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الصػللحن  وػهمىب نحنله،ػور ورمػلىب ن ػن   الحمد هلل ولى  
 ... رملي،ور وأمّدىب نمدد فضلو ومّن،و

والصػػػوة وال ػػػوـ ملػػػى ِمْ ػػػب الا،ػػػلـر وم نػػػد ال ػػػوـر 
سػندهل محمػد وهلػػو ال ػصاـ وهػحلن،و انمػوـ و ػػ  وضػنل  انهػلـ 

 ون درر م  ومّ ب نهديو إلى يـه الزحلـ
شػػنع م ػػدال زيز أحمػػد سػػند  أىػػدإ إلػػىخ انخ الصػػلل  ال

ه ػاة  ؛  صه هلئب ال لدة الشلذلنة القلوقجنة نثغػص اسسػ ندرية
فنمػل يُللػب مصهرة ل ،لب "وحفة المح ن  ومنحة الم ،صشدي  
ر وقػد وػب فى يـه ملشهرا  ل ندي أنػ  المحلسػ  القػلوقج  

وصػػهيص ىػػله الن ػػاة مػػ  ه ػػاة منقهلػػة ناػػي النػػد  ، هػػل ننػػده 
نمل  ػػة ال و ػػة صحلف مػػ  ه ػػاة مل همػػة ال ػػند رػػلرؽ هػػلنص سػػ

نحػهذة ال ػلرؼ و لهت ىله الن ػاة  رىػٖٔٔٔنلصانلس الشلـ 
ر وأىػػػدإ إلػػػ  م هػػػل نػػلهلل و ػػػللى الشػػػنع محمػػػد سػػ د نػػػدراف 
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 .أيضلً وصجمة لإلملـ القلوقجى لألدىمى اللصانل ى
ون ػػد ملػػلل ،ى لمح،هيػػلت  ،ػػلب وحفػػة المح ػػن  وجدوػػو  

إذا قلػت هضػهمو؛ نػ  إهّػ  ل ػت م للغػلً  ،لنلً جلم لً شلمًو فى م
أهػػو أوفػػى  ،ػػلب وحػػّدث مػػ  يػػـه ملشػػهرا  وانممػػلؿ الصػػللحة 

 .ال،ى ين غى ملى المص  أف يقّدمهل فنو
وممػل زاد مػ  قنم،ػو أف مهلفػو وىػه اسمػلـ القػلوقجى  مػل 
أوضحنل فى سنصوو ال،ى أوجزهلىل م  وصجمػة اندىمػى أقػلـ سػ  لً 

ى ال لػػػػػـه فػػػػػى انزىػػػػػص وي،لقخػػػػػومشػػػػػصي  سػػػػػنة يحضػػػػػص الػػػػػدروس 
و ملى ملىب اسملـ انم ب أنى حننفػة الن مػلفر الشصيفر ووفقخ 

ح،ى هلر مػ  أئمػة ىػلا المػلىب الػلي يُػْ ،مػد ملػنهبر  مػل أهػو 
د فنػػو ن لػػه الّ ػػند اشػػ،هص فػػى ملػػب الحػػديي والصوايػػة ح،ػػى وفػػصخ 

ولػػللب هجػػده يػػل ص انحلديػػي ن سػػلهندىل منػػد ذ ػػصه والدرايػػةر 
 .) أإ مل يلل و الم لب( ب م  ملللب يـه ملشهرا  ل   ملل

ر الػدمل ر الصػوة وقجى وحصصىل اسملـ القػل فػ   الصػـه
زيػػلرة النلفلػػةر الصػػدقةر اس ، ػػلؿر اس ،حػػلؿر منػػلدة المػػصي ر 
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ال لمل  والصللحن ر هلة الػصحبر ال،هسػ ة ملػى انىػ  وال نػلؿر 
ويػل ص وصر رأس الن،نبر قصا ة سهرة اسخ وقلنب انظلفصر م  

 مػػػػػ   ب فػػػػػى  ػػػػػ  م ػػػػػ لةأقػػػػػهاؿ انئمػػػػػة وال لمػػػػػل  وأسػػػػػلهندى
 إ هػحة ال ػندلدق،ػو فػى وحػصّ و  ول نػو الم لئ  أو مللػبر 

 يقهؿ فى هخص ال ،لب 
سػهإ  "ولب يص  مند المحدثن  فػى يػـه ملشػهرا  شػ  ٌ 
 مػ  فالصـه وال،هس ةر وقد ملمت أهو م  نلغػو مػ  اهلل فضػنلة 

نلةر و ػػػ  ىػػػله الاصػػػلؿ ال،ػػػى ذ صهػػػل نهػػػل أملػػػله اهلل ولػػػب الفضػػػ
 داخلة وحت قهامد  لنة شصمنةر وانمملؿ نللننلت".

ل ػػ  ىػػلا رأينػػل إمػػلدة هشػػص ىػػله الصسػػللة القّنمػػة و منمػػلً 
لفلئدوهل؛ لاله الم ، ة ال صننة مػ  مثنػ  لهػل وه ػصاً لمحػه ن ػ  
ال لمػػلت فػػى الن ػػاة المصػػهرة ال،ػػى رج نػػل إلنهػػل فقػػد اج،هػػدهل 

ال لملت نح ب ال ػنلؽ الػلي يق،ضػنو الم نػى  فى اث لت ىله
وقػػػّدمنل لل ،ػػػلب ن،صجمػػػة  وحققنػػػل مػػػل يلػػػـز ر ووصا نػػػب الجمػػػ ر

اخ،صػػصهلىل مػػ   مػػهجزة مػػ  اسمػػلـ أنػػى المحلسػػ  القػػلوقجى 
 .  "وصجمة اسملـ القلوقجى لألدىمى اللصانل ى" ،لب
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ويػػل ح ػػلا لػػه قػػلـ ال ػػلدة أىػػ  اللصيقػػة القلوقجنػػة ننشػػص 
نػػن   مػػلـ الهمػػلـ والػػلي يقػػلرب ال ػػ  ن   ،لنػػلً مػػلوػػصاث ىػػلا اس

وف نص للقصهف وأحلديي ه هيةر و ،ب فقهنة شصمنة وأخػصإ فػ،  
مػػػ  اسسػػػوـ والم ػػػلمن  ووىػػػب فػػػى رصيػػػ  الصػػػهفنة جػػػزاه اهلل 

 .وهلى اهلل ملى سندهل محمد وملى هلو وهح و وسلبخنص الجزا ر 
 ىػٖٔٗٔهفص  ٜى لنلة اسثنن  ف

 ـٕٓٔٓ ينليص ٕٗالمهاف  
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 موجس ترمجة

 اإلمام

 يقجوالقاأبى احملاشن 

 1لألدهمى الطرابلصي

                                                 
ٔ
 ف١ٙاؼٍُ ٘ٛ اٌؾ١خ اٌؾش٠ف ػثذ اٌمادس األدّٟ٘ اٌؽغ١ٕٟ اٌطشاتٍغٟ:ٌٚذ تطشاتٍظ ٚذ 

ػٍٝ اٌؾ١خ أتٟ اٌّؽاعٓ اٌماٚلعٟ ٚاٌؾ١خ ِؽّٛد ٔؾاتح ٚاٌؾ١خ ػثذ اٌشّصاق اٌشافؼٟ، 

ُّ ػ١ٕٗ اٌغٍطاْ ػثذ اٌؽ١ّذ خادِا سؼً إٌٝ اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج ٚألاَ ف١ٙا ِعاٚساً، ش
ٚضغ ػّذج سعائً فٟ أٔٛاع ِٓ  واْ أد٠ثاً ِؾاسواً فٟ ػٍَٛ ػقشٖ،ٌٍؽعشج إٌث٠ٛح، 

" سعاٌح ٚع١ٍح إٌعاج ٚاإلعؼاد فٟ ِؼشفح ِا ٠عة ِٓ اٌرٛؼ١ذ ٚاالػرماد"،"اٌؼٍَٛ ِٕٙا 

"، " أستغ  ػضائُ اٌغ١اعح فٟ ػٍُ اٌفشاعح "، " تؾائش االترٙاض فٟ أؽا٠ش االخرالض

سعائً "، " فٟ اٌىٛاوة ٚاٌثشٚض"، " ذشظّح اٌماٚلعٟ اٌؽغٕٟ"، " غشس االئرٕاط 

 َ.0ٓ7ٔ٘ـ ٕٖ٘ٔ٘ـ ٚل١ً  1ٕٖٔذٛفٟ عٕح ٚدسس االلرثاط" ٚغ١ش٘ا، 
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  ب اهلل الصحم  الصحنبن
ىػػػه ال ػػػللب ال لمػػػ ر ال ػػػلرؼ نػػػلهلل و ػػػللى سػػػندي شػػػمس 

ؼ نللقػلوقج  الشػهنص الدي  محمد ن  خلن  ان  إنصاىنب الم صو 
 ن ن  المحلس  ) رضى اهلل منو (.
 ه  و

أمل ه ػ و فنهػو ي،صػ  ن ػندهل الح ػ  ال ػ ي رضػهاف اهلل 
ى انه ػلب وقد رف و فى  ،لنو ال هجػة القدسػنة فػ روسومو ملنو

الن هيػػة إلػػى سػػندي ملػػ  الم ػػصوؼ نػػ ن  قػػهرةر سػػم  نػػللب نف 
 .ج ه،و  لهت هلوئة

وىػػه انػػ  سػػندي محمػػد الشػػهنص نللقصػػن لو ر وىػػه انػػ  
قلب انولنػل م ػدف انهػفنل سػندي م دال ػوـ نػ  نشػن  أقػلـ 

  اثنػػػن   ٕٕٙنػػػللمغصب فػػػى ج ػػػ  وزاف واس،شػػػهد فنػػػو سػػػنة
م  ن ده فى ال ود وأوػى ولػده  ومشصي  وس،ملئة ثب وفصؽ أومده

سػػندي محمػػد إلػػى الشػػلـ وأقػػلـ فػػى قصيػػة و ػػصؼ نػػللقلمهف ملػػى 
شػػػلرل ال حػػػص مػػػ  أممػػػلؿ رػػػصانلس ملػػػى سػػػلمة وهصػػػف منهػػػػل 
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 .واش،هص نللقصن لو  و لهت وفلوو نهل
ثب أوى م  ن ػده ولػده سػندي ملػى أنهقػهرة المػل هر إلػى 

يلػػ س  وىػػه شػػ   -رػػصانلس وأقػػلـ نهػػل يح،ػػصؼ ن مػػ  القػػلووؽ 
 .ولف و أمجمىٕفى الصأس مث  المقلة وال،لج 

ثػػب ذىػػب إلػػى الق ػػلنلنننة وممػػ  ونجلهػػلً وأىػػداىل إلػػى 
ال ػػػلللف فػػػ ه ب ملنػػػو وأملػػػله قصيػػػة مػػػ  أممػػػلؿ رػػػصانلس ملػػػى 
سػلم،ن  منهػل و ػػمى ذَْ ػُصوف وهػلر يػػدمى نقػلوقج  نلشػى ه ػػ ة 
و وص نة إلى مم  القلووؽ ملػى  نػص القنػلس ال صنػ  إذ القنػلس فنػ
قػػػػػلووق  وانوػػػػػصاؾ يج لػػػػػهف لف ػػػػػة جػػػػػ  للن ػػػػػ ة فػػػػػى الحػػػػػصؼ 

 .والصنلئع
ثب ملد إلى رصانلس وأقلـ فنهل ملى حصف،و وىه أوؿ مػ  
مػػصؼ نللقػػػلوقج  ووفػػصع أومده مػػػ  ن ػػػده واح،صفػػها نحصف،ػػػو ثػػػب 
نل  ل س القلووؽ فػى هخػص زمػ  خوفػة ال ػلللف محمػهد خػلف 

                                                 
ٕ
لذ اؽرٙش اٌماٚٚق ف١ّا عثك ٚواْ ذاظا ٠ضؼٗ اٌٍّٛن شُ ٚضؼٗ اٌؼٍّاا  شاُ اٌؼاِاح شاُ ٚ 

ؽاؼشا اؽارٙش: اٌفاضً اٌغ١ذ ػثذ اٌثاالٟ اٌؾا٠ٛىٟ ٌىاًِ أذشش، ٚواْ ٌٗ صس ٚسٜٚ ػٓ ا

ال ذاذع صس ػّاح ؼ١اس ج: أْ ذاذع ِاا ٠ىاْٛ ٌٍٕااط أعاٛ: ؼغٓ اٌٍثظ ِا اعرطؼد ٚؼاارس

 عٍه اٌذسس فٟ أػ١اْ اٌمشْ اٌصأٟ ػؾش، ٚسد فٝ  جإْ صس اٌماٚٚق ٔقف اٌىغٛ:لاٌٛا 
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ر ونقنػػػت انػػػ  ال ػػػلللف م دالحمنػػػد خػػػلف مػػػ  ملػػػهؾ هؿ مثمػػػلف
 .شهصة ىله الللئفة ن ن  القلوقج  إلى اآلف

و لف هلحب ال،صجمة قدس اهلل و للى روحو ي ػزي هف ػو 
أحنلهػػػػلً نللمشنشػػػػ  اه،مػػػػل  ل ػػػػندي أو ي ػػػػمى هف ػػػػو(  )ين ػػػػب

 . حني يصفع ه  و إلنو  م دال وـ ن  مشن  
وىػػه انػػ  أنػػ  ن ػػص  وسػػندي م دال ػػوـ نػػ  مشػػن  

ر نػػ  انػػصاىنب نػػ  من ػػى نػػ  يحنػػى قنػػ  ىػػله  نن،ػػو واسػػمو منصػػه 
نػػ  أنػػى القلسػػب نػػ  مػػصواف نػػ  حنػػدرة نػػ  محمػػد نػػ  م ػػداهلل نػػ  
أحمد ن  إدريس انهغص وىه اللي ننى مدينػة فػلس المحصوسػة 
انػػػ  إدريػػػس ان  ػػػص انػػػ  م ػػػداهلل المحػػػ  نػػػ  الح ػػػ  المثنػػػى 
ويقػػلؿ لػػو الح ػػ  انهػػهر نػػ  الح ػػ  ال ػػ ي نػػ  فلرمػػة الزىػػصا  

 رللب رضهاف اهلل ملنهب أجم ن . وان  مل  ن  أن 
لجهػة ) أإ سندإ أنى المحلسػ  القػلوقجى( وأمل ه  ،و 

أمػػو فنهػػو ي،صػػ  نلسمػػلـ انواب أمنػػص المػػهمنن  سػػندهل ممػػص نػػػ  
الالػػلب رضػػهاف اهلل وسػػومو ملنػػو وأمػػو ىػػى ال ػػندة نػػدرة ننػػت 
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ال للب ال لرؼ الشنع م دالقلدر ن  محمد ن  محمد نػ  محمػد 
ي الفػػػلروق  الشػػػهنص نللحلمػػػدي وإوصػػػلؿ ىػػػله نػػػ  حلمػػػد ال مػػػص 

 م ثهر. الن  ة ل ندهل ممص 
 

 مهلده
ففػػ  ال ػػلمة انولػػى مػػ  لنلػػة رضػػى اهلل منػػو  وأمػػل مهلػػده

أرنػع ومشػصي   ٕٕٗٔاسثنن  ثػلهى مشػص شػهص رننػع انوؿ سػنة 
ومػػلئ،ن  وألػػف مػػ  الهجػػصة الن هيػػة ملػػى هػػلح هل أفضػػ  الصػػوة 

 .وأوب ال،حنة 
ه إوفػلؽ مجنػب وذلػب أهػو  لهػت ومدوػو وقد وقػع لمهلػد

  فػػػػػى ننػػػػػت خللػػػػػو الشػػػػػنع محمػػػػػد نػػػػػ  الشػػػػػنع م ػػػػػدالقلدر
وال نػػػت ق للػػػة الجػػػلمع الشػػػهنص فػػػى رػػػصانلس نجػػػلمع  رالحلمػػػدي
و لهػػت إذ ذاؾ وقػػصأ قصػػة المهلػػد الشػػصيف فػػى الجػػلمع  رال لػػلر

المل هر ملى مل ىه الم ،لد فػى مثػ  ىػله اللنلػة المشػصفة ومنػد 
فهلدوػو " ( لرإ  قصػة المهلػد الن ػهإ الشػصيف ) أإ قهؿ قػقهلو 
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 " ػػلف وضػػع هػػلحب ال،صجمػػة   أإ ولػػد رضػػى اهلل منػػو (
 فى ىله اللح ة مندمل ولفظ القلرإ  نهله اللف ة (

 
 رل و لل لب

 رولمل نلغ م  ال مص أرنع سنن  أخل نػ، لب القػصهف ال زيػز
ولمػػػل هػػػلر لػػػو مػػػ  ال مػػػص مشػػػص سػػػنن  أق ػػػ  ملػػػى رلػػػب ال لػػػب 

واشػ،غ  قل ػو نللصيلضػة وو لػػ  قل ػو ن ػلهؾ رصيػ  القػػـه  الشػصيف
 .فنش  فى ال لهؾ والصيلضة

ثب ىلجص إلى مصص نقصد رلػب ال لػب فػى انزىػص انهػهر 
ولو م  ال مػص خمػس مشػصة سػنة ف قػلـ فنهػل سػ  لً ومشػصي  سػنة 
يحضػص الػدروس ويقػصأ الفنػهف وي،لقػى ال لػـه ووفقػو ملػى مػػلىب 

 ملنػػػو سػػػحب الصحمػػػة والصضػػػهاف أنػػػى حننفػػػة الن مػػػلف أفػػػلض اهلل
ف ػػلف مػػ  أئمػػة ىػػلا المػػلىب الػػلي  ي ،مػػد ملػػنهب ويصجػػع فػػى 

 الفصوع وانههؿ إلنهب.
وقد أخل ال لـه وولقى المنلهؽ والمفهـه م  جملة مػ  
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  ال لمل  المحققن  والجهلنلة المدققن  منهب
 .ال ومة الشنع إنصاىنب ال لجهري -
نمػػػ  مف،ػػػى والشػػػنع محمػػػد نػػػ  أحمػػػد الالنلػػػ  ال،م -

 .الحنفنة فى الديلر المصصية
والشػػػػػػنع محمػػػػػػد نػػػػػػ  أحمػػػػػػد نػػػػػػ  يهسػػػػػػف ال هػػػػػػ   -

 .المصصي
والشػػػنع محمػػػد ملنػػػد انػػػ  أحمػػػد هػػػلل  انهصػػػلري  -

 .ال ندي
 .والشنع محمد هلل  ال  لم  ال دوي -
 .والشنع أحمد الص ندي الملل   -

و نػػصىب مػػ  ال لمػػل  والمشػػليع انجلػػة ال ػػصاـ وقػػد ذ ػػص 
ب مػػػػ  ال،صػػػػلهنف وأجػػػػلزوه فنػػػػو مػػػػ  مشػػػػلياو ومػػػػل حضػػػػص ملػػػػنه
الػػلي سػػمله م ػػدف ال لػػ  )  ،لنػػو ( ال ،ػػب وال،ػػ لنف فػػى ث ،ػػو 

 فى انسلهند ال هال .
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وأىلػػػو اهلل و ػػػللى ل،لقػػػى ال لػػػـه ال قلنػػػة والنقلنػػػة ومنحػػػو 
اسسػػػػ، داد ال،ػػػػلـ للهقػػػػهؼ ملػػػػى الحقػػػػلئ  والم ػػػػلرؼ ال لىصيػػػػة 

لمديػػػػد وال لرننػػػػة ف ػػػػلف لػػػػو فػػػػى ذلػػػػب الحػػػػظ الجزيػػػػ  وال ػػػػلع ا
 .اللهي 

إف حػػدث مػػ  الفقػػػو لػػب و،قػػصط اآلذاف نمثػػػ   ف ػػلف 
أخ لره فى القديب والحديير وأ ثص مػل أشػ،هص نػو ملػب الحػديي 

ح،ػػػى أف ملمػػػل   نهػػػو وفػػػصد ن لػػػه ال ػػػند فنػػػو والدرايػػػةوالصوايػػػةر ف
انمصػػلر  لهػػت وقصػػده مػػ  سػػػلئص انقلػػلر لألخػػل منػػو وال،لقػػػى 

مػػػػل وقػػػػع لػػػػو مػػػػ   ومثلثػػػػلت هػػػػحن  ال اػػػػلري ىػػػػى أملػػػػى رمنػػػػو
انسػلهند ال للنػػة فػػنف نننػػو ونػػن  ال اػػلرإ مشػػصة رجػػلؿ وال اػػلرإ 

 ورواوهل أرن ة ف، هف ن رن ة مشصة رواية.
 

 مع أى  اللصي 
إمػػػػػػلـ أىػػػػػػ  اللصيػػػػػػ  وم ،مػػػػػػد أىػػػػػػ  ال صفػػػػػػلف   ػػػػػػلف 

 .وال،حقن  وق،دي ن له و ال خصاة ووه،دي ننهره ال  صاة
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ل ولػػػ س رىػػػسػػػلب رػػػصؽ القػػػـه ن سػػػصىل وأ ،ػػػلإ نل ػػػلف د
فػػى رػػصائقهب ال لنػػة مػػ  أقلػػلب   خصقػػة ال ػػلدة الصػػهفنة ووالػػ 

ومشػػليع أمنػػلف ومصشػػدي  ذوي شػػ ف  روأولنػػل  واهػػلن  ر ػػلملن 
  رضى اهلل منهب أجم ن  منهب

الن ػػصاس الجلػػ  ال هػػ  محمػػد نػػ  أحمػػد نػػ  يهسػػف  -
 .ال ه 

وهػػػػػػلحب ال ػػػػػػص والمػػػػػػدد ال ػػػػػػلري محمػػػػػػد ملنػػػػػػد  -
 .ال ندي انهصلري

 .الداه  الشنع ح ن  الدجله  وال لرؼ الفلرؽ -
 .والمصشد ال لم  الفصيد الشنع إنصاىنب الصشند -
 .وال لرؼ الصنله  محمد جلف ال لنمله  -
 .و نصىب م  ذوي اسرشلد وأول  ال ص واسمداد -

وقد ذ صىب ومػل أخػل مػنهب مػ  اللصائػ  ال لنػة فػى  ،لنػو 
 .)فى أسلهند الشلذلنة( اللي سمله شهارؽ انههار الجلنة
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فلشػػ،هص نهػػل  رلف م هػػصه ال لػػ  نلصيقػػة اسمػلـ الشػػلذل و ػ
واه،فع نو  رواه،شصت نو فى سلئص انقللر رفى ال لداف وانمصلر

ووالػف ملنػػو أ ثػص مشػػليع  رواس،صشػد نػػو جػب  فنػػص رخلػ   ثنػػص
 .ولب يدخ  مدد مصيديو وحت الحصص رال صص

القلػػػػػػص المصػػػػػػصي واػػػػػػصج أملمػػػػػػو و ػػػػػػلف إذا خػػػػػػصج فػػػػػػى 
 .انموـ حنثمل ي صيووصفع لو المها بر 
لنػػة وأسػػصار جلنلػػة جلنػػة  صامػػلت م ظهػػصت لػػو وقػػد 
 .ل   الصواةونلقل،هل أ
منهػػػل مػػػل وقػػػع لػػػو مػػػع الشػػػنع م ػػػداهلل الز  ػػػ  الجنوهػػػ  و 

إذ  المقػػنب نقصيػػػة حنػػلوؽ مػػػ  أممػػػلؿ رػػصانلس الشػػػلـ و ػػػلف 
 رذاؾ مصيضلً ولب ي   ن هإ اهلل فى أمص مداوة هف ػو م ،فنضػلً 

أف  ؛ؿ  ن هن،ػو وشػههده مػل نػن  هػحهه ووجػهدهوقد رأإ فى حػل
ل  وأخػلت نَ ال ندة ال ،هؿ فلرمة الزىصا  أو،و زائصة ملى هلقة وجْ 

اهلل مػ  ذلػب  ثػب اه، ػو وقػد حػ خ  رننده وأردف،و ورائهل ملػى النلقػة
 .الضص وثلقو ولب يجد ل قمو أثصاً وم فى ج مو وغنصاً 



    ٔ7ٔ7    حتقيق الشيخ فوزى حممد أبوزيدحتقيق الشيخ فوزى حممد أبوزيدووأبى احملاشن القاوقجى أبى احملاشن القاوقجى إلمام إلمام لل


  

وقجى( ) أإ اسمػلـ القػل ف ،ب إلنو هلحب ال،صجمة 
وهنػػن ب ولػػب   مػػ  ذلػػب من ئػػلً وم لمػػلً وفنػػو يقػػهؿرسػػللة( ) ،لنػػلً 

 الزيلرة والهفل  ور هب النلقة وحصهؿ الشفل .
 وهفو

خلن لً يلنب ال لم هف نهم ػو وولػن  قلسػنلت  و لف 
 .القلهب لزواجص لف و

ملػػػػػى قػػػػػدـ الصسػػػػػهخ واسسػػػػػ،قلمة خنػػػػػص قػػػػػلئب  و ػػػػػلف 
خػػػله فػػػى اهلل لهمػػػة مئػػػػب م،م ػػػ لً ن ػػػزائب الػػػدي  الحننفػػػػ  م و 

يصػػػدع نػػػ مص اهلل ايمػػػل هػػػدع ويغضػػػب سه،هػػػلؾ حصمػػػلت الشػػػصع 
 .وهلنو الح لـ وانمصا  وو  ب مقلمو انمنلف وال  صا 

سػػلم  اسم، ػػلر جولػػ  الم هػػص م ػػنب المهلنػػة  و ػػلف 
والهقػػػلر مػػػع زىػػػد م،حػػػ  ناولػػػو لػػػب يمػػػ  لػػػو وقػػػت فػػػى  نػػػص 

 .فلدة ال  لدة وم سلمة فى  نص اسس،فلدة واس
 .يحب الفقصا  ومجلل ،هب ويلن  ملا صوهب ومحلدث،هب
ين ػػػص ل ػػػلئص الالػػػ  ن ػػػن  المح ػػػة وولػػػهح ملػػػى جوسػػػو 
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 ال  ننة والهن ة ومجل و  لو ذ ص وام، لر وف ص.
 مهلفلوو

وأمل وصلهنفو فنههل  ثنصة جلنلة الفهائد  زيصة منهػل مػل ىػه 
 مل هع فم   صر و لنفو ودرر وصلهنفو 

 .فى وف نص القصهف رننع الجنلف -ٔ
 .م صة ال ننن  ملى وف نص الجولن  -ٕ
 .وروح ال نلف فى خهاص الن لولت والحنهاف -ٖ
 .جملؿ الصقص فى قصا ة حفص -ٗ
 .الجلمع الفنلح لجهامع ال ،ب الصحلح -٘
 .و هن  الم للب ما،صص مهر  مللب -ٙ
 .اللىب اسنصيز ملى الم جب الهجنز -ٚ
 .ال در المننص ما،صص الجلمع الصغنص -ٛ
 ٖ.لمصههع فى الحديي المهضهعاللهله ا -ٜ
ونهيص القلهب واننصلر وهزىة ال نػهف وانف ػلر  -ٓٔ

                                                 
ٖ
ٌّقٕفح أْ اعُ أٚسد اٌىرأٝ أتٛ اٌف١ض فٝ اٌشعاٌح اٌّغرطشفح ٌث١اْ ورة اٌغٕح ا 

 اٌىراب ترّاِٗ ٘ٛ: " اٌٍؤٌؤ اٌّشفٛع ف١ّا ل١ً ال أفً ٌٗ أٚ تاطٍح اٌّٛضٛع ".
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 .فى أحلديي الن   الما،لر
 .الف،  الم ن  ملى الحص  الحصن  -ٔٔ
 .اسمدادات اسلهنة ملى انرن ن  النهوية -ٕٔ
رفػػػػػػػػػع انسػػػػػػػػػ،لر الم ػػػػػػػػػدلة فػػػػػػػػػى انحلديػػػػػػػػػي  -ٖٔ
 .الم ل لة
للػػػػلئف الػػػػصاجن  ونغنػػػػة اللػػػػلل ن  فػػػػى أهػػػػهؿ  -ٗٔ
 .قهامد الدي المحدثن  و 
 .سفننة النجلة فى م صفة اهلل وأح لـ الصوة -٘ٔ
 ننػػػة اللػػػلل ن  فنمػػػل يجػػػب مػػػ  أح ػػػلـ الػػػدي   -ٙٔ

 .ملى الملاىب انرن ة
 .ين هع الحنلة ملى سفننة النجلة -ٚٔ
 .منلية المه،دإ ملى  فلية الم ،دي -ٛٔ
 .من،قى انزىص ملى مل،قى اننحص -ٜٔ
 .وحفة النلسب فى المنلسب -ٕٓ
 .ن ف الدر الصف  ملى مقندة ال -ٕٔ
 .ضه  المنلزؿ فنمل ورد م  النهاف  -ٕٕ
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 . لية المصاـ ملى  فلية الغوـ -ٖٕ
 . ه ب ال،صهنف فنمل للحنفنة م  ال،صننف -ٕٗ
 .المقلهد ال ننة فى هداب الصهفنة -ٕ٘
 .وحفة الملهؾ فى ال نص وال لهؾ -ٕٙ
 .ريحلهة القلهب فى خلهة المح هب -ٕٚ
 .قهامد ال،حقن  فى أههؿ أى  اللصي  -ٕٛ
 .ضلئ  م إلو إم اهلله نب الشج  انواه فى ف -ٜٕ
 النقنة فى سلهؾ اللصيقة الالهونة. الفضة -ٖٓ
 .ال صقة الدىشنة فى ل س الاصقة الصهفنة -ٖٔ
 .ىدية انح لب -ٕٖ
 .وهنة اسخهاف وانهحلب -ٖٖ
 .هزىة انرواح فى أسصار الن لح -ٖٗ
 .ال در المننص ملى حزب الشلذل  ال  نص -ٖ٘
 .خوهة الزىص ملى حزب ال حص -ٖٙ
 .صف،  القديص ملى الحزب المنن -ٖٚ
 .اللهر ان لى ملى حزب الدور انملى -ٖٛ
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 .المن  ملى حزب الف،  -ٜٖ
 .الصيلض القدسنة ملى ال،هجهلت الدمصداشنة -ٓٗ
 .هفلئس ال،نقن  ملى هوة ان  مشن  -ٔٗ
 .شصح ورد ال حص ل ندي مصلفى ال  صي -ٕٗ
 .شصح فى الصصؼ ملى ال زإ -ٖٗ
شػػػػػػصح ملػػػػػػى ال ػػػػػػلف  فػػػػػػ  ملمػػػػػػ  ال ػػػػػػصوض  -ٗٗ
 .والقهاف 

 .لجزائصيشصح فى ال،هحند ملى رسللة ا -٘ٗ
 .شصح ملى من همة الشنع ح ن  الدجله  -ٙٗ
 .اسم،ملد فى اسم،قلد -ٚٗ
 .شصح انجصومنة ملى ل لف أى  ال،صهؼ -ٛٗ
 .شصح هوة الشلذل  -ٜٗ
 .شصح هوة ال  صي -ٓ٘
 .شصح هوة الدسهق  -ٔ٘
 .شصح وظنفة سندي أحمد زروؽ -ٕ٘
 .شصح حزب ال ند ال دوي -ٖ٘
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 .شصح حزب النهوي -ٗ٘
 مف،ػػػلح ال نػػػز انفاػػػص لمػػػ  أراد أف يصػػػ  إلػػػى -٘٘
 .الغن  ان  ص
 .شهارؽ انههار الجلنة فى أسلهند الشلذلنة -ٙ٘
 .الغصر الغللنة فى انسلهند ال للنة -ٚ٘
 .م دف ال ل  فى انسلهند ال هال  -ٛ٘
 .ال هجة القدسنة فى انه لب الن هية -ٜ٘
 .وسنلة المقصهد إلى الصب الم  هد -ٓٙ
 .الدرة الصلفنة ملى المقدمة الشلفنة -ٔٙ
 .مهاىب الصحم  فى خصلئص القصهف -ٕٙ
 .حلشنة ملى ال نن  -ٖٙ
 .حلشنة ملى ال ل ي  -ٗٙ

 .مل أومهل)انخنصة( وىله ال ،ب ال ،ة 
 رملػػػى الجلجهل،نػػػو  ولػػػو شػػػصوح  نػػػص مػػػلذ ص  ثنػػػصة منهػػػل

 .و نصىب روملى حزب ال نهم  روملى  صام  هحن 
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 رومهالػػػد روشػػػصحو روم ػػػصاج رولػػػو دواويػػػ  خلػػػب من صيػػػة
 .رو ،لب جلن  فى الفهائد

 ػػ  هػػلدرة و صي ػػة ذ ػػص فنهػػل ولػػُو رحلػػة مجن ػػة جم ػػت ل
 .سنلح،و فى انقللر المصصية وال ود الحجلزية والشلمنة

وقصلئد جلنلػة  رومن هملت رولو اس،غلثلت ملنة المهارد
وىػػ   رووامػػنس ملػػى القصػػندة المضػػصية رالمحلمػػد والمقلهػػد

 مل هرات فى مجمهع أوراده وهلهاوو ال ننة.
 

 وفلوو
الػ ود المصػصيةر ياصج فى  للػب ال ػنن  إلػى  و لف 

حجلزيػةر ح،ػى أهػو وي ثص ال، هد وال،ػصدد إلػى انقلػلر الشػصيفة ال
 حج مصاراً مديدة.
خمس وثوثملئة من،صػف رجػبر هذف  ٖ٘ٓٔوف  سنة 

ناصوجػػو للحػػج الشػػصيفر و ػػلف يقػػهؿ قػػدس اهلل و ػػللى سػػصه إهػػو 
وحػػػػدثن  أف شػػػػناو ال ػػػػلرؼ ر ي ػػػػ، م  نم ػػػػة المشػػػػصفة ممػػػػصه
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قػدس اهلل روحػو  الشنع ح ن  الدجله  ل سنديالداه  مف،  يلف
أخ ػػصه ن هػػو م شػػص ن هػػو ياػػ،ب لػػو فػػ  أـ  روهػػهر مضػػج و وضػػصيحو

القػصإر ونشػصه أف اهلل ياػ،ب لػو نهػل أيضػلً وي ػهف لػو مجػلوراًر ثػب 
 .ذىب ن    أىلو وأومده

وقد وق ت منو اسشلرة مع ال،لهي  وال،صصي  فػ  ال  ػلرة 
و ػللى ي ػ، ثصه فػى سػفصه إذ أف قد هف أواف مغنب قمػصه وأف اهلل 

قػػلؿ لػػو حننمػػل أزؼ الصحنػػ  الشػػنع م ػػدالف،لح الزم ػػ  الجنوهػػ  
 قدس اهلل و للى أسصاره 

ردخؾ اهلل ملننل نلل ومة وال لفنػة الهافنػةر وأمػلد لنػل أيػلـ "
 ها،ػلر ل ننػل هصجػه ل ػنل ىنػل  "ر ف جلنو "قصنب نللم صخة الشلفنة
 .أف ىله حجة الهداع ر فُ لب"لقل  اهلل فى ذلب الجهار

وسػػلر قلهػػداً إلػػػى مصػػص ف قػػلـ فنهػػػل إلػػى أف مضػػى منػػػد 
ثػػػب قصػػػد إلػػػى انقلػػػلر الحجلزيػػػةر ودخػػػ  حمػػػى ال لػػػد  رالفلػػػص

انمن  م،م، لً ورلؼ ننف و م،نمنل وس ىر واوال منزمً فى نػلب 
الػػػهداعر ون ػػػد أف وحلػػػ  مػػػ  إحصامػػػور  ػػػلف ومػػػلـ أهفػػػلس حنلوػػػو 
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ػػ ى لػػو ُحػػبخ نهػػل الِحمػػلـر وقضػػى وإهقضػػل  أيلمػػو وقػػد أهػػلن،و حمخ
هح ػػو ملػػى سػػل  الحػػـص فػػهؽ نػػلب الػػهداع وجػػله ال نػػت الحػػصاـر 
فػػى ال ػػلمة الثلهنػػة مػػ  لنلػػة انرن ػػل  لثمػػلهى لنػػلؿ خلػػت مػػ  ذي 

مػػػ   خمػػػس وثوثملئػػػة ن ػػػد انلػػػف ٖ٘ٓٔالحجػػػة الحػػػصاـ سػػػنة 
 الهجصة الن هية المشصفة.

ملنػػو   و ّفػػ  وحمػػ  إلػػى ال نػػت ال ،نػػ ر وهػػلى ثػػب  ّ ػػ
النػػػلس مػػػ   ػػػ  فػػػج ممنػػػ ر ودفػػػ  هػػػ لح انرن ػػػل  فػػػى الم لػػػى 
الشػػػػصيفر وقػػػػد جػػػػلور شػػػػناو الػػػػدجله  ىنللػػػػبر  مػػػػل سػػػػ قت 

 .ال شلرة فى ذلب
إحػػدإ وثمػػلههف سػػنة وثملهنػػة رضػػى اهلل منػػو ومػػدة ممػػصه 

 أشهص وخم ة ومشصوف يهملً.
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 4 وصية لإلخوان ونصيحة للخالن

 ن ب اهلل الصحم  الصحنب
ل إخػهاف الصػػفل ويػل خػوف الهفػل ىػله هصػػنحة أمػل ن ػدر فنػ

  م  جصي  القصيحة نرنلب القلهب الصحنحة قلؿ 
يُ  النخِصنَحةُ  }  ٘{ الدِّ

ف وهن ب نمل أوه  نػو هف ػ  مػ  ال،قػهإ فنههػل انهػ  
وال  ب انقهإ قلؿ المقػدس مػ  الن ػلئص وانشػ له فػى مح ػب  

  ،لنو اللي أهزلو ملى ح ن و ومصلفله 
               

             الن ل[ٖٔٔ] 

وأف يفقػدؾ  رفللحلر يل أخ  أف يصاؾ مهمؾ حنػي ههػلؾ
وإذا وق ػػػت منػػػب م صػػػنة نم ػػػلف ولػػػه سػػػلمو فػػػو  رحنػػػي أمػػػصؾ

                                                 
ٗ
 اٌّأؼح. ٚ٘ٝ ِٓ اٌٛفا٠ا اٌعاِؼح ٚف١ح اإلِاَ اٌماٚٚظٝ  
٘
 فؽ١ػ اٌثخاسٜ ِٚغٍُ ػٓ ذ١ُّ اٌذاسٜ . 
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 .ف مل يشهد ملنب يشهد لب رو صح منو ح،ى و م  فنو رلمة
و ػػللب ثهنػػب إف مصػػنت فنػػو فلممػػ  فنػػو رلمػػة ق ػػ  أف 

و ػػػلا مػػػل يفلرقػػػب مػػػ  شػػػ ص وظفػػػص ووسػػػع فنهػػػو  روال ػػػو منػػػب
 .! نف وص ب  ) أي ي  لو اهلل منب( م ئهؿ منب

وأ ثػػػص مػػػ  امسػػػ،غفلر خصههػػػلً منػػػد منلمػػػب وفػػػى أوؿ 
فنهػػػػو حلجػػػػب للم ػػػػلوإ وانحمػػػػلؽ جللػػػػب للانػػػػصات  ؛النهػػػػلر
  (انهفلؿ)  ى فى  ،لنو الم نهفوأه ص إلى قهلو و لل روانرزاؽ
                          . 

إلهػ  رصدونػ  نجػ     وقد ورد أف إنلػنس لمػل رػصد قػلؿ
هدـ وذري،ػػػػػو فهمزوػػػػػب م أنػػػػػصح أ ػػػػػهيهب مػػػػػل دامػػػػػها ملػػػػػى وجػػػػػو 

ومّزوػػػ  م أنػػػصح أ فػػػص لهػػػب مػػػل دامػػػها   فقػػػلؿ اهلل و ػػػللى رانرض
سػػػػهلت ل نػػػػ  هدـ  أنلػػػػنس الل ػػػػن (  ) ولػػػػلا قػػػػلؿر ٙصوه ي ػػػػ،غف

وقػػػػد جػػػػل  فػػػػى ر فقل ػػػػها ظهػػػػصي نلسسػػػػ،غفلر( )ممػػػػ  الم لهػػػػى
                                                 

ٙ
٠ماٛي:  إؽاسج إٌاٝ اٌؽاذ٠س إٌثاٜٛ ػآ أتاٟ عاؼ١ذ اٌخاذسٞ لااي: عاّؼد سعاٛي    

: ٚػضذااه ٚظالٌااه ال أتااشغ أغااٛٞ تٕااٟ  دَ ِااا داِااد » ًو إْ إتٍاا١ظ لاااي ٌشتااٗ ػااضو ٚظاا

: فثؼضذاااٟ ٚظالٌاااٟ ال أتاااشغ أغفاااش ٌٙاااُ ِاااا  ًو األسٚاغ فااا١ُٙ، فمااااي ٌاااٗ: ستاااٗ ػاااضو ٚظااا

 .ٖٖٗ، ؿ ٖ، ِغٕذ اإلِاَ أؼّذ، ض«اعرغفشٟٚٔ



ٕ1ٕ1  حتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراءحتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء  

  

 .هيلت وأخ لر وشهد نصح،هل اآلثلر) أإ اسس،غفلر( فضلو 
وملػػػن ب يػػػل إخػػػهاه  نلنلفػػػػة واج،مػػػلع القلػػػهب ف ػػػػللب 
ونػػػػػػ، ب انمػػػػػػهر وي لػػػػػػغ المللػػػػػػهب ولػػػػػػهم المحػػػػػػب مػػػػػػل مػػػػػػصؼ 

وهاخػها فػى اهلل  حديي  مل هػححو الػصواه  }وفى ال رالمح هب
حقػػػػػػت مح ،ػػػػػػ   وقػػػػػػلؿ زيػػػػػػ  انه نػػػػػػل  قػػػػػػلؿ اهلل و ػػػػػػللى  } رٚ{

للم،حلنن  فّ  وىب ملى منلنص م  هػهر يغػ لهب نم ػلههب الن نػهف 
 وقػػلؿ النػػلر  نللصػػدؽ والصػػهاب  } ٛ{ والصػػديقهف والشػػهدا 

اللخػػػُو َلُهَمػػػل ُ ْصِسػػػّنلً  َمػػػل َوَحػػػلبخ رَُجػػػَوِف ِفػػػ  اللخػػػِو وَػَ ػػػلَلى  ِإمخ َوَضػػػعَ 
 .ٜ{ فَُ ْجِلَ ل َمَلْنِو َح،خى يَػْفَصَغ اللخُو ِمَ  اْلِحَ لبِ 

ولػػػػػهم  رففػػػػ  الحػػػػب وصفػػػػع الحجػػػػب ويحصػػػػ  القػػػػصب
وػػػلهلل نللمح ػػػة و لفػػػت انشػػػ لح  رالمح ػػػة مػػػل ظهػػػص لل ػػػهف ح ػػػو

                                                 
7
٠ُ تٓ عاػذج األٔقاسٞ، لا  َٛ :  يٚسٜٚ أتٛ ٔؼ١ُ تئعٕادٖ ػٓ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ُػ

أخشظٗ اتٓ ِٕذٖ، ٚأتٛ «.ذٛاخٛا فٟ   أخ٠ٛٓ أخ٠ٛٓ ، ٚأخز ت١ذ ػٍٟ ٚلاي: ٘زا أخٟ»

 ٔؼ١ُ.، ٚظا  فٝ وٕض اٌؼّاي.
1
   ، ٟو َٓ فِا رَؽااتي١ ُّ َؽثورِٟ َػٍَٝ اٌ َِ فؽ١ػ اتٓ ؼثاْ ػٓ أتٝ ِغٍُ اٌخٛالٔٝ تشٚا٠ح: }ُؼموْد 

 ، ٟو َٓ فِاا رََٕاِفااِؽ١ ُّ َؽثورِااٟ َػٍَااٝ اٌ َِ ُؼموااْد  ُؼموااْد َٚ َٚ  ، ٟو َٓ فِاا ِِٚس٠ َؽثورِااٟ َػٍَااٝ اٌّرَااَضا َِ ُٚؼموااد 

 َْ ٠مُٛ ااذي اٌقي َٚ  َْ ُُ إٌوث١ِ ااٛ ْٓ ُٔااٍٛس،. ٠َْغااثِطُُٙ اا ِِ َٕاااتَِش  َِ ُْ َػٍَااٝ  ُ٘اا َٚ  ، ٟي َٓ فِاا رَثَاااِر١ٌِ ُّ َؽثورِااٟ َػٍَااٝ اٌ َِ
} ُْ ِٙ ىأِ َّ  تِ

0
 سٚاٖ اٌطثشأٟ ػٓ أتٛ ػث١ذج ِٚؼار سضٝ   ػّٕٙا.  
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وام،زجػػت انرواح فحنّػػت النفػػهس ل، ػػلر  خمػػصة ولػػب ال ػػهوس 
امػػػػػصة ُأذف لػػػػػو نللحضػػػػػهر فػػػػػى ولػػػػػب و ػػػػػ  مػػػػػ  سػػػػػ ص ن،لػػػػػب ال

ومػػ  حػػ   رومػػ  دخػػ  حضػػصة الحػػب شػػهد ال جلئػػب رالحضػػصة
 محدقػػػػةرفػػػػنف منػػػػهف أشػػػػجلرىل  رريػػػػلض القػػػػصب مػػػػلي  الغصائػػػػب

 روأنصػػػػلر أىلهػػػػل فػػػػى جمللهػػػػل شلخصػػػػة مشػػػػصقةروفنػػػػهف ثملرىػػػػل 
وقلهنهب م  وغصيد حملئب دوحهػل راقصػةر ولػلا ننػ  أنػه الح ػ  

لف يػ مص ووملوػو نجمػع قلػهنهب و ػ رالشلذل  رصيقو ملػى المح ػة
ب القلنػػػ  مػػػ    " ملنػػػب نللمح ػػػة ي فػػػوقػػػلؿ رملنػػػو لننػػػللها ح ػػػو

وإف  ػػػلف  ٓٔ{ الَمػػػْصُ  َمػػػَع َمػػػْ  َأَحػػػبخ  وفػػػى الحػػػديي } "رال مػػػ 
 .انمص م  انزؿ
إذا أراد اهلل نقػػـه سػػه اً فػػصؽ نػػن   )فػػى انثػػص(  وقػػد ورد 

وم وػدانصوا  وم وفصقػها رٔٔوقلؿ م  لب يُػص دل ػب مهلهػل ر لم،هب
  [ٙٗ]انهفلؿفى  و ههها م لد اهلل إخهاهلً وقلؿ ملل  ب ومصيح ب

                          

                                                 
ٔٓ

 خاسٜ ِٚغٍُ ػٓ ػثذ .فؽ١ػ اٌث  
ٔٔ
 أٜ ِٓ ٌُ ٠ش أْ ٌىُ ػٕذ   دالالً ) أٜ ِٕضٌح ٚظا٘ا( فمذ أ٘أىُ فأ٘اْ ٔفغٗ. 
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 ب نو مهم ب أإ قهو ب وهصص ب وو ملها فنمل أوهل 
   ل،صوقها نقهلو                

                        
               الشهرإ[ٖٔ] 

ف مص الملػب الػديلف ننقلمػة الػدي  وىػه شػصع الهقػت فػى 
وىػلا  رفػنف اهلل مػع الجملمػة روالفصقػة وهجػب الحصقػة ر   زملف

وىػػػى  روإهمػػل ي  ػػػ  الػػػلئب القلهػػػنة رقنػػػلـ ال ػػػلمةالح ػػب إلػػػى 
وأم ػػب الشػػنلرن  ر ال  نػػدة ال،ػػى شػػصدت واهفػػصدت مػػ  جملم،هػػل

 .منزلة مند إنلنس م  ألقى النزاع نن  جملمة وفصؽ جم ن،هل
وُأس   روملن ب ن ثصة الػل ص فنهػو أفضػ  الحمػد والشػ ص

ويقػػػػػهي القلػػػػػب  رومومػػػػػة المح ػػػػػة ونػػػػػلب الههػػػػػهؿ رالههػػػػػهؿ
ويػػهرث الػػصي مػػ  ال لػػ  منػػد  رويصػػل  ال ػػص وال لػػ  روال ػػدف
ومجػػػللس  روانمػػػ  مػػػ  الماػػػلوؼ منػػػد خػػػهؼ الفػػػهت رالمػػػهت

ووحفهػػػػػل  روالصوػػػػػع فنهػػػػػل رضػػػػػى الػػػػػصحم  رالػػػػػل صريلض الجنػػػػػلف
الموئ ػػػػػة نػػػػػلنههار والصحمػػػػػلت واهلل ي ػػػػػلى  نللػػػػػلا صي  موئ ػػػػػة 

فنجػػػػػب أف و ػػػػػهف فنػػػػػو المهافقػػػػػة والقلػػػػػهب النقنػػػػػة  رال ػػػػػمهات
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 .لدقةوانل   الص
وملػػن ب نػػللملهصات الامػػس ال،ػػى وهجػػب سػػ ة الػػػصزؽ 
وونهيص النفس وى  "سػ حلف اهلل والحمػد هلل وم إلػو إم اهلل واهلل 
أ  ػػص وم حػػػهؿ وم قػػهة إم نػػػلهلل ال لػػػ  ال  ػػنب" ففػػػ  الحػػػديي 

والموئ ػػة  ٕٔال ػػصيب أههػػل هػػوة الموئ ػػة والالػػ  نهػػل يصزقػػهف
 .للا صىل دائمل ي ،غفصوف

ن ب هػلحب اشػ،غلؿ وأهػلنو و ػب أو أهػلنو وم   لف م
سػ حلف اهلل   فلنق  مند النـه وىػه م ػ،ل  ملػى الهسػلدة ؛أثقلؿ

واهلل أ  ػػػػػص أرن ػػػػػلً  روالحمػػػػػد هلل ثوثػػػػػل وثوثػػػػػن  رثوثػػػػػلً وثوثػػػػػن 
  وإذا أردت أف ي ثص خنص نن،ب فق  إذا دخلت فنػو رٖٔوثوثن 

                                                 
ٕٔ
: ٠اا سعاٛي »، ػٓ اتٓ ػّش لاي: «اٌشٚاج ػٓ ِاٌه»ٚأخشض اٌّذاسلطٕٟ فٟ   ًٌ لاي َسَظ

الَئَِىااِح، ٚذغااث١ػ ا َّ ٌخالئااك ٚتااٗ   إْ اٌااذ١ٔا أَْدتَااَشْخ َػّٕااٟ، فماااي: أ٠اآ أٔااد ِاآ فااالج اٌ

ًْ ػٕذ طٍٛع اٌفعش: عثؽاْ   اٌؼظ١ُ ٚتؽّذٖ عثؽاْ   اٌؼظا١ُ اعارغفش    ٠شصلْٛ، لُ

ٚأخشظٗ اٌَخِط١ُْة ِآ طش٠اك أتاٟ اٌفَاْرػِ األصدٞ، «. ِائح ِشج ذأذه اٌذ١ٔا فاغشج ساغّح

ذَْغثِـ١ػِ ا ٚٚسد فٝ اإلؼ١ا   َٚ الئَِىِح  َّ ْٓ َفالِج اٌ ِِ َْٔد 
َٓ أَ ؟ لاي : فَأ٠َْ َْ تِٙا ٠ُْشَصلُٛ َٚ ٌَخالئِِك 

ُِ أَْعارَْغفُِش »لاي: فمٍد: ِٚارا ٠ا سعٛي  ؟ لاي:  ِ اٌَؼِظا١ َْ  و ِٖ ُعاْثَؽا ِذ ّْ تَِؽ َٚ  ِ َْ  و ًْ ُعْثَؽا لُ

احً  َّ ١َْٔا َساِغ اْثَػ ذَأْذ١ِاَه اٌاذ  ْْ ذَُقاٍٟي اٌق  َٓ طٍُُاٛعِ اٌفَْعاِش إٌَِاٝ أَ ٍج ِاا تَاـ١ْ شو َِ ائَحَ  ِِ  َ
َفااِغَشجً،   و

 ُ ٠َْخٍُُك  و َٚ  ُُٗات َٛ ِح ٌََه شَ َِ َِ اٌم١َِا ْٛ َ ذََؼاٌَٝ إٌَِٝ ٠َ ٍَىاً ٠َُغثيُػ  و َِ ٍح  َّ ًي َوٍِ ْٓ ُو ِِ  » 
ٖٔ
ِٗ  ْؽرََىدْ ٱ»لَاَي:  ػٓ ػٍٟ   ٌْرِ ْٛ أَذ١َِْد أَتَااِن فََغاأَ ٍُْد: ٌَ ، فَمُ ِٓ َٓ اٌطوْؽ ِِ ًَ ٠ََذ٠َْٙا  ْع َِ حُ  َّ فَاِط

اااً  َِ ٟو َخاِد ااا َظاااَ  أُْخثِااَش، فَأَذَا ! لَاااَي: فَأَذَااْد إٌوثِاا ّو ُْ ذَُقاااِدْفُٗ، فََشَظَؼااْد، فٍََ لَااْذ أََخااْزَٔا  َٔااافٍََاا َٚ
َػ١ٍََْٕا لَِط١فَحٌ، َٚ َضاِظَؼَٕا  حُ! أُْخثِاْشُخ أَٔواِه ِظْتاِد ) ٚٚفف اٌشٚاٜ فغش٘ا( َِ َّ لَاَي: ٠َا فَاِط َٚ
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ب خنػػص ر اللهػػب إهػػ  أسػػ لٗٔ"ن ػػب اهلل وال ػػوـ ملػػى رسػػهؿ اهلل
وهػّ  فػ  زوايػل ال نػت انرنػع ٙٔ" واقػصأ هيػة ال صسػ  ٘ٔالمدخ 

ي ػػ  هػػهر نن،ػػب فػػى ال ػػمل   نػػهر ال ها ػػب والنجػػـه منػػد أىػػ  
 .ٚٔالدهنل

ِنْ ػػِب اهلل اللخُهػػبخ ِإهّػػ  َأْسػػ َُلَب  وإذا دخلػػت ال ػػهؽ فقػػ  "
ػػَص مػػل ِفنهػػل َوَأمػػهُذ نِػػَب ِمػػْ  َشػػصِّىل َوَشػػصِّ  ػػَص ىػػِلِه الّ ػػهِؽ َوَخنػْ مػػل  َخنػْ

ِفنهلر اللخُهبخ ِإّه  َأمهُذ ِنَب َأْف ُأِهنَب فنهل يَِمننػلً فػلِجَصًة َأْو َهػْفَقًة 

                                                                                          
ًْ َوأَْد ٌَِه َؼاَظاحٌ؟ لَا ْٛ دْ ٌَافََٙ ٍْاُد: ٌَا ، فَمُ ِٓ َٓ اٌطْؽا ا ِِ ًَ ٠َاَذ٠َْٙا  ُعا َِ ٟو  ًْ َؽاَىْد إٌَا ٍْاُد: تَا : الَ، لُ

؟ إَرا أََخاْزذُ  َِ ٌَْخااِد َٓ ا ا ِِ اا  َّ َٛ َخ١ْاٌش ٌَُى اا ُ٘ا َِ اا َػٍاٝ  َّ ِٗ َخاِدِاً! لَاَي: أَفاَلَ أَُدٌ ُى ا أَذ١َِْد أَتَاِن ذَْغأ١ٌَِ َّ
شاَلَشِ  َٚ ا فَمُٛالَ: شاَلَشاً  َّ ْضَعَؼُى َِ َٓ ١اٍذ  ١ ِّ ذَْؽ َٚ ِٓ ذَْغاث١ِػٍ  ْٓ تَا١ْ ا ِِ  ، َٓ شاَلَش١ِ َٚ أَْستَؼاً  َٚ  ، َٓ شاَلَش١ِ َٚ شاَلَشاً  َٚ

ذَْىث١ِشٍ  ؽُٗ(. « َٚ  ، )اتٓ ظش٠ش، ٚفؽو
ٔٗ
َْ ذ١ّٕا تؽذ٠س دخٛي اٌّغعذ ،   َُ َػٍَٝ  َوا اٌغوالَ َٚ  ،ِ ُِ  و ْغِعَذ ٠َمُُٛي: تِْغ َّ ٌْ ًَ ا إَِرا َدَخ

 ِ  ..ػٓ فاطّح تٕد سعٛي   ١ذ ٚاٌّشاع١ً ظاِغ اٌّغأ َسُعٛي  و
ٔ٘
ٞي ، لَاَي: لَاَي َسُعُٛي  ِ فٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ إؽاسج إٌٝ اٌؽذ٠س   اٌٍِه األَْؽَؼِش َِ ْٓ أَتِٟ  َػ

ْخاا َّ ٌْ َخ١ْااَش ا َٚ ٌِطِ،  ْٛ اا َّ ٌْ ُو إِٔيااٟ أَْعااأٌََُه َخ١ْااَش ا ُاا : اٌٍٙو ًِ ١ٍَْمُاا ِٗ، فَ ًُ فِااٟ ت١َْرِاا ُظاا ٌَااَط اٌشو َٚ ".  َشضِ : "إَِرا 

 اٌّغٕذ اٌعاِغ،  فٝ أخشظٗ أتٛ داٚد
ٔٙ
ٚػٓ ػثذ   تٓ ػث١ذ تٓ ػ١ّش لاي: واْ ػثذ اٌشؼّٓ تآ ػاٛإ إرا دخاً ِٕضٌاٗ لاشأ  

فٟ صٚا٠ا اٌث١د  ٠اح اٌىشعاٟ. سٚاٖ أتاٛ ٠ؼٍاٝ ٚسظاٌاٗ شمااخ إال أْ ػثاذ   ٌاُ ٠غاّغ ِآ 

 ِعّغ اٌضٚائذ ، اتٓ ػٛإ
ٔ7
ت١ره ٠ىٓ ٔٛس ت١ره فٟ اٌغّا  وٕٛس اٌىٛاوة ٠ا أتا ٘ش٠شج فً فٟ صٚا٠ا ؼذ٠س "" 

 .ذخش٠ط أؼاد٠س اإلؼ١ا  اٌؼشالٟ ، ظا  فٝ ٚإٌعَٛ ػٕذ أً٘ اٌذ١ٔا" تاطً ال أفً ٌٗ
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حػػػػد مػػػػ  أفػػػػصط ملػػػػ  ر اللهػػػػب إهػػػػ  أمػػػػهذ نػػػػب أف ي«ٛٔخلِسػػػػَصًة 
وإذا أردت شصا  شػ   ووحنػصت فنػو فقػ   خلقب أو أف يلغى"ر

                                   .]ال قصة[ 

وإف اس،ل ت أف ودـو ملى وضه  فلف   فف  الحػديي 
إذا أهلن،ب مصن ة وأهت ملى  نص وضػه  فػو ولػهم     القدس 

 .ٜٔإم هف ب
وإذا هلزم،ػػب هف ػػب نػػلسخوص فػػ  ثص مػػ  قػػصا ة سػػهرة 

وأقػ  اس ثػلر مػ   روأ ثػص مػ  الصػوة ملػى الن ػ   راسخوص
) أإ وملئػة  فلر ملئة ملئػة م ػل اً وهػ لحلً الصوة والل ص وامس،غ

 .إف أردت فهزاً وفوحلً  مصة م ل اً(
واج ػػػػ  نننػػػػب ونػػػػن  اهلل مهػػػػداً واواػػػػل لػػػػب سػػػػصاً منػػػػده 
وورداًر وحػػػزب الشػػػلذل  المشػػػههر نػػػلل ص يمػػػن  الفػػػن  الهاسػػػع 
والنػػػهر وال ػػػص ل ػػػ  ملػػػى ح ػػػب اسػػػ، داد ال،ػػػللى مػػػ  ال ػػػلف  

                                                 
ٔ1
لااي: وااْ سعاٛي   إرا دخاً  ػآ عا١ٍّاْ تآ تش٠اذج ، ػآ أت١اٗ ٚسد فٝ اٌؽذ٠س  

ْٝ »اٌغٛق لاي:   ٚغ١شٖ.ؽ١ٓ ٌّغرذسن ػٍٝ اٌقؽ١، ا«َفْفمَحً خاِعَشجً  اٌؽذ٠س"إٌ
ٔ0
ػٓ ٠ض٠ذ تٓ تؾش لاي: إْ   أٚؼٝ إٌٝ ِٛعٝ أْ ذٛضأ فئْ ٌُ ذفؼً فأفاتره  

ٓو إال ٔفغه. ِقٕف اتٓ أتٟ ؽ١ثح    ِق١ثح فال ذٍِٛ



ٖٖٗٗ  حتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراءحتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء  

  

 .   إذ فنو  ملؿ الف، وال للى وقد رو و المصسى ن د الص
وحػػػزب ال حػػػص المشػػػههر نلل ص ػػػلت ن ػػػد ال صػػػص يجلػػػب 

ووردهػػػل  روحػػػزب الللػػػف ن ػػػد ال هػػػص يمػػػن  ال لػػػف رالانػػػصات
 الم ػػػمى نلل،جلنػػػلت فػػػى وقػػػت ال ػػػحص يمػػػن  سػػػنىخ ال لنػػػلت

 .ومف،لح ال نز انفاص لم  أراد أف يص  إلى الغن  ان  ص
وسػػهرة  رٕٓوسػػهرة الهاق ػػة ن ػػد المغػػصب أمػػلف مػػ  الفقػػص
ومػػ  ا ثػػص  رٕٔال ػػجدة والملػػب ن ػػد ال شػػل  ومنػػع سػػهاؿ الق ػػص

ومػػػ   رمػػ  ذ ػػص الجولػػة قضػػنت حهائجػػػو ولػػ س ثػػهب الجمللػػو
أ ثػػص مػػ  ذ ػػػص الللنػػف ذىػػب منػػػو  ػػ   ثنػػف و نػػػص ذلػػب مػػػ  

 .انوراد  مل ىه مصوب مند انسنلد
وم  و هن  رصيق،نػل ال هنػة أف مػ  قػصأ ورداً مػ  أورادىػب  

 .لذلنة لف حقلً م  الش
                                                 

ٕٓ
ٟ  فٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ:   ُْ ذُِقْثُٗ فَالَحٌ »لَاَي إٌوثِ الَِؼِح فِٟ ُوً ١ٌٍٍََْح ٌَ َٛ ٌْ ْٓ لََشأَ ُعَٛسجَ ا َِ
ُ ػُٕٗ  )٘ة(« أَتَذاً  ِٓ ِغُؼٍٛد سَضٟ  و  ظاِغ اٌّغا١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  ، ػٓ ات
ٕٔ
ْغُؼٍٛد   َِ  ِٓ ِ ْت ْٓ َػْثِذ  و َػ َٚ َ :لَاَشأ ْٓ َِ ُ لا  ُلَاَي:}  ُْ ِا لَّل ِِ ََ لَّذاِيب يِدَا ََ ًو ]لَُّْ ا    تَبَار ُوا

ُوٕواا َٚ ٌْمَْثاِش،  ْٓ َػاَزاِب ا ا ِِ ًو تَِٙاا  َظا َٚ ُ َػضو  ََٕؼُٗ  و َِ أَِؼاحَ، ١ٌٍٍََْح  َّ ٌْ ١َٙا ا ّي ِ َُٔغا ْٙاِذ َسُعاِٛي  و  فِاٟ َػ

 ِ َااا فِااٟ ِورَاااِب  و إٔٙو َٚ  }أَطَاااَب َٚ ْٓ لَااَشأَ تَِٙااا فِااٟ ١ٌٍََْااٍح فَمَااْذ أَْوصَااَش  اا َِ سٚاٖ إٌغااائٟ،  ُعااَٛسجٌ 

 ٚاٌٍفظ ٌٗ، ٚاٌؽاوُ، ٚلاي: فؽ١ػ اإلعٕاد
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وأملػػػػػػب أف زارع الانػػػػػػص يحصػػػػػػد ال ػػػػػػصور  مػػػػػػل أف زارع 
الق ن  يحصػد الهػوؾ والشػصورر  مػل وػدي  وػداف ومػ  لػب ي،ػدنص 
مهاقب انمهر وقع فى الالمف ف لنب نللشفقة والصحمة لالػ  

 اهلل إف أردت أف و هف م  أح لب اهلل.
 { الص َحَمػل َ  ِإهخَمل يَػْصَحُب اللخُو ِمػْ  ِم َػلِدهِ قلؿ سند انه نل   }

ف لمػػ  الغصنػػل  نػػلس صاـ ونػػ  شػػفلمة المصػػلفى ملنػػو الصػػوة  ٕٕ
 روالصػػػغنص نػػػللفصح وال، شػػػنص روال ػػػوـر وملمػػػ  ال  نػػػص نػػػلل،هقنص

 روالجهػػػػو  نلل نلسػػػػة روانولنػػػػل  نلل، ػػػلنب روال لمػػػل  نػػػػلل،  نب
واسخػػػػهاف فػػػػػى اهلل نمػػػػل يجمػػػػػع  روال ػػػػفهل  نػػػػللحلب وال شلشػػػػػة

ال،ف،ػػػػػػن  مػػػػػػ  أحػػػػػػهالهب وإمػػػػػػله،هب فػػػػػػى و  رقلػػػػػػهنهب ملػػػػػػى اهلل
 رإذ اسخػػهاف  لل ننػػلف ووػػ لنفهب مػػ  أ  ػػص اسح ػػػلف ؛حػػهائجهب

اْسػَ،ْ ِثُصوا ِمػَ  اسْخػَهاِف فَػنفخ ِلُ ػ  ُمػْهِمٍ  َشػَفلَمًة وف  الحػديي  }
ومػػ   ثػػص سػػهاد  روجم نػػة اسخػػهاف أرنػػ  نضػػلمة ٖٕ{يَػػػْهـَ اْلِقَنلَمػػةِ 

 .هب لب ياصج منهبقـه  لف منهب وإف لب ي   ي م  ن مل

                                                 
ٕٕ

 فؽ١ػ اٌثخاسٜ ػٓ أعاِح تٓ ص٠ذ.  
ٕٖ

 ذاس٠خٗ ػٓ أٔظ سضٝ   ػٕٗ.اتٓ إٌعاس فٝ   



ٖٖٙٙ  حتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراءحتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء  

  

والمملػػػػػػهؾ نللصأفػػػػػػة ومػػػػػػدـ  روملمػػػػػػ  انومد نلسح ػػػػػػلف
والزوجة نح   الم لشصة واج،نػلب مػل يهجػب المنػلفصةر  رالههاف

وم  روالمحػػدث نلسهػػغل  إلػػى حديثػػو روملمػػ  النلهػػ  نػػللق هؿ
وملمػػ  الملػػهؾ  رواحػػلر الشػػنلمة رومػػهد ل ػػلهب الانػػص روجػػهؿ

مػة حػ  منػد سػلللف جػلئصر نلل مع والللمةر وأفض  الجهلد  ل
 .وادفع م  الم للب مل اس،ل ت وصفع لب أموـ ال شلئص

وهػػػػلحب ال ػػػػػلب  روأملػػػػب أف حلنػػػػف الصػػػػػدؽ مهفػػػػ 
وهػديب  رٕٗوال لمى ثغب رمالوؿ مفصؽر ووصدي  الجلى  و ب

 .ورفن  الملئ  مصو ي رال لق  مغ، ي
وإذا  رفػػػػػنذا جهلػػػػػت فلسػػػػػ ؿ وم و ػػػػػ،ن ف وم واجػػػػػ 

وإذا  ضػ ت فػلحلب وإف أئ،منػت  روارجػعهدمت ف قلع واس،غفص 
 .فل ،ب

ومػػ  قلنلػػب نػػللمنع  رومػػ  أقصضػػب الثنػػل  فلقضػػو الف ػػ 
ومػػػػ  نػػػػدأؾ ن ػػػػصه شػػػػغلب نشػػػػ صه ف لمػػػػ  اهلل  رفقلنلػػػػو نللفضػػػػ 

                                                 
ٕٗ
اٌصغة ٘ٛ ِغرٕمغ اٌّا  فٝ اٌؽقٝ، فمٗ اٌٍغٗ ٌٍرؼاٌثٝ ٚ٘ٛ وٕا٠ح ػٓ فائذج ِخٍٛطح  

 ِغ ذؼة ٚػٕا  ١ٌٚغد خاٌقح ٚال ط١ثح.
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وملمػ  ذ ػصه  روال هػد نللهفػل  روالن مػة نللشػ ص رنللحمد والثنػل 
وملمػػ  أسػػملئو نػػلل،ال   رنػػلندب والحضػػهر ل،صفػػع لػػب ال ػػ،هر

 .وهيلت القصهف نلل، م  فى م لهنهل  رفنهل
وملمػػػػ  الصسػػػػ  ال ػػػػصاـ نلسق،ػػػػدا  نهػػػػب والصػػػػوة ملػػػػنهب 

وملمػػ  القلػػب  روال ػػوـر وملمػػ  الشػػنللف نم صػػن،و وماللف،ػػو
 روملمػػػ  الحف ػػػة نح ػػػ  مػػػل وملػػػى ملػػػنهب رنجم ن،ػػػو ومصاق ،ػػػو

 .وملم  المهوى نللدمل  لهب و ف م لويهب
للصػػهف والاػػوص والصػػـه ن روملمػػ  ال،هحنػػد نػػلسخوص

 رواق،ػػد ن فضػػ  مػػ  سػػجد واق،ػػصب روالصػػوة نللحضػػهر واندب
 وقػػدـ انقػػصب فػػى الػػدار رواحفػػظ حقػػو روملنػػب نمػػداراة الجػػلر

... 
 وإف إف جػػػػلرَ  الػػػػدارٍ  جػػػػلرَ  دارٍ 
 

 لب وجد ه صاً فمػل أحلػى النقػ 
وفى الحديي أمصه  رن  نمداراة النلس  مل أمصه  ننقلمػة  

 .ٕ٘الفصائ 
                                                 

ٕ٘
 .اٌّؽذز: ضؼ١ف ظذاً ، ٚ اٌغٍغٍح اٌضؼ١فح فٝ اٌشاٚٞ: ػائؾح اٌّؽذز: األٌثأٟ  



ٖ1ٖ1  حتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراءحتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء  

  

ف نلرنػػػػػػب خػػػػػػوؼ ظػػػػػػلىصؾ فػػػػػػنف اهلل واحػػػػػػلر أف ي ػػػػػػه 
واحلر أف و ػهف مػ  شػصار النػلس فن،قػى النػلس شػّصؾ ر يفضحب

فػػػنف شػػػصار النػػػلس الػػػلي  ي صمػػػهف إوقػػػل  أل ػػػن،هب وأهػػػت أمػػػصؼ 
 .ننف ب فى ذلب

وم وػػػػ، لب إم فنمػػػػل وصجػػػػها ثهانػػػػو فػػػػنف اهلل سػػػػلئلب مػػػػ   
 . ومب  مل ي  لب م  أف للب

ة اهلل و ػللى وم وم وصلحب إم م  و ، ن  نو ملػى رلمػ
 .َوْصَلِف لنف ب إم م  وزداد نو يقننل

وم وج   مللب أ ـص ملنػب مػ  ِمصضػب وان،ػدئ النػلس 
وملنػػب نللػػدفع والػػلب مػػ  أخنػػب ر نللصػػدقة واسح ػػلف إلػػنهب
 .فى مصضو وهف و ومللو

وإيػػػػلؾ أف و، ػػػػع ىػػػػهاؾ فػػػػى شػػػػ   ي ػػػػاي اهلل فنهػػػػو مػػػػ  
 .أرضى النلس ن اي اهلل و لو اهلل إلنهب

ملنػػػب نللحنػػػل  فنهػػػو مػػػ  اسيمػػػلف وملػػػى قػػػدر حنلئػػػب و 
فػػنف  واسػػ،ح  مػػ  رسػػهلو  ري ػػهف إيملهػػب واهلل أحػػ  نللحنػػل 



    ٖ0ٖ0    حتقيق الشيخ فوزى حممد أبوزيدحتقيق الشيخ فوزى حممد أبوزيدووأبى احملاشن القاوقجى أبى احملاشن القاوقجى إلمام إلمام لل


  

 .أممللب و صض ملنو    لنلة خمنس واثنن 
وإف  ػلهها د قل ب ملى حب انشصاؼ وهؿ ال نػتر وامق

 . نص هللحن  فنف الغص  م  الشجصة وإف ملؿ
الاػػهض فػػى واحػػلر مػػ  الل ػػ  فػػى أحػػد مػػ  الصػػحلنة و 

 .فنف ذلب م  أخ ص انمملؿمشلجصاوهب 
.  واو  دمهة الم لـه وو لمد م  ال للب الغشـه

  وم  وهنة اسملـ الشلذل 
 .إف أردت أف م يصدأ لب قلب ف  ثص م  اسس،غفلر

 وإف أردت الصػػػدؽ فػػػى القػػػهؿ فػػػلقصأ            
           ]القدر[. 

 .دت ون نص الصزؽ ف  ثص م  قصا ة الم هذون وإف أر 
واس ،ػػػصار نمػػػل  !..   اهللوإيػػػلؾ واح،قػػػلر واحػػػد مػػػ  خلػػػ

و ،ػػػػػب ال ػػػػػنة رلفحػػػػػة نػػػػػللب وأسػػػػػفلر القػػػػػـه ..  !أملػػػػػلؾ اهلل
 .مشحههة فنمل ىنللب



ٗٓٗٓ  حتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراءحتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء  

  

وم و،ػصؾ منػزاف  رفلس، م  ال دؿ فى حص لوب وس نلوب
 .الشصع م  يديب فى أف للب و لملوب

وال ػػػػلمة  !للصحنػػػػ  و صىػػػػل أج ػػػػتف  هػػػػب وقػػػػد هػػػػهدي ن
 ؟المهمد فملذا أمددت

 !!!!وال فص رهي  فه  وزودت
 !!!!والزاد قلن  فه  اس، ددت
 !!!!والحم  ثقن  فه  خففت

 !!!!والح ب ال دؿ نللمصهلد فه  اس، مدت
 !!!!وال ج  جهنب فه  ام، صت

 !!!!وم للب ال  لد م و،صؾ فه  وحللت
 !!!والديهف  ثنصة وأظنب أفل ت
 .!!!!والمهامظ  ثنصة فه  او  ت

 !فصحب اهلل م  و م  ىله الههليل
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 !ومم  نهل ق   أف ولحقو سهان  المنليل
 !وقد نللت هصح  إلن ب 
 ون د فلل وـ ملن ب.



ٕٕٗٗ  حتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراءحتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء  

   

ني ني بِّبِّخِِخاُساُس  ةُُةفََفخِِختُُت
   ً ًنِِندِِدرِِرتََترترِِتاُساُس  ةُُةخََخيِِيوِموِم

فينا  طلب يف  مو 
  ادماا 
 للكاوقجي
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 ىله وحفة المح ن  *

 لم ،صشدي ومنحة ا 
 فنمل يللب ف  يـه ملشهرا ف لو*
 وي ثصفنو ثهانو وي  ب أجصه*

 لل ومة الهملـ*
 مصن  المصيدي * ومصشد ال لل ن *

  -الفصدالجلمع والفجص ال لرع -
 أن  المحلس  ال ند محمد القلوقج 

 دس سصه * وزيد نصهالح ن  المشنش * قُ -
 همن 
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 ن ب اهلل الصحم  الصحنب
وسػػػوـ ملػػػى م ػػػلده الػػػلي  اهػػػلفىر ىر الحمػػػد هلل و فػػػ

ون در فنقهؿ راج  فض  مهمه الغن  محمد ن  ال ند الشػلذل  
 ر أوحفػػو اهللاللصانل ػػىالح ػػن ر انػػ  ال ػػند إنػػصاىنب القػػلوقج  

  وأح لنو ننشصاؽ ههره القدس 
ومنحة الم ،صشدي  فنمل يللب وحفة المح ن  " 

 "صهيـه ملشهرا  ف لور وي ثص فنو ثهانو وي  ب أج
أف اهلل و ػػػػللى ن ػػػػديع ح م،ػػػػور وسػػػػلن  أزلن،ػػػػو م يافػػػػى 

خصػػػػص ن ػػػػ  ع انممػػػػلؿ للفػػػػلً ورحمػػػػة نلل مػػػػلؿر وإرادوػػػػو هػػػػه 
وقػد ر انمػةانزمنة وانم نة نفضلئ  جمة وشصيفلً وو صيمل لهػله 

أف جملػػػة مػػػل يللػػػب  ٕٙهقػػػ  انسػػػ،لذ ملػػػى انجهػػػهرإ المػػػلل ى
  ف لو ف  يـه ملشهرا  اثنل مشص مموً 

 .الصنلـ -ٔ
 .لصوة النلفلةا -ٕ

                                                 
ٕٙ
 ٘ـ.ٙٙٓٔٙا عٕح ِٓ وثاس ػٍّا  اٌّاٌى١ح فٝ ِقش ٚذٛفٝ ت 
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 .الصدقة -ٖ

 .ام ، لؿ -ٗ

 .ام ،حلؿ -٘

 .المصي  منلدة -ٙ

 .هلة انرحلـ -ٚ

 .زيلرة ال لمل  والصللحن  -ٛ

 .س ة ملى ال نلؿال،ه  -ٜ

 .وقلنب انظلفص -ٓٔ

 .م   رأس الن،نب -ٔٔ

 .قصا ة سهرة اسخوص ألف مصة -ٕٔ

 .الح هب وهزيعويزاد ملى ذلب 
ىػلا النػـه فنن غى ل   را ب ف  رصيػ  اآلخػصة أف يغ،ػنب 

 .انمملؿ الفلخصة  نهله
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 أوًم  الصـه 
أمػػل الصػػـه حػػدثن  ال ومػػة الفهلمػػة ولػػى اهلل الشػػنع ملػػى 
ال الرإ أإ واجػلزهى نػو ونصواي،ػو وسػم ،و مػ  لف ػو واسػم ،و لػو 
فػػػى يػػػـه ملشػػػهرا ر  مػػػل حدثػػػو شػػػناو ال ومػػػة الشػػػهنص محمػػػد 
انمنص ال  نػصر  مػل حدثػو ههرالػدي  أنػه الح ػ  ملػى نػ  محمػد 

شلذلى المشػههر نلل ػقلط ر  مػل حدثػو الشػن  أحمػد المغصنى ال
نػػ  ال صنػػى نػػ  الحػػلجر وسػػندي ممػػص نػػ  م دال ػػوـ لػػه س فػػى 

م  انػ  يـه ملشهرا ر  مػل روإ مػ  انسػ،لذ محمػد نػ  م ػدالصح
ر  مػػل أخػػله مػػ  م دال ػػوـ اللقػػلهى  م ػػدالقلدر المغصنػػى الفلسػػى

لػدي   مل أخله م  والده إنصاىنب اللقػلهى  مػل أخػله مػ  هجػب ا
الغنلػػػىر  مػػػل رواه مػػػ  أمػػػن  الػػػدي  محمػػػد نػػػ  أنػػػى الجػػػهد نػػػ  
النجلرر  مػل أخػله مػ  فاػص الػدي  محمػد نػ  محمػد نػ  أحمػد 

مثمػػػلف الػػػديم  مػػػ  أنػػػى الفػػػصج نػػػ  ال ػػػنهر  نقػػػصا ة الحػػػلفظ 
الشػػػػناة مػػػػ  أنػػػػ  الح ػػػػ  ملػػػػى نػػػػ  اسػػػػم ن  نػػػػ  قػػػػصي  مػػػػ  

مػ   دالحلفظ م دال  نب المنلري م  أنى حفص ممص نػ  ر ػصز 
 أنى ن ص محمد ن  م دال لقى انهصلرإ قلؿ 
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أخ صهػػػػل أنهمحمػػػػد الح ػػػػ  نػػػػ  ملػػػػى الجػػػػهىصإ أخ صهػػػػل 
أنهالح   ملى ن  محمػد نػ   ن ػلف أخ صهػل يهسػف نػ  ي قػهب 
القلضػػ  أخ صهػػػل أنهالصننػػع أخ صهػػػل حمػػلد نػػػ  زيػػد مػػػ   ػػنوف نػػػ  

. قػلؿ  قػلؿ رسػهؿ جصيص م  م داهلل ن  م  د مػ  أنػى ق،ػلدة 
أف  ـ يػػػـه ملشػػػهرا  إهػػػ  أح، ػػػب ملػػػى اهلل هػػػنل   }اهلل 

 .{ ي فص ال نة ال،ى ق لهل
حػػديي هػػحن  وفػػصد نػػو م ػػلب وقػػلؿ  ػػ  راو مػػ  رواوػػو 

 .سم ،و فى يـه ملشهرا  
وضى أف و ل ػلو ص وذ ص الشنع شنع مشنلخنل ال ند الم

ين،هى نللحلفظ م دال  نب المنلرإ وأخصجو أنه داود اللنلل ػ  
وف وفنػو   }أهػى نح، ػب ملػى اهلل م  ىشلـ م  ق،لدة م   ن

 .أف ي فص ال نة{ 
وأخصجػػػػو انػػػػ  ملجػػػػة فػػػػى سػػػػننو مػػػػ  حػػػػديي ق،ػػػػلدة نػػػػ  
الن مػػلفر ولف ػػو  }إهػػى أح، ػػب ملػػى اهلل أف ي فػػص ال ػػنة ال،ػػى 
ن ده{ر وأخصجو الل صاه  فى م جمو ال  نصر وال ػزار فػى م ػنده 
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مػ  هػلـ يػـه ملشػهرا   م  حديي أنػى سػ ند الاػدرإ نلفػظ  }
 .{  لو سن،و  فص

 .وملشهرا  نللمد والقصص ومشهرا نللمد والقصص
وىػه مػلىب جمهػهر  روال لشهر ىه ملشص يـه مػ  محػـص

الصػػػػحلنة وال،ػػػػلن ن  والػػػػصاج  منػػػػد انئمػػػػة المج،هػػػػدي ر وىػػػػه 
الم ػػصوؼ منػػد ال ػػهاـر والمشػػههر نػػن  انهػػلـ وملنػػو فهػػه مشػػ،  

ووجهػهه  رأئمػة اللغػةم  ال شص نللف،  ال ػدد الم لػـه وىػه قػهؿ 
 .نللمللنقة نن  المش،  والمش،  منو

وقن  وىػه يػـه ال،لسػع لمػل ورد مػ  انػ  م ػلس رضػى اهلل 
أخ صهػػػ  مػػ  يػػػـه ملشػػهرا  م،ػػػى أهػػػهمو؟    }منهمػػل أهػػػو قنػػ  لػػػو

فقػػلؿ إذا رأيػػت ىػػوؿ المحػػـص فلمػػدد ثملهنػػة أيػػلـ ثػػب أهػػ   يػػـه 
ر فقػػػلؿ  ال،لسػػػع هػػػلئملًر فقنػػػ   أى ػػػلا  ػػػلف يصػػػهمو محمػػػد 

ر ويهيػػده قػػهؿ ال ػػصب وردت اسنػػ  مشػػصا  إذا وردت يػػـه {ه ػػب
د اسنػ  النػـه ال لشػص ر ال،لسعر وفػى القػلمهس لل شػص نلل  ػص وو 

أو لل،لسع روال شصا  م  النهؽ ال،ى مضى لحملهػل مشػصة أشػهص 
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أو ثملهنػػػػةر وفػػػػى وف ػػػػنص اسمػػػػلـ أنػػػػى اللنػػػػي ال ػػػػمص قنػػػػدإ أهػػػػو 
انوؿ  ومثلػػػو للمحػػػب الل ػػػصإر وانشػػػهص رحػػػلدإ مشػػػص محػػػـص
 .وملنو الم هؿ)أإ يـه ال لشص( 

 أدخص مند اهلل وىه نم نػى ال ػدّ وم نى أح، ب ملى اهلل 
إ أظ  وأرجػه مػ  اهلل أف ي قػى أجػصه ذخنػصة منػده  فػلرة ال ػنة أ

 .ق لوالملضنة 
وم ين ػػػع مػػػل ورد فػػػى ال،ػػػهراة مػػػ  سػػػندهل مهسػػػى ملنػػػو 

 وم و ػػهف رال ػػوـ  }مػػ  هػػلـ ملشػػهرا  ف  همػػل هػػلـ الػػدىص{
ىله ما،صة ن ن  اسصائن  ن  وشػلر هب فػى ولػب الفضػنلة انمػة 
المحمديػػة ووزيػػد ملػػنهب ننػػـه مصفػػة وفضػػنل،و "وأهػػو ي فػػص سػػن،ن  

 .نهو يـه محمدإ "الملضنة والقلنلة
م يقػػلؿ إذا  فػػصت ذهػػهب ال ػػلـ ال ػػلن  نصػػـه ملشػػهرا  
و ل  فضػنلة مصفػة إذ لػب ي ػ  مػل ي فػص نهػل هقػهؿ أهػو ي ػهض نػو 

درجلت فى الجنة أو اف و فنصه لهل إف لب و فص نغنػصهر أو ال عرف
أف الػػػػلههب  ػػػػلنمصاض والم فػػػػصات  لندويػػػػة ف مػػػػل ل ػػػػ  دا  
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دوا   ػػللب ل ػػ  ذهػػب  فػػلرة ر ونللجملػػة فػػلندب ال، ػػلنب لمػػل 
 .ورد ووصؾ ال حي فى ىلا المقلـ

وقػػد أ ػػـص اهلل فػػى ىػػلا النػػـه جم ػػلً مػػ  انه نػػل  ملػػنهب 
 الصوة وال وـ 

 ورحػب وهاضػ ورٕٚصوإ أهػو اهلل و ػللى ق ػ  فنػو وهنػة هدـ يػ
وفنػػػو أهجػػػى هػػػهح مػػػ  ورفػػػع فنػػػو إدريػػػس إلػػػى ال ػػػمل  الصان ػػػةر 

اللهفػػلف فلسػػ،هت سػػفنن،و ملػػى الجػػهدإ فصػػلمو شػػ صا للملػػب 
م  الحصؽر وأهجى فنو مهسػى المنلفر وفنو أهقل إنصاىنب الالن  

و ،ػػب لػػو  ال لػػنب مػػ  الغػػصؽ وفنػػو  لمػػو اهلل ملػػى ج ػػ  اللػػهر ر
انلػػػهاح وال،ػػػهراة وأهػػػزؿ فنػػػو الزنػػػهر وفنػػػو أ ػػػصؽ فصمػػػهف وقهمػػػو 
فصػػػػػلمو منػػػػػد ذلػػػػػب مهسػػػػػى وأداـ هػػػػػهمور وفنػػػػػو خلػػػػػ  ال ػػػػػصش 
وال صسػػ  واللػػهح والقلػػبر ومػػلفى أيػػهب مػػ  ضػػصه و شػػف مػػ  
يػػههس ال لػػب وفنػػو ق ػػ  وهنػػة داودر و فػػ  اهلل الملػػب ل ػػلنملف 

،هىب الغػػػوـ حػػػن  اسػػػووى ػػػو مقللنػػػد الجػػػهد وفنػػػو أجػػػلب ز صيػػػل 
                                                 

ٕ7
ٚسد اٌىص١ش ِٓ ٘زٖ اٌخقاي ِعّٛػح فٝ }ٔٙا٠ح اٌض٠ٓ ؽشغ لشج اٌؼ١ٓ{ ٌّؽّذ  

 ٜٔٛٚ اٌؽاٜٚ اٌؾافؼٝ، ٚفٝ ػّذج اٌماسٜ  ٌثذس اٌذ٠ٓ اٌؼ١ٕٝ.
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وفنػو إ ػصاـ اهلل سػندهل الح ػن   روفنو  لف ي  ػى ال نػت الحػصاـ
نللشػػهلدة وأهللػػو مصاوػػب ال ػػ لدة وزيػػلدة وذلػػب نػػ رض يقػػلؿ لهػػل  
 ػػػصنو  ل ػػػ  اهلل قلولػػػػو وأحػػػ  نػػػػو  ػػػ   ػػػػصب ونػػػو ر وانممػػػػلؿ 
 الصللحة فنو مصفهمةر واندمنة الصانحة فنو م مهمةر وقد قن  

 ـ ملشػػػػهرايػػػػل رللػػػػب ال فػػػػه ىػػػػلا يػػػػه 
 
 
 
 

 يهـٌ  دا فضلو فى النلس مشػههرا
 وػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػل أف دمػػػػػػػػػل رنػػػػػػػػػو داع لحلج، 

 
 
 
 
 

 صوراػػػػػػػػػإم ومػػػػػػػلد نمػػػػػػػل يهػػػػػػػهاه م 
  ػوم أوػػػػػػػى اهلَل فنػػػػػػػو مػػػػػػػلهٌب خِجػػػػػػػ 

 
 هراػإم َوأهػػػػ   ذاؾ الػػػػلْهُب مغفػػػػػ

 
 
 ف،ػػػػػب إلػػػػػى اهلل وانغػػػػػى منػػػػػو رحم،ػػػػػػو

 
 مػػ  ق ػػ  وقفػػب يػػـه ال ػػصض مػػلمهرا

 مػػػصؽ نى وفػػػىمضػػػ ؽٍ وأهػػػت فػػػى فػػػصَ  
 

 وقػػػصأ  ،لنػػػب نػػػن  الالػػػ  منشػػػػهرا
 ف ػػػػػ  إلهػػػػػب فنػػػػػو فضػػػػػ  رحم،ػػػػػػو 

 
 وقػػف ملػػى نلنػػو خجػػوف م ػػ،هرا

 
وملى    فللصـه مص ب فنو ملى ال مػـه وفػى الحػديي 

   ممػ  نػ  هدـ لػو إم }  نسالقدس  المفلض م  الفن  النف
روإ أف ههحػلً ملنػو ال ػوـ لمػل  ر{الصـه فنهػو لػى وأهػل أجػزي نػو

نن،و ملى الجػهدإ فػى يػـه ملشػهرا  هػلمو وأمػص مػ  اس،قصت سف
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ر ٕٛم و م  اسهس والهحهش والدواب واللنػهر نصػنلمو فصػلمهه
ر ٜٕأوؿ رنػػص هػػلـ ملشػػهرا  الصػػصدوفػػى حػػديي أنػػى ىصيػػصة أف 

وينفػػػػي فػػػػى مصضػػػػ لت أومده   ػػػػلف يػػػػدمه  ويػػػػصوإ أف الن ػػػػ  
وأف  ٖٓأفهاىه  ويقهؿ لمػ  يصضػ نهب م و ػقن  شػنئلً إلػى اللنػ 

 ر و لهػت شنئلً يهمو نػ  يصػموالنم  م يلق   ٖٔص والهح اللن
                                                 

ٕ1
 ٚسد فٝ ذاس٠خ دِؾك إلتٓ ػغاوش ٚغ١ش٘ا. 
ٕ0
١واحَ ْتا  َِ

ْٓ أَتِاٟ َغٍِا١ٍظ أُ ِٗ َػا ا ِّ ْؼَع ُِ ُٓ لَأِغٍ فِاٟ  ٜ اْت َٚ لَْذ َس ٟي لَااَي }: َس ِٔاٟ َٚ ِؽا َّ ٌُْع ِٓ َخٍَاٍف ا
 ِ َوَزٌَِه أَْخَشَظاُٗ أَتُاٛ َسُعُٛي  و َٚ ََ َػاُؽَٛساَ {،  ُي ط١ٍَْش َفا ٚو َػٍَٝ ٠َِذٞ ُفَشٌد فَمَاَي: ََ٘زا أَ َٚ

ْٓ األََؼاِد٠اِس  ا ِِ  َٛ ُ٘ا َٚ  : ُُ ٌَْؽااِو َٛ َؼاذِ اٌّٛضاٛػحَُِٛعٝ لَاَي ا ِْ ُ٘ا ا َٛ ٌَْؽ١َا ٠ٌس .، لَااَي فِاٟ َؼ١َااِج ا

ْٓ أَْػَعاِة  ا ِِ َٚ َؼااِسِإ  َّ ٌْ ِٗ ٌَطَاائِِف ا ُٓ َسَظٍة فِٟ ِورَاتِ ٌَْؽافِظُ اْت لَاَي ا َٚ  ، َْ ْعٌُُٙٛٛ َِ اذُُٗ  َٚ ًٌ ُس تَاِط

.، غازا  األٌثااب ؽاشغ ِٕظِٛاح   َ ا َٛ ٌَْٙا ا َٚ ْؼُؼ،  َٛ ٌْا ُٗ ا ُِ َْ ٠َُقاٛ ُ َوا َسَد فِٟ َػاُؽَٛساَ  أَٔٗو َٚ ا  َِ
 األداب  ٌّؽّذ تٓ أؼّذ اٌغفاس٠ٕٝ.

ٖٓ
اه أٔٙاا   ِ اِح   تٕاَد َسِص٠ٕاحَ: ٠اا أِاحَ   ؼاذشره أ َِ  ٚػٓ َػ١ٍٍح ، ػٓ أِٙاا لاٌاد: لٍاد أل

ااٗ ؼرااٝ ٠ااذُػٛ  عااّؼد سعااٛي    ُّ ٠َاازُوُش فااَٛ ػاؽااٛساَ ؟ لاٌااد: ٔؼااُ، ٚواااْ ٠ؼظي

ٙااِخ:  ِو ِٙٓ ، ٠ٚمُٛي ٌأل ِ٘ ا َٛ ًُ فٟ أَْف ٓو ال»تُشَضَؼائِٗ، ُٚسَضَؼاِ  اْتَٕرِٗ فاطّحَ، ف١ََْرفُ  ذُْشِضاُؼُٛ٘

 ًِ  .سٚاٖ أتٛ ٠ؼٍاٝ ٚاٌطثشأاٟ فاٟ اٌىث١اش ٚاألٚعاظ، ٌٚفظاٗ: وااْ سعاٛي   « إٌٝ اٌٍو١

ًُ فااٟ  شاضااغ رٌااه ا١ٌااَٛ، ف١رفاا َّ ٠ؼظيّااٗ ؼرااٝ إْ واااْ ١ٌااذػٛ تقااث١أٗ ِٚفااث١اْ فاطّااح اٌ

ُِ٘ٙ ٠ٚمٛي ألِٙاذُٙ:  ، ٚواْ س٠مٗ ٠ُْعِضئُٙ»أفٛا ًِ ُْ إٌٝ اٌٍو١ْ عّاغ اٌضٚائاذ ِ«. ال ذُْشِضُؼُٛ٘

 ١ٌٍٙصّٝ.
ٖٔ
ٚػٓ ػثذ اٌؼض٠ض تٓ عؼ١ذ ، ػٓ أت١ٗ ـ لاي ػصّاْ تٓ ِطش : ٚوأد ٌٗ فؽثح ـ لااي:  

ْٓ ِؼاُٗ : » لاي سعٛي    ا َِ اَش  َِ ََ َسَظاَة ٚأَ ف١َِِٕح فََقا ًَ   ُٔٛؼاً فٟ اٌغو َّ ٚ فٟ َسَظَة َؼ

ااف١ٕحُ َعااْثَؼحَ أَْؽااُٙشٍ  ُُ اٌغو اا ِٙ ُِٛا، فََعااَشْخ تِ ْْ ٠َُقااٛ ْ٘ااثِظَ ػٍااٝ  أَ ََ ػاؽااٛساَ ، أُ  ِخااُش َرٌِااه ٠ااٛ

ٍَ َػاؽاٛساَ  فٍََاَك  ، ٚفاٟ ٠اٛ ًو ْؼُؼ ، ُؽْىشاً هلل ػضو ٚظا َٛ َؼُٗ، ٚاٌ َِ  ْٓ َِ َٚ ََ ٌُٔٛغ  ، فََقا ٞي اٌُعِٛد

ََ ـ  ًو ـ ػٍاٝ  د َِ ػاؽٛساَ  ذااَب   ـ ػاضو ٚظا ، ٚفٟ ٠ٛ ًَ ـ ٚػٍاٝ    اٌثَْؽَش ٌثَِٕٟ إْعَشائ١ِ

ُُ ِذ٠ِٕح ٠ُُٛٔظَ  ٌَِذ إتشا١٘ ُٚ  :ِٗ سٚاٖ اٌطثشأٟ فٟ اٌىث١ش، ٚف١ٗ: ػثذ اٌغفٛس، ٚ٘اٛ «. ، ٚف١

 ِرشٚن، وّا ظا  فٝ فٝ ِعّغ اٌضٚائذ.
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نم ػة فلمػل قػدـ المدينػة  قصي  وصهمو فى الجلىلنةر وهلمو 
النهػػهد وصػػهمو فقػػلؿ  مػػل ىػػلا؟ قػػللها  يػػـه هػػلل  هجػػى اهلل رأإ 

فنو نن  اسصائن  مػ  مػدوىب فصػلمو مهسػى فػنح  هصػهمور وفػى 
نمهسػػػى  أهػػػل أحػػػ  روايػػػة فصػػػلمو مهسػػػى شػػػ صار فقػػػلؿ الن ػػػ  

من ب فصلمو وأمص نصنلمور رواه ال الرإ م  حػديي انػ  م ػلس 
 .و لا رواه م لب و نصه

قلؿ   لف يـه ملشػهرا   وفى ال الرإ م  أنى مهسى 
  فصػػػػػهمهه أهػػػػػ،ب وحمػػػػػ  وُ ػػػػػده النهػػػػػهد منػػػػػداًر قػػػػػلؿ الن ػػػػػ  

الق لوه  ىلا الحػديي ملػى يهػهد خن ػصر وحػديي انػ  م ػلس 
ملػػػى هػػػنلـ  ى حننئػػػلر وحػػػي ملػػػى يهػػػهد المدينػػػة فػػػو ونػػػلف

{ فله،قػ   لػئ  مشػت مػ  قلنػ  نهػهم  ال،لسػع ال،لسع وقػلؿ }
  ولب يصب  نص ال لشص.م  ملمو ذلب 

هػػػهمها يػػػـه  فنمػػػل رواه أحمػػػد فػػػى م ػػػنده  } وقػػػلؿ *
وهقػ   ر{ ملشهرا  وخللفها النههد وههمها ق لو يهمل و ن ده يهمل
را  نمزيػػػة أهػػػو ال ومػػػة انجهػػػهرإ فػػػى فضػػػلئلو أهػػػو اخػػػ،ص ملشػػػه 

وص  الننة فنو ههلرا نللن ػ ة لمػ  لػب ي  ػ  وأف مػ  أ ػ  فنػو أو 
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لمػػل رواه  رشػػصب ولػػب ي لػػب أهػػو ىػػه ثػػب ملػػب فنهػػو م يضػػص أ لػػو
أف أمػص رجػو مػ  أسػلب أف أذف فػى النػلس  ال الرإ أف الن   

مػ   ػػلف أ ػػ  فلنصػب نقنػػة يهمػػو ومػ  لػػب ي ػػ  أ ػ  فلنصػػب فػػنف 
 .النـه يـه ملشهرا 

ذ ػػصه انجهػػهرإ مػػ  اسخ،صػػلص قػػهؿ ضػػ نف فػػى ومػػل 
ملى ػػػػػو  مػػػػػل ه ػػػػػو ملنػػػػػو الملل نػػػػػة وم اخ،صػػػػػلص منػػػػػد الثوثػػػػػة 
ل لشهرا  م   نصه نصحة هنة الصػـه ههػلرا لمػ  لػب ي  ػ    ػلئص 

واسمػلـ ر النف  نػ  قػلؿ أنهحننفػة نصػح،هل ههػلرا ولػه فػى الفػصض
مللػػػب م يقػػػهؿ نصػػػحة هنػػػة الصػػػـه ههػػػلرا مللقػػػل فصضػػػل أو هفػػػو 

ىػلا واهلل {  مػ  لػب ي نػت الصػـه م هػنلـ لػو   }مًو نقهلػو م
 .ذو الفض  ال  نب

واسػػ،دؿ أنػػه حننفػػة نػػلنمص نلسم ػػلؾ فػػى ىػػلا الحػػديي 
ملػػػى أف هػػػـه ملشػػػهرا   ػػػلف واج ػػػل ثػػػب ه ػػػع نصمضػػػلف ويهيػػػده 

 لف يـه ملشػهرا  وصػهمو  حديي ملئشة مند ال الرإ قللت  }
يصػػػػهمو فلمػػػػل قػػػػدـ  قػػػػصي  فػػػػى الجلىلنػػػػة و ػػػػلف رسػػػػهؿ اهلل 

المدينة هلمو وأمص نصنلمو فلمل فصض رمضلف وصؾ يـه ملشػهرا  
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 .{  فم  شل  هلمو وم  شل  وصؾ
 رملػػى أهػػو لػػب يجػػب هػػنلـ ق ػػ  رمضػػلفوانئمػػة الػػثوث 
ملػػى قهامػػد أنػػ  حننفػػة م ػػ،حب ومنػػد  ففصػػنلـ ملشػػهرا  ي ػػه 
 وىه ال لىص واهلل أملب.انئمة سنة مه دة 

ل  منػػد اسفلػػلر فػػى يػػـه ملشػػهرا  وأمػػل مػػل ورد مػػ  الػػدم
 ملى مل ذ صه انجههرإ وىه مدؿ ثقة فهه ىلا 

يػػل مح ػػ  قػػد جػػل ؾ الم ػػ   وقػػد أمػػصت يػػل مح ػػ   ))
نلل،جػػلوز مػػ  الم ػػ   ف،جػػلوز مػػ  ق ػػن  مػػل منػػدإ نجمنػػ  مػػل 
منػػدؾ فنهػػب نػػللم صوؼ مههػػهؼر أهلنػػى م صوفػػب وأ ننػػى مػػ  

حػهؿ وم قػهة  يل أرحب الػصاحمن  ومم صوؼ م  سهاؾ نصحم،ب 
 ((. إم نلهلل ال لى ال  نب

   الصوة النلفلة هنلً ثل* 
 روأمػػل الصػػوة النلفلػػة فغنػػص من ػػهر فضػػلهل لػػنو أو ههػػلرا
وأمػل فػػى خصػػهص ىػػلا النػػـه فقػد ذ ػػص هػػلحب هزىػػة المجػػللس 

مػػ  هػػلى يػػـه ملشػػهرا  أرنػػع ر  ػػلت يقػػصأ فػػى     }مػػ  الن ػػ  
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أحد احدإ مشصة مػصة    ر  ة فلوحة ال ،لب مصة وق  ىه اهلل 
وننػى لػو وفى رواية مشص مصات  فػص اهلل لػو ذهػهب خم ػن  سػنة 

 .{ من صا م  ههر
مػ  هػلى يػـه  وذ ص انجههرإ أهػو ملنػو ال ػوـ قػلؿ  }

ملشػػػهرا  أرنػػػع ر  ػػػلت يقػػػصأ فػػػى  ػػػ  ر  ػػػة نفلوحػػػة ال ،ػػػلب مػػػصة 
وسهرة اسخػوص خمػس مشػصة مػصة  فػص اهلل لػو ذهػهب خم ػن  

قػػػػلؿ وورد أيضػػػػل  }مػػػػ  {ر  ملمػػػػل مقػػػ و ملمػػػل ملضػػػػنل وخم ػػػػن 
  ن ممػلؿ الصػديقنهلى فنو ر  ،ن  ف  همل وقصب إلى اهلل و للى 

}. 
  الم ػػػػػػ،حب ويصػػػػػػلى فنػػػػػػو الضػػػػػػحى فنههػػػػػػل مػػػػػػ  النفػػػػػػ

وأقلهػػػػل والمهاظ ػػػػة ملنهػػػػل مػػػػ  مهج ػػػػلت ولهيػػػػ  ال مػػػػص والغنػػػػىر 
ر  ،ػػلف وأفضػػلهل ثمػػلفر وأ ثصىػػل اثنػػى مشػػصر وانفضػػ  أف يقػػصأ 

ن ػػد الفلوحػػة سػػهرة الشػػمس وضػػحلىلر وفػػى لػػى فػػى الص  ػػة انو 
الثلهنة سػهرة الضػحىر وام،مػد الصملػى مػ  الشػلف نة أهػو يقػصأ فػى 

 .انولى ال لفصوف وفى الثلهنة اسخوص
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وأحلديػػػػػي ىػػػػػلا ال ػػػػػلب وإف  لهػػػػػت  لهػػػػػل ضػػػػػ نفة فػػػػػنف 
واسم،مػلد فػى الحديي الضػ نف ي مػ  نػو فػى فضػلئ  انممػلؿ 

ف مػػ  نػػو رجػػل  مػػل هلل شػػ   مػػ  نلغػػو مػػ  ا }ذلػػب ملػػى مػػل روإ 
 .ٕٖ{ اهلل ذلب واهلل ذو الفض  ال  نبمند اهلل أملله 

وأمػػػػل هػػػػوة اللنػػػػ  ممهمػػػػل فقػػػػد وردت أخ ػػػػلر هػػػػحنحة 
وأفض  هوة النلفلػة لػنوً  رنفضلهل وجل  ال ،لب وال نة نلل هل

 رأو ههلرا أرن ل أرن ل مند أنى حننفة ومند نلقػة انئمػة مثنػى مثنػى
د هوة اللنػ  مثنػى وهػوة النهػلر أرن ػل وىػه واخ،لر اسملـ محم

 ال لىص ويصوإ م  ان  م لس رضى اهلل منهمل.
   الصدقة ثللثلً  *

فلل ،ػػػػلب وال ػػػػنة فػػػػى فضػػػػلهل رلفحػػػػلف  وأمػػػػل الصػػػػدقة 
ح هل لوي فػػػى أف الصػػػدقة ل،قػػػع فػػػى  ػػػف الػػػصحم ر فنصننهػػػل لصػػػ

الصػدقة وأف  ٖٖح،ى و هف أثقػ  مػ  الج ػ  ال  ػنب فػى المنػزاف
                                                 

ٖٕ
ٟ  فٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ:   ِٗ، »لَاَي إٌوثِ أااً تِا َّ ِٗ إ٠ِ ِٗ فَِض١ٍَحٌ فَأََخَز تِا ٌ  ف١ِ ْٟ ِ َؽ ِٓ  و ْٓ تٍَََغُٗ َػ َِ

ِٗ، أَػْ  اتِاا َٛ َسَظاااَ  شَ ْٓ َوااِزٌِهَ َٚ ُْ ٠َُىاا ْْ ٌَاا إِ َٚ ُ ِرٌِااَه  اااس « طَاااُٖ  و ٌْخط١ااة ٚاتاآ إٌوعو اا١خ ٚا أَتااٛ اٌؾو

ُ ػُٕٗ.  ظاِغ اٌّغا١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  ، ٚاٌذو٠ٍّٟ ػٓ ظاتٍش سَضٟ  و
ٖٖ
 ٚسدخ فٝ رٌه أؼاد٠س ػذ٠ذج ٚع١أذٝ روش تؼضٙا. 



٘1٘1  حتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراءحتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء  

  

لدة مومػػةر وأف الصجػػ  فػػى ظػػ  هػػدق،و يػػـه القنلمػػة ملػػى ال ػػ 
  }مػػػ  وقػػػلؿ وفػػػى الصػػػحن  }اوقػػػها النػػػلر ولػػػه نشػػػ  ومػػػصة{ 

وصػػػدؽ ن ػػػدؿ ومػػػصة مػػػ    ػػػب حػػػوؿ وم يق ػػػ  اهلل إم اللنػػػب 
فنف اهلل ي،ق لهل ننمننو ثب يصننهل لصلح هل  مل يصن  أحػد ب فَػلُػّهه 

لف،  المثػ  ح،ى و هف مث  الج   { وال دؿ نلل  ص القنمػة ونػل
والنمن  م لرة م  الق هؿ والَفُله  نف،  الفل  وضب الػوـ ووشػديد 

 .الهاو   دو المهص حن  يفلب  لا فى المص لح
الصدقة فى يػـه ملشػهرا  وزيػد ملػى  نػصه ن ػ،ن   }وورد 

ومػ  وصػدؽ فنػو   }ر وفى حديي انػ  ممػصو نػ  ال ػلص { ض فلً 
صػدقة فنػو نػدرىب أف ال }ر وروإ الل صاه  {  لف  صدقة ال نة
م  وصدؽ ندرىب يػـه ملشػهرا   وورد } ر{ ن   ملئة ألف درىب

وأحلديػي ىػلا ال ػلب وإف  لهػت ر { أخلف اهلل ملنو ألف درىب
 .من هرة ف ند أى  اهلل م صوفة مشههرة
  وين غى أف يقهؿ الم،صدؽ 

"اللهػػػػب اج لهػػػػل مغنمػػػػل وم وج لهػػػػل مغصمػػػػلًر ووق ػػػػ  منػػػػى 



    ٘0٘0    حتقيق الشيخ فوزى حممد أبوزيدحتقيق الشيخ فوزى حممد أبوزيدووأبى احملاشن القاوقجى أبى احملاشن القاوقجى إلمام إلمام لل


  

خػػػػل للصػػػػدقة "هجػػػػصؾ اهلل فنمػػػػل نفضػػػػلب يػػػػل  ػػػػصيب" ويقػػػػهؿ اآل
 أملنت ونلرؾ لب فنمل أنقنت"

   اس ، لؿ ران لً * 
مل يػـه الجم ػة  وأمل اس ، لؿ فمللهب ملػى ال مػـه سػنخ 

نػػللب نػػ  قػػد أوجػػب اسمػػلـ أحمػػد الغ ػػ   ر مػػل جػػل ت ال ػػنة
ُ  ػػػػػػُ  الُجم ػػػػػػة واِجػػػػػػٌب ملػػػػػػى ُ ػػػػػػ ِّ    }فنػػػػػػو ممػػػػػػوً نقهلػػػػػػو 

ـ الجم ػػػػػة ولػػػػػه ال ػػػػػ س ا ، ػػػػػلها يػػػػػه  } ونحػػػػػديي ٖٗ{ُمحػػػػػ،لبٍ 
والجمهػػػهر ملػػػى أهػػػو ر ٖٙرواه انػػػ  مػػػدإ مػػػ  أهػػػس ٖ٘{نػػػدينلر
وأمل ف  يـه ملشهرا  فقد ورد أف ايػهب ملنػو ال ػوـ  رم ،حب

نصجلػػو فػػله جس شػػ ى إلػػى رنػػو مصضػػو فػػ مصه أف يضػػصب انرض 
 .فل ،   فشفى و لف ذلب فى يـه ملشهرا المل  

لنلة إلى سػلئص ويقلؿ أف اهلل و للى ياصؽ مل  زمـز ولب ال
                                                 

ٖٗ
 ػٓ أتٝ عؼ١ذ اٌخذسٜ، ِرفك ػ١ٍٗ. 
ٖ٘
ي : الغرغٍٓ ٠َٛ اٌعّؼح ٌٚٛ وأط تذ٠ٕاسفٝ  ِقٕف لا ٚٚسد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  

 اتٓ أتٟ ؽ١ثح.
ٖٙ
ِٕىااش  خالفااح ؼىااُ اٌّؽااذز: 17ٕ/ٖ سلااُ: فااٝ –لاااي ِؤٌااف اٌىاِااً فااٟ اٌضااؼفا   

خالفح ؼىُ اٌّؽاذز: أْ اٌّعشٚؼ١ٓ  ِؤٌف ، ٚأخشظٗ اتٓ ؼثاْ ٚلاياٌّرٓ أٚ اإلعٕاد

 اٌقؽ١ؽح اٌّرْٛ اٌٛا١٘ح]ف١ٗ[ ؼفـ تٓ ػّش اٌؽثطٟ ٠مٍة األخثاس ٠ٍٚضق تاألعا١ٔذ 



ٙٓٙٓ  حتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراءحتفة احملبني ومنحة املصرتشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء  

  

 .المنله فم  ا ،   يهمهل نصئ م  المصض فى جمنع سن،و
وممل وقع فى ذلب ملى مل قن  أف ن   ال لئحن  وقػع 
قدحػػو فػػى نئػػص زمػػـز يػػـه ملشػػهرا  فهجػػدوه فػػى مػػن  سػػلهاف فػػى 

ويػصوإ أهػو ينصػػب مػ  مػل  الجنػة أو ال ػهثص فػػى  رننػت المقػدس
إمّ لػػب يمػػصض  فػػى منػػله انرض فمػػ  ا ، ػػ  يهمهػػلولػػب اللنلػػة 

يػػػـه ملشػػػهرا  وإف  لهػػػت المػػػهتر وأحلديػػػي اس ، ػػػلؿ  مػػػصض
الديننػػة ضػػصورة أههػػل مػػ   الفػػصائ ضػػ نفة ي مػػ  نهػػل لالهىػػل مػػ  

 فضلئ  انمملؿ.
 لً  ام ،حلؿ خلم * 

فقن  م  ا ،حػ  نللزيػت فػى ذلػب النػـه  وأمل اس ،حلؿ 
وقنػػ  اس ،حػػلؿ نلل  ػػ  فػػى يػػـه ملشػػهرا  ر لػػب يصمػػد فػػى سػػن،و

لهع مػػ  الصمػػد فػػى سػػن،ور ول ػػ  انوؿ أقػػصب لمػػل روإ أف ههحػػل مػػ
ف لهػت و ػصي  ٖٚملنو ال وـ اواػل سػفنن،و ملػى ىنئػة الجهجػه

                                                 
ٖ7
اٌعؤظؤ أٜ فذس اٌطائش إٌٝ سلثرٗ ٚوزا ١٘تح فذس اٌغف١ٕح، ٚلذ ٚسد فٝ اٌىص١اش ِآ  

َٞ فااٟ رٌااه: اٌرفاعاا١ش ٚورااة اٌرااشاز  ِٚ ْٕغِ »ُٚس ًَ َو١ْف١ِوااح ُفاا اا ِٙ ااا َظ ّو ْو ٔٛؼاااً ػ١ٍااٗ اٌغااالَ ٌَ
أَ

ِٗ، أَْ افٕؼٙا ػٍٝ ِصاي ُظؤْ  َؼٝ  و إ١ٌَِْ ْٚ ف١َِِٕح، أَ   ٚ غ١شٖ ذفغ١ش اٌصؼاٌثٟ«  ُظِؤ اٌطوائِشِ اٌغو
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فػػى المػػل  و ػػلف ر هنػػو فنهػػل ملشػػص رجػػب واسػػ،قصاراىل أو ى هرػػو 
ولمػػػل اسػػ،قصت وه ػػصوا إلػػى انرض أظلمػػػت  رمنهػػل ملشػػص محػػـص

نفػػة واشػػ،غ  منػػهههب ف رسػػ  الغػػصاب لن ونػػو نا ػػص انرض فػػصأإ ج
نهػػل ف رسػػ  الحملمػػة فغلنػػت ورج ػػت ن ػػهد زي،ػػهف أو ورؽ زي،ػػهف 

فػػدمل لهػػل هػػهح ملنػػو  رأو ح ػػة زي،ػػهف ورجوىػػل ملههػػة نلػػن  أحمػػص
 .أو ال هدوم ي  د أهو ا ،ح  ن،لب الهرقة ال وـ 

أ صلهو الغضػة أف الزي،هف إذا وقد ذ ص أى  اسخ،صلص 
أمنػػػد ب و مػػع ورقػػػة فػػى  ػػػهز جديػػػد ثػػب سػػػحقت ومجنػػت نشػػػصا

خػػصج اسمػػلـ ال،صمػػلي أر وقػػد ٖٛحصقهػػل  لهػػت أجػػهد مػػ  ال،هونػػل
{ فقػد   لها الزيت وادىنػها نػو فنهػو مػ  شػجصة م لر ػة  }منو 

قػػػلؿ انػػػ  شػػػجصوهل نلل ص ػػػة وهلىنػػػب نهػػػلا الههػػػفر  وهػػػف 
القػػػنب الػػػدى  فػػػى الػػػ ود الحػػػلرة  للحجػػػلز مػػػ  أسػػػ لب حفػػػظ 

ىػ  الػصأس نػو فنهػل صة دوأمل فػى الػ ود ال ػلردة فضػلر و ثػالصحة 
 .ٜٖخلص نلل صص

                                                 
ٖ1
٠غرغٕٝ تاألد٠ٚح اٌؽذ٠صح ػٓ ِصً ٘زٖ اٌٛففاخ إال إرا شثد ٔفؼٙا ػ١ٍّاً تئظشا   

 اٌرعاسب اٌؼ١ٍّح اٌؽذ٠صح ػ١ٍٙا.
ٖ0
 ٘زٖ األلٛاي ال ذصثد إال إرا ذؽممٕا ِٓ فذلٙا ػ١ٍّاً.  
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فػػػى يػػػـه ملشػػػهرا  فقػػػد ورد فنػػػو نلنثمػػػد وأمػػػل اس ،حػػػلؿ 
ل   قنػ   رحديي من ص أف م  ا ،ح  نلنثمد فنو لب يصمد أنداً 

 ل،قػصا ػ،حو نلنثمػد وقػد قنػ  أف يزيػد وانػ  زيػلد  رنهض و سنمل
ذلػػبر ول لػػو م ػػ،ند مػػ  قػػلؿ  يصػػ مننهمػػل نق،ػػ  الح ػػن  ولػػب أ

 . ي ،لدهلم  ميـه ملشهرا  ة ال ح  ىن صا م  ململئنل
وأمل اف  ح  نلنثمد مللقلً فقد ورد فنو أخ لر هػحنحة 

منهػل مػل أخصجػو اسمػلـ ال،صمػلي  رأهو يحػد ال صػص ويجلػه الغشػل 
ا ،حلػها نلنثمػد  قػلؿ  } فى شملئلو م  ان  م لس أف الن   
 حلػة لػو م { وزمب أف الن ػ   فنهو يجلها ال صص وين ت الش ص

ي ،ح  منهل    لنلة ثوثة فى ىػله وثوثػة فػى ىػلهر ومنػو أيضػلً 
إف خنػػص أ حػػلل ب    }مػػ  انػػ  م ػػلس قػػلؿ  قػػلؿ رسػػهؿ اهلل 

 .{ انثمد يجله ال صص وين ت الش ص
وال ػػنة أف ي ،حػػ  ووػػصاًر وروإ الل صاهػػ  فػػى ال  نػػص مػػ  

إذا ا ،حػػ  يج ػػ  فػػى النمنػػػى   ػػلف رسػػهؿ اهلل     }انػػ  ممػػص
وروإ انػ   ر{ ي  يج   ذلب ووػصامصودثوثة مصاود وفى انخصإ 

 ػػػلف ي ،حػػػ  فػػػى   أف الن ػػػ    }مػػػدإ فػػػى ال لمػػػ  مػػػ  أهػػػس
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 .{ النمنى ثن،ن  وفى الن صإ ثن،ن  وواحدة نننهمل
وانولى أف ي هف ىه أو  نصه نمصود الزي،هف فن ،ح  

منى أو يج   الهوص فى فى    من  ثوث مصاود وي ،دئ نللن
ال ننن  فن ،ح  فى النمنى ثوثل وفى انخصإ ثن،ن  أو فى    

    مل مصودي  وهصفر ويقصأ وقت ال ح  منه
                

                          
                  

                           
    [ٖ٘ ]النهر 

 لً  منلدة المصي  دسسل *
ف ػػػػػػنة مللهنػػػػػػة مللقػػػػػػلً ول ػػػػػػ   وأمػػػػػػل منػػػػػػلدة المػػػػػػصي  

ل نهػػلا النػػـه ج ػػص خػػلرص المػػصي  ورلػػب الػػدمل  منػػو واصنصػػه
 .ولو

 أمصهػػػل قػػػلؿ  } وفػػػى ال اػػػلرإ مػػػ  ال ػػػصا  نػػػ  مػػػلزب 
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  منلدة المصي ر واو لع الجنػلئزر ن  ع وههلهل م  س ع  الن  
ر وإجلنػػػػػة  ووشػػػػػمنت ال ػػػػػلرسر ورد ال ػػػػػوـر وهصػػػػػصة الم لػػػػػـه

 .{  الدامىر وإنصار المق ب
 قػػػلؿ  هؿ اهلل مػػػ  ثهنػػػلف أف رسػػػوفػػػ  حػػػديي م ػػػلب 

مػػلد أخػػله الم ػػلب لػػب يػػزؿ فػػى ماصفػػة الجنػػة إف الم ػػلب إذا  }
{ والماصفػػة ال  ػػ،لفر وأخػػصج انػػ  ملجػػة وال،صمػػلي  ح،ػػى يصجػػع

  قػػلؿ رسػػهؿ اهلل  واللفػػظ لػػو وح ػػنو مػػ  أنػػ  ىصيػػصة قػػلؿ  }
م  ملد مصيضلً أو زار أخل لو فى اهلل هلداه منلديػلف ر ػت ورػلب 

 .{ وفى ذلب أخ لر  ثنصة  منزمممشلؾ وو هأت فى الجنة 
وال نػػػلدة م و،هقػػػف ملػػػى الصػػػدي  نػػػ  وم ملػػػى الم صفػػػة 
وإهمػػل و،  ػػد ملػػى انهػػحلب وانح ػػلبر ويجػػهز منػػلدة الػػلم ر 

 .وف لو أئمة ال لف ون ضهب من و وقد ف لو 
وي ػػلد مػػ  الصمػػد ملػػى الػػصاج  وقنػػ  الصمػػد لػػنس نمػػصضر 

نػػػػور وقػػػػلؿ ن ػػػػ  ورد ف لا ػػػػصوإهمػػػػل ي ػػػػلد المػػػػصي  ن ػػػػد ثػػػػوث 
 ػػػلفر وانولػػػى أف   الحفػػػلظ أهػػػو مهضػػػهع نػػػ  ي ػػػلد فػػػى أإ وقػػػت
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قللها ىلا فى  نص القصيػب والصػدي  ممػ  ر ٓٗ لو هف ال نلدة   خ 
 .ي ، هس نو المصي  أو ي، صؾ نو وم يثق  ملنو جلهسو

ومػػ  هداب ال نػػلدة أف ومػػس ج ػػد المػػصي  ووػػنفس لػػو 
ـ منده وم اسل،فػلت وودمها لو نللشفل  وم و ثص ال وفى أجلور

ر ومػ  ٔٗيمنة وي صةر وم و  ػ  وم وشػصب منػده فن ػقي أجػصؾ
فى نودهل شصب القههة والػدخلف منػد المػصي  المصلئب ال لمة 

والاػػػهض فنمػػػل م يغنػػىر و ػػػ  ىػػػلا ويػػصوف ذلػػػب مػػػ  الهاجػػبر 
 .ماللف لمل  لف ملنو ال لف

وفى الحديي أف م  ومػلـ منػلدة المػصي  أف وضػع يػدؾ 
صي  ووقػػػهؿ   نػػػف أهػػػ حت؟ و نػػػف أم ػػػنت؟ وفػػػى ملػػػى المػػػ

 الصػػػحنحن  أهػػػو يم ػػػ  ننػػػده النمنػػػى ملػػػى المػػػصي  ويقػػػهؿ  }
اللهب اذىب ال لس رب النػلس اشػفو وأهػت الشػلفى م شػفل  إم 

يػل فػوف شػفى اهلل ُسػْقمب و فػص ذه ػب  وفػى روايػة } ر{ شفلؤؾ
                                                 

ٗٓ
ًّ أعااثٛع، ٠ماااي:  ٚفااٟ ، ُصْس ِغثّااا ذااضَدْد ُؼثًّااا. ٚاٌِغااة فااٟ اٌض٠اااسج: لاااي اٌؽغاآ: فااٟ واا

اا، أٚ َدْع ٠ا١ِٛٓ «أَِغث ٛا فٟ ػ١ادج اٌّش٠ض ٚأستِؼٛا»اٌؽذ٠س:  ًِ اا ٚدع ٠ٛ ًِ ، ٠مٛي: ُػْذ ٠ٛ

 اٌقؽاغ اٌعٛا٘شٞ ، ٚسد فُٝٚػذ ا١ٌَٛ اٌصاٌس
ٗٔ
 ٘زا ال٠ّٕغ لثٛي اٌض١افح ِصً لطؼح ؼٍٜٛ أٚ ِؾشٚب ٠مذَ وّا اػراد إٌاط ا٢ْ. 
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 .{ وملفلؾ فى دينب وج مب إلى مدة أجلب
ضػػل قػػلؿ م نػػ س رهػػهر إف شػػل  ولل اػػلرإ وإذا مػػلد مصي

اهلل مصون ر وهصها ملى  صاىة رهؿ الجلهس منده وىػه محمػهؿ 
 ملى  نص مل ذ صهله.

*  ًً    زيلرة ال لمل  والصللحن  سلن ًل
فمص ػػب فنػػو   وانح ػػلب وأمػػل زيػػلرة ال لمػػل  والصػػللحن 

م  أوى مللمل يػـه ملشػهرا  ي ػم و أو  ص } مللقلً ومل ورد م  خ
فػػى دينػػو وينف ػػو فػػى هخصوػػو أملػػى مثػػ  أجػػص  فقػػومػػل ييػػ، لب منػػو 

ر فمن ػصر وقػد جػل  { المهلجصي  وامهصلر وأوجب اهلل لو الجنة
مػ  سػلب رصيقػلً يلػ،مس نػو ملمػل سػلب اهلل نػو  فى الصػحن   }

للللب ال لػب رصيقلً إلى الجنة وورد أف الموئ ة ل،ضع أجنح،هل 
 ػلف لػو   وم  سلب رصيقل يللب فنو ملمػل {ر } رضل  نمل يصنع

{ر وفػػػػى  ن ػػػ  قػػػدـ يضػػػػ و ح ػػػنة ونػػػػلنخصإ يحػػػي منػػػػو سػػػنئة
يػػل أنػػل رزيػػ  إف الم ػػلب إذا زار أخػػله الم ػػلب شػػن و  الحػػديي }

 ألػػف ملػػب يصػػلهف ملنػػو يقهلػػهف "اللهػػب  مػػل وهػػلو فنػػب فصػػلو
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}. 
إمػػ   وذ ػػص الشػػ صاه  فػػى  ،لنػػو ال ػػدر المننػػص حػػديي  }

م  ثوثػة أمنػلؿ منو مد مصيضلًر إم  منلن  اهل  نن  اثنن ر ا
ه ػػص  قػػلؿ  } وذ ػػص فػػى  ،ػػلب انهػػهار أهػػو {ر  زر أخػػل فػػى اهلل

خنػػو ملػػى شػػهؽ خنػػص مػػ  إم، ػػلؼ سػػنة فػػى م ػػجدإ نالصجػػ  
 مػػ  ه ػػص إلػػى أخنػػو ه ػػصة ود وفػػى انهػػهار أيضػػل يصف ػػو } ر{ ىػػلا

وج ػت مح ،ػ  للم،حػلنن  { وفػى الحػديي القدسػ   ))   فص لو
وقػػلؿ الح ػػ  ال صػػصي   رفػػ  ووج ػػت مح ،ػػ  للم،ػػزاوري  فػػ ((

" وفػػى الحػػديي "مػػ  احػػب رجػػو هػػللحلً ف  همػػل أحػػب اهلل 
القدسػػػ   ))وج ػػػػت مح ،ػػػػى للم،حػػػلنن  فػػػػ  والم،جلل ػػػػن  فػػػػ  

لن  ػػث  اهلل أقهامػػل يػػـه  والم، ػػلذلن  فػػ  والم،ػػزاوري  فػػ (( وورد }
القنلمػػػو فػػػ  وجػػػهىهب النػػػهر ملػػػى منػػػلنص اللهلػػػه يغػػػ لهب النػػػلس 

دا ر قنػػػ  مػػػ  ىػػػب يػػػل رسػػػهؿ اهلل؟ قػػػلؿ  لن ػػػها ن ه نػػػل  وم شػػػه
الم،حػػلنهف فػػى اهلل مػػ  ق لئػػ  شػػ،ى ونػػود شػػ،ى يج،م ػػهف ملػػى 

 .{ ذ ص اهلل يل صوهو
أف الم،حػػلنن  فػػى اهلل ل،ػػصإ  ػػصفهب فػػى الجنػػة   ويػػصوإ }
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 لل ه ػػب اللػػللع الشػػصق  أو الغصنػػ  فنقػػلؿ مػػ  ىػػهم ؟ فنقػػلؿ  
خػػػهاف فػػػنف اسػػػ، ثص مػػػ  اس { وورد } ىػػػهم  الم،حػػػلنهف فػػػى اهلل

اسػػ، ثص مػػ  النػػلس مػػ  دمػػل   } { ومنػػو  ل ػػ  مػػهم  شػػفلمة
ر { الانػػص لػػب فػػنف ال  ػػد م يػػدرإ ملػػى ل ػػلف مػػ  ي ػػ،جلب لػػو

قػػلؿ الشػػ صاه  وفػػى  ػػوـ سػػندي ملػػى الاػػهاص "زيػػلرة اسخػػهاف 
أف اهلل لنن ػػػص إلػػػى قػػػـه   وورد }وزيػػػد فػػػى الػػػدي  ووص هػػػل ينقصػػػو" 

 .{   فلحلً وين ص إلى قـه م  قلهب هخصي 
ومػػػ  هداب المػػػزور أف ي،لقػػػى الزائػػػص نلل،صحنػػػب وروقػػػة 

وهحػػػه ذلػػػبر ففػػػى الهجػػػو وسػػػ ة الصػػػدر وال،زحػػػزح لػػػو والقنػػػلـ 
وقػػػلؿ ملنػػػو {ر  أف للقػػػلدـ دىشػػػة ف،لقػػهه نلل،صحنػػػب الحػػديي }
ًِ  ال ػػوـ }  ٕٗ{ ِإفخ لِْلُمْ ػػِلِب َحّقػػلً ِإَذا رَهُه َأُخػػهُه َأْف يَػ،َػَزْحػػَزَح لَػػُو

 ،لنو ال ػدر المننػص وقػلؿ نف ذلػب ممػل يزيػد وذ ص الش صاه  فى  
ِإَذا زَاَر َأَحػدُُ ْب  فى وقهية المهدةر وقلؿ ملنو الصوة وال وـ  }

 ٖٗ{ َأَخلُه فَ َْلَقى  َلُو َشْنئلً يَِقنِو ِمَ  ال،ػ َصاِب َوقَلُه اللخُو َمَلاَب النخلرِ 

                                                 
ٕٗ
ٌْخ  ُ ػُٕٗ، ظاِغ اٌّغا١ٔذ ٚاٌّشاع١ًػٓ ٚاشٍح تٓ ا َٟ  و  طواب سض
ٖٗ
 ظاِغ اٌّغا١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  ،)طة( ػٓ عٍّاْ 
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ومػػ  هداب الزيػػلرة وحصيػػص الننػػة نػػ ف ي ػػهف ال لمػػي ملػػى 
نص ة دمل  المزور أو اسه،فػلع ة ام،ثلؿ أمص الشلرع وإل،ملس الزيلر 
وال ػػػـز نفضػػػلو ورهلروػػػو مػػػ  الا لئػػػي ال ػػػلىصة  رأو سػػػصهن لمػػػو 
وحفػػظ الل ػػلف مػػ  الهقػػهع فػػى  ن ػػة أو همنمػػة أو مػػلم  روال لرنػػة
وأف ي ػػهف ال لمػػي شػػدة المح ػػة والشػػهؽ او ج ػػص قلػػب  ري نػػى

 .وإدخلؿ ال صور ملنو وام،ثلؿ ذلبالمزور 
واسػػػ،هج ت فػػػنذا ف لػػػت ذلػػػب هػػػلت ملنػػػب الموئ ػػػة 

رضهاف اهلل ان  صر وملد ملنب م  مػدد ىػلا المػزور  نػف  ػلف 
إذ  ػػػ  مػػػهم  فنػػػو مػػػدد وسػػػص م ي لمػػػو إم اهلل و ػػػللى ولػػػلا قػػػلؿ 
اسمػػػلـ الشػػػلذل  "لػػػه ظهػػػص هػػػهر المػػػهم  ال لهػػػى لل ػػػ  مػػػل نػػػن  

 .ال مل  وانرض ف نف نللمهم  الملنع"
لرة مػػػػ  ىػػػػله اآلداب فػػػػو هفػػػػع نهػػػػل وم وإذا خلػػػػت الزيػػػػ

 .ثهابر وإهمل ى  و لف وهفلؽ ملى مل قن  نلسوفلؽ
وم فػػػػصؽ نللزيػػػػلرة نػػػػن  انحنػػػػل  وانمػػػػهات م سػػػػنمل هؿ 
ال نػػت محػػػ  ال ػػـص ومفػػػلون  ال ػػػ لداتر وأقصػػد ن،لػػػب الزيػػػلرة 
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مػػهدة سػػند المصسػػلن ر  مػػل ه هنػػل اهلل و ػػللى ملػػى ذلػػب فػػى  ،لنػػو 
  ى و لنمػػلً وإرشػػلدا لػػب الم ػػن  فقػػلؿ و ػػلل             

                      [ٕٖ ]ر ول ػػػػػػػندي محػػػػػػػ   الشػػػػػػػهرإ
 الدي  ن  مصن  

 رإ حػػب هؿ ال نػػت منػػدي فصيضػػةأ
 

 ملػػى ر ػػب أىػػ  ال  ػػد يػػهرثن  القصنػػل
 فمػػػل اخ،ػػػلر خنػػػص الالػػػ  منػػػل جػػػزا ه 

 
 لقصنػػػىملػػػى ىديػػػو إم المػػػهدة فػػػى ا

 
وهفحػػلت ومػػ  دخػػ  ننػػت  ػػصيب م يصجػػع مػػ   نػػص مػػددر 

ان لنص م ودخ  وحت مددر و ػ  زائػص هصػن و نقػدر مػل اسػ، در 
والحػػػ  و ػػػػللى و ػػػػ  نق ػػػػهر الصػػػللحن  موئ ػػػػة يقضػػػػهف حػػػػهائج 

ون ضػػهب هػػصفو اهلل و ػػللى فػػى ح ػػلئص قدسػػور ويقضػػى الزائػػصي ر 
ننػهوى فػى  حهائج الزائصي  ننف ػور وفػى الحػديي القدسػ   ))إف

لرىلر فلهنى ل  د ولهص فػى أرض  الم لجد وإف زوارإ فنهل مم
 وح  ملى المزور أف ي ـص زائصه((. زارهى فى نن،ى نن،و ثب

 * ًً    هلة الصحب ثلمنًل
 فلل ػػػػػػنة هلرقػػػػػػة نلل هػػػػػػل مللقػػػػػػلً م وأمػػػػػل هػػػػػػلة الػػػػػػصحب 
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مػ  سػصه  منػد ال اػلرإ } ناصهص يـه ملشهرا   حػديي أهػس
وفػى  ر{ و ين   لو فى أثػصه فلنصػ  رحمػوأف ي  ي لو فى رزقو أ

أف اسه ػلف لنصػ  رحمػو  حديي الحلفظ أنى مهسى المػدينى }
ومػػػل ي قػػػى مػػػ  ممػػػصه إم ثوثػػػة أيػػػلـ فنزيػػػده اهلل و ػػػللى فػػػى ممػػػصه 
ثوثن  سػنة وإف الصجػ  لنقلػع رحمػو وقػد نقػى مػ  ممػصه ثوثػهف 

وىػه  { سنة فننقص اهلل م  ممصه ح،ى م ي قى فنو إم ثوثة أيلـ
 .حديي ح  
م ،هب فى ال،هراة "هلة الػصحب وح ػ  الالػ    ويصوإ 

ونػػص القصانػػة ي مػػص الػػديلر وي ثػػص انمػػهاؿ ويزيػػد فػػى اآلجػػلؿ وإف  
ويحمػ  وىلا يػدؿ ملػى زيػلدة ال مػص حقنقػةر  "ر لف القـه  فلرا

لا وإم ف ػلار  ف وهػ  رحمػو ف مػصه  ػإملى ال، لنػ  نػ ف ي ،ػب 
الم،قػػػػدـر والػػػػلي فػػػػى أـ ى  مػػػػل يصشػػػػدؾ إلنػػػػو حػػػػديي المػػػػدين

 ال ،لب م ي،غنصر ويهيػد ىػلا قهلػو و ػللى              

                    []الصمد. 
 وفى  ،لب ال،ص نب وال،صىنب م  حديي انى ىصيػصة   }
أف اهلل خل  الال  ح،ى إذا فصغ منو قلمت الػصحب فقللػت  ىػلا 
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لـ ال لئػل نػب مػ  القلن ػةر قػلؿ ه ػب أمػل وصضػن  أف أهػ  مػ  مق
 .{   فللب لبلؿوهلب وأقلع م  قل بر قللت  نلىر ق

وروإ أنػػهه نب ر والػػصحب القصانػػة مػػ  ق ػػ  اآلنػػل  وانمهػػلت
 وأنهمهسػػػػػػػى المػػػػػػػدينى مػػػػػػػ  حػػػػػػػػديي ح نػػػػػػػب نػػػػػػػ  الضػػػػػػػػحلؾ 

أوػػػلهى ج صيػػػ  وىػػػه ي ، ػػػب فقلػػػت  مػػػب وضػػػحب؟ قػػػلؿ  رحػػػب  }
قلػػت   ػػب نننهمػػل؟ قػػلؿ  مه ملػػى مػػ  قل هػػلر م لقػػة نػػلل صش وػػد

 .{ خم ة هنل .
م لو ػػة ونللزيػػلرة ولػػه نللللادمػػة نوالصػػلة و ػػهف نللمػػلؿ و 

وهاهػػػػلها وإف شػػػػلت الػػػػدار  لل  نػػػػدر وفػػػػى حػػػػديي الن ػػػػلئ   }
 .{ والصدقة ملى انقلرب أفض 

وقػػػػػد ورد  }إف اهلل م يق ػػػػػ  هػػػػػدقة رجػػػػػ  وفػػػػػى قصان،ػػػػػو 
ىػػلا النػػـه الم ػػلرؾ أ ثػػص مػػ   ي،  ػػد رل هػػل فػػىمح،ػػلج{ر وإهمػػل 

نلقى أيػلـ ال ػنة ل ػهف ال ػصيب المنػلف مػهد فنػو م نػده اسح ػلف 
ووملـ اسم،نلفر ولهػلا يللػب فنػو إدخػلؿ ال ػصور ملػى اسخػهاف 

 صا  نلسح لف.قومهاسلة الف
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*  ًً    ال،هس ة ملى انى  وال نلؿ ولس ًل
ص انػ  م ػدال فلمػل رواه  وأمل ال،هس ة ملى انى  وال نلؿ 

 ننسنلد جنػد مػ  جػلنص نػ  م ػداهلل قػلؿ  }سػم ت رسػهؿ اهلل 
يقػػهؿ  مػػ  وسػػع ملػػى هف ػػو وأىلػػو يػػـه ملشػػهرا  وسػػع اهلل ملنػػو 

 {ر قلؿ جلنص جصننله فهجدهله  للب.سلئص سن،و
مػ  حػديي أنػى ىصيػصة  وروإ ال نهقى فى ش ب اسيملف 

}مػػ  وسػػع ملػػى منللػػو وأىلػػو يػػـه ملشػػهرا  وسػػع اهلل ملنػػو سػػلئص 
خنػص ننػهو ب فػى لنلػة و{ر وقلؿ ممص نػ  الالػلب   "أ ثػصوا سن،

ملشػػهرا  ويهمػػو ووسػػ ها فنػػو ملػػى أىػػللن ب فنمػػل يحػػ ر فمػػ  لػػب 
 .ولن ف مم  ظلمو"يجد فلنهسع خلقو مع قصان،و 

وقلؿ هلحب المدخ  ال،هس ة يـه ملشهرا  ملى انىػ  
والصػػدقة منػػدوب وانقػػلرب والن،ػػلمى والم ػػل ن  وزيػػلدة النفقػػة 

 .ل م يجه  ذلب فى ال نةإلنه
ول ػػػ  ف هلل موئ ػػػة يػػػدمهف ل ػػػ  منفػػػ  خلفػػػلً إ وورد }
  وورد أيضػلً  صدّ { وم يافى أف دمل  الموئ ة م يُػ مم ب ولفلً 
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ومػػ  قلػػ  م لقػػة نػػلل صش فمػػ   ثػػص ُ ثّػػص لػػو أف مفػػلون  الػػصزؽ  }
أف ال  ػػػد م ينفػػػ  هفقػػػة إم  وم يافػػػى مػػػل ورد } ٗٗ{ قُلػػػ  ملنػػػو
 {.إمصأوو  فىّ  ح،ى مل يج لو فىأوجص ملنهل 
 وقلنب انظلفص ملشصاً "* 

لصة ول ػ  م يالػه مػ  ألهو م  الفف وقلنب انظلفص وأمل 
نهل يـه ملشهرا  م  نػلقى انيػلـ ولػب أقػف ملػى  خصههنة ومّنز

يُػػػػهّرث الغنػػػػى خ ػػػػص فنػػػػور ول ػػػػ  ورد واصنصػػػػو ننػػػػـه الامػػػػنس 
نػػػل فػػػى ذلػػػب ورويوال لػػػبر ولػػػلا قنػػػ  نلسػػػ،ح لنو يػػػـه الامػػػنسر 

ي فػػػػػص قػػػػػص انظفػػػػػلر يػػػػػـه الجم ػػػػػة  حػػػػػديثلً م ل ػػػػػور وورد }
مػػ  قلػػب  {ر وفػػى حػػديي ملئشػػة  } الػػلههب إلػػى الجم ػػة اآلونػػة

أمػػلذه اهلل مػػ  الػػ و  إلػػى الجم ػػة انخػػصإ أظػػلفنصه يػػـه الجم ػػة 
مػ  قلػب أظفػلره يػـه الجم ػة أخػصج  وورد  }{  وزيػلدة ثوثػة أيػلـ

 .{ دوا اهلل منو الدا  وأدخ  ملنو ال

                                                 
ٗٗ
ِٝ َػٍَااٝ إٌواااِط »اٌؽااذ٠س :   ُ ذََؼاااٌَ ْٕااِضُي  و ٌَْؼااْشِػ، ف١َُ َٛ ا ظَٙااحٌ َْٔؽاا َٛ رَ ُِ فَاااذ١َِػ اٌااشْصِق  َِ ْو  إِ

ْٓ َوصو  َّ ، فَ ُْ ِٙ ُْ َػٍَٝ لَْذِس َٔفَمَاذِ ًَ ٌَُٗ أَْسَصالَُٙ ًَ لٍُ و ْٓ لٍَ َِ َٚ )لظ( فٟ األَفشاد ػٓ أٔاٍظ « َش ُوصَش ٌَٗ، 

ُ ػُٕٗ. ظاِغ اٌّغا١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  َٟ  و  سض
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لهنػة والاوهػة مػ   ،ػلب امس،ح ػلف رجػ  اقلؿ فى ال
خػصه إلػى أوقت لقلب أظفلره أو حلػ  رأسػو يػـه الجم ػة قػللها أف 

الجم ػػة وػػ خنصا فلحشػػلً ي نػػى قػػد جػػلوز الحػػد  ػػصهر نف مػػ   ػػلف 
خػصه و ص ػلً أظفصه رػهيًو ي ػهف رزقػو ضػنقلً فػنف لػب يجػلوز الحػد و 

 .نلنخ لر فهه م ،حب
الغ ،له  م  الزاىدي ي ،حب أف يقلػب  وفى اس،ح لف

أظفػػلره ويقػػص شػػلرنو ويحلػػ  مله،ػػو وين،ػػف إنلػػو فػػى  ػػ  أسػػ هع 
ثػب فػى خم ػة مشػص يهمػل والزائػد ملػى ويػـه الجم ػة أفضػ  مصة 

 .اه،هىر ثب إانرن ن  
فمػل فػى  ق ػ  الصػوة وظلىص امخ لر ودؿ ملى أف قصػهل

نهػو و لنػ   ن   ال ،ب ن دىل ل،شهد لو نللصوة م ي هؿ ملنػو
فػػػػى مقلنلػػػػة الػػػػنصر ويقصػػػػهل ماللفػػػػلً ملػػػػى وصونػػػػب ىػػػػلا الػػػػن ب 

ي ػػػلرىل ففػػػى  خهالػػػفوقلنمػػػب انظفػػػلر فنػػػو سػػػنة وأدب يمننهػػػل 
ثػب اسنهػلـ ثػب ال نصػص ثػب الند النمنى ي دأ نللانصص ثب الهسلى 

ال  لنةر وفى الند الن صإ ي دأ نلسنهلـ ثب الهسلى ثب الانصػص 
م م ػػصة نمػػ  أه ػػص ذلػػب فقػػد ذ ػػص فػػى ثػػب ال ػػ لنة ثػػب ال نصػػصر و 
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 .ف،  ال لرإ اف اسملـ أحمد قد هص ملى ىله ال نفنة
وهق  الشػصؼ الػدمنلرى مػ  ن ػ  مشػلياو أف مػ  قػص 
أظفلره ماللفلً م يصمد وأهو جصنو مدة رهيلةر والقص ن ػ ن  أو 
مقػػص أو  نصىمػػلر وي ػػصه أخػػلىل نلنسػػنلف نهػػو يػػهرث ال ػػصص و 

جنلنػػة و ػػلا إزالػػة الشػػ ص ويػػصوإ أف قصػػهل ر وفػػى حللػػة الالجنػػهف
يـه ال  ت يهرث اآل لة ويـه انحد ذىلب ال ص ة ويػـه امثنػن  
ال ز والجله ويـه الثوثل  سه  الال  ويػـه انرن ػل  ال ػصص ويػـه 

  ويػػـه الجم ػػة ال لػػب والحلػػب  ػػلا مػػ  ملػػى الامػػنس الغنػػلر 
 ل   قللها أهو نلر  م أه  لو.

 أس الن،نب م   ر  حلدإ مشص  *
فػػػللمصاد نػػػو واهلل أملػػػب إدخػػػلؿ  وأمػػػل م ػػػ  رأس الن،ػػػنب 
إف فػػى الجنػػة نلنػػل م يػػدخ  منػػو  ال ػػصور ملنػػو وفػػى ال اػػلرإ  }

 .وفى رواية "الص نلف" {  إم مفصح اني،لـ
أوحػػب أف يلػػن  قل ػػب ووقضػػى  وفػػى الجػػلمع الصػػغنص  }

 .{ وأر موحهائجب ام   ملى رأس الن،نب ووصدؽ ملنو 
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مػػ  م ػػ  ملػػى رأس الن،ػػنب   يضػػلً فػػى الفضػػلئ   }وورد أ
 .{ ش صة مصت ملنهل يده ح نة ،ب اهلل لو ن   

  }مػ  م ػ  منػو وهق  انجههرإ وىه ثقة فى النقػ  
رأس الن،ػػنب فػػى يػػـه ملشػػهرا  رفػػع اهلل لػػو ن ػػ  شػػ صة ملػػى رأسػػو 
درجػػة فػػى الجنػػة ومػػ    ػػى فنػػو م ػػ ننل ف  همػػل   ػػى م ػػل ن  

 سػػ  ن  حلػػة مػػ  حلػػ  الجنػػة{ والن،ػػنب و  ػػله اهلل أمػػة محمػػد 
 .م  ملت أنهه وأمو ق   ال لهغ

َ ػػػَلا ِإلَػػػى ُمَقػػػدخـِ } وفػػػى الحػػػديي  ٍ  ِإْمَ ػػػْ  رَْأَس اْلَن،ِػػػنِب ى 
َ َلا ِإَلى ُمَهخخِص رَْأِسوِ   ٘ٗ{  رَْأِسِور َوَمْ  َلُو َأٌب ى 

 مشص  قصا ة سهرة اسخوص  ثلهى *
أف مػ  قػصأ "قػ  }روإ فلمػل  قصا ة سػهرة اسخػوص وأمل 

فػػػى يػػػـه ملشػػػهرا  ألػػػف مػػػصة ه ػػػص اهلل إلنػػػو ن ػػػن  ىػػػه اهلل أحػػػد" 
 .{  الصحمة وم  ه ص إلنو ن ن  الصحمة لب ي لنو أنداً 

                                                 
ٗ٘
ِٗ ػٓ ظذٖ  ١ة فٝ اٌراس٠خخطاٌ  ٚاتٓ ػغاوش ػٓ ِؽّذ تٓ ع١ٍّاْ اٌٙاؽّٟ ػٓ أَت١ِ

ا. ظاِغ اٌّغا١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  َّ ُ ػُٕٙ َٟ  و  األَوثش ػٓ اتٓ ػثّاط سض
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أف م  قصأىل ألف مصة فقد اش،صإ هف و مػ  اهلل  وورد  }
ولػػػػب يقنػػػػد ننػػػـه ملشػػػػهرا ر وروإ أهػػػػحلب ال ،ػػػػب  ٙٗ{ و ػػػللى

 .{ دؿ ثلي القصهف"ق  ىه اهلل أحد" و  والم لهند }
 وانحلديي فى فض  قصا وهل  ثنصة.

 مشص  أذ لر يـه ملشهرا  ثللي * 
وممػػل ي  ػػب وق ػػو مػػل هقلػػو انجهػػهرإ مػػ  ال ػػند محمػػد 

  المدمه نللغهث فى  ،لنو الجهاىص
أف م  قلؿ يـه ملشػهرا  سػ  ن  مػصة "ح ػ   اهلل وه ػب  "

نة وإف اله ن  ه ػب المػهلى وه ػب النصػنص" لػب يمػت فػى ولػب ال ػ
مػػ  قػػصأ ىػػلا الػػدمل  يػػـه "و ػػللب )لػػب يهفػػ  لقصا وػػو( دهػػل أجلػػو 
س ع مصات لب يمت ولب ال نة وإف دهل أجلو لػب يهفػ  ملشهرا  
 وىلا ىه  "لقصا وو

ومن،هػػى ال لػػب وم لػػغ الصضػػى "سػػ حلف اهلل مػػ   المنػػزاف 

                                                 
ٗٙ
ِٜ َْٔفَغُٗ » ٍؽذز اٌٛاسد ػٓ سعٛي   ٌ  ٍج فَمَِذ اْؽرََش شو َِ ٌَْف  ُ أََؼٌذ أَ َٛ  و ُ٘ ًْ ْٓ لََشأَ لُ َِ

 ِ َٓ  و ُ ػُٕٗ « ِِ ٌْخ١اسٞ فٟ فٛائذٖ ػٓ ؼز٠فحَ سَضٟ  و  ظاِغ اٌّغا١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  ،ا
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وم منجػػى مػػ  اهلل و ػػللى إم إلنػػور سػػ حلف ال ػػصش م ملجػػ  وزهػػة 
لب  لهػلر أسػ ع والهوص ومدد  لملت اهلل ال،لمػلت  اهلل مدد الشف

وم حػػهؿ وم قػػهة إم نػػلهلل ال ػػومة نصحم،ػػب يػػل أرحػػب الػػصاحمن  
ال لى ال  نب وىه ح    وه ب اله ن  ه ب المهلى وه ػب النصػنص 

ندهل محمػػػد وملػػػى هلػػػو وهػػػح و وهػػػلى اهلل ملػػػى خنػػػص خلقػػػو سػػػ
 .أجم ن "

مػػػػػ   هلل وم إلػػػػػو إم ا"وزيػػػػػد فػػػػػى ه ػػػػػاة ن ػػػػػد ال ػػػػػصش  
وم ي ػػ،  د ى ال لػػب وم لػػغ الصضػػى وزهػػة ال ػػصش"ر المنػػزاف ومن،هػػ
 ص فى حصوؼ مص  ة ملب سصىل الشلرع.وجهد خها

وقد روإ م لب وأهػحلب ال ػن  وأنهمهاهػة مػ  جهيصيػة 
أهػػو ملنػػو ال ػػوـ خػػصج مػػ  منػػدىل  زوج الن ػػ  ننػػت الحػػلرث 

ن ػػصة حػػن  هػػلى الصػػ   وىػػى فػػى م ػػجدىل ثػػب رجػػع ن ػػد أف 
  وىى جلل ة ملى حللهل فقلؿ لهل أضحى 
فقللػت  ه ػبر ال،ػى فلرق،ػب ملنهػل مل زلت ملى الحلؿ } 

نمػػل لػػه وزهػػت ن ػػدؾ أرنػػع  لمػػلت ثػػوث مػػصات قػػلؿ  لقػػد قلػػت 
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ضػػل سػػ حلف اهلل ونحمػػده مػػدد خلقػػو ور النػػـه لػػهزه،ه   نػػلقلػػت م
 هف و وزهة مصشو ومداد  لملوو {.
مػ  سػ د لف والن لئ  وان  ح ػوروإ أنه داود وال،صملي 

ونن  قلؿ ممصأة دخ  ملنهل  أف رسهؿ اهلل  }  وقلص أنى ن 
مػ  ىػلا أخ ػصؾ نمػل ىػه أي ػص أم يديهل ههإ أو حصى و    نو 
فػػػى ال ػػػمل  وسػػػ حلف اهلل مػػػل خلػػػ  وأفضػػػ  "سػػػ حلف اهلل مػػػدد 
ذلػػػػب مػػػػدد مػػػػل نػػػػن  وسػػػػ حلف اهلل مػػػػدد مػػػػل خلػػػػ  فػػػػى انرض 

مثػ  ذلػب والحمػد هلل أ  ػص مدد مل ىه خػلل  واهلل وس حلف اهلل 
 .{ مث  ذلب

رضػػى  حنػػ ننػػت وأخػػصج أنػػه داود والحػػل ب مػػ  هػػفنة 
دخػػ  ملنهػػل ونػػن  يػػديهل أرن ػػة همؼ  أف رسػػهؿ اهلل اهلل منهػػل 

أ ثػص ههاة و    نه  فقػلؿ قػد سػ حت منػل وقفػت ملػى رأسػب 
قػلؿ  قػهلى "سػ حلف اهلل مػدد خلقػو"{ م  ىلار قللت  ملمن ر 

. 
 ذو الفضػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػنبر وروت وأمثػػػػػػػلؿ ىػػػػػػػلا  ثنػػػػػػػص واهلل
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المشػػػػليع ال ػػػػصاـ أف مػػػػ  قػػػػصأ أوؿ يػػػػـه مػػػػ  محػػػػـص الحػػػػصاـ هيػػػػة 
 ػ  مػصة ومنػد اسومػلـ   ثوثملئة وس،ن  مصة ون  ملو فػىال صس  

يقػػهؿ  اللهػػب يػػل محػػهؿ انحػػهاؿ حػػهؿ حػػللى إلػػى أح ػػ  حػػلؿ 
يل مزيػز يػل م، ػلؿ وهػلى اهلل ملػى سػندهل محمػد نحهلب وقهوب 

ر فنهػػػػػو يػػػػػهقى مػػػػػل ي ػػػػػصهر وجصنػػػػػت "وملػػػػػى هلػػػػػو وهػػػػػح و وسػػػػػلب
 .وهحت

ويف،ػػػػ،  وملػػػػى ال لقػػػػ  أف ياػػػػ،ب ال ػػػػنة الملضػػػػنة نانػػػػص 
  }مػل مػ  حػلف ن  يصف ػلف إلػى اهلل نانػص لقهلػو المق لة ال نة 

هػػػحنفة م ػػػد فنػػػصإ فػػػى أولهػػػل خنػػػصاً وفػػػى هخصىػػػلر إم قػػػلؿ اهلل 
و ػػللى لموئ ،ػػو أشػػهد ب أهػػى قػػد  فػػصت ل  ػػدي مػػل نػػن  رصفػػى 

 { الصحنفة
 مشص  دمل  هخص ال نة رانع  *

 وىلا دمل  هخص ال نة 
ال،ػػػى وهجػػػب رػػػصداً اللهػػػب اهػػػ  أسػػػ،غفصؾ مػػػ  الػػػلههب "

وأس،غفصؾ م  اللههب ال،ى وهجب ن داًر وأس،غفصؾ مػ  الػلههب 
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ال،ػػى وهجػػب هقصػػلًر وأسػػ،غفصؾ مػػ  الػػلههب ال،ػػى وهجػػب خلػػًور 
وأس،غفصؾ م     ذهب وأوهب إلنبر اللهب إهػب م نػد الشػههرر 

القػػػػديب لل  الػػػػدىهرر وأهػػػػت الحػػػػ  القنػػػػـه الػػػػلي م وػػػػزوؿر وخػػػػ
الػػلي م وفنػػى وم وحػػهؿر وىػػلا ال ػػلـ قػػد مضػػىر وجصينػػل ال ػػلقى 

فنو ملى ح ب القضلر وقد أوننل م ،لري ر ولػلههننل م ػ،غفصي ر 
م ،شػف ن ر فػو وصدهػل خػلئ ن ر نصحم،ػب يػل  ونن نب وح ن ب 

منػو نة ممل ههن،ن  أرحب الصاحمن ر اللهب مل مملت فى ىله ال 
ن ػػد قػػدروب ملػػػى وحلمػػػت ملػػ  فنهػػل نفضػػػلب ولػػب أوػػب منػػور 
مػػهونى إلػػى ال،هنػػة مػػ  ن ػػد جصأوػػى ملػػى م صػػػن،بر مقػػهن، ر ود

فػػػػنهى أسػػػػ،غفصؾ فػػػػل فصلىر ومػػػػل مملػػػػت فنهػػػػل ممػػػػل أمصونػػػػ  نػػػػور 
ملنػػػػو الثػػػػهابر ف سػػػػ لب أف و،ق لػػػػو منػػػػ ر وم وقلػػػػع وومػػػػدونى 

د ال  ػػػنبر يػػػل مػػػ  م يػػػلذا الفضػػػ  والجػػػه رجػػػلئ  منػػػب يػػػل  ػػػصيبر 
ىػلا  فػى ونف و رلم،ىر وم وضػصه م صػن، ر ا فصلػ  مػل وقػع منػ 

وأنػػدؿ سػػنئلوى نللح ػػنلت يػػلذا الجػػوؿ واس ػػصاـر وهػػلى ال ػػلـ 
 اهلل ملى سندهل محمد وملى هلو وهح و وسلب"

 مشص  دمل  أوؿ ال نة  خلمس *
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 وأمل دمل  أوؿ ال نة 
لي نهػل ملػػى " اللهػب إهػى أسػ،غفصؾ مػ  الػلههب ال،ػى و ػ

واسػػػػ،غفصؾ مػػػػ  الػػػػلههب ال،ػػػػى وهجػػػػب ضػػػػن  الػػػػصزؽر الالػػػػ ر 
ذهػػب وأوػػػهب إلنػػبر م إلػػو إم أهػػت مجػػػدد وأسػػ،غفصؾ مػػ   ػػ  

وم ػػػػدد اسه ػػػػلـر أهػػػػت اننػػػػدي القػػػػديب انوؿر وملػػػػى انمػػػػهاـر 
 وىلا ملـ جديػد قػد أق ػ فضلب ال  نب و صيب جهدؾ الم هؿر 

ل ػػهف ملػػى ىػػػله أسػػ لب ال صػػمة فنػػػو مػػ  الشػػنللف وأولنلئػػػور وا
يػل ذا النفس انملرة نلل ه ر وامشػ،غلؿ نمػل يقصننػ  إلنػب زلفػىر 

 .الجوؿ واس صاـر يلذا اللهؿ واسه لـ
وال ػومة اللهب أدخ  ملننل ىله ال ػنة نػلنم  واسيمػلف 

وال لفنة والصضهافر اللهب إهى أسللب م  خنصىلر وأمهذ نب مػ  
ال صػػػػمة فنهػػػػل مػػػػ   واسػػػػ، فنب مهه،هػػػػل وشػػػػغلهل فلرزقنػػػػلشػػػػصىلر 

الشػنللف وحزنػو وا فنػل مػل أىمنػل ومػل م ههػ،ب نػور إهػب ملػى  ػػ  
 .يل ه ب المهلى ويل ه ب النصنصش   قديصر 

وهػػػػػلى اهلل ملػػػػػى سػػػػػندهل محمػػػػػد وملػػػػػى هلػػػػػو وهػػػػػح و 
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 وسلب".
 مشص  دمل  يـه ملشهرا   سلدس *

 وأمل دمل  يـه ملشهرا  
نمزايػل  النـه ال لشص م  محػـص الحػصاـ"اللهب يل م  خص 

وهػػػدايل مديػػػدة ي صفهػػػل الاػػػلص وال ػػػلـر أسػػػ لب أف ومػػػ  مديػػػدة 
جػػدؾ والمل،جػػل ل حػػص مللئػػب ل ػػوؾ ومملػػى م ػػدؾ الالضػػع 
اىػػػػدائب اللػػػػلـر نلل،جػػػػلوز مػػػػ  إسػػػػل وو نصّ اللملػػػػلـر والمصوجػػػػى 

ال  نػػػصة امجػػػصاـر فنهػػػب المح ػػػ  نجػػػهائز ال فػػػه مػػػ  امجػػػصاـر 
وشم ػو رلل ػة فػى اللهب يل مػ  ىػه الم ػصوؼ الػلي نػدره ومػلـر 

ة مػػ  سػػحلب ر ػػلـ ُجػػْد ملػػ خ نػػلل فه  ػػ  اه، ػػو مػػ  نسػػمل  هػػلح
يػل الغفلة واحمنى م  جمنع انهػلـ وأ ننػ  نفضػلب ممػ  سػهاؾ 

ال ػػػص واسه ػػلـر وممنػػػ  نفػػن  ههالػػػب واحمنػػى مػػػ  مػػهل  جزيػػ  
 ػػن  أثقللػػبر واممصهػػ  ن ثػػلر  مللػػبر وا مصهػػ  نػػ ههار جولػػب 

سػػ حلهب سػػ حلهب مػػل أم ػػب وجمللػػب وأفضػػللب ملػػى الػػدواـر 
سػػ حلهب شػلهب واج ػب ام،نلهػػبر يػل ملػػب يػل قػدوس يػػل سػوـر 
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وم لػػغ الصضػػى ومن،هػػى ال لػػب الُمصػػلفر سػػ حلهب مػػ   المنػػزافر 
واسم،نػػػػػلفر يػػػػػلذا الجػػػػػوؿ واس ػػػػػصاـر سػػػػػ حلهب سػػػػػ حلهب زهػػػػػة 

إم إلنػب يػل فصشب م ملج  وم منجػل منػب  مصشب ومدد أجزا 
  أىػػػ ي ههحػػػلً ملػػػى الجػػػهدإ يػػػـه ملػػػنب يػػػل مػػػوـر اللهػػػب يػػػل مػػػ

ملشػػهرا  فصػػلمو ومػػ  م ػػو شػػ صاً وفلػػ  فنػػو ال حػػص لمهسػػى وننػػى 
وفنػػػو وػػػلب ملػػػى هدـ فحػػػلز جػػػهداً اسػػػصائن  فنػػػللها مػػػزا وهصػػػصار 

وملػػى قػػـه يػػههس ففػػلزوا دهنػل وهخػػصةر وفنػػو ولػػد الالنػػ  وفاػصاًر 
مله نهالد الن نن  ورفع لو قػدراًر أسػ لب إنصاىنب ف  صمو اهلل أف س

نصزخػػلً واسػداؿ ال خػ،ص الجمنػ  أف ومػ  ملػ  فنػو نػلل فه وال لفنػػة 
وجنػػة مللنػػة وحشػػصار ورضػػن  وارض منػػ  مػػدمل ووجػػهدا وهشػػصار 

وأس لب اللهب ننهر انههار اللي ىه مننػب  للنة مهاى هل و،صإر 
 مل ىه مندؾر وأجمع شػمل    م  نصؾر أف وصين  وجو ه نب 

منػػب نللح ػػنىر وا فػػص لنػػلر  فنػػو فػػى الػػدهنل وال ق ػػىر واخػػ،ب لنػػل
ول ػػػ  الم ػػػلمن  أجم ػػػن  سػػػ حلف رنػػػب ولمشػػػليانل ولهالػػػدينل 

رب ال ػػػزة ممػػػل يصػػػفهف وسػػػوـ ملػػػى المصسػػػلن  .. والحمػػػد هلل 
 رب ال للمن .
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 مشص  ر ع الح هب  سلنع* 
فنصجػػػع إلػػػى ال،هسػػػ ة ملػػػى انىػػػ  وأمػػػل رػػػ ع الح ػػػهب  

ا رََ ْاػػَت ِإذَ   }والفقػػصا  والم ػػل ن  فنػػدخ  فػػى ممػػـه قهلػػو 
يَػل َأيػ َهػل    }وقهلػو  ٚٗ { َمَصَقًةر فََ ْ ِثْص َملَ َىلر َووَػَ لَىػْد ِجنَصاهَػبَ 

ـَر َوَهػل ها  ـَر َوِهػُلها اَنْرَحػل ـَر َوَأْرِ ُمػها اللخَ ػل النخلُس َأْفُشػها ال خػَو
ـٍ  ـٌر َوْدُخُلها اْلَجنخَة ِنَ َو  . ٛٗ{  نِلللخْنِ  َوالنخلُس هَِنل

  جههرإقلؿ ان
المجػػللس "رأيػػت فػػػى المػػهرد ال ػػػلب أف قػػلؿ فػػى هزىػػػة 

ههحػػل لمػػل اسػػ،قصت نػػو ال ػػفننة فػػى يػػـه ملشػػهرا  قػػلؿ لمػػ  م ػػو 
اجم ػػها مػػل نقػػى م  ػػب مػػ  الػػزاد فجػػل  ىػػلا ن ػػف مػػ  ال ػػلقو ر 

وىػػلا ن ػػف مػػ  وىػػلا ن ػػف مػػ  أرزر وىػػلا ن ػػف مػػ  مػػدسر 
وىػػػػلا ن ػػػػف مػػػػ  شػػػػ نصر وىػػػػلا نحنلػػػػةر فقػػػػلؿ  ار اػػػػهه ذرةر 

                                                 
ٗ7
   فؽ١ػ ِغٍُ ػٓ أتٝ رس  
ٗ1
ِٓ أَ   ْٓ ُصَساَسجَ ْت ٟ  عٕٓ اتٓ ِاظٗ، َػ ََ إٌوثِا اا لَاِذ ّو ٍَ ، لَااَي: ٌَ ُٓ َعاالَ ِ ْتا شَِٕٟ َػْثاُذ  و فَٝ . َؼذو ْٚ

ََ َسُعا ِ. لَْذ لَِذ ََ َسُعُٛي  و ِ. لَْذ لَِذ ََ َسُعُٛي  و : لَْذ لَِذ ًَ ل١ِ َٚ ًَ إٌواُط لِثٍََُٗ.  َْٔعفَ ِذ٠َٕحَ، ا َّ ٌْ ِ. ا ُٛي  و

ِٗ َوازواٍب. شاَلَشاً. فَِعْتاُد فِاٟ إٌوااِط ألَ  ْظا َٛ ْظَٙاُٗ ٌَا١َْظ تِ َٚ ْو  ْظَٙاُٗ، َػَشْفاُد أَ َٚ ْٕاُد  اا ذَث١َو ّو ْٔظُاَش. فٍََ

ْْ لَاَي: }اٌؽذ٠س{. ِٗ أَ َُ تِ ْؼرُُٗ ذََىٍو ِّ ٍ  َع ْٟ َي َؽ ٚو َْ أَ  فََىا
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فمػ  ذلػب اواػل الم ػلمهف ر ػلـ من لً فقد ىنئ،ب نلل ػومة"ر ج
 .الح هب

  قلؿ انجههرإ
 ) أإ لغنص هلحب هزىة المجللس(  ورأيت لغنصه 
لمل هزؿ م  ال فننة وم  م و ش ها الجهع وقػد أف ههحلً 

فجػػل  ىػػلا  ؛فػػ مصىب أف يػػ وها نفلضػػ  أزوادىػػب رأزوادىػػبهفػػلت 
و ػػع لػػى أف نلغػػت إ روىػػلا ن ػػف مػػ  مػػدسر ن ػػف مػػ  حنلػػة 

ى هػػهح ور اهػػل فػػ  لها منهػػل جمن ػػلً ح،ػػى شػػ  ها ف ػػمخ  رح ػػهب
)  و لف أوؿ ر لـ ر ع ملى وجػو انرضهح ملنو ال وـ هن ص ة 

 .ن د اللهفلف(
) ال،ى ر اهل هػهح ملنػو وه ب ان  حجص أسمل  الح هب 

 نقهلو  ٜٗ ( ال وـالصوة و 
 فى يـه ملشهرا  سػ ع وه،ػصس

 
 سنػػػػػص وأرز ثػػػػػب مػػػػػلش ومػػػػػد

 وحمػػػػػػػػص ولهننػػػػػػػػل والفػػػػػػػػهؿ 
 

 ىػػلا ىػػه الصػػحن  والمنقػػهؿ
                                                  

ٗ0
 ٘ىزا ٚسد فٝ }ٔٙا٠ح اٌض٠ٓ ؽشغ لشج اٌؼ١ٓ{ ٌّؽّذ ٜٔٛٚ اٌؽاٜٚ . 
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وم الػػػلرة وقػػػد ٓ٘الشػػػ نص ) أإ انػػػ  حجػػػص( ولػػػب يػػػل ص 
 .وقدـ مل يفند أههمل منهل

ملشػهرا  وىلا ولػب يصػ  منػد المحػدثن  فػى يػـه 
 .ش   سهإ الصـه وال،هس ة

م  اهلل فضػنلة ف مػ  نهػل وقد ملمت أهو م  نلغو 
ىػله الاصػلؿ ال،ػى ذ صهػل و   ر أملله اهلل ولب الفضنلة
 . لنة شصمنةر وانمملؿ نللننلتداخلة وحت قهامد  

وصلى اهلل وسلن على سيدوا حممد وعلى آله 
 واصحابه وووابه إىل يوم يبعثون كلما ذكسه

الراكسون وغفل عه ذكسه الغافلون، واحلمد هلل 
 زب العاملني.

                                                 
٘ٓ
١ٓ { فٝ إسظٛصج تٓ ؼعش روش اٌؾؼ١ش تذالً ِٓ ٚسد فٝ } ٔٙا٠ح اٌض٠ٓ ؽشغ لشج اٌؼ 

 األسص.
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 ن ب اهلل الصحم  الصحنب
فضػػػػلئ  انممػػػػلؿ الحمػػػػد هلل الػػػػلي خػػػػص ىػػػػله انمػػػػة ن

الهػػدإ فػػى و نػػلف   ه نػػل  مػػ  سػػهاىل وج ػػ  ململئهػػل المحمػػدين   
ين ػػهع الحقػػلئ  واسدمؿر والصػػوة وال ػػوـ ملػػى سػػندهل محمػػد 

مػػوـ وهػػح و الثقػػلة انسػػلدة انهػػلـر وملػػى هلػػو وم ػػدف ال مػػلؿ 
دائمػػػػػى الػػػػػلي  ىػػػػػب خنػػػػػص هػػػػػحب وأشػػػػػصؼ هؿ هػػػػػوة وسػػػػػوـ 

وهفػػػس إلػػػى يػػػـه محػػػة فػػػى  ػػػ  لفػػػى ال  ػػػهر واآلمػػػلؿ اسوصػػػلؿ 
 رون دالحشص والم ؿر 

نل ػع فنهو نفض  اهلل س حلهو وو ػللى قػد ون ػص لنػل القنػلـ 
ل ت مػ  فضػلئ  انممػػلؿ نػ وفى مػصاـر مػػ  ىػله الصسػللة ال،ػى جػػ

و لنف سندي الهالد الجلن  المصوفػع مقلمػو ن وهػلؼ ال مػلمت 
 الجلمع نن  ملم  ال ػلىص وال ػلر ملى ال،مننز ن ف   ال،فصن ر 

والمصوقػػػى فػػػى مصاوػػػب ال،م ػػػن  أملػػػى المػػػهار  ال لػػػب الشػػػهنص 
مػػ  أفػػلض اهلل نػػو ملػػى انهػػلـ أهػػهاع ر واسمػػلـ ال  نػػص ذو المػػدد

لوقجى الح ن  الشػهنص محمد القالمنلم  سندي ال ند الشنع 
نػػػػ ن  المحلسػػػػ  قػػػػدس اهلل أسػػػػصارهر وأفػػػػلض ملػػػػى مح نػػػػو أنػػػػدا 

ملى م،منػة  مػلؿ  لئ هر ىلا ولمل جلنت مصائس ح نهل الفأههار 
 الصائ ر أردت ر  هل الزاىص وهشص مصفهل ال لرصالل ع 
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 رسػػػػػػػػػػػػللة قػػػػػػػػػػػػد وف،نػػػػػػػػػػػػل
 

 ننفحػػػػػػة نػػػػػػصمػػػػػػ   ػػػػػػ  خ
 هيلوهػػػػػػػػػػػػػػل مح مػػػػػػػػػػػػػػلت 

 
 ارّخ نهػػػػػػػػل خنػػػػػػػػص وحفػػػػػػػػة

 الفقنص إلنو س حلهو أنهالنصػػص 
ر واللصيقة الشلذلنة محمد القلوقجى خلدـ ال لب

 مفى منو القلوقجنػة
ن ػاة ناػي الفقنػص إلػى ومههػو هقػ  ىػله الوب نحمػد اهلل 

رنػػػو الػػػصحم  .. رػػػلرؽ هػػػلنص سػػػصحلف وذلػػػب نػػػنذف مػػػ  سػػػندي 
إمػػلـ أىػػ  ال صفػػلف سػػندي الشػػنع محمػػد فضػػنلة الشػػنع وإمػػلم  

ىػػػػػ ٔٔٗٔمػػػػ  ذي الق ػػػدة سػػػػنة  ٕٙسػػػ د نػػػػدراف يػػػـه انحػػػػد 
ـ وقػد هقلػت ىػله الن ػاة مػ  ه ػاة  ٜٜٔٔيههنو  ٜالمهاف  
 ىجصية. ٖٔٔٔة نمل  ة ال و ة نلصانلس الشلـ سنمل همة 

 وهلى اهلل ملى سندهل محمد وملى هلو وهح و وسلب
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 األستاذ حمقق الكتاب فضيلة الشيخرمجة ت

 
  ـ ر الجمنػػػزة ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔوػػػلريع ومحػػػ  المػػػنود

 جمههرية مصص ال صننة.  –محلف ة الغصننة  –مص ز ال نلة  -
 المهىػػػػ   لن ػػػػلهس  لنػػة دار ال لػػـه ر جلم ػػة القػػلىصة
 . ـٜٓٚٔ
   مديص ملـ نمديصية رنلل ال، لنمنة سلنقلً.ال مػػ 
   ي مػػ  رئن ػػل للجم نػػة ال لمػػة للػػػدمهة  -ٔالنشػػػلط

ومقصىػػل  ٕٕٗوالمشػػهصة نػػصقب ر نجمههريػػة مصػػص ال صننػػة اهلل إلػػى
ولهػػػػل ر حػػػػدائ  الم ػػػلدإ نللقػػػلىصة ٘ٓٔ لرعشػػػ ٗٔٔى الصئن ػػػ

 الجمههرية.فصوع فى جمنع أهحل  
والػػػدوؿ  رالجمههريػػػة ف ػػػلتمحلي،جػػػهؿ فػػػى جمنػػػع  -ٕ
ثػػػػ  حنػػػػل  المُ سو  رلنشػػػػص الػػػػدمهة اسسػػػػومنةسػػػػومنة اسال صننػػػػة و 

 . نللح مة والمهم ة الح نة وانخوؽ اسيملهنة
نلسضػػػلفة إلػػػى ال ،لنػػػلت الهلدفػػػة إلػػػى إمػػػلدة مجػػػد  -ٖ

 ال  نب . وـسػاس
وال، ػػػػػػػػػجنوت الصػػػػػػػػػهونة و الهسػػػػػػػػػلئي الم، ػػػػػػػػػػددة  -ٗ

 صائي و انقصاص المدمجة.للمحلضصات والدروس ملى الش
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 ملى اسه،صهت الملهر وأيضل م  خوؿ مهق و  -٘
WWWWWW..FFaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoomm  

وقػػػد ومػػػت المصحلػػػة انولػػػى مػػػ  وجديػػػد المهقػػػع وجػػػلرإ وقػػػد ومػػػت المصحلػػػة انولػػػى مػػػ  وجديػػػد المهقػػػع وجػػػلرإ 
إومػػػلـ الثلهنػػػةر وإضػػػلفة اللغػػػة اسهجلنزيػػػة وهقػػػ  اللقػػػل ات ملػػػى إومػػػلـ الثلهنػػػةر وإضػػػلفة اللغػػػة اسهجلنزيػػػة وهقػػػ  اللقػػػل ات ملػػػى 

  الش  ة.الش  ة.
  هووهووػػدمدم      
 يػػدمه إلػػى ه ػػل ال، صػػب والاوفػػلت نػػن  الم ػػلمن  -ٔ

 اسخػػػػػهةوإحنػػػػػل  روح  وال مػػػػػ  ملػػػػػى جمػػػػػع الصػػػػػف اسسػػػػػومى
وانثػػصة وانهلهنػػة  والػػ،الص مػػ  انحقػػلد وانح ػػلدر اسسػػومنة 

 .و نصىل م  أمصاض النفس
يحػػػػػصص ملػػػػػى وصننػػػػػة أح لنػػػػػو ملػػػػػى ال،صننػػػػػة الصوحنػػػػػة  -ٕ

 . الصلفنة ن د وهليب هفهسهب ووصفنة قلهنهب
 ممػػػل شػػػلنو مػػػ  م ػػػلىص ال،صػػػهؼي مػػػ  ملػػػى ونقنػػػة  -ٖ
ال ػػله ى الم نػػى ملػػى  صػػهؼوإحنػػل  ال، ر مػػ  روح الػػدي  ةن نػػد

 . وأهحلنو ال صاـر ؿ اهلل القصهف ومم  رسه 
     ىدفو ىدفو    

وهشػػػص ر إمػػػلدة المجػػػد اسسػػػومى ن  ػػػي الػػػصوح اسيملهنػػػة 
.وهػػلى اهلل ملػػى انخػػوؽ اسسػػومنة ووصسػػنع الم ػػلدئ القصههنة

 سندهل محمد ملى هلو و هح و و سلب
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فلت فضنلة الشنعقلئمة مهل 
 
 

 أوم   م  أموـ الصهفنة
 ط( ٕاسملـ أنه ال زائب المجدد الصهفى) -ٔ
 الشنع محمد ملى سومة سنصة وسصيصة. -ٕ
 المصنى الصنلهى ال ند أحمد ال دوإ. -ٖ
 شنع اٌسسوـ ال ند إنصاىنب الدسهقى. -ٗ

 ثلهنل   الدي  والحنلة  
 ط(ٕزاد الحلج و الم ،مص ) -٘
 ٕر ج ٔحلت م  ههر القصهف جهف -ٚ-ٙ
هػػهر الجػػهاب ملػػى أسػػئلة الشػػ لب.  -ٜملئػػدة الم ػػلب نػػن  الػػدي  و ال لػػب.  -ٛ
 ف،لوإ جلم ة للش لب. -ٓٔ
 ط( )وصجب لألهدوه نة(.ٙمفلو  الفصج ) -ٔٔ
 وصننة القصهف لجن  اسيملف )وصجب لإلهجلنزية وانهدوه نة(. -ٕٔ
 ـ.إهوح انفصاد و المج،م لت فى اسسو -ٖٔ
  نف يح  ب اهلل ) وحت ال،صجمة لألهدوهن نة(.  -ٗٔ
  ههها قصههل يمشى نن  النلس )وحت ال،صجمة لألهدوهن نة (.-٘ٔ
 المهمنلت القله،لت. -ٙٔ
 ف،لوإ جلم ة للن ػػػل . -ٚٔ
 قضليل الشػػػػ لب الم لهص. -ٛٔ

  ) ر  ،لف مجزأة ومجلد واحد(الالب اسلهلمنة  المجلد انوؿ 
 المهلد الن ػػهإ.  ٔج -ٜٔ
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   اسسصا  و الم صاج.ٕج -ٕٓ
   شهص ش  لف و لنلة الغفصاف. ٖج -ٕٔ
   شهص رمضلف و مند الفلص الم لرؾ.ٗج-ٕٕ
   الحج و مند انضحى الم لرؾ. ٘ج -ٖٕ
   الهجصة و يـه ملشهرا . ٙج -ٕٗ

 ثللثل   الحقنقة المحمدية  
 ر  لت(.ٖحديي الحقلئ  م  قدر سند الاوئ  ) -ٕ٘
 الصحمة المهداة. -ٕٙ
 ط(.ٕ)ٔج-إشصاقلت اسسصا  -ٕٚ
 (.ٕإشصاقلت اسسػػصا  )ج -ٕٛ
 ال ملمت المحمػػػػدية. -ٜٕ
 ) وصجب لإلهجلنزية(. واجب الم لمن  الم لهصي  هحه الصسهؿ  -ٖٓ

 ران ل   اللصي  إلى اهلل  
 رصي  الصديقن  إلى رضهاف رب ال للمن  ) وصجب لألهدوه نة(. -ٖٔ
 ذ ػػػػػػلر اننصار.أ -ٕٖ
 المجلىدة للصفل  و المشلىدة. -ٖٖ
 موملت ال،هفن  نى  ال،حقن . -ٖٗ
 رسػػػػللة الصللحن . -ٖ٘
 مصاقى الصػػػػللحن . -ٖٙ
 رصي  المح هنن  و أذواقػػهب. -ٖٚ
  نف و هف دامنلً ملى نصػػػنصة.  -ٖٛ
 هن  ال،هلهى نللهرد القصههى -ٜٖ
إلمػػلـ  ،صشػػدي  فنمػػل يللػػب فػػى يػػـه ملشػػهرا  لوحفػػة المح ػػن  ومنحػػة الم -ٓٗ
 )وحقن (. لقلوقجىا

 خلم ل   دراسلت ههفنة م لهصة  
 الصهفنة و الحنلة الم لهصة. -ٔٗ
 الصفل  وانهفنػػػػل . -ٕٗ
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 أنهاب القصب و منلزؿ ال،قصيب. -ٖٗ
 ط( )وصجب لإلهجلنزية(.ٕالصهفنة فى القصهف وال نة ) -ٗٗ
 ال صصية. المنهج الصهفى والحنلة -٘ٗ
 الهميػػػة وانولنػػػل . -ٙٗ
 مهازي  الصلدقن . -ٚٗ
 الف،  ال صفػػػػلهى. -ٛٗ
 النفػػس وهفهل ووز ن،هل. -ٜٗ

 سلدسًل  سل لة شػفل  الصدور
 ط(.ٖما،صص مفلو  الفصج ) -ٓ٘
 ط(.ٕأذ ػػػػلر اننصار ) -ٔ٘
 ط(ٕأوراد انخنلر )واصيج وشصح(.) -ٕ٘
 ط(.ٕزاؽ )موج الصزاؽ ل ل  انر  -ٖ٘
 نشػػػػلئص المهم  مند المهت. -ٗ٘
 .أسصار ال  د الصلل  ومهسػػى -٘٘
 ما،صص زاد الحػػػػػلج والم ،مص. -ٙ٘

 سلن ًل  وحت الل ع للمهلف  
  نلحة ال لرفن .نلحة ال لرفن .سس  --ٖٖ  ملت القصب.ملت القصب.ه ه   --ٕٕ  أح   القهؿ.أح   القهؿ.  --ٔٔ
  (.(.ٕٕرصي  الصديقن  إلى رضهاف رب ال للمن  )طرصي  الصديقن  إلى رضهاف رب ال للمن  )ط  --ٗٗ
  ه الح   الشلذلى ه الح   الشلذلى الشنع ال لم  ال ند أنالشنع ال لم  ال ند أن  --٘٘
  حقلئ  ال،صهؼ النق ّ حقلئ  ال،صهؼ النق ّ   --ٙٙ
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 فهرست الكتاب    

 المهضهع هفحة
 فهصسة ال ،لب لإليداع ٕ
 مقدمة المحق  ٖ
 لألدىمى اللصانل    قجو القل مهجز وصجمة ٚ
 وػػػػه   ٛ
 دهػػػػمهل ٔٔ
 بػػػل لرل و ل ٕٔ
  ػػمع أى  اللصي ٗٔ
 وػػػػػوهف ٚٔ
 وػػػمهلفلو ٛٔ
 وػػوفلو ٖٕ
 للقلوقجىوهنة لإلخهاف وهصنحة للاوف  ٕٙ
 رسللة ُوْحَفُة الُمِح ِّن  وِمْنَحُة الُمْ ،َػْصِشِدي  ٔٗ
 مقدمة الصسللة ٖٗ
 أوًم  الصـه ٘ٗ
 ثلهنلً  الصوة النلفلة  ٗ٘
 ثللثلً  الصدقة  ٙ٘
 ن لً  اس ، لؿرا ٛ٘
 خلم لً  ام ،حلؿ ٜ٘
 سلدسلً  منلدة المصي   ٕٙ
ًً  زيلرة ال لمل  والصللحن  ٘ٙ  سلن ًل
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ًً  هلة الصحب ٜٙ  ثلمنًل
ًً  ال،هس ة ملى انى  وال نلؿ ٔٚ  ولس ًل
 ملشصًا   وقلنب انظلفص ٕٚ
 حلدإ مشص  م   رأس الن،نب ٘ٚ
 ثلهى مشص  قصا ة سهرة اسخوص ٙٚ
 لي مشص  أذ لر يـه ملشهرا ثل ٙٚ
 رانع مشص  دمل  هخص ال نة ٓٛ
 خلمس مشص  دمل  أوؿ ال نة ٔٛ
 سلدس مشص  دمل  يـه ملشهرا  ٕٛ
 سلنع مشص  ر ع الح هب ٗٛ
 خلومة الصسللة ٚٛ
وصجمة المحق  انس،لذ الشنع فهزإ محمد  ٜٛ

 قلئمة مهلفلت المحق  ٜٔ أنهزيد
 الفهصست ٜٗ

======================= 
 8إىل  مو الكيامة مبشرًا األمة نلَا الضادم اسضنوم قال 

ٌء فِدِه فَِضدُ َةٌ فَأََخَي }  ِ َشيل َمنل يَُ ََغهُ َعِن َّللاذ

ُ ٰذََِّ   طَراُ َّللاذ َجرَء ثََوليِِه، أَعل ََ رنرً يِِه، َو َْ يِِه إِي

 { َوإِنل ََّمل يَُكنل َكٰيَِّ َ 
ِذيُ ْي عن جريرٍ أَيو لَّشذدخ ولَّلخطدب ولين لَّنذ  رَ ولَّ جرمع لَّْسرندِ ولَّْرلسدل، جذ
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