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 مقدمة 

ي  ١ ن تــَجــلــّى واقــتـــــــَدْر حــمـــــــًدا لــر)ــِّ ْر *مــَ ُثمَّ صـــــــــــــــالتُنــا على خير ال1شـــــــــــــــَ
ْفِر شــــــــــيخنا الُقع"مْي أحمد*او1ـــعـــــــُد هـــــــذا نـــظـــُم مـــــــا قـــــــد َوَرد ٢ افي ســــــــــِ
هِ  ٣ ـــقـــــــُّ ـــف ـــت ـــي 1ـــــــه : " مـــــــدارَج ال هِ *أعـــن للحنبليِّ " ، فـــــــاْدِرِه واعمـــــــل 1ـــــــِ
مـــْر و  ٤ ا *انـــفـــع 1ـــمـــــــا يـــنـــظـــمـــــــُه أبـــو عـــُ BـــــCـــــالمَطْر "ـــــا ر)َّنـــــا ، واجعلـــــُه ِرE

 * * املرحلُة األوىل* *  

نــــــــا ٥ بـــيـــَّ ا مـــُ نـــــا*قـــــــال : إلـــ"ـــــــَك مـــنـــهـــجـــــــً ْل 1ـــــِه الســـــــــــــــَّ ِلَمن تـــــأخَّروا ، َتنـــــَ
حُ  ٦ ـــِّ ـــق ـــمـــن ـــمـــــــاَن هـــو ال ـــ" ـــُن ســـــــــــــــــل حُ *واب عنـــــــدهُم ، Eـــــــذلـــــــَك الُمصـــــــــــــــحِّ
"ـــــــــــــهِ  ٧ ٌل عـــــــــــــلـــــــــــــَ عـــــــــــــوَّ ُه مـــــــــــــُ "ــــــــهِ *وٕانـــــــــــــَّ عــــــــوا إلــــــــَ هــــــــم قــــــــد رجــــــــَ وEــــــــلــــــــّ
٨  BالEُهْ أتفي األصـــــــــــــــــِل والفرِع ، َف هْ *َقنـــَ ا قـــــــد بيَّنــــــــَ وقـــــــد َت1ِعـــــــُت منهجـــــــً
دِ  ٩ ِه ، فـــــــاجتهــــــــِ دِ *هنـــــــاك في تنق"حـــــــِ ٍم ، وابـــــتـــــــَ لـــــْ إذا أردَت نـــــيـــــــَل عـــــِ
ةْ  ١٠ عـــــــَ 1ـــــَ هْ *فـــــي أّوِل الـــــمـــــراحـــــــِل الـــــمـــــتـــــَّ 1ــالروِض ، والخمســــــــــــــــُة هــذه معــَ
والعمــــدُة ، الكــــافي ، فهــــذZ ُتنَظرُ *الزاُد ، والـــــدليـــــُل ، ثمَّ األخصـــــــــــــــرُ  ١١
ترتيُبهـــــــا في ِحفِظهـــــــا على األهمّْ *مْع حف_ متٍن واحــــــٍد ِمنهــــــا ، وَتمّْ  ١٢
 ما يُراَعى عند دراسة املتون 

ِم 1ـــــــالــــــتــــــبــــــيــــــيــــــنِ *وراِع فــــــــي ِدراســــــــــــــــــــــة الــــــــمــــــــتــــــــونِ  ١٣ بــــــهــــــَ إزالـــــــَة الــــــمــــــُ
ا ِلما ١٤ ٍ̀ ، وتخصــــــــــــــ"صــــــــــــــً َعمَّ ، وتوضـــــــــــــــ"َح اختالٍف ُعِلمـــــا*تقييَد ُمطَل
ب  ١٥ الو1ـــــــاهـــتـــمـــــــاٍم رتـــــــِّ ا نـــــــاِقال*الـــَمســــــــــــــــــــــائـــِ ليـــــــل Eن حرCصـــــــــــــــــــــً وللـــــــدَّ
هِ  ١٦ هـــــــا فـــــــانـــــــتـــــــ1ــــــــِ هِ *ولـــــــلـــــــحـــــــدود Eـــــــلـــــــِّ وِل نـــ1ــــــــِّ قـــُ ولـــلـــقصـــــــــــــــــوِر فـــي الـــمـــَ
 كتب األحكام 

ــــــُب األحEــــــاِم ، ِمنهــــــا العمــــــدةُ  ١٧ وعـــمـــــــدُة األحـــEـــــــام ، والـــكـــفـــــــا"ـــــــةُ *وEت
رُ  ١٨ نـــــهـــــــ نـــــنٌ ســـــــــــــــــــُ و *والـــمـــنـــتـــقـــى ، إحـــEـــــــاٌم ، الـــمـــحـــرَّ رُ  اوذاَك مـــــِ أكـــــبـــــَ
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 , البن بلبان " املختصراتأخصر "  

روُح أخصــــــــٍر ، فEَشــــــــُف ال1َعليْ  ١٩ لِ *شــــــــُ عـــــــــْ ن جـــــــــَ فـــــــــوائـــــــــٌد وهـــــــــذه مـــــــــِ
عل"ـــــــه عبـــــــُدالقـــــــادر الحـــــــاشـــــــــــــــ"ـــــــةَ *اتـــــــالـــحـــنـــبـــلـــْي ابـــِن جـــــــامـــٍع ، وأثـــبَـــ  ٢٠
 للبهويت "" عمدة الطالب ,  

في شــــــــرح عمدٍة ، وشــــــــيُخنا الَبِهيْ *هـــــــدا"ـــــــُة الراغـــــــِب للنجـــــــدZْ وِهيْ  ٢١
ُه مــــــفــــــيـــــــدُ ابــــــُن  ٢٢ رحـــــــُ وقــــــل إذا شـــــــــــــــئــــــَت : هو الفرCــــــدُ *عــــــلــــــيٍّ شــــــــــــــــــــَ
 دليل الطالب لنيل املطالب , ملرعي الكرمي ""  

ا دلــيـــــــُل  ٢٣ ُه بين الورg واشـــــــــــــــتهرْت *قـــــــد Eــثــُرْت  لـــــــبٍ اطـــــــأمـــــــّ شـــــــــــــــروحـُ
رَ  ٢٤ مــــَ يـــــــِل عـــبـــــــِدالـــقـــــــادِر بـــِن عـــُ ّررا*Eـــنـــَ اَن مــــنـــــــاًرا حــــَ وابــــُن ضــــــــــــــــــو"ـــــــّ
ٍح ِألحــمـــــــَد اجــتــهـــــــاٌد فـــــــاعــِرفِ *وِفيْ وابُن ســـــــــــــــل"مــــــاَن لــــــه َنيــــــٌل ،  ٢٥ تــْ فــَ
رِ  ٢٦ Eـــْ َد الـــجـــمـــَع ابـــُن آِل 1ـــَ رِ *وَقصــــــــــــــــــــــَ Eـــــــْ غـــــــيـــــــر نـــــــُ ْدٍر 1ـــــــِ و ذو قـــــــَ وهـــــــُ
 " كايف املبتدي , البن بلبان " 

٢٧  ْZــــافي المبتــــِدE ل 1ــــأّن شـــــــــــــــرَح صـــنََّفُه ال1علي ، وذا الروُض النَِّدZْ *وقــــُ
 للحجاوي ", " زاد املستقنع يف اختصار املقنع  

افـــي مـــــــذهـــــــب اإلمـــــــام أن يـــزداد*اوالـــــــــــــــزاد زاٌد لـــــــــــــــلـــــــــــــــذZ أراد ٢٨
٢٩  ِ̀ ُع لـــــلـــــمـــــوفـــــّ نـــــِ قـــــْ ُه الـــــمـــــُ جـــــــا لـــــيـــــنـــــتـــــقـــــي*وأصـــــــــــــــــــلـــــــُ ه أبـــــو الـــــنـــــّ ورامـــــــَ
ـــــأجـــــاد ونفَ  ٣٠ ـــــه اختصـــــــــــــــــــارًا ، ف ـــلـــزاد قـــــــدٌر وارتـــفَـــ *عْ من عْ حـــتـــى غـــــــدا ل
ةْ  ٣١ مــــــــّ لـــــــت لـــــــه شـــــــــــــــــــروٌح جـــــَ عـــــِ هْ *وجـــــُ هـــــــا ، َمن أمـــــــَّ والروُض من أهمِّ
وEـــــــان من نصـــــــــــــــي1ـــــــه التبجيــــــــلُ *فـــــــاز بــــــخــــــيــــــٍر مـــــــا لـــــــه مــــــثــــــيــــــــلُ  ٣٢
ِد *، Eـــــذاك شـــــــــــــــرُح ابِن عِليْ  وممِتعٌ  ٣٣ مـــــــَ ْدرٌ  الـــــــذZ لـــــــهوالــحــَ لــِيْ  قـــــــَ عــَ
 شرح زاد املستقنع , للبهويت "" الروض املربع  

ى على الروِض ابُن فيروٍز وَلمْ  ٣٤ َتكُمل ، Eذا قاضـــــــــي ســـــــــديٍر العَلمْ * َحشَّ
اتُ *إبـــــــــراهـــــــــ"ـــــــــَم تـــــــــقـــــــــرCـــــــــراتُ والبـــــــــن  ٣٥ 1ـــــــَ هـــــــا هـــــِ فـــــيـــــهـــــــا َآللـــــي ، و)ـــــِ
مِ  اأغزُرهـــــ ٣٦ ـــــاســـــــــــــــِ ـــــُة ابِن ق فاحَمد صـــــــــــــــن"ع Eلِّ شـــــــــــــــيٍخ عاِلمِ *حـــــاشـــــــــــــــ"
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ْت  ٣٧ بــــــــَ تــِ ن حــواٍش Eــُ ْت *وغــيــُر هـــــــذZ مــِ بــــــــَ هـــــــا نـــَ جـــمـــ"ـــعـــِ ن أحـــــــاn بـــِ ومـــَ
 ةــمّ ــتـــت 

ةْ  ٣٨ ـــــــَ ـــــــَت هـــــــذZ المرحل هْ  بـــــــدا"ـــــــَة الـــ1ـــعـــلـــيِّ ، والـــبـــلـــوغَ *واقرأ إذا أنهي لـــــــَ
ـــرُ  ٣٩ فـــــــُه خـــوقـــي ـــّ ـــــيـــــرُ *Eـــــــذا الـــــــذZ صـــــــــــــــــن ْدُرُه Eـــــب ًرا ، وقـــــــَ خـــــتصـــــــــــــــــــِ مـــــُ
٤٠  ُّZتــــــَب الســـــــــــــــعــــــدE ــــــلَّ مــــــا قــــــدEو* ُّZـــــــــظـــــــــامـــــــــئـــــــــيـــــــــَن ِر ـــــــــل ُه ل فـــــــــإنـــــــــّ
ـــــــاظراِت ، واإلرشـــــــــــــــــــــادِ  ٤١ ـــــــل المن قـــــــــَك ُهللا إلـــــــــى الـــــــــرَّشـــــــــــــــــــــــادِ *مث وفـــــــــّ
 بعُض آداب طلب العلم 

لْ  ٤٢ ن أراد*واعلم 1ـــــــأّن العلَم َ"ح"ـــــــا 1ـــــــالعمـــــــَ لْ  ومــــَ مــــــــَ لــــٍم احــــتــــَ نــــيـــــــَل عــــِ
بِ *فاصـــــبر ، وصـــــابر ، والتزم 1األدِب  ٤٣ تـــــــَ ْع فــي الــرُّ مــع الــجــمــ"ــِع تــرتــفــِ
ا مـــــــا ُدْمتـــــــ ٤٤ ا لـــه ســـــــــــــــَ *اوEن لر)ِّي ُمخِلصـــــــــــــــــــــً اِلْمتـــإن Eنـــَت ُمخِلصـــــــــــــــــً
 * * املرحلة الثانية*  * 

ْب  ٤٥ ْب *والبـــــــدُء في الثـــــــان"ـــــــِة اآلَن وجـــــــَ ن الــــكــــتـــــــُ ي فــــي ثــــالثـــــــٍة مــــِ وهــــِ
َمن ضـــــــــــــــsَ1 الجم"َع صــــــــــــــــار آ"ــةْ *المنتهى ، اإلقنـــــــاع ، ثّم الغـــــــا"ـــــــةْ  ٤٦
 "البن النجار , " منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزYدات  

 و " اإلقناع لطالب االنتفاع , للحجاوي " 

ـــمـــعـــتـــمــــــــدُ  ٤٧ ـــهـــى عـــنـــــــدهـــُم ال ـــت ـــمـــن ن حــــواٍش أوردوا*وال وEــــم عــــلــــ"ـــــــه مــــِ
را ، وفــــي  ٤٨ حــــرَّ هْ جـــــــاء مــــُ 1ـــــــارتـــــــِ هْ *عــــِ صــــــــــــــــعــو1ـــــــٌة تــُرg لـــــــدg قــراءتـــــــِ
َته التحق"ق ٤٩ كـــــراَر والـــــتـــــــدقـــــ"ـــــقـــــــ*افاصـــــــــــــــَحب وقد دَرســـــــــــــــ زم الـــــتـــــّ لـــــْ تـــــَ اولـــــْ
هـــــى ومـــــعـــــــُه مـــــعـــــونـــــــةٌ  ٥٠ ـــهـــى*أولـــــي الـــــنـــــُّ ـــت ـــمـــن ْرُح ال ـــيِّ فشـــــــــــــــــَ ـــهـــوت ـــب ـــل ول
اُف ، والتوضـــــــــــــــ"حُ  ٥١ ـــ"ـــحُ *إقناٌع ، الكشـــــــــــــــّ ـــق ـــن ـــت ُع ال ـــِ ـــمشـــــــــــــــــ1 ـــرِه ، وال ـــغـــي ل
1عُض حواشــــــــــْي المنتهى ُتضــــــــــافُ *واإلنصـــــــــــافُ فروٌع ، التصـــــــــــح"ُح ،  ٥٢
٥٣  ْZــــــالخلوتيِّ ، والبهوتْي ، النجــــــدE* ِد ا أبـــــْ حواشـــــــــــــــَي اإلقنـــــاِع أ"ضـــــــــــــــــــً
عُ فـــــــ ٥٤ لــــــَ 1ـــــــا ، والــــــمــــــطــــــْ ُه Eمـــــــا عرفـــــــَت المقنعُ *األّوالن Eــــــتــــــَ فـــــــأصـــــــــــــــلـــــــُ
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ا ، وقــدْ  ٥٥ زاد وفـــــــاق المنتهى ، Eمـــــــا وردْ *واســـــــــــــــتوعــَب اإلقنــاُع تنق"حــً
مـــــــا  ٥٦ مـــ*فــي الــمــنــتــهــى يــزCـــــــُد مـــــــاور)ــّ ال"س 1ـــِه ، فـــالكـــلُّ فضـــــــــــــــًال قـــدَّ

 

َل إقنــاٌع على المســـــــــــــــتوعــِب  ٥٧ ٌح في المــــــذهــــــبِ *ُفضــــــــــــــــِّ ه ُمصـــــــــــــــحِّ 1ــــــأنــــــّ
هُ  ٥٨ نــــــــْ هُ *وٕان أتـــــى فـــــ"ـــــــِه 1شـــــــــــــــــــيٍء مـــــِ ه فـــــــ"ـــــــه اخـــــــتـــــــالٌف عـــــــنـــــــْ فـــــــإنـــــــّ
ــــه الخالُف العــــاليْ  ٥٩ ن األقــــوالِ *مســـــــــــــــتوعــــٌب ف" قــــى مــــِ لــــْ ُع مـــــــا يــــَ وجــــمــــْ
 قاعدة 

ر  ٦٠ ُه ، فمــا ُيَرg *اوحــــيـــــــُث فــــي مســــــــــــــــــــــألـــــــٍة تــــغــــيــــَّ في موضـــــــــــــــعين ُحEْمــُ
ه الــمــعــتــمــــــــدُ  ٦١ ِردُ *فــي 1ـــــــابــهـــــــا ، فـــــــإنـــــــّ وهـــــــــــــذه قـــــــــــــاعـــــــــــــدٌة تـــــــــــــطـــــــــــــَّ
 ملرعي الكرمي "" غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى ,  

ةُ  ٦٢ ــــــَ ــــــَك ال1ُغ" ــــــٍة ، فتل أولي النهى ، والمنحــــــةُ  مطــــــالــــــبٌ *شـــــــــــــــروُح غــــــا"
عــــــــوٕانـــــمـــــــا  ٦٣ مـــــِ عـــــــ*االـــــغـــــــا"ـــــــُة فـــــ"ـــــــِه جـــــُ ابــيــن الـــــــذZ قـــــــد انــتــهــى وأقــنــَ
ذEُرُ  لْفَ_ : " لــُه " 1عــدَ *اإلقنـــــــاُع وْهو األكَثرُ  إن خـــــــالفَ  ٦٤ " خالٍف " يــَ
"قول ، حيـــــــُث خـــــــالفـــــــا Eالهمـــــــا*" وَنصَّ عنــــد المنتهى ، و " لهمــــا ٦٥
جـــــــُه احــــتــــمـــــــالُ  ٦٦ ُه " يــــتــــَّ ظـــــــُ قـــــــــــالُ *" ولــــفــــْ ٍد لـــــــــــُه "ـــــــــــُ عـــــــــــنـــــــــــد تـــــــــــردُّ
مـــــــا  ٦٧ ْر تــَّ " يَــ وحــيــثــُ ْر *جـــــــُه " الــتــي َذEـــَ هـــــــَ ٍد ظـــــــَ دلَّ إذن عـــــــلـــــــى تـــــــأكـــــــُّ
رُ  ٦٨ ٌد و1ــــــــــاهــــــــــِ مــــــــــَ ُه مــــــــــعــــــــــتــــــــــَ َمن أتقَن الغـــــــا"ـــــــَة فْهو المـــــــاِهرُ *وٕانــــــــــّ
 * * حترير املذهب عند املتأخرين * * 

عــنـــــــدهــُم دار بــهـــــــا الــتصــــــــــــــــحــ"ــحُ *إنصـــــــــــاٌف ، التصـــــــــــح"ُح ، والتنق"حُ  ٦٩
ـــــذZ قـــــد  ٧٠ فـــــت على ال نِّ اوابُن ســـــــــــــــل"مـــــــاَن لهـــــــا قـــــــد Eََت1ـــــــ*اُرت1ِّـــــوصـــــــــــــــُ
٧١  ِ̀ َع لــــلــــمــــَوفــــَّ قــــنــــِ َف الــــمــــُ ِ̀ *فـــــــأنصــــــــــــــــــَ ــــِّ ــــمــــحــــق ــــل ــــفــــروَع ل َح ال وصــــــــــــــــــحــــَّ
عــــــــ ٧٢ عـــــــ*امــحــمـــــــِد بــِن مــفــلــٍح ، وأشــــــــــــــــ1ــَ ًرا مـــــــا أقــــنــــَ حــــرِّ ُه مــــُ اتــــنــــقــــ"ــــحـــــــَ
 حترير املذهب عند املرداوي 

ــ ٧٣ دارِ ومــنــهــُج ال ر  حــيـــــــثُ :  مـــــــَ ر *اظــهــَ هـــــم Eـــــــان هـــــو الـــــمـــــقـــــرَّ امـــــــذهـــــبـــــُ
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دْ  ٧٤ َ̀ اعــتــمـــــــِ دْ *أو اخــتــالٌف ، فـــــــالــمــوفــَّ و1ـــاألخّصِ حيـــُث في الكـــافي ُوجـــِ
ارَح ، والُخالصــــــــــــةَ  ٧٥ ًدا ، وجــــــيــــــًزا ، الــــــتـــــــذEــــــرةَ *والمجَد ، والشــــــــــــّ قــــــواعـــــــِ
ظــــمَ  رعـــــــايــــتــــيــــنِ  ٧٦ مىســــــــــــــْ وصــــــــــــــاحُب الفروِع ُحEًْما أَ *، والــــتــــقــــيَّ ، الــــنــــَّ
اواســــــــــــــــــتــــقـــــــامـــــــلــــمــــتــــقـــــــدمــــيــــن ، اَ *اوهــــــــــــؤالء هــــــــــــذَّبــــــــــــوا Eــــــــــــالمــــــــــــ ٧٧
دواهُ لَ  ٧٨ ا مـــــــذهـــــــٌب هم مهـــــــَّ ينـــــــً دوا*م "ِق دِّ ا ســــــــــــــــــــــُ Bًدا لـــــــه وحـــــــقـــــــ قـــــــواعـــــــِ

 

Eــان ِخالٌف ، ف"ــه تفصـــــــــــــــيــٌل وَردْ *تقــــد"ُم 1عضـــــــــــــــهم على 1عٍض وقــــدْ  ٧٩
د ِلصــــــــــــــــاحــِب الفروِع في ٨٠ ِه ، فـــــالمجـــــِد والمصـــــــــــــــنِّفِ مُ *فقــال : عــُ عظمـــــِ
تــــــَ  ٨١ َ̀ ذا الــــــقــــــواعـــــــدِ إلــــــى الـــــــذZ *دِ عـــــــُ إال إذا مـــــــا اخــــــتــــــلــــــفـــــــا فــــــلــــــْ وافــــــ
َ̀ الشـــــــــــــــــــــيـــــــَخ إذن ، وٕاّال  ٨٢ لَّ فـــــــَ *أو وافـــــــ ٍف ُأجـــــــِ د إلـــــــى ُمصـــــــــــــــــــــنـــــــِّ عـــــــُ
أعـــنـــي الـــوجـــيـــَز ، فـــــــالـــرعـــــــايـــتـــيـــنِ *فــــــالمجــــــِد ، فــــــابِن رجــــــٍب ، فــــــَذينِ  ٨٣
ــــذZعــــُ فَ  ٨٤ ــــاظٍم ، ف خالصـــــــــــــــــــٍة ، تـــــذEرٍة ، ثّم احتـــــذِ *د إلى الكبرg ، فن
ِذEـــــــــــرهِ  ٨٥ ُل المفضـــــــولُ  في غالٍب ،*أّن الـــــــــــذZ "ـــــــــــقـــــــــــولُ  بـــــــــــِ إذ َ"فضـــــــُ

 

ْب  ٨٦ َ̀ الـــــذE Zتـــــَ ْب *واألصـــــــــــــــــــُل أن يّتف بـــــــَ وقـــــــد "Eوُن الختالٍف الســـــــــــــــّ
الَف مــنــتــهــى إلقــنـــــــاٍع ، وهـــــــل ٨٧ : في ثالثٍة EُالB ؟ ، فُقلْ  صـــــــــــــــّحح*خــِ
ال ٨٨ عـــــــَ ال*1ـــــــأّن مـــــــا فـــــــ"ـــــــه خـــــــالٌف فـــــــَ مـــــــا قـــــــد أهـــمـــَ هـــــــذا 1ـــــــِه ، ور)ـــّ
 منهج ابن النجار يف : " املنتهى " 

ـــرِ  ٨٩ ٌع فـــي األكـــث ـــِ تـــــــا1 ـــهـــى مـــُ ـــت ـــمـــن اِدرِ *وال ُه ، ُمخـــــــاِلٌف في النـــــــّ تنق"حـــــــَ
 منهج احلجاوي يف : " اإلقناع " 

ا Eـــــــان لـــــــدg الــــكــــتـــــــا1ــــــــةِ *د اإلقـــــــنـــــــاُع لـــــــلـــــــثـــــــالثــــــــةِ واعـــــــتـــــــمـــــــَ  ٩٠ قـــــــً وفــــِّ مــــُ
االـــــتـــــنـــــقـــــ"ـــــحــــــــ فُ خـــــــالـــــِ ور)ـــــمـــــــا يـــــُ *االــتصــــــــــــــــحــ"ــَح والــتــرجــ"ــحـــــــ رَ وأظــهَــ  ٩١
ذEُرُ الفـــــــً خِ  واحـــــــٍد ، وٕانْ ِمن *ُل تـــــــرجـــــــ"ـــــــٍح لـــــــد"ـــــــه أكـــــــثـــــــرُ هـــــــْ وأَ  ٩٢ ا يـــــــَ
بِ , و قوZٌّ فهْ *في المـــــــذهــــــــِب  هُ رَ الـــــــذZ قرَّ  1عـــــــدَ  ٩٣ تـــــــَ خـــــــافٌض في الرُّ
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مــــــــ*اُجِزمــــــ نإذ ل"س Eــــــالمــــــذهــــــِب حي ٩٤ عـــــــلـــــــَ ـــــــُ " ـــــــِ ُرُه لـــــــُه ل ِه ، وِذEـــــــْ ا1ـــــــِ
 " املنتهى " و " اإلقناع ":  نَ ـــيْ ــبَ  

ى عــــلــــ"ـــــــهِ  ٩٥ نــــتــــهــــً ْم مــــُ دِّ ٍة قــــــــد*وقــــيـــــــل : قـــــــَ ِدقــــــــَّ ت إلــــــــ"ــــــــهِ  لــــــــِ بــــــــَ ُنســــــــــــــــــــــِ
َر الـــــخـــــالَف مـــــــا بـــــيـــــنـــــهـــــمــــــــا ٩٦ مرعْي ، ومنصــــــــــــوٌر ، Eذا غيُرهما*وَذEـــــَ
ٌة لـــــلســــــــــــــــــــــائـــــــلِ *Eالخلوتْي ، النجدZْ ، وذZ المسائلِ  ٩٧ مـــــــَّ هـــــِ هـــــــا مـــــُ فـــــــإنـــــّ
 ابن تيمية يف املذهبشيخ اإلسالم مكانة  

مشـــــــــــــــهورٌة ، وقــــــد رواهــــــا َجْمُعُهمْ *وٕاّن قــــــ"ــــــمـــــــَة الــــــتــــــقــــــيِّ عــــــنـــــــدهــــــمْ  ٩٨
ُه مـــــــــفـــــــــخـــــــــرٌة لـــــــــلـــــــــمـــــــــذهـــــــــِب  ٩٩ نــوزِ  أثــمــنُ *وٕانـــــــــّ ن Eـــــــلِّ Eــُ بِ  مــِ الـــــــذَّهـــــــَ
 خامتة 

مّْ { الــــكــــرCــــِم حــــيـــــــُث  والــــحــــمـــــــدُ ١٠٠ مْ ظْــ نَــ *تــــَ نــِ لــيــلـــــــٍة وCــوٍم ، فـــــــاغــتــَ مــي بــِ
دَّ ١٠١ َك ، فـــــــالــمــوُت قــرCـــــــٌب جـــــــِ ا*اوقــتـــــــَ وg َمن َجدَّ فانُج ، وهل َينجو ســــــــــــــِ
ــــــرحــــــمــــــنِ  ١٠٢ نـــــــا ال ــــــِّ ــــــّم صــــــــــــــــــــالُة ر) النبيِّ المصـــــــــــــــطفى العــدنــانيعلى *ث


