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مل خيطر ببايل، ذم يقم مـ إيام، أن أـتب بحثًا ذم افؾغة افعربقة، ؾاختصايص 

بعقد ظـفا، ومعرؾتل بؼقاظدها وأصقهلا فقست مما يمهؾـل خلقض ؽامرها، فؽـل 

ومما زادين  (1).أحبفا، ويل صغػ بؼراءة ـتبفا ظامة وافتارخيقة إدبقة مـفا خاصة

 ظامًا، ذم هقئة ادقشقظة افعربقة ثؿ ذم  سة ظؼصغػًا هبا ظؿع، مدًة تزيد ظذ مخ

 جمؿع افؾغة افعربقة، مديرًة دؽتب إشتاذ افؽبر افدـتقر صاـر افػحام،

دمري ذم  -إن صح افتعبر -م(، افذي ٓ أبافغ إن ؿؾت إن إشتاذية2008)ت 

ظروؿف، ؾفق يسعك ٕن يـػع بعؾؿف ـؾ مـ يتعامؾ معف، وهق افذي كصحـل بجؿع 

 -إمر بدءذم  -مادة هذا افبحث وـتابتف. وـاكت مادة وؾرة ممتعة، مع أكـل طــت 

 ؿد رشح هنجف ذم مطؾع (2)أن افبحث فـ يتجاوز صػحات معدودات: ٕن ابـ هشام

مبتدئ  -إن صاء اهلل -وأكا» ـتابف، ومل يذـر ضؿـف تػسر افؽؾامت افغريبة، ؾؼد ؿال:

ـْ َوَفد رشقَل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ مـ َوَفِده،  هذا افؽتاب بذـر إشامظقؾ وَم

                                                           

أمحلؾ إجللازة ذم أداب، ؿسلؿ افؾغللة افػركسلقة، ودبؾقمللًا ذم افسيلة وافتعريللب، ملـ جامعللة دمشللؼ، ( 1)

 م مديرة فدار افؽتب افظاهرية، افتابعة دجؿع افؾغة افعربقة.2010وأظؿؾ مـذ ظام 

م(: ممرخ، ـلان ظادلًا بإكسلاب 828ه/ 213( ظبد ادؾؽ بـ هشام بـ أيقب احلؿري افعامري )ت 2)

ادعروف بسرة « افسرة افـبقية»وافؾغة وأخبار افعرب. وفد وكشل ذم افبكة، وتقذم بؿك، أصفر ـتبف 

ذم اجلاهؾقلة،  ذم أخبلار افلقؿـ ومؾقـفلا« افؼصلادد احلؿريلة»ابـ هشام رواها ظـ ابلـ إشلحا ، وفلف 

 (.166/ 4وؽر ذفؽ. )اكظر إظالم، افزرـع:  «رشح ما وؿع ذم أصعار افسر مـ افغريب»و
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، وما يعِرض مـ إوَل ؾإول، مـ إشامظقؾ إػ رشقل اهلل  وأوِٓدهؿ ٕصالهبؿ،

ذـَر ؽرهؿ مـ وفد إشامظقؾ، ظذ هذه اجلفة فالختصار، إػ  حديثفؿ، وتاركٌ 

ب مما بعض ما ذـره ابـ إشحا  ذم هذا افؽتا ، وتاركٌ ^حديث شرة رشقل اهلل 

ؾقف ذـر، وٓ كزل ؾقف مـ افؼرآن يشء، وفقس شببًا فقء مـ  ^فقس فرشقل اهلل 

هذا افؽتاب، وٓ تػسرًا فف، وٓ صاهدًا ظؾقف، دا ذـرت مـ آختصار، وأصعارًا 

ذـرها مل أر أحدًا مـ أهؾ افعؾؿ بافشعر يعرؾفا، وأصقاء بعُضفا َيشـُع احلديُث بف، 

ادلُّ بروايتف، ومستؼصٍ وبعٌض يسقء بعَض افـاس ذ إن  -ـُرُه، وبعٌض مل ُيِؼرَّ فـا افبؽَّ

   (1)«.ما شقى ذفؽ مـف بؿبؾغ افرواية فف، وافعؾؿ بف -صاء اهلل تعاػ

، وؿد طفر بسحؾوفؽـ جيب أٓ كـسك أن ابـ هشام فغقي وفقس ممرخًا 

تارخيقًا،  إحداث رسداً  لرد، ؾفق مل يؽتػ بس«افسرة افـبقية»ذفؽ واضحًا ذم ـتابف 

وإكام ظؾؼ ظؾقفا أحقاكًا، وؾرس بعض افؽؾامت، افؼرآكقة مـفا خاصة، وظؾَّؼ ظذ 

 (2)بعضفا تعؾقؼات فغقية أو كحقية، وضبط بافشؽؾ بعض إكساب وصحح أخرى.

ؿبؾ « ؿال ابـ هشام»وأصار إػ ظؿؾف هذا بقضقح وأماكة ذم افـؼؾ ؾلضاف ظبارة: 

كًا ظذ ـؾؿة أو ـؾؿتغ، متسؽًا مـف بلماكة افـؼؾ ظـ تعؾقؼاتف وإن ـاكت ٓ تزيد أحقا

 ابـ إشحا .

ومل أؿك بحثل ظذ افؽؾامت افتل ؾرسها أو ظّؾؼ ظؾقفا ابـ هشام، وإكام 

 ذـرت أيضًا ما ؾرسه ابـ إشحا  وإن ـان ؿؾقاًل.

                                                           

 .1/4 :( شرة ابـ هشام1)

 مـ هذا افؽتاب.« تارةخمؾقادد »( اكظر ؿسؿ 2)
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وبعد أن يعت مادة افبحث مـ افسرة افـبقية: ظاد إشتاذ افدـتقر صاـر 

فقعُّ  -مشؽقراً  -افػحام ؾـصحـل افروض »ذم ـتابف  (1)أن أشتؼيص ما ذـره افسُّ

تعؾقؼًا ظذ ما ؿافف ابـ هشام، وـان آشتؼصاء هذه ادرة ظسرًا، وؿد  (2)«إُُكػ

تؽقن بعض تعؾقؼات افسفقع ؿد ؾاتتـل، ؾافـسخة افتل وؿعت بغ يدي ؽر حمؼؼة، 

 تؾػ ظـ مـفج ابـ هشام.ومـفج افسفقع ذم رسد إحداث وافتعؾقؼ ظؾقفا خي

ما ؿام بف ذم رشحف فسرة ابـ هشام ؾؼال:  وؿد ذـر افسفقع، ذم مؼدمة ـتابف

افتل  ^ؾنين ؿد اكتحقت ذم هذا اإلمالء... إػ إيضاح ما وؿع ذم شرة رشقل اهلل »

  ادطؾبل، وخلَّصفا ظبد ادؾؽ بـ هشام اشبؼ إػ تلفقػفا أبق بؽر حمؿد بـ إشح

ابة افـحقي مما بؾغـل ظؾؿف، ويرس يل ؾفؿف، مـ فػظ ؽريب، أو ادعاؾري اد كي افـَّسَّ

إظراب ؽامض، أو ـالم مستغؾؼ، أو كسب ظقيص، أو مقضع ؾؼف يـبغل افتـبقف 

ظؾقف، أو خز كاؿص يقجد افسبقؾ إػ تتؿتف، مع آظساف بؽؾقل احلد ظـ مبؾغ 

  (3)«.ذفؽ احلد

                                                           

م( حملدث، حلاؾظ، ظلامل بافؾغلة وافسلر، 1185ه/ 581(  ظبد افرمحـ بـ ظبد اهلل اخلثعؿل افسفقع )ت 1)

شلـة وكبلغ ؾاتصلؾ خلزه  17فد ذم مافؼة ذم إكدفس، ويـسب إػ شفقؾ مـ ؿرى مافؼة. َظِؿل وظؿلره و

بصللاحب مللراـش ؾطؾبللف إفقفللا وأـرمللف، ؾلؿللام يصللـػ ـتبللف إػ أن تللقذم ؾقفللا. فللف ممفػللات ـثللرة مـفللا 

ملـ إشلامء افتعريلػ ذم ملا ُأهبلؿ ذم افؼلرآن »ذم رشح افسلرة افـبقيلة ٓبلـ هشلام، و« ُكلػ افلروض إُ »

 (.313/ 3)اكظر إظالم، افزرـع: «. اإليضاح وافتبقغ دا ُأهبؿ ذم تػسر افؽتاب ادبغ»، و«وإظالم

( إُُكػ: بضؿ اهلؿزة وافـقن: افؽأَل افذي مل ُيْرَع ومل َتَطْله اداصقة... وروضلٌة ُأُكلػ: مل َيْرَظفلا َأحلد، ومل 2)

 يد افسفقع هبذه افتسؿقة أن يمـد أن ـتابف مل ُيمّفػ مثؾف مـ ؿبؾ.ُتقَضْل. )فسان افعرب: أكػ(. وؿد ير

 . 3/ 1( افروض إكػ: 3)
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ام مضقػًا إػ معاكقف معاين أخرى وـان افسفقع ذم رشحف يقاؾؼ ابـ هش

أحقاكًا، ويػضؾ ادعاين افتل أضاؾفا أحقاكًا، وخيطِّئ ما جاء بف ابـ هشام أحقاكًا. وذم 

هذا إؽـاء ومقضقظقة وأماكة ظؾؿقة: ؾؿثال إول: تعؼقب افسفقع ظذ تػسر ابـ 

ْصَحاَب الْكَ هشام فؾرؿقؿ ذم ؿقل اهلل تعاػ ﴿
َ
نَّ أ

َ
ْم َحِسبَْت أ

َ
ِقيِم ََكنُوا ِمْن أ ْهِف َوالرَّ

رَ [9]شقرة افؽفػ: ﴾ آيَاتِنَا َعَجبا   ـَ وؾقف شقى ما ؿافف  ،]يعـل ابـ هشام[ افرؿقؿ : )َوَذ

أؿقال، روي ظـ أكس أكف ؿال: افرؿقؿ افؽؾب. وظـ ـعب أكف ؿال: هق اشؿ افؼرية 

ف ذم تعؾقؼف . ومثال افثاين: ؿقف(1)افتل خرجقا مـفا، وؿقؾ هق اشؿ افقادي وؿقؾ...(

ظذ اإليالف: )وذـر إيالف ؿريش فؾرحؾتغ، وؿال: هق مصدر أفػت افقء، 

. ومثال افثافث: ما (2)ؾجعؾف مـ اإلفػ فؾقء، وؾقف تػسر آخر أفقؼ بادعـك...(

 ذـره معؾؼًا ظذ ما ؿافف ابـ هشام ذم ؿقل أيب أمحد بـ جحش: 

 َنُمتُّ بأْرحام إليهم قريبة  

 

ُب  رحام إذ الوال ُقرَب باأل   ُنَقرَّ

ل ابـ هشام )إذ( بؿعـك )إذا( وهق خطل مـ وجفغ:...(    (3).)وتلوَّ

وـثرًا ما ـان افسفقع يميد ما يذهب إفقف بدفقؾ مـ افؼرآن أو احلديث أو 

( مـ ؿقفف تعاػ: ﴿ ِِب لََهٍب َوتَبَّ افشعر. مثافف: ذم تعؾقؼف ظذ )َتبَّ
َ
﴾: وأما َتبَّْت يََدا أ

تب( ؾتػسره ما جاء ذم افصحقح مـ رواية جماهد وشعقد بـ جبر ظـ ابـ ؿقفف )و

»......«.ظباس ؿال: 
(4)

  

                                                           

 ، واكظر مادة )ر   م( ذم هذا افؽتاب.191/ 1( افروض إكػ: 1)

 ، واكظر مادة )أ ل ف( ذم هذا افؽتاب.48/ 1( افروض إكػ: 2)

 ؽتاب.، واكظر مادة )إ ذ( ذم هذا اف286/ 1( افروض إكػ: 3)

 ، واكظر مادة )ت ب ب( ذم هذا افؽتاب.220/ 1( افروض إكػ: 4)
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وؿد رتبُت افبحث ظذ أشاس رد افؽؾامت ادػرسة إػ جذورها افؾغقية 

وأوردهتا مرتبة أفػبادقًا، وحددت بغ ؿقشغ إزاء جذر افؽؾؿة ادػرسة مقضعفا ذم 

ابـ هشام بـصف، ؾنذا اضطررت إػ إضاؾة  ذم شرةما ورد ـتاب افسرة، ثؿ كؼؾت 

ابـ هشام  ـالمـؾامت تقّضح افسقا  أو ادـاشبة وضعتفا بغ حارصتغ ] [ ثؿ أتبعت 

 ، وبدأت ـالمف بعبارة )ؿال افسفقع(،«افروض إكػ»بام ذـره افسفقع ذم ـتابف 

 وبقـت مقضعف ذم احلاصقة.

افتل حؼؼفا إشاتذة: مصطػك  واظتؿدت ذم شرة ابـ هشام ظذ افطبعة

افسؼا، وإبراهقؿ إبقاري، وظبد احلػقظ صؾبل، وهل تتلفػ مـ جمؾديـ يضؿ إول 

يـ: افثافث وافرابع. وؿد أيـ: إول وافثاين مـ افسرة، ويضؿ افثاين اجلزأمـفام اجلز

، ٕكف مل ُيذـر مقضع اكتفاء اجلزء وابتداء أخر، وإكام حسبؾأرشت إػ رؿؿ ادجؾد 

 را بتسؾسؾ واحد ذم ـؾ جمؾد. ُذـِ 

أما كسخة افروض إكػ، ؾاظتؿدت افـسخة ادطبقظة بؿطبعة اجلامفقة بؿك، 

 (1)ن ذم جمؾد واحد.آم وهل جز1914ه/ 1332شـة 

افتل ٓ ادتـقظة بعض افػقادد ي أثـاء يع مادة هذا افؽتاب دمّؿع فدوؿد 

 فا وردت ذم ثـايا افسرة افـبقية، ذـر بعضفارة، وفؽـلتدخؾ ذم جمال افؽؾامت ادػس

                                                           

حؼؼفا ظؿر ظبد « افروض إكػ»فؽسوكقة مـ ـتاب إ( وجدُت، بعد أن هقلت افؽتاب فؾطبع، كسخة 1)

م/ ، وؿلد راجعلت 2000افسالم افسالمل، وصدرت ظـ دار إحقاء افساث افعريب ذم بروت ظلام /

ة، ومل أؾد مـف ـثرًا ٕكـل ــت ؿد أهنقت ـتايب ؿبؾ صدورها بلظقام، ومل أجد هذه افـسخة ظذ افشابؽ

ؾقفا مزيدًا ذم مقضقع ـتايب هذا،  فؽـ ثؿلة كسلخة أخلرى، مل أضؾلع ظؾقفلا، وهلل ذم شلبعة جمؾلدات، 

 م. 1967حتؼقؼ وتعؾقؼ ورشح ظبد افرمحـ افقـقؾ، كؼهتا دار افؽتب اإلشالمقة، ظام 
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اشؿ، أو ذـر  ضبطأو  كسبتصحقح ـ، تعؼقبًا ظذ رواية ابـ إشحا ابـ هشام 

افـبقية. مـ أمثؾة  شبب تسؿقة، أو إضاؾة معؾقمة ٓ ظالؿة هلا بحقادث افسرة

)..ؾسؿقا  (1)ذفؽ: )...و أبق مرثد ــَّاز بـ ِحْصـ. ؿال ابـ هشام: ابـ ُحَصغ(.

)أول صعر ؿقؾ ذم  (2)إحابقش ٕهنؿ حتافػقا بقاٍد يؼال فف إحبش بلشػؾ مؽة(.

 (4))أول مـ ـسا افؽعبة افديباج(. (3)افعرب(،

ؾامت ادػرسة، وأضػت إفقفا وؿد جعؾت هذه افػقادد ذم ؿسؿ خاص أحلؼتف بافؽ

 تعؼقبات افسفقع، ثؿ رتبتفا بحسب ادـفج كػسف افذي رتبت ؾقف افؽؾامت ادػرسة. 

افتل اظتؿدها ابـ هشام وافروايات شاكقد إب (5)َثَبَتاً  وأوردت ذم آخر افؽتاب

ذم شرة ابـ هشام. وإذا  ابحسب وروده ورتبتفاافسرة افـبقية، حقادث  رسدذم 

ذم مقاضع ظدة ذـرت ؿبؾ افسـد ادقضع إول،  اكػسف سـد أو افروايةافتؽرر 

ويبدو مـ هذه إشاكقد أن ابـ هشام ؿد أـثر مـ افرواية وبعده ادقاضع إخرى. 

( مقضعًا، ثؿ ظـ أيب زـريا إكصاري ذم 31ظـ أيب ظبقدة افـحقي، ؾروى ظـف ذم )

ًا، وظـ آخريـ ـخؾػ إمحر ( مقضع12( مقضعًا، ثؿ ظـ زياد افبؽادل ذم )15)

 ذم مقاضع معدودة. 

                                                           

 ن( ذم ؿسؿ افػقادد ادختارة. ( اكظر مادة )ح ص1)

 ( اكظر مادة )ح ب ش( ذم ؿسؿ افػقادد ادختارة.2)

 ( اكظر مادة )ش ع ر( ذم ؿسؿ افػقادد ادختارة.3)

 ( اكظر مادة )ك ع ب( ذم ؿسؿ افػقادد ادختارة.4)

ث مروياتف وأصقاخف. )تاج افعروس: ثبت(5)  ( افثََّبُت: حمرـة افػفرس افذي جيؿع ؾقف ادحدِّ
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، وآخر فؾػقادد رةلؾفرشًا فؾؽؾامت ادػسذم ختام افؽتاب ؿد وضعت و

 افؽؾؿةَ  أفػبادقًا بحسب جذور افؽؾامت، وأوردت إزاء اجلذرِ  ادتـقظة، ورتبتفام

ة   ، وذـرت ـذفؽ اجلذر افذي أحقؾت ظؾقف بعض افؽؾامت.ادػرسَّ

 ي وامتـاين فألشتاذ افؽبر افدـتقر مازن ادبارك، حػظف اهللوختامًا، أؿدم صؽر

ومّد ذم ظؿره، ؾفق افذي أظاد إيّل إمؾ ذم كشلر هذا افعؿؾ، وصجعـل ظذ إخراجف، 

إدراج، فرى افـقر بغ مطبقظات جمؿع افؾغة افعربقة  بعد أن طؾ أمدًا ضقياًل ضّل 

أضقهلا باظًا ذم خدمة افعربقة وحتؼقؼ  ًة، ومـلبدمشؼ، أؿدِم جمامع افؾغة افعربقة كش

 تراثفا، ووضع مصطؾحاهتا.

ف افؾغة  وأصؽر ـذفؽ ـؾ مـ شاهؿ ذم إكجاز هذا افعؿؾ، وأخص مـفؿ ُمقجِّ

افعربقة إشتاذ حمؿد حيقك ؿزمقز افذي دؿؼ دمارب افطباظة، وأضاف مؾحقطات 

 ؿّقؿة أؽـت هذا افؽتاب. 

 حػظفا ع مما يـػع افعربقة، ويسفؿ ذموبعد، آمؾ أن يؽقن هذا افعؿؾ ادتقاض

 شؾقؿة ٕبـاء هذه إمة.
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 ÷فِل=األ فُحَرٍّ

 (55: 3)  أ ب ل

ْيً ﴿ ـَ  ْٗ ِٟ َٔ َنَٖيْ رَْش
َ
َٔ ا َوأ ةَابِي

َ
 .   [1]ؾمقرة اًمٗمٞمؾ:  ﴾أ

 : اجلامقم٤مت، ومل شمتٙمٚمؿ هل٤م اًمٕمرب سمقاطمد قمٚمٛمٜم٤مه.األبابقلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

وذيمر اسمـ هِم٤مم إسم٤مسمٞمؾ وىم٤مل مل ُيسٛمع هل٤م سمقاطمد،  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

 (1)وزاد اسمـ قمزيز وأسمٞمؾ. (2)سّمْقلوىم٤مل همػمه واطمده٤م إسم٤َّمًم٦م وإ

 (474: 3)  إذ

 ىم٤مل أسمق أمحد سمـ ضمحش:

                                                           

 .47/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 ( ذم إصؾ )أسمّقل(.2)

ؾ وإسمَّْقل. وذه٥م أسمق قمبٞمدة ( ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب )أسمؾ(: إسم٤مسمٞمؾ مج٤مقم٦م ذم شمٗمرىم٦م، واطمده٤م إسمِّٞم1)

إمم أن إسم٤مسمٞمؾ مجع ٓ واطمد ًمف سمٛمٜمزًم٦م قَمب٤مسمٞمد وؿمامـمٞمط وؿَمٕم٤مًمٞمؾ. ىم٤مل اجلقهري: وىم٤مل 

... وىمٞمؾ: إسِم٤َّمًم٦م وأسم٤مسمٞمؾ وإسَِم٤مًم٦م يم٠مهن٤م اسمٕمْمٝمؿ إسِمِّٞمؾ، ىم٤مل: ومل أضمد اًمٕمرب شمٕمرف ًمف واطمدً 

قل وقمج٤مضمٞمؾ، ىم٤مل: ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ إسِّمٞمؾ قمغم ومِّٕمٞمؾ  مج٤مقم٦م، وىمٞمؾ: إسّمْقل وأسم٤مسمٞمؾ ُمثؾ قِمجَّ

: وًمق ىمٞمؾ واطمد إسم٤مسمٞمؾ إيب٤مًم٦م ٤مًمقاطمد أسم٤مسمٞمؾ، وزقمؿ اًمرؤاد أن واطمده٤م إسّم٤مًم٦م. اًمتٝمذي٥م أيًْم 

أي  إسّمٞمًل  إسّمٞمًل ٤م يمام ىم٤مل: ديٜم٤مر ودٟم٤مٟمػم... وىمٞمؾ: ـمػم أسم٤مسمٞمؾ يتبع سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم ٤م يم٤مٟم٧م صقاسمً 

، وـمػم أسم٤مسمٞمؾ، ىم٤مل: وهذا ٤مأسم٤مسمٞمؾ أي ومِرىمً ظمٚمػ ىمٓمٞمع، ىم٤مل إظمٗمش: ي٘م٤مل ضم٤مءت إسمٚمؽ ٤م ىمٓمٞمٕمً 

 جيلء ذم ُمٕمٜمك اًمتٙمثػم، وهق ُمـ اجلٛمع اًمذي ٓ واطمد ًمف. 

 [سم٤مسمٞمؾإ]
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 َٟمُٛمتتتت٧مر سم٠مْرطمتتتت٤مم إًمتتتتٞمٝمؿ ىمريبتتتت٦مٍ 

 

ُب   وٓ ىُمتترَب سم٤مٕرطمتت٤مم إذ ُٟٓمَ٘متترَّ
(3) 

٠َن : ﴿ إذا، يم٘مقل اهلل «إذ»ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: يريد سم٘مقًمف:   ُٙ ِ ال إِِذ إلَّ
 ْٗ ِٟ  . [13]ؾمقرة ؾمب٠م: ﴾ َم٠ٌُ٠ُُ٠َْن ِنَٜد َربِّ

 ل أسمق اًمٜمجؿ اًمٕمجكّم:ىم٤م

 

 

 صمتتتؿ ضمتتتزاه اهلل قمٜمَّتتت٤م إذ ضَمتتتزى

 

 

  

 

ضمٜم٤َّمت قمدٍن ذم اًمٕملزمِّ اًمُٕمل
(2) 

 

 

: وشم٠مول اسمـ هِم٤مم )إذ( هٜم٤م سمٛمٕمٜمك إذا، وهق ظمٓم٠م ُمـ (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم 

وضمٝملم: أطمدمه٤م أن اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ٓ حيسـ سمٕمد )إذا( ُمع طمرف اًمٜمٗمل، وإٟمام 

ُِ سمٕمد إذ يم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف: ﴿ ٠نَ إِْذ َح ُِ َٜاٌِ ُٙ ْ . وًمق ىمٚم٧م: [49 ]ؾمقرة إٟمٗم٤مل:﴾ ٠ُل ال

ُم٧َم اًمٗمٕمؾ عم٤م ذم إذا ُمـ ُمٕمٜمك ٤م ؾمآشمٞمؽ إذا شم٘مقل يمذا يم٤من ىمبٞمحً  ْرََت٤م أو ىمدَّ إذا أظمَّ

اًمنمط، وإٟمام حيسـ هذا ذم طمروف اًمنمط ُمع ًمٗمظ اعم٤ميض. شم٘مقل: ؾمآشمٞمؽ إن 

ر ىم٤مم زيد وإذا ىم٤مم زيد، وي٘مبح )ؾمآشمٞمؽ إن ي٘مؿ زيد( ٕن طمرف اًمنم ط إذا ُأظمِّ

أًمِٖمل، وإذا أًمٖمل مل ي٘مع اًمٗمٕمؾ اعمُْٕمَرب سمٕمده، همػم أٟمف طمسـ ذم )يمٞمػ( ٟمحق 

ًَ يَظاءُ ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: ﴿ َُ ْي ٍِ اِء و﴿ [64]ؾمقرة اعم٤مئدة: ﴾ ُحْٜ َٙ ُٝ يف الصَّ ٌيَبُْصُف
ًَ يَظاءُ   . اًمنٍّ سمديع ًمٕمٚمٜم٤م ٟمذيمره إن وضمدٟم٤م ًمِمٗمرشمٜم٤م حمَز   [48]ؾمقرة اًمروم: ﴾ ْي

                                                           

، ُمرومققم٦م اًمروي، أورده٤م اسمـ هِم٤مم، ىم٤مهل٤م أسمق أمحد سمـ ضمحش ٤م( اًمبٞم٧م واطمد ُمـ مخس٦م قمنم سمٞمتً 3)

 ذم هجرة سمٜمل أؾمد. وهذا اًمبٞم٧م سمرواي٦م أظمرى ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ُمت٧م(، )وؿم٩م(: 

ِب ؿِمٞمج٦ٍم          وٓ ىُمْرَب سم٤مَٕ سم٠مرطم٤مٍم إًمٞمؽ و ٟمٛم٧مر   ْرطم٤مِم ُم٤م مل شمَ٘مرَّ

 .461( ديقان أيب اًمٜمجؿ اًمٕمجكّم، مجع وحت٘مٞمؼ د. أدي٥م مجران: 2)

 .286/ 3( اًمروض إٟمػ: 1)

 ] إذ]
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ِٔ إِذا يَصْ ٗمٕمؾ اعمست٘مبؾ ُمع إذا سمٕمد اًم٘مسؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿وحيسـ اًم ﴾ ـرِ والٖيْ

ٟٓمٕمدام ُمٕمٜمك اًمنمط ومٞمف، ومٝمذا وضمف. واًمقضمف اًمث٤مين: أّن )إذ(  [4]ؾمقرة اًمٗمجر: 

سمٛمٕمٜمك )إذا( همػم ُمٕمروف ذم اًمٙملم وٓ طمٙم٤مه صَمب٧ٌْم، وُم٤م اؾمتِمٝمد سمف ُمـ ىمقل 

ريب َأْن ضمزى، أي ُمـ أضمؾ أن  ًمٞمس قمغم ُم٤م فمـ. إٟمام ُمٕمٜم٤مه صمؿ ضمزاه اهلل (3)رؤسم٦م

ً٘ ٟمٗمٕمٜمل وضمزى قمٜمل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ ٠اْ ي٠َْ ُِ ْٚ ا َواتَّ ٌٍْس َخ ٍٍْس َطيْ  ال ََتِْزي َج  (2)﴾ائً جَّ
ومٗم٤مقمؾ ضمزى ُمْمٛمٌر قم٤مئٌد قمغم اًمرضمؾ اعمٛمدوح، و)إذ( سمٛمٕمٜمك  [48: ]ؾمقرة اًمب٘مرة

َبْهَد إِْذ ح٤مٟمف ﴿)أن( اعمٗمتقطم٦م. يمذا ىم٤مل ؾمٞمبقيف ذم ؾمقاد اًمٙمت٤مب، وَيِمٝمد ًمف ىمقًمُف ؾمب
٠ُٙنَ  ِٖ ْص ُّ٘ ٛخُٗ 

َ
ْٚ وقمٚمٞمف حيٛمؾ ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ [88]ؾمقرة آل قمٛمران: ﴾ أ ُٗ  َوَٕ َهُس ٍَ يَٜ

ْٗ  اْْل٠ََْم إِذْ  خُ ْٙ َٖ وهمٗمؾ اًمٜمسقي قمام ذم اًمٙمت٤مب ُمـ هذا  [19]ؾمقرة اًمزظمرف: ﴾ كَّ

ـ  وضمٕمؾ اًمٗمٕمؾ اعمست٘مبؾ اًمذي سمٕمد )ًمـ( قم٤مُمًل  ذم اًمٔمرف اعم٤ميض. ومّم٤مر سمٛمٜمزًم٦م ُم

: ؾمآشمٞمؽ اًمٞمقم أُمس. وهذا ُهراٌء ُمـ اًم٘مقل وهمٗمٚم٦م قمام ذم يمت٤مب ؾمٞمبقيف، وًمٞم٧م قلي٘م

ٌٗ ؿمٕمري ُم٤مي٘مقل ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ ٌّ َُِدي َذا إٌِْ َٞ ٠ل٠َُن  ُِ ِٝ ٌََصيَ خَُدوا ةِ ْٟ ْٗ َح َ ﴾ َوإِْذ ل

ز وىمقَع اعمست٘مبؾ ذم اًمٔمرف اعم٤ميض قمغم أصٚمف  [33]ؾمقرة إطم٘م٤مف:  وم٢من ضمقَّ

٤م سمٕمد اًمٗم٤مء ومٞمام ىمبٚمٝم٤م ٓؾمٞمام ُمع اًمسلم وهق ىمبٞمح أن شم٘مقل: اًمٗم٤مؾمد ومٙمٞمػ ُيْٕمِٛمؾ ُم

ومسآشمٞمؽ، ومٙمٞمػ إن زدت قمغم هذا وىمٚم٧م: أُمس ا ؾمآشمٞمؽ، ومٙمٞمػ إن ىمٚم٧م همدً ا همدً 

ومسآشمٞمؽ. و)إذ( قمغم أصٚمف سمٛمٜمْزًم٦م أُمس، ومٝمذه ومْم٤مئح ٓ همٓم٤مء هل٤م. وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: 

ْ ومٙمٞمػ اًمقضمف ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف  ﴿ ٠ا ٍُ ، ويمذًمؽ [27]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ﴾ َول٠َْ حََرَى إِْذ ُوُِ

﴿ ْٗ ِٟ ُِْص٠ ُرُؤوِش ُٙشِرُم٠َن َٛا ، أًمٞمس هذا يمام ىم٤مل [32]ؾمقرة اًمسجدة: ﴾ َول٠َْ حََرى إِِذ ال

اسمـ هِم٤مم سمٛمٕمٜمك إذا اًمتل شمٕمٓمل آؾمت٘مب٤مل؟ ىمٞمؾ ًمف: ويمٞمػ شمٙمقن سمٛمٕمٜمك إذا، وإذا 

                                                           

 ( اؾمتِمٝمد اسمـ هِم٤مم سم٘مقل أيب اًمٜمجؿ اًمٕمجكّم ٓ سم٘مقل رؤسم٦م.3)

ذم ٤م ، وًمٞمس٧م يمذًمؽ، وأي٦م أيًْم شٗمسيقم ٓ دمزي ٟم»( وردت ذم ٟمسخ٦م اًمروض إٟمػ: 2)

 .321ُمقوع آظمر ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة رىمٛمٝم٤م 
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ْشِرُم٠َن َٛ ٓ ي٘مع سمٕمده٤م آسمتداء واخلؼم وىمد ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف ﴿ ُٙ ْٗ إِِذ ال ِٟ ُِْص٠ ُرُؤوِش ﴾ ا

وإٟمام اًمت٘مدير: ًمق شمرى ٟمدُمٝمؿ وطمزهنؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم سمٕمد وىمقومٝمؿ قمغم اًمٜم٤مر. وم٢مذا 

فمرف ُم٤مض قمغم أصٚمف وًمٙمـ سم٤مإلو٤موم٦م إمم طمزهنؿ وٟمداُمتٝمؿ، وم٤محلزن واًمٜمداُم٦م 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤مسمٕمده، ٤م واىمٕم٤من سمٕمد اعمٕم٤ميٜم٦م واًمتقىمٞمػ وم٘مد ص٤مر وىم٧م اًمتقىمٞمػ ُم٤موٞمً 

ؿ ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: ﴿واًمذي سمٕمده هق ُمٗمٕم ا َضَّتَّ قل شمرى، وهذا ٟمحٌق مم٤م ُيتَقهَّ َِ ٌَاَٛفَٖ
ا َٟ يَِٜث َخَرَر ٍِ ومٞمتقهؿ أن )إذا( ه٤مهٜم٤م سمٛمٕمٜمك )إذ(  [73]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ﴾ إَِذا َركِتَا يِف الصَّ

ؿ، هل قمغم سم٤مهب٤م، واًمٗمٕمؾ سمٕمده٤م ُمست٘مبؾ  ٕٟمف طمدي٨م ىمد ُم٣م وًمٞمس يمام ُيتَقهَّ

ٟمف سمٕمده، وآٟمٓملق ىمبٚمف، وًمقٓ )طمتك( ُم٤م ضم٤مز أن ي٘م٤مل سم٤مإلو٤موم٦م إمم آٟمٓملق، ٕ

َـّ ُمٕمٜمك اًمٖم٤مي٦م ذم )طمتك( دل قمغم أن  اًمريمقب يم٤من سمٕمد إٓ: )اٟمٓمٚم٘م٤م إذ ريمب٤م( وًمٙم

آٟمٓملق، وإذا يم٤من سمٕمده ومٝمق ُمست٘مبؾ سم٤مإلو٤موم٦م إًمٞمف، ويمذًمؽ ُمس٠مًمتٜم٤م: احلزن 

ومٝمق سمٕمد  وؾمقء احل٤مل اًمذي هق ُمٗمٕمقٌل ًمؽمى، وإن يم٤من همػم ُمذيمقر ذم اًمٚمٗمظ

وىم٧م اًمقىمقف، وَمَقىْم٧ُم اًمقىمقف ُم٤مض سم٤مإلو٤موم٦م إًمٞمف. وإذ مل يٙمـ سمدٌّ ُمـ طمذف، 

خَُدوا ةِٝذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿٤م ومٙمذًمؽ ٟم٘مدر طمذومً  ْٟ ْٗ َح َ ﴾ وٟمحِقه، ٕهن٤م وإن يم٤مٟم٧م َوإِْذ ل

سمٛمٕمٜمك )أن( ومل سمد هل٤م ُمـ شمٕمٚمؼ، يم٠مٟمف ىم٤مل: ضُمِزيتؿ هبذا ُمـ أضمؾ أن فمٚمٛمتؿ، أو ُمـ 

 سمف وٚمقا. أضمؾ أن مل هيتدوا

 (545: 3)  أ ز ر

هُ ٌَآَزرَهُ ﴿
َ
ْخَرَج َطْفأ

َ
َزْرٍع أ َْ

 .[29]ؾمقرة اًمٗمتح: ﴾ 

: قم٤موٟمف، ومّم٤مر اًمذي ىمبٚمف وآزرهومراظمف...  (3)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ؿمٓم١مه:

 ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس سمـ طُمْجر اًمٙمِٜمدّي: (2)ُمثَؾ إُمٝم٤مت.

                                                           

 ( اٟمٔمر )ش ط ء( ذم هذا اًمٙمت٤مب.3)

﴾ أي ومآزر اًمّمٖم٤مُر اًمٙمب٤مَر طمتك اؾمتقى قيَٖ خَ ٌاشْ  هُ رَ ٌآزَ ( ضم٤مء ذم اًمٚمس٤من ) أ ز ر(: وىمقًمف ﴿2)

 سمٕمْمف ُمع سمٕمض.

[آزر]  
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تتت٤مَل ٟمبُتٝمتتت٤م  سمَِٛمْحٜمِٞمَّتتت٦ٍم ىمتتتد آَزَر اًمْمَّ

 

لم وظُمٞمَّتت٥ِم جمَتترَّ ضُمٞمتتقٍش همتت٤مٟمِٛمِ  
(3) 

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وىم٤مل مُحٞمد سمـ ُم٤مًمؽ إرىمط، َأطَمُد سمٜمل رسمٞمٕم٦م سمـ  

 ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة:

 

 

 ُُمتتتت١ْمَزَر اًمٜمَّبتتتت٤مت٤م وىَمْْمتتتتبً ٤م َزْرقًمتتتت

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف. 

  (85: 2)  أ س ر

 ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وم٘م٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م ذم ُم٘متؾ ُأيّب سمـ ظمٚمػ: 

 ٤مرٌث عمَتتتت٤م ؿُمتتتتِٖمْٚمٜم٤موَأوْمَٚمتتتت٧َم طمتتتت

 

 (2)سمتتت٠َمْهِ اًمَ٘متتتقم، ُأْهشُمتتتف وَمٚمٞمتتتُؾ  

 : ىمبٞمٚمتف. ُأرستهىم٤مل اسمـ هِم٤مم:       

 (587: 3)  أ ط م

 [ سمٕمبد اهلل سمـ ُأيّب وهق ذم فمؾ ُُمَزاطمٍؿ ُأـُمِٛمف ... وَمَٛمرَّ ]رؾمقل اهلل 

 (1)األُُصم.: اؾمؿ مزاحمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

                                                           

ٜمك آزر سمٚمغ وؾم٤موى، ي٘م٤مل: اعمحٜمٞم٦م: طمٞم٨م يٜمحٜمل اًمقادي، وهق أظمّم٥م ُمقوع ومٞمف. وُمٕم (3)

سمٚمغ ُمٜمٝم٤م ُمقاوع إُُزر، وهل ش آزر»اًمٖملم أسم٤مه إذا حلؼ سمف ذم ـمقًمف، وىمٞمؾ: ُمٕمٜمك ش آزر»

إوؾم٤مط. وىمقًمف: جمر ضمٞمقش أي هذه اعمحٜمٞم٦م ذم ُمقوع متر اجلٞمقش سمف ُمـ هم٤مٟمؿ 

 ُمـ اجلٞمقش، ومذًمؽ أوومر خلّمبٝم٤م، وأشمؿ ًمٙمٚمئٝم٤م٤م أوظم٤مئ٥م. ومل يٜمْزهل٤م أطمٌد ًمػمقم٤مه٤م ظمقومً 

٤مل: ؿمجر يِمبف اًمسدر. وىمد وبٓم٧م ذم اًمديقان سم٤مًمرومع 45)ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس:  ( واًمْمَّ

 وهذا خم٤مًمػ ًمٚمنمح.

 ش.أهشمف ىمٚمٞمؾ»قمـ اسمـ هِم٤مم، وومٞمف  ( ٟم٘مًل 3/358ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: ) (2)

إـُُمؿ: اًم٘مٍم ويمؾ طمّمـ ُمبٜمل سمحج٤مرة، ويمؾ سمٞم٧م ُمرسمع ُمسٓمح. اجلٛمع )آـم٤مٌم وُأـمقم(  (1)

 .حٞمط: أـمؿ()اًم٘م٤مُمقس اعم

[ُمزاطمؿ]  

[ ـمؿإ]  

 

[أهة]  
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وُمٜمٝم٤م  ؾمٓمقح، وهل٤م أؾمامء ومٛمٜمٝم٤م )ُمزاطمؿ(،... وآـم٤مم اعمديٜم٦م: (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

)اًمزوراء( أـمؿ سمٜمل اجللح، وُمٜمٝم٤م )ُمٕمِرض( أـمؿ سمٜمل ؾم٤مقمدة، وُمٜمٝم٤م )وم٤مرع( أـمؿ 

 سمٜمل طمديٚم٦م، وُمٜمٝم٤م )ُمسٕمط( وُمٜمٝم٤م )واىمؿ(. وذم )ُمٕمرض( ي٘مقل اًمِم٤مقمر: 

 وٟمحتتـ دومٕمٜمتت٤م قمتتـ سُمْمتت٤مقم٦م يمٚمِّٝمتت٤م

 ىمذاًمتتف ـمتتقيًل ا وم٠مصتتبح ُمٕمٛمتتقرً 

 

 ِرُف تومٝمتق ُُمِمت٤م وٟمحـ سمٜمٞمٜم٤م ُمٕمرًو  

تتتتُػ   وختتتتترب آـمتتتت٤مٌم هبتتتت٤م وشَمَ٘مّمَّ

ضمش( ويم٤من سم٘مب٤مء،   وسمْم٤مقم٦م أرض سمٜمل ؾم٤مقمدة، وإًمٞمٝم٤م شمٜمس٥م سمئر سمٜمل سمْم٤مقم٦م و)ٕا

و)احلٛمٞمؿ( و)اًمٜمقاطم٤من( ومه٤م أـمامن ًمبٜمل أٟمٞمػ، و)سار( ويم٤من سم٤مجلقاٟمٞم٦م، و)اًمري٤من( 

سمٞمض(، وُمٜمٝم٤م )قم٤مصؿ( و)اًمرهمؾ( ويم٤من  و)اًمِمبٕم٤من( وهق ذم صمٛمغ، و)راشمح( و)ا

سمـ ؾمامك، وُمٜمٝم٤م )ظمٞمط( و)واؾمط( و)طمبٞمش( و)إهمٚم٥م( و)ُمٜمٞمع( ومٝمذه حلْمػم 

آـم٤مم اعمديٜم٦م َذيمر أيمثَره٤م اًمزسمػُم. وإـُمُُؿ اؾمٌؿ ُم٠مظمقٌذ ُمـ ائتٓمؿ إذا ارشمٗمع وقمل، ي٘م٤مل 

ائتٓمؿ قمكمَّ وملٌن إذا همْم٥م واٟمتٗمخ، وإـمامت ٟمػمان ُمٕمرووم٦م ذم ضمب٤ملٓ  ختٛمد ومٞمٝم٤م 

هن٤م ذم ُمٕم٤مدن اًمٙمؼمي٧م، وىمد ذيمر اعمسٕمقدير ُمٜمٝم٤م سم٤مىما شم٠مظمذ سم٠مقمٜم٤من اًمسامء ومٝمل أسمدً  ٞم٦مٕ 

 مجٚم٦م وذيمر ُمقاوٕمٝم٤م.

  (158: 3)  أ ف ك

﴿ ٍٗ ِثي
َ
ٌَّاٍك أ

َ
ٌٔ ُُِّٕكِّ أ  .[7]ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م:  (2)﴾َويْ

اب. وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم: ﴿األفَّاكىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  ْٚ : اًمٙمذَّ ِّ٘  ٗ ُٟ ال إِجَّ
َ
أ

٠ل٠َُن َوََلَ اُ  ُِ ْٗ َْلَ ِٟ ِٓ ْٗ َََٕكِذة٠ُنَ  إٌِْ ُٟ  .[352 -353]ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: ﴾ َوإِجَّ

 وىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 

                                                           

 .53/ 2اًمروض إٟمػ:  (3)

 (: ٟمزًم٧م ذم اًمٜمرض سمـ احل٤مرث سمـ قمٚم٘مٛم٦م.3/158ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ) (2)

٤مكإ] [ومَّ  
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 ًٓ تتَؽ ىَمتتق ُْمتترٍئ أومَّ ِٓ  (3)إوِْمٙمتت٤م ُمتت٤م 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.  

 ( 56: 3)   أ ل ف

 .[3]ؾمقرة ىمريش: ﴾ إِليالِف َُُريٍْض ﴿

هلؿ ىمريش: إيلوُمٝمؿ اخلروَج إمم اًمِم٤مم ذم دم٤مرَتؿ، ويم٤مٟم٧م  إيالفو

ظَمْرضَمت٤من: ظمرضم٦ٌم ذم اًمِمت٤مء، وظمرضم٦ٌم ذم اًمّمٞمػ، أظمؼمين أسمق زيد إٟمّم٤مري، 

، ذم ُمٕمٜمك واطمد. وأٟمِمدين ٤م، آًمٗمتف إيلومً ٤مأن اًمٕمرب شم٘مقل: أًمٗم٧م اًمٌمء إًمٗمً 

 ًمذي اًمرُم٦م: 

ةٌ   ُمـ اعم١ُْمًمِٗم٤مِت اًمرُمتَؾ َأدُمت٤مُء طُمترَّ

 

تُح   حك ذم ًمقهِن٤م َيتََقوَّ  (2)ؿُمٕم٤مُع اًمْمر

 ّمٞمدة ًمف. وىم٤مل ُمٓمرود سمـ يمٕم٥م اخلزاقمل:وهذا اًمبٞم٧م ذم ىم   

ْت   اعمُٜمِْٕمٛمتتتتلَم إِذا اًمٜمُجتتتتقُم شَمَٖمتتتتػمَّ

 

تتت٤مقِمٜملم ًمِِرطمٚمتتت٦ِم اإليتتتلِف    (1)واًمٔمَّ

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. واإليلف  (4)وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف ؾم٠مذيمره٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م 

ل: : أن يٙمقن ًمإلٟمس٤من َأًْمٌػ ُمـ اإلسمؾ أو اًمب٘مر أو اًمٖمٜمؿ أو همػم ذًمؽ. ي٘م٤م٤مأيًْم 

. ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧ُم سمـ زيد أطمُد سمٜمل أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ ٤مآًمػ وملن إيلومً 

 ر سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد: تإًمٞم٤مس سمـ ُمْم

                                                           

 .339ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:   (3)

 واًمبٞم٧م ذم وصػ اًمٔمب٤مء.ش. ذم َُمْتٜمِٝم٤م يتقوح»( وومٞمف 3397: 2ديقان ذي اًمرُم٦م: ) (2)

 .اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )رضمػ( (1)

(، وهل ؾمبٕم٦م أسمٞم٤مت ىم٤مهل٤م ُمٓمرود سمـ يمٕم٥م يبٙمل قمبد اعمٓمٚم٥م 378: 3م: )ذيمره٤م اسمـ هِم٤م (4)

 وسمٜمل قمبد ُمٜم٤مف.

[إيلف]  
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 سمٕمتتتتتت٤مٍم ي٘متتتتتتقل ًمتتتتتتف اعم١ُمًمٗمتتتتتتق

 

 (3)ن هتتتذا اعمُٕمتتتٞمُؿ ًمٜمتتت٤م اعمُْرضِمتتتُؾ  

، ي٘م٤مل: آًمػ ٤م: أن يّمػم اًم٘مقم أًمٗمً ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. واإليلف أيًْم  

 ًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد:، ىم٤مل ا٤ماًم٘مقم إيلومً 

 هَمتتتتداَة ٓ ىَمتتتتْقا (2)وآُل ُُمَزْي٘مٞمتتتت٤مءَ 

 

سَمٜمتتْل ؾَمتتْٕمِد سمتتـ َوتتب٦ََّم ُُم١ْمًمِِٗمْٞمٜمَتت٤م 
(1) 

: أن شُم١مًمِّػ اًمٌمء إمم اًمٌمء ومٞم٠مًمٗمف ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. واإليلف أيًْم  

، ٤م: أن شمّمػمِّ ُم٤مدون إًمػ أًمٗمً ٤م. واإليلف أيًْم ٤مويٚمزُمف، ي٘م٤مل: آًمٗمتف إي٤مه إيلومً 

 . ٤مٗمتف إيلومً ي٘م٤مل: آًم

: وذيمر إيلف ىمريش ًمٚمرطمٚمتلم، وىم٤مل هق ُمّمدر أًمٗم٧م (4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

اًمٌمء وأًمٗمتف ومجٕمٚمف ُمـ اإلًمػ ًمٚمٌمء. وومٞمف شمٗمسػٌم آظمر أًمٞمُؼ سم٤معمٕمٜمك ٕن اًمسٗمر 

ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب وٓ شم٠مًمٗمف اًمٜمٗمس، إٟمام شم٠مًمػ اًمدقم٦م واًمٙمٞمٜمقٟم٦م ُمع إهؾ. ىم٤مل 

ٜمٝمؿ وسملم ُمٚمقك اًمٕمجؿ، ومٙم٤من ه٤مؿمؿ : هل طمب٤مٌل أي قمٝمقد يم٤مٟم٧م سمٞم(5)اهلروي

ي١ماًمػ إمم ُمٚمؽ اًمِم٤مم، ويم٤من اعمٓمٚم٥م ي١ماًمػ إمم يمنى، وأظمران ي١ماًمٗم٤من 

أطمدمه٤م إمم ُمٚمؽ ُمٍم، وأظمر إمم ُمٚمؽ احلبِم٦م، ومه٤م قمبد ؿمٛمس وٟمقومؾ. ىم٤مل: 

آًَمَػ قمغم ٤م وُمٕمٜمك ي١ماًمػ: يٕم٤مهد ويّم٤مًمح وٟمحق هذا ومٞمٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمٜمف أيًْم 

                                                           

وقَمْٞمَٛم٦ًم ومٝمق قَمْٞمامُن وهل قَمٞمْٛمك. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط:  ( اًمَٕمْٞمٛم٦م: ؿمٝمقُة اًمٚمبـ. قم٤مَم َيٕمٞمُؿ وَيٕم٤مم قَمْٞماًم 3)

ـ ومل قمٞمؿ( وهذا اًمبٞم٧م ذم وصػ ؾمٜم٦ِم ىمحط، دمٕمؾ ص٤مطم٥م إًمػ ُمـ اًمٜمََّٕمِؿ يِمت٤مق اًمٚمب

 هلزال رواطمٚمف.٤م جيده، ويسٕمك ُم٤مؿمٞمً 

(2 ، ىُمُٝمام سم٤مًمٕمٌمِّ ( ُمزي٘مٞم٤مء: ًم٘م٥م قمٛمرو سمـ قم٤مُمر ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ. يم٤من يٚمبس يمؾَّ يقم طُمٚمَّتلم، وُيَٛمزِّ

 يٙمره اًمَٕمْقَد ومٞمٝمام، وي٠مٟمػ أن يٚمبسٝمام همػمه. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ُمزق(.

 قمغم ُم٤م يبدو.. واًم٘مّمٞمدة ًمٞمس٧م ُمـ اهل٤مؿمٛمٞم٤مت 285ذح ه٤مؿمٛمٞم٤مت اًمٙمٛمٞم٧م:  (1)

 .48/ 3( اًمروض إٟمػ: 4)

 .68/ 3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )أًمػ(:  (5)
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ًٓ ٤م وزن وم٤مقمؾ واعمّمدر إٓومً  آًمػ قمغم ٤م ، ويٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمٜمف أيًْم سمٖمػم ي٤مء ُمثؾ ىمت٤م

. وىمد ىمرئ إلٓف ٤مسم٤مًمٞم٤مء ُمثؾ إيامٟمً ٤م وزن َأوْمَٕمَؾ ُمثؾ آُمـ ويٙمقن اعمّمدر إيلومً 

ىمريش سمٖمػم ي٤مء، وًمق يم٤من ُمـ أًمٗم٧م اًمٌمء قمغم وزن أومٕمٚم٧م إذا أًمٗمتف مل شمٙمـ هذه 

٤مًمف اهلروي. ومدل هذا قمغم صح٦م ُم٤م ىم (3)اًم٘مراءة صحٞمح٦م. وىمد ىمرأه٤م اسمـ قم٤مُمر

وىمد طمٙم٤مه قمٛمـ شم٘مدم. وفم٤مهر يملم اسمـ إؾمح٤مق أن اًملم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُك٠لٍ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ (2)إليلف ىمريش
ْ
أ َّ٘  ًٍ َهْػ َْ  ْٗ ُٟ ]ؾمقرة ﴾ٌََشَهَٖ

. وىمد ىم٤مًمف همػمه. وُمذه٥م اخلٚمٞمؾ وؾمٞمبقيف أهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مقًمف [5اًمٗمٞمؾ: 

َذا اْْلَيِْج ﴿ َٞ أي ومٚمٞمٕمبدوه ُمـ أضمؾ ُم٤م ومٕمؾ  [1قرة ىمريش: ]ؾم﴾ ٌَْٖيَْهتُُدوا رَبَّ 

هبؿ. وىم٤مل ىمقٌم هل ٓم اًمتٕمج٥م، وهل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمْمٛمر يم٠مٟمف ىم٤مل: أقمج٥م 

إليلف ىمريش، يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف 

َج اهلل قمٜمف»طملم ُدومـ:  ش. ؾمبح٤من اهلل هلذا اًمٕمبد اًمّم٤مًمح ُوؿَّ ذم ىمؼمه طمتك وَمرَّ

هلذا اًمٕمبد احلبٌم ضم٤مء ُمـ أروف وؾمامئف إمم »ٍد طمبٌٍم ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م: وىم٤مل ذم قمب

 ، أي اقمجبقا هلذا اًمٕمبد اًمّم٤مًمح. وأٟمِمد ًمٚمٙمٛمٞم٧م: شإرض اًمتل ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م

 سمٕمتتتتتت٤مٍم ي٘متتتتتتقل ًمتتتتتتف اعم١مًمٗمتتتتتتق

 

 (1)ن هتتتذا اعمٕمتتتٞمؿ ًمٜمتتت٤م اعمرضمتتتؾ 

ؾ اعم١مًمػ ص٤مطم٥م إًمػ ُمـ اإلسمؾ، يمام ذيمر، واعمٕمٞمؿ سم٤معمٞمؿ ُمـ اًمَٕمْٞمَٛم٦ِم أي دمٕم 

                                                           

 .481/ 2اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم:  (3)

 .288/ 28اٟمٔمر شمٗمسػم اًم٘مرـمبل:  (2)

قمغم أن ُمٕمٜمك اعم١مًمػ ص٤مطم٥م إًمػ ُمـ اإلسمؾ ٓ قمغم ٓم اًمتٕمج٥م، إذ ا ( ذيمر اًمبٞم٧م هٜم٤م ؿم٤مهدً 1)

 ٦م اسمـ هِم٤مم ًمٚمبٞم٧م هٙمذا:        ًمٞمس ومٞمف ٓم شمٕمج٥م ورواي

 سمٕم٤مم ي٘مقل ًمف اعم١مًمٗمق      ن هذا اعمٕمٞمؿ ًمٜم٤م اعمرضمؾ

 سمل مهزة اؾمتٗمٝم٤مم وسم٤مًمتدوير أىمقم ًمٚمقزن.
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 إمم اًمٚمبـ، وشُمْرضِمٚمُف ومٞمٛمٌم راضمًل  (3)شمٚمؽ اًمسٜم٦م ص٤مطم٥م إًمػ ُمـ اإلسمؾ َيٕم٤مم

 ًمَِٕمَجِػ اًمدواب وُهزاهل٤م. 

 (545: 2)   أ ل ل

ْٗ إاًِل ﴿ ثً  ال يَْرُرت٠ُاْ ِذيُس َّ٘  .[8]ؾمقرة اًمتقسم٦م: ﴾ َواَل ِذ

: احِلْٚمُػ. ىم٤مل أوس سمـ طمجر، أطمد سمٜمل ُأؾمٞمِّد سمـ اإلل  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 سمـ متٞمؿ: قمٛمرو 

 ًمتتتقٓ سَمٜمتتتق ُم٤مًمتتتٍؽ واإِللر َُمْرىَمبتتت٦مٌ 

 

ُف  (2)وُم٤مًمٌؽ ومِٞمٝمُؿ أٓءُ   َ  (1)واًمنمَّ

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. ومجٕمف: آٓل، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:   

 ومتتتتل إلٌّ ُمتتتتـ أِٓل سمٞمٜمتتتتل

 

ـّ ضُمٝمتتتدا   وسمٞمتتتٜمُٙمُؿ ومتتتل شَمتتت٠ْمًُم

 (528: 3)    أ ل م 

﴿ ُٗ ُٟ ْب ًٙ ا َذاةً نَ ا  َوإِن َحخ٠َّْٕ٠ََا ُحَهذِّ ِْل
َ
 .[74]ؾمقرة اًمتقسم٦م: ﴾اأ

٦م يّمػ إسِمًل األلقمىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  ُمَّ  : : اعمقضمع. ىم٤مل ذو اًمرِّ

 وشَمْرومتع ُمتـ ُصتدوِر ؿَمتَٛمْرَدٍٓت 

  

 

 (4)َيُّمتتؽر وضُمقَهٝمتت٤م َوَهتت٩ٌم َأًمتتٞمؿُ  

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.   

 (181: 2)   أ ل ي

﴿ ِٔ ْؾ ٍَ ْول٠ُا إْ
ُ
ِٔ أ

حَ
ْ
 .[22 ]ؾمقرة اًمٜمقر:﴾ َوال يَأ

                                                           

 ( َيٕم٤مُم: ُمْم٤مرع قم٤مم: اؿمتدت ؿمٝمقشمف إمم اًمٚمبـ.3)

 ( أٓء: اًمٜمَِّٕمؿ.2)

 .75ديقان أوس سمـ طمجر:  (1)

ًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )أمل( واًمِمٛمردٓت: ، وا"ٟمرومع"وومٞمف  677/ 2ذي اًمرُم٦م: ديقان  (4)

َٛمْرَدًَم٦ُم: اًمٜم٤مىم٦م احلسٜم٦م اخلٚمؼ اجلٛمٞمٚم٦م ُب. .اإلسمؾ اًمٓمِّقال. وذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمِمَّ : َيرْضِ  وَيُّمؽر

 [اإلل]

[ًمٞمؿإ]  
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أوًمق اًمٗمْمؾ: وٓ ي٠مُل أوًمق اًمٗمْمؾ ُمٜمٙمؿ. ىم٤مل  وٓ يلتلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 اُمرؤ اًم٘مٞمس سمـ طِمجر اًمٙمِٜمِْدّي: 

 أٓ ُربَّ ظَمّْمٍؿ ومٞمِؽ َأًْمَقى َرَدْدشُمف   

 

 (3)ٟمّمٞمح قمغم شَمْٕمَذاًمف همػِم ُم١ْمشَمؾِ  

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف، وي٘م٤مل: وٓ ي٠مشمؾ أوًمق اًمٗمْمؾ: وٓ حيٚمػ أوًمق  

ؾ، وهق ىمقل احلسـ سمـ أيب احلسـ اًمبٍمي، ومٞمام سمٚمٖمٜم٤م قمٜمف. وذم يمت٤مب اًمٗمْم

ْٗ اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ ِٟ َِّصآئِ ٚ ن ِ٘ َٚ يُْؤل٠َُن  ي ِ وهق ُمـ إًمٞم٦َّم،  [226]ؾمقرة اًمب٘مرة: ﴾ لَِّلَّ

 وإًمٞم٦م: اًمٞمٛملم. ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 

 اذم مجٞمتتع اًمٜمتت٤مس جُمتٝمتتدً  آًمْٞمتت٧ُم ُمتت٤م

 

ُمٜمِّتتتتل َأًمِٞمَّتتتت٦َم سَمتتتترٍّ همتتتتػَم إوْمٜمتتتت٤مد 
(2) 

 .(1)وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ؾم٠مذيمره٤م، إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمقوٕمٝم٤م 

  (38: 3)   أ م ض

: إي وربِّ اًمسامء وإرض، وُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ رومٍع وظمٗمض، (4)ىم٤مل ]ؿِمّؼ[

 إنَّ ُم٤م أٟمب٠مشمؽ سمف حلؼٌّ ُم٤م ومٞمف َأُْمٌض. 

ـ هِم٤مم:   ـمؾ.، هذا سمِٚمَُٖم٦ِم مِحػم، وىم٤مل أسمق قمٛمرو: أُمض أي سم٤م٤م: يٕمٜمل ؿمٙمً أمضىم٤مل اسم

 : وىمقًمف: حلؼٌّ ُم٤م ومٞمف أُمض أي ُم٤م ومٞمف ؿمؽ وٓ ُُمسؽماب. (5)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

                                                           

 .38ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس:  (3)

ت٤مر وذم خمش. آًمٞم٧م طَمْٚمَٗم٦َم سَمرٍّ همػِم ذي َدظَمؾٍ »وومٞمف صدر اًمبٞم٧م  272: 3ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م  (2)

 اًمّمح٤مح: ُم٤مدة: أ ل ا: آمم ُي١مزم إيلء: طَمَٚمَػ... وإًمِٞم٦َُّم: اًمٞمٛملم. ومجٕمٝم٤م أٓي٤م. واإلومٜم٤مد: اًمٙمذب.

وهل ؾمبٕم٦م أسمٞم٤مت، وذم اًمديقان صمامٟمٞم٦م، ىم٤مهل٤م طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م  673: 2ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم ذم  (1)

 ، واًمبٞم٧م اعمذيمقر ُمٓمٚمٕمٝم٤م.يبٙمل رؾمقل اهلل 

ـٌ اؾمتدقم٤مه رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٍم ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ ًمت٠مويؾ رؤي٤م ه٤مًمتف. هق ؿِمّؼ سمـ صٕم٥م سمـ يِمٙمر: (4)  يم٤مه

 .39/ 3اًمروض إٟمػ:  (5)

[ي٠مشمؾ]  

[ُمضأ]  
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 (181: 2)   أ ن ن

ِْنَي ﴿ َصا َٙ ْ ْرََب َوال ُِ ْوِِل إْ
ُ
ن يُْؤح٠ُا أ

َ
َهِث أ ْٗ َوالصَّ ُٜس ِ٘  ِٔ ْؾ ٍَ ْول٠ُا إْ

ُ
ِٔ أ

حَ
ْ
َوال يَأ

ِٔ ا َٚ يِف َشِبي اِسِري َٟ ُٙ ْ  .[22]ؾمقرة اًمٜمقر:  ﴾َوال

: وٓحيٚمػ أوًمق اًمٗمْمؾ... (3)م: ... وٓ ي٠مشمؾ أوًمق اًمٗمْمؾىم٤مل اسمـ هِم٤م

ُ ي١مشمقا ذم هذا اعمذه٥م: أن ٓ ي١مشمقا، وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ: ﴿ أنومٛمٕمٜمك   يُبنَيِّ
ن  اُ 

َ
ْٗ أ ُّ يريد أن ٓ شمْمٚمقا، ﴿[ 376]ؾمقرة اًمٜمس٤مء: ﴾ شَمِْمٚمرقاْ َُٕس ِص ْٙ َويُ

رِْض 
َ
َم لََعَ األ َِ ن َت

َ
اء أ َٙ يريد أن ٓ شم٘مع قمغم إرض. [ 65 ]ؾمقرة احل٩م:﴾ الصَّ

 وىم٤مل اسمـ ُمٗمّرغ احلٛمػمي: 

َقاَم ذم َوَوتح اًمُّمْبتت  ٓ َذقَمْرُت اًمسَّ

 يتتتقَم ُأقْمٓمتتتك خم٤َموَمتتت٦َم اعمتتتقِت َوتتتٞماًْم 

 

 وٓ ُدقمٞمتتت٧ُم َيزيتتتدا ا ػمً تتتتتِح ُُمِٖمتتت 

 (2)َيْرُصتتْدَٟمٜمل أن َأطِمٞمتتدا واعمٜم٤ميتت٤م

 يريد: أن ٓ أطمٞمد، وهذان اًمبٞمت٤من ذم أسمٞم٤مت ًمف.  

  (557: 3)  أ ن ي

ْٗ يَْصُشُدونَ ...﴿ ُٞ ِٔ َو  .[331]ؾمقرة آل قمٛمران: ﴾ آَٛاء الَّٖيْ

ُؾ  آكاءَ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  . ىم٤مل اعمَُتٜمَخِّ اًمٚمٞمؾ: ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ: وواطمده٤م إيِْنٌ

، واؾمٛمف ُم٤مًمؽ سمـ قُمَقيٛمر، يرصمل ُأصَمٞمٚم٦َم اسمٜمَف:   اهلَُذزِمر

 طُمْٚمٌق وُُمرٌّ يمَٕمْٓمِػ اًمِ٘مْدِح ؿمٞمَٛمُتفُ 

 

ٞمُؾ َيٜمْتِٕمُؾ  ذم يمؾِّ    (1)إيْنٍ ىَمَْم٤مه اًمٚمَّ

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

                                                           

 اٟمٔمر )أ ل ي( ذم هذا اًمٙمت٤مب. (3)

 .، وأطمٞمد سمٛمٕمٜمك َأقْمِدُل 72ؿمٕمر اسمـ ُمٗمرغ احلٛمػمي:  (2)

 ش.طمذاه اًمٚمٞمؾ»، شيمٕمٓمػ اًم٘مدح ُِمّرشمف»وومٞمف  15/ 2ديقان اهلذًمٞملم:  (1)

 [نْ أَ ]

 [آٟم٤مء]
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 وىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م، يّمػ مح٤مر وطمش: 

تتتتتُف    ُب آٟمتتتتت٤مَء اًمٜمَّٝمتتتتت٤مر يم٠َمٟمَّ  ُيَٓمتتتتترِّ

 

هَمتتقيٌّ ؾَمتت٘م٤مه ذم اًمتِّجتت٤مِر َٟمتتِديؿُ  
(3) 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وي٘م٤مل: إَِٟمًك ُم٘مّمقر، ومٞمام أظمؼمين يقٟمس.  

ذيمر اسمـ هِم٤مم ذم شمٗمسػم آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ ىم٤مل: واطمد أٟم٤مء : و(2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

إيِْنٌ واؾمتِمٝمد قمٚمٞمف سم٘مقل اهلذزم، صمؿ أهمرب سمام طمدصمف سمف يقٟمس وم٘م٤مل: وي٘م٤مل إِ َِٟمًك 

هق ًمٖم٦م اًم٘مرآن، ىم٤مل اهلل ا ومٞمام طمدصمٜمل يقٟمس سمـ طمبٞم٥م، وهذا اًمذي ىم٤مًمف آظمرً 

َٚ إَِٛاهُ شمٕم٤ممم: ﴿  . [51]ؾمقرة إطمزاب:  (1)﴾َدْيَ َٛاِكِري

  (569: 3)   أ ي ن

ا﴿ َٞ يَّاَن ُمرَْشا
َ
اَنِث أ ِٚ الصَّ َّ َن ل٠َُٛ

َ
 (4).[387]ؾمقرة إقمراف: ﴾ يَْصأ

٦م ت٤مل ىمٞمس سمـ احلت٤مه٤م. ىمت٤مه٤م: ُمتك ُمرؾمتُمرؾم انـَّيأ٤مم: ت٤مل اسمـ هِمتىم داديَّ

 اخلزاقمّل:

 رِّ سمٞمٜمتل وسمٞمٜمٝمت٤متومجئ٧م وخُمْٗمك اًمسِّ 

 

ـْ ؾمتت٤مر راضمتتع؟  تت٤من َُمتت  ٕؾمتت٠مهل٤م أيَّ

 ٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وهذا اًمب    

ُمـ أي٤مت اعمٜمْزًم٦م ذم ىمّمص  : وذيمر اسمـ اؾمح٤مق مجًل (5)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

إطمب٤مر وُمس٤مئٚمٝمؿ، يمٚمٝم٤م واوح٦م واًمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م خيرج قمـ همرض اًمٙمت٤مب إمم 

اشمٗمسػم اًم٘مرآن، وذم مجٚمتٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ َٞ يَّاَن ُمرَْشا
َ
اُء ذم أي٤من: أ ﴾. وىم٤مل اًمَٗمرَّ

                                                           

 .96ٕم٦م: ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞم (3)

 .48/ 2اًمروض إٟمػ:  (2)

 ش.إِٟمك اًمٓمٕم٤مِم: إدرايُمف. وىمٞمؾ: إٟم٤مه: وىمُتف»( ضم٤مء ذم شمٗمسػم اًمٜمََّسٗمل ًممي٦م: 1)

 .42وؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت:  (4)

 .42/ 2اًمروض إٟمػ:  (5)

 ]ي٤َّمن ]أ
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ٕصؾ َأير آٍن، وأُن وإَواُن سمٛمٕمٜمًك واطمٍد وا (3)هل يمٚمٛمت٤من ضمٕمٚم٧م واطمدة

 ، وأٟمِمد: (2)يمام ي٘م٤مل راح وَرَي٤مح

 

 

َيتتتقا سم٤مًمتٟمَِمتت٤موى شمَس٤مىَمتت  (1)٤مح اعمَُٗمٚمَْٗمتتؾِ ترَّ

 

 

 

آظمر ىم٤مل: جيقز أن يٙمقن أصٚمف أيقان وم٤مٟمدهمٛم٧م ٤م وىمد ذيمر اهلروير ذم أي٤من وضمٝمً  

 اًمٞم٤مء ذم اًمقاو.

 

 ×ا=ء=البَ فُحَرٍّ
 (191: 3)  ب ت ر

 سمؽم: اٟمٔمر ك ث رإ

 ( 528: 2)   ب ج د

 اعمَُزيّن  ادينذو البِجوأسمق سمٙمر وقمٛمر، وإذا قمبد اهلل  ... وم٢مذا رؾمقل اهلل 

 ىمد ُم٤مت... 

٤مديـ، ٕٟمف يم٤من ُيٜم٤مِزُع إمم اإلؾملم ٤مل اسمـ هِم٤مم: وإٟمام ؾمٛمل ذا اًمبِجىم

ٚمٞمف همػُمه، ومٞمٛمٜمُٕمف ىمقُُمف ُمـ ذًمؽ، وُيْمٞمُِّ٘مقن قمٚمٞمف، طمتك شمريمقه ذم سمِج٤مٍد ًمٞمس قم

                                                           

 ش.أي٤من»أضمد ىمقل اًمٗمراء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، ذم مجٞمع أي٤مت اًمتل وردت ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م مل  (3)

َي٤مح سم٤مًمٗمتح وآرشمٞم٤مح )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: روح(.( واًمّراح: اخل2)  ٛمر يم٤مًمرَّ

يم٠َمنَّ ُمٙم٤ميملَّ »اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )أيـ( و)ريح(، ُمٜمسقسًم٤م ُٓمرئ اًم٘مٞمس، وصدر اًمبٞم٧م:  (1)

 واًمذي ذم اًمديقان: ش  اجِلقاء، هُمَدي٦َّمً 

٦مً  ، هُمَديَّ
ِ
 ُمـ ؾُملٍف ُُمَٗمْٚمَٗمؾِ ٤م ُصبِْحـ رطمٞم٘مً  يم٠َمنَّ ُمٙم٤ميملَّ اجِلقاء

 .11، وذح اعمٕمٚم٘م٤مت اًمسبع ًمٚمزوزين 176ق ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٚمس٤من )ومٚمؾ(. اٟمٔمر ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس وه

 [ذو اًمبج٤مديـ]
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٤م ، ومٚمام يم٤من ىمريبً واًمبِج٤مد: اًمٙمِس٤مء اًمٖمٚمٞمُظ اجل٤مذم، ومٝمرب ُمٜمٝمؿ إمم رؾمقل اهلل 

 ،سمقاطمد، واؿمتٛمؾ سم٤مٔظمر، صمؿ أشمك رؾمقل اهلل  (3)ُمٜمف، ؿمؼ سمج٤مده سم٤مصمٜملم، وم٤مشمَّزر

، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىم٤مل (2): اعمِْسح٤موم٘مٞمؾ ًمف: ذو اًمبج٤مديـ ًمذًمؽ، واًمبِج٤مد أيًْم 

 اُمرؤ اًم٘مٞمس: 

 ذم قَمتتتراٟملم َوْدىِمتتتفِ  (1)٤مَأسَم٤مًٟمتتتيمتتت٠َمنَّ 

 

تتتؾِ    (4)يمبتتتػُم ُأٟمتتت٤مٍس ذم سمِجتتت٤مٍد ُُمَزُمَّ

 (89: 3)   ب ح ر 

٤مئب٦م واًمقصٞمٚم٦م واحل٤مُمل:   َأُْمُر اًمَبِحػمِة واًمسَّ

٤مئب٦م،  الَبحريةُ  ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وم٠مُم٤م : اًمٜم٤مىم٦م إذا والسائبةومٝمل سمٜم٧م اًمسَّ

ُيريم٥م فمٝمُره٤م، ومل جُيزَّ  ومٚمؿ ؾُمٞمِّب٧َْم شم٤مسمٕم٧ْم سملم قمنم إٟم٤مث ًمٞمس سمٞمٜمٝمـ ذيمر، 

٧م أذهُن٤م، صمؿ  ْب ًمبٜمَٝم٤م إٓ وٞمٌػ، ومام ُٟمتج٧م سمٕمد ذًمؽ ُمـ أٟمثك ؿُم٘مَّ َوسَمُره٤م ومل َينْمَ

ظُمكمِّ ؾمبٞمُٚمٝم٤م ُمع أُمٝم٤م ومٚمؿ ُيريم٥م فمٝمره٤م، ومل جُيزَّ وسمره٤م، ومل َينْمب ًمبٜمٝم٤م إٓ 

شْم٠َمَُم٧ْم : اًمِم٤مُة إذا أَ والوصقؾةوٞمػ يمام وُمِٕمؾ سم٠مُمٝم٤م، ومٝمل اًمبحػمة سمٜم٧م اًمس٤مئب٦م. 

قمنَم إٟم٤مث ُمتت٤مسمٕم٤مت ذم مخس٦م َأسْمُٓمـ، ًمٞمس سمٞمٜمٝمـ ذيمر، ضُمٕمٚم٧م وصٞمٚم٦م. ىم٤مًمقا: 

ىمد وصٚم٧م، ومٙم٤من ُم٤م وًمدت سمٕمد ذًمؽ ًمٚمذيمقر ُمٜمٝمؿ دون إٟم٤مصمٝمؿ، إٓ أن 

 يٛمقت ُمٜمٝم٤م رٌء ومٞمِمؽميمقا ذم أيمٚمف، ذيمقُرهؿ وإٟم٤مصُمٝمؿ. 

                                                           

َزَر. وىمد ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م. وًمٕمٚمف ُمـ 3) ر سمف. وٓ شم٘مؾ اشمَّ ( اإلزار: اعمِٚمحٗم٦ُم... وأشمزر سمف وشَم٠َمزَّ

 حتريػ اًمرواة. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: أزر(.

 ٤مج اًمٕمروس: ُمسح(.( اعمِسُح: صمقب ُمـ اًمِمٕمر همٚمٞمظ. )شم2)

( أسم٤مٌن يَمَسح٤مب ُمٍمووم٦م... وضمبؾ ذىمل احل٤مضمر ومٞمف ٟمخؾ وُم٤مء. وضمبؾ ًمبٜمل ومزارة. 1)

 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: أسمـ(.

 ش.ذم أوم٤مٟملم»، وومٞمف 25ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس  (4)

 اًمبحػمة[]

 ]]اًمس٤مئب٦م

 

 [اًمقصٞمٚم٦م]
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 َتؿ. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ويروى: ومٙم٤من ُم٤م وًمدت سمٕمد ذًمؽ ًمذيمقر سمٜمٞمٝمؿ دون سمٜم٤م

: اًمٗمحؾ إذا ُٟمت٩ِم ًمف قمنُم إٟم٤مٍث ُمتت٤مسمٕم٤مت ًمٞمس واحلاميىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: 

ب ومٞمٝم٤م، ٓ  سمٞمٜمٝمـ ذيمر، مُحِل فمٝمُره ومٚمؿ ُيريم٥م، ومل جُيز وسمره، وظُمكمِّ ذم إسمٚمف َيرْضِ

 ُيٜمَْتَٗمُع ُمٜمف سمٖمػم ذًمؽ.

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وهذا يمٚمف قمٜمد اًمٕمرب قمغم همػم هذا إٓ احل٤مُمل، وم٢مٟمف 

٤مل اسمـ إؾمح٤مق. وم٤مًمبحػمة قمٜمدهؿ: اًمٜم٤مىم٦م شمِمؼر ُأذهن٤م ومل ُيريم٥ُم قمٜمدهؿ قمغم ُم٤م ىم

ُق سمف، وَُتَْٛمُؾ  فمٝمره٤م، وٓ جيزر َوسَمُره٤م، وٓ ينمب ًمبٜمَٝم٤م إٓ وٞمٌػ. أو ُيَتَّمدَّ

اًمرضمؾ أن ُيسٞمَِّبٝم٤م إن سَمِرئ ُمـ ُمروف، أو إن  (3)ٔهلتٝمؿ.  واًمس٤مئب٦م: اًمتل َيٜمِْذر

ًمبٕمض آهلتٝمؿ، ومس٤مسم٧م  ٤مىم٦م ُمـ إسمٚمف أو مجًل يٓمٚمبف. وم٢مذا يم٤من أؾم٤مب ٟما أص٤مب أُمرً 

ومرقم٧م ٓ ُيٜمتٗمع هب٤م. واًمقصٞمٚم٦م: اًمتل شمٚمد أُمٝم٤م اصمٜملم ذم يمؾ سمٓمـ، ومٞمجٕمؾ 

ص٤مطمبٝم٤م ٔهلتف اإلٟم٤مث ُمٜمٝم٤م وًمٜمٗمسف اًمذيمقر، ومتٚمده٤م أُمٝم٤م وُمٕمٝم٤م ذيمر ذم سمٓمـ، 

 ومٞم٘مقًمقن: وصٚم٧م أظم٤مه٤م. ومُٞمسٞم٥َّم أظمقه٤م ُمٕمٝم٤م ومل ُيٜمتٗمع سمف. 

ف يقٟمس سمـ طمبٞم٥م اًمٜمحقي وهمػمه، روى سمٕمٌض ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: طمدصمٜمل سم

 ُم٤م مل يرو سمٕمض. 

أٟمزل  ا ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومٚمام سمٕم٨م اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم رؾمقًمف حمٛمدً 

ـَ يَمَٗمُروْا قمٚمٞمف: ﴿ ِذي َـّ اًمَّ
َُم٤م ضَمَٕمَؾ اهللُ ُِمـ سَمِحػَمٍة َوَٓ ؾَمآِئَب٦ٍم َوَٓ َوِصٞمَٚم٦ٍم َوَٓ طَم٤مٍم َوًَمتٙمِ

وَن قَمغَم اهلل اًْمٙمَ   [. 381﴾ ]ؾمقرة اعم٤مئدة: ِذَب َوَأيْمَثُرُهْؿ َٓ َيْٕمِ٘مُٚمقنَيْٗمؽَمُ

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

تت٦مٌ  قلطمتت يتتٍػ طِم٘مَّ  اًمقصتت٤مئِؾ ذم ُذَ

 

تتتٞم٥َُّم    واحل٤مُمٞمتتت٤مُت فُمٝمقَرهتتت٤م واًمسر

                                                            

( وىمد ٟمذر هلل يمذا ُمـ سم٤مب رضب وٟمٍم )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ٟمذر( وهذا يٕمٜمل أٟمف جيقز ذم 3)

 ر سمٙمن اًمذال ووٛمٝم٤م.ُمْم٤مرقمف: يٜمِذر ويٜمذُ 

 [احل٤مُمل]
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 وىم٤مل متٞمؿ سمـ ُأيّب سمـ ُُمْ٘مبِؾ أطمد سمٜمل قم٤مُمر سمـ َصْٕمَّمَٕم٦م: 

ـَ إظَْمتترِج اعمِْرسمتت٤مِع ىَمْرىَمتتَرةٌ   ومٞمتتِف ُمتت

 

َي٤مذمِّ َوؾْمَط اهلَْجَٛم٦ِم اًمبُُحترِ هَ   ْدَر اًمدِّ
(3) 

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. ومجع سمحػمة: سمح٤مِئُر وسُمُحر. ومجع وصٞمٚم٦م: وص٤مئؾ   

 وُوُصؾ. ومجع ؾم٤مئب٦م )إيمثر(: ؾمقائ٥م وؾُمٞم٥َّم. ومجع طم٤مم )إيمثر(: طمقم. 

ر ذًمؽ، ت: وذيمر ]اسمـ إؾمح٤مق[ اًمبحػمة واًمس٤مئب٦م وومس(2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ره اسمـ هِم٤مم سمتٗمسػم آظمر وًمٚمٛمٗمنيـ ذم شمٗمسػممه٤م أىمقاٌل ُمٜمٝم٤م ُم٤م َيْ٘مُرُب توومس

وُمٜمٝم٤م ُم٤مَيْبٕمد ُمـ ىمقهلام. وطمسبؽ ُمٜمٝم٤م ُم٤م وىمع ذم اًمٙمت٤مب ٕهن٤م أُمقر يم٤مٟم٧م ذم 

 اجل٤مهٚمٞم٦م ىمد أسمٓمٚمٝم٤م اإلؾملم ومل متسر احل٤مضم٦م إمم قمٚمٛمٝم٤م... وأٟمِمد ذم اًمبحػمة:

ـَ إظَْمرِج اعمِْرسم٤مِع ىَمْرىَمَرةٌ   ومٞمِف ُم

 

َي٤مذمِّ َوؾْمَط اهلَْجَٛم٦ِم اًمُبُحرِ    َهْدَر اًمدِّ

هٙمذا اًمرواي٦م اعمرسم٤مع سم٤مًمب٤مء ُمـ اًمرسمٞمع واعمرسم٤مع هق اًمٗمحؾ اًمذي يبٙمر سم٤مإلًم٘م٤مح،   

 ُمرسم٤مع إذا سمٙمرت سم٤مًمٜمت٤مج، وًمٚمروو٦م إذا سمٙمرت سم٤مًمٜمب٤مت.٤م وي٘م٤مل ًمٚمٜم٤مىم٦م أيًْم 

ًمذي يّمػ ذم هذا اًمبٞم٧م مح٤مر وطمش ي٘مقل ومٞمف ُمـ إظمرج وهق اًمٔمٚمٞمؿ ا

ومٞمف سمٞم٤مض وؾمقاد، أي ومٞمف ُمٜمف ىمرىمرة، أي صقٌت وهدر ُمثؾ هدر اًمدي٤مذم، أي 

اًمٗمحؾ اعمٜمسقب إمم ِدي٤مف سمٚمد سم٤مًمِم٤مم. واهلجٛم٦م ُمـ اإلسمؾ دون اعمئ٦م، وضمٕمٚمٝم٤م 

ٕهن٤م شم٠مُمـ ُمـ اًمٖم٤مرات، يّمٗمٝم٤م سم٤معمٜمٕم٦م واحلامي٦م يمام شم٠مُمـ اًمبحػمة ُمـ أن ا سُمُحرً 

ُمـ إظمرج اعمري٤مع سم٤مًمٞم٤مء أظم٧م اًمقاو، شمذسمح أو شمٜمحر، ورأي٧م ذم ؿمٕمر اسمـ ُُم٘مبؾ 

 وومنه ذم اًمنمح ُمـ راع يريع إذا أهع اإلضم٤مسم٦م يمام ىم٤مل ـمروم٦م: 

 

 

 (1)شَمِريُع إمِم َصْقِت اعمُٝمٞم٥ِم وشَمتَّ٘مل

 

 

 

                                                            

 ش.اعمرشم٤مع»وومٞمف  95ديقان اسمـ ُم٘مبؾ:  (3)

 .69 -68/ 3اًمروض إٟمػ:  (2)

 .شسمذي ظُمّمٍؾ، روقم٤مِت َأيمَٚمَػ ُُمْٚمبدِ »، وقمجز اًمبٞم٧م 34ديقان ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد:  (1)
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واًمٜمٗمس قمغم اًمرواي٦م إومم َأؾمٙمـ. وطمٙمل قمـ اسمـ ىمتٞمب٦م أٟمف ىم٤مل ذم اًمُبُحر 

ـر هذا يذه٥م هل اًمٖمزيرات اًمٚمبـ ٓ مجع سمحػمة، يم٠مهن٤م مجع سم حقر قمٜمده، ومٔم

اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤م ُمـ أُمٜمٝم٤م وُمٜمٕمتٝم٤م إذ ًمٞمس هذا اعمٕمٜمك ذم اًمٖمزيرات اًمٚمبـ ًمٙمٜمف 

َأفْمَٝمُر ذم اًمٕمرسمٞم٦م، ٕن سمحػمة وَمِٕمٞمٚم٦ٌم وومٕمٞمٚم٦م ٓ دمٛمع قمغم وُمُٕمؾ إٓ أن شُمَِمبَّف سمسٗمٞمٜم٦م 

 وؾُمُٗمـ وظَمريدٍة وظُمُرد وهق ىمٚمٞمؾ، وىمبؾ اًمبٞم٧م ذم وصػ روض: 

 اًمٜمَّْبتت٧ِم َيْرشَمتت٤مُح اًمُٗمتت١ماُد ًمتتفُ سمَِٕمتت٤مِزِب 

 

ـْ اًمٜمرَٖمترِ   َرْأَد اًمٜمَّٝم٤مِر َْٕصقاٍت ُِمت
(3) 

 وسمٕمد اًمبٞم٧م اًمقاىمع ذم اًمسػمة:  

ظَمْم َْزَرُق ٕا  سَم٤مِل ُُمٜمْتَِّم٥ٌم رتُّر اًمستوٕا

 

َهترِ   ىمِٞمَد اًمَٕمَّم٤م وَمقق َذسم٤َّمٍل ُمتـ اًمزَّ
(2) 

بٞم٧م أظمر يٕمٜمل سم٤مٕزرق ذسم٤مب اًمروض، ويمذًمؽ اًمٜمرٖمر. وىمقًمف ذم اًم 

طمقال وُمثٚمف قم٤مئط وقُمقـَمط ٤م طمقل اًمقص٤مئؾ مجع طم٤مئؾ، وي٘م٤مل ذم مجٕمٝم٤م أيًْم 

يػ اؾمؿ ُمقوع.  قمغم همػم ىمٞم٤مس، واًمنمر

 (182: 3)  ب خ ع

﴿ َّ َص ٍْ َّ ةَاِخٌم جَّ  [.6﴾ ]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ٌَََٖهَّٖ

صمٜمل أسمق قمبٞمدة. باخٌع ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  ٟمٗمسؽ أي ُُمْٝمٚمٌِؽ ٟمٗمَسؽ، ومٞمام طمدَّ

٦م: ىم٤مل ذو اًمرِّ   ُمَّ

ذا اًمب٤ِمظمُع اًمَقضْمُد ٟمٗمَسفُ   أٓ أهير

 

 َٟمَحْتُف قمـ َيَدْيف اعمَ٘م٤مِدرُ  
ٍ
 (1)ًمٌمء

                                                            

واًمٜمرٖمر: وهل ـمػم يم٤مًمٕمّم٤مومػم، مُحُْر اعمٜم٤مىمػم. ش اًمٜمٖمر»، شيرشم٤مع»وومٞمف   95ديقان اسمـ ُم٘مبؾ:  (3)

 )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ٟمٖمر(.ش ي٤م أسم٤م قمٛمػم، ُم٤م ومٕمؾ اًمٜمرٖمػم.»وسمتّمٖمػمه ضم٤مء احلدي٨م: 

 ش.ذي٤مل»، شإصٗمر»وومٞمف  95ديقان اسمـ ُم٘مبؾ:  (2)

 .شقمـ يديؽ اعم٘م٤مدر»وومٞمف  3817/ 2ديقان ذي اًمرُم٦م:  ( 1)

 ]سم٤مظمع[



 - 13 - 

ومجٕمف: سم٤مظمٕمقن َوسَمَخَٕم٦م. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وشم٘مقل اًمٕمرب: ىمد سَمَخْٕم٧ُم 

 ًمف ُٟمّْمحل وٟمٗمز، أي ضَمَٝمْدت ًمف. 

 (273: 3)    ب س ر

َّٗ َنبََس َوبََسَ ﴿  .[22﴾ ]ؾمقرة اعمدصمر: ُث

 : يمّره وضمَٝمف. ىم٤مل اًمٕمج٤مج: برس ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

 

 

 (3)٤مُِمٜمَْٝمًستا رً تُُمْمؼمَّ اًمٚمَّْحٞملم سَمْست

 

 

 

 

 يّمػ يمراهٞم٦م وضمٝمف. وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.  

اًم٘مٝمر، ٤م : ... وىمد ومن اسمـ هِم٤مم سمن، واًمبن أيًْم (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 واًمبن محؾ اًمٗمحؾ قمغم اًمٜم٤مىم٦م ىمبؾ وىم٧م اًمرضاب. 

 (382: 3)   ب س ل

صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر طُمُرم، هلؿ ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م ُمـ سملم  -ومٞمام يزقمٛمقن -(1)البسلو

اًمٕمرب ىمد قمروم٧م ذًمؽ هلؿ اًمٕمرب ٓ يٜمٙمروٟمف وٓ َيْدومٕمقٟمف، يسػمون سمف إمم أي سملد 

 . ىم٤مل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك، يٕمٜمل سمٜمل ُمرة. ٤ماًمٕمرب ؿم٤مؤوا، ٓ خي٤مومقن ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئً 

سمـ ُمرض،  (4)سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ اًمٞم٠مس ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: زهػم أطمد سمٜمل ُُمَزيٜم٦م أو

 وي٘م٤مل زهػم سمـ أيب ؾُمٚمٛمك ُمـ هَمٓمٗم٤من. وي٘م٤مل: طمٚمٞمػ ذم همٓمٗم٤من.

                                                           

، واًمتْمبػم: اجلٛمع وؿمدة شمٚمزيز اًمٕمٔم٤مم )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: وؼم(، 288/ 3ديقن اًمٕمج٤مج:  ( 3)

واًمٚمَّحل: ُمٜمب٧م اًمٚمِّحٞم٦م ُمـ اإلٟمس٤من وهمػمه. ومه٤م حلٞم٤من وصملصم٦م َأًمٍح. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: حلل(، 

م أؾمٜم٤مٟمف وٟمتٗمف )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: هنس(.   هَنِس اًمٚمحَؿ يمٛمٜمع وؾمٛمع: أظمذه سمٛم٘مدَّ

 .371/ 3اًمروض إٟمػ:  ( 2)

 (.382/ 3( ىم٤مل اعمح٘مؼ: اًمبسؾ: احلرام واحللل، ومٝمق ُمـ إوداد )1)

 إًمػ واًملم زائدشم٤من داظمٚمت٤من قمغم اعمّمدر اًمذي هق اًمٞم٠مس.)اٟمٔمر ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، ( 4)

 (.382/ 3احل٤مؿمٞم٦م: 

 ]سمن[

 ]اًمبسؾ[
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 شم٠مُمتتؾ ومتت٢مِْن شُمْ٘متتِق اعمَتتَروراُة ُمتتٜمٝمؿُ 

 

 

 َٟمختتُؾ ا وداراَُتتت٤م ٓ شُمْ٘متتِق ُمتتٜمٝمؿ إِذً  

 سمتتتتلٌد هبتتتت٤م ٟمتتتت٤مدُمُتُٝمؿ وأًمِْٗمتتتتُتٝمؿ 

 

ُؿ سَمْستتُؾ   ومتت٢من شُمْ٘مقيتت٤م ُمتتٜمٝمؿ ومتت٢مهنَّ
(3) 

 

 

 ؿ. ي٘مقل: ؾم٤مروا ذم طمرُمٝم

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وهذان اًمبٞمت٤من ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىم٤مل أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م: 

 مٌ رَّ أضمتتتت٤مرشمٙمؿ سَمْستتتتٌؾ قمٚمٞمٜمتتتت٤م حُمَتتتت

 

 (2)وضم٤مرشُمٜمتت٤م طِمتتؾٌّ ًمٙمتتؿ وطَمٚمٞمُٚمٝمتت٤م 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

ق ُمـ احللل ومٝم٤م : وذيمر اًمبسؾ وهق احلرام، واًمبسؾ أيًْم (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

إوداد، وُمٜمف سَمْسَٚم٦ُم اًمراىمل، أي ُم٤م حيؾر ًمف أن ي٠مظمذه قمغم اًمرىمٞم٦م. وسَمْسٌؾ ذم 

 اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك آُملم. ىم٤مل اًمراضمز: 

 ٓ ظمتت٤مب ُمتتـ َٟمْٗمِٕمتتَؽ ُمتتـ رضمتت٤مك

 

 (4)وقمتت٤مدى اهلل ُمتتـ قمتت٤مداك سَمْستتًل  

ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل ذم أصمر اًمدقم٤مء آُملم وسمسل أي اؾمتج٤مسم٦م. وىمقل  

اعمروراة ُمٜمٝمؿ، اًمبٞم٧م وىمع ذم سمٕمض اًمٜمسخ اعمرورات سمت٤مء ممدودة يم٠مٟمف  زهػم: وم٢من شم٘مق

مجع َُمُرور، وًمٞمس ذم اًمٙملم ُمثؾ هذا اًمبٜم٤مء، وإٟمام هق اعمروراة هب٤مء مم٤م وققمٗم٧م ومٞمف 

اًمٕملم واًملم، ومٝمق ومٕمٚمٕمٚم٦م ُمثؾ صٛمحٛمح٦م وإًمػ ومٞمف ُمٜم٘مٚمب٦م قمـ واو أصٚمٞم٦م وهذا 

ن ُمـ سم٤مب قمثقصمؾ. وىم٤مل ؾمٞمبقيف ومٞمف ىمقل ؾمٞمبقيف ضمٕمٚمف ُمثؾ ؿمجقضم٤مة وأسمٓمؾ أن شمٙمق

 إٟمف ُمـ سم٤مب صٛمحٛمح٦م، وم٤مًمقاو زائدة قمغم ىمقل اسمـ اًمناج ووزٟمف قمٜمده ومٕمققمٚم٦م. 

                                                           

 .14ؿمٕمر زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك:  (3)

 .375ديقان إقمِمك:   (2)

 .75/ 3اًمروض إٟمػ:   (1)

 ًمٚمٛمتٚمٛمس.٤م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )سمسؾ(، ُمٜمسقسمً  (4)
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  (73: 2)   ب غ ث

 ... وم٢مذا ؿمٞمخ يمبػم ُمثؾ اًمُبٖم٤مث. ]اًمٙملم قمـ وطمٌم[.

 : رضب ُمـ اًمٓمػم إمم اًمسقاد.البغاثىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

يم٤مًمبٖم٤مث، ىم٤مل أسمق قمبٞمد: : ىم٤مل ومٞمف: وم٢مذا ؿمٞمخ يمبػم (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ّم٤مد سمف ُمثؾ اًمرظمؿ واحلداء، واطمدَت٤م سُمٖم٤مصم٦م، وي٘م٤مل: اًمبٖم٤مث اًمٓمػم اًمذي ٓ يُ 

سمٖم٤مصمل ومجٕمف سمٖم٤مث وسمٖمث٤من. وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ذم رواي٦م يقٟمس قمٜمد ذيمر 

 .  اًمبٖم٤مث هق ذيمر اًمرظمؿ إذا هرم اؾمقدَّ

 (334: 3)   ب ك ك

، وٓ َيبْٖمل ومٞمٝم٤م أطمٌد ٤موٓ سمٖمٞمً  ويم٤مٟم٧م ُمٙم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ شُمِ٘مّر ومٞمٝم٤م فُمْٚماًم 

ةإٓ أظمرضمتف، ومٙم٤مٟم٧م شمسٛمك  ، وٓ يريده٤م ُمٚمؽ يستحؾر طمرُمتٝم٤م إٓ الـَّاسَّ

َهَٚمَؽ ُمٙم٤مٟمف، ومٞم٘م٤مل: إهن٤م ُم٤م ؾمٛمٞم٧م سمبٙم٦م إٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م شَمُبؽر أقمٜم٤مق اجلب٤مسمرة إذا 

 . ٤مأطمدصمقا ومٞمٝم٤م ؿمٞمئً 

قن  اؾمٌؿ ًمبٓمـ ُمٙم٦م،بؽة  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: أظمؼمين أسمق قمبٞمدة: أن ٕهنؿ يتب٤ميمر

 ومٞمٝم٤م، أي يزدمحقن، وأٟمِمدين: 

 

 

تتتري٥ُم  تتف (2)إذا اًمِمَّ  أظَمَذشْمتتف َأيمَّ

تتتفْ  تتتف طمتتتتك َيُبتتتّؽ سَمٙمَّ  (1)وَمخٚمِّ
 

 

 

أي ومدقمف طمتك يبؽ إسِمَِٚمف، أي خيٚمِّٞمٝم٤م إمم اعم٤مء ومتزدطمؿ قمٚمٞمف. وهق ُمقوع اًمبٞم٧م 

 متٞمؿ. واعمسجد. وهذان اًمبٞمت٤من ًمٕم٤مُم٤من سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ

                                                           

 .313/ 2اًمروض إٟمػ:   (3)

 ًمذي يس٘مل إسمٚمف ُمع إسمٚمؽ. ( اًمنمي٥م: ا2)

 ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )ذب(، )أيمؽ(، )سمٙمؽ(.( 1)

 ]اًمبٖم٤مث[

 ]سمٙم٦م[

 ٦م[]اًمٜم٤َّمؾمَّ 
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: وذيمر ُمٙم٦م وسمٙم٦م وىمد ىمٞمؾ ذم سمٙم٦م ُم٤مذيمره ُمـ أهن٤م شَمُبؽر (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

، وىمٞمؾ ُمـ اًمتَّب٤مّك وهق آزدطم٤مم، وُمٙم٦م ُمـ (2)اجلب٤مسمرة أي شمٙمنهؿ وشم٘مدقمٝمؿ

ؽ اًمٗمّمٞمُؾ ُم٤مذم رضع اًمٜم٤مىم٦م،  ْٙم٧ُم اًمٕمٔمؿ إذا اضمتذسم٧ُم ُم٤مومٞمف ُمـ اعمخ، ومتٙمَّ متٙمَّ

ُمـ اًمٜم٤مس وإىمقات اًمتل شم٠مشمٞمٝم٤م ذم  ومٙم٠مهن٤م دمتذب إمم ٟمٗمسٝم٤م ُم٤مذم اًمبلد

ُؽ اعم٤مء ُمـ ضمب٤مهل٤م وأظم٤مؿمبٝم٤م قمٜمد  اعمقاؾمؿ. وىمٞمؾ عم٤م يم٤مٟم٧م ذم سمٓمـ واد ومٝمل متٙمَّ

 ٟمزول اعمٓمر، وشمٜمجذب إًمٞمٝم٤م اًمسٞمقل. وأُم٤م ىمقل اًمراضمز اًمذي أٟمِمده اسمـ هِم٤مم:

 

 

تتتف  إذا اًمِمتتتتري٥ُم أظَمَذشْمتتتف َأيمَّ

تتتفْ  تتتف طمتتتتك َيُبتتتّؽ سَمٙمَّ  وَمخٚمِّ
 

 

 

٦موم٤مٕيم٦م اًمِمدة، و أيم٤مك اًمدهر: ؿمدائده. وذيمر أٟمف يم٤من ي٘م٤مل هل٤م اًمٜم٤َّمؾمَّ
(1) ،

اًمٌمء إذا أذهبتف واًمرواي٦م ذم اًمٙمت٤مب سم٤مًمٜمقن. وذيمر اخلٓم٤ميب  (4)وهق ُمـ ٟمس٧ُم 

٦م أيًْم  ٧ِم اجلب٤مل سمًس ٤م أٟمف ي٘م٤مل هل٤م اًمب٤مؾمَّ ي٧م يمام ٤م سم٤مًمب٤مء وهق ُمـ سُمسَّ أي وُمتَِّت٧ْم وصُمرِّ

ى ُيَثرَّ
قيُؼ. ىم٤مل اًمراضمز:  (5)  اًمسَّ

 
 

 (6)وسُمّس٤م سَمّس٤ما  ختبزا ظَمْبزً ٓ
 

 

 
 

ي٤م اًمدىمٞمؼ واًمت٘مامه. ي٘م٤مل إّن هذا اًمبٞم٧م ًمٚمصٍّ  ي٘مقل ٓ شمِمتٖمل سم٤مخلَْبِز وصمرِّ

قق واًمبَسر أًملُم ُمٜمف وسمٕمده:   أقمجٚمف اهلرب. وذيمر أسمق قمبٞمدة أن اخلبز ؿمدة اًمسَّ

                                                           

 83/ 3اًمروض إٟمػ:  (3)

ف... يمبحف )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ىمدع(. 2)  ( ىَمَدقَمُف: يمٛمٜمٕمُف: يمٗمَّ

٤مؾم٦ُم: ُمٙم٦م. ؾُمٛمٞم٧ِّم ًم٘مٚم٦م اعم٤مء ومٞمٝم٤م إذ ذاك أو ّٕن ُمـ سمٖمك ومٞمٝم٤م ؾم٤مىمتف، أي ُأظمرج 1) ٦ُم واًمٜمَّسَّ ( واًمٜم٤َّمؾمَّ

.)  قمٜمٝم٤م. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمٜمَّسر

(4 .) ( )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمٜمَّسر  ( ًمٕمٚمف أراد )َٟمَسْس٧ُم( ٕن اًمٗمٕمؾ )ٟمسَّ َيٜمِسر وَيٜمُسر

ى إىِمَط: ص٥مَّ قمٚمٞمف ُم٤مًء صمؿ ًَمتَّف. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمثَّرى(.5) ى اًمؽمسم٦َم شمثري٦م: سمٚمَّٝم٤م، وصمرَّ  ( صمرَّ

 طمدس(.ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )سمسس(، ) (6)
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 (3)ُمتت٤م شمتتترك اًمستتتػُم هلتتتـ َٟمّستتت٤م
 

 
 

رطمؿ ويمقصم٤م، وأُم٤م اًمتل خيرج  اًمرأس وصلح وأم٤م وُمـ أؾمامء ُمٙم٦م أيًْم 

وُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م أم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسلم، وىمد شم٘مدم  (2)ُمٜمٝم٤م اًمّدضّم٤مُل ومٝمل يمقصمك َرسّم٤م

 .(4)، وأسمقه٤م هق اًمذي اطمتٗمر هنر يمقصم٤م ىم٤مًمف اًمٓمؼمي(1)اؾمٛمٝم٤م

   (529: 3)   ره ب 

 إهبر: اٟمٔمر ل د م. 

 (581: 3)   له ب 

ْٔ َذَْٜشَهٔ َّْٕهََٜث ﴿
ِٟ َّٗ َٛبْخَ  [.63﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: لََعَ إََْكِذبنِيَ  اِ ُث

: ٟمدقمق سم٤مًمٚمٕمٜم٦م، ىم٤مل أقمِمك سمٜمل كبتفلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىم٤مل أسمق قمبٞمدة: 

 سمـ صمٕمٚمب٦م: ىمٞمس

ْٚمَتٝمتتت٤م طَمَٓمًبتتت  ٤مٓ شَمْ٘مُٕمتتتَدنَّ وىمتتتد َأيمَّ
 

 

هت٤م َيقًُمت  ـْ َذِّ  (5)وَٟمْبَتِٝمتُؾ ٤م َٟمٕمُقُذ ُِمت
 

، ٤مشم٘مقل اًمٕمرب: هَبَؾ اهللُ وملٟمً وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. ي٘مقل ٟمدقمق سم٤مًمٚمٕمٜم٦م. و

 .اهللأي ًمٕمٜمف، وقمٚمٞمف هَبْٚم٦ُم 

                                                           

(3.) ضمر )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمٜمَّسر قق واًمزَّ : اًمسَّ  ( اًمٜمَّسر

ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )يُمقصَمك(: سم٤مًمْمؿ صمؿ اًمسٙمقن، واًمث٤مء ُمثٚمث٦م، وأًمػ (  ذم إصؾ )يمقصم٤م(. 2)

ُم٘مّمقرة شمٙمت٥م سم٤مًمٞم٤مء ٕهن٤م راسمٕم٦م آؾمؿ... ويمقصمك ذم صملصم٦م ُمقاوع: سمسقاد اًمٕمراق ذم أرض 

سمٜمل قمبد اًمدار ظم٤مص٦م صمؿ همٚم٥م قمغم اجلٛمٞمع... ويمقصمك اًمٕمراق يمقصمٞم٤من: سم٤مسمؾ وسمٛمٙم٦م وهق ُمٜمْزل 

أطمدمه٤م يمقصمك اًمٓمريؼ وأظمر يمقصمك َرسّمك وهب٤م ُمِمٝمد إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسلم، وهب٤م 

 ُمقًمده، ومه٤م ُمـ أرض سم٤مسمؾ.

( وذم 9: 3ذيمر اًمسٝمٞمكم أن اؾمٛمٝم٤م ٟمقٟم٤م وي٘م٤مل ذم اؾمٛمٝم٤م ًمٞمقصمك أو ٟمحق هذا )اًمروض إٟمػ ( 1)

 (.138/ 3اًمٓمؼمي: شمقشم٤م سمٜم٧م يمريٜم٤م سمـ يمقصمك. )شم٤مريخ اًمٓمؼمي:  شم٤مريخ

 ، وومٞمف هنر يمقصمك يمراه يمريٜم٤م ضمد إسمراهٞمؿ ُمـ ىمبؾ أُمف.   138/ 3شم٤مريخ اًمٓمؼمي:  (4)

 ش.شمبتٝمؾ»، ششمٕمقذ»وومٞمف   63ديقان إقمِمك: ( 5)

 ]ٟمبتٝمؾ[
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 : ٟمجتٝمد٤مىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: هُبْٚم٦ُم اهلل، أي ًمٕمٜم٦ُم اهلل، وٟمبتٝمؾ أيًْم 

 ذم اًمدقم٤مء.  

: وذيمر دقم٤مءه قمٚمٞمف اًمسلم أهَؾ ٟمجران إمم اعمب٤مهٚم٦م، وأهنؿ (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ٖم٤مر وأن ٓ يلقمٜمقه، ويمذًمؽ روي أن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل  روقا سمبذل اجلزي٦م واًمّمَّ

ًمبٕمض: إن ٓ قمٜمتٛمقه ودقمقشمؿ سم٤مًمٚمٕمٜم٦م قمغم اًمٙم٤مذب اوٓمرم اًمقادي قمٚمٞمٙمؿ 

ىم٤مل: ًم٘مد شمدمّم إًمٞمٝمؿ اًمٕمذاب.  . وذم شمٗمسػم اًمٙمِمتل أن رؾمقل اهلل اٟم٤مرً 

 . (2)واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق سم٤مهٚمقين ٓؾْمُت١مصٚمقا ُمـ قمغم ضمديد إرض

  (542: 3)   ب و ء

ى  َذتَآُؤواْ ةَِيَؾٍب ﴿  [.98﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َىَؾٍب  لََعَ

سمٖمْم٥م: أي اقمؽمومقا سمف واطمتٛمٚمقه. ىم٤مل أقمِمك  (1)فباؤواىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م: 

 ُأص٤محِلُٙمؿ طمتك شَمبقءوا سمِٛمْثٚمٝم٤م
 

َْت٤م ىَمبِٞمُٚمٝم٤م  َ  (4)يَمٍْمظَم٦ِم طُمْبغم َينَّ
 

هتاىم٤مل اسمـ هِم٤مم:   : أضمٚمستٝم٤م ًمٚمقٓدة. يرسَّ

 (386: 2)   ب و ء

ُئ َوإِ ﴿ ـْ َأْهٚمَِؽ شُمبَقِّ ْذ هَمَدْوَت ُِم
 [.323﴾ ]آل قمٛمران: اعم١ُْْمُِمٜملَِم َُمَ٘م٤مقِمَد ًمِْٚمِ٘مت٤َملِ  (5)

                                                           

 .58/ 2اًمروض إٟمػ: ( 3)

ة سم٤مًمٙمن واجلديد. )اًم٘م٤مُمقس اعم2) حٞمط: اجلّد(. وقمغم هذا ومجديد ( ووضمُف إرض يم٤مجِلدَّ

 إرِض َوضْمُٝمٝم٤م.

. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: سَمَقَأ(.وا ةيؾب ٘ٚ اةاءُ ( 1) ف: َأىمرَّ  : رضمٕمقا سمف، ويمذا سم٤مء سم٢مصمٛمف... وشم٘مقل: سم٤مَء سمَِح٘مِّ

َْت٤م ىَمُبقهُل٤م»وومٞمف  377ديقان إقمِمك: ( 4) َ ، اؾمتِمٝمد سمف اسمـ هِم٤مم صم٤مٟمٞم٦م ذم شمٗمسػم يمٚمٛم٦م ىمبٞمؾ ش َينَّ

 دة )ق ب ل( ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.اٟمٔمر ُم٤م

(5 ًٓ أه ُمٜمْز ـَ ًمف ومٞمف. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: سَمَقَأ(.( سمقَّ  : هٞم٠ََّمه وُمٙمَّ

 ]سم٤مؤوا[

]  ]ينَّ
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اعم١مُمٜملم: شمتخذ هلؿ ُم٘م٤مقمد وُمٜم٤مزل، ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م  تبوئىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 سمـ زيد: ا

 ًمٞمتٜمتتتتل يمٜمتتتت٧ُم ىمبَٚمتتتتف

 

 ىمتتد شمبتتقأت َُمْْمتتَجٕم٤م 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف. 

 

 ×لتَّا=ءا= فُحَرٍّ
  (152: 3)   ت ب ب

ٍب َوحَبَّ ﴿ َٟ َ ِِب ل
َ
 [. 3﴾ ]اعمسد: َتتَّْج يََدا أ

ْت. واًمتَّب٤مُب: اخلُْنان. ىم٤مل طمبٞم٥م سمـ تبتىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  : ظَمِنَ

 ظُمْدرة اخل٤مرضمل: أطمد سمٜمل هلل سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م: 

تت٤م ذم َُمْٕمِمتت  ٍر َذَهَبتت٧ْم تيتت٤م ـمٞمتت٥ُم إٟمَّ
 

 (3)َُمْستتتٕم٤مَُتؿ ذم اًمتَّبتتت٤مِر واًمتَّبتتت٥ِم  
 

 اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.  وهذا

: ... وأُم٤م ىمقًمف وشم٥م ومتٗمسػمه ُم٤مضم٤مء ذم اًمّمحٞمح ُمـ رواي٦م (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

َّ جم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضُمبؼِم قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: عم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ ِٛذْر َنِظَيحَ
َ
َوأ

َُْربنِيَ 
َ
طمتك أشمك اًمّمٗم٤م ومّمٕمد قمٚمٞمف  [. ظمرج رؾمقل اهلل 234﴾ ]اًمِمٕمراء: األ

خترج ُمـ  ومٚمام اضمتٛمٕمقا إًمٞمف ىم٤مل: أرأيتؿ ًمق أظمؼمشمٙمؿ أن ظمٞمًل  ومٝمتػ ي٤م صب٤مطم٤مه،

، ىم٤مًمقا: ُم٤م ضمرسمٜم٤م قمٚمٞمؽ يمذسمً  ىِملَّ وم٢مين ٟمذير ًمٙمؿ ». ىم٤مل: ٤مؾمٗمح هذا اجلبؾ أيمٜمتؿ ُُمَّمدِّ

ًمؽ أهلذا مجٕمتٜم٤م؟ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: ٤م وم٘م٤مل أسمق هل٥م: شمبً ش. سملم يدي قمذاب ؿمديد

                                                           

 (.3/152( اًمتب٤مر: اهللك. واًمتب٥م يم٤مًمتب٤مب واًمتتبٞم٥م، وهل اهللك )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم: احل٤مؿمٞم٦م 3)

 .228/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]شمبقئ[

 ]شمّب٧م[
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ٍب َوحَبَّ ﴿ َٟ َ ِِب ل
َ
واهلل  -ْد شَم٥ّم هٙمذا ىمرأ جم٤مهد وإقمٛمش، وهل﴾ َوىمَ َتتَّْج يََدا أ

يمثػمة شمٕملم ٤م ىمراءة ُم٠مظمقذة قمـ اسمـ ُمسٕمقد ٕن ذم ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد أًمٗم٤مفمً  -أقمٚمؿ

قمغم اًمتٗمسػم. ىم٤مل جم٤مهد: ًمق يمٜم٧م ىمرأت ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد ىمبؾ أن أؾم٠مل اسمـ 

قمب٤مس ُم٤م اطمتج٧م أن أؾم٠مًمف قمـ يمثػم مم٤م ؾم٠مًمتف، ويمذًمؽ زي٤مدة ىمد ذم هذه أي٦م 

ْت أٟمف ظمؼٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وأن اًمٙملم ًمٞمس قمغم ضمٝم٦م اًمدقم٤مء يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ومُ  َ نِّ

٠نَ ﴿ ُٓ َّنَّ يُْؤٌَ
َ
ُٗ اُ أ ُٟ [. أي إهنؿ أهٌؾ أن ُي٘م٤مل هلؿ هذا، ومتب٧م 18﴾ ]اًمتقسم٦م: َُاحََٖ

يدا أيب هل٥م ًمٞمس ُمـ سم٤مب ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل، وًمٙمٜمف ظَمؼَمٌ حَمٌْض سم٠من ىمد ظمن أهَٚمف وُم٤مًَمف. 

ٍب ًم٦م اًمٙمس٥م وأهُٚمف وُم٤مًُمف مم٤م يمس٥م وم٘مقًمف ﴿واًمٞمدان آ َٟ َ ِِب ل
َ
﴾ شمٗمسػمه َتتَّْج يََدا أ

ىمقًمف ُم٤م أهمٜمك قمٜمف ُم٤مًمف وُم٤م يمس٥م، ووًمد اًمرضمؾ ُمـ يمسبف يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م، أي 

ٍب ا َشيَْػََل َٛارً ظمنت يداه هذا اًمذي يمسب٧م. وىمقًمف وشم٥م، شمٗمسػمه ﴿ َٟ َ ﴾ َذاَت ل

، يٕمٜمل ٤مًمٙمام ُم٤م أرى ومٞمٙمام ؿمٞمئً ٤م  هل٥م شمبً أي ىمد ظمن ٟمٗمسف سمدظمقًمف اًمٜم٤مر، وىمقل أيب

ًمؽ ي٤م ٤م شمبً )يمام شم٘مدم. وىمقًمف ذم احلدي٨م أظمر  (شمب٧م يدا)يديف، ؾمب٥م ًمٜمزول 

وم٤مًمٙمٚمٛمت٤من ذم اًمتٜمزيؾ ُمبٜمٞمت٤من قمغم  (وشم٥م)ؾمب٥م ًمٜمزول ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف  (حمٛمد

: شمب٤مِب يديف وشمب٤مسمِف هق ذم ٟمٗمسف،  واًمتََّب٥ُم اًمسببلم، وأيت٤من سمٕمدمه٤م شمٗمسػم ًمِٚمتََّببلَْمِ

وُمٕمٜمك وًمذًمؽ ومٞمف ٤م قمغم وزن اًمتََّٚمِػ ٕٟمف ذم ُمٕمٜم٤مه واًمتَّب٤مُب يم٤مهللك واخلَس٤مر وزٟمً 

 شَمب٥ٌَم وشَمب٤مٌب.

 

 ×ا=ءلثَّا= فُحَرٍّ
 ( 288: 3)  ث ل ث

 شمثٚمٞم٨م: اٟمٔمر ح م س 
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 ×ّيِم=اجلفُ رٍّحَ
 (447: 3)   ج ب ب

 اجلب٤مضم٥م: اٟمٔمر ز ب ب.

 (562: 3)  ج ب ت

ْٗ حََر إَِل ﴿ َ ل
َ
وح٠ُاْ َِٛػيتً أ

ُ
َٚ أ ي ِ اُى٠ِت ا  اََّّ تِْج َوإفَّ ٠َُٜن ةِاْْلِ ِ٘ خَاِب يُْؤ ِٓ َٚ إْ ِّ٘

﴾  

 [. 53]اًمٜمس٤مء: 

 قمٜمد اًمٕمرب: ُم٤م قُمبد ُمـ دون اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اجلبتىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

: يمؾر ُم٤م أوؾ قمـ احلؼ. ومجع اجلب٧م: ضُمبقت، ومجع اًمٓم٤مهمقت: الطاغوتو

 ـمقاهمٞم٧م. 

َٚمَٖمٜم٤م قمـ اسمـ أيب َٟمجٞمح أٟمف ىم٤مل: اجلب٧م: اًمسحر، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وسمَ 

 واًمٓم٤مهمقت: اًمِمٞمٓم٤من. 

 (387: 2)  ج ذ م

 ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:      

 (3)وؿَمَخَّم٧م أسمّم٤مُرُهؿ وأضْمذُمقا 

 

 

 سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م: أي أهقمقا، وأضمدُمقا سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م: أىمٓمٕمقا.  أجذموا

 (  181: 3) ج ر ز

﴿ َ٘ ا َغِهيدً َوإَِّٛا َْلَاِن٠َُٖن  َٟ  [8﴾ ]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: اُسُرزً ا ا َنَٖيْ

                                                           

 قمـ اسمـ هِم٤مم.  مم رؤسم٦م ٟم٘مًل إ٤م ، ُمٜمسقسمً 381( اًمبٞم٧م ذم ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 3)

 ]اجلب٧م[

 ]اًمٓم٤مهمقت[

 ]أضمذُمقا[

 ]اجلرز[
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 ومجٕمٝم٤م: أضمراز. ٤م : إرض اًمتل ٓ شمٜمب٧م ؿمٞمئً واجلرزىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

وي٘م٤مل: ؾَمٜم٦ٌَم ضُمرز، ؾِمٜمقَن أضمراز، وهل اًمتل ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمٓمر، وشمٙمقن 

٦م يّمػ إسِمًِل  ُمَّ  :ومٞمٝم٤م ضُمدوسم٦م وُيْبس وؿِمّدة. ىم٤مل ذو اًمرِّ

 ضمْراُز ُم٤م ذم سمٓمقهنت٤مـمقى اًمٜمَّْحُز وإَ 

 

تٚمقع اجلَراؿِمتعُ   ومام سَمِ٘مَٞم٧ْم إٓ اًمْمر
(3) 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.  

(2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم
: ـمقى اًمٜمحز ٤م... وأٟمِمد ًمف ]ًمذي اًمرُم٦م[ أيًْم : 

وإضمراُز... اًمبٞم٧م، واًمٜمحز: اًمٜمخس. واًمٜمرح٤مُز داء ي٠مظمذ اإلسمؾ واًمٜمَّحٞمزُة: 

واًمْمٚمقع اجلراؿمع هق مجع ضَمْرؿَمع. ىم٤مل  اًمٖمريرة. واًمٜمَّحٞمزُة ٟمسٞمج٦م يم٤محلزام،

ذم اًمبٞم٧م قمغم هذا: ا ص٤مطم٥م اًمٕملم: اجلرؿمع: اًمٕمٔمٞمؿ اًمّمدر، ومٛمٕمٜم٤مه إذً 

 اًمْمٚمقع ُمـ اهلزال ىمد ٟمت٠مت وسمرزت يم٤مًمّمدر اًمب٤مرز.

 (  99: 2) ج ل ل

٦ُم رؾمقَل  [ ىم٤مًم٧م: يمؾر   ِ ا...طمتك إذا رأشمف ]َرأِت اعمرأُة اًمديٜم٤مريَّ

 يد صٖمػمة. ُمّمٞمب٦م سمٕمدك ضَمَٚمٌؾ! شمر

: يٙمقن ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ، وُمـ اًمٙمثػم، وهق ه٤مهٜم٤م ُمـ اجلؾلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 . ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس ذم اجلٚمؾ اًم٘مٚمٞمؾ: اًم٘مٚمٞمؾ

تتتتتؿ  ًمَ٘مْتتتتتتُؾ سمٜمتتتتتل أؾمتتتتتٍد َرهبَّ

 

 ؾمتتتتقاه ضَمٚمتتتتؾ 
ٍ
 (1)أٓ يمتتتتؾر رء

                                                            

دورُ »... وومٞمف:  3296/ 2( ديقان ذي اًمرُم٦م: 3) َٟمَحَزه: يَمَٛمٜمََٕمف: َدوَمَٕمف ش. ُم٤م ذم هُمرووٝم٤م... إٓ اًمّمر

وَٟمَخَسُف وَدىمَّف سم٤معمٜمح٤مز. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ٟمحز(. واجلراؿمع: اعمٜمتٗمخ٦م اعمتسٕم٦م، واطمده٤م: 

 (.181/ 3ضمرؿمع. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 .393/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

 .263( ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس: 1)

 ]اجلٚمؾ[
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 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وأُم٤م ىمقل اًمِم٤مقمر، وهق احل٤مرث سمـ َوقْمٚم٦م اجلَْرُِمّل: 

 ْن ضمَٚمتتتًل وًمتتتئـ قَمَٗمتتتقُت ٕقْمُٗمتتتقَ 

 

ـْ قَمْٔمٛمتل  وًمئـ ؾَمَٓمقُت ُٕوِهٜمَ
(3) 

 ومٝمق ُمـ اًمٙمثػم. 

 (674: 3)  ج ن ح

ا﴿ َٟ َ ِٗ ٌَاْسَْٜص ل ْٖ [: أي وإن َدقَمْقك 63﴾ ]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: َوإِن َسَُٜط٠اْ لِٖصَّ

ْٚمؿ قمغم اإلؾملم ومّم٤محلٝمؿ قمٚمٞمف.  إمم اًمسَّ

ْٚمؿ.   رسمٞمٕم٦م: : اعمٞمؾ. ىم٤مل ًمبٞمد سمـ اجلـوحىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ضمٜمحقا ًمٚمسَّ

 قَح اهلتتتت٤مًمِٙملِّ قمتتتتغم َيَدْيتتتتفِ ضُمٜمُتتتت

 

ب تتت 
تتتتكم ُٟمَ٘متتت٥م اًمٜمِّّمتتت٤ملِ ٤م ُُمٙمِ جَيْ

(2) 

ْٞم٘مؾ  : الـ َؼباعمُٙم٥مَّ قمغم قمٛمٚمف.  وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. يريد: اًمّمَّ

 صدأ اًمسٞمػ. جيتكم: جيٚمق اًمسٞمػ.

 : وأٟمِمد:(1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 قَح اهلتتتت٤مًمِٙملِّ قمتتتغم َيَدْيتتتتفِ ضُمٜمُتتت

 

ب تتتت 
تتتتتكم ٟمُ ٤م ُُمٙمِ  َ٘متتتت٥م اًمٜمِّّمتتتت٤ملِ جَيْ

اهل٤مًمٙمل: اًمّم٘مٞمؾ. وٟم٘م٥م اًمٜمّم٤مل: ضَمَرُب احلديد وصدؤه وهق ُمٕمٜمك  

 اًمٜمرَ٘م٥م، واطمدَت٤م ُٟمْ٘مَب٦ٌم.

 (514: 3)  ره ج 

ِرَٛا ﴿
َ
َرةً  اَ أ ْٟ  [351﴾ ]ؾمقرة اًمٜمس٤مء: َس

                                                           

 وومٞمف احل٤مرث سمـ  387/ 3( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من: )ضمٚمؾ(، )وهـ(، ذح ديقان احلامؾم٦م: 3)

 وقمٚم٦م اًمذهكم. 

 .78( ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م: 2)

 .93/ 2( اًمروض إٟمػ: 1)

 ]اجلٜمقح[

 ]اًمٜمّ٘م٥م[
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ًمٜم٤م ٓ رء يسؽمه قمٜم٤م. ىم٤مل أسمق ا أي فم٤مهرً  جفرةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 إظْمزراحلاَمين، واؾمٛمف ىمتٞمب٦م:

تتْدمجَيْ   ٝمتتر أضمتتقاَف اعمِٞمتت٤مه اًمسر
(3) 

 

 

وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف. جيٝمر: ي٘مقل: ُئمٝمر اعم٤مء، ويٙمِمػ قمٜمف ُم٤م 

 يسؽمه ُمـ اًمرُمؾ وهمػمه.

: واؾمتِمٝمد اسمـ هِم٤مم ذم شمٗمسػمه اجلٝمرة سم٘مقل أيب (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم 

إظمزر احلامين، واؾمٛمف ىمتٞمب٦م ومَح٤من هق اسمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ 

ْدم»٘م٤مل: متٞمؿ، وم ي٘م٤مل ُم٤مٌء ؾِمداٌم إذا همٓم٤مه اًمرُمؾ. ومَجُْٕمُف ش جيٝمر أومقاه اعمٞم٤مه اًمسر

ؾِمدام وأؾْمدام. وٟمحٌق ُمـ ىمقًمف ٤م ؾُمُدٌم ومجٕمف قمغم ؾُمُدم همري٥م وي٘م٤مل أيًْم 

واءش جيٝمر»  .(1)ىمقُل قم٤مئِم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم أسمٞمٝم٤م: واضمتٝمر هلؿ قملم اًمرَّ

 (155: 3)  ج ي د

ِّ٘  ِسيْ يف﴿  ٌٔ ا َضتْ َٞ َصدٍ ِد َّ٘  [.5﴾ ]ؾمقرة اعمسد: ٚ 

 : اًمٕمٜمؼ. ىم٤مل أقمِمك سَمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:اجلقد ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

 يتتقم شُمبتتدي ًمٜمتت٤م ىُمَتٞمَٚمتت٦ُم قمتتـ ضِمٞمتتت

 

 (5)شَمِزيٜمُتتُف إـَْمتتقاُق  (4)تتتٍد َأؾمتتٞمؾٍ  

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. ومجٕمف أضمٞم٤مد. 

                                                           

ُدم، واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف، عم٤م ضم٤مء ذم(3  ًمس٤من اًمٕمرب، ذم ُم٤مدة )ؾمدم(: ( وردت ذم إصؾ: اًمسَّ

 وُمٞم٤مه ؾُمْدٌم وَأؾْمداٌم إذا يم٤مٟم٧م ُمتٖمػمة.

 .44/ 2( اًمروض إٟمػ: 2)

َواء»وومٞمف  123/ 3( اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ضمٝمر(: 1)  ش.اضمتٝمر ُدوُمـ اًمرَّ

 (.155/ 3ضمٞمد أؾمٞمؾ: ومٞمف ـمقل )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م:  (4)

 ش.ضمٞمد شَمٚمِٞمعٍ »، شأسمدت»وومٞمف  289( ديقان إقمِمك: 5)

 ]ضمٝمرة[

 ]اجلٞمد[
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أن ُيْذيَمَر  : وىمقًُمُف ذم ضمٞمده٤م ومل ي٘مؾ ذم قمٜم٘مٝم٤م، واعمٕمروف(3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ْٗمُع يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ ْىاَلاًل اًمُٕمٜمُُؼ إذا ُذيمر اًمٖمؾر أو اًمّمَّ
َ
ْٗ أ ِٟ ْخَٜاُِ

َ
﴾ إَِّٛا َسَهَْٖٜا يِف أ

ـَ ه٤مهٜم٤م ذيمُر 8]ؾمقرة يس:  ، وم٢مٟمام طَمُس ـُ ر احلكَْمُ أو احلُْس
[ وُيْذيَمَر اجلٞمُد إذا ُذيمِ

ٞم٤مَدهـ. وأم مجٞمؾ ٓ طمكم هل٤م اجلٞمِد ذم طُمْٙمِؿ اًمبلهم٦م ٕهن٤م اُمرأة، واًمٜمس٤مء حُتَكمِّ أضم

ذم أظمرة إٓ احلبُؾ اعمجٕمقل ذم قمٜم٘مٝم٤م، ومٚمام ُأىمٞمؿ هل٤م ذًمؽ ُُم٘م٤مم احلَكْمِ ُذيمَِر اجلٞمُد 

يقم شمبدي ًمٜم٤م ىمتٞمٚم٦م »ُمٕمف، ومت٠مُمٚمف وم٢مٟمف ُمٕمٜمك ًمٓمٞمػ، أٓ شمرى إمم ىمقل إقمِمك: 

ش وأطمسـ ُمـ قِم٘مد اعمٚمٞمح٦م ضمٞمده٤م»ومل ي٘مؾ قمـ قمٜمؼ، وىمقل أظمر: ش قمـ ضمٞمد

ُمـ اًمٙملم وم٢مٟمام حيسـ ذيمر اجلٞمد طمٞم٨م ىمٚمٜم٤م. ٤م ي٘مؾ قمٜم٘مٝم٤م وًمق ىم٤مًمف ًمٙم٤من همثً  ومل

ٍٗ وَيٜمْٔمُُر إمم هذا اعمٕمٜمك ىمقًُمف شمٕم٤ممم: ﴿ ِْل
َ
ُٞٗ ةَِهَذاٍب أ ْ  ،(2)[23﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: ٌَبَِّشِّ

أي ٓ ش حتٞم٦ُم سَمْٞمٜمِٝمؿ رضٌب وضمٞمع»أي ٓ سمنمى هلؿ إٓ ذًمؽ. وىمقل اًمِم٤مقمر: 

َصدٍ ﴿ حتٞم٦م هلؿ. يمذًمؽ ىمقًمف: َّ٘  ٚ ِّ٘  ٌٔ ا َضتْ َٞ ﴾ أي ًمٞمس صَمؿَّ ضمٞمٌد حُيَغمَّ إٟمام يِف ِسيِد

ومل ي٘مؾ وزوضمف ٕهن٤م ًمٞمس٧م سمزوج ش واُمرأشمف»هق طمبؾ اعمسد. واٟمٔمر يمٞمػ ىم٤مل: 

ًمف ذم أظمرة وٕن اًمتزوي٩م طِمْٚمٞم٦ٌم ذقمٞم٦م وهق ُمـ أُمر اًمديـ جيرده٤م ُمـ هذه 

زوج ٟمقح، وىمد ىم٤مل  اًمّمٗم٦م يمام ضمرد ُمٜمٝم٤م اُمرأة ٟمقح واُمرأة ًمقط، ومٚمؿ ي٘مؾ

َّٜثَ ٔدم: ﴿ َّ اْْلَ َٛج َوَزوُْس
َ
ْٚ أ وىم٤مل ًمٜمبٞمف قمٚمٞمف اًمسلم:  (1)[15﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: اْشُس

﴿ َّ ْزَواِس
َ
ْٗ [ وىم٤مل: ﴿59، 28﴾ ]ؾمقرة إطمزاب: ُُٔ أل ُٟ اُت َٟ مَّ

ُ
ُٝ أ ْزَواُس

َ
 ﴾َوأ

[ إٓ أن يٙمقن ُمس٤مُق اًمٙملم ذم ذيمر اًمقٓدة واحلٛمؾ 6]ؾمقرة إطمزاب: 

                                                           

 .221/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 .24، وؾمقرة آٟمِم٘م٤مق: 14ؾمقرة اًمتقسم٦م: ٤م ( وأيًْم 2)

 .39ؾمقرة إقمراف: ٤م ( وأيًْم 1)
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َوََكَِٛج سمذًمؽ اعمقـمـ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿٤م ذًمؽ ومٞمٙمقن طمٞمٜمئذ ًمٗمُظ اعمرأة ٓئ٘مً  وٟمحقِ 
ِِت ََعُِرً 

َ
ةٍ [ ﴿8، 5﴾ ]ؾمقرة ُمريؿ: ااْمَرأ ُٝ يِف ََصَّ حُ

َ
ْرتََِٖج اْمَرأ

َ
﴾ ]ؾمقرة ٌَأ

[ ٕن اًمّمٗم٦م اًمتل هل إٟمقصم٦م هل اعم٘متْمٞم٦ُم ًمٚمحٛمؾ واًمقوع ٓ 29اًمذاري٤مت: 

 قمغم اجلٞمد ىمقل إقمِمك:  ا. وأٟمِمد ؿم٤مهدً ٤مُمـ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م زوضًم 

 يتتقم شُمبتتدي ًمٜمتت٤م ىُمَتٞمَٚمتت٦ُم قمتتـ ضِمٞمتتت

 

 تتتتتٍد َأؾمتتتتٞمٍؾ شَمِزيٜمُتتتتُف إـَْمتتتتقاُق  

 ، وهذا ُمـ اًم٘مّمد ذم اًمٙملم. ٤موىمقًمف شمزيٜمف أي شمزيده طمسٜمً  

 

 ×ءا=حلا = فُحَرٍّ
 (614: 3)  ح ر ج

ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح، أظمق سمٜمل ؾمٚمٛم٦م: ؾمٛمٕم٧م اًم٘مقَم وأسمق 

: اًمِمجر اعمٚمتػ. وذم احلدي٨م احَلَرجةىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  -َرضم٦مضمٝمؾ ذم ُمثؾ احلَ 

قمـ احلََرضم٦م، وم٘م٤مل: هل ؿمجرة ُمـ ٤م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: أٟمف ؾم٠مل أقمراسمٞمً 

 . (3)وهؿ ي٘مقًمقن: أسمق احلٙمؿ ٓ خُيَْٚمُص إًمٞمف -إؿمج٤مر ٓ يقَصؾ إًمٞمٝم٤م

 ( 334: 2)  ح س س

٠جَ ﴿ ُٗ اُ وَْنَدهُ إِْذ ََتُصُّ ْد َغَدَُُس َِ ِٝ َوَٕ ٗ ةِإِْذِٛ ﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: ُٟ

ٞم٧ُْم ًمٙمؿ سمام وقمدشمٙمؿ ُمـ اًمٜمٍم قمغم قمدويمؿ، إذ حتسقهنؿ 352 [ أي ىمد َوومَّ

ل أيدهَيؿ قمٜمٙمؿ.   سم٤مًمسٞمقف، أي اًم٘متؾ، سم٢مذين وشمسٚمٞمٓمل أيدَيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ، ويمٗمِّ

                                                           

د اًمٙملم ُمـ آقمؽماض يٙمقن: ؾمٛمٕم٧م اًم٘مقم وهؿ ي٘مقًمقن: (3  أسمق احلََٙمِؿ ٓ»( إذا ضُمرِّ

 ش.خُيَْٚمُص إًمٞمف 

 ]احلرضم٦م[
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: آؾمتئّم٤مل: ي٘م٤مل: طَمَسْس٧ُم اًمِمتلء: أي احَلس  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ىم٤مل ضمرير:  اؾمت٠مصْٚمُتُف سم٤مًمسٞمػ وهمػِمه.

تتتُٝمُؿ اًمستتتٞمقُف يَمتتتام شَمستتت٤مُمك سر  حَتُ

 

طمريُؼ اًمٜم٤َّمر ذم إضََمتِؿ احلَِّمتٞمدِ  
(3) 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:  

 إذا ؿمتتتتتٙمقٟم٤م ؾَمتتتتتٜم٦ًَم طَمُسقؾمتتتتت٤م 

 (2)شم٠ميمؾ سمٕمتد إظمْمتتر اًمٞمبٞمست٤م

 

 

 وهذان اًمبٞمت٤من ذم أرضمقزة ًمف. 

 (159: 3)  ح ص ب

ا َتهْ  َ٘ ْٗ َو ِ٘ٚ ُدوِن ﴿إَُِّٛس َٗ﴾  اِ تُُدوَن  َّٜ َٟ  [.98]ؾمقرة إٟمبٞم٤مء: َضَػُب َس

ضمٝمٜمؿ: يمؾ ُم٤م ُأوىِمَدْت سمف. ىم٤مل أسمق ذؤي٥م اهلذزم،  حصبىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 واؾمٛمف ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد: 

 اوم٠مـْمِٗمْئ وٓ شُمقىِمْد وٓشَمُؽ حِمَْض ً

 

 (1)ًمِٜم٤مِر اًمُٕمداة أْن شَمٓمػَم ؿَمٙم٤مَُت٤م 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  (4)شاوٓشمؽ حمَض ً»يروى وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف. و 

 طَمَْم٠ْمُت ًمف َٟم٤مري وم٠َمسْمَّمتَر َوقَءه٤م

 

وُم٤م يم٤من ًمقٓ طَمْْم٠مُة اًمٜم٤مر هَيْتدي 
(5) 

 
                                                           

 ش.ذم أضمؿ»وومٞمف  728/ 2( ديقان ضمرير: 3)

 ش.اخلرضة»وومٞمف  72يقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: ( د2)

 واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )طَمَْم٠َم(.ش. وأـمٗمئ»وومٞمف  361/ 3( ديقان اهلذًمٞملم: 1)

واعمحْم٠م واعمحْم٥م ش. ٤محمْمبً »( هٙمذا وردت ذم إصؾ وصححٝم٤م حم٘مؼ ديقان اهلذًمٞملم 4)

 سمٛمٕمٜمك واطمد وهق قمقد حترك سمِف اًمٜم٤مر قمٜمد اإلي٘م٤مد. )اًمٚمس٤من: طمْم٠م، طمْم٥م(. 

 ش.طَمْْم١ُمه»وومٞمف  361/ 3( ديقان اهلذًمٞملم: 5)

 ]احلّس[

 ]طمّم٥م[
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: وىمقًمف: طمّم٥م ضمٝمٜمؿ هق ُمـ سم٤مب اًمَ٘مْبِض واًمٜمَّْٗمِض. (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 واحلَّْم٥ُم سمسٙمقن اًمّم٤مد يم٤مًمَ٘مْبِض واًمٜمَّْٗمض وُمٜمف احل٤مص٥م ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: 

ن يُ ﴿
َ
ْٗ َضاِغتً أ َٔ َنَٖيُْس َٗ [. ويروى ﴿37﴾ ]ؾمقرة اعمٚمؽ: ارِْش َّٜ َٟ ﴾ َضَؾُب َس

اًمٜم٤مر سمَٛمٜمْزًم٦م طمْم٠مَت٤م،  (2)سمْم٤مد ُمٕمجٛمف ذم ؿمقاذ اًم٘مراءات. وهق ُمـ طمْمب٧م

صْمُتٝم٤م وَأصْمَ٘مْبُتٝم٤م وطَمَِمِْمُتٝم٤م وَأْذيَمٞمُْتٝم٤م وي٘م٤مل َأرَّ
(1). 

 (73: 3)  ح ض ر

ـُ ىُمّرَة سم ُدوّد قمـ ضَمٜم٤َّمد، أو ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وطمدصمٜمل ظَملُد سم ـُ ظم٤مًمٍد اًمسَّ

قمـ سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمٜمس٥م أٟمف ىم٤مل: إن اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر ُمـ َوًَمِد 

ـٌ قمٔمٞمؿ يم٤معمديٜم٦م يم٤من قمغم ؿم٤مـمئ احَلْضُ ؾم٤مـمِرون ُمٚمِؽ احلرَْض. و : طِمّم

 اًمٗمرات، وهق اًمذي ذيمر قمدي سمـ زيد ذم ىمقًمف: 

 وَأظُمتتق احلَْْمتتتر إْذ سَمٜمتت٤مُه وإْذ ِدضْمتتت 

 

بتتتتتك إًمٞمتتتتتف واخلَتتتتت٤مسُمقرُ    تتتتتتَٚم٦ُم دُمْ

 

 

 وضمٚمَّٚمتتتتتف يمِْٚمتتتتتتا ؿمتتتتت٤مَدُه َُمْرَُمتتتتترً 

 

تتتتتػْم ذم ُذراُه ويمتتتتتقرُ ٤م ؾًمتتتتت   ومٚمِٚمٓمَّ

ْبتتتُف َرْيتتت٥ُم اعمَٜمُتتتقِن ومبتتت٤مَن اًمتتتت   مَلْ هَيَ

 

 (4)تتتتٛمٚمُؽ قمٜمتتتُف ومب٤مسُمتتتف َُمْٝمُجتتتقرُ  

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وهذه إسمٞم٤مت ذم ىمّمٞمدة ًمف.  

                                                           

 .226/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

( ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب )طمْم٥م(: واحلََْم٥ُم: ًمٖم٦ٌم ذم احلََّم٥م، وُمٜمف ىمرأ اسمـ قمب٤مس: ﴿طمْم٥م  2)

(: ويمؾ 232/ 2ضمٝمٜمؿ﴾، ُمٜم٘مقـم٦م. ىم٤مل اًمٗمراء: يريد احلََّم٥م. وضم٤مء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء )

أوىمدَت٤م سمف ومٝمق طَمَْم٥م. وأُم٤م احلََّم٥م ومٝمق ذم ُمٕمٜمك ًمٖم٦م ٟمجد: ُم٤م رُمٞم٧م سمف ُم٤م هٞمَّج٧م سمف اًمٜم٤مر أو 

 ذم اًمٜم٤مر، يم٘مقًمؽ: طمّمب٧م اًمرضمؾ أي رُمٞمتف.  

 ( وهذه إرسمع سمٛمٕمٜمك أوىمدَت٤م.(1

 ش.ومب٤مد اعمٚمؽ ُمٜمف»، ش٤موظَمٚمَّٚمف يمٚمًس »وومٞمف:  88( ديقان قمدي سمـ زيد اًمٕمب٤مدي: 4)

 ]احلرض[
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 : اإلي٤مدي ذم ىمقًمف (3)واًمذي ذيمره أسمق ُدَواد

ـَ احلَْْمتت  وَأرى اعمقَت ىمد شَمَدممَّ ُِمت

 

تت٤مـمِرونِ   تتتِر قمتتغم َربِّ َأهٚمِتتِف اًمسَّ
(2) 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وي٘م٤مل: إهن٤م خلٚمػ إمحر، وي٘م٤مل حلامد اًمراوي٦م.  

 (515: 3)  ح ط ط

ثٌ ﴿  [. 58﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َو٠ُُل٠ُاْ ِضفَّ

ٜم٤م. ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: : أي طُمطَّ قمٜم٤م ذٟمقسم(1)وحطةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

ويم٤من ُمـ شمبديٚمٝمؿ ذًمؽ، يمام طمدصمٜمل ص٤مًمح سمـ يَمٞمْس٤من قمـ ص٤مًمح ُمقمم 

ُِؿ، قمـ اسمـ قمب٤مس،  اًمتَّْقأُم٦م سمٜم٧م أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ، قمـ أيب هريرة وُمـ ٓ َأَتَّ

دً قمـ رؾمقل اهلل  ا ، ىم٤مل: دظمٚمقا اًمب٤مب اًمذي ُأُمروا أن يدظمٚمقا ُمٜمف ؾُمجَّ

 يزطمٗمقن، وهؿ ي٘مقًمقن طِمٜمٌْط ذم ؿمٕمػم. 

 ٤مل اسمـ هِم٤مم: ويروى: طمٜمٓم٦م ذم ؿمٕمػمة. ىم

 (569: 3)  ح ف و

ا﴿ َٟ َّ َضِِفٌّ َخْٜ َّٛ
َ
أ َْ  َّ ل٠َُٛ

َ
 [. 387﴾ ]ؾمقرة إقمراف: يَْصأ

قمٜمٝم٤م )قمغم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم(. ي٘مقل: وحػي ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

اًمؼَمر  (4)يس٠مًمقٟمؽ قمٜمٝم٤م يم٠مٟمؽ طمٗمل هبؿ ومتخؼمهؿ سمام ٓ ختؼم سمف همػمهؿ. واحلٗمل:

                                                           

واد: يمٖمراب سمٗمتح وؾمٙمقن، وسمف يُمٜمِل أ3) سمق دواد اإلي٤مدي )شم٤مج اًمٕمروس: دود(. ودواد ( اًمدر

 أقمجٛمل ٓ هيٛمز. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: دود(.

 ( ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )ؾمٓمر(.2)

(1) .) : اًمَقْوُع. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: احلَطر  احلَطر

( أي: سم٤مًمغ ذم إيمراُمف وإًمٓم٤مومف واًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مُمره(4  =( طَمِٗمَل سمف سم٤مًمٙمن طمٗم٤موة سمٗمتح احل٤مء ومٝمق )طَمِٗملٌّ

 ]طمٓم٦م[

 ]طمٗمل[
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يً د. وذم يمت٤مب اهلل: ﴿اعمتٕمٝم ٍِ ُٝ ََكَن ِِب َض [، ومجٕمف: 47﴾ ]ؾمقرة ُمريؿ: اإَِّٛ

 أطمٗمٞم٤مء. وىم٤مل أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م: 

 ومتت٢من شَمْستت٠َمزم قمٜمِّتتل وَمٞمتت٤م ُربَّ ؾَمتت٤مِئؾٍ 

 

قَْمَِمك سمِف طمٞم٨ُم أَْصَٕمَدا  طَمِٗملٍّ قمـ ٕا
(3) 

 اعمب٤مًمغ : اعمُستحٗمل قمـ قمٚمؿ اًمِمتلء، ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. واحلٗمل أيًْم  

 ذم ـمٚمبف. 

 (644: 3)  ح م ت

سمذًمؽ اعمقوع أسمق هٜمد ُمقمم ومروة  ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وًم٘مل رؾمقَل اهلل 

 طَمْٞمًس ا
ٍ
 . (2)٤مسمـ قمٛمرو اًمبٞم٤ميض سمَِحِٛمْٞم٧ٍم ممٚمقء

قر احَلِؿْقُت  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  . (1): اًمزِّ

 (399: 3)  ح م س

 -أم سمٕمده ٓ أدري َأىَمْبَؾ اًمٗمٞمؾِ  -ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىمد يم٤مٟم٧م ىمريش

رأوه وأداروه، وم٘م٤مًمقا: ٟمحـ سمٜمق إسمراهٞمؿ وأهؾ ٤م رأيً  احُلْؿساسمتدقم٧م رأي 

احلُرُم٦م، ووٓة اًمبٞم٧م، وىُمٓم٤َّمُن ُمٙم٦م وؾم٤ميمِٜمُٝم٤م، ومٚمٞمس ٕطمد ُمـ اًمٕمرب ُمثؾ 

طم٘مٜم٤م، وٓ ُمثؾ ُمٜمْزًمتٜم٤م، وٓ شَمْٕمِرُف ًمف اًمٕمرُب ُمثَؾ ُم٤م شمٕمرف ًمٜم٤م، ومل شمٕمٔمٛمقا 

حلرم، وم٢مٟمٙمؿ إن ومٕمٚمتؿ ذًمؽ اؾمتخٗم٧م اًمٕمرب ُمـ احِلؾِّ يمام شمٕمٔمِّٛمقن ا٤م ؿمٞمئً 

                                                                                                                                    

وُمـ ش، ٤مإِٟمَُّف يَم٤مَن يِب طَمِٗمٞم  »اعمست٘ميص ذم اًمس١مال. ىمٚم٧م: وُمـ إول ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٤م واحلَِٗملر أيًْم =

 )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ح ف ا(.ش يَم٠َمٟمََّؽ طَمِٗملٌّ قَمٜمَْٝم٤م»اًمث٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .315( ديقان إقمِمك: 3)

ـُ خُيَْٚمط سم٤مًمتٛمر وإىَِمِط )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم،  (2) ْٛم  (.644/ 3احل٤مؿمٞم٦م: احلَْٞمُس: اًمسَّ

٘م٤مء )ًمس٤من اًمٕمرب: زىمؼ(.(1 : اًمسِّ قر  ( اًمزِّ

 ]احلٛمٞم٧م[

 ]احلٛمس[
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سُمْحرُمتٙمؿ، وىم٤مًمقا ىمد قمٔمٛمقا ُمـ احلؾ ُمثؾ ُم٤م قمٔمٛمقا ُمـ احلرم. ومؽميمقا 

اًمقىمقف قمغم قمروم٦م، واإلوم٤مو٦م ُمٜمٝم٤م، وهؿ يٕمرومقن وي٘مرون أهن٤م ُمـ اعمِم٤مقمر 

، ويرون ًمس٤مئر اًمٕمرب أن ي٘مٗمقا قمٚمٞمٝم٤م، وأن ُيِٗمٞمُْمقا واحل٩م وديـ إسمراهٞمؿ 

ًمقا: ٟمحـ أهؾ احلرم، ومٚمٞمس يٜمبٖمل ًمٜم٤م أن ٟمخرج ُمـ احلرُم٦م ُمٜمٝم٤م، إٓ أهنؿ ىم٤م

وٓ ٟمٕمٔمؿ همػمه٤م يمام ٟمٕمٔمٛمٝم٤م ٟمحـ احلٛمس، واحلُْٛمس أهؾ احلرم، صمؿ ضمٕمٚمقا 

عمـ َوًَمدوا ُمـ اًمٕمرب ُمـ ؾم٤ميمـ احلؾ واحلرم ُمثؾ اًمذي هلؿ، سمقٓدَتؿ إي٤مهؿ، 

ُرُم قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م حيرم قمٚمٞمٝمؿ. ويم٤مٟم٧م يمِٜم٤مٟم ٦م وظُمزاقم٦م ىمد حَيِؾر هلؿ ُم٤م حيؾ هلؿ، وحَيْ

 دظمٚمقا ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ.

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وطمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة اًمٜمحقي: أن سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م 

 سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ سمٙمر سمـ هقازن دظمٚمقا ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ، وأٟمِمدين ًمٕمٛمرو سمـ ا

 ُمٕمد يٙمرب: 

 ضمٞم٤مُدٟم٤ما أقمب٤َّمُس ًمق يم٤مٟم٧م ؿِمٞم٤مرً 

 

طَم٤مُِمس٤م   (3)سمتَثْٚمٞم٨َم ُم٤م ٟم٤مَصٞم٧َم سمٕمدي ٕا

قارُ ُمقوع ُمـ سملدهؿ.  (2):تثؾقثم: ىم٤مل اسمـ هِم٤م  امن احِلَس٤من. والشِّ : اًمسِّ

يٕمٜمل سم٤مٕطم٤مُمس: سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م، وسمٕمب٤مس: قمب٤مس سمـ ُِمْرداس 

 اًمسٚمٛمل، ويم٤من أهم٤مر قمغم سمٜمل زسمٞمد سمتثٚمٞم٨م. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمٕمٛمرو. 

 وأٟمِمدين ًمَِٚم٘مٞمط سمـ ُزرارة اًمدارُمل ذم يقم ضَمَبٚم٦م: 

 قَمتتتْبسِ  أضْمتتتِذْم إًمٞمتتتؽ إهنتتت٤م سمٜمتتتق

 

تت٦ُم ذم اًم٘متتقم احلُْٛمتتتسِ    اعمٕمِمتتتر اجِلٚمَّ

 ٕن سمٜمل قمبس يم٤مٟمقا يقم ضَمَبٚم٦م طمٚمٗم٤مء ذم سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م. 

                                                           

 .333( ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب: )ؿمقر(، )ٟمّم٤م(، )محس(، ؿمٕمر قمٛمرو سمـ ُمٕمد يٙمرب: 3)

 (.35/ 2( ُمقوع سم٤محلج٤مز ىمرب ُمٙم٦م )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان 2)

 ]شمثٚمٞم٨م[

 ]اًمِمٞم٤مر[
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: وذيمر احلٛمس وُم٤م اسمتدقمتف ىمريش ذم ذًمؽ، واًمتحٛمس (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

، ومٙم٤مٟم٧م ٟمس٤مؤهؿ (2)اًمتِمدد، ويم٤مٟمقا ىمد ذهبقا ذم ذًمؽ ُمذه٥م اًمتزهد واًمت٠مًمف

ْٕمَر وٓ  ـِ أن ٓ يٜمسجـ اًمِمَّ ْٛم . وؾَمْٚم١ُم اًمسَّ ـَ ْٛم اًمقسمر، ويم٤مٟمقا ٓ يسٚم١مون اًمسَّ

 . ىم٤مل أسمره٦م: ٤مطمتك يّمػم ؾمٛمٜمً  (1)يٓمبخ اًمزسمد

 إن ًمٜمتتتتتتت٤م سُمتتتتتتت٦م خمٞمستتتتتتت٦م

 

 ٟمِمتتتتتترب أًمب٤مهنتتتتت٤م وٟمستتتتتٚم١مه٤م 

اًمبٞم٧م. ش ضمٞم٤مدٟم٤ما أقمب٤مس ًمق يم٤مٟم٧م ؿمٞم٤مرً »ىمقل اسمـ ُمٕمد يٙمرب:  (4)وذيمر 

 ًمبٞم٧م: ، وسمٕمد ا٤مطمس٤مٟمً ٤م : ُمـ اًمِم٤مرة احلسٜم٦م يٕمٜمل ؾمامٟمً اؿمٞم٤مرً 

ةً   وًمٙمٜمّٝمتتت٤م ىِمٞمتتتدْت سمَّمتتتْٕمَدَة َُمتتترَّ

 

ـَ ُم٤م يٛمِملَم إٓ شَمَٙم٤مُوؾمت٤م  وم٠مصبْح
(5) 

أضمذم: َزضْمٌر ُمٕمروف ًمٚمخٞمؾ  شأضمذم إًمٞمؽ إهن٤م سمٜمق قمبس: »٤موأٟمِمد أيًْم  

 وه٘م٥م. (6)ويمذًمؽ أْرطِم٥م وه٥م وِهِ٘مط

 (89: 3)  ح م ي

 احل٤مُمل: اٟمٔمر ب ح ر

 (215: 3)  ح ن ث

، ويم٤من ذًمؽ مم٤م اطِمراَء ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م ؿمٝمرً  ذم (7)جُي٤مِورُ  يم٤من رؾمقل اهلل 

                                                           

 .312/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 (.282/ 3ٔمر ؾمػمة اسمـ هِم٤مم مم٤م زادشمف اًمٕمرب ذم احلٛمس )اٟم٤م ( ذيمر اسمـ هِم٤مم سمٕمًْم 2)

 ( ذم إصؾ )ًمزسمد(.1)

 ( وردت ذم إصؾ )ذيمر( سمل واو اًمٕمٓمػ. (4

 ُمب٤مذة. ش أقمب٤مس ًمق يم٤مٟم٧م...»، واًمبٞم٧م ٓ يكم سمٞم٧م 332( ؿمٕمر قمٛمرو سمـ ُمٕمد يٙمرب: 5)

 .٤مقم٦م( وردت يمٚمٛم٦م )ه٘مط( ُمٙمررة ذم إصؾ. وًمٕمٚمف ُمـ اًمٓمب6)

 (.3/215ٞم٦م: ( جي٤مور: يٕمتٙمػ )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿم(7
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ٜم٨َُّم  رُ  (2):والتََّحـ ُث سمف ىُمريٌش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م.  (3)حَتَ  . ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىم٤مل اًمتَّؼَمر

 أسمق ـم٤مًم٥م:

ـْ َأْرؾَمتك صَمبِتػمً   ُمٙم٤مٟمتفا وصَمْقٍر وَُمت

 

 وراٍق ًَمػْمىمتتك ذم طِمتتراَء وٟمتت٤مِزلِ  

َحٜمرُػ، يريدون احلَٜمِٞمٗمٞم٦م، وَمٞمُبِْدًمقن ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: شم٘مقل اًمٕمرب: اًمتََّحٜمر٨ُم واًمتَّ  

 :سمـ اًمٕمج٤مجاًمٗم٤مء ُمـ اًمث٤مء، يمام ىم٤مًمقا: ضَمَدٌث، وضَمَدٌف، يريدون اًم٘مؼم. ىم٤مل رؤسم٦م 

 (1)ًمق يم٤من أطمج٤مري ُمع إضْمتداف 

 

 

 

يريد إضمداث. وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف. وسمٞم٧م أيب ـم٤مًم٥م ذم ىمّمٞمدة 

 . (4)ًمف، ؾم٠مذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمقوٕمٝم٤م

،  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وطمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة أن اًمٕمرب شم٘مقل: وُمؿَّ ذم ُمقوع صُمؿَّ

 يبدًمقن اًمٗم٤مء ُمـ اًمث٤مء. 

، يم٤من : وذيمر طمدي٨م قمبٞمد سمـ قمٛمػم أن رؾمقل اهلل (5)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ٌؾ ُمـ اًمؼم،  ُر، شَمَٗمٕمر جي٤مور سمٖم٤مر طمراء وَيتََحٜم٨َُّم ومٞمف. ىم٤مل: واًمتحٜم٨م اًمتَّؼَمر

ؾ ي٘متيض اًمدظمقَل ذم ا ف وشَمٕمبرد َوشَمَٗمٕمر ًمٗمٕمؾ وهق إيمثر ومٞمٝم٤م ُمثؾ شَمٗم٘مر

ؽ. وىمد ضم٤مءت ذم أًمٗم٤مظ يسػمة شمٕمٓمل اخلروَج قمـ اًمٌمء واـمِّراطَمف  وشَمٜمَسر

ِج واًمتََّحٜمر٨م سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م، ٕٟمف ُمـ احِلٜم٨ْم وهق احلٛمؾ اًمث٘مٞمؾ،  ِؿ واًمتََّحرر يم٤مًمت٠ََّمصمر

                                                           

ُرونَ »إصؾ: شَمَتَحٜم٨َُّم طمذوم٧م إطمدى اًمت٤مءيـ ًمٚمتخٗمٞمػ. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  (3)  ش.َأوَمَل شَمَذيمَّ

ٜمََّػ. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ح ن ث(.(2 ٜم٨ََّم: شَمَٕمبَّّد واقمتزل إصٜم٤مم، ُمثؾ حَتَ  ( حَتَ

 ش.أطمج٤مرٌ »وومٞمف  388( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 1)

 . ىم٤مهل٤م أسمق ـم٤مًم٥م ذم اؾمتٕمٓم٤مف ىمريش، وُمٓمٚمٕمٝم٤م: 288 -272/ 3( ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم ذم: 4)

 وعم٤م رأي٧ُم اًم٘مقَم ٓ ُوّد ومٞمٝمُؿ       وىمد ىمٓمٕمقا يمؾ اًمُٕمَرى واًمَقؾم٤مئؾِ 

 .351/ 3( اًمروض إٟمػ: 5)

 ]اًمتحٜم٨م[
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ُر إٟمام هق شمب٤مقمد قمـ اًم٘مذر. وأُم٤م اًمتحٜمػ  سم٤مًمٗم٤مء ومٝمق ُمـ سم٤مب ويمذًمؽ اًمتََّ٘مذر

اًمٗم٤مء ُمبدًم٦م ُمـ اًمث٤مء ومٝمق  (3)اًمتؼمر ٕٟمف ُمـ احلٜمٞمٗمٞم٦م ديـ إسمراهٞمؿ، وإن يم٤مٟم٧م

وضَمَدث،  (2)ُمـ سم٤مب اًمت٘مذر واًمت٠مصمؿ وهق ىمقل اسمـ هِم٤مم، واطمت٩م سمجدف

وذم سمٞم٧م رؤسم٦م هذا ؿم٤مهد  ش ًمق يم٤من أطمج٤مري ُمع إضمداف»وأٟمِمد ىمقل رؤسم٦م: 

٦م أن ضمدف سم٤مًمٗم٤مء ٓ جيٛمع قمغم ورد قمغم اسمـ ضمٜمل طمٞم٨م زقمؿ ذم ه اًمّمٜم٤مقم

أضمداف، واطمت٩م هبذا عمذهبف ذم أن اًمث٤مء هل إصؾ. وىمقل رؤسم٦م رد قمٚمٞمف، 

واًمذي ٟمذه٥م إًمٞمف أن اًمٗم٤مء هل إصؾ ذم هذا احلرف ٕٟمف ُمـ اجلدف وهق 

اًم٘مٓمع، وُمٜمف جمداف اًمسٗمٞمٜم٦م، وذم طمدي٨م قمٛمر ذم وصػ اجلـ: ذاهبؿ 

اجلََدُف 
َدُف (1) قمـ اعم٤مء، وىمٞمؾ هل ٟمب٤مت ُيْ٘مَٓمُع وي١ميمؾ،  ، وهل اًمرهمقة ٕهن٤م دُمْ

ف ُم٤مدة توىمٞمؾ يمؾ إٟم٤مء يُمِِمَػ قمٜمف همٓم٤مؤه ضَمَدٌف، واجلََدُف اًم٘مؼم ُمـ هذا ومٚم

وأصؾ ذم آؿمت٘م٤مق وم٠َمضْمِدْر سم٠من شمٙمقن اًمٗم٤مء واًمث٤مء داظمٚم٦م قمٚمٞمف. وىمقًمف: جي٤مور 

٤مف، تذم طمراء إمم آظمر اًمٙملم، اجلقار سم٤مًمٙمن ذم ُمٕمٜمك اعمج٤مورة وهل آقمتٙم

 ٤مف تق أن آقمتٙمتف واطمد وهت٤مف إٓ ُمـ وضمتقار وآقمتٙمترق سملم اجلت وموٓ

                                                           

 ( وردت ذم إصؾ )يم٤من(.(3

 ( وردت ذم إصؾ ضمذف. وضم٤مء ذم )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ضمذف( أن اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م ًمٖم٦ٌم ذم اًمٙمؾ.(2

اؾمتٝمقشمف اجلـ، وم٘م٤مل: ُم٤م يم٤من ـمٕم٤مُمٝمؿ؟ ىم٤مل:  أٟمف ؾم٠مل رضمًل »٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ( وطمدي1)

اجلدف سم٤مًمتحريؽ: ش اًمٗمقل وُم٤م مل ُيذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف. ىم٤مل: ومام يم٤من ذاهبؿ؟ ىم٤مل: اجلََدف

ب ُم٤مء. وىمٞمؾ: هق يمؾ ُم٤مٓ ُيَٖمٓمَّك ُمـ اًمنماب  ٟمب٤مت يٙمقن سم٤مًمٞمٛمـ ٓ حيت٤مج آيمٚمف ُمٕمف إمم ُذْ

ل اًم٘متٞمبل: أصٚمف ُمـ اجلَْدف: اًم٘مٓمع، أراد ُم٤م ُيْرُمك سمف قمـ اًمنماب ُمـ زسمد أو وهمػمه. وىم٤م

رهمقة أو ىمذى، يم٠مٟمف ىُمٓمع ُمـ اًمِمتراب وَمُرُِمَل سمف، هٙمذا طمٙم٤مه اهلروي قمٜمف. واًمذي ضم٤مء ذم 

صح٤مح اجلقهري: أن اًم٘مٓمع هق اجلْذف، سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م، ومل يذيمره ذم اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م، وأصمبتف 

 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م: ضمدف(.إزهري ومٞمٝمام. )



 - 51 - 

ٓ يٙمقن إٓ داظمؾ اعمسجد، واجلقار ىمد يٙمقن ظم٤مرج اعمسجد يمذًمؽ. ىم٤مل اسمـ 

ٕن طمراء ًمٞمس ُمـ اعمسجد ٤م قمبد اًمؼم: وًمذًمؽ مل ُيَسؿَّ ضمقاُره سمحراَء اقمتٙم٤مومً 

ىم٤مل ًمف  طملم وًمٙمٜمف ُمـ ضمب٤مل احلرم، وهق اجلبؾ اًمذي ٟم٤مدى رؾمقَل اهلل 

َب،  (3)صَمبػِمٌ  وهق قمغم فمٝمره: اهبط قمٜمل وم٢مين أظم٤مف أن شُمْ٘مَتَؾ قمغم فمٝمري وم٠ُمقَمذَّ

 ومٜم٤مداه طمراء: إزّم إزّم ي٤م رؾمقل اهلل. 

 ( 473: 3)  ح و ب

قمتب٦ُم سمـ رسمٞمٕم٦م  -]و )ه٤م( قم٤مئدة قمغم دار سمٜمل ضمحش[  -ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م 

ٜمٗمس اًمّمٕمداء، ، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾم٤ميمـ، ومٚمام رآه٤م يمذًمؽ شم(2)٤مختٗمؼ أسمقاهب٤م يب٤مسمً 

 صمؿ ىم٤مل: 

 ويمتتتّؾ دار وإن ـم٤مًمتتت٧م ؾمتتتلُمُتٝم٤م

 

 (1)ؾمُتدريمٝم٤م اًمٜمَّٙمب٤مء واحلُتقُب ٤م يقُمً  

: واحلوبىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وهذا اًمبٞم٧م ٕيب ُدَواد اإلي٤مدّي ذم ىمّمٞمدة ًمف.  

ع، وهق ذم ُمقوع آظمر: احل٤مضم٦م، وي٘م٤مل: احلقب: اإلصمؿ.   اًمتقضمر

طملم ُمر سمدار سمٜمل  (5)ق ؾمٗمٞم٤من: ذيمر اًمبٞم٧م اًمذي متثؾ سمف أسم(4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 ضمحش ختٗمؼ أسمقاهب٤م وهق ىمقًمف:

 ويمتتؾر سمٞمتت٧ٍم وإِْن ـم٤مًمتت٧ْم ؾَمتتلَُمُتفُ 

 

 

 ؾمتتتْدِريُمف اًمٜمَّْٙمَبتت٤مُء واحلُتتقُب ٤م يقًُمتت 

ـٌ    اعمتتقِت ُُمتتْرََت
ِ
 يمتتؾر اُمتترٍئ سمِٚمَ٘متت٤مء

 

تتُف هَمتترٌض ًمٚمَٛمتتْقِت ُمٜمَُّمتتقُب    يم٠َمٟمَّ

                                                            

 ( صَمبػٌم: ضمبؾ ٌ سمٛمٙم٦م. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ث ب ر(.(3

 (.473/ 3( اًمٞمب٤مُب: اًمَ٘مْٗمُر )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: (2

 ( اًمبٞم٧م سمرواي٦م خمتٚمٗم٦م ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )طمقب(.1)

 .285/ 3( اًمروض إٟمػ: 4)

 ( ذم اًمسػمة قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م.5)

 ]احلقب[



 - 54 - 

  (3)واًمِمٕمر ٕيب ُدَواد اإلي٤مدّي واؾمٛمف طمٜمٔمٚم٦م سمـ ذىمل.

 (519: 3)  ح و ل

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 ويُمٜم٤َّم إذا ُم٤م اًمْمٞمُػ طَمؾَّ سم٠مرِوٜم٤م

 

 (2)ؾَمَٗمْٙمٜم٤م ِدُم٤مَء اًمُبْدِن ذم شُمْرسم٦م احل٤ملِ  

: اًمٓملم اًمذي خي٤مًمٓمف اًمرُمؾ، وهق اًمذي باحلالىم٤مل اسمـ هِم٤مم: يٕمٜمل  

ٝمٚم٦م. وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م: أن ضمؼميؾ عم٤م ىم٤مل ومرقمقن:  شم٘مقل ًمف اًمٕمرب اًمسَّ

﴿ َّٛ
َ
ُٜج أ َ٘ َٔ آ اِئي ِٝ َب٠ُٜ إِْْسَ َْٜج ةِ َ٘ ِي آ َٝ إاِل اََّّ [ أظمذ ُمـ 98﴾  ]ؾمقرة يقٟمس: ُٝ ال إِِٕـ

 . واحل٤مل ُمثؾ احلٛم٠مة. (1)طم٤مل اًمبحر ومَح٠َْمشمِِف ومرضب سمف وضمف ومرقمقن

 

 ×ء=اخلا= فُحَرٍّ
 (16: 3)   خ د د

ْخُدودِ ﴿
ُ
ْغَطاُب األ

َ
َٔ أ  [. 4﴾ ]ؾمقرة اًمؼموج: ُُِخ

                                                           

(. وضم٤مء ذم 74/ 3ن اؾمؿ أيب ُدَواد اإلي٤مدي ضم٤مري٦م سمـ احلج٤مج )اًمسػمة: ( ذيمر اسمـ هِم٤مم أ3)

ذيمره اًمٓمٞم٤مًمز (: »3اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ًممُمدي أن اؾمٛمف ضمقيري٦م سمـ احلج٤مج، وذم احل٤مؿمٞم٦م )

)اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ: ش. وم٘م٤مل اؾمٛمف ضم٤مري٦م سمـ احلج٤مج وىم٤مل إصٛمٕمل هق طمٜمٔمٚم٦م سمـ اًمِمترىمل

اًمٓمٛمح٤من اًم٘مٞمٜمل أن اؾمٛمف طمٜمٔمٚم٦م سمـ اًمنمىمل. )اعم١مشمٚمػ  ( وىم٤مل أُمدي قمٜمد ذيمر أيب335

 (.  349واعمختٚمػ: 

 ( ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )طمقل(.2)

. وضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )طمقل(: وذم طمدي٨م 189، 254/ 3( ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد: 1)

: احل٤ملش. إن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسلم أظمذ ُمـ طم٤مل اًمبحر وم٠مدظمٚمف وم٤م ومرقمقن»ُمقؾمك وومرقمقن: 

 اًمٓملم إؾمقد يم٤محلٛم٠مة. 

 ]احل٤مل[
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: احلَْٗمُر اعمستٓمٞمُؾ ذم إرض، يم٤مخلٜمدق داألخدوىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

واجلدول وٟمحقه، ومجٕمف: أظم٤مديد. ىم٤مل ذو اًمرُم٦م، واؾمٛمف همٞملن سمـ قم٘مب٦م، أطمد 

 سمٜمل قمدي سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض: 

 ُمتتتـ اًمٕمراىمٞمَّتتت٦ِم اًمتتتلا حُيٞمتتتُؾ هلتتت٤م

 

 (3)سملم اًمَٗملِة وسمتلَم اًمٜمَّختِؾ ُأظْمتدودُ  

  ًٓ اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. ىم٤مل: وي٘م٤مل ٕصمر اًمسٞمػ واًمسٙملم ذم  . وهذايٕمٜمل ضمدو

 اجلٚمد وأصمر اًمسقط وٟمحقه: أظمدود، ومجٕمف: أظم٤مديد. 

 (396: 3)  خ ش ب

 ، ُُمب٤مرٌك ٕهٚمٝم٤م ذم اعم٤مء واًمٚمبـ.َأْخَشباها...ٓ شمزول ]أي ُمٙم٦م[ طمتك يزول 

 . (2)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: أظمِمب٤مه٤م: ضمبله٤م

 (94: 3)  خ ش ل

 ش.اخلِمؾ: اٟمٔمر ق ر 

 (484: 2)  خ ض ر

 . اخلضاءذم يمتٞمبتف  ُمرَّ رؾمقل اهلل 

. (1)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وإٟمام ىمٞمؾ هل٤م اخلرضاء ًمٙمثرة احلديد وفمٝمقره ُمٜمٝم٤م

َزة اًمَٞمِْمٙمرّي:   ىم٤مل احل٤مرُث سمـ طِمٚمِّ

                                                           

 .3164/ 2( ديقان ذي اًمرُم٦م: 3)

إن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسلم ىم٤مل ًمف: إن ؿمئ٧َم مجٕم٧ُم »( وضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ظمِم٥م(: 2)

إظمِمب٤من: اجلبلن اعمُٓمٞمٗم٤من سمٛمٙم٦م، ومه٤م أسمق ىُمبَْٞمس ش قمٚمٞمٝمؿ إظمِمبلم، وم٘م٤مل دقمٜمل ُأْٟمِذْر ىمقُمل

 ٝمف قمغم ىُمَٕمٞمِْ٘مَٕم٤من. وإظمَِم٥م يمؾ ضمبؾ ظمِمـ همٚمٞمظ احلج٤مرة.   وإمحر، وهق ضمبؾ ُمنمف وضم

( وضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ظمرض(: ي٘م٤مل يمتٞمب٦م ظمرضاء إذا همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ًمبس احلديد، 1)

 ؿُمبف ؾمقاُده سم٤مخلرضة. واًمٕمرب شمٓمٚمؼ اخلرضة قمغم اًمسقاد. 

[]إظمدود  

 ]أظمِم٥م[

 ]اخلرضاء[
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ـَ ُأمِّ ىَمٓمتت٤ممٍ ا صُمتتؿَّ طُمْجتترً   َأقْمٜمتتل اسمتت

 

وًمتتتتتتُف وم٤مِرؾمتتتتتتٞم٦ٌَّم ظَمْمتتتتتتتْراءُ  
(3) 

 ذم ىمّمٞمدة ًمف، وىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري: يٕمٜمل اًمٙمتٞمب٦م، وهذا اًمبٞم٧م  

 (2)شَمِستتتٞمؾ ضِملُهتتتفُ ا عمتتت٤م رأى سَمتتتْدرً 

 

ـْ سَمْٚمَختتْزَرِج   سمٙمتٞمبتت٦م ظمْمتتتراء ُِمتت
(1) 

 .(4)وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف يمتبٜم٤مه٤م ذم أؿمٕم٤مر يقم سمدر 

 

 ل=الدَّ =افُ رٍّحَ
 ( 84: 2)  د أ د أ

 شمدأدأ: اٟمٔمر ش ع ر

 (118: 3)  د ب ر

رً  ... ُم٤م أطم٥مر أنَّ زم وم٘م٤مل ]اًمٜمج٤مر[: ْب ُمـ ذه٥م، وأين آذي٧م ا َد

 ُمٜمٙمؿ.  رضمًل 

سْمُر سمٚمس٤من احلبِم٦م: اجلبؾ (5)اىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: دسمرً    (6)ُمـ ذه٥م... واًمدَّ

                                                           

 .312( ذح اعمٕمٚم٘م٤مت اًمسبع، اًمزوزين: 3)

 ٚمؽ ُمـ طمروف اًمقادي. اًمقاطمدة ضَمْٚمَٝم٦ٌم.( اجِللُه: ُم٤م اؾمت٘مب2)

 ش.ضملهٝم٤م سمٙمت٤مئ٥م ُمأَلوس أو ُمٚمخزرج»وومٞمف  387/ 3( ديقان  طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 1)

 وهل ؾمت٦م أسمٞم٤مت وذم اًمديقان شمسٕم٦م أسمٞم٤مت، ُمٓمٚمٕمٝم٤م:  22/ 2( ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم: 4)

ك طَمٙمِٞماًم   ُُمْٝمٍر ُمـ سمٜم٤مت إقْمقِج  ٟمجَّ
ِ
ُه         يمٜمََج٤مء  يقَم سمدر ؿَمدر

 ش.َدسْمَرى»( هٙمذا وردت ذم إصؾ، وإصح أهن٤م 5)

ُم٤مأطم٥مر أن يٙمقن َدسْمَرى زم »( وضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )َدسْمٌر(: وذم طمدي٨م اًمٜمج٤مر: 6)

ا ُم٤م أطم٥م أن زم َدسْمرً »هق سم٤مًم٘مّمتر: اؾمؿ ضمبؾ. وذم رواي٦م: ش ُمـ اعمسٚمٛملم وأين آذي٧م رضمًل ٤م ذهبً 

، وهق ذم إومم ُمٕمروم٦م وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمٙمرة.   اًمدسمر سمٚمس٤مهنؿ: اجلبؾ، هش ُمـ ذه٥م  ٙمذا وُمنِّ

 ]َدسْمر[
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 ( 528: 3)  د ر ج

: ٤مظمبٞمثً ٤م ... وأسمق أيقب ي٘مقل ًمف ]ًمراومع سمـ وديٕم٦م[: ُأفٍّ ًمؽ ُمٜم٤موم٘مً 

 . ي٤م ُمٜم٤مومؼ ُمـ ُمسجد رؾمقل اهلل  َأْدراَجك

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: أي ارضمع ُمـ اًمٓمريؼ اًمتل ضمئ٧م ُمٜمٝم٤م. ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 وَمتتتتتتتتَقممَّ وأْدسَمتتتتتتتتر أْدَراضَمتتتتتتتتف

 

 وىمتتد سمتت٤مء سمتت٤مًمٔمْٚمؿ ُمتتـ يمتت٤من صَمتتؿّ  

 (332: 2)  د س ر 

 اًمده: اٟمٔمر ر ب ب. 

 

 ل=ا لذ=ا فُحَرٍّ
 (78: 3)  ذ م ر

سم -ومٞمام يزقمٛمقن -ىم٤مل اسمـ اؾمح٤مق: ويم٤من ذم طَمَجٍر سم٤مًمٞمٛمـ قر يُمت٥ِم يمت٤مٌب سم٤مًمزَّ

ـْ ُُمٚمُؽ »ذم اًمزُم٤من إول:  ؟ حلٛمػم إظمٞم٤مر، عمـ ُمٚمؽ ذُم٤مر؟ ًمٚمحبِم٦م ذِمارًمِتَٛم

ش. إذار، عمـ ُمٚمؽ ذُم٤مر؟ ًمٗم٤مرَس إطمرار، عمـ ُمٚمؽ ذُم٤مر؟ ًم٘مريٍش اًمتج٤مر

ـُ أو صٜمٕم٤مء. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: َذُم٤مر: سم٤مًمٗمتح ومٞمام أظمؼمين يقٟمس. وذمار  : اًمٞمٛم

سم٤مًمٞمٛمـ عمـ ُمٚمؽ ذُم٤مر. وطمٙمك اسمـ : وىمقًمف ُوضمد سمحجر (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

هِم٤مم قمـ يقٟمس ذُم٤مر سمٗمتح اًمذال ومدل قمغم أن رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمٙمستر، 

وم٢مذا يم٤من سمٙمن اًمذال ومٝمق همػم ُمٍموف ٕٟمف اؾمٌؿ عمديٜم٦م واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف 

ٕٟمف اؾمؿ سمٚمد. وإذا وُمتَِح٧ِم اًمذاُل ومٝمق ُمبٜمل ُمثؾ ٤م اًمت٠مٟمٞم٨م، وجيقز سوُمف أيًْم 

ٞمؿ يٕمرسمقن ُمثؾ هذا اًمبٜم٤مء ومٞم٘مقًمقن رىم٤مُش ذم اًمرومع َرىم٤مِش وطَمذاِم، وسمٜمق مت

ورىم٤مَش وطمذاَم ذم اًمٜمّم٥م واخلٗمض يٕمرسمقٟمف وٓ يٍمومقٟمف، وم٢مذا يم٤من ٓم 

                                                           

 .55/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 ]أدراج[

 ]ذُم٤مر[
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اًمٗمٕمؾ راء ]ُمثؾ َذُم٤مر[ اشمٗم٘مقا ُمع أهؾ احلج٤مز قمغم اًمبٜم٤مء واًمٙمن. وذُم٤مر ُمـ 

وتف قمغم احلرب.   َذَُمْرُت اًمرضمَؾ إذا طمرَّ

 ( 545: 2)  ذ م م

ْٗ إاًِل  يَْرُرت٠ُاْ  ال﴿ ثً  ِذيُس َّ٘  [. 8﴾ ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: َواَل ِذ

اًمٕمٝمد. ىم٤مل إضمدع سمـ ُم٤مًمؽ اهلٛمداين، وهق  والذمة:ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:... 

 أسمق ُمستروق سمـ إضمدع اًمٗم٘مٞمف: 

 ويمتت٤من قمٚمٞمٜمتت٤م ذُمتت٦م أن دمتت٤موزوا

 

 اإًمٞمٜم٤م وُمٜمٙمرً ٤م ُمـ إرض ُمٕمروومً  

 وهذا اًمبٞم٧م ذم صملصم٦م أسمٞم٤مت ًمف، ومجٕمٝم٤م: ِذُمٌؿ. 

 

 ×ءا=الرَّ  فُحَرٍّ
 (554: 3)  ر ب ب

٠ُٛ٠اْ َربَّاِٛيِّنيَ َوٕ﴿ ُْ  [. 79﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: ِسٚ 

ـ هِم٤مم: . ىم٤مل اًمِم٤مقمر: الرباكقون ىم٤مل اسم  : اًمٕمٚمامء اًمٗم٘مٝم٤مء اًمس٤مدة، واطمدهؿ: رسم٤َّمينٌّ

ٜمً   ذم اًمَ٘مْقس َأوْمَتٜمٜمل٤م ًمق يمٜم٧ُم ُُمْرََتَ

      

 

تتت٤مينَّ أطمبتتتت٤مرِ    ُمٜمٝمتتت٤م اًمٙمتتتتلُم ورسمَّ

 

 

 

: صقُمٕم٦م اًمراه٥م. وأومتٜمٜمل، ًمٖم٦م متٞمؿ. وومتٜمٜمل، ًمٖم٦م الؼوسل اسمـ هِم٤مم: ىم٤م

 ىمٞمس. ىم٤مل ضمرير: 

َُمتت٧ْم هٜمتتٌد وًمتتق  ٓ َوْصتتؾ إذ َسَ

 وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م

 

 وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م 

 

 (3)ٓؾمتٜمْزًمتٜمل وذا اعمِْسَحلْمِ ذم اًمَ٘مْقسِ  

 

 

 

أي صقُمٕم٦م اًمراه٥م. واًمرسم٤مين: ُمِمتؼ ُمـ اًمرب، وهق اًمسٞمد. وذم يمت٤مب اهلل: 

﴿ ُٝ  [، أي ؾمٞمده.43﴾ ]ؾمقرة يقؾمػ: اََخْرً  ٌَيَْصِِق َربَّ

                                                           

 ، واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ىمقس(.شٓ ؾمتٗمتٜمتٜمل»وومٞمف:  325/ 3( ديقان ضمرير: 3)

ُم٦م[  ]اًمذِّ

٤مٟمٞمقن[  ]اًمَرسمَّ

 ]اًم٘مقس[
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وذيمر اسمـ هِم٤مم ذم اًمرسم٤مٟمٞملم أهنؿ اًمٕمٚمامء اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

اًمس٤مدة، وذم اًمبخ٤مري قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل: اًمرسم٤مٟمٞمقن اًمذيـ يرسمقن اًمٜم٤مس 

وىمٞمؾ ٟمسبقا إمم قمٚمؿ اًمرب واًمٗم٘مف ومٞمام أٟمزل  ،(2)سمّمٖم٤مر اًمٕمٚمؿ ىمبؾ يمب٤مره

 ًمٜمقن ًمتٗمخٞمؿ آؾمؿ. وأٟمِمد اسمـ هِم٤مم: وزيدت ومٞمف إًمػ وا

ٜمً  تتت٤مينَّ أطمبتتتت٤مرِ   ذم اًمَ٘مْقس َأوْمَتٜمٜمل٤م ًمق يمٜم٧ُم ُُمْرََتَ  ُمٜمٝمتتت٤م اًمٙمتتتتلُم ورسمَّ

 

 

 

 (1)وىم٤مل: اًم٘مقس: اًمّمقُمٕم٦م. وُمـ يملم اًمٕمرب أٟم٤م سم٤مًم٘مقس وأٟم٧م سم٤مًم٘مرىمقس

ق ؾمٞمبقيف سملم وَمَتٜمُْتُف وَأوْمَتٜمْ  ُتُف ومٙمٞمػ ٟمجتٛمع. وىم٤مل ذم أومتٜمٜمل هل ًمٖم٦م متٞمؿ. وومرَّ

أو ٟمحق هذا، وومتٜمتف ضمٕمٚم٧م ٤م وضمٕمٚمف ُمـ ىمقل اخلٚمٞمؾ ىم٤مل: أومتٜمتف صػمشمف ُُمْٗمَتَتٜمً 

. وُمآل هذا اًمٗمرق إمم أن ومٞمف ومتٜم٦م، يمام شم٘مقل: يَمَحْٚمُتف ضمٕمٚم٧ُم ذم قمٞمٜمٞمف يُمْحًل 

وْمُتُف ومج٤مء قمغم وزٟمف ٕن اعمٗمتقن ُمٍموف قمـ طمؼ، وأومتٜمتف سمٛمٕمٜمك  ومتٜمتف َسَ

هق ذم ُمٕمٜم٤مه. وأُم٤م ومتٜم٧ُم احلديدَة ذم اًمٜم٤مر أوٚمٚمتف وأهمقيتف ومج٤مء قمغم وزن ُم٤م 

َُت٤م َوسَمَٚمْقَُت٤م وٟمحق ذًمؽ.   وَمَٕمغم َوْزِن وَمَٕمْٚم٧ُم ٓ همػم ٕهن٤م ذم ُمٕمٜمك ظَمؼَمْ

 ( 332: 2)  ر ب ب

﴿ َٔ ٚ َِِّٛبٍّ ُُِخ ِّ٘ يِّٚ 
َ
ِريٌ  (4)َوَكأ َْ ُٝ ِربِّي٠َُّن  َه [. 346﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: َ٘

 يمثػم: أي مج٤مقم٦م.  ِرّبّقون، وُمٕمف أي ويم٠ميـ ُمـ َٟمبِلٍّ أص٤مسمف اًم٘متُؾ 

سم٤مب، ًمقًمد قمبد ُمٜم٤مة سمـ  ، وىمقهلؿ: اًمرِّ ٌّ سمِّٞملم: ِريبِّ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واطمد اًمرِّ

ٕمقا وحت٤مًمٗمقا، ُمـ هذا، يريدون  ُأّد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس، وًمْمب٦م، ٕهنؿ دمٛمَّ

                                                           

 .19/ 2( اًمروض إٟمػ: 3)

 ( صحٞمح اًمبخ٤مري، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب اًمٕمٚمؿ ىمبؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ.2)

 ٚمس اًمٖمٚمٞمظ إضمرد اًمذي ًمٞمس قمٚمٞمف رء. )ًمس٤من اًمٕمرب: ىمرىمس(.( اًم٘مرىمقس: اًم٘م٤مع إُم1)

 ( ىم٤مشمؾ: ىمراءة أهؾ اًمٙمقوم٦م قمـ طمٗمص قمـ قم٤مصؿ.4)

 ]ِرسّمٞمقن[
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٦م وِرسم٤مسم٦م، وهل مج٤مقم٤مت ىِمداح أو قِميِصٍّ  اجلامقم٤مت. وواطمدة اًمّرسم٤مب: ِرسمَّ

 ه٤م، ومِمبٝمقه٤م هب٤م. ىم٤مل أسمق ذؤي٥م اهلذزم: وٟمحق

تتتتتتتفُ  ـ ِرسم٤مسَمتتتتتتت٦ٌم ويم٠مٟمَّ  ويمتتتتتتت٠مهنَّ

 

 (3)َيَنٌ يٗمٞمض قمغم اًمِ٘مداِح وَيّْمَدعُ  

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف. وىم٤مل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: 

تتتت  طَمتتتْقَل ؿَمتتتٞم٤مـمٞمٜمٝمْؿ َأسم٤مسمٞمتتتُؾ ِرسمِّ

 

رً   وا ؾَمتتٜمَقَّ  (2)َُمْدؾُمتتقراا تتتٞمقَن ؿَمتتدر

 

 

 

 ًمف.  وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة

سم٤مسم٦م أيًْم   : اخِلرىم٦م اًمتل شُمَٚمػر ومٞمٝم٤م اًمِ٘مداح. ٤مىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واًمرِّ

ر:ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  ـَوَّ رُس اًمدروع.  والسَّ ، هل اعمس٤مُمػم اًمتل ذم احِلَٚمؼ والد 

ل٠َْاٍح وَُدُْسٍ ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ﴿
َ
 [. 31﴾ ]ؾمقرة اًم٘مٛمر: وَََحََْٖٜاُه لََعَ َذاِت أ

ين، ُمـ متٞمؿ: ىم٤مل اًمِم٤مقمر، وهق أسمق إ  ظمزر احِلامَّ

 

 

 سمتتتت٠مـمراف اًمَ٘مٜمتتتت٤م اعمَ٘متتتتّقما َدْهً 

 

 

 

 

: وىمقًمف رسمٞمقن وهؿ اجلامقم٤مت ذم ىمقل أهؾ اًمٚمٖم٦م، وىم٤مل (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم 

ر قمنمة آٓف.  يبِّ  اسمـ ُمسٕمقد: رسمٞمقن أًمقف، وىم٤مل أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م: اًمرِّ

 (211: 2)  ر ج ل

يّمكم ذم ُِمْرط ًمبٕمض وهق ىم٤مئؿ  ىم٤مل طمذيٗم٦م: ومرضمٕم٧ُم إمم رؾمقل اهلل 

 ٟمس٤مئف ُمراضمؾ. 

 : رضب ور اًمٞمٛمـ. ادراجلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

                                                           

 .6/ 3( ديقان اهلذًمٞملم: 3)

قمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم. وىمد أؿم٤مر حم٘مؼ اًمديقان إمم  ٟم٘مًل  488( ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: 2)

  ش.طمقل ؿمٞمٓم٤مهنؿ»وضمقد حتريػ أظمؾ سمقزن اًمبٞم٧م واًمّمقاب 

 .349/ 2( اًمروض إٟمػ: 1)

 ]اًمسٜمقر[

[اًمده]  

 ]اعمراضمؾ[
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 (239: 3)  ر ح ض

طَمْم٤مء: اٟمٔمر ع ر و.  اًمرر

 (569: 3)  ر س و

ا﴿ َٞ يَّاَن ُمرَْشا
َ
اَنِث أ ِٚ الصَّ َّ َن ل٠َُٛ

َ
 [. 387﴾ ]ؾمقرة إقمراف: يَْصأ

 اًمٙمٛمٞم٧م سمـ : ُمٜمتٝم٤مه٤م، ومجٕمف: َُمراٍس. ىم٤ملومرساهاىم٤مل اسمـ هِم٤مم:... 

 زيد إؾمدي:  

 واعمُِّمتتتْٞمبلِْمَ سمتتت٤مَب ُم٤مَأظمَٓمتتت٠م اًمٜمَّتتت٤م

      

 

 (3)ُس وُُمتترِد ىَمقاقِمتتِد اإِلؾْمتتلمِ  

 

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وُمرؾمك اًمسٗمٞمٜم٦م: طمٞم٨م شمٜمتٝمل. 

 (368: 3)  ر ض ع

َضعاء ... واًمتٛمس ]قمبد اعمٓمٚم٥م[ ًمرؾمقل اهلل   . الر 

ت٤مب اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اعمراوع. وذم يم

َراِؽمَ قمٚمٞمف اًمسلم: ﴿ َٙ ْ ِٝ ال َٜا َنَٖيْ ْ٘  [. 32﴾ ]ؾمقرة اًم٘مّمص: وََضرَّ

اًمروٕم٤مء. ىم٤مل  : ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وم٤مًمتٛمس ًمرؾمقل اهلل (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ِٝ اسمـ هِم٤مم: إٟمام هق اعمراوع. ىم٤مل وذم يمت٤مب اهلل ؾمبح٤مٟمف ﴿ َٜا َنَٖيْ ْ٘ وََضرَّ
َراِؽمَ  َٙ ْ وٕم٤مء مجع  ﴾.ال واًمذي ىم٤مًمف اسمـ هِم٤مم فم٤مهر ٕن اعمراوع مجع ُُمْرِوع، واًمرر

َرِوٞمع. وًمٙمـ ًمرواي٦م اسمـ إؾمح٤مق خمرٌج ُمـ وضمٝملم: أطمدمه٤م: طمذف اعمْم٤مف، 

يم٠مٟمف ىم٤مل: ذوات اًمروٕم٤مء. واًمث٤مين: أن يٙمقن أراد سم٤مًمروٕم٤مء إـمٗم٤مل قمغم طم٘مٞم٘م٦م 

يروع ُمٕمف، ومل ٤م وٞمٕمً اًمٚمٗمظ ٕهنؿ إذا وضمدوا ًمف ُمروٕم٦م شمروٕمف وم٘مد وضمدوا ًمف ر

 سم٠من اًمروٞمع ٓ سمد ًمف ُمـ ُمروع. قمٚماًم ٤م َيبُْٕمد أن ُي٘م٤مل اًمتٛمسقا ًمف روٞمٕمً 

                                                           

 .32( ذح ه٤مؿمٛمٞم٤مت اًمٙمٛمٞم٧م: 3)

 .388/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]ُمرؾمك[

 ]اًمروٕم٤مء[
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 (318: 3)  ر ف د

فادةويم٤مٟم٧م  خُترضمف ىمريش ذم يمؾ ُمقؾمؿ ُمـ أُمقاهل٤م إمم ىمّمتل ٤م ظَمْرضًم  الرِّ

ًمٚمح٤مج، ومٞم٠ميمٚمف ُمـ مل يٙمـ ًمف ؾَمَٕم٦ٌم وٓ زاد. وذًمؽ ٤م سمـ يملب، ومٞمّمٜمع سمف ـمٕم٤مُمً 

ي٤م ُمٕمنم ىمريش، إٟمٙمؿ »ومروف قمغم ىمريش، وم٘م٤مل هلؿ طملم أُمرهؿ سمف: ٤م أن ىمّمٞمً 

ضمػمان اهلل وأهؾ سمٞمتف وأهؾ احلرم، وإن احل٤مج وٞمػ اهلل وزّوار سمٞمتف، وهؿ 

أي٤مم احل٩م طمتك َيّْمُدروا ٤م وذاسمً ٤م أطمؼ اًمْمٞمػ سم٤مًمٙمراُم٦م، وم٤مضمٕمٚمقا هلؿ ـمٕم٤مُمً 

ومٞمدومٕمقٟمف  ٤مومٗمٕمٚمقا. ومٙم٤مٟمقا خُيرضمقن ًمذًمؽ يمؾ قم٤مم ُمـ أُمقاهلؿ ظمرضًم ش. قمٜمٙمؿ

ًمٚمٜم٤مس أي٤مم ُمٜمك. ومجرى ذًمؽ ُمـ أُمره ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم ٤م إًمٞمف، ومٞمّمٜمٕمف ـمٕم٤مُمً 

ىمقُمف طمتك ىم٤مم اإلؾملم، صمؿ ضمرى ذم اإلؾملم إمم يقُمؽ هذا. ومٝمق اًمٓمٕم٤مم 

 اًمذي يّمٜمٕمف اًمسٚمٓم٤من يمؾ قم٤مم سمٛمٜمك ًمٚمٜم٤مس طمتك يٜم٘ميض احل٩م. 

 ( 181: 3)  ر ق م

ؾم٠مًمقه قمٜمف ُمـ ؿم٠من اًمٗمتٞم٦م، ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: صمؿ اؾمت٘مبؾ ىمّم٦م اخلؼم ومٞمام 

ْٚ آيَاحَِٜا َنَشتً وم٘م٤مل: ﴿ ِ٘ ِٗ ََك٠ُٛا  ِري ًِ َوالرَّ ْٟ َٓ ْغَطاَب إْ
َ
نَّ أ

َ
ْم َضِصتَْج أ

َ
﴾ اأ

[. أي ىمد يم٤من ُمـ آي٤ما ومٞمام ووٕم٧م قمغم اًمٕمب٤مد ُمـ 9]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: 

 طُمَججل ُم٤م هق أقمج٥م ُمـ ذًمؽ. 

 ومجٕمف: ُرىُمؿ.  : اًمٙمت٤مب اًمذي ُرىِمؿ ومٞمف سمخؼمهؿ،والرققمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ىم٤مل اًمٕمج٤مج: 

 

 

 (3)وُُمْستتتَتَ٘مّر اعمُّْمتتتَحِػ اعمُتتتَرىمَّؿِ 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف. 

                                                           

 .463/ 3( ديقان  اًمٕمج٤مج: 3)

 ]اًمروم٤مدة[

 ]اًمرىمٞمؿ[



 - 61 - 

: َوَذيَمَر اًمرىمٞمؿ وومٞمف ؾمقى ُم٤م ىم٤مًمف أىمقال، روي قمـ (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

أٟمس أٟمف ىم٤مل: اًمرىمٞمؿ اًمٙمٚم٥م. وقمـ يمٕم٥م أٟمف ىم٤مل: هق اؾمؿ اًم٘مري٦م اًمتل 

وىمٞمؾ: هق صخرة وي٘م٤مل: ًمقح يمت٥م ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م، وىمٞمؾ هق اؾمؿ اًمقادي 

ومٞمف أؾمامؤهؿ وديٜمٝمؿ وىمّمتٝمؿ. وىم٤مل اسمـ قمب٤مس: يمؾ اًم٘مرآن أقمٚمؿ إٓ 

 (2)وإواه.٤م اًمرىمٞمؿ واًمٖمسٚملم وطمٜم٤مٟمً 

 (286: 3)  ر هـ ق

﴿ ًِ َٞ ْٗ َر ُٞ  [. 6﴾ ]ؾمقرة اجلـ: ا...ٌََزاُدو

َٗمُف. ىم٤مل رؤسم٦م اسمـ اًمٕمج٤مج:  الرهق:ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:   اًمٓمٖمٞم٤من واًمسَّ

 

 

٘متتتت٤مإذ شم ستتتتتبل اهلَٞم٤َّمَُمتتتت٦م اعمَُرهَّ
(1) 

 

 

 

 

ٓ ٤مهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف. واًمرهؼ أيًْم و  : ـمٚمبؽ اًمٌمء طمتك شمدٟمق ُمٜمف، ومت٠مظمذه أو

 . ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج يّمػ محػم وطمش: شم٠مظمذه

 

 

َهؼ ـَ واىْمَِمْٕمَرْرَن ُمـ ظمقف اًمرَّ سَمّْمبَّْم
(4) 

 

 

 

                                                            

 .393/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

ي سملم اًمّمٗمقف طمتك َيَدقمٝم٤م »( ضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )رىمؿ(: ..وُمٜمف احلدي٨م: 2) يم٤من ُيَسقِّ

ىمِٞمؿ ، يمام ٤مقمقضًم  ىمٞمؿ: اًمٙمت٤مب، وَمِٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل: أي طمتك ٓ يرى ومٞمٝم٤م، اًمرشُمثؾ اًمِ٘مْدح أو اًمرَّ

م اًمٙم٤مشم٥م ؾمٓمقره. وُمٜمف طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام  ش ُم٤م أدري ُم٤م اًمرىمٞمؿ؟يمت٤مب أم سمٜمٞم٤من»ُيَ٘مقِّ

ْٚ آيَاحَِٜا َنَشتً يٕمٜمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ِ٘ ِٗ ََك٠ُٛا  ِري ًِ َوالرَّ ْٟ َٓ ْغَطاَب إْ
َ
نَّ أ

َ
٤مؿمٞم٦م: ﴾. وضم٤مء ذم احلاأ

قمـ اًمرىمٞمؿ، وم٘م٤مل: هل اًم٘مري٦م اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م أصح٤مب ٤م ؾم٠مل اسمـ قمب٤مس يمٕمبً »اًمذي ذم اهلروي: 

 وىم٤مل اًمٗمراء: اًمرىمٞمؿ: ًمقح يم٤مٟم٧م أؾمامؤهؿ ُمٙمتقسم٦م ومٞمف. ش. اًمٙمٝمػ... 

 (: واًمرىمٞمؿ: ًمقح رص٤مص يمتب٧م ومٞمف أٟمس٤مهبؿ وديٜمٝمؿ وُِمؿَّ هرسمقا.314/ 2وذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء )

 ش.إذ شمستبل اهلٞم٤مسم٦م اعمره٘م٤م»وومٞمف:  ٦389م سمـ اًمٕمج٤مج: ( ديقان رؤسم1)

 ، واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )رهؼ(.شاًمزهؼ»وومٞمف:  388( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 4)

 ]اًمرهؼ[
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اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ: َرِه٘م٧ُم اإلصمؿ : ُمّمدر ًم٘مقل ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف. واًمرهؼ أيًْم 

 ، أي محٚم٧م اإلصمؿ أو اًمٕمستر اًمذي محّٚمتٜمل محًل اؿمديدً ٤م أو اًمٕمستر، اًمذي أره٘متٜمل ره٘مً 

ْييَاًٛ ، وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم: ﴿اؿمديدً  ـُ ا  َٙ ُٟ َِ ِٞ ن يُْر
َ
رً ا ٌََخِظيَٜا أ ٍْ [، 88اًمٙمٝمػ: ﴾ ]اَوُك

ْمِري ُنْسً وىمقًمف: ﴿
َ
ْٚ أ ِ٘ ِِن  ِْ ِٞ  [. 71قرة اًمٙمٝمػ: ﴾ ]ؾماَوال حُْر

 (518: 3)  ر ي ب

ِٝ  (1) الٗ﴿ خَاُب اَل َريَْب ِذي ِٓ َّ إْ ِ  [ أي ٓؿمؽ ومٞمف. 2 -3﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َذل

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىم٤مل ؾم٤مقمدة سمـ ضم١مي٦م اهلذزم: 

 وم٘م٤مًمقا قَمِٝمْدٟم٤م اًم٘مقَم ىمد طَمَّمتتُروا سمتف

 سمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف 

      

 

تٞمؿُ    (3) ومل َرْي٥َم أن ىمد يم٤من صَمتؿَّ حَلِ

 

 

 

 

 

 : اًمّريب٦م. ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ زهػم اهلذزم: ٤مأيًْم  والريبًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف، وهذا ا

 

 

 سمرْيتتتتت٥م (2)يمتتتتت٠مٟمٜمل َأِرْيُبتتتتتفُ 

 

 

 

 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وُمٜمٝمؿ ُمـ يرويف:  

 

 

 (1)يمتتتتت٠مٟمٜمل أَرسْمُتتتتتتف سمَرْيتتتتت٥م

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف. وهق اسمـ أظمل أيب ذؤي٥م اهلذزم. 

عمٜم٤موم٘ملم وإطمب٤مر ُمـ هيقد، ُمـ : وذيمر ُم٤م أٟمزل اهلل ذم ا(4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

صدر ؾمقرة اًمب٘مرة، واؾمتِمٝمد اسمـ هِم٤مم قمغم اًمري٥م سمٛمٕمٜمك اًمريب٦م سم٘مقل ظم٤مًمد 

أيب ذؤي٥م. واؾمؿ أيب ذؤي٥م ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد، واًمرضمز  (5)سمـ زهػم سمـ أظم٧م

 اًمذي اؾمتِمٝمد سمبٞم٧م ُمٜمف: 

                                                           

ـ هِم٤مم )احل٤مؿمٞم٦م 212/ 3( ديقان اهلذًمٞملم: 3)  (: طمٍموا سمف: أطمدىمقا. وحلٞمؿ: ىمتٞمؾ.518/ 3. وذم ؾمػمة اسم

 ( ذم إصؾ )أِرسُمبف(.2)

 ش.يم٠مٟمٜمل ىمد ِرسمُتُف سمَرْي٥م»وومٞمف  365/ 3هلذًمٞملم: ( ديقان ا1)

 .18/ 2( اًمروض إٟمػ: 4)

 ( ذيمر اسمـ هِم٤مم أٟمف )اسمـ أظمل أيب ذؤي٥م اهلذزم(.5)

 ]اًمري٥م[
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 يتتتت٤م ىمتتتتقِم ُمتتتت٤مزم وأسمتتتت٤م ُذَؤْيتتتت٥ِم 

 

 

 

      

 

 يمٜمتتتت٧ُم إذا َأشمٞمتتتتتُف ُمتتتتـ هَمْٞمتتتت٥ِم  

 

    

 

 

 

 َيَِمتتتتؿر قِمْٓمٗمتتتتل وَيَٛمتتتتسر صَمتتتتْقيب

 

 (3)يمتتتتتتت٠مّٟمٜمل َأَرسْمُتتتتتتتتُف سمَرْيتتتتتتت٥ِم  

ِٝ ويم٤من أسمق ذؤي٥م ىمد اَتٛمف سم٤مُمرأشمف ومٚمذًمؽ ىم٤مل هذا... وىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿   ﴾ال َريَْب ِذي

وىمد ارشم٤مب ومٞمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ىمٞمؾ هق قمغم اخلّمقص ذم اعم١مُمٜملم أي ٓ ري٥م 

ٕمٞمػ، ٕن اًمتؼمئ٦م شمٕمٓمل اًمٕمٛمقم. ومٞمف قمٜمدهؿ. ىم٤مل اعم١مًمػ ريض اهلل قمٜمف: وهذا و

وأصح ُمٜمف أن اًمٙملم فم٤مهره اخلؼم وُمٕمٜم٤مه اًمٜمٝمل أي ٓ شمرشم٤مسمقا، وهذا اًمٜمٝمل قم٤مم ٓ 

قمـ اًم٘مرآن أي ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يري٥م، ٤م حَمًْْم ا خيّمص، وأدق ُمـ هذا أن يٙمقن ظمؼمً 

شم٘مقل: راسمٜمل ُمٜمؽ يمذا ويمذا إذا رأي٧م ُم٤م شمٜمٙمر، وًمٞمس ذم اًم٘مرآن ُم٤م شمٜمٙمره اًمٕم٘مقل، 

وم٘مد يٕمؼم سمف قمـ اًمِمتلء اًمذي يري٥م يمام يٕمؼم سم٤مًمْمٞمػ ا ي٥م وإن يم٤من ُمّمدرً واًمر

ِْل٠ٍَْم قمـ اًمْم٤مئػ، وسم٤مًمٓمٞمػ قمـ اخلٞم٤مل اًمٓم٤مئػ، ويِمٝمد هلذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿
 ِٝ ن اًمٜمٝمل ٓ يٙمقن ذم [. ومٝمذا ظمؼم، 25ٕ، 9﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: ال َريَْب ِذي

 ُمقوع اًمّمٗم٦م.

 

 ×ي ا =الزَّ فُحَرٍّ
 (78: 2، 447: 3)ز ب ب 

سخ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ رأس اًمٕم٘مب٦م سم٠مٟمٗمِذ صقٍت  ومٚمام سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل 

ب٤مة هؾ ًمٙمؿ ذم ُُمَذُمَّؿ -: اعمٜم٤مزلواجلباجُب  -ؾمٛمٕمتُف ىمط: ي٤م أهؾ اجلَب٤مضِم٥م واًمّمر
(2) 

                                                           

 ش.ىمد ِرسْمُتفُ ش »إذا أشمقشمف»، شُم٤م سم٤مُل أيب ذؤي٥م»وومٞمف  365/ 3( ديقان اهلذًمٞملم: 3)

ب٤مة: مجع ص٤ميب وهق اًمّما( اعمَُذُمَّؿ: اعمذُمقم ضمدً 2) ـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: . واًمّمر  (.447/ ٤3مسمئ )ؾمػمة اسم

 ]اجلب٤مضم٥م[
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اًمٕم٘مب٦م،  َأَزب  : هذا ُمٕمف، ىمد اضمتٛمٕمقا قمغم طمرسمٙمؿ. ىم٤مل: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

، أُم٤م اِ أشمسٛمع أي قمدوَّ  -وي٘م٤مل اسمـ ُأَزْي٥م ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: -هذا اسمـ َأْزَي٥م

َـّ ًمؽ.  واهلل ٕوَْمَرهَم

: وىمقًمف ي٤م أهؾ اجلب٤مضم٥م يٕمٜمل ُمٜم٤مزل ُمٜمك، وأصٚمف أن (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

إوقمٞم٦م ُمـ إدم يم٤مًمزسمٞمؾ وٟمحقه يسٛمك ضمبجب٦م ومجٕمؾ اخلٞم٤مم واعمٜم٤مزل ٕهٚمٝم٤م 

ضم٥م هذا أزب يم٤مٕوقمٞم٦م. وىمقًمف قمٚمٞمف اًمسلم طملم سخ إسمٚمٞمس ي٤م أهؾ اجلب٤م

اًمٕم٘مب٦م، هذا اسمـ أزي٥م، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: اسمـ أزي٥م يمذا شم٘مٞمد ذم هذا 

أم يمرز سمٜم٧م إزب سمـ قمٛمرو سمـ سمٙمٞمؾ  (2)اعمقوع أزب اًمٕم٘مب٦م. وىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ

ُمـ مهدان ضمدة اًمٕمب٤مس أم أُمف ؾمٞمٚم٦م. وىم٤مل ٓ يٕمرف إزب ذم إؾمامء إٓ هذا 

هذه اًمٜمسخ٦م ذم همزوة أطمد إِْزب اًمٕم٘مب٦م وأزب اًمٕم٘مب٦م وهق اؾمؿ ؿمٞمٓم٤من. ووىمع ذم 

ُم٤م يِمٝمد ًمف طملم رأى  (1)سمٙمستر اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمزاي. وذم طمدي٨م اسمـ اًمزسمػم

ـمقًمف ؿمؼمان قمغم سمردقم٦ِم َرطْمٚمِف وم٘م٤مل: ُم٤م أٟم٧م؟ وم٘م٤مل: إزب، ىم٤مل: وُم٤م  رضمًل 

إزب؟ ىم٤مل: رضمؾ ُمـ اجلـ، ومرضسمف قمغم رأؾمف سمٕمقد اًمسقط طمتك سم٤مص أي 

ًمٗم٤مظ: اإلزب اًم٘مّمػم، وطمدي٨م اسمـ اًمزسمػم ذيمره هرب. وىم٤مل يٕم٘مقب ذم إ

اًمٕمتبل ذم اًمٖمري٥م، وم٤مهلل أقمٚمؿ أي اًمٚمٗمٔملم أصح. واسمـ أزي٥م ذم رواي٦م اسمـ هِم٤مم 

واإلزي٥م اًمبخٞمؾ وأزي٥م اؾمؿ ريح ُمـ ٤م ( ُمـ اإلزب أيًْم جيقز أن يٙمقن )وَمْٕمٞمًَل 

                                                           

 .277/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 .49/ 3( اإليمامل: 2)

 ( اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )أزب(. 1)

 ]أَزّب[
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وهق ، وإَْزَي٥م اًمرضمؾ اعمت٘م٤مرب اعمٌم، ٤ماًمري٤مح إرسمع، واإلزي٥م اًمٗمزع أيًْم 

. ٤موحيتٛمؾ أن يٙمقن اسمـ أزي٥م ُمـ هذا أيًْم  (3)قمغم وزن أومٕمؾ ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمٕملم

وأُم٤م اًمبخٞمؾ وم٠مزي٥م قمغم وزن )وَمْٕمَٞمؾ( ٕن يٕم٘مقب طمٙمك ذم إًمٗم٤مظ اُمرأة أزيب٦م 

ذم أسمٜمٞم٦م  وًمق يم٤من قمغم وزن أومٕمؾ ذم اعمذيمر ًم٘مٞمؾ ذم اعم١مٟم٨م زيب٤مء، إٓ أن ومٕمٞمًل 

وهل اًمتل ٓ حتٞمض ُمـ اًمٜمس٤مء، وَمْٕمغَم ضمٕمٚمقا إؾمامء قمزيز وىمد ىم٤مًمقا ذم وٝمٞم٤مء، 

ٓم اًمٗمٕمؾ ذم ىمقًمف  (2)اهلٛمزة زائدة. وهل قمٜمدي ومٕمٞمؾ ٕن اهلٛمزة ذم ىمراءة قم٤مصؿ

ُؤونَ شمٕم٤ممم ﴿ ِٞ [ واًمْمٝمٞم٤مء ُمـ هذا ٕهن٤م شمْم٤مهل اًمرضمؾ 18﴾ ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: يَُؾا

ُمـ ىم٤مل  أي شمِمبٝمف، وي٘م٤مل ومٞمف وٝمٞم٤مء سم٤معمد ومل إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م أهن٤م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م قمغم ًمٖم٦م

و٤مهٞم٧م سم٤مًمٞم٤مء. وىمد جيقز أن يٙمقن أزي٥م وأزيب٦م ُمثؾ أرُمؾ وأرُمٚم٦م ومل يٙمقن 

سمٛمٜمك سخ  . وروى أسمق إؿمٝم٥م قمـ احلسـ ىم٤مل: عم٤م سمقيع ًمرؾمقل اهلل ومٕمٞمًل 

 ىمد أٟمذر سمٙمؿ ومتٗمرىمقا.  (1)هذا أسمق ًُمَبْٞمٜمَك اًمِمٞمٓم٤من. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 (4)همزوة أطمد: وذم ُمقوع آظمر ُمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ذم احلدي٨م قمـ

 ىمد ىمتؾ... ا سخ ص٤مرخ: أٓ إن حمٛمدً 

 اًمٕم٘مب٦م، يٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من. (5)بزْ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اًمّم٤مرخ: إِ 

                                                           

 .192/ 7( اًمٕملم: 3)

 .279/ 2، واٟمٔمر 486/ 3، اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: 226( اعمبسقط ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: 2)

 َبْٞمٜمَك: اؾمؿ اسمٜم٦م إسمٚمٞمس، واؾمؿ اسمٜم٦م ٓىِمٞمس، وهب٤م يمٜمل أسم٤م ًمبٞمٜمك. ( ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب )ًمبـ(: وًمُ 1)

 2/78( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ٓسمـ هِم٤مم: 4)

( ذم إصؾ )أزّب( سمٗمتح اهلٛمزة، وأوردشمف سمٙمن اهلٛمزة ًمٞمتقاومؼ ُمع ُم٤م شم٘مدم وُم٤م ؾمٞم٠ما ُمـ 5)

 يملم اًمسٝمٞمكم.
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وىمقل اسمـ  : وذيمر اًمّم٤مرخ يقم أطمد سم٘متؾ رؾمقل اهلل (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

هِم٤مم إزُب اًمٕم٘مب٦م هٙمذا ىمٞمد ذم هذا اعمقوع سمٙمن اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمزاي، وذيمرٟم٤م 

ًمف اسمـ ُم٤ميمقٓ ذم أم يمرز سمٜم٧م إزب سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٙمٞمؾ وأٟمف ذم سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مب٦م ُم٤م ىم٤م

ىم٤مل ٓ يٕمرف إزب ذم اًمٕمرب إٓ هذا وأزب اًمٕم٘مب٦م، وذيمرٟم٤م طمدي٨م اسمـ اًمزسمػم 

ـمقًمف ؿمؼمان قمغم سمرذقم٦م رطمٚمف ومٜمٖمْمٝم٤م ُمٜمف صمؿ  اًمذي ذيمره اًم٘متبل إذ رأى رضمًل 

ـ، وذيمر قم٤مد إًمٞمف وم٘م٤مل: ُم٤م أٟم٧م؟ ىم٤مل: أزب ىم٤مل: وُم٤م أزب؟ ىم٤مل رضمؾ ُمـ اجل

سم٤مىمل احلدي٨م ومٗمل احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم أٟمف أزب ُمع ىمقل يٕم٘مقب ذم إًمٗم٤مظ 

 (2)إزب اًمرضمؾ اًم٘مّمػم، واهلل أقمٚمؿ هؾ إزب واإلزب ؿمٞمٓم٤من واطمد أو اصمٜم٤من.

 (132: 3)  ز ب ن

بَاِجيَثَ ﴿  [. 38﴾ ]ؾمقرة اًمٕمٚمؼ: َشَْٜدُع الزَّ

ذم هذا اعمقوع: ظَمَزَٟم٦ُم : اًمِٖملُظ اًمِمداد، وهؿ والزباكقةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...

ذم اًمدٟمٞم٤م: أقمقان اًمرضمؾ اًمذيـ خيدُمقٟمف ويٕمٞمٜمقٟمف، ٤م اًمٜم٤مر. واًمزسم٤مٟمٞم٦م أيًْم 

سَمْٕمَرى ذم ذًمؽ: واًمقاطمد: ِزسْمٜمِٞم٦م  . ىم٤مل اسمـ اًمزِّ

 َُمٓم٤مقمٞمُؿ ذم اعمَْ٘مرى َُمٓم٤مقملُم ذم اًمقهمك

 

      

 

 (1)زسم٤مٟمٞمتت٦ٌم هُمٚمتت٥ٌم قِمٔمتت٤مٌم طُمٚمقُُمٝمتت٤م 

 

 

 

 

                                                           

 .314/ 2( اًمروض إٟمػ: 3)

: وذم طمدي٨م اًمٕم٘مب٦م هق ؿمٞمٓم٤من اؾمٛمف َأَزبر اًمٕم٘مب٦م، وهق ( ضم٤مء ذم شم٤مج اًمٕمروس )ُم٤مدة أزب(2)

احلّٞم٦م إن يم٤من سمٙمن اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمزاي يمام ذم ًمس٤من اًمٕمرب وؾمػمة احلٚمبل ومل خيٗمك أن حمؾ 

ذيمره هٜم٤م، وإن يم٤من سمٗمتح اهلٛمزة وشمِمديد اعمقطمدة وم٢مٟمف ي٠ما ذيمره ذم ز ب ب ووهؿ ُمـ ذيمره 

 ..ٕن مهزشمف زائدة. هٜم٤م يم٤مسمـ ُمٜمٔمقر وهمػمه

( اعم٘مرى: ُمـ اًمِ٘مرى، وهق اًمٓمٕم٤مم اًمذي ُيّمٜمع ًمٚمْمٞمػ. واًمقهمك: احلرب. واًمُٖمْٚم٥ُم: اًمِٖملُظ 1)

 (. 132/ 3اًمِمداد )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 ]اًمزسم٤مٟمٞم٦م[
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سمٞمت٤مت ًمتف. وىمت٤مل صتخر سمتـ قمبتد اهلل اهلتذزم، وهتق ي٘مقل: ؿمتداد. وهتذا اًمبٞمت٧م ذم أ

 صخر اًمٖمل: 

 

 

ـْ يَمبِتتتتػم َٟمَٗمتتتتٌر َزسم٤مٟمِ   (3)فْ َٞمتتتتوُِمتتت

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف.  

ش. وُمـ يمبػم ٟمٗمر زسم٤مٟمٞمف»: وأٟمِمد ذم شمٗمسػم اًمزسم٤مٟمٞم٦م: (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

وضمدت ذم طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمِمٞمخ قمغم هذا اًمبٞم٧م: يمبػم: طملٌّ ُمـ هذيؾ. ىم٤مل 

: يمبػم سمـ همٜمؿ سمـ دودان سمـ أؾمد، وُمـ ذريتف سمٜمق ٤موذم أؾمد أيًْم اعم١مًمػ: 

ضمحش سمـ ري٤من سمـ يٕمٛمر سمـ صبقة سمـ ُمرة سمـ يمبػم، وًمٕمؾ اًمراضمز أن يٙمقن 

سمٓمـ ُمـ سمٜمل هم٤مُمد ٤م أراد ه١مٓء وم٢مهنؿ أؿمٝمر، واهلل أقمٚمؿ. وسمٜمق يمبػم أيًْم 

وهؿ ُمـ إزد، واًمذي شم٘مدم ذيمره ُمـ هذيؾ هق يمبػم سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ حلٞم٤من 

 ؾمٕمد سمـ هذيؾ. سمـ 

 (587: 3)  ز ح م

 ُمزاطمؿ: اٟمٔمر أ ط م.

 (133 -138: 3)  ز خ ر ف

ٚ زُْخُرٍف ﴿ ِّ٘ َّ َبيٌْج  َ ْو يَُس٠َن ل
َ
 [. 91﴾ ]ؾمقرة اإلهاء: أ

 . اًمذه٥م. واعمزظمرف: اعمزيـ سم٤مًمذه٥م والزخرف:ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

 ىم٤مل اًمٕمج٤مج: 

                                                           

قمـ اسمـ هِم٤مم وومٞمف  ( ٟم٘مًل 2ذيمر حم٘مؼ اًمديقان اًمبٞم٧م ذم احل٤مؿمٞم٦م ) 216/ 2( ديقان اهلذًمٞملم: 3)

 اًمسٙمري. وأؿم٤مر إمم ورود اًمبٞم٧م ذم ذح ش. يمثػم»

 .283 -288/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]اًمزظمرف[
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 ُمتتـ ـَمَٚمتتٍؾ َأُْمَستتك خَتتت٤مُل اعمُّْمتتَحٗم٤م

 (3)عمُتتتتْذَه٥م اعمَُزظْمَرومتتتت٤مُرؾمتتتتقَُمف وا

 

 

 

 

 

 ـ: ُُمَزظمرف.يَّ ًمٙمؾ ُُمز٤م أرضمقزة ًمف، وي٘م٤مل أيًْم وهذان اًمبٞمت٤من ذم 

ٚ زُْخُرٍف : وذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿(2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم  ِّ٘ ﴾  دًمٞمؾ قمغم أن َبيٌْج 

يمام ىمدُمٜم٤م ذم ذح ٤م وم٢مٟمف يسٛمك سمٞمتً  اًمبٞم٧م ُيراد سمف اًم٘مٍم واعمٜمْزل، وإن يم٤من قمٔمٞماًم 

 طمدي٨م ظمدجي٦م. سمٞم٧م اًمَ٘مَّم٥م ذم 

 (168: 3)  ز ن م

 َواَل ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ...وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف ]ذم إظمٜمس سمـ ذيؼ[ ﴿
نيٍ  ِٟ ٍف مَّ ٍٗ ﴾ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿حُِفْم ُُكَّ َضالَّ [. ومل 31 -38﴾ ]ؾمقرة اًم٘مٚمؿ: َزِجي

ٍٗ ي٘مؾ ﴿ ؼ سمذًما ﴾ ًمَِٕمٞم٥ٍْم ذم ٟمسبف، ٕن اهلل ٓ يٕمٞم٥م أطمدً َزِجي ؽ سمٜمس٥م، وًمٙمٜمف طم٘مَّ

 اًمَٕمِديُد ًمٚم٘مقم. وىمد ىم٤مل اخلٓمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م:  والزكقم:ٟمٕمتف ًمٞمُٕمرف. 

 زٟمتتتٞمؿ شَمتتتداقم٤مه اًمرضمتتت٤مُل زيتتت٤مدةً 

 

      

 

يمتتتتتام زيتتتتتد ذم قَمتتتتتْرض إديتتتتتِؿ  

 (1)إيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٤مرعُ 

 

 

 

 

: وذيمر ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم إظمٜمس سمـ ذيؼ واؾمٛمف (4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ٍّٔ َبْهدَ ُأيّب ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ٍٗ  ُخخُ َّ َزِجي ِ [. وىمد ىمٞمؾ ٟمزًم٧م 31﴾ ]ؾمقرة اًم٘مٚمؿ: َذل

ذم اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، وىمد ىمٞمؾ ذم إؾمقد سمـ قمبد يٖمقث اًمزهري. وىم٤مل اسمـ 

                                                           

 .228 -239/ 2( ديقان اًمٕمج٤مج: 3)

 .288/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )زٟمؿ( وومٞمف: وأٟمِمد اسمـ سمري ًمٚمخٓمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل وذيمر اًمبٞم٧م صمؿ ىم٤مل: 1)

 وضمدت طم٤مؿمٞم٦م صقرَت٤م: إقمرف أن هذا اًمبٞم٧م حلس٤من. 

 .226/ 3( اًمروض إٟمػ: 4)

 ]اًمزٟمٞمؿ[



 - 73 - 

يمزٟمٛمتل اًمِم٤مة، رواه اًمبخ٤مري  (3)قمب٤مس ٟمزًم٧م ذم رضمؾ ُمـ ىمريش ًمف زٟمٛمت٤من

سم٢مؾمٜم٤مده قمٜمف. وذم رواي٦م أظمرى أٟمف ىم٤مل: اًمزٟمٞمؿ اًمذي ًمف زٟمٛمت٤من ُمـ اًمنم يٕمرف 

ُمثُؾ ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ٤م ام يمام شمٕمرف اًمِم٤مة سمزٟمٛمتٝم٤م. وُروي قمـ اسمـ قمب٤مس أيًْم هب

إؾمح٤مق إن اًمزٟمٞمؿ اعمٚمّمؼ سم٤مًم٘مقم وًمٞمس ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل ذًمؽ ًمٜم٤مومع سمـ إزرق 

اًمبٞم٧م. وىمد ش زٟمٞمؿ شمداقم٤مه اًمرضم٤مل»احلروري، وىم٤مل: أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل طمس٤من 

وإقمرف سمف وٟمسبف ًمٚمخٓمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل، ا أٟمِمد اسمـ هِم٤مم هذا اًمبٞم٧م ُمستِمٝمدً 

 . (2)أٟمف حلس٤من يمام ىم٤مل اسمـ قمب٤مس

 (185 -184: 3)  ز و ر

نيِ ﴿ ِٙ ْٗ َذاَت اْْلَ ِٟ ٍِ ْٟ َْ ََٖهج حََّزاَوُر َنٚ  ـَ َْٙس إَِذا  ﴾ ]ؾمقرة َوحََرى الظَّ

 [. 37اًمٙمٝمػ: 

ْور. وىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس سمـ طمجر:  َتَزاور:ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:   متٞمؾ، وهق ُمـ اًمزَّ

 ٤ممُمَٚمَّٙمً  وإيِنِّ َزقمٞمٌؿ إِْن َرضَمْٕم٧ُم 

 

      

 

 (1)سمَسػْمٍ شَمرى ُمٜمف اًمُٗمراٟمَِؼ َأْزَوَرا 

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

                                                           

 ٦ٌم: وهل رء يٙمقن ًمٚمَٛمْٕمِز ذم أذهن٤م يم٤مًمُ٘مرط. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ز ن م(.( َزَٟمٛمَ 3)

= ٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼمد: روى أسمق قمبٞمد وهمػمهقمـ اًم وومٞمف ٟم٘مًل  493/ 3( اٟمٔمر ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 2)

ٍٗ ؾم٠مل اسمـ قمب٤مس قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿٤م أن ٟم٤مومٕمً = َّ َزِجي ِ ٍّٔ َبْهَد ذَل قمّل ُخخُ ﴾ ُم٤م اًمزٟمٞمؿ؟ ىم٤مل: هق اًمدَّ

 َزق. أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: اعمُٚمْ 

 ٤مَدًة              يمام زيَد ذم قَمْرِض إديِؿ إيَم٤مِرعُ ت٤مُل ِزيت٤مُه اًمرضمتٌؿ شَمداقمتَزٟمٞم

. اًمُٗمراٟمَِؼ: اًمذي يدل ص٤مطم٥م اًمؼميد قمغم اًمٓمريؼ. )اًم٘م٤مُمقس 66( ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس: 1)

 اعمحٞمط: اًمُٗمراٟمِؼ(.

 ]شمزاور[
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طمػ اًمٙمٚمبل يّمػ سمٚمدً   : اوىم٤مل أسمق اًمزَّ

ى قمـ َهقاٟم٤م أْزورُ   ضَم٠ْمُب اعمُٜمدَّ

 

      

 

 (3)ُيٜمْْمتل اعمَٓم٤مي٤م مِخُْسف اًمَٕمَِمٜمَْزرُ  

 

 

 

 

 وهذان اًمبٞمت٤من ذم أرضمقزة ًمف.  

 

 نيسِل=ا فُحَرٍّ
 (387: 2) س ج ح

 ُُمْسِجح: اٟمٔمر س و م.

 (55: 3) س ج ل

﴿ ٍٔ ي ِّ٘ٚ ِششِّ َشاَرةٍ  ٗ ِِبِ ِٟ ي ِ٘  [. 4﴾ ]ؾمقرة اًمٗمٞمؾ: حَْر

قلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...وأُم٤م  جِّ ، وم٠مظمؼمين يقٟمس اًمٜمحقي وأسمق قمبٞمدة السِّ

ٚم٥م، ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:   أٟمف قمٜمد اًمٕمرب: اًمِمديد اًمّمر

ُٝمْؿ ُم٤م َُمتسَّ َأصت  ح٤مَب اًمِٗمٞمتْؾ وَُمسَّ

 

 

ٞمْؾ   ـْ ؾِمتتتجِّ  شَمتتتْرُمٞمٝمُؿ طمجتتت٤مرٌة ُِمتتت

 

 

 

 

 (2)وًَمِٕمبتتتت٧ْم ـَمتتتتػٌم هِبتتتتْؿ َأسم٤مسمِٞمتتتتْؾ 

 

 

 

 

 

وهذه إسمٞم٤مت ذم أرضمقزة ًمف. ذيمر سمٕمض اعمٗمستريـ أهنام يمٚمٛمت٤من  

سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م، ضَمَٕمَٚمْتُٝمام اًمٕمرُب يمٚمٛم٦ًم واطمدة، وإٟمام هق ؾَمٜم٩ْم وضِمّؾ، يٕمٜمل سم٤مًمسٜم٩م: 

 ل احلج٤مرة ُمـ هذيـ اجلٜمسلم: احلجر واًمٓملم. احلََجر، واجلؾ: اًمٓملم. يٕمٜم

                                                           

دى: ُمرقمك اإلسمؾ إذا اُمتٜمٕم٧م قمـ ذب اعم٤مء. وُيٜميْض: هُيزل. ( اجل٠َْمُب: اًمٖمٚمٞمظ اجل٤مذم. واعمٜم3)

ومِخُْسف: هق أن شمرد اإلسمؾ اعم٤مء قمـ مخس٦م أي٤مم. واًمٕمِمٜمَْزر: اًمِمديد اخلٚمؼ )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، 

 (.185/ 3احل٤مؿمٞم٦م: 

 قمـ اسمـ هِم٤مم. إًمٞمف ٟم٘مًل ٤م ُمٜمسقسمً  383( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 2)

 ]اًمسجٞمؾ[
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 (242: 3) س ج و 

ِٔ إَِذا َشَج ﴿ ََح َوالَّٖيْ  [. 2-3﴾ ]ؾمقرة اًمْمحك: َوالؾُّ

 : ؾمٙمـ. ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م اًمث٘مٗمل: سجى ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

 وىمْد َٟم٤مَم َصْحبل٤م إْذ َأشمك َُمْقِهٜمً 

 

 (3)وؾَمَج٤م اًمٚمٞمُؾ سم٤مًمٔمَّلِم اًمَبٝمٞمؿِ  

 

 

ًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وي٘م٤مل ًمٚمٕملم إذا ؾمٙمـ ـَمْروُمٝم٤م: ؾم٤مضمٞم٦م، وهذا ا

 وؾمج٤م ـمرومٝم٤م، ىم٤مل ضمرير سمـ اخلََٓمَٗمك: 

ـَ سم٠مقملمٍ   وًم٘مد َرَُمْٞمٜمَؽ طملم ُرطْم

 

 

تقر ؾَمقاضمل  ـَ ُمـ ظَمَٚمؾ اًمسر َيْ٘مُتْٚم
(2) 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 (624: 3)  س ح ر

ُر شْحُرهُ اٟمتٗمخ واهلل ؾَم »...ومٚمام سمٚمغ قمتب٦َم ىمقُل أيب ضمٝمؾ  ، ىم٤مل: ؾمٞمٕمٚمؿ ُُمَّمٗمِّ

 ُمـ اٟمتٗمخ ؾَمْحُرُه، أٟم٤م أم هق؟.  (1)اؾْمتِفِ 

ْحر ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: : اًمرئ٦م وُم٤م طمقهل٤م مم٤م َيْٕمَٚمُؼ سم٤محلُْٚم٘مقم ُمـ ومقق السَّ

ة. وُم٤م يم٤من حت٧م اًمنة، ومٝمق  ترَّ ، وُمٜمف ىمقًمف: رأي٧م قمٛمرو سمـ حُلَلٍّ الُؼْصباًمسر

 ٤مم: طمدصمٜمل سمذًمؽ أسمق قمبٞمدة.جُيرر ىُمّْمبف ذم اًمٜم٤مر. ىم٤مل اسمـ هِم

َحُر أيًْم (4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم ْحُر اًمرئ٦ُم. واًمسَّ سمٗمتح احل٤مء، وهق ىمٞم٤مس ذم ٤م : واًمسَّ

                                                           

. اعمقِهـ: ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ. ٤مقمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم. وَُمْقِهٜمً  ٟم٘مًل  488( ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: 3)

 (.242/ 3واًمبٝمٞمؿ: اًمِمديد اًمسقاد ًمٞمس ومٞمف وٞم٤مء. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 ش.يٜمٔمرن»وومٞمف  317/ 3( ديقان ضمرير: 2)

أن ( ُمّمٗمر اؾمتف: إٟمام أراد ُمّمٗمر سمدٟمف. وًمٙمٜمف ىمّمد اعمب٤مًمٖم٦م ذم اًمذم ومخصَّ ُمٜمف سم٤مًمذيمر ُم٤م يسقء 1)

(. وهق َيِٕمْٞمُبُف سم٤مًمتََّٓمٞمر٥ِم ذم احلرب. واٟمٔمر اًمروض 624/ 3شمذيمر )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 .67/ 2إٟمػ: 

 .67/ 2( اًمروض إٟمػ: 4)

 جك[]ؾم

 ]اًمَسْحر[

 ]اًمُ٘مّْم٥م[



 - 74 - 

يمؾ اؾمؿ قمغم )ومٕمٍؾ( إذا يم٤من قملم اًمٗمٕمؾ طمرَف طَمْٚمٍؼ أن جيقز ومٞمف اًمٗمتح ومٞم٘م٤مل ذم 

َهُر وذم اًمٚمَّْحِؿ اًمٚمََّحُؿ طمتك ىم٤مًمقا ذم اًمٜمَّْحِق اًمٜمََّحُق، ذ ْهِر اًمدَّ يمره٤م اسمـ ضمٜمل، ومل اًمدَّ

يٕمتٛمدوا قمغم هذا اًمتحريؽ اًمذي ُمـ أضمؾ طمرف احلٚمؼ عم٤م يم٤من ًمٕمٚم٦م ومٚمؿ ي٘مٚمبقا 

وا سم٤مًمٗمتح٦م ًم٘مٚمبقا اًمقاو  (3)طملم ىم٤مًمقا اًمٜمحق واًمزهق٤م اًمقاو ُمـ أضمٚمف أًمٗمً  وًمق اقْمَتدر

يمام مل يٕمتدوا هب٤م ذم هي٥م ويْمع إذ يم٤من اًمٗمتح ومٞمف ُمـ أضمؾ طمرف احلٚمؼ، وًمق ٤م أًمٗمً 

 ردوا اًمقاو وم٘م٤مًمقا َيْقَوُع وَيْقَه٥ُم يمام ىم٤مًمقا َيْقضَمُؾ. اقمتدوا سمف ًم

 (85: 3)  س د ن

َدَكُة:  اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٠مُمر اًمٙمٕمب٦م. ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: والسَّ

ـِ  تتتت  ومتتتتل وَربِّ أُِمٜمتتتت٤مِت اًمُ٘مٓمَّ

 

 (1)اهلَْدي وسَمٞم٧ِْم اعمَْسَدنِ  (2)سمَِٛمْحبِسِ  

 ذم أرضمقزة ًمف. (4)وهذان اًمبٞمت٤من 

 (133: 3)  س ف ع

هً ﴿ ٍَ  [. 35﴾ ]ؾمقرة اًمٕمٚمؼ: ةِانلَّاِغيَثِ  (5)الََكَّ ٕنئ لٗ ينخٝ َٕنَْص

. ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  :الـسػعً ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  َـّ وًَمٜم٠َْمظُمَذنَّ  ًَمٜمَْجِذسَم

 ىمقٌم إِذا ؾَمِٛمٕمقا اًمّّمتُراَخ رأيتَٝمؿ

 

 

 

ـْ سَملْمِ ُُمْٚمِجؿ ُُمْٝمِرِه أو ؾَم٤مومِعِ   ُِم
(6) 

 

 

 

                                                           

 ( وردت ذم إصؾ )اًمزهد(.3)

 ( وردت ذم إصؾ )سمٛمحَبس(سمٗمتح اًمب٤مء. واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف.2)

ـِ ٤م َيْٕمُٛمرَن َأُْمٜمً » وسملم اًمبٞمتلم 361( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 1)  ش.سم٤محلرام اعم٠َْمَُم

 (.3/85( هذا قمغم أٟمف ُمـ ُمِمٓمقر اًمرضمز )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 4)

 قمغم أًمػ.٤م ُم١ميمد سمٜمقن اًمتقيمٞمد اخلٗمٞمٗم٦م. وجيقز يمت٤مسمتٝم٤م هٙمذا شمٜمقيٜمً  -هٜم٤م -( اًمٗمٕمؾ )ٟمسٗمع(5)

يخ»ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ؾمٗمع( وومٞمف ( 6) ٤مومِع: أظمذ سم٤مًمٜم٤مصٞم٦مواًمّّمتراخ: آؾمتٖم٤مصم٦م. ش. اًمٍمَّ . واًمسَّ

 (. 133/ 3)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 ]اًمسدٟم٦م[

 ]ًمٜمسٗمٕمـ[
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 (519: 3)  س ف ك

﴿ 
َ
ْٗ َوإِْذ أ اءُز َ٘ ٠َن ِد ُٓ ٍِ ْٗ اَل تَْص يرَاَُُس ِ٘  [. 84﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َخْذَٛا 

: شَمُّمبرقن. شم٘مقل اًمٕمرب: ؾمٗمؽ دُمف، أي َصبَّف، تسػؽونىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

، أي َهراىمف. ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  قَّ  وؾمٗمؽ اًمزِّ

 ويمٜم٤م إذا ُم٤م اًمْمٞمُػ طَمؾَّ سم٠مروٜم٤م

 

 

 (3)ؾمٗمٙمٜم٤م دُم٤مء اًمُبْدِن ذم شُمْرسَم٦ِم احل٤مل 

 

 

 

 (247: 2)  ق س ل

لِْصٍَٜث ِضَدادٍ ﴿
َ
٠ُكٗ ةِأ ُِ َب اْْل٠َُْف َشَٖ َٞ [، أي 39﴾ ]ؾمقرة إطمزاب: ٌَإَِذا َذ

، ومٝمؿ (2)ذم اًم٘مقل سمام ٓ حتبقن ٕهنؿ ٓ يرضمقن آظمرة، وٓ حتٛمٚمٝمؿ طِمْسَب٦مٌ 

ـْ ٓ يرضمق ُم٤م سمٕمده.   هي٤مسمقن اعمقت َهْٞمب٦ََم َُم

٠مطمرىمقيمؿ وآَذْويمؿ، : سم٤مًمٖمقا ومٞمٙمؿ سم٤مًمٙملم، ومسؾؼوكمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

شم٘مقل اًمٕمرب: ظمٓمٞم٥م ؾَمّلق، وظمٓمٞم٥م ُِمْسَٚمؼ وُِمْسلق. ىم٤مل أقمِمك ىمٞمس 

 سمـ صمٕمٚمب٦م: ا

تتامطم٦ُم واًمٜمجتتت  ومتتٞمٝمؿ اعمجتتُد واًمسَّ

 

 

 

 (1)تدة ومتٞمٝمؿ واخل٤مـمت٥م اًمستلَُّق  

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 (674: 3)  س ل م

ا﴿ َٟ َ ِٗ ٌَاْسَْٜص ل ْٖ  [. 63ٟمٗم٤مل: ﴾ ]ؾمقرة إَوإِن َسَُٜط٠اْ لِٖصَّ

                                                           

 ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )طمقل(. واٟمٔمر ح و ل ذم هذا اًمٙمت٤مب. 3)

 (.247/ 2( طِمسب٦م: واحِلْسَب٦ُم سم٤مًمٙمن: ـمٚم٥م إضمر. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 2)

واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من ش. اخل٤مـم٥م اعمِّْملق»، شومٞمٝمؿ اخِلّْم٥ُم »وومٞمف:  235( ديقان إقمِمك: 1)

)ؾمٚمؼ(، وومٞمف اًمسٚمؼ: ؿمدة اًمّمقت، وؾمٚمؼ ًمٖم٦ٌم ذم صٚمؼ أي ص٤مح. وذم )صٚمؼ(: صٚم٘مف سمٚمس٤مٟمف 

لِْصٍَٜث ِضَدادٍ (: ﴿119: 2: ؿمتٛمف. وضم٤مء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء )٤مَيّْمٚمُِ٘مف صٚم٘مً 
َ
٠ُكٗ ةِأ ُِ ﴾: َشَٖ

 عمخ٤مًمٗمتٝم٤م إي٤مه.  آذويمؿ سم٤مًمٙملم... واًمٕمرب شم٘مقل: صٚم٘مقيمؿ وٓ جيقز ذم اًم٘مراءة

 ]شمسٗمٙمقن[

 ]ؾمٚم٘مقيمؿ[
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ٚمْؿ: ُم٤مًمقا إًمٞمؽ ًمٚمسٚمؿ...  (3)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ضمٜمحقا ْؾمُ ًمٚمسَّ ٚمح، والسَّ : اًمّمر

ْن٠َْٖنَ وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ: ﴿
َ
ُٗ األ ٛخُ

َ
ِٗ َوأ ْٖ ٠ُٜا َوحَْدُن٠ا إَِل الصَّ ِٟ ٌَاَل حَ

﴾ ]ؾمقرة 

ِٗ ﴿ (2)[. وُي٘مرأ15حمٛمد:  ْٖ  ك:  ﴾ وهق ذًمؽ اعمٕمٜمك. ىم٤مل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمإَِل الصِّ

ْٚمَؿ واؾمٕمً   ٤موىمد ىُمْٚمُتام إِْن ُٟمدِرِك اًمسِّ

 

 

 (1)سمامٍل وَُمْٕمُروٍف ُمـ اًم٘مقِل َٟمْسَٚمؿِ  

 

 

َوإِن ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وسمٚمٖمٜمل قمـ احلسـ اًمبٍمي أٟمف يم٤من ي٘مقل: ﴿
 ِٗ ْٖ ْ اْدُخ٠ُٖاْ يِف  يا﴾. ًمإلؾملم. وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َسَُٜط٠اْ لِٖصَّ ٠ُٜا َ٘ َٚ آ ي ِ ا اََّّ َٟ حُّ

َ
أ

ٌَّثً الصِّ  آ َْ  ِٗ ِٗ ﴿ (4)[، وُيْ٘مرأ288﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: ْٖ ْٖ ﴾، وهق اإلؾملم. ىم٤مل يِف الصَّ

 أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: 

 ومتتام َأٟمتت٤مسُمقا ًمَستتْٚمٍؿ طمتتلَم شُمٜمْتتِذُرُهؿْ 

 

 

 (5)ُرؾْمُؾ اإِلًمِف وُم٤م يم٤مُٟمقا ًَمُف قَمُْمَدا 

 

 

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وشم٘مقل اًمٕمرب ًمَدًْمٍق شُمْٕمَٛمؾ ُُمستٓمٞمٚم٦ًم:   

 ْٚمؿ. ىم٤مل ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد، أطمد سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م، يّمػ ٟم٤مىم٦م ًمف: اًمسَّ 

 هَلتتتت٤م ُِمْروَمَ٘متتتت٤مِن أوْمتتتتَتلِن يمتتتت٠مٟمَّام

 

 

دِ   مَتُتتترر سمَستتتْٚمَٛمْل َداًمِتتتٍح ُُمَتَِمتتتدِّ
(6) 

 

 

 ويروى: داًم٩م. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

                                                           

 ( اٟمٔمر ج ن ح ذم هذا اًمٙمت٤مب. 3)

 .489، 222( اعمبسقط ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: 2)

 ش. ُمـ إُمر»وومٞمف  36( ؿمٕمر زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك: 1)

وومٞمف: واظمتٚمٗمقا ذم  227/ 2، اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: 345( اعمبسقط ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: 4)

ْٚمِؿ﴾ هٜم٤م ]ؾمقرة اًمب٘مرة[ وإ ٟمٗم٤مل واًم٘مت٤مل، وم٘مرأ اعمدٟمٞم٤من واسمـ يمثػم واًمٙمس٤مئل سمٗمتح ﴿اًمسِّ

اًمسلم هٜم٤م واًمب٤مىمقن سمٙمنه٤م، وىمرأ أسمق سمٙمر سمٙمن اًمسلم ذم إٟمٗم٤مل واًم٘مت٤مل واوم٘مف ذم اًم٘مت٤مل 

 محزة وظمٚمػ وىمرأ اًمب٤مىمقن سمٗمتحٝم٤م. 

 قمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم. ، ٟم٘مًل 184( ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: 5)

ا»وومٞمف  38( ديقان ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد: 6)  ش. داًم٩م»، شُأُِمرَّ

ْٚمؿ[  ]اًمسَّ
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 (515: 3)  س ل و

٠َْٖى﴿ َّٚ َوالصَّ َٙ ْ ُٗ ال َٛزنْلَا َنَٖيُْس
َ
 [. 57رة: ﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مَوأ

: ـمػم، واطمدَت٤م: ؾَمْٚمقاة، وي٘م٤مل إهن٤م والسؾوىىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...

امٟمك، اًمسر
 : اًمسٚمقى. وىم٤مل ظم٤مًمد سمـ زهػم اهلذزم:٤موي٘م٤مل ًمٚمٕمسؾ أيًْم  (3)

 َٕٟمتتتتتؿُ ٤م طمً٘متتتت ِ وىم٤مؾَمتتتتَٛمٝم٤م سمتتتت٤م

 

ْٚمقى إذا ُم٤م َٟمُِمقُره٤م  َأًمذر ُِمـ اًمسَّ
(2) 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.  

 (332: 2)  س ن ر

ر: اٟمٔمر ر ب ب. اًمسَّ   ٜمَقَّ

 (394: 2)  س ن ف

ٜم٤مف: اٟمٔمر و ج ف.  اًمسِّ

 (556: 3)  س ن ن

 ىم٤مل أسمق ىمٞمس سمـ إؾَْمَٚم٧م:

تتتتت٤م شَمْ٘متٚمتتتتتقه ومتتتتت٢منَّ قَمْٛمتتتتترً   اوم٢مُمَّ

 

 

 ؾَمتتٜملِم (1)أقمتتضَّ سمِرأؾمتتف قَمْْمتت٥ٌم  

 

 

 : ُمسٜمقن، ُمـ ؾمٜمَّف إذا ؿَمَحَذه. سـني ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

 (545: 3)  س و ق

ِٝ ٌَاْشخ٠ََى لََعَ شُ ﴿  [. 29﴾ ]ؾمقرة اًمٗمتح: ٠ُِ

 همػم ُمٝمٛمقز: مجع ؾم٤مٍق، ًمس٤مق اًمِمجرة.  سوقهىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...

                                                           

ٟمك سم٤مًمتِمديد. اًمقاطمدة )ؾُمامٟم٤مٌة( واجلٛمع )ؾُمامٟمَٞم٤َمت(. )اًمّمح٤مح: ؾمٛمـ(. 3) ٓ ي٘م٤مل ؾُمامَّ امٟمك: ـم٤مئر. و  ( اًمسر

 وؿم٤مر اًمٕمسؾ: اضمتٜم٤مه٤م. )اًمّمح٤مح: ؿمقر(ش. اوىم٤مؾمٛمٝم٤م سم٤مهلل ضمٝمدً »وومٞمف:  358/ 3( ديقان اهلذًمٞملم: 2)

 .٠مً ( وىمد وردت سم٤مًمٖملم ظمٓم556/ 3اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: ( اًمَٕمْْم٥ُم: اًمسٞمػ اًم٘م٤مـمع )ؾمػمة 1)

 ]اًمسٚمقى[

 ]ؾَمٜملِم[

 ]ؾمقق[
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 (387: 2)  س و م

ُِملمَ ﴿ ـَ اعْمَمِئَٙم٦ِم ُُمَسقِّ ﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: ُيْٛمِدْديُمْؿ َرسمرُٙمؿ سمَِخْٛمَس٦ِم آٍٓف ُمِّ

325 .] 

منيىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  حلسـ : ُُمْٕمَٚمٛملم. سمٚمٖمٜم٤م قمـ احلسـ سمـ أيب امسوِّ

قمغم أذٟم٤مب ظمٞمٚمٝمؿ وٟمقاصٞمٝم٤م سمّمقف أسمٞمض. وم٠مُم٤م  (3)اًمبٍمي أٟمف ىم٤مل: أقْمَٚمٛمقا

. وىمد ذيمرت ذًمؽ ذم ٤ماسمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ؾمٞمامهؿ يقم سمدر قمامئؿ سمٞمًْم 

ٗ . واًمسٞمام: اًمٕملُم٦م. وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ: ﴿(2)طمدي٨م سمدر ِٟ ِٞ ْٗ يِف وُُس٠ ُٞ ا َٙ ِشي
ُش٠دِ  ذَِر الصُّ

َ
ْٚ أ ِّ٘

ٍٔ [ أي قملُمتٝمؿ. و﴿29 ﴾ ]ؾمقرة اًمٗمتح: ي ِّ٘ٚ ِششِّ ِضَشاَرًة 
ثً  َ٘ َص٠َّ ُّ٘ ُٜؾ٠ٍد  َّ٘

[ ي٘مقل ُُمْٕمَٚمَٛم٦م. سمٚمٖمٜم٤م قمـ احلسـ سمـ أيب 81﴾  ]ؾمقرة هقد: 

احلسـ اًمبٍمي أٟمف ىم٤مل: قمٚمٞمٝم٤م قملُم٦م، أهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ طمج٤مرة اًمدٟمٞم٤م، وأهن٤م ُمـ 

 طمج٤مرة اًمٕمذاب، ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 

تتتٝم  ؿومتتت٤مٔن شُمتتتبغم يب اجلٞمتتت٤مُد اًمسَّ

 

ُُمقا   وٓ دمتتتت٤مريٜمل إذا ُمتتتت٤م ؾَمتتتتقَّ

 (1)وؿمخّم٧م أسمّم٤مرهؿ وأضمذُمقا  

 

 

 

ُم٦م أيًْم  : اعمَْرقِمٞم٦َّم. وذم يمت٤مب اهلل ٤موهذه إسمٞم٤مت ذم أرضمقزة ًمف. واعمَُسقَّ

ثِ شمٕم٤ممم: ﴿ َ٘ َص٠َّ ُٙ ْ ِٔ ال ٠ُٙنَ [ و﴿34﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: َواْْلَيْ ِٝ تُِصي ﴾ َطَشٌر ِذي

م ظَمْٞمٚمف وإسمَٚمف، وأؾم٤مُمٝم٤م: إذا رقم٤مه٤م. [. شم٘مقل اًمٕمرب: ؾَمقَّ 38]ؾمقرة اًمٜمحؾ: 

                                                           

ضمٕمٚمقا  -هٜم٤م -( َأقْمَٚمَؿ اًمٗم٤مرس: ضمٕمؾ ٟمٗمسف قملُم٦م اًمِمجٕم٤من )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ع ل م( وَأقْمَٚمٛمقا3)

 قمغم أذٟم٤مب ظمٞمٚمٝمؿ وٟمقاصٞمٝم٤م قملُم٤مت.

 .611/ 2( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم: 2)

 قمـ اسمـ هِم٤مم. وإسمٞم٤مت ُمٜمسقسم٦م ًمرؤسم٦م ٟم٘مًل  381( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 1)

م[  ]ُمسقِّ
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 ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد: 

 وَمَٗمَ٘متتتْدَٟم٤ما يمتتت٤مَن ُُمْستتتِجَح ٤ًم راقمًٞمتتت

 

 

تتَقامِ   ُه َووَمْ٘متتُد اعمُِستتْٞمِؿ ُهْٚمتتُؽ اًمسَّ
(3) 

 

 

: ؾمٚمس اًمسٞم٤مؾم٦م حمسـ إمم اًمٖمٜمؿ. وهذا اًمبٞم٧م امسجًح ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 (548: 3)  س و ي

ِل ﴿ َ٘ٚ يَتَتَدَّ ِٔ َو ِبي َّٔ َش٠َاء الصَّ ْد َؽ َِ اِن َذ َٙ َر ةِاإِلي ٍْ ﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: إُْس

388 .] 

 : وؾمط اًمسبٞمؾ. ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: سواء السبقلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ي٤م َوْيَح َأْٟمّم٤مِر اًمٜمَّبلِّ وَرْهٓمِفِ 

 

 

سمٕمَد اعمَُٖمٞم٥َِّم  
 اعمَْٚمَحدِ  (2)

ِ
 (1)ذم ؾَمقاء

 

 

 .(4)ُمقوٕمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ؾم٠مذيمره٤م ذم
 

 

 (89: 3)  س ي ب

 اًمس٤مئب٦م: اٟمٔمر ب ح ر.

                                                           

 .13( ذح ه٤مؿمٛمٞم٤مت اًمٙمٛمٞم٧م: 3)

 .( يٕمٜمل سم٤معمَُٖمٞم٥َّم رؾمقل 2)

(. 548/ 3. اعمَْٚمَحد: اًم٘مؼم )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 269/ 3( ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 1)

د هق حَ ًمؽ ٕن اعمُٚمْ وذ (678: 2)وردت سمْمؿ اعمٞمؿ واًمّمقاب اًمٗمتح يمام وردت ذم اًمسػمة 

ْحِد. أُم٤م  اعمَْٚمَحد وم٤مؾمؿ ُمٙم٤من قمغم وزن َُمْٗمَٕمؾ. وهق اًم٘مؼم. اًمٜم٤مزل ذم اًمٚمَّ

ىم٤مهل٤م طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م ذم رصم٤مء ٤م وهل ذم صمامٟمٞم٦م قمنم سمٞمتً  678 -669/ 2( ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم ذم 4)

 ، ُمٓمٚمٕمٝم٤م:اًمٜمبل 

 ُم٤م سم٤مُل قَمْٞمٜمَِؽ ٓ شَمٜم٤مُم يم٠مٟمَّام          يُمِحٚم٧ْم ُمآىمٞمٝم٤م سمُٙمْحِؾ إَْرَُمدِ 

 ش.٤مل قمٞمٜملُم٤م سم(: »269/ 3وذم اًمديقان )

 ]ُمسح٩م[

]ؾمقاء 

 اًمسبٞمؾ[
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 نيلشِ=ا فُحَرٍّ
 (288: 3)  ش ا ر

 اًمِمٞم٤مر: اٟمٔمر ح م س.

 ( 375: 2)  ش ر ى

ُٝ اةْخَِياء َمرَْؽاِت ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ َص ٍْ َ٘ٚ يَِّْشِي َج َٚ انلَّاِس  ِ٘ َو
وا 287﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: ا أٟمٗمَسٝمؿ ُمـ اهلل سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمٚمف، [. أي ىمد َذَ

ي٦َّم ]هي٦م اًمرضمٞمع[.  ِ  واًم٘مٞم٤مم سمح٘مف، طمتك هٚمٙمقا قمغم ذًمؽ، يٕمٜمل شمٚمؽ اًمنَّ

ٟمٗمسف: يبٞمع ٟمٗمسف، وذوا: سم٤مقمقا. ىم٤مل يزيد سمـ  يرشيىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 رسمٞمٕم٦م سمـ ُمٗمرغ احلٛمػمي: 

ْيتتتتتتتت٧ُم سُمتتتتتتتتْردً   ًَمْٞمَتٜمتتتتتتتتلا وَذَ

 

 

ـْ سَمْٕمتتتِد سُمتتتْرد يمٜمتتت٧ُم ه٤مَُمتتتفْ   ُِمتتت
(3) 

 

 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  (2): اؿمؽمى.٤مسمرد: هملم ًمف سم٤مقمف. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وذى أيًْم 

 وم٘مٚمتت٧ُم هلتت٤م ٓ دَمْزقمتتل ُأمَّ ُم٤مًمتتٍؽ 

 

 

امه٤م.   قمغم اسْمٜمَْٞمِؽ إن قمبٌد ًمئٞمٌؿ َذَ

 

 

 (545: 3)  ش ط ء

هُ ﴿
َ
ْخَرَج َطْفأ

َ
َزرٍْع أ َْ

 [. 29﴾ ]ؾمقرة اًمٗمتح: 

شُمف: ؿَمْٓم٠َمٌة. شم٘مقل اًمٕمرب: ىمد : ومِراظُمف، وواطِمدَ شطمهىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 . (1)أؿمٓم٠م اًمزرُع، إذا أظمرج ومِراظَمف

                                                           

 .345( ؿمٕمر اسمـ ُمٗمرغ احلٛمػمي: 3)

 ( وقمغم هذا: وم٤مًمٗمٕمؾ )ذى( ُمـ إوداد.2)

هُ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿»( وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ؿمٓم٠م(: ذم طمدي٨م أٟمس 1)
َ
ْخَرَج َطْفأ

َ
 ﴾أ

خ. ش. ىم٤مل ٟمب٤مشَمف وومروظَمف   ي٘م٤مل: أؿمٓم٠م اًمزرع ومٝمق  ُُمِْمٓمِئ إذا ومرَّ

 ]ينمي[

 ]ؿمطء[
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 (558: 3)  ش ط ر

ْٗ َطْفَرهُ ﴿ ُس َٞ ْٗ ٠ُّٕ٠ٌََاْ وُُس٠ ٜخُ ُْ ا  َ٘ ْصِشِد اْْلََراِم وََضيُْد  َٙ ْ َّ َطْفَر ال َٟ ﴾ ٠ٌََلِّ وَْس

 [. 344]ؾمقرة اًمب٘مرة: 

 -اًمب٤مهكم : ٟمحقه وىَمّْمَده. ىم٤مل قمٛمرو سمـ أمحرشطرهىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 يّمػ ٟم٤مىم٦م ًمف:  -وسم٤مهٚم٦م سمـ يٕمٍم سمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس سمـ قمٞملن

 شمٕمدو سمٜم٤م ؿَمْٓمَر مجع وهل قم٤مىِمدةٌ 

 

 

 (3)ىمد يم٤مَرَب اًمَٕمْ٘مُد ُمـ إيٗم٤مدِه٤م احلََ٘مب٤م 

 

 

 يّمػ ٟم٤مىمتف:  (2)وىم٤مل ىمٞمس سمـ ظمقيٚمد اهلذزم. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف

 إِنَّ اًمٜمَُّٕمقَس هب٤م داٌء خُم٤مُِمره٤م

 

 

   (1)َٟمَٔمُر اًمَٕمْٞمٜملم حَمُْسقرُ  ومَِمْٓمَره٤م 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واًمٜمٕمقس: ٟم٤مىمتف، ويم٤من هب٤م داء ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ٟمٔمر طمسػم، 

 ُمـ ىمقًمف: وهق طمسػم. 

 (184: 3)  ش ط ط

ِٝ إِٕ﴿ ٚ ُدوِٛ ِ٘ ْد َُُْٖٜا إِذً ا ًٟ ـى َٕٚ َّْٛدُن٠َ  َِ [. أي 34﴾ ]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: َطَففاا َٕ

 يب يمام أذيمتؿ يب ُم٤م ًمٞمس ًمٙمؿ سمف قمٚمؿ. مل ينميمقا 

                                                           

وقم٤مىمدة: يّمػ ٟم٤مىمتف سم٠مهن٤م ش. ىمد ىم٤مرب»، شوهل ُمقومدة»وومٞمف  41كم: ( ؿمٕمر قمٛمرو سمـ أمحر اًمب٤مه3)

طمؾ إمم سمٓمـ اًمبٕمػم.  قم٘مدت ذٟمبٝم٤م سملم ومخذهي٤م، وذًمؽ أول ُم٤م حتٛمؾ. واحلََ٘م٥ُم: طمبؾ ُيِمد سمف اًمرَّ

 (.558/ 3)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 (.72/ 1( ىمٞمس سمـ ظمقيٚمد هق ىمٞمس سمـ قمٞمزارة، وقمٞمزارة أُمف )اٟمٔمر ديقان اهلذًمٞملم: 2)

( اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )طمن( و )ؿمٓمر(، ومل يرد ذم ديقان اهلذًمٞملم، وإٟمام ورد سمرواي٦م 1)

 ( وًمٗمٔمف: 687/ 2أظمرى ذم ذح أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ًمٚمسٙمري )

 إن اًمٜمَُّٕمقَس هب٤م داء خي٤مُمره٤م           ومٜمحقه٤م سمٍم اًمٕمٞمٜملم خَمُْزور

 زر(.اخلََزر: يمن اًمٕملم سمٍمه٤م ظمٚم٘م٦م )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اخل

 ]ؿمٓمر[
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طَطُ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  : اًمُٖمُٚمقر وجُم٤موزة احلؼ. ىم٤مل أقمِمك سمٜمل والشَّ

 سمـ صمٕمٚمب٦م: ىمٞمس 

 ٓ يٜمتٝمقَن وٓ َيٜمْٝمك َذوي ؿَمَٓمطٍ 

 

 

ي٧ُم واًمُٗمتُُؾ   ـِ َيْذَه٥ُم ومٞمِف اًمزَّ ْٕم  (3)يم٤مًمٓمَّ

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 (84: 2)  ش ع ر

٦م... ومٚمام أظمذه٤م رؾمقُل  ل اهلل شمٜم٤مول رؾمق ٛمَّ احلرسم٦م ُمـ احل٤مرث سمـ اًمّمِّ

ْٕمراء قمـ فمٝمر اًمبٕمػم إذا  اهلل  ُمٜمف اٟمتٗمض هب٤م اٟمتٗم٤مو٦م، شمٓم٤ميرٟم٤م قمٜمف شمٓم٤مير اًمِمَّ

ْعراءىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  -اٟمتٗمض هب٤م صمؿ اؾمت٘مبٚمف ]اهل٤مء شمٕمقد  -: ذسم٤مٌب ًمف ًمدغالشَّ

 . اٝم٤م قمـ ومرؾمف ُمرارً قمغم ُأيَبّ سمـ ظمٚمػ[ ومٓمٕمٜمف ذم قمٜم٘مف ـمٕمٜم٦م شمدأدأ ُمٜم

 ، ي٘مقل: شَم٘مٚم٥َّم قمـ ومرؾمف ومجٕمؾ يتدطمرج.تدأدأىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ٕيب ]اسمـ ظمٚمػ[ وومٞمف  : وذيمر ىمتَؾ رؾمقِل اهلل (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ٕمراء قمـ فمٝمر اًمبٕمػم. اًمِمٕمراء ذسم٤مب صٖمػم ًمف ًَمْدغ.  (1)شمٓم٤ميرٟم٤م قمٜمف شمٓم٤مير اًمِمَّ

ٞمٛم٦م حترؾمٝم٤م ضمقيري٦م، شم٘مقل اًمٕمرب ذم أُمث٤مهل٤م: ىمٞمؾ ًمٚمذئ٥م: ُم٤م شم٘مقل ذم همٜم

ىم٤مل: ؿمحٞمٛم٦م ذم ىمٚمٕمل. ىمٞمؾ: ومام شم٘مقل ذم همٜمٞمٛم٦م حيرؾمٝم٤م همٚمٞمؿ، ىم٤مل ؿَمٕمراء 

ًمٖمٚمامن احلََٔمقات ؾمٝم٤مم ُمـ ىمْمب٤من ًمٞمٜم٦م يتٕمٚمؿ هب٤م ا (4)ذم إسمٓمل أظمِمك طَمَٔمَقاشمِف،

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: . ٤ماًمرُمل، وهل اجلامح أيًْم 

                                                           

 ش.هؾ يٜمتٝمقن؟»وومٞمف:  61( ديقان إقمِمك: 3)

 .317/ 2( اًمروض إٟمػ: 2)

 ( ذم إصؾ )ًمذع(.1)

(، 416) 327/ 2، واٟمٔمر اعمست٘مَم: شأظم٤مف إطمدى طمٔمٞم٤مشمف»( ًمس٤من اًمٕمرب )ىمٚمع( وومٞمف: 4)

( وذم اًمروض إٟمػ 3953) 164/ 3(، جمٛمع إُمث٤مل: 3822) 555/ 3مجٝمرة إُمث٤مل: 

 شمؿ شمّمحٞمحٝمام. شمّمحٞمػ وحتريػ 

 ]شمدأدأ[

 ]اًمِمٓمط[

 ]اًمِمٕمراء[
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 أصتتت٤مسم٧م طمبتتت٦م اًم٘مٚمتتت٥م

 

 

 (3)سمستتتتٝمؿ همتتتتػم مّجتتتت٤مح 

 

 

، وىم٤مل هل مجع ؿَمْٕمراء وهل (2)ورواه اًم٘متبل شمٓم٤مير اًمِمٕمر ُمـ يمت٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م

 ذسم٤مب أصٖمر ُمـ اًم٘مٛمع. 

 (94: 3)  ش غ ش

ٖمقش: اٟمٔمر ق ر ش.  اًمِمر

 (91: 3)  ش ن ء

..ُمـ أزد ؿمٜمقءة، ؿمٜمقءة: قمبد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ ...

قا ؿمٜمقءة ًمَِمٜمَآٍن يم٤من سمٞمٜمٝمؿ،  سمـ ٟمٍم سمـ إؾمد سمـ اًمٖمقث، وإٟمام ؾُمٛمر

ـآن  : اًمبٖمض.والشَّ

 (589: 3)  ش ي م

 وم٘م٤مل:  (1)يم٤من سملٌل إذا شمريمتف احلٛمك اوٓمجع سمِِٗمٜم٤مء اًمبٞم٧م صمؿ رومع قم٘مػمشمف

َـّ ًمٞمٚمت٦م  أٓ ًمٞم٧م ؿِمٕمري هتؾ َأسمِٞمتَت

  

 

 

 وضمٚمٞمتتتُؾ  (4)سمَِٗمتتتٍخ وطمتتتقزم إِْذظِمتتترٌ  

  

 

 

 (5)ُمٞمتت٤مَه جَمَٜمَّتت٦مٍ ٤م وهتتؾ َأِرَدْن يقًُمتت

 

 (6)وهؾ َيْبتُدَوْن زم ؿمت٤مُم٦ٌم وـَمٗمٞمتؾ 

 

 

                                                           

 ( اًمبٞم٧م سمرواي٦م أظمرى ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )مجح(:3)

ِح.  أص٤مسم٧م طَمب٦َّم اًمَ٘مٚم٥ِم           ومٚمؿ خُتْٓمِئ سمُِجامَّ

 ( اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ؿمٕمر(.2)

 ( اًمَٕم٘مػمُة: صقت اعمٖمٜمِّل واًمب٤ميمل واًم٘م٤مرئ. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمَٕمْ٘مَرُة(. 1)

 (.589/ 3ئح٦م. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: ( اإلْذظِمر: ٟمب٤مت ـمٞم٥م اًمرا4)

( جَمَٜم٦َّم: ُمقوع سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م قمغم أُمٞم٤مل، ويم٤من ُي٘م٤مم هب٤م ًمٚمٕمرب ؾمقق، وسمٕمْمٝمؿ يٙمن ُمٞمٛمٝم٤م، 5)

 واًمٗمتح أيمثر، وهل زائدة. )ًمس٤من اًمٕمرب: جمـ(.

 ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ـمٗمؾ(، )ؿمٞمؿ(. وردت ذم إصؾ )ـُمٗمٞمؾ( سمْمؿ اًمٓم٤مء.6)

 ]اًمِمٜمآن[
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 . (3)ضمبلن سمٛمٙم٦م وصػقل شامةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

وأُم٤م ؿم٤مُم٦م وـمٗمٞمؾ وم٘م٤مل اخلٓم٤ميب ذم يمت٤مب إقملم ذم  (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ذح اًمبخ٤مري، يمٜم٧م أطمسبٝمام ضمبٚملم طمتك ُمررت هبام ووىمٗم٧م قمٚمٞمٝمام وم٢مذا مه٤م 

:(1)قمٞمٜم٤من ُمـ ُم٤مء ي ىمقل اخلٓم٤ميب إهنام قمٞمٜم٤من ىمقل يُمَثػمِّ  . وُيَ٘مقِّ

ؿمٞم٤مءٓ  أٟمس ُمقىمٗمً  (5)مِ  (4)وُم٤م أَٟمَْس   ٤مٕا

 

 

 ًمٜم٤م وهل٤م سم٤مخلَْب٧ِم ظَمْب٧ِم ـَمٗمٞمؾ 

 

 

 واخلب٧م: ُمٜمخٗمض إرض. 

 ( 117: 3)  ش ي م

 -: أُمٜمقنوالشقوم -ىم٤مل ]اًمٜمج٤مر[: ...اذهبقا وم٠مٟمتؿ ؿُمٞمقٌم سم٠مريض

 . (6)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...وي٘م٤مل: وم٠مٟمتؿ ؾمٞمقم

ُمٜمقن ومٞمحتٛمؾ : ...ىمد ذح اسمـ هِم٤مٍم اًمِمٞمقَم وهؿ أ(7)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

أن شمٙمقن ًمٗمٔم٦ًم طمبِمٞم٦م همػم ُمِمت٘م٦م، وحيتٛمؾ أن يٙمقن هل٤م أصؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦م، وأن 

شمٙمقن ُمـ ؿُمْٛم٧ُم اًمسٞمَػ إذا أهمٛمدشُمف ٕن أُمـ ُُمْٖمَٛمٌد قمٜمف اًمسٞمػ أو ٕٟمف 

 وطمرز يم٤مًمسٞمػ ذم همٛمده.  (8)ُمّمقن ذم ِصقان

                                                           

 )ؿم٤مُم٦م( و )ـمٗمٞمؾ(، واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ؿمٞمؿ(.( اٟمٔمر ُمٕمجؿ اًمبٚمدان 3)

 .51/ 2( اًمروض إٟمػ: 2)

 ( ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )ـمٗمٞمؾ(: واعمِمٝمقر أهنام ضمبلن ُمنموم٤من قمغم جَمَٜم٦َّم قمغم سمريد ُمـ ُمٙم٦م .1)

 ( )ُم٤م( ضمزُم٧م اعمْم٤مرقملم )أٟمس( ٕهن٤م سمٛمٕمٜمك إن اًمنمـمٞم٦م.4)

 (.( م إؿمٞم٤مء: ُمـ إؿمٞم٤مء. طمذوم٧م ٟمقن )ُمـ5)

 ( اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ؾمٞمؿ(.6)

 .231/ 3( اًمروض إٟمػ: 7)

صؾ )صقر(. وضم٤مء ذم اًمٚمس٤من )صقن(: ِصَقان وُصقان: سم٤مًمٙمن واًمْمؿ.. ُم٤م ُصٜم٧م سمف اًمٌمء8)  .( ذم ٕا

 ]ؿم٤مُم٦م[

 ]ـمٗمٞمؾ[

 ]اًمِمٞمقم[
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 =دالصَّ=ا فُحَرٍّ
 (261: 3)  ص د ع

﴿ 
َ
ا حُْؤَمُر َوأ َٙ كنِيَ ٌَاْغَدْع ةِ ِّْشِ ُٙ ْ ِٚ ال  [. 94﴾ ]ؾمقرة احلجر: ْنرِْض َن

: اومُرق سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ. ىم٤مل أسمق ذؤي٥م اهلذزم، اصدعىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ـَ وطمٍش وومحٚمٝم٤م:   واؾمٛمف ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد، يّمػ ُأشُم

ـ ِرسم٤مسَمتتتتتتت٦مٌ  ويمتتتتتتت٠مهنَّ
تتتتتتتف (3)  ويم٠مٟمَّ

 

 

 (1)ُيٗمٞمُض قمغم اًمِ٘مداح َويّْمدعُ  (2)َيَنٌ  

 

 

ُق قمغم اًم٘مد اح وُيَبلمِّ أٟمّمب٤مَءه٤م. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وىم٤مل أي ُيَٗمرِّ

 رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 

 َأْٟمتتت٧َم احلَٚمتتتٞمُؿ وإَُمتتتػُم اعمُٜمْتتتَتِ٘مؿْ 

 

 

ـْ فُمَٚمتؿْ   شَمّْمَدُع سم٤محلؼِّ وشَمٜمْٗمل ُِم
(4) 

 

 

 وهذان اًمبٞمت٤من ذم أرضمقزة ًمف. 

ا حُْؤَمرُ : وذيمر ىمقل اهلل ؾمبح٤مٟمف ﴿(5)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم َٙ ﴾ واعمٕمٜمك ٌَاْغَدْع ةِ

ى اًمٗمٕمَؾ إمم اهل٤مء طَمُسـ طمذوُمٝم٤م، ويم٤من احلذُف  اصدع سم٤مًمذي شم١مُمر سمف، وًمٙمٜمف عم٤م قَمدَّ

ـَ ُمـ ذيمره٤م ٕن ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلهب٤مم أيمثُر مم٤م شم٘متْمٞمف اًمذي، وىمقهلؿ  ه٤مهٜم٤م أطمس

)ُم٤م( ُمع اًمٗمٕمؾ سمت٠مويؾ اعمّمدر راضمع إمم ُمٕمٜمك اًمذي إذا شم٠مُمٚمتف، وذًمؽ أن )اًمذي( 

 ( اًمتل يسٛمقهن٤م اعمّمدري٦م ٟمحق ىمقل اًمِم٤مقمر: شمّمٚمح ذم يمؾ ُمقوع شمّمٚمح ومٞمف )ُم٤م

                                                           

سم٤مسم٦ُم: ظمرىم٦م شمٚمػ ومٞمٝم٤م اًمِ٘مداح )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 3)  (.261/ 3( اًمرِّ

: اًمذي يدظمؾ ذم اعمَ 2)  ْٞمِن )اعمرضمع اًمس٤مسمؼ(.( َيَنٌ

 .6/ 3( ديقان اهلذًمٞملم: 1)

 قمـ اسمـ هِم٤مم. ، واًمبٞمت٤من ُمٜمسقسم٤من ًمرؤسم٦م ٟم٘مًل 382( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 4)

 .368/ 3( اًمروض إٟمػ: 5)

 ]اصدع[
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 قَمستتتتك إَيتتتت٤مُم َأن َيْرضِمٕمتتتتت

 

 

ـَ يقًُمتت   (3)يم٤مًمتتذي يمتت٤مٟمقا٤م تتت

 

 

 

 

ا حُْؤَمرُ ﴿ا أي يمام يم٤مٟمقا، وم٘مقل اهلل قمز وضمؾ إذً  َٙ ﴾ إُم٤م أن يٙمقن ٌَاْغَدْع ةِ

ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمذي شُم١ْمَُمُر سمف ُمـ اًمتبٚمٞمغ وٟمحقه، وإُم٤م أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه اصدع سم٤مُٕمر 

١ْمَُمُرُه، يمام شم٘مقل قمجب٧م ُمـ اًمرضب اًمذي شمْمترسمف، ومتٙمقن )ُم٤م( ه٤مهٜم٤م اًمذي شمُ 

قمب٤مرة قمـ إُمر اًمذي هق أُمر اهلل شمٕم٤ممم وٓ يٙمقن ًمٚمب٤مء ومٞمف ُدظُمقل وٓ شم٘مدير، 

، وإفمٝمر ^وقمغم اًمقضمف إول شمٙمقن ُم٤م ُمع صٚمتٝم٤م قمب٤مرة قمام هق ومٕمؾ ًمٚمٜمبل 

ف سمدًمٞمؾ طمذف اهل٤مء أهن٤م ُمع صٚمتٝم٤م قمب٤مرة قمـ إُمر اًمذي هق ىمقل اهلل ووطمٞمُ 

. إٓ أٟمؽ إذا ٤ماًمراضمٕم٦م إمم )ُم٤م(، وإن يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك اًمذي ذم اًمقضمٝملم مجٞمٕمً 

طمذوم٧م  أردت ُمٕمٜمك إُمر مل حتذف إٓ اهل٤مء وطمده٤م، وإذا أردت ُمٕمٜمك اعم٠مُمقر سمف

ْ٘مَتف سم٠مُمر  سم٤مًء وه٤مًء، ومحذُف واطمٍد أيُن ُمـ طَمْذوَملم، ُمع أن َصْدقَمف وسَمَٞم٤مَٟمف إذا قَمٚمَّ

طْم٧َم اف يم٤من طم٘مٞم٘م٦م، وإذا قمٚم٘متف سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي ُأُِمر سمف يم٤من جم٤مزً اهلل ووطمٞمِ  ، وإذا َسَّ

ٚمف ذم اًم٘مرآن دمده يمذًمؽ ٟمحق  سمٚمٗمظ اًمذي مل يٙمـ طمذومٝم٤م سمذًمؽ احلُْسـ. وشَم٠َمُمَّ

٠ُٙنَ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ْٗ حَْسخُ ٜخُ ُْ ا  َ٘ ا ُتتُْدوَن َو َ٘  ُٗ ْنَٖ
َ
[ 11﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َوأ

َ٘ و﴿ وَن َو ا تُِسُّ َ٘  ُٗ ٠ُِٜٖنَ َحْهَٖ ُج بِيََديَّ [ ﴿39﴾ ]ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا ُتْه ِْ ا َخَٖ َٙ ِ ﴾ ل

ا َتْهتُُدونَ [ و ﴿75]ؾمقرة ص:  َ٘ ْختُُد 
َ
[ ومل ي٘مؾ 2﴾ ]ؾمقرة اًمٙم٤مومرون: اَل أ

خَاَب ظَمَٚمْ٘مُتف وطَمَذَف اهل٤مَء ذم ذًمؽ يمٚمف، وىم٤مل ذم اًمذي ﴿ ِٓ ُٗ إْ ُٞ َٚ آحَيَْٜا ي ِ ﴾ اََّّ

َٜ [ و ﴿323]ؾمقرة اًمب٘مرة:  ِي َسَهْٖ َّٜاِس َش٠َاءاََّّ [ وُم٤م 25﴾ ]ؾمقرة احل٩م: اُه لِٖ

أؿمبف ذًمؽ وإٟمام يم٤من احلذف ُمع )ُم٤م( أطمسـ عم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ إهب٤مُمٝم٤م، وم٤مًمذي ومٞمٝم٤م 

                                                           

واًمبٞم٧م ذم ذح احلامؾم٦م ش. ٤مىمقُمً »ٕيب اًمٖمقل وومٞمف ٤م ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )يمقن( ُمٜمسقسمً 3)

 ٗمٜمد اًمزُم٤مين. ًمٚم٤م ُمٜمسقسمً  32/ 3ًمٚمتؼميزي: 
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هب٤م ُمـ )ُم٤م( اًمتل هل ذط ًمٗمٔمً  وُمٕمٜمك، أٓ شمرى أن )ُم٤م( إذا ٤م ُمـ اإلهب٤مم ىَمرَّ

ٕن  شم٘مقل ومٞمٝم٤م: ُم٤م شَمّمٜمَْع َأْصٜمَْع ُمثٚمف، وٓ شم٘مقل: ُم٤م شمّمٜمْٕمف،٤م يم٤مٟم٧م ذـمً 

اًمٗمٕمؾ ىمد قمٛمؾ ومٞمٝم٤م، ومٚمام و٤مَرقَمْتٝم٤م هذه اًمتل هل ُمقصقًم٦م، وهل سمٛمٕمٜمك اًمذي 

ُأضْمِرَي٧ْم ذم طمذف اهل٤مء جَمْراه٤م ذم أيمثر اًمٙملم. وهذه شَمْٗمِرىم٦ٌم ذم قَمْقِد اًمْمٛمػم قمغم 

)ُم٤م( وقمغم )اًمذي( يِمٝمد هل٤م اًمتٜمْزيُؾ واًم٘مٞم٤مُس اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ اإلهب٤مم، وُمع 

قمغم هذه اًمتٗمرىم٦م وٓ أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م. وىم٤مرئ اًم٘مرآن حمت٤مج إمم  َٟمبَّفَ ا هذا مل ٟمر أطمدً 

ـُ طمذُف اًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد قمغم )اًمذي(. ٕٟمف أوضمز، وًمٙمٜمف  هذه اًمتٗمرىم٦م، وىمد حَيُْس

َٛزنْلَا)ُم٤م(. ومٗمل اًمتٜمْزيؾ ﴿ ًمٞمس يَمُحْسٜمِف ُمع )ُمـ( و
َ
ِي أ ﴾ ]ؾمقرة َوانل٠ُِّر اََّّ

ـَ ُمـ إمم اصمٜملم ٤م [. وم٢من يم٤من اًمٗمٕمؾ ُمتٕمديً 8اًمتٖم٤مسمـ:  يم٤من إسمراُز اًمْمٛمػم أطمس

َؿ أنَّ اًمٗمٕمؾ واىمع قمغم اعمٗمٕمقل اًمقاطمد، وأٟمف ُم٘متٍم قمٚمٞمف،  طمذومف ًمئل ُيَتَقهَّ

َّٜاِس َش٠َاءيم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ خَاَب ﴾ و ﴿َسَهَْٖٜاُه لِٖ ِٓ ُٗ إْ ُٞ َٚ آحَيَْٜا ي ِ ﴾. وذح اسمـ اََّّ

ُتف أٟمف َصْدٌع قمغم ضمٝم٤مصحٞمحً ٤م هِم٤مم ُمٕمٜمك ىمقًمف اصدع ذطًم  ٦م اًمبٞم٤من ، وشَمتِٛمَّ

وشمِمبٞمف ًمُِٔمْٚمَٛم٦ِم اًمِمؽ واجلٝمؾ سمٔمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ، واًم٘مرآن ٟمقر وَمَّمَدَع سمف شمٚمؽ 

ل اًمٗمجر َصِديٕمً  خ:  ٕٟمف يّمدع فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ، ٤م اًمٔمٚمٛم٦م، وُمٜمف ؾُمٛمِّ امَّ  وىم٤مل اًمِمَّ

ؿًمت  َيدْيتفِ ٤م شمرى اًمّستتِرطم٤مَن ُُمْٗمؽَمِ

 

 

 (3)يمتتت٠منَّ سَمٞمتتت٤مَض ًُمبَّتِتتتِف َصتتتديعُ  

 

 

ًَمُف أيمثرُ  أهؾ اعمٕم٤مين، وىم٤مل ىم٤مؾمؿ سمـ صم٤مسم٧م: اًمّمديع ذم هذا  قمغم هذا شَم٠َموَّ

اطم٦م، حتتف صمقٌب أسمٞمُض، وشمّمدع إؾمقد قمـ  اًمبٞم٧م صمقٌب أؾمقُد شَمْٚمَبُسف اًمٜمَّقَّ

 صدره٤م ومٞمبدو إسمٞمض وأٟمِمد: 

                                                           

ًمٕمٛمرو سمـ ُمٕمد يٙمرب، وذم ؿمٕمر قمٛمرو سمـ ُمٕمد ٤م ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )صدع(، ُمٜمسقسمً 3)

 .311يٙمرب: 

طم٤مُن ُمٗمؽمؿًم   يديف           يم٠من سمٞم٤مض ًمبتف اًمّمديع٤م سمف اًمنِّ
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 يمتتتتتتت٠مهنـ إِْذ َوَرْدَن ًَمْٞمٕمتتتتتتت٤م

 

 

اطمتتتتت٦ٌم جُمْت٤مسَمتتتتت٦ٌم صتتتتتِديٕم٤م   َٟمقَّ

 

 

 ًمٞمع: اؾمؿ ضمبؾ. 

 ( 678: 3)  ص د ي

ا ََكَن َغ ﴿ َ٘ ََكًء َوحَْػِديَثً اَل َو ُ٘ ْٗ ِنَٜد اْْلَيِْج إاِلَّ  ُٟ  [.15﴾ ]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: ُت

٤مح التصديةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اعمٙم٤مء: اًمّمٗمػم. و ِرُمَّ : اًمتّمٗمٞمؼ... ىم٤مل اًمٓمِّ

 سمـ طمٙمٞمؿ اًمٓم٤مئل:

 هَلَتت٤م يُمٚمَّتتام ِرْيَٕمتت٧ْم َصتتَداٌة وَريْمتتدةٌ 

 

 

ـِ    (3)سمُِٛمّْمَداِن َأقْمغم اسْمٜمَْل ؿَماَمِم اًمَبتقاِئ

 

 

ذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. يٕمٜمل إُْروي٦َّموه
، ي٘مقل: إذا وَمِزقَم٧ْم ىَمَرقَم٧ْم (2)

ٗم٤مَة صمؿ َريَمَدْت شَمْسَٛمُع صدى ىَمْرقِمٝم٤م سمٞمده٤م اًمّمٗم٤مة ُمثؾ اًمتّمٗمٞمؼ.  سمٞمده٤م اًمّمَّ

 . (1)واعمّمدان: احلرز. واسمٜم٤م ؿمامم: ضمبلن

 (181: 3)  ص ع د

ا َغِهيدً ﴿ َٟ ا َنَٖيْ َ٘  [. 8﴾ ]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: اُسُرزً ا َوإَِّٛا َْلَاِن٠َُٖن 

ـ هِم٤مم: رض، ومجٕمف: ُصُٕمد. ىم٤مل ذو اًمرُم٦م يّمػ فمبٞمً الصعقد ىم٤مل اسم  : اصٖمػمً ٤م : ٕا

ٕمٞمَد سمتف حك شَمرُمل اًمّمَّ  يم٠َمٟمَّف سم٤مًمْمر

 

 

َدسم٤َّمسم٦ٌم ذم قِمٔم٤مِم اًمرأِس ظُمْرـمقمُ  
(4) 

 

 

: اًمٓمريؼ. وىمد ضم٤مء ذم ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. واًمّمٕمٞمد أيًْم 

ُٕمَداتإي٤َّميمؿ واًم٘مُ »احلدي٨م:   . يريد اًمٓمرق.(5)شُٕمقَد قمغم اًمّمر

                                                           

 .481( ديقان اًمٓمرُم٤مح: 3)

 ( إُروّي٦م: أٟمثك اًمققمقل )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: روي(.2)

 .887/ 1، ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ )ؿمامم(: 163/ 1( ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )ؿمامم(: 1)

 .189/ 3( ديقان ذي اًمرُم٦م: 4)

 ش.إي٤ميمؿ واًم٘مٕمقد سم٤مًمّمٕمدات»( اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )صٕمد( وومٞمف 5)

 ]اًمتّمدي٦م[

 ]اًمّمٕمٞمد[
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 وأٟمِمد ًمذي اًمرُم٦م: (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم: 

ٕمٞمَد سمف حك شَمرُمل اًمّمَّ  يم٠َمٟمَّف سم٤مًمْمر

 

٤مسم٦ٌم ذم قِمٔم٤مِم اًمرأِس ظُمْرـمقمُ    َدسمَّ

 

 

يّمػ وًمد فمبٞم٦م. واخلرـمقم ُمـ أؾمامء اخلٛمر. أي يم٠مٟمف ُمـ ٟمِم٤مـمف دسم٧م اخلٛمر 

 ذم رأؾمف.

 (572: 3)  ص م د

ٛمَ  اهللُ﴿  [. 2﴾ ]ؾمقرة اإلظملص: دُ اًمّمَّ

: اًمذي ُيّْمَٛمُد إًمٞمف، وُيْٗمَزُع إًمٞمف، ىم٤مًم٧م هٜمد سمٜم٧م الصؿدىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

لْم،  ٞمْٝم٤م إؾََمِديَّ ُمٕمبد سمـ ٟمْمٚم٦م شمبٙمل قمٛمرو سمـ ُمسٕمقد، وظم٤مًمد سمـ ٟمْمٚم٦م، قمٛمَّ

لْم  (2)ومه٤م اًمٚمذان ىَمتََؾ  اًمٜمٕمامُن سمـ اعمٜمذر اًمٚمَّْخِٛمل، وسمٜمك اًمَٖمِريَّ
َذيـ  (1) اًمٚمَّ

 قوم٦م قمٚمٞمٝمام: سم٤مًمٙم

ْي سمٜمل أؾمدْ   أٓ سَمَٙمَر اًمٜم٤َّمقمل سمَِخػْمَ

 

 

ٛمد  ٞمد اًمّمَّ  سمٕمٛمرو سمـ ُمسٕمقد وسم٤مًمسَّ

 

 

 (512: 3)  ص و ب

اءِ ﴿ َٙ َٚ الصَّ ِّ٘ َػيِّب  َْ ْو 
َ
 [. 39﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: أ

قِّبىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  : اعمٓمر، وهق ُمـ ص٤مب يّمقب، ُمثؾ ىمقهلؿ: الصَّ

٤مت يٛمقت، ومجٕمف: َصَٞم٤مِئ٥م. ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م اًمسٞمِّد ُِمـ ؾم٤مد يسقد، واعمٞم٧م ُِمـ ُم

 سمـ قَمَبدة، أطمد سمٜمل رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ: 

                                                           

 .393 -398/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 ( ىَمَتؾ اًمٜمٕمامُن: يريد ىمتٚمٝمام ، سمحذف اعمٗمٕمقل.2)

ن ٤مًمؽ وقم٘مٞمؾ ٟمديٛمل ضمذيٛم٦م إسمرش، وؾمٛمٞم٤م اًمٖمريلم، ٕ( اًمٖمري٤من: سمٜم٤مءان ـمقيلن: ي٘م٤مل مه٤م ىمؼم ُم1)

 (.572/ 3 سمدم ُمـ ي٘متٚمف ذم يقم سم١مؾمف. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: اماًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر يم٤من يٖمرهي

 ٛمد[]ص

 ]اًمّمٞم٥م[
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 يمتت٠مهنُؿ صتت٤مسم٧م قمٚمتتٞمٝمؿ ؾمتتح٤مسم٦مٌ 

 

 

ـّ َدسمِٞمتتت٥ُم   صتتتقاقمُ٘مٝم٤م ًمٓمتتتػِمه
(3) 

 

 

 وومٞمٝم٤م: 

تتتر  ومتتتل شَمْٕمتتتِدزم سمٞمٜمتتتل وسمتتتلم ُُمَٖمٛمَّ

 

 

 (2)ؾمَ٘متِْؽ رواي٤م اعمُزِن طمٞم٨ُم شَمّمقب 

 

 

 ًمف. وهذان اًمبٞمت٤من ذم ىمّمٞمدة 

 (563: 3)  ص و و

قى: اٟمٔمر ط م س.  اًمّمر

 (249: 2)  ص ي ص

خَاِب ﴿ ِٓ ْ ِٔ ٕا
ْٞ َ
ْٚ أ ِّ٘  ُٗٞ ُرو َٞ َٚ َكا ي ِ َٛزَل اََّّ

َ
ْٗ ﴾ أي سمٜمل ىمرئم٦م ﴿َوأ ِٟ ﴾ ِ٘ٚ َغيَاِغي

قَايص[، 26]ؾمقرة إطمزاب:   : احلّمقن وأـم٤مم اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م. والصَّ

وسمٜمق احلسح٤مس ُمـ  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىم٤مل ؾُمَحٞمؿ قمبد سمٜمل احلسح٤مس،

 سمٜمل أؾمد اسمـ ظمزيٛم٦م:

 وأَْصبَح٧ِم اًمثِّػماُن سقَمك وأصبََح٧ْم 

 

 

   (1)ٟمِس٤مُء متتٞمٍؿ َيْبَتتِدْرَن اًمّمٞم٤مصتٞم٤م 

 

 

 : اًم٘مرون. ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي: ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. واًمّمٞم٤ميص أيًْم 

 وؾمتتتت٤مَدَة َرْهٓمِتتتتَل طمتتتتتك سَمِ٘مٞمتتتتتْ

 

 

 (4)يمِّمٞمِّمَٞم٦ِم إقْمَْمت٥ِم ا ت٧ُم ومْردً  

 

 

                                                           

 ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )صقب(.3)

ر: اًمذي مل جيرب إُمقر )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م:2)  ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )صقب(. اعمَُٖمٛمَّ

 3 /512 .) 

واًمبٞم٧م ومٞمٝمام ُمٜمسقب ش يٚمت٘مٓمـ»، شاًمثػمان همرىمك»( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )صٞمص(، )صٞم٤م( وومٞمف 1)

إمم ؾمحٞمؿ قمبد سمـ احلسح٤مس، وذم )ضمذم( ُمٜمسقب إمم اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي. ديقان ؾمحٞمؿ قمبد 

 .11سمٜمل احلسح٤مس: 

 (.249 /2. إقمْم٥م: اعمٙمسقر اًم٘مرن )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 31(ؿمٕمر اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي: 4)

 ]اًمّمٞم٤ميص[
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ي٘مقل أص٤مب اعمقت ؾم٤مدة رهٓمل. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وىم٤مل 

 أسمق دواد اإلي٤مدي:

 وَمَذقَمْرٟم٤م ؾُمْحَؿ اًمّمٞم٤ميص سم٠ميديت

 

 

َـّ َٟمْْمٌح ُمـ اًمُٙمَحْٞمؾ وىم٤مر  تِٝم
(3) 

 

 

٤مضملم، ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. واًمّمٞم٤ميص أيًْم  : اًمِمقك اًمذي ًمٚمٜمَّسَّ

اًمّمٛم٦م اجلَُِمٛمل، ضُمَِمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م ومٞمام أظمؼمين أسمق قمبٞمدة. وأٟمِمدين ًمدريد سمـ 

 سمـ هقزان: اسمٙمر  سمـا

 ٟمٔمتتترُت إًمٞمتتتِف واًمرُمتتت٤مُح شَمٜمقؿُمتتتفُ 

 

 

دِ   ٞم٤ميص ذم اًمٜمَّسٞم٩ِم اعمَُٛمدَّ يَمقىمِع اًمّمَّ
(2) 

 

 

 

: اًمتل شمٙمقن ذم أرضمؾ ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. واًمّمٞم٤ميص أيًْم 

َيَٙم٦ِم ٟم٤مشمئ٦م يم٠مهن٤م اًم٘مرون اًمّمٖم٤مر، واًمّمٞم٤ميص أيًْم  ظمؼمين أسمق : إصقل. أ٤ماًمدِّ

 قمبٞمدة أن اًمٕمرب شم٘مقل: ضمذَّ اهلل ِصْٞمِّمَٞمَتُف: أي أصٚمف. 

: وذيمر اًمّمٞم٤ميص وأهن٤م احلّمقن، واؾمتِمٝمد سم٘مقل ؾمحٞمؿ (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 : يّمػ ؾمٞمًل 

 وأصبح٧م اًمثػمان سقمك وأصبح٧م

 

 

 ٟمستت٤مء متتتٞمؿ يبتتتدرن اًمّمٞم٤مصتتٞم٤م 

 

 

رمحف اهلل قمغم هذا اًمبٞم٧م،  (4)وأًمٗمٞم٧م ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ أيب سمحر

َؿ اسمـ هِم٤مم أهن٤م احلّمقن ا ًمّمٞم٤ميص ىمرون اًمثػمان اعمذيمقرة ومٞمف ٓ ُم٤م شَمَقهَّ

                                                           

قد. واًمّمٞم٤ميص: اًم٘مرون. ويريد ( ذقمرٟم٤م: ُمـ اًمذر 3) ْحُؿ: اًمسر سمسحؿ »قْمر، وهق اًمٗمزع. واًمسر

 (.258/ 2اًمققمقل اًمتل ذم اجلب٤مل. وَٟمْْمٌح: ًَمْٓمٌخ. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: ش: اًمّمٞم٤ميص

وومٞمٝم٤م  598/ 3( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ٟمقش(، )صٞمص(، )صٞم٤م(، مجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب: 2)

 ش.إًمٞمفومجئ٧م »

 .283/ 2( اًمروض إٟمػ: 1)

 ( هق ؾمٗمٞم٤من سمـ اًمٕم٤ميص إؾمدي، ُمـ شملُمٞمذ اًمقىمٌم، روى قمٜمف اًمسٝمٞمكم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م4)

 ٓسمـ هِم٤مم. 
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ىمٝم٤م، أصبح٧م ٟمس٤مء متٞمؿ  وأـم٤مم. ي٘مقل عم٤م َأْهَٚمَؽ هذا اًمسٞمُؾ اًمثػماَن وهمرَّ

يبتدرن أظمذ ىمروهن٤م ًمٞمٜمُسجـ هب٤م اًمبجد وهل إيمسٞم٦م. ىم٤مل هذا يٕم٘مقب قمـ 

. ىم٤مل اعم١مًمػ: إصٛمٕمل. ويّمحح هذا أٟمف ٓ طمّمقن ذم سم٤مدي٦م إقمراب

رواي٦م أمحد سمـ داود ًمف وم٢مٟمف أٟمِمده ذم يمت٤مب ٤م ويّمحح هذا اًمتٗمسػم أيًْم 

 اًمٜمب٤مت ًمف، وم٘م٤مل ومٞمف: يٚمت٘مٓمـ اًمّمٞم٤مصٞم٤م، ومل ي٘مؾ يبتدرن وأٟمِمد: 

 وَمَذقَمْرٟم٤م ؾُمْحؿ اًمّمٞم٤ميص سم٠ميديت

 

 

 تٝمـ َٟمْْمٌح ُمـ اًمُٙمَحْٞمؾ وىم٤مر 

 

 

 أيتدهيـ ؿمتبف اًمستقاد اًمتذي ذم .اًمٙمحٞمؾ: اًم٘مٓمران، واًم٘م٤مر: اًمزومت٧م

وطمش. وأٟمِمتد ًمدريتد سمتـ  (3)يّمػ سَمَ٘مرَ  ،سمٜمْمح ُمـ ذًمؽ اًمٙمحٞمؾ واًم٘م٤مر

ومحٚمف إصٛمٕمل قمغم ُم٤م شم٘مدم ش يمقىمع اًمّمٞم٤ميص ذم اًمٜمسٞم٩م اعمٛمدد»اًمّمٛم٦م: 

 ذم اًمبٞم٧م ىمبؾ هذا ُمـ أهن٤م اًم٘مترون اًمتتل يٜمست٩م هبت٤م ٓ أهنت٤م ؿمتقك يمتام ىمت٤مل 

 اسمـ هِم٤مم. 

 

 د=لضَّا=ا فُحَرٍّ
 (615: 3)  ض ب ث

د اهلل سمـ ُمسٕمقد: ومقضمدشمف ]أي أسم٤م ضمٝمؾ[ سمآظمر رُمؼ ومٕمرومتف، ىم٤مل قمب

يب ُمرًة سمٛمٙم٦م ومآذاين وًمٙمزين.  َضَبَث ومقوٕم٧م رضمكم قمغم قمٜم٘مف، ىم٤مل: وىمد يم٤من 

ُمـ رضمؾ  أعَؿُد صمؿ ىمٚم٧م ًمف: هؾ أظمزاك اهلل ي٤م قمدو اهلل؟ ىم٤مل: وسمامذا أظمزاين! 

 ف. ىمتٚمتٛمقه! أظمؼمين عمـ اًمدائرة اًمٞمقم ]سمدر[؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: هلل وًمرؾمقًم

                                                           

 ( وردت ذم إصؾ )سمٕمر وطمش( واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف.3)

 ]وب٨م[

 ]أقمٛمد[
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ــبََث ىمتت٤مل اسمتتـ هِمتت٤مم:  : ىمتتبض قمٚمٞمتتف وًمزُمتتف. ىمتت٤مل وتت٤مسمئ سمتتـ احلتت٤مرث َض

 اًمؼمضمبل: 

 وم٠مصبح٧ُم مم٤م يم٤من سمٞمٜمتل وسمٞمتٜمٙمؿ

 

 

 

ُمـ اًمُقدِّ ُمثؾ اًمْم٤مسم٨ِم اعم٤مءَ  
 سم٤مًمٞمتد (3)

 

 

 

أظمؼمين عمـ  (2)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: أقم٤مٌر قمغم رضمؾ ىمتٚمتٛمقه،

 اًمدائرة اًمٞمقم؟ 

ُمـ رضمؾ ىمتٚمتٛمقه، ويروى  أقمَٛمدُ وىمقل أيب ضمٝمؾ  (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ىمتٚمف ىمقُمف، أي هؾ ومقق رضمؾ ىمتٚمف ىمقُمف. وهق ُمٕمٜمك شمٗمسػم اسمـ هِم٤مم طمٞم٨م 

ىم٤مل: أي ًمٞمس قمٚمٞمف قم٤مر. وإول شمٗمسػم أيب قمبٞمدة ذم همري٥م احلدي٨م. وىمد 

 قمٚمٞمف: ا ذيمر ؿم٤مهدً 

 وأقمَٛمُد ُمـ ىمقم يمٗم٤مهؿ أظمقهؿ

 

 صدام إقم٤مدي طملم ومٚم٧م ُٟمُٞمقهُب٤م 

 

 

 

 

ـ ىمقهلؿ: قمٛمد اًمبٕمػم يٕمٛمد، إذا شمٗمسخ ؾمٜم٤مُمف ىم٤مل اعم١مًمػ: وهق قمٜمدي ُم

 ومٝمٚمؽ: أي أهٚمؽ ُمـ رضمؾ ىمتٚمف ىمقُمف. 

 (578: 3)  ض هـ ي

﴿ ْ ُروا ٍَ َٚ َز ي ِ ُؤوَن ٠ََُْل اََّّ ِٞ  [. 18﴾ ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: يَُؾا

: أي ُيِم٤ميمِؾ ىمقهُلؿ ىمقَل اًمذيـ يمٗمروا، ٟمحق أن ُيضاهونىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ث سمحدي٨م، ومٞم  ْم٤مهٞمؽ.حدث آظمر سمٛمثٚمف، ومٝمق يحتدِّ

                                                           

 عم٤مء سمٞمده.( اعم٤مَء: ُمٗمٕمقل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ. واعمراد أٟمف مل ئمٗمر ُمـ ُمقدَتؿ إٓ يمام ئمٗمر اًم٘م٤مسمض قمغم ا3)

يريد: أيمؼم ُمـ رضمؾ ىمتٚمتٛمقه، قمغم ؾمبٞمؾ »وىم٤مل أسمق ذر: ش. أقمٛمد ُمـ رضمؾ ىمتٚمف ىمقُمف»( وي٘م٤مل: 2)

 (.616/ 3)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: ش. اًمتح٘مػم ُمٜمف ًمٗمٕمٚمٝمؿ سمف

 .72/ 2( اًمروض إٟمػ: 1)

 ]يْم٤مهقن[
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 ×ا=ء=الط فُحَرٍّ
 ( 75: 2)  ط ر م ح

 اًمٓمرُم٤مح: اٟمٔمر هت ي ع.

 (562: 3)  ط غ و

 اًمٓم٤مهمقت: اٟمٔمر ج ب ت.

 (589: 3)  ط ف ل

 ـمٗمٞمؾ: اٟمٔمر ش ي م. 

 (563: 3)  ط م س

﴿ ًٞ َس وُُس٠ ِٙ ْف ن جَّ
َ
ِٔ أ ٚ َرتْ اا ِ٘ َٞ ْدةَاِر

َ
ا لََعَ أ َٞ  [.47﴾ ]ؾمقرة اًمٜمس٤مء: َذََنُدَّ

: ٟمٛمسحٝم٤م ومٜمسقهي٤م ومل ُيرى ومٞمٝم٤م قملٌم وٓ أٟمػ طؿسكىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ْٗ وٓ ومؿ، وٓ رٌء مم٤م يرى ذم اًمقضمف، ويمذًمؽ ﴿ ُٟ ْخيَُٜ
َ
ْصَٜا أ َٙ ﴾ ]ؾمقرة َذَف

. وي٘م٤مل: ـَمَٛمْس٧ُم 17اًم٘مٛمر:  [. اعمٓمٛمقُس اًمٕملِم: اًمذي ًمٞمس سملم ضمٗمٜمٞمف ؿَمؼٌّ

ة سمـ اًمٙمت٤مَب وإصمر، ومل ُيرى ُمٜمف رء. ىم٤مل إظمٓمؾ، واؾمٛمف اًمٖمقث سمـ هبػم

 يمٚمَّٗمٝم٤م ُم٤م ذيمر:  اًمّمٚم٧م اًمتٖمٚمبل، يّمػ إسمًل 

َقى ٞمُٗمٜم٤َمه٤م يمؾَّ ـم٤مُِمس٦ِم اًمّمر
 وشَمْٙمٚمِ

 

 (3)ؿَمُٓمقٍن شَمَرى طِمْرسم٤مَءه٤م َيتَٛمٚمٛمُؾ  

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

وىىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واطمدة  : ُصّقة. واًمّمقى: إقملم اًمتل يستدل الص 

 هب٤م قمغم اًمٓمرق واعمٞم٤مه. 

 ي٘مقل ُُمِسَح٧م وم٤مؾمتقت سم٤مٕرض. ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م رء ٟم٤مشمئ. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

                                                           

 ش.يمؾ ٟم٤مزطم٦مِ »وومٞمف  7( ؿمٕمر إظمٓمؾ: 3)

 ]اًمّمقى[

 ]ٟمٓمٛمس[



 - 95 - 

 (53: 3)  ط م م

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىم٤مل قمٙمرُم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ قمبد 

 اًمدار سمـ ىميص: 

ـَ ُم٘مّمتقدْ   ٓهؿَّ َأظْمتِز إؾمتقَد سمت

 

 (3)أظمتتَذ اهلَْجَٛمتت٦َم ومٞمٝمتت٤م اًمت٘مٚمٞمتتدْ  

 سمتتتتتلم طمتتتتتراَء وصمبتتتتتػٍم وم٤مًمبٞمتتتتتد 

 

 

 ُت اًمتٓمريتتتدحيبُِستتتٝم٤م وهتتتل أوٓ 

 

 

 ومْمتتتتتتٛمٝم٤م إمم ـمامـمتتتتتتٍؿ ؾُمتتتتتتقدْ 

 

 أظْمِٗمتتتْره يتتت٤مربر وأٟمتتت٧م حمٛمتتتقد 

  (2): إقملجوالطامصمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: هذا ُم٤م صح ًمف ُمٜمٝم٤م،  

: وىمقًمف إمم ـمامـمؿ ؾمقد يٕمٜمل اًمٕمٚمقج، وي٘م٤مل ًمٙمؾ (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 أقمجٛمل ـُمْٛمُٓماميّن وـمِْٛمٓمِؿ ويذيمر قمـ إظمٗمش ـَمْٛمَٓمؿ سمٗمتح اًمٓم٤مء. 

 (589: 3)  ط و ق

ة وم٘مٚم٧م ًمف:  ىم٤مًم٧م ]قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م[: صمؿ دٟمقت إمم قم٤مُمر سمـ وُمَٝمػْمَ

 يمٞمػ دمدك ي٤م قم٤مُمر؟ وم٘م٤مل: 

 ًم٘متتد وضمتتدُت اعمتتقَت ىمبتتؾ َذْوىمتتف

 

 إن اجلبتتتت٤من طمتُٗمتتتتف ُمتتتتـ وَمْقىِمتتتتف 

 يمتتتتؾ اُمتتتترئ جم٤مهتتتتٌد سمٓمقىِمتتتتف 

 

 (4)يمتت٤مًمثقر حيٛمتتل ضِمْٚمتتده سمَِرْوىمتتف 

 

 

 يريد: سمٓم٤مىمتف. ومٞمام ىم٤مل اسمـ هِم٤مم.  بطوقه

                                                           

: أصٚمٝم٤م اًمٚمٝمؿ. اهلجٛم٦م: اًم٘مٓمٕم٦م 3) ُمـ اإلسمؾ ُم٤م سملم اًمتسٕملم إمم اعمئ٦م اًمت٘مٚمٞمد: اًم٘ملئد. ( ُٓهؿَّ

 .44/ 3( وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر اًمروض إٟمػ: 53/ 3)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 (.52/ 3( إقملج: يمٗم٤مر اًمٕمجؿ. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 2)

 .45/ 3( اًمروض إٟمػ: 1)

٤م ٦م سمرواي٤مت خمتٚمٗم٦م اظمتلومً إمم قمٛمرو سمـ أُم٤مُم٤م ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ـمقق(، )روق( ُمٜمسقسمً 4)

وق: اًم٘مرن )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: ٤مـمٗمٞمٗمً   (.589/ 3. واًمرَّ

 ]اًمٓمامـمؿ[

 ]ـمقق[
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 ×ء=لظا=ا فُحَرٍّ
 (556: 3)  ره ظ 

ةوالظاهرة -...ُمققمديمؿ اًمّٔم٤مِهرة : احلَرَّ
(3). 

 (573: 3)  ره ظ 

يً ﴿ ِٟ ْٗ ِْلَْهٍؼ َك ُٟ ْهُؾ  [. 88﴾ ]ؾمقرة اإلهاء: اَول٠َْ ََكَن بَ

: اًمَٕمْقُن. وُمٜمف ىمقل اًمٕمرب: شَمٔم٤مَهروا قمٚمٞمف، أي الظَّفريىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

   شمٕم٤موٟمقا قمٚمٞمف. ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ي٤م ؾَمِٛملَّ اًمٜمبل أصبح٧م ًمٚمديتت

 

 

ـِ ىمقاًُمتتت   اوًمإلُمتتت٤مم فمٝمتتتػمً ٤م تتتت

 

 

 ، ومجٕمف فُمَٝمراء.٤مأي قمقٟمً 

 

 لعنَيرٍّفُ =احَ
 (31: 3)  ع ر م

َٔ إَْهِرمِ ﴿ ْٗ َشيْ ِٟ رَْشَْٖٜا َنَٖيْ
َ
 [. 36﴾ ]ؾمقرة ؾمب٠م: ٌَأ

: اًمسد: واطمدشمف قَمِرُم٦م، ومٞمام طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة. ىم٤مل إقمِمك: والعرم

 ل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م: أقمِمك سمٜم

 ُأؾمتتتقةٌ  ١مشَمستتتتل تتًمٚمٛمُ   ذاك وذم 

 

تتك قمٚمٞمٝمتت٤م اًمَٕمتتِرمْ    (3)وُمتت٤مِرُب قَمٗمَّ

 

 

 

                                                           

 ( ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب )طمرر(: واحلرة أرض سمٔم٤مهر اعمديٜم٦م هب٤م طمج٤مرة ؾمقد يمبػمة، يم٤مٟم٧م هب٤م وىمٕم٦م. 3)

 ]اًمٔم٤مهرة[

 ]اًمٔمٝمػم[

 ]اًمٕمرم[
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 ُرظَمتتتتتت٤مٌم سَمٜمَْتتتتتتتُف هلتتتتتتؿ مِحْتتتتتتػٌم 

 

اُره  إذا ضمتتتتت٤مء َُمتتتتتقَّ
 مل َيتتتتتِرمْ  (2)

 

 

 

 

روَع وأقْمٜم٤مهَبتتتت٤م  ومتتتت٠مروى اًمتتتتزر

 

 قمتتتغم ؾَمتتتٕم٦ٍم ُمتتت٤مؤهؿ إذ ىُمِستتتؿْ  

 

 

 

 

 ُمتت٤م ي٘متتدرو (1)ومّمتت٤مروا أيتت٤مدَي 

 

 

 (4)ِب ـمٗمتٍؾ وُمٓمِتؿْ ن ُمٜمف قمغم ُذْ  

 وهذه إسمٞم٤مت ذم ىمّمٞمدة ًمف. وىم٤مل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م اًمث٘مٗمل:  

ـَ َُمتت٠ْمِرَب إذْ   ُمتتـ ؾَمتتَب٠مِ احلتت٤مرِضي

 

ـْ ُدوِن ؾَمتْٞمٚمِف اًمَٕمِرُمت٤م  َيْبٜمُقَن ُِمت
(5) 

 

 

 

 

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف، وشمروى ًمٚمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي واؾمٛمف ىمٞمس سمـ 

 قمبد اهلل.

ًمٕمرم، وذم اًمٕمرم أىمقال، ىمٞمؾ: هل : وذيمر ؾمٞمؾ ا(6)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

أي اًمسد وهق ىمقل ىمت٤مدة، وىمٞمؾ: هق اؾمؿ ًمٚمقادي، وهق ىمقل  (7)اعمَُسٜم٤َّمة

ب اًمسد، وىمٞمؾ: هق صٗم٦م ًمٚمسٞمؾ ُمـ  قمٓم٤مء، وىمٞمؾ: هق اجلَُرُذ اًمذي ظَمرَّ

اًمَٕمَراُم٦م، وهق ُمٕمٜمك رواي٦م قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قمب٤مس. وىم٤مل 

إرض طمتك ارشمٗمٕم٧م قمٜمف اجلٜمت٤من ومٚمؿ  اًمبخ٤مري: اًمٕمرم ُم٤مٌء أمحُر طُمِٗمر ذم

أرؾمؾ ٤م ، وًمٞمس اعم٤مء إمحر ُمـ اًمسد وًمٙمٜمف يم٤من قمذاسمً (8)يس٘مٝمام طمتك يبست٤م

                                                                                                                                    

 (. وُم٤مرب: ُم٠مرب سمتخٗمٞمػ اهلٛمز34/ 3( اعم١مشمز: اعم٘متدي )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 3)

اُره: شملـمؿ ُم٤مئف )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 2)  (.34/ 3( ُمقَّ

 ( أي٤مدي: ُمتٗمرىملم )اعمرضمع اًمس٤مسمؼ(.1)

 .41( ديقان إقمِمك: 4)

 ش.أو ؾمب٠م»وومٞمف  314، ؿمٕمر اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي: 498( ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: 5)

 .35/ 3( اًمروض إٟمػ: 6)

ِرُم اعمَسٜم٤َّمة ٓ واطمد هل٤م ُمـ ًمٗمٔمٝم٤م.. واًمَٕمِرم: اًمسٞمؾ ( ذم إصؾ )اعمٜمس٤مة(.وذم اًمٚمس٤من )قمرم(: اًمٕمَ 7)

 اًمذي ٓ يٓم٤مق.. أو٤مومف إمم اعمسٜم٤مة أو اًمسد.

 ( ذم إصؾ )يبس٧م(.8)
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. واًمٕمرب شمْمٞمػ آؾمؿ إمم وصٗمف ٕهنام (3)قمٚمٞمٝمؿ، اٟمتٝمك يملم اًمبخ٤مري

اؾمامن وَمتَْٕمِرُف أطمَدمه٤م سم٤مٔظمر، وطم٘مٞم٘م٦م إو٤موم٦م اعمسٛمك إمم آؾمؿ اًمث٤مين أي 

يمام شم٘مقل: ذو زيد أي اعمسٛمك سمزيد وُمٜمف ؾمٕمد ٟم٤مذة ص٤مطم٥م هذا آؾمؿ. 

ي٘مقي أٟمف اًمسٞمؾ. ش وُم٠مرب قمّٗمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمرم»وقمٛمرو سمٓم٦م. وىمقل إقمِمك: 

وُم٠ْمرب سمسٙمقن اهلٛمزة اؾمؿ ًم٘مٍم يم٤من هلؿ، وىمٞمؾ: هق اؾمؿ ًمٙمؾ ُمٚمؽ يم٤من 

اؾمؿ ًمٙمؾ ُمـ وزم اًمٞمٛمـ وطمرضُمقت واًمِمحر. ىم٤مًمف ٤م يكم ؾمب٠م، يمام أن شمبٕمً 

ا اًمسد ُمـ سمٜم٤مء ؾمب٠م سمـ يِمج٥م سمـ يٕمرب، ويم٤من ؾم٤مق اعمسٕمقدي. ويم٤من هذ

َّتف ُمٚمقُك مِحْػم سمٕمده. وىم٤مل ٤مإًمٞمف ؾمبٕملم واديً  ، وُم٤مت ىمبؾ أن يستتٛمف وم٠ممت

ذم ومرؾمخ، وضمٕمؾ ًمف صملصملم ٤م اعمسٕمقدي: سمٜم٤مه ًم٘مامن سمـ قم٤مد، وضمٕمٚمف ومرؾمخً 

اره مل َيِرم». وىمقل إقمِمك: ٤مُمث٘مبً  ٠ُر ي٠ََْم تَ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ش إذا ضم٤مء َُمقَّ ُٙ

اُء َم٠ْرً  َٙ [ ومٝمق ُمٗمتقح اعمٞمؿ وسمٕمْمٝمؿ يرويف ُمْمٛمقم 9﴾ ]ؾمقرة اًمٓمقر: االصَّ

َم »اعمٞمؿ، واًمٗمتح أصح وُمٜمف ىمقهلؿ دم ُم٤مئر أي ؾم٤مئؾ، وذم احلدي٨م:  َأُِمِر اًمدَّ

أي َأؾِمْٚمُف ورواه أسمق قمبٞمد َأُْمِر سمسٙمقن اعمٞمؿ ضمٕمٚمف ُمـ َُمَرْي٧ُم ش سمام ؿمئ٧م

ع. واًمٜمٗمس إمم اًمرواي٦م إومم  أُمٞمؾ ُمـ ـمريؼ اعمٕمٜمك، ويمذًمؽ رواه اًمرضَّ

در طمتك ي٠مظمذوا ُمٜمف ُم٤م  -مل يرم -اًمٜم٘م٤مش وومنه. وىمقًمف أي مل يٛمسٙمف اًمسَّ

أي أقمٜم٤مب شمٚمؽ اًمبلد ٕن ش وم٠مروى اًمزروع وأقمٜم٤مهب٤م»حيت٤مضمقن إًمٞمف. وىمقل: 

 اًمزروع ٓ قمٜم٥م هل٤م، وأٟمِمد ُٕمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: 

ـَ َُمتت٠ْمِرَب إذْ   ُمتتـ ؾَمتتَب٠مِ احلتت٤مرِضي

 

 

 

 

 

ـْ ُدوِن ؾَمتْٞمٚمِف اًمَٕمِرُمت٤م  َيْبٜمُقَن ُِمت
(2) 

 

 

 

 

                                                           

 .3881/ 4( صحٞمح اًمبخ٤مري، يمت٤مب اًمتٗمسػم، سم٤مب شمٗمسػم ؾمقرة ؾمب٠م: 3)

 ( ؾم٘مٓم٧م يمٚمٛم٦م )دون( ذم إصؾ.2)
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وهذا أسملم ؿم٤مهد قمغم أن اًمٕمرم هق اًمسد. واؾمؿ أيب اًمّمٚم٧م رسمٞمٕم٦م سمـ 

 وه٥م سمـ قملج اًمث٘مٗمل، وأُمف رىمٞم٦م سمٜم٧م قمبد ؿمٛمس سمـ قمبد ُمٜم٤مف. 

 (239: 3)  ع ر و

 ىم٤مل ؾمٚمامن ]اًمٗم٤مرد[: ومٚمام ؾمٛمٕمتٝم٤م َأظَمَذشْمٜمل اًمُٕمَرواء. 

قْمَدُة ُمـ اًمؼمد وآٟمتٗم٤مض، وم٢من يم٤من ُمع اءوالعروىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  : اًمرِّ

طَمْم٤مء، ويملمه٤م ممدود.   ذًمؽ قَمَرٌق ومٝمل اًمرر

 (55: 3)  ع ص ف

ُك٠لٍ ﴿
ْ
أ َّ٘  ًٍ َهْػ َْ  ْٗ ُٟ  [. 5﴾ ]ؾمقرة اًمٗمٞمؾ: ٌََشَهَٖ

٥م، وواطمدشمف  والعصفىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...  ورق اًمزرع اًمذي مل ُيَ٘مّمَّ

ْحقير أٟمف ي٘م٤مل ًمف: اًمُٕمّم٤موم٦م واًمَٕمّمٞمٗم٦م. قَمّْمَٗم٦ٌم. ىم٤مل: وأظمؼمين أسمق قمبٞمدة اًمٜمَّ 

 وأٟمِمدين ًمٕمٚم٘مٛم٦م سمـ قَمَبَدة أطمِد سمٜمل رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ: 

 شمس٘مل َُمذاٟم٥َم ىمد ُم٤مًم٧م قَمِّمٞمٗمُتٝم٤م

 

 َُمْٓمٛمقمُ  
ِ
طَمُدوُره٤م ُمـ َأِاِّ اعم٤مء

(3) 

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وىم٤مل اًمراضمز: 

 

 

وا ُِمثَْؾ يَمٕمَ   (2)ّْمٍػ َُم٠ميُمقْل ومُّمػمِّ

 

 

 

 

 

 .(1)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وهلذا اًمبٞم٧م شمٗمسػم ذم اًمٜمحق 

                                                           

 ش. ره٤مضمدو»، شىمد ـم٤مًم٧م»( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ضمدر( وومٞمف: 3)

، واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد 383( ُمـ إسمٞم٤مت اعمٜمسقسم٦م ًمرؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج. اٟمٔمر ديقاٟمف: 2)

 اًمٚمس٤من )قمّمػ(.

سمٛمٕمٜمك ُمثؾ، ويدًمؽ أهن٤م  ( ىم٤مل اًمسٝمٞمكم: وشمٗمسػمه أن اًمٙم٤مف شمٙمقن طمرف ضمر وشمٙمقن اؾماًم 1)

طمرف وىمققُمٝم٤م صٚم٦ًم ًمٚمذي، ٕٟمؽ شم٘مقل رأي٧م اًمذي يمزيد وًمق ىمٚم٧م اًمذي ُمثؾ زيد مل حيسـ، 

ش ورطمٜم٤م سمٙم٤مسمـ اعم٤مء يٜمٗمض رأؾمف»دظمقل طمرف اجلر قمٚمٞمٝم٤م يم٘مقًمف:  دًمؽ أهن٤م شمٙمقن اؾماًم وي

 ]اًمٕمرواء[

 اًمٕمّمػ



 - 388 - 

قمغم اًمٕمّمٞمٗم٦م ىمقل قمٚم٘مٛم٦م وآظمره: ا : وأٟمِمد ؿم٤مهدً (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

وهذا اًمبٞم٧م أٟمِمده أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٜمب٤مت. ش. ضمدوره٤م ُمـ أا اعم٤مء ُمٓمٛمقم»

ٚمجدر ضمدوره٤م هق مجع ضمدر سم٤مجلٞمؿ، وهل احلقاضمز اًمتل حتبس اعم٤مء، وي٘م٤مل ًم

وىمد ذيمر  (2)شأُمسؽ اعم٤مء طمتك يبٚمغ اجلدر صمؿ أرؾمٚمف». وذم احلدي٨م: ٤مطمب٤مس أيًْم 

وأومرد اخلؼم ٕٟمف ش ضمدوره٤م ُمـ أا اعم٤مء ُمٓمٛمقم»همػمه رواي٦م اجلٞمؿ وىم٤مل إٟمام ىم٤مل: 

، أي ش٤مشمرى ضمقاٟمبٝم٤م سم٤مًمِمحؿ ُمٗمتقىمً »رده قمغم يمؾ واطمد ُمـ اجلدر يمام ىم٤مل أظمر: 

أذٟم٦م، وعم٤م حتٞمط سمف اجلدور اًمتل متسؽ ٤م ٗم٦م أيًْم شمرى يمؾ ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م. وي٘م٤مل ًمٚمٕمّمٞم

 اعم٤مء دسمرة وطمبس وُمِم٤مرة، وعمٗمتح اعم٤مء ُمٜمٝم٤م آهمٞم٦م سم٤مًمتخٗمٞمػ واًمتث٘مٞمؾ.

 (   126: 2)  ع ص م

٠َاٌِرِ ﴿ َٓ ِٗ إْ ٠ا ةِِهَػ
ُٓ ِص ْٙ  [. 38﴾ ]ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م: َوال ُت

َب٥م. ىم٤مل الِعَصمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واطمدة  : قِمّْمٛم٦م، وهل احلبؾ واًمسَّ

 قمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:أ

                                                                                                                                    

وإذا دظمٚم٧م قمغم )ُمثؾ( يم٘مقًمف ش وص٤مًمٞم٤مت يمٙمام ي١مصمٗملم»ودظمقل اًمٙم٤مف قمٚمٞمٝم٤م. وأٟمِمدوا: 

ءٌ شمٕم٤ممم: ﴿ ِٝ ََشْ رِْٖ ِٙ َْ   طمرف، إذ ٓ يست٘مٞمؿ أن ُي٘م٤ملا [ ومٝمل إذً 33﴾ ]ؾمقرة اًمِمقرى: َٕيَْس 

ًمٙمٜمٝم٤م ُم٘محٛم٦م ًمت٠ميمٞمد اًمتِمبٞمف، يمام ش ُمثؾ يمٕمّمػ»ؽ هل طمرف ذم سمٞم٧م رؤسم٦م ُمثؾ ُمثٚمف، ويمذًم

أىمحٛمقا اًملم ُمـ ىمقًمف ي٤م سم١مس ًمٚمحرب، وٓ جيقز أن ي٘محؿ طمرف ُمـ طمروف اجلر ؾمقى )اًملم( 

و)اًمٙم٤مف(. أُم٤م )اًملم( ومألهن٤م شمٕمٓمل سمٜمٗمسٝم٤م ُمٕمٜمك اإلو٤موم٦م ومٚمؿ شمٖمػم ُمٕمٜم٤مه٤م، ويمذًمؽ )اًمٙم٤مف( 

ت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اعمامصمٚم٦م، همػم أن دظمقل )ُمثؾ( قمٚمٞمٝم٤م يمام ذم سمٞم٧م رؤسم٦م شمٕمٓمل ُمٕمٜمك اًمتِمبٞمف وم٠مىمحٛم٧م ًم

ىمبٞمح، ودظمقهل٤م قمغم )ُمثؾ( يمام ذم اًم٘مرآن أطمسـ رء ٕهن٤م طمرف ضمر شمٕمٛمؾ ذم آؾمؿ، وآؾمؿ ٓ 

 (.47/ 3يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ومل يت٘مدم قمٚمٞمٝم٤م إٓ أن ي٘محٛمٝم٤م يمام أىمحٛم٧م اًملم. )اًمروض إٟمػ: 

 .47/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 ر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ضمدر(، )ضمذر(.( اٟمٔم2)

 ]اًمِٕمَّمؿ[
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 َ  ىَمْٞمٍس ُٟمٓمٞمُؾ اًمنر
ِ
 ىإمِم اعمَْرء

 

وٟم٠مظمُذ ُِمـ يمؾِّ طملٍّ قِمَّمؿْ  
(3) 

 

 

 

 

 (272: 3)  ع ض و

ْرآَن ِنِؾنيَ ﴿ ُِ َٚ َسَه٠ُٖا إْ ي ِ  [. 93﴾ ]ؾمقرة احلجر: اََّّ

ىُمقه. ىم٤مل رؤسم٦م العضنيىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واطمدة  قه: وَمرَّ  : قِمَْم٦ٌم، ي٘مقل: قَمْمَّ

 سمـ اًمٕمج٤مج:ا

 

 

ـُ  ٞمَس وًمت تت اِ ديتت  (2)كتسم٤معمَُٕمْمَّ

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.  

ىْم٧ُم. (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم  : ... َووَمنَّ قِمْملم وضمٕمٚمف ُمـ قَمَْمْٞم٧ُم أي وَمرَّ

، وُمٕمٜمك هذا (4)شٓ شَمْٕمِْمٞم٦َم ذم ُمػماٍث إٓ ُم٤م اطمتٛمٚمف اًمَ٘مْسؿ»وذم احلدي٨م: 

 يٜمتٗمع سمف إذا ىمسؿ أو يم٤من احلدي٨م ُمقاومؼ عمذه٥م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ، ورأيف ذم يمؾ ُم٤م ٓ

٦ُم ُم٤مًمؽ ىمقل  ومٞمف رضر قمغم اًمنميٙملم أٓ ُيْ٘مَسَؿ، وهق ظملُف رأي ُم٤مًمؽ. وطُمجَّ

ُُثَ َِٛػيتً اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ َْ ْو 
َ
ُٝ أ ْٜ ِ٘  َّٔ ا َُ َّٙ ُروًؽ ا ِم ٍْ [. وىمد 7﴾ ]ؾمقرة اًمٜمس٤مء: اَّ٘

حر، وأٟمِمدوا:   ىمٞمؾ ذم قمْملم أٟمف مجع قمْم٦م وهل اًمسِّ

 أقمتتتتتقذ سمتتتتت٤مهلل ُمتتتتتـ اًمٜم٤مومثتتتتت٤م

 

 (5)٦ماعمٕمْمت ٦مت ذم قم٘مد اًمٕم٤موت 

 

 

 

 

 وُمٜمف ىمقهلؿ ي٤م ًمٚمٕمْمٞمٝم٦م ي٤م ًمألومٞمٙم٦م. 

                                                           

 ش.أـمٞمؾ... آظمذ»وومٞمف  17( ديقان إقمِمك: 3)

 .83( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 2)

 .371/ 3( اًمروض إٟمػ: 1)

 ( اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )قمْم٤م(.4)

 ( ذم إصؾ: )اًمٕم٤مو٦م اعمٕمْمٞم٦م(.5)

 اًمٕمْملم



 - 382 - 

 (123: 2)  ع ك ف

﴿ ًٌ٠ ُٓ ْه َ٘ ْدَي  َٟ ْ ُٝ ا َوال َّٖ ن َحتَُْٖو ََمِ
َ
 [. 25﴾ ]ؾمقرة اًمٗمتح: أ

 : اعمحبقس، ىم٤مل أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م: ادعؽوفىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ُٛمقطَ  ويم٠َمنَّ اًمسر
ٚمت(3) ٗمٝم٤م اًمسِّ  قَمٙمَّ

  

سمِٕمْٓمَٗمْل ضَمْٞمداء ُأمِّ هَمَزالِ  تؽ 
(2) 

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 (252: 3)  ع ك م

إمم اإلؾملم ا ي٘مقل، ومٞمام سمٚمٖمٜمل: ُم٤م دقمقُت أطمدً  ... ويم٤من رؾمقل اهلل 

إٓ يم٤مٟم٧م ومٞمف قمٜمده يمبقة وٟمٔمر وشمردد، إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ىمح٤موم٦م، 

 ومٞمف.  ُم٤مقَمَٙمَؿ قمٜمف طملم ذيمرشُمف ًمف، وُم٤م شمردد

 : شمٚمب٨َّم. ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: عؽمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىمقًمف 

 

 

 (1)واْٟمّم٤مَع وصم٤َّمٌب هب٤م وُم٤م قَمَٙمؿْ 

 

 

 

 

قمرض قمٚمٞمف ]قمغم أيب سمٙمر[  : وذيمر أن رؾمقل اهلل (4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم 

 اإلؾملم ومام قَمَٙمَؿ قمٜمد ذًمؽ أي ُم٤م شمردد.

 (615: 3)  ع م د

 ُمـ رضمؾ ىمتٚمتٛمقه!: اٟمٔمر ض ب ث. أقمَٛمدُ 

                                                           

ٛمقط: مجع ؾِمْٛمط. وهق ُم٤م ُيٕمٚمَّؼ ُمـ اًم٘ملدة3) ٚمُؽ: اخلٞمط اًمذي ُيٜمَْٔمُؿ ومٞمف.  ( اًمسر قمغم اًمّمدر. واًمسِّ

 (. 123/ 2واجلٞمداء: اًمٓمقيٚم٦م اجلٞمد. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

ُٛمقط( و)قمٙمٗمف(.5( ديقان إقمِمك: 2) َٗمٝم٤م(، وذم إصؾ )اًمسَّ  ، وومٞمف )قَمٙمَّ

 قمـ اسمـ هِم٤مم. إًمٞمف ٟم٘مًل ٤م ، ُمٜمسقسمً 381( اًمبٞم٧م ذم ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 1)

 .365/ 3روض إٟمػ: ( اًم4)

 ]اعمٕمٙمقف[

 ]قمٙمؿ[
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 (512: 3)  ه ع م

٠نَ ﴿ ُٟ َٙ ْه ْٗ َح ِٟ ْييَاِٛ ـُ ْٗ يِف  ُٞ دُّ ُٙ  [. 35﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َويَ

: حَي٤مرون. شم٘مقل اًمٕمرب: رضمؾ قَمِٛمٌف وقم٤مُِمٌف: أي يعؿفونىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 : اطمػمان، ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج يّمػ سمٚمدً 

 

 

فِ  َأقْمَٛمك اهلَُدى سم٤مجل٤مِهٚملم اًمُٕمٛمَّ
(3) 

 

 

 

 

 

 

ف: مجع قم٤مُِمٍف، وأُم٤م قَمِٛمٌف ومجٛمٕمف: وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًم  ف. وم٤مًمُٕمٛمَّ

 قَمِٛمٝمقن. واعمرأة: قَمِٛمٝم٦ٌم وقَمْٛمٝم٤مُء.

 ( 273: 3)  ع ن د

ُٝ ََكَن ِِليَاحَِٜا َنِٜيدً ﴿ َّٛ  إِ
 . [، أي ظمّمٞماًم 36﴾ ]ؾمقرة اعمدصمر: الََكَّ

 : ُمٕم٤مٟمد خم٤مًمػ. ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: عـقدىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 

 

اسُمقَن رأَس ا ـُ رَضّ  (2)ًمُٕمٜمَّدِ وَٟمْح

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.  

 (524: 3)  ع و ر

ا ِِهَ ةَِه٠َْرةٍ ﴿ َ٘ َٜا َن٠َْرةٌ َو ٠ل٠َُن إِنَّ ُبي٠ُتَ ُِ  [. 31﴾ ]ؾمقرة إطمزاب: َح

، أي ُُمْٕمقرة ًمٚمٕمدو وو٤مئٕم٦م، ومجٕمٝم٤م قمقرات. ىم٤مل عورةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين: 

                                                           

 .366( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 3)

ش. ه٤مم»قمـ اسمـ هِم٤مم. وومٞمف  إًمٞمف ٟم٘مًل ٤م ، ُمٜمسقسمً 371( اًمبٞم٧م ذم ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 2)

 واًمُٕمٜمَّد: مجع قمٜمٞمد.

 ]يٕمٛمٝمقن[

 ]قمٜمٞمد[

 ]قمقرة[
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 ْٞم٧ِم قَمْقَرةً َُمَتك شَمْٚمَ٘مُٝمْؿ ٓ شَمْٚمَؼ ًمٚمبَ 

 

ُمَر َو٤مئِعَ ٤ًم وٓ اجل٤مَر حَمْروُمً    (3)اوٓ ٕا

 

 

 

 

: قمقرة اًمرضمؾ، وهل طُمْرَُمُتف، ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف. واًمٕمقرة أيًْم    

قءة.٤م واًمٕمقرة أيًْم   اًمسَّ

 (242: 3)  ع ي ل

ْدَن  َووََسَدَك ََعئِاًل ﴿
َ
 [. 8﴾ ]ؾمقرة اًمْمحك: ٌَأ

 ٘مػم. ىم٤مل أسمق ظِمراش اهلذزم: : اًمٗموالعائلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

يُؽ إذا ؿَمت٤م  إمم سمٞمتِف ي٠موي اًمرضَّ

 

ِريَسلم قم٤مِئُؾ    (2)وُُمْستٜمبٌِح سم٤مزم اًمدَّ

 

 

 

 

 (1)ومجٕمف: قم٤مًم٦ٌم وقمٞمؾ. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ؾم٠مذيمره٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م

: اخل٤مئػ. وذم ٤م: اًمذي يٕمقل اًمٕمٞم٤مل. واًمٕم٤مئؾ أيًْم ٤مإن ؿم٤مء اهلل، واًمٕم٤مئؾ أيًْم 

ْ ٕم٤ممم: ﴿يمت٤مب اهلل شم الَّ َتُه٠ل٠ُا
َ
ْدََّن أ

َ
َّ أ ِ  [. وىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م: 1﴾ ]ؾمقرة اًمٜمس٤مء: َذل

 سمٛمٞمزاِن ىِمْسٍط ٓ خُيِسر ؿَمٕمػمةً 

 

 ًمف ؿم٤مهٌد ُمـ ٟمٗمسف همػُم قم٤مئؾ 

 

 

 

 

 . (4)وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ؾم٠مذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمقوٕمٝم٤م

                                                           

 ش.٤موٓ اجل٤مر و٤مئٕمً ٤م وٓ اًمْمٞمػ ممٜمققمً »وقمجز اًمبٞم٧م ومٞمف  95( ديقان اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين: 3)

يؽ: اًمٗم٘مػم.. ش. ي٠موي اًمٖمري٥م... وُُمْٝمتَٚمٌِؽ سم٤مزم...»وومٞمف  349/ 2: (ديقان اهلذًمٞملم2) اًمرضَّ

واعمستٜمبِح: اًمذي يْمؾ قمـ اًمٓمريؼ ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ، ومٞمٜمبح ٟمب٤مح اًمٙملب، ًمتسٛمٕمف اًمٙملب 

ومتج٤موسمف، ومٞمٕمٚمؿ ُمقوع اًمبٞمقت ومٞم٘مّمده٤م، واًمدريس: اًمثقب اخلََٚمؼ،وصمٜم٤َّمه ٕٟمف أراد سمف اإلزار 

 (. 242/ 3يٙمقن ًمٚمرضمؾ ُمـ اًمٚمب٤مس. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م:  واًمرداء، وهق أىمؾ ُم٤م

، ىم٤مهل٤م ٤م، وذم ديقان اهلذًمٞملم صملصم٦م قمنم سمٞمتً ٤موهل أرسمٕم٦م قمنم سمٞمتً  472/ 2( ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم: 1)

 أسمق ظِمراش ذم رصم٤مء زهػم سمـ اًمٕمجقة اهلذزم، وُمٓمٚمٕمٝم٤م: 

َػ أوٞم٤مذم مجٞمُؾ سمـ َُمْٕمَٛمٍر             سمذي ومجٍر شم٠مو  ي إًمٞمف إراُمؾقَمجَّ

ـ هِم٤مم: 4)  ىم٤مهل٤م أسمق ـم٤مًم٥م ذم اؾمتٕمٓم٤مف ىمريش، ُمٓمٚمٕمٝم٤م:٤م وهل مخس٦م وشمسٕمقن سمٞمتً  272/ 3( ذيمره٤م اسم

 وىمد ىمٓمٕمقا يمؾَّ اًمُٕمرى واًمقؾم٤مئؾ قم ٓود ومٞمِٝمُؿ              ت٤م رأي٧م اًم٘متَّوعم

 ]اًمٕم٤مئؾ[
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٤مًمٜمل هذا إُمر: أي : اًمٌمء اعمُْثِ٘مؾ اعمٕمٞمل. ي٘مقل اًمرضمؾ: ىمد قم٤مواًمٕم٤مئؾ أيًْم 

 أصم٘مٚمٜمل وأقمٞم٤مين، ىم٤مل اًمٗمرزدق: 

 شَمَرى اًمُٖمرَّ اجلَح٤مضِمَح ُمـ ىمريشٍ 

 

إذا ُم٤م إُْمُر ذم احلََدصَم٤مِن قَم٤مٓ 
(3) 

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

وذيمر اسمـ إؾمتح٤مق ىمتقل أيب ظمتراش، ظمقيٚمتد سمتـ  (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

 ُمرة اهلذزم:

يؽ: اًمْمٕمٞمػ اعمْمٓمر، واعمستٜمبِح: اًمذي يْمؾ قمـ اًمٓمريؼ ذم فمٚمٛم٦م  اًمرضَّ

 اًمٚمٞمؾ، ومٞمٜمبح ًمٞمسٛمع ٟمب٤مح يمٚم٥م، واًمدريس: اًمثقب اخلَٚمؼ. وىمقل اًمٗمرزدق:  

 يٕمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م.

 (632: 3)  به ع ي 

 ]سمـ يزيد[ا ىم٤مل ُمٙمرز سمـ طمٗمص ذم ىمتٚمف قم٤مُمرً 

 طَمٚمٚم٧ُم سمف ِوشْمِري ومل أٟمَس َذطْمَٚمف

 

 (1)إذا ُم٤م شَمٜم٤مؾَمك َذطْمَٚمُف يمؾر قَمْٞمٝم٥ِم  

 

 

 

 

                                                           

ؿَّ »وومٞمف  388/ 2( ذح ديقان اًمٗمرزدق، إيٚمٞم٤م احل٤موي: 3) ح سم٤مًمٗمتح: واجلَْحَج٤مش. شمرى اًمِمر

ٞمِّد. واجلٛمع اجلح٤مضمح. ومجع اجلح٤مضمح ضمح٤مضمح٦م )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ضمحح(.  اًمسَّ

 . 362/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

واًمبٞم٧م ُمٜمسقب ش. طمٚمٚم٧م سمف وشمري، وأدريم٧م صم١مرا»( ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )قمٝم٥م( وومٞمف 1)

طمؾ: احل٘مد واًمٕمداوة. ي٘م٤مل: ـمٚم٥م  إمم اًمِمقيٕمر: حمٛمد سمـ محران سمـ أيب محران اجلٕمٗمل. و اًمذَّ

 سمذطمٚمف أي سمث٠مره. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ذ ح ل(.

 ٤متريُؽ إذا ؿَمتتتِف ي٠موي اًمْمَّ تإمم سمٞمت

 

ِريَستلم قم٤مِئتُؾ     وُُمْستٜمبٌِح سم٤مزم اًمدَّ

 

 

 

 

 شَمَرى اًمُٖمرَّ اجلَحت٤مضِمَح ُمتـ ىمتريشٍ 

 

 إذا ُمتت٤م إُْمتتُر ذم احلَتتَدصَم٤مِن قَمتت٤مٓ 

 

 

 

 

 

 يٜمٔمتتتتتترون إمم ؾمتتتتتتٕمٞمدٍ ٤م ىمٞم٤مًُمتتتتتت

 

ُُؿ َيتتتتتَرون سمتتتتتف هتتتتتلٓ   يمتتتتت٠مهنَّ
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ذي ٓ قم٘مؾ ًمف، وي٘م٤مل ًمتٞمس اًمٔمب٤مء : اًموالعقفبىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

: اًمٕمٞمٝم٥م: اًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ قمـ (3)وومحؾ اًمٜمٕم٤مم: اًمٕمٞمٝم٥م. ىم٤مل اخلٚمٞمؾ

 إدراك ِوشْمِره.

 واًمٕمٞمٝم٥م اًمذي ٓ قم٘مؾ ًمف، وي٘م٤مل ًمذيمر  ..: ...(2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم 

 قمٞمٝم٥م. (1)اًمٜمَّٕم٤مم:

 

 ـنيلغَرٍّفُ =احَ
 (84: 3)  غ ب ب

 ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وم٘م٤مل ؿم٤مقمر ُمـ اًمٕمرب: 

 ًم٘مد ُأٟمٙمَِح٧ْم أؾمامُء رأَس سُمَ٘مػمةٍ 

 

ُْدم  ـ ٕا ـ سمٜمل هَمٜمْؿِ  (4)ُم  (5)أَهداه٤م اُمرؤ ُم

 

 

 

 

 

 ذم قمٞمٜمٝمت٤م إذ يستتقىمٝم٤م (6)٤مرأى ىَمتَدقمً 

 

تتع ذم اًمَ٘مْستتؿِ   ى وَمَقؾمَّ  إمم هَمْبَٖمتت٥م اًمُٕمتتزَّ

 

 

 

 

ُهؿ. ٤م ويمذًمؽ يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن إذا ٟمحروا هديً  ـْ طَمرَضَ ٛمقه ذم َُم ىمسَّ

 اًمدُم٤مء.  : اعمٜمحر وُمٝمراقوالغبغب

                                                           

 .389/ 3( اًمٕملم )قمٝم٥م(: 3)

 .61/ 2( اًمروض إٟمػ: 2)

 ( ذم إصؾ )اًمٜمٕمؿ(.1)

( أَدُم ُمـ اإلسمؾ: اًمِمديد اًمبٞم٤مض. وىمٞمؾ هق إسمٞمض إؾمقد اعم٘مٚمتلم. واجلٛمع )ُأْدٌم( )خمت٤مر 4)

 اًمّمح٤مح: أ د م(.

 (.84/ 3يمٜم٤مٟم٦م. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: ( همٜمؿ: هق همٜمؿ سمـ ومراس سمـ 5)

ُمٜمسقسم٦م  84/ 3( اًمَ٘مدُع: اٟمسلق اًمٕملم ُمـ يمثرة اًمبٙم٤مء. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 6)

 ًمٚمزخمِمتري ذم اًمٗم٤مئؼ(.

 ]اًمٕمٞمٝم٥م[

 ]اًمٖمبٖم٥م[
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َل (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم : وىمقًمف ذم اًمٖمبٖم٥م وهق اعمٜمحر وُُمراق اًمدم، يم٠مٟمف ؾُمٛمِّ

ُمـ ىمقهلؿ سمئر سمٖمبغ ٤م سمحٙم٤مي٦م صقت اًمدم قمٜمد اٟمبٕم٤مصمف، وجيقز أن يٙمقن ُم٘مٚمقسمً 

 وسمٖمٞمبغ إذا يم٤مٟم٧م يمثػمة اعم٤مء. ىم٤مل اًمراضمز: 

 

 

ؿم٤مء سمٖمٞمبغ ىمّمػمة اًمرِّ
(2) 

 

 

 

 

. وُمٕمٜمك هذا اًمبٞم٧م اًمذم وشمِمبٞمف هذا اًمبٖمٞمبٖم٦م (1)وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٕملم أيب ٟمٞمزر 

 اعمٝمجق سمرأس سم٘مرة ىمد ىم٤مرسم٧م أن يذه٥م سمٍمه٤م ومل شمّمٚمح إٓ ًمٚمذسمح واًمَ٘مْسؿ. 

 (251: 2)  غ ر ب

 ... صمؿ ُمـ سمٜمل ديٜم٤مر: يمٕم٥م سمـ زيد، أص٤مسمف ؾمٝمؿ هَمْرب، وم٘متٚمف. 

وؾَمْٝمٌؿ هَمْرٌب، سم٢مو٤موم٦ٍم وهمػم إو٤موم٦م، وهق  َسْفُم َغْرٍب ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ـْ رُمك سمف.اًمذي ٓ يُ   ٕمرف ُمـ أيـ ضم٤مء وٓ َُم

 (  9: 3)  غ س ن

 ىم٤مل قمب٤مس سمـ ُِمْرداس... يٗمخر سمَِٕمّؽ: 

بقا  وقَمؽر سمـ قمدٟم٤من اًمذيـ شَمٚم٘مَّ

 

دوا يمؾَّ َُمْٓمَردِ   ٤مَن طمتك ـُمرِّ سمَٖمسَّ
(4) 

 

 

 

سم٤مًمٞمٛمـ، يم٤من  (5): ُم٤مء سمسد ُم٠مربوغسانوهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

                                                           

 .65/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

ؿم٤مء: احلبؾ.2)  ( اًمرِّ

 .، وهق ُمقمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ا( ُمـ وًمد سمٕمض ُمٚمقك اًمٕمجؿ، أؾمٚمؿ صٖمػمً 1)

.وقَمؽر سمـ قمدصم٤من سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م اسمـ قمبد اهلل سمـ إزد، وًمٞمس 328( ديقان اًمٕمب٤مس سمـ ُمرداس: 4)

٦م(.  اسمـ قمدٟم٤من أظم٤م ُمٕمد ووهؿ اجلقهري )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمُٕمٙمَّ

أو ُم٠مرب، أو ُم٤مرب ُمـ ش ؾمب٠م»( ىم٤مل أُملم واصػ ذم يمت٤مسمف )ومٝمرؾم٧م اعمٕمجؿ اجلٖمراذم: 5)

٦م يم٤مٟم٧م سم٘مرب ُمقىمع صٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ، سمٜم٤مه٤م قمبد همػم مهز، )وهق اًمّمحٞمح ومٞمف(: ُمديٜم

 =اًمسد اًمٙمبػم ًمتخزيـ ُمٞم٤مه٤م ؿمٛمس سمـ يِمج٥م ُمـ ُمٚمقك محػم، وهق اًمذي سمٜمك أيًْم 

 ]همرب[

 ]همس٤من[
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قا سمف، وي٘م٤مل: همس٤من: ُم٤مء سم٤معمَُِمٚمَّؾ ًمقًمد ُم٤مزن سمـ إؾْمد سمـ اًم٤م ِذسمً  َٖمْقث ومُسٛمر

ىمري٥م ُمـ احلُجٗم٦م
، واًمذيـ ذسمقا ُمٜمف ومسٛمقا سمف ىمب٤مئُؾ ُمـ وًمد ُم٤مزن سمـ (3)

إؾْمد سمـ اًمٖمقث سمـ َٟمْب٧م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ يمٝملن سمـ ؾمب٠م سمـ يِمج٥م سمـ 

 يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من. ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري:

٤م إُمَّ
 ٥ٌم ؾم٠مًم٧ِم وم٢مٟمَّت٤م ُمٕمِمتتر ُٟمُجت (2)

 

 (1)إؾَْمتتُد ٟمِستتَبُتٜم٤م واعمتت٤مُء هَمّستت٤منُ  

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف.  

 : وىمقل طمس٤من: (4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

تت٤م ؾمتت٠مًم٧م وم٢مٟمتت٤م ُمٕمَِمتتتٌر ُأُٟمتتٌػ   إُِمَّ

 

 إؾَْمتتتُد ٟمِستتتَبُتٜم٤م واعمتتت٤مُء هَمّستتت٤منُ  

 

 

 

 

 وىمبٚمف: 

 ي٤م ُأظم٧َم آِل ومراٍس إِٟمٜمل َرضمٌؾ 

 

ـْ َُمْٕمنَمٍ هَلُُؿ ذم اعمَْجِد سُمٜمْٞم٤منُ   ُِم
(5) 

 

 

 

 

ـِ وهق اًمْمٕمٞمػ يمام ىم٤مل:  واؿمت٘م٤مق همس٤من اؾمؿ ذًمؽ اعم٤مء ُمـ اًمُٖمْس

ويروى همسك، وي٘م٤مل ًمٚمٝمر إذا زضمر همس  (6)شهُمسر إَُم٤مٟم٦م ُصٜمُْبقٌر ومُّمٜمْبُقرُ »

                                                                                                                                    

ومٙم٤من اًمٖمرق اًمِمٝمػم اعمٕمروف سمسٞمؾ اًمَٕمِرم، وشمٗمرىم٧م قمغم أصمره ٤م إُمٓم٤مر. واٟمٗمجر يقُمً =

ًمِم٤مم، وٓ ىمب٤مئؾ سمٜمل ىمحٓم٤من، ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ أهؾ احلػمة قمغم اًمٗمرات وأهؾ همس٤من سمب٤مدي٦م ا

 شمزال آصم٤مر اًمسد سم٤مىمٞم٦م. 

 ( اٟمٔمر ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )همس٤من(.3)

 ( ذم إصؾ )َأُّم٤م(.2)

 ش.إِن يُمٜم٧ِم ؾم٤مئٚم٦ًم، واحلؼ َُمْٖمَْمَب٦مٌ »وصدر اًمبٞم٧م ومٞمف:  381/ 3( ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 1)

 .34/ 3( اًمروض إٟمػ: 4)

 .381/ 3( ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 5)

خُمٚمَّٗمقن »إمم أوس سمـ طمجر، وصدر اًمبٞم٧م: ٤م ( ُمٜمسقسمً ( اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )همسس6)

 ش.وَيْ٘ميض اًمٜم٤َّمُس َأُمرُهؿُ 
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، واًمٖمسٞمس٦م ُمـ اًمرـم٥م اًمتل يبدؤه٤م (3)سمتخٗمٞمػ اًمسلم، ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمٕملم

 ٦م. اإلرـم٤مب ُمـ ىِمَبؾ ُِمْٕملىمٝم٤م وٓ شمٙمقن إٓ وٕمٞمٗم٦ًم ؾم٤مىمٓم

 (143: 2)  غ م م

 همامئؿ إسمّم٤مر: اٟمٔمر ف ر ر. 

 (529: 3)  غ ي ب

 اًمٖمٞم٥م: اٟمٔمر ل د م.

 

 ×ا=ءـَلف=ا فُحَرٍّ
 ( 668: 3)  ف ت ح

خْصُ صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ٍَ ُٗ إْ ْد َساءُز َِ ْ َذ خُِط٠ا ٍْ ﴾ ]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: إِن تَْصخَ

طمؿ، وآشم٤مٟم٤م سمام[. أي ًم٘مقل أيب ضمٝمؾ: اًمٚمٝمؿ َأىْمَٓمٕمُ 39  (2)ٓ ُيْٕمَرف، وم٠َمطِمٜمْفُ  ٜم٤م ًمٚمرَّ

 : اإلٟمّم٤مف ذم اًمدقم٤مء.وآستػتاحاًمٖمداَة. 

 (342: 3)  ف ج ر

 ىم٤مل ُمٓمرود سمـ يمٕم٥م اخلزاقمل ]ذم رصم٤مء اعمٓمٚم٥م سمـ قمبد ُمٜم٤مف[: 

 ـمقيَؾ اًمب٤مع ذا وَمَجرٍ ٤م يبٙملم ؿمخًّم 

 

اَج اجلٚمِٞملت (1)آيب اهلَِْمٞمَٛم٦مِ    وَمرَّ

 ش اهلذزم:: اًمٕمٓم٤مء. ىم٤مل أسمق ظِمراالػجرىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  

                                                           

 .142/ 4( اًمٕملم )همسك(: 3)

 (أطم٤مٟمف اهللُ: أهٚمٙمف. وهق دقم٤مء قمٚمٞمف.2)

 (آيب اهلْمٞمٛم٦م: ي٠مسمك اًمٔمٚمؿ.1)

 ]آؾمتٗمت٤مح[

 ًمٗمجر[]ا
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ـُ َُمٕمَٛمرٍ  َػ أوٞم٤مذم مَجٞمُؾ سم  قَمجَّ

 

 (3)سمذي وَمَجٍر شم٠موي إًمٞمف إَراُِمُؾ  

 

 

 

 

 (185: 3)  ف ج و

﴿ ُٝ ْٜ ِّ٘ ْٗ يِف ٌَْش٠َةٍ  ُٞ  [. 37﴾ ]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: َو

َٕم٦م، ومجٕمٝم٤م: اًمِٗمج٤مء ىم٤مل اًمِم٤مقمر: والػجوةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...  : اًمسَّ

 أًمَبْس٧َم ىمْقَُمؽ خَمْزاًة وَُمٜمَْ٘مّم٦مً 

 

 (2)تك ُأسمٞمحقا وظَمٚمَّقا ومجقَة اًمدارِ طم 

 

 

 

 

: وُمـ أي٤مت ذم هذه اًم٘مّم٦م ]ىمّم٦م أصح٤مب اًمٙمٝمػ[ (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ُٝ ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: ﴿ ْٜ ِّ٘ ﴾ أي ذم ومْم٤مء. وُمع أهنؿ ذم ومْم٤مء ُمٜمف ومل يِف ٌَْش٠َةٍ 

 شمّمٞمبٝمؿ اًمِمٛمس!

 (582: 3)  ف ر ح

 ٤معمٕمروف ذم ومِداءسمٞمٜمٝمؿ أن ُيٕمٓمقه سم٤م ...وإن اعم١مُمٜملم ٓ يؽميمقن ُُمْٗمَرطًم 

  (4)أو قَمْ٘مؾ 

يـ واًمٙمثػم اًمٕمٞم٤مل. ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ادُْػَرحىم٤مل اسمـ هِم٤مم:   : اعمث٘مؾ سم٤مًمدَّ

 إذا أٟم٧م مل شمؼمح شُم١َمّدي أُم٤مٟم٦مً 

 

 (5)وحتٛمُؾ أظمرى أومَرطمْتؽ اًمقدائع 

 

 

 

 

َك (6)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم َّٓ ُيؽْمَ : وىم٤مل ذم اًمٙمت٤مب ]يمت٤مب ُمقادقم٦م اًمٞمٝمقد[: وأ

يـ، وأٟمِمد ُُمْٗمَرٌح، وومنَّ  ه اسمـ هِم٤مم يمام ومنه أسمق قمبٞمد أٟمف اًمذي َأصم٘مٚمف اًمدَّ

                                                           

َع أوٞم٤مذم»وومٞمف  348/ 2( ديقان اهلذًمٞملم: 3)  ش.وَمجَّ

 ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ومج٤م(.2)

 .392/ 3ٕٟمػ: ( اًمروض ا1)

َي٦ُم.4)  ( اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ومرج( و )ومرح(. واًمٕم٘مؾ: اًمدِّ

 إمم هبٞمس اًمٕمذري.٤م ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ومرح( ُمٜمسقسمً 5)

 .37/ 2( اًمروض إٟمػ: 6)

 ]اًمٗمجقة[

 ]اعُمْٗمرح[
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 اًمبٞم٧م اًمذي أٟمِمده أسمق قمبٞمد:  

 إذا أٟم٧م مل شمؼمح شُم١َمّدي أُم٤مٟم٦مً 

 

 وحتٛمُؾ أظمرى أومَرطمتْؽ اًمقدائع 

 

 

 

 

ْٚم٥م أي ؾمٚمبتؽ اًمَٗمَرح، يمام ىمٞمؾ  أي أصم٘مٚمتؽ جيقز أن يٙمقن ُمـ أومٕم٤مل اًمسَّ

اًم٘مسط وهق آقمقضم٤مج، وجيقز أن شمٙمقن اًمٗم٤مء َأىْمَسَط اًمرضمُؾ إذا قمدل، أي أزال 

ة، شم٘مقل ًَمِ٘مٞم٧ُم ُمـ وملن سَمَرطًم  دَّ ِح وهق اًمِمِّ أي ٤م ُمبدًم٦ًم ُمـ سم٤مء ومٞمٙمقن ُمـ اًمؼَمَ

ًٓ  (3)ؿمدة. وذيمر أسمق قمبٞمد رواي٦م أظمرى ُُمْٗمَرج ُمٜمٝم٤م أٟمف  سم٤مجلٞمؿ، وذيمر ذم ُمٕمٜم٤مه أىمقا

ـْ ىمتٚمف، وُمٜمٝم٤م أٟمف وُمٜمٝم٤م أٟمف اًم٘متٞمؾ سملم اًم٘مريتلم ٓ ُيد (2)اًمذي ٓ ديقان ًمف، رى َُم

ذم ُمٕمٜمك اعمُْٗمَرح سم٤محل٤مء أي اًمذي ٓ رء ًمف وىمد أصم٘مٚمف اًمديـ أو ٟمحق هذا ومٞم٘م٣م 

 قمٜمف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل. 

 ( 633: 3)  ف ر ر

 ]سمـ يزيد[:ا ىم٤مل ُِمٙمرز سمـ طمٗمص ذم ىمتٚمف قم٤مُمرً 

سم٦مً   وأي٘مٜم٧م أين إن ُأضَمٚمِّْٚمف رَضْ

 

 َيْٕمَٓم٥ِم  (1)ُمتك ُم٤م ُأصْبف سم٤مًمُٗمراومر 

 

 

 

 

ذم همػم هذا اعمقوع: اًمرضمؾ إوبط. وذم هذا  الػرافر ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

 اعمقوع: اًمسٞمػ. 

                                                           

 ( ُُمْٗمَرج: أي إذا ضمٜمك يم٤من قمغم سمٞم٧م اعم٤مل، ٕٟمف ٓ قم٤مىمٚم٦م ًمف. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ومرج(.3)

اد هبذه اًمٕمب٤مرة )ٓ ديقان ًمف( أٟمف اًمٗم٘مػم اًمْمٕمٞمػ اعمث٘مؾ سم٤مًمديـ اًمذي مل يٙمت٥م ذم ( ]ىمد يٙمقن اعمر2)

ديقان اًمٕمٓم٤مء. وُيست٠مٟمس هلذا سمام ضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ذم ُمٕمٜمك اًمديقان: ...اًمٙمت٤مب ُيٙمت٥م 

 ومٞمف أهؾ اجلٞمش وأهؾ اًمَٕمٓمِٞم٦َّم: ُم٤مدة )دون([. 

 : ومّر(. ( اًمُٗمراومر: ؾمٞمػ قم٤مُمر سمـ يزيد )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط1)

 ]اًمٗمراومر[
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اًمٗمراومر  (2)ُمتك ُم٤م أضَمٚمٚمف»: وذيمر ذم ؿمٕمر ُمٙمرز: (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

وىمد ومن اسمـ هِم٤مم اًمٗمراومر وىم٤مل: هق اؾمؿ ؾمٞمػ، وهق قمٜمدي ُمـ ش. يٕمٓم٥م

 ومرومر اًمٚمحؿ إذا ىمٓمَّٕمف. أٟمِمد أسمق قمبٞمد: 

 بتتتفيمٙمٚمتتت٥م ـمستتتؿ وىمتتتد شمرسم

 

 

 يٕمٚمتتتتف سم٤محلٚمٞمتتتت٥م ذم اًمٖمٚمتتتتس 

 

 

 

 

 يٗمتتتر ومتتتره٤م أٟمحتتتك قمٚمٞمتتتف يقًُمتتت

 

 إن ٓ يٚمتتغ ذم اًمتتدُم٤مء يٜمتتتٝمس 

 ويروى ينم ذه. 

 (  143: 2)  ف ر ر

 ىم٤مل اسمـ ًُم٘مٞمؿ اًمٕمبز ذم ظمٞمؼم: 

ت هيقٌد يقم ذًمؽ ذم اًمقهمك  وَمرَّ

 

 حت٧م اًمٕمج٤مج همامئَؿ إسمّم٤مرِ  

 

 

 

 

داسم٦ُم سم٤مًمٙمِمػ قمـ أؾمٜم٤مهن٤م، : يمِمٗم٧م، يمام شُمَٗمرر اًمفرتىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ، يريد إٟمّم٤مر. غامئم األبصاريريد يمِمٗم٧م قمـ ضمٗمقن اًمٕمٞمقن 

 : وذيمر ذم أؿمٕم٤مر ظمٞمؼم ىمقل اًمٕمبز وذم آظمره:  (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 ومرت هيقد يقم ذًمؽ ذم اًمقهم٤م

 

 حت٧م اًمٕمج٤مج همامئؿ إسمّم٤مرِ  

ىم٤مل: وهق سمٞم٧م ُُمِْمٙمِؾ همػم أن ذم سمٕمض اًمٜمسخ وهل ىمٚمٞمٚم٦م قمـ اسمـ هِم٤مم أٟمف  

ومرت: ومتح٧م ُمـ ىمقًمؽ ومرت اًمداسم٦م إذا ومتح٧م وم٤مه٤م، وهمامئؿ إسمّم٤مر هل 

ُمٗمٕمقل ومرت، وهل ضمٗمقن أقمٞمٜمٝمؿ هذا ىمقل، وىمد يّمح أن يٙمقن ومرت ُمـ 

                                                           

 .61/ 2( اًمروض إٟمػ: 3)

 ( ذم إصؾ: )ُم٤م أطمٚمٚمف(.2)

 .242/ 2( اًمروض إٟمػ: 1)

 ]همامئؿ[

 ]ومرت[
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اًمٗمرار وهمامئؿ إسمّم٤مر ُمـ صٗم٦م اًمٕمج٤مج وهق اًمٖمب٤مر، وٟمّمبف قمغم احل٤مل ُمـ 

هر ذم اًمٕمج٤مج وإن يم٤من ًمٗمٔمف ًمٗمظ اعمٕمروم٦م قمٜمد ُمـ ًمٞمس سمِم٤مذ ذم اًمٜمحق وٓ ُم٤م

اًمٕمرسمٞم٦م، وأُم٤م قمٜمد أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ومٝمق ٟمٙمرة ٕٟمف مل يرد اًمٖمامئؿ طم٘مٞم٘م٦م، وإٟمام 

سمٛمٜمجرد ىمٞمد إواسمد »أراد ُمثؾ اًمٖمامئؿ. ومٝمق ُِمثُؾ ىمقل اُمرئ اًم٘مٞمس: 

أو ا وم٘مٞمده٤م هٜم٤م ٟمٙمرة ٕٟمف أراد ُمثؾ اًم٘مٞمد، وًمذًمؽ ٟمٕم٧م سمف ُمٜمجردً  (3)شهٞمٙمؾ

حتٞم٦م ُمـ هم٤مدرشمف : »(2)ًمٓمبٞم٥مضمٕمٚمف ذم ُمٕمٜمك )ُُمَ٘مٞمِّد(. ويمذًمؽ ىمقل قمبدة سمـ ا

قمغم احل٤مل، وأصح إىمقال ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: ٤م ومٜمّم٥م همرًو ش همرض اًمردى

ٛيَا﴿ َرةَ اْْلَيَاةِ اَلُّ ْٞ [ أٟمف طم٤مل ُمـ اعمْمٛمر اعمخٗمقض، 313﴾ ]ؾمقرة ـمف: َز

ٕٟمف أراد اًمتِمبٞمف سم٤مًمزهرة ُمـ اًمٜمب٤مت، وُمـ هذا اًمٜمحق ىمقهلؿ: ضم٤مء اًم٘مقم 

 احل٤مل وومٞمف إًمػ واًملم وهق ُمـ سم٤مب ُم٤م ىمدُمٜم٤مه اجلَاّمَء اًمٖمٗمػم، اٟمتّم٥م قمغم

ُمـ اًمتِمبٞمف وذًمؽ أن اجلامء هل سمٞمْم٦م احلديد شُمْٕمَرُف سم٤مجلامء واًمّمٚمٕم٤مء، وم٢مذا 

ضمٕمؾ ُمٕمٝم٤م اعمٖمٗمر ومٝمل همٗمػم، وم٢مذا ىمٚم٧م ضم٤مؤوا اجلامء اًمٖمٗمػم وم٢مٟمام أردت 

اًمٕمٛمقَم واإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمٕمٝمؿ أي ضم٤مؤوا ضمٞمئ٦ًم شمِمٛمٚمٝمؿ وشمستققمبٝمؿ يمام حتٞمط 

ْم٦م اًمٖمٗمػم سم٤مًمرأس، ومٚمام ىمّمدوا ُمٕمٜمك اًمتِمبٞمف دظمؾ اًمٙملم اًمٙمثػم يمام اًمبٞم

شم٘مدم. ويمذًمؽ ىمقهلؿ: شمٗمرىمقا أيدي ؾمب٤م وأي٤مدي ؾمب٤م أي ُمثؾ أيدي ؾمب٤م، 

ومحسٜم٧م ومٞمف احل٤مل ًمذًمؽ، واًمذي ىمٚمٜم٤مه ذم ُمٕمٜمك اجلامء اًمٖمٗمػم رواه أسمق طم٤مشمؿ 

ذا اًمٖمرض قمـ أيب قمبٞمدة، ويم٤من قمّلُم٦م سمٙملم اًمٕمرب، ومل ي٘مع ؾمٞمبقيف قمغم ه

ذم ُمٕمٜمك اجلامء ومجٕمٚمٝم٤م يمٚمٛم٦م ؿم٤مذة قمـ اًم٘مٞم٤مس، واقمت٘مد ومٞمٝم٤م اًمتٕمريػ وىمرهن٤م 

                                                           

 ش. وىمد أهمتدي واًمٓمػم ذم ويمٜم٤مَت٤م»وصدر اًمبٞم٧م  39( ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس: 3)

 (.372/ 4( ذم إصؾ اًمٓمٞم٥م. وهق قمبدة سمـ يزيد اًمٓمبٞم٥م، ؿم٤مقمر خمرضم. )إقملم: 2)
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سمب٤مب )َوطْمَدُه(. وذم سم٤مب وطمده أهار ىمد أُمٚمٞمٜم٤مه٤م ذم همػم هذا اًمٙمت٤مب، 

وُمس٠مًم٦م )وطمده( ختتص سمب٤مٍب وطمده. وهذا اًمذي ذيمرٟم٤م ُمـ اًمتٜمٙمػم سمسب٥م 

اًمتِمبٞمف سمّمٗم٦م ُمتٕمدي٦م  اًمتِمبٞمف إٟمام يٙمقن إذا ؿمبٝم٧م إول سم٤مؾمؿ ُمْم٤مف ويم٤من

إمم اعمْم٤مف إًمٞمف، يم٘مقًمف ىمٞمد إواسمد أي ُم٘مٞمد إواسمد. وًمق ىمٚم٧م ُمررت 

سم٤مُمرأة اًم٘مٛمر قمغم اًمتِمبٞمف مل جيز ٕن اًمّمٗم٦م اًمتل وىمع هب٤م اًمتِمبٞمف همػم ُمتٕمدي٦م 

إمم اًم٘مٛمر، ومٝمذا ذط ذم هذه اعمس٠مًم٦م، ومم٤م حيسـ ومٞمف اًمتٜمٙمػم وهق ُمْم٤مف 

ف: ًمف صقٌت صقَت احلامر وزئػٌم زئػَم إمم ُمٕمروم٦م اشمٗم٤مق اًمٚمٗمٔمتلم يم٘مقًم

إؾمد، وم٢من ىمٚم٧م ومام سم٤مل اجلامء اًمٖمٗمػم ضم٤مز ومٞمٝم٤م احل٤مل وًمٞمس٧م سمٛمْم٤موم٦م؟ 

ىمٚمٜم٤م: مل شم٘مؾ اًمٕمرب ضم٤مء اًم٘مقم اًمبٞمْم٦م ومٞمٙمقن ُمثؾ ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ ىمقًمؽ 

ُمررت هبذا اًم٘مٛمر، وإٟمام ىم٤مًمقا اجلامء اًمٖمٗمػم سم٤مًمّمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م 

ًمّمٗم٦م اجلٛمؿ وهق آؾمتقاء واًمٖمٗمر وهل اًمتٖمٓمٞم٦م، هل طم٤مل ُمٜمف، وشمٚمؽ ا

ومٛمٕمٜمك اًمٙملم ضم٤مؤوا ضمٞمئ٦ًم ُمستقي٦م هلؿ ُمققمب٦م جلٛمٞمٕمٝمؿ، وم٘مقي ُمٕمٜمك 

اًمتِمبٞمف هبذا اًمقصػ ومدظمؾ اًمتٜمٙمػم ًمذًمؽ، وطمسـ اًمٜمّم٥م قمغم احل٤مل 

 وهل طم٤مل ُمـ اعمجلء. 

 (   226: 2)  ف ر ع ل

 ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 

 ٤مًستتتتفَمْٝمتتتتَرَك ُُمْسَت٠مٟمِ  (3)ومل شُمْٚمتتتتِؼ 

 

   (2)يمتتتت٠َمنَّ ىمٗمتتتت٤مك ىمٗمتتتت٤م وُمْرقُمتتتتؾِ  

 

 

 

 

 : صٖمػم اًمْمب٤مع، وهذه إسمٞم٤مت ذم أسمٞم٤مت ًمف.الُػرعلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

                                                           

 ء )شَمْٚمَؼ(.( وردت ذم اًمسػمة سمٗمتح اًمت٤م3)

 .95: 3( ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 2)

 ]اًمٗمرقمؾ[
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، شيم٠من ىمٗم٤مك ىمٗم٤م ومرقمؾ»: وىمقل طمس٤من ذم قمٙمرُم٦م: (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 اًمٗمرقمؾ: وًمد اًمْمبع. 

 (  221: 3)  ف ق ح

، وهؿ يم٤من قمبٞمد اهلل سمـ ضمحش طملم شَمٜمٍَمَّ يٛمر سم٠مصح٤مب رؾمقل اهلل 

ْحـاهٜم٤مًمؽ ُمـ أرض احلبِم٦م، ومٞم٘مقل:  وَص٠ْمَص٠ْمشُمؿ، أي أسمٍمٟم٤م وأٟمتؿ  (2)فؼَّ

شمٚمتٛمسقن اًمبٍم ومل شمبٍموا سمٕمد. وذًمؽ أن وًمد اًمٙمٚم٥م إذا أراد أن يٗمتح قمٞمٜمٞمف 

ح: ومتح قمٞمٜمٞمف.  ًمٞمٜمٔمر، ص٠مص٠م ًمٞمٜمٔمر. ىمقًمف: وم٘مَّ

سمـ ضمحش طملم شمٜمّمتر سم٤محلبِم٦م:  (4): وذيمر ىمقل قمبٞمد اهلل(1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم 

٘محٜم٤م وص٠مص٠مشمؿ وذح وم٘محٜم٤م سم٘مقًمف وم٘مح اجلرو إذا ومتح قمٞمٜمٞمف، وهٙمذا ذيمره وم

وذيمر أسمق قمبٞمد سمّمص سم٤مًمب٤مء، طمٙم٤مه٤م قمـ أيب زيد، ٤م أسمق قمبٞمد وزاد ضمّمص أيًْم 

وىم٤مل اًم٘م٤مزم إٟمام رواه اًمبٍميقن قمـ أيب زيد سمٞم٤مء ُمٜم٘مقـم٦م سم٤مصمٜمتلم ٕن اًمٞم٤مء شمبدل 

اي٦م أيب قمبٞمد وضمف وهق أن يٙمقن يمام شم٘مقل َأَيَؾ وَأضَمَؾ، وًمروا ُمـ اجلٞمؿ يمثػمً 

 سمّمص ُمـ اًمبّمٞمص وهق اًمؼميؼ. 

 ( 243: 2)  ف ق ح

٤مطمٞم٦م.   وُأا سمحٞمّل سمـ أظمٓم٥م قمدوِّ اهلل، وقمٚمٞمف طُمٚم٦َّم ًمف وم٘مَّ

 : رضب ُمـ اًمقر.فؼَّاحقةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

                                                           

 .392/ 2( اًمروض إٟمػ: 3)

ح سمٛمٕمٜمك.2)  ( وَمَ٘مَح ووَم٘مَّ

 .346/ 3( اًمروض إٟمػ: 1)

 ( وردت ذم ُمٓمبققم٦م اًمروض إٟمػ قمبد اهلل. 4)

 ]وم٘محٜم٤م[

 ]وم٘م٤مطمٞم٦م[
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م إمم اًم٘متؾ وقمٚمٞمف (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم : وذيمر طمٞمل سمـ أظمٓم٥م طملم ىُمدِّ

٤مطمٞم٦م، احلٚم٦م إزار  ورداء. وأصؾ شمسٛمٞمتٝم٤م هبذا إذا يم٤من اًمثقسم٤من طمٚم٦م وم٘مَّ

طمؾ ـمٞمٝمام. وم٘مٞمؾ ًمف طمٚم٦م هلذا، صمؿ اؾمتٛمر قمٚمٞمف آؾمؿ، ىم٤مًمف  (2)ضمديديـ يمام

تُف ٛمَّ
. (1)اخلٓم٤ميب. وىمقًمف وم٘م٤مطمٞم٦م ٟمسب٧م إمم اًمِٗم٘م٤مح وهق اًمزهر إذا اٟمِم٘م٧م أَيمِ

واٟمرضضم٧م سمراقمٞمٛمف، وشمٗمت٘م٧م أظمٗمٞمتف، ومٞم٘م٤مل ًمف طمٞمٜمئذ وَمَ٘مح وهق ومِ٘م٤مح. 

ذم ُمٕمٜمك اًمؼماقمٞمؿ واطمده٤م ىمٜمبٕم٦م، وأُم٤م اًمٗم٘م٤مع سم٤مًمٕملم ومٝمق ٤م أيًْم واًم٘مٜم٤مسمع 

طمٚم٦م ٤م ، ُمـ يمت٤مب اًمٜمب٤مت، ويروى أيًْم (4)آذان اًمٙمامة٤م اًمُٗمْٓمر وي٘م٤مل ًمف أيًْم 

ؿَمْ٘مِحٞم٦َّم وهق ؾمٜمح اًمبُْن 
ن. ىم٤مًمف اخلٓم٤ميب. (5)  إذا شمٚمقَّ

 (516: 3)  ف و م

ا﴿ َٟ ا َوُِرَّآئِ َٟ ِٖ ِْ ٚ َب ِ٘ رُْض 
َ
ا حُنِتُج األ َّٙ ا ِم َٟ  [. 63﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َو٠ٌُِم

 : احلٜمٓم٦م. ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م اًمث٘مٗمل: الػومىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ُِمْثِؾ اجلَقايِب  (6)ومقَق ؿِمٞمَزى
 قمٚمٞمٝم٤م (7)

 

 (8)ىِمَٓمتتٌع يم٤مًمَقِذيتتِؾ ذم ٟمِْ٘متتِل وُمتتقمِ  

 

 

 

 

                                                           

 .399/ 2( اًمروض إٟمػ: 3)

 ( اًمّمقاب: ُم٤م طُمؾَّ ـمٞمرٝمام.2)

٦م: وقم٤مء اًمٓمَّٚمع وهمٓم٤مء اًمٜمَّْقر. واجلٛمع: أيمامم وأيمٛم٦م ويمامم ( مجع )يمِّؿ( واًمٙمِؿر سم٤مًمٙمن، واًمٙماِمُم1)

 وأيم٤مُمٞمؿ )خمت٤مر اًمّمح٤مح(. 

 ( اًمٙمامة واًمٙمٛم٠مة واطمد.4)

، صمؿ ُرـم٥م، صمؿ متر. اًمقاطمدة: 5) ًمف ـمٚمٌع، صمؿ ظَملل سم٤مًمٗمتح، صمؿ سَمَٚمح سمٗمتحتلم، صمؿ سُمْنٌ ( اًمُبن: أوَّ

ة. واجلٛمع سُمُناٌت وسُمُن. )خمت٤مر ا  ًمّمح٤مح(.سُمْسترٌة وسُمُنَ

ـ ظمِم٥م ي٘م٤مل ًمف اًمِمٞمز. وهق ظمِم٥م أؾمقد. )طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة: 6)  (.516/ 3( اًمِمٞمزى: ضِمٗم٤مٌن شمّمٜمع ُم

 (.516/ 3( اجلقايب: مجع ضم٤مسمٞم٦م. وهل احِلٞم٤مض جُيبك ومٞمٝم٤م اعم٤مء، أي جُيٛمع. )طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة: 7)

 قمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم.  ٟم٘مًل  448( ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: 8)

 ]اًمٗمقم[



 - 337 - 

: ىمٓمع اًمٗمْم٦م، واًمٗمقم: اًم٘مٛمح، واطمدشمف: ومقُم٦م. الوذيلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ّمٞمدة ًمف. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىم

:(3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم  : وأٟمِمد ذم شمٗمسػم اًمٗمقم وأٟمف اًمؼُمر

 ومقَق ؿِمٞمَزى ُِمْثِؾ اجلَتقايِب قَمٚمٞمٝمت٤م

 

 ىِمَٓمتتتٌع يم٤مًمَقِذيتتتِؾ ذم ٟمِْ٘متتتِل وُمتتتقمِ  

 

 

 

 

اًمِمٞمزى ظمِم٥م أؾمقد شمّمٜمع ُمٜمف اجلٗم٤من، واًمقذيؾ مجع وذيٚم٦م وهل 

 اًمسبٞمٙم٦م ُمـ اًمٗمْم٦م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 يم٤مًمقذيتتتتتتت ٤م وشمريتتتتتتؽ وضمًٝمتتتتتت

 

 ٤مَن ممتٚمتتٍئ وٓ ضَمْٝمتتؿِ تتتٚم٦م ٓ ريتت 

 

 

 

 

. وىمٞمؾ ذم اًمٗمقم إٟمف اًمثقم واظمت٤مره اسمـ ىمتٞمب٦م (2)وذم اًمٕملم: اًمقذيٚم٦م اعمرآة

وٓ طمج٦م ذم هذا عم٤م ذيمره  (1)واطمت٩م سم٠مٟمف ذم ُمّمحػ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وصمقُمٝم٤م

أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٜمب٤مت أن اًمثقم هق اًمؼم وأٟمف ي٘م٤مل سم٤مًمٗم٤مء وسم٤مًمث٤مء، وُمـ اًمِم٤مهد قمغم 

 ٟمف اًمؼم ىمقل أيب أطمٞمح٦م سمـ اجللح، وىمٞمؾ هق ٕيب حمجـ اًمث٘مٗمل: اًمٗمقم وأ

 اواطمدً ٤م ىَمد يُمٜم٧ُم أهمٜمك اًمٜم٤مس ؿمخًّم 

 

 (4)ؾمٙمـ اعمديٜم٦َم قمـ زراقم٦م ومقم 

 

                                                           

 .44/ 2( اًمروض إٟمػ: 3)

( وىمد ذيمره إزهري ذم 399/ 8( مل يرد هذا اعمٕمٜمك ذم يمت٤مب اًمٕملم ذم )وذل(: )2)

 ( وومٞمف: وىم٤مل أسمق زيد: ُي٘م٤مل ًمٚمٛمرآة: اًمقذيٚم٦م، ذم ًمٖم٦م ـملء.35/35اًمتٝمذي٥م )وذل(: )

 .53( شمٗمسػم همري٥م اًم٘مرآن: 1)

 تٚمٗم٦م: ( اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )ومقم(، ُمٜمسقب ٕيب حمجـ اًمث٘مٗمل، سمرواي٦م خم4)

 ىمد يمٜم٧ُم أطْمِسُبٜمل يم٠مهمٜمك واطمٍد               ٟمزل اعمديٜم٦م قمـ ِزراقم٦ِم وُمقِم.

 ]اًمقذيؾ[
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 ÷=القَاف فُحَرٍّ
 (138: 3)  ق ب ل

آلئَِسِث َُتِياًل ﴿ َٙ ْ ِِتَ ةِاِ َوال
ْ
ْو حَأ

َ
 [. 92﴾ ]ؾمقرة اإلهاء: أ

يٙمقن ُُم٘م٤مسَمَٚم٦ًم وُُمٕم٤مَيٜم٦َم، وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  لالؼبقىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...و

ُٗ إَْهَذاُب ُرتُاًل ﴿ ُٟ يَ تِ
ْ
ْو يَأ

َ
، وأٟمِمدين أسمق ٤م[ أي قمٞم٤مٟمً 55﴾ ]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: أ

 قمبٞمدة ٕقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م: 

 ا سمٛمثٚمٝم٤موُأص٤محلٙمؿ طمتك شمبقؤ

 

َت٤م ىمبٞمٚمٝم٤م  ظم٦ِم طُمْبغم َينَّ  (3)يمٍَمْ

 

 

 

 

وشَمْ٘مَبؾ وًمده٤م. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. يٕمٜمل اًم٘م٤مسمٚم٦م، ٕهن٤م شُم٘م٤مسمٚمٝم٤م 

َٛاوي٘م٤مل: اًم٘مبٞمؾ: مجٕمف: ىُمُبؾ، وهل اجلامقم٤مت، وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم: ﴿  وََضَِّشْ

ٍء ُرتُاًل  ْٗ ُُكَّ ََشْ ِٟ [ وَمُ٘مُبؾ: مجع: ىمبٞمؾ، ُمثؾ ؾُمُبؾ 333﴾ ]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: َنَٖيْ

ر مجع: هير، وىُمُٛمص مجع ىمٛمٞمص. واًم٘مبٞمؾ أيًْم  : ذم َُمَثٍؾ ٤ممجع: ؾمبٞمؾ، وُهُ

: أي ٓ يٕمرف ُم٤م أىمبؾ مم٤م (2)ُمـ َدسمػِم ُمـ إُمث٤مل، وهق ىمقهلؿ: ُم٤م يٕمرف ىَمبِٞمًل 

 أدسمر، ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد: 

ىَمتتتشَمٗم  ؿتَتْٞمٝمتتتقضْمٝمتقُر سمَ ُمتت٧ِم إُ ترَّ

 

 ومتتتام قمرومتتتقا اًمتتتدسمػم ُمتتتـ اًم٘مبٞمتتتؾِ  

 

 

 

 

ا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف، وي٘م٤مل: إٟمام أريد هبذا اًم٘مبٞمؾ: اًمٗمتؾ، ومام وُمتِؾ وهذ

إمم اًمذراع ومٝمق اًم٘مبٞمؾ، وُم٤م ومتؾ إمم أـمراف إص٤مسمع ومٝمق اًمدسمػم، وهق ُمـ 

اإلىمب٤مل واإلدسم٤مر اًمذي ذيمرُت. وي٘م٤مل: وَمْتُؾ اعمٖمزل، وم٢مذا ومتؾ اعمٖمزل إمم اًمريمب٦م 

 : ىمقم اًمرضمؾ. ٤م. واًم٘مبٞمؾ أيًْم ومٝمق اًم٘مبٞمؾ وإذا ومتؾ إمم اًمَقِرك ومٝمق اًمدسمػم

                                                           

َت٤م ىَمُبقهل٤م»وومٞمف  377( ديقان إقمِمك: 3) َ  ش.ينَّ

 .269/ 2( جمٛمع إُمث٤مل: 2)

 ]اًم٘مبٞمؾ[
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 ( 91: 3)  ق ر ش

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وَمَقًَمَد يمٜم٤مٟم٦ُم سمـ ظمزيٛم٦م أرسمٕم٦َم ٟمٗمر: اًمٜمرَض سمـ يمٜم٤مٟم٦م، 

ُة سمٜم٧ُم  وُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م، وقمبد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م، وُِمْٚمٙم٤من سمـ يمٜم٤مٟم٦م. وم٠ُممر اًمٜمرض سَمرَّ

ه ومٝمق ىمرر، ، ومٛمـ يم٤من ُمـ َوًَمدِ قريش ُُمّر سمـ ُأّد... ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اًمٜمرض:

وُمـ مل يٙمـ ُمـ وًمده ومٚمٞمس سم٘مرر. ىم٤مل ضمرير سمـ قَمٓمِٞم٦َّم أطمُد سمٜمل يمٚمٞم٥م سمـ 

يرسمقع سمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ يٛمدح هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ 

 ُمروان:

 ٤مومام إمر اًمتل َوًَمَدْت ىمريًِم 

 

 (3)سمُٛمْ٘مروم٦ِم اًمٜمَّج٤مر وٓ قَم٘مٞمؿِ  

 

 

 

 

 ؿسم٠مٟمج٥م ُمـ أسمٞمٙم (2)وُم٤م ىَمْرمٌ 

 

  (1)وُم٤م ظم٤مٌل سم٠ميمرم ُمـ متٞمؿ 

يٕمٜمل سمرة سمٜم٧م ُمر أظم٧م متٞمؿ سمـ ُمر، أم اًمٜمرض. وهذان اًمبٞمت٤من ذم ىمّمٞمدة   

ًمف. وي٘م٤مل: ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ: ىمريش، ومٛمـ يم٤من ُمـ وًمده ومٝمق ىُمَرر، وُمـ مل يٙمـ 

ش، واًمت٘مرش: ٤م ىمريًِم  قريٌش ُمـ وًمده ومٚمٞمس سم٘مرر، وإٟمام ؾمٛمٞم٧م  ُمـ اًمتَّ٘مرر

 ٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: اًمتج٤مرة وآيمتس٤مب. ىم

تتٖمقش  ىمتتد يمتت٤من ُيٖمٜمتتٞمٝمؿ قمتتـ اًمِمر

 

 واخلَِْمتتؾ ُمتتـ شمستت٤مىمط اًم٘متتروش 

 

 

 

 

 

 

 (4)ؿمحٌؿ وحَمٌْض ًمٞمس سم٤معمَْٖمِمقش

 

 

 

 

 

 

: رؤوس اخلشل: ىمٛمح، يسٛمك اًمِمٖمقش. ووالشغوشىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  

                                                           

 (.91/ 3( اعم٘مروم٦م: اًمٚمئٞمٛم٦م. اًمٜمج٤مر: إصؾ. اًمٕم٘مٞمؿ: اًمتل ٓ حتٛمؾ. )طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة: 3)

 ـ اإلسمؾ. واؾمتٕم٤مره هٜم٤م ًمٚمرضمؾ اًمسٞمد. ( اًم٘مرم: اًمٗمحؾ ُم2)

 ش. وًمدت أسم٤ميمؿ»وومٞمف  239/ 3( ديقان ضمرير: 1)

 . 78( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 4)

 ]اًمِمٖمقش[

 ]اخلِمؾ[

 ]ىمريش[
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اخللظمٞمؾ وإؾَْمِقَرة وٟمحقه، واًم٘مروش: اًمتج٤مرة وآيمتس٤مب. ي٘مقل: ىمد يم٤من 

: اًمٚمبـ احلٚمٞم٥م اخل٤مًمص. وهذه وادحض ذا ؿمحؿ وحمض.يٖمٜمٞمٝمؿ قمـ ه

 إسمٞم٤مت ذم أرضمقزة ًمف. وىم٤مل أسمق ضِمْٚمدة اًمٞمِمٙمري، ويِمٙمر سمـ سمٙمر سمـ وائؾ: 

 إظمتتتقة ىَمّرؿمتتتقا اًمتتتذٟمقب قمٚمٞمٜمتتت٤م

 

 ذم طمتتدي٨ٍم ُمتتتـ قمٛمرٟمتت٤م وىَمتتتديؿِ  

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف. 

ش، واًم٘مقل : وذيمر اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م وىمقل ُمـ ىم٤مل إٟمف ىمري(3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ًم٘م٥م واؾمٛمف اًمذي ؾمٛمل سمف ا هق ىمريش، وىمد ىمٞمؾ إن ومٝمرً ا أظمر ذم أن ومٝمرً 

ىمريش. وأُم٤م خيٚمد سمـ اًمٜمرض ومذيمر أسمق قمبد اهلل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ذم أٟمس٤مب ىمريش 

ًمف ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمل: وأُم٤م سمٜمق خيٚمد سمـ اًمٜمرض وَمَذيَمَر ذم سمٜمل قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ 

خيٚمد سمـ اًمٜمرض ويم٤من دًمٞمَؾ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م ذم ُمٚمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م وُمٜمٝمؿ ىمريش سمـ سمدر سمـ 

دم٤مراَتؿ ومٙم٤من ي٘م٤مل: ىمدُم٧م قمػم ىمريش ومسٛمٞم٧م ىمريش سمف. وأسمقه سمدر سمـ خيٚمد 

. وىم٤مل قمـ همػم قمٛمف: ٤مىمريًِم  ص٤مطم٥ُم سمدر اعمقوع اًمذي ًم٘مل ومٞمف رؾمقل اهلل 

ىمريش سمـ احل٤مرث سمـ خيٚمد واسمٜمف سمدر اًمذي ؾمٛمٞم٧م سمف سمدر وهق اطمتٗمره٤م. ىم٤مل: 

ٝمر سمـ ُم٤مًمؽ ىمريش وُمـ مل يٚمده ومٝمر ومٚمٞمس ُمـ ىمريش وذيمر وىمد ىم٤مًمقا: اؾمؿ وم

هق ىمريش. وىم٤مل أسمق قمبد اهلل طمدصمٜمل قمٛمرو سمـ أيب سمٙمر ا قمـ قمٛمف أن ومٝمرً 

اعم١مُمكم قمـ ضمدي قمبد اهلل سمـ ُمّمٕم٥م رمحف اهلل أٟمف ؾمٛمٕمف ي٘مقل: اؾمؿ ومٝمر سمـ 

ُم٤مًمؽ ىمريش وإٟمام ومٝمر ًم٘م٥م، ويمذًمؽ طمدصمف اعم١مُمكم قمـ قمثامن سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ذم 

ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ إٟمف ىمريش وُمثؾ ذًمؽ ذيمر قمـ اعم١مُمكم قمـ أيب قمبٞمدة سمـ قمبد  اؾمؿ

اهلل ذم اؾمؿ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىمريش ىم٤مل: وطمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، وىم٤مل 

                                                           

 .78/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 ]اعمحض[
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طمدصمٜم٤م أسمق اًمبخؽمي سمـ وه٥م ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمٛمف أن 

 يسٛمك اًمّمبل يماما اؾمَؿ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ اًمذي أؾمٛمتف أُمف ىمريٌش وإٟمام ٟمبزشمف ومٝمرً 

همرارة وؿمٛمٚم٦م وأؿمب٤مه ذًمؽ. ىم٤مل: وىمد اضمتٛمع اًمٜمس٤مب ُمـ ىمريش وهمػمهؿ أن 

٤مب ىمريش وهمػمهؿ ٤م ىمريًِم  إٟمام شمٗمرىم٧م قمـ ومٝمر. واًمذي قمٚمٞمف ُمـ أدريمتُف ُمـ ُٟمسَّ

أن وًمد ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ ىمريش وأن ُمـ ضم٤موز ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمٜمسبف ومٚمٞمس ُمـ 

ام طمدصمف أسمق احلسـ ىمريش. وذيمر قمـ هِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمبل ومٞم

إصمرم قمٜمف أن اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م هق ىمريش. وذيمر قمٜمف أٟمف ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

وهق مِج٤مع ىمريش، وىم٤مل: ىم٤مل حمٛمد سمـ طمسـ قمـ ا َوًَمَد ُم٤مًمُؽ سمـ اًمٜمرض ومٝمرً 

ٟمّمتر سمـ ُمزاطمؿ قمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد قمـ اًمِمٕمبل ىم٤مل: اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م هق 

قمـ ظمٚم٦م اًمٜم٤مس وطم٤مضمتٝمؿ ومٞمسده٤م ٕٟمف يم٤من ي٘مِرش ٤م ىمريش، وإٟمام ؾمٛمل ىمريًِم 

سمامًمف. واًمت٘مريش هق اًمتٗمتٞمش. ويم٤من سمٜمقه ي٘مرؿمقن أهؾ اعمقؾمؿ قمـ احل٤مضم٦م 

. وىمد ىم٤مل ٤مومػمومدوهنؿ سمام يبٚمٖمٝمؿ ومسٛمقا سمذًمؽ ُمـ ومٕمٚمٝمؿ وىمرؿمٝمؿ ىمريًِم 

 احل٤مرث سمـ طمٚمزة ذم سمٞم٤من اًم٘مرش: 

ُش قمٜمَّتتتت٤م تتتت٤م اًمٜمَّتتتت٤مـمُؼ اعم٘متتتترِّ  أهير

 

 (3)قمٜمتتَد قمٛمتترو ومٝمتتؾ ًمتتف أٟمٗمتت٤مءُ  

صمف أسمق احلسـ إصمرم قمـ أيب قمبٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ىم٤مل: ُمٜمتٝمك ُمـ وطمد 

اًمٜمرض ويمٜم٤مٟم٦م ومقًمده ىمريش دون ؾم٤مئر سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م سمـ  ىمريشوىمع قمٚمٞمف اؾمؿ 

ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م وهق قم٤مُمر سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض، وم٠مُم٤م ُمـ وًمد يمٜم٤مٟم٦م ؾمقى 

ِٕمِٝمؿ ٤م اًمٜمرض ومل ي٘م٤مل هلؿ ىمريش، وإٟمام ؾمٛمل سمٜمق اًمٜمرض ىمريًِم  ٕن ًمَِتَجٛمر

                                                           

 ، سمرواي٦م أظمرى: 313( ذح اعمٕمٚم٘م٤مت اًمسبع، اًمزوزين: 3)

 ٤م       قمٜمَد قمٛمرو وهْؾ َأشم٤مَك اٟمتٝم٤مءُ ت٤مـمُؼ اعمبٚمُِّغ قمٜمَّ تٝم٤م اًمٜمَّ تأي

 رث سمـ طِمٚمِّزة: )اعمُرىمش( سمدل )اعمَُ٘مّرش(.)ًمس٤من اًمٕمرب: ىمرش(.٤موذم ُمٕمٚم٘م٦م احل
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اًمت٘مرش هق اًمتجٛمع. ىم٤مل: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمتج٤مر يت٘م٤مرؿمقن يتجرون واًمدًمٞمؾ 

مل جيتٛمٕمقا طمتك مجٕمٝمؿ ىميص سمـ يملب، ٤م قمغم اوٓمراب هذا اًم٘مقل أن ىمريًِم 

ومٚمؿ جيٛمع إٓ وًمد ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ، ٓ ُمري٦م قمٜمد أطمد ذم ذًمؽ، وسمٕمد هذا ومٜمحـ 

ومل ٤م  ٟمدع ىمريًِم أقمٚمؿ سم٠مُمقرٟم٤م وأرقمك عمآصمرٟم٤م وأطمٗمظ ٕؾمامئٜم٤م. مل ٟمٕمٚمؿ ومل

 إٓ وًمد ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ.  (3)هَنُْٛمؿْ 

ىم٤مل اعم١مًمػ: ذم مجٞمع هذا اًمٙملم وُمـ ىمقل اًمزسمػم وُم٤م طمٙم٤مه قمـ 

اًمٜمس٤مسملم ٟم٘مٚمتف ُمـ يمت٤مب اًمِمٞمخ أيب سمحر رمحف اهلل صمؿ أًمٗمٞمتف ذم يمت٤مب اًمزسمػم يمام 

شمّمٖمػم اًم٘مرش، وهق طمقت ذم اًمبحر ي٠ميمؾ طمٞمت٤من ٤م ذيمر، ورأي٧م ًمٖمػمه أن ىمريًِم 

حر ؾمٛمٞم٧م سمف اًم٘مبٞمٚم٦م أو ؾمٛمل سمف أسمق اًم٘مبٞمٚم٦م واهلل أقمٚمؿ. ورد اًمزسمػم قمغم اسمـ اًمب

ا ًمتجٛمٕمٝم٤م وأٟمف ٓ ُيْٕمَرُف ىمريٌش إٓ ذم سمٜمل ومٝمر ردً ٤م إؾمح٤مق ذم أهن٤م ؾمٛمٞم٧م ىمريًِم 

ٓ يٚمزم ٕن اسمـ إؾمح٤مق مل ي٘مؾ إهنؿ سمٜمق ىميص ظم٤مص٦م وإٟمام أراد أهنؿ ؾمٛمقا هبذا 

د ذم اعم٘متْم٥م: إن هذه اًمتسٛمٞم٦م إٟمام آؾمؿ ُُمذ مجٕمٝمؿ ىميص، ويمذا ىم٤مل اعمؼم

ذم ىمقل يمٕم٥م سمـ ًم١مي ُم٤م يدل قمغم  (2)وىمٕم٧م ًم٘ميص واهلل أقمٚمؿ. همػم أٟم٤م ىمدُمٜم٤م

 ىمبؾ ُمقًمد ىميص وهق ىمقًمف: ٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م شمسٛمك ىمريًِم 

 

 

ل احلَؼَّ ظِمْذٟٓم٤م  (1)إذا ىُمَرْيٌش شُمَبٖمِّ

 

 

 

 

 

 

وومنه رضب ُمـ ش ىمد يم٤من يٖمٜمٞمٝمؿ قمـ اًمِمٖمقش»وذيمر ىمقل رؤسم٦م:  

ًم٘مٛمح، وومستر اخلِمؾ رؤوس اخللظمٞمؾ. وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ قمـ أيب اًمقًمٞمد ا

 ىم٤مل: إٟمام اخلِمؾ: اعم٘مؾ، واًم٘مروش: ُم٤م شمس٤مىمط ُمـ طمث٤مشمف وشم٘منم ُمٜمف. 

                                                           

 ( هؿَّ سم٤مًمٌمء: أراده. وسم٤مسمف ردَّ )خمت٤مر اًمّمح٤مح: هت م م (.3)

 ، ومٞمف: وىمد ذيمر اعم٤موردي هذا اخلؼم قمـ يمٕم٥م ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم ًمف.6/ 3( اٟمٔمر اًمروض إٟمػ: 2)

 ش. ي٤م ًمٞمتٜمل ؿم٤مهٌد وَمْحقاء َدقْمَقشمِف»(. وصدر اًمبٞم٧م: ( ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )مجع(، )قمرب1)
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 (185: 3) ق ر ض

الِ ﴿ َٙ اَت الظِّ ْٗ ذَ ُٟ رُِؽ ِْ ا َىَربَج تَّ  [. 37﴾ ]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: َوإِذَ

الِ ﴿ َٙ ْٗ َذاَت الظِّ ُٟ رُِؽ ِْ  ٝمؿ قمـ ؿمامهل٤م. ىم٤مل ذو اًمرُم٦م: ﴾: دم٤موزهؿ وشمؽميمَت

ـَ َأىمقاَز ُُمِمتِرٍف  ـٍ َيْ٘مِرْو  إمم فُمُٕم

 

  ًٓ َـّ اًمَٗمقاِرُس  ؿِمام وقمـ َأيامهن
(3)   

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

٤م : ...وىمٞمؾ ذم شم٘مروٝمؿ حت٤مذهيؿ وىمٞمؾ شمتج٤موزهؿ ؿمٞمئً (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ذا يمٚمف ُمـ اًم٘مرض وهق اًم٘مٓمع أي شم٘مٓمع ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ إرض. وه٤م ومِمٞمئً 

َ أهنؿ ذم َُمْ٘مٜمَُقةٍ  ذح اًمٚمٗمظ وأُم٤م وم٤مئدة اعمٕمٜمك وم٢مٟمف سَملمَّ
ُمـ إرض ٓ شمدظمؾ  (1)

 قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس ومتحرىمٝمؿ وشمبكم صمٞم٤مهبؿ. 

 (243: 3) ق ص ب

أُمرت أن أسمنم ظمدجي٦م سمبٞم٧م ُمـ ىَمَّم٥م، ٓ َصَخ٥ٌم : »ىم٤مل رؾمقل اهلل 

  (4)ش.ومٞمف وٓ َٟمَّم٥م

 قف. هٜم٤م: اًمٚم١مًم١م اعمج الؼصبىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

، اوأُم٤م ىمقًمف سمبٞم٧م ُمـ ىمّم٥م وم٘مد رواه اخلٓم٤ميب ُمٗمًن  (5)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

وىم٤مل ومٞمف: ىم٤مًم٧م ظمدجي٦م ي٤م رؾمقل اهلل هؾ ذم اجلٜم٦م ىمّم٥م؟ وم٘م٤مل: إٟمف ىمّم٥م ُمـ 

                                                           

. واًمٔمرُٕمـ: اإلسمؾ اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اهلقادج. وأىمقاز: مجع ىمقز. وهق 3328/ 2( ديقان ذي اًمرُم٦م: 3)

 اعمستدير ُمـ اًمرُمؾ. وُمِمترف: ُمقوع. واًمٗمقارس )هٜم٤م( رُم٤مل سمٕمٞمٜمٝم٤م. )طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة:

 3 /185.) 

 .393/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

 ٜمقة: ىَمٜم٤مُء احل٤مئط )يمسامء( اجل٤مٟم٥م يٗملء قمٚمٞمف اًمٗملء.( ُم٘م1)

 ش.سمبٞم٧م ذم اجلٜم٦م»( اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ، يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م. وومٞمف: 4)

 .368 -359/ 3( اًمروض إٟمػ: 5)

 ]شم٘مروٝمؿ[

 ]اًمَ٘مَّم٥م[
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ُمـ ىمقًمؽ ضُمْب٧ُم اًمثقب إذا ٤م ًم١مًم١م جُمْبك، ىم٤مل اخلٓم٤ميب جيقز أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه جَمُقسمً 

سمب٤مئلم ُمـ اجل٥َمِّ وهق ٤م إصؾ جمببً ظَمَرىْمتُف، ومٞمٙمقن ُمـ اعم٘مٚمقب وجيقز أن يٙمقن 

ٞم٧ُْم  اًم٘مٓمع أي ىمٓمُع داظمٚمِف، وىمٚمب٧م اًمب٤مء ي٤مء يمام ىم٤مًمقا شَمَٔمٜمَّْٞم٧ُم ُمـ اًمٔمـ وشَمَ٘مّمَّ

أفمٗم٤مري، وشمٙمٚمؿ أصح٤مب اعمٕم٤مين ذم هذا احلدي٨م، وىم٤مًمقا: يمٞمػ مل يبِمتره٤م إٓ 

طمدي٨م سمبٞم٧م وأدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمْزًم٦م ُمـ ُيٕمٓمك ُمسػمَة أًمِػ قم٤مم ذم اجلٜم٦م، يمام ذم 

ضمف اًمؽمُمذي، ويمٞمػ مل َيٜمَْٕم٧ْم هذا اًمبٞم٧م سمٌمء ُمـ أوص٤مف اًمٜمٕمٞمؿ  اسمـ قمٛمر ظَمرَّ

واًمبٝمج٦م أيمثر ُمـ ٟمٗمل اًمّمخ٥م وهق رومع اًمّمقت، وم٠مُم٤م أسمق سمٙمر اإلؾمٙم٤مف، 

ْت سمبٞم٧م زائد قمغم ُم٤م أقمد  َ وم٘م٤مل ذم يمت٤مب ومقائد إظمب٤مر ًمف: ُمٕمٜمك احلدي٨م أٟمف سُمنمِّ

، وًمذًمؽ ىم٤مل: ٓ صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م أي اهلل هل٤م مم٤م هق صمقاٌب إليامهن٤م وقمٛمٚمٝم٤م

مل شمٜمّم٥م ومٞمف ومل شمّمخ٥م أي إٟمام ُأقْمٓمَِٞمتُْف زي٤مدة قمغم مجٞمع اًمٕمٛمؾ اًمذي َٟمَّمَب٧ْم 

ومٞمف. ىم٤مل اعم١مًمػ، رمحف اهلل: ٓ أدري ُم٤م هذا اًمت٠مويؾ وٓ ي٘متْمٞمف فم٤مهر احلدي٨م 

 وٓ يقضمد ؿم٤مهد َيْٕمُْمُده. وأُم٤م اخلٓم٤ميب وم٘م٤مل: اًمبٞم٧م ه٤م هٜم٤م قمب٤مرة قمـ ىمٍم،

وىمد ي٘م٤مل عمِٜمْزل اًمرضمؾ سمٞمتف، واًمذي ىم٤مًمف صحٞمح، ي٘م٤مل ذم اًم٘مقم هؿ أهؾ سمٞم٧م 

نيَ ذٍف وسمٞم٧م قمز، وذم اًمتٜمِْزيؾ ﴿ ِٙ ِٖ ْص ُٙ ْ َٚ ال ِّ٘ ﴾ ]ؾمقرة اًمذاري٤مت: َدْيَ َبيٍْج 

[، وًمٙمـ ًمذيمر اًمبٞم٧م ه٤م هٜم٤م هبذا اًمٚمٗمظ، وًم٘مقًمف سمبٞم٧م ومل ي٘مؾ سم٘مٍم ُمٕمٜمك 16

رسم٦م سمٞم٧م إؾملم مل يٙمـ قمغم إرض سمٞم٧م ٓئؼ سمّمقرة احل٤مل، وذًمؽ أهن٤م يم٤مٟم٧م 

ذم اإلؾملم سمتزوجيٝم٤م ٤م وم٢مهن٤م أول ُمـ سمٜمك سمٞمتً ٤م إؾملم إٓ سمٞمتٝم٤م طملم آُمٜم٧م، وأيًْم 

ورهمبتٝم٤م ومٞمف، وضمزاء اًمٗمٕمؾ يذيمر سمٚمٗمظ اًمٗمٕمؾ وإن يم٤من أذف ُمٜمف  رؾمقَل اهلل 

قمغم قُمرٍي يمس٤مه اهلل ُمـ طُمَٚمِؾ اجلٜم٦م، وُمـ ؾم٘مك  ُمسٚماًم  (3)ُمـ يمسك»عم٤م ضم٤مء: 

                                                           

 ( وردت ذم إصؾ سم٠مًمػ قمغم صقرة اًمٞم٤مء. واًمّمقاب )يمس٤م( ٕن ُمْم٤مرقمف )يٙمسق(.3)
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ُمـ »وُمـ هذا اًمب٤مب ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسلم: ش. قمغم فمٛم٠م ؾم٘م٤مه اهلل ُمـ اًمرطمٞمؼ ٚماًم ُمس

وٓ ذم ا مل يرد ُمثٚمف ذم يمقٟمف ُمسجدً ش سمٜمك اهلل ًمف ُمثٚمف ذم اجلٜم٦ما سمٜمك هلل ُمسجدً 

 (3)صٗمتف، وًمٙمـ ىم٤مسمؾ اًمبٜمٞم٤من سم٤مًمبٜمٞم٤من، أي يمام سمٜمك ُيْبٜمك ًمف، يمام ىم٤مسمؾ اًمٙمِسقة

٘مٞم٤م سم٤مًمس٘مٞم٤م، ومٝم٤م هٜم ٤م وىمٕم٧م اعمامصمٚم٦م ٓ ذم ذات اعمبٜمك أو اًمٙمسقة، سم٤مًمٙمسقة واًمسر

ْت سمف سمٚمٗمظ  َ وإذا صمب٧م هذا ومٛمـ ه٤م هٜم٤م اىمتْم٧م اًمٗمّم٤مطم٦م أن ُيَٕمؼمَّ هل٤م قمام سُمنمِّ

اًمبٞم٧م وإن يم٤من ومٞمف ُم٤م ٓ قملم رأشمف وٓ أذن ؾمٛمٕمتف وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمِمتر. 

 ٠اْ انَصُ وُمـ شمسٛمٞم٦م اجلزاء قمغم اًمٗمٕمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ ذم قمٙمس ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿
 ْٗ ُٟ َر [ و ﴿67﴾ ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: ٌَنَِصيَ َٓ َ٘ ْ َو ُروا َٓ َ٘ ﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: اُ َو

ُمـ سم٤مب ُم٤م يمٜم٤م سمسبٞمٚمف، ٕٟمف ٤م [. وأُم٤م ىمقًمف ٓ صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م وم٢مٟمف أيًْم 54

ِقضْمف إمم أن يّمخ٥م يمام ا قمٚمٞمف اًمسلم دقم٤مه٤م إمم اإليامن وم٠مضم٤مسمتف قمٗمقً  مل حُتْ

٧ْم قمٚمٞمف طَمٚمِٞمٚمتُفإذا شمَ  (2)يّمخ٥م اًمَبْٕمُؾ  َٕمّمَّ
وٓ أن يٜمّم٥م سمؾ أزاًم٧م قمٜمف يمؾ  (1)

ٟم٧م قمٚمٞمف يمؾ ُمٙمروه، وأراطمتف سمام هل٤م ُمـ يمؾ  ٟمّم٥م، وآٟمستف ُمـ يمؾ وطمِم٦م وَهقَّ

ت سمف سم٤مًمّمٗم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمِِٗمٕم٤مهِل٤م وصقرشمف. وأُم٤م  يمد وٟمّم٥م، ومقصػ ُمٜمْزهل٤م اًمذي سُمنمِّ

ٙمـ ذم اظمتّم٤مصف ، وًماىمقًمف ُمـ ىمّم٥م، ومل ي٘مؾ ُمـ ًم١مًم١م، وإن يم٤من اعمٕمٜمك واطمدً 

هذا اًمٚمٗمظ ُمـ اعمِم٤ميمٚم٦م اعمذيمقرة واعم٘م٤مسمٚم٦م سمٚمٗمظ اجلزاء ًمٚمٗمظ اًمٕمٛمؾ، أهن٤م ريض اهلل 

بؼ إمم اإليامن دون همػمه٤م ُمـ اًمرضم٤مل  قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمد أطمرزت ىَمَّم٥َم اًمسَّ

ل اًمس٤مسمؼ حُمِْرزً   ًمٚم٘مّم٥م. ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ا واًمٜمِّْسقان، واًمٕمرُب شُمسٛمِّ

                                                           

 ٝم٤م )خمت٤مر اًمّمح٤مح(.( اًمٙمسقة: سمٙمن اًمٙم٤مف ووٛم3)

)سمٕمؾ( و)سمٕمٚم٦م( يمزوج وزوضم٦م )خمت٤مر ٤م ( اًمبٕمؾ: اًمزوج. واجلٛمع )اًمُبُٕمقًم٦م( وي٘م٤مل ًمٚمٛمرأة أيًْم 2)

 اًمّمح٤مح: ب ع ل(. 

 ( احلٚمٞمؾ: اًمزوج، واحلٚمٞمٚم٦م: اًمزوضم٦م )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ح ل ل(.1)
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 ُمِمك اسمـ اًمزسمػم اًم٘مٝم٘مرى وشم٘مدُم٧م

 ىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧مو

 

 أُمٞمتت٦م طمتتتك أطمتترزوا اًمَ٘مَّمتتب٤مِت  

 وم٤مىمتْم٧م اًمبلهم٦م أن يٕمؼم سم٤مًمٕمب٤مرة اعمِم٤ميمٚم٦م ًمٕمٛمٚمٝم٤م ذم مجٞمع أًمٗم٤مظ احلدي٨م ومت٠مُمٚمف.  

 (  624: 3)  ق ص ب

 اًمُ٘مّْم٥م اٟمٔمر س ح ر

 (  246: 2)  ق ط ر

ا﴿ َٞ ْرَفاِر
َ
ْٚ أ ِّ٘  ٗ ِٟ  [ أي اعمديٜم٦م. 34﴾ ]ؾمقرة إطمزاب: َول٠َْ ُدِخَْٖج َنَٖيْ

: اجلقاٟم٥م، وواطمده٤م: ىُمْٓمٌر، وهل إىمت٤مر، األقطارهِم٤مم: ىم٤مل اسمـ 

 وواطمده٤م: ىمؽم. ىم٤مل اًمٗمرزدق: 

ـْ هِمٜمًك وَمتََح اإلًمُٓف هلؿ سمِفِ   يَمْؿ ُِم

 

 (3)واخلَٞمُْؾ ُُمْ٘مِٕمَٞم٦ٌم قمغم إىْمٓم٤مرِ  

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.ش. قمغم إىمت٤مر»ويروى: 

 (  45: 3)  ق ع د

 ومٞمٝم٤م.  فؼعد٤ميِنر طمتك أشمك اًمُ٘مٚمَّْٞمس ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومخرج اًمٙمِٜم

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: يٕمٜمل أطمدث ومٞمٝم٤م.

: وىمقًمف ظمرج اًمٙمٜم٤مين طمتك ىمٕمد ذم اًم٘مٚمٞمس أي أطمدث (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ومٞمٝم٤م، وومٞمف ؿم٤مهد ًم٘مقل ُم٤مًمؽ وهمػمه ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٗمسػم اًم٘مٕمقد قمغم اعم٘م٤مسمر 

 اعمٜمٝمل قمٜمف.

                                                           

ي ؾم٤مىمٓم٦م وُم٘مٕمٞم٦م: أش. قمغم إىمت٤مر»وومٞمف  495/ 3( ذح ديقان اًمٗمرزدق، إيٚمٞم٤م احل٤موي: 3)

 قمغم أضمٜم٤مهب٤م شمروم اًم٘مٞم٤مم، يمام شم٘مٕمل اًمٙملب قمغم أذٟم٤مهب٤م وأومخ٤مذه٤م. )اًمسػمة، احل٤مؿمٞم٦م: 

2 /246.) 

 .42/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]إىمٓم٤مر[

 ]ىمٕمد[
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 (  412: 3)  ق ق ل

، ٕهنؿ يم٤مٟمقا الؼواقلؿ ]ًمبٜمل هَمٜمْؿ سمـ قمقف[ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وإٟمام ىمٞمؾ هل

 ، وىم٤مًمقا ًمف: ىَمْقىِمؾ سمف سمٞمثرب طمٞم٨م ؿمئ٧م. إذا اؾمتج٤مر هبؿ اًمرضمؾ دومٕمقا ًمف ؾمٝماًم 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اًم٘مقىمٚم٦م: رضب ُمـ اعمٌم. 

: وذيمر اًم٘مقاىمؾ وهؿ سمٜمق قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ، وذيمر (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ىمقىمؾ طمٞم٨م ؿمئ٧م، وذم ا ضم٤مروا أطمدً شمسٛمٞمتٝمؿ اًم٘مقاىمؾ، وأن ذًمؽ ًم٘مقهلؿ إذا أ

إٟمّم٤مر اًم٘مقاىمؾ واجلٕم٤مدر ومه٤م سمٓمٜم٤من ُمـ إوس، وؾمب٥م شمسٛمٞمتٝمام واطمد ذم 

وىم٤مًمقا ًمف ضَمْٕمِدْر سمف  أقمٓمقه ؾمٝماًم ا اعمٕمٜمك، أُم٤م اجلٕم٤مدر ومٙم٤مٟمقا إذا أضم٤مروا أطمدً 

طمٞم٨م ؿمئ٧م يمام يم٤مٟم٧م اًم٘مقاىمؾ شمٗمٕمؾ، وهؿ سمٜمق زيد سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ 

 ُمـ إوس. ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ٤م هلؿ يمن اًمذه٥م ومه٤م مجٞمٕمً  سمـ وبٞمٕم٦م، ي٘م٤مل

 ومتتت٢من ًمٜمتتت٤م سمتتتلم اجلتتتقاري وًمٞمتتتدة 

 

 ُم٘م٤مسمٚمتتت٦م سمتتتلم اجلٕمتتت٤مدر واًمٙمستتتتر 

 

 

 

 

 ُمتك شمدع ذم اًمزيديـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ

 

 قمزة اخلٗمر (2)وزيد سمـ قمٛمرو شم٤مَت٤م 

 (473: 3)  ق ل ل 

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: صمؿ ىم٤مل قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م: أصبح٧م دار سمٜمل ضمحش 

 ـ أهٚمٝم٤م. وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ: وُم٤م شمبٙمل قمٚمٞمف ُمـ ىُمّؾ سمـ ىُمّؾ. ظملء ُم

 : اًمقاطمد. ىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م: الُؼّل ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 يمتتتتؾر سمٜمتتتتل طُمتتتتّرٍة ُمّمتتتتػمُهؿُ 

 

ـَ اًمٕمتتَددِ   ىُمتتؾٌّ وإِْن َأيمَثتتَرْت ُِمتت
(1) 

 

 

 

 

                                                           

 .268/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 ( شم٤مَت٤م: شم٠مَت٤م )سمتخٗمٞمػ اهلٛمز(.2)

  .368، وذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م: شوإن أيمثروا»( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )هبط( وومٞمف 1)

 ]اًم٘مقاىمؾ[

 ]اًمُ٘مؾ[
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 (588: 3)  ق ل م

﴿ َٗ ُٔ َمْريَ ٍُ ْٗ يَْس ُٟ حُّ
َ
ْٗ أ ُٟ َم ُْالَ

َ
٠ن أ ُِ  [. 44ل قمٛمران: ﴾ ]ؾمقرة آإِذْ يُْٖ

: ؾمٝم٤مُمٝمؿ، يٕمٜمل ىِمداطمٝمؿ اًمتل اؾمتٝمٛمقا هب٤م أقالمفمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 قمٚمٞمٝم٤م، ومخرج ىِمْدح زيمري٤م ومْمٛمٝم٤م إًمٞمف، ومٞمام ىم٤مل احلسـ سمـ أيب احلسـ اًمبٍمي. 

 (554: 3)  ق و س

 اًم٘مقس اٟمٔمر ر ب ب . 

 

 ÷=الكَا=ف فُحَرٍّ
 (388: 2) ك ب ت

َرًٌ ﴿ ـَ َفَم  ِْ َٚ ا ِْلَ ي ِ َٚ اََّّ ْ َخآئِِبنيَ  ِّ٘ ت٠ُا ِٖ َِ ْٗ َذيَٜ ُٟ خَ ْو يَْستِ
َ
ْ أ ُروا ٍَ ﴾ َز

ُمـ اعمنميملم سم٘متٍؾ يٜمت٘مؿ سمف ٤م [ أي ًمٞم٘مٓمع ـمرومً 327]ؾمقرة آل قمٛمران: 

ظم٤مئبلم، مل  (3)ُمٜمٝمؿ، أو يردهؿ ظم٤مئبلم: أي ويرضمع ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ وَمل  

 مم٤م يم٤مٟمقا ي٠مُمٚمقن.٤م يٜم٤مًمقا ؿمٞمئً 

ٛمٜمٕمٝمؿ ُم٤م أرادوا. : يٖمٛمٝمؿ أؿمد اًمٖمؿ، وييؽبتفمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ىم٤مل ذو اًمرُم٦م: 

ـٍ ٓ َأٟمَس ُمقىمَٗمٜم٤م  ُم٤م َأٟمَس ُمـ ؿَمَج

 

 (2)ذم طَمػْمٍة سملَم َُمنوٍر َوَُمْٙمبقِت  

 

 

 

 

 : يٍمقمٝمؿ ًمقضمقهٝمؿ. ٤مويٙمبتٝمؿ أيًْم 

                                                           

: ُمٜمٝمزُمقن )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ومٚمؾ(.3)  ( ىمقٌم وَمؾٌّ

قمـ اسمـ هِم٤مم. واًمِمجـ: احلُزن  واًمبٞم٧م ُمٜمسقب إمم ذي اًمرُم٦م ٟم٘مًل  3853( ديقان ذي اًمرُم٦م: 2)

 )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ؿمجـ(.

 ]أىملم[

 ]يٙمبتٝمؿ[
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 (191: 3)  ك ث ر

إذا ُذيمَِر  -ومٞمام سمٚمٖمٜمل -ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ويم٤من اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمسٝمٛمل

ٓ قَمِ٘م٥َم ًمف، ًمق ُم٤مت ٟٓم٘مٓمع  َأْبَتُ  هق رضمؾ ، ىم٤مل: دقمقه وم٢مٟمامرؾمقُل اهلل 

٠ْذَرَ ِذيْمُره واؾمؽمطمتؿ ُمٜمف، وم٠مٟمزل اهلل ذم ذًمؽ: ﴿ َٓ ْخَفيَْٜاَك إْ
َ
َّٛا أ ﴾ ]ؾمقرة إِ

 : اًمٕمٔمٞمؿ. والؽوثر[ ُم٤م هق ظمػم ًمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، 3اًمٙمقصمر: 

 ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٙمِليّب: 

 ٕمٜم٤م سمَٞمْقُِمفِ وُمجِ  وص٤مطم٥ُم َُمْٚمُحقٍب 

 

داع سمٞم٧ُم آظمَر يمقصَمرُ   وقمٜمد اًمرِّ
(3) 

 

 

 

 

 ي٘مقل: قمٔمٞمؿ. 

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وص٤مطم٥م ُمٚمحقب: قمقف 

وقمٜمد اًمرداع »سمـ إطمقص سمـ ضمٕمٗمر سمـ يملب، ُم٤مت سمٛمٚمحقب. وىمقًمف: ا

يٕمٜمل ذيح سمـ إطمقص سمـ ضمٕمٗمر سمـ يملب، ُم٤مت سم٤مًمرداع. ش سمٞم٧م آظمر يمقصمر

د اًمٙمثػم. وًمٗمٔمف ُمِمتؼ ُمـ ًمٗمظ اًمٙمثػم. ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد يٛمدح ويمقصمر: أرا

 هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان: 

 وأٟم٧م يَمثػٌم ي٤م سمـ ُمروان ـَمٞم٥ٌِّم 

 

ـُ اًمٕم٘م٤مئؾ يَمْقصَمرا  ويم٤من أسمقك اسم
(2) 

 

 

 

 

 وهتتذا اًمبٞمتت٧م ذم ىمّمتتٞمدة ًمتتف. وىمتت٤مل أُمٞمتت٦م سمتتـ أيب قم٤مئتتذ اهلتتذزم يّمتتػ 

 مح٤مر وطمش: 

                                                           

. وُمٚمحقب: اؾمؿ ُم٤مء ًمبٜمل 52( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )يمثر(، )سمٞم٧م(، ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م: 3)

(. وآظمر: صٗم٦م 194/ 3ًمبٜمل إقمرج )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م:  أؾمد. واًمرداع: ُم٤مء

 عمحذوف، واًمت٘مدير: سمٞم٧ُم رضمٍؾ آظمر.

 ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )يمثر(.2)

 ]أسمؽم[

 ]اًمٙمقصمر[
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ـَ حي٤مُمل احل٘مٞمؼ إذا ُم٤م اطمتدَ   ُْم

 

ـَ ذم يَمْقصمٍر يم٤مجِللْل   ومَحَْحْٛم
(3) 

 

 

يٕمٜمل سم٤مًمٙمقصمر: اًمٖمب٤مر اًمٙمثػم، ؿمبٝمف ًمٙمثرشمف قمٚمٞمف سم٤مجللل. وهذا اًمبٞم٧م 

 ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: هق ضمٕمٗمر سمـ  -ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: طمدصمٜمل ضمٕمٗمر سمـ قمٛمرو

ٛمرّي  قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ أظمل حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب  -قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمَّ

، وىمٞمؾ ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل، ًمزهري، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ا

، آٟمَِٞمُتف يمٕمدد ٟمجقم (2)هنر يمام سملم صٜمٕم٤مء إمم َأْيٚم٦م»ُم٤م اًمٙمقصمر اًمذي أقمٓم٤مك اهلل؟ ىم٤مل: 

. ىم٤مل: ي٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إهن٤م (1)شاًمسامء، شَمِرُده ـمٞمقٌر هل٤م أقمٜم٤مق يم٠مقمٜم٤مق اإلسمؾ

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىمد ؾمٛمٕم٧م ذم ش. آيمُِٚمٝم٤م َأْٟمَٕمُؿ ُمٜمٝم٤م»٦م، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ًَمٜم٤َمقِمٛمَ 

 . ا: ُمـ ذب ُمٜمف ٓ ئمٛم٠م أسمدً هذا احلدي٨م أو همػمه أٟمف ىم٤مل 

أسمؽم، إذا ُم٤مت ا سمـ وائؾ: إن حمٛمدً  (5): وذيمر ىمقل اًمٕم٤ميص(4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

                                                           

واحل٘مٞمؼ: طمرُم٦م اإلٟمس٤من وُم٤م حيٛمٞمف، ويريد سمف هٜم٤م ش. مَححؿ»وومٞمف  383/ 2( ديقان اهلذًمٞملم: 3)

واًمٗمتح( وهق ُم٤م شمٚمبسف اًمداسم٦م  أشم٤مٟمف. واطمتدُمـ: أهقمـ اجلري. واجِللل: مجع ضمؾ )سم٤مًمْمؿ

 (.194/ 3ًمُتّم٤من سمف )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

( َأْيٚم٦م: سم٤مًمٗمتح ُمديٜم٦م قمغم ؾم٤مطمؾ سمحر اًمُ٘مْٚمُزم مم٤م يكم اًمِم٤مم، وىمٞمؾ: هل آظمر احلج٤مز وأول 2)

اًمِم٤مم.. وىم٤مل أسمق قمبٞمدة: أيٚم٦م ُمديٜم٦م سملم اًمٗمسٓم٤مط وُمٙم٦م قمغم ؿم٤مـمئ سمحر اًم٘مٚمزم شمٕمد ذم سملد 

( وىمد همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمٕم٘مب٦م يمام همٚم٥م قمغم سمحر اًم٘مٚمزم اؾمؿ 3/292اًمبٚمدان:  اًمِم٤مم )ُمٕمجؿ

 اًمبحر إمحر وقمغم اًمٗمسٓم٤مط ُمّمتر. 

 .2485/ 5( صحٞمح اًمبخ٤مري، يمت٤مب اًمرىم٤مق، سم٤مب ذم احلقض: 1)

 .219/ 3( اًمروض إٟمػ: 4)

إقملم، )اٟمٔمر  .اًمٕم٤مص )أو اًمٕم٤ميص( سمـ هِم٤مم سمـ احل٤مرث، أسمق اًمبخؽمي: ُمـ زقمامء ىمريش( 5)

 (.247/ 1اًمزريمكم: 
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ق اٟم٘مٓمع ذيِْمُره، وأٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف ُمـ ؾمقرة اًمٙمقصمر قمغم ىمقل اسمـ إؾمح٤م

وأيمثر اعمٗمنيـ. وىمٞمؾ إن أسم٤م ضمٝمؾ هق اًمذي ىم٤مل ذًمؽ. وىمد ىمٞمؾ يمٕم٥م سمـ 

إذف، ويٚمزم قمغم هذا اًم٘مقل إظمػم أن شمٙمقن ؾمقرة اًمٙمقصمر ُمدٟمٞم٦م. وىمد روى 

يقٟمس قمـ أيب قمبد اهلل اجلْٕمِٗمّل قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ حمٛمد سمـ قمكم ىم٤مل: يم٤من 

ومٚمام ىمبْمف  (3) قمغم اًمٜمَِّجٞمب٦م، ىمد سمٚمغ أن يريم٥م اًمداسم٦م ويسػماًم٘م٤مؾمؿ اسمـ رؾمقل اهلل 

ْخَفيَْٜاَك : ﴿اهلل، ىم٤مل اًمٕم٤ميص: أصبح حمٛمد َأسمؽَم ُمـ اسمٜمف، وم٠مٟمزل اهلل قمغم ٟمبٞمف 
َ
إَِّٛا أ

٠ْذَرَ  َٓ ي٤م حمٛمد ُمـ ُمّمٞمبتؽ سم٤مًم٘م٤مؾمؿ، ومّمؾ ًمرسمؽ واٟمحر إن ؿم٤مٟمئؽ هق ٤م ﴾ قمقًو إْ

( ذم إسمؽم، ومل ي٘مؾ إن ؿم٤مٟمئؽ أسمؽم، يتْمٛمـ اظمتّم٤مصف هبذا اًمقصػ، ٕن )هق

وم٤مؾمؼ ومل ا ُمثؾ هذا اعمقوع شمٕمٓمل آظمتّم٤مص، ُمثؾ أن ي٘مقل ىم٤مئؾ: إن زيدً 

هق اًمٗم٤مؾمؼ ومٛمٕمٜم٤مه ا هبذا اًمقصػ دون همػمه، وم٢مذا ىمٚم٧م: إن زيدً ٤م يٙمقن خمّمقًص 

زقمٛم٧م ومدل قمغم أن سم٤محلرضة ُمـ يزقمؿ همػم ذًمؽ، وهٙمذا  (2)هق اًمٗم٤مؾمؼ اًمذي

ل آظمتّم٤مص، ويمذًمؽ ىم٤مل اجلرضم٤مين وهمػمه ذم شمٗمسػم هذه أي٦م: إن )هق( شمٕمٓم

ْرَن ىم٤مًمقا ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿
َ
ْدَن َوأ

َ
٠َ أ ُٞ  ُٝ َّٛ

َ
 (1)[. عم٤م يم٤من48﴾ ]ؾمقرة اًمٜمجؿ: وَأ

ْرَن اًمٕمب٤مد يتقمهقن أن همػم اهلل ىمد يٖمٜمل، ىم٤مل ﴿
َ
ْدَن َوأ

َ
٠َ أ ُٞ

﴾ أي ٓ همػمه، ويمذًمؽ 

ْضيَاىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿
َ
اَت َوأ َ٘

َ
٠َ أ ُٞ  ُٝ َّٛ

َ
قا ىمد يتقمهقن ذم [ إذ يم٤مٟم44﴾ ]ؾمقرة اًمٜمجؿ: وَأ

اإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م ُم٤م شمقمهف اًمٜمٛمرود طملم ىم٤مل أٟم٤م أطمٞمل وأُمٞم٧م، أي أٟم٤م أىمتؾ ُمـ 

ؿمئ٧م وأؾمتحٞمل ُمـ ؿمئ٧م، وم٘م٤مل قمز وضمؾ وأٟمف هق أُم٤مت وأطمٞم٤م أي ٓ همػمه، 

                                                           

( اًمٜمجٞم٥م ُمـ اإلسمؾ، ومجٕمف ُٟمج٥ٌم وٟمج٤مئ٥م. ىم٤مل إزهري: هل قِمت٤مىمٝم٤م اًمتل ُيس٤مسَمُؼ قمٚمٞمٝم٤م. 3)

 )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ٟمج٥م(.

 ( وردت ذم إصؾ )اًمتل( واًمّمقاب )اًمذي(.2)

 ( وردت ذم إصؾ )يمٚمف( واًمّمقاب )يم٤من(.1)
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ْهَرىويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ٠َ رَبُّ الظِّ ُٞ  ُٝ َّٛ
َ
[ أي هق اًمرب 49﴾ ]ؾمقرة اًمٜمجؿ: َوأ

ُٝ اًمِمٕمرى، ومٚمام ىم٤مل: ﴿ (3)ُمـ دوٟمف ُمٜمٝم٤م٤م ذوا أرسم٤مسمً ٓ همػمه، إذ يم٤مٟمقا ىمد اخت َّٛ
َ
َوأ

وَْسنْيِ  ََ الزَّ َّ ََعدً [، ﴿45﴾ ]ؾمقرة اًمٜمجؿ: َخَٖ َٖ ْٞ َ
ُٝ أ َّٛ

َ
[ 58﴾ ]ؾمقرة اًمٜمجؿ: اَوأ

قِمِف  اؾمتٖمٜمك اًمٙملم قمـ )هق( اًمتل شمٕمٓمل ُمٕمٜمك آظمتّم٤مص، ٕٟمف ومِْٕمٌؾ مل َيدَّ

ْبَتُ إِنَّ َطاأطمٌد، وإذا صمب٧م هذا ومٙمذًمؽ ىمقًمف: ﴿
َ
٠َ اأْل ُٞ  َّ ﴾ أي ٓ أٟم٧م، ِٛئَ

اًمذي ٓ قم٘م٥م ًمف َيْتبَُٕمف. وَمَٕمَدُُمف يم٤مًمبؽم اًمذي هق قمدم اًمذٟم٥م، وم٢مذا ُم٤م  (2)وإسمؽم

ىمٚم٧م هذا، وٟمٔمرَت إمم اًمٕم٤ميص ويم٤من ذا وًمد وقَمِ٘م٥م، ووًمُده قمٛمرو وهِم٤مم اسمٜم٤م 

ف اًمٕم٤ميص سمـ وائؾ، ومٙمٞمػ يثب٧م ًمف اًمبؽم واٟم٘مٓم٤مع اًمقًمد وهق ذو وًمد وٟمسؾ وٟمٗمٞمُ 

ْٗ َ٘ قمـ ٟمبٞمف وهق ي٘مقل: ﴿ ُِٕس ٚ رَِّسا ِّ٘ َضٍد 
َ
ةَا أ

َ
ٌد أ َّٙ ﴾ ]ؾمقرة إطمزاب: ا ََكَن َُمَ

[. وم٤مجلقاب: إن اًمٕم٤ميص وإن يم٤من ذا وًمد، وم٘مد اٟم٘مٓمٕم٧ِم اًمٕمّمٛم٦ُم سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ 48

ومٚمٞمسقا سم٠مشمب٤مع ًمف، ٕن اإلؾملم ىمد طمجزهؿ قمٜمف ومل َيِرصُمٝمؿ وٓ يرصمقٟمف، وهؿ ُمـ 

لم وأزواضمف أُمٝم٤مَتؿ، وهق أب هلؿ، يمام ىمرأ ُأيّب سمـ يمٕم٥م: أشمب٤مِع حمٛمد قمٚمٞمف اًمس

وأزواضمف أُمٝم٤مَتؿ، وهق أب هلؿ واًمٜمبل أومم هبؿ يمام ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف ومٝمؿ ومجٞمع 

اعم١مُمٜملم أشمب٤مُع اًمٜمبل ذم اًمدٟمٞم٤م وأشمب٤مقمف ذم أظمرة إمم طمقوف، وهذا ُمٕمٜمك اًمٙمقصمر 

ؿ سمام ومٞمف طمٞم٤مَتؿ ُمـ وهق ُمقضمقد ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٙمثرة أشمب٤مقمف ومٞمٝم٤م ًمٞمٖمذي أرواطمٝم

اًمٕمٚمؿ ويمثرة أشمب٤مقمف ذم أظمرة ًمٞمس٘مٞمٝمؿ ُمـ طمقوف ُم٤م ومٞمف احلٞم٤مة اًمب٤مىمٞم٦م، وقمدو 

اهلل اًمٕم٤ميص قمغم هذا هق إسمؽم قمغم احل٘مٞم٘م٦م، إذ ىمد اٟم٘مٓمع َذَٟمبُف وأشمب٤مقمف، وص٤مروا 

سم٤مًمبؽم سمام هق وده ُمـ اًمٙمقصمر، وم٢من  ، وًمذًمؽ ىمقسمؾ شمٕمٞمػمه ًمٚمٜمبل عمحٛمد ٤م شمبٕمً 

د ُمٕمٜمك اًم٘مٚم٦م، وًمق ىم٤مل ذم ضمقاب اًمٚمٕملم: إٟم٤م أقمٓمٞمٜم٤مك احلقض اًمذي اًمٙمثرة شمْم٤م

                                                           

 ( وردت ذم إصؾ )ُمٜمٝمام( واًمّمقاب )ُمٜمٝم٤م(.3)

َٟم٥م. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: سمؽم(.2)  ( إسمؽم: ُم٘مٓمقع اًمذَّ



 - 311 - 

جلقاسمف وًمٙمـ ضم٤مء سم٤مؾمؿ  قمٚمٞمف وٓ ُمِم٤ميمًل ا ُمـ صٗمتف يمذا ويمذا مل يٙمـ ردً 

يتْمٛمـ اخلػم اًمٙمثػم، واًمٕمدد اجلؿ اًمٖمٗمػم اعمْم٤مد عمٕمٜمك اًمبؽم، وأن ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م 

اًمٙمقصمر سم٤محلقض  وأظمرة سمسب٥م احلقض اعمقرود اًمذي أقمٓم٤مه، ومل خيتص ًمٗمظ

سمؾ جيٛمع هذا اعمٕمٜمك يمٚمف، ويِمتٛمؾ قمٚمٞمف. وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م آٟمَِٞمتُف يمٕمدد اًمٜمجقم، 

وي٘م٤مل: هذه اًمّمٗم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م قمٚمامء إُم٦م ُِمـ أصح٤مسمف وَُمـ سمٕمدهؿ وم٘مد ىم٤مل: 

وهؿ يروون اًمٕمٚمؿ قمٜمف وي١مدوٟمف إمم َُمـ سَمْٕمَدهؿ، يمام  (3)شأصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم»

ردة قمٚمٞمف شم٘مقل: روي٧ُم اعم٤مء أي اؾمت٘مٞمتُف يمام شمروي أٟمٞم٦م ذم احلقض وشمس٘مل اًمقا

راوي٦م ا أو ؿمٕمرً  شم٘مقل: روي٧م اًمٕمٚمؿ ويملمه٤م ومٞمف طمٞم٤مة، وُمٜمف ىمٞمؾ عمـ روى قمٚماًم 

ُم٦م وٟمّس٤مسم٦م. ٤م شمِمبٞمٝمً  سم٤معمزادة أو اًمداسم٦م اًمتل حُيَْٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء، وًمٞمس ُمـ سم٤مب قَملَّ

ٜملم، يٕمٜمل أٟمٞم٦م، ذم أيمػ اعم١مُم (2)وذم طمدي٨م أيب سمرزة ذم صٗم٦م احلقض أهن٤م شمٜمْزو

وطمّمب٤مُء احلقض اًمٚم١مًم١ُم واًمٞم٤مىمقت، وي٘م٤مسمٚمٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م احلٙمؿ اعم٠مصمقرة قمٜمف، أٓ 

شمرى أن اًمٚم١مًم١م ذم قمٚمؿ اًمتٕمبػم طِمَٙمٌؿ وومقائُد قمٚمٍؿ، وذم صٗم٦م احلقض ًمف اعمسؽ 

أي مَح٠َْمشُمف، وي٘م٤مسمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م ـمٞم٥م اًمثٜم٤مء قمغم اًمٕمٚمامء وأشمب٤مِع اًمٜمبل إشم٘مٞم٤مء، يمام أن 

سؽ ذم قمٚمؿ اًمتٕمبػم صمٜم٤مٌء طمسـ. وقمٚمؿ اًمتٕمبػم ُمـ قمٚمؿ اًمٜمبقءة ُم٘متبس، وَذيَمَر اعم

، وي٘م٤مسمٚمف ُمـ صٗم٦م اًمٕمٚمؿ ذم (1)ذم صٗم٦م احلقض اًمٓمػم اًمتل شمرده يم٠مقمٜم٤مق اًمبخ٧م

اًمدٟمٞم٤م وروُد اًمٓم٤مًمبلم ُمـ يمؾ ُصْ٘مٍع وىُمْٓمٍر قمغم طمرضة اًمٕمٚمؿ واٟمتٞم٤مهُبؿ إي٤مه٤م ذم 

صمر ُمٕم٘مقًم٦ًم ذم اًمدٟمٞم٤م حمسقؾم٦ًم ذم أظمرة وسَمْٕمَده. ومت٠مُمؾ صٗم٦م اًمٙمق زُمـ اًمٜمبل 

ْ ًمؽ إقمج٤مُز اًمتٜمْزيؾ وُمٓم٤مسم٘م٦ُم اًمسقرة ًمسب٥م ٟمزوهل٤م.  ُمدريم٦ًم سم٤مًمٕمٞم٤من هٜم٤مًمؽ ُيَبلمَّ

                                                           

 شإٟمام أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم ومب٠مهّيؿ اىمتديتؿ اهتديتؿ. »787( اإلسم٤مٟم٦م، اسمـ سمٓم٦م: احلدي٨م 3)

 ( ٟمزا: وصم٥م )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ٟمزا(.2)

 ( اًمُبخ٧م: اإلسمؾ اخلراؾم٤مٟمٞم٦م. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمبخ٧م(.1)
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َّ َواْْنَرْ وًمذًمؽ ىم٤مل ومْمٞمؾ ﴿ ِّٔ لَِربِّ ﴾ أي شمقاوع عمـ أقمٓم٤مك اًمٙمقصمر سم٤مًمّملة ٌََػ

، (3)إمم اًمٗمخر واعمخٞمٚم٦م ًمف، وم٢من اًمٙمثرة ذم اًمدٟمٞم٤م شم٘متيض ذم أيمثر اخلٚمؼ اًمٙمؼِْمَ وحتدو

ومٚمذًمؽ يم٤من قمٚمٞمف اًمسلم ـم٠مـم٠م رأؾمف قم٤مم اًمٗمتح طملم رأى يمثرة أشمب٤مقمف وهق قمغم 

طمؾ (2)اًمراطمٚم٦م طمتك أًمّمؼ قُمثْٜمقَٟمف سم٤مًمرَّ
(1)  ًٓ ُٕمر رسمف، ويمذًمؽ أُمره سم٤مًمٜمحر  اُمتث٤م

ُر ًمف، وَروْمُع اًمٞمديـ إمم اًمٜمَّحِر ذم اًمّملة قمٜمد اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م اًمتل قمٜمده٤م ُيٜمْحَ ا ؿمٙمرً 

وإًمٞمٝم٤م هُيدى ُمٕمٜم٤مه اجلٛمع سملم اًمٗمٕمٚملم اًمٜمحِر اعم٠مُمقِر سمف يقم إوحك واإلؿم٤مرِة إًمٞمف 

ذم اًمّملة سمرومع اًمٞمديـ إمم اًمٜمحر، يمام أن اًم٘مبٚم٦َم حمجقضم٦ٌم ُمّمغّم إًمٞمٝم٤م: ومٙمذًمؽ ُيٜمَْحُر 

قمٜمده٤م وُيِم٤مر إمم اًمٜمحر قمٜمد اؾمت٘مب٤مهل٤م، وإمم هذه اًمتٗم٧َم قمٚمٞمف اًمسلم طملم ىم٤مل: ُمـ 

ْٔ شمٜم٤م واؾمت٘مبؾ ىمبٚمتٜم٤م وَٟمَسَؽ ُٟمْسَٙمٜم٤م ومٝمق ُمسٚمؿ. وىمد ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف: ﴿صغّم صل ُُ

[ وم٘مرن سملم اًمّملة إمم اًمٙمٕمب٦م واًمٜمسؽ 362﴾ ]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: إِنَّ َغالَِِت َونُُصِك 

َّ َواْْنَرْ إًمٞمٝم٤م يمام ىمرن سمٞمٜمٝمام طملم ىم٤مل: ﴿ ِّٔ لَِربِّ وذيمر ذم صٗم٦م احلقض يمام سملم ﴾. ٌََػ

وسمٞمٜمٝمام  (6)وَأْذُرح (5)يمام سملم ضمرسم٤مء (4)ذم اًمّمحٞمح٤م ضم٤مء ومٞمف أيًْم  صٜمٕم٤مء وأيٚم٦م. وىمد

                                                           

: )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط3) ؼْمُ
: ظم٤مل(. وردت ذم إصؾ )اعمحػمي٦م( وًمٕمؾ اًمّمقاب ( اعمخٞمٚم٦م: اًمٙمِ

 ُم٤م أوردشمف.

 ( اًمُٕمثٜمقن: اًمٚمحٞم٦م )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمٕمثـ(.2)

طمؾ: ُمريم٥م ًمٚمبٕمػم )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمرطمؾ(.1)  ( اًمرَّ

(، صحٞمح ُمسٚمؿ: يمت٤مب 2485/ 5( صحٞمح اًمبخ٤مري: يمت٤مب اًمرىم٤مق، سم٤مب ذم احلقض )4)

 ( سمنمح اًمٜمقوي.63/ 35ٗم٤مشمف )وص اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب إصمب٤مت طمقض ٟمبٞمٜم٤م 

( اجلرسم٤مء: يم٠مٟمف شم٠مٟمٞم٨م إضمرب: ُمقوع ُمـ أقمامل قمامن سم٤مًمبٚم٘م٤مء ُمـ أرض اًمِم٤مم ىمرب ضمب٤مل 5)

 (.338/ 2اًمستراة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م احلج٤مز، وهل ىمري٦م ُمـ أذرح. )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان: 

اًمِم٤مم ُمـ ( َأْذُرْح: سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمسٙمقن ووؿ اًمراء واحل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م... وهق اؾمؿ سمٚمد ذم أـمراف 6)

أقمامل اًمنماة، صمؿ ُمـ ٟمقاطمل اًمبٚم٘م٤مء. وقمامن جم٤مورة ٕرض احلج٤مز... سملم أذرح واجلرسم٤مء 

 (.329/ 3صملصم٦م أي٤مم )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان: 
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ن. وىمد شم٘مدم  (3)ذم صٗمتف يمام سملم قمدن أسْملَم ٤م ُمس٤موم٦م سمٕمٞمدة، وذم اًمّمحٞمح أيًْم  إمم قمامَّ

وأن قَمدن ؾُمٛمٞم٧م سمَِرضُمؾ ُمـ محػم  (2)ذيمر أسملم وأٟمف اسمـ زهػم سمـ أيٛمـ سمـ محػم

ًمف اًمٓمؼمي أن قمدن وأسملم مه٤م اسمٜم٤م قمدٟم٤من أظمقا ُم٤م ىم٤م٤م قَمَدَن هب٤م أي أىم٤مم. وشم٘مدم أيًْم 

ٞم٧م (1)ُمٕمد ن سمتِمديد اعمٞمؿ وومتح اًمٕملم ومٝمل سم٤مًمِم٤مم ىمرب دُمِمؼ ؾمٛمِّ ، وأُم٤م قمامَّ

سمٕمامن سمـ ًمقط سمـ ه٤مران، يم٤من ؾَمَٙمٜمَٝم٤م ومٞمام ذيمروا، وأُم٤م قُماَمن سمْمؿ اًمٕملم وختٗمٞمػ 

. وومٞمف ٟمٔمر اعمٞمؿ ومٝمق سم٤مًمٞمٛمـ ؾمٛمٞم٧م سمٕمامن سمـ ؾمٜم٤من وهق ُمـ وًمد إسمراهٞمؿ ومٞمام ذيمروا

يمام ٤م إذ ٓ ُيْٕمَرُف ذم َوًَمِد إسمراهٞمؿ ًمّمٚمبف َُمـ اؾمُٛمف ؾمٜم٤من. وذم صٗم٦م احلقض أيًْم 

سملم اًمٙمقوم٦م وُمٙم٦م، ويمام سملم سمٞم٧م اعم٘مدس واًمٙمٕمب٦م، وهذه يمٚمٝم٤م رواي٤مت ُمت٘م٤مرسم٦م 

ًمف ٤م اعمٕم٤مين وإن يم٤مٟم٧م اعمس٤موم٤مت سمٕمْمٝم٤م أسمٕمد ُمـ سمٕمض، ومٙمذًمؽ احلقض أيًْم 

اظمتلف هذه اعمس٤موم٤مت اًمتل ذم احلدي٨م قمغم ـمقل وقمرض وزواي٤م وأريم٤من ومٞمٙمقن 

طمس٥م ذًمؽ، ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمـ اًمقارديـ قمٚمٞمف وٓ َأفْمَٛم٠َم أيمب٤مَدٟم٤م ذم أظمرة إًمٞمف. ومم٤م 

ضم٤مء ذم ُمٕمٜمك اًمٙمقصمر ُم٤م رواه اسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: اًمٙمقصمر هنر ذم اجلٜم٦م 

احلدي٨م ذم  (4)ٓ يدظمؾ أطمد إصبٕمٞمف ذم أذٟمٞمف إٓ ؾمٛمع ظمرير ذًمؽ اًمٜمٝمر، وىمع هذا

اًمسػمة ُمـ رواي٦م يقٟمس، ورواه اًمدارىمٓمٜمل ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل قمـ اًمِمٕمبل 

ي٘م٤مل ًمف ا : إن اهلل أقمٓم٤مين هنرً قمـ ُمنوق قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اًمٙمقصمر ٓ يِم٤مء أطمد ُمـ أُمتل أن يسٛمع ظمرير ذًمؽ اًمٙمقصمر إٓ ؾمٛمٕمف، وم٘مٚم٧م ي٤م 

ي وم٤مًمذي شمسٛمٕملم  رؾمقل اهلل ويمٞمػ ذًمؽ؟ ىم٤مل: أدظمكم أصبٕمٞمؽ ذم أذٟمٞمؽ وؿُمدِّ

                                                           

 (. 86/ 3  ( أسملم: يٗمتح أوًمف ويٙمن سمقزن أمحر... وهق خملف سم٤مًمٞمٛمـ ُمٜمف قمدن )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان:3)

 .39/ 3( اٟمٔمر اًمروض إٟمػ: 2)

 .31/ 3ض إٟمػ: ( اٟمٔمر اًمرو1)

 وردت ذم إصؾ )هذه( واًمّمقاب )هذا(. (4)
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ومٞمٝمام ُمـ ظمرير اًمٙمقصمر. وروى اًمدارىمٓمٜمل ُمـ ـمريؼ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل أن 

قمـ طمقيض يقم  (3)ىم٤مل ًمٕمكم: واًمذي ٟمٗمستل سمٞمده إٟمؽ ًَمذاِئدٌ  رؾمقل اهلل 

ُمـ  (2)اًم٘مٞم٤مُم٦م، شمذوُد قمٜمف يمٗم٤مَر إُمؿ يمام شُمذاد اإلسمؾ اًمْم٤مًم٦م قمـ اعم٤مء سمٕمّم٤م

ضم٤مسمر، وىمد ؾمئؾ  (1)دي٨م يرويف طمرام سمـ قمثامن قمـ اسمـقمقؾم٩م، إٓ أن هذا احل

ُم٤مًمؽ قمٜمف وم٘م٤مل: ًمٞمس سمث٘م٦م، وَأهْمَٚمَظ ومٞمف اًمِم٤مومٕملر اًم٘مقَل. وأُم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف 

وم٘مد ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه أىمقال، ويٗمستره قمٜمدي  (4)شوُمٜمؼمي قمغم طمقيض»اًمسلم: 

 إين ٕٟمٔمر إمم طمقيض»احلدي٨م أظمر، وهق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسلم وهق قمغم اعمٜمؼم: 

 ومت٠مُمٚمف.  (5)شأن ُمـ ُم٘م٤مُمل هذا

 وذيمر اسمـ هِم٤مم ذم آؾمتِمٝم٤مد قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمقصمر ىمقل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م: 

 وص٤مطم٥ُم ُمٚمحقٍب وُمِجْٕمٜم٤َم سمٞمقُِمفِ 

 

َداع سمٞم٧ُم آظمَر يمقصمر   وقمٜمَد اًمرِّ

 

 

 

اُب ذو اًمٗمْمِؾ قم٤مُمرٌ   وسم٤مًمُٗمْقَرِة احلرَّ

 

رِ   ومٜمٕمَؿ وٞم٤مُء اًمٓم٤مِرِق اعمَُتٜمَقِّ
(6) 

 

 

 

ل ُُملقم٥َم يٕمٜمل قم٤مُم َ ؾُمٛمِّ ـَ ُم٤مًمؽ ُملقم٥م إؾمٜم٦م وهق قمؿ ًمبٞمد، وؾمٜمذيمر مِل َر سم

إؾمٜم٦م إذا ضم٤مء ذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. وص٤مطم٥م ُمٚمحقب قمقُف سمـ إطمقص 

وىمد ذيمره اسمـ هِم٤مم، واًمذي قمٜمد اًمرداع ذيح سمـ إطمقص ذم ىمقًمف. وىم٤مل 

 همػمه هق طمب٤من سمـ قمتب٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمٗمر سمـ يملب. واًمرداع ُمـ أرض

                                                           

 سم٤مًمٙمن أي ـمرده. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ذود(.ا ( ذاده قمـ يمذا يذوده ِذي٤مدً 3)

 ( وردت ذم إصؾ )سمٕمَم(.2)

 ( وردت ذم إصؾ )اسمٜمل(.1)

 (.2488/ 5( صحٞمح اًمبخ٤مري: يمت٤مب اًمرىم٤مق، سم٤مب ذم احلقض )4)

 ( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ.5)

 ورد اًمبٞم٧م اًمث٤مين ىمبؾ إول سمثامٟمٞم٦م أسمٞم٤مت. 58، 52ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م: ( ذح 6)
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اًمٞمامُم٦م، وُمٚمحقب ُمٗمٕمقل ُمـ حَلَب٧ُْم اًمٕمقَد إذا ىمِمترشمف. ومٙم٠من هذا اعمقوع ؾمٛمل 

 ٕٟمف ٓ َأيَمَؿ ومٞمف وٓ ؿمجر. ٤م ُمٚمحقسمً 

 ( 138: 3)  ك س ف

﴿ ًٍ َص ِْ َْٙج َنَٖيَْٜا  ا َزَخ َٙ َْ اء  َٙ َؿ الصَّ ِِ ْو تُْص
َ
 [. 92﴾ ]ؾمقرة اإلهاء: اأ

وواطمدشمف: يمِْسٗم٦م، : اًمِ٘مَٓمع ُمـ اًمٕمذاب، والؽَِسفىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

 : واطمدة اًمٙمِْسػ. ٤مُمثؾ ؾِمْدرة وؾِمَدر. وهل أيًْم 

 (  579: 3)  ك ف ل

ا﴿ ا َزَكِريَّ َٟ َٖ ٍَّ  [ سمٕمد أسمٞمٝم٤م وأُمٝم٤م. 17﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: َوَك

ؾفاىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  ٜمٝم٤م.كػَّ : وٛمَّ
(3) 

 (   583: 3)  ك م هـ

ةَْرَص ﴿
َ
َٝ واأل َٙ ةْرِئُ األْك

ُ
 . [49﴾ ]ؾمقرة آل قمٛمران: َوأ

 : اًمذي يقًمد أقمٛمك. ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: األكؿه ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

 

 

ضْم٧ُم وم٤مرشَمدَّ اْرشمَِداَد إيَْمٛمفِ  َهرَّ
(2) 

 

 

 

 

 ومجٕمف: يُمْٛمٌف.  

: ِصح٧ُم سم٤مٕؾمد، وضَمَٚمْب٧ُم قمٚمٞمف. وهذا اًمبٞم٧م ذم هّرجتىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 أرضمقزة ًمف.

                                                           

( وردت ذم إصؾ )وٛمٝم٤م( وًمٕمؾ اًمّمقاب ُم٤م أوردشمف. ي٘مّقيف ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: 3)

ٜمف، يَمَٗمَٚمف. ٚمف: وٛمَّ  يمٗمَّ

 .366( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 2)

 ]اًمٙمسػ[

 ٗمؾ[]يم

 ]إيمٛمف[

 ]هّرج[
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 لال=م=ا فُحَرٍّ
 ( 29: 3)  ل ب ب

 ]صملصم٦م أسمٞم٤مت وهذا اًمث٤مين ُمٜمٝم٤م[ ىم٤مل رضمؾ ُمـ محػم:

 ىَمَتَٚمْتتتتتُف َُمَ٘متتتت٤مِوٌل ظمِْمتتتتٞم٦َم احلبتتتتت

 

 ىمت٤مًمقا: ًَمبت٤مِب ًَمبت٤مِب  (3)تس همداةَ  

 

 

 

 : ٓ سم٠مس ٓ سم٠مس، سمٚمٖم٦م محػم. َلباب َلبابىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق وىمقًمف 

 (2)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وُيروى ًمِب٤مب ًمِب٤مب.

 (    191: 3)  ل ح د

ي يُِْٖطُدوَن إَِْلْ ﴿ ِ ْنَشِيٌّ لَِصاُن اََّّ
َ
 [. 381﴾ ]ؾمقرة اًمٜمحؾ: ِٝ أ

إًمٞمف: يٛمٞمٚمقن إًمٞمف. واإلحل٤مد: اعمٞمؾ قمـ احلؼ. ُيْؾِحدون ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 

 

 

٤مَك يُمؾر ُُمْٚمِحدِ  إذا شَمبِع اًمْمحَّ
(1) 

 

 

 

 

٤مك اخل٤مرضمل، وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.   ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: يٕمٜمل اًمْمحَّ

 (374: 2)  ل د د

﴿ ُٞ ََلُّ اْْلَِػامِ َو
َ
 [، أي ذو ضِمدال إذا يَمٚمََّٛمؽ وراضمٕمؽ. 284﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: ٠َ أ

. وذم األلدىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  : اًمذي َيِْمَٖم٥ُم وَمَتِْمَتدر ظمّمقَُمُتف، ومجٕمف: ًُمدٌّ

ً٘ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ: ﴿ ٠َْ  ُ ِٝ [ وىم٤مل اعمٝمٚمٝمؾ سمـ 97﴾ ]ؾمقرة ُمريؿ: ادً ـُّٕ ا َوحُِٜذَر ةِ

 ٛمف اُمرؤ اًم٘مٞمس، وي٘م٤مل: قَمِدّي سمـ رسمٞمٕم٦م: رسمٞمٕم٦م اًمتٖمٚمبل، واؾم

                                                           

 ردٟم٤مه.( وردت ذم إصؾ )همداًة( سم٤مًمتٜمقيـ، واًمّمقاب ُم٤م أو3)

 (.29/ 3: 1( ىم٤مل اعمح٘مؼ: وىمٞمؾ: هل يمٚمٛم٦م وم٤مرؾمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: اًم٘مٗمؾ، واًم٘مٗمؾ: اًمرضمقع. )احل٤مؿمٞم٦م 2)

 ش.إْذ شَمَبعَ »قمـ اسمـ هِم٤مم، وومٞمف:  إًمٞمف ٟم٘مًل ٤م ، ُمٜمسقسمً 371( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 1)

 ]ًمب٤مب[

 ]يٚمحدون[

 ]إًمد[
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 ٤موًمٞمٜمًتا إّن حت٧َم إطمجت٤مر طَمتد  

 

 (3)أًمتتتدَّ ذا ُِمْٕمتتتلِق  وظمّمتتتٞماًم  

 

 

 

ومٞمام ىم٤مل اسمـ هِم٤مم. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف، وهق ش ذا ُِمٖملق»ويروى 

 إًمٜمدد. ىم٤مل اًمٓمِّرُم٤مح سمـ طمٙمٞمؿ اًمٓم٤مئل يّمػ احِلْرسم٤مء: 

تت  فُ ُيتتقذم قمتتغم ضِمتتْذِم اجلُتتُذوِل يم٠مٟمَّ

 

ظَمّْمٌؿ َأسَمرَّ قمغم اخلُُّمقِم أًمٜمْتَددُ  
(2) 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

: واؾمتِمٝمد اسمـ هِم٤مم قمغم شمٗمسػم إًمد سم٘مقل ُُمَٝمْٚمِٝمؾ (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ىم٤مل: واؾمٛمف اُمرؤ اًم٘مٞمس، وي٘م٤مل: قَمِدّي، وىمد سح ُمٝمٚمٝمؾ سم٤مؾمؿ ٟمٗمسف ذم 

 اًمِمٕمر اًمذي اؾمتِمٝمد سمف اسمـ هِم٤مم وم٘م٤مل: 

سَمتت٧ْم صتتدَره  ٤م إزمَّ وىم٤مًمتت٧مرَضَ

 

 

 وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م 

 

 ًم٘متتد َوىَمْتتتَؽ إَواىمتتل٤م يتت٤م قَمتتِديً  

 

 

 

 وومٞمف اًمبٞم٧م اًمذي ذيمر اسمـ هِم٤مم: 

 ٤موًمٞمٜمًتا إن حت٧م إطمجت٤مر طمتدً 

 

 أًمتتتتتد ذا ُمٕمتتتتتلق وظمّمتتتتتٞماًم  

 

 

 

ويروى ُمٖملق سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م، واعمِٕملق: اًمٚمس٤من، وأُم٤م اعمِٖملق سم٤مًمٖملم 

 ٙمُِتف، وسمٕمده: ُمٕمجٛم٦م وم٤مًم٘مقل اًمذي ُيْٖمٚمِؼ وَمَؿ اخلّمؿ وُيْس 

 طمٞمتت٦م ذم اًمقضمتت٤مر أرسمتتد ٓ يٜمتتت

 

 تٗمع ُمٜمٝم٤م اًمسٚمٞمَؿ ٟمٗمت٨ُم اًمراىمتل 

 

 

 

 سم٘مقًمف:  وؾمٛمل ُُمَٝمْٚمِٝمًل 

 ذم اًمٙمراع هجٞمتٜمٝمؿ (4)عم٤م شمقىمؾ

 

 أو صٜمبًل ا ضم٤مسمرً  (5)هٚمٝمٚم٧م أصم٠مر 

 

 

 

                                                           

 ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )قمٚمؼ(. 3)

 ويمذًمؽ ذم اًمٚمس٤من )ًمدد(.ش ٜمددظمّمؿ أسمر قمغم اخلّمقم سمٚم»وومٞمف  319( ديقان اًمٓمرُم٤مح: 2)

 .372/ 2( اًمروض إٟمػ: 1)

( وردت ذم إصؾ )ٟمقىمؾ( واًمّمقاب )شمقىمَّؾ(. ي٘مقيف ُم٤مضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )وىمؾ(: 4)

د ذم اجلبؾ. وُم٤م ورد ذم اجلٛمٝمرة   .484/ 3شمقىمؾ صٕمَّ

 .484/ 3( وردت ذم إصؾ )آصم٤مر( واًمّمقاب )أصم٠مر( ًمٚمقزن، وعم٤م ضم٤مء ذم اجلٛمٝمرة 5)
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هٚمٝمٚم٧م أي يمدت وىم٤مرسم٧م. وأُم٤م إًمد ومٝمق ُمـ اًمٚمديديـ ومه٤م ضم٤مٟمب٤م 

ـ ضم٤مٟم٥م إمم ضم٤مٟم٥م، ي٘م٤مل: شمريمتف يتٚمدد. وىم٤مل اًمٕمٜمؼ وم٤مًٕمد اًمذي يريغ احلج٦م ُم

اًمزضم٤مج: اخلّم٤مم مجع ذم هذه أي٦م، وٓ يست٘مٞمؿ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه اعمخ٤مصٛم٦م ٕن 

أومٕمؾ اًمذي يراد سمف اًمتٗمْمٞمؾ إٟمام يٙمقن سمٕمض ُم٤م أوٞمػ إًمٞمف، شم٘مقل: زيد أومّمح 

اًمٜم٤مس، وٓ شم٘مقل زيد أومّمح اًمٙملم. ىم٤مل اًمِمٞمخ احل٤مومظ ريض اهلل قمٜمف: وهذا 

إن يم٤من أًمد ُمـ هذا اًمب٤مب اًمذي ُم١مٟمثف اًمُٗمْٕمغم، وأُم٤م إن ٤مًمف طمسـ اًمذي ىم

يم٤من ُمـ سم٤مب أومٕمؾ اًمذي ُم١مٟمثف وَمْٕملء ٟمحق أظمرس وظمرؾم٤مء: وم٤مخلّم٤مم 

ُمّمدر ظم٤مصٛمتف، وهق فم٤مهُر ىمقِل اعمٗمنيـ، وم٢مهنؿ ومنوه سم٤مًمِمديد 

. اُمـ صٗم٦م اعمخ٤مصٛم٦م وإن ُوِصَػ سمف اًمرضمؾ جم٤مزً ا اخلّمقُم٦م. وم٤مًمٚمدد إذً 

ًَمدَّ ومل ُيِْمْٗمُف وٓ ىم٤مل أًمد ُمـ يمذا ومجٕمٚمف ُمـ  ًُمف: وظمّمٞماًم وي٘مقي هذا ىمق أَ

. روت ٤م سم٤مب أَصّؿ وأَؿمّؿ وٟمحقه، وي٘مقيف أيًْم  ىمقهُلؿ ذم اجلٛمع ىمقم ًُمدٌّ

 أٟمف ىم٤مل: أسمٖمض اخلٚمؼ إمم اهلل اخلّمؿ إًمد. قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمبل 

 ( 528: 3)  ل د م

ـمقيؾ اًمٚمحٞم٦م،  ... وىم٤مم قُمامرة سمـ طمزم إمم زيد سمـ قمٛمرو، ويم٤من رضمًل 

، طمتك أظمرضمف ُمـ اعمسجد... صمؿ مجع قمامرة ٤مقمٜمٞمٗمً ا وم٠مظمذ سمٚمحٞمتف وم٘م٤مده هب٤م ىمقدً 

ُمٜمٝم٤م. ىم٤مل: ي٘مقل: ظمدؿمتٜمل ي٤م قمامرة، ىم٤مل:  يديف وَمَٚمَدَُمُف هبام ذم صدره ًَمْدُم٦م ظَمرَّ

َـّ  أسمٕمدك اهلل ي٤م ُمٜم٤مومؼ، ومام أقمد اهلل ًمؽ ُمـ اًمٕمذاب أؿمدر ُمـ ذًمؽ، ومل شم٘مرسم

 . ُمسجد رؾمقل اهلل 

 : اًمرضب سمبٓمـ اًمٙمػ. ىم٤مل متٞمؿ سمـ ُأيّب سمـ ُُمْ٘مبِؾ: الؾدمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

تتِره  وًمٚمُٗمتت١ماد َوضمٞمتت٥ٌم حتتت٧م أهْبَ

 

 (3)ًمدَم اًمقًمٞمد وراء اًمَٖمٞم٥ْم سمت٤محلَجرِ  

 

 

 

                                                           

 .99( ديقان اسمـ ُم٘مبؾ: 3)

 ]اًمٚمدم[
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 : قمرق اًم٘مٚم٥م. واألهبر: ُم٤م اٟمخٗمض ُمـ إرض. الغقبىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ش ًمٖمٞم٥م سم٤محلجرًمدم اًمقًمٞمد وراء ا»: وأٟمِمد اسمـ هِم٤مم: (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 واًمبٞم٧م ًمتٛمٞمؿ سمـ ُأيب سمـ ُم٘مبؾ. واًمٚمدم: اًمرضب، واًمٖمٞم٥م: اًمٖم٤مئر ُمـ إرض. 

 (  282: 3)  ل ق ى

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ... وم٘م٤مًمقا ٓ يٜمبٖمل ٕهؾ احِلؾِّ أن ي٠ميمٚمقا ُمـ ـمٕم٤مم 

٤مضًم  ، وٓ يٓمقومقا اأو قُماّمرً ٤م ضم٤مؤوا سمف ُمٕمٝمؿ ُمـ احلؾ إمم احلرم، إذا ضم٤مؤوا طُمجَّ

٤م ، وم٢من مل جيدوا ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئً (2)ىَمِدُمقا أوَل ـمقاومِٝمؿ إٓ ذم صمٞم٤مب احلُْٛمسِ  سم٤مًمبٞم٧م إذا

م ُمـ رضمؾ أو اُمرأة، ومل جيد صمٞم٤مب  م ُمٜمٝمؿ ُُمَتٙمرِّ ـم٤مومقا سم٤مًمبٞم٧م قُمراة، وم٢من شَمَٙمرَّ

احلٛمس، ومٓم٤مف ذم صمٞم٤مسمف اًمتل ضم٤مء هب٤م ُمـ احلؾ، أًم٘م٤مه٤م إذا ومرغ ُمـ ـمقاومف، صمؿ مل 

ٝم٤م هق، وٓ  . ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمسٛمل شمٚمؽ اأطمٌد همػُمه أسمدً يٜمتٗمع هب٤م، ومل َيَٛمسَّ

. ومحٛمٚمقا قمغم ذًمؽ اًمٕمرب، ومداٟم٧م سمف... وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ُمـ اًمٕمرب الؾَّؼىاًمثٞم٤مب 

 شمريمف ُمـ صمٞم٤مسمف ومل ي٘مرسمف، وهق حيبف: ٤م يذيمر ؿمٞمئً 

 يَمتتّري قمٚمٞمٝمتت٤م يم٠مهنتت٤م٤م يمٗمتتك طَمَزًٟمتت

 

 (1)ًَم٘مًك سملم َأْيدي اًمٓم٤مئٗملَم طمريؿُ  

 

 

 

.  ي٘مقل: ٓ متسر

: وذيمر اًمٚم٘مك وهق اًمثقب اًمذي يم٤من ُيٓمرح سمٕمد اًمٓمقاف (4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 ومل ي٠مظمذه أطمد وأٟمِمد: 

                                                           

 .18/ 2( اًمروض إٟمػ: 3)

( احلٛمس: مجع أمحس، وهق ًم٘م٥م ىمريش ويمٜم٤مٟم٦م وضمديٚم٦م وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م. )اًم٘م٤مُمقس 2)

 اعمحٞمط: محس(. واٟمٔمر ُم٤مدة )ح م س( ذم هذا اًمٙمت٤مب. 

 ش. يم٠مٟمف»(ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )طمرم( وومٞمف 1)

 .311/ 3( اًمروض إٟمػ: 4)

 ]اًمٖمٞم٥م[

 ]إهبر[

 ]اًمٚم٘مك[
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 يمتتري قمٚمٞمتتف يم٠مٟمتتف٤م يمٗمتتك طمزًٟمتت

 

 ًم٘مك سملم أيدي اًمٓمت٤مئٗملم طمتريؿ 

 

 

 

م ٓ ي١مظمذ وٓ يٜمتٗمع سمف. ويمؾ رء ُمٓمرح ومٝمق ًم٘مك ىم٤مل  طمريؿ أي حُمَرَّ

 اًمِم٤مقمر يّمػ: ومرخ ىمٓم٤م: 

 شَمتروي ًم٘متتًك أًم٘متل ذم صٗمّمتتػ

 

 

 وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م 

 

 ًمِمتتٛمس ومتتام يٜمّمتتٝمرشمّمتتٝمره ا 

 

 

 

شَمروي سمٗمتح اًمت٤مء أي شمست٘مل ًمف. وُمـ اًمٚمَّ٘مك طمدي٨م وم٤مظمت٦م أم طمٙمٞمؿ سمـ 

طمزام ويم٤مٟم٧م دظمٚم٧م اًمٙمٕمب٦م وهل طم٤مُمؾ ُُمتِؿٌّ سمحٙمٞمؿ سمـ طمزام وم٠مضم٤مءه٤م اعمخ٤مض 

٧ْم ذم إٟمٓم٤مع هل وضَمٜمٞمٜمُٝم٤م  (3)ومٚمؿ شمستٓمع اخلروج ُمـ اًمٙمٕمب٦م ومقوٕمتف ومٞمٝم٤م، وَمُٚمٗمَّ

ه٤م  وصمٞم٤مهُب٤م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ومُجِٕمٚم٧ْم ًَم٘مًك ٓ شُمْ٘مَرب.  (2)وـُمرح ُم٤م حت٧م َُمثؼِْمِ

 (  157: 3)  ل م ز

 عمزة: اٟمٔمر هت م ز

 (236: 2)  ل و ذ

﴿ ُٗ ْٗ ل٠َِاذً  اُ َُْد َحْهَٖ ُٜس ِ٘ َٚ يَتََص٠ََُّٖٖن  ي ِ  [. 61﴾ ]ؾمقرة اًمٜمقر: ااََّّ

 : : آؾمتت٤مر سم٤مًمٌمء قمٜمد اهلرب. ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧مالؾِّواذىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 اوىُمتتتتَريٌش شَمِٗمتتتتّر ُمٜمَّتتتت٤م ًمِتتتتقاذً 

 

 

 (1)أن ُيِ٘مٞمٛمقا وظَمّػ ُمٜمٝم٤م احلُٚمقمُ  

 

 

 

 .  (4)وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ىمد ذيمرَت٤م ذم أؿمٕم٤مر يقم أطمد

                                                           

ًمٙمن وسم٤مًمٗمتح وسم٤مًمتحريؽ ويمٕمٜم٥م: سمس٤مط ُمـ إديؿ، واجلٛمع َأْٟمٓم٤مع وُٟمُٓمقع. ( اًمٜمّٓمع: سم٤م3)

 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمٜمٓمع(.

( ذم إصؾ: )وـمرح ُمثؼمه٤م( واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف. وضم٤مء ذم اًمٚمس٤من )صمؼم(: ..وُأظمذ ُم٤م حت٧م 2)

: ُمس٘مط اًمقًمد.  ُمثؼمه٤م ومٖمسؾ قمٜمد طمقض زُمزم: اعمَْثؼِمُ

 ش.مل ي٘مٞمٛمقا»، شوىمريش شمٚمقذ»وومٞمف  43/ 3( ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 1)

، ٤م، وذم اًمديقان أرسمٕم٦م وقمنمون سمٞمتً ٤موهل ذم صملصم٦م وقمنميـ سمٞمتً  349/ 2ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم: ( 4)

 َُمٜمَع اًمٜمقَم سم٤مًمٕمِم٤مء اهلُٛمقُم       وظمٞم٤مٌل إذا شمٖمقُر اًمٜمجقُم.  ُمٓمٚمٕمٝم٤م:

 ]اًمٚمقاذ[
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 (391: 2)  ل و ن

ِن ﴿ إِذْ ا ٌَتِ َٟ ِ ُغ٠ل
ُ
ًث لََعَ أ َٙ ا َُائِ َٞ ٠ ُٙ ْو حََرْكخُ

َ
ٍَٜث أ ٚ ْلِّ ِّ٘ ا َرَفْهخُٗ  ﴾ اِ َ٘

 ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٕمجقة ُمـ اًمٜمخؾ...  والؾقـة[. 5]ؾمقرة احلنم: 

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اًمٚمٞمٜم٦م ُمـ إًمقان، وهل ُم٤م مل شمٙمـ سَمْرٟمِٞم٦َّم وٓ قمجقة ُمـ 

٦م:  اًمٜمخؾ ومٞمام طمدصمٜم٤م أسمق قمبٞمدة. ىم٤مل ذو اًمّرُمَّ

 يم٠َمنَّ ىُمُتقدي ومقىمٝم٤م قُمشر ـم٤مئٍر 

 

قمغم ًمِٞمٜم٦ٍَم ؾَمْقىم٤مء ََتْٗمق ضمٜمقهب٤م 
(3) 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

ُه إًمٞمٝمؿ طملم  : وذيمر ٟمزول رؾمقل اهلل (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم  سمبٜمل اًمٜمْمػم وؾَمػْمَ

ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد اًمذي يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف، ومهقا سم٘متٚمف ومٚمام حتّمٜمقا ذم طمّمقهنؿ وطُمِرَق 

ٟمخُٚمٝمؿ ٟم٤مَدْوه أن ي٤م حمٛمد ىمد يمٜم٧م شمٜمٝمك قمـ اًمٗمس٤مد وشمٕمٞمبف، وذيمر احلدي٨م ىم٤مل 

ذا اًمٙملم رء طمتك أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم أهؾ اًمت٠مويؾ: وىمع ذم ٟمٗمقس اعمسٚمٛملم ُمـ ه

ا﴿ َٟ ِ ُغ٠ل
ُ
ًث لََعَ أ َٙ ا َُائِ َٞ ٠ ُٙ ْو حََرْكخُ

َ
ٍَٜث أ ٚ ْلِّ ِّ٘ ا َرَفْهخُٗ  ﴾ أي٦م. واًمٚمٞمٜم٦م أًمقان َ٘

مل حيرق ُمـ ٟمخٚمٝمؿ إٓ ُم٤م  اًمتٛمر ُم٤م قمدا اًمٕمجقة واًمؼمين. ومٗمل هذه أي٦م أن اًمٜمبل 

دي٨م اًمٕمجقة ُمـ اجلٜم٦م ًمٞمس سم٘مقت ًمٚمٜم٤مس، ويم٤مٟمقا ي٘مت٤مشمقن اًمٕمجقة. وذم احل

يمذًمؽ. وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ٤م ومتره٤م يٖمذو أطمسـ همذاء، واًمؼمين أيًْم 

سمتف اًمٕمرب  مَحٌْؾ ُمب٤مرك ٕن )سُمر( ُمٕمٜم٤مه محؾ و)ين( ُمٕمٜم٤مه ضمٞمد أو ُمب٤مرك، ومٕمرَّ

ىم٤مل هلؿ وذيمر  وأدظمٚمتف ذم يملُمٝم٤م. وذم طمدي٨م وومد قمبد اًم٘مٞمس أن رؾمقل اهلل 

                                                           

ٚمٞمٔم٦م اًمس٤مق. وَتٗمق: َتتز . واًمُ٘متقد: اًمرطمؾ ُمع أدواشمف. وؾمقىم٤مء: هم699/ 2( ديقان ذي اًمرُم٦م: 3)

 (.391/ 2وشمْمٓمرب. وضمٜمقهب٤م: ٟمقاطمٞمٝم٤م )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 .376/ 2( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]اًمٚمٞمٜم٦م[
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متريمؿ وأٟمف دواء وًمٞمس سمداء، رواه ُمٜمٝمؿ ُمزيدة اًمٕمٍمي ومٗمل  اًمؼمٟمك أٟمف ُمـ ظمػم

َٜثٍ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ٚ ْلِّ ِّ٘ ا َرَفْهخُٗ  ﴾ ومل ي٘مؾ ُمـ ٟمخٚم٦م قمغم اًمٕمٛمقم شمٜمبٞمف قمغم يمراه٦م َ٘

ىمٓمع ُم٤م ي٘مت٤مت ويٖمذو ُمـ ؿمجر اًمٕمدو إذا ُرضِمَل أن يّمػم إمم اعمسٚمٛملم، وىمد يم٤من 

يؼ  دِّ ، وأظمذ سمذًمؽ إوزاقمل. اٛمرً ُمثا يقيص اجلٞمقش أٓ ي٘مٓمٕمقا ؿمجرً  اًمّمِّ

 ًمٚمٜمبل قمٚمٞمف اًمسلم... ٤م وم٢مُم٤م شم٠موًمقا طمدي٨م سمٜمل اًمٜمْمػم، وإُم٤م رأوه ظم٤مًص 

 

 ×مدلّيٍّحَرٍّفُ =ا
  (211: 3)  م ج ن

... وًمٙمـ ٓ سمد ُمـ أن شَمتِؿَّ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ذم اًمٜم٤مُمقس: أهنؿ أسمٖمْمقين 

 ... ، أي سم٤مـمًل اََمَّاكً 

. ويمذًمؽ ضم٤مء أي سم٤مـمًل ٤م  جم٤مٟمً : وذيمر ىمقًمف أسمٖمْمتٛمقين(3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

أي سمل صمٛمـ، وذم وص٤مي٤م ٤م يمام قُمٚمِّْٛم٧َم جم٤مٟمً  (2)٤مذم احلٙمٛم٦م: ي٤م اسمـ آدم قَمٚمِّْؿ جم٤ّمٟمً 

ُم٤م أظمذوه ٤م واًمٕم٘مقل يٕمٓمقك ُمـ رأهيؿ جم٤مٟمً  (1)احلٙمامء: ؿم٤مور ذوي إؾمٜم٤من

 سم٤مًمثٛمـ أي سمٓمقل اًمتج٤مِرب. 

 ( 91: 3)  م ح ض

 اعمحض: اٟمٔمر ق ر ش.

                                                           

 .353/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

٤من يمِمّداد ُم٤م يم٤من سمل سمدٍل. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: جمـ(.2)  ( واعمجَّ

قم٘مقهلؿ  ( ذوو إؾمٜم٤من: ُمـ يمؼمت ؾمٜمٝمؿ، وـم٤مًم٧م أقمامرهؿ، وذًمؽ أدقمك ًمرضم٤مطم٦م1)

 ذم اًمٖم٤مًم٥م.

 ]جم٤ّمن[



 - 345 - 

 ( 586: 2)  م ر ر

ُمـ ىِمَبؾ اًمٜمس٤مء،  (3)آكل ادُرارىم٤مل اسمـ هِم٤مم: إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس ُمـ وًمد 

وآيمؾ اعمرار: احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ طمجر سمـ قمٛمرو سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احل٤مرث سمـ 

ل آيمَؾ  ُمٕم٤موي٦م سمـ صمقر سمـ ُُمَرشمِّع سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يمٜمدي، وي٘م٤مل يمٜمدة، وإٟمام ؾُمٛمِّ

، ومٖمٜمؿ ٤مٞمٝمؿ، ويم٤من احل٤مرث هم٤مئبً اعمرار، ٕن قمٛمرو سمـ اهلبقًم٦م اًمٖمس٤مين أهم٤مر قمٚم

وؾمبك، ويم٤من ومٞمٛمـ ؾمبك أمر ُأٟم٤مس سمٜم٧م قمقف سمـ حمٚمَّؿ اًمِمٞمب٤مين، اُمرأة احل٤مرث 

أؾمقد، يم٠من ُمِم٤مومره  (2)سمـ قمٛمرو، وم٘م٤مًم٧م ًمٕمٛمرو ذم ُمسػمه: ًمٙم٠مين سمرضمؾ َأدمل

ُمِم٤مومر سمٕمػم، آيمؾ ُمرار ىمد أظمذ سمرىمبتؽ، شمٕمٜمل احل٤مرث، ومسٛمل آيمؾ اعمرار، 

ل: سمؾ آيمؾ اعمرار: طمجر سمـ قمٛمرو سمـ ُمٕم٤موي٦م، وهق : ؿمجر... وي٘م٤مادرارو

ص٤مطم٥م هذا احلدي٨م، وإٟمام ؾمٛمل آيمؾ اعمرار، ٕٟمف أيمؾ هق وأصح٤مسمف ذم شمٚمؽ 

 ي٘م٤مل ًمف اعمرار. ا اًمٖمزوة ؿمجرً 

: وذيمر ىمدوم وومد يمٜمدة وومٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسلم: ٟٓم٘مٗمق (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ٜم٤م ُأُمَّ
أن إؿمٕم٨م ىمد أص٤مب ذم وٓ ٟمٜمتٗمل ُمـ أسمٞمٜم٤م. وذم هذا ُم٤م يدل قمغم  (4)

ُمـ هل  سمٕمض ىمقًمف: ٟمحـ وأٟم٧م سمٜمق آيمؾ اعمرار، وذًمؽ أن ذم ضمّدات اًمٜمبل 

                                                           

( واعمُرار سم٤مًمْمؿ: ؿمجر ُمرٌّ ُمـ أومْمؾ اًمٕمِم٥م وأوخٛمف، إذا أيمٚمتٝم٤م اإلسمؾ ىمٚمّم٧م 3)

ُمِم٤مومره٤م، ومبدت أؾمٜم٤مهن٤م، وًمذًمؽ ىمٞمؾ جلد اُمرئ اًم٘مٞمس آيمؾ اعمُرار ًمَِٙمنْمٍ يم٤من سمف. 

 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ُمّر(.

 (.586/ 2( إدمل: اعمسؽمظمل اًمِمٗمتلم )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 2)

 .145/ 2( اًمروض إٟمػ: 1)

(وردت ذم إصؾ )ٓشم٘مٗمقا ُمٜم٤م( واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف. وىمد ضم٤مء ذم )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًم٘مٗم٤م( 4)

، ورُمٞمتف سم٠مُمر ىمبٞمح. واحلدي٨م أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ٤م... ىمذومتف سم٤مًمٗمجقر سحيً اوىُمُٗمق  ا ىَمٗمقشمف ىمٗمقً 

 ُمـ ىمبٞمٚمتف.   ؾمٜمٜمف، يمت٤مب احلدود، سم٤مب ُمـ ٟمٗمك رضمًل 

 ]اعمرار[
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ُمـ ذًمؽ اًم٘مبٞمؾ، ُمٜمٝمـ دقمد سمٜم٧م هير سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ احل٤مرث اًمٙمٜمدي اعمذيمقر، 

ذيمر اسمـ  وهل أم يملب سمـ ُمرة وىمٞمؾ سمؾ هل ضمدة يملب أم أُمف هٜمد، وىمد

  .٤مهذه وأهن٤م َوًَمَدْت يملسمً ا إؾمح٤مق هٜمدً 

 ( 618: 3)  م ر ي

ّي: ر سمـ ذي٤مد ذم ىمتٚمف أسم٤م اًمَبْخؽَمِ  ىم٤مل اعمَُجذَّ

ذمّ  (3)وأقْمبِطُ   اًمِ٘مْرن سمَٕمْْم٥ٍم َُمنْمَ

 

 

 وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م 

 

 ُأرزُم ًمٚمٛمتتتقت يمتتت٢مرزام اعمَتتتِري 

 

 

 

 

 

رً   (2)يٗمري ومرّي ا ومل شمرى جمذَّ

 

 

قمـ همػم اسمـ إؾمح٤مق. واعمرّي: اًمٜم٤مىم٦م اًمتل ُيستٜمْزل  ادريىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  

 ٝم٤م قمغم قمن. ًمبٜمُ 

: وىمقل اعمجذر يم٢مرزام اعمري، اعمري اًمٜم٤مىم٦م مُتْرى ًمٚمحٚم٥م، (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 . وإرزاُُمٝم٤م صقَُت٤م وهدره٤م.(4)أي مُتَْسُح أظملوُمٝم٤م

 (155: 3)  م س د

َصدٍ ﴿ َّ٘  ٚ ِّ٘  ٌٔ ا َضتْ َٞ  [. 5﴾ ]ؾمقرة اعمسد: يِف ِسيِد

٤من وَمُتْٗمَتُؾ ُمٜمف طِمب٤مٌل. : ؿمجر ُيَدقر يمام يدقر اًمَٙمتَّ وادسدىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

 ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين، واؾمٛمف زي٤مد سمـ قمٛمرو سمـ ُمٕم٤موي٦م: 

                                                           

 ت )وأقمبِط(. واًمّمقاب: وأقمبُط.(ورد3)

( أقمبط: أىمتؾ. اًمِ٘مرن: اعم٘م٤موم ذم احلرب. اًمٕمْم٥م: اًمسٞمػ اًم٘م٤مـمع. اعمنمذّم: ُمٜمسقب إمم 2)

. واإلرزام: رهم٤مء اًمٜم٤مىم٦م سمحٜم٤من. ومرى: أشمك سم٠مُمر  ـّ اعمِم٤مرف، وهل ىمرى سم٤مًمِم٤مم. أرزم: أطم

 (.618/ 3قمجٞم٥م )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 .78/ 2( اًمروض إٟمػ: 1)

 ( اخلٚمػ: طَمَٚمَٛم٦ُم رضع اًمٜم٤مىم٦م أو ـمرومف... أو هق ًمٚمٜم٤مىم٦م يم٤مًمرضع ًمٚمِم٤مة. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ظمٚمػ(.4)

 ]اعمري[

 ]اعمسد[
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 َُمْ٘مُذووَم٦ٍم سمَِدظِمٞمِس اًمٜمَّْحِض سَم٤مِزهُل٤م

  

 

يَػ اًمَ٘مْٕمِق سم٤معَمَسدِ   يٌػ َسِ  (3)ًَمُف َسِ

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وواطمدشمف: ُمسدة. 

احلبَؾ إذا أطمٙمٛم٧م  : وىمقًمف ُمـ ُمسد هق ُمـ َُمَسْدُت (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ومتٚمف. إٓ أٟمف ىم٤مل ُمـ ُمسد ومل ي٘مؾ طمبُؾ ُمسٍد وٓ ممسقد عمٕمٜمك ًمٓمٞمػ ذيمره 

سمٕمض أهؾ اًمتٗمسػم ىم٤مل: اعمسد ُيَٕمؼمَّ سمف ذم اًمٕمرف قمـ طمبؾ اًمدًمق، وىمد روي أٟمف 

ُيّْمٜمَُع هب٤م ذم اًمٜم٤مر ُم٤م يّمٜمع سم٤مًمدًمق، شمرومع سم٤معمسد ذم قمٜم٘مٝم٤م إمم ؿمٗمػم ضمٝمٜمؿ صمؿ 

، وىمقهلؿ إن اعمسد هق طمبؾ اًمدًمق ذم اًمٕمرف اهٙمذا أسمدً يرُمك هب٤م إمم ُم٘مره٤م 

ًمف سيٌػ »صحٞمح، وم٢مٟم٤م مل ٟمجده ذم يملم اًمٕمرب إٓ يمذًمؽ يم٘مقل اًمذسمٞم٤مين: 

 وىم٤مل أظمر وهق يست٘مل قمغم إسمٚمف: ش سيُػ اًم٘مٕمق سم٤معمسد

ذ ُمٜمتتل  يتت٤م ُمستتد اخلتتقص شمٕمتتقَّ

 

 ومتتتتت٢مين٤م ًمٞمٜمًتتتتت٤م إن شمتتتتتؽ ًَمتتتتتْدٟمً  

 

 

 

 

 

 (1)ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ أؿمتٛمط ُُمْ٘مَستِئـ

 

 

 

 

 وىم٤مل آظمر:  

 ي٤م رب قمبس ٓ شمب٤مرك ذم أطمد

 

 

 وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م 

 

 ذم ىم٤مئؿ ُمتٜمٝمؿ وٓ ومتٞمٛمـ ىمٕمتد 

 

 

 

 

 

همتتتػم إومم ؿمتتتتدوا سمتتتت٠مـمراف 

 اعمسد

 

 

 

 أي اؾمت٘مقا، وىم٤مل آظمر وهق يست٘مل:  

                                                           

. واًمدظمٞمس: اًمٚمحؿ 6( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )دظمس(، )سمزل(، )ىمٕم٤م(. ديقان اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين: 3)

 ق: اًمذي شمدور ومٞمف اًمبٙمرة.ٕم٘مهُل٤م: ٟم٤مهُب٤م. اًمٍميػ: اًمّمقت. اًماًمٙمثػم. اًمٜمحض: اًمٚمحؿ. سم٤مز

 (.155/ 3)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 .222/ 2( اًمروض إٟمػ: 2)

( ذم إصؾ: )ُمٙمسلم(. وذم اًمٚمس٤من )ىمسـ(: اعم٘مسئـ: اًمذي ىمد اٟمتٝمك ذم ؾمٜمف، ومٚمٞمس سمف َوْٕمُػ 1)

 يمِؼَم وٓ ىمقة ؿمب٤مب. 
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 وُمستتتتتد أُمتتتتتر ُمتتتتتـ أيتتتتت٤مٟمؼ 

 

 

 ًمتتتتٞمس سم٠مٟمٞمتتتت٤مب وٓ طم٘متتتت٤مئؼ 

 

 

 

وأسمدًم٧م  ، وَأْيٜمُؼ مجع ٟم٤مىم٦م ُم٘مٚمقب وأصٚمف أٟمقق وم٘مٚم٥م(3)يريد مجع َأْيٜمُؼ

ُمـ اضمتامع ا اًمقاو ي٤مء، ٕهن٤م ىمد أسمدًم٧م ي٤مء ًمٚمٙمنة إذ ىم٤مًمقا ٟمٞم٤مق وىمٚمبقه ومرارً 

مهزشملم ًمق ىم٤مًمقا أٟمقق قمغم إصؾ. يريد أن اعمسد ُمـ ضمٚمقده٤م. وذم احلدي٨م 

ُْمتُٝم٤م إٓ ًمٕمّمٗمقر ىمت٥م أو ُمسد حَم٤مًم٦م،  أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل ذم اعمديٜم٦م ىمد طَمرَّ

عمٜمَْجَدٍة أو  ذم سمريد إٓا ر أٟمف طمرُمٝم٤م سمريدً واعمح٤مًم٦م اًمبَْٙمرة. وذم طمدي٨م آظم

اًمراقمل، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٜمب٤مت يمؾ ُمسد ِرؿم٤مء،  ٤مُمسد، واعمٜمجدة قمّم

 وأٟمِمد: 

 ا وسمٙمتتتتتتترة  وحمتتتتتتتقرا سارً 

 

 

 اوُمستتتتدا ُمتتتتـ أسمتتتتؼ ُمٖمتتتت٤مرً  

 

 

 

 :٤مواًمزير اًمَٙمت٤َّمن، وأٟمِمد أيًْم  (2)وإسمؼ اًمِ٘مٜم٥َّم

 وُمثتتتتتتت٤م٤م أٟمزقمٝمتتتتتتت٤م متٓمًٞمتتتتتتت

 

 يرُمثتتتت٤مسم٤معمستتتتد اعمثٚمتتتتقث أو  

أقم٤مذٟم٤م  -وم٘مد سم٤من ًمؽ هبذا أن اعمسد طمبؾ اًمبئر، وىمد ضم٤مء ذم صٗم٦م ضمٝمٜمؿ 

قم٤مُمتلم ًمٚمبٙمرة، وم٘مد  -اهلل ُمٜمٝم٤م أهن٤م يمٓمل اًمبئر هل٤م ىمرٟم٤من، واًم٘مرٟم٤من ُمـ اًمبئر يم٤مًمدِّ

سم٤من ًمؽ هبذا يمٚمف ُم٤م ذيمره أهؾ اًمتٗمسػم ُمـ صٗم٦م قمذاهب٤م أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ قمذاسمف 

م، ويَمُثرْت ُمٕم٤مٟمٞمف، وشمٜمَزه قمـ أن يٙمقن ومٞمف وأًمٞمؿ قم٘م٤مسمف، وهبذا شَمٜم٤َمؾَم٥َم اًمٙمل

 طمِمق أو ًمٖمق شمٕم٤ممم اهلل ُُمٜمِْزًُمف وم٢مٟمف يمت٤مب قمزيز. 

                                                           

 ( اًمٜم٤مىم٦م مجٕمٝم٤م )ٟمقق( و )أٟمقق( صمؿ اؾمتث٘مٚمقا اًمْمٛم٦م قمغم اًمقاو وم٘مدُمقه٤م وم٘م٤مًمقا )َأْوُٟمؼ(، صمؿ3)

وقا ُمـ اًمقاو ي٤مء وم٘م٤مًمقا )َأْيٜمُؼ( صمؿ مجٕمقه٤م قمغم )أي٤مٟمؼ(، وىمد دمٛمع اًمٜم٤مىم٦م قمغم )ٟمٞم٤مق(  قمقَّ

 سم٤مًمٙمستر. )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ٟمقق( ُمـ هذا شمبلم أن )أي٤مٟمؼ( مجع اجلٛمع.

ؿ وؾُمّٙمر ٟمقع 2) ٟمَّ ٜم٥َّم: سمْمؿ اًم٘م٤مف ويمستره٤م. ورد ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًم٘مٜم٥م يمِد ( اًمِ٘م

 ُمـ اًمٙمت٤من.
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 ( 678: 3)  م ك و

ََكء َوحَْػِديَثً ﴿ ُ٘ ْٗ ِنَٜد اْْلَيِْج إاِلَّ  ُٟ ا ََكَن َغاَلُت َ٘  [.15﴾ ]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: َو

ة سمـ اًمتّمٗمٞمؼ. ىم٤مل قمٜمؽم والتصدية:: اًمّمٗمػم. ادؽاء ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

 قمٛمرو سمـ ؿمداد اًمٕمبز: 

 ًٓ  وًمُرّب ىِمْرن ىمد شمريم٧ُم جُمَدَّ

 

 (3)مَتُٙمق وَمِريَّمُتُف يمِِمْدِق إقَْمٚمؿِ  

 

 

 

يٕمٜمل صقت ظمروج اًمدم ُمـ اًمٓمٕمٜم٦م، يم٠مٟمف اًمّمٗمػم. وهذا اًمبٞم٧م ذم 

 ىمّمٞمدة ًمف. 

 (644: 3)  م ل ء

ؿ رؾمقل اهلل   صمؿ ىم٤مل: أي اسمـ أظمل، أوًمئؽ اعمأل.  ... ومتبسَّ

 : إذاف واًمرؤؾم٤مء.ادألهِم٤مم:  ىم٤مل اسمـ

 (484: 3)  م ن ن

٠ُٜنِ ﴿ َٙ ْ ِٝ َريَْب ال بَُّع ةِ َتَ ٠ل٠َُن َطاِنٌر جَّ ُِ مْ َح
َ
 [. 18﴾ ]ؾمقرة اًمٓمقر: أ

: اعمقت، وري٥م اعمٜمقن: ُم٤م يري٥م ويٕمرض ُمٜمٝم٤م. ادـونىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ىم٤مل أسمق ذؤي٥م اهلذزم: 

تتتتُع؟ ـَ اعمَٜمُتتتتقِن وَريبِٝمتتتت٤م شَمَتَقضمَّ  َأُِمتتتت

 

 (2)اًمدهُر ًمٞمَس سمُٛمْٕمت٥ٍِم ُمـ جَيْتَزعُ و 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

                                                           

ًٓ »اًمٚمس٤من )طمٚمؾ(، )ُمٙم٤م( وصدر اًمبٞم٧م  ( ُمـ ؿمقاهد3) وُمثٚمف ذم ش وطمٚمٞمِؾ هم٤مٟمٞم٦ٍم شَمريم٧ُم جُمَدَّ

ًٓ 24ديقان قمٜمؽمة:  : أي . واًمِ٘مرن: سم٤مًمٙمستر يُمْٗم١ُمك ذم اًمِمج٤مقم٦م )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ىمرن(. وجمد

ٓصً٘م٤م سم٤مجلداًم٦م، وهل إرض. واًمٗمريّم٦م: سمْمٕم٦م ذم ُمرضمع اًمٙمتػ. ويريد سم٤مٕقمٚمؿ: اجلٛمؾ 

 (.678/ 3ِم٘مقق ؿمٗمتف اًمٕمٚمٞم٤م )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: وهق ذم إصؾ: اعم

 .3/ 3( ديقان اهلذًمٞملم: 2)

 ]اعمٙم٤مء[

 اًمتّمدي٦م

 ]اعمأل[

 ]اعمٜمقن[
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: ﴾، وأٟمِمد ىمقل أيب ذؤي٥مريب امل٠ٜن: وذح اسمـ هِم٤مم ﴿(3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ر وي١مٟم٨م، ومٛمـ ضمٕمٚمٝم٤م قمب٤مرة قمـ اعمٜمٞم٦م أو ش أُمـ اعمٜمقن وريبٝم٤م شمتٗمجع» واعمٜمقن ُيَذيمَّ

ر. وري٥م اعمٜمقن ُم٤م يريبؽ طمقادث اًمدهر أٟم٨َّم، وُمـ ضمٕمٚمٝم٤م قمب٤مرة قمـ اًمدهر ذيمَّ 

ٞم٧َم اعمٜمقن ًمٜمَزقمٝم٤م ُُمٜمَـ إؿمٞم٤مء أي ىُمقاه٤م، وىمٞمؾ سمؾ  ُمـ شمٖمػم إطمقال ومٞمف، ؾُمٛمِّ

ًم٘مٓمٕمٝم٤م دون أُم٤مل. ُمـ ىمقهلؿ: طمبؾ ُمٜملم أي ُم٘مٓمقع، وذم اًمتٜمْزيؾ ٤م ؾمٛمٞم٧م ُمٜمقٟمً 

٠ُٜنٍ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ْٙ ْسٌر َدْيُ َم
َ
ْٗ أ ُٟ  [ أي همػم ُم٘مٓمقع. 6﴾ ]ؾمقرة اًمتلم: ٌََٖ

 (  515: 3)  ن م ن

٠َْٖى﴿ َّٚ َوالصَّ َٙ ْ ُٗ ال َٛزنْلَا َنَٖيُْس
َ
 [. 57﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َوأ

َحر قمغم ؿمجرهؿ، ومٞمجتٜمقٟمف ادنىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  : رء يم٤من يس٘مط ذم اًمسَّ

 ُمثؾ اًمٕمسؾ، ومٞمنمسمقٟمف وي٠ميمٚمقٟمف. ىم٤مل أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م: ا طمٚمقً 

ْٚمقى ُمٙمت٤مهَنُؿُ  َـّ واًمسَّ  ًمق ُأـْمِٕمُٛمقا اعمَ

 

 (2)ومِٞمٝمُؿ َٟمَجٕمت٤م ُم٤م أسَْمٍَمَ اًمٜم٤َّمُس ـُمْٕماًم  

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 (517: 3)  م ن ي

اِنَّ ﴿ َ٘ َ
خَاَب إِالَّ أ ِٓ ٠َن إْ ُٙ ي٠َُّن الَ َحْهَٖ ِّ٘ ُ

ْٗ أ ُٟ ْٜ ِ٘  [. 78﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َو

ل: اًمذي أماين ىم٤مل اسمـ هِم٤مم، قمـ أيب قمبٞمدة: إٓ : إٓ ىمراءة، ٕن إُمِّ

 وٓ يٙمت٥م. ي٘مقل: ٓ يٕمٚمٛمقن اًمٙمت٤مب إٓ أهنؿ ي٘مرؤوٟمف. ي٘مرأ 

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: قمـ أيب قمبٞمدة ويقٟمس أهنام شم٠موٓ ذًمؽ قمـ اًمٕمرب ذم 

 ىمقًمف قمز وضمؾ، طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة سمذًمؽ. 

                                                           

 .292/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 . وَٟمَجَع: َٟمَٗمَع.389( ديقان إقمِمك: 2)

 ]اعمـ[

 ]أُم٤مين[
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ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وطمدصمٜمل يقٟمس سمـ طمبٞم٥م اًمٜمحقي وأسمق قمبٞمدة: أن 

رَْشَْٖٜا شمٕم٤ممم: ﴿اًمٕمرب شم٘مقل: متٜمك ذم ُمٕمٜمك ىمرأ. وذم يمت٤مب اهلل شمب٤مرك و
َ
ا أ َ٘ َو

 ِٝ يَّخِ ِٜ ْ٘ ُ
يَْفاُن يِف أ ََْٕق الظَّ

َ
نَّ أ َٙ ا تَ  إِذَ

ٚ رَُّش٠ٍل َواَل َِِٛبٍّ إِالَّ ِ٘  َّ ٚ َرتِْٖ ِ٘ .﴾

 [ ىم٤مل: وأٟمِمدين أسمق قمبٞمدة اًمٜمحقي: 52]ؾمقرة احل٩م: 

َل ًمٞمٚمِتتتتفِ  ِ مَتٜمَّتتتتك يمِتتتتت٤مَب ا  أوَّ

 

 (3)وآظِمتتتَرُه وارم مِحتتت٤مُم اعم٘متتت٤مِدرِ  

 

 

 

 : ٤مدين أيًْم وأٟمِم

 ٤ممَتٜمَّتتك يمتتت٤مَب اهلل ذم اًمٚمٞمتتِؾ ظم٤مًمًٞمتت

 

سمتتقَر قمتتغم ِرؾْمتتؾِ    (2)مَتٜمِّتتَل داوَد اًمزَّ

 

 

 

 : أن يتٛمٜمك اًمرضمُؾ اعم٤مل أو همػمه. ٤موواطمدة إُم٤مين: ُأُمٜمِٞم٦َّم. وإُم٤مين أيًْم 

 (162: 3)  م هـ ل

ِٔ َحْيِِل يِف ﴿
ْٟ ُٙ ْ ِٗ ََكل ِثي

َ
َهاُم اأْل ـَ ٠ُُِّم  ﴾ ]ؾمقرة اْْلُُف٠نِ  إِنَّ َطَشَرةَ الزَّ

 [. 45اًمدظم٤من: 

: يمؾر رء َأَذسْمَتف، ُمـ ٟمح٤مس أو رص٤مص أو ُم٤م أؿمبف ادفلىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ذًمؽ ومٞمام أظمؼمين أسمق قمبٞمدة. وسمٚمٖمٜم٤م قمـ احلسـ اًمبٍمي أٟمف ىم٤مل: يم٤من قمبد اهلل 

٦م ٤م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم سمٞم٧م ُم٤مل اًمٙمقوم٦م، وأٟمف أُمر يقُمً ٤م سمـ ُمسٕمقد واًمٞمً ا سمِِٗمْمَّ

ُن أًمقاٟمً  وم٠ُمذيب٧م،  ، وم٘م٤مل: هؾ سم٤مًمب٤مب ُمـ أطمد؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ٤مومجٕمٚم٧م شَمَٚمقَّ

. (1)سم٤معمٝمؾ هلذا٤م ىم٤مل: وم٠َمْدظِمٚمقهؿ، وم٠ُمْدظِمٚمقا وم٘م٤مل: إن أدٟمك ُم٤م أٟمتؿ راؤون ؿمبٝمً 

 وىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

                                                           

 ش. وآظمره ٓىمك..»( ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )ُمٜمك( وومٞمف 3)

وىمقهلؿ: اومٕمؾ يمذا ويمذا قمغم  ش.متٜمك يمت٤مب اهلل آظمر ًمٞمٚمف»( ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )ُمٜمك( وومٞمف 2)

 )ِرؾْمٚمِؽ( سم٤مًمٙمن، أي اشمئد ومٞمف. يمام ي٘م٤مل: قمغم ِهْٞمٜمَتَِؽ.  

 (ي٘مّمد سمت )هذا( اًمٗمْم٦م اعمذاسم٦م اًمتل رأوا.1)

 [اعمٝمؾ]
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 َيْستت٘مٞمف ريب محتتٞمَؿ اعمُْٝمتتؾ جَيْرقُمتتف

  

 

 (3)َيِْمقي اًمقضمقه وَمُٝمْق ذم سَمْٓمٜمف صِٝمرُ  

 

 

 

صديد اجلسد. سمٚمٖمٜم٤م أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف وي٘م٤مل: إن اعمٝمؾ: 

ـ ومٞمٝمام، وم٘م٤مًم٧م ًمف قم٤مئِم٦م: ىمد  (2)عم٤م طُمرِض  أُمَر سمثقسملم ًمبٞمسلم ُيْٖمسلن ومٞمٙمٗمَّ

، وم٘م٤مل: إٟمام هل ؾم٤مقم٦م طمتك يّمػم إمم اعمُٝمؾ. ٤مأهمٜم٤مك اهلل ي٤م أسم٧م قمٜمٝمام، وم٤مؿمؽِم يمٗمٜمً 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 يمرهيتت٤م ؿمتت٤مب سم٤ِمعمتت٤مء ُمٜمتتف ُُمٝمتتًل 

 

 (1)ُتتتقَن سمٕمتتد اًمٜمِّٝمتت٤ملِ صمتتؿ قمتتّؾ اعمُ  

 

 

 

 

 نلنُّوا=فُ حَرٍّ
 (189: 3)  ن ب ع

ْرِض ﴿
َ
َٚ األ ِ٘ ُشَر نَلَا  ٍْ َّ َضَّتَّ َت َ َٚ ل ِ٘ ْ َٕٚ ُّْٛؤ ﴾ ]ؾمقرة ٤مَيٜمبُققمً  َوَُال٠ُا

 [. 98اإلهاء: 

: ُم٤م ٟمبع ُمـ اعم٤مء ُمـ إرض وهمػمه٤م، ومجٕمف: القـبوعىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِٗمٝمرّي: يٜم٤مسمٞمع. ىم٤مل اسمـ َهْرُم٦م، واؾمٛمف 

 وإذا َهَرىْمتتتت٧َم سمٙمتتتتؾِّ داٍر قَمتتتتؼَمةً 

 

١موُن وَدُْمُٕمَؽ اًمَٞمٜمْبتقعُ    (4)ُٟمِزَف اًمِمر

 

 

 

                                                           

 (.161/ 3( َصِٝمٌر: ذائ٥م. )اًمسػمة، احل٤مؿمٞم٦م: 3)

 ( طُمرِض: طمرضشمف اًمقوم٤مة.2)

. واًمٜمٝم٤مل مجع هنؾ، وهق اًمنمب ( اًمَٕمَٚمُؾ: اًمنمب سمٕمد اًمنمب. واعمتقن: اًمٔمٝمقر ]مجع فَمْٝمر[1)

 (.161/ 3إول. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

. واًمِم١مون: جم٤مري اًمدُمع )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 341( ؿمٕمر إسمراهٞمؿ سمـ هرُم٦م اًم٘مرر: 4)

3 /138.) 

 ]اًمٞمٜمبقع[
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 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

 (386: 3)  ن ب ل

قمغم أقمامُمل: أي أرد قمٚمٞمٝمؿ َٟمْبَؾ  ُأَكبُِّل : يمٜم٧م ... وىم٤مل رؾمقل اهلل 

 قمدوهؿ إذا َرَُمقهؿ هب٤م. 

   ( 248: 2)  ن ح ب

ِٜنَي رَِساٌل ﴿ ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َٚ ال ُدوا اَ  ِ٘ َٞ ا ََع َ٘ ٚ َََُض  َغَد٠ُُا  َّ٘  ٗ ُٟ ْٜ ِٙ ٌَ ِٝ َنَٖيْ
 ُٝ [، أي ومرغ ُمـ قمٛمٚمف، ورضمع إمم رسمف، يمٛمـ 21﴾ ]ؾمقرة إطمزاب: َْنْتَ

 اؾمُتِْمِٝمد يقم سمدر ويقم أطمد. 

: اًمٜمَّْٗمس، ومٞمام أظمؼمين أسمق والـحبىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىمْمتك ٟمحبف: ُم٤مت، 

 مجٕمف: ٟمحقب. ىم٤مل ذو اًمرُم٦م: قمبٞمدة. و

 قَمِِمتتٞم٦ََّم وَمتترَّ احلتت٤مِرصمٞمرقَن سمٕمتتَد ُمتت٤م

 

 (3)ىَم٣م َٟمْحبَُف ذم ُُمٚمتَ٘مك اخلَٞمِؾ َهتْقسَمرُ  

 

 

 

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وهقسمر: ُمـ سمٜمل احل٤مرث سمـ يمٕم٥م، أراد: 

 : اًمٜمَّْذر. ىم٤مل ضمرير سمـ اخلََٓمَٗمك: ٤ميزيد سمـ هقسمر. واًمٜمح٥م أيًْم 

 اعمٚمتقَك وظَمْٞمُٚمٜمت٤م سمِٓمِْخَٗمت٦َم ضم٤مًَمتْدٟم٤م

 

ـَ قمغم َٟمْح٥ِم   قَمِِمٞم٦ََّم سمِْسٓم٤مٍم ضَمَرْي
(2) 

 

 

 

ي٘مقل: قمغم ٟمذر، يم٤مٟم٧م َٟمَذَرْت أن شم٘متٚمف وم٘متٚمتف، وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة 

ًمف. وسمسٓم٤مم: سمسٓم٤مم سمـ ىمٞمس سمـ ُمسٕمقد اًمِمٞمب٤مين، وهق اسمـ ذي اجلَّديـ. 

ع سمٓمريؼ طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة: أٟمف يم٤من وم٤مرس رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار. وـمِْخَٗم٦م: ُمقو

ه٤من. ىم٤مل اًمٗمرزدق: ٤ماًمبٍمة. واًمٜمح٥م أيًْم   : اخِلٓم٤مر، وهق: اًمرِّ

                                                           

 .647/ 2( ديقان ذي اًمرُم٦م: 3)

 .612/ 2( ديقان ضمرير: 2)

 ]أَٟمّبؾ[

 ]اًمٜمح٥م[
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ٜم٤م وإذ َٟمَحَب٧ْم يمْٚم٥ٌم قمغم اًمٜم٤مس أ  ير

 

 قمغم اًمٜمَّْح٥م أقمٓمك ًمٚمَجِزيؾ وأومْمُؾ  

 

 

 

: احل٤مضم٦م ٤م: اًمبٙم٤مء. وُمٜمف ىمقهلؿ يٜمتح٥م. واًمٜمح٥م أيًْم ٤مواًمٜمح٥م أيًْم 

٦م، شم٘مقل: ُم٤مزم قمٜمدهؿ ٟمح٥م. ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة  اًمػمسمققمل:  واهِلٛمَّ

ٜمِتتل  وُمتت٤م زَم َٟمْحتت٥ٌم قِمٜمْتتَدُهْؿ همتتػَم َأٟمَّ

 

تْجر  ُدن اًمِمر ـ اًمِمر س٧ُم ُم٤م شَمبٖمل ُم شَمٚمَٛمَّ
(3) 

 

 

 

وىم٤مل هن٤مر سمـ شمقؾمٕم٦م، أطمد سمٜمل شمٞمؿ اًملت سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قُمٙم٤مسم٦م سمـ صٕم٥م 

 سمـ قمكم سمـ سمٙمر سمـ وائؾ. ا

 سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م:  (2)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ه١مٓء ُمقازم

ك يقؾمػ اًمث٘مٗملَّ رَ   (1)يْمتٌض وَٟمجَّ

 

تتتقاءُ  (4)ِدراكٌ    سمٕمتتتد ُمتتت٤م وىمتتتَع اًمٚمِّ

 

 

 

 وًمتتتتق أْدَريْمٜمتتتتف ًَمَ٘مَْمتتتتلْمَ َٟمْحبتتتت٤م

 

 سمتتتتتف وًمُِٙمتتتتتؾ خُمَْٓمتتتتت٠مٍة  ِوىمتتتتت٤مء 

 

 

 

 .(5): اًمسػم اخلٗمٞمػ اعمَرِّ ٤مواًمٜمح٥م أيًْم 

 (259 -258: 3)  ن ح م

٤مم[ ُٟمٕمٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ أؾمٞمد سمـ قمبد  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: هق ]أي اًمٜمَّحَّ

ام٩م سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي، وإٟمام ؾمٛمل قمقف سمـ قمبٞمد سمـ قمقي ، ٕن الـَّحَّ

 ، ىم٤مل: ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م َٟمْحٛمف ذم اجلٜم٦م. رؾمقل اهلل 

ف.كحُؿهىم٤مل اسمـ هِم٤مم:   : صقشُمف، وٟمحٛمف: طِمسر

                                                           

جر: اًمتل ذم أقمٞمٜمٝم٤م محرة )ؾمػمة اسمـ ( اًمِمدن: اإلسمؾ ُمٜمسقسم٦م إمم ؿمدن، ُمقوع سم٤مًمٞم3) ٛمـ. واًمِمر

 (.248/ 2هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 ( وردت )ُمقال( واًمّمقاب )ُمقازم( إلو٤مومتٝم٤م.2)

 ( وردت )ريَمض( واًمّمقاب )ريْمض( سم٢مؾمٙم٤من اًمٙم٤مف.1)

 (.249/ 2( دراك: ُمتت٤مسمع )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 4)

 ( اعمَّر: اعمرور.5)

٤مم[  ]اًمٜمَّحَّ
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، ؾمٛمٕم٧م : وذيمر ٟمٕمٞمؿ سمـ قمبد اهلل اًمٜمح٤مم وىمقل اًمٜمبل (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ٞمٚم٦م، وي٘م٤مل ًمٚمبخٞمؾ ومل يٗمن اًمٜمَّحؿ ُم٤م هق، وهل ؾمٕمٚم٦م ُمستٓم (2)ٟمحٛمف ذم اجلٜم٦م

 ٟمح٤مم ٕٟمف يسٕمؾ إذا ؾمئؾ يتِم٤مهمؾ سمذًمؽ. وأٟمِمد اًمزسمػم: 

 ُم٤مًمتتتؽ ٓ شمتتتٜمحؿ يتتت٤م رواطمتتت٦م

 

 إن اًمٜمحتتتتٞمؿ ًمٚمستتتتٕم٤مة راطمتتتت٦م 

 

 

 

وىم٤مل: وي٘م٤مل ًمٚمٜمحٛم٦م ٟمحٓم٦م وىم٤مل همػمه: اًمٜمحٓم٦م ذم اًمّمدر، واًمٜمحٛم٦م ذم 

 ـم٤مئر أمحر ذم قِمَٔمؿ اإِلَوّز. ٤م احلٚمؼ، واًمٜمح٤مم أيًْم 

 (511: 3)  ن د د

َٛدادً  ََتَْه٠ُٖاْ ِ  ٌَالَ ﴿
َ
٠نَ ا أ ُٙ ْٗ َتْهَٖ ٛخُ

َ
 [. 22﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: َوأ

. ىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م: األكدادىم٤مل اسمـ هِم٤مم:   : إُمث٤مل، واطمدهؿ ٟمِدٌّ

 َأمْحَتتتتتتُد اهللَ ومتتتتتتل ٟمِتتتتتتدَّ ًَمتتتتتتفُ 

 

 (1)سمَٞمَدْيتتف اخلتتػُم ُمتت٤م ؿمتت٤مَء وَمَٕمتتْؾ  

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

 ( 133: 3)  ن د ي/  ن د و

 [. 37﴾ ]ؾمقرة اًمٕمٚمؼ: ٌَْٖيَْدُع َٛاِديَٝ﴿

اعمجٚمس اًمذي جيتٛمع ومٞمف اًم٘مقم وي٘مْمقن ومٞمف  والـاديىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

رَ أُمقرهؿ، وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ َٓ ٜ ُٙ ْ ُٗ ال ح٠َُن يِف َٛاِديُس
ْ
﴾ ]ؾمقرة َوحَأ

. ىم٤مل قَمبٞمد سمـ إسمرص: 29اًمٕمٜمٙمبقت:   [ وهق اًمٜمَِّدير

                                                           

 .366/ 3( اًمروض إٟمػ: 3)

 .18/ 5ًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ٟمحؿ(: ( ا2)

 .374( ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م: 1)

 اد[]إٟمد

 ]اًمٜم٤مدي[
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ـْ سمٜمل َأؾَمدٍ  اْذَه٥ْم إًَمْٞمؽ وم٢ميِنِّ   ُِم

 

 (3)أَْهِؾ اًمٜمدّي وأهِؾ اجلقِد واًمٜم٤َّمدِي 

 

 

 

ُٚ َِٛديً وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ ْضَص
َ
[، ومجٕمف َأْٟمِدي٦م، 71﴾ ]ؾمقرة ُمريؿ: اَوأ

ْريَثَ ومٚمٞمدع أهؾ ٟم٤مديف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ َِ ِل إْ
َ
[ يريد 82﴾ ]ؾمقرة يقؾمػ: َواْشأ

 سمٜمل ؾمٕمد سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ: أهؾ اًم٘مري٦م. ىم٤مل ؾَملُم٦م سمـ ضَمٜمْدل، أطمُد 

 يقُم٤مِن يقُم ُم٘م٤مُم٤مٍت وأٟمدي٦مٍ 

 

 

 (2)ويقُم ؾَمػْمٍ إمم إقمداء شَم٠ْموي٥ِم  

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وىم٤مل اًمُٙمَٛمْٞم٧م سمـ زيد:

 َُٓمٝمتت٤م ِذيتتَر ذم اًمٜمَّتتِديِّ َُمَٙم٤مصمِٞمتتت

 

 (1)تتتَر وٓ ُُمّْمتتَٛمتلَِم سم٤مإِلوْمَحتت٤ممِ  

 

 

 

 ل: اًمٜم٤مدي: اجلَُٚمس٤مء. وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وي٘م٤م

 (41: 3)  ن س ء

، الـََّسلةومٚمام حتدصم٧م اًمٕمرب سمٙمت٤مب أسمره٦م إمم اًمٜمج٤مر، همْم٥م رضمؾ ُمـ ... 

أطمُد سمٜمل وُمَ٘مٞمؿ سمـ قمدي سمـ قم٤مُمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م 

ب ذم سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس ُمـ ُمرض. واًمٜمََّس٠مَة: اًمذيـ يم٤مٟمقا يٜمس١مون اًمِمٝمقر قمغم اًمٕمرا

احلؾ،  اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٞمحٚمقن اًمِمٝمر ُمـ إؿمٝمر احلرم، وحيرُمقن ُمٙم٤مٟمف اًمِمٝمر ُمـ أؿمٝمر

ِر وي١مظمرون ذًمؽ اًمِمٝمر. ومٗمٞمف أٟمزل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ﴿ ٍْ ا إنَِِّسُء ِزيَاَدٌة يِف إُْس َٙ إِجَّ
 ً٘ ُٝ ََع ْ ُُي٠َُِّٖٛ ُروا ٍَ َٚ َز ي ِ ِٝ اََّّ  ةِ

ُّٔ ً٘ ا يَُؾ ُٝ ََع ُم٠َٛ ٠َُاا َوُُيَرِّ َم ْلِّ ا َضرَّ َ٘ َة  ُؤواْ ِندَّ ﴾ اُ ـِ

[... ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ويم٤من أول ُمـ َٟمَس٠َم اًمِمٝمقر قمغم اًمٕمرب، 17]ؾمقرة اًمتقسم٦م: 

                                                           

 .58( قمبٞمد سمـ إسمرص ؿمٕمره وُمٕمجٛمف اًمٚمٖمقي: 3)

 ( ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب )أوب(. واًمت٠موي٥م: ؾمػم اًمٜمٝم٤مر يمٚمف )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م:2)

 3 /132.) 

ق اًمٙمثػم اًمٙملم ُمـ همػم وم٤مئدة. . واعمٝم٤مذير: مجع ُمٝمذار، وه23( ذح ه٤مؿمٛمٞم٤مت اًمٙمٛمٞم٧م: 1)

٤م قمٞمً   (.132/ 3وإُم٤م همٚمب٦م. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: ٤م واإلومح٤مم: اٟم٘مٓم٤مع اًمرضمؾ قمـ اًمٙملم إُمَّ

 ]اًمٜمس٠مة[
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س، وهق طمذيٗم٦م سمـ قمبد سمـ وم٘مٞمؿ  ُم٧ْم ُمٜمٝم٤م ُم٤م طمرم اًمَ٘مَٚمٛمَّ وم٠َمطَمٚم٧َّْم ُمٜمٝم٤م ُم٤م أطمؾ. وطمرَّ

م سمٕمده سمـ قمدي سمـ قم٤مُمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م. صمؿ ىم٤ما

قمغم ذًمؽ اسمٜمف قَمب٤َّمد سمـ طمذيٗم٦م، صمؿ ىم٤مم سمٕمد قمب٤مد ىَمَٚمع سمـ قمب٤مد، صمؿ ىم٤مم سمٕمد ىمٚمع أُمٞم٦م سمـ 

ىمٚمع، صمؿ ىم٤مم سمٕمد أُمٞم٦م قمقف سمـ أُمٞم٦م، صمؿ ىم٤مم سمٕمد قمقف أسمق صمامُم٦م ضُمٜم٤مدة سمـ قمقف، 

ويم٤من آظِمَرهؿ، وقمٚمٞمف ىم٤مم اإلؾملم، ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب إذا ومرهم٧م ُمـ طمجٝم٤م اضمتٛمٕم٧م 

، وذا اًم٘مٕمدة، وذا احلج٦م، واعمحرم. وم٢مذا ٤ماحلرم إرسمٕم٦م: رضمبً إًمٞمف، وَمَحّرم إؿمٝمر 

أطمؾ اعمحرم وم٠مطمٚمقه، وطمرم ُمٙم٤مٟمف صٗمر ومحرُمقه، ٤م أراد أن حُيِؾَّ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئً 

َدرقمدة  (3)ًمٞمقاـمئقا أرسمٕم٦م إؿمٝمر احلرم. وم٢مذا أرادوا اًمّمَّ
ىم٤مم ومٞمٝمؿ وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ  (2)

َٗمَريـ، اًمّمٗمر إول، وٟمس٠مت أظمر ًمٚمٕم٤مم اعم٘مبؾ،  إين ىمد أطمٚمٚم٧م ًمؽ أطمد اًمّمَّ

أطمد سمٜمل ومراس سمـ هَمٜمْؿ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ش ضِمْذُل اًمٓمَّٕم٤من»وم٘م٤مل ذم ذًمؽ قُمٛمػم سمـ ىمٞمس 

 ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م، يٗمخر سم٤مًمٜمس٠مة قمغم اًمٕمرب: 

 ًم٘متتتد قمٚمٛمتتت٧ْم َُمَٕمتتتدٌّ أن ىمتتتقُمل

 

 يمتتتراُم اًمٜمتتت٤مس أنَّ هلتتتؿ يمَِراُمتتت٤م 

 

 

 

 ومتتتت٠مي اًمٜمتتتت٤مس وم٤مشمقٟمتتتت٤م سمتتتتقشمرٍ 

  

 (1)ُمتت٤موأي اًمٜمتت٤مس مل ُٟمْٕمٚمِتتؽ جِل٤م 

 

 

 

 أًمستتتتٜم٤م اًمٜم٤َّمؾِمتتتتِئلَم قمتتتتغم َُمَٕمتتتتدٍّ 

 

 

 ؿُمتتُٝمقَر احِلتتؾِّ ٟمجَٕمُٚمٝمتت٤م طَمراُمتت٤م؟ 

 

 

 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: أول إؿمٝمر احلرم: اعمحرم. 

: وذيمر اًمٜمََّس٠َمة واًمٜمستلَء ُمـ إؿمٝمر، وم٠مُم٤م اًمٜمس٠مة وم٠موهلؿ (4)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

                                                           

 ( اٟمٔمر )و ط ء( ذم هذا اًمٙمت٤مب.3)

 ( اًمَّمَدُر: اًمٕمقدة إمم سملدهؿ.2)

ٚمج٤مم. )ؾمػمة اسمـ ( اًمقشمر: ـمٚم٥م اًمث٠مر. مل ٟمٕمٚمؽ جل٤مُم٤م: مل ٟم٘مدقمٝمؿ وٟمٙمٗمٝمؿ يمام ي٘مدع اًمٗمرس سم٤مًم1)

 (.45/ 3هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 .43/ 3( اًمروض إٟمػ: 4)



 - 358 - 

اًم٘مٚمٛمس اًم٘مٚمٛمس، واؾمٛمف طمذيٗم٦م سمـ قمبد سمـ وُم٘مٞمؿ، وىمٞمؾ ًمف اًم٘مٚمٛمس جلقده إذ 

 ُمـ أؾمامء اًمبحر، وأٟمِمد ىم٤مؾمؿ سمـ صم٤مسم٧م: 

 إمم ٟمْمد ُمـ قمبد ؿمٛمس يم٠مهنؿ

 

 (3)هْم٤مب أضم٤م أريم٤مٟمف مل شم٘مّمػ 

 

 

 

 ىَملُِمس٦م ؾم٤مُمقا إُمقَر وم٠ُمطْمٙمَِٛم٧ْم 

 

ْت ًمِتُٛمرِدِف   ؾِمٞم٤مؾَمُتٝم٤م طمتك َأىَمرَّ
(2) 

 

 

 

وذيمر أسمق قمكم اًم٘م٤مزم ذم إُم٤مزم أن اًمذي ٟمس٠م اًمِمٝمقر ُمٜمٝمؿ ٟمٕمٞمؿ سمـ صمٕمٚمب٦م 

هذا سمٛمٕمروف. وأُم٤م ٟمس١مهؿ ًمٚمِمٝمر ومٙم٤من قمغم رضسملم. أطمِدمه٤م ُم٤م ذيمر وًمٞمس 

اسمـ إؾمح٤مق ُمـ شم٠مظمػم ؿمٝمر اعمحرم إمم صٗمر حل٤مضمتٝمؿ إمم ؿمٝمر اًمٖم٤مرات 

يً  رِّ ُمٜمٝمؿ ًمٚمسٜم٦م اًمِمٛمسٞم٦م، ٤م وـمٚم٥م اًمث٤مرات. واًمث٤مين شم٠مظمػمهؿ احل٩م قمـ وىمتف حَتَ

ور اًمدور إمم طمتك يد أو أيمثر ىمٚمٞمًل ٤م ومٙم٤مٟمقا ي١مظمروٟمف ذم يمؾ قم٤مم أطمد قمنم يقُمً 

صملث وصملصملم ؾمٜم٦م ومٞمٕمقد إمم وىمتف، وًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمسلم ذم طمج٦م اًمقداع: 

ويم٤مٟم٧م  (1)شإن اًمزُم٤من ىمد اؾمتدار يمٝمٞمئتف يقم ظمٚمؼ اهلل اًمسٛمقات وإرض»

ُمـ  طمج٦م اًمقداع ذم اًمسٜم٦م اًمتل قم٤مد ومٞمٝم٤م احل٩م إمم وىمتف، ومل حي٩م رؾمقل اهلل 

إلظمراج اًمٙمٗم٤مر احل٩م قمـ وىمتف اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م همػم شمٚمؽ احلج٦م وذًمؽ 

وًمٓمقاومٝمؿ سم٤مًمبٞم٧م قمراة واهلل أقمٚمؿ، إذ يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م سمحٙمٛمٝمؿ طمتك ومتحٝم٤م اهلل 

ِٚ . ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق سمٙمر: ٟمرى أن ىمقل اهلل ؾمبح٤مٟمف: ﴿قمغم ٟمبٞمف  َّ َن ل٠َُٛ
َ
يَْصأ

ْٔ ِِهَ َم٠َاِريُج لَِّٖٜاِس َواْْلَزِّ  َِّٖث ُُ ِٞ [، وظمص احل٩م 389﴾ ]ؾمقرة اًمب٘مرة: األ

ٓقمتب٤مره سم٤مٕهٚم٦م دون ا يمر دون همػمه ُمـ اًمٕمب٤مدات اعم١مىمت٦م سم٤مٕوىم٤مت شم٠ميمٞمدً سم٤مًمذ

                                                           

وىمد ظُمٗمػ ( اًمٜمَْمُد: اًمنميػ ُمـ اًمرضم٤مل. )ًمس٤من اًمٕمرب: ٟمْمد(. وأضَم٠م: أطمد ضمبكم ـملء. 3)

 اهلٛمز ذم اًمبٞم٧م ًمٚمقزن.

 ش.ؾم٤مؾمقا إُمقر»( اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ردف(، وومٞمف 2)

 ( صحٞمح اًمبخ٤مري، يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ.1)
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طمس٤مب إقم٤مضمؿ ُمـ أضمؾ ُم٤م يم٤مٟمقا أطمدصمقا ذم احل٩م ُمـ آقمتب٤مر سم٤مًمِمٝمقر 

اًمٕمجٛمٞم٦م واهلل أقمٚمؿ... وذيمر ضمٜم٤مدة سمـ قمقف ُمـ اًمٜمس٠مة وقمٚمٞمف ىم٤مم اإلؾملم ومل 

ف: طمْمتر احل٩م ذم يدل قمغم إؾملُما يذيمر هؾ أؾمٚمؿ أم ٓ وىمد وضمدت ًمف ظمؼمً 

زُمـ قمٛمر ومرأى اًمٜم٤مس يزدمحقن قمغم احل٩م ومٜم٤مدى: أهي٤م اًمٜم٤مس إين ىمد أضمرشمف 

ُمٜمٙمؿ، ومخٗم٘مف قمٛمر سم٤مًمدرة وىم٤مل: وحيؽ إن اهلل ىمد أسمٓمؾ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م. وذيمر 

اًمؼمىمل قمـ اسمـ اًمٙمٚمبل ىم٤مل: ومٜمس٠م ىمٚمع سمـ قمب٤مد ؾمبع ؾمٜملم، وٟمس٠م سمٕمد أُمٞم٦م سمـ 

ده ضُمٜم٤مدة وهق أسمق أُم٤مُم٦م وهق ىمٚمع إطمدى وقمِمتريـ ؾمٜم٦م، صمؿ ٟمس٠م ُمـ سمٕم

اًم٘مٚمٛمس أرسمٕملم ؾمٜم٦م. وىمقل اسمـ هِم٤مم أول إؿمٝمر احلرم اعمحرم ىمقل، وىمد 

سمدأ سمف طملم ذيمر إؿمٝمر احلرم. وُمـ  ىمٞمؾ أوهل٤م ذو اًم٘مٕمدة ٕن رؾمقل اهلل 

ىم٤مل اعمحرم أوهل٤م اطمت٩م سم٠مٟمف أول اًمسٜم٦م، وومِْ٘مُف هذا اخللف أن ُمـ ٟمذر صٞم٤مم 

قمغم إول اسمدأ سم٤معمحرم صمؿ سمرضم٥م صمؿ سمذي اًم٘مٕمدة وذي  إؿمٝمر احلرم ومٞم٘م٤مل ًمف

احلج٦م وقمغم اًم٘مقل أظمر ي٘م٤مل ًمف اسمدأ سمذي اًم٘مٕمدة طمتك يٙمقن آظمر صٞم٤مُمؽ 

 ذم رضم٥م ُمـ اًمٕم٤مم اًمث٤مين. 

 ( 548: 2)  ن س ء

، وُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمرب أطمدصم٧م ومٞمف. واًمٜمزء ُم٤م يم٤من الـيسء... صمؿ ذيمر 

م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمِمٝمق م مم٤م أطمؾ اهلل ُمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل: ﴿حُيَؾر مم٤م طمرَّ ةَ ر، وحُيَرَّ إِنَّ ِندَّ
٠ِر ِنَٜد  ُٟ رً  اِ الظُّ ْٟ ِْخَاِب ا اْثَٜا َنَِّشَ َط ا  اِ يِف  َٟ ْٜ ِ٘ رَْض 

َ
اَوات َواأل َٙ ََ الصَّ ي٠ََْم َخَٖ

 ْٗ َصُس ٍُ ٛ
َ
َّٚ أ ِٟ ٠اْ ِذي ُٙ ِٖ ُٗ ٌاََل َتْل يِّ َِ ُٚ إْ ي َّ اَلِّ ِ ْرَبَهٌث ُضُرٌم َذل

َ
ٚمقا طمراُمٝم٤م ﴾ أي ٓ دمٕمأ

 ًٓ ا إنَِِّسءُ : أي يمام ومٕمؾ أهؾ اًمنمك ﴿٤م، وٓ طملهل٤م طمراُمً طمل َٙ ﴾ اًمذي إِجَّ

ً٘ يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن ﴿ ُٝ ََع َٛ٠ُّٖ ُرواْ ُُيِ ٍَ َٚ َز ي ِ ِٝ اََّّ  ةِ
ُّٔ ِر يَُؾ ٍْ ُٝ ا ِزَياَدةٌ يِف إُْس ُم٠َٛ َوُُيَرِّ

 ً٘ َم ا ََع ا َضرَّ َ٘ َة  ُؤواْ ِندَّ ـِ ٠َُا َم َذيُِط٠ُّٖاْ  اُ ْلِّ ا َضرَّ ْٗ وَ  اُ َ٘ ِٟ ِ ال َٙ ْخ
َ
ْٗ ُش٠ُء أ ُٟ َ َٚ ل  اُ ُزيِّ

 َٚ ٠َْم إََْكٌِِري َِ ِدي إْ ْٟ  [. 17﴾ ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: اَل َح

 ]اًمٜمزء[
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 ( 334: 3)  ن س س

 اًمٜم٤مؾم٦م: اٟمٔمر ب ك ك. 

 ( 674: 3)  ن ق ب

 اًمٜم٘م٥م: اٟمٔمر ج ن ح. 

 (661: 3)  ن ك ص

ئَخَاِن ََٛسَع لََعَ نَ ﴿ ٍِ ا حََراءِت إْ َّٙ ٌََٖ ِٝ تَيْ  [. 48﴾ ]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: ِِ

: رضمع. ىم٤مل أوس سمـ طمجر، أطمد سمٜمل أؾمٞمد سمـ كؽصىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 قمٛمرو سمـ متٞمؿ: 

 َٟمَٙمّْمُتؿ قمغم أقم٘م٤مسمِٙمْؿ يقَم ضِمئُتُؿ 

 

قَن َأٟمٗم٤مَل اخلٛمٞمِس اًمَٕمَرُْمَرمِ   شُمَزضمر
(3)   

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 (673: 3)  ن ك ل

َٛسا﴿
َ
ْحَٜا أ ًٙ  اًل إِنَّ ََلَ  [. 32﴾ ]ؾمقرة اعمزُمؾ: اوََسِطي

 : اًم٘مٞمقد، واطمده٤م: ٟمِْٙمؾ. ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: األكؽالىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 

 

 (2)َيْٙمٗمِٞمتتَؽ ٟمِْٙمتتكم سَمْٖمتتَل يُمتتؾِّ ٟمِْٙمتتؾِ 

 

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.  

 

                                                           

. اخلٛمٞمس: اجلٞمش. واًمٕمرُمرم: ٤مرومٞم٘مً ٤م . شمزضمقن: شمس٤مىمقن ؾمقىمً 324ديقان أوس سمـ طمجر:  (3)

 (.664/ 3اًمٙمثػم اعمجتٛمع )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 

 .328( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 2)

 ]ٟمٙمص[

 ]إٟمٙم٤مل[
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 ×ا=ءذل=ا فُحَرٍّ
 (378: 2)  ب له 

 ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م: 

ًمتتتتف ٟمتتتت٤مز  لويمتتتتؾر ُمتتتت٤م طَمتتتتؿَّ ا

 

 (3)ْرء واعمتتتتتْرُء إًمٞمتتتتتف آِئتتتتتُؾ سمتتتتت٤معم 

 

 

 

 

ل ه٤مسمِتتتتُؾ   إن مل ُأىمتتتت٤مشمِْٚمُٙمْؿ ومتتتت٠ُمُمِّ

 

 

 

 

 (2): صم٤ميمؾهابلىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  

 (75: 2)  ت فه 

 اهل٤مشمٗم٦م: اٟمٔمر هت ي ع.

 (7، 5: 3)  ج ره 

ُمئ٦م ؾمٜم٦م وصملصملم ؾمٜم٦م،  -ومٞمام يذيمرون -ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ويم٤من قُمْٛمُر إؾمامقمٞمؾ

 شمف قمٚمٞمف، ودومـ ذم احِلجر ُمع أُمف ه٤مضمر، رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم. صمؿ ُم٤مت رمح٦م اهلل وسمريم٤م

وآضمر ومٞمبدًمقن إًمػ ُمـ اهل٤مء يمام  هاجرىم٤مل اسمـ هِم٤مم: شم٘مقل اًمٕمرب: 

 ىم٤مًمقا: هراق اعم٤مء، وأراق اعم٤مء وهمػمه. وه٤مضمر ُمـ أهؾ ُمٍم... 

ىم٤مل اسمـ هلٞمٕم٦م: أم إؾمامقمٞمؾ: ه٤مضمر، ُمـ أم اًمٕمرب، ىمري٦ٍم يم٤مٟم٧م أُم٤مم 

 اًمٗمرُم٤م ُمـ ُمٍم. 

 (442: 3)  د مه 

 ]ًم٘مقل أيب اهلٞمثؿ سمـ اًمتٞمٝم٤من[، صمؿ ىم٤مل:  ... ومتبسؿ رؾمقل اهلل 

                                                           

ره. وآئؾ: ص٤مئر )طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة: 3) : اإلًمف: ىمدَّ  (.378/ 2( طمؿَّ

 ًمده٤م... واُمرأة صم٤ميمؾ وصمٙمغم )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ث ك ل(.( اًمثرٙمؾ سمقزن اًم٘مٗمؾ: ومِ٘مدان اعمرأة و2)

 ]ه٤مسمؾ[

 ]ه٤مضمر[
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ُم، واهلَْدُم اهلَْدُم، أٟم٤م ُمٜمٙمؿ وأٟمتؿ ُمٜمل، أطم٤مرب ُمـ طم٤مرسمتؿ، وأؾم٤ممل » ُم اًمدَّ  سمؾ اًمدَّ

 . (3)شُمـ ؾم٤معمتؿ

 : يٕمٜمل احلرُم٦م، أي ذُمتل ذُمتٙمؿ، اهَلَدم اهَلَدمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: 

 ُمتٙمؿ. وطمرُمتل طمر

ًمٚمٛمب٤ميٕملم ًمف سمؾ اًمدم اًمدم، واهلدم  : وذيمر ىمقل اًمٜمبل (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

اهلدم. وىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اهلََدم سمٗمتح اًمدال، ىم٤مل اسمـ ىمتٞمب٦م: يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شم٘مقل 

قمٜمد قم٘مد احلٚمػ واجلقار دُمل دُمؽ وهدُمل هدُمؽ، أي ُم٤م هدُم٧م ُمـ اًمدُم٤مء 

صمؿ احل٘مل هبدُمل »هلََدم اهلََدم. وأٟمِمد: سمؾ اًمٚمََّدم اًمٚمََّدم وا٤م هدُمتف أٟم٤م، وي٘م٤مل أيًْم 

وم٤مًمٚمدم مجع ٓدم وهؿ أهٚمف اًمذيـ يٚمتدُمقن قمٚمٞمف إذا ُم٤مت، وهق ُمـ  شوًمدُمل

ًمدُم٧م صدره إذا رضسمتف، واهلدم ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: احلرُم٦م، وإٟمام يَمٜمَّك قمـ طمرُم٦م 

وارحت٤مل وهلؿ سمٞمقت  (1)اًمرضمؾ وأهٚمف سم٤مهلدم، ٕهنؿ يم٤مٟمقا أهؾ ُٟمْجَٕم٦مٍ 

قهن ومٙمٚمام فمٕمٜمقا هدُمقه٤م، واهلدم سمٛمٕمٜمك اعمٝمدوم  (4)٤م يقم فَمْٕمٜمِٝمؿَيْسَتِخٗمر

يم٤مًم٘مبض سمٛمٕمٜمك اعم٘مبقض، صمؿ ضمٕمٚمقا اهلدم وهق اًمبٞم٧م اعمٝمدوم قمب٤مرة قمام 

طمقى صمؿ ىم٤مل: هدُمل هدُمؽ أي رطمٚمتل ُمع رطمٚمتؽ، أي ٓ أفمٕمـ وَأَدقُمؽ، 

 ش. يم٠مهن٤م َهَدٌم ذم اجلٗمر ُمٜم٘م٤مض»وأٟمِمد يٕم٘مقب: 

 (  583: 3)  ر جه 

 ٟمٔمر ك م هت(. هرج )ا

                                                           

 .253/ 5( اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )هدم(: 3)

 .276/ 3( اًمروض إٟمػ: 2)

ىمٕم٦م: ـمٚم٥م اًمٙمأل ذم ُمقوٕمف )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ن ج ع(.1)  ( اًمٜمرجٕم٦م سمقزن اًمرر

 ( فمٕمـ: ؾم٤مر )خمت٤مر اًمّمح٤مح: ظ ع ن(.4)

 ]اهلدم[
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 (156: 3)  م زه 

َزةٍ ﴿ َٙ ُّ َزٍة ل َٙ ُٞ ٌٔ ُُِّٕكِّ   [. 3﴾ ]ؾمقرة اهلٛمزة: َويْ

: اًمذي يِمتؿ اًمرضمؾ قملٟمٞم٦م، وَيْٙمِن قمٞمٜمف قمٚمٞمف، اهلؿزةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: ويٖمٛمز سمف. 

 مهزشُمتتَؽ وم٤مظمتْمتتٕم٧َم ًمتتُذّل َٟمٗمتتس

 

تتتتقاظِ   ٩ُم يم٤مًمِمر سم٘م٤مومٞمتتتت٦ٍم شمتتتت٠مضمَّ
(3) 

 

 

: اًمذي يٕمٞم٥م اًمٜم٤مس والؾؿزةذم ىمّمٞمدة ًمف. ومجٕمف: مهزات.  وهذا اًمبٞم٧م

 وي١مذهيؿ. ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: ا ًه 

 

 

 (2)ري سمت٤مـمكِِم وعمَْتِزيتْذم فمِؾِّ قَمّمت

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف، ومجٕمف عمزات.  

 (75: 2)  ي عه 

 .اهلاتػة... طملم ؾمٛمع 

ظمػم اًمٜم٤مِس رضمٌؾ »ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: اهل٤مئٕم٦م. وضم٤مء ذم احلدي٨م: 

. ىم٤مل اًمٓمرُم٤مح سمـ طمٙمٞمؿ (1)شمُمِْسٌؽ سمٕمٜم٤من ومرؾِمف، يمٚمَّام ؾمٛمَع َهْٞمَٕم٦ًم ـم٤مَر إًِمٞمٝم٤م

احو -اًمٓم٤مئل  : -: اًمٓمقيؾ ُمـ اًمرضم٤ملالطِِّرمَّ

 أٟم٤م اسمـ مُح٤مة اعمَْجد ُمـ آل ُم٤مًمؽ

 

 (4)إذا ضَمَٕمٚم٧ْم ظُمقُر اًمرضم٤مل ََتٞمعُ  

 : اًمّمٞمح٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٗمزع.واهلقعة 

                                                           

 ف: وومٞم 351/ 3( ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م: 3)

ُٛمٙمْؿ ؿمٜم٤مرً  َٚم٦ًم شُمَٕمٛمِّ قاِظ.               ا جُمَٚمِّ ُم٦ًم شم٠مضم٩م يم٤مًمِمر  ُُمرَضَّ

 وىمد ذيمر حم٘مؼ اًمديقان اًمبٞم٧م يمام رواه اسمـ هِم٤مم. 

 .64( ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: 2)

 .288/ 5( اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )هٞمع(: 1)

 .136( ديقان اًمٓمرُم٤مح: 4)

 ]اًمٓمرُم٤مح[

 ]اًمٚمٛمزة[

 ]اهل٤مشمٗم٦م[

 ]اهلٛمزة[

 ]اهلٞمٕم٦م[
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 ×و الوا=فُ حَرٍّ
 ( 391: 2)  و ج ف

﴿ ٍٔ ْٚ َخيْ ِ٘  ِٝ ْٗ َنَٖيْ خُ ٍْ وَْس
َ
ا أ َٙ  . [6]ؾمقرة احلنم: ﴾ ِرََكٍب  َواَل  َذ

يمتؿ وأشمٕمبتؿ ذم اًمسػم. ىم٤مل متٞمؿ سمـ ُأيّب سمـ أوجػتمىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  : طَمرَّ

 ُُمْ٘مبِؾ أطمد سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م: 

 َُمَذاِويُد سم٤مًمبِٞمِض احلَدي٨ِم ِصَ٘م٤مهُل٤م

 

يْم٥ِم أطم  يم٥ُم أَْوضَمٗمقا٤م ٞم٤مٟمً قمـ اًمرَّ إذا اًمرَّ
(3) 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. وىم٤مل أسمق زسمٞمد اًمٓم٤مئل، واؾمٛمف طَمْرَُمٚم٦م سمـ اعمٜمذر: 

َـّ ىَمٜمتتتت٤م اهِلٜمتتتتت  ُُمْستتتتٜمَٗم٤مٍت يمتتتت٠َمهّن

 

 (2)تِد ًمُٓمقل اًمَقضمٞمِػ ضَمْدَب اعمَتُرودِ  

ـافوهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:   : اًمبِٓم٤من. واًمقضمٞمػ السِّ

سم٤من. ىم٤مل ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ اًمٔمََّٗمري:  :٤مأيًْم  َ  وضمٞمػ اًم٘مٚم٥م واًمٙمبد، وهق اًمرضَّ

ُُمقا اًمتتتل قَمٛمٚمتتقا تت٤م وإن ىَمتتدَّ  إٟمَّ

 

 (1)أيمب٤مُدٟمتت٤م ُمتتـ َوراِئٝمتتؿ دَمِتتُػ  

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

 ( 516: 3)   و ذ ل

 اًمقذيؾ: اٟمٔمر ف و م. 

                                                           

ذيؾ اًمديقان. واعمذاويد: مجع ُمذواد، وهق اًمذي يدومع قمـ واًمبٞم٧م ذم  172( ديقان اسمـ ُم٘مبؾ: 3)

ىمقُمف. واًمبٞمض: اًمسٞمقف. واحلدي٨م ص٘م٤مهل٤م: أي اًم٘مري٥م قمٝمده٤م سم٤مًمّم٘مؾ. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، 

 (.394/ 2احل٤مؿمٞم٦م: 

ك اًمقضمٞمُػ ؿَمْٖم٥َم اعمَُرودِ »وومٞمٝم٤م  718/ 2( مجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب: 2) واعمرود: اعمقوع ش. وَٟمسَّ

 (.394/ 2أي اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمرقمل )طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة: اًمذي يرشم٤مده اًمرائد، 

ُمقا»وومٞمف  64( ديقان ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ: 1)  ش.وًمق ىمدَّ

 ]اًمِسٜم٤مف[

 ]أوضمٗمتؿ[
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 (185: 3)   و ص د

ِٝ ةِال٠َِْغ ﴿ ٗ ةَاِشٌؿ ِذَراَخيْ ُٟ  . [38]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ﴾ يدِ َوََكْتُ

 : اًمب٤مب. ىم٤مل اًمٕمبز، واؾمٛمف قُمبٞمد سمـ َوه٥م: الوصقد ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

 وِصتٞمُده٤م (3)سم٠مرٍض وَملٍة ٓ ُيَسدر 

 

 

 قمتكّم وُمٕمتروذم هبت٤م همتػُم ُُمٜمَْٙمترِ  

: اًمِٗمٜم٤مء، ومجٕمف وص٤مئد، ٤موهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف. واًمقصٞمد أيًْم  

 وُوُصد، وُوْصدان، وُأُصد، وُأْصدان.

 (89: 3)  و ص ل

 اًمقصٞمٚم٦م: اٟمٔمر ب ح ر.

 (549: 2)  و ض ع

ْٗ إاِلَّ َختَااًل ﴿ ا َزاُدوُك َّ٘ ْٗ  ل٠َْ َخرَُس٠اْ ِذيُسٗ  وَْؽُه٠اْ ِخاَلَُٕس
َ
]ؾمقرة ﴾ وأل

 . [47اًمتقسم٦م: 

: فاإليضاعىم٤مل اسمـ هِم٤مم: أووٕمقا ظملًمٙمؿ: ؾم٤مروا سملم أوٕم٤مومٙمؿ، 

 ٤مًمؽ اهلٛمذاين: رضب ُمـ اًمسػم أهع ُمـ اعمٌم، ىم٤مل إضمدع سمـ ُم

 يّمٓم٤مدك اًمقطَمَد اعمُِدلَّ سمِم٠موه

  

 

تدِّ واإليْمت٤مع   سمنمي٩م سمتلم اًمِمَّ

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.  

 (574: 3)  و ض ن

 َوِوتتتٞمٜمُٝم٤م٤م إًمٞمتتتؽ شَمْٕمتتتُدو ىَمٚمًِ٘متتت

 

 ذم سَمْٓمٜمٝمتتت٤م ضَمٜمٞمٜمُٝمتتت٤م٤م ُُمْٕمؽِمًوتتت 

  

 

ـَ اًمٜمّمت٤مرى ديٜمُٝمت٤م٤م خُم٤مًمٗمً  ديت
(2) 

 

 

 

 

                                                            

( واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف.3)  (وردت ذم إصؾ )ٓ يسدَّ

 ( ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من )ىمٚمؼ(، )ودن(، )ووـ(.2)

 ]اًمقصٞمد[

 ]اإليْم٤مع[
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، طمزام اًمٜم٤مىم٦م. وىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة: : احلزامالوضنيىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 وزاد ومٞمف أهؾ اًمٕمراق:

 

 

 ذم سمٓمٜمٝمتتتت٤م ضمٜمٞمٜمٝمتتتت٤م٤م ُمٕمؽمًوتتتت

 

 

 

 

 

 وم٠مُم٤م أسمق قمبٞمدة وم٠مٟمِمدٟم٤مه ومٞمف.  

 (41: 3)  و ط ء

َم ْلُ ﴿ ا َضرَّ َ٘ َة  ُؤواْ ِندَّ ـِ  . [17]ؾمقرة اًمتقسم٦م: ﴾ اُ ٠َا

اًمٕمرب: : اعمقاوم٘م٦م، شم٘مقل ادواصلة: ًمٞمقاوم٘مقا. ولقواصئوا ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:

واـم٠مشمؽ قمغم هذا إُمر، أي واوم٘متؽ قمٚمٞمف. واإليٓم٤مء ذم اًمِمٕمر اعمقاوم٘م٦م، وهق 

 اشمٗم٤مق اًم٘م٤مومٞمتلم ذم ًمٗمظ واطمد، وضمٜمس واطمد ٟمحق ىمقل اًمٕمج٤مج: 

 

 

 (3)ذم ُأصْمُٕمب٤مِن اعمَٜمَْجٜمُقِن اعمُْرؾَمؾِ 

 

 

 

 

 صمؿ ىم٤مل:  

 

 

 (2)َُمدَّ اخلَٚمٞم٩ِم ذم اخلٚمٞم٩م اعمُْرؾمؾِ 

 

 

 

 

 رضمقزة ًمف. وهذان اًمبٞمت٤من ذم أ 

 (547: 2)  و ل ج

ٚ ُدوِن ﴿ ِ٘  ْ ْٗ َحخَِّخُذوا َ ِٜنَي َوِْلَشثً  اِ َول ِ٘ ْؤ ُٙ ْ  ]ؾمقرة ﴾ َواَل رَُش٠ِِلِ َواَل ال

 . [36اًمتقسم٦م: 

: دظمٞمؾ، ومجٕمٝم٤م: وٓئ٩م، وهق ُمـ وًم٩م يٚم٩م: أي ولقجةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ُٔ يِف شَ دظمؾ يدظمؾ، وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ: ﴿ َٙ َِٖز اْْلَ ؾمقرة ]﴾ ِّٗ اْْلِيَاِط َضَّتَّ يَ

                                                           

 .224/ 3( ديقان اًمٕمج٤مج: 3)

 .214/ 3( ديقان اًمٕمج٤مج: 2)

 ]اًمقولم[

 ]اعمقاـم٠مة[

 ]وًمٞمج٦م[
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 ُمـ دوٟمف ينون  أي يدظمؾ، ي٘مقل: مل يتخذوا دظمٞمًل  [48إقمراف: 

إًمٞمف همػم ُم٤م ئمٝمرون، ٟمحق ُم٤م يّمٜمع اعمٜم٤موم٘مقن، ئمٝمرون اإليامن ًمٚمذيـ آُمٜمقا 

﴿ ْٗ َهُس َ٘ ْٗ َُال٠ُا إَِّٛا  ِٟ ِٜ ي ـِ  ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  .[34]ؾمقرة اًمب٘مرة: ﴾ َوإَِذا َخ٠َٖا إَِل َطيَا

 ٠مٟمَّؽ ىمد ضُمِٕمٚم٧َم وًمٞمَج٦مً واقمَٚمْؿ سم

 

 ؾم٤مىمقا إًمٞمؽ احلَْتػ همػم َُمُِمقب 

  

 ا=ءلّيَا= فُحَرٍّ
 (542: 3)  ي س ر

: اٟمٔمر ب و ء.  َينَّ
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 ةر  متنوـَعة     مخـتَا ـئْدُ ا فو 
 ×ِهشَا=م= بناِ ةريسٍّ نِم+

هيليلس ا  يب ُتعق و
ـَها   علي

 

 ( 8/ 9)  أ د د

 . ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: قمدٟم٤من سمـ ُأّد. ُأَدد... قمدٟم٤من سمـ 

 (7/ 9)  إسامعقل

 إؾمامقمٞمؾ: اٟمٔمر ق ح ط

 ( 901/ 9)  ب ر ق

 ، ٕهنؿ شمبٕمقا اًمؼمق.ببارق...وإٟمام ؾمٛمقا 

وذيمر سم٤مرق، وهؿ سمٜمق قمدي سمـ إزد، وىم٤مل ؾمٛمقا: سم٤مرق  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

 ٕهنؿ اشمبٕمقا اًمؼمق، وىمد ىمٞمؾ إهنؿ ٟمزًمقا قمٜمد ضمبؾ ي٘م٤مل ًمف سم٤مرق، ومسٛمقا سمف.

 (322/ 9)  َبَرْقؾِقطس

ىْمٚمِٞمٓمس: اٟمٔمر ُمٜمحٛمٜم٤م  اًمؼَمَ

 (99، 12/ 9)  هب ر 

 أسمره٦م: اٟمٔمر ق ل س، ك س م.  

                                                           

 . 9/79( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]أدد[

 ]سم٤مرق[
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 ( 990، 917/ 9)  ب ئ ر

 .. بئارًا بؿؽةيم٤مٟم٧م ىمريش ىمبؾ طمٗمر زُمزم ىمد اطمتٗمرت و

وهل اًمبئر اًمتل سم٠مقمغم ُمٙم٦م قمٜمد ، الطَّويّ طمٗمر قمبد ؿمٛمس سمـ قمبد ُمٜم٤مف 

 ، دار حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل.. البقضاء

روطمٗمر ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف  ، ظَمْٓمؿ ادُْسَتـَْذر، وهل اًمبئر اًمتل قمٜمد َبذَّ

ىم٤مل طملم طمٗمره٤م: ٕضمٕمٚمٜمٝم٤م  اخلٜمدُم٦م قمغم ومؿ ؿمٕم٥م أيب ـم٤مًم٥م. وزقمٛمقا أٟمف

 سمالهم٤ًم ًمٚمٜم٤مس. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 ؾم٘مك اهلل أُمقاه٤ًم قمروم٧م ُمٙم٤مهن٤م

 

 

 

 

ر واًمٖمٛمذرا   ضُمراسم٤ًم وُمٙمٚمقُم٤ًم وسَمذذر

 

 

 

 

، وهل سمئر اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي سمـ ٟمقف سمـ قمبد ُمٜم٤مف اًمتل َسْجؾةوطمٗمر 

سمـ ه٤مؿمؿ،  يس٘مقن قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم. ويزقمؿ سمٜمق ٟمقومؾ أن اعمٓمٕمؿ اسمت٤مقمٝم٤م ُمـ أؾمد

ويزقمؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ أٟمف وهبٝم٤م ًمف طملم فمٝمرت زُمزم، وم٤مؾمتٖمٜمقا هب٤م قمـ شمٚمؽ 

 (9)أسم٤مر.

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومٕمّٗم٧م زُمزم قمغم اًمبئ٤مر اًمتل يم٤مٟم٧م ىمبٚمٝم٤م َيس٘مل قمٚمٞمٝم٤م 

احل٤مج، واٟمٍمف اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م عمٙم٤مٟمتٝم٤م ُمـ اعمسجد احلرام، وًمٗمْمٚمٝم٤م قمغم ُم٤م 

إسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمسالم، واومتخرت هب٤م ؾمقاه٤م ُمـ اعمٞم٤مه، وٕهن٤م سمئر إؾمامقمٞمؾ سمـ 

 سمٜمق قمبد ُمٜم٤مف قمغم ىمريش يمٚمٝم٤م وقمغم ؾم٤مئر اًمٕمرب. 

وىمقًمف ويم٤مٟم٧م ىمريش ىمبؾ طمٗمر زُمزم ىمد اختذت سمئ٤مرًا  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

سمٛمٙم٦م. ذيمروا أن ىمّمٞم٤م يم٤من يس٘مل احلجٞم٩م ذم طمٞم٤مض ُمـ أدم ويم٤من يٜم٘مؾ اعم٤مء 

                                                           

 . 990 -919/ 9( اٟمٔمر شمتٛم٦م طمدي٨م اسمـ هِم٤مم قمـ سمئ٤مر ىمب٤مئؾ ىمريش سمٛمٙم٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م: 9)

 . 909/ 9( اًمروض إٟمػ: 3)

 ]سمئ٤مر ُمٙم٦م[
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ُمل، ويم٤من يٜمبذ مهؿ إًمٞمٝم٤م ُمـ آسم٤مر ظم٤مرضم٦م ُمـ ُمٙم٦م ُمٜمٝم٤م: سمئر ُمٞمٛمقن احلرض

اًمزسمٞم٥م صمؿ اطمتٗمر ىميص اًمٕمجقل ذم دار أم ه٤مٟمئ سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م، وهل أول 

 ؾم٘م٤مي٦م اطمتٗمرت سمٛمٙم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب إذا اؾمت٘مقا ُمٜمٝم٤م اردمزوا، وم٘م٤مًمقا:

 ٟمروى قمغم اًمٕمجقل صمذؿ ٟمٜمٓمٚمذؼ

 

 

 

 

 إن ىمّمذذٞم٤ًم ىمذذد ورم وىمذذد  ذذدق 

 

 

 

 

بد ُمٜم٤مف سمـ ومٚمؿ شمزل اًمٕمجقل ىم٤مئٛم٦م طمٞم٤مَة ىميص، وسمٕمد ُمقشمف طمتك يمؼم قم

ىميص، ومس٘مط ومٞمٝم٤م رضمؾ ُمـ سمٜمل ضمٕمٞمؾ ومٕمٓمٚمقا اًمٕمجقل واٟمدومٜم٧م واطمتٗمرت 

 (9)يمؾ ىمبٞمٚم٦م سمئرًا.

  (31/ 9)  ت ب ع

[ أن يٙمسق اًمبٞم٧م، ومٙمس٤مه اخلََّمػ، صمؿ ُأري أن يٙمسقه ُتبَّعوُأري ]

أطمسـ ُمـ ذًمؽ، ومٙمس٤مه اعمَٕم٤مومر، صمؿ ُأري أن يٙمسقه أطمسـ ُمـ ذًمؽ ومٙمس٤مه 

أول ُمـ يمس٤م اًمبٞم٧م، وأوص سمف  -ومٞمام يزقمٛمقن -شمبرع اعماُلء واًمق ٤مئؾ، ومٙم٤من

وٓشمف ُمـ ضمرهؿ، وأُمرهؿ سمتٓمٝمػمه، وَأّٓ ُي٘مّرسمقه دُم٤ًم وٓ ُمٞمت٦م وٓ ُِمئالة.. 

 وضمٕمؾ ًمف سم٤مسم٤ًم وُمٗمت٤مطم٤ًم.  

...وُمٕمٜمك شمبع ذم ًمٖم٦م اًمٞمٛمـ: اعمٚمؽ اعمتبقع وىم٤مل  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ِمحر وطمرضُمقت. اعمسٕمقدي: ٓ ي٘م٤مل ًمٚمٛمٚمؽ شمبع طمتك يٖمٚم٥م اًمٞمٛمـ واًم

 وأول اًمتب٤مسمٕم٦م: احل٤مرث اًمرائش... 

وىمقًمف ومٙمس٤م اًمبٞم٧م اخلّمػ. مجع: ظمّمٗم٦م وهل رء يٜمس٩م ُمـ اخلقص 

 اًمٕملم. يمت٤مب واًمٚمٞمػ. واخلّمػ أيْم٤م: صمٞم٤مب همالظ. واخلّمػ ًمٖم٦م ذم اخلزف ذم

                                                           

 . 903 -909/ 9( اٟمٔمر شمتٛم٦م طمدي٨م اًمسٝمٞمكم قمـ سمئ٤مر ُمٙم٦م ذم اًمروض إٟمػ: 9)

 . 37، 32/ 9( اًمروض إٟمػ: 3)

 ]شمبٍع[
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واخلُّْمػ سمْمؿ اخل٤مء وؾمٙمقن اًمّم٤مد هق اجلقز. ويروى أن شمبٕم٤ًم عم٤م يمس٤م اًمبٞم٧م 

ٟمتٗمض اًمبٞم٧م ومزال ذًمؽ قمٜمف وومٕمؾ ذًمؽ طملم يمس٤مه اخلّمػ اعمسقح وإٟمٓم٤مع ا

ومٚمام يمس٤مه اعمالء واًمق ٤مئؾ ىمبٚمٝم٤م. وممـ ذيمر هذا اخلؼم: ىم٤مؾمؿ ذم اًمدٓئؾ. وأُم٤م 

 اًمق ٤مئؾ ومثٞم٤مب ُمق ٚم٦م ُمـ صمٞم٤مب اًمٞمٛمـ، واطمدهت٤م: و ٞمٚم٦م.

 ( 30، 99/ 9)  ت ب ن

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومٚمام هٚمؽ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٍم رضمع ُُمٚمؽ اًمٞمٛمـ يمٚمف إمم 

اسمـ يمٚمٙمل يمرب  -وشمب٤من أؾمٕمد هق شمبع أظمر -أيب يمرب تبان أسعدس٤من سمـ طم

 سمـ زيد، وزيد هق شمبع إول سمـ قمٛمرو ذي إذقم٤مر سمـ أسمره٦م ذي اعمٜم٤مر...ا

وشُمب٤من أؾمٕمد أسمق يَمِرب اًمذي ىمدم اعمديٜم٦م، وؾم٤مق احِلؼْميـ ُمـ هيقد اعمديٜم٦م 

 ْٚمؽ رسمٞمٕم٦م سمـ َٟمٍْم. إمم اًمٞمٛمـ، وقمّٛمر اًمبٞم٧م احلرام ويمس٤مه، ويم٤من ُمٚمٙمف ىمبؾ ُمُ 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وهق اًمذي ي٘م٤مل ًمف:

 ًمٞم٧م طمٔمِّذل ُمذـ أيب يَمذِرب

 

 

 

 

 ّد ظمذذذذذػُمه ظَمَبٚمذذذذذفأن َيُسذذذذذ 

 

 

 

 

وىمقًمف ذم ٟمس٥م طمس٤من سمـ شمب٤من أؾمٕمد: هق شمب٤من أؾمٕمد  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

اؾمامن ضمٕمال اؾماًم واطمدًا، وإن ؿمئ٧م أوٗم٧م يمام شمْمٞمػ ُمٕمدي يمرب وإن 

أظمر وشمب٤من ُمـ اًمتب٤مٟم٦م وهل اًمذيم٤مء ؿمئ٧م ضمٕمٚم٧م اإلقمراب ذم آؾمؿ 

واًمٗمٓمٜم٦م. ي٘م٤مل رضمؾ شمبـ وـمبـ. ويمٚمٙمل يمرب اؾمؿ ُمريم٥م أيْم٤م وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜمك 

 اًمٙمرب ذم ًمٖم٦م محػم قمٜمد ذيمر ُمٕمدي يمرب.

 -وشمب٤من أؾمٕمد هق شمبع أظمر -وىمقًمف ذم ٟمس٥م طمس٤من سمـ شمب٤من أؾمٕمد

 ٟم٘مص ُمـ اًمٜمس٥م أؾمامء يمثػمة وُمٚمقيم٤ًم...

                                                           

 . 9/32( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]شمب٤من أؾمٕمد[
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ؾمٚمٞمامن، أو ىمبٚمف سم٘مٚمٞمؾ ويم٤من أوهمؾ ذم وقمٛمرو ذو إذقم٤مر يم٤من قمغم قمٝمد 

٦ًم وضمقهٝم٤م ذم  دوره٤م، ومُذقمر اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ ومسٛمل ذا  دي٤مر اعمٖمرب وؾمبك ُأُمر

إذقم٤مر... ]أو[ ًمٙمثرة ُم٤م ذقمر اًمٜم٤مس ُمٜمف جلقره... وأسمقه أسمره٦م ذو اعمٜم٤مر ؾمٛمل 

 سمذًمؽ ٕٟمف رومع ٟمػماٟم٤ًم ذم ضمب٤مل ًمُٞمٝمتدى هب٤م.

 ( 9/122)  هت ي 

خيٗمػ  التقفانّٞمٝم٤من، واؾمٛمف ُم٤مًمؽ. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ...أسمق امهٞمثؿ اًمتر 

 ويث٘مؾ، يم٘مقًمف َُمْٞم٧م وَُمٞم٧ِّم.

وذيمر أسم٤م امهٞمثؿ سمـ اًمتٞمٝم٤من ومل يٜمسبف وٓ ٟمسبف ذم أهؾ  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

اًمٕم٘مب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وٓ ذم همزوة سمدر وهق ُم٤مًمؽ سمـ اًمتٞمٝم٤من واؾمؿ اًمتٞمٝم٤من أيْم٤م ُم٤مًمؽ 

سمـ زقمقن سمـ ضمِمؿ سمـ احل٤مرث سمـ سمـ قمتٞمؽ سمـ قمٛمرو سمـ قمبد إقمٚمؿ سمـ قم٤مُمر ا

اخلزرج سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس إٟمّم٤مري طمٚمٞمػ سمٜمل قمبد إؿمٝمؾ يم٤من 

أطمد اًمٜم٘مب٤مء ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م، صمؿ ؿمٝمد سمدرًا، واظمُتٚمِػ ذم وىم٧م ووم٤مشمف وم٠م ح ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف 

إٟمف ؿمٝمد ُمع قمكم  ٗملم وىمتؾ ومٞمٝم٤م رمحف اهلل وأطمس٥م اسمـ إؾمح٤مق واسمـ هِم٤مم 

 ^ذم إٟمّم٤مر وؿمٝمقده هذه اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل  شمريم٤م ٟمسبف قمغم ضمالًمتف

ٓظمتالف ومٞمف... وامهٞمثؿ ذم اًمٚمٖم٦م ومرخ ]اًمٜمن أو[ اًمٕم٘م٤مب. وامهٞمثؿ أيْم٤م ضب 

 ُمـ اًمٕمِم٥م ومٞمام ذيمر أسمق طمٜمٞمٗم٦م وسمف ؾمٛمل اًمرضمؾ هٞمثاًم أو سم٤معمٕمٜمك إول.

 ( 300/ 9)  ج ب ل

ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ، وسملم : يقم يم٤من سملم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد جَبؾة يوم

سمٜمل قم٤مُمر سمـ  ٕمّمٕم٦م، ومٙم٤من اًمٔمٗمر ومٞمف ًمبٜمل قم٤مُمر سمـ  ٕمّمٕم٦م قمغم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م، 

                                                           

 . 9/368( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]اًمتٞمٝم٤من[

 ]يقم ضمبٚم٦م[



 - 971 - 

 وىمتؾ يقُمئذ ًم٘مٞمط سمـ زرارة سمـ قمدس سمـ زيد... ومٗمٞمف ي٘مقل ضمرير ًمٚمٗمرزدق.

 يم٠مٟمرذذؽ مل شَمِمذذٝمْد ًَم٘مٞمٓمذذ٤ًم وطم٤مضِمبذذ٤مً 

 

 

 

 

وقمٛمذذذرو سمذذذـ قمٛمذذذرو إْذ َدقَمذذذقا  

 سم٤مًمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدارمِ 

 

 

 

 

ضمبٚم٦م. وضمبٚم٦م هْمب٦م قم٤مًمٞم٦م يم٤مٟمقا ىمد وذيمر يقم  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ومٞمٝم٤م قمٞم٤ممهؿ وأُمقامهؿ، ويم٤من ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم رئٞمس ٟمجران، وهق  أطمرزوا

اسمـ اجلقن اًمٙمٜمدي وأخ ًمٚمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر أطمس٥م اؾمٛمف طمس٤من سمـ وسمرة وهق 

وٓصمٜمتلم وأرسمٕملم  ^أظمق اًمٜمٕمامن ُٕمف، وذم أي٤مم ضمبٚم٦م يم٤من ُمقًمد رؾمقل اهلل 

سمـ ىمب٤مذ ويم٤من ُمقًمد أسمٞمف قمبد اهلل ٕرسمع وقمنميـ ؾمٜم٦م ُمـ ُمٚمؽ أٟمقذوان 

وسملم أسمٞمف قمبد اهلل ٟمحق ُمـ  ^ُمْم٧م ُمـ ُمٚمؽ أٟمقذوان اعمذيمقر ومبٞمٜمف 

 صمامين قمنمة ؾمٜم٦م.

 (  909/ 9)  ج د ر

، ٕن قم٤مُمر سمـ قمٛمرو سمـ ضُمْٕمثٛم٦م شمزوج سمٜم٧م احل٤مرث اجَلَدرةوإٟمام ؾمٛمقا 

ٕمب٦م ضمدارًا، ًمٚمٙم سمـ ُمْم٤مض اجلُْرمهل، ويم٤مٟم٧م ضمرهؿ أ ح٤مب اًمٙمٕمب٦م. ومبٜمكا

ل  ًمذًمؽ. (اجلََدرة)وم٘مٞمؾ ًمقًمده:  (اجل٤مدر)قم٤مُمر سمذًمؽ  ومُسٛمِّ

وذيمر اجلدرة وىم٤مل هؿ سمٜمق قم٤مُمر سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ضمٕمثٛم٦م،  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ أيب سمحر زي٤مدة ظمزيٛم٦م ظمٓم٠م إٟمام هق قمٛمرو سمـ ضمٕمثٛم٦م. وذيمر 

هن٤م، ومٗمزقم٧م همػم اسمـ إؾمح٤مق أن اًمسٞمؾ ذات ُمرة دظمؾ اًمٙمٕمب٦م، و دع سمٜمٞم٤م

ًمذًمؽ ىمريش، وظم٤مومقا اهنداده٤م إن ضم٤مء ؾمٞمؾ آظمر وأن يذه٥م ذومٝمؿ وديٜمٝمؿ، 

 ومبٜمك قم٤مُمر مه٤م ضمدارًا، ومسٛمل: اجل٤مدر.

                                                           

 . 922/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 . 76/ 9( اًمروض إٟمػ: 3)

 ]اجلدرة[ 
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 (993/ 9)  ج ي د

 أضمٞم٤مد: اٟمٔمر ق ع ع.

 ( 682، 237/ 9)  ح ب ش

... اسمـ طَمَبِمٞم٦م سمـ ؾمٚمقل سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو، ُمـ ظمزاقم٦م وهق اًمذي 

 ي٘م٤مل ًمف: قمٞمٝم٤مُم٦م.. 

 ِم٤مم: وي٘م٤مل طُمبِمٞم٦م سـم ؾمٚمقل وهق اًمذي ُي٘م٤مل ًمف ُمٕمت٥ِّمىم٤مل اسـم ه

ـ محراء.  اسم

 ( 272/ 9)  ح  ب ش

 ... ومخرج أسمذق سمٙمذر ُمٝمذ٤مضمرًا، طمتذك إذا ؾمذ٤مر ُمذـ ُمٙمذ٦م يقُمذ٤م أو يذقُملم 

 ٤مرث سمذذـ قمبذذد ُمٜمذذ٤مة سمذذـ يمٜم٤مٟمذذ٦م وهذذق يقُمئذذذ ذ٦م أظمذذق سمٜمذذل احلذذذًم٘مٞمذذف اسمذذـ اًمدهمٜمذذ

 ؾمٞمد إطم٤مسمٞمش. 

سمـ قمبد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م، وامهقن  سمٜمق احل٤مرث األحابقشىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: و

 سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م، وسمٜمق اعمّمٓمٚمؼ ُمـ ظمزاقم٦م.ا

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: حت٤مًمٗمقا مجٞمٕم٤ًم، ومسٛمقا إطم٤مسمٞمش ٕهنؿ حت٤مًمٗمقا سمقاٍد ي٘م٤مل 

 ًمف إطمبش سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م.. 

وذيمر طمدي٨م أيب سمٙمر طملم ًم٘مل اسمـ اًمدهمٜم٦م واؾمٛمف ُم٤مًمؽ  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ؿ اسمـ إؾمح٤مق، وهؿ سمٜمق احل٤مرث وسمٜمق امهقن ُمـ وهق ؾمٞمد إطم٤مسمٞمش، وىمد ؾمامه

يمٜم٤مٟم٦م وسمٜمق اعمّمٓمٚمؼ ُمـ ظمزاقم٦م حتبِمقا، أي دمٛمٕمقا، ومسٛمقا إطم٤مسمٞمش. ىمٞمؾ 

 إهنؿ حت٤مًمٗمقا قمٜمد ضمبٞمؾ ي٘م٤مل ًمف طمبٌم، وم٤مؿمتؼ مهؿ ُمٜمف هذا آؾمؿ.

                                                           

 . 9/329( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]طمبٞمِم٦م[

 ]إطم٤مسمٞمش[
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 ( 169/ 9)  ح ب ل

وُمـ سمٜمل ؾم٤ممل سمـ همٜمؿ سمـ قمقف سمـ اخلزرج، وهؿ سمٜمق احلبغم. ىم٤مل اسمـ 

 ًمٕمٔمؿ سمٓمٜمف.  سمـ همٜمؿ سمـ قمقف، وإٟمام ؾمٛمل احلبكم : ؾم٤ممللّ احُلبُ هِم٤مم: 

 ( 627/ 9)  ح ب ل

 وم٢من شمذؽ أذواٌد ُأِ ذبـ وٟمسذقةٌ 

 

 

 ومٚمـ شمذهبقا ومِْرهم٤ًم سمَ٘مْتذؾ طِمبذ٤مل 

 

 

 

 

...... 

 

 

 

 

 ...... 

 

 

 

 

ـَ أىْمذرم صم٤مويذ٤مً   قمِمٞم٦َم هم٤مدرُت اسم

 

 

 

 

٤مؿم٦م اًمَٖمٜمِْٛملر قمٜمد طمجذ٤مل   وقُمٙمر

 

 

 

 

 : صم٤مسم٧م سمـابن أقرم: اسمـ ـمٚمٞمح٦م سمـ ظمقيٚمد. وِحباَل ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 أىمرم إٟمّم٤مري. 

 ( 178/ 9)ح ص ن  

 . ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اسمـ طُمَّملم. ِحْصن...و أسمق ُمرصمد يمٜمر٤مز سمـ 

 ( 173/ 9)  ح م ر

ة... وأرسمد سمـ   . ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل اسمـ مُحَػْمةُُحِّير

 ( 633/ 9)  ح ن ظ ل

ٞم٦م أم أيب ضمٝمؾ وهل ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واحلٜمٔمٚم ... وم٠ْمِت اسمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م.

سم٦م أطمد سمٜمل هَنِْمؾ سمـ دارم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طَمٜمْٔمٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد رّ أؾمامء سمٜم٧م خُم 

 ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ.

 (9/87)  خ ذ م

 اعمخذم: اٟمٔمر ر س ب.

 ( 99/ 9)  خ ز ع

: سمٜمق طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر، وإٟمام ؾمٛمٞم٧م ظمزاقم٦م خزاعة...وي٘م٤مل 

 [احلبكم]

 ]طمب٤مل[

 ]اسمـ أىمرم[

 ]طمّمـ[

 ]محػمة[

 ]احلٜمٔمٚمٞم٦م[

 ]ظمزاقم٦م[
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وًمد قمٛمرو سمـ قم٤مُمر، طملم أىمبٚمقا ُمـ اًمٞمٛمـ يريدون اًمِم٤مم، ٕهنؿ ختزقمقا ُمـ 

ومٜمَزًمقا سمٛمر اًمٔمٝمران وم٠مىم٤مُمقا هب٤م. . ىم٤مل قمقن سمـ أيقب إٟمّم٤مري أطمد سمٜمل 

 قمٛمرو سمـ ؾمقاد سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمـ اخلزرج ذم اإلؾمالم:

قمذذذ٧م  ومٚمذذام هبْٓمٜمذذذ٤م سمٓمذذـ َُمذذذّر ختزر

 

 

 

 

 ظمزاقمذذذ٦م ُمٜمذذذ٤م ذم ظمٞمذذذقل يَمَرايمِذذذرِ  

 

 

 

 

 ُمـ هت٤مُم٦م واطمتٛم٧ْم  مَح٧ْم يمؾ وادٍ 

 

 سمُّمذذّؿ اًمَ٘مٜمذذ٤م واعمُْرِهٗمذذ٤مت اًمبذذقاشمر 

 وهذان اًمبٞمت٤من ذم ىمّمٞمدة ًمف. 

، يريد ُمر اًمٔمٝمران، وؾمٛمل شومٚمام هبٓمٜم٤م سمٓمـ ُمر»وىمقل قمقن  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ُمرًا ٕن ذم قمرق ُمـ اًمقادي ُمـ همػم ًمقن إرض ؿمبف اعمٞمؿ اعمٛمدودة وسمٕمده٤م راء 

ٓ أدري ُم٤م  ح٦م هذا.ظمٚم٘م٧م يمذًمؽ. ويذيمر قمـ يمثػم أٟمف ىم٤م  ل ؾمٛمٞم٧م ُمراً عمرارهت٤م، و

 ( 86/ 9)  خ ل ص

 ًمدوس وظمثٕمؿ... ذو اخُلُؾصةىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ويم٤من 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل ذو اخلََٚمّم٦م. ىم٤مل: رضمؾ ُمـ اًمٕمرب: 

 ًمق يمٜم٧م ي٤مذا اخلُٚمذص اعمَْقشمذقرا

 

 

 

 

 ُمذذثكم ويمذذ٤من ؿمذذٞمُخؽ اعمْ٘مبذذقرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امل شمٜمذذذف قمذذذـ ىمتذذذؾ اًمُٕمذذذَداة زور

 

 

 

 

 

 

 

وذو اخلٚمّم٦م سمْمؿ اخل٤مء واًمالم ذم ىمقل اسمـ إؾمح٤مق،  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

هق  ٜمؿ ؾمٞمٕمبد ذم آظمر اًمزُم٤من صمب٧م ذم  (2)وسمٗمتحٝمام ذم ىمقل اسمـ هِم٤مم،

                                                           

 . 9/69اًمروض إٟمػ:  (9)

 . 9/66( اًمروض إٟمػ: 3)

ذم ىمقل اسمـ إؾمح٤مق سمٗمتح اخل٤مء واًمالم، وسمْمٛمٝمام ذم ىمقل ش ذو اخلٚمّم٦م»( وبط حم٘مؼ اًمسػمة 2)

 اسمـ هِم٤مم، واًمّمقاب ُم٤م ذيمره اًمسٝمٞمكم. 

 ]ذو اخلٚمّم٦م[
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ٓ شم٘مقم اًمس٤مقم٦م طمتك شمّمٓمٗمؼ أًمٞم٤مت ٟمس٤مء دوس وظمثٕمؿ طمقل »احلدي٨م أٟمف 

 (9).شذي اخلٚمّم٦م

 (79/ 9) خ ن د ف

 ظِمٜمْدف: اٟمٔمر د ر ك.

 ( 383/ 9)  خ ن س

 ...وأيب إظمٜمس سمـ ذيؼ اًمث٘مٗمل طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة سمـ يمالب. 

 (3)، ٕٟمف ظمٜمَس سم٤مًم٘مقم يقم سمدر،األخـسىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وإٟمام ؾمٛمل 

 وإٟمام اؾمٛمف ُأيب، وهق ُمـ سمٜمل قِمالج.

 ( 79/ 9)  د ر ك

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومقًمد إًمٞم٤مس سمـ ُمرض صمالصم٦م ٟمٗمر ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس، 

 سمـ إًمٞم٤مس وأُمٝمؿ ظمٜمدف: اُمرأة ُمـ اًمٞمٛمـ... وـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس وىمٛمٕم٦م

قمٛمرًا، وزقمٛمقا أهنام يم٤مٟم٤م ذم إسمؾ  صابخةقم٤مُمرًا، واؾمؿ  ُمْدِركةويم٤من اؾمؿ 

مهام يرقمٞم٤مهن٤م. وم٤مىمتٜمّم٤م  ٞمدًا ومٕم٘مدا قمٚمٞمف يٓمبخ٤مٟمف، وقمدت قم٤مدي٦م قمغم إسمٚمٝمام، 

وم٘م٤مل قم٤مُمر ًمٕمٛمرو: أشمدرك اإلسمؾ أم شمٓمبخ هذا اًمّمٞمد؟ وم٘م٤مل قمٛمرو: سمؾ أـمبخ 

ُمر سم٤مإلسمؾ ومج٤مء هب٤م، ومٚمام راطم٤م قمغم أسمٞمٝمام طمّدصم٤مه سمِم٠مهنام، وم٘م٤مل ًمٕم٤مُمر: ومٚمحؼ قم٤م

                                                           

ٓ شم٘مقُم اًمس٤مقم٦ُم طمّتك شَمْْمَٓمِرَب َأًَمَٞم٤مُت »(  حٞمح ُمسٚمؿ، يمت٤مب اًمٗمتـ وأذاط اًمس٤مقم٦م، وومٞمف 9)

 دوٍس طمقَل ِذي اخلٚمَّم٦مِ ٟمس
ِ
 ش.. ٤مء

ًمبٜمل زهرة وهؿ سم٤مجلحٗم٦م ي٤م  ( وىم٤مل إظمٜمس سمـ ذيؼ سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م اًمث٘مٗمل، ويم٤من طمٚمٞمٗم٤مً 3)

سمٜمل زهرة ىمد ٟمجك اهلل ًمٙمؿ أُمقاًمٙمؿ وظمٚمص ًمٙمؿ  ٤مطمبٙمؿ خمرُم٦م سمـ ٟمقومؾ...  ومرضمٕم٧م سمٜمق 

 ( 9/699زهرة ُمع إظمٜمس سمـ ذيؼ، ومٚمؿ شمِمٝمد سمدرًا. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم: 

 ]إظمٜمس[

 ]ُمدريم٦م[

 ]ـم٤مسمخ٦م[
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أٟم٧م ُمدريم٦م، وىم٤مل ًمٕمٛمرو: وأٟم٧م ـم٤مسمخ٦م. وظمرضم٧م أُمٝمؿ عم٤م سمٚمٖمٝم٤م اخلؼم، وهل 

 .ِخـْدفُمنقم٦م، وم٘م٤مل مه٤م: خُتَٜمدوملم ومسٛمٞم٧م: 

وذيمر ُمدريم٦م وـم٤مسمخ٦م وىمٛمٕم٦م وؾمب٥م شمسٛمٞمتٝمؿ هبذه  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ي٤مدة وهق أن إًمٞم٤مس ىم٤مل ُٕمٝمؿ، واؾمٛمٝم٤م ًمٞمغم، وأُمٝم٤م: إؾمامء وذم اخلؼم ز

ضي٦م سمٜم٧م رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار اًمتل يٜمس٥م إًمٞمٝم٤م: محك ضي٦م، وىمد أىمبٚم٧م ختٜمدف ذم 

ُمِمٞمتٝم٤م: ُم٤م ًمؽ ختٜمدوملم؟ ومسٛمٞم٧م ظمٜمدف، واخلٜمدوم٦م هقم٦م ذم ُمٌم وىم٤مل 

وأٟم٧م ىمد أٟمْمج٧م ُم٤م »، وىم٤مل ًمٓم٤مسمخ٦م: شوأٟم٧م ىمد أدريم٧م ُم٤م ـَمَٚمْبت٤م»عمدريم٦م: 

 ش.وأٟم٧م ىمد ىمٕمدت وم٤مٟمَ٘مَٛمْٕمت٤م»، وىم٤مل ًم٘مٛمٕم٦م وهق قمٛمػم: شـَمَبْخت٤م

وظمٜمدف اًمتل قمرف هب٤م سمٜمق إًمٞم٤مس وهل اًمتل ضسم٧م إُمث٤مل سمحزهن٤م 

قمغم إًمٞم٤مس وذًمؽ أهن٤م شمريم٧م سمٜمٞمٝم٤م، وؾم٤مطم٧م ذم إرض شمبٙمٞمف طمتك ُم٤مشم٧م 

يمٛمدًا، ويم٤من ُم٤مت يقم مخٞمس، ويم٤مٟم٧م إذا ضم٤مء اخلٛمٞمس سمٙم٧م ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر 

 اًمِمٕمر ذم ذًمؽ:  إمم آظمره ومٛمام ىمٞمؾ ُمـ

 إذا ُم١مٟمس ٓطم٧م ظمراـمٞمؿ ؿمٛمسف

 

 

 

 

 سمٙمتف سمف طمتك شمرى اًمِمٛمس شمٖمذرب 

 

 

 

 

 ومذذذذام رد سم٠مؾمذذذذ٤م طمزهنذذذذ٤م وقمقيٚمٝمذذذذ٤م

 

 

 

 

 ومل يٖمٜمٝمذذذ٤م طمذذذزن وٟمٗمذذذس شمٕمذذذذب 

 

 

 

 

ويم٤مٟمقا يسٛمقن اخلٛمٞمس ُم١مٟمس٤ًم. ىم٤مل اًمزسمػم وإٟمام ٟمس٥م سمٜمق إًمٞم٤مس ُٕمٝمؿ 

وم٘م٤مًمقا: ه١مٓء أوٓد ٕهن٤م طملم شمريمتٝمؿ ؿمٖماًل حلزهن٤م قمغم أسمٞمٝمؿ رمحٝمؿ اًمٜم٤مس 

 ظمٜمدف اًمذيـ شمريمتٝمؿ وهؿ  ٖم٤مر أيت٤مم طمتك قمرومقا سمبٜمل ظمٜمدف.

 ( 29/ 9)  ذ أ ب

اًمث٘مٗمل ذم ذًمؽ. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اًمذئب٦م أُمف، واؾمٛمف  ابن الذئبةوىم٤مل 

.  رسمٞمٕم٦م سمـ قمبد ي٤مًمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طُمَٓمْٞمط سمـ ضُمَِمؿ سمـ ىَمِزّ

                                                           

 . 9/69( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]ظمٜمدف[

 ]اسمـ اًمذئب٦م[
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  (37/ 9)  ر أ م

سمٞمت٤ًم مهؿ يٕمٔمٛمقٟمف، ويٜمحرون قمٜمده،  رئام ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ويم٤من

ويٙمٚمرٛمقن ُمٜمف إذ يم٤مٟمقا قمغم ذيمٝمؿ. وم٘م٤مل احلؼمان ًمتبع: إٟمام هق ؿمٞمٓم٤من يٗمتٜمٝمؿ 

ومٞمام يزقمؿ أهؾ  -سمذًمؽ ومخؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف، ىم٤مل: ومِم٠مٟمٙمام سمف، وم٤مؾمتخرضم٤م ُمٜمف

 -يمام ذيمر زم -يمٚمب٤ًم أؾمقد ومذسمح٤مه، صمؿ هدُم٤م ذًمؽ اًمبٞم٧م، ومب٘م٤مي٤مه اًمٞمقم -اًمٞمٛمـ

 آصم٤مر اًمدُم٤مء اًمتل يم٤مٟم٧م هُتْراق قمٚمٞمف.هب٤م 

وذيمر اًمبٞم٧م اًمذي يم٤من مهؿ ي٘م٤مل ًمف رئ٤مم، وهق ومٕم٤مل ُمـ  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

َرَأَُم٧ِم إٟمثك وًمَده٤م شمرأُمف رئاًم ورئ٤مُم٤ًم: إذا قمٓمٗم٧م قمٚمٞمف ورمحتف، وم٤مؿمت٘مقا مهذا 

 اًمبٞم٧م اؾماًم عمقوع اًمرمح٦م اًمتل يم٤مٟمقا يٚمتٛمسقن ذم قمب٤مدشمف واهلل أقمٚمؿ.

يقٟمس قمـ اسمـ إؾمح٤مق أن رئ٤مُم٤ًم يم٤من ومٞمف ؿمٞمٓم٤من ويم٤مٟمقا  وذم رواي٦م

يٛمٚم١مون ًمف طمٞم٤مو٤ًم ُمـ دُم٤مء اًم٘مرسم٤من ومٞمخرج ومٞمّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م، ويٙمٚمٛمٝمؿ ويم٤مٟمقا 

ومٓم٤مر ذًمؽ  ;يٕمبدوٟمف ومٚمام ضم٤مء احلؼمان ُمع شمبع ٟمنما اًمتقراة قمٜمده وضمٕمال ي٘مرآهن٤م 

 اًمِمٞمٓم٤من طمتك وىمع ذم اًمبحر.

 ( 87/ 9) ر س ب

سوبس ) ٜمؿ([ ؾمٞمٗملم، ي٘م٤مل ٕطمدمه٤م: ... ومقضمد ومٞمٝم٤م ]ذم ومِٚمْ   (3)،الرَّ

 . ومقهبٝمام ًمف، ومٝمام ؾمٞمٗم٤م قمكم  ^وم٠مشمك هبام رؾمقل اهلل  (2).ادِْخَذموًممظمر: 

                                                           

 . 9/38( اًمروض إٟمػ: 9)

 ( ؾمٞمٌػ َرؾَم٥ٌم وَرؾُمقٌب: ُم٤مض، يٖمٞم٥م ذم اًمرضيب٦م. )اًمٚمس٤من: رؾم٥م(. 3)

 ( اخلَْذُم: هقم٦م اًم٘مٓمع. واعمِْخَذم: اًمسٞمػ اًم٘م٤مـمع. )اًمٚمس٤من: ظمذم(. 2)

 ]اًمرؾمقب[

 ]اعمخذم[

 ]رئ٤مم[
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 ( 188/ 9)  ر ق ط

 دًمٞمٚمٝمام. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: قمبد اهلل اسمـ ُأري٘مط.  أرقط... وقمبد اهلل سمـ 

 ( 999/ 9)  ر و ع

أسمدؤيمؿ ذم هدُمٝم٤م ]أي اًمٙمٕمب٦م[ وم٠مظمذ  ...وم٘م٤مل اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة أٟم٤م

 . ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: مل ٟمزغ... ُتَرعْ اعمٕمقل، صمؿ ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م، وهق ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ مل 

وذيمر اسمـ إؾمح٤مق ىمقمهؿ: اًمٚمٝمؿ مل شمرع وهل يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

قمٜمد شمسٙملم اًمروع واًمت٠مٟمٞمس وإفمٝم٤مر اًمٚملم واًمؼم ذم اًم٘مقل وٓ روع ذم هذا 

ٞمٜمٗمك، وًمٙمـ اًمٙمٚمٛم٦م شم٘متيض إفمٝم٤مر ىمّمد اًمؼم ومٚمذًمؽ شمٙمٚمٛمقا هب٤م، وقمغم اعمقـمـ وم

هذا جيقز اًمتٙمٚمؿ هب٤م ذم اإلؾمالم وإن يم٤من ومٞمٝم٤م ذيمر اًمروع اًمذي هق حم٤مل ذم طمؼ 

، وؾمٞم٠ميت ذم هذا (3)اًمب٤مري شمٕم٤ممم، وًمٙمـ عم٤م يم٤من اعم٘مّمقد ُم٤م ذيمرٟم٤م، ضم٤مز اًمٜمٓمؼ هب٤م

 (2).ومداء ًمؽ ُم٤م اىمتٗمٞمٜم٤م اًمٙمت٤مب إن ؿم٤مء اهلل زي٤مدة سمٞم٤من قمٜمد ىمقًمف وم٤مهمٗمر

 ويروى أيْم٤م: اًمٚمٝمؿ مل ٟمزغ وهق ضمكم ٓ يِمٙمؾ.

 ( 99/ 9)  ر ي ش

 ، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل اًمرائش. الّريش... اسمـ أسمره٦م ذي اعمٜم٤مر سمـ 

                                                           

 . 929/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 .^ومل يرد ىمقل  حٞمح ذم هذا قمـ اًمٜمبل ( اًمروع: اًمٗمزع، وٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤ًم ٟمسبتف إمم اهلل، 3)

وأىمرب ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف ُمـ إىمقال إمم اًمّمقاب أهن٤م ».. . وومٞمف: 326/ 3( اٟمٔمر اًمروض إٟمػ: 2)

يمٚمٛم٦م يؽمضمؿ هب٤م قمـ حمب٦م وشمٕمٔمٞمؿ ومج٤مز أن خي٤مـم٥م هب٤م ُمـ ٓ جيقز ذم طم٘مف اًمٗمداء وٓ جيقز قمٚمٞمف 

ؾ اًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤م، ومرب يمٚمٛم٦م شمرك أ ٚمٝم٤م، اًمٗمٜم٤مء ىمّمدًا إلفمٝم٤مر اعمحب٦م واًمتٕمٔمٞمؿ ًمف وإن يم٤من أ 

واؾمتٕمٛمٚم٧م ذم همػم ُم٤م ووٕم٧م ًمف أول يمام ضم٤مءوا سمٚمٗمظ اًم٘مسؿ ذم همػم ُمقوع اًم٘مسؿ إذا أرادوا 

 ش شمٕمجب٤م واؾمتٕمٔم٤مُم٤م ُٕمر...

 ]أرىمط[

 ]مل شُمرع[

 ]اًمريش[
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...ؾمٛمل اًمرائش ٕٟمف راش اًمٜم٤مس سمام أوؾمٕمٝمؿ ُمـ  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم: 

 ذيمروا.اًمٕمٓم٤مء وىمسؿ ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ويم٤من أول ُمـ همٜمؿ ومٞمام 

 ( 90/ 9)  س ب أ

 ، ٕٟمف أول ُمـ ؾَمبك ذم اًمٕمرب. سبلويم٤من اؾمؿ ؾمب٠م قمبَد ؿمٛمس، وإٟمام ؾمٛمل 

ويم٤من أول ُمـ  -يمام ذيمر -وؾمب٠م اؾمٛمف: قمبد ؿمٛمس (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

شمتقج ُمـ ُمٚمقك اًمٕمرب، وأول ُمـ ؾمبك ومسٛمل ؾمب٠م، وًمس٧م ُمـ هذا آؿمت٘م٤مق 

 قمغم ي٘ملم ٕن ؾمب٠م ُمٝمٛمقز واًمسبل همػم ُمٝمٛمقز.

 ( 978/ 9)  يس ق 

 زمزم والسؼايةىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومٚمام هٚمؽ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ وزم 

سمٕمده اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، وهق يقُمئذ ُمـ أطمدث إظمقشمف ؾمٜم٤ًم، ومٚمؿ شمزل إًمٞمف 

ًمف قمغم ُم٤م ُمْمذك ُمـ  ^طمتك ىم٤مم اإلؾمالم وهل سمٞمده، وم٠مىمره٤م رؾمقل اهلل 

 مم هذا اًمٞمقم. وٓيتف، ومٝمل إمم آل اًمٕمب٤مس، سمقٓي٦م اًمٕمب٤مس إي٤مه٤م، إ

اًمس٘م٤مي٦م وىم٤مل يم٤من ُمـ أطمدث  وذيمر وٓي٦م اًمٕمب٤مس  (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

يم٤من ُمـ أومْمؾ ىمقُمف ُمروءة وهذا  ^إظمقشمف ؾمٜم٤ًم، ويمذًمؽ ىم٤مل ذم  ٗم٦م اًمٜمبل 

مم٤م ُمٜمٕمف اًمٜمحقيقن أن ي٘م٤مل زيد أومْمؾ إظمقشمف وًمٞمس سمٛمٛمتٜمع وهق ُمقضمقد ذم 

زيد يٗمْمؾ إظمقشمف أو ُمقاوع يمثػمة ُمـ هذا اًمٙمت٤مب وهمػمه وطمسـ ٕن اعمٕمٜمك: 

إو٤موم٦م أومٕمؾ  -سم٢ممج٤مع -يٗمْمؾ ىمقُمف وًمذًمؽ ؾم٤مغ ومٞمف اًمتٜمٙمػم وإٟمام اًمذي يٛمتٜمع

 .إمم اًمتثٜمٞم٦م ُمثؾ أن شم٘مقل: هق أيمرم أظمقيف إٓ أن شم٘مقل إظمقيـ سمٖمػم إو٤موم٦م

                                                           

 . 9/32( اًمروض إٟمػ: 9)

 . 9/92( اًمروض إٟمػ: 3)

 . 9/997( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]ؾمب٠م[

 ]اًمس٘م٤مي٦م[
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 ( 927/ 9)  س ل م

أطمد  سؾؿى بـت عؿروويم٤من ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف ىَمِدم اعمديٜم٦م ومتزوج 

ويم٤مٟم٧م ٓ شمٜمٙمح اًمرضم٤مل ًمنمومٝم٤م ذم ىمقُمٝم٤م طمتك  سمٜمل قمدي سمـ اًمٜمج٤مر...

 يِمؽمـمقا مه٤م أّن أُمره٤م سمٞمده٤م، إذا يمره٧م رضماًل وم٤مرىمتف.

وذيمر ٟمٙم٤مح ه٤مؿمؿ ؾمٚمٛمك سمٜم٧م قمٛمرو اًمٜمج٤مري٦م  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ووٓدهت٤م ًمف قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ، وُمـ أضمؾ هذه اًمقٓدة ىم٤مل ؾمٞمػ سمـ ذي 

اعمٓمٚم٥م طملم وومد قمٚمٞمف  يزن أو اسمٜمف ُمٕمدي يمرب سمـ ؾمٞمػ ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ ًمٕمبد

ريم٥م ُمـ ىمريش: ُمرطمب٤م سم٤مسمـ أظمتٜم٤م، ٕن ؾمٚمٛمك ُمـ اخلزرج، وهؿ ُمـ اًمٞمٛمـ 

ُمـ ؾمب٠م، وؾمٞمػ ُمـ محػم سمـ ؾمب٠م، صمؿ ىم٤مل ًمف ُمرطمب٤ًم وأهاًل، وٟم٤مىم٦م ورطماًل، 

 وأٟمف ُمـ وًمده.. ^يٕمٓمل قمٓم٤مء ضمزًٓ. صمؿ سمنمه سم٤مًمٜمبل  (3)وُمٚمٙم٤ًم ؾمبحاًل،

 (636/ 9)  س و د

 ؾمقاد: اٟمٔمر ن ت ل.

 ( 913، 910/ 9)  ج ا ش

جقَّاتي٤مقملم وم٤مسمٙمل أسم٤م » عِث الشَّ  ش       الشُّ

 ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: أسمق اًمِمٕم٨م اًمِمجٞم٤مت: ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف. 

وأٟمِمد ًمف ]عمٓمرود سمـ يمٕم٥م[ ذم اًم٘مّمٞمدة اًمت٤موي٦م...  (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

جٞمر٤مت»وومٞمٝم٤م  ٕم٨م اًمِمر ، ومِمدد ي٤مء اًمِمجل وإن يم٤من أهؾ اًمٚمٖم٦م ىمد ىم٤مًمقا: شاًمِمُّ

                                                           

 . 99/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 ٞمؿ. ( ؾمبحؾ: قمٔم3)

 . 96/ 9( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]ؾمٚمٛمك[

 ]اًمِمجٞم٤مت[
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٤مء اًمِمجل خمٗمٗم٦م وي٤مء اخلكم ُمِمددة وىمد اقمؽمض اسمـ ىمتٞمب٦م قمغم أيب مت٤مم اًمٓم٤مئل ي

 ذم ىمقًمف:

 أيذذ٤م ويذذح اًمِمذذجل ُمذذـ اخلذذكم

 

 

 

 

 وويح اًمذدُمع ُمذـ إطمذدى سمذكم 

 

 

 

 

واطمت٩م سم٘مقل يٕم٘مقب ذم ذًمؽ وم٘م٤مل ًمف اًمٓم٤مئل: وُمـ أومّمح قمٜمدك: اسمـ 

 اجلرُم٘م٤مٟمٞم٦م يٕم٘مقب أم أسمق إؾمقد اًمدؤزم طمٞم٨م ي٘مقل:

 اخلذذكم وم٢مٟمذذف ويذذؾ اًمِمذذجل ُمذذـ

 

 

 

 

 و ٥م اًمٗم١ماد سمِمجقه ُمٖمٛمقم 

 

 

 

 

ىم٤مل اعم١مًمػ: وسمٞم٧م ُمٓمرود أىمقى ذم احلج٦م ُمـ سمٞم٧م أيب إؾمقد اًمدؤزم 

وأسمق إؾمقد أول ُمـ  ٜمع اًمٜمحق ومِمٕمره ىمري٥م ُمـ  (9)ٕٟمف ضم٤مهكم حمٙمؽ

اًمتقًمٞمد، وٓ يٛمتٜمع ذم اًم٘مٞم٤مس أيْم٤م أن ي٘م٤مل ؿم٩م وؿمجل ٕٟمف ذم ُمٕمٜمك: طمزن 

 د اًمٞم٤مء ومٝمق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل.وطمزيـ وىمد ىمٞمؾ ُمـ ؿمد

 ( 931/ 9)  ش د خ

ٛمقا يٕمٛمر سمـ قمقف سمـ يمٕم٥م سمـ... وم٘م٣م سمٞمٜمٝمؿ سم٠من ىمّمٞم٤ًم أومم  ...ومحٙمر

سم٤مًمٙمٕمب٦م وأُمِر ُمٙم٦م ُمـ ظمزاقم٦م، وأن يمؾ دم أ ٤مسمف ىميص ُمـ ظمزاقم٦م وسمٜمل سمٙمر، 

ُمقوقع يِمدظمف حت٧م ىمدُمٞمف، وأن ُم٤م أ ٤مسم٧م ظمزاقم٦م وسمٜمق سمٙمر ُمـ ىمريش 

َ سملم ىميص وسملم اًمٙمٕمب٦م وُمٙم٦م ومسٛمل ويمٜم٤مٟم٦م وىمْم٤مقم٦م ومٗمٞمف  اًمدي٦م ُم١مداة، وأن خُيَكمِّ

 ، عم٤م ؿَمَدخ ُمـ اًمدُم٤مء وووع ُمٜمٝم٤م. الشّداخيٕمٛمر سمـ قمقف يقُمئذ: 

َداخ.  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: اًمِمُّ

وذيمر يٕمٛمر اًمِمداخ سمـ قمقف طملم طمٙمٛمقه، وأٟمف ؾمٛمل  (3):ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

                                                           

 ( حمٙمؽ: ُيِْمَتٗمك سمرأيف )اًم٘م٤مُمقس: طمٙمؽ(. 9)

 . 87/ 9( اًمروض إٟمػ: 3)

 ]اًمِمّداخ[
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ضمد سمٜمل دأب اًمذيـ سم٤مًمِمداخ عم٤م ؿمدخ ُمـ دُم٤مء ظمزاقم٦م. ويٕمٛمر اًمِمداخ هق 

أظمذ قمٜمٝمؿ يمثػم ُمـ قمٚمؿ إظمب٤مر وإٟمس٤مب، وهؿ قمٞمسك سمـ يزيد سمـ دأب 

وأسمقه يزيد وطمذيٗم٦م سمـ دأب ودأب هق اسمـ يمرز سمـ أمحر ُمـ سمٜمل يٕمٛمر سمـ 

قمقف اًمذي ؿمدخ دُم٤مء ظمزاقم٦م، أي أسمٓمٚمٝم٤م، وأ ؾ اًمِمدخ اًمٙمن واًمٗمْمخ، 

تح اًمِملم يمام ىم٤مل وُمٜمف اًمٖمرة اًمِم٤مدظم٦م ؿمبٝم٧م سم٤مًمرضسم٦م اًمقاؾمٕم٦م. واًمِمداخ سمٗم

اسمـ هِم٤مم، واًمِمداخ سمْمٛمٝم٤م إٟمام هق مجع، وضم٤مئز أن يسٛمك هق وسمٜمقه اًمِمداخ 

يمام ي٘م٤مل اعمٜم٤مذرة ذم اعمٜمذر وسمٜمٞمف، وإؿمٕمرون ذم سمٜمل إؿمٕمر ُمـ ؾمب٠م وهق سم٤مب 

يٙمثر ويٓمقل. وأم يٕمٛمر اًمِمداخ اؾمٛمٝم٤م: اًمس١مم سمٜم٧م قم٤مُمر سمـ ضمرة سمْمؿ اجلٞمؿ 

ُم٤ميمقٓ. وُمـ سمٜمل اًمِمداخ سمٚمٕم٤مء سمـ ىمٞمس وؾمٞم٠ميت ذيمر ضمرة سم٤مًمٙمن ذيمره اسمـ 

سمـ قمبد اهلل سمـ يٕمٛمر اًمِمداخ اًمِم٤مقمر اعمذيمقر ذم ؿمٕمر احلامؾم٦م اؾمٛمف محٞمْم٦م ا

 وًم٘م٥م سمٚمٕم٤مء ًم٘مقًمف:

 أٟم٤م اسمذـ ىمذٞمس ؾمذبٕم٤ًم واسمذـ ؾمذبع

 

 

 

 

 أسمذذ٤مر ُمذذـ ىمذذٞمس ىمبذذٞمال ومذذ٤مًمتٛمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمذذ٠مٟمام يمذذ٤مٟمقا ـمٕم٤مُمذذ٤ًم ومذذ٤مسمتٚمع

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8/ 9) ش ع ر

ذم دار اًمٞمٛمـ، وذًمؽ أن قمٙم٤ًم شمزوج ذم  عك٤مرت ومّمىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

سمٜمق أؿمٕمر  األشعريونو ،٤مرت اًمدار واًمٚمٖم٦م واطمدةومّمإؿمٕمريلم وم٠مىم٤مم ومٞمٝمؿ، 

٧م سمـ أدد، وي٘م٤مل: أؿمٕمر: اسمـ َٟمبْ د سمـ زيد... وي٘م٤مل أؿمٕمر: دَ ٧م سمـ أُ َٟمبْ سمـ ا

 أؿمٕمر سمـ ؾمب٠م سمـ يِمج٥م.  :ُم٤مًمؽ... وي٘م٤مل

 ( 996/ 9)  ش ع ر

قمٛمرو سمـ احل٤مرث أيْم٤ًم يذيمر سمٙمرًا وهمبِم٤من، ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىم٤مل 

 وؾم٤ميمٜمل ُمٙم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا ومٞمٝم٤م سمٕمدهؿ: 

 ]إؿمٕمريقن[

 ]قمؽ[
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يمؿ  ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ؾمػموا إن ىَمٍْمَ

 

 

 

 

 أن شُمّمبحقا ذات يقم ٓ شمسػموٟم٤م 

 

 

 

 

تٝم٤م لر طُمّثقا اعمٓم  وَأْرظمقا ُمـ َأِزُمر

 

 

 

 

قٟم٤م  قا ُم٤م شم٘مْمُّ  ىمبؾ اعمامت وىَمْمُّ

 

 

 

 

ٟم٤م  يمٜم٤م أٟم٤مؾم٤ًم يمام يمٜمتؿ ومٖمػمر

 

 

 

 

 دهٌر وم٠مٟمتؿ يمام يمٜم٤ّم شمٙمقٟمقٟم٤م 

 

 

 

 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: هذا ُم٤م  ح ًمف ُمٜمٝم٤م. وطمدصمٜمل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمِمٕمر: 

ىمٞمؾ ذم اًمٕمرب، وأهن٤م ُوضمدت ُمٙمتقسم٦م ذم طمجر  أول شعرأن هذه إسمٞم٤مت 

 .سم٤مًمٞمٛمـ، ومل يسّؿ زم ىم٤مئٚمٝم٤م

 وذيمر ىمقل احل٤مرث سمـ ُمْم٤مض: (9)اًمسٝمٞمكم:ىم٤مل 

 ن ىمٍميمؿي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ؾمػموا إ

 

 

 

 

 أن شمّمبحقا ذات يقم ٓ شمسػموٟم٤م 

 

 

 

 

وذيمذذر اسمذذـ هِمذذ٤مم أهنذذ٤م وضمذذدت سمحجذذر سمذذ٤مًمٞمٛمـ وٓ يٕمذذرف ىم٤مئٚمٝمذذ٤م، 

وأًمٗمٞم٧م ذم يمت٤مب أيب سمحر ؾمٗمٞم٤من سمـ اًمٕم٤ميص ظمؼماً مهذذه إسمٞمذ٤مت وأؾمذٜمده 

ري ذأسمق احل٤مرث حمٛمد سمـ أمحد اجلٕمٗمل قمـ قمبد اهلل سمـ قمبذد اًمسذالم اًمبّمذ

سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتامر ىم٤مل أظمؼمين صم٘م٦م قمـ رضمؾ  ىم٤مل طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ

ُمـ أهؾ اًمٞمامُم٦م، ىم٤مل وضمد ذم سمئذر سم٤مًمٞمامُمذ٦م صمالصمذ٦م أطمجذ٤مر وهذل سمئذر ـمسذؿ 

وضمديس ذم ىمري٦م ي٘م٤مل مه٤م: ُمٕمٜمؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم احلجر ُمٞمؾ وهؿ ُمـ سم٘م٤مي٤م قم٤مد، 

[ :  93همزاهؿ شمبع، وم٘متٚمٝمؿ ومقضمدوا ذم طمجر ُمـ اًمثالصم٦م إطمجذ٤مر ُمٙمتقسمذ٤مً

 سمٞمت٤مً إول ُمٜمٝم٤م[:

 ٤م أهيذذذذذ٤م اعمٚمذذذذذؽ اًمذذذذذذييذذذذذ

 

 

 

 

 سم٤معمٚمذذذذذؽ ؾمذذذذذ٤مقمده زُم٤مٟمذذذذذف 

 

 

 

 

 سمٞمت٤ًم إول ُمٜمٝم٤م[: 99ووضمد ذم احلجر اًمث٤مين ُمٙمتقسم٤ًم أسمٞم٤مت ]

 يمذذذذذذذذؾ قمذذذذذذذذٞمش شمٕمٚمذذذذذذذذف

 

 

 

 

 ًمذذذذذذذٞمس ًمٚمذذذذذذذدهر ظمٚمذذذذذذذف 

 

 

 

 

                                                           

 . 83/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

]أول ؿمٕمر 
ذم ىمٞمؾ 

 اًمٕمرب[
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 أسمٞم٤مت إول ُمٜمٝم٤م[: 2وذم احلجر اًمث٤مًم٨م ُمٙمتقسم٤ًم: ]

 ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ؾمػموا إن ىمٍميمؿ

 

 

 

 

 أن شمّمبحقا ذات يقم ٓ شمسػموٟم٤م 

 

 

 

 

 ( 682، 236/ 9)  ش م س

: قمثامن، وإٟمام ؾمٛمل ؿمامؾم٤ًم ٕن ؿمامؾم٤ًم ُمـ شامسىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واؾمؿ 

اًمِمامُمس٦م ىمدم ُمٙم٦م، ويم٤من مجٞماًل ومٕمج٥م اًمٜم٤مس ُمـ مج٤مًمف، وم٘م٤مل قمتب٦م سمـ 

أٟم٤م آشمٞمٙمؿ سمِمامس أطمسـ ُمٜمف، ومج٤مء سم٤مسمـ أظمتف  -ويم٤من ظم٤مل ؿمامس -رسمٞمٕم٦م

 ٝم٤مب وهمػمه. قمثامن سمـ قمثامن ومسٛمل ؿمامؾم٤ًم. ومٞمام ذيمر اسمـ ؿم

 ( 689/ 9)  ش م ل

 سمـ قمبد قمٛمرو سمـ ٟمْمٚم٦م سمـ هُمْبِم٤من...  وذو الشاملنيىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وإٟمام ىمٞمؾ ًمف ذو اًمِمامًملم ٕٟمف يم٤من أقمن، واؾمٛمف قمٛمػم. 

وذيمر ذا اًمِمامًملم اخلزاقمل اًمٖمبِم٤مين طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة، وهق  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

 (3)تسٚمٞمؿ ُمـ ريمٕمتلم، ىم٤مل: وم٘م٤مم ذو اًمِمامًملم،اًمذي ذيمره اًمزهري ذم طمدي٨م اًم

رضمؾ ُمـ سمٜمل زهرة، وم٘م٤مل: أىمٍمت اًمّمالة أم ٟمسٞم٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل رؾمقل 

مل يروه أطمد هٙمذا هبذا اًمٚمٗمظ إٓ اسمـ ؿمٝم٤مب  (2).شأ دق ذو اًمٞمديـ؟» ^اهلل 

اًمزهري، وهق همٚمط قمٜمد أهؾ احلدي٨م، وإٟمام هق ذو اًمٞمديـ اًمسٚمٛمل، واؾمٛمف ظمرسم٤مق 

اًمِمامًملم، ىمتؾ يقم سمدر وطمدي٨م اًمتسٚمٞمؿ ُمـ ريمٕمتلم ؿمٝمده أسمق هريرة، ويم٤من وذو 

إؾمالُمف سمٕمد سمدر سمسٜمتلم وُم٤مت ذو اًمٞمديـ اًمسٚمٛمل ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م، وروى قمٜمف 

 طمديثَف ذم اًمتسٚمٞمؿ اسمٜمُف ُمٓمػم سمـ اخلرسم٤مق يرويف قمـ ُمٓمػم اسمٜمف ؿمٕمٞم٨م سمـ ُمٓمػم.

                                                           

 .3/909( اًمروض إٟمػ: 9)

 ( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، يمت٤مب اًمّمالة.3)

 (  حٞمح اًمبخ٤مري، يمت٤مب إذان.2)

 ]ؿمامس[

 ]ذو اًمِمامًملم[
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أ دق ذو »وذم آظمره وعم٤م رأى اعمؼمد طمدي٨م اًمزهري: وم٘م٤مم ذو اًمِمامًملم 

ىم٤مل هق ذو اًمِمامًملم وذو اًمٞمديـ، يم٤من يسٛمك هبام مجٞمٕم٤ًم، وضمٝمؾ ُم٤م  شاًمٞمديـ؟

ىم٤مًمف أهؾ احلدي٨م واًمسػم ذم ذي اًمِمامًملم ومل يٕمرف رواي٦م إٓ اًمرواي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م 

   اًمٖمٚمط ىم٤مل ذًمؽ ذم آظمر يمت٤مب اًمٙم٤مُمؾ ذم سم٤مب إذواء يقم سمدر.

 ( 969/ 9)  ش ي م

، همٚم٥م ذًمؽ قمغم اؾمٛمٝم٤م ومال الشقامء حل٤مرث، وهل... وطمذاوم٦م سمٜم٧م ا

 شمٕمرف ذم ىمقُمٝم٤م إٓ سمف. 

ُمـ اًمرو٤مقم٦م وىم٤مل  ^وذيمر اًمِمٞمامء أظم٧م رؾمقل اهلل  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ذم اؾمٛمٝم٤م: ظِمداُم٦م سمٙمن اخل٤مء اعمٜم٘مقـم٦م وىم٤مل همػمه طُمذاوم٦م سم٤محل٤مء اعمْمٛمقُم٦م 

يمذًمؽ وسم٤مًمٗم٤مء ُمٙم٤من اعمٞمؿ ويمذًمؽ ذيمره يقٟمس ذم روايتف قمـ اسمـ إؾمح٤مق، و

 ذيمره أسمق قمٛمر ذم يمت٤مب اًمٜمس٤مء.

 (79/ 9)  ط ب خ

 ـم٤مسمخ٦م: اٟمٔمر د ر ك.

 (992/ 9)  ط ب خ

 اعمٓم٤مسمخ: اٟمٔمر ق ع ق ع. 

 ( 927/ 9)  ط ل ب

ادطؾب صمؿ هٚمؽ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف... ومقزم اًمس٘م٤مي٦م واًمروم٤مدة ُمـ سمٕمده 

، ويم٤من أ ٖمر ُمـ قمبد ؿمٛمس وه٤مؿمؿ، ويم٤من ذا ذف ذم ىمقُمف بن عبد مـافا

 ًمسامطمتف وومْمٚمف. اًمٗمٞمض، ويم٤مٟم٧م ىمريش إٟمام شمسٛمٞمف وومْمؾ

                                                           

 . 908/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]اًمِمٞمامء[

]اعمٓمٚم٥م سمـ 

 قمبد ُمٜم٤مف[
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 ( 923/ 9) ط ي ب

وم٠مظمرج سمٜمق قمبد ُمٜم٤مف ضمٗمٜم٦م ممٚمقءة ـمٞمب٤ًم. ومٞمزقمٛمقن أن سمٕمض ٟمس٤مء سمٜمل 

قمبد ُمٜم٤مف، أظمرضمتٝم٤م مهؿ ومقوٕمقه٤م ٕطمالومٝمؿ ذم اعمسجد قمٜمد اًمٙمٕمب٦م، صمؿ 

همٛمس اًم٘مقم أيدهيؿ ومٞمٝم٤م، ومتٕم٤مىمدوا وشمٕم٤مهدوا هؿ وطمٚمٗم٤مؤهؿ، صمؿ ُمسحقا 

 .ادَُطقَّبنِي٦م سم٠ميدهيؿ شمقيمٞمدًا قمغم أٟمٗمسٝمؿ، ومسٛمقا اًمٙمٕمب

وذيمر شمٜم٤مزع سمٜمل قمبد ُمٜم٤مف وسمٜمل قمبد اًمدار ومٞمام يم٤من  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ىميص ضمٕمؾ إًمٞمٝمؿ، وذيمر ذم ذًمؽ طمٚمػ اعمٓمٞمبلم وؾمامهؿ وذيمر أن اُمرأة ُمـ 

ٟمس٤مء قمبد ُمٜم٤مف هل اًمتل أظمرضم٧م مهؿ ضمٗمٜم٦م ُمـ ـمٞم٥م ومٖمٛمسقا أيدهيؿ ومٞمٝم٤م، 

ة وىمد ؾمامه٤م اًمزسمػم ذم ُمقوٕملم ُمـ يمت٤مسمف وم٘م٤مل هل أم طمٙمٞمؿ ومل يسؿ اعمرأ

وشمقأُم٦م أسمٞمف. ىم٤مل ويم٤من اعمٓمٞمبقن  ^اًمبٞمْم٤مء سمٜم٧م قمبد اعمٓمٚم٥م قمٛم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمٓمٞم٥م. (3)يسٛمقن اًمداوم٦م مجع دائػ سمتخٗمٞمػ اًمٗم٤مء ٕهنؿ داومقا

 ( 683، 319/ 9)  ع ت ق

 وضمٝمف وقمت٘مف. : ًم٘م٥م حلسـوعتقق: قمبد اهلل، أيب سمٙمرىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اؾمؿ 

وذيمر إؾمالم أيب سمٙمر وٟمسبف، ىم٤مل: واؾمٛمف قمبد اهلل وؾمٛمل  (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

قمتٞم٘م٤ًم ًمٕمت٤مىم٦م وضمٝمف، واًمٕمتٞمؼ: احلسـ يم٠مٟمف أقمتؼ ُمـ اًمذم واًمٕمٞم٥م. وىمٞمؾ ؾمٛمل 

قمتٞم٘م٤ًم ٕن أُمف يم٤مٟم٧م ٓ يٕمٞمش مه٤م وًمد ومٜمذرت إن وًمد مه٤م وًمد أن شمسٛمٞمف قمبد 

٥م ؾمٛمل قمتٞم٘م٤ًم، يم٠مٟمف أقمتؼ ُمـ اعمقت. اًمٙمٕمب٦م، وشمتّمدق سمف قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمام قم٤مش وؿم

                                                           

 . 90/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

( داَف اًمٌمَء َدْووَم٤ًم وَأداوَمف: ظمٚمٓمف، وأيمثر ذًمؽ ذم اًمدواء واًمٓمٞم٥م.. وداف اًمٓمٞم٥َم وهمػمه ذم اعم٤مء 3)

 َيدووُمف، ومٝمق دائػ. )اًمٚمس٤من: دوف(. 

 . 969/ 9( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]اعمٓمٞمبقن[

 ]قمتٞمؼ[



 - 990 - 

قمبد اهلل. وىمٞمؾ  ^ويم٤من يسٛمك أيْم٤ًم: قمبد اًمٙمٕمب٦م إمم أن أؾمٚمؿ، ومسامه رؾمقل اهلل 

وىمٞمؾ  (9).شأٟم٧م قمتٞمؼ ُمـ اًمٜم٤مر»ىم٤مل ًمف طملم أؾمٚمؿ:  ^ؾمٛمل قمتٞم٘م٤ًم ٕن رؾمقل اهلل 

 يم٤من ٕسمٞمف صمالصم٦م ُمـ اًمقًمد ُمٕمتؼ وُمٕمٞمتؼ وقمتٞمؼ وهق أسمق سمٙمر.

 (9/12)  ع ج ج

اجاسمـ هِم٤مم:... واؾمؿ ىم٤مل  : قمبد اهلل سمـ ُرْؤسم٦م أطمد سمٜمل ؾمٕمد سمـ الَعجَّ

 زيد سمـ ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ سمـ ُمر سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض سمـ ٟمزار.

٤مج ومل يٙمٜمف ويمٜمٞمتف أسمق اًمِمٕمث٤مء، وؾمٛمل  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم: وذيمر اؾمؿ اًمَٕمجر

   (2)اًمٕمج٤مج سم٘مقًمف طمتك يٕم٩م قمٜمده٤م ُمـ قمجج٤م.

 (  90/ 9) ع د ن

 عدكان بن عبد اهللراؾم٤من ُمٜمٝمؿ، قمّؽ سمـ سمخوسمٕمض قمّؽ، وهؿ اًمذيـ 

 سمـ إؾمد سمـ اًمٖمقث، وي٘م٤مل: قمدصم٤من سمـ قمبد اهلل سمـ إؾمد سمـ اًمٖمقث. 

وذيمر قمؽ سمـ قمدٟم٤من، وأن سمٕمض أهؾ اًمٞمٛمـ ي٘مقل ومٞمف  (1)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

وذيمر اًمدارىمٓمٜمل ذم هذا اعمقوع قمـ  (9)قمؽ سمـ قمدٟم٤من سمـ قمبد اهلل سمـ إزد،

ىم٤مل ومٞمف قمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ قُمدصم٤من سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م وٓ ظمالف ذم  احلب٤مب أٟمف اسمـ

                                                           

ىم٤مًم٧م ومٛمـ ش. أٟم٧م قمتٞمؼ اهلل ُمـ اًمٜم٤مر»وم٘م٤مل:  ^( ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: دظمؾ أسمق سمٙمر قمغم رؾمقل اهلل 9)

 ٞم٘م٤ًم. )أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب اعمٜم٤مىم٥م(.يقُمئذ ؾمٛمل: قمت

 .  9/19( اًمروض إٟمػ: 3)

ـْ قَمْجَٕمَج٤م. ىم٤مل 2) ( هٙمذا وردت ذم إ ؾ. ىم٤مل اسمـ دريد: ؾمٛمل سمذًمؽ ًم٘مقًمف: طمتك َيٕم٩مر صَمَخٜم٤ًم َُم

٤م، ومل يّمح قَمَجج٤ًم و٤مقمٗمف، وم٘م٤مل: قَمْجَٕمج٤م،  اًمٚمٞم٨م: عمر٤م مل يست٘مؿ ًمف أن ي٘مقل ذم اًم٘م٤مومٞم٦م قَمجر

 الُء ًمذًمؽ. )اًمٚمس٤من: قمج٩م(. وُهْؿ وُمٕمَ 

 . 9/92( اًمروض إٟمػ: 1)

 ( إَْزد: ًمٖم٦م ذم إؾَْمد دمٛمع ىمب٤مئؾ وقمامئر يمثػمة ذم اًمٞمٛمـ. )ًمس٤من اًمٕمرب: أزد(. 9)

 ]اًمٕمج٤مج[

 ]قمدٟم٤من[
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إول أٟمف سمِٜمُقَٟملْم يمام مل خيتٚمػ ذم دوس سمـ قمدصم٤من أٟمف سم٤مًمث٤مء وهل ىمبٞمٚم٦م ُمـ 

 إزد أيْم٤م، واؾمؿ قمؽ قم٤مُمر.

 ( 370/ 9) ع ذ ق

إن ، ولَعْذقىم٤مل ]اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة[ واهلل إن ًم٘مقًمف حلالوًة، وإن أ َٚمف 

 ومرقمف جلٜم٤مة، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل ًمَٖمَدق. 

وىمقل اًمقًمٞمد إن أ ٚمف ًمٕمذق وإن ومرقمف جلٜم٤مة. اؾمتٕم٤مرة  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ُمـ اًمٜمخٚم٦م اًمتل صمب٧م أ ٚمٝم٤م، وىمقي وـم٤مب ومرقمٝم٤م إذا ضُمٜمَِل، واًمٜمخٚم٦م هل 

ٕهن٤م  ;ُمـ رواي٦م اسمـ هِم٤مم اًمَٕمْذق سمٗمتح اًمٕملم ورواي٦م اسمـ إؾمح٤مق أومّمُح 

بف آظمر اًمٙمالم أوًمف، ورواي٦م اسمـ هِم٤مم: إن أ ٚمف ًمٖمدق وهق اؾمتٕم٤مرة شم٤مُم٦م يِم

يم٤من  ^اعم٤مء اًمٙمثػم، وُمٜمف ي٘م٤مل همٞمدق اًمرضمؾ إذا يمثر سمّم٤مىمف. وأطمد أقمامم اًمٜمبل 

يسٛمك اًمٖمٞمداق ًمٙمثرة قمٓم٤مئف. واًمٖمٞمدق أيْم٤ًم وًمد اًمْم٥م وهق أيمؼم ُمـ احلسؾ، 

 ىم٤مًمف ىمٓمرب ذم يمت٤مب إومٕم٤مل وإؾمامء ًمف.

 ( 30/ 9)  ع ر ج

 : مِحْػم سمـ ؾمب٠م إيمؼم سمـ يٕمرب سمـ َيِْمُج٥م سمـ ىمحٓم٤من. َرْكَججالعَ و

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: يِمج٥م: اسمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من. 

اًمذي ذيمر أٟمف محػم سمـ ؾمب٠م، ومٛمٕمٜم٤مه  (2)وأُم٤م اًمٕمرٟمج٩م (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

 سم٤محلٛمػمي٦م اًمٕمتٞمؼ.

                                                           

. وذيمر اًمسٝمٞمكم ذم ُمقوع آظمر: أن اًمَٕمذق اًمٜمخٚم٦م سمٗمتح اًمٕملم 972/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 (39/ 9)اًمروض إٟمػ:  واًمِٕمذق سم٤مًمٙمنة اًمٙمب٤مؾم٦م سمام قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمتٛمر.

 .  3/229، 9/32( اًمروض إٟمػ: 3)

 ( اقمرٟمج٩م: ضمد ذم إُمر. )اًم٘م٤مُمقس: قمرج(.  2)

 ]قمذق[

 ]اًمٕمرٟمج٩م[
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 ( 91/ 9)  ع ش ى

 سمـ سمٙمر : أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قُمٙم٤مسم٦م سمـ  ٕم٥م سمـ قمكماألعشىىم٤مل 

ىم٤مل اسمـ  -سمـ أؾمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد. َأْفََص بن جديؾةسمـ وائؾ سمـ ِهٜم٥ْم سمـ ا

واؾمؿ إقمِمك، ُمٞمٛمقن سمـ ىمٞمس سمـ  -هِم٤مم: وي٘م٤مل: أومَم سمـ ُدقْمِٛمّل سمـ ضَمديٚم٦م

 ضَمٜمْدل سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمقف سمـ ؾمٕمد سمـ ُوبَٞمَْٕم٦م سمـ ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م. 

 (8/ 9)  ع ك ك

 قمؽ: اٟمٔمر ش ع ر 

 ( 963/ 9)  غ ذ ا

 ، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: يٖمّذيف.يغّديه...وُم٤م ذم ؿم٤مرومٜم٤م ُم٤م 

يف. وىم٤مل  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم: وذيمر ىمقل طمٚمٞمٛم٦م: وًمٞمس ذم ؿم٤مرومٜم٤م ُم٤م يٖمدِّ

اسمـ هِم٤مم: ُم٤م يٖمذيف سم٤مًمذال اعمٜم٘مقـم٦م وهق أشمؿ ذم اعمٕمٜمك ُمـ آىمتّم٤مر قمغم ذيمر 

قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٖمداء دون اًمٕمِم٤مء وًمٞمس ذم أ ؾ اًمِمٞمخ رواي٦م صم٤مًمث٦م، و

رواي٦م همػم ه٤مشملم وهل يٕمذسمف سمٕملم ُمٝمٛمٚم٦م وذال ُمٜم٘مقـم٦م وسم٤مء ُمٕمجٛم٦م سمقاطمدة 

وُمٕمٜم٤مه٤م قمٜمدهؿ ُم٤م ي٘مٜمٕمف طمتك يرومع رأؾمف ويٜم٘مٓمع قمـ اًمرو٤مع، ي٘م٤مل ُمٜمف 

قمذسمتف وأقمذسمتف: إذا ىمٓمٕمتف قمـ اًمنمب وٟمحقه واًمَٕمُذوب اًمراومع رأؾمف قمـ 

قمغم وُمٕمقل همػمه، ىم٤مًمف أسمق  اعم٤مء، ومجٕمف قُمُذوب سم٤مًمْمؿ وٓ يٕمرف وَمٕمقل مُجِع

 واًمذي ذم إ ؾ أ ح ذم اعمٕمٜمك واًمٜم٘مؾ. (3)قمبٞمد

                                                           

 . 908/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

ذر 3) (  ذم )اًمٚمس٤من: قمذب(: وأُم٤م ىمقل أيب قمبٞمد، ومجع اًمَٕمذوب قُمُذوب ومخٓم٠م، ٕن وَمٕمقًٓ ٓ ُيَٙمسر

 ل.قمغم وُمٕمقل.. ومجٕمف: قُمُذب سمْمؿ اًمٕملم واًمذا

 ]إقمِمك[

 ]يٖمدي[
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 ( 308/ 9)   غ ط ل

، يم٤مٟم٧م الغقطؾةىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق:...إن اُمرأة ُمـ سمٜمل ؾَمْٝمؿ، ُي٘م٤مل مه٤م 

 يم٤مهٜم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ضم٤مءه٤م  ٤مطمبٝم٤م ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم... 

يمٜم٤مٟم٦م إظمقة ُمدًم٩م  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اًمٖمٞمٓمٚم٦م ُمـ سمٜمل ُمرة سمـ قمبد ُمٜم٤مة سمـ

 سمـ ُمرة، وهل أم اًمٖمٞم٤مـمؾ اًمذيـ ذيمر أسمق ـم٤مًم٥م ذم ىمقًمف: ا

 ًم٘مد ؾَمُٗمٝم٧م أطمالم ىمقم شمبدًمقا

 

 

 

 

 سمٜم٤م واًمٖمٞم٤مـمؾ (9)سمٜمل ظمٚمػ ىمٞمْم٤مً  

 

 

 

 

 وم٘مٞمؾ ًمقًمده٤م: اًمٖمٞم٤مـمؾ، وهؿ ُمـ سمٜمل ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ هّمٞمص.

وذيمر طمدي٨م اًمٖمٞمٓمٚم٦م اًمٙم٤مهٜم٦م ىم٤مل وهل ُمـ سمٜمل ُمرة سمـ  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

قمبد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م أظمل ُمدًم٩م وهل أم اًمٖمٞم٤مـمؾ اًمذي ذيمر أسمق ـم٤مًم٥م وؾمٜمذيمر 

ُمٕمٜمك اًمٖمٞمٓمٚم٦م قمٜمد ؿمٕمر أيب ـم٤مًم٥م إن ؿم٤مء اهلل. وٟمذيمر ه٤مهٜم٤م ُم٤م أًمٗمٞمتف ذم 

طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمِمٞمخ أيب سمحر ذم هذا اعمقوع، ىم٤مل اًمٖمٞمٓمٚم٦م سمٜم٧م ُم٤مًمؽ سمـ 

ذا احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ اًمّمٕمؼ سمـ ؿمٜمقق سمـ ُمرة وؿمٜمقق أظمق ُمدًم٩م وهٙم

 ذيمر ٟمسبٝم٤م اًمزسمػم.

واًمٖمٞم٤مـمؾ: سمٜمق ؾمٝمؿ، ٕن أُمٝمؿ  (2)وىم٤مل اًمسٝمٞمكم قمٜمد ؿمٕمر أيب ـم٤مًم٥م:

اًمٖمٞمٓمٚم٦م وىمد شم٘مدم ٟمسبٝم٤م، وىمٞمؾ إن سمٜمل ؾمٝمؿ ؾمٛمقا سم٤مًمٖمٞم٤مـمؾ ٕن رضمال ُمٜمٝمؿ 

                                                           

إن ؿمئ٧م ىم٤ميْمتؽ سمف اعمخت٤مر ُمـ »ًمذي اجلقؿمـ  ^( ىمٞمْم٤م: أي ُمٕم٤موو٦م. وُمٜمف ىمقل اًمٜمبل 9)

، وم٘م٤مل ُم٤م يمٜم٧م ٕىمٞمْمف اًمٞمقم سمٌمء، يٕمٜمل: ومرؾم٤ًم ًمف ي٘م٤مل ًمف اسمـ اًم٘مرطم٤مء.. شدروع سمدر

 (.9/977)اًمروض إٟمػ: 

 . 927/ 9( اًمروض إٟمػ: 3)

 . 977/ 9( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]اًمٖمٞمٓمٚم٦م[
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ىمتؾ ضم٤مٟم٤ًم ـم٤مف سم٤مًمبٞم٧م ؾمبٕم٤ًم، صمؿ ظمرج ُمـ اعمسجد وم٘متٚمف وم٠مفمٚمٛم٧م ُمٙم٦م، طمتك 

ٞمٓمٚم٦م اًمٔمٚمٛم٦م اًمِمديدة، واًمٖمٞمٓمٚم٦م ومزقمقا ُمـ ؿمدة اًمٔمٚمٛم٦م اًمتل أ ٤مسمتٝمؿ، واًمٖم

أيْم٤م: اًمِمجر اعمٚمتػ، واًمٖمٞمٓمٚم٦م اظمتالط إ قات، واًمٖمٞمٓمٚم٦م اًمب٘مرة 

 اًمقطمِمٞم٦م، واًمٖمٞمٓمٚم٦م همٚمب٦م اًمٜمٕم٤مس.

 ( 312/ 3) ف ت ل

 طمتك أًم٘مك إطمب٦م. فتؾة دلو كاضحومام أٟم٤م ]اًمزسمػم سمـ سم٤مـم٤م[ سمّم٤مسمر هلل 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىمبٚم٦م دًمق ٟم٤موح. 

 :شىمبٚم٦م»ذم  وىم٤مل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك

ذذذام ىَمذذذَدَرْت   وىم٤مسمِذذذٍؾ َيتٖمٜمرذذذك يمٚمر

 

 

 

 

 قمذذغم اًمَٕمَراىمذذل َيذذداه ىمذذ٤مئاًم َدوَم٘مذذ٤م 

 

 

 

 

 وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

 ، يٕمٜمل ىم٤مسمؾ اًمدًمق يتٜم٤مول.شوىم٤مسمؾ يتٚم٘مك»ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ويروى: 

وذيمر طمدي٨م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ُمع اًمزسمػم سمـ سم٤مـم٤م، وهق  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

سمػِم سمٗمتح اًمزاي و يمن اًمب٤مء ضمد اًمزسمػم سمـ قمبد اًمرمحـ اعمذيمقر ذم اعمقـم٠م ذم اًمزر

يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح واظمتٚمػ ذم اًمزسمػم سمـ قمبد اًمرمحـ وم٘مٞمؾ اًمزسمػم سمٗمتح اًمزاي ويمن 

سَمػم وهق ىمقل اًمبخ٤مري ذم اًمت٤مريخ. وذيمر ومٞمف ىمقل  اًمب٤مء يم٤مؾمؿ ضمده وىمٞمؾ اًمزُّ

 شىمبٚم٦م دًمق»ٟمام هق ، وىم٤مل اسمـ هِم٤مم: إشومام أٟم٤م سمّم٤مسمر هلل ومتٚم٦م دًمق ٟم٤موح»اًمزسمػم: 

سم٤مًم٘م٤مف واًمب٤مء وىم٤مسمؾ اًمدًمق هق اًمذي ي٠مظمذه٤م ُمـ اعمست٘مك. وذيمر أسمق قمبٞمد 

احلدي٨م ذم إىمقال قمغم همػم ُم٤م ىم٤مٓه مجٞمٕم٤ًم، وم٘م٤مل: ىم٤مل اًمزسمػم: ي٤م صم٤مسم٧م أحل٘مٜمل 

 هبؿ ومٚمس٧م  ٤مسمرًا قمٜمٝمؿ إومراهم٦م دًمق.

                                                           

 . 999/ 3( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]ومتٚم٦م دًمق[
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 ( 989/ 9)  ف ج ر

٤مل[، ومقصم٥م ...طمتك إذا يم٤من سمتٞمٛمـ ذي ـمالل سم٤مًمٕم٤مًمٞم٦م، همٗمؾ قم طمر روة ]اًمرر

اض ]اسمـ ىمٞمس[ وم٘متٚمف ذم اًمِمٝمر احلرام، ومٚمذًمؽ ؾُمّٛمل   .الِػجارقمٚمٞمف اًمؼَمّ

اسمـ قمِمذريـ  ^ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ه٤مضم٧م طمرب اًمٗمج٤مر ورؾمقل اهلل 

، سمام اؾمتحؾ هذان احلٞم٤من، يمٜم٤مٟم٦م وىمٞمس قمٞمالن، الػجارؾمٜم٦م. وإٟمام ؾمٛمل يقم 

 ومٞمف ُمـ اعمح٤مرم سمٞمٜمٝمؿ. 

٤مر سمٙمن اًمٗم٤مء سمٛمٕمٜمك: اعمٗم٤مضمرة يم٤مًم٘مت٤مل واعم٘م٤مشمٚم٦م ِٗمجواًم (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

وذًمؽ أٟمف يم٤من ىمت٤مًٓ ذم اًمِمٝمر احلرام ومٗمجروا ومٞمف مجٞمٕم٤ًم، ومسٛمل اًمٗمج٤مر، 

ذيمره٤م اعمسٕمقدي، آظمره٤م: ومج٤مر اًمؼماض  (3)ويم٤مٟم٧م ًمٚمٕمرب ومج٤مرات أرسمع

 .اعمذيمقر ذم اًمسػمة

 ( 922/ 9)  ف ض ل

ف ذم دار قمبد اهلل سمـ شمداقم٧م ىمب٤مئؾ ُمـ ىمريش إمم طمٚمػ وم٤مضمتٛمٕمقا ًم

ضُمْدقم٤من سمـ قمٛمرو... ًمنمومف وؾمٜمف، ومٙم٤من طمٚمٗمٝمؿ قمٜمده: سمٜمق ه٤مؿمؿ، وسمٜمق 

اعمٓمٚم٥م، وأؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى، وزهرة سمـ يمالب، وشَمٞمْؿ سمـ ُمرة. ومتٕم٤مىمدوا 

وشمٕم٤مهدوا قمغم أن ٓ جيدوا سمٛمٙم٦م ُمٔمٚمقُم٤ًم ُمـ أهٚمٝم٤م وهمػمهؿ ممـ دظمٚمٝم٤م ُمـ 

فمٚمٛمف طمتك شمرد قمٚمٞمف ُمٔمٚمٛمتف،  ؾم٤مئر اًمٜم٤مس إٓ ىم٤مُمقا ُمٕمف، ويم٤مٟمقا قمغم ُمـ

 الػضول. حؾفومسٛم٧م ىمريش ذًمؽ احلٚمػ 

                                                           

 . 930/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 .981/ 9( اٟمٔمر هذه اًمٗمج٤مرات ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، احل٤مؿمٞم٦م: 3)

 ]اًمِٗمج٤مر[

]طمٚمػ 

 اًمٗمْمقل[
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وذيمر اسمـ هِم٤مم احلٚمػ اًمذي قم٘مدشمف ىمريش سمٞمٜمٝم٤م قمغم  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ٟمٍمة يمؾ ُمٔمٚمقم سمٛمٙم٦م ىم٤مل ويسٛمك طمٚمػ اًمٗمْمقل ومل يذيمر ؾمب٥م هذه 

اًمتسٛمٞم٦م وذيمره٤م اسمـ ىمتٞمب٦م، وم٘م٤مل يم٤من ىمد ؾمبؼ ىمريِم٤ًم إمم ُمثؾ هذا احلٚمػ 

ُمـ إول ومتح٤مًمػ ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م هؿ وُمـ شمبٕمٝمؿ، أطمدهؿ: اًمٗمْمؾ ضمرهؿ ذم اًمز

هذا  (3)سمـ ومْم٤مًم٦م، واًمث٤مين: اًمٗمْمؾ سمـ وداقم٦م، واًمث٤مًم٨م: ومْمٞمؾ سمـ احل٤مرث.ا

ىمقل اًم٘متبل. ىم٤مل اًمزسمػم: اًمٗمْمٞمؾ سمـ ذاقم٦م واًمٗمْمؾ سمـ وداقم٦م، واًمٗمْمؾ سمـ 

ىمْم٤مقم٦م، ومٚمام أؿمبف طمٚمػ ىمريش أظمر ومٕمؾ ه١مٓء اجلرمهٞملم ؾمٛمل طمٚمػ 

واًمٗمْمقل مجع ومْمؾ وهل أؾمامء أوًمئؽ اًمذيـ شم٘مدم ذيمرهؿ. وهذا  اًمٗمْمقل،

اًمذي ىم٤مًمف اسمـ ىمتٞمب٦م طمسـ وًمٙمـ ذم احلدي٨م ُم٤م هق أىمقى ُمٜمف وأومم. روى 

أيب سمٙمر ىم٤مٓ:  (2)احلٛمٞمدي قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمبد اهلل قمـ حمٛمد وقمبد اًمرمحـ اسمٜمل

قمٞم٧م طمٚمٗم٤ًم ًمق د (1)ًم٘مد ؿمٝمدت ذم دار قمبد اهلل سمـ ضمدقم٤من» ^ىم٤مل رؾمقل اهلل 

سمف ذم اإلؾمالم ٕضمب٧م. حت٤مًمٗمقا أن شمرد اًمٗمْمقل قمغم أهٚمٝم٤م، وأٓ يٕمز فم٤ممل 

ورواه ذم ُمسٜمد احل٤مرث سمـ قمبد اهلل سمـ أيب أؾم٤مُم٦م اًمتٛمٞمٛمل، وم٘مد سملّم  (9)شُمٔمٚمقُم٤مً 

 هذا احلدي٨م ًمِذَؿ ؾُمٛمل طمٚمػ اًمٗمْمقل. 

ويم٤من طمٚمػ اًمٗمْمقل سمٕمد اًمٗمج٤مر، وذًمؽ أن طمرب اًمٗمج٤مر يم٤مٟم٧م ذم 

ْمقل ذم ذي اًم٘مٕمدة ىمبؾ اعمبٕم٨م سمٕمنميـ ؾمٜم٦م، ويم٤من ؿمٕمب٤من ويم٤من طمٚمػ اًمٗم

                                                           

 . 99/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 ( ذم إ ؾ )احلرث(. 3)

 ( ذم إ ؾ )سمٜمل( واًمّمقاب ُم٤م أصمبتف. 2)

 ( ذم إ ؾ )ضمذقم٤من(. 1)

 ( اًمدٓئؾ ذم همري٥م احلدي٨م ًمٚمنىمسٓمل.9)
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طمٚمػ اًمٗمْمقل أيمرم طمٚمػ ؾمٛمع سمف وأذومف ذم اًمٕمرب. ويم٤من أول ُمـ شمٙمٚمؿ 

سمف ودقم٤م إًمٞمف اًمزسمػم سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، ويم٤من ؾمببف أن رضماًل ُمـ زسمٞمد ىمدم ُمٙم٦م 

سمبْم٤مقم٦م وم٤مؿمؽماه٤م ُمٜمف اًمٕم٤ميص سمـ وائؾ، ويم٤من ذا ىمدر سمٛمٙم٦م وذف، ومحبس 

قمٚمٞمف اًمزسمٞمدي إطمالف: قمبد اًمدار وخمزوُم٤ًم ومجح وؾمٝماًم  قمٜمف طم٘مف، وم٤مؾمتٕمدى

وقمدي سمـ يمٕم٥م، وم٠مسمقا أن يٕمٞمٜمقه قمغم اًمٕم٤ميص سمـ وائؾ وزسمروه أي اٟمتٝمروه، 

ومٚمام رأى اًمزسمٞمدي اًمنم، أورم قمغم أيب ىمبٞمس قمٜمد ـمٚمقع اًمِمٛمس، وىمريش ذم 

 أٟمديتٝمؿ طمقل اًمٙمٕمب٦م، ومّم٤مح سم٠مقمغم  قشمف:

 يذذذ٤م آل ومٝمذذذر عمٔمٚمذذذقم سمْمذذذ٤مقمتف

 

 

 

 

 ـ ُمٙمذذ٦م ٟمذذ٤مئل اًمذذدار واًمٜمٗمذذرسمذذبٓم 

 

 

 

 

 وحمرم أؿمٕم٨م مل ي٘مض قمٛمرشمذف

 

 

 

 

 ي٤م ًمٚمرضم٤مل وسملم احلجر واحلجر 

 

 

 

 

 إن احلذذرام عمذذـ متذذ٧م يمراُمتذذف

 

 

 

 

 وٓ طمرام ًمثقب اًمٗمذ٤مضمر اًمٖمذدر 

 

 

 

 

وم٘م٤مم ذم ذًمؽ اًمزسمػم سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، وىم٤مل ُم٤م مهذا ُمؽمك، وم٤مضمتٛمٕم٧م ه٤مؿمؿ وزهرة 

ّمٜمع مهؿ ـمٕم٤مُم٤ًم، وحت٤مًمٗمقا ذم ذي اًم٘مٕمدة ذم وشمٞمؿ سمـ ُمرة ذم دار اسمـ ضمدقم٤من، وم

ؿمٝمر طمرام ىمٞم٤مُم٤ًم، ومتٕم٤مىمدوا، وشمٕم٤مهدوا سم٤مهلل ًمٞمٙمقٟمـ يدًا واطمدة ُمع اعمٔمٚمقم قمغم 

وُم٤م رؾم٤م طمراء وصمبػم ُمٙم٤مهنام،  (9)اًمٔم٤ممل طمتك ي١مدى إًمٞمف طم٘مف، ُم٤م سمؾر سَمْحٌر ُ قوم٦مً 

 .وقمغم اًمت٠مد ذم اعمٕم٤مش ومسٛم٧م ىمريش ذًمؽ احلٚمػ طمٚمػ اًمٗمْمقل

 (7/ 9)  ق ح ط

. وسمٕمض أهؾ إسامعقل وقحطانيمٚمٝم٤م ُمـ وًمد  العربىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  

 أسمق اًمٕمرب يمٚمٝم٤م.  إسامعقلُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ، وي٘مقل  قحطاناًمٞمٛمـ ي٘مقل: 

                                                           

ؿمٙمؾ اًمّمقف احلٞمقاين، واطمدشمف ُ قوم٦م. وُمـ إسََمدير٤مت ىمقمهؿ: ٓ  ( ُ قف اًمبحر: رء قمغم9)

 آشمٞمؽ ُم٤م سمّؾ سمحر  قوم٦م. )ًمس٤من اًمٕمرب:  قف(. 

]إؾمامقمٞمؾ 

 وىمحٓم٤من[
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ويم٤مٟمقا  -ومٞمام ذيمر اسمـ ُم٤ميمقٓ -أُم٤م ىمحٓم٤من وم٤مؾمٛمف ُمٝمزم (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ىمحٓم٤من أرسمٕم٦م إظمقة ومٞمام روي قمـ اسمـ ُمٜمبف: ىمحٓم٤من وىم٤مطمط وُم٘محط ووم٤مًمغ. و

أول ُمـ ىمٞمؾ ًمف أسمٞم٧م اًمٚمٕمـ، وأول ُمـ ىمٞمؾ ًمف قمؿ  ب٤مطم٤م، واظمتٚمػ ومٞمف وم٘مٞمؾ هق 

اسمـ قم٤مسمر سمـ ؿم٤مًمخ، وىمٞمؾ هق اسمـ قمبد اهلل أظمق هقد، وىمٞمؾ هق هقد ٟمٗمسف ومٝمق قمغم 

هذا اًم٘مقل ُمـ إرم سمـ ؾم٤مم. وُمـ ضمٕمؾ اًمٕمرب يمٚمٝم٤م ُمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مًمقا ومٞمف هق اسمـ 

سمـ امهٛمٞمسع سمـ يٛمـ. وسمٞمٛمـ ؾمٛمٞم٧م اًمٞمٛمـ شمٞمٛمـ سمـ ىمٞمذر سمـ إؾمامقمٞمؾ. وي٘م٤مل هق ا

 ذم ىمقل، وىمٞمؾ سمؾ ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م قمـ يٛملم اًمٙمٕمب٦م. وشمٗمسػم امهٛمٞمسع اًمٍّماع.

وىم٤مل اسمـ هِم٤مم: يٛمـ هق يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من ؾمٛمل سمذًمؽ ٕن هقدًا 

قمٚمٞمف اًمسالم ىم٤مل ًمف: أٟم٧م أيٛمـ وًمدي ٟم٘مٞمب٦م، ذم ظمؼم ذيمره، ىم٤مل وهق أول 

ذي أضمغم سمٜمل طم٤مم إمم سمالد اعمٖمرب سمٕمد أن ُمـ ىم٤مل اًم٘مريض واًمرضمز وهق اًم

يم٤مٟمقا ي٠مظمذون اجلزي٦م ُمـ وًمد ىمقط سمـ ي٤موم٨م. ىم٤مل وهل أول ضمزي٦م وظمراج 

أظمذت ذم سمٜمل آدم. وىمد اطمتجقا مهذا اًم٘مقل أقمٜمل: أن ىمحٓم٤من ُمـ وًمد 

ارُمقا ي٤م سمٜمل إؾمامقمٞمؾ وم٢من أسم٤ميمؿ »: ^إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم سم٘مقل اًمٜمبل 

ل ًم٘مقم ُمـ أؾمٚمؿ سمـ أومَم، وأؾمٚمؿ أظمق ظمزاقم٦م ىم٤مل هذا اًم٘مق (3)شيم٤من راُمٞم٤مً 

وهؿ سمٜمق طم٤مرصم٦م سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر، وهؿ ُمـ ؾمب٠م سمـ يِمج٥م سمـ 

يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من، وٓ طمج٦م قمٜمدي ذم هذا احلدي٨م ٕهؾ هذا اًم٘مقل ٕن 

مل  -ُمع أن قمدٟم٤من يمٚمٝم٤م ُمـ إؾمامقمٞمؾ سمال ؿمؽ -اًمٞمٛمـ ًمق يم٤مٟم٧م ُمـ إؾمامقمٞمؾ 

س٥م إمم إؾمامقمٞمؾ ُمٕمٜمك، ٕن همػمهؿ ُمـ يٙمـ ًمتخّمٞمص ه١مٓء اًم٘مقم سم٤مًمٜم

                                                           

 . 9/92( اًمروض إٟمػ: 9)

 (  حٞمح اًمبخ٤مري، يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء.3)
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قمغم أن  -واهلل أقمٚمؿ -اًمٕمرب أيْم٤م أسمقهؿ إؾمامقمٞمؾ وًمٙمـ ذم احلدي٨م دًمٞمؾ

ظمزاقم٦م ُمـ سمٜمل ىمٛمٕم٦م أظمل ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم 

ويمذًمؽ ىمقل أيب  -إن ؿم٤مء اهلل  -هذا اًمٙمت٤مب قمٜمد طمدي٨م قمٛمرو سمـ حلل 

يٕمٜمل: ه٤مضمر، حيتٛمؾ أن يٙمقن  شسامءهل أُمٙمؿ ي٤م سمٜمل ُم٤مء اًم»: هريرة 

 شُم٤مء اًمسامء»شم٠مول ذم ىمحٓم٤من ُم٤م شم٠موًمف همػمه، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ٟمسبٝمؿ إمم 

قمغم زقمٛمٝمؿ وم٢مهنؿ يٜمتسبقن إًمٞمف يمام يٜمتس٥م يمثػم ُمـ ىمب٤مئؾ اًمٕمرب إمم 

 يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم سم٤مب ىمْم٤مقم٦م  -طم٤موٜمتٝمؿ وإمم راهبؿ أي زوج أُمٝمؿ 

 إن ؿم٤مء اهلل.

 (627/ 9)  ق ر م

 ـ أىمرم: اٟمٔمر ح ب ل.اسم

 ( 207/ 9)  ق ر ن

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومحدصمٜمل ُمـ يسقق إطم٤مدي٨م قمـ إقم٤مضمؿ ومٞمام 

يم٤من رضماًل ُمـ أهؾ ُمٍم. اؾمٛمف َُمْرُزسم٤من سمـ  ذا الؼركنيشمقارصمقا ُمـ قمٚمٛمف: أن 

 َُمْزذسم٦م اًمٞمقٟم٤مين ُمـ وًمد يقٟم٤من سمـ ي٤موم٨م سمـ ٟمقح. 

 ؾمٙمٜمدري٦م ومٜمسب٧م إًمٞمف.ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واؾمٛمف اإلؾمٙمٜمدر، وهق اًمذي سمٜمك اإل

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىمد طمدصمٜمل صمقر سمـ يزيد قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان 

ؾمئؾ قمـ ذي اًم٘مرٟملم  ^اًمٙمالقمل، ويم٤من رضماًل ىمد أدرك: أن رؾمقل اهلل 

  (9).شُمٚمؽ ُمسح إرض ُمـ حتتٝم٤م سم٤مٕؾمب٤مب»وم٘م٤مل: 

                                                           

 ( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي، ؾمقرة اًمٙمٝمػ. ىم٤مل اًمسٝمٞمكم: وٕهؾ اًمتٗمسػم ومٞمف أىمقال9)

ٍء َسبَبا  ُمت٘م٤مرسم٦م ىم٤مًمقا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:    ، يتبٕمف [ أي قمٚمام81]اًمٙمٝمػ:  َوآتَيْنَاُه ِنْن ُُكِّ ََشْ

 ]ذو اًم٘مرٟملم[
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رضماًل ي٘مقل: ي٤م ذا اًم٘مرٟملم وم٘م٤مل  وىم٤مل ظم٤مًمد: ؾمٛمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ٗمرًا، أُم٤م روٞمتؿ أن شمسٛمقا سم٤مٕٟمبٞم٤مء طمتك شمسٛمٞمتؿ سم٤معمالئٙم٦م. ىم٤مل قمٛمر: اًمٚمٝمؿ هم

، أم ٓ؟ وم٢من ^اسمـ إؾمح٤مق: اهلل أقمٚمؿ أي ذًمؽ يم٤من، أىم٤مل ذًمؽ رؾمقل اهلل 

 يم٤من ىم٤مًمف، وم٤محلؼ ُم٤م ىم٤مل.

واظمتٚمػ ذم شمسٛمٞمتف سمذي اًم٘مرٟملم يمام اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م ىم٤مل  واؾمؿ أسمٞمف وم٠م ح ُم٤م ضم٤مء ذم ذًمؽ ُم٤م روي قمـ أيب

ؾم٠مل اسمـ اًمٙمقاء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مل أرأي٧م ذا اًم٘مرٟملم أٟمبٞم٤ًم يم٤من أم ُمٚمٙم٤ًم ؟ 

وم٘م٤مل: ٓ ٟمبٞم٤ًم يم٤من وٓ ُمٚمٙم٤ًم، وًمٙمـ يم٤من قمبدًا  ٤محل٤ًم دقم٤م ىمقُمف إمم قمب٤مدة اهلل 

ومرضسمقه قمغم ىمرين رأؾمف ضسمتلم وومٞمٙمؿ ُمثٚمف. يٕمٜمل: ٟمٗمسف. وىمٞمؾ يم٤مٟم٧م ًمف 

ر. واًمٕمرب شمسٛمل اخلّمٚم٦م ُمـ اًمِمٕمر ىمرٟم٤ًم. وىمٞمؾ إٟمف رأى ذم وٗمػمشم٤من ُمـ ؿمٕم

اعمٜم٤مم رؤي٤م ـمقيٚم٦م أٟمف أظمذ سم٘مرين اًمِمٛمس ومٙم٤من اًمت٠مويؾ أٟمف اعمنمق واعمٖمرب، 

وذيمر هذا اخلؼم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مػمواين اًمٕم٤مسمد ذم يمت٤مب اًمبست٤من ًمف ىم٤مل 

اؾمٛمف وهبذا ؾمٛمل ذا اًم٘مرٟملم. وأُم٤م اؾمٛمف وم٘م٤مل اسمـ هِم٤مم ذم هذا اًمٙمت٤مب 

ُمرزسمك سمـ ُمرَذسم٦م سمذال ُمٗمتقطم٦م ذم اؾمؿ أسمٞمف وزاي ذم اؾمٛمف وىمٞمؾ ومٞمف هرُمس 

وىمٞمؾ هرديس. وىم٤مل اسمـ هِم٤مم ذم همػم هذا اًمٙمت٤مب اؾمٛمف اًمّمٕم٥م سمـ ذي 

ُمراصمد وهق أول اًمتب٤مسمٕم٦م، وهق اًمذي طمٙمؿ إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم ذم سمئر اًمسبع 

                                                                                                                                    

  :وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ْتبََع َسبَبا
َ
[ أي ـمري٘م٤م ُمق ٚم٦م. وىم٤مل اسمـ هِم٤مم ذم همػم 89]اًمٙمٝمػ:  فَأ

ؾ ذم اؾمؿ ذًمؽ هذا اًمٙمت٤مب اًمسب٥م طمبؾ ُمـ ٟمقر يم٤من ُمٚمؽ يٛمٌم سمف سملم يديف ومٞمتبٕمف. وىمد ىمٞم

اعمٚمؽ زي٤مىمٞمؾ، وهذا ي٘مرب ُمـ ىمقل ُمـ ىم٤مل ؾمبب٤ًم أي ـمري٘م٤ًم، وي٘مرب أن يٙمقن شمٗمسػمًا ًم٘مقل 

 ش.ُمسح إرض سم٤مٕؾمب٤مب: »^اًمٜمبل 

 . 999/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)
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ىمتؾ اًمْمح٤مك، طملم طم٤ميمؿ إًمٞمف ومٞمٝم٤م، وىمٞمؾ إٟمف أومريدون سمـ أصمٗمٞم٤من اًمذي 

ويروى ذم ظمٓمب٦م ىمٞمس سمـ ؾم٤مقمدة اًمتل ظمٓمبٝم٤م سمسقق قمٙم٤مظ، أٟمف ىم٤مل ومٞمٝم٤م: ي٤م 

ُمٕمنم إي٤مد أيـ اًمّمٕم٥م ذو اًم٘مرٟملم؟ ُمٚمؽ اخل٤موم٘ملم وأذل اًمث٘مٚملم وقمٛمر أًمٗملم، 

 صمؿ يم٤من ذًمؽ يمٚمحٔم٦م قملم. وأٟمِمد اسمـ هِم٤مم ًمألقمِمك: 

 واًمّمٕم٥م ذو اًم٘مرٟملم أ بح صم٤موي٤مً 

 

 

 

 

 سم٤محلٜمق ذم ضمدث أُمٞمؿ ُم٘مٞمؿ 

 

 

 

 

وىمقًمف سم٤محلٜمق يريد طمٜمق ىمراىمر اًمذي ُم٤مت ومٞمف ذو اًم٘مرٟملم سم٤مًمٕمراق. وىمقل اسمـ هِم٤مم 

ذم اًمسػمة إٟمف ُمـ أهؾ ُمٍم، إٟمف اإلؾمٙمٜمدر اًمذي سمٜمك اإلؾمٙمٜمدري٦م ومٕمروم٧م سمف، 

ىمقل سمٕمٞمد مم٤م شم٘مدم، وحيتٛمؾ أن يٙمقن اإلؾمٙمٜمدر ؾمٛمل ذا اًم٘مرٟملم أيْم٤ًم شمِمبٞمٝم٤ًم ًمف 

رب ومٞمام ذيمروا أيْم٤ًم، وأذل ُمٚمقك وم٤مرس، سم٤مٕول ٕٟمف ُمٚمؽ ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖم

وىمتؾ دارا سمـ دارا، وأذل ُمٚمقك اًمروم وهمػمهؿ. وىم٤مل اًمٓمؼمي ذم اإلؾمٙمٜمدر: هق 

اؾمٙمٜمدروس سمـ ىمٞمٚم٘مقس، وي٘م٤مل ومٞمف اسمـ ىمٚمٞمس... وذيمر قمـ اًمزسمػم أٟمف ىم٤مل ذو 

اًم٘مرٟملم هق قمبد اهلل سمـ اًمْمح٤مك سمـ ُمٕمد. وىم٤مل اسمـ طمبٞم٥م ذم اعمحؼم ذم ذيمر ُمٚمقك 

: ىم٤مل اًمّمٕم٥م سمـ ىمريـ ]سمـ امهامل[ : هق ذو اًم٘مرٟملم وحيتٛمؾ أن يٙمقٟمقا احلػمة

ُمٚمقيم٤ًم ذم أوىم٤مت ؿمتك، يسٛمك يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ذا اًم٘مرٟملم واهلل أقمٚمؿ. وإول يم٤من 

قمغم قمٝمد إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم وهق  ٤مطم٥م اخلرض طملم ـمٚم٥م قملم احلٞم٤مة 

ت اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م ومقضمده٤م اخلرض ومل جيده٤م ذو اًم٘مرٟملم طم٤مًم٧م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م اًمٔمٚمام

 هق وأضمٜم٤مده ذم ظمؼم ـمقيؾ ُمذيمقر ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم ُمِمٝمقر قمٜمد إظمب٤مريلم.

 ( 931/ 9) ق ص ي

اًمبٞم٧َم وأُْمَر ُمٙم٦م، ومجع ىمقُمف ُمـ ُمٜم٤مزمهؿ  قصي ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وَمَقزِمَ 

إمم ُمٙم٦م، ومتٚمؽ قمغم ىمقُمف وأهؾ ُمٙم٦م ومٛمٚمٙمقه إٓ أٟمف ىمد أىمر ًمٚمٕمرب ُم٤م يم٤مٟمقا 

يص أول سمٜمل يمٕم٥م سمـ ًم١مي أ ٤مب ُمٚمٙم٤م أـم٤مع ًمف سمف ىمقُمف ومٙم٤من ىم قمٚمٞمف...

 ]ىميص[



 - 303 - 

ومٙم٤مٟم٧م إًمٞمف احلج٤مسم٦م واًمس٘م٤مي٦م واًمروم٤مدة واًمٜمدوة، واًمٚمقاء ومح٤مز ذف ُمٙم٦م يمٚمف. 

وىمٓمع ُمٙم٦م رسم٤مقم٤ًم سملم ىمقُمف وم٠مٟمزل يمؾ ىمقم ُمـ ىمريش ُمٜم٤مزمهؿ ُمـ ُمٙم٦م اًمتل 

أ بحقا قمٚمٞمٝم٤م، ويزقمؿ اًمٜم٤مس أن ىمريِم٤ًم ه٤مسمقا ىمٓمع احلرم ذم ُمٜم٤مزمهؿ وم٘مٓمٕمٝم٤م 

ٜم٧م سم٠مُمره، ومام  ٕم٤ًم عم٤م مجع ُمـ أُمره٤م، وشمٞمٛمر ىميص سمٞمده وأقمقاٟمف، ومسٛمتف ىمريٌش جمٛمِّ

شُمٜمٙمح اُمرأة، وٓ يتزوج رضمؾ ُمـ ىمريش، وُم٤م يتِم٤مورون ذم أُمر ٟمزل هبؿ، وٓ 

يٕم٘مدون ًمقاء حلرب ىمقم ُمـ همػمهؿ إٓ ذم داره يٕم٘مده مهؿ سمٕمض وًمده... ومٙم٤من 

يـ اعمتربع ٓ يٕمٛمؾ أُمره ذم ىمقُمف ُمـ ىمريش ذم طمٞم٤مشمف، وُمـ سمٕمد ُمق شمف، يم٤مًمدِّ

وضمٕمؾ سم٤مهب٤م إمم ُمسجد اًمٙمٕمب٦م، ومٗمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م  (9)دار الـدوةسمٖمػمه. واختذ ًمٜمٗمسف 

 ىمريش شم٘ميض أُمقره٤م. 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

ٕم٤مً   ىميص ًمٕمٛمري يم٤من يدقمك جُمٛمِّ

 

 

 سمذذف مجرذذع اهلل اًم٘مب٤مئذذؾ ُمذذـ ومِْٝمذذرِ  

 

 

 

 

ىميص »٤م مجع ُمـ أهؾ ُمٙم٦م، وأٟمِمد: وذيمر أُمر ىميص وُم (3):ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

 اًمبٞم٧م وسمٕمده: ش ًمٕمٛمري يم٤من يدقمك جمٛمٕم٤مً 

 مهق ُمٚم١موا اًمبٓمح٤مء جمدًا وؾمقدداً 

 

 

 

 

 وهذذؿ ـمذذردوا قمٜمذذ٤م همذذقاة سمٜمذذل سمٙمذذر 

 

 

 

 

ويذيمر أن هذا اًمِمٕمر حلذاوم٦م سمـ مجح. وذيمر أن ىمّمٞم٤ًم ىمٓمع ُمٙم٦م رسم٤مقم٤ًم، 

ح ذم هذا اخلؼم وأن أهٚمٝم٤م ه٤مسمقا ىمٓمع ؿمجر احلرم ًمٚمبٜمٞم٤من. ىم٤مل اًمقاىمدي: إ 

أن ىمريِم٤ًم طملم أرادوا اًمبٜمٞم٤من ىم٤مًمقا ًم٘ميص يمٞمػ ٟمّمٜمع ذم ؿمجر احلرم، ومحذرهؿ 

                                                           

( ي٘م٤مل: َٟمَدْوُت اًم٘مقَم َأٟمدوهؿ إذا مجٕمتٝمؿ ذم اًمٜم٤مدي، وسمف ؾُمّٛمٞم٧م دار اًمٜمدوة سمٛمٙم٦م اًمتل سمٜم٤مه٤م ىميص. 9)

 ٤من: ٟمدي(.)اًمٚمس

 . 87/ 9( اًمروض إٟمػ: 3)
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ىمٓمٕمٝم٤م وظمقومٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م ذم ذًمؽ، ومٙم٤من أطمدهؿ حيقف سم٤مًمبٜمٞم٤من طمقل اًمِمجرة، 

طمتك شمٙمقن ذم ُمٜمزًمف. ىم٤مل: وم٠مول ُمـ شمرظمص ذم ىمٓمع ؿمجر احلرم ًمٚمبٜمٞم٤من قمبد اهلل 

ن، ًمٙمٜمف ضمٕمؾ دي٦م يمؾ ؿمجرة سم٘مرة. ويمذًمؽ سمـ اًمزسمػم طملم اسمتٜمك دورًا سم٘مٕمٞم٘مٕم٤ما

أٟمف ىمٓمع دوطم٦م يم٤مٟم٧م ذم دار أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى، ويم٤مٟم٧م شمٜم٤مل  يروى قمـ قمٛمر 

 أـمراومٝم٤م صمٞم٤مب اًمٓم٤مئٗملم سم٤مًمٙمٕمب٦م، وذًمؽ ىمبؾ أن يقؾمع اعمسجد، وم٘مٓمٕمٝم٤م قمٛمر 

ووداه٤م سم٘مرة... وذيمر أن ىمّمٞم٤ًم اختذ دار اًمٜمدوة، وهل اًمدار اًمتل يم٤مٟمقا جيتٛمٕمقن 

ِم٤مور. وًمٗمٔمٝم٤م ُم٠مظمقذ ُمـ ًمٗمظ اًمٜمدّي واًمٜم٤مدي واعمٜمتدى، وهق جمٚمس ومٞمٝم٤م ًمٚمت

اًم٘مقم اًمذي يٜمدون طمقًمف أي يذهبقن ىمريب٤م ُمٜمف صمؿ يرضمٕمقن إًمٞمف. واًمتٜمدي٦م ذم اخلٞمؾ 

أن شمٍمف قمـ اًمقرد إمم اعمرقمك ىمريب٤ًم، صمؿ شمٕم٤مد إمم اًمنمب وهق اعمٜمدّي. وهذه 

ـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمدار شمّمػمت سمٕمد سمٜمل قمبد اًمدار إمم طمٙمٞمؿ سمـ طمزام سم

اًمٕمزى سمـ ىميص، ومب٤مقمٝم٤م ذم اإلؾمالم سمٛمئ٦م أًمػ درهؿ وذًمؽ ذم زُمـ ُمٕم٤موي٦م، ومالُمف 

ُمٕم٤موي٦م ذم ذًمؽ وىم٤مل: أسمٕم٧م ُمٙمرُم٦م آسم٤مئؽ وذومٝمؿ؟ وم٘م٤مل طمٙمٞمؿ: ذهب٧م اعمٙم٤مرم 

إٓ اًمت٘مقى، واهلل ًم٘مد اؿمؽميتٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م سمزق مخر، وىمد سمٕمتٝم٤م سمٛمئ٦م أًمػ درهؿ. 

ٜم٤م اعمٖمبقن؟ ذيمر ظمؼم طمٙمٞمؿ هذا اًمدارىمٓمٜمل ذم  وأؿمٝمديمؿ أن صمٛمٜمٝم٤م ذم ؾمبٞمؾ اهلل وم٠ميُّ

 ًمف. شأؾمامء رضم٤مل اعمقـم٠م»

 ( 993/ 9)  ق ع ع

ذم يمتٞمبتف ؾم٤مئرًا إمم  (9)ُقَعقؼعان..ومخرج ُمْم٤مض سمـ قمٛمرو ُمـ 

ٛمٞمدع، وُمع يمتٞمبتف قمدهت٤م ُمـ اًمرُم٤مح واًمدرق واًمسٞمقف واجلٕم٤مب، ي٘مٕم٘مع  اًمسر

٤من سم٘مٕمٞم٘مٕم٤من إٓ ًمذًمؽ. وظمرج اًمسٛمٞمدع ُمـ سمذًمؽ ُمٕمف، ومٞم٘م٤مل: ُم٤مؾمٛمل ىمٕمٞم٘مٕم

                                                           

 ( ىمٕمٞم٘مٕم٤من: ضمبؾ، وىمٞمؾ ُمقوع سمٛمٙم٦م يم٤مٟم٧م ومٞمف طمرب سملم ىمبٞمٚمتلم ُمـ ىمريش. )ذم اًمٚمس٤من: ىمٕمع(.9)

 ]ىُمٕمٞم٘مٕم٤من[
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وُمٕمف اخلٞمؾ واًمرضم٤مل، ومٞم٘م٤مل: ُم٤م ؾمٛمل أضمٞم٤مد أضمٞم٤مدًا إٓ خلروج اجلٞم٤مد  أجقاد

، واىمتتٚمقا ىمت٤مًٓ ؿمديدًا، وم٘متؾ بػاضحُمـ اخلٞمؾ ُمع اًمسٛمٞمدع ُمٜمف  وم٤مًمت٘مقا 

صمؿ  إٓ ًمذًمؽ. اًمسٛمٞمدع، ووُمِْمح٧م ىمٓمقراء. ومٞم٘م٤مل: ُم٤م ؾمٛمل وم٤موح وم٤موح٤مً 

: ؿمٕمب٤ًم سم٠مقمغم ُمٙم٦م، ادطابخا إمم اًمّمٚمح، ومس٤مروا طمتك َٟمزًمقا إن اًم٘مقم شمداقمق

وا ٓمٚمحقا سمف، وأؾمٚمٛمقا إُمر إمم ُمْم٤مض. ومٚمام مجع إًمٞمف أُمر ُمٙم٦م ومّم٤مر 

ُمٚمٙمٝم٤م ًمف، ٟمحر ًمٚمٜم٤مس وم٠مـمٕمٛمٝمؿ، وم٤مـمربخ اًمٜم٤مس وأيمٚمقا، ومٞم٘م٤مل: ُم٤م ؾمٛمٞم٧م 

عم٤م اعمٓم٤مسمخ اعمٓم٤مسمخ إٓ ًمذًمؽ وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يزقمؿ أهن٤م إٟمام ؾمٛمٞم٧م اعمٓم٤مسمخ، 

 مضاضيم٤من شُمبرع ٟمحر هب٤م وأـمٕمؿ، ويم٤مٟم٧م ُمٜمزًمف. ومٙم٤من اًمذي يم٤من سملم 

 واًمسٛمٞمدع أول سمٖمل يم٤من سمٛمٙم٦م ومٞمام يزقمٛمقن.

وذيمر وٓي٦م ضمرهؿ اًمبٞم٧م احلرام دون سمٜمل إؾمامقمٞمؾ إمم  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

 أن سمٖمقا ذم احلرم، ويم٤من أول سمٖمل ذم احلرم ُم٤م ذيمره ُمـ طمرب ضمرهؿ ًم٘مٓمقرا.

سؿر سم٠مضمٞم٤مد ُمـ أضمؾ ضمٞم٤مد اخلٞمؾ يمام ذيمر ٕن ضمٞم٤مد اخلٞمؾ ٓ وأُم٤م أضمٞم٤مد ومٚمؿ ي

ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م: أضمٞم٤مد، وإٟمام أضمٞم٤مد: مجع ضمٞمد. وذيمر أ ح٤مب إظمب٤مر أن ُمْم٤مو٤ًم 

ضب ذم ذًمؽ اعمقوع أضمٞم٤مد ُمئ٦م رضمؾ ُمـ اًمٕمامًم٘م٦م، ومسٛمل اعمقوع سم٠مضمٞم٤مد، 

وهٙمذا ذيمر اسمـ هِم٤مم ذم همػم هذا اًمٙمت٤مب. وُمـ ؿمٕم٥م أضمٞم٤مد خترج داسم٦م 

ض اًمتل شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ىمبؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يمذًمؽ روي قمـ  ٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦م إر

قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وذيمر همػمه ذم أظمب٤مر ُمٙم٦م أن ىمٕمٞم٘مٕم٤من ؾمٛمل 

هبذا آؾمؿ طملم ٟمزل شمبع ُمٙم٦م، وٟمحر قمٜمده٤م وأـمٕمؿ وووع ؾمالطمف وأؾمٚمح٦م 

 ضمٜمده هبذا اعمٙم٤من ومسٛمل ىمٕمٞم٘مٕم٤من سم٘مٕم٘مٕم٦م اًمسالح ومٞمف واهلل أقمٚمؿ.

                                                           

 . 80/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]أضمٞم٤مد[

 ]اعمٓم٤مسمخ[
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 (9/6)  ق ق س

 ج ر.ه اعم٘مقىمس اٟمٔمر: 

 ( 12/ 9)  ق ل س

سمّمٜمٕم٤مء، ومبٜمك يمٜمٞمس٦م مل ير ُمثٚمٝم٤م ذم زُم٤مهن٤م سمٌمء  الُؼؾَّْقسسمٜمك  أبرهةصمؿ إن 

ـَ  ُمـ إرض، صمؿ يمت٥م إمم اًمٜمج٤مر: إين ىمد سمٜمٞم٧ُم ًمؽ أهي٤م اعمٚمؽ يمٜمٞمس٦ًم مل ُيب

 ُمثٚمٝم٤م عمٚمؽ يم٤من ىمبٚمؽ، وًمس٧م سمٛمٜمتف طمتك أسف إًمٞمٝم٤م طم٩مر اًمٕمرب. 

...وؾمٛمٞم٧م هذه اًمٙمٜمٞمس٦م اًم٘مٚمٞمس ٓرشمٗم٤مع سمٜم٤مئٝم٤م  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

وقمٚمقه٤م، وُمٜمف اًم٘مالٟمس ٕهن٤م ذم أقمغم اًمرؤوس، وي٘م٤مل شم٘مٚمٜمس اًمرضمؾ وشم٘مٚمس 

إذا ًمبس اًم٘مٚمٜمسقة. وىمٚمس ـمٕم٤مُم٤ًم أي ارشمٗمع ُمـ ُمٕمدشمف إمم ومٞمف. ويم٤من أسمره٦م ىمد 

ٛمٝمؿ ومٞمٝم٤م أٟمقاقم خر،اؾمتذل أهؾ اًمٞمٛمـ ذم سمٜمٞم٤من هذه اًمٙمٜمٞمس٦م، وضَمِمر ٤ًم ُمـ اًمسُّ
(3) 

ويم٤من يٜم٘مؾ إًمٞمٝم٤م اًمٕمدد ُمـ اًمرظم٤مم اعمجزع واحلج٤مرة اعمٜم٘مقؿم٦م سم٤مًمذه٥م ُمـ 

، ويم٤من ُمـ ُمقوع هذه اًمٙمٜمٞمس٦م قمغم ومراؾمخ، ىمٍم سمٚم٘مٞمس  ٤مطمب٦م ؾمٚمٞمامن 

ويم٤من ومٞمف سم٘م٤مي٤م ُمـ آصم٤مر ُمٚمٙمٝم٤م، وم٤مؾمتٕم٤من سمذًمؽ قمغم ُم٤م أراده ذم هذه اًمٙمٜمٞمس٦م 

                                                           

 . 9/10( اًمروض إٟمػ: 9)

( ذيمر اًمسٝمٞمكم أٟمف يم٤من طمٙمؿ أسمره٦م ذم اًمٕم٤مُمؾ إذا ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس ىمبؾ أن ي٠مظمذ ذم قمٛمٚمف 3)

وهل  -ي٘مٓمع يده، ومٜم٤مم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ذات يقم طمتك ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس، ومج٤مءت ُمٕمف أُمفأن 

ومترضقم٧م إًمٞمف شمستِمٗمع ٓسمٜمٝم٤م، وم٠مسمك إٓ أن ي٘مٓمع يده، وم٘م٤مًم٧م: اضب  -اُمرأة قمجقز

سمٛمٕمقًمؽ اًمٞمقم، وم٤مًمٞمقم ًمؽ، وهمدًا ًمٖمػمك. وم٘م٤مل: وحيؽ ُم٤م ىمٚم٧م؟ وم٘م٤مًم٧م ٟمٕمؿ يمام  ٤مر هذا 

 همػمك، وم٠مظمذشمف ُمققمٔمتٝم٤م، وأقمٗمك اًمٜم٤مس ُمـ اعمٚمؽ ُمـ همػمك إًمٞمؽ، ومٙمذًمؽ يّمػم ُمٜمؽ إمم

 اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م سمٕمد.

]أسمره٦م[ 

 ]اًم٘مٚمٞمس[



 - 306 - 

ـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وُمٜم٤مسمر ُمـ اًمٕم٤مج ُمـ هبجتٝم٤م وهب٤مئٝم٤م، وٟمّم٥م ومٞمٝم٤م  ٚمب٤مٟم٤ًم ُم

 (9)وأسمٜمس، ويم٤من أراد أن يرومع ذم سمٜم٤مئٝم٤م طمتك ينمف ُمٜمٝم٤م قمغم قمدن...

 (99/ 9)  ق ن ص

 ىُمٜمُص: اٟمٔمر ن ع م.

 ( 689، 9/399)  ق و ر

 . الؼارة...وُمسٕمقد سمـ اًم٘م٤مري وهق ُمسٕمقد سمـ رسمٞمٕم٦م... ُمـ 

٘م٤مرة ُمـ ىمد أٟمّمٗم٧م اًم»ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واًم٘م٤مرة ًم٘م٥م مهؿ. وي٘م٤مل: 

 . ويم٤مٟمقا رُم٤مة. شراُم٤مه٤م

وذيمر ُمسٕمقدًا اًم٘م٤مري وهق ُمسٕمقد سمـ رسمٞمٕم٦م ورومع  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ىمد أٟمّمػ اًم٘م٤مرة »ٟمسبف إمم امهقن سمـ ظمزيٛم٦م، وهؿ اًم٘م٤مرة وومٞمٝمؿ ضمرى اعمثؾ 

 . ىم٤مل اًمراضمز:شُمـ راُم٤مه٤م

 ىمد قمٚمٛم٧م ؾمٚمٛمك وُمـ وآه٤م

 

 

 

 

 أٟمذذذ٤م ٟمذذذرد اخلٞمذذذؾ قمذذذـ هقاهذذذ٤م 

 

 

 

 

 ٤مٟمردهذذذذذذذ٤م داُمٞمذذذذذذذ٦م يمالهذذذذذذذ

 

 

 

 

 ىمد أٟمّمذػ اًم٘مذ٤مرة ُمذـ راُم٤مهذ٤م 

 

 

 

 

 إٟمذذذذذ٤م إذا ُمذذذذذ٤م ومئذذذذذ٦م ٟمٚم٘م٤مهذذذذذ٤م

 

 

 

 

 ٟمذذذذرد أوٓهذذذذ٤م قمذذذذغم أظمراهذذذذ٤م 

 

 

 

 

 وؾمٛمل سمٜمق امهقن سمـ ظمزيٛم٦م ىم٤مرة ًم٘مقل اًمِم٤مقمر ُمٜمٝمؿ ذم سمٕمض احلروب:

                                                           

(. وومٞمف أن اخلٚمٞمٗم٦م أسم٤م اًمٕمب٤مس 9/19( اٟمٔمر شمتٛم٦م طمدي٨م اًمسٝمٞمكم قمـ اًم٘مٚمٞمس ذم اًمروض إٟمػ ) 9)

 سمٕم٨م إًمٞمٝم٤م سم٤مسمـ اًمرسمٞمع قم٤مُمٚمف قمغم اًمٞمٛمـ ُمٕمف أهؾ احلزم واجلالدة ومخرهب٤م، وطمّمٚمقا ُمٜمٝم٤م 

ُمـ رظم٤مُمٝم٤م وآٓهت٤م، ومٕمٗم٤م سمٕمد ذًمؽ رؾمٛمٝم٤م، واٟم٘مٓمع ظمؼمه٤م، ُم٤مًٓ يمثػمًا سمبٞمع ُم٤م أُمٙمـ سمٞمٕمف 

 ودرؾم٧م آصم٤مره٤م.

 .9/966( اًمروض إٟمػ: 3)

 ]اًم٘م٤مرة[
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 دقمقٟمذذذذذ٤م ىمذذذذذ٤مرة ٓ شمذذذذذذقمروٟم٤م

 

 

 

 

 ومٜمجٗمذذؾ ُمثذذؾ إضمٗمذذ٤مل اًمٔمٚمذذٞمؿ   

 

 

 

 

 ذم اًمدٓئؾ. هٙمذا أٟمِمده أسمق قمبٞمد ذم يمت٤مب إٟمس٤مب وأٟمِمده ىم٤مؾمؿ

 دقمقٟمذذذذذ٤م ىمذذذذذ٤مرة ٓ شمذذذذذذقمروٟم٤م

 

 

 

 

 ومتٜمبتذذذذذؽ اًم٘مراسمذذذذذ٦م واًمذذذذذذُم٤مم 

 

 

 

 

ويم٤مٟمقا رُم٤مة احلدق ومٛمـ راُم٤مهؿ وم٘مد أٟمّمٗمٝمؿ. واًم٘م٤مرة: أرض يمثػمة 

احلج٤مرة، ومجٕمٝم٤م ىمقر. ومٙم٠من ُمٕمٜمك اعمثؾ قمٜمدهؿ أن اًم٘م٤مرة ٓ شمٜمٗمد طمج٤مرهت٤م إذا 

 رُمل هب٤م، ومٛمـ راُم٤مه٤م وم٘مد أٟمّمػ.

 ( 398/ 9)  ق ي ل

ىم٤مشمؾ اهلل سمٜمل ىَمْٞمٚم٦م، واهلل إهنؿ أن عمجتٛمٕمقن سم٘مب٤مء قمغم رضمؾ  ...وم٘م٤مل:

 ىمدم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمٙم٦م اًمٞمقم يزقمٛمقن أٟمف ٟمبّل. 

سمٜم٧م يم٤مهؾ سمـ قمذرة سمـ ؾمٕمد سمـ زيد سمـ ًمٞم٨م سمـ  ققؾةىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

ؾمقد سمـ أؾمٚمؿ سمـ احل٤مف سمـ ىمْم٤مقم٦م، أم إوس واخلزرج. ىم٤مل اًمٜمٕمامن سمـ 

 زرج: سمِمػم إٟمّم٤مري يٛمدح إوس واخل

 هَب٤مًمٞمؾ ُِمـ أوٓد ىَمْٞمٚم٦م مل جيدْ 

 

 

 

 

 قمٚمٞمٝمؿ ظمٚمٞمٌط ذم خم٤مًمٓم٦م قَمْتب٤َم 

 

 

 

 

 َُمس٤مُمٞمح أسْمٓم٤مل َيراطمقن ًمٚمٜمَدى

 

 

 

 

 َيَرْون قمٚمٞمٝمؿ ومِْٕمَؾ آسم٤مئٝمؿ َٟمْحَب٤م 

 

 

 

 

  (202/ 3)  ك ب ر

ِذي هُ  شَمَقممر  ﴿َواًمر [ وذًمؽ 99قَمٔمِٞمٌؿ﴾ ]ؾمقرة اًمٜمقر:  قَمَذاٌب  ًَمفُ  ُِمٜمُْٝمؿْ  يمؼِْمَ

 س٤من سمـ صم٤مسم٧م وأ ح٤مسمف اًمذيـ ىم٤مًمقا ُم٤م ىم٤مًمقا. طم

 وأ ح٤مسمف.  عبد اهلل بن ُأبّ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل: وذًمؽ 

قمبد اهلل سمـ ُأيب، وىمد ذيمر ذًمؽ اسمـ  كربهىم٤مل اسمـ هِم٤مم: واًمذي شمقمم 

 إؾمح٤مق ذم هذا احلدي٨م ىمبؾ هذا. 

 ؼمه سم٤مًمٙمن.   ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ي٘م٤مل: يمؼِْمه ويُمؼْمه ذم اًمرواي٦م، وأُم٤م ذم اًم٘مرآن ومٙمِ 

 ]ىمٞمٚم٦م[

 ]يمؼم[
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 (69/ 9)  ك س ر

. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ىُمتؾ قمغم ^ذم اًمٞمقم اًمذي ىم٤مل رؾمقل اهلل  كرسىوم٘متؾ 

 يد اسمٜمف ؿِمػَمَوْيف. وىم٤مل ظم٤مًمد سمـ طمؼ اًمِمٞمب٤مين: 

ذذذذٛمف سَمٜمذذذذقهُ  سذذذذذْرى إذ شَم٘مسر
 ويمِ

 

 سم٠مؾْمذذذٞم٤مٍف يمذذذام اىْمُتِسذذذَؿ اًمٚمرحذذذ٤ممُ  

َْمذذذذ٧ِم اعمَٜمُذذذذقُن ًمذذذذف سمَٞمذذذذقمٍ    مَتَخر

 

 َٚمذذذذذ٦م مِتَذذذذذ٤ممُ َأٟمذذذذذك وًمٙمذذذذذّؾ طم٤مُمِ  

وإٟمام يم٤من ىمتٚمف  شويمنى إذ شم٘مسٛمف سمٜمقه»وىمقل اسمـ طمؼ  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم: 

سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ أن اسمٜمف ومرظم٤من  (3)قمغم يد اسمٜمف ؿمػمويف، ًمٙمـ ذيمر سمٜمٞمف ٕن سمدء اًمنم

رأى ذم اًمٜمقم أٟمف ىم٤مقمد قمغم هير اعمٚمؽ ذم ُمقوع أسمٞمف، ومبٚمغ أسم٤مه ذًمؽ ومٙمت٥م إمم 

قمغم سمٕمض اًمبالد، أن اىمتؾ أظم٤مك ومرظم٤من، وم٠مظمٗمك  اسمٜمف ؿمٝمري٤مر، ويم٤من واًمٞم٤ًم ًمف

ؿمٝمري٤مر اًمٙمت٤مب ُمـ أظمٞمف، ومٙمت٥م إًمٞمف ُمرة أظمرى، وم٠مسمك ُمـ ذًمؽ ومٕمزًمف وومم 

ومرظم٤من وأُمره سم٘متؾ ؿمٝمري٤مر، ومٕمزم قمغم ذًمؽ وم٠مراه ؿمٝمري٤مر اًمٙمت٤مب اًمذي يمت٥م ًمف 

أسمقه ومٞمف ومتقاـمآ قمٜمد ذًمؽ قمغم اًم٘مٞم٤مم قمغم أسمٞمٝمام، وأرؾمال إمم ُمٚمؽ اًمروم يستٕمٞمٜم٤من 

سمف ذم ظمؼم ـمقيؾ، ومٙم٤من هذا سمدء اًمِمذر. صمؿ إن اًمٗمرس ظمٚمٕم٧م يمنى ٕطمداث 

أطمدصمٝم٤م، ووًم٧م اسمٜمف ؿمػمويف ومٙم٤من يمسذرى أسمرويز رسمام أؿم٤مر سمرأي ُمـ حمبسف 

وم٘م٤مًم٧م اعمرازسم٦م ًمِمػمويف ٓ يست٘مٞمؿ ًمؽ اعمٚمؽ إٓ أن شم٘متؾ أسم٤مك، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف ُمـ 

٤م، ومُٗمتش ومُقضمد قمغم ي٘متٚمف، ومٞم٘م٤مل إٟمف يم٤من ُيرضب سم٤مًمسٞمػ ومام يٕمٛمؾ ومٞمف ؿمٞمئ

قمْمده طمجٌر ُمٕمٚمؼ يم٤مخلرزة ومٜمزع ومٕمٛمٚم٧م ومٞمف اًمسالح. ويم٤من ىمبؾ ي٘مقل ٓسمٜمف ي٤م 

 واهلل أقمٚمؿ. -ومٞمام ذيمروا -ىمّمػم اًمٕمٛمر ومٚمؿ يدم أُمره سمٕمده إٓ أىمؾ ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمر

                                                           

 . 9/99( اًمروض إٟمػ: 9)

 ( ذم إ ؾ )اًمسػم(، ًمٙمـ اًمٙمالم سمٕمده ي١ميمد ُم٤م أصمبتف . 3)

 ]يمنى[
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 ( 69، 99/ 9)  ك س م

 ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىم٤مل أسمق ىمٞمس سمـ إؾمٚم٧م: 

 ومٕمٜمذذذديمؿ ُمٜمذذذف سمذذذالٌء ُمّمذذذّدق

 

 

 

 

 يب َيْٙمسقَم ه٤مدي اًمٙمت٤مئ٥مهمداة أ 

 

 

 

 

 يٕمٜمل أسمره٦م، يم٤من يٙمٜمك ش: أب يؽسومهمداة »ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:... وىمقًمف: 

 أسم٤م يٙمسقم. 

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومٚمام هٚمؽ أسمره٦م، ُمٚمؽ احلبِم٦م اسمٜمف يٙمسقم سمـ أسمره٦م 

 وسمف يم٤من يٙمٜمك.

 ( 917، 916/ 9)  ك ع ب

ذه٥م، ومه٤م ومٚمام مت٤مدى سمف احلٗمر ]طمٗمر زُمزم[ وضمد ومٞمٝم٤م همزاًملم ُمـ 

اًمٖمزآن اًمٚمذان دومٜم٧م ضمرهؿ ومٞمٝم٤م طملم ظمرضم٧م ُمـ ُمٙم٦م، ووضمد ومٞمٝم٤م أؾمٞم٤موم٤ًم 

ىمٚمٕمٞم٦م وأدرقم٤ًم... ومْمذرب قمبد اعمٓمٚم٥م إؾمٞم٤مف سم٤مسم٤ًم ًمٚمٙمٕمب٦م، وضب ذم اًمب٤مب 

ومٞمام يزقمٛمقن. صمؿ إن قمبد  الؽعبةاًمٖمزاًملم ُمـ ذه٥م. ومٙم٤من أّول ذه٥م طُمٚمِّٞمتف 

 اعمٓمٚم٥م أىم٤مم ؾم٘م٤مي٦م زُمزم ًمٚمحج٤مج.

وىمقًمف: وضب اًمٖمزاًملم طمٚمٞم٦م اًمٙمٕمب٦م، وهق أول ذه٥م  (9)كم:ىم٤مل اًمسٝمٞم

طمّٚمٞم٧م سمف اًمٙمٕمب٦م، وىمد ىمدُمٜم٤م ذيمر اًمٖمزاًملم وُمـ أهدامه٤م إمم اًمٙمٕمب٦م، وُمـ 

وشم٘مدم أن أول ُمـ يمس٤م اًمٙمٕمب٦م: شُمبرع، وأٟمف أول ُمـ اختذ مه٤م  (3)دومٜمٝمام ُمـ ضمرهؿ،

ختذ قمبد همٚم٘م٤ًم إمم أن ضب مه٤م قمبد اعمٓمٚم٥م سم٤مب طمديد ُمـ شمٚمؽ إؾمٞم٤مف، وا

                                                           

 . 909/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

ومٜمٝمام احلرث سمـ ُمْم٤مض ( أهدى اًمٖمزاًملم إمم اًمٙمٕمب٦م ؾم٤مؾم٤من ُمٚمؽ اًمٗمرس، وىمٞمؾ ؾم٤مسمقر. ود3)

 (.97/ 9ذم زُمزم. )اٟمٔمر اًمروض إٟمػ: 

 ]أسمق يٙمسقم

 أسمره٦م[

 ]اًمٙمٕمب٦م[
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ُب ًمف سم٤مًمٚمٞمؾ طمسدًا ًمف، ومٚمام همٛمف  اعمٓمٚم٥م طمقو٤م ًمزُمزم يس٘مك ُمٜمف، ومٙم٤من خُيرر

ذًمؽ ىمٞمؾ ًمف ذم اًمٜمقم ىمؾ: ٓ أطمٚمٝم٤م عمٖمتسؾ وهل ًمِم٤مرب طِمؾُّ وسمّؾ وىمد يمٗمٞمتؿ، 

ومٚمام أ بح ىم٤مل ذًمؽ ومٙم٤من سمٕمُد ُمـ أراده٤م سمٛمٙمروه رُمل سمداء ذم ضمسده طمتك 

 .شؾمػمه»اٟمتٝمقا قمٜمف. ذيمره اًمزهري ذم 

 ( 998/ 9)  ب ك ع

،ذصمذذامين قمِمذذ ^قمذذغم قمٝمذذد رؾمذذقل اهلل  الؽعبةةةويم٤مٟمذذ٧م   (9)رة ذراقمذذ٤مً

 ويم٤مٟم٧م شمٙمسك اًم٘مب٤مـمك، صمؿ يمسٞم٧م اًمؼمود، وأول ُمـ يمس٤مه٤م اًمديب٤مج احلج٤مج

 سمـ يقؾمػ. ا

وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ذم همػم هذا اعمقوع: أول ُمـ يمس٤م  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ٓمٜمل شمٜمٞمٚمذ٦م سمٜمذذ٧م اًمٙمٕمبذ٦م اًمذديب٤مج احلجذ٤مج وذيمذذر مج٤مقمذ٦م ؾمذقاه ُمذذٜمٝمؿ اًمذدارىم

ا، ضمٜمذذ٤مب أم اًمٕمبذذ٤مس سمذذـ قمبذذد اعمٓمٚمذذ٥م. يم٤مٟمذذ٧م ىمذذد أوذذٚم٧م اًمٕمبذذ٤مس  ذذٖمػمً 

إن وضمدشمف أن شمٙمسق اًمٙمٕمب٦م اًمديب٤مج ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ طمذلم وضمدشمذف.  (2)ومٜمذرت

 ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٞم٧م ممٚمٙم٦م.

 .وىم٤مل اًمزسمػم اًمٜمس٤مسم٦م سمؾ أول ُمـ يمس٤مه٤م اًمديب٤مج قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم

 شمبع، أهن٤م ]أم اًمٕمب٤مس[ أول وىمد ذيمرٟم٤م ذم ظمؼم (1)وىم٤مل اًمسٝمٞمكم أيْم٤ًم:

 ُمـ يمس٤م اًمبٞم٧م اًمديب٤مج وذيمرٟم٤م ؾمب٥م ذًمؽ وٟمزيد ه٤مهٜم٤م ُم٤م ذيمره اعم٤موردي، 

                                                           

ر وي١مٟم٨م. )اًمّمح٤مح: ذرع(. 9)  ( ذراع اًمٞمد يذيمر

 . 9/38( اًمروض إٟمػ: 3)

 ( ذم إ ؾ )ومٜمزرت(.2)

 . 9/77( اًمروض إٟمػ: 1)

 ]اًمٙمٕمب٦م[
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ىم٤مل أول ُمـ يمس٤م اًمبٞم٧م اًمديب٤مج ظم٤مًمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ يمالب أظمذ ًمٓمٞمٛم٦م ُمـ 

 (3)وأظمذ ومٞمٝم٤م أٟمامـم٤ًم، ومٕمٚم٘مٝم٤م قمغم اًمٙمٕمب٦م. (9)اًمبز

 (977/ 9)   ل ب ن

 ب.ه ًمبٜمك: اٟمٔمر ل 

 ( 629/ 9)  ل ب ن

... وَأظمذ ]سمالل[ سمٞمده ]يد أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ[ ويد اسمٜمف، وهق ي٘مقل: ُم٤م 

؟. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: يريد سم٤مًمٚمبـ، أن الؾبنرأي٧م يم٤مًمٞمقم ىمط، أُم٤م ًمٙمؿ طم٤مضم٦م ذم 

 ُمـ أهين اومتدي٧م ُمٜمف سم٢مسمؾ يمثػمة اًمٚمبـ.

وذيمر اًمزسمػم ذم هذا اخلؼم.. أن أُمٞم٦م طملم أطم٤مـم٧م سمف  (2)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

د رأى، أُم٤م ًمٙمؿ سم٤مًمٚمبـ طم٤مضم٦م؟ ىم٤مل: ويم٤من أُمٞم٦م ُيذيمر إٟمّم٤مر، ىم٤مل ي٤م أطم

 سمٗمّم٤مطمتف، وُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم: هؾ رأى أطمد ُمثؾ هذا..

 ( 997/ 9)  ل ع ق

وم٘مرسم٧م سمٜمق قمبد اًمدار ضمٗمٜم٦م ممٚمقءة دُم٤ًم، صمؿ شمٕم٤مىمدوا هؿ وسمٜمق قمدي سمـ 

يمٕم٥م سمـ ًم١مي قمغم اعمقت، وأدظمٚمقا أيدهيؿ ذم ذًمؽ اًمدم ذم شمٚمؽ اجلٗمٜم٦م، 

 .دملعؼة الومسٛمقا 

 ( 977/ 9)  به ل 

ـْ ظمَزاقم٦م ضَمْقهر» ]ؿمٓمر ُمـ سمٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م ش. وأُمُّؽ ه ُِم

                                                           

 ( ذم إ ؾ)اًمؼم(.9)

ب ُمـ اًمثٞم٤مب )اًمٚمس٤من: ( اًمٚمٓمٞمٛم٦م: اجلامل اًمتل حتٛمؾ اًمٕمٓمر واًمبز )اًمٚمس٤من: ًمٓمؿ(، اًمَبز: ض3)

 سمزز(، إٟمامط: ضب ُمـ اًمُبُسط ًمف مَخْؾ رىمٞمؼ )اًمٚمس٤من: ٟمٛمط(.. 

 .3/81( اًمروض إٟمػ: 2)

 ]اًمٚمبـ[

 ]ًمٕم٘م٦م اًمدم[
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، أُمف هلب أبا يٕمٜملش أُمؽ ه ُمـ ظمزاقم٦م»ذيمره٤م اسمـ إؾمح٤مق[. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

 سمٜم٧م ه٤مضمر اخلزاقمل. ُلْبـى

وذيمر أسم٤م مه٥م واؾمٛمف قمبد اًمٕمزى، ويمٜمل أسم٤م مه٥م إلذاق  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عم٤م  ٤مر إًمٞمف ُمـ اًمٚمٝم٥م، وأُمف ًمبٜمك سمٜم٧م ه٤مضمر وضمٝمف، ويم٤من شم٘مدُم

سمٙمن اجلٞمؿ ُمـ سمٜمل و٤مـمرة سمْم٤مد ُمٜم٘مقـم٦م. واًمٚمبٜمك ذم اًمٚمٖم٦م: رء يتٛمٞمع ُمـ 

سمٕمض اًمِمجر ىم٤مًمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م. وي٘م٤مل ًمبٕمْمف اعمٞمٕم٦م واًمدودم ُمثؾ اًمٚمبٜمك يسٞمؾ ُمـ 

 إذا رؿمح ذًمؽ ُمٜمٝم٤م. (3)اًمسٛمر همػم أٟمف أمحر ومٞم٘م٤مل طم٤مو٧م اًمسٛمرة

... وإٟمام ضمٕمٚمٝمؿ ]أي ُمٚمقك اًمتب٤مسمٕم٦م اًمذيـ ذيمرهؿ طمذيٗم٦م (2)وىم٤مل أيْم٤ًم:

سمـ هم٤مٟمؿ ذم رصم٤مئف ًمٕمبد اعمٓمٚم٥م[ ُمٗمخرًا ٕيب مه٥م ٕن أُمف ظمزاقمٞم٦م ُمـ ؾمب٠م، ا

 واًمتب٤مسمٕم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ محػم سمـ ؾمب٠م.

 (  17/ 9)  هل و 

 سمٞم٧م مهؿ سم٤مًمٓم٤مئػ يم٤مٟمقا يٕمٔمٛمقٟمف ٟمحق شمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٕمب٦م.  (1):الالت

 : أٟمِمدين أسمق قمبٞمدة اًمٜمحقي ًمرضار سمـ اخلٓم٤مب اًمٗمٝمري: ىم٤مل اسمـ هِم٤مم

ت صم٘مٞمذذذذذػ إمم ٓهتذذذذذ٤م  وومذذذذذرر

 

 

 

 

 سمٛمٜم٘مٚمذذذذ٥م اخل٤مئذذذذ٥م اخلذذذذ٤مه 

 

 

 

 

ُي٘م٤مل ًمٙمؾ  ٜمؿ ُمـ طمجر أو همػمه  ٜمؿ، وٓ ي٘م٤مل وصمـ إٓ عم٤م  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

                                                           

 . 78/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 ( اًمسٛمر: ضب ُمـ ؿمجر اًمٓمٚمح.3)

 . 997/  9( اًمروض إٟمػ: 2)

ؿ سم٤ممه٤مء. ( اًمالُت  ٜمٌؿ ًمث٘مٞمػ، ويم٤من سم٤مًمٓم٤مئػ، وسمٕمض اًمٕمرب ي٘مػ قمٚمٞمف سم٤مًمت٤مء، وسمٕمْمٝم1)

 )اًمٚمس٤من: ًمقه(.

 . 9/63( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]ًمبٜمك[

 ]أسمق مه٥م[

 ]اًمالت[
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يم٤من ُمـ همػم  خرة يم٤مًمٜمح٤مس وٟمحقه. ويم٤من قمٛمرو سمـ حلل طملم همٚمب٧م ظمزاقم٦م قمغم 

هؿ قمـ ُمٙم٦م، ىمد ضمٕمٚمتف اًمٕمرب رسم٤ًمٓ  يبتدع مهؿ سمدقم٦م إٓ اختذوه٤م اًمبٞم٧م، وٟمٗم٧م ضمر

ٟمف يم٤من يٓمٕمؿ اًمٜم٤مس ويٙمسق ذم اعمقؾمؿ، ومرسمام ٟمحر ذم اعمقؾمؿ قمنمة آٓف  ذقم٦م:ٕ 

ّت اًمذي َيٚم٧ُمُّ اًمسقيؼ ًمٚمحجٞم٩م  (9)سمدٟم٦م ويمس٤م قمنمة آٓف طمٚم٦م، طمتك ىمٞمؾ إٟمف اًمالر

 ذي يٚم٧م يم٤من ُمـ صم٘مٞمػ، قمغم  خرة ُمٕمرووم٦م شمسٛمك:  خرة اًمالت. وُي٘م٤مل إن اًم

 ومٚمام ُم٤مت ىم٤مل مهؿ قمٛمرو: إٟمف مل يٛم٧م وًمٙمـ دظمؾ ذم اًمّمخرة صمؿ أُمرهؿ سمٕمب٤مدهت٤م، 

وأن يبٜمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٞمت٤ًم يسٛمك: اًمالت. وُي٘م٤مل دام أُمره وأُمر وًمده قمغم هذا سمٛمٙم٦م صمالصمامئ٦م 

 (3)ومٚمام هٚمؽ ؾمٛمٞم٧م شمٚمؽ اًمّمخرة اًمالت خمٗمٗم٦م اًمت٤مء واختذ  ٜماًم يٕمبد.ؾمٜم٦م، 

 (999، 6 /9)  م ر ى

 ج ر.   هُم٤مري٦م: اٟمٔمر 

 (9/9)  م ض ض

سمـ قمٛمرو اجلرمهل. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم وي٘م٤مل: ُِمْم٤مض.  ُمضاض...  

 أسمق اًمٞمٛمـ يمٚمٝم٤م، وإًمٞمف جيتٛمع ٟمسبٝم٤م.  قحطانوضمرهؿ سمـ ىمحٓم٤من، و

 (322/ 9)  مـحؿـا

هذا اًمذي يرؾمٚمف اهلل إًمٞمٙمؿ ُمـ قمٜمد اًمرب،  ادُـَْحَؿـّا... ومٚمق ىمد ضم٤مء 

هذا اًمذي ُمـ قمٜمد اًمرب ظمرج، ومٝمق ؿمٝمٞمد قمكّم وأٟمتؿ أيْم٤ًم...  وروح اًم٘مدس،

ْقؾِقطسواعمُٜمَْحَٛمٜمر٤م سم٤مًمني٤مٟمٞم٦م: حمٛمد، وهق سم٤مًمروُمٞم٦م:   . ^، الرَبَ

                                                           

ف سم٤معم٤مء وٟمحقه.. وسمس اًمسقيؼ أو اًمدىمٞمؼ: ظمٚمٓمف سمسٛمـ أو زي٧م.  )اًمٚمس٤من: 9) ( ًَم٧مر اًمسقيؼ: سَمسر

 ًمت٧م، سمسس(. 

ل سم٤مًمذي يم٤من َيُٚم٧مُّ قمٜمَده 3) ـُ قمب٤مس وقمٙمرُم٦م ومج٤مقم٦م، ؾُمٛمِّ َدَة اًمت٤مء: َ ٜمٌَؿ، وىمرأ هب٤م اسم ( اًمالرتُّ ُمِمدر

(. ا  ًمسقيؼ سم٤مًمسٛمـ، صمؿ ظُمٗمِّػ. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمٚمر٧مُّ

 ]سمرىمٚمٞمٓمس[

 ]ُمْم٤مض[

 ]اعمٜمحٛمٜم٤م[



 - 391 - 

 ( 636/ 9)  ن ت ل

 -سمـ همزي٦م، طمٚمٞمػ سمٜمل قمدي سمـ اًمٜمج٤مر بسواد[ ^... ومحر ]رؾمقل اهلل 

وهق  -هذا، خمٗمػ ُمث٘مٚم٦م، وؾمَقاد ذم إٟمّم٤مر همػم سّوادىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ي٘م٤مل 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل ُُمْستٜمّمؾ ُمـ اًمّمػ.  -ُمـ اًمّمػ مستـتل

 ^وذيمر ىمّم٦م ؾمقاد سمـ همزي٦م طملم ُمر سمف رؾمقل اهلل  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

وهق ُمستٜمتؾ أُم٤مم اًمّمػ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل ُمستٜمّمؾ. ىمقًمف ُمستٜمتؾ أُم٤مم 

 اًمّمػ ي٘م٤مل اؾمتٜمتٚم٧م واؾمتٜمّمٚم٧م واسمرٟمذقم٧م واسمرٟمتٞم٧م سم٤مًمراء اعمٝمٛمٚم٦م

وسم٤مًمزاي هٙمذا شم٘مٞمد ذم اًمٖمري٥م اعمّمٜمػ يمؾ هذا إذا شم٘مدُم٧م. ؾمقاد هذا 

سمتخٗمٞمػ اًمقاو ويمؾ ؾمقاد ذم اًمٕمرب، ومٙمذًمؽ سمتخٗمٞمػ اًمقاو وومتح اًمسلم إٓ 

قمٛمرو سمـ ؾمقاد أطمد سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي ُمـ ؿمٞمقخ احلدي٨م، وؾمقاد سمْمؿ 

اًمسلم وختٗمٞمػ اًمقاو هق اسمـ ُمري سمـ إراؿم٦م سمـ ىمْم٤مقم٦م صمؿ ُمـ سمكم طمٚمٗم٤مء 

ّم٤مر، ووىمع ذم إ ؾ ُمـ يمالم اسمـ هِم٤مم ؾمقاد ُمث٘مٚم٦م اسمـ همزي٦م وهق ظمٓم٠م إٟم

قمغم ظمٞمؼم اًمذي  ^إٟمام اًمّمقاب ُم٤م شم٘مدم، وؾمقاد هذا هق قم٤مُمؾ رؾمقل اهلل 

 ضم٤مءه سمتٛمر ضمٜمٞم٥م ذيمره ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ومل يسٛمف.

وىمقل اسمـ هِم٤مم: ُمستٜمّمؾ ُمٕمٜم٤مه ظم٤مرج ُمـ اًمّمػ ُمـ ىمقًمؽ: ٟمّمٚم٧م 

 سٜم٤من.اًمرُمح إذا أظمرضم٧م صمٕمٚمبف ُمـ اًم

 ( 20: 9) كخامس

 اؾمؽمـمب٤من ذو ٟمقاس. اؾمؽمـمب٤من ٓسم٤مس. َكْخامسوم٘م٤مل ]ذو ٟمقاس[: ؾَمْؾ 

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: هذا يمالم مِحْػَم. وٟمخامس: اًمرأس.

                                                           

 .3/68( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]ؾمقاد[

 ]ُمستٜمتؾ[

 ]ٟمخامس[
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: وذيمر ىمقل ذي ٟمقاس ًمٚمحرس طملم ىم٤مًمقا ًمف: أرـم٥م أم (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم 

واًمٜمحامس َيب٤مس؟ واًمٞمب٤مس واًمٞمبٞمس ُمثؾ اًمٙمب٤مر واًمٙمبػم. وم٘م٤مل مهؿ ؾمؾ ٟمحامس، 

قمكم أسمق اًمقًمٞمد  ذم ًمٖمتٝمؿ هق اًمرأس يمام ذيمر، ووىمع ذم ٟمسخ٦م أيب سمحر اًمتل ىمٞمده٤م

اًمقىمٌم: ٟمخامس سمٜمقن وظم٤مء ُمٜم٘مقـم٦م، وًمٕمؾ هذا هق اًمّمحٞمح إذ حيتٛمؾ أن 

يٙمقن اًمٜمحامس ذم ًمٖمتٝمؿ هق اًمرأس صمؿ  حػ وىمٞمده يمراع سم٤مًمت٤مء اعمٜم٘مقـم٦م 

 سم٤مصمٜمتلم ُمـ ومقق واحل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ومٞمام ذيمر زم.

 (939/ 9)  د ين 

 دار اًمٜمدوة: اٟمٔمر ق ص ي

 ( 9/9)  ن ص ر

سمٜمق إوس واخلزرج، اسمٜمَْل طم٤مرصم٦م سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر  األكصار

 سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ُم٤مزن سمـ إؾْمد سمـ اًمٖمقث.ا

ذيمر ٟمس٥م إٟمّم٤مر وهؿ إوس واخلزرج، وإوس:  (3)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

واخلزرج: اًمريح اًمب٤مردة، وٓ أطمس٥م إوس ذم اًمٚمٖم٦م  اًمذئ٥م واًمٕمٓمٞم٦م أيْم٤م،

إٓ اًمٕمٓمٞم٦م، ظم٤م ٦م وهل ُمّمدر أؾمتف. وأُم٤م أوس اًمذي هق اًمذئ٥م ومٕمٚمؿ يم٤مؾمؿ 

اًمرضمؾ وهق يم٘مقًمؽ: أؾم٤مُم٦م ذم اؾمؿ إؾمد. وًمٞمس أوس إذا أردت اًمذئ٥م 

يمام يٗمٕمؾ سم٠مؾمامء  -ىم٤مل -يم٘مقًمؽ: ذئ٥م وأؾمد، وًمق يم٤من يمذًمؽ جلٛمع وقمرف

ٟمثك: أوؾم٦م يمام ي٘م٤مل ذئب٦م، وذم احلدي٨م ُم٤م ي٘مقي هذا، إضمٜم٤مس وًم٘مٞمؾ ذم إ

ٓ شمٓمٞم٥م ًمف »وم٘م٤مًمقا:  شهذا أويس يس٠مًمٙمؿ ُمـ أُمقاًمٙمؿ»وهق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسالم 

                                                           

 .39/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

 . 9/91( اًمروض إٟمػ: 3)

 ]إٟمّم٤مر[
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ومل ي٘مؾ هذا إوس ومت٠مُمٚمف، وًمٞمس أوس قمغم هذا ُمـ اعمسّٛملم  شأٟمٗمسٜم٤م سمٌمء

 سم٤مًمسب٤مع وٓ ُمٜم٘مقًٓ ُمـ إضمٜم٤مس إٓ ُمـ اًمٕمٓمٞم٦م ظم٤م ٦م.

 ( 186/ 9)  ن ط ق

، ًمذًمؽ. ىم٤مل اسمـ ذات الـطاق... ومٙم٤من ي٘م٤مل ٕؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر: 

هِم٤مم: وؾمٛمٕم٧م همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل: ذات اًمٜمٓم٤مىملم. وشمٗمسػمه: 

أهن٤م عم٤م أرادت أن شمٕمٚمؼ اًمسٗمرة ؿم٘م٧م ٟمٓم٤مىمٝم٤م سم٤مصمٜملم، ومٕمٚم٘م٧م اًمسٗمرة سمقاطمد 

 واٟمتٓم٘م٧م سم٤مٔظمر.

 (79، 99، 99/ 9)  ن ع م

د سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: طمدصمٜمل حمٛم

سمـ ُمٕمّد. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  ُقـُصيم٤من ُمـ وًمد  الـعامن بن ادـذراًمزهري: أن 

 وي٘م٤مل: ىَمٜمَص.

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وم٠مُم٤م ؾم٤مئر اًمٕمرب ومٞمزقمٛمقن أٟمف يم٤من رضماًل ُمـ خلؿ، 

  ُمـ وًمد رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٍم، وم٤مهلل أقمٚمؿ أي ذًمؽ يم٤من.

  ٜمذر، ومٞمام أظمؼمين ظمٚمػ إمحر.ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر سمـ اعم

، ومٝمذق ذم الةـعامن بةن ادـةذرر ذومٛمـ سم٘مٞم٦م وًمد رسمٞمٕمذ٦م سمذـ ٟمّمذ 99/ 9

ٟمس٥م اًمٞمٛمـ وقِمْٚمِٛمٝمؿ: اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر سمـ اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر سمـ قمٛمرو...، 

 ذًمؽ اعمٚمؽ. 

ُدوّد قمـ  79/ 9 ـُ ظم٤مًمٍد اًمسر ـُ ىُمّرَة سم ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وطمدصمٜمل ظَماّلُد سم

 الـعامن بن ادـذرقمـ سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمٜمس٥م أٟمف ىم٤مل: إن  ضَمٜمر٤مد، أو

 ُمـ َوًَمِد ؾم٤مـمِرون ُمٚمِؽ احلرَْض.

  اًمٜمٕمامن]
 اعمٜمذر[ اسمـ
 [ىمٜمص]

 ]ذات اًمٜمٓم٤مق[
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 (383/ 9)  ن ف ل

سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ ىميص،  وكوفل بن خويؾدىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ... 

وهق اسمـ اًمٕمدوي٦م، ويم٤من ُمـ ؿمٞم٤مـملم ىمريش،  وهق اًمذي ىمرن سملم أيب سمٙمر 

اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ذم طمبؾ طملم أؾمٚمام، ومبذًمؽ يم٤مٟم٤م  اًمّمديؼ وـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد

 يسٛمٞم٤من اًم٘مريٜملم وم٘متٚمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم يقم سمدر.

 ( 993، 917/ 9)   ب له 

 ٜمؿ ذم ضمقف اًمٙمٕمب٦م، وهق أقمٔمؿ أ ٜم٤مُمٝمؿ، وهق اًمذي  وهبل... 

 يٕمٜمل أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب يقم أطمد طملم ىم٤مل: أقْمِؾ هبؾ: أي أفمٝمر ديٜمؽ.

ويم٤من هبؾ قمغم سمئر ذم ضمقف اًمٙمٕمب٦م، ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمبئر هل اًمتل ... 

 جيٛمع ومٞمٝم٤م ُم٤م هيدى ًمٚمٙمٕمب٦م.

 (6/ 9) ج ر ه

، ُمـ أّم اًمٕمرب، ىمري٦ٍم يم٤مٟم٧م أُم٤مم هاجرىم٤مل اسمـ مهٞمٕم٦م: أّم إؾمامقمٞمؾ:  

ي٦م اًمٜمبل  ماِرية. وأم إسمراهٞمؿ: مرصُمـ  الَػَرما  ادؼوقس، اًمتل أهداه٤م ًمف ^ُهِّ

 ّمٜم٤م.ُمـ يمقرة أٟم حػنُمـ 

ىمد أرؾمذؾ إًمٞمذف ] إمم اعم٘مذقىمس[  ^ويم٤من رؾمقل اهلل  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

طم٤مـم٥م سمذـ أيب سمٚمتٕمذ٦م وضمذؼمًا ُمذقمم أيب رهذؿ اًمٖمٗمذ٤مري وم٘مذ٤مرب اإلؾمذالم... 

وأهدى إًمٞمف ُم٤مري٦م سمٜم٧م ؿمٛمٕمقن، واعم٤مرَي٦م سمتخٗمٞمػ اًمٞم٤مء اًمب٘مرة اًمٗمتٞمذ٦م سمخذط 

٦م سم٤مًمتِمذديد ومٞم٘مذ٤مل: ىمٓمذ٤مٌة  اسمـ هاج يذيمره قمـ أيب قمٛمرو اعمٓمرز. وأُم٤م اعم٤مرير

ُم٤مري٦م، أي ُمٚمس٤مء ىم٤مًمف أسمذق قمبٞمذد ذم اًمٖمريذ٥م اعمّمذٜمػ... وُمٕمٜمذك اعم٘مذقىمس: 

                                                           

 . 9/93( اًمروض إٟمػ: 9)

 ]ه٤مضمر[

]ُم٤مري٦م[ 
 ]اعم٘مقىمس[

 ]ٟمقومؾ 

 اسمـ ظمقيٚمد[

 ]هبؾ[
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أٟم٤م ذم اًم٘مقس وأٟم٧م »اعمٓمقل ًمٚمبٜم٤مء واًم٘مقس اًمّمقُمٕم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، ي٘م٤مل ذم ُمثؾ: 

: شاًمٗمرُمذ٤م». وىمقل اسمـ مهٞمٕم٦م سم٤مًمٗمرُم٤م ُمذـ ُمٍمذ: شذم اًم٘مرىمقس ُمتك ٟمجتٛمع؟

اًمٗمرُمذ٤م سمذـ ىمٞمٚم٘مذقس،  ُمديٜم٦م يم٤مٟمذ٧م شمٜمسذ٥م إمم  ذ٤مطمبٝم٤م اًمذذي سمٜم٤مهذ٤م، وهذق

وي٘م٤مل ومٞمف اسمـ ىمٚمذٞمس، وُمٕمٜمذ٤مه حمذ٥م اًمٖمذرس وي٘مذ٤مل ومٞمذف اسمذـ سمٚمذٞمس، ذيمذره 

اعمسٕمقدي، وإول ىمقل اًمٓمؼمي، وهق أظمق اإلؾمٙمٜمدر سمـ ىمٚمذٞمس اًمٞمقٟمذ٤مين. 

وذيمر اًمٓمؼمي أن اإلؾمٙمٜمدر طملم سمٜمك ُمديٜمذ٦م اإلؾمذٙمٜمدري٦م ىمذ٤مل أسمٜمذل ُمديٜمذ٦م 

ُمديٜم٦م وم٘مػمة إمم اًمٜم٤مس همٜمٞم٦م  وم٘مػمة إمم اهلل همٜمٞم٦م قمـ اًمٜم٤مس، وىم٤مل اًمٗمرُم٤م: أسمٜمك

قمـ اهلل، ومسٚمط اهلل قمغم ُمديٜم٦م اًمٗمرُم٤م اخلراب هيٕم٤ًم، ومذه٥م رؾمٛمٝم٤م، وقمٗمذ٤م 

 أصمرهذذ٤م، وسم٘مٞمذذ٧م ُمديٜمذذ٦م اإلؾمذذٙمٜمدر إمم أن. وذيمذذر اًمٓمذذؼمي أن قمٛمذذرو سمذذـ

اًمٕم٤مص طملم اومتتح ُمٍم، وىمػ قمغم آصم٤مر ُمديٜم٦م اًمٗمرُم٤م، ومس٠مل قمٜمٝم٤م، ومحدث 

 هبذا احلدي٨م واهلل أقمٚمؿ.

ومسٛمٞم٧م سمٛمٍم سمـ اًمٜمبٞمط وي٘م٤مل اسمـ ىمبط سمـ اًمٜمبٞمط ُمـ وًمد  شُمٍم»وأُم٤م 

 ^اًمتل ذيمر أهن٤م ىمري٦م أم إسمراهٞمؿ اسمـ اًمٜمبل  شطمٗمـ»يمقش سمـ يمٜمٕم٤من. وأُم٤م 

ُمٕم٤موي٦م أن يْمع  وم٘مري٦م سم٤مًمّمٕمٞمد ُمٕمرووم٦م، وهل اًمتل يمٚمؿ احلسـ سمـ قمكم 

هبؿ ورقم٤مي٦م  ^اخلراج قمـ أهٚمٝم٤م، ومٗمٕمؾ ُمٕم٤موي٦م ذًمؽ طمٗمٔم٤ًم ًمق ٞم٦م رؾمقل اهلل 

وهل ىمري٦م  شأٟمّمٜم٤م»اًمّمٝمر، ذيمره أسمق قمبٞمد ذم يمت٤مب إُمقال. وذيمر  حلرُم٦م

سم٤مًمّمٕمٞمد ي٘م٤مل إهن٤م يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م اًمسحرة، ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وٓ يٜمب٧م اًمٚمبخ إٓ 

سم٠مٟمّمٜم٤م، وهق قمقد شمٜمنم ُمٜمف أًمقاح ًمٚمسٗمـ، ورسمام أرقمػ ٟم٤مذه٤م، ويب٤مع اًمٚمقح 

ح ذم اعم٤مء ؾمٜم٦م ُمٜمٝم٤م سمخٛمسلم ديٜم٤مرًا أو ٟمحقه٤م، وإذا ؿمّد ًمقح ُمٜمٝم٤م سمٚمقح وـمر

 اًمت٠مُم٤م، و ٤مرا ًمقطم٤ًم واطمدًا.
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 ( 926/ 9)  ش مه 

ومٞمام  ه٤مؿمؿ... ويم٤من هاشم بن عبد مـافومقزم اًمروم٤مدة واًمس٘م٤مي٦م 

يزقمٛمقن، أول ُمـ ؾمـ اًمرطمٚمتلم ًم٘مريش: رطمٚمتل اًمِمت٤مء واًمّمٞمػ، وأول ُمـ 

أـمٕمؿ اًمثريد سمٛمٙم٦م، وإٟمام يم٤من اؾمٛمف قَمٛمرًا، ومام ؾمٛمل ه٤مؿماًم إٓ هبِمٛمف اخلبز 

 ٦م ًم٘مقُمف. وم٘م٤مل ؿم٤مقمر ُمـ ىمريش أو ُمـ سمٕمض اًمٕمرب: سمٛمٙم

 قمٛمرو اًمذي هِمؿ اًمثريد ًم٘مقُمف

 

 

 

 

 ىمذذقم سمٛمٙمذذ٦م ُمسذذٜمتلم قمجذذ٤مف 

 

 

 

 

 

 

 ؾمذذٜم٧م إًمٞمذذف اًمرطمٚمتذذ٤من يمالمهذذ٤م

 

 

 

 

 ؾمٗمر اًمِمت٤مء ورطمٚم٦م إ ٞم٤مف 

 

 

 

 

وذيمر ه٤مؿماًم وُم٤م  ٜمع ذم أُمر اًمروم٤مدة وإـمٕم٤مم احلجٞم٩م،  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

ريد ًم٘مقُمف، واعمٕمروف ذم اًمٚمٖم٦م أن ي٘م٤مل صمردت اخلبز وأٟمف ؾمٛمل ه٤مؿماًم مهِمٛمف اًمث

يمام ٓ يسٛمك  -ومٝمق صمريد وُمثرود ومٚمؿ ُيسؿر صم٤مردًا وؾُمٛمل ه٤مؿماًم، ويم٤من اًم٘مٞم٤مس 

أن ي٘م٤مل ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ أيْم٤م  -اًمثريد هِمٞماًم، سمؾ ي٘م٤مل ومٞمف صمريد وُمثرود 

 يمذًمؽ، وًمٙمـ ؾمب٥م هذه اًمتسٛمٞم٦م حيت٤مج إمم زي٤مدة سمٞم٤من. ذيمر أ ح٤مب إظمب٤مر

أن ه٤مؿماًم يم٤من يستٕملم قمغم إـمٕم٤مم احل٤مج سم٘مريش ومػمومدوٟمف سم٠مُمقامهؿ ويٕمٞمٜمقٟمف، 

صمؿ ضم٤مءت أزُم٦م ؿمديدة ومٙمره أن يٙمٚمػ ىمريِم٤ًم أُمر اًمروم٤مدة، وم٤مطمتٛمؾ إمم اًمِم٤مم 

سمجٛمٞمع ُم٤مًمف واؿمؽمى سمف أمجع يمٕمٙم٤ًم ودىمٞم٘م٤ًم، صمؿ أشمك اعمقؾمؿ ومٝمِمؿ ذًمؽ اًمٙمٕمؽ 

ف اًمثريد ومبذًمؽ ؾمٛمل ه٤مؿماًم يمٚمف هِماًم، ودىمف دىم٤ًم، صمؿ  ٜمع ًمٚمحج٤مج ـمٕم٤مُم٤ًم ؿمب

ٕن اًمٙمٕمؽ اًمٞم٤مسمس ٓ يثرد وإٟمام هيِمؿ هِماًم، ومبذًمؽ ُمدح طمتك ىم٤مل ؿم٤مقمرهؿ 

 ومٞمف وهق قمبد اهلل سمـ اًمزسمٕمرى:

                                                           

 . 91/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

]ه٤مؿمؿ سمـ 

 قمبد ُمٜم٤مف[



 - 330 - 

 يم٤مٟمذذ٧م ىمذذريش سمٞمْمذذ٦م ومتٗم٘مذذ٠مت

 

 

 

 

 ومذذ٤معمح ظم٤مًمّمذذف ًمٕمبذذد ُمٜمذذ٤مف 

 

 

 

 

 اخلذذذذ٤مًمٓملم وم٘مذذذذػمهؿ سمٖمٜمذذذذٞمٝمؿ

 

 

 

 

 واًمٔم٤مقمٜملم ًمرطمٚم٦م إ ذٞم٤مف 

 

 

 

 

 ئذشواًمرائِملم وًمٞمس يقضمد را

 

 

 

 

 واًم٘مذذذ٤مئٚملم هٚمذذذؿ ًمألوذذذٞم٤مف 

 

 

 

 

 قمٛمرو اًمٕمال هِمؿ اًمثريد ًم٘مقُمف

 

 

 

 

 ىمذذقم سمٛمٙمذذ٦م ُمسذذٜمتلم قمجذذ٤مف 

 

 

 

 

 ( 632/ 9)  ن أه 

، ىم٤مل هيـئفا...ضمئ٧م أسم٤م ضمٝمؾ، ومقضمدشمف ىمد ٟمثؾ درقم٤ًم ًمف ُمـ ضمراهب٤م، ومٝمق 

  (9)اسمـ هِم٤مم: هيٞمئٝم٤م..

 ( 969/ 3، 92/ 9)  و نه 

 ـ هِم٤مم: وي٘م٤مل امهَْقن سمـ ظمزيٛم٦م. سمـ ظمزيٛم٦م، ...ىم٤مل اسم اهُلون...و

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:قمْمؾ واًم٘م٤مرة، ُمـ امهَْقن سمـ ظُمَزيٛم٦م  (3)وذم ُمقوع آظمر

 سمـ ُُمدريم٦م.ا

 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وي٘م٤مل امهُقن، سمْمؿ امه٤مء.

 ( 989/ 9)  و س ط

... ويم٤مٟم٧م ظمدجي٦م اُمرأة طم٤مزُم٦م ذيٗم٦م ًمبٞمب٦م، ُمع ُم٤م أراد اهلل هب٤م ُمـ 

 -، وم٘م٤مًم٧م ًمف^سمام أظمؼمه٤م سمف سمٕمث٧م إمم رؾمقل اهلل يمراُمتف، ومٚمام أظمؼمه٤م ُمٞمنة 

ذم ىمقُمؽ  وِسَطتِكي٤م سمـ قمؿ إين ىمد رهمب٧م ومٞمؽ ًم٘مراسمتؽ،  -ومٞمام يزقمٛمقن

وأُم٤مٟمتؽ، وطمسـ ظمٚم٘مؽ، و دق طمديثؽ، صمؿ قمرو٧م قمٚمٞمف ٟمٗمسٝم٤م، ويم٤مٟم٧م 

ٟمس٤مء ىمريش ٟمسب٤ًم وأقمٔمٛمٝمـ ذوم٤ًم، وأيمثرهـ ُم٤مًٓ، يمؾ  أوسطظمدجي٦م يقُمئذ 

 ًمؽ ُمٜمٝم٤م ًمق ي٘مدر قمٚمٞمف.ىمقُمٝم٤م يم٤من طمريّم٤ًم قمغم ذ

                                                           

 ش.هيٜمئٝم٤م يتٗم٘مده٤م»( ىم٤مل اعمح٘مؼ: هيٜمئٝم٤م: يٓمٚمٞمٝم٤م سمٕمٙمر اًمزي٧م. وىم٤مل أسمق ذر: 9)

 . 969/ 3ة اًمٜمبقي٦م: ( اًمسػم3)

 ]هيٜمئ[

 ]امهقن[

 ]ؾمٓم٦م،

 أوؾمط[ 
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وىمقل ظمدجي٦م، ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ًمسٓمتؽ ذم قمِمػمشمؽ،  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

وىمقًمف ذم و ٗمٝم٤م: هل أوؾمط ىمريش ٟمسب٤م. وم٤مًمسٓم٦م ُمـ اًمقؾمط ُمّمدر يم٤مًمِٕمدة 

واًمِزٟم٦م. واًمقؾمط ُمـ أو ٤مف اعمدح واًمتٗمْمٞمؾ، وًمٙمـ ذم ُم٘م٤مُملم: ذم ذيمر 

بٞمٚم٦م أقمرومٝم٤م، وأوٓه٤م اًمٜمس٥م وذم ذيمر اًمِمٝم٤مدة. أُم٤م اًمٜمس٥م ومألن أوؾمط اًم٘م

سم٤مًمّمٛمٞمؿ وأسمٕمده٤م قمـ إـمراف واًمقؾمٞمط وأضمدر أن ٓ شمْم٤مف إًمٞمف اًمدقمقة 

ٕن أسم٤مء وإُمٝم٤مت ىمد أطم٤مـمقا سمف ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م ومٙم٤من اًمقؾمط ُمـ أضمؾ هذا 

قَاَل ُمدطم٤م ذم اًمٜمس٥م هبذا اًمسب٥م. وأُم٤م اًمِمٝم٤مدة ومٜمحق ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: 
وَْسُطُهمْ 

َ
ة  وََسطا  ِِلَُكونُوا ُشَهَداَء لََعَ انلَّاِس َوَكَذلَِك َجَعلْنَ وىمقًمف:  أ نَّ

ُ
 اُكْم أ

[ ومٙم٤من هذا ُمدطم٤ًم ذم اًمِمٝم٤مدة ٕهن٤م هم٤مي٦م اًمٕمداًم٦م ذم اًمِم٤مهد أن 912]اًمب٘مرة: 

يٙمقن وؾمٓم٤ًم يم٤معمٞمزان ٓ يٛمٞمؾ ُمع أطمد، سمؾ يّمٛمؿ قمغم احلؼ شمّمٛمٞماًم، ٓ جيذسمف 

، ومٙم٤من و ٗمف هقى، وٓ يٛمٞمؾ سمف رهمب٦م وٓ رهب٦م ُمـ ه٤مهٜم٤م، وٓ ُمـ ه٤مهٜم٤م

سم٤مًمقؾمط هم٤مي٦م ذم اًمتزيمٞم٦م واًمتٕمديؾ وفمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أن ُمٕمٜمك إوؾمط 

إومْمؾ قمغم اإلـمالق وىم٤مًمقا: ُمٕمٜمك اًمّمالة اًمقؾمٓمك: اًمٗمْمغم، وًمٞمس يمذًمؽ 

سمؾ هق ذم مجٞمع إو ٤مف ٓ ُمدح وٓ ذم، يمام ي٘متيض ًمٗمظ اًمتقؾمط وم٢مذا يم٤من 

َٛمـ ومٝمل سملم اعمٛمخ٦م واًمٕمجٗم٤مء. واًمق ؾمط ذم اجلامل سملم احلسٜم٤مء وؾمٓم٤ًم ذم اًمسِّ

واًمِمقه٤مء إمم همػم ذًمؽ ُمـ إو ٤مف ٓ يٕمٓمل ُمدطم٤ًم وٓ ذُم٤ًم، همػم أهنؿ ىمد 

ـٍ وؾمط»ىم٤مًمقا ذم اعمثؾ:  قمغم اًمذم، ٕن اعمٖمٜمل إن يم٤من جمٞمدًا ضمدًا  شأصم٘مؾ ُمـ ُمٖم

أُمتع وأـمرب وإن يم٤من سم٤مردًا ضمدًا أوحؽ وأمهك وذًمؽ أيْم٤ًم مم٤م ُيْٛمتُِع. ىم٤مل 

رب اًمذي جيثؿ قمغم اًم٘مٚمقب وي٠مظمذ سم٤مٕٟمٗم٤مس اًمٖمٜم٤مء اًمٗم٤مشمر اجل٤مطمظ: وإٟمام اًمٙم

                                                           

 . 9/933( اًمروض إٟمػ: 9)
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اًمقؾمط اًمذي ٓ يٛمتع سمحسـ وٓ يْمحؽ سمٚمٝمق. وإذا صمب٧م هذا ومال جيقز أن 

هق أوؾمط اًمٜم٤مس، أي أومْمٚمٝمؿ وٓ يق ػ سم٠مٟمف وؾمط  ^ي٘م٤مل ذم رؾمقل اهلل 

ذم اًمٕمٚمؿ وٓ ذم اجلقد وٓ ذم همػم ذًمؽ إٓ ذم اًمٜمس٥م واًمِمٝم٤مدة يمام شم٘مدم 

  واهلل اعمحٛمقد.واحلٛمد هلل

 (9/88)  و غ ر

قمّٛمر صمالث ُمئ٦م ؾمٜم٦م وصمالصملم ؾمٜم٦م ويم٤من أـمقل ُمرض  ادستوغري٘م٤مل: إن 

 يمٚمٝم٤م قمٛمرًا، وهق اًمذي ي٘مقل:

 وًم٘مد ؾمئٛم٧م ُمـ احلٞم٤مة وـمقمهذ٤م

 

 

 

 

 وقمٛمرت ُمذـ قمذدد اًمسذٜملم ُمئٞمٜمذ٤م 

 

 

 

 

 ُمئذذذ٦م طمذذذدهت٤م سمٕمذذذده٤م ُمئتذذذ٤من زم

 

 

 

 

 وازددت ُمـ قمدد اًمِمٝمقر ؾمذٜمٞمٜم٤م 

 

 

 

 

 إٓ يمذذام ىمذذد وم٤مشمٜمذذ٤م هذذؾ ُمذذ٤م سم٘مذذل

 

 

 

 

 يذذذذذقم يٛمذذذذذر، وًمٞمٚمذذذذذ٦م حتذذذذذدوٟم٤م 

 

 

 

 

 وسمٕمض اًمٜم٤مس يروي هذه إسمٞم٤مت ًمزهػم سمـ ضمٜم٤مب اًمٙمٚمبل.

وذيمر اعمستقهمر سمـ رسمٞمٕم٦م، واؾمٛمف يمٕم٥م. ىم٤مل اسمـ دريد  (9)ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

 ؾمٛمل ُمستقهمرا سم٘مقًمف:

سَمالِت ُمٜمذذذف  َيذذذٜمِشُّ اعمذذذ٤مُء ذم اًمذذذرر

 

 

 

 

ـِ   ْوذذذذذذِػ ذم اًمٚمذذذذذذب َٟمِِمذذذذذذٞمَش اًمرر

 (3)ػمِ اًمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَقهمِ 

 

 

 

 

واًمقهمػم ومٕمٞمؾ ُمـ وهمرة احلر وهل ؿمدشمف وذيمر اًم٘متبل أن اعمستقهمر طمرض 

ؾمقق قمٙم٤مظ، وُمٕمف اسمـ اسمٜمف وىمد هرم واجلدُّ ي٘مقده وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: ارومؼ هبذا 

اًمِمٞمخ وم٘مد ـم٤مل ُم٤م رومؼ سمؽ، وم٘م٤مل: وُمـ شمراه؟ وم٘م٤مل: هق أسمقك أو ضمدك، وم٘م٤مل: ُم٤م 

 اعمستقهمر سمـ رسمٞمٕم٦م وم٘م٤مل أٟم٤م اعمستقهمر.هق إٓ اسمـ اسمٜمل وم٘م٤مل ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٞمقم وٓ 

                                                           

 . 9/66( اًمروض إٟمػ: 9)

 ش. ُمٜمٝم٤م»( ضم٤مء ذم اًمٚمس٤من )وهمر(: ؾمّٛمل سمذًمؽ ًم٘مقًمف يّمػ ومرؾم٤ًم قمرىم٧م، اًمبٞم٧م... وومٞمف 3)

 ]اعمستقهمر[
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 ( 997/ 9)  و ل ى

اًمبٞم٧م يتقارصمقن ذًمؽ يم٤مسمرًا قمـ يم٤مسمر، طمتك يم٤من  ظمزاقم٦م فولقت...

 آظمرهؿ طُمَٚمٞمؾ سمـ طَمَبِمٞمر٦م سمـ ؾمٚمقل سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اخلزاقمل. 

 .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ي٘م٤مل طُمْبِمٞم٦م سمـ ؾمٚمقل

إًمٞمف، ومل يذيمر ُمـ  وذيمر اٟمت٘م٤مل وٓي٦م اًمبٞم٧م ُمـ ظمزاقم٦م (9):ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

ؾمب٥م ذًمؽ أيمثر ُمـ أن ىمّمٞم٤ًم رأى ٟمٗمسف أطمؼ سم٤مُٕمر ُمٜمٝمؿ، وذيمر همػمه أن 

طمٚمٞماًل يم٤من يٕمٓمل ُمٗم٤مشمٞمح اًمبٞم٧م اسمٜمتف طمبك، طملم يمؼم ووٕمػ ومٙم٤مٟم٧م سمٞمده٤م، 

ويم٤من ىميص رسمام أظمذه٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ومٗمتح اًمبٞم٧م ًمٚمٜم٤مس وأهمٚم٘مف، وعم٤م 

زاقم٦م أن متيض ذًمؽ ًم٘ميص هٚمؽ طمٚمٞمؾ أوص سمقٓي٦م اًمبٞم٧م إمم ىميص، وم٠مسم٧م ظم

ومٕمٜمد ذًمؽ ه٤مضم٧م احلرب سمٞمٜمف وسملم ظمزاقم٦م، وأرؾمؾ إمم رزاح أظمٞمف يستٜمجده 

ويم٤مٟم٧م ًمف  -قمٚمٞمٝمؿ. ويذيمر أيْم٤م أن أسم٤م همبِم٤من ُمـ ظمزاقم٦م، واؾمٛمف ؾمٚمٞمؿ 

سم٤مع ُمٗم٤مشمٞمح اًمٙمٕمب٦م ُمـ ىميص سمزق مخر وم٘مٞمؾ أظمن ُمـ  ٗم٘م٦م أيب  -وٓي٦م اًمٙمٕمب٦م 

 .شإُمث٤مل» ذيمره اعمسٕمقدي وإ بٝم٤مين ذم (3)همبِم٤من

ويم٤من إ ؾ ذم اٟمت٘م٤مل وٓي٦م اًمبٞم٧م ُمـ وًمد ُمرض إمم ظمزاقم٦م أن احلرم 

طملم و٤مق قمـ وًمد ٟمزار وسمٖم٧م ومٞمف إي٤مد أظمرضمتٝمؿ سمٜمق ُمرض سمـ ٟمزار، 

وأضمٚمقهؿ قمـ ُمٙم٦م، ومٕمٛمدوا ذم اًمٚمٞمؾ إمم احلجر إؾمقد، وم٤مىمتٚمٕمقه واطمتٛمٚمقه 

آظمر ومَرَزح أيْم٤م،  قمغم سمٕمػم وَمَرَزَح اًمبٕمػُم سمف وؾم٘مط إمم إرض وضمٕمٚمقه قمغم

                                                           

 . 81/ 9( اًمروض إٟمػ: 9)

ل ذم ( سمْمؿ اًمٖملم أو ومتحٝم٤م وذم اًم٘م٤مُمقس أيْم٤ًم ىمّم٦م أيب همبِم٤من، وومٞمف ي٘مقل: ضسم٧م سمف إُمث٤م3)

 احلٛمؼ واًمٜمدم وظمس٤مرة اًمّمٗم٘م٦م. )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: همبش(.

 ]وٓي٦م اًمبٞم٧م[
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ومٚمام رأوا ذًمؽ دومٜمقه وذهبقا، ومٚمام أ بح أهؾ ، وقمغم اًمث٤مًم٨م ومٗمٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ

ُمٙم٦م، ومل يروه وىمٕمقا ذم يمرب قمٔمٞمؿ ويم٤مٟم٧م اُمرأة ُمـ ظمزاقم٦م ىمد سمٍمت سمف 

طملم دومـ وم٠مقمٚمٛم٧م ىمقُمٝم٤م سمذًمؽ ومحٞمٜمئذ أظمذت ظمزاقم٦م قمغم وٓة اًمبٞم٧م أن 

ومٛمـ هٜم٤مًمؽ  ،ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ يتخٚمقا مهؿ قمـ وٓي٦م اًمبٞم٧م ويدًمقهؿ قمغم احلجر،

  ٤مرت وٓي٦م اًمبٞم٧م خلزاقم٦م إمم أن  ػمه٤م أسمق همبِم٤من إمم قمبد ُمٜم٤مف.
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دُ  ةي النبو ةلسيرا  ةي ا رو   فيبن هشام  ا  أساني
 

  (9)ىم٤مل أسمق حمٛمد قمبد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم: طمدصمٜم٤م زي٤مد سمـ قمبد اهلل اًمبٙم٤مئل 9/2

، 9/917، 9/922، 9/933، 9/1قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اعمٓمرٚمبل: 

9/296 ،9/167 ،9/990 ،3/11 ،3/198 ،3/999 ،3/619. 

ة سمـ ظم٤مًمد اًمسدود، قمـ ؿمٞمب٤من  9/2 ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: وطمدصمٜمل ظمالرد سمـ ىمرر

 سمـ زهػم سمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ صمقر قمـ ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م.ا

قمـ قمبد اهلل سمـ مهٞمٕم٦م، قمـ  (3)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ وه٥م 9/6

 يقضمد ذم اًمسٜمد قمٛمر(.)ٓ  9/999قمٛمر ُمقمم هُمْٗمرة، 

وأسمق قمبٞمدة، ًمٕمب٤مس سمـ ُمرداس، أطمد  (2)أٟمِمدين أسمق حمرز ظمٚمػ إمحر 9/8

سمٜمل ؾمٚمٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر سمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظمّمٗم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٞمالن سمـ ُمرض 

 سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من. ا

                                                           

م(، راوي اًمسػمة 799ه/ 982( هق زي٤مد سمـ قمبد اهلل سمـ ـمٗمٞمؾ اًم٘مٞمسذل اًمٕم٤مُمري اًمبٙم٤مئل )ت 9)

اًمٜمبقي٦م قمـ اسمـ إؾمح٤مق، وقمٜمف رواه٤م قمبد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم، وهق ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، يم٤من صم٘م٦م ذم 

 (.2/91سمـ قم٤مُمر سمـ  ٕمّمٕم٦م. )إقمالم، اًمزريمكم: احلدي٨م. ٟمسبتف إمم اًمبٙم٤مء سمـ رسمٞمٕم٦م 

م( وم٘مٞمف ُمـ إئٛم٦م، ُمـ 892ه/ 997( هق قمبد اهلل سمـ وه٥م سمـ ُمسٚمؿ اًمٗمٝمري اعمّمذري )ت 3)

ذم  "اجل٤مُمع"أ ح٤مب اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، مجع سملم اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمٕمب٤مدة. ًمف يمت٥م ُمٜمٝم٤م 

 (.1/911م ، اًمزريمكم: احلدي٨م. يم٤من طم٤مومٔم٤ًم صم٘م٦م جمتٝمدًا. ُمقًمده وووم٤مشمف سمٛمٍم. )إقمال

م(، راوي٦م، قم٤ممل سم٤مٕدب، 796ه/ 980( هق ظمٚمػ سمـ طمٞم٤من، أسمق حمرز اعمٕمروف سم٤مٕمحر )ت 2)

ؿم٤مقمر ُمـ أهؾ اًمبٍمة. ىم٤مل ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك: ظمٚمػ إمحر ُمٕمٚمؿ إ ٛمٕمل وُمٕمٚمؿ أهؾ 

 (.3/290اًمبّمذرة. ًمف ديقان ؿمٕمر، ويمت٤مب ضمب٤مل اًمٕمرب. )إقمالم ، اًمزريمكم: 
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...، وطمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة...، وأٟمِمدين أسمق قمبٞمدة... (9)ومٞمام طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة 9/91

9/19 ،9/17 ،9/99 ،9/62 ،9/70 ،9/99 ،9/900 ،9/909 ،

9/991 ،9/300 ،9/326 ،9/203 ،9/290 ،9/262 ،9/927 ،

9/631 ،3/39 ،3/19 ،3/999 ،3/992 ،3/318 ،3/390 ،

3/207 ،3/173 ،9/928 ،3/960 ،3/982 ،3/981 ،3/632. 

 ومٞمام أظمؼمين ظمٚمػ إمحر...، وأٟمِمدين أسمق حمرز ظمٚمػ إمحر...:  9/99

9/89 ،3/22  ،3/26 ،3/78 ،3/168 ،3/176. 

 وأسمق قمبٞمدة... وأٟمِمدين يقٟمس اًمٜمحقي...  (3)أظمؼمين يقٟمس اًمٜمحقي 9/99

9/70 ،9/928 ،3/191. 

 ...، أٟمِمدين أسمق زيد إٟمّم٤مري... (2)أظمؼمين أسمق زيد إٟمّم٤مري 9/96

                                                           

م(، ُمـ 831ه/309ر سمـ اعمثٜمك اًمتٞمٛمل سم٤مًمقٓء، اًمبٍمي، أسمق قمبٞمدة اًمٜمحقي )ت ( هق ُمٕمٛمّ 9)

أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مٕدب واًمٚمٖم٦م. ُمقًمده وووم٤مشمف ذم اًمبّمذرة. ىم٤مل اجل٤مطمظ: مل يٙمـ ذم إرض أقمٚمؿ 

ُم١مًمػ.  300سمجٛمٞمع اًمٕمٚمقم ُمٜمف. ويم٤من إسم٤موٞم٤ًم ؿمٕمقسمٞم٤ًم ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م. ًمف ٟمحق 

 (.7/373)إقمالم، اًمزريمكم: 

م(، قمالُم٦م 798ه/983( هق يقٟمس سمـ طمبٞم٥م اًمْمبل سم٤مًمقٓء، ويٕمرف سم٤مًمٜمحقي )ت 3)

سم٤مٕدب، إُم٤مم ٟمح٤مة اًمبٍمة. ذم قمٍمه. أقمجٛمل إ ؾ. أظمذ قمٜمف ؾمٞمبقيف واًمٙمس٤مئل واًمٗمراء 

وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م. ىم٤مل أسمق قمبٞمدة: اظمتٚمٗم٧م إمم يقٟمس أرسمٕملم ؾمٜم٦م أُمأل يمؾ يقم أًمقاطمل ُمـ 

 (.8/369ن، واًمٜمقادر. )إقمالم ، اًمزريمكم: طمٗمٔمف. ُمـ يمتبف ُمٕم٤مين اًم٘مرآ

م(، أطمد أئٛم٦م إدب واًمٚمٖم٦م ُمـ 820ه/399( هق ؾمٕمٞمد سمـ أوس سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري )ت 2)

وهق ُمـ صم٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم، ىم٤مل اسمـ إٟمب٤مري:  ،أهؾ اًمبٍمة، وووم٤مشمف هب٤م. يم٤من يرى رأي اًم٘مدري٦م

ف:  اًمٜمقادر ذم اًمٚمٖم٦م، وامهٛمز، قمٜمك أسم٤م زيد. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمش ؾمٛمٕم٧م اًمث٘م٦م»يم٤من ؾمٞمبقيف إذا ىم٤مل 

 (.2/93وظمٚمؼ اإلٟمس٤من، وًمٖم٤مت اًم٘مرآن، وهمري٥م إؾمامء.. )إقمالم ، اًمزريمكم: 
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9/99 ،9/68 ،3/923 ،3/928 ،3/969 ،3/963 ،3/962 ،

3/980 ،3/392 ،3/222 ،3/218(3) ،3/999 ،3/969. 

 أٟمِمدين ظمالد سمـ ىمرة اًمسدود. 9/69

 أٟمِمدين أسمق زيد إٟمّم٤مري، ورواه زم قمـ اعمٗمْمؾ اًمْمبل.  9/68

 سمٚمٖمٜمل قمـ اًمزهري. 9/69

وطمدصمٜمل ظمالد سمـ ىمرة سمـ ظم٤مًمد اًمسدود قمـ ضَمٜمر٤مد أو قمـ سمٕمض  9/79

 قمٚمامء أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمٜمس٥م.

 .9/87طمدصمٜمل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ:  9/77

 ٜمل يقؾمػ سمـ طمبٞم٥م اًمٜمحقي وهمػمه. طمدصم 9/90

 وذيمر قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ اعمسقر سمـ خمرُم٦م، قمـ أيب قمقن. 3/17

 طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة قمـ أيب قمٛمرو اعمدين.  3/99
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 .1962اإلكامل البن ماكوال، مصورة عن ضبعة اهلـد، شبعة جمؾدات،  -1

تاريخ األمم وادؾوك، ابن جرير الطزي، حتؼقق: حمؿد أبوو الػضول إبورا،قم،  -2

 .1967دار شويدان، بروت، الطبعة الثاكقة/ 

مجفوورة أصووعار العوورب ل ا ا،ؾقووة اإلشوودم، أبووو زيوود حمؿوود بوون أ  ا طوواب  -3

 حمؿد عيل اهلاصؿي، جزءان، دار الؼؾم، دمشق، الطبعة الثاكقة. الؼرر، حتؼقق:

 .1962ديوان ابن مؼبل، حتؼقق: عزة حسن، وزارة الثؼافة، دمشق/  -4

ديوان أ  الـجم العجيل، اشتدراك وتعؾقق: عبد اإلله كبفان، مستؾة من جمؾوة  -5

 .1987حزيران  -كاكون الثاين 32جمؿع الؾغة العربقة األردين العدد 

ن أ  الـجم العجويل، مجعوه وذحوه وحؼؼوه الودكتور حمؿود أديو  عبود ديوا -6

 م.2006،/ 1427الواحد مجران، مطبوعات جمؿع الؾغة العربقة بدمشق، 

ديووان األعشووى الؽبوور مقؿوون بوون وووقس، ذا وتعؾقوق: الوودكتور م. حمؿوود  -7

 حسني، مؽتبة اآلداب با اممقز.

 بروت. ديوان احلطقئة، حتؼقق: عقسى شابا، دار صادر،  -8

 .1983ر، بروت/ ووالـش لؾطباعة ريف الريض، جزءان، دار بروت وديوان الش -9

 . 1968ديوان الطرماا، حتؼقق: عزة حسن، وزراة الثؼافة، دمشق/  -10

ديوان العباس بن مرداس السؾؿي، مجعه وحؼؼه: الودكتور يقوى ا بووري،  -11

 .1968وزارة الثؼافة واإلعدم، بغداد/ 
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عبوود ادؾووك بوون وريوو  األصووؿعي وذحووه، حتؼقووق: ديوووان العجوواا روايووة  -12

 .1971الدكتور عبد احلػقظ السطيل، جزءان، مؽتبة أضؾس، دمشق/ 

ديوووان الـابغووة الووذبقاين، صووـعه: ابوون السووؽقك، حتؼقووق: الوودكتور صووؽري  -13

 .1968فقصل، دار الػؽر، الطبعة األوىل/ 

ة لؾطباعوة ديوان اهلذلقني، كسخة مصدرة عن ضبعة دار الؽت ، الدار الؼومق -14

 .1965والـرش، الؼا،رة/ 

ديوان امرئ الؼقس، حتؼقق: حمؿد أبو الػضل إبرا،قم، دار ادعوار  بؿ،و،  -15

 .1964الطبعة الثاكقة/ 

ديووان أمقوة بون أ  الصوؾك، مجوع وحتؼقوق ودراشوة: الودكتور عبود احلػوقظ  -16

 .1974 /السطيل

ديوووان أوس بوون حجوور، حتؼقووق وذا: حمؿوود يوشووف كجووم، دار صووادر،  -17

 .1967وت، الطبعة الثاكقة/ بر

ديوان جرير برشا حمؿد بن حبق ، حتؼقق: كعامن حمؿود أموني ضوه، جوزءان،  -18

 دار ادعار  بؿ،.

ديوان حسان بن ثابك، حتؼقق: الدكتور ولقد عرفوات، جوزءان، تووىل ضبعوه  -19

 .1971لـدن/  ،  التذكاريةجشؾسؾة  ءأمـا

ر البوا،يل، ثدثوة وكصو ديوان ذي الرمة، غقدن بن عؼبوة العودوي، ذا أ  -20

أجزاء، حتؼقق: عبود الؼودوس أبوو صوالط، مطبوعوات جمؿوع الؾغوة العربقوة 

 .1972بدمشق/ 
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ديوان شحقم عبود بـوي احلسوحاس، حتؼقوق: األشوتاذ عبود العزيوز ادقؿـوي،  -21

، الوودار الؼومقووة لؾطباعووة 1950كسووخة مصوودرة عوون ضبعووة دار الؽتوو  

 ر، الؼا،رة.ووالـش

ا األعؾووم الشوـتؿري، حتؼقوق: دريوة ا طقوو ، ديووان ضرفوة بون العبود، ذ -22

 .1975لطػي الصؼال، مطبوعات جمؿع الؾغة العربقة بدمشق/ 

بووادي، حؼؼووه ومجعووه: حمؿوود جبووار ادعقبوود، وزارة  -23 ديوووان عوودي بوون زيوود العق

 .1965الثؼافة واإلرصاد، بغداد/ 

الروض األكف ذا السرة الـبوية البون ،شوام، عبود الورنن بون عبود ا   -24

 .1914فقيل، مطبعة ا املقة بؿ،/ الس

السرة الـبوية البن ،شام، حتؼقق: مصطػى السؼا، إبورا،قم األبقواري، عبود  -25

 احلػقظ صؾبي، أربعة أجزاء ل جمؾدين، دار الؽـوز األدبقة. 

ذا ادعؾؼووات السووبع، لؾووزوزين، روجعووك وصووححك عووذ عوودة كسووخ  -26

ار الؽت  العؾؿقة، م، د1978 /،1398  صحقحة بؿعرفة  ـة من األدباء

 بروت.

ذا ديوووان احلامشووة أبووو لووام، التزيووزي، أربعووة أجووزاء ل جمؾوودين، عووا   -27

 الؽت ، بروت.

ذا ديوان الػرزدق، إيؾقا احلاوي، جوزءان، دار الؽتواب الؾبـواين، الطبعوة  -28

 .1983األوىل/ 

 .ذا ديوان عـسة، حتؼقق: كرم البستاين، دار صادر، بروت -29
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بوون ربقعووة، حتؼقووق: إحسووان عبوواس، وزارة اإلعوودم ل  ذا ديوووان لبقوود -30

 .1984الؽويك ضبعة ثاكقة مصورة/ 

ذا ،اصووؿقات الؽؿقووك بوون زيوود األشوودي بتػسوور أ  ريوواش أنوود بوون  -31

ي، عوا  الؽتو ، وإبرا،قم الؼقز، حتؼقق: داود شؾوم وكوري نودي الؼقس

 .1984بروت، الطبعة األوىل/ 

حتؼقق: حمؿود كػواع، حسوني عطووان، جمؿوع  صعر إبرا،قم بن ،رمة الؼرر، -32

 .1969الؾغة العربقة بدمشق/ 

صعر ابن مػرغ احلؿري، مجع وتؼديم: الدكتور داود شؾوم، مطبعة اإليامن،  -33

 .1968بغداد/ 

صعر األخطل رواية: أ  عبد ا  حمؿد بن العبواس القزيودي عون أ  شوعقد  -34

بعوه وعؾوق عوذ السؽري عن حمؿد بون حبقو  عون ابون األعورا ، عـوي بط

حواصوقه: األب أكطوون صوواحلاين، ادطبعوة الؽاثولقؽقووة لًبواء القسوووعقني، 

 .1891بروت/ 

 .1964صعر الـابغة ا عدي، ادؽت  اإلشدمي بدمشق، الطبعة األوىل/  -35

صعر ز،ر بن أ  شؾؿى، صوـعه: األعؾوم الشوـتؿري، حتؼقوق: فخور الودين  -36

 .1980الطبعة الثالثة/ وباوة، دار اآلفاق ا ديدة، بروت، 

صووعر عؿوورو بوون أنوور البووا،يل، مجعووه وحؼؼووه: الوودكتور حسووني عطوووان،  -37

 .1970مطبوعات جمؿع الؾغة العربقة بدمشق/ 

ي، مطبوعوات وصعر عؿرو بن معد يؽرب الزبقدي، حتؼقق: مطاع الطرابقش -38

 .1974جمؿع الؾغة العربقة بدمشق/ 
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ه وعؾق عؾقه: الودكتور صعر وقس بن ا طقم عن ابن السؽقك وغره، حؼؼ -39

 .1962كاس الدين األشد، دار العروبة، الؼا،رة، الطبعة األوىل/ 

عبقد بن األبرص، صعره ومعجؿه الؾغوي، حتؼقق: الودكتور توفقوق أشوعد،  -40

 .1989وزارة اإلعدم ل الؽويك، الطبعة األوىل/ 

فودي العني، أل  عبد الرنن ا ؾقل بن أند الػرا،قدي، حتؼقق: الدكتور م -41

ادخزومووي والوودكتور إبوورا،قم السووامراةي، ثامكقووة جمؾوودات، مـشووورات دار 

 ،.1405اهلجرة، إيران، وم، الطبعة األوىل/ 

ففارس لسان العرب، الشعر، أند أبو اهلقجاء، خؾقول أنود عاميورة، أربعوة  -42

 .1987أجزاء، مؤشسة الرشالة، بروت، الطبعة األوىل/ 

  جزءا،، دار صادر، بروت.لسان العرب، ابن مـظور، مخسة عرش -43

ادؤتؾف وادختؾف، اآلمدي، تصوحقط وتعؾقوق: الودكتور  . كركؽوو، دار  -44

 .1982الؽت  العؾؿقة، بروت، الطبعة الثاكقة/ 

ادبسوط ل الؼراءات العرش، أل  بؽر أند بن احلسني بن مفران األصبفاين،  -45

 .1986مشق، حتؼقق: شبقع نزة حاكؿي، مطبوعات جمؿع الؾغة العربقة بد

جمؿوع أصعار العرب، ديوان رؤبة بن العجاا، تصحقط وترتق : ولقم بون  -46

 .1979الورد الزود، دار اآلفاق ا ديدة، بروت، الطبعة األوىل/ 

 1980معاين الؼرآن لؾػراء، ثدثة أجزاء، عا  الؽت ، بروت، الطبعة الثاكقة/ -47

 معجم البؾدان، ياووت احلؿوي، دار صادر، بروت. -48

دعجم ادػفرس أللػاظ الؼرآن الؽوريم، حمؿود فوؤاد عبود البواوي، مؤشسوة ا -49

 مجال لؾـرش، بروت.
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الـرش ل الؼراءات العرش، ابن ا زري، أذ  عوذ تصوحقحه ومراجعتوه:  -50

 عيل حمؿد الصباغ، جزءان، دار الؽت  العؾؿقة، بروت.

الوزاوي، الـفاية ل غري  احلديث واألثر، ابن األثور، حتؼقوق: ضوا،ر أنود  -51

 ي، مخسة أجزاء، ادؽتبة العؾؿقة، بروت.ححمؿود حمؿد الطـا
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  ةر المخـتَا ئد ا لفو ا 
 الصفحة 

 936 ...........................................................أدد  -أ د د

 936 ...................................................  /ق ح طإسامعقل

 936 ...................................................... بارق  -ب ر ق

 936 ..................................................مـحؿـا  برقؾقطس/

 936 ................................../ ق ل س، ك س م أبرهة -ب ر 

 941 ................................................... بئار مؽة  -ب ئ ر

 949 ....................................................... تبع  -ت ب ع

 945 ................................................ أسعدتبان  -ت ب ن

 943 ...............التقفان  .................................... -ت ي 

 943 ........................................جبؾة  ..........يوم  -ج ب ل

 941 ....................................................... اجلدرة -ج د ر

 942 .............................................../ق ع ع أجقاد -ج ي د

 942 .........................................حبشقة بن سؾول. -ح ب ش

 942 ...............................................األحابقش   -ح ب ش

 943 ..............................................احلبذ  ....... -ح ب ل

 943 ................حبال ...................................... -ح ب ل
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 943 .....................حصن ............................... -ح ص ن

 943 ....................................محرة .................... -ح م ر

 943 ............احلـظؾقة  ..................................... -ح ن ظ ل

 943 ...........................................م/ ر س ب  ذادخ -خ ذ م

 943 ......................................................خزاعة  -خ ز ع

 944 ..........ذو اخلؾصة  ..................................... -خ ل ص

 945 .........................................خـدف/د ر ك  -خ ن د ف

 945 ..................................................األخـس   -خ ن س

 945 ...................................................... مدركة  -د ر ك

 946 ................................................... ابن الذئبة  -ذ أ ب

 951 ........................................................... رئام -ر أم

 951 ..................................................الرسوب  -ر س ب

 959 ...................أرقط .................................... -ط ر ق

 959 .................مل ترع ...................................... -ر و ع

 959 .................................................... الريش -ر ي ش

 955 ........................................................ سبل -س ب أ

 955 ..........................................السؼاية ......... -س ق ي

 953 ................................سؾؿى بـت عؿرو .......... -س ل م

 953 ........................سواد/ ن ت ل ..................... -س و د
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 953 ...............................الشجقات ........أبو الشعث  -ش ج ا

 951 ................................................... الشداخ  -ش د خ

 952 ................................................. األشعريون -ش ع ر

 952 ....................................ققل يف العرب  أول شعر -ش ع ر

 954 ....................................شامس  ............... -ش م س

 954 ...................................ذو الشاملني  ............. -ش م ل

 955 ....................................................الشقامء  -ش ي م

 955 .............................................صابخة/ د ر ك -ط ب خ

 955 ......................................../ ق ع ق عادطابخ  -ط ب خ

 955 .............................ادطؾب بن عبد مـاف  ......... -ط ل ب

 956 .................................................. ادطقبون -ط ي ب

 956 ..........................................عتقق   ........... -ت ق ع

 961 العجاج .................................................... -ع ج ج

 961 ..................................................... عدكان   -ع د ن

 969 ....................................................... عذق  -ع ذ ق

 969 ................................................... عركجج ال -ع ر ج

 965 ...................................................عشى األ -ع ش ى

 965 ...............................................عك/ ش ع ر  -ع ك ك

 965 ........................ي ................................ديغ -غ ذ ا
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 963 .................................................... الغقطؾة  -غ ط ل

 961 ...................................................فتؾة دلو -ف ت ل

 962 .................................................... الػجار  -ف ج ر

 962 .......................الػضول  ................... حؾف -ف ض ل

 964 .................................قحطان................... -ق ح ط

 966 ...........................................ابن أقرم/ح ب ل  -ق ر م

 966 .................................................. ذو الؼركني  -ق ر ن

 511 .....................................................قيص -ق ص ي

 513 .....................................................قعقؼعان -ق ع ع

 512 ....................ج ر ...................... ادؼوقس/  -ق ق س

 512 ................................................... الؼؾقس -ق ل س

 513 .............................................قـص/ ن ع م  -ق ن ص

 513 ......................الؼارة ................................. -ق و ر

 514 ........................................................ققؾة -ق ي ل

 514 ...........كز ............................................. -ك ب ر

 515 .................................................... كرسى  -ك س ر

 516 ...........................أبو يؽسوم  ..................... -ك س م

 516 ....................................................الؽعبة   -ك ع ب

 591 ....................................................الؽعبة   -ك ع ب
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 599 ............................ب.................. لبـى/ ل  -ل ب ن

 599 .......................................................الؾبن -ل ب ن

 599 ................................لعؼة الدم  .................. -ل ع ق

 599 ...............أبو هلب ..................................... -ب ل 

 595 ...................................................... الالت  -ل و 

 593 ...............................................ج ر  مارية/  -م ر ى

 593 ...........................................مضاض  ..... -م ض ض

 593 ................................................... ادـحؿـا  -مـحؿـا

 591 .........................مستـتل ........................... -ن ت ل

 591 كخامس .............................................................

 592 .............................دار الـدورة/ ق ص ي ......... -ن د ي

 592 ..................................................األكصار   -ن ص ر

 593 ..............................................الـطاق . ذات -ن ط ق

 593 ............................................ الـعامن بن ادـذر  -ن ع م

 594................................كوفل بن خويؾد ............ -ن ف ل

 594 ....................................................... هبل  -ب ل 

 594 ...................................................... اجر ه -ج ر 

 596...........................هاشم بن عبد مـاف ............. -ش مه 

 551 ..........................هيـئ ............................... -ن أ 
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 551 ........................................................اهلون  -و ن 

 551 .............................................. أوسط سطة،  -و س ط

 555 ................................مستوغر ..................... -و غ ر

 553 ................................................والية البقت  -و ل ي
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   كلماكتا ب  ةلمفّسرا  ت ال
 حرف األلف

 الصػحة               

 22-5 ...............................................................مؼدمة 

 21 ..........................................األبابقل ........... -أ ب ل

 21 ...................................................................إذ  

 26 ........................................................... رآز   -أ ز ر

 27 ........................................................ أرسة -أ س ر

 27 ......................................................... ُأصم -أ ط م

 28 ........................................................أفَّاك -ك أ ف

 29 ...................................................... إيالف -أ ل ف

 11 ......................................................... لالإ  -أ ل ل

 11 ..........................................................ألقم  -أ ل م

 11 ........................................................ يْلت لإ  -أ ل ي

 11 ...................................................... أ ْمض -أ م ض

 14 .......................................................... أ نْ  -أ ن ن

 14 ......................................................... آكاء -أ ن ي

 15 .........................................................أ يَّان -أ ي ن
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  حرف الباء

 16 ........................ر ...................... ث أبرت/ ك -ب ت ر

 16 ...............................................ين بجادالذو  -ب ج د

 17 ..................................................... بحرية -ب ح ر

 13 ...................................................... باخع -ب خ ع

 12 ....................................................... برس -ب س ر

 12 .................................................... بسلال -ب س ل

 11 .................................................... بغاث -ب غ ث

 11 ....................................................... بؽة -ب ك ك

 15 ............................../ ل د م  ..................أهبر -ر هب 

 15 ...................................................... فلتبك -ل ه ب

 16 ....................................................... ؤوابا -ب و ء

 16 ....................................................... ُتبّوئ -ءو  ب

  ف التاءحر

 17 ..................................................... تتبّ  -ت ب ب

  حرف الثاء

 18 .........................................../ ح م س تثؾقث -ث ل ث

  حرف اجليم

 19 ......................................./ ز ب ب جباجب -ج ب ب
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 19 .................................................... بتاجل -ج ب ت

 19 ...................................................... أجذموا -م ذ ج

 19 ........................................................ رزاجل -ج ر ز

 43 ....................................................... جؾل -ج ل ل

 42 ..................................................... جـوح -ج ن ح

 42 ....................................................... جفرة -ر هج 

 41 ....................................................... قداجل -ج ي د

  حرف احلاء

 44 ..................................................... رجةال   -ح ر ج

 44 .................................................... ّس ال   -ح س س

 45 .................................................. حصب -ح ص ب

 46 .................................................... رضال -ح ض ر

 47 ...................................................... ةطّ حإ  -ح ط ط

 47 ...................................................... حػي -ح ف و

 48 .................................................... ؿقتال -ح م ت

 48 .................................................... سؿْ الُ  -ح م س

 53 ............................................/ ب ح ر اميال -ح م ي

 53 ................................................... تحـّثال -ح ن ث

 51 .................................................... وبال -ح و ب

 54 ....................................................... الال -ح و ل
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  حرف اخلاء

 54 ...................................................... ُأخدود -خ د د

 55 .................................................. أخشب -خ ش ب

 55 .........................................../ ق ر ش خشل -خ ش ل

 55 ................................................... خرضاء -خ ض ر

  حرف الدال

 56 ........................................................ دأدأت -د أ د أ

ْبر -د ب ر  56 ......................................................... د 

 57 ....................................................... أدراج -د ر ج

 57 ............................................/ ر ب ب درسال -د س ر

  حرف الذال

 57 ......................................................... مارذإ  -ذ م ر

 58 .......................................................... مةذإ  -ذ م م

  حرف الراء

ّباكق -ر ب ب  58 ................................................... ونر 

ق -ر ب ب بِّ  59 ..................................................... ونرإ

 63 ...................................................... مراجل -ر ج ل

 62 .........................................../ ع ر و حضاءر   -ر ح ض

 62 ..................................................... مرسى -س ور 



- 145- 

 62 ................................................... ضعاءر   -ر ض ع

 61 ...................................................... رفادة -ر ف د

 61 ....................................................... رققم -ر ق م

 61 ....................................................... رهق -ق هر 

 64 ....................................................... ريب -ر ي ب

  حرف الزاي

 65 ...................................................... أزب -ز ب ب

 68 ........................................زباكقة .............. -ز ب ن

 69 ............................................../ أ ط م .مزاحم -ز ح م

 69 .................................................. زخرف -ز خ ر ف

 73 ......................................................... زكقم -ز ن م

 72 ........................................................ زاورت -ز و ر

  حرف السني

 71 ..........................................س و م /سجحمُ  -س ح ج

 71 .................................................... سجقل -س ج ل

 71 ..................................................... سجى -س ج و

 71 ..................................................... رحْ س   -س ح ر

 74 ..................................................... دكةس   -س د ن

 74 .................................................. نعػ  ْس لـ -س ف ع
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 75 ................................................. ونسػؽت -س ف ك

 75 .................................................. وكمسؾؼ -س ل ق

 75 ...................................................... مؾْ س   -م س ل

 77 ................................................... سؾوىال -س ل و

 77 ............................................/ر ب ب سـّور -س ن ر

 77 ........................................../و ج ف ـافسإ  -س ن ف

ـإني -س ن ن  77 ...................................................... س 

 77 ...................................................... سوق -س و ق

 78 ...................................................... ممسوِّ  -س و م

 79 ...............................................السبقل سواء -س و ي

 79 ........................................../ب ح ر سائبةال -س ي ب

  حرف الشني

 83 ............................................./ح م س شقارال -ش ا ر

 83 ..................................................... يرشي -ش ر ى

 83 ...................................................... شطء -ش ط ء

 82 ......................................................شطر  -ش ط ر

 82 .................................................... شطط -ش ط ط

ْعراء -ش ع ر  81 ..................................................... ش 

 81 ......................................./ ق ر ش شغوش -ش غ ش
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 81 ..................................................... ـآنش   -ش ن ء

 81 ...................................................... شامة -ش ي م

 84 ...................................................... شقوم -ش ي م

  حرف الصاد

 85 ..................................................... صدعا -ص د ع

 88 ....................................................تصدية  -ص د ى

 88 .....................................................صعقد  -ص ع د

 89 ......................................................صؿد  -م دص 

 89 ...................................................صقب  -ص و ب

 93 ...........................وى/ ط م س ................ُص  -ص و و

 93 ...............................................الصقايص  -ص ي ص

  حرف الضاد

 91 ...................................................ضبث -ض ب ث

 91 ..................................................يضاهون -يه ض 

  حرف الطاء

 94 ...............................ي ع ...........ه صرماح/  -ط ر م ح

 94 ..........................صاغوت/ ج ب ت ............... -ط غ و

 94 ...........................................صػقل/ ش ي م  -ط ف ل

 94 ....................................................كطؿس  -ط م س



- 148- 

 95 ......................................................صامصم  -ط م م

 95 .......................................................صوق  -ط و ق

  حرف الظاء

 96 ......................................................ضاهرة  -ره ظ 

 96 .......................................................ضفري  -ره ظ 

  العني حرف

 96 .........................................................طرم  -ع ر م

 99 .......................................................ُطرواء  -ع ر و

 99 .....................................طصف ............. -ع ص ف

 233 .....................................................طإصم  -ع ص م

 232 ....................................................طضني  -ع ض و

 231 ...................................................معؽوف  -ع ك ف

 231 ........................................................طؽم  -ع ك م

 231 ....................................أطؿد/ ض ب ث ........ -ع م د

 231 .....................................................يعؿفون  -هع م 

 231 .........................................................طـقد  -ع ن د

 231 ........................................................طورة  -ع و ر

 234 .......................................................طائل  -ع ي ل

 235 ..................................................طقفب  -به ع ي 
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  حرف الغني

 236 ....................................................غبغب  -غ ب ب

ْرب  -ر بغ   237 ......................................................غ 

 237 .....................................................غسان  -غ س ن

 239 ...............................................غامئم/ ف ر ر  -غ م م

 239 ..............................................غقب/ ل د م  -غ ي ب

  حرف الػاء

 239 ................................................ستػتاح آ -ف ت ح

 239 ......................................................ػجر ال -ف ج ر

 223 ....................................................ػجوة ال -ف ج و

ح ادُ  -ف ر ح  223 ......................................................ْػر 

 222 ......................................................ػرافر ال -ف ر ر

ت  -ف ر ر  221 .......................................................ف رَّ

 224 ..................................................ػرطل  ال -ف ر ع ل

ْحـا  -ف ق ح  225 .....................................................فؼَّ

احقة  -ف ق ح  225 ....................................................فؼَّ

 226 .......................................................ػوم ال -ف و م
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  حرف الؼاف

 228 .....................................................ؼبقل ال -ب ل ق

 229 .....................................................قريش  -ق ر ش

 211 ..................................................تؼرضفم  -ق ر ض

ب ال -ق ص ب ص   211 .................................................ؼ 

 216 ........................................../س ح ر ُقْصب -ق ص ب

 216 ......................................................أقطار  -ق ط ر

 216 .........................................................قعد  -ق ع د

 217 .................................................... اقلؼوال -ق ق ل

 217 ........................................................ُؼّل ال -ق ل ل

 218 ........................................................أقالم -ق ل م

 218 ...........................................قوس/ ر ب ب  -ق و س

  حرف الؽاف

 218 ...................................................يؽبتفم  -ك ب ت

 219 ......................................................كوثر  -ك ث ر

 217 ..................................................الؽسف  -ك س ف

ل  -ك ف ل  217 .......................................................كػَّ

 217 ........................................................أكؿه  -هك م 
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  حرف الالم

 218 .....................................................لباب  -ل ب ب

 218 .................................................... يؾحدون -ل ح د

 218 ........................................................األلد  -ل د د

 243 ........................................................الؾدم  -ل د م

 242 .......................................................الؾؼى -ل ق ى

 241 ...................................................م زه دزة/  -ل م ز

 241 ....................................................الؾواذ .... -ل و ذ

 241 .........................................................لقـة  -ل و ن

  مياملحرف 

 244 ........................................................ جمّان -م ج ن

 244 ..................................ادحض/ ق ر ش ....... -م ح ض

 245 .........................................................رار اد -م ر ر

 246 ........................................ادري ................ -م ر ي

 246 .....................ادسد .................................. -م س د

 249 ........................................................ادؽاء  -م ك و

 249 ..........................................................ادأل  -م ل ء

 249 .......................................................ادـون  -م ن ن

 253 .........................................................ادن  -م ن ن
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 253 ........................................................أماين -م ن ي

 253 ........................................................ادفل  -له م 

  حرف النون

 251 .....................................................القـبوع  -ن ب ع

 251 .......................................................أكبل  -ن ب ل

 251 ....................................................الـحب  -ن ح ب

 254 ......................................................م احَّ الـَّ  -ن ح م

 255 ......................................................األكداد  -ن د د

 255 .......................................................الـادي  -ن د و

 256 ......................................................الـَّسلة  -ن س ء

 259 ......................................................الـيسء -ن س ء

 263 .........................................الـاسة/ ب ك ك  -ن س س

 263 ............................................الـؼب/ ج ن ح  -ن ق ب

 263 ....................................................كؽص  -ن ك ص

 263 .....................................................األكؽال  -ن ك ل

 262 ......................................................اهلابل  -ب له 

 262 ............................................ي ع ه اهلاتػة/  -ت فه 

 262 .......................................................هاجر  -ج ره 

 262 .........................................................اهلدم  -د مه 

 261 ................................................ه هرج/ ك م  -ر جه 
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 261 ........................................................اهلؿزة  -م زه 

 261 .......................................................اهلقعة  -ي عه 

  حرف الواو

 264 ....................................................أوجػتم  -و ج ف

 264 ..............................................الوذيل/ ف و م  -و ذ ل

 265 ....................................................الوصقد  -و ص د

 265 .........................................الوصقؾة/ ب ح ر  -و ص ل

 265 ...................................................اليضاع  -و ض ع

 265 ...................................................الوضني  -و ض ن

 266 ..................................................... ادواصلة -و ط ء

 266 ......................................................ولقجة  -و ل ج

  حرف الياء

 267 ............................................../ ب و ء يرّس  -ي س ر

  

 269 ......................................................... تارةفوائد خم

 115 .....................................................أساكقد ابن هشام 

 119 ....................................................صادر ادراجع واد

 115 .............................................. ففرس الػوائد ادختارة

 142 ....................................... الؽؾامت ادػرسةكتاب ففرس 
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