان ،اًمدوماكة  ،اخلرىماء ،احلجرية ،احلؿزية ،أم اًمبـات ،اعمؾزمة

 .ـمقسمة

وـمرة اًمشقائؾ   ،أصقل اًمػؼفومسلًمة اًمؽماضمؿ ذم   ومسلًمة احلبؾ ،ؾمقاد طمالوة :اًمعؼائدومـ ذًمؽ ذم      

قمغم آمحرار ٓسمـ سمقكا قمغم أًمػقة اسمـ ماًمؽ  اًمعؾؿاًمثاكقة ذم سماب و ،اعمبتدأإومم ذم سماب  ،وـمرة اخلـاومقس

   .قمـد قمؾامء اًمشـاىمطة مشفقرة

 ،واًمرسجيقة ،واحلؿالء ،واًمزسمقة  ،وظمؾقة آهتداء ،واهلقدورة ،مسلًمة اًمظػر :اًمػؼفومـ ذًمؽ ذم     

  ،وأم اًمتشفدات ،نميةوآصمـا قم ،واعمحػمة ،واًمدىمقؼة ،واًمبضاقمة، واًمعروس ،وذات اًمقًمقلم ،واًمسؽلم

  ،ومحار رسمقعة ،واًمؼمذون، واًمضامر ،واًمؽسقر ،وِزهْ  ،واًمرياء ،واًمثامكقة ،اعمؼؾقسمة ،وذات اجلـاطملم
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واجلثة  ،واعمخؿسة ،واًمدهشة ،واًمـصقص ،واًمدوٓسمقة ،واهلدم ،واًمؼمدقمقة ،وضع وشمعجؾ ،واًمعقراء

هذه يمؾفا ذم  ،وسمئر طمط قمـد إطمـاف  ،مةواًمؾمًم ،واًمدضماضمة ،واًمتؾؼلم ،وإؾمؽػة ،واًمعتبة ،اًمعؿقاء

   .همػم اعمقرايث  ظماصة

، ووماشمف اًمؽثػم ،أؿمفر أًمؼاب اعمسائؾ اًمػؼفقة ذم همػم اعمقرايثوًمؼد أًمػ حمؿد سمـ أمحد اًمعباد معجؿ      

      .ـماًمب آل اهلل قمبد سمـ ًمػفد اًمػرائض همػم ذم اعمؾؼبة اعمسائؾمما أًمػ ومقفا يمتاب و

وملسمدقمقا وأقمجزوا  ،وضمؾ قمـ اًمعؾامء إوائؾ اًمذيـ اؾمتغرق اًمعؾؿ وىمتفؿ ومعاؿمقا ًمف ومريض اهلل قمز     

وشمالزم  ،ؿ اًمتل شمسعك ًمتؾحؼ سمريماهبؿؿاهلومليـ   ،ويماكقا قمباىمرة مل يشفد اًمتاريخ أمثاهلؿ ،مـ ضماء سمعدهؿ

 .أقمتاهبؿ

ـْ      ًمِ  اَل ؼَ يُ  نْ أَ  ٌب قْ قمَ وَ  اُل ضَم اًمر   ؿُ هُ  ْ  ـَؿ  ُؾ ضُم رَ  ؿْ فِ ػِ ْص  وَ ايِن عَ ؿَ سمِ  ْػ ِص تَ يَ  مَل

ؾمخر  ،وهذا مقضقع ًمق أًمػت ًمف جلـة شمستؼصقف ودمؿع ما شمػرق مـف ؿمذر مذر ًمـػعت اًمعؾؿ وأهؾف     

  .وضمؾ مـ يؼقم سمذًمؽ اهلل قمز

 .وصغم اهلل قمغم ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ ،واهلل أقمؾؿ وأطمؽؿ
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ـُ  قمادُِل  إؾمتاذُ  اًمَشقُخ  ُهقَ   ػًممعما ـِ  حمَؿدِ  سْم  .اعمغريبي  خمتارٍ  سْم

 .م1791 سمـغازي مديـة مقاًمقد مـ

 اًمؼزيري حمؿد سمـ حمؿقد اًمشقخ اًمعالمة: ومـفؿ ؿمققظمف، قمـ اًمعؾقم أظمذ 

 ىُمـُقُكق، سمـ اًمؾطقػ قمبد سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمشقخ اًمؼايض واًمعالمة إزهري

  .واًمغرب اًمنمق ذم اًمعؾامء مـ يمثػم مـ ُأضمقز يمام ختّرج، وهبؿ

ا اًمعرسمَقةِ  اًمؾغة ذم اًمؾ قساكس ؿمفادةِ  حيؿُؾ    .م1771سمـغازي سمجامعة أداب يمّؾقّة مـ وآداهِبَ

راؾماِت  ُدسْمُؾقم قمغم وحتصؾ  اًمدراؾمات ودسمؾقم سمؾقبقا، اًمغرسمّقة اًمّزاوية ضمامعة مـ اًمعرسمّقة اًمؾغة ذم اًمعؾقا اًمد 

 .اعمختار قمؿر ضمامعة مـ اًمعؾقا

 وذطمفا اًمؽتب مـ يمثػماً  ومدّرس ،اياوزًماو ،لمىمقػتعما ةؾمردم افـمو سرادعما ذم تدريسًماسم اؿمتغؾ

 .سمبـغازي ًمألوىماف اًمتاسمعة اعمؽتبات إطمدى أدار اميم ًمطالسمف،

 غمقم ةمقظـمو ،اًمـبقية اًمسػمة ذم ـظقمةم: مـفا واًمؼصائد، واعمـظقمات وإسمحاث اًمؽتب مـ جمؿققمة ًمف

 .هػمهمو حؾطصعما لقصأ ذمو ،حقحص لمارهم رارهم


