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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

بسم هللا وبه نستعين ، والحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف  
خلققهللا هللا المريقققلين ، بحمقققد  ققن عّقققد هللا الألّققق،  العربققق، ايبققين ، وعلقققى  لقققه ال يّقققين 

 ال اهرين ، واصحابه الغر الميابين ، وبن تبعهم باحسان إلى يوم الدين .

عققققد الحققققدي  المألبققققي اللققققان، الققققأح نهققققي بألققققه المسققققلمون أح ققققام الققققدين وبعققققد   
االيالب، الحأليف وأصوله ، وققد بقنهللا هللاع علق،هللا  ألعمقر  ّقر  حقين توىهقي إلقى بيقدان 
الحقققدي  الفقققريف ، إف ارتفقققهي بقققن نبعقققه الصقققاا، القققأح ال يأل ققق  ، وايقققت يي بقققن 

الت، طالما تمأليي أن اطلي  ( علوم الدين والسألن الألّوير الفريهرأحادي  ريول هللا )
 عليها عن  ل  ، ا اًل عن المادة العلمير الت،  اني بوضوع الريالر .

ويعققد  تققاب صققحيا البنققارح بققن أهققم  تقق  الحققدي  لمققا ابتققا  بققه بققن الدقققر  
وايبانر ، إف أوقف البنارح حياته  لها لندبر الحدي  الفريف . وهأا با ىعي  ليقرًا 

فرح ولعي بن أهم شراح صحيا البنارح ا قن حرقر المتقواى بن العلماء   صدونه بال
هققق( اقق،  تابققه اققتا البققارح اقق، شققرح صققحيا البنققارح ، والعيألقق، المتققواى 852يققألر ) 
هققق( اقق،  تابققه عمققدة اال ققارح اقق، شققرح صققحيا البنققارح إف تألاولققي هققأين 855يققألر ) 

عقققدبا لهقققي الفققرحين بالدرايقققر الموا نقققر لتعقققون بوضقققوعًا يطروحتققق، اققق، القققد تورا  ، ب
 انتباه، بن خالل ىردح الفابي  ال الفرحين وىود خالف حاد  ين الفارحين .  

الصرا،  قين ا قن حرقر  الدرسوقد تم االتهاق على أن   ون عألوان الريالر )  
( وققد ضقمي هقأ  الريقالر تمهيقدًا  والعيأل، ا، عمدة ال قارح  بارح ، اتا الالعس الن، ا

 واربعر اصول وخاتمر .
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عققي للتعريققف بحيققاة  ققي بققن البنققارح وا ققن حرققر والعيألقق، . أبققا التمهيققد ا ققد ى 
وأبققققا الهصققققي ايول ا ققققد ىعققققي للمققققألهن والمصققققادر اقققق، الفققققرحين وت ققققمن اييقققق  
المألهريققققر اقققق، الفققققرحين واييققققلوب الققققأح اتبعققققه الفققققارحان اقققق، شققققرحيهما وبصققققادر 
الفققرحين وريرهققا . أبققا الهصققي اللققان، ا ققد ىعققي يدلققر الصققألاعر اقق، الفققرحين وضققم 

، أبا الهصي اللالق  ا قد ت قمن المسقا ي سماع والقياس والتعليي ر بباح  وه، الثالث
أبا الهصي الرابي ا قد حمقي عألقوان ) ا قن حرقر والعيألق، اق، و النالفير ا، الفرحين . 

الميققق(ان( وت قققمن ثالثقققر بباحققق  م ايول بقققأهّهما الصقققرا، واللقققان، ردود الفقققارحين 
 لال  أهم بايؤخأ على الفارحين ا، شرحيهما .على شراح صحيا البنارح ، وال

 أبا الناتمر اعاني بفتملر على با توصلي إليه بن نتا ن .  

أن أقدم ى(يقي شق رح وابتألقان، إلقى ايقتافح  ال سعأل، إوا، ختام با قدبي ال 
الع(يققق( القققد تور هاشقققم طقققه شقققالد الألييمققق، لمقققا قدبقققه لققق،هللا بقققن نصقققا و راء ارألقققي 

ن نعَم ايب المعلمع لما اتسم به بن خلهللا رفيقي وروح يقمحر ايطروحر . والحهللا أنه  ا
 وعلم وايي داعير بن هللا أن يألعم عليه بالصحر والعافير ليب ى فخرًا للداريين .

اقدم خالص ش رح واعت(ا ح إلقى ايقاتأت، ايااضقي اق،  بالرميي وعراانَا بأل، 
ي الت قدير قسم اللغر العربيقر القأين نهلقي بقن علمهقم خقالل يقأل، الدرايقر الهقم بألق،  ق

 واالحترام .      
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