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سه تأسيًسا، وَجعل مقاصده َأْوالها  الحمد هلل ال   ين َمن أراد به خيًرا وأس  ه يف الدِّ ذي َفق 

ا ًرا وتقديسًْْْْ وأشَّْْْْلد أال  إله إال  اهلل والده ال شْْْْري  له فَّلد المعبدد الح ،  ،  َطلًبا وَنشْْْْْ

د ،   ًدا دبده ورسْْدله المبعدل بال،ِّْْ صْْل ا اهلل دليه ودلا هله وصْْحبه  وأشَّْْلد أ   محم 

 .  بدرْ صالًة َتتاَبع وَتزكد، وسل م دليه ودليَّلم سالًما يتدالا ويَ 

 

ثنيف  يد     حد  ٌ  من الشْْْْ  ل الديٍث   -جْماد كلٍّ إلا    بإسْْْْْناد -  سْْْْمعتْهه منَّلموهد أو 

ٌَ، دن دمرو بَن ديْناٍر، دن أبي ْ ابدَ    َيْيْن دن  ،  - واهلل بن دمرٍ   دْبدمدلا    -سَْْْْْياَ  بَن ده

اِحُموَن   :♀رسْدل اهلل  ؛  ال:  ال  ¶  دبد اهلل بن دمرو بن العاصْي »الرَّ

ْحمَ   َيْرَحُمُهمُ  َماِء«. ؛، اْرَحُموا َمْن فِي األَْرضِ نُ الرَّ ي السَّ
 َيْرَحْمُكْم َمْن فِ

َلتَ رالمٌ المعلِّمين بالمتعلِّمينمَن    وإ    ين المتين، ودَ : تدثي  صَْْ َّلم   لدبَ   مارةه َّلم بالدِّ

 َّلم وإالياًء لبهلدا  المسلمين.بين؛ تثبيًتا ألفئدتَ بالَعلم المه 

ل ( يف المتعلِّمتأسيس   مَن برنامج )  (الكتاب األوَّل) يف شْر   ،وهذا المجلس األو 

 ٌٍ اْ  ه األولا ثالٍل وأربعين وأربعْم ُه  (؛ وهد  1443)  وألٍف   سْْْْنْت ا ة نيَّ أعالم السيييي  كْت

ِ  ال يَّ   ،ورةشييييالمن اةسية  الم  العتقيا مٌْ«،  نصييييورةائفية  النيَّ َِ بَن أالمَْد    للعال  الْاف

 ال
ٍّ
ٌٍ وألٍف المه   ، َؒحَكَمي ٌَ سبٍع وسبعين وثالَل مئ  .(1377)  تدف ا سن
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ٺ    ڀ   ڀ  پڀ ڀ      پ               پ    پ    ٻ   ٻ ٻ    ٻ      ٱ ﴿

ڦ ڦ    ڦ  ڤڤ ڦ        ڤ   ٹ ڤ  ٹ   ٹ ٹ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .]األنعام[ ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

، ﴿   إله إال اهللوأشَّْْلده أال   پ ڀ ڀ ڀ ڀ والده ال شْْريَ  له، أالد  صْْمد 

ےۓ ۓ ڭ    ھ ھ ے   ھ   ھ   ﴿  ؛[اإلخْال ]  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

،  ]البقرة[  ﴾ۉ   ۅ     ۅ   ۋ    ۋ    ٴۇ   ۈ    ۆ ۈ  ۇۆ   ۇ     ڭ ڭ ڭ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿

 .]األنبياء[ ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ، ﴿]الق،ص[  ﴾وئ

ه ورسدله أرسله بالَّلدى ودين الح ِّ ليه  ًدا دبده ظََّلَره دلا  وأشَّلد أ   سيِّدنا ونبي نا محم 

ين كلِّه ولد كره المشْْرَ  ْدا وسْْل م   كدْ ، صْْل ا اهلل دليهالدِّ ودلا هله وصْْحبه ال ذين َ وَْْ

نٌ  وال بالح ِّ وبه كاندا َيعَدلدْ ، ودلا الت ابعين لَّلم بإالسْْْاٍ  ال ذين ال َينْحرَ  فد  دن السْْْ 

اددَ َيعْْ  ْعَ ا يهدالد  ويه كدْ ، ودليَّْل ا يتمسْْْْ  اهْا َيْقتَد  وبََّْل ل إيْ  دهْا َيَقَدْ ،  و ْ لدْ ؛ ْب ، ودْن

 .  ثد ْ لدْ ، ودلا جميع َمن سل  سبيَلَّلم وَ َا أثرهم إلا يدَم يهبعَ ودنَّلا َيذب د  ويهناَض 

 

  َْْ يْن،  فَّْلذا متت،ْْ تْمل دلا  داْدد اْلدِّ ْْْ َْاْ دة َجم  المْنافْع، َيشْْ ر  جلْيل  ْنافْع، دظيمه ال
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سْْل   نه أصْْدَل الت داليد ال ذي ددْل إليه الر  وأهنَزلل به الكتبه وال نجاَة لَمن بغيره ويتوْْم 

ستبَينْ َيَديْن، وَيدل  ويهرَش  ٌ البيواء ومنَّلج الح ِّ المه  .د إلا سلدك المحج 

رالله فيه أمدَر اإليما  وخ،ْْْْاَلْه، وما يهزيله جميَعه أو يهنافَي كماَلْه، وَ كرْ  ته فيه  شَْْْْ

ها وتتجل ا َُ أمره ًٌ بدليلَّلا؛ ليت وْْ  م،ْْحدب
ٌٍ رته  القيقتهَّلا وَيبَيَن سْْبيلهَّلا، وا ت،َْْ   كل  مسْْأل

نْ ٌ واالتِّْباْ ، وأَ   ْْ أْهل األهداء واالبْتداْ ، إْ  هي ال   همْلله أ داَل فْيه دلا ْمذْهب أْهل السْْ

نٌ   تهذكَ   ْْ َّلام السْ
دِّ دليَّلا، وإرسْْْاَل سَْْْ ٌ  إر إال  للر  داَرها األ م  ف ده ى لَكشْْْْ ليَّلا، و د ت،ْْْد 

دا يف ردِّها وإ ه، األجل ْه، وصْْنَ  د  يهعَرِّه بوْْدِّ اَت المسْْتَقل ْه، مع أ   الوِّْْ بعاَدها الم،ْْنَ 

تقَر الن َّلاره إلا اسْْتدالْل، وإ ا  َْ مس لم َي ه، فإ ا طلعَل الشْْ  ويهتَرج بتعريَف ضْْابهَه واَلدِّ

الْل. َُ فما بعَده إال  الو   اْستباَ  الح   وات و

َِ اله    ااَل ليسْتيق  السْ 
ٌَ ُه  نتبَ البه ويَ ورت ْبتهه دلا طريق ْه، ثم  أهرَدفهه بالجداُ ال ذي يت وْ

ه:   يتْه ْه، وسْْْْم  ه وال َيشْْْْتبَْ ٌ »األمره ْب اجيْ ٌَْ النْ  ا  ٌ الَمنْشْْْْدرة، الدتقْاد الهْ  نْ   ْْ   أدالَم السْْ

 «.الَمن،درة

ه ابتْغاَء وجَّْله األدلَ  ْْأله أ  يجعلَْ ْمْنا ويه ، وأ  ينَعَ اواهلَل أسْْ
ا  ْنا ْما  علِّمَ ْنا بْما َدلَ ْن ينَعه

ًٌ منه وفوْاَل، إن ه دلا كلِّ ْشيٍء  ديْر، وبعباَده لهيف  خبيْر، وإليه المرَجعه والم،ْيْر،   نعم

 .نا فنَْعم المدلا ونَْعم الن ،يرْ الوهد مد
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َّلادة هلل  ه  كتابَ       فابتدأ الم،ْْنِّ بالبسْْملٌ، ثم  ثن ا بالحمدلٌ، ثم  ثل ث بالشْْ 

ٍد   سْْالٌ، و َ   ♀بالدالدانَي ٌ ولمحم  الم  رَ َر  هَخ بالعبددي ٌ والرِّ الة والسْْ  ها بال،ْْ 

جميع َمن سْْل  سْْبيَلَّلم وَ َا أثرهم إلا  ، و)دليه ودلا هله وصْْحبه والت ابعين بإالسْْا ٍ 

 (.ثد يدَم يهبعَ 

األربع مَن هداُ الت ،ْنيف اتَِّاً ا؛ فَمن صْن ف كتاًبا اسْتهَحب  له أْ  يسْتَتحه  وهاالء  

.بَ   َّلن 

ٌٍ   مْدَ الواختْار الم،ْْْْنِّف   اٍت  رهنيْ  َذكر هْي ْب  ٌ الدالْدانيْ  ه ْب َّلْادة ْل  ْْ ؛ فقْال:  اهلل والشْْ

ٺ    ڀ   ڀ  پڀ ڀ      پ               پ    پ    ٻ   ٻ ٻ    ٻ      ٱ ﴿)

 (.]األنبياء[  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿( إلا  دله: )]األنعام[ ﴾ٺ ٺ

ا ْهذا يف دلم الْبديع ن المتكلِّم كالْمه هْياٍت أو    :ويهسْْْْم  مِّ ا(؛ وهد أ  يهوَْْْْ ًْْ )ا تْباسْْ

م  بلَّلْا   ْال، أو    اهلل  ) ْال  :أالْاديَْث دو  َ كر مْا يْدل  دلا كدذْا كْذلْ ، فال يهقْدِّ

سدل    .(♀الر 

 يف  الجدهر المكند «؛ فقال:  وأشار إلا هذا األخوري  

َن اْلَكاَلمْ  م  َْْ ( َأْ  يهوْْ ا ه  َو)االْ تَبَْ

 

رْ   ا   ه ًْْ امْ  َ هن َْْ اأْلَن َد  ِّْْ ي َْْ سْْ َديَْْث  الَْْ  اْو 

ٌ   ل(:ْد ؛ فـ )العَ ( أي يجعلد  له مساَوًيا[1:  ]األنعام  ﴾ٺ﴿: ) دله و  ؛  الت سدي

يد:   اهلل     ال ارة ال،   َ  .[95]الما دة: ﴾ىئ ىئ ىئ ی ﴿يف ك
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، وهد افتْعال  مَن  ريكم وَيعلدكم االمرتاءه تَ ( أي يعْ [2:  ]األنْعام  ﴾ڦ ﴿):   دْله  و

د يف األمر مع الت،دمٌ فيه والجدال دنه.  )الَمْريٌ(؛ وهي الت رد 

رين أن َّلم يقدلد : ) د ﴾ڦ ﴿وشْْْا  يف كالم المَسِّْْْ نشْْْأ  أي بادتبار مَ   ؛(: َتشْْْك 

د؛ وهد كدنه   ا القيقٌ معنا هذه الكلمٌ،  صادًرا دن َش ٍّ الت رد   كرته ل .ذي  َ فَّلد ال    وأم 

بَ   -(  [4اإلخال :  ]  ﴾ٺ ﴿و دلْْه: ) بعباَل َهمٍز وبْْه، و هَرب   ْْ أي    -  َّلمْْا يف السْْ

 مماثاًَل.

؛ يق،ْْْْده التال   يف الدا جَّلم، وسْْْْيأيف بيانه يف ( أي سْْْْيِّد  كامل  صْْْْمد  دله: )و 

 اًل.مدضعه الال    به مستقبَ 

هَيعد ؛  [116:  ]البقرة  ﴾ڭ ﴿و دْله: ) َوي   ـفصلــــق )ال: و (:(: أي مه اْدٌ، وره الهْ 

اَج  ث َدر  د أالمَْد وميره مَن الْدْي ٍث نبديٍّ دْن ْمعْا َ   هْذا يف الْدْي َْْ ، دن أبي الَّليثم  بن سْْ

تْ   ؛  ◙ري، دن أبي سْْْْعْيٍد  ادَ العه
 
ٍ  ِمَن الُ:ْرنِن ْ ال:    ♀  أ   الن بي ق  َحْر كـُ

 .، وإسناده ضعيف  «فِيِه الُ: ُوُ  َفُهَو الطَّاَعةُ ُيْذَكُر  

 
ِّ
وسْي ده ُ  دن  تادَة السْ  ا  يف  تَسْيره« أن ه  ال:   -  أالد الت ابعين -  وصَْ ز  دند دبد الر 

   ٌ  .«كل   ندٍت يف القره  طاد

ا هذا:   ًٌ من كلِّي ات الت َسير)ويهسم  ي  ٌ  (كلِّ ٌ  لَظي  ي   تتعل   بألَاظ القره .؛ أي  ، وهد كلِّ

سْْدل    (القندت)فإ ا و ع  وما يت ،ْْل به مَن األفعال يف شْْيٍء مَن كالم اهلل أو كالم الر 

ب  ♀ ر   ْْ يهَسْْ ه  ْْ )فْْإنْْ  ادٌْْْْْْْْ ومنْْه(الهْْ   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿:   دلْْه    ؛ 

.  [31]األالزاُ: ن   أي وَمن يههَع منكه
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هَيعد .( أي  [116: ]البقرة  ﴾ۓ ڭ ڭ﴿يف اآليٌ: )  فقدله    مه

ْْير ْْا  والت َس يف هذا   ([116: ]البقرة  ﴾ڭ﴿أ   )  إلا  و هب بعض أهل العلم باللِّس

مٌ؛ منَّلم: ابن فار ٍ   :المدضْْع ي ٌ المتقدِّ و ، وجعلدها اسْْتثناًء مَن الكلِّ يف كتاُ    أي مَقر 

ْسن البيا «.   يف  الربها «، واألبياري  يف  اله
ركشي   األفراد«، والز 

يَّة: شـص عُ ومَ  ا -  يف البقرة  أ   اآليٌ المذكدرة  دولهم عن الكلِّ وم أيوًْ ۓ ﴿): -  ويف الر 

هيعين هلل.﴾ڭ ڭ  ( تتعل   بالَتل  جميًعا، وليس كل  الَتل  مه

ًٌ   (الهْ اْدٌ): ْبأ    وُأجـي  عن لـل  ًٌ تكد  ْتارًة شْْْْرديْ  ؛ ْفالمامند   ، وتكد  ْتارًة كدنيْ 

ٌ  باهلل طادته  ٌ  َّلم شردي   .، والكافرو  باهلل طادتَّلم كدني 

ٌ  أ   فالقدل ب حيُ  الكلِّي ٌ دام   وأشرته إلا  ل  بقدلي:  ؛هد ال، 

ا( تَْْ نَْْ َْْ (  : اء  تَْْ م   ثْْه د    َونْْه اِّ   َْْ  

 

ْر    ِّْْ َفسْْ  )
ٌٍ َْْ اد ْْ )طَْْ ا بَْْْْْْ َْْ َثَبت دم   مه  ده

ب بَتْلقَّلْما دو  مْثاٍل  ( أي المبْتدَ [117:  ]البقرة  ﴾ ۇۆ   ۇ     ڭ﴿و دْله: ) 

 .سابٍ  

 باختيارهم ما يشاؤو .  ؛( أي التيار[68: ]الق،ص   ﴾ېى ﴿و دله: )

ٍد   َّلادة لمحم  ا الشْْْ  الم دليه    ♀أم  الة والسْْْ  سْْْالٌ، وال،ْْْ  بالعبددي ٌ والرِّ

مَ ودلا هله وصْحبه وَمن ات بع سْبيلَّلم إلا يدم يهبعَ  ل ما  اًل ته ثد : فقد أنشْأ الم،ْنِّف جه كمِّ

مَّلا مَن اآليات يف اإلْشارة إلا مق،ْدده؛ فقال:   ه  )تقد  ًدا دبده وأْشَّلد أ   ْسيِّدنا ونبي نا محم 

 (.ثد إلا يدَم يهبعَ )( إلا  دله:  ورسدله

يء يف مدضعه. ( أي يحكمد  بالَعدل؛ وهد وضعه وبه كاندا َيعَدلد )و دله:    الش 
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 ( أي ال يميلد .لد دَ وال َيعْ )و دله بعدها:  

اللة على مت:ابَِلْين:  فـ )العدل( ألٌق يف كالم العرب للدَّ

 االستقامٌ.أحدهما:   -

 االددجاج.واآلخر:  -

 يس الل غٌ«.ابن فار  يف  مقايَ  كره 

 وكالهما واقٌع يف كالم المص ِّف:

o ( :ل  ( راجع  إلا االستقامٌ.وبه كاندا َيعَدلد فقدله يف المدضع األو 

o ( :راجع  إلا االددجاج.لد دَ وال َيعْ و دله يف المدضع الث اين ) 

ا هذا )جَ   ناًسا(.وإ ا جاءت الكلمٌ بمعنيين بالمبنا نَسه يهسم 

ا  ف، واختلف معناها؛  -  َّلاأي لَظه   -( يف المدضعين ات َ  مبناها  َيعَدلد فكلمٌ ) يهسم 

 ناًسا(.هذا )جَ 

ْْار إل از   نا ()الجَ ا الدِّ  وأشْ ْْن دبد الر  ْْتا نا السْ  ( 1)  آللئ التِّبيا «يف      أسْ

ه ألندا  )البديع(  :  قالف  دند ددِّ

عَ  مَْ ه   ْْه اب الْْ   َتشَْْْْْ اَلَِّ  تَْ ا اخْْ نَْ عْْ  مَْ

 

ا   نَْْ ْْْ ب مَْْ الْْْ دَر  أهمْْه ي 
فَْْ َن  ْْْ ي َْْ ت ظَْْ َْْْ لَْْ

َْْ  ل

 اسٌم ي:ع لمع يين:  ؛(ودلا الت ابعين لَّلم بإالسا ٍ )و دله:   

حابٌ ال    معنًاأحدهما:   - ؛ وهم ال،ْ  ؛
ٌَ تذين أسْلمدا بعد فشْردي   :  ؛  ال اهللُ مك 

ْْ   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ ْْت ٌْْ:]ال أي   [100دب

 

مَّلا (1) ٌ  يف البالمٌ فا ل ما تقد   .ألَي 
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ْحاْبٌ الْ  مَن    ْْ ٌَ ال،ْْ سْْْْْند  ذين أسْْْْلمدا بْعد فتُ مكْ  َوي ْهذا المعنا يف اْلدْيٍث يف  مه ، وره

 .«، وإسناده ضعيف  أالمدَ 

ًدا هلل مت بَ معنًا لهغدي؛ واآلخر:    - ْحاْبٌ إلا يدمْنا ْهذا مداْلِّ  ْْ ا  ؛ وهد َمن ْجاء بْعد ال،ْْ عًْ

 .د  من الت ابعين بإالسا ٍ ؛ فإن ه يهعَ ♀ه  رسدلَ 

(:( أي يدفعد ؛  َيذب د ودنَّلا  )و دله:   ب  ْفعه   فـ )الذَّ  .الد 

مايٌ.؛  لٌمَن المناَض   :هأصله ( أي َيحمد ؛  لد ويهناَض )و دله:    وهي الرِّ

شْْْْتمَ  يْباْجٌ المه َّْلادة ْله ولرسْْْْدْله  وْهذه اْلدِّ  ْْ :  ♀ْلٌ دلا الْمد اهلل، والشْْ

د االدتقْاد والت دالْي َْاٍظ تتعل   ْب ل دلا أل ا  ،  اشْْْْتمْل ل هْذا يهسْْْْم  ا  بمْث )براعـة واإلتْي

 َصْدر كالمه بما يهشير إلا  ،ده. وهد أْ  يأيف المتكلِّم يف  (؛استهالل  

 وأشرته إلا  ل  بقدلي:

ٌه   َْْ َراد ْْْ ابَْ   لٍ اَل َّْلْ تَْ سْْ
 ا َ 

َ
ْأتَْي َْْ ي ي  ْ  
 فَْ

 

ي   ََ َي َدَه  بََق،ْْْْْْ ا  اْلَكاَلَم مَْ ْدَر   صَْْْْْ

 :ثمَّ ولف المص ِّف كتابه بَخمس   

 (.ر  متتَ، )أن ه  األولى:   *

ه وَشَرفه.:  (الُمختَصر ِمن الكالم)و لهد   ما  ل ل ألَاظه وَجل ل معانيه؛ وهذا يقتوي ده

 وأشرته إلا  ل  بقدلي:

هه  ْْه ظ ْْْ َ َْْ ل ل   َْْ ا   َْْ ا   و م َْْ ن ْْْ ع َْْ م ل   َْْ  َوج

 

ًرا)  َْْ َت،ْْ تْْ هه   (مْه َْْ دن ْددْه َْْ ا   و ي لَْ عْْ  َويْه

 .( أي دظيم  جليل  )أن ه والثَّانية:   * 

 .صاالب الَعَظمٌ؛ وهد مَن أسماء اهلل  :  الجالل(و)لو  
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عَ نافع  )أن ه والثَّالثة:   *  ين  يف الدصدل إلا التير.( أي مه

 ما َأْوصل إلا التير.فـ )ال َّافع( ِمن األعيان وغيرها: 

ابعة:   *  .(دظيمه الَا دة)أن ه والرَّ

 يس الل غٌ«.يف  مقايَ   ؛  اله ابن فار ٍ استحداله ماٍل وخيرٍ و)الفائدة(:  

 : الَعلم.ذي يهستحَدلومَن التير ال  

جتمَ والخامـسة:   * (:  ؛  عَّلاأن ه َجم  المنافع؛ أي كثيرها ومه ــ )الَجم  جَتَمعفـــ ،  الكثير المه

ٌٍ و)الم افع(:   الَعلم.:  ومَن أدظمه(؛ وهي التير الداصل للعبد،  َجمع )َمنَع

فه  َات التمس: َمْد   لهالم،ْنِّف كتاَبه بَ   وَوصْْ ٌ  شْا ع  يف ؛  َّلذه ال،ِّْ ومَثل هذا سْا 

 ويجوز بشرطين:كالم أهل العلم،  

 رجاء اَلْمل الن ا  دلا االنتَا  به.هد  َكد  الحامل له  أحدهما:   -

لواآلخر:  - ؛  سالمته مَن الغه  .وهد مجاوزة الحدِّ دِّ

 وإلا  ل  أشرته بقدلي:

هه إََ ا   ابَْْْ تَْْْ
كَْْْ ف   نِّْْْ َْْ ْْْْ، َدْ    و مه  مَْْْ

 

ْلَداءَ   مه دهوَ   ٍع  َْ َن اَء  ُْ   (1)  َرجَْْ َل َْْ  صْْ

نه أصْدَل  )ثم  َ كر الم،ْنِّف مدضْد  كتابه؛ فقال:    ين، ويتوْم  تمل دلا  دادد الدِّ َيْشْ

ْنافَي  )( إلا  دْله:  الت دالْيد ه أو يه ه، وْما يهزْيله جميعَْ ْْالَْ راْلله فْيه أمدَر اإليْما  وخ،ْْ شَْْْْ

 (.كماَله

 : )موضوع هذا الكتاب( يرجع إلى ثالث  فـ 

 

م(، وتهََتُ   (1) (.-وهد أكثر  -بسكد  )الال  لهدِّ َلداء(، وهد كْ )الغه ْلداء( و)مه  ؛ فيهقال: )مه
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ل:    * ين.األوَّ  أن ه مشتَمل  دلا  دادد الدِّ

 (؛ وهي األسا .جمع ) اددةٍ و)ال:واعد(:  

ه: التهْاُ الَتربيِّ   والـمذكور فـي ٌ ْب ين المتعلِّْق دِّ ٌ  مَن  داْدد اْل ا؛  جمْل ا يهسْْْْم    : مْم 

 .(وإيماًنا  ،وتداليًدا  ،ادتقاًدا)

ْْدَل الت داليدوالثَّاين:    * ن  أصْ ْْمِّ يتعل      وما  ،-  ▐أي تداليد اهلل   -  أن ه متوْ

 .اوَيْتبعَّل  اَّلبَ 

َرالل  والثَّالث:   * ،  أي ما يتحق   به اإليما  ويقع  (فيه أمدر اإليما  وَخ،ْاله)أن ه شْه

 (.ما يهزيله جميَعه أو يهنافَي كماَلهو هَرنل بَذكر )

 :وهو قائٌم على ثالثة ألول  ثم  َ كر منَّلج ت،نيَه إجمااًل؛  

ل:    * ًٌ بدليلَّلاوَ كرْ )هد المذكدر يف  دله:  األوَّ ٌٍ م،ْْحدب (؛ فَّلد إ ا  ته فيه كل  مسْْأل

ليل،  َ َرنَ   َ كر ْشيًئا مَن المْسا ل المتعلِّقٌ باالدتقاد دَجب  ل َّلا بالد  يف  دله:   ما  كره: ومه

(  َُ ها وتتجل ا القيقتهَّلا وَيبَيَن سبيلهَّلاليت و  (.أمره

نٌ  واالتِّبا ،  وا ت،َْْْْ )هد المذكدر يف  دله:  والثَّاين:    * رته فيه دلا مذهب أهل السْْْْ 

ا بَذكر ما دلْيه    أي أن ه َجْعل بْيا َ   ؛(أهل األهداء واالبْتدا   همْلله أ داَل وأَ  ْْذ تَت،ْْ ما أراد مه

  
 
نٌ  المت بعين الن بي ٌَ ♀أهل الس  ا تكل م به يف   ، وأهَمل المقاالت المتالَ لَّلم مم 

 (.األهداء واالبتدا  أهله )هذه المسا ل  

 َ كر شيٍء وَترك شيٍء.و)االقتصار(:  

ه يف نظمه المْشَّلدر  ها هد  ،  كرَ زا دةً   فَّلد لم يقْ،د االْستيعاُ؛ فإن ه َترك مْسا َل  نَْسه

  سل م الدصدل«.
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ل أالْده  ه يهكمِّْ ا  ْل اْب ل  همْا اآلخرَ وهْذا  الكْت ؛ فَي هْذا مْا ليس يف  اك مَن مسْْْْاْ 

 االدتقاد.

 و د أشرته إلا معنا )اال ت،ار( بقدلي:

مْ )  إَ    اَرهه َْْ دَ   (اْ َت،ْْْ بَْ اإْلَ   هه ا ه  َْْ  ْتي

 

الْْ   َض  عْْ ْْهَ بَْ ي ا َْ َْْ ب ا   ْْ َأم اَلَم  ي   يكَْ  أهبَْ

َتْرك أ دال أهْل األهداء  وَ كر الحْامَْل   ذكَ )يف  دلْه:    لْه دلا  دِّ إْ  هي ال تْه ر إال  للر 

نٌ    َّلام السْ 
د لذاته،  (؛ فَذكره ليَّلاإدليَّلا، وإرسْاَل سَْ محق   وها يف ت،ْانيف االدتقاد ال يهق،َْ

نْ ٌ والجْماْدٌالعـ اـية يف ـهذا الِعلم:   ْْ ا معرْفٌ  ،  ْما دلْيه أْهل السْْ مْقاالت المْتالَين لَّلم  وأمْ 

ٌ  ثانيٌ فيه. تب  فَّلي ره

نِّي   وال ي بغي الَجمع بي هما ع د االبتداء؛  ْْ ْْا ل االدتقاد السْ م المتعلِّم معرفٌ مسْ فيهقدِّ

ع انتْقَل الت ا يهتقنَ دِّ دليَّْلا، وهي   َّْلا، ثم  إ ا أراد الت َدسْْْْ  ْتالَين والر  إلا معرْفٌ مْقاالت المه

رَ   ؛رَدْلم  هَخ  ََ    والَملل(.هد )َدلم ال

د تقرير وِمن ُنصــــم المتعلِّمين : اَلملهَّلم دلا ْهذا، ودلْيه َجرى الم،ْْْْنِّف؛ ْفإنْ ه َجر 

يَّْلا يكد  هَخ ؛  االدتْقاد مَن َ ْكر مْقاالت أْهل األهداء واالبْتدا  إتْقا  دقْيدة    دَ ًرا بعْ ْفإ   َتلقِّ

نٌ  والجمادٌ؛ فال الاجٌ لَذْكرها دند ابتداء تعل م االدتقاد  .أهل الس 

ف ده أ   تل  المقاالت )   ثم  َ كر ى لَكشْْْْْ ٌ  )( أي َديبََّلا  داَرها د ت،ْْْْد  األ م 

اَت المستَقل  ٌاألجل   دا يف ردِّها وإبعاَدها الم،نَ   (.ٌ، وصنَ 

حيُ َمي ز االدتْقاد الْباْطل؛ فْقال:   د   )ثم  بي ن أ   َمن َدرِّ االدتْقاد ال،ْْْْ  ِّْْ مع أ   الوْْ

ه،  تقَر الن َّلاره إلا   جرَ تْ ويه يهعَرِّه بوْْدِّ َْ مس لم َي ه، فإ ا طلعَل الشْْ  بتعريَف ضْْابهَه واَلدِّ

الل َُ فما بعَده إال  الو   (.استدالل، وإ ا اْستباَ  الح   وات و
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اـلث:    * االَ )هد الْمذكدر يف  دْله:  والثَـّ  السْْْْ 
ٌَ ه دلا طريْق ه َجْعل ْهذا  ورت ْبتْه ( أي أنْ 

 ٌٍ  تعليمي 
ٌٍ ٌ    ؛الكتاُ مدْضدًدا دلا ْصَ ٌ  نبدي  اال والجداُ، وهي ْسن  ومَن َأْشَّلر  ،  هي الْس 

فيَّلْْا: الْْديْْث جربيَْْل  مَن  األالْْاديْْث  حيحين«  المروي  يف  ال،ْْْْ  أبي هريرَة ؛  الْْديْْث 

 .◙اُ  بن الته   ه مَن الديث دمرَ ، ويف  مسلٍم« والدَ ◙

اال:  وبي ن َجْريَ  َِ اله البه ويَ )ه دلا  ل ؛ فقال دند َ كر السْْ  (، و ال دند  هنتبَ ليسْْتيق

ُه األمره به وال َيشتبَه)َ ْكر الجداُ:    (.ثم  أهرَدفهه بالجداُ ال ذي يت و

 فالطَّري:ة المذكورة نافعٌة ِمن جهتين:

اال: االستََّلامإحداهما:    َطَلبه الََّلم.وهد  ؛  إيقاظ اله الب؛ فإ   أصل الس 

َّلم فيسَتَقر  واألخرى:   ََ دَضُ لألمر؛ إ  يقع به ال  .يف َ كر الجداُ المه

 :ه تدور على أربعة م:الَد هذا الكتاب وأجوبتُ   وسؤاالُ  

ل:   ✓  تقريره معنا.األوَّ

 .بيا ه دليلٍ والثَّاين:  ✓

 .الل  إشكالٍ والثَّالث:  ✓

ابع:  ✓ ٌٍ والرَّ  .إبهال شبَّل

يتهه:  )ه ليهعَرِّ؛ فقال:  باسْْم كتابَ ثم  صْْر   الم،ْْنِّف   نٌ  الَمنْشْْدرة،  »وسْْم  أدالَم السْْ 

 (.الَمن،درة«  الدتقاد اله ا ٌَ الن اجيٌ

الْلٌ دلا شْْْْيٍء ْما؛  َجمع )َدَلمٍ و)األعالم(:   ب لْلدِّ َْْ ا يهن،ْْ اْيات  :  ومْنه(؛ وهد ْم الر 

 وإرسالَّلا.: اَلل َّلا  و)َنْشُرها(تي تكد  مَن الَتَر ،  َديٌ ال  واألَلْ 

نٌ  وتصــريم المصــ ِّف باســم كتابه تل د  أمٌر مســتْحســَ ؛ فإ   الت ،ْْنيف َوَلد العالَم المه
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 .يف  صيد التاطر«  ؛ َ كره ابن الَجدزيِّ -  أي البا ي بعده -

 أ  يجعل لدلده مَن الت ،انيف اسًما.:  وِمن الُمستحَسن

ــمه ــ ِّف باسـ ــريم المصـ ا تصـ ا يف : فداجب  هو  أمَّ مٌ كتابه؛ إم  كأ  يقدل: )يقدل    ؛مقدِّ

ته    ه دليَّلا.فيهثبَل اسمَ ، -  دليه  أي مالفه وماشيته التي تكد -فال  بن فال (، أو يف طهر 

إلى وجوبــه:   اعي  ذ دن مجَّلدلٍ والــدَّ يهاخَْْ الَعلم ال  ارةه َكد    ْْ َمي َ كره     ؛ 
 
يف   المْْالكي

د اَل    بيب اهلل الشِّ شر   دادده«، ومحم 
 
 يف  إضاءة الحال «.  نقيهي

 وأشرته إلا  ل  بقدلي:

الْْ  ذه  اخَْْ يْه الْْ اَل  َن  ْدَ مه  لْْ
دلَ عَْ َّْله جْْ  ْمَ

 

الْْ   الْْ َأَو  دَل؛  َّلْه لَْلْْ ْجَ مه  كْْ دلَ ْحه ْحه  (1)  َْه

هه   ْْه ان َْْ ي مَ   وبَْ لْْ دَْ اَلَ    فَْي  هَْ ْْْ  ( 2)  االصْْ

 

دَل الْ   ْقهَ َوفَي أهصْْْه َباَ   (3)  ََ  (4)  َكال،ْْْ 

داء؛ فقال:    مته بالد  ،  ايجعَله ابتغاَء وجَّله األدلَ   واهلَل أسأله أ ْ )ثم  َختم الم،نِّف مقدِّ

 (.ونَْعم الن ،ير)( إلا  دله:  منانا بما َدل  ينَعَ   وأ ْ 

 :(دعاء الِعبادة)و (دعاء المسصلة)وَجمع فيه بين 

 :فـ )ُدعاء المسصلة( يف ثالث ُجَمق  

 ( أي خالً،ا له.ايجعَله ابتغاَء وجَّله األدلَ   واهلَل أسأله أ ْ )األولى: 

 

استد  فيه (1)  .أي اَلَكم بذل  أهل الَعلم الر 

اويأي يف َدْلم م،هلُ الحديث دند   (2)  .َ كرهم شروط الر 

 .دند َ كرهم شروط المَتي (كتاُ االجتَّلاد)يف  (3)

ي؛  (4)
ُ  َبيِّن  َجلَ  .أي واض



18 
   

 

 (.منانا بما َدل  ينَعَ   وأ ْ )يف  دله:  والثَّانية: 

ًٌ منه وفواًل علِّمَ ويه يف  دله: )والثَّالثة:  نا نعم  (.نا ما ينَعه

 :و)دعاء الِعبادة( يف أربع ُجَمق  

 (.إن ه دلا كلِّ شيٍء  دير)يف  دله:  األولى: 

 (.وبعباَده لهيف  خبير)يف  دله:  والثَّانية: 

هد االنتْقال مَن اْلاٍل إلا  و)الَمرجع(  ؛  (وإلْيه المرَجعه والم،ْْْْير)يف  دْله:  والثَـّالـثة:  

 هد االستقرار يف المآل.و)المصير(  ،  الالٍ 

ابعة:   (.نا فنَْعم المدلا ونَْعم الن ،يرالدْ وهد مَ )يف  دله:  والرَّ

 

 

  


