
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

 صحيح البخاري أمنوذجًا  مجاليات التواصل الكالمي يف احلديث النبوي

 أ.م.د. حممد ذنون يونس                                                                               
1 - 34 

 هـ ( 328 – 246) –عند ابن عبد ربه األندلسي  التجديد األسلوبي يف اخلطاب الشعري

 أ.م.د. مازن موفق صديق اخلريو   و    أ.م.د. غيداء أمحد سعدون     املمحصات امنوذجًا
35 - 50 

 ًا ــــ  سورة البقرة إمنوذج الثالثيات القرآنية دراسة بالغية

 م.د. قاسم فتحي سليمانأ.                                                                              
51 - 98 

 يف شعر ابن ُمقبل مجاليات األنساق الضدية

 أ.م.د.آن حتسني اجلليب                                                                               
99 - 128 

 يقاعيةإوعي دراسة بشعر الشمردل الري

 أ.م.د. نهى حممد عمر   و  م.م. نور خملف صاحل                                              
129 - 166 

: )اللهم اسلمت نفسي  ()دعية النوم قوله أالرتابط النحوي والتماسك النصي يف 

 عبد اهلل خليف خضري احليانيم.د.                                          ًاامنوذج .....(
167 - 184 

 )دراسة يف معجمه الشعري( ديوان املعتمد بن عباد

 م.د.فـواز أمحد حممد صاحل                                                                         
185 - 222 

 )مناذج تطبيقية( تفهامية يف القرآن الكريماحِلجاج يف بناء اجلملة االس

 م.م.سعد موفق سعيد                                                                                
223 - 244 

 اللغة الشعرية يف شعر املتنيب

 ارق حسني علي النعيميم.م.ط                                                                        
245 - 264 

  ووء مقدمة جام  البيان للطرييف وجوه مطالب التفسري

 أ.م.د. عبدالستار فاول خضر النعيمي                                                              
265 - 296 

 ليليةمفهوم التسامح يف اجملتمعات املدنية على ووء الفقه اإلسالمي دراسة حت

 أ.م.د. ميكائيل رشيد علي الزيباري                                                                 
297- 320 

 هـ(790عند اإلمـام الشـاطبـيِّ) أثـر الرؤيـة السيـاقية يف داللـة العـامِّ

 م.د. عمار غامن حممد املوىل                                                                         
321- 360 



 

 محاية احليوان يف القانون العراقي القديم

 أ.م.د. عبدالرمحن يونس عبدالرمحن اخلطيب                                                 
361- 380 

 انتشار اإلسالم يف بالد ماوراء النهر

 أمحد عبدالعزيز حممود أ.د.                                                                        
381- 402 

 حتى نهاية القرن السادس احلياة العلمية يف بالد القفقاس )ارمينية واذربيجان(

        اهلجري/الثاني عشر امليالدي

 د كامل مرعيعما د.م. و د.حممد عبداهلل امحد أ.م.                                              

403 - 434 

 مكانة األحباش يف السنة النبوية 

 أ.م.د.بشار اكرم مجيل                                                                               
435- 450 

 دراسة تارخيية 1945-1905التأمني االجتماعي يف بريطانيا 

 أ.م.د. اياد علي اهلامشي                                                                             
451- 488 

 م (867هــ /253)ت آراء ابن اجلوزي يف الشيخ الصويف سري السقطي

 أ.م.د. عبد القادر امحد يونس                                                                      
489- 510 

البن  خمطوطة املنتهى يف وفيات أولي النهى يات يف العصر اململوكيخمتصر كتب الوف

 .م.د. رائد أمري عبداهلل الراشدأ         (ام) امنوذًج 1469هـ/ 874محزة الدمشقي )ت 
511- 550 

 وموقف الواليات املتحدة االمريكية منها 1993_1991عملية السالم يف الشرق األوسط 

 امحد خضر املعماري و م.د. عبد الرمحن جدوع سعيد التميمي م.د. حممود                
551- 584 

املغولي )تاريخ  احلوليات السريانية مصدرا لدراسة تاريخ املوصل يف فرتة االحتالل

 م.د.هدى ياسني يوسف الدباغ      م(1286هـ/  685الزمان( البن العري أمنوذجا)ت
585- 614 

ركة العلمية من مطل  القرن السادس  حتى َأواخر إسهامات علماء حصن كيفا يف احل

 اخلامس عشر للميالد -القرن التاس  للهجرة/ الثاني عشر 

 قيس فتحي امحد                              .نشوان حممد عبداهلل  م.د .م.د                                              

615- 640 

 دراسة يف سريته العلمية م(1267هـ/666)ت ن املوصلياألديب عفيف الدين علي بن عدال

 م.د. حنان عبد اخلالق علي السبعاوي                                                             
641- 658 



 

دراسة ميدانية يف معمل األلبسة اجلاهزة  2003معوقات املرأة العاملة املتزوجة منذ عام 

 أ.م.د. مجعة جاسم خلف                                            وصل/ ولدي / يف  مدينة امل
659- 688 

 )حبث ميداني يف مدينة املوصل( االثار النفسية واالجتماعية للمووة

 م.ابتهال عبد اجلواد كاظم                                                                           
689- 716 

 حتليلية –دراسة اجتماعية  االنسان لدى ابرز مفكري العقد االجتماعي حقوق

 م. ريم أيوب حممد                                                                                   
717- 752 

دراسة ميدانية يف مدينة  الثقافة الصحية لألسرة وأثرها على عملية التنمية االجتماعية

 م. هناء جاسم السبعاوي                                                                       املوصل
753- 786 



 
 م2018/هـ1439                                 (                        74العدد ) –                        

 

 
489 

 سري السقطي آراء ابن اجلوزي يف الشيخ الصويف

 م (867هــ /253)ت

عبد القادر امحد يونس. دم.أ.


 

2/5/2018 تأريخ القبول:   12/2/2018 تأريخ التقديم:  
 :حياة ابن الجوزي  

هووالشيخوولعلشي الووفلشيلووسر لشيلخ ووسلملخوولعلشد ووابل لووسجلشيوو ل لش ووالشيخووس ل  وو ل
هوومل  وو ىلشيو لش وومل يووسلشياوو لهلسلووملشيل  ووىلشي  وو ش  لشيوسلل ل وو ل بوومل وو للللوو لال  

ل(1)ل(1183_ب1116هو/597_لل510شيخقلىلشيل  بملشياش  ل)
اسلبلشي اس لفلشييثلسةلاشيلخهاسةلرملش اشعلشي بوابللو لشي خ ولسلاشيلو لللاشيخقوىل
اشيزهو لاشيوا  لاشدا وسسلاشي وسسلعلاشيغوبلاللوسلويونلبلايوس ل وسسزشسلروملشي خ ولسلاروملشيوا  ل

ايو لش و لشي واز ل و فل  و لشالل(2)لارملشي وسسلعلايوىلشغواعل وسبل بو ل بوبلشيلو لللال ا وىلب
 خسلاال لسئفلملاغببلشي ببلل ولا سهلملا ل لل لش وملشيقس وبل و لشيلاول لاش ومل  و ل
شيلشيل وول ل وو للللوو لشي ووسسعلملا بوومل وو ل  وو لشياشلوو لشيوو ل اس لملاشللوو لشيل ووايبململاش ووال

للو لشياوارملشي ل وس اس لشي  و ش  ملاش ومللسيوبل و لشي  وس،لاللوسهبملشي سيستلش لس لجل  لش

                                                 

  لموصل ./ جامعة اآلداباكلية  /التاريخقسم 
سلملارلستلشد لس لاش  س،لش  س،لشيزلس لمل لقلهل:لش  لابيس لملشلل ل  لللل ل  لش سشهلبل  لش مل يل(1)

؛لل117م116/لل3(ل شسلشيي بلشي بللفلمل1998)ل لساتل:لل1لا فل بملغالجلالسلبلقس بلغالجلملغ
شيوه ململخلسلشي ل لللل ل  لشلل ل  ل ثلس لمل لسلش ابلشي  ا،ل؛ل لقلهل:ل خسسل اش لل سافلاللمل

ملشيلسر ململ   لشيل  لش   لل366ملل365/لل21ؤ  فلشيس سيفلمل(لل1986)ل لساتلل3هاجل سلس لملغ
لغ لل   سلل للاش للشيزلس لم للس لشيلقلس لرملل سرف لشيزلس لا  سة للسشة ) لساتلل2  ل بمل  ل بللس لم

؛لش  لشي لس لشيل  بململش ملشيخاحل   لشيلململخوسشتلشيوهبلرملل3/489(للؤ  فلشد بلململل1970:
لبل4/329(ل شسلشيلل سةلملل1979)ل لساتل:ل2شا سسلل لوهبلملغ

)لل2ش  لشي از لمل   لشيسلل ل  ل بمل  لللل لمللخلافلش  لشي از لمل لقلهل:لللل لللخا لملغل(2)
لب329ل\ل4؛لش  لشي لس لشيل  بململخوسشتلشيوهبلملل19(ل شسلشي سبلشد الململشيلق لفلمل1980 لساتل:ل
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شيلوووياسلل–ا خقووىل بو لشيوو ل اس لل(1)اش  خو لرووملشيقوسا لاشد بل  وو غلشيالووسغلاش و لشي وواشيقمل
ساىل  وىلشييثلوسللو لشي بلوس،للو هبلل(2)لاش  لشيخسش،لقسألشيا  ل ب لش ملشيقس بلشي بوا بل-ش خسسل

 ل للا فلااي هلشيي لسل بملشي س وعلا و غىلشيواش  لخولسلاي هلشياسلبلشي الفلللملشي
شيوو ل للا ووفل وو لقزشلبووملشيل خووملاووسلبلي ووسب)لساةلشيزلووس (لاشيلووسر ل  وو لشي  ووملاشيخوولعل

 ل(3)للارهلشي ل لش  لق شلفلاش  لشي  لثملاش  لشي  سسلاشي  لبلشيلسش ملاللسهبب
لوس،ل وويسل بو ل و لجلاق ل سجلش  لشي از لخهسةلي لوسةلاشث و ل بلوىلشييثلوسللو لشي ب

شيلثوووسجلدلشيلاوووسللوووسلقسيوووىلشي ووولاغمل))لالوووسل بلوووتلشلووو للووو لشي بلوووس،لاووو فللوووسلاووو فل
الاووجليوووىللووو لشيل ووواةلروووملشيووا  للوووسليوووبلللاوووجلدلووو لقووغلقلوووجلش وووىلللوووسهلرووومل  ووو ل
شيل وووسيسللسئوووفلشيوووفلاللوووسهللبوووانلاازسش،لاابخوووس،لاقوووسجل:لي  وووتل  اووو  ملشيخوووملل بووو لمل

اقوسجلشيلوسر مل  وىل))ليوس لل(4)ل بو للو  ل خوسا لشيخوسس((لا سبل ب لل  للسئفلشيفلملاش بب
 الفل اسهلاشلسبلاق ىلرملش واشعللو لشي بوابللو لشي خ ولسلاشيلو لللاشيخقوىلاشيوا  لاشي ولسل
اشي وواشسلعلاشيغووبلاللووسلويوونلملاا وو للوو لاوو سهلا وو لرووسهلرلووىلشدقووسش لالاووجليووىلشيق وواجل

ب ووووىلشيابلخوووفلشيل  لووووم،لشي وووسبلاشدل وووسشبلليوووو لش لل ب وووىللوووزسللسئووووفلشيوووفلاللوووسلل 
اقسجلشيوه مل))لايس لسأ سسلرملشي ويلسل الل شر ىلمللقاجلشي  بلاشيسشئوهملاشي ثوسلل(5)للسشت((

شيخسئهل  لهسسلال هبلال  بلالغسبلالغ بلمليبلل  ملق بىلاد   هللثبىلملرهاللسلوجليواش،ل
ملشي خووواسلملشيوووا  لملاشيقووولبل خ ا وووىلمللووو لشيخووويجلشيل ووو لملاشياووواتلشيغلوووبلملاشياشقووو لرووو

ال وو لشي ووولسةلملايوووس ل لووسشسلروووملشي خ ووولسلمل الووفلروووملشي ووولسلاشي ووسسلعلمللااوووارسسل ل ووو ل

                                                 

ملشي لاغململ اجلشي ل ل   لشيسلل لملغ قستلشيلخس لمل لقلهلل367ملل366/لل21شيوه ململ لسلملل(1)
؛لش  لشي لس لشيل  بململل478(للغ  فلشد  قاجلشيي سىلملل1973)لشيقسهسةل:لل1:ل بملللل ل لسلملغ

(ل شسلشيخؤا ل1988)ل   ش ل:لل1ملشيليلبلملل ل ل ل  ل بململش  لشي از لملغل329/لل4خوسشتلمل
لبل62شيثقسرلفلشي سلفلمل

لبل373/لل372/لل21شيوه ململ لسلملل(2)
(لخسيفلل1965ملشي با ململ   لشيللل لمللؤيخستلش  لشي از لمل)ل   ش :لل367/لل21شيوه ململ لسلملل(3)

لبل6 شسلشي لهاسلفم
لبل478غ قستلشيلخس لملل(4)
لب489/لل3لساةلشي  س لملل(5)
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شيلو لللال سرووفلر ا ووىلرقهلوسسلم بللووسسل سد لووسعلاشداوو افلمل لو لشيلخووسسيفلرووملشيغووبلملوشل
 خووو  لارهوووبلاويوووس،لالخووو لاش  للوووسسلملاشي وووسبل بووو لشي لووو لاشي اووو لفلمللووو لشي اوووا ل

يخووووسسةلاسخووووسقفلشي  ووووسسةملايغووووفلشيخلسئجماشدااووووسفلشيلللوووو ةلاشيلسلووووفلاشي  لوووجلملال وووو لش
لل(1)لشياشرسةل   لشياسصلاشي سبلمللسل سرتلشل شسلا فللسلا فل((

ل(2)اقووسبلش وو لشي وواز ل سي وو سلسلروومل وو ةللوو شسسلل هووسلل س ووفلشيخوولعل  وو لشيقووس س
 وو شسلل هووسل:لالاوو خس ىليثلووسةلل(3)اللسهووسلا  وو ليووىلل س ووفل وو سبل ل ووسسلااقووفل بلهووسلي  ووىل

 ب ووولسلش بووولسلملااووول لشياوووسغسلملاشيل ووو  بلرووومل وووسسلعلشيلبوووانلاشدلوووبلملاوووخاةلشياوووخاةلمل
شيلالووا ستلملشيلوو هالملشيلوو شئهملاشيلوو خس،لملاشدويلووس،لملااوو سل  وو لما ووسل لشيل ووس ل ل

لبل(5) ارملش  لشي از ل  فل   لا   ل لاالسللسئفل    ش لل(4)اللسهس
 حياة الشيخ سري السقطي

شيخلعل س لشي قغملرملل ل فل  و ش لال وارملرلهوسلملايس وتلاد  وىلرومللو ا لاي ل
  فللسئفلا  ل ملا ل لشيل لللشيخسلفلل لشي  ل لل لشي بلس،لشيلخوهاسل للثوجلهخولبل و ل
 خلسلاش مل يسل  ل لسالا بمل  للسشبلاللل ل  لللس لالزل ل  لهسسا لاللوسهبلاساىل

شياووارملشيخووهلسلشي  لوو ل وو للللوو لشي  وو ش  لاش ووالل  ووىلشي  لوو للوو لشي بلووس،للوو هبلش وو لشا ووى

                                                 

لبل367/لل21 لسلملل(1)
ل لشيل سسنلشيلاسلملقسلمل سبلشدز لرملشاشئجلشيقس لشي س سلشيه س لرملللبفلهملل س فل  سهسلشيقسلملش مل  (ل2)

هول اي لشيل س فل   هل بللوهلشيخلعل   ل513 سبلشدز لخسهل   ش لالشاقخهسل ب لشيل س بفلا   لسل ارملشيلاسلمل  فل
هولا ر ل561هسلل  لارس ىل  فلشيقس سلشييلا ملاقسبل سي  سلسلرلهسلا ا ل هسل   لسللسقتل غب فلشي ببلا جلل سسلرل

(للغ  فل شسلشي اسىلمل1966)ل   ش ل:لل1رلهسلملساؤفلم لس ل   لشي ابلملل شسسل   ش لرملشي اسلشي  س ململغ
لبل142ملل140

لب384ملل383/ل21شيوه ململ لسلملل(3)
؛لش  لل478 لمل؛لشي لاغململغ قستلشيلخسل369-ل368/لل21؛لشيوه ململ لسلملل3/117ش  لابيس لملارلستل(ل4)

شي از لملشيخخسلرمللاش  لشيلبانلاشيابخس،لمل لقلهلال سش فل:لرؤش ل   لشيل  بلشلل للسش  فل:لللل لشي ل لشياخغسا ل
يبلزل للاجللؤيخس ىلل  سل:لشيوه ململل204؛لشي با ململؤيخستلش  لشي از لملل190(لشيلق لفل1978مل)لشد ي  سلفل:ل

لالسل   هسبل14مملؤيخستلش  لشي از لمالسل   هسلشي با ل368/لل21 لسل
لب489/ل3؛شيلسر ململسشةلشي  س لل3/118ش  لابيس لملارلستلمل(5)
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ا هوشلليوا لشث وس لل(1)لشي  سسل  لل ساهلشيغا ململاش الشيل ل لشي اس لشياارملاللسهبب
ل–يلوسلشخوس سلشيو لويونلل–ل لي سسلشياوارلفلقو لسااشل  وىلاهوبلشي  لو لاش والشيل ول لشي واس ل
يقووو ليوووس لشيخووولعل وووس لل(2)لشلوووسلخووولاىلروووملشي اوووافلرهاشيخووولعلل وووسافلشييساوووملشياوووارمب

شي قغمللل ل ل ل ل لشيخقىلالشي ببل سيخسل فلاشي اافلايوينلرس ىليس للس و ليوجلقلوسلسل
شي اافلشي لشي ل لل  للا حللسللسسليىللو لشي بوالاشي غوسفلللولليوبل  و لروملشي اواصل
شي ومل وول لشلوو ل سللووسللخوولسلشيوو لش ووىلقوو لشاووول بلووىلل اوووللوو لشيل اووولشي ووملشاوووتل بوو ل  وو ل

شياارلفلملاليلخلىلش ىل  بلول ب لل لىلخلاس لل لي سسلخلاخلشي اوافلاش الوىللل للاة
شيخوووسل فللاهلوووسلشي  لووو ل ووو للللووو لشي  ووو ش  لاش وووالشيل ووول لشي ووواس لبلاشيخووولعلقووو ل لووو ل ووول ل

اشيلقلقفلمريس لق اةلل  فليباارلفبلاق لااوخىلشييثلوسللو لشي بلوس،لشيوول ل س لواشليوىلاشث واشل
ب())لبببل1366هوووو/768لثوووسجلدلشيلاووسللووسلقسيوووىلشيلووسر مل)ت بلووىلما ووويسل بووو ل وو لجلشي

شيخووولعلشيي لوووسلشي وووسسفل وووسيلشيخوووهلسلوالشيلقسلوووستلشي بلوووفلملاشي وووزبلشي ووو ل لملاشيووواسعلشيخووو ل ل
اقووووسجل  وووىلش ووو ليثلووووسلل(3)لشي وووس لشي وووقغملشلووو لشاد،لشيغسلقووووفلال وووس  لش وووسشسلشيلقلقوووفل((

اقووسجلش ووال  وولبلشداووخهس ملل(4)لب((ب(ل))لشلوو لي ووسسللخووسلعلشياووارلفلبب1372هووو/ل774)ت
ب())لالو هبلشي بوبلشيل خواسلاشيليوبلشيلووياسلخو ل لشيهو ىلملللو لشي و مل1038هوو/ل430)ت

اقوووسجلش ووو ل(5)لملوالشيقبووبلشي قوووململاشيووواسعلشياخووململ ووو ل خ وووىلسشلووجلملايليوووبلس وووىل ووسزجل((
 لزلس ووىلب())لشلوو لس ووسجلشيغسلقووفلمالشس ووسبلشيلقلقووفلملايووس لشالوول1282هووو/681ابيووس ل)ت

                                                 

(للغ  فلشيل  مل1986)للاسل:لل3شي بلململش مل   لشيسلل لملغ قستلشياارلفلمل لقلهل:ل اسلشي ل لخسل فلملغ(ل1)
(ل شسلل1988)ل لساتل:لل1اغ قستلشداخلس،لملغل؛لش ال  لبلشداخهس ململشلل ل  ل   لشيلمللبلفلشدايلس،ل48مل

؛لشياغلبلشي   ش  لملشلل ل  ل بململ سسلعل   ش لمل)ل لساتل:ل بت(ل شسلشيي سبلشي س ملل116/لل10شيي بلشي بللفلمل
)لل1؛لش  ل  سيسلمل بمل  لشيل  ل  له فلشيلمل سسلعل لخهلشيي لسلمل لقلهل:ل بمل سخاسلشي  ا ملمغل187/لل9مل

ل8ملشيوه ململ لسل297/لل2؛لش  لابيس لملارلستلملل113/لل2 ل11(ل شسلشللس،لشي سشللشي س ملبللجلل2001ت: لسال
ل باشقحلشد اشسلرملغ قستلشدالسسلمل)للاسل:ل بت(لل423/ل لشيغ قستلشيي سىلشيل لسة ملشيخ سش ململ   لشياهسبلم
لب3/129ل(ل1969)ل لساتل:لل3؛لشيزسيبململالسلشي ل لملشد ابلملغل1/63
ملش  ليثلسلش الشيخ شلش لس لجلملل297/ل2؛لش  لابيس لملارلستلملل187/لل2شياغلبلشي   ش  لمل سسلعل   ش لمل(ل2)

لبل13/ل11(للي  فلشيل سسفلمل1977)ل لساتل:ل2شي  شلفلاشي هسلفلملغ
لب2/158لسشةلشي  س لل(3)
لب11/13(للي  فلشيل سسفلمل1977)ل لساتل:لل2شي  شلفلاشي هسلفلملغل(4)
لبل116/لل10لبلفلشدايلس،لملل(5)
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ب())شدلوووسبلشيقووو اةلخووولعل1347هووووو/748اقوووسجلشيووووه مل)تل(1)لروووملشيووواسعلا بوووابلشي اللووو ل((
   وو ش لل–ب(  ووىل))لبببلاهووالشاجللوو ل يبووبل1021هوووو/412اقووسجلشي ووبلمل)تل(2)لشد ووابل((

رووملي ووس لشي اللوو لملالقووسئهلشدلوواشجلاهووالشلووسبلشي  وو ش لل لاخوولاهبلرووملاق ووىلاشيلووىلل  لوومل
اقوووووسجلشيخووووو سش ملل(3)ليثس لوووووفللووووو لشيلخوووووسلعلشيلووووووياسل لروووووملهووووووشلشيي وووووسب((شيثوووووسلشيغ قوووووفلش

ب())لايس لشال لشهجلزلس ىلرملشياسعلاشدلاشجلشي  لفلا ببلشي اللو لاهوال1565هوو/973)ت
اقووسجلش وو لشي لووس لشيل  بووملل(4)لشاجللوو ل يبووبلرلووىل   وو ش لشيلووىلل  لووملشيثووسلشيلخووسلعل   وو ش ((

للللبل(5)للس،لشيي سسلبببببليىلشلاشجلايسشلستل((ب())بببشل لشداي1678هوو/1089)ت
ايس تلللسةلشيخلعل وس لشي وقغمللسربوفل سي  وسسبلاشيوسلاتلمرقو لغوسجل لوسهلل و لللللللل

قسسبلشيلسئفل سبلا غهلي س ىل سيليلفلاشيلا  فلاق لشاس لي سلش  ل  وسيسلخولئسسل و لسلب وىل
س لشياوارملللوللشسخو هلشي وسسلرللسلويسهلش ىلل اجلشي لل لخهلا سجلشلل ل  لش ملشي اش

اشي ووسهسلش ووىلش وو قسلروومل  ووس ش لر ووسةللوو لل(6)لشيلووىلرووملشلوو لشيل ووس  لرغبووبلل ووىلشيلا  ووفب
شيزل لمليلسل اجلشي لشيسلبفلال هسلشي ل لتلشيلق سلاشي لل ل فلغس واسلشللوسل سدلوسرفل

لبل(7)شي لش ىلشخ سنلرمللزال ا لشيسابلملارملهوهلشيسلاتلل ثتليىل   لشيليسلست
ا ووينلليوا لشيخولعلل(8)شلسل  ل لبىلرق ليس لي لىللس اتلشال يس لرمل   ش لل  سلرلىلللل

ل س لشي قغملل لشيول للسس اشلشي لجلايبلل  يخاشلال سه  اشلرلال  لشخ سشيىل سي هس ب
 ابصلل لوينلشي لش ىليس لل لشياوارلفلشيزشهو ل لشي س و ل لاقو لشهو بل وسي ببلشدلش وىللللللل

لس وووىلشيووواسعلاشي  ووس ةلاسلوووجلشيووو لشي  لووو للووو لشيلوو  لغب وووسسليب بوووبلايبقوووس،لشيخووولاخللبووبل بووو لل
اشد  خس ةلل لالسش هبلا  سس هبلاليلهبل ب ل وس ةلشياوارلفلروملشي  قوجلاشي سلوسجلبلا ووينل
  وو لشيخوولعلرووملاووللبلشيللووسةلايووبلليوو ل ووب لسسلرووملللس ووىلايووبلل ووسنلي ووسللؤيخووستلشدلش  ووسل  وو ل

                                                 

لب297/لل2ارلستلشد لس لملل(1)
لب423/ل8 لسلملل(2)
لب48(للغ  فلشيل  ململ1986)لشيقسهسةل:لل3غ قستلشياارلفللمل لقلهل:ل اسلشي ل لخسل فلملغ(ل3)
لب1/63شيغ قستلشيي سىلشيل لسةل باشقحلشد اشسلرملغ قستلشدالسسل)للاسل: ت(ل(ل4)
لب2/128شيوهبلمللخوسشتل(5)
لب114/لل2 ل11 سسلعل لخهلملجلل(6)
لب118-ل117/ل2 ل11ش  ل  سيسلمل سسلعل لخهلمللجل(7)
لب2/159ملشيلسر ململلسشةلشي  س لملل188/ل9شياغلبلشي   ش  لمل سسلعل   ش لمل(ل8)
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ىلق ل غسهسل اللوهلال هبلشي  ل ل  للللو لشي  و ش  لباقو ل  و لروملشييثلسلل لشقاشيىلاليل
لؤيخستلشي  لو ل وسشللشيخولعل وس لشي وقغملاشقاشيوىبلاقو لويوسلشياغلوبلشي  و ش  لاش و ليثلوسل
اشيلسر ملاش  ل  وسيسلش لارس وىلل و فلثواللاال ول لالوسئ ل لرومللول للوويسلشيلوسر ملشيو ل

 لشال وتلاال ول لايووينلش و ل  وسيسلويسل س بلوينللاقلجلش ىل ارمل  فلشل ىلاال ول
شي ل س بلوينلارس ىل  فشل ىلاال ل للا   لاال ل للا لسهل لوفلا  و ل ل و فلا رو ل

ل(1) لق سةلشيخا لزلفلاشي ل س بلق سلشي  ل ل    ش ل
 :لابن الجوزي والشيخ سري السقطي

لو ليق لساىلش  لشي از لشييثلسللو لشقواشجلاليوبلشيخولعل وس لشي وقغملروملشي  لو ل
لاوو خس ىللثووجلي ووسبل ب وولسلش بوولسلماي ووسبلاووخفلشياووخاةلماي ووسبلاوول لشياووسغسلماي ووسبل
 لووسلشيوو لاعلماي ووسبلشيلوو شئهلماي ووسبل لووا لشيليسلووستلماي ووسبلوبلشيهاىماي ووسبلشي  اووسةل
ماي سبلساحلشدساشحلايبللويسلشيلاوس سلشي ومل قوجل  هوسليلوسللووفلش وس ل لشيساشلوستلللولل

اشللس سل سليلل لشالثاثفلشالشس  فل بلوسل،لرقوغلماشللس وسللقواجلللويسل سليلسلاشل شلرملشي   
قووسجل  وو لشياووسيلل لاشللس ووسلل لوو للروومللالوواعللووسلثووبللووويسلقووادلي ووس لشي ووقغمل ا ل

ايوس لسشلوىلرلوىلش وىليوس لل س و لشلزشهو شلاس وسللو ل  وس لشيلشياوسيلل لل(2)ويسل و  ليبساشلوفلل
 لوووجللي وووبلل وووىل لخوووىلل لسلوووسليبي وووبللمل سهووو شلرووومل ووو لجلشيلمال سهووو شلي خ وووىلمايوووى

لبل(3) سدلسرفلشي للس للزلرلىلل للبليل) زا ج(مال لشلاشجلايسشلستللشيلاجم
                                                 

ل14/لل11اشي هسلفلملبل؛لشي  شلفلل2/158؛لملسشةلشي  س م135/ل2 ل11؛م سسلعل لخهللجلل192/ل9 سسلعل   ش لمل(ل1)
؛شيل شئهلل37( شسلش  للزبللمل1998م) لساتل:ل3ش  لشي از لم لسلشي لاعلم لقلهل:ش سشهلبل س سل   لشيللل لمغ(ل2)
( شسلل1986م) لساتل:1؛شي  اسةلمغل351/ل3( شسلشيي بلشي بللفمل1988م) لساتل:ل1 لقلهل:لاغخ لشي  يملمغ3م

ل2006م) لساتل:ل4هسلاي بلهاشلخهسل:ش سشهلبلسللس لا  ل لشيبلسبلمغ؛اخفلشياخاةلمل غل389/ل1شيي بلشي بللف
؛وبلشيهاىلم لقلهل:لاغخ ل   لشياشل لملسش  فلل250ملم248مل246م245مل244/ل2 ل1( شسلشيي بلشي بللفلملج

لشي زشيملغ ل:1للل  لمل1962)لاس ل لشي  س ة لملغ  ف لشيي بلشي بللف لا لقلهل:   لل50( شس لشيليسلستل ق لب ؛ لا 
؛ساحلشدساشحل لقلهل:لللا لللل لل165م164( شسلشيي بلشي بللفلملل2008م) لساتل:ل2ي زلزل ل لهسخبلشي زايممغش

ل:1لللا مغ لمل1990م) لسات لشي بللف لشيي ب لش سشهلبلل88مل87( شس لا ل  ل ل  لللل  لشي ل  لشياسغسم لقله ؛ال 
لمل2005)شيقسهسةل:1مغ ل:ل1ملشلل لاسيحلخ  س لغ؛ ب لسلش بلسللققىلا بهل بلى35( شسلشيل للل ل2003م)شيقسهسة

لل192مل182(: شسلشيل لللم
؛ساحلل50؛وبلشيهاىلمل29؛ لسلشي لاعلمل165مل164؛ لا لشيليسلستلمل248/ل2 ل1اخفلشياخاةلملجل(3)

لبل192؛ ب لسلش بلسلمل88مل87شدساشحلم
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الليووو ل اووو لفللوووسساشهلش ووو لشي ووواز ل  وووىل_اهووومل لثس وووتلشسشئوووىلرلوووىل_لرووومل ووو ةل
للووس ل لاهووملرووملشي  ووس ةلااسعلملا هووس ليبوو خسلارووملشي هووس لملارووملشيلووبلشديهووململارووملل

ليي بلارملشلاشجلالاخستلشي سسرل لالرمليسشلس ىللا افل   ساجلوينلبشي لجلاش
 : العبادة والورع

رخمللالاعلشياسعللسىلش و لشي واز لش لشيخولعل وس لشي وقغمليوس للو لشيلب وزلل ل
 سيخسل فلشد اللفل  ل شل  لشي   فلرق لش  خوه ل سلو لشقواشهل بو لويونليوىلاهوال))قبلوجللو ل

رقووو ليوووس لشيخووولعلللووو للل(1)للوووفللقوووجل لوووجللووو ل قووواى(( ووو فلالوووسللووو ليثلوووسللووو ل   وووىملي
لب زلا لشي  فلشي  الفلروملاس وىلا  س  وىلال   و ل و لشي و علاهوال ول لشي قواىلاشيواسعلمربولسل
شياسعلهالشي  س ةلشييثلسةلاشي لوجلشييثلوسل و ا لش  وسعللو هجلشيو ل لشي وبلبل وجلش لشي لوجلشيقبلوجل

 لشي لووجلشيقبلووجلشوشليووس ل بوو لش ووسسلا بوو لشيخوويجلشياووللحلشرلووجللوو لشييثووسةل    ووفلثووبلش
لشي قاىلدلقجل جلللس فلش سهلشيل زلا جليبل قل ب

السىلش  لشي از لشللسسلش ل س لشي قغمليوس ل س و شلل اوجلشيخو جل سي  وس ةل شئوبل
شيويسلل  لشوشلرس ىلاس هليبلل  غل لش لل ل هلالخ هىل  لوسل و لشياغوسبل)سلوملشيل  وى(ل

شيخ جلايس لشوشلرس ىلخئلدلق سلش لل ل هلاليوشليس ل لوسلرهاللقاجل))ليس ل س لل اجل
 ووو لشياغوووسبليوووبلليووو ليوووىلاقوووتلل وووسبلرلوووىلريوووس للووو للووو  سلاهوووالقس ووو لملرقلوووجليوووىللوووسلشللوووسل
شيلوووؤل ل لشد  وووسب:لرقوووسج:ليلوووفلش وووسب:لش ل لوووتل سي هوووسسللووول تلشلووواسلشيل وووبلل لاش ل لوووتل

لبل(2)ل سيبلجللل تلل ملل لشيل زلا ج((
عل وس لشي وقغمليوس لخو ل لشيواسعللسلاوسل بو ل ل وىلللوللساىليلسللسىلش لشيخل

 وو لشي  لوو لقايووى))ل وول تل ووس لشي ووقغملسلووملشيل  ووىللقوواجليووادلشي ل ووفلاشي لس ووفللووسل
ملللسلل جل بو لاس وىلا قواشهل بو لشيوسلبلل(3)لاس تلل ل ل ملايبزلتل ل ملل  لشيلاتل((

لوو لسل ووسي لاللوو لشي ووسسلاشدلووسللوو لش  ووسل  بووبلش لشد ووابلدلوو لسل سي زيووىل وو لشيللووسةل ووجل
 سيل سافلاشي همل  لشيل يسلملا س لشي قغمله سلدللخلجلشي زيفلاشد  وزشجليووش هسلاش لوسل

                                                 

ل244/ل2 ل1اخفلشياخاةلمللج(1)
لب248/لل2 ل1اخفلشياخاةلمللجل(2)
لبل29اعلمل لسلشي لل(3)
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د ىليلسلل  اليبللي لسشللسسل  لل  ل ىلال لحلوينلل لااجلقايىل))للو لشسش لش لل وببل
ل(1)ل زيوىلاالو ه(( ل ىلال  سلحلقب ىلا   ىلالقجلللىلربل  وزجلشي وسسلد لهووشلشيزلوس لزلو ل

لرهالشو للسل لش لل ببل ب ل ل ىلا خ ىلالغببلشيسشلفلاشياباةلل لشيل زلا جليل  سل ىل
ال  لش  لشي از لشيخلعل س لشي قغملل لشي س و ل لشيلزش و لروساىل  وىل))لا  تلش للوز ل

لو لاللي لش للخهوبلهووشلشيقواجل    وسهل لشداجلل هلوسلهوالش وىللسلل(2)لشي سسليبهبلشيقمل بم((
 ووسيلز لش ووىلدلسلوو لش للخووسحلالزهووالال غووسلال  ووسل سيللووسةليلثووجلشيل  ووسل لرلوو لش ووجلقلوو ل
شي خسلا  بلشي ولسحليهوسل وسي ساسلمشد  وسهلشداوسلهوالش وىلقو لشلوبلشي وسسلاشيل وبلل لالوسىل
رلىلاهوالل هوبليو  هبل  و لاشلو لاش هوبلشاواةلا سي وسيمللسلو لش للللوجل و هبلش  وس،هبلال اوول

هبلق ل سىلرملقب ىلرهاللخ سل هوبليلوسللخو سل  خ وىلباقو ليوس لشيس واجلل للز هبلد لل 
شييوسلبلاوب لشيل بلوىلا ووببلللوز لشوشلسأىلشيل وبلل لللز وا لاهوووشلخو  لشيلوؤل لشيلابووصل
شياووس هبلالووسىلش وو لشي وواز لشللووسللش لشيخوولعل ووس لشي ووقغملقوو لش وو يلجللقلقووفلشدللووس ل

لوو ليوو لرلووىلش وو يلجلشدللووس ل:للوو لشوشلايل ووسه ل بوو لويوونلساىل  ووىلهوووهلشيليلووفل))ثووالل
للبليبللاس ىللل ىل  لشيلوهلملاشوشلسلومليوبللاس وىلسلوسهلشيو لشي سغوجلملاشوشلقو سل

ل(3)ليبلل  ساجللسليلسليى((

شللسلشيو لل و يفلش  لس لوفلا ل لوفلرومللسلوفلشدهللوفلاهوملل و يفلشي  شيوفللاللخلس
شال ووايملشدلوواسلملرلووو للا لقلقهووسلالوو غلشيوو خسلروووملشي لووبلاشيسلووسلاروومللسيوووفلشيوو لي 

 لقهليىلويونلرهواليسلوجلشدللوس لرسيو ل ليولسلرقوغل  وس ةلاخو سئسل ل لوفللو لاوابلااواةل
شيوعلثوبلل لووجلشد  وس للسلخووس،لرومللسيووفلللو ىلاسلوسهلا لي ووىلمش وىلثوواسةلش  لس لوفللهوو فل
شيو ل لقلووهلشي  شيووفل ول لشي ووسسلروومليوجلشدلوواشجلايثلووسشسللوسل خووسه ل  وو للو لشيل ووبلل للوو ل

 لشيل ل شسلشدلش ىلدل  غل لش لليا ل س دسلرمليجلشي سافل جلش له وسنللو لل  و لشيلل  
لشدلش  سل   هلرمل بايىل  ل ل  لشد  قسلفلاشي  جبل

                                                 

لبل2/244 1ش  لشي از لملاخفلشياخاةلملجل(1)
لبل3/216شيل شئهملل(2)
لبل248/ل2 ل1اخفلشياخاةلمللجل(3)
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اساىلش  لشي از لرملشغسسلشيل للل  لشيزل فلاشي  لجلاشس و ش،لشيلا وسلشي للبوفل
 لويونل وسئزشسلشوشليوبللاوسيفلشيخوسعلاشي  سلرملشيلسشةلا  الفلشي لسلفل اسسلشاسللالحلرلىلش

اشوشليس للقا هلشي زل لدلشيسلس،لاشيزهالبلال و الش وىلقو ل و جل و لويونلر  وسبل))رو  لقلوج:ل
لرخ بووتليوووشل رلووسلا ووىللووسسال بل وو ل ووس لشي ووقغملش ووىلقووسجليووالشل  ووتل    ووس للوو اجل بووم 

ل–بلوووىلاشلوووسللووو هل بووو ليلل وووىلي  وووىللسلووو لش لل وووالهسللووو لش وووجل اووواجلشيووو شاجل ل– بلل ووومل
ياخووولتلش لل وووو  ملشيل بووو لويووونل سي وووسسلروووسي اشبل:لش لهووووشللللووواجلرلوووىل بووو لش وووىليوووس ل
لقاوو ل ووووينلشيسلوووس،لرووومل ووسبلشيووو ل لمللووو لش هوووسسلشي اخوو لاللوووسهلملر لوووسلشوشلقاووو ل ل ووول ل
ااس ىليئاللسىلل ىللسلدل  ل  لملر  لوينلللسللوولابلرلو لش  قو هللوولالسسلرلوسل وسفل

 (1)ل(شيسلس،لادرهبلشيلولاب(
ال لسشلىلرلىلش ىليس لخ ل لشيواسعلروساىل  وىللسلخولسلشيو لويونلللولللش وىلشخو سىل
يللفلل لشيبازل   ل ل ل سسشسلاقسسلش لليوا لس لوىلثاثوفل  وس لسلراوسسلشيبوازل   و ل ل ل وسسل
ر  سهلشي دجلاغببلل ىلشيبوازلر س وىل ثاثوفلا و ل ل ل وسسلرو ا سهلشيو دجلش لشيبوازلقو لشاو حل

يىل))ل ق تل ل ملا ل لشيل زلا جل قو شسلدلشلبوىلادلش ل وىلشد ثاثوفلا و ل ل    ل لرقسجل
 ل سسشسلرقسجلشي دجل:لش ملقو ل قو تل ل وملا ول لشيل قو شسلملش لدلشلوالل وبلسسلملي وتلشاووهل

لبل(2)لل نلشد    ل لرالشي دجلشخ سىلل ىلادل س ل س ىل((
ل

روساىل  وىلهووهلشيليسلوف))لللو تللا  بلش  لشي از لسشلىلروملاسعلشيخولعلشي وقغم
شيللوسةلاش ووسلش و  خسلشيللوو لويوونلشيللو لل ووولثاثوول ل و فل:لقلووجل:لايلووفلويونل:لقووسج:ليووس ل
يمل يس لايس لرلىلل سعلملراق لشيلسلهلرمل اق سلرقلجليوململراس وتلش  وسفلا وسل يوس مل

رسأل هوسلاغلئوفللملربقلتلس الرقسجلأ خسلرإ ل يس نلق ل ببلملرقبوتل:لشيللو ليلبلثوبلريوست
اهوشللويس سل قاجلشيس اجلاب لشيل بلوىلا وببلاللدللوؤل لألو يبلل و لللوبل الوىلل(3)لب((

                                                 

لب209ملل208 ب لسلش بلسلملل(1)
لب165ملل164 لا لشيليسلستلملل(2)
لب248/لل2 ل1اخفلشياخاةلمللجل(3)
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لللللالوو لشسشئووىلل(2)لباهووال   وول ليقوواجلشيل ووزلا ووجل)لن لووسلشيلؤل ووا لناوواةل(ل(1)لووسلللووبلي خ ووىال
جلروملاس ووىلش ووىليووس لخوو ل لشيوواسعلل اووال وسيل) زا ووجل(لل وو لش ووىلشوشلل ووبل وو لشد اووس

لل(3)لل بلوينل وش سلرساىل  ىل))لشيبهبللس و   مل خئلرال  و  مل وجلشيل سبل((
الووسىلش وو لشي وواز لش لشيخوولعل ووس لسلووبل  س  ووىلااس ووىلرس ووىللوو هبل خ ووىل سيقاوواسل

 ب لشيسلبلل ليثوسةل  س  وىلا قواشهلااس وىلرهوالدلوسىلي  س  وىلل–ا  بلشل س،للقاهلشي  ا لفل
  س  ووىلا قوواشهلهووملرلووجللوو لشيلاسللووفلرهوواللوووسللوو لشيللقللووفلشالاز لش ووىلل بووبلش ليووجل

الوسلل ل خ ىليملد اسبل سي ساسلاشيسلس،لرهاله وسلل  وسل و للوسجلشياوافلاشيا وجللو ل
شيلووهل ووزلا ووجلرووساىل  ووىل))للووسلشلووبلش لشلوواتلللووللش ووسفلشاووسفلشد ق ب ووملشدس ل

 ل للاسروفلش لليوا لقو لالقاجلشللسسل))لش ملد  سلشي لش خملرمليجللابللوسلل(4)لر ر لحل((
لبل(5)لش ا لا هم((

ال خهلش  لشي از لل لشي  لو لشي  و ش  لروملش ل وس لشيقغومليوس للو لش  و لشي وسسل
رساىل  لشي  ل ل  ىلقايىل))للسلسألتلش   ليل  سي لل ل س لشي قغململش وتل بلوىلثلوس ل

لل(6)لبا   ا ل  فللسلسا لقغلللغ  سسلشدلرمل ب ىلشي مللستلرلهسل((
اقوووفلشل ووو لشي ووواز لللوووسجل  ووو لشقاشيوووىلشي للبوووفلشيسشئ وووفلليلووو  بلسشلوووىلروووملاسعلال 

شيخلعلالساىل ب ل  بلشدل سشسل سي  س ةلاشي قواىلاشيلقسلوستلاشيادلوفلللوللساىل))ليوالش ل
س اسل اجلشي ل   س لرلىلل ل لل للسلابهلشيل  سي للو لشدخو سسل بلهوسل للو للوسلابوهل

ئسل ب  ووىلاقووسجلشي ووابل بلوونللووسايملشيلر ووي تل خ ووىلشيوو لشيللوو لشدغلووسسلراسغ ووىليووجلغووس
لبل(7)لبوينليس لرملشل لهسلش لسشس((

                                                 

لشيل س ملل ببمل(1) ل   لل ببملل بب ل ىملاللح ل لش     ل  س   ل   ل   لللل   
لب1/34للغس  ل شسلشي لس لشيل لثفل(2004)شيقسهسة:1شيلبلبمغ

ل10شدلفلل اسةلشيل سشتمل(2)
لبل246/لل2 ل1اخفلشياخاةلمللجل(3)
لب245/لل2 ل1ش  لشي از لملاخفلشياخاةلمللجل(4)
لب245/لل2 ل1اخفلشياخاةلمللجل(5)
لبل29 لسلشي لاعلمل(ل6)
لبل351/ل3شيل شئهلملل(7)
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ايوووووينلل  وووو هلللوووووسللوووو لشيسلووووس،لرلقوووواجل))لشلوووووسلش ل يووووا لث ووووس،لل خوووواسشسلا ل ووووسسل
ش ووووىلللوووووسلش لليووووا ليا  ووووس لشز اش لووووفلرووووملشيخااوووولفلرليووووا لشلووووسبلشي ووووسسلل(1)لل وووو اسشس((

لبووئل ووسي لابلاهووالدلل لوجل بوو لخووخس،لهووهلشي لووابلاللوو الش ووىللخوهاسشسل ووسياسعلاروومل سغ وىل
للسل لل ىلش لليا ل سهسشسلا سغ سسلخئلاشل لشالش لل  ا ل سهلا ا ل ىلب

ال وو  لش وو لشي وواز لسشلووىلرووملشيخوولعل ووس لشي ووقغملرووملقلوولفلشاووسىلاهوومل لووولسهل
 وشيوفلروساىلل لش لل يجلشد  س ل  ل ىلاخهس ىلاللاوجل بو لشيو  لسل  ل وىلال و لويونللو لشي

باقو لقوسس لش و لشي واز ل ول ل  و لشياوارلفل(2)ل  ىل))ل لشي وشيوفلش لل يوجلشد  وس ل  ل وى((
شيل ووساسل لشيووول ل سي وول لرووملشدس غووفلالساوووا لشدلوواشجللوو لشلووفل هووفلادل لووسا لشيووسزهل

ل(3)شيلاجللا ل لزه لشيخلعل س لشي قغملاشياارلفلشداشئجلا لسلهبليلسجلشيلاجل
 : مجاهدة النفس

اروومللالوواعلل سهوو ةلشيوو خسلشيووو لهووال وواهسلشيوو ل لاه رووىللوو لش ووجلش ل  وو قلبل
ا يوا لاوسيلفللوسىللش و لشي واز لش ل هوس لشيو خسلش  وبل هوس لاش ل  و لشي بلوس،لاشيزهووس ل
دلخهلا ووىلرلوو هبللوو لل  هووسلل ا هووسل بوو لشدغوواهلمرسد  ووس لليبووفل لخ هووسلاش غسئهووسل

سمل وجلليوا لزلسلهوسل لو هلر وسسةلل غلهوسللس سلو لا وسسةللسلقللهسلمرسيلؤل لشي سقجلدل وسنلي سلهو
الو للواش  لش و لل(4)لل  هسلشوشللسيتلل لشيهاىملالويسهسل سلستلشيلالاارهسل سلس وىلا وش وىل

اولفللشي از لقايىل)ل)قل اشلهووهلشي خواسل زلوسبلماشز وساشلهووهلشيقبوابل و لشدثوسبلماشقوسؤاش
ىلق شبلملسلق للسل ب لشي سشئبلش لشق لوسبلمش   هواشلشي  سل سي  فلشدرهسبلملسل لش بىلابخىلاشلب

لس اشبلميبللل  بلل لش اشبلمشي  لسليبهسلل وسبلاشلبو للسرلهوسلشلو سللشلوابلمللوسلش ل قوجل
الوسىلش و لشي واز لش لل(5)لشيخلعلرلهسلي قجلشي ابلمريجللو لقهوسل خ وىلرلهوسلرهوالشيهلوسبل((

  ووىلقايووىل))لشقوواىلشيخ وواةللب  وونلشيخوولعل ووس لشي ووقغمليووس للوو لشيل سهوو ل لي خ ووىلرووساىل
 خ وونلملالوو ل  ووزل وو لش بل خ ووىليووس ل وو لش بلللووسهلش  ووزلملالوو ل الووفلشد وو  سش ل

                                                 

لب246/ل2 ل1اخفلشياخاةلمللجلش  لشي از لم(ل1)
لبل247/ل2 ل1اخفلشياخاةلمللجل(2)
لبل182 ب لسلمل(3)
لبل154مل129مل126مل50بيبلزل لل  سلصل58مل57ال لشياسغسمل(4)
لبل44شي لاعلمل لسل(5)
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باقو ل وسهلش و لشي واز لهووشلشييوابلرومل وسبلل سهو ةلشيو خسل(1)لشي ل ل  ل لوابلشيو خسل((
لاللس   هسلرسيخ اةللهملل سه ةلشي خسلاقل هسل و لخوهاش هسلاشي ولغسةل بلهوسلشلوسللو لل  وز
 و لش بل خ ووىلرهوالدل وو غل لش لليوا للس لووسسلشاللسخوو شسلشالل بلوسسلي لووسهلثوبلش لشي لوو ل وو ل
 لووابلشيوو خسلاشد خوو سجل  هووسلهووال وول لشد وو  سش لوشنلش لشيلووؤل ل لشيل قوول لل لثبووا لقوواجل

لل(2)لشيل زلا جل)لش لشي خسل لسسةلل سي ا،(
س هلرملل  سهل  لشيخ واةلللوللاهوشل صلشاسللخلسلشي لل سه  ىلي خ ىلال  بهل سي صلشي 

قسجل))ش بو لشي وسسللو للبونلللو ىلملالو ل وزل ليب وسسل لوسليولسلرلوىل وقغللو ل ول لشيلمل
ل(3)اي لليلجلس جلل  للؤثسل ل ىل بو لخوها ىلايو للهبونلل و للوؤثسلخوها ىل بو ل ل وى((ل
ل لاي بووىلقوو لشق وو ىل قوواجلشيس وواجلاووب لشيل بلووىلا ووببل))ليوولسلشيخوو ل ل سياووس فلش لووسلشيخوو 

لبلل(4)لشيو لللبنل خ ىل   لشي لب((
السىلش  لشي از لش لشيخلعل س لشي قغملل لشيل ل يل ل سيخسل فلشد اللفللللللللللللل

ه سللخلسلشي لل(5)لرق لساىل  ىلقايى))ل لش   ل سغ ل ببلل ق ل سهسلليبلرهاللسيغ((
شياارلفلشث س،للسلشاول ب للاةلشياارلفلل لش لشييخفلشالشديهسبلشيو لللاجلي   ل

لل ق حلرملقببلشل هبلسألسسلرملل  يفل بللفلشالرقهلفلشالق للل لل  لسهبلا بايهبلرق 
دل هبلخئلل لشديهسبلرملل سرفلخئللسلملرلخ سغل س لشي قغملييمل يا للق ايىلش ل
لشياارلفل لرهمل سغبفلرمللل لش للاة دل اسيفلشاشلسلشيخسل فلشد اللفلاش لاسيخ هس

لاسلشييخفلاشديهسبللؤاول هسلل  لاش لاسيخ ىلشيخسل فلاهالاغ لغ  سسلملايهوشلقسياشل   لش
لالحلشيخلعلهوهلشيقللفلييملدلل لسفلشد  س لاسش،لشييخارستلالشديهسلستلاقلسلسل

لشيسؤىلادل  سل سديهسلستلال سه ل خ ىلرملوينلب
يثلسةللالي لش  لشي از ل ا فلشل لشياسيلل ل   لسلش  خ سلش لو ا ىلشا لت

ليال ببلشي سامل ملثبلسأىلخلاسسلا  يىلهجل   هل اش،ليبو ابلرقسجليىلشيخلعل))للسلهوش
                                                 

لب50وبلشيهاىلمل(1)
لب53شآللفلل اسةللا ف؛ل(2)
لب2/245م 1ش  لشي از لملاخفلشياخاةلمللجل(3)
ل2/648ل ببلماللحلل ببل(4)
لب497مل1/496شي  اسةلل(5)
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يل لل امليوشبلق جلشيل الفلرس  لشي لل زيىلل خيسشسلثبلس  لا سبلشي لشيل((لاه سل   ل
لالل ل لشلسهب لشي ل   لشياسيلل لل س لسس للخلسشس لشيقاف ش لش  لشي از لل بهل ب لهوه

عل س لشي قغملال  الش ىل  ثسليثلسشسل قافلشيس جلر سش لأ لل س  لشدل سبلويسهلهالشيخل
ال ويسلشهجلشيلشهجلشيقبابلشيول ل ب لخسيب ىلهوشلشيس جلرقسجل:ل))للسل ل ملل للسبل
رمل  يسلشيل سه ةل  هبللسبليىلرملق لىلشي  للفل  هبلل ل لسلس اعلشاقس ىل سيويسل

ل ل وجلهبلهل ىلرملغببلشيسل لشل لجلشي قبلبل ب ليثستلراشئ هللابلشيخقسلل لشيلسجلم
 لسلشي لسلمشاجللقسبلرملغسلهلشيقابل وجلشيساحلاثس ملق بل وجلشي خسلاشيلسجلاثسيللق بل
رمللق  لا هلهوهلغسلهلشيقابلر ل لشي سينلهوهلشيل سزجلرسل لشيل سزجلهوهلشيبغسئفلرسل ل

شي س مللسلش  لش هبلش ل للس  ل لشرهبلشي سسفلهوهلشديلس لر ل لشي سل لهوهلشيل س ملر ل ل
ليلفل غببل لشي  لس لش تلرملغبب للسل ل م ل قبه للس س م ل اش   للسلا  لشللس لسخ بم
لقب نل لل زج لشيا لقل  لشيخهاشتلس لنلريلفل غببللاشرقف ل   لي تل س زشس لشوش شداسة

ل(1)لاسشبلل لشاش سلشد سلادل سئحل((
لثبلش خ لخ سشسلهوشل  لىل:

 طايا الظعن                       قف بنا نبكي عراص الدمنايها الحادي م
 واذا ابصرت ساحات الحمى                    مقفرات صبح بها واحرني
 وأسال االطالل ان جزت بها                    خبرينا عن بناء سكن

 نفكأن القوم ما كانوا بـــــــــــــها                    وكأنا بعدهم لم نك
 (2)رحمـــــــــــــــة اهلل عليهم كلما                      غردت قمرية في غصن

لشي  ل ل ااشلحلل لوينلش لش  لشي از لل يمل ب لشياارلفلشداشئجلال سلبل بلهبلاهب
لا س لشي قغمل_لالاعل لث سل_اش سشهلبلش  لش هبلاللسهبل

 الجهاد في سبيل اهلل :
س لشي قغمليبللي لل سه شلي خ ىلرل بلاش لسليس للقس الالسىلش  لشي از لش لشيخلعل 

رمل  لجلشيلرمل احلشيال لللللشخ سنلرملشل ىلشي زاشتلشي مللزشل هسلشيل بلا ل ال

                                                 

لبل88مل87ساحلشدساشحلملل(1)
لبل88ساحلشدساشحلمل(2)
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اد  سفلل  للابتلهوهلشي زاةلايبل خسلشيلاس سلشي سسلالفلشي لزل لل اثهسلل(1) لشيساب
لو ل سالرلىلشيخلعباهمل الخنلرملشيقس لشيثسيللشيه س لاهالشيقس لشي

لاشيقاصل لشدقاشج لشييثلسل  للؤيخس ى لل  لشي  ل  لرم لشي از  لش   ل ل:ساى لشديهم شيلب
اشيليسلستلاشيلاش  ل  لشيلبلشديهمللللسلل جل ب لشهللفلهوشلشيلالاعل   هلرق لقسجل
لخ  لسل ويلسهلاا  ىل))ليل سلشقاشبلقبا هبلل لاسةلل ويسلشيل لبلميلسلرلهسلي لسهلل ل

ل سلاشلاد  لماش  لر قس ى لرسلاش لماش  لر سلسه ل لسياش لماش  لر ويسه ل غقاش لمش  الب
ر    ىمشقاش هبلويسلشيل لبلماشاقس هبل سيل س سةل غلبلمدلا سا ل  ىليل فلمادل يبلا ل

ل بخ فل(( ل2)لرملللسلسلسه ايوشينلقسجل))شيلل ليلشيو ل ا لشي سسرل ل  س لشيادلفلبببل(
اساىلل(3)ل لالسلخسشبلشيلل فلرل هبلشياشيىلال هبلشيالل ل((لش شسل بلهبليؤاسلشيخاهل

ش  لشي از لرملشيلبلشديهملش لوالشي ا لشيلاس لقسجل))سشلتلخس سلرمل   لشي اشلجل
لاخسلشيبا ل ب لا هىل اسلشيق اجلماشثسسلشيقسبلا زلشد سلمرقبتل:شي ابل بلنللسشامل

يىل:لسل الفلشيلل فلمرقسجل:لشي خ تلرمللمرقسجل:ا بلنلشي ابلاسللفلشيلا سيس ىلمرقبت
ال بهلش  لشي از ل ب لل(4)شي ال لماشي ه نلرملشي  س لما لسلبلشيسقس لمااخلفلشي  س ل((ل

وينلرلقاجل))شااش ملميبلشي ل لسلشيلل فلل للاشس لالاس سم  هاشلساشهبلشيخاهلي يا ل
لشيل ساس لل ساسه ل   ل ج ل  لقس لخسش س لل ى لمغب اش ل سئس لشي ايىلشيلهب ل  س  ليهب مر ح

ل بلل ل لسلشيلل فمر اش  اشل مرس خ لل ىلسللهلشي قلهليىلخ سعلللالشي اسئسبببشغس هب
 اش  ليس سل  ليس سلملل ا هبل سقلهبلمال بسلش  هبلل ل ل س اشعلشدزشهسلملبانلرمل

ل(5)لاقتلشي يسلم  ل لرملاقتلشيالالمرهبل ل للسئبلالسلسل((
ل

                                                 

لبل192بل192ملش  لشي از لمل ب لسلش بلسلمل118/ل22 ل11ش  ل  سيسلمل سسلعل لخهلمللجل(1)
لبل82 لسلشي لاعلمل(2)
لب89ساحلشدساشحلمل(3)
لب106 لسلشي لاعمل(4)
ل23مل21مل15لاجلشيلبلشديهملل  سل:ش  لشي از ل لسلشي لاعلمبيبلزل لل107مل106’ لسلشي لاعلل(5)
لل24م لم لشدساشح ل؛؛ساح لمل100مل98مل95مل69اللسهس لشياسغس لال  لشيليسلستلمل94مل39؛ ل63؛ لا 
لبل347م
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يهلفل   ل س لشي قغملريس للسشهلل لشيلل ل ليل) زلا جل(رق لشلسلسشلىلرملشيلل فلشد
لا  يىل  للسيىل ل لس لروهبللزاسه لش ل س ل ل  لشي  ل لسلملشيل  ى ل ساىل  ى

لرقسج:
ليلفلشخيالشي لغ ل مللسل مللللللللللاشيو لشاس  ملل لغ ل م

للل ل ارى لل  لشيلسالف لسلح ليلفلل   لرقسج ل بلى لل ساح لشيلسالف لشي  ل  لل لر او  سه
لشي شاجلثبلش خ لخ سشسلرقسجل:

لشيقببللل سهلاشي ل لل   هللللللللللللللاشييسبلل  ل لاشيا سللخ سهل
ليلفلشيقسشسل ب لل لدقسشسليىللللللللللللللللسل  سهلشيهاىلاشيخاهلاشيقبه
ل(1)لسلسبلش ليس لخئلرلىليملاس لللللللللللللرسل  ل بمل ىللس شبل ملسله

لىلش  لشي از لشيلبلشديهمللللل  ىلشي لش ل   لشي س  ل لاهوشل صلشاسللالحلر
شياس ل لشيل لقلل لق لل اولشخسسةلل لقاجلشالليسلفلشال لتلخ سلالخ سهسل ب لشيلبل
شديهملاق للخ سهسلش  س لشاسل ل س ملشاسىللا بخفل لسلسسلملرسا ل  لشي  ل لش ىلقسج))ل

 ل للس لسسلرملغسلهلليفلشيليسلفللش لشيخلعل س لشي قغملش غسهلسق فللي ابلرلهسلش ى
للقاجل:

لش يملالسلل سلنللسلل يل مللللللللللللش يمللوشسشسلش ل خسسقل م
لا قغ ملل بملا ه سل م

لشي  ل لايبللابحلياغاعل ب ل لشيخلعل س لشي قغملاشسش لش للغب ل بلهس رق ل  ثسل هس
لشي  ل  لشد لشي از -لثبهس لش   للقاج ليثسرل-يلس لرلهب لشقاشلس لرق لد  لرهب لااخا ف لغ   ف

ر سهسلشي   ل   لسللسىلللقهلشيي سبلللسلوينلرهاللقاجل جل خيالشي لشيل  لس ىللسل
لي   يىل لل  بل س ل  لس ى لرها للسلس س للخخم لاش  لاهلال س ليسا  س للخس  لش  لا   يى شاس  س

 ا   اهبل
لر لل  يى لشي لشيلشا لدلب   لش ى لدللقا  مللسيىلا ل ل سىلرملقاجل س لشي قغملش ى

لسلىلايي ىللقا لش لياش جلشيلل فلشديهلفلق لشثستلرلىلاش للسل ىلل لشيلاد خهبلل ل
هوشلشي صل اىلش ىلشسش لش للقاجلش لوينلل لشيلبلشديهملرل بل ل هسلل للسشسلهجلش ىل

                                                 

لب37ش  لشي از لمل لسلشي لاعلملل(1)
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لقا ل هسلش ىللخلسلشي لشيلهلرسيلهلدللخسسلشيلىل بخ لشي   لللاش ليس للخلسلشي لشلسأةل
لل ه ل  ل لسعلر ل لشيزل لشيخهبلهالرهبلشهجلشي خبفلايهوش ه لاللسىلش  لشي از لش لهوش

ل(1)شيقاسئ لاشقاشجلشهجلشي  س،لد هبللخ سا هسللسي سسل ب للقسا لشي خسلالب ستلشيهاى((ل
))شلسلشي  ل لا س لر ل للثبهلسلاشوشلا  للثبهلسلرهلسلا لسش ل لسلل ل س ملاشلسلش  سش ل

لرسي  لشييثلفلشيغ   للقسلوينل ب لهوش لشيبخ لايب لل  لشدخسسة لل او ليب ل سلسس لش  اشبل:
لشاولشدخسسةلل لشيل   لريس ىللاسغبلل ل  ىل لملاش لس لشال ويلسشس ل   لثسس لغبا ىلملرلالسه
 ل   لشد لستلرلقاج:لش يمللوشسشسلل لش سشلنلاش  س نلرهوشلشيلساجليىلملالسلشي ختلقغل

لل(2)لهو((لشي ل ويلسلادلشي ليخ ل   لللملر رهب
لش ىلسأىلرملشي سلفلل الاس لش  لشي از لليسلفلشاسىل  ل خلس لشيثاس لسللىلشيللخس هس

لر س شهل لشيلى لراقفلل  س ل  ل  لشس   لرم لليف لشي  لشي  ب ل ا  لشقا  للزلفلل  لق  شس
ل   سلرس س ىل س ىلل    سسلل ل   ل خسهلال فلله  ىلرسا سل خلس ل س ل لس خلس ليلسوش

ل خسهلاشلسلل فلله  ىلرلادهلللبىبلشيخاهلق لقسبل
لاق لش خ لش  لشي از لهسئلسسل سلاشجلهوشلشي س  لش لس سسلل لشيخ سلهوشلخم،لل هسل
لال تلويلاسللل ل زتللغسي ملللللللللللللاأ  تل سسشسل   ل بنلشيللسسب
لايملشسبل سي زعلش ليبلشقلىللللللللللللللللل  قل لالسلقللتلل ىلل س م

لش لش  لش لل ليلس للويسل س لشي قغملاللسه ي از لل بهل ب لوينلالاسغبلشي سسلثب
س سجلشياارلفل س شلشلسهبلل لشيس سجلشيلل ل ليل زا جللرلقاج))رلسللغسا شسل  لشي سبل
لشس تلش ل  سفلق سنل   لشيلبنلرس  سلرللسلل  ا لنل لسللسالسسل  ليقس،لشدل سبلشوش

اشقفل قاىليي لدلل اجلشدلل ل   ل ىللا   لشد لسجللخ بنليبل   ل سبلشيلبنلل 
دللاق لشدلشيو لرسقىللسليجلقببللابحليبقسبلادليجلا سللللجلشيلبللسليجل  لبل
لخ ىلشي لسللسليجلل سافلل سافلادليجل  ل ل  ل لادليجل س لل س ليل سهبلل ل

لل(3)لس سجللخلتلقبا هبل سيلل فلر ستلشي لا ل ب ل  شاجلشيا ا لر لسلباشلغس سس((

                                                 

ل132مل131ال لشياسغسمل(1)
لب132ش  لشي از لملال لشياسغسملل(2)
لبل66م65ساحلشدساشحمل(3)
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لاش خ لش  لشي از لهسئلسسللسةلشاسىل هوهلشدلاشجل
لشل ىلقب ملق لااختلييبلا   لللللللادللبتل  ل ه  لشيق لبلادلا 

لشاشاجلشللس سلر ق  ل سيل  للللللللللللللاش خ لر سل ل سيقغل فلاشيا لللللللللللللللل
لي ل لاشي   للسلىلشقاشبللقالا ليلبهبللللللللللللللال يا لاارسلل لشوىلش

لشوشلقسئلشيقسا لرلهبل لسلباشللللللللللللليلسل للجلسلحلشيا سلشلا لشيس  
ل(66)ه اشلشيملللس ملاشلخلاشلشيمللا  مللللرلخ ل  شيبلش للقس جل سيس 

 احوال وصفات العارفين :
ساىللش  لشي از ل  لاخفلشي سسفلش ىلدلا  لرملشي  لسلادرملشداسةلشغلبل لخسل ل

رل ل سيل زلا جلمرس لشي سسفل ىلل  س سل ىلرملابا ىللمرس ل لتل  لفل لالشي سسل
 ببلل لشه شهسماش لشاس ىللسللاللوشقىلرلىليل سر ىل سيل  بملباش ل سجلر  اهللقاا هل
ل ل  ل لماثق ى ل سيليلف للقل ى ل    ل سيلابلف لل ى لم بلس لشيق س ل ى للس سى للسش ه ماسس

سشقبليل سارىلمقسئبل ل لل لىلم س سل  ل لشيلقل لشي   لسليلسلش لاخفلشي سسفلش لقب ىلل
شيلىلمرق ل سىلل ل سيفلل سر ىلشي لشي اشسحلرهو هسلاشوشل  بغل بلىلشوشش س ل  لشي  بل
ايبللسىل اىلشيل  بلدل ي لقب ىلشي لزا فلادشي لاي لل سخسلشي سسل    ىلاسالىل   ل

الخفلرملشيق سلاداافل بلىللابللسييىلرالهبل   هلرملشي  لسلادلبل   هلاقتلشيلاتلاد
لشيل  بمل لدل سف لد ى لشي ا، لل  لللج لدلزشج لرس ى لشيل سرف ل  ب لل  لبرسلس شيلخس
ل ل ىل لدل سرف لمد ى لمال  س سل    ى لدل سفلشيلابلف لمد ى للسلى بال  الاليخق 
يبلا ل لس ىلمالاسفلل لشيسللجلمد ىلدلزش ليىلادل سرفل سيغسلهلبايبلل ل سيبلازشه ل

لسزقسلل لشيل سرفلشدلسسزقىلشي سلملشي غسجماس لسلزش ل بلهلسلبايبلل ل سلملسزهلل هلسل
ل للخس، لل  للؤ لى لشي للاشهبلاشق سبموينلرلج لهم لش  هس هلسماش لس لل  للسزقسه لل(1)لسيب

لارملي بلش  لشي از لشييثلسلل لشيليسلستلاشيقاصللاجلشلاشجلااخست
ل هب ل(2)لشي سسرل لاش  س ى لشيليسلفلمساىلش  لشي از لشش ل ويسل ل ب ل  لجلشيلثسجلهوه

س الل لشالسبل شؤ لشيغسئملقسجل)) ابتل ب ل شؤ لمرقسجليمل:لسلس  نلقبتل:زلسس نل

                                                 

ل66ساحلشدساشحمل(1)
لبل124مل123ال لشياسغسلمل(2)
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مرقسجل:شلسلش تلمرق ل لبتلالسشللل لزس  سلبايي لش  سللسوشلل زجل ملشوشلقلجليمل:ل ل
لال لد لش ت لشيزهس  لبشل  لاشي لد لش ت لشي  س  لر زشسمشل  ل خ ىلش ت للا ع لشق ج لمثب شي

مالقاج:ي تلرملشيخ سبلرس قسلمارملشييهايفلل شه سلمربلسلخاتلملاستللسشئلسلبدلاشيل
لل ل لسللف ليم لاشدس لمهب لشي لاشت ل:لسشيى للقاج لما  ج لشيخس ه لشخسل  لشيلسشئم شد
   نل ابحلخ س ملما قل ملل ليجل ؤ،لما  بملرملش ب للقسلستلشياسيلل لليس مل((ل

ل(1)
لوا لال لمايسشلست لشيس سج للقسلست للسشام ل ل  ل قايى:))ش لوين ل ب  لشي از  لش   ل به

ل(2)لشدلاشجلمشيول لشا اهبللادهبلال سهبل سدرلسجل((
السىلش  لشي از لش لشيخلعل س لشي قغمليس لل لشي سسرل ل سيلا سلاشجلشي سسرل لرساىل

لشيجلشيلسل لا الهبل ابلشيخسق (( ال  الش ل س لشي قغملل(3)ل  ىلااخىليهبل))شيبهب
لاشيزهس ل لشي سييل  ل    لل ساف لشيااف لرلسج لشي لشهج ل    لشيااف للسج ل   ل ل ل
اشي س  ل لر   لسلل  ب لشيلهل ب لقبا هبللل للهوشلشيلسجلادلل  ملوينلش لهوشلشيلسجل
ل  لسلرسيب: سافلش لشدلاشجل   لشياارلفل    جلأ ل  ق ليخ سةلق لليا ل س فلشاللابل

هسلشال  فلثبل    جل سلاشجلشاسىللثجللسجلشد سلاشيس س،لاللسهسلل لشدلاشجلملشالخ
لشي سينل زل لل لل سر ىل سيل زلا جلل سرفلواقلفلمل ارسئ ةلهوهلشدلاشجلشي ملللسل هس
ر سسةللق لىلا سسةلل  غىلاهوهلشدلاشجلل غسةلرملي بلشياارلفبلاساىلش  لشي از ل  ل

ل(4)لايىلاهاقاجل سسف))ل ل سفللسللغببلهس ل بلىللسلل وج((ل سرفلشيخلعل سيلشللسلق
اهملليلفل للبفل سي فلشدهللفل  بلل ل سفلش ىللغببلشيلهل زلا جلال سفلق سهل

لبلل(5)لاليس  ى)السلق ساشلشيللهلق سه(
ل
ل

                                                 

ل56مل38ل33مل32مل25مل21؛ساحلشدساشحللل127مل108ل  سل ب ل  لجلشيلثسجل لسلشي لاعلل(1)
ل130 لسلشي لاعلمل(2)
لبل130 لسلشي لاعمل(3)
ل1/389شي  اسةمل(4)
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 في العمل والكسب :
 لايس لشيخلعل س لشي قغملل لشيول لل لبا لاشخس سلشي لش ىليس لي لىل يس لايس

ل لجلرلىملاش  لشي از ل   لسلل ل لل  لشي لجلل  ىلشي لش لشيخلعل س لشي قغمليس ل
لل  ق ل للللل   ه ل   لشياارلف للا بفل   لاها لشي لال لاج لال لسىلي ب ل اسع
شيل  اسل لل هبلالويسلش هبلل  سللل لرملشدس غفل غسيل لادلهبليهبل اىلشديجلاشيخسبل

سلل ليجل سيبلاق لي سل بلهبلش بلسلرملش للسللاجلشيلهبلاشيسقصلالغب ا لشي  للاشي  س،
هالسزقهبلالخلسلشي لاسعلشيخلعل س لشي قغملقسئا)ببببرسل ل اعل خسملاشل لاسعل س ل

يلسلشث  ل ب لشيخلعل س لرمللال لشاسلللللقسجل))لببب ئجلل(1)لملاشل ل  لشي  ل ((
لل(2)لشيلغ ب((لشلل ل  لل  جل  ل س لشي قغملرقسج:لشيخلعلشيل سافل غلب

ل  س،ل لاشلس لرلقاج)) لشي لج لشي  لال غسه لشدس غف ل  س، لشي از ل   لش   ال ل ل
شدس غفلربلسل خم،لشااسلد ل لهاسلشيل اارفل باسل ب ل  سغلشي هجلاشيي جملثبل
ل س شتل ل س لشا ل لسة ل سياش لاق  لم ل سي بب لشي خسلج لاشيقسبلاليسه لشيلل ف ل  ملل  لهب

ل س ش، لاشق   اش ل غسي هبللشي  ل  ل ب  لش س  هب ل ل   لرا لم ل سيلسق ست شيخسشئ لاسلاش
لل(3)لاسشل هبلادلثاشبلرملوين((

للي لل ل لشخسسلشيلىلل لل حل س لشي قغملللللش ىليب لهاللس له س للهل س الس
شي غسيل لشيبول لد لجليهبملشلسلل  يفل  س،لشدس غفلرل  الي سلش لش  لشي از ليس للغبهل

لش ى لال  ا ل سلف لش للشليسب ل  بب لد  س لزلس ى لرم ل   لشياارلف ل   لسشلم لللس يس 
شدس غفليس ليهسل اسلي لسلرمل خسلشي بابلشي ل لفلاشي هس ملال  الوينلاشللسسل   لسل سىل
ش لش  لشي از لق لش  ق ل  س،لشيل شسسلاويسلش هسللاسغسةلد لشيثسلشيخقهس،ل ل ياشل  ببل

لشي  لا سياش لشيخسل ف ل بب ل   لاش سلاش ل سيل شسسلشي  ج لاشق   اش لشيل س   ل ب  س  
ل(4)اشديقسب

ل
                                                 

لب67 اسةلشيزلسمشآللفمل(1)
لب182 ب لسمل(2)
لب192 ب لسلمل(3)
ل305ال لشياسغسمل(4)
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 كراماته:
لسىلش  لشي از لش لليبالس فللاشياسيلل لاشي  س لاشيزهس لاشياارلفليسشلستلرق ل
لش ىلساىل  للا فل  لشيل ل لش ىلقسج:ل)) وشيساشل ويسلشييثلسلل هسلرمللؤيخس ىللل هس

لشياارلفل_لاشهبلشدايلس،لايسشلس لوىلشي ا ل_شل  لش  لش هبل    لش لش سشهلب لمرويساش  هب
يس ل ب ل  جلل لشالسبليىلمرقسجل   لشالس ىل:ش لرا سلابلشيلس،لرملل س  ىل
ليب  جلزجل_السبل لشياس هلقسج لش  ل:يا لش سشهلب ل!رقسج ليلب ى لل غخ لشي سش  لايب مرس ق 
لماقسجل لثس لف لرلسبل س بى لبقسجل: ل:ر لسنلشي  جلل  لاخاش لمرسج لشي  جل_يزشج  س بى

ي لمرس لسللس  نللثالدالس ململر ي لشي  جل!بلاقسجلوالشي ا ل:يالش ل   شلقسجلش 
للا فل لبقسج لا ج ل ز لشي لدغ لهب لشيلسئغ لشي  ل ل ه لمالسب لسغ س ل:شغ ل س يبلسئغ
:ر  سثسلشيسغبلبرسل بلوالشي ا لاشي قغ سهلماشيبتلش سلل ىلمثبلقسجل:ش او نلش ل قغ  مل

ل(1)ل نل  ن((
ل ق جلش  لشي لشث ل ليق  لليسشلستلشيخلعل س لشي قغملرهاللويسليى لاز لل سيف

ل هسل:لشايهلسلش ىلاسغ ىلشي  للللليس لوشتللابلرملر س،ل  جلدلش لسليىلر س شهلل س ل
ل ل افلشيبلجل))د  اسلشيقبابلرملشي لابلل  ل وابلشي خاسلل للاسرفلشيلل اب((ل

س ىل س ىل  مللؤل ل سيل زلر   بلشيخلعل س لشي قغملا  يىلشهال  ملشبلش  ملرس 
ا جلاش لل ىلشا ش ىلر  يىل س لهجل   هبللسل   هلرس س ىل   بلازلس ةلثبل س شهلشيثس مل

لل لشي  ))دل وهبلل لشي   لشيخ سةلشدل  اشبلشي س ف((
لرمل لش سل ى لل  لشيثسيللل هب)) ل س شه لثب ل بلغ ليالهب ل س  لشي قغم ل س  لشيخلع رس سن

لشه ل ليى لدل ق  لشيغلبلاا  لشي اب ل سشئلف لشد للخه للا هل س لشي قغملايب سب((اه س
ل ىلشدل  ب لا سهل س  فلرخلهسلثبلغببلل هبلاالفلرقسياشل لل سس))لش  لشيللش ل للس
قبابلشيل قل لرل لغل لرملللسلوينلرق لغل لل لللسللغل لال لش   لغ ل ُسللسللسل

ل(ل2بلرملاسغسهل) شلتل ب ى((لاا  اهلاوه اشلاق ليس لل  ل سيفلياله
شلسليسشل ىلشيثس لفلرق لويسلش  لشي از لل لل سق ىلهوهلشيليسلفملرق ل ستليىلل لشلسأةلشاول
لش للوهبل لا س،تلشي ل س لشي قغملاغب تلل ى لش للؤواه لااسرتل بلى لشيخسغف ش  هس

                                                 

ل305ال لشياسغسمل(1)
 . 282/ 3( الحدائق ،79) 



 
 م2018/هـ1439                                 (                        74العدد ) –                        

 

 
509 

ل هسلشاللس جلشل شسلشيلىلرقسبلشيخلعل س لشي قغملاي سلااب لاشغسجلرملاا ىلثبل ببل
لش ىلاشا سل لشد لشيلى لشل ش للس ج ل اف لش ى لشيلسلسل  لشل  ل اق  لاق  للس  هس لرم لش ى هس

ل(1)لس سلتلشيلسأةلل  ل س،لشيا سلش لشيخسغفلق ل سياشلش  هسل
 وفاته :

السىلل(2)للاق ل لس لشيخلعل س لشي قغملا ارمل سيلس لايبللويسلش  لشي از للسلى
،لشي سالل لرساىلش لشي  ل لش  لشي از لش ل س لشي قغمليس لل لشيلابال لشيليلس

_اهالخلعلشي سسرل ل_ اجل بلفلاهالرملشي زعلغسي سلل لاالفلرقسج)) ابتل ب ل س ل
شي قغملاهالرملشي زعلملر ب تل   لسأ ىلرال تلا  ل ب لا هلر ل تل ل س لراق ل
لرقسج:لسل سمل لشي  ل م لاس لن لقبتلش س لش ت: لل  ليم: لرقسج ل ل لى لرخ ح  ل مل ب لا ه

لشلسنلالاسل فلشدخسشسلاش لرقبتليى:ل ل   نلقسج: لشيخلعلشاا مل االفلش  خ ل هس شلهس
ل(3)لبل  قغ ل  لشيل ال فلشدالسس((

 الخاتمة
ل لحلل ليجللسل ق بلش لش  لشي از ليس للل حلشيخلعل س لشي قغمللرهاليبللي ل   هل

لرملشي اافلادلشياسس ل ل  لشيخسل فلشد اللفلاساىليىلش ييثلسلل لل لشيبول للباش
ل احل لرم لشي خسلماشيق سج ل؛ا هس  لا قاى لاسع ل؛ل  لشيلاشلل  لخ   لارم لاشيليب شدقاشج
لشي سسرل مارمل لااخست لشلاشج لمارم لاشيي ب لشي لج لمارم لشديهم لشيلب لمارم شيال 
ليباارلفل ل لاو  لها لشي قغم ل س  لشياارم لشيخلع لش  لشي از  لش   لشث ت لاق  يسشلس ى

   سلل سلاشيىلا  س  ىلااس ىلايثلسشللسل   هلل س لىلالي  لشيل   يل لشد سشسلل جل   هلل 
سالىل اسغبلساحلشيخلعل س لشي قغمل ب لشيسلبلللسل خاجل ل هبلل لزلس لاقسا لرق ل
لاي  ل لشيزل  لاشدل سبلرس لل  لشدل ف ل ويس لاهس تلشيقبابلاشدساشح  خس هتلشدلاشج

ليس لازلس بلشيس جل سهسليب لس لاهوشلهالخ  لشهجلشدواشهلرمليجلل
ل
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Ibn Ul-Jawzy's Opinions of the Sufi Sheikh 

Siry As- Saqaty 

Dr.Abdul Kadeer Ahmeed Yonis 

Abstract 

 

 Ibn Ul-Jawzy is one of the elder scholars who criticized the 

mistakes of some Sufi Muslims especially in his book entitled 

"Talbees Elbees" in which he criticized some narrators, orators, 

jurists, hermits and rulers.  

We are interested here in the criticism of some Sufi Muslims since 

the present paper deals with his opinions of Sheik Siry Sa-saqaty, 

the mystic Sufi in order to see whether sheik Saqaty was one of the 

people criticized by Ibn Ul-Jawzy or whether he considers him 

among the Sufis who adhere to the teachings of Islamic Shari'a .  

It is clear that Ibn Ul-Jawzy highly respects him and he always 

praised him. He also admired him, his worship, mysticism, wisdom, 

preaches and adherence to the teaching of Islam. The paper lists his 

opinions, which show that he never criticized Sufis in general 
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