


 ؾمؾسؾة

 إحتاف األماضمد سمـػائس اعمـظومات واألراضمقز واًمؼصائد

 قةائِ ت  ة اًماًمؼصقد

 ذم

 ذ  واًمت   ظِ قم  اًموَ 
 ػميمِ

 ىظم

 إؾمامقمقل سمن أيب سمؽر ينرشف اًمد  ًمعالمة ا

ري   قَ اًمشفػم سماسمن اعُمؼ  اومِِعي يـِ ؿَ اًم  , صاطمب)قمـوان اًمش 

 اًمنمف اًمواذم(

 هـ 837شمـ   

  -رمحه اهلل شمعامم-

 ديه وملشاخيه وللمسلمنيغفر اهلل له ولوال
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بؾَداِن اًمشاؾمعة, » َبان إمَِم اًم  تِي شمـاىمؾفا اًمريم  ظ, اًم  َوقم  ُفوَرة ذِم اًم  ىمصقدشُمه اعم َش 

تِي َأوهلَا:  َوِهي اًم 

 إمَِم يمم متاد ذِم همرور وهمػؾة *** َويمم َهَؽَذا كوم إمَِم همػم يؼظةِ 

« ومؼد وماق ومِقَفا قمغم أهل َزَماكه, َومل َيل ِت أطمد سمِِؿث ؾَِفا ذِم وىمته.

 هـ409شمـعبد الوهاب بن عبد الرمحن الربهيي السكسكي الومني

 (305ـمبؼات صؾحاء اًمقؿن ; شماريخ اًمؼمهيي )ص: 

ن الفارضوة, ملَِا فوها مِ  "التائوة"ة, الفائقة عىل ة املرضوّ الراضوّ  "تائوته"»

«ِت الَعارضّوة.امُلنكرا

هـ  رشح ضمواب شمائقة اسمن اعمؼري من ىِمَبِل  0004مال قمكم اًمؼاري  شمـ

 خمطوط سمؿؽتبة كور قمثامكقة. -40اًمؾوطمة  -وًمده

 وهي قصودةٌ ...الطريِق  وهي قصودٌة مفودٌة ألبناءِ »

«ىفع اهلل هبا....شهورةٌ مَ 

 .ؽتبة اًمظاهريةخمطوط سماعم– 7اًمؾوطمة -وصقة قمبد احلق سمن حمؿد اًمشفػم سماعمرزكايت
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 دة ذم اًمتحؼققؿَ تَ ع  خ اعمُ َس ض اًمـ  كؿوذج من سمع

 , ضؿَن ديوان اًمعالمة اسمن اعمؼريصورة َمط َؾع اعَمـ ُظومة
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 صورة آظمر اعمـظومة
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 صورة مطؾع رشح اًمعالمة مال قمكم اًمؼاري ًمؾؿـظومة
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صورة من اًمـظم, وهو مؽتوب سماًمؾون األمحر ضؿن 

 اًمنمح
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ؿؽة صورة من آظمر اًمنمح, وومقه أكه اكتفى مـه سم

 هـ. 0006اعمؽرمة ىمباًمة اًمؽعبة اعمعظؿة قمام:
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كص اًمؼصقدة 

   

ٍر َوهَمػَؾـــــــةٍ  .0  إمَم يَمـــــــم  مَتَـــــــاٍد ذم هُمـــــــُرو 

  

 ِ َظــــــِة   َويَمــــــم  َهؽــــــذا كــــــوٌم إمَم هَمــــــػم   َيؼ 

   

ــــا   .2 ــــد  َض ــــاقَمٌة مِ ًَمَؼ ــــٌر ؾَم ــــَع قُمؿ  ــــؽَمَ  هُ ـ   ىشُمش 

  

ـــــــام واألَ سمِ   اًمَس
ِ
ـــــــلء ـــــــق َعةِ  رضِ ِؿ ـــــــَة َض  أي 

   

 ِذِه اًمتــــــي َهــــــَوى َهــــــَأشُمـ ِػــــــُق َهــــــَذا ذِم  .3

  

ـــــــاَح سمعوَضـــــــةِ  ـــــــَوى ضَمـَ ـــــــى اهلُل َأن  شمس   َأسَم

   

ـــــِد شَمِعق ُشـــــهُ  .4 هِمق  ـــــق ِش اًمر  ـــــن اًمَع َن ِم ـــــر   َوشَم

  

ــــــةِ  ــــــق ِش اًمَبِفق َؿ ــــــغَم سمَِع  األقَم 
ِِ ــــــ ــــــَع اعم  َم

   

ــــــــت   .5 ِؼَق ــــــــِل ُأًم  َ اعمََزاسمِ ــــــــلم  ًة سَم ــــــــا ُدر   ومق

  

َهَرًة سمِق َعـــــــت  سمـــــــَلسم َخِس ىِمق َؿـــــــةِ   َوضَمـــــــو 

   

ــــــــا .6 ــــــــَػاَهةً َأوَم ِه ؾَم ي  ــــــــؽَمِ ــــــــاٍق شَمش   ٍن سمَِب

  

ــــــــةِ  ــــــــاٌر سمَجـ ــــــــَواٍن وك ٌط سمِرِ ُض   َوؾُمــــــــخ 

   

ـــــــِه  .7 ِس ـــــــِديٌق ًمِـَػ  ـــــــدٌو َأم  َص ـــــــَت قَم  َأَأك 

  

ِمق َفــــــــا سمُِؽــــــــل  ُمِصــــــــق َبةِ   ومنك ــــــــَك شَمر 

   

ــــا .8 ــــَض َم ــــَك سَمع  ِس ــــَدا سمِـَػ  ــــَل األقَم  ــــو وَمَع  وًم

  

ــــــةِ  َ ــــــُض َرمح  ــــــا سَمع  ــــــت ُفم  هَلَ ــــــَت عمََس   وَمَعؾ 

   

َتفــــا  .9 ى قَمَؾق ــــَك -ًَمَؼــــد  سمِع   َرظمق َصــــةً  -طَمــــر 

  

ــــــةِ  َ طَمِؼق َؼ ــــــػم  ــــــَك هَم ــــــذا ِمـ  ــــــت  ِمَ  ويماَك

   

ـــــَفدٍ  .00 ـــــَحـ َفا سمَِؿش  َض ََ شَمػ   , ـــــَتِػق  ـــــَك اؾم   وَمَوي 

  

ــــَت اسم ـــــَن ُأم  يَمِريؿـــــةٍ   ِمـــــَن اخلَؾ ـــــِق إِن  يُمــ 

   

ـــــــ .00 َا َموىِم ـــــــَدهي  َ َي ـــــــلم  ـــــــقَحةٌ وَمَب  ٌف َووَمِض

  

ةِ ُيَعــــــــد    قَمَؾق َفــــــــا يُمــــــــل  ِمث َؼــــــــاِل َذر 

   

ــــــا .02 ُرَه ٌ هُمُرو  ــــــػم 
ــــــا يَمثِ ــــــا ُدك ق ــــــَت ِمَ  يَمؾِػ 

  

ـــــــةِ  َع َِدي  ـــــــِحَفا سماخل  ـــــــن  ذم ُكص  ـــــــُل َم  شُمَعاِم

   

َســـــــَت   .03 , َوإن  َهــــــي َأطم  ــــــت  َبَؾــــــت  َوًم   إَذا أىم 

  

َرةِ  ــــــُدو  ــــــق  سماًمُؽ
, وإن  َصــــــاوَمت  وَمثِ  َأؾَمــــــاَءت 
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ــــ .04 ــــَت ِمـ َف ــــو  كؾ  ــــل  َوًَم َن مَل  شَمـ ــــاُرو  ــــاَل ىم  ا م

  

ىَمــــــةِ  َؿـــــٍة ذم ومِق ـــــَك ِمـ َفـــــا وظِمر   ؾِمـــــَوى ًُمؼ 

   

ـــــن   .05 ـــــا, أمَل  شَمُؽ ـــــَك ومقَف ـــــَك سمؾغـــــَت اعُمؾ   َوَهب 

  

 ًمَِتـ ِزقَمــــــُه ِمــــــن ومِقـــــــَك أيــــــدي اعمـِق ـــــــةِ 

   

ـــــَذا .06 ـــــذ  ًمِ ـــــُفم  وظُم ـــــا شَمِؼص  ؾق َف َفا وَأه  ـــــَدقم   وَم

  

ــــــ ــــــا ومف  ــــــَك قمـف ِس ــــــ َي سمِـَػ  ــــــل  هَمـِق َؿ  ةِ يُم

   

ـــــــ .07 ـــــــا سمُِػ ـــــــبِط ومِق َف َت ـــــــاقَمةٍ ـََوََ شمغ  طَمِة ؾَم  ر 

  

ــــــــةِ  َؾ ــــــــَك ـَمِوي  َزاٍن قَمَؾق  ــــــــلطم  ُد سم ــــــــو   شَمُع

   

ـــــ .08 ـــــاٍم وشَمـ َؼِ   ـــــَف قَم ـــــا أًم  ـــــَك ومِق َف  وَمَعق ُش

  

ــــــةِ  ــــــوٍم َوًَمق َؾ ــــــَض َي ــــــا سَمع  ــــــَك ومِق َف  يَمَعقِش

   

ــــى .09 ــــن اًمُتَؼ ــــَك ِم ــــِدي قَمَؾق   َُ ــــاِم  ــــَك سم  قَمَؾق 

  

ــــــــَك ذم  ــــــــةِ ومنك  َؾ ــــــــقٍم َوهَمػ  ــــــــٍو قَمظ  هَل 

   

ـــــــَرى .20 ـــــــِر اهللِ شَمـفـــــــاَك أن  شُم  جمَـــــــاًمُِس ِذيم 

  

ــــــــ ــــــــرا هلل ُض ــــــــا ذايم ــــــــدةِ ِم َف اًمعؼق  ع 

   

ـــــــائام .20 ـــــــَت ىم ث َحث  ـــــــا حَتَ ـــــــوا ومقف قم  إذا رَشَ

  

ــــــــةِ  ـَ : إمم أي  ًَمع  ــــــــل  ــــــــَك هــــــــذا ىُم  ىمقاُم

   

 وًمـــــو يمـــــان ًمغـــــوا أو أطماديـــــث ريبـــــةٍ  .22

  

ـــــوَ  ـــــِث َكح  ـــــوَب اًمؾق ـــــَت ُوصُم ـــــةِ  َوصَمب   اًمػريس

   

ــــــا .23 ــــــٍب َصــــــالًة سمِِؿث ؾَِف ــــــال ىَمؾ   شُمَصــــــكِم  سم

  

ـــــــةِ  سَم ُعُؼو  ضِمًبا ًمِؾ  ـــــــَتو  ـــــــى ُمس  ـــــــوُن اًمَػَت  يؽ

   

ــــــاملٍ  .24 ــــــػَم قم ــــــا هم َتف ؿ  ــــــد أمت  ــــــل  وىم  شَمَظ

  

ــــــةِ  ــــــَد ريمع ــــــًة سمع ــــــا ريمع ــــــُد اطمتقاـم  شَمزي

   

ـــــه ُمعرضـــــا .25 ـــــن شُمـاضمق ـــــدري َم ـــــَك شَم  ومويؾ

  

 وسمـــــلَم يـــــدي َمـــــن شَمـحــــــي همـــــػَم خُمبـــــِت 

   

ُدبػ   اااااا ُ ﴿ُُتَاـمُِبـــــُه: .26 ۡب ــــــباًِل  ﴾إِيَّااااااع  ُمؼ 

  

 ِ ــــــــػم  ــــــــغَم هَم ِ قَم ــــــــػم  ــــــــا ًمَِغ َرةِ ِه ومقَف و    َُرُ

   

وَمـــــهُ  .27 ِ ـَمر   وًمـــــو  َرد  َمـــــن َكاضَمـــــاَك ًمِؾَغـــــػم 

  

ةِ  َ َت ِمــــــن  هَمــــــقٍظ قَمؾقــــــِه َوهَمــــــػم  ــــــز   مَتَق 
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ــــتحي ِمــــن ماًمــــك اعُمؾــــك أن يــــرى .28  أمــــا شَمس 

  

ــــــهُ  ــــــدودك قمـ ــــــرُ  ۥص ــــــل اعُم ــــــا ىمؾق  وءةِ ي

   

 صـــــــالٌة أىمقؿـــــــت  يعؾـــــــُم اهللُ أ ــــــــا .29

  

ــــــــةِ  ــــــــٌة يماخلطق  ــــــــذا ـماقم ــــــــك ه  سمِػعؾ

   

 ع  ػِ ِدل  سمِ ـُشَمـــــــ وأقمجـــــــُب مـفـــــــا أن   .30
 فـــــــاؾِ

  

ــــــَد اعمــــــد   يمَؿــــــن    ـقعةِ عــــــَض َصــــــًموَل سمَ ىمؾ 

   

ــــــُب أيضــــــا سمؽو ــــــا .30 ــــــَك اًمُعج  ؽمي   وأن  َيع 

  

ـــــهُ  ـــــا طموشم ـــــغم م ـــــ ۥقم ـــــن رِ ِم  ئ
ٍ
ـــــؿعةِ  اء  وؾم

   

ــــــَك ذم اًم .32 ــــــػمةٌ ذكوسُم ــــــي يمث ــــــات, وه   طاقم

  

ــــــةِ  َدت  شَمؽػقــــــَك قمــــــن يمــــــل َزًم   إذا قُمــــــد 

   

ـــــــــَدها .33 ـــــــــتغػر اهللَ سمع ـــــــــبقُؾك أن شمس  ؾم

  

 وأن  شمــــــــتالرَم اًمــــــــذكَب مـفــــــــا سمتوسمــــــــةِ 

   

34.  ٌ ــــــلم  ــــــُؿَك ًَم ــــــاِر ضِمس  ـ  ــــــاِماًل ًمِؾ  ــــــا قَم  ومَق

  

ةِ  َ ــــــــػم  ِف ــــــــر  اًمظ  ــــــــًا سمَح ـَ ــــــــُه مَت ِري  سم   وَمَجر 

   

ـــــــعِ  .35 ـــــــُه ذم ًَمس  ضم  ي َوَدر  ـــــــؽَمِ َكـــــــاسمػِِم دَم   اًمز 

  

ــــــةِ  ــــــاَك قَمظِق َؿ ــــــاٍت ُهـ ــــــِع طَمق  ــــــغم ًَمس   قَم

   

ــــذي .36 ــــَك مــــا اًم َ ــــَوى وَمَوي  ــــَت ََ شَمؼ   ومــــنن  يُمـ 

  

ـــــــــ ي  َدقَم ـــــــــَخاِط َرب  اًمؼَمِ ـــــــــاَك إمم إؾم   ِة َ 

   

ـــــــــــق ةً  .37 ـــــــــــاعمُـ َؽراِت قَمِش ـــــــــــاِرُزُه سم  شُمَب

  

ـــــــةِ  ـــــــٍك َوقِمَػ ـــــــَواِب ُكس  ُْ ذم أصم  ـــــــبِ  َوشُمص 

   

ــــَت قمؾقــــهِ وملَ  .38 ــــَرى قَمــــغَم اًمــــَوَرى ۦك   ِمـ ــــَك أضم 

  

ـــــةِ  ـــــِث ـَمِوي  ـــــٍل َوظُمب  ـــــن ضَمف  ـــــَك ِم ـــــا ومِق  َ
 عمِ

   

ـــــــاومرٌ  .39 ـــــــقاِن: َريَب هَم ـــــــَع اًمِعص  ـــــــوُل َم  شَمُؼ

  

ـــــــن  هَمـــــــاومٌر سماعمَِشـــــــق َ ةِ 
 َصـــــــَدىم َت, َوًَمؽِ

   

ــــــــاومِرٌ  .40 ــــــــَو هَم ــــــــاَم ُه اٌق يَم ــــــــَك َرز   َوَرسم 

  

ــــــــ ــــــــق ِفام سماًمس 
ق  ومِ ــــــــم  ََ شُمَصــــــــد 

ةِ وَمؾِ  وي 

   

سَمــــةٍ  .40 ِ شَمو  ــــَو ِمــــن هَمــــػم   أَلكــــَك شَمرضمــــو  اًمَعػ 

  

ـــــــةِ  َق إَ  سمِِحق َؾ ز  ـــــــر  ـــــــي  اًم ـــــــَت شُمرضم   َوًَمس 
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ــــــهُ  .42 َس ــــــَل َكػ  ِق يَمػ  ز  ــــــاًمر  ــــــه سم ــــــغَم أك   قَم

  

ــــــــةِ  ــــــــل  سمَِجـ  ــــــــل  ًمُِؽ ُػ , و مَل  َيؽ  ــــــــل   ًمُِؽ

   

ـــــهُ  .43 ـــــق اَم يُمِػقَت
َي ومِ ـــــع  َ  اًمس  َض إِ ـــــر  ـــــَام  شَم  وَم

  

ــــــاَل مــــــا يُمؾ ػَتــــــُه ِمــــــن َوفمِق َػــــــةِ  َ  َوإِْه 

   

ــــــارةً  .44 ــــــُن شم ِس ــــــا, وحُت  ــــــه فَمـ  ــــــُء سم  شُمِِس

  

ــــ اهلــــوى سماًمَؼضــــق ةِ   قمــــغم كحــــو مــــا يؼ  

   

*** 

 

ـــــــــــُذُكوسمِـَا .45 شَمـا سمِ ـــــــــــذ  ََ َواظَم  إهلـــــــــــي 

  

ــــــــةِ  َ ــــــــا سمَِرمح  ــــــــر  إًمقـَ ــــــــا, َواك ُظ ِزَك  وَ ُُت 

   

ـــــ .46 ـــــَك, َوَه ـــــق ـَا إًمق  ـــــذ  سمِـَواِص ـــــاَوظُم  ب  ًَمـَ

  

ـــــــةِ  َب ـــــــك  َوِري  ـــــــل  ؿَم ـــــــا يُم ـــــــا َيِؼق ـَ  َيؼقـً

   

ــــا .47 ــــذ  سمِـَ ــــَدي َت, َوظُم ــــق َؿن  َه
ــــِدَكا ومِ ــــي اه   إهل

  

ـــــــةِ  َؼ ِري   اًمط 
ِ
ـــــــَواء ـــــــا ذم ؾَم ـــــــق  َ  ًج  إمم احلَ

   

ــــا .48 ـَ ٍل َوَْه  ــــغ  ــــل  ؿُم ــــن  يُم َؾـَا قَم ــــغ  ــــن  ؿُم  ويُم

  

قَتـَا قَمـــــــَِوسُمــــــ َقةِ ـِن  يُمــــــل  َهــــــم  َوسُمــــــغ   غ 

   

ـــــذي .49 ـــــغَم اًم ـــــاَهى قَم ـــــاَلًة َ شَمـَ ـــــل  َص  وَص

  

ةِ  ــــــو  ــــــاَم اًمـ ُب ــــــًؽا ظِمَت ــــــِه ِمس  ــــــَت سمِ  ضَمَعؾ 

   

َ َوشَمـــــــــاسمِعٍ  .50 َِعـــــــــلم  ٍب َأو   َوآٍل َوَصـــــــــح 

  

ــــــةِ  ــــــٍس وضِمـ  ــــــل  إِك  ــــــن  يُم ــــــاسمِعفم ِم  َوشَم
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ًمعالمة اسمن اعمؼري اىمصقدة َمقة ذم معارضة شمائقة 

 ًموًمده

 

   

ـــــــــُل  .0  زَم ذم اهلل طُمســـــــــن فمـــــــــن وق

  

ــــلِ  إن دمــــارم قمــــنِ  ــــُل  اخلؾق  اخلؾق

   

ـــــــــٌر َسمـــــــــد مــــــــــه ورزٌق  .2  زَم قمؿ 

  

 يـؼ ــــ واًمؽثــــػم مـــــه ىمؾقــــُل 

   

ــــــهُ  .3 ــــــد مـ ــــــه َسم ــــــا ىمضــــــاه ا ًم  م

  

 ومعــــالَم هــــذا اًمعــــريُض اًمطويــــُل 

   

ــــــٍر يضــــــقق ذرقمــــــك مـــــــهُ  .4  ُرب  أم

  

 ًمـــــك ومقـــــه إمم اًمـجـــــاة ؾمـــــبقُل 

   

ـــــــاسمع ُيٌ ـــــــ ومـــــــَع اًمُع ـــــــ إن .5  شمت

  

 ًمٍمــــوف اًمزمــــان طمــــاٌل يــــوُل 

   

ــــاذا .6 ــــر م ــــب األم ــــعري قمواىم ــــَت ؿم  ًمق

  

ـــــــموُل  ـــــــا اعمـــــــ ل ي  أو إََم سمـ

   

ـــــهُ  .7 ـــــرُض قمـ ـــــم ُكع ـــــق  صم ـــــرف احل  َكع

  

ـــــُل  ـــــه كؿق ـــــن قمـ ـــــراه وكح  وك

   

ـــــمٍ  .8 ـــــا سمعؾ ـــــا اكتػعـ ـــــا وم ـــــد قمؾؿـ  ىم

  

 إكــــه ىمــــد دكــــا وطمــــان اًمرطمقــــُل 

   

ـــــؽمطمـا .9 ـــــن اعمحـــــال اؾم  ـــــا م ـــــو ىمـِعـ  ًم

  

ـــوُل  ـــَن اًمعؼ ـــن  أي , ًمؽ
ٍ
ـــاء ـــن  قمـ  م
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ــــا .00 ـ ــــقام ظُمؾِؼ  ــــتعَؿؾوَن وم  كحــــُن مس

  

 مــــا ًمـــــا ذم ُكػوؾِمـــــا مــــا َكؼــــوُل 

   

*** 
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( ة التائوةالقصوداحلوايش والتعلوقات عىل)  

ىموًمه: متاٍد, ىمال اًمشارح: وأصؾه: متادي, اؾمتثؼؾت اًمؽ ة,  -0

ومحذومت صمم اًمقاء ًَمتؼاء اًمسايمـلم, ومبؼي جمرورا 

يرا....ويتؿل أن أصل اًمبقت: مَتَاَدى, سمصقغة اعمضارع شمؼد

ن شمٍمومات صمم وىمع اًمتغقػم مِ ...1قمغم طمذف إطمدى اًمتائلم

اِخ, ومتلمل.   اًمـ س 

ىموًمه: يؼظة, ىمال اًمشارح: وماًمسؽون من سماب اًمرضورة, أو -0

 اعمراد سمه: اعمصدر ًمؾؿرة.

 ىموًمه:اًمسام, ىمال اًمشارح: وىمٍمت اًمسامء ُرورة.-2

رضوان, ىمال اًمشارح: هو سمؽ  اًمراء وضؿفا سمؿعـى: ىموًمه: سم-6

اًمرضا. اكتفى, ىمؾت: وسمضم اًمراء ىمرأ ؿمعبة قمن قماصم ذم وقع 

اًمؼرآن إَ 

مُ﴿ُ  ٍ رِج  ي خ  َِٰمُوب لب ُٱلسَّ ۥُس   لب  ً َٰىب نب ُرِض  ِوُٱتَّ بعب ُنب ِ يُبًُِِٱَّللَّ   ٍ يب
َُٰ ل مب ُٱلظُّ ِوب َٰطُ ن  ُِصرب َٰ ُإَِلب ٍِم  ِ ي  ٍ يب رُِبِإِذ ىًِِۦُوب ُٱنلَُّ تبلِيمُ ُِتُإَِلب س  , ﴾١٦ُنُّ

 وىمرأ اًمباىمون سماًمؽ  ذم يمل اعمواضع.
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ىمال اًمشارح: األقمداء سماعمد وع قمدو, ىُمٍِم ىموًمه: األقمدا, -8

 ًمؾرضورة.

ى قمؾقك-9 : وؾة "ى قمؾقكر  طَم "ىمال اًمشارح: و, ىموًمه: طَمر 

ٌت قمؾقك, وشملؾمػي طماصٌل ًمديك, ويميده عؽَمضة أي: اطمؽماىمي صماسممُ 

ين قمؾقك...وًمو ىمال:  ةِ طَم "ما ذم كسخٍة: طُمز   "طمؼقؼةِ "موضَع  "ِري 

 ًمؽان أومم, حلصول كوٍع من اجلـاس ذم صـائع اًمبديع.

سمدَل  "صحقػةٌ "ىمال اًمشارح: وذم كسخة: , ىموًمه: وومضقحة-00

 "ومضقحةٌ "

03- , اعمفؿؾة  سماًمصاد "صاومت"ىمال اًمشارح: وىموًمه: وإن صاوَمت 

واًمػاء, وهو ِمن: صارَم ُيصاذِم, مػاقمؾة ِمَن اًمصػو, وسماب اعمػاقمؾة 

إذا مل يؽن ًمؾؿغاًمبة, ومفي ًمؾؿباًمغة...وأما ما ذم اًمـسِخ اعمضبوـمة 

 , ومتصحقٌف.1سمـ:اًمضاد اعمعجؿة واًمؼاف

"ٍْٔ" ثئشجبع ىمال اًمشارح: وذم كسخة: , ىموًمه:  ذم ومقك مـفا-04

 اىزٛ ٕ٘ ٍبُه اىذّٞب. اىٖبء, فٖ٘ ػبئٌذ إىٚ اىَبه

ىمال اًمشارح: ووىَمَص قُمـَُؼه, يموقمد: يم ها, , ق٘ىٔ: رِقْصٌٖ-06
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ٍِِ: اىف٘د.وذم كسخة:  ٍِِ: فبرٔ ٝف٘رٔ   "ٌْ ُٖ  "َرُفْز

, واًمظاهر 1ىمال اًمشارح: وذم كسخة : سماًمؽاف, ق٘ىٔ: ٗخز ىزا -06

أكه شمصحقٌف, اًمؾفم إَ أن يؼال: إكه يمـاية قمن اًمٌمء, واًمؽاف 

"را" ىإلشبسح ػيٚ ٍب فٜ اىقبٍ٘ط, ٗٝشاد ثٔ ْٕب: , وًمؾتشبقه

 ٍجشد اىنْبٝخ ػِ اىشٜء...إىخ.

يىموًمه: -06 شُمؼرأ سمسؽون اهلاء, واًمضؿػم  "ومفي"ىمال اًمشارح: , ومف 

راضمٌع إمم اخلصؾة اعمػفومة ِمن اًمسقاق, وهي: شمريمفا وأهؾقفا قمؾقفا, 

 وأظمُذ اًمـػس قمن اعمقل إًمقفا.

: واًمػرطمة سماًمضم: اعم ة, وُيػتْ, ىمال اًمشارح, ىموًمه: سمػرطمة-07

 "اىقبٍ٘ط".وما يعطقه اعُمػرح ًمك, اًمؽل من 

"فٖٞب" إىٚ اىذّٞب ىمال اًمشارح: وضؿػم, ق٘ىٔ: ٗال رغزجط فٖٞب-07

ٍٗب فٖٞب, فبىجبء ىيسججٞخ, ٗفٜ ّسخخ: "ٍْٖب" ثذه"فٖٞب, أٛ: ال 

 رقْغ ٍْٖب, فبىجبء ىيجذىٞخ.

"ُضؼَف اىؼقٞذِح" و ىمال اًمشارح:, ق٘ىٔ: ُضؼَف اىؼقٞذح-20

ٍْص٘ة ػيٚ اىؼيخ, ٗفٜ ّسخخ ثـ:سفؼٔ ػيٚ أّٔ فبػو 

ىـ:"رْٖبك" ػيٚ أّٔ ثصٞغخ اىززمٞش, ٕٗ٘ االظٖش, فؼيٞٔ 

 االػزَبد.
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"رذسٛ" ثزقذٝش: َٕضح ىمال اًمشارح: و, ق٘ىٔ: ف٘ٝيل رذسٛ-25

ٌَ٘ٝو أرذسٛ".  االسزفٖبً اإلّنبسٛ, ٗٝؤٝذٓ: ٍب فٜ ّسخخ :"ف

 "ػْٔ" ثبإلشجبع.ىمال اًمشارح: وضؿػم:, ق٘ىٔ: صذٗدك ػْٔ-28

"اىَشٗءح" ثبىَٖض ٗاىزشذٝذ ىمال اًمشارح: و, ق٘ىٔ: ثبىَشٗءح -28

أٝضب
1
. 

ىمال اًمشارح:...وىمد دًمت شمدل سمؽ  اًمدال , ىموًمه: أن  شَمِدل  -30

"َرِذه" ْٝجغٜ أُ ٝضجط ثنسش اىذاه ٍغ ...ومؼوًمه:وَوز ضؿفا

 فزح حشف اىَضبسػخ أٗ ٍغ ضَٖب.

 : أقجُح.ىمال اًمشارح: وذم كسخة, ق٘ىٔ: ٗأػجُت-30

 ىمال اًمشارح: وذم كسخة: سمؿثؾفا., ق٘ىٔ: ثفؼيٖب-30

 ىمال اًمشارح: وذم كسخة: اًمصـقعِة., ىموًمه: صـقعة-30

َك -30 ـت اًمقاء ُرورًة., ىموًمه: وأن يعؽمي   ىمال اًمشارح: وؾُمؽ 

"سئبء" ثٍَٖض, ٗٝجُ٘ص إثذاىٔ ىمال اًمشارح: و, ق٘ىٔ: سئبء-30

 ٍ٘اضغ: 3ٞبٍء. قيذ: ٗىغخ اىَٖض ٕٜ اى٘اسدح فٜ اىقشآُ فٜ ث

﴿ق٘ىٔ رؼبىٚ ثس٘سح اىجقشح: -0
ُءُب ِيوب عُٱَّلَّ ٍب يُّ

ب
أ َٰٓ ي َاُْيب ُانب

عَلب ۥُرِئبعٓءبُ ُنب ِيُي يفِق  ٱَّلَّ ُكب ذبىَٰ
ب ُوبٱۡل  ِ و  هب

مُبِٱل  َٰتِك  قب َاُْصب ب ُت   ِطل  َلب
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َ ِمُٱٓأۡل ب ُِوبٱۡل  ُبِٱَّللَّ ِنو  ُي ؤ  َلب لبي ًُِٱنلَّعِسُوب َباٍنُغب ف  ثبِلُصب هب ۥُكب  ً ثبل  هب فب ِخرُِِۖ
ابُ  ُدُت رب ل  ۥُصب  ً كب ب ُفبَتب ابِل  ۥُوب  ً عبب صب

ب
لُ فبأ ُيب ء ُاَُۖلَّ َُشب  َٰ ب ُلَعب ونب عُُِ ر  ِهَّ م 
ُوبٱ ْْۗ َا سب   ُكب َٰفِرِيوب

ُٱل كب َ مب ِ يُٱل لب  ٍ ُيب َُلب ُ﴾٢٦٤َّللَّ 
َُٰ﴿ق٘ىٔ رؼبىٚ ثس٘سح اىْسبء: -2 نب ن 

ب
ُأ َنب ُي يِفل  ِيوب ُرِئبعٓءبُوبٱَّلَّ م   ٍ ب ل

ُِ ُبِٱَّللَّ ِني َنب ُي ؤ  َلب ُٱنلَّعِسُوب
 ۥُكبرِييُد

َُلب َٰو  ي طب ِوُٱلشَّ وُيبك  وبنب َ ِمُٱٓأۡلِخرُِِۗ ب
ُبِٱۡل  َلب ُعٓءبُعُفبسُبوب
ُ﴾٣٨عُكبرِييُد
َاُِْنوُ﴿األّفبه:  ق٘ىٔ رؼبىٚ ثس٘سح-3 ربج  ُخب ِيوب ٱَّلَّ َاُْكب َى  ُتبك  َلب وب

رُد َٰرٌِِمُببطب رِئبُدِيب عُُعٓءبُٱنلَّعِسُاُوب ُبِهب وبٱَّللَّ  ُِِۚ بِيِلُٱَّللَّ وُسب ُغب ونب يبص  ُّ وب
ُ ِيط  ُُم  ل َنب هب ػ   .﴾٤٧ُيب

 

ىمال اًمشارح: واهلاء ؾمايمـٌة, وهي ًمغٌة. ىمؾت: وىمريء , ق٘ىٔ: ٕٜٗ-32

 ما ذم اعمتواشمر.

ٍِِ: اىجشأح, سنِ ىمال اًمشارح: و, ق٘ىٔ: رجزشٛ-35 "رجزشٛ" 

فٜ  َٕضرٔ ضشٗسًح, ثٌ أثذىذ ٝبءا, أٗ ػيٚ ٍزٕت حَضح

 اى٘قف ػيٚ اىَٖضح.

"اىجشٝئخ" ثبىَٖض ػيٚ أصئ, ىمال اًمشارح: و, ق٘ىٔ: اىجشٝئخ-36

ٗٝشذد ػْذ اىجَٖ٘س, ٍٗؼْبٓ: اىخيٞقخ. قيذ: ٗقشٛء ثٔ فٜ 

 اىَز٘ارش.
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"ػيٞٔ" ثئشجبع اىضَٞش اىشاجغ ىمال اًمشارح: و, ق٘ىٔ: ػيٞٔ-38

 إىٚ اهلل.

ٍِىمال اًمشارح: , ق٘ىٔ: أجشٙ-38 ِ: "أجشٙ": أفؼو رفضٞو 

 اىجشأح, ُخففذ اىَٖضح.

َٜ غبفش-39 َٜ غبفش": ٕٗ٘ ثفزح ٝبِء ىمال اًمشارح: , ق٘ىٔ: سث "سث

 اإلضبفخ.

"اىَشٞئخ" ثبىَٖض, ُٗٝجذُه ىمال اًمشارح: و, ق٘ىٔ: ثبىَشٞئخ-39

ُٗٝذغٌ
1
. 

ٌْ ال ُرصذْق—40 "فيٌ" ىمال اًمشارح: وؾُمؽن مقم, ق٘ىٔ: َفِي

ٗاىقبف ىيْظٌ
2
. 

رح: سمتشديد اجلقم, ِمن: رضما, مباًمغة ىمال اًمشا, ق٘ىٔ: رَشجِّٜ-40

.
ٍ
 رضماء

ل-42 ُػل-ىموًمه: يَمػ  ىمال اًمشارح: سماًمتشديد سمؿعـى: ضؿن, , ومل يؽ 

 "ىٌ ْٝنُفْو" ثضٌ اىفبء ٍخففب ثَؼْبٓ.و

َٜ ال ٗاخزرْب-45 ىمال اًمشارح: طُمِذف طمرف اًمـداء من , ق٘ىٔ: إىٖ

"إىٖٜ" , ٕٗ٘ ثفزح اىٞبء, ىغخ فٜ: ٝب غالٍٜ, ٗاىَ٘اخزح 

 ٘اٗ: ىغخ فٜ اىَؤاخزح ثبىَٖض.ثبى
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ج: سماًمػتْ واًمسؽون: اًمطريق , ق٘ىٔ: ّٖجب-47 ىمال اًمشارح: واًمـف 

 اًمواضْ يماعمـفج.

ىمال اًمشارح: واًمبغقة: سماًمضم واًمؽ : , وسمغقةِ -ىموًمه: وسمغقتـا-48

 اًمطؾب واعمطؾوب.

"رْبٕٚ" ُحزف ٍْٔ إحذٙ ىمال اًمشارح: و, ىموًمه: َ شمـاهى-49

اىزبَئِٞ
1
. 
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 زةإجا

  هللِ دُ احلؿ  
 ازِم قمَ  دٍ ـا حمؿ  الم قمغم كبق  الة واًمس  واًمص   ؾة,ِص ت  ه اعُم وآَئِ  ة,ؾَ ِس ؾ  َس تَ ه اعمُ ؿِ عَ قمغم كِ

 :وسمعدُ  ًمه, شماسمعٍ  ل  ه ويمُ بِ ح  ه وَص وقمغم آًمِ  ة,ًمَ زِ ـ  اعمَ 

 (2)........ (1).....ومؼد 

...........................................3 : 

 (وة يف الوعظ والتذكرية التائالقصود)

ْ   ,ةً ما ظماص   (4)هُ شمُ ز  ضَم وأَ  ه اهلل,مِحَ رَ  رشف اًمدين اسمن اعمؼريمة ًمؾعال   ي زم وقمـ   وسمجؿقع ما يص

 وأهكم اين وواًمدي  َس ـ   يَ َ  قه أَ وِص وأُ  ر,صمَ  قمـد أهل احلديث واألَ ؼَم تَ ع  ط اعمُ سماًمنم   ةً قمام  

الة واًمص   اًمعاعملم, رب   هللِ دُ ؿ  واحلَ  ه,اشمِ وَ ؾَ وضَم  هاشمِ وَ ؾَ ه ذم ظَم اشمِ وَ قمَ ومشاخيي من صاًمْ دَ 

 ؾَم ر  د اعمُ الم قمغم ؾمق  واًمس  
َ ه أَ بِ ح  ه وَص لم وآًمِ ؾِ  .لمعِ و 

 :ويمتب

 اًمزمان:

 اعمؽان:

 اًمشفود:

 رىمم ا ضمازة:

 

                                                 

ب ٍِ ىفظ إرا مبُ سَبًػ :ب(َٕب ًٍؼ-قشاءح-ٜ )سَبعقَِّيت ْٕب ّ٘ع اىزََّزْنُٝ (1)

ََِّت: َسَزْنفُٞ ؛أٗ ثقشاءح غٞشٓ ,ٜغ ٍََِِّس :تَزْنفُٞ ؛اىشٞخ  ؛أٗ ثقشاءح اىطبىت, غ ػي

َّ َأَشت : َقَزْنفُٞ  .ػي

ٍَِزْنُٝ (2)  - ثؼضٔ) مبٍٍو غَٞش - بمبًٍي) سَ٘ع أٗ اىَقشٗءَاسا اىجضء اىَذْقت ْٕب 

َّ – أمثشٓ – جضءٓ  (.(ٓشآِخ – ىٔأ

(3َُ  ٜ.زيقِّ( ْٕب ٝنزت اسٌ اى

بف األىف.َضٗإرا مبّذ أّثٚ ُر ((4
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