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ِحيمِ                                      حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

ي َييً ِحيْيَن بَيَرأ  َِ يَذ ُي َّ يَمِاِو راَ َ، ال رت اَّّ الَحْمُد هللِ الّذي لَْم يُشِهْد أَحَداً ِحيْيَن ََََيَر السَّ

ْحَدايِيييِل ال َت َّييِس اَلُسييُن  يين  ييييِل يَُشيييَ ْ  َييل ايلِهيييِل ال رلَييْم يُ ييي ال ََّسييَميِو ال رلَييمْ  َِ هَْر َييل ال

ْشييَتِِه ال  ََ يِخُ لِ ُُ ُِ ََييبَِر ُ لِهَْيََتِيِه ال رَ  َيِس ال ََ ِس ال ََ ِرََتِِه ال رَِّاَضي َْ قُُِل  ن ُتْ ِه َي َُ ِصفَتِِه ال رال

ََ ََمتِِه ال ََ َيهُ الَحْميُد ُيتَيِاِّراً ُيتَِّسيقيً ال ريُ  يقيً ال رَصي َِاُّهُ   ي  راْيقَيَد ُتلُّ َ ِ ْيٍم لِ ِِ اليييً ُيْستَِ َِ تَ

ْرَيداً ال ر    أهِل بَْيتِهِ  َِ ُِِلِِه َدائِميً  َي . َ  ََ ِيَن الِكَراِم ال ُّ  الَِّيَِّ

ُد ... َْ  أّيي بَ

ْدوُ َإيّل  َُ َيئئيل نَ يْ ِ بَ يفسل َيرَّ ً أُخرى أْحَُ  ر ُُ يْيَراً  يََدي أِييّذّل ر َِ يْن ِيَقِيل  ال ِيمَّ

يتَ ِ  رقَْد ُتْ ُس رييال الَ م ريق ط َل ِْ يهَ َ بِّيل َّييل  ِذْتيُرخ ال لََ ِّيل أ َُ َْتَِغييً َل ذلَك َر يُر ُِْلُس ُي

 َل ظُْ مل الَهل الُمْقَِع إْتَميتً لِمي بدأُّه َل يسيرّل يحِ ذلك .

يييً  ِْ َْ ليل َ  يلَّ   ي  َِّيقيه لذْخيذ ب  ييٍ  يين   يِم الَربيّيل َ لِتكيِ َُ رأْحَمُد هللاَ َ زَّ ر

آِخرّل رُديييي ال ّ َك ال ّغل الّتل اْتتََسيَْس ريرَهي رَهي هي   ي  ِييئر ال ّغييو اَخيرى     

يَراً ال رتفي  أه هيي  َْ ْتر الحكييم ال َكفيهيي ََ بيِّّ يَهي ب غل التَّْ ِزيل ال رإضيَتهي لِمي أُْيِزَل ين الذِّ

ْْ ّكِْ لُغل خيّم أيَييء هللا  َد ذلَك َ يَددْ ذلَك أ َْ ُِ ه ال رإيِّل بَ ُو يفسيل يين أه هيي ال رَ َيْييُس رُ 

ييْيُر َح ِْي َيييً ال  ييدَّ بِييَل السَّ َُ ييْدُو بَِريييَق أَيييٍل لِييذلَك  َُ ْْ َر ييي أ ييي  ال َ مَّ اِّهييي ال قيِصييداً ال ََّ َِ بهييي َييل ََ َ

َييل يين د اِيتل ال حتَّي  بيدأُو الََْحيَ   ين  َيق ال رأْتَم يُس يرح يلً ُيتقدِّ َيُق بييلتَِّ راََّّ َل التَِّ

َْ قريَيً ِين يو ال ّغل ال يحِيِضِع ين يِضِ ََّ ُّ يل َيل يرح يل  هي رصرَهي َ لِيكِ

ْْ قَيََّض هللا لل صديقيً  زييزاً  ال رأخييً َيل هللا تريمييً ال رهيِ الميُستير ال رُيتَِّ ئً به ال إل  أ

ال التّد يسيّل َيل ُييَيل راِيك ي ت يّيل ا،داز ال ُيزاخ هللا  الّدتتِ  َ يّح خهير َر ِل الَّييئلّ 

ال َأخذُو هـ( 672)وال َأريَ    لَّ بيل َّ َر َل رررح تتيز )أدز الكيّ ( تبن قتيَل خيراً 

ييررح  ييين ّ ييك ثئثييلال َُِييدُو  ال َّ َيير َييل َيُشييِ ّه يَيييمبيلَحيي  ال رإ راث ييين ال يََِ يييً الشُّ

الُمَسمَّ  )ّفسيير  ِييلل أدز  (هـ337)و ررح الّزُيُلّ : َيلمََِع ي هي  ال ي هي يََِطيً 

هييـ( الُمَسييمَّ  )اتقتهيييز َييل رييرح أدز الُكتَّيييز( ال 065ررييرح الََ يِِييّل )و الكيّي ( ال

 َهمييي يْالمََِطييأّيييي .  (رييرح أدز الكيّيي هييـ( ال الُمَسييمَّ  )045ررييرح الَييِاليقّل )و



رال ّييل : لََد الَييقل بين ال  هـ(327تبن القِطيّل )وال اَّرل : أدز الكيّ  ررحيْ لَََل 

 ميدو إلي   . رقيدهيـ( 377ين ّئييذ أبل   ل الفي ِيل )وهـ( 395يحمد بن الحسن )و

ْْ أذتير ُتيلَّ راالمََِطل .  لتَّذ  ح ِلل     ال ّسخال  د اِل المََِع ي هي َقك  ّأيُس أ

ت بَ ِايييه َ ل تّمييييز بي هييي ب ييِ   أت يير ال  إليي  ُيِّلِّفييهال ّئثييل ي سييِبيً  راحييد ييين الّشييررح

)ريرح الّزُييُّل ال ريرح ا،ّيل :      ال ّحيِ يءو رضِحيً ال بَيداً  ن طِل الَ ِاْ ال ََ

 .  َل هِايش الَح  ي هرتمي ال ررح الَِاليقّل(  الََ يِِلّ 

ّْ أحد الّشررح الّتل  ّدهي أصحيز التّراُم ريّمن   يل  رقد َُِئس بَد إتميل الَح  أ

ال ّيِ   ظهير إلي قيد ال رليم ييذتررا ليه   ِايييً بد اِل تتيز ابن قتيَل يين الّشيررح المفقيِد  

ريررحه ال   ي  اليّر م يين ّتََيل ّحس   ِاْ )اتيتَيز َيل ريرح أدز الُكتَّييز(  يََِ يً 

ْْ أأحييييً ت ير  ال  ّْ المََِط رلم يكن ليتَيد  إل  الّذهن أ ُد المفقِد يََِ يً ال     حين أ

ْْ تييْ خي ُييً  ين إحييطتل  يي ُال يََِطيً . رإيّل ليِِّف ل يي َيّ ل ين هذا الّشرح ال رإ

أحمييد بيين دارد بيين يِِيي  الَييي ل المَييررا بيييبن هييي م الَييذايّل  ريُسيي  إليي   ر  مييل .

 ( . رقد ر د ذترخ َل التّمهيد لهذخ الّد اِل .097)و

)رررح أدز الكيّي  تبين لد اِل هذخ الشُّررح ال رِمته  ذلك اخترُو   ِاييً  رإيّل بَد

ء : رضييته   يي  بيِاُيييل( ال ر  لغِيّييلهييـ( ال د اِييل 672قتيَييل )و َييض أِيييّذّل اَُييئَّ

أبِ ُ يح ال رالّدتتِ   لَيفل  َد الّرِيِل ال راليّدتتِ  صييلح هييدي َُفر الّدتتِ  صيح  

 .القيّمل يِتحس ِا ذلك ال رأ َدريل بمئح يّهم ال رالّدتتِ   ئء َُر يحّمد ال َ القريشلّ 

ذلك ،داز بيدخيِلل َيل أ رقيل ت يّيل ا ءلتقيَل ييع بيدراَّّهُس بَدهي إل  ُييَل بغيداد َ

يحِخ ال رلَْم أتْن َلتقَل به ين قَل ال رهِ اليّدتتِ  يحّميد حسيين  ال الّذي ُذب لَيِم الُِه ال

ْْ يكييِْ بَييْيَن الَيييلم  ييَ  بييل ال راِييتقَ  ل بيلحفييير  راتحتييرام بمييي ي َغييل أ آل ييِييين ال ََرحَّ

لَّ بتُِيهيّيه ال رييقش ل َل ّفيصيي ه ال رأَيي،   يرالُمتََ ِّم ال رطرحُس   يه يشررع بح ل 

ال َأصيَح المَ ِصل بيلَح  بيلمََِ يل َقيك الّشررح ّحديد   َيهه    ي هي ّالّسديد  ال ر

 لغِيّييلهييـ( ال د اِييل 672وتبيين قتيَييل )المََِ ييل   ييِاْ بح ييل )رييررح أدز الكيّيي  

يع أيّه لم يُشي ت ل َل رضع ت مل )يِاُيل( َ َيّهيي  ال رهِ يي اِتقّر   يه  أيل ال( يِاُيل

ال رد يي ليل بييلتَِّيق ال ال رقد بي   لل َيل يسيير  بح يل يل حيصل(     حّد ََّيرخ )ّح 

تِئ يِل بحدي ه ِْ تَأيَِس لِحديٍ  تي ِْ َِ  ُزاخ هللا خيراً . رلَْم أُتْن 



هيييُس إلييي  ت يّيييل التّربييييل ي ابييين  ريييد ال رالتقييييُس بييي ُّ يييِد ذليييك ِّ َْ أِييييّذّهي  ََضريييين بَ

ْْ  الاََيضل َد أ َْ ال قشِيل َل يِضِ ه ال رطَيَل د اِيتهيي ر رضته   يهم ال َيِتحس ِخ بَ

ال رقيد ح ي ُس يي هم  ري هم الّدتتِ  خ يل ب ييْ الحّسِْ ال رالّدتتِ  قيس إِمي يل اَرِلّ 

َل   ي  رين بَض أِيّذّل َل ت يّيل ا،داز ي الَييَيل الُمست  يريّل    ي  ّيِاقيَهم الُمشيرِّ

ُِلسُ   أحتفظ بهي ا تزاُاً رإترايي . ر قل بيهيء يي 

ريهيُس بَدهي إل  ُييَتل حيُ  َّّم قَِل المِضِع ال ثُمَّ إقرا خ ال رَّيين يشرا ليل 

ْْ ال رأترم رذا الفيض ل الّدتتِ   ذلك إل   رِتلَ     الَح  ال رأُ  حتّي  أبيدْو التقيُس بهيي  يي إ

ْْ يَي  ل     ّسهيل يهمَّتل .  مسي د  يي أيك هي ال رّقديم ُتّل يي يمكن ن اِتَدادهي للل   أ

ْو يَييل بهييَل أرييهر ال حتّيي  َ ييَرَ، لهييي  يييِ ، حيييل درْ اِييتمرا هي ال  راِييتمرَّ

رأخَرّ ل أيّهي َّّذ ْو  ين ايريراا لِسيفرهي ل َيئز ) ُقهيي هللا  يَييل اليّدييي را،خير ( ال 

ييم بييه )يئً   هييي ال ر  ييدهي قيييََّض هللا لييل الييّدتتِ   َييد ايلييه إبييراهيم  َييد هللا ُيشييِرَيً بييد َِ أْي

يقَََيّلال َ( رأْتِرم َِ ْهداً َيل ُيتييبَتل رُيسيي دّل ال رّ يحيح َ  ََراّيل ر ُُ ُد لَْم يدَّخْر  َْ ال  هِ بَ

ي ييِحيً ال رََّقييه هللا لُكييّل  ال رأُِييتيذاً رتيييْ لييل أبيييً صييديقيً ال رأخيييً  ََِيييً ال رصييديقيً صييدرقيً 

 ال رُزاخ خير ُزاء الَ ميء المَ  ين .خير

ُِيييً خَيِاو الَحي  حتّي  يهييتيه ال ربدأ ي ََ  ين ذليك َل ُيئ الَحي    ي   ّقسييم رأييت

أ بَل َ يِل اِيتِ َس ثئثيل يسيتِييو يين َقيك يين يسيتِييو ال ّغيل ال رهيل )الّ يِو ال 

رالّ يييرا ال رال ّحيييِ( رأ ف يييِس الّد اِيييل  ييين ق يييد المسيييتِى الّرابيييع ال رهيييِ )المسيييتِى 

َييدم ُّدّييه َييل رييررح أدز الكيّيي  ييين ُهييل ال لرظييِاهرخ ال ّغِيييل المَررَييل َ المََمييل( 

ر د ي هي َيل المِّلفييو مي َِق ين تت  الّسيبقين ال ريي يكرر   لرّهيَس يي ر د ين أي  ل 

 ّتيز الَحي    ي  د اِيل ُِايي  يهّميل َ لذلك  المَتّ ل َل ّ ك ال ِاهر ين ُهل أخرى

ا ًُ ّ ييك َييل ُيتَ ّ ييل لييم أُييد د اِييل ل تَّّ ييف َيهييي َ إْذ  ييين ّ ييك المسييتِييو ال إحييرا

ال ي هيي د اِيل اليدتتِ   َيد المي َم التكريتيّل ل  ييّ  ال ِِى يي رُدّه ين د اِيو ررحشّ ال

د اِييل الييدتتِ  َ يييّح خهيييّر الَّيييئّل َييل الَهييد  يين أبييل ي  ييِ  الَييِاليقّل رآثييي خ ال ر

( الّ رَّل تبن الّسيد الََ يِِّل ال رد اِل لََض ال ّيِاهر ال ّغِييل َيل تتييز )اتقتهييز

رد اِل ل مسيئل ال ّغِييل َيل )اتقتهييز( أيهييً ل ََ يِِّل ل َيح  : إحسيْ يحسن  َد ال 



رد اِل لغِيل لشرح أدز الكيّ  ل َِاليقّل ل َيحي  : ل َيح  :  َد   ل حسن الَيِمّل ال 

 .ِئم   ل المهدارّي 

ْْ ي هْس صفل الّد اِيلاقتريّمي ّقّدم َّ ي ه  ِيَقهمي  ال أ بَيل َ يِلَحي    ي  ال قّسيمأ

اح تتيبيه ال رَّريفًيّمهيد ِي َّكَ الّهيِء   ي  ّرُميل راَيّيل تبين ق كتييز )أدز ب يتيَيل ال رُريرَّ

ال َُ ْس لُِكيلِّ ريرح ي هيي  زاومي ّهمَّ ته ال رايتيُْو به ين َييِّ ب تهيالكيّ ( ررررحه رأهميّ 

 ي هَه رخ ِصيَّته .

: هييل   يي  ثئثييل يَيحيي  الِّيّل ال رارييتمل  بيييل ِاهر الّ يي األّول الفصللل رقييد اخييتفَّ 

ب يييل اتِييميّل ريَيييهيييي ال بيَ الثَّلللاني لفصلللوا . )اي ييئل ال رايبييدال ال رالق ييي  المكييييّل(

ال هل : )أب يل الم يد  ال رأب ييل المشيقّيو ال رأب ييل ُميِع رارتمل     ثئثل يَيح  أيًهي 

أب ييل اَّرل :   يَح يين ال ال راريتمل   ي بيَب يل الفَ يّل ريَيييهي والفصل الثّالثالتّكسير( . 

 المزيييد  : )ال ّئثيييل رالربي يييل(أب يييل ال ّييييل : ال ر )ال ّئثيييل رالربي يييل( المَييّرد اَََيييل 

: اَّرل ال رارييتمل   يي  ثئثييل يَيحيي  ال  بيلمِضييِ يو ال ّحِيّييل والفصللل الّرابلل .راخييتّف 

ال ّييييل :  يييل( ال رحييررا الَييّر رأحكييهييي ال رحييررا الّشييرط رالتّف):  ال رَيييه ()الحييررا

 المَربيو ال يحِ : المم ِع ين الّ را ال رالحيل ال رالمفَيِل المَ يق):  ال رَيه ()اَِميء

ال رال ّيل  : )اَََييل( رَييه  (ال يحِ : ال ررا ال رت يييو الَدد المَ يّيو)رال  (ال رتئ رت تي

 : )التَّديل رال ّزرم( .

يتيئَيه ال رقيئميل  ليك خيّميل الَحي  رأهيمُّ ّ حقه بَيد ذال  الف ل ال ّييلريكِْ بهذا يهييل 

 .ري َّف الَح  بيل ّغل اييك يزيل ال  ه(يراَُخ ري يد بمِا د الَح  )

َم بيلّشيكرت يسَ ل َل ختييم هيذخ الُمقّدييل إّت  ْْ أّقيدَّ ر راتيت ييْ إلي  أُِيتيذي الفيضيل  أ

(   ي  ُيسيييدّه ال الُمتِاضيع )اليدتتِ   َيد ايليه إبيراهيم  َيد هللا َميلالُمشرا     هذا ال

يين   يَميي تييْ بهيرإخراز هذخ اَطررحيل   ي  ييي هيل   ييه . رُيشي تته لل َل إ دادخ ال 

ر ال ريي تييْ بهي الَيل  القيصر ال رالَيح ّق ير َِمن يفسل ال أيي  رّمييم يين خيير  يالُمق ِّ

م اَّرل ال رَيْن قَيََّههُم لل ين أِيّذ  رُيئء ال رَل ُيقيدِّيته َِ م أُِيتيذي الُمشيرا ال َِمن الُمْ 

يَم الميِل   َْ ْْ يََ يه َيل يييزاْ أ ميل يي ال ريَيتم ل يي بحسين الَيقَيل إيّيه يِ رأِأله َ يّز ذتيرخ أ

ييَد اَُرليي  ال رصيي ِاّه رّحيَّيّييه   يي  َيييْن حفَّهييم  َْ ييَم ال َّ ييير ال رالَحْمييُد هلل َييل ا،خيير  بَ َْ ريِ



َف  رأهييل بيتييه الَّيييهرين ال بكرايتيه ال رأيَّييدهم ب  ييرخ ال رَُ هييم ِيييد  خ قييه يحّمييد الم يي

 رصحَه الُم تََين ال  رَيْن ََّهم بإحسيْ إل  قييم يِم الّدين .    

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


