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ب السُّهَيليِّ عليهـا
وتعقي ُ



 3419ﻫ  1038 -م


مل خيطر ببايل ،ذم يقم مـ إيام ،أن أـتب بحث ًا ذم افؾغة افعربقة ،ؾاختصايص
بعقد ظـفا ،ومعرؾتل بؼقاظدها وأصقهلا فقست مما يمهؾـل خلقض ؽامرها ،فؽـل
أحبفا ،ويل صغػ بؼراءة ـتبفا ظامة وافتارخيقة إدبقة مـفا خاصة.

()1

ومما زادين

صغػ ًا هبا ظؿع ،مد ًة تزيد ظذ مخسة ظؼ ظام ًا ،ذم هقئة ادقشقظة افعربقة ثؿ ذم

جمؿع افؾغة افعربقة ،مدير ًة دؽتب إشتاذ افؽبر افدـتقر صاـر افػحام،
(ت 2008م) ،افذي ٓ أبافغ إن ؿؾت إن إشتاذية -إن صح افتعبر -دمري ذم
ظروؿف ،ؾفق يسعك ٕن يـػع بعؾؿف ـؾ مـ يتعامؾ معف ،وهق افذي كصحـل بجؿع
مادة هذا افبحث وـتابتف .وـاكت مادة وؾرة ممتعة ،مع أكـل طــت  -ذم بدء إمر-
أن افبحث فـ يتجاوز صػحات معدوداتٕ :ن ابـ هشام( )2ؿد رشح هنجف ذم مطؾع
ـتابف ،ومل يذـر ضؿـف تػسر افؽؾامت افغريبة ،ؾؼد ؿال« :وأكا -إن صاء اهلل -مبتدئ
َ
رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ مـ َو َف ِده،
هذا افؽتاب بذـر إشامظقؾ و َم ْـ َو َفد
( )1أمحلؾ إجللازة ذم أداب ،ؿسلؿ افؾغللة افػركسلقة ،ودبؾقمل ًا ذم افسيلة وافتعريللب ،ملـ جامعللة دمشللؼ،
وأظؿؾ مـذ ظام 2010م مديرة فدار افؽتب افظاهرية ،افتابعة دجؿع افؾغة افعربقة.
( )2ظبد ادؾؽ بـ هشام بـ أيقب احلؿري افعامري (ت 213ه828 /م) :ممرخ ،ـلان ظادل ًا بإكسلاب
وافؾغة وأخبار افعرب .وفد وكشل ذم افبكة ،وتقذم بؿك ،أصفر ـتبف «افسرة افـبقية» ادعروف بسرة
ابـ هشام رواها ظـ ابلـ إشلحا  ،وفلف «افؼصلادد احلؿريلة» ذم أخبلار افلقؿـ ومؾقـفلا ذم اجلاهؾقلة،
و«رشح ما وؿع ذم أصعار افسر مـ افغريب» وؽر ذفؽ( .اكظر إظالم ،افزرـع.)166 /4 :

ِ
إول ؾإول ،مـ إشامظقؾ إػ رشقل اهلل  ،وما ِ
َ
يعرض مـ
وأوٓدهؿ ٕصالهبؿ،
ٌ
ذـر ؽرهؿ مـ وفد إشامظقؾ ،ظذ هذه اجلفة فالختصار ،إػ
حديثفؿ،
وتارك َ
ٌ
وتارك بعض ما ذـره ابـ إشحا ذم هذا افؽتاب مما
حديث شرة رشقل اهلل ^،
فقس فرشقل اهلل ^ ؾقف ذـر ،وٓ كزل ؾقف مـ افؼرآن يشء ،وفقس شبب ًا فقء مـ
هذا افؽتاب ،وٓ تػسر ًا فف ،وٓ صاهد ًا ظؾقف ،دا ذـرت مـ آختصار ،وأصعار ًا
ُ
احلديث بف،
بعضفا َيشـُع
ذـرها مل أر أحد ًا مـ أهؾ افعؾؿ بافشعر يعرؾفا ،وأصقاء ُ
ِ
ٍ
ومستؼص -إن
َّادل بروايتف،
ـر ُه،
ٌ
وبعض يسقء َ
ٌ
وبعض مل ُيؼ َّر فـا افبؽ ُّ
بعض افـاس ذ ُ
صاء اهلل تعاػ -ما شقى ذفؽ مـف بؿبؾغ افرواية فف ،وافعؾؿ بف».

()1

وفؽـ جيب أٓ كـسك أن ابـ هشام فغقي وفقس ممرخ ًا ؾحسب ،وؿد طفر
ذفؽ واضح ًا ذم ـتابف «افسرة افـبقية» ،ؾفق مل يؽتػ بسلرد إحداث رسد ًا تارخيق ًا،
وإكام ظؾؼ ظؾقفا أحقاك ًا ،وؾرس بعض افؽؾامت ،افؼرآكقة مـفا خاصة ،وظ َّؾؼ ظذ
بعضفا تعؾقؼات فغقية أو كحقية ،وضبط بافشؽؾ بعض إكساب وصحح أخرى.

()2

وأصار إػ ظؿؾف هذا بقضقح وأماكة ذم افـؼؾ ؾلضاف ظبارة« :ؿال ابـ هشام» ؿبؾ
تعؾقؼاتف وإن ـاكت ٓ تزيد أحقاك ًا ظذ ـؾؿة أو ـؾؿتغ ،متسؽ ًا مـف بلماكة افـؼؾ ظـ
ابـ إشحا .
ومل أؿك بحثل ظذ افؽؾامت افتل ؾرسها أو ظ ّؾؼ ظؾقفا ابـ هشام ،وإكام
ذـرت أيض ًا ما ؾرسه ابـ إشحا وإن ـان ؿؾقالً.

( )1شرة ابـ هشام.4/1 :
( )2اكظر ؿسؿ «ؾقادد خمتارة» مـ هذا افؽتاب.
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وبعد أن يعت مادة افبحث مـ افسرة افـبقية :ظاد إشتاذ افدـتقر صاـر
فقع
افػحام ؾـصحـل -مشؽقر ًا -أن أشتؼيص ما ذـره ُّ
افس ُّ
إُكُػ»( )2تعؾقؼ ًا ظذ ما ؿافف ابـ هشام ،وـان آشتؼصاء هذه ادرة ظسر ًا ،وؿد
()1

ذم ـتابف «افروض

تؽقن بعض تعؾقؼات افسفقع ؿد ؾاتتـل ،ؾافـسخة افتل وؿعت بغ يدي ؽر حمؼؼة،
ومـفج افسفقع ذم رسد إحداث وافتعؾقؼ ظؾقفا خيتؾػ ظـ مـفج ابـ هشام.
وؿد ذـر افسفقع ،ذم مؼدمة ـتابف ما ؿام بف ذم رشحف فسرة ابـ هشام ؾؼال:
«ؾنين ؿد اكتحقت ذم هذا اإلمالء ...إػ إيضاح ما وؿع ذم شرة رشقل اهلل ^ افتل
شبؼ إػ تلفقػفا أبق بؽر حمؿد بـ إشحا ادطؾبل ،وخلَّصفا ظبد ادؾؽ بـ هشام
ادعاؾري ادكي افـ ََّّسابة افـحقي مما بؾغـل ظؾؿف ،ويرس يل ؾفؿف ،مـ فػظ ؽريب ،أو
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
ذفؽ احلد».

()3

( )1ظبد افرمحـ بـ ظبد اهلل اخلثعؿل افسفقع (ت 581ه1185 /م) حملدث ،حلاؾظ ،ظلامل بافؾغلة وافسلر،
وفد ذم مافؼة ذم إكدفس ،ويـسب إػ شفقؾ مـ ؿرى مافؼةِ .
ظَؿل وظؿلره  17شلـة وكبلغ ؾاتصلؾ خلزه
بصللاحب مللراـش ؾطؾبللف إفقفللا وأـرمللف ،ؾلؿللام يصللـػ ـتبللف إػ أن تللقذم ؾقفللا .فللف ممفػللات ـثللرة مـفللا
«افلروض إُكُلػ» ذم رشح افسلرة افـبقيلة ٓبلـ هشلام ،و«افتعريلػ ذم ملا ُأهبلؿ ذم افؼلرآن ملـ إشلامء
وإظالم» ،و«اإليضاح وافتبقغ دا ُأهبؿ ذم تػسر افؽتاب ادبغ»( .اكظر إظالم ،افزرـع.)313 /3 :
( )2إُكُػ :بضؿ اهلؿزة وافـقن :افؽ َ
أل افذي مل ُي ْر َع ومل َت َط ْله اداصقة ...وروضل ٌة ُأكُلػ :مل َي ْرظَ فلا َأحلد ،ومل
تُق َض ْل( .فسان افعرب :أكػ) .وؿد يريد افسفقع هبذه افتسؿقة أن يمـد أن ـتابف مل ُيم ّفػ مثؾف مـ ؿبؾ.
( )3افروض إكػ.3 /1 :
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وـان افسفقع ذم رشحف يقاؾؼ ابـ هشام مضقػ ًا إػ معاكقف معاين أخرى
أحقاك ًا ،ويػضؾ ادعاين افتل أضاؾفا أحقاك ًا ،وخي ِّطئ ما جاء بف ابـ هشام أحقاك ًا .وذم
هذا إؽـاء ومقضقظقة وأماكة ظؾؿقة :ؾؿثال إول :تعؼقب افسفقع ظذ تػسر ابـ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ ُ
َ َّ
يم َكنوا ِم ْن
هشام فؾرؿقؿ ذم ؿقل اهلل تعاػ ﴿أم ح ِسبت أن أصحاب الكه ِف والر ِق ِ
َ َ َ َ
(و َذـ ََر [يعـل ابـ هشام] افرؿقؿ ،وؾقف شقى ما ؿافف
آياتِنا عجبا﴾ [شقرة افؽفػَ :]9 :
أؿقال ،روي ظـ أكس أكف ؿال :افرؿقؿ افؽؾب .وظـ ـعب أكف ؿال :هق اشؿ افؼرية
افتل خرجقا مـفا ،وؿقؾ هق اشؿ افقادي وؿقؾ .)1()...ومثال افثاين :ؿقفف ذم تعؾقؼف
ظذ اإليالف( :وذـر إيالف ؿريش فؾرحؾتغ ،وؿال :هق مصدر أفػت افقء،
ؾجعؾف مـ اإلفػ فؾقء ،وؾقف تػسر آخر أفقؼ بادعـك .)2()...ومثال افثافث :ما
ذـره معؾؼ ًا ظذ ما ؿافف ابـ هشام ذم ؿقل أيب أمحد بـ جحش:
رب باألرحام إذ ال ُن َق َّر ُب
وال ُق َ

بأرحام إليهم قريبة
ت
ن َُم ُّ
ْ

(وتلول ابـ هشام (إذ) بؿعـك (إذا) وهق خطل مـ وجفغ.)...:
َّ

()3

وـثر ًا ما ـان افسفقع يميد ما يذهب إفقف بدفقؾ مـ افؼرآن أو احلديث أو
َ َّ ْ
ت يَ َدا أَِب ل َ َهب َوت َ َّ
ب﴾ :وأما
َب) مـ ؿقفف تعاػ﴿ :تب
افشعر .مثافف :ذم تعؾقؼف ظذ (ت َّ
ٍ
ِ

ؿقفف (وتب) ؾتػسره ما جاء ذم افصحقح مـ رواية جماهد وشعقد بـ جبر ظـ ابـ
ظباس ؿال.»......« :

()4

( )1افروض إكػ ،191 /1 :واكظر مادة (ر م) ذم هذا افؽتاب.
( )2افروض إكػ ،48 /1 :واكظر مادة (أ ل ف) ذم هذا افؽتاب.
( )3افروض إكػ ،286 /1 :واكظر مادة (إ ذ) ذم هذا افؽتاب.
( )4افروض إكػ ،220 /1 :واكظر مادة (ت ب ب) ذم هذا افؽتاب.
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رتبت افبحث ظذ أشاس رد افؽؾامت ادػرسة إػ جذورها افؾغقية
وؿد
ُ
وأوردهتا مرتبة أفػبادق ًا ،وحددت بغ ؿقشغ إزاء جذر افؽؾؿة ادػرسة مقضعفا ذم
ـتاب افسرة ،ثؿ كؼؾت ما ورد ذم شرة ابـ هشام بـصف ،ؾنذا اضطررت إػ إضاؾة
تقضح افسقا أو ادـاشبة وضعتفا بغ حارصتغ [ ] ثؿ أتبعت ـالم ابـ هشام
ـؾامت ّ
بام ذـره افسفقع ذم ـتابف «افروض إكػ» ،وبدأت ـالمف بعبارة (ؿال افسفقع)،
وبقـت مقضعف ذم احلاصقة.
واظتؿدت ذم شرة ابـ هشام ظذ افطبعة افتل حؼؼفا إشاتذة :مصطػك
افسؼا ،وإبراهقؿ إبقاري ،وظبد احلػقظ صؾبل ،وهل تتلفػ مـ جمؾديـ يضؿ إول
مـفام اجلزأيـ :إول وافثاين مـ افسرة ،ويضؿ افثاين اجلزأيـ :افثافث وافرابع .وؿد
أرشت إػ رؿؿ ادجؾد ؾحسبٕ ،كف مل ُيذـر مقضع اكتفاء اجلزء وابتداء أخر ،وإكام
ُذـِرا بتسؾسؾ واحد ذم ـؾ جمؾد.
أما كسخة افروض إكػ ،ؾاظتؿدت افـسخة ادطبقظة بؿطبعة اجلامفقة بؿك،
شـة 1332ه1914 /م وهل جزآن ذم جمؾد واحد.

()1

دمؿع فد ي أثـاء يع مادة هذا افؽتاب بعض افػقادد ادتـقظة افتل ٓ
وؿد ّ
تدخؾ ذم جمال افؽؾامت ادػسلرة ،وفؽـ فا وردت ذم ثـايا افسرة افـبقية ،ذـر بعضفا

وجدت ،بعد أن هقلت افؽتاب فؾطبع ،كسخة إفؽسوكقة مـ ـتاب «افروض إكػ» حؼؼفا ظؿر ظبد
()1
ُ
افسالم افسالمل ،وصدرت ظـ دار إحقاء افساث افعريب ذم بروت ظلام 2000/م ، /وؿلد راجعلت
هذه افـسخة ظذ افشابؽة ،ومل أؾد مـف ـثر ًا ٕكـل ــت ؿد أهنقت ـتايب ؿبؾ صدورها بلظقام ،ومل أجد
ؾقفا مزيد ًا ذم مقضقع ـتايب هذا ،فؽـ ثؿلة كسلخة أخلرى ،مل أضؾلع ظؾقفلا ،وهلل ذم شلبعة جمؾلدات،
حتؼقؼ وتعؾقؼ ورشح ظبد افرمحـ افقـقؾ ،كؼهتا دار افؽتب اإلشالمقة ،ظام 1967م.
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ابـ هشام تعؼقب ًا ظذ رواية ابـ إشحا  ،ـتصحقح كسب أو ضبط اشؿ ،أو ذـر
شبب تسؿقة ،أو إضاؾة معؾقمة ٓ ظالؿة هلا بحقادث افسرة افـبقية .مـ أمثؾة
ذفؽ...( :و أبق مرثد ــَّاز بـ ِح ْصـ .ؿال ابـ هشام :ابـ ُح َصغ)..( )1(.ؾسؿقا
إحابقش ٕهنؿ حتافػقا ٍ
بقاد يؼال فف إحبش بلشػؾ مؽة)( )2(.أول صعر ؿقؾ ذم
افعرب)( )3(،أول مـ ـسا افؽعبة افديباج).

( )4

وؿد جعؾت هذه افػقادد ذم ؿسؿ خاص أحلؼتف بافؽؾامت ادػرسة ،وأضػت إفقفا
تعؼقبات افسفقع ،ثؿ رتبتفا بحسب ادـفج كػسف افذي رتبت ؾقف افؽؾامت ادػرسة.
وأوردت ذم آخر افؽتاب َث َب َت ًا( )5بإشاكقد وافروايات افتل اظتؿدها ابـ هشام
ذم رسد حقادث افسرة افـبقية ،ورتبتفا بحسب ورودها ذم شرة ابـ هشام .وإذا
تؽرر افسـد أو افرواية كػسفا ذم مقاضع ظدة ذـرت ؿبؾ افسـد ادقضع إول،
وبعده ادقاضع إخرى .ويبدو مـ هذه إشاكقد أن ابـ هشام ؿد أـثر مـ افرواية
ظـ أيب ظبقدة افـحقي ،ؾروى ظـف ذم ( )31مقضع ًا ،ثؿ ظـ أيب زـريا إكصاري ذم
( )15مقضع ًا ،ثؿ ظـ زياد افبؽادل ذم ( )12مقضع ًا ،وظـ آخريـ ـخؾػ إمحر
ذم مقاضع معدودة.

( )1اكظر مادة (ح ص ن) ذم ؿسؿ افػقادد ادختارة.
( )2اكظر مادة (ح ب ش) ذم ؿسؿ افػقادد ادختارة.
( )3اكظر مادة (ش ع ر) ذم ؿسؿ افػقادد ادختارة.
( )4اكظر مادة (ك ع ب) ذم ؿسؿ افػقادد ادختارة.
( )5اف َّث َب ُت :حمرـة افػفرس افذي جيؿع ؾقف ادحدِّ ث مروياتف وأصقاخف( .تاج افعروس :ثبت)
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وؿد وضعت ذم ختام افؽتاب ؾفرش ًا فؾؽؾامت ادػسلرة ،وآخر فؾػقادد
ِ
اجلذر افؽؾؿ َة
ادتـقظة ،ورتبتفام أفػبادق ًا بحسب جذور افؽؾامت ،وأوردت إزاء
ادػرسة ،وذـرت ـذفؽ اجلذر افذي أحقؾت ظؾقف بعض افؽؾامت.
َّ
وختام ًا ،أؿدم صؽري وامتـاين فألشتاذ افؽبر افدـتقر مازن ادبارك ،حػظف اهلل
ومدّ ذم ظؿره ،ؾفق افذي أظاد إ ّيل إمؾ ذم كشلر هذا افعؿؾ ،وصجعـل ظذ إخراجف،
بعد أن طؾ أمد ًا ضقي ً
ضل إدراج ،فرى افـقر بغ مطبقظات جمؿع افؾغة افعربقة
ال ّ
بدمشؼ ،أؿد ِم جمامع افؾغة افعربقة كشلةً ،ومـ أضقهلا باظ ًا ذم خدمة افعربقة وحتؼقؼ
تراثفا ،ووضع مصطؾحاهتا.
قجف افؾغة
وأصؽر ـذفؽ ـؾ مـ شاهؿ ذم إكجاز هذا افعؿؾ ،وأخص مـفؿ ُم ِّ
افعربقة إشتاذ حمؿد حيقك ؿزمقز افذي دؿؼ دمارب افطباظة ،وأضاف مؾحقطات
ؿ ّقؿة أؽـت هذا افؽتاب.
وبعد ،آمؾ أن يؽقن هذا افعؿؾ ادتقاضع مما يـػع افعربقة ،ويسفؿ ذم حػظفا
شؾقؿة ٕبـاء هذه إمة.
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حَرٍّفُ =األلِ ÷
ف
أ ب ل ()55 :3
َ

َ

َ

َ

َ

﴿ َوأ ْر َشٔ َنٖيَْ ْٗ ٟـ ْ ً
يا أةَ ِابئ﴾ [ؾمقرة اًمٗمٞمؾ.]1 :
ِ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األبابقل :اجلامقم٤مت ،ومل شمتٙمٚمؿ هل٤م اًمٕمرب سمقاطمد قمٚمٛمٜم٤مه.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()3

وذيمر اسمـ هِم٤مم إسم٤مسمٞمؾ وىم٤مل مل ُيسٛمع هل٤م سمقاطمد،

وىم٤مل همػمه واطمده٤م إ َّسم٤مًم٦م وإ ّسم ْقل( )2وزاد اسمـ قمزيز وأسمٞمؾ.

()1

إذ ()474 :3
ىم٤مل أسمق أمحد سمـ ضمحش:

( )3اًمروض إٟمػ.47 /3 :
( )2ذم إصؾ (أ ّسمقل).
( )1ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب (أسمؾ) :إسم٤مسمٞمؾ مج٤مقم٦م ذم شمٗمرىم٦م ،واطمده٤م إ ِّسمٞمؾ وإ َّسم ْقل .وذه٥م أسمق قمبٞمدة
إمم أن إسم٤مسمٞمؾ مجع ٓ واطمد ًمف سمٛمٜمزًم٦م قمَب٤مسمٞمد وؿمامـمٞمط َ
وؿمٕم٤مًمٞمؾ .ىم٤مل اجلقهري :وىم٤مل
سمٕمْمٝمؿ إِ ِّسمٞمؾ ،ىم٤مل :ومل أضمد اًمٕمرب شمٕمرف ًمف واطمدً ا ...وىمٞمؾ :إِ َّسم٤مًم٦م وأسم٤مسمٞمؾ وإِ َسم٤مًم٦م يم٠مهن٤م
مج٤مقم٦م ،وىمٞمؾ :إ ّسم ْقل وأسم٤مسمٞمؾ ُمثؾ ِقم َّجقل وقمج٤مضمٞمؾ ،ىم٤مل :ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ إِ ّسمٞمؾ قمغم ومِ ّٕمٞمؾ
أيْم٤م :وًمق ىمٞمؾ واطمد إسم٤مسمٞمؾ إيب٤مًم٦م
ًمقاطمد أسم٤مسمٞمؾ ،وزقمؿ اًمرؤاد أن واطمده٤م إ ّسم٤مًم٦م .اًمتٝمذي٥م ً
سمٕمْم٤م إ ّسم ًٞمل إ ّسم ًٞمل أي
يم٤مٟم٧م صقا ًسم٤م يمام ىم٤مل :ديٜم٤مر ودٟم٤مٟمػم ...وىمٞمؾ :ـمػم أسم٤مسمٞمؾ يتبع سمٕمْمٝم٤م ً
ىمٓمٞم ًٕم٤م ظمٚمػ ىمٓمٞمع ،ىم٤مل إظمٗمش :ي٘م٤مل ضم٤مءت إسمٚمؽ أسم٤مسمٞمؾ أي ومِر ًىم٤م ،وـمػم أسم٤مسمٞمؾ ،ىم٤مل :وهذا
جيلء ذم ُمٕمٜمك اًمتٙمثػم ،وهق ُمـ اجلٛمع اًمذي ٓ واطمد ًمف.
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[إسم٤مسمٞمؾ]

تتت٧م سم٠مرطمتتتت٤مم إًمتتتتٞمٝمؿ ىمريبت ٍ
تتت٦م
ٟم َُٛمت ر ْ

[إذ[

ترب سم٤مٕرطم ت٤مم إذ ٓ ُٟم َ٘مت َّتر ُب
وٓ ُىمت َ

()3

َ
َّ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يريد سم٘مقًمف« :إذ» إذا ،يم٘مقل اهلل ِ ﴿ :إ ِذ إلال ِ ُ٠ٙن
َُْ ُ َ َ
ٜد َر ِّب ِ[ ﴾ْٗ ٟؾمقرة ؾمب٠م.]13 :
م٠ٌ٠ُ٠ن ِن

اًمٕمجكم:
ىم٤مل أسمق اًمٜمجؿ
ّ
صمتتتؿ ضمتتتزاه اهلل قمٜمَّتتت٤م إذ َضمتتتزى
ٍ
()2
قمدن ذم اًمٕمل ِّزم اًم ُٕمل
ضمٜمَّ٤مت
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وشم٠مول اسمـ هِم٤مم (إذ) هٜم٤م سمٛمٕمٜمك إذا ،وهق ظمٓم٠م ُمـ
وضمٝملم :أطمدمه٤م أن اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ٓ حيسـ سمٕمد (إذا) ُمع طمرف اًمٜمٗمل ،وإٟمام
ْ َُ ُ ْ

ُ

َ
َ
٠ن﴾ [ؾمقرة إٟمٗم٤مل .]49 :وًمق ىمٚم٧م:
سمٕمد إذ يم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف﴿ :إِذ حِ٠ل ال ُٜٙاٌِِ

ىمبٞمح٤م إذا َّ
ُم٧م اًمٗمٕمؾ عم٤م ذم إذا ُمـ ُمٕمٜمك
أظم ْر ََت٤م أو ىمدَّ َ
ؾمآشمٞمؽ إذا شم٘مقل يمذا يم٤من ً
اًمنمط ،وإٟمام حيسـ هذا ذم طمروف اًمنمط ُمع ًمٗمظ اعم٤ميض .شم٘مقل :ؾمآشمٞمؽ إن
ىم٤مم زيد وإذا ىم٤مم زيد ،وي٘مبح (ؾمآشمٞمؽ إن ي٘مؿ زيد) ٕن طمرف اًمنمط إذا ُأ ِّظمر
ِ
أًمٖمل ،وإذا أًمٖمل مل ي٘مع اًمٗمٕمؾ اعمُ ْٕم َرب سمٕمده ،همػم أٟمف طمسـ ذم (يمٞمػ) ٟمحق

َ
ُْ
ظاء﴾ [ؾمقرة اعم٤مئدة ]64 :و﴿ٌيَبْ ُص ُف ُ ٝيف َّ
ْيً ي َ ُ
الص َٙا ِء
ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف﴿ :حَُ ٍِ ٜ
َ َ ُ
ًمن سمديع ًمٕمٚمٜم٤م ٟمذيمره إن وضمدٟم٤م ًمِمٗمرشمٜم٤م حمَزا.
ْيً يظاء﴾ [ؾمقرة اًمرومٍّ ]48 :

( )3اًمبٞم٧م واطمد ُمـ مخس٦م قمنم سمٞم ًت٤مُ ،مرومققم٦م اًمروي ،أورده٤م اسمـ هِم٤مم ،ىم٤مهل٤م أسمق أمحد سمـ ضمحش
ذم هجرة سمٜمل أؾمد .وهذا اًمبٞم٧م سمرواي٦م أظمرى ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ُمت٧م)( ،وؿم٩م):
ٟمٛم٧م سم٠مرطم٤م ٍم إًمٞمؽ و ِؿم ٍ
وٓ ُىم ْر َب سم٤مَٕ ْرطم٤م ِم ُم٤م مل شم َ٘م َّر ِ
ب
ٞمج٦م
ر
اًمٕمجكم ،مجع وحت٘مٞمؼ د .أدي٥م مجران.461 :
( )2ديقان أيب اًمٜمجؿ
ّ
( )1اًمروض إٟمػ.286 /3 :
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وحيسـ اًمٗمٕمؾ اعمست٘مبؾ ُمع إذا سمٕمد اًم٘مسؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿والٖيْ ِٔ ِإذا ي َ ْص ِـر﴾

[ؾمقرة اًمٗمجرٟٓ ]4 :مٕمدام ُمٕمٜمك اًمنمط ومٞمف ،ومٝمذا وضمف .واًمقضمف اًمث٤مينّ :
أن (إذ)
سمٛمٕمٜمك (إذا) همػم ُمٕمروف ذم اًمٙملم وٓ طمٙم٤مه َصم ْب ٌ٧م ،وُم٤م اؾمتِمٝمد سمف ُمـ ىمقل
رؤسم٦م(ً )3مٞمس قمغم ُم٤م فمـ .إٟمام ُمٕمٜم٤مه صمؿ ضمزاه اهلل ريب َأ ْن ضمزى ،أي ُمـ أضمؾ أن
َ

ُ ْ

َّ ْ

َْ

َ

ٟمٗمٕمٜمل وضمزى قمٜمل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َو َّاتِ٠ا يَ ًْ٘ ٠ا ال َتْ ِزي جٍ ٌس َخ ْ ٚجٍ ٍس طيْ ًئا﴾

()2

ُمْمٛمر قم٤مئدٌ قمغم اًمرضمؾ اعمٛمدوح ،و(إذ) سمٛمٕمٜمك
[ؾمقرة اًمب٘مرة ]48 :ومٗم٤مقمؾ ضمزى
ٌ
َْ ْ
(أن) اعمٗمتقطم٦م .يمذا ىم٤مل ؾمٞمبقيف ذم ؾمقاد اًمٙمت٤مب ،و َيِمٝمد ًمف ىمقًم ُف ؾمبح٤مٟمف ﴿ َبهد ِإذ

َ
َ
َ َ ُ
أٛخُٗ ُّ٘ ْص ِٖ ُ٠ٙن﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران ]88 :وقمٚمٞمف حيٛمؾ ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ َوٕ ْ ٚيََ ٍٜهس ُٗ
ْ َ
َْ
اْل َْ ٠م إِذ َّكٖ ْٙخُ ْٗ﴾ [ؾمقرة اًمزظمرف ]19 :وهمٗمؾ اًمٜمسقي قمام ذم اًمٙمت٤مب ُمـ هذا

وضمٕمؾ اًمٗمٕمؾ اعمست٘مبؾ اًمذي سمٕمد (ًمـ) قم ً
٤مُمل ذم اًمٔمرف اعم٤ميض .ومّم٤مر سمٛمٜمزًم٦م ُمـ

ي٘مقل :ؾمآشمٞمؽ اًمٞمقم أُمس .وهذا ُهرا ٌء ُمـ اًم٘مقل وهمٗمٚم٦م قمام ذم يمت٤مب ؾمٞمبقيف ،وًمٞم٧م
ْ َ َ

َ

ُ ُ

َ

ْ ٌ َ

َ
ْ
٠ن َٞذا إٌّ ُد ٌ
يٗ﴾
ؿمٕمري ُم٤مي٘مقل ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ َو ِإذ ل ْٗ حٟخَ ُدوا ِة َِ ٌ ٝصيَِ٠ل
ِ
ِ

وىمقع اعمست٘مبؾ ذم اًمٔمرف اعم٤ميض قمغم أصٚمف
ضمقز
َ
[ؾمقرة إطم٘م٤مف ]33 :وم٢من َّ
اًمٗم٤مؾمد ومٙمٞمػ ُي ْٕم ِٛمؾ ُم٤م سمٕمد اًمٗم٤مء ومٞمام ىمبٚمٝم٤م ٓؾمٞمام ُمع اًمسلم وهق ىمبٞمح أن شم٘مقل:
همدً ا ؾمآشمٞمؽ ،ومٙمٞمػ إن ىمٚم٧م همدً ا ومسآشمٞمؽ ،ومٙمٞمػ إن زدت قمغم هذا وىمٚم٧م :أُمس
ومسآشمٞمؽ .و(إذ) قمغم أصٚمف سمٛمٜمْزًم٦م أُمس ،ومٝمذه ومْم٤مئح ٓ همٓم٤مء هل٤م .وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ:
َ

ْ

ُ ْ

ومٙمٞمػ اًمقضمف ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ َول ْ ٠حَ َر َى إِذ ُوٍُِ٠ا﴾ [ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،]27 :ويمذًمؽ
َ

ُ

﴿ َول ْ ٠حَ َرى إذ ُ
الُ ُ َ َ ُ ٙ
وش ِ[ ﴾ْٗ ٟؾمقرة اًمسجدة ،]32 :أًمٞمس هذا يمام ىم٤مل
ِِ
شرم٠ن ٛا ِْص ٠رؤ ِ
ِ

اسمـ هِم٤مم سمٛمٕمٜمك إذا اًمتل شمٕمٓمل آؾمت٘مب٤مل؟ ىمٞمؾ ًمف :ويمٞمػ شمٙمقن سمٛمٕمٜمك إذا ،وإذا
اًمٕمجكم ٓ سم٘مقل رؤسم٦م.
( )3اؾمتِمٝمد اسمـ هِم٤مم سم٘مقل أيب اًمٜمجؿ
ّ
أيْم٤م ذم
( )2وردت ذم ٟمسخ٦م اًمروض إٟمػ« :يقم ٓ دمزي ٟمٗمسش ،وًمٞمس٧م يمذًمؽ ،وأي٦م ً
ُمقوع آظمر ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة رىمٛمٝم٤م .321
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ُ

ُ ْ ُ َ َ ُ ُ
وش ِ﴾ْٗ ٟ
ٓ ي٘مع سمٕمده٤م آسمتداء واخلؼم وىمد ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف ﴿ ِإ ِذ الٙش ِرم٠ن ٛا ِْص ٠رؤ ِ

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

فمرف ُم٤مض قمغم أصٚمف وًمٙمـ سم٤مإلو٤موم٦م إمم طمزهنؿ وٟمداُمتٝمؿ ،وم٤محلزن واًمٜمداُم٦م
واىمٕم٤من سمٕمد اعمٕم٤ميٜم٦م واًمتقىمٞمػ وم٘مد ص٤مر وىم٧م اًمتقىمٞمػ ُم٤مو ًٞم٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤مسمٕمده،

َ َ ََ
اٛفِٖا َض ََّّت
َقهؿ ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمفٌ﴿ :
ٟمحق مم٤م ُيت َّ
واًمذي سمٕمده هق ُمٗمٕمقل شمرى ،وهذا ٌ
َ
إ َذا َرك َتا يف َّ
الص ٍِيِ َٜث َخ َرر َٟا﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ ]73 :ومٞمتقهؿ أن (إذا) ه٤مهٜم٤م سمٛمٕمٜمك (إذ)
ِ ِ ِ

َقهؿ ،هل قمغم سم٤مهب٤م ،واًمٗمٕمؾ سمٕمده٤م ُمست٘مبؾ
ٕٟمف طمدي٨م ىمد ُم٣م وًمٞمس يمام ُيت َّ

سم٤مإلو٤موم٦م إمم آٟمٓملقٟٕ ،مف سمٕمده ،وآٟمٓملق ىمبٚمف ،وًمقٓ (طمتك) ُم٤م ضم٤مز أن ي٘م٤مل
ًمٙمـ ُمٕمٜمك اًمٖم٤مي٦م ذم (طمتك) دل قمغم أن اًمريمقب يم٤من سمٕمد
إٓ( :اٟمٓمٚم٘م٤م إذ ريمب٤م) و َّ
آٟمٓملق ،وإذا يم٤من سمٕمده ومٝمق ُمست٘مبؾ سم٤مإلو٤موم٦م إًمٞمف ،ويمذًمؽ ُمس٠مًمتٜم٤م :احلزن
ٌ
ُمٗمٕمقل ًمؽمى ،وإن يم٤من همػم ُمذيمقر ذم اًمٚمٗمظ ومٝمق سمٕمد
وؾمقء احل٤مل اًمذي هق
وىم٧م اًمقىمقفَ ،وم َق ْىم ُ٧م اًمقىمقف ُم٤مض سم٤مإلو٤موم٦م إًمٞمف .وإذ مل يٙمـ سمدٌّ ُمـ طمذف،
ومٙمذًمؽ ٟم٘مدر طمذ ًوم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ َوإ ْذ ل َ ْٗ َح ْٟخَ ُدوا ِة ﴾ٝو ِ
ٟمحقهٕ ،هن٤م وإن يم٤مٟم٧م
ِ

سمٛمٕمٜمك (أن) ومل سمد هل٤م ُمـ شمٕمٚمؼ ،يم٠مٟمف ىم٤ملُ :ضم ِزيتؿ هبذا ُمـ أضمؾ أن فمٚمٛمتؿ ،أو ُمـ
أضمؾ أن مل هيتدوا سمف وٚمقا.
أ ز ر ()545 :3

ََ ْ َ ْ
خ َر َج َط ْفأَهُ ٌَ َ
آز َر ُه﴾ [ؾمقرة اًمٗمتح.]29 :
﴿ْزر ٍع أ

[آزر]
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ؿمٓم١مه )3(:ومراظمف ...وآزره :قم٤موٟمف ،ومّم٤مر اًمذي ىمبٚمف
ِ
َ
ٜمدي:
ُمثؾ إُمٝم٤مت )2(.ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس سمـ ُطم ْجر اًمٙم ّ
( )3اٟمٔمر (ش ط ء) ذم هذا اًمٙمت٤مب.
َ َُ ْ َ َ
اًمٙمب٤مر طمتك اؾمتقى
اًمّمٖم٤مر
( )2ضم٤مء ذم اًمٚمس٤من ( أ ز ر) :وىمقًمف ﴿ٌآزره ٌاشخيٖق﴾ أي ومآزر
َ
ُ
سمٕمْمف ُمع سمٕمض.
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سمِٛمحٜمِٞمت ٍ
اًمْمت َ
تت٤مل ٟمبتُٝمتتت٤م
تت٦م ىمتتتد َآز َر َّ
َ ْ َّ

وظم َّٞمت ِ
جمَت َّتر ُضمٞمت ٍ
تقش همتت٤مٟمِ ِٛملم ُ
ت٥م

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل ُمحٞمد سمـ ُم٤مًمؽ إرىمطَ ،أ َطمدُ سمٜمل رسمٞمٕم٦م سمـ
ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة:
تتت١م َز َر اًمٜمَّبتتتت٤مت
َز ْر ًقمتتتت٤م و َىم ْْمتتتت ًب٤م ُُمت ْ
وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.
أ س ر ()85 :2
يب سمـ ظمٚمػ:
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وم٘م٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م ذم ُم٘متؾ ُأ ّ
٤مرث عمَتتتت٤م ُؿمت ِ
ُ ()2
تت٠م ْ ِ
سمت َ
تتت٧م طمتتتت ٌ
ه اًم َ٘متتتقمُ ،أ ْه ُشمتتتف َومٚمٞمتتتؾ
تتتٖم ْٚمٜم٤م
و َأ ْوم َٚمت َ
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممُ :أرسته :ىمبٞمٚمتف.

[أهة]

أ ط م ()587 :3
يب وهق ذم فمؾ ُُم َزاطم ٍؿ ُأ ُـم ِٛمف
َ ...وم َٛم َّر [رؾمقل اهلل  ]سمٕمبد اهلل سمـ ُأ ّ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :مزاحم :اؾمؿ األُ ُصم.

()1

( )3اعمحٜمٞم٦م :طمٞم٨م يٜمحٜمل اًمقادي ،وهق أظمّم٥م ُمقوع ومٞمف .وُمٕم ٜمك آزر سمٚمغ وؾم٤موى ،ي٘م٤مل:
«آزرش اًمٖملم أسم٤مه إذا حلؼ سمف ذم ـمقًمف ،وىمٞمؾُ :مٕمٜمك «آزرش سمٚمغ ُمٜمٝم٤م ُمقاوع إ ُزُ ر ،وهل
إوؾم٤مط .وىمقًمف :جمر ضمٞمقش أي هذه اعمحٜمٞم٦م ذم ُمقوع متر اجلٞمقش سمف ُمـ هم٤مٟمؿ
أوظم٤مئ٥م .ومل يٜمْزهل٤م أطم ٌد ًمػمقم٤مه٤م ظمق ًوم ٤م ُمـ اجلٞمقش ،ومذًمؽ أوومر خلّمبٝم٤م ،وأشمؿ ًمٙمٚمئٝم٤م
واًمْم٤مل :ؿمجر يِمبف اًمسدر .وىمد وبٓم٧م ذم اًمديقان سم٤مًمرومع
(ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس)45 :
َّ
وهذا خم٤مًمػ ًمٚمنمح.
( )2ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧مً )358/3( :
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم ،وومٞمف «أهشمف ىمٚمٞمؾش.
( )1إُ ُـمؿ :اًم٘مٍم ويمؾ طمّمـ ُمبٜمل سمحج٤مرة ،ويمؾ سمٞم٧م ُمرسمع ُمسٓمح .اجلٛمع (آـم٤م ٌم و ُأـمقم)
(اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :أـمؿ).
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[ُمزاطمؿ]
[إـمؿ[

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم ...)3(:وآـم٤مم اعمديٜم٦م :ؾمٓمقح ،وهل٤م أؾمامء ومٛمٜمٝم٤م (ُمزاطمؿ) ،وُمٜمٝم٤م
(اًمزوراء) أـمؿ سمٜمل اجللح ،وُمٜمٝم٤م ِ
(ُمٕمرض) أـمؿ سمٜمل ؾم٤مقمدة ،وُمٜمٝم٤م (وم٤مرع) أـمؿ
سمٜمل طمديٚم٦م ،وُمٜمٝم٤م (ُمسٕمط) وُمٜمٝم٤م (واىمؿ) .وذم (ُمٕمرض) ي٘مقل اًمِم٤مقمر:
وٟمحتتـ دومٕمٜمتت٤م قمتتـ ُسمْمتت٤مقم٦م يم ِّٚمٝمتت٤م

ف
وٟمحـ سمٜمٞمٜم٤م
ُمٕمرو٤م ومٝمتق ُُمِمتت ِر ُ
ً

ً
ـمتتقيل ىمذاًمتتف
ُمٕمٛمتتقرا
وم٠مصتتبح
ً

تتتػ
وختتتتترب آـمتتتت٤م ٌم هبتتتت٤م و َشم َ٘م َّّمت ُ

وسمْم٤مقم٦م أرض سمٜمل ؾم٤مقمدة ،وإًمٞمٝم٤م شمٜمس٥م سمئر سمٜمل سمْم٤مقم٦م و(إضمش) ويم٤من سم٘مب٤مء،
و(احلٛمٞمؿ) و(اًمٜمقاطم٤من) ومه٤م أـمامن ًمبٜمل أٟمٞمػ ،و(سار) ويم٤من سم٤مجلقاٟمٞم٦م ،و(اًمري٤من)
و(اًمِمبٕم٤من) وهق ذم صمٛمغ ،و(راشمح) و(إسمٞمض) ،وُمٜمٝم٤م (قم٤مصؿ) و(اًمرهمؾ) ويم٤من
حلْمػم سمـ ؾمامك ،وُمٜمٝم٤م (ظمٞمط) و(واؾمط) و(طمبٞمش) و(إهمٚم٥م) و(ُمٜمٞمع) ومٝمذه
اؾمؿ ُم٠مظمق ٌذ ُمـ ائتٓمؿ إذا ارشمٗمع وقمل ،ي٘م٤مل
سمػم .وإُ ُـم ُؿ ٌ
آـم٤مم اعمديٜم٦م َذيمر َ
أيمثره٤م اًمز ُ
قمكم ٌ
وملن إذا همْم٥م واٟمتٗمخ ،وإـمامت ٟمػمان ُمٕمرووم٦م ذم ضمب٤مل ٓ ختٛمد ومٞمٝم٤م
ائتٓمؿ َّ
اعمسٕمقدي ُمٜمٝم٤م
شم٠مظمذ سم٠مقمٜم٤من اًمسامء ومٝمل أسمدً ا سم٤مىمٞم٦م ٕهن٤م ذم ُمٕم٤مدن اًمٙمؼمي٧م ،وىمد ذيمر
ر
مجٚم٦م وذيمر ُمقاوٕمٝم٤م.
أ ف ك ()158 :3
ٌ ِّ ُ ِّ َ َّ

َ

ْ
يٗ﴾([ )2ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م.]7 :
﴿ َوئ ُٕك أٌ ٍ
اك أ ِث ٍ

َ َّ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األ َّفاكَّ :
[إ َّوم٤مك]
اًمٙمذاب .وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم﴿ :أال ِإج ُْٚ ِّ٘ ٟٗ
ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
٠ن﴾ [ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت.]352 -353 :
ٓ ِْ ٟٗلِ٠ل٠ن وَل ا﵀ و ِإجَٕ ٟٗك ِذة
إٌِ ِ

وىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:

( )3اًمروض إٟمػ.53 /2 :
( )2ىم٤مل اسمـ هِم٤مم (ٟ :)158/3مزًم٧م ذم اًمٜمرض سمـ احل٤مرث سمـ قمٚم٘مٛم٦م.
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ُمتت٤م ِٓ ُْمت ٍ
تؽ َىمت ً
ترئ أ َّومت َ
تقٓ إِ ْومٙمتت٤م

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.
أ ل ف ()56 :3
ُ

يالف ُ َري ْ ٍض﴾ [ؾمقرة ىمريش.]3 :
﴿ ِإل ِ

اخلروج إمم اًمِم٤مم ذم دم٤مرَتؿ ،ويم٤مٟم٧م هلؿ
وإيالف ىمريش :إيل ُومٝمؿ
َ

َظم ْر َضمت٤من :ظمرضم ٌ٦م ذم اًمِمت٤مء ،وظمرضم ٌ٦م ذم اًمّمٞمػ ،أظمؼمين أسمق زيد إٟمّم٤مري،
أن اًمٕمرب شم٘مقل :أًمٗم٧م اًمٌمء إًم ًٗم٤م ،آًمٗمتف إيل ًوم٤م ،ذم ُمٕمٜمك واطمد .وأٟمِمدين
ًمذي اًمرُم٦م:
ُمـ اعمُ ْ١مًم ِ ِ
َ
اًمرُمتؾ َأدُمت٤م ُء ُطم َّتر ٌة
ٗم٤مت

ِ
تح
٤مع ا ر
ًمْمحك ذم ًمقهن٤م َيت ََق َّو ُ
ُؿمٕم ُ

()2

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل ُمٓمرود سمـ يمٕم٥م اخلزاقمل:
تت٤مقمٜملم ًم ِ ِرطمٚمت ِ
واًم َّٔمت ِ
ِ ()1
تت٦م اإليتتتلف
تتتػم ْت
اعمُٜم ِْٕمٛمت َ
تتتلم إِذا اًمٜمُجتتتتق ُم َشم َٖمت َّ
وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف ؾم٠مذيمره٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م( )4إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .واإليلف
ػ ُمـ اإلسمؾ أو اًمب٘مر أو اًمٖمٜمؿ أو همػم ذًمؽ .ي٘م٤مل:
أيْم٤م :أن يٙمقن ًمإلٟمس٤من َأ ًْم ٌ
ً
اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد أطمدُ سمٜمل أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ
آًمػ وملن إيل ًوم٤م .ىم٤مل
ُ
إًمٞم٤مس سمـ ُمْمتر سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد:

( )3ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج.339 :

( )2ديقان ذي اًمرُم٦م )3397 :2( :وومٞمف «ذم َُمتْٜمِٝم٤م يتقوحش .واًمبٞم٧م ذم وصػ اًمٔمب٤مء.
( )1اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (رضمػ).
( )4ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم ،)378 :3( :وهل ؾمبٕم٦م أسمٞم٤مت ىم٤مهل٤م ُمٓمرود سمـ يمٕم٥م يبٙمل قمبد اعمٓمٚم٥م
وسمٜمل قمبد ُمٜم٤مف.
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[إيلف]

سمٕمتتتتتت٤م ٍم ي٘متتتتتتقل ًمتتتتتتف اعمُ١مًمٗمتتتتتتق

ٕمتتتٞمؿ ًمٜمتتت٤م اعمُ ْر ِضم ُ
تتتؾ
ن هتتتذا اعمُ ُ

()3

أيْم٤م :أن يّمػم اًم٘مقم أًم ًٗم٤م ،ي٘م٤مل :آًمػ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .واإليلف ً
اًم٘مقم إيل ًوم٤م ،ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد:
ُ
تتتقا
وآل ُُم َز ْي٘مٞمتتتت٤م َء(َ )2همتتتتدا َة ٓ َىمت ْ

تل َؾم ت ْٕم ِد سمتتـ َو ت َّب َ٦م ُُم ْ١مًم ِ ِٗم ْٞمٜمَتت٤م
َسمٜمت ْ

()1

أيْم٤م :أن شمُ١م ًِّمػ اًمٌمء إمم اًمٌمء ومٞم٠مًمٗمف
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .واإليلف ً
شمّمػم ُم٤مدون إًمػ أًم ًٗم٤م،
ويٚمزُمف ،ي٘م٤مل :آًمٗمتف إي٤مه إيل ًوم٤م .واإليلف ً
أيْم٤م :أن ِّ
ي٘م٤مل :آًمٗمتف إيل ًوم٤م.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4وذيمر إيلف ىمريش ًمٚمرطمٚمتلم ،وىم٤مل هق ُمّمدر أًمٗم٧م
أًمٞمؼ سم٤معمٕمٜمك ٕن اًمسٗمر
اًمٌمء وأًمٗمتف ومجٕمٚمف ُمـ اإلًمػ ًمٚمٌمء .وومٞمف
شمٗمسػم آظمر ُ
ٌ
ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب وٓ شم٠مًمٗمف اًمٜمٗمس ،إٟمام شم٠مًمػ اًمدقم٦م واًمٙمٞمٜمقٟم٦م ُمع إهؾ .ىم٤مل
اهلروي( :)5هل ٌ
طمب٤مل أي قمٝمقد يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمٚمقك اًمٕمجؿ ،ومٙم٤من ه٤مؿمؿ
ي١ماًمػ إمم ُمٚمؽ اًمِم٤مم ،ويم٤من اعمٓمٚم٥م ي١ماًمػ إمم يمنى ،وأظمران ي١ماًمٗم٤من
أطمدمه٤م إمم ُمٚمؽ ُمٍم ،وأظمر إمم ُمٚمؽ احلبِم٦م ،ومه٤م قمبد ؿمٛمس وٟمقومؾ .ىم٤مل:
ػ قمغم
أيْم٤م آ ًَم َ
وُمٕمٜمك ي١ماًمػ :يٕم٤مهد ويّم٤مًمح وٟمحق هذا ومٞمٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمٜمف ً
ٕمٞمؿ و َيٕم٤مم َقم ْٞم ًام و َقم ْٞم َٛم ً٦م ومٝمق قمَ ْٞم ُ
امن وهل قمَ ٞمْٛمك( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط:
( )3اًم َٕم ْٞمٛم٦م :ؿمٝمق ُة اًمٚمبـ .قم٤م َم َي ُ
قمٞمؿ) وهذا اًمبٞم٧م ذم وصػ ِ
ؾمٜم٦م ىمحط ،دمٕمؾ ص٤مطم٥م إًمػ ُمـ اًمٜمَّ َٕم ِؿ يِمت٤مق اًمٚمبـ ومل
جيده ،ويسٕمك ُم٤مؿم ًٞم٤م هلزال رواطمٚمف.
(ُ )2مزي٘مٞم٤مءً :م٘م٥م قمٛمرو سمـ قم٤مُمر ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ .يم٤من يٚمبس َّ
سم٤مًمٕمٌم،
يمؾ يقم ُطم َّٚمتلم ،و ُي َٛمزِّ ُىم ُٝمام
ِّ
يٙمره اًم َٕم ْق َد ومٞمٝمام ،وي٠مٟمػ أن يٚمبسٝمام همػمه( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُ :مزق).
( )1ذح ه٤مؿمٛمٞم٤مت اًمٙمٛمٞم٧م .285 :واًم٘مّمٞمدة ًمٞمس٧م ُمـ اهل٤مؿمٛمٞم٤مت قمغم ُم٤م يبدو.
( )4اًمروض إٟمػ.48 /3 :
( )5اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (أًمػ).68 /3 :
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وزن وم٤مقمؾ واعمّمدر إٓ ًوم٤م سمٖمػم ي٤مء ُمثؾ ً
أيْم٤م آًمػ قمغم
ىمت٤مٓ ،ويٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمٜمف ً
وزن َأ ْوم َٕم َؾ ُمثؾ آُمـ ويٙمقن اعمّمدر إيل ًوم٤م سم٤مًمٞم٤مء ُمثؾ إيام ًٟم٤م .وىمد ىمرئ إلٓف
ىمريش سمٖمػم ي٤مء ،وًمق يم٤من ُمـ أًمٗم٧م اًمٌمء قمغم وزن أومٕمٚم٧م إذا أًمٗمتف مل شمٙمـ هذه
اًم٘مراءة صحٞمح٦م .وىمد ىمرأه٤م اسمـ قم٤مُمر( )3ومدل هذا قمغم صح٦م ُم٤م ىم٤مًمف اهلروي.
وىمد طمٙم٤مه قمٛمـ شم٘مدم .وفم٤مهر يملم اسمـ إؾمح٤مق أن اًملم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم
إليلف ىمريش

()2

َّ ْ ُ
َ َ ََُ ْ َ َ ْ
٠ل﴾[ؾمقرة
ك
ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ٌشهْٖ ٟٗهػ ًٍ ٘أ ٍ

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

َ ْ

﴿ٌٖيَ ْهتُ ُدوا َر َّب َٞذا َ
اْليْ ِج﴾ [ؾمقرة ىمريش ]1 :أي ومٚمٞمٕمبدوه ُمـ أضمؾ ُم٤م ومٕمؾ

هبؿ .وىم٤مل ىمق ٌم هل ٓم اًمتٕمج٥م ،وهل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمْمٛمر يم٠مٟمف ىم٤مل :أقمج٥م
إليلف ىمريش ،يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف
طملم ُدومـ« :ؾمبح٤من اهلل هلذا اًمٕمبد اًمّم٤مًمح ُو َّؿ ذم ىمؼمه طمتك َوم َّر َج اهلل قمٜمفش.
طمبٌم ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م« :هلذا اًمٕمبد احلبٌم ضم٤مء ُمـ أروف وؾمامئف إمم
ٍ
وىم٤مل ذم قمب ٍد
إرض اًمتل ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤مش ،أي اقمجبقا هلذا اًمٕمبد اًمّم٤مًمح .وأٟمِمد ًمٚمٙمٛمٞم٧م:
سمٕمتتتتتت٤م ٍم ي٘متتتتتتقل ًمتتتتتتف اعم١مًمٗمتتتتتتق

ن هتتتذا اعمٕمتتتٞمؿ ًمٜمتتت٤م اعمرضمتتتؾ

()1

اعم١مًمػ ص٤مطم٥م إًمػ ُمـ اإلسمؾ ،يمام ذيمر ،واعمٕمٞمؿ سم٤معمٞمؿ ُمـ اًم َٕم ْٞم َٛم ِ٦م أي دمٕمؾ

( )3اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم.481 /2 :
( )2اٟمٔمر شمٗمسػم اًم٘مرـمبل.288 /28 :
( )1ذيمر اًمبٞم٧م هٜم٤م ؿم٤مهدً ا قمغم أن ُمٕمٜمك اعم١مًمػ ص٤مطم٥م إًمػ ُمـ اإلسمؾ ٓ قمغم ٓم اًمتٕمج٥م ،إذ
ًمٞمس ومٞمف ٓم شمٕمج٥م ورواي٦م اسمـ هِم٤مم ًمٚمبٞم٧م هٙمذا:
سمٕم٤مم ي٘مقل ًمف اعم١مًمٗمق ن هذا اعمٕمٞمؿ ًمٜم٤م اعمرضمؾ
سمل مهزة اؾمتٗمٝم٤مم وسم٤مًمتدوير أىمقم ًمٚمقزن.
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ً
راضمل
شمٚمؽ اًمسٜم٦م ص٤مطم٥م إًمػ ُمـ اإلسمؾ َيٕم٤مم( )3إمم اًمٚمبـ ،وشم ُْر ِضمٚم ُف ومٞمٛمٌم
ِ
ِ
وهزاهل٤م.
ًم َٕم َجػ اًمدواب ُ
أ ل ل ()545 :2
ُ ْ

[اإلل]

ً

َ

ً

ُ
يس ْٗ ِإال َوال ِذ َّ٘ث﴾ [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]8 :
﴿ال يَ ْررتُ٠ا ِذ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اإللِ :
ػ .ىم٤مل أوس سمـ طمجر ،أطمد سمٜمل ُأؾم ِّٞمد سمـ
احل ْٚم ُ

قمٛمرو سمـ متٞمؿ:

وُم٤م ٌ ِ
()2
ف
ًمنم ُ
ًمؽ وم ُ
ٞمٝمؿ أٓ ُء وا َّ َ

ًمتتتقٓ سمٜمتتتق ُم٤مًمت ٍ
تتؽ ِ
واإل رل َُم ْر َىمبتتت ٌ٦م
َ

()1

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .ومجٕمف :آٓل ،ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ِ
وسمٞمتتتٜمٙم ُُؿ ومتتتل شم ْ
َتتت٠م ًُم ّـ ُضمٝمتتتدا
أٓل سمٞمٜمتتتتل
ومتتتتل ٌّإل ُمتتتتـ
أ ل م ()528 :3
َ َّ ُ ِّ

َ

َ

﴿ َو ِإن حخَ َ٠ْ ٕ٠ا ح َهذ ْب ُ ُٗ ٟا﵀ َنذاةًا أ ِْل ًٙا﴾[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74 :

[إًمٞمؿ]

اًمر َُّم٦م يّمػ إِ ًسمل:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األلقم :اعمقضمع .ىم٤مل ذو ِّ
تدور َؿمتٛمرد ٍ
()4
َي ُّمت ر
تٞمؿ
ٓت
وضم َ
قهٝمتت٤م َو َهت ٌ
تؽ ُ
وشم َْرومتع ُمتـ ُص ِ َ ْ َ
ت٩م َأًمت ُ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
أ ل ي ()181 :2
ْ

ُ ُ

َْ ْ

﴿ َوال يَأحَ ِٔ أ ْول٠ا إٍؾ ِٔ﴾ [ؾمقرة اًمٜمقر.]22 :
(َ )3يٕم٤م ُمُ :مْم٤مرع قم٤مم :اؿمتدت ؿمٝمقشمف إمم اًمٚمبـ.
( )2أٓء :اًمٜمِّ َٕمؿ.
( )1ديقان أوس سمـ طمجر.75 :
( )4ديقان ذي اًمرُم٦م 677 /2 :وومٞمف "ٟمرومع" ،واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (أمل) واًمِمٛمردٓت:
اًمِم َٛم ْر َد ًَم ُ٦م :اًمٜم٤مىم٦م احلسٜم٦م اخلٚمؼ اجلٛمٞمٚم٦م .و َي ُّم رؽَ :ي ْ ِ
اإلسمؾ اًم ِّٓمقال .وذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطَّ :
رض ُب.

- 22 -

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وٓ يلتل أوًمق اًمٗمْمؾ :وٓ ُ
ي٠مل أوًمق اًمٗمْمؾ ُمٜمٙمؿ .ىم٤مل
اُمرؤ اًم٘مٞمس سمـ ِطمجر اًمٙمِٜم ِْد ّي:
أٓ رب َظمّم ٍؿ ِ
ِ ()3
ٟمّمٞمح قمغم َشم ْٕم َذاًمف ِ
ُم١مشمَؾ
ومٞمؽ َأ ًْم َقى َر َد ْدشمُف
همػم ْ
ْ
ُ َّ

[ي٠مشمؾ]

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ،وي٘م٤مل :وٓ ي٠مشمؾ أوًمق اًمٗمْمؾ :وٓ حيٚمػ أوًمق
اًمٗمْمؾ ،وهق ىمقل احلسـ سمـ أيب احلسـ اًمبٍمي ،ومٞمام سمٚمٖمٜم٤م قمٜمف .وذم يمت٤مب
َّ

ُْ

ِّ

َ ُ َ
٠ن ِ٘ ٚن َصآئِ ِ[ ﴾ْٗ ٟؾمقرة اًمب٘مرة ]226 :وهق ُمـ إًم َّٞم٦م،
َّلي ٚيؤل
اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ل ِ ِ

وإًمٞم٦م :اًمٞمٛملم .ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م:
ت٧م ُمتت٤م ذم مجٞمتتع اًمٜمتت٤مس ُجمتٝمتتدً ا
آًم ْٞمت ُ

ِ
تتتػم إ ْومٜمتتتت٤مد
ُمٜمِّتتتتل َأًم َّٞمتتتت َ٦م َسمت ٍّ
تتتر همت َ

()2

وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ؾم٠مذيمره٤م ،إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمقوٕمٝم٤م(.)1
أ م ض ()38 :3
ِ
ورب اًمسامء وإرض ،وُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ روم ٍع وظمٗمض،
ىم٤مل [ؿم ّؼ]( :)4إي ِّ
َّ
حلؼ ُم٤م ومٞمف َأ ُْم ٌض.
إن ُم٤م أٟمب٠مشمؽ سمف ٌّ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أمض :يٕمٜمل ؿم ًٙم٤م ،هذا سمِ ُٚم َٖم ِ٦م ِمحػم ،وىم٤مل أسمق قمٛمرو :أُمض أي سم٤مـمؾ.
حلؼ ُم٤م ومٞمف أُمض أي ُم٤م ومٞمف ؿمؽ وٓ ُُمسؽماب.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)5وىمقًمفٌّ :

( )3ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس.38 :
( )2ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م  272 :3وومٞمف صدر اًمبٞم٧م «آًمٞم٧م َطم ْٚم َٗم َ٦م َسم ٍّر ِ
همػم ذي َد َظم ٍؾش .وذم خمت٤مر
ػ ...وإًمِ َّٞم ُ٦م :اًمٞمٛملم .ومجٕمٝم٤م أٓي٤م .واإلومٜم٤مد :اًمٙمذب.
اًمّمح٤محُ :م٤مدة :أ ل ا :آمم ُي١مزم إيلءَ :طم َٚم َ
( )1ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم ذم  673 :2وهل ؾمبٕم٦م أسمٞم٤مت ،وذم اًمديقان صمامٟمٞم٦م ،ىم٤مهل٤م طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م
يبٙمل رؾمقل اهلل  ،واًمبٞم٧م اعمذيمقر ُمٓمٚمٕمٝم٤م.
( )4هق ِؿم ّؼ سمـ صٕم٥م سمـ يِمٙمر :يم٤مه ٌـ اؾمتدقم٤مه رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٍم ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ ًمت٠مويؾ رؤي٤م ه٤مًمتف.
( )5اًمروض إٟمػ.39 /3 :
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[أُمض]

أ ن ن ()181 :2

َ ََْ ُ ْ ُ َْ ْ
ُ
الص َهث أَن يُ ْؤحُ٠ا أُ ْوِل إ ْ ُِ ْر ََب َوال ْ ََ ٙصاْ َ
ٜس ْٗ َو َّ
ني
٘
ٔ
ؾ
ِ
ِ
ِ
﴿وال يأح ِٔ أول٠ا إٍ ِ
ِ
ي ٚيف َ
َوال ْ َُٟ ٙاسر َ
ئ ا﵀﴾ [ؾمقرة اًمٜمقر.]22 :
ب
ش
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :وٓ ي٠مشمؾ أوًمق اًمٗمْمؾ( :)3وٓحيٚمػ أوًمق اًمٗمْمؾ...

ومٛمٕمٜمك أن ي١مشمقا ذم هذا اعمذه٥م :أن ٓ ي١مشمقا ،وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ﴿ :يُبَ ِّ ُ
ني
ُ َ ُ َ
ُ
[ َأ ْن]
ا﵀ ٕس ْٗ أن شم َِْم رٚمق ْا﴾ [ؾمقرة اًمٜمس٤مء ]376 :يريد أن ٓ شمْمٚمقاَ ﴿ ،ويُ ِْ ٙصّ
َ َ ََ َ
َّ
الص َٙاء أن َتِ َم لَع األ ْر ِض﴾ [ؾمقرة احل٩م ]65 :يريد أن ٓ شم٘مع قمغم إرض.

ُمٗمرغ احلٛمػمي:
وىم٤مل اسمـ ّ
ًمّم ْبتت
ًمس َقا َم ذم َو َوتح ا ُ
ٓ َذ َقم ْر ُت ا َّ
يتتتقم ُأ ْقمٓمتتتك خمَ٤م َومتتت َ٦م اعمت ِ
تتقت َوتت ْٞم ًام
َ

تت٧م َيزيتتتدا
تتتتتحِ ُُم ِٖمتتت ًػما وٓ ُدقمٞمت ُ
()2
واعمٜم٤ميتت٤م َي ْر ُصتتدْ ٟمَٜمل أن َأ ِطمٞمتتدا

يريد :أن ٓ أطمٞمد ،وهذان اًمبٞمت٤من ذم أسمٞم٤مت ًمف.
أ ن ي ()557 :3
َّ

ْ َُ ْ َْ ُ ُ َ
َ
ون﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران.]331 :
﴿...آٛاء الٖي ِٔ و ٗٞيصشد
[آٟم٤مء]

آكاء اًمٚمٞمؾ :ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ :وواطمده٤م إِ ْ ٌين .ىم٤مل اعمُ َتٜم َِّخ ُؾ
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَ :

اهل ُ َذ ِ رزم ،واؾمٛمف ُم٤مًمؽ سمـ ُقم َقيٛمر ،يرصمل ُأ َصمٞمٚم َ٦م اسمٜمَف:
ػ ِ
طم ْٚمق وُمر يمٕم ْٓم ِ
ِ ُ ()1
يمؾ ْ ٍ
ذم ِّ
اًم٘مدْ حِ
إين َىم َْم٤مه اًم َّٚم ُٞمؾ َيٜمْتٕمؾ
ؿمٞمٛم ُت ُف
ُ ٌ ُ ٌّ َ
َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

( )3اٟمٔمر (أ ل ي) ذم هذا اًمٙمت٤مب.

( )2ؿمٕمر اسمـ ُمٗمرغ احلٛمػمي ،72 :وأطمٞمد سمٛمٕمٜمك َأ ْقم ِد ُل.
( )1ديقان اهلذًمٞملم 15 /2 :وومٞمف «يمٕمٓمػ اًم٘مدح ُِم ّرشمفش« ،طمذاه اًمٚمٞمؾش.
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وىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م ،يّمػ مح٤مر وطمش:
تتتتر ُب آٟمتتتتت٤م َء اًمٜمَّٝمتتتتت٤مر َ
يم٠م َّٟمتتتتت ُف
ُي َٓمت ِّ

َهمتتقي ؾمتت٘م٤مه ذم اًمت ِ ِ
يؿ
ِّجتت٤مر ٟمَتتد ُ
ٌّ َ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وي٘م٤مل :إِٟم ًَك ُم٘مّمقر ،ومٞمام أظمؼمين يقٟمس.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)2وذيمر اسمـ هِم٤مم ذم شمٗمسػم آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ ىم٤مل :واطمد أٟم٤مء
إِ ْ ٌين واؾمتِمٝمد قمٚمٞمف سم٘مقل اهلذزم ،صمؿ أهمرب سمام طمدصمف سمف يقٟمس وم٘م٤مل :وي٘م٤مل ِإِٟم ًَك
آظمرا هق ًمٖم٦م اًم٘مرآن ،ىم٤مل اهلل
ومٞمام طمدصمٜمل يقٟمس سمـ طمبٞم٥م ،وهذا اًمذي ىم٤مًمف ً
َ

َْ َ
اكر َ
ي ٚإُِ َٛاه﴾([ )1ؾمقرة إطمزاب.]51 :
شمٕم٤ممم﴿ :دي ِ ِ ٛ

أ ي ن ()569 :3

َُ َ َ
َّ َ َ َ
َ
()4
ان ِث أيَّان ُم ْر َشاٞا﴾ [ؾمقرة إقمراف.]387 :
﴿ي َ ْصألَ ّٛ٠ن ِ ٚالص

ىمت٤مل اسمـ هِمت٤مم :أيـَّان ُمرؾمت٤مه٤مُ :متك ُمرؾمت٤مه٤م .ىمت٤مل ىمٞمس سمـ احلتداد َّي٦م
اخلزاقمل:
ّ
ومجئ٧م ُ
اًمست ِّر سمٞمٜمتل وسمٞمٜمٝمت٤م
وخمْٗمك ِّ

ٕؾمتت٠مهل٤م أ َّيتت٤من َُم ت ْـ ؾمتت٤مر راضمتتع؟

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)5وذيمر اسمـ اؾمح٤مق ً
مجل ُمـ أي٤مت اعمٜمْزًم٦م ذم ىمّمص
إطمب٤مر وُمس٤مئٚمٝمؿ ،يمٚمٝم٤م واوح٦م واًمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م خيرج قمـ همرض اًمٙمت٤مب إمم
َ

َّ َ ُ ْ َ َ
اٞا﴾ .وىم٤مل اًم َٗم َّرا ُء ذم أي٤من:
شمٗمسػم اًم٘مرآن ،وذم مجٚمتٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿أيان مرش
( )3ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م.96 :
( )2اًمروض إٟمػ.48 /2 :
( )1ضم٤مء ذم شمٗمسػم اًمٜم ََّسٗمل ًممي٦م« :إِٟمك اًمٓمٕم٤ممِ :إدرايمُف .وىمٞمؾ :إٟم٤مه :وىمتُفش.
( )4وؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت.42 :
( )5اًمروض إٟمػ.42 /2 :
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[أ َّي٤من[

ٍ
هل يمٚمٛمت٤من ضمٕمٚم٧م واطمدة( )3وإصؾ َأي ٍ
وأن وإَ ُ
ُ
واطمد
سمٛمٕمٜمك
وان
آن،
ر
ً
ور َي٤مح( ،)2وأٟمِمد:
يمام ي٘م٤مل راح َ
ٟمَِمتت٤موى َشمس٤م َىمتتتقا سم٤مًمت َّر َيتتت٤مح اعمُ َٗم ْٚم َٗم ِ
تتؾ

()1

وضمٝم٤م آظمر ىم٤مل :جيقز أن يٙمقن أصٚمف أيقان وم٤مٟمدهمٛم٧م
وىمد ذيمر
اهلروي ذم أي٤من ً
ر
اًمٞم٤مء ذم اًمقاو.

حَرٍّفُ =البَا=ء×
ب ت ر ()191 :3
إسمؽم :اٟمٔمر ك ث ر
ب ج د ()528 :2
[ذو اًمبج٤مديـ]

 ...وم٢مذا رؾمقل اهلل  وأسمق سمٙمر وقمٛمر ،وإذا قمبد اهلل ذو البِجادين اعمُ َز ّين
ىمد ُم٤مت...
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وإٟمام ؾمٛمل ذا اًمبِج٤مديـٟٕ ،مف يم٤من ُي ِ
ٜم٤مز ُع إمم اإلؾملم
ٍ
همػمه،
ومٞمٛمٜم ُٕمف ىمق ُُمف ُمـ ذًمؽ ،و ُيْم ِّٞم ُ٘مقن قمٚمٞمف ،طمتك شمريمقه ذم سمِج٤مد ًمٞمس قمٚمٞمف ُ
( )3مل أضمد ىمقل اًمٗمراء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،ذم مجٞمع أي٤مت اًمتل وردت ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م «أي٤منش.
يم٤مًمر َي٤مح سم٤مًمٗمتح وآرشمٞم٤مح (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :روح).
واًمراح :اخلٛمر َّ
(ّ )2

( )1اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (أيـ) و(ريح)ُ ،مٜمسق ًسم٤م ُٓمرئ اًم٘مٞمس ،وصدر اًمبٞم٧مَ « :
ُمٙم٤ميمل
يم٠م َّن
َّ
ِ
اجلقاء ،همُ دَ َّي ً٦مش واًمذي ذم اًمديقان:
اجل ِ
صبِحـ رطمٞم ً٘م٤م ُمـ ؾم ٍ
ُمٙم٤ميمل ِ
َ
لف ُُم َٗم ْٚم َٗم ِؾ
قاءُ ،همدَ َّي ً٦م
يم٠م َّن
ُ ْ
ُ
َّ
وهق ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٚمس٤من (ومٚمؾ) .اٟمٔمر ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس  ،176وذح اعمٕمٚم٘م٤مت اًمسبع ًمٚمزوزين .11
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ُ
اًمٖمٚمٞمظ اجل٤مذم ،ومٝمرب ُمٜمٝمؿ إمم رؾمقل اهلل  ،ومٚمام يم٤من ىمري ًب٤م
واًمبِج٤مد :اًمٙمِس٤مء
ُمٜمف ،ؿمؼ سمج٤مده سم٤مصمٜملم ،وم٤مشمَّزر( )3سمقاطمد ،واؿمتٛمؾ سم٤مٔظمر ،صمؿ أشمك رؾمقل اهلل ،
أيْم٤م :اعم ِ ْسح( ،)2ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ىم٤مل
وم٘مٞمؾ ًمف :ذو اًمبج٤مديـ ًمذًمؽ ،واًمبِج٤مد ً
اُمرؤ اًم٘مٞمس:
يمتتت٠م َّن َأسم٤مٟمًتتت٤م( )1ذم َقمتتتراٟملم ود ِىم ِ
تتتف
َ ْ
َ َ

تت٤مس ذم سمِجت ٍ
تتػم ُأٟمت ٍ
تت٤مد ُُم َز َُّمت ِ
تتؾ
يمبت ُ

()4

ب ح ر ()89 :3
ِ ِ
واًمس٤مئب٦م واًمقصٞمٚم٦م واحل٤مُمل:
َأ ُْم ُر اًم َبحػمة َّ
اًمس٤مئب٦م ،والسائبة :اًمٜم٤مىم٦م إذا
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وم٠مُم٤م ال َبحري ُة ومٝمل سمٜم٧م َّ
فمٝمره٤م ،ومل ُجي َّز
شم٤مسمٕم٧م سملم قمنم إٟم٤مث ًمٞمس سمٞمٜمٝمـ ذيمرُ ،ؾم ٞمِّبَ ْ
ْ
٧م ومٚمؿ ُيريم٥م ُ

[اًمبحػمة]
[اًمس٤مئب٦م[

أذهن٤م ،صمؿ
نم ْب ًمبٜمَٝم٤م إٓ
ٌ
وٞمػ ،ومام ٟمُتج٧م سمٕمد ذًمؽ ُمـ أٟمثك ُؿم َّ٘م٧م ُ
َو َسم ُره٤م ومل َي ْ َ
ُظم ِّكم ؾمبٞم ُٚمٝم٤م ُمع أُمٝم٤م ومٚمؿ ُيريم٥م فمٝمره٤م ،ومل ُجي َّز وسمره٤م ،ومل َي ْنمب ًمبٜمٝم٤م إٓ
٧م [اًمقصٞمٚم٦م]
وٞمػ يمام ُوم ِٕمؾ سم٠مُمٝم٤م ،ومٝمل اًمبحػمة سمٜم٧م اًمس٤مئب٦م .والوصقؾة :اًمِم٤م ُة إذا َأشم َْ٠م َُم ْ
قمنم إٟم٤مث ُمتت٤مسمٕم٤مت ذم مخس٦م َأ ْسم ُٓمـً ،مٞمس سمٞمٜمٝمـ ذيمرُ ،ضمٕمٚم٧م وصٞمٚم٦م .ىم٤مًمقا:
َ
ىمد وصٚم٧م ،ومٙم٤من ُم٤م وًمدت سمٕمد ذًمؽ ًمٚمذيمقر ُمٜمٝمؿ دون إٟم٤مصمٝمؿ ،إٓ أن
ذيمقرهؿ وإٟم٤م ُصمٝمؿ.
يٛمقت ُمٜمٝم٤م ر ٌء ومٞمِمؽميمقا ذم أيمٚمف،
ُ
( )3اإلزار :اعمِٚمحٗم ُ٦م ...وأشمزر سمف وشم ََ٠مزَّ ر سمف .وٓ شم٘مؾ اشمَّزَ َر .وىمد ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م .وًمٕمٚمف ُمـ
حتريػ اًمرواة( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :أزر).
ِ
سح :صمقب ُمـ اًمِمٕمر همٚمٞمظ( .شم٤مج اًمٕمروسُ :مسح).
( )2اعم ُ
(ٌ )1
أسم٤من يم ََسح٤مب ُمٍمووم٦م ...وضمبؾ ذىمل احل٤مضمر ومٞمف ٟمخؾ وُم٤مء .وضمبؾ ًمبٜمل ومزارة.
(اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :أسمـ).
( )4ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس  ،25وومٞمف «ذم أوم٤مٟملمش.
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ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ويروى :ومٙم٤من ُم٤م وًمدت سمٕمد ذًمؽ ًمذيمقر سمٜمٞمٝمؿ دون سمٜم٤مَتؿ.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :واحلامي :اًمٗمحؾ إذا ٟمُتِ٩م ًمف قمنم ٍ
[احل٤مُمل]
إٟم٤مث ُمتت٤مسمٕم٤مت ًمٞمس
ُ
ِ
وظم ِّكم ذم إسمٚمف َي ْ ِ
فمٝمره ومٚمؿ ُيريم٥م ،ومل ُجيز وسمرهُ ،
رضب ومٞمٝم٤مٓ ،
سمٞمٜمٝمـ ذيمرُ ،محل ُ
ُيٜمْ َت َٗم ُع ُمٜمف سمٖمػم ذًمؽ.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وهذا يمٚمف قمٜمد اًمٕمرب قمغم همػم هذا إٓ احل٤مُمل ،وم٢مٟمف
ريم٥م
قمٜمدهؿ قمغم ُم٤م ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق .وم٤مًمبحػمة قمٜمدهؿ :اًمٜم٤مىم٦م ر
شمِمؼ ُأذهن٤م ومل ُي ُ
وَت َٛم ُؾ
جيز َو َسم ُره٤م ،وٓ ينمب ًمبٜمَٝم٤م إٓ
ٌ
فمٝمره٤م ،وٓ ر
وٞمػ .أو ُيت ََّمدَّ ُق سمفْ ُ ،
ٔهلتٝمؿ .واًمس٤مئب٦م :اًمتل َيٜم ِْذر( )3اًمرضمؾ أن ُيس ِّٞم َبٝم٤م إن َسم ِرئ ُمـ ُمروف ،أو إن
أُمرا يٓمٚمبف .وم٢مذا يم٤من أؾم٤مب ٟم٤مىم٦م ُمـ إسمٚمف أو ً
مجل ًمبٕمض آهلتٝمؿ ،ومس٤مسم٧م
أص٤مب ً
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 .وم ُٞمس َّٞم٥م أظمقه٤م ُمٕمٝم٤م ومل ُيٜمتٗمع سمف.
سمٕمض
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :طمدصمٜمل سمف يقٟمس سمـ طمبٞم٥م اًمٜمحقي وهمػمه ،روى ٌ
ُم٤م مل يرو سمٕمض.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومٚمام سمٕم٨م اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم رؾمقًمف حمٛمدً ا  أٟمزل
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
يـ َيم َٗم ُرو ْا
قمٚمٞمفَُ ﴿ :م٤م َضم َٕم َؾ اهللُ ُمـ َسمح َػمة َوَٓ َؾمآئ َب٦م َوَٓ َوصٞم َٚم٦م َوَٓ َطم٤م ٍم َو ًَمتٙم َّـ ا ًَّمذ َ
ؽم َ
ون َقم َغم اهلل ا ًْم َٙم ِذ َب َو َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ َٓ َي ْٕم ِ٘م ُٚمقن﴾ [ؾمقرة اعم٤مئدة.]381 :
َي ْٗم َ ُ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ت٤مئؾ ذم ُذيت ٍ
طمتقل اًمقصت ِ
تػ ِطم َّ٘مت ٌ٦م
َ

٥م
واحل٤مُمٞمت ُ
واًمستتت َّٞم ُ
ٝمقرهتتت٤م ر
تت٤مت ُفم َ

( ) 3وىمد ٟمذر هلل يمذا ُمـ سم٤مب رضب وٟمٍم (خمت٤مر اًمّمح٤محٟ :مذر) وهذا يٕمٜمل أٟمف جيقز ذم
ُمْم٤مرقمفِ :
يٜمذر ُ
ويٜمذر سمٙمن اًمذال ووٛمٝم٤م.
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يب سمـ ُُم ْ٘مبِؾ أطمد سمٜمل قم٤مُمر سمـ َص ْٕم َّم َٕم٦م:
وىم٤مل متٞمؿ سمـ ُأ ّ
ِ ()3
٤مذم َو ْؾم َط اهل َ ْج َٛم ِ٦م اًم ُب ُحتر
ومٞمت ِتف ُم ت َـ إَ ْظمتترجِ اعم ِ ْرسمتت٤م ِع َىم ْر َىمت َتر ٌة
َهدْ َر اًمدِّ َي ِّ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .ومجع سمحػمةِ :
سمح٤مئ ُر و ُسم ُحر .ومجع وصٞمٚم٦م :وص٤مئؾ
وؾم َّٞم٥م .ومجع طم٤مم (إيمثر) :طمقم.
ُ
وو ُصؾ .ومجع ؾم٤مئب٦م (إيمثر) :ؾمقائ٥م ُ
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)2وذيمر [اسمـ إؾمح٤مق] اًمبحػمة واًمس٤مئب٦م وومستر ذًمؽ،
ٌ
أىمقال ُمٜمٝم٤م ُم٤م َي ْ٘م ُر ُب
وومستره اسمـ هِم٤مم سمتٗمسػم آظمر وًمٚمٛمٗمنيـ ذم شمٗمسػممه٤م
وُمٜمٝم٤م ُم٤م َي ْبٕمد ُمـ ىمقهلام .وطمسبؽ ُمٜمٝم٤م ُم٤م وىمع ذم اًمٙمت٤مب ٕهن٤م أُمقر يم٤مٟم٧م ذم
متس احل٤مضم٦م إمم قمٚمٛمٝم٤م ...وأٟمِمد ذم اًمبحػمة:
اجل٤مهٚمٞم٦م ىمد أسمٓمٚمٝم٤م اإلؾملم ومل ر
ِ
٤مذم َو ْؾم َط اهل َ ْج َٛم ِ٦م اًم ُب ُح ِر
ومٞمف ُم َـ إَ ْظمرجِ اعم ِ ْرسم٤م ِع َىم ْر َىم َر ٌة
َهدْ َر اًمدِّ َي ِّ
هٙمذا اًمرواي٦م اعمرسم٤مع سم٤مًمب٤مء ُمـ اًمرسمٞمع واعمرسم٤مع هق اًمٗمحؾ اًمذي يبٙمر سم٤مإلًم٘م٤مح،
أيْم٤م ُمرسم٤مع إذا سمٙمرت سم٤مًمٜمت٤مج ،وًمٚمروو٦م إذا سمٙمرت سم٤مًمٜمب٤مت.
وي٘م٤مل ًمٚمٜم٤مىم٦م ً
يّمػ ذم هذا اًمبٞم٧م مح٤مر وطمش ي٘مقل ومٞمف ُمـ إظمرج وهق اًمٔمٚمٞمؿ اًمذي
صقت وهدر ُمثؾ هدر اًمدي٤مذم ،أي
ومٞمف سمٞم٤مض وؾمقاد ،أي ومٞمف ُمٜمف ىمرىمرة ،أي
ٌ
اًمٗمحؾ اعمٜمسقب إمم ِدي٤مف سمٚمد سم٤مًمِم٤مم .واهلجٛم٦م ُمـ اإلسمؾ دون اعمئ٦م ،وضمٕمٚمٝم٤م
ُسم ُح ًرا ٕهن٤م شم٠مُمـ ُمـ اًمٖم٤مرات ،يّمٗمٝم٤م سم٤معمٜمٕم٦م واحلامي٦م يمام شم٠مُمـ اًمبحػمة ُمـ أن
شمذسمح أو شمٜمحر ،ورأي٧م ذم ؿمٕمر اسمـ ُُم٘مبؾ ُمـ إظمرج اعمري٤مع سم٤مًمٞم٤مء أظم٧م اًمقاو،
وومنه ذم اًمنمح ُمـ راع يريع إذا أهع اإلضم٤مسم٦م يمام ىم٤مل ـمروم٦م:
شم َِريع إِمم صق ِ
()1
ت اعمُ ِ
ٝمٞم٥م و َشمتَّ٘مل
َ ْ
ُ
( )3ديقان اسمـ ُم٘مبؾ 95 :وومٞمف «اعمرشم٤معش.
( )2اًمروض إٟمػ.69 -68 /3 :

ػ ُم ْٚم ِ
ِ
( )1ديقان ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد ،34 :وقمجز اًمبٞم٧م «سمذي ُظم ٍ
بدش.
ّمؾ ،روقم٤مت َأيم َٚم َ ُ
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واًمٜمٗمس قمغم اًمرواي٦م إومم َأؾمٙمـ .وطمٙمل قمـ اسمـ ىمتٞمب٦م أٟمف ىم٤مل ذم اًم ُب ُحر
هل اًمٖمزيرات اًمٚمبـ ٓ مجع سمحػمة ،يم٠مهن٤م مجع سمحقر قمٜمده ،ومٔم رـ هذا يذه٥م
اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤م ُمـ أُمٜمٝم٤م وُمٜمٕمتٝم٤م إذ ًمٞمس هذا اعمٕمٜمك ذم اًمٖمزيرات اًمٚمبـ ًمٙمٜمف
َأ ْفم َٝم ُر ذم اًمٕمرسمٞم٦مٕ ،ن سمحػمة َوم ِٕمٞمٚم ٌ٦م وومٕمٞمٚم٦م ٓ دمٛمع قمغم ُوم ُٕمؾ إٓ أن شم َُِم َّبف سمسٗمٞمٜم٦م
وظم ٍ
ريدة ُ
وؾم ُٗمـ َ
وظم ُرد وهق ىمٚمٞمؾ ،وىمبؾ اًمبٞم٧م ذم وصػ روض:
ُ
َّٝم٤مر َٕص ٍ
ِ
َ ِ ()3
سمِ َٕمت ِ
ت٤مز ِ
قات ُِمت ْـ اًمٜمرٖمتر
ت٤مح اًم ُٗمتت١ما ُد ًم ت ُف
َر ْأ َد اًمٜم ِ ْ
ب اًمٜمَّ ْبتت٧م َي ْر َشمت ُ
وسمٕمد اًمبٞم٧م اًمقاىمع ذم اًمسػمة:
وإَ ْزر ُق إَظمْمتر اًمستّرسم ِ ِ
٥م
٤مل ُُمٜمْتَّم ٌ
َ
ُ
َ

ِىمٞمدَ اًم َٕم َّم٤م َومقق َذ َّسم ٍ
٤مل ُمتـ ا ًَّمز َه ِتر

()2

يٕمٜمل سم٤مٕزرق ذسم٤مب اًمروض ،ويمذًمؽ اًمٜمرٖمر .وىمقًمف ذم اًمبٞم٧م أظمر
أيْم٤م طمقال وُمثٚمف قم٤مئط و ُقمق َـمط
طمقل اًمقص٤مئؾ مجع طم٤مئؾ ،وي٘م٤مل ذم مجٕمٝم٤م ً
واًمنميػ اؾمؿ ُمقوع.
قمغم همػم ىمٞم٤مس ،ر
ب خ ع ()182 :3
َ َ َّ َ

[سم٤مظمع]

َّ ْ

َ

َ
َ
اخ ٌم جٍ َصّ﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ.]6 :
﴿ٌٖهّٖ ة ِ
ِ
ٟمٗمسؽ ،ومٞمام طمدَّ صمٜمل أسمق قمبٞمدة.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:
ٌ
باخع ٟمٗمسؽ أي ُُم ْٝمٚم ٌؽ َ

اًمر َُّم٦م:
ىم٤مل ذو ِّ
ٟمٗمس ُف
اًمق ْضمدُ
٤مظمع َ
أٓ رأهيذا اًمبِ ُ
َ

ٍ
اعم٘م ِ
ًمٌمء ٟم ََح ْت ُف قمـ َيدَ ْيف َ
٤مد ُر

()1

( )3ديقان اسمـ ُم٘مبؾ 95 :وومٞمف «يرشم٤معش« ،اًمٜمٖمرش واًمٜمرٖمر :وهل ـمػم يم٤مًمٕمّم٤مومػمُ ،مح ُْر اعمٜم٤مىمػم.
وسمتّمٖمػمه ضم٤مء احلدي٨م« :ي٤م أسم٤م قمٛمػمُ ،م٤م ومٕمؾ اًمٜمرٖمػم.ش (خمت٤مر اًمّمح٤محٟ :مٖمر).
( )2ديقان اسمـ ُم٘مبؾ 95 :وومٞمف «إصٗمرش« ،ذي٤ملش.
( )1ديقان ذي اًمرُم٦م 3817 /2 :وومٞمف «قمـ يديؽ اعم٘م٤مدرش.
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ومجٕمف :سم٤مظمٕمقن َو َسم َخ َٕم٦م .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وشم٘مقل اًمٕمرب :ىمد َسم َخ ْٕم ُ٧م
ًمف ٟم ُّْمحل وٟمٗمز ،أي َضم َٝمدْ ت ًمف.
ب س ر ()273 :3
ُ

﴿ث َّٗ َنبَ َس َوب َ َ َ
س﴾ [ؾمقرة اعمدصمر.]22 :

وضمٝمف .ىم٤مل اًمٕمج٤مج:
يمره َ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :برسّ :
()3
ْمؼم اًم َّٚم ْحٞملم َسم ْستت ًرا ُِمٜم َْٝم ًست٤م
ُُم َّ

[سمن]

يّمػ يمراهٞم٦م وضمٝمف .وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.
أيْم٤م اًم٘مٝمر،
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( ... :)2وىمد ومن اسمـ هِم٤مم سمن ،واًمبن ً
واًمبن محؾ اًمٗمحؾ قمغم اًمٜم٤مىم٦م ىمبؾ وىم٧م اًمرضاب.
ب س ل ()382 :3
والبسل( -)1ومٞمام يزقمٛمقن -صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ُطم ُرم ،هلؿ ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م ُمـ سملم
اًمٕمرب ىمد قمروم٧م ذًمؽ هلؿ اًمٕمرب ٓ يٜمٙمروٟمف وٓ َيدْ ومٕمقٟمف ،يسػمون سمف إمم أي سملد
اًمٕمرب ؿم٤مؤوا ٓ ،خي٤مومقن ُمٜمٝمؿ ؿمٞم ًئ٤م .ىم٤مل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك ،يٕمٜمل سمٜمل ُمرة.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :زهػم أطمد سمٜمل ُُم َزيٜم٦م أو سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ اًمٞم٠مس( )4سمـ ُمرض،
وي٘م٤مل زهػم سمـ أيب ُؾمٚمٛمك ُمـ َهمٓمٗم٤من .وي٘م٤مل :طمٚمٞمػ ذم همٓمٗم٤من.
( )3ديقن اًمٕمج٤مج ،288 /3 :واًمتْمبػم :اجلٛمع وؿمدة شمٚمزيز اًمٕمٔم٤مم (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :وؼم)،
واًم َّٚمحلُ :مٜمب٧م اًم ِّٚمحٞم٦م ُمـ اإلٟمس٤من وهمػمه .ومه٤م حلٞم٤من وصملصم٦م َأ ٍ
ًمح( .خمت٤مر اًمّمح٤مح :حلل)،
اًمٚمحؿ يمٛمٜمع وؾمٛمع :أظمذه سمٛم٘مدَّ م أؾمٜم٤مٟمف وٟمتٗمف (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :هنس).
َ ِهنس
َ
( )2اًمروض إٟمػ.371 /3 :
( )1ىم٤مل اعمح٘مؼ :اًمبسؾ :احلرام واحللل ،ومٝمق ُمـ إوداد (.)382 /3
( )4إًمػ واًملم زائدشم٤من داظمٚمت٤من قمغم اعمّمدر اًمذي هق اًمٞم٠مس(.اٟمٔمر ؾمػمة اسمـ هِم٤مم،
احل٤مؿمٞم٦م.)382 /3 :
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[اًمبسؾ]

شم٠مُمتتؾ ومتت٢مِ ْن ُشم ْ٘م ِ
ُمتتٜمٝمؿ
تترورا ُة
ُ
تتق اعمَ َ
سمتتتتل ٌد هبتتتت٤م ٟمتتتت٤مدُمت ُُٝمؿ وأًم ِ ْٗمتتتتتُٝمؿ

وداراَتتت٤م ٓ ُشم ْ٘مت ِتق ُمتتٜمٝمؿ إِ ًذا ٟمَخت ُتؾ
ُ
ت٢مهن ُؿ َسم ْست ُتؾ
ومتت٢من ُشم ْ٘مقيتت٤م ُمتتٜمٝمؿ ومت َّ

()3

ي٘مقل :ؾم٤مروا ذم طمرُمٝمؿ.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وهذان اًمبٞمت٤من ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىم٤مل أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:
ِ
()2
أضمتتتت٤مرشمٙمؿ َسم ْست ٌ
وطمٚمٞم ُٚمٝمتت٤م
تتتؾ قمٚمٞمٜمتتتت٤م ُحمَتتتت َّر ٌم
وضم٤مرشمُٜمتت٤م طم ٌّتتؾ ًمٙمتتؿ َ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
أيْم٤م احللل ومٝمق ُمـ
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وذيمر اًمبسؾ وهق احلرام ،واًمبسؾ ً
إوداد ،وُمٜمف َسم ْس َٚم ُ٦م اًمراىمل ،أي ُم٤م ر
حيؾ ًمف أن ي٠مظمذه قمغم اًمرىمٞم٦م .و َسم ْس ٌؾ ذم
اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك آُملم .ىم٤مل اًمراضمز:
ٓ ظمتت٤مب ُمتتـ َٟم ْٗم ِٕمت َ
تؽ ُمتتـ رضمتت٤مك

َسم ْست ًتل وقمتت٤مدى اهلل ُمتتـ قمتت٤مداك

()4

ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل ذم أصمر اًمدقم٤مء آُملم وسمسل أي اؾمتج٤مسم٦م .وىمقل
زهػم :وم٢من شم٘مق اعمروراة ُمٜمٝمؿ ،اًمبٞم٧م وىمع ذم سمٕمض اًمٜمسخ اعمرورات سمت٤مء ممدودة يم٠مٟمف
مجع َُم ُرور ،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
ىمقل ؾمٞمبقيف ضمٕمٚمف ُمثؾ ؿمجقضم٤مة وأسمٓمؾ أن شمٙمقن ُمـ سم٤مب قمثقصمؾ .وىم٤مل ؾمٞمبقيف ومٞمف
إٟمف ُمـ سم٤مب صٛمحٛمح٦م ،وم٤مًمقاو زائدة قمغم ىمقل اسمـ اًمناج ووزٟمف قمٜمده ومٕمققمٚم٦م.
( )3ؿمٕمر زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك.14 :
( )2ديقان إقمِمك.375 :
( )1اًمروض إٟمػ.75 /3 :
(ُ )4مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (سمسؾ)ُ ،مٜمسق ًسم٤م ًمٚمٛمتٚمٛمس.
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ب غ ث ()73 :2
 ...وم٢مذا ؿمٞمخ يمبػم ُمثؾ اًم ُبٖم٤مث[ .اًمٙملم قمـ وطمٌم].
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :البغاث :رضب ُمـ اًمٓمػم إمم اًمسقاد.

[اًمبٖم٤مث]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3ىم٤مل ومٞمف :وم٢مذا ؿمٞمخ يمبػم يم٤مًمبٖم٤مث ،ىم٤مل أسمق قمبٞمد:
اًمبٖم٤مث اًمٓمػم اًمذي ٓ ُيّم٤مد سمف ُمثؾ اًمرظمؿ واحلداء ،واطمدَت٤م ُسمٖم٤مصم٦م ،وي٘م٤مل:
سمٖم٤مصمل ومجٕمف سمٖم٤مث وسمٖمث٤من .وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ذم رواي٦م يقٟمس قمٜمد ذيمر
اًمبٖم٤مث هق ذيمر اًمرظمؿ إذا هرم اؾمق َّد.
ب ك ك ()334 :3

ويم٤مٟم٧م ُمٙم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ شم ُِ٘م ّر ومٞمٝم٤م ُفم ْٚم ًام وٓ سمٖم ًٞم٤م ،وٓ َيبْٖمل ومٞمٝم٤م أطمدٌ

ر
يستحؾ طمرُمتٝم٤م إٓ
َّاسة ،وٓ يريده٤م ُمٚمؽ
إٓ أظمرضمتف ،ومٙم٤مٟم٧م شمسٛمك الـ َّ
َه َٚم َؽ ُمٙم٤مٟمف ،ومٞم٘م٤مل :إهن٤م ُم٤م ؾمٛمٞم٧م سمبٙم٦م إٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م َشم ُب رؽ أقمٜم٤مق اجلب٤مسمرة إذا

َّ٤مؾم٦م]
[اًمٜم َّ

أطمدصمقا ومٞمٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م.
اؾمؿ ًمبٓمـ ُمٙم٦مٕ ،هنؿ يتب٤ميمرقن
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أظمؼمين أسمق قمبٞمدة :أن بؽة ٌ
ومٞمٝم٤م ،أي يزدمحقن ،وأٟمِمدين:
تتري٥م(َ )2
إذا َّ
أظم َذ ْشمتتف َأ َّيمتتف
اًمِمت ُ
َومخ ِّٚمتتتف طمتتتتك َي ُبت ّ
تتؽ َسم َّٙمتتت ْف

()1

أي ومدقمف طمتك يبؽ إِسمِ َٚمف ،أي خي ِّٚمٞمٝم٤م إمم اعم٤مء ومتزدطمؿ قمٚمٞمف .وهق ُمقوع اًمبٞم٧م
واعمسجد .وهذان اًمبٞمت٤من ًمٕم٤مُم٤من سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ.
( )3اًمروض إٟمػ.313 /2 :
( )2اًمنمي٥م :اًمذي يس٘مل إسمٚمف ُمع إسمٚمؽ.
(ُ )1مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (ذب)( ،أيمؽ)( ،سمٙمؽ).
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[سمٙم٦م]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر ُمٙم٦م وسمٙم٦م وىمد ىمٞمؾ ذم سمٙم٦م ُم٤مذيمره ُمـ أهن٤م َشم ُب رؽ
اجلب٤مسمرة أي شمٙمنهؿ وشم٘مدقمٝمؿ( ،)2وىمٞمؾ ُمـ اًمت ّ
َّب٤مك وهق آزدطم٤مم ،وُمٙم٦م ُمـ
ُ
اًمٗمّمٞمؾ ُم٤مذم رضع اًمٜم٤مىم٦م،
اضمتذسم٧م ُم٤مومٞمف ُمـ اعمخ ،ومتٙمَّؽ
ْ٧م اًمٕمٔمؿ إذا
ُ
مت َّٙمٙم ُ
ومٙم٠مهن٤م دمتذب إمم ٟمٗمسٝم٤م ُم٤مذم اًمبلد ُمـ اًمٜم٤مس وإىمقات اًمتل شم٠مشمٞمٝم٤م ذم
اعمقاؾمؿ .وىمٞمؾ عم٤م يم٤مٟم٧م ذم سمٓمـ واد ومٝمل متٙم ُ
َّؽ اعم٤مء ُمـ ضمب٤مهل٤م وأظم٤مؿمبٝم٤م قمٜمد
ٟمزول اعمٓمر ،وشمٜمجذب إًمٞمٝم٤م اًمسٞمقل .وأُم٤م ىمقل اًمراضمز اًمذي أٟمِمده اسمـ هِم٤مم:
تتتري٥م َ
أظم َذ ْشمتتتف َأ َّيمتتتف
إذا اًمِمت ُ
َومخ ِّٚمتتتف طمتتتتك َي ُب ّ
تتتؽ َسمٙمَّتتت ْف
َّ٤مؾم٦م(،)1
وم٤مٕيم٦م اًمِمدة ،وأيم٤مك اًمدهر :ؿمدائده .وذيمر أٟمف يم٤من ي٘م٤مل هل٤م اًمٜم َّ
ٟمس٧م( )4اًمٌمء إذا أذهبتف واًمرواي٦م ذم اًمٙمت٤مب سم٤مًمٜمقن .وذيمر اخلٓم٤ميب
وهق ُمـ ُ
ِ
سمس٤م أي ُوم ِّتت َْ٧م و ُصم ِّري٧م يمام
اًمب٤مؾم٦م ً
أيْم٤م سم٤مًمب٤مء وهق ُمـ ُسم َّس٧م اجلب٤مل ً
أٟمف ي٘م٤مل هل٤م َّ
()5
قيؼ .ىم٤مل اًمراضمز:
ُي َث َّرى
اًمس ُ
َّ
ٓ ختبزا َظم ْب ًزا و ُسم ّس٤م َسم ّس٤م
وصمري٤م اًمدىمٞمؼ واًمت٘مامه .ي٘م٤مل ّ
ًمٚمص
إن هذا اًمبٞم٧م ٍّ
ي٘مقل ٓ شمِمتٖمل سم٤مخلَ ْب ِز ِّ
()6

أًملم ُمٜمف وسمٕمده:
اًمسقق واًمبَ رس ُ
أقمجٚمف اهلرب .وذيمر أسمق قمبٞمدة أن اخلبز ؿمدة َّ
( )3اًمروض إٟمػ83 /3 :
(َ )2ىمدَ َقم ُف :يمٛمٜمٕم ُف :يم َّٗمف ...يمبحف (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :ىمدع).
َّ٤مؾم ُ٦م واًمٜم ََّّس٤مؾم ُ٦مُ :مٙم٦مُ .ؾمٛم ِّٞم٧م ًم٘مٚم٦م اعم٤مء ومٞمٝم٤م إذ ذاك أو ّ
ٕن ُمـ سمٖمك ومٞمٝم٤م ؾم٤مىمتف ،أي ُأظمرج
( )1واًمٜم َّ
قمٜمٝم٤م( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًمٜم رَّس).

ٟمس َيٜم ِ رس و َيٜم رُس) (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًمٜم رَّس).
(ً )4مٕمٚمف أراد (ٟم ََس ْس ُ٧م) ٕن اًمٗمٕمؾ ( َّ
ِ
ص٥م قمٚمٞمف ُم٤م ًء صمؿ ًَمتَّف( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًم َّثرى).
وصمرى إىم َطَّ :
(َّ )5صمرى اًمؽمسم َ٦م شمثري٦م :سم َّٚمٝم٤مَّ ،
(ُ )6مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (سمسس)( ،طمدس).
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تتػم هلتتتـ ٟم َّستتت٤م
ُمتت٤م شمتتترك اًمست ُ

()3

أيْم٤م اًمرأس وصلح وأم رطمؿ ويمقصم٤م ،وأُم٤م اًمتل خيرج
وُمـ أؾمامء ُمٙم٦م ً
ُمٜمٝم٤م اًمدّ ّضم ُ٤مل ومٝمل يمقصمك َر ّسم٤م( )2وُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م أم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسلم ،وىمد شم٘مدم
اؾمٛمٝم٤م( ،)1وأسمقه٤م هق اًمذي اطمتٗمر هنر يمقصم٤م ىم٤مًمف اًمٓمؼمي(.)4
ب ﻫ ر ()529 :3
إهبر :اٟمٔمر ل د م.
ب ﻫ ل ()581 :3

ََ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ
لَع إْ ََكذب َ
ني﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران.]63 :
﵀
ِِ
﴿ثٗ ٛبخ ِ ٟٔذٜشهٔ ٕهٜث ا ِ

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

ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:
ٓ َشم ْ٘م ُٕمتتتدَ َّن وىمتتتد َأ َّيم ْٚمتَٝمتتت٤م َطم َٓم ًبتتت٤م

ِ
ذهت٤م َيق ًُمت٤م و َٟم ْبت َِٝم ُتؾ
ٟم ُ
َٕمق ُذ ُمت ْـ َ ِّ

()5

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .ي٘مقل ٟمدقمق سم٤مًمٚمٕمٜم٦م .وشم٘مقل اًمٕمربَ :هب َؾ اهللُ ومل ًٟم٤م،
أي ًمٕمٜمف ،وقمٚمٞمف َ ْهبٚم ُ٦م اهلل.
اًمسقق واًمزَّ ضمر (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًمٜم رَّس).
( )3اًمٜم رَّسَّ :
( )2ذم إصؾ (يمقصم٤م) .ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ اًمبٚمدان (يمُق َصمك) :سم٤مًمْمؿ صمؿ اًمسٙمقن ،واًمث٤مء ُمثٚمث٦م ،وأًمػ
ُم٘مّمقرة شمٙمت٥م سم٤مًمٞم٤مء ٕهن٤م راسمٕم٦م آؾمؿ ...ويمقصمك ذم صملصم٦م ُمقاوع :سمسقاد اًمٕمراق ذم أرض
سم٤مسمؾ وسمٛمٙم٦م وهق ُمٜمْزل سمٜمل قمبد اًمدار ظم٤مص٦م صمؿ همٚم٥م قمغم اجلٛمٞمع ...ويمقصمك اًمٕمراق يمقصمٞم٤من:
أطمدمه٤م يمقصمك اًمٓمريؼ وأظمر يمقصمك َر ّسمك وهب٤م ُمِمٝمد إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسلم ،وهب٤م
ُمقًمده ،ومه٤م ُمـ أرض سم٤مسمؾ.
( )1ذيمر اًمسٝمٞمكم أن اؾمٛمٝم٤م ٟمقٟم٤م وي٘م٤مل ذم اؾمٛمٝم٤م ًمٞمقصمك أو ٟمحق هذا (اًمروض إٟمػ  )9 :3وذم
شم٤مريخ اًمٓمؼمي :شمقشم٤م سمٜم٧م يمريٜم٤م سمـ يمقصمك( .شم٤مريخ اًمٓمؼمي.)138 /3 :
( )4شم٤مريخ اًمٓمؼمي ،138 /3 :وومٞمف هنر يمقصمك يمراه يمريٜم٤م ضمد إسمراهٞمؿ ُمـ ىمبؾ أُمف.
( )5ديقان إقمِمك 63 :وومٞمف «شمٕمقذش« ،شمبتٝمؾش.

- 15 -

[ٟمبتٝمؾ]

أيْم٤مٟ :مجتٝمد
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤ملْ ُ :هبٚم ُ٦م اهلل ،أي ًمٕمٜم ُ٦م اهلل ،وٟمبتٝمؾ ً
ذم اًمدقم٤مء.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر دقم٤مءه قمٚمٞمف اًمسلم َ
أهؾ ٟمجران إمم اعمب٤مهٚم٦م ،وأهنؿ
واًمّمٖم٤مر وأن ٓ يلقمٜمقه ،ويمذًمؽ روي أن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل
روقا سمبذل اجلزي٦م
َّ
ًمبٕمض :إن ٓ قمٜمتٛمقه ودقمقشمؿ سم٤مًمٚمٕمٜم٦م قمغم اًمٙم٤مذب اوٓمرم اًمقادي قمٚمٞمٙمؿ
ٟم٤مرا .وذم شمٗمسػم اًمٙمِمتل أن رؾمقل اهلل  ىم٤ملً :م٘مد ّ
شمدمم إًمٞمٝمؿ اًمٕمذاب.
ً
ٓؾمتُ١مصٚمقا ُمـ قمغم ضمديد إرض(.)2
واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق سم٤مهٚمقين ْ
ب و ء ()542 :3
َ ُ ْ

[سم٤مؤوا]

ََ َ

َ َ
َ
ب ى
لَع ى َؾ ٍب﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]98 :
﴿ذتآؤوا ةِيؾ ٍ

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

ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:
ص٤محلٙمؿ طمتك شمَبقءوا ِ
ُأ ِ
سمٛم ْثٚمٝم٤م
ُ
[ين]
َّ

ِ
ن َْت٤م َىمبِٞم ُٚمٝم٤م
ٍَم َظم٦م ُطم ْبغم َي َّ َ
يم ْ

()4

يرسهتا :أضمٚمستٝم٤م ًمٚمقٓدة.
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَّ :
ب و ء ()386 :2
لم ُم َ٘م ِ
(ِ ِ )5
ِ
ِ
٤مقمدَ ًمِ ْٚم ِ٘مت ِ
َ٤مل﴾ [آل قمٛمران.]323 :
﴿ َوإِ ْذ َهمدَ ْو َت ُم ْـ َأ ْهٚم َؽ ُشم َب ِّق ُئ ا ُْعم ْ١مُمٜم َ َ
( )3اًمروض إٟمػ.58 /2 :
( )2ووضم ُف إرض ِ
يم٤مجلدَّ ة سم٤مًمٙمن واجلديد( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اجلدّ ) .وقمغم هذا ومجديد
ِ
إرض َو ْضم ُٝمٝم٤م.

(ُ )1
ةاءوا ةيؾب ٘ ٚا﵀ :رضمٕمقا سمف ،ويمذا سم٤مء سم٢مصمٛمف ...وشم٘مقل :سم٤م َء سمِ َح ِّ٘مفَ :أ َّىمر( .خمت٤مر اًمّمح٤محَ :سم َق َأ).

ن َْت٤م َىم ُب ُ
قهل٤مش  ،اؾمتِمٝمد سمف اسمـ هِم٤مم صم٤مٟمٞم٦م ذم شمٗمسػم يمٚمٛم٦م ىمبٞمؾ
( )4ديقان إقمِمك 377 :وومٞمف « َي َّ َ
اٟمٔمر ُم٤مدة (ق ب ل) ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.
(َّ )5سمقأه ُمٜم ً
ْزٓ :ه َّٞم َ٠مه وُم َّٙم َـ ًمف ومٞمف( .خمت٤مر اًمّمح٤محَ :سم َق َأ).
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ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :تبوئ اعم١مُمٜملم :شمتخذ هلؿ ُم٘م٤مقمد وُمٜم٤مزل ،ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م

[شمبقئ]

اسمـ زيد:
تتت٧م ىمب َٚمتتتتف
ًمٞمتٜمتتتتل يمٜمت ُ

تجٕم٤م
ىمتتد شمبتتقأت َُم ْْمت َ

وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف.

حَرٍّفُ ا= لتَّا=ء×
ت ب ب ()152 :3
َ

َ

﴿ َت َّت ْ
ج يَ َدا أ ِِب ل ٍَ ٟب َوحَ َّب﴾ [اعمسد.]3 :
ِ
َّب٤مب :اخلُ ْنان .ىم٤مل طمبٞم٥م سمـ [شم ّب٧م]
ن ْت .واًمت ُ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :تبتَ :ظم َ
ُظمدْ رة اخل٤مرضمل :أطمد سمٜمل هلل سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م:
ِ ()3
تتتٕم٤مَتؿ ذم اًمت ِ
َّبتتت٤مر واًمتَّبتتت٥م
تت٧م
يتت٤م
ـمٞمتت٥م إٟمَّتت٤م ذم َُم ْٕمِمتتت ٍر َذ َه َب ْ
َُم ْس ُ
ُ

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( ... :)2وأُم٤م ىمقًمف وشم٥م ومتٗمسػمه ُم٤مضم٤مء ذم اًمّمحٞمح ُمـ رواي٦م
ََ ْ َ ََ َ
جم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ُضم ِ
يحّ
ٛذر ن ِظ
بؼم قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل :عم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿وأ ِ
َْ

األُ َرب َ
ني﴾ [اًمِمٕمراء .]234 :ظمرج رؾمقل اهلل  طمتك أشمك اًمّمٗم٤م ومّمٕمد قمٚمٞمف
ِ

ومٝمتػ ي٤م صب٤مطم٤مه ،ومٚمام اضمتٛمٕمقا إًمٞمف ىم٤مل :أرأيتؿ ًمق أظمؼمشمٙمؿ أن ً
ظمٞمل خترج ُمـ
ؾمٗمح هذا اجلبؾ أيمٜمتؿ ُُم َّمدِّ ِىم َّل ،ىم٤مًمقاُ :م٤م ضمرسمٜم٤م قمٚمٞمؽ يمذ ًسم٤م .ىم٤مل« :وم٢مين ٟمذير ًمٙمؿ

سملم يدي قمذاب ؿمديدش .وم٘م٤مل أسمق هل٥م :شم ًب٤م ًمؽ أهلذا مجٕمتٜم٤م؟ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:
( )3اًمتب٤مر :اهللك .واًمتب٥م يم٤مًمتب٤مب واًمتتبٞم٥م ،وهل اهللك (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم :احل٤مؿمٞم٦م .)152/3
( )2اًمروض إٟمػ.228 /3 :
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َ

َ

َ َّ ْ َ َ
َ
َ َّ
َ٥م هٙمذا ىمرأ جم٤مهد وإقمٛمش ،وهل -واهلل
﴿تتج يدا أ ِِب لٍ ٟب َوحب﴾ َو َىمدْ شم ّ

أقمٚمؿ -ىمراءة ُم٠مظمقذة قمـ اسمـ ُمسٕمقد ٕن ذم ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد أًمٗم٤م ًفم٤م يمثػمة شمٕملم
قمغم اًمتٗمسػم .ىم٤مل جم٤مهدً :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

ؼم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وأن اًمٙملم ًمٞمس قمغم ضمٝم٦م اًمدقم٤مء يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ن ْت أٟمف ظم ٌ
ُوم ِّ َ
َ َّ

َ َ

َْ ُ

َ
﴿ُاحَٖ ُُ ُٗ ٟ
٠ن﴾ [اًمتقسم٦م .]18 :أي إهنؿ ٌ
أهؾ أن ُي٘م٤مل هلؿ هذا ،ومتب٧م
ا﵀ أَّن يُؤٌٓ

ؼم َحم ْ ٌض سم٠من ىمد ظمن أه َٚمف وُم٤م ًَمف.
يدا أيب هل٥م ًمٞمس ُمـ سم٤مب ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ،وًمٙمٜمف َظم َ ٌ
َ

َ

واًمٞمدان آًم٦م اًمٙمس٥م وأه ُٚمف وُم٤م ًُمف مم٤م يمس٥م وم٘مقًمف ﴿ َت َّت ْ
ج يَ َدا أ ِِب ل ٍَ ٟب﴾ شمٗمسػمه

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

َ

َ

َ َ ْ َ ً َ
ات ل ٍَ ٟب﴾
ظمنت يداه هذا اًمذي يمسب٧م .وىمقًمف وشم٥م ،شمٗمسػمه ﴿شيػَل ٛارا ذ

أي ىمد ظمن ٟمٗمسف سمدظمقًمف اًمٜم٤مر ،وىمقل أيب هل٥م شم ًب٤م ًمٙمام ُم٤م أرى ومٞمٙمام ؿمٞم ًئ٤م ،يٕمٜمل
يديف ،ؾمب٥م ًمٜمزول (شمب٧م يدا) يمام شم٘مدم .وىمقًمف ذم احلدي٨م أظمر (شم ًب٤م ًمؽ ي٤م
حمٛمد) ؾمب٥م ًمٜمزول ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف (وشم٥م) وم٤مًمٙمٚمٛمت٤من ذم اًمتٜمزيؾ ُمبٜمٞمت٤من قمغم
اًمسببلم ،وأيت٤من سمٕمدمه٤م شمٗمسػم ًمِٚم َّت َب َب ْ ِ
لم :شمب ِ
٥م
٤مب يديف وشمب٤مسمِف هق ذم ٟمٗمسف ،واًم َّت َب ُ
ِ
َّب٤مب يم٤مهللك واخلَس٤مر وز ًٟم٤م وُمٕمٜمك وًمذًمؽ ومٞمف
قمغم وزن اًم َّت َٚمػ ٕٟمف ذم ُمٕمٜم٤مه واًمت ُ
٤مب.
٥م و َشمب ٌ
َشم َب ٌ

حَرٍّفُ ا= لثَّا=ء×
ث ل ث ()288 :3
شمثٚمٞم٨م :اٟمٔمر ح م س
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حٍَّرفُ =اجلّيِم×
ج ب ب ()447 :3
اجلب٤مضم٥م :اٟمٔمر ز ب ب.
ج ب ت ()562 :3
ََ

ُ

َ

َّ

ْ

ْ

ْ

ْ

ُ

ُ ُ َ
ْ َ
يتا ِّ٘ َ ٚإ َ
ي ٚأوحُ٠ا َٛػ ً
٠ن ةاْلتْ َ َّ
اَّ َ
٠ت﴾
﴿ألٗ ح َر ِإل ِ
ِ
اب يؤ ِِ٘ ِ ِ ٜ
ج وإفاى ِ
ِ
ٓخ ِ

[اًمٜمس٤مء.]53 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اجلبت قمٜمد اًمٕمربُ :م٤م ُقمبد ُمـ دون اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم
والطاغوت :ر
يمؾ ُم٤م أوؾ قمـ احلؼ .ومجع اجلب٧مُ :ضمبقت ،ومجع اًمٓم٤مهمقت:

[اجلب٧م]
[اًمٓم٤مهمقت]

ـمقاهمٞم٧م.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :و َسم َٚم َٖمٜم٤م قمـ اسمـ أيب ٟمَجٞمح أٟمف ىم٤مل :اجلب٧م :اًمسحر،
واًمٓم٤مهمقت :اًمِمٞمٓم٤من.
ج ذ م ()387 :2
ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
َ
وأضمذُمقا
وؿم َخ َّم٧م
أسمّم٤مر ُهؿ ْ
ُ

()3

أجذموا سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م :أي أهقمقا ،وأضمدُمقا سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م :أىمٓمٕمقا.
ج ر ز ()181 :3
َ

ُ

َ

َّ
َ َ َ َْ َ ً
يدا ُس ُر ًزا﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ]8 :
﴿ َو ِإٛا ْلَا ِنٖ٠ن ٘ا نٖيٟا غ ِه
( )3اًمبٞم٧م ذم ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مجُ ،381 :مٜمسق ًسم٤م إمم رؤسم٦م ً
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم.
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[أضمذُمقا]

[اجلرز]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :واجلرز :إرض اًمتل ٓ شمٜمب٧م ؿمٞم ًئ٤م ومجٕمٝم٤م :أضمراز.
وي٘م٤ملَ :ؾمٜمَ ٌ٦م ُضمرزِ ،ؾم َ
ٜمقن أضمراز ،وهل اًمتل ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمٓمر ،وشمٙمقن
ِ
اًمر َُّم٦م يّمػ إِسمِ ًل:
ومٞمٝم٤م ُضمدوسم٦م و ُي ْبس وؿمدّ ة .ىم٤مل ذو ِّ
ِ ()3
تع
ضمر ُاز ُم٤م ذم سمٓمقهنت٤م
ومام َسم ِ٘م َٞم ْ٧م إٓ ر
جلراؿم ُ
اًمْمتٚمقع ا َ
ـمقى اًمٜم َّْح ُز وإَ ْ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم

()2

:

أيْم٤م :ـمقى اًمٜمحز
 ...وأٟمِمد ًمف [ًمذي اًمرُم٦م] ً

رح٤مز داء ي٠مظمذ اإلسمؾ واًمٜمَّحٞمزةُ:
وإضمراز ...اًمبٞم٧م ،واًمٜمحز :اًمٜمخس .واًمٜم ُ
ُ
اًمٖمريرة .واًمٜمَّحٞمز ُة ٟمسٞمج٦م يم٤محلزام ،واًمْمٚمقع اجلراؿمع هق مجع َضم ْر َؿمع .ىم٤مل
ص٤مطم٥م اًمٕملم :اجلرؿمع :اًمٕمٔمٞمؿ اًمّمدر ،ومٛمٕمٜم٤مه إ ًذا ذم اًمبٞم٧م قمغم هذا:
اًمْمٚمقع ُمـ اهلزال ىمد ٟمت٠مت وسمرزت يم٤مًمّمدر اًمب٤مرز.
ج ل ل ()99 :2
...طمتك إذا رأشمف [ر ِ
﵀  ] ىم٤مًم٧م :ر
َ
يمؾ
أت اعمرأ ُة اًمديٜم٤مر َّي ُ٦م
رؾمقل ا ِ
َ

ُمّمٞمب٦م سمٕمدك َضم َٚم ٌؾ! شمريد صٖمػمة.
[اجلٚمؾ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اجلؾل :يٙمقن ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ،وُمـ اًمٙمثػم ،وهق ه٤مهٜم٤م ُمـ
اًم٘مٚمٞمؾ .ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس ذم اجلٚمؾ اًم٘مٚمٞمؾ:
يمتتتتؾ ٍ
ٍ
()1
أٓ ر
ًم َ٘مت ُ
رء ؾمتتتتقاه َضمٚمتتتتؾ
أؾمتتتتتد َر َّهبتتتتتؿ
ْتتتتتؾ سمٜمتتتتتل
دورشٟ .م ََحزَ ه :يم ََٛمٜمَ َٕمفَ :د َوم َٕمف
( )3ديقان ذي اًمرُم٦م 3296 /2 :وومٞمفُ ...« :م٤م ذم همُرووٝم٤م ...إٓ ر
اًمّم ُ
وٟم َ
َخ َس ُف و َد َّىمف سم٤معمٜمح٤مز( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطٟ :محز) .واجلراؿمع :اعمٜمتٗمخ٦م اعمتسٕم٦م ،واطمده٤م:
ضمرؿمع( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)181 /3 :
( )2اًمروض إٟمػ.393 /3 :
( )1ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس.263 :
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جل ْر ُِم ّل:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وأُم٤م ىمقل اًمِم٤مقمر ،وهق احل٤مرث سمـ َو ْقمٚم٦م ا َ
قت ُٕ ِ
()3
تتق ْن ضم َٚمت ً
وهٜمَ ْـ َقم ْٔمٛمتل
تتل
وًمئـ َؾم َٓم ُ
وًمتتتئـ َقم َٗمت ُ
تتقت ٕ ْقم ُٗمت َ
ومٝمق ُمـ اًمٙمثػم.
ج ن ح ()674 :3
ْ

ْ َ

َ

ْ
﴿ َوإن َسُ َٜ
ط٠ا ل َّ
اسْ َٜص ل َٟا﴾ [ؾمقرة إٟمٗم٤مل :]63 :أي وإن َد َقم ْقك
ٖصٖ ِٗ ٌ
ِ
ِ

اًمس ْٚمؿ قمغم اإلؾملم ومّم٤محلٝمؿ قمٚمٞمف.
إمم َّ

ًمٚمس ْٚمؿ .اجلـوح :اعمٞمؾ .ىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ضمٜمحقا َّ
ِ
ضمٜمُتتتتقح اهلتتتت٤مًمِٙمل قمتتتتغم يدَ يت ِ
ِ ()2
جيتتتتكم ُٟم َ٘متتت٥م اًمٜمِّّمتتت٤مل
تتتف
َ ْ
َ
ُ
ُُمٙمبتتت٤م َ ْ
ِّ

[اجلٜمقح]

ٙم٥م قمغم قمٛمٚمف .الـ َؼب[ :اًمٜمّ٘م٥م]
اًمّم ْٞم٘مؾ اعمُ َّ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .يريدَّ :

صدأ اًمسٞمػ .جيتكم :جيٚمق اًمسٞمػ.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وأٟمِمد:
ضمٜمُتتتقح اهلتتتت٤مًمِٙمل قمتتتغم يدَ يت ِ
تتتف
َ ْ
َ
ُ
ِّ

ُمٙمِبتتتت٤م َجيتتتتتكم ُٟم َ٘متتتت٥م اًمٜمِّّمت ِ
تتت٤مل
ْ
ُ

اهل٤مًمٙمل :اًمّم٘مٞمؾ .وٟم٘م٥م اًمٜمّم٤ملَ :ضم َر ُب احلديد وصدؤه وهق ُمٕمٜمك
اًمٜمر َ٘م٥م ،واطمدَت٤م ُٟم ْ٘م َب ٌ٦م.
ج ﻫ ر ()514 :3
َ

﴿أرَٛا َ
ا﵀ َس َْ ٟر ًة﴾ [ؾمقرة اًمٜمس٤مء]351 :
ِ
(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من( :ضمٚمؾ)( ،وهـ) ،ذح ديقان احلامؾم٦م 387 /3 :وومٞمف احل٤مرث سمـ
وقمٚم٦م اًمذهكم.
( )2ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م.78 :
( )1اًمروض إٟمػ.93 /2 :
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[ضمٝمرة]

فم٤مهرا ًمٜم٤م ٓ رء يسؽمه قمٜم٤م .ىم٤مل أسمق
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :جفرة أي
ً
ْ
إظمزراحلَامين ،واؾمٛمف ىمتٞمب٦م:

َجيٝمتتر أضمت َ ِ
اًمستتدْ م
تقاف اعمٞمتت٤مه ر
ْ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف .جيٝمر :ي٘مقلُ :ئمٝمر اعم٤مء ،ويٙمِمػ قمٜمف ُم٤م
يسؽمه ُمـ اًمرُمؾ وهمػمه.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)2واؾمتِمٝمد اسمـ هِم٤مم ذم شمٗمسػمه اجلٝمرة سم٘مقل أيب
ومح٤من هق اسمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ
إظمزر احلامين ،واؾمٛمف ىمتٞمب٦م َ
ومج ُٕم ُف
اًمسدْ مش ي٘م٤مل ُم٤م ٌء ِؾمدا ٌم إذا همٓم٤مه اًمرُمؾْ َ .
متٞمؿ ،وم٘م٤مل« :جيٝمر أومقاه اعمٞم٤مه ر
ؾمدُ م ومجٕمف قمغم ؾمدُ م همري٥م وي٘م٤مل ً ِ
وٟمحق ُمـ ىمقًمف
وأؾمدام.
ٌ
أيْم٤م ؾمدام ْ
ُ
ُ ٌ
«جيٝمرش ُ
اًمرواء(.)1
ىمقل قم٤مئِم َ٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم أسمٞمٝم٤م :واضمتٝمر هلؿ قملم َّ
ج ي د ()155 :3
ٌ

﴿يف ِسيْ ِد َٞا َضتْٔ َِّ٘ َّ٘ ٚص ٍد﴾ [ؾمقرة اعمسد.]5 :

[اجلٞمد]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اجلقد :اًمٕمٜمؼ .ىم٤مل أقمِمك َسمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:
ٍ
ُ ()5
ٍ
ؾمتتٞمؾ( )4شم َِزيٜمُتت ُف إَ ْـمتتقاق
تتتد َأ
يتتقم شمُبتتدي ًمٜمتت٤م ُىمتَٞم َٚم ت ُ٦م قمتتـ ِضمٞمتتت
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .ومجٕمف أضمٞم٤مد.

اًمسدُ م ،واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف ،عم٤م ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب ،ذم ُم٤مدة (ؾمدم):
) )3وردت ذم إصؾَّ :
وُمٞم٤مه ُؾمدْ ٌم و َأ ْؾمدا ٌم إذا يم٤مٟم٧م ُمتٖمػمة.
( )2اًمروض إٟمػ.44 /2 :
اًمر َواءش.
( )1اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ضمٝمر) 123 /3 :وومٞمف «اضمتٝمر ُد ُومـ َّ
) (4ضمٞمد أؾمٞمؾ :ومٞمف ـمقل (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)155 /3 :
( )5ديقان إقمِمك 289 :وومٞمف «أسمدتش« ،ضمٞمد شمَٚمِٞم ٍعش.
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وىمق ًُم ُف ذم ضمٞمده٤م ومل ي٘مؾ ذم قمٜم٘مٝم٤م ،واعمٕمروف أن ُي ْذيم ََر
ْ

َ

َ ْ ًَ

ْ
اًم ُٕمٜم ُُؼ إذا ُذيمر ر
اًمّم ْٗم ُع يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿إَِّٛا َس َهَٖٜا ِيف أخَٜاُِ ِ ْٗ ٟأىالال﴾
اًمٖمؾ أو َّ
ِ
ذيمر
[ؾمقرة يس ]8 :و ُي ْذيم ََر اجلٞمدُ إذا ُذيمر احلَ ْ ُكم أو احلُ ْس ُـ ،وم٢مٟمام َطم ُس َـ ه٤مهٜم٤م ُ
ِ
اجلٞمد ذم ُطم ْٙم ِؿ اًمبلهم٦م ٕهن٤م اُمرأة ،واًمٜمس٤مء ُ َحت ِّكم أضمٞم٤م َدهـ .وأم مجٞمؾ ٓ طمكم هل٤م

ذم أظمرة إٓ ُ
احلبؾ اعمجٕمقل ذم قمٜم٘مٝم٤م ،ومٚمام ُأىمٞمؿ هل٤م ذًمؽ ُُم٘م٤مم احلَ ْ ِكم ُذيمِ َر اجلٞمدُ

ُمٕمف ،ومت٠مُمٚمف وم٢مٟمف ُمٕمٜمك ًمٓمٞمػ ،أٓ شمرى إمم ىمقل إقمِمك« :يقم شمبدي ًمٜم٤م ىمتٞمٚم٦م
قمـ ضمٞمدش ومل ي٘مؾ قمـ قمٜمؼ ،وىمقل أظمر« :وأطمسـ ُمـ ِقم٘مد اعمٚمٞمح٦م ضمٞمده٤مش
ومل ي٘مؾ قمٜم٘مٝم٤م وًمق ىم٤مًمف ًمٙم٤من هم ًث٤م ُمـ اًمٙملم وم٢مٟمام حيسـ ذيمر اجلٞمد طمٞم٨م ىمٚمٜم٤م.
َ

َ

َ

َ ِّ ْ ُ َ
و َيٜمْ ُ
اب أ ِْل ٍٗ﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران،)2(]23 :
ٔم ُر إمم هذا اعمٕمٜمك ىمق ًُمف شمٕم٤مممٌ﴿ :بِّش ٗٞةِهذ ٍ
رضب وضمٞمعش أي ٓ
أي ٓ سمنمى هلؿ إٓ ذًمؽ .وىمقل اًمِم٤مقمر« :حتٞم ُ٦م َسم ْٞمٜمِٝمؿ
ٌ
ٌ

حتٞم٦م هلؿ .يمذًمؽ ىمقًمف﴿ :يف س َ َ ْ ِّ َّ َ
حي َّغم إٟمام
ِ ِ ِ
يدٞا ضتٔ ٘٘ ٚص ٍد﴾ أي ًمٞمس َصم َّؿ ضمٞمدٌ ُ َ

هق طمبؾ اعمسد .واٟمٔمر يمٞمػ ىم٤مل« :واُمرأشمفش ومل ي٘مؾ وزوضمف ٕهن٤م ًمٞمس٧م سمزوج
ًمف ذم أظمرة وٕن اًمتزوي٩م ِطم ْٚمٞم ٌ٦م ذقمٞم٦م وهق ُمـ أُمر اًمديـ جيرده٤م ُمـ هذه
اًمّمٗم٦م يمام ضمرد ُمٜمٝم٤م اُمرأة ٟمقح واُمرأة ًمقط ،ومٚمؿ ي٘مؾ زوج ٟمقح ،وىمد ىم٤مل
َ

َ

ْ َ

ْ ُ
س ْ ٚأ َ
ٛج َو َز ْو ُسّ اْل َ َّٜث﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة )1(]15 :وىم٤مل ًمٜمبٞمف قمٚمٞمف اًمسلم:
ٔدم﴿ :اش

ُ ََْ َ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ ُ
ُ
ْ
اسّ﴾ [ؾمقرة إطمزاب ]59 ،28 :وىم٤مل﴿ :وأزواس ٝأمٟات﴾ٟٗ
﴿ُٔ ألزو ِ

ُ
ُمس٤مق اًمٙملم ذم ذيمر اًمقٓدة واحلٛمؾ
[ؾمقرة إطمزاب ]6 :إٓ أن يٙمقن

( )3اًمروض إٟمػ.221 /3 :
وأيْم٤م ؾمقرة اًمتقسم٦م ،14 :وؾمقرة آٟمِم٘م٤مق.24 :
(ً )2
وأيْم٤م ؾمقرة إقمراف.39 :
(ً )1
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َ َ
ِ
وٟمحق ذًمؽ ومٞمٙمقن طمٞمٜمئذ ُ
ًمٗمظ اعمرأة ٓئ ً٘م٤م سمذًمؽ اعمقـمـ يم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وَكِ ٛج
ََََْ
ْ
ْ َ َ
ام َرأَحُ ُ ٝيف َ َّ
َص ٍة﴾ [ؾمقرة
ج
ام َرأ ِِت َعُِ ًرا﴾ [ؾمقرة ُمريؿٌ﴿ ]8 ،5 :أرتٖ ِ
ِ

اًمذاري٤متٕ ]29 :ن اًمّمٗم٦م اًمتل هل إٟمقصم٦م هل اعم٘متْمٞم ُ٦م ًمٚمحٛمؾ واًمقوع ٓ

زوضم٤م .وأٟمِمد ؿم٤مهدً ا قمغم اجلٞمد ىمقل إقمِمك:
ُمـ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ً
تت ٍ
تتتد َأؾمت ٍ
تتتٞمؾ شم َِزيٜمُتتتت ُف إَ ْـمت ُ
تتتقاق
يتتقم شمُبتتدي ًمٜمتت٤م ُىمتَٞم َٚم ت ُ٦م قمتتـ ِضمٞمتتت
وىمقًمف شمزيٜمف أي شمزيده طمسٜمً٤م ،وهذا ُمـ اًم٘مّمد ذم اًمٙملم.

حَرٍّفُ =احلا=×ء
ح ر ج ()614 :3
ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح ،أظمق سمٜمل ؾمٚمٛم٦م :ؾمٛمٕم٧م اًم٘مق َم وأسمق
حل َرضم٦م -ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَ :
احل َرجة :اًمِمجر اعمٚمتػ .وذم احلدي٨م
[احلرضم٦م] ضمٝمؾ ذم ُمثؾ ا َ
قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :أٟمف ؾم٠مل أقمراسم ًٞم٤م قمـ احلَ َرضم٦م ،وم٘م٤مل :هل ؿمجرة ُمـ
ص إًمٞمف(.)3
يقصؾ إًمٞمٝم٤م -وهؿ ي٘مقًمقن :أسمق احلٙمؿ ٓ ُ ْ
خي َٚم ُ
إؿمج٤مر ٓ َ
ح س س ()334 :2

ْ َ
ْ
َ
َََ ْ َ َ َ ُ
س ُٗ ُ
ا﵀ َو ْن َدهُ ِإذ َتُ ُّص٠ج ُ ٟٗةِ ِإذ[ ﴾ِٝ ِٛؾمقرة آل قمٛمران:
﴿وِٕد غدُ

 ]352أي ىمد َو َّوم ْٞم ُ٧م ًمٙمؿ سمام وقمدشمٙمؿ ُمـ اًمٜمٍم قمغم قمدويمؿ ،إذ حتسقهنؿ
أيدهيؿ قمٜمٙمؿ.
سم٤مًمسٞمقف ،أي اًم٘متؾ ،سم٢مذين وشمسٚمٞمٓمل أيد َيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،ويم ِّٗمل َ
حل َٙم ِؿ ٓ
) )3إذا ُضم ِّرد اًمٙملم ُمـ آقمؽماض يٙمقن :ؾمٛمٕم٧م اًم٘مقم وهؿ ي٘مقًمقن« :أسمق ا َ
ص إًمٞمفش.
ُْ
خي َٚم ُ
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ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَ :
احلس :آؾمتئّم٤مل :ي٘م٤ملَ :طم َس ْس ُ٧م اًمِمتلء :أي
ِ
وهمػمه .ىم٤مل ضمرير:
اؾمت٠مص ْٚم ُت ُف سم٤مًمسٞمػ
تتٞمقف َيمتتتام شمَستتت٤مُمك
تتٝم ُؿ اًمست ُ
َ ُحت رست ُ

طمريؼ اًمٜمَّ٤مر ذم إَضمت ِؿ احل ِّم ِ
تٞمد
ُ
َ
َ

[احلس]
ّ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
إذا ؿمتتتتتٙمقٟم٤م َؾمتتتتتٜمَ ً٦م َطم ُسقؾمتتتتت٤م
شم٠ميمؾ سمٕمتد إظمْمتتر اًمٞمبٞمست٤م

()2

وهذان اًمبٞمت٤من ذم أرضمقزة ًمف.
ح ص ب ()159 :3
َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ُ
﵀ َض َػ ُب َس َ[ ﴾َٗ َّٜ ٟؾمقرة إٟمبٞم٤مء.]98 :
ون ا ِ
﴿ ِإٛسٗ و٘ا تهتدون ِ٘ ٚد ِ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :حصب ضمٝمٜمؿ :يمؾ ُم٤م ُأ ِ
ت سمف .ىم٤مل أسمق ذؤي٥م اهلذزم[ ،طمّم٥م]
وىمدَ ْ

واؾمٛمف ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد:
وم٠م ْـم ِٗمئ وٓ شم ِ
ُقىمدْ وٓشم ُ
ضا
َؽ ِحم ْ َ ً
ْ

ًم ِ ِ
ٜم٤مر اًم ُٕمداة ْ
ٙم٤مَت٤م
َٓمػم َؿم ُ
أن شم َ

()1

حمضاش( )4ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف .ويروى «وٓشمؽ َ ً
َطم َْم ْ٠م ُت ًمف ٟمَ٤مري َوم٠م ْسم َّم َتر َوق َءه٤م

وُم٤م يم٤من ًمقٓ َطم ْْم٠م ُة اًمٜم٤مر َ ْهيتدي

()5

( )3ديقان ضمرير 728 /2 :وومٞمف «ذم أضمؿش.
( )2ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج 72 :وومٞمف «اخلرضةش.
(طم َْم َ٠م).
( )1ديقان اهلذًمٞملم 361 /3 :وومٞمف «وأـمٗمئش .واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من َ
( )4هٙمذا وردت ذم إصؾ وصححٝم٤م حم٘مؼ ديقان اهلذًمٞملم «حمْم ًب٤مش .واعمحْم٠م واعمحْم٥م
سمٛمٕمٜمك واطمد وهق قمقد حترك ِسمف اًمٜم٤مر قمٜمد اإلي٘م٤مد( .اًمٚمس٤من :طمْم٠م ،طمْم٥م).
( )5ديقان اهلذًمٞملم 361 /3 :وومٞمف « َطم ْْم١مُ هش.
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ض واًمٜمَّ ْٗم ِ
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وىمقًمف :طمّم٥م ضمٝمٜمؿ هق ُمـ سم٤مب اًم َ٘م ْب ِ
ض.
٥م سمسٙمقن اًمّم٤مد يم٤مًم َ٘م ْب ِ
ض واًمٜمَّ ْٗمض وُمٜمف احل٤مص٥م ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف:
واحلَ ّْم ُ
َ

َ

َ

َ ْ ُ ْ َ
ُْ
اغ ًتا﴾ [ؾمقرة اعمٚمؽ .]37 :ويروى ﴿ َض َؾ ُب َس َ﴾َٗ َّٜ ٟ
﴿أن ير ِشٔ نٖيسٗ ض ِ
()2
سمٛمٜمْزًم٦م طمْم٠مَت٤م،
سمْم٤مد ُمٕمجٛمف ذم ؿمقاذ اًم٘مراءات .وهق ُمـ طمْمب٧م اًمٜم٤مر َ

وطم َِم ِْمتُٝم٤م و َأ ْذ َيمٞمْتُٝم٤م(.)1
وي٘م٤مل َأ َّر ْصمتُٝم٤م و َأ ْصم َ٘م ْبتُٝم٤م َ
ح ض ر ()73 :3
ٍ
ود قمـ َضمٜمَّ٤مد ،أو
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وطمدصمٜمل َظمل ُد سم ُـ ُىم ّر َة سم ُـ ظم٤مًمد َّ
اًمسدُ ّ
قمـ سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمٜمس٥م أٟمف ىم٤مل :إن اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر ُمـ َو ًَم ِد
ِ
ِ
حل ْرض .و َ
ضِ :طمّم ٌـ قمٔمٞمؿ يم٤معمديٜم٦م يم٤من قمغم ؿم٤مـمئ
[احلرض] ؾم٤مـمرون ُمٚمؽ ا َ
احل ْ ُ
اًمٗمرات ،وهق اًمذي ذيمر قمدي سمـ زيد ذم ىمقًمف:
قر
و َأ ُظمتتق احلَ ْْمتتتر إ ْذ َسمٜمتت٤م ُه وإ ْذ ِد ْضمتتت
تتتتتت َٚم ُ٦م ُ ْدمبتتتتتك إًمٞمتتتتتف واخلَتتتتت٤م ُسم ُ
ِ
ويمتتتتتقر
تتتتتػم ذم ُذرا ُه
تتتترا وضم َّٚمٚمتتتتتف يمِ ْٚمتتتتتت
ُ
ًؾمتتتتت٤م ومٚمٚم َّٓم ْ
ؿمتتتتت٤م َد ُه َُم ْر َُمت ً
َمل هيبتتتف ريتتت٥م اعمَٜم ِ
()4
َ
ُ
تتتقر
ومبتتت٤من اًمتتتت
ُتتتقن
ْ ََْ ُ َْ ُ
تتتتٛمٚمؽ قمٜمتتت ُف ومب٤م ُسمتتتف َُم ْٝم ُج ُ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وهذه إسمٞم٤مت ذم ىمّمٞمدة ًمف.

( )3اًمروض إٟمػ.226 /3 :
حل َّم٥م ،وُمٜمف ىمرأ اسمـ قمب٤مس﴿ :طمْم٥م
حل َْم ُ
٥مً :مٖم ٌ٦م ذم ا َ
( )2ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب (طمْم٥م) :وا َ
حل َّم٥م .وضم٤مء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( :)232 /2ويمؾ
ضمٝمٜمؿ﴾ُ ،مٜم٘مقـم٦م .ىم٤مل اًمٗمراء :يريد ا َ
ُم٤م ه َّٞمج٧م سمف اًمٜم٤مر أو أوىمدَت٤م سمف ومٝمق َطم َْم٥م .وأُم٤م احلَ َّم٥م ومٝمق ذم ُمٕمٜمك ًمٖم٦م ٟمجدُ :م٤م رُمٞم٧م سمف
ذم اًمٜم٤مر ،يم٘مقًمؽ :طمّمب٧م اًمرضمؾ أي رُمٞمتف.
) )1وهذه إرسمع سمٛمٕمٜمك أوىمدَت٤م.
( )4ديقان قمدي سمـ زيد اًمٕمب٤مدي 88 :وومٞمفَ « :
يمٚمس٤مش« ،ومب٤مد اعمٚمؽ ُمٜمفش.
وظم َّٚمٚمف ً
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واًمذي ذيمره أسمق ُد َواد( )3اإلي٤مدي ذم ىمقًمف:
ِ ِ
ِ
ِ ()2
اًمستت٤مـمِرون
حل ْْمتت
و َأرى
َ
تت ِتر قمتتغم َر ِّب َأهٚمتتف َّ
اعمقت ىمد شمَدَ َّمم ُمت َـ ا َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وي٘م٤مل :إهن٤م خلٚمػ إمحر ،وي٘م٤مل حلامد اًمراوي٦م.
ح ط ط ()515 :3
ُ ُ ْ

ٌ

﴿ َوُ٠ل٠ا ِض َّفث﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]58 :
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :وحطة( :)1أي ُطم َّط قمٜم٤م ذٟمقسم ٜم٤م .ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق:

[طمٓم٦م]

ويم٤من ُمـ شمبديٚمٝمؿ ذًمؽ ،يمام طمدصمٜمل ص٤مًمح سمـ َيم ْٞمس٤من قمـ ص٤مًمح ُمقمم
اًمت َّْقأُم٦م سمٜم٧م أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ ،قمـ أيب هريرة وُمـ ٓ َأ ََّتِ ُؿ  ،قمـ اسمـ قمب٤مس،
قمـ رؾمقل اهلل  ،ىم٤مل :دظمٚمقا اًمب٤مب اًمذي ُأُمروا أن يدظمٚمقا ُمٜمف ُؾم َّجدً ا
يزطمٗمقن ،وهؿ ي٘مقًمقن ِطمٜم ٌ
ْط ذم ؿمٕمػم.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ويروى :طمٜمٓم٦م ذم ؿمٕمػمة.
ح ف و ()569 :3
َُ

َ ََ َ

ْ

﴿ي َ ْصألْ َّٛ٠أَ َّّٛض ِ ٌّ
ِف َخَٟ ٜا﴾ [ؾمقرة إقمراف.]387 :

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

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

( )3اًمدر واد :يمٖمراب سمٗمتح وؾمٙمقن ،وسمف يمُٜمِل أسمق دواد اإلي٤مدي (شم٤مج اًمٕمروس :دود) .ودواد
أقمجٛمل ٓ هيٛمز( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :دود).
(ُ )2مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (ؾمٓمر).
حل رط).
حل رطَ :
اًمق ْو ُع( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :ا َ
) (1ا َ
ِ
(طم ِٗم ٌّل) أي :سم٤مًمغ ذم إيمراُمف وإًمٓم٤مومف واًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مُمره=
)َ )4طمٗم َل سمف سم٤مًمٙمن طمٗم٤موة سمٗمتح احل٤مء ومٝمق َ
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[طمٗمل]

َ
اعمتٕمٝمد .وذم يمت٤مب اهلل﴿ :إَِ ُٝ َّٛك َن ِِب َض ٍِ ًيا﴾ [ؾمقرة ُمريؿ ،]47 :ومجٕمف:

أطمٗمٞم٤مء .وىم٤مل أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:
ومتت٢من شمَست َت٠مزم قمٜمِّتتل َومٞمتت٤م رب ؾمت ِ
()3
َطم ِٗم ٍّل قمـ إَ ْقم َِمك ِسمف طم ُ
ٞم٨م َأ ْص َٕمدَا
ت٤مئ ٍؾ
ُ َّ َ
ْ

أيْم٤م :اعمُستحٗمل قمـ قمٚمؿ اًمِمتلء ،اعمب٤مًمغ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .واحلٗمل ً
ذم ـمٚمبف.
ح م ت ()644 :3
َ
رؾمقل اهلل  سمذًمؽ اعمقوع أسمق هٜمد ُمقمم ومروة
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وًم٘مل
ٍ
اسمـ قمٛمرو اًمبٞم٤ميض سمِح ِٛمٞم ٍ
ممٚمقء َطم ْٞم ًس٤م(.)2
٧م
َ ْ
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَ :
[احلٛمٞم٧م]
اًمز رق(.)1
احل ِؿ ْق ُ
تِّ :
ح م س ()399 :3
ِ
اًمٗمٞمؾ أم سمٕمده-
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىمد يم٤مٟم٧م ىمريش ٓ -أدري َأ َىم ْب َؾ
[احلٛمس] اسمتدقم٧م رأي ُ
احل ْؿس رأ ًي٤م رأوه وأداروه ،وم٘م٤مًمقاٟ :محـ سمٜمق إسمراهٞمؿ وأهؾ
حلرُم٦م ،ووٓة اًمبٞم٧م ،و ُىم َّٓم ُ
٤من ُمٙم٦م وؾم٤ميمِٜمُٝم٤م ،ومٚمٞمس ٕطمد ُمـ اًمٕمرب ُمثؾ
ا ُ
اًمٕمرب َ
ُمثؾ ُم٤م شمٕمرف ًمٜم٤م ،ومل شمٕمٔمٛمقا
ف ًمف
طم٘مٜم٤م ،وٓ ُمثؾ ُمٜمْزًمتٜم٤م ،وٓ َشم ْٕم ِر ُ
ُ
ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ِ
احل ِّؾ يمام شمٕم ِّٔمٛمقن احلرم ،وم٢مٟمٙمؿ إن ومٕمٚمتؿ ذًمؽ اؾمتخٗم٧م اًمٕمرب

أيْم٤م اعمست٘ميص ذم اًمس١مال .ىمٚم٧م :وُمـ إول ىمقًمف شمٕم٤ممم« :إِ َّٟم ُف يم َ
َ٤من ِيب َطم ِٗمٞم٤مش ،وُمـ
حل ِٗم رل ً
=وا َ
اًمث٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم« :يم ََ٠مٟم ََّؽ َطم ِٗم ٌّل قمَ ٜم َْٝم٤مش (خمت٤مر اًمّمح٤مح :ح ف ا).
( )3ديقان إقمِمك.315 :

خي َٚمط سم٤مًمتٛمر وإَ ِىم ِ
ط (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)644 /3 :
اًمس ْٛم ُـ ُ ْ
حل ْٞم ُسَّ :
) (2ا َ
اًمس٘م٤مء (ًمس٤من اًمٕمرب :زىمؼ).
) )1اًمزِّ رقِّ :
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ُسم ْحرُمتٙمؿ ،وىم٤مًمقا ىمد قمٔمٛمقا ُمـ احلؾ ُمثؾ ُم٤م قمٔمٛمقا ُمـ احلرم .ومؽميمقا
اًمقىمقف قمغم قمروم٦م ،واإلوم٤مو٦م ُمٜمٝم٤م ،وهؿ يٕمرومقن وي٘مرون أهن٤م ُمـ اعمِم٤مقمر
ٞمْمقا
واحل٩م وديـ إسمراهٞمؿ  ،ويرون ًمس٤مئر اًمٕمرب أن ي٘مٗمقا قمٚمٞمٝم٤م ،وأن ُي ِٗم ُ
ُمٜمٝم٤م ،إٓ أهنؿ ىم٤مًمقاٟ :محـ أهؾ احلرم ،ومٚمٞمس يٜمبٖمل ًمٜم٤م أن ٟمخرج ُمـ احلرُم٦م
حل ْٛمس أهؾ احلرم ،صمؿ ضمٕمٚمقا
وٓ ٟمٕمٔمؿ همػمه٤م يمام ٟمٕمٔمٛمٝم٤م ٟمحـ احلٛمس ،وا ُ
عمـ َو ًَمدوا ُمـ اًمٕمرب ُمـ ؾم٤ميمـ احلؾ واحلرم ُمثؾ اًمذي هلؿ ،سمقٓدَتؿ إي٤مهؿ،
ِ
وحي ُر ُم قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م حيرم قمٚمٞمٝمؿ .ويم٤مٟم٧م يمِٜم٤مٟم٦م ُ
وظمزاقم٦م ىمد
َحي رؾ هلؿ ُم٤م حيؾ هلؿْ َ ،
دظمٚمقا ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وطمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة اًمٜمحقي :أن سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م
اسمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ سمٙمر سمـ هقازن دظمٚمقا ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ ،وأٟمِمدين ًمٕمٛمرو سمـ
ُمٕمد يٙمرب:
ِ
سم َت ْثٚم َ
ٞم٧م سمٕمدي إَطم ِ٤مُمس٤م
ٞم٤مرا ضمٞم٤م ُدٟم٤م
٤مص َ
ٞم٨م ُم٤م ٟم َ
أقم َّب ُ
٤مس ًمق يم٤مٟم٧م ؿم ً
والشقار :اًمسامن ِ
()2
احل َس٤من[ .شمثٚمٞم٨م]
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :تثؾقثُ :مقوع ُمـ سملدهؿِّ ُ ِّ .
[اًمِمٞم٤مر]
يٕمٜمل سم٤مٕطم٤مُمس :سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م ،وسمٕمب٤مس :قمب٤مس سمـ ُِم ْرداس
()3

اًمسٚمٛمل ،ويم٤من أهم٤مر قمغم سمٜمل زسمٞمد سمتثٚمٞم٨م .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمٕمٛمرو.
وأٟمِمدين ًم ِ َٚم٘مٞمط سمـ ُزرارة اًمدارُمل ذم يقم َضم َبٚم٦م:
أضم ِ
اعمٕمِمتتتر ِ
حل ْٛمت ِ
تتتذ ْم إًمٞمتتتؽ إهنتتت٤م سمٜمتتتق َقمتتت ْب ِ
تتس
س
ْ
اجل َّٚمتت ُ٦م ذم اًم٘متتقم ا ُ
ٕن سمٜمل قمبس يم٤مٟمقا يقم َضم َبٚم٦م طمٚمٗم٤مء ذم سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م.
(ُ )3مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب( :ؿمقر)ٟ( ،مّم٤م)( ،محس) ،ؿمٕمر قمٛمرو سمـ ُمٕمد يٙمرب.333 :
(ُ )2مقوع سم٤محلج٤مز ىمرب ُمٙم٦م (ُمٕمجؿ اًمبٚمدان .)35 /2
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر احلٛمس وُم٤م اسمتدقمتف ىمريش ذم ذًمؽ ،واًمتحٛمس
اًمتِمدد ،ويم٤مٟمقا ىمد ذهبقا ذم ذًمؽ ُمذه٥م اًمتزهد واًمت٠مًمف( ،)2ومٙم٤مٟم٧م ٟمس٤مؤهؿ
ٓ يٜمسجـ َّ
اًمس ْٛم ِـ أن
وؾم ْٚم ُ١م َّ
اًمس ْٛم َـَ .
اًمِم ْٕم َر وٓ اًمقسمر ،ويم٤مٟمقا ٓ يسٚم١مون َّ
يٓمبخ اًمزسمد( )1طمتك يّمػم ؾمٛمٜمً٤م .ىم٤مل أسمره٦م:
إن ًمٜمتتتتتتت٤م سُمتتتتتتت٦م خمٞمستتتتتتت٦م

ٟمِمتتتتتترب أًمب٤مهنتتتتت٤م وٟمستتتتتٚم١مه٤م

()4
ؿمٞم٤مرا ضمٞم٤مدٟم٤مش اًمبٞم٧م.
وذيمر ىمقل اسمـ ُمٕمد يٙمرب« :أقمب٤مس ًمق يم٤مٟم٧م ً

ؿمٞم٤مراُ :مـ اًمِم٤مرة احلسٜم٦م يٕمٜمل ؾمام ًٟم٤م طمس٤م ًٟم٤م ،وسمٕمد اًمبٞم٧م:
ً
()5
َ٤موؾمت٤م
وم٠مصبح َـ ُم٤م
تتتر ًة
وًمٙمٜمّٝمتتت٤م ِىم
ْ
َ
يٛمِملم إٓ َشمٙم ُ
ْ
ٞمتتتدت َ
سمّمتتت ْٕمدَ َة َُم َّ
أيْم٤م« :أضمذم إًمٞمؽ إهن٤م سمٜمق قمبسش أضمذمَ :ز ْضم ٌر ُمٕمروف ًمٚمخٞمؾ
وأٟمِمد ً
ويمذًمؽ أر ِطم٥م وه٥م ِ
وه ِ٘مط( )6وه٘م٥م.
ْ
ح م ي ()89 :3
احل٤مُمل :اٟمٔمر ب ح ر
ح ن ث ()215 :3
ِ
ِ ()7
ؿمٝمرا ،ويم٤من ذًمؽ مم٤م
يم٤من رؾمقل اهلل ُ جي
٤مو ُر ذم طمرا َء ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م ً

( )3اًمروض إٟمػ.312 /3 :
سمٕمْم٤م مم٤م زادشمف اًمٕمرب ذم احلٛمس (اٟمٔمر ؾمػمة اسمـ هِم٤مم .)282 /3
( )2ذيمر اسمـ هِم٤مم ً
( )1ذم إصؾ (ًمزسمد).
) )4وردت ذم إصؾ (ذيمر) سمل واو اًمٕمٓمػ.
( )5ؿمٕمر قمٛمرو سمـ ُمٕمد يٙمرب ،332 :واًمبٞم٧م ٓ يكم سمٞم٧م «أقمب٤مس ًمق يم٤مٟم٧م...ش ُمب٤مذة.
( )6وردت يمٚمٛم٦م (ه٘مط) ُمٙمررة ذم إصؾ .وًمٕمٚمف ُمـ اًمٓمب٤مقم٦م.
) )7جي٤مور :يٕمتٙمػ (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)215/3 :
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ُ ()2
حتٜم َُّ٨م( )3سمف ُىم ٌ
َّؼم ُر .ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىم٤مل
ريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م .والت ََّحـ
ََ
ث :اًمت َ ر

أسمق ـم٤مًم٥م:
ٍ
ِ
ٍ
وٟمتت٤مز ِل
وراق ًَم ْػمىمتتك ذم ِطمتترا َء
تػما ُمٙم٤مٟمتف
و َصم ْقر و َُمت ْـ َأ ْر َؾمتك َصمبِ ً
حلٜمِٞمٗمٞم٦مَ ،وم ُٞم ْب ِدًمقن
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :شم٘مقل اًمٕمرب :اًمت ََّحٜم ُر٨م واًم َّت َحٜم ُ
رػ ،يريدون ا َ
اًمٗم٤مء ُمـ اًمث٤مء ،يمام ىم٤مًمقاَ :ضمدَ ٌ
ف ،يريدون اًم٘مؼم .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
وضمدَ ٌ
ثَ ،
إضمتداف
ًمق يم٤من أطمج٤مري ُمع ْ

()1

يريد إضمداث .وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف .وسمٞم٧م أيب ـم٤مًم٥م ذم ىمّمٞمدة
ًمف ،ؾم٠مذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمقوٕمٝم٤م(.)4
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وطمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة أن اًمٕمرب شم٘مقلُ :وم َّؿ ذم ُمقوع ُصم َّؿ،
يبدًمقن اًمٗم٤مء ُمـ اًمث٤مء.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( : )5وذيمر طمدي٨م قمبٞمد سمـ قمٛمػم أن رؾمقل اهلل  ،يم٤من
َّؼم ُر َ ،شم َٗم رٕم ٌؾ ُمـ اًمؼم،
جي٤مور سمٖم٤مر طمراء و َيت ََحٜم َُّ٨م ومٞمف .ىم٤مل :واًمتحٜم٨م اًمت َ ر
َ
اًمدظمقل ذم اًمٗمٕمؾ وهق إيمثر ومٞمٝم٤م ُمثؾ شمَٗم ر٘مف وشمَٕم ربد
َو َشم َٗم رٕمؾ ي٘متيض
راطمف
و َشمٜم رَسؽ .وىمد ضم٤مءت ذم أًمٗم٤مظ يسػمة شمٕمٓمل
اخلروج قمـ اًمٌمء وا ِّـم َ
َ
يم٤مًمت ََّ٠م رصم ِؿ واًمتَّحرجِ واًمتَّحٜمر٨م سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦مٟٕ ،مف ُمـ ِ
احلٜمْ٨م وهق احلٛمؾ اًمث٘مٞمؾ،
َ
َر
ل شم ََذيم َُّر َ
) (3إصؾَ :شمت ََحٜم َُّ٨م طمذوم٧م إطمدى اًمت٤مءيـ ًمٚمتخٗمٞمػ .يم٘مقًمف شمٕم٤ممم « َأ َوم َ
ونش.
َّػ( .خمت٤مر اًمّمح٤مح :ح ن ث).
)َ َ )2حتٜم ََّ٨مَ :شم َٕم َّبدّ واقمتزل إصٜم٤ممُ ،مثؾ َ َحتٜم َ
أطمج٤مرش.
( )1ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج 388 :وومٞمف «
ٌ
( )4ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم ذم .288 -272 /3 :ىم٤مهل٤م أسمق ـم٤مًم٥م ذم اؾمتٕمٓم٤مف ىمريش ،وُمٓمٚمٕمٝم٤م:
ٞمٝمؿ
وعم٤م ُ
رأي٧م اًم٘مق َم ٓ ُو ّد وم ُ

واًمق ِ
ؾم٤مئؾ
وىمد ىمٓمٕمقا يمؾ اًم ُٕم َرى َ

( )5اًمروض إٟمػ.351 /3 :
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[اًمتحٜم٨م]

ويمذًمؽ اًمتَّ َ٘م رذ ُر إٟمام هق شمب٤مقمد قمـ اًم٘مذر .وأُم٤م اًمتحٜمػ سم٤مًمٗم٤مء ومٝمق ُمـ سم٤مب
اًمتؼمر ٕٟمف ُمـ احلٜمٞمٗمٞم٦م ديـ إسمراهٞمؿ ،وإن يم٤مٟم٧م( )3اًمٗم٤مء ُمبدًم٦م ُمـ اًمث٤مء ومٝمق
ُمـ سم٤مب اًمت٘مذر واًمت٠مصمؿ وهق ىمقل اسمـ هِم٤مم ،واطمت٩م سمجدف

( )2

وضمدَ ث،
َ

وأٟمِمد ىمقل رؤسم٦مً« :مق يم٤من أطمج٤مري ُمع إضمدافش وذم سمٞم٧م رؤسم٦م هذا ؿم٤مهد
ورد قمغم اسمـ ضمٜمل طمٞم٨م زقمؿ ذم ه اًمّمٜم٤مقم٦م أن ضمدف سم٤مًمٗم٤مء ٓ جيٛمع قمغم
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
ف قمـ اعم٤مء ،وىمٞمؾ هل ٟمب٤مت ُي ْ٘م َٓم ُع وي١ميمؾ،
ف( ،)1وهل اًمرهمقة ٕهن٤م ُدمْدَ ُ
اجلَدَ ُ
ف اًم٘مؼم ُمـ هذا ومٚمتف ُم٤مدة
جلدَ ُ
ػ قمٜمف همٓم٤مؤه َضمدَ ٌ
وىمٞمؾ يمؾ إٟم٤مء يم ُِِم َ
ف ،وا َ
وأصؾ ذم آؿمت٘م٤مق َوم٠م ْضم ِد ْر سم٠من شمٙمقن اًمٗم٤مء واًمث٤مء داظمٚم٦م قمٚمٞمف .وىمقًمف :جي٤مور
ذم طمراء إمم آظمر اًمٙملم ،اجلقار سم٤مًمٙمن ذم ُمٕمٜمك اعمج٤مورة وهل آقمتٙمت٤مف،
وٓ ومترق سملم اجلتقار وآقمتٙمت٤مف إٓ ُمـ وضمتف واطمد وهتق أن آقمتٙمت٤مف
) )3وردت ذم إصؾ (يم٤من).
) )2وردت ذم إصؾ ضمذف .وضم٤مء ذم (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :ضمذف) أن اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م ًمٖم ٌ٦م ذم اًمٙمؾ.
( )1وطمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف« :أٟمف ؾم٠مل ً
رضمل اؾمتٝمقشمف اجلـ ،وم٘م٤ملُ :م٤م يم٤من ـمٕم٤مُمٝمؿ؟ ىم٤مل:
جلدَ فش اجلدف سم٤مًمتحريؽ:
اًمٗمقل وُم٤م مل ُيذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف .ىم٤مل :ومام يم٤من ذاهبؿ؟ ىم٤مل :ا َ
ذب ُم٤مء .وىمٞمؾ :هق يمؾ ُم٤مٓ ُي َٖم َّٓمك ُمـ اًمنماب
ٟمب٤مت يٙمقن سم٤مًمٞمٛمـ ٓ حيت٤مج آيمٚمف ُمٕمف إمم ُ ْ
وهمػمه .وىم٤مل اًم٘متٞمبل :أصٚمف ُمـ اجلَدْ ف :اًم٘مٓمع ،أراد ُم٤م ُي ْرُمك سمف قمـ اًمنماب ُمـ زسمد أو
رهمقة أو ىمذى ،يم٠مٟمف ُىمٓمع ُمـ اًمِمتراب َوم ُر ُِم َل سمف ،هٙمذا طمٙم٤مه اهلروي قمٜمف .واًمذي ضم٤مء ذم
صح٤مح اجلقهري :أن اًم٘مٓمع هق ْ
اجلذف ،سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م ،ومل يذيمره ذم اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م ،وأصمبتف
إزهري ومٞمٝمام( .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م :ضمدف).

- 52 -

ٓ يٙمقن إٓ داظمؾ اعمسجد ،واجلقار ىمد يٙمقن ظم٤مرج اعمسجد يمذًمؽ .ىم٤مل اسمـ
ضمقاره سمحرا َء اقمتٙم٤م ًوم٤م ٕن طمراء ًمٞمس ُمـ اعمسجد
قمبد اًمؼم :وًمذًمؽ مل ُي َس َّؿ
ُ
َ
رؾمقل اهلل  طملم ىم٤مل ًمف
وًمٙمٜمف ُمـ ضمب٤مل احلرم ،وهق اجلبؾ اًمذي ٟم٤مدى
َصمبِ ٌػم( )3وهق قمغم فمٝمره :اهبط قمٜمل وم٢مين أظم٤مف أن ُشم ْ٘مت ََؾ قمغم فمٝمري ُوم٠م َقم َّذ َب،
ومٜم٤مداه طمراء :إ ّزم إ ّزم ي٤م رؾمقل اهلل.
ح و ب ()473 :3
ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م [ -و (ه٤م) قم٤مئدة قمغم دار سمٜمل ضمحش]  -قمتب ُ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م
ختٗمؼ أسمقاهب٤م يب٤م ًسم ٤م(ً ، )2مٞمس ومٞمٝم٤م ؾم٤ميمـ ،ومٚمام رآه٤م يمذًمؽ شم ٜمٗمس اًمّمٕمداء،
صمؿ ىم٤مل:
ويمت ّ
تتؾ دار وإن ـم٤مًمتتت٧م ؾمتتتلُمتُٝم٤م

تقب
حل ُ
يق ًُم٤م ؾمتُدريمٝم٤م اًمٜمَّٙمب٤مء وا ُ

()1

اإلي٤مدي ذم ىمّمٞمدة ًمف .واحلوب:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وهذا اًمبٞم٧م ٕيب ُد َواد
ّ
اًمتقضمع ،وهق ذم ُمقوع آظمر :احل٤مضم٦م ،وي٘م٤مل :احلقب :اإلصمؿ.
ر
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4ذيمر اًمبٞم٧م اًمذي متثؾ سمف أسمق ؾمٗمٞم٤من( )5طملم ُمر سمدار سمٜمل
ضمحش ختٗمؼ أسمقاهب٤م وهق ىمقًمف:
ويمت رتؾ ٍ
ت٧م َؾمتتل َُم ُت ُف
سمٞمتت٧م وإِ ْن ـم٤مًمت ْ
ترئ سمِٚم َ٘مت ِ
ت٤مء اعمت ِ
يمت رتؾ اُمت ٍ
تقت ُُمت ْتر ََت ٌـ

تقب
حلت ُ
يق ًُم ت٤م ؾمتتتدْ ِريمُف اًمٜمَّ ْٙم َبتت٤م ُء وا ُ
تترض ًمٚمٛم ِ
َ
تتقب
يم٠مٟمَّتت ُف َهم ٌ
تتقت ُمٜم َُّم ُ
َ ْ

بػم :ضمبؾ ٌ سمٛمٙم٦م( .خمت٤مر اًمّمح٤مح :ث ب ر).
)َ )3صم ٌ
اًمٞمب٤مب :اًم َ٘م ْٗم ُر (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)473 /3 :
))2
ُ
( )1اًمبٞم٧م سمرواي٦م خمتٚمٗم٦م ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (طمقب).
( )4اًمروض إٟمػ.285 /3 :
( )5ذم اًمسػمة قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م.
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[احلقب]

اإلي٤مدي واؾمٛمف طمٜمٔمٚم٦م سمـ ذىمل.
واًمِمٕمر ٕيب ُد َواد
ّ

()3

ح و ل ()519 :3
ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ِ
سم٠مروٜم٤م
اًمْمٞمػ َطم َّؾ
و ُيمٜمَّ٤م إذا ُم٤م
ُ
[احل٤مل]

ِ
احل٤مل
َؾم َٗمٙمْٜم٤م ِدُم٤م َء اًم ُبدْ ِن ذم شم ُْرسم٦م

()2

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يٕمٜمل باحلال :اًمٓملم اًمذي خي٤مًمٓمف اًمرُمؾ ،وهق اًمذي
اًمسٝمٚم٦م .وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م :أن ضمؼميؾ عم٤م ىم٤مل ومرقمقن:
شم٘مقل ًمف اًمٕمرب َّ
َ

َّ

َ

َ
ََ ْ
َ ُ َّ ُ
ج ة َِ ٝب ُ ٠ٜإ ْ َ
ْسا ِئئ﴾ [ؾمقرة يقٟمس ]98 :أظمذ ُمـ
﴿آٜ٘ج أ ٝٛال ِإ ِٕـِ ٝإال ِ
ِ
اَّي آِ٘ ٜ
ومح َ٠مشمِ ِف ومرضب سمف وضمف ومرقمقن( .)1واحل٤مل ُمثؾ احلٛم٠مة.
طم٤مل اًمبحر َ ْ

حَرٍّفُ ا= خل=ا×ء
خ د د ()16 :3
ُ َ َ

ُ ْ

﴿ُخٔ أ ْغ َط ُ
اب األخ ُدو ِد﴾ [ؾمقرة اًمؼموج.]4 :
ِ
( )3ذيمر اسمـ هِم٤مم أن اؾمؿ أيب ُد َواد اإلي٤مدي ضم٤مري٦م سمـ احلج٤مج (اًمسػمة .)74 /3 :وضم٤مء ذم
اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ًممُمدي أن اؾمٛمف ضمقيري٦م سمـ احلج٤مج ،وذم احل٤مؿمٞم٦م (« :)3ذيمره اًمٓمٞم٤مًمز
وم٘م٤مل اؾمٛمف ضم٤مري٦م سمـ احلج٤مج وىم٤مل إصٛمٕمل هق طمٜمٔمٚم٦م سمـ اًمِمترىملش( .اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ:
 )335وىم٤مل أُمدي قمٜمد ذيمر أيب اًمٓمٛمح٤من اًم٘مٞمٜمل أن اؾمٛمف طمٜمٔمٚم٦م سمـ اًمنمىمل( .اعم١مشمٚمػ
واعمختٚمػ.)349 :
(ُ )2مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (طمقل).
(ُ )1مسٜمد اإلُم٤مم أمحد .189 ،254 /3 :وضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (طمقل) :وذم طمدي٨م
ُمقؾمك وومرقمقن« :إن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسلم أظمذ ُمـ طم٤مل اًمبحر وم٠مدظمٚمف وم٤م ومرقمقنش .احل٤مل:
اًمٓملم إؾمقد يم٤محلٛم٠مة.

- 54 -

ُ
اعمستٓمٞمؾ ذم إرض ،يم٤مخلٜمدق
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األخدود :احلَ ْٗم ُر

[إظمدود]

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:
سملم اًم َٗم ِ
ُمتتتـ اًمٕمراىمٞمت ِ
()3
وسمتلم اًمٜم ِ
تت٦م اًمتتتلا ُحيٞمت ُ
َّختؾ ُأ ْظمتدو ُد
لة
تتؾ هلتتت٤م
َ
َّ
ً
ضمدوٓ .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .ىم٤مل :وي٘م٤مل ٕصمر اًمسٞمػ واًمسٙملم ذم
يٕمٜمل
اجلٚمد وأصمر اًمسقط وٟمحقه :أظمدود ،ومجٕمف :أظم٤مديد.
خ ش ب ()396 :3
 ٓ...شمزول [أي ُمٙم٦م] طمتك يزول َأ ْخ َشباﻫاُُ ،مب ٌ
٤مرك ٕهٚمٝم٤م ذم اعم٤مء واًمٚمبـ.

[أظمِم٥م]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أظمِمب٤مه٤م :ضمبله٤م(.)2
خ ش ل ()94 :3
اخلِمؾ :اٟمٔمر ق ر ش.
خ ض ر ()484 :2
ُمر رؾمقل اهلل  ذم يمتٞمبتف اخلضاء.
َّ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وإٟمام ىمٞمؾ هل٤م اخلرضاء ًمٙمثرة احلديد وفمٝمقره ُمٜمٝم٤م(.)1
ِ
ُ
ٙمري:
ىم٤مل
احل٤مرث سمـ طم ِّٚم َزة اًم َٞم ِْم ّ
( )3ديقان ذي اًمرُم٦م.3164 /2 :
مجٕم٧م
ؿمئ٧م
ُ
( )2وضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ظمِم٥م)« :إن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسلم ىم٤مل ًمف :إن َ
قمٚمٞمٝمؿ إظمِمبلم ،وم٘م٤مل دقمٜمل ُأٟم ِْذ ْر ىمقُملش إظمِمب٤من :اجلبلن اعمُٓمٞمٗم٤من سمٛمٙم٦م ،ومه٤م أسمق ُىم َب ْٞمس
َ
وإظمِم٥م يمؾ ضمبؾ ظمِمـ همٚمٞمظ احلج٤مرة.
وإمحر ،وهق ضمبؾ ُمنمف وضمٝمف قمغم ُىم َٕم ْٞم ِ٘م َٕم٤من.
( ) 1وضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ظمرض) :ي٘م٤مل يمتٞمب٦م ظمرضاء إذا همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ًمبس احلديد،
ُؿمبف ؾمقا ُده سم٤مخلرضة .واًمٕمرب شمٓمٚمؼ اخلرضة قمغم اًمسقاد.
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[اخلرضاء]

تترا َأ ْقمٜمتتل اسمتت َـ ُأ ِّم َىمٓمتت٤م ٍم
تتؿ ُطم ْج ً
ُصم َّ

وًمتتتتتت ُف ِ
وم٤مرؾمتتتتتت َّٞم ٌ٦م َظمْمتتتتتتتْرا ُء

()3

يٕمٜمل اًمٙمتٞمب٦م ،وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ،وىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري:
ِ
()1
()2
سمٙمتٞمبتت٦م ظمْمتتتراء ُِمت ْـ َسم ْٚم َخت ْتز َرجِ
لهتتت ُف
عمتتت٤م رأى َسمتتتدْ ًرا شمَستتتٞمؾ ِضم ُ
وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف يمتبٜم٤مه٤م ذم أؿمٕم٤مر يقم سمدر(.)4

حٍَّرفُ =الدَّ =ال
د أ د أ ()84 :2
شمدأدأ :اٟمٔمر ش ع ر
د ب ر ()118 :3
[ َد ْسمر]

أطم٥م أ َّن زم َد ْب ًر ا ُمـ ذه٥م ،وأين آذي٧م
وم٘م٤مل [اًمٜمج٤مر]ُ ... :م٤م
ر
ً
رضمل ُمٜمٙمؿ.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل :د ًسمرا(ُ )5مـ ذه٥م ...واًمدَّ ْسم ُر سمٚمس٤من احلبِم٦م :اجلبؾ

()6

( )3ذح اعمٕمٚم٘م٤مت اًمسبع ،اًمزوزين.312 :
(ِ )2
اجلل ُهُ :م٤م اؾمت٘مبٚمؽ ُمـ طمروف اًمقادي .اًمقاطمدة َضم ْٚم َٝم ٌ٦م.
( )1ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م 387 /3 :وومٞمف «ضملهٝم٤م سمٙمت٤مئ٥م ُم َ
ألوس أو ُمٚمخزرجش.
( )4ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم 22 /2 :وهل ؾمت٦م أسمٞم٤مت وذم اًمديقان شمسٕم٦م أسمٞم٤متُ ،مٓمٚمٕمٝم٤م:
يمٜمَج ِ
٤مء ُُم ْٝم ٍر ُمـ سمٜم٤مت إ ْقمقجِ
ٟمجك َطمٙمِ ًٞمام يق َم سمدر َؿمدر ُه
َ
َّ
( )5هٙمذا وردت ذم إصؾ ،وإصح أهن٤م « َد ْسم َرىش.
ُم٤مأطم٥م أن يٙمقن َد ْسم َرى زم
( )6وضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ( َد ْسم ٌر) :وذم طمدي٨م اًمٜمج٤مر« :
ر
ذه ًب٤م وأين آذي٧م ً
رضمل ُمـ اعمسٚمٛملمش هق سم٤مًم٘مّمتر :اؾمؿ ضمبؾ .وذم رواي٦مُ« :م٤م أطم٥م أن زم َد ْسم ًرا
ُمـ ذه٥مش اًمدسمر سمٚمس٤مهنؿ :اجلبؾ ،هٙمذا ُوم ِّن ،وهق ذم إومم ُمٕمروم٦م وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمٙمرة.
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د ر ج ()528 :3
ف ًمؽ ُمٜم٤موم ً٘م٤م ظمبٞم ًث٤م:
 ...وأسمق أيقب ي٘مقل ًمف [ًمراومع سمـ وديٕم٦م]ُ :أ ٍّ
راجك ي٤م ُمٜم٤مومؼ ُمـ ُمسجد رؾمقل اهلل .
َأ ْد َ

[أدراج]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أي ارضمع ُمـ اًمٓمريؼ اًمتل ضمئ٧م ُمٜمٝم٤م .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
اضمتتتتتتتتف
تتتتتتتق َّمم وأ ْد َسمتتتتتتتتر أ ْد َر َ
َومت َ

تؿ
وىمتتد سمتت٤مء سمتت٤مًمٔم ْٚمؿ ُمتتـ يمتت٤من َصمت ّ

د س ر ()332 :2
اًمده :اٟمٔمر ر ب ب.

حَرٍّفُ =الذ =ال
ذ م ر ()78 :3

٤مب سم٤م ًَّمزسمقر يمُتِ٥م
ىم٤مل اسمـ اؾمح٤مق :ويم٤من ذم َطم َج ٍر سم٤مًمٞمٛمـ -ومٞمام يزقمٛمقن -يمت ٌ
ذم اًمزُم٤من إولً« :مِ َتٛم ْـ ُُم ُ
ٚمؽ ِذمار؟ حلٛمػم إظمٞم٤مر ،عمـ ُمٚمؽ ذُم٤مر؟ ًمٚمحبِم٦م
ٍ
ًم٘مريش اًمتج٤مرش.
٤مرس إطمرار ،عمـ ُمٚمؽ ذُم٤مر؟
إذار ،عمـ ُمٚمؽ ذُم٤مر؟ ًمٗم َ
وذمار :اًمٞمٛم ُـ أو صٜمٕم٤مء .ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَ :ذُم٤مر :سم٤مًمٗمتح ومٞمام أظمؼمين يقٟمس.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وىمقًمف ُوضمد سمحجر سم٤مًمٞمٛمـ عمـ ُمٚمؽ ذُم٤مر .وطمٙمك اسمـ
هِم٤مم قمـ يقٟمس ذُم٤مر سمٗمتح اًمذال ومدل قمغم أن رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمٙمستر،
اؾمؿ عمديٜم٦م واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف
وم٢مذا يم٤من سمٙمن اًمذال ومٝمق همػم ُمٍموف ٕٟمف ٌ
أيْم٤م ٕٟمف اؾمؿ سمٚمد .وإذا ُومتِح ِ
٧م ُ
اًمذال ومٝمق ُمبٜمل ُمثؾ
اًمت٠مٟمٞم٨م ،وجيقز س ُومف ً
َ
َر ِ
ُ
رىم٤مش ذم اًمرومع
وطمذا ِم ،وسمٜمق متٞمؿ يٕمرسمقن ُمثؾ هذا اًمبٜم٤مء ومٞم٘مقًمقن
ىم٤مش َ
َ
ورىم٤مش وطمذا َم ذم اًمٜمّم٥م واخلٗمض يٕمرسمقٟمف وٓ يٍمومقٟمف ،وم٢مذا يم٤من ٓم
( )3اًمروض إٟمػ.55 /3 :
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[ذُم٤مر]

اًمٗمٕمؾ راء [ُمثؾ َذُم٤مر] اشمٗم٘مقا ُمع أهؾ احلج٤مز قمغم اًمبٜم٤مء واًمٙمن .وذُم٤مر ُمـ
َ
طمروتف قمغم احلرب.
َذ َُم ْر ُت
اًمرضمؾ إذا َّ
ذ م م ()545 :2
ُ ْ

ً

َ

ً

ُ
يس ْٗ ِإال َوال ِذ َّ٘ث﴾ [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]8 :
﴿ال يَ ْررتُ٠ا ِذ

ِّ
[اًمذُم٦م]

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

أسمق ُمستروق سمـ إضمدع اًمٗم٘مٞمف:
ويمتت٤من قمٚمٞمٜمتت٤م ذُمتت٦م أن دمتت٤موزوا

وُمٜمٙمرا
ُمـ إرض ُمٕمرو ًوم٤م إًمٞمٜم٤م
ً

ِ
ُمؿ.
وهذا اًمبٞم٧م ذم صملصم٦م أسمٞم٤مت ًمف ،ومجٕمٝم٤م :ذ ٌ

حَرٍّفُ =الرَّ ا×ء
ر ب ب ()554 :3
ُ

ْ

﴿ َوٕس٠ُٛ٠ْ ٚا َر َّباٛيِّ َ
ني﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران.]79 :
ِ
ِ
[اًمر َّسم٤مٟمٞمقن]
َ

٤مين .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الرباكقون :اًمٕمٚمامء اًمٗم٘مٝم٤مء اًمس٤مدة ،واطمدهؿ :ر َّسم ٌّ
ُمٜمٝمتتت٤م اًمٙمتتتتل ُم ور َّسمتتت٤مين أطمبت ِ
تتت٤مر
يمٜم٧م ُُم ْر َ ََتٜمً٤م ذم اًم َ٘م ْقس َأ ْومتَٜمٜمل
ًمق ُ
َّ

[اًم٘مقس]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الؼوس :صقُمٕم٦م اًمراه٥م .وأومتٜمٜملً ،مٖم٦م متٞمؿ .وومتٜمٜملً ،مٖم٦م
ىمٞمس .ىم٤مل ضمرير:
ت٧م هٜمتتدٌ وًمتتق
س َُمت ْ
ٓ َو ْصتتؾ إذ َ َ

ٓؾمتٜمْزًمتٜمل وذا اعم ِ ْس َح ْ ِ
لم ذم اًم َ٘م ْق ِ
س

()3

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م
أيوىمٗمت
ُمِمتؼ ُمـ اًمرب ،وهق اًمسٞمد .وذم يمت٤مب اهلل:
صقُمٕم٦م اًمراه٥م .واًمرسم٤مين:
َ

َ

﴿ٌيَ ْص ِِق َر َّب َُ ٝخْ ًرا﴾ [ؾمقرة يقؾمػ ،]43 :أي ؾمٞمده.
وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م

( )3ديقان ضمرير 325 /3 :وومٞمف ٓ« :ؾمتٗمتٜمتٜملش ،واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ىمقس).
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()3

وذيمر اسمـ هِم٤مم ذم اًمرسم٤مٟمٞملم أهنؿ اًمٕمٚمامء اًمٗم٘مٝم٤مء

اًمس٤مدة ،وذم اًمبخ٤مري قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل :اًمرسم٤مٟمٞمقن اًمذيـ يرسمقن اًمٜم٤مس
سمّمٖم٤مر اًمٕمٚمؿ ىمبؾ يمب٤مره( ،)2وىمٞمؾ ٟمسبقا إمم قمٚمؿ اًمرب واًمٗم٘مف ومٞمام أٟمزل
وزيدت ومٞمف إًمػ واًمٜمقن ًمتٗمخٞمؿ آؾمؿ .وأٟمِمد اسمـ هِم٤مم:
يمٜم٧م ُُم ْر َ ََتٜمً٤م ذم اًم َ٘م ْقس َأ ْومتَٜمٜمل
ًمق ُ

ُمٜمٝمتتت٤م اًمٙمتتتتل ُم ور َّسمتتت٤مين أطمبت ِ
تتت٤مر
َّ

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

()1

وومرق ؾمٞمبقيف سملم َوم َتٜمْ ُت ُف و َأ ْوم َتٜمْ ُت ُف
ومٙمٞمػ ٟمجتٛمع .وىم٤مل ذم أومتٜمٜمل هل ًمٖم٦م متٞمؿَّ .
وضمٕمٚمف ُمـ ىمقل اخلٚمٞمؾ ىم٤مل :أومتٜمتف صػمشمف ُُم ْٗم َت َتٜمً٤م أو ٟمحق هذا ،وومتٜمتف ضمٕمٚم٧م
ُح ًل .وُمآل هذا اًمٗمرق إمم أن
َح ْٚمتُف
ُ
ضمٕمٚم٧م ذم قمٞمٜمٞمف يم ْ
ومٞمف ومتٜم٦م ،يمام شم٘مقل :يم َ
س ْوم ُت ُف ومج٤مء قمغم وزٟمف ٕن اعمٗمتقن ُمٍموف قمـ طمؼ ،وأومتٜمتف سمٛمٕمٜمك
ومتٜمتف َ َ
ومتٜم٧م احلديد َة ذم اًمٜم٤مر
أوٚمٚمتف وأهمقيتف ومج٤مء قمغم وزن ُم٤م هق ذم ُمٕمٜم٤مه .وأُم٤م ُ
ِ
ؼم َُت٤م َو َسم َٚم ْق َُت٤م وٟمحق ذًمؽ.
َوم َٕمغم َو ْزن َوم َٕم ْٚم ُ٧م ٓ همػم ٕهن٤م ذم ُمٕمٜمك َظم َ ْ
ر ب ب ()332 :2
ََ

َ

ُ َ

(َ ُّ ِّ ُ َ َ )4
٠ن ْر ٌ
﴿ َوكأيٍِّّ َّٛ ِّٚ٘ ٚ
ي﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران.]346 :
ِب ُ ِخٔ ٘هِ ٝربي
ِ
ِ

أي ويم٠ميـ ُمـ ٟمَبِ ٍّل أص٤مسمف ُ
اًم٘متؾ ،وُمٕمف ِر ّب ّقون يمثػم :أي مج٤مقم٦م.
اًمرسم٤مبً ،مقًمد قمبد ُمٜم٤مة سمـ
اًمر ِّسمٞملمِ :ر ِّ ٌّ
يب ،وىمقهلؿِّ :
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واطمد ِّ
دمٛمٕمقا وحت٤مًمٗمقاُ ،مـ هذا ،يريدون
ُأ ّد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس ،وًمْمب٦مٕ ،هنؿ َّ
( )3اًمروض إٟمػ.19 /2 :
( )2صحٞمح اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمٕمٚمؿ ىمبؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ.
( )1اًم٘مرىمقس :اًم٘م٤مع إُمٚمس اًمٖمٚمٞمظ إضمرد اًمذي ًمٞمس قمٚمٞمف رءً( .مس٤من اًمٕمرب :ىمرىمس).
( )4ىم٤مشمؾ :ىمراءة أهؾ اًمٙمقوم٦م قمـ طمٗمص قمـ قم٤مصؿ.
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ِ
[ر ّسمٞمقن]

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يص
اجلامقم٤مت .وواطمدة ّ
اًمرسم٤مب :ر َّسم٦م ورسم٤مسم٦م ،وهل مج٤مقم٤مت ىمداح أو قم ٍّ
وٟمحقه٤م ،ومِمبٝمقه٤م هب٤م .ىم٤مل أسمق ذؤي٥م اهلذزم:
ين يٗمٞمض قمغم ِ
()3
اًم٘مداحِ و َي ّْمدَ ُع
ويمتتتتتتت٠مهنـ ِرسم٤م َسمتتتتتتت ٌ٦م ويم٠مٟمَّتتتتتتت ُف
َّ
ٌََ
وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف .وىم٤مل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م:
()2
ُ
تت َ
تٞمقن َؿمتتدر وا َؾم تٜم ََّق ًرا َُمدْ ُؾمتتقرا
سم٤مسمٞمتتتؾ ِر ِّسمتتتت
تتتٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ َأ
تتتق َل َؿم
َطم ْ
ْ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
[اًمسٜمقر]
[اًمده]

ػ ومٞمٝم٤م ِ
أيْم٤مِ :
اًم٘مداح.
اخلرىم٦م اًمتل ُشم َٚم ر
واًمرسم٤مسم٦م ً
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممِّ :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :والسـَور :اًمدروع .والدرس ،هل اعمس٤مُمػم اًمتل ذم ِ
احل َٚمؼ
َّ َّ
ُ
َ ْ

ََ َ

َْ

َحُٖ َٜاه لَع ذات أل َُ ُ َ ٍ ٠
ي٘مقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :و َ
ْس﴾ [ؾمقرة اًم٘مٛمر.]31 :
ِ
اح ود ٍ
ىم٤مل اًمِم٤مقمر ،وهق أسمق إظمزر ِ
احل َّامينُ ،مـ متٞمؿ:
تتتقم
ها سمتتتت٠مـمراف اًم َ٘مٜمتتتت٤م اعم َ٘مت ّ
َد ْ ً

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وىمقًمف رسمٞمقن وهؿ اجلامقم٤مت ذم ىمقل أهؾ اًمٚمٖم٦م ،وىم٤مل
يب قمنمة آٓف.
اًمر ِّ ر
اسمـ ُمسٕمقد :رسمٞمقن أًمقف ،وىم٤مل أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥مِّ :
ر ج ل ()211 :2
ومرضمٕم٧م إمم رؾمقل اهلل  وهق ىم٤مئؿ يّمكم ذم ُِم ْرط ًمبٕمض
ىم٤مل طمذيٗم٦م:
ُ
ٟمس٤مئف ُمراضمؾ.
[اعمراضمؾ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادراجل :رضب ور اًمٞمٛمـ.
( )3ديقان اهلذًمٞملم.6 /3 :
( )2ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧مً 488 :
ٟم٘مل قمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم .وىمد أؿم٤مر حم٘مؼ اًمديقان إمم
وضمقد حتريػ أظمؾ سمقزن اًمبٞم٧م واًمّمقاب «طمقل ؿمٞمٓم٤مهنؿش.
( )1اًمروض إٟمػ.349 /2 :
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ر ح ض ()239 :3
اًمر َطمْم٤مء :اٟمٔمر ع ر و.
ر
ر س و ()569 :3
َُ

َ

َ

َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َ
اٞا﴾ [ؾمقرة إقمراف.]387 :
﴿ي َ ْصألَ ّٛ٠ن ِ ٚالصان ِث أيان مرش

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ...:ومرساﻫاُ :مٜمتٝم٤مه٤م ،ومجٕمفَُ :م ٍ
راس .ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م سمـ

زيد إؾمدي:
تت٤مب ُم٤م َأظم َٓمتتت٠م اًمٜمَّتتت٤م
واعمُ ِّمتتت ْٞمبِ ْ َ
لم سمت َ

ترد َىم ِ
س وُمت ِ
قاقمت ِتد ِ
اإل ْؾمتتل ِم
ُ ُ

[ُمرؾمك]

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وُمرؾمك اًمسٗمٞمٜم٦م :طمٞم٨م شمٜمتٝمل.
ر ض ع ()368 :3
 ...واًمتٛمس [قمبد اعمٓمٚم٥م] ًمرؾمقل اهلل  الر َضعاء.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اعمراوع .وذم يمت٤مب اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ُمقؾمك
َ

ْ

َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
اؽ َم﴾ [ؾمقرة اًم٘مّمص.]32 :
قمٚمٞمف اًمسلم﴿ :وضرٜ٘ا نٖي ِ ٝالٙر ِ

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

َ
َْ
اسمـ هِم٤مم :إٟمام هق اعمراوع .ىم٤مل وذم يمت٤مب اهلل ؾمبح٤مٟمف ﴿ َو َض َّرٜ٘ا َنٖيْ ِٝ
َْ َ
اؽ َم﴾ .واًمذي ىم٤مًمف اسمـ هِم٤مم فم٤مهر ٕن اعمراوع مجع ُُم ْر ِوع ،وا رًمروٕم٤مء مجع
الٙر ِ

ِ
خمرج ُمـ وضمٝملم :أطمدمه٤م :طمذف اعمْم٤مف،
َروٞمع .وًمٙمـ ًمرواي٦م اسمـ إؾمح٤مق ٌ
يم٠مٟمف ىم٤مل :ذوات اًمروٕم٤مء .واًمث٤مين :أن يٙمقن أراد سم٤مًمروٕم٤مء إـمٗم٤مل قمغم طم٘مٞم٘م٦م
اًمٚمٗمظ ٕهنؿ إذا وضمدوا ًمف ُمروٕم٦م شمروٕمف وم٘مد وضمدوا ًمف روٞم ًٕم٤م يروع ُمٕمف ،ومل

قمٚمام سم٠من اًمروٞمع ٓ سمد ًمف ُمـ ُمروع.
َي ْب ُٕمد أن ُي٘م٤مل اًمتٛمسقا ًمف روٞم ًٕم٤م ً
( )3ذح ه٤مؿمٛمٞم٤مت اًمٙمٛمٞم٧م.32 :
( )2اًمروض إٟمػ.388 /3 :
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[اًمروٕم٤مء]

ر ف د ()318 :3
[اًمروم٤مدة]

الرفادة َظم ْر ًضم٤م ُخترضمف ىمريش ذم يمؾ ُمقؾمؿ ُمـ أُمقاهل٤م إمم ىمّمتل
ويم٤مٟم٧م ِّ
سمـ يملب ،ومٞمّمٜمع سمف ـمٕم٤م ًُم٤م ًمٚمح٤مج ،ومٞم٠ميمٚمف ُمـ مل يٙمـ ًمف َؾم َٕم ٌ٦م وٓ زاد .وذًمؽ
أن ىمّم ًٞم٤م ومروف قمغم ىمريش ،وم٘م٤مل هلؿ طملم أُمرهؿ سمف« :ي٤م ُمٕمنم ىمريش ،إٟمٙمؿ
وزوار سمٞمتف ،وهؿ
ضمػمان اهلل وأهؾ سمٞمتف وأهؾ احلرم ،وإن احل٤مج وٞمػ اهلل ّ
أطمؼ اًمْمٞمػ سم٤مًمٙمراُم٦م ،وم٤مضمٕمٚمقا هلؿ ـمٕم٤م ًُم٤م وذا ًسم٤م أي٤مم احل٩م طمتك َي ّْمدُ روا
ظمرضم٤م ومٞمدومٕمقٟمف
قمٜمٙمؿش .ومٗمٕمٚمقا .ومٙم٤مٟمقا ُخيرضمقن ًمذًمؽ يمؾ قم٤مم ُمـ أُمقاهلؿ
ً
إًمٞمف ،ومٞمّمٜمٕمف ـمٕم٤م ًُم٤م ًمٚمٜم٤مس أي٤مم ُمٜمك .ومجرى ذًمؽ ُمـ أُمره ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم
ىمقُمف طمتك ىم٤مم اإلؾملم ،صمؿ ضمرى ذم اإلؾملم إمم يقُمؽ هذا .ومٝمق اًمٓمٕم٤مم
اًمذي يّمٜمٕمف اًمسٚمٓم٤من يمؾ قم٤مم سمٛمٜمك ًمٚمٜم٤مس طمتك يٜم٘ميض احل٩م.
ر ق م ()181 :3
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :صمؿ اؾمت٘مبؾ ىمّم٦م اخلؼم ومٞمام ؾم٠مًمقه قمٜمف ُمـ ؿم٠من اًمٗمتٞم٦م،

َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ َ َ
َ ُ
َ
َ
ً
َّ
َ
يٗ َك٠ٛا ِ٘ ٚآياحِٜا نشتا﴾
وم٘م٤مل﴿ :أم ض ِصتج أن أغطاب إٓ ًِ ٟوالر ِر ِ

[ؾمقرة اًمٙمٝمػ .] 9 :أي ىمد يم٤من ُمـ آي٤ما ومٞمام ووٕم٧م قمغم اًمٕمب٤مد ُمـ
ُطم َججل ُم٤م هق أقمج٥م ُمـ ذًمؽ.
[اًمرىمٞمؿ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :والرققم :اًمٙمت٤مب اًمذي ُر ِىمؿ ومٞمف سمخؼمهؿ ،ومجٕمفُ :ر ُىمؿ.

ىم٤مل اًمٕمج٤مج:
وُمستتت َت َ٘مر اعمُّمت ِ
تتر َّىم ِؿ
ُ ْ ّ ْ َ
تتحػ اعمُت َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.
( )3ديقان اًمٕمج٤مج.463 /3 :
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()3

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم(َ :)3و َذ يم ََر اًمرىمٞمؿ وومٞمف ؾمقى ُم٤م ىم٤مًمف أىمقال ،روي قمـ
أٟمس أٟمف ىم٤مل :اًمرىمٞمؿ اًمٙمٚم٥م .وقمـ يمٕم٥م أٟمف ىم٤مل :هق اؾمؿ اًم٘مري٦م اًمتل
ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م ،وىمٞمؾ هق اؾمؿ اًمقادي وىمٞمؾ :هق صخرة وي٘م٤ملً :مقح يمت٥م
ومٞمف أؾمامؤهؿ وديٜمٝمؿ وىمّمتٝمؿ .وىم٤مل اسمـ قمب٤مس :يمؾ اًم٘مرآن أقمٚمؿ إٓ
اًمرىمٞمؿ واًمٖمسٚملم وطمٜم٤م ًٟم ٤م وإواه.

()2

ر ﻫـ ق ()286 :3
َ

ً

َ ُ ُ
وَ ْٗ ٞر َِٞا﴾ [ؾمقرة اجلـ.]6 :
﴿ٌ...زاد

واًمس َٗم ُف .ىم٤مل رؤسم٦م اسمـ اًمٕمج٤مج:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الرﻫق :اًمٓمٖمٞم٤من َّ
إذ شمستتتتتبل اهل َ َّٞم٤م َُمتتتت٦م اعمُ َر َّه٘متتتت٤م

()1

أيْم٤م :ـمٚمبؽ اًمٌمء طمتك شمدٟمق ُمٜمف ،ومت٠مظمذه أوٓ
وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف .واًمرهؼ ً
شم٠مظمذه .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج يّمػ محػم وطمش:
َسم ّْم َب ّْم َـ وا ْىم َِم ْٕم َر ْر َن ُمـ ظمقف ا ًَّمر َهؼ

()4

( )3اًمروض إٟمػ.393 /3 :
( )2ضم٤مء ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (رىمؿ).. :وُمٜمف احلدي٨م« :يم٤من ُي َس ِّقي سملم اًمّمٗمقف طمتك َيدَ قمٝم٤م
ِ
ُمثؾ ا ًِم٘مدْ ح أو ِ
قمقضم٤م ،يمام
اًمرىمٞمؿش ،اًمرىمٞمؿ :اًمٙمت٤مبَ ،ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل :أي طمتك ٓ يرى ومٞمٝم٤م ً
َّ
ُي َ٘م ِّقم اًمٙم٤مشم٥م ؾمٓمقره .وُمٜمف طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام «ُم٤م أدري ُم٤م اًمرىمٞمؿ؟يمت٤مب أم سمٜمٞم٤منش
َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ
الرريٗ ََك٠ُٛا ٘ ْ ٚآيَاحَٜا َن َ
َ َّ
ش ًتا﴾ .وضم٤مء ذم احل٤مؿمٞم٦م:
ِ
ِ
يٕمٜمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿أن أغطاب إٓ ًِ ٟو ِ ِ
اًمذي ذم اهلروي« :ؾم٠مل اسمـ قمب٤مس يمٕم ًب٤م قمـ اًمرىمٞمؿ ،وم٘م٤مل :هل اًم٘مري٦م اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م أصح٤مب

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

وذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( :)314 /2واًمرىمٞمؿً :مقح رص٤مص يمتب٧م ومٞمف أٟمس٤مهبؿ وديٜمٝمؿ ِ
وُم َّؿ هرسمقا.
( )1ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج 389 :وومٞمف« :إذ شمستبل اهلٞم٤مسم٦م اعمره٘م٤مش.
( )4ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج 388 :وومٞمف« :اًمزهؼش ،واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (رهؼ).
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[اًمرهؼ]

٘م٧م اإلصمؿ
أيْم٤مُ :مّمدر ًم٘مقل اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾَ :ر ِه ُ
وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف .واًمرهؼ ً
محٚمتٜمل ً
محل
أو اًمٕمستر ،اًمذي أره٘متٜمل ره ً٘م٤م ؿمديدً ا ،أي محٚم٧م اإلصمؿ أو اًمٕمستر اًمذي ّ
َ َ

َ

َ

ْ

ُْ

ؿمديدً ا ،وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤مممٌ﴿ :خ ِظيَٜا أن يُ ْر َِٙ ُٟ ِٞا ُـي َياًٛا َوكٍ ًرا﴾ [اًمٙمٝمػ،]88 :
َ

ْ

وىمقًمفَ ﴿ :وال حُ ْر ِِِٞن ِ٘ ْ ٚأ ْمري ُن ْ ً
سا﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ.]71 :
ِ
ِ

ر ي ب ()518 :3

[اًمري٥م]

َ َ ْ

َ

﴿الٗ ( )1ذلّ إٓ َخ ُ
اب ال َر ْي َب ِذي ِ[ ﴾ٝؾمقرة اًمب٘مرة ]2 -3 :أي ٓؿمؽ ومٞمف.
ِ
ِ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ىم٤مل ؾم٤مقمدة سمـ ضم١مي٦م اهلذزم:
ومل ري٥م أن ىمد يم٤من َصم ِ
()3
تٞمؿ
تتروا سمتف
َْ َ
تؿ َحل ُ
َّ
وم٘م٤مًمقا َقم ِٝمدْ ٟم٤م اًم٘مق َم ىمد َطم َّم ُ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف
أيْم٤م :ا ًّمريب٦م .ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ زهػم اهلذزم:
سمت وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف،
والريب ً
يمتتتتت٠مٟمٜمل َأ ِر ْي ُبتتتتت ُف( )2سمر ْيتتتتت٥م

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وُمٜمٝمؿ ُمـ يرويف:
يمتتتتت٠مٟمٜمل َأر ْسم ُتتتتتتف َسمر ْيتتتتت٥م

()1

وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف .وهق اسمـ أظمل أيب ذؤي٥م اهلذزم.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4وذيمر ُم٤م أٟمزل اهلل ذم اعمٜم٤موم٘ملم وإطمب٤مر ُمـ هيقدُ ،مـ
صدر ؾمقرة اًمب٘مرة ،واؾمتِمٝمد اسمـ هِم٤مم قمغم اًمري٥م سمٛمٕمٜمك اًمريب٦م سم٘مقل ظم٤مًمد
سمـ زهػم سمـ أظم٧م( )5أيب ذؤي٥م .واؾمؿ أيب ذؤي٥م ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد ،واًمرضمز
اًمذي اؾمتِمٝمد سمبٞم٧م ُمٜمف:
( )3ديقان اهلذًمٞملم .212 /3 :وذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم (احل٤مؿمٞم٦م  :)518 /3طمٍموا سمف :أطمدىمقا .وحلٞمؿ :ىمتٞمؾ.
( )2ذم إصؾ ِ
(أر ُسمبف).
( )1ديقان اهلذًمٞملم 365 /3 :وومٞمف «يم٠مٟمٜمل ىمد ِرسم ُت ُف َسمر ْي٥مش.
( )4اًمروض إٟمػ.18 /2 :
( )5ذيمر اسمـ هِم٤مم أٟمف (اسمـ أظمل أيب ذؤي٥م اهلذزم).
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يتتتت٤م ىمتتتتق ِم ُمتتتت٤مزم وأسمتتتت٤م ُذ َؤ ْيت ِ
تتت٥م
ي َِمت ِ
تتتقيب
تتتس َصمت ْ
تتتؿ قم ْٓمٗمتتتتل و َي َٛمت ر
َ
ر

يمٜمتتتت٧م إذا َأشمٞمتتتتت ُف ُمتتتتـ َهم ْٞم ِ
تتتت٥م
ُ
ِ
تتتتتتت٥م
يمتتتتتتت٠مٟمّٜمل َأ َر ْسمتُتتتتتتت ُف َسمر ْي

()3

ويم٤من أسمق ذؤي٥م ىمد اَتٛمف سم٤مُمرأشمف ومٚمذًمؽ ىم٤مل هذا ...وىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ال َر ْي َب ِذي ِ﴾ٝ
وىمد ارشم٤مب ومٞمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،ىمٞمؾ هق قمغم اخلّمقص ذم اعم١مُمٜملم أي ٓ ري٥م
ومٞمف قمٜمدهؿ .ىم٤مل اعم١مًمػ ريض اهلل قمٜمف :وهذا وٕمٞمػٕ ،ن اًمتؼمئ٦م شمٕمٓمل اًمٕمٛمقم.
وأصح ُمٜمف أن اًمٙملم فم٤مهره اخلؼم وُمٕمٜم٤مه اًمٜمٝمل أي ٓ شمرشم٤مسمقا ،وهذا اًمٜمٝمل قم٤مم ٓ
ؼما َحم ْ ًْم٤م قمـ اًم٘مرآن أي ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يري٥م،
خيّمص ،وأدق ُمـ هذا أن يٙمقن ظم ً
شم٘مقل :راسمٜمل ُمٜمؽ يمذا ويمذا إذا رأي٧م ُم٤م شمٜمٙمر ،وًمٞمس ذم اًم٘مرآن ُم٤م شمٜمٙمره اًمٕم٘مقل،
ُمّمدرا وم٘مد يٕمؼم سمف قمـ اًمِمتلء اًمذي يري٥م يمام يٕمؼم سم٤مًمْمٞمػ
واًمري٥م وإن يم٤من
ً

قمـ اًمْم٤مئػ ،وسم٤مًمٓمٞمػ قمـ اخلٞم٤مل اًمٓم٤مئػ ،ويِمٝمد هلذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ِْلَ ْ٠مٍ
ال َريْ َب ِذي ِ[ ﴾ٝؾمقرة آل قمٛمران .]25 ،9 :ومٝمذا ظمؼمٕ ،ن اًمٜمٝمل ٓ يٙمقن ذم

ُمقوع اًمّمٗم٦م.

حَرٍّفُ =الزَّ ا ×
ي
ز ب ب ()78 :2 ،447 :3
ٍ
ومٚمام سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل  سخ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ رأس اًمٕم٘مب٦م سم٠م ِ
صقت
ٟمٗمذ
ؾمٛمٕمتُف ىمط :ي٤م أهؾ اجلب ِ
ًمّمب٤مة
٤مضم٥م-
واجلباجب :اعمٜم٤مزل -هؾ ًمٙمؿ ذم ُُم َذ َُّمؿ وا ر
ُ
َ

()2

( )3ديقان اهلذًمٞملم 365 /3 :وومٞمف «ُم٤م ُ
سم٤مل أيب ذؤي٥مش« ،إذا أشمقشمفش «ىمد ِر ْسم ُت ُفش.
ًمّمب٤مة :مجع ص٤ميب وهق اًمّم٤مسمئ (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)447 /3 :
( )2اعمُ َذ َُّمؿ :اعمذُمقم ضمدً ا .وا ر
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[اجلب٤مضم٥م]

[أزَ ّب] ُمٕمف ،ىمد اضمتٛمٕمقا قمغم طمرسمٙمؿ .ىم٤مل :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  :هذا َأزَب اًمٕم٘مب٦م،
﵀ ،أُم٤م
قمدو ا ِ
هذا اسمـ َأ ْز َي٥م -ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل اسمـ ُأ َز ْي٥م -أشمسٛمع أي َّ
واهلل َٕ ْوم َر َهم َّـ ًمؽ.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وىمقًمف ي٤م أهؾ اجلب٤مضم٥م يٕمٜمل ُمٜم٤مزل ُمٜمك ،وأصٚمف أن
إوقمٞم٦م ُمـ إدم يم٤مًمزسمٞمؾ وٟمحقه يسٛمك ضمبجب٦م ومجٕمؾ اخلٞم٤مم واعمٜم٤مزل ٕهٚمٝم٤م
يم٤مٕوقمٞم٦م .وىمقًمف قمٚمٞمف اًمسلم طملم سخ إسمٚمٞمس ي٤م أهؾ اجلب٤مضم٥م هذا أزب
اًمٕم٘مب٦م ،هذا اسمـ أزي٥م ،ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل :اسمـ أزي٥م يمذا شم٘مٞمد ذم هذا
اعمقوع أزب اًمٕم٘مب٦م .وىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ( )2أم يمرز سمٜم٧م إزب سمـ قمٛمرو سمـ سمٙمٞمؾ
ُمـ مهدان ضمدة اًمٕمب٤مس أم أُمف ؾمٞمٚم٦م .وىم٤مل ٓ يٕمرف إزب ذم إؾمامء إٓ هذا
وأزب اًمٕم٘مب٦م وهق اؾمؿ ؿمٞمٓم٤من .ووىمع ذم هذه اًمٜمسخ٦م ذم همزوة أطمد إِ ْزب اًمٕم٘مب٦م
سمٙمستر اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمزاي .وذم طمدي٨م اسمـ اًمزسمػم(ُ )1م٤م يِمٝمد ًمف طملم رأى
ِ
ً
سمردقم٦م َر ْطم ِٚمف وم٘م٤ملُ :م٤م أٟم٧م؟ وم٘م٤مل :إزب ،ىم٤مل :وُم٤م
رضمل ـمقًمف ؿمؼمان قمغم
إزب؟ ىم٤مل :رضمؾ ُمـ اجلـ ،ومرضسمف قمغم رأؾمف سمٕمقد اًمسقط طمتك سم٤مص أي
هرب .وىم٤مل يٕم٘مقب ذم إًمٗم٤مظ :اإلزب اًم٘مّمػم ،وطمدي٨م اسمـ اًمزسمػم ذيمره
اًمٕمتبل ذم اًمٖمري٥م ،وم٤مهلل أقمٚمؿ أي اًمٚمٗمٔملم أصح .واسمـ أزي٥م ذم رواي٦م اسمـ هِم٤مم
أيْم٤م واإلزي٥م اًمبخٞمؾ وأزي٥م اؾمؿ ريح ُمـ
جيقز أن يٙمقن ( َوم ْٕم َٞم ًل) ُمـ اإلزب ً

( )3اًمروض إٟمػ.277 /3 :
( )2اإليمامل.49 /3 :
( )1اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (أزب).
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أيْم٤م ،وإَ ْز َي٥م اًمرضمؾ اعمت٘م٤مرب اعمٌم ،وهق
اًمري٤مح إرسمع ،واإلزي٥م اًمٗمزع ً
أيْم٤م.
قمغم وزن أومٕمؾ ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمٕملم( )3وحيتٛمؾ أن يٙمقن اسمـ أزي٥م ُمـ هذا ً
وأُم٤م اًمبخٞمؾ وم٠مزي٥م قمغم وزن ( َوم ْٕم َٞمؾ) ٕن يٕم٘مقب طمٙمك ذم إًمٗم٤مظ اُمرأة أزيب٦م
وًمق يم٤من قمغم وزن أومٕمؾ ذم اعمذيمر ًم٘مٞمؾ ذم اعم١مٟم٨م زيب٤مء ،إٓ أن ً
ومٕمٞمل ذم أسمٜمٞم٦م
إؾمامء قمزيز وىمد ىم٤مًمقا ذم وٝمٞم٤مء ،وهل اًمتل ٓ حتٞمض ُمـ اًمٜمس٤مءَ ،وم ْٕم َغم ضمٕمٚمقا
اهلٛمزة زائدة .وهل قمٜمدي ومٕمٞمؾ ٕن اهلٛمزة ذم ىمراءة قم٤مصؿ(ٓ )2م اًمٗمٕمؾ ذم ىمقًمف
ُ َ ُ َ
ون﴾ [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]18 :واًمْمٝمٞم٤مء ُمـ هذا ٕهن٤م شمْم٤مهل اًمرضمؾ
شمٕم٤ممم ﴿يؾا ِٞؤ

أي شمِمبٝمف ،وي٘م٤مل ومٞمف وٝمٞم٤مء سم٤معمد ومل إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م أهن٤م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م قمغم ًمٖم٦م ُمـ ىم٤مل
و٤مهٞم٧م سم٤مًمٞم٤مء .وىمد جيقز أن يٙمقن أزي٥م وأزيب٦م ُمثؾ أرُمؾ وأرُمٚم٦م ومل يٙمقن
ً
ومٕمٞمل .وروى أسمق إؿمٝم٥م قمـ احلسـ ىم٤مل :عم٤م سمقيع ًمرؾمقل اهلل  سمٛمٜمك سخ
اًمِمٞمٓم٤من .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  هذا أسمق ًُم َب ْٞمٜمَك( )1ىمد أٟمذر سمٙمؿ ومتٗمرىمقا.
وذم ُمقوع آظمر ُمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ذم احلدي٨م قمـ همزوة أطمد:

()4

سخ ص٤مرخ :أٓ إن حمٛمدً ا ىمد ىمتؾ...
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اًمّم٤مرخ :إِ ْزب( )5اًمٕم٘مب٦م ،يٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من.

( )3اًمٕملم.192 /7 :
( )2اعمبسقط ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ،226 :اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ،486 /3 :واٟمٔمر .279 /2
( )1ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب (ًمبـ) :و ًُمبٞمٜمَك :اؾمؿ اسمٜم٦م إسمٚمٞمس ،واؾمؿ اسمٜم٦م ِ
ٓىمٞمس ،وهب٤م يمٜمل أسم٤م ًمبٞمٜمك.
َْ
( )4اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ٓسمـ هِم٤مم78/2 :
(أزب) سمٗمتح اهلٛمزة ،وأوردشمف سمٙمن اهلٛمزة ًمٞمتقاومؼ ُمع ُم٤م شم٘مدم وُم٤م ؾمٞم٠ما ُمـ
( )5ذم إصؾ
ّ
يملم اًمسٝمٞمكم.
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر اًمّم٤مرخ يقم أطمد سم٘متؾ رؾمقل اهلل  وىمقل اسمـ
إزب اًمٕم٘مب٦م هٙمذا ىمٞمد ذم هذا اعمقوع سمٙمن اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمزاي ،وذيمرٟم٤م
هِم٤مم ُ
ذم سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مب٦م ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ُم٤ميمقٓ ذم أم يمرز سمٜم٧م إزب سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٙمٞمؾ وأٟمف
ىم٤مل ٓ يٕمرف إزب ذم اًمٕمرب إٓ هذا وأزب اًمٕم٘مب٦م ،وذيمرٟم٤م طمدي٨م اسمـ اًمزسمػم
اًمذي ذيمره اًم٘متبل إذ رأى ً
رضمل ـمقًمف ؿمؼمان قمغم سمرذقم٦م رطمٚمف ومٜمٖمْمٝم٤م ُمٜمف صمؿ
قم٤مد إًمٞمف وم٘م٤ملُ :م٤م أٟم٧م؟ ىم٤مل :أزب ىم٤مل :وُم٤م أزب؟ ىم٤مل رضمؾ ُمـ اجلـ ،وذيمر
سم٤مىمل احلدي٨م ومٗمل احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم أٟمف أزب ُمع ىمقل يٕم٘مقب ذم إًمٗم٤مظ
إزب اًمرضمؾ اًم٘مّمػم ،واهلل أقمٚمؿ هؾ إزب واإلزب ؿمٞمٓم٤من واطمد أو اصمٜم٤من.

()2

ز ب ن ()132 :3
ْ ُ

[اًمزسم٤مٟمٞم٦م]

َ

﴿ َشَٜدع َّ
الز َبا ِجيَث﴾ [ؾمقرة اًمٕمٚمؼ.]38 :
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم... :والزباكقةِ :
اًمٖم ُ
لظ اًمِمداد ،وهؿ ذم هذا اعمقوعَ :ظم َز َٟم ُ٦م

أيْم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م :أقمقان اًمرضمؾ اًمذيـ خيدُمقٟمف ويٕمٞمٜمقٟمف،
اًمٜم٤مر .واًمزسم٤مٟمٞم٦م ً
اًمز َسم ْٕم َرى ذم ذًمؽ:
واًمقاطمدِ :ز ْسمٜمِٞم٦م .ىم٤مل اسمـ ِّ
()1
ت٥م ِقمٔمتت٤م ٌم ُطمٚمق ُُمٝمتت٤م
ٓم٤مقملم ذم اًمقهمك
ٓم٤مقمٞمؿ ذم اعمَ ْ٘مرى َُم
َُم
ُ
زسم٤مٟمٞم ت ٌ٦م ُهمٚمت ٌ
ُ
( )3اًمروض إٟمػ.314 /2 :
( )2ضم٤مء ذم شم٤مج اًمٕمروس (ُم٤مدة أزب) :وذم طمدي٨م اًمٕم٘مب٦م هق ؿمٞمٓم٤من اؾمٛمف َأزَ رب اًمٕم٘مب٦م ،وهق
احل ّٞم٦م 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
هٜم٤م يم٤مسمـ ُمٜمٔمقر وهمػمه ٕن مهزشمف زائدة...
اًم٘مرى ،وهق اًمٓمٕم٤مم اًمذي يّمٜمع ًمٚمْمٞمػ .واًمقهمك :احلرب .واًم ُٖم ْٚم٥مِ :
( )1اعم٘مرىُ :مـ ِ
اًمٖم ُ
لظ
ُ
ُ
اًمِمداد (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)132 /3 :
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ي٘مقل :ؿمتداد .وهتذا اًمبٞمت٧م ذم أسمٞمت٤مت ًمتف .وىمت٤مل صتخر سمتـ قمبتد اهلل اهلتذزم ،وهتق
صخر اًمٖمل:
ِ
تتتر َزسم٤مٟمِ َٞمتتتت ْف
وُمتتت ْـ يمَبِتتتتػم َٟم َٗمت ٌ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( : )2وأٟمِمد ذم شمٗمسػم اًمزسم٤مٟمٞم٦م « :وُمـ يمبػم ٟمٗمر زسم٤مٟمٞمفش.
طمل ُمـ هذيؾ .ىم٤مل
وضمدت ذم طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمِمٞمخ قمغم هذا اًمبٞم٧م :يمبػمٌّ :
أيْم٤م  :يمبػم سمـ همٜمؿ سمـ دودان سمـ أؾمد ،وُمـ ذريتف سمٜمق
اعم١مًمػ :وذم أؾمد ً
ضمحش سمـ ري٤من سمـ يٕمٛمر سمـ صبقة سمـ ُمرة سمـ يمبػم ،وًمٕمؾ اًمراضمز أن يٙمقن
أيْم٤م سمٓمـ ُمـ سمٜمل هم٤مُمد
أراد ه١مٓء وم٢مهنؿ أؿمٝمر ،واهلل أقمٚمؿ .وسمٜمق يمبػم ً
وهؿ ُمـ إزد ،واًمذي شم٘مدم ذيمره ُمـ هذيؾ هق يمبػم سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ حلٞم٤من
سمـ ؾمٕمد سمـ هذيؾ.
ز ح م ()587 :3
ُمزاطمؿ :اٟمٔمر أ ط م.
ز خ ر ف ()133 -138 :3
َ

َ َ

ْ

ْ َ ُ َ
٠ن لّ َبيْ ٌج ُِّ٘ ٚزخ ُر ٍف﴾ [ؾمقرة اإلهاء.]91 :
﴿أو يس

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :والزخرف :اًمذه٥م .واعمزظمرف :اعمزيـ سم٤مًمذه٥م.
ىم٤مل اًمٕمج٤مج:

( )3ديقان اهلذًمٞملم 216 /2 :ذيمر حم٘مؼ اًمديقان اًمبٞم٧م ذم احل٤مؿمٞم٦م (ً )2
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم وومٞمف
«يمثػمش .وأؿم٤مر إمم ورود اًمبٞم٧م ذم ذح اًمسٙمري.
( )2اًمروض إٟمػ.283 -288 /3 :
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[اًمزظمرف]

ُمتتـ َـم َٚمت ٍ
تؾ َأ ُْم َستتك َختت ُ
تحٗم٤م
ت٤مل اعمُ ّْمت َ
ُرؾمتتتتق َُمف واعمُت ْ
تتتذ َه٥م اعمُ َز ْظم َرومتتتت٤م

()3

أيْم٤م ًمٙمؾ ُُمز َّيـُُ :م َزظمرف.
وهذان اًمبٞمت٤من ذم أرضمقزة ًمف ،وي٘م٤مل ً
ْ

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)2وذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ َبيْ ٌج ُِّ٘ ٚزخ ُر ٍف﴾ دًمٞمؾ قمغم أن

قمٔمٞمام وم٢مٟمف يسٛمك سمٞم ًت٤م يمام ىمدُمٜم٤م ذم ذح
اًمبٞم٧م ُيراد سمف اًم٘مٍم واعمٜمْزل ،وإن يم٤من
ً
سمٞم٧م اًم َ٘م َّم٥م ذم طمدي٨م ظمدجي٦م.
ز ن م ()168 :3

َ
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق... :وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف [ذم إظمٜمس سمـ ذيؼ] ﴿ َوال
ُ ْ ُ َّ
ُك َض َّالف َّ
ني﴾ إمم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ز ِج ٍيٗ﴾ [ؾمقرة اًم٘مٚمؿ .]31 -38 :ومل
ٟ
م
ح ِفم
ٍ ِ ٍ
َ
يٗ﴾ ًمِ َٕم ْٞم ٍ
٥م ذم ٟمسبفٕ ،ن اهلل ٓ يٕمٞم٥م أطمدً ا سمٜمس٥م ،وًمٙمٜمف طم َّ٘مؼ سمذًمؽ
ي٘مؾ ﴿ز ِج ٍ

[اًمزٟمٞمؿ] ٟمٕمتف ًم ُٞمٕمرف .والزكقم :اًم َٕم ِديدُ ًمٚم٘مقم .وىمد ىم٤مل اخلٓمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م:
ُ
اًمرضمتتت٤مل زيتتت٤مد ًة
زٟمتتتٞمؿ شمَتتتداقم٤مه

تتتترض إديتتتتت ِؿ
يمتتتتتام زيتتتتتد ذم َقمت ْ

()1
واؾمٛمف
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٤مرع
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4وذيمر ُم٤م أٟمزل اهللإيمت
شمٕم٤ممم ذم إظمٜمس سمـ ذيؼ ُ

ٍّ
َ َ
يب ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ُخخُٔ َب ْه َد ذلِّ َز ِج ٍيٗ﴾ [ؾمقرة اًم٘مٚمؿ .]31 :وىمد ىمٞمؾ ٟمزًم٧م
ُأ ّ

ذم اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ،وىمد ىمٞمؾ ذم إؾمقد سمـ قمبد يٖمقث اًمزهري .وىم٤مل اسمـ
( )3ديقان اًمٕمج٤مج.228 -239 /2 :
( )2اًمروض إٟمػ.288 /3 :
(ُ )1مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (زٟمؿ) وومٞمف :وأٟمِمد اسمـ سمري ًمٚمخٓمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل وذيمر اًمبٞم٧م صمؿ ىم٤مل:
وضمدت طم٤مؿمٞم٦م صقرَت٤م :إقمرف أن هذا اًمبٞم٧م حلس٤من.
( )4اًمروض إٟمػ.226 /3 :
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قمب٤مس ٟمزًم٧م ذم رضمؾ ُمـ ىمريش ًمف زٟمٛمت٤من( )3يمزٟمٛمتل اًمِم٤مة ،رواه اًمبخ٤مري
سم٢مؾمٜم٤مده قمٜمف .وذم رواي٦م أظمرى أٟمف ىم٤مل :اًمزٟمٞمؿ اًمذي ًمف زٟمٛمت٤من ُمـ اًمنم يٕمرف
أيْم٤م ُ
ُمثؾ ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ
وروي قمـ اسمـ قمب٤مس ً
هبام يمام شمٕمرف اًمِم٤مة سمزٟمٛمتٝم٤مُ .
إؾمح٤مق إن اًمزٟمٞمؿ اعمٚمّمؼ سم٤مًم٘مقم وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ،ىم٤مل ذًمؽ ًمٜم٤مومع سمـ إزرق
احلروري ،وىم٤مل :أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل طمس٤من «زٟمٞمؿ شمداقم٤مه اًمرضم٤ملش اًمبٞم٧م .وىمد
أٟمِمد اسمـ هِم٤مم هذا اًمبٞم٧م ُمستِمٝمدً ا سمف وٟمسبف ًمٚمخٓمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل ،وإقمرف
أٟمف حلس٤من يمام ىم٤مل اسمـ قمب٤مس(.)2
ز و ر ()185 -184 :3

َ َ
َّ
َ
َّ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ
ات ْ َ
ني﴾ [ؾمقرة
ٙ
اْل
﴿ َوح َرى الظ َْ ٙس ِإذا َـٖ َهج حزاور ن ِٟٗ ٍِ ْٟ ٚذ
ِ
ِ

اًمٙمٝمػ.]37 :
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :تَزَاور :متٞمؾ ،وهق ُمـ ا ًَّمز ْور .وىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس سمـ طمجر:
()1
سمس ْ ٍػم شمَرى ُمٜمف اًم ُٗمراٟمِ َؼ َأ ْز َو َرا
قمٞمؿ إِ ْن َر َضم ْٕم ُ٧م ُمم َ َّٚم ًٙم٤م
َ
وإِ ِّين َز ٌ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

ًمٚمٛم ْٕم ِز ذم أذهن٤م يم٤مًم ُ٘مرط( .خمت٤مر اًمّمح٤مح :ز ن م).
( )3زَ ٟم ََٛم ٌ٦م :وهل رء يٙمقن َ
( )2اٟمٔمر ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م 493 /3 :وومٞمف ً
ٟم٘مل قمـ اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼمد :روى أسمق قمبٞمد وهمػمه=
ُ ُ ٍّ َ ْ َ َ َ َ
قمل
=أن ٟم٤موم ًٕم٤م ؾم٠مل اسمـ قمب٤مس قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿خخٔ بهد ذلِّ ز ِج ٍ
يٗ﴾ ُم٤م اًمزٟمٞمؿ؟ ىم٤مل :هق اًمدَّ ّ
اعمُ ْٚمزَ ق .أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م:

ض إدي ِؿ إَ ِ
يمام زيدَ ذم قم َْر ِ
يم٤مر ُع

زَ ٟمٞمت ٌؿ شمَداقمت٤م ُه اًمرضمت ُ٤مل ِزيت٤م َد ًة
( )1ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس .66 :اًم ُٗمراٟمِ َؼ :اًمذي يدل ص٤مطم٥م اًمؼميد قمغم اًمٓمريؼ( .اًم٘م٤مُمقس
اعمحٞمط :اًم ُٗمراٟمِؼ).
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[شمزاور]

اًمزطمػ اًمٙمٚمبل يّمػ سمٚمدً ا:
وىم٤مل أسمق َّ
ور
َضم ْ٠م ُب اعمُٜمدَّ ى قمـ َهقاٟم٤م ْأز ُ

مخ ُسف اًم َٕم َِمٜم َْز ُر
ُيٜمْْمتل اعمَٓم٤مي٤م ِ ْ

()3

وهذان اًمبٞمت٤من ذم أرضمقزة ًمف.

حَرٍّفُ =السِني
س ج ح ()387 :2
ُُم ْس ِجح :اٟمٔمر س و م.
س ج ل ()55 :3
[اًمسجٞمؾ]

﴿حَ ْر٘يِّ َ َ ٟٗ
ِّ
ئ﴾ [ؾمقرة اًمٗمٞمؾ.]4 :
ِ ِ ِِ
ِبشار ٍة ِ٘ ٚشش ٍ

الس ِّجقل ،وم٠مظمؼمين يقٟمس اًمٜمحقي وأسمق قمبٞمدة
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم... :وأُم٤م ِّ

اًمّمٚم٥م ،ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
أٟمف قمٜمد اًمٕمرب :اًمِمديد ر
ِ
ِ
وُمسٝمؿ ُم٤م ُمتس َأصتح٤مب ِ
اًمٗم ْ
تتتج ْٞمؾ
ٞمتؾ
ُمٞمٝمؿ طمجتتت٤مر ٌة ُمتتت ْـ ؾم ِّ
َ
َ َّ ُ ْ َ َّ
َتتتر ُ
شم ْ
ْ ()2
تتتؿ َأسم٤مسمِٞمتتتتؾ
و ًَم ِٕمبت ْ
تتتػم ِهبت ْ
تتت٧م َـمت ٌ
وهذه إسمٞم٤مت ذم أرضمقزة ًمف .ذيمر سمٕمض اعمٗمستريـ أهنام يمٚمٛمت٤من
اًمٕمرب يمٚمٛم ً٦م واطمدة ،وإٟمام هق ؾمٜمْ٩م ِ
وضم ّؾ ،يٕمٜمل سم٤مًمسٜم٩م:
سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦مَ ،ضم َٕم َٚمت ُْٝمام
ُ
َ
حل َجر ،واجلؾ :اًمٓملم .يٕمٜمل احلج٤مرة ُمـ هذيـ اجلٜمسلم :احلجر واًمٓملم.
ا َ
( )3اجلَ ْ٠م ُب :اًمٖمٚمٞمظ اجل٤مذم .واعمٜمدىُ :مرقمك اإلسمؾ إذا اُمتٜمٕم٧م قمـ ذب اعم٤مء .و ُيٜمْيضُ :هيزل.
ِ
ومخ ُْسف :هق أن شمرد اإلسمؾ اعم٤مء قمـ مخس٦م أي٤مم .واًمٕمِمٜمْزَ ر :اًمِمديد اخلٚمؼ (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم،
احل٤مؿمٞم٦م.)185 /3 :
( )2ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مجُ 383 :مٜمسق ًسم٤م إًمٞمف ً
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم.
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س ج و ()242 :3
َّ

َ

َ ُّ
الؾ ََح َوالٖيْ ِٔ ِإذا َش َج﴾ [ؾمقرة اًمْمحك.]2-3 :
﴿و

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :سجى :ؾمٙمـ .ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م اًمث٘مٗمل:
ِ ()3
وؾم َج٤م ُ
اًمٚمٞمؾ سم٤مًم َّٔمل ِم اًم َبٝمٞمؿ
إ ْذ َأشمك َُم ْق ِهٜمً٤م وىمدْ ٟمَ٤م َم َص ْحبل
َ

[ؾمجك]

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وي٘م٤مل ًمٚمٕملم إذا ؾمٙمـ َـم ْر ُومٝم٤م :ؾم٤مضمٞم٦م،
وؾمج٤م ـمرومٝم٤م ،ىم٤مل ضمرير سمـ اخلَ َٓم َٗمك:
()2
ٍ
اًمستقر َؾمقاضمل
سم٠مقملم
وًم٘مد َر َُم ْٞمٜمَؽ طملم ُر ْطم َـ
َي ْ٘م ُت ْٚم َـ ُمـ َظم َٚمؾ ر
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
س ح ر ()624 :3
...ومٚمام سمٚمغ قمتب َ٦م ُ
ىمقل أيب ضمٝمؾ «اٟمتٗمخ واهلل َؾم ْح ُر ُهش ،ىم٤مل :ؾمٞمٕمٚمؿ ُُم َّم ِّٗم ُر

اؾمتِ ِف(ُ )1مـ اٟمتٗمخ َؾم ْح ُر ُه ،أٟم٤م أم هق؟.
ْ

الس ْحر :اًمرئ٦م وُم٤م طمقهل٤م مم٤م َي ْٕم َٚم ُؼ سم٤محلُ ْٚم٘مقم ُمـ ومقق
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَّ :
اًمس َّترة .وُم٤م يم٤من حت٧م اًمنة ،ومٝمق ال ُؼ ْصب ،وُمٜمف ىمقًمف :رأي٧م قمٛمرو سمـ ُحلَ ٍّل
ر
جي رر ُىم ّْمبف ذم اًمٜم٤مر .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :طمدصمٜمل سمذًمؽ أسمق قمبٞمدة.
ُ
()4
واًمس ْح ُر ُ
أيْم٤م سمٗمتح احل٤مء ،وهق ىمٞم٤مس ذم
واًمس َح ُر ً
اًمرئ٦مَّ .
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم َّ :

ٟم٘مل قمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم .وُمق ِهٜمً٤مِ .
( )3ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧مً 488 :
اعمقهـ :ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ.
َْ
واًمبٝمٞمؿ :اًمِمديد اًمسقاد ًمٞمس ومٞمف وٞم٤مء( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)242 /3 :
( )2ديقان ضمرير 317 /3 :وومٞمف «يٜمٔمرنش.
ومخص ُمٜمف سم٤مًمذيمر ُم٤م يسقء أن
(ُ )1مّمٗمر اؾمتف :إٟمام أراد ُمّمٗمر سمدٟمف .وًمٙمٜمف ىمّمد اعمب٤مًمٖم٦م ذم اًمذم
َّ
شمذيمر (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م .)624 /3 :وهق َي ِٕم ْٞم ُب ُف سم٤مًم َّت َٓم رٞم ِ
٥م ذم احلرب .واٟمٔمر اًمروض
إٟمػ.67 /2 :
( )4اًمروض إٟمػ.67 /2 :

- 71 -

[اًمس ْحر]
َ
ُ
[اًم٘م ّْم٥م]

ٍ
طمرف َطم ْٚم ٍؼ أن جيقز ومٞمف اًمٗمتح ومٞم٘م٤مل ذم
(ومٕمؾ) إذا يم٤من قملم اًمٗمٕمؾ
يمؾ اؾمؿ قمغم
َ
اًمدَّ ْه ِر اًمدَّ َه ُر وذم اًم َّٚم ْح ِؿ اًم َّٚم َح ُؿ طمتك ىم٤مًمقا ذم اًمٜم َّْح ِق اًمٜم ََّح ُق ،ذيمره٤م اسمـ ضمٜمل ،ومل
يٕمتٛمدوا قمغم هذا اًمتحريؽ اًمذي ُمـ أضمؾ طمرف احلٚمؼ عم٤م يم٤من ًمٕمٚم٦م ومٚمؿ ي٘مٚمبقا
اًمقاو ُمـ أضمٚمف أًم ًٗم٤م طملم ىم٤مًمقا اًمٜمحق واًمزهق( )3وًمق ا ْقمتَدر وا سم٤مًمٗمتح٦م ًم٘مٚمبقا اًمقاو
أًم ًٗم٤م يمام مل يٕمتدوا هب٤م ذم هي٥م ويْمع إذ يم٤من اًمٗمتح ومٞمف ُمـ أضمؾ طمرف احلٚمؼ ،وًمق
٥م يمام ىم٤مًمقا َي ْق َضم ُؾ.
اقمتدوا سمف ًمردوا اًمقاو وم٘م٤مًمقا َي ْق َو ُع و َي ْق َه ُ
س د ن ()85 :3
[اًمسدٟم٦م]

والسدَ َك ُة :اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٠مُمر اًمٙمٕمب٦م .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
َّ

س( )2اهلدْ ي وسمٞم ِ
سمِ َٛم ْحبِ ِ
٧م اعمَ ْسدَ ِن
َْ
َ

أُمٜمت ِ
ومتتتتل ورب ِ
تتت٤مت اًم ُ٘م َّٓمت ِ
تتتـ
َ ِّ

()1

وهذان اًمبٞمت٤من( )4ذم أرضمقزة ًمف.
س ف ع ()133 :3
َ َّ

َ

َ

﴿لَك ٕنئ لٗ ينخٕ ٝنَ ْصٍ ًها( )5ة َّ
اغيَ ِث﴾ [ؾمقرة اًمٕمٚمؼ.]35 :
انل ِ
ِ
[ًمٜمسٗمٕمـ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :لـسػ ًعاًَ :مٜم َْج ِذ َسم َّـ و ًَمٜم َْ٠م ُظم َذ َّن .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ِ
اًمّمت َ
ُراخ رأيتَٝمؿ
ىمق ٌم إِذا َؾمٛمٕمقا ّ

ُِم ْـ َسم ْ ِ
لم ُُم ْٚم ِجؿ ُُم ْٝم ِر ِه أو َؾم٤مومِ ِع

()6

( )3وردت ذم إصؾ (اًمزهد).
( )2وردت ذم إصؾ (سمٛمح َبس)سمٗمتح اًمب٤مء .واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف.
( )1ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج 361 :وسملم اًمبٞمتلم « َي ْٕم ُٛم َ
رن َأ ُْمٜمً٤م سم٤محلرام اعمَ ْ٠م َُم ِـش.
( )4هذا قمغم أٟمف ُمـ ُمِمٓمقر اًمرضمز (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)85/3 :
( )5اًمٗمٕمؾ (ٟمسٗمع) -هٜم٤مُ -م١ميمد سمٜمقن اًمتقيمٞمد اخلٗمٞمٗم٦م .وجيقز يمت٤مسمتٝم٤م هٙمذا شمٜمقيٜمً٤م قمغم أًمػ.
واًمس٤مومِع :أظمذ سم٤مًمٜم٤مصٞم٦م.
اًمٍميخشّ .
واًمّمتراخ :آؾمتٖم٤مصم٦مَّ .
(ُ )6مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ؾمٗمع) وومٞمف « َّ
(ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)133 /3 :
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س ف ك ()519 :3
َْ ْ

َ

َ َ

ُ

َ
ُ
َ َ َ ُ
اءز ْٗ﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]84 :
﴿ َو ِإذ أخذٛا ِ٘يراُس ْٗ ال ت ْص ٍِٓ٠ن ِد َ٘

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :تسػؽون :شم َُّم ربقن .شم٘مقل اًمٕمرب :ؾمٗمؽ دُمف ،أي َص َّبف،

اًمز َّق ،أي َهراىمف .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
وؾمٗمؽ ِّ
اًمْمٞمػ َطم َّؾ سم٠مروٜم٤م
ويمٜم٤م إذا ُم٤م
ُ

[شمسٗمٙمقن]

ؾمٗمٙمٜم٤م دُم٤مء اًم ُبدْ ِن ذم شم ُْر َسم ِ٦م احل٤مل

()3

س ل ق ()247 :2

َُ ُ َْ
ْ ُ
َ َ َ
﴿ٌ ِإذا ذ ََ ٞب اْل َ ْ٠ف َشِٖ٠كٗ ِةأل ِصٍ َٜث ِض َدا ٍد﴾ [ؾمقرة إطمزاب ،]39 :أي

ذم اًم٘مقل سمام ٓ حتبقن ٕهنؿ ٓ يرضمقن آظمرة ،وٓ حتٛمٚمٝمؿ ِطم ْس َب ٌ٦م( ،)2ومٝمؿ
هي٤مسمقن اعمقت َه ْٞم َب َ٦م َُم ْـ ٓ يرضمق ُم٤م سمٕمده.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :سؾؼوكم  :سم٤مًمٖمقا ومٞمٙمؿ سم٤مًمٙملم ،وم٠مطمرىمقيمؿ وآ َذ ْويمؿ،
شم٘مقل اًمٕمرب :ظمٓمٞم٥م ؾم ّلق ،وظمٓمٞم٥م ُِمس َٚمؼ ِ
وُم ْسلق .ىم٤مل أقمِمك ىمٞمس
ْ
َ
اسمـ صمٕمٚمب٦م:
واًمستتامطم ُ٦م واًمٜمجتتت
ومتتٞمٝمؿ اعمجتتدُ َّ

تدة ومتٞمٝمؿ واخل٤مـمت٥م اًمستل َُّق

()1

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
س ل م ()674 :3
ْ

ْ َ

َ

ْ
﴿ َوإن َسُ َٜ
ط٠ا ل َّ
اسْ َٜص ل َٟا﴾ [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]63 :
ٖصٖ ِٗ ٌ
ِ
ِ

(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (طمقل) .واٟمٔمر ح و ل ذم هذا اًمٙمت٤مب.
(ِ )2طمسب٦مِ :
واحل ْس َب ُ٦م سم٤مًمٙمن :ـمٚم٥م إضمر( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)247 /2 :
ِ
٥مش« ،اخل٤مـم٥م اعمِ ّْملقش .واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من
( )1ديقان إقمِمك 235 :وومٞمف« :ومٞمٝمؿ اخل ّْم ُ
(ؾمٚمؼ) ،وومٞمف اًمسٚمؼ :ؿمدة اًمّمقت ،وؾمٚمؼ ًمٖم ٌ٦م ذم صٚمؼ أي ص٤مح .وذم (صٚمؼ) :صٚم٘مف سمٚمس٤مٟمف
َُ ُ َْ
َي ّْمٚمِ ُ٘مف صٚم ً٘م٤م :ؿمتٛمف .وضم٤مء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (َ ﴿ :)119 :2شِٖ٠كٗ ةأل ِصٍ َٜث ِض َدا ٍد﴾:
آذويمؿ سم٤مًمٙملم ...واًمٕمرب شم٘مقل :صٚم٘مقيمؿ وٓ جيقز ذم اًم٘مراءة عمخ٤مًمٗمتٝم٤م إي٤مه.
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ِ

[ؾمٚم٘مقيمؿ]

[اًمس ْٚمؿ]
َّ

()3
اًمّمٚمح،
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ضمٜمحقا
والس ْؾ ُم :ر
ٚمؿُ :م٤مًمقا إًمٞمؽ ًمٚمسٚمؿَّ ...
ًمٚمس ْ
َّ

َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ
َ َ
الصٖ ِٗ َوأٛخُ ُٗ األ ْنٖ َْ ٠ن﴾ [ؾمقرة
وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾٌ﴿ :ال ح ِ٠ٜٟا وحدن٠ا ِإل
(ْ ِّ َ )2
الصٖ ِٗ﴾ وهق ذًمؽ اعمٕمٜمك .ىم٤مل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك:
حمٛمد .]15 :و ُي٘مرأ ﴿ ِإل

وىمد ُىم ْٚمتُام إِ ْن ٟم ِ ِ
اًمس ْٚم َؿ واؾم ًٕم٤م
ُدرك ِّ

سمامل وُمٕمر ٍ
ِ
ٍ
اًم٘مقل ٟم َْس َٚم ِؿ
وف ُمـ
َ ُْ

()1

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وسمٚمٖمٜمل قمـ احلسـ اًمبٍمي أٟمف يم٤من ي٘مقلَ ﴿ :و ِإن
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ ْ
َ َ ُ ْ َّ ْ
اَّي ٚآ٘٠ٜا ادخٖ٠ا ِيف
سٜط٠ا لِٖصٖ ِٗ﴾ً .مإلؾملم .وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم﴿ :يا أحٟا ِ
َّ ْ
ِّ ْ َ َّ ً
الصٖ ِٗ﴾ ،وهق اإلؾملم .ىم٤مل
الصٖ ِٗ ْآٌث﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة ،]288 :و ُي ْ٘مرأ(ِ ﴿ )4يف

أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م:

تلم ُشمٜمْت ِتذ ُر ُه ْؿ
ًمس ت ْٚم ٍؿ طمت َ
ومتتام َأٟمتت٤م ُسمقا َ

ُر ْؾم ُؾ ِ
اإل ًِمف وُم٤م يم٤مٟمُقا ًَم ُف َقم ُْمدَ ا

()5

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وشم٘مقل اًمٕمرب ًمدَ ًْم ٍق ُشم ْٕم َٛمؾ ُُمستٓمٞمٚم ً٦م:
اًمس ْٚمؿ .ىم٤مل ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد ،أطمد سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م ،يّمػ ٟم٤مىم٦م ًمف:
َّ
تتتت٤من أ ْومتتتتت ِ
َهلتتتت٤م ُِمر َوم َ٘م ِ
ِ()6
سمستتت ْٚم َٛم ْل َداًمِتتتحٍ ُُمت ََِمتتتدِّ د
َلن يمتتتت٠مٟمَّام
تتر َ
َمتُت ر
ْ
ويروى :داًم٩م .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
( )3اٟمٔمر ج ن ح ذم هذا اًمٙمت٤مب.
( )2اعمبسقط ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم.489 ،222 :
( )1ؿمٕمر زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك 36 :وومٞمف «ُمـ إُمرش.
( )4اعمبسقط ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ،345 :اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم 227 /2 :وومٞمف :واظمتٚمٗمقا ذم
﴿اًمس ْٚم ِؿ﴾ هٜم٤م [ؾمقرة اًمب٘مرة] وإٟمٗم٤مل واًم٘مت٤مل ،وم٘مرأ اعمدٟمٞم٤من واسمـ يمثػم واًمٙمس٤مئل سمٗمتح
ِّ
اًمسلم هٜم٤م واًمب٤مىمقن سمٙمنه٤م ،وىمرأ أسمق سمٙمر سمٙمن اًمسلم ذم إٟمٗم٤مل واًم٘مت٤مل واوم٘مف ذم اًم٘مت٤مل
محزة وظمٚمػ وىمرأ اًمب٤مىمقن سمٗمتحٝم٤م.
( )5ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧مً ،184 :
ٟم٘مل قمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم.
( )6ديقان ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد 38 :وومٞمف « ُأ ُِم َّراش« ،داًم٩مش.
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س ل و ()515 :3
َ ْ

َ

ْ

ْ

َ َ َ َ ْ ُ
س ُٗ ال ََ َّٚ ٙو َّ
الصٖ َ٠ى﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]57 :
﴿وأٛزنلا نٖي

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم... :والسؾوى :ـمػم ،واطمدَت٤مَ :ؾم ْٚمقاة ،وي٘م٤مل إهن٤م

[اًمسٚمقى]

أيْم٤م :اًمسٚمقى .وىم٤مل ظم٤مًمد سمـ زهػم اهلذزم:
اًمسامٟمك )3(،وي٘م٤مل ًمٚمٕمسؾ ً
ر
َأ ر ِ
()2
قره٤م
تتتتؿ
تتتٛمٝم٤م سمتتتت٤م ِ
اًمس ْٚمقى إذا ُم٤م ٟم َُِم ُ
ًمذ ُمـ َّ
﵀ طم ً٘متتتت٤م َٕٟمت ُ
وىم٤مؾمت َ
َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
س ن ر ()332 :2
اًمسٜم ََّقر :اٟمٔمر ر ب ب.
َّ
س ن ف ()394 :2
اًمسٜم٤مف :اٟمٔمر و ج ف.
ِّ
س ن ن ()556 :3
ىم٤مل أسمق ىمٞمس سمـ إَ ْؾم َٚم٧م:
َّ
تتتتترا
وم٢م َُّمتتتتت٤م َشم ْ٘متٚمتتتتتقه
ومتتتتت٢من َقم ْٛم ً

ت٥م(َ )1ؾمتتٜمِلم
أقمت َّ
تض سمِرأؾمتتف َقم ْْمت ٌ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :سـنيُ :مسٜمقنُ ،مـ ؾمٜمَّف إذا َؿم َح َذه.

[ؾمٜمِلم]
َ

س و ق ()545 :3
َ

ََ

﴿ٌ ْ
اشخَ َ٠ى لَع ُش[ ﴾ِٝ ُِ٠ؾمقرة اًمٗمتح.]29 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم... :سوقه همػم ُمٝمٛمقز :مجع ٍ
ؾم٤مقً ،مس٤مق اًمِمجرة.

(ؾمام َٟم َٞم٤مت)( .اًمّمح٤مح :ؾمٛمـ).
(ؾمامٟم٤مةٌ) واجلٛمع ُ
ًمسامٟمك :ـم٤مئر .وٓ ي٘م٤مل ُؾم َّامٟمك سم٤مًمتِمديد .اًمقاطمدة ُ
( )3ا ر
( )2ديقان اهلذًمٞملم 358 /3 :وومٞمف« :وىم٤مؾمٛمٝم٤م سم٤مهلل ضمٝمدً اش .وؿم٤مر اًمٕمسؾ :اضمتٜم٤مه٤م( .اًمّمح٤مح :ؿمقر)
٥م :اًمسٞمػ اًم٘م٤مـمع (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م )556 /3 :وىمد وردت سم٤مًمٖملم ظمٓم ً٠م.
( )1اًم َٕم ْْم ُ
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[ؾمقق]

س و م ()387 :2
آٓف ُمـ ا َْعم ِ
﴿يٛم ِدديمُؿ رسمٙمُؿ سمِ َخٛمس ِ٦م ٍ
لم﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران:
مئٙم َِ٦م ُُم َس ِّق ُِم َ
ِّ َ
ُْ ْ ْ َر
ْ َ

.]325
[ُمسقم]
ِّ

مسومنيُُ :م ْٕم َٚمٛملم .سمٚمٖمٜم٤م قمـ احلسـ سمـ أيب احلسـ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:
ِّ
اًمبٍمي أٟمف ىم٤مل :أ ْقم َٚمٛمقا( )3قمغم أذٟم٤مب ظمٞمٚمٝمؿ وٟمقاصٞمٝم٤م سمّمقف أسمٞمض .وم٠مُم٤م
سمٞمْم٤م .وىمد ذيمرت ذًمؽ ذم
اسمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل :يم٤مٟم٧م ؾمٞمامهؿ يقم سمدر قمامئؿ ً
َ ُ
يٙاِ ْٗ ٞيف ُو ُسِٟٗ ِٞ ٠
طمدي٨م سمدر( .)2واًمسٞمام :اًمٕملُم٦م .وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾِ ﴿ :ش
ار ًة ِّ٘ ٚش ِّ
ش٠د﴾ [ؾمقرة اًمٗمتح ]29 :أي قملُمتٝمؿ .و﴿ض َ
الص ُ
ِّ٘ ْ ٚأَذَر ُّ
ش َ
ئ
ش
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ً
َّ٘ ُ
ٜؾٍ ٠د ُّ٘ َص ََّ٘ ٠ث﴾ [ؾمقرة هقد ]81 :ي٘مقل ُُم ْٕم َٚم َٛم٦م .سمٚمٖمٜم٤م قمـ احلسـ سمـ أيب

احلسـ اًمبٍمي أٟمف ىم٤مل :قمٚمٞمٝم٤م قملُم٦م ،أهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ طمج٤مرة اًمدٟمٞم٤م ،وأهن٤م ُمـ
طمج٤مرة اًمٕمذاب ،ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
اًمستتتٝمؿ
ومتتت٤مٔن ُشمتتتبغم يب اجلٞمتتت٤م ُد َّ

تتتتق ُُمقا
وٓ دمتتتت٤مريٜمل إذا ُمتتتت٤م َؾم َّ

وؿمخّم٧م أسمّم٤مرهؿ وأضمذُمقا

()1

أيْم٤م :اعمَ ْر ِقم َّٞم٦م .وذم يمت٤مب اهلل
وهذه إسمٞم٤مت ذم أرضمقزة ًمف .واعمُ َس َّقُم٦م ً
ْ

ْ

َ

ُ

ُ َ
شمٕم٤مممَ ﴿ :واْلَئْ ال َُ ٙص ََّ٘ ٠ث﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران ]34 :و﴿ط َ
٠ن﴾
ش ٌر ِذي ِ ٝت ِصيٙ
ِ
ِ

[ؾمقرة اًمٜمحؾ .]38 :شم٘مقل اًمٕمربَ :ؾم َّقم َظم ْٞمٚمف وإسم َٚمف ،وأؾم٤مُمٝم٤م :إذا رقم٤مه٤م.

(َ )3أ ْقم َٚم َؿ اًمٗم٤مرس :ضمٕمؾ ٟمٗمسف قملُم٦م اًمِمجٕم٤من (خمت٤مر اًمّمح٤مح :ع ل م) و َأقمْ َٚمٛمقا -هٜم٤م -ضمٕمٚمقا
قمغم أذٟم٤مب ظمٞمٚمٝمؿ وٟمقاصٞمٝم٤م قملُم٤مت.
( )2ؾمػمة اسمـ هِم٤مم.611 /2 :
( )1ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج 381 :وإسمٞم٤مت ُمٜمسقسم٦م ًمرؤسم٦م ً
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم.
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ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد:
ُه َو َوم ْ٘متتدُ اعمُ ِست ْٞم ِؿ ُه ْٚمت ُ
اًمست َتقا ِم
تؽ َّ

يمتتت٤من ُمس ِ
حا َوم َٗم َ٘متتتدْ ٟمَ٤م
تتتج َ ً
راقم ًٞمتتت٤م
َ ُ ْ

()3

مسجحا :ؾمٚمس اًمسٞم٤مؾم٦م حمسـ إمم اًمٖمٜمؿ .وهذا اًمبٞم٧م
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:
ً

[ُمسح٩م]

ذم ىمّمٞمدة ًمف.
س و ي ()548 :3
ْ

ْ

ََ ْ

َّ

َ َّ
ُ
سٍ َر ة َ
َّ
َ َ َ
ئ﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة:
﴿ َو َ٘ ٚيَتتَد ِل إ
اإليِ ٙ
ِ ِ
ان ذِد ؽٔ ش٠اء الص ِب ِ

.]388

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :سواء السبقل :وؾمط اًمسبٞمؾ .ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م:
٥م( )2ذم ؾم ِ
ِ ()1
ي٤م َو ْي َح َأٟم ِ
سمٕمدَ ا ُعم َٖم َّٞم ِ
قاء ا َعم ْٚم َحد
ور ْهٓمِ ِف
َ
َّبل َ
ّْم٤مر اًمٜم ِّ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ؾم٠مذيمره٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل .
()4

س ي ب ()89 :3
اًمس٤مئب٦م :اٟمٔمر ب ح ر.

( )3ذح ه٤مؿمٛمٞم٤مت اًمٙمٛمٞم٧م.13 :
( )2يٕمٜمل سم٤معمُ َٖم َّٞم٥م رؾمقل .
( ) 1ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م .269 /3 :اعمَ ْٚم َح د :اًم٘مؼم (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)548 /3 :
وردت سمْمؿ اعمٞمؿ واًمّمقاب اًمٗمتح يمام وردت ذم اًمسػمة ( )678 :2وذًمؽ ٕن اعمُ ْٚم َح د هق
اًمٜم٤مزل ذم اًم َّٚم ْح ِد .أُم٤م اعمَ ْٚم َح د وم٤مؾمؿ ُمٙم٤من قمغم وزن َُم ْٗم َٕمؾ .وهق اًم٘مؼم.
( )4ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم ذم  678 -669 /2وهل ذم صمامٟمٞم٦م قمنم سمٞم ًت٤م ىم٤مهل٤م طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م ذم رصم٤مء
اًمٜمبل ُ ،مٓمٚمٕمٝم٤م:

ُم٤م ُ
سم٤مل َقم ْٞمٜم ِ َؽ ٓ شمَٜم٤م ُم يم٠مٟمَّام

يم ِ
ُح ِؾ إَ ْر َُم ِد
ُح ْ
ٚم٧م ُمآىمٞمٝم٤م سمٙم ْ

وذم اًمديقان (ُ« :)269 /3م٤م سم٤مل قمٞمٜملش.
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[ؾمقاء
اًمسبٞمؾ]

حَرٍّفُ =الشِني
ش ا ر ()288 :3
اًمِمٞم٤مر :اٟمٔمر ح م س.
ش ر ى ()375 :2

َ َْ
َْ َ ُ ْ َ َْ َ
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ِ٘ ََّ ٚ
ات
انل ِ
ِّشي جٍص ٝاة ِخياء مرؽ ِ
اس ٘ ٚي ِ

ٟمٗمسٝمؿ ُمـ اهلل سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمٚمف،
ذوا أ َ
ا﵀﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة .]287 :أي ىمد َ َ
واًم٘مٞم٤مم سمح٘مف ،طمتك هٚمٙمقا قمغم ذًمؽ ،يٕمٜمل شمٚمؽ ا َّ ِ
ًمن َّي٦م [هي٦م اًمرضمٞمع].

[ينمي]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يرشي ٟمٗمسف :يبٞمع ٟمٗمسف ،وذوا :سم٤مقمقا .ىم٤مل يزيد سمـ
رسمٞمٕم٦م سمـ ُمٗمرغ احلٛمػمي:
تتتتتتتر ًدا ًَم ْٞمتَٜمتتتتتتتتل
وذ ْيت
ُ
تتتتتتت٧م ُسمت ْ
ََ

ِ
ِ
تت٧م ه٤م َُمتتت ْف
تترد يمٜمت ُ
ُمتتت ْـ َسم ْٕمتتتد ُسمت ْ

()3

أيْم٤م :اؿمؽمى )2(.ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
سمرد :هملم ًمف سم٤مقمف .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وذى ً
ِ
ت٧م هلتت٤م ٓ َ ْدمزقمتتل ُأم ُم٤مًمت ٍ
ذامه٤م.
تؽ
وم٘مٚمت ُ
قمغم ا ْسمٜمَ ْٞمؽ إن قمبدٌ ٌ
َّ
ًمئٞمؿ َ َ
ش ط ء ()545 :3
َ

َ ْ

َ َ

﴿ْ َز ْر ٍع أخ َر َج ط ْفأ ُه﴾ [ؾمقرة اًمٗمتح.]29 :
ِ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :شطمه :ومِ ُ
وواطمدَ شمُفَ :ؿم ْٓم َ٠مةٌ .شم٘مقل اًمٕمرب :ىمد
راظمف،
[ؿمطء]
اًمزرع ،إذا أظمرج ومِ َ
راظمف(.)1
أؿمٓم٠م
ُ
( )3ؿمٕمر اسمـ ُمٗمرغ احلٛمػمي.345 :
( )2وقمغم هذا :وم٤مًمٗمٕمؾ (ذى) ُمـ إوداد.
َ ْ َ َ ْ َُ
( )1وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ؿمٓم٠م) :ذم طمدي٨م أٟمس «ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :أخ َرج طفأه﴾
َ
وومروظمفش .ي٘م٤مل :أؿمٓم٠م اًمزرع ومٝمق ُُم ِْمٓمِئ إذا َّومرخ.
ىم٤مل ٟمب٤مشمَف
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ش ط ر ()558 :3

ْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ َ
َ ِّ ْ َ َ
س ْٗ ط ْف َر ُه﴾
﴿ٌ َ٠ل َوس َ ّٟط ْف َر ال َْ ٙص ِش ِد اْلرامِ وضيد ٘ا ْٜخٗ ٌ٠ٕ٠ا وسٞ٠

[ؾمقرة اًمب٘مرة.]344 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :شطرهٟ :محقه و َىم ّْمدَ ه .ىم٤مل قمٛمرو سمـ أمحر اًمب٤مهكم-
وسم٤مهٚم٦م سمـ يٕمٍم سمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس سمـ قمٞملن -يّمػ ٟم٤مىم٦م ًمف:
ىمد يم٤مرب اًمٕم ْ٘مدُ ُمـ إيٗم ِ
شمٕمدو سمٜم٤م َؿم ْٓمر مجع وهل ِ
َ ()3
٤مده٤م احلَ٘مب٤م
قم٤مىمد ٌة
َ َ َ
َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل ىمٞمس سمـ ظمقيٚمد اهلذزم( )2يّمػ ٟم٤مىمتف:
()1
َ
قر
قس هب٤م دا ٌء ُخم ِ٤مُمره٤م
إِ َّن اًمٜمَّ ُٕم َ
ومِم ْٓم َره٤م َٟم َٔم ُر اًم َٕم ْٞمٜملم َحم ْ ُس ُ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واًمٜمٕمقسٟ :م٤مىمتف ،ويم٤من هب٤م داء ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ٟمٔمر طمسػم،
ُمـ ىمقًمف :وهق طمسػم.
ش ط ط ()184 :3
َ

ْ

ََ ْ ُْ

ً َ

﴿َّٕٛ ٚد ُن َُ ِٚ٘ ٠دوِ ِٝ ِٛإٕ ىـ ًٟا ِٕد ُٖ َٜا ِإذا ط َففا﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ .]34 :أي

مل ينميمقا يب يمام أذيمتؿ يب ُم٤م ًمٞمس ًمٙمؿ سمف قمٚمؿ.

( )3ؿمٕمر قمٛمرو سمـ أمحر اًمب٤مهكم 41 :وومٞمف «وهل ُمقومدةش« ،ىمد ىم٤مربش .وقم٤مىمدة :يّمػ ٟم٤مىمتف سم٠مهن٤م
اًمرطمؾ إمم سمٓمـ اًمبٕمػم.
حل َ٘م ُ
٥م :طمبؾ ُيِمد سمف َّ
قم٘مدت ذٟمبٝم٤م سملم ومخذهي٤م ،وذًمؽ أول ُم٤م حتٛمؾ .وا َ
(ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)558 /3 :
( )2ىمٞمس سمـ ظمقيٚمد هق ىمٞمس سمـ قمٞمزارة ،وقمٞمزارة أُمف (اٟمٔمر ديقان اهلذًمٞملم.)72 /1 :
( ) 1اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (طمن) و (ؿمٓمر) ،ومل يرد ذم ديقان اهلذًمٞملم ،وإٟمام ورد سمرواي٦م
أظمرى ذم ذح أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ًمٚمسٙمري ( )687 /2وًمٗمٔمف:
قس هب٤م داء خي٤مُمره٤م
إن اًمٜمَّ ُٕم َ

ومٜمحقه٤م سمٍم اًمٕمٞمٜملم َخم ْزُ ور

اخلَزَ ر :يمن اًمٕملم سمٍمه٤م ظمٚم٘م٦م (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اخلزر).
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[ؿمٓمر]

[اًمِمٓمط]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :والشَّ طَ ُ
وجم ٤موزة احلؼ .ىم٤مل أقمِمك سمٜمل
ط  :اًم ُٖم ُٚم رق ُ
ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:

يم٤مًم َّٓمٕم ِـ ي ْذه٥م ِ
ي٧م واًم ُٗمت ُُؾ
اًمز ُ
ومٞمف َّ
ْ َ َ ُ

يٜمتٝمقن وٓ يٜمْٝمك َذوي َؿم َٓم ٍ
َ
ط
ٓ
َ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ش ع ر ()84 :2
ُ
رؾمقل
اًمّم َّٛم٦م ...ومٚمام أظمذه٤م
شمٜم٤مول رؾمقل اهلل  احلرسم٦م ُمـ احل٤مرث سمـ ِّ
اهلل ُ مٜمف اٟمتٗمض هب٤م اٟمتٗم٤مو٦م ،شمٓم٤ميرٟم٤م قمٜمف شمٓم٤مير َّ
اًمِم ْٕمراء قمـ فمٝمر اًمبٕمػم إذا
[اًمِمٕمراء] اٟمتٗمض هب٤م -ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَّ :
ذسم٤مب ًمف ًمدغ -صمؿ اؾمت٘مبٚمف [اهل٤مء شمٕمقد
الش ْعراء:
ٌ
ُمرارا.
قمغم ُأ َ ّ
يب سمـ ظمٚمػ] ومٓمٕمٜمف ذم قمٜم٘مف ـمٕمٜم٦م شمدأدأ ُمٜمٝم٤م قمـ ومرؾمف ً
[شمدأدأ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :تدأدأ ،ي٘مقل :شمَ٘م َّٚم٥م قمـ ومرؾمف ومجٕمؾ يتدطمرج.
ِ
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)2وذيمر َ
رؾمقل اهلل ٕ يب [اسمـ ظمٚمػ] وومٞمف
ىمتؾ
شمٓم٤ميرٟم٤م قمٜمف شمٓم٤مير َّ
اًمِمٕمراء قمـ فمٝمر اًمبٕمػم .اًمِمٕمراء ذسم٤مب صٖمػم ًمف ًَمدْ غ.

( )1

شم٘مقل اًمٕمرب ذم أُمث٤مهل٤م :ىمٞمؾ ًمٚمذئ٥مُ :م٤م شم٘مقل ذم همٜمٞمٛم٦م حترؾمٝم٤م ضمقيري٦م،
ىم٤مل :ؿمحٞمٛم٦م ذم ىمٚمٕمل .ىمٞمؾ :ومام شم٘مقل ذم همٜمٞمٛم٦م حيرؾمٝم٤م همٚمٞمؿ ،ىم٤مل َؿمٕمراء
ِ ()4
حل َٔمقات ؾمٝم٤مم ُمـ ىمْمب٤من ًمٞمٜم٦م يتٕمٚمؿ هب٤م اًمٖمٚمامن
ذم إسمٓمل أظمِمك َطم َٔم َق اشمف ،ا َ
أيْم٤م .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
اًمرُمل ،وهل اجلامح ً
( )3ديقان إقمِمك 61 :وومٞمف« :هؾ يٜمتٝمقن؟ش.
( )2اًمروض إٟمػ.317 /2 :
( )1ذم إصؾ (ًمذع).
(ً )4مس٤من اًمٕمرب (ىمٚمع) وومٞمف« :أظم٤مف إطمدى طمٔمٞم٤مشمفش ،واٟمٔمر اعمست٘مَم،)416( 327 /2 :
مجٝمرة إُمث٤مل ،)3822( 555 /3 :جمٛمع إُمث٤مل )3953( 164 /3 :وذم اًمروض إٟمػ
شمّمحٞمػ وحتريػ شمؿ شمّمحٞمحٝمام.
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أصتتت٤مسم٧م طمبتتت٦م اًم٘مٚمتتت٥م

مجتتتت٤مح
سمستتتتٝمؿ همتتتتػم ّ

()3

ُمـ يمت٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ورواه اًم٘متبل شمٓم٤مير اًمِمٕمر( ،)2وىم٤مل هل مجع َؿم ْٕمراء وهل
ذسم٤مب أصٖمر ُمـ اًم٘مٛمع.
ش غ ش ()94 :3
ر
اًمِمٖمقش :اٟمٔمر ق ر ش.
ش ن ء ()91 :3
ُ.. ...مـ أزد ؿمٜمقءة ،ؿمٜمقءة :قمبد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ
ًمِمٜم ٍ
سمـ ٟمٍم سمـ إؾمد سمـ اًمٖمقث ،وإٟمام ُؾم رٛمقا ؿمٜمقءة َ
َآن يم٤من سمٞمٜمٝمؿ،
[اًمِمٜمآن]

َّ
والش ـآن :اًمبٖمض.
ش ي م ()589 :3
يم٤من ٌ
سملل إذا شمريمتف احلٛمك اوٓمجع سمِ ِٗمٜم٤مء اًمبٞم٧م صمؿ رومع قم٘مػمشمف( )1وم٘م٤مل:
ِ
تتر( )4وضمٚمٞمت ُ
تتؾ
أٓ ًمٞم٧م ِؿمٕمري هتؾ َأسمِٞمت َت َّـ ًمٞمٚمت٦م
سمِ َٗمتتتخٍ وطمتتتقزم إِ ْذظمت ٌ
()6
ٍ ()5
وهؾ َي ْبتدُ َو ْن زم ؿمت٤مُم ٌ٦م و َـمٗمٞمتؾ
وهتتؾ َأ ِر َد ْن يق ًُمتت٤م ُمٞمتت٤م َه َجمَٜمَّتت٦م

( )3اًمبٞم٧م سمرواي٦م أظمرى ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (مجح):
أص٤مسم٧م َطم َّب٦م اًم َ٘م ِ
ومٚمؿ ُختْٓمِئ سمِ ُج َّامحِ .
ٚم٥م
( )2اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ؿمٕمر).
( )1اًم َٕم٘مػمةُ :صقت اعمٖمٜمِّل واًمب٤ميمل واًم٘م٤مرئ( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًم َٕم ْ٘م َرةُ).
( )4اإل ْذ ِظمرٟ :مب٤مت ـمٞم٥م اًمرائح٦م( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)589 /3 :
( )5جمَ َٜمَّ٦مُ :مقوع سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م قمغم أُمٞم٤مل ،ويم٤من ُي٘م٤مم هب٤م ًمٚمٕمرب ؾمقق ،وسمٕمْمٝمؿ يٙمن ُمٞمٛمٝم٤م،
واًمٗمتح أيمثر ،وهل زائدةً( .مس٤من اًمٕمرب :جمـ).
(ُ )6مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ـمٗمؾ)( ،ؿمٞمؿ) .وردت ذم إصؾ ( ُـمٗمٞمؾ) سمْمؿ اًمٓم٤مء.
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[ؿم٤مُم٦م]
[ـمٗمٞمؾ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :شامة وصػقل ضمبلن سمٛمٙم٦م(.)3
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )2(:وأُم٤م ؿم٤مُم٦م وـمٗمٞمؾ وم٘م٤مل اخلٓم٤ميب ذم يمت٤مب إقملم ذم
ذح اًمبخ٤مري ،يمٜم٧م أطمسبٝمام ضمبٚملم طمتك ُمررت هبام ووىمٗم٧م قمٚمٞمٝمام وم٢مذا مه٤م
قمٞمٜم٤من ُمـ ُم٤مء( .)1و ُي َ٘م ِّقي ىمقل اخلٓم٤ميب إهنام قمٞمٜم٤من ىمقل ُيم َث ِّػم:
٧م َظمب ِ
ًمٜم٤م وهل٤م سم٤مخلب ِ
٧م َـمٗمٞمؾ
وُم٤م َأٟم َْس(ِ )4م( )5إؿمٞم٤مء ٓ أٟمس ُمقىم ًٗم٤م
ْ
َْ
واخلب٧مُ :مٜمخٗمض إرض.
ش ي م ()117 :3

[اًمِمٞمقم]

ىم٤مل [اًمٜمج٤مر]... :اذهبقا وم٠مٟمتؿ ُؿمٞمق ٌم سم٠مريض -والشقوم :أُمٜمقن-
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم... :وي٘م٤مل :وم٠مٟمتؿ ؾمٞمقم(.)6
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم(... :)7ىمد ذح اسمـ هِم٤م ٍم اًمِمٞمق َم وهؿ أُمٜمقن ومٞمحتٛمؾ
أن شمٙمقن ًمٗمٔم ً٦م طمبِمٞم٦م همػم ُمِمت٘م٦م ،وحيتٛمؾ أن يٙمقن هل٤م أصؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦م ،وأن
اًمسٞمػ إذا أهمٛمدشمُف ٕن أُمـ ُُم ْٖم َٛمدٌ قمٜمف اًمسٞمػ أو ٕٟمف
شمٙمقن ُمـ ُؿم ْٛم ُ٧م
َ
ُمّمقن ذم ِصقان( )8وطمرز يم٤مًمسٞمػ ذم همٛمده.

( )3اٟمٔمر ُمٕمجؿ اًمبٚمدان (ؿم٤مُم٦م) و (ـمٗمٞمؾ) ،واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ؿمٞمؿ).
( )2اًمروض إٟمػ.51 /2 :
( )1ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ اًمبٚمدان (ـمٗمٞمؾ) :واعمِمٝمقر أهنام ضمبلن ُمنموم٤من قمغم جمَ َٜمَّ٦م قمغم سمريد ُمـ ُمٙم٦م .
(ُ( )4م٤م) ضمزُم٧م اعمْم٤مرقملم (أٟمس) ٕهن٤م سمٛمٕمٜمك إن اًمنمـمٞم٦م.
( )5م إؿمٞم٤مءُ :مـ إؿمٞم٤مء .طمذوم٧م ٟمقن (ُمـ).
( )6اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ؾمٞمؿ).
( )7اًمروض إٟمػ.231 /3 :

ِ
وصقان :سم٤مًمٙمن واًمْمؿُ ..م٤م ُصٜم٧م سمف اًمٌمء.
( )8ذم إصؾ (صقر) .وضم٤مء ذم اًمٚمس٤من (صقن) :ص َقان ُ
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حَرٍّفُ =الصَّا=د
ص د ع ()261 :3
َ

ْ

ْ

َ

ْ ْ

ْ

﴿ٌ ْ
اغ َدع ة َٙا حُؤ َم ُر َوأ ْنرض َن ٚال ُِّٙشك َ
ني﴾ [ؾمقرة احلجر.]94 :
ِِ
ِ
ِ
ِ

اومرق سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ .ىم٤مل أسمق ذؤي٥م اهلذزم،
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اصدعُ :

ٍ
وطمش وومحٚمٝم٤م:
واؾمٛمف ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد ،يّمػ ُأ ُشم َـ

ِ
دع
ن(ُ )2يٗم ُ
يّم ُ
ٞمض قمغم اًم٘مداح َو ْ
َي َ ٌ

تتتتتت٠مهنـ ِرسم٤م َسمتتتتتتت ٌ٦م( )3ويم٠م َّٟمتتتتتتتف
ويمت َّ

()1

أي ُي َٗم ِّر ُق قمغم اًم٘مداح و ُي َب ِّلم أٟمّمب٤م َءه٤م .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل
رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
تتػم اعمُٜمْتتتت َِ٘م ْؿ
َأ ْٟمت َ
حلٚمت ُ
تت٧م ا َ
تتٞمؿ وإَُمت ُ

ِ
تؿ
شم َّْمدَ ُع ِّ
سم٤محلؼ و َشمٜمْٗمل ُم ْـ ُفم َٚم ْ

()4

وهذان اًمبٞمت٤من ذم أرضمقزة ًمف.

َ ْ ْ
ْ
اغ َدع ةِ َٙا حُؤ َم ُر﴾ واعمٕمٜمك
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)5وذيمر ىمقل اهلل ؾمبح٤مٟمف ﴿ٌ

اصدع سم٤مًمذي شم١مُمر سمف ،وًمٙمٜمف عم٤م قمَدَّ ى َ
احلذف
اًمٗمٕمؾ إمم اهل٤مء َطم ُسـ طمذ ُومٝم٤م ،ويم٤من
ُ
أيمثر مم٤م شم٘متْمٞمف اًمذي ،وىمقهلؿ
ه٤مهٜم٤م أطمس َـ ُمـ ذيمره٤م ٕن ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلهب٤مم ُ

(ُم٤م) ُمع اًمٗمٕمؾ سمت٠مويؾ اعمّمدر راضمع إمم ُمٕمٜمك اًمذي إذا شم٠مُمٚمتف ،وذًمؽ أن (اًمذي)
شمّمٚمح ذم يمؾ ُمقوع شمّمٚمح ومٞمف (ُم٤م) اًمتل يسٛمقهن٤م اعمّمدري٦م ٟمحق ىمقل اًمِم٤مقمر:
( )3اًمرسم٤مسم ُ٦م :ظمرىم٦م شمٚمػ ومٞمٝم٤م ِ
اًم٘مداح (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)261 /3 :
ِّ
ِ
ن :اًمذي يدظمؾ ذم اعمَ ْٞمن (اعمرضمع اًمس٤مسمؼ).
(َ )2ي َ ٌ
( )1ديقان اهلذًمٞملم.6 /3 :
( )4ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج ،382 :واًمبٞمت٤من ُمٜمسقسم٤من ًمرؤسم٦م ً
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم.
( )5اًمروض إٟمػ.368 /3 :
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[اصدع]

َقمستتتتك إَيتتتت٤م ُم َأن َي ْر ِضمٕمتتتتت

تتت َـ يق ًُمتت٤م يم٤مًمتتذي يمتت٤مٟمقا
َ

ْ

()3

ْ

أي يمام يم٤مٟمقا ،وم٘مقل اهلل قمز وضمؾ إ ًذا ﴿ٌ ْ
اغ َدع ةِ َٙا حُؤ َم ُر﴾ إُم٤م أن يٙمقن

ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمذي شم ُْ١م َُم ُر سمف ُمـ اًمتبٚمٞمغ وٟمحقه ،وإُم٤م أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه اصدع سم٤مُٕمر
اًمذي ُشم ْ١م َُم ُر ُه ،يمام شم٘مقل قمجب٧م ُمـ اًمرضب اًمذي شمْمترسمف ،ومتٙمقن (ُم٤م) ه٤مهٜم٤م
قمب٤مرة قمـ إُمر اًمذي هق أُمر اهلل شمٕم٤ممم وٓ يٙمقن ًمٚمب٤مء ومٞمف ُد ُظمقل وٓ شم٘مدير،

وقمغم اًمقضمف إول شمٙمقن ُم٤م ُمع صٚمتٝم٤م قمب٤مرة قمام هق ومٕمؾ ًمٚمٜمبل ^ ،وإفمٝمر
أهن٤م ُمع صٚمتٝم٤م قمب٤مرة قمـ إُمر اًمذي هق ىمقل اهلل ووطم ُٞمف سمدًمٞمؾ طمذف اهل٤مء
اًمراضمٕم٦م إمم (ُم٤م) ،وإن يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك اًمذي ذم اًمقضمٝملم مجٞم ًٕم٤م .إٓ أٟمؽ إذا
أردت ُمٕمٜمك إُمر مل حتذف إٓ اهل٤مء وطمده٤م ،وإذا أردت ُمٕمٜمك اعم٠مُمقر سمف طمذوم٧م
ٍ
أين ُمـ َطم ْذ َوملمُ ،مع أن َصدْ َقمف و َسم َٞم٤مٟمَف إذا َقم َّٚم ْ٘متَف سم٠مُمر
سم٤م ًء وه٤م ًء،
ُ
ومحذف واطمد ُ
ِ
س ْطم َ٧م
اهلل
ووطمٞمف يم٤من طم٘مٞم٘م٦م ،وإذا قمٚم٘متف سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي ُأ ُِمر سمف يم٤من ً
جم٤مزا ،وإذا َ َّ

حل ْسـ .وشم ََ٠م َُّمٚمف ذم اًم٘مرآن دمده يمذًمؽ ٟمحق
سمٚمٗمظ اًمذي مل يٙمـ طمذومٝم٤م سمذًمؽ ا ُ
ََ ْ َ ُ َ ُْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿وأنٖٗ ٘ا تتدون و٘ا ْٜخٗ حسخ٠ٙن﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة]11 :
َْ
َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ُ ْ ُ َ
٠ن﴾ [ؾمقرة اًمٜمحؾ﴿ ]39 :ل ِ َٙا َخِٖ ُج ِبيَ َد َّي﴾
و﴿حهٖٗ ٘ا ت ِسون و٘ا ته ِٖٜ
َ َ ُُْ َ َُُْ َ
ون﴾ [ؾمقرة اًمٙم٤مومرون ]2 :ومل ي٘مؾ
[ؾمقرة ص ]75 :و ﴿ال أختد ٘ا تهتد
َّ َ َ ْ َ ُ
ا ُٗ ٞإْٓخَ َ
اب﴾
اَّي ٚآحيٜ
وطم َذ َ
ف اهل٤م َء ذم ذًمؽ يمٚمف ،وىم٤مل ذم اًمذي ﴿ ِ
ِ
َظم َٚم ْ٘متُف َ
َّ
َ َ ْ َ َّ
اس َش َ٠اء﴾ [ؾمقرة احل٩م ]25 :وُم٤م
اَّي سهُٖ ٜاه لِِٖ ٜ
[ؾمقرة اًمب٘مرة ]323 :و ﴿ ِ

أؿمبف ذًمؽ وإٟمام يم٤من احلذف ُمع (ُم٤م) أطمسـ عم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ إهب٤مُمٝم٤م ،وم٤مًمذي ومٞمٝم٤م

(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (يمقن) ُمٜمسق ًسم٤م ٕيب اًمٖمقل وومٞمف «ىمق ًُم٤مش .واًمبٞم٧م ذم ذح احلامؾم٦م
ًمٚمتؼميزيُ 32 /3 :مٜمسق ًسم٤م ًمٚمٗمٜمد اًمزُم٤مين.
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ُمـ اإلهب٤مم َىم َّرهب٤م ُمـ (ُم٤م) اًمتل هل ذط ًمٗم ًٔم٤م وُمٕمٜمك ،أٓ شمرى أن (ُم٤م) إذا
يم٤مٟم٧م ذ ًـم٤م شم٘مقل ومٞمٝم٤مُ :م٤م شمَّمٜم َْع َأ ْصٜم َْع ُمثٚمف ،وٓ شم٘مقلُ :م٤م شمّمٜم ْٕمفٕ ،ن
و٤مر َقمتْٝم٤م هذه اًمتل هل ُمقصقًم٦م ،وهل سمٛمٕمٜمك اًمذي
اًمٗمٕمؾ ىمد قمٛمؾ ومٞمٝم٤م ،ومٚمام َ
ُأ ْضم ِر َي ْ٧م ذم طمذف اهل٤مء َجمْراه٤م ذم أيمثر اًمٙملم .وهذه َشم ْٗم ِرىم ٌ٦م ذم َقم ْق ِد اًمْمٛمػم قمغم
(ُم٤م) وقمغم (اًمذي) يِمٝمد هل٤م اًمتٜم ُ
واًم٘مٞم٤مس اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ اإلهب٤مم ،وُمع
ْزيؾ
ُ
هذا مل ٟمر أطمدً ا َٟم َّب َف قمغم هذه اًمتٗمرىم٦م وٓ أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م .وىم٤مرئ اًم٘مرآن حمت٤مج إمم
طمذف اًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد قمغم (اًمذي)ٟٕ .مف أوضمز ،وًمٙمٜمف
حي ُس ُـ
ُ
هذه اًمتٗمرىم٦م ،وىمد َ ْ
َ ُّ َّ َ ْ
ًمٞمس يم ِ
اَّي أ َٛزنلَا﴾ [ؾمقرة
٠ر ِ
ُ
َح ْسٜمف ُمع (ُمـ) و (ُم٤م) .ومٗمل اًمتٜمْزيؾ ﴿وانل ِ
أطمسـ ُمـ
إسمراز اًمْمٛمػم
اًمتٖم٤مسمـ .]8 :وم٢من يم٤من اًمٗمٕمؾ ُمتٕمد ًي٤م إمم اصمٜملم يم٤من
ُ
َ

طمذومف ًمئل ُيت ََق َّه َؿ َّ
أن اًمٗمٕمؾ واىمع قمغم اعمٗمٕمقل اًمقاطمد ،وأٟمف ُم٘متٍم قمٚمٞمف،
َّ

ْ

ْ

َ َ َ َّ
َ ََْ ُ
ا ُٗ ٞإٓخَ َ
َ
اب﴾ .وذح اسمـ
اَّي ٚآحيٜ
اس ش َ٠اء﴾ و ﴿ ِ
يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿سهُٖ ٜاه لِِٖ ٜ
ِ
صحٞمح٤م ،وشمَتِ َّٛمتُف أٟمف َصدْ ٌع قمغم ضمٝم٦م اًمبٞم٤من
ذطم٤م
هِم٤مم ُمٕمٜمك ىمقًمف اصدع
ً
ً
وشمِمبٞمف ًم ِ ُٔم ْٚم َٛم ِ٦م اًمِمؽ واجلٝمؾ سمٔمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ،واًم٘مرآن ٟمقر َوم َّمدَ َع سمف شمٚمؽ
اًمٔمٚمٛم٦م ،وُمٜمف ُؾم ِّٛمل اًمٗمجر َص ِدي ًٕم٤م ٕٟمف يّمدع فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ،وىم٤مل َّ
اًمِم َّامخ:
ِ ِ
()3
يمت َّ
َ
تتديع
ِرطم٤من ُُم ْٗم َ ِؽم ًؿمت٤م َيد ْي ِتف
اًمستت
تت٠من َسمٞمت َ
تت٤مض ًُم َّبتتتتف َصت ُ
شمرى ّ

أيمثر أهؾ اعمٕم٤مين ،وىم٤مل ىم٤مؾمؿ سمـ صم٤مسم٧م :اًمّمديع ذم هذا
قمغم هذا شم ََ٠م َّو ًَم ُف ُ
سمٞمض ،وشمّمدع إؾمقد قمـ
صمقب أ ُ
صمقب أؾمق ُد َشم ْٚم َب ُسف اًمٜم ََّّقاطم٦م ،حتتف ٌ
اًمبٞم٧م ٌ
صدره٤م ومٞمبدو إسمٞمض وأٟمِمد:
(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (صدع)ُ ،مٜمسق ًسم٤م ًمٕمٛمرو سمـ ُمٕمد يٙمرب ،وذم ؿمٕمر قمٛمرو سمـ ُمٕمد
يٙمرب.311 :
اًمن ُ
ً
ُمٗمؽمؿم٤م يديف
طم٤من
سمف ِّ

يم٠من سمٞم٤مض ًمبتف اًمّمديع
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ٟمَقاطمتتتتت ٌ٦م ُجمْت٤مسمتتتتت ٌ٦م صت ِ
تتتتديٕم٤م
َ
َّ

يمتتتتتتت٠مهنـ إِ ْذ َو َر ْد َن ًَم ْٞمٕمتتتتتتت٤م
ًمٞمع :اؾمؿ ضمبؾ.
ص د ي ()678 :3
َ

َ

ْ

َّ َ

ً

ََ َ َ ُُ ْ َ
ٜد َ
اْليْ ِج ِإال َُ٘ك ًء َوحَ ْػ ِديَث﴾ [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]15 :
﴿و٘ا َكن غالتِ ٟٗن
[اًمتّمدي٦م]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اعمٙم٤مء :اًمّمٗمػم .والتصدية :اًمتّمٗمٞمؼ ...ىم٤مل اًم ِّٓم ِر َُّم٤مح

سمـ طمٙمٞمؿ اًمٓم٤مئل:
ور ْيمتتد ٌة
َهلَتت٤م ُيم َّٚمتتام ِر ْي َٕمت ْ
ت٧م َصتتدَ ا ٌة َ

ان َأ ْقمغم اسمٜمَل َؿمام ِم اًمب ِ
سمِٛمّمدَ ِ
تقائ ِـ
ْ ْ َ َ
ُ ْ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .يٕمٜمل إُ ْرو َّي٦م( ،)2ي٘مقل :إذا َوم ِز َقم ْ٧م َىم َر َقم ْ٧م
اًمّمٗم٤م َة صمؿ َر َيمدَ ْت شم َْس َٛم ُع صدى َىم ْر ِقمٝم٤م سمٞمده٤م اًمّمٗم٤مة ُمثؾ اًمتّمٗمٞمؼ.
سمٞمده٤م َّ
واعمّمدان :احلرز .واسمٜم٤م ؿمامم :ضمبلن(.)1
ص ع د ()181 :3
َ

ُ

َ

َّ
َ َ َ َْ َ ً
يدا ُس ُر ًزا﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ.]8 :
﴿ َو ِإٛا ْلَا ِنٖ٠ن ٘ا نٖيٟا غ ِه

[اًمّمٕمٞمد]

صٖمػما:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الصعقد :إرض ،ومجٕمفُ :ص ُٕمد .ىم٤مل ذو اًمرُم٦م يّمػ فمب ًٞم٤م
ً
()4
َ
ِ
اًمرأس ُظم ْرـمق ُم
َد َّسم٤مسم ٌ٦م ذم ِقمٔم٤م ِم
اًمّمٕمٞمدَ سمتف
يم٠مٟمَّف ر
سم٤مًمْمحك شمَرُمل َّ
أيْم٤م :اًمٓمريؼ .وىمد ضم٤مء ذم
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .واًمّمٕمٞمد ً
اًمّم ُٕمدَ اتش( .)5يريد اًمٓمرق.
احلدي٨م« :إ َّي٤ميمؿ واًم ُ٘م ُٕمق َد قمغم ر
( )3ديقان اًمٓمرُم٤مح.481 :
( )2إُرو ّي٦م :أٟمثك اًمققمقل (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :روي).
(ُ )1مٕمجؿ اًمبٚمدان (ؿمامم)ُ ،163 /1 :مٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ (ؿمامم).887 /1 :
( )4ديقان ذي اًمرُم٦م.189 /3 :
( )5اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (صٕمد) وومٞمف «إي٤ميمؿ واًم٘مٕمقد سم٤مًمّمٕمداتش.
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وأٟمِمد ًمذي اًمرُم٦م:
َ
اًمّمٕمٞمدَ سمف
يم٠مٟمَّف ر
سم٤مًمْمحك شمَرُمل َّ

ِ
اًمرأس ُظم ْرـمق ُم
َد َّسم٤مسم ٌ٦م ذم ِقمٔم٤م ِم

يّمػ وًمد فمبٞم٦م .واخلرـمقم ُمـ أؾمامء اخلٛمر .أي يم٠مٟمف ُمـ ٟمِم٤مـمف دسم٧م اخلٛمر
ذم رأؾمف.
ص م د ()572 :3
اًمّم َٛمدُ ﴾ [ؾمقرة اإلظملص.]2 :
﴿اهللُ َّ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الصؿد :اًمذي ُي ّْم َٛمدُ إًمٞمف ،و ُي ْٗم َز ُع إًمٞمف ،ىم٤مًم٧م هٜمد سمٜم٧م
قمٛم ْٞمٝم٤م إَ َؾم ِد َّي ْلم،
ُمٕمبد سمـ ٟمْمٚم٦م شمبٙمل قمٛمرو سمـ ُمسٕمقد ،وظم٤مًمد سمـ ٟمْمٚم٦مَّ ،
َ َ ( )2
ُ
اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر اًم َّٚم ْخ ِٛمل ،وسمٜمك اًم َٖم ِر َّي ْلم( )1اًم َّٚم َذيـ
ومه٤م اًمٚمذان ىمتَؾ

[صٛمد]

سم٤مًمٙمقوم٦م قمٚمٞمٝمام:
أٓ َسمٙم ََر اًمٜمَّ٤مقمل سمِ َخ ْ َػم ْي سمٜمل أؾمدْ

اًمّمٛمد
سمٕمٛمرو سمـ ُمسٕمقد
وسم٤مًمسٞمد َّ
َّ

ص و ب ()512 :3
َ َ

﴿أ ْو ْ َػ ِّيب ِّ٘ ََّ ٚ
الص َٙا ِء﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]39 :

الص ِّقب :اعمٓمر ،وهق ُمـ ص٤مب يّمقبُ ،مثؾ ىمقهلؿ:
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَّ :
اًمس ِّٞمد ُِمـ ؾم٤مد يسقد ،واعمٞم٧م ُِمـ ُم٤مت يٛمقت ،ومجٕمفَ :ص َٞم ِ٤مئ٥م .ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م
سمـ َقم َبدة ،أطمد سمٜمل رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ:
( )3اًمروض إٟمػ.393 -398 /3 :
ُ
اًمٜمٕمامن :يريد ىمتٚمٝمام  ،سمحذف اعمٗمٕمقل.
(َ )2ىمتَؾ
( )1اًمٖمري٤من :سمٜم٤مءان ـمقيلن :ي٘م٤مل مه٤م ىمؼم ُم٤مًمؽ وقم٘مٞمؾ ٟمديٛمل ضمذيٛم٦م إسمرش ،وؾمٛمٞم٤م اًمٖمريلمٕ ،ن
اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر يم٤من يٖمرهيام سمدم ُمـ ي٘متٚمف ذم يقم سم١مؾمف( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)572 /3 :
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[اًمّمٞم٥م]

ت٠مهنؿ صتت٤مسم٧م قمٚمتتٞمٝمؿ ؾمتتح٤مسم ٌ٦م
يمت ُ

ِ
ٞمتتت٥م
صتتتقاقم ُ٘مٝم٤م
ًمٓمتتتػمه ّـ َدسمِ ُ

وومٞمٝم٤م:
ومتتتل َشمٕمت ِ
تتدزم سمٞمٜمتتتل وسمتتتلم ُُم َٖم َّٛمتتتر
ْ

ؾم َ٘مت ِْؽ رواي٤م اعمُ ِ
زن طم ُ
ٞم٨م شمَّمقب

()3

()2

وهذان اًمبٞمت٤من ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ص و و ()563 :3
اًمّمقى :اٟمٔمر ط م س.
ر
ص ي ص ()249 :2

َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ ْ ْ
َ
َ
َ
ْ
اغ ِي﴾ٟٗ
﴿وأٛزل ِ
اَّي ٚكاٞرو ٚ٘ ٗٞأ ِٔ ٞإ ِ
اب﴾ أي سمٜمل ىمرئم٦م ﴿ ِ٘ ٚغي ِ
ٓخ ِ

والص َقايص :احلّمقن وأـم٤مم اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م.
[اًمّمٞم٤ميص] [ؾمقرة إطمزابَّ ،]26 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ىم٤مل ُؾم َحٞمؿ قمبد سمٜمل احلسح٤مس ،وسمٜمق احلسح٤مس ُمـ
سمٜمل أؾمد اسمـ ظمزيٛم٦م:
و َأصب ِ
ح٧م اًم ِّث ُ
ػمان س َقمك وأص َب َح ْ٧م
ْ َ

ٟمِس٤م ُء متتٞم ٍؿ َي ْبت َِتد ْر َن اًمّمٞم٤مصتٞم٤م

()1

أيْم٤م :اًم٘مرون .ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي:
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .واًمّمٞم٤ميص ً
ِ
يمّم ِ
ت٧م ومردا ِ
ِ ()4
ٞمّم َٞم ِ٦م إ ْقم َْمت٥م
تتتل طمتتتتتك َسم ِ٘مٞمتتتتتْ
ُ ْ ً
وؾمتتتت٤م َد َة َر ْهٓمت َ

(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (صقب).
(ُ )2مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (صقب) .اعمُٖم ََّٛمر :اًمذي مل جيرب إُمقر (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م:
.)512 /3
(ُ )1مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (صٞمص)( ،صٞم٤م) وومٞمف «اًمثػمان همرىمكش« ،يٚمت٘مٓمـش واًمبٞم٧م ومٞمٝمام ُمٜمسقب
إمم ؾمحٞمؿ قمبد سمـ احلسح٤مس ،وذم (ضمذم) ُمٜمسقب إمم اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي .ديقان ؾمحٞمؿ قمبد
سمٜمل احلسح٤مس.11 :
()4ؿمٕمر اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي .31 :إقمْم٥م :اعمٙمسقر اًم٘مرن (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)249 /2 :
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ي٘مقل أص٤مب اعمقت ؾم٤مدة رهٓمل .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل
أسمق دواد اإلي٤مدي:
َوم َذ َقم ْرٟم٤م ُؾم ْح َؿ اًمّمٞم٤ميص سم٠ميديت

ُح ْٞمؾ وىم٤مر
ِتٝم َّـ ٟم َْْم ٌح ُمـ اًمٙم َ

()3

أيْم٤م :اًمِمقك اًمذي ًمٚمٜم ََّّس٤مضملم،
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .واًمّمٞم٤ميص ً
جل َِمٛملُ ،ضم َِمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م
ومٞمام أظمؼمين أسمق قمبٞمدة .وأٟمِمدين ًمدريد سمـ اًمّمٛم٦م ا ُ
اسمـ سمٙمر اسمـ هقزان:
ِ
تت٤مح شم ُ
َٜمقؿمتتت ُف
ٟمٔمت ُ
تترت إًمٞمتتتف واًمرُمت ُ

ًمّمٞم٤ميص ذم اًمٜمَّسٞم٩مِ اعمُ َٛمدَّ ِد
يمَقىم ِع ا َّ

()2

أيْم٤م :اًمتل شمٙمقن ذم أرضمؾ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .واًمّمٞم٤ميص ً

أيْم٤م :إصقل .أظمؼمين أسمق
اًمدِّ َيٙم َِ٦م ٟم٤مشمئ٦م يم٠مهن٤م اًم٘مرون اًمّمٖم٤مر ،واًمّمٞم٤ميص ً
قمبٞمدة أن اًمٕمرب شم٘مقلَّ :
ضمذ اهلل ِص ْٞم ِّم َٞم َت ُف :أي أصٚمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وذيمر اًمّمٞم٤ميص وأهن٤م احلّمقن ،واؾمتِمٝمد سم٘مقل ؾمحٞمؿ
يّمػ ً
ؾمٞمل:
وأصبح٧م اًمثػمان سقمك وأصبح٧م

ٟمستت٤مء متتتٞمؿ يبتتتدرن اًمّمٞم٤مصتتٞم٤م

وأًمٗمٞم٧م ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ أيب سمحر

( )4

رمحف اهلل قمغم هذا اًمبٞم٧م،

اًمّمٞم٤ميص ىمرون اًمثػمان اعمذيمقرة ومٞمف ٓ ُم٤م شم ََق َّه َؿ اسمـ هِم٤مم أهن٤م احلّمقن
( )3ذقمرٟم٤مُ :مـ ر
اًمسقد .واًمّمٞم٤ميص :اًم٘مرون .ويريد «سمسحؿ
اًمذقمْر ،وهق اًمٗمزع.
واًمس ْح ُؿ :ر
ر
اًمّمٞم٤ميصش :اًمققمقل اًمتل ذم اجلب٤مل .وٟم َْْم ٌحًَ :م ْٓم ٌخ( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)258 /2 :
(ُ )2مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ٟمقش)( ،صٞمص)( ،صٞم٤م) ،مجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب 598 /3 :وومٞمٝم٤م
«ومجئ٧م إًمٞمفش.
( )1اًمروض إٟمػ.283 /2 :
( )4هق ؾمٗمٞم٤من سمـ اًمٕم٤ميص إؾمديُ ،مـ شملُمٞمذ اًمقىمٌم ،روى قمٜمف اًمسٝمٞمكم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م
ٓسمـ هِم٤مم.
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ُ
َ
وهمرىمٝم٤م ،أصبح٧م ٟمس٤مء متٞمؿ
اًمسٞمؾ
وأـم٤مم .ي٘مقل عم٤م َأ ْه َٚم َؽ هذا
اًمثػمان َّ
ًمٞمٜمسجـ هب٤م اًمبجد وهل إيمسٞم٦م .ىم٤مل هذا يٕم٘مقب قمـ
يبتدرن أظمذ ىمروهن٤م ُ
إصٛمٕمل .ويّمحح هذا أٟمف ٓ طمّمقن ذم سم٤مدي٦م إقمراب .ىم٤مل اعم١مًمػ:
أيْم٤م رواي٦م أمحد سمـ داود ًمف وم٢مٟمف أٟمِمده ذم يمت٤مب
ويّمحح هذا اًمتٗمسػم ً
اًمٜمب٤مت ًمف ،وم٘م٤مل ومٞمف :يٚمت٘مٓمـ اًمّمٞم٤مصٞم٤م ،ومل ي٘مؾ يبتدرن وأٟمِمد:
َوم َذ َقم ْرٟم٤م ُؾم ْحؿ اًمّمٞم٤ميص سم٠ميديت

ُح ْٞمؾ وىم٤مر
تٝمـ ٟم َْْم ٌح ُمـ اًمٙم َ

اًمٙمحٞمؾ :اًم٘مٓمران ،واًم٘م٤مر :اًمزومت٧م .ؿمتبف اًمستقاد اًمتذي ذم أيتدهيـ
سمٜمْمح ُمـ ذًمؽ اًمٙمحٞمؾ واًم٘م٤مر ،يّمػ َسم َ٘م َر ( )3وطمش .وأٟمِمتد ًمدريتد سمتـ
اًمّمٛم٦م « :يمقىمع اًمّمٞم٤ميص ذم اًمٜمسٞم٩م اعمٛمددش ومحٚمف إصٛمٕمل قمغم ُم٤م شم٘مدم
ذم اًمبٞم٧م ىمبؾ هذا ُمـ أهن٤م اًم٘مترون اًمتتل يٜمست٩م هبت٤م ٓ أهنت٤م ؿمتقك يمتام ىمت٤مل
اسمـ هِم٤مم.

حَرٍّفُ =الض =َّاد
ض ب ث ()615 :3
ىم٤مل قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد :ومقضمدشمف [أي أسم٤م ضمٝمؾ] سمآظمر رُمؼ ومٕمرومتف،
[وب٨م] ومقوٕم٧م رضمكم قمغم قمٜم٘مف ،ىم٤مل :وىمد يم٤من َض َب َ
ث يب ُمر ًة سمٛمٙم٦م ومآذاين وًمٙمزين.
أعؿدُ ُمـ رضمؾ
[أقمٛمد] صمؿ ىمٚم٧م ًمف :هؾ أظمزاك اهلل ي٤م قمدو اهلل؟ ىم٤مل :وسمامذا أظمزاين! َ
ىمتٚمتٛمقه! أظمؼمين عمـ اًمدائرة اًمٞمقم [سمدر]؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :هلل وًمرؾمقًمف.

( )3وردت ذم إصؾ (سمٕمر وطمش) واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف.
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ىم ت٤مل اسمتتـ هِم ت٤ممَ :ض ـ َب َ
ث :ىمتتبض قمٚمٞمتتف وًمزُمتتف .ىم ت٤مل و ت٤مسمئ سمتتـ احل ت٤مرث
اًمؼمضمبل:
ُمـ اًمقد ُمثؾ اًمْم٤م ِ
سم٨م اعم٤م َء( )3سم٤مًمٞمتد
ُ ِّ

وم٠مصبح٧م مم٤م يم٤من سمٞمٜمتل وسمٞمتٜمٙمؿ
ُ

أقم٤مر قمغم رضمؾ ىمتٚمتٛمقه،
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل:
ٌ

()2

أظمؼمين عمـ

اًمدائرة اًمٞمقم؟
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

( )1

أقمٛمدُ ُمـ رضمؾ ىمتٚمتٛمقه ،ويروى
وىمقل أيب ضمٝمؾ َ

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
ذيمر ؿم٤مهدً ا قمٚمٞمف:
قهب٤م
صدام إقم٤مدي طملم ومٚم٧م ُٟم ُٞم ُ

وأقمٛمدُ ُمـ ىمقم يمٗم٤مهؿ أظمقهؿ
َ

ىم٤مل اعم١مًمػ :وهق قمٜمدي ُمـ ىمقهلؿ :قمٛمد اًمبٕمػم يٕمٛمد ،إذا شمٗمسخ ؾمٜم٤مُمف
ومٝمٚمؽ :أي أهٚمؽ ُمـ رضمؾ ىمتٚمف ىمقُمف.
ض ﻫـ ي ()578 :3
َ َ َّ

َ

ْ

َ َ
ُ َ ُ َ ْ
ز ٍ ُر وا﴾ [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]18 :
اَّ يٚ
﴿ي ؾ ا ِ ٞؤ ون ُ  ٠ل ِ
ىمقهلؿ َ
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممُ :يضاﻫون :أي ُيِم٤ميمِؾ ُ
ىمقل اًمذيـ يمٗمرواٟ ،محق أن

حتدِّ ث سمحدي٨م ،ومٞمحدث آظمر سمٛمثٚمف ،ومٝمق يْم٤مهٞمؽ.

( )3اعم٤م َءُ :مٗمٕمقل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ .واعمراد أٟمف مل ئمٗمر ُمـ ُمقدَتؿ إٓ يمام ئمٗمر اًم٘م٤مسمض قمغم اعم٤مء سمٞمده.
( )2وي٘م٤مل« :أقمٛمد ُمـ رضمؾ ىمتٚمف ىمقُمفش .وىم٤مل أسمق ذر« :يريد :أيمؼم ُمـ رضمؾ ىمتٚمتٛمقه ،قمغم ؾمبٞمؾ
اًمتح٘مػم ُمٜمف ًمٗمٕمٚمٝمؿ سمفش( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)616 /3 :
( )1اًمروض إٟمػ.72 /2 :
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[يْم٤مهقن]

حَرٍّفُ =الطا=ء×
ط ر م ح ()75 :2
اًمٓمرُم٤مح :اٟمٔمر هت ي ع.
ط غ و ()562 :3
اًمٓم٤مهمقت :اٟمٔمر ج ب ت.
ط ف ل ()589 :3
ـمٗمٞمؾ :اٟمٔمر ش ي م.
ط م س ()563 :3
[ٟمٓمٛمس]

َ ْ َ َّ ْ َ ُ ُ ً َ َ ُ َّ َ َ َ
لَع أَ ْدةَ
ار َٞا﴾ [ؾمقرة اًمٜمس٤مء.]47 :
﴿ ِ٘ ٚرت ِٔ أن جف ِٙس وسٞ٠ا ذَندٞا
ِ

قملم وٓ أٟمػ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :كطؿسٟ :مٛمسحٝم٤م ومٜمسقهي٤م ومل ُيرى ومٞمٝم٤م ٌ

َ
َ ْ
وٓ ومؿ ،وٓ ر ٌء مم٤م يرى ذم اًمقضمف ،ويمذًمؽ ﴿ذ َف َْ ٙص َٜا أ خ يُ[ ﴾ْٗ ُٟ َٜؾمقرة

ِ
اًمٕملم :اًمذي ًمٞمس سملم ضمٗمٜمٞمف َؿم ٌّؼ .وي٘م٤ملَ :ـم َٛم ْس ُ٧م
اعمٓمٛمقس
اًم٘مٛمر.]17 :
ُ

اًمٙمت٤مب وإصمر ،ومل ُيرى ُمٜمف رء .ىم٤مل إظمٓمؾ ،واؾمٛمف اًمٖمقث سمـ هبػمة سمـ
َ
اًمّمٚم٧م اًمتٖمٚمبل ،يّمػ ً
إسمل يم َّٚمٗمٝم٤م ُم٤م ذيمر:
ِ
ِ ِ
ٍ
تٛم ُ
و َشمٙمْٚمِٞم ُٗمٜمَ٤مه٤م َّ
ٚمٛمؾ
اًمّم َقى
يمؾ ـم٤مُمس٦م ر
َؿم ُٓمقن شم ََرى طم ْرسم٤م َءه٤م َي َ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
[اًمّمقى]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واطمدة الصوىُ :ص ّقة .واًمّمقى :إقملم اًمتل يستدل
هب٤م قمغم اًمٓمرق واعمٞم٤مه.

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ي٘مقل ُُم ِس َح٧م وم٤مؾمتقت سم٤مٕرض .ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م رء ٟم٤مشمئ.

ِ
ٟم٤مزطم٦مش.
( )3ؿمٕمر إظمٓمؾ 7 :وومٞمف «يمؾ
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ط م م ()53 :3
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىم٤مل قمٙمرُم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ قمبد
اًمدار سمـ ىميص:
ٓهؿ َأ ْظم ِتز إؾمتق َد سمت َـ ُم٘مّمتق ْد
َّ

َ
أظمتتذ اهل َ ْج َٛمتت َ٦م ومٞمٝمتت٤م اًمت٘مٚمٞمتتدْ

ٍ
وصمبتتتتتػم وم٤مًمبٞمتتتتتد
سمتتتتتلم طمتتتتترا َء

حيبِ ُستتتٝم٤م وهتتتل أوٓ ُت اًمتٓمريتتتد
ْ ِ
يتتت٤مرب وأٟمتتت٧م حمٛمتتتقد
تتتره
ر
أظمٗم ْ

ومْمتتتتتتٛمٝم٤م إمم ـمامـمتتتتتت ٍؿ ُؾمتتتتتتق ْد

()3

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :هذا ُم٤م صح ًمف ُمٜمٝم٤م ،والطامصم :إقملج

()2

[اًمٓمامـمؿ]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وىمقًمف إمم ـمامـمؿ ؾمقد يٕمٜمل اًمٕمٚمقج ،وي٘م٤مل ًمٙمؾ
امين وـمِ ْٛمٓمِؿ ويذيمر قمـ إظمٗمش َـم ْٛم َٓمؿ سمٗمتح اًمٓم٤مء.
أقمجٛمل ُـم ْٛم ُٓم ّ
ط و ق ()589 :3
ىم٤مًم٧م [قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م] :صمؿ دٟمقت إمم قم٤مُمر سمـ ُوم َٝم ْ َػمة وم٘مٚم٧م ًمف:
يمٞمػ دمدك ي٤م قم٤مُمر؟ وم٘م٤مل:
تقت ىمبتتؾ َذ ْوىمتتف
تدت اعمت َ
ًم٘متتد وضمت ُ
ِ
سمٓمقىمتتتتف
يمتتتتؾ اُمتتتترئ جم٤مهتتتتدٌ

إن اجلبتتتت٤من طمت ُٗمتتتتف ُمتتتتـ َوم ْق ِىمتتتتف
يمتت٤مًمثقر حيٛمتتل ِضم ْٚمتتده سمِ َر ْوىمتتف

()4

بطوقه يريد :سمٓم٤مىمتف .ومٞمام ىم٤مل اسمـ هِم٤مم.
ٓه َّؿ :أصٚمٝم٤م اًمٚمٝمؿ .اهلجٛم٦م :اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اإلسمؾ ُم٤م سملم اًمتسٕملم إمم اعمئ٦م اًمت٘مٚمٞمد :اًم٘ملئد.
(ُ )3
(ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م )53 /3 :وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر اًمروض إٟمػ.44 /3 :
( )2إقملج :يمٗم٤مر اًمٕمجؿ( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)52 /3 :
( )1اًمروض إٟمػ.45 /3 :
(ُ )4مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ـمقق)( ،روق) ُمٜمسق ًسم٤م إمم قمٛمرو سمـ أُم٤مُم٦م سمرواي٤مت خمتٚمٗم٦م اظمتل ًوم٤م
واًمروق :اًم٘مرن (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)589 /3 :
ـمٗمٞم ًٗم٤مَّ .
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[ـمقق]

لظا×ء
حَرٍّفُ =ا =
ظ ﻫ ر ()556 :3
[اًمٔم٤مهرة]

ِ
حل َّرة(.)3
ُ...مققمديمؿ اًم ّٔم٤مهرة -والظاﻫرة :ا َ
ظ ﻫ ر ()573 :3
َ َ

﴿ َو ل َْ ٠ك َن بَ ْه ُ
ؾ ُِْ ْٗ ٟل َ ْه ؼ َك ً ٟ
ي ا﴾ [ؾمقرة اإلهاء.]88 :
ٍ
ِ
[اًمٔمٝمػم]

َٔم٤مهروا قمٚمٞمف ،أي
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ال َّظفري :اًم َٕم ْق ُن .وُمٜمف ىمقل اًمٕمرب :شم َ

شمٕم٤موٟمقا قمٚمٞمف .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ي٤م َؾم ِٛم َّل اًمٜمبل أصبح٧م ًمٚمديتت

تت ِ
فمٝمتتتػما
تتـ ىمقا ًُمتتت٤م وًمإلُمتتت٤مم
ً

أي قمق ًٟم٤م ،ومجٕمف ُفم َٝمراء.

حَرٍّفُ =العَني
ع ر م ()31 :3
ََ

ْ

َ

َ ْ

﴿ٌ أ ْر َش ٖ َٜا َن ٖ ي ْ َِ ْٗ ٟش ي ْٔ إ َه ِر مِ ﴾ [ؾمقرة ؾمب٠م.]36 :
[اًمٕمرم]

والعرم :اًمسد :واطمدشمف َقم ِرُم٦م ،ومٞمام طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة .ىم٤مل إقمِمك:

أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:
ًمٚمٛمتت١مشمَستتتتل ُأؾمتتتق ٌة
وذم ذاك ُ

وُمت ِ
ت٤مر ُب َقم َّٗمتتك قمٚمٞمٝمتت٤م اًم َٕمت ِتر ْم

()3

( )3ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب (طمرر) :واحلرة أرض سمٔم٤مهر اعمديٜم٦م هب٤م طمج٤مرة ؾمقد يمبػمة ،يم٤مٟم٧م هب٤م وىمٕم٦م.

- 96 -

تتتتتػم
ُر َظمتتتتتت٤م ٌم َسمٜمَ ْتتتتتتت ُف هلتتتتتتؿ ِ ْ
محت ٌ
ٜم٤مهبتتتت٤م
ومتتتت٠مروى ر
اًمتتتتز َ
روع وأ ْقم َ
أيتت٤مدي(ُ )1متت٤م ي٘متتدرو
ومّمتت٤مروا
َ

تتتتتق ُاره( )2مل َي ِ
تتتتتر ْم
إذا ضمتتتتت٤مء َُم َّ
ِ
ٍ
تتتؿ
قمتتتغم َؾمتتتٕم٦م ُمتتت٤مؤهؿ إذ ُىمس ْ
ٍ ُ ِ ()4
ذ ِ
تؿ
ب ـمٗمتؾ ومٓم ْ
ن ُمٜمف قمغم ُ ْ

وهذه إسمٞم٤مت ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م اًمث٘مٗمل:
ون ؾمتٞم ِ
يبٜم َ ِ
ِ
ُمتتـ ؾمتتب٠مِ
ِ
ِ ()5
ٚمف اًم َٕمرُمت٤م
احلتت٤مرضي َـ َُم ْتت٠م ِر َب إ ْذ
ُقن ُمت ْـ ُد َ ْ
َْ
َ َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ،وشمروى ًمٚمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي واؾمٛمف ىمٞمس سمـ
قمبد اهلل.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)6وذيمر ؾمٞمؾ ا ًمٕمرم ،وذم اًمٕمرم أىمقال ،ىمٞمؾ :هل
اعمُ َسٜمَّ٤مة

()7

أي اًمسد وهق ىمقل ىمت٤مدة ،وىمٞمؾ :هق اؾمؿ ًمٚمقادي ،وهق ىمقل

قمٓم٤مء ،وىمٞمؾ :هق اجلُ َر ُذ اًمذي َظم َّرب اًمسد ،وىمٞمؾ :هق صٗم٦م ًمٚمسٞمؾ ُمـ
اًم َٕم َراُم٦م ،وهق ُمٕمٜمك رواي٦م قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قمب٤مس .وىم٤مل
أمحر ُطم ِٗمر ذم إرض طمتك ارشمٗمٕم٧م قمٜمف اجلٜمت٤من ومٚمؿ
اًمبخ٤مري :اًمٕمرم ُم٤م ٌء ُ
يس٘مٝمام طمتك يبست٤م( ،)8وًمٞمس اعم٤مء إمحر ُمـ اًمسد وًمٙمٜمف يم٤من قمذا ًسم٤م أرؾمؾ
( )3اعم١مشمز :اعم٘متدي (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م .)34 /3 :وُم٤مربُ :م٠مرب سمتخٗمٞمػ اهلٛمز
ُمق ُاره :شملـمؿ ُم٤مئف (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)34 /3 :
(َّ )2
( )1أي٤مديُ :متٗمرىملم (اعمرضمع اًمس٤مسمؼ).
( )4ديقان إقمِمك.41 :
( )5ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م ،498 :ؿمٕمر اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي 314 :وومٞمف «أو ؾمب٠مش.
( )6اًمروض إٟمػ.35 /3 :
اعمسٜمَّ٤مة ٓ واطمد هل٤م ُمـ ًمٗمٔمٝم٤م ..واًم َٕم ِرم :اًمسٞمؾ
( )7ذم إصؾ (اعمٜمس٤مة).وذم اًمٚمس٤من (قمرم) :اًم َٕم ِر ُم َ
اًمذي ٓ يٓم٤مق ..أو٤مومف إمم اعمسٜم٤مة أو اًمسد.
( )8ذم إصؾ (يبس٧م).
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قمٚمٞمٝمؿ ،اٟمتٝمك يملم اًمبخ٤مري( . )3واًمٕمرب شمْمٞمػ آؾمؿ إمم وصٗمف ٕهنام
ف أطمدَ مه٤م سم٤مٔظمر ،وطم٘مٞم٘م٦م إو٤موم٦م اعمسٛمك إمم آؾمؿ اًمث٤مين أي
اؾمامن َومتَ ْٕم ِر ُ
ص٤مطم٥م هذا آؾمؿ .يمام شم٘مقل :ذو زيد أي اعمسٛمك سمزيد وُمٜمف ؾمٕمد ٟم٤مذة
وقمٛمرو سمٓم٦م .وىمقل إقمِمك« :وُم٠مرب قم ّٗمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمرمش ي٘مقي أٟمف اًمسٞمؾ.
ْ
وُم٠مرب سمسٙمقن اهلٛمزة اؾمؿ ًم٘مٍم يم٤من هلؿ ،وىمٞمؾ :هق اؾمؿ ًمٙمؾ ُمٚمؽ يم٤من
يكم ؾمب٠م ،يمام أن شمب ًٕم٤م اؾمؿ ًمٙمؾ ُمـ وزم اًمٞمٛمـ وطمرضُمقت واًمِمحر .ىم٤مًمف
اعمسٕمقدي .ويم٤من هذ ا اًمسد ُمـ سمٜم٤مء ؾمب٠م سمـ يِمج٥م سمـ يٕمرب ،ويم٤من ؾم٤مق
ُ
ُمٚمقك ِمحْػم سمٕمده .وىم٤مل
إًمٞمف ؾمبٕملم واد ًي٤م ،وُم٤مت ىمبؾ أن يستتٛمف وم٠ممت َّتف
ً
ومرؾمخ٤م ذم ومرؾمخ ،وضمٕمؾ ًمف صملصملم
اعمسٕمقدي :سمٜم٤مه ًم٘مامن سمـ قم٤مد ،وضمٕمٚمف

ُمث٘مب٤م .وىمقل إقمِمك« :إذا ضم٤مء ُمقاره مل ي ِرمش ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ي َ َْ ٠م َت ُُ ٙ
٠ر
َ
َ َّ
ً
َّ
الص َُ ٙ
اء َم ًْ ٠ر ا﴾ [ؾمقرة اًمٓمقر ] 9 :ومٝمق ُمٗمتقح اعمٞمؿ وسمٕمْمٝمؿ يرويف ُمْمٛمقم

اعمٞمؿ ،واًمٗمتح أصح وُمٜمف ىمقهلؿ دم ُم٤مئر أي ؾم٤مئؾ ،وذم احلدي٨مَ « :أ ُِم ِر اًمدَّ َم
سمام ؿمئ٧مش أي َأ ِؾم ْٚم ُف ورواه أسمق قمبٞمد َأ ُْم ِر سمسٙمقن اعمٞمؿ ضمٕمٚمف ُمـ َُم َر ْي ُ٧م

اًمرض ع .واًمٜمٗمس إمم اًمرواي٦م إومم أُمٞمؾ ُمـ ـمريؼ اعمٕمٜمك ،ويمذًمؽ رواه
َّ
اًمسدر طمتك ي٠مظمذوا ُمٜمف ُم٤م
اًمٜم٘م٤مش وومنه .وىمقًمف -مل يرم -أي مل يٛمسٙمف َّ
حيت٤مضمقن إًمٞمف .وىمقل « :وم٠مروى اًمزروع وأقمٜم٤مهب٤مش أي أقمٜم٤مب شمٚمؽ اًمبلد ٕن
اًمزروع ٓ قمٜم٥م هل٤م ،وأٟمِمد ُٕمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م:
ون ؾمتٞم ِ
يبٜم َ ِ
ِ
ُمتتـ ؾمتتب٠مِ
ِ
ِ ()2
ٚمف اًم َٕمرُمت٤م
احلتت٤مرضي َـ َُم ْتت٠م ِر َب إ ْذ
ُقن ُمت ْـ ُد َ ْ
َْ
َ َ

( )3صحٞمح اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمتٗمسػم ،سم٤مب شمٗمسػم ؾمقرة ؾمب٠م.3881 /4 :
( )2ؾم٘مٓم٧م يمٚمٛم٦م (دون) ذم إصؾ.
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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.
ع ر و ()239 :3
ىم٤مل ؾمٚمامن [اًمٗم٤مرد] :ومٚمام ؾمٛمٕمتٝم٤م َأ َظم َذشمْٜمل اًم ُٕم َرواء.
اًمرقمْدَ ُة ُمـ اًمؼمد وآٟمتٗم٤مض ،وم٢من يم٤من ُمع
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :والعرواءِّ :

[اًمٕمرواء]

اًمر َطمْم٤مء ،ويملمه٤م ممدود.
ذًمؽ َقم َر ٌق ومٝمل ر
ع ص ف ()55 :3
َ

َ

َ

ْ ُ

َ َ ُ ْ َ ْ
َّ
٠ل﴾ [ؾمقرة اًمٗمٞمؾ.]5 :
﴿ٌ ش ه ٖ  ْ ٗ ٟه ػ ًٍ ٘ أ ك ٍ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :والعصف ورق اًمزرع اًمذي مل ُي َ٘م َّّم٥م ،وواطمدشمف

قي أٟمف ي٘م٤مل ًمف :اًم ُٕمّم٤موم٦م واًم َٕمّمٞمٗم٦م.
َقم ّْم َٗم ٌ٦م .ىم٤مل :وأظمؼمين أسمق قمبٞمدة اًمٜمَّ ْح ر
وأٟمِمدين ًمٕمٚم٘مٛم٦م سمـ َقمبدَ ة ِ
أطمد سمٜمل رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ:
َ
طمدُ وره٤م ُمـ َأ ِا ِ
()3
اعم٤مء َُم ْٓمٛمق ُم
ذاٟم٥م ىمد ُم٤مًم٧م َقم ِّمٞمٗمتُٝم٤م
ِّ
شمس٘مل َُم َ
َ ُ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل اًمراضمز:
ومّمػموا ُِم ْث َؾ َيمٕمّم ٍ
ْ ()2
ػ َُم٠ميمُقل
َ ْ
ُ ِّ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وهلذا اًمبٞم٧م شمٗمسػم ذم اًمٜمحق(.)1
(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ضمدر) وومٞمف« :ىمد ـم٤مًم٧مش« ،ضمدوره٤مش.
(ُ ) 2مـ إسمٞم٤مت اعمٜمسقسم٦م ًمرؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج .اٟمٔمر ديقاٟمف ، 383 :واًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد
اًمٚمس٤من (قمّمػ).
اؾمام سمٛمٕمٜمك ُمثؾ ،ويدًمؽ أهن٤م
( )1ىم٤مل اًمسٝمٞمكم :وشمٗمسػمه أن اًمٙم٤مف شمٙمقن طمرف ضمر وشمٙمقن ً
طمرف وىمق ُقمٝم٤م صٚم ً٦م ًمٚمذيٟٕ ،مؽ شم٘مقل رأي٧م اًمذي يمزيد وًمق ىمٚم٧م اًمذي ُمثؾ زيد مل حيسـ،
اؾمام دظمقل طمرف اجلر قمٚمٞمٝم٤م يم٘مقًمف« :ورطمٜم٤م سمٙم٤مسمـ اعم٤مء يٜمٗمض رأؾمفش
ويدًمؽ أهن٤م شمٙمقن ً
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اًمٕمّمػ

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وأٟمِمد ؿم٤مهدً ا قمغم اًمٕمّمٞمٗم٦م ىمقل قمٚم٘مٛم٦م وآظمره:
«ضمدوره٤م ُمـ أا اعم٤مء ُمٓمٛمقمش .وهذا اًمبٞم٧م أٟمِمده أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٜمب٤مت.
ضمدوره٤م هق مجع ضمدر سم٤مجلٞمؿ ،وهل احلقاضمز اًمتل حتبس اعم٤مء ،وي٘م٤مل ًمٚمجدر
أيْم٤م .وذم احلدي٨م« :أُمسؽ اعم٤مء طمتك يبٚمغ اجلدر صمؿ أرؾمٚمفش( )2وىمد ذيمر
طمب٤مس ً
همػمه رواي٦م اجلٞمؿ وىم٤مل إٟمام ىم٤مل« :ضمدوره٤م ُمـ أا اعم٤مء ُمٓمٛمقمش وأومرد اخلؼم ٕٟمف
رده قمغم يمؾ واطمد ُمـ اجلدر يمام ىم٤مل أظمر« :شمرى ضمقاٟمبٝم٤م سم٤مًمِمحؿ ُمٗمتق ًىم٤مش ،أي
أيْم٤م أذٟم٦م ،وعم٤م حتٞمط سمف اجلدور اًمتل متسؽ
شمرى يمؾ ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م .وي٘م٤مل ًمٚمٕمّمٞمٗم٦م ً
اعم٤مء دسمرة وطمبس وُمِم٤مرة ،وعمٗمتح اعم٤مء ُمٜمٝم٤م آهمٞم٦م سم٤مًمتخٗمٞمػ واًمتث٘مٞمؾ.
ع ص م ()126 :2
ُ

ِ
[اًمٕم َّمؿ]

ْ َ

﴿ َو ال ُت ِْ ٙص ٓ ٠ا ة ِ ِه َػ ِٗ إ ٓ َ ٠اٌِ ِر﴾ [ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م.]38 :
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واطمدة ِ
واًمس َب٥م .ىم٤مل
الع َصمِ :قم ّْمٛم٦م ،وهل احلبؾ
َّ
أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:

ودظمقل اًمٙم٤مف قمٚمٞمٝم٤م .وأٟمِمدوا« :وص٤مًمٞم٤مت يمٙمام ي١مصمٗملمش وإذا دظمٚم٧م قمغم (ُمثؾ) يم٘مقًمف

شمٕم٤مممَ ٕ﴿ :ي ْ َ
س َْ ِ ٙر ِْٖ ِْ َ ٝ
َش ٌء﴾ [ؾمقرة اًمِمقرى ]33 :ومٝمل إ ًذا طمرف ،إذ ٓ يست٘مٞمؿ أن ُي٘م٤مل

ُمثؾ ُمثٚمف ،ويمذًمؽ هل طمرف ذم سمٞم٧م رؤسم٦م «ُمثؾ يمٕمّمػش ًمٙمٜمٝم٤م ُم٘محٛم٦م ًمت٠ميمٞمد اًمتِمبٞمف ،يمام
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)
شمٕمٓمل ُمٕمٜمك اًمتِمبٞمف وم٠مىمحٛم٧م ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اعمامصمٚم٦م ،همػم أن دظمقل (ُمثؾ) قمٚمٞمٝم٤م يمام ذم سمٞم٧م رؤسم٦م
ىمبٞمح ،ودظمقهل٤م قمغم (ُمثؾ) يمام ذم اًم٘مرآن أطمسـ رء ٕهن٤م طمرف ضمر شمٕمٛمؾ ذم آؾمؿ ،وآؾمؿ ٓ
يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ومل يت٘مدم قمٚمٞمٝم٤م إٓ أن ي٘محٛمٝم٤م يمام أىمحٛم٧م اًملم( .اًمروض إٟمػ.)47 /3 :
( )3اًمروض إٟمػ.47 /3 :
( )2اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ضمدر)( ،ضمذر).
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إِمم اعمَ ْر ِء َىم ْٞم ٍ
س ٟم ُ
اًمنى
ُٓمٞمؾ ر َ

وٟم٠مظمذ ُِمـ ِّ
ُ
طمل ِقم َّم ْؿ
يمؾ ٍّ

()3

ع ض و ()272 :3
َّ

ُ

ُْ

ْ َ
يَ ٚ
آن ن ؾ َ
اَّ َ
ني﴾ [ؾمقرة احلجر.]93 :
س َه ٖ ٠ا إ ِ ر
﴿ ِ
ِ ِ
ِ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واطمدة العضني :قم َْم ٌ٦م ،ي٘مقلَ :قم َّْمقهَ :وم َّر ُىمقه .ىم٤مل رؤسم٦م اًمٕمْملم

اسمـ اًمٕمج٤مج:
﵀ سم٤معمُ َٕم َّْمتتك
ٞمس ديت ُـ ا ِ
وًمت َ

()2

وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم(َ ... :)1و َوم َّن ِقمْملم وضمٕمٚمف ُمـ َقم َْم ْٞم ُ٧م أي َوم َّر ْىم ُ٧م.
ٍ
ُمػماث إٓ ُم٤م اطمتٛمٚمف اًم َ٘م ْسؿش( ،)4وُمٕمٜمك هذا
وذم احلدي٨مَ ٓ« :شم ْٕم ِْمٞم َ٦م ذم
احلدي٨م ُمقاومؼ عمذه٥م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،ورأيف ذم يمؾ ُم٤م ٓ يٜمتٗمع سمف إذا ىمسؿ أو يم٤من
وطم َّج ُ٦م ُم٤مًمؽ ىمقل
ومٞمف رضر قمغم اًمنميٙملم أٓ ُي ْ٘م َس َؿ ،وهق
ُ
ظملف رأي ُم٤مًمؽُ .

َّ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ً َّ ْ ُ ً
وؽ ا﴾ [ؾمقرة اًمٜمس٤مء .]7 :وىمد
اهلل شمٕم٤مممِ ﴿ :م  ٙا ُ ٔ ِ٘  ٝ ٜأ و ْ ُث ِ ٛػ يت ا ٘ ٍ ر

اًمسحر ،وأٟمِمدوا:
ىمٞمؾ ذم قمْملم أٟمف مجع قمْم٦م وهل ِّ
أقمتتتتتقذ سمتتتتت٤مهلل ُمتتتتتـ اًمٜم٤مومثتتتتت٤م

ت ذم قم٘مد اًمٕم٤موت٦م اعمٕمْمت٦م

وُمٜمف ىمقهلؿ ي٤م ًمٚمٕمْمٞمٝم٦م ي٤م ًمألومٞمٙم٦م.

( )3ديقان إقمِمك 17 :وومٞمف «أـمٞمؾ ...آظمذش.
( )2ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج.83 :
( )1اًمروض إٟمػ.371 /3 :
( )4اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (قمْم٤م).
( )5ذم إصؾ( :اًمٕم٤مو٦م اعمٕمْمٞم٦م).
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()5

ع ك ف ()123 :2
ْ ْ

ُ ً َ

َ ُ

َ َّ

﴿ َو ال َ ٟد َي َ٘ ْه ٓ  ٌ٠ا أ ن ح تْٖ َو َمِ ٖ ُ[ ﴾ٝؾمقرة اًمٗمتح.]25 :
[اعمٕمٙمقف]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادعؽوف :اعمحبقس ،ىم٤مل أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:
ِ ()2
َ ()3
َ
تؽ سمِٕم ْٓم َٗم ْل َضم ْٞمداء ُأ ِّم َهم َزال
اًمسٚمت
اًمس ُٛم
قط َقمٙمَّٗمٝم٤م ِّ
ويم٠م َّن ر
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ع ك م ()252 :3
دقمقت أطمدً ا إمم اإلؾملم
 ...ويم٤من رؾمقل اهلل  ي٘مقل ،ومٞمام سمٚمٖمٜملُ :م٤م
ُ
إٓ يم٤مٟم٧م ومٞمف قمٜمده يمبقة وٟمٔمر وشمردد ،إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ىمح٤موم٦م،
ُم٤م َقمٙم ََؿ قمٜمف طملم ذيمرشمُف ًمف ،وُم٤م شمردد ومٞمف.

[قمٙمؿ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ىمقًمف عؽم :شمٚم َّب٨م .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
٤مب هب٤م وُم٤م َقمٙم َْؿ
ّْم٤مع و َّصم ٌ
واٟم َ

()1

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4وذيمر أن رؾمقل اهلل  قمرض قمٚمٞمف [قمغم أيب سمٙمر]
اإلؾملم ومام َقمٙم ََؿ قمٜمد ذًمؽ أي ُم٤م شمردد.
ع م د ()615 :3
أقمٛمدُ ُمـ رضمؾ ىمتٚمتٛمقه! :اٟمٔمر ض ب ث.
َ

ِ
واًمس ُ
ٚمؽ :اخلٞمط اًمذي ُيٜمْ َٔم ُؿ ومٞمف.
اًمسٛمقط :مجع ؾم ْٛمط .وهق ُم٤م ُيٕم َّٚمؼ ُمـ اًم٘ملدة قمغم اًمّمدرِّ .
( )3ر
واجلٞمداء :اًمٓمقيٚم٦م اجلٞمد( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)123 /2 :
(اًمس ُٛمقط) و(قمٙمٗمف).
( )2ديقان إقمِمك ،5 :وومٞمف ( َقم َّٙم َٗمٝم٤م) ،وذم إصؾ َّ
( )1اًمبٞم٧م ذم ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مجُ ،381 :مٜمسق ًسم٤م إًمٞمف ً
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم.
( )4اًمروض إٟمػ.365 /3 :
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ع م ﻫ ()512 :3
ْ

َ

ُ َ ْ ْ َ ُ َ
ُّ ُ
٠ن﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]35 :
﴿ َو يَ ُ ٙد ِ ْٗ ٞيف ـ ي ي ا ٗ ِٟ ِ ٛح ه ٟ ٙ

ِ
وقم٤مُم ٌف :أي
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يعؿفونَ :حي٤مرون .شم٘مقل اًمٕمرب :رضمؾ َقم ِٛم ٌف

[يٕمٛمٝمقن]

طمػمان ،ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج يّمػ سمٚمدً ا:
ِ
سم٤مجل٤مهٚملم اًم ُٕم َّٛم ِف
َأ ْقم َٛمك اهلُدَ ى

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف .وم٤مًمٕمٛمف :مجع ِ
قم٤مُم ٍف ،وأُم٤م َقم ِٛم ٌف ومجٛمٕمف:
ُ َّ
َقم ِٛمٝمقن .واعمرأةَ :قم ِٛمٝم ٌ٦م و َقم ْٛمٝم٤م ُء.
ع ن د ()273 :3
َ َّ

َ

َّ ُ َ َ َ َ ً
ظمّمٞمام.
يد ا﴾ [ؾمقرة اعمدصمر ،]36 :أي
﴿لَك إَِ ٝ ٛك ن ِِل ي اح ِ ٜا ن ِٜ
ً

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :عـقدُ :مٕم٤مٟمد خم٤مًمػ .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
ِ ()2
رضا ُسم َ
رأس اًم ُٕمٜمَّد
قن َ
وٟم َْح ُـ َ ّ

[قمٜمٞمد]

وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.
ع و ر ()524 :3
َُ ُ

َ
٠ن إ َّن ُب يُ٠تَ َٜا َن َْ ٠ر ةٌ َو َ٘ ا ِ َ
ِه ةِ َه َْ ٠ر ةٍ﴾ [ؾمقرة إطمزاب.]31 :
﴿ ح ِ ٠ل ِ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :عورة ،أي ُُم ْٕمقرة ًمٚمٕمدو وو٤مئٕم٦م ،ومجٕمٝم٤م قمقرات .ىم٤مل
اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين:

( )3ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج.366 :
( )2اًمبٞم٧م ذم ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مجُ ،371 :مٜمسق ًسم٤م إًمٞمف ً
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم .وومٞمف «ه٤ممش.
واًم ُٕمٜمَّد :مجع قمٜمٞمد.
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[قمقرة]

ُمتَك َشم ْٚم َ٘مٝمؿ ٓ َشم ْٚم َؼ ًمٚمبٞم ِ
٧م َقم ْق َر ًة
َْ
ُ ْ
َ

إُمر َو ِ٤مئ َ ًعا
وٓ اجل َ٤مر َحمْرو ًُم٤م وٓ َ

()3

أيْم٤م :قمقرة اًمرضمؾ ،وهل ُطم ْر َُمتُف،
وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف .واًمٕمقرة ً
اًمسقءة.
واًمٕمقرة ً
أيْم٤م َّ
ع ي ل ()242 :3

َ َ َ َ َ َ ً ََ ْ
َ
﴿و وس د ك َع ئ ِال ٌ أ د ن ﴾ [ؾمقرة اًمْمحك.]8 :

[اًمٕم٤مئؾ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :والعائل :اًمٗم٘مػم .ىم٤مل أسمق ِظمراش اهلذزم:
إمم ِ
ِ ُ ()2
اًمرض ُ
يسلم قم٤مئؾ
يؽ إذا َؿمت٤م
سمٞمتف ي٠موي َّ
و ُُم ْستٜمبِ ٌح سم٤مزم اًمدَّ ِر َ
ومجٕمف :قم٤مًم ٌ٦م وقمٞمؾ .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ؾم٠مذيمره٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م

()1

أيْم٤م :اخل٤مئػ .وذم
أيْم٤م :اًمذي يٕمقل اًمٕمٞم٤مل .واًمٕم٤مئؾ ً
إن ؿم٤مء اهلل ،واًمٕم٤مئؾ ً

َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ْ
يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ذلِّ أدَّن أال ته٠ل٠ا﴾ [ؾمقرة اًمٜمس٤مء .]1 :وىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م:

سمٛمٞمزان ِىمس ٍ
ِ
ط ٓ ُخيِ رس َؿمٕمػم ًة
ْ

همػم قم٤مئؾ
ًمف ؿم٤مهدٌ ُمـ ٟمٗمسف ُ

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ؾم٠مذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمقوٕمٝم٤م(.)4
( )3ديقان اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين 95 :وقمجز اًمبٞم٧م ومٞمف «وٓ اًمْمٞمػ ممٜمق ًقم٤م وٓ اجل٤مر و٤مئ ًٕم٤مش.
اًمرضيؽ :اًمٗم٘مػم..
()2ديقان اهلذًمٞملم 349 /2 :وومٞمف «ي٠موي اًمٖمري٥م ...و ُُم ْٝمتَٚمِ ٌؽ سم٤مزم...شَّ .
واعمستٜمبِح :اًمذي يْمؾ قمـ اًمٓمريؼ ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ،ومٞمٜمبح ٟمب٤مح اًمٙملبً ،متسٛمٕمف اًمٙملب
ومتج٤موسمف ،ومٞمٕمٚمؿ ُمقوع اًمبٞمقت ومٞم٘مّمده٤م ،واًمدريس :اًمثقب اخلَ َٚمؼ،وصمٜمَّ٤مه ٕٟمف أراد سمف اإلزار
واًمرداء ،وهق أىمؾ ُم٤م يٙمقن ًمٚمرضمؾ ُمـ اًمٚمب٤مس( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)242 /3 :
( )1ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم 472 /2 :وهل أرسمٕم٦م قمنم سمٞم ًت٤م ،وذم ديقان اهلذًمٞملم صملصم٦م قمنم سمٞم ًت٤م ،ىم٤مهل٤م
أسمق ِظمراش ذم رصم٤مء زهػم سمـ اًمٕمجقة اهلذزم ،وُمٓمٚمٕمٝم٤م:
ػ أوٞم٤مذم ُ
مجٞمؾ سمـ َُم ْٕم َٛم ٍر
َقم َّج َ

سمذي ٍ
ومجر شم٠موي إًمٞمف إراُمؾ

( )4ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم 272 /3 :وهل مخس٦م وشمسٕمقن سمٞم ًت٤م ىم٤مهل٤م أسمق ـم٤مًم٥م ذم اؾمتٕمٓم٤مف ىمريشُ ،مٓمٚمٕمٝم٤م:
وعمتَّ٤م رأي٧م اًم٘متقم ٓود ِ
ومٞمٝم ُؿ

وىمد ىمٓمٕمقا َّ
يمؾ اًم ُٕمرى واًمقؾم٤مئؾ
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أيْم٤م :اًمٌمء اعمُ ْث ِ٘مؾ اعمٕمٞمل .ي٘مقل اًمرضمؾ :ىمد قم٤مًمٜمل هذا إُمر :أي
واًمٕم٤مئؾ ً
أصم٘مٚمٜمل وأقمٞم٤مين ،ىم٤مل اًمٗمرزدق:
شمَرى اًم ُٖمر اجل ِ
ٍ
ىمريش
ح٤مضم َح ُمـ
َّ َ
َ

إذا ُم٤م إُمر ذم احلدَ َصم ِ
٤من َقم٤مٓ
َ
ُْ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )2( :وذيمر اسمـ إؾمتح٤مق ىمتقل أيب ظمتراش ،ظمقيٚمتد سمتـ
ُمرة اهلذزم:
اًمْمت ُ
ريؽ إذا َؿمتتت٤م
إمم سمٞمتت ِف ي٠موي َّ

وُمستٜمبِح سم٤مزم اًمدَّ ِريستلم ِ
قم٤مئ ُتؾ
ُ ْ ٌ
َ

اًمرضيؽ :اًمْمٕمٞمػ اعمْمٓمر ،واعمستٜمبِح :اًمذي يْمؾ قمـ اًمٓمريؼ ذم فمٚمٛم٦م
َّ
اًمٚمٞمؾ ،ومٞمٜمبح ًمٞمسٛمع ٟمب٤مح يمٚم٥م ،واًمدريس :اًمثقب اخلَٚمؼ .وىمقل اًمٗمرزدق:
إذا ُمتت٤م إُمتتر ذم احلتتدَ َصم ِ
شمَرى اًم ُٖمر اجل ِ
ٍ
٤من َقمتت٤مٓ
ىمتريش
حت٤مضم َح ُمتـ
َ
ْ ُ
َّ َ
َ
ٍ
تتتترون سمتتتتتف هتتتتتلٓ
تتتتتٕمٞمد
ىمٞم٤م ًُمتتتتتت٤م يٜمٔمتتتتتترون إمم ؾمت
تتتت٠مهن ُ ُؿ َيت َ
يمت َّ
يٕمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م.
ع ي ﻫ ب ()632 :3
قم٤مُمرا [سمـ يزيد]
ىم٤مل ُمٙمرز سمـ طمٗمص ذم ىمتٚمف ً

أٟمس َذ ْطم َٚمف
َطم ُ
ٚمٚم٧م سمف ِوشم ِْري ومل َ

يمؾ َقم ْٞم ِ
َٜم٤مؾمك َذ ْطم َٚم ُف ر
ٝم٥م
إذا ُم٤م شم َ

()1

( )3ذح ديقان اًمٗمرزدق ،إيٚمٞم٤م احل٤موي 388 /2 :وومٞمف «شمرى ر
جل ْح َج٤مح سم٤مًمٗمتح:
اًمِم َّؿش .وا َ
اًمس ِّٞمد .واجلٛمع اجلح٤مضمح .ومجع اجلح٤مضمح ضمح٤مضمح٦م (خمت٤مر اًمّمح٤مح :ضمحح).
َّ
( )2اًمروض إٟمػ.362 /3 :
(ُ )1مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (قمٝم٥م) وومٞمف «طمٚمٚم٧م سمف وشمري ،وأدريم٧م صم١مراش .واًمبٞم٧م ُمٜمسقب
إمم اًمِمقيٕمر :حمٛمد سمـ محران سمـ أيب محران اجلٕمٗمل .و َّ
اًمذطمؾ :احل٘مد واًمٕمداوة .ي٘م٤مل :ـمٚم٥م
سمذطمٚمف أي سمث٠مره( .خمت٤مر اًمّمح٤مح :ذ ح ل).
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[اًمٕمٞمٝم٥م]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :والعقفب :اًم ذي ٓ قم٘مؾ ًمف ،وي٘م٤مل ًمتٞمس اًمٔمب٤مء
وومحؾ اًمٜمٕم٤مم :اًمٕمٞمٝم٥م .ىم٤مل اخلٚمٞمؾ( : )3اًمٕمٞمٝم٥م :اًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ قمـ
إدراك ِوشم ِْره.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( ..... :)2واًمٕمٞمٝم٥م اًمذي ٓ قم٘مؾ ًمف ،وي٘م٤مل ًمذيمر
اًمٜمَّٕم٤مم )1(:قمٞمٝم٥م.

حَرٍّفُ =الغَـني
غ ب ب ()84 :3
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وم٘م٤مل ؿم٤مقمر ُمـ اًمٕمرب:
ًم٘مد ُأٟمٙمِح ْ٧م أؾمامء رأس سم َ٘م ٍ
َ ِ ()5
ُمـ إُ ْدم(َ )4أهداه٤م اُمرؤ ُمـ سمٜمل همٜمْؿ
ػمة
َ ُ
َ
ُ
رأى َىمتدَ ًقم٤م( )6ذم قمٞمٜمٝمت٤م إذ يستتقىمٝم٤م
[اًمٖمبٖم٥م]

إمم َهم ْب َٖمتت٥م اًم ُٕمت َّتزى َوم َق َّؾمتتع ذم اًم َ٘م ْس ت ِؿ

رض ُهؿ.
ويمذًمؽ يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن إذا ٟمحروا هد ًي٤م َّ
ىمسٛمقه ذم َُم ْـ َطم َ َ
والغبغب :اعمٜمحر وُمٝمراق اًمدُم٤مء.

( )3اًمٕملم (قمٝم٥م).389 /3 :
( )2اًمروض إٟمػ.61 /2 :
( )1ذم إصؾ (اًمٜمٕمؿ).
( )4أ َد ُم ُمـ اإلسمؾ :اًمِمديد اًمبٞم٤مض .وىمٞمؾ هق إسمٞمض إؾمقد اعم٘مٚمتلم .واجلٛمع ( ُأ ْد ٌم) (خمت٤مر
اًمّمح٤مح :أ د م).
( )5همٜمؿ :هق همٜمؿ سمـ ومراس سمـ يمٜم٤مٟم٦م( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)84 /3 :
( )6اًم َ٘مد ُع :اٟمسلق اًمٕملم ُمـ يمثرة اًمبٙم٤مء( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦مُ 84 /3 :مٜمسقسم٦م
ًمٚمزخمِمتري ذم اًمٗم٤مئؼ).
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وىمقًمف ذم اًمٖمبٖم٥م وهق اعمٜمحر و ُُمراق اًمدم ،يم٠مٟمف ُؾم ِّٛم َل
سمحٙم٤مي٦م صقت اًمدم قمٜمد اٟمبٕم٤مصمف ،وجيقز أن يٙمقن ُم٘مٚمق ًسم٤م ُمـ ىمقهلؿ سمئر سمٖمبغ
وسمٖمٞمبغ إذا يم٤مٟم٧م يمثػمة اعم٤مء .ىم٤مل اًمراضمز:
اًمرؿم٤مء
سمٖمٞمبغ ىمّمػمة ِّ

()2

وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٕملم أيب ٟمٞمزر( )1اًمبٖمٞمبٖم٦م .وُمٕمٜمك هذا اًمبٞم٧م اًمذم وشمِمبٞمف هذا
اعمٝمجق سمرأس سم٘مرة ىمد ىم٤مرسم٧م أن يذه٥م سمٍمه٤م ومل شمّمٚمح إٓ ًمٚمذسمح واًم َ٘م ْسؿ.
غ ر ب ()251 :2
 ...صمؿ ُمـ سمٜمل ديٜم٤مر :يمٕم٥م سمـ زيد ،أص٤مسمف ؾمٝمؿ َهم ْرب ،وم٘متٚمف.
ٍ
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممَ :س ْف ُم غ َْر ٍ
سم٢مو٤موم٦م وهمػم إو٤موم٦م ،وهق
وؾم ْٝم ٌؿ َهم ْر ٌب،
ب َ

[همرب]

اًمذي ٓ ُيٕمرف ُمـ أيـ ضم٤مء وٓ َُم ْـ رُمك سمف.
غ س ن ()9 :3
ىم٤مل قمب٤مس سمـ ُِم ْرداس ...يٗمخر سمِ َٕم ّؽ:
ْ ِ()4
٤من طمتك ُـم ِّردوا َّ
سم َٖم َّس َ
و َقم رؽ سمـ قمدٟم٤من اًمذيـ شم َّ
يمؾ َُمٓم َرد
َٚم٘مبقا
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وغسانُ :م٤مء سمسد ُم٠مرب

()5

سم٤مًمٞمٛمـ ،يم٤من

( )3اًمروض إٟمػ.65 /3 :
اًمرؿم٤مء :احلبؾ.
(ِّ )2
صٖمػما ،وهق ُمقمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .
(ُ )1مـ وًمد سمٕمض ُمٚمقك اًمٕمجؿ ،أؾمٚمؿ
ً
( )4ديقان اًمٕمب٤مس سمـ ُمرداس.328 :وقم ر
َؽ سمـ قمدصم٤من سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م اسمـ قمبد اهلل سمـ إزد ،وًمٞمس
اسمـ قمدٟم٤من أظم٤م ُمٕمد ووهؿ اجلقهري (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًم ُٕمٙمَّ٦م).
( ) 5ىم٤مل أُملم واصػ ذم يمت٤مسمف (ومٝمرؾم٧م اعمٕمجؿ اجلٖمراذم« :ؾمب٠مش أو ُم٠مرب ،أو ُم٤مرب ُمـ
همػم مهز( ،وهق اًمّمحٞمح ومٞمف)ُ :مديٜم ٦م يم٤مٟم٧م سم٘مرب ُمقىمع صٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ ،سمٜم٤مه٤م قمبد
أيْم ٤م اًمسد اًمٙمبػم ًمتخزيـ ُمٞم٤مه=
ؿمٛمس سمـ يِمج٥م ُمـ ُمٚمقك محػم ،وهق اًمذي سمٜمك ً
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[همس٤من]

ِ
ومس رٛمقا سمف ،وي٘م٤مل :همس٤منُ :م٤مء سم٤معمُ َِم َّٚمؾ
إؾمد سمـ اًم َٖم ْقث ُ
ذ ًسم٤م ًمقًمد ُم٤مزن سمـ ْ
حلجٗم٦م( ،)3واًمذيـ ذسمقا ُمٜمف ومسٛمقا سمف ُ
ىمب٤مئؾ ُمـ وًمد ُم٤مزن سمـ
ىمري٥م ُمـ ا ُ
إؾمد سمـ اًمٖمقث سمـ َٟم ْب٧م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ يمٝملن سمـ ؾمب٠م سمـ يِمج٥م سمـ
ْ
يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من .ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري:
ِ
ُ ()1
إَ ْؾمتتدُ ٟمِستت َبتُٜم٤م واعمتت٤م ُء َهم ّستت٤من
٥م
إ َُّم٤م( )2ؾم٠مًم٧م وم٢مٟمَّت٤م ُمٕمِمتتر ٟم ُُجت ٌ
وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4وىمقل طمس٤من:
إِ َُّمتت٤م ؾمتت٠مًم٧م وم٢مٟمتت٤م َ
ُتتػ
تتتر ُأٟم ٌ
ُمٕمِم ٌ

إَ ْؾمتتتدُ ٟمِستتت َبتُٜم٤م واعمتتت٤م ُء َهم ّس ُ
تتت٤من

وىمبٚمف:
ظم٧م ِ
ٍ
ومراس إِٟمٜمل َر ٌ
ضمؾ
آل
ي٤م ُأ َ

ُِم ْـ َُم ْٕم َ ٍ
نم َهل ُ ُؿ ذم اعمَ ْج ِد ُسمٜم ُ
ْٞم٤من

()5

واؿمت٘م٤مق همس٤من اؾمؿ ذًمؽ اعم٤مء ُمـ اًم ُٖم ْس ِـ وهق اًمْمٕمٞمػ يمام ىم٤مل:
قرش( )6ويروى همسك ،وي٘م٤مل ًمٚمٝمر إذا زضمر همس
قر ُ
ومّمٜمْ ُب ُ
« ُهم رس إَُم٤مٟم٦م ُصٜمْ ُب ٌ
= إُمٓم٤مر .واٟمٗمجر يق ًُم ٤م ومٙم٤من اًمٖمرق اًمِمٝمػم اعمٕمروف سمسٞمؾ اًم َٕم ِر م ،وشمٗمرىم٧م قمغم أصمره
ىمب٤مئؾ سمٜمل ىمحٓم٤من ،ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ أهؾ احلػمة قمغم اًمٗمرات وأهؾ همس٤من سمب٤مدي٦م ا ًمِم٤مم ،وٓ
شمزال آصم٤مر اًمسد سم٤مىمٞم٦م.
( )3اٟمٔمر ُمٕمجؿ اًمبٚمدان (همس٤من).
( )2ذم إصؾ ( َأ ُّم٤م).

( )1ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م 381 /3 :وصدر اًمبٞم٧م ومٞمف« :إِن يم ِ
ُٜم٧م ؾم٤مئٚم ً٦م ،واحلؼ َُمٖم َْْم َب ٌ٦مش.
( )4اًمروض إٟمػ.34 /3 :
( )5ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م.381 /3 :
( )6اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (همسس) ُمٜمسق ًسم٤م إمم أوس سمـ طمجر ،وصدر اًمبٞم٧مُ « :خم َّٚمٗمقن
ُمره ُؿش.
َّ٤مس َأ ُ
و َي ْ٘ميض اًمٜم ُ
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سمتخٗمٞمػ اًمسلم ،ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمٕملم( ،)3واًمٖمسٞمس٦م ُمـ اًمرـم٥م اًمتل يبدؤه٤م
اإلرـم٤مب ُمـ ِىم َبؾ ُِم ْٕملىمٝم٤م وٓ شمٙمقن إٓ وٕمٞمٗم ً٦م ؾم٤مىمٓم٦م.
غ م م ()143 :2
همامئؿ إسمّم٤مر :اٟمٔمر ف ر ر.
غ ي ب ()529 :3
اًمٖمٞم٥م :اٟمٔمر ل د م.

حَرٍّفُ =الفـَا=ء×
ف ت ح ()668 :3
َ

ْ

ْ ََ ْ

َْ

ُ
ط ٠ا ذ ِ د َ
صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إ ن ت ْص خٍَ خ ُ
اءز ُٗ إ ٍ خْ ُص ﴾ [ؾمقرة إٟمٗم٤مل:
س
ِ
ِ
َ ِ ()2
ًمٚمرطمؿ ،وآشم٤مٟم٤م سمام ٓ ُي ْٕم َرف ،وم٠مطمٜمْ ُف
 .]39أي ًم٘مقل أيب ضمٝمؾ :اًمٚمٝمؿ َأ ْىم َٓم ُٕمٜم٤م َّ

اًمٖمداةَ .وآستػتاح :اإلٟمّم٤مف ذم اًمدقم٤مء.
ف ج ر ()342 :3
ىم٤مل ُمٓمرود سمـ يمٕم٥م اخلزاقمل [ذم رصم٤مء اعمٓمٚم٥م سمـ قمبد ُمٜم٤مف]:
آيب اهل ِْم ِ
َ
اج اجلٚمِٞملت
ـمقيؾ اًمب٤مع ذا َوم َج ٍر
ؿمخّم٤م
يبٙملم
ٞمٛم٦م(َ )1وم َّر َ
ً
َ َ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الػجر :اًمٕمٓم٤مء .ىم٤مل أسمق ِظمراش اهلذزم:

( )3اًمٕملم (همسك).142 /4 :
()2أطم٤مٟمف اهللُ :أهٚمٙمف .وهق دقم٤مء قمٚمٞمف.
()1آيب اهلْمٞمٛم٦م :ي٠مسمك اًمٔمٚمؿ.
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[آؾمتٗمت٤مح]

[اًمٗمجر]

سمذي َومج ٍر شم٠موي إًمٞمف إَ ِ
راُم ُؾ
َ

ٕمٛم ٍر
َقم َّج َ
ػ أوٞم٤مذم َمج ُٞمؾ سم ُـ َُم َ

()3

ف ج و ()185 :3
َ

[اًمٗمجقة]

ْ

ْ
ُ
ش َ ٠ةٍ ِّ٘ [ ﴾ُٝ ٜؾمقرة اًمٙمٝمػ.]37 :
﴿ َوِ ْٗ ٞيف ٌ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم... :والػجوة :اًمسٕم٦م ،ومجٕمٝم٤مِ :
اًمٗمج٤مء ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
َّ َ

ىمق َُمؽ َخمْزا ًة و َُمٜمْ َ٘مّم ً٦م
أًم َب ْس َ٧م ْ

ِ ()2

طمتك ُأسمٞمحقا َ
وظم َّٚمقا ومجق َة اًمدار

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم  :وُمـ أي٤مت ذم هذه اًم٘مّم٦م [ىمّم٦م أصح٤مب اًمٙمٝمػ]
()1

َ
ْ
ىمقًمف ؾمبح٤مٟمفِ ﴿ :يف ٌ ْش َ ٠ةٍ ِّ٘  ﴾ ُٝ ٜأي ذم ومْم٤مء .وُمع أهنؿ ذم ومْم٤مء ُمٜمف ومل

شمّمٞمبٝمؿ اًمِمٛمس!

ف ر ح ()582 :3
...وإن اعم١مُمٜملم ٓ يؽميمقن ُُم ْٗم َر ًطم٤م سمٞمٜمٝمؿ أن ُيٕمٓمقه سم٤معمٕمروف ذم ومِداء
أو َقم ْ٘مؾ

()4

[ا ُعم ْٗمرح]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادُ ْػ َرح :اعمث٘مؾ سم٤مًمدَّ يـ واًمٙمثػم اًمٕمٞم٤مل .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
إذا أٟم٧م مل شمؼمح شم َُ١م ّدي أُم٤مٟم ً٦م

ُ
أومرطمتْؽ اًمقدائع
وحتٛمؾ أظمرى َ

()5

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)6وىم٤مل ذم اًمٙمت٤مب [يمت٤مب ُمقادقم٦م اًمٞمٝمقد]َّ :
ؽم َك
وأٓ ُي ْ َ
وومنه اسمـ هِم٤مم يمام ومنه أسمق قمبٞمد أٟمف اًمذي َأصم٘مٚمف اًمدَّ يـ ،وأٟمِمد
ُُم ْٗم َر ٌحَّ ،
( )3ديقان اهلذًمٞملم 348 /2 :وومٞمف « َوم َّج َع أوٞم٤مذمش.
(ُ )2مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ومج٤م).
( )1اًمروض إٟمػ.392 /3 :
( )4اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ومرج) و (ومرح) .واًمٕم٘مؾ :اًمدِّ َي ُ٦م.
(ُ )5مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ومرح) ُمٜمسق ًسم٤م إمم هبٞمس اًمٕمذري.
( )6اًمروض إٟمػ.37 /2 :
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اًمبٞم٧م اًمذي أٟمِمده أسمق قمبٞمد:
إذا أٟم٧م مل شمؼمح شم َُ١م ّدي أُم٤مٟم ً٦م

ُ
أومرطمتْؽ اًمقدائع
وحتٛمؾ أظمرى َ

اًمس ْٚم٥م أي ؾمٚمبتؽ اًم َٗم َرح ،يمام ىمٞمؾ
أي أصم٘مٚمتؽ جيقز أن يٙمقن ُمـ أومٕم٤مل َّ
ُ
اًمرضمؾ إذا قمدل ،أي أزال اًم٘مسط وهق آقمقضم٤مج ،وجيقز أن شمٙمقن اًمٗم٤مء
َأ ْىم َس َط
اًمؼمحِ وهق ِّ
ٞم٧م ُمـ وملن َسم َر ًطم٤م أي
اًمِمدَّ ة ،شم٘مقل ًَم ِ٘م ُ
ُمبدًم ً٦م ُمـ سم٤مء ومٞمٙمقن ُمـ َ َ

ؿمدة .وذيمر أسمق قمبٞمد رواي٦م أظمرى ُُم ْٗم َرج( )3سم٤مجلٞمؿ ،وذيمر ذم ُمٕمٜم٤مه ً
أىمقآ ُمٜمٝم٤م أٟمف
اًمذي ٓ ديقان ًمف )2(،وُمٜمٝم٤م أٟمف اًم٘متٞمؾ سملم اًم٘مريتلم ٓ ُيدرى َُم ْـ ىمتٚمف ،وُمٜمٝم٤م أٟمف
ذم ُمٕمٜمك اعمُ ْٗم َرح سم٤محل٤مء أي اًمذي ٓ رء ًمف وىمد أصم٘مٚمف اًمديـ أو ٟمحق هذا ومٞم٘م٣م
قمٜمف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل.
ف ر ر ()633 :3
ِ
قم٤مُمرا [سمـ يزيد]:
ىم٤مل ُمٙمرز سمـ طمٗمص ذم ىمتٚمف ً
رضسم ً٦م
وأي٘مٜم٧م أين إن ُأ َضم ِّٚم ْٚمف َ ْ

ُمتك ُم٤م ُأص ْبف سم٤مًم ُٗمراومر(َ )1ي ْٕم َٓم ِ
٥م

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الػرافر ذم همػم هذا اعمقوع :اًمرضمؾ إوبط .وذم هذا
اعمقوع :اًمسٞمػ.

(ُُ )3م ْٗم َرج :أي إذا ضمٜمك يم٤من قمغم سمٞم٧م اعم٤ملٟٕ ،مف ٓ قم٤مىمٚم٦م ًمف( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :ومرج).
([ )2ىمد يٙمقن اعمراد هبذه اًمٕمب٤مرة (ٓ ديقان ًمف) أٟمف اًمٗم٘مػم اًمْمٕمٞمػ اعمث٘مؾ سم٤مًمديـ اًمذي مل يٙمت٥م ذم
ديقان اًمٕمٓم٤مء .و ُيست٠مٟمس هلذا سمام ضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ذم ُمٕمٜمك اًمديقان... :اًمٙمت٤مب ُيٙمت٥م
ومٞمف أهؾ اجلٞمش وأهؾ اًم َٕمٓمِ َّٞم٦مُ :م٤مدة (دون)].
( )1اًم ُٗمراومر :ؾمٞمػ قم٤مُمر سمـ يزيد (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطّ :ومر).
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[اًمٗمراومر]

أضمٚمٚمف
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر ذم ؿمٕمر ُمٙمرزُ« :متك ُم٤م َ

()2

اًمٗمراومر

يٕمٓم٥مش .وىمد ومن اسمـ هِم٤مم اًمٗمراومر وىم٤مل :هق اؾمؿ ؾمٞمػ ،وهق قمٜمدي ُمـ
ومرومر اًمٚمحؿ إذا ىم َّٓمٕمف .أٟمِمد أسمق قمبٞمد:
يمٙمٚمتتت٥م ـمستتتؿ وىمتتتد شمرسمبتتتف

يٕمٚمتتتتف سم٤محلٚمٞمتتتت٥م ذم اًمٖمٚمتتتتس

أٟمحتتتك قمٚمٞمتتتف يق ًُمتتت٤م يٗمتتتر ومتتتره

إن ٓ يٚمتتغ ذم اًمتتدُم٤مء يٜمتتتٝمس

ويروى ينم ذه.
ف ر ر ()143 :2
ىم٤مل اسمـ ًُم٘مٞمؿ اًمٕمبز ذم ظمٞمؼم:
[ومرت]

َوم َّرت هيق ٌد يقم ذًمؽ ذم اًمقهمك

ِ
إسمّم٤مر
همامئؿ
حت٧م اًمٕمج٤مج
َ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :فرت :يمِمٗم٧م ،يمام ُشم َٗم رر اًمداسم ُ٦م سم٤مًمٙمِمػ قمـ أؾمٜم٤مهن٤م،
[همامئؿ]

يريد يمِمٗم٧م قمـ ضمٗمقن اًمٕمٞمقن غامئم األبصار ،يريد إٟمّم٤مر.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وذيمر ذم أؿمٕم٤مر ظمٞمؼم ىمقل اًمٕمبز وذم آظمره:
ِ
إسمّم٤مر
حت٧م اًمٕمج٤مج همامئؿ

ومرت هيقد يقم ذًمؽ ذم اًمقهم٤م
وهق سمٞم٧م ُُم ِْمٙمِؾ همػم أن ذم سمٕمض اًمٜمسخ وهل ىمٚمٞمٚم٦م قمـ اسمـ هِم٤مم أٟمف ىم٤مل:
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

( )3اًمروض إٟمػ.61 /2 :
( )2ذم إصؾُ( :م٤م أطمٚمٚمف).
( )1اًمروض إٟمػ.242 /2 :
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اًمٗمرار وهمامئؿ إسمّم٤مر ُمـ صٗم٦م اًمٕمج٤مج وهق اًمٖمب٤مر ،وٟمّمبف قمغم احل٤مل ُمـ
اًمٕمج٤مج وإن يم٤من ًمٗمٔمف ًمٗمظ اعمٕمروم٦م قمٜمد ُمـ ًمٞمس سمِم٤مذ ذم اًمٜمحق وٓ ُم٤مهر ذم
اًمٕمرسمٞم٦م ،وأُم٤م قمٜمد أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ومٝمق ٟمٙمرة ٕٟمف مل يرد اًمٖمامئؿ طم٘مٞم٘م٦م ،وإٟمام
أراد ُمثؾ اًمٖمامئؿ .ومٝمق ُِم ُثؾ ىمقل اُمرئ اًم٘مٞمس« :سمٛمٜمجرد ىمٞمد إواسمد
هٞمٙمؾش( )3وم٘مٞمده٤م هٜم٤م ٟمٙمرة ٕٟمف أراد ُمثؾ اًم٘مٞمد ،وًمذًمؽ ٟمٕم٧م سمف ُمٜمجر ًدا أو
ضمٕمٚمف ذم ُمٕمٜمك ( ُُم َ٘م ِّٞمد) .ويمذًمؽ ىمقل قمبدة سمـ اًمٓمبٞم٥م(« :)2حتٞم٦م ُمـ هم٤مدرشمف
همرو٤م قمغم احل٤مل ،وأصح إىمقال ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف:
همرض اًمردىش ومٜمّم٥م ً

َََْ ْ
اْلَيَاة ُّ
اَلٛيَا﴾ [ؾمقرة ـمف ]313 :أٟمف طم٤مل ُمـ اعمْمٛمر اعمخٗمقض،
﴿زٞرة
ِ

ٕٟمف أراد اًمتِمبٞمف سم٤مًمزهرة ُمـ اًمٜمب٤مت ،وُمـ هذا اًمٜمحق ىمقهلؿ :ضم٤مء اًم٘مقم
اجلَ ّام َء اًمٖمٗمػم ،اٟمتّم٥م قمغم احل٤مل وومٞمف إًمػ واًملم وهق ُمـ سم٤مب ُم٤م ىمدُمٜم٤مه
ف سم٤مجلامء واًمّمٚمٕم٤مء ،وم٢مذا
ُمـ اًمتِمبٞمف وذًمؽ أن اجلامء هل سمٞمْم٦م احلديد ُشم ْٕم َر ُ
ضمٕمؾ ُمٕمٝم٤م اعمٖمٗمر ومٝمل همٗمػم ،وم٢مذا ىمٚم٧م ضم٤مؤوا اجلامء اًمٖمٗمػم وم٢مٟمام أردت
اًمٕمٛمق َم واإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمٕمٝمؿ أي ضم٤مؤوا ضمٞمئ ً٦م شمِمٛمٚمٝمؿ وشمستققمبٝمؿ يمام حتٞمط
اًمبٞم ْم٦م اًمٖمٗمػم سم٤مًمرأس ،ومٚمام ىمّمدوا ُمٕمٜمك اًمتِمبٞمف دظمؾ اًمٙملم اًمٙمثػم يمام
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
قمـ أيب قمبٞمدة ،ويم٤من ّ
قملُم٦م سمٙملم اًمٕمرب ،ومل ي٘مع ؾمٞمبقيف قمغم هذا اًمٖمرض
ذم ُمٕمٜمك اجلامء ومجٕمٚمٝم٤م يمٚمٛم٦م ؿم٤مذة قمـ اًم٘مٞم٤مس ،واقمت٘مد ومٞمٝم٤م اًمتٕمريػ وىمرهن٤م
( )3ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس 39 :وصدر اًمبٞم٧م «وىمد أهمتدي واًمٓمػم ذم ويمٜم٤مَت٤مش.
( )2ذم إصؾ اًمٓمٞم٥م .وهق قمبدة سمـ يزيد اًمٓمبٞم٥م ،ؿم٤مقمر خمرضم( .إقملم.)372 /4 :
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(و ْطمدَ ُه) .وذم سم٤مب وطمده أهار ىمد أُمٚمٞمٜم٤مه٤م ذم همػم هذا اًمٙمت٤مب،
سمب٤مب َ
وُمس٠مًم٦م (وطمده) ختتص ٍ
سمب٤مب وطمده .وهذا اًمذي ذيمرٟم٤م ُمـ اًمتٜمٙمػم سمسب٥م
اًمتِمبٞمف إٟمام يٙمقن إذا ؿمبٝم٧م إول سم٤مؾمؿ ُمْم٤مف ويم٤من اًمتِمبٞمف سمّمٗم٦م ُمتٕمدي٦م
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
زئػم
وزئػم
صقت احلامر
صقت
إمم ُمٕمروم٦م اشمٗم٤مق اًمٚمٗمٔمتلم يم٘مقًمفً :مف
َ
ٌ
َ
ٌ
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
هل طم٤مل ُمٜمف ،وشمٚمؽ ا ًمّمٗم٦م اجلٛمؿ وهق آؾمتقاء واًمٖمٗمر وهل اًمتٖمٓمٞم٦م،
ومٛمٕمٜمك اًمٙملم ضم٤مؤوا ضمٞمئ ً٦م ُمستقي٦م هلؿ ُمققمب٦م جلٛمٞمٕمٝمؿ ،وم٘مقي ُمٕمٜمك
اًمتِمبٞمف هبذا اًمقصػ ومدظمؾ اًمتٜمٙمػم ًمذًمؽ ،وطمسـ اًمٜمّم٥م قمغم احل٤مل
وهل طم٤مل ُمـ اعمجلء.
ف ر ع ل ()226 :2
ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م:
ْ ِ ()3
تتتر َك ُُم ْستَ٠مٟمِ ًستتتت٤م
ومل ُشمٚمت
تتتؼ َفم ْٝمت َ

[اًمٗمرقمؾ]

َ
يمتتتت٠م َّن ىمٗمتتتت٤مك ىمٗمتتتت٤م ُوم ْر ُقم ِ
تتتتؾ

()2

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ال ُػرعل :صٖمػم اًمْمب٤مع ،وهذه إسمٞم٤مت ذم أسمٞم٤مت ًمف.
( )3وردت ذم اًمسػمة سمٗمتح اًمت٤مء ( َشم ْٚم َؼ).
( )2ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م.95 :3 :
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وىمقل طمس٤من ذم قمٙمرُم٦م« :يم٠من ىمٗم٤مك ىمٗم٤م ومرقمؾش،
اًمٗمرقمؾ :وًمد اًمْمبع.
ف ق ح ()221 :3
يم٤من قمبٞمد اهلل سمـ ضمحش طملم َشمٜم ٍََّم يٛمر سم٠مصح٤مب رؾمقل اهلل  ،وهؿ
هٜم٤مًمؽ ُمـ أرض احلبِم٦م ،ومٞم٘مقل :ف َّؼ ْحـا

()2

وص ْ٠م َص ْ٠مشمُؿ ،أي أسمٍمٟم٤م وأٟمتؿ
َ

[وم٘محٜم٤م]

شمٚمتٛمسقن اًمبٍم ومل شمبٍموا سمٕمد .وذًمؽ أن وًمد اًمٙمٚم٥م إذا أراد أن يٗمتح قمٞمٜمٞمف
ًمٞمٜمٔمر ،ص٠مص٠م ًمٞمٜمٔمر .ىمقًمف :وم َّ٘مح :ومتح قمٞمٜمٞمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وذيمر ىمقل قمبٞمد اهلل( )4سمـ ضمحش طملم شمٜمّمتر سم٤محلبِم٦م:
وم٘محٜم٤م وص٠مص٠مشمؿ وذح وم٘محٜم٤م سم٘مقًمف وم٘مح اجلرو إذا ومتح قمٞمٜمٞمف ،وهٙمذا ذيمره
أيْم٤م وذيمر أسمق قمبٞمد سمّمص سم٤مًمب٤مء ،طمٙم٤مه٤م قمـ أيب زيد،
أسمق قمبٞمد وزاد ضمّمص ً
وىم٤مل اًم٘م٤مزم إٟمام رواه اًمبٍميقن قمـ أيب زيد سمٞم٤مء ُمٜم٘مقـم٦م سم٤مصمٜمتلم ٕن اًمٞم٤مء شمبدل
يمثػما يمام شم٘مقل َأ َي َؾ و َأ َضم َؾ ،وًمرواي٦م أيب قمبٞمد وضمف وهق أن يٙمقن
ُمـ اجلٞمؿ ً
سمّمص ُمـ اًمبّمٞمص وهق اًمؼميؼ.
ف ق ح ()243 :2
قمدو اهلل ،وقمٚمٞمف ُطم َّٚم٦م ًمف وم َّ٘م٤مطمٞم٦م.
و ُأا
سمحٞمل سمـ أظمٓم٥م ِّ
ّ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ف َّؼاحقة :رضب ُمـ اًمقر.

( )3اًمروض إٟمػ.392 /2 :
(َ )2وم َ٘م َح و َوم َّ٘مح سمٛمٕمٜمك.
( )1اًمروض إٟمػ.346 /3 :
( )4وردت ذم ُمٓمبققم٦م اًمروض إٟمػ قمبد اهلل.
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[وم٘م٤مطمٞم٦م]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر طمٞمل سمـ أظمٓم٥م طملم ُىمدِّ م إمم اًم٘متؾ وقمٚمٞمف
طمٚم٦م وم َّ٘م٤مطمٞم٦م ،احلٚم٦م إزار ورداء .وأصؾ شمسٛمٞمتٝم٤م هبذا إذا يم٤من اًمثقسم٤من
ضمديديـ يمام( )2طمؾ ـمٞمٝمام .وم٘مٞمؾ ًمف طمٚم٦م هلذا ،صمؿ اؾمتٛمر قمٚمٞمف آؾمؿ ،ىم٤مًمف
اخلٓم٤ميب .وىمقًمف وم٘م٤مطمٞم٦م ٟمسب٧م إمم ِ
اًمٗم ٘م٤مح وهق اًمزهر إذا اٟمِم٘م٧م أَ يمِ َّٛم تُف(.)1
واٟمرضضم٧م سمراقمٞمٛمف ،وشمٗمت٘م٧م أظمٗمٞمتف ،ومٞم٘م٤مل ًمف طمٞمٜمئذ َوم َ٘م ح وهق وم ِ٘م٤مح.
أيْم ٤م ذم ُمٕمٜمك اًمؼماقمٞمؿ واطمده٤م ىمٜمبٕم٦م ،وأُم٤م اًمٗم٘م٤مع سم٤مًمٕملم ومٝمق
واًم٘مٜم٤مسمع ً
أيْم ٤م طمٚم٦م
أيْم ٤م آذان اًمٙمامة(ُ ،)4مـ يمت٤مب اًمٜمب٤مت ،ويروى ً
اًم ُٗم ْٓم ر وي٘م٤مل ًمف ً
ِ
شمٚمق ن .ىم٤مًمف اخلٓم٤ميب.
َؿم ْ٘م ح ٞمَّ٦م وهق ؾمٜمح اًمبُ ْن ( )5إذا َّ
ف و م ()516 :3
َ

[اًمٗمقم]

ْ

ُ

َّ ُ
نت ُج األ ْر ُض َِ٘ ٚبِ ِٖ َٟا َوُِ َّرآئِ َٟا َوٌِ ٠م َٟا﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]63 :
﴿ ِمٙا ح ِ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الػوم :احلٜمٓم٦م .ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م اًمث٘مٗمل:
ِ
َ ِ (ِ )6
ِ ()8
جل ِ
يم٤مًمق ِذ ِ
يتتؾ ذم ٟمِ ْ٘م ِ
تتل ُومتتقم
قايب( )7قمٚمٞمٝم٤م
تتع َ
ىم َٓم ٌ
ومقق ؿم َٞمزى ُم ْث ِؾ ا َ

( )3اًمروض إٟمػ.399 /2 :
( )2اًمّمقابُ :م٤م ُطم َّؾ ـمٞمرٝمام.
( )1مجع (يمِ ّؿ) واًمٙمِ رؿ سم٤مًمٙمن ،واًمٙمِامُم٦م :وقم٤مء اًم َّٓمٚمع وهمٓم٤مء اًمٜم َّْقر .واجلٛمع :أيمامم وأيمٛم٦م ويمامم
وأيم٤مُمٞمؿ (خمت٤مر اًمّمح٤مح).
( )4اًمٙمامة واًمٙمٛم٠مة واطمد.
ن ،صمؿ ُرـم٥م ،صمؿ متر .اًمقاطمدة:
( )5اًم ُبنَّ :أوًمف ٌ
ـمٚمع ،صمؿ َظملل سم٤مًمٗمتح ،صمؿ َسم َٚمح سمٗمتحتلم ،صمؿ ُسم ْ ٌ
ات و ُسم ُن( .خمت٤مر اًمّمح٤مح).
نة .واجلٛمع ُسم ُن ٌ
ُسم ْستر ٌة و ُسم ُ َ
( )6اًمِمٞمزىِ :ضمٗم ٌ
٤من شمّمٜمع ُمـ ظمِم٥م ي٘م٤مل ًمف اًمِمٞمز .وهق ظمِم٥م أؾمقد( .طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة.)516 /3 :
( )7اجلقايب :مجع ضم٤مسمٞم٦م .وهل ِ
احلٞم٤مض ُجيبك ومٞمٝم٤م اعم٤مء ،أي ُجيٛمع( .طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة.)516 /3 :
( )8ديقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧مً 448 :
ٟم٘مل قمـ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم.
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ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الوذيل :ىمٓمع اًمٗمْم٦م ،واًمٗمقم :اًم٘مٛمح ،واطمدشمف :ومقُم٦م.
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
()3
اًمؼم:
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم  :وأٟمِمد ذم شمٗمسػم اًمٗمقم وأٟمف ُ ر
ِ
ومقق ِؿم َٞمزى ُِم ْث ِؾ اجلَ ِ
يم٤مًمق ِذ ِ
َ
يتتتؾ ذم ٟمِ ْ٘م ِ
تتتل ُومتتتق ِم
تقايب َقمٚمٞمٝمت٤م
تتتع َ
ىم َٓم ٌ

اًمِمٞمزى ظمِم٥م أؾمقد شمّمٜمع ُمٜمف اجلٗم٤من ،واًمقذيؾ مجع وذيٚم٦م وهل
اًمسبٞمٙم٦م ُمـ اًمٗمْم٦م ،ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
وضمٝمتتتتتت٤م يم٤مًمقذيتتتتتتت
وشمريتتتتتتؽ ً

ٍ
تتتٚم٦م ٓ ريتت َ
ممتٚمتتئ وٓ َضم ْٝمتت ِؿ
٤من

وذم اًمٕملم :اًمقذيٚم٦م اعمرآة( .)2وىمٞمؾ ذم اًمٗمقم إٟمف اًمثقم واظمت٤مره اسمـ ىمتٞمب٦م
واطمت٩م سم٠مٟمف ذم ُمّمحػ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وصمقُمٝم٤م( )1وٓ طمج٦م ذم هذا عم٤م ذيمره
أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٜمب٤مت أن اًمثقم هق اًمؼم وأٟمف ي٘م٤مل سم٤مًمٗم٤مء وسم٤مًمث٤مء ،وُمـ اًمِم٤مهد قمغم
اًمٗمقم وأٟمف اًمؼم ىمقل أيب أطمٞمح٦م سمـ اجللح ،وىمٞمؾ هق ٕيب حمجـ اًمث٘مٗمل:
ؿمخّم٤م واطمدً ا
ُٜم٧م أهمٜمك اًمٜم٤مس
َىمد يم ُ
ً

ؾمٙمـ اعمديٜم َ٦م قمـ زراقم٦م ومقم

()4

( )3اًمروض إٟمػ.44 /2 :
( ) 2مل يرد هذا اعمٕمٜمك ذم يمت٤مب اًمٕملم ذم (وذل) ) 399 /8 ( :وىمد ذيمره إزهري ذم
اًمتٝمذي٥م (وذل) )35/35 ( :وومٞمف :وىم٤مل أسمق زيدُ :ي ٘م٤مل ًمٚمٛمرآة :اًمقذيٚم٦م ،ذم ًمٖم٦م ـملء.
( )1شمٗمسػم همري٥م اًم٘مرآن.53 :
( )4اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (ومقم)ُ ،مٜمسقب ٕيب حمجـ اًمث٘مٗمل ،سمرواي٦م خمتٚمٗم٦م:
ٟمزل اعمديٜم٦م قمـ ِز ِ
ٍ
راقم٦م ُومقمِ.
واطمد
أطم ِس ُبٜمل يم٠مهمٜمك
ىمد ُ
يمٜم٧م ْ
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[اًمقذيؾ]

حَرٍّفُ =القَاف÷
ق ب ل ()138 :3

َ َْ
َ ْ
َ َ ً
َ
َ
﴿أ ْو ح أ ِِت ة ِا﵀ِ و ال  ٙآلئ ِس ِث ُ تِيال﴾ [ؾمقرة اإلهاء.]92 :
[اًم٘مبٞمؾ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم... :والؼبقل يٙمقن ُُم٘م٤م َسم َٚم ً٦م و ُُمٕم٤م َيٜمَ٦م ،وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

َْ َْ َُ ُ َْ َ ُ ُ ً
اب ر تُال﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ ]55 :أي قمٞم٤م ًٟم٤م ،وأٟمِمدين أسمق
﴿أ و ي أ ِت ي  ٗ ٟإ ه ذ

قمبٞمدة ٕقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:

ُأص٤محلٙمؿ طمتك شمبقؤوا سمٛمثٚمٝم٤م

يمٍم ِ
ظم٦م ُطم ْبغم َي َّنَت٤م ىمبٞمٚمٝم٤م
َ ْ

()3

يٕمٜمل اًم٘م٤مسمٚم٦مٕ ،هن٤م شمُ٘م٤مسمٚمٝم٤م و َشم ْ٘م َبؾ وًمده٤م .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

َ َ َ َْ
ِّش  ٛا
وي٘م٤مل :اًم٘مبٞمؾ :مجٕمفُ :ىم ُبؾ ،وهل اجلامقم٤مت ،وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم﴿ :وض
َ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ ُ ً
َش ٍء ر تُال ﴾ [ؾمقرة إٟمٕم٤ممَ ]333 :وم ُ٘م ُبؾ :مجع :ىمبٞمؾُ ،مثؾ ُؾم ُبؾ
ن ٖ ي ُِ ٗ ٟك

أيْم٤م :ذم َُم َث ٍؾ
وهر مجع :هير ،و ُىم ُٛمص مجع ىمٛمٞمص .واًم٘مبٞمؾ ً
مجع :ؾمبٞمؾُ ُ ،
ُمـ إُمث٤مل ،وهق ىمقهلؿُ :م٤م يٕمرف َىمبِ ًٞمل ُمـ َدسمِػم( :)2أي ٓ يٕمرف ُم٤م أىمبؾ مم٤م
أدسمر ،ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد:
ِ
قضمٝمت َت ْٞمٝمتتتؿ
قر َسمت ْ
شمَٗمت َّر َىمتتت٧م إُُمتت ُ

ومتتتام قمرومتتتقا اًمتتتدسمػم ُمتتتـ اًم٘مبٞمت ِ
تتؾ

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ،وي٘م٤مل :إٟمام أريد هبذا اًم٘مبٞمؾ :اًمٗمتؾ ،ومام ُومتِؾ

إمم اًمذراع ومٝمق اًم٘مبٞمؾ ،وُم٤م ومتؾ إمم أـمراف إص٤مسمع ومٝمق اًمدسمػم ،وهق ُمـ
ذيمرت .وي٘م٤ملَ :ومت ُْؾ اعمٖمزل ،وم٢مذا ومتؾ اعمٖمزل إمم اًمريمب٦م
اإلىمب٤مل واإلدسم٤مر اًمذي
ُ
أيْم٤م :ىمقم اًمرضمؾ.
اًمق ِرك ومٝمق اًمدسمػم .واًم٘مبٞمؾ ً
ومٝمق اًم٘مبٞمؾ وإذا ومتؾ إمم َ

ينَت٤م َىم ُبقهل٤مش.
( )3ديقان إقمِمك 377 :وومٞمف « َّ َ
( )2جمٛمع إُمث٤مل.269 /2 :
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ق ر ش ()91 :3
اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م،
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مقَ :وم َق ًَمدَ يمٜم٤مٟم ُ٦م سمـ ظمزيٛم٦م أرسمٕم َ٦م ٟمٗمر:
َ
وُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م ،وقمبد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦مِ ،
سمٜم٧م
وُم ْٚمٙم٤من سمـ يمٜم٤مٟم٦مُ .وم٠م رم اًمٜمرض َسم َّر ُة ُ
ُُم ّر سمـ ُأ ّد ...ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اًمٜمرض :قريش ،ومٛمـ يم٤من ُمـ َو ًَم ِده ومٝمق ىمرر،

[ىمريش]

وُمـ مل يٙمـ ُمـ وًمده ومٚمٞمس سم٘مرر .ىم٤مل ضمرير سمـ َقمٓمِ َّٞم٦م أطمدُ سمٜمل يمٚمٞم٥م سمـ
يرسمقع سمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ يٛمدح هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ

ُمروان:
ً
ىمريِم٤م
ومام إ رم اًمتل َو ًَمدَ ْت

سمٛم ْ٘م ِ
روم٦م اًمٜمَّج٤مر وٓ َقم٘مٞم ِؿ
ُ

()3

سم٠مٟمج٥م ُمـ أسمٞمٙمؿ

ٌ
ظم٤مل سم٠ميمرم ُمـ متٞمؿ
وُم٤م

()1

وُم٤م َىم ْر ٌم

()2

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 ُىم َرر ،وُمـ مل يٙمـ
ٌ
قريش ً
َّ٘مرش ،واًمت٘مرش:
ُمـ وًمده ومٚمٞمس سم٘مرر ،وإٟمام ؾمٛمٞم٧م
ىمريِم٤م ُمـ اًمت ر
اًمتج٤مرة وآيمتس٤مب .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
ىمتتد يمتت٤من ُيٖمٜمتتٞمٝمؿ قمتتـ ر
اًمِمتتٖمقش

واخلَ ِْمتتؾ ُمتتـ شمستت٤مىمط اًم٘متتروش

وحم ْ ٌض ًمٞمس سم٤معمَ ْٖمِمقش
ؿمحؿ َ
ٌ

()4

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :والشغوش :ىمٛمح ،يسٛمك اًمِمٖمقش .واخلشل :رؤوس

( )3اعم٘مروم٦م :اًمٚمئٞمٛم٦م .اًمٜمج٤مر :إصؾ .اًمٕم٘مٞمؿ :اًمتل ٓ حتٛمؾ( .طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة.)91 /3 :
( )2اًم٘مرم :اًمٗمحؾ ُمـ اإلسمؾ .واؾمتٕم٤مره هٜم٤م ًمٚمرضمؾ اًمسٞمد.
( )1ديقان ضمرير 239 /3 :وومٞمف «وًمدت أسم٤ميمؿش.
( )4ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج.78 :
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[اًمِمٖمقش]
[اخلِمؾ]

اخللظمٞمؾ وإَ ْؾم ِق َرة وٟمحقه ،واًم٘مروش :اًمتج٤مرة وآيمتس٤مب .ي٘مقل :ىمد يم٤من
[اعمحض]

يٖمٜمٞمٝمؿ قمـ هذا ؿمحؿ وحمض .وادحض :اًمٚمبـ احلٚمٞم٥م اخل٤مًمص .وهذه
إسمٞم٤مت ذم أرضمقزة ًمف .وىم٤مل أسمق ِضم ْٚمدة اًمٞمِمٙمري ،ويِمٙمر سمـ سمٙمر سمـ وائؾ:
إظمتتتقة َىم ّرؿمتتتقا اًمتتتذٟمقب قمٚمٞمٜمتتت٤م

ٍ
طمتتدي٨م ُمتتتـ قمٛمرٟمتت٤م و َىمتتتدي ِؿ
ذم

وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م وىمقل ُمـ ىم٤مل إٟمف ىمريش ،واًم٘مقل
ومٝمرا ًم٘م٥م واؾمٛمف اًمذي ؾمٛمل سمف
ومٝمرا هق ىمريش ،وىمد ىمٞمؾ إن ً
أظمر ذم أن ً
ىمريش .وأُم٤م خيٚمد سمـ اًمٜمرض ومذيمر أسمق قمبد اهلل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ذم أٟمس٤مب ىمريش
ًمف ىم٤مل :ىم٤مل قمٛمل :وأُم٤م سمٜمق خيٚمد سمـ اًمٜمرض َوم َذيم ََر ذم سمٜمل قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ
ُمٚمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م وُمٜمٝمؿ ىمريش سمـ سمدر سمـ خيٚمد سمـ اًمٜمرض ويم٤من َ
دًمٞمؾ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م ذم
دم٤مراَتؿ ومٙم٤من ي٘م٤مل :ىمدُم٧م قمػم ىمريش ومسٛمٞم٧م ىمريش سمف .وأسمقه سمدر سمـ خيٚمد
ص٤مطم٥م سمدر اعمقوع اًمذي ًم٘مل ومٞمف رؾمقل اهلل ً 
ىمريِم٤م .وىم٤مل قمـ همػم قمٛمف:
ُ
ىمريش سمـ احل٤مرث سمـ خيٚمد واسمٜمف سمدر اًمذي ؾمٛمٞم٧م سمف سمدر وهق اطمتٗمره٤م .ىم٤مل:
وىمد ىم٤مًمقا :اؾمؿ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ ىمريش وُمـ مل يٚمده ومٝمر ومٚمٞمس ُمـ ىمريش وذيمر
ومٝمرا هق ىمريش .وىم٤مل أسمق قمبد اهلل طمدصمٜمل قمٛمرو سمـ أيب سمٙمر
قمـ قمٛمف أن ً
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
اؾمؿ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ إٟمف ىمريش وُمثؾ ذًمؽ ذيمر قمـ اعم١مُمكم قمـ أيب قمبٞمدة سمـ قمبد
اهلل ذم اؾمؿ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىمريش ىم٤مل :وطمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر ،وىم٤مل

( )3اًمروض إٟمػ.78 /3 :
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طمدصمٜم٤م أسمق اًمبخؽمي سمـ وه٥م ىم٤مل :طمدصمٜمل اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمٛمف أن
اؾمؿ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ اًمذي أؾمٛمتف أُمف ٌ
ومٝمرا يمام يسٛمك اًمّمبل
ىمريش وإٟمام ٟمبزشمف ً
َ
همرارة وؿمٛمٚم٦م وأؿمب٤مه ذًمؽ .ىم٤مل :وىمد اضمتٛمع اًمٜمس٤مب ُمـ ىمريش وهمػمهؿ أن
ً
ىمريِم٤م إٟمام شمٗمرىم٧م قمـ ومٝمر .واًمذي قمٚمٞمف ُمـ أدريمت ُف ُمـ ٟم َُّس٤مب ىمريش وهمػمهؿ
أن وًمد ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ ىمريش وأن ُمـ ضم٤موز ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمٜمسبف ومٚمٞمس ُمـ
ىمريش .وذيمر قمـ هِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمبل ومٞمام طمدصمف أسمق احلسـ
إصمرم قمٜمف أن اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م هق ىمريش .وذيمر قمٜمف أٟمف ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:
ُ
ومٝمرا وهق ِمج٤مع ىمريش ،وىم٤مل :ىم٤مل حمٛمد سمـ طمسـ قمـ
َو ًَمدَ
ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض ً
ٟمّمتر سمـ ُمزاطمؿ قمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد قمـ اًمِمٕمبل ىم٤مل :اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م هق
ىمريِم٤م ٕٟمف يم٤من ِ
ىمريش ،وإٟمام ؾمٛمل ً
ي٘مرش قمـ ظمٚم٦م اًمٜم٤مس وطم٤مضمتٝمؿ ومٞمسده٤م
سمامًمف .واًمت٘مريش هق اًمتٗمتٞمش .ويم٤من سمٜمقه ي٘مرؿمقن أهؾ اعمقؾمؿ قمـ احل٤مضم٦م
ً
ىمريِم٤م .وىمد ىم٤مل
ومػمومدوهنؿ سمام يبٚمٖمٝمؿ ومسٛمقا سمذًمؽ ُمـ ومٕمٚمٝمؿ وىمرؿمٝمؿ
احل٤مرث سمـ طمٚمزة ذم سمٞم٤من اًم٘مرش:
اعم٘متتتتر ُش قمٜمَّتتتت٤م
َّتتتت٤مـمؼ
رأهيتتتت٤م اًمٜم
ُ
ِّ

قمٜمتتدَ قمٛمتترو ومٝمتتؾ ًمتتف أٟمٗمتت٤م ُء

()3

وطمدصمف أسمق احلسـ إصمرم قمـ أيب قمبٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ىم٤ملُ :مٜمتٝمك ُمـ
وىمع قمٚمٞمف اؾمؿ ىمريش اًمٜمرض ويمٜم٤مٟم٦م ومقًمده ىمريش دون ؾم٤مئر سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م سمـ
ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م وهق قم٤مُمر سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض ،وم٠مُم٤م ُمـ وًمد يمٜم٤مٟم٦م ؾمقى
ً
ىمريِم٤م ًمِت ََج رٛم ِٕم ِٝمؿ ٕن
اًمٜمرض ومل ي٘م٤مل هلؿ ىمريش ،وإٟمام ؾمٛمل سمٜمق اًمٜمرض
( )3ذح اعمٕمٚم٘م٤مت اًمسبع ،اًمزوزين ،313 :سمرواي٦م أظمرى:
وهؾ َأ َ
٤مـمؼ اعمبٚمِّغُ قمٜمَّت٤م قمٜمدَ قمٛمرو ْ
شم٤مك اٟمتٝم٤م ُء
أيتٝم٤م اًمٜمَّت ُ
وذم ُمٕمٚم٘م٦م احل٤مرث سمـ ِطم ِّٚمزة( :اعمُرىمش) سمدل (ا ُعم َ٘م ّرش)ً(.مس٤من اًمٕمرب :ىمرش).
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اًمت٘مرش هق اًمتجٛمع .ىم٤مل :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :اًمتج٤مر يت٘م٤مرؿمقن يتجرون واًمدًمٞمؾ
قمغم اوٓمراب هذا اًم٘مقل أن ً
ىمريِم٤م مل جيتٛمٕمقا طمتك مجٕمٝمؿ ىميص سمـ يملب،
ومٚمؿ جيٛمع إٓ وًمد ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽُ ٓ ،مري٦م قمٜمد أطمد ذم ذًمؽ ،وسمٕمد هذا ومٜمحـ
ً
ىمريِم٤م ومل
أقمٚمؿ سم٠مُمقرٟم٤م وأرقمك عمآصمرٟم٤م وأطمٗمظ ٕؾمامئٜم٤م .مل ٟمٕمٚمؿ ومل ٟمدع
َهن ْ ُٛم ْؿ( )3إٓ وًمد ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ.
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
ذيمر ،ورأي٧م ًمٖمػمه أن ً
ىمريِم٤م شمّمٖمػم اًم٘مرش ،وهق طمقت ذم اًمبحر ي٠ميمؾ طمٞمت٤من
اًمب حر ؾمٛمٞم٧م سمف اًم٘مبٞمٚم٦م أو ؾمٛمل سمف أسمق اًم٘مبٞمٚم٦م واهلل أقمٚمؿ .ورد اًمزسمػم قمغم اسمـ
ف ٌ
إؾمح٤مق ذم أهن٤م ؾمٛمٞم٧م ً
ىمريش إٓ ذم سمٜمل ومٝمر ر ًدا
ىمريِم٤م ًمتجٛمٕمٝم٤م وأٟمف ٓ ُي ْٕم َر ُ
ٓ يٚمزم ٕن اسمـ إؾمح٤مق مل ي٘مؾ إهنؿ سمٜمق ىميص ظم٤مص٦م وإٟمام أراد أهنؿ ؾمٛمقا هبذا
آؾمؿ ُُمذ مجٕمٝمؿ ىميص ،ويمذا ىم٤مل اعمؼمد ذم اعم٘متْم٥م :إن هذه اًمتسٛمٞم٦م إٟمام
وىمٕم٧م ًم٘ميص واهلل أقمٚمؿ .همػم أٟم٤م ىمدُمٜم٤م( )2ذم ىمقل يمٕم٥م سمـ ًم١مي ُم٤م يدل قمغم
أهن٤م يم٤مٟم٧م شمسٛمك ً
ىمريِم٤م ىمبؾ ُمقًمد ىميص وهق ىمقًمف:
()1
إذا ُىم َر ْي ٌش ُشم َب ِّٖمل احلَ َّؼ ِظم ْذٟٓم٤م
وذيمر ىمقل رؤسم٦م« :ىمد يم٤من يٖمٜمٞمٝمؿ قمـ اًمِمٖمقشش وومنه رضب ُمـ
اًم٘مٛمح ،وومستر اخلِمؾ رؤوس اخللظمٞمؾ .وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ قمـ أيب اًمقًمٞمد
ىم٤مل :إٟمام اخلِمؾ :اعم٘مؾ ،واًم٘مروشُ :م٤م شمس٤مىمط ُمـ طمث٤مشمف وشم٘منم ُمٜمف.
هؿ سم٤مًمٌمء :أراده .وسم٤مسمف ر َّد (خمت٤مر اًمّمح٤مح :هت م م ).
(َّ )3
( )2اٟمٔمر اًمروض إٟمػ ،6 /3 :ومٞمف :وىمد ذيمر اعم٤موردي هذا اخلؼم قمـ يمٕم٥م ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم ًمف.
قمْقشمِفش.
(ُ )1مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (مجع)( ،قمرب) .وصدر اًمبٞم٧م« :ي٤م ًمٞمتٜمل ؿم٤مهدٌ َوم ْحقاء َد َ

- 322 -

ق ر ض ()185 :3
َ َ

ْ

َ

ِّ

َ َ َّ ُ ُ ْ َ
َ
َ
ال﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ.]37 :
﴿و إِذ ا ى ر ب ج ت ِ ِرؽ  ٗ ٟذ ات الظ ِ ٙ
َ

ْ

ِّ

َ ُ ُ ْ َ
َ
ال﴾ :دم٤موزهؿ وشمؽميمٝمؿ قمـ ؿمامهل٤م .ىم٤مل ذو اًمرُم٦م:
﴿تِ ِرؽ ٟٗذات الظِ ٙ
ِمتر ٍ
()3
امٓ وقمـ َأيامهن َّـ اًم َٗم ِ
ىمقاز ُُم ِ
ِؿم ً
قار ُس
ف
إمم ُفم ُٕم ٍـ َي ْ٘م ِر ْو َـ َأ َ

[شم٘مروٝمؿ]

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم(... :)2وىمٞمؾ ذم شم٘مروٝمؿ حت٤مذهيؿ وىمٞمؾ شمتج٤موزهؿ ؿمٞم ًئ٤م
ومِمٞم ًئ٤م ُمـ اًم٘مرض وهق اًم٘مٓمع أي شم٘مٓمع ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ إرض .وهذا يمٚمف
لم أهنؿ ذم َُم ْ٘مٜم َُق ٍة(ُ )1مـ إرض ٓ شمدظمؾ
ذح اًمٚمٗمظ وأُم٤م وم٤مئدة اعمٕمٜمك وم٢مٟمف َسم َّ َ
قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس ومتحرىمٝمؿ وشمبكم صمٞم٤مهبؿ.
ق ص ب ()243 :3
٥م
ىم٤مل رؾمقل اهلل « :أُمرت أن أسمنم ظمدجي٦م سمبٞم٧م ُمـ َىم َّم٥مَ ٓ ،ص َخ ٌ
ومٞمف وٓ ٟم ََّم٥مش.

()4

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الؼصب هٜم٤م :اًمٚم١مًم١م اعمجقف.
ُمٗمنا،
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )5(:وأُم٤م ىمقًمف سمبٞم٧م ُمـ ىمّم٥م وم٘مد رواه اخلٓم٤ميب
ً
وىم٤مل ومٞمف :ىم٤مًم٧م ظمدجي٦م ي٤م رؾمقل اهلل هؾ ذم اجلٜم٦م ىمّم٥م؟ وم٘م٤مل :إٟمف ىمّم٥م ُمـ
( )3ديقان ذي اًمرُم٦م .3328 /2 :واًم رٔم ُٕمـ :اإلسمؾ اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اهلقادج .وأىمقاز :مجع ىمقز .وهق
اعمستدير ُمـ اًمرُمؾ .وُمِمترفُ :مقوع .واًمٗمقارس (هٜم٤م) رُم٤مل سمٕمٞمٜمٝم٤م( .طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة:
.)185 /3
( )2اًمروض إٟمػ.393 /3 :
(ُ )1م٘مٜمقةَ :ىمٜم٤م ُء احل٤مئط (يمسامء) اجل٤مٟم٥م يٗملء قمٚمٞمف اًمٗملء.
( )4اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ ،يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م .وومٞمف« :سمبٞم٧م ذم اجلٜم٦مش.
( )5اًمروض إٟمػ.368 -359 /3 :
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َ
[اًم٘م َّم٥م]

ًم١مًم١م ُجمْبك ،ىم٤مل اخلٓم٤ميب جيقز أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه َجمُق ًسم٤م ُمـ ىمقًمؽ ُضم ْب ُ٧م اًمثقب إذا
٥م وهق
جل ِّ
َظم َر ْىمتُف ،ومٞمٙمقن ُمـ اعم٘مٚمقب وجيقز أن يٙمقن إصؾ جمب ًب٤م سمب٤مئلم ُمـ ا َ
ِ
داظمٚمف ،وىمٚمب٧م اًمب٤مء ي٤مء يمام ىم٤مًمقا َشم َٔمٜمَّ ْٞم ُ٧م ُمـ اًمٔمـ و َشم َ٘م َّّم ْٞم ُ٧م
ىمٓمع
اًم٘مٓمع أي ُ
أفمٗم٤مري ،وشمٙمٚمؿ أصح٤مب اعمٕم٤مين ذم هذا احلدي٨م ،وىم٤مًمقا :يمٞمػ مل يبِمتره٤م إٓ
سمبٞم٧م وأدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمْزًم٦م ُمـ يٕمٓمك ُمسػم َة ِ
أًمػ قم٤مم ذم اجلٜم٦م ،يمام ذم طمدي٨م
ُ
اسمـ قمٛمر َظم َّرضمف اًمؽمُمذي ،ويمٞمػ مل َيٜمْ َٕم ْ٧م هذا اًمبٞم٧م سمٌمء ُمـ أوص٤مف اًمٜمٕمٞمؿ
واًمبٝمج٦م أيمثر ُمـ ٟمٗمل اًمّمخ٥م وهق رومع اًمّمقت ،وم٠مُم٤م أسمق سمٙمر اإلؾمٙم٤مف،
نم ْت سمبٞم٧م زائد قمغم ُم٤م أقمد
وم٘م٤مل ذم يمت٤مب ومقائد إظمب٤مر ًمفُ :مٕمٜمك احلدي٨م أٟمف ُسم ِّ َ
صمقاب إليامهن٤م وقمٛمٚمٝم٤م ،وًمذًمؽ ىم٤مل ٓ :صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م أي
اهلل هل٤م مم٤م هق ٌ
مل شمٜمّم٥م ومٞمف ومل شمّمخ٥م أي إٟمام ُأ ْقمٓمِ َٞم ْت ُف زي٤مدة قمغم مجٞمع اًمٕمٛمؾ اًمذي ٟم ََّم َب ْ٧م
ومٞمف .ىم٤مل اعم١مًمػ ،رمحف اهلل ٓ :أدري ُم٤م هذا اًمت٠مويؾ وٓ ي٘متْمٞمف فم٤مهر احلدي٨م
وٓ يقضمد ؿم٤مهد َي ْٕم ُْمدُ ه .وأُم٤م اخلٓم٤ميب وم٘م٤مل :اًمبٞم٧م ه٤م هٜم٤م قمب٤مرة قمـ ىمٍم،
وىمد ي٘م٤مل عمِٜمْزل اًمرضمؾ سمٞمتف ،واًمذي ىم٤مًمف صحٞمح ،ي٘م٤مل ذم اًم٘مقم هؿ أهؾ سمٞم٧م

ي َبيْج ِّ٘ َ ٚال ْ ُْ ٙصَٖ ٙ
ٍ
ذف وسمٞم٧م قمز ،وذم اًمتٜم ِْزيؾ ﴿ َد ْ َ
ني﴾ [ؾمقرة اًمذاري٤مت:
ٍ
ِِ

 ،]16وًمٙمـ ًمذيمر اًمبٞم٧م ه٤م هٜم٤م هبذا اًمٚمٗمظ ،وًم٘مقًمف سمبٞم٧م ومل ي٘مؾ سم٘مٍم ُمٕمٜمك
ٓئؼ سمّمقرة احل٤مل ،وذًمؽ أهن٤م يم٤مٟم٧م رسم٦م سمٞم٧م إؾملم مل يٙمـ قمغم إرض سمٞم٧م
وأيْم٤م وم٢مهن٤م أول ُمـ سمٜمك سمٞم ًت٤م ذم اإلؾملم سمتزوجيٝم٤م
إؾملم إٓ سمٞمتٝم٤م طملم آُمٜم٧مً ،
َ
رؾمقل اهلل  ورهمبتٝم٤م ومٞمف ،وضمزاء اًمٗمٕمؾ يذيمر سمٚمٗمظ اًمٗمٕمؾ وإن يم٤من أذف ُمٜمف
()3
ُمسٚمام قمغم ُقم ٍ
ري يمس٤مه اهلل ُمـ ُطم َٚم ِؾ اجلٜم٦م ،وُمـ ؾم٘مك
عم٤م ضم٤مءُ« :مـ يمسك
ً

( )3وردت ذم إصؾ سم٠مًمػ قمغم صقرة اًمٞم٤مء .واًمّمقاب (يمس٤م) ٕن ُمْم٤مرقمف (يٙمسق).
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ُمس ًٚمام قمغم فمٛم٠م ؾم٘م٤مه اهلل ُمـ اًمرطمٞمؼش .وُمـ هذا اًمب٤مب ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسلمُ« :مـ
سمٜمك هلل ُمسجدً ا سمٜمك اهلل ًمف ُمثٚمف ذم اجلٜم٦مش مل يرد ُمثٚمف ذم يمقٟمف ُمسجدً ا وٓ ذم
()3
صٗمتف ،وًمٙمـ ىم٤مسمؾ اًمبٜمٞم٤من سم٤مًمبٜمٞم٤من ،أي يمام سمٜمك ُي ْبٜمك ًمف ،يمام ىم٤مسمؾ اًمٙمِسقة
واًمس٘مٞم٤م سم٤مًمس٘مٞم٤م ،ومٝم٤م هٜم٤م وىمٕم٧م اعمامصمٚم٦م ٓ ذم ذات اعمبٜمك أو اًمٙمسقة،
سم٤مًمٙمسقة ر
نم ْت سمف سمٚمٗمظ
وإذا صمب٧م هذا ومٛمـ ه٤م هٜم٤م اىمتْم٧م اًمٗمّم٤مطم٦م أن ُي َٕم َّؼم هل٤م قمام ُسم ِّ َ
اًمبٞم٧م وإن يم٤من ومٞمف ُم٤م ٓ قملم رأشمف وٓ أذن ؾمٛمٕمتف وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمِمتر.

َ ْ
وُمـ شمسٛمٞم٦م اجلزاء قمغم اًمٗمٕمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ ذم قمٙمس ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ن ُص٠ا ا﵀
ََ َُ ْ ََ َ
ََ
ٓ َر ُ
ا﵀﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران:
ٌن ِصيَ ُ[ ﴾ْٗ ٟؾمقرة اًمتقسم٦م ]67 :و ﴿و٘ٓروا و٘

أيْم٤م ُمـ سم٤مب ُم٤م يمٜم٤م سمسبٞمٚمفٟٕ ،مف
 .]54وأُم٤م ىمقًمف ٓ صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م وم٢مٟمف ً
قمٗمقا مل ُ ْحت ِق ْضمف إمم أن يّمخ٥م يمام
قمٚمٞمف اًمسلم دقم٤مه٤م إمم اإليامن وم٠مضم٤مسمتف ً
يّمخ٥م اًم َب ْٕم ُؾ( )2إذا َشم َٕم َّّم ْ٧م قمٚمٞمف َطمٚمِٞمٚمتُف( )1وٓ أن يٜمّم٥م سمؾ أزاًم٧م قمٜمف يمؾ
وه َّقٟم٧م قمٚمٞمف يمؾ ُمٙمروه ،وأراطمتف سمام هل٤م ُمـ يمؾ
ٟمّم٥م ،وآٟمستف ُمـ يمؾ وطمِم٦م َ
يمد وٟمّم٥م ،ومقصػ ُمٜمْزهل٤م اًمذي سم ِّنمت سمف سم٤مًمّمٗم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمِ ِٗمٕم ِ
٤مهل٤م وصقرشمف .وأُم٤م
ُ
ىمقًمف ُمـ ىمّم٥م ،ومل ي٘مؾ ُمـ ًم١مًم١م ،وإن يم٤من اعمٕمٜمك واطمدً ا ،وًمٙمـ ذم اظمتّم٤مصف
هذا اًمٚمٗمظ ُمـ اعمِم٤ميمٚم٦م اعمذيمقرة واعم٘م٤مسمٚم٦م سمٚمٗمظ اجلزاء ًمٚمٗمظ اًمٕمٛمؾ ،أهن٤م ريض اهلل
ًمسبؼ إمم اإليامن دون همػمه٤م ُمـ اًمرضم٤مل
قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمد أطمرزت َىم َّم َ
٥م ا َّ
ُسٛمل اًمس٤مسمؼ ُحم ْ ِر ًزا ًمٚم٘مّم٥م .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
واًمٜم ِّْسقان،
ُ
واًمٕمرب شم ِّ
( )3اًمٙمسقة :سمٙمن اًمٙم٤مف ووٛمٝم٤م (خمت٤مر اًمّمح٤مح).
أيْم٤م (سمٕمؾ) و(سمٕمٚم٦م) يمزوج وزوضم٦م (خمت٤مر
( )2اًمبٕمؾ :اًمزوج .واجلٛمع (اًم ُب ُٕمقًم٦م) وي٘م٤مل ًمٚمٛمرأة ً
اًمّمح٤مح :ب ع ل).
( )1احلٚمٞمؾ :اًمزوج ،واحلٚمٞمٚم٦م :اًمزوضم٦م (خمت٤مر اًمّمح٤مح :ح ل ل).
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ُمِمك اسمـ اًمزسمػم اًم٘مٝم٘مرى وشم٘مدُم٧م

أُمٞمتت٦م طمتتتك أطمتترزوا اًم َ٘مّم ِ
تتب٤مت
َ

ىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م
وم و
٤ميمٚم٦م ًمٕمٛمٚمٝم٤م ذم مجٞمع أًمٗم٤مظ احلدي٨م ومت٠مُمٚمف.
٤مىمتْم٧م اًمبلهم٦م أن يٕمؼم سم٤مًمٕمب٤مرة اعمِم
ق ص ب ()624 :3
اًم ُ٘م ّْم٥م اٟمٔمر س ح ر
ق ط ر ()246 :2
َ

َ

َ

َْ

َ ْ ُ ْ َ ْ ِّ ْ َ
ار َٞا﴾ [ؾمقرة إطمزاب ]34 :أي اعمديٜم٦م.
﴿ول ٠د ِخٖج نٖي ِ ٚ٘ ٟٗأرف ِ
[إىمٓم٤مر]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األقطار :اجلقاٟم٥م ،وواطمده٤مُ :ىم ْٓم ٌر ،وهل إىمت٤مر،

وواطمده٤م :ىمؽم .ىم٤مل اًمٗمرزدق:
ِ ِ
ٜمك َومت ََح اإلًمٓ ُف هلؿ سمِ ِف
يم َْؿ ُم ْـ هم ً

واخلَ ْٞم ُؾ ُُم ْ٘م ِٕم َٞم ٌ٦م قمغم إ ْىم ِ
ٓم٤مر

()3

ويروى« :قمغم إىمت٤مرش .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ق ع د ()45 :3
[ىمٕمد]

ِ ِ
٤مين طمتك أشمك اًم ُ٘م َّٚم ْٞمس فؼعد ومٞمٝم٤م.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومخرج اًمٙمٜم ر
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يٕمٜمل أطمدث ومٞمٝم٤م.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)2وىمقًمف ظمرج اًمٙمٜم٤مين طمتك ىمٕمد ذم اًم٘مٚمٞمس أي أطمدث
ومٞمٝم٤م ،وومٞمف ؿم٤مهد ًم٘مقل ُم٤مًمؽ وهمػمه ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٗمسػم اًم٘مٕمقد قمغم اعم٘م٤مسمر
اعمٜمٝمل قمٜمف.
( ) 3ذح ديقان اًمٗمرزدق ،إيٚمٞم٤م احل٤موي 495 /3 :وومٞمف «قمغم إىمت٤مرش .وُم٘مٕمٞم٦م :أي ؾم٤مىمٓم٦م
قمغم أضمٜم٤مهب٤م شمروم اًم٘مٞم٤مم ،يمام شم٘مٕمل اًمٙملب قمغم أذٟم٤مهب٤م وأومخ٤مذه٤م( .اًمسػمة ،احل٤مؿمٞم٦م:
.)246 /2
( )2اًمروض إٟمػ.42 /3 :
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ق ق ل ()412 :3
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وإٟمام ىمٞمؾ هلؿ [ًمبٜمل َهمٜمْؿ سمـ قمقف] الؼواقلٕ ،هنؿ يم٤مٟمقا
ؾمٝمام ،وىم٤مًمقا ًمفَ :ىم ْق ِىمؾ سمف سمٞمثرب طمٞم٨م ؿمئ٧م.
إذا اؾمتج٤مر هبؿ اًمرضمؾ دومٕمقا ًمف ً

[اًم٘مقاىمؾ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اًم٘مقىمٚم٦م :رضب ُمـ اعمٌم.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر اًم٘مقاىمؾ وهؿ سمٜمق قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ ،وذيمر
شمسٛمٞمتٝمؿ اًم٘مقاىمؾ ،وأن ذًمؽ ًم٘مقهلؿ إذا أضم٤مروا أطمدً ا ىمقىمؾ طمٞم٨م ؿمئ٧م ،وذم
إٟمّم٤مر اًم٘مقاىمؾ واجلٕم٤مدر ومه٤م سمٓمٜم٤من ُمـ إوس ،وؾمب٥م شمسٛمٞمتٝمام واطمد ذم
ؾمٝمام وىم٤مًمقا ًمف َضم ْٕم ِد ْر سمف
اعمٕمٜمك ،أُم٤م اجلٕم٤مدر ومٙم٤مٟمقا إذا أضم٤مروا أطمدً ا أقمٓمقه ً
طمٞم٨م ؿمئ٧م يمام يم٤مٟم٧م اًم٘مقاىمؾ شمٗمٕمؾ ،وهؿ سمٜمق زيد سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ
سمـ وبٞمٕم٦م ،ي٘م٤مل هلؿ يمن اًمذه٥م ومه٤م مجٞم ًٕم٤م ُمـ إوس .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ومتتت٢من ًمٜمتتت٤م سمتتتلم اجلتتتقاري وًمٞمتتتدة

ُم٘م٤مسمٚمتتت٦م سمتتتلم اجلٕمتتت٤مدر واًمٙمستتتتر

ُمتك شمدع ذم اًمزيديـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ

وزيد سمـ قمٛمرو شم٤مَت٤م( )2قمزة اخلٗمر

ق ل ل ()473 :3
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :صمؿ ىم٤مل قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م :أصبح٧م دار سمٜمل ضمحش
ظملء ُمـ أهٚمٝم٤م .وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ :وُم٤م شمبٙمل قمٚمٞمف ُمـ ُىم ّؾ سمـ ُىم ّؾ.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ال ُؼ ّل :اًمقاطمد .ىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م:
ِ ()1
ر
ُىم ٌّتتؾ وإِ ْن َأيم َث َتتر ْت ُِمتت َـ اًمٕمتتدَ د
ُمّمتتتتػمه ُؿ
تتتتر ٍة
ُ
يمتتتتؾ سمٜمتتتتل ُطم ّ

( )3اًمروض إٟمػ.268 /3 :
( )2شم٤مَت٤م :شم٠مَت٤م (سمتخٗمٞمػ اهلٛمز).
(ُ )1مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (هبط) وومٞمف «وإن أيمثرواش ،وذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م.368 :
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ُ
[اًم٘مؾ]

ق ل م ()588 :3

ْ ُْ َْ َ
ْ ُ ُ
َ ُّ
﴿إِذ ي ُٖ ِ ٠ن أ ُ ال َم ُ ْٗ ٟأ ح ُ ْٗ ٟي َس ٍ ٔ َم ْر يَ َٗ﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران.]44 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أقالمفم :ؾمٝم٤مُمٝمؿ ،يٕمٜمل ِىمداطمٝمؿ اًمتل اؾمتٝمٛمقا هب٤م
[أىملم]
قمٚمٞمٝم٤م ،ومخرج ِىمدْ ح زيمري٤م ومْمٛمٝم٤م إًمٞمف ،ومٞمام ىم٤مل احلسـ سمـ أيب احلسـ اًمبٍمي.
ق و س ()554 :3
اًم٘مقس اٟمٔمر ر ب ب .

حَرٍّفُ =الكَا=ف÷
ك ب ت ()388 :2
َ
َ ْ َ َ َ َ ً ِّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
خآئ ب َ
ني ﴾
اَّ ي ٚز ٍ ر وا أ و ي س تِخ  ٗ ٟذ ي  ِٖ ِٜت ٠ا
﴿ ِْل ِ ف م ـ ر ٌ ا ٘ ِ ٚ
ِِ

ٍ
سم٘متؾ يٜمت٘مؿ سمف
[ؾمقرة آل قمٛمران ] 327 :أي ًمٞم٘مٓمع ـمر ًوم ٤م ُمـ اعمنميملم
ُمٜمٝمؿ ،أو يردهؿ ظم٤مئبلم :أي ويرضمع ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ َوم ل

() 3

ظم٤مئبلم ،مل

يٜم٤مًمقا ؿمٞمئً٤م مم٤م يم٤مٟمقا ي٠مُمٚمقن.
[يٙمبتٝمؿ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يؽبتفم  :يٖمٛمٝمؿ أؿمد اًمٖمؿ ،وي ٛمٜمٕمٝمؿ ُم٤م أرادوا.
ىم٤مل ذو اًمرُم٦م:
ٟمس ُمقىم َٗمٜم٤م
ٟمس ُمـ َؿم َج ٍـ ٓ َأ َ
ُم٤م َأ َ

نور وُمٙم ِ
ْبقت
سملم َُم
ذم َطم ْػم ٍة َ
ٍ َ َ

()2

أيْم٤م :يٍمقمٝمؿ ًمقضمقهٝمؿ.
ويٙمبتٝمؿ ً

( )3ىمق ٌم َوم ٌّؾُ :مٜمٝمزُمقن (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :ومٚمؾ).
( )2ديقان ذي اًمرُم٦م 3853 :واًمبٞم٧م ُمٜمسقب إمم ذي اًمرُم٦م ً
حلزن
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم .واًمِمجـ :ا ُ
(خمت٤مر اًمّمح٤مح :ؿمجـ).
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ك ث ر ()191 :3
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ويم٤من اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمسٝمٛمل -ومٞمام سمٚمٖمٜمل -إذا ُذيمِ َر
ِ
َ
ُ
٥م ًمفً ،مق ُم٤مت ٟٓم٘مٓمع [أسمؽم]
ت ٓ َقم٘م َ
رؾمقل اهلل  ،ىم٤مل :دقمقه وم٢مٟمام هق رضمؾ أ ْب َ ُ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
اك إ ٓ ْ ٠ذ َر﴾ [ؾمقرة
ِذيم ُْره واؾمؽمطمتؿ ُمٜمف ،وم٠مٟمزل اهلل ذم ذًمؽ﴿ :إِ ٛا أ خ ف ي ٜ
اًمٙمقصمرُ ]3 :م٤م هق ظمػم ًمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ،والؽوثر :اًمٕمٔمٞمؿ.
ِ
يب:
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٙمل ّ
َ ()3
وص٤مطم٥م َُم ْٚم ُح ٍ
آظمر يمقصم ُر
قب ُوم ِجٕمٜم٤م سم َٞم ْق ُِم ِف
اًمرداع ُ
ُ
سمٞم٧م َ
وقمٜمد ِّ
ي٘مقل :قمٔمٞمؿ.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وص٤مطم٥م ُمٚمحقب :قمقف
اسمـ إطمقص سمـ ضمٕمٗمر سمـ يملبُ ،م٤مت سمٛمٚمحقب .وىمقًمف« :وقمٜمد اًمرداع
سمٞم٧م آظمر يمقصمرش يٕمٜمل ذيح سمـ إطمقص سمـ ضمٕمٗمر سمـ يملبُ ،م٤مت سم٤مًمرداع.
ويمقصمر :أراد اًمٙمثػم .وًمٗمٔمف ُمِمتؼ ُمـ ًمٗمظ اًمٙمثػم .ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد يٛمدح
هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان:
٥م
َثػم ي٤م سمـ ُمروان َـم ِّٞم ٌ
وأٟم٧م يم ٌ

سمـ اًمٕم٘م٤مئؾ يم َْق َصمرا
ويم٤من أسمقك ا ُ

()2

وهتتذا اًمبٞمتت٧م ذم ىمّمتتٞمدة ًمتتف .وىمتت٤مل أُمٞمتت٦م سمتتـ أيب قم٤مئتتذ اهلتتذزم يّمتتػ
مح٤مر وطمش:

(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (يمثر)( ،سمٞم٧م) ،ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م .52 :وُمٚمحقب :اؾمؿ ُم٤مء ًمبٜمل
أؾمد .واًمرداعُ :م٤مء ًمبٜمل إقمرج (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م .)194 /3 :وآظمر :صٗم٦م
ٍ
رضمؾ آظمر.
سمٞم٧م
عمحذوف ،واًمت٘مديرُ :
(ُ )2مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (يمثر).
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[اًمٙمقصمر]

حي٤مُمل احل٘مٞمؼ إذا ُم٤م اطمتدَ ُْم َـ

ومح َح ْٛم َـ ذم يم َْق ٍصمر ِ
يم٤مجل ْ
لل
َْ

()3

يٕمٜمل سم٤مًمٙمقصمر :اًمٖمب٤مر اًمٙمثػم ،ؿمبٝمف ًمٙمثرشمف قمٚمٞمف سم٤مجللل .وهذا اًمبٞم٧م
ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :طمدصمٜمل ضمٕمٗمر سمـ قمٛمرو -ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :هق ضمٕمٗمر سمـ
ٛمري -قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ أظمل حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب
قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م ا َّ
ًمْم ّ
اًمزهري ،قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ،وىمٞمؾ ًمف :ي٤م رؾمقل اهلل،
ُم٤م اًمٙمقصمر اًمذي أقمٓم٤مك اهلل؟ ىم٤مل« :هنر يمام سملم صٜمٕم٤مء إمم َأ ْيٚم٦م( ،)2آٟمِ َٞمتُف يمٕمدد ٟمجقم
ٞمقر هل٤م أقمٜم٤مق يم٠مقمٜم٤مق اإلسمؾش( .)1ىم٤مل :ي٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :إهن٤م
اًمسامء ،شم َِر ُده ـم ٌ

ي٤م رؾمقل اهلل ًَمٜمَ ِ
٤مقم َٛم٦م ،ىم٤مل« :آيمِ ُٚمٝم٤م َأ ْٟم َٕم ُؿ ُمٜمٝم٤مش .ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىمد ؾمٛمٕم٧م ذم
هذا احلدي٨م أو همػمه أٟمف ىم٤مل ُ :مـ ذب ُمٜمف ٓ ئمٛم٠م أسمدً ا.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4وذيمر ىمقل اًمٕم٤ميص( )5سمـ وائؾ :إن حمٛمدً ا أسمؽم ،إذا ُم٤مت

( )3ديقان اهلذًمٞملم 383 /2 :وومٞمف « َمححؿش .واحل٘مٞمؼ :طمرُم٦م اإلٟمس٤من وُم٤م حيٛمٞمف ،ويريد سمف هٜم٤م
أشم٤مٟمف .واطمتدُمـ :أهقمـ اجلريِ .
واجللل :مجع ضمؾ (سم٤مًمْمؿ واًمٗمتح) وهق ُم٤م شمٚمبسف اًمداسم٦م
ًمتُّم٤من سمف (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)194 /3 :
(َ )2أ ْيٚم٦م :سم٤مًمٗمتح ُمديٜم٦م قمغم ؾم٤مطمؾ سمحر اًم ُ٘م ْٚمزُ م مم٤م يكم اًمِم٤مم ،وىمٞمؾ :هل آظمر احلج٤مز وأول
اًمِم٤مم ..وىم٤مل أسمق قمبٞمدة :أيٚم٦م ُمديٜم٦م سملم اًمٗمسٓم٤مط وُمٙم٦م قمغم ؿم٤مـمئ سمحر اًم٘مٚمزم شمٕمد ذم سملد
اًمِم٤مم (ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )292/3 :وىمد همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمٕم٘مب٦م يمام همٚم٥م قمغم سمحر اًم٘مٚمزم اؾمؿ
اًمبحر إمحر وقمغم اًمٗمسٓم٤مط ُمّمتر.
( )1صحٞمح اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب ذم احلقض.2485 /5 :
( )4اًمروض إٟمػ.219 /3 :
( )5اًمٕم٤مص (أو اًمٕم٤ميص) سمـ هِم٤مم سمـ احل٤مرث ،أسمق اًمبخؽميُ :مـ زقمامء ىمريش( .اٟمٔمر إقملم،
اًمزريمكم.)247 /1 :
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اٟم٘مٓمع ِذيم ُْره ،وأٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف ُمـ ؾمقرة اًمٙمقصمر قمغم ىمقل اسمـ إؾمح٤مق
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 اجل ْٕم ِٗم ّل قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ حمٛمد سمـ قمكم ىم٤مل :يم٤من
اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ رؾمقل اهلل  ،ىمد سمٚمغ أن يريم٥م اًمداسم٦م ويسػم قمغم اًمٜم َِّجٞمب٦م( )3ومٚمام ىمبْمف

اهلل ،ىم٤مل اًمٕم٤ميص :أصبح حمٛمد َأسمؽم ُمـ اسمٜمف ،وم٠مٟمزل اهلل قمغم ٟمبٞمف ﴿ :إَّٛا أَ ْخ َفيَْ َٜ
اك
ِ
َ
ْ َ َ
قمقو٤م ي٤م حمٛمد ُمـ ُمّمٞمبتؽ سم٤مًم٘م٤مؾمؿ ،ومّمؾ ًمرسمؽ واٟمحر إن ؿم٤مٟمئؽ هق
إٓ ْ٠ذ َر﴾ ً

إسمؽم ،ومل ي٘مؾ إن ؿم٤مٟمئؽ أسمؽم ،يتْمٛمـ اظمتّم٤مصف هبذا اًمقصػٕ ،ن (هق) ذم
ُمثؾ هذا اعمقوع شمٕمٓمل آظمتّم٤مصُ ،مثؾ أن ي٘مقل ىم٤مئؾ :إن زيدً ا وم٤مؾمؼ ومل
خمّمقص٤م هبذا اًمقصػ دون همػمه ،وم٢مذا ىمٚم٧م :إن زيدً ا هق اًمٗم٤مؾمؼ ومٛمٕمٜم٤مه
يٙمقن
ً
هق اًمٗم٤مؾمؼ اًمذي( )2زقمٛم٧م ومدل قمغم أن سم٤محلرضة ُمـ يزقمؿ همػم ذًمؽ ،وهٙمذا
ىم٤مل اجلرضم٤مين وهمػمه ذم شمٗمسػم هذه أي٦م :إن (هق) شمٕمٓمل آظمتّم٤مص ،ويمذًمؽ
َ

َ ْ

َْ

ىم٤مًمقا ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ﴿ َوأ ٠َ ُٞ ُٝ َّٛأد َن َوأر َن﴾ [ؾمقرة اًمٜمجؿ .]48 :عم٤م يم٤من

()1

َ ْ

َْ

اًمٕمب٤مد يتقمهقن أن همػم اهلل ىمد يٖمٜمل ،ىم٤مل ﴿ ُ ٠َ ٞأد َن َوأر َن﴾ أي ٓ همػمه ،ويمذًمؽ

َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ
َ
ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وأ ٠ٞ ٝٛأ٘ات وأضيا﴾ [ؾمقرة اًمٜمجؿ ]44 :إذ يم٤مٟمقا ىمد يتقمهقن ذم

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،
ُج٥م وٟمج٤مئ٥م .ىم٤مل إزهري :هل ِقمت٤مىمٝم٤م اًمتل ُيس٤م َسم ُؼ قمٚمٞمٝم٤م.
( )3اًمٜمجٞم٥م ُمـ اإلسمؾ ،ومجٕمف ٟم ٌ
(خمت٤مر اًمّمح٤محٟ :مج٥م).
( )2وردت ذم إصؾ (اًمتل) واًمّمقاب (اًمذي).
( )1وردت ذم إصؾ (يمٚمف) واًمّمقاب (يم٤من).
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َ

ِّ

ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وأَ ٠َ ُٞ ُٝ َّٛر ُّب الظ ْه َرى﴾ [ؾمقرة اًمٜمجؿ ]49 :أي هق اًمرب

َ َّ
ٓ همػمه ،إذ يم٤مٟمقا ىمد اختذوا أرسم٤م ًسم٤م ُمـ دوٟمف ُمٜمٝم٤م( )3اًمِمٕمرى ،ومٚمام ىم٤ملَ ﴿ :وأُٝ ٛ
َ ََْ َ
َ َ َ َّ ْ َ ْ
ني﴾ [ؾمقرة اًمٜمجؿَ ﴿ ،]45 :وأ ُٝ َّٛأََ ّٖٞع ًدا﴾ [ؾمقرة اًمٜمجؿ]58 :
خَٖ الزوس ِ

اؾمتٖمٜمك اًمٙملم قمـ (هق) اًمتل شمٕمٓمل ُمٕمٜمك آظمتّم٤مصٟٕ ،مف ومِ ْٕم ٌؾ مل َيدَّ ِقم ِف

َّ َ َ َ ُ َ ْ َ
األ ْب َ ُ
ت﴾ أي ٓ أٟم٧م،
أطمدٌ  ،وإذا صمب٧م هذا ومٙمذًمؽ ىمقًمفِ ﴿ :إن طاِٛئّ ٠ٞ

وإسمؽم اًمذي ٓ قم٘م٥م ًمف َي ْت َب ُٕمفَ .وم َٕمدَ ُُمف يم٤مًمبؽم اًمذي هق قمدم اًمذٟم٥م ،وم٢مذا ُم٤م
وٟمٔمرت إمم اًمٕم٤ميص ويم٤من ذا وًمد و َقم ِ٘م٥م ،ووًمدُ ه قمٛمرو وهِم٤مم اسمٜم٤م
ىمٚم٧م هذا،
َ
()2

اًمٕم٤ميص سمـ وائؾ ،ومٙمٞمػ يثب٧م ًمف اًمبؽم واٟم٘مٓم٤مع اًمقًمد وهق ذو وًمد وٟمسؾ وٟمٗم ُٞمف
َ

َُ

َ َ

َ َّ ٌ َ َ ِّ ِّ َ ُ
س ْٗ﴾ [ؾمقرة إطمزاب:
قمـ ٟمبٞمف وهق ي٘مقلَ٘ ﴿ :ا َكن َمٙد أةا أض ٍد ٘ ٚرسا ِٕ
ِ
اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٕمّمٛم ُ٦م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ
 .]48وم٤مجلقاب :إن اًمٕم٤ميص وإن يم٤من ذا وًمد ،وم٘مد

ومٚمٞمسقا سم٠مشمب٤مع ًمفٕ ،ن اإلؾملم ىمد طمجزهؿ قمٜمف ومل َي ِر ُصمٝمؿ وٓ يرصمقٟمف ،وهؿ ُمـ
يب سمـ يمٕم٥م:
أشمب٤م ِع حمٛمد قمٚمٞمف اًمسلم وأزواضمف أُمٝم٤مَتؿ ،وهق أب هلؿ ،يمام ىمرأ ُأ ّ
وأزواضمف أُمٝم٤مَتؿ ،وهق أب هلؿ واًمٜمبل أومم هبؿ يمام ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف ومٝمؿ ومجٞمع
أشمب٤مع اًمٜمبل ذم اًمدٟمٞم٤م وأشمب٤مقمف ذم أظمرة إمم طمقوف ،وهذا ُمٕمٜمك اًمٙمقصمر
اعم١مُمٜملم ُ
وهق ُمقضمقد ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٙمثرة أشمب٤مقمف ومٞمٝم٤م ًمٞمٖمذي أرواطمٝمؿ سمام ومٞمف طمٞم٤مَتؿ ُمـ
اًمٕمٚمؿ ويمثرة أشمب٤مقمف ذم أظمرة ًمٞمس٘مٞمٝمؿ ُمـ طمقوف ُم٤م ومٞمف احلٞم٤مة اًمب٤مىمٞم٦م ،وقمدو
اهلل اًمٕم٤ميص قمغم هذا هق إسمؽم قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،إذ ىمد اٟم٘مٓمع َذ َٟم ُبف وأشمب٤مقمف ،وص٤مروا
شمب ًٕم٤م عمحٛمد  ،وًمذًمؽ ىمقسمؾ شمٕمٞمػمه ًمٚمٜمبل  سم٤مًمبؽم سمام هق وده ُمـ اًمٙمقصمر ،وم٢من
اًمٙمثرة شمْم٤مد ُمٕمٜمك اًم٘مٚم٦م ،وًمق ىم٤مل ذم ضمقاب اًمٚمٕملم :إٟم٤م أقمٓمٞمٜم٤مك احلقض اًمذي
( )3وردت ذم إصؾ (ُمٜمٝمام) واًمّمقاب (ُمٜمٝم٤م).
( )2إسمؽمُ :م٘مٓمقع َّ
اًمذٟمَ٥م( .خمت٤مر اًمّمح٤مح :سمؽم).
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ً
ُمِم٤ميمل جلقاسمف وًمٙمـ ضم٤مء سم٤مؾمؿ
ُمـ صٗمتف يمذا ويمذا مل يٙمـ ر ًدا قمٚمٞمف وٓ
يتْمٛمـ اخلػم اًمٙمثػم ،واًمٕمدد اجلؿ اًمٖمٗمػم اعمْم٤مد عمٕمٜمك اًمبؽم ،وأن ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة سمسب٥م احلقض اعمقرود اًمذي أقمٓم٤مه ،ومل خيتص ًمٗمظ اًمٙمقصمر سم٤محلقض
سمؾ جيٛمع هذا اعمٕمٜمك يمٚمف ،ويِمتٛمؾ قمٚمٞمف .وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م آٟمِ َٞمتُف يمٕمدد اًمٜمجقم،
وي٘م٤مل :هذه اًمّمٗم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م قمٚمامء إُم٦م ُِمـ أصح٤مسمف و َُمـ سمٕمدهؿ وم٘مد ىم٤مل:
«أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقمش

()3

وهؿ يروون اًمٕمٚمؿ قمٜمف وي١مدوٟمف إمم َُمـ َسم ْٕمدَ هؿ ،يمام

روي٧م اعم٤مء أي اؾمت٘مٞمتُف يمام
شمروي أٟمٞم٦م ذم احلقض وشمس٘مل اًمقاردة قمٚمٞمف شم٘مقل:
ُ
ؿمٕمرا راوي٦م
قمٚمام أو ً
شم٘مقل :روي٧م اًمٕمٚمؿ ويملمه٤م ومٞمف طمٞم٤مة ،وُمٜمف ىمٞمؾ عمـ روى ً
ٟمس٤مسم٦م.
ً
حي َٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء ،وًمٞمس ُمـ سم٤مب َقم َّلُم٦م و ّ
شمِمبٞمٝم٤م سم٤معمزادة أو اًمداسم٦م اًمتل ُ ْ
وذم طمدي٨م أيب سمرزة ذم صٗم٦م احلقض أهن٤م شمٜمْزو( )2ذم أيمػ اعم١مُمٜملم ،يٕمٜمل أٟمٞم٦م،
اًمٚم١مًم١م واًمٞم٤مىمقت ،وي٘م٤مسمٚمٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م احلٙمؿ اعم٠مصمقرة قمٜمف ،أٓ
وطمّمب٤م ُء احلقض
ُ
شمرى أن اًمٚم١مًم١م ذم قمٚمؿ اًمتٕمبػم ِطمٙم ٌَؿ وومقائدُ قمٚم ٍؿ ،وذم صٗم٦م احلقض ًمف اعمسؽ
مح َ٠مشمُف ،وي٘م٤مسمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م ـمٞم٥م اًمثٜم٤مء قمغم اًمٕمٚمامء وأشمب٤م ِع اًمٜمبل إشم٘مٞم٤مء ،يمام أن
أي َ ْ
اعمسؽ ذم قمٚمؿ اًمتٕمبػم صمٜم٤م ٌء طمسـ .وقمٚمؿ اًمتٕمبػم ُمـ قمٚمؿ اًمٜمبقءة ُم٘متبس ،و َذيم ََر
ذم صٗم٦م احلقض اًمٓمػم اًمتل شمرده يم٠مقمٜم٤مق اًمبخ٧م( ،)1وي٘م٤مسمٚمف ُمـ صٗم٦م اًمٕمٚمؿ ذم
ٟمتٞم٤مهبؿ إي٤مه٤م ذم
اًمدٟمٞم٤م ورو ُد اًمٓم٤مًمبلم ُمـ يمؾ ُص ْ٘م ٍع و ُىم ْٓم ٍر قمغم طمرضة اًمٕمٚمؿ وا ُ
زُمـ اًمٜمبل  و َسم ْٕمدَ ه .ومت٠مُمؾ صٗم٦م اًمٙمقصمر ُمٕم٘مقًم ً٦م ذم اًمدٟمٞم٤م حمسقؾم ً٦م ذم أظمرة
إقمج٤مز اًمتٜمْزيؾ وُمٓم٤مسم٘م ُ٦م اًمسقرة ًمسب٥م ٟمزوهل٤م.
لم ًمؽ
ُ
ُمدريم ً٦م سم٤مًمٕمٞم٤من هٜم٤مًمؽ ُي َب َّ ْ
ومب٠مهيؿ اىمتديتؿ اهتديتؿش
( )3اإلسم٤مٟم٦م ،اسمـ سمٓم٦م :احلدي٨م « .787إٟمام أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم ّ
(ٟ )2مزا :وصم٥م (خمت٤مر اًمّمح٤محٟ :مزا).
( )1اًم ُبخ٧م :اإلسمؾ اخلراؾم٤مٟمٞم٦م( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًمبخ٧م).
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َ ِّ

َ

ْ

وًمذًمؽ ىم٤مل ومْمٞمؾ ﴿ٌ َػٔ ل َر ِّبّ َو َ
اْن ْر﴾ أي شمقاوع عمـ أقمٓم٤مك اًمٙمقصمر سم٤مًمّملة
ِ
ِ
ؼم وحتدو إمم اًمٗمخر واعمخٞمٚم٦م(،)3
ًمف ،وم٢من اًمٙمثرة ذم اًمدٟمٞم٤م شم٘متيض ذم أيمثر اخلٚمؼ اًمٙم ْ َ

ومٚمذًمؽ يم٤من قمٚمٞمف اًمسلم ـم٠مـم٠م رأؾمف قم٤مم اًمٗمتح طملم رأى يمثرة أشمب٤مقمف وهق قمغم
اًمراطمٚم٦م طمتك أًمّمؼ ُقم ْثٜمقٟمَف( )2سم٤م ًَّمرطمؾ( )1اُمتث ً٤مٓ ُٕمر رسمف ،ويمذًمؽ أُمره سم٤مًمٜمحر

ور ْوم ُع اًمٞمديـ إمم اًمٜم ِ
َّحر ذم اًمّملة قمٜمد اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م اًمتل قمٜمده٤م ُيٜم َْح ُر
ؿمٙمرا ًمفَ ،
ً
٠مُمقر سمف يقم إوحك واإلؿم ِ
ٜمحر اعم ِ
وإًمٞمٝم٤م ُهيدى ُمٕمٜم٤مه اجلٛمع سملم اًمٗمٕمٚملم اًم ِ
٤مرة إًمٞمف
ذم اًمّملة سمرومع اًمٞمديـ إمم اًمٜمحر ،يمام أن اًم٘مبٚم َ٦م حمجقضم ٌ٦م ّ
ُمّمغم إًمٞمٝم٤م :ومٙمذًمؽ ُيٜم َْح ُر
ًمتٗم٧م قمٚمٞمف اًمسلم طملم ىم٤ملُ :مـ
قمٜمده٤م و ُيِم٤مر إمم اًمٜمحر قمٜمد اؾمت٘مب٤مهل٤م ،وإمم هذه ا َ

ُْ
ّ
صغم صلشمٜم٤م واؾمت٘مبؾ ىمبٚمتٜم٤م وٟم ََس َؽ ٟم ُْس َٙمٜم٤م ومٝمق ُمسٚمؿ .وىمد ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمفُٔ﴿ :
َ
ُ
إِ َّن َغال ِِت َون ُص ِك﴾ [ؾمقرة إٟمٕم٤مم ]362 :وم٘مرن سملم اًمّملة إمم اًمٙمٕمب٦م واًمٜمسؽ
َ ْ
َ ِّ
إًمٞمٝم٤م يمام ىمرن سمٞمٜمٝمام طملم ىم٤ملَ ٌ﴿ :ػٔ ل ِ َر ِّبّ َواْنَ ْر﴾ .وذيمر ذم صٗم٦م احلقض يمام سملم

أيْم٤م ذم اًمّمحٞمح( )4يمام سملم ضمرسم٤مء( )5و َأ ْذ ُرح( )6وسمٞمٜمٝمام
صٜمٕم٤مء وأيٚم٦م .وىمد ضم٤مء ومٞمف ً
ِ
ؼم ( :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  :ظم٤مل) .وردت ذم إصؾ (اعمحػمي٦م) وًمٕمؾ اًمّمقاب
( )3اعمخٞمٚم٦م :اًمٙم ْ ُ
ُم٤م أوردشمف.
( )2اًم ُٕمثٜمقن :اًمٚمحٞم٦م (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًمٕمثـ).
اًمرطمؾُ :مريم٥م ًمٚمبٕمػم (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًمرطمؾ).
(َّ )1
( )4صحٞمح اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب ذم احلقض ( ،)2485 /5صحٞمح ُمسٚمؿ :يمت٤مب
اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب إصمب٤مت طمقض ٟمبٞمٜم٤م  وصٗم٤مشمف ( )63 /35سمنمح اًمٜمقوي.
( )5اجلرسم٤مء :يم٠مٟمف شم٠مٟمٞم٨م إضمربُ :مقوع ُمـ أقمامل قمامن سم٤مًمبٚم٘م٤مء ُمـ أرض اًمِم٤مم ىمرب ضمب٤مل
اًمستراة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م احلج٤مز ،وهل ىمري٦م ُمـ أذرحُ( .مٕمجؿ اًمبٚمدان.)338 /2 :
(َ )6أ ْذ ُر ْح :سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمسٙمقن ووؿ اًمراء واحل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ...وهق اؾمؿ سمٚمد ذم أـمراف اًمِم٤مم ُمـ
أقمامل اًمنماة ،صمؿ ُمـ ٟمقاطمل اًمبٚم٘م٤مء .وقمامن جم٤مورة ٕرض احلج٤مز ...سملم أذرح واجلرسم٤مء
صملصم٦م أي٤مم (ُمٕمجؿ اًمبٚمدان.)329 /3 :
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()3
قمامن .وىمد شم٘مدم
ُمس٤موم٦م سمٕمٞمدة ،وذم اًمّمحٞمح ً
أيْم٤م ذم صٗمتف يمام سملم قمدن أ ْسم َلم إمم َّ

ذيمر أسملم وأٟمف اسمـ زهػم سمـ أيٛمـ سمـ محػم( )2وأن َقمدن ُؾمٛمٞم٧م سمِ َر ُضمؾ ُمـ محػم

أيْم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمٓمؼمي أن قمدن وأسملم مه٤م اسمٜم٤م قمدٟم٤من أظمقا
قمَدَ َن هب٤م أي أىم٤مم .وشم٘مدم ً
()1
ؾمٛمٞم٧م
قمامن سمتِمديد اعمٞمؿ وومتح اًمٕملم ومٝمل سم٤مًمِم٤مم ىمرب دُمِمؼ ِّ
ُمٕمد  ،وأُم٤م َّ

سمٕمامن سمـ ًمقط سمـ ه٤مران ،يم٤من َؾم َٙمٜمَٝم٤م ومٞمام ذيمروا ،وأُم٤م ُقم َامن سمْمؿ اًمٕملم وختٗمٞمػ
اعمٞمؿ ومٝمق سم٤مًمٞمٛمـ ؾمٛمٞم٧م سمٕمامن سمـ ؾمٜم٤من وهق ُمـ وًمد إسمراهٞمؿ ومٞمام ذيمروا .وومٞمف ٟمٔمر
ِ
أيْم٤م يمام
إذ ٓ ُي ْٕم َر ُ
اؾمٛمف ؾمٜم٤من .وذم صٗم٦م احلقض ً
ف ذم َو ًَمد إسمراهٞمؿ ًمّمٚمبف َُمـ ُ
سملم اًمٙمقوم٦م وُمٙم٦م ،ويمام سملم سمٞم٧م اعم٘مدس واًمٙمٕمب٦م ،وهذه يمٚمٝم٤م رواي٤مت ُمت٘م٤مرسم٦م
أيْم٤م ًمف
اعمٕم٤مين وإن يم٤مٟم٧م اعمس٤موم٤مت سمٕمْمٝم٤م أسمٕمد ُمـ سمٕمض ،ومٙمذًمؽ احلقض ً
ـمقل وقمرض وزواي٤م وأريم٤من ومٞمٙمقن اظمتلف هذه اعمس٤موم٤مت اًمتل ذم احلدي٨م قمغم
طمس٥م ذًمؽ ،ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمـ اًمقارديـ قمٚمٞمف وٓ َأ ْفم َٛم َ٠م أيمب٤م َدٟم٤م ذم أظمرة إًمٞمف .ومم٤م
ضم٤مء ذم ُمٕمٜمك اًمٙمقصمر ُم٤م رواه اسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م :اًمٙمقصمر هنر ذم اجلٜم٦م
ٓ يدظمؾ أطمد إصبٕمٞمف ذم أذٟمٞمف إٓ ؾمٛمع ظمرير ذًمؽ اًمٜمٝمر ،وىمع هذا( )4احلدي٨م ذم
اًمسػمة ُمـ رواي٦م يقٟمس ،ورواه اًمدارىمٓمٜمل ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل قمـ اًمِمٕمبل
هنرا ي٘م٤مل ًمف
قمـ ُمنوق قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :إن اهلل أقمٓم٤مين ً
اًمٙمقصمر ٓ يِم٤مء أطمد ُمـ أُمتل أن يسٛمع ظمرير ذًمؽ اًمٙمقصمر إٓ ؾمٛمٕمف ،وم٘مٚم٧م ي٤م
رؾمقل اهلل ويمٞمػ ذًمؽ؟ ىم٤مل :أدظمكم أصبٕمٞمؽ ذم أذٟمٞمؽ ُ
وؿمدِّ ي وم٤مًمذي شمسٛمٕملم

( )3أسملم :يٗمتح أوًمف ويٙمن سمقزن أمحر ...وهق خملف سم٤مًمٞمٛمـ ُمٜمف قمدن (ُمٕمجؿ اًمبٚمدان.)86 /3 :
( )2اٟمٔمر اًمروض إٟمػ.39 /3 :
( )1اٟمٔمر اًمروض إٟمػ.31 /3 :
( )4وردت ذم إصؾ (هذه) واًمّمقاب (هذا).
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ومٞمٝمام ُمـ ظمرير اًمٙمقصمر .وروى اًمدارىمٓمٜمل ُمـ ـمريؼ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل أن
رؾمقل اهلل  ىم٤مل ًمٕمكم :واًمذي ٟمٗمستل سمٞمده إٟمؽ ًَم ِ
ذائدٌ ( )3قمـ طمقيض يقم
يمٗم٤مر إُمؿ يمام شمُذاد اإلسمؾ اًمْم٤مًم٦م قمـ اعم٤مء سمٕمّم٤م
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،شمذو ُد قمٜمف َ

()2

ُمـ

قمقؾم٩م ،إٓ أن هذا احلدي٨م يرويف طمرام سمـ قمثامن قمـ اسمـ ضم٤مسمر ،وىمد ؾمئؾ
()1

َ
اًم٘مقل .وأُم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف
اًمِم٤مومٕمل
ُم٤مًمؽ قمٜمف وم٘م٤ملً :مٞمس سمث٘م٦م ،و َأ ْهم َٚم َظ ومٞمف
ر
اًمسلم« :وُمٜمؼمي قمغم طمقيضش( )4وم٘مد ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه أىمقال ،ويٗمستره قمٜمدي
احلدي٨م أظمر ،وهق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسلم وهق قمغم اعمٜمؼم« :إين ٕٟمٔمر إمم طمقيض
أن ُمـ ُم٘م٤مُمل هذاش( )5ومت٠مُمٚمف.
وذيمر اسمـ هِم٤مم ذم آؾمتِمٝم٤مد قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمقصمر ىمقل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م:
ِ
ٍ
آظمر يمقصمر
سمٞمقُم ِف
ُمٚمحقب ُوم ِج ْٕمٜمَ٤م
وص٤مطم٥م
اًمر َداع ُ
ُ
سمٞم٧م َ
وقمٜمدَ ِّ
ِ
ِ ()6
ِ
ِ
اًمٓم٤مر ِق اعمُ َتٜم َِّقر
ومٜمٕمؿ وٞم٤م ُء
قم٤مُمر
اب ذو
احلر ُ
َ
اًمٗمْمؾ ٌ
وسم٤مًم ُٗم ْق َرة َّ
لقم٥م
يٕمٜمل قم٤مُم َر سم َـ ُم٤مًمؽ ُملقم٥م إؾمٜم٦م وهق قمؿ ًمبٞمد ،وؾمٜمذيمر ِمل َ ُؾم ِّٛمل ُُم
َ
قمقف سمـ إطمقص
إؾمٜم٦م إذا ضم٤مء ذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .وص٤مطم٥م ُمٚمحقب
ُ
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
( )3ذاده قمـ يمذا يذوده ِذي٤م ًدا سم٤مًمٙمن أي ـمرده( .خمت٤مر اًمّمح٤مح :ذود).
( )2وردت ذم إصؾ (سمٕمَم).
( )1وردت ذم إصؾ (اسمٜمل).
( )4صحٞمح اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب ذم احلقض (.)2488 /5
( )5اعمرضمع اًمس٤مسمؼ.
( )6ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م 58 ،52 :ورد اًمبٞم٧م اًمث٤مين ىمبؾ إول سمثامٟمٞم٦م أسمٞم٤مت.
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حل ْب ُ٧م اًمٕمق َد إذا ىمِمترشمف .ومٙم٠من هذا اعمقوع ؾمٛمل
اًمٞمامُم٦م ،وُمٚمحقب ُمٗمٕمقل ُمـ َ َ
ُمٚمحق ًسم٤م ٕٟمف ٓ َأيم ََؿ ومٞمف وٓ ؿمجر.
ك س ف ()138 :3
َ ُ

َ

َ

ً

﴿أ ْو ت ْصِ َؿ َّ
الص َٙاء ْ َٙا َز َخ َْ ٙج َنٖيَْٜا ِْ َصٍا﴾ [ؾمقرة اإلهاء.]92 :
ِ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :والؽِسفِ :
اًم٘م َٓمع ُمـ اًمٕمذاب ،وواطمدشمف :يمِ ْسٗم٦م،
َ
ُمثؾ ِؾمدْ رة ِ
أيْم٤م :واطمدة اًمٙمِ ْسػ.
وؾمدَ ر .وهل ً

[اًمٙمسػ]

ك ف ل ()579 :3
َ

َ َّ َ

﴿ َو ك ٍ ٖ َ ٟا َز ك ِر يَّ ا﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران ]17 :سمٕمد أسمٞمٝم٤م وأُمٝم٤م.
وٛمٜمٝم٤م.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ك َّػؾفاَّ :

ك م ﻫـ ()583 :3
ُ

ُ

ْ

()3

[يمٗمؾ]
[إيمٛمف]

َ

﴿ َو أ ة ْ ِرئ األك َ َٝ ٙواأل ة ْ َر َص﴾ [ؾمقرة آل قمٛمران.]49 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األكؿه :اًمذي يقًمد أقمٛمك .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
ِ ()2
َه َّر ْضم ُ٧م وم٤مرشمَدَّ ْارشمِدَ ا َد إَيمْٛمف

ومجٕمف :يم ُْٛم ٌف.

وضم َٚم ْب ُ٧م قمٚمٞمف .وهذا اًمبٞم٧م ذم
ﻫرجتِ :ص ُ
ح٧م سم٤مٕؾمدَ ،
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممّ :

أرضمقزة ًمف.

ي٘مقيف ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط:
( )3وردت ذم إصؾ (وٛمٝم٤م) وًمٕمؾ اًمّمقاب ُم٤م أوردشمفّ .
وٛمٜمفَ ،يم َٗم َٚمف.
يم َّٗمٚمفَّ :
( )2ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج.366 :
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[هرج]
ّ

حَرٍّفُ =الال=م
ل ب ب ()29 :3
ىم٤مل رضمؾ ُمـ محػم[ :صملصم٦م أسمٞم٤مت وهذا اًمث٤مين ُمٜمٝم٤م]
َىم َت َٚم ْتتتتت ُف َُم َ٘مت ِ
بت٤مب ًَم ِ
تس همدا َة( )3ىمت٤مًمقاًَ :م ِ
تتت٤مو ٌل ْ
بت٤مب
ظمِمتتتتٞم َ٦م احلبتتتتت
[ًمب٤مب]

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق وىمقًمف َلباب َلباب ٓ :سم٠مس ٓ سم٠مس ،سمٚمٖم٦م محػم.
()2
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :و ُيروى ًمِب٤مب ًمِب٤مب.
ل ح د ()191 :3
َّ

[يٚمحدون]

ْ

َ

َ

ُ ُ َ
ُ
ون إ ْل ْ ٝأ ْن َ
ش ِ ٌّ
ي ﴾ [ؾمقرة اًمٜمحؾ.]381 :
﴿ل ِ َص ان ِ
اَّ ي ي ٖ ِط د ِ ِ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ي ْؾ ِ
حدون إًمٞمف :يٛمٞمٚمقن إًمٞمف .واإلحل٤مد :اعمٞمؾ قمـ احلؼ.
ُ

ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:

اًمْمح َ
٤مك يم رُؾ ُُم ْٚم ِح ِد
إذا شمَبِع
َّ

()1

اًمْمح٤مك اخل٤مرضمل ،وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يٕمٜمل
َّ
ل د د ()374 :2

ُ ََ ْ
اْل َػامِ ﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة ،]284 :أي ذو ِضمدال إذا َيم َّٚم َٛمؽ وراضمٕمؽ.
﴿ َو ٠َ ٞأ َُّل ِ
[إًمد]

٥م َومت َِْمتَدر ظمّمق َُمتُف ،ومجٕمفًُ :مدٌّ  .وذم
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األلد :اًمذي َي ِْم َٖم ُ

َ ُّ
ُ
ٜذ َر ةِ ًِ٘ ٠ْ ُ ٝا ٕـ ًدا﴾ [ؾمقرة ُمريؿ ]97 :وىم٤مل اعمٝمٚمٝمؾ سمـ
يمت٤مب اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :وح ِ

رسمٞمٕم٦م اًمتٖمٚمبل ،واؾمٛمف اُمرؤ اًم٘مٞمس ،وي٘م٤ملَ :قم ِد ّي سمـ رسمٞمٕم٦م:
( )3وردت ذم إصؾ (همداةً) سم٤مًمتٜمقيـ ،واًمّمقاب ُم٤م أوردٟم٤مه.

( )2ىم٤مل اعمح٘مؼ :وىمٞمؾ :هل يمٚمٛم٦م وم٤مرؾمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م :اًم٘مٗمؾ ،واًم٘مٗمؾ :اًمرضمقع( .احل٤مؿمٞم٦م .)29 /3 :1
( )1ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مجُ ،371 :مٜمسق ًسم٤م إًمٞمف ً
ٟم٘مل قمـ اسمـ هِم٤مم ،وومٞمف« :إ ْذ َشم َب َعش.
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وظمّمتتتٞمام أًمتتتدَّ ذا ُِم ْٕم ِ
تتتلق
ً

ّ
حت٧م إطمجت٤مر َطمتدا وًمٞمٜمًت٤م
إن َ
ويروى «ذا ُِمٖملقش ومٞمام ىم٤مل اسمـ هِم٤مم .وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ،وهق
()3

إًمٜمدد .ىم٤مل اًم ِّٓمرُم٤مح سمـ طمٙمٞمؿ اًمٓم٤مئل يّمػ ِ
احل ْرسم٤مء:
()2
ُيتتقذم قمتتغم ِضمت ْتذ ِم اجلت ُتذ ِ
َظم ّْم ٌؿ َأ َسم َّر قمغم اخلُ ُّمق ِم أًمٜمْتدَ ُد
ول يم٠م َّٟم ت ُف
ُ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1واؾمتِمٝمد اسمـ هِم٤مم قمغم شمٗمسػم إًمد سم٘مقل ُُم َٝم ْٚم ِٝمؾ
ىم٤مل :واؾمٛمف اُمرؤ اًم٘مٞمس ،وي٘م٤ملَ :قم ِد ّي ،وىمد سح ُمٝمٚمٝمؾ سم٤مؾمؿ ٟمٗمسف ذم
اًمِمٕمر اًمذي اؾمتِمٝمد سمف اسمـ هِم٤مم وم٘م٤مل:
صتتدره٤م إ َّزم وىم٤مًمتت٧م
تت٧م
رض َسم ْ
َ
َ َ

يتت٤م َقمت ِتد ًي٤م ًم٘متتد َو َىم ْتت َ
تؽ إَواىمتتل

وومٞمف اًمبٞم٧م اًمذي ذيمر اسمـ هِم٤مم:
تتتتٞمام أًمتتتتتد ذا ُمٕمتتتتتلق
إن حت٧م إطمجت٤مر طمتدً ا وًمٞمٜمًت٤م
وظمّمت ً
وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م
اعمٕمجٛم٦م ،واعمِٕملق :اًمٚمس٤من ،وأُم٤م اعمِٖملق سم٤مًمٖملم
ويروى ُمٖملق سم٤مًمٖملم

ُمٕمجٛم٦م وم٤مًم٘مقل اًمذي ُي ْٖمٚمِؼ َوم َؿ اخلّمؿ و ُي ْسٙمِتُف ،وسمٕمده:
طمٞمتت٦م ذم اًمقضمتت٤مر أرسمتتد ٓ يٜمتتت

اًمسٚمٞمؿ ُ
ٟمٗمت٨م اًمراىمتل
تٗمع ُمٜمٝم٤م
َ

وؾمٛمل ُُم َٝم ْٚم ِٝم ًل سم٘مقًمف:
عم٤م شمقىمؾ( )4ذم اًمٙمراع هجٞمتٜمٝمؿ

()5
ً
صٜمبل
ضم٤مسمرا أو
هٚمٝمٚم٧م أصم٠مر
ً

(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (قمٚمؼ).
( )2ديقان اًمٓمرُم٤مح 319 :وومٞمف «ظمّمؿ أسمر قمغم اخلّمقم سمٚمٜمددش ويمذًمؽ ذم اًمٚمس٤من (ًمدد).
( )1اًمروض إٟمػ.372 /2 :
( )4وردت ذم إصؾ (ٟمقىمؾ) واًمّمقاب (شمق َّىمؾ) .ي٘مقيف ُم٤مضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (وىمؾ):
شمقىمؾ ص َّٕمد ذم اجلبؾ .وُم٤م ورد ذم اجلٛمٝمرة .484 /3
( )5وردت ذم إصؾ (آصم٤مر) واًمّمقاب (أصم٠مر) ًمٚمقزن ،وعم٤م ضم٤مء ذم اجلٛمٝمرة .484 /3
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هٚمٝمٚم٧م أي يمدت وىم٤مرسم٧م .وأُم٤م إًمد ومٝمق ُمـ اًمٚمديديـ ومه٤م ضم٤مٟمب٤م
اًمٕمٜمؼ وم٤مًٕمد اًمذي يريغ احلج٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م إمم ضم٤مٟم٥م ،ي٘م٤مل :شمريمتف يتٚمدد .وىم٤مل
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
اًمذي ىم٤مًمف طمسـ إن يم٤من أًمد ُمـ هذا اًمب٤مب اًمذي ُم١مٟمثف اًم ُٗم ْٕم غم ،وأُم٤م إن
يم٤من ُمـ سم٤مب أومٕمؾ اًمذي ُم١مٟمثف َوم ْٕم لء ٟمحق أظمرس وظمرؾم٤مء :وم٤مخلّم٤مم
ِ
ىمقل اعمٗمنيـ ،وم٢مهنؿ ومنوه سم٤مًمِمديد
فم٤مهر
ُمّمدر ظم٤مصٛمتف ،وهق
ُ
جم٤مز ا.
اخلّمقُم٦م .وم٤مًمٚمدد إ ًذ ا ُمـ صٗم٦م اعمخ٤مصٛم٦م وإن ُو ِص َ
ػ سمف اًمرضمؾ ً
وظمّمٞمام أَ ًَم دَّ ومل ُي ِْم ْٗم ُف وٓ ىم٤مل أًمد ُمـ يمذا ومجٕمٚمف ُمـ
وي٘مقي هذا ىمق ًُم ف:
ً
أيْم ٤م ُ
ىمقهل ؿ ذم اجلٛمع ىمقم ًُم دٌّ  .روت
ؿمؿ وٟمحقه ،وي٘مقيف ً
صؿ وأَ ّ
سم٤مب أَ ّ
قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمبل  أٟمف ىم٤مل :أسمٖمض اخلٚمؼ إمم اهلل اخلّمؿ إًمد.
ل د م ()528 :3
 ...وىم٤مم ُقمامرة سمـ طمزم إمم زيد سمـ قمٛمرو ،ويم٤من ً
رضمل ـمقيؾ اًمٚمحٞم٦م،
وم٠مظمذ سمٚمحٞمتف وم٘م٤مده هب٤م ىمق ًدا قمٜمٞم ًٗم٤م ،طمتك أظمرضمف ُمـ اعمسجد ...صمؿ مجع قمامرة
يديف َوم َٚمدَ َُم ُف هبام ذم صدره ًَمدْ ُم٦م َظم َّرُمٜمٝم٤م .ىم٤مل :ي٘مقل :ظمدؿمتٜمل ي٤م قمامرة ،ىم٤مل:
أسمٕمدك اهلل ي٤م ُمٜم٤مومؼ ،ومام أقمد اهلل ًمؽ ُمـ اًمٕمذاب أؿمدر ُمـ ذًمؽ ،ومل شم٘مرسم َّـ
ُمسجد رؾمقل اهلل .
[اًمٚمدم]

يب سمـ ُُم ْ٘مبِؾ:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الؾدم :اًمرضب سمبٓمـ اًمٙمػ .ىم٤مل متٞمؿ سمـ ُأ ّ
أهب ِ
تتره
وًمٚم ُٗمتت١ماد َو
ٌ
ضمٞمتت٥م حتتت٧م ْ َ

حل ِ
جر
ًمد َم اًمقًمٞمد وراء اًم َٖم ْٞم٥م سمت٤م َ

( )3ديقان اسمـ ُم٘مبؾ.99 :
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()3

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الغقبُ :م٤م اٟمخٗمض ُمـ إرض .واألهبر :قمرق اًم٘مٚم٥م.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وأٟمِمد اسمـ هِم٤ممً« :مدم اًمقًمٞمد وراء اًمٖمٞم٥م سم٤محلجرش

[اًمٖمٞم٥م]
[إهبر]

واًمبٞم٧م ًمتٛمٞمؿ سمـ ُأيب سمـ ُم٘مبؾ .واًمٚمدم :اًمرضب ،واًمٖمٞم٥م :اًمٖم٤مئر ُمـ إرض.
ل ق ى ()282 :3
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ... :وم٘م٤مًمقا ٓ يٜمبٖمل ٕهؾ ِ
احل ِّؾ أن ي٠ميمٚمقا ُمـ ـمٕم٤مم
٤مضم٤م أو ُقم ّام ًرا ،وٓ يٓمقومقا
ضم٤مؤوا سمف ُمٕمٝمؿ ُمـ احلؾ إمم احلرم ،إذا ضم٤مؤوا ُطم َّج ً
أول ـمقاومِٝمؿ إٓ ذم صمٞم٤مب احلُ ْٛم ِ
سم٤مًمبٞم٧م إذا َىم ِدُمقا َ
س( ،)2وم٢من مل جيدوا ُمٜمٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م
َٙمرم ُمـ رضمؾ أو اُمرأة ،ومل جيد صمٞم٤مب
ـم٤مومقا سم٤مًمبٞم٧م ُقمراة ،وم٢من َشمٙم ََّرم ُمٜمٝمؿ ُُمت ِّ
احلٛمس ،ومٓم٤مف ذم صمٞم٤مسمف اًمتل ضم٤مء هب٤م ُمـ احلؾ ،أًم٘م٤مه٤م إذا ومرغ ُمـ ـمقاومف ،صمؿ مل
همػمه أسمدً ا .ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمسٛمل شمٚمؽ
يٜمتٗمع هب٤م ،ومل َي َٛم َّسٝم٤م هق ،وٓ أطمدٌ ُ
اًمثٞم٤مب ال َّؾؼى .ومحٛمٚمقا قمغم ذًمؽ اًمٕمرب ،ومداٟم٧م سمف ...وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ُمـ اًمٕمرب
يذيمر ؿمٞم ًئ٤م شمريمف ُمـ صمٞم٤مسمف ومل ي٘مرسمف ،وهق حيبف:
يمٗمتتك َطم َز ًٟم ت٤م َيمت ّتري قمٚمٞمٝمتت٤م يم٠مهنتت٤م

طمريؿ
اًمٓم٤مئٗملم
٘مك سملم َأ ْيدي
َ
ُ
ًَم ً

()1

متس.
ي٘مقل ٓ :ر
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4وذيمر اًمٚم٘مك وهق اًمثقب اًمذي يم٤من ُيٓمرح سمٕمد اًمٓمقاف
ومل ي٠مظمذه أطمد وأٟمِمد:
( )3اًمروض إٟمػ.18 /2 :
( )2احلٛمس :مجع أمحس ،وهق ًم٘م٥م ىمريش ويمٜم٤مٟم٦م وضمديٚم٦م وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م( .اًم٘م٤مُمقس
اعمحٞمط :محس) .واٟمٔمر ُم٤مدة (ح م س) ذم هذا اًمٙمت٤مب.
(ُ)1مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (طمرم) وومٞمف «يم٠مٟمفش.
( )4اًمروض إٟمػ.311 /3 :
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[اًمٚم٘مك]

يمٗمتتك طمزٟمًتت٤م يمتتري قمٚمٞمتتف يم٠مٟمتتف

ًم٘مك سملم أيدي اًمٓمت٤مئٗملم طمتريؿ

طمريؿ أي ُحم َ َّرم ٓ ي١مظمذ وٓ يٜمتٗمع سمف .ويمؾ رء ُمٓمرح ومٝمق ًم٘مك ىم٤مل
اًمِم٤مقمر يّمػ :ومرخ ىمٓم٤م:
تك أًم٘متل ذم صٗمّمتتػ
شمَتروي ًم٘مت ً

شمّمتتٝمره اًمِمتتٛمس ومتتام يٜمّمتتٝمر

شمَروي سمٗمتح اًمت٤مء أي شمست٘مل ًمف .وُمـ اًم َّٚم٘مك طمدي٨م وم٤مظمت٦م أم طمٙمٞمؿ سمـ
طمزام ويم٤مٟم٧م دظمٚم٧م اًمٙمٕمب٦م وهل طم٤مُمؾ ُُمتِ ٌّؿ سمحٙمٞمؿ سمـ طمزام وم٠مضم٤مءه٤م اعمخ٤مض
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م
ومٚمؿ وىمٗمت
وضمٜمٞمٜمُٝم٤م
شمستٓمع اخلروج ُمـ اًمٙمٕمب٦م
ومقوٕمتف ومٞمٝم٤مَ ،وم ُٚم َّٗم ْ٧م ذم إٟمٓم٤مع( )3هل َ
٘مك ٓ ُشم ْ٘م َرب.
ومج ِٕم ْ
و ُـمرح ُم٤م حت٧م َُم ْث ِ ِؼمه٤م( )2وصمٞم ُ٤مهب٤م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُ
ٚم٧م ًَم ً
ل م ز ()157 :3
عمزة :اٟمٔمر هت م ز
ل و ذ ()236 :2
َ ْ َ َ

َّ

َّ ُ

ً

َ
َ َ
ُ
﴿ُ د ح ْه ٖ ُٗ ُ
ٜس ْٗ ل ِ َ ٠اذ ا﴾ [ؾمقرة اًمٜمقر.]61 :
ي ٚي َت َص ٖ ٖ ٠ن ِ٘
اَّ
ا﵀ ِ

[اًمٚمقاذ]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ال ِّؾواذ :آؾمتت٤مر سم٤مًمٌمء قمٜمد اهلرب .ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م:
و ُىمتتتتر ٌ ِ
()1
أن ُي ِ٘مٞمٛمقا َ
حلٚمق ُم
تتتتر ُمٜمَّتتتت٤م ًمِتتتتقا ًذا
وظم ّ
ػ ُمٜمٝم٤م ا ُ
يش شمَٗم ّ
َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف ىمد ذيمرَت٤م ذم أؿمٕم٤مر يقم أطمد(.)4
( )3اًمٜمّٓمع :سم٤مًمٙمن وسم٤مًمٗمتح وسم٤مًمتحريؽ ويمٕمٜم٥م :سمس٤مط ُمـ إديؿ ،واجلٛمع َأٟمْٓم٤مع و ُٟم ُٓمقع.
(اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًمٜمٓمع).
( )2ذم إصؾ( :وـمرح ُمثؼمه٤م) واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف .وضم٤مء ذم اًمٚمس٤من (صمؼم).. :و ُأظمذ ُم٤م حت٧م
ؼمُ :مس٘مط اًمقًمد.
ُمثؼمه٤م ومٖمسؾ قمٜمد طمقض زُمزم :اعمَ ْث ِ ُ
( )1ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م 43 /3 :وومٞمف «وىمريش شمٚمقذش« ،مل ي٘مٞمٛمقاش.
( )4ذيمره٤م اسمـ هِم٤مم 349 /2 :وهل ذم صملصم٦م وقمنميـ سمٞم ًت٤م ،وذم اًمديقان أرسمٕم٦م وقمنمون سمٞم ًت٤م،
ُمٓمٚمٕمٝم٤م:

َُمٜمَع اًمٜمق َم سم٤مًمٕمِم٤مء اهلُٛمق ُم

ٌ
شمٖمقر اًمٜمجق ُم.
وظمٞم٤مل إذا ُ
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ل و ن ()391 :2

َ َ َ ْ ُ ِّ ِّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ً َ َ ُ ُ َ َ ْ
﵀﴾
﴿ ٘ ا ر ف ه خ ٗ ٘ ْ ٚل ٍ ٜث أ و ح َر ك خ  ٞ٠ ٙا ُ ائ ِ ٙث لَع أ غ ٠ل ِ ٟا ٌ تِإِذ ِن ا ِ

[ؾمقرة احلنم .]5 :والؾقـة ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٕمجقة ُمـ اًمٜمخؾ...

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اًمٚمٞمٜم٦م ُمـ إًمقان ،وهل ُم٤م مل شمٙمـ َسم ْرٟمِ َّٞم٦م وٓ قمجقة ُمـ
اًمر َُّم٦م:
اًمٜمخؾ ومٞمام طمدصمٜم٤م أسمق قمبٞمدة .ىم٤مل ذو ّ
يم٠م َّن ُىمتُقدي ومقىمٝم٤م ُقم رش ٍ
َ
ـم٤مئر

قمغم ًمِٞمٜم ٍَ٦م َؾم ْقىم٤مء َ َْتٗمق ضمٜمقهب٤م

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
()2
وؾم ْ َػم ُه إًمٞمٝمؿ طملم
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم  :وذيمر ٟمزول رؾمقل اهلل  سمبٜمل اًمٜمْمػم َ

وطم ِر َق
ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد اًمذي يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف ،ومهقا سم٘متٚمف ومٚمام حتّمٜمقا ذم طمّمقهنؿ ُ
ٟمخ ُٚمٝمؿ ٟم٤م َد ْوه أن ي٤م حمٛمد ىمد يمٜم٧م شمٜمٝمك قمـ اًمٗمس٤مد وشمٕمٞمبف ،وذيمر احلدي٨م ىم٤مل
أهؾ اًمت٠مويؾ :وىمع ذم ٟمٗمقس اعمسٚمٛملم ُمـ هذا اًمٙملم رء طمتك أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

َ َ َ ْ ُ ِّ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ َ ُ
 ٞ٠ا ُ ائ ِ َ ٙث لَع أ ُغ ٠ل ِ َ ٟا﴾ أي٦م .واًمٚمٞمٜم٦م أًمقان
﴿٘ ا ر ف ه خ ٗ ٘ ْ ٚل ٍ ٜث أ و ح ر ك خ ٙ

اًمتٛمر ُم٤م قمدا اًمٕمجقة واًمؼمين .ومٗمل هذه أي٦م أن اًمٜمبل  مل حيرق ُمـ ٟمخٚمٝمؿ إٓ ُم٤م
ًمٞمس سم٘مقت ًمٚمٜم٤مس ،ويم٤مٟمقا ي٘مت٤مشمقن اًمٕمجقة .وذم احلدي٨م اًمٕمجقة ُمـ اجلٜم٦م
أيْم٤م يمذًمؽ .وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦مُ :مٕمٜم٤مه سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م
ومتره٤م يٖمذو أطمسـ همذاء ،واًمؼمين ً
ومٕمرسمتف اًمٕمرب
َْ
مح ٌؾ ُمب٤مرك ٕن ( ُسمر) ُمٕمٜم٤مه محؾ و(ين) ُمٕمٜم٤مه ضمٞمد أو ُمب٤مركَّ ،
وأدظمٚمتف ذم يملُمٝم٤م .وذم طمدي٨م وومد قمبد اًم٘مٞمس أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل هلؿ وذيمر

( )3ديقان ذي اًمرُم٦م .699 /2 :واًم ُ٘متقد :اًمرطمؾ ُمع أدواشمف .وؾمقىم٤مء :همٚمٞمٔم٦م اًمس٤مق .وَتٗمقَ :تتز
وشمْمٓمرب .وضمٜمقهب٤مٟ :مقاطمٞمٝم٤م (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)391 /2 :
( )2اًمروض إٟمػ.376 /2 :
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[اًمٚمٞمٜم٦م]

اًمؼمٟمك أٟمف ُمـ ظمػم متريمؿ وأٟمف دواء وًمٞمس سمداء ،رواه ُمٜمٝمؿ ُمزيدة اًمٕمٍمي ومٗمل
َ

ِّ

ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ َ٘ ا ر َف ْه خُٗ ِّ٘ ْ ٚل ٍ َٜث﴾ ومل ي٘مؾ ُمـ ٟمخٚم٦م قمغم اًمٕمٛمقم شمٜمبٞمف قمغم يمراه٦م
ىمٓمع ُم٤م ي٘مت٤مت ويٖمذو ُمـ ؿمجر اًمٕمدو إذا ُر ِضم َل أن يّمػم إمم اعمسٚمٛملم ،وىمد يم٤من
ٛمرا ،وأظمذ سمذًمؽ إوزاقمل.
ًمّمدِّ يؼ  يقيص اجلٞمقش أٓ ي٘مٓمٕمقا
ا ِّ
ؿمجرا ُمث ً
ً
٤مص٤م ًمٚمٜمبل قمٚمٞمف اًمسلم...
وم٢مُم٤م شم٠موًمقا طمدي٨م سمٜمل اًمٜمْمػم ،وإُم٤م رأوه ظم ً

حَرٍّفُ =ادلّيٍّم×
م ج ن ()211 :3
[جمّ٤من]

 ...وًمٙمـ ٓ سمد ُمـ أن شمَتِ َّؿ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ذم اًمٜم٤مُمقس :أهنؿ أسمٖمْمقين
َما ًكا ،أي ً
سم٤مـمل...
َ َّ
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر ىمقًمف أسمٖمْمتٛمقين جم٤م ًٟم٤م أي ً
سم٤مـمل .ويمذًمؽ ضم٤مء
ذم احلٙمٛم٦م :ي٤م اسمـ آدم َقم ِّٚم ْؿ جمّ٤م ًٟم٤م( )2يمام ُقم ِّٚم ْٛم َ٧م جم٤م ًٟم٤م أي سمل صمٛمـ ،وذم وص٤مي٤م
احلٙمامء :ؿم٤مور ذوي إؾمٜم٤من( )1واًمٕم٘مقل يٕمٓمقك ُمـ رأهيؿ جم٤م ًٟم٤م ُم٤م أظمذوه
ِ
اًمتج٤مرب.
سم٤مًمثٛمـ أي سمٓمقل
م ح ض ()91 :3
اعمحض :اٟمٔمر ق ر ش.
( )3اًمروض إٟمػ.353 /3 :
واعمج٤من يمِمدّ اد ُم٤م يم٤من سمل ٍ
سمدل( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :جمـ).
()2
َّ
( ) 1ذوو إؾمٜم٤منُ :مـ يمؼمت ؾمٜمٝمؿ ،وـم٤مًم٧م أقمامرهؿ ،وذًمؽ أدقمك ًمرضم٤مطم٦م قم٘مقهلؿ
ذم اًمٖم٤مًم٥م.
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م ر ر ()586 :2
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس ُمـ وًمد آكل ادُرار(ُ )3مـ ِىم َبؾ اًمٜمس٤مء،
وآيمؾ اعمرار :احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ طمجر سمـ قمٛمرو سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احل٤مرث سمـ
ُمٕم٤موي٦م سمـ صمقر سمـ ُُم َرشمِّع سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يمٜمدي ،وي٘م٤مل يمٜمدة ،وإٟمام ُؾم ِّٛمل َ
آيمؾ
اعمرارٕ ،ن قمٛمرو سمـ اهلبقًم٦م اًمٖمس٤مين أهم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ،ويم٤من احل٤مرث هم٤مئ ًب٤م ،ومٖمٜمؿ
وؾمبك ،ويم٤من ومٞمٛمـ ؾمبك أ رم ُأٟم٤مس سمٜم٧م قمقف سمـ حم َّٚمؿ اًمِمٞمب٤مين ،اُمرأة احل٤مرث
سمـ قمٛمرو ،وم٘م٤مًم٧م ًمٕمٛمرو ذم ُمسػمهً :مٙم٠مين سمرضمؾ َأدمل( )2أؾمقد ،يم٠من ُمِم٤مومره
ُمِم٤مومر سمٕمػم ،آيمؾ ُمرار ىمد أظمذ سمرىمبتؽ ،شمٕمٜمل احل٤مرث ،ومسٛمل آيمؾ اعمرار،
وادرار :ؿمجر ...وي٘م٤مل :سمؾ آيمؾ اعمرار :طمجر سمـ قمٛمرو سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وهق
ص٤مطم٥م هذا احلدي٨م ،وإٟمام ؾمٛمل آيمؾ اعمرارٟٕ ،مف أيمؾ هق وأصح٤مسمف ذم شمٚمؽ
ؿمجرا ي٘م٤مل ًمف اعمرار.
اًمٖمزوة
ً
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( : )1وذيمر ىمدوم وومد يمٜمدة وومٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسلمٟٓ :م٘مٗمق
ُأ َُّمٜم٤م

( )4

وٓ ٟمٜمتٗمل ُمـ أسمٞمٜم٤م .وذم هذا ُم٤م يدل قمغم أن إؿمٕم٨م ىمد أص٤مب ذم

سمٕمض ىمقًمفٟ :محـ وأٟم٧م سمٜمق آيمؾ اعمرار ،وذًمؽ أن ذم ضمدّ ات اًمٜمبل ُ مـ هل
ُمر ُمـ أومْمؾ اًمٕمِم٥م وأوخٛمف ،إذا أيمٚمتٝم٤م اإلسمؾ ىمٚمّم٧م
( )3واعمُرار سم٤مًمْمؿ :ؿمجر ٌّ
ُمِم٤مومره٤م ،ومبدت أؾمٜم٤مهن٤م ،وًمذًمؽ ىمٞمؾ جلد اُمرئ اًم٘مٞمس آيمؾ اعمُرار ًم ِ َٙم ْ ٍ
نم يم٤من سمف.
ُمر).
(اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطّ :
( )2إدمل :اعمسؽمظمل اًمِمٗمتلم (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)586 /2 :
( )1اًمروض إٟمػ.145 /2 :
()4وردت ذم إصؾ (ٓشم٘مٗمقا ُمٜم٤م) واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف .وىمد ضم٤مء ذم (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًم٘مٗم٤م)
حي٤م ،ورُمٞمتف سم٠مُمر ىمبٞمح .واحلدي٨م أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم
َىمٗمقشمف ً
ىمٗمقا و ُىم ُٗمقا ...ىمذومتف سم٤مًمٗمجقر س ً
ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب احلدود ،سم٤مب ُمـ ٟمٗمك ً
رضمل ُمـ ىمبٞمٚمتف.
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[اعمرار]

ُمـ ذًمؽ اًم٘مبٞمؾُ ،مٜمٝمـ دقمد سمٜم٧م هير سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ احل٤مرث اًمٙمٜمدي اعمذيمقر،
وهل أم يملب سمـ ُمرة وىمٞمؾ سمؾ هل ضمدة يملب أم أُمف هٜمد ،وىمد ذيمر اسمـ
ت يمل ًسم٤م.
إؾمح٤مق هٜمدً ا هذه وأهن٤م َو ًَمدَ ْ
م ر ي ()618 :3
ىم٤مل اعمُ َج َّذر سمـ ذي٤مد ذم ىمتٚمف أسم٤م اًم َب ْخ َ ِؽم ّي:
وأ ْقمبِ ُط(ِ )3
ُأرز ُم ًمٚمٛمتتتقت يمتتت٢مرزام اعمَت ِ
اًم٘م ْرن سم َٕم ْْم ٍ
تتري
نم ّذم
٥م َُم ْ َ
ومل شمرى َّ
ومري
جمذ ًرا يٗمري ّ

()2

واعمري :اًمٜم٤مىم٦م اًمتل ُيستٜمْزل
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادري قمـ همػم اسمـ إؾمح٤مق.
ّ
[اعمري]
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م
ًمبٜمُٝم٤موىمٗمت
قمغم قمن.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)1وىمقل اعمجذر يم٢مرزام اعمري ،اعمري اًمٜم٤مىم٦م ُمتْرى ًمٚمحٚم٥م،
صقَت٤م وهدره٤م.
أي ُمت ْ َس ُح أظمل ُومٝم٤م( .)4وإرزا ُُمٝم٤م
ُ
م س د ()155 :3
[اعمسد]

ٌ

﴿ ِيف ِس ي ِد َ ٞا َض ت ْٔ ِّ٘ َ َّ٘ ٚص ٍد﴾ [ؾمقرة اعمسد.]5 :

يدق اًم َٙم َّت٤من َوم ُت ْٗمت َُؾ ُمٜمف ِطم ٌ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :وادسد :ؿمجر ُيدَ رق يمام ر
ب٤مل.

ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين ،واؾمٛمف زي٤مد سمـ قمٛمرو سمـ ُمٕم٤موي٦م:
ِ
ُ
وأقمبط.
(وأقمبط) .واًمّمقاب:
()3وردت
( )2أقمبط :أىمتؾِ .
اعمنمذمُ :مٜمسقب إمم
اًم٘مرن :اعم٘م٤موم ذم احلرب .اًمٕمْم٥م :اًمسٞمػ اًم٘م٤مـمع.
ّ
اعمِم٤مرف ،وهل ىمرى سم٤مًمِم٤مم .أرزم :أطم ّـ .واإلرزام :رهم٤مء اًمٜم٤مىم٦م سمحٜم٤من .ومرى :أشمك سم٠مُمر
قمجٞم٥م (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)618 /3 :
( )1اًمروض إٟمػ.78 /2 :
( )4اخلٚمػَ :طم َٚم َٛم ُ٦م رضع اًمٜم٤مىم٦م أو ـمرومف ...أو هق ًمٚمٜم٤مىم٦م يم٤مًمرضع ًمٚمِم٤مة( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :ظمٚمػ).
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ض َسم ِ
ٞمس اًمٜم َّْح ِ
َُم ْ٘م ُذو َوم ٍ٦م سمِدَ ِظم ِ
٤مز ُهل٤م

يػ َ ِ
ًَم ُف َ ِ
يػ اًم َ٘م ْٕم ِق سم٤م َعم َس ِد
س َ
س ٌ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وواطمدشمفُ :مسدة.
َ
احلبؾ إذا أطمٙمٛم٧م
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)2وىمقًمف ُمـ ُمسد هق ُمـ َُم َسدْ ُت
طمبؾ ٍ
ومتٚمف .إٓ أٟمف ىم٤مل ُمـ ُمسد ومل ي٘مؾ ُ
ُمسد وٓ ممسقد عمٕمٜمك ًمٓمٞمػ ذيمره
سمٕمض أهؾ اًمتٗمسػم ىم٤مل :اعمسد ُي َٕم َّؼم سمف ذم اًمٕمرف قمـ طمبؾ اًمدًمق ،وىمد روي أٟمف
ُي ّْمٜم َُع هب٤م ذم اًمٜم٤مر ُم٤م يّمٜمع سم٤مًمدًمق ،شمرومع سم٤معمسد ذم قمٜم٘مٝم٤م إمم ؿمٗمػم ضمٝمٜمؿ صمؿ
يرُمك هب٤م إمم ُم٘مره٤م هٙمذا أسمدً ا ،وىمقهلؿ إن اعمسد هق طمبؾ اًمدًمق ذم اًمٕمرف
سيػ
صحٞمح ،وم٢مٟم٤م مل ٟمجده ذم يملم اًمٕمرب إٓ يمذًمؽ يم٘مقل اًمذسمٞم٤مينً« :مف
ٌ
سيػ اًم٘مٕمق سم٤معمسدش وىم٤مل أظمر وهق يست٘مل قمغم إسمٚمف:
ُ
إن شمتتتتتؽ ًَمتتتتتدْ ًٟم٤م ًمٞمٜمًتتتتت٤م ومتتتتت٢مين
يتت٤م ُمستتد اخلتتقص شمٕمت َّتقذ ُمٜمتتل
ِ ()1
ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ أؿمتٛمط ُُم ْ٘م َستئـ
وىم٤مل آظمر:
ي٤م رب قمبس ٓ شمب٤مرك ذم أطمد

ذم ىم٤مئؿ ُمتٜمٝمؿ وٓ ومتٞمٛمـ ىمٕمتد

همتتتػم إومم ؿمتتتتدوا سمتتتت٠مـمراف
اعمسد وهق يست٘مل:
أي اؾمت٘مقا ،وىم٤مل آظمر
وىمٗمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٧م
(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (دظمس)( ،سمزل)( ،ىمٕم٤م) .ديقان اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين .6 :واًمدظمٞمس :اًمٚمحؿ
ٟم٤مهب٤م .اًمٍميػ :اًمّمقت .اًم٘مٕمق :اًمذي شمدور ومٞمف اًمبٙمرة.
اًمٙمثػم .اًمٜمحض :اًمٚمحؿ .سم٤مز ُهل٤مُ :
(ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)155 /3 :
( )2اًمروض إٟمػ.222 /2 :
ػ
( )1ذم إصؾُ( :مٙمسلم) .وذم اًمٚمس٤من (ىمسـ) :اعم٘مسئـ :اًمذي ىمد اٟمتٝمك ذم ؾمٜمف ،ومٚمٞمس سمف َو ْٕم ُ
يمِ َؼم وٓ ىمقة ؿمب٤مب.
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وُمستتتتتد أُمتتتتتر ُمتتتتتـ أيتتتتت٤مٟمؼ

ًمتتتتٞمس سم٠مٟمٞمتتتت٤مب وٓ طم٘متتتت٤مئؼ

يريد مجع َأ ْيٜمُؼ( ،)3و َأ ْيٜمُؼ مجع ٟم٤مىم٦م ُم٘مٚمقب وأصٚمف أٟمقق وم٘مٚم٥م وأسمدًم٧م
ومرارا ُمـ اضمتامع
اًمقاو ي٤مءٕ ،هن٤م ىمد أسمدًم٧م ي٤مء ًمٚمٙمنة إذ ىم٤مًمقا ٟمٞم٤مق وىمٚمبقه ً
مهزشملم ًمق ىم٤مًمقا أٟمقق قمغم إصؾ .يريد أن اعمسد ُمـ ضمٚمقده٤م .وذم احلدي٨م
أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل ذم اعمديٜم٦م ىمد َطم َّر ُْمتُٝم٤م إٓ ًمٕمّمٗمقر ىمت٥م أو ُمسد َحم٤مًم٦م،
واعمح٤مًم٦م اًمبَٙمْرة .وذم طمدي٨م آظمر أٟمف طمرُمٝم٤م سمريدً ا ذم سمريد إٓ عمٜم َْجدَ ٍة أو
ُمسد ،واعمٜمجدة قمّم٤م اًمراقمل ،وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٜمب٤مت يمؾ ُمسد ِرؿم٤مء،
وأٟمِمد:
تتت٤مرا
وُمستتتتدا ُمتتتتـ أسمتتتتؼ ُمٖمت ً

سارا
وسمٙمتتتتتتترة وحمتتتتتتتقرا
ً
وإسمؼ ِ
أيْم٤م:
اًم٘مٜمَّ٥م( )2واًمزير اًم َٙمتَّ٤من ،وأٟمِمد ً
أٟمزقمٝمتتتتتتت٤م متٓم ًٞمتتتتتتت٤م وُمثتتتتتتت٤م

سم٤معمستتتتد اعمثٚمتتتتقث أو يرُمثتتتت٤م

وم٘مد سم٤من ًمؽ هبذا أن اعمسد طمبؾ اًمبئر ،وىمد ضم٤مء ذم صٗم٦م ضمٝمٜمؿ -أقم٤مذٟم٤م
اهلل ُمٜمٝم٤م -أهن٤م يمٓمل اًمبئر هل٤م ىمرٟم٤من ،واًم٘مرٟم٤من ُمـ اًمبئر يم٤مًمدِّ قم٤مُمتلم ًمٚمبٙمرة ،وم٘مد
سم٤من ًمؽ هبذا يمٚمف ُم٤م ذيمره أهؾ اًمتٗمسػم ُمـ صٗم٦م قمذاهب٤م أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ قمذاسمف
رت ُمٕم٤مٟمٞمف ،وشمٜمَزه قمـ أن يٙمقن ومٞمف
٥م اًمٙملم ،و َيم ُث ْ
َ٤مؾم َ
وأًمٞمؿ قم٘م٤مسمف ،وهبذا َشمٜم َ
طمِمق أو ًمٖمق شمٕم٤ممم اهلل ُُمٜم ِْز ًُمف وم٢مٟمف يمت٤مب قمزيز.
( )3اًمٜم٤مىم٦م مجٕمٝم٤م (ٟمقق) و (أٟمقق) صمؿ اؾمتث٘مٚمقا اًمْمٛم٦م قمغم اًمقاو وم٘مدُمقه٤م وم٘م٤مًمقا ( َأ ْوٟمُؼ) ،صمؿ
قمقوقا ُمـ اًمقاو ي٤مء وم٘م٤مًمقا ( َأ ْيٜمُؼ) صمؿ مجٕمقه٤م قمغم (أي٤مٟمؼ) ،وىمد دمٛمع اًمٜم٤مىم٦م قمغم (ٟمٞم٤مق)
َّ
سم٤مًمٙمستر( .خمت٤مر اًمّمح٤محٟ :مقق) ُمـ هذا شمبلم أن (أي٤مٟمؼ) مجع اجلٛمع.
ِ
ِ
وؾم ّٙم ر ٟمقع
( ) 2اًم٘م ٜم َّ٥م :سمْمؿ اًم٘م٤مف ويمستره٤م .ورد ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًم٘مٜم٥م يمد ٟمَّؿ ُ
ُمـ اًمٙمت٤من.
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م ك و ()678 :3
َ

ْ

َ

َّ َ

ً

ََ َ َ ُُ ْ َ
ٜد َ
اْليْ ِج إِال َُ٘كء َوحَ ْػ ِديَث﴾ [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]15 :
﴿و٘ا َكن غالتِ ٟٗن

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادؽاء :اًمّمٗمػم .والتصدية :اًمتّمٗمٞمؼ .ىم٤مل قمٜمؽمة سمـ

قمٛمرو سمـ ؿمداد اًمٕمبز:
شمريم٧م ُجم َدَّ ًٓ
وًمر ّب ِىم ْرن ىمد
ُ
ُ

[اعمٙم٤مء]
اًمتّمدي٦م

َمتٙمُق َوم ِريّم ُتف ِ
يمِمدْ ِق إَ ْقمٚمؿ
َ ُ

ِ ()3

يٕمٜمل صقت ظمروج اًمدم ُمـ اًمٓمٕمٜم٦م ،يم٠مٟمف اًمّمٗمػم .وهذا اًمبٞم٧م ذم
ىمّمٞمدة ًمف.
م ل ء ()644 :3
[اعمأل]

ومتبسؿ رؾمقل اهلل  صمؿ ىم٤مل :أي اسمـ أظمل ،أوًمئؽ اعمأل.
َّ ...
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادأل :إذاف واًمرؤؾم٤مء.
م ن ن ()484 :3
َ َُ ُ

َ

ْ

َّ َ

َ
َْ َ َُ
ْ
ٌ َ َّ ُ
٠ن﴾ [ؾمقرة اًمٓمقر.]18 :
﴿أ م ح ِ ٠ل ٠ن ط ا ِن ر ج ت ب ع ة ِ ِ ٝر ي ب ال ِ ٜ ٙ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادـون :اعمقت ،وري٥م اعمٜمقنُ :م٤م يري٥م ويٕمرض ُمٜمٝم٤م.

ىم٤مل أسمق ذؤي٥م اهلذزم:
ِ
ِ
تتتع؟
وريبِٝمتتتت٤م َشمت ََق َّضمت ُ
َأُمتتتت َـ اعمَٜمُتتتتقن َ

سمٛم ْٕمتِ ٍ
جي َتز ُع
و
اًمدهر َ
٥م ُمـ َ ْ
ًمٞمس ُ
ُ

()2

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ٍ
ِ
َريم٧م جمُ َدَّ ًٓش وُمثٚمف ذم
وطمٚمٞمؾ
(ُ )3مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (طمٚمؾ)ُ( ،مٙم٤م) وصدر اًمبٞم٧م «
هم٤مٟمٞم٦م شم ُ
ديقان قمٜمؽمةِ .24 :
ً
وجمدٓ :أي
واًم٘مرن :سم٤مًمٙمستر ُيم ْٗم١مُ ك ذم اًمِمج٤مقم٦م (خمت٤مر اًمّمح٤مح :ىمرن).
ٓص ً٘م٤م سم٤مجلداًم٦م ،وهل إرض .واًمٗمريّم٦م :سمْمٕم٦م ذم ُمرضمع اًمٙمتػ .ويريد سم٤مٕقمٚمؿ :اجلٛمؾ
وهق ذم إصؾ :اعمِم٘مقق ؿمٗمتف اًمٕمٚمٞم٤م (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)678 /3 :
( )2ديقان اهلذًمٞملم.3 /3 :
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[اعمٜمقن]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذح اسمـ هِم٤مم ﴿ريب امل٠ٜن﴾ ،وأٟمِمد ىمقل أيب ذؤي٥م:
«أُمـ اعمٜمقن وريبٝم٤م شمتٗمجعش واعمٜمقن ُي َذيمَّر وي١مٟم٨م ،ومٛمـ ضمٕمٚمٝم٤م قمب٤مرة قمـ اعمٜمٞم٦م أو
طمقادث اًمدهر أٟمَّ٨م ،وُمـ ضمٕمٚمٝم٤م قمب٤مرة قمـ اًمدهر ذ َّيمر .وري٥م اعمٜمقن ُم٤م يريبؽ
ُمـ شمٖمػم إطمقال ومٞمفُ ،ؾم ِّٛم َٞم٧م اعمٜمقن ًمٜمَزقمٝم٤م ُُمٜمَـ إؿمٞم٤مء أي ُىمقاه٤م ،وىمٞمؾ سمؾ
ؾمٛمٞم٧م ُمٜمق ًٟم٤م ًم٘مٓمٕمٝم٤م دون أُم٤ملُ .مـ ىمقهلؿ :طمبؾ ُمٜملم أي ُم٘مٓمقع ،وذم اًمتٜمْزيؾ
ََ

َ

َ

ُ ْ ْ ٌ ُْ َ ُْ
٠ن﴾ [ؾمقرة اًمتلم ]6 :أي همػم ُم٘مٓمقع.
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ٌٖ ٟٗأسر دي مٍ ٜٙ

م ن ن ()515 :3

[اعمـ]

َ ْ

ْ

َ

ْ

َ َ َ َ ْ ُ
س ُٗ ال ََ َّٚ ٙو َّ
الص ٖ َ٠ى﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]57 :
﴿و أ ٛز نل ا ن ٖ ي

اًمس َحر قمغم ؿمجرهؿ ،ومٞمجتٜمقٟمف
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادن :رء يم٤من يس٘مط ذم َّ
طمٚمقا ُمثؾ اًمٕمسؾ ،ومٞمنمسمقٟمف وي٠ميمٚمقٟمف .ىم٤مل أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م:
ً
ِ
ِ
()2
ٞمٝمؿ ٟم ََجٕمت٤م
ُمٙمت٤مهن ُ ُؿ
واًمس ْٚمقى
ٍم اًمٜمَّ ُ
٤مس ُـم ْٕم ًام وم ُ
َ
ًمق ُأ ْـمٕم ُٛمقا اعمَ َّـ َّ
ُم٤م َأ ْسم َ َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
م ن ي ()517 :3
ْ

ُ

َ َ َ

ْ

َّ َ

ْ ُ َ
َ
٠ن إ ٓ خَ َ
اب إِال أ َ٘ ِ َّ
ان ﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]78 :
﴿ َو ِ٘  ْٗ ُٟ ٜأ ِّ٘ يُّ ٠ن ال ح ه ٖ ٙ
ِ
[أُم٤مين]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ،قمـ أيب قمبٞمدة :إٓ أماين :إٓ ىمراءةٕ ،ن إ ُِّمل :اًمذي

ي٘مرأ وٓ يٙمت٥م .ي٘مقل ٓ :يٕمٚمٛمقن اًمٙمت٤مب إٓ أهنؿ ي٘مرؤوٟمف.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :قمـ أيب قمبٞمدة ويقٟمس أهنام شم٠موٓ ذًمؽ قمـ اًمٕمرب ذم
ىمقًمف قمز وضمؾ ،طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة سمذًمؽ.

( )3اًمروض إٟمػ.292 /3 :
( )2ديقان إقمِمك .389 :وٟم ََج َعَٟ :م َٗم َع.
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ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وطمدصمٜمل يقٟمس سمـ طمبٞم٥م اًمٜمحقي وأسمق قمبٞمدة :أن

َ َْ
اًمٕمرب شم٘مقل :متٜمك ذم ُمٕمٜمك ىمرأ .وذم يمت٤مب اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤مممَ ﴿ :و َ٘ ا أ ْر َش ٖ ٜا
ُ
َْ َ
ََْ
َ َ َ ٍّ َّ َ َ
َّ ْ َ ُ
َّ ُ
ان ِيف أ ْ٘  ِٜي َّخِ ِ.﴾ٝ
ِب إِال إِذ ا ت ََّ ٙن أ ٕ َق الظ ي ف
ِ٘  ٚر ت ِٖ ّ ِ٘  ٚرش ٍ
٠ل و ال ِ ٛ

[ؾمقرة احل٩م ]52 :ىم٤مل :وأٟمِمدين أسمق قمبٞمدة اًمٜمحقي:
ِ
َمتٜمَّتتتتك يمِتتتتت٤مب ا﵀ أو َل ًمٞمٚمِت ِ
ِ ِ ()3
تتتر ُه وارم ِمحتتت٤م ُم اعم٘متتت٤مدر
تتتف
َ ِ َّ
وآظم َ
أيْم٤م:
وأٟمِمدين ً

تقر قمتتغم ِر ْؾمتتؾ
تل داو َد َّ
اًمزسمت َ
َمتٜمِّت َ

ِ ()2

ت٤مب اهلل ذم اًمٚمٞمت ِ
تؾ ظم٤مًم ًٞم ت٤م
َمتٜمَّتتك يمتت َ
ُ
اًمرضمؾ اعم٤مل أو همػمه.
أيْم٤م :أن يتٛمٜمك
وواطمدة إُم٤مينُ :أُمٜم ِ َّٞم٦م .وإُم٤مين ً
م ﻫـ ل ()162 :3

َ َ ُ َْ
َّ َ َ َ َ َّ ُّ
َ ُْ ْ َ ْ
ُْ ُ
٠ن﴾ [ؾمقرة
﴿إِن ط ش ر ة الز ُ ٠مِ ـ ه ام األ ِث ِ
يٗ َك ل  ِٔ ٟ ٙح ي ِِل ِيف اْل ف ِ
اًمدظم٤من.]45 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ادفل :ر
يمؾ رء َأ َذ ْسمتَفُ ،مـ ٟمح٤مس أو رص٤مص أو ُم٤م أؿمبف
ذًمؽ ومٞمام أظمؼمين أسمق قمبٞمدة .وسمٚمٖمٜم٤م قمـ احلسـ اًمبٍمي أٟمف ىم٤مل :يم٤من قمبد اهلل
اسمـ ُمسٕمقد واًم ًٞم٤م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم سمٞم٧م ُم٤مل اًمٙمقوم٦م ،وأٟمف أُمر يق ًُم٤م سمِ ِٗم َّْم٦م
ُوم٠مذيب٧م ،ومجٕمٚم٧م َشم َٚم َّق ُن أًمقا ًٟم٤م ،وم٘م٤مل :هؾ سم٤مًمب٤مب ُمـ أطمد؟ ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ،
ِ
ِ
ؿمبٝم٤م سم٤معمٝمؾ هلذا(.)1
ىم٤ملَ :وم٠م ْدظمٚمقهؿُ ،وم٠م ْدظمٚمقا وم٘م٤مل :إن أدٟمك ُم٤م أٟمتؿ راؤون ً
وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

(ُ )3مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (ُمٜمك) وومٞمف «وآظمره ٓىمك..ش.
(ُ )2مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (ُمٜمك) وومٞمف «متٜمك يمت٤مب اهلل آظمر ًمٞمٚمفش .وىمقهلؿ :اومٕمؾ يمذا ويمذا قمغم
ِ
(ر ْؾمٚمِؽ) سم٤مًمٙمن ،أي اشمئد ومٞمف .يمام ي٘م٤مل :قمغم ِه ْٞمٜمَتِ َؽ.
()1ي٘مّمد سمت (هذا) اًمٗمْم٦م اعمذاسم٦م اًمتل رأوا.
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[اعمٝمؾ]

جير ُقمتتف
َي ْستت٘مٞمف ريب
محتتٞمؿ اعمُ ْٝمتتؾ َ ْ
َ

َي ِْمقي اًمقضمقه َوم ُٝم ْق ذم َسم ْٓمٜمف ِ
صٝم ُر

()3

وي٘م٤مل :إن اعمٝمؾ :صديد اجلسد .سمٚمٖمٜم٤م أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف

ِ ()2
أُمر سمثقسملم ًمبٞمسلم ُي ْٖمسلن ومٞمٙم َّٗمـ ومٞمٝمام ،وم٘م٤مًم٧م ًمف قم٤مئِم٦م :ىمد
عم٤م ُطمرض
َ
ِ
وم٤مؿمؽم يمٗمٜمً٤م ،وم٘م٤مل :إٟمام هل ؾم٤مقم٦م طمتك يّمػم إمم اعمُٝمؾ.
أهمٜم٤مك اهلل ي٤م أسم٧م قمٜمٝمام،

ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ؿمتت٤مب سمِ٤معمتت٤مء ُمٜمتتف ُُمٝمت ًتل يمرهيتت٤م

ِ ()1

صمتتؿ قمت ّتؾ اعمُ ُتت َ
تقن سمٕمتتد اًمٜمِّٝمتت٤مل

حَرٍّفُ ا= لنُّون
ن ب ع ()189 :3

َ َ َ َّ َ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ ُّ ْ
َ ْ
ققم٤م﴾ [ؾمقرة
﴿ َو ُ ال ٠ا ٕ  ٛ ٚؤ ِ٘ َ ٚل ّ ض َّت ت ٍ ش َر نل َا ِ٘ َ ٚاأل ر ِض َيٜم ُب ً

اإلهاء.]98 :
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :القـبوعُ :م٤م ٟمبع ُمـ اعم٤مء ُمـ إرض وهمػمه٤م ،ومجٕمف:
[اًمٞمٜمبقع]
ِ
ٝمري:
يٜم٤مسمٞمع .ىم٤مل اسمـ َه ْرُم٦م ،واؾمٛمف إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٗم ّ
()4
تتتؾ ٍ
تتت٧م سمٙمت ِّ
اًمِم ُ
ف ر
ْبتقع
ؼم ًة
ٟم ُِز َ
وإذا َه َر ْىمت َ
١مون و َد ُْم ُٕم َؽ اًم َٞمٜم ُ
دار َقمتتتت َ

(َ )3ص ِٝم ٌر :ذائ٥م( .اًمسػمة ،احل٤مؿمٞم٦م.)161 /3 :
(ُ )2طم ِرض :طمرضشمف اًمقوم٤مة.
( )1اًم َٕم َٚم ُؾ :اًمنمب سمٕمد اًمنمب .واعمتقن :اًمٔمٝمقر [مجع َفم ْٝمر] .واًمٜمٝم٤مل مجع هنؾ ،وهق اًمنمب
إول( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)161 /3 :
( )4ؿمٕمر إسمراهٞمؿ سمـ هرُم٦م اًم٘مرر .341 :واًمِم١مون :جم٤مري اًمدُمع (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م:
.)138 /3
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وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ن ب ل ()386 :3
 ...وىم٤مل رؾمقل اهلل  :يمٜم٧م ُأ َك ِّب ُل قمغم أقمامُمل :أي أرد قمٚمٞمٝمؿ َٟم ْب َؾ

[أ َٟم ّبؾ]

قمدوهؿ إذا َر َُمقهؿ هب٤م.
ن ح ب ()248 :2

َ ُْ ْ َ َ ٌ
َ ُ
َ َ َ ْ
َ َ
َ
ا﵀ َن ٖ ي ْ َِ ُ ٚ َّ٘ ٗ ُٟ ٜ ِٙ ٌ ٝض
س ال َغ د ُ ٠ا َ٘ ا ََع ُ ٞد وا
﴿ ِ٘  ٚال  ٙؤ ِ٘  ِٜني ِر

َ
ْن ْتَ ُ[ ﴾ ٝؾمقرة إطمزاب ،]21 :أي ومرغ ُمـ قمٛمٚمف ،ورضمع إمم رسمف ،يمٛمـ

اؾمت ُِْم ِٝمد يقم سمدر ويقم أطمد.

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ىمْمتك ٟمحبفُ :م٤مت ،والـحب :اًمٜمَّ ْٗمس ،ومٞمام أظمؼمين أسمق
قمبٞمدة .ومجٕمفٟ :محقب .ىم٤مل ذو اًمرُم٦م:
ِ
()3
ِ
َىم٣م ٟم َْح َب ُف ذم ُُمٚمتَ٘مك اخلَ ِ
احلتت٤مرصم رٞم َ
ٞمؾ َه ْتق َسم ُر
قن سمٕمتتدَ ُمتت٤م
تتر
َقمِمتت َّٞم َ٦م َوم َّ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وهقسمرُ :مـ سمٜمل احل٤مرث سمـ يمٕم٥م ،أراد:
أيْم٤م :اًمٜم َّْذر .ىم٤مل ضمرير سمـ اخلَ َٓم َٗمك:
يزيد سمـ هقسمر .واًمٜمح٥م ً
ِ ()2
َ
اعمٚمتقك َ
َقم ِِم َّٞم َ٦م سمِ ْسٓم٤م ٍم َضم َر ْي َـ قمغم ٟم َْح٥م
وظم ْٞم ُٚمٜمت٤م
سمِٓمِ ْخ َٗمت َ٦م ضم٤م ًَمتدْ ٟم٤م
ي٘مقل :قمغم ٟمذر ،يم٤مٟم٧م ٟم ََذ َر ْت أن شم٘متٚمف وم٘متٚمتف ،وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة
جلدّ يـ.
ًمف .وسمسٓم٤مم :سمسٓم٤مم سمـ ىمٞمس سمـ ُمسٕمقد اًمِمٞمب٤مين ،وهق اسمـ ذي ا َ
طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة :أٟمف يم٤من وم٤مرس رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار .وـمِ ْخ َٗم٦مُ :مقوع سمٓمريؼ
ِ
اًمره٤من .ىم٤مل اًمٗمرزدق:
اًمبٍمة .واًمٜمح٥م ً
أيْم٤م :اخلٓم٤مر ،وهقِّ :
( )3ديقان ذي اًمرُم٦م.647 /2 :
( )2ديقان ضمرير.612 /2 :
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[اًمٜمح٥م]

٥م قمغم اًمٜم٤مس أ ريٜم٤م
وإذ ٟم ََح َب ْ٧م يم ْٚم ٌ

ُ
وأومْمؾ
ًمٚمج ِزيؾ
قمغم اًمٜم َّْح٥م أقمٓمك َ

أيْم٤م :احل٤مضم٦م
أيْم٤م :اًمبٙم٤مء .وُمٜمف ىمقهلؿ يٜمتح٥م .واًمٜمح٥م ً
واًمٜمح٥م ً

ِ
واهل َّٛم٦م ،شم٘مقلُ :م٤مزم قمٜمدهؿ ٟمح٥م .ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة اًمػمسمققمل:
وُمتت٤م زم ٟمَحت ِ
()3
ًمِمدُن ا ر
س٧م ُم٤م شمَبٖمل ُمـ ا ر
تجر
تػم َأٟمَّٜمِتتل
َشم َٚم َّٛم ُ
ًمِم ْ
َ ْ ٌ
ت٥م قمٜمْتتدَ ُه ْؿ همت َ

وىم٤مل هن٤مر سمـ شمقؾمٕم٦م ،أطمد سمٜمل شمٞمؿ اًملت سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ُقمٙم٤مسم٦م سمـ صٕم٥م
اسمـ قمكم سمـ سمٙمر سمـ وائؾ.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ه١مٓء ُمقازم( )2سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م:
()1
ِد ٌ
تتع اًم ِّٚمتتتقا ُء
ْتض
وٟم ََّجك يقؾمػ
اًمث٘مٗمل َريم ٌ
راك( )4سمٕمتتتد ُمتتت٤م وىمت َ
َّ
سمتتتتتف وًمِٙمُتتتتتؾ ُخم ْ َٓم ٍ
تتتتت٠مة ِوىمتتتتت٤مء
تتتلم ٟم َْحبتتتت٤م
وًمتتتتق أ ْد َريمْٜمتتتتف ًَم َ٘م َْمت ْ َ
أيْم٤م :اًمسػم اخلٗمٞمػ اعمَ ِّر(.)5
واًمٜمح٥م ً
ن ح م ()259 -258 :3
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :هق [أي اًمٜم ََّّح٤مم] ٟمُٕمٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ أؾمٞمد سمـ قمبد
[اًمٜم ََّّح٤مم] قمقف سمـ قمبٞمد سمـ قمقي٩م سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ،وإٟمام ؾمٛمل الـ ََّّحامٕ ،ن
رؾمقل اهلل  ،ىم٤ملً :م٘مد ؾمٛمٕم٧م ٟم َْحٛمف ذم اجلٜم٦م.
كحؿه :صقشمُف ،وٟمحٛمفِ :طم رسف.
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممُ :
( )3اًمِمدن :اإلسمؾ ُمٜمسقسم٦م إمم ؿمدنُ ،مقوع سم٤مًمٞمٛمـ .ر
واًمِمجر :اًمتل ذم أقمٞمٜمٝم٤م محرة (ؾمػمة اسمـ
هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)248 /2 :
( )2وردت (ُمقال) واًمّمقاب (ُمقازم) إلو٤مومتٝم٤م.
( )1وردت (ريمَض) واًمّمقاب (ريمْض) سم٢مؾمٙم٤من اًمٙم٤مف.
( )4دراكُ :متت٤مسمع (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)249 /2 :
( )5اعمَ ّر :اعمرور.
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)3وذيمر ٟمٕمٞمؿ سمـ قمبد اهلل اًمٜمح٤مم وىمقل اًمٜمبل  ،ؾمٛمٕم٧م
ٟمحٛمف ذم اجلٜم٦م( )2ومل يٗمن اًمٜمَّحؿ ُم٤م هق ،وهل ؾمٕمٚم٦م ُمستٓمٞمٚم٦م ،وي٘م٤مل ًمٚمبخٞمؾ
ٟ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
أيْم٤م ـم٤مئر أمحر ذم ِقم َٔمؿ ِ
اإل َو ّز.
احلٚمؼ ،واًمٜمح٤مم ً
ن د د ()511 :3
َ َ َ

ُ ْ

َ

َ

َ

َ ً َ ُ ْ َ ْ ُ َ
ْ
٠ن﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة.]22 :
﴿ٌ ال َت َه ٖ ٠ا ِ﵀ أ ٛد اد ا و أ ٛخ ٗ ت ه ٖ ٙ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األكداد :إُمث٤مل ،واطمدهؿ ٟمِدٌّ  .ىم٤مل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م:

َأ ْمحَتتتتتتدُ اهللَ ومتتتتتتل ٟمِتتتتتتدَّ ًَمتتتتتت ُف

اخلتتػم ُمتت٤م ؿمتت٤م َء َوم َٕم ْ
تتؾ
سم َٞمدَ ْيتتف
ُ

[إٟمداد]

()1

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ن د و  /ن د ي ()133 :3
َْ ْ ُ

﴿ٌ ٖ يَد ع َ ٛا ِد ي َ[ ﴾ٝؾمقرة اًمٕمٚمؼ.]37 :
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :والـادي اعمجٚمس اًمذي جيتٛمع ومٞمف اًم٘مقم وي٘مْمقن ومٞمف

ْ َ
َُْ َ
َ
ُ
يس ُٗ ال َُ ٜٓ ٙر﴾ [ؾمقرة
أُمقرهؿ ،وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ح أ ح ٠ن ِيف  ٛا ِد
اًمٕمٜمٙمبقت ]29 :وهق اًمٜم َِّد ري .ىم٤مل َقمبٞمد سمـ إسمرص:

( )3اًمروض إٟمػ.366 /3 :
( )2اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (ٟمحؿ).18 /5 :
( )1ذح ديقان ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م.374 :
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[اًمٜم٤مدي]

٥م إ ًَم ْٞمؽ وم٢مِ ِّين ُِم ْـ سمٜمل َأ َؾم ٍد
ا ْذ َه ْ

اجلقد واًمٜمَّ ِ
ِ
ِ
٤مدي
وأهؾ
ٜمدي
َأ ْه ِؾ اًم ّ

َ

()3

وذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وأ ْض َص ُِ َٛ ٚديًا﴾ [ؾمقرة ُمريؿ ،]71 :ومجٕمف َأٟم ِْدي٦م،
َ

َْ

َ

ومٚمٞمدع أهؾ ٟم٤مديف ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ْ
اشأ ِل إِ ْر َيث﴾ [ؾمقرة يقؾمػ ]82 :يريد

أهؾ اًم٘مري٦م .ىم٤مل َؾملُم٦م سمـ َضمٜمْدل ،أطمدُ سمٜمل ؾمٕمد سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ:
ٍ
ٍ
ِ
ِ ()2
ويق ُم َؾم ْ ٍػم إمم إقمداء شم َْ٠موي٥م
وأٟمدي٦م
ُم٘م٤مُم٤مت
يقُم٤من يق ُم
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل اًمٙم َُٛم ْٞم٧م سمـ زيد:
ُٓمٝمتت٤م ِذيتتر ذم اًمٜم ِ
ِ ()1
لم ِ
سم٤مإل ْوم َحتت٤مم
َّتتد ِّي َُمٙمَ٤مصمِٞمتتت
تت َتر وٓ ُُم ّْمت َتٛمتِ َ
َ
َ
جل َٚمس٤مء.
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وي٘م٤مل :اًمٜم٤مدي :ا ُ
ن س ء ()41 :3
[اًمٜمس٠مة]

 ...ومٚمام حتدصم٧م اًمٕمرب سمٙمت٤مب أسمره٦م إمم اًمٜمج٤مر ،همْم٥م رضمؾ ُمـ الـ ََّسلة،
أطمدُ سمٜمل ُوم َ٘مٞمؿ سمـ قمدي سمـ قم٤مُمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م
اسمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس ُمـ ُمرض .واًمٜم ََّس َ٠مة :اًمذيـ يم٤مٟمقا يٜمس١مون اًمِمٝمقر قمغم اًمٕمرب ذم
اجل٤مهٚمٞم٦م ،ومٞمحٚمقن اًمِمٝمر ُمـ إؿمٝمر احلرم ،وحيرُمقن ُمٙم٤مٟمف اًمِمٝمر ُمـ أؿمٝمر احلؾ،

ٌَ ْ ُ ْ
َّ َّ
وي١مظمرون ذًمؽ اًمِمٝمر .ومٗمٞمف أٟمزل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ﴿ ِإج َٙا إن ِِس ُء ِز َيادة ِيف إسٍ ِر
ُ َ ُّ
َّ َ َ َ ْ ُ
ُيََُّٖ ُٝ َٛ٠ع ً٘ا َو ُُيَ ِّر ُمََ ُٝ َٛ٠ع ً٘ا ِّْلُ َ٠ا ِـ ُؤوا ْ ِن َّد َة َ٘ا َض َّر َم ُ
ا﵀﴾
اَّ
يؾٔ ةِ ِِ ٝ
ي ٚزٍ ُروا ِ

[ؾمقرة اًمتقسم٦م ...]17 :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ويم٤من أول ُمـ ٟم ََس َ٠م اًمِمٝمقر قمغم اًمٕمرب،
( )3قمبٞمد سمـ إسمرص ؿمٕمره وُمٕمجٛمف اًمٚمٖمقي.58 :
(ُ )2مـ ؿمقاهد ًمس٤من اًمٕمرب (أوب) .واًمت٠موي٥م :ؾمػم اًمٜمٝم٤مر يمٚمف (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م:
.)132 /3
( )1ذح ه٤مؿمٛمٞم٤مت اًمٙمٛمٞم٧م .23 :واعمٝم٤مذير :مجع ُمٝمذار ،وهق اًمٙمثػم اًمٙملم ُمـ همػم وم٤مئدة.
واإلومح٤مم :اٟم٘مٓم٤مع اًمرضمؾ قمـ اًمٙملم إ َُّم٤م قم ًٞم٤م وإُم٤م همٚمب٦م( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)132 /3 :
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ُم٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤م طمرم ا ًَم٘م َٚم َّٛمس ،وهق طمذيٗم٦م سمـ قمبد سمـ وم٘مٞمؿ
وطمر ْ
َوم٠م َطم َّٚم ْ٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤م أطمؾَّ .
اسمـ قمدي سمـ قم٤مُمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م .صمؿ ىم٤مم سمٕمده
قمغم ذًمؽ اسمٜمف َقم َّب٤مد سمـ طمذيٗم٦م ،صمؿ ىم٤مم سمٕمد قمب٤مد َىم َٚمع سمـ قمب٤مد ،صمؿ ىم٤مم سمٕمد ىمٚمع أُمٞم٦م سمـ
ىمٚمع ،صمؿ ىم٤مم سمٕمد أُمٞم٦م قمقف سمـ أُمٞم٦م ،صمؿ ىم٤مم سمٕمد قمقف أسمق صمامُم٦م ُضمٜم٤مدة سمـ قمقف،
ويم٤من ِ
آظم َرهؿ ،وقمٚمٞمف ىم٤مم اإلؾملم ،ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب إذا ومرهم٧م ُمـ طمجٝم٤م اضمتٛمٕم٧م
إًمٞمفَ ،وم َح ّرم إؿمٝمر احلرم إرسمٕم٦م :رضم ًب٤م ،وذا اًم٘مٕمدة ،وذا احلج٦م ،واعمحرم .وم٢مذا
أراد أن ُ ِ
حي َّؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م أطمؾ اعمحرم وم٠مطمٚمقه ،وطمرم ُمٙم٤مٟمف صٗمر ومحرُمقه،
ًمّمدَ ر( )2ىم٤مم ومٞمٝمؿ وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ
ًمٞمقاـمئقا( )3قمدة أرسمٕم٦م إؿمٝمر احلرم .وم٢مذا أرادوا ا َّ
ًمّم َٗم َريـ ،اًمّمٗمر إول ،وٟمس٠مت أظمر ًمٚمٕم٤مم اعم٘مبؾ،
إين ىمد أطمٚمٚم٧م ًمؽ أطمد ا َّ
وم٘م٤مل ذم ذًمؽ ُقمٛمػم سمـ ىمٞمس « ِضم ْذ ُل اًم َّٓمٕم٤منش أطمد سمٜمل ومراس سمـ َهمٜمْؿ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ
ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م ،يٗمخر سم٤مًمٜمس٠مة قمغم اًمٕمرب:
تت٧م َُم َٕمتتتدٌّ أن ىمتتتقُمل
ًم٘متتتد قمٚمٛمت ْ
ٍ
سمتتتتقشمر
ومتتتت٠مي اًمٜمتتتت٤مس وم٤مشمقٟمتتتت٤م
َّ٤مؾمت ِ
أًمستتتتٜم٤م اًمٜم ِ
لم قمتتتتغم َُم َٕمتتتتدٍّ
تتتئ َ

يمتتترا ُم اًمٜمتتت٤مس َّ
أن هلتتتؿ يمِ َراُمتتت٤م
وأي اًمٜمتت٤مس مل ُٟم ْٕمٚمِتتؽ ِجل٤مُمتت٤م
ُؿمتتٝمقر ِ
احلت ِّتؾ ٟمج َٕم ُٚمٝمتت٤م َطمراُمتت٤م؟
ُ َ
()1

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أول إؿمٝمر احلرم :اعمحرم.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)4وذيمر اًمٜم ََّس َ٠مة واًمٜمستل َء ُمـ إؿمٝمر ،وم٠مُم٤م اًمٜمس٠مة وم٠موهلؿ
( )3اٟمٔمر (و ط ء) ذم هذا اًمٙمت٤مب.
اًمّمدَ ُر :اًمٕمقدة إمم سملدهؿ.
(َ )2
( )1اًمقشمر :ـمٚم٥م اًمث٠مر .مل ٟمٕمٚمؽ جل٤مُم٤م :مل ٟم٘مدقمٝمؿ وٟمٙمٗمٝمؿ يمام ي٘مدع اًمٗمرس سم٤مًمٚمج٤مم( .ؾمػمة اسمـ
هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)45 /3 :
( )4اًمروض إٟمػ.43 /3 :
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اًم٘مٚمٛمس ،واؾمٛمف طمذيٗم٦م سمـ قمبد سمـ ُوم٘مٞمؿ ،وىمٞمؾ ًمف اًم٘مٚمٛمس جلقده إذ اًم٘مٚمٛمس
ُمـ أؾمامء اًمبحر ،وأٟمِمد ىم٤مؾمؿ سمـ صم٤مسم٧م:
إمم ٟمْمد ُمـ قمبد ؿمٛمس يم٠مهنؿ
َىم ِ
إُمقر ُوم٠م ْطمٙمِ َٛم ْ٧م
لُمس٦م ؾم٤مُمقا
َ

هْم٤مب أضم٤م أريم٤مٟمف مل شم٘مّمػ
ِ
ِ ِ ()2
ٞم٤مؾمتُٝم٤م طمتك َأ َىم َّر ْت ًم ِ ُتٛمردف
ؾم َ
()3

وذيمر أسمق قمكم اًم٘م٤مزم ذم إُم٤مزم أن اًمذي ٟمس٠م اًمِمٝمقر ُمٜمٝمؿ ٟمٕمٞمؿ سمـ صمٕمٚمب٦م
وًمٞمس هذا سمٛمٕمروف .وأُم٤م ٟمس١مهؿ ًمٚمِمٝمر ومٙم٤من قمغم رضسملمِ .
أطمدمه٤م ُم٤م ذيمر
اسمـ إؾمح٤مق ُمـ شم٠مظمػم ؿمٝمر اعمحرم إمم صٗمر حل٤مضمتٝمؿ إمم ؿمٝمر اًمٖم٤مرات
حت ِّر ًي٤م ُمٜمٝمؿ ًمٚمسٜم٦م اًمِمٛمسٞم٦م،
وـمٚم٥م اًمث٤مرات .واًمث٤مين شم٠مظمػمهؿ احل٩م قمـ وىمتف َ َ
ومٙم٤مٟمقا ي١مظمروٟمف ذم يمؾ قم٤مم أطمد قمنم يق ًُم٤م أو أيمثر ً
ىمٚمٞمل طمتك يدور اًمدور إمم
صملث وصملصملم ؾمٜم٦م ومٞمٕمقد إمم وىمتف ،وًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمسلم ذم طمج٦م اًمقداع:
«إن اًمزُم٤من ىمد اؾمتدار يمٝمٞمئتف يقم ظمٚمؼ اهلل اًمسٛمقات وإرضش( )1ويم٤مٟم٧م
طمج٦م اًمقداع ذم اًمسٜم٦م اًمتل قم٤مد ومٞمٝم٤م احل٩م إمم وىمتف ،ومل حي٩م رؾمقل اهلل ُ مـ
اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م همػم شمٚمؽ احلج٦م وذًمؽ إلظمراج اًمٙمٗم٤مر احل٩م قمـ وىمتف
وًمٓمقاومٝمؿ سم٤مًمبٞم٧م قمراة واهلل أقمٚمؿ ،إذ يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م سمحٙمٛمٝمؿ طمتك ومتحٝم٤م اهلل

َُ َ َ
قمغم ٟمبٞمف  .ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق سمٙمرٟ :مرى أن ىمقل اهلل ؾمبح٤مٟمف﴿ :ي َ ْص أ ل َ ّ ٛ٠ن ِٚ
ْ
ُ َّ
األَّٖ ٞث ُُ ْٔ َ َ
اس َو اْل َ ِّز﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة ،]389 :وظمص احل٩م
ِه م َ ٠ا ِر يج ل ِِٖ ٜ
ِ
ِ ِ

سم٤مًمذيمر دون همػمه ُمـ اًمٕمب٤مدات اعم١مىمت٦م سم٤مٕوىم٤مت شم٠ميمٞمدً ا ٓقمتب٤مره سم٤مٕهٚم٦م دون

وأضم٠م :أطمد ضمبكم ـملء .وىمد ُظمٗمػ
(َ )3
اًمٜمْمدُ  :اًمنميػ ُمـ اًمرضم٤ملً( .مس٤من اًمٕمربٟ :مْمد)َ .
اهلٛمز ذم اًمبٞم٧م ًمٚمقزن.
( )2اًمبٞم٧م ُمـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ردف) ،وومٞمف «ؾم٤مؾمقا إُمقرش.
( )1صحٞمح اًمبخ٤مري ،يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ.
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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
ؼما يدل قمغم إؾملُمف :طمْمتر احل٩م ذم
يذيمر هؾ أؾمٚمؿ أم ٓ وىمد وضمدت ًمف ظم ً
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
ىمٚمع إطمدى وقمِمتريـ ؾمٜم٦م ،صمؿ ٟمس٠م ُمـ سمٕمده ُضمٜم٤مدة وهق أسمق أُم٤مُم٦م وهق
اًم٘مٚمٛمس أرسمٕملم ؾمٜم٦م .وىمقل اسمـ هِم٤مم أول إؿمٝمر احلرم اعمحرم ىمقل ،وىمد
ىمٞمؾ أوهل٤م ذو اًم٘مٕمدة ٕن رؾمقل اهلل  سمدأ سمف طملم ذيمر إؿمٝمر احلرم .وُمـ
ىم٤مل اعمحرم أوهل٤م اطمت٩م سم٠مٟمف أول اًمسٜم٦م ،وومِ ْ٘م ُف هذا اخللف أن ُمـ ٟمذر صٞم٤مم
إؿمٝمر احلرم ومٞم٘م٤مل ًمف قمغم إول اسمدأ سم٤معمحرم صمؿ سمرضم٥م صمؿ سمذي اًم٘مٕمدة وذي
احلج٦م وقمغم اًم٘مقل أظمر ي٘م٤مل ًمف اسمدأ سمذي اًم٘مٕمدة طمتك يٙمقن آظمر صٞم٤مُمؽ
ذم رضم٥م ُمـ اًمٕم٤مم اًمث٤مين.
ن س ء ()548 :2
 ...صمؿ ذيمر الـيسء ،وُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمرب أطمدصم٧م ومٞمف .واًمٜمزء ُم٤م يم٤من

َّ َّ َ
وحي َّرم مم٤م أطمؾ اهلل ُمٜمٝم٤م ،وم٘م٤مل﴿ :إِن ِندة
طمرم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمِمٝمقرَ ُ ،
حي رؾ مم٤م َّ
َُ
َ
َ
ُّ
َ ْ
َ
ِّش َط ًْ ٟرا يف ْخَاب ا﵀ يَ َْ ٠م َخٖ ََ َّ
﵀ ْاثَٜا َن َ َ
الص ََ ٙ
اوات َواأل ْرض َِٟ٘ ٜا
الظ ُٟ
ِ ِ ِ ِ
٠ر ِنٜد ا ِ
ِ
َ ْ َ َ ٌ ُ ُ ٌ َ َ ِّ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
َّ َ ُ َ ُ
س ْٗ﴾ أي ٓ دمٕمٚمقا طمراُمٝم٤م
ي ٟٚأٍٛص
ذ
أربهث ضرم ذلِّ اَلي ٚإِيٗ ٌال تل ِٖ٠ٙا ِ ِ
َّ
ً
طملٓ ،وٓ طملهل٤م طمرا ًُم٤م :أي يمام ومٕمؾ أهؾ اًمنمك ﴿ ِإج َٙا إنَّ ِِس ُء﴾ اًمذي
ْ ُ ْ ُ َ ُّ
ُ
َ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُّ َ
َ ٌَ
ُيََٖ ُٝ ٛ٠ع ً٘ا َوُيَ ِّر ُمُٝ ٛ٠
يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن ﴿ ِزيادة ِيف إسٍ ِر يؾٔ ةِ ِِ ٝ
اَّي ٚزٍروا ِ
َ ً ِّ
ا﵀ َذيُطُّٖ٠ا ْ َ٘ا َ
٠ء أَ ْخ َٙالَِ ْٗ ٟو ُ
ض َّر َم ُ
اـ ُؤوا ْ ِن َّد َة َ٘ا َض َّر َم ُ
ا﵀ ُز ِّي َ ٚل َ ُُ ْٗ ٟش ُ
ا﵀
َع٘ا ْلُ َِ ٠
ِ
ِ
َ
ال َح ْٟدي إ ْ َِ َْ ٠م إْ ََكٌِر َ
ي[ ﴾ٚؾمقرة اًمتقسم٦م.]17 :
ِ
ِ
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[اًمٜمزء]

ن س س ()334 :3
اًمٜم٤مؾم٦م :اٟمٔمر ب ك ك.
ن ق ب ()674 :3
اًمٜم٘م٥م :اٟمٔمر ج ن ح.
ن ك ص ()661 :3

ََ

ْ

ََ

ََ َ َ
َّ َ َ
س َع لَع َن ِِ تَيْ ِ[ ﴾ٝؾمقرة إٟمٗم٤مل.]48 :
ان ٛ
﴿ٌ ٖ  ٙا ح ر ِ
اءت إ ٍِ ئ خ ِ
[ٟمٙمص]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :كؽص :رضمع .ىم٤مل أوس سمـ طمجر ،أطمد سمٜمل أؾمٞمد سمـ
قمٛمرو سمـ متٞمؿ:
ٙمؿ يق َم ِضمئت ُُؿ
َٟمٙم ْ
َّمتُؿ قمغم أقم٘م٤مسمِ ْ

ِ
شم َُز رضم َ
اخلٛمٞمس اًم َٕم َر ُْم َرم
قن َأٟمٗم َ٤مل

ِ ()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ن ك ل ()673 :3
َ ْ َ

[إٟمٙم٤مل]

ً

َّ َ َ
َ َ َ
سط ً
يٙا﴾ [ؾمقرة اعمزُمؾ.]32 :
﴿ ِإن َلحٜا أٛساال و ِ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :األكؽال :اًم٘مٞمقد ،واطمده٤مٟ :مِٙمْؾ .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:

ْٗمٞمت َ ِ
َيٙم ِ
تل ُيمت ِّتؾ ٟمِ ْٙمتتؾ
تؽ ٟم ْٙمتتكم َسم ْٖمت َ

ِ ()2

وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف.

( )3ديقان أوس سمـ طمجر .324 :شمزضمقن :شمس٤مىمقن ؾمق ًىم٤م رومٞم ً٘م٤م .اخلٛمٞمس :اجلٞمش .واًمٕمرُمرم:
اًمٙمثػم اعمجتٛمع (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.)664 /3 :
( )2ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج.328 :
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حَرٍّفُ =اذلا=ء×
ﻫ ب ل ()378 :2
ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م:
تتتتر ُء إًمٞمتتتتتف ِآئت ُ
تتتتؾ
سمتتتتت٤معم ْرء واعمت ْ

ر
تتتتؿ أًمتتتتف ٟمتتتت٤مزل
ويمتتتتؾ ُمتتتت٤م َطم َّ
إن مل ُأىمتتتت٤مشمِ ْٚمٙم ُْؿ ُ
ومتتتت٠م ُِّمل ه٤مسمِ ُ
تتتتؾ

()3

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ﻫابل :صم٤ميمؾ

()2

[ه٤مسمؾ]

ﻫ ت ف ()75 :2
اهل٤مشمٗم٦م :اٟمٔمر هت ي ع.
ﻫ ج ر ()7 ،5 :3
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ويم٤من ُقم ْٛم ُر إؾمامقمٞمؾ -ومٞمام يذيمرونُ -مئ٦م ؾمٜم٦م وصملصملم ؾمٜم٦م،
صمؿ ُم٤مت رمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف قمٚمٞمف ،ودومـ ذم ِ
[ه٤مضمر]
احلجر ُمع أُمف ه٤مضمر ،رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :شم٘مقل اًمٕمرب :ﻫاجر وآضمر ومٞمبدًمقن إًمػ ُمـ اهل٤مء يمام
ىم٤مًمقا :هراق اعم٤مء ،وأراق اعم٤مء وهمػمه .وه٤مضمر ُمـ أهؾ ُمٍم...
ىم٤مل اسمـ هلٞمٕم٦م :أم إؾمامقمٞمؾ :ه٤مضمرُ ،مـ أم اًمٕمربٍ ،
ىمري٦م يم٤مٟم٧م أُم٤مم
اًمٗمرُم٤م ُمـ ُمٍم.
ﻫ د م ()442 :3
 ...ومتبسؿ رؾمقل اهلل ً[ م٘مقل أيب اهلٞمثؿ سمـ اًمتٞمٝم٤من] ،صمؿ ىم٤مل:
طمؿ :اإلًمف :ىمدَّ ره .وآئؾ :ص٤مئر (طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة.)378 /2 :
(َّ )3
( )2اًم رثٙمؾ سمقزن اًم٘مٗمؾ :ومِ٘مدان اعمرأة وًمده٤م ...واُمرأة صم٤ميمؾ وصمٙمغم (خمت٤مر اًمّمح٤مح :ث ك ل).
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«سمؾ اًمدَّ ُم اًمدَّ ُم ،واهلَدْ ُم اهلَدْ ُم ،أٟم٤م ُمٜمٙمؿ وأٟمتؿ ُمٜمل ،أطم٤مرب ُمـ طم٤مرسمتؿ ،وأؾم٤ممل
ُمـ ؾم٤معمتؿش(.)3
[اهلدم]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤ملَ :اهلدَ م َاهلدَ م :يٕمٜمل احلرُم٦م ،أي ذُمتل ذُمتٙمؿ،
وطمرُمتل طمرُمتٙمؿ.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)2وذيمر ىمقل اًمٜمبل ً مٚمٛمب٤ميٕملم ًمف سمؾ اًمدم اًمدم ،واهلدم
اهلدم .وىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اهلَدَ م سمٗمتح اًمدال ،ىم٤مل اسمـ ىمتٞمب٦م :يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شم٘مقل
قمٜمد قم٘مد احلٚمػ واجلقار دُمل دُمؽ وهدُمل هدُمؽ ،أي ُم٤م هدُم٧م ُمـ اًمدُم٤مء
أيْم٤م سمؾ اًم َّٚمدَ م اًم َّٚمدَ م واهلَدَ م اهلَدَ م .وأٟمِمد :صمؿ احل٘مل هبدُمل
هدُمتف أٟم٤م ،وي٘م٤مل ً
«

وًمدُمل وم٤مًمٚمدم مجع ٓدم وهؿ أهٚمف اًمذيـ يٚمتدُمقن قمٚمٞمف إذا ُم٤مت ،وهق ُمـ
ش

ًمدُم٧م صدره إذا رضسمتف ،واهلدم ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :احلرُم٦م ،وإٟمام َيمٜمَّك قمـ طمرُم٦م
اًمرضمؾ وأهٚمف سم٤مهلدمٕ ،هنؿ يم٤مٟمقا أهؾ ٟم ُْج َٕم ٍ٦م( )1وارحت٤مل وهلؿ سمٞمقت
يس ت ِ
َخ رٗمقهن٤م يقم َفم ْٕمٜمِٝمؿ( )4ومٙمٚمام فمٕمٜمقا هدُمقه٤م ،واهلدم سمٛمٕمٜمك اعمٝمدوم
َْ
يم٤مًم٘مبض سمٛمٕمٜمك اعم٘مبقض ،صمؿ ضمٕمٚمقا اهلدم وهق اًمبٞم٧م اعمٝمدوم قمب٤مرة قمام
طمقى صمؿ ىم٤مل :هدُمل هدُمؽ أي رطمٚمتل ُمع رطمٚمتؽ ،أي ٓ أفمٕمـ و َأ َد ُقمؽ،
وأٟمِمد يٕم٘مقب« :يم٠مهن٤م َهدَ ٌم ذم اجلٗمر ُمٜم٘م٤مضش.
ﻫ ر ج ()583 :3
هرج (اٟمٔمر ك م هت).
( )3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (هدم).253 /5 :
( )2اًمروض إٟمػ.276 /3 :
اًمرىمٕم٦م :ـمٚم٥م اًمٙمأل ذم ُمقوٕمف (خمت٤مر اًمّمح٤مح :ن ج ع).
( )1اًمٜمرجٕم٦م سمقزن ر
( )4فمٕمـ :ؾم٤مر (خمت٤مر اًمّمح٤مح :ظ ع ن).
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ﻫ م ز ()156 :3
ٌ ِّ ُ ِّ

ُّ

﴿ َوئْ ُٕك َُ َٙ ٞز ٍة ل ََ ٙز ٍة﴾ [ؾمقرة اهلٛمزة.]3 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اهلؿزة :اًمذي يِمتؿ اًمرضمؾ قملٟمٞم٦م ،و َيٙم ِْن قمٞمٜمف قمٚمٞمف،
ويٖمٛمز سمف .ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م:
٤مظمتْمتتٕم٧م ُ
مهزشم َ
ًمتتذ ّل ٟمَٗمتتس
ُتتؽ وم
َ

ِ
ٍ
تتت٠مضم ُ٩م ر
تتتقاظ
يم٤مًمِمت
سم٘م٤مومٞمتتتت٦م شمت َّ

[اهلٛمزة]

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .ومجٕمف :مهزات .والؾؿزة :اًمذي يٕمٞم٥م اًمٜم٤مس

[اًمٚمٛمزة]

ها وي١مذهيؿ .ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:
ً
َْ ِ ()2
ذم فمِ ِّؾ َقمّمتتْري سمت٤مـم ِكم وعمتزي
وهذا اًمبٞم٧م ذم أرضمقزة ًمف ،ومجٕمف عمزات.
ﻫ ي ع ()75 :2
 ...طملم ؾمٛمع اهلاتػة.

[اهل٤مشمٗم٦م]

ِ
اًمٜم٤مس ٌ
رضمؾ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل :اهل٤مئٕم٦م .وضم٤مء ذم احلدي٨م« :ظمػم
ُمم ِس ٌؽ سمٕمٜم٤من ِ
ـم٤مر إًِمٞمٝم٤مش( .)1ىم٤مل اًمٓمرُم٤مح سمـ طمٙمٞمؿ
ومرؾمف ،يم َّٚمام
ْ
َ
ؾمٛمع َه ْٞم َٕم ً٦م َ
اًمٓم٤مئل -وال ِّط ِر َّماح :اًمٓمقيؾ ُمـ اًمرضم٤مل:-
أٟم٤م اسمـ ُمح٤مة اعمَ ْجد ُمـ آل ُم٤مًمؽ

ٞمع
إذا َضم َٕم ْ
قر اًمرضم٤مل ََت ُ
ٚم٧م ُظم ُ

واهلقعة :اًمّمٞمح٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٗمزع.
( )3ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م 351 /3 :وومٞمف:
ؿمٜم٤مرا
ٙمؿ ً
ُجم َ ِّٚم َٚم ً٦م ُشم َٕم ِّٛم ُٛم ْ

[اًمٓمرُم٤مح]
()4

[اهلٞمٕم٦م]

يم٤مًمِم ِ
رضُم ً٦م شم٠مضم٩م ر
قاظ.
ُُم َ َّ

وىمد ذيمر حم٘مؼ اًمديقان اًمبٞم٧م يمام رواه اسمـ هِم٤مم.
( )2ديقان رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج.64 :
( )1اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (هٞمع).288 /5 :
( )4ديقان اًمٓمرُم٤مح.136 :
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حَرٍّفُ ا= لوا و×
و ج ف ()391 :2
َ

َ

ْ

َ

َ

َ

﴿ذ َٙا أ ْو َسٍخُ ْٗ َنٖيْ َِ ْٚ ِ٘ ٝخيْ ٍٔ َوال ِرَك ٍب﴾ [ؾمقرة احلنم.]6 :
[أوضمٗمتؿ]

يب سمـ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أوجػتمَ :طم َّريمتؿ وأشمٕمبتؿ ذم اًمسػم .ىم٤مل متٞمؿ سمـ ُأ ّ

ُُم ْ٘مبِؾ أطمد سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م:
ٞمض احل ِ
َُم َذ ِ
دي٨م ِص َ٘م ُ٤مهل٤م
اويدُ سم٤مًمبِ ِ َ

ِ
[اًمسٜم٤مف]

قمـ ا ًَّمريم ِ
يم٥م َأ ْو َضمٗمقا
ْ٥م أطمٞم٤م ًٟم٤م إذا ا ًَّمر ُ

()3

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .وىم٤مل أسمق زسمٞمد اًمٓم٤مئل ،واؾمٛمف َطم ْر َُمٚم٦م سمـ اعمٜمذر:
ِتد ًم ُٓمقل اًمق ِ
يمتتتت٠مهنـ َىمٜمتتتت٤م ِ
ٍ
ِ()2
ضمٞمػ َضمدْ َب اعمَ ُترود
اهلٜمتتتتت
َ
ُُم ْستتتتٜمَٗم٤مت َ ّ َّ
السـاف :اًمبِٓم٤من .واًمقضمٞمػ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف .ىم٤مل اسمـ هِم٤ممِّ :
اًمرضسم٤من .ىم٤مل ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ اًم َّٔم َٗمري:
ً
أيْم٤م :وضمٞمػ اًم٘مٚم٥م واًمٙمبد ،وهق َّ َ
أيمب٤مدٟمتت٤م ُمتتـ و ِ
()1
رائٝمتتؿ َ ِ
تػ
إٟمَّتت٤م وإن َىمتتدَّ ُُمقا اًمتتتل َقمٛمٚمتتقا
دمت ُ
َ
ُ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
و ذ ل ()516 :3
اًمقذيؾ :اٟمٔمر ف و م.
( )3ديقان اسمـ ُم٘مبؾ 172 :واًمبٞم٧م ذم ذيؾ اًمديقان .واعمذاويد :مجع ُمذواد ،وهق اًمذي يدومع قمـ
ىمقُمف .واًمبٞمض :اًمسٞمقف .واحلدي٨م ص٘م٤مهل٤م :أي اًم٘مري٥م قمٝمده٤م سم٤مًمّم٘مؾ( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم،
احل٤مؿمٞم٦م.)394 /2 :

اًمقضمٞمػ َؿمٖمْ٥م اعمَر ِ
ودش .واعمرود :اعمقوع
ُ
( )2مجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب 718 /2 :وومٞمٝم٤م «وٟم ََّسك
َ ُ
اًمذي يرشم٤مده اًمرائد ،أي اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمرقمل (طم٤مؿمٞم٦م اًمسػمة.)394 /2 :
( )1ديقان ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ 64 :وومٞمف «وًمق ىمدَّ ُمقاش.
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و ص د ()185 :3
َْ

ْ

﴿ َوَكتُ ُ ٟٗةَ ٌ َ َ ْ
َ
يد﴾ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ.]38 :
اشؿ ِذراخي ِ ٝةِالِ ٠غ ِ
ِ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الوصقد :اًمب٤مب .ىم٤مل اًمٕمبز ،واؾمٛمف ُقمبٞمد سمـ َوه٥م:
سم٠مرض َوم ٍ
لة ٓ يسدر (ِ )3
قمتكم وُمٕمتروذم هبت٤م همتػم ُُمٜمْٙم ِ
ٍ
َتر
وصتٞمدُ ه٤م
َُ
ُ
ّ
أيْم٤مِ :
اًمٗمٜم٤مء ،ومجٕمف وص٤مئد،
وهذا اًمبٞم٧م ذم أسمٞم٤مت ًمف .واًمقصٞمد ً

[اًمقصٞمد]

وو ْصدان ،و ُأ ُصد ،و ُأ ْصدان.
وو ُصدُ ،
ُ
و ص ل ()89 :3
اًمقصٞمٚم٦م :اٟمٔمر ب ح ر.
و ض ع ()549 :2

َّ َ ً
َ َ ْ
ْ
ُ ُ
َ َ
ََ ُ
ُ
﴿ل ْ ٠خ َر ُس٠ا ِذيسٗ َّ٘ا َزادوك ْٗ ِإال ختَاال وأل ْوؽ ُه٠ا ِخالٕس ْٗ﴾ [ؾمقرة

اًمتقسم٦م.]47 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أووٕمقا ظملًمٙمؿ :ؾم٤مروا سملم أوٕم٤مومٙمؿ ،فاإليضاع:
رضب ُمـ اًمسػم أهع ُمـ اعمٌم ،ىم٤مل إضمدع سمـ ُم٤مًمؽ اهلٛمذاين:
سمنمي٩م سمتلم َّ
اًمِمتدِّ واإليْمت٤مع
اًمقطمدَ اعمُ ِد َّل سمِم٠موه
يّمٓم٤مدك َ
وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
و ض ن ()574 :3
إًمٞمتتتؽ َشم ْٕمتتتدُ و َىمٚمِ ً٘متتت٤م َو ِوتتتٞمٜمُٝم٤م

ُُم ْٕم ِؽم ًوتتت٤م ذم َسم ْٓمٜمٝمتتت٤م َضمٜمٞمٜمُٝمتتت٤م

ُخم٤مًم ًٗم٤م ديت َـ اًمٜمّمت٤مرى ديٜمُٝمت٤م
()3وردت ذم إصؾ (ٓ يسدَّ ) واًمّمقاب ُم٤م أوردشمف.
(ُ )2مـ ؿمقاهد اًمٚمس٤من (ىمٚمؼ)( ،ودن)( ،ووـ).
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()2

[اإليْم٤مع]

[اًمقولم]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :الوضني :احلزام ،طمزام اًمٜم٤مىم٦م .وىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة:
وزاد ومٞمف أهؾ اًمٕمراق:
ُمٕمؽموتتتت٤م ذم سمٓمٜمٝمتتتت٤م ضمٜمٞمٜمٝمتتتت٤م
ً
وم٠مُم٤م أسمق قمبٞمدة وم٠مٟمِمدٟم٤مه ومٞمف.
و ط ء ()41 :3
ْ

﴿ْلُ َ٠اـ ُؤوا ن َّد َة َ٘ا َ
ض َّر َم ُ
ا﵀﴾ [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]17 :
ِ
ِ
[اعمقاـم٠مة]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :لقواصئواً :مٞمقاوم٘مقا .وادواصلة :اعمقاوم٘م٦م ،شم٘مقل اًمٕمرب:
واـم٠مشمؽ قمغم هذا إُمر ،أي واوم٘متؽ قمٚمٞمف .واإليٓم٤مء ذم اًمِمٕمر اعمقاوم٘م٦م ،وهق
اشمٗم٤مق اًم٘م٤مومٞمتلم ذم ًمٗمظ واطمد ،وضمٜمس واطمد ٟمحق ىمقل اًمٕمج٤مج:
ب٤من اعمَٜمْجٜم ِ
ذم ُأ ْصمٕم ِ
ِ ()3
ُقن اعمُ ْر َؾمؾ
َ
ُ
صمؿ ىم٤مل:
ِ ()2

َُمدَّ اخلَٚمٞم٩مِ ذم اخلٚمٞم٩م اعمُ ْرؾمؾ
وهذان اًمبٞمت٤من ذم أرضمقزة ًمف.
و ل ج ()547 :2

َ َ ْ َ َّ ُ ْ
َ َ ُْ ْ َ َ َ ً
ُ
َ ُ
شث﴾ [ؾمقرة
ِ٠ل وال الٙؤ ِ٘ ِٜني و ِْل
﵀ َوال َرش ِ ِ
ون ا ِ
﴿ولٗ حخ ِخذوا ِ٘ ٚد ِ

[وًمٞمج٦م]

اًمتقسم٦م.]36 :

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ولقجة :دظمٞمؾ ،ومجٕمٝم٤م :وٓئ٩م ،وهق ُمـ وًم٩م يٚم٩م :أي

َ َّ َ َ ْ
اْل َ َ ُٔ ٙيف َش ِّٗ ْ َ
اط﴾ [ؾمقرة
دظمؾ يدظمؾ ،وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ﴿ :ضَّت ي ِٖز
ِ
اْلي ِ
ِ
( )3ديقان اًمٕمج٤مج.224 /3 :
( )2ديقان اًمٕمج٤مج.214 /3 :
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ً
دظمٞمل ُمـ دوٟمف ينون
إقمراف ]48 :أي يدظمؾ ،ي٘مقل :مل يتخذوا
إًمٞمف همػم ُم٤م ئمٝمرونٟ ،محق ُم٤م يّمٜمع اعمٜم٤موم٘مقن ،ئمٝمرون اإليامن ًمٚمذيـ آُمٜمقا
َ

َ

َ َ

َ ُ

َ
َّ َ َ ُ
َ
س ْٗ﴾ [ؾمقرة اًمب٘مرة .]34 :ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
اـي ُِ ْٗ ِٟ ٜال٠ا ِإٛا ٘ه
﴿ َو ِإذا خٖ٠ا ِإل طي ِ
حلتْػ همػم َُم ُِمقب
وًمٞمج ً٦م
ٚم٧م
واقم َٚم ْؿ سم٠مٟمَّؽ ىمد ُضم ِٕم َ
َ
ؾم٤مىمقا إًمٞمؽ ا َ

حَرٍّفُ ا= لّيَا=ء
ي س ر ()542 :3
َي َّن :اٟمٔمر ب و ء.
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فوا ـئْدُ متنوـعَة مخـتَا رة

+مِن سٍّريةاِبن = ِهشَا=م×
وتعقي السهيل علي
ـه
بُ ي
َا

أ د د ( ) 8 /9
 ...قمدٟم٤من سمـ ُأ َدد .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل :قمدٟم٤من سمـ ُأ ّد.

[أدد]

إسامعقل ()7 /9
إؾمامقمٞمؾ :اٟمٔمر ق ح ط
ب ر ق ()901 /9
...وإٟمام ؾمٛمقا ببارقٕ ،هنؿ شمبٕمقا اًمؼمق.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر سم٤مرق ،وهؿ سمٜمق قمدي سمـ إزد ،وىم٤مل ؾمٛمقا :سم٤مرق
ٕهنؿ اشمبٕمقا اًمؼمق ،وىمد ىمٞمؾ إهنؿ ٟمزًمقا قمٜمد ضمبؾ ي٘م٤مل ًمف سم٤مرق ،ومسٛمقا سمف.
َب َر ْقؾِقطس ()322 /9
اًمؼم ْىمٚمِٞمٓمس :اٟمٔمر ُمٜمحٛمٜم٤م
ََ

ب ر ﻫ ()99 ،12 /9
أسمره٦م :اٟمٔمر ق ل س ،ك س م.
( )9اًمروض إٟمػ.79/9 :
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[سم٤مرق]

ب ئ ر ()990 ،917 /9
ويم٤مٟم٧م ىمريش ىمبؾ طمٗمر زُمزم ىمد اطمتٗمرت بئار ًا بؿؽة..

[سمئ٤مر ُمٙم٦م]

وي ،وهل اًمبئر اًمتل سم٠مقمغم ُمٙم٦م قمٜمد
طمٗمر قمبد ؿمٛمس سمـ قمبد ُمٜم٤مف ال َّط ّ
البقضاء ،دار حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل..
وطمٗمر ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف َب َّذر ،وهل اًمبئر اًمتل قمٜمد ادُ ْس َتـ َْذرَ ،ظم ْٓمؿ
اخلٜمدُم٦م قمغم ومؿ ؿمٕم٥م أيب ـم٤مًم٥م .وزقمٛمقا أٟمف ىم٤مل طملم طمٗمره٤مٕ :ضمٕمٚمٜمٝم٤م
سمالهم ً٤م ًمٚمٜم٤مس .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ؾم٘مك اهلل أُمقاه ً٤م قمروم٧م ُمٙم٤مهن٤م

ُضمراسم ً٤م وُمٙمٚمقُم ً٤م و َسم رذذر واًمٖمٛمذرا

وطمٗمر َس ْجؾة ،وهل سمئر اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي سمـ ٟمقف سمـ قمبد ُمٜم٤مف اًمتل
يس٘مقن قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم .ويزقمؿ سمٜمق ٟمقومؾ أن اعمٓمٕمؿ اسمت٤مقمٝم٤م ُمـ أؾمد سمـ ه٤مؿمؿ،
ويزقمؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ أٟمف وهبٝم٤م ًمف طملم فمٝمرت زُمزم ،وم٤مؾمتٖمٜمقا هب٤م قمـ شمٚمؽ
أسم٤مر.

()9

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومٕم ّٗم٧م زُمزم قمغم اًمبئ٤مر اًمتل يم٤مٟم٧م ىمبٚمٝم٤م َيس٘مل قمٚمٞمٝم٤م
احل٤مج ،واٟمٍمف اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م عمٙم٤مٟمتٝم٤م ُمـ اعمسجد احلرام ،وًمٗمْمٚمٝم٤م قمغم ُم٤م
ؾمقاه٤م ُمـ اعمٞم٤مه ،وٕهن٤م سمئر إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمسالم ،واومتخرت هب٤م
سمٜمق قمبد ُمٜم٤مف قمغم ىمريش يمٚمٝم٤م وقمغم ؾم٤مئر اًمٕمرب.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وىمقًمف ويم٤مٟم٧م ىمريش ىمبؾ طمٗمر زُمزم ىمد اختذت سمئ٤مر ًا
سمٛمٙم٦م .ذيمروا أن ىمّمٞم٤م يم٤من يس٘مل احلجٞم٩م ذم طمٞم٤مض ُمـ أدم ويم٤من يٜم٘مؾ اعم٤مء

( )9اٟمٔمر شمتٛم٦م طمدي٨م اسمـ هِم٤مم قمـ سمئ٤مر ىمب٤مئؾ ىمريش سمٛمٙم٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م.990 -919 /9 :
( )3اًمروض إٟمػ.909 /9 :
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إًمٞمٝم٤م ُمـ آسم٤مر ظم٤مرضم٦م ُمـ ُمٙم٦م ُمٜمٝم٤م :سمئر ُمٞمٛمقن احلرضُمل ،ويم٤من يٜمبذ مهؿ
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 ىمّمذذٞم ً٤م ىمذذد ورم وىمذذد ذذدق

ومٚمؿ شمزل اًمٕمجقل ىم٤مئٛم٦م طمٞم٤م َة ىميص ،وسمٕمد ُمقشمف طمتك يمؼم قمبد ُمٜم٤مف سمـ
ىميص ،ومس٘مط ومٞمٝم٤م رضمؾ ُمـ سمٜمل ضمٕمٞمؾ ومٕمٓمٚمقا اًمٕمجقل واٟمدومٜم٧م واطمتٗمرت
يمؾ ىمبٞمٚم٦م سمئر ًا.

()9

ت ب ع ()31 /9
و ُأري [ ُت َّبع] أن يٙمسق اًمبٞم٧م ،ومٙمس٤مه اخلَ َّمػ ،صمؿ ُأري أن يٙمسقه
أطمسـ ُمـ ذًمؽ ،ومٙمس٤مه اعمَٕم٤مومر ،صمؿ ُأري أن يٙمسقه أطمسـ ُمـ ذًمؽ ومٙمس٤مه
اعمُالء واًمق ٤مئؾ ،ومٙم٤من شم ربع -ومٞمام يزقمٛمقن -أول ُمـ يمس٤م اًمبٞم٧م ،وأوص سمف
٘مرسمقه دُم ً٤م وٓ ُمٞمت٦م وٓ ُِمئالة..
وٓشمف ُمـ ضمرهؿ ،وأُمرهؿ سمتٓمٝمػمه ،و َأّٓ ُي ّ
وضمٕمؾ ًمف سم٤مسم ً٤م وُمٗمت٤مطم ً٤م.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()3

...وُمٕمٜمك شمبع ذم ًمٖم٦م اًمٞمٛمـ :اعمٚمؽ اعمتبقع وىم٤مل

اعمسٕمقدي ٓ :ي٘م٤مل ًمٚمٛمٚمؽ شمبع طمتك يٖمٚم٥م اًمٞمٛمـ واًمِمحر وطمرضُمقت.
وأول اًمتب٤مسمٕم٦م :احل٤مرث اًمرائش...
وىمقًمف ومٙمس٤م اًمبٞم٧م اخلّمػ .مجع :ظمّمٗم٦م وهل رء يٜمس٩م ُمـ اخلقص
واًمٚمٞمػ .واخلّمػ أيْم٤م :صمٞم٤مب همالظ .واخلّمػ ًمٖم٦م ذم اخلزف ذم يمت٤مب اًمٕملم.

( )9اٟمٔمر شمتٛم٦م طمدي٨م اًمسٝمٞمكم قمـ سمئ٤مر ُمٙم٦م ذم اًمروض إٟمػ.903 -909 /9 :
( )3اًمروض إٟمػ.37 ،32 /9 :
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[شمبعٍ]

واخلُ ّْمػ سمْمؿ اخل٤مء وؾمٙمقن اًمّم٤مد هق اجلقز .ويروى أن شمبٕم ً٤م عم٤م يمس٤م اًمبٞم٧م
اعمسقح وإٟمٓم٤مع اٟمتٗمض اًمبٞم٧م ومزال ذًمؽ قمٜمف وومٕمؾ ذًمؽ طملم يمس٤مه اخلّمػ
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.
ت ب ن ()30 ،99 /9
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومٚمام هٚمؽ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٍم رضمع ُُمٚمؽ اًمٞمٛمـ يمٚمف إمم
[شمب٤من أؾمٕمد] طمس٤من سمـ تبان أسعد أيب يمرب -وشمب٤من أؾمٕمد هق شمبع أظمر -اسمـ يمٚمٙمل يمرب
اسمـ زيد ،وزيد هق شمبع إول سمـ قمٛمرو ذي إذقم٤مر سمـ أسمره٦م ذي اعمٜم٤مر...
وشمُب٤من أؾمٕمد أسمق يم َِرب اًمذي ىمدم اعمديٜم٦م ،وؾم٤مق ِ
احل ْؼميـ ُمـ هيقد اعمديٜم٦م
وقمٛمر اًمبٞم٧م احلرام ويمس٤مه ،ويم٤من ُمٚمٙمف ىمبؾ ُُم ْٚمؽ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم ٍَْم.
إمم اًمٞمٛمـّ ،
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وهق اًمذي ي٘م٤مل ًمف:
ًمٞم٧م طم ِّٔمذل ُمذـ أيب يم َِذرب

ذذذذػمه َظم َبٚمذذذذذف
أن َي ُسذذذذذدّ ظمذ ُ

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وىمقًمف ذم ٟمس٥م طمس٤من سمـ شمب٤من أؾمٕمد :هق شمب٤من أؾمٕمد
اؾمامن ضمٕمال اؾم ًام واطمد ًا ،وإن ؿمئ٧م أوٗم٧م يمام شمْمٞمػ ُمٕمدي يمرب وإن
ؿمئ٧م ضمٕمٚم٧م اإلقمراب ذم آؾمؿ أظمر وشمب٤من ُمـ اًمتب٤مٟم٦م وهل اًمذيم٤مء
واًمٗمٓمٜم٦م .ي٘م٤مل رضمؾ شمبـ وـمبـ .ويمٚمٙمل يمرب اؾمؿ ُمريم٥م أيْم٤م وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜمك
اًمٙمرب ذم ًمٖم٦م محػم قمٜمد ذيمر ُمٕمدي يمرب.
وىمقًمف ذم ٟمس٥م طمس٤من سمـ شمب٤من أؾمٕمد -وشمب٤من أؾمٕمد هق شمبع أظمر-
ٟم٘مص ُمـ اًمٜمس٥م أؾمامء يمثػمة وُمٚمقيم ً٤م...
( )9اًمروض إٟمػ.32/9 :
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وقمٛمرو ذو إذقم٤مر يم٤من قمغم قمٝمد ؾمٚمٞمامن ،أو ىمبٚمف سم٘مٚمٞمؾ ويم٤من أوهمؾ ذم
دي٤مر اعمٖمرب وؾمبك ُأ رُم ً٦م وضمقهٝم٤م ذم دوره٤مُ ،
ومذقمر اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ ومسٛمل ذا
إذقم٤مر[ ...أو] ًمٙمثرة ُم٤م ذقمر اًمٜم٤مس ُمٜمف جلقره ...وأسمقه أسمره٦م ذو اعمٜم٤مر ؾمٛمل
سمذًمؽ ٕٟمف رومع ٟمػماٟم ً٤م ذم ضمب٤مل ًم ُٞمٝمتدى هب٤م.
ت ي ﻫ ()122/9
...أسمق امهٞمثؿ اًم رت ّٞمٝم٤من ،واؾمٛمف ُم٤مًمؽ .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :التقفان خيٗمػ

[اًمتٞمٝم٤من]

ويث٘مؾ ،يم٘مقًمف َُم ْٞم٧م و َُم ِّٞم٧م.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر أسم٤م امهٞمثؿ سمـ اًمتٞمٝم٤من ومل يٜمسبف وٓ ٟمسبف ذم أهؾ
اًمٕم٘مب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وٓ ذم همزوة سمدر وهق ُم٤مًمؽ سمـ اًمتٞمٝم٤من واؾمؿ اًمتٞمٝم٤من أيْم٤م ُم٤مًمؽ
اسمـ قمتٞمؽ سمـ قمٛمرو سمـ قمبد إقمٚمؿ سمـ قم٤مُمر سمـ زقمقن سمـ ضمِمؿ سمـ احل٤مرث سمـ
اخلزرج سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس إٟمّم٤مري طمٚمٞمػ سمٜمل قمبد إؿمٝمؾ يم٤من
أطمد اًمٜم٘مب٤مء ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ،صمؿ ؿمٝمد سمدر ًا ،واظمتُٚمِػ ذم وىم٧م ووم٤مشمف وم٠م ح ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف
إٟمف ؿمٝمد ُمع قمكم ٗملم وىمتؾ ومٞمٝم٤م رمحف اهلل وأطمس٥م اسمـ إؾمح٤مق واسمـ هِم٤مم
شمريم٤م ٟمسبف قمغم ضمالًمتف ذم إٟمّم٤مر وؿمٝمقده هذه اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ^
ٓظمتالف ومٞمف ...وامهٞمثؿ ذم اًمٚمٖم٦م ومرخ [اًمٜمن أو] اًمٕم٘م٤مب .وامهٞمثؿ أيْم٤م ضب
ُمـ اًمٕمِم٥م ومٞمام ذيمر أسمق طمٜمٞمٗم٦م وسمف ؾمٛمل اًمرضمؾ هٞمث ًام أو سم٤معمٕمٜمك إول.
ج ب ل ()300 /9
يوم ج َبؾة :يقم يم٤من سملم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ ،وسملم
سمٜمل قم٤مُمر سمـ ٕمّمٕم٦م ،ومٙم٤من اًمٔمٗمر ومٞمف ًمبٜمل قم٤مُمر سمـ ٕمّمٕم٦م قمغم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م،
( )9اًمروض إٟمػ.368/9 :
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[يقم ضمبٚم٦م]

وىمتؾ يقُمئذ ًم٘مٞمط سمـ زرارة سمـ قمدس سمـ زيد ...ومٗمٞمف ي٘مقل ضمرير ًمٚمٗمرزدق.
ِ
وقمٛمذذذرو سمذذذـ قمٛمذذذرو إ ْذ َد َقمذذذقا
وطم٤مضمب ذ ً٤م
يم٠م رٟمذذؽ مل شمَِمذذٝمدْ ًَم٘مٞمٓم ذ ً٤م
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()9

سم٤مًمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدار ِ
يم٤مٟمقام ىمد
وذيمر يقم ضمبٚم٦م .وضمبٚم٦م هْمب٦م قم٤مًمٞم٦م

أطمرزوا ومٞمٝم٤م قمٞم٤ممهؿ وأُمقامهؿ ،ويم٤من ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم رئٞمس ٟمجران ،وهق
اسمـ اجلقن اًمٙمٜمدي وأخ ًمٚمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر أطمس٥م اؾمٛمف طمس٤من سمـ وسمرة وهق
أظمق اًمٜمٕمامن ُٕمف ،وذم أي٤مم ضمبٚم٦م يم٤من ُمقًمد رؾمقل اهلل ^ وٓصمٜمتلم وأرسمٕملم
ؾمٜم٦م ُمـ ُمٚمؽ أٟمقذوان سمـ ىمب٤مذ ويم٤من ُمقًمد أسمٞمف قمبد اهلل ٕرسمع وقمنميـ
ُمْم٧م ُمـ ُمٚمؽ أٟمقذوان اعمذيمقر ومبٞمٜمف ^ وسملم أسمٞمف قمبد اهلل ٟمحق ُمـ
صمامين قمنمة ؾمٜم٦م.
ج د ر ()909 /9
[اجلدرة]

وإٟمام ؾمٛمقا َ
اجلدَ رةٕ ،ن قم٤مُمر سمـ قمٛمرو سمـ ُضم ْٕمثٛم٦م شمزوج سمٜم٧م احل٤مرث
اسمـ ُمْم٤مض اجلُ ْرمهل ،ويم٤مٟم٧م ضمرهؿ أ ح٤مب اًمٙمٕمب٦م .ومبٜمك ًمٚمٙمٕمب٦م ضمدار ًا،
جلدَ رة) ًمذًمؽ.
ومس ِّٛمل قم٤مُمر سمذًمؽ (اجل٤مدر) وم٘مٞمؾ ًمقًمده( :ا َ
ُ
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وذيمر اجلدرة وىم٤مل هؿ سمٜمق قم٤مُمر سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ضمٕمثٛم٦م،
وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ أيب سمحر زي٤مدة ظمزيٛم٦م ظمٓم٠م إٟمام هق قمٛمرو سمـ ضمٕمثٛم٦م .وذيمر
همػم اسمـ إؾمح٤مق أن اًمسٞمؾ ذات ُمرة دظمؾ اًمٙمٕمب٦م ،و دع سمٜمٞم٤مهن٤م ،ومٗمزقم٧م
ًمذًمؽ ىمريش ،وظم٤مومقا اهنداده٤م إن ضم٤مء ؾمٞمؾ آظمر وأن يذه٥م ذومٝمؿ وديٜمٝمؿ،
ومبٜمك قم٤مُمر مه٤م ضمدار ًا ،ومسٛمل :اجل٤مدر.

( )9اًمروض إٟمػ.922 /9 :
( )3اًمروض إٟمػ.76 /9 :
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ج ي د ()993 /9
أضمٞم٤مد :اٟمٔمر ق ع ع.
ح ب ش ()682 ،237 /9
 ...اسمـ َطم َبِمٞم٦م سمـ ؾمٚمقل سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمروُ ،مـ ظمزاقم٦م وهق اًمذي

[طمبٞمِم٦م]

ي٘م٤مل ًمف :قمٞمٝم٤مُم٦م..
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل ُطمبِمٞم٦م سمـ ؾمٚمقل وهق اًمذي ُي٘م٤مل ًمف ُمٕمتِّ٥م
اسمـ محراء.
ح ب ش ()272 /9
 ...ومخرج أسمذق سمٙمذر ُمٝمذ٤مضمر ًا ،طمتذك إذا ؾمذ٤مر ُمذـ ُمٙمذ٦م يقُمذ٤م أو يذقُملم
ًم٘مٞمذذف اسمذذـ اًمدهمٜم ذذ٦م أظمذذق سمٜمذذل احل ذذ ٤مرث سمذذـ قمبذذد ُمٜمذذ٤مة سمذذـ يمٜم٤مٟمذذ٦م وهذذق يقُمئذذذ
ؾمٞمد إطم٤مسمٞمش.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :واألحابقش سمٜمق احل٤مرث سمـ قمبد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م ،وامهقن
اسمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م ،وسمٜمق اعمّمٓمٚمؼ ُمـ ظمزاقم٦م.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :حت٤مًمٗمقا مجٞمٕم ً٤م ،ومسٛمقا إطم٤مسمٞمش ٕهنؿ حت٤مًمٗمقا ٍ
سمقاد ي٘م٤مل
ًمف إطمبش سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م..
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر طمدي٨م أيب سمٙمر طملم ًم٘مل اسمـ اًمدهمٜم٦م واؾمٛمف ُم٤مًمؽ
وهق ؾمٞمد إطم٤مسمٞمش ،وىمد ؾمامهؿ اسمـ إؾمح٤مق ،وهؿ سمٜمق احل٤مرث وسمٜمق امهقن ُمـ
يمٜم٤مٟم٦م وسمٜمق اعمّمٓمٚمؼ ُمـ ظمزاقم٦م حتبِمقا ،أي دمٛمٕمقا ،ومسٛمقا إطم٤مسمٞمش .ىمٞمؾ
إهنؿ حت٤مًمٗمقا قمٜمد ضمبٞمؾ ي٘م٤مل ًمف طمبٌم ،وم٤مؿمتؼ مهؿ ُمٜمف هذا آؾمؿ.
( )9اًمروض إٟمػ.329/9 :
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[إطم٤مسمٞمش]

ح ب ل ()169 /9
وُمـ سمٜمل ؾم٤ممل سمـ همٜمؿ سمـ قمقف سمـ اخلزرج ،وهؿ سمٜمق احلبغم .ىم٤مل اسمـ
[احلبكم] هِم٤ممُ :
احل ُب ّل :ؾم٤ممل سمـ همٜمؿ سمـ قمقف ،وإٟمام ؾمٛمل احلبكم ًمٕمٔمؿ سمٓمٜمف.
ح ب ل ()627 /9
وم٢من شمذؽ أذوا ٌد ُأ ِ ذبـ وٟمسذق ٌة

ومٚمـ شمذهبقا ومِ ْرهم ً٤م سم َ٘متْذؾ ِطمبذ٤مل
......
ِ
و ُقمٙمر٤مؿم٦م اًم َٖمٜمْٛم رل قمٜمد طمجذ٤مل

[طمب٤مل]
[اسمـ أىمرم]

......
هم٤مدرت اسم َـ أ ْىمذرم صم٤مويذ ً٤م
قمِمٞم َ٦م
ُ
ىم٤مل اسمـ هِم٤ممِ :ح َ
بال :اسمـ ـمٚمٞمح٦م سمـ ظمقيٚمد .وابن أقرم :صم٤مسم٧م سمـ
أىمرم إٟمّم٤مري.
ح ص ن ()178 /9

[طمّمـ]

...و أسمق ُمرصمد يمٜمر٤مز سمـ ِح ْصن .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اسمـ ُطم َّملم.

ح م ر ()173 /9
[محػمة]

[احلٜمٔمٚمٞم٦م]

مح ْػمة
 ...وأرسمد سمـ ُُح رِّية .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل اسمـ ُ َ
ح ن ظ ل ()633 /9
ْ ...وم٠م ِ
ت اسمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واحلٜمٔمٚمٞم٦م أم أيب ضمٝمؾ وهل
أؾمامء سمٜم٧م خمُ ّرسم٦م أطمد سمٜمل َهنِْمؾ سمـ دارم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ َطمٜمْٔمٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد
ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ.
خ ذ م ()87/9
اعمخذم :اٟمٔمر ر س ب.
خ ز ع ()99 /9

[ظمزاقم٦م]

...وي٘م٤مل خزاعة :سمٜمق طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر ،وإٟمام ؾمٛمٞم٧م ظمزاقم٦م
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ٕهنؿ ختزقمقا ُمـ وًمد قمٛمرو سمـ قم٤مُمر ،طملم أىمبٚمقا ُمـ اًمٞمٛمـ يريدون اًمِم٤مم،
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:
ختزقمذذذ٧م
ذذر ر
ومٚمذذام هب ْٓمٜمذذذ٤م سمٓمذذـ َُمذ ّ
مح ْ٧م يمؾ ٍ
واطمتٛم٧م
واد ُمـ هت٤مُم٦م
ْ
َ

ظمزاقمذذذ٦م ُمٜمذذذ٤م ذم ظمٞمذذذقل يم ََرايمِذ ِ
ذذر
ذذؿ اًم َ٘مٜمذذ٤م واعمُ ْر ِهٗمذذ٤مت اًمبذذقاشمر
ُ
سمّم ّ

وهذان اًمبٞمت٤من ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وىمقل قمقن «ومٚمام هبٓمٜم٤م سمٓمـ ُمرش ،يريد ُمر اًمٔمٝمران ،وؾمٛمل
ُمر ًا ٕن ذم قمرق ُمـ اًمقادي ُمـ همػم ًمقن إرض ؿمبف اعمٞمؿ اعمٛمدودة وسمٕمده٤م راء
ظمٚم٘م٧م يمذًمؽ .ويذيمر قمـ يمثػم أٟمف ىم٤مل ؾمٛمٞم٧م ُمر ًا عمرارهت٤م ،وٓ أدري ُم٤م ح٦م هذا.
خ ل ص ()86 /9
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ويم٤من ذو ُ
اخل ُؾصة ًمدوس وظمثٕمؿ...
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل ذو اخلَ َٚمّم٦م .ىم٤مل :رضمؾ ُمـ اًمٕمرب:
ًمق يمٜم٧م ي٤مذا اخل ُٚمذص اعمَ ْقشمذقرا

ُ
ؿمذذٞمخؽ اعم ْ٘مبذذقرا
ُمذذثكم ويمذذ٤من

مل شمٜمذذذف قمذذذـ ىمتذذذؾ اًم ُٕمذذذدَ اة زورا
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وذو اخلٚمّم٦م سمْمؿ اخل٤مء واًمالم ذم ىمقل اسمـ إؾمح٤مق،
وسمٗمتحٝمام ذم ىمقل اسمـ هِم٤مم،

()2

هق

ٜمؿ ؾمٞمٕمبد ذم آظمر اًمزُم٤من صمب٧م ذم

( )9اًمروض إٟمػ.69/9 :
( )3اًمروض إٟمػ.66/9 :
( )2وبط حم٘مؼ اًمسػمة «ذو اخلٚمّم٦مش ذم ىمقل اسمـ إؾمح٤مق سمٗمتح اخل٤مء واًمالم ،وسمْمٛمٝمام ذم ىمقل
اسمـ هِم٤مم ،واًمّمقاب ُم٤م ذيمره اًمسٝمٞمكم.
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[ذو اخلٚمّم٦م]

احلدي٨م أٟمف «ٓ شم٘مقم اًمس٤مقم٦م طمتك شمّمٓمٗمؼ أًمٞم٤مت ٟمس٤مء دوس وظمثٕمؿ طمقل
ذي اخلٚمّم٦مش.

()9

خ ن د ف ()79 /9
ِظمٜمْدف :اٟمٔمر د ر ك.
خ ن س ()383 /9
...وأيب إظمٜمس سمـ ذيؼ اًمث٘مٗمل طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة سمـ يمالب.
[إظمٜمس]
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وإٟمام ؾمٛمل األخـسٟٕ ،مف ظمٜمَس سم٤مًم٘مقم يقم سمدر،
وإٟمام اؾمٛمف ُأيب ،وهق ُمـ سمٜمل ِقمالج.

()3

د ر ك ()79 /9
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومقًمد إًمٞم٤مس سمـ ُمرض صمالصم٦م ٟمٗمر ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس،
وـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس وىمٛمٕم٦م سمـ إًمٞم٤مس وأُمٝمؿ ظمٜمدف :اُمرأة ُمـ اًمٞمٛمـ...
[ُمدريم٦م]
[ـم٤مسمخ٦م]

ويم٤من اؾمؿ ُمدْ ِركة قم٤مُمر ًا ،واؾمؿ صابخة قمٛمر ًا ،وزقمٛمقا أهنام يم٤مٟم٤م ذم إسمؾ
مهام يرقمٞم٤مهن٤م .وم٤مىمتٜمّم٤م

ٞمد ًا ومٕم٘مدا قمٚمٞمف يٓمبخ٤مٟمف ،وقمدت قم٤مدي٦م قمغم إسمٚمٝمام،

وم٘م٤مل قم٤مُمر ًمٕمٛمرو :أشمدرك اإلسمؾ أم شمٓمبخ هذا اًمّمٞمد؟ وم٘م٤مل قمٛمرو :سمؾ أـمبخ
ومٚمحؼ قم٤مُمر سم٤مإلسمؾ ومج٤مء هب٤م ،ومٚمام راطم٤م قمغم أسمٞمٝمام طمدّ صم٤مه سمِم٠مهنام ،وم٘م٤مل ًمٕم٤مُمر:

٤مت
( )9حٞمح ُمسٚمؿ ،يمت٤مب اًمٗمتـ وأذاط اًمس٤مقم٦م ،وومٞمف «ٓ شم٘مق ُم اًمس٤مقم ُ٦م طمتّك شم َْْم َٓم ِر َب َأ ًَم َٞم ُ
ٟمس ِ
ٍ
دوس َ
اخلٚمّم ِ٦مش..
طمقل ِذي
٤مء
َ
( )3وىم٤مل إظمٜمس سمـ ذيؼ سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م اًمث٘مٗمل ،ويم٤من طمٚمٞمٗم ً٤م ًمبٜمل زهرة وهؿ سم٤مجلحٗم٦م ي٤م
سمٜمل زهرة ىمد ٟمجك اهلل ًمٙمؿ أُمقاًمٙمؿ وظمٚمص ًمٙمؿ ٤مطمبٙمؿ خمرُم٦م سمـ ٟمقومؾ ...ومرضمٕم٧م سمٜمق
زهرة ُمع إظمٜمس سمـ ذيؼ ،ومٚمؿ شمِمٝمد سمدر ًا( .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم)699/9 :
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أٟم٧م ُمدريم٦م ،وىم٤مل ًمٕمٛمرو :وأٟم٧م ـم٤مسمخ٦م .وظمرضم٧م أُمٝمؿ عم٤م سمٚمٖمٝم٤م اخلؼم ،وهل
[ظمٜمدف]
ُمنقم٦م ،وم٘م٤مل مه٤مُ :ختَٜمدوملم ومسٛمٞم٧مِ :خـْدف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()9

وذيمر ُمدريم٦م وـم٤مسمخ٦م وىمٛمٕم٦م وؾمب٥م شمسٛمٞمتٝمؿ هبذه

إؾمامء وذم اخلؼم زي٤مدة وهق أن إًمٞم٤مس ىم٤مل ُٕمٝمؿ ،واؾمٛمٝم٤م ًمٞمغم ،وأُمٝم٤م:
ضي٦م سمٜم٧م رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار اًمتل يٜمس٥م إًمٞمٝم٤م :محك ضي٦م ،وىمد أىمبٚم٧م ختٜمدف ذم
ُمِمٞمتٝم٤مُ :م٤م ًمؽ ختٜمدوملم؟ ومسٛمٞم٧م ظمٜمدف ،واخلٜمدوم٦م هقم٦م ذم ُمٌم وىم٤مل
عمدريم٦م« :وأٟم٧م ىمد أدريم٧م ُم٤م َـم َٚم ْبت٤مش ،وىم٤مل ًمٓم٤مسمخ٦م« :وأٟم٧م ىمد أٟمْمج٧م ُم٤م
َـم َب ْخت٤مش ،وىم٤مل ًم٘مٛمٕم٦م وهق قمٛمػم« :وأٟم٧م ىمد ىمٕمدت وم٤مٟم َ٘م َٛم ْٕمت٤مش.
وظمٜمدف اًمتل قمرف هب٤م سمٜمق إًمٞم٤مس وهل اًمتل ضسم٧م إُمث٤مل سمحزهن٤م
قمغم إًمٞم٤مس وذًمؽ أهن٤م شمريم٧م سمٜمٞمٝم٤م ،وؾم٤مطم٧م ذم إرض شمبٙمٞمف طمتك ُم٤مشم٧م
يمٛمد ًا ،ويم٤من ُم٤مت يقم مخٞمس ،ويم٤مٟم٧م إذا ضم٤مء اخلٛمٞمس سمٙم٧م ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر
إمم آظمره ومٛمام ىمٞمؾ ُمـ اًمِمٕمر ذم ذًمؽ:
إذا ُم١مٟمس ٓطم٧م ظمراـمٞمؿ ؿمٛمسف

سمٙمتف سمف طمتك شمرى اًمِمٛمس شمٖمذرب

ومذذذذام رد سم٠مؾمذذذذ٤م طمزهنذذذذ٤م وقمقيٚمٝمذذذذ٤م

ومل يٖمٜمٝمذذذ٤م طمذذذزن وٟمٗمذذذس شمٕمذذذذب

ويم٤مٟمقا يسٛمقن اخلٛمٞمس ُم١مٟمس ً٤م .ىم٤مل اًمزسمػم وإٟمام ٟمس٥م سمٜمق إًمٞم٤مس ُٕمٝمؿ
ٕهن٤م طملم شمريمتٝمؿ ؿمٖم ً
ال حلزهن٤م قمغم أسمٞمٝمؿ رمحٝمؿ اًمٜم٤مس وم٘م٤مًمقا :ه١مٓء أوٓد
ظمٜمدف اًمذيـ شمريمتٝمؿ وهؿ ٖم٤مر أيت٤مم طمتك قمرومقا سمبٜمل ظمٜمدف.
ذ أ ب ()29 /9
وىم٤مل ابن الذئبة اًمث٘مٗمل ذم ذًمؽ .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اًمذئب٦م أُمف ،واؾمٛمف
ِ
ز.
رسمٞمٕم٦م سمـ قمبد ي٤مًمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ُطم َٓم ْٞمط سمـ ُضم َِمؿ سمـ َىم ّ
( )9اًمروض إٟمػ.69/9 :
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[اسمـ اًمذئب٦م]

ر أ م ()37 /9
[رئ٤مم]

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ويم٤من رئام سمٞمت ً٤م مهؿ يٕمٔمٛمقٟمف ،ويٜمحرون قمٜمده،
ويٙم رٚمٛمقن ُمٜمف إذ يم٤مٟمقا قمغم ذيمٝمؿ .وم٘م٤مل احلؼمان ًمتبع :إٟمام هق ؿمٞمٓم٤من يٗمتٜمٝمؿ
سمذًمؽ ومخؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ،ىم٤مل :ومِم٠مٟمٙمام سمف ،وم٤مؾمتخرضم٤م ُمٜمف -ومٞمام يزقمؿ أهؾ
اًمٞمٛمـ -يمٚمب ً٤م أؾمقد ومذسمح٤مه ،صمؿ هدُم٤م ذًمؽ اًمبٞم٧م ،ومب٘م٤مي٤مه اًمٞمقم -يمام ذيمر زم-
هب٤م آصم٤مر اًمدُم٤مء اًمتل يم٤مٟم٧م ُ ْهتراق قمٚمٞمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر اًمبٞم٧م اًمذي يم٤من مهؿ ي٘م٤مل ًمف رئ٤مم ،وهق ومٕم٤مل ُمـ
ر َأُم ِ
٧م إٟمثك وًمدَ ه٤م شمرأُمف رئ ًام ورئ٤مُم ً٤م :إذا قمٓمٗم٧م قمٚمٞمف ورمحتف ،وم٤مؿمت٘مقا مهذا
َ َ
اًمبٞم٧م اؾم ًام عمقوع اًمرمح٦م اًمتل يم٤مٟمقا يٚمتٛمسقن ذم قمب٤مدشمف واهلل أقمٚمؿ.
وذم رواي٦م يقٟمس قمـ اسمـ إؾمح٤مق أن رئ٤مُم ً٤م يم٤من ومٞمف ؿمٞمٓم٤من ويم٤مٟمقا
يٛمٚم١مون ًمف طمٞم٤مو ً٤م ُمـ دُم٤مء اًم٘مرسم٤من ومٞمخرج ومٞمّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م ،ويٙمٚمٛمٝمؿ ويم٤مٟمقا
يٕمبدوٟمف ومٚمام ضم٤مء احلؼمان ُمع شمبع ٟمنما اًمتقراة قمٜمده وضمٕمال ي٘مرآهن٤م ; ومٓم٤مر ذًمؽ
اًمِمٞمٓم٤من طمتك وىمع ذم اًمبحر.
ر س ب ()87 /9

ِ
[اًمرؾمقب]
الرسوب،
 ...ومقضمد ومٞمٝم٤م [ذم وم ْٚمس ( ٜمؿ)] ؾمٞمٗملم ،ي٘م٤مل ٕطمدمه٤مَّ :
[اعمخذم] وًممظمر :ادِخْ َذم )2(.وم٠مشمك هبام رؾمقل اهلل ^ ومقهبٝمام ًمف ،ومٝمام ؾمٞمٗم٤م قمكم . 

( )9اًمروض إٟمػ.38/9 :
قبُ :م٤مض ،يٖمٞم٥م ذم اًمرضيب٦م( .اًمٚمس٤من :رؾم٥م).
ٌ
()3
ور ُؾم ٌ
ؾمٞمػ َر َؾم ٌ
٥م َ
( )2اخلَ ْذ ُم :هقم٦م اًم٘مٓمع .واعم ِ ْخ َذم :اًمسٞمػ اًم٘م٤مـمع( .اًمٚمس٤من :ظمذم).
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()3

ر ق ط ()188 /9
 ...وقمبد اهلل سمـ أرقط دًمٞمٚمٝمام .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل :قمبد اهلل اسمـ ُأري٘مط.

[أرىمط]

ر و ع ()999 /9
...وم٘م٤مل اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة أٟم٤م أسمدؤيمؿ ذم هدُمٝم٤م [أي اًمٙمٕمب٦م] وم٠مظمذ
اعمٕمقل ،صمؿ ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ،وهق ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ مل ت َُر ْع .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل :مل ٟمزغ...

[مل شمُرع]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر اسمـ إؾمح٤مق ىمقمهؿ :اًمٚمٝمؿ مل شمرع وهل يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل
قمٜمد شمسٙملم اًمروع واًمت٠مٟمٞمس وإفمٝم٤مر اًمٚملم واًمؼم ذم اًم٘مقل وٓ روع ذم هذا
اعمقـمـ ومٞمٜمٗمك ،وًمٙمـ اًمٙمٚمٛم٦م شم٘متيض إفمٝم٤مر ىمّمد اًمؼم ومٚمذًمؽ شمٙمٚمٛمقا هب٤م ،وقمغم
هذا جيقز اًمتٙمٚمؿ هب٤م ذم اإلؾمالم وإن يم٤من ومٞمٝم٤م ذيمر اًمروع اًمذي هق حم٤مل ذم طمؼ
اًمب٤مري شمٕم٤ممم ،وًمٙمـ عم٤م يم٤من اعم٘مّمقد ُم٤م ذيمرٟم٤م ،ضم٤مز اًمٜمٓمؼ هب٤م( ،)3وؾمٞم٠ميت ذم هذا
اًمٙمت٤مب إن ؿم٤مء اهلل زي٤مدة سمٞم٤من قمٜمد ىمقًمف وم٤مهمٗمر ومداء ًمؽ ُم٤م اىمتٗمٞمٜم٤م.

()2

ويروى أيْم٤م :اًمٚمٝمؿ مل ٟمزغ وهق ضمكم ٓ يِمٙمؾ.
ر ي ش ()99 /9
الريش ،ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل اًمرائش.
 ...اسمـ أسمره٦م ذي اعمٜم٤مر سمـ ّ
( )9اًمروض إٟمػ.929 /9 :
( )3اًمروع :اًمٗمزع ،وٓ جيقز ُمٓمٚم٘م ً٤م ٟمسبتف إمم اهلل ،ومل يرد ىمقل حٞمح ذم هذا قمـ اًمٜمبل ^.
( )2اٟمٔمر اًمروض إٟمػ .326 /3 :وومٞمف ..« :وأىمرب ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف ُمـ إىمقال إمم اًمّمقاب أهن٤م
يمٚمٛم٦م يؽمضمؿ هب٤م قمـ حمب٦م وشمٕمٔمٞمؿ ومج٤مز أن خي٤مـم٥م هب٤م ُمـ ٓ جيقز ذم طم٘مف اًمٗمداء وٓ جيقز قمٚمٞمف
اًمٗمٜم٤مء ىمّمد ًا إلفمٝم٤مر اعمحب٦م واًمتٕمٔمٞمؿ ًمف وإن يم٤من أ ؾ اًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤م ،ومرب يمٚمٛم٦م شمرك أ ٚمٝم٤م،
واؾمتٕمٛمٚم٧م ذم همػم ُم٤م ووٕم٧م ًمف أول يمام ضم٤مءوا سمٚمٗمظ اًم٘مسؿ ذم همػم ُمقوع اًم٘مسؿ إذا أرادوا
شمٕمجب٤م واؾمتٕمٔم٤مُم٤م ُٕمر...ش
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[اًمريش]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()9

...ؾمٛمل اًمرائش ٕٟمف راش اًمٜم٤مس سمام أوؾمٕمٝمؿ ُمـ

اًمٕمٓم٤مء وىمسؿ ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ويم٤من أول ُمـ همٜمؿ ومٞمام ذيمروا.
س ب أ ()90 /9
[ؾمب٠م]

ويم٤من اؾمؿ ؾمب٠م قمبدَ ؿمٛمس ،وإٟمام ؾمٛمل سبلٟٕ ،مف أول ُمـ َؾمبك ذم اًمٕمرب.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()3

وؾمب٠م اؾمٛمف :قمبد ؿمٛمس -يمام ذيمر -ويم٤من أول ُمـ

شمتقج ُمـ ُمٚمقك اًمٕمرب ،وأول ُمـ ؾمبك ومسٛمل ؾمب٠م ،وًمس٧م ُمـ هذا آؿمت٘م٤مق
قمغم ي٘ملم ٕن ؾمب٠م ُمٝمٛمقز واًمسبل همػم ُمٝمٛمقز.
س ق ي ()978 /9
[اًمس٘م٤مي٦م]

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومٚمام هٚمؽ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ وزم زمزم والسؼاية
سمٕمده اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ،وهق يقُمئذ ُمـ أطمدث إظمقشمف ؾمٜم ً٤م ،ومٚمؿ شمزل إًمٞمف
طمتك ىم٤مم اإلؾمالم وهل سمٞمده ،وم٠مىمره٤م رؾمقل اهلل ^ ًمف قمغم ُم٤م ُمْمذك ُمـ
وٓيتف ،ومٝمل إمم آل اًمٕمب٤مس ،سمقٓي٦م اًمٕمب٤مس إي٤مه٤م ،إمم هذا اًمٞمقم.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )2(:وذيمر وٓي٦م اًمٕمب٤مس  اًمس٘م٤مي٦م وىم٤مل يم٤من ُمـ أطمدث
إظمقشمف ؾمٜم ً٤م ،ويمذًمؽ ىم٤مل ذم ٗم٦م اًمٜمبل ^ يم٤من ُمـ أومْمؾ ىمقُمف ُمروءة وهذا
مم٤م ُمٜمٕمف اًمٜمحقيقن أن ي٘م٤مل زيد أومْمؾ إظمقشمف وًمٞمس سمٛمٛمتٜمع وهق ُمقضمقد ذم
ُمقاوع يمثػمة ُمـ هذا اًمٙمت٤مب وهمػمه وطمسـ ٕن اعمٕمٜمك :زيد يٗمْمؾ إظمقشمف أو
يٗمْمؾ ىمقُمف وًمذًمؽ ؾم٤مغ ومٞمف اًمتٜمٙمػم وإٟمام اًمذي يٛمتٜمع -سم٢ممج٤مع -إو٤موم٦م أومٕمؾ
إمم اًمتثٜمٞم٦م ُمثؾ أن شم٘مقل :هق أيمرم أظمقيف إٓ أن شم٘مقل إظمقيـ سمٖمػم إو٤موم٦م.
( )9اًمروض إٟمػ.32/9 :
( )3اًمروض إٟمػ.92/9 :
( )2اًمروض إٟمػ.997/9 :
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س ل م ()927 /9
ويم٤من ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف َىم ِدم اعمديٜم٦م ومتزوج سؾؿى بـت عؿرو أطمد

[ؾمٚمٛمك]

سمٜمل قمدي سمـ اًمٜمج٤مر ...ويم٤مٟم٧م ٓ شمٜمٙمح اًمرضم٤مل ًمنمومٝم٤م ذم ىمقُمٝم٤م طمتك
يِمؽمـمقا مه٤م ّ
أن أُمره٤م سمٞمده٤م ،إذا يمره٧م رضم ً
ال وم٤مرىمتف.
وذيمر ٟمٙم٤مح ه٤مؿمؿ ؾمٚمٛمك سمٜم٧م قمٛمرو اًمٜمج٤مري٦م

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()9

ووٓدهت٤م ًمف قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ ،وُمـ أضمؾ هذه اًمقٓدة ىم٤مل ؾمٞمػ سمـ ذي
يزن أو اسمٜمف ُمٕمدي يمرب سمـ ؾمٞمػ ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ ًمٕمبد اعمٓمٚم٥م طملم وومد قمٚمٞمف
ريم٥م ُمـ ىمريشُ :مرطمب٤م سم٤مسمـ أظمتٜم٤مٕ ،ن ؾمٚمٛمك ُمـ اخلزرج ،وهؿ ُمـ اًمٞمٛمـ
ُمـ ؾمب٠م ،وؾمٞمػ ُمـ محػم سمـ ؾمب٠م ،صمؿ ىم٤مل ًمف ُمرطمب ً٤م وأهالً ،وٟم٤مىم٦م ورطمالً،
وُمٚمٙم ً٤م ؾمبحالً )3(،يٕمٓمل قمٓم٤مء ضمزًٓ .صمؿ سمنمه سم٤مًمٜمبل ^ وأٟمف ُمـ وًمده..
س و د ()636 /9
ؾمقاد :اٟمٔمر ن ت ل.
ش ج ا ()913 ،910 /9
الش ِ
عث َّ
«ي٤مقملم وم٤مسمٙمل أسم٤م ُّ
الشج َّقاتش
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :أسمق اًمِمٕم٨م اًمِمجٞم٤مت :ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()2

وأٟمِمد ًمف [عمٓمرود سمـ يمٕم٥م] ذم اًم٘مّمٞمدة اًمت٤موي٦م...

اًمِمٕم٨م ر
وومٞمٝم٤م « ُّ
اًمِمج رٞم٤متش ،ومِمدد ي٤مء اًمِمجل وإن يم٤من أهؾ اًمٚمٖم٦م ىمد ىم٤مًمقا:

( )9اًمروض إٟمػ.99 /9 :
( )3ؾمبحؾ :قمٔمٞمؿ.
( )2اًمروض إٟمػ.96 /9 :
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[اًمِمجٞم٤مت]

ي٤مء اًمِمجل خمٗمٗم٦م وي٤مء اخلكم ُمِمددة وىمد اقمؽمض اسمـ ىمتٞمب٦م قمغم أيب مت٤مم اًمٓم٤مئل
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:
ويذذؾ اًمِمذذجل ُمذذـ اخلذذكم وم٢مٟمذذف

و ٥م اًمٗم١ماد سمِمجقه ُمٖمٛمقم

ىم٤مل اعم١مًمػ :وسمٞم٧م ُمٓمرود أىمقى ذم احلج٦م ُمـ سمٞم٧م أيب إؾمقد اًمدؤزم
ٕٟمف ضم٤مهكم حمٙمؽ

()9

وأسمق إؾمقد أول ُمـ

ٜمع اًمٜمحق ومِمٕمره ىمري٥م ُمـ

اًمتقًمٞمد ،وٓ يٛمتٜمع ذم اًم٘مٞم٤مس أيْم٤م أن ي٘م٤مل ؿم٩م وؿمجل ٕٟمف ذم ُمٕمٜمك :طمزن
وطمزيـ وىمد ىمٞمؾ ُمـ ؿمدد اًمٞم٤مء ومٝمق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل.
ش د خ ()931 /9
...ومحٙمرٛمقا يٕمٛمر سمـ قمقف سمـ يمٕم٥م سمـ ...وم٘م٣م سمٞمٜمٝمؿ سم٠من ىمّمٞم ً٤م أومم
سم٤مًمٙمٕمب٦م ِ
وأُمر ُ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
َكم سملم ىميص وسملم اًمٙمٕمب٦م وُمٙم٦م ومسٛمل
ويمٜم٤مٟم٦م وىمْم٤مقم٦م ومٗمٞمف اًمدي٦م ُم١مداة ،وأن ُخي ِّ َ
[اًمِمدّ اخ] يٕمٛمر سمـ قمقف يقُمئذ :الشدّ اخ ،عم٤م َؿمدَ خ ُمـ اًمدُم٤مء وووع ُمٜمٝم٤م.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤ملُّ :
اًمِمدَ اخ.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وذيمر يٕمٛمر اًمِمداخ سمـ قمقف طملم طمٙمٛمقه ،وأٟمف ؾمٛمل

( )9حمٙمؽُ :ي ِْمتَٗمك سمرأيف (اًم٘م٤مُمقس :طمٙمؽ).
( )3اًمروض إٟمػ.87 /9 :
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سم٤مًمِمداخ عم٤م ؿمدخ ُمـ دُم٤مء ظمزاقم٦م .ويٕمٛمر اًمِمداخ هق ضمد سمٜمل دأب اًمذيـ
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،
وُمٜمف اًمٖمرة اًمِم٤مدظم٦م ؿمبٝم٧م سم٤مًمرضسم٦م اًمقاؾمٕم٦م .واًمِمداخ سمٗمتح اًمِملم يمام ىم٤مل
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
وؾمٞم٠ميت ذيمر ضمرة سم٤مًمٙمن ذيمره اسمـ ُم٤ميمقٓ .وُمـ سمٜمل اًمِمداخ سمٚمٕم٤مء سمـ ىمٞمس
اسمـ قمبد اهلل سمـ يٕمٛمر اًمِمداخ اًمِم٤مقمر اعمذيمقر ذم ؿمٕمر احلامؾم٦م اؾمٛمف محٞمْم٦م
وًم٘م٥م سمٚمٕم٤مء ًم٘مقًمف:
أٟم٤م اسمذـ ىمذٞمس ؾمذبٕم ً٤م واسمذـ ؾمذبع

أسمذذ٤مر ُمذذـ ىمذذٞمس ىمبذذٞمال ومذذ٤مًمتٛمع

يمذذ٠مٟمام يمذذ٤مٟمقا ـمٕم٤مُمذذ ً٤م ومذذ٤مسمتٚمع
ش ع ر () 8 /9
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ومّم٤مرت عك ذم دار اًمٞمٛمـ ،وذًمؽ أن قمٙم ً٤م شمزوج ذم
إؿمٕمريلم وم٠مىم٤مم ومٞمٝمؿ ،ومّم٤مرت اًمدار واًمٚمٖم٦م واطمدة ،واألشعريون سمٜمق أؿمٕمر
اسمـ َٟم ْب٧م سمـ ُأ َدد سمـ زيد ...وي٘م٤مل أؿمٕمرَٟ :م ْب٧م سمـ أدد ،وي٘م٤مل :أؿمٕمر :اسمـ
ُم٤مًمؽ ...وي٘م٤مل :أؿمٕمر سمـ ؾمب٠م سمـ يِمج٥م.
ش ع ر ()996 /9
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىم٤مل قمٛمرو سمـ احل٤مرث أيْم ً٤م يذيمر سمٙمر ًا وهمبِم٤من،
وؾم٤ميمٜمل ُمٙم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا ومٞمٝم٤م سمٕمدهؿ:
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[قمؽ]
[إؿمٕمريقن]

ٍميمؿ
ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ؾمػموا إن َىم ْ َ

[أول ؿمٕمر
ىمٞمؾ ذم
اًمٕمرب]

أن شمُّمبحقا ذات يقم ٓ شمسػموٟم٤م

ُطم ّثقا اعمٓم رل و َأ ْرظمقا ُمـ َأ ِز رُمتٝم٤م

شم٘مْمقٟم٤م
ىمبؾ اعمامت و َىم ُّْمقا ُم٤م ُّ

ومٖمػمٟم٤م
يمٜم٤م أٟم٤مؾم ً٤م يمام يمٜمتؿ
ر

دهر وم٠مٟمتؿ يمام يمٜمّ٤م شمٙمقٟمقٟم٤م
ٌ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :هذا ُم٤م ح ًمف ُمٜمٝم٤م .وطمدصمٜمل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمِمٕمر:
أن هذه إسمٞم٤مت أول شعر ىمٞمؾ ذم اًمٕمرب ،وأهن٤م ُوضمدت ُمٙمتقسم٦م ذم طمجر
يسؿ زم ىم٤مئٚمٝم٤م.
سم٤مًمٞمٛمـ ،ومل ّ
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر ىمقل احل٤مرث سمـ ُمْم٤مض:
ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ؾمػموا إن ىمٍميمؿ

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
أسمق احل٤مرث حمٛمد سمـ أمحد اجلٕمٗمل قمـ قمبد اهلل سمـ قمبذد اًمسذالم اًمبّمذذري
ىم٤مل طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتامر ىم٤مل أظمؼمين صم٘م٦م قمـ رضمؾ
ُمـ أهؾ اًمٞمامُم٦م ،ىم٤مل وضمد ذم سمئذر سم٤مًمٞمامُمذ٦م صمالصمذ٦م أطمجذ٤مر وهذل سمئذر ـمسذؿ
وضمديس ذم ىمري٦م ي٘م٤مل مه٤مُ :مٕمٜمؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم احلجر ُمٞمؾ وهؿ ُمـ سم٘م٤مي٤م قم٤مد،
همزاهؿ شمبع ،وم٘متٚمٝمؿ ومقضمدوا ذم طمجر ُمـ اًمثالصم٦م إطمجذ٤مر ُمٙمتقسمذ٤مً 93[ :
سمٞمت٤مً إول ُمٜمٝم٤م]:
يذذذذذ٤م أهيذذذذذ٤م اعمٚمذذذذذؽ اًمذذذذذذي

سم٤معمٚمذذذذذؽ ؾمذذذذذ٤مقمده زُم٤مٟمذذذذذف

ووضمد ذم احلجر اًمث٤مين ُمٙمتقسم ً٤م أسمٞم٤مت [ 99سمٞمت ً٤م إول ُمٜمٝم٤م]:
يمذذذذذذذذؾ قمذذذذذذذذٞمش شمٕمٚمذذذذذذذذف

ًمذذذذذذذٞمس ًمٚمذذذذذذذدهر ظمٚمذذذذذذذف

( )9اًمروض إٟمػ.83 /9 :
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وذم احلجر اًمث٤مًم٨م ُمٙمتقسم ً٤م 2[ :أسمٞم٤مت إول ُمٜمٝم٤م]:
ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ؾمػموا إن ىمٍميمؿ

أن شمّمبحقا ذات يقم ٓ شمسػموٟم٤م

ش م س ()682 ،236 /9
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واؾمؿ شامس :قمثامن ،وإٟمام ؾمٛمل ؿمامؾم ً٤م ٕن ؿمامؾم ً٤م ُمـ

[ؿمامس]

اًمِمامُمس٦م ىمدم ُمٙم٦م ،ويم٤من مجٞم ً
ال ومٕمج٥م اًمٜم٤مس ُمـ مج٤مًمف ،وم٘م٤مل قمتب٦م سمـ
رسمٞمٕم٦م -ويم٤من ظم٤مل ؿمامس -أٟم٤م آشمٞمٙمؿ سمِمامس أطمسـ ُمٜمف ،ومج٤مء سم٤مسمـ أظمتف
قمثامن سمـ قمثامن ومسٛمل ؿمامؾم ً٤م .ومٞمام ذيمر اسمـ ؿمٝم٤مب وهمػمه.
ش م ل ()689 /9
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وذو الشاملني سمـ قمبد قمٛمرو سمـ ٟمْمٚم٦م سمـ ُهم ْبِم٤من...

[ذو اًمِمامًملم]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وإٟمام ىمٞمؾ ًمف ذو اًمِمامًملم ٕٟمف يم٤من أقمن ،واؾمٛمف قمٛمػم.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر ذا اًمِمامًملم اخلزاقمل اًمٖمبِم٤مين طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة ،وهق
اًمذي ذيمره اًمزهري ذم طمدي٨م اًمتسٚمٞمؿ ُمـ ريمٕمتلم ،ىم٤مل :وم٘م٤مم ذو اًمِمامًملم،

()3

رضمؾ ُمـ سمٜمل زهرة ،وم٘م٤مل :أىمٍمت اًمّمالة أم ٟمسٞم٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل رؾمقل
اهلل ^ «أ دق ذو اًمٞمديـ؟ش )2(.مل يروه أطمد هٙمذا هبذا اًمٚمٗمظ إٓ اسمـ ؿمٝم٤مب
اًمزهري ،وهق همٚمط قمٜمد أهؾ احلدي٨م ،وإٟمام هق ذو اًمٞمديـ اًمسٚمٛمل ،واؾمٛمف ظمرسم٤مق
وذو اًمِمامًملم ،ىمتؾ يقم سمدر وطمدي٨م اًمتسٚمٞمؿ ُمـ ريمٕمتلم ؿمٝمده أسمق هريرة ،ويم٤من
إؾمالُمف سمٕمد سمدر سمسٜمتلم وُم٤مت ذو اًمٞمديـ اًمسٚمٛمل ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ،وروى قمٜمف
طمدي َثف ذم اًمتسٚمٞمؿ اسمٜمُف ُمٓمػم سمـ اخلرسم٤مق يرويف قمـ ُمٓمػم اسمٜمف ؿمٕمٞم٨م سمـ ُمٓمػم.
( )9اًمروض إٟمػ.909/3 :
(ُ )3مقـم٠م ُم٤مًمؽ ،يمت٤مب اًمّمالة.
( )2حٞمح اًمبخ٤مري ،يمت٤مب إذان.
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وعم٤م رأى اعمؼمد طمدي٨م اًمزهري :وم٘م٤مم ذو اًمِمامًملم وذم آظمره «أ دق ذو
اًمٞمديـ؟ش ىم٤مل هق ذو اًمِمامًملم وذو اًمٞمديـ ،يم٤من يسٛمك هبام مجٞمٕم ً٤م ،وضمٝمؾ ُم٤م
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.
ش ي م ()969 /9
[اًمِمٞمامء]

 ...وطمذاوم٦م سمٜم٧م احل٤مرث ،وهل الشقامء ،همٚم٥م ذًمؽ قمغم اؾمٛمٝم٤م ومال
شمٕمرف ذم ىمقُمٝم٤م إٓ سمف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر اًمِمٞمامء أظم٧م رؾمقل اهلل ^ ُمـ اًمرو٤مقم٦م وىم٤مل
ذم اؾمٛمٝم٤مِ :ظمداُم٦م سمٙمن اخل٤مء اعمٜم٘مقـم٦م وىم٤مل همػمه ُطمذاوم٦م سم٤محل٤مء اعمْمٛمقُم٦م
وسم٤مًمٗم٤مء ُمٙم٤من اعمٞمؿ ويمذًمؽ ذيمره يقٟمس ذم روايتف قمـ اسمـ إؾمح٤مق ،ويمذًمؽ
ذيمره أسمق قمٛمر ذم يمت٤مب اًمٜمس٤مء.
ط ب خ ()79 /9
ـم٤مسمخ٦م :اٟمٔمر د ر ك.
ط ب خ ()992 /9
اعمٓم٤مسمخ :اٟمٔمر ق ع ق ع.
ط ل ب ()927 /9

[اعمٓمٚم٥م سمـ
قمبد ُمٜم٤مف]

صمؿ هٚمؽ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف ...ومقزم اًمس٘م٤مي٦م واًمروم٤مدة ُمـ سمٕمده ادطؾب
ابن عبد مـاف ،ويم٤من أ ٖمر ُمـ قمبد ؿمٛمس وه٤مؿمؿ ،ويم٤من ذا ذف ذم ىمقُمف
وومْمؾ ،ويم٤مٟم٧م ىمريش إٟمام شمسٛمٞمف اًمٗمٞمض ًمسامطمتف وومْمٚمف.
( )9اًمروض إٟمػ.908 /9 :
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ط ي ب ()923 /9
وم٠مظمرج سمٜمق قمبد ُمٜم٤مف ضمٗمٜم٦م ممٚمقءة ـمٞمب ً٤م .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
اًمٙمٕمب٦م سم٠ميدهيؿ شمقيمٞمد ًا قمغم أٟمٗمسٝمؿ ،ومسٛمقا ادُ َط َّقبِني.

[اعمٓمٞمبقن]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر شمٜم٤مزع سمٜمل قمبد ُمٜم٤مف وسمٜمل قمبد اًمدار ومٞمام يم٤من
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،
ومل يسؿ اعمرأة وىمد ؾمامه٤م اًمزسمػم ذم ُمقوٕملم ُمـ يمت٤مسمف وم٘م٤مل هل أم طمٙمٞمؿ
اًمبٞمْم٤مء سمٜم٧م قمبد اعمٓمٚم٥م قمٛم٦م رؾمقل اهلل ^ وشمقأُم٦م أسمٞمف .ىم٤مل ويم٤من اعمٓمٞمبقن
يسٛمقن اًمداوم٦م مجع دائػ سمتخٗمٞمػ اًمٗم٤مء ٕهنؿ داومقا( )3اًمٓمٞم٥م.
ع ت ق ()683 ،319 /9
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اؾمؿ أيب سمٙمر :قمبد اهلل ،وعتققً :م٘م٥م حلسـ وضمٝمف وقمت٘مف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )2(:وذيمر إؾمالم أيب سمٙمر وٟمسبف ،ىم٤مل :واؾمٛمف قمبد اهلل وؾمٛمل
قمتٞم٘م ً٤م ًمٕمت٤مىم٦م وضمٝمف ،واًمٕمتٞمؼ :احلسـ يم٠مٟمف أقمتؼ ُمـ اًمذم واًمٕمٞم٥م .وىمٞمؾ ؾمٛمل
قمتٞم٘م ً٤م ٕن أُمف يم٤مٟم٧م ٓ يٕمٞمش مه٤م وًمد ومٜمذرت إن وًمد مه٤م وًمد أن شمسٛمٞمف قمبد
اًمٙمٕمب٦م ،وشمتّمدق سمف قمٚمٞمٝم٤م ،ومٚمام قم٤مش وؿم٥م ؾمٛمل قمتٞم٘م ً٤م ،يم٠مٟمف أقمتؼ ُمـ اعمقت.
( )9اًمروض إٟمػ.90 /9 :
اًمٓمٞم٥م وهمػمه ذم اعم٤مء
داف اًمٌم َء َد ْو َوم ً٤م و َأدا َومف :ظمٚمٓمف ،وأيمثر ذًمؽ ذم اًمدواء واًمٓمٞم٥م ..وداف
(َ )3
َ
َيدو ُومف ،ومٝمق دائػ( .اًمٚمس٤من :دوف).
( )2اًمروض إٟمػ.969 /9 :
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[قمتٞمؼ]

ويم٤من يسٛمك أيْم ً٤م :قمبد اًمٙمٕمب٦م إمم أن أؾمٚمؿ ،ومسامه رؾمقل اهلل ^ قمبد اهلل .وىمٞمؾ
ؾمٛمل قمتٞم٘م ً٤م ٕن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل ًمف طملم أؾمٚمؿ« :أٟم٧م قمتٞمؼ ُمـ اًمٜم٤مرش )9(.وىمٞمؾ
يم٤من ٕسمٞمف صمالصم٦م ُمـ اًمقًمد ُمٕمتؼ وُمٕمٞمتؼ وقمتٞمؼ وهق أسمق سمٙمر.
ع ج ج ()12/9
[اًمٕمج٤مج]

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ...:واؾمؿ ال َع َّجاج :قمبد اهلل سمـ ُر ْؤسم٦م أطمد سمٜمل ؾمٕمد سمـ
زيد سمـ ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ سمـ ُمر سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض سمـ ٟمزار.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وذيمر اؾمؿ اًم َٕم رج٤مج ومل يٙمٜمف ويمٜمٞمتف أسمق اًمِمٕمث٤مء ،وؾمٛمل
اًمٕمج٤مج سم٘مقًمف طمتك يٕم٩م قمٜمده٤م ُمـ قمجج٤م.

()2

ع د ن ()90 /9
[قمدٟم٤من]

قمؽ ،وهؿ اًمذيـ سمخراؾم٤من ُمٜمٝمؿّ ،
وسمٕمض ّ
قمؽ سمـ عدكان بن عبد اهلل
سمـ إؾمد سمـ اًمٖمقث ،وي٘م٤مل :قمدصم٤من سمـ قمبد اهلل سمـ إؾمد سمـ اًمٖمقث.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )1(:وذيمر قمؽ سمـ قمدٟم٤من ،وأن سمٕمض أهؾ اًمٞمٛمـ ي٘مقل ومٞمف
قمؽ سمـ قمدٟم٤من سمـ قمبد اهلل سمـ إزد )9(،وذيمر اًمدارىمٓمٜمل ذم هذا اعمقوع قمـ
اسمـ احلب٤مب أٟمف ىم٤مل ومٞمف قمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ ُقمدصم٤من سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م وٓ ظمالف ذم
( )9ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م :دظمؾ أسمق سمٙمر قمغم رؾمقل اهلل ^ وم٘م٤مل« :أٟم٧م قمتٞمؼ اهلل ُمـ اًمٜم٤مرش .ىم٤مًم٧م ومٛمـ
يقُمئذ ؾمٛمل :قمتٞم٘م ً٤م( .أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب اعمٜم٤مىم٥م).
( )3اًمروض إٟمػ. 19/9 :
ٕم٩م َصم َخٜم ً٤م َُم ْـ قمَ ْج َٕم َج٤م .ىم٤مل
( )2هٙمذا وردت ذم إ ؾ .ىم٤مل اسمـ دريد :ؾمٛمل سمذًمؽ ًم٘مقًمف :طمتك َي ر
قمَجج ً٤م و٤مقمٗمف ،وم٘م٤مل :قمَ ْج َٕمج٤م،
اًمٚمٞم٨م :عمر٤م مل يست٘مؿ ًمف أن ي٘مقل ذم اًم٘م٤مومٞم٦م َقم رج٤م ،ومل يّمح َ
وه ْؿ ُوم َٕمال ُء ًمذًمؽ( .اًمٚمس٤من :قمج٩م).
ُ
( )1اًمروض إٟمػ.92/9 :
( )9إَزْ دً :مٖم٦م ذم إَ ْؾمد دمٛمع ىمب٤مئؾ وقمامئر يمثػمة ذم اًمٞمٛمـً( .مس٤من اًمٕمرب :أزد).
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إول أٟمف سمِٜمُقٟم َْلم يمام مل خيتٚمػ ذم دوس سمـ قمدصم٤من أٟمف سم٤مًمث٤مء وهل ىمبٞمٚم٦م ُمـ
إزد أيْم٤م ،واؾمؿ قمؽ قم٤مُمر.
ع ذ ق ()370 /9
ىم٤مل [اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة] واهلل إن ًم٘مقًمف حلالوةً ،وإن أ َٚمف ل َع ْذق ،وإن

[قمذق]

ومرقمف جلٜم٤مة ،ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل ًم َٖمدَ ق.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وىمقل اًمقًمٞمد إن أ ٚمف ًمٕمذق وإن ومرقمف جلٜم٤مة .اؾمتٕم٤مرة
ُمـ اًمٜمخٚم٦م اًمتل صمب٧م أ ٚمٝم٤م ،وىمقي وـم٤مب ومرقمٝم٤م إذا ُضمٜم ِ َل ،واًمٜمخٚم٦م هل
أومّمح ُمـ رواي٦م اسمـ هِم٤مم; ٕهن٤م
اًم َٕم ْذق سمٗمتح اًمٕملم ورواي٦م اسمـ إؾمح٤مق
ُ
اؾمتٕم٤مرة شم٤مُم٦م يِمبف آظمر اًمٙمالم أوًمف ،ورواي٦م اسمـ هِم٤مم :إن أ ٚمف ًمٖمدق وهق
اعم٤مء اًمٙمثػم ،وُمٜمف ي٘م٤مل همٞمدق اًمرضمؾ إذا يمثر سمّم٤مىمف .وأطمد أقمامم اًمٜمبل ^ يم٤من
يسٛمك اًمٖمٞمداق ًمٙمثرة قمٓم٤مئف .واًمٖمٞمدق أيْم ً٤م وًمد اًمْم٥م وهق أيمؼم ُمـ احلسؾ،
ىم٤مًمف ىمٓمرب ذم يمت٤مب إومٕم٤مل وإؾمامء ًمف.
ع ر ج ()30 /9
محػم سمـ ؾمب٠م إيمؼم سمـ يٕمرب سمـ َي ِْم ُج٥م سمـ ىمحٓم٤من.
وال َع َرك َْججْ ِ :
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يِمج٥م :اسمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وأُم٤م اًمٕمرٟمج٩م( )2اًمذي ذيمر أٟمف محػم سمـ ؾمب٠م ،ومٛمٕمٜم٤مه
سم٤محلٛمػمي٦م اًمٕمتٞمؼ.
( )9اًمروض إٟمػ .972 /9 :وذيمر اًمسٝمٞمكم ذم ُمقوع آظمر :أن اًم َٕمذق اًمٜمخٚم٦م سمٗمتح اًمٕملم
ِ
واًمٕمذق سم٤مًمٙمنة اًمٙمب٤مؾم٦م سمام قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمتٛمر( .اًمروض إٟمػ)39 /9 :
( )3اًمروض إٟمػ.229/3 ،32/9 :
( )2اقمرٟمج٩م :ضمد ذم إُمر( .اًم٘م٤مُمقس :قمرج).
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[اًمٕمرٟمج٩م]

ع ش ى ()91 /9
[إقمِمك]
ىم٤مل األعشى :أقمِمك سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ُقمٙم٤مسم٦م سمـ ٕم٥م سمـ قمكم سمـ سمٙمر
اسمـ وائؾ سمـ ِهٜمْ٥م سمـ َأ ْف ََص بن جديؾة سمـ أؾمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد -.ىم٤مل اسمـ
هِم٤مم :وي٘م٤مل :أومَم سمـ ُد ْقم ِٛم ّل سمـ َضمديٚم٦م -واؾمؿ إقمِمكُ ،مٞمٛمقن سمـ ىمٞمس سمـ

َضمٜمْدل سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمقف سمـ ؾمٕمد سمـ ُو َب ْٞم َٕم٦م سمـ ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م.
ع ك ك ()8 /9
قمؽ :اٟمٔمر ش ع ر
غ ذ ا ()963 /9
[يٖمدي]

...وُم٤م ذم ؿم٤مرومٜم٤م ُم٤م يغدّ يه ،ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤ملّ :
يٖمذيف.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر ىمقل طمٚمٞمٛم٦م :وًمٞمس ذم ؿم٤مرومٜم٤م ُم٤م يٖمدِّ يف .وىم٤مل
اسمـ هِم٤ممُ :م٤م يٖمذيف سم٤مًمذال اعمٜم٘مقـم٦م وهق أشمؿ ذم اعمٕمٜمك ُمـ آىمتّم٤مر قمغم ذيمر
اًمٖمداء دون اًمٕمِم٤مء وًمٞمس ذم أ ؾ اًمِمٞمخ رواي٦م صم٤مًمث٦م ،وقمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس
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 واًم َٕم ُذوب اًمراومع رأؾمف قمـ
اعم٤مء ،ومجٕمف ُقم ُذوب سم٤مًمْمؿ وٓ يٕمرف َومٕمقل ُمجِع قمغم ُومٕمقل همػمه ،ىم٤مًمف أسمق
قمبٞمد( )3واًمذي ذم إ ؾ أ ح ذم اعمٕمٜمك واًمٜم٘مؾ.

( )9اًمروض إٟمػ.908 /9 :
( )3ذم (اًمٚمس٤من :قمذب) :وأُم٤م ىمقل أيب قمبٞمد ،ومجع اًم َٕمذوب ُ
قمُذوب ومخٓم٠مٕ ،ن َومٕمقًٓ ٓ ُيٙم رَسذر
قمغم ُومٕمقل ..ومجٕمف :قمُ ُذب سمْمؿ اًمٕملم واًمذال.
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غ ط ل ()308 /9
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق...:إن اُمرأة ُمـ سمٜمل َؾم ْٝمؿُ ،ي٘م٤مل مه٤م الغقطؾة ،يم٤مٟم٧م
يم٤مهٜم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،ضم٤مءه٤م ٤مطمبٝم٤م ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم...
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اًمٖمٞمٓمٚم٦م ُمـ سمٜمل ُمرة سمـ قمبد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م إظمقة ُمدًم٩م
اسمـ ُمرة ،وهل أم اًمٖمٞم٤مـمؾ اًمذيـ ذيمر أسمق ـم٤مًم٥م ذم ىمقًمف:
ًم٘مد َؾم ُٗمٝم٧م أطمالم ىمقم شمبدًمقا

سمٜمل ظمٚمػ ىمٞمْم ً٤م( )9سمٜم٤م واًمٖمٞم٤مـمؾ

وم٘مٞمؾ ًمقًمده٤م :اًمٖمٞم٤مـمؾ ،وهؿ ُمـ سمٜمل ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ هّمٞمص.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وذيمر طمدي٨م اًمٖمٞمٓمٚم٦م اًمٙم٤مهٜم٦م ىم٤مل وهل ُمـ سمٜمل ُمرة سمـ
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
احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ اًمّمٕمؼ سمـ ؿمٜمقق سمـ ُمرة وؿمٜمقق أظمق ُمدًم٩م وهٙمذا
ذيمر ٟمسبٝم٤م اًمزسمػم.
وىم٤مل اًمسٝمٞمكم قمٜمد ؿمٕمر أيب ـم٤مًم٥م )2(:واًمٖمٞم٤مـمؾ :سمٜمق ؾمٝمؿٕ ،ن أُمٝمؿ
اًمٖمٞمٓمٚم٦م وىمد شم٘مدم ٟمسبٝم٤م ،وىمٞمؾ إن سمٜمل ؾمٝمؿ ؾمٛمقا سم٤مًمٖمٞم٤مـمؾ ٕن رضمال ُمٜمٝمؿ

( )9ىمٞمْم٤م :أي ُمٕم٤موو٦م .وُمٜمف ىمقل اًمٜمبل ^ ًمذي اجلقؿمـ «إن ؿمئ٧م ىم٤ميْمتؽ سمف اعمخت٤مر ُمـ
دروع سمدرش ،وم٘م٤مل ُم٤م يمٜم٧م ٕىمٞمْمف اًمٞمقم سمٌمء ،يٕمٜمل :ومرؾم ً٤م ًمف ي٘م٤مل ًمف اسمـ اًم٘مرطم٤مء..
(اًمروض إٟمػ.)977/9 :
( )3اًمروض إٟمػ.927 /9 :
( )2اًمروض إٟمػ.977 /9 :
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[اًمٖمٞمٓمٚم٦م]

ىمتؾ ضم٤مٟم ً٤م ـم٤مف سم٤مًمبٞم٧م ؾمبٕم ً٤م ،صمؿ ظمرج ُمـ اعمسجد وم٘متٚمف وم٠مفمٚمٛم٧م ُمٙم٦م ،طمتك
ومزقمقا ُمـ ؿمدة اًمٔمٚمٛم٦م اًمتل أ ٤مسمتٝمؿ ،واًمٖمٞمٓمٚم٦م اًمٔمٚمٛم٦م اًمِمديدة ،واًمٖمٞمٓمٚم٦م
أيْم٤م :اًمِمجر اعمٚمتػ ،واًمٖمٞمٓمٚم٦م اظمتالط إ قات ،واًمٖمٞمٓمٚم٦م اًمب٘مرة
اًمقطمِمٞم٦م ،واًمٖمٞمٓمٚم٦م همٚمب٦م اًمٜمٕم٤مس.
ف ت ل ()312 /3
[ومتٚم٦م دًمق]

ومام أٟم٤م [اًمزسمػم سمـ سم٤مـم٤م] سمّم٤مسمر هلل فتؾة دلو كاضح طمتك أًم٘مك إطمب٦م.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ىمبٚم٦م دًمق ٟم٤موح.
وىم٤مل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك ذم «ىمبٚم٦مش:
وىم٤مسمِ ٍ
ذذذؾ َيتٖمٜمرذذذك يم رٚمذذذام َىمذذذدَ َر ْت

قمذذغم اًم َٕم َراىمذذل َيذذداه ىمذذ٤مئ ًام َد َوم٘مذذ٤م

وهذا اًمبٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ًمف.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ويروى« :وىم٤مسمؾ يتٚم٘مكش ،يٕمٜمل ىم٤مسمؾ اًمدًمق يتٜم٤مول.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر طمدي٨م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ُمع اًمزسمػم سمـ سم٤مـم٤م ،وهق
اًمزسمِػم سمٗمتح اًمزاي ويمن اًمب٤مء ضمد اًمزسمػم سمـ قمبد اًمرمحـ اعمذيمقر ذم اعمقـم٠م ذم
ر
يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح واظمتٚمػ ذم اًمزسمػم سمـ قمبد اًمرمحـ وم٘مٞمؾ اًمزسمػم سمٗمتح اًمزاي ويمن
اًمز َسمػم وهق ىمقل اًمبخ٤مري ذم اًمت٤مريخ .وذيمر ومٞمف ىمقل
اًمب٤مء يم٤مؾمؿ ضمده وىمٞمؾ ُّ
اًمزسمػم« :ومام أٟم٤م سمّم٤مسمر هلل ومتٚم٦م دًمق ٟم٤موحش ،وىم٤مل اسمـ هِم٤مم :إٟمام هق «ىمبٚم٦م دًمقش
سم٤مًم٘م٤مف واًمب٤مء وىم٤مسمؾ اًمدًمق هق اًمذي ي٠مظمذه٤م ُمـ اعمست٘مك .وذيمر أسمق قمبٞمد
احلدي٨م ذم إىمقال قمغم همػم ُم٤م ىم٤مٓه مجٞمٕم ً٤م ،وم٘م٤مل :ىم٤مل اًمزسمػم :ي٤م صم٤مسم٧م أحل٘مٜمل
هبؿ ومٚمس٧م ٤مسمر ًا قمٜمٝمؿ إومراهم٦م دًمق.
( )9اًمروض إٟمػ.999 /3 :
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ف ج ر ()989 /9
[اًمر رطم٤مل] ،ومقصم٥م
...طمتك إذا يم٤من سمتٞمٛمـ ذي ـمالل سم٤مًمٕم٤مًمٞم٦م ،همٗمؾ قمروة ر
قمٚمٞمف اًمؼماض [اسمـ ىمٞمس] وم٘متٚمف ذم اًمِمٝمر احلرام ،ومٚمذًمؽ ؾمٛمل ِ
ِ
[اًمٗمج٤مر]
الػجار.
ُ ّ
َّ
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ه٤مضم٧م طمرب اًمٗمج٤مر ورؾمقل اهلل ^ اسمـ قمِمذريـ
ؾمٜم٦م .وإٟمام ؾمٛمل يقم الػجار ،سمام اؾمتحؾ هذان احلٞم٤من ،يمٜم٤مٟم٦م وىمٞمس قمٞمالن،
ومٞمف ُمـ اعمح٤مرم سمٞمٜمٝمؿ.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:واًم ِٗمج٤مر سمٙمن اًمٗم٤مء سمٛمٕمٜمك :اعمٗم٤مضمرة يم٤مًم٘مت٤مل واعم٘م٤مشمٚم٦م
وذًمؽ أٟمف يم٤من ىمت٤مًٓ ذم اًمِمٝمر احلرام ومٗمجروا ومٞمف مجٞمٕم ً٤م ،ومسٛمل اًمٗمج٤مر،
ويم٤مٟم٧م ًمٚمٕمرب ومج٤مرات أرسمع

()3

ذيمره٤م اعمسٕمقدي ،آظمره٤م :ومج٤مر اًمؼماض

اعمذيمقر ذم اًمسػمة.
ف ض ل ()922 /9
شمداقم٧م ىمب٤مئؾ ُمـ ىمريش إمم طمٚمػ وم٤مضمتٛمٕمقا ًمف ذم دار قمبد اهلل سمـ
ُضمدْ قم٤من سمـ قمٛمروً ...منمومف وؾمٜمف ،ومٙم٤من طمٚمٗمٝمؿ قمٜمده :سمٜمق ه٤مؿمؿ ،وسمٜمق
اعمٓمٚم٥م ،وأؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى ،وزهرة سمـ يمالب ،و َشمٞمْؿ سمـ ُمرة .ومتٕم٤مىمدوا
وشمٕم٤مهدوا قمغم أن ٓ جيدوا سمٛمٙم٦م ُمٔمٚمقُم ً٤م ُمـ أهٚمٝم٤م وهمػمهؿ ممـ دظمٚمٝم٤م ُمـ
ؾم٤مئر اًمٜم٤مس إٓ ىم٤مُمقا ُمٕمف ،ويم٤مٟمقا قمغم ُمـ فمٚمٛمف طمتك شمرد قمٚمٞمف ُمٔمٚمٛمتف،
ومسٛم٧م ىمريش ذًمؽ احلٚمػ حؾف الػضول.

( )9اًمروض إٟمػ.930 /9 :
( )3اٟمٔمر هذه اًمٗمج٤مرات ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،احل٤مؿمٞم٦م.981 /9 :
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[طمٚمػ
اًمٗمْمقل]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر اسمـ هِم٤مم احلٚمػ اًمذي قم٘مدشمف ىمريش سمٞمٜمٝم٤م قمغم
ٟمٍمة يمؾ ُمٔمٚمقم سمٛمٙم٦م ىم٤مل ويسٛمك طمٚمػ اًمٗمْمقل ومل يذيمر ؾمب٥م هذه
اًمتسٛمٞم٦م وذيمره٤م اسمـ ىمتٞمب٦م ،وم٘م٤مل يم٤من ىمد ؾمبؼ ىمريِم ً٤م إمم ُمثؾ هذا احلٚمػ
ضمرهؿ ذم اًمزُمـ إول ومتح٤مًمػ ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م هؿ وُمـ شمبٕمٝمؿ ،أطمدهؿ :اًمٗمْمؾ
اسمـ ومْم٤مًم٦م ،واًمث٤مين :اًمٗمْمؾ سمـ وداقم٦م ،واًمث٤مًم٨م :ومْمٞمؾ سمـ احل٤مرث )3(.هذا
ىمقل اًم٘متبل .ىم٤مل اًمزسمػم :اًمٗمْمٞمؾ سمـ ذاقم٦م واًمٗمْمؾ سمـ وداقم٦م ،واًمٗمْمؾ سمـ
ىمْم٤مقم٦م ،ومٚمام أؿمبف طمٚمػ ىمريش أظمر ومٕمؾ ه١مٓء اجلرمهٞملم ؾمٛمل طمٚمػ
اًمٗمْمقل ،واًمٗمْمقل مجع ومْمؾ وهل أؾمامء أوًمئؽ اًمذيـ شم٘مدم ذيمرهؿ .وهذا
اًمذي ىم٤مًمف اسمـ ىمتٞمب٦م طمسـ وًمٙمـ ذم احلدي٨م ُم٤م هق أىمقى ُمٜمف وأومم .روى
احلٛمٞمدي قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمبد اهلل قمـ حمٛمد وقمبد اًمرمحـ اسمٜمل( )2أيب سمٙمر ىم٤مٓ:
ىم٤مل رؾمقل اهلل ^ «ًم٘مد ؿمٝمدت ذم دار قمبد اهلل سمـ ضمدقم٤من( )1طمٚمٗم ً٤م ًمق دقمٞم٧م
سمف ذم اإلؾمالم ٕضمب٧م .حت٤مًمٗمقا أن شمرد اًمٗمْمقل قمغم أهٚمٝم٤م ،وأٓ يٕمز فم٤ممل
ُمٔمٚمقُم ً٤مش( )9ورواه ذم ُمسٜمد احل٤مرث سمـ قمبد اهلل سمـ أيب أؾم٤مُم٦م اًمتٛمٞمٛمل ،وم٘مد ّسملم
ِ
ذؿ ُؾمٛمل طمٚمػ اًمٗمْمقل.
هذا احلدي٨م ًم َ
ويم٤من طمٚمػ اًمٗمْمقل سمٕمد اًمٗمج٤مر ،وذًمؽ أن طمرب اًمٗمج٤مر يم٤مٟم٧م ذم
ؿمٕمب٤من ويم٤من طمٚمػ اًمٗمْمقل ذم ذي اًم٘مٕمدة ىمبؾ اعمبٕم٨م سمٕمنميـ ؾمٜم٦م ،ويم٤من
( )9اًمروض إٟمػ.99 /9 :
( )3ذم إ ؾ (احلرث).
( )2ذم إ ؾ (سمٜمل) واًمّمقاب ُم٤م أصمبتف.
( )1ذم إ ؾ (ضمذقم٤من).
( )9اًمدٓئؾ ذم همري٥م احلدي٨م ًمٚمنىمسٓمل.
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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 رضم ً
ال ُمـ زسمٞمد ىمدم ُمٙم٦م
سمبْم٤مقم٦م وم٤مؿمؽماه٤م ُمٜمف اًمٕم٤ميص سمـ وائؾ ،ويم٤من ذا ىمدر سمٛمٙم٦م وذف ،ومحبس
قمٜمف طم٘مف ،وم٤مؾمتٕمدى قمٚمٞمف اًمزسمٞمدي إطمالف :قمبد اًمدار وخمزوُم ً٤م ومجح وؾمٝم ًام
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

سمذذبٓمـ ُمٙمذذ٦م ٟمذذ٤مئل اًمذذدار واًمٜمٗمذذر

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
وشمٞمؿ سمـ ُمرة ذم دار اسمـ ضمدقم٤من ،ومّمٜمع مهؿ ـمٕم٤مُم ً٤م ،وحت٤مًمٗمقا ذم ذي اًم٘مٕمدة ذم
ؿمٝمر طمرام ىمٞم٤مُم ً٤م ،ومتٕم٤مىمدوا ،وشمٕم٤مهدوا سم٤مهلل ًمٞمٙمقٟمـ يد ًا واطمدة ُمع اعمٔمٚمقم قمغم
اًمٔم٤ممل طمتك ي١مدى إًمٞمف طم٘مفُ ،م٤م رسمؾ َسم ْح ٌر ُ قوم ً٦م( )9وُم٤م رؾم٤م طمراء وصمبػم ُمٙم٤مهنام،

وقمغم اًمت٠مد ذم اعمٕم٤مش ومسٛم٧م ىمريش ذًمؽ احلٚمػ طمٚمػ اًمٗمْمقل.
ق ح ط ()7 /9
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :العرب يمٚمٝم٤م ُمـ وًمد إسامعقل وقحطان .وسمٕمض أهؾ
اًمٞمٛمـ ي٘مقل :قحطان ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ ،وي٘مقل إسامعقل أسمق اًمٕمرب يمٚمٝم٤م.
( ُ )9قف اًمبحر :رء قمغم ؿمٙمؾ اًمّمقف احلٞمقاين ،واطمدشمف ُ قوم٦م .وُمـ إَ َسمد ري٤مت ىمقمهؿٓ :
آشمٞمؽ ُم٤م ّسمؾ سمحر قوم٦مً( .مس٤من اًمٕمرب :قف).
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[إؾمامقمٞمؾ
وىمحٓم٤من]

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:أُم٤م ىمحٓم٤من وم٤مؾمٛمف ُمٝمزم -ومٞمام ذيمر اسمـ ُم٤ميمقٓ -ويم٤مٟمقا
أرسمٕم٦م إظمقة ومٞمام روي قمـ اسمـ ُمٜمبف :ىمحٓم٤من وىم٤مطمط وُم٘محط ووم٤مًمغ .وىمحٓم٤من
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
شمٞمٛمـ سمـ ىمٞمذر سمـ إؾمامقمٞمؾ .وي٘م٤مل هق اسمـ امهٛمٞمسع سمـ يٛمـ .وسمٞمٛمـ ؾمٛمٞم٧م اًمٞمٛمـ
اًمٍماع.
ذم ىمقل ،وىمٞمؾ سمؾ ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م قمـ يٛملم اًمٙمٕمب٦م .وشمٗمسػم امهٛمٞمسع ّ
وىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يٛمـ هق يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من ؾمٛمل سمذًمؽ ٕن هقد ًا
قمٚمٞمف اًمسالم ىم٤مل ًمف :أٟم٧م أيٛمـ وًمدي ٟم٘مٞمب٦م ،ذم ظمؼم ذيمره ،ىم٤مل وهق أول
ُمـ ىم٤مل اًم٘مريض واًمرضمز وهق اًم ذي أضمغم سمٜمل طم٤مم إمم سمالد اعمٖمرب سمٕمد أن
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
إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم سم٘مقل اًمٜمبل ^ « :ارُمقا ي٤م سمٜمل إؾمامقمٞمؾ وم٢من أسم٤ميمؿ
يم٤من راُمٞم ً٤مش( )3ىم٤مل هذا اًم٘مق ل ًم٘مقم ُمـ أؾمٚمؿ سمـ أومَم ،وأؾمٚمؿ أظمق ظمزاقم٦م
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
اًمٞمٛمـ ًمق يم٤مٟم٧م ُمـ إؾمامقمٞمؾ ُ -مع أن قمدٟم٤من يمٚمٝم٤م ُمـ إؾمامقمٞمؾ سمال ؿمؽ -مل
يٙمـ ًمتخّمٞمص ه١مٓء اًم٘مقم سم٤مًمٜم س٥م إمم إؾمامقمٞمؾ ُمٕمٜمكٕ ،ن همػمهؿ ُمـ

( )9اًمروض إٟمػ.92/9 :
( )3حٞمح اًمبخ٤مري ،يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء.
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اًمٕمرب أيْم٤م أسمقهؿ إؾمامقمٞمؾ وًمٙمـ ذم احلدي٨م دًمٞمؾ -واهلل أقمٚمؿ -قمغم أن
ظمزاقم٦م ُمـ سمٜمل ىمٛمٕم٦م أظمل ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض ،يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم
هذا اًمٙمت٤مب قمٜمد طمدي٨م قمٛمرو سمـ حلل  -إن ؿم٤مء اهلل  -ويمذًمؽ ىمقل أيب
هريرة  « :هل أُمٙمؿ ي٤م سمٜمل ُم٤مء اًمسامءش يٕمٜمل :ه٤مضمر ،حيتٛمؾ أن يٙمقن
شم٠مول ذم ىمحٓم٤من ُم٤م شم٠موًمف همػمه ،وحيتٛمؾ أن يٙمقن ٟمسبٝمؿ إمم «ُم٤مء اًمسامءش
قمغم زقمٛمٝمؿ وم٢مهنؿ يٜمتسبقن إًمٞمف يمام يٜمتس٥م يمثػم ُمـ ىمب٤مئؾ اًمٕمرب إمم
طم٤موٜمتٝمؿ وإمم راهبؿ أي زوج أُمٝمؿ  -يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم سم٤مب ىمْم٤مقم٦م
إن ؿم٤مء اهلل.
ق ر م ()627 /9
اسمـ أىمرم :اٟمٔمر ح ب ل.
ق ر ن ()207 /9
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومحدصمٜمل ُمـ يسقق إطم٤مدي٨م قمـ إقم٤مضمؿ ومٞمام
شمقارصمقا ُمـ قمٚمٛمف :أن ذا الؼركني يم٤من رضم ً
ال ُمـ أهؾ ُمٍم .اؾمٛمف َُم ْر ُزسم٤من سمـ
َُم ْزذسم٦م اًمٞمقٟم٤مين ُمـ وًمد يقٟم٤من سمـ ي٤موم٨م سمـ ٟمقح.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واؾمٛمف اإلؾمٙمٜمدر ،وهق اًمذي سمٜمك اإلؾمٙمٜمدري٦م ومٜمسب٧م إًمٞمف.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىمد طمدصمٜمل صمقر سمـ يزيد قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان
اًمٙمالقمل ،ويم٤من رضم ً
ال ىمد أدرك :أن رؾمقل اهلل ^ ؾمئؾ قمـ ذي اًم٘مرٟملم
وم٘م٤ملُ« :مٚمؽ ُمسح إرض ُمـ حتتٝم٤م سم٤مٕؾمب٤مبش.

()9

( )9ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي ،ؾمقرة اًمٙمٝمػ .ىم٤مل اًمسٝمٞمكم :وٕهؾ اًمتٗمسػم ومٞمف أىمقال
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ِّ
ُك َ ْ
َش ٍء َسبَبا[ اًمٙمٝمػ ]81 :أي قمٚمام يتبٕمف ،
ُمت٘م٤مرسم٦م ىم٤مًمقا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :وآتيناه ِنن
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[ذو اًم٘مرٟملم]

وىم٤مل ظم٤مًمد :ؾمٛمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  رضم ً
ال ي٘مقل :ي٤م ذا اًم٘مرٟملم وم٘م٤مل
قمٛمر :اًمٚمٝمؿ همٗمر ًا ،أُم٤م روٞمتؿ أن شمسٛمقا سم٤مٕٟمبٞم٤مء طمتك شمسٛمٞمتؿ سم٤معمالئٙم٦م .ىم٤مل
اسمـ إؾمح٤مق :اهلل أقمٚمؿ أي ذًمؽ يم٤من ،أىم٤مل ذًمؽ رؾمقل اهلل ^ ،أم ٓ؟ وم٢من
يم٤من ىم٤مًمف ،وم٤محلؼ ُم٤م ىم٤مل.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:واظمتٚمػ ذم شمسٛمٞمتف سمذي اًم٘مرٟملم يمام اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف
واؾمؿ أسمٞمف وم٠م ح ُم٤م ضم٤مء ذم ذًمؽ ُم٤م روي قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م ىم٤مل
ؾم٠مل اسمـ اًمٙمقاء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وم٘م٤مل أرأي٧م ذا اًم٘مرٟملم أٟمبٞم ً٤م يم٤من أم ُمٚمٙم ً٤م ؟
وم٘م٤ملٟ ٓ :مبٞم ً٤م يم٤من وٓ ُمٚمٙم ً٤م ،وًمٙمـ يم٤من قمبد ًا ٤محل ً٤م دقم٤م ىمقُمف إمم قمب٤مدة اهلل
ومرضسمقه قمغم ىمرين رأؾمف ضسمتلم وومٞمٙمؿ ُمثٚمف .يٕمٜملٟ :مٗمسف .وىمٞمؾ يم٤مٟم٧م ًمف
وٗمػمشم٤من ُمـ ؿمٕمر .واًمٕمرب شمسٛمل اخلّمٚم٦م ُمـ اًمِمٕمر ىمرٟم ً٤م .وىمٞمؾ إٟمف رأى ذم
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
وهبذا ؾمٛمل ذا اًم٘مرٟملم .وأُم٤م اؾمٛمف وم٘م٤مل اسمـ هِم٤مم ذم هذا اًمٙمت٤مب اؾمٛمف
ُمرزسمك سمـ ُمر َذسم٦م 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 :فأتبَ َع َسبَبا[ اًمٙمٝمػ ]89 :أي ـمري٘م٤م ُمق ٚم٦م .وىم٤مل اسمـ هِم٤مم ذم همػم
هذا اًمٙمت٤مب اًمسب٥م طمبؾ ُمـ ٟمقر يم٤من ُمٚمؽ يٛمٌم سمف سملم يديف ومٞمتبٕمف .وىمد ىمٞمؾ ذم اؾمؿ ذًمؽ
اعمٚمؽ زي٤مىمٞمؾ ،وهذا ي٘مرب ُمـ ىمقل ُمـ ىم٤مل ؾمبب ً٤م أي ـمري٘م ً٤م ،وي٘مرب أن يٙمقن شمٗمسػم ًا ًم٘مقل
اًمٜمبل ^ُ« :مسح إرض سم٤مٕؾمب٤مبش.
( )9اًمروض إٟمػ.999 /9 :
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طملم طم٤ميمؿ إًمٞمف ومٞمٝم٤م ،وىمٞمؾ إٟمف أومريدون سمـ أصمٗمٞم٤من اًمذي ىمتؾ اًمْمح٤مك،
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 صم٤موي ً٤م

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 أيْم ً٤م شمِمبٞمٝم ً٤م ًمف
سم٤مٕول ٕٟمف ُمٚمؽ ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب ومٞمام ذيمروا أيْم ً٤م ،وأذل ُمٚمقك وم٤مرس،
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
احلػمة :ىم٤مل اًمّمٕم٥م سمـ ىمريـ [سمـ امهامل]  :هق ذو اًم٘مرٟملم وحيتٛمؾ أن يٙمقٟمقا
ُمٚمقيم ً٤م 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

ومقضمده٤م اخلرض ومل جيده٤م ذو اًم٘مرٟملم طم٤مًم٧م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م اًمٔمٚمامت اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م
هق وأضمٜم٤مده ذم ظمؼم ـمقيؾ ُمذيمقر ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم ُمِمٝمقر قمٜمد إظمب٤مريلم.
ق ص ي ()931 /9
اًمبٞم٧م وأ ُْم َر ُمٙم٦م ،ومجع ىمقُمف ُمـ ُمٜم٤مزمهؿ
قص
َ
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مقَ :وم َق ِ َزم ي
إمم ُمٙم٦م ،ومتٚمؽ قمغم ىمقُمف وأهؾ ُمٙم٦م ومٛمٚمٙمقه إٓ أٟمف ىمد أىمر ًمٚمٕمرب ُم٤م يم٤مٟمقا
قمٚمٞمف ...ومٙم٤من ىميص أول سمٜمل يمٕم٥م سمـ ًم١مي أ ٤مب ُمٚمٙم٤م أـم٤مع ًمف سمف ىمقُمف
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[ىميص]

ومٙم٤مٟم٧م إًمٞمف احلج٤مسم٦م واًمس٘م٤مي٦م واًمروم٤مدة واًمٜمدوة ،واًمٚمقاء ومح٤مز ذف ُمٙم٦م يمٚمف.
وىمٓمع ُمٙم٦م رسم٤مقم ً٤م سملم ىمقُمف وم٠مٟمزل يمؾ ىمقم ُمـ ىمريش ُمٜم٤مزمهؿ ُمـ ُمٙم٦م اًمتل
أ بحقا قمٚمٞمٝم٤م ،ويزقمؿ اًمٜم٤مس أن ىمريِم ً٤م ه٤مسمقا ىمٓمع احلرم ذم ُمٜم٤مزمهؿ وم٘مٓمٕمٝم٤م
ىميص سمٞمده وأقمقاٟمف ،ومسٛمتف ٌ
وشمٞمٛمٜم٧م سم٠مُمره ،ومام
جمٛمٕم ً٤م عم٤م مجع ُمـ أُمره٤م ،ر
ىمريش ِّ
شمُٜمٙمح 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
أُمره ذم ىمقُمف ُمـ ىمريش ذم طمٞم٤مشمف ،وُمـ سمٕمد ُمقشمف ،يم٤مًمدِّ يـ اعمتربع ٓ يٕمٛمؾ
سمٖمػمه .واختذ ًمٜمٗمسف دار الـدوة( )9وضمٕمؾ سم٤مهب٤م إمم ُمسجد اًمٙمٕمب٦م ،ومٗمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م
ىمريش شم٘ميض أُمقره٤م.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ىميص ًمٕمٛمري يم٤من يدقمك ُجم ِّٛمٕم ً٤م

مجذذع اهلل اًم٘مب٤مئذذؾ ُمذذـ ومِ ْٝم ِ
ذذر
سمذذف ر

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وذيمر أُمر ىميص وُم٤م مجع ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،وأٟمِمد« :ىميص
ًمٕمٛمري يم٤من يدقمك جمٛمٕم ً٤مش اًمبٞم٧م وسمٕمده:
مهق ُمٚم١موا اًمبٓمح٤مء جمد ًا وؾمقدد ًا

وهذذؿ ـمذذردوا قمٜمذذ٤م همذذقاة سمٜمذذل سمٙمذذر

ويذيمر أن هذا اًمِمٕمر حلذاوم٦م سمـ مجح .وذيمر أن ىمّمٞم ً٤م ىمٓمع ُمٙم٦م رسم٤مقم ً٤م،
وأن أهٚمٝم٤م ه٤مسمقا ىمٓمع ؿمجر احلرم ًمٚمبٜمٞم٤من .ىم٤مل اًمقاىمدي :إ ح ذم هذا اخلؼم
أن ىمريِم ً٤م طملم أرادوا اًمبٜمٞم٤من ىم٤مًمقا ًم٘ميص يمٞمػ ٟمّمٜمع ذم ؿمجر احلرم ،ومحذرهؿ
ت اًم٘مق َم َأٟمدوهؿ إذا مجٕمتٝمؿ ذم اًمٜم٤مدي ،وسمف ُؾم ّٛمٞم٧م دار اًمٜمدوة سمٛمٙم٦م اًمتل سمٜم٤مه٤م ىميص.
( )9ي٘م٤ملٟ :مَدَ ْو ُ
(اًمٚمس٤منٟ :مدي).
( )3اًمروض إٟمػ.87 /9 :
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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
اسمـ اًمزسمػم طملم اسمتٜمك دور ًا سم٘مٕمٞم٘مٕم٤منً ،مٙمٜمف ضمٕمؾ دي٦م يمؾ ؿمجرة سم٘مرة .ويمذًمؽ
يروى قمـ قمٛمر  أٟمف ىمٓمع دوطم٦م يم٤مٟم٧م ذم دار أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى ،ويم٤مٟم٧م شمٜم٤مل
أـمراومٝم٤م صمٞم٤مب اًمٓم٤مئٗملم سم٤مًمٙمٕمب٦م ،وذًمؽ ىمبؾ أن يقؾمع اعمسجد ،وم٘مٓمٕمٝم٤م قمٛمر 
ووداه٤م سم٘مرة ...وذيمر أن ىمّمٞم ً٤م اختذ دار اًمٜمدوة ،وهل اًمدار اًمتل يم٤مٟمقا جيتٛمٕمقن
ًمٜمدي واًمٜم٤مدي واعمٜمتدى ،وهق جمٚمس
ومٞمٝم٤م ًمٚمتِم٤مور .وًمٗمٔمٝم٤م ُم٠مظمقذ ُمـ ًمٗمظ ا ّ
اًم٘مقم اًمذي يٜمدون طمقًمف أي يذهبقن ىمريب٤م ُمٜمف صمؿ يرضمٕمقن إًمٞمف .واًمتٜمدي٦م ذم اخلٞمؾ
ٜمدي .وهذه
أن شمٍمف قمـ اًمقرد إمم اعمرقمك ىمريب ً٤م ،صمؿ شمٕم٤مد إمم اًمنمب وهق اعم ّ
اًمدار شمّمػمت سمٕمد سمٜمل قمبد اًمدار إمم طمٙمٞمؿ سمـ طمزام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد
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.
وأؿمٝمديمؿ أن صمٛمٜمٝم٤م ذم ؾمبٞمؾ اهلل وم٠م ُّيٜم٤م اعمٖمبقن؟ ذيمر ظمؼم طمٙمٞمؿ هذا اًمدارىمٓمٜمل ذم
«أؾمامء رضم٤مل اعمقـم٠مش ًمف.
ق ع ع ()993 /9
..ومخرج ُمْم٤مض سمـ قمٛمرو ُمـ ُق َعقؼعان

()9

ذم يمتٞمبتف ؾم٤مئر ًا إمم

اًمسٛمٞمدع ،وُمع يمتٞمبتف قمدهت٤م ُمـ اًمرُم٤مح واًمدرق واًمسٞمقف واجلٕم٤مب ،ي٘مٕم٘مع
ر
سمذًمؽ ُمٕمف ،ومٞم٘م٤ملُ :م٤مؾمٛمل ىمٕمٞم٘مٕم٤من سم٘مٕمٞم٘مٕم٤من إٓ ًمذًمؽ .وظمرج اًمسٛمٞمدع ُمـ
( )9ىمٕمٞم٘مٕم٤من :ضمبؾ ،وىمٞمؾ ُمقوع سمٛمٙم٦م يم٤مٟم٧م ومٞمف طمرب سملم ىمبٞمٚمتلم ُمـ ىمريش( .ذم اًمٚمس٤من :ىمٕمع).
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[ ُىمٕمٞم٘مٕم٤من]

[أضمٞم٤مد] أجقاد وُمٕمف اخلٞمؾ واًمرضم٤مل ،ومٞم٘م٤ملُ :م٤م ؾمٛمل أضمٞم٤مد أضمٞم٤مد ًا إٓ خلروج اجلٞم٤مد
ُمـ اخلٞمؾ ُمع اًمسٛمٞمدع ُمٜمف وم٤مًمت٘مقا بػاضح ،واىمتتٚمقا ىمت٤مًٓ ؿمديد ًا ،وم٘متؾ
اًمسٛمٞمدع ،و ُوم ِْمح٧م ىمٓمقراء .ومٞم٘م٤ملُ :م٤م ؾمٛمل وم٤موح وم٤موح ً٤م إٓ ًمذًمؽ .صمؿ
[اعمٓم٤مسمخ] إن اًم٘مقم شمداقمقا إمم اًمّمٚمح ،ومس٤مروا طمتك ٟمَزًمقا ادطابخ :ؿمٕمب ً٤م سم٠مقمغم ُمٙم٦م،
وا ٓمٚمحقا سمف ،وأؾمٚمٛمقا إُمر إمم ُمْم٤مض .ومٚمام مجع إًمٞمف أُمر ُمٙم٦م ومّم٤مر
ُمٚمٙمٝم٤م ًمفٟ ،محر ًمٚمٜم٤مس وم٠مـمٕمٛمٝمؿ ،وم٤م رـمبخ اًمٜم٤مس وأيمٚمقا ،ومٞم٘م٤ملُ :م٤م ؾمٛمٞم٧م
اعمٓم٤مسمخ اعمٓم٤مسمخ إٓ ًمذًمؽ وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يزقمؿ أهن٤م إٟمام ؾمٛمٞم٧م اعمٓم٤مسمخ ،عم٤م
يم٤من ُشم ربع ٟمحر هب٤م وأـمٕمؿ ،ويم٤مٟم٧م ُمٜمزًمف .ومٙم٤من اًمذي يم٤من سملم مضاض
واًمسٛمٞمدع أول سمٖمل يم٤من سمٛمٙم٦م ومٞمام يزقمٛمقن.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر وٓي٦م ضمرهؿ اًمبٞم٧م احلرام دون سمٜمل إؾمامقمٞمؾ إمم
أن سمٖمقا ذم احلرم ،ويم٤من أول سمٖمل ذم احلرم ُم٤م ذيمره ُمـ طمرب ضمرهؿ ًم٘مٓمقرا.
سؿ سم٠مضمٞم٤مد ُمـ أضمؾ ضمٞم٤مد اخلٞمؾ يمام ذيمر ٕن ضمٞم٤مد اخلٞمؾ ٓ
وأُم٤م أضمٞم٤مد ومٚمؿ ي ر
ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م :أضمٞم٤مد ،وإٟمام أضمٞم٤مد :مجع ضمٞمد .وذيمر أ ح٤مب إظمب٤مر أن ُمْم٤مو ً٤م
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
إرض اًمتل شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ىمبؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يمذًمؽ روي قمـ ٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦م
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.

( )9اًمروض إٟمػ.80 /9 :
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ق ق س ()6/9
اعم٘مقىمس اٟمٔمر :ه ج ر.
ق ل س ()12 /9
صمؿ إن أبرﻫة سمٜمك ال ُؼ َّؾ ْقس سمّمٜمٕم٤مء ،ومبٜمك يمٜمٞمس٦م مل ير ُمثٚمٝم٤م ذم زُم٤مهن٤م سمٌمء
سمٜمٞم٧م ًمؽ أهي٤م اعمٚمؽ يمٜمٞمس ً٦م مل ُيب َـ
ُمـ إرض ،صمؿ يمت٥م إمم اًمٜمج٤مر :إين ىمد ُ
طم٩م اًمٕمرب.
ُمثٚمٝم٤م عمٚمؽ يم٤من ىمبٚمؽ ،وًمس٧م سمٛمٜمتف طمتك أسف إًمٞمٝم٤م ر
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()9

...وؾمٛمٞم٧م هذه اًمٙمٜمٞمس٦م اًم٘مٚمٞمس ٓرشمٗم٤مع سمٜم٤مئٝم٤م

وقمٚمقه٤م ،وُمٜمف اًم٘مالٟمس ٕهن٤م ذم أقمغم اًمرؤوس ،وي٘م٤مل شم٘مٚمٜمس اًمرضمؾ وشم٘مٚمس
إذا ًمبس اًم٘مٚمٜمسقة .وىمٚمس ـمٕم٤مُم ً٤م أي ارشمٗمع ُمـ ُمٕمدشمف إمم ومٞمف .ويم٤من أسمره٦م ىمد
اًمسخر،
اؾمتذل أهؾ اًمٞمٛمـ ذم سمٜمٞم٤من هذه اًمٙمٜمٞمس٦مَ ،
وضم رِمٛمٝمؿ ومٞمٝم٤م أٟمقاقم ً٤م ُمـ ُّ

()3

ويم٤من يٜم٘مؾ إًمٞمٝم٤م اًمٕمدد ُمـ اًمرظم٤مم اعمجزع واحلج٤مرة اعمٜم٘مقؿم٦م سم٤مًمذه٥م ُمـ
ىمٍم سمٚم٘مٞمس ٤مطمب٦م ؾمٚمٞمامن  ،ويم٤من ُمـ ُمقوع هذه اًمٙمٜمٞمس٦م قمغم ومراؾمخ،
ويم٤من ومٞمف سم٘م٤مي٤م ُمـ آصم٤مر ُمٚمٙمٝم٤م ،وم٤مؾمتٕم٤من سمذًمؽ قمغم ُم٤م أراده ذم هذه اًمٙمٜمٞمس٦م

( )9اًمروض إٟمػ.10/9 :
( ) 3ذيمر اًمسٝمٞمكم أٟمف يم٤من طمٙمؿ أسمره٦م ذم اًمٕم٤مُمؾ إذا ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس ىمبؾ أن ي٠مظمذ ذم قمٛمٚمف
أن ي٘مٓمع يده ،ومٜم٤مم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ذات يقم طمتك ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ،ومج٤مءت ُمٕمف أُمف -وهل
اُمرأة قمجقز -ومترضقم٧م إًمٞمف شمستِمٗمع ٓسمٜمٝم٤م ،وم٠مسمك إٓ أن ي٘مٓمع يده ،وم٘م٤مًم٧م :اضب
سمٛمٕمقًمؽ اًمٞمقم ،وم٤مًمٞمقم ًمؽ ،وهمد ًا ًمٖمػمك .وم٘م٤مل :وحيؽ ُم٤م ىمٚم٧م؟ وم٘م٤مًم٧م ٟمٕمؿ يمام ٤مر هذا
اعمٚمؽ ُمـ همػمك إًمٞمؽ ،ومٙمذًمؽ يّمػم ُمٜمؽ إمم همػمك ،وم٠مظمذشمف ُمققمٔمتٝم٤م ،وأقمٗمك اًمٜم٤مس ُمـ
اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م سمٕمد.
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[أسمره٦م]
[اًم٘مٚمٞمس]

ُمـ هبجتٝم٤م وهب٤مئٝم٤م ،وٟمّم٥م ومٞمٝم٤م ٚمب٤مٟم ً٤م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وُمٜم٤مسمر ُمـ اًمٕم٤مج
وأسمٜمس ،ويم٤من أراد أن يرومع ذم سمٜم٤مئٝم٤م طمتك ينمف ُمٜمٝم٤م قمغم قمدن...

()9

ق ن ص ()99 /9
ُىمٜمُص :اٟمٔمر ن ع م.
ق و ر ()689 ،399/9
[اًم٘م٤مرة]

...وُمسٕمقد سمـ اًم٘م٤مري وهق ُمسٕمقد سمـ رسمٞمٕم٦مُ ...مـ الؼارة.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واًم٘م٤مرة ًم٘م٥م مهؿ .وي٘م٤مل« :ىمد أٟمّمٗم٧م اًم٘م٤مرة ُمـ
راُم٤مه٤مش .ويم٤مٟمقا رُم٤مة.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()3

وذيمر ُمسٕمقد ًا اًم٘م٤مري وهق ُمسٕمقد سمـ رسمٞمٕم٦م ورومع

ٟمسبف إمم امهقن سمـ ظمزيٛم٦م ،وهؿ اًم٘م٤مرة وومٞمٝمؿ ضمرى اعمثؾ «ىمد أٟمّمػ اًم٘م٤مرة
ُمـ راُم٤مه٤مش .ىم٤مل اًمراضمز:
ىمد قمٚمٛم٧م ؾمٚمٛمك وُمـ وآه٤م

أٟمذذذ٤م ٟمذذذرد اخلٞمذذذؾ قمذذذـ هقاهذذذ٤م

ٟمردهذذذذذذذ٤م داُمٞمذذذذذذذ٦م يمالهذذذذذذذ٤م

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:

( )9اٟمٔمر شمتٛم٦م طمدي٨م اًمسٝمٞمكم قمـ اًم٘مٚمٞمس ذم اًمروض إٟمػ (  .)19/9وومٞمف أن اخلٚمٞمٗم٦م أسم٤م اًمٕمب٤مس
سمٕم٨م إًمٞمٝم٤م سم٤مسمـ اًمرسمٞمع قم٤مُمٚمف قمغم اًمٞمٛمـ ُمٕمف أهؾ احلزم واجلالدة ومخرهب٤م ،وطمّمٚمقا ُمٜمٝم٤م
ُم٤مًٓ يمثػم ًا سمبٞمع ُم٤م أُمٙمـ سمٞمٕمف ُمـ رظم٤مُمٝم٤م وآٓهت٤م ،ومٕمٗم٤م سمٕمد ذًمؽ رؾمٛمٝم٤م ،واٟم٘مٓمع ظمؼمه٤م،
ودرؾم٧م آصم٤مره٤م.
( )3اًمروض إٟمػ.966/9 :
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دقمقٟمذذذذذ٤م ىمذذذذذ٤مرة ٓ شمذذذذذذقمروٟم٤م

ومٜمجٗمذذؾ ُمثذذؾ إضمٗمذذ٤مل اًمٔمٚمذذٞمؿ

هٙمذا أٟمِمده أسمق قمبٞمد ذم يمت٤مب إٟمس٤مب وأٟمِمده ىم٤مؾمؿ ذم اًمدٓئؾ.
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.
ق ي ل ()398 /9
...وم٘م٤مل :ىم٤مشمؾ اهلل سمٜمل َىم ْٞمٚم٦م ،واهلل إهنؿ أن عمجتٛمٕمقن سم٘مب٤مء قمغم رضمؾ
ٟمبل.
ىمدم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمٙم٦م اًمٞمقم يزقمٛمقن أٟمف ّ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ققؾة سمٜم٧م يم٤مهؾ سمـ قمذرة سمـ ؾمٕمد سمـ زيد سمـ ًمٞم٨م سمـ

[ىمٞمٚم٦م]

ؾمقد سمـ أؾمٚمؿ سمـ احل٤مف سمـ ىمْم٤مقم٦م ،أم إوس واخلزرج .ىم٤مل اًمٜمٕمامن سمـ
سمِمػم إٟمّم٤مري يٛمدح إوس واخلزرج:
ٌ
ظمٚمٞمط ذم خم٤مًمٓم٦م َقم ْت َب٤م
قمٚمٞمٝمؿ
َهب٤مًمٞمؾ ُِمـ أوٓد َىم ْٞمٚم٦م مل جيدْ
ِ
َح َب٤م
َُمس٤مُمٞمح أ ْسمٓم٤مل َيراطمقن ًمٚمٜمدَ ى
َي َر ْون قمٚمٞمٝمؿ وم ْٕم َؾ آسم٤مئٝمؿ ٟم ْ
ك ب ر ()202 /3
ِ
﴿وا رًم ِذي شمَق رمم يمِ ِ
ٞمؿ﴾ [ؾمقرة اًمٜمقر ]99 :وذًمؽ
ؼم ُه ُمٜم ُْٝم ْؿ ًَم ُف َقم َذ ٌ
َ
َ
اب َقمٔم ٌ
َْ
طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م وأ ح٤مسمف اًمذيـ ىم٤مًمقا ُم٤م ىم٤مًمقا.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل :وذًمؽ عبد اهلل بن ُأ ّب وأ ح٤مسمف.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :واًمذي شمقمم كربه قمبد اهلل سمـ ُأيب ،وىمد ذيمر ذًمؽ اسمـ [يمؼم]
إؾمح٤مق ذم هذا احلدي٨م ىمبؾ هذا.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ي٘م٤ملِ :يم ْؼمه ويم ُْؼمه ذم اًمرواي٦م ،وأُم٤م ذم اًم٘مرآن ومٙمِؼمه سم٤مًمٙمن.
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ك س ر ()69 /9
وم٘متؾ كرسى ذم اًمٞمقم اًمذي ىم٤مل رؾمقل اهلل ^ .ىم٤مل اسمـ هِم٤ممُ :ىمتؾ قمغم
[يمنى]
يد اسمٜمف ِؿم َػم َو ْيف .وىم٤مل ظم٤مًمد سمـ طمؼ اًمِمٞمب٤مين:
ِ
ٍ
ِ
ذذذؿ اًم رٚمحذذذ٤م ُم
َ٘مسذذذذٛمف َسمٜمذذذذق ُه
سم٠مؾمذذذٞم٤مف يمذذذام ا ْىمتُس َ
ْ
ويمسذذذذذْرى إذ شم ر
َمت رخ َْمذ ِ
ذذذ٧م اعمَٜمُذ ُ
ذذذقن ًمذذذذف سم َٞمذذذذق ٍم
َ

وًمٙمذذذذذؾ ِ
ّ
طم٤مُم َٚمذذذذذ٦م ِمتَذذذذذ٤م ُم
َأٟمذذذذذك

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وىمقل اسمـ طمؼ «ويمنى إذ شم٘مسٛمف سمٜمقهش وإٟمام يم٤من ىمتٚمف
قمغم يد اسمٜمف ؿمػمويفً ،مٙمـ ذيمر سمٜمٞمف ٕن سمدء اًمنم( )3سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ أن اسمٜمف ومرظم٤من
رأى ذم اًمٜمقم أٟمف ىم٤مقمد قمغم هير اعمٚمؽ ذم ُمقوع أسمٞمف ،ومبٚمغ أسم٤مه ذًمؽ ومٙمت٥م إمم
اسمٜمف ؿمٝمري٤مر ،ويم٤من واًمٞم ً٤م ًمف قمغم سمٕمض اًمبالد ،أن اىمتؾ أظم٤مك ومرظم٤من ،وم٠مظمٗمك
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
ومقضمد قمغم
ي٘متٚمف ،ومٞم٘م٤مل إٟمف يم٤من ُيرضب سم٤مًمسٞمػ ومام يٕمٛمؾ ومٞمف ؿمٞمئ٤م ،وم ُٗمتش ُ
طمجر ُمٕمٚمؼ يم٤مخلرزة ومٜمزع ومٕمٛمٚم٧م ومٞمف اًمسالح .ويم٤من ىمبؾ ي٘مقل ٓسمٜمف ي٤م
قمْمده
ٌ
ىمّمػم اًمٕمٛمر ومٚمؿ يدم أُمره سمٕمده إٓ أىمؾ ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمر -ومٞمام ذيمروا -واهلل أقمٚمؿ.

( )9اًمروض إٟمػ.99/9 :
( )3ذم إ ؾ (اًمسػم)ً ،مٙمـ اًمٙمالم سمٕمده ي١ميمد ُم٤م أصمبتف .
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ك س م ()69 ،99 /9
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىم٤مل أسمق ىمٞمس سمـ إؾمٚم٧م:
ومٕمٜمذذذديمؿ ُمٜمذذذف سمذذذال ٌء ُمّمذذذدّ ق

همداة أيب َيٙمْسق َم ه٤مدي اًمٙمت٤مئ٥م

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ...:وىمقًمف« :همداة أب يؽسومش :يٕمٜمل أسمره٦م ،يم٤من يٙمٜمك

[أسمق يٙمسقم
أسمره٦م]

أسم٤م يٙمسقم.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومٚمام هٚمؽ أسمره٦مُ ،مٚمؽ احلبِم٦م اسمٜمف يٙمسقم سمـ أسمره٦م
وسمف يم٤من يٙمٜمك.
ك ع ب ()917 ،916 /9
ومٚمام مت٤مدى سمف احلٗمر [طمٗمر زُمزم] وضمد ومٞمٝم٤م همزاًملم ُمـ ذه٥م ،ومه٤م
اًمٖمزآن اًمٚمذان دومٜم٧م ضمرهؿ ومٞمٝم٤م طملم ظمرضم٧م ُمـ ُمٙم٦م ،ووضمد ومٞمٝم٤م أؾمٞم٤موم ً٤م
ىمٚمٕمٞم٦م وأدرقم ً٤م ...ومْمذرب قمبد اعمٓمٚم٥م إؾمٞم٤مف سم٤مسم ً٤م ًمٚمٙمٕمب٦م ،وضب ذم اًمب٤مب
اًمٖمزاًملم ُمـ ذه٥م .ومٙم٤من ّأول ذه٥م ُطم ِّٚمٞمتف الؽعبة ومٞمام يزقمٛمقن .صمؿ إن قمبد
اعمٓمٚم٥م أىم٤مم ؾم٘م٤مي٦م زُمزم ًمٚمحج٤مج.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وىمقًمف :وضب اًمٖمزاًملم طمٚمٞم٦م اًمٙمٕمب٦م ،وهق أول ذه٥م
طم ّٚمٞم٧م سمف اًمٙمٕمب٦م ،وىمد ىمدُمٜم٤م ذيمر اًمٖمزاًملم وُمـ أهدامه٤م إمم اًمٙمٕمب٦م ،وُمـ
دومٜمٝمام ُمـ ضمرهؿ )3(،وشم٘مدم أن أول ُمـ يمس٤م اًمٙمٕمب٦مُ :شم ربع ،وأٟمف أول ُمـ اختذ مه٤م
همٚم٘م ً٤م إمم أن ضب مه٤م قمبد اعمٓمٚم٥م سم٤مب طمديد ُمـ شمٚمؽ إؾمٞم٤مف ،واختذ قمبد

( )9اًمروض إٟمػ.909 /9 :
( )3أهدى اًمٖمزاًملم إمم اًمٙمٕمب٦م ؾم٤مؾم٤من ُمٚمؽ اًمٗمرس ،وىمٞمؾ ؾم٤مسمقر .ودومٜمٝمام احلرث سمـ ُمْم٤مض
ذم زُمزم( .اٟمٔمر اًمروض إٟمػ.)97 /9 :
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[اًمٙمٕمب٦م]

اعمٓمٚم٥م طمقو٤م ًمزُمزم يس٘مك ُمٜمف ،ومٙم٤من ُخي رر ُب ًمف سم٤مًمٚمٞمؾ طمسد ًا ًمف ،ومٚمام همٛمف
ذًمؽ ىمٞمؾ ًمف ذم اًمٜمقم ىمؾ ٓ :أطمٚمٝم٤م عمٖمتسؾ وهل ًمِم٤مرب ِطم ُّؾ ّ
وسمؾ وىمد يمٗمٞمتؿ،
ومٚمام أ بح ىم٤مل ذًمؽ ومٙم٤من سمٕمدُ ُمـ أراده٤م سمٛمٙمروه رُمل سمداء ذم ضمسده طمتك
اٟمتٝمقا قمٜمف .ذيمره اًمزهري ذم «ؾمػمهش.
ك ع ب ()998 /9
[اًمٙمٕمب٦م]

ويم٤مٟمذذ٧م الؽعبةةة قمذذغم قمٝمذذد رؾمذذقل اهلل ^ صمذذامين قمِم ذذرة ذراقم ذ٤مً ،

() 9

ويم٤مٟم٧م شمٙمسك اًم٘مب٤مـمك ،صمؿ يمسٞم٧م اًمؼمود ،وأول ُمـ يمس٤مه٤م اًمديب٤مج احلج٤مج
ا سمـ يقؾمػ.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ذم همػم هذا اعمقوع :أول ُمـ يمس٤م
اًمٙمٕمبذ٦م اًمذديب٤مج احلجذ٤مج وذيمذذر مج٤مقمذ٦م ؾمذقاه ُمذذٜمٝمؿ اًمذدارىمٓمٜمل شمٜمٞمٚمذ٦م سمٜمذذ٧م
ذٖمػم ا،
ضمٜمذذ٤مب أم اًمٕمبذذ٤مس سمذذـ قمبذذد اعمٓمٚمذذ٥م .يم٤مٟمذذ٧م ىمذذد أوذذٚم٧م اًمٕمبذذ٤مس ذ ً
ومٜمذرت( )2إن وضمدشمف أن شمٙمسق اًمٙمٕمب٦م اًمديب٤مج ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ طمذلم وضمدشمذف.
ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٞم٧م ممٚمٙم٦م.
وىم٤مل اًمزسمػم اًمٜمس٤مسم٦م سمؾ أول ُمـ يمس٤مه٤م اًمديب٤مج قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم.
وىم٤مل اًمسٝمٞمكم أيْم ً٤م )1(:وىمد ذيمرٟم٤م ذم ظمؼم شمبع ،أهن٤م [أم اًمٕمب٤مس] أول
ُمـ يمس٤م اًمبٞم٧م اًمديب٤مج وذيمرٟم٤م ؾمب٥م ذًمؽ وٟمزيد ه٤مهٜم٤م ُم٤م ذيمره اعم٤موردي،

( )9ذراع اًمٞمد يذيمرر وي١مٟم٨م( .اًمّمح٤مح :ذرع).
( )3اًمروض إٟمػ.38/9 :
( )2ذم إ ؾ (ومٜمزرت).
( )1اًمروض إٟمػ.77/9 :
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ىم٤مل أول ُمـ يمس٤م اًمبٞم٧م اًمديب٤مج ظم٤مًمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ يمالب أظمذ ًمٓمٞمٛم٦م ُمـ
اًمبز( )9وأظمذ ومٞمٝم٤م أٟمامـم ً٤م ،ومٕمٚم٘مٝم٤م قمغم اًمٙمٕمب٦م.

()3

ل ب ن ()977 /9
ًمبٜمك :اٟمٔمر ل ه ب.
ل ب ن ()629 /9
 ...و َأظمذ [سمالل] سمٞمده [يد أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ] ويد اسمٜمف ،وهق ي٘مقلُ :م٤م
رأي٧م يم٤مًمٞمقم ىمط ،أُم٤م ًمٙمؿ طم٤مضم٦م ذم الؾبن؟ .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :يريد سم٤مًمٚمبـ ،أن

[اًمٚمبـ]

ُمـ أهين اومتدي٧م ُمٜمف سم٢مسمؾ يمثػمة اًمٚمبـ.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم:

()2

وذيمر اًمزسمػم ذم هذا اخلؼم ..أن أُمٞم٦م طملم أطم٤مـم٧م سمف

إٟمّم٤مر ،ىم٤مل ي٤م أطمد رأى ،أُم٤م ًمٙمؿ سم٤مًمٚمبـ طم٤مضم٦م؟ ىم٤مل :ويم٤من أُمٞم٦م ُيذيمر
سمٗمّم٤مطمتف ،وُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم :هؾ رأى أطمد ُمثؾ هذا..
ل ع ق ()997 /9
وم٘مرسم٧م سمٜمق قمبد اًمدار ضمٗمٜم٦م ممٚمقءة دُم ً٤م ،صمؿ شمٕم٤مىمدوا هؿ وسمٜمق قمدي سمـ
يمٕم٥م سمـ ًم١مي قمغم اعمقت ،وأدظمٚمقا أيدهيؿ ذم ذًمؽ اًمدم ذم شمٚمؽ اجلٗمٜم٦م،
ومسٛمقا لعؼة الدم.
ل ﻫ ب ()977 /9
ظمزاقم٦م َضم ْقهرش[ .ؿمٓمر ُمـ سمٞم٧م ذم ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م
«وأ ُُّمؽ ه ُِم ْـ َ
( )9ذم إ ؾ(اًمؼم).
( )3اًمٚمٓمٞمٛم٦م :اجلامل اًمتل حتٛمؾ اًمٕمٓمر واًمبز (اًمٚمس٤منً :مٓمؿ) ،اًم َبز :ضب ُمـ اًمثٞم٤مب (اًمٚمس٤من:
سمزز) ،إٟمامط :ضب ُمـ اًم ُب ُسط ًمف َمخْؾ رىمٞمؼ (اًمٚمس٤منٟ :مٛمط)..
( )2اًمروض إٟمػ.81/3 :
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[ًمٕم٘م٦م اًمدم]

[أسمق مه٥م] ذيمره٤م اسمـ إؾمح٤مق] .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم« :أُمؽ ه ُمـ ظمزاقم٦مش يٕمٜمل أبا هلب ،أُمف
[ًمبٜمك] ُل ْبـى سمٜم٧م ه٤مضمر اخلزاقمل.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر أسم٤م مه٥م واؾمٛمف قمبد اًمٕمزى ،ويمٜمل أسم٤م مه٥م إلذاق
وضمٝمف ،ويم٤من شم٘مدُم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ٤مر إًمٞمف ُمـ اًمٚمٝم٥م ،وأُمف ًمبٜمك سمٜم٧م ه٤مضمر
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
اًمسٛمر همػم أٟمف أمحر ومٞم٘م٤مل طم٤مو٧م اًمسٛمرة( )3إذا رؿمح ذًمؽ ُمٜمٝم٤م.
وىم٤مل أيْم ً٤م ...)2(:وإٟمام ضمٕمٚمٝمؿ [أي ُمٚمقك اًمتب٤مسمٕم٦م اًمذيـ ذيمرهؿ طمذيٗم٦م
اسمـ هم٤مٟمؿ ذم رصم٤مئف ًمٕمبد اعمٓمٚم٥م] ُمٗمخر ًا ٕيب مه٥م ٕن أُمف ظمزاقمٞم٦م ُمـ ؾمب٠م،
واًمتب٤مسمٕم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ محػم سمـ ؾمب٠م.
ل و ﻫ ()17 /9
[اًمالت]

الالت )1(:سمٞم٧م مهؿ سم٤مًمٓم٤مئػ يم٤مٟمقا يٕمٔمٛمقٟمف ٟمحق شمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٕمب٦م.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :أٟمِمدين أسمق قمبٞمدة اًمٜمحقي ًمرضار سمـ اخلٓم٤مب اًمٗمٝمري:
ذذذذرت صم٘مٞمذذذذذػ إمم ٓهتذذذذذ٤م
وومذ ر

سمٛمٜم٘مٚمذذذذ٥م اخل٤مئذذذذ٥م اخلذذذذ٤مه

ىم٤مل اًمسٝمٞمكمُ )9(:ي٘م٤مل ًمٙمؾ ٜمؿ ُمـ طمجر أو همػمه ٜمؿ ،وٓ ي٘م٤مل وصمـ إٓ عم٤م
( )9اًمروض إٟمػ.78 /9 :
( )3اًمسٛمر :ضب ُمـ ؿمجر اًمٓمٚمح.
( )2اًمروض إٟمػ.997 /9 :
اًمالت
()1
ُ

ٜمؿ ًمث٘مٞمػ ،ويم٤من سم٤مًمٓم٤مئػ ،وسمٕمض اًمٕمرب ي٘مػ قمٚمٞمف سم٤مًمت٤مء ،وسمٕمْمٝمؿ سم٤ممه٤مء.
ٌ

(اًمٚمس٤منً :مقه).
( )9اًمروض إٟمػ.63/9 :
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يم٤من ُمـ همػم خرة يم٤مًمٜمح٤مس وٟمحقه .ويم٤من قمٛمرو سمـ حلل طملم همٚمب٧م ظمزاقم٦م قمغم
اًمبٞم٧م ،وٟمٗم٧م ضمرهؿ قمـ ُمٙم٦م ،ىمد ضمٕمٚمتف اًمٕمرب رسم ً٤م ٓ يبتدع مهؿ سمدقم٦م إٓ اختذوه٤م
ذقم٦مٟٕ :مف يم٤من يٓمٕمؿ اًمٜم٤مس ويٙمسق ذم اعمقؾمؿ ،ومرسمام ٟمحر ذم اعمقؾمؿ قمنمة آٓف
سمدٟم٦م ويمس٤م قمنمة آٓف طمٚم٦م ،طمتك ىمٞمؾ إٟمف ا رًمال ّت اًمذي َي ُٚم ُّ٧م اًمسقيؼ(ً )9مٚمحجٞم٩م
قمغم خرة ُمٕمرووم٦م شمسٛمك :خرة اًمالت .و ُي٘م٤مل إن اًمذي يٚم٧م يم٤من ُمـ صم٘مٞمػ،
ومٚمام ُم٤مت ىم٤مل مهؿ قمٛمرو :إٟمف مل يٛم٧م وًمٙمـ دظمؾ ذم اًمّمخرة صمؿ أُمرهؿ سمٕمب٤مدهت٤م،
وأن يبٜمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٞمت ً٤م يسٛمك :اًمالت .و ُي٘م٤مل دام أُمره وأُمر وًمده قمغم هذا سمٛمٙم٦م صمالصمامئ٦م
ؾمٜم٦م ،ومٚمام هٚمؽ ؾمٛمٞم٧م شمٚمؽ اًمّمخرة اًمالت خمٗمٗم٦م اًمت٤مء واختذ ٜم ًام يٕمبد.

()3

م ر ى ()999 ،6 /9
ُم٤مري٦م :اٟمٔمر ه ج ر.
م ض ض ()9/9

ُ ...مضاض سمـ قمٛمرو اجلرمهل .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم وي٘م٤ملُِ :مْم٤مض.

[ُمْم٤مض]

وضمرهؿ سمـ ىمحٓم٤من ،وقحطان أسمق اًمٞمٛمـ يمٚمٝم٤م ،وإًمٞمف جيتٛمع ٟمسبٝم٤م.
مـحؿـا ()322 /9
 ...ومٚمق ىمد ضم٤مء ادُـ َْح َؿـّا هذا اًمذي يرؾمٚمف اهلل إًمٞمٙمؿ ُمـ قمٜمد اًمرب،
قمكم وأٟمتؿ أيْم ً٤م...
وروح اًم٘مدس ،هذا اًمذي ُمـ قمٜمد اًمرب ظمرج ،ومٝمق ؿمٝمٞمد ّ
الرب ْقؾِقطس.^ ،
[سمرىمٚمٞمٓمس]
واعمُٜم َْح َٛمٜمر٤م سم٤مًمني٤مٟمٞم٦م :حمٛمد ،وهق سم٤مًمروُمٞم٦مَ َ :
[اعمٜمحٛمٜم٤م]

(ًَ )9م ر٧م اًمسقيؼَ :سم رسف سم٤معم٤مء وٟمحقه ..وسمس اًمسقيؼ أو اًمدىمٞمؼ :ظمٚمٓمف سمسٛمـ أو زي٧م( .اًمٚمس٤من:
ًمت٧م ،سمسس).
رت ُمِمدر َد َة اًمت٤مءٜ َ :م ٌَؿ ،وىمرأ هب٤م اسم ُـ قمب٤مس وقمٙمرُم٦م ومج٤مقم٦مُ ،ؾم ِّٛمل سم٤مًمذي يم٤من َي ُٚم ُّ٧م قمٜمدَ ه
( )3اًمال ُّ
اًمسقيؼ سم٤مًمسٛمـ ،صمؿ ُظم ِّٗمػ( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اًم رٚم ُّ٧م).
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ن ت ل ()636 /9
 ...ومحر [رؾمقل اهلل ^] بسواد سمـ همزي٦م ،طمٚمٞمػ سمٜمل قمدي سمـ اًمٜمج٤مر-
وؾمقاد ذم إٟمّم٤مر همػم هذا ،خمٗمػ -وهق
سواد ُمث٘مٚم٦مَ ،
[ؾمقاد] ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ي٘م٤مل ّ
[ُمستٜمتؾ] مستـتل ُمـ اًمّمػ -ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل ُُم ْستٜمّمؾ ُمـ اًمّمػ.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر ىمّم٦م ؾمقاد سمـ همزي٦م طملم ُمر سمف رؾمقل اهلل ^
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
إٟم ّم٤مر ،ووىمع ذم إ ؾ ُمـ يمالم اسمـ هِم٤مم ؾمقاد ُمث٘مٚم٦م اسمـ همزي٦م وهق ظمٓم٠م
إٟمام اًمّمقاب ُم٤م شم٘مدم ،وؾمقاد هذا هق قم٤مُمؾ رؾمقل اهلل ^ قمغم ظمٞمؼم اًمذي
ضم٤مءه سمتٛمر ضمٜمٞم٥م ذيمره ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ومل يسٛمف.
وىمقل اسمـ هِم٤ممُ :مستٜمّمؾ ُمٕمٜم٤مه ظم٤مرج ُمـ اًمّمػ ُمـ ىمقًمؽٟ :مّمٚم٧م
اًمرُمح إذا أظمرضم٧م صمٕمٚمبف ُمـ اًمسٜم٤من.
كخامس ()20 :9
[ٟمخامس]

وم٘م٤مل [ذو ٟمقاس]َ :ؾم ْؾ َكخْ امس اؾمؽمـمب٤من ذو ٟمقاس .اؾمؽمـمب٤من ٓسم٤مس.
مح َػم .وٟمخامس :اًمرأس.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :هذا يمالم ِ ْ
( )9اًمروض إٟمػ.68/3 :
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم( :)9وذيمر ىمقل ذي ٟمقاس ًمٚمحرس طملم ىم٤مًمقا ًمف :أرـم٥م أم
َيب٤مس؟ واًمٞمب٤مس واًمٞمبٞمس ُمثؾ اًمٙمب٤مر واًمٙمبػم .وم٘م٤مل مهؿ ؾمؾ ٟمحامس ،واًمٜمحامس
ذم ًمٖمتٝمؿ هق اًمرأس يمام ذيمر ،ووىمع ذم ٟمسخ٦م أيب سمحر اًمتل ىمٞمده٤م قمكم أسمق اًمقًمٞمد
اًمقىمٌمٟ :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.
ن د ي ()939 /9
دار اًمٜمدوة :اٟمٔمر ق ص ي
ن ص ر ()9/9
األكصار سمٜمق إوس واخلزرج ،اسمٜم َْل طم٤مرصم٦م سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر
إؾمد سمـ اًمٖمقث.
اسمـ طم٤مرصم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ُم٤مزن سمـ ْ
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )3(:ذيمر ٟمس٥م إٟمّم٤مر وهؿ إوس واخلزرج ،وإوس:
اًمذئ٥م واًمٕمٓمٞم٦م أيْم٤م ،واخلزرج :اًمريح اًمب٤مردة ،وٓ أطمس٥م إوس ذم اًمٚمٖم٦م
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
يم٘مقًمؽ :ذئ٥م وأؾمد ،وًمق يم٤من يمذًمؽ جلٛمع وقمرف -ىم٤مل -يمام يٗمٕمؾ سم٠مؾمامء
إضمٜم٤مس وًم٘مٞمؾ ذم إٟمثك :أوؾم٦م يمام ي٘م٤مل ذئب٦م ،وذم احلدي٨م ُم٤م ي٘مقي هذا،
وهق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسالم «هذا أويس يس٠مًمٙمؿ ُمـ أُمقاًمٙمؿش وم٘م٤مًمقا ٓ« :شمٓمٞم٥م ًمف

( )9اًمروض إٟمػ.39 /9 :
( )3اًمروض إٟمػ.91/9 :
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[إٟمّم٤مر]

اعمسٛملم
أٟمٗمسٜم٤م سمٌمءش ومل ي٘مؾ هذا إوس ومت٠مُمٚمف ،وًمٞمس أوس قمغم هذا ُمـ
ّ
سم٤مًمسب٤مع وٓ ُمٜم٘مقًٓ ُمـ إضمٜم٤مس إٓ ُمـ اًمٕمٓمٞم٦م ظم٤م ٦م.
ن ط ق ()186 /9
[ذات اًمٜمٓم٤مق]

 ...ومٙم٤من ي٘م٤مل ٕؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر :ذات الـطاقً ،مذًمؽ .ىم٤مل اسمـ
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.
ن ع م ()79 ،99 ،99 /9

[اًمٜمٕمامن
اسمـ اعمٜمذر]
[ىمٜمص]

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب
اًمزهري :أن الـعامن بن ادـذر يم٤من ُمـ وًمد ُقـُص سمـ ُمٕمدّ  .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:
وي٘م٤ملَ :ىمٜمَص.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وم٠مُم٤م ؾم٤مئر اًمٕمرب ومٞمزقمٛمقن أٟمف يم٤من رضم ً
ال ُمـ خلؿ،
ُمـ وًمد رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٍم ،وم٤مهلل أقمٚمؿ أي ذًمؽ يم٤من.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر سمـ اعمٜمذر ،ومٞمام أظمؼمين ظمٚمػ إمحر.
 99 /9ومٛمـ سم٘مٞم٦م وًمد رسمٞمٕمذ٦م سمذـ ٟمّمذذر الةـعامن بةن ادـةذر  ،ومٝمذق ذم
ٟمس٥م اًمٞمٛمـ ِ
وقم ْٚم ِٛم ٝمؿ :اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر سمـ اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر سمـ قمٛمرو،...
ذًمؽ اعمٚمؽ.
ٍ
ود قمـ
 79 /9ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وطمدصمٜمل َظم ّال ُد سم ُـ ُىم ّر َة سم ُـ ظم٤مًمد ر
اًمسدُ ّ
َضمٜمر٤مد ،أو قمـ سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمٜمس٥م أٟمف ىم٤مل :إن الـعامن بن ادـذر
ُمـ و ًَم ِد ؾم٤مـمِرون ِ
ُمٚمؽ احلَ ْرض.
َ
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ن ف ل ()383 /9
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ... :وكوفل بن خويؾد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ ىميص،
وهق اسمـ اًمٕمدوي٦م ،ويم٤من ُمـ ؿمٞم٤مـملم ىمريش ،وهق اًمذي ىمرن سملم أيب سمٙمر

[ٟمقومؾ
اسمـ ظمقيٚمد]

اًمّمديؼ وـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ذم طمبؾ طملم أؾمٚمام ،ومبذًمؽ يم٤مٟم٤م
يسٛمٞم٤من اًم٘مريٜملم وم٘متٚمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم يقم سمدر.
ﻫ ب ل ()993 ،917 /9
 ...وﻫبل

ٜمؿ ذم ضمقف اًمٙمٕمب٦م ،وهق أقمٔمؿ أ ٜم٤مُمٝمؿ ،وهق اًمذي

[هبؾ]

يٕمٜمل أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب يقم أطمد طملم ىم٤مل :أ ْقم ِؾ هبؾ :أي أفمٝمر ديٜمؽ.
 ...ويم٤من هبؾ قمغم سمئر ذم ضمقف اًمٙمٕمب٦م ،ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمبئر هل اًمتل
جيٛمع ومٞمٝم٤م ُم٤م هيدى ًمٚمٙمٕمب٦م.
ﻫ ج ر ()6 /9
ىم٤مل اسمـ مهٞمٕم٦م :أم إؾمامقمٞمؾ :ﻫاجرُ ،مـ أم اًمٕمربٍ ،
ىمري٦م يم٤مٟم٧م أُم٤مم
ّ
ّ
مارية هي٦م اًمٜمبل ^ ،اًمتل أهداه٤م ًمف ادؼوقس [ُم٤مري٦م]
ال َػ َرما ُمـ مرص .وأم إسمراهٞمؿِ :
ُ ِّ
[اعم٘مقىمس]
[ه٤مضمر]

ُمـ حػن ُمـ يمقرة أٟمّمٜم٤م.

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:ويم٤من رؾمقل اهلل ^ ىمد أرؾمذؾ إًمٞمذف [ إمم اعم٘مذقىمس]
طم٤مـم٥م سمذـ أيب سمٚمتٕمذ٦م وضمذؼم ًا ُمذقمم أيب رهذؿ اًمٖمٗمذ٤مري وم٘مذ٤مرب اإلؾمذالم...
وأهدى إًمٞمف ُم٤مري٦م سمٜم٧م ؿمٛمٕمقن ،واعم٤مر َي ٦م سمتخٗمٞمػ اًمٞم٤مء اًمب٘مرة اًمٗمتٞمذ٦م سمخذط
اسمـ هاج يذيمره قمـ أيب قمٛمرو اعمٓمرز .وأُم٤م اعم٤مر ري ٦م سم٤مًمتِمذديد ومٞم٘مذ٤مل :ىمٓمذ٤م ٌة
ُم٤مري٦م ،أي ُمٚمس٤مء ىم٤مًمف أسمذق قمبٞمذد ذم اًمٖمريذ٥م اعمّمذٜمػ ...وُمٕمٜمذك اعم٘مذقىمس:
( )9اًمروض إٟمػ.93/9 :
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اعمٓمقل ًمٚمبٜم٤مء واًم٘مقس اًمّمقُمٕم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ،ي٘م٤مل ذم ُمثؾ « :أٟم٤م ذم اًم٘مقس وأٟم٧م
ذم اًم٘مرىمقس ُمتك ٟمجتٛمع؟ش  .وىمقل اسمـ مهٞمٕم٦م سم٤مًمٗمرُم٤م ُمذـ ُمٍمذ« :اًمٗمرُمذ٤مش:
ُمديٜم٦م يم٤مٟمذ٧م شمٜمسذ٥م إمم ذ٤مطمبٝم٤م اًمذذي سمٜم٤مهذ٤م ،وهذق اًمٗمرُمذ٤م سمذـ ىمٞمٚم٘مذقس،
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
وم٘مػمة إمم اهلل همٜمٞم٦م قمـ اًمٜم٤مس ،وىم٤مل اًمٗمرُم٤م :أسمٜمك ُمديٜم٦م وم٘مػمة إمم اًمٜم٤مس همٜمٞم٦م
قمـ اهلل ،ومسٚمط اهلل قمغم ُمديٜم٦م اًمٗمرُم٤م اخلراب هيٕم ً٤م  ،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.
وأُم٤م «ُمٍمش ومسٛمٞم٧م سمٛمٍم سمـ اًمٜمبٞمط وي٘م٤مل اسمـ ىمبط سمـ اًمٜمبٞمط ُمـ وًمد
يمقش سمـ يمٜمٕم٤من .وأُم٤م «طمٗمـش اًمتل ذيمر أهن٤م ىمري٦م أم إسمراهٞمؿ اسمـ اًمٜمبل ^
وم٘مري٦م سم٤مًمّمٕمٞمد ُمٕمرووم٦م ،وهل اًمتل يمٚمؿ احلسـ سمـ قمكم ُ مٕم٤موي٦م أن يْمع
اخلراج قمـ أهٚمٝم٤م ،ومٗمٕمؾ ُمٕم٤موي٦م ذًمؽ طمٗمٔم ً٤م ًمق ٞم٦م رؾمقل اهلل ^ هبؿ ورقم٤مي٦م
حلرُم٦م اًمّمٝمر ،ذيمره أسمق قمبٞمد ذم يمت٤مب إُمقال .وذيمر «أٟمّمٜم٤مش وهل ىمري٦م
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
ُمٜمٝم٤م سمخٛمسلم ديٜم٤مر ًا أو ٟمحقه٤م ،وإذا ؿمدّ ًمقح ُمٜمٝم٤م سمٚمقح وـمرح ذم اعم٤مء ؾمٜم٦م
اًمت٠مُم٤م ،و ٤مرا ًمقطم ً٤م واطمد ًا.
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ﻫ ش م ()926 /9
ومقزم اًمروم٤مدة واًمس٘م٤مي٦م ﻫاشم بن عبد مـاف ...ويم٤من ه٤مؿمؿ ومٞمام
يزقمٛمقن ،أول ُمـ ؾمـ اًمرطمٚمتلم ًم٘مريش :رطمٚمتل اًمِمت٤مء واًمّمٞمػ ،وأول ُمـ
أـمٕمؿ اًمثريد سمٛمٙم٦م ،وإٟمام يم٤من اؾمٛمف َقمٛمر ًا ،ومام ؾمٛمل ه٤مؿم ًام إٓ هبِمٛمف اخلبز
سمٛمٙم٦م ًم٘مقُمف .وم٘م٤مل ؿم٤مقمر ُمـ ىمريش أو ُمـ سمٕمض اًمٕمرب:
قمٛمرو اًمذي هِمؿ اًمثريد ًم٘مقُمف

ىمذذقم سمٛمٙمذذ٦م ُمسذذٜمتلم قمجذذ٤مف

ؾمذذٜم٧م إًمٞمذذف اًمرطمٚمتذذ٤من يمالمهذذ٤م

ؾمٗمر اًمِمت٤مء ورطمٚم٦م إ ٞم٤مف

ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر ه٤مؿم ًام وُم٤م ٜمع ذم أُمر اًمروم٤مدة وإـمٕم٤مم احلجٞم٩م،
وأٟمف ؾمٛمل ه٤مؿم ًام مهِمٛمف اًمثريد ًم٘مقُمف ،واعمٕمروف ذم اًمٚمٖم٦م أن ي٘م٤مل صمردت اخلبز
وؾمٛمل ه٤مؿم ًام ،ويم٤من اًم٘مٞم٤مس  -يمام ٓ يسٛمك
سؿ صم٤مرد ًا ُ
ومٝمق صمريد وُمثرود ومٚمؿ ُي ر
اًمثريد هِمٞم ًام ،سمؾ ي٘م٤مل ومٞمف صمريد وُمثرود  -أن ي٘م٤مل ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ أيْم٤م
يمذًمؽ ،وًمٙمـ ؾمب٥م هذه اًمتسٛمٞم٦م حيت٤مج إمم زي٤مدة سمٞم٤من .ذيمر أ ح٤مب إظمب٤مر
أن ه٤مؿم ًام يم٤من يستٕملم قمغم إـمٕم٤مم احل٤مج سم٘مريش ومػمومدوٟمف سم٠مُمقامهؿ ويٕمٞمٜمقٟمف،
صمؿ ضم٤مءت أزُم٦م ؿمديدة ومٙمره أن يٙمٚمػ ىمريِم ً٤م أُمر اًمروم٤مدة ،وم٤مطمتٛمؾ إمم اًمِم٤مم
سمجٛمٞمع ُم٤مًمف واؿمؽمى سمف أمجع يمٕمٙم ً٤م ودىمٞم٘م ً٤م ،صمؿ أشمك اعمقؾمؿ ومٝمِمؿ ذًمؽ اًمٙمٕمؽ
يمٚمف هِم ًام ،ودىمف دىم ً٤م ،صمؿ ٜمع ًمٚمحج٤مج ـمٕم٤مُم ً٤م ؿمبف اًمثريد ومبذًمؽ ؾمٛمل ه٤مؿم ًام
ٕن اًمٙمٕمؽ اًمٞم٤مسمس ٓ يثرد وإٟمام هيِمؿ هِم ًام ،ومبذًمؽ ُمدح طمتك ىم٤مل ؿم٤مقمرهؿ
ومٞمف وهق قمبد اهلل سمـ اًمزسمٕمرى:

( )9اًمروض إٟمػ.91 /9 :
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[ه٤مؿمؿ سمـ
قمبد ُمٜم٤مف]

يم٤مٟمذذ٧م ىمذذريش سمٞمْمذذ٦م ومتٗم٘مذذ٠مت

ومذذ٤معمح ظم٤مًمّمذذف ًمٕمبذذد ُمٜمذذ٤مف

اخلذذذذ٤مًمٓملم وم٘مذذذذػمهؿ سمٖمٜمذذذذٞمٝمؿ

واًمٔم٤مقمٜملم ًمرطمٚم٦م إ ذٞم٤مف

واًمرائِملم وًمٞمس يقضمد رائذش

واًم٘مذذذ٤مئٚملم هٚمذذذؿ ًمألوذذذٞم٤مف

قمٛمرو اًمٕمال هِمؿ اًمثريد ًم٘مقُمف

ىمذذقم سمٛمٙمذذ٦م ُمسذذٜمتلم قمجذذ٤مف

ﻫ ن أ ()632 /9
[هيٜمئ]

...ضمئ٧م أسم٤م ضمٝمؾ ،ومقضمدشمف ىمد ٟمثؾ درقم ً٤م ًمف ُمـ ضمراهب٤م ،ومٝمق هيـئفا ،ىم٤مل
اسمـ هِم٤مم :هيٞمئٝم٤م..

()9

ﻫ و ن ()969 /3 ،92 /9
[امهقن]

...و ُاهلون سمـ ظمزيٛم٦م... ،ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل امه َ ْقن سمـ ظمزيٛم٦م.
وذم ُمقوع آظمر( )3ىم٤مل اسمـ هِم٤مم:قمْمؾ واًم٘م٤مرةُ ،مـ امه َ ْقن سمـ ُظم َزيٛم٦م
اسمـ ُُمدريم٦م.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وي٘م٤مل امهُقن ،سمْمؿ امه٤مء.
و س ط ()989 /9
 ...ويم٤مٟم٧م ظمدجي٦م اُمرأة طم٤مزُم٦م ذيٗم٦م ًمبٞمب٦مُ ،مع ُم٤م أراد اهلل هب٤م ُمـ

[ؾمٓم٦م،

يمراُمتف ،ومٚمام أظمؼمه٤م ُمٞمنة سمام أظمؼمه٤م سمف سمٕمث٧م إمم رؾمقل اهلل ^ ،وم٘م٤مًم٧م ًمف-
ومٞمام يزقمٛمقن -ي٤م سمـ قمؿ إين ىمد رهمب٧م ومٞمؽ ًم٘مراسمتؽِ ،
وس َطتِك ذم ىمقُمؽ

أوؾمط] وأُم٤مٟمتؽ ،وطمسـ ظمٚم٘مؽ ،و دق طمديثؽ ،صمؿ قمرو٧م قمٚمٞمف ٟمٗمسٝم٤م ،ويم٤مٟم٧م
ظمدجي٦م يقُمئذ أوسط ٟمس٤مء ىمريش ٟمسب ً٤م وأقمٔمٛمٝمـ ذوم ً٤م ،وأيمثرهـ ُم٤مًٓ ،يمؾ
ىمقُمٝم٤م يم٤من طمريّم ً٤م قمغم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م ًمق ي٘مدر قمٚمٞمف.
( )9ىم٤مل اعمح٘مؼ :هيٜمئٝم٤م :يٓمٚمٞمٝم٤م سمٕمٙمر اًمزي٧م .وىم٤مل أسمق ذر« :هيٜمئٝم٤م يتٗم٘مده٤مش.
( )3اًمسػمة اًمٜمبقي٦م.969 /3 :
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ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وىمقل ظمدجي٦م ،ريض اهلل قمٜمٝم٤مً :مسٓمتؽ ذم قمِمػمشمؽ،
وىمقًمف ذم و ٗمٝم٤م :هل أوؾمط ىمريش ٟمسب٤م .وم٤مًمسٓم٦م ُمـ اًمقؾمط ُمّمدر ِ
يم٤مًمٕمدة
ِ
واًمزٟم٦م .واًمقؾمط ُمـ أو ٤مف اعمدح واًمتٗمْمٞمؾ ،وًمٙمـ ذم ُم٘م٤مُملم :ذم ذيمر
اًمٜمس٥م وذم ذيمر اًمِمٝم٤مدة .أُم٤م اًمٜمس٥م ومألن أوؾمط اًم٘مبٞمٚم٦م أقمرومٝم٤م ،وأوٓه٤م
سم٤مًمّمٛمٞمؿ وأسمٕمده٤م قمـ إـمراف واًمقؾمٞمط وأضمدر أن ٓ شمْم٤مف إًمٞمف اًمدقمقة
ٕن أسم٤مء وإُمٝم٤مت ىمد أطم٤مـمقا سمف ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م ومٙم٤من اًمقؾمط ُمـ أضمؾ هذا
َ َ
ُمدطم٤م ذم اًمٜمس٥م هبذا اًمسب٥م .وأُم٤م اًمِمٝم٤مدة ومٜمحق ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف :قال
َ
َْ ُ ُ
َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ
َ َ َ
لَع َّ
اس
أ ْو َس ُط ُه ْم وىمقًمفَ  :وكذلِك َج َعلناك ْم أ َّنة َو َسطا ِِلكونوا شهداء
انل ِ
[اًمب٘مرة ]912 :ومٙم٤من هذا ُمدطم ً٤م ذم اًمِمٝم٤مدة ٕهن٤م هم٤مي٦م اًمٕمداًم٦م ذم اًمِم٤مهد أن
يٙمقن وؾمٓم ً٤م يم٤معمٞمزان ٓ يٛمٞمؾ ُمع أطمد ،سمؾ يّمٛمؿ قمغم احلؼ شمّمٛمٞم ًام ٓ ،جيذسمف
هقى ،وٓ يٛمٞمؾ سمف رهمب٦م وٓ رهب٦م ُمـ ه٤مهٜم٤م ،وٓ ُمـ ه٤مهٜم٤م ،ومٙم٤من و ٗمف
سم٤مًمقؾمط هم٤مي٦م ذم اًمتزيمٞم٦م واًمتٕمديؾ وفمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أن ُمٕمٜمك إوؾمط
إومْمؾ قمغم اإلـمالق وىم٤مًمقاُ :مٕمٜمك اًمّمالة اًمقؾمٓمك :اًمٗمْمغم ،وًمٞمس يمذًمؽ
سمؾ هق ذم مجٞمع إو ٤مف ٓ ُمدح وٓ ذم ،يمام ي٘متيض ًمٗمظ اًمتقؾمط وم٢مذا يم٤من
اًمس َٛمـ ومٝمل سملم اعمٛمخ٦م واًمٕمجٗم٤مء .واًمقؾمط ذم اجلامل سملم احلسٜم٤مء
وؾمٓم ً٤م ذم ِّ
واًمِمقه٤مء إمم همػم ذًمؽ ُمـ إو ٤مف ٓ يٕمٓمل ُمدطم ً٤م وٓ ذُم ً٤م ،همػم أهنؿ ىمد
ىم٤مًمقا ذم اعمثؾ« :أصم٘مؾ ُمـ ٍ
ُمٖمـ وؾمطش قمغم اًمذمٕ ،ن اعمٖمٜمل إن يم٤من جمٞمد ًا ضمد ًا
أُمتع وأـمرب وإن يم٤من سم٤مرد ًا ضمد ًا أوحؽ وأمهك وذًمؽ أيْم ً٤م مم٤م ُي ْٛمتِ ُع .ىم٤مل
اجل٤مطمظ :وإٟمام اًمٙمرب اًمذي جيثؿ قمغم اًم٘مٚمقب وي٠مظمذ سم٤مٕٟمٗم٤مس اًمٖمٜم٤مء اًمٗم٤مشمر

( )9اًمروض إٟمػ.933/9 :
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اًمقؾمط اًمذي ٓ يٛمتع سمحسـ وٓ يْمحؽ سمٚمٝمق .وإذا صمب٧م هذا ومال جيقز أن
ي٘م٤مل ذم رؾمقل اهلل ^ هق أوؾمط اًمٜم٤مس ،أي أومْمٚمٝمؿ وٓ يق ػ سم٠مٟمف وؾمط
ذم اًمٕمٚمؿ وٓ ذم اجلقد وٓ ذم همػم ذًمؽ إٓ ذم اًمٜمس٥م واًمِمٝم٤مدة يمام شم٘مدم
واحلٛمد هلل واهلل اعمحٛمقد.
و غ ر ()88/9
[اعمستقهمر]

قمٛمر صمالث ُمئ٦م ؾمٜم٦م وصمالصملم ؾمٜم٦م ويم٤من أـمقل ُمرض
ي٘م٤مل :إن ادستوغر ّ
يمٚمٝم٤م قمٛمر ًا ،وهق اًمذي ي٘مقل:
وًم٘مد ؾمئٛم٧م ُمـ احلٞم٤مة وـمقمهذ٤م

وقمٛمرت ُمذـ قمذدد اًمسذٜملم ُمئٞمٜمذ٤م

ُمئذذذ٦م طمذذذدهت٤م سمٕمذذذده٤م ُمئتذذذ٤من زم

وازددت ُمـ قمدد اًمِمٝمقر ؾمذٜمٞمٜم٤م

هذذؾ ُمذذ٤م سم٘مذذل إٓ يمذذام ىمذذد وم٤مشمٜمذذ٤م

يذذذذذقم يٛمذذذذذر ،وًمٞمٚمذذذذذ٦م حتذذذذذدوٟم٤م

وسمٕمض اًمٜم٤مس يروي هذه إسمٞم٤مت ًمزهػم سمـ ضمٜم٤مب اًمٙمٚمبل.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر اعمستقهمر سمـ رسمٞمٕم٦م ،واؾمٛمف يمٕم٥م .ىم٤مل اسمـ دريد
ؾمٛمل ُمستقهمرا سم٘مقًمف:
يذذذٜم ِ ُّش اعمذذذ٤مء ذم اًمذذذرسم ِ
الت ُمٜمذذذف
رَ
َ
ُ

ِ
ِ
ٟم َِِمذ َ
اًمٚمذذذذذذبـ
ذذذذذذػ ذم
اًمر ْو
ذذذذذٞمش ر

اعمستقهمر)3
اًمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق ِهم ِػم(
طمرض
واًمقهمػم ومٕمٞمؾ ُمـ وهمرة احلر وهل ؿمدشمف وذيمر اًم٘متبل أن َ
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 ،وم٘م٤ملُ :م٤م
هق إٓ اسمـ اسمٜمل وم٘م٤مل ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٞمقم وٓ اعمستقهمر سمـ رسمٞمٕم٦م وم٘م٤مل أٟم٤م اعمستقهمر.

( )9اًمروض إٟمػ.66/9 :
ؾمٛمل سمذًمؽ ًم٘مقًمف يّمػ ومرؾم ً٤م قمرىم٧م ،اًمبٞم٧م ...وومٞمف «ُمٜمٝم٤مش.
( )3ضم٤مء ذم اًمٚمس٤من (وهمر)ّ :
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و ل ى ()997 /9
...فولقت ظمزاقم٦م اًمبٞم٧م يتقارصمقن ذًمؽ يم٤مسمر ًا قمـ يم٤مسمر ،طمتك يم٤من
آظمرهؿ ُطم َٚمٞمؾ سمـ َطم َبِم رٞم٦م سمـ ؾمٚمقل سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اخلزاقمل.
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :ي٘م٤مل ُطم ْبِمٞم٦م سمـ ؾمٚمقل.
ىم٤مل اًمسٝمٞمكم )9(:وذيمر اٟمت٘م٤مل وٓي٦م اًمبٞم٧م ُمـ ظمزاقم٦م إًمٞمف ،ومل يذيمر ُمـ
ؾمب٥م ذًمؽ أيمثر ُمـ أن ىمّمٞم ً٤م رأى ٟمٗمسف أطمؼ سم٤مُٕمر ُمٜمٝمؿ ،وذيمر همػمه أن
طمٚمٞم ً
ال يم٤من يٕمٓمل ُمٗم٤مشمٞمح اًمبٞم٧م اسمٜمتف طمبك ،طملم يمؼم ووٕمػ ومٙم٤مٟم٧م سمٞمده٤م،
ويم٤من ىميص رسمام أظمذه٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ومٗمتح اًمبٞم٧م ًمٚمٜم٤مس وأهمٚم٘مف ،وعم٤م
هٚمؽ طمٚمٞمؾ أوص سمقٓي٦م اًمبٞم٧م إمم ىميص ،وم٠مسم٧م ظمزاقم٦م أن متيض ذًمؽ ًم٘ميص
ومٕمٜمد ذًمؽ ه٤مضم٧م احلرب سمٞمٜمف وسملم ظمزاقم٦م ،وأرؾمؾ إمم رزاح أظمٞمف يستٜمجده
قمٚمٞمٝمؿ .ويذيمر أيْم٤م أن أسم٤م همبِم٤من ُمـ ظمزاقم٦م ،واؾمٛمف ؾمٚمٞمؿ  -ويم٤مٟم٧م ًمف
وٓي٦م اًمٙمٕمب٦م  -سم٤مع ُمٗم٤مشمٞمح اًمٙمٕمب٦م ُمـ ىميص سمزق مخر وم٘مٞمؾ أظمن ُمـ ٗم٘م٦م أيب
همبِم٤من( )3ذيمره اعمسٕمقدي وإ بٝم٤مين ذم «إُمث٤ملش.
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
اًمبٕمػم سمف وؾم٘مط إمم إرض وضمٕمٚمقه قمغم آظمر َومر َزح أيْم٤م،
قمغم سمٕمػم َوم َر َز َح
ُ

( )9اًمروض إٟمػ.81 /9 :
( )3سمْمؿ اًمٖملم أو ومتحٝم٤م وذم اًم٘م٤مُمقس أيْم ً٤م ىمّم٦م أيب همبِم٤من ،وومٞمف ي٘مقل :ضسم٧م سمف إُمث٤مل ذم
احلٛمؼ واًمٜمدم وظمس٤مرة اًمّمٗم٘م٦م( .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :همبش).
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[وٓي٦م اًمبٞم٧م]

وقمغم اًمث٤مًم٨م ومٗمٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ ،ومٚمام رأوا ذًمؽ دومٜمقه وذهبقا ،ومٚمام أ بح أهؾ
ُ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
يتخٚمقا مهؿ قمـ وٓي٦م اًمبٞم٧م ويدًمقهؿ قمغم احلجر ،ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ ،ومٛمـ هٜم٤مًمؽ
٤مرت وٓي٦م اًمبٞم٧م خلزاقم٦م إمم أن ػمه٤م أسمق همبِم٤من إمم قمبد ُمٜم٤مف.
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أساني دُ ا بن هشام في روا ةي السيرة النبو ةي
 2/9ىم٤مل أسمق حمٛمد قمبد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم :طمدصمٜم٤م زي٤مد سمـ قمبد اهلل اًمبٙم٤مئل

()9

قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اعم رٓمٚمبل،917/9 ،922/9 ،933/9 ،1/9 :
.619/3 ،999/3 ،198/3 ،11/3 ،990/9 ،167/9 ،296/9
ىمرة سمـ ظم٤مًمد اًمسدود ،قمـ ؿمٞمب٤من
 2/9ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وطمدصمٜمل ظمالرد سمـ ر
اسمـ زهػم سمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ صمقر قمـ ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م.
 6/9ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ وه٥م( )3قمـ قمبد اهلل سمـ مهٞمٕم٦م ،قمـ
قمٛمر ُمقمم ُهم ْٗمرة ٓ( 999/9 ،يقضمد ذم اًمسٜمد قمٛمر).
 8/9أٟمِمدين أسمق حمرز ظمٚمػ إمحر( )2وأسمق قمبٞمدةً ،مٕمب٤مس سمـ ُمرداس ،أطمد
سمٜمل ؾمٚمٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر سمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظمّمٗم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٞمالن سمـ ُمرض
اسمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من.
( )9هق زي٤مد سمـ قمبد اهلل سمـ ـمٗمٞمؾ اًم٘مٞمسذل اًمٕم٤مُمري اًمبٙم٤مئل (ت 982ه799 /م) ،راوي اًمسػمة
اًمٜمبقي٦م قمـ اسمـ إؾمح٤مق ،وقمٜمف رواه٤م قمبد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم ،وهق ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ،يم٤من صم٘م٦م ذم
احلدي٨مٟ .مسبتف إمم اًمبٙم٤مء سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ٕمّمٕم٦م( .إقمالم ،اًمزريمكم.)91/2 :
( )3هق قمبد اهلل سمـ وه٥م سمـ ُمسٚمؿ اًمٗمٝمري اعمّمذري (ت 997ه892 /م) وم٘مٞمف ُمـ إئٛم٦مُ ،مـ
أ ح٤مب اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،مجع سملم اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمٕمب٤مدةً .مف يمت٥م ُمٜمٝم٤م "اجل٤مُمع" ذم
احلدي٨م .يم٤من طم٤مومٔم ً٤م صم٘م٦م جمتٝمد ًاُ .مقًمده وووم٤مشمف سمٛمٍم( .إقمالم  ،اًمزريمكم.)911/1 :
( )2هق ظمٚمػ سمـ طمٞم٤من ،أسمق حمرز اعمٕمروف سم٤مٕمحر (ت 980ه796 /م) ،راوي٦م ،قم٤ممل سم٤مٕدب،
ؿم٤مقمر ُمـ أهؾ اًمبٍمة .ىم٤مل ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك :ظمٚمػ إمحر ُمٕمٚمؿ إ ٛمٕمل وُمٕمٚمؿ أهؾ
اًمبّمذرةً .مف ديقان ؿمٕمر ،ويمت٤مب ضمب٤مل اًمٕمرب( .إقمالم  ،اًمزريمكم.)290/3 :
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 91/9ومٞمام طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة( ،...)9وطمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة ،...وأٟمِمدين أسمق قمبٞمدة...
،909/9 ،900/9 ،99/9 ،70/9 ،62/9 ،99/9 ،17/9 ،19/9
،927/9 ،262/9 ،290/9 ،203/9 ،326/9 ،300/9 ،991/9
،390/3 ،318/3 ،992/3 ،999/3 ،19/3 ،39/3 ،631/9
.632/3 ،981/3 ،982/3 ،960/3 ،928/9 ،173/3 ،207/3
 99/9ومٞمام أظمؼمين ظمٚمػ إمحر ،...وأٟمِمدين أسمق حمرز ظمٚمػ إمحر:...
.176/3 ،168/3 ،78/3 ،26/3 ،22/3 ،89/9
 99/9أظمؼمين يقٟمس اًمٜمحقي( )3وأسمق قمبٞمدة ...وأٟمِمدين يقٟمس اًمٜمحقي...
.191/3 ،928/9 ،70/9
 96/9أظمؼمين أسمق زيد إٟمّم٤مري( ،...)2أٟمِمدين أسمق زيد إٟمّم٤مري...

ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك اًمتٞمٛمل سم٤مًمقٓء ،اًمبٍمي ،أسمق قمبٞمدة اًمٜمحقي (ت 309ه831/م)ُ ،مـ
( )9هق ّ
أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مٕدب واًمٚمٖم٦مُ .مقًمده وووم٤مشمف ذم اًمبّمذرة .ىم٤مل اجل٤مطمظ :مل يٙمـ ذم إرض أقمٚمؿ
سمجٛمٞمع اًمٕمٚمقم ُمٜمف .ويم٤من إسم٤موٞم ً٤م ؿمٕمقسمٞم ً٤م ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨مً .مف ٟمحق ُ 300م١مًمػ.
(إقمالم ،اًمزريمكم.)373/7 :
( )3هق يقٟمس سمـ طمبٞم٥م اًمْمبل سم٤مًمقٓء ،ويٕمرف سم٤مًمٜمحقي (ت 983ه798/م) ،قمالُم٦م
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
طمٗمٔمفُ .مـ يمتبف ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،واًمٜمقادر( .إقمالم  ،اًمزريمكم.)369/8 :
( )2هق ؾمٕمٞمد سمـ أوس سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري (ت 399ه820/م) ،أطمد أئٛم٦م إدب واًمٚمٖم٦م ُمـ
أهؾ اًمبٍمة ،وووم٤مشمف هب٤م .يم٤من يرى رأي اًم٘مدري٦م ،وهق ُمـ صم٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم ،ىم٤مل اسمـ إٟمب٤مري:
يم٤من ؾمٞمبقيف إذا ىم٤مل «ؾمٛمٕم٧م اًمث٘م٦مش قمٜمك أسم٤م زيدُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف :اًمٜمقادر ذم اًمٚمٖم٦م ،وامهٛمز،
وظمٚمؼ اإلٟمس٤من ،وًمٖم٤مت اًم٘مرآن ،وهمري٥م إؾمامء( ..إقمالم  ،اًمزريمكم.)93/2 :
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،962/3 ،963/3 ،969/3 ،928/3 ،923/3 ،68/9 ،99/9
.969/3 ،999/3 ،)3(218/3 ،222/3 ،392/3 ،980/3
 69/9أٟمِمدين ظمالد سمـ ىمرة اًمسدود.
 68/9أٟمِمدين أسمق زيد إٟمّم٤مري ،ورواه زم قمـ اعمٗمْمؾ اًمْمبل.
 69/9سمٚمٖمٜمل قمـ اًمزهري.
 79/9وطمدصمٜمل ظمالد سمـ ىمرة سمـ ظم٤مًمد اًمسدود قمـ َضمٜمر٤مد أو قمـ سمٕمض
قمٚمامء أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمٜمس٥م.
 77/9طمدصمٜمل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ.87/9 :
 90/9طمدصمٜمل يقؾمػ سمـ طمبٞم٥م اًمٜمحقي وهمػمه.
 17/3وذيمر قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ اعمسقر سمـ خمرُم٦م ،قمـ أيب قمقن.
 99/3طمدصمٜمل أسمق قمبٞمدة قمـ أيب قمٛمرو اعمدين.
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 -1اإلكامل البن ماكوال ،مصورة عن ضبعة اهلـد ،شبعة جمؾدات.1962 ،
 -2تاريخ األمم وادؾوك ،ابن جرير الطزي ،حتؼقق :حمؿد أبوو الػضول إبورا،قم،
دار شويدان ،بروت ،الطبعة الثاكقة.1967 /
 -3مجفوورة أصووعار العوورب ل ا ا،ؾقووة اإلشوودم ،أبووو زيوود حمؿوود بوون أ ا طوواب
الؼرر ،حتؼقق :حمؿد عيل اهلاصؿي ،جزءان ،دار الؼؾم ،دمشق ،الطبعة الثاكقة.
 -4ديوان ابن مؼبل ،حتؼقق :عزة حسن ،وزارة الثؼافة ،دمشق.1962 /
 -5ديوان أ الـجم العجيل ،اشتدراك وتعؾقق :عبد اإلله كبفان ،مستؾة من جمؾوة
جمؿع الؾغة العربقة األردين العدد  32كاكون الثاين -حزيران .1987
 -6ديوان أ الـجم العجويل ،مجعوه وذحوه وحؼؼوه الودكتور حمؿود أديو عبود
الواحد مجران ،مطبوعات جمؿع الؾغة العربقة بدمشق2006 /،1427 ،م.
 -7ديووان األعشووى الؽبوور مقؿوون بوون وووقس ،ذا وتعؾقوق :الوودكتور م .حمؿوود
حسني ،مؽتبة اآلداب با اممقز.
 -8ديوان احلطقئة ،حتؼقق :عقسى شابا ،دار صادر ،بروت.
 -9ديوان الشوريف الريض ،جزءان ،دار بروت لؾطباعة والـشور ،بروت.1983 /
 -10ديوان الطرماا ،حتؼقق :عزة حسن ،وزراة الثؼافة ،دمشق.1968 /
 -11ديوان العباس بن مرداس السؾؿي ،مجعه وحؼؼه :الودكتور يقوى ا بووري،
وزارة الثؼافة واإلعدم ،بغداد.1968 /
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 -12ديوووان العجوواا روايووة عبوود ادؾووك بوون وريو األصووؿعي وذحووه ،حتؼقووق:
الدكتور عبد احلػقظ السطيل ،جزءان ،مؽتبة أضؾس ،دمشق.1971 /
 -13ديوووان الـابغووة الووذبقاين ،صووـعه :ابوون السووؽقك ،حتؼقووق :الوودكتور صووؽري
فقصل ،دار الػؽر ،الطبعة األوىل.1968 /
 -14ديوان اهلذلقني ،كسخة مصدرة عن ضبعة دار الؽت  ،الدار الؼومقة لؾطباعوة
والـرش ،الؼا،رة.1965 /
 -15ديوان امرئ الؼقس ،حتؼقق :حمؿد أبو الػضل إبرا،قم ،دار ادعوار بؿ،و،
الطبعة الثاكقة.1964 /
 -16ديووان أمقوة بون أ الصوؾك ،مجوع وحتؼقوق ودراشوة :الودكتور عبود احلػوقظ
السطيل.1974 /
 -17ديوووان أوس بوون حجوور ،حتؼقووق وذا :حمؿوود يوشووف كجووم ،دار صووادر،
بروت ،الطبعة الثاكقة.1967 /
 -18ديوان جرير برشا حمؿد بن حبق  ،حتؼقق :كعامن حمؿود أموني ضوه ،جوزءان،
دار ادعار بؿ.،
 -19ديوان حسان بن ثابك ،حتؼقق :الدكتور ولقد عرفوات ،جوزءان ،تووىل ضبعوه
أمـاء شؾسؾة ج التذكارية ،لـدن.1971 /
 -20ديوان ذي الرمة ،غقدن بن عؼبوة العودوي ،ذا أ كصوور البوا،يل ،ثدثوة
أجزاء ،حتؼقق :عبود الؼودوس أبوو صوالط ،مطبوعوات جمؿوع الؾغوة العربقوة
بدمشق.1972 /
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 -21ديوان شحقم عبود بـوي احلسوحاس ،حتؼقوق :األشوتاذ عبود العزيوز ادقؿـوي،
كسووخة مصوودرة عوون ضبعووة دار الؽتوو  ،1950الوودار الؼومقووة لؾطباعووة
والـشور ،الؼا،رة.
 -22ديووان ضرفوة بون العبود ،ذا األعؾووم الشوـتؿري ،حتؼقوق :دريوة ا طقو ،
لطػي الصؼال ،مطبوعات جمؿع الؾغة العربقة بدمشق.1975 /
 -23ديوووان عوودي بوون زيوود ق
العبووادي ،حؼؼووه ومجعووه :حمؿوود جبووار ادعقبوود ،وزارة
الثؼافة واإلرصاد ،بغداد.1965 /
 -24الروض األكف ذا السرة الـبوية البون ،شوام ،عبود الورنن بون عبود ا
السفقيل ،مطبعة ا املقة بؿ.1914 /،
 -25السرة الـبوية البن ،شام ،حتؼقق :مصطػى السؼا ،إبورا،قم األبقواري ،عبود
احلػقظ صؾبي ،أربعة أجزاء ل جمؾدين ،دار الؽـوز األدبقة.
 -26ذا ادعؾؼووات السووبع ،لؾووزوزين ،روجعووك وصووححك عووذ عوودة كسووخ
صحقحة بؿعرفة ـة من األدباء 1978 /،1398م ،دار الؽت العؾؿقة،
بروت.
 -27ذا ديوووان احلامشووة أبووو لووام ،التزيووزي ،أربعووة أجووزاء ل جمؾوودين ،عووا
الؽت  ،بروت.
 -28ذا ديوان الػرزدق ،إيؾقا احلاوي ،جوزءان ،دار الؽتواب الؾبـواين ،الطبعوة
األوىل.1983 /
 -29ذا ديوان عـسة ،حتؼقق :كرم البستاين ،دار صادر ،بروت.
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 -30ذا ديوووان لبقوود بوون ربقعووة ،حتؼقووق :إحسووان عبوواس ،وزارة اإلعوودم ل
الؽويك ضبعة ثاكقة مصورة.1984 /
 -31ذا ،اصووؿقات الؽؿقووك بوون زيوود األشوودي بتػسوور أ ريوواش أنوود بوون
إبرا،قم الؼقز ،حتؼقق :داود شؾوم وكوري نودي الؼقسوي ،عوا الؽتو ،
بروت ،الطبعة األوىل.1984 /
 -32صعر إبرا،قم بن ،رمة الؼرر ،حتؼقق :حمؿود كػواع ،حسوني عطووان ،جمؿوع
الؾغة العربقة بدمشق.1969 /
 -33صعر ابن مػرغ احلؿري ،مجع وتؼديم :الدكتور داود شؾوم ،مطبعة اإليامن،
بغداد.1968 /
 -34صعر األخطل رواية :أ عبد ا حمؿد بن العبواس القزيودي عون أ شوعقد
السؽري عن حمؿد بون حبقو عون ابون األعورا  ،عـوي بطبعوه وعؾوق عوذ
حواصوقه :األب أكطوون صوواحلاين ،ادطبعوة الؽاثولقؽقووة لًبواء القسوووعقني،
بروت.1891 /
 -35صعر الـابغة ا عدي ،ادؽت اإلشدمي بدمشق ،الطبعة األوىل.1964 /
 -36صعر ز،ر بن أ شؾؿى ،صوـعه :األعؾوم الشوـتؿري ،حتؼقوق :فخور الودين
وباوة ،دار اآلفاق ا ديدة ،بروت ،الطبعة الثالثة.1980 /
 -37صووعر عؿوورو بوون أنوور البووا،يل ،مجعووه وحؼؼووه :الوودكتور حسووني عطوووان،
مطبوعات جمؿع الؾغة العربقة بدمشق.1970 /
 -38صعر عؿرو بن معد يؽرب الزبقدي ،حتؼقق :مطاع الطرابقشوي ،مطبوعوات
جمؿع الؾغة العربقة بدمشق.1974 /
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 -39صعر وقس بن ا طقم عن ابن السؽقك وغره ،حؼؼه وعؾق عؾقه :الودكتور
كاس الدين األشد ،دار العروبة ،الؼا،رة ،الطبعة األوىل.1962 /
 -40عبقد بن األبرص ،صعره ومعجؿه الؾغوي ،حتؼقق :الودكتور توفقوق أشوعد،
وزارة اإلعدم ل الؽويك ،الطبعة األوىل.1989 /
 -41العني ،أل عبد الرنن ا ؾقل بن أند الػرا،قدي ،حتؼقق :الدكتور مفودي
ادخزومووي والوودكتور إبوورا،قم السووامراةي ،ثامكقووة جمؾوودات ،مـشووورات دار
اهلجرة ،إيران ،وم ،الطبعة األوىل.،1405 /
 -42ففارس لسان العرب ،الشعر ،أند أبو اهلقجاء ،خؾقول أنود عاميورة ،أربعوة
أجزاء ،مؤشسة الرشالة ،بروت ،الطبعة األوىل.1987 /
 -43لسان العرب ،ابن مـظور ،مخسة عرش جزء ،ا ،دار صادر ،بروت.
 -44ادؤتؾف وادختؾف ،اآلمدي ،تصوحقط وتعؾقوق :الودكتور  .كركؽوو ،دار
الؽت العؾؿقة ،بروت ،الطبعة الثاكقة.1982 /
 -45ادبسوط ل الؼراءات العرش ،أل بؽر أند بن احلسني بن مفران األصبفاين،
حتؼقق :شبقع نزة حاكؿي ،مطبوعات جمؿع الؾغة العربقة بدمشق.1986 ،
 -46جمؿوع أصعار العرب ،ديوان رؤبة بن العجاا ،تصحقط وترتق  :ولقم بون
الورد الزود ،دار اآلفاق ا ديدة ،بروت ،الطبعة األوىل.1979 /
 -47معاين الؼرآن لؾػراء ،ثدثة أجزاء ،عا الؽت  ،بروت ،الطبعة الثاكقة1980/
 -48معجم البؾدان ،ياووت احلؿوي ،دار صادر ،بروت.
 -49ادعجم ادػفرس أللػاظ الؼرآن الؽوريم ،حمؿود فوؤاد عبود البواوي ،مؤشسوة
مجال لؾـرش ،بروت.
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 -50الـرش ل الؼراءات العرش ،ابن ا زري ،أذ عوذ تصوحقحه ومراجعتوه:
عيل حمؿد الصباغ ،جزءان ،دار الؽت العؾؿقة ،بروت.
 -51الـفاية ل غري احلديث واألثر ،ابن األثور ،حتؼقوق :ضوا،ر أنود الوزاوي،
حمؿود حمؿد الطـاحي ،مخسة أجزاء ،ادؽتبة العؾؿقة ،بروت.
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ط و ق -صوق .......................................................

95

حرف الظاء
ظ ﻫ ر -ضاﻫرة ......................................................

96

ظ ﻫ ر -ضفري .......................................................

96

حرف العني
ع ر م -طرم .........................................................

96

ع ر وُ -طرواء .......................................................

99

ع ص ف -طصف ..................................................
ع ص م -إطصم .....................................................

99
233

ع ض و -طضني ....................................................

232

ع ك ف -معؽوف ...................................................

231

ع ك م -طؽم ........................................................

231

ع م د -أطؿد /ض ب ث ............................................

231

ع م ﻫ -يعؿفون .....................................................

231

ع ن د -طـقد .........................................................

231

ع و ر -طورة ........................................................

231

ع ي ل -طائل .......................................................

234

ع ي ﻫ ب -طقفب ..................................................

235
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حرف الغني
غ ب ب -غبغب ....................................................

236

غ ر ب -غ ْرب ......................................................

237

غ س ن -غسان .....................................................

237

غ م م -غامئم /ف ر ر ...............................................

239

غ ي ب -غقب /ل د م ..............................................

239

حرف الػاء
ف ت ح -آستػتاح ................................................

239

ف ج ر -الػجر ......................................................

239

ف ج و -الػجوة ....................................................

223

ف ر ح -ادُ ْػرح ......................................................

223

ف ر ر -الػرافر ......................................................

222

ف ر ر -ف َّرت .......................................................

221

ف ر ع ل -الػرطل ..................................................

224

ف ق ح -ف َّؼ ْحـا .....................................................

225

ف ق ح -ف َّؼاحقة ....................................................

225

ف و م -الػوم .......................................................

226
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حرف الؼاف
ق ب ل -الؼبقل .....................................................

228

ق ر ش -قريش .....................................................

229

ق ر ض -تؼرضفم ..................................................

211

ق ص ب -الؼصب .................................................

211

ق ص بُ -ق ْصب/س ح ر ..........................................

216

ق ط ر -أقطار ......................................................

216

ق ع د -قعد .........................................................

216

ق ق ل -الؼواقل ....................................................

217

ق ل ل -ال ُؼ ّل ........................................................

217

ق ل م -أقالم........................................................

218

ق و س -قوس /ر ب ب ...........................................

218

حرف الؽاف
ك ب ت -يؽبتفم ...................................................

218

ك ث ر -كوثر ......................................................

219

ك س ف -الؽسف ..................................................

217

ك ف ل -ك َّػل .......................................................

217

ك م ﻫ -أكؿه ........................................................

217
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حرف الالم
ل ب ب -لباب .....................................................

218

ل ح د -يؾحدون ....................................................

218

ل د د -األلد ........................................................

218

ل د م -الؾدم ........................................................

243

ل ق ى -الؾؼى.......................................................

242

ل م ز -دزة /ﻫ م ز...................................................

241

ل و ذ -الؾواذ ........................................................

241

ل و ن -لقـة .........................................................

241

حرف امليم
م ج ن -جمّان ........................................................

244

م ح ض -ادحض /ق ر ش .........................................

244

م ر ر -ادرار .........................................................

245

م ر ي -ادري ........................................................

246

م س د -ادسد .......................................................

246

م ك و -ادؽاء ........................................................

249

م ل ء -ادأل ..........................................................

249

م ن ن -ادـون .......................................................

249

م ن ن -ادن .........................................................

253
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م ن ي -أماين........................................................

253

م ﻫ ل -ادفل ........................................................

253

حرف النون
ن ب ع -القـبوع .....................................................

251

ن ب ل -أكبل .......................................................

251

ن ح ب -الـحب ....................................................

251

ن ح م -الـَّ َّحام ......................................................

254

ن د د -األكداد ......................................................

255

ن د و -الـادي .......................................................

255

ن س ء -الـَّسلة ......................................................

256

ن س ء -الـيسء......................................................

259

ن س س -الـاسة /ب ك ك .........................................

263

ن ق ب -الـؼب /ج ن ح ............................................

263

ن ك ص -كؽص ....................................................

263

ن ك ل -األكؽال .....................................................

263

ﻫ ب ل -اهلابل ......................................................

262

ﻫ ت ف -اهلاتػة /ﻫ ي ع ............................................

262

ﻫ ج ر -ﻫاجر .......................................................

262

ﻫ د م -اهلدم .........................................................

262

ﻫ ر ج -ﻫرج /ك م ﻫ ................................................

261

-151 -

ﻫ م ز -اهلؿزة ........................................................

261

ﻫ ي ع -اهلقعة .......................................................

261

حرف الواو
و ج ف -أوجػتم ....................................................

264

و ذ ل -الوذيل /ف و م ..............................................

264

و ص د -الوصقد ....................................................

265

و ص ل -الوصقؾة /ب ح ر .........................................

265

و ض ع -اليضاع ...................................................

265

و ض ن -الوضني ...................................................

265

و ط ء -ادواصلة .....................................................

266

و ل ج -ولقجة ......................................................

266

حرف الياء
يرس /ب و ء ..............................................
ي س رّ -

267

فوائد خمتارة .........................................................

269

أساكقد ابن ﻫشام .....................................................

115

ادراجع وادصادر ....................................................

119

ففرس الػوائد ادختارة ..............................................

115

ففرس كتاب الؽؾامت ادػرسة .......................................

142
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