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إهن٤م ًمٗمرص٦م ٟم٤مدرة أن يتسٜمّك عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمنم قمٛمٍؾ ُمـ أقمامل أقمْم٤مئف 

 اعم١مؾمسلم مل يسبؼ جلٛمٝمقره آـمالع قمٚمٞمف.

وإن شم٘مديؿ ذِح اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك رمحف اهلل عم٘مّمقرة اسمـ دريد ًمٞمس اعم٘م٤مم 

ل ُمٜمذ شم٠مؾمٞمسف سمٕمد اٟمٗمراط قم٘مد ًمٚمتٕمريػ سم٤مًمِمٞمخ، وم٘مد يم٤من ؿمٝم٤مسم٤ًم شم٠مًّمؼ ذم أومؼ اعمجٛمع اًمٕمٚمٛم

ذم ُذرا واًمٍد قم٤مملٍ ُمـ قمٚمامء دُمِمؼ  6781اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، سمؾ ٟمٙمتٗمل سمذيمر ُمقًمده ذم دُمِمؼ ؾمٜم٦م 

 يٜمتٝمل ٟمسبف إمم احلسـ، وهق ؾمٚمٞمؾ أرسة ضمزائري٦م، إذ ه٤مضمر ضمده إمم دُمِمؼ.

ًمٕمرسمٞم٦م ًم٘مد يم٤من اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك ومردًا ُمـ ذًمؽ اجلٞمؾ اًمذي اؾمتٝمقشمف اًمٚمٖم٦م ا

وم٠ميم٥ّم قمغم دراؾمتٝم٤م سمِمٖمػ وشمٕمّٛمؼ، طمتك همدا أطمد أقمالُمٝم٤م وأئٛمتٝم٤م ومتقمّم شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ذم ُمدارس 

 دُمِمؼ سمٕمد أن قم٤مدت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم مجٞمع اعمستقي٤مت ذم ؾمقري٦م.

، وسمذًمؽ ؾم٤مهؿ 6161ويم٤من اًمِمٞمخ اعمب٤مرك ُمـ ُم١مؾمز اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب قم٤مم 

ًمتل أـمٚم٘مٝم٤م اعمجٛمع ٓؾمتبٕم٤مد إًمٗم٤مظ إقمجٛمٞم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م، ُمس٤ممه٦ًم يمؼمى ذم طمريم٦م اًمتٕمري٥م ا

 واىمؽماح اًمبدائؾ هل٤م، ًمتست٘مٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦ًم ومّمٞمح٦مٓ  شمِمقهب٤م ؿمقائ٥م إًمٗم٤مظ اًمٖمرسمٞم٦م.

وًم٘مد أطم٥ّم ضمٞمؾ اًمِمٞمخ اعمب٤مرك اًمَٖمقص ذم سمحر اًمٕمرسمٞم٦م اًمقاؾمع ؾم٤مقمٞم٤ًم إمم اإلطم٤مـم٦م 

ت٥م اًمؽماث اًمٚمٖمقي، ومٙم٤من اًمِمٞمخ اعمب٤مرك سم٠مهؿ ُمّم٤مدره٤م، وهل يمت٥م اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ويم

يٜمٝمؾ ُمـ يٜم٤مسمٞمٕمٝم٤م وُيٗمٞمد ُمـ ريم٤مئزه٤م، ًمٞمخرج سم٤مًمبحقث واعم٘م٤مٓت اًمتل شُمٕمٞمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 إمم وضمدان أسمٜم٤مئٝم٤م سمٕمد أومقل ؿمٛمسٝم٤م ذم فمّؾ طمٙمؿ همػم قمريب.
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ت وإمم ضم٤مٟم٥م متّٙمٜمف ُمـ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وم٘مد قُمرف ًمٚمِمٞمخ اعمب٤مرك ؿمٕمٌر يم٤من يٜمٔمٛمف ذم اعمٜم٤مؾمب٤م

ف اًمِمٕمري اًمذي يم٤من اًمداومع ٓطمتٗم٤مئف سمٛم٘مّمقرة اسمـ دريد ُمٜمذ صٖمره، ضمٕمٚمف حيّببٝم٤م  وًمٕمؾ طِمسَّ

إمم ـماّلسمف، وضمٕمؾ واًمده يقصٞمف، شم٠ميمٞمدًا عم٤م رآه ُمـ شمٕمٚم٘مف سمذًمؽ إصمر اًمِمٕمري اًمٜمٗمٞمس، أن ُُيرج 

ٖم٦م ًمٚمٛم٘مّمقرة ذطم٤ًم ًمٖمقي٤ًم واومٞم٤ًم ُُيزي اًم٘م٤مرئ ويٙمٗمٞمف ُم١موٟم٦م اًمبح٨م واًمرضمقع إمم يمت٥م اًمٚم

 ٓؾمتٕمالم ُمٕم٤مين ُمٗمرداهت٤م.

واعم٘مّمقرة هذه ٟمقع ؿمٕمرّي َرويُّ يمؾِّ سمٞم٧م ومٞمٝم٤م َأًمٌِػ ُم٘مّمقرة، ويبٚمغ قمدد أسمٞم٤مهت٤م 

وقمٛمره إذ ذاك أرسمع وؾمبٕمقن ؾمٜم٦م، وىمد اؿمتٝمرت عم٤م  018سمٞمت٤ًم وىمد أُماله٤م اسمـ دريد ؾمٜم٦م  052

ـّ واىمتدار وشمسجٞمؾ حلقادث اًمت٤مريخ واحِلٙمؿ وإُمث٤مل، وأصم٤مرت  ٦م ص٤مظمب٦م ومٞمٝم٤م ُمـ وم ضجَّ

إن أسم٤م سمٙمر اسمـ دريد : »()طمقل اؾمٛمف ومرومٕمتف إمم ُمّم٤مّف اًمِمٕمراء اًمٙمب٤مر، طمتك ىم٤مل إؾمدي

 ش.أقمٚمؿ اًمِمٕمراء وأؿمٕمر اًمٕمٚمامء

وَأن َيتقَق اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك إمم ذح اعم٘مّمقرة اًمتل يم٤من ىمد سمٚمغ قمدد 

٦م اًمٚمٖم٦م ًمٞمٙمق ن ذم ُم٘مدوره ذح قمٛمؾ ذوطمٝم٤م ىمراسم٦م إرسمٕملم دًمٞمؾ قمغم متّٙمٜمف ُمـ أِزُمَّ

ُمِمٝمقر عمثؾ اسمـ دريد اًمذي اضمت٤مزت أقمامًمف احل٘م٥م واًم٘مرون، وسم٘مٞم٧م ُمراضمَع ُمرُمقىم٦م 

 وُمستٜمدًا ًمٚمب٤مطمثلم، وقمغم رأؾمٝم٤م يمّؾ ُمـ يمت٤ميب آؿمت٘م٤مق ومجٝمرة اًمٚمٖم٦م.

وم٘مد قمٙمػ قمغم دراؾم٦م اًمنموح اًمس٤مسم٘م٦م اًمتل شمسٜمَّك ًمف اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمِمػ ُم٤م ومٞمٝم٤م 

ب٤مق اًمتٗمسػم قمغم طم٘مٞم٘م٦م اعمٕم٤مين اًمقاردة ذم اعم٘مّمقرة، ُمٕمتٛمدًا ُأًمٗمتف ُمـ هٜم٤مت واًمت٠ميمد ُمـ اٟمٓم

ًمٚمٛمّمٜمٗم٤مت اًمٚمٖمقي٦م اًمؽماصمٞم٦م يم٤مًم٘م٤مُمقس واًمت٤مج واًمٚمس٤من، ُمستٜمدًا إمم ذائ٘متف اعمّم٘مقًم٦م ُمـ 

 اٟمٖمامؾمف ذم اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م واعم٘مروٟم٦م سمحّس ًمٖمقي ُمرهػ.

سمٕمٛمؾ أصٞمؾ ؾَمؼَمَ ومٞمف أهمقار وهٙمذا وم٘مد َأحتَٗمٜم٤م اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك رمحف اهلل 

ح٤ًم ٟمسب٦م إؿمٕم٤مر إمم  ًا ُم٘م٤ميٞمس إًمٗم٤مظ، ُُمّمحِّ اًمٚمٖم٦م ُمبٞمٜم٤ًم اًمٗمروق سملم اعمٗمردات، ُمٗمِّسِّ
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 أصح٤مهب٤م، ُمتٛمثالً سم٤معمٕم٤مين اًم٘مرآٟمٞم٦م وشمٗم٤مؾمػمه٤م، ُمست٘مٞم٤ًم اًمِمقاهد ُمـ أُمٝم٤مت اًمٙمت٥م.

ة، ًم٘مد أضم٤مب اًمِمٞمخ اعمب٤مرك قمـ يمؾ اًمتس٤مؤٓت اًمتل ىمد شمٕمرض ًم٘م٤مرئ اعم٘مّمقر

وؾمّد ُم٤م يم٤من ذم ذوطمٝم٤م اًمس٤مسم٘م٦م ُمـ صمٖمرات، وىمد أضٗمك قمغم ذوح اسمـ هِم٤مم واسمـ 

ظم٤مًمقيف وهمػممه٤م إض٤مءات ضمديدة ُمستخٚمّم٦م ُمـ أوؾمع اعمّم٤مدر، وذًمؽ يمٚمف ٟمتٞمج٦م ضمٝمد ىمّؾ 

 ٟمٔمػمه ذم أي٤مُمٜم٤م.

وٓؿمؽ سم٠من اًم٘م٤مرئ ؾمقف ُيد هذا اًمسٗمر اًمٜمٗمٞمس طم٤موي٤ًم قمغم ومقائد ًمٖمقي٦م مّج٦م، 

ـ دريد وهمزارة قمٚمٛمف، وُم٘مدرشمف قمغم طمبؽ قمٜم٤مس هذه اعم٘مّمقرة واٟمت٘م٤مء وُيٕمج٥م سمٕمب٘مري٦م اسم

ىمقاومٞمٝم٤م، وؾمقف ُيٙمؼم ؾمٕم٦م اـّمالع اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك رمحف اهلل قمغم يمٜمقز إًمٗم٤مظ 

 واعمٕم٤مين ذم ًمٖمتٜم٤م اًمٕمري٘م٦م، وي١ميّمد ومْمٚمف ذم ذح هذا إصمر اًمؽماصمل.

٠مًمٞمػ جلٜم٦م ُمـ أقمْم٤مئف شمٜمٔمر ذم إٟمت٤مج إن هذا مم٤م دومع جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ إمم شم

اعمجٛمٕمٞملم إوائؾ ؾمٕمٞم٤ًم إمم ـمب٤مقمتف إض٤موم٦م إمم شم٠مًمٞمػ يمت٥م قمـ أوًمئؽ إوم٤مضؾ اقمؽماوم٤ًم 

 سمٗمْمٚمٝمؿ وشمٙمرياًم عم٤م أؾمدوه ُمـ جمٝمقدات ذم ظمدُم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

وىمد رأى اعمجٛمع أن يٙمٚمػ اًمديمتقر إسمراهٞمؿ حمٛمد قمبد اهلل حت٘مٞمؼ هذا اًمسٗمر إطمٞم٤مًء 

ف وظمدُم٦م ًمٚمٕمرسمٞم٦م. وم٘م٤مم سمام أويمؾ إًمٞمف ظمػم ىمٞم٤مم واؾمتحؼ ؿمٙمر اعمجٛمع وؿمٙمر حمبل ًمّم٤مطمب

 اًمٕمرسمٞم٦م إلطمٞم٤مئف هذا إصمر اًمٖمٜمل اًمذي ـم٤مل اٟمتٔم٤مره.

 

 رئيس جممع المغة العربية بدمشق 

 سين=اـَحملْان اورمَ.د.أ 
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 ْانهَم ِِّ دَّبُ اْلٌةمَكِل+

 

قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف  وصغم اهلل ،احلٛمد هلل اًمذي سمٗمْمٚمف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت

 وأصح٤مسمف وسمٕمد،

ؾمٜم٦م  اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك اعمتقرمومٝمذا ذح قمغم اعم٘مّمقرة اًمدريدي٦م وضٕمف 

وىمد ُم٣م قمغم ووم٤مة ص٤مطمبف أرسمع ومخسقن ؾمٜم٦م!  ،يٜمنم اًمٞمقم أول ُمرة ،م6115 - ه6311

ػ ىمرن وهق زُمـ ًمٞمس سم٤مًم٘مّمػم، وُمـ طمؼ اًم٘م٤مرئ أن يٕمرف اًمسب٥م ذم اٟم٘مْم٤مء أيمثر ُمـ ٟمّم

 ُم٤م سملم وضٕمف وـمبٕمف.

ًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمقصّٞم٦م اًمتل أوص هب٤م اًمِمٞمخ حمٛمد اعمب٤مرك اسمٜمف قمبد اًم٘م٤مدر أن يٜمٍمف إمم 

دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وإشم٘م٤مهن٤م، وأن يٕمٜمك سمٛم٘م٤مُم٤مت احلريري وُم٘مّمقرة اسمـ دريد، وأن يتقمّم 

 يستٖمٜمل سمف ىم٤مرئف قمـ همػمه. ٤مًمٖمقي   ٤مً ذح اعم٘مّمقرة ذطم

وص٤مه سمف واًمده وؿمٞمخف وأؾمت٤مذه وُمرؿمده اًمِمٞمخ حمٛمد اعمب٤مرك اعمتقرم وىم٤مم آسمـ سمام أ

 ، يمٜم٧م أرامه٤م قمغم ُم٘مّمقرة اسمـ دريد اؾمتٖمرق جمٚمديـ ٤مً م، ووضع ذطم6160ؾمٜم٦م 

ذم ُمٙمتبتف وأىمّٚم٥م أوراىمٝمام؛ إهنام ُمٙمتقسم٤من سم٤معمداد إزرق سمخط اًمِمٞمخ، وهق ظمط مجٞمؾ 

ـ اعمتـ سم٤مٕرىم٤مم اعمتسٚمسٚم٦م وسمٚمقن ُم واضح ُمٜم٘مقط قمغم ظمالف اًمٕم٤مدة، واًمِمٕمر ومٞمٝمام ُمتٛمٞمز

 اعمداد إمحر.

وُيتقرم اًمِمٞمخ ويب٘مك اعمجٚمدان ذم ُمٙمتبتف طمتك يستٕمػممه٤م اًمديمتقر ُمٜمػم اًمٕمجالين 

ويٙمّٚمػ  ،شجمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م»اًمذي طمّؾ حمّؾ اًمِمٞمخ اعمب٤مرك ذم اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب 
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شمرك ًمٜم٤م »ذم يمٚمٛمتف قمـ اًمِمٞمخ:  ٘مقلاحلدي٨م قمـ ؾمٚمٗمف ذم طمٗمؾ اؾمت٘مب٤مًمف، ويٓمٚمع قمٚمٞمٝمام وي

ُمدرؾمّٞم٦م َأًمّٗمٝم٤م أول قمٝمده سم٤مًمتدريس... وشمرك ًمٜم٤م وم٘مٞمدٟم٤م ٤مت صٖمػمة ؾمإؾمت٤مذ اعمب٤مرك يمرا

ك يمت٤مسم اً واطمد ٤مً يمت٤مسم ي٘مع  .(6)هق ذح ُم٘مّمقرة اسمـ دريد، ومل يٓمبع طمتك اًمٞمقم ٤مً يّمّح أن يسٛمَّ

٦م وٓ ُيٚمق ُمـ ومقائد صٗمح٦م... وومٞمف ومقائد يمثػمة ًمٖمقي٦م وأدسمٞم 722هذا اًمٙمت٤مب ذم ٟمحق 

شم٤مرُيٞم٦م يم٘مّم٦م اًمزسّم٤مء وهمػمه٤م، وأرضمق أن يٓمبٕمف جمٛمٕمٜم٤م احلبٞم٥م، وإن مل يٗمٕمؾ اؾمت٠مذٟم٧م أسمٜم٤مءه 

 (0)شذم ـمبٕمف طمتك يٜمتٗمع سمف اًمٜم٤مس وي٘مػ ؿم٤مهدًا قمغم ومْمٚمف.

إمم ؿم٘مٞم٘مل إؾمت٤مذ حمٛمد اعمب٤مرك اًمذي أهداه إمم اًمٙمت٤مب وأقم٤مد اًمديمتقر اًمٕمجالين 

 اعمجٛمع سمٜمنمه، وًمٙمـ اعمجٛمع مل يٗمٕمؾ، وُمْم٧م اًمسٜمقن وؿمٖمؾ أظمل اعمجٛمع آُماًل أن ي٘مقم 

 قمـ اًمٙمت٤مب..

رطم٧م أسمح٨م قمـ  6112اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ؾمٜم٦م  قمدت أٟم٤م ُمـ ُمٍم سمٕمد أن أهنٞم٧م ًمـاّم و

ذح اعم٘مّمقرة ذم ُمٙمتب٦م اعمجٛمع وذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م وذم ُمٙمتب٦م إؾمد يس٤مقمدين ذم اًمبح٨م 

جٛمع آٟمذاك، ومل ٟمٕمثر قمغم اًمنمح، وًمقٓ ُم٤م ضم٤مء قمٜمف ذم اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم ٟم٤مئ٥م رئٞمس اعم

 ومٞمام أّدقمٞمف!! ٤مً اًمٕمجالين اعمثبت٦م ذم جمٚم٦م اعمجٛمع ًمٔمٜمٜم٧م وامهيمٚمٛم٦م اًمديمتقر 

وىمٓمٕم٧م إُمؾ ذم اًمٕمثقر قمغم اًمنمح وىمّدرت أن أطمد زُمالء اًمِمٞمخ اؾمتٕم٤مره ُمـ 

ُم٤مت ُمٜمذ ؾمٜمقات،  اعمجٛمع ًمٞمّٓمٚمع قمٚمٞمف صمؿ ٟمسٞمف ذم ُمٙمتبتف؛ ؾم٤مقمده قمغم ٟمسٞم٤مٟمف أن ص٤مطمبف

وأن أوٓده مل يس٠مًمقا قمٜمف، وأٟم٤م أقمرف أن اًم٘مدُم٤مء ُمـ اعمجٛمٕمٞملم يم٤مٟمقا ي٠مظمذون ُم٤م يرد إمم 

سمحس٥م اظمتّم٤مصف، وىمد يٙمقن ذًمؽ ًمٚمٙمت٤مسم٦م  اعمجٛمع ُمـ يمت٥م ُمٝمداة ًمٞمٓمٚمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م يمؾ  

واًمتٕمريػ سم٤مًمقارد اجلديد... وىمد شمٓمقل ُمّدة اإلقم٤مرة ويْمٞمع اًمٙمت٤مب اعمستٕم٤مر سملم أيمداس 

 ًمٙمت٥م ذم رومقف اعمٙمتب٤مت.!ا

                                                 

 م.6117يم٤من ذًمؽ ذم ؾمٜم٦م  (6)

 .111ص 01جمٚم٦م اعمجٛمع، اعمجٚمد  (0)



 - 13 - 

ُم٤م قمثرت قمٚمٞمف ُمـ  يمؾَّ  وقمدت ُمٜمذ ؾمٜمتلم إمم صٜمدوىملم ىمديٛملم يمٜم٧م وضٕم٧م ومٞمٝمام

أىمّٚم٥م ُم٤م ومٞمٝمام ُمـ أوراق خمتٚمٗم٦م احلجقم  ٧ُم أوراق ويمّراؾم٤مت صٖمػمة ذم ُمٙمتب٦م واًمدي، ورطم

، ٝم٤م سم٤مًمؽميمٞم٦م وسمحروف قمرسمٞم٦مسمٕمُْم  ،ُم٤مٍل يم٤من يدّرؾمٝم٤مأَ وإًمقان ُمتٜمّققم٦م اعمقضققم٤مت، ُمٜمٝم٤م 

وسمٕمْمٝم٤م أؿمٕم٤مر اظمت٤مره٤م، وومقضمئ٧م سم٠موراق  ،ٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، سمٕمْمٝم٤م ومقائد وـمرف مجٕمٝم٤موسمٕمُْم 

ؿمبٞمٝم٦م سمام قمرومتف ُمـ ذح اعم٘مّمقرة؛ إهن٤م ُمسّقدات ذيّمرشمٜمل سم٤معمجّٚمديـ اًمٚمذيـ يْماّمن ذح 

اعم٘مّمقرة، يمام قمثرت قمغم جمٚمديـ ًمٕمٚمٝمام اًمٜمسخ٦م إومم ُمـ ذح اعم٘مّمقرة، وم٠مظمذت أمجٕمٝم٤م 

إمم سمٕمض طمتك دمّٛمع ًمدّي قمدد يمبػم ُمٜمٝم٤م، ومل شمٙمـ قمٞمقين ًمتس٤مقمدين قمغم وأضّؿ سمٕمْمٝم٤م 

 ،اً وم٤مؾمتٕمٜم٧م سم٤مًمّمديؼ اًمديمتقر إسمراهٞمؿ قمبد اهلل طمٗمٔمف اهلل ومٚمب٤ّمين ُمِمٙمقر ،اًم٘مراءة واعمت٤مسمٕم٦م

وسمدأ اًمٕمٛمؾ سمؽمشمٞم٥م إوراق قمغم وومؼ أرىم٤مم إسمٞم٤مت، ورّسه أؾمٚمقب اًمنمح وهمزارة اعم٤مدة 

ًمقٓ ٟم٘مص  ،جمٛمققم٦م شمٙم٤مد شمٙمقن يم٤مُمٚم٦مُمت٤مسمٕم٦م اًمبح٨م طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم ومٓمٚم٥م إزّم  ،اًمٚمٖمقي٦م ومٞمف

 أسمٞم٤مت ٓ شمزيد قمغم قمدد أص٤مسمع اًمٞمد.

وىمد اٟمٍمف اًمديمتقر إسمراهٞمؿ إمم ضبط اًمٜمص وحت٘مٞم٘مف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف طمتك اؾمت٘م٤مم 

ًمف اًمنمح قمغم ُم٤م أراده اًمِم٤مرح. وإين إذ أشمرك ًمف أن يتحدث قمـ اًمنمح وُمٜمٝمجف ذم حت٘مٞم٘مف، 

اًمِم٤مرح ذم ذطمف، ٕؾم٠مل اهلل أن ُيزيف قمٜمل وقمـ اًمِم٤مرح وقمـ اًمٕمٚمؿ ظمػم اجلزاء، وُمٜمٝم٩م 

ومٚم٘مد يم٤من ًمف اًمٗمْمؾ ذم اًمٕمٛمؾ واًمتِمجٞمع قمغم ُمت٤مسمٕمتف اًمبح٨م قمـ أوراىمف وُمسّقداشمف، ويم٤من 

شمٙمٚمٞمػ اًمديمتقر إسمراهٞمؿ ًمف اًمٗمْمؾ ذم حت٘مٞم٘مف، يمام يم٤من عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمْمؾ ذم 

ُمئ٦م وؾمٜمت٤من يمام ئمٝمر ذم صقرة اًمقرىم٦م د أن ُم٣م قمغم شم٠مًمٞمٗمف ـمب٤مقمتف وٟمنمه سمٕمحت٘مٞم٘مف، و

 قمغم ووم٤مة واضٕمف أرسمع ومخسقن ؾمٜم٦م.إظمػمة، وُم٣م 

 كٍّارَاملبَ=ازن مَ
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ه٤مضمر ضمّده ُمـ  ،اجلزائري أصالً  ٤مً قمبد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمب٤مرك احلسٜمل ٟمسب

ويم٤من واًمده اًمِمٞمخ حمٛمد ُمـ قمٚمامء دُمِمؼ ذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع  ،ر واؾمتقـمـ دُمِمؼاجلزائ

 قمنم وُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ.

وًمد اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر ذم دُمِمؼ وأظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ أسمٞمف وقمـ سمٕمض قمٚمامء دُمِمؼ 

ويم٤من ؿمديد  ،يم٤مًمِمٞمخ أُملم ؾمقيد واًمِمٞمخ سمدر اًمديـ احلسٜمل اًمذي ٓزُمف ـمقال طمٞم٤مشمف

وضّمٝمف أسمقه إمم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وٓؾمّٞمام ُم٘م٤مُم٤مت احلريري  ،سمفاحل٥م ًمف واًمت٠مصمر 

 ،وم٤مٟمٍمف إمم دراؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طمتك أشم٘مٜمٝم٤م وطمٗمظ اًمٙمثػم ُمـ ُمتقهن٤م ،وُم٘مّمقرة اسمـ دريد

ىم٤مل شمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي:  ،وص٤مر ُمـ أقمالم اًمٚمٖمقيلم وأطمد أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ذم قمٍمه

ومٞمٝم٤م؛ ختػّم أواسمده٤م ومجع ؿمقارده٤م وطمٗمظ ؿمقاهده٤م،  ٤مً ذم اًمٚمٖم٦م وُمرضمٕم ٤مً يم٤من اعمب٤مرك إُم٤مُم»

أظمب٤مرهؿ وروى أؿمٕم٤مرهؿ، حتّس إذ  ٚمؿ اًمٕمرب سم٤مًمٕمرب؛ قمرف أي٤مُمٝمؿ ووقمكويم٤من أقم

 ش.دم٤مًمسف وشمسٛمع ُمٜمف يم٠من إصٛمٕمل أو أسم٤م قمبٞمدة متثاّل ذم ضمّبتف

٤م ُم٤م يتّمؾ هب ووقمك اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل وٓؾمٞمام اًمسػمة اًمٜمبقي٦م؛ وم٘مد أشم٘مٜمٝم٤م وطمٗمظ يمؾَّ 

وًمع سم٠مظمب٤مر اًمرضم٤مل وشمرامجٝمؿ، ويم٤من ُمـ أقمرف اًمٜم٤مس هبؿ وسمِسػَمهؿ ُمـ أطمداث ورضم٤مل، وأُ 

 هب٤م وم٘م٤مل:يمل اعمح٤مؾمٜمل ذم ىمّمٞمدشمف اًمتل رصم٤مه زاًمديمتقر وصٗمف شمٚمٛمٞمذه اًمِم٤مقمر  ،وـمب٘م٤مهتؿ
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 يمــ٤من ٟمبــع اًمٗمّمــحك ومٞمــ٤م ًمٞمــ٧م أين

 

 ُمــــ ومٞمْمـــف اعمبـــ٤مرك ِوردا زدُت  

ـــ  ــٞمؿ ومػموي  يســٙم٥م اعمٕمجــؿ اًمٕمٛم

 

ـــ٠مي  ـــف وي ــــ ـــف طمٗمٔم  ورسدا ٤مً  قمٚمٞم

ــــ اعمثٜمـــك   أشمـــرى إصـــٛمٕمل واسم

 

ــــــــــ٦م ُرّدا    ذم ضمالسمٞمبــــــــــف اًمٜم٘مّٞم

 يم٤من طمٚمق احلدي٨م ُمـزدطمؿ إظمــ 

 

 ر، سمــؾ يمــ٤من ذم اًمــتٙمّٚمؿ ومــرداـــب٤م 

ــــ  ـــ٤م ًمٞم ـــػم ضمـــزر ومٞم  هـــق سمحـــر سمٖم

 

ــّدا   ـــ٧م اًمٚمٞمــ٤مزم زادشمــف ذم اًمٕمٛمــر َُم

 وجمــ٤مل اًمســـ اً يٛمــا اًمٕمــلم ُمِمــٝمد 

 

ــ  ــداٛمع واًم٘مٚمــ٥م سـ ــؾ ُرؿم  واًمٕم٘م

 ؿ اًمــّديـ ُمــثٚمام يبتٖمــل اًمّديـــقمّٚمــ 

 

ـــــ ٟمٗمقؾمــــ  ــــدا ٤مً ـ ُؿ اهلل ىَمّْم ــــٞمٛمِّ  شم

 ٤مغ اًمـــّمــوروى ؾمــػمة اًمرؾمــقل وم 

 

 ضمٜمــدا ويمــّقن اًمــٜمشء اً ـــ٘مٚم٥م ٟمــقر 

ــــَر إظمـــــسمٛمٕمــــدع ويٕمــــرب    زضَم

 

ـــال  ـــّداـ ـــل َُمَٕم ـــراح يبٜم ـــ٤م وم  ق ومٞمٜم

 ٤مً رطمــــؿ اهلل ظُمٚم٘مـــــف يمـــــ٤من ديٜمـــــ 

 

 وزهــدا اً ُِمـــ ظمّمــ٤مٍل مجٕمـــ ودَّ  

ــ٦م اًمْمــ٤مد  ــؽ أُّم ــ٧ْم ومٞم ــامً  وّدقم  ٟمج

 

ــٜمامً   ــف هُم ــ٧م اًمْمــ٤مد ومٞم ــٕمدا يم٤مٟم  وؾَم

دّرس اًمِمٞمخ ذم اعمدرؾم٦م اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م وُمٙمت٥م قمٜمؼم واعمدرؾم٦م احلرسمٞم٦م ودار اعمٕمٚمٛملم  

ُمـ إقمْم٤مء اعم١مؾمسلم إوائؾ ذم اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل  اً وُمدرؾم٦م أداب اًمٕمٚمٞم٤م، ويم٤من قمْمق

مم جلٜم٦م اًمتٕمري٥م ويم٤مٟم٧م ُمٕمٔمؿ ضمٝمقده ذم اعمجٛمع ُمٜمٍموم٦م إ ،اًمٕمريب )جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م(

اًمتل قمّرسم٧م اًمٚمٖم٦م اإلداري٦م واعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمسٙمري٦م ووضٕم٧م ُمئ٤مت إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ 

يمت٤مب »إًمٗم٤مظ اًمؽميمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؿم٤مئٕم٦م ُمـ ىمبؾ، وؿم٤مرك ذم اًمتدىمٞمؼ اًمٚمٖمقي وهتذي٥م 

 –م، ويم٤مٟم٤م 6161وـمبع ذم ُمٓمبٕم٦م احلرسمٞم٦م ؾمٜم٦م  ،اًمذي شمرمجف رؿمٞمد سم٘مدوٟمسش شمٕمٚمٞمؿ اعمِم٤مة

م، واؾمتٛمّرت طمتك ىمبٞمؾ 6161ذم جلٜم٦م اًمتٕمري٥م اًمتل أًّمٗم٧م ؾمٜم٦م  ٤مً ُمٕم –س واعمب٤مرك سم٘مدوٟم

سمٕمض اًمٙمت٥م وشمرضمؿ م ؾمٜم٦م ووم٤مة رؿمٞمد سم٘مدوٟمس. يمام وضع اًمِمٞمخ اعمب٤مرك 6113ؾمٜم٦م 

 اعمدرؾمٞم٦م اًمتل دّرؾمٝم٤م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين صمؿ ذم اًمٕمٝمد اًمٗمٞمّمكم.

ذم  ه ىمّمٞمدشمف اًمتل أًم٘م٤مه٤مويم٤من ًماؾمت٤مذ اعمب٤مرك ؿمٕمر يٜمٔمٛمف ذم اعمٜم٤مؾمب٤مت، ُمـ أؿمٝمر
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آي٦م احلدي٨م اعمسٚمسؾ ذم »طمدي٘م٦م إُم٦م سمٛمٜم٤مؾمب٦م قمقدة إُمػم ومٞمّمؾ ُمـ أورسم٤م وقمٜمقاهن٤م 

 ُمٓمٚمٕمٝم٤م:ش اًمؽمطم٤مب سمسٛمّق إُمػم ومٞمّمؾ

ـــُؾ   أضمّٚمـــُؼ ُمـــ٤م هـــذا اًمَبٝمـــ٤م واًمتجٛمُّ

 

ـــ٤مر ومٞمـــِؽ اًمت٠مُّمـــُؾ    وم٘مـــد أدهـــَش اًمٜمُّٔمَّ

 ،ًمِمٞمخ سمدر اًمديـ احلسٜملىمّمٞمدشمف اًمتل رصمك ومٞمٝم٤م ؿمٞمخف حمّدث اًمِم٤مم ا هوُمـ ؿمٕمر 

 وأًم٘م٤مه٤م ذم طمٗمؾ شم٠مسمٞمٜمف ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ وأوهل٤م:

 واًمبـدر اًمِمـٛمسِ  ُمــ إقمغم اًمَٗمَٚمؽ ؾه

 

  ظمال أم ظمٚمـ٧م دار احلـدي٨م ُمــ اًمبـدر 

 وهــــؾ ىمبَّـــــ٦م اًمـــــدٟمٞم٤م شمٙمـــــّقر سمـــــدره٤م 

 

ــ٦م اًمٜمســ  ــدر اًمِمــ٤مم ُمـــ ىمّب  ر ـأم اؾمــُتؾَّ سم

دة إًمب٤مب ذم قم٤ممل إؾمب٤مب، أو: أٟمِمقش إطمدى اًمٕمؼم سملم اًمبنم»وًمف ىمّمٞمدة ؾماّمه٤م  

وهل ىمّمٞمدة اضمتامقمٞم٦م يقازن ومٞمٝم٤م سملم شم٘مّدم اًمٖمرب وختّٚمػ اًمنمق، ويدقمق ومٞمٝم٤م إمم إظمذ 

سم٠مؾمب٤مب اًمٜمٝمْم٦م واًمت٘مّدم، وذم هذه اًم٘مّمٞمدة يمثػم ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٖمريب٦م قمغم ًمٖم٦م اًمٕمٍم! وهق 

 يتس٤مءل ومٞمٝم٤م:

ــــ ــــ٤مَء ذاك وضــــّؾ ذا ـؿَ ًم  أدرك اًمٕمٚمٞم

 

 إقمــــامق ذمهنــــ٩َم اجلــــدود ومحــــّؾ  

ـــــــف  ـــــــف سمٓمبٞمب  ذاك اؾمـــــــتٓم٥ّم ًمدائ

 

ــــاّلق!  ــــد احل ــــذا ذم ي ــــريض ه  وُم

وًمف ُم٘مّٓمٕم٤مت خمتٚمٗم٦م اعمقضققم٤مت يمتٚمؽ اًمتل يِمٙمق ومٞمٝم٤م أظمالق أهؾ قمٍمه وومس٤مد  

 أذواىمٝمؿ وًمٖمتٝمؿ:

ـــ٦مٍ  ـــُؾ ُِمٜمَّ ـــباَل مَح ـــؾ اًم ــــ مَح ـــُؾ ُِم  وم٠مصم٘م

 

ــ٤م اًمــدهر أطمــغم ُمـــ ا  ـــٛمَ ومَحــُؾ رزاي  ِـّ ًم

 ؿومٚمــــاّم سمَٚمــــْقهت ٤مً وقمــــ٤مذت أظمــــداٟم 

 

ِـّ    طمسدت اًمذي ىمد ُم٤مت ذم صـَٖمر اًمسـ

 إذا قمــرف اعمــرء اًم٘مٚمــقَب وُمــ٤م اٟمٓمــقت 

 

ِـّ   َـّ إمم اجِلــ  قمٚمٞمــف ضــٚمقع اإلٟمــس طمــ

 ري َُمـــــ ٓ أوّد ًم٘مــــ٤مءهـيــــرى سمّمــــ 

 

ـِ   ـــت ــــ اًمٜمَّ ـــقح ُم ـــ٤م يٗم ـــل ُم ـــ١ممل أٟمٗم  وي

 وشمٚمٛمــس يمّٗمــل طمٞمَّـــ٦م ُمـــ ُمّمـــ٤مومحل 

 

ـِ    وشمســٛمع أذين ُمــ٤م شَمٕمــ٤مف ُمـــ اًمٚمَّحــ
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خ اعمب٤مرك هق ذطمف قمغم ُم٘مّمقرة اسمـ دريد، ومٝمل اًمتل وٓ ؿمؽ أن أهؿ آصم٤مر اًمِمٞم

صدىم٤مئف سمحٗمٔمٝم٤م أقمٜمل هب٤م ُمٜمذ ومجر ؿمب٤مسمف، واًمتل يم٤من حي٨ّم ـماّلسمف قمغم طمٗمٔمٝم٤م، ويٖمري أسمٜم٤مء 

طمدهؿ ذم أصمٜم٤مء أويدومع هلؿ اعمٙم٤مومآت قمغم ىمدر طمٗمٔمٝمؿ، وإذا حلـ  ،أو طمٗمظ أسمٞم٤مت ُمٜمٝم٤م

ة.إًم٘م٤مئٝم٤م ظمِّس ُمٙم٤موم٠مشمف!. وهق هذا اًمنمح اًمذي يٜمنم اًم  ٞمقم أول ُمرَّ

 ،ٓسمـ إضمدايبش ٤مي٦م اعمتحٗمظ وهن٤مي٦م اعمتٚمٗمظٗميم»وـمبع ًماؾمت٤مذ اعمب٤مرك ىمبٚمف يمت٤مب 

وىم٤مم قمغم حت٘مٞمؼ ٟمّّمف اسمٜمف اًمديمتقر ُم٤مزن اعمب٤مرك وزّوده سم٤مًمِمقاهد  ،ويم٤من رمحف اهلل ىمد ذطمف

 اإلرسمكم اًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م:اسمـ اًمٔمٝمػم . يمام ـمبٕم٧م ًمف ىمّمٞمدة (6)اًمديمتقر هم٤مزي ـمٚمٞمامت

ـــــف يمـــــؾُّ   طمـــــلع إمم اعمـــــامت ُمآسم

 

 وُمــــدى قمٛمــــره رسيــــع ذه٤مسمــــف 

 ،(0)شُمٓمٞم٦ّم اًمٜمج٤مح... اًمّمؼم»دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ سمٕمٜمقان  وصدر قمـ ،سمنمطمف وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف 

ُمـ اًمبحقث  اً ويمت٥م قمدد ،يم٤من يْمٕمٝم٤م ويدّرؾمٝم٤م ًمٓماّلسمف ،وًمف يمت٥م أظمرى ُمدرؾمٞم٦م

أن وقمسك  ،ف مل يٜمنمٟمنم سمٕمْمٝم٤م ذم جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وسم٘مل سمٕمْمٝم٤م سمخٓمّ  ،واعم٘م٤مٓت

 جلٛمٕمٝم٤م وٟمنمه٤م، ومٝمل صقرة قمـ ًمٖمتف وأؾمٚمقسمف. ٤مً ٟمقومؼ يقُم

وأشم٘مٜمٝم٤م وطمٗمظ  اً ًمٚمٕمرسمٞم٦م؛ أطمبّٝم٤م صٖمػم ٤مً قم٤مؿم٘م –رمحف اهلل  –ًم٘مد يم٤من إؾمت٤مذ اعمب٤مرك 

واٟمٓمٚمؼ يٜمنمه٤م وحيّب٥م هب٤م ويٕمّٚمٛمٝم٤م ـمقال طمٞم٤مشمف ذم اعمدارس اًمتل أؾمسٝم٤م  ،٤مً ُمتقهن٤م ؿم٤مسم

تحٝم٤م ذم زىم٤مق اًمٜم٘مٞم٥م سمحّل اًمٕمامرة، أو اًمتل ؿم٤مرك ذم اًمتدريس ومٞمٝم٤م يمٛمدرؾم٦م اًمٜمج٤مح اًمتل اومت

، ويم٤من ُمديره٤م ويم٤من ص٤مطمبٝم٤م ورئٞمسٝم٤م ،يم٤معمدرؾم٦م اًمرحي٤مٟمٞم٦م اًمتل أؾمسٝم٤م أسمقه اًمِمٞمخ حمٛمد

اًمِمٞمخ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمدّرا، وىمد دّرس ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م يمام دّرس اًمّديـ واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

عمدرؾم٦م اًمرؿمدي٦م واحلرسمٞم٦م وُمٙمت٥م قمٜمؼم ودار اعمٕمٚمٛملم وُمدرؾم٦م إدب ذم اعمدارس اًمرؾمٛمٞم٦م يم٤م

 اًمٕمٚمٞم٤م، ويم٤مٟم٧م دروؾمف ُمقؾمققمٞم٦م يمام وصٗمٝم٤م ـماّلسمف؛ ومٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م واًمٗمقائد اًمٚمٖمقي٦م.

                                                 

 م.0223-ه6101ٟمنمشمف دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م  (6)

 م.6112-ه6162دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ  (0)
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يم٠مٟمف رضمؾ »ي٘مقل اًمديمتقر ُمٜمػم اًمٕمجالين قمٜمف:  ،سم٤محلريم٦م واًمٜمِم٤مط ٤مً ويم٤من درؾمف ممتٚمئ

خمّمقص٦م هل اًمّمقرة ًمٗم٤مظ إمم اًمٜم٤مس قمغم صقرة صٜمٕمف وم٘مف اًمٚمٖم٦م! ًم٘مد يم٤من ي١مدي إ

سمؾ اًمٙمالم يرىمص،  ،اعمب٤مريمٞم٦م؛ يم٤من يمالُمف احلريم٦م شمتٙمّٚمؿ، ويم٤مٟم٧م طمريمتف اًمٙمالم يتحرك

 ٤مً تالـمؿ، وًمق رأيتف ؾم٤ميمٜمشمطمرضت سمٕمض جم٤مًمسف، رمحف اهلل، ومٙمٜم٧م يمٛمـ يرى أُمقاج اًمبحر 

ذم اًمٕمٚمؿ سم٠مؾمٚمقب سم٤مرع  يم٤من يرهّم٥م اًمٓمالب ،ًمب٘مٞم٧م ًمف ذم ٟمٗمز صقرة اًمبحر اهل٤مئ٩م ٤مً ص٤مُمت

سمرؾم٤مًمتف  ٤مً وًمٕمؾ رس ٟمج٤مطمف اًمٕمٛمٞمؼ أٟمف يم٤من ُم١مُمٜم ،يٗمتح سمف ُمٖم٤مًمٞمؼ ٟمٗمقؾمٝمؿ ويٜمِمط قم٘مقهلؿ

 .(6)شسمٛمٕمت٘مداشمف اً ُمبنم

يم٤من إؾمت٤مذ اعمب٤مرك يمام وصٗمف ـمالسمف ىمقي احل٤مومٔم٦م؛ حيٗمظ اًمٙمثػم ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م يمٗم٘مف 

٦م يم٤مًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط وأيمثر ُم٤م ذم اًمٚمٖم٦م ًمٚمثٕم٤مًمبل وإًمٗم٤مظ اًمٙمت٤مسمٞم٦م، وحيٗمظ سمٕمض ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم

 قمٝمد إمم إؾمت٤مذ اعمب٤مرك ًمـاّم و»ًمس٤من اًمٕمرب وشم٤مج اًمٕمروس. ىم٤مل إؾمت٤مذ فم٤مومر اًم٘م٤مؾمٛمل: 

شمدريس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمٙمِمٗم٧م ُمزاي٤مه، يم٤من أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف سم٤معمٗمردات، وىمد ؿم٤مع ذًمؽ قمٜمف 

همريب٦م  ٤مً ٗم٤مفموأؿمٝمد أٟمٜمل يمٜم٧م أظمت٤مر أًم ،إٟمف ٟمسخ٦م طمّٞم٦م ُمـ اًم٘م٤مُمقس :طمتك ىم٤مل ظمّمقُمف

ومٞمجٞمبٜمل رمحف اهلل سمٜمّص قمب٤مرة اًم٘م٤مُمقس أو وم٘مف اًمٚمٖم٦م ًمٚمثٕم٤مًمبل، وىمد قمرف قمٜمف  ،وم٠مؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م

 ش.أٟمف يم٤من حيٗمظ وم٘مف اًمٚمٖم٦م وإًمٗم٤مظ اًمٙمت٤مسمٞم٦م واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط قمـ فمٝمر ىمٚم٥م

ويم٠من اًمِمٞمخ يم٤من يسٕمك إمم إطمٞم٤مء اًمٖمري٥م ومٞمستٕمٛمٚمف ويٗمِّّس سمف، ىم٤مل اًم٘م٤مؾمٛمل: 

ّمػ سمف ًمس٤مٟمف يم٤مًمرقمد دون شمقىمػ وٓ شمٚمٕمثؿ، وم٢مذا ٘مسم٤معمؽمادف ي ويم٤من ًمٚمٛمب٤مرك همراُمف»

 ش.سمام هق أهمرب ُمٜمٝم٤م وأقم٘مبٝم٤م سمٚمٗمظ واضح ٤مً اقمؽمضف ًمٗمٔم٦م همريب٦م ذطمٝم٤م أطمٞم٤مٟم

يم٤من ؿمٞمخٜم٤م »ووصػ اًم٘م٤مؾمٛمل دروؾمف ذم اًمّديـ واًمّسػمة واًمٚمٖم٦م وإُمث٤مل صمؿ ىم٤مل: 

 َّٓ  ش.٘مبؾ هذا اًمزُم٤مندات ؾمتٚمد ُمثٚمف ذم ُمستاعمب٤مرك ٟمسٞم٩م وطمده، وُم٤م أفمـ أن اًمق

                                                 

 .157ص 01جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمجٚمد  (6)
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ُمٜمف طمٞم٤مة، أيمثر  ٤مً ُم٤م طمرضت درؾم»وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي قمـ دروؾمف: 

 ، إن ٟمٖمٛمتف ٓ شمزال إمم اًمٞمقم ذم أذين، ويمٚمامشمف ٓ شمزال اً ؾم٤مُمٕمف أصمر وأسم٘مك ذم ٟمٗمس

 ش.ذم ىمٚمبل

رطمؿ اهلل إؾمت٤مذ اعمب٤مرك ورطمؿ ـمالسمف، وؿمٙمر ًمٙمؾ ُمـ ؿم٤مرك اًمٞمقم ذم إطمٞم٤مء هذا 

 صم٤مره.آُمـ إصمر 

 

 اركٍّـَاملب=ازن ـَم.د.أ 

 عضو جممع المغة العربية بدمشق 
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 والصالة والسالم ،احلمد هلل

 عذ رسوله ومصطفاه

 

طمؼ وُمستحؼ ذم أن يتٕمٚمٛمقه٤م ويٕمٚمٛمقه٤م ويت٘مٜمقه٤م ويٜم٘مٚمقه٤م  قمغم أصح٤مهب٤مًمٚمٕمرسمٞم٦م 

 اًمٜمٓمؼ هب٤م، إذ هل قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف دون زيغ أو ٟم٘مّم٤من إمم حمبٞمٝم٤م واًمراهمبلم ذم ٤مً ٟم٘ماًل أُمٞمٜم

واعم١مُمٜملم  ،اًمٚمٖم٦م اعمّمٓمٗم٤مة خل٤مشمؿ يمت٥م اهلل، وهل اًمٚمٖم٦م اًمتل ظم٤مـم٥م هب٤م اهلل قمز وضمؾ رؾمقًمف

وأرؿمدهؿ وهداهؿ وذع هلؿ وىمّص قمٚمٞمٝمؿ ىمّمص إُمؿ اًمٖم٤مسمرة هب٤م، وهل اًمٚمٖم٦م اًمتل 

ى هب٤م  ًمراسمط اهلل قمز وضمؾ اًمبنم أن ي٠مشمقا سمسقرة ُمـ ُمثؾ اًم٘مرآن أو سمٕمنم، وهل سمٕمد هذا احتدَّ

اعمٙملم اًمذي ي١مًمػ سملم اًمٕمرب وأداة اًمتقاصؾ واًمتخ٤مـم٥م سمٞمٜمٝمؿ، واًمقؿمٞمج٦م اًمب٤مىمٞم٦م قمغم 

 ُمدار إي٤مم واًمسٜملم ًم٘مراءة شم٤مرُيٝمؿ اًمٖم٤مسمر وواىمٕمٝمؿ احل٤مض وُمست٘مبٚمٝمؿ اعمٜمتٔمر.

ًمذا وم٢من ظمدُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واضم٥م قمغم أسمٜم٤مئٝم٤م ٓ يس٘مط قمٜمٝمؿ ُم٤م ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس وأورق 

وم٤مهللَ اهللَ أن ي١مشمك ُمـ ىمبٚمف، طمد ُمٜمٝمؿ قمغم صمٖمر ُمـ صمٖمقره٤م، اًمِمجر وأزهر اًمٜمقر، ويمؾ وا

ومبٕمْمٝمؿ يٕمٚمٛمٝم٤م، وقمٚمٞمف أن حيسـ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ويدظمؾ طمبٝم٤م إمم ـم٤مًمبٞمٝم٤م، وىمبؾ ذًمؽ أن يتٛمثٚمٝم٤م 

، وسمٕمْمٝمؿ ي١مًمػ ويّمٜمػ هب٤م، وواضم٥م ه١مٓء أن يٚمتزُمقا ذم ٤مً ويمت٤مسم٦م وؾمٚمقيم ٤مً ٟمٓم٘م

سم٦م ؾمٚمس٦م، وهل يمذًمؽ سمال ري٥م، ُمّمٜمٗم٤مهتؿ أؾمٚمقهب٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م وـمبٞمٕمتٝم٤م، وي٘مدُمقه٤م قمذ

أن ٓ يس٘مٓمقا قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس هل٤م سمف آسة أو شمٕمٚمُّؼ، وسمٕمْمٝمؿ يٜم٤مومح قمٜمٝم٤م  ٤مً أيْموقمٚمٞمٝمؿ 

ويذود يمٞمد اًمٙم٤مئديـ، ويدومع ُمٙمر اًمِم٤مٟمئلم، وه١مٓء ٓسمد أن يٕمقه٤م طمؼ اًمققمل، وي٘مٗمقا 

 ٤معملم.وُيٚمقه٤م ًمٚمٕم –هلؿ  اً ؿمٙمر –قمغم يمٜمقزه٤م ودرره٤م ويستخرضمقا روائٕمٝم٤م، وئمٝمروه٤م 
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 –ي٘مقًمقن  –شم٘م٤مء هب٤م رأُم٤م اًم٘مٚم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُمـ أسمٜم٤مء اًمٕمرسمٞم٦م اًمذيـ يٜمت٘مدوهن٤م رهمب٦م ذم آ
ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمرضمع إمم ًمٖم٦م إضمداد  –ئمٜمقن  –وئمٝمرون ُم٤م ُيٞمؾ إًمٞمٝمؿ أٟمف ُمـ اعمآظمذ قمٚمٞمٝم٤م 

وشمدرؾمٝم٤م درس اًمب٤مطم٨م قمـ احلؼ  ،قمـ اهلقىواحلْم٤مرة، ومت٘مبؾ قمٚمٞمٝم٤م إىمب٤مل اًمب٤مطم٨م اعمتجرد 

قمـ اًمٖمل واًمزيغ، وإن مل شَمْ٘مَق قمغم هذا ومٚمتس٠مل أهؾ اًمذيمر إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمٕمٚمؿ، إن هذه اًم٘مٚم٦م ٓ 

 ال ري٥م أهن٤م ؾمتٝمجر ُم٤م شمت٘مقل قمغم اًمٕمرسمٞم٦م وشَمْ٘مكم ُم٤م شمذيمر قمٜمٝم٤م.ومإذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ 

ويذودون، ويسٕمقن ذم  ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ذم اًمذيـ حيبقن اًمٕمرسمٞم٦م ويٕمٚمٛمقهن٤م ويدرؤون قمٜمٝم٤م

 –، واًمٕمٛمؾ قمغم طمٗمٔمٝم٤م ُمـ يمؾ ُمبٖمض ضم٤مهؾ هب٤م، وهل حمٗمقفم٦م ظمدُمتٝم٤م ويمِمػ أرساره٤م

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ژ ٕهن٤م ًمٖم٦م اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمزًمف اهلل وشمٙمٗمؾ سمحٗمٔمف –همػم ؿمؽ 

 .[1]احلجر:  ژڱ

أرضمق  وُمـ أُم٤مرات اًمتقومٞمؼ واًمتسديد أن يٙمٚمٗمٜمل جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ قمٛمالً 

ذح ُم٘مّمقرة اسمـ »يتٛمثؾ سمتح٘مٞمؼ أن يس٘مط قمـ يم٤مهكم سمٕمض طمؼ اًمٕمرسمٞم٦م قمكم، هذا اًمٕمٛمؾ 

أطمد ُم١مؾمز اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ  -رمحف اهلل  -ًمٚمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك ش دريد

إٓ طمرص ُمٜمف ، إذ هن٩م اعمجٛمع هن٩م إطمٞم٤مء ُمّمٜمٗم٤مت أقمْم٤مئف وٟمنمه٤م، وُم٤م هذا 6161قم٤مم 

 قمغم ظمدُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وؾمٕمل طمثٞم٨م إلفمٝم٤مر ظمب٤مي٤مه٤م اًمٜمٗمٞمس٦م وروائٕمٝم٤م.

ًمف هذه اًمث٘م٦م  ٙمريٛم٦م ُمـ اعمجٛمع ؿم٤ميمراً إٓ أن أؾمتجٞم٥م هلذه اًمدقمقة اًم ومل يسٕمٜمل

وٓ يٙمقن إٓ سمف ؾمبح٤مٟمف، هق طمسبل قمٚمٞمف  ،ُمـ اهلل قمز وضمؾ اًمتقومٞمؼ ٤مً اًمتل أوٟٓمٞمٝم٤م راضمٞم

 شمقيمٚم٧م وإًمٞمف ُأٟمٞم٥م.

وواضم٥م قمكمَّ أن أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر واًمٕمروم٤من سم٤مجلٛمٞمؾ ًمٙمؾ ُمـ يم٤من قمقٟم٤ًم زم ذم إظمراج 

 د وُمٕملم ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م واًمتّمحٞمح وهمػم ذًمؽ مم٤م اؾمتٚمزُمف هذا اًمسٗمر ُمـ ضمٝمد.هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ ُمٜمْم

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 

 اهلل دُبٍّـعَ مبراهيٍّإ.د.أ
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 ديْ ر د بنُ ا
 (6)صاحب ادقصورة

 

، ه003أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلسـ سمـ دريد إزدي، وًمد سم٤مًمبٍمة ذم ؾمٙم٦م ص٤مًمح قم٤مم 

 اًمبٍمة ووم٤مرس، ـمٚم٥م إدب وقمٚمٛمل اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م.ؾ ُم٤م سملم وٟمِم٠م سمُٕمامن، وشمٜم٘م

أظمذ قمـ أيب طم٤مشمؿ اًمسجست٤مين وقمبد اًمرمحـ سمـ أظمل إصٛمٕمل وأيب اًمٗمْمؾ 

م ذم طمٗمظ اًمٚمٖم٦م وإٟمس٤مب وأؿمٕم٤مر  اً اًمري٤مر، ُيٕمد واطمد ُمـ رؤوس أهؾ اًمٕمٚمؿ، واعم٘مدَّ

 اًمٕمرب، وًمف ؿمٕمر يمثػم، وُمٜمف:

ـــقم هبجُتـــف ـــب٤مب قمـــكمَّ اًمٞم ـــقُب اًمِم  صم

 

ــــؼمِ   ــــُد اًمٙمِ ــــل ي ــــف قمٜم  وؾمــــقف شمٜمِزقم

 ريـ ُمـ٤م زادْت وٓ ٟم٘مّمـ٧ْم ـأٟم٤م اسمـ قمِمـ 

 

 ريـ ُمــ ؿَمـْٞم٥ٍم قمـغم ظمٓمـرِ ـإن اسمـ قمِمـ 

 ويم٤من أقمٚمؿ اًمِمٕمراء وأؿمٕمر اًمٕمٚمامء، وُمـ ضمٞمد ؿمٕمره ىمّمٞمدشمف اعمِمٝمقرة سم٤معم٘مّمقرة، 

 وؾمٞم٠مي اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م.

ان وأسمق قمبد ؿم٤مذروى قمٜمف أسمق ؾمٕمٞمد اًمسػماذم وقمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾمٞمػ وأسمق سمٙمر سمـ 

 حمٛمد سمـ قمٛمران سمـ ُمقؾمك اعمرزسم٤مين وهمػمهؿ.اهلل 

يم٤من واؾمع اًمرواي٦م، ُم٤م رأى اًمرواة أطمٗمظ ُمٜمف، ويم٤من ُي٘مرأ قمٚمٞمف دواويـ اًمٕمرب 

 ومٞمس٤مسمؼ إمم إمت٤مُمٝم٤م سم٤محلٗمظ هل٤م.

ُم٤م ؾمئؾ قمٜمف »، ويمت٤مب شآؿمت٘م٤مق»، ويمت٤مب شمجٝمرة اًمٚمٖم٦م»ُمـ أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مشمف يمت٤مب 

شمقذم  ، وهمػمه٤م يمثػم ُمذيمقر ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ.شاًمسالح»يمت٤مب ، وش٤مً وم٠مضم٤مب قمٜمف طمٗمٔم ٤مً ًمٗمٔم

 .ه306قم٤مم 

                                                 

 ، وهمػممه٤م مم٤م هق ُمذيمقر ذم طمقاؿمٞمٝمام.3/10، وإٟمب٤مه اًمرواة: 1/303وومٞم٤مت إقمٞم٤من:  (6)
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 ديْ ر د بن ا  رةمقصى
س٧م يمؾ اًم٘مّمٞمدة اعم٘مّمقرة ضب ؿمٕمري، رويُّ يمؾ سمٞم٧م ومٞمف أًمػ ُم٘مّمقرة، وًمٞم

ذم اًم٘مّم٤مئد اعم٘مّمقرة، ذًمؽ ٕن اًم٘مّمٞمدة اعم٘مّمقرة ي ُمٕمدودة ىمّمٞمدة شمٜمتٝمل سمٛمثؾ هذا اًمرو

 هل٤م ظمّم٤مئص ًمٞمس٧م ًمٖمػمه٤م.

ممـ ٟمٔمؿ ذم هذا  اً يٙمـ اسمـ دريد أول ُمـ شمٕم٤مـمك ٟمٔمؿ اعم٘مّمقر، وإٟمام يم٤من واطمد ومل

اعمقضقع، ومٛمـ اًم٘مّم٤مئد اعم٘مّمقرة اًمتل ؾمب٘م٧م ُم٘مّمقرشمف ُم٘مّمقرة ٟمٍم سمـ ٟمّمػم احلٚمقاين أيب 

 :(6)(، ُمدح ومٞمٝم٤م حمٛمد سمـ زيد اًمداقمل احلسٜمل سمٓمؼمؾمت٤من، أوهل٤مه078اعم٘م٤مشمؾ )ت

ــــك سم ــــؽ اًمرُّ ــــغم شمٚم ــــٞمكمَّ قم ــــ٤م ظمٚم  ىمٗم

 

َُمكوؾمــــ  ــــدُّ ــــؽ اًم ـــــ ه٤مشمٞم  ٤مئاله٤م َأي

ـــــ٧ْم رسمُ   ـــــقاي َرسَمَٕم ــــــ اًمٚم ـــــأي  ٤مققُمٝم

 

ــَقى  ــٗمل اجل ــتخب٤مره٤م شمِم ــؽ سم٤مؾم  قمٚمٞم

 :(0)وُم٘مّمقرة أيب صٗمقان إؾمدي، وُمٓمٚمٕمٝم٤م 

 ٟمـــــ٠َمْت دار ًمـــــٞمغم وؿمـــــطَّ اعمـــــزار

 

 ومٕمٞمٜمـــــ٤مَك ُمـــــ٤م شَمْٓمَٕمـــــامن اًمٙمـــــرى 

ُملم ذم ٟمٔمؿ اًم٘مّم٤مئد اعم٘مّمقرة ُمـ طمٞم٨م سمٜم٤مؤه٤م   وإطمٙم٤مم همػم أن اسمـ دريد ُمـ اعم٘مدَّ

َأو أُمث٤مًٓ  ٟمٔمٛمٝم٤م وؾمالؾم٦م أؾمٚمقهب٤م ومج٤مل ؾمبٙمٝم٤م ورومٕم٦م ُمقضققم٤مهت٤م إٟمس٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو طمٙمامً 

سم٤مًمٖملم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕهن٤م  ٤مً أو ُمِم٤مقمر وأطم٤مؾمٞمس، ًمذا ٟم٤مًم٧م ُم٘مّمقرشمف ؿمٝمرة واهتامُم

واؾمتٗم٤مدة ىم٤مرئٝم٤م واؿمتامهل٤م قمغم ٟمحق أًمٗم٤مفمٝم٤م وٟمبؾ أهمراضٝم٤م وصم٘م٦م ُُمٜمِمئٝم٤م »اُمت٤مزت سمسٝمقًم٦م 

ٜمٝم٤م ُمـ اعمثؾ اًمس٤مئر واخلؼم اًمثٚم٨م  ُمـ اعم٘مّمقر واطمتقائٝم٤م قمغم ضمزء ُمـ اًمٚمٖم٦م يمبػم، وعم٤م ضٛمَّ

 .(3)شسٜم٦م واحلٙمؿ اًمب٤مًمٖم٦ماًمٜم٤مدر واعمقاقمظ احل

                                                 

 .1ذح اعم٘مّمقر واعمٛمدود ٓسمـ دريد:  (6)

قرة ، وأطمَم د.ُمٝمدي قمالم اًم٘مّم٤مئد اعم٘مّم031-0/038اٟمٔمر هذه اعم٘مّمقرة شم٤مُم٦م ذم أُم٤مزم اًم٘م٤مزم  (0)

ضم٤مُمٕم٦م إسمراهٞمؿ  –، طمقًمٞم٤مت يمٚمٞم٦م أداب شأسمق احلسـ طم٤مزم اًم٘مرـم٤مضمٜمل وومـ اعم٘مّمقرة»ذم ُم٘م٤مًمف 

 .6/6156م

 .616ذح اعم٘مّمقرة ٓسمـ هِم٤مم اًمٚمخٛمل  (3)
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، وُمدح ومٞمٝم٤م قمبد اهلل سمـ ُمٞمٙم٤مل واسمٜمف ه326-015 لوٟمٔمؿ ُم٘مّمقرشمف ُم٤م سملم قم٤مُم

 ًمف ومٞمٝم٤م ومٞمٝمام:أسم٤م اًمٕمب٤مس إؾمامقمٞمؾ، ومدومٕم٤م ًمف سمٛمدطمٝمام هب٤م قمنمة آٓف درهؿ، ومم٤م ىم٤م

ــــدا ــــذيـ َأووَم  طم٤مؿمــــ٤م إُمــــػميـ اًمٚم

 

 قمـــكمَّ فمــــاًل ُمـــــ ٟمٕمـــٞمؿ ىمــــد ضــــٗم٤م 

 مهــــــ٤م اًمٚمـــــــذان َأصْمبتـــــــ٤م زْم َأُمـــــــال 

 

ـــٗم٤م  ـــغم ؿم ـــف قم ـــ٠مُس سم ـــػ اًمٞم ـــد وىم  ىم

٘مــــــف   شَمالوَمٞمــــــ٤م اًمٕمــــــٞمش اًمــــــذي رٟمَّ

 

ــــ٤مغ وصــــٗم٤م  ــــ٤من وم٤مؾمتس  سُف اًمزُم

 اً وَأضْمَريــــــ٤م ُمــــــ٤مَء احلٞمــــــ٤م زْم رهَمــــــد 

 

 ومـــ٤مهتزَّ هُمّمـــٜمل سمٕمـــدُم٤م يمـــ٤من َذوى 

ـ ُم٘مّمقرشمف أُمقر ومل  ُأظمرى، ٟمحق ومخره سمتجٚمُّده  اً ي٘متٍم قمغم ُمدطمٝمام، سمؾ ضٛمَّ

 وظمؼمشمف ذم سوف احلٞم٤مة ورسم٤مـم٦م ضم٠مؿمف، وذم ذًمؽ ي٘مقل:

ـــــ٤م دهـــــُر َأين ضمـــــ٤مزع ـْ ي  ٓ حتســـــب

 

 دىًمـــــٛمُ ًمٜمٙمبــــ٦م شَمْٕمُرىمٜمــــل قمــــْرَق ا 

 َُمــ ًمـق هـقت إوَمـالُك ُمــ ُم٤مرؾم٧ُم  

 

ــــٙم٤م  ــــ٤م ؿم ــــف ُم ــــ٥م اجلــــقِّ قمٚمٞم  ضمقاٟم

 ٝم٤م اخلٛمرة إذ ىم٤مل:ومم٤م شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف ومٞم 

ـــــ٤م ـــــقٌب هب ـــــْٝمب٤مُء ُم٘مٓم ـــــ٠مٟمام اًمّمَّ  يم

 

ــــ٤م  ــــؾ هَمَس ــــك َوْرٍد إذا اًمٚمٞم ــــ٤مُء ضَمٜم  ُم

 َيْٛمت٤مطُمـــــف راؿمـــــُػ سَمـــــْرِد ري٘مٝمـــــ٤م 

 

 كٚمـــٛمَ ُمٜمٝمــ٤م واًم ٚمـــؿِ سمــلم سمٞمــ٤مض اًمٔمَّ  

 طمٚمُّقا ذم سمٞمداء وٟم٤مُمقا قمغم رواطمٚمٝمؿ، وم٘م٤مل: ٤مً ووصػ ىمقُم 

ــــرى ــــػ اًمٙم ــــ٤مراهؿ ـمٞم ــــ٦ٍم ؾم  وومتٞم

 

ـــ   غمومســـ٤مَُمروا اًمٜمـــقم وهـــؿ همٞمـــُد اًمٓمُّ

 قاُمل سَمْريَمــــفًمـــــٛمَ واًمٚمٞمــــُؾ ُُمْٚمــــٍؼ سم٤م 

 

ـَ َأومـــ٤مطمٞمَص اًمَ٘مَٓمـــ٤م   واًمٕمـــٞمُس َيٜمُْبـــْث

 وُمـ اعمقضققم٤مت اًمتل اٟمتٔمٛم٧م ُم٘مّمقرشمف احلٙمٛم٦م وإُمث٤مل، ٟمحق ىمقًمف:  

ي ــــذَّ ــــ٧ْم ًم ــــد شمٜم٤مه ــــ٧ْم وم٘م ــــ٢مِْن َأُُم  وم

 

ـــــك  ـــــدَّ اٟمتٝم ـــــغ احل  سمٚم
ٍ
ـــــؾُّ رء  ويم

 ٤مً وإِْن َأقِمـــْش صـــ٤مطمب٧ُم دهـــري قم٤معمـِــ 

 

ومــف وُمــ٤م اٟمِّســىسمــام اْٟمَٓمــقى ُمـــ    َسْ

ُم٧ْم   ــــدَّ ــــ٤م ىم ــــف ُم ـــــ ُم٤مًم ــــك ُِم  وًمٚمٗمت

 

ــــف ٓ ُمــــ٤م اىْمَتٜمَــــك  ــــداه ىمبــــؾ ُمقشم  ي
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 وزيَّـ اعم٘مّمقرة سم٠مسمٞم٤مت ُمـ اًمٖمزل وم٘م٤مل:

 ٜم٤مٟمـــــــــ٦مٌ وٓقمَبْتٜمـــــــــل همـــــــــ٤مدٌة وهْ 

 

ــــٜم٤َم   شُمْْمــــٜمل وذم شَمْرؿمــــ٤مومٝم٤م سُمــــْرُء اًمْمَّ

ه٤م روٌض ُمــ اًمـَقرد قمـغم اًمٜمــ   ذم ظمـدِّ

 

ــــك  تَب ــــ٤م ُُيْ ــــ٤مظ ُِمٜمٝم ـِ سم٤مٕحَل ــــٜمَِّسْي  ـ

ـــ٤م  ـــ٧ْم إقَمّمـــَؿ ٟٓمحـــطَّ هل ـــق ٟم٤مضَم  ًم

 

َرىـَمـــ   قَع اًم٘مٞمـــ٤مِد ُمــــ ؿَمـــامريِخ اًمـــذُّ

ـــــٍؼ   ـــــ٧َم ذم خُمَْٚمقًم ـــــ٤مسَم٧ْم اًم٘م٤مٟمِ  َأو ص

 

 ْرشَمَ٘مكًمــٛمُ ْسٚمِؽ َوقْمـِر اًمـٛمَ ُُمستّمَٕم٥ِم ا 

ــــــف  ــــــبٞمحف وِديٜم ـــــــ شَمْس ــــــ٤مه قم  َأهْل

 

ــــَب٤م  ــــد َص ــــراُه ىم ــــك شم ــــٝم٤م طمت  شَم٠ْمٟمٞمُس

 وإىمقام وهمػمهؿ، ىم٤مل: ُمـ اًمِمٕمراء ٤مً شم٤مرُيٞم٦م وذيمر َأقمالُم ٤مً ورسد أطمداصم 

 إِنَّ اُمـــرَأ اًم٘مـــٞمس ضمـــَرى إمِم َُمـــَدى

 

ـــــــف دو  ـــــــف مِح٤َمُُم ــــــــٛمَ َن اوم٤مقْمت٤مىَم  داًم

 اجلَـــَقى 
 وظمـــ٤مُمرْت ٟمٗمـــُس َأيب اجلَـــؼْمِ

 

ـْ ىمـد طَمـَقى   طمتك طَمـقاه احلَْتـُػ ومـٞمَٛم

ـــف  ـــُؾ ؾمـــ٤مَق ٟمٗمَس ـــ٩مِّ اًمَ٘مْٞم ــــ إؿََم  واسم

 

ـــَدى  ـــامِت اًمِٕم ـــذاَر إؿِْم دى طِم ـــرَّ  إمِم اًم

ـــ  ـــلواظمـــؽمَم اًمقضَّ ــــ دون اًمت  ٤مَح ُم

 

ــــامِم ا  ــــٞمُػ احِل ــــ٤م ؾم َٚمٝم ـــــٛمُ َأُمَّ  ٜمَْت٣َم ًم

 وىمـــــد ؾمـــــام قمٛمـــــرو إمِم َأْوشمـــــ٤مِره 

 

ــ٤مزم ا  ــؾَّ قم ــ٤م يم ــ٤مطْمتطَّ ُمٜمٝم ـــٛمُ وم  ْسَتَٛمكًم

سمـــ٤مَء ىَمْســـ   وْهـــَل ُِمــــ اً رـوم٤مؾمـــَتٜمَْزَل اًمزَّ

 

ـــك  ـــغم ُُمٜمَْتٛم ـــقِّ َأقم ـــْقِح اجلَ ـــ٤مِب ًم  قُمَ٘م

ً ٟم٤مىِمٕمـــــ  ـــــقَش ؾُمـــــامَّ ع إطُمب  ٤مً ومجـــــرَّ

 

 َُمكهِمْٛمــداَن حِمْــراَب اًمــدُّ واطمتــؾَّ ُِمـــ  

سمٞمد أن أهؿ رء رُمك إًمٞمف اسمـ دريد ُمـ ُم٘مّمقرشمف اؾمت٘مّم٤مء ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ إؾمامء  

 اعم٘مّمقرة ًمٖم٤مي٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٞمس همػم.
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 :تها اـيَب أوعدة ة رلمقصىا  مطلعُ
 ضم٤مء ُمٓمٚمع اعم٘مّمقرة ذم ذح اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك:

 سم٤م
ٍ
 ٝم٤مًمــــــٛمَ يـــــ٤م فمبٞمـــــ٦ًم َأؿمـــــبَف رء

 

 شَمْرقَمــك اخلُزاَُمــك سمــلم أؿمــج٤مر اًمٜمَّ٘مــ٤م 

، (3)، واسمـ هِم٤مم اًمٚمخٛمل(0)، وقمٜمد اًمزخمنمي(6)وهق يمذًمؽ ذم ديقان اسمـ دريد 

 ، وورد ُمٓمٚمٕمٝم٤م:(1)واًمّم٤موي

ـــــف ـــــري رْأَد طمـــــ٤ميَمك ًمقُٟم ـــــ٤م شم  إُِمَّ

 

ضمك  ـــدُّ ـــ٤مل اًم ـــْبٍح حتـــ٧م َأذي َة ُص ـــرَّ  ـُم

، وُمقومؼ اًمديـ قمبد (7)واًمّم٤مهم٤مين ،(8)، واًمتؼميزي(1)، واسمـ ظم٤مًمقيف(5)قمٜمد اعمسٕمقدي 

، وقمٛمر سمـ هِم٤مم احلرضُمل، وقمز اًمديـ سمـ (62)، واسمـ ظمٚمٙم٤من(1)قمبد اهلل سمـ قمٛمر إَٟمّم٤مري

 .(6)، وطم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م(66)سمـ مج٤مقم٦م، واًمسٞمقـمل

                                                 

 .665ديقاٟمف:  (6)

 .81اٟمٔمر أقمج٥م اًمٕمج٥م ذم ذح ُٓمٞم٦م اًمٕمرب:  (0)

ذم رواي٦م َأيب قمكم وٓ ذم أيمثر اًمرواي٤مت،  وهذا اًمبٞم٧م مل يثب٧م»ىم٤مل اسمـ هِم٤مم اًمٚمخٛمل قمـ هذا اعمٓمٚمع:  (3)

 .656، ذح اعم٘مّمقرة: شوإٟمام وىمع ذم رواي٦م َأيب إؾمح٤مق سمـ خمٚمد

 .68، ذح اعم٘مّمقرة: شوهذا اًمبٞم٧م ًمٞمس ُمـ ُم٘مّمقرة اسمـ دريد»ىم٤مل اًمّم٤موي:  (1)

 .1/302اٟمٔمر ُمروج اًمذه٥م:  (5)

 .657اٟمٔمر ذطمف ًمٚمٛم٘مّمقرة:  (1)

 .63اٟمٔمر ذطمف ًمٚمٛم٘مّمقرة:  (8)

 .61اٟمٔمر خمتٍم ذح اًم٘مالدة اًمسٛمٓمٞم٦م:  (7)

 .36اٟمٔمر ختٛمٞمس ُم٘مّمقرة اسمـ دريد:  (1)

قمٞم٤من:   (10)  .1/303اٟمٔمر وومٞم٤مت ٕا

 وىمد شمٙمٚمػ اًمٙمامل اسمـ إٟمب٤مري ٟمٔمؿ َأسمٞم٤مت ضمٕمٚمٝم٤م ُمٓمٚمًٕم٤م هل٤م وم٘م٤مل:»ىم٤مل اًمسٞمقـمل:   (66)

 يـــــ٤م فمبٞمـــــ٦م َأؿمـــــبف رء سم٤معمٝمـــــ٤م

 

 راشمٕمــــ٦ًم سمـــــلم اهلْمــــٞمؿ واحلَِمـــــ٤م 

ــــري رأد  ــــ٤م شم ــــفإُم ــــ٤ميَمك ًمقٟم   طم

 

 شـمــرة صــبح حتــ٧م أذيــ٤مل اًمــدضمك 
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 قمغم هذا اًمٜمحق: ٤مً أسمٞم٤مهت٤م وم٘مد وىمع ومٞمف اظمتالف أيْم ةأُم٤م قمد

 .(0)ذم ديقان اسمـ دريد ٤مً سمٞمت 055 -

 .(1)، واًمتؼميزي(3)قمٜمد اسمـ ظم٤مًمقيف ٤مً سمٞمت 036 -

 .(5)قمٜمد اًمزخمنمي ٤مً سمٞمت 050 -

 .(1)قمٜمد اسمـ هِم٤مم اًمٚمخٛمل ٤مً سمٞمت 053 -

 .(8)قمٜمد قمبد اًم٘م٤مدر اًمبٖمدادي ٤مً سمٞمت 031 -

 .(7)قمٜمد إؾمامقمٞمؾ اًمّم٤موي ٤مً سمٞمت 016 -

 .(1)قمٜمد اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اعمب٤مرك ٤مً سمٞمت 032 -

نفات التيمص ال 
 :رةلمقصىنفت حىل ا ص  

 رشوح ادقصورة: -1

 منها:ادطبوع  -أ 

                                                                                                                         

 6/72سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة: 

 .6727اٟمٔمر يمِمػ اًمٔمٜمقن:  (6)

 ، وآظمر سمٞم٧م ذم اًمديقان:638ص:  (0)

ـــــــــًٕم٤م ـــــــــ٦م خمتِْم  َأو َأن ُأرى ًمٜمٙمب

 

ـــــك  ـــــ٤م وُُمْزَده ـــــ٤مٍج وَمِرطًم  َأو ٓسمتٝم

 
 

 .551ذح اعم٘مّمقرة ًمف:  (3)

 .17ذح اعم٘مّمقرة ًمف:  (1)

 .651ُٓمٞم٦م اًمٕمرب:  أقمج٥م اًمٕمج٥م ذم ذح (5)

 .381ذح اعم٘مّمقرة ًمف:  (1)

 .6/112اخلزاٟم٦م  (8)

 .601ذح اعم٘مّمقرة ًمف:  (7)

 .0/30، وهدي٦م اًمٕم٤مروملم: 6727اٟمٔمر ظمالوم٤مت أظمرى ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن:  (1)
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( حت٘مٞمؼ حمٛمقد ضم٤مؾمؿ حمٛمد، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ه382ذح اسمـ ظم٤مًمقيف )ت (6

 م.6171، 6ط

(، حت٘مٞمؼ د.ومخر اًمديـ ىمب٤موة، اعمٙمتب٦م اًمٕمرسمٞم٦م ه520ذح اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي )ت (0

 .6، ط6187سمحٚم٥م، 

(، ـمبع ُمع ذح ُٓمٞم٦م اًمٕمرب ًمٚمزخمنمي ذم ه537ذح اًمزخمنمي )ت (3

 .ه6301اًم٘م٤مهرة 

ٞمد ضم٤مؾمؿ، ُم١مؾمس٦م ب(، حت٘مٞمؼ ُمٝمدي قمه588)تذح اسمـ هِم٤مم اًمٚمخٛمل  (1

 .6م، ط6171اًمرؾم٤مًم٦م، 

 ذح إؾمامقمٞمؾ اًمّم٤موي، وم٤مس، اًمدار اًمبٞمْم٤مء. (5

 ادخطوط منها: -ب 

(، ذيمر سمرويمٚمامن َأن هذا اًمنمح ممزوج ه317ذح أيب ؾمٕمٞمد اًمسػماذم )ت (6

 .(0)طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ه، وذيمر(6)161سمنمح اسمـ ظم٤مًمقيف ذم ُمٙمتب٦م ًمٞمدن أول 

(، َأؿم٤مر إؾمت٤مذ قمبد اًمّم٤مطم٥م اًمدضمٞمكم إمم أن ًمف ه312ذح اسمـ ضمٜمل )ت (0

 .(3)ٟمسخ٦م ذم اؾمت٤مٟمبقل

، وُمٙمتب٦م 8511(، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم سمرًملم ه122ذح رسمٞمٕم٦م سمـ حمٛمد اعمٕمٛمري )ت (3

 .(6)02ضم٤مري٧م  -سمرٟمستقن 

(، وُمٜمف ٟمسخ٦م ذم يمقسمريكم ه531ذح اجلقاًمٞم٘مل أيب ُمٜمّمقر ُمقهقب )ت (1

 .(1)66رىمؿ  6301

                                                 

 .0/681سمرويمٚمامن:  (6)

 .6727يمِمػ اًمٔمٜمقن:  (0)

 .60ختٛمٞمس ُم٘مّمقرة اسمـ دريد:  (3)

 .0/672سمرويمٚمامن:  (1)
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 .(1)8518(، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم سمرًملم ه512 ذح اعمٝمٚمبل )ت طمقازم (5

، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم سمرًملم ه(822ذح ٟمٕمٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمسٕمقد )ت ذم طمدود  (1

8511(1). 

، ُمٜمف ٟمسخ٦م ه(802ذح اسمـ اًمّم٤مئغ حمٛمد سمـ احلسـ اجلذاُمل اًمدُمِم٘مل )ت (8

 .(6)8677ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م سمرىمؿ 

، وًمٕمؾ (0)3212، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم سم٤مريس أول ه(761ذح قمز اًمديـ سمـ مج٤مقم٦م )ت (7

 .(3)ًمٚمّم٤مهم٤مينش ذح اًم٘مالدة»هذا اًمنمح هق خمتٍم اسمـ مج٤مقم٦م قمغم 

 .(1)، وُمٜمف قمدة ٟمسخ خمٓمقـم٦مه(6233ذح قمبد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد اًمٓمؼمي )ت (1

، وُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ه(6211ذح حمٛمد سمـ اخلٚمٞمؾ اإلطمس٤مئل )ت (62

 .(1)أًمػ 750قم٤مذ 

 .(5)قم٤مذ َأومٜمدي، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم ه(6215ذح ىمدري حمٛمد َأومٜمدي )ت (66

، ُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ه(6073ذح ؾمٞمدي اسمـ اعمخت٤مر آٟمتِم٤مئل )ت (60

 .(5)3/005اًم٘م٤مهرة صم٤مين 

، شاًمراي٤مت اعمٜمِمقرة قمغم ذح اعم٘مّمقرة»ذح قمبد اًم٘م٤مدر اعمٙمل، وقمٜمقاهن٤م:  (63

 .(5)51، رىمؿ 0/6012وُمٜمف ٟمسخ٦م ذم آ صٗمٞم٦م 

 .(5)5122ُمٞم٦م: ذح حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمامري اًمززي، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم قمٛمق (61

                                                 

 .321اًمِمٕمر:  –س دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م ومٝمر (6)

 .6/11، وُم٤م أصمب٧م قمـ سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة: ه818، وذيمر أن ووم٤مشمف 0/672سمرويمٚمامن:  (0)

 ( ُمـ ختٛمٞمس٤مت اعم٘مّمقرة اعمٓمبققم٦م.1اٟمٔمر رىمؿ ) (3)

 .0/672ذيمره٤م سمرويمٚمامن:  (1)

 .0/676سمرويمٚمامن:  (5)
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ذح قمبد اعمٚمؽ سمـ ه٤مٟمئ اًمٜمحقي، أيب ُمروان، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم اًمتٞمٛمقري٦م  (65

 .(6)ؿمٕمر – 6613

 ادشار إلوه يف الكتب: -ج 

ذح حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر َأيب قمبد اهلل اًمتٛمٞمٛمل اًمٜمحقي اًم٘مػمواين اعمٕمروف  (6

وطم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم يمِمػ ، 3/71(، ذيمره اًم٘مٗمٓمل ذم إٟمب٤مه اًمرواة: ه160سم٤مًم٘مزاز )ت

 .6727ٜمقن: اًمٔم

(، ذيمر ذم ه107ذح أيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ مح٤مد اًمّمٜمٝم٤مضمل )ت (0

 .107-108اًمتٙمٛمٚم٦م: 

(، ذيمره طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ه111ذح شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕمب٤مس أمحد سمـ ُمب٤مرك )ت (3

 .6727ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن: 

ًمف »(، ىم٤مل اًمسٞمقـمل: ه170ذح رسمٞمع سمـ حمٛمد اًمٙمقذم، قمٗمٞمػ اًمديـ )ت (1

 .(0)شوؾمتامئ٦مف قمٚمٞمٝم٤م ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمٜمتلم وصمامٟملم ٓمَّ ظمد، رأي٧م ذح ُم٘مّمقرة اسمـ دري

(، ذيمره طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم ه6205ذح قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد اًمسخ٤موي )ت (5

 .6727يمِمػ اًمٔمٜمقن: 

وهذه اًم٘مّمٞمدة »(، ذيمره ص٤مطمبف وم٘م٤مل: ه6213ذح قمبد اًم٘م٤مدر اًمبٖمدادي )ت (1

، هل٤م ذوح ٓ حتَم يمثرة، ٤مً وصمالصمقن سمٞمت]أي ُم٘مّمقرة اسمـ دريد[ ـمقيٚم٦م قمدهت٤م ُم٤مئت٤من وشمسٕم٦م 

وأطمسـ ذوطمٝم٤م ذح اًمٕمالُم٦م إدي٥م أيب قمكم حمٛمد سمـ أمحد سمـ هِم٤مم سمـ إسمراهٞمؿ اًمٚمخٛمل 

 .(3)شُمع إيْم٤مح واف وشمبٞملم ؿم٤مف ذم أي٤مم اًمِمبٞمب٦م اً ُمقضمز ٤مً اًمسبتل، وىمد ذطمتٝم٤م َأٟم٤م ذطم

                                                 

 [.6151ة ، ]وم١ماد اًمسٞمد، اًم٘م٤مهر6/115ومٝمرس اعمخٓمقـم٤مت اعمّمقرة:  (6)

 .6/511سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة:  (0)

 .6/112ظمزاٟم٦م إدب:  (3)
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ًمٗملم (، ذيمره رض٤م يمح٤مًم٦م ذم ُمٕمجؿ اعم١مه6603ذح اسمـ ُمسؽ اًمسخ٤موي )ت (8

5/661. 

ذح اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ اًمْم٤مئع، أؿم٤مر إًمٞمف اًمّمٗمدي ذم اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت:  (7

 .6727، وطم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن: 0/312

ـ  (1 ذح طمسـ سـم قمكم سـم إدريس اًمتقٟمز اعمسٛمك سم٤مًمدرر اعمْمٞمئ٦م، ذيمره قمبد اًمٚمٓمٞمػ سم

 .617حمٛمد ري٤ميض زاده ذم أؾمامء اًمٙمت٥م اعمتٛمؿ ًمٙمِمػ اًمٔمٜمقن: 

 .016سمـ أمحد سمـ احلّملم سمـ قمٓم٤مف اًمٕم٘مٞمكم، ذيمر ذم اًمتٙمٛمٚم٦م:  ذح احلسـ (62

 ادجهول ادؤلِّف منها: -د 

، َأًمٗمف ص٤مطمبف ًمريمـ اًمدوًم٦م قمبد اًمٕمزيز ش٦م اًمريمٜمٞم٦مضاًم٘مرا»ذح عمجٝمقل سمٕمٜمقان  (6

، وضم٤مء ذم (6))قمـ رشمر( 3، رىمؿ 1280، وُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم آي٤م صقومٞم٤م: ه116سمٕمد ؾمٜم٦م 

 .0317، وأٟمف ذم أمحد صم٤مًم٨م ه173أٟمف ٟمسخ ؾمٜم٦م  6/522: ومٝمرس اعمخٓمقـم٤مت اعمّمقرة

ذم ، وُمٜمف ٟمسخ٦م ذم ُمٙمتب٦م إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م ه813ذح عمجٝمقل، يمت٥م ؾمٜم٦م  (0

 .(0)17سمرىمؿ واعمقصؾ 

 ، وُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ُمٙمتب٦م إوىم٤مف ه811ذح عمجٝمقل يمت٥م ؾمٜم٦م  (3

 .(3)اًمٕم٤مُم٦م سمبٖمداد

ي٦م ٍمدار اًمٙمت٥م اعم ، وُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذمه6613ذح عمجٝمقل يمت٥م ؾمٜم٦م  (1

 .(1)ز61158سمرىمؿ: 

                                                 

 .0/676سمرويمٚمامن:  (6)

 .1/668ومٝمرس خمٓمقـم٤مت إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمقصؾ:  (0)

 .3/038ومٝمرس اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمٙمتب٦م إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م سمبٖمداد:  (3)

 .0/85ومٝمرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م: ق (1)
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ز، وهق ُمـ ورىم٦م 61081ذم جمٛمقع رىمٛمف  ه6086ذح عمجٝمقل، يمت٥م ؾمٜم٦م  (5

 .(1)، وُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م38-16

ز، وُمٜمف ٟمسخ٦م ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 63565ذح عمجٝمقل ذم جمٛمقع رىمٛمف  (1

 .(6)ق026شمت٠مًمػ ُمـ 

 .(0)8162ذح عمجٝمقل، وُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م سمدُمِمؼ سمرىمؿ:  (8

 .(0)8316ذح عمجٝمقل، وُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م سمدُمِمؼ، سمرىمؿ:  (7

 .(3)6187، 558، 300صمالصم٦م ذوح عمجٝمقًملم، ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م سم٤مٕرىم٤مم:  (1

 .(1)ذح عمجٝمقل، ًمف قمدة ٟمسخ (62

 رة:ختموسات ادقصو -2

وزهن٤م قمغم ىم٤مومٞم٦م ذم ي١مشمك سمخٛمس٦م أىمسٛم٦م قمغم ىم٤مومٞم٦م، صمؿ سمخٛمس٦م أظمرى »اًمتخٛمٞمس َأن 

همػمه٤م يمذًمؽ، إمم أن يٗمرغ ُمـ اًم٘مّمٞمدة، وأيمثروا ُمـ هذا اًمٗمـ طمتك َأشمقا سمف ُمٍماقملم 

ُمٍماقملم وم٘مط، وهق اعمزدوج، إٓ أن وزن يمٚمف واطمد وإن اظمتٚمٗم٧م اًم٘مقاذم، يمذات إُمث٤مل 

 .(5)...شوذات احلٚمؾ وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام

ؾم٤مئر قمغم إًمسٜم٦م يسػم،  فواًمبحر اًمذي يٜمٔمؿ قمٚمٞمف ذم اعمخٛمس٤مت هق سمحر اًمرضمز ٕٟم

ومل أضمدهؿ يستٕمٛمٚمقن ذم هذه اعمخٛمس٤مت إٓ اًمرضمز ظم٤مص٦م ٕٟمف وـملء »ىم٤مل اسمـ رؿمٞمؼ: 

 (.5)شؾمٝمؾ اعمراضمٕم٦م

                                                 

 .0/85ر اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م: قومٝمرس خمٓمقـم٤مت دا (6)

 .325اًمِمٕمر:  –ومٝمرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م  (0)

 .31-35اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل:  (3)

 .0/676سمرويمٚمامن:  (1)

 .6/672اًمٕمٛمدة:  (5)
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 ادطبوع من ختموسات ادقصورة: -أ 

 .(6)(ه188ختٛمٞمس قمبد اهلل سمـ قمٛمر إٟمّم٤مري اًمقزير )ت (6

 .(0)(ه6001ختٛمٞمس اًمِمٞمخ حمٛمد رض٤م اًمٜمحقي )ت (0

ـ )ت (3 ـ ذيػ آل حمٞمل اًمدي  (3)(، وهق ختٛمٞمس ٟم٤مىمصه6076ختٛمٞمس اًمِمٞمخ ُمقؾمك سم

ًمإلُم٤مم طمسـ سمـ ش ذح اًم٘مالدة اًمسٛمٓمٞم٦م ذم شمقؿمٞمح اعم٘مّمقرة اًمدريدي٦م»خمتٍم  (1

 .(1)(، وهذا اعمختٍم ٓسمـ مج٤مقم٦مه152حمٛمد اًمّم٤مهم٤مين )ت

 ادخطوط منها: -ب 

 .(5)اًمسٞمد طمسلم اعمِمٝمداينختٛمٞمس  (6

 .(1)3/15ختٛمٞمس احلسٞمٜمل، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم اًم٘م٤مهرة صم٤مين:  (0

 .(1)103ختٛمٞمس ؾمٕمد سمـ قمكم اإلرسمكم، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم ًمٞمدن أول  (3

، 8551ختٛمٞمس ذف اًمديـ احلسـ سمـ احلسلم سمـ قمكم، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم سمرًملم:  (1

 .(1)1رىمؿ  6602ووم٤مشمٞمٙم٤من صم٤مًم٨م: 

 .(1)٦8558م ذم سمرًملم ختٛمٞمس اعمٓمٝمر ومخر اًمديـ، ُمٜمف ٟمسخ (5

 (1)61، 10د سم٤معمقصؾ: وختٛمٞمس حمٛمد سمـ ؾمٕمد اجلقادي، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم ُمٙمتب٦م داو (1

                                                 

 ، طم٘م٘مف قمبد اًمّم٤مطم٥م اًمدضمٞمكم.6188ـمبع ذم سمػموت  (6)

 .15-15/18ٟمنم ذم أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م:  (0)

 .122-66/371ش: ؿمٕمراء اًمٖمري»ٟمنم ُم٤م سم٘مل ُمٜمف قمكم اخل٤مىم٤مين ذم يمت٤مسمف:  (3)

( ُمـ ذوح 7، طم٘م٘مف د.ؾم٤مُمل ُمٙمل اًمٕم٤مين، وهالل ٟم٤مضمل، واٟمٔمر )6188ـمبع ذم سمٖمداد ؾمٜم٦م  (1)

 اعم٘مّمقرة اعمخٓمقـم٦م.

 .15ومٝمرس اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ه٤مًم٦م:  (5)

 .0/676سمرويمٚمامن:  (1)
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 .(6)أدب 03ختٛمٞمس اعمالَّ ضمرضمٞمس، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم ُمٙمتب٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م  (8

 .(6)6، رىمؿ 6278ختٛمٞمس عمجٝمقل، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم اعمتحػ اًمؼميٓم٤مين صم٤مين  (7

 .(0)1157ري٦م سمرىمؿ ختٛمٞمس عمجٝمقل، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مه (1

 تسموط ادقصورة: -3

ط:  ع، صمؿ ي٠مي سم٠مرسمٕم٦م َأىمسٛم٦م قمغم همػم »اًمِمٕمر اعمسٛمَّ أن يبتدئ اًمِم٤مقمر سمبٞم٧م ُمٍمَّ

ُمـ ضمٜمس ُم٤م اسمتدأ سمف، وهٙمذا إمم آظمر اًم٘مّمٞمدة، ُمث٤مل ذًمؽ  اً واطمد ىم٤مومٞمتف، صمؿ يٕمٞمد ىمسٞمامً 

 :(3)ىمقل اُمرئ اًم٘مٞمس، وىمٞمؾ إهن٤م ُمٜمحقًم٦م

 ـمـــاللِ شمقمهـــ٧ُم ُمــــ هٜمـــٍد ُمٕم٤مًمــــَؿ أَ 

 

َـّ ـُمقُل اًمدهِر ذم اًمـزُمـ اخلـ٤مزم   قمَٗم٤مه

 ُمراسمــُع ُمـــ هٜمــد ظمٚمــ٧ْم وُمّمــ٤ميُػ  

 

 يّمـــٞمح سمَٛمْٖمٜم٤مهـــ٤م صـــدًى وقمـــقاِزُف  

هـــ٤م ُهـــقُج اًمريـــ٤مح اًمٕمقاصـــُػ    وهمػمَّ

 

ـــــؿَّ آظَمـــــُر راِدُف    ويمـــــؾُّ ُُمســـــػع صم

  

 

ــ  اًمسِّ
ِ
ــقء ـــ ٟم ــحَؿ ُم ــ٤ملِ  يَملْمِ امسم٠َمؾم  هٓمَّ

 

 

 .(1)شقمغم ىم٤مومٞم٦م اًمالم ٦م ؿم٤مء، صمؿ يٙمرر ىمسٞمامً وهٙمذا ي٠مي سم٠مرسمٕم٦م َأىمس٤مم قمغم َأي ىم٤مومٞم 

واًمتخٛمٞمس واًمتسٛمٞمط يمثرا ذم ؿمٕمر اعمت٠مظمريـ، ومه٤م أُم٤مرة قمغم ضٕمػ اًمِم٤مقمري٦م، 

وىمد رأي٧م مج٤مقم٦م يريمبقن اعمخٛمس٤مت واعمسٛمٓم٤مت ويٙمثرون ُمٜمٝم٤م، ومل َأَر »ىم٤مل اًم٘مػمواين: 

ُم ىمقاومٞمف وضٞمؼ قَمَٓمٜمف ُم٤م ظمال ُمٜمٝم٤م ٕهن٤م داًم٦م قمغم قمجز اًمِم٤مقمر وىمٚم٦م  ٤مً صٜمع ؿمٞمئ ٤مً طم٤مذىم ٤مً ُمت٘مدِّ

اُمرأ اًم٘مٞمس ذم اًم٘مّمٞمدة اًمتل ٟمسب٧م إًمٞمف، وُم٤م ُأصححٝم٤م ًمف، وسمِم٤مر سمـ سمرد ىمد يم٤من يّمٜمع 

 .(5)شواؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٕمر ٤مً اعمخٛمس٤مت واعمزدوضم٤مت قمبث

                                                 

 .0/676سمرويمٚمامن:  (6)

 .81ٝمرس دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م، اًمِمٕمر: وم (0)

 ، ومٞمام ٟمس٥م إًمٞمف ُمـ اعمسٛمط.181إسمٞم٤مت ذم ديقاٟمف:  (3)

 .010، واٟمٔمر اًمقاذم ذم اًمٕمروض واًم٘مقاذم: 681-6/687اًمٕمٛمدة:  (1)

 .6/670اًمٕمٛمدة:  (5)
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 ادخطوط من تسموط ادقصورة: -أ 

شمسٛمٞمط اعم٘مّمقرة، ٟمٔمؿ جمد اًمديـ أؾمٕمد سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اإلرسمكم،  (6

، وم٤مشمٞمٙم٤من 0رىمؿ  6161، ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم اعمتحػ اًمؼميٓم٤مين صم٤مين شاًمٗمقائد اعمحّمقرة»اٟمف قمٜمق

 .(6)8، رىمؿ 6613صم٤مًم٨م 

 معارضة ادقصورة: -4

 ادطبوع: -أ 

 .(0)(ه175ُمٕم٤مرض٦م أيب احلسـ طم٤مزم اًم٘مرـم٤مضمٜمل )ت (6

 ادخطوط: -ب 

(، ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م ه6003ُمٕم٤مرض٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ أمحد اخلٗم٤مضمل )ت (6

 .6/018 خمٓمقـم٤مت إوىم٤مف ذم اعمقصؾ: خمٓمقـم٦م ذم

 ادشار إلوه يف الكتب: -ج 

(، ه310ُمٕم٤مرض٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٗمٝمؿ اًمتٜمقظمل إٟمٓم٤ميمل )ت (6

وىمد قم٤مرض أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمتٜمقظمل اعمذيمقر أسم٤م سمٙمر سمـ دريد ذم ُم٘مّمقرشمف، »ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من: 

 .(3)شْم٤مقم٦م، وُمدح ومٞمٝم٤م شمٜمقخ وىمقُمف ُمـ ىمُ ٤مً وذيمر ُمٜمٝم٤م أسمٞم٤مشم

ُمٕم٤مرض٦م أيب احلٙمؿ قمبٞمد اهلل سمـ اعمٔمٗمر سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمب٤مهكم إدي٥م  (0

وًمف أؿمٞم٤مء ُمستٛمٚمح٦م، ُمٜمٝم٤م هزًمٞم٦م ض٤مهك »(، ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من: ه511اعمٕمروف سم٤معمٖمريب )ت

 هب٤م ُم٘مّمقرة اسمـ دريد، ُمـ مجٚمتٝم٤م:

ــــال سمــــدَّ ًمــــف ــــؾُّ ُمٚمٛمــــقم وم  ويم

 

 (1)شُمـــ ومرىمــ٦م ًمــق ًمَزىمــقه سمــ٤مًمٖمرا 

 

                                                 

 .670-0/676سمرويمٚمامن  (6)

 ، طم٘م٘مٝم٤م د.ُمٝمدي قمالم.6153، اًم٘م٤مهرة 0ضم٤مُمٕم٦م إسمراهٞمؿ سم٤مؿم٤مم –ٟمنمت ذم طمقًمٞم٤مت يمٚمٞم٦م أداب  (0)

 .3/317وومٞم٤مت إقمٞم٤من:  (3)

 .3/605وومٞم٤مت إقمٞم٤من:  (1)
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يمٚمامن إمم أن ُم٘مّمقرة اسمـ دريد شمرمج٧م إمم اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م وأن هل٤م ٟمسخ٦م أؿم٤مر سمرو -

 .(6)755خمٓمقـم٦م ذم قم٤مذ أومٜمدي 

ذيمر إؾمت٤مذ ُمٝمدي قمبٞمد ضم٤مؾمؿ أن حمٛمد آردسمٞمكم أقمرب اعم٘مّمقرة وأن ًمديف  -

 .(0)ٟمسخ٦م ُمّمقرة قمـ هذا اإلقمراب

 :ح ر لـشَّامنهج 
س همػم، وسمذا سح اًمِمٞمخ ًمٞمٌع مجٓسمدَّ ُمـ اًمتٜمبٞمف سم٤مدئ ذي سمدء قمغم أن هذا اًمنمح 

هذا اجلزء إول ُمـ ذح ُم٘مّمقرة اسمـ دريد جل٤مُمٕمف ويم٤مشمبف قمبد اًم٘م٤مدر »ىم٤مل:  اًمِم٤مرح إذ

 .(3)شسمـ حمٛمد اعمب٤مرك

ذم ذطمف ي٘مقم قمغم اًمٜمٔمر ذم اعمٗمردات اًمٚمٖمقي٦م اًمقاردة ذم يمؾ  ٤مً اصٓمٜمع اًمِمٞمخ ُمٜمٝمج

ٗمردة ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م، وُمـ صمؿَّ يؽمك هلذه اعمسمٞم٧م ُمـ أسمٞم٤مت اعم٘مّمقرة وٟم٘مؾ اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م 

ًمٚم٘م٤مرئ أن يّمٓمٗمل ُمـ هذه اعمٕم٤مين اعمٕمٜمك اًمالئؼ سم٤مًمبٞم٧م، وذًمؽ ٟمحق ُم٤م ضم٤مء ذم ذطمف 

 اًمقاردة ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:ش ٟمْٗمس»يمٚمٛم٦م 

ة  َأنَّ اًم٘مْمــــــــ٤مء ىمــــــــ٤مِذذم ذم ُهــــــــقَّ

 

ـــَقى  ـــ٤م َه ـْ ومٞمٝم ـــ ـــُس َُم ـــَتبِؾُّ َٟمْٗم  ٓ شَمْس

ـْ ومٞمٝم٤م َهَقى، ىم٤مل ذم»إذ ىم٤مل:   اًمٜمٗمس ذم يمالم اًمٕمرب دمري قمغم »اًمت٤مج:  َٟمْٗمُس َُم

ىمقًمؽ: ظمرضم٧ْم ٟمٗمسف، أي روطمف، واًمرضب اًمث٤مين: ذم ُمٕمٜمك اًمٜمْٗمس ومٞمف ضسملم، َأطمدمه٤م: 

ومالن ٟمٗمسف وَأهٚمؽ ٟمٗمسف، َأي َأوىمع اهلالك سمذاشمف يمٚمِّٝم٤م ىمتؾ ُمٕمٜمك مجٚم٦م اًمٌمء وطم٘مٞم٘متف، ي٘م٤مل: 

 ،(1)شبؾ، وٟمٗمس اجلبؾ ُم٘م٤مسمكمٟمزًم٧ُم سمٜمٗمس اجل»وطم٘مٞم٘متف، وُمٜمف ُم٤م طمٙم٤مه ؾمٞمبقيف ُمـ ىمقهلؿ: 

                                                 

 .0/676سمرويمٚمامن:  (6)

 .10اسمـ هِم٤مم اًمٚمخٛمل وضمٝمقده اًمٚمٖمقي٦م:  (0)

 .6/13اٟمٔمر  (3)

 .0/381( اًمٙمت٤مب: 1)
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ى سملم اًمٜمٗمس واًمروح، وىم٤مل:  ـْ ؾمقَّ واًمٜمٗمس قملم اًمٌمء ويمٜمٝمف وضمقهره، وُمـ اًمٚمٖمقيلم َُم

سم٤مقمتب٤مرات،  ٤مً واًمروح ُمذيمرة، واحلؼ أن سمٞمٜمٝمام ومرىم ،مه٤م رء واطمد، إٓ أن اًمٜمٗمس ُم١مٟمث٦م

شمٕم٤ممم ظمٚمؼ آدم  احلدي٨م َأن اهلل[ 6/610]ش اًمتٛمٝمٞمد»ويدل ًمذًمؽ ُم٤م رواه اسمـ قمبد اًمؼَم ذم 

، ومٛمـ اًمروح قمٗم٤مومف وومٝمٛمف وطِمٚمٛمف وؾمخ٤مؤه وووم٤مؤه، وُمـ اًمٜمٗمس ٤مً وروطم ٤مً وضمٕمؾ ومٞمف ٟمْٗمس

ؿمٝمقشُمف وـَمٞمِمف وؾمٗمٝمف وهمْمبف، ومال ي٘م٤مل ذم اًمٜمٗمس: هل اًمروح قمغم اإلـمالق، طمتك وٓ 

ي  ي٘م٤مل ذم اًمروح: هل اًمٜمٗمس إٓ يمام ي٘م٤مل ذم اعمٜمّل: هق اإلٟمس٤من، أو يمام ي٘م٤مل ًمٚمامء اعمٖمذِّ

ش َأو ظمال اً ًمٚمٙمرُم٦م: هق اخلٛمر أو اخلؾ قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ؾمٞمْم٤مف إًمٞمف، أوص٤مف ُيسٛمك هب٤م مخر

 .[6/613] ُمـ اًمت٤مج ها.

ومل يٙمتِػ اًمِم٤مرح سمام ٟم٘مٚمف قمـ اًمت٤مج، وًمٙمٜمف اًمتٗم٧م إمم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط وٟم٘مؾ ُمٜمف 

د وىمد ذيمر اعمجد ًمٚمٜمٗمس مخس٦م قمنم ُمٕمٜمك، ُمٜمٝم٤م اًمروح واًمدم واجلس»ُمٕم٤مين اًمٜمٗمس، وم٘م٤مل: 

٦م وإَٟمٗم٦م  .[6/613] شواحل٘مٞم٘م٦م وقملم اًمٌمء واهِلٛمَّ

وم٤مٟمٔمر »صمؿ شمرك ًمٚم٘م٤مرئ أن يّمٓمٗمل اعمٕمٜمك اًمذي يالئؿ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ ويٜم٤مؾمبف، وم٘م٤مل: 

 .[6/613] ش٤مً إًَمٞمؼ ُمٜمٝم٤م ذم اًمبٞم٧م، وم٢من ذم هذه اعمٕم٤مين ُمتسٕم

س، ًمٞمٜم٘مؾ ُمٜمف ُم٤م يتٛمؿ اًمٙمالم قمغم ُمٕمٜمك اًمٜمٗمش اعمّمب٤مح اعمٜمػم»وسمٕمد ذًمؽ ذه٥م إمم 

]اًمٜمس٤مء:   ژپ پ پ پژشمٕم٤ممم: اًمٜمٗمس ُأٟمثك إِن ُأريد هب٤م اًمروح، ىم٤مل »وذم اعمّمب٤مح: »وم٘م٤مل: 

ٕن اًمٜمٗمس اًمتل هل اؾمؿ جلٛمٚم٦م  ٤مً ، وإِن ُأريد اًمِمخص ومٛمذيمر، وؾُمٛمل اًمدم ٟمٗمس[1/6

 .[6/613] شاحلٞمقان ىمقاُمٝم٤م سم٤مًمدم

ى ًمنمح يمٚمٛم٦م   ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:ش اعمرمتك»وُمثؾ هذا صٜمٞمٕمف طملم شمّمدَّ

ــــــفو ُت ــــــف مِهَّ  ؾمــــــٞمٌػ اؾمــــــتٕمٚم٧ْم سم

 

 طمتــــك َرَُمــــك َأسْمٕمــــَد ؿَمــــ٠ْمِو اعمرمَتــــك 

ومرأى أهن٤م اؾمؿ ُمٙم٤من شمٗمٞمد ُمقضع آرمت٤مء، وأن آرمت٤مء ُمٓم٤مِوع اًمرُمل، صمؿ راح  

ينمح ُم٤مدة )رُمك( ويٜم٘مؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ اًمٚمس٤من واًمت٤مج، واٟمتٝمك إمم أن آرمت٤مء ًمف قمدة ُمٕم٤من، 

وىمد قمٚمٛم٧م أن »ًمف، وم٘م٤مل:  ٤مً عمٕمٜمك اًمبٞم٧م وُمٜم٤مؾمب ٤مً ظم٤مدُموأن اًم٘م٤مرئ ًمف أن ُيت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يراه 
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، وسمٛمٕمٜمك وىمقع اعمرُمٞم٤مت، يمام ٤مً آرمت٤مء يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمؽماُمل، وهق رُمل اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم

ت وـم٤مطم٧م وسمٛمٕمٜمك ذم ىمقًمؽ: رُمٞم٧ُم اًمسٝم٤مم وم٤مرمت٧م، أي وىمٕم٧م وؾم٘مٓم٧م وظمرَّ 

د وي٘متٜمص، ومخذ ُمـ هذه آصٓمٞم٤مد وآىمتٜم٤مص، يمام ي٘م٤مل: ظمرج إُمػم ًمػممتل، َأي ًمٞمتّمٞمَّ 

 .[6/012] شواىمتٜمص ٤مً اعمٕم٤مين ُم٤م شمراه ُمقاوم٘م

همػم أن اًمِمٞمخ ذم ُمقاـمـ ُأظمرى ُمـ ذطمف يسقق ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة سمْمٕم٦م ُمٕم٤من ُمـ 

ُمّمٜمٗم٤مت اًمٚمٖم٦م، وُيٚمص إمم ُمٕمٜمك ُمٜمٝم٤م يراه حيُسـ سمٛمٕمٜمك سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ، وذًمؽ قمغم ٟمحق ُم٤م 

 ُمـ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:ش ؾمٚمَّٓم٧ُم »ومٕمؾ قمٜمدُم٤م ذح يمٚمٛم٦م 

ـــــــقًم٦مً و هُت٤م ُمقص ـــــــدَّ ــــــــ ُُم  إْن شمٙم

 

 سمــ٤محلَْتِػ ؾمــٚمَّْٓم٧ُم إؾُمــ٤م قمــغم إؾَمــك 

ُمـ اًمت٤مج واعمّمب٤مح واًمٚمس٤من، وسمٕمد أن ومرغ َأظمذ ش ؾمٚمط»إذ سمدأ سمٜم٘مؾ ُمٕم٤مين ُم٤مدة  

قمغم  ٤مً ؾمٚمٓم٧ُم ومالٟم»ومٞم١مظمذ مم٤م ُمرَّ َأن ُمٕمٜمك »وىم٤مل:  ،اعمٕمٜمك اًمذي اـمٛم٠من إًمٞمف واؾمتّمقسمف

ٜمتف ُمٜمف، وضمش ومالن ٛمتف ومٞمف وُمٙمَّ  .[6/653] شقمٚمٞمف اً ًمف ُمتسٞمٓمر اً ٕمٚمُتف ىم٤مهرطمٙمَّ

 ،وي٘مػ قمٜمد يمٚمٛم٦م ذم سمٞم٧م اعم٘مّمقرة، ويٜمٔمر ُمٕمٜم٤مه٤م ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م ومٞمٜم٘مٚمف سمٜمّمف شم٤مرة

 ويسقىمف جمَٛمالً شم٤مرة ُأظمرى، وذًمؽ قمغم ٟمحق ُم٤م ضم٤مء ذم يمالُمف قمغم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

ــــــــْقُم ًمٚمُحــــــــرِّ ُُمِ٘مــــــــٞمٌؿ راِدعٌ   واًمٚمَّ

 

ــــــ  َّٓ اًمَٕمَّم ــــــف إ ــــــُد ٓ َيْرَدقُم  ٤مواًمٕمب

، صمؿ رأى أن يسقق شاؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأىم٤مُمف ُي٘مٞمٛمف إىم٤مُم٦م...ش: »ُم٘مٞمؿ»إِذ ىم٤مل ذم شمٗمسػم  

ىم٤مل ذم اعمّمب٤مح ُم٤م »ُمٕمٜمك هذه اعم٤مدة ُمـ اعمّمب٤مح قمغم وضمف اإلمج٤مل واًمتٚمخٞمص وم٘م٤مل: 

ظمالصتف: ىم٤مم سم٤مُٕمر واؾمت٘م٤مم إُمر، وهذا ىمقاُمف سم٤مًمٗمتح واًمٙمِّس، أي قمامده اًمذي يٜمتٔمؿ 

، صمؿ اؾمتحسـ أن ينمح ُمٕمٜمك اًم٘م٤مُم٦م ش٤مُمف... وهق ـمقيؾ اًم٘م٤مُم٦م واًم٘مقاموي٘مقم سمف، ويمذا ىمٞم

وذم اًمت٤مج: ىم٤مُم٦م اإلٟمس٤من وىمقاُمف... وىمقام إُمر »واًم٘مقام ومذه٥م إمم اًمت٤مج وٟم٘مؾ ُمٜمف وم٘م٤مل: 

وذم »، صمؿ ذح ُمٕمٜمك ُماليمف ُمـ إؾم٤مس وم٘م٤مل: شسم٤مًمٗمتح ُماليمف، ًمٖم٦م ذم اًم٘مقام سم٤مًمٙمِّس

وذم اًمت٤مج: قِماَمد »وم٘م٤مل: ش قمامد اًمٌمء»، صمؿ ومِّس ُمٕمٜمك شسمف إؾم٤مس ُماليمف: ىمِقاُمف وُم٤م ُيْٛمٚمُؽ 

 .[678-0/671] شاًمٌمء: ُم٤م ُي٘م٤مُم سمف
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واًمِم٤مرح ذم ٟم٘مٚمف اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م مل يٙمـ يثبتٝم٤م ذم ذطمف ُمتسٚمسٚم٦م يمام وردت ذم ُمٔم٤مهن٤م، 

اًمٚمس٤من ُمـ  ، ٟمحق ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـاً وإٟمام يم٤من يتٍمف ذم شمرشمٞمبٝم٤م، ومٞم٘مدم وي١مظمر طمسبام يراه ُمٗمٞمد

َأىمٓم٤مر اًمٗمرس: ُم٤م َأذف ُمٜمف، وهق يم٤مصمبتف ]جمتَٛمع يمتٗمٞمف[ وقمجزه، »ُم٤مدة )ىمٓمر(، إذ ىم٤مل: 

وذم  ٟمقاطمٞمف،واًمبٕمػم: ويمذًمؽ أىمٓم٤مر اجلبؾ واجلٛمؾ: ُم٤م َأذف ُمـ َأقم٤مًمٞمف، وَأىمٓم٤مر اًمٗمرس 

وضمقاٟمبٝم٤م، ويمذا أَي ٟمقاطمٞمٝم٤م [، 55/33]اًمرمحـ:   ژڭ ڭ ڭ ڭژ   :اًمتٜمزيؾ

ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد: ٓ يٕمجبٜمؽ ُم٤م شمرى ُمـ اعمرء طمتك شمٜمٔمر قمغم  َأىمت٤مره٤م، اًمقاطمد ىمٓمر وىمؽم،

ٞمف ي٘مع ذم ظم٤ممت٦م قمٛمٚمف، َأقَمغم   شؿمؼِّ اإِلؾمالم أَو همػمهَأيِّ ىمٓمريف ي٘مع، َأي قمغم َأيِّ ؿم٘مَّ

 ، وٓ ُيرى ومٞمام ٟم٘مٚمف شمٗم٤موت أو اضٓمراب سمؾ رشمقب وشمٙم٤مُمؾ.[6/581]

ذم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ ويبح٨م  وٓ يٗمت٠م اًمِم٤مرح يستٕمرض اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمقاردة

ٛمُؾ سمف اًمبٞم٧م ويقاوم٘مف، ُمـ قمٜمٝم٤م ويٜمٔمر ومٞمٝم٤م ٟمٔمر اعمت٠مُمؾ اعمدىمؼ اًمب٤مطم٨م قمـ اعمٕمٜمك اًمذي َُيْ 

 ُمـ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:ش طِمذار»ذًمؽ أٟمف وىمػ قمٜمد يمٚمٛم٦م 

ـــف ـــُؾ ؾمـــ٤مَق ٟمٗمَس ـــ٩مِّ اًمَ٘مْٞم ــــ إؿََم  واسم

 

ـــَدى  ـــامِت اًمِٕم ـــذاَر إؿِْم دى طِم ـــرَّ  إمِم اًم

حورأى أن ذم اؾمتٕمامهل٤م ذم هذا ا  ُمتٕمٚمالً سم٠من احلذار سمٛمٕمٜمك اعمح٤مذرة،  ٤مً ًمبٞم٧م شمسٛمُّ

واعمح٤مذرة ٓ شمٙمقن إٓ ُمـ اصمٜملم ٕهن٤م ُمٗم٤مقَمَٚم٦م، ومبٕمد أن ؾم٤مق ُمٕم٤مين ُم٤مدة )طمذر( ُمـ أؾم٤مس 

ٓ ُيرج قمـ اعمِم٤مَريم٦م ومٗمل وم٢من يم٤من احِلذار »اًمبالهم٦م وخمت٤مر اًمّمح٤مح واًمت٤مج واًمٚمس٤من ىم٤مل: 

ح ٕٟمف ُمـ وا َّٓ أٟمف [6/613] شطمداؾمتٕمامًمف ذم هذا اًمبٞم٧م شمسٛمُّ  ٤مً ورأى وضمٝم اً قمذروضمد ، إ

وُيقز أن يٗمِّسَّ هٜم٤م سم٤مخلقف وسم٤مًمتحرز، وقمغم اًمث٤مين »وم٘م٤مل: ش طمذار»يسقغ اؾمتٕمامل 

 .[6/613]ش، واهلل أقمٚمؿشُمـ»وم٤مإلض٤موم٦م قمغم ُمٕمٜمك 

ر ويم٤من  ذطمف سمٞم٧م اعم٘مّمقرة سم٢مقمراب سمٕمض ُمٜمف، ُمـ ذًمؽ أٟمف سمدأ يمالُمف قمغم يّمدِّ

 ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:
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ـــل اُمـــرؤٌ ُِمــــ همـــػم ُمـــ ـٍ وًمٙمٜمِّ  ٤م َوْهـــ

 

َخــــ٤م ٤مً َأصــــقُن قِمْرضــــ   مل ُيدٟمِّســــف اًمٓمَّ

 .[0/17] شُم٤م: زائدة، َأي ُمـ همػم َوْهـ...»سم٢مقمراب ُم٤م وم٘م٤مل:  

 قمغم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ: ٤مً ىمقًمف ُمٕمٚم٘م ٤مً وُمـ ذًمؽ أيْم

 ٟمحـــــــــ وٓ يمٗمــــــــران هلل يمـــــــــاَم 

 

ـــ٤مِرِب َأظْمـــغَم ومـــ٤مْرشَمٕمك   ىمـــد ىمٞمـــؾ ًمٚمسَّ

ػُمه، وهق ُمبٜمل  قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ رومع سم٤مٓسمتداء، ٟمحـ: ضٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ُمٕمف هم: » 

ر اًمذي يتٕمٚمؼ سمف  هل اخلؼم قمغم أهن٤م اؾمؿ ضم٤مر  ش يمام»، َأو ٟمٗمُس اًمٙم٤مف ُمـ شيمام»وظمؼمه اعم٘مدَّ

 .[0/686]شُمرادف عمثؾ

وطمرص ذم شمقضمٞمٝمف اًمٜمحقي قمغم أن يٗمّمؾ اًمٙمالم ويرسمط سمٞم٧م اعم٘مّمقرة سمام ؾمب٘مف 

 ك، ىم٤مل ذم ُمٕمرض ذطمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:سمٗمٝمٛمف ًمٚمٛمٕمٜم ٤مً ُمـ إسمٞم٤مت ُمستٕمٞمٜم

َّٓ سم٘م٤ميـــــــ٤م ُمــــــــ ُأٟمـــــــ٤مس هِبـــــــؿُ   إِ

 

ــــــٛمَ إمِم ؾمـــــبٞمؾ ا  ـــــَدىًم  ٙمُرُم٤مِت ُي٘مت

، واعمستثٜمك ُمٜمف شسم٘م٤مي٤م ُمـ أٟم٤مس»وهق هٜم٤م إٓ: أداة اؾمتثٜم٤مء، واعمستثٜمك ُمدظمقهل٤م، : » 

 .[0/002] شذم اًمبٞم٧م اًمذي ىمبٚمف ٕن اعمراد سمف رضم٤مل اعمجد...ش ٟمجقم اعمجد»

واحلسـ اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ طَمُسـ.. واًم٘مٞم٤مس أن يٙمقن »ًمٚم٘مٞم٤مس، ىم٤مل:  ٤مً ٤م ضم٤مء خم٤مًمٗمويٜمبف قمغم ُم

 .[0/656] شاؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمٜمف احلَِسلم يم٤مًمٕمٔمٞمؿ واًمٙمريؿ، ًمٙمٜمف ؾمٛمع هٙمذا قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس

 –ُمنموطمتف  –ومل يٖم٥م قمـ سم٤مل اًمِم٤مرح وشمٗمٙمػمه اًمٗمٝمُؿ اًمٜمحقي ٕسمٞم٤مت اعم٘مّمقرة 

 ُمـ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:ش ؿم٠مو اًمٕمغم»٢مذا أراد أن يٗمِّس وإَوضمف اًمٜمحقي٦م اجل٤مئزة ومٞمٝم٤م، وم

ـــــ ـــــُد ـم٤مًمب ـــــبكم يزي ـــــاَم ىم ـــــد ؾَم  ٤مً وم٘م

 

 ؿمـــ٠ْمَو اًمُٕمـــغم ومـــام وَهـــك وٓ َوَٟمـــك 

 اً ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت اًمٚمٖمقي٦م اًمتل اختذه٤م ُمّمدرش ؿم٠مو»ضم٤مء يمدأسمف سم٤معمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمٚمٛم٦م  

َٕمف ذم يمالُمف قمغم ُصٜمْ ش ؿم٠مو اًمٕمغم»ًمف ذم ذطمف واؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م، صمؿ اًمتٗم٧م إمم ُمٕمٜمك اإلض٤موم٦م ذم 

، ومرأى أهن٤م حتتٛمؾ وضمٝملم، إُم٤م أن شمٙمقن ذم ام ؾمٚمػومٞمش طمذار إؿمامت اًمٕمدى»اإلض٤موم٦م ذم 

هم٤مي٦م اًمنمف وهن٤مي٦م ش ؿم٠مو اًمٕمغم»ومٛمٕمٜمك »، وم٘م٤مل: شإمم»ُمٕمٜمك اًمالم، وإُم٤م أن شمٙمقن ذم ُمٕمٜمك 
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مم يم٤من اعمٕمٜمك اًمسبؼ إش إمم»اعمجد وُمٜمتٝمك اًمٕمّز واًمرومٕم٦م، وإن ضمٕمٚم٧م اإلض٤موم٦م قمغم ُمٕمٜمك 

 .(6)شاًمُٕمغم، واهلل أقمٚمؿ

ًمٚمٗمٕمؾ  ٤مره ُمـ اًمتٜمبٞمف قمغم إصؾ اًمٚمٖمقيذم ُمٜمٝم٩م اًمِم٤مرح إيمث ٤مً ومم٤م ئمٝمر واضح

 يمالُمف قمغم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:ٟمحق واًمٚمٖم٤مت اجل٤مئزة ومٞمف، وذًمؽ ذم 

 إذا اىمَتٜمــــك اعمــــرُء اًمــــذي َيب٘مــــك ًمــــف

 

 ُِمــــ سمٕمــــده وم٤محلٛمـــُد ظمــــػُم ُُمْ٘مَتٜمــــك 

ي٘م٤مل: ىمٜم٤مه ي٘مٜمقه وي٘مٜمٞمف واىمتٜم٤مه... وُمٜمف ىَمٜمِل » إذ ؾم٤مق اًمٚمٖم٤مت ذم اًمٗمٕمؾ اىمتٜمك وم٘م٤مل: 

وُمٕمٜمك ُمـ اًمب٤مب اًمراسمع، ... وُمٜمف ىَمٜمَك طمٞم٤مءه يمَرَُمك، وُمٜمف َأهمٜم٤مه  ٤مً َيْ٘مٜمك يمَٖمٜمِل َيْٖمٜمَك هِمٜمك وزٟم

وُمٕمٜمك... وُمٜمف ُم٤م ضم٤مء ذم  ٤مً وَأىمٜم٤مه، َأي َأرض٤مه سمام يِّس ًمف اىمتٜم٤مءه، ويٗمِّس اًم٘مٜمك سم٤مًمرىض وزٟم

ـْ يمٚم٥م ؾمقء ضَمْروٓ شَمْ٘متَ »أُمث٤مل اًمٕمرب   .[72-0/81] شاً ـِ ُِم

ُيتؿ يمالُمف قمغم سمٞم٧م اعم٘مّمقرة سم٠من ينمح ُمٕمٜم٤مه وُيٛمٚمف، قمغم أن اًمِمٞمخ ودَأب 

 ٤مل ذم ُمٜمتٝمك يمالُمف قمغم ــ، ٟمحق ُم٤م ىم٤مً ــًمٖمقي ٤مً ــد أن يستقذم ذح ُمٗمرداشمف ذطمــوذًمؽ سمٕم

 ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

ــــٌؼ  ــــٜمٝمْؿ رائ ــــ٧ِم ومٛم ــــ٤مُس يم٤مًمٜمَّب  واًمٜم

 

ــــرُّ   ــــقُده ُُم ــــك همــــض  ٟمْمــــػٌم قُم  اجلَٜمَ

اعمٕمٜمك اًمٜم٤مس خمتٚمٗمقن ُمتٖم٤ميرون وسمٞمٜمٝمؿ شمٗم٤موت، ومٝمؿ ُمثؾ ٟمب٤مشم٤مت إرض، ومٛمٜمٝم٤م : » 

ف واسمتالًمف سم٤مًمٜمَّدى وؿمدة اظمرضاره وٟمرضة قمقده  ُم٤م يٙمقن فم٤مهره مجٞماًل سمٖمْمقضتف وِريِّ

 شوهبجتف وروٟم٘مف وطُمسٜمف وـمالوشمف، همػم أن صمٛمرشمف يمرهي٦م ذم اًمٓمٕمؿ سَمِِمٞمٕم٦م ذم اًمذوق

[0/78]. 

 ُمٕمٜم٤مه. ينمحت اًمبٞم٧م، صمؿ ُيتؿ يمالُمف قمٚمٞمف سم٠من ، يستجٛمع اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م عمٗمرداصٜمٕمفوهذا 

                                                 

وُمقاضع اإلض٤موم٦م ش ذم»وإذ ىمد اٟمْمبٓم٧م ُمقاضع اإلض٤موم٦م اًمتل سمٛمٕمٜمك »، ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ: 6/676 (6)

ومٚمٞمٕمٚمؿ أن يمؾ إض٤موم٦م ؾمقامه٤م ومٝمل سمٛمٕمٜمك اًمالم، وإن مل حيسـ شم٘مدير ًمٗمٔمٝم٤م، ٟمحق ش ُمـ»اًمتل سمٛمٕمٜمك 

، وذح 0/661، واٟمٔمر ذح اعمٗمّمؾ ٓسمـ يٕمٞمش: 3/003ذح اًمتسٝمٞمؾ: ش زيد قمٜمد قمٛمرو...

 .6722، وارشمِم٤مف اًمرضب: 6/083اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض: 
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ٞم ٤مً ضم٤مُمٕم ٤مً وأراد اًمِمٞمخ ًمنمطمف هذا أن يٙمقن ذطم هل٤م  اً عمٕم٤مين اعم٘مّمقرة ُمٔمٝمر ٤مً جمٚمِّ

ىم٤مرئف قمـ اًمٜمٔمر ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م ًمٚمبح٨م واًمتٜم٘مػم  ٤مً همػم ذي ًمبس وهمٛمقض ُمٖمٜمٞم ٤مً ُمقضح

سم٤مًم٘م٤مرئ ُمـ أن ٓ  –ذم ذًمؽ اًمٕمٍم  –، وُم٤م ذًمؽ ُمٜمف إٓ شمٚمٓمػ ًمٚمِمقارد وإسم٤مقمد ٤مً ضم٤مُمٕم

واعمٚمؾ، ًمذا اؾمتٗم٤مض ذم اًمنمح وأـم٤مل، وذًمؽ يٓمٞمؼ اًمتتبع وآؾمت٘مّم٤مء أو يٜم٤مل ُمٜمف اًمتٕم٥م 

 ٟمحق ُم٤م ضم٤مء ذم ذطمف عمٗمردات ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

 ومـــــ٢مِن َأٟمــــــ٤مًمْتٜمل اعم٘مــــــ٤مدير اًمــــــذي

 

ــــــــــ٠َمى  ــــــــــُده مل آُل ذم رْأب اًمثَّ  َأيمٞم

ي ٟم٤مل اًمرضمؾ إُمر يٜم٤مًمف، َأي أص٤مسمف ووضمده، َأٟم٤مًم»إذ ىم٤مل:   ووصؾ ْتٜمل ُمـ َأٟم٤مل ُمتٕمدِّ

ُمـ ُم٤مدة )ٟمقل( ُمـ  ٤مً ، صمؿ ٟم٘مؾ ٟمّم[6/067] شإًمٞمف، وَأٟم٤مًمف إِي٤مه: َأوصٚمف إًمٞمف وَأفمٗمره سمف

ُمـ سم٤مب »اعمّمب٤مح سملمَّ ومٞمف أن هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ سم٤مب )شمٕم٥م(، صمؿ وىمػ قمٜمد ىمقل اًمٗمٞمقُمل: 

 شسم٤مًمتحريؽ ٤مً ٘مقهلؿ: ظم٤مف اًمٗمرس ُي٤مف ظمٞمٗمأي يم»، وضب ُمث٤مًٓ وم٘م٤مل: ششمٕم٥م

ًٓ قمغم ٟمص ٟم٘مٚمف ُمـ اعمّمب٤مح، صمؿ ضم٤مء سمٜمص ُمـ ُم٤مدة )ٟمقل( [ 6/061] صمؿ ومِّس اخلَٞمَػ ُمٕمقِّ

وٟمص آظمر ُمـ اعمّمب٤مح، وآظمر ُمـ خمت٤مر اًمّمح٤مح، ضم٤مء هبذه اًمٜمّمقص ُمـ خمت٤مر اًمّمح٤مح، 

(: أص٤مب، وذيمر أن ًمٞمٔمٝمر أن اًمٗمٕمؾ )ٟم٤مل( واوي ي٤مئل، صمؿ وىمػ قمٜمد ىمقهلؿ ذم شمٗمسػم )ٟم٤مل

َأؿم٤مر إمِم أٟمف َأشمك يستٕمٛمؾ ذم ُمٕم٤من قمدة، وـمٗمؼ يذيمر هذه اعمٕم٤مين، صمؿ ش أص٤مب»اًمٗمٕمؾ 

ويمٚمٝم٤م ُمؽمادوم٤مت ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م »ىم٤مل: سم٤معمٕم٤مين اعمؽمادوم٦م ًمٞمتجغم ُمٕمٜمك سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ وَيْمَح وَيْٖمٜمَك، 

ى فمٝمقر اعمٕم٤مين، ويٙمتز سم٠مٟمقاع  خمتٚمٗم٦م ُمـ طمٚمؾ ُمتحدة، وأًمٗم٤مفمٝم٤م خمتٚمٗم٤مت، َأشمٞم٧م هب٤م ًمٞمت٘مقَّ

ج اًمٜم٤مفمر ومٞمف إمم اًمسػم ذم ـمريؼ اًمتدىمٞمؼ قاعمب٤مين ومٞمؼمز ذم ُمٕمرض اًمقضقح، وٓ حُيْ 

اه إمم اإلقمٞم٤مء واًمٙمالل، إِن مل يٕمؽمه اًمس٠مم واعمالل، واًمٕمٚمؿ هلل وطمده ضمؾ  واًمتح٘مٞمؼ، ومرسمام َأدَّ

 .[002-6/061] شضمالًمف وقمؿَّ ٟمقاًمف

، ٤مً ٤من ذم ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ، ومؽماه يسقق ٟمّمواًمتٓمقيؾ ذم اًمنمح وآؾمتٓمراد ؾمٛمت٤من سم٤مرزشم

ومػمى ومٞمف يمٚمٛم٦م أو يمٚمٛمتلم ٓ سمد ُمـ شمٗمسػممه٤م، ومٞمٕمٛمد إمم ذطمٝمام سمٜمّمقص يٜم٘مٚمٝم٤م قمـ 
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اعمّمب٤مح واًمٚمس٤من واًمت٤مج وهمػمه٤م مم٤م يٕمد ُمـ ُمّم٤مدره، صمؿ يرى أن ذم هذه اًمٜمّمقص ُم٤م هق 

 ُمستٖمٚمؼ اعمٕمٜمك ومٞمنمطمف، ومحلم شمّمدى ًم٘مقل اًمٜم٤مفمؿ:

سمـــ٤مء ىمَ   وْهـــل ُمــــ اً رـْســـوم٤مؾمـــتٜمَزَل اًمزَّ

 

ـــك  ـــغم ُمٜمتَٛم ـــقِّ َأقم ـــقِح اجل ـــ٤مب ًُم  قُم٘م

، واؾمتٕم٤من سمٜمص ُمـ اًمٚمس٤من شًمقح»ذح ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ش ًمقح اجلق»ووصؾ إمم ىمقًمف:  

 اًمٚمقح سم٤مًمْمؿ: اهلقاء سملم اًمسامء وإرض، ىم٤مل:»وم٘م٤مل: 

ــــــ٤م ــــــ٤مئٍر فمــــــؾَّ سمٜم ــــــقُت  ًمٓم  َُي

 

ـــقُت   ـــام يٗم ـــقح وم ـــ٥مُّ ذم اًمٚمُّ  يٜمّم

ذًمؽ  قح، ومل حَيِؽ ومٞمف اًمٗمتح همػمه، وي٘م٤مل: ٓ َأومٕمُؾ وىم٤مل اًمٚمحٞم٤مين: هق اًمٚمُّقح واًمٚمَّ  

ٙم٤مك: اهلقاء اًمذي يالىمل َأقمٜم٤من  ٙم٤مك، واًمسُّ وًمق ٟمزوَت ذم اًمٚمُّقح، َأي وًمق ٟمزوَت ذم اًمسُّ

 .[6/012] ًمس٤من ها.ش اًمسامء

اًمقاردة ذم يمالم اسمـ ُمٜمٔمقر اًمس٤مًمػ، وَأشمك ش إقمٜم٤من»صمؿ أظمذ يٗمِّس ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م 

إقَمٜم٤من ُمـ اًمسامء: »ىم٤مل ذم ذح اًم٘م٤مُمقس: ش إقَمٜم٤من»وىمقًمف: »سمٜمص ُمـ اًمت٤مج، وم٘م٤مل: 

ٟمقاطمٞمٝم٤م، ىم٤مل يقٟمس سمـ طمبٞم٥م: َأقمٜم٤من يمؾِّ رء: ٟمقاطمٞمف، وىم٤مل: ًمٞمس عمٜم٘مقص اًمبٞم٤من هب٤مء 

، وَأُم٤م اًمَٕمٜم٤من يمسح٤مب ومٝمق اًمسح٤مب، وىمٞمؾ: اًمسح٤مب شوًمقطمؽَّ سمٞم٤مومقظمف َأقمٜم٤من اًمسامء

 .(6)شاًمتل متسؽ اعم٤مء، اًمقاطمدة قَمٜم٤مٟم٦م

 آظمر ُمـ اًمٚمس٤من ؾم٤مق ومٞمف يمالم اسمـ ُمٜمٔمقر قمغم اًمَٕمٜم٤مٟم٦م واًمَٕمٜم٤من  ٤مً ؿ ٟم٘مؾ ٟمّمصم

 .(0)واًمٗمٕمؾ ُمٜمٝمام

اًمقاردة ذم اًمٜمص اًمس٤مًمػ اًمذي َأظمذه ُمـ اًمت٤مج، ش اًمسٙم٤مك»وسمٕمد هذا ٟمٔمر ذم يمٚمٛم٦م 

واًمٚمُّقح »وذم اًمٚمس٤من واًمت٤مج )س ك ك(: »، ىم٤مل: ٤مً وٟم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ اًمٚمس٤من واًمت٤مج ُمٕم

ٙم٤مك واًمسُّ  قاء سملم اًمسامء وإرض، وىمٞمؾ: هق اهلقاء اعمالىمل َأقمٜم٤من اًمسامء، ٙم٤ميم٦م: اهلواًمسُّ

                                                 

 اًمت٤مج )قمٜمـ(. (6)

 اًمٚمس٤من )قمٜمـ(. (0)
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ٙم٤مك، َأي وًمق وصمب٧م وـمٗمرَت وىمٗمزَت ذم اًمسامء،  وُمٜمف ىمقهلؿ: ٓ َأومٕمٚمف وًمق ٟمزوَت ذم اًمسُّ

م يب ]أي داَر ىم٤مًم٧م: ومحٛمٚمٜمل قمغم ظم٤مومٞم٦م »اًمّمبٞم٦َّم اعمٗم٘مقدة:  وذم طمدي٨م ُمـ ظمقاومٞمف، صمؿ دوَّ

ٙم٤مك..  صمؿ أٟمِم٠م ؾمبح٤مٟمف ومتؼ إضمقاء »قمكم يمرم اهلل وضمٝمف وريض قمٜمف وذم طمدي٨م يب[ ذم اًمسُّ

 .[010-6/016] شاهلقاءوؿمؼَّ إرضم٤مء وؾمٙم٤مئؽ 

اًمقاردة ذم طمدي٨م اًمّمبٞم٦م ذم اًمٜمص اًمس٤مًمػ ذم  شظم٤مومٞم٦م»ورأى اًمِم٤مرح أن يمٚمٛم٦م 

 وهل ريِم٤مت اًمٓم٤مئر اًمتل إذا ضؿَّ »اخل٤مومٞم٦م: واطمدة اخلقاذم، »إمم شمٗمسػم، ومٗمٕمؾ وىم٤مل:  طم٤مضم٦م

م اجلٜم٤مج، وذم احلدي٨م:  ضمٜم٤مطمٞمف ظمٗمٞم٧م، وىم٤مل إصٛمٕمل: ُم٤م دون اًمريِم٤مت اًمٕمنم ُمـ ُم٘مدَّ

، ىم٤مل: هل اًمريِم٤مت اًمّمٖم٤مر شإِن ُمديٜم٦م ًمقط محٚمٝم٤م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم قمغم ظمقاذم ضمٜم٤مطمٞمف»

وُمٕمل »اًمتل ذم ضمٜم٤مح اًمٓم٤مئر، ضدُّ اًم٘مقادم، وواطمدة هذه ىم٤مدُم٦م، وذم طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من: 

 .[6/010] ًمس٤من ها.ش اًمٜمِّس، يريد َأٟمف صٖمػمظمٜمجر ُمثؾ ظم٤مومٞم٦م 

اًمقاردة ذم طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من اًمس٤مًمػ حيسـ أن شمٗمِّس، ش ظمٜمجر»ووضمد أن يمٚمٛم٦م 

 .[6/010] وم٤مؾمتٕم٤من سم٤معمّمب٤مح واًم٘م٤مُمقس، ومٜم٘مؾ ُمٜمٝمام ُم٤م يٗمل سم٤مًمٖمرض

َـّ ًمف أن ينمح يمٚمٛم٦م  م»صمؿ قم ُمـ  ٤مً اًمتل ضم٤مءت ذم طمدي٨م اًمّمبٞم٦َّم، ومٜم٘مؾ ٟمّمش دوَّ

 .[6/013] اًمٚمس٤من

ومتؼ »ذح ُمٗمردشملم ومٞمف، مه٤م ومراَق ًمف صمؿ ٟمٔمر ذم طمدي٨م ؾمٞمدٟم٤م قمكم ريض اهلل قمٜمف 

 .[6/013] ، وومِّسمه٤م ُمٕمقًٓ قمغم اًمت٤مجشإضمقاء

، [6/013] ذم اًمٜمّمقص اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م ُمـ اًمٚمس٤من واًمت٤مج تصمؿ ذح سمٕمض اعمٗمردا

 .[6/011] وسمٕمد هذا وذاك قم٤مد إمم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ وم٤مؾمت٠مٟمػ اًمٙمالم قمٚمٞمف

اًمٚمٖمقي، ٓ يدع يمٚمٛم٦م ذم ذطمف إٓ ويبلم اعم٘مّمقد هب٤م سم٠من يٕمقد إمم أصٚمٝم٤م  هذه ؾمٜمتف

ًمٚمٛم٘مّمقرة  ٤مً ويذيمر أوضمف اؾمتٕمامٓهت٤م ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب، وًمٕمؾ ُم٘مّمقده ُمـ هذا أن ي٘مدم ذطم

 ذم ذًمؽ ـمبٞمٕم٦م وىمتف اًمذي قم٤مش ومٞمف. ٤مً يٖمٜمل اًم٘م٤مرئ قمـ اعمراضمٕم٦م واًمٜمٔمر ُمراقمٞم ٤مً جمزئ ٤مً ضم٤مُمٕم
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ل قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤مرح ويمتٛمٝم٤م، وًمٕمٚمف ومم٤م هق سم٤مٍد ذم ُمٜمٝم٩م ا ًمنمح إظمٗم٤مء اعمّم٤مدر اًمتل قمقَّ

رأى أن ٓ طم٤مضم٦م إمم اًمتٍميح سم٠مؾمامئٝم٤م ٕهن٤م سم٤مشم٧م ُمٕمرووم٦م قمٜمده، ُمـ ذًمؽ ذطمف يمٚمٛم٦م 

ن»  ُمـ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:ش يتخقَّ

ـــــــــــتَ  ـــــــــــفأَ  ٩ٍم ُأمُّ وُُمٜمْ ـــــــــــف ُأُمُّ  سمٞم

 

ـــَقى  ن ضمســـَٛمف َُمـــسُّ اًمْمَّ ـــقَّ  مل َيتخ

 يتٜم٘مَّص ضمسَده، ىم٤مل ًمبٞمد يّمػ ٟم٤مىم٦م:مل يتخقن ضمسٛمف، َأي مل »إذ ىم٤مل:  

............................ 

 

ٟمــــــــخت   ٝم٤م ٟمــــزوزم وارحتــــ٤مزمـقَّ

 وىم٤مل ذو اًمرُم٦م: 

هَنــ٤م ـْ داٍر ختقَّ  ٓ سمــْؾ هــق اًمِمــقُق ُِمــ

 

ـــ٤مرٌح شَمـــِرُب   ًا سم ـــح٤مٌب وَُمـــرَّ ًا ؾم ـــرَّ  َُم

ّمف، يم٠مٟمف ظم٤مٟمف ؿمٞمئ  ن طم٘مل: شمٜم٘مَّ ة، َأي شم٤مرة...، وخَتقَّ ًا مجع ُمرَّ ن اًمسٗمر ٤مً ومِمٞمئ ٤مً ُمرَّ ، وختقَّ

ٟمؽ، وأُم٤م  ك إمم ٟم٘مص وم٘مد ختقَّ اًمٜم٤مىم٦َم: شمٜم٘مَّص حلٛمٝم٤م وؿمحٛمٝم٤م وَأورصمٝم٤م اهلزال، ويمؾُّ ُم٤م همػمَّ

ج واًمتحٜم٨ُّم واًمت٠مصمؿ، سمٛمٕمٜمك دمٜم٥ُّم اخلٞم٤مٟم٦م  د ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمتحرُّ ن سمٛمٕمٜمك اًمتٕمٝمُّ اًمتخقُّ

 .[0/050] شواحلرج واحلٜم٨م واإلصمؿ

ة اًمٚمٖمقي٦م ُمـ ُمٔمٜمِّٝم٤م إمم أهن٤م وردت قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ذم ويِمػم اًمِمٞمخ سمٕمد أن يٜم٘مؾ اعم٤مد

ُمّمدر آظمر، وُم٤م ذًمؽ ُمٜمف إٓ ًمرهمب٦م ُمٜمف ذم اؾمتٞمٗم٤مء مجع اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي واإلطم٤مـم٦م سمف إلراطم٦م 

، وم٘م٤مل: شرؾم٥م»اًم٘م٤مرئ ويمٗم٤ميتف ُم١موٟم٦م اًمبح٨م واًمتح٘مٞمؼ، وم٘مد ٟم٘مؾ قمـ اًمت٤مج ُمٕمٜمك ُم٤مدة 

يمذا ش ؾمٗماًل، وذم طمدي٨م احلسـ... أؾمٗمٚمٝم٤م : ذه٥م٤مً رؾم٥م اًمٌمء ذم اعم٤مء يمٜمٍم ويمُرم رؾمقسم»

 [.6/313] شوُمثٚمف ذم اًمٚمس٤من»، صمؿ ىم٤مل: شذم اًمت٤مج

اعمٗمردات اًمٚمٖمقي٦م وإُمث٤مل واًمِمقاهد ذم وئمٝمر ذم هذا اًمنمح سمام طمقاه ُمـ همزارة 

ُمٕمتٛمدًا ذم رواي٦م اًمٚمٖم٦م قمـ ـمريؼ ذيمر إؾم٤مٟمٞمد اعمتٕمددة ذًمؽ اعمٜمٝم٩م اًمتقصمٞم٘مل اًمذي يم٤من 

ٚمٗم٦م صٜمَع رواة احلدي٨م اًمٜمبقي اًمذيـ يٕمٞمدون اًمرواي٦م سمتامُمٝم٤م إذا اظمتٚمٗم٧م ذم واًمرواي٤مت اعمخت

 إطمداه٤م يمٚمٛم٦م واطمدة قمـ همػمه٤م.
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وقمٜمل اًمِمٞمخ سم٤مإلؿم٤مرة إمم سمٕمض إطمداث اًمت٤مرُيٞم٦م وإقمالم واًمتٕمريػ هب٤م، ُمـ 

اًمزسم٤مء اؾمؿ اعمٚمٙم٦م اًمروُمٞم٦م، متد وشم٘مٍم، وهل ُمٚمٙم٦م اجلزيرة، وشمٕمد ُمـ ُمٚمقك »ذًمؽ ىمقًمف: 

ئػ، وهق ًم٘م٥م هل٤م، وأُم٤م اؾمٛمٝم٤م ومٗمٞمف اظمتالف، وم٘مٞمؾ: سم٤مرقم٦م، وىمٞمؾ: ٟم٤مسمٚم٦م، وىمٞمؾ: اًمٓمقا

ُمٞمسقن، وهل سمٜم٧م قمٛمرو سمـ اًمٔمَّرب َأطمِد َأذاف اًمٕمرب وطمٙمامئٝمؿ، ظمدقمف ضمذيٛم٦م 

إسمرش، وأظمذ قمٚمٞمف ُمٚمٙمف وىمتٚمف، وىم٤مُم٧م هل سم٠مظمذ صم٠مره ذم ىمّم٦م ـمقيٚم٦م، ؾم٠مومرده٤م سم٤مًمنمح، 

 [.6/031] شإن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

ـْ دم٤موز ىمدر ٟمٗمسف ض٤مق قمٚمٞمف »اًمِمٞمخ ذم ذطمف سمٕمض احلٙمؿ، ٟمحق ىمقًمف: وذيمر  َُم

ه مل يَسْٕمف ُمٙم٤من يم٤مئٜم ى طمدَّ ـْ شمٕمدَّ ـْ ورَد ُمقارَد همػمه  ،ُم٤م يم٤من ٤مً اًمقاؾمع، وُمثٚمف َُم وُمثٚمف َُم

 .[0/632] شض٤مىم٧ْم قمٚمٞمف اعمّم٤مدر

واؾمتِمٝمد سمبٕمض إسمٞم٤مت اًمتل يٗمٞمد اإلٟمس٤من ُمٜمٝم٤م وشمّمٚمح أن شمٙمقن طمٙمٛم٦م ُمـ 

ذم ـمبٕمل ؾمقء ظمٚمؼ وهمٚمظ... ويمذًمؽ ذم ـمبٕمل ًملم ًمّمدي٘مل وٟم٤مسي »ىم٤مل:  احلٙمؿ،

 قمغم هن٩م اًمّمدق ذم إظم٤مئل، وٟمحق هذا اعمٕمٜمك ىمقل أظمر: ُم٤مدام ُمست٘مٞمامً 

 َأٟمـــــ٤م يم٤معمـــــ٤مء ًمذيـــــذ ؾمـــــ٤مئغ

 

ــــْؾ   ـ آذى وىمَت ــــخِّ  (6)شوإذا ؾُم

وصم٘م٤موم٦م اًمِمٞمخ فم٤مهرة ذم ذطمف، شمٕمرف ذًمؽ ذم اىمتب٤مؾمف ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُمقاضع  

َُمـ َأًمزم ٟمٗمسف اًمّمؼم قمغم اعمٙم٤مره واًمتحٛمؾ ًمٚمِمدائد واًمتجٚمُّد قمغم »مج٦م ُمـ ذطمف، ىم٤مل: 

٤مت وُمٕم٤مٟم٤مهت٤م ومٝمذا ٓسمّد أن يّمػم ُمـ إهمٜمٞم٤مء... حيٛمؾ ًمٜمٗمسف قمغم اًمرىض سمام  ُم٘م٤مؾم٤مة اعمِم٘مَّ

 .[0/607] شُمـ اًمتٕمٗمػ ٤مً طمتك حيسبف اجل٤مهؾ همٜمٞم اً طمّمؾ ىمٚمٞمالً يم٤من أو يمثػم

ٜمٝم٩م اًمذي ؾمٚمٙمف اًمِمٞمخ ذم ذطمف ُم٘مّمقرة اسمـ دريد، قمغم أن وسمذا شمٕمرومٜم٤م ُمٕم٤ممل اعم

آؾمتٗم٤مض٦م واًمتقؾمع ذم ذح ُمٗمردات اعم٘مّمقرة يبدو أيمثر ُم٤م يبدو ذم اجلزء إول ُمـ 

                                                 

(6) 0/52. 
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سم٤مًمٖمرض دون اؾمتٓمراد ذم  ٤مً واومٞم ٤مً ًمٖمقي ٤مً اًمنمح، إذ ايمتٗمك اًمِم٤مرح سمنمح اعمٗمردات ذطم

طمس٥م أن هذا آظمتالف ذم ُمٜمٝم٩م اًمنمح اجلزء اًمث٤مين، ومل ينم إمم ُمّم٤مدره إٓ ىمٚمٞماًل، وأ

ُمـ اًمٜمسخ٦م اعمبٞمْم٦م اًمتل اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م اعم١مًمػ سملم ىمسٛمل اًمٙمت٤مب راضمع إمم أن اجلزء اًمث٤مين 

 وأن اجلزء إول ُمـ اًمٜمسخ٦م إومم اًمتل مل هيذهب٤م.

 :ح ر مصارد الـشَّ
ر أن ذطمف هذا مجع يمؾمٚمٗم٧م اإلؿم٤مرة قمٜمد احلدي٨م قمـ ُمٜمٝم٩م اًمنمح إمم أن اًمِمٞمخ ذ

همػم، وأن اًمّمبٖم٦م اًمتل اصٓمبغ هب٤م ذطمف هل اًمّمبٖم٦م اًمٚمٖمقي٦م، وأٟمف يم٤من يٜم٘مؾ ُمٕم٤مين  ًمٞمس

 اعمٗمردات ُمـ أُمٝم٤مت يمت٥م اًمٚمٖم٦م.

 ؾ ــ٤مرح، وشمتٛمثــ٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل اشمٙم٠م قمٚمٞمٝم٤م اًمِمــ٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م هل اعمّمــذا وم٢من ُمٕمــًم

 ذم اعمّمٜمٗم٤مت:

 شم٤مج اًمٕمروس، ًمٚمزسمٞمدي. -6

 ًمس٤من اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر. -0

 حٞمط، ًمٚمٛمجد اًمٗمػموزآسم٤مدي.اًم٘م٤مُمقس اعم -3

 اعمّمب٤مح اعمٜمػم، ًمٚمٗمٞمقُمل. -1

 اًمّمح٤مح، ًمٚمجقهري. -5

 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م، ٓسمـ إصمػم. -1

 .(6)أؾم٤مس اًمبالهم٦م، ًمٚمزخمنمي -8

ويم٤من أيمثر اقمتامده قمغم اًم٘م٤مُمقس وذطمف اًمت٤مج، واًمٔم٤مهر أٟمف مل يٖم٤مدر ُم٤مدة ًمٖمقي٦م ُمـ 

٤م ُمرة، وأطم٥م اًمِمٞمخ اعمّمب٤مح اعمٜمػم طمب٤ّم ُمقاد هذيـ اعمّمٜمٗملم إٓ واـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م وىمرأه٤م همػم ُم

                                                 

 مل َأَر َأن ُأؿمػم إمم اعمقاضع اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م هذه اًمٙمت٥م ٕن ذيمره٤م يمثػم ٓ شمٙم٤مد ختٚمق صٗمح٦م ُمٜمف. (6)
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ُمّمب٤مٌح وم٤مؾمتْمئ سمٜمقره، ومٚمٚمف درُّ ُم١مًمٗمف طمٞم٨م َأضم٤مد » وأـمرى ص٤مطمبف، وذم هذا ي٘مقل: ٤مً مج

 .[6/051] ششم٠مًمٞمٗمف، ومل ُيبؼ ًمٚمِمٙمقك واإلؿمٙم٤مٓت ذم صدور اعمرشم٤مسملم جم٤مًٓ، أٟم٤مر اهلل سمره٤مٟمف

 وُمـ اعمّمٜمٗم٤مت إظمرى اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م:

 اًمٕمدوي.ـ قم٘مٞمؾ، عمحٛمد سمـ ىمٓم٦م ذح ؿمقاهد اسم -6

 ذح إًمٗمٞم٦م، ٓسمـ قم٘مٞمؾ. -0

 طم٤مؿمٞم٦م اخلرضي قمغم ذح اسمـ قم٘مٞمؾ. -3

 طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمسج٤مقمل قمغم ذح ىمٓمر اًمٜمدى. -1

محدهمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م وُمٜمٞم٦م اًمراهم٥م ذم اًمٍم -5  وم٤مرس اًمِمدي٤مق. ف واًمٜمحق وطمروف اعمٕم٤مين،ٕ 

 اًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمإلُم٤مم قمبد اًمرؤوف اعمٜم٤موي. -1

 ٗمسػم اجلالًملم، ًمٚمجالًملم.شم -8

 طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اجلالًملم. -7

اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م سمتقضٞمح شمٗمسػم اجلالًملم ًمٚمدىم٤مئؼ اخلٗمٞم٦م، ًمسٚمٞمامن سمـ قمٛمر  -1

 اًمٕمجٞمكم اًمِم٤مومٕمل اًمِمٝمػم سم٤مجلٛمؾ.

 شمٗمسػم اًمٕمالُم٦م أيب اًمسٕمقد. -62

ذح ُم٘مّمقرة اسمـ دريد ًمٚمّم٤موي، ومل يٍمح اًمِم٤مرح هبذا، إٓ أٟمف إذا ىم٤مل:  -66

 وم٢مٟمام يٕمٜمٞمف. شىم٤مل ؿم٤مرح»

 :لتحقيقْمنهج ا
سمخط قم٤مدي مجٞمؾ ُم٘مروء، ٟمسخ٧م هتٞم٠م زم أن أىمػ قمغم ٟمسخ٦م ُمٙمتقسم٦م سمخط اعم١مًمػ، 

قم٤مدة، قمدد إؾمٓمر  ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾم٘مط وٓ اضٓمراب، ومل شمّم٥م سمٌمء مم٤م يّم٤مب سمف اعمخٓمقط

، ذًمؽ ٕن اعمّمٜمػ يم٤من ُُيّٚمؾ سملم 60×67، ىمٞم٤مس اً ؾمٓمر 05-02ذم اًمٚمقح يؽماوح سملم 

سمٞمٜمٝم٤م، وشمت٠مًمػ هذه اًمٜمسخ٦م ُمـ جمٚمديـ، ومرغ  ٤مً  ُمقاضع ُمـ ذطمف، وُيٕمؾ ومرضمإؾمٓمر ذم
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ُمـ ٟمسخٝم٤م يقم إطمد ٓصمٜمتل قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ُمـ ؿمٝمقر اًمسٜم٦م اًمس٤مسمٕم٦م 

 واًمٕمنميـ سمٕمد إًمػ واًمثالصمامئ٦م.

ـَ اعمّمٜمػ سمقضع أرىم٤مم قمغم أوراق اعمخٓمقط، واضمتزأ قمـ ذًمؽ سمؽمىمٞمؿ أسمٞم٤مت  مل ُيْٕم

اًمث٤مين يت٠مًمػ ُمـ ق، وأن 026رة، همػم أين وضمدت أن اعمجٚمد إول يت٠مًمػ ُمـ اعم٘مّمق

ب[ يمام هق ُمٕمٝمقد ذم -، إٓ أن اًمقرىم٦م ذم هذا اعمجٚمد ٓ شمت٠مًمػ ُمـ ًمقطملم ]أق022

شمت٠مًمػ ُمـ إًمقاح اًمتل يستٖمرىمٝم٤م ذح سمٞم٧م اعم٘مّمقرة، وم٘مد شمٙمقن  اماعمخٓمقـم٤مت، وإٟم

أًمقاح يمام  ، وىمد شمٙمقن ُم١مًمٗم٦م ُمـ صمالصم٦م611ٞم٧م اًمقرىم٦م ُم١مًمٗم٦م ُمـ ًمقطملم يمام هق ذم ذح اًمب

 .652هق ذم ذح اًمبٞم٧م 

 .اً وضمٕمٚم٧م هلذه اًمٜمسخ٦م طمرف اًمدال رُمز

 ومتثل عميل فوام ييل:

ضبط اًمٜمّمقص اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اعم١مًمػ ُمـ ُمٔم٤مهن٤م وُمٕم٤مرضتٝم٤م هب٤م وحتريره٤م ُمـ  -60

وآضٓمراب واإلؿم٤مرة إمم آظمتالف إذا وىمع واظمتٞم٤مر  واًمتحريػ اًمس٘مط واًمتّمحٞمػ

 اًمقضمف اًمالئؼ سم٤مًمٜمص.

اًمٚمٖم٤مت و ٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م وإُمث٤مل وإىمقالاًمٕمٜم٤مي٦م سمتقصمٞمؼ اًم٘مراءات اًم٘مرآ -63

واًمٍمومٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م إمم أصح٤مهب٤م وٟمسبتٝم٤م  اًمتل ذيمرت ذم اًمنمح، وإقم٤مدة اعمذاه٥م اًمٜمحقي٦م

 إًمٞمٝمؿ ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م.

ختري٩م إؿمٕم٤مر ُمـ اًمدواويـ واعمّمٜمٗم٤مت اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م، واإلؿم٤مرة إمم  -61

 الف ذم اًمرواي٦م إذا اىمت٣م اعم٘م٤مم ذًمؽ.اخل

 شمرمج٦م إقمالم واًمتٕمريػ سم٤معمّمٜمٗم٤مت همػم اعم٠مًمقوم٦م. -65

 [،ًمتقضٞمح اًمٜمص اًمذي هق سمّمدده ضٛمـ ] وضع يمالم اعم١مًمػ اًمذي اقمؽمض سمف  -61

 وإٟمزال قمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ ُمٜم٤مزهل٤م اًمتل شمستحؼ ُمـ اًمٜمص.
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 صورة صفحة العنوان من ادخطوط
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 وىل من ادخطوطصورة الصفحة األ
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 من ادخطوط صورة الصفحة األخرة
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 ديْ ر د بن ا رةمقصو
 

1- َأ أ      ة أ اااااااة  ااااااا َش ٍ  اأ َشْااااااا  ياااااااة  أ

 

اااة  ااا ة   زٗ   أ َش اااخل  اااِ اأ َز أ اااخل زام عأ  تأرش

 2- اااااا   ٗأ ش م ٖأخل  ْأ هااااااة
َش  اش اااااارأ ااااااة تأ  إ   

 

خل   زٗاااا   أ
يااااة   َش َ  ياااااأ اأ َش اااا ُأ حم اااار   طم

 3- اااااااا أ     َشااااااااْ      م ش ااااااااملأبأيأ ز م َش  وز

 

َش   ز  ااا  زٗ  اااة      أ
ثشااايأ زَاااملبة   اااة    ٗغأضأ

 4- اااااي     َأ اااااْ   هأ ْشاااااي  زٗ  ِ  ٔكاااااةلأ ٖةٗ

 

 ش ةئااااا  صااااا  م حاااااَة   ٔاااااة ش أ أ  
 اأ

 5- اااااخل  ااااار   أ أ م   ش  
 وٓاااااةءأ  اااااة أ   

 

ااااا  ااااا أ خأ َ  ز أ ي َش َ   ملأااااا ااااا ِش رأ زٗ أ
  زط 

 6- ااااااة  ي  اااااة َزو  َش   ااااا   يأ ِ  ش ءم زٗ وش  وآءأ  أ

 

ااا   اااة ٕااا  ٖاااةل  أ اااة أ زٗث ااارأ   ااابش  أبش
   

 7- مأ زٗ  ااااااا  َضأ  ُ  وأ وأ ااااااا ش اااااااا   أ
َم ز مش   أش

 

اااااخل  شأ  ش اااااة أ ز أ
شم اأ اااااحلأ  تأ ش

 ُ   اااااة تاااااأشتأ

 8- ااااااة  ٗأحل  أش اااااا   أ
ْش   اااااا ْ م عأ اااااا أ زٗمل  ش  وزَّت 

 

اااارأ   ْشاااا م زٗكأ ااااة طأ حلةفأ ااااة اأ ش حلأ َ   أ  ٗااااا

 9- اااااااار    ملأحلأ غش ْشملماااااااا   م ٕأ ااااااااي   ااااااااة َ  ٔكم

 

ااا ش م زٗ  ااا أ   َأ اااأأ أ   َ   اااة اأهش     أ شااا

 11- رأ ز أ   االش اا   ٗاا  َ أاالأ زٗر    باا م  ااة حأ

 

اااحلة  ااا  أ زٗر  حش
ِشَااا  ٔااا   اأ ٕأ ِش اااة    يأ

 11- بش   ِ أ َم ٔااااةعش اااا
طْ  اااابم زٗر  َأوأ  زٗغمرش ز   إَ 

 

اااااااااا أ   ااااااااااة   وتأ حلأ ااااااااااة ز م  أ ٕمرأ  األ  

 12-    ٍ اااا ر  ٓم ااااملش    صأ رأ اااايش اأ ش ْشام َ  أ اااا    َأ

 

خل  ااااا أ ااااابأ زٗش 
ملأااااايم شش    ٕش

 عأ م  م اااااة اأ

 13- اااا   ِ َمكااااة   ْش اااا  زٗ شاااا   عااااب عأ   َإ لش َيأ

 

َمكاااة  َشي  زٗ ااا َم   ٕااا س  عااا  هم ااا ِش  ٔةٗ أ

 14- َأ   ملش    اااا اااا مم  ااااة أ هش
 ٗاااا  ٖة ااااا  ز أ

 

اااااَ  زٗااااار  أ   ٗش اااااة م يأ شألاااااةلأ  أحش  اأ

 15- ااااارش أ  اااااة  ملم اااااة يأ ِش
ٍ   اااااة خ  ٗااااا  َ   أ ش

 

ااااااااااااخل   أ
اااااااااااا  َو اأ أ   وَ ه 

 ٗ  أحلش  

 16- اااااا م   ٕم َ   ة   اااااا  ِ اااااا ة   خم ْش م هأ اااااا  َأ

 

ااااااة     أ ز ش   ِش ٕ اااااا    اااااا  و م أااااااخل و أ ش

 17- ااااااملأ ش أي    َ     م ش    ٖااااااي  ياااااا م   أ اااااا

 

شملأااااا أ   اااااملأ    اااااة أ  م ش ملااااا  اأوش  م  يأشش
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18- ثش ْ اااا  عاااا   رأ يأ ااااام األ  زٗاااا   ش ِش
  ااااة خ 

 

ااا أ   َ  زٗكم ااا ااارش أ  اااة صأ ز أ َ يأ  َصأ 

 19- ء  ٔااااإ لش   اااارش اااالم زٗبااااْرأ عاااا   أ  ام أ  

 

َأ ز م شملأ ااا  ااابش ااااأ حأ ٔ ة  م ش شاااة
ت  ااااأ ز ش  ة م ش

 21- َ  ٖاااااة      ااااا ش اااااش  شش زٗااااا   رم هأ
 اأ ز  

 

ااااااااخل  رش أ اااااااا   أ اأمش َ يم  إّ  زٗاااااااا َ عأ

 21- ااااارم إ لش   َأاااااخل ٔةت   ااااا ش مل يااااة  أ ش ملش ُم عم اااا  تأ

 

ز  اااااااا أ َأااااااااخل هأ ملش وز أتأ وزٗبم  ٔااااااااإ ل  إ  ش

 22- َشملأ    اااااااا ُ  طة أاااااااة اأ رأ ااااااا ش عاااااااا  ٔ   أ

 

ااخل  ملأ أ ِش رااب   م ٓم َشل   باا أ  ااة    ااملأ  وزهش

 23- ش   ااااارم اأ   صااااااة     َ يأ َأبش يااااااة  أ ش ااااا   أ

 

اااااارش أ ز ماااااا أ   اااااا  عأ
ٕم   رم  تأبش

 ٍ َاااااا  ٗ  أكش

 24- اابش  
اا تم    ٔش الش ز أ اا أ اابش ٗاا   أ اااأ  أ هش   ة أ

 

   َ ز  ااااا ة  أ أ اااااكأ َأ ااااا   عِْااااا    اااااة   ز أ

 25- اااا   ٗاااا  ٖة اااااش ٗاااا  زٗاااا   ْة  ااااَ   وعأ

 

ااااا ز  ْاااااة  هأ  ْٔ اااااة َٔزٗااااااش ع ااااا   م ش

 26- اااااااااا و   إَ   رش ٍ   أ ثأاااااااااا حلش  زٗك   ااااااااااة  أ

 

ااااخل  ٓأ أ ااااب  أ زهْ ااااة 
ااااةم     ٗمغأ ُأ    ااااة

 27- ٕأ ااا  ْشام  ااا
ص  ز وعااا  زٗ أ ااااش أ  أ  اشر 

 ر    

 

اااة  س  ٗز أضأ ش ااالش   عااا  َصأ َز هم اااةل   ٖ ااابش   أ

 28- ْأة يشب  إ ل  ز  يااااااا أ   ٗأ اااااااملأ ش ز  اااااااة زهش  إَ 

 

ْأااااااااة  ِٗااااااااَ  أ    اأ ش أ
ياااااااا    عاااااااا   أ  

 29- ٗأاااااش    َ  اااااةلم  م ش   اااااة ٖ شاااااام اأ ش َ وزٗ

 

ااااا  ِش م اااااا   أ ااااا أ  شأ ٕم  
اااااو    م  وتأ شكْ 

 31-    ُ ااااااااا        م
 َ ل  زٗ ضاااااااااة أ ٕاااااااااة

 اأ

 

اااا أ   اااابش ْٔ ااااة  أ اااالم  أ حلش ااااملأَ ي   أ  َ تأ ش

 31- ٗأااااااش   اأ ااااا أ ة إ ل وأ الم  أبش ثأااااارش  ٔاااااإ لش عأ

 

اااا  ااااةا أحلش   ٗأبأ اااا َ  َ  ٔأ م اااابش  ةتااااة 
  أ   

 32-    ٍ ة   حااااااااا ٗ ااااااااا   م ااااااااابش  م  وإ لش تكم

 

ِ ُام ز مهاااة عااا  ز أهاااخل  ملش   هااا   اااة أ

 33- اااا أ   اااارأ  إّ   أ ْشل   أ اااا  إ ل  ز ااااراأ زٗ أ

 

أ  
ااااااااا     ٕأ ملة ااااااااا   ولأ ز أااااااااا أ ٔةعش  ة م

 34- ااا أ   َش  ز أ ااا ااالم اأر ز أ الش  حلش رأ  وخاااة أ

 

اا أ   بش ٕاا  هأ ملشاا م ٔااْ أ ز  ز أ اا أ  همل ااخل هأ

 35- اااا   ْشاااايم هااااة أ  حلش أ ْ  زٗ أ اااا اااابم ز َأ  وز ش

 

اااا أ   ااااَال  زٗب  َش اااا ز أ إ 
 إّ  زٗاااار  أ  ه 

 36- اااا  اااابش  ول  زٗملاااا وزخش
ااااة أ    ص  مأ زٗ أ  َتأ

 

اااااا  م  ز م شملأضأ َأ ااااا
ْش م ز   ااااا ِأ اااااة هأ  خلااأ  

 37- َ ااااااة  َأ ٕااااااَُ يأَياااااا م طةٗ اااااا  ٔ اااااا  هأ

 

ااااخل  ااااخل وَ وأ أ اااا أ ٔااااَ وأ أ ااااأشوأ زٗبم  َأ
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38- ااااااش  ولأ زٗااااا َ  زمأ وٕااااا   َتصأ  ٔةعش

 

ااااااخل  ْش م ز م أ أ اااااا ِ  أ اااااا   زٗ   أ   اااااا  ز  

 39- ِش   
اااابش عاااارز  

اااا أ   ااااي اأ ااااة   اااا ش       عم

 

ملأااا أ   ااار  وزعش سم   ش ش   اااة أ عِاااْ  ش َصأ

 41- يرم زٗااااااا َ 
 ٔااااااإ لش اأ ااااااةٗملش   ز أ ااااااة  

 

اش   زٗث ااااااااااااأأ   ْشاااااااااااا م  مل آ م    أ
 اأٖ 

 41- تااااااة     َأ ع اااااارو إّ  اأوش  وٕاااااا  هاااااا

 

خل  ااااملأ أ ملأ      ااااة ٖااااي  عااااةش ز م ش  ٔااااةهش

 42- ااا  ٕأ ش اااة أ     َ َأ أ زٗ اااملأ ش ااا أ أةهش ز و ش ااابش  ر 
   

 

ااااة     ااااخل عم أ اااا أ  م شملأ أ اااا   اأعش  ٗماااا ش   ز أ

 43- ملمااااااا    
ِأاش  ااااااا     اااااااملأبش ْش   زهش  وهااااااا

 

أااااخل  ااااأشو  ز مرش أ َأ اااا أ  ااااخل اأ شبأ  همل ااااخل  أ أ

 44-     َ اااااا ُأ هم َماااااا  هش
اااااار  أ ز م ااااااة ٔأ أ ب 

 ٕ   ة

 

خل  شااارز أ زٗااا   أ
اا زلأ    ااابش ٓ ش

 وزهملااي    

 45- ااااا   ز م  ش
الش    أ ااااابم   ااااا    اااااة أ   ااااا   ز ش

 

ُأ   ز أ اااااااااا أ ياااااااااا مأ اموأ َ   ةٗر    ااااااااااْ

 46- ملاااا   ااااملأب  شش  ااااأشَّ  يم ااااة         ااااة زعش

 

خل  ملأ أ ز م   اااااااااة   ٔاااااااااةهش ااااااااا   َ  يأ  إ 

 47- رش أ اااااااااا    يأ
ْأبش أ ال  ٍ   ااااااااااةٗ ْ اااااااااا

 اأٗ 

 

ااااا أ   ااااا ز   زٗحلأ أ اأ ش ِش ااااا اااااة م  أ   اااااة زٗ   أ

 48- ر    ااااا   اااااَة   ز أ أةياااااة صم َش َ  ٖأأ ااااا ش  خم

 

ااا ش   زٗااا  ااابش  أ
شاااة      حلشبأ  ة أ ش عم ااارش أ يأ  َم

 49- خل  ااا أ خل و ةٗض  ااار  زٗااا   أ َشب    أ ش ااا هم  يأرش

 

ااااااااااة  حلأ ز زآل م طأ اااااااااا لأ   زآل   إَ  ُشحلم  يأ

 51- اااخل    ااابش وأ أ
اااخل  و   حلأ ااابش هأ

ٔم ب     اااة حلأ  اأخش

 

ااااة  رأ ْأ   ز أ َشاااا َم  م اااا شضم ٍ  َّتأ رش   اااا   أ

 51- ٕ ااااا     ش أ  َ   م
ااااابأ ٖاااااي  َاااااةه  ِش

ش    َيأ

 

ااا  و  وزٗ   ااا م آ   زٗغم ااا ش  تأ
ااا    ااابش طم

 رأ ا  

 52- اااا   ثشَ أ ُ اااا أ   م اااا ش م زٗ اااارأ  طم اااارر  أ   أ

 

ز  ااااارأ اااا   زٗ أ
ش   َشاااااش   أ اااا ش   زٗ  

اااا أ ٖ    ٔأ ش

 53- ااااا أ   ِأ ة     زٗبم ااااا  يأ شااااا َ زٗملااااا  ٔض 

 

َم أااااااخل  ااااااة تمرش ملأ ااااااة عاااااا  زٗ    ااااااة  أهأ

 54- أ َ  َأ ااااااااملأبش ِأ ااااااااة زهش ز ٕة أ
 همل ااااااااخل إَ 

 

اارأ   اابش هْااو  أ
ِش     اا ااشأ زٗبأ ُم  أ ش اا

 ِ  يأ ش

 55- ااااااملأَِ  م   ثأ أااااااخل  م ش اااااااأ طااااااةسأ وز ش    

 

اااااابأخل  ِش  ٔ أ تأ وأ اااااااأ  ااااااة  ز أاااااارش   م  

 56-    ُ اااااار ْ  و أ  ااااااخل عم ش َأ ز اااااا اااااا  واأوش أ

 

اااااة  عأ َ اااااخل و أ ٗأ ْ  و ااااا ااااا  ة عأ ااااابش  أبش
   

 57- ِأ إّ   َ اااااااااااااا ِأ اااااااااااااااأ  ز أ   ز م   م  

 

ااااااةل و   أااااااخل  ااااااخل ز أأش   أ أ   ْشااااااوم يأ  هأ
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58- ااااارم   اااااخل زٗمل بشريااااا أ يأ ش شَ مل اااااة ااااا   اأتأ  و ُمم

 

ااااااااااة  َأ   ٔةٗ   أ ِأ إ  ااااااااااة  اااااااااا حل 
 ٕ ز   أ أ

 59- اااا أ ة  ة  بش َشب  اااا َششأ وهأ اااا ااااملأأش أ أ زٗ    وزهش

 

ااا أ   اااة  وزٗر   أ
ِأ زٗب  ااابش أ  اااة  ااا  وزٗ  

 61- بش  ز أ ٕااااااا    و ز أ ِٗمل  ش ياااااااش ٔاااااااْ أ

 

ااااة  ِ غأ اااارأ زٗ اااا أ  م ش ٕأ ز و اااار  اااارأ أ اأ ش  اأهش

 61- و وز أرأ   اااا زتأ اأمش   اااا م ْشااااي  تأبش ااااخل ةاأ  طأ

 

اااااا أ   َ  زٗكم اااااا ٕم ملة م ااااااة  ٖش ُ  اأ َأ اااااا
 َ   ة

 62- اااا  ااااة أ  ٖ أ ث ة تأبأ اااابش اااااَم ِش  زٗغأضأ
زه   ةرأ

 

َأة  اااااا يشبأ زٗش  َأااااااة   اااااال  يم
 ْٗ َأ ْشاااااايأ ز أ

   

 63- َر  ةهااااااي    ر  اااااا   َأ اااااابأ ٖااااااي   ِش
ش    َيأ

 

خل  ٓأ ااارأ زٗااا أ ٓأ ش ااا ش   ز أ أاااةل  خاااةئ     َأ

 64- ز  اااا  إَ  يش اااا أ ز اااار     أ   ااااخل حأ غششأ  يأ

 

ٗأ   ُأ أ ٖاااةل  ااا يااا أ ز مرش ر  ٖأ  ألأاااخل ز ااار   

 65- َأ  ٗاااا   ٗأااااا ااااة  رش  
 ٕ ملشاااا م ٗاااا   ث اااايأ ز أ   م

 

ث أااااااخل  ٍ  وَ ز ش ْشَاااااا تش  ع اااااا   أ اااااا    حأ

 66-    ٍ ااااا ز م ع ااااا   م ش ااااا  ش
اااااخل ز   أ  وٗااااا   أ

 

اااااااخل  أ َأ  ااااااة  أ ااااااملَْ  ٗأرز أ ااااااة اأو يأ ش

 67- اااااارأ    اأ ش
بااااااةال  اااااا و ز أ ةيااااااة طةئأ  تأغش

 

ااأش أخل  ااة  اارش أ وتأ  اأ أااخل تأاارش أ زٗاا َ يأ

 68- ااارم أ  اااي  بش اااب يأ
ااا      َ   ةٗش  ااا ٕأ أ   اااي 

 

اااااب  بااااا     ااااا        ااااا ز  م شملأ اااااخل  م ش  

 69- ااااا أ   اااااروز ٕاااااة  زٗبم ٔألأ ّأ إ لش    ااااا م ز م

 

أ   َأ ااارم زٗااا حلش ٖ  عأ رأ  ٔاااةخأ
 َ ااا  ز ااار   حل 

 71- ز يأ اااااة ْشأ زٗ  ااااا أ   وش ااااارأ ّأ اأ ش   ااااا م ز م

 

اااااااخل  ملأحلأ ز اأو زعش ااااااارأ أااااااابش عأ
    ٍ ْااااااا   ة  

 71- اااا م   ااااخل  م ملألأ اااابش ز ش اااا ز  أ خم و   زٗاااا يب  أ

 

ة  ااااغأ اااابش حأ
ر  و   اااابأ اااابش حأ

اااا ز    ٕأ   م  و

 72- ااااا ز  ِم َأ هأ ااااا ٔأ ااااا ز  عم ر    ااااا م زٗااااا يب  أ

 

ااااااة  ُأ ز م أ ز أاااااار  ْش   سم اااااا ااااااةو  أ زٗض  ٔأ  اأ

 73-    ٍ ااااااااا     أ صم
 ُ ثشاااااااار اااااااا أ  أ شش  اأ ز م هأ

 

ز أ   اااااِ اأ ش اااااة   ز أ    خلثأاااااهمل اااااخل اموأ

 74- ملش  اااااااا  م     أ َأ حااااااااة   َأة
  وحااااااااةه 

 

اااي    ااا أ   زٗ   ش ثشااايم  أ
ااا     ِم بش اااخليأ    زٗر  أ

 75- ْشملم   اااااااا ز ز ملضأ َ  إَ  ِش
 اأ ااااااااْ م ٖااااااااة  

 

ااااااارأ   ٔأ   َ اااااا    إ  اااااالأ َااااااْ  ة هأ ِش  مل يأ

 76- رش  اااااااا   ٓأ اااااااا ش   و  ٖااااااااأأل   ااااااااِ عأ

 

ااااااا أ   ِااااااااش ْٔااااااا  ز م  ٖ ز تأأ ملأاااااااأأ   حلش   م

 77- ااااارأ   ااااا  إ  ش حلم َ ز أ مااااا لأ هاااااِ تأ ش ااااار   يم

 

ٖش   ااااا   ز أ ِأ ااااار    م َش   َ تم ااااا  هم
 َاااااة  
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78-  ٓة أ أ اااااااااة 
 ٍ ث ااااااااا ااااااااا أ     م ز  أ  إَ 

 

اا أ   ااة و ش   ااة ٖة اااش خأ أ
اا   ااة  ااب  أبش ٖأ   أ

 79- ااااة    أ   ٕشُااااة   خأ ااااسم ز أ ْش  اااا م  ش وأ م  ضم

 

اااة  ااارش م زٗ   أ اااش  عأ َم رش أ   م ااا ش  هاااةر  زٗ مرأ

 81- ُأاااااة  ُأاااااةُ وز أ َم  اااااة  اااااِ زٗ أ  ٕريااااا

 

ااااا أ    وزٗر 
ز   ااااا أ   بْااااا م  اااااة  اااااِ زٗ أ

 81- ااااا     بأ حلش اااااْش   م
اااااي     أه 

 هاااااة    زٗمل ِْ 

 

ااااخل   زٗبم أ
َأااااةل    اأ ْ ااااةال   ِ َم زٗ اااا   هش

 82-    ٍ مل  ااااااااا كش َ   م َشبأ   هأ زَااااااااا ااااااااا  ٖ   م

 

 زٗ  ااااا أ  
ِشحلااااا     إّ   م ااااا     ثشاااااي   أ

 83- اااا  رأ ْشاااا   ز أ ااابم  ةَٗ  صأ ااااةايأرش ٕأ  خل ٔااااإ لش  أ

 

َأاااااة  اااااخل اأوش أ   اااااة  اااااة أ ز أ  إّ  زٗر  أ

 84- اااااااا     ٍ  يم ِش   اااااااا ِش     أ ُأاااااااا ْش
 ِ رم إ عش  يش

 

ٗأااااااا  أ اإّ   اااااااة   زٗااااااا   ِش   أأ ش   م هأ

 85- رم   ااااا ش َأ   َ ْشااااا
ه  ااااال   أ ِش يم زاأ ااااا زخأ   م

 

اأ   ااااااا    وأ  سأ م
 ُ ااااااا ش  ااااااالم زٗر 

 ٗ ِأ ش ش  ُمم

 86- ااااااااة  ٔأ أ ْش م  وَ  اااااااا
ُ  يأش  ااااااااكأ  َ حأ

 

اااااااألأ   َأ اااااااب  وَ 
اااااااْل  وز    ةوَ  أخ 

 87- اااااااا أ   شملأ    تألم  اااااااا  و ش اااااااارأ   م  َ ااااااااةيم

 

اأ  اأوش إ لش  أ أ   ْاااااااا ل  إ لش  أ  عااااااااب زٗبم

 88- اااااااار    ز   إ  ش الأ  أألأاااااااار  ز ز مل اااااااا ش  إَ 

 

اااة  حلأ ااارش   خأ ااا أ اأو  أ ااا أة اأوش أ ِااااأ  هأ  ٕم

 89-    ٓ هاااااااااة ااااااااا ش ز م   اأ ش   َ ز أ
 ٖاااااااااأأ

 

ز  ااااااااا أ ز  أ ااااااااا  إَ 
َش مل   وزٗااااااااا    م    أ

 91- ااااةل    ملأااااة  َ زٗكةْٔ  اااابش   ااااة عأ اااا أ  أ  ٔأ ش

 

ٔأ   ااااا   تم اااااأأ اأعش أ ش ااااابش  أ ْأ شاااااأأ ع  ااااا   أ  ِش

 91- ٍ  ٔاااااإ لش هااااا بشاأ      اااااخل   أ رااااا    رهأ

 

اااخل  هأ َم زٗر  ُشااا ٕم ااارش   ٔاااةعِ ش اأ   ااا    ِٗ أ

 92- ملأألااااا   ِش ااااارش   تأ  وإ لش  اأيااااااأ  اااااة أ هأ

 

ِ ألأاااااخل  ر  َزتأ زٗ
اااااب   ٔاااااةعِ ش  اااااأأ    م ش

 93-    ُ م زٗ  حلاااا َّ  زٗ ااااةئ الم  أ اااار اااا ش  خأ

 

حلاااااةال  وزٗ أ    ز مرش أ
َاااااةال    أاااااةعااااا   م

 94- ااااااااا   ِأ  إ ل  زٗبااااااااارز أ مل امٔاااااااااة   ش اأ ش

 

ٕ ااااااا أ   ااااااا    وَ  ااااااا أِل  حأ َأ ااااااابش 
   

 95- ملم    ٕش ااااا ش ٔاااااة  َأاااااخل عْ ااااا    م  وَ زط 

 

اااب  ااا ز زٗااا أ أ  
أ    ِش ااا و م زٗبأ ااارم      يأ

 96- ْشحلااااةالم زٗاااا   أ   َم ز م  ْش
اااا أةخ  اااا م زٗش    م

 

اااا أ    وزٗ ااااةَّم اأ شهااااة   هاااا ز م ش و م

 97- َم ااااااا  م   اااااااة  ااااااا م زٗ   
 َ ااااااار  آ

  زخ 

 

ضااااة        ااااوزٗ ااااةَّم صأ ش     واأ أ ةغأ
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98- اا  الم هلاا ش اإ لش ٖ ااام اأ رأ اا     رش اابش  أبش
   

 

ة  اااحلأ َ  زٗ   ااا خش ْشام عااا  وأ ااا ضأ ٓش اااثش   ٔأأ    

 99- ز  ااااا أ ٔأ يشب  اأوش ااااا أ  ِ يشب  زٗ  ااااا أ
اااااة ز أ َأ  هة

 

ة  ااااحلأ اااابش  أبااااْ   ٕاااا  صأ
ُ    اااا        عاااا

 111- َأملأااااااااة شش    ش
اااااااا زل  اأ  ِ اااااااا     ااااااااة زٗ  اأ أ

 

ة  ااااحلأ َأ ْأااااأشَّم  اااا  عاااا   اااا أ زٗ ٕأ  ٕاااا  وأ

 111- ااااااا   ٗ ااااااا َ  أ   أ ْشرأ ز ااااااا ْاااااااة زٗبأ ٔأ  تأ أ

 

ة  اااااحلأ ملأ اااااة أ وحأ َ  اااااةل  ٔةهش سم زٗ ش  َصأ

 112- ز  اااااا   ٓأ ش  أ ْأااااااة ش  ااااااة  ااااااة أ ز أ يأ رأ  ش
 واأ

 

ااا    بااا أ   رش ٓم   َ ملأ َأوأ  ٔاااة ش   اااة ٖاااةل 

 113- َش   ر
ز   ااااااة   اااااا أ أ اااااا زل  هأ  ِ ااااااة زٗ   م

 

اابش  باا   إ   
اا أ    ٗأاا ش   زٗ أ ضااةئ  عاا    ٓش

 114- اااااااة    ز شش  ة َ  ااااااارأ  عأ أ
ااااااا زل   ِ   اااااااة زٗ

 

اااة اااب زٗر  ااا  حلأ ااا ش ة  ٕااا  عأ
 ٕ  ة   ٖاااةل 

 115- اااااااااش   ر  أ ٕم ٍ  ٗاااااااا   اااااااا ز      اااااااا  ِ ٕأ  و

 

ر  اأ ااااي  ز أ ء  ع  اااا   ااااة وأ أ   ااااكش   شم

 116- َأة  اااا َ  زٗر  اااا  حاااا   عِْاااا  زبم  ااااة  أ

 

ااا  َم  ةو اااة  أ أ ااااش  ِ ْااايم و اااة َهأ اااةزٗ  ٖأ

 117- َ ااااااة  اااااا  ز أ مااااا  م  ة  تش ل  اأعة أ ااااا ش   أ

 

َأة  اااا اااا م زٗر  ااا ش أ م يأ اااااش حأ زحأ وأ  ش اااة وأ
   

اااااا أخل زٗبأ ْاااااالأ ٔااااااة م    َأ ٔااااااة أ أ هأ ي  َأ

 

اااااااةال  زٗااااااا   ة  ي  رأ  ٔةٗ م
ْشاااااااا   إّ  زٗ   أ

 118- ااااااااالش   أ ْأ ملأ َ  ز ش ْ ااااااااة  ِٔاااااااا
َأ     يأ

ااااااااأأ   أ

 

ااااا   ش
ملااااا   ٖ  ضاااااة م  وز ش ُأاااااةااأهش ٓأ  رز م 

 119-  ٔ  َ اااااالأ ٔكااااااي   ة اااااا ٔش اااااايأ ز م  ِ   أ

 

َأااااة  لم هأ َش ُشااار   ز مااا ٕم ااابش 
 ش اااة ٖاااأألش   

   

 111-    ٍ باااااااا َ اااااااالأ ز أ ءأ ٔكااااااااي   م ش  وطأ

 

ااا أ   اااة  أ ْشاااوم    ةتأ    ش اااة ت ااا  م  زٗغأ

 111- ااااااا  عأ  ااااااااش هلاااااااة  ٕم و َأااااااااش  مرم ز خأ  إَ 

 

َأاااة  َ     اااة  اااة خأ ااا
َأة تمش  ااا َم زٗر  ااا يش    

 112- اااااا  م   عم اااااااش  م ز  ااااااةوإ لش وأ أ اااااا أ    هأ

 

ز  ااا أ الش ٖاااَ هأ ااا أ َ ز أ مااا    ٔ أ
 هاااة  

 113- ٖ اااااااااا     و أرش
ضااااااااااة    ٖااااااااااأأل    اأهش

 

ااااخل  هأ ر  ووأ اااا ش أ هأ ِش اااا خل  أ زعأ اااا أ ٖااااة  تأ   أرش

 114- ااااااا   ز ة   م  ااااااا أ ل  هأ َش ااااااارأ ٖاااااااة م  مل تأ

 

اااااا أ   اااااا أ هم ٍ  و ش ْ اااااا ع رش َم ة  أ اااااا
ش    يأ

 115- ااااا أاش   هأ ملأ ش ااااارز     اااااة زهش  ت ااااا  م ٗ أ ش

 

   ٕ اااااااا ش ْأااااااااة   أ َر وهأ اااااااا   اااااااار
     

 116- اااااَة    ش   ْشَة   م ااااا ااااا ز أ هأ اااااشأ ز أهش هأ  ٔأأوش

 

وأ    زٗاااااار 
ُش ااااااةلأ  ة ااااااة   َم َ اااااالأ زٗ  وطأ
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117- ااااا ٖاااااأأ   ااااا ش   َ   َ  حأ ااااا
 ٓ ْشااااا ز م  َأ   زٗ

 

ة  اااااا أ ْ ااااااة م   اااااا   هأ َأ تأ اااااا اااااار  طأ   أ ش

 118- ز َ  ز أ ُمر حااااااة   اااااا   اااااا أ  َزتأ ز أ

 

ز  اااا أ ْشااااو  و أ ٓأ اااا م ٗاااا أ ء    ٕاااا م   م

 119-    ُ اااااار ٓأ ش أألأملش اااااا   ز  ااااااة  أ  ٗ ااااااام إَ 

 

َ  ااااخل  ااااْيم زٗ  س ااااب ي اااا  م   ِاااالأ زٗ  

 121-    ُ اااار ٔش ِم ع   أ اااا الش ياااااأ صم اااا أ إ لش  أ  وأ

 

اااااة  اااااة إّ  زٗر  أ شااااا م  اااااة  اااااِ زٗر  أ   أ

 121- اااااارأ   ٍ  هملااااااخل يم أل  اااااا كش ملم ااااااة  أ ش  ش  فأ

 

اااخل  ااابة     اااة زٗااا َ ٖاااةل طأغأ ص  شضأ ش  ُمم

 122- ٍ  وَ اإٔااااااااا  م إ لش   َااااااااا تش ااااااااا   أكش رأ  عأ

 

اا أ   ُشب  زٗ   َأ اا     زٗاا   ز ش أ
اا  أ زٗ أ ماا ا   ٕأ

 123- هاااة    ر  ُااا  م  أ ااااش    ااا  زام هأ  ٕااا   ة أ

 

اااااا أ   اااااا ش م عأ ز زهلأ اااااا ش أ إَ  ااااااةو  م زهلأ  يم أ

 124- ٗشملأاااااااا أ   َ  ز
ااااااااة   بأ اااااااا ز   إ لش  م

ٗشمل  أ ز  ش 

 

ش   ش  اااااااملأ أ  وأ زش   زهش ااااااا أ لش  م
 ز   إ 

ااااااامل   زهش

 125- اااااااا أ  
ُ  طأبش   و  تاااااااااة  َ  ِٗبااااااااا م ش   أ

 

ااااخل  ملأغأ بش وم  َ ز ش ااااا أ
َم ٗ  ز م وز أ ش  وزٗاااار 

 126- بشُ حلااااا   ي   أ ااااا ش ي  شاااااام هأ ٗم ش ز  ل  إَ   ٗأااااا ش

 

ز  ااا أ رش ااا  م زٗش  ااا شام  أ
 َ ز خم  ٗشااا   إَ   اأ

 127- م  َشااااا أ َأااااا  هم ااااا م   أ ش ِش
ااااا م ز  

ملأر  بش  يأ

 

َأخل  ْشر  طااااة الش  ااااة م ُ اااا يااااة م زٗ ز     إَ 

 128-    َ ُ اااااااااا أ  ل  َ يأ ااااااااااش   م  ْ اااااااااا  ط أ

 

َأاااااااااخل  اااااااااش  اأو زط  اااااااااملأَ أ طأ أ ز زهش  إَ 

 129- اااااااة ر  َاااااااة   أ تأ ااااااااش رش  م ِأ  وٕااااااا  عأ

 

اااخل  َشي  زٗ   أ ااا  ش اااة عااا  هم
أ رش    ِش اااحلأ َش

 اأ

 131- اااااارزا  ز َأ   ٔش ْشاااااا أ ذ 
ْ  خ     إ لش ز اااااار

 

َأ   َأ   وَ اأ اااااااا شاااااااارأ    اااااااا   أ  مل ُيم

 131- ااارم   اااب  وٗك  ااا  ز ش ااابش ٓااا    اااة وأ ش
    ْ 

 

اااااة  ُ لأ اااا  زٗ صاااااة  مل يم    ش رش
اااا لم ع   اأحم

َااا م أ  اااة 132-   األش يأ
ء  ز أااارش   ااارش

لم ع  ااا ش  وحأ

 

ااااا  ز  وز شملأرأ ااااا أ اااااب   ااااا  س اااااة هأ  خلاصأ

 -133   ُ اااا   الأ عم اااا ش أ اااا م خاااا م  ااااة زَّت   وز أ ش

 

اااخل  ااا   زٗمل  أ اااب  أبش
َشخاااة     ااالم ز أ حلأ  واأ ش

ااااخل ٗاااا  134-  َش أ ملأ أااااخل ز اااار م زٗاااا َ يأ ٕش ز ز  إَ 

 

اااا م خاااا م   ملأ أااااخل    ٔة  ش
اااا   اااابش  أبش

   

اااااااب   135-  ل   اااااااة       أ أ ااااااارش ٕأ اااااااي   ٖم  و

 

ز  اااااا أ ااااااب  ْٔاااااا   أ ااااااَْ  م  أ أ َأ اااااا م   ٔأ ش

ااااال   136- 
ااااا ش  م  زئ 

َشاااااا  ٔ    وزٗ  اااااةَّم ٖةٗ  

 

ااااار  ز أ أاااااخل  ااااا ش م   م ااااا   عم
اااااِ   أض   ٓأ
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م ٔاااااإ لش  137- ِش ااااا  م زٗبأ
اااااملأ    و   شااااا   اااااة تأ ش

 

اااا  اااااأ  أ أااااة م هااااة أ عأ ٕش ااااةَم ِ  أ   ش ة    زٗ

غة  ااااااا  138-  يش ااااااابش  أ
نم    اااااااة   مم زٗش  ااااااا    يم أ

 

 اااا م وز ش أ أااااخل 
ااااملأ َ  ااااة ز شبااااة أ    ْأ ش ٔ 

اااااا  139-  غ  يش ااااااب  أ
ملأاااااا     ٕأ   ش ْشبم إ لش  اااااا  وزٗش 

 

ٗشملأاااا أ   اااا   زٗملثش ْاااا م   اااا   ااااة ز  مل يم  

اااااا  141-  ُشحلم اااااا   عأ
اااااابم يأ   ُأ زٗغمرش  ٖاااااا ٗ

 

اااااا  ز عأ أ َم  إَ  اااااا ٓأ ش  ةٗأاااااا ش ة  َاااااا ي   

اااا  141-  ِش أ ز  م ااااة أ ش اااا أ زٗ ااااةَّأ يأ ِأ اااابش  أ   أ

 

ااااااخل  ملأ أ ااااااة  وزهش
َ  عاااااا   ش  ة َ  اااااا  وعأ

َماااااا م  142-  اااااا ش  ة  بش َلأ هلم ااااااا أ
اااااا ش ٗ   و م

 

اااحلأخل   زٗ  
ْ اااةال  اأ شَاااة   اااب هأ

ااا م    ِأ  اأ ش

اااااا ز 143-  بم ُش أ  وإ لش مل يأ
اااااا م ََ ز ااااااة    َْ  عأ

 

ااا أ   اااحل  زٗر   تأشش
 ٍ عااا رش ااار     م ٓأ ش ااابش 

   

ااااا 144-  عااااا ز   وإ لش و م
ااااالأ اأ ِأ بش اأ ش اااااا أ

  ش ٗ 

 

اااااا أ   ٖأ  ش ٔااااااَْ اأٔااااااة أ وهأ  َااااااة أ

اااابش  145-  اااار  ٖ أ
ااااة   و ااااة زٗغ  ااااام اأي  ش  عةَجأ

 

اااااا أ   تأ ااااااأأ   أ زٗاااااا  رم عِْاااااا  وز ش  تأ

اااااا ر وَ 146-  َ    اااااا أ  أ اااااا  ِ ااااااشم زٗ ٔأ رش  َ يأ

 

اااااا أ   اااااا   عأ ز ز أ اااااايم إَ  ُأ ز  ش ُ اااااا م  َيأ

ألشاااا  زٗاااا   رم  147- 
ب  اااابش مل يأ اااا   ااااة  أ بش  مل يأ شحلأ

 

ز  اااااا أ ٓأ وم ي  ااااااة  اأوش 
  ز أ  ااااا  زٗاااااا زع 

اااااااا م  148-  ة م ز  اأي  َأ اااااااا
اااااااا ش  ع  حل  اااااااابش مل تم   أ

 

اااا أ   ّأ  اااا   ااااب زهلم ااااخل اأوش  ٖااااةل زٗبأ أ

ااااارأ م  اااااَ  اأ  149-  ااااابش ٕاااااةَّأ  اااااة مل يأ   أ

 

ااااااأأ   ْشاااااا   ااااااة  أ اااااا ش م  إٗ   اأ ز م  ااااااة يأ

َأ ش  151-  ااا ْأاااة أ مل يأ
َأ زٗ   ااارش

ُأ ز   ااا  ِ ااابش  أ   أ

 

أ   ااااارأ م    اااااة    اااااب زٗااااا     َصأ  يأكش

ااااش  151-  ْأاااأشَّ    أ ااَا أ  ةٗ ءأ ز أطش ااابش عاااة أ   أ

 

ااااة  ااااب هْااااوم  أ أ
    َ اااا م زٗب  ِش اااا ْشاااا  عأ ٗأ  إ 

رو   اااة 152-  كش ُأااا أ زٗااا  حلشلأ عااا   أ ااابش عأ   أ

 

ملأاااا أ   ري أاااا  هْااااوم ز ش ٕأ  ااااخل 
 ٖااااةلأ زٗغ 

اااا ش    153-  ٕأ مل  ااااة    اااا ش ع اااا  ز ش اااابش مل يأ     أ

 

ااااةَصأ   ُأااااةتأ أ ااااْ ةالم زام ٔأ    الش ع اااا  

ااااا  154-  مأ  أ أااااخل ٗ أحلش   َش اااا ْ شأ ز أ اااابش صاااا   أ

 

ة  ٖأ ش  زٗااااا   اااااحلش ااااابش هأ
ٗشااااا أ أ    ٍ  اأ   أ ز ااااا

ٕ ااا  155-  ااارأ  اأخ  َ  عم ااا ااابش  اااةاأ  ةٗبم ش   أ

 

ااارأ    إّ  تِاااُ زٗبم
اااا  ااارأ  ز أ ش ُأااااش عم

 ْ  

ُأمل   156-  اااا ااااخل  أ ش ااااة أ ٔاااا  أ  م شمل أ اااابش طأ   أ

 

ْشاااايم زٗاااا     َأ   أ اااا اااااأعش أ اااا أ زٗ مرأ ِش ة  أ  خلا أ
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ااااا  157- ٕم َم ع ااااا  طأ  ااااا بش   زمأ  اااااة يأ ااااابش  أ   أ

 

ُأااااة  شااااَو أ ز أ  يأ ش ااااة  آءأ  أ
َش   اااا

ِشب     

اااااا    158-  اااااا ش  م ٖ زه 
ٗشاااااا       وزٗ  ااااااةَّم اأ

 

ااااار  عأ أاااااخل   إ لش اأ ش
ااااا   ٖاااااة ٗأ    ووزه 

اش  159-    اااااة ٕااااا   أ
ااااابش  ةٗ ااااا  

ملاااااخل    حلأ ِش  وٗ 

 

ت ااااا   َ  اااااة ز  َشااااايأ  أ ش ٕأ ز م  ااااا أ ملأ أاااااخليأ  ٕش

ااااااا أ م  161-  يو   أبش
ااااااا   اااااااَ ز أااااااارش م هأ  وإ   

 

ااااخل  عأ أاااابش وأ
اااا ة     يثة  هأ أ

اااا   اااابش هأ  ٔأكم

يش  ٔ ااااا ش  161-  ُشرأ ااااا َأ رأ  َشاااااام زٗااااا   ش ِأ  إ    هأ

 

ااااااا أ   ْ اااااااة  واأهْة اااااااة  هأ
ااااااار  شش ه   أ

 اأ

اااااايش  162-  ٔأ م ٍ   ااااااةر  ر  اااااا ش اااااار  عااااااب  أ ٔم  و

 

ُأااااخل  ملأ ُاااا  أ وز ش     ااااة     زءأ زام

ااااا م ش و 163-  ِم   ااااا أ  يأ  خأ
ال  ااااا ش ِ أ

 زٗ  اااااةَّم ٗ 

 

ااااَ    ِ ٕ ٗشااااالأ أ وأ اااال  ز  ِ ااااخل عاااا  زٗ َش أ  يأ

ب  األ  زٗاااار  أ  164- 
ْش   ااااملأ اااابش  م ش

َشااااام     عأ  

 

ٕخل  ااااااااا زوأ   اااااااااةٗر  اااااااااة م َ يم ز اأتأ َأ  إ 

 -165   ٍ ااااااا ي     ام ش  
 ٍ ااااااا ِأ حلش ااااااابأ زٗغأ

ااااااا أ     وأ ش

 

اااااااة  شأ ااااااا م  وعأ ِأ  أ   ااااااا
 ٖلاااااااة    

ٖم  166-  اااااااااارزلأ ب ٖااااااااااَ  اااااااااابم وَ   حلش

 

تأبخل  اااة ش ٔأ ااا أ  اااة    اأخش  ٕااا  ْٕااايأ ِٗ  

ااااااااااشأ وإ لش  167-  يش     ُ َشااااااااااأأ اااااااااال   أ ز اأهأ  إَ 

 

اااااااة  أاااااااة أ  وهلأأ ُأة أ أااااااااش عأ ااااااا م  أ  تأ

وعم اااااااة 168-  ااااااا   زٗااااااا َ يأرم أاااااااة م ِٗ    فم

 

اااااااو أ   تأ ااااااارش ز ز ش أضأ ٍ  إَ  اااااا ِأ حلش ٓأ  خلاب    

الش  169-  وأ َأ ااااااة ش ٔأ  
ْااااااو  ِأ اااااااش ٗ  بأ يش    

 ٍ اااااا  ِ ثأ  ٖأ

 

ااا  ضأ ااااش األش  أ أأ   ز ٓاااة أ زطش أ  خلاهمل اااخل إَ 

ٗأاااااااااش   171-      م 
ااااااااا   ااااااااا ة أ  ةٗش   إ ل  زٗش 

 

اااااااخل  ز اأتأ ٗأااااااا م إَ  ُم زٗااااااار     ااااااا
 ِ  َ يأ ش

 -171    
ز   ااااااااار   م اااااااااْ    أ ِ م

مم ٗ  ااااااااا ش  ِ زٗ  وأ

 

اااااااة  َ  زٗبأرأ ااااااا م إ  عم َشااااااا م َ يأر أ زٗبأ  وأ

اااا أ  172-  اااابش عأ ٔأ أ اااا أ   ااااي  زهلأ ٍم زٗبأ أ  وآٔاااا

 

ااااااة  اااااا ش  أ أ ٔأ أ اااااا م  ِم ز م عأ ش اااااا أ اااااا أ  أ  عأ

ااااا م  173-  ٕم  اأخش أ
 ٍ ااااالم طأ ااااابش اأن   أ ش

ااااا ش     ٖأ

 

ااااا  رتأضأ ااااال   م ِش ْشملم م زٗااااا م   ام اااااحلأ  خلااأحش

ااااا أ  174-  ٔأ ااااا  ز   ش م اااااْ أ  أ الأ زٗ   ااااا ش ِأ ز  أ  إَ 

 

َأااااااة  اااااا ش  أ ٕأ ز م  اااااارأ شاااااا م يأ  ااااااة  األش تأ سم  تأ ش

اااااا 175-  شملأااااااة م ز أاااااا أ  وأ م   سم زأ ُ اااااارش زٗ  َأ وأ

 

َأااااااااة  ثااااااااة   ٔكأ
ز م ع  اااااااا أ أبش

ااااااااب      عأ

 -176 َ ٗ اااا   اااا     زٗ  اااا ش   ز ُأ   ة م أ ٗأاااا اااابش    أ

 

ُأااااااخل  شملأ ْشاااااا   ُمم ٗأ َم إ  ْشاااااا ٗشبأ  َ زأ اااااا م ز
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ش  177- ااااااا  أ زٗ  اااااااةَّ  ملأ اأ ام م اااااااحل  ش ز تأرأ  إَ 

 

ملأحلأخل  ٖش ااااَ أ ٔااااة اااار اأهااااة أ زٗكأ  ز ش
اااا   ِش  تم

ْااااي   178-  َش  ز أ   اااا اااا أ زٗر  اااا   ش عأ اااا م  عأ  إ   

 

اااااخل   أ
ٗمااااا ش ز    امو

َأ   ااااا   اااااة َ  اأ ش أاااااشم  أ

اااخل 179-  َشي  ز أهأ ااا ااا أ هم ُ ااا   زٗااا  حلشلأ عأ عأ  وأ

 

اااا    َم ز أ ي َش  اااا َأ تأ اااا ِش َ  زٗ أ ااااملأحلأ ز زهش  إَ 

 -181   ُ تااااااة أ ملأخل وأ َماااااا   ااااااةٗحلأ كش رم يأ زٗاااااا   ش  وأ

 

َأاااااااة  ٖأ ز   إَ 
 ُ
ثشااااااارأ ااااااابش عأ

ااااااا م    ضم  يم ش  

ة 181-  ااابش  أ
َأبش    ااا ااا أ َأ تأبش أ ْشااا أ  أ ٖأ  

 ُ  ٗ ااا

 

اااة  ْااا أ  أ أ ٖأ اااةمل    ااابش هأ
َأبش    اااةعش أ ٔأ ااايش    أ

اااااا    182-   ٔ  اأ ش اااااااش ام
اااااا مأ ز أ اااااا    إ ل   م م

 

خل ٕاااا  اأ أ   ِ ااااىم اأصاااا أ اااا  زٗ أ  ِ  وأ  

اااااااا م  183-  ااااااااةَّ     اااااااابش ام أ
ااااااااة    ةيأ َ   أ أ  إ 

 

ملأااااااا أ    يم ش
اااااااةال  رم أ ي  ز أكش اااااااَْ  ّأ هأ  إ 

ملأ  184-  ز ز أهة  ياااااوم ز ش َأ َاااااة   ش إ  ااااااش اأ ش  ضأ

 

ااا  ٖ  أشش ااا أ اٖة ااااش اااة ز م زٗ    ٓ وء   ر  زٗااار 

ااااااا   ش  185- 
شِ    شم    أ

اااااااة   شم زٗ   ااااااا أ  َأ يأ ش

 

َأ خأ أاااااااة  ااااااا م ش وأ ٗأ أ ة ز  أ ااااااارز  إَ    م ش

ملاااااخل 186-  ٍأ ٗااااا  األ  زٗحلأ ْششااااا
  اااااة اأ شبااااا أ زٗب 

 

ااااة  َأ اااا ة أ زٗر   اااا  ز اااا الم إ هش
 يأ َاااايم   

ااااااا 187-  ااااااا    ةٗش  ااااااارأ م اأوش ٗااااااا ش يأ  َة   عم ش

 

ااااا أ   ُأ ز م َم  ةتْااااا ْش ااااا َش  زٗش 
اااااملِأ   مل يأ ش

ش   188-  ش أ اااااَتأ رش  م ش اااااَ يم اااااملأبأ ْش اااااةالأ  أ ش   أ

 

ااااخل  ر  ِٗ  اااةَّ  امهأ ُااا    زٗاااا   ش  و  خم

ااااارأ  189-  ْشااااا م زٗكأ رأ م ش طأ  هاااااة أ
 ٍ  ؤ ملشْااااا

 

ُ ااا أ   ْشااا م زٗ
 ٓ روز زٗ  ااا مأ و ااا ش   ٔ اااة أ

اااااال   ااااااة أ ز    191-  ِش ْاااااايم  م  ِ اااااا م وزٗ ٖأ     أرش

 

ُأااااة  ْىأ زٗ أ ااااةه  ٔأ َمااااثشبأ اأ ْشلم يأ ش اااا
زٗب   وأ

 -191   ُ َشااااااأأ ش   أ  اااااا ش
اااااا أ  ٗ  ش ْشااااااوم َ  م    أ

 

ااا أ   الم زٗر  ااا ش م  اأو حأ َمااا ش  إَ   أ اااْ م زٗ

اااا 192-  ملم   عاااا  زٗ   بش زاَااااةيأ  رأ  همل ااااخل إَ 

 

وأ   َشل  زٗاااا   ااااي   ااااة   هش ُم زٗر  ٗأاااااش اأ ز   ة

اااااا 193-  اااااا ش إ ل  زهلم َ  ااااااةِٕااااااام هلم
 ٓ يش أخل    أ

 

اا   أ َ  زٗ   اا
 ٓ اا وز  ش أ وز يأ اا   ٔأ   ااب    وأ ش

ْم م  194-  ُاااااة   طاااااةم   اااااة ٕش ر  ز أ
ااااا ه   و م

 

َأاااااة    أ اااااَوم  ز أ
ضاااااة   ثأر  ز أعش عش ااااا أ   م

ةئ ااااااا    195-  يرم عااااااا  اأ ش أ اااااااأأ  َ زٗااااااار   ٖأ

 

ملأ اااااااخل  ملم ش
ااااااااش ٗ  حلأ  ام ش  

اااااااة   رأ
  م ش م   

ااااا    196-  بش َم يأ ئش زٗااااا   ااااا م وأ تم ٗأااااا م وأ أ ش  َش هأ ش

 

ُ اا أ    ٗز
اا ش   اابش طم

ش     اا ش اا   ٗز   ُ  هم ااملأ   م ش
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ااااااااااااا م  197- ااااااااااااا  ام   ْ  امم  اأ ْ   وأ م شاااااااااااااملأ

 

اااا أ   اااال  زٗض  اااا أ م  أ لش    ش اااا   ملألأ ش يأ  ملأ

ثأ أاااااااش  198-  ة ش ٔأ ْشاااااا    ااااااملم م    شاااااااأ اأخ َش رأ ٔش  اأ

 

اااااملأ أ   يمشش  وأ
ااااا ش أ    ااااا    يم

ٗأااااا   ااااابش وأ  عأ

ِأ ش  199-  ش َ  ُمم ااااااااا ٕأ رش ْم وأ أ اااااااااة ااااااااال  اأ ش أ
 ٗ 

 

ااااخل  تأ أ ااارأ ز مرش عش  وأ
 ُ ِأ اااا َ  ز أ ش ااابأ ملأرش   م ش

ااااارأ  ٗ  أاااااة  ر   211-   يم
ىم    زآل   ااااالش  وزٗش 

 

اااااارأ   ْش ااااااة  َ يم
ه  ْش ااااااة  وأ

اااااا م ه   تأرش م م

ي أ اااااة 211-      ْ مااااا لم  أ ااااا ش زٗش  ْشاااااام وأ ٔأ  اأوش

 

شملأااا أ     م
ز   ااا أ ااااأ ز ش  ش ااابش يأ

زٗأل اااي      وأ

 يم  212- 
ااااااااة     طأ زوأ َأ َم إ  ئش اااااااا  زٗاااااااا    م

 ؤش  

 

اااا أ   ااااة   وز شضأ شأ
َم ع  ئش اااا   أ زٗاااا    تأضأ

ٗأ    213-  ااااااااأش اااااااا أ  أ َأ وأ ش ااااااااة    اأوأ  إّ   أ

 

اااارأ  
ْم ة إّ  زٗ   اااا ش ُأ صأ ااااة حلأ عم  زٗبم اااا ش  يأ

زئ اااااااار   214-  ْأااااااااة    أ ْشاااااااا م خأ ااااااااة طأ  ب  أ

 

ْأ   مم زٗاااااار  اااااا أ َ  اأهش ِاااااا ِ أ
اااااا م ٗ   ٔ َم  تأ

اااااا  215-  ز أ زٗحلأ اااااا أ ماااااا  م اأ ش ز  زأ اااااارأ
شملأ      م

 

أ   َأ ااا ْااايم ز ش  ِ ز زٗ
ْاااي  إَ   ِ اااخل زٗ ااا ش أ  م أ   أ

اااااابش اأ َةئ اااااا    216-  َأ عأ اااااا ٔشرأ ِش م إ لش اأ
 هااااااةئ 

 

ملأااا أ   اااخل ز ش ْااايأ اأمش اأ    ِ ااا    زٗ اااخل تأ أ  اأ  

 -217   َّ ااااة   ٔأ ااااة  ااااة  أ ِأ أ َش ٕأ َش  اااا ش   ااااةلأ يأ ٖأ  اأوش 

 

اااااارأ   اااااة م وزٗ م حلأ
اااااة زٗ   ْ أ

اااااة  أ ز    وأ أ

اااااةئُ  218-  طأ ااااا وهأ ااااابش وأ ااااا  عأ   
ع  َش      م

 

َاااااااة  ااااااا م وَ  أ اااااااة أ رش  أ أة م   اااااااة صأ

ملأااااخل 219-  اااارأ زٗحلأ ُ  اأ ش اااا
ااااام زٗ أضااااة م  ةٗ  ِش  ٕم

 

ااب هْااوم  أ أ  
َ و   اا ش   َ يأ ْشااوم  اابش هأ

   

ااااا ز أ  ااااايش  211-   ش
 َ تأ اااااأأٗ    وزشهاااااأ   ز  

 

ااااااا ش  أ أ   ااااااا م   ااااااا م وأ أ   اأوش  م
 يأبشر 

اااااخل 211-  ِش أ ااااا   األش يأ ُ ااااا م  َ م اااااة خأ ْ   أ ااااارم  ز ش

 

ااااخل  هأ وأ اااا أ َ   وأ  ااااة  م
ُ  س  اااارش  َو زٗبأ

ر   212- 
ااااااةئ  ااااااةل   أ ْ   أ أ ٗأاااااا وأ إ لش  اااااارش ٓأ  َ 

 

اااااخل  ملأ أ اااااب  وز ش أ أ زٗبأألشااااا أ ز م   َتأ  ٔاااااةعش

 213- ااااز  وٕاااا ش   ش أ  اااايأ ُمم اااارأ  زٗ ةه  اااا ش تأ  ٔأ أ

 

َأ   اااا  ي  ااااة  ٕاااا ش  أ
ملااااة   ٕش ااااة زذ  ااااخل اأخأ ِش أ  تأ

ْ ااااااة  اااااا 214-  ٗ ااااااة  ؤم تمب  ٗ أااااااةيأ  يش  أشاااااا ش

 

ااااا أ   ْش أاااااخل طأ ااااابش عأ اااااش  عأ ٕم ش َم ٍأ زٗ َااااا
 ٕ   ة

ِش  زٗملااااا  215-   ْ اااااَ  اش امم  زٗر  اااااحلأ   اااااة اأ شرأ

 

َأخل  ُأ ااا ااا   و  اااة يمرش ِش
اااة ز   َأاش اأخأ ااا  اأحش

تأ األش  216- 
ااااا ز   ٔش ْشضاااااة   اااااِ اأ اااااملأ ش       زهش

 

ملأااااا أ   اااااة أ ز م ش
ملْ  ٕش ْش م ز  ت ملاااااة أتأ زَٗ ااااا
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اااااةالأ  اااااة اأ  217- ْ أ ٍ   أ شأ  ةتاااااة  ٗااااا اااااحلأ  هش

 

اااااا أ   َ  وز أ ااااااْ اااااا أ ز أشش  اأطأرأ ااااااة   أبش

ش  218-   ش 
ااااا   يش ُشرأ ٕم ااااااش  أبأ ْشاااااي  َجأ ٗأ  ياااااة  م   

 

ااااااامل أ   ش وهاااااااة   م رم ِأ عأ     اااااااام  َ ااااااا

ااااااة 219-  رأ أ ااااااة اأ ش ْش أ  ز ااااااة م عِ
 ُ ِ اااااا  مل يأ ش

 

اااااا  ة زٗض  اااااا أ اااااااوملش يم أ   ش ملأضأ زمم ز م ش  خلارأ

اأ  221-  ز م وأ ْ اااااة   ااااا  زٗااااا  
ْة اااااة   اااااةه   هش

 

ااااااملأحلأخل  ْم يمشش ز  أ ااااااْ
اااااابش  زئ  ااااااة إَ 

   

ملأة أ ااااة 221-  َ  زخش َ  م ٗااااا اااا ة زاأ  ٕاااا  حااااةفأ

 

َأاااااة  ملأ ز ة وزخش ااااا أ
ااااا  ة   اااااة عااااا  ه   صأ

الش  222-  اا أ  إ لش  أ
اا    عأ ش

اابش طماا   
اا أ تماار      ٔ ش

 

ااااا أ   ٖأ ِم  زٗ  اااااةَّ   ااااا أعش
ااااا ة       ٖأشه 

َم  223-  ل     ااااا ش لأ زٗش  ااااارش ٕأ اااااأأل   و   اااااةٖأ   م

 

ٕشملأااا أ   زٗكاااأشَّ  ز ب  وأ ااا ش  اااة   زٗر 
   حلبشِ 

ُم  عااااااا  224-  ااااااا وأ أ َ تأ ش ملم اااااااة اأ ش   ة عش

 

ااااااااااخل  ملأشأ ز ز ش اااااااااا م إَ  تم  
اااااااااا     ي     أ  

أل اااا    225-  ٗأحلش ء   أألشاااا م  وش اااا ش أ زٗاااار   ٖااااأأل   أ

 

ز  ااااااا أ َأ ااااااا ز  اأوش إ لش 
ااااااارش أ    اأو  م شش    م

ملأاااخل ٕااا   226-  اااي   اااة  اااة أ زٗحلأ ٖم ااابش 
ملااا م    ِش

   

 

اااابم زٗث  أااااة  ااااخل  باااا أ  هم ش َش أ  وز أاااارش م يأ

م 227-  ٗأااااا   ااااااش  ااااااش ٔ ااااا  تأ ة أ  ٔاااااإ لش اأ م

 

ااااااخل  ملأ أ اااااا   ز ش اااااالأ ز أ ِأ   أ
ااااااي      ٖم  و

ااارَ عة  اااة   228-  َشام  أ ش ااارش حاااةهأ  وإ لش اأع 

 

اااخل  ملأشأ ٔ ااا  و اااة ز ش ش ااابش َصأ
  اااَ ز ُااا أ    

ااااااخل 229-   أ
  ز  

ااااااأأ أ م    أااااااة اأهش
ةَااااااة     هأ

 

ز أ زاأ أااااااااخل  و  َأاااااااشأ  م ااااااا م األش اأتش ِش
 وز  

ٍ    ام أ   األش  اأوش  231-  َأااااااااا  أكش
ب  ٗ  شملأض   ة  اااااااااااُمم

 

هااااااأأ   اأوش َ مل ااااة      خلاَش أ ااااااااوأ م  ة  ارش
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ْْدي  ر دُْبن ارةْمقصو ْحـشرْ 
ْتبهكاوهْْعاْملج

 يائراجلزَ ينحلسَاارك د املبَمَّحَمُ نبْ رادد القَْبعَ

ْهعْنْاْاهللعف
 

 
هبو

ْنستعينْ ْ
 

1- َأ أ      و أفااااااااو ااااااا َش َشقاااااااي  اأ  ياااااااو  أ



ااو  َا ُ ـ ؼأ ااَّو َش ااا  ااج اأ مُىأ ااا ُزا عأ رش تأ
(1)  

 ًمتل ي٘م٤مل َٕوٓده٤م: اجلآذر، اًمٔمٌَّٞم٦م: اًمَٖمزاًم٦م، واعَمٝم٤م سم٤مًمٗمتح: سم٘مَر اًمقطمش، وهل ا

هر، ـمٞم٦ٌِّم ٤مً سم٠َمًمػ اًمت٠مٟمٞم٨م ُمْمٛمقُم واخلَُزاُمك : قُمِم٦ٌم ـمقيٚم٦ُم اًمِٕمٞمدان، صٖمػمُة اًمقرق محراء اًمزَّ

 :هر اًم٤ٌمدي٦م َأـمٞم٥ُم ُمـ َٟمْٗمحتٝم٤م، وًمِذًمؽ ي٘م٤مل هل٤ماًمرائح٦م، هل٤م َٟمْقر يمٜمَْقر اًمٌٜمٗم٩ًم، وًمٞمس ذم زَ 

يُّ اًمؼَم، سمٙمن اخل٤مء، قمغم ًمٗمظ اعمٜمًق ب إمم اخِلػْم، وهق اًمَٙمرم واًمنمف، واًمٜمَّ٘م٤م: ظِمػْمِ

 اًمٙمثٞم٥م، وهق اًمتؾُّ اعمجتِٛمع ُمـ اًمرُمؾ.

2-  ااااا كا ا  أ ش َأ ناااااو أ
اش َاش ااااارأ اااااو تأ  إاى 



ا   ُ ااا   أ
ياااو ا ًأ اأدش َش   ذااا ااا ْا صأ  ااار   طا

 َأي شمٜمٔمري وشُمٌٍْمي، طم٤ميَمك أي و٤مَهك وؿم٤مسَمف، ي٘م٤مل: ومالٌن ُُي٤ميمل اًمِمٛمَس  ،شَمَرْي 

ة، َأي ُيِم٤ميم٤مً طُمًٜم ة أيْم ٚمٝم٤م وُيامصمٚمٝم٤م، اًمٓمُّرَّ : اًمٜم٤مصٞم٦ُم، ٤مً ُمـ يمؾِّ رء: طمروُمف وـمروُمف، واًمٓمُّرَّ

ًُمف يمام أن اعمراد واعمرادُ  ة اًمّمٌح َأوَّ ؿِّ  سمُٓمرَّ ضمك سم٤مًمْمَّ ضمك آظِمُر اًمٚمٞمؾ، واًمدُّ ُع ُدضْمٞم٦م مجسم٠َمذي٤مل اًمدُّ

                                                 

 ؾم٘مط هذا اًمٌٞم٧م ُمـ ذوح اعم٘مّمقرة ٓسمـ ظم٤مًمقيف واًمٚمخٛمل واًمتؼميزي واًمّم٤موي. (1)
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ظَمك سمٗمتح اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م واخل٤مء اعمٕمجٛم٦م سمقزن ا تك، ىم٤مل اعَمْجد: ًمٗمَ يمُٛمْدي٦م، وُمثُٚمف ذم اعمٕمٜمك اًمدَّ

ظَمك: اًمٔمُّٚمٛم»  [اًم٘م٤مُمقس )دظمك(]ش.، وهل ًمٞمٚم٦م َدظْمٞم٤مء٦ماًمدَّ

3- اااااا أ     َشااااااِّْ    ىا ش بأ ُ ا اااااا أملأ َش  وُ



ااة  اامش ا ُ  أ أ َا    أ  ُ   ااة
ثشاابأ َُاا ملة ا  ىا

 ه ؿمٕمَر اًمِم٤ٌمب،  سم٤معمٌٞمّض ؿمٕمرَ  َأراد ٞم٥م، وسمُٛمًقدِّ ٌُف َأصٚم٥ُم »اًمِمَّ واًمَٖمْم٤م: ؿمجر ظمِم

 :(1)وَأٟمَِمدوا ذم آؾمتخدام ن ذم ومْحٛمف صالسم٦م،اخلِم٥م، وهلذا يٙمق

قققَ٘مك اًمَٖمَْمققق٤م واًمًققق٤ميمِٜمٞمف وإْن ُهقققؿُ  ًَ  وم
 

ٌَّْقه سمققققلم ضَمقققققاٟمحل وُوققققُٚمققمل   ؿَمقققق


ٌَّقه َأي َأَضُمقه وَأوىَمدوه، واًمْمٛمػم قم٤مئد إمم اًمَٖمْم٤م ُمراد سمف اًمٜم٤مُر قمغم آؾمتخدام،  اً ؿم

٤مه٤م ومراُق  ٌَّف اًمِم٤مقمر طمرارة اًمَقضمد اًمتل َأوَرصمف إِيَّ ٌَّتف سمٜم٤مر اًمٖمْم٤م دون همػمه، ٕهن٤م َأضْم  ومِم قد َأطم

ه٤م طمرارة، وُمـ ذًمؽ َأيْم  [59ديقان اسمـ ًم١مًم١مة ]ىمقل اًمِم٤مقمر خي٤مـم٥م مح٤مُم٦م: ٤مً اًمٜمػمان وَأؿمدُّ

ققققق٤م شَمَ٘م٤مؾمقققققْٛمٜم٤م اًمٖمْمققققق٤م ومٖمّمققققققُٟمف  إِٟمَّ
 

 ذم راطمَتْٞمققققققِؽ وٟمقققققق٤مُره ذم َأْوققققققُٚمٕمل 


 ، وَُمٜم٧ٌُِْم ّمقراً ُم٘مواًمٖمْم٤م ؿمٌٞمٌف سم٤مَٕرـَمك سمٗمتح إًَمػ وؾمٙمقن اًمراء وومتح اًمٓم٤مء 

يمٚمْٞمٝمام اًمرُمُؾ، وًمذًمؽ َأيمثَر اًمِمٕمراُء ُمـ ِذيمر اًمتج٤مء اًمٔم٤ٌمء وسم٘مر اًمقطمش إمم إَرـمك 

د هب٤م ُمـ احلرِّ  ومٞمٝم٤م تٗم٤مِر ُأصقًمف ًمٚمُٙمٜمُقسطمواًمَٖمْم٤م وَأؿم٤ٌمهٝمام ُمـ ؿمجر اًمرُْمؾ وا واًمتؼمُّ

 ؾمٝمٌؾ. ، واًمرُمُؾ اطمتٗم٤مُره(2)ومٞمٝم٤م ُمـ اًمؼمد واعمٓمر دون ؿمجر اجلََٚمد وآْٟمٙمِراس

 ٧مًمٚمَٖم٣َم َأرُض َٟمْجٍد، وًمذًمؽ ي٘م٤مل َٕهٚمٝم٤م: َأهُؾ اًمَٖم٣َم، ىم٤مًم ٤مً وَأيمثُر إَرايض إِٟم٤ٌمشم

 ؿم٤مقمرٌة ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ظَمثَْٕمٍؿ شمدقَمك ُأمَّ ظم٤مًمد ُمـ أسمٞم٤مت هل٤م:

.................................... 

 

شك ىمققققٌم قمقققكمَّ يمِقققرامُ قَوَأْهقققُؾ اًمَٖمْمققق 

                                                  

ه أظمر، أو يراد سم٠مطمد آؾمتخدام َأن يراد سمٚمٗمظ ًمف ُمٕمٜمٞم٤من َأطمُدمه٤م صمؿ يراد سمْمٛمػم»( ذم طم٤مؿمٞم٦م د: 1)

 َأطمدمه٤م، وسم٤مٔظمر أظمر، وم٤مٕول يم٘مقًمف: وٛمػميف

 إذا َٟمقققققققَزَل اًمًقققققققامُء سمققققققق٠َمرِض ىمققققققققمٍ 

 

 رقَمْٞمٜمقققققققققق٤مه وإْن يمقققققققققق٤مٟمقا هِمْمقققققققققق٤مسم٤م 

 واًمث٤مين يم٘مقل اًمٌحؽمي: ... وقمرض اًمٌٞم٧م: ومً٘مك اًمٖمْم٤م... 

 ش وهق اعمراد هٜم٤ماجلََٚمد سمٗمتحتلم: اجِلْٚمد، وَأيًْم٤م اجلَٚمَد: إرض اًمّمٚم٦ٌم، »ذم طم٤مؿمٞم٦م د:  (2)
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وصٗم٧َم سمف اإلٟم٤ًمَن خيتٚمػ سم٤مظمتالف ُم٤م يقَصػ سمف، وم٢مِن سمٗمتح ومًٙمقن ش ضَمْزل اًمَٖم٣َم »و

، وإِن  ٤مً يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤مىمِؾ اجلٞمِِّد اًمرْأِي، وأيْم
ِ
سمٛمٕمٜمك اًمٙمريؿ اعمِْٕمٓم٤مء، َأي اًمٙمثػِم اإِلقمٓم٤مء

يمٞمؽ، وإِن وصٗم٧َم سمف احلٓم٥َم يم٤من سمٛمٕمٜمك سمخالف  ٤مً َأيْم ٤مً وصٗم٧َم سمف يمالَم اًمٜم٤مِس يم٤من َُمْدطم اًمرَّ

ـِ ُُمْ٘مٌؾ، وهق َأطمُد قُمْقران ىمٞمٍس اًمٖمٚمٞمظ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٞم٤مسمس، و ـُ ُأيّب سم هق اعمراُد هٜم٤م، ىم٤مل ََتٞمُؿ سم

 [91ديقاٟمف: ] :اخلٛم٦ًِم اًمِمٕمراء، وهق ُمـ خمَيُمل ؿمٕمراء اجل٤مهٚمٞم٦م، قم٤مش ُم٤مئ٦ًم وقمنميـ ؾمٜم٦مً 

ـَ هلققق٤م ققق ًْ  سم٤مشَمققق٧ْم طَمَقاـمِققق٥ُم ًَمقققْٞمغم يٚمَتِٛم



 اٍر وٓ َدقِمقققرِ ضَمقققْزَل اجلُقققَذى همقققػَم  ظَمققققَّ

 ـَ اًمٖمٚمٞمَظ اًمٞم٤مسمس وُمٕمٜم٤مه أُم٧ًْم ضَمقا ـَ ويٓمٚمٌ ـَ هل٤م احلٓم٥َم َي٘متًٌ يت ََيٛمٕم ري ًمٞمغم اًمالَّ

، َأي ٓ رظم٤موَة ومٞمف، سمنمط أن ٓ ٤مً ُمـ احلٓم٥م اًمذي ذم ـَمرومف هل٥ٌم سمنمط أن يٙمقن صٚمٌ

ظَم٤من. ٤مً يٙمقَن ومٞمف رظم٤موٌة وٓ رديئ  يمثػَم اًمدُّ

4- اااب     َأ اااْ ا نأ ْشااابا ُ   ْ  فكاااةكأ  ة 
 

َش ةئااا  ُااا  ا ْاااَة   فاااة شَّأ  
 لأ اأ



ٌَٝمٞمؿُ » إؾَْمقد، واًمٌٝمٞمُؿ: اًمَٗمرُس اًمذي ٓ ؿِمٞم٦ََم ومٞمف، َأي ٓ خُي٤مًمُِط ُمٕمٔمَؿ ًمقٟمِف ًمقٌن ش: اًم

آظَمُر خُي٤مًمٗمف، وهذا هق اًمذي ي٘م٤مل ًمف: اعمُّْمَٛم٧ُم سم٤مًمتخٗمٞمػ، قمغم صٞمٖم٦م اؾمؿ اعمٗمٕمقل، ِوزاُن 

، وم٢مِن اًمٚمٞمَؾ إذا مل اً ضمٞمِّد ٤مً ُمـ هذا يم٤من اعمٕمٜمك َأيْم اً ُُمْٙمَرم، وم٢مذا ضُمٕمَؾ اًمٌٝمٞمُؿ ذم اًمٌٞم٧م ُم٠مظمقذ

ًمقٌن آظَمُر يم٤من قمغم هم٤مي٦م ُمـ آْدهِلاْمم وؿمدِة اإِلفمالم،  –وهق اًمًقاُد  –خُي٤مًمِط ُمٕمٔمَؿ ًمقٟمِف 

 وإذا ضُمٕمَؾ سمٛمٕمٜمك إؾَمقد ومال طم٤مضم٦م إمم هذا.

وُمٕمٜمًك، وهل اجلقاٟم٥ُم واًمٜمقاطمل، اًمقاطمُد َرضَم٤م  ٤مً إَرضم٤مء: إَْٟمح٤مء َوْزٟمش َأْرضم٤مئف»

 ، ُمثُؾ قَمَّم٤م، وم٤مْٟمَجغَم: وم٤مْٟمَٙمَِمَػ.سم٤مًمَ٘مٍْم 

5- ااااا  ىأ َأ اااار   َش ر    
 وغااااةاأ ىااااة أ را

 

 ااا أ ي ا ُ أ اااْبا   أاااوش ْش رأ ُ  أ
 خااا ُطا

 َأي: ىَمٚمُّقا، ش هم٤مَض اًمٙمرامُ »ي٘م٤مل: هم٤مَض اعم٤مُء َأي: هم٤مَر، وهق ودُّ وم٤مَض ووم٤مَر، وذم اعمَثؾ 

 [2/343]اًمٓمُّْٖمَرائل ذم ُٓمٞم٦َّم اًمٕمجؿ: َأي يَمُثروا، وذم ُمٕمٜمك هذا اعمَثِؾ ىمقُل ش وم٤مَض اًمٚمِّئ٤ممُ »و

 هم٤مَض اًمقوم٤مُء ووم٤مَض اًمَٖمْدُر واْٟمَٗمَرضَمق٧ْم 

 

 ُمًقق٤موم٦ُم اخلُْٚمققِػ سمققلم اًم٘مقققِل واًمٕمٛمقققؾِ  
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ي٦ًم، ومٞم٘م٤مُل: هم٤مَض اهللُ اعم٤مَء ومٖم٤مَض هق، أَي  ٤مً وهل ومٞمام ذيمرشُمف ًمؽ ىم٤مسٌة، وشُمًتٕمٛمُؾ أَيْم ُمتٕمدِّ

ره، ومذه٥م وهم٤مَر ذم ه٥َم اهللَُأذ  ائائژ :وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة هقدٍ   إَرض.اعم٤مَء وهَمقَّ

ي٦ٌم.، [11/44]هقد:  ژەئەئوئوئۇئۇئ  وهل ذم سمٞم٧م اسمـ دريد ُمتٕمدِّ

ة» َّ َر َينَمُ  ُمّمدرُ سم٤مًمٙمن ش اًمنمِّ ُت ـ سم٤مب شَمِٕم٥َم وُمـ سم٤مب ىَمُرَب ًمٖم٦مٌ  ُمَذِ ، أي ِسْ

٤ٌمب ُة اًمِمَّ : اًمٗم٤ًمد واًمٔمُّٚمؿ، وهق ودُّ اخلػم، وِذَّ ُّ ، واًمنمَّ : ُم٤م ٤مً سم٤مًمٙمن َأيْم ص٤مطم٥َم َذٍّ

٦م ذم َأقمامًمف. ٤مبِّ ُمـ اًمٜمِم٤مط واخِلٗمَّ  [اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج )ذر(] َُيُّْمُؾ ومٞمف ًمٚمِمَّ

ُك سم٤مًم٘مٚم٥م ُمـ ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين أو شَمدسمػم َأُْمر ُمـ ش: اخلََقاـمِرُ » اهلقاضِمُس، وهل ُم٤م يتحرَّ

وقمغم سم٤مًمف خَيُْٓمُر  إُُمقر َأو رْأي ُمـ أراء، وهل مجُع ظم٤مـمر، اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ ظَمَٓمر إُمر سم٤ٌمًمف

ب إذا َوىَمَع ذًمؽ ذم َومْهف.  سم٤مًمْمؿِّ وخَيْٓمُِر سم٤مًمٙمن ُمـ سم٤ميب َدظَمؾ وَضَ

ح سمف إَُمُر إذا ضَمَٝمَده وَهَزًمف شسمَتؼْميح» ُة إََذى، وهق ُمّمدر سَمرَّ ، اًمتَّؼْميح: اًمتٕمذي٥م وؿمدَّ

طَم٤مء سمْمؿِّ اًم٤ٌمء ووم  وَأْهَزًَمف وَأْٟمَحَٚمف وًَمِ٘مل ُمٜمف اًمٕمذاَب، واًمؼُمَ
ِ
 واحل٤مء

ِ
ة اعمٛمدودةِ  تْح اًمراء دَّ : اًمِمِّ

٦ُم.  ]اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج )سمرح([واعمِم٘مَّ

اجلََقى: احلُْزن وطُمْرىم٦ُم اًم٘مٚم٥م واؿمتداُد اًمَقضْمِد، وهق اهلقى واحل٥مُّ »، شاجلََقى»وىمقًمف: 

ؾِّ وشمٓم٤مُول اعمرض، ٟمٕمقذ سم٤مهلل  ًُّ اجلََقى:  :ُمـ يمؾِّ آوم٦م، وذم اًمٜمٝم٤مي٦مُمـ قِمِمؼ َأو طُمزن وداء اًم

ُة اًمَقضْمِد ُمـ قِمِمؼ أو طُمْزن ٤مً َرُض وداُء اجلَْقِف إذا شمٓم٤مَول، وأيْماعم  ]اًمت٤مج )ضمقى([ش.ؿمدَّ

6- َش اااا  اااا ا يأ ْ  ش اا ُ  وش َأ ياااا ة  وآاأ  ة  دُوا  



 اا ا ملش اا ش  أ
َأ ُ ث اارأ  ىا ىااة  اا   ااةك  أ ااة  

  (1)، ىم٤مل زهػٌم وسمٕمْمٝمؿ َيْٕمِزْيف٤مً َأي: ص٤مر، وُمٜمف ىمقهُلؿ: آَض ؾمقاُد ؿَمٕمره سمٞم٤موش آَض »

 :(2)ىمَٓمٕمٝم٤م ٤مً َٙمٕم٥م يذيُمر َأْروًم

ققققققف  ىمَٓمْٕمقققققق٧ُم إذا ُمقققققق٤م أُل آَض يم٠َمٟمَّ

 

ققققك شمقققق٤مرًة صمققققؿ شَمْٚمت٘مققققل   ؾمققققٞمقٌف شَمٜمحَّ

                                                  

 .472، وأدب اًمٙم٤مشم٥م: 139، إصالح اعمٜمٓمؼ: شي٘م٤مل: قمزيتف إمم أسمٞمف وقمزوشمف» (1)

 ، وٟم٥ًم إمم يمٕم٥م ذم اًمٚم٤ًمن )أيض(.177اًمٌٞم٧م ذم ديقان زهػم:  (2)
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ك» ك، ي٘مقل: ىمٓمٕم٧ُم هذه إَ  ]ذم سمٞم٧م زهػم[ ششمٜمحَّ رض سمحذف إطِمدى اًمت٤مَءيـ َأي شَمتٜمَحَّ

اُب ؿمٌٞمٝم ؽ َأنَّ شمت٤ٌمقمُد قمـ سمٕمْمٝم٤م ُمرًة ودمتِٛمُع ُأظمرى، يٕمٜمل سمذًمسمًٞمقف  ٤مً طملم ص٤مر اًمنَّ

اِب وشمََلًُْم١َمه وسمريَ٘مف وعَمٕم٤مَٟمف يٙمقن طمٞمٜمئٍذ ـمرائَؼ ُمتٗمرىم٦ًم وظمٓمقـم  ٤مً خمتٚمٗم٦ًم وؿُمَٕمٌ ٤مً سَمّمٞمَص اًمنَّ

َيتٛمُع سمريُؼ  ٤مً َأو َأطمٞم٤مٟم ،سمٕمُْمٝم٤م قمـ سمٕمض اً شَمٚمٛمُع ُمٗمؽمىم٦ًم ُمت٤ٌمقِمد ٤مً ومُتح٤ميمل ؾمٞمقوم ،ُمٜمٗمّمٚم٦مً 

اب ويٛمَُل اًمِقه٤مَد واهلْم٤مَب، ومُتْم٤مهل ؾمٞمقوم  ٤مً وشَمؼْمُق وشَمٌِصُّ ُمتَّّمٚم٦ًم ُمتداٟمٞم شمٚمٛمعُ  ٤مً ذًمؽ اًمنَّ

 ]اًمت٤مج )أيض([سمٕمُْمٝم٤م ُمـ سمٕمض.

هٜم٤م ُمًتٕم٤مٌر، وهق ذم إَصؾ إَرُض ذاُت اعمٞم٤مه وإؿَمج٤مر  ]ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ[ شاًمروض»

ه٤م سمٕمُْمٝمؿ  سم٤مًمًٌت٤من، ، وسمٕمُْمٝمؿ ٤مً سم٤مَٕرِض ذات اخلُْية ُمٓمٚم٘موإَزه٤مر اًمٚمَّٓمٞمٗم٦ُم، وومنَّ

ٌُْتف، واًمروُض ُمـ اجلْٛمع اًمذي ًمٞمس  ع َيتِٛمُع إًمٞمفوقمـ صمٕمٚم٥ٍم: اًمروو٦م: اعمقو اعم٤مُء ومٞمٙمثُُر َٟم

َّٓ سم٤مهل٤مء، يمتَْٛمر وََتْرة، وٟمَ  ٚم٦م، وسم٤مُب هذا اجلٛمع اعمخٚمقىم٤مُت خْ ؾ وٟمَ خْ ُيَٗمرق سمٞمٜمف وسملم واطمده إ

ٌَـ وًَمٌِٜم٦م،  ِٗملم وؾَمِٗمٞمٜم٦م وًم ًَ ٤م ذم اعمّمٜمققم٤مت ومٛمًٛمقٌع ذم َأًمٗم٤مظ ىمٚمٞمٚم٦م، يم يمَزْهر وَزْهرة، وَأُمَّ

ٞم٤َّمت ذم صحٞمٗم٦م  ، صمالصمامئ٦م وصمالصملم، وُمثٚمف ىَمِّمٞمد وىَمّمٞمدة قمغم ىمقٍل، ىم٤مل 333يمام ذم اًمٙمٚمِّ

 [133]ديزاٟمف  قمٛمرو سمـ يمٚمثقم:

 َُمََلْٟمققققق٤م اًمقققققؼَمَّ طمتَّقققققك وققققق٤مَق قَمٜمَّققققق٤م 

 

 ه ؾَمققققققِٗمٞمٜم٤مَيْٛمَٚمقققققق١مُ  قُج اًمٌحققققققرِ وَُمقققققق 

 ك سمف شَمْرويح اًمٜمْٗمس وشمًٚمٞمُتٝم٤م سمام ٓ شم٘متْمٞمف احلٙمٛم٦م، وىمٞمؾ: هق يمش: واًمٚمَّْٝمقُ » ؾُّ ُم٤م ُيتٚمٝمَّ

ات اًمدٟمٞم٤م، وىمٞمؾ: اعمٞمُؾ قمـ اجِلدِّ واإِلىم٤ٌمُل قمغم اهلَْزل، ٤مً ُمٓمٚم٘م ، وىمٞمؾ: اًمٚمَّٝمق: آؾمتٛمت٤مُع سمٚمذَّ

ـُ وٓ يٚمٞمُؼ َأْن ُيٍمف  ، وىمٞمؾ: سُف اهلؿِّ ودومُٕمف سمام ٓ َُيً وىمٞمؾ: اإِلقمراُض قمـ احلؼِّ

 [اعمّم٤ٌمح واًمٚم٤ًمن واًمت٤مج )هل٤م(]سمف.

ضَمػَّ وهم٤مَر وهم٤مَض ًت٤مٌن َيٌٌْس سمَٗمتح وؾمٙمقن سمقزن وَمْٚمس، َأي: ىمد ي٘م٤مل: سمُ ش ٤مً ًٌْيَ »

َح يَمَٚم١ُمه٤م، َأْي َيٌَِس [أي اًمروو٦م ذم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ] وَٟمَْم٥َم وَٟمِِمَػ ُم٤مُؤه٤م ح َأو َصقَّ ، وشَمَّمقَّ

قُمٝم٤م، ومل يٙمـ  ٌٌْس سمَٗمتح اًم٤ٌمء وؾمٙمقهن٤م، أي ىمد اٟم٘مٓمَع ًمٌٜمُٝم٤م، وَمٞمٌَِس َضْ ٌُٝم٤م، وي٘م٤مل: ؿم٤مٌة َي قُمِم



 - 72 - 

، وظمصَّ سمٕمُْمٝمؿ اًمَٞمٌْس سمٗمْتح ومًٙمقن سمام يم٤من َرـْمٌومٞمٝم ـٌ صمؿ ضَمػَّ وَيٌَِس يم٤محلََٓم٥م، وم٢مٟمف  ٤مً ٤م ًمٌ

٦م ًمٞمِّٜم٦ًم  ٤مً يم٤من قِمْٞمداٟم ٤م ُم٤م َأصُٚمف اًمُٞمٌقؾم٦ُم ومل ُيٕمٝمْد رـْمٌَٟمديَّ  ٤مً رـْم٦ًٌم، أي ذاَت رـمقسم٦م وَٟمداوة، وَأُمَّ

ٌٌَس سم٤مًمتحريؽ، وضمَٕمَٚمٝمام سمٕمُْمٝمؿ ُمؽمادوَملم سمٛمٕمٜمًك واطم د، وم٘م٤مل: ي٘م٤مل: َأرٌض َيٌٌْس ىمطُّ وَمٞم

ٌُْس َأيْم ٌٌَس سمٗمتحتلم، ويٙمقن اًمَٞم مجَع ي٤مسمِس يمَريْم٥م ورايم٥ِم، وَصْح٥م  ٤مً سمٗمْتح ومًٙمقن، وَي

ٍب ذم مَجْع ؿم٤مِرب، ويٙمقن َأيْم ٌُقؾم٦م،  اً ُمّمدر ٤مً ذم مجع ص٤مطِم٥م، وَذْ ٌْس سم٤مًمْمؿِّ واًمٞمُ يم٤مًمُٞم

رضمٌؾ قَمْدٌل، َأي قم٤مدل،  :ي٘م٤مل ذم اًمٌٞم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م يمام اً وٓ يٛمتٜمُع أن يٙمقن ُمراد

. ٍ وظَمّْمٌؿ أي خم٤مِصؿ  وِرَى َأي َُمْريِضٌّ

سَمف احلَرُّ ومَذسُمَؾ ش َذَوى اًمٜم٤ٌمُت »، اًمذاوي: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ش٤مً ذاوي» ُمـ سم٤مب َرَُمك، إذا َضَ

 [(ذوىاًمٚم٤ًمن )]وَوُٕمَػ.

اَب وهمػَمه ُمـ ومِٛمف»صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًَمٖم٦م ُمـ ش: ََم٤َّمج» ، ش َُم٩مَّ اًمنمَّ تُف َأي ًمٗمٔمْ ُمـ سم٤مب َردَّ

ورَُمٞم٧ُم سمف، وُمٜمف ىمقهُلؿ ًمٚمٙم٤مشم٥م: ََم٤َّمٌج، ؾُمٛمل سمف: َٕن ىمٚمَٛمف َيُٛم٩مُّ اعمَِداَد، وإَرُض إذا يم٤مٟم٧م 

٤م ُمـ اًمٜمَّدى ومٝمل ََت٩ُمُّ اعم٤مَء ََمَّ  ، َأي شَمٓمرطُمف وٓ شمنمسُمف وٓ شم٘مٌُٚمف ًمَٖمزارة ُم٤مئٝم٤م ووَمْرط ٤مً َريَّ

ٗم٦م سمقزن هُمَراب: ٕنَّ اعمُْزن  ارشمقائٝم٤م، وي٘م٤مل ًمٚمٛمٓمر: َُم٤َمُج اعُمْزِن سمْمؿِّ  اعمٞمؿ ووَمتح اجلٞمؿ اعمخٗمَّ

ؾ َأيْم ًَ ف.٤مً َأي اًمًح٤مَب ُيٚمِ٘مٞمف، وًمٚمَٕم سم٤مًمٗمتح، ش اًمثََّرى» : َُم٤َمُج اًمٜمحؾ: ٕنَّ اًمٜمحؾ َيُٛمجُّ

 وهق اًمٌََٚمُؾ واًمٜمََّداوُة. ُم٘مّمقٌر، قمغم وزن اًمَٗمتك: اًمؽماُب اًمذي َأص٤مسمف اًمٜمََّدى

7- مأ ُ   اااااالشاا ُ ا   َضأ  ص  وأ وأ اااااا ش اااااال   أ
تِشا  

 

ااااا تِشأ ىش ااااة أ ُ أ
اا اأ َأ اااا  تأ ش

َا  ىااااة تاااالشتأ

 َم أي َأوىمَد وَأهل٥َم وَأؿمٕمَؾ، اًمٜم٠َّْمي: اًمٌُٕمد، وُيٓمٚمُؼ قمغم اًمٗمراق َأيْم  :(1)، ىم٤مل احلٓمٞمئ٦م٤مً َضَّ

................... 

 

ٌُْٕمققدُ    وهٜمْققٌد َأشَمققك ُِمققـ ُدوهِنقق٤م اًمٜمَّقق٠ْمُي واًم

 ق، وهق اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ وم٠مراد سم٤مًمٜم٠ْمي اًمٗمراق، وًمق أراد ا : اعمَُٗمرِّ ٌُٕمَد عم٤م مجَع سمٞمٜمٝمام، اعمُِِم٧مُّ ًم

ُر، وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة قَأؿَمتَّف، وهق ُمثؾ ؿَمتَّتف سم٤مًمتْمٕمٞمػ، ضَمْذوة: مَجَْرة، شم٠ْمشمكم: شُمَ٘مّم

                                                 

ٌَّذا هٜمٌد وَأرٌض هب٤م هٜمدُ  صدر اًمٌٞم٧م: (1) َٓ طم  .64واًمٌٞم٧م ذم ديقاٟمف:  َأ
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 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ چ چ چژاًمٜمقر: 

صح٤مُب اًمٖمٜمك ُر أَ ققمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمُْمٝمؿ، َأي: ٓ ُي٘مّم [24/22]اًمٜمقر:  ژڌڎڎ

٦م  واجِلَدة واًمثَّروة ذم إيت٤مء َأي: إقِمٓم٤مء إىَم٤مرب واعم٤ًميملم واعمٝم٤مضمريـ، واًمذي ذه٥م إًمٞمف قم٤مُمَّ

يـ َأنَّ  ، ىم٤مًمقا: ٕهَن٤م ٟمزًم٧ْم ذم طَمٚمِِػ أيب سمٙمر قمغم شٓ َُيْٚمِػ»أي٦م سمٛمٕمٜمك ذم ش ٓ َي٠ْمشَمؾِ »اعمٗمنِّ

َٓمِح سمـ ُأصَم٤مصَم٦مَ  ًْ اعمًِٙملم اعمٝم٤مضمر اًمٌَْدرّي، وهل طمٞمٜمئٍذ قمغم طمذف  َأن ٓ ُيٜمٗمَؼ قمغم اسمـ ظم٤مًمتف ُِم

ىمقل ش ىَمٍمَّ »سمٛمٕمٜمك ش اْئتَغَم »طمرف اًمٜمٗمل، َأي: ٓ َُيٚمػ ُأوًمق اًمٗمْمؾ َأن ٓ ُي١مشمقا، وؿم٤مهد 

، وىم٤مل ًمف طملم ^، وُمدطَمف وَدقم٤م ًمف ^اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدّي، وهق اًمذي ىَمدم قمغم رؾمقل اهلل 

ُد شاهللُ وم٤مكَ ٓ َيْٗمُْمْض : »(1)َأٟمِمَده اًم٘مّمٞمدة اًمرائٞم٦م ، ومٜمَٞمََّػ َأي زاَد قمغم اعم٤مئ٦م، ويم٠َمنَّ وم٤مه اًمؼَمَ

: اعمٜمَّْم٥مُّ وْزٟم ُد: طَم٥مُّ اًمَٖماَمم، وهق ُمٓمٌر ضم٤مُمٌد، واعُمٜمَْٝمؾُّ وُمٕمٜمًك،  ٤مً اعُمٜمَْٝمؾُّ شَمِرفُّ هُمروسُمف، اًمؼَمَ

ُق وشَمٚمَٛمُع، واًمُٖمُروب مجُع هَمْرب يمَٗمْٚمس ووُمٚمُ  ُ وشَمؼْمُ َٕ قس، وهق ُم٤مُء شَمِرفُّ سم٤مًمٙمن أي: شمتَْل

ُة إؾَمٜم٤من، وىمٞمؾ: اًمُٖمُروب: إؾَمٜم٤من يمام ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُُت٤م يمام  ،[2/294] اًمٗمِؿ وطِمدَّ ُتٝم٤م وطِمدَّ ورىمَّ

ح٤مح هَمْرُب اًمٗمؿ: يمثْرُة ِرْيِ٘مف، واجلٛمُع هُمُروب، وىمٞمؾ: هُمُروب »وهمػمه، وذم اًمٚم٤ًمن:  ذم اًمّمِّ

ُُت٤م و  [194ديقاٟمف ] ُم٤مُؤه٤م، ىم٤مل قمٜمؽمُة:إؾمٜم٤من: ُمٜم٤مىِمُع ِري٘مٝم٤م، وىمٞمؾ: َأـمراوُمٝم٤م وطِمدَّ

 إِْذ شَمًققققَتٌِٞمَؽ سمققققذي هُمققققُروٍب واِوققققٍح 

 

ٌَُّٚمققققققف ًمذيققققققِذ اعَمْٓمَٕمققققققؿِ    شقَمققققققْذٍب َُمَ٘م

َّٓ وَمَٖمَرْت »وُيروى ذم طمدي٨م اًمٜم٤مسمٖم٦م   ٌـّ إ ، وُيروى ش ومام ؾم٘مٓم٧ْم ؾِم ٌـّ َأي ـَمَٚمَٕم٧ْم ُمٙم٤مهَن٤م ؾِم

، َأي ، أي َُم٣َم مل شَمٜمَْٗمضَّ شومَٖمؼَمَ ُم٤مئ٦َم ؾمٜم٦م» ٌـّ ، ىمٞمؾ: قم٤مش ُم٤مئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م، ًمف ؾِم مل شمٜمٙمِنْ

 [118ديقاٟمف ] وُم٤مت سم٠َمْصٌٝم٤مَن، ىم٤مل:

 ُيَِمققققققدُّ يمَِت٤موُمققققققف نٍ وَأؿْمققققققَٛمَط قُمْريقققققق٤م

 

 ُيقققاَلُم قمقققغم ضَمْٝمقققِد اًم٘متققق٤مِل وُمققق٤م اْئقققَتغَم  


                                                 

 [73ديقاٟمف: ]اًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م:  (1)

يمرى ُُتقققٞم٩ُِّم ًمٚمٗمتقققك شمقققذيمْرُت   واًمقققذِّ

 

را   وُِمققـ طم٤مضمقق٦ِم اعمحققزوِن َأْن يتققذيمَّ
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ٞم٥م ؾمقاُد ؿمٕمر رأؾمف،  َط، وإؿَْمَٛمُط: اًمذي ظم٤مًمط سمٞم٤مَض اًمِمَّ َأي: وُم٤م ىَمٍمَّ وٓ وَمرَّ

اًمَِمَٛمُط ذم اًمرضُمؾ: ؿَمْٞم٥ُم اًمٚمِّحٞم٦م، وذم  سمٗمتحتلم، وىم٤مل اًمٚمٞم٨م: ٤مً ؿَمَٛمٓم وومٕمُٚمف ؿَمِٛمَط يمَٗمِرَح 

ـْ ؿَمْٛمٓم٤مء، ومٕمغم هذا إؿَْمَٛمُط هق اًمذي  اعمرَأة: ؿَمْٞم٥ُم اًمرأس، ٓ ي٘م٤مل هل٤م: َأَُم٦ٌم ؿَمٞم٤ٌْمء، وًمٙم

ٝمام ٤مً ؿم٤مسَم٧ْم حلٞمُتف، واًمُٕمْري٤من هق اًمذي قَمِرَي ُمـ صمٞم٤مسمف، قَمِرَي يمَتِٕم٥َم قُمْري  .وقُمْري٦ًم سمْمٛمِّ

ُيْٙمَتػ سمف اإلٟم٤ًمن، وُمٕمٜمك  سم٤مًمٙمن يمٙمِت٤مب: احلٌؾ اًمذي [ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مسمٖم٦م] شاًمٙمَِت٤مف»

ٖم٦م ومٞمف وآضمتٝم٤مد، ي٘م٤مل: سمٗمتح اجلٞمؿ: اعم٤ٌمًمَ ش ضَمْٝمِد اًم٘مت٤ملِ »ٚمٗمف، ظَم  ُيٙمتػ أن شُمَِمدَّ يداه سمف ُِمـ

اًمٚم٤ًمن ] ْمؿِّ ضَمْٝمَدَك ذم هذا إُمر، أي اسمُٚمْغ هم٤ميتؽ، وٓ ي٘م٤مل: اضْمَٝمْد ضُمْٝمَدك سم٤مًم اضْمَٝمدْ 

 َأي وُم٤م ىَمٍمَّ ذم اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل.ش وُم٤م اْئتَغَم »، [)يمتػ(

َٗمعُ » ًْ ُٛمقم ؾَمَٗمعَ » ُمـ ُمْم٤مرع ومٕمؾ[ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ] ششَم ًَّ  أي شوضْمَٝمفَ  واًمِمٛمُس  واًمٜم٤مرُ  اًم

دشمف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًمَٗمَحْتف، ٌَنَمة وؾمقَّ ت ًمقَن اًم ، [96/15]اًمٕمٚمؼ:  ژېېژومٖمػمَّ

َدنَّ وضْمٝمَ  م  ف، يمام ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم، ىم٤مل: وإِٟمامَأي ًمٜمًقِّ ٤م ذم ُم٘مدَّ ايمتٗمك سم٤مًمٜم٤مصٞم٦م ٕهَنَّ

 [اًمٚم٤ًمن )ؾمٗمع(]اًمقضمف.

َُمَٓم٤مِويف وشَمْم٤مقمٞمُٗمف وهُمُْمقُٟمف وـمرائُ٘مف، وَُمٙم٤مِهُ ـَمٞمِّف، واطمُده صمِٜمٌْل ش: َأصمٜم٤مَء احلََِمك»

ـْ صَمٜمَك اًمٌمَء، ُمـ سم٤مب  َْمف قمغم سمٕمض ، إذا ردَّ سمٕمشَرَُمك»سم٤مًمٙمن، وهق قمغم وزن ومِْٕمؾ، ُِم

 ، أي: اْٟمحٜمَك واْٟمٕمٓمَػ واْٟمٓمَقى.شاْٟمثٜمَك»وقمَٓمٗمف وـَمقاه وطَمٜم٤َمه، وُُمٓم٤مِوقُمف 

هق »يمؾُّ ُم٤م ذم اًمٌٓمـ ُمـ يَمٌِد وـمَِح٤مل ويَمِرش وُم٤م شَمٌِع ذًمؽ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ش: احلََِمك»

 .شهق ُم٤م سملم آظِمر إوالع إمم رأس اًمَقِرك»، وسمٕمْمٝمؿ: شقمٚمٞمف اًمْمٚمقع ُم٤م اؿمتٛمٚم٧ْم 

8- ااااا أ   لش أَااااا وَُّت  ااااا  ىأ
ْش ا ااااا ْ ا عأ ة  ُ    ش  

 

 ااارأ ْشااا ا ُ كأ اااة طأ َةيأ اااة اأ ش َأ   ااااج   أ

 ٝمَر، وهق قمدُم ًَّ َٝم٤مَد وإََرَق واًم ًُّ ىَمف وَأؾمٝمَره، َأي: َأْوَرصُمف اًم َده: َأرَّ اًمتًَّٝمٞمد: ُمّمدر ؾَمٝمَّ

ٝمٞمُد اعمراُد ذم اًمٌٞم٧ماًمٜمقم ًمٕمٚم٦َّم ُم٤م ُِمـ َهؿٍّ َأو َوضَمٍع َأو ٟمحِق  ًْ د سمْمؿِّ  ذًمؽ، واًمتَّ ُمّمدُر ؾُمٝمِّ
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دِة ُمٌٜمٞمَّ  ٝمٞمُد  ٤مً ًمٚمٛمٗمٕمقل، ٕٟمف هق اًمذي ضمٕمَؾ قمٞمٜمَف َُم٠مًمٗم ٤مً اًمًلم ويمن اهل٤مء اعمِمدَّ ًْ ٤م اًمتَّ ًمف، وَأُمَّ

دِة ُمٌٜمٞمَّ  د سمٗمتح اًمًلم واهل٤مء اعمِمدَّ ًمٚمٗم٤مقمؾ ومٛم٠مًَمُٗمف إؿَمٞم٤مء اعمزقمج٦ُم  ٤مً اًمذي هق ُمّمدر ؾَمٝمَّ

 وإُُمقُر اعُم٘مٚمِ٘م٦ُم يمام ٓ خيٗمك.

إذا  ُمـ سم٤مب قَمٚمِؿَ ش َأًمَِػ اًمٌمَء َي٠ْمًَمُٗمف»اعمقِوُع اعم٠ْمًمقُف، وهق اؾمُؿ ُمٙم٤من ُمـ ش: ًمُػ اعَم٠مْ »و

ٌَّف.  [اعمّم٤ٌمح )أًمػ(]َأٟمَِس سمف وَأطَم

 َصقققدَّ وَأقمقققرَض وَهجقققر، وُمّمقققدره اجلََٗمققق٤مء، وهقققق اًمَ٘مٓمٞمٕمققق٦ُم واهلُجقققران، ش: ضَمَٗمققق٤م»

 ودُّ اًمِقَص٤مل.

قْمغم وَأؾمٗمؾ، وُِمـ اجلٜم٤مس وَأًمٓمِٗمف ُم٤م مجع ضَمْٗمـ، وهق هِمٓم٤مُء اًمٕملم ُمـ أَ ش: إضَْمٗم٤من»

 :(1)َأٟمِمده اإلُم٤مم حمٛمُد سمـ اًمِم٤مذزّم رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 َأضْمٗمققق٤مهُنْؿ َٟمَٗمققق٧ِم اًمِٖمقققَراَر يمقققام اْٟمَتَٗمقققك
 

ـَ إضَْمٗمققق٤منِ    ُمققق٤ميِض اًمِٖمقققراِر هبقققْؿ ُِمققق


ُل: وإضَْمٗم٤مُن اًمِٖمراُر إَول: اًمٜمَّقُم، واًمث٤مين: طَمدُّ اًمًٞمػ، وهق سمٙمْن اًمٖملم ومٞمٝمام،  إَوَّ

 َأهمٓمٞم٦ُم إقَْملم، واًمث٤مين: إهَْمامُد.

ٞمُػ اًمٓم٤َّمرِق ذم اًمٜمقم، وهق اخلٞم٤مل اًمذي ي٘م٤مل ًمف: ـَمٞمُْػ ًمٓمَّ اأي ش: ـَمْٞمُػ اًمَٙمَرى»

اء:  ْمٞمػ اًمٌمَء إمم ٟمْٗمًف إذا واًمٕمرُب شمُ »اخلٞم٤مل، وـم٤مئُػ اخلٞم٤مل، واإِلو٤موم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦َّم، ىم٤مل اًمَٗمرَّ

ـَمٞمُْػ اخلٞم٤مل: َمٞمُئف ذم اًمٜمَّقم، ي٘م٤مل: ـم٤مَف اخلٞم٤مل َيٓمِٞمُْػ » ، وذم اًمٚم٤ًمن:شاظمتٚمَػ اًمٚمَّٗمٔم٤من

ـُ زهػم:٤مً وَُمَٓم٤موم ٤مً ـَمْٞمٗم َّ ذم اًمٜمقم، ىم٤مل يمٕم٥ُم سم  [113ديقاٟمف ] : َأمَل

َّ سمققققققؽ اخلٞمقققققق٤مُل  ققققققك َأمَل  َيٓمِٞمققققققُػ  َأٟمَّ
 

 ِذيْمقققققَرٌة وؿُمقققققُٕمقُف  وَُمَٓم٤موُمقققققف ًمقققققَؽ  


ْٞمُػ واًمٓمِّٞمُْػ سمٗمتح اًمٓم٤مء، وهق اعمِمٝمقُر، وسمٙمْن  ف(2)ه٤م قمـ يُمَراعواًمٓمَّ ًُ ش : اخلٞم٤مل ٟمْٗم

 )ـمٞمػ([اًمٚم٤ًمن ] ا.#.

                                                 

 #.765هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سمًٞمدي حمٛمد ووم٤م اعم٤مًمٙمل اعمذه٥م اًمِم٤مذزم شمقذم  (1)

 .2/158هق قمكم سمـ احلًـ اهلٜم٤مئل، اعمٕمروف سمُٙمراع اًمٜمٛمؾ، ٟمحقي يمقذم، سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة:  (2)
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ل اخلٞم٤مل ـَمْٞمٗم: »٤مً أيْم [أي ص٤مطم٥م اًمٚم٤ًمن] وىم٤مل شمًٛمٞم٦ًم سم٤معمّمدر، وـَمٞمُْػ اخلٞم٤مل هق  ٤مً ؾُمٛمِّ

 ا.#.ش اًمذي يراه اًمٜم٤مئؿ

َّ »وىمقُل يمْٕم٥ٍم:  ـْ »شمٙمقن سمٛمٕمٜمك ش َأٟمَّكش »َأٟمَّك َأمَل ـْ َأي  ژيئجبحبخبمبژ :، ىم٤مل شمٕم٤مممشُِم

ـَ ًَمِؽ هذا؟ وشمٙمقن َأي [3/37]آل قمٛمران:   ژىئيئجبحبژ شمٕم٤ممم:، ىم٤مل شُمتك»سمٛمٕمٜمك : ُمـ َأي

؟ َأي يمٞمػ،  ،، َأي ُمتك[3/165]آل قمٛمران:  ـَ وسمٛمٕمٜمك يمٞمػ، شم٘مقل: َأٟمَّك ًمَؽ َأن شمٗمتَح احِلّم

 [66ديقاٟمف ] ذم ىمقل قَمٚم٘مٛم٦م: وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨ُم 

 وُُمْٓمَٕمقققُؿ اًمُٖمقققٜمِْؿ يققققَم اًمُٖمقققٜمِْؿ ُُمْٓمَٕمُٛمقققف
 

ققققققَف واعم  ققققققك شَمقضمَّ  حققققققروُم حَمْققققققرومُ َأٟمَّ


َف. َف ويمٞمٗمام شَمقضمَّ  َأي َأيٜمام شَمقضمَّ

وشمٙمقن ُمـ اًمٔمروف اًمتل َُي٤مزى هب٤م، شم٘مقل: َأٟمَّك شم٠ْمشمِٜمل آشمَِؽ، أي ُِمـ َأيِّ ضمٝم٦ٍم شم٠ْمشمِٜمل 

َُيتٛمُؾ وضمَٝملم، َأي: يمقهَن٤م سمٛمٕمٜمك ُِمـ َأْيـ، ويمقهَن٤م  ژ جبحب يئ ىئ ژآشمَِؽ، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

َتِٛمُؾ اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م ژ ېى ې ژسمٛمٕمٜمك يمٞمػ، وىمقًُمف شمٕم٤ممم:   ]اًمت٤مج )أٟمك([ ش.َُيْ

َّ سمؽ» أي: َٟمَزَل سمؽ وضم٤مء إًمٞمؽ، وُمّمدَره اإِلعم٤مم، وطم٘مٞم٘م٦ُم اإِلعم٤مم سم٤مًمٌمء إشمٞم٤مُٟمف ذم ش َأمَل

أي: ٟمزًم٧ُم سمف وُزرشُمف ومل ُأوافم٥ْم قمغم  ٤مً سمٗمالن إعِم٤مُم دون سمٕمٍض، شم٘مقل: َأعمْٛم٧ُم  سمٕمض إطَمٞم٤من

َّٓ ًمِقاَمُمزي٤مرشمف، وُمٜمف ىمقهُلؿ: ُم٤م يزو  [سمتٍمف (عمؿ)اًمٚم٤ًمن ].٤مً ُرٟم٤م ومالٌن إِ

، شسم٤مع»ُمـ سم٤مب ش ـم٤مَف اخلٞم٤مُل »أي: َمٞمُئف وـُمروىُمف، وهق ُمّمدر ُمٞمٛملٌّ ُمـ ش َُمَٓم٤موُمف»و

م اًمٙمالُم قمٚمٞمف.  وىمد شم٘مدَّ

يمرى سم٤مًمٙمن واًمَ٘مٍم.ش ُذيْمرةٌ » ٞم٤من، يم٤مًمذِّ : ٟم٘مٞمُض اًمٜمًِّ يْمرُة سم٤مًمْمؿِّ ُٕمقف»و اًمذُّ ش اًمِمَّ

، أي شَُمٜمَعَ »ُمـ سم٤مب  (1)سمٗمتح وسمٗمتحتلم يمام ذم ن ق م ٤مً وؿَمَٕمٗم ٤مً ؿَمْٕمٗمش ٥ّم ؿَمَٕمَػ احلُ »ُمّمدر 

ة َيُده٤م، ىم٤مل اعمٚمُِؽ َأطمرَق ىمٚم ْٞمُؾ، يٕمٜمل اُمرَأ اًم٘مٞمس: ٌَف ُمع ًمذَّ ٚمِّ  [33ديقاٟمف ] اًمْمِّ

                                                 

 واًم٘م٤مُمقس وخمت٤مر اًمّمح٤مح )ؿمٕمػ(.، 1/875أي اًمٜمٝم٤مي٦م:  (1)
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 ًمِتْ٘متَٚمٜمقققققل وىمقققققد ؿَمقققققَٕمْٗم٧ُم وُم١ماَدهققققق٤م
 

ققق٤مزم   يمقققام ؿَمقققَٕمَػ اعَمْٝمٜمققققءَة اًمرضُمقققُؾ اًمٓمَّ


 ، وأٟمِمد اًمٌٞم٧م.[ؿمٕمػ] جاًمت٤مران، أي ـَماَله، يمذا ذم ؿَمَٕمَػ اًمٌٕمػم سم٤مًمَ٘مٓمِ 

ٌِّل يمام َأطمَرق اًمٓم٤مزم هذه اإِلسمَؾ اعمٝمٜمقءَة، ومٗم١ماُده٤م ـم٤مئٌر ُمـ ي٘مقل:  َأطمرىم٧ُم وم١ماده٤م سمح

ًة ُمع طُمرىم٦ٍم، ة اهِلٜم٤مء َٕن اعمٝمٜمقءة دمد ًمٚمٝمٜم٤مءة ًمذَّ وي٘م٤مل: ؿمٕمٗم٧ُم سمف ُمـ سم٤مب وَمِرَح، هَمٌِمَ  ًمذَّ

ٌُّف ىمٚمٌل وارشمٗمَع إمم  َأقمغم اعمقاوع، وىُمِرئ هبام، َأي سم٤مًمٗمتح واًمٙمن يمٛمٜمَع ووَمِرح طم

ـَ  ٕمغمومىم٤مًمقا: َأُم٤م اًمٗمتُح  [12/33]يقؾمػ:  ژجبحبخبمبژ
ُمٕمٜمك سَمَٓمٜمَٝم٤م، أي: سَمَٚمَغ سم٤مـمِ

أي ] وم١ماِده٤م، وىمٞمؾ: َأُْمَروٝم٤م وَأذاهَب٤م، وَأُم٤م اًمٙمْنُ ومٕمغم ُمٕمٜمك قَمٚمَِ٘مٝم٤م وقَمِِمَ٘مٝم٤م، وقم٤ٌمرة ج و ن

ُٕمقُف: اًمَقًُمقع سم٤مًمٌمء طمتك ٓ » )ذ ك ر( ُمٜمٝمام ذم شمٗمًػم سمٞم٧م يمٕم٥م ذم ُم٤مدة [اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن اًمِمُّ

 ش.ُيْٕمدَل قمٜمف

، ي٘م٤مل: يَمِرَي ٤مً : اًمٜمَّقم، واًمَٙمَرى: اًمٜمُّٕم٤مُس أيْم[ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ] شاًمَٙمَرى» ، وومٕمُٚمف يمَريِضَ

 ىم٤مل مجٞمٌؾ: ،[أي ذم خمت٤مر اًمّمح٤مح] ذم مَيْٙمَرى يَمَرًى، يمَّمِدَي َيّْمَدى َصَدًى، يمام 

ققققققٝم٤م ًُ  ٓ شُمًققققققَتٛمؾُّ وٓ َيْٙمققققققَرى َُم٤مًم
 

 وٓ َيَٛمققققؾُّ ُمققققـ اًمٜمَّْجققققَقى ُُمٜم٤َمضِمٞمٝمقققق٤م 


ٝم٤م، ويمذًمؽ حُم٤مِدصُمٝم٤م ِهَّ  ًُ ٠َمُم وٓ َيٜمَْٕمُس ضمٚمٞم ًْ  ٓ َيَٛمؾُّ ُمـ ُُمٜم٤مضم٤مُت٤م. اً أي: ٓ َي

9- ااااااار    َأ ْش اااااااا  ىا ش أ اااااااب  ىاااااااة َ أ  فكا

 

َا ُ   اا أ   ااَّش َأ َأ   االأ     أ شااْبا ىااة اأرش

 َأي: دم٤موَز قمٜمف وصٗمَح  شُم٤م صٜمَٕمفاهْمتَٗمر ًمٚمج٤مين واعمجرم »قل ُمـ ُُمٖمتٗمر: اؾمؿ ُمٗمٕم

وقَمٗم٤م، ُمثؾ هَمَٗمر، وهذا َأطمُد ُم٤م ضم٤مء ومٞمف وَمَٕمؾ واوْمتََٕمَؾ سمٛمٕمٜمك واطمٍد، ي٘م٤مل: هَمَٗمَر اهللُ ذٟمقسَمٜم٤م 

ؽْمُ واًمتٖمٓمٞم٦ُم ُمٓمٚم٘م ًِّ ، صمؿ اؾمتُٕمٛمٚم٧ْم ذم ٤مً واهمتٗمَره٤م، َأي: قمٗم٤م قمٜمٝم٤م، وطم٘مٞم٘م٦ُم ُمٕمٜمك اعَمْٖمٗمرة اًم

٤مراًمتٖم ٟمقب واًمَٕمٗمق قمٜمٝم٤م، وص٤مرت طم٘مٞم٘م٦ًم قُمرومٞم٦ًَّم، وُمٜمف اًمٖم٤مومُِر واًمَٖمُٗمقر واًمَٖمٗمَّ  ٓمٞم٦م قمغم اًمذُّ

٤مشمُِر ًمذٟمقب قم٤ٌمده اعمتج٤مِوُز قمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ وذٟمقهِبؿ.ذم صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم،   ًَّ  وُمٕمٜم٤مه٤م اًم

 ([همٗمر)اعمّم٤ٌمح ]
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اجلَٜم٥ْم: ؿِمؼُّ  ، اجلَٜم٥ُْم هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اجل٤مٟم٥م، وهق اًمٜم٤مطمٞم٦م وَأصُؾ شذم ضَمٜم٥ِْم ُم٤م َأؾْم٠َمَره»

ه، وُيًتٕمٛمُؾ اجل٤مٟم٥م َأيْماإلٟم٤ًمن، وىمٞمؾ: ُم٤م حت٧م إسِمِٓمِف إمِم يَمِْمحف، َأي:  سمٛمٕمٜم٤مه،  ٤مً ظَمٍْمِ

شم٘مقل: ىمٕمدُت إمم ضَمٜم٥ِْم ومالن وإمم ضم٤مٟمٌف، صمؿَّ اؾمُتٕمػَم ًمٚمٜم٤مطمٞم٦م اًمتل شمكم هذه اجل٤مرطم٦َم ُمـ 

امل، َأي ذم ٟم٤م طمٞم٦م ُم٤م َأؾْم٠َمره، وطم٘مٞم٘م٦ُم اإلٟم٤ًمن يم٤مؾمتٕم٤مرة ؾم٤مئر اجلقارح ًمذًمؽ يم٤مًمٞمٛملم واًمِمِّ

 ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٜم٦ًٌم عَم٤م َأؾْم٠َمره.

 سمُٛمٕمٔمٛمف وأيمثِره، ىم٤مل
ِ
وُمٜمف ىمقهُلؿ: هذا : »[إزهري] وومنَّ سمٕمض اًمٚمٖمقيِّلم ضَمٜم٥َْم اًمٌمء

 ژيئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ژىمٚمٞمؾ ذم ضَمٜم٥ْم ُمقدَّشمؽ، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ـْم٧ُم ذم اًمٓمريؼ اًمذي هق  ، َأي ذم ىُمرسمف وضِمقاِره، وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه[39/56]اًمزُمر:  قمغم ُم٤م وَمرَّ

ة رؾمقًمف   ش.^ـمريؼ اهلل اًمذي دقم٤مين إًمٞمف، وهق شمقطمٞمُده، واإلىمراُر سمٜمٌقَّ

ويٙمقن اجلَٜم٥ُْم سمٛمٕمٜمك إَُمر واًمِم٠ْمن، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمِ٘مْٓمٕم٦م ُمـ اًمٌمء شمٙمقُن ُمٕمٔمَٛمف 

 ُمٜمف، وىمقًمف: اً يمثػم ٤مً َأْو ؿمٞمئ

٤م واذيُمرا اهللَ ذم ضَمٜمٌِْل  ظمٚمٞمكمَّ يمٗمَّ

 [439ديقاٟمف  هق يمثػم]ذم َأُْمري، وىم٤مل اًمِم٤مقمر: أي:

َٓ شَمتَِّ٘مققققققلْمَ اهللَ ذم ضَمٜمْقققققق٥ِم قم٤مؿمققققققٍؼ   َأ
 

قققققعُ   ى قمٚمٞمقققققِؽ شَمَ٘مٓمَّ  ًمقققققف يَمٌِقققققٌد طَمقققققرَّ


: أي ذم َأُمره٤م وؿم٠مهن٤م، واًمتل ذم سمٞم٧م اسمـ دريد شُم٤م ومٕمٚم٧ُم ذم ضَمٜم٥ِْم طم٤مضمتل»وي٘م٤مل: 

وضُمرم وفُماَلُم٦ٍم طمّمٚم٧ْم زم وم٢مهِن٤م إذا  شمرضمُع إمم ُمٕمٜمك اًمٜم٦ًٌِّم واإِلو٤موم٦م، يم٠مٟمف ىم٤مل: يمؾُّ ضِمٜم٤مي٦مٍ 

 ومُٞمتج٤موز قمـ ص٤مطمٌٝم٤م 
ٍ
 ىِمٞم٧ًْم سمام َأؾْم٠َمره ؿَمْحُط اًمٜمَّقى وُأوٞمٗم٧ْم إًمٞمف شمٙمقن ًمٞم٧ًم سمٌمء

 وٓ ُي١ماظَمذ.

ُمـ  ٤مً َأي َأسْمُ٘مقا ؿمٞمئش إِذا ذسمُتؿ وم٠َمؾْمئروا»هم٤مَدَره وَأسم٘م٤مه وَأوْمْمَٚمف، وذم احلدي٨م: ش: َأؾْم٠َمره»

، وذًمؽ إذا َأسْم٘مك سم٘مٞم٦ًَّم، اً ، ي٘م٤مل: َأؾْم٠َمَر ومالٌن ُمـ ـمٕم٤مُمف وذاسمف ؾُم١ْمرذم ىَمْٕمر اإِلٟم٤مء اًمنماب

: ؾُم١ْمُره.
ٍ
 ([ؾم٠مر)اًمٚم٤ًمن ]وسم٘مٞم٦َُّم يمؾِّ رء
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ْحُط ُمّمدر ؿَمَحَط اعمَزاُر يمَٛمٜمَع ؿَمْحٓمشؿَمْحُط اًمٜمََّقى»  ٤مً سمٗمتح ومًٙمقن وؿَمَحٓم ٤مً ، اًمِمَّ

ي٘م٤مل: ٓ َأٟم٤ًمَك قمغم ؿَمْحَط اًمدار، أي سَمُٕمَد،  يمَٛمْٓمَٚم٥م ٤مً سم٤مًمْمؿِّ وَُمِْمَحٓم ٤مً سمٗمتحَتلم وؿُمُحقـم

 [218ديقاٟمف ] قمغم سُمٕمده٤م وٟم٠مِِي٤م، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:

 ويمققققققققؾُّ ىمريٜمقققققققق٦ٍم وَُمَ٘مققققققققرِّ إًِْمققققققققٍػ 
 

ـُ   ققققققققْحِط اًمَ٘مققققققققري  ُُمٗم٤مِرىُمقققققققف إمِم اًمِمَّ


 [2/27ديقاٟمف  هق اًمٕمج٤مج]وىم٤مل همػمه:

ـْ َرضَمققق٤م ققق٤مٌع رضمققق٤مَء َُمققق قققْحُط ىَمٓمَّ  واًمِمَّ
 

  


 ([ؿمحط)جاًمت٤م]وَأؿْمَحْٓمُتف: َأسمٕمْدشُمف.

طمٞمؾ إًمٞمٝم٤م اعم٤ًمومُِر، ويٓمَٚمُؼ اًمٜمَّقى  اًمٜمََّقى: اجلٝم٦ُم اًمتل َيٜمْقِي٤م، َأي َي٘مّمُده٤م وَيٕمِزم قمغم اًمرَّ

ٌُٕمد، واًمٜمَّقى أيْم ٤مً َأيْم ل ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من آظمر َأو ُمـ داٍر إمم همػمه٤م، يمام  ٤مً قمغم اًم اًمتحقُّ

ل إقَمراُب ذم سم٤مديتٝم٤م، ي٘م٤مل: ا ْٟمتَقى اًم٘مقُم إِذا اْٟمت٘مٚمقا ُمـ سمٚمد إمم شَمٜمَْتقي َأي شمٜمت٘مُؾ وشمتحقَّ

ًمقا ُمـ ُمٜمزل إمم ُمٜمزل، ويٓمَٚمُؼ َأيْم اًمت٤مج ] قمغم اًمدار، ىم٤مل اعمرشم٣َم اًمّزسمٞمدي: ٤مً سمٚمد، وحتقَّ

ؿَمٓم٧َّْم وؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م سمٙمر سمـ دريد ي٘مقل: اًمٜمَّقى: اًمدار، وم٢مِذا ىم٤مًمقا: »ىم٤مل اًم٘م٤مزم: » ([ٟمقى)

ٌُف إِٟمَّام ىم٤ملَٟمَقاهؿ ومٛمٕمٜم٤مه سَمُٕمَدْت داُرهؿ، ومل ٟمًٛمع  ًَ َّٓ ُمٜمف، وأطم ؿ َيٜمُْقون  هذا إِ ذًمؽ ٕهَنَّ

اعمٜمزل اًمذي َيْرطمٚمقن إًمٞمف، وم٢مِْن َٟمَقُوا اًمٌٕمٞمَد يم٤مٟم٧م داُرهؿ سمٕمٞمدة، وإِْن َٟمَقُوا اًم٘مري٥َم يم٤مٟم٧م 

٦م اًمٚمٖمقيِّلم ومٝمق ُم٤م َأٟم٠ٌمشُمؽ سمف، واًمٜمَّقى قمٜمدي ُم٤م ٟمقي٧َم ُمـ ىُمرب  ٤م اًمذي ذيمَره قم٤مُمَّ ىمري٦ٌم، وم٠َمُمَّ

 ، وهل ذم اًمٌٞم٧م سمٛمٕمٜمك اًمدار يمام ٓ خَيَْٗمك.اٟمتٝمكش أو سُمٕمد

17- ا    ملاِّا ىاة  ْأ رأ ُألأ خش     َ أسأ ُ ص 



اااَة ااا  أ ُ ص  ْش
َااا  فاااِّ  اأ ْش ْش اااة   أ  يأ

 ٚم٥ُم اًمِمديد : احلجر اًمٕمٔمٞمؿ اًمّمُّ خُر إََصؿُّ ٓسَمَس: ظم٤مًَمَط وداظَمَؾ وُم٤مَزَج، اًمّمَّ

َٛمُؿ ذم احلج٤مرة: اًمُٞمٌقؾم٦م اعُمّْمَٛم٧ُم، َأي: اًمذي ٓ َصْدَع وم ٞمف وٓ ظَمْرَق، وىم٤مل اًمٚمَّْٞم٨م: اًمّمَّ

ْٚم٥م، أي وّد ا  اًمّمُّ
ِ
ؼُّ ذم اًمٌمء ْدُع: اًمِمَّ ة، اًمّمَّ السم٦م واًمِمدَّ ، واخلَْرق سم٤مًمٗمتح: اًمثَّ اًمّمَّ ْ٘م٥ُم ًمٚمَّلمِّ

ف. ٤مً وْزٟم َّٓ َأنَّ هذا َيٜمْٗمرُد سمجقاز وٛمِّ  وُمٕمٜمًك، إِ

ق َأضمزاَءه وٟم  يمْنشمفوَمضَّ اًمٌمء: يمَنه وىمَٓمَٕمف وومرَّ
ٍ
وومرىمَتف وم٘مد  ثَره، ويمؾُّ رء

: : »[ومْمض] ومْمْمَتف، وذم اعمخت٤مر  ش.ًمَٙمن سم٤مًمتٗمرىم٦م، وسم٤مسُمف َردَّ ااًمَٗمضُّ
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ٚم٥م اًمٞم٤مسمس إَُمٚمُس.  إَْصالد: مجُع َصْٚمد سمٗمتح ومًٙمقن، يمَٗمْٚمس، وهق اًمّمُّ

ٚم٦ٌم اًمٞم٤مسم٦ًم  ٗم٤م: إطَمج٤مر اًمّمُّ َٗم٤م: اًمٕمريض ُمـ احلج٤مرة إَُمٚمُس، وىمٞمؾ: اًمّمَّ واًمّمَّ

ْٗمقان سمٛمٕمٜمك،  ْٗمقاء واًمّمَّ ٗم٤م واًمّمَّ : اًمّمَّ اعَمٚم٤ًمء اًمْمخٛم٦م، واطمُده٤م َصَٗم٤مة، وىم٤مل إصٛمٕملُّ

خؿ، ىم٤مل ذم ج:  خر إَُْمَٚمس اًمْمَّ خُؿ اًمذي ٓ ُيٜم٧ٌُْم »وهق اًمّمَّ ْٚمد اًمْمَّ ٗم٤مة: احلجر اًمّمَّ اًمّمَّ

ٗم٤مة: صخرة َُمْٚم٤ًمء، ي٘م٤مل ذم اعمَ ، [8/381] ، يمذا ذم اعمحٙمؿ٤مً ؿمٞمئ ُم٤م »َثؾ: وذم اًمّمح٤مح: اًمّمَّ

 ([صٗم٤م) ًمت٤مج]ا. شُييب ًمٚمخٞمؾش شَمٜمَْدى َصَٗم٤مشُمف

11- ْ أ ش   ااْبا فااةعش
طْا اا ا ُ ر  وأ  ُ  اصش  إادُ دأ



 اااااااا أ ااااااااة   وتأ َأ ااااااااةَُ ا  أ  اأك   اصأ

 ٗمٝم٤م ، وُمٜمَٕمٝم٤م شَريِضَ »، وذم ًمٖم٦م ُمـ سم٤مب شَرَُمك»َذَوى اًمُٖمّمـ ُمـ سم٤مب  سمٕمُْمٝمؿ، ووٕمَّ

٧ٌَْم َٟمداَوشُمف، ومْمٕمَػ وضمػَّ  سمٕمُْمٝمؿ، َأي َذسُمؾ وَيٌَِس سم٠من َضسمف احلرُّ  وَذَأى َيْذَأى سم٤مهلٛمز  وذه

، ش ؾَمَٕمك»سَمَدَل اًمقاو ُمـ سم٤مب  ظْمُص اعمٌَتؾُّ ـمِٞم٥م: اًمَٖمضُّ اًمٜم٤مقمُؿ اًمٚملمِّ اًمرَّ ٦ٌم، اًمرَّ ًمٖم٦ٌم طمج٤مزيَّ

وهق اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ : َرـُم٥َم اًمُٕمقُد َيْرـُم٥ُم ُرـُمقسم٦ًم وَرـَم٤مسم٦ًم ُمـ سم٤مب ؾَمُٝمؾ ويَمُرم، وُمثُٚمف 

ومٞمف، َأي َأص٤مسمْتف  ًمٖم٦مٌ  ٤مً ظُمص ُرظُمقص٦ًم وَرظَم٤مص٦ًم، وَرـم٥ِم ُمـ سم٤مب ؾَمِٛمع َأيْمَرظُمَص َيرْ 

 ([رـم٥م]اًمٚم٤ًمن ) اًمٜمَّداوة وَدسم٧َّْم ومٞمف اًمٓمَّراوُة.

َأي: . شاعمتٛمٜمِّل ىُمَّم٤مراه اخلَْٞم٦ٌمُ »ىُمَّم٤مراه َأي: آظِمُر َأُمره وهم٤ميُتف وُُمٜمتٝم٤مه، وُمٜمف ىمقهُلؿ: 

 ان.هم٤مي٦ُم َأُْمره وهن٤ميُتف احِلْرُم٤من واخلُْن 

ه٤مب وآٟم٘مٓم٤مع، ىم٤مل اًمزسمٞمديُّ ذم اًمت٤مج ٟم٘مؾ ؿمٞمُخٜم٤م قمـ : »[ٟمٗمد] اًمٜمََّٗم٤مد: اًمَٗمٜم٤َمء واًمذَّ

٦ًم قمغم ُمٕمٜمك  اًمزخمنمّي َأٟمَّف ًمق اؾمتَْ٘مرى َأطمٌد إًَمٗم٤مَظ اًمتل وم٤مؤه٤م ٟمقٌن وقمٞمٜمُٝم٤م وم٤مء ًمقضَمَده٤م داًمَّ

ه٤مب واخلروج، وىم٤مًمف همػمه  اٟمتٝمك.ش اًمذَّ

 ژمئ ىئيئ  حئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئژ

 ىئ ىئ ی ی ېئ ىئ ېئ ۈئ ېئ ۈئ ۆئ ۇئ ۆئژ، وىمقًمُف شمٕم٤ممم: [31/27]ًم٘مامن: 

ٓ ومَٜمِٞم٧َْم، يُْرَوى أَنَّ اعمنميملم ، أي ُم٤م [18/139]اًمٙمٝمػ:  ژمئ جئ حئ ی ی اٟم٘مٓمََٕم٧ْم و



 - 81 - 

هبؿ اهلل شمٕم٤ممم وَأقْمَٚمَؿ َأنَّ يمالُمف وطمْٙمَٛمتف  ىم٤مًمقا ذم طمؼِّ اًمتٜمزيؾ: هذا يمالٌم ؾمَٞمٜمَْٗمُد وَيٜمْ٘مٓمع، ومٙمذَّ

ِٛمع َيًٛمُع ؾَماَمقماً ، ي٘م٤مل: َٟمِٗمَد َيٜمَْٗمُد َٟمَٗم٤مدشؾَمِٛمعَ »ٜمَْٗمُد، وومِْٕمُٚمف ُمـ سم٤مب ٓ شمَ  ًَ  ٤مً أيْم اً ، وَٟمَٗمد٤مً ، يم

 .[ٚم٤ًمن )ٟمٗمد(]اًم سم٤مًمتحريؽ ُمّمدٌر ًمف يم٤مًمٜمََّٗم٤مد

ه ومٞم٘م٤مل: اًمتََّقاء ، وَيقز ُمدُّ اً ، اًمتََّقى سمٗمتح اعمثٜم٤َّمة اًمٗمقىمٞم٦َّم ُم٘مّمقر[ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ] وشَمَقى

َٞم٤مع، وومٕمُٚمف شَمِقَي ُمـ سم٤مب َصِدي، ي٘م٤مل: شَمِقَي قمغم وزن ا َح٤مب، وُمٕمٜم٤مه اهلالك واًمْمَّ ًَ ًمٌاََلء يم

إؾم٤مس، وذم سمٕمض إُمث٤مل  اعم٤مُل َأي: ذه٥َم ٓ ُيْرضَمك، يمذا ذماًمٙم٤مومُر َأي: َهَٚمَؽ، وشَمِقَي 

ـٍ » ـْ َدْي حُّ َُمْتقاٌة، وهق َُمْٗمَٕمَٚم٦م ُمـ اًمتََّقى، أَ شَأشْمَقى ُِم ي إذا ُمٜمٕم٧َم اعم٤مَل ، وشم٘مقل اًمٕمرب: اًمِمُّ

ف ٌَف اهللُ ذم همػم طم٘مِّ ف َأْذَه ـْ طم٘مِّ  .([شمقى]اًمٚم٤ًمن ) شُِم

12-    ٍ ااا ص  ااا ش   غا ُأ رأ ااابش اأ ش ْشلا َ  أ اااَّا َأ  



ا ااااَّأ اااا أ ُ تِش 
 ش أاااابا اش ىا

َااااة اأ  عأ ا  ا

 ي٘م٤مل: ؿَمِجَل َيِْمَجك، وهق ، ـٌ ؿَمِجْٞم٧ُم َأي طَمِزْٟم٧ُم وَأص٤مسمٜمل هؿٌّ وهَمؿٌّ ويَمْرٌب وؿَمَج

َزُن طَمَزٟم ٤مً وُمٕمٜمًك، ويمالمه٤م ُمـ سم٤مب َصِدَي وُمثُٚمٝمام َأيْم ٤مً َي٠ْمؾَمك وْزٟم ُمثُؾ َأِدَ   ٤مً طَمِزَن َُيْ

ـُ ؿَمَجٜم ـَ َيِْمَج ، ي٘م٤مل: قمٚمٞمؽ سم٤مًمَٙمْٔمؿ ٤مً ، وي٘م٤مل أيْم٤مً وؿَمِج : ؿَمِجَل َيِْمَجك ؿَمَجًك َأي هَمصَّ

ؾ ًمف وًمق همَ  ؼم قمٚمٞمف واًمتحٛمُّ ع اًمٖمٞمظ واًمّمَّ َّمّْم٧َم وًمق ؿَمِجٞم٧َم سم٤مًمَٕمْٔمؿ، أي: قمٚمٞمؽ سمتجرُّ

 .([ؿمج٤م) ت٤مج]اًم سم٤مًمٕمٔمؿ، َأي: وًمق ٟم٤مسَمَؽ َأُمٌر قمٔمٞمؿ وٟمزل سمؽ ظَمْٓم٥ٌم ضمًٞمؿٌ 

ـُ دريدش ٜمِلتْ َأضْمَرَو » يم٦ًم سمٗمتحتلم: اًمَٖمَّمُص : »[753اجلٛمٝمرة ] ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ اسم  اجلََرُض حمرَّ

يؼ، ي٘م٤مل: ضَمِرَض ََيَْرُض ضَمَرو َق، َأي هَمصَّ وَذِ ، ٤مً قمغم وزن َُمِرَض َيْٛمَرُض َُمَرو ٤مً سم٤مًمرِّ

ى سم٤مهلٛمزة ومٞم٘م٤مل:  ف همػُمه سمَٖمَّمص اعمقت، ويتٕمدَّ ف سمف، ومقىَمَػ وظمّمَّ َأضْمَرَوف سمِِريِ٘مف أي َأهَمّمَّ

طم٤مَل اجلَِريُض دون »ذم طَمْٚم٘مف، ومل َيَٙمْد ُيًٞمُٖمف، َأي: ومل َيْ٘مدْر قمغم اسْمتالقمف، وذم اعمثؾ: 

ة، وهل ُم٤م ُُترضُمفشاًمَ٘مِريض ٦م، واًمَ٘مِريض: اجِلرَّ ُمـ يمروؿمٝم٤م اًمدوابُّ اًمتل  ، اجلَِريض: اًمَٖمّمَّ

، : اًمَٖمَّمصٗمٝم٤م، وىمٞمؾ: اجلَِريضدَمؽمُّ ًمالضْمؽمار، ومام شمزاُل ََتْمُٖمف وشمتَٕمٚمَّؾ سمف إمم وىم٧م قمٚمَ 

ٕمر، وىمٞمؾ: مه٤م َأي اجلَِريُض واًمَ٘مِريُض َُيدصم٤من قمٜمد اعمقت، وم٤مجلَِريُض: شمٌٚمُُّغ  واًمَ٘مِريُض: اًمِمِّ
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يؼ، واًمَ٘مِريُض: صقُت اإلٟم٤ًمن، ي٘م٤مل قمٜمد يم قمٚمٞمف ومِحٞمَؾ دوٟمف، ىمٞمؾ:  اً ؾِّ َأُمر يم٤من ُم٘مدوراًمرِّ

ـُ ُُمٜمِ٘مذ ـُ سم ًمف َٕٟمَّف يم٤من يم٤مد َأن  اً طملم ُمٜمَٕمف أسمقه ُمـ ىمقل اًمِمٕمر طمًد إِن َأوَل َُمـ ىم٤مًَمف ضَمْقؿَم

ٕمر ذم صدره ومل يًتٓمع  ُمـ أسمٞمف، ومٚمؿ يزْل قمغم  ٤مً َأْن ي٘مقًمف ظمقوميؼمز قمٚمٞمف ويٗمقىَمف، ومج٤مش اًمِمِّ

ً  ٤مً هذا طمتك ُمرَض طُمزٟم ُتف، ٕٟمف إِذ ذاك َأذَف ومرَ ، ٤مً ومهَّ  وهَمامَّ قَّ ًمف أسمقه قمغم طملم ٓ دُمدي رىمَّ

 قمغم اعمقت وم٘م٤مل ًمف: اٟمٓمْؼ ي٤م سمٜملَّ سمام َأطم٧ٌٌَم، وم٘م٤مل: طم٤مل اجلَِريُض دون اًمَ٘مِريِض، وَأٟمَِمَد:

 َأشمققق٠مُمُرين وىمققققد وَمٜمَِٞمقققق٧ْم طمٞمقققق٤ميت
 

َـّ ُمٜمِّقققققققل  ه  سم٠َمسمٞمققققققق٤مٍت ُأطمقققققققؼمِّ


قققَزْع قمقققكمَّ وَمققق٢مِنَّ يققققُمل  ومقققال دَمْ
 

 ؾمقققَتْٚمَ٘مك ُمثَٚمقققف ويمقققذاك فمٜمِّقققل 


ققُؿ ًمققق سَمِ٘مٞمقق٧ُم ًم٘مٚمقق٧ُم ىمقققًٓ  ًِ  وم٠ُمىْم
 

 َأوُمققققُق سمقققف ىمققققاذِمَ يمقققؾِّ ضِمٜمِّقققل 


 [2/55سمٞم٤مت ذم اعمًت٘مَم ]إ صمؿ ُم٤مت، وم٘م٤مل أسمقه َيْرصمٞمف:

ـٌ   ًم٘مقققد َأؾْمقققَٝمَر اًمٕمقققلَم اعمريْمققق٦َم ضَمْقؿَمققق
 

ىمقققققق٤مِد وَأؾْمققققققٝمدا  ىَمٝمقققققق٤م سمٕمققققققد اًمرُّ  وَأرَّ


قققق  ٕمَر ىمٌَٚمٝمقققق٤مومٞمقققق٤م ًمْٞمَتققققف مل َيٜمْٓمِققققؼ اًمِمِّ
 

قققققدا اً وقمققققق٤مش محٞمقققققد   ُمققققق٤م سَمِ٘مٞمٜمققققق٤م خُمَٚمَّ


 ويققققق٤م ًَمْٞمَتقققققف إِذ ىمققققق٤مل قمققققق٤مش سم٘مقًمقققققف
 

َُمقققَدا  ْٞمقققِؾ َهْ ـَ ؿِمقققْٕمري آظِمققَر اًمٚمَّ قق  وَهجَّ


 : طم٤مَل »، وورد ذم ُمٕمٜم٤مه: شطملم ٓ َيٜمَْٗمعُ  اً ُيَيُب َُٕمر ي٘مدر قمٚمٞمف َأظمػم»وىم٤مل اعمٞمداينُّ

 .[1/191َمٛمع إُمث٤مل ] شُمؾإضَمُؾ دون إَ 

 لسم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م، َأي َأذوم٧َم يب قمغم اهلالك وَأُمرْوتٜمل وضمٕمْٚمتٜمق ،شَأطْمَرْوَتٜمل»وُيروى 

ۆئۈئۈئ    ۇئۇئۆئژ، ىمقق٤مل شمٕمقق٤ممم: ٤مً قمققغم اهلققالك َُمَروقق ٤مً ِرومق، َأي ُُمِمقق٤مً طَمَروقق

ائ ەئ ەئ وئ ژ : »[2/193] ، ىم٤مل ذم اجلالًَمقلم[12/85]يقؾمػ:   ژېئ

ۈئ ۈئ  ۆئژ قمقققغم اهلقققالك ًمُٓمققققل ُمروقققَؽ،  ٤مً أي: ُُمنمقققوم ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 ژی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ    ېئ ىئ ىئ ىئژ ، شاعمققققشمك ژېئ

 .[12/86]يقؾمػ: 



 - 83 - 

٦مً » ٦ُم سم٤مًمْمؿِّ ؿَمجش هُمّمَّ ُيَٖمصُّ سمف ذم احلَْرىَمَدة، وهل قُمْ٘مدة احلُٜمُْجقر، وهق احلَٜمَْجرة،  ٤مً اًمُٖمّمَّ

ٕم٤مل، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًُّ  ڱ ڱژوهل احلُْٚم٘مقم، وهق احلٚمؼ، وهق ََمْرى اًمٜمَّٗمس وُمقوُع اًم

، إَْٟمٙم٤مل: مجُع ٟمِْٙمؾ [13-73/12]اعمزُمؾ:  ژۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں

يـ:  يمٓمِْٗمؾ وَأـْمٗم٤مل ومِحْؾ وَأمْح٤مل، وهل اًمُ٘مٞمقُد اًمثِّ٘م٤مل، يمذا ذم اجلالًملم، وىم٤مل سمٕمض اعمٗمنِّ

٦م: ُم٤م ُيَٖمصُّ سمف ذم احلٚمؼ ا.# ضمالًملم اً َأي ىمٞمقد ـْ ٟم٤مر، واًمُٖمّمَّ  .[4/279] ُِم

ـُ ُدريد ص٤مطم٥ُم َُمنموطمتل ٦ُم: ُم٤م اقمؽمَض ذم احلَٚمؼ : »[142 جلٛمٝمرة]ا وىم٤مل اسم اًمُٖمّمَّ

ق َجك سم٤مًمٗمتح ُم٘مّمقرا.#، َأي َأهَمصَّ وَأؿْمَجك شوَأْذَ ٦م واًمِمَّ يم٦ًم أي اً ، واًمُٖمّمَّ ُق حمرَّ َ ، واًمنمَّ

ق سمٕمُض وم٘مٝم٤مء اًمٚمٖم٦م وم٘م٤مل: هَمصَّ سم٤مًمٓمٕم٤مم  سمٗمتحتلم َأًمٗم٤مٌظ ُمؽمادوم٦ٌم شمدلُّ قمغم ُمٕمٜمك واطمٍد، وومرَّ

اب وؿَمِجَل سم٤مًمٕمَ  َق سم٤مًمنمَّ ْيؼ، وىمد ُيًتٕمٛمُؾ يمؾٌّ ُمٙم٤مَن أظَمر، وُمـ وَذِ ٔمؿ وضَمِرض سم٤مًمرِّ

ي٘م٤مل: إُْٟمُس ذم اعمجٚمس اًمٖم٤مصِّ ٓ ذم اعمج٤مز ىمقهُلؿ: َُمٜمِْزٌل هم٤مصٌّ سم٤مًم٘مقم، أي ممتٚمٌِئ هبؿ، 

.  ([همّمص)ت٤مج ]اًماعَمْحِٗمؾ اخل٤مصِّ

٥ُم، ومٙمشقَمٜمُقُده٤م» : اعَمٞمؾ واًمُٕمدول وآْٟمحراف واًمتٜمٙمُّ ٚمُّٝم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد، ، اًمُٕمٜمُقُد سم٤مًمْمؿِّ

واًمٓمريؼ ويمذًمؽ احلَْٞمدودة، ُمّمدر طم٤مَد، وهق ُمـ سم٤ميب ىَمَٕمَد وضَمَٚمَس، ي٘م٤مل: قَمٜمََد قمـ اًمٌمء 

 .[قمٜمد] ومٝمق قَمٜمُقٌد، َأي: ُم٤مَل، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن اً َيْٕمٜمُِد وَيْٕمٜمُُد قُمٜمُقد

يم٦ًم سمٗمتحتلم، وهق اجل٤مٟم٥م  ،ُم٤مَل إمِم قَمٜمَدٍ ش قَمٜمَدَ »وطم٘مٞم٘م٦ُم  ه واًمٜم٤مطمٞم٦م، وسمٕمُْم حمرَّ ٝمؿ ومنَّ

أي اًمَٕمٜمََد سم٤معُمٕم٤مَرو٦م، وسمٕمُْمٝمؿ سم٤مٓقمؽماض، ويمٚمُّف يرضِمُع إمم اعمخ٤مًَمٗم٦م وقمدم اًمِقوَم٤مق، وُمٜمف 

قم٤مَٟمَد إِذا ظم٤مًَمَػ وَردَّ احلؼَّ وهق يٕمروُمف، ومٝمق قَمٜمِٞمد وقم٤مٟمِد وُُمٕم٤مٟمِد، ويم٤من يُمٗمر أيب ـم٤مًم٥م 

َّٓ َأٟمف َأٟمَِػ َأْن ي٘م٤مل: شَمٌِ  ،ُمٕم٤مَٟمدًة َٕٟمف قمرَف احلؼَّ  ـَ َأظمٞمف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنإِ : [قمٜمد] َع اسم

: ٟم٤مىم٦ٌم قَمٜمُقد ٤مً وىم٤مل َأيْمش. واًمَٕمٜمِٞمد: اجل٤مِئُر قمـ اًمَ٘مّْمد اًم٤ٌمهمل اًمذي َيُردُّ احلؼَّ ُمع اًمٕمٚمؿ سمف»

ُت٤م  ، اٟمتٝمك.ششَمٜمُْٙم٥ُم اًمٓمريَؼ ُمـ ٟمِم٤مـمٝم٤م وىمقَّ
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٦م َُمٞماَلهُن٤م واٟمحراوُمٝم٤م قمـ ؾَمٜمَـ ََمرى اًمٓمٕم٤مم واقمؽما ُوٝم٤م ووىمقوُمٝم٤م ذم واعمراُد سمُٕمٜمُقد اًمٖمّمَّ

قَمٜمٍَد َأي ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اًمَٖمْٚمَّمٛم٦م، هذا يمٚمُّف سمٜم٤مًء قمغم َأن اًمَٕملْم ُمْمٛمقُم٦م، وأُم٤م قمغم 

 
ِ
)وهق  وَمتحٝم٤م ومٝمق اؾمؿ وم٤مقمؾ، َأي ُم٤م قَمٜمَد ُمٜمٝم٤م وُم٤مَل واٟمحرَف إمم ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٤مت اعَمِريء

اب ُمـ احلَْٚمؼ( ٤مغ اًمٓمٕم٤مم واًمنمَّ ًَ ْغ.ذم قَمٜمٍَد، أَ  ٤مً ووىَمَػ ُُمٕمؽِمو ،َُم ًُ  ي ضم٤مٟم٥ٍم ومل َي

م شمٗمًػُمه٤م ش َأىْمَتُؾ زم» َجك شم٘مدَّ َجك، اًمِمَّ ذم ش ؿَمِجْٞم٧ُم »قمٜمد ىمقًمف: َأي َأؿمدُّ ىمتاًل زم ُمـ اًمِمَّ

َجك سم٤مًمٗمتح  ،قمغم سمدء ُمع آظمتّم٤مر اً َأول اًمٌٞم٧م، وه٤مأٟم٤م ذا َأذطُمف قَمقد وم٠َمىمقل: اًمِمَّ

َجك َأيْم: ُم٤م َيٜمَِْم٥ُم ويٕمؽِمض ذم احلَٚمؼ ُِمـ قَمْٔمؿ وهمػمه، واً ُم٘مّمقر اًمَٖمَّمص  ٤مً اًمِمَّ

وآهمتّم٤مص ُمّمدر ؿَمِجَل َيِْمَجك يمَّمِدَي َيّْمَدى َصَدًى َأي هَمصَّ سم٠من اقمؽمَض ذم طَمْٚم٘مف 

َجك َأيْم َجك، واًمِمَّ ؿَمِجَل َيِْمَجك ؿَمَجًك يمَّمِدَي : احلُزن، وومٕمُٚمف يم٤مًمذي ىمٌٚمف، ي٘م٤مل: ٤مً اًمِمَّ

َجك، ُٓذىْمٜم٤مه وإِن قمروْمٜمَيّْمَدى   ٤م ُمٕمٜم٤مه.َصَدًى، ومٝمذه ُمٕم٤مين اًمِمَّ

13- ااا ا   ْ َاكاااة   ْش ااا  ُ  ااا ا عااا  عأ ش  إاكش َيأ



َاكااة َشبا ُ  اا ااْبا ى  اا ىل  عاال را ْش  فة  أ

 َُيِْؿ: ومٕمؾ ُمْم٤مرع، وَأصُٚمف َُيْٛمل سمٞم٤مء سمٕمد اعمٞمؿ، وهذه اًمٞم٤مُء هل ُٓم اًمٙمٚمٛم٦م، وإٟمام

ِم ُمـشإنْ »طُمذوم٧ْم ٕهَن٤م َمزوُم٦م سم٠مداة اًمنمط اًمتل هل   ، وضمزُُمٝم٤م سمحْذف طمرف اًمٕمٚم٦م، يمػَمْ

، يمَٞمْدقمق ٤مً يم٤من َأو ي٤مًء َأو َأًمِٗم اً ىمقًمؽ: مل َيْرِم، ويمذًمؽ يمؾُّ ومٕمؾ ُمْم٤مرع آظمُره طمرُف قمٚم٦َّم واو

 وَيْرُمل وخَيَِْمك.

، ُمـ سم٤مب َرَُمك، ومِحْٞم٦ًَم سم٤مًمٙمن، َأي ُمٜمَْٕمُتف قمٜمٝمؿ، ٤مً مَحَْٞم٧ُم اعمٙم٤من ُمـ اًمٜم٤مس مَحْٞم»ي٘م٤مل: 

ا.#. وذم ش مَح٤َمه َُيِْٛمٞمف مِح٤مي٦ًم َدوَمَع قمٜمف»، وذم اعمخت٤مر: [محك]ا.# ُمّم٤ٌمحش. واحِلامي٦م اؾمؿ ُمٜمف

سم٤مًمٗمتح ومِحَك  ٤مً مَحَك اًمٌمَء َُيِْٛمٞمف مَحْٞم»ا.#. وذم اًمت٤مج:  شمَح٤َمه مِح٤مي٦ًم، وطم٤مَُمك قمٚمٞمف»إؾم٤مس: 

مَحَك َأهَٚمف ذم »، وذم اًمٚم٤ًمن: شومِح٤َمي٦م سم٤مًمٙمن وحَمِْٛمَٞم٦م ]قمغم وزن َُمْٕمّمَٞم٦م[: ُمٜمََٕمف ودوَمَع قمٜمف

ومَحَك ومالٌن إَرَض َُيْٛمٞمٝم٤م: ضَمٕمٚمٝم٤م ٓ شُم٘مَرُب، ومٝمل مِحًَك، واحِلَٛمك: ُمقوٌع ومٞمف اًم٘مت٤مل مِح٤مي٦ًم، 

َّٓ هلل ورؾمقًمِف»: ^ يَمََلٌ ُُيَْٛمك ُمـ اًمٜم٤مس َأن ُيرقَمك، ىم٤مل ، ىم٤مل [3312ٌخ٤مري: ]اًم شٓ مِحَك إِ
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قمِمػمشمف  ذم اً هذا احلدي٨م: يم٤من اًمنميػ ُمـ اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م إذا َٟمَزَل سمٚمداًمِم٤مومٕمل ذم شمٗمًػم 

تف َُمَدى قُمَقاء اًمٙمٚم٥م، ٓ َينَميُمف ومٞمف همػُمه، ومٚمؿ َيْرقَمف ُمٕمف َأطمٌد،  ٤مً اؾْمتَٕمقى يمٚمٌ ومَحٛمك خل٤مصَّ

الم َأْن ُُيْٛمك قمغم اًمٜم٤مس  ًَّ الُة واًم ويم٤من ذيَؽ اًم٘مقم ذم ؾم٤مئر اعَمراشمع طمقًَمف، ومٜمََٝمك قمٚمٞمف اًمّمَّ

َّٓ هلل »مِحًَك يمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمقًُمف:  َّٓ ُم٤م ُُيَْٛمك خلَٞمِؾ اعمًٚمٛملم ش ورؾمقًمِفإِ َأي: إِ

ٌَِ٘مٞمَع ًمٜمََٕمِؿ وِريَم٤مهِبؿ اًمتل  شُمْرَصُد ًمٚمجٝم٤مد وُُيَْٛمُؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وإسِمؾ اًمزيم٤مة يمام مَحَك قُمَٛمُر اًم

ِة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل َدىم٦م، واخلٞمِؾ اعمَٕمدَّ  )ح م ى(. اًمٚم٤ًمنا.#. يمالُم اًمِم٤مومٕمل ٟم٘ماًل ُمـ ش.اًمّمَّ

ٌَُٙم٤م» ّمدُر سَمَٙمك اًمرضمُؾ يٌٙمل يمَرَُمك َيْرُمل، َأي: طَمِزَن وَأضْمرى دُمَٕمف وَأؾم٤مًَمف، وهق ُمش اًم

ـُ َرواطم٦َم، وىمٞمؾ: يمٕم٥ُم سمـ »ُيٛمدُّ وُي٘مٍُم،  ـُ صم٤مسم٧م، وىمٞمؾ: قمٌد اهلل سم ٤من سم ًَّ ىم٤مل طم

 [233وديقان يمٕم٥م  98ديقان اسمـ رواطم٦م ]ُم٤مًمؽ:

 سَمَٙمقق٧ْم قمٞمٜمققل وطُمققؼَّ هلقق٤م سُمَٙم٤مهقق٤م

 

ٌُٙمقق٤مُء وٓ    اًمَٕمِقيققُؾ وُمقق٤م ُيْٖمٜمققل اًم

  قمقققغم َأؾَمقققِد اإِلًمقققِف همقققداَة ىمققق٤مًمقا
 

 اًمرضمقققُؾ اًم٘متٞمقققُؾ  َأمَحْقققزُة ذايمقققؿُ  


 ٤مً ُأِصقققٞم٥َم اعمًقققٚمٛمقن سمقققف مجٞمٕمققق
 

ؾمققُل    هٜمق٤مك وىمقد ُأِصقٞم٥َم سمقف اًمرَّ


ْت   َأسمقق٤م َيْٕمققغَم ًمققَؽ إَريمقق٤مُن ُهققدَّ
 

 وَأٟمققق٧َم اعم٤مضِمقققُد اًمقققؼَمُّ اًمَقُصققققُل  


قققَؽ ذم ضِمٜمققق٤منٍ   قمٚمٞمقققَؽ ؾمقققالُم رسمِّ
 

 شٞمٌؿ ٓ َيقققققُزوُل خُم٤مًمُِٓمٝمققققق٤م ٟمٕمققققق 
 

، ىم٤مل اسمـ  سمري: هذه ُمـ واًمِم٤مهد ذم اًمٌٞم٧م إَول طمٞم٨م مجَع سملم ًُمٖمتل اًمَ٘مٍم واعمدِّ

٤م »، ىم٤مل: [133وومٞم٤مت إقمٞم٤من ] شـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء»ىمّمٞمدة ذيَمَره٤م اًمٜمح٤مُس ذم  واًمّمحٞمح: َأهنَّ

 [125ديقاهن٤م ]ًمٙمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، وىم٤مًم٧م اخلٜم٤ًمء ذم اًمٌٙم٤مء اعمٛمدود شمرصمل َأظم٤مه٤م:

 ْٕمقق٧ُم سمققَؽ اخلُُٓمقققَب وَأٟمقق٧َم طَمققلٌّ دوم
 

ـْ ذا َيقققدوَمُع اخلَْٓمققق٥َم اجلَٚمقققٞمال   ومَٛمققق


ٌَُح اًمٌٙمققققق٤مُء قمقققققغم ىَمتِٞمقققققؾٍ   إِذا ىَمققققق
 

ـَ اجلَٛمقققٞمال  ققق ًَ  شرَأْيققق٧ُم سمٙمققق٤مَءك احلَ
 

َحف ُذاُح اًمٗمّمٞمح واًمِمقاهد َأٟمف ٓ ومرَق سملم اعم٘مّمقر »، [سمٙمك] ا.# ًم٤ًمن واًمذي رضمَّ

:  اعمَجِد ص٤مطم٥ِم يمالم واعمٛمدود، وهق فم٤مهر  ق سمٕمُْمٝمؿ وم٘م٤مل: اًمٌٙم٤مء سم٤معمدِّ اًم٘م٤مُمقس، ووَمرَّ
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هَم٤مء واًمثَُّٖم٤مء وؾم٤مئر هذه  ُمقع ُمـ طُمزن وقَمقيؾ، ي٘م٤مل إذا يم٤من اًمّمقُت َأهمٚم٥َم يم٤مًمرُّ ؾَمَٞمالُن اًمدُّ

، [سمٙمك] اٟمتٝمك ُمـ اًمت٤مجش إسمٜمٞم٦ِم اعمقوققم٦ِم ًمٚمّمقت، وسم٤مًمَ٘مٍْم ي٘م٤مل إذا يم٤من احلُزُن َأهْمَٚم٥َم 

ه ذه٥م سمف إمم ُمٕمٜمك اًمّمقتوىم٤مل اخلٚمٞمؾ: َُمـ ىَمٍَمه ذَ »  شَه٥َم سمف إمِم ُمٕمٜمك احلُُزن، وَُمـ ُمدَّ

 .([سمٙمك) ت٤مج]اًم

ٚمُّدي» اَلسم٦م ش: دَمَ ، واًمّمَّ ؼْمُ ُة واًمّمَّ ة واًمُ٘مقَّ دَّ اًمَتَجٚمُّد: شمٙمٚمُُّػ اجلََٚمد، واجلََٚمُد سمٗمتحَتلم: اًمِمِّ

 [693ِمٕمر واًمِمٕمراء ]اًم يم٤مجلاََلَدة، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ققققُد إىَمقققققاِم قم ٚمُّ  ٜمْققققفُ ويمٞمققققػ دَمَ
 

 ومل ُيْ٘مَتقققققْؾ سمقققققف اًمثققققق٠ْمُر اعُمٜمِقققققٞمؿُ  


« َ ـْ َٕن ومٞمف ُمٕمٜمك شَمَّمؼمَّ اه سمَٕم اًمتجٚمُّد: شمٙمٚمُُّػ »، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ([ضمٚمد]اًمٚم٤ًمن ) شقمدَّ

ُد ُمـ سم٤مب يَمُرَم وؾَمُٝمَؾ، [ضمٚمد] ويمذا ذم اًمت٤مجش. اجلََٚمدَ  ودمٚمََّد: َأفمٝمرَ  اجلاََلدة، ، وومِٕمُٚمف اعمجرَّ

، ومٝمق ضَمٚمْ شم٘مقل: ضَمُٚمَد اًمرضُمُؾ سم» ُ اجلََٚمد واجلاََلدة واجلُُٚمقدة واعمجٚمقد، ٤مًمْمؿِّ د وضَمٚمِٞمد سملمِّ

 [395اًمّم٤مطمٌل ]: وهذا ُمّمدٌر يم٤معمحٚمقف واعمٕم٘مقل، ىم٤مل اًمِم٤مقمر

ـْ َصققؼَما  واْصققؼِمْ ومقق٢مِنَّ َأظمقق٤م اعمجٚمقققِد َُمقق
 

 ......................... 


ا.#. ًم٤ًمن وىم٤مل ش إذا ؾَمَٙمٜم٧َْم  اً ورسمَّام ىم٤مًمقا: رضمٌؾ ضَمْْمٌد، َيٕمٚمقن اًمالم ُمع اجلٞمؿ و٤مد

 [13أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] َأسمق ذَؤْي٥م:

ققققققققدي ًمٚمِمقققققققق٤مُِمتلَِم ُأرِيِققققققققؿُ  ٚمُّ  ودَمَ
 

هر ٓ َأشَمَْمْٕمَْمققققققعُ    َأينِّ ًمَِرْيقققققق٥ِم اًمققققققدَّ


، يمَٗمِرَح وزٟم ٤مُِمتلَم هق مجُع ؿم٤مُِم٧م، اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ ؿَمِٛم٧َم اًمٕمدوُّ وُمٕمٜمًك، َأو  ٤مً ىمقًُمف: ًمٚمِمَّ

 ڄ ڄ ژـ ُيٕم٤مديف، وَأؿْمَٛم٧َم اهللُ اعم١مُمٜملم سم٠َمقمدائٝمؿ، وذم اًمتٜمزيؾ: وَمِرح سم٤مًمٌٚمٞم٦َّم شَمٜمِزُل سمٛمَ 

قم٤مء: [7/153]إقمراف:  ژڄ ڄ ـْ ضَمْٝمِد اًمٌاَلء وَدْرك »، وذم طمدي٨م اًمدُّ أقَمقُذ سم٤مهلل ُِم

 اًمَ٘مْم٤مء وؿَمامشَم٦ِم إقَْمداء
ِ
َ٘م٤مء وؾُمقء وضَمْٝمُد اًمٌالء سمٗمتح اجلٞمؿ: احل٤مًم٦م »، [6347ٌخ٤مري ]اًم شاًمِمَّ

٦م ا ت٤مُر قمٚمٞمٝم٤م اعمقُت، وىمٞمؾ: يَمْثرُة اًمِٕمَٞم٤مل ُمع ىِمٚم٦َّم اعم٤ملاًمِم٤مىمَّ  ([ضمٝمد]اًمٚم٤ًمن ). شًمتل خُيْ

ووُمف وطمقِدصُمف» هر: ُسُ َأي: ٓ َأِذلُّ  شٓ َأشَمَْمْٕمَْمعُ » .[ري٥م] ، يمذا ذم اًمٚم٤ًمنشَرْي٥ُم اًمدَّ
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َْمَع ُم٤م شَمَْمٕمْ »ذم هذا اًمٌٞم٧م، وذم احلدي٨م: ش َأشَمَْمْٕمَْمعُ »وٓ َأظمْمُع، يمذًمؽ وَمنَّ اًمٚم٤ًمن 

َّٓ َذَه٥َم صُمٚمث٤م ِديٜمف ٟمٞم٤م إِ ، وي٘م٤مل: شَمَْمْٕمَْمَع اًمرضُمُؾ: َوُٕمَػ وظَمػَّ شاُمرٌؤ ٔظَمر يريد قمرَض اًمدُّ

ْت  ضمًُٛمف ُمـ ُمَرض َأو طُمزن، وشَمْمٕمَْمَع اًمرضمُؾ: اوْمتَ٘مر، وشَمَْمٕمَْمَٕم٧ِم إريم٤من: اهْندَّ

 .([وٕمع]اًمٚم٤ًمن ) واهْندُم٧ْم 

قمغم اعم٤ًميملم، َأي طمًٌُتٝم٤م هلؿ،  اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ وىمٗم٧ُم اًمداَر ُمثالً ش: ُمقىمقٌف »

وضمٕمٚم٧ُم ٟمٗمَٕمٝم٤م يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ، ي٘م٤مل: رٌء ُمقىمقٌف ووىْمٌػ شمًٛمٞم٦ًم سم٤معمّمدر، ومَجُٕمف َأوىم٤مف، 

 ، وَأوىمٗمُتٝم٤م ًمٖم٦ٌم رديئ٦ٌم، يمذا ذم اًم٘م٤مُمقس واًمٚم٤ًمن.[وىمػ] يمَثْقب وَأصمقاب، يمذا ذم اعمّم٤ٌمح

ٌُٙم٤م» ٌِْؾ اًم ٌْؾِ ـُمرُ ش: ؾُم ًُ ٌُ  ىُمف، مجُع ؾمٌٞمؾ، وأراد سم ٌُٙم٤م ُمـ َأضمٚمف، اًم َٙم٤م اهلقى اًمذي ي٠ميت اًم

اح.  [ي٘مّمد اًمّم٤موي ذم ذطمف ًمٚمٛم٘مّمقرة] قمـ سمٕمض اًمنمُّ

14- ااا ما  اااة أ ش    اااجأ   نش
  ااا   ة ااالا ُألأ



ااااج  ُ اااار  أ   ْش  اأ ش ااااة ا يأ ش ااااةكأ ألأ

 م ومٞمٙمقققُن ـ اًمققالَّ م، يمُٕمٜمُققؼ وَأقْمٜمقق٤مق، وشمًققٙمَّ  إَطمققالم مجققُع طُمُٚمققؿ سمْمققؿِّ احلقق٤مء واًمققالَّ

 ېئ ېئ ژ ، ىمق٤مل شمٕمق٤ممم:([طمٚمقؿ]اًمٚمًق٤من ) ىْمٗم٤مل، وهق ُم٤م يقراه اًمٜمق٤مئُؿ ذم َُمٜم٤مُمقفيمُ٘مْٗمؾ وأَ 

 ژپ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 .[44-12/43]يقؾمػ: 

يريد سم٤مٕطَمالم اعمٜم٤مُم٤مِت اًم٤ٌمـمٚم٦َم  ژپ پ پ پ ٻژىمقًُمف: »ٛمؾ: ىم٤مل اجلَ 

ويريُد سم٠َموٖم٤مصمٝم٤م  ظم٤مص٦ًم، َأي: ًمٞمس هل٤م شم٠َمويٌؾ قمٜمدٟم٤م، وإٟمام اًمت٠مويؾ ًمٚمٛمٜم٤مُم٤مت اًمّم٤مدىم٦م،

َُت٤َمًمٞمَٓمٝم٤م، مجُع ِوْٖم٨ٍم، وَأصُٚمف ُم٤م مُجَِع وطُمزَم ُمـ َأظْمالط اًمٜم٤ٌمت، يم٤محلُْزُم٦م ُمـ احلِمٞمش، 

ؤي٤م اًمٙم٤مذسم٦م  ، ىم٤ملشوم٤مؾمُتٕمػم ًمٚمرُّ
ف: َأوٖم٤مُث َأطمالم َأي  شَأسمق اًمًٕمقد»وذم : »[ٛمؾ]اجل ُم٤م ٟمّمُّ

ًمٜم٤ٌمت وطُمزَم، صمؿ اؾمتُٕمػم عم٤َم َُت٤مًمٞمُٓمٝم٤م، مجُع ِوْٖم٨م، وهق ذم إَصؾ ُم٤م مُجَع ُمـ َأظمالط ا

ُة اعمتخٞمِّٚم٦ُم ُمـ َأطم٤مدي٨ِم اًمٜمْٗمس وَوؾْم٤موس اًمِمٞمٓم٤من وشمراه٤م ذم اعمٜم٤مم، وإطَمالم  دَمٛمُٕمف اًم٘مقَّ
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ؤي٤م اًمٙم٤مذسم٦م اًمتل ٓ طم٘مٞم٘م٦َم هل٤م، واإلو٤موم٦ُم قمغم ُمٕمٜمك  ـْ »مجُع طُمُٚمؿ، وهل اًمرُّ ، َأي هل شُِم

ؤي٤م اوأَ  ًمتل هل٤م قم٤مىم٦ٌٌم شم١مول إًمٞمٝم٤م وُيٕمتٜمَك سم٠َمُمره٤م، ٖم٤مٌث ُمـ َأطمالم، َأظمرضمقه٤م ُمـ ضِمٜمس اًمرُّ

ٓمالن، يمام ذم ىمقهلؿ: ومالٌن َيريم٥ُم اخلَٞمَؾ سم٤مًمٌُ  ومَجٕمقه٤م وهل ُرْؤي٤م واطمدة ُم٤ٌمًَمٖم٦ًم ذم وصٗمٝم٤م

َّٓ ومَرؾم ٌَُس اًمَٕمامئَؿ عَمـ ٓ يٛمٚمُؽ إِ ٜمٝم٤م َأؿمٞم٤مَء خمتٚمٗم٦ًم ُمـ  ٤مً وَيٚم واطمدًة وقِمامُم٦ًم وَمْردًة، َأو ًمتْمٛمُّ

 ٌْ ًَّ ٌََ٘مرات اًم ٌِْع اًمِٕمَج٤مِف واًمًٜم٤مسمِؾ اًمًٌِع اخلُِي وإظُمِر اًمٞم٤مسم٤ًمت، اًم ًَّ اَمِن واًم ًِّ  ِع اًم

ْؾ طُمًـ ُمقىمع إَوٖم٤مث ُمع اًمًٜم٤مسمؾ، ومٚمِٚمَّف َدرُّ ؿم٠ْمن اًمتٜمزيؾ ا.#. ُمـ طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ ش ومت٠َمُمَّ

 .[2/456] اجلٛمؾ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژؾم٤مَررشَمٜمل ُمـ اًمٜمَّجقى، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعمج٤مَدًَم٦م: ش: ٟم٤مضَمْتٜمل»

 ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[58/12]اعمج٤مدًم٦م: 

م اهلل وضمَٝمف َأٟمف ىم٤مل:  إِنَّ ذم يمت٤مب اهلل آي٦ًم ُم٤م قَمِٛمَؾ هب٤م َأطمٌد همػمي، »ُرِوي قمـ قمكّم يمرَّ

ات، َأشمّمدُق ذم يمؾِّ  ^ يم٤من زم ديٜم٤مٌر ومٍمومُتف سمٕمنَمة دراهؿ، وٟم٤مضمٞم٧ُم رؾمقَل اهلل قمنَم ُمرَّ

ة سمدرهؿ  آي٦ٌم ذم يمت٤مب اهلل مل يٕمٛمْؾ هب٤م َأطمٌد ىمٌكم، وٓ يٕمٛمُؾ هب٤م َأطمدٌ »ن ي٘مقل: ، ويم٤مشُمرَّ

 .[4/168] ا.# ُمـ طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اجلالًملمش سمٕمدي، وهل آي٦م اعمٜم٤مضم٤مة

: َأراه، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس، أو ُأص٤مِدوُمف، َأْو ُأص٤مِدوُمف وُأىم٤مسمُِٚمف، يمام ذم [ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ] شَأًْم٘م٤مه»

طمف ، اًمَٞمْ٘مٔم٤من ودُّ اًمٜم٤مئؿ، وومٕمُٚمف يمَٙمُرم ووَمِرح، َيُ٘مَظ وَيِ٘مظ َيْٞمُ٘مُظ شَيْ٘مٔم٤من». ([ًم٘مك) ت٤مج]اًم َذْ

يمتلم، وهق َٟم٘مٞمُض ٟم٤مَم. ٤مً وَيْٞمَ٘مُظ َيَ٘م٤مفم٦ًم وَيَ٘مٔم  ([ي٘مظ]اًمٚم٤ًمن ) وَيَ٘مٔم٦ًم حمرَّ

م ذم ضمقاب ًمق، وَأْصامين َأي ىمتَٚمٜمل ذم ُمٙم٤مين، ي٘م٤مل: ش َْٕصامين» ٞمَد َأي اًمالَّ َأْصَٛمك اًمّمَّ

ٞمد: َرَُم٤م ، ش٧َم وَدْع ُم٤م َأْٟمَٛمْٞم٧َم ٞمْ ٛمَ يُمْؾ ُم٤م َأْص »ه وم٘متَٚمف ُمٙم٤مَٟمف وهق يراه، وُمٜمف طمدي٨م اًمّمَّ

، وىمٞمؾ: ٤مً اإِلصامء: َأن شَمرَُمٞمف ومٞمٛمقَت سملم يَديؽ مل َيِٖم٥ْم قمٜمؽ، واإِلٟمامء: َأْن يٖمٞم٥َم ومُٞمقضمَد َُمْٞمت
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حَم٤مًم٦َم َأٟمف ُم٤مت سمرُْمٞمَؽ، ُمٕمٜم٤مه يمؾُّ ُم٤م َأص٤مسَمف اًمًٝمُؿ وَأٟم٧م شمراه وم٠مهَع ذم اعمقت ومَرَأيتَف وٓ 

وإٟمام واىْمَتٍَمَ إَزهريُّ ذم اًمتٗمًػم قمغم اًمَٙمْٚم٥م، وم٘م٤مل: اعمٕمٜمك: يمؾُّ ُم٤م ىمَتَٚمف يَمْٚمٌُؽ وَأٟم٧م شمراه، 

ٌَّف قمٚمٞمف ص٤مطم٥م  هق قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ، واًمًٝمُؿ ُمٚمَحٌؼ سمف، وفم٤مهُر احلدي٨م قم٤ممٌّ ومٞمٝمام، ٟم

 .[صٛمك وٟمٛمك] اعمّم٤ٌمح. ا.#. شم٤مج

هم٤مَب قمـ قمٞمٜمؽ ومامت ومل شمَره، ومال شمدري هؾ ُم٤مت  [ذم احلٞم٨م اًم٤ًمسمؼ] شٞم٧َْم َأْٟمٛمَ »وُمٕمٜمك 

ٞمُد َيّْمِٛمل ُمـ سم٤مب َرَُمك، َأي   قمَرض، واًمالزُم ُمٜمف َصَٛمك اًمّمَّ
ٍ
ٝمٛمَؽ ويَمْٚمٌَؽ َأم سمٌمء ًَ سم

، َأي هم٤مَب قمٜمؽ وُم٤مت ٤مً ُم٤مت ُمٙم٤مٟمف وَأٟم٧م شمراه، وٓزُم َأْٟمَٛمك َٟمَٛمك، ُمـ سم٤مب َرَُمك أيْم

 .[صٛمك وٟمٛمك] ٤محسمحٞم٨م ٓ شمراه، ا.#. ُمّمٌ

وح، ُم٠مظمقٌذ ُمـ ىمقهلؿ ًمٚمُٛمِنع: َصَٛمَٞم٤من، وىمٞمؾ: » وطم٘مٞم٘م٦م اإِلْصامء هقم٦ُم إِزه٤مق اًمرُّ

َٛمَٞم٤من ذم اًمٚمٖم٦م هٙمذا سمٛمٕمٜمك  ٦م، َٕن َأصؾ اًمّمَّ قم٦م واخلٗمَّ َٛمَٞم٤من اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمنُّ ُمـ اًمّمَّ

٦م، صمؿ ُأـمٚمَؼ قمغم اجلَريء اًمِمج٤مع وقمغم َُمـ ًمف َُمَْم٤مٌء وُٟمٗمقذٌ  ا.#. ش ذم إُُمقر اًمنقم٦م واخلٗمَّ

 .[صٛمك] اٟمتٝمك ُمـ اًمٚم٤ًمن ُمع سمٕمض زي٤مدة ُمـ إؾم٤مس

َدى» دى َأيْمش اًمرَّ ر واًمً٘مقُط ُمـ ُمقوع ُُمنمف، ٤مً اهلاَلك، واًمرَّ دِّي، وهق اًمتَّٝمقُّ : اًمؽمَّ

ر ي٘م٤مل ُمٜمٝمام: َرِدَي َيْرَدى َرَدًى يمَّمِدَي َيّْمَدى َصَدًى،  دِّي واًمتَّٝمقُّ َدى سمٛمٕمٜمك اًمؽمَّ واًمرَّ

ر واًمتَّدْهُقر، َأي اًمً٘مقُط ُمـ ٟمحق طَمْرٍف ضُمُرٍف َأو ؿَمِٗمػم َريمِٞم٦ٍَّم َأي سمئٍر، ُمـ سم٤مب َرَُمك واًمتٙمَ  قُّ

، يمام ذم اًمت٤مج رَ »، وذم اًمٚم٤ًمن: [ردى] وُمـ سم٤مب َريِضَ ة َرَدًى، وشَمردَّى: َُتقَّ ، َرِدَي ذم اهلُقَّ

، وي٘م٤مل: َرَدى ذم اًمٌئر وشَمَردَّى ٤مً ي٥م َيْرَدى وشَمَردَّى ُمـ اجلٌؾ شَمَردِّ وىم٤مل أسمق زيد: َرِدَي ذم اًمَ٘مٚمٞم

 .[ردى] ا.#. ًم٤ًمنش. إذا ؾم٘مَط ذم سمئر َأو هنر ُمـ ضمٌؾ، ًمٖمت٤من

َدى سمٛمٕمٜمك اهلاَلك، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ـمف ظمٓم٤مسم عمقؾمك قمٚمٞمف  ٤مً واعمراُد هٜم٤م ذم اًمٌٞم٧م اًمرَّ

وَمٜمََّؽ  ژڦ ڦژاًمّمالُة واًمًالُم:  ؾ قمـ ِذيْمر اًم٤ًمقم٦م وُُمراىَمٌتِٝم٤م، وىمٞم ژڦژَيٍْمِ
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، َأي َُتْٚمَِؽ إِْن صَدْدَت [23/16]ـمف:  ژڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژهمػُم ذًمؽ 

 .[3/85] ُمع سمٕمض زي٤مدة ُمـ طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ [2/422] قمٜمٝم٤م، يمذا ذم اجلالًملم

15- اااارش أ  ااااة  ْش ا ااااة يأ
ٍ  ىااااة خا  ىأ شما اااا



اااااااااا َّأ
َ  وَ نا ااااااااا  دو اأ أ

َش ا  أ
  ا

 ُم٦م:  [1273ذح ديقاٟمف ] اعمٜمزًم٦ُم: ُمقوُع اًمٜمُّزول يم٤معَمٜمِْزل، ىم٤مل ذو اًمرُّ

 َأَُمٜمِْزًمَتققققققْل َُمققققققلٍّ ؾمققققققالٌم قمٚمققققققْٞمٙمام
 

ـُ   يت َُمَْمققلْمَ َرَواضِمقققعُ هققؾ إَزُُمقق  اًمققالَّ


أي ص٤مطم٥م ] اعمٜمِزل: اعَمٜمَْٝمُؾ واًمداُر، واعَمٜمِزًم٦ُم ُِمثُٚمف، وَأٟمِمدَ  [ٟمزل] وذم اًمٚم٤ًمن ،يمذا ذم اًمت٤مج

رضم٦ُم واًم»سمٞم٧م ذي اًمرُم٦م هذا،  اًمٚم٤ًمن[ شم٦ٌُم أو اعمرشم٦ٌم، ي٘م٤مل: ًمف ُمٜمزًم٦ٌم وُمـ اعمج٤مز اعمٜمِزًم٦ُم اًمدَّ رُّ

شم٦ٌم وهل ذم إُمقر  قمٜمد اًمًٚمٓم٤من وَُمرشم٦ٌٌم وُمٙم٤مٟم٦ٌم ودرضم٦ٌم رومٞمٕم٦ٌم، ويمٚمُّف ُمـ اعمج٤مز، واًمرُّ

 .[ٟمزل] ا.#. شم٤مجش اعمٕمٜمقي٦م يم٤معمٙم٤مٟم٦م

ٌُتٝم٤م وُم٤م فمٜمٜمُتٝم٤م وُم٤م شمقمهُتٝم٤م، وسم٤مُب ظم٤مَل ٟم٤مَل، وضم٤مء ُمـ سم٤مب سم٤مَع ذم ش: ُم٤م ظِمْٚمُتٝم٤م» ًِ ُم٤م طم

٤مل سمٙمن اهلٛمزة قمغم همػم ىمٞم٤مس. وهق َأيمثُر اؾمتٕمامًٓ، وسمٜمق ظَم اعمْم٤مرع ًمٚمٛمتٙمٚمِّؿ إِ  ًمٖم٦ٍم، وذم

 ([ظمٞمؾ) ّم٤ٌمح]اعم أؾَمٍد َيٗمتحقن قمغم اًم٘مٞم٤مس.

َأي: ص٤مطم٥ُم َأدب، وإَدُب ُمٚمٙم٦ٌم شَمٕمّمُؿ َُمـ ىم٤مَُم٧ْم سمف قمامَّ َيِِمْٞمٜمُف، وىم٤مل أسمق ش ذو َأَدٍب »

: إََدُب ي٘مع قمغم يمؾِّ ري٤مو٦م حمٛمقدٍة يتخرج هب٤م اإِلٟم٤ًمُن ذم ومْمٞمٚم٦م ُمـ  زيد إَٟمّم٤مريُّ

َأو  -يمذا ذم اًمت٤مج  -ومِٕماًل، َأو إظَمُذ اًمٗمْم٤مئؾ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: هق اؾمتٕمامُل ُم٤م ُُيٛمُد ىمقًٓ أو 

ومؼ سمَٛمـ دوٟمؽ. ٜم٤مت، َأو شمٕمٔمٞمُؿ َُمـ ومقىَمَؽ واًمرِّ ًَ  اًمقىمقُف ُمع اعُمًتح

إََدُب ذم ش »ح َأدب اًمٙم٤مشم٥مذ»قمـ اجلَُقاًمٞم٘مل ذم  (2)شاًمٕمٜم٤مي٦م»ذم  (1)وٟم٘مؾ اخلٗم٤مضملُّ 

ـُ إظَمالق وومٕمُؾ اعَمٙم٤مرِم، وإـِمالىُمف قمغم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦َّم ُمقًمٌَّد طمدَث ذم اإِلؾمالم  شاًمٚمُّٖم٦م: طمً

: [13أدب اًمٙم٤مشم٥م ] ٌََٓمْٚمٞمَْقدُّ ٞمْد اًم ًِّ ْرس»، وىم٤مل اسمـ اًم  ا.#. شم٤مجش. إَدُب َأدُب اًمٜمْٗمس واًمدَّ

                                                 

 #.1369هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر، ؿمٝم٤مب اًمديـ اخلٗم٤مضمل اعمٍمي، ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة، شمقذم  (1)

 .4ذيمره اًمزسمٞمدي ذم ُم٘مدُم٦م اًمت٤مج:  (2)
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إمِم اعَمح٤مُمد، وَيٜمٝم٤مهؿ قمـ اعَم٘م٤مسمِح، َأي يدقمقهؿ، َٕن ، ؾُمٛمل سمذًمؽ َٕٟمف ي٠مِدُب اًمٜم٤مَس [أدب]

ب -َأصَؾ إَدب  قم٤مُء، وُمٜمف  - ُمـ سم٤مب َضْ ٜمٞمع ُيدقمك إًِمٞمف اًمٜم٤مُس اًمدُّ َُمْدقم٤مٌة  :ىمٞمؾ ًمٚمّمَّ

، َأي: دقمقُُتؿ إمم ٤مً إِيداسم وَأَدسْمتُٝمؿ ُأْوِدهُبؿ ٤مً وُم٠ْمُدسم٦م، ي٘م٤مل: َأَدسْم٧ُم اًم٘مقَم آِدهُبؿ سم٤مًمٙمن َأْدسم

يم٦ًم: قمٛمَؾ ُم٠ْمُدسم٦ًم  ٤مً َأَدسم َأَدَب اًمرضمُؾ َي٠ْمِدُب سم٤مًمٙمنـمٕم٤مُمل، و وهل سمْمؿِّ اًمداِل وسمٗمتحٝم٤م  -حمرَّ

قا قمغم َأن اًمٗمتح َأؿمٝمُر ُمـ  ، وٟمّمُّ ـُ إصَمػم سم٠َمومّمحٞم٦َّم إَول، وهق اًمْمؿُّ وسمٙمنه٤م، وسح اسم

: َأَدسْمُتٝمؿ َأو قُمرس، ومجُٕمف َُمآِدُب، شم٘مقل -سم٤مًمْمؿِّ واًمٗمتح  -اًمٙمن: يمؾُّ ـمٕم٤مم ُصٜمع ًمدقمقة 

 .فف ُم٤م ٕطَمٍد ومٞمٝم٤م ُم٠ْمُرسمَ ٠ْمُدسمَ قمٚمٞمف وٟمدسمُتٝمؿ إًِمٞمف، وشم٘مقل: إََدُب ُمَ 

، ومٝمق ٤مً ، يمام شم٘مقل: يَمُرَم َيْٙمُرُم يَمَرُم٤مً وومٕمُؾ إََدب ُمـ سم٤مب يَمُرَم، شم٘مقُل: َأُدَب َي٠ْمُدُب َأَدسم

ب، وُيِمدُد ُم٤ٌمًمٖم٦ًم وشمٙمثػم يف ُمـ سم٤مب َضَ سمُتف آِدسُمف، اً َأِدي٥م ُمـ ىمقم ُأَدسم٤مء، وُمتٕمدِّ ، ومٞم٘م٤مل: َأدَّ

سُمف،  سمُتف ُأَؤدِّ َأي قمٚمَّٛمُتف إَدَب، وطم٘مٞم٘متُف َأين دقمقشُمف إًِمٞمف، ا.#. ًم٤ًمن وشم٤مج وأؾم٤مس وَأدَّ

 .[أدب] وُمّم٤ٌمح

اءش ذو َأَرٍب »وذم سمٕمض اًمٜمًخ  اِل، وه٤مَك سمٞم٤مَن ُم٤م ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف اإِلَرُب،  سم٤مًمرَّ ُمقوَع اًمدَّ

ه٤مء واًمٌٍَُم سم٤مُٕ  أي، ي٘م٤مل: َأُرَب اًمٗمتك ي٠مُرُب إَِرسمُمقر، وضمقدُة سمٙمن ومٗمتح، اًمدَّ ، يمَّمُٖمَر ٤مً اًمرَّ

 [13/288] ، وذم ه٤مُمش اًمٚم٤ًمن ٟم٘ماًل قمـ اعمحٙمؿ[أرب] ، ا.# شم٤مج وًم٤ًمناً َيّْمُٖمر ِصَٖمر

ٌٍَُم سم٤مُُٕمقر» ه٤مء واًم يم٦ًم َأي سمٗمتحتَلم: اًمدَّ احل٤مضم٦م : ٤مً ا.#، وإََرُب سمٗمتحَتلم َأيْمش إََرُب حمرَّ

اء، وومٕمُٚمف َأِرَب َي٠ْمَرُب َأَرسم ٚمَّث٦مَ يم٤معم٠ْمُرسم٦م ُمث  ٤مً ، يمَٗمِرَح َيْٗمَرُح وَمَرطم٤مً اًمرَّ
ِ
، َأي اطمت٤مج إمِم اًمٌمء

ُل اعمٜم٤مؾِم٥ُم، واهللُ َأقْمَٚمُؿ. ٌَف، وإَوَّ  وـمَٚم

، احِلَجك: اًمٕم٘مُؾ واًمِٗمٓمٜم٦ُم، َأي احِلذُق واًمٗمٝمُؿ واًمذيم٤مُء، ُم٠مظمقٌذ ُمـ شوٓ طِمَجك»ىمقًُمف: 

 ([طمج٤م]اًمٚم٤ًمن ) ، َأي ُمٜمٕمُتف َٕٟمف يٛمٜمَُع اإِلٟم٤ًمَن ُمـ اًمٗم٤ًمد.اً طَمَجْقشُمف َأطْمُجقه طَمْجق

16- ااااا ا   َا ا اااااْب   ة  ْ َ  خا اااااَّة ْش ا رأ ااااا َأ  



 وىا أاااااا 
اااااة   َش ا أ ُ  وىأ ش اااااا    اااااجش

 ٞمْؿُ » ـَ ش: اًمِمَّ ُمّمدُر ؿم٤مَم اًمًح٤مَب، إذا ٟمَٔمر إًِمٞمف ُِمـ سمٕمٍد، وؿم٤مَم اًمؼمَق: ٟمَٔمَر إًِمٞمف َأي
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ْٞمُؿ سمٛمٕمٜمك اًمٜمَّٔمر إمِم اًمٜم٤مر، ا.# شم٤مجي٘مّمُد وَأيـ ُيٛمٓمُر، وىمد يٙمقن اًم ، وذم اًمٚم٤ًمن [ؿمٞمؿ] ِمَّ

ـَ َي٘مّمُد وأَ ؿم٤مَم اًمًح٤مَب واًمؼمَق ؿَمْٞمامً » ُيٛمٓمُر، وىمٞمؾ: هق اًمٜمَٔمُر إًِمٞمٝمام ُِمـ  يـ، ٟمٔمَر إًِمٞمف َأي

 إِذا شمٓمٚمََّع ٟمحَقه٤م سمٌٍِمه ُمٜمتٔمِر
ِ
هل٤م، وؿِمْٛم٧ُم اًمؼمَق: ٟمٔمرُت إمِم  اً سمٕمٞمد، وؿم٤مَم خَم٤ميَؾ اًمٌمء

 .[ؿمٞمؿ] ا.# ًم٤ًمنش ٤مسمتف َأيـ َُتٓمرُ ؾَمح

َح٤مُب: اًمٖمٞمُؿ، وهق ُم٤م يٙمقن َأُم٤مرًة ًمٚمٛمٓمر، وهق مجُع ؾَمح٤مسم٦م، وٟم٘مَؾ سمٕمُْمٝمؿ قمـ » ًَّ اًم

ح٤مب ًَّ ، واطمُده ؾَمح٤مسم٦ٌم، ؾُمٛمٞم٧ْم  يمت٤مب إصٛمٕمل ذم َأؾمامء اًم ح٤مب اؾمُؿ ضِمٜمٍس مجٕملٌّ ًَّ َأنَّ اًم

َأْو ًمًْح٥م ، ٤مً َأي جلرِّ سمٕمِْمٝم٤م سمٕمْم –ٟٓمِجراره٤م ذم اهلقاء، َأو ًمًْح٥م سمذًمؽ ٟٓمًح٤مهب٤م، َأي 

ي٤مح هل٤م،  .[ؾمح٥م] ا.# شم٤مج وًم٤ًمنش اًمرِّ

ُمُع، واعمراُد سمف اًمؼمُق، وهق اًمذي َيٚمٛمُع ش ظُمٚم٥ٍَّم سم٤مِرىُمف» ذم اًمٖمٞمؿ، وُرِوَي قمـ اًم٤ٌمِرق: اًمالَّ

٤ٌَّمس َأن اًمؼمَق ؾَمْقٌط ُمـ ُٟمقر َيزضمُر سمف اعمَٚمُؽ اًمًح٤مَب، وي٘م٤مل: سَمَرىَم٧م اًمًامُء:  عمٕم٧ْم َأو اسمـ قم

، وسَمَرَق اًمؼَمُق: سَمدا وفمٝمَر ومٝمق سم٤مرٌق، وهق اعمراُد هٜم٤م، واهلل أقمٚمؿ.  ضم٤مءت سمؼمق، ُمـ سم٤مب َٟمٍَمَ

 ([سمرق) واًمت٤مج ]اًمٚم٤ًمن

ُق اخلُٚم٥َُّم هق اًمذي ٓ همٞم٨َم ومٞمف، ُمـ اخِلالسم٦م سم٤مًمٙمن، وهل اخلديٕم٦ُم، ي٘م٤مل: » واًمؼَمْ

ٌُف ظَمَٚمٌف  ُٚم ٌُف سم٤مًمٙمن ظَمْٚمٌخَيْ
ٚمِ َب وظِماَلسم٦ًم سم٤مًمٙمن، يم٠َمٟمف ظم٤مدٌع ٤مً سم٤مًمْمؿِّ وخَيْ ، ُمـ سم٤ميَب ىَمتََؾ وَضَ

ُيْقُِمُض طمتك شمٓمٛمَع سمٛمٓمِره، صمؿَّ خُيْٚمُِٗمَؽ، وي٘م٤مل: سمرُق اخلُٚم٥َِّم وسمرُق ظُمٚم٥ٍَّم ومٞمْم٤موم٤من، وُمٜمف 

ح٤مب اًمذي ٓ ُمٓمَر ومٞمف،  :٤مً ىمٞمؾ عَمـ َيٕمُد وٓ ُيٜمِْجُز: إِٟمَّام َأٟم٧م يمؼمق ظُمٚم٥َّم، واعُمخٚم٥َُّم َأيْم ًَّ اًم

َأي: ظم٤مٍل قمـ اعمٓمر، ىم٤مل اسمـ إصَمػم: ش اًمٚمَّٝمؿَّ ؾُمْ٘مَٞم٤م همػُم ظُمٚم٥ٍَّم سمرىُمٝم٤م» طمدي٨م آؾمتً٘م٤مء وذم

ح٤مب ُيْقُِمُض سمرىُمف طمتك ُيرضَمك ُمٓمُره، صمؿَّ خُيٚمُػ وَيٜم٘مِمع، ويم٠َمٟمف ُمـ اخِلاَلسم٦م، » ًَّ اخلُٚم٥َُّم: اًم

٤ٌَّمس ريض اهلل قمٜمٝمام  ـْ سَمْرِق »وهل اخِلداع سم٤مًم٘مقل اًمٚمَّٓمٞمػ، وُمٜمف طمدي٨م اسمـ قم َع ُِم يم٤من َأْهَ

ه ُمـ اعمٓمرشاخلُٚم٥َِّم  تف خلٚمقِّ ف سم٤مًمنقم٦م خلٗمَّ  سمٕمد ىمقًمف ٤مً . وومٞمف َأيْم[ظمٚم٥م] ا.# ًم٤ًمنش ، وإِٟمام ظمّمَّ

ٍق ظُمٚم٥ٍَّم وي٘م»، شىمٞمؾ عَمـ َيِٕمُد وٓ ُيٜمِجُز، إِٟمَّام َأٟم٧م يمؼمٍق ظُمٚم٥ٍَّم »: [أي اسمـ ُمٜمٔمقر] ٤مل: إِٟمَّف يمؼَمْ
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ف  ا.#. وذم اًمت٤مجش ظُمٚم٥ٍَّم  وسمرِق  وُمـ اعمج٤مز ىمقهُلؿ: اًمؼمُق اخلُٚم٥َُّم وسمرُق اخلُٚم٥َِّم وسمرُق »ُم٤م ٟمّمُّ

قمغم اًمقصٗمٞم٦م، أي اعُمْٓمِٛمُع اعُمخٚمِػ ا.#، وىمد ش سمرٌق ظُمٚم٥ٌَّم »ظُمٚم٥ٍَّم، ومُٞمْم٤موم٤من، وذم ٟمًخ٦م 

٧ٌَْم ظِمْٚمٌل»، وذم إؾَم٤مس شقمغم اًمقصٗمٞم٦م»ح ذم اًمّمح٤مح سَّ  ٧ٌَْم ىمْٚمٌل وظَمَٚم  ا.#ش ومالٟم٦ُم ىَمَٚم

َب، وي٘م٤مل َأيْم٤مً ي٘م٤مل َأيْم»، ([ىمٚم٥م) ًمت٤مج]ا : ىَمَٚمٌتْف ٤مً : ىَمَٚمٌْتف َأي َأص٤مسم٧ْم وم١ماَده، وسم٤مسُمف َٟمٍَمَ وَضَ

َب، وي٘م٤مل َأيْم َأي ًمتْف قمـ وضمٝمف، وسم٤مسُمف  : ىَمٚمٌْتف َأي٤مً َأص٤مسم٧ْم وم١ماَده، وسم٤مسُمف َٟمٍَمَ وَضَ طمقَّ

َّٓ َأهن٤م وٕمٞمٗم٦م، وىمَٚمٌف قمـ وضمٝمف:  ٌَف سم٤مًَٕمػ يمذًمؽ، إِ َب، وَأىْمَٚم ًَمف َضَ ٌَف: طمقَّ َسومف، وىمَٚم

٤مه ٤مً وىَمَٚم٥َم اهللُ ومالٟمًمٌٓمـ،  اً فَمْٝمر  .[ىمٚم٥م] ا.# ًم٤ًمنش إًِمٞمف: شَمَقومَّ

 ا.# شم٤مجش. واًمَ٘مْٚم٥ُم: اًمٗم١ماد، وىمٞمؾ: ُُمْْمَٖم٦ٌم ُمٜمف ُمٕمٚمَّ٘م٦ٌم سم٤مًمٜمَِّٞم٤مط، وىمد يٕمؼمَّ سمف قمـ اًمٕم٘مؾ»

ٚمٌُِف » .[ىمٚم٥م] ٌَف َُتْ ٌَْتف: َأظمذشْمف وذه٧ٌْم ظَمْٚم٤ًٌم وظَمَٚم٧ٌَْم ىمٚم سمف، واخِلْٚم٥ُم سم٤مًمٙمن: طِمَج٤مُب  واظْمَتٚم

اًم٘مٚم٥م، وىمٞمؾ: هل حُلْٛم٦ٌم رىمٞم٘م٦م شمّمُؾ سملم إَوالع، وىمٞمؾ: هق طِمج٤مٌب ُم٤م سملم اًم٘مٚم٥م 

 .[ظمٚم٥م] ا.# ًم٤ًمنش. واًمَٙمٌد، واخِلْٚم٥ُم: اًمَٙمٌُِد ذم سمٕمض اًمٚمٖم٤مت

، اعمقىِمُػ يمَٛمْجٚمِس اؾمُؿ ُمٙم٤من ُِمـ وىمَػ، وهق حَمَؾُّ اًمقىمقف، وُمّمدٌر شوَُمْقىمٌِػ »

 » قىمقف، وهق اعمراد هٜم٤م.سمٛمٕمٜمك اًم
ٍ
٤مء ل، ىم٤مل»، شاْردِمَ ضمِّ ضم٤مء واًمؽمَّ  آردم٤مء: ودُّ اًمٞم٠ْمس، يم٤مًمرَّ

ةٌ »: [195ٗمردات ]اعم اًمراهم٥م ٌـّ ي٘متيض طمّمقَل ُم٤م ومٞمف َُمنَّ هق : »(1)، وىم٤مل احلََرازمِّ شهق فم

م ًمف ؾم٥ٌٌم ُم٤م ٕمٚمُّؼ اًم٘مٚم٥ِم : شم٤مً هق ًمٖم٦ًم إََُمُؾ، وقُمروم»، وىم٤مل همػمه: ششمرىم٥ُُّم آٟمتٗم٤مِع سمام شم٘مدَّ

ٌَاًل، وىم٤مل ؿمٞمُخٜم٤م َٛمُع ذم مُمْٙمِـ احلّمقل، َأي سمخالف (2)سمحّمقل حمٌقب ُمًت٘م : هق اًمٓمَّ

 .[رضم٤م] ا.# شم٤مجش اًمتٛمٜمِّل، وم٢مٟمف يٙمقن ومٞمف وذم اعمًتحٞمؾ

، وهذه مجُع ُأُْمٜمِٞم٦َّم، ويمؾٌّ ش وُُمٜمَك» ُمـ اعمُٜمَْٞم٦م وإُُْمٜمِٞم٦َّم اؾمٌؿ ُمـ  اعمُٜمَك مجُع ُُمٜمَْٞم٦م، وهل إُم٤مينُّ

ل  اًمتٛمٜمِّل، واًمتٛمٜمِّل طمدي٨ُم اًمٜمْٗمس سمام يٙمقن وسمام ٓ يٙمقن، وىم٤مل اسمـ إصَمػم: اًمتٛمٜمِّل: شمِمٝمِّ

                                                 

 #.638( قمكم سمـ أمحد سمـ احلًـ احلرازم اًمتجٞمٌل اعمٖمريب، ُمٗمن، ُمـ قمٚمامء اعمٖمرب، شمقذم 1)

سمٞمدي، شمقذم: هق حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥َّم اًمٗم (2)  #.٤1173مد اعم٤مًمٙمل، أسمق قمٌد اهلل، ؿمٞمخ اًمزَّ
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 ، ٧ٌُْم َأن يّمػم إزِمَّ طمّمقل إَُمر اعمرهمقب ومٞمف، وىم٤مل اسمـ دريد: َتٜمَّْٞم٧ُم اًمٌمء َأي ىمدرشمف وَأطمٌ

 [1385ٛمٝمرة ]اجلُمـ اعمَٜمَك سم٤مًمٗمتح واًم٘مٍم قمغم وزن اًمَٗمَتك، وهق اًمَ٘مَدُر.

 ذم اًمٜمْٗمس وشمّمقيُره ومٞمٝم٤م، وذًمؽ ىمد يٙمقن قمـ »٤مل اًمراهم٥م: وىم
ٍ
اًمتٛمٜمِّل: شم٘مدير رء

 قمغم َأصؾ، 
ٍ
٦م وسمٜم٤مء ، وىمد يٙمقن قمـ رويَّ ٍـّ ـْ عم٤َّم يم٤من أيمثُره قمـ َُتٛملم ص٤مر َُتٛملم وفم ًمٙم

ر ُم٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦َم ًمف قمـ  ٤مً ، وهق َأيْم[ُمٜمك] ا.# شم٤مجش اًمٙمذُب ًمف َأُْمَٚمَؽ، وم٠َميمثُر اًمتٛمٜمِّل شمّمقُّ

قرة» اًمراهم٥م ـْ ََتٜمِّل إُُْمٜمِٞم٦َّم: اًمّمُّ   احل٤مصٚم٦ُم ذم اًمٜمْٗمس ُِم
ِ
وؿم٤مِهُد » ٤مً َأيْم ا.#، وُمٜمفش اًمٌمء

 اعُمٜمَك ُم٤م َأْٟمَِمَده اًم٘م٤مزم:

ققققققق  ٓ َٟمراٟمققققققق٤م شم٤مِريمٞمٝمققققققق٤م ٤ميم٠َمٟمَّ
 

قققق٦َم سم٤مـمِققققٍؾ وُُمٜمَققققك اهْمققققؽِمارِ    شَمِٕمٚمَّ


 إَُم٤ميّن ىمقُل يمْٕم٥ٍم ذم يمٕمٌٞمَّتف: وؿم٤مهدُ 

ْٟمققَؽ ُمقق٤م َُمٜمَّقق٧ْم وُمقق٤م   وقمققَدْت ومققال يُٖمرَّ
 

 إِنَّ إَُمقققق٤مينَّ وإطَمققققالَم شَمْمققققٚمٞمُؾ  


ره، ىم٤مل ُُمًٚمٌِؿ اخلُزاقملُّ ك، ُمَ ُمـ سم٤مب رَ ش ٤مً َُمٜمَك اهلل إَُمَر َيْٛمٜمِٞمْف َُمٜمْٞم»ُمـ ويم٠َمٟمف ُم٠مظمقٌذ  َأي ىمدَّ

 :  سمـ قم٤مُمر اعمُّْمٓمٚم٘مّل:اؿمٝمدُت رؾمقل اهلل وىمد َأٟمِمَده ُُمٜمِِمٌد ىمقَل ؾُمقيد »صمؿَّ اعمُّْمَٓمٚم٘ملُّ

َـّ  ققققْٞم٧َم ذم طَمققققَرمٍ ٓ شَمقققق٠ْمُمٜمَ ًَ  وإِْن َأُْم
 

 طمتققك شُمالىمققل ُمقق٤م َيْٛمٜمِققل ًمققؽ اعمقق٤مين 


ققق  رُّ ُمْ٘مروٟمققق٤مِن ذم ىَمقققَرنٍ قومققق٤مخلػُم واًمِمَّ
 

 سمٙمققققؾِّ ذًمققققؽ ي٠مشمٞمققققَؽ اجلَديققققدانِ  


 ُيٗم٤مِرىُمقققف ٤مً ومُٙمقققؾُّ ذي صققق٤مطِم٥ٍم يقُمققق
 

 ويمقققققققؾُّ زاٍد وإِْن َأسْم٘مٞمَتقققققققف ومققققققق٤مين 


ؾم٤مىَمف » [ُمٜمك] وُمـ ؾَمَجٕم٤مت إؾَم٤مس .[ُمٜمك] ا.# شم٤مجش واعَمٜمَك: ىَمَدُر اهلل، ُيٙمت٥ُم سم٤مًمٞم٤مء

 ش.اعَمٜمَك إمِم َدْرِك اعُمٜمَك

قُر احل٤مصٚم٦ُم ذم  ـِ احلّمقل، وسم٤معُمٜمَك اًمّمُّ وًمٕمؾَّ اعمراد سم٤مٓردم٤مء ذم اًمٌٞم٧م اًمٓمٛمُع ذم مُمٙم

ام ُمتٖم٤ميران سمدًمٞمؾ ًمْٗمظ  ر ُم٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦َم ًمف، ٕهَنَّ ، وم٢مِٟمف فمرف ُُمٌٝمٌؿ ٓ شسَملْمَ »اًمٜمْٗمس ُمـ شمّمقُّ

َّٓ سم٢مِو٤مومتف إمِم اصمٜملَم ُمتٖم٤ميَريـ ومّم٤مقمدَيتٌلمَّ ُم ، َأو ُم٤م ي٘مقم َُم٘م٤مَم ذًمؽ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم اً ٕمٜم٤مه إِ

 ، واهلل َأقمٚمُؿ.[2/68]اًمٌ٘مرة:  ژ ى ى ائ ائ ەئەئ ې ې ې ې ژؾمقرة اًمٌ٘مرة: 
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17- ااااا أ ش أب        اااااب  يااااا م  ىأ اااااما   ىا ش



ش أااا أ   َّ ااا  اأوش  ا ااا أ   ىاااة أ ىا ش تِشش  يأ

 َب، اعمٜمِزل: ُمقوُع اًمٜمُّ  واؾمُؿ اًمزُم٤من زول، وهق سمٙمن اًمزاي َٕن ومٕمَٚمف ُمـ سم٤مب َضَ

 واعمٙم٤من مم٤َّم يم٤من هذا سم٤مسُمف َُمْٗمِٕمؾ سمٙمْن اًمٕملم، واعمّمدُر اعمٞمٛملُّ سمٗمتحٝم٤م.

َتْقسَمؾ» ًْ قاوم٘مف ذم سَمدٟمف، اؾْمَتْقسمَؾ إَرَض يم٤مؾمَتْقمَخٝم٤م، وذًمؽ إِذا مل شمُ »اؾمُؿ ُمٗمٕمقل ُمـ ش: ُُم

سمق زيد: اؾمتقسمْٚم٧ُم إَرَض أي مل َيًَتٛمرئ هب٤م اًمٓمٕم٤مم، ومل شمقاوم٘مف ذم هل٤م، وىم٤مل أ ٤مً وإِن يم٤من حُمٌ

وذم طمدي٨م  هل٤م، ىم٤مل: واضْمتقْيُتٝم٤م: يمره٧ُم اعمَ٘م٤مَم هب٤م، وإِن يمٜم٧م ذم ٟمِٕمٛم٦م، ٤مً َُمٓمَٕمٛمف وإِن يم٤من حُمٌ

 .[وسمؾ] ا.# شم٤مجش ، أي اؾْمتقمَخقه٤م ومل شمقاومؼ َأسمداهَنؿشوم٤مؾْمتقسَمُٚمقا اعمديٜم٦مَ »اًمُٕمَرٟمِٞملَم 

وَوسَم٤مًم٦ًم، سمٛمٕمٜمك َوظُمَؿ،  َوسَم٤مًٓ  وُمٕمٜمًك، ُِمـ َوسُمؾ اعَمْرشَمُع سم٤مًمْمؿِّ  ٤مً اًمَقظِمٞمؿ وزٟمش: َقسمِٞمؾواًم»

، وعم٤َّم يم٤من قم٤مىم٦ٌُم اعَمرقَمك اًمَقظِمٞمؿ إمِم ذٍّ ىمٞمؾ ذم ؾُمْقء اًمٕم٤مىم٦ٌم: ٤مً َأو ي٤مسمً ٤مً ؾمقاٌء يم٤من اعمَرقمك رـمٌ

 .[وسمؾ] ا.# ُمّم٤ٌمحش َوسَم٤مل، واًمٕمٛمُؾ اًمًٞمُِّئ َوسم٤مٌل قمغم ص٤مطمٌف

اب طمتك »، ٤مً َيًتْ٘مّمٞمف ُذسمش: َيِْمَتػُّ ُم٤مَء ُُمْٝمجتل» ي٘م٤مل: اؿْمتَػَّ ُم٤م ذم اإِلٟم٤مء ُمـ اًمنمَّ

َٗم٤موَم٦َم، وهل يمُٙمٜم٤َمؾم٦م، سم٘مٞم٦َُّم اعم٤مء ذم اإِلٟم٤مء ا سم٘مٞم٦ُم اًمٚمٌَّـ إِذا ذسَمف يمٚمَّف، يمام ي٘م٤مل: اىْمتَػَّ ذويم ،اًمِمُّ

، »ٜمف طمدي٨م ُأمِّ َزْرٍع: ُم٤م ذم اإِلٟم٤مء ُمـ اًمٓمٕم٤مم إِذا َأشمك قمغم آظمره َأيمالً، وُم َب اؿْمتَػَّ إِذا َذِ

َأىمٌُح ـم٤مقِمٍؿ اعُمْ٘متَػُّ »، وذم َوص٤مة سمٕمض اًمٕمرب ٓسمٜمف: [5189ٌخ٤مري ]اًم شوإِذا َأيَمَؾ اىْمَتػَّ 

ـُ ؾَمؼْمَة اجلَُررُّ ذم اعمقت، وم٘م٤مل:، واؾمتٕم٤مَره شوَأىمٌُح ؿم٤مِرٍب اعمُِْمتَػُّ    قمٌُد اهلل سم

 آظِمققَره ف اعمقققَت طمتَّققك اؿْمققَتػَّ ؾمقق٤مىَمْٞمتُ 
 

قَمقق٤م   ومققام اؾْمققَتٙم٤من عَمقق٤م ٓىَمققك وٓ َضَ


 .[ؿمٗمػ] ا.# شم٤مجش أي: طمتك ذَب آظمَر اعمقت، وإِذا ذَب آظمَره وم٘مد ذَب يمٚمَّف

وُح َأيْمش: »اعُمْٝمَج٦م» ُم َأو َدُم اًم٘مٚم٥م، وٓ سم٘م٤مَء ًمٚمٜمْٗمس سمٕمد إِراىم٦م ُُمٝمجتِٝم٤م، واًمرُّ ، ٤مً اًمدَّ

ٌز، وىمٞمؾ: اعمُٝمج٦م: ظم٤مًمُِص اًمٜمْٗمس، وىم٤مل ي٘م٤مل: ظمرضم٧ْم ُُمٝمجتُف َأي روطُمف، وهق ََم٤م

: ظم٤مًمُّمف
ٍ
ش إَزهرّي: سمذًم٧ُم ًمف ُمٝمجتل، َأي ٟمْٗمز وظم٤مًمَص ُم٤م َأىمدُر قمٚمٞمف، وُمٝمج٦ُم يمؾِّ رء

َ٘م٧ْم ُمٝمجُتف، وَدومَّؼ اهللُ ُُمٝمجَتف، َأي ومَ دَ »ي٘م٤مل: سمذًمقا ًمف اعُمٝم٩َم، وُمـ اعمج٤مز  .[ُمٝم٩م] ا.# شم٤مج

 .[ُمٝم٩م] ا.# َأؾم٤مسش َأهٚمَٙمف



 - 96 - 

وُمٜمف طمدي٨م  ،اضمتَقاه، َأي يمرَهف ومل يقاومِ٘مف، آضمتِقاء: اًمٙمراهٞم٦ُم، ي٘م٤مل: شَتَقىَأْو َُمْ »

قمَخُقه٤م، ىم٤مل أسمق زيد: اضْمتَقي٧َم اًمٌالَد ، َأي اؾْمت[5686ًمٌخ٤مري ]ا شوم٤مضْمَتَقُوا اعمديٜم٦مَ »اًمُٕمَرٟمٞمِّلم 

زاُع إمِم اًمقـمـ ٝم٤م، وإِن يم٤مٟم٧م ُمقاومِ٘م٦ًم ًمؽ ذم سمَدٟمؽ، وىم٤مل ذم ٟمقاِدره: آضمتِقاء: اًمٜمِّ إِذا يمرهتَ 

ويٙمقن  إمِم وـمٜمؽ وم٢مِٟمَّؽ َُمَْتٍق، ٤مً يمٜم٧َم ذم ٟمٕمٛم٦م، ىم٤مل: وإِن مل شمٙمـ ٟم٤مِزقمويمراَه٦ُم اعمٙم٤من، وإِن 

َأن ٓ شَمًتٛمِرَئ اًمٓمٕم٤مَم سم٤مَٕرض وٓ اًمنماَب، همػَم َأٟمؽ إِذا َأطم٧ٌٌَم اعَم٘م٤مَم ومل  ٤مً آضمتِقاُء َأيْم

 ا.# شم٤مجش ، وًم٧ًَم سمُٛمجتقٍ ٌؾ يقاوم٘مَؽ ـمٕم٤مُُمٝم٤م وٓ ذاهُب٤م وم٠َمٟم٧م ُُمًتقسمِ 
 .[ضمقى]

ٌَّتَف، يم٤مؾْمتَقسمَٚمف، ىم٤مل زهػم:» ٓ مَحَِد َُمَٖم تٛمِرئف و ف أَي مل ًي  [31ديقاٟمف ] ي٘م٤مل: اؾْمتَقظَمؿ اًمٓمٕم٤مَم وشَمقمخَّ

ـْ َأُْمقِرهْؿ صمقؿَّ َأْوردوا  ىَمَْمْقا ُم٤م ىَمَْمْقا ُِمق
 

قققققققققَتْقسمَ   ًْ ؿِ إمِم يَمقققققققققََل ُُم  ٍؾ ُُمَتققققققققققظمَّ


ٌؽ ُمـ اًمٓمٕم٤مم إِذا اؾْمَتقمخَتف، وذم طمدي٨م اًمُٕمَرٟمِٞمِّلَم وُمٜمف اًمتُّخَٛم٦ُم، وهل ُم٤م ُيّمٞم

 ([وظمؿ) ت٤مج]اًم ش.َأي اؾْمتث٘مٚمقه٤م، ومل يقاومؼ هقاؤه٤م َأسمداهنؿش واؾمَتقمَخقا اعمديٜم٦مَ »

َأص٤مسَمف ضَمَقًى، وهق داٌء ذم اًمٌٓمـ ٓ ُيًتٛمرُأ ُمٕمف اًمٓمٕم٤مُم، واضمَتقي٧ُم »وذم إؾَم٤مس 

دظمؾ »همذاؤه٤م، وذم احلدي٨م:  سمٜمل ومالن: مل ُيقاوم٘مٜم٤م اًمٓمٕم٤مَم واؾْمتجَقيُتف، واضمَتقْيٜم٤م َأرَض 

 َأي َأسمٖمَْمٝمؿ ويمِرَهٝمؿ، ىم٤مل:ش اضْمتَقى اًم٘مقمَ »اًمُٕمَرٟمٞمُّقن اعمديٜم٦م وم٤مضْمَتقوه٤م، وُمـ اعمج٤مز 

تققققققيُٙمؿُ   ًم٘مقققققد ضَمَٕمَٚمققققق٧ْم َأيم٤ٌمُدٟمققققق٤م دَمْ
 

تققِقي ؾُمقققُق اًمِٕمَْمقق٤مِه اًمَٙمراِزٟمقق٤م   شيمققام دَمْ
 

سملم َأْصٚمٝم٤م  ٤مؾم٤مُق اًمِمجرة: ضَمْذقُمٝم٤م، وىمٞمؾ: ُم»اًمت٤مج: َأي ُأصقًُمف، ىم٤مل ذم  شؾُمْقُق اًمِٕمَْم٤مهِ »

، واًمِٕمَْم٤مه: ٟمقع ُمـ اًمِمجر شُمتخُذ ُمـ سمٕمْمف اًمِ٘مٞم٤َمُس، واًمَٙمراِزن: اًمُٗم١ُموس، شإمِم َُمِْمَٕم٥م َأومٜم٤مهن٤م

اًمَٙمْرَزن يمَجْٕمَٗمر واًمٙمِْرِزن يمِزسْمِرج واًمِٙمْرَزن يمِدْرَهؿ، »ويمذًمؽ اًمَٙمراِزم سم٤معمٞمؿ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

: اًمٗم٠ْمس هل٤م رأٌس واطمدٌ واًمِٙمْرزِ  واطمُد اًمَٙمَراِزم يَمْرَزم  ([قق)ؾم ت٤مج]اًما.#. ش يـ سم٤مًمٙمن واعمدِّ

 [563ديقاٟمف ] وس، ىم٤مل ضمريٌر ِيجق اًمٗمرزدق:١ماًمٗمُ  ٤مً يمَجْٕمَٗمر، وهل َأيْم

ققققٞمِػ ىَمققققلْمُ َُم٤َمؿِمققققعٍ  ًَّ  قَمٜمٞمققققٌػ هبققققزِّ اًم
 

 َرومٞمقققٌؼ سمققق٠َمظْمراِت اًمُٗمققق١ُموِس اًمَٙمقققَراِزمِ  


 ا.# ًم٤ًمن وشم٤مجش ُٗم١ُموس اعمٗمٚمقًم٦ُم احلدِّ وىمٞمؾ: اًمَٙمَراِزم: اًم
 سم٤مظمتّم٤مر. [يمرزم ويمرزن]
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18- ثش ْ ااا  عااال  رأ يأ َش ااالا اأك  ُ ااا   ْش
 ىاااة خا



اا أ   ااْب  ُ كا ُأ اارش أ  ااة  ُ أ َ يأ  َصأ 

 ٧ٌُم وٓ فمٜمٜم٧ُم وٓ ظَمَٓمَر زم، َيْثٜمِٞمٜمل: َيُردُّين وَيٍْموُمٜمل وَيْٕمٓمُٗمٜمل ًِ ُم٤م ظِمْٚم٧ُم: ُم٤م طَم

ٜمل وُيرضِمُٕمٜمل  خ اًمتل سم٠ميديٜم٤م ويٙمٗمُّ اء: هذه اًمٚمٗمٔم٦م ىمد ُصحٗم٧ْم ذم ؾم٤مئر اًمٜمًُّ ًُمٜمل، َسَّ وُُيقِّ

اء َٟم٘م٥ُم وُأٟم٘مر قمٜمٝم٤م طمتك يئ٧ًُم ُمـ وضمقده٤م، وقمروم٧ُم أُ  ٤مً ومٌ٘مٞم٧ُم َُمٚمٞمَّ سم٢مقِمج٤مم اًمّم٤مد،  إمم َضَّ

ٗم٦ٌم، ومراضمٕم٧ُم ُم٤مدة )ص ر ر( سم٤مًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م، وم٠َمقْمثَرين اهللُ قمٚمٞمٝم٤م وَأرؿمَدين سمَٗمْْمٚمف  َأهن٤م ُمّمحَّ

اط اعمًت٘مٞمؿ، وًمف احلٛمُد إًِمٞمٝم٤م،  ٓزال َِيديٜمل إمم طم٘م٤مئؼ إُُمقر، وي٠مظمذ سمٞمدي إمِم اًمٍمِّ

 واًمِمٙمُر ذم إؾَمح٤مر وإَص٤مئؾ واًمٌُٙمقر.

اح َٟمصَّ قمغم يمقهن٤م سم٤معمٕمَجٛم٦م طمٞم٨م ىم٤مل : [ي٘مّمد اًمّم٤موي] وُمـ اًمٕمج٥م َأن سمٕمض اًمنمُّ

ه٤م» اء: ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًميِّ ودِّ اًمٜمَّٗمع، وومنَّ َّ وم٦م اًميَّ ء َأو إَرض اعُمنْمِ امَّ ، شسم٤مًمّمخرة اًمّمَّ

ه قمـ اخلٓم٠م وضمٕمَؾ اإِلٟم٤ًمن  ـْ شَمٜمزَّ ٞم٤من، ىم٤مل ذم شم٤مج وؾمٌح٤من َُم َُمَٔمٜم٦ََّم اخلََٓمِؾ واخلٓم٠م واًمٜمًِّ

ء»اًمٕمروس:  اُء: َصامَّ : »، وذم اًمٚم٤ًمن: شوصخرة َسَّ َُمْٚم٤ًمء، وذم اًمتٙمٛمٚم٦م: وطَمَجر َأَسُّ

صخرٌة »٤مًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م واًمراء ومراضمْٕمف، وذم اًمٚم٤ًمن ا.# شم٤مج ُمـ ُم٤مدة )ص ر ر( سمش ُصْٚم٥ٌم 

اُء: َُمْٚم٤ًمء  ا.# ُمٜمف ُم٤مدة اًمّم٤مد واًمراء اعمٝمٛمٚمَتلم.ش َسَّ

: طمٞمقان ُمٕمروف، وذم اًمت٤مجشَو٥مُّ اًمُٙمَدى» ٥مُّ ٦ٌم ُمـ » [و٥ٌم] ، اًمْمَّ : ُدويِّ ٥مُّ اًمْمَّ

ُن َأًمقاٟم ْن احِلرسم٤مُء،  ٟمحَق اًمِمٛمس ٤مً احلنمات قمغم طَمدِّ وَمْرخ اًمتِّْٛم٤ًمح اًمّمٖمػم، َيتٚمقَّ يمام شمتَٚمقَّ

ويٕمٞمش ؾمٌٕمامئ٦م قم٤مم وٓ ينمُب، وإِذا وم٤مرَق ضُمحره مل َيٕمروْمف، وهق ُيِْمٌُف اًمَقَرَل سم٤مًمتحريؽ، 

ِرُص  ٌُف ذو قُمَ٘مٍد، واًمٕمرُب حَتْ  ش.قمغم صٞمده وَأيمٚمف وذَٟم

، وهل إَرض اعمرشمٗمٕم٦م، وىمٞمؾ: هق رٌء ُصٚم٥ٌم ُمـ ش واًمُٙمَدى» مجُع يُمْدَي٦م سم٤مًمْمؿِّ

َٗم٤مُة اًمٖمٚمٞمٔم٦م، وىمٞمؾ: إَرُض إَرُض  :اًمٓمِّلم، واًمُٙمْدَي٦مُ احلج٤مرة و ٚم٦ٌُم، وىمٞمؾ: هل اًمّمَّ اًمّمُّ

ا.# ش اًمٕمٔمٞمٛم٦ُم اًمِمديدُة، واًمُٙمْدي٦ُم: آرشمٗم٤مُع ُمـ إَرض، واًمُٙمْدَي٦ُم: َصالسم٦ٌم شمٙمقن ذم إَرض

 ًم٤ًمن
ٚم٦ٌم َأو اعمرشمِٗمٕم٦م، »وذم اًمت٤مج:  .[يمدى] ي٘م٤مل: َو٥مُّ اًمُٙمْدَي٦م: إَرض اًمٖمٚمٞمٔم٦ُم َأو اًمّمُّ
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ٗم٤مة اًمٕمٔمٞمٛم٦ُم اًمِمديدةهل يُمْدَي٦م، واجلٛمُع يُمَدًى، وىمٞمؾ:  : [يمدي] وذم إؾَم٤مس ا.# ُمٜمف.ش اًمّمَّ

ٌََؾ احل٤مومِرُ َأيْمَدى احل٤مومُِر: سَمٚمَغ اًمُٙمْدي٦َم، وهل َصالسم٦م إَرض ومٛمٜمٕمتْ »  ا.#.ش ف، يم٘مقهلؿ: َأضْم

ٚم٦ٌم، واجلٛمُع يُمَدى، يمٛمُ »وذم اعمّم٤ٌمح:  ْدي٦م وُُمَدى، وسم٤مجلٛمع ؾُمٛمل اًمُٙمْدي٦ُم: إَرض اًمّمُّ

٦م سمُ٘مرب ؿِمٕم٥م اًمِم٤مومٕمٞمِّلم، وىمٞمؾ ومٞمف: صَمٜمِٞم٦َُّم يُمَدى، وم٠ُموٞمَػ ًمٚمتخّمٞمص،  ُمقوٌع سم٠مؾمٗمؾ ُمٙمَّ

ويٙمَت٥م سم٤مًمٞم٤مء، وَيقز سم٤مًَٕمػ: ٕنَّ اعم٘مّمقر إِن يم٤مٟم٧م ُُٓمف ي٤مًء، ٟمحُق يُمَدى وُُمَدى ضم٤مزت 

ـْ  .سم٤مًمٚمٗمظ اً قمغم إَصؾ، وضم٤مَز إًَمُػ اقمت٤ٌمر ٤مً اًمٞم٤مُء شمٜمٌٞمٝم إِذ إَصُؾ يُمَدٌي سم٢مقِمراب اًمٞم٤مء، ًمٙم

يم٧م واٟمٗمَتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ومُ٘مٚم٧ٌم َأًمٗم وإِْن يم٤من ُمـ سمٜم٤مت اًمقاو، وم٢مِْن يم٤من ُمٗمتقَح إَول ٟمحُق  ٤مً حترَّ

٤م  َّٓ إِذا اٟم٘مٚم٧ٌْم واُوه ي٤مًء، ٟمحُق إؾََمك وم٢مهِنَّ قَمَّم٤م يُمت٥م سم٤مًَٕمػ سمال ظمالف، وٓ َيقُز إُِم٤مًمُتف إِ

حك  ٤مً وم٘مٞمؾ: َأَد، ومُٞمٙمت٥ُم سم٤مًمٞم٤مء وُيامُل، وإِْن يم٤من إَول ُمْمٛمقُم ىُمٚم٧ٌْم ي٤مًء ذم اًمٗمٕمؾ ٟمحق اًمْمُّ

ٌَك وم٤مظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمف، ومٛمٜمٝمؿ َُمـ يٙمتٌف سم٤مًمٞم٤مء وُيٛمٞمٚمف، وهق ُمذه٥م  اً َأْو ُمٙمًقر ٟمحُق اًمّمِّ

٦م  قمٜمدهؿ ُمـ اًمقاو، واًمٙمنُة ُمـ اًمٞم٤مء، وٓ شمٙمقن ُٓم اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمدهؿ اًمٙمقومٞمِّلم: ٕنَّ اًمْمٛمَّ

َم ي٤مًء  اً ووم٤مؤه٤م واو اً واو  مم٤َّم ٓ َيرْوٟمف ًمٕمدم ٟمٔمػمه ذم إَصؾ.ومرارًا أو ي٤مًء، ومٞمجٕمٚمقن اًمالَّ

سم٤مَٕصؾ، وُمٜمف  اً اقمت٤ٌمر وُمٜمٝمؿ َُمـ يٙمتٌف سم٤مًَٕمػ وٓ ُيٛمٞمُٚمف، وهق ُمذه٥م اًمٌٍميِّلم

 .[يمدى] ا.# ُمّم٤ٌمحش ، ىمرَئ ذم اًمًٌٕم٦م سم٤مًمٗمتح واإِلُم٤مًم٦م[91/1]اًمِمٛمس:  ژ ٻ ٱژ

ُِمػم ٥مُّ ٓ َيتَِّخذ ضُمحره إِٓ ذم يُمْدي٦م طَم »ي ذم طمٞم٤مة احلٞمقان: وىم٤مل اًمدَّ ُمـ  ٤مً جر ظمقوماًمْمَّ

ٚم٦ٌم ٞمؾ واحل٤مومِر، وًمذًمؽ شُمقضَمد سَمراصمٜمُف ٟم٤مىمّم٦ًم يَمٚمِٞمٚم٦ًم حلْٗمره هب٤م ذم إَُم٤ميمـ اًمّمُّ ًَّ وذم »ىم٤مل: ش. اًم

ٞم٤مُن وقمدُم اهل َّٓ قمٜمد ٗمُر ة، وًمذًمؽ ٓ َُي ػْم داي٦م، وسمف ُييُب اعمثُؾ ذم احلَ ـَمٌٕمف اًمٜمًِّ ضُمحره إِ

 .[2/63] ا.# طمٞم٤مة احلٞمقانش َأيَمَٛم٦ٍم َأْو صخرة ًمئالَّ يْمؾَّ قمٜمف إِذا ظمرَج ًمٓمَٚم٥م اعَمٓمٕمؿ

19- ا  فااا اكش   ااارش ااااا ُ ملاااْبأ عااال  أ ى  َأ  اا



تاتِشةف  َش لأ ُ ىش املشْبأ ُ ا ش أ ا ة  َا ْأ الأ  ىش ةَا  

 ُؼ اًمٕمٞمَش » َُمؼ سمٗمتحَتلم، وهل سم٘مٞم٦ُم احلٞم٤مةش ُأَرُمِّ ُمٞمؼ ُمـ اًمرَّ ْ وح، اًمؽمَّ ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سم٘مٞم٦َُّم اًمرُّ

 ([رُمؼ) ت٤مج]اًم ؾَمدَّ َرَُمَ٘مف، وىم٤مل همػمه: آظمُر اًمٜمْٗمس.وىم٤مل اسمـ ُدريد: سم٤مىمل اًمٜمْٗمس، ي٘م٤مل: 
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٘مقٟمف سمٌمء، َأي ىمدِر ُم٤م »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ُ٘مقه وهؿ ُيرُمِّ َ٘مف: َأُمًَؽ َرَُمَ٘مف، ي٘م٤مل: َرُمَّ َرُمَّ

َّٓ ُرُْمَ٘م٦مٌ  وِرَُم٤مق ]يمُٖمْروم٦م وؾَمَح٤مب ويِمَت٤مب[ وهق  وَرَُم٤مٌق  ُيٛمًُؽ َرَُمَ٘مف، وي٘م٤مل: ُم٤م قمٞمُِمف إِ

َُمَؼ، وُم٤م قمٞمُش  َُمؼ، وقمٞمٌش َرُِمٌؼ ]يمٙمتِػ[ َأي ُيٛمًُؽ اًمرَّ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمَٕمٞمش اًمذي ُيٛمًُؽ اًمرَّ

َّٓ ُرُْمَ٘م٦ٌم وِرَُم٤مق، َأي سُمْٚمَٖم٦ٌم، وومالٌن ُيراُِمُؼ قمٞمَِمف إِذا يم٤من يُ  ؼ ذم اًمٌمء: اًمذي ومالن إِ داريف، واعمَُرُمَّ

ُغ سمف، ي٘م٤مل: ٓ يُ  ُمٞمُؼ: اًمٕمٛمُؾ َيٕمٛمُٚمف اًمرضمُؾ ٓ ُُيًٜمُف، وىمد َيتٌٚمَّ ْؼ قمغم َرُمِّ ٤ٌمًمغ ذم قمٛمٚمف، واًمؽمَّ

وُن اًمٞمًػُم وقمٞمٌش  ُغ هبام، واعُمْرَُمُؼ ]يمُٛمْحَٛمّر[ ُمـ اًمٕمٞمش: اًمدُّ ٌَٚمَّ ٦ًم شمت ٝمام َُمَرُمَّ َُمَزاَدشَمْٞمؽ، َأي ُرُمَّ

[ ىمٚمٞمٌؾ يًػٌم، ىم٤مل اًم َُمؼٌّ ُُمرْ   [239]اهل٤مؿمٛمٞم٤مت:  ُٙمٛمٞم٧ُم:]قمغم وزن حُمَْٛمرٌّ

 ٝم٤مقوـُمقًمِقققق َأراٟمقققق٤م قمققققغم طُمقققق٥مِّ احلٞمقققق٤مةِ 
 

ققققق   دُّ سمٜمققققق٤م ذم يمقققققؾِّ يققققققٍم وهَنْقققققِزُل َُيَ


ققققٟمُ   ٤مً ُمققققـ اًمٕمققققٞمِش وم٤مٟمٞمقققق ٤مً ٕمقققق٤مًم٩ُِم ُُمْرَُم٘مَّ
 

ِٛمقققُؾ اًمِٕمققق٥ْمَء َأضْمقققَزُل    ًمقققف طمققق٤مِرٌك ٓ َُيْ


: اًمٗم٤مؾمُد ُمـ يمؾِّ رء، ورضمٌؾ ُُمَراُِمٌؼ: ؾمٞمُِّئ اخلُٚمؼ، وراَُمَ٘مف ه،  واعُمْرَُمؼُّ داَراه خَم٤موم٦َم ذِّ

َُم٤مق: اًمٜمَِّٗم٤مق ]وزٟم  .[رُمؼ] ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمربش وُمٕمٜمًك[ ٤مً واًمرِّ

ُؼ اًمَٕمٞمش »وىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ:   َُمؼُّ يمُٛمَٕمٔمَّؿ،َأي وٞمُِّ٘مف، وىم٤مل أسمق قُمٌٞمد: وهق ُُمرْ ي٘م٤مل: هق ُُمَرُمَّ

ف ُدوُٟمف، وَأٟمِمَد ًمٚمُٙمَٛمْٞم٧م:يمُٛمْحَٛمرٍّ اًمَٕمٞمش  ًُ   ، َأي: ظَمًٞم

قققق  ٤مً ُمققققـ اًمٕمققققٞمِش وم٤مٟمِٞمقققق ٤مً ٟمٕمقققق٤مًم٩ُِم ُُمْرَُم٘مَّ
 

ِٛمقققُؾ اًمِٕمققق٥ْمَء َأضْمقققَزُل    ًمقققف طمققق٤مِرٌك ٓ َُيْ


َدِت »ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ: وُمـ يمالُمٝمؿ  ٠ْمُن ومَرسمِّؼ َرسمِّْؼ وَرُمَّ ْؼ  َأْضقم٧ِم اًمْمَّ ْؼ َرُمِّ ، شاعمِْٕمَزى ومرُمِّ

٤م  َأْذَق وَأضقم٧م اعمِْٕمَزى َأي »وٟمصُّ اسمـ وم٤مرس  ضمٝم٤م شُمٜمْزُل ىمٌؾ ٟمِت٤مًمٌٜمَٝم٤م ىمٚمٞماًل ىمٚمٞماًل، ٕهَنَّ

ة»، وىم٤مل همػمه: [3/396٘م٤ميٞمس ]اعم ، ىم٤مًمف اسمـ وم٤مرسشسم٠َمي٤مم ُمٞمُد: أَن شٕهن٤م شَمَْمُع سمٕمد ُُمدَّ ْ ، واًمؽمَّ

ٌؾ طَمٌْ شَمٕمُٔمؿ ضوقُمٝم٤م، وَرسمِّؼ َأي َهٞمِّئ إَْرسم٤مق وم٢مهِن٤م شَمٚمُد قمـ ىُمرب، وإَْرسم٤مق مجُع ِرسْمؼ، وهق 

ٖم٤مُر ُمـ َأقمٜمُ  ٌَْٝمُؿ اًمّمِّ ُة قُمَرى ُيِمدُّ سمف اًم ِرسْم٘م٦ٌم  ِ٘مٝم٤م َأو يِده٤م ًمئالَّ شمرَوَع، يمؾُّ قُمْروة ُمٜمٝم٤مومٞمف قِمدَّ

سم٤مًمٙمن واًمٗمتح، وذم اعمِْٕمَزى ي٘م٤مل: رٟمِّؼ سم٤مًمٜمقن، َأي اٟمتٔمْر وٓدَُت٤م، وم٢مِٟمف ؾمٞمٓمقُل اٟمتٔم٤مُرك هل٤م، 

ة. َّٓ سمٕمد ُمدَّ  ٕهَن٤م شُمْرئل، َأي َيًتٌلُم محُٚمٝم٤م وٓ شمْمُع إِ
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دْت شم٠َمظمرْت وٓدُُت٤م، وشَمْرُمٞمُد اعمِٕمَزى: َأن شَمِرَم ضوقُمٝم٤م وي ٔمٝمَر محُٚمٝم٤م، واعمِْٕمزى إِذا رُمَّ

٠من إِذا َرُمَّ  َخ٤مل ،َدت َأهقم٧ْم وٓدُُت٤م قمغم إصِمر شَمرُمٞمده٤مواًمْمَّ ًِّ سمٞمؼ: إقِمداد إَْرسم٤مق ًمٚم ش واًمؽمَّ

 ا.# ُمـ اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن.

َؼ » شَمرُِمٞمؼ اًمٙمالم: شَمٚمٗمٞمُ٘مف، ويمذا شَمْرسمٞمُ٘مف، سم٤معمٞمؿ واًم٤ٌمء، وىم٤مل ضم٤مُر اهلل:»وومٞمٝمام:  َرُمَّ

َ٘مف ؿمٞمئ ٘مقٟمف سمٌمء، َأي ىمدِر ُم٤م ُيٛمًُؽ ش٤مً ومِمٞمئ ٤مً اًمٙمالَم: ًمٗمَّ َ٘مف: َأُمًَؽ َرُمَ٘مف، وهؿ ُيَرُمِّ ، وَرُمَّ

 .[رُمؼ] ا.# شم٤مج وًم٤ًمنش َرُمَ٘مف، وومالٌن ُيراُِمُؼ قمٞمَِمف إِذا يم٤من ُيداِريف

اض يمُٖمَراب، ي٘م٤مل: ُم٤مٌء سَمْرٌض،ش: قمغم سَمْرضٍ » ُض: اًم٘مٚمٞمؾ يم٤مًمؼُمَ  وهق ظمالُف  اًمؼَمْ

وسَمَرَض اعم٤مُء ُمـ سم٤ميَب  سْمراض، يمُٗمُٚمقس ويماَِلب وَأمْح٤مل،اًمَٖمْٛمِر، واجلٛمُع سُمُروض وسمَِراض وأَ 

َب وٟمٍَم سَمْرو ب ٤مً وسُمُروو ٤مً َضَ : ىَمؾَّ َأو ظمَرج ىمٚمٞماًل ىمٚمٞماًل، وسَمَرَض ًمف ُمـ ُم٤مًمِف ُمـ سم٤ميَب َضَ

ٌُف ُمـ هٜم٤م : َأقمٓم٤مه ىمٚمٞماًل، واًمتَّؼَمُّض وآٟمؼماض: اًمتٌٚمُّغ ذم٤مً سَمْرو وٟمٍَم  ٌُْٚمَٖم٦م، وشمٓمٚم  اًمٕمٞمش سم٤مًم

 .[سمرض] ا.# ًم٤ًمن وشم٤مجش وهٜم٤م ىمٚمٞماًل ىمٚمٞمالً 

ف، ىم٤مل ذم اًمت٤مجش٤مً اْرشمِم٤موم» : [رؿمػ] ، آِرشمِم٤مف ُمّمدُر اْرشَمَِمَػ اعم٤مَء إِذا ُمّمَّ

ب»آُمتِّم٤مص، وسمف ؾَمٛمك َأسمق طمٞم٤من يمت٤مسَمف  :آرشمِِم٤مف» َ وىمد ُيٗمن  .ا.#ش. ارشمِم٤مف اًميَّ

، يمام ذم اًمٚم٤ًمن، وذم اعمّم٤ٌمح: ٤مً ف، وهق اؾمتِ٘مّم٤مء ُم٤م ذم اإِلٟم٤مء ُذسمآِرشمِم٤مف سم٤مٓؿمتِٗم٤م

 ا.#.ش. ذم اإِلٟم٤مء ٤مً َرؿَمَػ ُمـ سم٤ميَب َضب وىمَتؾ: اؾمت٘مَم ذم ُذسمف ومٚمؿ ُيٌؼ ؿمٞمئ»

 ىمٚم٧ُم: وآْرشمِِم٤مف اوْمتِٕم٤مُل ُمٜمف.

ٕم٦ُم، ي٘م٤مل: إِن زم قمٜمؽ: (1)(٤مً)َصْٕم٥َم اعُمٜمْت ًَّ عَمُٜمْت٠ًًم، وهق ُمـ  اعُمٜمْت٠ًَم سم٤مهلٛمز: اعمُٜمت٠َمى واًم

ر وشَم٤ٌمقمَد.  ([ٟم٠ًم]اًمٚم٤ًمن )اْٟمَت٠ًَم قمٜمف إِذا شم٠َمظمَّ

27- َ   ااااةى     اااا ش َرا نأ ااااا  اش ُ اااا  
 اأَُ ا



ااااااا رش أ اااااا   أ اأمش َ يا  إاىل ُ اااااا ا عأ

 ٜم٦م، وُيرادومف َأيْم ًَّ ق سملم احلَْقل واًمٕم٤مم  ٤مً احلَْقل: اًم ٦ُم سم٤مًمٙمن، وُمٜمٝمؿ َُمـ ومرَّ اًمٕم٤مُم واحِلجَّ

                                                 

 سم٤مًمِملم.ش اعمٜمتِمك» 25ذم ذح اًمّم٤موي:  (1)
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 ًَّ  ع اًمت٤مج، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرةهل٤م، ومراضمِ  روق ًمٓمٞمٗم٦م، ًمٞمس هذا َم٤مًٓ ٜم٦م سمٗمُ واًم

، ىم٤مل ذم ژ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ: [2/233]

وٕمـ قم٤مَُملم يم٤مُمٚملم: »[2/144] اجلالًملم دة ،َأي ًمػُمْ ٤موي: شصٗم٦ٌم ُم١ميمِّ َأي ًمَدوْمِع »، ىم٤مل اًمّمَّ

ؿ شمًٛمٞم٦ِم إىَمؾِّ ُمٜمٝم٤م سم٤م حؾمشمقهُّ  ژ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ژوذًمؽ  ا.#،ش ٤مً ؿ اًمٙم٤مُمؾ شَمًٛمُّ

٤موي قمٜمد ىمقًمف:  ، وم٠ُمحلَؼ هذا شَمْ٘مري٥ٌم قمٜمد ُم٤مًمؽش: »يم٤مُمَٚملْمِ »وٓ زي٤مدَة قمٚمٞمف، ىم٤مل اًمّمَّ

ٝمران ، وحتديٌد قمٜمد اًمِم٤مومٕمل اًمِمَّ  [2/144طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اجلالًملم ] ا.#.ش سم٤محلَْقًَملْمِ

21-  ااارا إاكش َش اااا ش مل ياااة  أ
َأاااا فةت  ا ُا عا ش اااا تأ  



وُ أ أ و َش ُفااااااا اك  إا ااااااا أ َأاااااااا رأ ُ ملا ش  

 ٌَك سم٤مًمْمؿِّ ُم٘مّمقر» ُم٤م ُيريِض اًمٕم٤مشم٥َم، ا.# ًم٤ًمن، وذم  : ُرضمقُع اعمٕمتقب قمٚمٞمف إمِماً اًمُٕمْت

ٌَٜمل : »٤مً اًمٚم٤ًمن أيْم شمف، شم٘مقل ىمد َأقْمت ى، وَأقْمتٌَف: أقمٓم٤مه اًمُٕمتٌَك وَرضمَع إمِم َُمنَّ ٌَك: اًمرِّ اًمُٕمْت

إمِم ُم٤م َأرو٤مين قمٜمف سمٕمد إؾمخ٤مـمف إِي٤َّمي  ومالٌن، َأي: شمرَك ُم٤م يمٜم٧ُم َأضمُد قمٚمٞمف ُمـ َأضمٚمف، وَرضمعَ 

قمغم وُمْٕمغَم يقَوُع ُمقوَع اإِلقمت٤مب، وهق  ك: اؾمؿٌ ٌَ واًمُٕمتْ »، وىم٤مل: شؿ ُمٜمف اًمُٕمْتٌَكقمٚمٞمف، وآؾم

ٌَف شُم٤م ُُمِزٌء َُمـ َأقْمت٥ََم »اًمرضمقُع قمـ اإِلؾم٤مءة إمِم ُم٤م ُيريض اًمٕم٤مشم٥َم، وذم اعمَثؾ  ، واؾمتٕمت

ٌَف، واؾمتٕمَت٥َم َأيْم ٌَٜمل، َأي اؾْمؽموٞمُتف وم٠َمرو٤مين،  : ـمٚم٥َم ٤مً يم٠َمقمت ٌَك، شم٘مقل: اؾْمتٕمتٌُتف وم٠َمقمت اًمُٕمتْ

ٌَك، َأي اًمرضمقُع مم٤َّم  ٌَٜمل، يم٘مقًمؽ: اؾْمت٘مْٚمُتف ومام َأىم٤مًمٜمل، وىمقهُلؿ: ًمؽ اًمُٕمتْ واؾمتٕمتٌُتف ومام َأقمت

 .[قمت٥م] ا.# ًم٤ًمنش إمِم ُم٤م حُت٥مشمٙمره 

ِئدْ » ئ٤مد، شوم٤مشمَّ ئْد َأُمٌر ُمـ آشمِّ َزاٟم٦ُم و»، اشمَّ ئْد ذم وهق اًمرَّ ؾ واًمت٠َمينِّ ذم إُمر، وي٘م٤مل: اشمَّ اًمتٛمٝمُّ

قمغم  اً وئٞمد ٤مً َُمَِمك قمغم شُم١َمَدة يمُرـَم٦ٌم، وَُمِمٞم»وي٘م٤مل:  .[وأد] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش َأُمرك، َأي شمث٧ٌَّْم 

سم٤َّمء: ا.#.ش شم٤مُؤه سمدٌل ُمـ اًمقاو»، وىم٤مل: [وأد] ىم٤مًمف ذم اعمّم٤ٌمحش ؾمٙمٞمٜم٦م   ىم٤مًم٧م اًمزَّ

 [3/272اخلزاٟم٦م: ]

 اً ُٞمٝم٤م وِئٞمققققدُمقققق٤م ًمٚمِجققققامِل َُمِمقققق
 

ـَ َأم طمديقققققداَأضَمٜمْقققققدًٓ َُيْ    ِٛمْٚمققققق


وم٤مٟمققققق  اً ؿمققققققديد اً سمققققق٤مرد ٤مً َأْم َسَ
 

 ىُمُٕمقققققققدا َأم اًمرضمقققققق٤مُل ضُمققققققثَّامً  
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 اًمت١ُّمدة ؾم٤ميمٜم٦ًم: اًمت٠ََّمينِّ »، وذم اًمٚم٤ًمن شاًمت١َُّمَدة سمَٗمتْح اهلٛمزة وؾمٙمقهن٤م» [وأد] وذم اًم٘م٤مُمقس

زاٟم٦م، ىم٤مًم ؾ واًمرَّ  [27ديقاهن٤م ] اخلٜم٤ًمء: ٧مواًمتٛمٝمُّ

ـٍ وشُمقققق١ْمَدةٍ وم  ًتققققك يمقققق٤من ذا طِمْٚمققققٍؿ َرِزْيقققق
 

قق٧ِم   ـْ ـمقق٤مئػ اجلَْٝمققؾ طُمٚمَّ  إِذا ُمقق٤م احِلٌقق٤م ُِمقق


٠َمَد اْوشَم٠َمد، ٕٟمف ُمـ  ؾ، وَأصُؾ اشمَّ ٠َمَد وشَمَقأََّد قمغم اوْمَتَٕمؾ وشَمَٗمٕمَّ  وىمد اشمَّ
ِ
اًمَقْأد، وهق صقُت َوْطء

 .[وأد] ا.# ًم٤ًمنش ُو شم٤مءً اًمت١َُّمدة ُوَأدة، ُمثُؾ اًمتَُّٙم٠َمة، ومُ٘مٚم٧ٌِم اًمقا إَرض، ويمذًمؽ َأصُؾ 

َن، وومٕمَؾ ذًمؽ ذم شُم١َمَدة وَوىَم٤مر، وذم ومالن »وذم إؾَم٤مس  ٠َمَد ذم إُمر وشَمقأََّد: ََتٝمَؾ وشَمرزَّ اشمَّ

 ، اًمت١َُّمسَم٦م: آؾْمتِْحٞم٤مء وآْٟمِ٘م٤ٌمض.[وأد] ا.# ُمٜمفش شُم١َمسَم٦ٌم وشُم١َمَدةٌ 

ُمٝمْؾ واْروُمْؼ، يمذا ذم أَ ْيَدك، َأي ، اإِلْرواد: اإِلُْمٝم٤مل، وُمٜمف ىمقهُلؿ: ُروَ شوم٢مِنَّ إِْرواَدك»

 ش.َأْرَوَد َأي َرومَؼ » [رود] ، شم٘مقل: َأْرِوْد وُرَوْيَدك سمٛمٕمٜمك، وذم اعمخت٤مر[رود] اًمٚم٤ًمن

ؾَمقاٌء شمٓمٚم٥ُم اصمٜملَم، »َأي ُُمت٤ًموي٤من، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش ؾَمَقا» ؾمٌؼ شمٗمًػُمه٤م.ش اًمُٕمْتٌَك»و

َأْن ُيرومع ُم٤م و، َٕٟمف ُمّمدر، ومال َيقُز شم٘مقل: ؾَمقاٌء زيٌد وقمٛمرو، َأي ذوا ؾَمقاء زيٌد وقمٛمر

َّٓ قمغم احلذف، شم٘مقل: قَمْدٌل زيٌد وقمٛمرو، واعمٕمٜمك َذوا قمدٍل: َٕن اعمّم٤مدر ًمٞم٧ًم  سمٕمَده٤م إِ

 -وم٠َمُم٤م إِذا رومٕمتْٝم٤م اعمّم٤مدُر ومٝمل قمغم احلذف  ،يم٠َمؾمامء اًمٗم٤مقمٚملَم، وإِٟمام َيرومع إؾَمامَء َأوص٤موُمٝم٤م

 [53ديقاهن٤م ] يمام ىم٤مًم٧م اخلٜم٤ًمء:

يمقققَرْت شمَ   ْرشَمقققُع ُمققق٤م هَمَٗمَٚمققق٧ْم طمتَّقققك إِذا ادَّ
 

 ومقققققققق٢مِٟمَّام هققققققققَل إىِْمٌقققققققق٤مٌل وإِْدسمقققققققق٤مرُ  


قاُء: اعمِثؾ، واؾمتقَي٤م وشم٤ًموَي٤م َأي َت٤مصَمال، ومٝمذا ومٕمٌؾ ُيًٜمُد إًِمٞمف وم٤مقمالن ومّم٤مقمد ًَّ ، اً واًم

 ې ې ې ژوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: شم٘مقل: اؾمتقى زيٌد وقمٛمرو وظم٤مًمٌد ذم يمذا، َأي شم٤ًموَي٤م، 

 .[ؾمقى] ا.# شم٤مج [9/19]اًمتقسم٦م:  ژ ېى

22- َش أ    اااااا َ  طة أااااااة اأ صأ اااااا ش عاااااا ف  َأ  



ااا  ْش أَّأ صاا   ىا َشاا  ملااِّأ ىااة ا غا ا أ  وُرش

 فْ » َروُمَف اًمٕمٞمُش سم٤مًمْمؿِّ َروَم٤مه٦ًم وَروم٤مِهٞم٦ًم: اشمًَّع وَٓن، وَروَمْٝمٜم٤م ُمـ » [رومف] ، ذم اعمّم٤ٌمحشَرومِّ
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ٌْٜم٤م ٟمِٕمٛم٦ًم وؾَمٕم٦ًم ُمـ اًم٤مً وُروُمقه ٤مً َروْمٝمش َٟمَٗمع»سم٤مب  ى سم٤مهلٛمزة واًمتْمٕمٞمػ، : َأص زق، ويتٕمدَّ رِّ

َف، ورضمٌؾ راومِف وُُمؽمومِّف: ُمًؽميٌح ُمًتٛمتٌِع سمٜمِٕمٛم٦م، وَرومَّف ٟمْٗمًف ومٞم٘م٤مل: َأْرومٝمتُف ورومَّٝمُتف  ومؽَمومَّ

 ا.#.ش : َأراطَمٝم٤م٤مً شمرومٞمٝم

ْف قمـ هَمريٛمَؽ َأي ٟمٗمِّس قمٜمف: »[رومف] وذم اعمخت٤مر ف قمٜمف شَمرومٞمٝم»، وذم اًمٚم٤ًمن: شرومِّ : ٤مً رومَّ

ؿ: يم٤من ذم ِوٞمؼ ومٜمٗمَّس قمٜمف، ٤مً ومَّف قمٜمف شَمرومٞمٝمروَمؼ سمف، ور وم٤مهٞم٦ُم: اًمًٕم٦م واًمتٜمٕمُّ ، وذم اًمٚم٤ًمن شواًمرَّ

وَمٝمْ اًمرَّ » وم٤مهٞم٦ُم واًمرُّ وَمْٖمٜمَِٞم٦م، وَم٤مه٦ُم واًمرَّ وم٤مهِمَٞم٦م واًمرُّ وم٤مهَم٦م واًمرَّ ٜمِٞم٦ُم: َرهَمُد اخِلّم٥ِم وًملِم اًمٕمٞمش، يم٤مًمرَّ

وْمُف سم٤مًمٙمن: ٤مً وُروُمقه ٤مً وِروْمٝم ٤مً ٜم٤م َروْمٝموَروَمٝمْ  َروُمَف قمٞمُِمف ومٝمق َرومِٞمٌف وراومٌف، وَأروَمٝمف اهللُ ورومَّٝمف، ، واًمرِّ

َأىمٍُم اًمِقرد وَأهقُمف وهق َأن شمنمَب اإِلسمُؾ اعم٤مَء يمؾَّ يقم، وىمٞمؾ: ُم٤م َأرادت، وَروَمَٝم٧ْم هل 

ٕم٦ُم ذم ٤مً وُرومقه ٤مً شَمْروَمُف ِروْمٝم ًَّ وَم٤مهٞم٦م: اخِلّم٥م واًم ، وَأْروَمٝمٝم٤م وَرومَّٝمٝم٤م وَرومَّف قمٜمٝم٤م، وَأصُؾ اًمرَّ

 .[رومف] ا.# ًم٤ًمنش ٕم٤مشاعمَ 

ٌَف، واًمؽمومٞمف:َأْروَمٝمف اهللُ »وذم اًمت٤مج  ن قَمٞمَِمف وَأظْمّم َٓ ومؼ، وَروُمَف قمٞمُِمف  وَرومَّٝمف: َأ اًمرِّ

ف ؿ ،يمَٙمُرم، ومٝمق َرومِٞمٌف وراومٌِف، َأي: واِدٌع، ورضمٌؾ َروْمٝم٤من وُُمؽمومِّ  ا.#.ش َأي ُُمًؽِميح ُمتٜمٕمِّ

ـ طُمٙمٛمف ذم شَم٘م٤موٞمف اًمٗم٤مقمَؾ، وَأص٤مرشْمف إمم َأزاًمْتف قمش ُم٤م»ومٕمٌؾ ٓ وم٤مقمَؾ ًمف َٕن ش: »ـم٤معم٤م»

وذًمؽ ذم اًمتحْمٞمض، ، ٤مً طُمٙمؿ احلرف اعمت٘م٤ميِض ًمٚمٗمٕمؾ ٓ آؾمِؿ، ٟمحُق ًمقٓ وهالَّ مجٞمٕم

 ذم اًمنمط، وطمرِف آؾمتٗمٝم٤مم، وًمذًمؽ ذه٥م ؾمٞمٌقيف ذم ىمقل اًمِم٤مقمر:ش إِن»و

قققام قققدوَد وىَمٚمَّ  َصقققَدْدِت وم٠َمـْمقًمققق٧ِم اًمّمُّ

 

قققدوِد يققق   دومُ ِوصققق٤مٌل قمقققغم ـُمققققِل اًمّمُّ

وىمٚمَّام يدوُم »، طمتك يم٠َمٟمف ىم٤مل: شيدومُ »يرشمٗمُع سمٗمٕمؾ ُمْمٛمَر يدلُّ قمٚمٞمف ش وص٤مٌل »إمم َأنَّ  

ه سم٘مقًمف ومٞمام سمٕمد: ش يدومُ »ومٚمام َأوٛمر ، [1/31ًمٙمت٤مب ]ا شوص٤مٌل  ومجرى ذًمؽ ذم  ،شيدومُ »ومنَّ

، شوص٤مٌل يدومُ َهالَّ »، َأو شَأِوص٤مٌل يدومُ »ٓ سم٤مٓسمتداء ََمرى ىمقًمؽ: ارشمٗم٤مقمف سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْمٛمَر 

 : ]احلجر:  ژڀ ڀ ڀ پژوٟمٔمػُم ذًمؽ طمرُف اجلرِّ ذم ٟمحق ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ

ًمقىمقع اًمٗمٕمؾ سمٕمده٤م، وُمٜمٕمْتٝم٤م وىمقَع آؾمؿ اًمذي هقهل٤م ذم ش ُربَّ »َأصٚمح٧ْم ش ُم٤م»، ومق[15/2
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٥َم ُمٕمٝم٤م، ومٙمذًمؽ ش ُم٤م»سمؽميمٞمٌٝم٤م ُمع ش ُربَّ »إَصؾ سمٕمده٤م، ومٙمام وم٤مرىم٧ْم  طُمٙمٛمٝم٤م ىمٌؾ َأن شمريمَّ

َٓ شمرى َأنْ ش ىَمؾَّ »وش ـم٤مَل »ىم٧ْم وم٤مر  سم٤مًمؽميمٞم٥م احل٤مدث ومٞمٝمام ُم٤م يم٤مٟمت٤م قمٚمٞمف ُمـ ـمٚمٌٝمام إؾَمامَء، َأ

 ـم٤معم٤م زيٌد قمٜمدٟم٤م، َأْو ىمٚمَّام حمٛمٌد ذم اًمدار مل ََيز. :ًمق ىمٚم٧َم 

ٌَلم ُمٕمٜمك مل يٙمـ ىمٌُؾ ومٞمٝمام، وذًمؽ ٟمحُق  ُمٗمردًة، ش إِنَّ »وسمٕمُد وم٢مِن اًمؽميمٞم٥م ُُيدث ذم اعمريمَّ

٦ًم ص٤مرت ًمٚمتح٘مػم، يم٘مقًمؽ: إِٟمَّام َأٟم٤م قمٌُدك، وإِٟمَّام َأٟم٤م ش ُم٤م»٘مٞمؼ، وم٢مِذا دظمٚمْتٝم٤م وم٢مهِن٤م ًمٚمتح يم٤مومَّ

و٤مرَع اعمٌتدأ  َأىمؾُّ اُمرَأشَملِم شم٘مقٓن ذًمؽ، ىم٤مل اسمـ ضمٜمِّل: عم٤َّمرؾمقٌل، وٟمحُق ذًمؽ، وىم٤مًمقا: 

قْ  ش ـم٤معم٤م» ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب ُمـ ُم٤مدة )ق ل ل(: وطُمْٙمؿُ ش ا اعمٌتدأ سمال ظمؼمطمرَف اًمٜمٗمل سم٘مَّ

 ذم مجٞمع ُم٤م ُذيمر.ش ىمٚمَّام»يمحٙمؿ 

ٌَْتٜمل» ٌَْتٜمل، ىمق٤مل ذم اًمٚمًق٤من: ش: َأْٟمَّم ٌَْتٜمل وَأًمٖم وم٤مـمٛمق٦ُم سَمْْمقٕم٦ٌم ُِمٜمِّقل، »وذم احلقدي٨م: »َأشمٕم

ٌَٝم٤م ٌَٝمق٤مشُيٜمّْمٌٜمل ُم٤م َأْٟمّم ٌُٜمقل ُمق٤م َأشمٕم ذه٥م سمقف إمم ، ي٘مق٤مل: ومقالن سَمْْمقٕم٦ٌم ُمقـ ومقالن، ُيقش، َأي ُيتٕم

ٌف، وهذا احلدي٨م ُمـ ذًمؽ شمٙمَن اًمٌق٤مُء، وهقل اًمِ٘مٓمٕمق٦م ُمقـ اًمٚمَّحقؿ، َأي َأهنق٤م ضمقزٌء  وىمد ،اًمِمَّ

زُم ُمٜمقف َٟمِّمق٥َم َيٜمَّْمق٥ُم َٟمَّمقٌ .[سمْمقع] ا.# ًم٤ًمنيمام َأن اًمٌْْمٕم٦م ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ. ُمٜمِّل،  ٤مً واًمقالَّ

 ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ: وُمٕمٜمك، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ٤مً وزٟم ٤مً يمتَِٕم٥م َيتَْٕم٥م شَمَٕمٌ

 .[8-94/7]اًمنمح: 

: وم٢مِذا ومَرهم٧َم ُمـ صالشمؽ وم٤مْٟمّم٥ْم ذم اًمدقم٤مء، (1)ىَمت٤مدة ىم٤مل» :[ٟمّم٥م] ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن

 ا.#.ش وىمٞمؾ: إِذا وَمرهم٧َم ُمـ اًمٗمريْم٦م وم٤مٟمّم٥ْم ذم اًمٜم٤مومٚم٦م

ٌِْؼ »  ٤مً اًمٌ٘م٤مُء ودُّ اًمَٗمٜم٤مء، سم٘مَل اًمٌمُء َيٌ٘مك سَم٘م٤مًء، وسَمَ٘مك سَمْ٘مٞم: »[سم٘مل] ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنشواؾْمَت

ك وسَمَ٘م٧ْم ُمٙم٤مَن سَمِ٘مَل وسَمِ٘مَٞم٧ْم، ويمذًمؽ َأظمقاُت٤م وـمٞمُِّئ شم٘مقل: سَم٘مَ »، ىم٤مل: شًمٖم٦ُم سَمْٚمحِرث سمـ يمٕم٥م

ٌْ٘م٤مهُمـ اعمٕمتؾِّ  ٤مه واؾْمَت ٌَ٘مَّ ٤مه وشَم وي٘م٤مل: اؾْمتٌ٘مٞم٧ُم ُمـ اًمٌمء َأي : »٤مً وىم٤مل َأيْم ا.#.ش ، وَأسْم٘م٤مه وسَم٘مَّ

                                                 

 #.117هق أسمق اخلٓم٤مب ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود اًمٌٍمي، شم٤مسمٕمل قم٤ممل يمٌػم، شمقذم قم٤مم  (1)
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 ا.# ًم٤ًمنش شمريم٧ُم سمٕمَْمف، واؾمتٌ٘مٞم٧ُم اًمرضمَؾ وَأسم٘مٞم٧ُم قمٚمٞمف: وضم٥َم قمٚمٞمف اًم٘متُؾ ومٕمٗمقُت قمٜمف

، وسَمَ٘مك ًمٖم٦م سمٚمحرث، وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: ًمٖم٦ُم ـمٞمِّئ ودُّ وَمٜمَِل، وَأسْم٘م٤مه ». وذم اًمت٤مج: [سم٘مل] سَمِ٘مَل يمَريِضَ

ٌْ٘م٤مه، يمؾُّ ذًمؽ سمٛمٕمٜمك واطمد ٤مه واؾْمَت ٌَ٘مَّ ٤مه وشَم  ا.# سم٤مظمتّم٤مر.ش وسَم٘مَّ

سَمِ٘مل اًمٌمُء ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم: داَم وصم٧ٌَم، وـمٞمِّئ شُمٌِدُل اًمٙمنَة ومتح٦ًم »: [سم٘مل]وذم اعمّم٤ٌمح 

، ؾمقاٌء يم٤مٟم٧م اًمٙمنُة واًمٞم٤مُء أصٚمٞمتَلم، ومٞمّمػم سَمَ٘م٤م، ويمذًمؽ يمؾُّ ومٕمؾ  ٤مً ومتٜم٘مٚم٥ُم اًمٞم٤مُء َأًمٗم صمالصملٍّ

، يمام ًمق سُمٜمِل اًمٗمٕمُؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل، ومٞم٘مقًمقن ذم ُهِدَي ٤مً ٟمحُق سَمِ٘مَل ووَمٜمَِل وَٟمِزَ َأو يم٤من ذًمؽ قم٤مرو

ت اظمتالوم٤مُتؿ.ش زيٌد وسُمٜمَِل اًمٌٞم٧ُم: ُهَدا زيٌد وسُمٜمَك اًمٌٞم٧ُم   ا.#، وهل ُمـ ُمٝمامَّ

ـٍ » ٥َم ُمـ ؾم٤مق اًمِمجرة، وهق َأيْماًمٖمُ ش ُُمْٚمَتَحك هُمّْم ، ومجُع هذا  ٤مً ّمـ: ُم٤م شمِمٕمَّ ـُ اًمَٗمٜم

َأي : »[4/132] ، ىم٤مل ذم اجلالًَملم[55/48]اًمرمحـ:  ژچ چژَأومٜم٤من، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ا.#.ش وهل ومروُع اًمِمجر اًمتل شَمِمتٛمُؾ قمغم اًمقرق واًمثامر: »[4/133] ، ىم٤مل اًمّم٤مويشَأهمّم٤من

ح٤مءه، َأي ىمنَمه، ي٘م٤مل: قَأي يمَِمط قمٜمف ًمِ ش اًْمَتَحك اًمُٕمقدَ »ٕمقل ُمـ اؾمؿ ُمٗمش: ُُمْٚمَتحك»

، وُمثُٚمٝمام اً ، ُمـ سم٤مب ؾمَٕمك، ويمذًمؽ حل٤مه َيْٚمُحقه حَلْق٤مً ٕمقَد َيْٚمح٤مه حَلْٞمحَلَك اًم ، ي٤مِئلٌّ واويٌّ

وم٢مِذا ومٕمٚمتْؿ ذًمؽ ؾمٚمَّط اهللُ قمٚمٞمٙمؿ ِذاَر ظَمٚمِ٘مف »اًْمَتح٤مه َيْٚمتحٞمف اًمتح٤مًء، وذم احلدي٨م: 

ه شَحقيمؿ يمام ُيْٚمتحك اًم٘مْمٞم٥ُم وم٤مًْمت َأقمرف ، اًمَتحك اًم٘مْمٞم٥َم َأي َأظمَذ حِل٤مَءه، وهق ىمنُمه، وُمدُّ

 ا.# شم٤مج وًم٤ًمنش ُمـ ىَمٍمه
 .[حلك]

23- َا     اااارا اأ   ُااااة َش َأ ش يااااة  أ اااا ش أ  َ ذأ



 ااااارش أ ُ اااااا أ ااااا  عأ
را ا ا ملش  تأ

 ٍ َااااا  أكش
  ا

 ـْ » ٌَ ً ٥َم ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم، َأيشٓ حَتْ ًِ ـْ ُمْم٤مرُع طم ٌ ًَ ، وسُمٜمل قمغم اًمٗمتح ٓشمّم٤مًمف  ، حَت َـّ فم

٧ٌُم زيد»سمٜمقن اًمتقيمٞمد، وهل اخلٗمٞمٗم٦م، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  ًِ ٌُف، ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم ذم  ىم٤مئامً  اً طَم ًَ َأطم

ؿ َيٙمِنون اعمْم٤مرَع ُمع يمن اعم٤ميض َأيْم َّٓ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦ًم، وم٢مهِنَّ قمغم همػم  ٤مً ًمٖم٦م مجٞمع اًمٕمرب إِ

٤ٌمٟم ًْ  ا.#.ش سم٤مًمٙمن، َأي فمٜمٜمُتف ٤مً ىمٞم٤مس، طِم
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٤ٌمن سم٤مًمْمؿِّ ومٝمق ُمّموأَ  ًْ ٤م احلُ ٌَف ُمـ سم٤مب َٟمٍَم، َأي َأطمّم٤مه قمدددُمَّ ًَ  ٤مً ، وُيٙمَن َأيْماً ر طَم

ِـّ مل َأَر َُمـ ذيَمر ومٞمف همػم اًمٙمن، [طم٥ًم] يمام ذم اًم٘م٤مُمقس واًمٚم٤ًمن ، وذاك اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمٔم

ف:  ٌُف سم٤مًمٙمن ؿم٤مذٌّ َٕن يمؾَّ »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ٟم٘ماًل قمـ اًمّمح٤مح ُم٤م ٟمّمُّ
ًِ ٤موٞمف يم٤من ُمومٕمؾ َأطم

٥َم  اً ُمٙمًقر ًِ َّٓ أرسمٕم٦َم َأطمرف ضم٤مءت ٟمقادَر، طَم ٌَٚمف ي٠ميت ُمٗمتقَح اًمٕملم، يمَٕمٚمِؿ َيٕمَٚمؿ إِ وم٢مِن ُمًت٘م

٥ُم وَيٌَِس َيْٞمٌُِس، وَيِئَس َيْٞمئِس وَٟمِٕمؿ َيٜمِْٕمؿ، وم٢مهن٤م ضم٤مءت ُمـ اًم٤ًممل سم٤مًمٙمن واًمٗمتح، وُمـ  ًِ َُي

ُؼ وَوومِؼ َيِٗمُؼ وَوصمَِؼ َيثُِؼ وَوِرَع َيِرُع سم٤مًمٙمن، َوُِمَؼ َيٛمِ  ٤مً اعمٕمتؾِّ ُم٤م ضم٤مء ُم٤موٞمف وُمًت٘مٌُٚمف مجٞمٕم

ْٟمَد َيِري وَوزِمَ َيكِم   .[طم٥ًم] ا.# ُمٜمف، وُمثٚمف ذم اًمت٤مجش وَوِرَم َيِرُم وَوِرَث َيِرُث وَوِرَي اًمزَّ

، »: [ضع]، ذم اعمخت٤مر شَو٤مِرعٌ » اقم٦ًم: ظمَْمع وَذلَّ ُع سم٤مًمٗمتح ومٞمٝمام َضَ َع اًمرضمُؾ َيْيَ َضَ

ك َأضقمْتٜمل إًِمٞمؽ»اعمثؾ:  وَأْضقَمف همػُمه، وذم ع إمم اهلل: اسْمتٝمَؾ شاحلُٛمَّ وذم ا.#، ش ، وشَميَّ

قم: »[ضع] اعمّم٤ٌمح َع َضَ ُع سمٗمتحتَلم: َذلَّ وظمَْمع، ومٝمق و٤مرع وَضِ َع ًمف َيْيَ ومٝمق  ٤مً َضَ

عٌ  َع إًِمٞمف »: [ضع]وذم اًمٚم٤ًمن  ا.#،ش ، ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم ًمٖم٦ٌم، وَأضقمْتف احلُٛمك: َأوهٜمْتفَضِ َضَ

قمَيْيَ  اقم٦مً  ٤مً ُع َضَ َع، يمالمه٤م  :َوَضَ وع، وشَمَيَّ قم٦ٍم وُضُ ، ومٝمق و٤مرٌع ُمـ ىمقم َضَ ظمَْمع وَذلَّ

َع وؾم٠َمًمف َأن  َع ًمف: َُتِمَّ َع ومالن ًمٗمالن وَضِ َع وشَمذًمَّؾ، وي٘م٤مل: َضَ  ا.#، وذم اًمت٤مجش ُيٕمٓمٞمفَُتِمَّ

َع إًِمٞمف وًمف» [ضع] قم ،وُيثٚم٨م ،َضَ يم٦ًم ُمّمدُر اعمٙمًقر،  ٤مً َضَ َع حمرَّ اقم٦م ُمّمدُر َضُ وَضَ

َع يمَٛمٜمََع، ظَمَْمَع  ع يمَٙمُرم وَُمٜمََع، إظَمػم قمغم همػم ىمٞم٤مس، واىمتٍم اجلقهريُّ قمغم َضَ وَضَ

َؾ،  َع ًمف يمَٗمِرَح وَُمٜمََع: شَمذًمَّ ل، وَضِ ، وىمٞمؾ: اؾْمتٙم٤مَن، وهق ىمري٥م ُمـ اخلْمقع واًمذُّ وَذلَّ

َع وؾم٠َمًمف َأن ُيٕمٓمٞمف، ومٝمق َو٤مِرعٌ   ا.#.ش وَُتِمَّ

قققف ي ل واٟمٙمًققق٤مر اًمقققٜمْٗمس وآٟم٘مٞمققق٤مد واإِلذقمققق٤من ويمٚمُّ رضمقققع إمم ُمٕمٜمقققك اخلْمققققع واًمقققذُّ

 وآؾمتًِالم واهلَقان واخلُِمقع.

ْجدة وؾَمَجداتاًمٜمَّٙم٦ٌم: اعمّمٞم٦ٌُم، ومجُٕمٝم٤م َٟمَٙم٤ٌَمت، » :[ٟمٙم٥م] ، ذم اعمّم٤ٌمحشٜمٙم٦ٌمٍ ًمِ » ًَ ، شيم
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اًمٜمَّْٙم٦ٌم: : »، وذم ًم٤ًمن اًمٕمربشاإِلٟم٤ًمن ُمـ احلقادثاًمٜمَّْٙم٦ٌُم: ُم٤م ُيّمٞم٥م : »[ٟمٙم٥م] وذم اًمت٤مج

هر، وإطِمدى َٟمَٙم٤ٌمشمف، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م، واًمٜمَّْٙم٥ُم: يم٤مًمٜمَّْٙم٦ٌم، اعمّمٞم٦ٌُم ُمـ  ىم٤مل ىمٞمُس ُمّم٤مئ٥م اًمدَّ

ـُ ُذِريح  يمذا وٌط ومٞمف سم٤مًمتّمٖمػم ؿمٙمُٚمف[: 27ديقاٟمف ] سم

ـَ اْرشَمِمققققققْٗمٜمَف ْٛمٜمَف ًمققققققق َيًقققققتٓمِْٕم  شَمَِمقققققٛمَّ

 

 قمققققغم َٟمْٙمقققق٥ِم  ٤مً إِذا ؾُمققققْٗمٜمَف َيققققْزَدْدن َٟمْٙمٌقققق 

ٌُف ]ُمـ سم٤مب ىَمَتَؾ[ َٟمْٙمٌومجُٕمف ُٟمُٙمق  ]سمٗمتح وسمٗمتحتلم[: سمَٚمغ  ٤مً وَٟمَٙمٌ ٤مً ب، وٟمَٙمٌَف اًمدهُر َيٜمُْٙم

٤ٌَمت وُٟمُٙمقٌب يمثػمة، ُمٜمف وَأص٤مسمف سمٜمَٙم٦ٌم، وي٘م٤مل: ٟمَٙمٌْتف طمقادُث  اًمدهر، وَأص٤مسمْتف َٟمْٙم٦ٌٌم وَٟمَٙم

. ،[ٟمٙم٥م] ا.# ًم٤ًمنش وُٟمٙم٥َِم ومالٌن ومٝمق ُمٜمٙمقب  وىَم٤مٟم٤م اهللُ اًمٜمَٙم٤ٌمِت ويمؾَّ ذٍّ

َأيمَؾ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ش: ىَمَتؾ»ُمـ سم٤مب  ٤مً قَمَرَق اًمٕمْٔمَؿ قَمْرىم»، ذم اعمّم٤ٌمح شُرىُمٜمل قَمْرَق اعُمَدىٕمْ شمَ »

ىَمف واقْمؽَمىَمف: َأيمَؾ ُم٤م قَمْرىم٤ًم قَمَرَق اًمٕمْٔمَؿ َيْٕمُرىُمف » [قمرق] ا.#، وذم اًمٚم٤ًمن [قمرق]شاًمٚمَّحؿ وشَمَٕمرَّ

واًمَٕمَقاِرق: ف سمِٛمْٕمَرق، َأي سمَِمْٗمرة، قمٚمٞمف، واعمِْٕمَرق: طمديدٌة ُيؼَمى هب٤م اًمُٕمَراُق، ي٘م٤مل: قَمَرىمتُ 

ٜمقن ٕهَن٤م شَمْٕمُرُق اإِلٟم٤ًمَن، وىمد قَمَرىمْتف شَمْٕمُرىُمف، ىم٤مل ًِّ  ؾمٞمٌقيف: اًم

ىمْتٜمققققق٤م قققققٜملَم شَمٕمرَّ ًِّ  إِذا سمٕمقققققُض اًم
 

 َأيب اًمَٞمتقققٞمؿِ  يمَٗمقققك إَيتققق٤مَم وَم٘مقققدَ  


ٜملَم ؾِمٜمقن، يمام ىم٤مًمقا: ذه٧ٌْم سمٕمُض َأص٤مسمٕمف، وُمثُٚمف  ًِّ يمثػٌم، وقَمَرىَمْتف َأٟم٨ََّم َٕنَّ سمٕمَض اًم

 اخلٓمقُب شَمْٕمُرىُمف، َأظمذت ُمٜمف، ىم٤مل:

ٌُف  َأضَم٤مَرشَمٜمقققق٤م يمققققؾُّ اُمققققِرٍئ ؾَمُتّمققققٞم

 

ٌْققؽُمِ اًمٕمْٔمققَؿ شَمْٕمققُرِق   َّٓ شَم  شطمقققادُث إِ

َّٓ شم٘مٓمعْ [قمرق] ا.# ًم٤ًمن   سم٤مًمٚمَّحؿ. اًمٕمٔمَؿ شمذه٥ْم  ، َأي إِ

لمُ »مجُع ُُمْدي٦م، ش اعُمَدى» ٞمٜم٦ُم، واعمِمٝمقُر اًمًٙمِّ لُم واًمًٙمِّ  سمال ه٤مء، وذم طمدي٨م وهل اًمًٙمِّ

ٞمٜم٦م»اعَمٌٕم٨ِم   ، وذم طمدي٨م َأيب هريرة[4473ُمًٚمؿ ] سم٤مهل٤مء شىم٤مل اعمَٚمُؽ عم٤َّم ؿَمؼَّ سمٓمٜمَف: ائتِٜمل سم٤مًمًٙمِّ

 « ِّذم هذا احلدي٨م، ُم٤م يمٜم٤َّم ٟمًٛم َّٓ لم إِ َّٓ اعُمدي٦مإِْن ؾمٛمٕم٧ُم سم٤مًمًٙمِّ ، [اًمٚم٤ًمن )ؾمٙمـ(]شٞمٝم٤م إِ

ٗمرةُ  اعُمَدى مجُع ُُمْدَي٦م،: »[ُمدى] وذم اًمٚم٤ًمن لم واًمِمَّ ٙمِّ ًِّ : [ُمدى]وذم اعمّم٤ٌمح  ،شوهل اًم

ٗمرة، واجلٛمُع ُُمَدى وُُمْدَي٤مت، ُمثُؾ هُمْروم» وهُمَرف وهُمَروم٤مت سم٤مًمًٙمقن واًمٗمتح،  ٦ماعُمْدي٦م: اًمِمَّ
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وًمٖم٦ُم »، ىم٤مل: شُِمَدى سم٤مًمٙمن، ُمثُؾ ؾِمْدَرة وؾِمَدر وسمٜمق ىُمِمػْم شم٘مقل: ُِمْدَي٦م سمٙمن اعمٞمؿ، واجلٛمعُ 

 ا.# ُمٜمف.ش ٤م اعمامصَمٚم٦ُم ذم هذا اًمٙمت٤مباًمْمؿِّ هل اًمتل ُيراُد هب

...إًمخ»وىمقًُمف:  ، يم٘مقًمف: ش وًمٖم٦ُم اًمْمؿِّ يُمْدي٦م »َأي إِذا ُوِزَن يمٚمٛم٦ٌم سمُٛمْدي٦م ومٛمراُده اًمْمؿُّ

ومالٌن َيِْمَحُذ : »[ُمدى] ا.#، وُمـ ؾمَجٕم٤مت إؾَم٤مس [اعمّم٤ٌمح )يمدي٦م(] شويُمَدى يمُٛمْدي٦م وُُمَدى

ٌَْٖمل اعُمَدى ويٌٚمُغ ذم اًمَٖملِّ اعَمَدى  ا.#، وُمٕمٜم٤مه٤م فم٤مهر ُمـ ًمٗمٔمٝم٤م اًم٤ٌمهر. شًمٚم

24- ا ش  
ا  ا ىا ْش ُألأفش ا أ َأ لأ ىأ ش     رش َأ ىة



ُ اااااْبا   ة  أ أ ااااكأ َأ اااا   عْْاااا ا ىااااة  ُ أ 

 اعمَِراس: »، وذم اعمخت٤مر شًمفُم٤مَرؾمف: قم٤مجلَف وزاوَ » [ُمرس] ، ذم اًم٘م٤مُمقسشُم٤مرؾْم٧َم »

ة  اعَمَرس ]سم٤مًمتحريؽ[»: [ُمرس]، وذم اًمٚم٤ًمن شاعُمامَرؾم٦م واعُمٕم٤مجَل٦م واعمَِراس: اعُمامَرؾَم٦م وؿمدَّ

ُ اعَمَرس إذا  ،٤مً ٌس، وُم٤مَرَس مُم٤مَرؾَم٦ًم وُِمَراؾمومٝمق َُمرِ  ٤مً اًمٕمالج، َُمَرَس َُمَرؾم ي٘م٤مل: إِٟمَّف ًَمقَٛمِرٌس سملمِّ

ُم٤مَرَس ىِمرَٟمف: قم٤مجَلف، وُم٤مَرَس إُُمقَر : »[ُمرس] ا.# ُمٜمف. وذم إؾم٤مسش يم٤من ؿمديَد اعمَِراس

ة ومم٤مَرؾَم٦م وإقَمامل وُم٤مزال ُيزاوهُل٤م ويُ  امرؾُمٝم٤م، وومالن ذو ُِمَراس وَُمِرٌس: ذو ضَمَٚمد وىمقَّ

زاوًَمف ُُمزاَوًَم٦ًم »، وذم اًمت٤مج [ُمرس] ا.# َأؾم٤مسش ًمَُلُمقر، وََت٤مرؾُمقا ذم احلرب: شَمْم٤مَرسُمقا

وِزَوآً: قم٤مجَلف وطم٤موًَمف وـم٤مًَمٌف، ويمؾُّ حُم٤مِوٍل ُُمٓم٤مًم٥ٌِم ُُمزاِوٌل، وهق مُم٤مِرٌس ًمٙمذا وُُمزاِوٌل ًمف، 

ًمف َأي ُُي٤موهُل٤م، وُمَٚمٚم٧ُم ُُمزاَوًَم٦َم هذا إَُمر، وشم٘مقل: ُم٤مزال هذا  هق ُيزاِوُل طم٤مضم٦مً »ج٤مز وُمـ اعم

ه سم٤مجلٌُـ: واهلل ُم٤م يمٜم٧ُم »يمذا ومٞمف، ش إَُمر ُُمداَوًٓ ومٞمٝمؿ ُمزاَوًٓ سم٠َميدِيؿ وىم٤مل رضمٌؾ ٔظمَر قمػمَّ

ـْ زاوًم٧ُم ُمٚمٙم ٤مً ضم٤ٌمٟم اًل، ىم٤مل زهػم: ٤مً وًمٙم  [137ديقاٟمف ] ُم١َمضمَّ

 قمٜمقققققد رْأِس ضَمقاِدٟمققققق٤م ٤مً قومقققققومٌِْتٜمققققق٤م وىمُ 

 

ققققققف وُٟمزاِوًُمققققققفْ   ًِ  شُيزاِوًُمٜمقققققق٤م قمققققققـ َٟمْٗم

ص٤مطم٥ُم فَمْٝمٍر قم٤مًم٩َم اًمٌمَء: زاَوًَمف، وذم طمدي٨م إؾَمٚمٛمّل: إيِن : »[قمٚم٩م] وذم اًمٚم٤ًمن 

ش ُأقم٤مجلُف، َأي ُأُم٤مِرؾُمف وُأيم٤مِري قمٚمٞمف، وقم٤مًم٩َم اًمٌمَء: قم٤مٟم٤مه، وقم٤مًم٩َم اعمريَض واجلريَح: داواه

ف.  ا.# سمٌٕمض شمٍمُّ
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قم٤مجَلَف ُم٤مَرؾَمف وزاَوًَمف، وذم طمدي٨م قمكمٍّ أٟمف سَمٕم٨م سمرضمَٚملم ذم وضْمف، : »[ُمرس]  اًمت٤مجوذم

وىم٤مل: إِٟمٙمام قِمْٚمج٤من ومٕم٤مجِل٤م قمـ ديٜمٙمام، اًمِٕمْٚم٩ُم: اًمرضمُؾ اًم٘مقيُّ اًمْمخؿ، وقم٤مجِل٤م َأي: ُم٤مِرؾم٤م 

، شجلتَفاًمٕمٛمَؾ اًمذي ٟمدسمُتٙمام إًِمٞمف واقْمٛمال سمف وزاِوٓه، ويمؾُّ رء زاوًمَتف وُم٤مرؾمَتف وم٘مد قم٤م

 [طمقل] يمذا ومٞمف، ويمذا ذم اعمخت٤مرش طم٤موًَمف َأي راَُمف وَأراده، وآؾمُؿ احلَِقْيؾ يم٠َمُِمػْم »وىم٤مل: 

 ، وذم اًمٚم٤ًمنش، ُأص٤مِول: ُأواصم٥ُِم شسمَؽ ُأص٤مِوُل وسمَؽ ُأطم٤موُل »، وذم احلدي٨م: شطم٤موًَمف َأراَده»

 [زول]ذم اعمخت٤مر ، وشوَأىمٝمرُ  َأي َأؾْمُٓمقش ُأَص٤مِول»ذم رواي٦م: وش سمَؽ َأُصقُل : »[صقل]

ََت٤َمرؾمقا ذم : »[ُمرس] ، وذم إؾم٤مسشواعُمزاَوًم٦م يم٤معمح٤مَوًم٦م واعمٕم٤مجَل٦م، وشَمزاَوًمقا: شَمٕم٤مجَلقا»

وم٤معمزاَوًم٦م واعمح٤مَوًم٦م واعمٕم٤مجَل٦م واعمامَرؾم٦م َأًمٗم٤مٌظ ُمت٘م٤مِرسم٦ٌم، إن مل شمٙمـ  ا.#.ش احلرب: شَمْم٤مَرسمقا

 ُمؽماِدوم٦ًم، واهللُ َأقْمَٚمُؿ.

، ٤مً وَهَقي٤مٟم ٤مً وُهِقيَّ  ٤مً َهَقى سم٤مًمٗمتح َِيْقي َهِقيَّ : »[هقى] اًمٚم٤ًمن ، ذمشَهَقْت إوَْمالكُ »

 ڇژواهْنَقى: ؾمَ٘مط ُمـ ومقُق إمِم َأؾمٗمَؾ، وَأْهقيتُف: َأًم٘مٞمُتف ُمـ ومقق، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـَ ىمقم ًُمقط، َأي َأؾم٘مَٓمٝم٤م، وهَقى اًمًٝمُؿ ُهِقيَّ [53/53]اًمٜمجؿ:  ژڇ : ؾم٘مَط ٤مً ، َيْٕمٜمل ُمدائ

ٕمقد، وىمٞمؾ: رواهلَِقيُّ سم٤مًمٗمتح: اهلٌُقُط وآٟمحداُمـ قُمْٚمٍق إمِم ؾُمْٗمؾ،  : اًمّمُّ ، واهلُِقيُّ سم٤مًمْمؿِّ

٧ْم سم٤مًمٕمٙمس،   ا.#. .شوَهَقت اًمُٕمَ٘م٤مُب: اْٟم٘مْمَّ

سم٤مًمٗمتح: ؾم٘مط إمِم َأؾمٗمؾ، واهْنَقى  ٤مً َهَقى ُمـ سم٤مب َرَُمك َهِقيَّ : »[هقى] وذم اعمخت٤مر

: ؾم٘مَط ُمـ قمُؾ إمِم َأؾمٗمؾ ٤مً وَهَقَي٤مٟم ٤مً يَّ وُهقِ  ٤مً َهَقى َِيِقي َهِقيَّ : »[هقى] ا.#.وذم اًمت٤مج.شُمثُٚمف

ٝمؿ وهمػِمه، َوَهقى اًمرضمُؾ: صٕمَد وارشمٗمَع، َأو اهلَِقّي سم٤مًمٗمتح ًمإِلْصٕم٤مد وسم٤مًمْمؿِّ  ًَّ يمً٘مقط اًم

 ا.#. .شًمالٟمحدار

َأي اًمذي شمدور  ،هق َُمداُر اًمٜمُّجقم»مجُع وَمَٚمؽ سمقزن َُمَٚمؽ ًمقاطمد اعمالئٙم٦م، وش إوَْمالكُ »

طَمك، واًمَٗمَٚمُؽ َأيْم ٤مً اًمذي ي٘م٤مل ًمف: اًمُ٘مْٓم٥ُم، شمِمٌٞمٝمقمٚمٞمف اًمٜمُّجقُم، وهق  : اؾمٌؿ ٤مً سمُ٘مْٓم٥م اًمرَّ

ٛمقن ي٘مقًمقن اًمَٗمَٚمُؽ ؾمٌٕم٦ُم َأـْمقاٍق دون اًمًامء، ىمد ُريم٧ٌم ومٞمٝم٤م  :ًمَدَوران اًمًامء ظم٤مص٦ًم، واعمٜمجِّ
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 اًمٜمجقُم اًمًٌٕم٦ُم ذم يمؾِّ ـَمْقق ُمٜمٝم٤م َٟمجٌؿ، وسمٕمُْمٝم٤م َأرومُع ُمـ سمٕمض يدوُر ومٞمٝم٤م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم،

 .شُمٜمٝم٤م وَمَٚمٌؽ  ًمٙمؾِّ واطمدٍ : [36/43]يس:  ژىئ مئ حئ جئ ژ اًمزضم٤مج ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٛمقن ي٘مقًمقن: إِٟمف ؾمٌٕم٦م َأـْمقاق»وذم اًمت٤مج:  .[ومٚمؽ] ا.# ًم٤ًمن ش اًمَٗمَٚمُؽ: َُمداُر اًمٜمُّجقم، واعمٜمجِّ

 .[ومٚمؽ] ا.# شم٤مجش ووَمَٚمُؽ اًمًامء: اًمُ٘مْٓم٥ُم »إًِمخ ُم٤م ذيمر قمـ اًمٚم٤ًمن، 

يم٥ٌم سملم اجلَْدي واًمَٗمْرىَمَدْيـ، يدوُر قمٚمٞمف اًمَٗمَٚمُؽ، صٖمػٌم اًمُ٘مْٓم٥م: يمق»وذم اًمٚم٤ًمن: 

ٌَؼ إؾَمٗمؾ اً َأسمٞمُض، ٓ َيؼمُح ُمٙم٤مَٟمف َأسمد طَمك، وهل احلديدة اًمتل ذم اًمٓمَّ ، وإِٟمام ؿُمٌف سمُ٘مْٓم٥م اًمرَّ

طمَٞملْم، يدوُر قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمٌََُّؼ إقمغم، وشمدور اًمٙمقايم٥ُم قمغم هذا اًمٙمقيم٥م اًمذي ي٘م٤مل ًمف:  ُمـ اًمرَّ

واجلَْدي:  ،، وإٟمام هق سُم٘مٕم٦ٌم ُمـ اًمًامء ىمري٦ٌٌم ُمـ اجلَْدي٤مً وىمٞمؾ: اًمُ٘مْٓم٥ُم ًمٞمس يمقيمٌ ،اًمُ٘مْٓم٥ُم 

اًمٙمقيم٥ُم اًمذي ُيٕمرف سمف اًمِ٘مٌٚم٦ُم ذم اًمٌالد اًمِمامًمٞم٦م، اسمـ ؾمٞمده: اًمُ٘مٓم٥م: اًمٜمَّجُؿ اًمذي شُمٌٜمك قمٚمٞمف 

ػم ٓ يزول اًمُ٘مْٓم٥ُم: يمقيم٥ٌم صٖم». وىمٞمؾ: [ىمٓم٥م] ا.# ًم٤ًمن.شاًمِ٘مٌٚم٦ُم، وىُمْٓم٥ُم يمؾِّ رء ُِماَليُمف

ٞم٤َّمت[ىمٓم٥م] ًم٤ًمن وشم٤مج #. ا.ش اًمدهَر، واجلَْدي واًمَٗمْرىَمدان شمدور قمٚمٞمف : [693] ، وذم اًمُٙمٚمِّ

يم٦ًم: اًمدور ؾُمٛمل سمف قمجٚم٦ُم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم»  ش.اًمَٗمَٚمؽ حمرَّ

ـْ ضَمَقاٟم٥ِِم اجلَقِّ قمٚمٞمف ُم٤م ؿَمَٙم٤م»  ٤مً ٤مء، وي٘م٤مل َأيْمضماًمٜمَّقاطمل واجلٝم٤مت وإَرْ ش اجلََقاٟم٥ِم» ش.ُِم

ٗم٤مِدي واًم٤ًمدي واخل٤مُمل، ًمٚمثٕم٤مًم٥ِم وإَراٟم٥ِم واًمْمٗم٤مِدع  اجلقاين يم٤مًمثَّٕم٤مزم وإََراين واًمْمَّ

٤مدِس، اًم ًَّ  يمام ذم اًمت٤مج ذم ُم٤مدة )ض ف د(. ،٤مُء سَمَدٌل قمـ احلرف اًمذاه٥مٞمواخل٤مُِمس واًم

زَّ ىَمَت٤مدُة ذم ىمقًمف قماهلقاء، وذم اًمّمح٤مح ُم٤م سملم اًمًامء وإرض، وىم٤مل »ذم اًمت٤مج ش اجلَقِّ »

 : : ]اًمزسمٞمدي[ صمؿ ىم٤ملش. ذم يمٌد اًمًامء [16/79]اًمٜمحؾ:   ژ ی ىئ ىئ ىئ ژوضمؾَّ

م اهللُ  ،ومم٤َّم ُيًتْدَرُك قمٚمٞمف إضَْمقاء مجُع ضَمقٍّ ًمٚمٝمقاء سملم اًمًامء وإَرض» وُمٜمف ىمقًُمف يَمرَّ

ش ف َأضْمِقَي٦م، وضَمقُّ إَرض َأي ُم٤م اٟمخٗمَض ُمٜمٝم٤م، مجٕمُ شصمؿَّ وَمتؼ إضَْمقاَء وؿمؼَّ إَْرضم٤مءَ »وضْمَٝمف: 

: اهلقاء،»، وذم اًمٚم٤ًمن ]ضمقا[ ا.# شم٤مج ٦م: اجلقُّ ُمَّ  [418ذح ديقاٟمف: ] ىم٤مل ذو اًمرُّ
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................................. 

 

ى هلقق٤م ذم اجلَقققِّ شَمققْدويؿُ   ققٛمُس طَمققػْمَ  واًمِمَّ

[، ٤مً ذم يمٌد اًمًامء، واًمٌٞم٧م ُمقضمقد ذم ُم٤مدة )دوم( سمّمدره ُمنموطم ]شَمْدويُؿ َأي َدَوَرانٌ  

: ُم٤م سملم اًمًامء وإَرض، وذم طمدي٨م قمكمٍّ روقان اهلل قمٚمٞمف: وا قاَء وؿمؼَّ ضمصمؿَّ وَمتؼ إَ »جلقُّ

، وهق ُم٤م سملم اًمًامء وإَرض، وضَمقُّ اًمًامء: اهلقاء اًمذي سملم اًمًامء شإَرضم٤مءَ  ، مجُع ضَمقٍّ

ىم٤مل ىَمت٤مدُة: ذم  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژوإَرض، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٌَْٞمداء اًمًامء يَمٌِد اًمًامء، وي٘م٤مل: ذم  .]ضمقا[ ا.# ًم٤ًمنش يُم

ٌَْٞمداؤمه٤م: وؾَمُٓمٝم»وذم اًمٚم٤ًمن:  ٌَْٞمداُُتام ويُم ُْمؾ، ويُم ، امُٛمٝمٕمٔمَ  وُمُ اميَمٌُِد اًمًامء واًمرَّ

ؿ ٌَْٞمدات اًمًامء، يم٠َمهنَّ : يُم روه٤م  اجلقهريُّ ٌَّدْت اًمِمٛمُس اًمًامَء: َصٖمَّ ٌَْٞمدًة، صمؿ مَجُٕمقا، وشمٙم يُم

وال، ومٞم٘م٤مل قمٜمد ص٤مرت ذم يَمٌده٤م، ويَمٌُِد اًمًامء: وؾم ُٓمٝم٤م اًمذي شم٘مقُم ومٞمف اًمِمٛمُس قمٜمد اًمزَّ

ْٞم٨ُم: يَمٌُِد اًمًام اٟمحٓم٤مـمٝم٤م: زاًم٧ْم وُم٤مًم٧ْم. رواًمٚمَّ  ، ضمٕمٚمقه٤ماء ويُمٌَْٞمداء اًمًامء إِذا صٖمَّ

، طُمٗمٔمت٤م قمـ اًمٕمرب هٙمذا، يم٤مًمٜمٕم٧م، ويمذًمؽ ي٘مقًمقن: ذم ؾُمقْيداء اًم٘مْٚم٥م، ومه٤م ٟم٤مدران

ٌَّدَ   .]يمٌد[ نا.# ًم٤ًمش اًمٜمجُؿ اًمًامَء: شمقؾمَٓمٝم٤م ويم

ٞم٦ًَّم وؿَمَٙم٤مًة: َأظمؼم قمٜمف سمًقء » ]ؿمٙم٤م[ ، ذم اًمٚم٤ًمنشؿَمَٙم٤م»
ؿَمَٙم٤مه ؿمٙمَقى وؿِمٙم٤مي٦ًم وؿَمٙمِ

، وآؾمُؿ اًمِمْٙمَقى ،ومٕمَٚمف سمف ؿَمَٙم٤م َأُمره ؿمْٙمَقى »ا.#. وذم اًمت٤مج: .شومٝمق َُمِمٙمقٌّ وَُمِمٙملٌّ

ٙم٤مي٦م: إفِمٝم٤مُر اًمٌَ »وُيٜمقُن، وؿِمَٙم٤مي٦ًم: َأظمؼَمه سمْمٕمِػ طم٤مًمف، وىم٤مل اًمراهم٥م:  ، ي٘م٤مل: اًمِمِّ ٨مِّ

]يقؾمػ:  ژی ی ی ىئ ىئ ىئ ژؿمٙمقُت واؿمتٙمٞم٧ُم وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُٙمِق ومتُح ومِؿ ، [58/1]اعمج٤مدًم٦م:  ژ ڀ ڀ پ ژ، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: [12/86 وأصُؾ اًمِمَّ

اًمِّمْٙمقِة وإفِمٝم٤مُر ُم٤م ومٞمٝم٤م، وهل ؾِمَ٘م٤مٌء صٖمػم، ويم٠مٟمَّف ذم إصؾ اؾمتٕم٤مرٌة، يم٘مقهلؿ: سَمَثْث٧ُم ًمف ُم٤م 

، ومٚمِٚمَّف درُّ ]ؿمٙم٤م[ا.# ُمـ اًمت٤مجش ُم٤م ذم ضِمرايب، إِذا َأفمٝمرَت ُم٤م ذم ىمٚمٌؽ ذم وقم٤مئل وَٟمَٗمْم٧ُم ًمف

َّٓ ومال ٓ. ٗمف اًمزسمٞمديِّ قمغم حت٘مٞم٘م٤مشمف اًمٜمَّٗمٞم٦ًم وشمدىمٞم٘م٤مشمف اًمٌديٕم٦م اجلٞمِّدة، هٙمذا هٙمذا وإِ  ُم١مًمِّ

خ هذا اًمٌٞم٧ُم:  [5ٌٞم٧م ذم ديقان اسمـ دريد ]اًم ويقضمُد هٜم٤م ذم سمٕمض اًمٜمًُّ
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25- ااا    ااا   ة ااالش  ااا     ُ ااا   ْة  اااجوعأ

 

اااا ُ  ْااااة  رأ  فْ ااااة فمُ اااالش ع اااا   ا ش

ف  ٤مً ُمنموطم  ٟمٞم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ًمف سمام ومٞمٝم٤م وَزَواهل٤م ًمق زاًم٧ْم قمٜمف ُدٟمٞم٤مه »سمام ٟمّمُّ وقَمدَّ يمقَن اًمدُّ

 ا.# سمحروومف.ش ؾَمقا

26- ٍا   ثأاااااااا َش َ  إادُ  ك   ااااااااة  أ اااااااا و صش ىأ  



اااا  ااا   أ ُنْ اااة غأ أ
اااةم  ىا   اااةلأ  ا أ

 َب َٟمْٗمثَٟمَٗم٨َم ُمـ سم٤ميَب ٟمَ »، شَٟمْٗمَث٦مُ » يم٦مً  ٤مً وَٟمَٗمَث٤مٟم ٤مً ٍَمَ وَضَ واًمٜمَّْٗم٨ُم َأىمؾُّ »، ]ٟمٗم٨م[ ا.# شم٤مجش حمرَّ

َّٓ ُمٕمف رٌء ُمـ  يؼ، واًمٜمَّْٗم٨م ؿمٌٞمٌف سم٤مًمٜمَّْٗمخ، وىمٞمؾ: هق ُمـ اًمتَّْٗمؾ، َٕن اًمتَّْٗمؾ ٓ يٙمقن إِ اًمرِّ

ًمـ َتقَت طمتَّك  ٤مً َٟمْٗمًْوقِمل، وىم٤مل: إِنَّ إِنَّ ُروَح اًمُ٘مدِس َٟمَٗم٨َم ذم رُ »اًمتَّْٗمؾ سمٕمٞمٜمف، وذم احلدي٨م: 

هق يم٤مًمٜمٗم٨م سم٤مًمٗمؿ ؿمٌٞمٌف »، ىم٤مل أسمق قُمٌٞمد: ششَمًتقذَم رزىَمٝم٤م وم٤مشمَّ٘مقا اهللَ وَأمجِٚمقا ذم اًمٓمٚم٥م

 .]ٟمٗم٨م[ ا.# ًم٤ًمنش ، يٕمٜمل ضمؼميؾ، َأي َأْوطمك وَأًْم٘مكشسم٤مًمٜمَّْٗمخ

ُٙمٜم٤مؾم٦م: ُم٤م اًمٜمَُّٗم٤مصم٦م يمَ »، وذم اًمت٤مج: شٓ سمدَّ ًمٚمَٛمّْمدور َأْن َيٜمُْٗم٨َم »وذم اعمثَؾ : »٤مً وومٞمف أيْم

ُم٤م ُيٓمٚمؼ قمغم اعمحزون ُِمـ ومِٞمف،  اً َأي َُمـ سمف قِمٚم٦ٌَّم ذم صدره، ويمثػم ،ٞمف اعمّمدور٘مٗمثف َأي ُيٚمْ ٜمْ يَ 

َٟمَٗم٨َم اًمٌمَء ُِمـ ومٞمف: »، وذم إؾَم٤مس: ]ٟمٗم٨م[ ا.# شم٤مجش ٓ سمدَّ ًمٚمٛمّمدور َأْن َيٜمُٗم٨َم »وذم اعمثؾ: 

ىْمٞم٦م، وُمـ اعمج٤مز رَُمك سمف، وٟمَٗم٨َم ِرْي٘مف، وَٟمَٗم٨َم ذم اًمُٕم٘مدة، وٟمَٗم٨َم قمٚمٞم هذا ُمـ »ف قمٜمد اًمرُّ

َٟمْٗمث٦ُم َُمّْمدوٍر، وُٟمِٗم٨َم ذم ، وهذه شٓ سمدَّ ًمٚمَٛمّمدور َأْن َيٜمُٗم٨َم »ُمـ ؿِمٕمره، و :ومالن ُٟمَٗم٤مصم٤مِت 

 .]ٟمٗم٨م[ ا.# ُمـ أؾم٤مس ضم٤مِر اهللش ُرْوقمل يمذا: ُأهِلٛمُتف

ب: رَُمك سمف، وٟمَٗم٨م إِذا سَمزَ : »]ٟمٗم٨م[ وذم اعمّم٤ٌمح َق، وُمٜمٝمؿ َُمـ َٟمَٗمَثف ُِمـ ومِٞمف ُمـ سم٤مب َضَ

ٌُّم٤مُق اًمٞمًػم، وَٟمٗمَثف٤مً ي٘مقل: إِذا سَمَزَق وٓ ِريَؼ ُمٕمف، وٟمَٗم٨َم ذم اًمُٕمْ٘مدة راىمٞم ؾَمَحره،  :، وهق اًم

اًمٜمَّْٗم٨م ؿَمٌٞمٌف سم٤مًمٜمْٗمخ، وهق : »]ٟمٗم٨م[ ا.# ُمٜمف. وذم اعمخت٤مرش وٟمَٗم٨م اهلل اًمٌمَء ذم ىمٚمٌل: َأًم٘م٤مه

َب   ا.#..شوَٟمٍَمَ  َأىمؾُّ ُمـ اًمتْٗمؾ، وىمد ٟمَٗم٨َم اًمراىمل ُمـ سم٤ميَب َضَ

ىم٤مل ًمُٕمٌٞمد اهلل سمـ »اعَمّْمدور: هق اًمذي َيِمتٙمل صدَره، وذم طمدي٨م اسمـ قمٌد اًمٕمزيز »
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ٕمر؟ وم٘م٤مل:  (1)قمٌد اهلل سمـ قُمْت٦ٌمَ  ُٕمال»طمتَّك َُمَتك شم٘مقل هذا اًمِمِّ ًْ ، شٓ سمدَّ ًمٚمَٛمّْمدوِر ُمـ َأْن َي

ُأصٞم٥َم صدُره ٓ سمدَّ اعمّمدور: اًمذي َيِمتٙمل صدَره، ي٘م٤مل: ُصِدَر ومٝمق ُمّمدور، يريد َأن َُمـ 

ٕمر وُيٓمٞم٥ُم سمف ٟمْٗمًف، وٓ يٙم٤مُد ًمف أن َيًٕمَؾ،  يٕمٜمل َأٟمف َُيدُث ًمإلٟم٤ًمن طم٤مٌل يتٛمثُؾ ومٞمف سم٤مًمِمِّ

هري ىمٞمؾ ًمف إِن قُمٌٞمد اهلل ي٘مقل اًمِمٕمر، ىم٤مل: ويًتٓمٞمُع اعمّمدوُر  (2)يٛمتٜمُع ُمٜمف، وذم طمدي٨م اًمزُّ

ٕمر سم٤مًمٜمَّٗمْ  ٌَّف اًمِمِّ َّٓ َيٜمُٗم٨َم، َأي ٓ َيٌزَق، ؿم ام خَيرضم٤من ُمـ اًمٗمؿ، وَصَدَر ومالٌن ومالٟمَأ : ٤مً ٨م، ٕهنَّ

َصَدْرشُمف: ضسم٧ُم صدَره، واعمّمدور: ». وذم إؾَم٤مس: ]صدر[ ا.# ًم٤ًمنش َأص٤مَب صْدره

 ش.اًمذي َيِمٙمق صدره

ـْ َٟمقاطمٞمٝم٤م هَماَم »  ٤مً وضُمُٞمقؿم ٤مً ضم٤مؿَم٧م اًمِ٘مدُر ضَمٞمِْم»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  .شإِذا ضم٤مَش ًُمَٖم٤مٌم ُِم

دُر إِذا مل ُيْ٘مدر قمغم: هَمَٚم٧ْم، ٤مً وضَمَٞمِم٤مٟم طمٌس ُم٤م ومٞمف، ويمؾُّ رء َيْٖمكم ومٝمق ََيِٞمُش،  ويمذًمؽ اًمّمَّ

 شوُم٤م َيٜمزل طمتك ََيِٞمَش يمؾُّ ُِمٞمْزاب»طمتك اهلؿُّ واًمُٖمّم٦ُم ذم اًمّمدر، وذم طمدي٨م آؾمتًِ٘م٤مء 

ؾمتٙمقن ومتٜم٦ٌم ٓ ِيدُأ ُمٜمٝم٤م ضم٤مٟم٥ٌم »، َأي: يتدومَّؼ وََيري سم٤معم٤مء، وُمٜمف احلدي٨م [1339]اًمٌخ٤مري: 

 َّٓ ، اً : زظَمَر واُمتدَّ ضِمدَّ ٤مً ، َأي وم٤مَر وارشمٗمع، وضم٤مَش اًمقادي ََيٞمُش ضَمٞمِمش ضم٤مَش ُمٜمٝم٤م ضم٤مٟم٥ٌم إِ

ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن ش وضم٤مش اًمٌحُر: ه٤مَج ومٚمؿ ُيًتٓمع ريمقسُمف، وضم٤مؿم٧م اًمٕملُم: وم٤مو٧ْم سم٤مًمدُمقع

 .]ضمٞمش[ واًمت٤مج

ٌُزاق أَ »، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شًُمَٖم٤ممٌ » َٖم٤مم سم٤مًمْمؿِّ ُمـ اًمٌٕمػم سمٛمٜمزًم٦م اًم و اًمٚمُّٖم٤مب ُمـ اإِلٟم٤ًمن اًمٚمُّ

َوال ُمـ اًمٗمَرس واعمَُج٤مج ًمٚمجراد، وًَمَٖمؿ اًمٌٕمػُم َيْٚمَٖمؿُ  َٖم٤مم زسمُد ًُمٖم٤مَُمف واًمرُّ : رَُمك سمف، وهق َأي اًمٚمُّ

ا.# ش ُم٤م طمقل اًمٗمؿ مم٤َّم َيٌٚمُٖمف اًمٚم٤ًمُن ويّمُؾ إًمٞمف، مجُع َُمْٚمَٖمؿ لَأومقاه اإِلسمؾ، ؾُمٛمل سم٤معمَالهِمؿ، وه

 ا.# ُمٜمف.ش اعمَالهِمُؿ: اًمٗمُؿ وإَٟمُػ وإؿَمداق»: ]ًمٖمؿ[ ، وذم اًمت٤مج]ًمٖمؿ[ ًم٤ًمن

                                                 

 #.98هق أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٌٕم٦م سم٤معمديٜم٦م، وهق ُمٕمٚمؿ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، شمقذم قم٤مم  (1)

 #.124هق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل اًمزهري، وم٘مٞمف حمدث شم٤مسمٕمل، شمقذم قم٤مم  (2)
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: ]همام[ اًمت٤مج ذم اعمٕمجٛم٦م، سم٤مًمٖملم اًمٜمًخ ؾم٤مئر ذم يمذا شهَماَم » َأي ُِمـ ضَمقاٟمٌٝم٤م.ش ُِمـ َٟمقاطمٞمٝم٤م»

٤مه سم٤مًمٓمِّلم :اً هَمْٛمق َيْٖمُٛمقه اًمٌٞم٧َم  هَماَم » َٗمف، :٤مً هَمْٛمٞم َيْٖمِٛمٞمف وهَماَمه واخلِم٥م، همٓمَّ  واًمث٤مين واوّي  إوُل  ؾم٘مَّ

، ي٤مئلٌّ  هَمْٛمقاً  َيْٖمُٛمقه وهَماَمه ٤مً هَمْٛمٞم هَماَمه َيْٖمِٛمٞمف» :]همام[ اًمٚم٤ًمن وذم ،شي٤مئل  :وىمٞمؾ همٓم٤َّمه. َأي واويٌّ

َّٓ  سم٤معمٕمَجٛم٦م ًمَٖمَٛمك ُمٕمٜمك وٓ ا.#،.شواخلِم٥م سم٤مًمٓمِّلم  ًمف ُمٜم٤مؾم٦ٌمَ  ٓ َأٟمف رأي٧ُم  وىمد ًمؽ، ذيمرُت  ُم٤م إِ

ٗمُتف وىمد اًمٌٞم٧م، ذم  شمٗمًػمه٤م. وه٤مك اعَمرُمك، وم٠َمص٧ٌُم  اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمٕملم قَمَٛمك إمِم صحَّ

: ؾم٤مَل، ٤مً قَمَٛمك اًمٌمُء َيْٕمِٛمل قَمْٛمٞم»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ذم ومّمؾ اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م ُمـ سم٤مب اعمٕمتّؾ: 

ك َِيِْٛمل ُمثُٚمف، وقَمَٛمك اعمقُج سم٤مًمٗمتح َيْٕمٛمل قَمْٛمٞم سمد ودوَمٕمف، وىم٤مل ٤مً ومَهَ : رَُمك سم٤مًمَ٘مَذى واًمزَّ

ُْمل: رومُع إَُمقاج اًم٘م َذى واًمزسمَد ذم َأقم٤مًمٞمٝم٤م، وقَمَٛمك اًمٌٕمػُم سمُٚمٖم٤مُمف اًمٚمٞم٨ُم: اًمَٕمْٛمل ِوزان اًمرَّ

 .]همٛمل[ ا.# ًم٤ًمنش يم٤من، وىمٞمؾ: رَُمك سمف قمغم ه٤مُمتِف ٤مً : هَدَر ومرَُمك سمف َأيَّ ٤مً قَمْٛمٞم

قَمَٛمك ُمـ طمدِّ َرَُمك: ؾم٤مَل، »وذم اًمت٤مج ذم ومّمؾ اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م ُمـ سم٤مب اًمقاو واًمٞم٤مء 

سمُٚمَٖم٤مُمف: هَدَر ومرَُمك سمف قمغم ه٤مَُمتف، َأو رَُمك سمف  واعمقُج رَُمك سم٤مًمَ٘مذى ودوَمٕمف إمِم َأقم٤مًمٞمف، واًمٌٕمػمُ 

 .]قمٛمل[ ا.# شم٤مج.شيم٤من، ٟم٘مَٚمف اسمـ ؾمٞمده ٤مً َأيَّ 

َم َأن ًمَؽ واعمراُد ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٜمك إظَمػُم، وهق واوٌح، وىمد سم٤مَن  سم٤مًمٖملم ش هَمَٛمك»سمام شم٘مدَّ

ٌٞم٧م ومُٞمحٛمَؾ اعمٕمجٛم٦م شمّمحٞمٌػ، وًمٞمس ًمف وضمٌف ي١ُموُل إًِمٞمف، وٓ ُمٕمٜمك ًمف َأدٟمك ُمٜم٤مؾم٦ٌٍم سم٤مًم

 وىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ: قمٚمٞمف، واهللُ َأقمٚمُؿ.

27- ْشلا  أ اا  اا
ُا
اا ُ  راشَأ  أ  اوعاال ُ  أ

َا ا  ْسش  



اة ىلا ُ  أ أ ش َ  عال َصأ خش  ىأ ش  ةك دُ را

 ه ىَمْن » ب[، واىمتَنه: همٚماً اًمَ٘مْن: اًمَ٘مٝمُر قمغم اًمُٙمره، ىمَنه َي٘مِنُ ف ٌَ ، ]ُمـ سم٤مب َضَ

، وذم طمدي٨م قمكّم ريض اهلل قمٜمف ش اىْمتنشُمف»ف، ووىمَٝمره، وىمَنه قمغم إَُمر: َأيمرَهف قمٚمٞم َأقمؿُّ

م وضمٝمف:   ش.، هق اومتٕم٤مٌل ُمـ اًمَ٘من، وهق اًمَ٘مٝمر واًمَٖمٚم٦ٌمُ شاً َُمْرسمقسمقن اىمت٤ًِمر»ويمرَّ

ا.#، ش اً واىْمت٤ًمر اً ىمَنه قمغم إَُمر واىْمتَنه قمٚمٞمف، وومَٕمؾ ذًمؽ ىَمْن » ]ىمن[ وذم إؾم٤مس

ه شَم٘منُّ شمَ »َأي يمالمه٤م سمٛمٕمٜمك، واؾمتدرك ذم اًمت٤مج  ا.#، ومٛمٕمٜمك .شوهل يم٤مىْمتَنه»ىم٤مل: ش اً ٘منَّ
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ٌَف »]همّم٥م[ ، ذم اًمٚم٤ًمن ٤مً ُمٖمّمقسم ُُمرهَمامً  ٤مً ُمٙمَره اً َمٌقر اً روٞم٧ُم َُم٘مًقرش اً روٞم٧ُم ىَمن» هَمَّم

ضَمؼمشُمف قمٚمٞمف »، وذم اعمّم٤ٌمح شقمغم يمذا: ىمَٝمره قمٚمٞمف ٤مً همَّم٥م ومالٟم»، وذم اًمت٤مج شقمغم إَُمر: ىَمٝمَره

 ش.َأو هَمَٚم٦ٌمً  اً ٝمروَأضْمؼمشُمف: محٚمُتف قمٚمٞمف ىمَ 

ْخطُ » ًَّ َخط سمٗمتحَتلم، وُمثُٚمف اًمُٕمْدم واًمَٕمَدم واحلُزن واحلََزن ش اًم ًَّ َى، يم٤مًم ودُّ اًمرِّ

ؿَمد واجلُْحد واجلَ  ؿْمد واًمرَّ ُمٜمٝم٤م سمْمؿٍّ ومًٙمقن  َحد ذم يمقٟمف ضم٤مَء اعمّمدُر ُمـ يمؾٍّ واًمرُّ

اًمَٗمرح، وهق ظمالُف احلُْزن واحلََزن: ٟم٘مٞمض : »]طمزن[ ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن وسمٗمتحَتلم، ىم٤مٓ

ور، واعمث٤مٓن يَ   ا.#..ش٤من هذا اًميَب سم٤مـمِّرادتِ٘مٌٕمْ اًمنُّ

َخُط ؾَمَخٓم»وُمٕمٜمك  ًْ َى سمف، واًمٗمٕمُؾ ُمٜمف ؾَمِخط َي خط اًمٙمراهٞم٦م ًمٚمٌمء وقمدُم اًمرِّ ًُّ  ٤مً اًم

َط، وي٘م٤مل: ؾَمِخَط اًمٌمَء َأي يمِرَهف، وؾَمِخَط َأي هَمِْم٥َم، ومٝمق ؾم٤مظِمط، وَأؾمخَٓمف:  وشَمًخَّ

ٌَف، وذم ، َأي َيٙمرُهف ًمٙمؿ، ويٛمٜمُٕمٙمؿ ُمٜمف ويٕم٤مىمٌٙمؿ شًمٙمؿ يمذاإِنَّ اهللَ َيًخُط »احلدي٨م  َأهمْم

ْخط سمْمّؿ »، وذم اًمت٤مج ]ؾمخط[ ا.# ًم٤ًمنش إرادة اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمفقمٚمٞمف، َأو َيرضِمُع إمِم  ًُّ اًم

و٤م سمف، وىمد ؾَمِخَط  و٤م، وهق اًمٙمراه٦ُم ًمٚمٌمء وقمدُم اًمرِّ يمَٗمِرَح، وسمْمٛمَتلم وسمٗمتحتَلم: ودُّ اًمرِّ

 ًَ ه، وقمـ اًمٜم٤مفمؿ: اعمًَخقط: اعمٙمروه، وذم إؾم٤مس: قَمَٓم٤مٌء وشَم َط، َأي يَمِره وشَمَٙمرَّ خَّ

٥َم،  َط اًمرضمُؾ: شَمٖمْمَّ َخط حمريم٦ًم: اًمٖمَْم٥م، وشَمًخَّ ًَّ َُمًخقٌط: ُمٙمروه، ومم٤َّم ُيًتدرُك قمٚمٞمف اًم

َخٓم٦ٌم ًمٚمِمٞمٓم٤من ًْ بِّ َُم  .]ؾمخط[ ا.# شم٤مجش واًمؼِمّ َُمْرو٤مٌة ًمٚمرَّ

ِف اًمَ٘مَْم٤م» هر ]أي  -سم٤مًمتحريقؽ  - ْرف: طَمقدصم٤منقاًمّمَّ : »]سف[ ًمٚم٤ًمن، ىم٤مل ذم اشَسْ اًمقدَّ

ا.#، يِمقػُم إمِم َأن َأصقَٚمف ُمّمقدُر .شرُف إؿَمقٞم٤مء قمقـ وضمقهٝمق٤مقٟمقائٌُف وُمّم٤مئٌف[ اؾمٌؿ ًمف َٕٟمف َيّْم 

ه قمـ وضمٝمف، ي٘م٤مل:  ف اًمٌمَء، َأي ردَّ ومقَسومف َيّم»َسَ ا.#، وذم إؾَمق٤مس .شرَف قوم٤مٟمّمق ٤مً ِروُمف َسْ

ف اًمزُمق٤من وسوومِقف وشَمّمق٤مريِٗمفٔمؽ اهللُ ُمٗمِ طَم » َسومقف ُمقـ » ]سف[ ا.#، وذم اعمّمق٤ٌمح.شـ َسْ

ومقق ه قمققـ وضمٝمققف َسْ وف، يمَٗمْٚمققس ٤مً سمقق٤مب َضب: ردَّ ُف اًمققدهر: طم٤مدصُمققف، واجلٛمققُع ُسُ ، وَسْ

 ا.# سمٌٕمض زي٤مدة..شووُمُٚمقس



 - 116 - 

َّٓ شىمْمٞم٧ُم »إَصُؾ ومٞمف َٕن َأصَٚمف ىَمْم٤مي َٕٟمف ُمـ »سم٤معمدِّ واًم٘مٍْم، وإَوُل ش اًمَ٘مَْم٤مء» ، إِ

مُهِزْت، وهق احلُٙمؿ اًمٗمّمُؾ واإِلَي٤مُب واإِلطمٙم٤مُم  ٤مً اًمٞم٤مَء عم٤َّم ضم٤مءت سمٕمد إًَمػ اًمزائدة ـَمرومأنَّ 

واإِلَْت٤مُم واًمتٜمٗمٞمُذ ىمْم٤مًء، ي٘م٤مل: ىَم٣َم َي٘ميض ىَمْم٤مًء، َأي طمَٙمؿ وومَّمؾ، وىمْم٤مُء إَُمر: إطِمٙم٤مُُمف 

٥َم َأو ُأقمٚمَِؿ َأو ُأْٟمٗمَذ َأو ُأُميَض ضمِ وُأدَي َأو أُ و ُأطمٙمَؿ قمٛمُٚمف َأو ُأشمؿَّ َأو ظُمتَؿ أَ وإُِمْم٤مؤه ويمؾُّ ُم٤م 

وُمٜمف اًم٘مْم٤مُء اعم٘مروُن سم٤مًم٘مَدر، ومه٤م  ،وم٘مد ىُميض، وىمد ضم٤مءت هذه اًمقضمقُه يمٚمُّٝم٤م ذم احلدي٨م

َأُمران ُمتالِزُم٤من ٓ يٜمٗمؽُّ َأطمُدمه٤م ٚمؼ، َأي اًمَ٘مْم٤مُء واًم٘مَدُر، اعمراُد سم٤مًم٘مَدر اًمت٘مدير وسم٤مًم٘مْم٤مء اخلَ 

سمٛمٜمزًم٦م  –وهق اًم٘مْم٤مء  –سمٛمٜمزًم٦م إؾَم٤مس، وأظمَر  –وهق اًم٘مَدُر  –َأطمدمه٤م قمـ أظمر، ٕنَّ 

 ، وىم٤مٓ]ىميض[ ا.# ًم٤ًمن وشم٤مج شاًمٌٜم٤مء، ومَٛمـ راَم اًمٗمّمَؾ سمٞمٜمٝمام وم٘مد راَم هْدم اًمٌٜم٤مء وٟمْ٘مَْمف

ٜمع واًمت٘مدير، وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ٤مً َأيْم  ٻ ٱژُم٤م ُمٕمٜم٤مه: ويٙمقن اًم٘مْم٤مُء سمٛمٕمٜمك اًمّمُّ

، ، [41/12]ومّمٚم٧م:  ژٻ ٻ ٻ َـّ َـّ وَأطمٙمَؿ ظمٚم٘مٝم َـّ وصٜمَٕمٝم َـّ وقمِٛمٚمٝم  َأي ظمَٚم٘مٝم

 ۋ ۋ ٴۇ ژ، َأْي طمَتؿ وَأُمَر، [17/23]اإلهاء:  ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ

َأي اقمٛمْؾ ُم٤م َأٟم٧م قم٤مُمٌؾ، وىمْم٤مُء احلُٙمقُم٦م: إطِمٙم٤مُُمٝم٤م وإُِمْم٤مؤه٤م، ىم٤مل  [23/72]ـمف:  ژۅ

: اًم٘مْم٤مُء ذم اًمٚمُّٖم٦م قمغم وضمقه َُمرضمُٕمٝم٤م إمِم اٟم٘مٓم٤مع اًم ٌمء وَت٤مُمف.ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن اًمزهريُّ

ا.#، وهذا هق .شىمْم٤مُء اهلل شُمردُّ ًمف إىَمْمٞم٦م»]ىميض[وذم إؾَم٤مس  .]ىميض[ واًمت٤مج سم٤مظمتّم٤مر

َم آٟمٗم َأٟمَّف ٓ يٜمٗمؽُّ قمـ اًم٘مَدر يمام ٓ يٜمٗمؽُّ اجلداُر قمـ  ٤مً اعمراُد ذم اًمٌٞم٧م، وهق اًمذي شم٘مدَّ

 إؾَم٤مس، واهللُ َأقمٚمُؿ وَأطمٙمُؿ.

28- ْأة يش ا  ياااااا أ إاك  ُ أ   اااااا أ ش أ إادُ ىااااااة ُرش  



ْأااااااة ا    اأ ش أ
ياااااا     ْااااااَالأ  عاااااال  أ ا

 ان ٕهَنام ٓ َيٌٚمٞم٤من» اعمََٚمَقان، » ، وُمثُٚمف]ضمدد[ ، ًم٤ًمنشاجلديدان: اًمٚمَّٞمُؾ واًمٜمٝم٤مُر يم٤مٕضَمدَّ

 [8ديقاٟمف: ] شمثٜمٞم٦م َُماَلً سم٤مًمَ٘مٍم، ىم٤مل مُحٞمد سمـ صَمقر:

ٌَققق٨َم اًمَٕمّْمققق  وًمٞمٚمققق٦مً  ٤مً يقُمققق رانِ قوًمقققـ َيْٚم

 

ٌَقققققق  امإِذا ـَمَٚم  ٤م َأْن ُيققققققْدِريم٤م ُمقققققق٤م شَمققققققَٞمٛمَّ

، يمذا ذم اًمّمح٤مح٤مً أي ُم٤م ىَمَّمدا، واًمَٕمٍْمان َأيْم   .]قمٍم[ : اًمَٖمَداُة واًمَٕمٌِمُّ
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ٌَف قمٚمٞمف، وَأصُٚمف ُمـ ىمقهلؿ: اؾْمتٌَؼ اًمٗم٤مرؾم٤من قمغم شاؾْمَتْقًَمَٞم٤م» ، اؾمتقمَم قمغم ُم٤مًمِف: همٚم

، َأي ؾمٌَؼ أظمَر، يمذا ذم اًمت٤مج ٞمٝمام إمِم هم٤مي٦م شم٤ًمسَمَ٘م٤م إًِمٞمٝم٤م وم٤مؾمتقمَم َأطمُدمه٤م قمغم اًمٖم٤مي٦مومرؾَم 

م ]وزم[ واًمٚم٤ًمن ، وُمثُٚمف اؾمَتقَُمك قمٚمٞمف، ومه٤م ُمـ احلروف اًمتل قم٤مىم٧ٌْم اًمٕمرُب ومٞمٝم٤م سملم اًمالَّ

، وظم٤معمُتف وظم٤مًمٚمُتف إِذا ص٤مدىمُتفش ًَمْقُم٤م»وش ًمقٓ»وُمٜمٝم٤م ىمقهُلؿ:  ،واعمٞمؿ ظِمكمِّ  ،سمٛمٕمٜمك هالَّ

ـ ُمٜمفاؾْمتقمَم »وذم اعمّم٤ٌمح  .]وزم[ ا.# ًم٤ًمنش وظِمْٚمِٛمل ا.#، وذم .ش قمٚمٞمف: همَٚم٥َم قمٚمٞمف وَتٙمَّ

ٌؼ، واهللُ أقمٚمُؿ. .شهق ُُمًتقٍل قمغم اًمَ٘مَّم٥م»إؾَم٤مس  ًَّ  ا.#، يٕمٜمل ىَمَّم٥م اًم

ظمالُف »، وذم اعمّم٤ٌمح ]ضمدد[ ، يمذا ذم اعمخت٤مرشَٚمؼاجلديد: ٟم٘مٞمُض اخلَ »، شقمغم ضمديدٍ »

سم٤مه، ش َأْدَٟمَٞم٤مه» ش.اًم٘مديؿ يم٠َمْدَٟمك وَأْدٟم٤مه إِدٟم٤مًء  ،ىَمُرَب  :اً يدُٟمق ُدٟمقَّ ي٘م٤مل: دَٟم٤م ُمٜمف وًمف وإًِمٞمف »َأي ىمرَّ

سمف، وُمـ هذا اًمث٤مين ُم٤م ضم٤مء  ٤مً ودٟم٤َّمه َأيْم قا اهللَ وَدٟمُّقا »ذم احلدي٨م: شَمدٟمِٞم٦ًم: ىمرَّ إِذا َأيمٚمتُؿ ومًٛمُّ

ُتقا تُقا َأي ادقُمقا ًمٚمٛمٓمِٕمؿ  .شوؾَمٛمِّ ومٛمٕمٜمك َدٟمُّقا يُمٚمقا مم٤َّم َيٚمٞمٙمؿ وُم٤م َدٟم٤م ُمٜمٙمؿ وىَمُرب، وؾَمٛمِّ

م سمدون ]دٟم٤م[ يم٦م. ا.# ًم٤ًمنسم٤مًمؼم تقا»، وىم٤مل ذم اًمت٤مج سمٕمد أن َذيَمَر احلدي٨م اعمت٘مدِّ وذم ش: »ؾمٛمِّ

تُقا وَدٟمُّقا»طمدي٨م آظمر  قا وؾَمٛمِّ  ا.# شم٤مجش سُمقا سملم اًمٙمٚمٛم٦م واًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمتًٌٞمحَأي ىم٤مرِ  ،شؾَمٛمُّ

ٞمتُف َأي ىمُرب وىمرَّ »، وذم اًمٚم٤ًمن ]دٟم٤م[  ش.سمُتفدَٟم٤م اًمٌمُء وَأدٟمٞمُتف ودٟمَّ

سَمكِمَ اًمثقُب َيٌْغَم سمغَِمً وسَماَلًء، وَأسماله هق، ىم٤مل »َأي ًمٚمٗمٜم٤مء واًمَٕمٗم٤مء، ذم اًمٚم٤ًمن ش غَم ًمِْٚمٌِ »

٤مج  [2/323ُمٚمح٘م٤مت ديقاٟمف: ]اًمٌٞمت٤من ذم : اًمٕمجَّ

قققققسم٤مْل  ْ ٌْٚمِٞمقققققف سَمقققققاَلَء اًمنِّ  واعمقققققرُء ُي

 

ٞمقققق٤مزم واٟمت٘مقققق٤مُل إطَْمقققققاْل    يَمققققرُّ اًمٚمَّ

سم٤مل، َأو َأراَد ومَٞمٌغَم   ْ سم٤مِل، إِذا ومتح٧َم اًم٤ٌمَء ُمدْدَت َأراد إسِمالَء اًمنِّ ْ ، وإِذا يمنَت  سَمالَء اًمنِّ

اَلء ًمٚمٜم٤َّمر، وَأيْم ىمٍمَت، وُمثُٚمف اًمِ٘مَرى واًمَ٘مَراء غَم واًمّمِّ ٞم٤موم٦م[، واًمّمَّ ًمٚمَقىمقد، وهق ُم٤م  ٤مً ]ًمٚمْمِّ

اَلء: »، وذم اًمٚم٤ًمن كم[ص] شُمقىمد سمف اًمٜم٤مُر ا.# شم٤مج غَم واًمّمِّ َصكِمَ اًمٜم٤مَر: ىم٤مؾَمك طَمره٤م، وهل اًمّمَّ

ٞم٤مء، إِذا يمنَت ُمددَت، وإِذا ومتح٧َم ىمٍمَت  ُمثُؾ إََي٤مء واإِلَي٤م ح٤مح، شًمٚمْمِّ ، وُمثُٚمف ذم اًمّمِّ

ُمـ اًمٌغَِم ُمٙمًقٌر  روٟم٘مَٚمف ذم اًمت٤مج، وهق همري٥م، َٕنَّ اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن اشمَّٗم٘م٤م قمغم َأن اعم٘مّمق
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اَلء»واعمٛمدود ُمٗمتقح، وىم٤مٓ:  غم واًمّمِّ هنام َٟمّم٤م قمغم َأن ُمع أَ  شوُمثُٚمف اًمِ٘مَرى واًمَ٘مَراء واًمّمَّ

الء سم٤مًمٕمٙمس يمام رَأي٧م آٟمٗم غم واًمّمِّ ْر. ٤مً احلٙمؿ ذم اًمّمَّ  ومٚمٞمحرَّ

ف ضمديد ًَ ه َأو ًمٌ ه صػمَّ ده واؾمتجدَّ : َأضَمدَّ اًمثقَب وضمدَّ ، وي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إِذا اً وي٘م٤مل ًمٚمُٛمِجدِّ

: َأسْمِؾ وَأضِمدَّ ٤مً ْم: َأسْمِؾ وَأضِمدَّ وامحْد اًمٙم٤مد، َأسْمِؾ وخُيْٚمُػ اهللُ، وي٘م٤مل ًمف َأياً ضمديد ٤مً ًمٌِس صمقسم

: َأسْمِؾ وَأظْمٚمِْؼ، وَأسْمِؾ واظْمُٚمْػ سم٤مًم٘م٤مف وسم٤مًمٗم٤مء، وذم طمدي٨م ُأمِّ ٤مً وامحْد اًمٙم٤مد، وي٘م٤مل َأيْم

ُيروى سم٤مًم٘م٤مف وسم٤مًمٗم٤مء، وم٤مًم٘م٤مف ُمـ إظِمالق »، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: شل وَأظْمٚمِ٘ملقأسْمٚمِ » ىم٤مل هل٤م:ظم٤مًمد 

 ٤مً ، وىم٤مل َأيْمشواًمٌَدل، وهق إؿَمٌفُ  قضاًمثقب، وهق ]سَمالؤه و[ شم٘مٓمٞمُٕمف، واًمٗم٤مُء سمٛمٕمٜمك اًمٕمِ 

وذم احلدي٨م َأسْمكم وَأظْمٚمِٗمل، صمؿ َأسْمكِم وَأظْمٚمِٗمل، ىم٤مًمف ُٕمِّ ظم٤مًمد طملم »ذم ُم٤مدة )خ ل ف(: 

ٝم٤م اخلَ  ًَ ا.# .ش: َأسْمِؾ وَأظْمٚمِْػ وامحْد اًمٙم٤مداً ضمديد ٤مً ٛمٞمّم٦م، وشم٘مقل اًمٕمرب عَمـ ًمٌِس صمقسمَأًمٌ

 [243ف: ديقاٟم] ىم٤مل اسمـ ُُم٘مٌؾ:: [ظمٚمػ] شم٤مج، وومٞمف

ققققققُٚمفُ  ًْ ُٚمققققققُػ َٟم  َأملْ شَمققققققَر َأنَّ اعمقققققق٤مَل خَيْ

 

 ويقققق٠ْميت قمٚمٞمققققف طَمققققؼُّ َدْهققققٍر وسم٤مـمُٚمققققفْ  

ققققام اعمقققق٤مُل قمقققق٤مَرةٌ    ومقققق٠َمظْمٚمِْػ وَأشْمٚمِققققْػ إِٟمَّ

 

هِر اًمقققذي هقققق آيمُِٚمقققفْ    ويُمْٚمقققُف ُمقققَع اًمقققدَّ

 سَمكِمَ اًمثقُب يمَتِٕم٥َم سمغَِم سم٤مًمَ٘مٍم» كم[سم] ، وذم اعمّم٤ٌمحشُم٤م َأشمٚمٗم٧َم  َػ ٚمَ َأي اؾمتٗمْد ظَم  

 ا.# سمحروومف.ش وسَمكِمَ اعمٞم٧ُِّم: َأومٜمْتف إَرُض  ،ظَمٚمَِؼ  :واًمٙمن، وسَمالء سم٤مًمٗمتح واعمدِّ 

سم٤مه ًمٚمَٗمٜم٤مء، وهق ودُّ ش: َأْدَٟمَٞم٤مه ًمٚمٌغَِم »ومٛمٕمٜمك   اًمٌ٘م٤مء، واهللُ أقمٚمُؿ. ىَمرَّ

29- ىااةكا ىا ش أاااا     ىااة   شاالا اأ شَا وُ م 



 ااا أ   ا
ااا ا ااا م  وتأ شكْا ْش ا ااال  ىأ   تِشأ

 قه ذم اًمٚمًق٤منَأدري: ومٕمؾ ُمْم٤م سمق٤مًمِٕمٚمؿ شمق٤مرة وسم٤معمٕمرومق٦م ُأظمقرى،  [درى] رع ُمـ َدَرى، وىمد ومنَّ

راي٦ُم َأظمصُّ ُمقـ اًمِٕمٚمقؿ، وىمٞمقؾ: َدَرى يٙمققن »وذم اًمت٤مج  َدَريُتف وَدَري٧ُم سمف: قمٚمٛمُتف، وىمٞمؾ: اًمدِّ

راي٦م: قمٚمُؿ اًمٌمء سمْيب ُمـ احِلٞمٚم٦م، وًمذا ٓ ُيٓمٚمؼ قمغم اهلل شمٕم٤ممم،  ، وىمٞمؾ: اًمدِّ ومٞمام ؾمٌَ٘مف ؿمؽٌّ

 [1/123ديقان اًمٕمج٤مج: ] وَأُم٤م ىمقل اًمراضمز:

اري  ٓ ُهققققققؿَّ ٓ َأْدري وَأٟمقققققق٧َم اًمققققققدَّ

 

 يمقققققؾُّ اُْمقققققِرٍئ ُمٜمقققققَؽ قمقققققغم ُِمْ٘مقققققدارِ  
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راي٦م اًمتل ش َأظَمصُّ »، وىمقًُمف: [درى] ا.# شم٤مج.شومِٛمـ قَمجروم٦م إقَمراب ًمٕمٚمَّف يٕمٜمل هبذا اًمدِّ

راي٦م َأسمق اًمٌ٘م٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اًمِٕمٚمؿ اعم٘متٌَُس ُمـ ىمقاقمد اًمٜمحق وىمقاقمد اًمٕم٘مؾ، وذيَمر  هذا اعمٕمٜمك ًمٚمدِّ

 ش.َدَرى اًمٌمَء وسمف: قَمٚمَِٛمف»، ومل يذيمر هل٤م ُمٕمٜمك ؾمقاه، وذم اعمخت٤مر واعمّم٤ٌمح [451] يُمٚمٞم٤َّمشمف

 ٤مً ف اعمقَزُع، وصمالصمٞمُّف َوًمَِع سمف َيْقًَمُع، يمَقضِمَؾ، َوًَمٕم، اعمقًَمُع سم٤مًمٌمء: اعمُٖمَرى سمف، وُمثٚمُ شُُمْقًَمعٌ »

يم٦ًم وَوًُمققم وم٠ُموًمَع سمف، وم٠َمٟم٤م  ٤مً وَأوًمٕمُتف سمف إِيالقم ،ًمٚمٛمّمدر وآؾمؿ ٤مً َوًُمقع سم٤مًمٗمتح َأيْم ، ومٝمق٤مً حمرَّ

ويمذًمؽ َأوزقمُتف سم٤مًمٌمء، َأي َأهمريتُف سمف، وم٠َمٟم٤م ُمقِزٌع، ُُمقًمٌع قمغم وم٤مقِمؾ، وهق ُمقًَمٌع قمغم ُمٗمٕمقل، 

٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل: ُأْوًمَِع سمف سم» [ًمع]و، وذم اعمّم٤ٌمح [ًمع]و وهق ُمقَزٌع، َأي َأهمريتُف سمف ومَٖمِرَي سمف وًَم٩مَّ 

م ويمنه٤م  ٤مً ووًَمٕم ٤مً َيَٚمع سمٗمتحٝم٤م ومٞمٝمام ُمع ؾم٘مقط اًمقاو َوًْمٕم قَمٚمَِؼ سمف، وذم ًمٖم٦م َوًَمع سمٗمتح اًمالَّ

٩َم سمف: ُأهمرَي سمف وُأوًمَِع ومث٤مسمَر قمٚمٞمف، وُمثُؾ ُأهمرَي سمف »ا.# ُمٜمف، وذم اًمت٤مج ش سم٤مًمًٙمقن واًمٗمتح هَلِ

ق يم٤مًمَقًمقع واًمَقُزوع، ويمذًمؽ قَمٚمَِؼ سمف وقَمٚمَِ٘مف وُمٕمٜمًك، وه ٤مً وزٟمُأهمِرم سمف ُمـ اًمَٖمرام، وهق اًمَٖمَراء 

٦ٌَّم َ٘مف[ ُمـ اًمَٕمالىم٦م وهل اعمح ٌَّف ]وشَمَٕمِمَّ  .[همري] ا.# شم٤مجش وشمٕمٚمََّؼ سمف وشمٕمٚمََّ٘مف َأي َأطم

، وهق آومؽِماق واًمتَّٗمريؼ، ي٘م٤مل: ؿَم٧مَّ ؿَم »، شسمَِم٧مِّ َُمْٚمٛمقمٍ » ٧مُّ ُمّمدُر ؿَم٧مَّ ٌُٝمؿ ٕمْ اًمِمَّ

ىمف، واٟمْ ٤مً وؿَمَت٤مشمؿَمت٤ًَّم َيِِم٧مُّ  َق مجُٕمٝمؿ، وي٘م٤مل: ؿَم٧مَّ اهللُ َأُمَر اًمٕمدّو َأي ومرَّ يمام ش َِم٧مَّ وشَمِمت٧ََّم: شمٗمرَّ

زَم ُمٜمف سم٤مًمٙمن، [ؿمت٧م] ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج َّٓ َأن اًمٚم٤ًمن وٌَط اًمالَّ . ومل ُي٘مٞمدوا قملَم اعمْم٤مرع، إِ

د اعمْمٕمَّػ َأن شُمٙمَن قملُم ُمْم٤مرقمف إِن يم٤من ٓزُم ، ٟمحُق ٤مً واًم٘م٤مقمدُة ذم اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل اعمجرَّ

، وشُمْمؿ إِن يم٤من  يظَمػَّ خَيِػُّ وىَمؾَّ َيِ٘مؾُّ ه، ومٚمػُمضمْع إًِمٞمف. ٤مً ُمتٕمدِّ ه يٛمدُّ ه وُمدَّ ه يُردُّ  ٟمحُق: ردَّ

ي. ٧مِّ ذم اًمٌٞم٧م اًمتَّٗمريُؼ، ومٝمق ُمّمدُر ؿَم٧مَّ اعمتٕمدِّ  واعمراُد سم٤مًمِمَّ

، أَ ش: قمٛمُ اعمَٚمْ » ف ُمـ سم٤مب ردَّ ي مَجٕمف، وُمٜمف اعمجٛمقُع سمٕمُْمف إمِم سمٕمض، اؾمُؿ ُمٗمٕمقل ُمـ ًَمقٛمَّ

َق ُمـ َأُمره وَأصٚمَحف»ىمقهُلؿ:  َّ اهللُ ؿَمَٕمَثف، َأي مَجَع ُم٤م شمٗمرَّ ، وذم اعمّم٤ٌمح [عمؿ] ا.# خمت٤مرش مَل

ً »[عمؿ] ٨َم  وعَمٛم٧ُم ؿَمَٕمَثف ًَمقامَّ وعَمْٛم٧ُم اًمٌمَء: »ا.#، ش ُمـ سم٤مب ىمَتَؾ، َأصٚمح٧ُم ُِمـ طم٤مًمف ُم٤م شمِمٕمَّ

: اجل» [عمؿ] ا.#، وذم اًمٚم٤ًمن.شوَٛمْٛمُتف ف إِذا مجَٕمفاًمٚمَّؿُّ  ٛمُع اًمٙمثػُم اًمِمديُد، واًمٚمَّؿُّ ُمّمدُر ًمقٛمَّ



 - 127 - 

ق ُمـ ُأُمقره وَأصٚمَحف، وذم  ، شقُٛمْؿ ؿَمَٕمَثٜم٤مًمْ اُ اًمٚمَّٝمؿَّ »احلدي٨م وَأصَٚمحف، وملَّ اهللُ ؿمَٕمثَف: مجَع ُم٤م شمٗمرَّ

ٕم٨ِم »وُمٕمٜمك ، شوشَمٚمؿُّ هب٤م ؿَمَٕمثل»وذم طمدي٨م آظَمر  ف، مجُع ُم٤م شمِمت٧ََّم ُمـ إَُمر وإِصالطُم ش ملِّ اًمِمَّ

ٝمؿ ؿ ودمٛمُٕمٝمؿ وشمْمٛمُّ يم٦ًم » ا.#..شوُمٜمف ىمقهُلؿ: إِن داَرٟم٤م ًَمقُٛمقُم٦ٌم َأي شَمُٚمؿُّ اًمٜم٤مَس وشَمُرهبُّ ٕم٨ُم حمرَّ اًمِمَّ

: ـُ ُم٤مًمؽ إَٟمّم٤مريُّ  [171ديقاٟمف: ] وسم٤مًمتًٙملم: اٟمتِم٤مُر إَُمر وظَمَٚمُٚمف، ىم٤مل يمٕم٥ُم سم

 وَرمَّ سمقققققققف ٤مً ملَّ اإِلًمقققققققُف سمقققققققف ؿَمقققققققْٕمث

 

تِققققققف وإَُمققققققُر ُُمٜمت   شرُ قِِمققققققُأُمقققققققَر ُأُمَّ

 [74ديقاٟمف ] ، وىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:[ؿمٕم٨م] ا.# شم٤مج 

 ٌْ قققققت ًْ قققققف ٤مً ٍؼ َأظمقققققوًمًققققق٧َم سمُٛم  ٓ شَمُٚمٛمُّ

 

ُب   ضمقققق٤مِل اعمٝمققققذَّ  قمققققغم ؿَمققققَٕم٨ٍم َأيُّ اًمرِّ

ف وشُمّمٚمُحف »   ومتٚمٛمُّ
ٍ
ف قمغم ؿَمَٕم٨ٍم َأي ٓ حَتتِٛمُٚمف قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ َزًَمِؾ وَذْرء ىمقًُمف: ٓ شَمُٚمٛمُّ

٨َم ُمـ َأُمره  .[عمؿ] ا.# ًم٤ًمنش ودمٛمُع ُم٤م شمِمٕمَّ

 : »[ص٤مطم٥م اًمٚم٤ًمن] وىمقًُمف
ٍ
ي٘م٤مل: سمَٚمٖمٜمل َذْرٌء ُمـ ظَمؼَم َأي رٌء »ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش وَذْرء

ْرُء  – ٤مً وـمرٌف ُمٜمف، وهق َأيْم  : اًمٌمُء اًمٞمًػُم ُمـ اًم٘مقل، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:-َأي اًمذَّ

 َأشمقققققق٤مين قمققققققـ ُُمٖمققققققػمَة َذْرُء ىَمققققققْقلٍ 

 

ـْ قمٞمًققققك وم٘مٚمقققق٧ُم ًمققققف يَمققققذايم٤م   وقمقققق

ـُ إصَمػم،وهق سمٗمتح ومًٙمقن قمغم ُم٤م و  خ ُذْرٌء سم٤مًمْمؿِّ  ٌَٓمف اسم ا.# ش وُوضِمَد ذم سمٕمض اًمٜمًُّ

 .[ذرأ] شم٤مج

٨ُم، وشمِمديُده ُم٤ٌمًَمٖم٦م »، [ُمـ سمٞم٧م اعم٘مّمقرة] ششَمٜمْٙمِٞم٨ِْم ىُمَقى»و ٨َم وُيٜمٙمِّ اًمتَّٜمٙمٞم٨م ُمّمدُر َٟمٙمَّ

ٌَْؾ يٜمُٙمثف سم٤مًمْمؿِّ  ي وم٤مْٟمتٙم٨َم، أَ َيٜمْٙمِثُف سم٤مًمٙمن، َأي ٟمَ٘مْمف، و ،وشمٙمثػم، ُمـ َٟمَٙم٨َم اًمٕمٝمَد واحل

٨َم رأؾُمف َثف وم٤مْٟمتٙم٨َم، َأي شمِمٕمَّ قاَك وهمػَمه: ؿَمٕمَّ ًِّ ، وذم [ٟمٙم٨م] ا.# شم٤مجش وم٤مْٟمت٘مَض، وَٟمَٙم٨َم اًم

ْمف وم٤مْٟمت٘مَض، وَٟمَٙم٨َم اًمٙم٤ًمَء َٟمَٙم٨َم اًمٕمٝمَد يمَ٘متَؾ: ٟمَ٘مْمف وَٟمٌَذه، وم٤مْٟمتَٙم٨َم يمٜم٘مَ »اعمّم٤ٌمح 

 ْٛمؾٍ جلٛمُع َأْٟمٙم٤مٌث يمحِ َل صم٤مٟمٞم٦ًم، وازَ ٖمْ ًمٞمُ  واًمٜمِّْٙم٨ُم سم٤مًمٙمن: ُم٤م ُٟمٙم٨َِم ، ٤مً وهمػَمه: ٟمَ٘مْمف َأيْم

ٟمَٙمَثف َيٜمُٙمثف  ،ٚمُحف ُمـ سَمْٞمٕم٦م وهمػمه٤ماًمٜمَّْٙم٨ُم: ٟمْ٘مُض ُم٤م شَمْٕم٘مُده وشُمّْم »ا.#، وذم اًمٚم٤ًمن ش وَأمْح٤مل

قَدهؿ، ٟمَ٘مْمقه٤م، وهق قمغم وشَمٜم٤ميم٨َم اًم٘مقُم قمٝمٙمؾ[ وم٤مْٟمتٙم٨َم، َأي ٟمَ٘مْمف وم٤مْٟمت٘مَض، ]سم٤مًمْمؿِّ ؿُم 
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]اًمٜمحؾ:  ژھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: اعمثَؾ، 

ُم وشُمٜم٩ًُم، وم٢مِذا  ،[16/92 ٕمر، شُمؼْمَ قف واًمِمَّ واطمُد إَْٟمٙم٤مِث ٟمِْٙم٨ٌم، وهق اًمَٖمْزُل ُمـ اًمّمُّ

ٞمج٦ُم ]َأي سَمٚمٞم٧ْم[ ىُمٓمِّٕم٧م  وُٟمٙمِث٧م ظمٞمقـُمٝم٤م اعمؼموُم٦ُم وظُمٚمِٓم٧م  اً صٖم٤مر ٤مً ىمٓمٕمظَمٚمِ٘م٧ْم اًمٜمًَّ

٧ٌَْم سمف  قف اجلديد وَٟمِِم سم٧م سم٤معَمٓم٤مرق وهُمزًم٧ْم صم٤مٟمٞم٦ًم واؾمتُ سم٤مًمّمُّ ٕمٛمٚم٧م، واًمذي َيٜمُٙمثٝم٤م صمؿ ُضِ

قف  ٤مٌث، وُمـ هذا ٟمٙم٨ُم اًمٕمٝمد، وهق ٟم٘مُْمف سمٕمد إطِمٙم٤مُمف يمام شُمٜمَٙم٨م ظمٞمقُط اًمّمُّ ي٘م٤مل ًمف: َٟمٙمَّ

اًمٜمحؾ، وَأوهُل٤م: ، إسِمراُُمف: إطِمٙم٤مم ومتْٚمف، وأي٦ُم ذم [ٟمٙم٨م] ا.# ًم٤ًمنش اعمٖمزول سمٕمد إسِمراُمف

 ژڳ گ گ گ گژُمـ اًمٌٞمع وإَيامن وهمػمه٤م »،  ژک ک ڑژ

 ڱ ژسم٤مًمقوم٤مء طمٞم٨م طمٚمٗمتُؿ سمف، واجلٛمٚم٦م طم٤مٌل  ژڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ َُمقاصمٞمِ٘مٝم٤م

ُم٤م  ژہژَأومًدْت  ژہ ۀ ۀ ڻ ژُتديٌد هلؿ  ژڻ ڻ ں ں

طم٤مٌل، وهق مجُع ٟمِْٙم٨م، وهق ُم٤م  ژھژإطِمٙم٤مٍم ًمف وسَمْرم  ژھ ہ ہ ژهمزًمْتف 

واًمقسمَر ـمقَل ُيٜمَٙم٨ُم َأي ُُيؾُّ إطِمٙم٤مُُمف، وهل اُمرأة مَح٘م٤مء ُمـ ُمٙم٦َم، يم٤مٟم٧م شَمْٖمِزل اًمّمقَف 

ٝم٤م ذم ، َأي ٓ شمٙمقٟمقا ُمثٚمَ ششمٙمقٟمقا»طم٤مٌل ُمـ وٛمػم  ژھژقُمٝم٤م صمؿ شمٜمُ٘مْمف، ي

٤مذيمؿ   ژۓ ۓ ژسم٠َمن شمٜمُ٘مْمقه٤م  ژ ے ژوظمديٕم٦ًم،  اً َأي وم٤ًمد ژ ے ھژاُتِّ

َن شمٙمقن  ِٕ ٤مًمِٗمقن احلٚمٗم٤مَء ويم٤مٟمقا ُُي  ژ﮶ ﮵ ژأيمثر  ژ﮴ ﮳ ژمج٤مقم٦ٌم  ژ﮲ژَأي 

ٚمَػ ]َأي قمٝمد[ ُأوًمئؽ طمِ ٟمَ٘مْمقا  ٕم٤مِهد[، وم٢مذا وضمدوا أيمثَر ُمٜمٝمؿ وَأقمزَّ ]مجٞمع طمٚمٞمػ وهق اعمُ 

سمام َأَُمر سمف ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد ًمٞمٜمٔمَر  ژۈٴۇ ژخَيْتؼميمؿ  ژۈ ۆ ۆژوطم٤مًمٗمقهؿ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژٙمقن ُأُم٦ٍم َأْرسَمك ًمٞمٜمٔمَر َأشَمُٗمقن أَم ٓ سماعمٓمٞمَع ُمٜمٙمؿ واًمٕم٤ميص، أو 

# ا.ش ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ َأُمر اًمٕمٝمد وهمػمه سم٠َمن ُيٕمذَب اًمٜم٤ميم٨َم وُيثٞم٥َم اًمقاذم ژې ې ۉ

 .[286-2/285] ُمـ اجلالًَملم
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وَأصُؾ اًمٜمَّٙم٨م واًمٜمَّ٘مض احلؾُّ واًمٗمؽُّ واهلَدُم ذم اعمحًقؾم٤مت، ي٘م٤مل: َٟمَٙم٨َم احلٌَؾ 

ومٞم٘م٤مل: َٟمَ٘مَض اًمٌٜم٤مَء َأي اًمٌٜم٤مء وٟمحقه، ذم وٟمَ٘مْمف َأي وَمؽَّ ـم٤مىم٤مشمِف، ويٜمٗمِرُد اًمٜمَّ٘مُض قمـ اًمٜمَّٙم٨م 

ٌْؾ وٟمحقه مم٤م ُيٗمتَ هَدُمف، وٓ ي٘م٤مل ومٞمف: َٟمَٙمثف، َٕن اًمٜمْٙم٨م خمّمقٌص  ، ويِم٤مريُمف ومٞمف ُؾ سم٤محل

ف وومَّمؾ ُم٤م سملم ـم٤مىم٤مشمف وظمٞمقـمِف اعمٗمتقًم٦ِم،  ،اًمٜم٘مُض  ومٞم٘م٤مل: ٟمَ٘مض احلٌَؾ وٟمَٙمثف َأي طمٚمَّف وومٙمَّ

ٌْؾ َأن وودُّ  ٌْؾ وإضِم٤مدشُمف، وىمٞمؾ: إسِمراُم احل هذا اعمٕمٜمك اإِلسمرام، وم٢مِن طم٘مٞم٘متف إطِمٙم٤مُم ومْتؾ احل

َره صمؿ اؾمتُ  َُيٕمَؾ ـم٤مىَملم صمؿ ُيٗمتَؾ، ه ذم اعمٕم٤مين، وم٘مٞمؾ: َأسْمرَم اًمٌمَء َأي دسمَّ ٕمٛمَؾ يمام اؾمُتٕمٛمَؾ ودُّ

، وُمٜمف ىمٞمؾ: [سمرم] م إَُمر َأي َأطمَٙمٛمف وَأشم٘مٜمَف، يمام ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج، وَأسمرْ [سمرم] يمام ذم اعمّم٤ٌمح

م: اًمثقب اعمٗمتقل اًمَٖمزل ـم٤مىَملم ُمٗمتقًَملم، وي٘م٤مل ًمف َأيْم ُم، وَأصُؾ اعُمؼْمَ : سَمِريؿ ٤مً اًم٘مْم٤مُء اعُمؼْمَ

ؾ ُُمْٕمَ٘مد وقَمِ٘مٞمد وُِمٞمزان ُُمؽْمَص قمغم ُمُ  ًَ َخـ وؾَمِخلم وقَم ًْ ْٗمَٕمؾ ووَمِٕمٞمؾ، يمام ي٘م٤مل: ُم٤مء ُُم

 [313ديقان ضمرير ] ذم اعمٕم٤مين، وم٘م٤مل: اً وشَمِريٌص، وىمد اؾمتٕمٛمَؾ اًمِم٤مقمُر اًمٜم٘مَض واإِلُمراَر َم٤مز

......................... 

 

هَر ذا َٟمْ٘مقققققٍض وإُِْمقققققر   ارِ إيِنِّ َأرى اًمقققققدَّ

ه وَأطْمٙمَٛمف يمام ذم   ٌَْؾ، َأي َأضم٤مَد وَمْتَٚمف وؿَمدَّ وم٢مِن اإِلُمرار سمٛمٕمٜمك اإِلسْمرام، ي٘م٤مل: َأَُمرَّ احل

ُة سم٤مًمٙمن وهل إطِمٙم٤مم اًمٗمتْؾ، وشُمٓمٚمُؼ َأيْم[ُمرر] اًمٚم٤ًمن قمغم ـم٤مىم٦م احلٌِْؾ يمام شُمٓمٚمُؼ  ٤مً ، وُمٜمف اعمِرَّ

ة ُمـ ىُمق: »[ُمرر] ، ىم٤مل ذم اًمت٤مجةقمٚمٞمٝم٤م اعَمرير ٌة، واجلٛمُع ُِمَرر، واعَمرائِر: يمؾُّ ىمقَّ ى احلٌْؾ ُِمرَّ

َأُمرْرُت احلٌَؾ »، وذم اعمّم٤ٌمح شاحِل٤ٌمل اعمٗمتقًم٦م قمغم َأيمثَر ُِمـ ـم٤مٍق، واطمُده٤م َُمِرير وَُمِريرة

 ا.#..شاً واخلٞمَط: ومتْٚمُتف ومتاًل ؿمديد

، ي٘م٤مل: ومَتٚمف يمام ي٘م٤مل: ًَمَقاه، ومم٤َّم َورد ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ممَّ  ُّ َم واًمَٗمْتُؾ: اًمكمَّ ٤م يٜم٤مؾم٥ُم ُم٤م شم٘مدَّ

، [2/27]اًمٌ٘مرة:  ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژىمقًُمف شمٕم٤ممم ذم هُمرة ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 

ٌَّف سمف ورُمَز ًمف سمٌمء ُمـ »وومٞمف  ٌْؾ وـمَقى ذيمَر اعمِم ٌَّف اًمٕمٝمَد سم٤محل اؾمتٕم٤مرٌة سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م طمٞم٨م ؿم

ٌْؾ،شَيٜمْ٘مْمقن»ًمقازُمف، وهق  واعمراُد ُمٜمف  ، وم٢مصِم٤ٌمشُمف ُتٞمٞمٌؾ، واًمٜم٘مُض ذم إَصؾ ومؽُّ ـم٤مىم٤مت احل

ٌَّف اإِلسمٓم٤مَل سم٤مًمٜمْ٘مض، واؾمُتٕمػَم اًمٜم٘مُض  هٜم٤م اإِلسمٓم٤مُل، ومٗمٞمف اؾمتٕم٤مرٌة شمٍمُيٞم٦َّم شَمٌٕمٞم٦َّم طمٞم٨م ؿم
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ا.# ص٤موي قمغم ش ًمإِلسمٓم٤مل، واؿمُتؼَّ ُمـ اًمٜم٘مض ]سمٛمٕمٜمك اإِلسمٓم٤مل[ َيٜم٘مْمقن سمٛمٕمٜمك ُيٌٓمٚمقن

 .[1/26] اجلالًملم

ة سم٤مًمش ىُمَقى» ٕمػ، وومٕمُٚمف اًمُ٘مَقى سمْمؿِّ اًم٘م٤مف ويمنه٤م مجُع ىُمقَّ ، وهل ٟم٘مٞمُض اًمْمَّ ْمؿِّ

ى واىْمتقَ  ؾ واوْمتَٕمؾ، وىَمقَّ ىَمِقي يمَريِضَ وشَمَ٘مقَّ ى ٤مً اهللُ شمٕم٤ممم شم٘مِقي٦ًم، وي٘م٤مل َأيْم اهى قمغم شَمٗمٕمَّ : ىَمقَّ

ٕمػ ىُمقًة، وىمد ضم٤مء يمذًمؽ ذم اًمدقم٤مء ًمٚمٛمريض، وُمٜمََٕمف  اهللُ وٕمَٗمؽ، َأي َأسمدًَمؽ ُمٙم٤من اًمْمَّ

 ًُّ ، ذيَمره اسمـ اًم ٌْٙمّل اإِلُم٤مُم اًمِم٤مومٕملُّ
 ٤مً ، وومٞمف َأيْم[ىمقا] ا.# شم٤مجش [2/135] ذم اًمٓمٌ٘م٤مت (1)

ٌْؾ واًمَقشمر، وي٘م٤مل ذم مجٕمفواًمُ٘مَقى: ـم٤مىم٤مت احلٌْؾ، » ة ًمٚمٓم٤مىم٦م ُمـ ـم٤مىم٤مت احل اًمِ٘مَقى  :مجُع ىُمقَّ

ْيٚمٛمّل  ،٤مً سم٤مًمٙمن َأيْم ًة »وذم طمدي٨م اسمـ اًمدَّ ُيٜمَ٘مُض اإِلؾمالُم قُمْروًة قُمْروًة يمام ُيٜمَ٘مُض احلٌُؾ ىُمقَّ

ـُ ؾُمٜم٦ًَّم ؾُمٜم٦ًَّم »وذم احلدي٨م: : »٤مً ا.# شم٤مج، وُمثُٚمف ذم اًمٚم٤ًمن، وذم اًمٚم٤ًمن َأيْم.شةً ىُمقَّ  ي َيْذَه٥ُم اًمدِّ

ًة، وي٘م٤مل: َأىْمَقى احلٌُؾ واًمَقشمر َأي ضُمٕمؾ سمٕمُض ىُمَقاه َأهمٚمَظ ُمـ  ًة ىُمقَّ يمام َيْذه٥ُم احلٌُؾ ىُمقَّ

ةً  ،ُُمْ٘مَقىسمٕمض، وَأىمقي٧ُم طَمٌَٚمؽ، وهق طمٌٌؾ  ةً  وهق َأن شُمْرظمل ىُمقَّ ومال َيٚم٨ٌُم احلٌُؾ  ،وشُمِٖمػم ىُمقَّ

ة وُهَقًى أن يت٘مٓمَّع، ي٘م٤مل:  ة وُصَقًى وُهقَّ ة وىُمَقًى، ُمثُؾ ُصقَّ  .[ىمقا] ا.# ًم٤ًمنش ىُمقَّ

ةً : »[أي ص٤مطم٥م اًمٚم٤ًمن] وىمقًُمف  ه، وُمّمدرحُمَٙمامً  اً َأي شَمٗمتِٚمٝم٤م ومتاًل ؿمديدش وشُمِٖمػُم ىُمقَّ

 ، وم٠َمٟم٤م ُُمِٖمػم وهق ُُمَٖم٤مر. ا.#.اً الً ؿمديدي٘م٤مل: َأهَمْرُت احلٌَؾ َأي ومتٚمُتف ومتاإِلهم٤مرة، 

ٓ يزاُل  َأن اًمزُم٤منش اًمزُم٤مُن ُمقًَمٌع سمَِم٧مِّ َُمْٚمٛمقٍم وشَمٜمْٙمٞم٨ِم ىُمَقًى : »[أي اًمٜم٤مفمؿ] وُمٕمٜمك ىمقًمف

إىَمقي٤مَء وُيقهل  ُػ ٕمِ ْْم ُيٗمرق سملم إطَم٤ٌمب وُيٌدد مجَٕمٝمؿ وُيِمت٧ُِّم ؿمٛمَٚمٝمؿ، وٓ يؼمح يُ 

اء، وَِيدم سُمٜمٞم٤من اًمِم٤ٌمب،  واهلل أقمٚمؿ.وُم٤م َأؿمٌف ذًمؽ،  إؿَمدَّ

37- ص    ااااااا   َا     
ك  ُ   اااااااة أ  اااااااةدا

 اأ



 ااا أ َأ ااا ش فْ اااة  اااسا ىأ َش ااا أَاب   أ  َ تأ ش

ة ُمٕم٤مٍن ىمد ؾمٌؼ ِذيمره٤م، واعمراُد ُمٜمف هٜم٤م اًم٘مْم٤مُء اعم٘مروُن سم٤مًمَ٘مدر اعمتالِزُم   اًم٘مْم٤مء ًمف قمدَّ

زم ًمف اًمذي ٓ يٜمٗمؽُّ قمٜمف: َٕن َأطمَدمه٤م سمٛمٜمزًم٦م إَ  وهق اًمَ٘مدر، وأظمر سمٛمٜمزًم٦م  ،ؾم٤مسُمٕمف اًمالَّ

 .[ىم٣م] اًمٌٜم٤مء، وهق اًم٘مْم٤مء، يمام ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن

                                                 

 #.771هق شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم، ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة، شمقذم  (1)
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: [ىمذف] ومف إِذا َرُم٤مه وٟمٌَذه وـمَرطمف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مجاًم٘م٤مِذف: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ىمذَ  

ُمل هب٤م، ي٘م٤مل: هؿ سملم طم٤مذِ »  ف وىم٤مِذف وطم٤مٍذ وىم٤مٍذ قمغم اًمؽمظمٞمؿ،اًمَ٘مذف سم٤محلج٤مرة: اًمرَّ

واًم٘م٤مِذف سم٤محلج٤مرة، وىم٤مل اًمٚمٞم٨م: اًمَ٘مْذف: اًمرُمُل سم٤مًمًٝمؿ واحلََم واًمٙمالِم  ّم٤موم٤محل٤مذف سم٤مًمٕم

ب  ، َأي راُِمّل وـم٤مِرطمّل وٟم٤مسمِذّي.شويمؾِّ رء َأو ُمٜمٝمام، وسم٤مسُمف َضَ

ة» ٌََط ُمـ إَرض أو اًمَقْهدة اًمٖم٤مُمْم٦م ُمٜمٝم٤م، وطمٙمك صمٕمٚم٥م: ش: »ذم ُهقَّ ة: ُم٤م اهْن اهلُقَّ

ة اًمُٙمٗمر ح٤مح اًمٚمٝمؿَّ َأقمْذٟم٤م ُِمـ ُهقَّ ة: [هقا] ودواقمل اًمٜمٗم٤مق، وميسَمف ُمثاًل ًمٚمُٙمٗمر، وذم اًمّمِّ : اهلُقَّ

 اًمَقْهدة اًمٕمٛمٞم٘م٦م، وُمٜمف ىمقُل اًمِم٤مقمر:

 يمقققققْؿ ُِمقققققـ قمقققققدوٍّ زاَل َأو شَمقققققَدطْمَٚمام

 

ٍة شَمَ٘مْحقققققققققققَذُم٤م  قققققققققققف ذم ُهققققققققققققَّ  يم٠َمٟمَّ

 
 

طْمؾ، همػَم َأن ًمف ُة ذاه٦ٌٌم ذم إَرض سمٕمٞمدُة اًمَ٘مٕمر ُمثُؾ اًمدَّ ـُ ؿُمٛمٞمؾ: اهلُقَّ َأجل٤موم٤ًم،  وىم٤مل اسم

طْمؾ، وىم٤مل همػُمه: هل احلُٗمرة اًمٌٕمٞمدُة اًمَ٘مٕمر يم٤معَمْٝمَقاة، وىمٞمؾ: هل  ورأؾُمٝم٤م ُمثُؾ رْأس اًمدَّ

ُـّ ُمـ إَرض، واجلٛمُع ُهَقًى   .[هقا] ا.# شم٤مجش اعمٓمٛمئ

طْمؾ هق سم٤مًمدال واحل٤مء اعمٝمٛمٚمتَلم قمغم وزن وَمْٚمس  ة شمٙمقن ذم إَرض وذم »ىمقًُمف: اًمدَّ ُهقَّ

ٙمقن ذم رأؾمٝم٤م ِوٞمٌؼ صمؿ يتًَّع َأؾمٗمُٚمٝم٤م، وُربَّ سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت إقَمراب َأؾَم٤مومؾ إَودي٦م، ي

َُيٕمُؾ ًمف ْدطْمٌؾ شمدظمُؾ ومٞمف اعمرأُة إِذا دظَمؾ قمٚمٞمٝمؿ داظمٌؾ، واجلٛمُع َأْدطُمؾ وَأْدطم٤مل وِدطَم٤مل 

 .[دطمؾ] ا.# ًم٤ًمنش وُدطُمقل وُدطْمالن، وَدطَمؾ ومٞمف: َدظَمؾ

اًمٜم٤مطمٞم٦ُم ُمـ احلقض َأو اًمٌئر ي٠ميمُٚمف »هل هق مجُع جَلَػ سم٤مًمتحريؽ، وش َأجْل٤موم٤مً »وىمقًُمف: 

ٞم٦َّم وَأؾمٗمٚمٝم٤م، ومّم٤مر ُمثَؾ 
يمِ اعم٤مُء ومٞمّمػم يم٤مًمٙمٝمػ، وي٘م٤مل: اًمٚمََّجُػ: ُم٤م طمَٗمَر اعم٤مُء ُمـ َأقمغم اًمرَّ

 .[جلػ] ا.# ًم٤ًمنش اًمٖم٤مر، ىم٤مل اجلقهرّي: اًمٚمََّجػ: طَمْٗمٌر ذم ضم٤مٟم٥م اًمٌئر

، ي٘م٤مل: سَمؾَّ ُمـ َُمروش ٓ شمًَتٌِؾُّ » ٌَؾَّ ف َيٌِؾُّ سم٤مًمٙمن َأي َصحَّ وسَمِرئ، ويمذًمؽ ُمْم٤مرُع اؾْمت

ٌَؾَّ  سَمؾَّ ُِمـ ُمروف َيٌِؾُّ »، وذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج وإؾَم٤مس [سمٚمؾ] ، يمذا ذم اعمخت٤مرشَأسَمؾَّ واؾْمت
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ً سم٤مًمٗمتح وسَمَٚماًل حمريم٦ًم وسُمُٚمقًٓ سم٤مًمْمؿِّ َأي َصحَّ وسَمَرَأ، ويمثػمًا ُم٤م يم٤من ؾمٞمٌقيف   سم٤مًمٙمن سَمالَّ

 يتٛمثَُّؾ سم٘مقًمف:

قققققفإِذا سَمققققق َـّ َأٟمَّ  سمقققققف فمققققق
ٍ
ـْ داء  ؾَّ ُِمققققق

 

اُء اًمقققذي هقققَق ىم٤مشمُِٚمقققفْ    َٟمَجققق٤م وسمقققف اًمقققدَّ

ٜم٧ْم طم٤مًُمف سمٕمد اهلُزال  ًُ  ا.# ُمٜمٝم٤م.ش يٕمٜمل اهلََرم، واًمٌِٚم٦َُّم سم٤مًمٙمن: اًمٕم٤مومٞم٦م، واسْمتؾَّ وشَمٌٚمَّؾ: طم

ـْ ومٞمٝم٤م َهَقى» اًمٜمْٗمس ذم يمالم اًمٕمرب دمري قمغم ضسَملم، »ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش َٟمْٗمُس َُم

ف، َأي روطُمف، واًميُب اًمث٤مين ُمٕمٜمك اًمٜمْٗمس ومٞمف مجٚم٦ُم اًمٌمء َأطمُدمه٤م: ىم ًُ قًمؽ: ظمرضم٧ْم ٟمْٗم

ف وَأهَٚمَؽ ٟمْٗمًف، َأي وطم٘مٞم٘مُتف، ي٘م٤مل: ىمتَؾ ومال ًَ َأْوىمع اهلالَك سمذاشمِف يمٚمِّٝم٤م وطم٘مٞم٘متِف، وُمٜمف ٌن ٟمْٗم

ٌَؾ، وَٟمْٗمُس اجلٌَؾ ُُم٘م٤مسمكِم»ُم٤م طمٙم٤مه ؾمٞمٌقيف ُمـ ىمقهلؿ:   ،[2/379اًمٙمت٤مب: ] شٟمزًْم٧ُم سمٜمَْٗمس اجلَ

وح وىم٤مل:  ى سملم اًمٜمْٗمس واًمرُّ واًمٜمْٗمس: قملُم اًمٌمء ويُمٜمُْٝمف وضمقهره، وُمـ اًمٚمٖمقيِّلم َُمـ ؾمقَّ

رة، واحلؼُّ َأن سمٞمٜمٝمام ومرىم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمرات، ويدلُّ  َّٓ َأن اًمٜمْٗمس ُم١َمٟمث٦ٌم واًمروُح ُمذيمَّ مه٤م رء واطمد، إِ

ـُ قمٌد اًمؼَمِّ  ي٨ُم أنَّ اهلل شمٕم٤ممم ظَمَٚمَؼ آدَم احلد [588-2/587]ش اًمتٛمٝمٞمد»ذم  (1)ًمذًمؽ ُم٤م رواه اسم

وضمٕمَؾ ومٞمف َٟمْٗم٤ًًم وُروطم٤ًم، ومِٛمـ اًمروح قمٗم٤موُمف وومٝمُٛمف وطِمٚمُٛمف وؾمخ٤مؤه وووم٤مؤه، وُمـ اًمٜمْٗمس 

وح قمغم اإِلـمالق، طمتك وٓ  ؿمٝمقشُمف وـَمٞمُِمف وؾمَٗمُٝمف وهمْمٌُف، ومال ي٘م٤مل ذم اًمٜمْٗمس: هل اًمرُّ

َّٓ يمام ي٘م٤مل ذم اعَمٜمل هق  ي ي٘م٤مل ذم اًمروح: هل اًمٜمْٗمس إِ اإِلٟم٤ًمن، َأو يمام ي٘م٤مل ًمٚمامء اعمٖمذِّ

 ً ا.# ش ًمٚمَٙمْرُم٦م: هق اخلَْٛمر َأو اخلؾُّ قمغم ُمٕمٜمك َأٟمَّف ؾمُٞمْم٤مف إًمٞمف َأوص٤مٌف ُيًٛمك هب٤م مخرًا َأو ظمالَّ

ًا، وىمد ٟم٘مٚمُتف سم٤مٓظمتّم٤مر َٕن اًمتٓمقيؾ ُمٜمف : »[اًمزسمٞمدي] ، ىم٤مل[ٟمٗمس] ُمـ اًمت٤مج وهق ٟمٗمٞمٌس ضمدَّ

، وىمد ٟم٘مٚمُتف أٟم٤م َأيْم٤ًم هٜم٤م سم٤مٓظمتّم٤مر عَم٤م ٓ خَيٗمك، وىمد َذيَمر شٜم٤م هذايمٚم٧َّم اهلٛمُؿ، ٓؾمٞمَّام ذم زُم٤مٟم

٦م،  د واحل٘مٞم٘م٦م وقملُم اًمٌمء واهِلٛمَّ ًَ ُم واجلَ وح واًمدَّ اعمجُد ًمٚمٜمْٗمس مخ٦ًَم قمنَم ُمٕمٜمًك ُمٜمٝم٤م اًمرُّ

ٕم٤ًم، وذم اعمّم٤ٌمح  ٟمثك اًمٜمْٗمس أُ »وإََٟمٗم٦م، وم٤مٟمٔمر إًَمٞمَؼ ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م، وم٢مِن ذم هذه اعمٕم٤مين ُمتًَّ

وح، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، وإِن أُريَد اًمِمخُص [4/1]اًمٜم٤ًمء:  ژ پ پ پ پ ژإِن ُأريَد هب٤م اًمرُّ

                                                 

 #.463هق أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل، شمقذم  (1)
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م ر، وؾُمٛمل اًمدُم ٟمْٗم٤ًًم، َٕن اًمٜمْٗمس اًمتل هل اؾمٌؿ جلُٛمٚم٦م احلٞمقان ىِمقاُُمٝم٤م سم٤مًمدَّ ا.#، وهلل شومٛمذيمَّ

ه ُمـ ضَمالء ًمَدي٤مضمػم اعمِم٤ميمؾ.  درُّ

٤ًم سم٤مًمٗمتح هل٤مء »وذم اًمٚم٤ًمن  يمَرَُمك: ؾمَ٘مط ُمـ قُمْٚمق إمِم َأؾمٗمؾ،ش َهَقى» َهَقى َِيِقي َهِقيَّ

٤ًم سم٤مًمْمؿِّ هل٤م: صَٕمَد، وىمٞمؾ: سم٤مًمٕمٙمس ٌََط واٟمحطَّ وُهِقيَّ  [63ديقان زهػم ]ا.#، ؿم٤مهُده:شاعمّمدر: َه

............................. 

 

ؿمققققق٤مءُ   ًْمِق َأؾْمقققققٚمَٛمٝم٤م اًمرِّ  ُهقققققِقيَّ اًمقققققدَّ

ٝم٤م ًمالظمتالف اعمت٘مدَّ   َهَقْت »، وذم إؾم٤مس [هقى] م، قمـ اًمٚم٤ًمنُيروى سمٗمتح اهل٤مء ووٛمِّ

٤ًم سم٤مًمٗمتح، وي٘م٤مل: َهَقى ذم اعَمْٝمقاة واهل٤مِوي٦م، َأي ـم٤مَح ُم٤م سملم ضمٌَٚملم  ًْمُق ذم اًمٌئر َهِقيَّ اًمدَّ

: قماَل وَصِٕمدَ »، وذم اًمُٙمٚمٞم٤َّمت شؿم٤مهَ٘ملم ٤ًم سم٤مًمْمؿِّ ٤ًم سم٤مًمٗمتح: ؾم٘مَط، وُهِقيَّ ا.#، ش َهَقى َِيقي َهقيَّ

ـْ ومٞمٝم٤م هَ »ومٛمٕمٜمك  ٌَط واْٟمحدر ووىمع ُُمٜمٍِمقم٤ًم.ش َقىَُم  ؾمَ٘مط وه

31-  اأ أاااالش َة إاك وأ اااا أ ملش ْا  أ ثأاااارش  فاااا اكش عأ



ااا َش ا اااةا أ ااا َ  َ  أملأ ااا ش َةتاااة فأ ا
  أ ىا

٤ٌَم، وطَمَٙمك اًمٚمّ  قمَثر َيْٕمثِر وَيْٕمثُر»ذم اًمٚم٤ًمن   قِمَث٤مرًا،  حٞم٤مينُّ قَمثَِر ذم صمقسمف َيْٕمثَرقَمثْرًا وقِمَث٤مرًا: يَم

  ، وَأٟمِمد اسمـ إقَمرايّب:رهوَأقْمَثره وقمثَّ وقَمُثر 

ٌَّتققققل  ومخرضْمقققق٧ُم ُأقْمَثققققُر ذم َُم٘مقققق٤مِدِم ضُم

 

 ًمقققققققٓ احلٞمقققققق٤مُء َأـَمْرُُتقققققق٤م إطِْمْمقققققق٤مرا 

٦م، وي٘م٤مل: ش َأقمُثرُ »قمغم ُم٤م مل ُيًؿَّ وم٤مقمُٚمف، ىم٤مل: وُيروى ش ُأقْمَثرُ »هٙمذا َأٟمِمده   ًمَّ واًمَٕمثرُة: اًمزَّ

َّٓ ذو قَمْثرة»حلدي٨م: قَمَثَر سمف وَمرؾُمف ومً٘مَط، وشَمٕمثَّر ًم٤ًمُٟمف: شَمٚمْٕمثَؿ وذم ا اًمؽمُمذي: ]ش ٓ طمٚمٞمَؿ إِ

َأي ٓ َُيّمُؾ ًمف احِلْٚمُؿ وُيقصػ سمف طمتك َيريم٥م إُُمقَر وشَمٜمْخِرَق قمٚمٞمف وَيٕمُثر ومٞمٝم٤م  [2333

ٌَٝم٤م، ويدلُّ قمٚمٞمف ىمقًُمف سمٕمده:  َّٓ ذو »ومَٞمٕمتؼم هب٤م وَيًتٌلَم ُمقاوَع اخلٓم٠م ومٞمجتٜم وٓ طمٙمٞمَؿ إِ

ة ُمـ شدمرسم٦م  .[قمثر] .# ًم٤ًمناشاًمِٕمث٤َمر ذم اعمٌم، واًمَٕمثْرة: اعمرَّ

ًم٦ُم، وىمد قمَثَر ذم صَمقسمف يٕمثُر سم٤مًمْمؿِّ قِمَث٤مرًا سم٤مًمٙمن، ي٘م٤مل: » [قمثر]وذم اعمخت٤مر  اًمَٕمْثَرة: اًمزَّ

اسم٦ُم َأيْم٤ًم، ُمـ سم٤مب »ا.#. وذم اعمّم٤ٌمح: شقمَثر سمف ومرؾُمف ومًَ٘مط قمَثر اًمرضمُؾ ذم صمقسمف َيٕمُثر واًمدَّ

٦م: قَمْثرٌة ٕهَن٤م ؾم٘مقٌط  ىمَتؾ، وذم ًمٖم٦م ُمـ سم٤مب َضَب قِمَث٤مراً  ًمَّ ة، وي٘م٤مل ًمٚمزَّ سم٤مًمٙمن، واًمَٕمثْرة اعمرَّ
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ق سمٞمٜمٝمام ذم  سم٤معمّمدر وم٘م٤مل: قمثَر اًمرضمُؾ قُمُثقرًا وقمثَر  [1/162] شخمتٍَم اًمٕملم»ذم اإِلصمؿ، وومرَّ

 قمثَر»ا.#. وذم اًمت٤مج شاًمٗمرُس قِمَث٤مرًا وقمَثر قمٚمٞمف ُمـ سم٤مب ىَمَتؾ: اـمَّٚمع، وَأقْمَثره: َأـْمٚمٕمف وَأقْمٚمٛمف

٤ٌَم، وقمثَر اًمٗمرُس  يمَيب وٟمٍَم وقمٚمَِؿ ويمُرم قَمثْرًا وقَمثػِمًا يم٠َمُِمػم وقِمَث٤مرًا يمٙمِت٤مب، وشمٕمثََّر: يَم

قِمَث٤مرًا سم٤مًمٙمن، وقمٞمقُب اًمدوابِّ دملء قمغم ومَِٕم٤مل، يم٤مًمِٕمْم٤مض، ]وهق قمضُّ اًمٗمَرس[ 

ضمؾ[، ي٘م٤مل: وْمُس، َأي اًميُب سم٤مًمرِّ ُم٤مح ]وهق اًمرَّ سمرئ٧ُم إًِمٞمؽ  واخِلَراط ]وهق اجِلاَمح[ واًمرِّ

َُم٤مح واجِلاَمح، وهذا ُمـ سم٤مب اًمٕمٞمقب اًمتل ُيردُّ اعمٌٞمُع هب٤م  ش.ُمـ اًمِٕمَْم٤مض واخِلَراط واًمرِّ

َوَأَل َيِئُؾ ومٝمق وائِؾ إِذا اًمتج٠َم إمِم ُمقوع »ظَمَٚمَّم٧ْم وَٟمَج٧ْم، وذم اًمٚم٤ًمن ش: َوَأًَم٧ْم »

 ، ىم٤مل اًمٗمراء: اعمَقئؾ[18/58]اًمٙمٝمػ:  ژۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژوَٟمج٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 َأن ِدرقمف يم٤مٟم٧م َصْدرًا سمال فَمٝمر، وم٘مٞمؾ»اعَمٜمج٤م، وهق اعَمٚمج٠م، وذم طمدي٨م قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم 

 ا.#ش ، َأي ٓ ٟمجقُت شًمف: ًمق اطمؽمزَت ُمـ فَمْٝمرك، وم٘م٤مل: إِذا َأُمٙمٜم٧ُم ُمـ فَمٝمري ومال َوَأًْم٧ُم  

 .[وأل] ًم٤ًمن

ـْ ه٤مشم٤م» ٦ٌم ُمـ ه٤م وشم٤م، وش ُِم ـُ  يمٚمٛم٦ُم ُيٜمٌَُّف هب٤م قمغم ُم٤م ُي٤ًمقش ه٤م»ُمريمَّ ُمـ اًمٙمالم، َأٟمِمد اسم

 إقَمرايّب:

 وُمققق٤م يمٜمققق٧ُم َأظْمِمقققك َأنَّ ذم احلقققدِّ ِرْيٌققق٦مً 

 

 وإِْن يمقققق٤من ُمققققردوُد اًمًققققالِم َيِْمققققػمُ  

 وىَمْٗمٜمققققق٤م وم٘مٚمٜم٤مهققققق٤م اًمًقققققالُم قمٚمقققققٞمٙمؿُ  

 

 وم٠َمْٟمٙمَرهقققققق٤م َوققققققْٞمُؼ اعَمَجققققققؿِّ هَمٞمقققققققرُ  

 ُُمٜمٌٝم٦ٌم ُُم١ميمدة، وىم٤مل أظمر:ش ه٤م»ومق 

ققققققدورُ  قققققق٤م إِْن شَمِْمققققققْؼ اًمّمُّ  هقققققق٤م إهِنَّ

 

 ٜمٗمقققققققققِع اًمُ٘مقققققققققؾُّ وٓ اًمٙمثقققققققققػمُ ٓ يَ  

ىمقًمف: َوْٞمُؼ اعمََجؿِّ ُتٗمٞمػ اًمْمٞمِّؼ يم٤مهللَْم واهللمِّ واعَمٞم٧ِْم واعمٞم٧ِّم، واعمَجّؿ: اًمّمدر، ي٘م٤مل:  

دة آظمَره، َأي واؾمُع اًمّمدر َرطْم٥م اًمذراع،  ومالٌن واؾمُع اعَمجؿِّ سمٗمتح اعمٞمؿ واجلٞمؿ صمؿ ُمٞمؿ ُمِمدَّ

، َأي وٞمُِّؼ اًمّمدر ه وْٞمُؼ اعمَجؿِّ ح٤مح  وودُّ  ه٤م: طمرف شَمٜمٌٞمف، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:»سم٤مُُٕمقر، وذم اًمّمِّ

 [28ديقاٟمف: ]
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 هققق٤م إِنَّ شمققق٤م قِمقققْذرٌة إِْن مل شمٙمقققـ َٟمَٗمَٕمققق٧ْم 

 

ٌَٝم٤م ىمققققد شمقققق٤مَه ذم اًمٌٚمققققدِ    ومقققق٢مِنَّ صقققق٤مطم

وىم٤مل أسمق اهلْٞمثؿ: ه٤م: شمٜمٌٞمف، شَمٗمتتح اًمٕمرُب هب٤م اًمٙمالَم سمال ُمٕمٜمك ؾِمَقى آومتت٤مح، ي٘مقل:  

 قك، وأٟمِمد اًمٜم٤مسمٖم٦م:هذا َأظمقك ه٤م إِنَّ ذا َأظم

، اًمٌٞم٧م. وىمقًُمف:  َّٓ إؿِم٤مرٌة إمِم اًم٘مّمٞمدة، واًمِٕمْذرة سم٤مًمٙمن قمغم وزن ش شم٤م»ه٤م إِنَّ شم٤م قِمْذرٌة إِ

، واًمٌٚمُد: اعمَٗم٤مزة يْم٦ٌم واجِلْٚم٦ًم اؾمٌؿ ُمـ آقمتذار، وشم٤مَه: حتػمَّ  ش.شم٤م»، يمذا ذم اًمت٤مج ذم شمرمج٦م شاًمرِّ

: ه٤م َأٟمتؿ ه١مٓء، ودَمٛمع سملم اًمتٜمٌٞمَٝملم ه٤م طمرُف شمٜمٌٞمف، وشم٘مقل» [اهل٤مء]وذم اعمخت٤مر 

َٓ ي٤م ه١مٓء»ًمٚمتقيمٞمد، ويمذا  ٤م اًمرضمُؾ شَأ ا.#، وَأٟمَِمَد ذم ش، وهق همػم ُُمٗم٤مرٍق َّٕي، شم٘مقل: ي٤م َأِيُّ

 ًمَِمٌِٞم٥م سمـ اًمؼَمْص٤مء:ش ه٤م»ذم آظمر شمرمج٦م  [ه٤م] اًمٚم٤ًمن

ـْ مل شَمٜمَْٚمققققف رُم٤مطُمٜمقققق٤م ققققُؼ، هقققق٤م َُمقققق  ُٟمَٗمٚمِّ

 

 امىِمققققققؿِ سم٠َمؾمققققققٞم٤مومِٜم٤م هقققققق٤مَم اعمٚمقققققققِك اًم٘مَ  

ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: ذم هذا شم٘مديٌؿ ُمٕمٜم٤مه اًمت٠مظمػُم، إِٟمَّام هق ُٟمٗمٚمِّؼ سم٠َمؾمٞم٤مومٜم٤م ه٤مَم اعمٚمقِك اًم٘مامىمِؿ،  

 صمؿَّ ىم٤مل: ه٤م َُمـ مل شَمٜمْٚمف رُم٤مطُمٜم٤م، ومٝم٤م شمٜمٌٞمٌف ا.# ُمٜمف.

ر، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:ش ذا»اؾمُؿ إؿِم٤مرة ُيِم٤مر سمف إمِم اعم١مٟم٨َّم ُمثُؾ ش »شم٤م»وىمقًُمف:   ًمٚمٛمذيمَّ

ـْ ٟمٗمَٕمققق٧ْم هققق٤م إِنَّ شمققق٤م قِمققق  ْذرٌة إِْن ٓ شمٙمققق

 

ٌَٝم٤م ىمققققد شمقققق٤مَه ذم اًمٌَٚمققققدِ    ومقققق٢مِنَّ صقققق٤مطم

وىم٤مل اًمٚمٞم٨م: شم٤م وِذي ًمٖمت٤من ذم ُمقوع ِذه، شم٘مقُل: ه٤مشم٤م ومالٟم٦م ذم ُمقوع هذه ومالٟم٦م، وذم  

 [14إًمٗمٞم٦م: ] ، وىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ:[شم٤م] ا.# ًم٤ًمنش ًمٖم٦م شم٤م ومالٟم٦م ذم ُمقوع هذه

ٍر َأِذْ   سمِقققققققققققذا عمٗمقققققققققققَرٍد ُمقققققققققققذيمَّ

 

 رْ ق شمقق٤م قمققغم إُْٟمثققك اىمتِّمققسمققذي وِذْه يت 

ر» [شم٤م]وذم اًمت٤مج   م  ، وَأٟمِمدَ ششم٤م اؾمُؿ إؿِم٤مرة إمِم اعم١مٟم٨َّم ُمثُؾ ذا ًمٚمٛمذيمَّ سمٞم٧م اًمٜم٤مسمٖم٦م اعمت٘مدِّ

ه صمؿ ىم٤مل:   يمُٖمراب ًمٚمجٛمع، وشمّمٖمػُم شم٤م شَمٞم٤َّم سم٤مًمٗمتح واًمتِمديد، َٕٟمؽ »وومنَّ
ِ
وشم٤مِن ًمٚمتثٜمٞم٦م وُأٓء

َأن قُمٛمر رَأى ضم٤مري٦ًم ُمٝمزوًم٦ًم »ومٞمٝم٤م، وذم احلدي٨م:  ىمٚم٧ٌَم إًَمػ ي٤مًء وَأدهمٛم٧َم ي٤مَء اًمتّمٖمػم

شَمٞم٤َّم شمّمٖمػُم شم٤م »، ىم٤مل اسمـ إصَمػم: شوم٘م٤مل: َُمـ َيٕمرف شَمٞم٤َّم؟ وم٘م٤مل ًمف اسمٜمف: هل واهلل إطِمدى سمٜم٤مشمؽ

رًة شمّمٖمػمًا  تَٞم٤َّم، وهل اؾمؿ إؿِم٤مرة ًمٚمٛم١مٟم٨َّم، وإِٟمام ضم٤مء هب٤م ُمّمٖمَّ ٤م واًمتل اًمٚمَّ يمام َأن شمّمٖمػم ذا َذيَّ
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ه٤م، وُمٜمف ىمقُل سمٕمض َُٕمره٤م، وا ًَٕمُػ ذم آظمره٤م قمالُم٦ُم اًمتّمٖمػم، وًمٞم٧ًم اًمتل ذم ُمٙمؼمَّ

ٌْٜم٦مً 
اٟمتٝمك ش ُِمـ إَرض وم٘م٤مل: شَمٞم٤َّم ُمـ اًمتقومٞمؼ ظمػٌم ُمـ يمذا ويمذا ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمًٚمػ وَأظمَذ شمِ

 سم٤مظمتّم٤مر. ُمٜمف

 ًم٤ًمن ، ي٘م٤مل ًمٚمٕم٤مصمِر: ٓ ًَمَٕم٤م ًمف، َأي ٓ َأىم٤مَُمف اهللُ ُمـ قمثرشمِف، ىم٤مل ذمشومُ٘مقٓ: ٓ ًَمَٕم٤م»

 [133ديقاٟمف: ] ًَمٕم٤ًم: يمٚمٛم٦ٌم ُيدقمك هب٤م ًمٚمٕم٤مصمِر، ُمٕمٜم٤مه٤م آرشمٗم٤مُع، ىم٤مل إقَْمَِمك:»اًمٕمرب: 

 سمِققققذاِت ًَمققققْقٍث قَمَٗمْرٟمقققق٤مٍة إِذا قَمَثققققرْت 

 

ـْ َأْن َأىمقققل ًَمَٕمقق٤م   ومقق٤مًمتَّْٕمُس َأْدٟمققك هلقق٤م ُِمقق

ُت٤م، ومٚمق قمثرْت ًم٘مٚم٧م: شمِٕم٧ًْم، وىمقًُمف:   ش ْقثسمذاِت ًمَ »وُمٕمٜمك ذًمؽ َأهن٤م ٓ شمٕمُثر ًم٘مقَّ

 [133ديقاٟمف: ] ذم سمٞم٧م ىمٌٚمف، وهق:ش يَمٚمْٗم٧ُم »ُمتٕمٚمٌؼ سمق

ْٗمقققق٧ُم ََمْٝمقهَلقققق٤م َٟمْٗمًقققق  ل وؿمقققق٤مَيَٕمٜملقيَمٚمَّ

 

قققققل قمٚمْٞمٝمققققق٤م إِذا ُمققققق٤م آهُلققققق٤م عَمََٕمققققق٤م   مهِّ

ىم٤مل َأسمق زيد: إِذا ُدقمل ًمٚمٕم٤مصمِر سم٠َمن َيٜمتٕمَش ىمٞمؾ: ًَمٕم٤ًم ًمَؽ قم٤مًمٞم٤ًم، وُمثُٚمف َدْع َدْع، ىم٤مل َأسمق  

ٗمالن، َأي ٓ َأىم٤مُمف اهللُ، واًمٕمرُب شمدقمق قمغم اًمٕم٤مصمِر ُمـ اًمدوابِّ إِذا قمٌٞمدة: ُمـ دقم٤مئٝمؿ ٓ ًَمٕم٤ًم ًم

يم٤من ضمقادًا سم٤مًمتَّْٕمس ومت٘مقل: شَمْٕم٤ًًم ًمف، وإِن يم٤من سمٚمٞمدًا يم٤من دقم٤مؤهؿ ًمف إِذا قمَثر ًَمٕم٤ًم ًمَؽ، وهق 

 ُمٕمٜمك ىمقل إقَمِمك:

......................... 

 

 شومقق٤مًمتَّْٕمُس َأْدٟمققك هلقق٤م ُِمققـ َأْن َأىمقققل ًَمَٕمقق٤م 

 وَأٟمِمَد ىمقل إقمِمك اعمت٘مدم، ش ًَمٕم٤ًم ًمَؽ: دقم٤مء سم٤مٟٓمتٕم٤مش»وذم إؾم٤مس  .[ًمٕم٤م] ا.# ًم٤ًمن 

 َٟمَٕمَِمف اهللُ »ا.#، ي٘م٤مل: شي٘م٤مل ًمٚمٕم٤مصمِر: ًَمٕم٤ًم ًمَؽ، وهق دقم٤مء ًمف سم٠َمن َيٜمتٕمَش »وذم اعمخت٤مر 

 ريَمف ُِمـ َٟمْٕمِم٤ًم وَأْٟمٕمَِمف: روَمَٕمف، واْٟمتَٕمَش: اْرشمٗمَع، وآٟمتٕم٤مش: رومُع اًمرأس وَٟمَٕمَِمف: شمدا

ِم٧ُم ًمف: ىمٚم٧ُم ًمف َٟمَٕمَِمَؽ اهللُ، ىم٤مل رؤسم٦ُم:  َهَٚمَٙم٦م، واْٟمتٕمَش اًمٕم٤مصمُر: هنض ُمـ قَمثرشمف، وٟمٕمَّ

 [92ديقاٟمف ] 

 وإِْن َهققققَقى اًمٕمققققق٤مصمُِر ىمٚمٜمققققق٤م: َدقْمقققققَدقم٤م

 

 ًمققققققققف وقم٤مًَمْٞمٜمقققققققق٤م سمتٜمْٕمققققققققٞمِش ًَمَٕمقققققققق٤م 

ومال اْٟمتٕمَش وؿِمْٞمَؽ شَمِٕمَس »رومَٕمف سمٕمد قَمْثره، وُمٜمف  وي٘م٤مل: َٟمَٕمَش ومالٟم٤ًم: ضَمؼَمه سمٕمد وَم٘مره، َأي 
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ي ضم٠مؿَمف، ش وم٤مٟمٓمٚمْ٘مٜم٤م سمف َٟمٜمَْٕمُِمف»، َأي ٓ ارشمٗمَع، وذم طمدي٨م ضم٤مسمر شومال اْٟمَت٘مَش  أي ُٟمٜمٝمُْمف وٟم٘مقِّ

 [38ديقاٟمف ]َأقم٤مؿَمٝمؿ وَأظمّمٌَٝمؿ، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:َٕمَش اًمرسمٞمُع اًمٜم٤مَس َيٜمَْٕمُِمٝمؿ:وٟمَ 

ٌُف  وَأٟمققق٧َم رسمٞمقققٌع ُيقققٜمِْٕمُش اًمٜمققق٤مَس ؾَمقققْٞم

 

 ش٦ُم ىمقققققق٤مـمِعُ وؾمقققققٞمٌػ ُأقِمػَمشْمققققققف اعمٜمٞمَّقققققق 

ٞم٥ُْم: اًمَٕمٓم٤مء واًمُٕمرُف واًمٜم٤مومٚم٦ُم، ىم٤مل »ذم اًمٚم٤ًمن ش ؾَمٞمٌُْف»، ىمقًُمف: [ٟمٕمش] ا.# ًم٤ًمن  ًَّ اًم

٤مء وسمنمًا اًم٘متغَم ذم همزوة سم٤مِرٍق  قمَّ ٞم٤ٌمينُّ َيرصمل إظِمقشَمف ىَمْٞم٤ًًم واًمدَّ سمَِمطِّ  ُمٗمروق سمـ قمٛمرو اًمِمَّ

 :[هنر ذم اًمٌٍمة] اًمَٗمْٞمض

٤مء ذم يمققققؾِّ ؿَمققققتْ  َأسمٙمققققل قمَّ  قةٍ قمققققغم اًمققققدَّ

 

 وهَلْٗمقققل قمقققغم ىَمقققْٞمٍس ِزَُمققق٤مِم اًمٗمققققارسِ  

ٌَّقققق٠مٍ   ـْ َرْيقققق٥ِم اعَمٜمقققققِن سمُج  ومققققام َأٟمقققق٤م ُِمقققق

 

 وٓ َأٟمقققق٤م ُمققققـ ؾَمققققْٞم٥ِم اإِلًمققققِف سمققققآِيسِ  

٠ٌَّم: اجل٤ٌمن اهلَٞمُقُب   ٓ ؾمٚمٛم٧َم وٓ ش ٓ ًَمٕم٤مً »ومٛمٕمٜمك  ا.# ًم٤ًمن ُمـ ُم٤مدَّيت )ؾمٞم٥م( و)ضم٠ٌم(.ش اجلُ

 ىم٤مل سمٕمُض اًمِمٕمراء: اٟمتٕمِم٧َم وٓ هنْم٧َم وٓ ىمٛم٧َم ُمـ هذه اًمَٕمثْرة،

 حلَقققققق٤م اهللُ ىمقُمقققققق٤ًم مل ي٘مقًمقققققققا ًمٕمقققققق٤مصمِرٍ 

 

هُر َدقْمقققَدقَم٤م  ـِ قمقققؿٍّ ٟم٤مسَمقققف اًمقققدَّ  وٓ ٓسْمققق

َدْع َدْع: يمٚمٛم٦ٌم ُيدقمك هب٤م ًمٚمٕم٤مصمِر ذم ُمٕمٜمك ىُمؿ واٟمتٕمْش واؾمٚمْؿ، يمام ي٘م٤مل ًمف: »وذم اًمٚم٤ًمن  

م، صمؿ ىم٤مل: شًمٕم٤م ٕم٤مصمِر: ىم٤مل ًمف: َدْع َدْع، وهل وَدقْمَدَع سم٤مًم»، وَأٟمِمَد حل٤َم اهللُ إًِمخ اًمٌٞم٧م اعمت٘مدِّ

قْمَدقم٦ُم، وُمٕمٜم٤مه َدْع اًمِٕمَث٤مَر، ىم٤مل رؤسم٦م:  اًمدَّ

 وإِْن َهققققَقى اًمٕمققققق٤مصمُر ىمْٚمٜمققققق٤م: َدقْمقققققَدقَم٤م

 

 ًمققققققققف وقم٤مًَمْٞمٜمقققققققق٤م سمَتٜمْٕمققققققققٞمِش ًَمَٕمقققققققق٤م 

ىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: ُمٕمٜم٤مه: إِذا وىمَع ُمٜم٤َّم واىمٌع َٟمَٕمِْمٜم٤مه ومل ٟمَدقْمف َأن َِيِٚمَؽ، وىم٤مل همػمه:  

َأن ٟم٘مقل ًمف: روَمٕمؽ اهللُ، وهق ُمثُؾ ًَمَٕم٤م، َأسمق زيد: إِذا ُدقمل ًمٚمٕم٤مصمِر ىمٞمؾ: ًَمٕم٤ًم ًمف  َدقْمَدقَم٤م ُمٕمٜم٤مه

 .[دقمع] ا.# ًم٤ًمنش قم٤مًمٞم٤ًم، وُمثُٚمف َدْع َدْع، وَدقْمَدقْم٧ُم سمف، إِذا قمَثر وم٘مٚم٧م ًمف: َدْع َدْع، َأي ارشمٗمعْ 

٤مهٚمٞم٦م ذم ُمٕمٜمك ىمْؿ َدْع وَدقْمَدْع ُمٌٜمٞمَّلِم قمغم اًمًٙمقن، يم٤مٟم٧م شم٘م٤مل ًمٚمٕم٤مصمر ذم اجل» وذم اًمت٤مج

َّٓ يمذًمؽ ىم٤مًم٧م  ،[دقمع] ا.# شم٤مجش وم٤مٟمتٕمْش واؾمٚمْؿ يمَدقْمَدقم٤ًم وَدقم٤ًم ُمٜمقٟمَتلم، َأو مل ُيًتٕمٛمْؾ إِ

 [82ديقاهن٤م ] ًمٞمغم إظَمٞمٚمٞم٦َُّم ذم ًَمَٕم٤م:

اُُتقققؿْ  ققق٤ًم َأْن شم٘مققققَل َهَ  وىمقققد يمققق٤من طم٘مَّ

 

 ًَمٕمققققق٤ًم ٕظَمٞمٜمققققق٤م قم٤مًمٞمققققق٤ًم همقققققػَم قمققققق٤مصمِرِ  
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32-  ة ى ْااااااا ااااااا   ا ااااااا ش ىا ٍ  وإاكش تكا   

 

طلا ُألاراة عال ُألأراا ْ  ر
  ة أ ش ا

  احلَتُْػ: اعمقت، ومجُٕمف طُمُتقف، ىم٤مل طمٜمش سمـ ُم٤مًمؽ:»

ققققققَؽ َأطْمققققققِرْز ومقققققق٢مِنَّ احلُُتققققققق ًَ  ومٜمَْٗم

 

 ذم يمققققققققؾِّ وادِ  
ِ
ٌَقققققققق٠ْمَن سمقققققققق٤معمرء  َف َيٜمْ

ـْ ُم٤مت طَمتَْػ َأْٟمِٗمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘مد وىمَع َأضمُره قمغم »أَ َٟمف ىم٤مل:   وُروي قمـ اًمٜمٌل  َُم

، ىم٤مل أسمق قُمٌٞمد: هق َأن يٛمقَت قمغم ومراؿمف ُمـ شومٝمق ؿمٝمٞمد»وذم رواي٦م:  [2499أسمق داود: ]ش اهللِ

همػم ىمتؾ وٓ همرٍق وٓ ؾَمٌٍُع وٓ همػِمه، وىم٤مل اسمـ إصَمػم: هق َأن يٛمقَت قمغم ومراؿمف، يم٠َمٟمف 

ُمـ َأْٟمٗمف، ؾم٘مَط َْٕٟمٗمف ومامت، واحلَتُْػ: اهلالك، ىم٤مل: يم٤مٟمقا يتخٞمَّٚمقن َأنَّ ُروَح اعمريض ُترُج 

، وي٘م٤مل ًمٚمذي يٛمقت قمغم ومراؿمف: ُم٤مت طَمتَْػ َأْٟمِٗمف، وي٘م٤مل: شوم٢مِن ضُمِرَح ظمرضم٧ْم ُمـ ضِمَراطَمتف

ف ُترج سمتٜمٗمًُّف ُمـ ومِٞمف وَأٟمِٗمف، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: ُم٤مت طمتَْػ ومِٞمف، يمام  ًَ ُم٤مت طمتَْػ َأٟمَٗمٞمف، َٕن ٟمْٗم

ُم٤مت »وذم اًمت٤مج  .[طمتػ] نا.# ًم٤ًمش ي٘م٤مل: ُم٤مت طمتَْػ َأٟمِٗمف، وإَْٟمػ واًمٗمُؿ خَمرضم٤م اًمٜمَٗمس

ًف ُمٜمف يمام يتٜمٗمَّس ُمـ َأْٟمٗمف، وي٘م٤مل: طمتَْػ  طمْتَػ َأْٟمِٗمف وطمتَْػ ومِٞمف، يم٠َمٟمف َٕن ٟمْٗمًف ُترج سمتٜمٗمُّ

َأٟمَٗمٞمف، وهذا َُيتٛمُؾ َأن يٙمقن اعمراُد َُمٜمِْخَريف، وَُيتٛمؾ َأن يٙمقن اعمراُد َأْٟمَٗمف وومَٛمف، ومُٖمٚم٥م 

 .[طمتػ] ا.# شم٤مجش إَٟمُػ ًمٚمتج٤مُور

ُم٤مَت طمتَْػ َأْٟمِٗمف، وشم٘مقل: اعمرُء َيًٕمك ويُٓمقف وقم٤مىمٌُتف احلُتقُف، » [طمتػ] إؾَم٤مسوذم 

ُف، وىمد شىمٞمؾ: هق ُمّمدر سمٛمٕمٜمك احلَتِْػ، وهق ُمْم٤مُء اعمقت ا.#، ومٞم١مظمذ ُمٜمف َأن احلتَْػ يتٍمَّ

ح همػُم واطمد ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م سم٠مٟمف ٓ ُيٌٜمك ُمٜمف ومٕمٌؾ،  وىم٤مل إزهرّي: مل َأؾمٛمع ًمٚمحتػ »سَّ

َأي ُمـ سم٤مب  [245إومٕم٤مل ]شطمَتَٗمف اهللُ َُيْتُِٗمف طَمْتٗم٤مً »، وطمٙم٤مه اسمـ اًمُ٘مقـمٞم٦َّم، وم٘م٤مل: شومٕمالً 

َس طمتك يٜم٘ميَض  َضب، إِذا َأُم٤مشَمف، وٟم٘مُؾ اًمَٕمدل ُم٘مٌقٌل، وُمٕمٜم٤مه َأن يٛمقَت قمغم ومراؿمف ومٞمتٜمٗمَّ

َٛمقَأُل: ًَّ  [13ديقاٟمف: ] رُمُ٘مف، ىم٤مل اًم

 وُمققق٤م ُمققق٤مَت ُِمٜمَّققق٤م ؾمقققٞمٌِّد طَمْتقققَػ َأْٟمِٗمقققف

 

 ................................ش 

َؾ مم٤َّم ؾمٌؼ َأن احلَتَْػ اعمقُت وىمْم٤مؤه [طمتػ] يمذا ذم اعمّم٤ٌمح  ، ومراضمْٕمف إِن ؿمئ٧َم، ومتحّمَّ

 واهلالُك واإِلُم٤مشم٦م.
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اًمتًٚمٞمط: اًمتٖمٚمٞم٥م وإـِمالُق اًمَ٘مٝمر واًمُ٘مدرة، ي٘م٤مل: ؾمٚمََّٓمف اهللُ قمٚمٞمف َأي »، شؾمٚمَّٓم٧ُم »

، [4/93]اًمٜم٤ًمء:  ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ضمٕمَؾ ًمف قمٚمٞمف ىُمقًة وىَمٝمرًا، وذم

م واًمٓم٤مء  -ىم٤مل اًمّم٤مهم٤مين: وهذا اًمؽميمٞم٥ُم  ة  -يريد شمريمٞم٥َم اًمًلم ُمع اًمالَّ يدلُّ قمغم اًم٘مقَّ

اَلـم٦م: اًمَ٘مْٝمر، وىمٞمؾ: »قمغم اًم٘م٤مُمقس  ومم٤َّم اؾمتدريمف .[ؾمٚمط] ا.# شم٤مجش واًمَ٘مٝمر واًمَٖمٚم٦ٌم ًَّ اًم

ـ ُمـ اًمَ٘مْٝمر، واًمتًٚمُّط ُُمٓم٤موِ  ْٚمٓم٦ماًمتٛمٙمُّ ًُّ  .[ؾمٚمط] ا.# شم٤مجش ُع ؾمٚمََّٓمف، وآؾمُؿ اًم

ْٚمٓم٤من: احلُج٦ُم واًمؼُمه٤من وىُمدرُة اعمٚمؽ واًمقازم، وهق ذو »وُمـ سم٤مب هذا اًمؽميمٞم٥م  ًُّ اًم

اَلـَم٦م، ُمـ إَول ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ًَّ ، وىمد ُيراد سمف [55/33]اًمرمحـ:  ژۈ ۈ ۆ ۆژاًم

، وُمـ اًمث٤مين [51/38]اًمذاري٤مت:  ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژاعمٕمجزُة، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ؽ» ٚمٓم٤من سمٛمٕمٜمك اعمَِٚمؽ ىمقٓن، شضمٕمٚم٧ُم ًمَؽ ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمغم َأظْمِذ طم٘مِّ ًُّ ، وىم٤مل أسمق سمٙمر: ذم اًم

َأطمُدمه٤م: َأن يٙمقن ؾُمٛمل ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم ًمتًٚمٞمٓمف، وأظمر: َٕٟمف طُمج٦ٌم ُمـ طُمج٩م اهلل، وىمٞمؾ: َٕنَّ سمف 

َٕرض َي٠موي إًِمٞمف يمؾُّ اًمًٚمٓم٤مُن فمؾُّ اهللِِ  ذم ا»شُم٘م٤مم احلُج٩م واحل٘مقُق وي١َميده احلدي٨ُم 

 .[ؾمٚمط] ا.# شم٤مجش.ُمٔمٚمقم

ٚمٓم٤من: احلُج٦ُم » [ؾمٚمط] وذم اعمّم٤ٌمح ًُّ ؿ، واًم ـَ وحَتٙمَّ ٜمُتف ُمٜمف ومتًٚمََّط َتٙمَّ ؾمٚمَّٓمُتف قمٚمٞمف: ُمٙمَّ

ٚمٓمٜم٦م، و ًَّ ٚمٓم٤من: اًمِقٓي٦م واًم ًُّ َأي ذم سمٞمتف  [673ُمًٚمؿ: ]شٓ ُي١َممُّ اعمرُء ذم ؾُمٚمٓم٤مٟمف»واًمؼُمه٤من، واًم

 ا.#.شحمؾُّ ؾُمٚمٓمتف وؾَمْٚمٓمٜمتفوحَمٚمِّف: َٕٟمَّف 

ر وي١َمٟم٨َّم، وَأيْم٤ًم » ٚمٓم٤من: اًمقازم، يذيمَّ ًُّ َط، واًم اَلـم٦ُم: اًمَ٘مْٝمر وؾمٚمََّٓمف اهللُ قمٚمٞمف ومتًٚمَّ ًَّ اًم

الـم٦م  ًَّ ُ اًم ٤مسم٦م، ورضمؾ ؾَمِٚمٞمٌط ومّمٞمٌح طمديُد اًمٚم٤ًِّمِن: سملمِّ احلُج٦ُم واًمؼُمه٤من، واُمرَأة ؾَمِٚمٞمٓم٦م صخَّ

ُٚمقـم٦م، وهق َأؾمَٚمُٓمٝمؿ ًم٤ًمٟم٤مً  ًُّ ؾمٚمٓم٧ُم ومالٟم٤ًم »ومٞم١مظمذ مم٤َّم ُمرَّ َأن ُمٕمٜمك  [اًمٚم٤ًمن )ؾمٚمط(] ا.#.شواًم

ٜمُتف ُمٜمف وضمٕمٚمُتف ىم٤مهرًا ًمف ُُمتًٞمِٓمرًا قمٚمٞمف.ش قمغم ومالن ٛمُتف ومٞمف وُمٙمَّ  طمٙمَّ

ؼم يمام ذم اًمت٤مج ش.ؾمٚمَّٓم٧ُم إؾُم٤م قمغم إؾَمك» ، وإؾََمك: احلُزن، [أؾم٤م]إؾُم٤م سم٤مًمْمؿ اًمّمَّ
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ى سمف، اإِلؾمقة وإؾُمقُة سم٤مًمٙمن »وذم اًمٚم٤ًمن  ـُ َأي َيتٕمزَّ واًمْمؿِّ ًمٖمت٤من، وهق ُم٤م ي٠مشَمز سمف احلزي

 [287اًمِمٕمر واًمِمٕمراء ]ومجُٕمٝم٤م إؾِم٤ًم وُأؾم٤ًم، وَأٟمِمد اسمـ سمري حلُري٨م سمـ َزيد اخلٞمؾ:

 وًمقٓ إؾَُمك ُم٤م قِمِْم٧ُم ذم اًمٜم٤مِس ؾمق٤مقم٦مً 

 

ـْ إِذا ُمققق٤م ؿمقققْئ٧ُم ضمققق٤مَوسَمٜمِل ُِمقققْثكم   وًمٙمققق

ى، صمؿ ؾُمٛمل اًمّمؼُم ُأؾم٤ًم، واْئَتًك سمف َأي ا  يُتف ومتٕمزَّ ك َأي قمزَّ ٞمتُف شم٠ْمؾمٞم٦ًم ومت٠َمؾمَّ ىْمتدى وَأؾمَّ

ك سمف َأي اشمٌَع ومٕمَٚمف واىمتدى سمف اإِلؾمقة سمٙمن اهلٛمزة »وذم اعمّم٤ٌمح  .[أؾم٤م]ا.# ًم٤ًمنش وشم٠َمؾمَّ

ك سمف وائَتًك: اىمَتدى، وَأِدَ َأؾَمًك َأي طَمزن ٝم٤م: اًمُ٘مْدوة، وشم٠َمؾمَّ قَمِزَي »ا.#، وومٞمف َأيْم٤ًم شووٛمِّ

ـَ اهللُ قمزاءَك، َأي رزىَمؽ َيْٕمَزى ُمـ سم٤مب شمَ  يُتف شَمٕمزي٦م ىمٚم٧ُم ًمف: َأطمً ِٕم٥َم صؼَم قمغم ُم٤م ٟم٤مسَمف، وقمزَّ

يُتف قَمَزاًء ُمثُؾ يمٚمَّٛمتُف يَماَلُم٤ًم،  ـ، واًمَٕمَزاء قمغم وزن ؾَماَلم اؾمٌؿ ُمـ ذًمؽ، شم٘مقل: قمزَّ ًَ اًمّمؼَم احل

، وؿِمٕم٤مُره َأن ي٘مقل: إِٟم٤َّم هلل  ى: شَمّمؼمَّ  ا.# ُمٜمفش وإِٟم٤َّم إًِمٞمف راضمٕمقنوؾمٚمَّْٛم٧ُم قمٚمٞمف ؾَماَلُم٤ًم، وشَمٕمزَّ

 .[قمزا]

ـُ َأي »[أؾم٤م]وذم اعمخت٤مر  ٝم٤م ًمٖمت٤من، وهق ُم٤م ي٠ْمشمز سمف احلزي اإِلؾمقُة سمٙمن اهلٛمزة ووٛمِّ

ٝم٤م، صمؿ ؾُمٛمل اًمّمؼُم ُأؾمًك   ا.#.شَي٘متدي، واجلٛمع إؾَِمًك سمٙمن اهلٛمزة ووٛمِّ

م ُمثُٚمف قمـ اًمٚم٤ًمن، وصٜمٞمُع يمَٚمٞمٝمام ي٘متيض َأن إؾُم٤م سمٛمٕمٜمك ا ًمّمؼم سم٤مًمْمؿِّ وىمد شم٘مدَّ

م، وإَومَم إـِمالىُمف ومٞمٝمام وضمقاُزمه٤م، واهلل  واًمٙمن، وىمد ىمٍَمه قمغم اًمْمؿِّ ذم اًمت٤مج يمام شم٘مدَّ

إؾَمك ُمٗمتقٌح ُم٘مّمقٌر: »سم٤مًمٗمتح، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  [ذم سمٞم٧م اعم٘مّمقرة] أقمٚمُؿ.إؾََمك اًمث٤مٟمٞم٦م

، ورضمٌؾ آٍس وَأؾْمٞم٤من: اعُمداواة واًمٕمالج وهق أيْم٤ًم احلُزن، ي٘م٤مل: َأِدَ قمٚمٞمف، َأي طَمِزنَ 

ٌَٕمقه وم٘م٤مًمقا: َأؾْمقان َأشْمَقان، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  طمزيـ، ورضمٌؾ َأؾْمقان: طَمزيـ، وَأشْم

 َأؾْمققققَقاُن َأٟمقققق٧َم َٕنَّ احلققققلَّ َُمققِمققققُدهؿْ 

 

 ُأؾْمقققققاُن يمققققؾُّ قَمققققذاٍب دون قَمْٞمققققذاِب  

ٕمٞمد إقَمغم ، ىمقًُمف: ُأؾْمَقان هل سم٤مًمْمؿِّ وُيٗمتَح: سمٚمٌد يمٌػم ويُمقرة سمشواُمرأة آؾِمٞم٦م وَأؾْمَٞم٤م  ٤مًمّمَّ

ل سمالد اًمٜمَّقسم٦م قمغم اًمٜمٞمؾ ذم ذىمٞمِّف وذم ضم٤ٌمًمف َُمْ٘مَٓمع اًمُٕمٛمد اًمتل سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م،  سمٛمٍم، وهق َأوَّ

 .[أؾم٤م] ا.# شم٤مج وومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٛمقر وإَْرـم٤مب ُم٤م يزيد قمغم ُم٤م ذم اًمٕمراق
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ٕمٞمد، وُٟم٧ًٌم إًِمٞمٝم٤م اًمّمحراء، ُدومـ ومٞمٝم٤م اًمًٞمُد اًمُ٘مٓم ٥ُم وقَمْٞمذاب سم٤مًمٗمتح: سمٚمد سم٤مًمّمَّ

سم٤َّمينُّ اإِلُم٤مُم َأسمق احلًـ اًمِم٤مذزمّ  ه. اًمرَّ س اهللُ هَّ  ىمدَّ

ومل ُيٗمنه، واعمراُد سم٤مَٕول مجُع ش شم٘مقل: إِنَّ إؾَُمك شمدومُع إؾَمك» [أؾمق] وذم إؾَم٤مس

ٝم٤م، وُمٜمف ىمقًُمف:  إؾِْمقة سمٙمن اهلٛمزة ووٛمِّ

 وًمقٓ إؾَُمك ُم٤م قمِم٧ُم ذم اًمٜم٤مِس ؾم٤مقم٦مً 

 

ـْ إِذا ُمققق٤م ؿمقققئ٧ُم ضمققق٤موسمَ    ٜمل ُِمقققْثكموًمٙمققق

 . م، وسم٤مًمث٤مين احلُزُن، ي٘م٤مل: َأِدَ قمغم ُُمّمٞم٦ٌم ي٠مؾَمك َأؾمًك، َأي طمِزن واهْمتؿَّ  وىمد شم٘مدَّ

33-  ااا أ ااارأ  إاىل ىأ ْشسا  أ ااا  إاك  ُىاااراأ ُ  أ

 

 ااااااا   وكأ ُ أااااااا أ أةىا
ااااااا   ا  فةعش ة أ

٥م ُمتٕمٚمَّ٘مٝم٤م، ومَجرى اعم٤مُء: ؾم٤مَل، وهق ظمالُف وىَمػ ش ضَمرى»  ًَ شُمًتٕمٛمُؾ سمِٕمدة ُمٕم٤مٍن سمح

، وهق اعمراد هٜم٤م، وضمَرى [ضمرى] وؾمَٙمـ، وضمَرى زيٌد إمِم يمذا: ىمَّمد وَأهع، يمام ذم اعمّم٤ٌمح

 اًمٗمرُس ََيْري ضِمَراًء سم٤مًمٙمن.

ًمٚمزخمنمي َأنَّ اعَمَدى اعم٤ًموم٦ُم، وإِٟمَّام ش اًمٗم٤مئؼ»اعَمَدى: اًمٖم٤مي٦م، وذم يمت٤مب »، شإمِم َُمَدى»

ْدي٦م سم٤مًمْمؿِّ واعمِْٞمداء سم٤مًمٙمن، وَُمَدى اًمٌٍِم: ُأـمٚم٘م٧ْم قمغم اًمٖم٤مي٦م ُٓمتداد اعم٤ًموم٦م إًِمٞمٝمام، يم٤معمُ 

ٗم٤ًم، وُمٜمٝمؿ  ُمٜمتٝم٤مه، ي٘م٤مل: ىمٓمٕم٧ُم َأرو٤ًم ىَمْدَر َُمَدى اًمٌٍم، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: ىمْدَر َُمدِّ اًمٌٍم ُمْمٕمَّ

ٌَْٖمل »، وُمـ ؾَمجٕم٤مت إؾَم٤مس [ُمدى] َُمـ ُمٜمَع هذا سمٛمٕمٜمك اعَمَدى يمام ذم اًمت٤مج ومالن َيِْمَحُذ ًمٚم

 ش.اعَمَدى اعُمَدى وَيٌٚمُغ ذم اًمَٖملِّ 

ىَمف» [قمقق] ، ذم إؾَم٤مسشوم٤مقْمت٤مىَمف» ٌََّٓمف شقم٤مىَمف واقمت٤مىَمف وقمقَّ ا.#، يٕمٜمل يمٚمُّٝم٤م سمٛمٕمٜمك صم

ًٌَف، وذم اًمت٤مج  ُف واًمتَّثٌٞمط يم٤مًمتَّٕمقيؼ وآقْمتٞم٤مق، »وَسومف وطم ْ ٌْس واًمٍمَّ  اًمَٕمْقق: احلَ

ىَمف، يم ٚمُّٝم٤م سمٛمٕمٜمك، وذم اًمتٜمزيؾ: ي٘م٤مل: قم٤مىَمف قمـ اًمقضمف اًمذي َأراده قم٤مئٌؼ وقَمَ٘م٤مه واقْمتَ٘م٤مه وقَمقَّ

، وهؿ ىمقم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، يم٤مٟمقا ُيثٌِّٓمقن أَٟمّم٤مر [33/18]إطمزاب:  ژڇ ڇ ڇ چ چژ

 ا.#.شقمـ ُٟمٍمشمف  اًمٜمٌّل 
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احِلامم سم٤مًمٙمن: ىمْم٤مء اعمقت وىَمَدُره، واحِلَٛمؿ: : »[محؿ] ُمقشُمف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنش: مِح٤َمُُمف»

ر مُح٦َّم اعمٜمٞم٦َّم واًمِٗمراقوهق اعمقت، و احِلامُم يمثػماً  ، وذم احلدي٨م ُذيمرمِح٦َّم اعَمٜم٤مي٤م، اًمقاطمدة : ُم٤م ىُمدِّ

وىُميض، ي٘م٤مل: قَمِجٚم٧ْم سمٜم٤م وسمٙمؿ مُح٦َُّم اًمِٗمراق ومُح٦َُّم اعمقت َأي ىمدُرمه٤م، ُمـ ىمقهلؿ: طُمؿَّ اًمٌمُء 

: ٤ٌَّمب سمـ هُمَزيٍّ  وُأطِمؿَّ َأي ىُمدر، أٟمَِمَد اسمـ سمري خل

 ْل ذم وُمققققروٍج يمثققققػمةٍ قوَأْرُمققققل سمٜمْٗمًقققق

 

 َُْٕمقققققٍر مَحَّقققققف اهللُ صققققق٤مِرُف  وًمقققققٞمس 

ٌَٕمٞم٨م:   [471ؾمٛمط اًممًمئ ]وىم٤مل اًم

َٓ يققق٤م ًَم٘مققققُمل يمقققؾُّ ُمققق٤م طُمقققؿَّ واىْمقققعُ   َأ

 

قققػْمِ ََمْقققرى واجلُٜمُققققِب َُمّمققق٤مِرعُ    وًمٚمٓمَّ

 [213ديقاٟمف ]وأٟمِمد صمٕمٚم٥م جلٛمٞمؾ: 

 ومٚمْٞمقق٧َم رضمقق٤مًٓ ومٞمققِؽ ىمققد َٟمققَذروا َدُِمققل

 

 ومُحُّققققققا ًم٘مققققق٤مئل يققققق٤م سُمثقققققلُم ًَمُ٘مققققققين 

اًمت٘مديُر قمٜمدي ًمٚم٘م٤مئل، ومحَذف، َأي طُمؿَّ هلؿ ًم٘م٤مئل، ىم٤مل: وروايتٜم٤م  ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: 

قا سمَ٘متْكم» :شومَهُّ ، ىم٤مل قمٛمرو ذو اًمٙمٚم٥م اهلذزمُّ  [573أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]، وُمثُؾ طُمؿَّ َأطَمؿَّ

 
ٍ
ـْ ًم٘مققققققق٤مء  َأطَمقققققققؿَّ اهللُ ذًمقققققققؽ ُِمققققققق

 

قققققٝمِر احلَقققققاللِ    ُأطمققققق٤مَد ُأطمققققق٤مَد ذم اًمِمَّ

دون ٟم٘مٞمُض ومقق، وهق شم٘مّمػم قمـ اًمٖم٤مي٦م، »ذم اًمت٤مج:  َأي ىمٌَؾ اعمَدى، ىم٤ملش دون اعَمَدى» 

ويٙمقن فمروم٤ًم، ي٘م٤مل: هذا دوَٟمؽ ذم اًمتح٘مػم واًمت٘مري٥م، وم٤مًمتح٘مػُم ُمٜمف ُمرومقع، واًمت٘مري٥ُم 

ٌُٕمد، وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: دون  ُمٜمّمقٌب َٕٟمف صٗم٦ٌم، وي٘م٤مل: دوٟمؽ زيٌد ذم اعمٜمزًم٦م واًمُ٘مرب واًم

ٜمّم٥م، ويٙمقن اؾماًم ومٞمدظمؾ طمرُف اجلرِّ يمٚمٛم٦م ذم ُمٕمٜمك اًمتح٘مػم واًمت٘مري٥م، يٙمقن فمروم٤ًم ومٞمُ 

، وَأُم٤م ىمقًُمف: [1/413اًمٙمت٤مب ] شوٓ ُيًتٕمٛمُؾ ُمرومققم٤ًم ذم طم٤مل اإلو٤موم٦م»قمٚمٞمف، ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: 

، ومحذَف شوُمٜم٤َّم ىمقٌم ُدون ذًمؽ»وم٢مِٟمَّف أَراد  [72/11]اجلـ:  ژىائ ى ې ې ې ېژ

ع، وذًمؽ َأن اًمٕم٤مدة اعمقصقَف، وىم٤مل همػُمه: وُمٜم٤َّم دون ذًمؽ سم٤مًمٜمّم٥م، واعمقوُع ُمقوُع رومْ 

َأن يٙمقن فمروم٤ًم وًمذًمؽ ٟمَّمٌقه، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك َأُم٤مم، وسمٛمٕمٜمك وراء وسمٛمٕمٜمك ومقق، ش دون»ذم 

، ومٛمـ ُمٕمٜمك اًمقراء ىمقهلؿ: هذا َأُمػم قمغم ُم٤م دون ضَمٞمُْحقن َأي ُم٤م وراءه، وُمٜمف ىمقُل  ودٌّ

 [219ديقان إقمِمك ]اًمِم٤مقمر:
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 شُمِريققَؽ اًمَ٘مققَذى ُِمققـ دوهِنقق٤م وْهققَل دوَٟمققفُ 

 

ققققققُؼ  إِذا  ـْ ذاىَمٝمقققققق٤م َيَتَٛمٓمَّ  ذاىَمٝمقققققق٤م َُمقققققق

ـْ هذا   ـْ ورائٝم٤م، واخلٛمر دون اًمَ٘مذى إًِمٞمؽ، وًمٞمس صَمؿَّ ىَمذى وًمٙم َأي شُمِريَؽ هذه اخلٛمُر َُم

شمِمٌٞمٌف، ي٘مقل: ًمق يم٤من َأؾْمٗمَٚمٝم٤م ىمذى ًمرأيَتف، وُمـ ُمٕمٜمك ومقق ىمقهُلؿ: إِن ومالٟم٤ًم ًمنميٌػ، ومٞمجٞم٥ُم 

ٕمٜمك همػم، ىمٞمؾ: وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم: آظمُر ومٞم٘مقل: وُدون ذًمؽ، َأي ومقق ذًمؽ، ويٙمقن سمٛم

َأي دون اًمَٖمْقص، يريد ؾِمَقى »، [21/82]إٟمٌٞم٤مء:  ژپڀ پ پ پژ

اُء، ويمذا ىمقًُمف شمٕم٤ممم: شاًمَٖمقص ُمـ اًمٌٜم٤مء ، [5/116]اعم٤مئدة:  ژژژ ڈ ڈ ڎژ، ٟم٘مَٚمف اًمٗمرَّ

، أَي ُم٤م ؾِمقى ذًمؽ، [4/48]اًمٜم٤ًمء:  ژےے ھ ھ ھ ھ ہژَأي همػُم اهلل، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ًمٞمس »َأي ُم٤م يم٤من َأىمؾَّ ُمـ ذًمؽ، واعمٕمٜمٞم٤من ُمتالِزُم٤من، ٟم٘مَٚمف اًمراهم٥ُم، ويمذًمؽ احلدي٨ُم وىمٞمؾ: 

َأي ذم همػم مخس َأواٍق، ىمٞمؾ: وُمٜمف َأيْم٤ًم  [1435اًمٌخ٤مري: ] شومٞمام دون مَخِْس َأَواٍق َصدىم٦مٌ 

ف، ٟم٘مٚمف سمٕمض اًمٜمحقيلم، شاخلُْٚمَع دون قِمَ٘م٤مِص رْأؾِمٝم٤م َأضم٤مزَ »احلدي٨م:  ، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمنمَّ

، وَأٟمِمد اجلقهري:  ويٙمقن سمٛمٕمٜمك احل٘مػم اخلًٞمس، ودٌّ

 إِذا ُمقققققق٤م قَمققققققاَل اعمققققققرُء راَم اًمُٕمققققققال

 

ـْ يمقققق٤من ُدْوٟمقققق٤م  وِن َُمقققق  وَيْ٘مٜمققققُع سم٤مًمققققدُّ

ويٙمقن سمٛمٕمٜمك إَُمر يم٘مقًمؽ: دوَٟمَؽ اًمدرهَؿ، َأي ظُمذه، ويمذًمؽ دوَٟمَؽ سمف، ويٙمقن  

ْس يب  .[دون] جا.# شم٤مش سمٛمٕمٜمك اًمَققمٞمد يم٘مقًمؽ: دوَٟمؽ ِساقمك، ودوٟمؽ ومتٛمرَّ

وذم طم٤مؿمٞم٦م اخليّي قمغم اسمـ قم٘مٞمؾ ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ُمـ اجلزء اًمث٤مين ذم سم٤مب 

دون: اؾمؿ ًمٚمٛمٙم٤من إَدٟمك َأي إىَمرب ُمـ ُمٙم٤من اعمْم٤مف إًمٞمف، يمجٚم٧ًُم دون »اإلو٤موم٦م: 

زيٍد، َأي ىمري٤ًٌم ُمـ ُمٙم٤مٟمف، صمؿ شُمقؾمع ومٞمف وم٤مؾمُتٕمٛمؾ ذم اعمٙم٤من اعمٗمْمقل، صمؿ ذم اًمرشم٦ٌم اعمٗمْمقًم٦م 

ِمٌٞمٝم٤ًم ًمٚمٛمٕم٘مقل سم٤معمحًقس، يمزيٌد دون قمٛمرو ومْماًل، صمؿ ذم ُمٓمَٚمؼ دم٤مُوز رء ًمٌمء، شم

 ا.# سمحروومف.ش يمٗمٕمٚم٧ُم سمزيد اإِليمرام دون اإِله٤مٟم٦م، وَأيمرُم٧ُم زيدًا دون قمٛمرو

ه، ورَدقمف وَأوىمَٗمف ذم  ره وَسوَمف وردَّ واعمراُد ذم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ إَوُل َأي ُمٜمَٕمف ُمقشَمف وَأظمَّ

ٌَٝم٤م وراَُمٝم٤م ا.#.ُمٙم٤من ىمري٥م ُمـ اعمدَ   ى، َأي ُمـ اًمٖم٤مي٦م اًمتل ـمٚم
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٦م.ش اُمرؤ اًم٘مٞمس»وَأُم٤م   وم٘مد أومردُت شمرمجتف ذم يمراؾم٦م ظم٤مصَّ

34-  ااا أ ا ُ أ اااوش اااسا اأر ُ أ َش ْش   رأ  وخاااةىأ



 اا أ ُ  ُ أ شاا ا فااْ أ ش  اا  نأ اا أ  ن  ااا نأ

 ف: ظم٤مًمَٓمٝم٤م وداظَمَٚمٝم٤م، ذم اعمخت٤مر ًَ ، وذم شٓم٦ماعمخ٤مَُمرة: اعمخ٤مًمَ » [مخر] ظم٤مُمَر اًمٌمُء ٟمٗم

ظم٤مَُمر اًمٌمَء ىم٤مَرسمف »، وذم اًمٚم٤ًمن شاخلَْٛمر: يمؾُّ ُُمًٙمر ظم٤مَُمر اًمٕم٘مَؾ َأي هَمٓم٤مه»اعمّم٤ٌمح 

ُم٦م:  [384ديقاٟمف ]وظم٤مًَمٓمف، ىم٤مل ذو اًمرُّ

 هققققق٤مَم اًمٗمققققق١ماُد سمقققققِذيْمراه٤م وظمققققق٤مَُمَره

 

قققق٘مٞمؿُ   ًْ اِر شَم  ُِمٜمٝمقققق٤م قمققققغم قُمققققَدَواء اًمققققدَّ

 [154ديقاٟمف ]اًمٜم٥ًم، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:ورضمٌؾ مَخِر: ظم٤مًَمٓمف داٌء، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وَأراه قمغم  

ـَ قمٛمقققققرو يمققققق٠َمينِّ مَخِقققققرْ   َأطَمققققق٤مُر سمققققق

 

 ُمققققق٤م يقققققق٠ْمََتِرْ  
ِ
 وَيْٕمقققققُدو قمقققققغم اعَمقققققْرء

وىمٞمؾ: اخلَٛمر ذم سمٞم٧م اُمرئ اًم٘مٞمس هذا: هق اًمرضمُؾ اًمذي ذم قَمِ٘م٥م اخلاَُمر، واخلاَُمر  

ر ومَخِ  ْٙمر، وي٘م٤مل ُمٜمف: رضمٌؾ خمٛمقر وخُمَٛمَّ ًُّ ر َأي سمف مُخ٤َمر، وظم٤مَُمَره سم٤مًمْمؿِّ يمُٖمَراب: سم٘مٞم٦َّم اًم

 اًمداُء َأي ظم٤مًمَٓمف، وَأٟمِمد:

َك اهلُٛمققققققق  وإِذا شَمٌقققققق٤مِذُ

 

ققققققق٤م داٌء خُمققققققق٤مُِمرْ    ُم وم٢مهِنَّ

، ؾم٠ُمومرُده سمنمح ًمف قمغم شَأسمق اجلَؼْم » .[مخر] ا.# ًم٤ًمنش وىم٤مل اًمٚمٞم٨م: ظم٤مَُمره اًمداُء: ظم٤مًَمط ضمقوَمف 

َّٓ أَ ش اًمٜمْٗمس» طمدة. ين رَأي٧م ذم اًمت٤مج ُم٤م مل أذيمره هٜم٤مك، ؾمٌَؼ شمٗمًػُمه٤م سمام ٓ ُمزيَد قمٚمٞمف، إِ

ف   ی ی ی ی ىئژواًمٜمْٗمس: اإِلٟم٤ًمن مجٞمُٕمف روطُمف وضمًُده، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: »وٟمّمُّ

وض: [39/56]اًمزُمر:  ژيئ ىئ مئ حئ جئ وإِٟمام اشمًُّع ذم اًمٜمْٗمس »، ىم٤مل اًمًٝمٞمكمُّ ذم اًمرَّ

وح طمتك ص٤مر ُيًٛمك َٟمٗمْ  ٤ًًم، وـمرَأ قمٚمٞمف وقُمؼم هب٤م قمـ اجلٛمٚم٦م ًمٖمَٚم٦ٌم َأوص٤مف اجلًَد قمغم اًمرُّ

د يمام يٓمرأ قمغم اعم٤مء ذم اًمِمجر َأؾمامٌء قمغم طم٥ًم اظمتالف َأٟمقاع  ًَ هذا آؾمؿ سم٥ًٌم اجل

يػ  .[اًمت٤مج )ٟمٗمس(] اٟمتٝمكش وهمػم ذًمؽ اًمِمجر ُمـ طُمٚمق وطم٤مُمض وُُمر وطِمرِّ

ة اًمَقضْمد ُمـ »، ذم اًمت٤مج شاجلََقى» اجلََقى: َهقًى سم٤مـمِـ، وَأيْم٤ًم احلُزن واحلُرىم٦م وؿمدَّ

در، قِمِمؼ َأو  ؾُّ وشمٓم٤مُوُل اعمرض، وىمٞمؾ: هق داء ي٠مظمُذ ذم اًمّمَّ ًُّ طُمْزن، واجلََقى َأيْم٤ًم: اًم
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وىمٞمؾ: يمؾُّ داء ي٠مظمذ ذم اًم٤ٌمـمـ ٓ ُيًتٛمرُأ ُمٕمف اًمٓمٕم٤مُم، وىمد ضَمِقَي يمَريِضَ ََيَْقى ضَمَقًى ومٝمق 

: ضَمِقَي اًمٌمءَ »، وزاد ذم اًمٚم٤ًمن [ضمقى] ا.# شم٤مجش ضَمٍق وضَمَقًى َأيْم٤ًم قمغم اًمقصػ سم٤معمّمدر

ف: مل شمقاوم٘مٝم٤م اًمٌالدُ  ًُ اٟمتٝمك، وذم إؾَم٤مس ش. يمِرَهف يم٤مضمَتقاه، واعمّمدر اجلََقى، وضَمِقَي٧ْم ٟمٗم

اٟمتٝمك. وذم  شضَمِقَي قمـ يمذا، وَأص٤مسَمف ضَمقًى، وهق داء ذم اجلَقف ٓ ُيًتٛمرُأ ُمٜمف اًمٓمٕم٤مم»

 اٟمتٝمك. شاجلََقى: اعمرُض وداُء اجلَقف إِذا شمٓم٤مَول»اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم 

ف إًِمٞمف ومَجٕمف، ذم اًمت٤مجطم٤مزَ ش: طَمَقاه» طَمقاه َُيْقيف واطْمَتقاه واطْمتقى : »[طمقى] ه ووٛمَّ

طَمَقي٧ُم اًمٌمَء َأطْمقيف واطمتقي٧ُم »، وذم اعمّم٤ٌمح شقمٚمٞمف، َأي مَجٕمف وَأطمرَزه وَأعم٠َْم قمٚمٞمف واؿمتَٛمؾ

ا.#، وذم اًمٚم٤ًمن ش قمٚمٞمف: وٛمٛم٧ُم واؾمتقًمٞم٧ُم قمٚمٞمف واطمتقيُتف يمذًمؽ، وطمقيتُف: ُمٚمٙمُتف

ف وَأطمرَزه طَمَقاه: مَجٕمف»  ش.ووٛمَّ

م سمٞم٤مُن ُمٕم٤مٟمٞمف، وه٤ميَمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر، احلَتػ: اهلاَلك واعمقت، ىم٤مل قمٛمرو شاحلَتُْػ »  ، شم٘مدَّ

 سمـ ُأُم٤مُم٦م:ا

 ًم٘مققققد قمروْمقققق٧ُم اعمقققققَت ىمٌققققَؾ َذْوىِمققققف

 

 إِنَّ اجلٌقققققق٤مَن طَمْتُٗمققققققف ُمققققققـ ومقىِمقققققققف 

 يمقققققؾُّ اُمقققققرٍئ ُُم٘م٤مشمِقققققٌؾ قمقققققـ ـَمْقىِمقققققف 

 

 يمقققققق٤مًمثَّْقر َُيْٛمققققققل ضِمْٚمققققققَده سمَرْوىِمققققققف 

ىم٤مل: واًمٓمَّقق: اًمٓم٤مىم٦م، ش يمؾُّ اُمرٍئ َُم٤مِهٌد سمَٓمْقىِمف»٤مًمٓمَّقق: اًمُٕمٜمؼ، ورواه اًمٚمٞم٨ُم أراد سم 

٦م ُمٜمف.  َأي: َأىمَم هم٤ميتف، وهق اؾمٌؿ عم٘مدار ُم٤م ُيٛمٙمـ أن يٗمٕمٚمف سمٛمِم٘مَّ

ب، يمذا ذم  واحلَْتػ َأيْم٤ًم اإِلهالُك واإِلُم٤مشم٦ُم، ي٘م٤مل: طمتََٗمف اهللُ طَمْتٗم٤ًم إِذا َأُم٤مشَمف، وسم٤مسُمف َضَ

َّٓ َأن ٟم٘مَؾ اًمَٕمدل اعمّم٤ٌمح ف، إِ ، ٟم٘ماًل قمـ اسمـ اًمُ٘مقـمٞم٦َّم، وَأيمثُر َأئٛم٦م اًمٚمٖم٦م قمغم َأٟمف ٓ يتٍمَّ

 ُم٘مٌقل، واسمـ اًمُ٘مقـمٞم٦َّم صم٘م٦ٌم، وممَـّ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اًمًٛمقَأُل، ىم٤مل:

 وُمققق٤م ُمققق٤مَت ُِمٜمَّققق٤م ؾمقققٞمٌِّد طَمْتقققَػ َأْٟمِٗمقققف

 

 ................................ش 

 
 

35-  ااا ا ُألأ ااا وُ ش َش أ ْشااابا راااة أ   َاااا  ُ  أ  



 ااا أ
ْا ُ ملا اااج َش َأ إا ااا ُ

 إاىل ُ ااار  أ  نا

  ؾمقف ُأشمرمجف قمغم طِمدشمف.ش اسمـ إؿَم٩مِّ »
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اعمِٚمُؽ ُمـ ُمٚمقك مِحػم يت٘مٞمَُّؾ َُمـ ىمٌَٚمف ُمـ ُمٚمقيمٝمؿ، َأي ُيِمٌِٝمف، ومجُٕمف َأىْمٞم٤مل ش: »اًمَ٘مْٞمؾ»

، وذم [ىمٞمؾ] ا.# ًم٤ًمنشُمٚمقك مِحػم وىُمُٞمقل، وىم٤مل صمٕمٚم٥م: إىَمٞم٤مل: اعمُٚمقك ُمـ همػم َأن خيصَّ هب٤م

اعمِْ٘مَقل يمِٛمٜمؼَْم: اعَمِٚمؽ سمٚمٖم٦م َأهؾ اًمٞمٛمـ، واجلٛمُع َُمَ٘م٤مِول، َأو ُمـ ُمٚمقك مِحػم ظم٤مص٦ًم، ي٘مقل »اًمت٤مج 

ُم٤م يِم٤مء ومٞمٜمُٗمُذ ُم٤م ي٘مقًمف، يم٤مًمَ٘مٞمْؾ َأو هق دون اعمَٚمؽ إقمغم يٙمقن ُمِٚمٙم٤ًم قمغم ىمقُمف وخِماْلومِف 

ر، وَأصُٚمف ىَمٞمِّؾ سم٤مًمتِمديد، ؾُمٛمل سمف َٕٟمف ي٘مقل ُم٤م يِم٤مُء ومٞمٜمُٗمُذ، وُِمقْحَجره، َأي ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمقزي

، وَأصُؾ ىَمٞمِّؾ ىَمْٞمِقل يمًٞمِّد وؾَمْٞمِقد، وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمِم َأٟمف ي٤مئلٌّ ُمـ اًمِ٘مْٞمٚم٦م  وهذا قمغم َأٟمف واويٌّ

 .[ىمٞمؾ]ا.# شم٤مجش سم٤مًمٙمن، وهل اإِلُم٤مرة، أو ُمـ شَم٘مٞمَّٚمف إِذا شم٤مسَمٕمف َأو ؿم٤مهَبف

ٌَٜمَْٙمْرد، وهق َأن يٙمقن ًمٙمؾِّ ىمقم َصدىم٦ٌم قمغم طِمدة، ومذًمؽ وىم٤مل َأسمق ُُمٕم٤م» ذ: اعمِْخالف: اًم

ؾْمت٤مق، واجلٛمع  ـِ يم٤مًمرُّ سَمٜمَْٙمْرُده ي١مدِّي إمِم قمِمػمشمف اًمتل يم٤من ي١مدي إًِمٞمٝم٤م، وهق قمٜمد اًمٞمٛم

 .[ظمٚمػ]ا.# ًم٤ًمنش خَم٤َمًمِٞمػ

ٜم٦م واعمِْحَجر يمِٛمٜمؼَْم وََمْٚمِس: اعمَرقمك اعمٜمخِٗمض، وىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ: َأيُّ اإلِ » ًَّ سمؾ َأسمَ٘مك قمغم اًم

ٌُقن، ىمٞمؾ ًمف: عَمْف؟ ىم٤مل: ٕهَن٤م شَمرقَمك حَمِْجرًا وشمؽمك وؾَمٓم٤ًم، ىم٤مل: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:  وم٘م٤مل: اسمٜم٦ُم ًَم

اعمْحجر يمَٛمْجٚمِس وُِمٜمؼَْم: »، وذم اًم٘م٤مُمقس [طمجر] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش اعَمْحِجر هٝمٜم٤م اًمٜم٤مطمٞم٦مُ 

و ُم٤م ئمٝمر ُمـ ٟمِ٘م٤مب اعمرَأة وقمامُمتِف ]أي احلدي٘م٦م، وُمـ اًمَٕملم: ُم٤م داَر هب٤م وسمَدا ُمـ اًمؼُمىمع أَ 

، وُم٤م طمقَل اًم٘مري٦م: وُمٜمف حَم٤مضِمُر َأىْمٞم٤مل اًمٞمٛمـ ]َأي ُمٚمقيمِٝم٤م[، وهل إمَح٤مُء،  اًمرضُمؾ[ إِذا اقمتؿَّ

وذم اًمتٝمذي٥م ُِمقْحَجر: اًمَ٘مٞمؾ ُمـ »ا.#، وذم اًمنمح شيم٤من ًمٙمؾِّ واطمد ُمٜمٝمؿ محًك ٓ َيرقم٤مه همػمه

 .[طمجر] ا.# شم٤مجش دظمؾ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م همػمهَأىمٞم٤مل اًمٞمٛمـ وٟم٤مطمٞمُتف اًمتل ٓ ي

ف» ًَ ػم ُمـ ظَمٚمٗمٝم٤م، ش ؾم٤مَق ٟمْٗم ًَّ قق: محُؾ اًمداسم٦َّم قمغم اًم ًَّ َأي محَٚمٝم٤م وَأرؾمَٚمٝم٤م، وَأصُؾ اًم

ف»ٟم٘مٞمُض اًمَ٘مقد، وم٢مِٟمف ضمْذهُب٤م ُمـ َأُم٤مُمٝم٤م، واعمراد سم٘مقًمف:  ًَ ، هٜم٤م َأوَرده٤م َأو َأضم٤مَءه٤م إمِم شؾم٤مَق ٟمْٗم

دى: اهلالك، وهق ا دى، اًمرَّ قء، وًمذًمؽ ٓ اًمرَّ ًَّ ّمف سمٛمٞمت٦م اًم عمقت، واًمُٕمرف اًمٓم٤مرئ ظمّمَّ

َيقز َأن ي٘م٤مل ذم هذه إقَمّم٤مر إؾمٜم٤مده إمِم إَٟمٌٞم٤مء، وٓ ُيٕمتدُّ سم٠َمصؾ اًمٚمٖم٦م اًم٘مديٛم٦م، يمذا ذم 
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ٌك َم٤مزًا، ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م ذم ُمدح رؾمقل [هٚمؽ] اًمت٤مج ، وي٘م٤مل ًمٚمّمٕم٤مًمٞمؽ اًمًٞمِّئل احل٤مل: ُهالَّ

 [113ديقاٟمف ] :اهلل 

ـْ آِل ه٤مؿمققققؿٍ َيٚمققققق ُك ُِمقققق  ُذ سمققققف اهلُققققالَّ

 

 ومٝمقققققْؿ قمٜمقققققَده ذم ٟمِْٕمٛمققققق٦ٍم ووَمَقاِوقققققؾِ  

 [178ديقاٟمف ] وىم٤مل مجٞمؾ: 

ِك وققققْٞمٗم٤ًم َْٕهٚمٝمقققق٤م  َأسمِْٞمقققق٧ُم ُمققققَع اهلُققققالَّ

 

 وَأهقققكم ىمريققق٥ٌم ُُمقؾِمقققُٕمقن َذوو وَمْْمقققؾِ  

ؿ وخم٤موم٦َم ، َأي ظمِمٞم٦َم َأن يٌٚمَغ إقَمداُء َأرهَب شطِمَذاَر إؿِْمامِت اًمِٕمَدى» .[هٚمؽ] ا.# ُمـ إؾم٤مس 

َأن يٜم٤مًمقا ُأُمٜمٞمتٝمؿ ُمـ هاليمف وظُمناٟمف، واحِلَذار ُمّمدر طم٤مَذَر، وهق ُمثؾ طَمَذر، يمام ذم 

ز»، وذم اعمخت٤مر [طمذر]إؾم٤مس طَمِذَر يمتِٕم٥َم، »، وذم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم شاحِلْذُر واحلََذر: اًمتحرُّ

٥َم، وآؾمُؿ احِلْذُر قمغم  وزن احِلْٛمؾ، وطَمِذَر اًمٌمَء واطْمتذَر واطْمؽَمَز يمٚمُّٝم٤م سمٛمٕمٜمك اؾمتٕمدَّ وشم٠َمهَّ

ومتُف رشُمف: ظمقَّ  ا.#.ش إِذا ظم٤موَمف، وطمذَّ

ه » [طمذر]وذم اًمت٤مج احِلْذُر سم٤مًمٙمن واحلََذُر سم٤مًمتحريؽ: اخِلٞمٗم٦م وىمٞمؾ: آطمؽِماز، وومنَّ

٥م، وىمقٌم سم٤مًمٗمَزع، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وًمٕمٚمَّٝم٤م ُمت٘م٤مِرسم٦م ذم  ز، وىمقم سم٤مٓؾمتِٕمداد واًمت٠َمهُّ ىمقم سم٤مًمتحرُّ

اعمح٤مَذرة واحِلَذار سملم اصمٜملَم، »، وذم اًمت٤مج: شاحِلَذار: اعمح٤مَذرة»شم٤مج، وذم اًمٚم٤ًمن ا.# ش اعمٕمٜمك

ذم  وم٢مِْن يم٤من احِلذاُر ٓ خيرج قمـ اعمِم٤مَريم٦م ومٗمل اؾمتٕمامًمف ا.#.ش يمام هق ُم٘مت٣َم سم٤مب اعمٗم٤مقَمٚم٦م

ز، وقمغم اًمث٤مين  ح َٕٟمف ُمـ واطمد، وَيقز َأن ُيٗمن هٜم٤م سم٤مخلقف وسم٤مًمتحرُّ هذا اًمٌٞم٧م شمًٛمُّ

ـْ »وم٤مإِلو٤موم٦م قمغم ُمٕمٜمك   ، واهللُ َأقمٚمُؿ.شُِم

ه ُمـ شإؿِْمامِت اًمِٕمَدى» امشم٦م، وهل ومرُح اًمٕمدوِّ سمام ُيّمٞم٥م قمدوَّ ي اًمِمَّ ، اإِلؿْمامت ُمتٕمدِّ

، وىمٞمؾ: اًمٗمرُح سمٌٚمٞم٦َّم اًمٕمدّو، وىمٞمؾ: »اًمٌالي٤م واعمّم٤مئ٥م، وذم اًمٚم٤ًمن  امشم٦م: ومرُح اًمٕمدوِّ اًمِمَّ

ٕمؾ ؿَمِٛم٧َم سم٤مًمٙمن َيِْمَٛم٧ْم ؿَمامشم٦م وؿَمامشم٤ًم، وَأؿْمٛمتَف اهللُ، اًمٗمرُح سمٌٚمٞم٦َّم شمٜمزل سمَٛمـ شُمٕم٤مديف، واًمٗم

 (1)، وُروي قمـ َُم٤مِهد[7/153]إقمراف:  ژڄ ڄ ڄ ڄ ژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

                                                 

 #.133اعمٙمل، أطمد إقمالم اًمت٤مسمٕملم اعمٗمنيـ، شمقذم هق َم٤مهد سمـ ضمؼم، أسمق احلج٤مج  (1)
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اء: مل ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ اًمٕمرب، وم٘م٤مل اًمٙم٤ًمئل: ٓ شومال شَمِْمَٛم٧ْم يَب إقمداءُ »َأٟمف ىمرأ  ، ىم٤مل اًمٗمرَّ

، وم٢مِن شمٙمـ صحٞمح٦م ومٚمٝم٤م ٟمٔم٤مئُر، اًمٕمرُب ش إقَمداءَ ومال شُمِْمِٛم٧ْم يب»َأدري، ًمٕمٚمَّٝمؿ َأرادوا 

شم٘مقل: وَمِرهم٧ُم ووَمَرهْم٧ُم، ومَٛمـ ىم٤مل: وَمِرهم٧ُم ىم٤مل: َأومَرُغ، وَُمـ ىم٤مل: وَمَرهْم٧ُم ىم٤مل: َأومُرُغ، وذم 

ـْ ؿَمامشم٦م إقَمداء»طمدي٨م اًمدقم٤مء  ، ىم٤مل: ؿمامشم٦ُم إقَمداء: ومرُح [6816ُمًٚمؿ ] شأقمقُذ سمؽ ُِم

ٕم٤مديف، وي٘م٤مل: رضَمٕمقا ؿَمامشَمك، َأي ظم٤مئٌلَم، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وٓ َأقمرف اًمٕمدوِّ سمٌٚمٞم٦َّم شمٜمزُل سمَٛمـ يُ 

تف اهللُ شَمِْمٛمٞمت٤ًم، َأي ظَمٞمٌَّف، وي٘م٤مل: ظمرَج اًم٘مقُم ذم هَمَزاة ومَ٘مَٗمٚمقا ؿَماَمشَمك  امشَمك، وؿمٛمَّ ُم٤م واطمُد اًمِمَّ

٧م: َأن يرضمٕمقا ظم٤مئٌلَم مل َيٖمٜمَٛمقا، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: رضمٕمقا ؿِم  تلَم، ىم٤مل: واًمتِمٛمُّ اَمشم٤ًم وُمتِمٛمِّ

اَمت َأيْم٤ًم اخلَٞم٦ٌم  .[ؿمٛم٧م] ا.# ًم٤ًمنش سم٤مًمٙمن َأي ظم٤مئٌلم، واًمِمِّ

امشم٦م، وَأؿمٛم٧َم اهللُ سمف »وذم اعمّم٤ٌمح  ؿَمِٛم٧َم سمف: إِذا ومِرح سمٛمّمٞم٦ٌم ٟمزًَم٧م سمف، وآؾمُؿ اًمِمَّ

هق ُمـ أؿَمٛم٧َم، وُروي قمـ َم٤مهد أَٟمف  ژڄ ڄ ڄ ڄ ژ»ا.#، وذم اًمت٤مج: ش اًمٕمدوَّ 

، ىم٤مل اًمٗمراء: مل ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ اًمٕمرب، وىم٤مل اًمٙم٤ًمئل: ٓ َأدري، شءُ ومال شَمِْمَٛم٧ْم يَب إقمدا»ىمرَأ 

، وم٢مِن شمٙمـ صحٞمح٦م ومٚمٝم٤م ٟمٔم٤مئُر، اًمٕمرُب شم٘مقل: شومال شُمِْمِٛم٧ْم يَب إقَمداءَ »وًمٕمٚمَّٝمؿ َأرادوا 

 وَمَرهْم٧ُم ووَمِرهْم٧ُم ومَٛمـ ىم٤مل: وَمَرهم٧ُم ىم٤مل: َأوْمُرغ، وَُمـ ىم٤مل: ومِرهْم٧ُم ىم٤مل: َأوْمَرغ، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن

 ا.#. [ؿمٛم٧م]

ُت  ٌْٓمٝمام، ومٗمل اًمٚم٤ًمن وَمِرهْم٧ُم َأوْمَرُغ يمَٕمِٚمْٛم٧ُم َأقْمَٚمُؿ، واًمث٤مٟمٞم٦م يمٜمٍَمْ وىمد راسمٜمل اظمتالُف َو

اء، يم٠َمٟمَّف ُمـ سم٤مب اًمتٗمٕمٞمؾ يمام شمرى،  ، وذم اًمت٤مج َأمهَؾ إُومم ووٌَط اًمث٤مٟمٞم٦َم سمتِمديد اًمرَّ َأْٟمٍُمُ

ٖمؾ وُمُروهم٤ًم ُمـ سم٤مب  وَمَرغَ »وًمذًمؽ ٟم٘مْٚم٧ُم ُم٤مدة )ف ر غ( ُمـ اعمّم٤ٌمح سم٠َمهه٤م، وإًِمٞمَٙمٝم٤م  ُمـ اًمِمُّ

ىَمَٕمد، ووَمِرغ َيْٗمَرُغ ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم، ًمٖم٦ٌم ًمٌٜمل َتٞمؿ، وآؾمُؿ اًمٗمراُغ، وومَرهم٧ُم ًمٚمٌمء وإًِمٞمف: 

همُتف، وَأومرَغ اهلُل  ى سم٤مهلٛمزة واًمتْمٕمٞمػ، ومٞم٘م٤مل: َأومرهمُتف وومرَّ ىمّمدُت، ووَمَرَغ اًمٌمُء: ظماَل، ويتٕمدَّ

َأومرهم٧ُم اًمٌمَء: صٌٌُتف إِذا يم٤من يًٞمُؾ َأو ُمـ ضَمقهر ذائ٥م، قمٚمٞمف اًمّمؼَم إوِمراهم٤ًم: َأٟمزًَمف قمٚمٞمف، و

 .[ومرغ] ا.# ُمّم٤ٌمحش واؾمتٗمرهْم٧ُم اعمجٝمقَد، َأي اؾمت٘مّمٞم٧ُم اًمٓم٤مىم٦م
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ٖمؾ يمٛمٜمََع وؾمِٛمع وٟمٍَم: ظماَل َذْرقُمف، وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم: »وذم اًمت٤مج  وَمَرغ ُمـ اًمِمُّ

َأٟم٤م  َأي ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًمّمؼْم، وُمٜمف ي٘م٤مل:[ 28/13]اًم٘مّمص:  ژںں ڱ ڱ ڱ ڱژ

َّٓ ُمـ ِذيمر ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، وىمٞمؾ: وم٤مرهم٤ًم ُمـ آهتامم  وم٤مرٌغ، وىمٞمؾ: ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ يمؾِّ رء إِ

ه إًِمٞمٝم٤م، ورضمؾ وَمِرٌغ َأي: وم٤مرغ، وُمٜمف ىمراءُة َأيب اهلُذيؾ  سمف، َٕنَّ اهلل شمٕم٤ممم وقمَده٤م َأن يردَّ

وٟمٍَمَ وُمُروهم٤ًم ووَمراهم٤ًم: ىمَّمَد،  ، ووَمِرغ ًمف وإًِمٞمف يمٛمٜمَع وؾمِٛمعَ شوَأصٌَح وم١ماُد ُأمِّ ُمقؾمك وَمِرهم٤مً »

ٖمؾ، وأظمر اًم٘مّمُد ًمٚمٌمء، وَأوْمَرَغ اعم٤مَء: صٌَّف،  وم٤مًمٗمراُغ ذم اًمٚمٖم٦م قمغم وضمَٝملم، اًمٗمراُغ ُمـ اًمِمُّ

ٖمؾ،  َغ: َُتغمَّ ُمـ اًمِمُّ ُم٤مَء: َأراىَمٝم٤م، وشمٗمريغ اًمٔمُّروف إظِمالؤه٤م، وشَمٗمرَّ هَمف شمٗمريٖم٤ًم، وَأومَرَغ اًمدِّ يمٗمرَّ

همُ »وُمٜمف احلدي٨م:  ٟمٞم٤م ُم٤م اؾمتٓمٕمتُؿشمٗمرَّ  .[ومرغ] ا.# شم٤مجشقا ُمـ مُهقِم اًمدُّ

اًمِٕمَدى سمٙمن اًمٕملم: إقَمداء، وهق مجٌع ٓ : »[قمدا] إقَمداء، ىم٤مل ذم اعمخت٤مرش: اًمِٕمَدى»

ٝم٤م، َأي َأقمداء، وىم٤مل صمٕمٚم٥م:  ٙمٞم٧م: ي٘م٤مل: ىمقٌم قِمَدى سمٙمن اًمٕملم ووٛمِّ ًِّ ٟمٔمػَم ًمف، ىم٤مل اسمـ اًم

ا.#، وذم شلم، وم٢مِن َأدظمٚم٧َم اهل٤مَء ىمٚم٧م: قُمَداة سم٤مًمْمؿِّ ي٘م٤مل: ىمقم َأقمداء وقِمَدى سمٙمن اًمٕم

ديؼ اعُمقازم، واجلٛمُع َأقمداء وقِمَدى سم٤مًمٙمن واًمَ٘مٍم، ىم٤مًمقا: وٓ »اعمّم٤ٌمح  اًمٕمدوُّ ظمالُف اًمّمَّ

 َّٓ ٗم٤مت إِ ٟمٔمػم ًمف ذم اًمٜمٕمقت َٕن سم٤مب ومَِٕمؾ ِوزاُن قِمت٥َم خمتصٌّ سم٤مٕؾَمامء، ومل ي٠مِت ُمٜمف ذم اًمّمِّ

،  ىمقٌم قِمَدى، ووؿُّ  اًمٕملم ًمٖم٦ٌم، وُمثُٚمف ؾِمَقًى وؾُمَقًى وـمَِقًى وـُمَقًى، وشمث٧ٌُم اهل٤مُء ُمع اًمْمؿِّ

 .[قمدو] ا.# ُمّم٤ٌمحش ومٞم٘م٤مل: قُمَداة

اًمِٕمَدى واًمُٕمَدى اؾمامن ًمٚمجٛمع َٕن ومَِٕماًل ووُمَٕماًل ًمٞم٤ًم سمّمٞمٖمَتل مْجع » [قمدا]وذم اًمٚم٤ًمن 

يمَٝمْْم٦ٌم وِهَْم٥م وسَمْدَرة وسمَِدر، واهللُ  إِٓ ًمِٗمْٕمَٚم٦م َأو وُمْٕمٚم٦م، ورسمَّام يم٤مٟم٧م ًمَٗمْٕمٚم٦م، وذًمؽ ىمٚمٞمٌؾ،

 اٟمتٝمك.ش أقمٚمؿ

وم٤مًمِٕمَدى إقَمداء، وهؿ ودُّ إَصدىم٤مء، وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم اعمت٤ٌمقِمديـ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ىم٤مل ذم 

وىمقٌم قِمَدًى: ُمت٤ٌمقِمدون، وىمٞمؾ: هُمرسم٤مء، وُم٘مّمقٌر ُيٙمت٥م سم٤مًمٞم٤مء، واعمٕمٜمٞم٤من »اًمٚم٤ًمن: 

 ٥م سمٕمٞمٌد، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ُمت٘م٤مِرسم٤من، وهؿ إقَمداُء َأيْم٤ًم، َٕن اًمٖمري

قق٧َم ُمققٜمٝمؿُ  ًْ  إِذا يمٜمْقق٧َم ذم ىمقققٍم قِمققَدًى ًم

 

ـْ ظمٌٞمقق٨ٍم وـمٞمِّقق٥ِم    ومُٙمققْؾ ُمقق٤م قُمٚمِْٗمقق٧َم ُِمقق
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ٌَٞمع إؾَمدّي، وىمٞمؾ: هق ًمٜمَْْمٚم٦م اسمـ ظم٤مًمد  ىم٤مل اسمـ سمري: هذا اًمٌٞم٧ُم ُيروى ًمُزَرارة سمـ ؾُم

قمرايّب ذم ىمقل إؾَمدّي، وىم٤مل اسمـ اًمًػماذّم: هق ًمُدوَدان سمـ ؾمٕمد إؾَمدّي، وىم٤مل اسمـ إَ 

 [179ديقاٟمف ] إظَمٓمؾ:

َٓ يقق٤م اؾْمققَٚمٛمل يقق٤م هٜمققُد هٜمققَد سمٜمققل سَمققْدرٍ   َأ

 

ْهرِ    وإِْن يمققق٤من طَمٞم٤َّمٟمققق٤م قِمقققَدًى آظمقققَر اًمقققدَّ

ـَ ٓ َأرطم٤مَم سمٞمٜمٝمؿ وٓ طِمٚمَػ،   ىم٤مل: اًمِٕمَدى: اًمت٤ٌمقُمد، وىمقٌم قِمَدًى إِذا يم٤مٟمقا ُمت٤ٌمقِمدي

 .[قمدا]ا.# ًم٤ًمنش اًمٌٞم٧م سم٤مًمٙمن واًمْمؿِّ وىمقٌم قِمَدًى إِذا يم٤مٟمقا طَمْرسم٤ًم، وىمد ُروي هذا 

36-  ااة أ  ُ مأ ُ  أ اامأ وُخش
اا ش  وكا ُ  اا  (1)

ىا  

 

ما ُ ا ش أااااا اااااجأ
ْش ا ُ ا ااااا ْأ اااااة رأ ضأ ااأى   

 َُمٝمؿ، ىم٤مل أسمق ذؤي٥م:»، ىم٤مل ضم٤مر اهلل: شواظمؽَممَ »  [43أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]اظْمؽَمُمٝمؿ اًمدهُر وَُترَّ

ٌَُ٘مقا َهقققققَقيَّ وَأقْمٜمُ٘مققققققا هلققققققاُهؿُ   ؾمققققق

 

ُمقققققا وًمٙمققققؾِّ ضَمٜمْقققق٥ٍم َُمّْمققققومُتخُ    َرعُ قرِّ

َم ومالٌن قمٜم٤َّم: ُم٤مت وذه٥م، واظمؽمَُمْتف اعمٜمٞم٦َُّم ُمـ سملم َأصح٤مسمف: »وذم اًمٚم٤ًمن   ي٘م٤مل: اظْمؽُمِ

َُمٝمؿ َأي اىمتٓمَٕمٝمؿ واؾمت٠ْمصَٚمٝمؿ، وي٘م٤مل:  َأظمذشْمف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ، وي٘م٤مل: اظْمؽمَُمٝمؿ اًمدهُر وُترَّ

 .[ظمرم] ا.# ًم٤ًمنش قُب ظمَرُمتْف اخلقارُم إِذا ُم٤مت يمام ي٘م٤مل: ؿمٕمٌَْتف ؿَمٕمُ 

وىمقًمف: ؿَمُٕمقب هل قمَٚمؿ قمغم اعمٜمٞم٦َّم ُمٕمروم٦م ٓ شمٜمٍِمُف، وٓ يدظمٚمٝم٤م َأل وىمٞمؾ: شمدظمُٚمٝم٤م عمَح٤ًم 

: ـُ ًَمِ٘مٞمط إؾَمديُّ ٗم٦م: ٕهَن٤م شَمِْمَٕم٥ُم َأي شُمٗمرق، ىم٤مل ٟم٤مومُع سم  [322ديقان سمٜمل أؾمد ] ًمٚمّمِّ

ٌَققققق٧ْم ؿَمقققققُٕمقُب سم٠َمْهٚمِقققققف وسمامًمِقققققف  ذه

 

ضمقققققققق٤مل ؿَمقققققققق   ُٕمقُب إِنَّ اعمٜم٤ميقققققققق٤م ًمٚمرِّ

اجل٤مئح٦م »ا.#، وومٞمف ش اظْمؽَمَُمٝمؿ اًمدهُر َأي َأهٚمَٙمٝمؿ سمجقائحف» [ظمرم] وذم اعمّم٤ٌمح 

اؾمت٠مصَؾ اًمٌمَء: ىمَٚمَٕمف : »[أصؾ] ، وإمِم هذا يرضمع ُمٕمٜمك آؾمتئّم٤مل، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمحشأوم٦مُ 

٤مطَمٝمؿ ا.#، ويمذًمؽ اضمتشسم٠ُمصقًمف، وُمٜمف ىمٞمؾ: اؾمت٠ْمصَؾ اهللُ شمٕم٤ممم اًمٙمٗم٤مَر، َأي َأهٚمَٙمٝمؿ مجٞمٕم٤مً 

اجلَْقح: اإِلهالك وآؾمتئّم٤مل يم٤مإِلضم٤مطم٦م وآضمتٞم٤مُح، »وضم٤مطَمٝمؿ وَأضم٤مطَمٝمؿ، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: 

، واضمت٤مح اًمٕمدوُّ ُم٤مًَمف: َأشَمك قمٚمٞمف، وُمـ اجلَْقح شَأقم٤مَذيمؿ اهللُ ُمـ ضَمْقح اًمدهر»وذم احلدي٨م: 

                                                 

 .28هق ضمذيٛم٦م إسمرش، اٟمٔمر ذح اعم٘مّمقرة ًمٚمتؼميزي:  (1)
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ة واًمٜم٤مزًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل دمت٤مح اعم٤مَل ُمـ ؾَمٜم٦م َأو ومْتٜم٦م، وضم٤م َح اهللُ ُم٤مَل اًمٙمٗم٤مر اجل٤مئح٦ُم ًمٚمِمدَّ

وَأضم٤مطَمف واضمت٤مطَمف: َأهٚمَٙمف سم٤مجل٤مئح٦م، واجلَْقطم٦ُم ًمٚمًٜم٦م اعمُجت٤مطم٦م ًمٚمامل، وقمـ َأيب قمٌٞمد: 

اجل٤مئح٦م: اعمّمٞم٦ٌم حُتؾُّ سم٤مًمرضمؾ ذم ُم٤مًمف ومتجت٤مطُمف يمٚمَّف، وي٘م٤مل: َأص٤مسمْتٝمؿ ضم٤مئح٦ٌم َأي ؾمٜم٦ٌم 

ح٦ُم إِٟمام هل آوم٦ٌم دمت٤مح اًمثَّٛمر : اجل٤مئ(2): وىم٤مل إؾِمح٤مق(1)ؿمديدٌة اضمت٤مطم٧ْم َأُمقاهَلؿ، ىم٤مل ؿَمِٛمر

َّٓ ذم اًمثِّامر ٦م، وٓ شمٙمقن إِ  .[ضمقح] ا.# شم٤مجش ؾمامويَّ

ضم٤مطَمتْٝمؿ اًمًٜم٦ُم ضَمْقطم٤ًم وضِمَٞم٤مطم٦ًم وَأضم٤مطمْتٝمؿ واضمت٤مطمتْٝمؿ: » [ضمقح]وذم اًمٚم٤ًمن 

إِنَّ َأيب يريُد َأن ََيت٤مَح »اؾمت٠مصٚم٧ْم َأُمقاهَلؿ دَمقطُمٝمؿ، وهل ؾمٜم٦ٌم ضم٤مئح٦م ضَمْدسم٦م، وذم احلدي٨م: 

ا.#. وىمد ومنَّ هذا احلدي٨م شَأي: يًت٠ْمصُٚمف وي٠ْميت قمٚمٞمف َأظمذًا وإِٟمٗم٤مىم٤مً  [2291اسمـ ُم٤مضمف ]ش٤مزمُم

 ٟم٘ماًل قمـ اسمـ إصمػم، ومراضمْع إِن ؿمئ٧َم.

َٚمٝم٤م» ه ذم اعمّم٤ٌمح شَأُمَّ َٚمف شم٠ْمُمٞمالً: َرضم٤مه يم٠َمَُمَٚمف ي٠ْمُُمُٚمف َأَُمالً ُمـ سم٤مب ـمَٚم٥م، وىمد ومنَّ ، َأُمَّ

ٌُتف، وَأيمثُر ُم٤م ُيًتٕمٛمُؾ إَُمُؾ ومٞمام َأَُمٚمُتف »سم٠َمووح قم٤ٌمرة وم٘م٤مل:  َأَُماًل ُمـ سم٤مب ـمَٚم٥م: شمرىمَّ

 :(3)ُيًتٌٕمُد طمّمقًُمف، ىم٤مل زهػم

ُُتققققق٤م  أرضمقققققق وآُمقققققُؾ أن شمقققققدٟمق ُمقدَّ

 

  

َّٓ إِذا   ٗمر إمِم سمٚمد سمٕمٞمد ي٘مقل: َأَُمْٚم٧ُم اًمقصقَل، وٓ ي٘مقل: ـمٛمٕم٧ُم إِ ًَّ وَُمـ قَمزم قمغم اًم

 َّٓ ومٞمام ىَمُرَب طمّمقًُمف، واًمرضم٤مء سملم إَُمؾ واًمٓمَّٛمع، وم٢مِن  ىَمُرَب ُمٜمٝم٤م، وم٢مِن اًمٓمٛمَع ٓ يٙمقن إِ

اًمراضمل ىمد خي٤مف َأن ٓ ُيُّمؾ ُم٠مُمقًُمف، وهلذا ُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اخلقف، وم٢مِذا ىَمِقَي اخلقُف 

َّٓ اؾمُتٕمٛمَؾ سمٛمٕمٜمك [أي سمٞم٧م يمٕم٥م سمـ زهػم] اؾمُتٕمٛمَؾ اؾمتٕمامَل إَُمؾ، وقمٚمٞمف سمٞم٧ُم زهػم ، وإِ

ْٚمُتف شم٠ْمُمٞماًل ُم٤ٌمًمٖم٦ًم وشمٙمثػمًا، وهق َأيمثر اًمٓمٛمع، وم٠َمٟم٤م آُِمٌؾ وهق ُم٠مُمقل قم غم وم٤مقِمؾ وُمٗمٕمقل، وَأُمَّ

                                                 

 .78-2/77#، إٟم٤ٌمه اًمرواة: 255هق ؿَمِٛمر أسمق قمٛمرو سمـ محدويف اهلروي اًمٚمٖمقي، شمقذم  (1)

 #.235هق إؾمح٤مق سمـ ُِمرار، أسمق قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين اًمٚمٖمقي، ص٤مطم٥م اًمٕمرسمٞم٦م، شمقذم  (2)

 .176ًمٙمٕم٥م سمـ زهػم ذم ذح سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ٓسمـ هِم٤مم:  (3)
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ُمـ اؾمتٕمامل اعمخٗمَّػ، وي٘م٤مل عم٤َم ذم اًم٘مٚم٥م مم٤َّم ُيٜم٤مُل ُمـ اخلػم َأَُمٌؾ وُمـ اخلقف: إَِْي٤مس، وعم٤َم 

ٚم٧ُم اًمٌمَء:  ٓ يٙمقن ًمّم٤مطمٌف وٓ قمٚمٞمف ظمْٓمٌر وُمـ اًمنمِّ وُم٤م ٓ ظمػَم ومٞمف َوؾْمقاس، وشم٠َمُمَّ

، وُمـ [أُمؾ] ا.# ُمّم٤ٌمحش ، وهق إقِم٤مدشمؽ اًمٜمٔمَر ومٞمف ُمرًة سمٕمد ُأظمرى طمتك شمٕمرومفشمدسمَّرشُمف

ؾ وسمدُر اعمت٠َمُمِّؾ»ؾمجٕم٤مت إؾَم٤مس  م قمـ شومالٌن سمحُر اعم١َمُمِّ ا.#، ورَأي٧ُم ذم اًمت٤مج ُمثَؾ ُم٤م شم٘مدَّ

َّٓ َأنَّ سمٞمٜمٝمام سمٕمَض اظمتالف، وذم اًمت٤مج زي٤مدة ومٜم٘مٚمُتف، وه٤ميَمف  إِلُْمؾ إََُمؾ يمَجٌَؾ وا»اعمّم٤ٌمح إِ

ضم٤مء،  ق وم٘مٝم٤مُء اًمٚمٖم٦م سملم إَُمؾ واًمرَّ ضم٤مء، وإُومم هل اعمٕمرووم٦م، وومرَّ يمِِمؼْم وإَُْمؾ يمٜمَْجؿ: اًمرَّ

إَُمُؾ: شمقىمُّع طمّمقل اًمٌمء، وأيمثُر ُم٤م ُيًتٕمٛمُؾ ومٞمام ُيًتٌٕمُد طمّمقًُمف، ومَٛمـ : »(1)ىم٤مل اعُمٜم٤َمويُّ 

َّٓ إِن ىَمُرَب ُمٜمٝم٤م، وم٢مِنَّ اًمٓمٛمع  قمَزم قمغم ؾمٗمر إمِم سمٚمد سمٕمٞمد ي٘مقل: َأُمْٚم٧ُم وٓ ي٘مقل: ـمٛمٕم٧ُم  إِ

َّٓ ذم اًم٘مري٥م، واًمرضم٤مُء سملم إَُمؾ واًمٓمٛمع، وم٢مِنَّ اًمراضمل ىمد خي٤مف َأن ٓ ُيُّمَؾ  ًمٞمس إِ

ُم٠مُمقًُمف، وهلذا ُيًتٕمٛمُؾ سمٛمٕمٜمك اخلقف، وي٘م٤مل عَم٤م ذم اًم٘مٚم٥م مم٤َّم ُيٜم٤مُل ُمـ اخلػم َأُمٌؾ، وُمـ 

طمٌف وٓ قمٚمٞمف: ظَمْٓمر، وُمـ اًمنمِّ وُم٤م ٓ ظمػَم اخلقف: إَِْي٤مش ]يمذا ومٞمف[ وعم٤َم ٓ يٙمقن ًمّم٤م

َم ًمف ؾم٥ٌٌم ُم٤م، وىم٤مل همػمه: هق  : اًمرضم٤مء: شمرىم٥ُُّم آٟمتٗم٤مع سمام شم٘مدَّ ومٞمف: َوؾْمقاس، وىم٤مل احلََرازمِّ

ٌـّ ي٘متيض  ًمٖم٦ًم إََُمُؾ وقُمروم٤ًم شمٕمٚمُّؼ اًم٘مٚم٥م سمحّمقل حمٌقٍب ُمًت٘مٌاَلً، وىم٤مل اًمراهم٥م: هق فم

ٌة، َأَُمَٚمف  َٚمف شم٠ْمُمٞماًل، وإََُمؾ سم٤مًمٗمتح اعمّمدرطمّمقَل ُم٤م ومٞمف َُمنَّ  .[أُمؾ] ا.# شم٤مجش َأَُمالً وَأُمَّ

م قمـ اعمّم٤ٌمح، وهق وىمقع اخلقف ذم اًمٜمْٗمس،  وىمقًُمف: اإِلَي٤مش صقاسُمف اإِلَي٤مس يمام شم٘مدَّ

 ، ذم ؾمقرة ـمف ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤژواًمقاضِمس: اهل٤مضِمس، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، يمذا ذم اجلالًَملْم [23/67]  ی ی ىئىئ ىئ ېئژقًمف شمٕم٤ممم: ، وىم[2/431] ، َأي َأطمسَّ

، َأي َأوَٛمَر ذم ٟمْٗمًف ظِمٞمٗم٦ًم، وىمقًمف [51/28] ، ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت ژ مئ حئ جئ یی

 ، ذم ؾمقرة هقد ژۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېژشمٕم٤ممم: 

 .[2/144] ، َأي َأوَٛمَر ذم ٟمْٗمًف، يمذا ذم اجلالًملم[11/73]

                                                 

 #.1331هق حمٛمد سمـ قمٌد اًمرؤوف اعمُٜم٤موي اًم٘م٤مهري، قم٤ممل سم٤مًمديـ، شمقذم  (1)
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َّٓ َأٟمف همَٚم٥َم اؾمتٕمامًُمف ذم إطِم٤ًمس  خمّمقص، وهق اؾمتِِمٕم٤مُر وم٤مإِلَْي٤مس: اإِلطم٤ًمس إِ

ُم٤م خَيُٓمر ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ »هق ُمّمدر اخل٤مـمر، وهق ش ظَمْٓمر: »[أي ص٤مطم٥م اًمت٤مج]اخلقف، وىمقًُمف

ُمـ شمدسمػم َأواُمر، وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: اخل٤مـمر »، وذم اًمٚم٤ًمن [ظمٓمر] يمذا ذم اعمّم٤ٌمحش شمدسمػم َأُمر

ٞم٤مناهل٤مضِمس، واجلٛمُع اخلقاـمِر، وىمد ظمَٓمَر سم٤ٌمًمف وقمٚمٞمف خَيْٓمُِر وخَيُْٓمر ظُم  ًْ
ش ُٓمقرًا: ذيَمَره سمٕمد ٟمِ

، شظمَٓمَر سم٤ٌمزم وقمٚمٞمف ظَمْٓمرًا وظُمُٓمقرًا، ُمـ سم٤ميَب َضب وىمَٕمد»، وذم اعمّم٤ٌمح [ظمٓمر] ا.# ًم٤ًمن

وَأُم٤م ظمَٓمر اًمذي سمٛمٕمٜمك شَمٌْخؽَم وََت٤ميَؾ وُمَِمك ُِمِمٞم٦َم اعمٕمَج٥م ومٝمق ُمـ سم٤مب َضب، واعمّمدر 

 .#.اخلَْٓمر سم٤مًمٗمتح واخلََٓمران سم٤مًمتحريؽ واخلَٓمػِم يم٠َمُِمػم.ا

 : م ُمـ يمالم اًمت٤مج واعمّم٤ٌمح إَوُل يمام ٓ خَيٗمك، وىم٤مل اًمزخمنميُّ واعمراُد ومٞمام شم٘مدَّ

ه ُمـ اعمج٤مز» ك سم٤مًم٘مٚم٥م ُمـ رأي َأو ُمٕمٜمك، وقمدَّ  .[ظمٓمر]يمذا ذم اًمت٤مجش اخلَقاـمِر: ُم٤م يتحرَّ

اًمًٞمػ ُمٕمروٌف، وهق احل٤ًُمم واًمَ٘مْمٞم٥م واًمِ٘مْرو٤مب، ىم٤مل ش: ؾَمٞمُػ احِلاَمِم اعمٜمْت٣ََم »

اًمًٞمػ اًمذي َييب، ُمٕمروٌف، وَأؾمامؤه شُمٜمِٞمُػ قمغم َأًمػ، : »[ؾمٞمػ] سمٞمديُّ ذم اًمت٤مجاًمزّ 

ٚمقف ومٞمام ًمف َأؾمامٌء إمِم إًُمقف»ذم  وذيمرُُت٤م ًْ ، واجلٛمُع َأؾْمٞم٤مف وؾُمٞمُقف وَأؾْمُٞمػ شاًمروض اعمَ

 ا.#.شوُمًٞمٗم٦ٌم يمَٛمِْمَٞمَخ٦م

ق اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ هق ُمْم٤مرع َأَٟم٤مَف َأي: زاد، وىمقًُمف: اعمًٚمقف هش شُمٜمِٞمُػ »وىمقًُمف: 

ُٚمُٗمٝم٤م ؾَمْٚمٗم٤ًم » ًْ ٚمٗم٦ُم:  -ُمـ سم٤مب ٟمٍَم  -ؾَمَٚمَػ إَرَض َي ًْ
َٚمٗم٦م، واعمِ ًْ

اه٤م سم٤معمِ رع َأو ؾمقَّ هل٤م ًمٚمزَّ طمقَّ

ى سمف إَرُض، وُروي قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦َّم َأٟمف ىم٤مل: َأرُض اجلَٜم٦َّم ُمًٚمقوم٦ٌم  (1)رٌء شُمًقَّ

٩م ًَ ْج ًَّ قار وهقاؤه٤م اًم : اعمًٚمقوم٦م: اعمًتقي٦م أو  ،[اعمٕمتدل] وطَمّْم٤ٌمؤه٤م اًمّمُّ ىم٤مل إَصٛمٕملُّ

اة، وىم٤مل اسمـ إصَمػم: َأي َُمْٚم٤ًمء ًمٞمِّٜم٦ٌم ٟم٤مقمٛم٦مٌ   سم٤مظمتّم٤مر. [ؾمٚمػ] ا.# شم٤مجش اعمًقَّ

ؽ، وىمٞمؾ: اًم٘مٓمٕم٦ُم ُمـ » ًَ
واًمّّمقار يمٙمِت٤مب وهُمراب: اًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌُِّم، وىمٞمؾ: وقم٤مُء اعمِ

قارُ »ٜم٦َّم وُمٜمف احلدي٨م ذم صٗم٦م اجل»، ىم٤مًمف ذم اًمت٤مج، صمؿ ىم٤مل: شاعمًِؽ يٕمٜمل  شوشمراهُب٤م اًمّمُّ

                                                 

ـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، شمقذم  (1)  #، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ.81أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد سم
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ٞم٤مر  َؽ، وُصقاُر اعمًِؽ: ٟم٤مومجُتف، واًمّّمقار َأيْم٤ًم سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن: اًم٘مٓمٞمُع ُمـ اًمٌ٘مر يم٤مًمّمِّ ًْ
اعمِ

 [493ديقان سمِم٤مر ]يمٙمِت٤مب، وىمد مجَع اًمِم٤مقمر اعمٕمٜمٞمَلْمِ ذم سمٞم٧م واطمد وم٘م٤مل:

ققققاُر ذيمقققْرُت ًمقققْٞمغم  إِذا َٓح اًمّمِّ

 

قققق   قارُ وَأذيمُرهقققق٤م إِذا َٟمَٗمققققَح اًمّمِّ

٩م»وىمقًُمف:  .[صقر] ا.# شم٤مجش إُومم ىمٓمٞمُع اًمٌ٘مر، واًمث٤مٟمٞم٦ُم وقم٤مُء اعمًِؽ  ًَ ْج ًَّ ش هقاؤه٤م اًم

٩ٌم »هق اهلقاء اعمٕمتِدُل سملم احلرِّ واًمؼَمد، وذم احلدي٨م: »ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب  ًَ  ، شهن٤مُر اجلٜم٦َّم ؾَمْج

، وذم رواي٦م  ًَ »َأي ُمٕمتِدٌل ٓ طمرَّ ومٞمف وٓ ىَمرَّ ، وىم٤مًمقا: ٓ فُمٚمٛم٦َم ومٞمف وٓ ش٩ٌم فمِؾُّ اجلٜم٦َّم ؾَمْج

ؿمٛمس، وىمٞمؾ: إِنَّ ىمْدَر ٟمقره يم٤مًمٜمُّقر اًمذي سملم اًمٗمجر وـُمٚمقع اًمِمٛمس، اسمـ إقَمرايّب: ُم٤م سملم 

وال إمِم اًمٕمٍم ي٘م٤مل ًمف  ٩م، ىم٤مل: وُمـ اًمزَّ ًَ ْج ًَّ ـُمٚمقع اًمٗمجر إمم ـُمٚمقع اًمِمٛمس ي٘م٤مل ًمف: اًم

َدُف واعَمَٚم٨ُم واعَمَٚمُس، اهلَِجػم واهل٤مضِمرة، وُمـ هُمروب اًمِمٛمس إمِم وىم٧م اًمٚمَّ  ًَّ ٞمؾ اجلُٜمُْح صمؿ اًم

، وذم طمدي٨م اسمـ  ٩ٌم: ٓ طمرٌّ ُم١ْمٍذ وٓ ىَمرٌّ ًَ ٩ٌم، ويقٌم ؾَمْج ًَ  ُمٕمتدٍل ـمٞم٥ِّم ؾَمْج
ٍ
ويمؾُّ هقاء

٩ُم »قم٤ٌمس  ًَ ْج ًَّ ٩ٌم ًمٞمِّٜم٦ُم اهلقاء ُمٕمتدًمُتف، وىمقُل ُُمَٚمْٞمح:شوهقاؤه٤م اًم ًَ أؿمٕم٤مر ]، وِريٌح ؾَمْج

 [1361اهلذًمٞملم 

 ٚمققققُل احلقققلِّ ُُمْ٘مِٗمقققرةً هقققؾ هٞمََّجْتقققَؽ ـمُ 

 

ج٤مؾِمقققٞم٩ُم   ًَّ  شَمْٕمُٗمقققق َُمَٕم٤مِروُمٝمققق٤م اًمٜمُّْٙمققق٥ُم اًم

ج٤ًم قمغم ؾَمَج٤مؾِمٞم٩م، وٟمٔمػمه:  ًَ  [573ديقان اًمٗمرزدق ] اطمت٤مج ومٙمنَّ ؾَمْج

............................ 

 

ققققٞم٤مريِػ   راِهٞمؿ شَمٜمْ٘مقققق٤مُد اًمّمَّ  ٟمْٗمققققَل اًمققققدَّ

٩ٌم ًمٞم٧ًم سمًٝمٚم٦م وٓ ُصٚم٦ٌم، وىمٞمؾ: هل إَ   ًَ ا.# ُمـ ًم٤ًمن ش رض اًمقاؾمٕم٦موَأرض ؾَمْج

 .[ؾمج٩ًم] اًمٕمرب

٦م ُم٤م َيلء » [ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ]ش احِلاَمم» : مُحَّك اإِلسمؾ واًمدوابِّ قمغم قم٤مُمَّ سم٤مًمٙمن اعمقت، وسم٤مًمْمؿِّ

قمٚمٞمف إَدواُء، ي٘م٤مل: طُمؿَّ اًمٌٕمػُم مُح٤َمُم٤ًم وطُمؿَّ اًمرضمُؾ مُحَّك، واحلَامم سم٤مًمٗمتح: ذواُت إـَمقاق ُمـ 

 يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش ِرّي وؾم٤مِق طُمرٍّ واًمَ٘مٓم٤م واًمَقَراؿِملَم وَأؿم٤ٌمه ذًمؽٟمحق اًمَٗمقاظم٧م واًمَ٘ماَم 
 .[محؿ]



 - 148 - 

احِلامم سم٤مًمٙمن: ىمْم٤مُء اعمقت وىَمدُره، ُمـ ىمقهلؿ: طُمؿَّ يمذا َأي »واعمراُد هٜم٤م إَول، وهق 

ـِ هُمَزّي: ٤ٌَّمب سم ، َأٟمِمد اسمـ سمري خلَ  ىُمدَر، ويمذا ُأطِمؿَّ

 ل ذم وُمققققروٍج يمثققققػمٍة قوَأْرُمققققل سمٜمْٗمًقققق

 

 س َُْٕمقققققٍر مَحَّقققققف اهللُ صققققق٤مِرُف وًمقققققٞم 

ٌَٕمٞم٨م:   وىم٤مل اًم

َٓ يقققق٤م ًَم٘مقققققٍم يمققققؾُّ ُمقققق٤م طُمققققؿَّ واىمققققعُ   َأ

 

قققػْمِ ََمْقققَرًى واجلٜمققققِب َُمّمققق٤مِرعُ    وًمٚمٓمَّ

ر ُمٜمف وىُميض، ي٘م٤مل: قَمِجٚم٧ْم سمٜم٤م وهبؿ مُح٦َُّم اًمٗمراق، ومُح٦َُّم   ومُح٦َُّم اعمٜمٞم٦َّم واًمٗمراق: ُم٤م ىُمدِّ

 .[محؿ] ا.# ًم٤ًمنش ؿ ومِح٤َمماعمقت، َأي ىمدُر اًمٗمراق، واجلٛمُع مُحَ 

، وم٤معمحٛمقم اؾمُؿ شٟمزَل سمف اًمَ٘مدُر اعمحٛمقم واًم٘مْم٤مُء اعمحتقم» [محؿ] وُمـ ؾمَجَٕم٤مت إؾَم٤مس

ره، واعمحتقم اؾمُؿ ُمٗمٕمقل ُمـ ش مَحَّف اهللُ »ُمٗمٕمقل ُمـ  ُمـ سم٤مب َضب يمام ش طمَتؿ اهللُ إَُمرَ »َأي ىمدَّ

 شم٘مقل: طمَتؿ احل٤مشمُِؿ َأي طمٙمَؿ احل٤ميمُؿ.وضمٕمَٚمف ٓزُم٤ًم، ش َأوضمٌَف ضَمْزُم٤مً »ذم اعمّم٤ٌمح، َأي 

د ُمـ هِمٛمده، وهق اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ ش اعُمٜمَْت٣َم » اْٟمَت٣َم اًمًٞمَػ َيٜمتْمٞمف »اعمًٚمقُل اعمجرَّ

، ي٘م٤مل: ؾمٞمػ ُمًٚمقل [ٟمْم٤م] يمام ذم اًمٚم٤ًمنش اٟمتْم٤مًء يمٜمََْم٤مه وَيٜمْْمقه َٟمْْمقًا إِذا ؾمٚمَّف ُمـ هِمٛمده

 [23ذح سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ٓسمـ هِم٤مم ]ُمثؾ ُُمٜمت٣َم، ىم٤مل يمٕم٥م سمـ زهػم ريض اهلل قمٜمف:

 إِنَّ اًمرؾمققققققَل ًَمٜمققققققٌر ُيًتْمققققق٤مُء سمقققققفِ 

 

 ُمٝمٜمَّقققققٌد ُِمقققققـ ؾُمقققققٞمقِف اهللِ ُمًقققققٚمقُل  

َّٓ َأن هذه ُمـ إَوداد، ي٘م٤مل: ؿم٤مَم اًمًٞمَػ إِذا ؾَمٚمَّف، وؿم٤مَُمف: شؾمٞمػ َُمِِمٞمؿٌ »ويمذًمؽ   ، إِ

هْمٛمَده، وهق ُمـ ؿم٤مَم اًمًٞمَػ ؿَمْٞماًم: ؾَمٚمَّف وأَ »َأهْمٛمَده، وهق ُمـ إَوداد، وذم اًمٚم٤ًمن 

، ىم٤مل ؿَمِٛمر: وٓ َأقمرومف َأٟم٤م، وىم٤مل شؾمٚمْٚمُتف»سمٛمٕمٜمك ش ؿِمْٛمُتف»إَوداد، وؿمؽَّ َأسمق قُمٌٞمد ذم 

ؾِّ يّمػ اًمًٞمقف: ًَّ  اًمٗمرزدق ذم اًم

 إِذا هققققَل ؿِمققققْٞمَٛم٧ْم ومقققق٤مًم٘مقائُؿ حتَتٝمقققق٤م

 

 وإِْن مل شُمَِمققققْؿ يقُمقققق٤ًم قَمَٚمْتٝمقققق٤م اًم٘مقققققائؿُ  

ٞمقف، ىم٤مل اسمـ سمري: وؿم٤مهُد ؿِمْٛم٧ُم: َأهمٛمدُت ىم٤مل: َأراد ؾُمٚم٧ْم، واًم٘مقائؿ: َُم٘م٤مسمُِض اًمً 

 [139ديقاٟمف ]: ىمقُل اًمٗمرزدق
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 سم٠َميقققدْي رضمققق٤مٍل مل َيِِمقققٞمٛمقا ؾمقققٞمقوَمٝمؿْ 

 

 ومل شمْٙمُثققققْر اًمَ٘مققققْتغَم هبقققق٤م طمققققلم ؾُمققققٚم٧َِّم  

واُو احل٤مل، َأي مل ُيٖمٛمدوه٤م واًم٘متغَم هب٤م مل شمٙمثر، وإِٟمام ش ومل»ىم٤مل: اًمقاو ذم ىمقًمف:  

٤مح:ُيٖمٛمدوهن٤م سمٕمد َأن شمٙمثَر اًم٘مت  [177ديقاٟمف ] غم هب٤م، وىم٤مل اًمٓمرُمَّ

 وىمد يمٜم٧ُم ؿِمْٛم٧ُم اًمًٞمَػ سمٕمقَد اؾْمقتاِلًمِف

 

 وطم٤مَذْرُت يقَم اًمققْمِد ُم٤م ىمٞمقَؾ ذم اًمَققْمقدِ  

 [123ديقان إقمِمك ] وىم٤مل آظمر: 

ٌَْٚمققققققف  إِذا ُمقققققق٤م رآين ُُمْ٘مققققققٌاًِل ؿمقققققق٤مَم َٟم

 

 وَيْرُمققققل إِذا َأْدسمققققرُت قمٜمققققف سم٠َمؾمققققُٝمؿِ  

ـُ اًمقًمٞمد وم٘م٤مل: ٓ َأؿِمٞمُؿ »٤ممم قمٜمف وذم طمدي٨م َأيب سمٙمر ريض اهلل شمٕم  ؿُمٙمل إًِمٞمف ظم٤مًمُد سم

 َأي ٓ َأهمِٛمده.ش ؾمٞمٗم٤ًم ؾَمٚمَّف اهللُ قمغم اعمنميملم

٨ٌُّم وٓ ُيَِم٤مُم  ْٞمؿ اًمٜمٔمُر إمِم اًمؼَمق، وُمـ ؿم٠مٟمف َأٟمف يمام خَيْٗمُؼ خَيْٗمك ُمـ همػم شمٚم وَأصُؾ اًمِمَّ

ؾُّ واإِلهمامدُ  ًَّ َّٓ ظم٤مومِ٘م٤ًم وظم٤مومٞم٤ًم، ومُِمٌف هبام اًم  .[ؿمٞمؿ] # ًم٤ًمنا.ش إِ

37-   ميااااا ا طة َاااااة اااااجأ  اااااََ يأ  ف ااااا  رأ



اااا اااا وَ وأ أ َأ ااالأ فاااج وأ ااالشوأ ُ ملا َأ  

ُتف إمِم ُمٕم٤مزم إُُمقر، َأي ـمٚم٥َم اًمٕمزَّ واعمجد »ؾَمام: ارشمٗمَع وقَماَل، وُمٜمف   ؾَمَٛم٧ْم مهَّ

ف إمِم يمذا، » [ؾمٛمق]، وذم إؾَم٤مس [ؾمام] يمام ذم اعمّم٤ٌمحش واًمنمَف  ًُ وُمـ اعمج٤مز ؾَمَٛم٧ْم ٟمْٗم

ُتف شَمًٛمق إمِم ُمٕم٤مزم إُُمقر، وؾماَم ذم احل٥ًَم واًمنمف، وؾمَٛمقُت إًِمٞمف سمٌٍَمي وؾمام إًِمٞمف  ومهَّ

 [193ديقاٟمف ] سمٍمي، ىم٤مل ضمرير:

 ؾَمققققققَٛم٧ْم زْم َٟمْٔمققققققرٌة ومرَأيقققققق٧ُم سَمْرىمقققققق٤مً 

 

يمققققققققق٤مري   ُِت٤مُِمٞمَّققققققققق٤ًم ومراضَمَٕمٜمقققققققققل ادِّ

 وؾَماَم زم ؿمخٌص ُِمـ سمٕمٞمد، ىم٤مل: 

 ؾمقققققاَم زَم وُمْرؾمققققق٤مٌن يمققققق٠َمنَّ وضمققققققَهٝمؿْ 

 

ققققالِم َزَواِهققققرُ    ُمّمقققق٤مسمٞمُح شمٌققققدو ذم اًمٔمَّ

وؾماَم اًمٗمحُؾ: شمٓم٤مَوَل إمِم ؿَمْقًمِف، وؾماَم اهلالُل: ـمٚمَع ُمرشمِٗمٕم٤ًم، وُم٤م ؾمٛمقُت ًمٙمؿ: مل َأهنض  

 [56ديقاٟمف ] ًم٘مت٤مًمٙمؿ، وؾماَم زم ؿمقٌق سمٕمد ُم٤م َأىْمٍَم، ىم٤مل اُمرُؤ اًم٘مٞمس:

 راقؾمققاَم ًمققَؽ ؿمقققٌق سمٕمققد ُمقق٤م يمقق٤من َأىْمَّمقق

 

 ا.# ُمٜمققققققققققققققف.....................ش  
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ظم٤مَض : »[ؾمٛمق] ومَٕماَل وارشمٗمَع، وُمٜمف اًمًامُء، وُمـ ؾمَجٕم٤مت إؾَم٤مسش ؾماَم »وَأُم٤م طم٘مٞم٘م٦م 

٦َم ضمٌؾ ؾم٤ممٍ  ، َأي قم٤مٍل ُمرشمٗمع ذم اهلقاء، واًمٓم٤َّمُمل اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ شجُل٦ََّم سمحٍر ـم٤مٍم واىْمتحَؿ ىُمٚمَّ

َأي ارشمٗمع ُمقضُمف، ش شمَِٕم٤مرٌ  ُم٤م ـَماَم اًمٌحُر وىم٤ممَ »ـماَم اعم٤مُء إِذا ارشمٗمع وقماَل، وذم طمدي٨م ـَمْٝمَٗم٦َم »

ًا، وـَمَٛمك  ُتف َأي قَمٚم٧ْم، وومٕمُٚمف ـَماَم َيْٓمُٛمق ـُمُٛمقَّ وشمَِٕم٤مٌر: اؾمؿ ضمٌؾ، وذم اعمج٤مز ـَمَٛم٧ْم سمف مهَّ

، شم٘مقل: ؾمَٛمْقُت »، وومٞمف َأيْم٤ًم [ـمام]يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش َيْٓمٛمل ـمٛمٞم٤مً  : آرشمٗم٤مع واًمُٕمٚمقُّ ٛمقُّ ًُّ اًم

ى  وؾَمَٛمٞم٧ُم، ُمثُؾ قمَٚمقُت وقَمَٚمٞم٧ُم، وؾمَٚمقُت  وؾَمَٚمٞم٧ُم ]أي ُمـ اًم٤ٌمب إَول واًمراسمع[، ويتٕمدَّ

ٞم٥م اًمنميػ: ىمد ؾَماَم،  ًِ سم٤محلرف واهلٛمزة ومٞم٘م٤مل: ؾماَم سمف وَأؾْماَمه إِذا قماَله وروَمٕمف، وي٘م٤مل ًمٚمَح

وإِذا رومٕم٧َم سمٍَمك إمِم اًمٌمء ىمٚم٧م: ىمد ؾماَم إًِمٞمف سَمٍمي، وإِذا ُرومَع ًمؽ رٌء ُمـ سمٕمٞمد 

ٌَتُّف، وذم طمدي٨م اسمـ وم٤مؾمتٌٜمَْتف ىمٚم٧َم: ؾماَم زم رٌء، و ؾماَم زم ؿمخُص ومالن: ارشمٗمع طمتك اؾمتث

ٛمق»ِزُْمؾ  ًْ َؿ َي  .[ؾمام]ا.# ًم٤ًمنشَأي يٕمٚمق سمرأؾِمف ويَدْيف إِذا شمٙمٚمَّؿَ ش رضمٌؾ ـُمَقاٌل إِذا شمٙمٚمَّ

ام ذم اًمٌٞم٧م ًَ ْئ٤ٌمب واًمٕمٚمقُّ  واعمراُد سم ٦م، وهق اًمتٓم٤مُول وآْذِ سمٕمُض ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعمج٤مزيَّ

زِّ واًمنمف، ُمـ سم٤مب ىمقهلؿ ًمٚمنميػ وًمٚمحًٞم٥م: ىمد ؾماَم وؾمَٛم٧ْم وآرشمٗم٤مع إمِم ُذَرى اًمٕم

ُتف إمِم ُمٕم٤مزم إُُمقر إِذا ـمٚم٥َم اًمٕمزَّ واًمنمف، يمام ذم اعمًتدَرك ُمـ اًمت٤مج.  مهَّ

هق اسمـ اعمٝمٚم٥َّم سمـ َأيب ُصْٗمرة إَزدّي اًمٕمتٙمّل اًمٗم٤مرّد اًمِم٤مقمر إَُمػم، َأسمق ش َيِزيدُ »

صملم،  يمذا ذم اًمت٤مج ذم ُم٤مدة )# ل ب(، وؾم٠ُمومرد يزيد هذا اسمـ اعمٝمٚم٥َّم اعَمٝم٤مًم٦ٌِم إُُمراء واعمحدِّ

 سمؽممج٦م ُمًت٘مٚم٦َّم يمام صٜمٕم٧ُم سمٖمػمه، واعمٕمقٟم٦ُم سم٤مهلل.

٤مه وَأراده شـم٤مًم٤ٌِمً » ، ي٘م٤مل: ـمَٚم٥م اًمٌمَء َأي طم٤موَل َأظْمذه وَأراده، وُمثُٚمف سَمَٖم٤مه واسْمتٖم٤مه وشَمٌٖمَّ

َـّ اًمْ  ٤مه وراَده سمال َأًمػ واْرشم٤مَده واؾْمؽماَده، وُمثُٚمٝم ف، وزاد ذم اًمت٤مج قمغم سَمَٖم٤مه واسْمتَٖم٤مه وشَمٌٖمَّ ًَ تٛم

ٌْٖم٤مه، وىم٤مل اًمراهم٥م: آسْمتٖم٤مء ظُمصَّ سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم اًمٓمٚم٥م، ومٛمتك يم٤من اًمٓمٚم٥م ًمٌمء » اؾمَت

 ٹ ژ، [17/28]اإلهاء:  ژپ پ پ ٻ ٻ ژحمٛمقد وم٤مٓسمتٖم٤مُء ومٞمف حمٛمقد، ٟمحُق 

 .[سمٖم٤م] ا.# شم٤مجش [92/23]اًمٚمٞمؾ:  ژ ڤ ڤ ڤ ڤ
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م ُمت٘م٤مرسم٦ٌم ٓ ُمتَّحدٌة، وُمٕم٤مين اًمٓمٚم٥م  وآسمتٖم٤مء وآًمتامس واإِلرادة ويمؾِّ ُم٤م شم٘مدَّ

 واًمٗمروُق اًمتل سمٞمٜمٝم٤م ٓ ُتَٗمك قمغم َُمـ ًمف َأدٟمك ُمٕمروم٦م ذم اًمٚمٖم٦م.

ٌْٖمل َأن »ىم٤مل ذم إؾَم٤مس:  اج يٓمٚم٥ُم َأن َيٜمْٓمٗمئ، وَي وُمـ اعمج٤مز ؾمٛمٕمُتٝمؿ ي٘مقًمقن: اًمنِّ

 .[ـمٚم٥م]ا.# أؾم٤مسش [18/77]اًمٙمٝمػ:  ژچ چ ڃ ڃ ژُيٓمٗم٠َم، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

٠ْمو ُمٕمٜم٤مه ش: ؿَم٠ْمَو اًمُٕمغَم » هم٤مي٦َم اعمٕم٤مزم وهن٤مي٦م ُمٙم٤مؾم٥م اًمنمف ُمـ إُُمقر اًمٕمٚمٞم٦َّم، وم٢مِنَّ اًمِمَّ

اًمَٕمالء: »اًمٖم٤مي٦م واعَمدى، واًمُٕمغَم مجُع قُمْٚمٞم٤م شم٠مٟمٞم٨ُم إقَمغم يم٤مًمُٙمؼمى واًمُٙمؼَم، وذم اًمٚم٤ًمن: 

ف، وذو اًمُٕماَل: ص٤مطم٥ُم اًمّمٗم٤مت اًمُٕماَل، واًمٕمُ  اَل مجُع اًمُٕمْٚمٞم٤م، َأي مجع اًمّمٗم٦م اًمُٕمٚمٞم٤م اًمنمَّ

 واًمٙمٚمٛم٦م اًمُٕمٚمٞم٤م.

َّٓ اهللُ، ومٝمذه َأقمغم  ويٙمقن اًمُٕمغَم مجَع آؾمؿ إقَْمغم، وصٗم٦ُم اهللِ اًمُٕمْٚمَٞم٤م ؿمٝم٤مدُة َأن ٓ إًِمَف إِ

 –اًمّمٗم٤مت، وٓ ُيقصػ هب٤م همػُمه ؾمٌح٤مٟمف وطمَده ٓ ذيؽ ًمف، وهق اًمٕمكمُّ اًمٕمٔمٞمؿ، وقَمكِمَ 

اعمٙم٤مرم واًمرومٕم٦م واًمنمف َيْٕمغَم قَماَلًء، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: قَماَل سم٤مًمٗمتح َيْٕمغَم، ىم٤مل رؤسم٦م ذم  –سم٤مًمٙمن 

 [35ديقاٟمف ] ومَجٛمع سملم اًمٚمٖمتلم:

ٌُقققققققَؽ زم قَمٚمِْٞمققققققق٧ُم   عمَّققققققق٤م قَمقققققققاَل يَمْٕم

 

 وقمجزه: ................ 

 

 

................... 

 

 َدوْمٕمققققققققَؽ دْأَداين وىمققققققققد ضَمِقيقققققققق٧ُم  

قماَل »، ووضمُٝمف قمٜمدي شقَماَل يَمٕمٌُؽ زم»يٕم٘مقب وأسمق قُمٌٞمد  ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: يمذا َأٟمِمَده 

ٌُؽ يب  .[قمال] ا.# ًم٤ًمنش، َأي أقمالين َٕن اهلٛمزة واًم٤ٌمء يتٕم٤مىم٤ٌمنشيمْٕم

، »وذم اعمخت٤مر  قماَل ذم اعمٙم٤من ُمـ سم٤مب ؾماَم، وقَمكِمَ ذم اًمنمف سم٤مًمٙمن قماَلًء سم٤مًمٗمتح واعمدِّ

: وقماَل َيٕمُٚمق ًمٖم٦ٌم ومٞمف، واًمَٕمالء واًمُٕماَل: اًمنم ف واًمرومٕم٦م، ويمذا اعمَْٕمالة، واجلٛمُع اعَمٕم٤مزم، واًمٕمكمُّ

ٌَْٞم٦م  .[قمال] ا.# خمت٤مرش اًمنميػ اًمرومٞمع، واجلٛمع قِمْٚمَٞم٦م، يمّمٌّل وِص

٠ْمو»و ٠ْمو: اًمٖم٤مي٦م وإََُمد، وذم احلدي٨م »ذم اًمٚم٤ًمن ش اًمِمَّ ْقط، واًمِمَّ ٌْتُف »اًمٓمََّٚمؼ واًمِمَّ ومٓمٚم

ٌْؼ، [1821اًمٌخ٤مري: ]شَأرومُع وَمرد ؿم٠ْموًا وَأؾمػُم ؿم٠ْمواً  ًَّ ٠ْمو: اًم ْقط واعَمدى، واًمِمَّ ٠ْمو: اًمِمَّ ، اًمِمَّ
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 [53ديقاٟمف ] ؿم٠َموُت اًم٘مقَم ؿم٠ْموًا: ؾمٌ٘متُٝمؿ، وؿم٠َمي٧ُم اًم٘مقَم ؿم٠ْمي٤ًم: ؾمٌ٘متُٝمؿ، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:

 ومٙمقققققق٤من شَمٜم٤َمِديٜمقققققق٤م وقَمْ٘مققققققَد قِمققققققَذاِرهِ 

 

 وىمقق٤مل ِصققَح٤ميب ىمققد ؿمقق٠َمْوَٟمَؽ وم٤مـْمُٚمقق٥ِم  

ي ُمع قَمْ٘مد قِمذاره، وم٠َمهمٜم٧ْم قمـ اخلؼم قمغم طمدِّ ىم٤مل اسمـ سمري: اًمقاو هٝمٜم٤م سمٛمٕمٜمك ُمع، أَ  

 .[ؿم٠مي] ا.# ًم٤ًمنش ىمقهلؿ: يمؾُّ رضمٍؾ وَوْٞمَٕمتُف

ْقط اًمقاطمد ذم ضَمْري اخلَٞمؾ، وذم احلدي٨م »وومٞمف:  َٚمُؼ: اًمِمَّ ومرومٕم٧ُم وَمرد ـَمَٚم٘م٤ًم َأو »اًمٓمَّ

ْقط واًمٖم٤مي٦م اًمتل َيري إًِمٞمٝم٤م اًمٗمرسش ـَمَٚمَ٘ملم َٚمُؼ: اًمِمَّ  .[ـمٚمؼ] ا.# ًم٤ًمنشهق سم٤مًمتحريؽ، َأي اًمٓمَّ

ًة إمِم هم٤مي٦م، واجلٛمُع َأؿْمقاط، ىم٤مل إَصٛمٕمل: ؿم٤مَط َيُِمقُط »وومٞمف  ْقُط: اجلَْرُي ُمرَّ اًمِمَّ

 .[ؿمقط]ا.# ًم٤ًمنش ؿَمْقـم٤ًم َأي قَمَدا ؿَمْقـم٤ًم إمِم هم٤مي٦م، وىمد قَمَدا ؿَمْقـم٤ًم َأي ضَمرى ـَمَٚم٘م٤مً 

واطمٌد، وذم  وي٘م٤مل: ـم٤مَف سم٤مًمٌٞم٧م ؾمٌٕم٦َم َأؿمقاط ُمـ احلَجر إمِم احلجر ؿمقطٌ »وومٞمف: 

ُة [1264ُمًٚمؿ: ]شَرَُمَؾ صمالصم٦َم َأؿْمقاط»طمدي٨م اًمٓمقاف  ، هل مجُع ؿَمْقط، واعمراُد سمف اعمرَّ

اًمقاطمدة ُمـ اًمٓمقاف طمقل اًمٌٞم٧م، وهق ذم إَصؾ ُم٤ًموم٦ٌم ُمـ إَرض َيْٕمدوه٤م اًمٗمرُس 

 ا.# ًم٤ًمنش يم٤معَمْٞمدان وٟمحقه
 .[ؿمقي]

ْقط: اجلَري ُمرًة إمِم اًم: »[ؿمقي] وذم اعمّم٤ٌمح ٖم٤مي٦م، وهق اًمٓمََّٚمؼ، واجلٛمُع َأؿْمقاط، اًمِمَّ

 ا.#.شوـم٤مَف صمالصم٦َم َأؿْمقاط، يمؾُّ ُمرٍة ُمـ احلجر إمِم احلجر ؿمقطٌ 

٠ْمُو ِوزاُن وَمْٚمس: اًمٖم٤مي٦م وإَُمُد، وضمَرى ؿَم٠ْموًا َأي ـَمَٚم٘م٤مً : »[ـمٚمؼ] وومٞمف اٟمتٝمك. وومٞمف: ش اًمِمَّ

تٌِس إمِم اًمٖم٤مي٦م، ومٞم٘م٤مل:» قمَدا اًمٗمرُس ـَمَٚم٘م٤ًم َأو ـَمَٚمَ٘ملْم يمام  اًمٓمََّٚمؼ سمٗمتحتَلم: ضَمرُي اًمٗمرس ٓ حَتْ

 اٟمتٝمك.ش ي٘م٤مل: ؿَمْقـم٤ًم َأو ؿمقـَملم

 .[أُمد] واعَمدى واًمٖم٤مي٦م واعمٜمتَٝمك وإََُمُد سمٛمٕمٜمك واطمد، يمام ي١مظمذ ُمـ اعمّم٤ٌمح

ا.#، َأي شقَمَدا ؿَم٠ْموًا، وهق سمٕمٞمُد اًمِم٠ْمو وؿم٠َموشُمف: ؾمٌ٘مُتف وشَمِم٤مَءوا»[ؿم٠مو]وذم إؾَم٤مس 

٠ْمو طمٞم ٜمئذ ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٖم٤مي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ومٞمٙمقن اؾماًم سمٛمٜمزًم٦م إََُمد واعَمدى ًمٗمٔم٤ًم شَم٤ًمسمُ٘مقا، وم٤مًمِمَّ

، ومٞمٙمقن ُمّمدر  م قمغم همػمه وضَمغمَّ ٌََؼ، َأي شم٘مدَّ ٌْؼ اًمذي هق ُمّمدر ؾم ًَّ وُمٕمٜمًك، وُيٓمٚمؼ قمغم اًم
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هم٤مي٦ُم اًمنمف وهن٤مي٦ُم اعمجد  [ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ]ش ؿَم٠ْمَو اًمُٕماَل »ؿم٠َموشُمف سمٛمٕمٜمك ؾمٌ٘مُتف، ومٛمٕمٜمك 

ٌَؼ إمِم اًمُٕمال، ش إمِم»ًمٕمّز واًمرومٕم٦م، وإِن ضمٕمٚم٧َم اإِلو٤موم٦َم قمغم ُمٕمٜمك وُُمٜمتٝمك ا ًَّ يم٤من اعمٕمٜمك اًم

 واهللُ َأقمٚمُؿ.

َوَهك احل٤مئُط َوْهٞم٤ًم ُمـ » [وهك] َأي ُم٤م َوُٕمَػ وٓ وَمؽَم، ذم اعمّم٤ٌمحش ومام َوَهك وٓ َوَٟمك»

ى سم٤مهلٛم زة، وَوَهك اًمٌمُء: سم٤مب َوقَمد: َوُٕمَػ واؾْمؽمظَمك، ويمذا اًمثقُب واًمِ٘مْرسم٦ُم، ويتٕمدَّ

 ا.#.شوُٕمَػ َأو ؾم٘مط

، ومٝمق واٍن، وذم »[وٟمك]وومٞمف  َوَٟمك ذم إَُمر َوَٟمًك وَوْٟمٞم٤ًم ُمـ سم٤ميَب شَمِٕم٥َم وَوقَمَد: َوُٕمَػ ووَمؽَمَ

، وشمقاَٟمك ذم إَُمر: مل ُي٤ٌمدر إمِم وٌْٓمف ومل [23/42]ـمف:  ژ ڻ ں ں ڱ ژاًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 ا.#.شتؿٍّ وٓ حمتِٗمؾِيتؿَّ سمف، ومٝمق ُُمتقاٍن، َأي همػُم ُمٝم

٘م٤مُء وَوِهَل َِيِل ومٞمٝمام مجٞمٕم٤ًم َوْهٞم٤ًم ومٝمق واٍه: وُٕمَػ، »وذم اًمٚم٤ًمن  ًِّ َوَهك اًمٌمُء واًم

َق، وومٞمف َوْهل: ظَمْرٌق، وذم احلدي٨م  ٘م٤مُء: َُترَّ ًِّ وَأوه٤مه: َأوَٕمٗمف، وىم٤مل اجلقهري: َوَهك اًم

ـُ واٍه راىمعٌ » ٌَّٝمف سمَٛمـ َِيِ شاعم١مُم ل صمقسَمف ومػمىمُٕمف، وىمد َوَهل اًمثقُب: سَمكِمَ ، َأي ُُمذٟم٥ٌِم شم٤مئ٥ٌم، ؿم

٥م يمت٤مُِمر وٓسمِـ  َق، واعمراُد سم٤مًمقاهل ذو اًمقهل ]يِمػم إمِم َأٟمف قمغم اًمٜمًَّ  ژھ ھ ژوَُترَّ

، وٟمحِق ذًمؽ مم٤َّم مل ََيِر قمغم اًمٗمٕمؾ[، [2/126]اًمٌ٘مرة:  ژ ی ىئ ژو [69/21]احل٤مىم٦م: 

وٓ واِهٞم٤ًم ذم »وَيْرىمُٕمف سمتقسمتف، وذم طمدي٨م قمكم:  يم٠َمٟمَّف ُيْقهل ِديٜمفش اعم١مُمـ ُُمْقٍه راىمعٌ »وُيروى 

 ، َأي وٕمٞمٍػ َأو َوْٕمٍػ، وذم اعمثؾ:شوٓ َوْهل ذم قمزم»، وُيروى شقَمْزم

ـْ َوَهققققك ؾِمقققق٘م٤مُؤهْ   ظَمققققؾِّ ؾمققققٌٞمَؾ َُمقققق

 

ـْ ُهِريقققققققَؼ سمققققققق٤مًمَٗمالِة ُمققققققق٤مُؤهْ    وَُمققققققق

َر واؾمؽمظَمك، ويمذًمؽ اًمث  قُب واًمِ٘مرسم٦ُم ُييب عمَـ ٓ يًت٘مٞمؿ َأُمُره، ووَهك احل٤مئُط: شَمٗمزَّ

واحلٌُؾ، وىمٞمؾ: َوِهَل احل٤مئُط إِذا َوُٕمَػ وهؿَّ سم٤مًمً٘مقط، اسمـ إقَمرايّب: َوَهك: مَحَُؼ، وَوَهك: 

 .[وهك] ا.# ًم٤ًمنش ؾم٘مَط وَوَهك: َوُٕمَػ 
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، واًمرضمُؾ: مَحَُؼ : »[وهك] وذم اًمت٤مج َق واٟمِمؼَّ : ُترَّ ٘م٤مُء يمَققَمك وَوزِمَ ًِّ َوَهك اًمٌمُء واًم

م قمـ اًمٚم٤ًمن. إمِمش وؾم٘مَط ووُٕمَػ  وىمقهلؿ: رضمٌؾ واٍه وطمدي٨ٌم واٍه َأي »وىم٤مل: آظمر ُم٤م شم٘مدَّ

 ش.ي٘م٤مل: وَهـ اًمٕمٔمُؿ ُمٜمل وَوهك: »[وهك] ، وذم إؾَم٤مسشؾم٤مىمٌط َأو وٕمٞمٌػ 

ٌَدن، وىم٤مل »وذم اًمٚم٤ًمن:  اًمَقَٟم٤م: اًمَٗمؽْمة ذم إقَمامل وإُُمقر، واًمتَّقاين، واًمَقَٟم٤م: وٕمُػ اًم

، ُيٛمدُّ وُي٘مٍُم، وىمد َوَٟمك َيٜمِل َوْٟمٞم٤ًم وُوٟمِٞم٤ًَّم، وَوَٟمك ومٝمق اسمـ ؾمٞمده: اًمَقَٟم٤م: اًمتٕم٥ُم واًم َٗمؽْمة، ودٌّ

 واٍن، ووَٟمْٞم٧ُم َأيِن: وٕمٗم٧ُم، ىم٤مل ضَمْحدر:

يِح ومٞمٝمقققق٤م  وفمْٝمققققِر شمٜمقوَمقققق٦ٍم ًمٚمققققرِّ

 

َب واين   ٟمًققققٞمٌؿ ٓ َيققققروُع اًمققققؽمُّ

اًمٜمًٞمُؿ اًمقاين: اًمْمٕمٞمُػ اهلٌقب، اجلقهري: اًمَقَٟم٤م: اًمْمٕمُػ واًمُٗمتقر واًمَٙمالل  

ٌََؼ إِْذ َوَٟمْٞمُتؿ»واإِلقمٞم٤مء، وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م شمّمػ َأسم٤مه٤م ريض اهللُ قمٜمٝمام:  شُمؿ ش ؾَم َأي ىمٍمَّ

َم اهلل وضمٝمف وريض قمٜمف:  ٗم٘م٦م ُمٜمٝمؿ ومَٞمٜمُقا »وومؽمشُمؿ، وذم طمدي٨م قمكّم يمرَّ ٓ شمٜم٘مٓمُع َأؾم٤ٌمُب اًمِمَّ

هؿ  سم٤مًمٗم٤مء. ، َأي َيٗمؽُمون ذم قمزُمٝمؿ واضمتٝم٤مدهؿ، وطمَذَف ٟمقن اجلٛمع جلقاب اًمٜمٗملشذم ضِمدِّ

 وٟم٤مىم٦م واٟمٞم٦ٌم: وم٤مشمِرة ـَمٚمٞمٌح، وىمٞمؾ: ٟم٤مىم٦م واٟمٞم٦م إِذا َأقمَٞم٧ْم ]َأي يَمٚم٧َّْم[ وَأٟمَِمَد:

 وواٟمٞمققق٦ٍم زضَمقققْرُت قمقققغم َوضَم٤مهققق٤م

 

 ......... 

وَأوٟمٞمتُٝم٤م: َأشمٕمٌتُٝم٤م وَأوٕمٗمتُٝم٤م، شم٘مقل: ومالن ٓ َيٜمِل ذم َأُمره َأيٓ  َيٗمؽُم وٓ يْٕمِجُز، وىمقهُلؿ:  

َٕنَّ اعمرأة دُمٕمُؾ »ٟمِٞم٦َّم: طمٚمٞمٛم٦ٌم سمٓمٞمئ٦ُم اًم٘مٞم٤مم، اهلٛمزُة سمدُل اًمقاو، وىم٤مل ؾمٞمٌقيف: اُمرَأة َوَٟم٤مة وَأٟم٤مة وآ

قًٓ  ًُ ، وىمٞمؾ: هل اًمتل ومٞمٝم٤م وُمتقٌر قمٜمد اًم٘مٞم٤مم، وىم٤مل اًمّٚمحٞم٤ميّن: قمٜمد اًم٘مٞم٤مم [4/332ؾمٞمٌقيف ] شيَم

 [75ديقاٟمف ] ، وَأٟمِمد اجلقهري ٕيَب طمٞم٦َّم اًمٜمٛمػمّي:شًمٜمَْٕمٛمتٝم٤م»واًم٘مٕمقد واعمٌم، وذم اًمتٝمذي٥م: 

ـْ رسمٞمٕمققققق٦ِم قمققققق٤مُمرٍ   رَُمْتقققققف َأَٟمققققق٤مٌة ُِمققققق

 

ققققحك ذم َُمقققق٠ْمشَمٍؿ َأيِّ َُمقققق٠ْمشَمؿِ    َٟمقققق١ُموُم اًمْمُّ

  : . [وٟمك] ا.# ًم٤ًمنش ، ُمٕمٜم٤مه شَمْٗمؽُما[23/42]ـمف:  ژ ڻ ں ں ڱ ژوىمقًُمف قمزَّ وضمؾَّ

 ي٘م٤مل: ومالن ٓ َيٜمِل يٗمٕمُؾ يمذا ويمذا سمٛمٕمٜمك ٓ يزال، وَأٟمَِمَد:»وومٞمف: 

ٝمققققققؿُ ومققققققام َيٜمُقققققققَن إِذا ـمقققققق٤مومق  ا سمَحجِّ

 

ٌَْٞمقققققققق٧ِم اهللِ َأؾْمققققققققت٤مرا   شُِيتِّٙمقققققققققن ًم
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، يمذا ذم »وذم اًمت٤مج:  ا.# ًم٤ًمن. ، ُي٘مٍُم وُيٛمدُّ اًمَقَٟمك يمٗمَتك: اًمتٕم٥م، وَأيْم٤ًم اًمَٗمؽْمة، ودٌّ

، إمِم آظمر ُم٤م شاًمَقَٟمك: اًمْمْٕمُػ واًمُٗمُتقر واًمَٙمالل واإِلقمٞم٤مء: »[وٟمك] اعمحَٙمؿ، وذم اًمّمح٤مح

م قمـ اًمٚم٤ًمن.  شم٘مدَّ

ـَ وٓ َوُٕمػ، وُمٕمٜمك  [ُمـ سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ] شَوَهك ُم٤م»ومٛمٕمٜمك  ُم٤م وَمؽَم وٓ ش ُم٤م َوَٟمك»ُم٤م َوَه

َؾ وٓ قَمَجز وٓ ىمٍمَّ وٓ يَمؾَّ وٓ َأقْمَٞم٤م وٓ شمِٕم٥َم وٓ َُمؾَّ وٓ َوُٕمػ، يّمٗمف سم٤مًم٘مقة  ًِ يَم

ؤوب واًمّمؼم ذم ـمٚم٥م ٟمْٞمؾ اًمنمف  السم٦م واجِلدِّ وآضمتٝم٤مد واًمدُّ واًمِمدة واجلاَلدة واًمّمَّ

٥ِم اًمرومٕم٦م واًمِٕمّز واًمتامس حتّمٞمؾ هم٤مي٦م اعمٙم٤مرم وهن٤مي٦م اعمٕم٤مزم واعمَح٤مُمد، واهللُ  واسمتٖم٤مء ًْ يم

 َأقمٚمُؿ، واًمٕمٚمُؿ قمٜمده.

38-  اااالش  وكأ ُ اااا ا َُمأ و اااا ُأ م  فةعش



اااااا َأ أ ْش ا ُألا ااااا ْ  أ ااااا   ُ    أ   ااااا  ُ ا

: [قمرض] ، ىم٤مل ذم اعمخت٤مرشدون اًمتل رامَ »وذم ٟمًخ٦م ش وم٤مقمؽمو٧ْم دون اًمذي رامَ » 

اقمؽمَض »، وي١مظمذ ُمٜمف أٟمف ُم٠مظمقذ ُمـ ش٤مل اقمؽمَض اًمٌمُء دون اًمٌمء َأي طم٤مَل دوٟمفي٘م»

قمغم ُم٤م ذم اًمت٤مج طَمجز ش طم٤مَل »إِذا ص٤مر قم٤مرو٤ًم يم٤مخلِم٦ٌم اعمٕمؽِمو٦م ذم اًمٜمٝمر، وُمٕمٜمك ش اًمٌمءُ 

ف:   ې ېژويمؾُّ ُم٤م طَمَجز سملم ؿمٞمئلِم وم٘مد طم٤مَل سمٞمٜمٝمام، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: »وُمٜمَع، وٟمّمُّ

، َأي َُيِجُز، وومٞمف إؿِم٤مرة إمِم ُم٤م ىمٞمؾ ذم وصٗمف [8/24ٗم٤مل: ]إٟم ژەئ ائ ائ ى ى

ُمـ َأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ُم٘مٚم٥ُِّم اًم٘مٚمقب، وهق َأن ُيٚم٘مل ذم ىمٚم٥م اإِلٟم٤ًمن ُم٤م َيٍمومف قمـ ُُمراده حلٙمٛم٦م 

، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ذم [34/54]ؾم٠ٌم:  ژگ ک ک ک کژشم٘متيض ذًمؽ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٚمٙمف أَو يردَّه إمِم أَْرذل : هق أَن ُِيْ [8/24]إٟمٗم٤مل:  ژەئ ائ ائ ىژىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[طم٤مل] ا.# شم٤مجشاًمُٕمٛمر ًمٙمل ٓ يٕمٚمَؿ سمٕمد قِمْٚمٍؿ ؿمٞمئ٤مً 

طم٤مَل »، وومٞمف: شُمـ سم٤مب ىمَتؾ: ومَّمٚم٧ُم  –طمَجزُت سملم اًمِمٞمئلم : »[طمجز] وذم اعمّم٤ٌمح

طمَجَز سملم اعمت٘م٤مسمَٚملم، »، وذم إؾَم٤مس: [طم٤مل]شاًمٜمٝمُر سمٞمٜمٜم٤م طَمْٞمُٚمقًم٦ًم: طمَجز وُمٜمَع آشمّم٤مَل 
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ا.#، وهق فم٤مهٌر، وومٞمف شوطِمَج٤مٌز، وضمٕمَؾ اهللُ سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمنمِّ طِمَج٤مسم٤ًم وطِمَج٤مزاً  وسمٞمٜمٝمام طم٤مضمزٌ 

 ش.طم٤مَل سمٞمٜمٝمام طَمٞمُْٚمقًم٦ًم، وسمٞمٜمٝمام طم٤مئٌؾ »

ٌََٚمف ومرَُم٤مه وم٘متَٚمف»وذم اًمٚم٤ًمن:  واًمٕمرُب »، وومٞمف َأيْم٤ًم: شي٘م٤مل: اقْمؽمَض ًمف سمًٝمؿ، َأىْمٌَؾ ىِم

َض واقمْ  ويمؾُّ »، وىم٤مل َأيْم٤ًم: شؽمَض سمٛمٕمٜمك واطمدشم٘مقل: قَمَرض زم اًمٌمُء وَأقمرَض وشَمٕمرَّ

ُم٤مٟمٍِع ُمٜمَٕمؽ ُمـ ؿُمْٖمؾ َأو همػمه ُمـ إَُمراض ومٝمق قم٤مِرض، وىمد قَمَرض قم٤مرٌض، َأي طم٤مَل 

طم٤مئٌؾ، وُمٜمع ُم٤مٟمع، وُمٜمف ي٘م٤مل: ٓ شَمْٕمِرْض ًمٗمالن، َأي ٓ شمٕمِرْض ًمف سمٛمٜمْٕمؽ سم٤مقمؽماوؽ َأن 

ٌَف، وي٘م٤مل: ؾمٚمٙم٧ُم ـمريؼ يمذا ومٕمَرَض زم ذم اًمٓمريؼ قم٤مرٌض، َأي:  َي٘مِّمَد ُُمراَده ويذه٥م َُمذه

 .[قمرض] ، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن طمرومٞم٤َّمً شضمٌٌؾ ؿم٤مُمٌخ ىمَٓمع قمكمَّ َُمذهٌل قمغم َصْقيب

قمغم ُم٤م ذم اعمخت٤مر  وي٘م٤مل: قَمَرض ًمف َأؿمدَّ اًمَٕمْرض، واقمؽمَض: ىم٤مسمَٚمف سمٜمْٗمًف، ومٛمٕمٜم٤مه

َٝمٞمْؿ إَُرسَمك اًمتل هل اًمداهٞم٦م ُمٕمؽِمو٦ًم َأُم٤مُمف، َأي ُمٜمتِّم٦ٌمً  ًمف طم٤مئٚم٦ًم سمٞمٜمف وسملم ُم٤م  ص٤مرت اًمٚمُّ

ُتف سمٜمَٞمٚمف وحتّمٞمٚمف.  راَُمف وطم٤مضمزة سمٞمٜمف وسملم همروف اًمذي شمٕمٚمَّ٘م٧ْم مهَّ

ْهٞم٤مُء ىِمٌَؾ يزيَد سمـ اعمٝمٚم٥َّم اعمذيمقر ذم اًمٌٞم٧م ىمٌٚمف،  وقمغم ُم٤م ذم اًمٚم٤ًمن َأىمٌٚم٧ْم اًمداهٞم٦ُم اًمدَّ

قَز ُُمٜمٞمَتف وُُيرَز ُأُمٜمٞمَّتف وىم٤مسمٚمْتف ىمٌؾ َأن يّمؾ إمِم ُم٤م راَُمف وُيدرَك َُمراَُمف وُُيّمَؾ سُمٖمٞمَتف، وُيُ 

ِقَي ـَمٚمٌَِتف، واًمٕمٚمُؿ قمٜمد اهلل.  وَُيْ

ى َأيْم٤ًم سمٜمٗمًف، ومٞم٘م٤مل: اقمؽموُتف قمـ ش اقْمؽَمض»وىمد رَأي٧ُم ذم هن٤مي٦م اسمـ إصَمػم َأن  يتٕمدَّ

، شاقمؽُمض قمـ زوضمتف»طم٤مضمتف سمٛمٕمٜمك ُمٜمٕمُتف قمٜمٝم٤م ويمٗمٗمُتف، وٟمصُّ قم٤ٌمرشمف  ، َأي ُُمٜمع قمٜمٝم٤م ويُمػَّ

،ومٕمغم هذا اعمٗمٕمقُل حمذوٌف، واًمت٘مدير شرٌض، َأي ُم٤مٟمٌع ُمـ َُمرض وهمػمهوقَمَرَض ًمف قم٤م

ف إمِم اًمٔمٗمر هب٤م. ًُ ْتف ىمٌؾ َأن َُئَْمك اًمٖم٤مي٦م اًمتل اْذَأسم٧َّْم ٟمٗم  اقمؽموْتف اًمداهٞم٦ُم وُمٜمٕمْتف ويمٗمَّ

م شمٗمًػمه٤م، وؾمٞم٠ميت سمٕمد هذه اًمّمحٞمٗم٦م َأيْم٤ًم.ش دون» َأي ـمٚم٥َم وَأراَد واسمتَٖمك، ش رامَ » شم٘مدَّ

ٌَف وطم٤موَل َأظْمذه، وذم إؾَم٤مس ي٘م٤مل: را ٧ٌُْم اعمَ٘م٤مم سمٕمٞمُد اعمَرام، وىمد راَم »َم اًمٌمَء إِذا ـمٚم هق صَم

م قمٜمف ]َأي رائٛمقن ًمف، َأي ـم٤مًمٌِقن همػُم ٟم٤مئٛملم قمـ  ٌم ًمف همػُم ُٟمقَّ اًمٌمَء َرْوُم٤ًم ]وَُمراُم٤ًم[ وهؿ ُروَّ

ُْمُتف َأي ضمٕمٚمُتف يرو ٕمل ومٞمف[، وُم٤م يم٤من َيُروُم َأن يٗمٕمَؾ ومروَّ ًَّ  ا.#.شمُ اًم
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ُم٧ُم ومالٟم٤ًم »وذم اعمّم٤ٌمح:  ى سم٤مًمتِمديد ومٞم٘م٤مل: َروَّ ُرُْمتُف َرْوُم٤ًم وَُمَراُم٤ًم، َأي ـمٚمٌتُف، ويتٕمدَّ

وي٘م٤مل: يَمؼِمَ ومالن : »[ضمدد] ، ذم اًمٚم٤ًمنشضَمدَّ سمف اجِلدُّ : »[أي اًمٜم٤مفمؿ] وىمقًُمف ا.# ُمّم٤ٌمح.ش اًمٌمءَ 

ه، يم٠َمٟمف ص٤مر ضمديداً  وًمٞمس اعمراَد هٜم٤م، وىم٤مل َأيْم٤ًم:  .#.اشصمؿ أص٤مَب وَمْرطم٦ًم وهورًا، ومجدَّ ضَمدُّ

، ىم٤مل َأسمق ؾمٝمؿ:»  وضَمدَّ سمف إَُمُر: اؿمتدَّ

ققققف ٌْققققِد رسمُّ  َأظم٤مًمققققُد ٓ َيققققْرَى قمققققـ اًمَٕم

 

ؿُ    إِذا ضَمققققدَّ سم٤مًمِمققققٞمخ اًمُٕم٘مقققققُق اعُمّمققققٛمِّ

 ا.# ًم٤ًمن.ش ضَمدَّ سمف إَُمُر وَأضَمدَّ إِذا اضمتٝمدَ »وىم٤مل َأيْم٤ًم:  

َج٤مقمل ًُّ ٗم قمغم ذح اًم٘مٓمر (1)وذم طم٤مؿمٞم٦م اًم اسمـ هِم٤مم ذم سم٤مب اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ:  فعم١مًمِّ

ًا، صمؿ ىُمّمَد اعم٤ٌمًمٖم٦ُم » ه سمٗمتح اجلٞمؿ ويمنه٤م َأي اضمتٝمَد اضمتٝم٤مَده، وإَصُؾ ضَمدَّ زيٌد ضِمدَّ ضَمدَّ ضَمدُّ

، وم٠ُمؾمٜمَد إمِم اجِلدِّ َم٤مزًا ًمٚمٛمالسَم٦ًم سمٞمٜمٝمام وهق صدوره ُمٜمف، ا.# ش ذم وصٗمف سم٤مجلدِّ

 [134طم٤مؿمٞم٦م اًمًج٤مقمل ]سمحروومف.

دون فمرف : »(2)شاجلقائ٥م»ىم٤مل َأمحُد وم٤مرٌس اًمٕمٍميُّ ص٤مطم٥ُم ش دون اًمذي رامَ »ف: ىمقًمُ 

، َأي ىُمرٍب يمثػم واٟمحٓم٤مط ىمٚمٞمٍؾ، صمؿ اؾمُتٕمػم ذم اعمراشم٥م  ُمٙم٤من، ُمثؾ قمٜمد، ًمٙمٜمَّف ُيٜمٌْئ قمـ ُدٟمقٍّ

اعمٕمٜمقي٦م، ي٘م٤مل: زيٌد دون قمٛمرو ذم اًمنمف، صمؿ اؾمُتٕمٛمؾ ذم يمؾِّ دم٤مُوز طمدٍّ وُتٓمِّل طُمٙمؿ إمِم 

، شٓ شَمتَّخذوا ُمـ دوٟمف َأْوًمٞم٤مء»ٙمؿ، وهبذا اعمٕمٜمك ىَمُرَب ُمـ َأن يٙمقن سمٛمٕمٜمك همػم، ٟمحُق طُم 

وشم٘مقل: دون اًمٜمٝمر َأؾمٌد، َأي ىمٌؾ وصقًمف، ودون ىَمَدُِمَؽ، َأي حتتٝم٤م، ودوَٟمَٙمف إهِمراٌء، َأي 

حلية اًمٕمالُم٦م أمحد وم٤مرس  [151]ص شهمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م وُمٜمٞم٦م اًمراهم٥م»ا.# ُمـ ش ظُمذه واًمَزُْمف

 ٥م ُمٓمٌٕم٦م اجلقائ٥م.ص٤مطم

 َأي سمَدْت وفمٝمرْت ىمٌؾ اًمقصقل إمِم َُمَراُمف، ش وم٤مقمؽمو٧ْم دوَن اًمذي رامَ »ومٛمٕمٜمك 

 واهللُ َأقمٚمُؿ.

                                                 

 #.1197هق أمحد سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمًج٤مقمل اًمٌدراوي إزهري، وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل، شمقذم  (1)

 هل ضمريدة أصدره٤م أمحد وم٤مرس اًمِمدي٤مق ذم أؾمت٤مٟم٦م. (2)
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َٝمْٞمُؿ إَُرسَمك» َٝمْٞمؿ: اعمٜمٞم٦َُّم ٕهَن٤م شَمٚمتٝمُؿ »ىم٤مل ذم ه٤مُمش اًمٚم٤ًمن: ش: اًمٚمُّ قم٤ٌمرُة اعمحٙمؿ: وُأمُّ اًمٚمُّ

َٝمْٞمؿ َأيْم٤ًم وُأمُّ اًمٚمُّٝمَ  كيمؾَّ َأطمد، واًمٚمُّ َٝمٞمْؿ، »، شْٞمؿ: احلُٛمَّ َٝمْٞمؿ َأيْم٤ًم: اًمداهٞم٦م، ويمذًمؽ ُأمُّ اًمٚمُّ واًمٚمُّ

ـُ سمري:  وَأٟمِمَد اسم

قققققققققَزُْتؿْ  َٝمقققققققققْٞمِؿ ومجٝمَّ  ًَمُ٘مققققققققققا ُأمَّ اًمٚمُّ

 

 شهَمُِمققققققُم اًمقققققِقْرِد َٟمْٙمٜمِٞمٝمققققق٤م اعَمٜمُقٟمققققق٤م 

ك، ُأمُّ اًمٚمَُّٝمْٞمؿ يمُزسَمػْم: اًمداهٞم٦م، وَأيْم٤ًم »وذم اًم٘م٤مُمقس يمذًمؽ، وقم٤ٌمرشمف:  .[هلؿ] ا.# ًم٤ًمن  احلُٛمَّ

َٝمْٞمؿ يمُزسَمػم  ش.وَأيْم٤ًم اعمٜمٞم٦َُّم، يم٤مًمٚمُّ

ه ش ٟمزًم٧ْم سمف ُأمُّ اًمٚمَُّٝمْٞمؿ: اعمٜمٞم٦َُّم، ًْٓمتِٝم٤مُمٝم٤م اخلَٚمَؼ »وذم إؾَم٤مس:  َأي اسمتالقِمٝم٤م إِي٤َّمهؿ، وقمدَّ

  اًمزخمنميُّ ُمـ اعمج٤مز، وؿم٤مهد آًمتٝم٤مم:

 ذسمقققققق٤مٌب ـمقققققق٤مَر ذم هَلقققققققاِت ًَمْٞمقققققق٨ٍم 

 

ْٞمقققققق٨ُم َيْٚمققققققَتِٝمُؿ اًمققققققذُّ    سم٤مسم٤ميمققققققذاك اًمٚمَّ

ٍة، ىم٤مل ضمرير:   سمٛمرَّ
ِ
 وطم٘مٞم٘م٦ُم آًْمتِٝم٤مم اسمتالُع اًمٌمء

................... 

 

سم٤مسم٤م  ْٞمقققققق٨ُم َيْٚمققققققَتِٝمُؿ اًمققققققذُّ  يمققققققذاك اًمٚمَّ

 وىم٤مل رؤسم٦م يّمػ أؾمدًا: 

قققققققام  ُمققققققق٤م ُيْٚمقققققققَؼ ذم َأؿْمقققققققَداىِمف شَمَٚمٝمَّ

 

 ................ 

ٛمَ   ة، ورضمٌؾ ًَمقِٝمٌؿ ي٘م٤مل: ًَمقِٝمَٛمف سم٤مًمٙمن َيْٚمَٝمُٛمف ًَمقْٝماًم وًَمقَٝماًم، وشَمٚمٝمَّ ف، واًمتٝمَٛمف: اسمتٚمَٕمف سمٛمرَّ

وًُمقَٝمٌؿ سمْمؿٍّ ومٗمتح، وًَمقُٝمقم وُِمْٚمَٝمؿ: َأيُمقل، وُمٜمف: ضمٞمٌش ًُمقَٝم٤مم َأي يمثػم، َيٚمتٝمُؿ يمؾَّ رء، 

ٌُف وَيًَتٖمِرىُمف  .[اًمت٤مج )هلؿ(] شوَيْٖمتِٛمر َُمـ َدظمَؾ ومٞمف، َأي ُيٖمٞمِّ

َٝم٤مُم: اجلٞمش اًمٙمثػم، يم٠َمٟمف »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  َيٚمتٝمؿ يمؾَّ رء، وُمٜمف َأيْم٤ًم ىمقهُلؿ واًمٚمُّ

 .(1)ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن سمٌٕمض وزي٤مدةش ًمٚمجقاد ُمـ اًمٜم٤مس واخلٞمؾ: ًُمقْٝمُٛمقم، ومجُٕمف ًَمقَٝم٤مُِمٞمؿ

دة ُم٘مّمقرًا: اًمداهٞم٦ُم، »، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: شإَُرسَمك» هق سمْمؿِّ َأوًمف ووَمتح اًمراء واًم٤ٌمء اعمقطمَّ

 [83ديقاٟمف ] َأٟمَِمَد اجلقهريُّ ٓسمـ َأمحر:

ققققق٤مومٚمقققققامَّ  ققققق٤م ًَمقققققْٞمكم وَأْيَ٘مٜمْققققق٧ُم َأهنَّ ًَ   هَم

 

ٌَققْق يَمققَرى   شهققل إَُرسَمققك ضمقق٤مَءْت سمقق٠ُممِّ طَم

                                                  

 ش.سمٌٕمض شمٍمف وزي٤مدة»يمذا، وًمٕمؾ اًمّمقاب  (1)
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ًا: َأفْمٚمؿَ » قَّ ًُ قًا وهُم ًْ ق هَم ًُ ٞمُؾ َيْٖم ٤م اًمٚمَّ ًَ ، صمؿ ذيمَر اًمٌٞم٧م، وذم [هم٤ًم] يمذا ذم اًمت٤مجش هَم

ٌَْقيَمَرى»اًمٚم٤ًمن:  ٌَْقيمر، وأُ ش »طَم مُّ طَمٌَْقيَمَرى وُأمُّ واحلٌََْقيَمرى ]سم٠مل وسمدوهن٤م[ وطَمٌَْقيَمر وُأمُّ طَم

ٌَْقيَمَران: اًمداهٞم٦م، وضم٤مء ومالن سم٠ُممِّ طَمٌَْقيَمَرى َأي سم٤مًمداهٞم٦م، وَأٟمَِمَد ًمٕمٛمرو سمـ َأمحر اًم٤ٌمهكّم:  طَم

ققققق٤م ققققق٤م ًَمقققققْٞمكم وَأْيَ٘مٜمْققققق٧ُم َأهنَّ ًَ  ومٚمقققققامَّ هَم

 

ٌَققْقيَمَرى   شهققل إَُرسَمققك ضمقق٤مءْت سمقق٠ُممِّ طم

م.[طمٌٙمر] ًم٤ًمن ا.#  اعمٜمَٙمر اًمٕمٔمٞمؿ، وَأصٚمف ُمـ َده٤مَك إَُمُر واًمداهٞم٦م: إَُمر  . اًمٌٞم٧م اعمت٘مدِّ

ويمؾُّ ُم٤م َأص٤مسمؽ ُمـ وضمف اعم٠مَُمـ وم٘مد »َدْهٞم٤ًم، َأي َأص٤مسَمؽ ُمـ وضمف اعم٠ْمَُمـ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

َدَه٤مك َدْهٞم٤ًم، شم٘مقل: ُدِهٞم٧ُْم وَدَه٤مه َدْهقًا: ظَمَتٚمف وظمَدقمف، وي٘م٤مل: داهٞم٦م َدْهٞم٤مء وَدْهقاء، وهق 

: ُم٤م ُيّمٞم٥م اًمٜم٤مَس ُمـ قمٔمٞمؿ ُٟمَقسمف، ي٘م٤مل: دَهْتف اًمداهٞم٦ُم، ودَه٤مه شمقيمٞمٌد َأيْم٤ًم، وَدواهل اًمدهر

َّمف  .[ده٤م] ا.# ًم٤ًمنش َيْده٤مه َدْهٞم٤ًم: قم٤مسَمف وشمٜم٘مَّ

ْهٞم٤مء: اًمِمديدة ُمـ ؿمدائد اًمدهر، ي٘م٤مل: دَهْتف داهٞم٦ٌم َدْهٞم٤مء، شمقيمٞمٌد، »وذم اًمت٤مج:  اًمدَّ

٦م، َأي ؿمديدة ضمدًا، وُم٤م َده٤مك َأي   يمذا ذم اًمت٤مج.ش ُم٤م َأص٤مسمؽويمذًمؽ َدْهقاء وُدْهِقيَّ

ف اًمداهٞم٦م: اًمٜم٤مئ٦ٌُم : »[دهك] وذم اعمّم٤ٌمح ُم٤م يٗمٞمد يمؾَّ ُم٤م ُمرَّ سم٤مظمتّم٤مر وإِيْم٤مح، وٟمّمُّ

واًمٜم٤مزًم٦م، واجلٛمُع اًمدَواهل، وهل اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َده٤مه َيْده٤مه، إِذا ٟمَزل سمف، وداهٞم٦ٌم َدْهٞم٤مء 

اجلزاء قمغم شم٠مًمٞمٗمف اعمّم٤ٌمح  ا.#، ومَجَزى اهللُ ص٤مطم٥َم اعمّم٤ٌمح ظمػمَ شوَدْهقاء قمـ اسمـ اًمًٙمٞم٧م

 اعمٜمُػم اعُمٜمٞمَػ سمْمٞم٤مئف قمغم اًمِمٛمس.

اًمداهٞم٦م: إَُمر اًمٕمٔمٞمؿ، وَدَواهل اًمدهر: ُم٤م ُيّمٞم٥م اًمٜم٤مَس ُمـ : »[دهك] وذم اعمخت٤مر

ْهُل سم٤مًمٗمتح ؾم٤ميمٜم٦ُم اهل٤مء،  قمٔمٞمؿ ُٟمَقسمف، وي٘م٤مل: َدَهْتف داهٞم٦ٌم َدْهٞم٤مُء وَدْهَقاُء، وهق شمقيمٞمد هل٤م، واًمدَّ

ه٤مء: ا ْهل واًمده٤مء، وي٘م٤مل: ُم٤م َده٤مَك، َأي واًمدَّ ُ اًمدَّ ًمٜمُّْٙمر وضَمقَدُة اًمرأي، ي٘م٤مل: رضمؾ داهٞم٦م سَملمِّ

 اٟمتٝمك.ش ُم٤م أص٤مسَمَؽ 

وىمقهُلؿ ذم شمٗمًػم اًمده٤مء: اًمٜمُّْٙمر هق أي اًمٜمٙمر: اًمِٗمٓمٜم٦م، وَأيْم٤ًم ودُّ اًمُٕمْرف، يم٤معمٜمَٙمر ًمْمدِّ 

٤ًم: ٟمٕم٧ٌم اًمداهل، واًمٜمْٙمر َأيْم٤ًم: اعمٕمروف، واًمٜمْٙمر أيْم٤ًم: ٟمٕم٧ٌم ًمََلُمر اًمِمديد، واًمٜمْٙمر َأيْم
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اإِلٟمٙم٤مر، وي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إِذا يم٤من وَمٓمِٜم٤ًم ُُمٜمْٙمرًا: ُم٤م َأؿمدَّ ُٟمْٙمَره وَٟمْٙمره، سم٤مًمْمؿِّ واًمٗمتح، واًمٜمََّٙم٤مَرة 

ه٤مء، وي٘م٤مل: ومالن ذو َٟمْٙمراَء إِذا يم٤من قم٤مىماًل، واًمٜمُّْٙمُر َأيْم٤ًم:  َأيْم٤ًم، يم٤مًمٜمُّْٙمر اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمدَّ

 [131ديقاٟمف ] واعمّمدر إِٟمٙم٤مر، وَٟمِٙمْرشُمف ُمثُؾ َأٟمَٙمْرشُمف، ىم٤مل إقَمِمك: آؾمُؿ ُمـ َأٟمٙمرشُمف،

 وَأٟمَٙمَرشْمٜمقققل وُمققق٤م يمققق٤من اًمقققذي َٟمٙمِقققَرْت 
 

ققَٚمٕم٤م ققْٞم٥َم واًمّمَّ َّٓ اًمِمَّ  شُمققـ احلقققادِث إِ
 

م اًمرْأس» .[ٟمٙمر] ا.# ًم٤ًمن ٕمر ُمـ ُم٘مدَّ َٚمع: ذه٤مب اًمِمَّ  .[صٚمع] ، يمذا ذم اًمٚم٤ًمنشاًمّمَّ

ومػِم وُمـ َأؾمامء اًمداهٞم٦م اًمَٕمٜمْ  ْيَٚمؿ واًمزَّ ًْمق واًمدَّ ٤مف واخلَٜمَِْمِٗمػم واًمدَّ ٘م٤مُء واًمَٕمٜمَْ٘مِٗمػم وُأمُّ ظَمِمَّ

ْٚمتِؿ يمِزسْمِرج، وىمد مجَع َأيمثَر ُم٤م ذيمرُت سمٕمض اًمِمٕمراء، ىم٤مل اسمـ َُمٙمرم  ًِّ َح٤مب واًم ًَ واًمَٕمٜم٤مق يم

ْيٚمُؿ: اًمداهٞم٦م، َأٟمِمَد َأسمق زيد يّمػ ؾمٝماًم، وىمٞمؾ: هق ًم»سمٚم٤ًمٟمف ذم ُم٤مدة )د ل م(:  ٚمَٛمْٞمدان واًمدَّ

 اًمَٗمْ٘مَٕمّز، وىمٞمؾ: هق ًمٚمُٙمٛمٞم٧م سمـ ُمٕمروف، وُيروى ٕسَمٞمف:

 َأْٟمَٕمقق٧ُم َأقْمٞمققق٤مًرا َرقَمقققلْمَ يمِقققػْما

 

ٌْٓمِٜم٤مٍت ىَمَّمقق٤ًٌم ُوققُٛمقرا ققت ًْ  ُُم

ـَ قَمٜمْ٘مقققق٤مَء وقَمٜمَْ٘مِٗمققققػما   ُيِٛمْٚمقققق

 

ققققق٤مٍف وظَمٜمَِْمقققققِٗمػما  وُأمَّ ظَمِمَّ

 

 

ومػِما ْيَٚمَؿ واًمقققزَّ ًْمَق واًمقققدَّ  واًمقققدَّ

َـّ يمػَم ويمٚمُّ »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:   ٝم٤م َدَواٍه، وَأقْمٞم٤مُر اًمٜمُُّّمقل هل اًمٜم٤مشمئ٦م ذم وؾَمٓمٝم٤م، وَرقمُٞمٝم

ْيَٚمؿ: اعمقُت، وىم٤مل اسمـ اًمًػماذم:  ٝم٤مم، واًمدَّ ًِّ ـَ ذم ىمَّم٥م اًم ٌ َـّ ذم اًمٜم٤مر، صمؿ ُريمِّ اد يمقهُن احلدَّ

ـَ قَمٜمْ٘م٤مَء وقَمٜمْ٘مَ »َأراَد سم٤مٕقَمٞم٤مر مُحر اًمقطمِش، ويمِػْم: اؾمُؿ ُمقوع، وَأراد سم٘مقًمف:  ش ِٗمػماُيٛمْٚم

ـَ داَرة،  ـَ ُُتدى ُٓمرَأة وَأهن٤م شَمّمٚمح هل٤م، ِيجق ؾم٤ممل سم وٟمحقه٤م ُمـ اًمدواهل يَمَٛمرًا وضمرادي

ا.# ُمـ ش ودارُة ُأُمف، واًمذي ذيمَره َأسمق زيد ُمـ َأٟمف وصَػ ؾمٝم٤مُم٤ًم َأىمرُب وَأسملُم ُمـ هذا

م:  وىمقًمف اًمٚم٤ًمن، ُمـ ُم٤مدة )دمل(. ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: واطمُده٤م قَمػْم ش َأقْمٞم٤مُر اًمٜمُُّّمقل»ومٞمام شم٘مدَّ

 [74ديقاٟمف ] قَمػْمُ اًمٜمَّّْمؾ: اًمٜم٤مشمئ ذم وؾَمٓمٝم٤م، ىم٤مل اًمراقمل:»

 ومّمققققق٤مَدَف ؾمقققققْٝمُٛمف َأطْمجققققق٤مَر ىُمقققققػٍّ 

 

ققققق ًَ  شْرَن اًمَٕمققققققػْمَ ُِمٜمْقققققُف واًمِٖمققققققَراراقيم

: يمؾُّ ُمقوع ومٞمف طمج٤مرة شويمؾُّ رء ٟم٤مشمئ ذم وؾَمط ُُمًتٍق قَمػْمٌ »وذم اًم٘م٤مُمقس:   ، واًمُ٘مػُّ
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ُمح  قمٔمٞمٛم٦م، َأُمث٤مل اإِلسمؾ، هم٤مَص  سمٕمُْمٝم٤م ذم سمٕمض، واًمِٖمَرار يمٙمِت٤مب يْٓمَٚمؼ قمغم طمدِّ اًمرُّ

واًمٜمَّّْمؾ: طمديدة اًمًٝمؿ واًمرُمح، »، واًمٜمُُّّمقل: مجُع َٟمّْمؾ. [اًمٚم٤ًمن )همرر(] واًمًٝمؿ واًمًٞمػ

: (2): ىم٤مل َأسمق زي٤مد(1)وهق َأيْم٤ًم طمديدُة اًمًٞمػ ُم٤م مل يٙمـ هل٤م َُمِ٘مٌٌض، وىم٤مل َأسمق طمٜمٞمٗم٦م

ائد اًمًٝم٤مم، واجلٛمُع َأْٟمُّمؾ وُٟمُّمقل وٟمَِّم٤مل، واًمٜمَّّمالن: اًمٜمَّّْمُؾ اًمٜمَّّْمؾ: يمؾُّ طمديدة ُمـ طَمد

، ىم٤مل أقمِمك سم٤مهٚم٦م: جُّ  واًمزُّ

 قِمِْمققققٜم٤م سمققققذًمؽ َدْهقققققرًا صمققققؿَّ وم٤مَرىَمٜمققققق٤م

 

ققق ًِ  رُ قيمقققذًمؽ اًمقققرُمُح ذو اًمٜمَّّْمقققَٚملْمِ َيٜمٙم

وىم٤مل اسمـ ؿُمٛمٞمؾ: اًمٜمَّّْمُؾ: اًمًٝمُؿ اًمٕمريض اًمٓمقيؾ، يٙمقن ىمري٤ًٌم ُمـ ومؽِْم، واعمِِْمَ٘مُص  

 .[ٟمّمؾ] ا.# ًم٤ًمنش  اًمٜمِّّمػ ُمـ اًمٜمَّّْمؾقمغم

سمٞمديُّ ذم اًمت٤مج . : »[ىمٌض] واعَمْ٘مٌُِض ىم٤مل اًمزَّ اعَمْ٘مٌُِض يمَٛمٜمِْزل، وقمٚمٞمف اىْمَتٍَم اجلقهريُّ

ٌَُض ُمثؾ  ٌَض ُمثؾ َُمْ٘مَٕمد، ٟم٘مَٚمف اًمٚمَّٞم٨م، ىم٤مل: واًمٙمُن َأي يمُن اًم٤ٌمء َأقمؿُّ وَأقْمَرُف، واعمِْ٘م واعَمْ٘م

َـّ وهذه قمـ إَزهرّي، ُم٤م ُي٘مٌض اعمِٜمْؼَم، وُم٤م رَأي٧ُم أَ  ٦م ذيمره، واعمِ٘مٌْم٦م هب٤مء ومٞمٝم طمدًا ُمـ إَئٛمَّ

لم واًم٘مقس  ش.قمٚمٞمف سمُجْٛمع اًمٙمػِّ ُمـ اًمًٞمػ وهمػمه يم٤مًمًٙمِّ

مُجْع اًمٙمػِّ سم٤مًمْمؿِّ هق طملم شَم٘مٌْمٝم٤م، ي٘م٤مل: »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش سمُجْٛمع اًمٙمػِّ »وىمقًُمف: 

اجلٞمؿ، وشم٘مقل: َأقمٓمٞمتُف ُمـ اًمدراهؿ مُجَْع َضسمقه سم٠َممْج٤مقمٝمؿ، وضسمُتف سمُجْٛمع يمٗمِّل سمْمؿِّ 

، وذم احلدي٨م:  ة يم٠َمٟمَّف مُجْعٌ »اًمٙمػِّ يمام شم٘مقل: ُمؾَء اًمٙمػِّ ، [6341ُمًٚمؿ ] شرَأي٧ُم ظم٤مشمَؿ اًمٜمٌقَّ

ٌْْمتف  ٝم٤م، وي٘م٤مل: ضم٤مء ومالن سمُ٘م ، ىم٤مل: وهق َأن دَمٛمَع إَص٤مسمَع وشمْمٛمَّ يريد ُمثَؾ مُجْع اًمٙمػِّ

ـُ ص  مُجِْٕمف، ىم٤مل ُمٜمٔمقُر سم
ِ
 ٌح إؾَمدّي:ُِمْؾء

 وُمقققق٤م ومٕمَٚمقققق٧ْم يب ذاك طمتققققك شمريمُتٝمقققق٤م

 

قققق٥ُم َرْأؾمقققق٤ًم ُمثققققَؾ مُجِْٕمققققَل قم٤مريقققق٤م  شُم٘مٚمِّ

ٌْْم٦ٌم ُمٜمف   ا.# ًم٤ًمنش ومُجْٕم٦م ُمـ ََتر سم٤مًمْمؿِّ َأي ىُم
 .[مجع]

                                                 

 #.182هق أمحد سمـ داود، أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمديٜمقري، قمرف سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٜمحق واهلٜمدؾم٦م، شمقذم  (1)

 .4/115وي٘م٤مل ًمف إقمقر اًمٙماليب، أطمد إقمراب اًمذيـ دظمٚمقا احل٤مضة، إٟم٤ٌمه اًمرواة:  (2)
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، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  جُّ : احلديدُة اًمتل »واًمزُّ جُّ ـُ ؾمٞمده: اًمزُّ ُمح واًمًٝمؿ، اسم جُّ ُزجُّ اًمرُّ اًمزُّ

ٜم٤مُن شُمريم٥َّم ذم َأؾمٗمؾ اًمرُمح ًِّ جُّ ُيْريمز سمف اًمرُمُح ذم إَرض، واًم ٜم٤من يريم٥َّم قم٤مًمٞمَتف، واًمزُّ ًِّ ، واًم

٦م وِزضَم٤مج وِزضَمَج٦م  .[زضم٩م] ا.# ًم٤ًمنش ُيٓمَٕمـ سمف، واجلٛمُع َأْزضم٤مج وَأِزضمَّ

اُد، َأو ضِمْٚمد همٚمٞمظ ذو طم٤موم٤َّمت، »واًمٙمػِْم سم٤مًمٙمن، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  اًمٙمِػم: ِزقٌّ َيٜمٗمخ ومٞمف احلدَّ

، وذم احلدي٨م:  وَأُم٤م اعمٌٜملُّ   َُمثُؾ اًمٙمػِْم »ُمـ اًمٓمِّلم ومٝمق يُمْقر سم٤مًمْمؿِّ
ِ
ْقء ًَّ  شَُمثُؾ اجلَٚمِٞمس اًم

ٌُٝم٤م»هق ُمـ ذًمؽ، وُمٜمف احلدي٨م:  [2231اًمٌخ٤مري: ] ْٞم
ٌََثٝم٤م وَيٜمَّْمُع ـمِ ش اعمديٜم٦ُم يم٤مًمٙمػِْم شَمٜمٗمل ظَم

 .[يمػم] يمذا ذم اًمٚم٤ًمن [1883اًمٌخ٤مري: ]

٨ٌَم احلديد واًمٗمْم٦م، وهق ُم٤م  ٨ٌَُم ُمـ ظَم َيٜمٗمٞمف اًمٙمػِم إِذا ُأذي٤ٌم، وهق ُم٤م ٓ ظمػَم ومٞمف، وم٤مخلَ

ٟمقَب يمام َيٜمِْٗمل اًمٙمػُِم اخل٨ٌَََم. ، وذيمر[ظم٨ٌم] يمذا ذم اًمت٤مج ك شَمٜمِْٗمل اًمذُّ  طمدي٨َم َأنَّ احلُٛمَّ

ٌَٝم٤م َأي ُتٚمِّّمف»وذم اًمٚم٤ًمن  ْٞم
يمذا ذم ُم٤مدة )ن ص ع(، وذم ُم٤مدة )ب ض ع( ُمٜمف ش شَمٜمَّْمُع ـمِ

ف:  اعمديٜم٦ُم يم٤مًمٙمػِْم شَمٜمِْٗمل »٦ًم ًمٚمٌٞمع يم٤مئٜم٦ًم ُم٤م يم٤مٟم٧م، وذم احلدي٨م شم٘مقل: َأسمَْمٕم٧ُم سمْم٤مقم»ُم٤م ٟمّمُّ

ٌَٝم٤م ْٞم
ٌََثٝم٤م وشُمٌِْْمُع ـمِ هق ُمـ َأسمْمٕمُتف سمِْم٤مقم٦ًم إِذا دومٕمُتٝم٤م إًِمٞمف، يٕمٜمل »، ذيمره اًمزخمنميُّ وىم٤مل: شظَم

َأن اعمديٜم٦م شُمْٕمٓمل ـمِٞمٌٝم٤م ؾم٤ميمٜمِٞمٝم٤م، واعمِمٝمقر شَمٜمَّْمُع سم٤مًمٜمقن واًمّم٤مد.]َأي اعمٝمٛمٚم٦م[، وىمد ُروي 

سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م، ُمـ اًمٜمَّْْمَخ واًمٜمَّْْمح، وهق ش شَمٜمَْْمُح »سم٤مًمْم٤مد واخل٤مء اعمٕمجٛمتلم، وش شَمٜمَْْمُخ »

 ا.# ًم٤ًمن.شَرشُّ اعم٤مء

اًمَٙمَٛمر سم٤مًمتحريؽ مجُع يَمَٛمرة حمريم٦ٌم، وهل اًمَٗمْٞمَِمٚم٦م واًمَٗمٞمَِْم٦م »، شيَمَٛمرًا وضمراديـ»وىمقًُمف: 

ُييب ذم شمِمٌٞمف ش اًمَٙمَٛمُر َأؿم٤ٌمُه اًمَٙمَٛمر: »سمالم وسمدوهن٤م واحلََِمَٗم٦م، َأي رأُس اًمذيَمر، وذم اعمثؾ

اًمٌمء سم٤مًمٌمء، وشَمٙم٤مَُمَر اًمرضمالن ٟمٔمرا ذم أِيام َأقمٔمُؿ يَمَٛمرًة، وىمد يم٤مَُمره ومَٙمٛمَره َأي همَٚمٌف 

ٌَف سم٤مًمِ٘ماَمر، ىم٤مل:  سمِٕمٔمؿ اًمَٙمَٛمرة، يمام شم٘مقل: ىم٤مَُمَره ومَ٘مَٛمره إِذا همٚم

ٌَّققق٤مدُ   شمققق٤مهللِ ًمققققٓ ؿمقققٞمُخٜم٤م قَم

 

 ًَْمٙمقق٤مدوا ًمَٙم٤مَُمروٟمقق٤م اًمٞمقققَم َأو 

 ، واعمٕمٜمك فم٤مهر.[يمٛمر] ا.# ًم٤ًمنش ًمَٙمَٛمروٟم٤م اًمٞمقَم َأْو ًَمٙم٤مدوا»وُيروى  
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، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش واجلََراِديـ» اجلُْردان سم٤مًمْمؿِّ وإضَْمَرُد: ىمْمٞم٥ُم »مجُع ضُمْردان سم٤مًمْمؿِّ

، وىمٞمؾ: هق ذم اإِلٟم٤ًمن َأصٌؾ، وومٞمام ؾمقاه ُمًتٕم٤مٌر، ومجُع اجلُرْ  دان ذوات احل٤مومر، َأو هق قم٤ممٌّ

ض جلٛمع إضَمرد ُمع َأن صٜمٞمَع اًم٘م٤مُمقس ي٘متيض ذًمؽ، [ضمرد] ا.# شم٤مجشضَمَراِديـ ، ومل يتٕمرَّ

 وًمٕمؾَّ مجَٕمف ضُمْرد َأو َأضَم٤مِرد.

، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  وىمقًُمف قُّ قى ؾِم٘م٤مًء َأْو َوـْم٤ًٌم َأْو »ذم شمٗمًػم اًمٙمػِم: اًمزِّ ًَ : اًمذي ُي قُّ اًمزِّ

قُّ ُمـ إُُه٥م: يمؾُّ  مَحِٞمت٤ًم، ومجُع اًم٘مٚم٦َّم َأْزىم٤مق، واًمٙمثػمُ  ِزىَم٤مق وُزىم٤َّمن، ُمثُؾ ِذْئ٥م وُذْؤسم٤من، واًمزِّ

٤ًم طمتك ُيًَٚمخ ُمـ ىِمٌؾ قُمٜم٘مف، ىم٤مل اًمّٚمحٞم٤ميّن:  ذ ًمنماب وٟمحقه، وىمٞمؾ: ٓ ُيًٛمك ِزىمَّ وقم٤مء اُتُّ

ٌْش ُمْزىُمقق وُُمَزىمَّؼ ًمٚمَّذي ُيًٚمخ ُمـ رأؾمف إمِم ِرضمٚمف، وم٢مِذا ؾُمٚمخ ُمـ ِرضمٚمف ومٝمق َُمْرضُمقل ش يم

٦ًم، وهق ضِمٚمد اجلََذع ومام ومقىمف، : »[وـم٥م]وومٞمف .[زىمؼ] ا.# ًم٤ًمن اًمَقـْم٥م: ؾِم٘م٤مء اًمٚمٌَّـ ظم٤مصَّ

 ا.#.شواجلٛمُع َأْوـُم٥م وَأْوـم٤مب وِوـَم٤مب

اجلََذع سمٗمتحَتلم ُم٤م ىمٌؾ اًمثَّٜمّل، واجلٛمُع ضِمَذاع يمِج٤ٌمل وضُمْذقم٤من سمْمؿِّ »وذم اعمّم٤ٌمح 

: اجلٛمُؾ ش. »َأضْمَذَع إضِمذاقم٤مً  اجلٞمؿ ويمنه٤م، وإُٟمثك ضَمَذقم٦م، واجلٛمُع ضَمَذقم٤مت، وومِْٕمُٚمف واًمثَّٜملُّ

يدظمؾ ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، واًمٜم٤مىم٦ُم صَمٜمِٞم٦ٌَّم، واًمثَّٜمِلُّ َأيْم٤ًم: اًمذي ُيٚم٘مل صَمٜمٞمََّتف يٙمقن ُمـ ذوات 

ا.# ش اًمٔمِّْٚمػ واحل٤مومر ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م، وُمـ ذوات اخلُّػ ذم اًم٤ًمدؾم٦م، وهق سمٕمَد اجلََذع

 .[ضمذع] ُمّم٤ٌمح

م اًمٗمؿ، ش »ٞمََّتفُيْٚمِ٘مل صَمٜمِ »وىمقًُمف:  اًمثَّٜمِٞم٦َّم: واطمدُة اًمثَّٜم٤َمي٤م، وهل إؾَمٜم٤من إَرسمع اًمتل ذم ُم٘مدَّ

 .[صمٜمل] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش صمٜمت٤من ُمـ ومقق وصمٜمت٤من ُمـ َأؾمٗمؾ

ُٗمر ُمـ اإِلٟم٤ًمن، واجلٛمُع َأفْمالف يمِحْٛمؾ » ٤مء واًمٌ٘مر وٟمحِقه يم٤مًمٔمُّ واًمٔمِّْٚمُػ ُمـ اًمِمَّ

 .[فمٚمػ]ا.# ُمّم٤ٌمحش وَأمْح٤مل

، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: واخلُػُّ ًمٚمٌ ـٌ : ومِْرؾِم ٕمػم يم٤محل٤مومر ًمٚمٗمرس، وي٘م٤مًمف ًمف َأي ًمٚمُخػِّ

اَلَُمك، وهل قمٔم٤مُم اًمِٗمْرؾِمـ » ًُّ ـُ اًمٌٕمػم، ومجُٕمٝم٤م وَمَراؾِمـ، وذم اًمَٗمَراؾِمـ اًم : ومِْرؾِم ـُ اًمِٗمْرؾِم
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ؾْمُغ ومقق ذًمؽ، صمؿ اًمَقفمٞمُػ، صمؿ ومقق اًمَقفمِٞمػ ُِمـ َيد اًمٌٕمػم اًمذراُع، صمؿ ومقق  ٌُٝم٤م صمؿ اًمرُّ وىَمَّم

ؾْمُغ، صمؿ اًمَقفمِٞمُػ، صمؿ ا ًمذراع اًمَٕمُْمُد، صمؿ ومقَق اًمَٕمُْمد اًمَٙمتُِػ، وذم ِرضمٚمف سمٕمد اًمِٗمْرؾِمـ اًمرُّ

ـُ  ؾْمغ، واًمِٗمْرؾِم اًم٤ًمُق، صمؿ اًمَٗمِخُذ، صمؿ اًمَقِرُك، وي٘م٤مل عمقِوع اًمِٗمْرؾِمـ ُمـ اخلٞمؾ احل٤مومُِر صمؿ اًمرُّ

ًمذي ًمٚمِم٤مة طم٘مٞم٘م٦ًم هق اًمٔمِّْٚمػ، ُمـ اًمٌٕمػم سمٛمٜمزًم٦م احل٤مومر ُمـ اًمداسم٦َّم، ورسمَّام اؾمُتٕمػم ًمٚمِم٤مة، وا

ـَ ؿم٤مةٍ »وذم احلدي٨م:  ِ٘مَرنَّ ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤ًم وًمق ومِْرؾِم ، وهق َأي [6317اًمٌخ٤مري: ] شٓ حَتْ

ـُ قمْٔمؿ ىمٚمٞمُؾ اًمٚمَّحؿ، وهق ظُمػُّ اًمٌٕمػم، يم٤محل٤مومِر ًمٚمداسم٦َّم وهق  .[ومرؾمـ] ا.# ًم٤ًمنشاًمِٗمْرؾِم

تٝم٤م. ًا، وًمذًمؽ ٟم٘مٚم٧ُم اعم٤مدة سمُرُمَّ  شمٗمّمٞمؾ ضمٞمٌد ضمدَّ

: ؾِمَ٘م٤مء، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  وىمقًُمف قِّ ْخٚم٦م إِذا َأضْمَذَع، وٓ »ذم شمٗمًػم اًمزِّ ًَّ ٘م٤مء: ضِمٚمد اًم ًِّ اًم

ـُ إقَمرايّب: َّٓ ًمٚمامء، َأٟمِمد اسم  [52ديقان َمٜمقن ًمٞمغم ]يٙمقن إِ

ـَ سمٜمقققق٤م قَمققققْرَض اًمٗمققققاَلِة وُم٤مًَمٜمقققق٤م ٌْ قققق  ََيُ

 

 َُـّ ؾِمققققققققَ٘م٤مء َّٓ َوظْمققققققققَدُه َـّ إِ  قمَٚمققققققققْٞمٝم

َـّ َيردَن سمٜم٤م اعم٤مَء وىم٧َم طم٤مضمتٜم٤م إًِمٞمف اًمَقظْمد: ؾمػٌم ؾمْٝمؾ، أَ   ي ٓ ٟمحت٤مج إمِم ؾِم٘م٤مء ًمٚمامء ٕهَن

 .[ؾم٘مل] ا.# ًم٤ًمنش وىمٌؾ ذًمؽ، واجلٛمُع َأؾْمِ٘مَٞم٦م وَأؾْمِ٘مَٞم٤مت، وَأؾَم٤مٍق مجُع اجلٛمع

م:  وىمقًُمف هق يمُٙمت٥ُم، مجُع إَِه٤مب يمِٙمت٤مب، وهق اجِلٚمد ىمٌؾ َأن ُيدسمَغ، ش إُه٥ُم »ومٞمام شم٘مدَّ

وسمٕمُْمٝمؿ ي٘مقل: اإِلَه٤مُب: اجِلٚمُد، وهذا اإِلـمالُق »، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: شُمٓمٚم٘م٤مً وىمد يٓمَٚمُؼ قمٚمٞمف 

ام إَِه٤مٍب ُدسمِغ»حمٛمقٌل قمغم ُم٤م ىمٞمَّده إيَمثُر، وم٢مِن ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:  يدلُّ قمٚمٞمف، ش َأيُّ

تلم قمغم اًم٘مٞم٤مس يمٙمِت٤مب ويُمت٥ُم، وَأَه٥م سمٗمتحَتلم قمغم همػم ىمٞم٤مٍس، ىم٤مل  ومجُٕمف ُأُه٥م سمْمٛمَّ

َّٓ إَِه٤مب وَأَه٥م وقِماَمد  سمٕمُْمٝمؿ: وًمٞمس ذم يمالم اًمٕمرب ومَِٕم٤مل َُيَٛمُع قمغم وَمَٕمؾ سمٗمتحتلم إِ

 .[أه٥م] ا.# ُمّم٤ٌمحش وقَمَٛمد، ىم٤مل: ورسمَّام اؾمُتٕمػم اإِلَه٤مُب جِلٚمد اإِلٟم٤ًمن

اإِلَه٤مب يمٙمِت٤مب: اجِلٚمد ُمـ اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ واًمقطمش ُم٤م مل ُيدسمغ، واجلٛمُع »وذم اًمٚم٤ًمن: 

 ، َأٟمِمَد اسمـ إقَمرايّب:اًم٘مٚمٞمُؾ آِه٦ٌَم

ٌَققفْ   ؾُمقققَد اًمُقضمقققِه يقق٠ميمٚمقن أِه
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تلم، وَأَه٥م سمٗمتحَتلم قمغم همػم ىمٞم٤مس يم٠َمَدم وَأوَمؼ وقَمَٛمد مجَع أِديؿ  واًمٙمثػُم ُأُه٥م سمْمٛمَّ

َأَه٥م سمٗمتحتلَم اؾمٌؿ ًمٚمجٛمع وًمٞمس سمجٛمع : »[3/626اًمٙمت٤مب ] وَأومِٞمؼ وقَمُٛمقد، وىم٤مل ؾمٞمٌقيف

ًمق ضُمٕمؾ اًم٘مرآن ذم إَِه٤مب صمؿ ُأًم٘مَل »، وذم احلدي٨م: شيٙمنَّ قمٚمٞمف ومَِٕم٤ملإَِه٤مب َٕن ومَٕماًل ًمٞمس مم٤َّم 

يمام شمٙمقن   ىمٞمؾ: يم٤من هذا ُمٕمجزًة ًمٚم٘مرآن ذم زُمٜمف»، ىم٤مل اسمـ إصَمػم: شذم اًمٜم٤َّمر ُم٤م اطمؽمَق 

أي٤مُت ذم قمّمقر إَٟمٌٞم٤مء، وىمٞمؾ: اعمٕمٜمك: َُمـ قمٚمَّٛمف اهللُ اًم٘مرآَن مل حَترىْمف ٟم٤مُر أظمرة، ومُجٕمؾ 

 .[أه٥م] ا.# ًم٤ًمنشَأيُّام إَِه٤مٍب ُدسمَغ وم٘مد ـَمُٝمرَ »، وذم احلدي٨م: شطم٤مومظ اًم٘مرآن يم٤مإِلَه٤مب ًمف ضمًؿُ 

:  وىمقًُمف قِّ م ذم شمٗمًػم اًمزِّ اًمَقـْم٥م: ؾِمَ٘م٤مء اًمٚمٌَّـ، وذم »ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش َوـْم٤ٌمً »ومٞمام شم٘مدَّ

ـُ واًمٚمٌَّـ، وهق ضِمٚمدش: َمٛمع اًمٌح٤مر» ٛم ًَّ قُّ اًمذي يٙمقن ومٞمف اًم اجلََذع ومام ومقىمف،  اًمَقـْم٥م: اًمزِّ

ـُ ؿَمْٙمَقة وضِمٚمِد اًمَٗمٓمٞمؿ: سَمْدَرة، وي٘م٤مل عمثؾ  ٌ وٞمع اًمذي َُيٕمؾ ومٞمف اًمٚمَّ ىم٤مل: وي٘م٤مل جِلٚمد اًمرَّ

٠َمد ًْ
ٌَْدرة اعمِ ٦م، وعمثؾ اًم ـُ قُمٙمَّ ٛم ًَّ ْٙمقة مم٤َّم يٙمقن ومٞمف اًم  .[وـم٥م] شاًمِمَّ

ْخٚم٦م سمٕمد اًمِٗمٓم٤مم، وًمٗمٔمف إِ »وىم٤مل ذم ُم٤مدة )ب د ر(:  ًَّ ذا وُمٓمَؿ، واجلٛمُع اًمٌَْدرة: ضِمٚمد اًم

 َّٓ : وٓ ٟمٔمػم ًمٌَْدرة وسمَِدر إِ واهلَْْم٦ٌم ش وَهْم٦ٌم وِهَْم٥م  سَمْْمٕم٦ٌم وسمَِْمع،سُمُدور وسمَِدر، ىم٤مل اًمٗم٤مردُّ

ط، واًمذي ظُمٚمَؼ ُمـ صخرة واطمدة، وَأيْم٤ًم: اعمٓمرة اًمدائٛم٦م  ًِ ٌَؾ اعمٜمٌ سمٗمتح ومًٙمقن: اجل

 َْم٤مب يمٙمِت٤َمب ا.# شم٤مج سم٤مظمتّم٤مر.اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمَ٘مْٓمر، ومجُع يمؾٍّ ُمٜمٝمام ِهَْم٥ٌم سمٙمْن ومٗمتح، وهِ 

ُٙمٝم٤م ًمٚمٌَّـ ؿَمْٙمقة » ًْ ٤م ُم٤م داُم٧م شمرَوع ومَٛم ْخٚم٦م ٕهَنَّ ًَّ ُؽ اًم ًْ ٌَْدرة: َُم وذم اًمّمح٤مح: واًم

ُٙمٝم٤م  ًْ ٠َمد، وم٢مِذا َأضْمذقم٧ْم ومَٛم ًْ ٛمـ ُِم ًَّ ُٙمٝم٤م ًمٚمٌَّـ سَمْدَرة وًمٚم ًْ ٦م، وم٢مِذا وُمٓمٛم٧م ومَٛم ٛمـ قُمٙمَّ ًَّ وًمٚم

ٛمـ ٟمِْحٌل، وُمثُٚمف ىمقُل  ًَّ ُمـ ُم٤مدة )ب د ر(، وهق  ا.# ُمـ اًمت٤مجش َأيب زيد ًمٚمٌَّـ َوـْم٥م وًمٚم

 شمٗمّمٞمؾ ٟمٗمٞمس ضمدًا ومٚمٜمحٗمٔمف.

:  وىمقًُمف قِّ ٛمـ : »[مح٧م] ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنشأو مَحِْٞمت٤م»َأيْم٤ًم ذم شمٗمًػم اًمزِّ ًَّ احلَِٛمٞم٧م: وقم٤مء اًم

بِّ  ـَ سم٤مًمرُّ ٛمـ اًمذي ُُمتِّ ًَّ ٦م، وىمٞمؾ: وقم٤مء اًم َتتلم اًم٘مقس سم٤مًمَٕمَ٘م٥م »، وومٞمف: [مح٧م] شيم٤مًمُٕمٙمَّ

ه وإِصالطُمف سمذًمؽواًم : ؿمدُّ بِّ ٘م٤مء سم٤مًمرُّ  .[ُمتـ] شًِّ
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٦ٌَمٌ »وذم اًم٘م٤مُمقس:  يم٦ًم: اًمَٕمَّم٥م اًمذي شُمٕمٛمؾ ُمٜمف إَوشم٤مُر، اًمقاطمدة قَمَ٘م  شاًمَٕمَ٘م٥م حمرَّ

يم٦ًم: َأـْمٜم٤مب اعمٗم٤مصؾ»، وومٞمف: [قم٘م٥م] اًمَٕمَّم٥ُم قَمَّم٥ُم »، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: [قمّم٥م] شاًمَٕمَّم٥ُم حمرَّ

٤مب اعمٗم٤مصؾ، يٙمقن ذًمؽ ًمإِلٟم٤ًمن وهمػمه يم٤مًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ اإِلٟم٤ًمن واًمداسم٦َّم، وإقَمّم٤مُب: َأـْمٜم

٤مء  ا.#. [قمّم٥م] شواًمٔم٤ٌِّمء واًمٜمَّٕم٤مم واًمِمَّ

: اًمٓمِّالء اخل٤مصمِر، وىمٞمؾ: ِدسْمُس يمؾِّ صمٛمرة، وهق ؾُماَلوم٦ُم ظُمث٤مرُِت٤م سمٕمد »وذم اًمٚم٤ًمن:  بُّ اًمرُّ

سَم٤مب، ىم٤مل: ورسَم٧ٌُْم إَُمَر َأرُ  سُمقب واًمرِّ ٤ًم وِرسَم٤مسَم٦ًم: آقمتّم٤مر واًمٓمٌخ، واجلٛمُع اًمرُّ ف َرسمَّ سمُّ

هـ: همَذوشُمف  ٧ٌُْم اًمدُّ : ـمٞمٌتُف وَأضمدشُمف، وىم٤مل اًمّٚمحٞم٤ميّن: رسَم ـَ ه َأصٚمحُتف وُمتٜمتُف، وَرسَم٧ٌُْم اًمدُّ

ـٌ ُُمرسم٥َّم إِذا ُرسم٥ِّم احل٥َمُّ اًمذي  ٌْتُف، وُدْه ي٤مطملم، ىم٤مل: وَيقز ومٞمف َرسمَّ سم٤مًمٞم٤مؾمٛملم َأو سمٕمض اًمرَّ

َذ ُمٜمف سم٤مًمٓمِّٞم٥م ـَ َأي  .[رسم٥م] ا.# ًم٤ًمنش اُتُّ ي ُمتُ اه، ُمتٕمدِّ ـَ اًمٌمَء ََتتٞمٜم٤ًم: ىمقَّ وي٘م٤مل: ُمتَّ

 صُٚم٥َم وىَمِقَي.

تلم، » قُّ اًمّمٖمػم، واجلٛمُع مُح٧ُم سمْمٛمَّ وىمٞمؾ: احلَِٛمْٞم٧م َأصٖمُر ُمـ اًمٜمِّْحل، وىمٞمؾ: هق اًمزِّ

ىم٤مل ًمرضمؾ أشم٤مه ؾم٤مئاًل وم٘م٤مل: هٚمٙم٧ُم وم٘م٤مل ًمف: »وذم طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: 

قُّ اعمُِْمَٕمر اًمذي َُيٕمُؾ ومٞمف (1)، ىم٤مل إمَحرش٨مُّ َٟمثِٞم٨َم احلَِٛمٞم٧م؟َأهٚمْٙم٧َم وَأٟم٧م شَمٜمِ  : احلَِٛمٞم٧ُم: اًمزِّ

ـُ واًمٕمًُؾ واًمزي٧ُم، وىم٤مل اجلقهرّي  قُّ اًمذي ٓ ؿَمَٕمَر [اًمّمح٤مح )مح٧م(] اًمًٛم : احلَِٛمٞم٧ُم: اًمزِّ

بُّ ومٝمق احلَِٛمٞم٧م»قمٚمٞمف، وهق ًمٚمًٛمـ، ىم٤مل اسمـ اًمًٙمٞم٧م:  ، وم٢مِذا ضُمٕمؾ ذم ٟمِْحل اًمًٛمـ اًمرُّ

، وم٢مِن احلَِٛمٞم٧م ُمـ يمؾِّ رء اعمتلُم، ي٘م٤مل: ََتر مَحِٞم٧ٌم وقمًٌؾ  بِّ ـَ سم٤مًمرُّ وإِٟمام ؾُمٛمل مَحِٞمت٤ًم َٕٟمف ُُمتِّ

، وهمْم٥ٌم مَحِٞم٧ٌم: ؿمديٌد، ىم٤مل  ـَ مَحِٞم٧ٌم، وُم٤م َأيمٚم٧ُم َترًا َأمْح٧ََم طَمالوًة ُمـ اًمَٞمْٕمُْمقض َأي َأُمت

 [26ديقاٟمف ] رْؤسم٦م:

ٌُقققَخ اًمَٖمَْمقق٥ُم احلَِٛمٞمقق٧ُم   طمتَّققك َي

ـُ    .[مح٧م] ا.# ًم٤ًمنش َأي اًمِمديُد، ويٌقخ َأي يٜمٙمِنُ ويًُٙم

                                                 

 #.236هق قمكم سمـ اعم٤ٌمرك إمَحر ص٤مطم٥م اًمٙم٤ًمئل، شمقذم  (1)
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: ٟمنُم احلدي٨م، َٟمثَّف َيٜمُثُّف َٟمث٤ًَّم: »، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ششَمٜم٨ِمُّ »وىمقًُمف ذم طمدي٨م قمٛمر:  اًمٜم٨َّمُّ

 [135ديقاٟمف ] َأومِم٤مه، وُيروى ىمقُل ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ إَٟمّم٤مرّي:

ققققف  إِذا ضمقققق٤مَوَز اإِلصمٜمَققققلْم ِهٌّ وم٢مِٟمَّ

 

 ٍّوشمٙمثقققػِم اًمُقؿمققق٤مِة ىَمِٛمقققلمُ  سمٜمَققق٨م 

، َأسمق قمٛمرو: اًمٜمُّث٤َّمث، اعمٖمت٤مسمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم، وَٟم٨مَّ اًمٕمٔمُؿ ٟمث٤ًَّم: ؾم٤مَل   ورضمٌؾ ٟمث٤َّمٌث وُِمٜم٨َمٌّ

: قَمِرَق ُمـ ؾِمٛمٜمف، ومرَأي٧َم قمغم ؾَمْحٜمَتف وضِمٚمده ُمثَؾ  َوَديُمف، وَٟم٨مَّ َيٜم٨ِمُّ َٟمثِٞمث٤ًم، وَُم٨مَّ َيِٛم٨مُّ

هـ، وذم طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف َأنَّ رضماًل َأشم٤مه ي٠ًمًمف وم٘م٤مل: هٚمٙم٧ُم، وم٘م٤مل قمٛمر:  اًمدُّ

قُّ َيٜم٨ِمُّ سم٤مًمٙمن  اؾمٙم٧ْم، َأهٚمٙم٧َم وأٟم٧م شَمٜم٨ِمُّ َٟم٨مَّ احلَِٛمٞم٧م؟، وُيروى: َٟمثِٞم٨م احلَِٛمٞم٧م، ٟم٨مَّ اًمزِّ

 َٟمثِٞمث٤ًم وَٟمث٤ًَّم: إِذا َرؿَمَح سمام ومٞمف ُمـ اًمًٛمـ، َأراد َأُتٚمُِؽ وضمًُدك يم٠َمٟمف َي٘مُٓمُر َدؾَماًم؟ ىم٤مل َأسمق قُمٌٞمد:

اًمٜمَّثِٞم٨ُم َأن َيٕمرق وَيرؿمَح ُمـ قِمٔمٛمف ويمثرة حلٛمف، وىم٤مل همػُمه: َٟم٨مَّ احلَِٛمٞم٧م وَُم٨مَّ سم٤مًمٜمقن 

، وذم اًمتٝمذي٥م: َأُم٤م ىمقًمؽ: َٟم٨مَّ احلدي٨َم يٜمُثُّف  واعمٞمؿ إِذا َرؿَمَح ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمًٛمـ َيٜم٨ِمُّ وَيُٛم٨مُّ

: احل٤مئط اًمٜمَّ  ومٝمق سمْمؿِّ اًمٜمقن ٓ همػم، َأي َأذاقمف ديُّ اعمًؽمظمل، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وأومِم٤مه، واًمٜم٨َّمُّ

، إشِم٤ٌمُع ا.# ًم٤ًمن ، ويمالٌم هَم٨مٌّ َٟم٨مٌّ  وومٞمف .[ٟمث٨م] َأفمٜمُّف وَمِٕماًل يمام ذه٥م إًِمٞمف ؾمٞمٌقيف ذم ـَم٥مٍّ وسَمرٍّ

ديُء ُمـ يمؾِّ رء: »[همث٨م] : اًمرَّ  ش.اًمَٖم٨مُّ

 وىمد سَمُٕمَد اًمٕمٝمد سم٤مًمٌٞم٧م اًمذي َأٟم٤م سمّمدد َذطمف عَم٤م دقم٤مين طم٥مُّ اًمقىمقف قمغم احل٘م٤مئؼ 

ًمٞمف مم٤َّم اؾمتٓمردشُمف َٕدٟمك ُمٜم٤مؾم٦ٌم وَأوردشُمف ًم٥ًٌم ُم٤م، وه٤مَأٟم٤م ُأقمٞمده ًمؽ ظمِمٞم٦َم َأن شمٙمقن إِ 

 ٟمًٞمَتف، وهق:

 وم٤مقمؽمَوققققق٧ْم دون اًمقققققذي راَم وىمقققققد

 

َٝمقققققْٞمُؿ إَُرسَمقققققك  ضَمقققققدَّ سمقققققف اجِلقققققدُّ اًمٚمُّ

ْهٞم٤مء واًمٌٚمٞم٦َّم اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وسمدْت ًمف ىمٌؾ وصقًمف إمِم ُم٤م راَم،   َأي فمٝمرْت ًمف اًمداهٞم٦م اًمدَّ

قمقض ش اًمتل»ؾمٞمُٗمن إِن ؿم٤مء اهلل قمٜمد آـمِّالع قمٚمٞمف، وُيروى ش وىمد ضَمدَّ سمف اجِلدُّ »ىمقًُمف: و

اًمذي، ومٕمغم إَول دون اًمٖمرض وإَُمر اًمذي راَُمف، وقمغم اًمث٤مين دون احل٤مضم٦م واًمٖم٤مي٦م اًمتل 

 وسمٕمَده: راَُمٝم٤م وـمَٛمح سمٍُمه٤م إًِمٞمف، واًمٕمٚمُؿ قمٜمد اهلل،
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39- ا جش
اا ش عاارُ ا

اا أ َااب اأ ااة  ااا ش   ىا   عا

 

ر  وُعش أا أ   َش ىلا   ش َأ عْْ  ش َصأ   ة

، ىم٤مل شرٌء سمِْدٌع سم٤مًمٙمن: ُمٌتَدع، وومالن سمِْدٌع ذم هذا إَُمر َأي سمديعٌ : »[سمدع] ذم اعمخت٤مر 

 ڈژاًمٌِْدع سم٤مًمٙمن: إَُمر اًمذي يٙمقن َأوًٓ، ويمذًمؽ اًمٌديع، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: »ذم اًمت٤مج: 

ُم٤م يمٜم٧ُم أَوَل َُمـ أُرؾمَؾ، ىمد أُرؾمَؾ ىمٌكم رؾمٌؾ  ، أَي[46/9]إطم٘م٤مف:  ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ

يمثػم، وي٘م٤مل: ومالن سمِْدٌع ذم هذا إَُمر، َأي َأوُل مل يًٌ٘مف َأطمٌد، واًمٌِْدُع: اًمٖم٤مي٦م ذم يمؾِّ رء، 

وي٘م٤مل: رضمٌؾ سمِْدٌع واُمرَأة سمِْدقم٦ٌم، وذًمؽ ]َأي اًمٌِْدُع[ ]إِٟمام ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ[ إِذا يم٤من ؿمج٤مقم٤ًم َأو 

، واجلٛمُع َأسْمداع، ي٘م٤مل: رضم٤مل  ذيٗم٤ًم أو قم٤معم٤ًم، : اًمٌِْدُع يٙمقن ذم اخلػم واًمنمِّ وىم٤مل اًمٙم٤ًمئلُّ

 .[سمدع] ا.# شم٤مجش َأسْمداٌع وىمقم َأسْمداعٌ 

ومالن سمِْدٌع ذم هذا إَُمر، َأي هق َأول َُمـ ومَٕمَٚمف، ومٞمٙمقن اؾمَؿ وم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك »وذم اعمّم٤ٌمح: 

ذًمؽ ُمـ سملم ٟمٔم٤مئره، وومٞمف ُمٕمٜمك ُمٌتِدع، واًمٌديع وَمِٕمٞمؾ ُمـ هذا، ومٙم٤من ُمٕمٜم٤مه هق ُمٜمٗمِرد سم

٥م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، أي ُم٤م يمٜم٧ُم أَوَل َُمـ ضم٤مء سم٤مًمقطمل  ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژاًمتٕمجُّ

يـ وُمٜمِذريـ، وم٠مٟم٤م  ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وشمنميع اًمنمائع، سمؾ َأرؾمَؾ اهللُ شمٕم٤ممم اًمرؾمَؾ ىمٌكم ُمٌنمِّ

[سمدع] ا.# ُمّم٤ٌمحش قمغم ُهداهؿ
ٌَديع: ا: »[سمدع] وذم اًمٚم٤ًمن .   ا.#.شعمحَدُث اًمٕمجٞم٥ماًم

ـْ قَمَراٟملِِم قُماَل » قَمَراٟملُِم اًمٜم٤مس: : »[قمرن] ، اًمَٕمراٟملم مجُع قِمْرٟملِم، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنشُِم

٤مج يذيمر ضمٞمِم٤ًم:  [1/46ديقاٟمف ] وضمقُهٝمؿ، وقَمراٟملُم اًم٘مقم: ؾم٤مدُُتؿ وَأذاومٝمؿ، ىم٤مل اًمٕمجَّ

 ُه قَمَراٟملَِم ُُمَيْ َُتِْدي ىُمَداُم٤م

َٙم٤مَرى: اًم٘مُ » ًُ  [144ديقاٟمف ] َدُم٤مء، ىم٤مل اًم٘مٓم٤مُمل:اًمُ٘مَداَُمك يم

 وىمققققد قمٚمَٛمقققق٧ْم ؿمققققٞمقظُمٝمُؿ اًمُ٘مققققَداَُمك

 

 ُُؿ اًمٜمًِّققققققققق٤مر  إِذا ىمَٕمقققققققققُدوا يمققققققققق٠َمهنَّ

٤مُر: مجُع اًمٜمَّْن   ىَمُدم يمَٙمُرم ىَمَداُم٦ًم وىِمَدُم٤ًم »وذم اًمت٤مج:  ، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )ق د م(.شاًمٜمًِّ

 وذم طمدي٨م اًمٓمُّٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو: يمِٕمٜم٥َم، َأي شَم٘م٤مَدم ومٝمق ىمديؿ وىُمَدام يمَٓمِقيؾ وـُمَقال،

ٕمُر واعمُْٚمُؽ اًمُ٘مَدامُ   ومٗمٞمٜم٤م اًمِمِّ
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، وَأٟمِمَد  م، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن(، واجلٛمُع ىُمَدُم٤مء يمُٙمَرُم٤مء، وىُمَداَُمك سم٤مًمْمؿِّ )َأي اًم٘مديُؿ اعمت٘مدِّ

 إَزهريُّ ًمٚم٘مٓم٤مُمل:

 وىمققققد قمٚمَٛمقققق٧ْم ؿمققققٞمقظُمٝمُؿ اًمُ٘مققققَداَُمك

 

 ُُؿ اًمٜمًِّققققققققق٤مر  إِذا ىمَٕمقققققققققُدوا يمققققققققق٠َمهنَّ

٤ٌَمَرى: َأرسمُع َأو »وومٞمف َأيْم٤ًم:  .[ىمدم] ا.# شم٤مجش قمغم ىَمداِئؿ وَُيٛمع َأيْم٤مً   واًمُ٘مَداَُمك يمُح

َـّ إمِم  م اجلٜم٤مح، وُمثُٚمف اًمَ٘مَقاِدم، واًمقاطمدة ىم٤مدُم٦م، ىم٤مل: واًمٚمَّقايت سمٕمده قمنُم ِرْيِم٤مت ذم ُم٘مدَّ

ىم٤مل: وىم٤مل اسمـ  َأؾمٗمؾ اجلٜم٤مح اعَمٜم٤َميم٥ِم، واخلَقاذِم ُم٤م سمٕمد اعَمٜم٤ميم٥ِم، وإسَم٤مِهُر ُمـ سمٕمد اخلََقاذم،

َٙم٤مَرى، وَأٟمِمد ًمٚم٘مٓم٤مُمل: ًُ وىمد  سمري: اًمُ٘مَداَُمك يٙمقن واطمدًا يمُِمَٙم٤مقَمك، ويٙمقن مجٕم٤ًم يم

م.شقمٚمَٛم٧ْم ؿمٞمقظُمٝمُؿ اًمُ٘مَداَُمك  ، وىمد شم٘مدَّ

َٙم٤مقَمك: ٟم٧ٌٌم ُيِمٌُف احلاَُلَوى، ىم٤مًمف ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج وروى َأسمق قُمٌٞمد قمـ »، [ؿمٙمع] واًمِمُّ

َـّ ٟم٧ٌٌم، وىم٤مل  إَصٛمٕمّل ذم سم٤مب وُمَٕم٤ممَم سم٤مًمْمؿِّ  واًم٘مٍْم ظُمَزاَُمك وُرظَم٤مَُمك وطُماَلَوى، يمٚمُّٝم

ٌُُ٘مقل، ىمٞمؾ: هق ُمثؾ احلاَُلَوى، ٓ  َٙم٤مقَمك سم٤مًم٤ٌمدي٦م، وهق ُمـ َأطمرار اًم إَزهري: رَأي٧م اًمِمُّ

ذاب، وىمد ي٘م٤مل:  ًَّ قك، وهلام ورق صٖمػم ُمثؾ َوَرق اًم يٙم٤مُد ُيٗمرق سمٞمٜمٝمام، ومه٤م يمثػمشم٤م اًمِمَّ

 .[ؿمٙمع] ا.# ًم٤ًمنشٟمٙمره اسمـ ؾمٞمدهؿَمَٙم٤مقَمك سم٤مًمٗمتح، وأَ 

َأطمراُر اًمٌُ٘مقل: ُم٤م ُأيمؾ همػَم ُمٓمٌقخ، وهق ُمـ اعمج٤مز، وىمٞمؾ: »وذم اًمت٤مج ذم اعمًتدَرك: 

ـَ  وذم اًمٚم٤ًمن ُمثُٚمف، ىم٤مٓ:  .[طمرر]ا.# شم٤مجش ُم٤م َرقَّ ُمٜمٝم٤م ورـُم٥َم، وذيمقُره٤م ُم٤م هَمُٚمظ وظَمُِم

ٌُُ٘مقل طُمرّ » وَأطْمراُر اًمٌ٘مقل: ُم٤م ُأيمؾ همػَم »ن: ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمشواًمقاطمُد َأي واطمُد َأطْمرار اًم

ـَ ُمٜمٝم٤م، وهل صمالصم٦م، اًمٜمََّٗمؾ واحلُْرسُم٨م واًمَ٘مْٗمٕم٤مء،  ، وىمٞمؾ: هق ُم٤م ظَمُِم ُمٓمٌقخ، واطمُده٤م طُمرٌّ

٤ٌَمخ ًِّ : ٟم٤ٌمت ُمـ َٟمِجٞمؾ اًم : يمؾُّ رء وم٤مظمر ُمـ شوىمٞمؾ: احلُرُّ ، وَذيَمر ذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم: َأن احلُرَّ

٧ٌُْم، ىم٤مل اًمَ٘مَٓم٤مُمل:ؿِمٕمر َأو همػمه، وىم٤مل اجلقهرّي اًمٜمَّ   َٗمُؾ: َٟم

ٌَٝمقققق٤م  صمققققؿَّ اؾمققققَتَٛمرَّ هبقققق٤م احلقققق٤مِدي وضمٜمَّ

 

 ٌُْتٝمققق٤م احلَقققْقذاُن واًمٜمََّٗمقققُؾ ـَ اًمتقققل َٟم  سَمْٓمققق
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: ٟم٤ٌمت َأؾمقد، وزهرشُمف سمٞمْم٤مء، وهق َيتًٓمَّح  .[ٟمٗمؾ] ا.# ًم٤ًمن واحلُْثُرب واحلُْرسُم٨م سم٤مًمْمؿِّ

 ىُمْْم٤ٌمٟم٤ًم، َأٟمِمد اسمـ إقَمرايّب:

َك ُِمٜمِّقققققققل ؿَمقققققققَٕمثل و ٌَثقققققققلهَمقققققققرَّ  ًَم

 

 وًمِققققققَٛمٌؿ طمقًَمقققققَؽ ُمثقققققُؾ احلُْرسُمققققق٨ِم 

ٌَٜم٤ًم ُم٤م َأيمَؾ احلُرسم٨َم   ٌٞم٤من ذم ؾمقاده٤م سم٤محلُْرسُم٨م، وي٘م٤مل: َأـمٞم٥ُم اًمٖمٜمؿ ًم ٌَّف ًمِقَٛمَؿ اًمّمِّ ىم٤مل: ؿم

ْٕمدان ًَّ  .[طمرسم٨م] ا.# ًم٤ًمنش واًم

٨ٌُّم، ىم٤مل: وهق قمغم همػم ىمٞم٤مس: »وذم اًمٚم٤ًمن:  ٨ٌُْم سمٗمتح ومًٙمقن: اعمُٙم٨م، ويمذًمؽ اًمتٚم اًمٚمَّ

، يمَتِٕم٥َم شَمَٕم٤ًٌم، ىم٤مل: وىمد ضم٤مء ذم اًمِمٕمر َٕن  اعمّمدر ُمـ وَمِٕمؾ سم٤مًمٙمن ىمٞم٤مؾُمف اًمتحريُؽ إِذا مل َيتٕمدَّ

ف إِذا َُمِمك مل َيٚمحؼ ُِمـ وْٕمٗمف، ومٝمق  ه، وم٘م٤مل: ُمٕمٜم٤مه َأٟمف ؿمٞمخ يمٌػم وم٠َمظمؼم َأٟمَّ قمغم اًم٘مٞم٤مس، وومنَّ

٤ٌَّمن ذم ؾمقاده٤م سم٤محلُ  ٌَّف ًمِقَٛمَؿ اًمِمُّ ٨ٌَُّم، وؿم  .[ًم٨ٌم] ا.# ًم٤ًمنشَأؾمقُد ؾمٝمكمٌّ ْرسُم٨م، وهق ٟم٧ٌم يتٚم

ه٤من. ٕمر واهْمؼِمار اًمرأس ًمٕمدم آدِّ ٌُّد اًمِمَّ َٕم٨م: شمٚم  [اًمٚم٤ًمن )ؿمٕم٨م(]واًمِمَّ

اًمِٕمْرٟملُِم: اًمًٞمِّد اًمنميػ، وهق َم٤مز، وَأصُٚمف إَٟمػ يمٚمُّف َأو ُم٤م : »[قمرن] وذم اًمت٤مج

إَٟمػ طمٞم٨م َصُٚم٥َم ُمـ قمْٔمٛمف، وىمٞمؾ: قِمرٟملُم إَٟمػ حت٧م َمتَٛمع احل٤مضمٌَلم، وهق َأول 

َح٤مب:  ًَّ ٛمُؿ، وهق آرشمٗم٤مع، واًمِٕمرٟملُم ُمـ يمؾِّ رء َأوًُمف، وُمٜمف قَمَراٟملُِم اًم يٙمقن ومٞمف اًمِمَّ

٤مج يّمػ ضمٞمِم٤ًم:  َأوائُؾ اعمٓمر، وقَمراٟملُم اًمٜم٤مس: وضمقُهٝمؿ وؾم٤مدُُتؿ وَأذاومٝمؿ، ىم٤مل اًمٕمجَّ

 َراٟملُِم ُُمَيْ َُتِْدي ىُمَداُم٤مه قمَ 

م ُمثٚمف قمـ اًمٚم٤ًمن  .[قمرن] ا.#، وىمد شم٘مدَّ

م شمٗمًػم اًمُ٘مَداَُمك قِمْرٟملُم يمؾِّ رء َأوًُمف، وقِمْرٟملُم »ىمري٤ًٌم، وذم اًمٚم٤ًمن ُمثُٚمف، وقم٤ٌمرشُمف:  وشم٘مدَّ

َٛمُؿ، ي٘م٤مل: هؿ ؿُمؿُّ  ٌَلم، وهق َأول إَٟمػ طمٞم٨م يٙمقن ومٞمف اًمِمَّ إَٟمػ حت٧م َمَتٛمع احل٤مضم

ُم٦م:اًمَٕمراٟملم، واًمِٕمْرٟملُم: إَٟمُػ يمٚمُّف، وىمٞمؾ: ُم٤م صُٚم٥َم ُمـ قمْٔمٛمف، ىم٤مل ذو   [395ديقاٟمف ]اًمرُّ

 شَمْثٜمِققققل اًمٜمَِّ٘مقققق٤مَب قمققققغم قِمققققْرٟملِِم َأْرَٟمٌقققق٦مٍ 

 

 ُققققققِؽ َُمْرصُمقققققققم ًْ
َء ُم٤مِرهُنقققققق٤م سم٤معمِ  ؿَمققققققامَّ

َأي إَٟمِػ، وىمٞمؾ: رأس إَٟمػ، وإىَْمٜمَك اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ شَأىْمٜمَك اًمِٕمْرٟملم» وذم صٗمتف  

 ٌح.اًمَ٘مٜم٤َم، وهق ارشمٗم٤مع ذم َأقمغم إَٟمػ سملم اًمَ٘مَّم٦ٌم واعم٤مِرن ُمـ همػم ىمُ 
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ٌُقغ ذم ـمرومف،  وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: اًمَ٘مٜم٤َم: ارشمٗم٤مٌع ذم َأقمغم إَٟمػ واطمديداٌب ذم وؾَمٓمف، وؾُم

، رضمٌؾ َأىْمٜمَك واُمرَأة ىَمٜمْقاء، واعمّمدر  ـِ وىمٞمؾ: هق ُٟمتقء وؾَمط اًمَ٘مّم٦ٌم، وإِذاوُمف وِوٞمُؼ اعَمٜمخري

 .[اًمٚم٤ًمن )قمرن(]شاًمَ٘مٜم٤َم

اًمِٕمْرٟملم ُمـ »، وذم اعمّم٤ٌمح: شراٟملِموُمـ اعمًَتٕم٤مر ىمقهُلؿ ًمََلذاف: قمَ »وذم إؾَم٤مس: 

يمؾِّ رء: َأوًُمف، وُمٜمف قِمْرٟملُم إَٟمػ َٕوًمف، وهق ُم٤م حت٧م َمَتٛمع احل٤مضمٌلِم، وهق ُمقوُع 

َٛمؿ، وهؿ ؿُمؿُّ اًمَٕمراٟملِم، وىمد ُيٓمٚمؼ اًمِٕمْرٟملُم قمغم إَٟمػ  .[قمرن]ا.# ُمّم٤ٌمحش اًمِمَّ

َٛمُؿ: ارشمٗم٤مُع إَٟمػ، ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم، ومٝمق»وومٞمف:  ء، وهؿ ؿُمؿٌّ يم٠َممحر  اًمِمَّ َأؿمؿُّ وهل ؿمامَّ

 [333ذح سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ] ىم٤مل يمٕم٥ُم سمـ زهػم: .[ؿمٛمؿ] ا.# ُمّم٤ٌمحش ومَحراء ومُحْر

ٌُقؾُمقققققٝمؿُ   ؿُمقققققؿُّ اًمَٕمقققققَراٟملِم َأسمٓمققققق٤مٌل ًَم

 

 اسمِٞمققققُؾ قققق٩ِم داوَد ذم اهلَْٞمجقققق٤م َهَ ًْ ـْ َٟم  ُِمقققق

روع»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:   اسمٞمؾ ذم اًمٌٞم٧م: اًمدُّ ٟمقُف، وَأٟمِمَد ضم٤مُر اهلل ، وم٤مًمَٕمراٟملُم هٜم٤م إُ شاًمنَّ

 [138ديقان قمٛمرو سمـ جل٠م ] ذم إؾَم٤مس ذم ُم٤مدة )ح س د(:

ققققققققدةً  ًَّ  إِنَّ اًمَٕمققققققققراٟملَِم شَمْٚم٘م٤مهقققققققق٤م حُمَ

 

قققق٤مدا ًَّ  وًمققققـ شَمققققرى ًمٚمِئقققق٤مِم اًمٜمقققق٤مِس طُم

د: اعمحًقد، ىم٤مل:  ًَّ ٤مدة، واعمح ًَّ  [433ديقان أيب إؾمقد اًمدؤزم ] وم٤مًمَٕمَراٟملُم هٜم٤م: إَذاُف واًم

مْ وشَمقققققرى اًمٚمَّ  قققققؽَمِ قققققدًا مل ََيْ ًَّ  ٌٞمققققق٥َم حم

 

 ُؿَمقققققْتَؿ اًمرضمققققق٤مِل وقِمْرُوقققققف َُمِْمقققققُتقم 

ي، وىم٤مًمقا: اضمؽمَم »ىم٤مل ذم اًمت٤مج ومٞمام اؾمتدريَمف قمغم اًم٘م٤مُمقس:   : اًمتٕمدِّ اجلُْرم سم٤مًمْمؿِّ

وه، ىم٤مل اًمِم٤مقمر   َأٟمِمده صمٕمٚم٥ٌم: –اًمذٟم٥َم ومٕمدَّ

مْ  قققققؽَمِ قققققدًا مل ََيْ ًَّ ٌِٞمققققق٥َم حُم  وشَمقققققرى اًمٚمَّ

 

 ُْوققققف َُمِْمققققُتقمُ قِمققققْرَض اًمرضمقققق٤مِل وقِمر 

َم قمكمَّ ومالن: ادَّقمك قمكمَّ ذٟم٤ًٌم مل َأومٕمٚمف   .[ضمرم] ا.# ُمـ اًمت٤مجش ودمرَّ

قِمْرَض »، وىمقًُمف: شواحلًَُد َأن شمتٛمٜمَّك زواَل ٟمِٕمٛم٦م اعمحًقد إًِمٞمؽ»وُمثٚمف ذم اًمٚم٤ًمن: 

 ش.ؿَمْتؿ اًمرضم٤مل»يمذا ومٞمٝمام ذم ُم٤مدة )ج ر م(، وذم ُم٤مدة )ح س د( ُمـ اًمٚم٤ًمن ش اًمرضم٤ملِ 
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٤مدُة واًمرَؤؾم٤مُء وإيَم٤مسمر.واعمرا ًَّ  ُد سم٤مًمَٕمراٟملم ذم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ إَذاُف واًم

ومٕم٦م واًمنمُف، ويمذا اعَمْٕمالُة، : »[قمال] ، ذم اًمّمح٤محشقُماَل »وىمقًُمف:  اًمُٕماَل واًمَٕماَلء: اًمرِّ

واًمَٕماَلُء: »، واًمُٕمغَم َأيْم٤ًم مجُع قُمْٚمٞم٤م يمام ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن، وقم٤ٌمرُُتام: شومجُع هذه َُمَٕم٤مزم

[، وذو اًمُٕماَل: ص٤مطم٥ُم اًمّمٗم٤مت اًمُٕماَل، واًمُٕمغَم مجُع اًمُٕمْٚمٞم٤م، َأي مجُع ا ًمنَمُف ]َأي سم٤مًمٗمتح واعمدِّ

اًمّمٗم٦م اًمُٕمْٚمٞم٤م واًمٙمٚمٛم٦ِم اًمُٕمْٚمٞم٤م، ويٙمقن اًمُٕمغَم مجَع آؾمؿ إقَمغم، وصٗم٦ُم اهلل اًمُٕمْٚمٞم٤م ؿمٝم٤مدُة َأْن 

َّٓ اهللُ، ومٝمذه َأقمغم اًمّمٗم٤مت، ٓ ُيقصُػ هب٤م همػمُ   ش.ه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممٓ إًِمَف إِ

واهللُ قمزَّ وضمؾَّ هق اًمٕمكمُّ اعُمتٕم٤مزم اًمٕم٤مزم إقَمغم ذو اًمُٕماَل، ]َأي سم٤مًمْمؿِّ »َأيْم٤ًم:  وىم٤مل

: اًمنميػ، وَمِٕمٞمؾ ُمـ  ًا يمٌػمًا، واًمَٕمكِمُّ واًمَ٘مٍْم[، واًمَٕماَلء واعَمٕم٤مزم شمٕم٤ممَم قمامَّ ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قُمُٚمقَّ

ًمذي ًمٞمس ومقىمف رٌء، قَماَل اخلَٚمَؼ وم٘مٝمَرهؿ سم٘مدرشمف، قَماَل َيْٕمُٚمق، وهق سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤مزم، َأي ا

، وىمد يٙمقن اعمتٕم٤مزم  ـَ ي ه قمـ َوؾَم٤موس اعمتحػمِّ واعمتٕم٤مزم: اًمذي ضَمؾَّ قمـ إوِْمؽ اعمٗمؽميـ، وشمٜمزَّ

٤م إقَمغم ومٝمق اهللُ اًمذي هق َأقْمغَم ُمـ يمؾِّ قم٤ملٍ  وذم اًمت٤مج:  .[قمال] ا.# ًم٤ًمنش سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤مزم، وَأُمَّ

ومٕم٦ماًمُٕماَل سمقزن اهلُ »  ، يمذا ومٞمام اؾمتدريمف قمغم اًم٘م٤مُمقس.شَدى: اًمنمف واًمرِّ

ومٕم٦م سم٤مًمٙمن: ارشمٗم٤مُع اًمَ٘مدر وقمٚمُّقه»و ، وذم إؾَم٤مس ذم ُم٤مدة )ف [رومع] يمذا ذم اًمت٤مجش اًمرِّ

٤من:»ت و(:  ًَّ ٦م واًمٙمرُم، ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ طم ة، وهل احلريَّ ُ اًمُٗمتقَّ  هذا ومتَك سَملمِّ

 غَم إِنَّ اًمٗمَتقققققك ًَمٗمَتقققققك اعمٙمققققق٤مِرِم واًمُٕمققققق

 

 ٌِْٞم٤من قققق  شًمققققٞمس اًمٗمَتققققك سمُٛمَٖمْٛمَٚمقققق٩ِم اًمّمِّ

خ٤مء، وقمٜمد َأهؾ اًمتح٘مٞمؼ: َأن ُي١مصمر اخلْٚمَؼ قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمدٟمٞم٤م »  ًَّ ُة: اًمٙمرُم واًم وم٤مًمُٗمتقَّ

ة ي٘م٤مل ًمف: اًمٗمتَك، وُمٜمف:  َّٓ قمكمٌّ »وأظمرة، وص٤مطم٥ُم اًمُٗمتقَّ  ، وىمقل اًمِم٤مقمر:شٓ وَمتًَك إِ

ـْ راَح واهمْ   َتققدىوَمقق٢مِنَّ ومَتققك اًمِٗمْتٞمقق٤مِن َُمقق

 

رِّ قمققققققدوٍّ َأْو ًمٜمَْٗمققققققِع صققققققديِؼ قًمَْمقققققق 

ٜم٦م، وإِٟمام   ًُّ ة ذم اًمٙمت٤مب واًم وقُمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًمنميٕم٦م سمٛمٙم٤مرم إظَمالق، ومل ََيْئ ًمٗمُظ اًمٗمتقَّ
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ٚمػ، وَأىمدُم َُمـ شمٙمٚمَّؿ ومٞمٝم٤م ضمٕمٗمُر اًمّم٤مدُق  ًَّ صمؿَّ اإلُم٤مم  (2)صمؿ اًمُٗمْمٞمُؾ  (1)ضم٤مء ذم يمالم اًم

 .[ومت٤م] شم٤مج ا.#ش (5)واجلُٜمٞمد (4)وؾَمْٝمؾ (3)أمحد

، ًمٖمت٤من: ودُّ اًمٜمَّٗمع، َأو سم٤مًمٗمتح ُمّمدر، شًميِّ قمدوٍّ »ىمقًُمف:  ، اًميُّ سم٤مًمٗمتح ويْمؿُّ

ْٝمد، وم٢مِذا مجٕم٧َم سملم اًميَّ واًمٜمٗمع  ْٝمد واًمِمُّ وسم٤مًمْمؿِّ اؾمُؿ ُمّمدر، وىمٞمؾ: مه٤م ًمٖمت٤من، يم٤مًمِمَّ

ًا، وىم٤مل ومتح٧َم، وإِذا َأومردَت اًميَّ وٛمٛم٧َم إِذا مل شمًتٕمٛمٚمف ُمّمدرًا، يم٘مقًمؽ: َضرُت َضَّ 

، وُم٤م يم٤من  ة ذم سَمدن ومٝمق ُضٌّ َأي سم٤مًمْمؿِّ ىَمْٞمش: يمؾُّ ُم٤م يم٤من ُمـ ؾُمقء طم٤مل ووَمْ٘مر َأو ؿِمدَّ أسمق اًمدُّ

ًا ًمٚمٜمْٗمع ومٝمق َضٌّ َأي سم٤مًمٗمتح  سمزي٤مدة سمٞم٤من. [ضر] ا.# شم٤مج، وُمثُٚمف ذم اًمٚم٤ًمنش ودَّ

سمٛمٞمؿ  [ومتل] يمذا ذم إؾَم٤مسواعمَٙم٤مرم مجُع اعمَْٙمُرُم٦م، وهل ومِٕمؾ اًمَٙمَرم، وىمقًُمف: اعمَُٖمْٛمَٚم٩م، 

وم٤ًم ُمـ اًمٖمٛمٚم٩م سمٗمتح اًمٖملم واعمٞمؿ  صمؿ هَملم صمؿ ُمٞمؿ صمؿ ٓم صمؿ ضمٞمؿ، ومل َأىمػ قمٚمٞمف، وَأفمٜمُّف حمرَّ

دة صمؿ ضمٞمٍؿ آظمَره، ي٘م٤مل:  ة ؾَمخٞم٤ًَّم »واًمالم اعمِمدَّ ًة ؿم٤مـمرًا وُمرَّ ًة ىم٤مرئ٤ًم وُمرَّ رضمٌؾ هَمَٛمٚم٩َّم إِذا يم٤من ُمرَّ

ة ؿمج٤مقم٤ًم وُمرَّ  ة سمخٞماًل وُمرَّ ٧ٌُُم قمغم طم٤مًم٦م وُمرَّ ة ؾمٞمِّئف، ٓ يث ـَ اخلُُٚمؼ وُمرَّ ًَ ة طَم ة ضَم٤ٌمٟم٤ًم وُمرَّ

م قمغم وزن قَمَٛمٚمَّس  واطمدة، وهق ُمذُمقم َُمُٚمقم قمٜمد اًمٕمرب، وُمثُٚمف َأي وُمثُؾ اًمَٖمَٛمٚم٩َّم اًمذي شم٘مدَّ

هَمْٛمَٚم٩م يمَجْٕمٗمر وهِمْٛمٚمِٞم٩م وهُمْٛمُٚمقج وهِمْٛمالج وهُماَمًم٩ِم، يمؾُّ هذا يقَصػ سمف اًمذي ٓ يًت٘مٞمؿ قمغم 

 .[همٚمٛم٩م] ا.# ًم٤ًمن، وُمثُٚمف ذم اًمت٤مجش واطمد، سمؾ خيٚمِّط، ومٞمُْحًـ شم٤مرًة وُيزُء ُأظمرىوضمف 

وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م إِٟمَّام اًمٗمتك َُمـ يتحغمَّ دائاًم سم٤مَٕوص٤مف اجلٛمٞمٚم٦م ويتخغمَّ َأسمدًا قمـ يمؾِّ َدٟم٤مءة 

ة وَيُروُغ ُأظمرى، ومٝمذا سم٤مًمذمِّ  وظَمّمٚم٦م رذيٚم٦م، ٓ َُمـ ُُيًْـ ـَمقرًا وُيزء آظمَر، ويًت٘مٞمؿ ُمرَّ

 َأومَم وَأطمرى.

                                                 

 #.148هق أسمق قمٌد اهلل ضمٕمٗمر، أطمد إَئٛم٦م آصمٜمل قمنم، شمقذم  (1)

 #.187هق اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض اًمزاهد اعمِمٝمقر، شمقذم  (2)

 #.241هق أمحد سمـ طمٜمٌؾ، إُم٤مم اعمحدصملم، شمقذم  (3)

 #.387اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل، شمقذم  ًمٕمٚمف أسمق اًمٓمٞم٥م ؾمٝمؾ سمـ حمٛمد اًمّمٕمٚمقيمل (4)

 #.297هق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ اجلٜمٞمد اًمزاهد اعمِمٝمقر، شمقذم  (5)
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ٌْٞم٤من ُمـ»وىمقًُمف:  ٤ٌمن، سمؾ شمٙمقن ذم اًمِمٞمقخ ش اًمّم ٦ًم سم٤مًمِمُّ ة ًمٞم٧ًم خمتّمَّ يريد َأن اًمُٗمتقَّ

 واًمٙمٝمقل واهلَرَُمك يمام شمٙمقن ذم أوًمئؽ، واًمٕمٚمُؿ قمٜمد اهلل.

ؿَمَٓمَر قمـ َأهٚمف ؿُمٓمقرًا »، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شؿم٤مـمِراً ش: »اًمَٖمَٛمّٚم٩م»ذم شمٗمًػم  وىمقًُمف

٤مرًة إِذا ٟمَزح قمٜمٝمؿ ]َأي سَمُٕمَد[ وشمريَمٝمؿ ُُمراهِماًم َأو خم٤مًمِٗم٤ًم، وَأقْمٞم٤مهؿ ]َأي وؿُمٓمقرًة وؿَمٓمَ 

دًا، وىمد ؿَمَٓمَر ؿُمُٓمقرًا وؿَمَٓم٤مرًة، وهق اًمذي  َأقمجَزهؿ[ ظُمٌث٤ًم، واًمِم٤مـمر ُم٠مظمقٌذ ُمٜمف، وَأراه ُمقًمَّ

سمف ظُمٌث٤مً   ا.# ًم٤ًمنش َأقْمٞم٤م َأهٚمف وُم١مدِّ
 . وسم٤مسُمف ىَمَتَؾ يمام ذم اعمّم٤ٌمح.[ؿمٓمر]

ْٗمغم، ومجُٕمٝم٤م قُمغَم، ُمثُؾ يُمؼْمى ويُمؼَم : »[قمٚمق] اعمّم٤ٌمحوذم  ًُّ  ا.# ُمٜمف.ش اًمُٕمْٚمٞم٤م ظمالُف اًم

ًمتتْٕم٥َم »َأي  [2-23/1]ـمف:  ژچ چ ڃ ڃ ڄڃڃژوُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

ْػ قمـ ٟمْٗمًؽ وىمٞمؾ: »، شسمام ومٕمٚم٧َم سمٕمد ٟمزوًمف ُِمـ ـُمقل ىمٞم٤مُمؽ سمّمالة اًمٚمَّٞمؾ، َأي ظمٗمِّ

ؽ سمت٠َمؾمُّ ش: ًمَِتِْمَ٘مك» ًَ ٗمؽ قمغم يُمٗمر َُمـ يمٗمر، وىمٞمؾ: ردٌّ وشمٙمذي٥ٌم ًمٚمَٙمٗمرة طمٞم٨م ىم٤مًمقا ًمُتتِٕم٥َم ٟمٗم

داشمف: إِٟمؽ ًَمتِمَ٘مك سمؽمك ِديٜمٜم٤م وإِن اًم٘مرآن ُأٟمزَل قمٚمٞمؽ ًمَتِمَ٘مك سمف  ش.عم٤َّم رَأوا يمثرَة قم٤ٌمدشمف وُتجُّ

ـْ َأٟمزًْمٜم٤مه، آؾمتثٜم٤مُء ُمٜم٘مٓمٌع، وًمذًمؽ وُمن ژچژ َّٓ »: ًمٙم ـْ »سمقش إِ ، َٕن اًمتذيمرة شًمٙم

 ِم٘م٤مء.ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس اًم

خي٤مف اهلل ويت٠َمصمر سم٤معمقاقمظ ًمرىم٦َّم ىمٚمٌف،  [23/3]ـمف:  ژڇ ڇ ژسمف  ژ ڇ ژ»

ًْمٜم٤مه شمٜمزياًل، ومُحذف اًمٗمٕمُؾ وضمقسم٤ًم ًمٜمٞم٤مسم٦م اعمّمدر قمٜمف ذم اعمٕمٜمك واًمٕمٛمؾ. ژڍژ  إَصؾ ٟمزَّ

، ا.# ُمـ شمجُع قُمْٚمَٞم٤م يمُٙمؼْمى ويُمؼمَ  [23/4]ـمف:  ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ

٤موي قمغم اجلالًملم ُمع  .[419-2/418] قم٤ٌمرة اجلالًملم طم٤مؿمٞم٦م َأمحد اًمّمَّ

، َأي يم٤مومرًا  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئژَأيْم٤ًم:  [23/74]ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ـمف 

 ی یژسم٠من يٛمقت قمغم يمٗمره، »، وذم احل٤مؿمٞم٦م اعمذيمقرة: [2/434] يمذا ذم اجلالًملمش. يمٗمرقمقن
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 أي طمٞم٤مًة شمٜمٗمُٕمف سم٠مَن شمٙمقن هٜمٞم٦ًَّم َُمري٦ًَّم، ژيئ ىئژومٞمًؽميَح ُمـ اًمٕمذاب  ژمئ حئ جئ ی

 خت حتژاًمٗمرائَض واًمٜمَّقاومَؾ،  [23/75]ـمف:  ژجت يب ىب خبمب حبژ

 اٟمتٝمك ُمـ اجلالًملم ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمٚمٞمفش ، مجُع قُمْٚمٞم٤م ُم١مٟم٨َّم َأقْمغم ژىت مت

[2/433-434]. 

، ضم٤مَر: ومٕمؾ ُم٤مٍض ُمـ اجلَقر، وهق اًمٔمْٚمؿ، وهق ٟم٘مٞمُض اًمٕمدل، ي٘م٤مل: شضم٤مَر قمٚمٞمٝمؿ»

ٌة وضم٤مَرُة، َأي فَمَٚمَٛم٦ٌم، واجلَْقر: اعَمٞمْؾ، ويمؾُّ ُم٤م ُم٤مَل ضم٤مَر قمٚمٞمف ذم احلُٙمؿ، َأي فمٚمَٛمف، وهؿ ضَمَقرَ 

 .[ضمقر] ، يمذا ذم اًمت٤مجشوم٘مد ضم٤مرَ 

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اجلَْقر وُمـ احلَْقر سمٕمد اًمَٙمْقر، وىمقم ضم٤مَرٌة وضَمَقَرٌة، »وذم إؾَم٤مس: 

َره، وهق ُمـ اجلَقر:  ًمف، وضم٤مر قمٚمٞمٝمؿ وضم٤مر قمـ اًمَ٘مّْمد، وـمَٕمٜمف ومجقَّ ره ٟم٘مٞمض قمدَّ وضَمقَّ

 .[ضمقر] ، ا.# ُمـ إؾَم٤مسشاعَمْٞمؾ

وهق ضَمْقٌر قمـ »اجلَْقر ودُّ اًمَ٘مّْمد واجل٤مئر، وذم طمدي٨م ُِمٞم٘م٤مت احل٩ّم: »وذم اًمت٤مج: 

ـْ ضم٤مَر ََيُقُر، إِذا َوؾَّ وُم٤مل، [1531اًمٌخ٤مري: ] شـمري٘مٜم٤م شمف، ُِم ، َأي ُم٤مئٌؾ قمٜمف ًمٞمس قمغم ضم٤مدَّ

يم٦ٌم، وشمّمحٞمُحف قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس، وضم َره، وىمقٌم ضَمقَرٌة حمرَّ ٤مَرة ُمـ سم٤مب ىم٤مَدة، وَضسمف ومجقَّ

َر اًمٌٜم٤مَء واخِل٤ٌمَء  ٌَف إمِم اجلَقر، وضمقَّ َره: ٟمً َر َأي اْٟمٍمَع وؾم٘مَط، وضمقَّ َره ومتجقَّ َأي َسقمف يمَٙمقَّ

َض  َم واٟم٘مٚم٥َم وشم٘مقَّ َر، َأي ُتدَّ َوف ومتجقَّ ٌَف وىمقَّ  .[ضمقر] ا.# شم٤مجش وهمػَممه٤م َأي سقَمف وىمٚم

 ڦ ڤ ڤژاًمَ٘مّمد: اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٓمريؼ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: » ىم٤مل:ش ودُّ اًمَ٘مّْمد»وىمقًُمف: 

َأي شمٌٞملُم اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ واًمدقم٤مُء إًِمٞمف سم٤محلُج٩م واًمؼماهلم  [16/9]اًمٜمحؾ:  ژڦ

، َأي وُمٜمٝم٤م ـمريٌؼ همػُم ىم٤مصد، وـمريؼ ىم٤مصٌد: ؾمٝمٌؾ ُمًت٘مٞمٌؿ،  ژڦ ڦژاًمقاوح٦م، 

٤مًمُؽ ٓ َيْٕمِدُل قمٜمف ]أَ  ًَّ ف اًم ي ٓ َيٛمٞمُؾ وٓ َُيٞمُد[، ومٝمق يمٜمْٝمر ضم٤مٍر، يم٠َمٟمف َي٘مِّمُد اًمقضمَف اًمذي َي١ُمُمُّ

 .[ىمّمد] ا.# شم٤مجش وَأورَده اًمزخمنميُّ ذم إؾَم٤مس ُمـ اعمج٤مز
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 ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژاًم٘م٤مصُد: اًم٘مري٥م، وذم اًمتٜمزيؾ: »وومٞمف: 

، أَي ـمري٘م٤ًم شقمٚمٞمٙمؿ َهْدي٤ًم ىم٤مصداً »، أَي همػَم ؿم٤مقٍّ وٓ ُُمتٜم٤مهل اًمٌُٕمد، وذم احلدي٨م: [9/42]اًمتقسم٦م: 

ػِم،ٓ  شمٕم٥َم وٓ سُمْطَء، وًمٞم٤مٍل ىَمقاِصدُ ُُمٕمتِدًٓ  ًَّ  .[ىمّمد] ا.# شم٤مجش ، وسَمٞمْٜمٜم٤م ًمٞمٚم٦ٌم ىم٤مصدٌة، أَي هٞمِّٜم٦ُم اًم

٤مم اًمتٖمٚمٌلُّ وُيروى »وُمثُٚمف ذم اًمٚم٤ًمن، وذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم:  واًمَ٘مّْمد: اًمَٕمْدل، ىم٤مل أسمق اًمٚمحَّ

 :ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ احلٙمؿ، وإَوُل اًمّمحٞمُح 

 كقَقُمققق٤ًم إِذا ىَمْمققققمقققغم احلََٙمقققِؿ اعمققق٠ْميتِّ ي

 

 ُقققققققققَر وَيْ٘مِّمققققققققد  ىَمِْمققققققققٞمََّتف َأْن ٓ ََيُ

رومَٕمف ش يٜمٌٖمل»ُمقىمَع ش َي٘مّمدُ »ىم٤مل إظمٗمش: َأراد: ويٜمٌٖمل َأن َي٘مّمَد، ومٚمامَّ طمذوَمف وَأوىمَع  

اء: رومَٕمف ًمٚمٛمخ٤مًَمٗم٦م: َٕن ُمٕمٜم٤مه خم٤مًمِػ عَم٤م ىمٌٚمف، ومخقًمَِػ  ًمقىمققمف ُمقىمَع اعمرومقع، وىم٤مل اًمٗمرَّ

ىم٤مل اسمـ سمري: ُمٕمٜم٤مه: قمغم احلَٙمؿ اعَمريضِّ سمُحٙمٛمف اعم٠ميتِّ إًِمٞمف ًمٞمحٙمَؿ َأن ٓ  سمٞمٜمٝمام ذم اإِلقمراب،

ش َأن ٓ َيقرَ »َيقَر ذم طُمٙمٛمف، سمؾ َي٘مّمُد، َأي َيٕمدُل، وهلذا رومَٕمف ومل يٜمّمٌف قمٓمٗم٤ًم قمغم ىمقًمف: 

 ًمٗم٤ًمد اعمٕمٜمك، َٕٟمف يّمػم اًمت٘مدير: قمٚمٞمف َأن ٓ َيقَر وقمٚمٞمف أن ٓ َي٘مّمَد، وًمٞمس اعمٕمٜمك قمغم

ذًمؽ، سمؾ اعمٕمٜمك: ويٜمٌٖمل َأن َي٘مّمَد، وهق ظمؼٌم سمٛمٕمٜمك إَُمر، َأي: وًْمٞم٘مّمْد، ويمذًمؽ ىمقًُمف 

َـّ [2/233]اًمٌ٘مرة:  ژھ ھ ھژشمٕم٤ممم:  ـَ أَوَٓده وْٕم ا.# ًم٤ًمن ش ، أَي: ًمػُِمْ

 ُمـ ُم٤مدة )ق ص د(.

م َأن اجلَقر ُيًتٕمٛمُؾ سمٛمٕمٜمك اًمٔمُّٚمؿ وسمٛمٕمٜمك اعمَٞمؾ قمغم وضمف احل٘مٞم ٘م٦م ذم ومٞم١مظمُذ مم٤َّم شم٘مدَّ

يمٚمٞمٝمام، يمام ي١مظمذ ُمـ إؾَم٤مس، واًمَٕمدُل ٟم٘مٞمُْمف ذم َأطمد ُمٕمٜمَٞمٞمف، وٟمٔمػُمه ذم َأطمد ُمٕمٜمَٞمٞمف، 

، وضم٤مَر قمـ اًمٓمريؼ: ُم٤مَل وطم٤مَد، ُمثُؾ قَمَدَل قمٜمف، شقَمَدَل ومٞمٝم٤م»ومٞم٘م٤مل: ضم٤مَر ذم اًم٘مْمٞم٦َّم، ٟم٘مٞمُض 

 ّم٤مف.واًمٔمُّٚمؿ: احلُٙمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهق اجلَقر، واًمَٕمدُل: احلُٙمؿ سم٤محلؼ، وهق اإِلٟم

، وي٘م٤مل: َأٟمّمَػ »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ي٘م٤مل: َأٟمّمَػ اًمرضمُؾ إِذا َأقمٓمك احلؼَّ وَأظمَذ احلؼَّ

ط»وذم اعمّم٤ٌمح:  .[ٟمّمػ] ا.# ًم٤ًمنش َأي: قَمَدَل  ًْ ط »وومٞمف  ،شَأٟمّمَٗمف: قم٤مَُمَٚمف سم٤مًمَٕمدل واًمِ٘م ًَ ىَم
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قـم٤ًم: ضم٤مَر وقَمَدل َأيْم٤ًم، ومٝمق ُمـ إَوداد، ىم٤مل اسمـ ًُ َب وىُم ٓم٤ًم ُمـ سم٤مب َضَ ًْ اًم٘مٓم٤مع:  ىَم

ُط: اًمٜمَّّمٞم٥م، واجلٛمُع َأىْم٤ًمط، ُمثُؾ  ًْ وَأىْمًَط سم٤مًَٕمػ: قَمَدل، وآؾمُؿ اًمِ٘مًُط سم٤مًمٙمن، واًمِ٘م

: سَمُخقٌر  ط سم٤مًمْمؿِّ ًْ َط اخلَراَج شم٘مًٞمٓم٤ًم إِذا ضمٕمَٚمف َأضمزاًء ُمٕمٚمقُم٦م، واًمُ٘م ًَّ مِحْؾ وَأمْح٤مل، وىَم

ٓم٤مس: اعمِٞمزان، ىمٞمؾ: قمريبٌّ  ًْ ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمِ٘مًط، وهق  ُمٕمروف، ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: قمريّب، واًمُ٘م

ب، سمْمؿِّ اًم٘م٤مف ويمنه٤م، وىُمرئ هبام ذم اًمًٌٕم٦م، واجلٛمع  اًمٕمدل، وىمٞمؾ: روُملٌّ ُمٕمرَّ

٤مـمِٞمُس  ًَ  .[ىمًط] ا.# ُمّم٤ٌمحش ىَم

، وسم٤مسُمف ضمَٚمس، وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم: »وذم اعمخت٤مر:  قط: اجلَقر واًمُٕمدول قمـ احلؼِّ ًُ اًمُ٘م

ط سم٤مًمٙمن: [72/15]اجلـ:  ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ ًْ اًمَٕمدل، وومٕمُٚمف ، واًمِ٘م

َط إىِم٤ًمـم٤ًم، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ ُط [5/42]اعم٤مئدة:  ژڦ ڤ ڤ ڤژَأىْم ًْ ، واًمِ٘م

ْٓمٜم٤م اًمٌمَء سمٞمٜمٜم٤م ًَّ ٦م واًمٜمَّّمٞم٥ُم، ي٘م٤مل: شم٘م  .[ىمًط] ا.# خمت٤مرش َأيْم٤ًم: احِلّمَّ

طَ »ضم٤مَء »وذم اًمٚم٤ًمن:  ًَ َط ش ىَم ًَ سمٖمػم َأًمػ ذم ُمٕمٜمك قَمَدَل َأيْم٤ًم، ومٗمل اًمَٕمدل ًمٖمت٤من ىَم

قط، وذم طمدي٨م قمكّم وَأىْمًطَ  ًُ َط سمٖمػم أًمػ، وُمّمدُره اًمُ٘م ًَ ، وذم اجلَقر ًمٖم٦ٌم واطمدة، وهل ىَم

َم اهلل وضمٝمف وريض قمٜمف:  ، وم٤مًمٜم٤ميمثقن: َأهُؾ شُأُمرُت سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملَم واعم٤مرىملم»يمرَّ

ٚمٞمف، اجلَٛمؾ ٕهَنؿ ٟمَٙمثقا سمٞمٕمَتٝمؿ، واًم٘م٤مؾمٓمقن: َأهُؾ ِصٗمِّلم، ٕهَنؿ ضم٤مُروا ذم احلُٙمؿ وسمَٖمقا قم

يـ يمام َيٛمرُق اًمًٝمُؿ ُمـ اًمرُمٞم٦َّم  .[ىمًط] ا.# ًم٤ًمنش واعم٤مِرىمقن: اخلقارج، ٕهَنؿ َُمرىُمقا ُمـ اًمدِّ

فمَٚمٛمٝمؿ وـمٚم٥َم َأذاهؿ وسمَٖمك قمٚمٞمٝمؿ واؾمتٓم٤مَل قمٚمٞمٝمؿ وؾمَٕمك ش ضم٤مَر قمٚمٞمٝمؿ»ومٛمٕمٜمك 

 سم٢موِم٤ًمد َأطمقاهلؿ وشَمِمتٞم٧م ُأُمقرهؿ.

اؾْمتٓم٤مل »، وىم٤مل: شَٕمك سم٤مًمٗم٤ًمدسمَٖمك: فمٚمَؿ واقمَتدى، وسمَٖمك: ؾم: »[سمٖمل] ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح

ٌَف ي، وسمَٖمك قمٚمٞمف: اؾْمتٓم٤مل، وسم٤مسُمف رَُمك، ويمؾُّ »وذم اعمخت٤مر:  ش.قمٚمٞمف: ىمَٝمره وهمٚم ٌَْٖمل: اًمتٕمدِّ اًم

اؾْمَتٓم٤مَل قمٚمٞمف: شَمٓم٤مَوَل »، وومٞمف: شَُم٤مَوزة وإوِمراط قمغم اعم٘مدار اًمذي هق طمدُّ اًمٌمء ومٝمق سمْٖمٌل 

 ش.قمٚمٞمف، وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك ـم٤مل
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شَمٓم٤مَوَل قمغم اًمٜم٤مس واؾْمتٓم٤مَل، وًمف قمٚمٞمٝمؿ شَمٓم٤مُوٌل واؾْمتٓم٤مًم٦ٌم، : »[قلـم] وذم إؾَم٤مس

م. َأيْم٤ًم ُيًتٕمٛمُؾ سمٛمش شَمٓم٤مَوَل »، ومّم٤مر شوشَمٓم٤مَوَل اًمٚمٞمُؾ: ـم٤مَل   ىم٤مل:ٕمٜمك ـم٤مَل يم٤مؾْمتٓم٤مَل ومٞمام شم٘مدَّ

سمَّؾِ   يقق٤م زيققُد زيققَد اًمققَٞمْٕمَٛمالِت اًمققذُّ

 

 ِٞمقققُؾ قمٚمٞمقققَؽ ومققق٤مْٟمزل  شَمٓمققق٤مَوَل اًمٚمَّ

ِع مج  سمَّؾ يمُريمَّ َذسُمَؾ اًمٗمرُس: َوُٛمَر وَوَٛمَر يمَ٘مَٕمَد ُوُٛمقرًا، »ُع ذاسمِؾ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: اًمذُّ

د  وَوُٛمَر ُوْٛمرًا يمَ٘مُرَب ىُمْرسم٤ًم: َدقَّ وىَمؾَّ حلُٛمف، واًمَٞمْٕمٛمالت: اًمٜمِّٞم٤مق، وي٘م٤مل: شمٓم٤مَوَل إِذا َتدَّ

ٜمٔمَر إمِم اًمٌمء ىم٤مَم قمغم َأص٤مسمع رضمَٚمٞمف وُمدَّ ىمقاَُمف ًمٞم»، وقم٤ٌمرة همػِمه شىم٤مئاًم ًمٞمٜمٔمَر إمِم سمٕمٞمد

ٌُْٕمُد قمٜمف، ىم٤مل:  وهمػمه َُمدَّ قُمٜمَ٘مف يٜمٔمر إمِم اًمٌمء َي

 شمٓم٤موًمقق٧ُم يمققل يٌققدو احلَّمققػُم ومققام سمققَدا

 

ًمَٕمْٞمٜمقققل ويققق٤م ًمٞمققق٧َم احلَّمقققػَم سمقققَدا ًمَٞمققق٤م 

وُمثُؾ شَمٓم٤مَوَل هبذا اعمٕمٜمك شَمٓم٤مًَمَؾ، وإَوُل ُمـ اًمٓمَّقل واًمث٤مين ُمـ اًمٓمََّٚمؾ، وهق ُم٤م  

اًمٌمء، واًمٓمَّٚمُؾ: ُم٤م ؿمَخَص ُمـ آصم٤مر اًمدار ُم٤م يم٤من ٓص٘م٤ًم ؿمَخَص، َأي فمٝمَر وارشمٗمَع ُمـ 

ؾ ورْؤي٦م  .[ـمقل] ، يمذا ذم اًمت٤مجشسم٤مَٕرض وشُمًتٕمٛمُؾ آؾمتِٓم٤مًم٦م واًمتٓم٤مُول سمٛمٕمٜمك اًمتٗمْمُّ

اعمزي٦َّم قمغم اًمٖمػم وآؾمتِٕمالء سم٤مًمٗمْْمؾ، ُمـ اًمٓمَّْقل سم٤مًمٗمتح، وهق اًمَٗمْمؾ، ورسمَّام اؾمتُٕمٛمال 

 .[ـمقل] يمام ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج سمٛمٕمٜمك اًمتٙمؼمُّ وُووٕم٤م ُمقوَٕمف،

ُف َدْهرٍ »ىمقًمف:  ُف ُمـ اًمدهر: طَمدصم٤مُٟمف وٟمقائٌف َٕٟمف : »[سف]، ذم اًمت٤مجشَسْ ْ اًمٍمَّ

وم٤من سم٤مًمٗمتح،  ُف َأيْم٤ًم اًمٚمٞمُؾ واًمٜمٝم٤مُر، ومه٤م َسْ ْ َيٍمُف إؿَمٞم٤مَء قمـ وضمقهٝم٤م، واًمٍمَّ

قم٤من سم٤مًمٙمن يمام ذم ُم٤مدة )ص ر ع(.شوُيٙمن ْ  ، وُمثُٚمف اًمٍمِّ

ُف: طَمَدصم٤من اًمدهر، اؾمٌؿ ًمف َٕٟمف َيٍْمُف إؿَمٞم٤مَء قمـ »ذم اًمٚم٤ًمن، ىم٤مل:  وُمثُٚمف ْ اًمٍمَّ

َف اًمٌمَء َيٍِموُمف َأي ردَّه قمـ وضمٝمف وصَمٜم٤مه قمـ  ف ُمّمدُر َسَ ْ وضمقهٝم٤م، وم٢مِن َأصؾ اًمٍمَّ

:  [254أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] َُمذهٌف، وىمقُل َصخر اًمٖملِّ

ٌُّٝمقق٤م وىمققد ؿَمققَحَٓم٧ْم   قمقق٤مَوَدين طُم

 

ُف َٟمَقاهققققق  ٤م ومققققق٢مِٟمَّٜمل يَمِٛمقققققدُ َسْ

وف  َف ًمتٕمٚمٞم٘مف سم٤مًمٜمَّقى، ومجُٕمف ُسُ  .[ؿمحط] ا.# ًم٤ًمنش َأٟم٨َّم اًمٍمَّ

ؿَمَحط اعمَزاُر »سمٗمتح احل٤مء ويمنه٤م، َأي ٟم٠َمْت وسَمُٕمدْت، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش ؿَمَحَٓم٧ْم »وىمقًُمف: 
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 يمٛمٜمَع ؿَمْحٓم٤ًم وؿَمَحٓم٤ًم سم٤مًمٗمتح وسم٤مًمتحريؽ وؿُمُحقـم٤ًم وَُمِْمَحٓم٤ًم يمَٛمْٓمٚم٥م يمَِمِحط ؿَمَحٓم٤مً 

ُف اًمدهر: طم٤مدصُمف، واجلٛمع : »[سف] وذم اعمّم٤ٌمح .[ؿمحط] ا.# شم٤مجش يمَٗمِرَح وَمَرطم٤مً  َسْ

وف، يمَٗمْٚمس ووُمُٚمقس ٌُف»ا.# وذم اعمخت٤مر: شُسُ ف اًمدهر: طَمَدصم٤مُٟمف وٟمقائ  ا.#.ش َسْ

ف هق سمٗمَتح٤مت قمغم صٞمٖم٦م ُمثٜمَّك طَمَدث سم٤مًمتحريؽ،  ْ وىمقهُلؿ: احلََدصم٤من ذم شمٗمًػم اًمٍمَّ

َّٓ َأن إقِمر اسمف سم٤محلريم٤مت قمغم اًمٜمقن، وىمد وىمع ذم يمثػم ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م ُمْمٌقـم٤ًم سمٙمن إِ

ٌَّف قمٚمٞمف ذم ه٤مُمش ًم٤ًمن اًمٕمرب ذم ُم٤مدة )طمدث(.  ومًٙمقن طِمْدصم٤من، وهق ؾمٝمٌق يمام ٟم

احلََدث سمٗمتحَتلم، واحلُْدصَمك سمقزن اًمُٙمؼمى، واحل٤مدصم٦م واحلَدصم٤من : »[طمدث] ىم٤مل ذم اعمخت٤مر

وُف اًمدهر وٟمقائٌُف، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م، »ًمت٤مج: وذم ا ا.#.ش سمٗمتحتلم، يمٚمُّف سمٛمٕمٜمك احلََدصم٤من: ُسُ

 مَح٤مٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م.ش وهل اًمٜمَّقازل واعمّم٤مئ٥م اًمتل شمٜمِزُل سم٤مًمٜم٤مس وشمّمٞمٌٝمؿ

ًا »ضم٤مَر وفمَٚمَؿ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش: اقْمَتدى»و قَمَدا قمٚمٞمف َيْٕمُدو قَمْدوًا وقَمَداًء وقُمُدوَّ

ى  ي٤ًم، واقْمَتدى اقْمتداًء، يمٚمُّف سمٛمٕمٜمك فمَٚمَؿ وضم٤مَر، وَأصُؾ وقُمْدواٟم٤ًم وقِمْدواٟم٤ًم وقُمْدَوى وشَمٕمدَّ شَمٕمدِّ

ي٧ُم احلؼَّ واقمتديُتف وقمَدْوشُمف َأي  ي وآقمتداء، ىم٤مل: ي٘م٤مل شمٕمدَّ ، وُمثُٚمف اًمتٕمدِّ اًمَٕمَداء دم٤مُوز احلدِّ

، يم٠َمن ُمٕمٜم٤مه ضم٤مَز قمـ  ضم٤موزشُمف، وىمد ىم٤مًم٧م اًمٕمرب: اقْمتدى ومالن قمـ احلؼِّ واقمَتدى ومقَق احلؼِّ

 .[قمدا] ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمنش إمِم اًمٔمُّٚمؿ احلؼِّ 

ي٘مقل: ًم٧ًُم سم٠َمول َُمـ هَبَٔمْتف اًمٜمقازُل وومَدطَمْتف اخلٓمقُب وَأيمرصَمْتف احلقادث وشمقاًم٧ْم 

ٚملم َهقهَل٤م  ٤مدات اعمتحٛمِّ ًَّ وُف اًمٙمقارُث، سمؾ َأٟم٤م ُمـ مُجٚم٦م إَذاف اعمّم٤مسملم واًم قمٚمٞمف اًمٍمُّ

ت اعمَرْ  زاي٤م احل٤مُمٚملم هل٤م، وىمد ضمرت قم٤مدُة اهلل َأن واًمقضمقِه اًمّم٤مسمريـ قمغم َأصم٘م٤مل اعمٝمامَّ ُمٞمِّلم سم٤مًمرَّ

شم٥م  ًا ًمٜمَٞمؾ اًمرُّ وا ًمف، ومَٛمـ يم٤من ُمًتٕمدَّ شمٙمقن اًمٌاَلي٤م ُم٘مًقُم٦م سملم اًمٕم٤ٌمد قمغم َووْمؼ ُم٤م اؾمتٕمدُّ

ح٤ًم ًمَُلُمقر اخلٓمػمة اًمرومٞمٕم٦م يم٤من َأوومَر ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ  اًل ًمٚمِم١مون اًمٕمٔمٞمٛم٦م وُمؽمؿمِّ اًمٕم٤مًمٞم٦م وُمت٠مهِّ

٤مًمٕمٙمس يم٤من سم٤مًمٕمٙمس، ومٕمغم ىمْدر اًمتخكمِّ ُمـ اعمٕم٤مي٥م يٙمقن ٟمزوُل اعمّم٤مئ٥م، وَُمـ يم٤من سم

اًمٌالي٤م واعمّم٤مئ٥م، ومٚم٧ًُم طمٞمٜمئٍذ سمٌِْدٍع إِذا ضم٤مَر قمكمَّ سُف اًمدهر واقمَتدى، ٟم٠ًمل اهلل َأن 

ى سم٘مْم٤مئف وىَمَدره. ـِ إًِمٞمٝمؿ، وُيٚمٝمَٛمٜم٤م اًمّمؼَم حلُٙمٛمف واًمرِّ ًَ  َيٕمَٚمٜم٤م ُمـ اعمٜمَْٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ اعمح
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47- يرا ُ ااااا افااااا اكش اأ اااااة  ش  
    ُ أ اااااة ا



َا ُ ث اااااااااالأ   اش َأ ْشاااااااااا ا  مل آ ا   
 اأ ا

 ي ٟم٤مَل اًمرضمُؾ إَُمَر يٜم٤مًُمف، َأي َأص٤مسَمف ووضمَده ووصَؾ إًِمٞمف، ش َأٟم٤مًَمْتٜمل» ُمـ َأٟم٤مَل، ُمتٕمدِّ

٤مه: َأوصَٚمف إًِمٞمف وَأفمَٗمره سمف، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  ه يٜم٤مل، ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم »وَأٟم٤مًَمف إِيَّ ٟم٤مل ُمـ قمدوِّ

ى َٟمْٞمالً  : سمٚمَغ ُمٜمف ُم٘مّمقَده، وُمٜمف ىمٞمؾ: ٟم٤مل ُمـ اُمرَأشمف ُم٤م َأراَد، وٟم٤مل ُمـ ُمٓمٚمقسمف، ويتٕمدَّ

سم٤مهلٛمزة إمِم اصمٜملَم، ومٞم٘م٤مل: َأٟمٚم٧ُم زيدًا ُمٓمٚمقسَمف ومٜم٤مًَمف زيٌد، ومٝمق َأي زيٌد ٟم٤مِئٌؾ َأي سم٤مًمٌغ ُُمراَده، 

ٚمف زيد َُمٜمِٞمٌؾ، وَمِٕمٞمؾ َأصٚمف َُمٜمْٞمُقل، سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، َٕن  وذاك أي اًمٌمُء اعمدَرُك اًمذي طمّمَّ

 .[ٟمٞمؾ] ا.# سمٌٕمض زي٤مدة شمقوٞمحش وم٠ُمقمؾَّ إقِمالَل َُمٌِْٞمع

َأي يم٘مقهلؿ: ظم٤مف اًمٗمرُس خَي٤مف ظَمَٞمٗم٤ًم سم٤مًمتحريؽ وهق َأي ش ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم »وىمقًُمف: 

 اخلََٞمُػ َأن شمٙمقن إطمدى اًمٕمٞمٜمَلم ُمـ اًمٗمرس زرىم٤مَء وإظُمرى يَمْحالء، وم٤مًمَٗمرس َأظْمَٞمُػ 

٥م أسم٤مءواًمٜم٤مُس َأظْمَٞم٤مف، َأي خمت» ًَ ش ٚمٗمقن، وُمٜمف ىمٞمؾ إلظمقة إُّم: َأظْمٞم٤مف ٓظمتالومٝمؿ ذم ٟم

َٞمُػ،  .[ظمٞمػ] يمذا ذم اعمّم٤ٌمح وإَصُؾ ذم يمؾٍّ ُمٜمٝمام َٟمِٞمَؾ يمَٕمِٚمَؿ َيٜمَْٞمُؾ يمَٞمْٕمَٚمُؿ، وظَمِٞمَػ خَيْ

َٝمُؿ، ٟم٤مَل ظمػمًا َأي َأص٤مَب، وَأصٚمف َٟمِٞمَؾ َيٜمَْٞمؾ يمَٗمِٝمَؿ َيٗمْ : »[ظمٞمػ] واإِلقمالُل ُمٕمٚمقٌم، وذم اعمخت٤مر

 ا.#.ش وإَُمُر َٟمْؾ سمٗمتح اًمٜمقن، وإِذا َأظمؼمَت قمـ ٟمٗمًؽ يمنَت اًمٜمقن

٤م اًمقاويُّ ومٝمق سمٛمٕمٜمك آظمَر، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح ، وَأُمَّ ًْمُتف اعم٤مَل شَمٜمْقيالً، : »[ٟمقل] وهق ي٤مئلٌّ َٟمقَّ

٤مه، وآؾمُؿ اًمٜمَّقاُل، وُٟمٚم٧ُم سم٤مًمٕمٓمٞم٦َّم َأُٟمقُل ًمف َٟمْقًٓ، ُمـ سم٤مب ُمَ  ٤مَل، وُٟمْٚمُتف اًمٕمٓمٞم٦ََّم َأي َأقمٓمٞمُتف إِيَّ

 ا.#. شَأيْم٤ًم يمذًمؽ

اًمٜمََّقاُل: اًمَٕمَٓم٤مُء، واًمٜم٤مئُؾ ُمثُٚمف، ي٘م٤مل: ٟم٤مَل ًمف سم٤مًمٕمٓمٞم٦َّم ُمـ سم٤مب ىم٤مل، : »[ٟمقل] وذم اعمخت٤مر

ًَمف شَمٜمقياًل: َأقمٓم٤مه َٟمَقآً، وٟم٤موًَمف اًمٌمَء ومتٜم٤موًَمف ٤مه٤م وَٟمقَّ  ا.# خمت٤مر.ش وٟم٤مًَمف إِيَّ

م، ومٜم٤مَل اًمٌمَء فَمِٗمَر سمف  ومٛمٕمٜمك ٟم٤مًَمف يٜم٤مًُمف فَمِٗمَر سمف، وُمٕمٜمك ٟم٤مًَمف َيٜمُقًُمف َأقمٓم٤مه يمام فمٝمَر مم٤َّم شم٘مدَّ

وَأدَريمف ووصَؾ إًِمٞمف وسمٚمَٖمف ووم٤مَز سمف، وىمقهُلؿ ذم شمٗمًػم ٟم٤مَل: َأي َأص٤مب، هل يمٚمٛم٦ٌم شُمًتٕمٛمُؾ 

ُد اًمًٝمؿُ  ٝمُؿ اهلدَف، َأي اًمٖمرَض واًمِ٘مْرـم٤مَس، وهق ُم٤م يًدَّ ًَّ ة ُمٕم٤مٍن، ومٞم٘م٤مل: َأص٤مب اًم  ذم قِمدَّ
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ٌُف  ٟمحَقه، َأي وصَؾ إًِمٞمف، وومٞمف ًمٖمت٤من ُأظمري٤من، ومه٤م ص٤مسَمف َيُّمقسمف ُمـ سم٤مب ىم٤مل، وص٤مسَمف َيِّمٞم

ُمـ سم٤مب سم٤مع، َأي وصَؾ إمِم اًمٖمرض ومل خُيٓمئ، وَأص٤مَب رأُي ومالن: واوَمؼ اًمّمقاَب 

قاَب وم٠َمظمٓم٠َم  وص٤مَدومف، ومٝمق ُُمّمٞم٥ٌم، وَأص٤مَب زيٌد اًمٌمَء َأراَده، وُمٜمف ىمقهُلؿ: َأص٤مَب اًمّمَّ

اجلقاَب، َأي: أراَد اًمّمقاَب ومٚمؿ َِيتِد إمِم اجلقاب، وَأص٤مب ذم ىمقًمف وومِٕمٚمف ودُّ َأظمٓم٠م، 

ْقُب يمَٗمْٚمس ًمٖم٦ٌم ومٞمف، وَأص٤مَب زيدًا َأُمٌر: طمؾَّ سمف  وآؾمُؿ ُمٜمف اًمّمقاُب ودُّ اخلٓم٠م، واًمّمَّ

دُة  وٟمزَل قمٚمٞمف وأدريَمف، وُمٜمف ي٘م٤مل: َأص٤مسَمف ُمـ ىمقل اًمٜم٤مس ُم٤م َأص٤مسَمف، وُمٜمف اعمّمٞم٦ٌُم وهل اًمِمِّ

 اعمّم٤ٌمح اًمٜم٤مزًم٦م، وي٘م٤مل: َأص٤مَب سُمٖمٞمَتف َأي َأدرك طم٤مضمَتف وسمٚمَغ ُمٓمٚمقسَمف ووم٤مَز سمف وٟم٤مًَمف. ا.#

 سمزي٤مدة إيْم٤مح. [صقب]

اعمٕمٜمك إظَمػُم، ومٛمٕمٜمك ٟم٤مًَمف وَأص٤مسَمف، ش ٟم٤مَل »اًمقاىمٕم٦ِم ذم شمٗمًػم ش َأص٤مَب »واعمراُد ُمـ ُمٕم٤مين 

وطَمَقاه، ويمٚمُّٝم٤م ُمؽمادوم٤مٌت ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمتَّحدٌة، َأي وضمَده وَأظمَذه وص٤مَدومف، وطم٤مَزه، وَأًمٗم٤مه، 

ى فمٝمقُر اعمٕم٤مين، وَيْٙمتَز سم٠َمٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ طُمَٚمؾ اعم٤ٌمين،  وَأًمٗم٤مفُمٝم٤م خمتٚمٗم٤مٌت، َأشمٞم٧ُم هب٤م ًمٞمت٘مقَّ

ػم ذم ـمريؼ اًمتدىمٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ،  ًَّ ومٞمؼمَز ذم َُمٕمِرض اًمقوقح، وٓ ُُيِْقَج اًمٜم٤مفمَر ومٞمف إمِم اًم

٠َمُم واعماَلُل، واًمٕمٚمُؿ هلل وطمَده، ضمؾَّ ضمالًُمف ومرسمَّام َأداه إمِم اإلِ  ًَّ قمٞم٤مء واًمَٙمالل، إِن مل َيْٕمؽِمه اًم

 وقمؿَّ َٟمقاًُمف.

ف:  شاًمَ٘مْدر واعمِْ٘مدار: َُمٌٚمُغ اًمٌمء»مجُع ُِمْ٘مدار، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ش: اعَم٘م٤مِديرُ » وٟمّمُّ

ٞمْ ىَمْدُر اًمٌمء وُِم٘مداُره: َُمٌٚمُٖمف، واعمِْ٘مداُر َأيْم٤ًم: اعمقُت، ىم٤مل ا» ، ىم٤مل: ٨ُم: اعمِْ٘مداُر اؾمُؿ اًمَ٘مْدرًمٚمَّ

 واًمَ٘مْدُر واًمَ٘مَدُر يٙمقٟم٤من سمٛمٕمٜمك واطمد، إِذا سمَٚمَغ اًمٕمٌُد اعمِْ٘مداَر ُم٤مَت، وَأٟمِمَد:

 ًمقققق يمققق٤من ظمٚمَٗمقققَؽ َأْو َأُم٤مَُمقققَؽ ه٤مئٌققق٤مً 

 

 رًا ؾِمققققققَقاَك هَل٤مسَمققققققَؽ اعمِْ٘مققققققدارُ قسَمَِمقققققق 

ٓمُر سمِٛمْ٘مدار، َأي سمَ٘مْدر وىَمَدر، وهق يٕمٜمل اعمقَت، واعمِْ٘مداُر َأيْم٤ًم اهِلٜمْداز، شم٘مقل: يٜمزُل اعم

ف »وذم اعمّم٤ٌمح:  .[ىمدر] ا.# ًم٤ًمنش َُمٌٚمُغ اًمٌمء هؿ ىَمْدُر ُم٤مئ٦ٍم وىَمَدُر ُم٤مئ٦م، وَأظمَذ سم٘مْدر طم٘مِّ

وذم  ا.#.شوسم٘مَدره َأي سمِٛمْ٘مداره، وهق ُم٤م ي٤ًمويف، وىمرَأ سم٘مْدر اًمٗم٤محت٦م وسم٘مَدِره٤م وسمِٛمْ٘مداره٤م
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يم٤معم٘مدار، وَأيْم٤ًم ُِمْ٘مداُر يمؾِّ رء: ُِمْ٘مٞم٤مؾُمف، واعمِْ٘مداُر  اًمَ٘مْدر: َُمٌٚمُغ اًمٌمء، وُيْمؿ»اًمت٤مج: 

 .[ىمدر]ا.# شم٤مجش َأيْم٤ًم اهلٜمْداز، واعمِْ٘مداُر َأيْم٤ًم: اعمقُت، ومجُٕمف َُم٘م٤مِدير

، وم٢مِٟمَّف  َّٓ اًمزخمنميُّ واعمراُد سم٤معم٘م٤مدير ذم اًمٌٞم٧م اًمت٘مديراُت اإِلهلٞم٦َُّم، ومل ُيٍمح هبذا اعمٕمٜمك إِ

ُمـ إؾَم٤مس،  ه، ا.شري سم٘مَدر اهللِ وُِمْ٘مداِره وشم٘مديره وَأىْمداِره وَُمَ٘م٤مديِرهوإُُمقُر دَمْ »ىم٤مل: 

ًا.  وهق واوٌح ضمدَّ

ٌب، وَأصُٚمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦َّم َأْٟمداَزه، وهق  ىمقهُلؿ ذم شمٗمًػم اعمِْ٘مدار: ِهٜمَْداز، اهِلٜمْداُز ُمٕمرَّ

، ي٘م٤مل: َأقمٓم٤مه سمال طِم٤ًمب وٓ ِهٜمْداز، وُمٜمف اعُمٝمَ  ٜمِْدز، وهق اًمذي ُي٘مدر سم٤مًمٙمن، وُمٕمٜم٤مه احلدُّ

وا اًمزاي ؾمٞمٜم٤ًم وم٘م٤مًمقا: ُُمَٝمٜمِْدس، َٕٟمف ًمٞمس ذم يمالم  َّٓ َأهنؿ صػمَّ َم٤مري اًمُ٘مٜمِّل وإسَمٜمٞم٦م، إِ

اًمٕمرب زاٌي ىمٌٚمٝم٤م دال، وإِٟمَّام يمَنوا َأوَل اهِلٜمْداز ُمع َأٟمف ذم َأصؾ اًمٚمٖم٦م اعمٜم٘مقل قمٜمٝم٤م َأْٟمداَزه 

ة سمٜم٤مء وَمْٕمالل سم٤مًمٗمتح  وىمٚمَّتف ذم همػم اعمْم٤مقَمػ. سمٗمتح َأوًمف ًمِٕمزَّ

راع اًمذي شُمْذرُع سمف اًمثٞم٤مُب وٟمحُقه٤م، وهق َأيْم٤ًم َأقمجٛملٌّ  واهِلٜمدازة سم٤مًمٙمن: اؾمٌؿ ًمٚمذِّ

ٌب، وهؿ َهٜم٤َمِدَزُة هذا إَُمِر َأي  ٌب، ورضُمؾ ِهٜمَْدْوز يمِٗمْرَدْوس: ضمٞمُِّد اًمٜمَٔمر صحٞمحُف َمرِّ ُمٕمرَّ

 .[هٜمدز] ا.# ُمـ اًمت٤مج واًمٚم٤ًمنش اًمٕمٚمامُء سمف

٥م ُُم٘متْم٤مه٤م، وم٢مِن وم٤معم ًَ راُد سم٤معَم٘م٤مدير ذم اًمٌٞم٧م إطَمٙم٤مُم اإِلهلٞم٦َُّم اًمتل دَمري إُُمقُر قمغم طَم

 واًم٘مَدُر شم٘مديُر اهلل، وشم٘مديُر اهللِ إُُمقَر قمغم ٟمققملم:»ُمٗمرَده٤م ُِمْ٘مدار، وهق هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًم٘مَدر، 

٤م إُِمٙم٤مٟم٤ًم، وقمغم ذًمؽ َأطمُدمه٤م: سم٤محلُٙمؿ ُمٜمف َأن يٙمقن يمذا َأو ٓ يٙمقن يمذا إُِم٤م وضمقسم٤ًم وإُِم

 .[65/3]اًمٓمالق:  ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژىمقًُمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٓمالق: 

، َأي [87/3]إقمغم:  ژھ ہ ہژواًمث٤مين: سم٢مقِمٓم٤مء اًمُ٘مدرة قمٚمٞمف، وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

َأقمٓمك يمؾَّ رء ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمحُتف وهَداه عم٤َم ومٞمف ظمالٌص، إُِم٤م سم٤مًمتًخػم وإُِم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ، يمام ىم٤مل: 

، واعمراُد هٜم٤م ُمـ [ىمدر] ، يمذا ذم اًمت٤مجش[23/53]ـمف:  ژمج حج يث ىث مث جثژ

 اًمٜمققَملم إَوُل.
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ظَمَٚمَؼ إَديَؿ َأي اجِلْٚمَد خْيُٚمُ٘مف ظَمْٚم٘م٤ًم: »وىمد يٙمقن اخلَٚمُؼ سمٛمٕمٜمك اًمت٘مدير، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

٤ًم، ىم٤مل ز ره عَم٤م يريد ىمٌؾ اًمَ٘مٓمع، وىم٤مؾَمف ًمٞم٘مٓمَع ُمٜمف َُمَزادًة َأو ىِمْرسم٦م َأو ظُمٗمَّ  هػم يٛمدح رضمالً:ىمدَّ

 [82ديقاٟمف ]

 وَٕٟمق٧م شَمْٗمققِري ُمقق٤م ظمٚمْ٘مقق٧َم وسَمٕمققق

 

 قققُض اًم٘مقققِم خْيُٚمققُؼ صمققؿَّ ٓ َيْٗمققِري 

 رَت َأُمرًا ىمَٓمٕمَتف وَأُمْمٞمتَف، وهمػُمَك ُي٘مدُر ُم٤م ٓ ي٘مَٓمُٕمف، َٕٟمف ًمٞمس ي٘مقل: َأٟم٧م إِذا ىمدَّ

٤مٌء قمغم ُم٤م قمزُم٧َم قمٚمٞمف ذا ُمرادًا، وًمٞمس ه .[ظمٚمؼ] ا.# ًم٤ًمنش سماميض اًمٕمزم، وَأٟم٧م ُمْمَّ

 واًمت٘مديُر قمغم وضمقه ُمـ اعمٕم٤مين:

٥م ٟمَٔمِر اًمٕم٘مؾ وسمٜم٤مء إَُمر قمٚمٞمف،  ًَ ِوي٦م واًمتٗمٙمػم ذم شمًقي٦م َأُمر وُتٞمئتف سمح َأطمُده٤م: اًمؽمَّ

واًمث٤مًم٨م: َأن شَمٜمقَي َأُمرًا سمٕم٘مدك، شم٘مقل:  واًمث٤مين: سمٕمالُم٤مت ي٘مٓمُٕمف قمٚمٞمٝم٤م. وذًمؽ حمٛمقٌد.

ْرُت َأُمر يمذا ويمذا، َأي ٟمقْيتُف وقم٘مْدُت   قمٚمٞمف. ىمدَّ

ٝمقة ىم٤مل:  ٥م اًمتٝمٞم١ُّم واًمِمَّ ًَ ف: واًمث٤مين: َأن يٙمقن سمح وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سمٕمد إَول ُم٤م ٟمّمُّ

، وىم٤مل: [19-74/18]اعمدصمر:  ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوذًمؽ ُمذُمقٌم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

٤م شم٘مديُر اهللِ ًمَُلُمقر ومٕمغم ٟمققملم: َأطمُدمه٤م: سم٤محلُٙمؿ ُمٜمف َأن  يمالمه٤م ُمـ اإِلٟم٤ًمن، وىم٤مل: وَأُمَّ

م، ويمؾُّ هذا قمـ شم٤مج ش ذا َأو ٓ يٙمقن يمذا إُم٤م وضمقسم٤ًم َأو إُِمٙم٤مٟم٤ًم...يٙمقن يم إًمخ ُم٤م شم٘مدَّ

ومت٘مديُر اهللِ هق ُم٤م ؾمٌَؼ ذم قِمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َأٟمف ي٘مع َأو ٓ  اًمٕمروس ُمـ ُم٤مدة )ق د ر(.

 ي٘مع، وَُيُّمُؾ َأو ٓ ويٙمقُن َأو ٓ.

اًمذي اؾمُتٕمٛمؾ اعمِ٘مداُر هٜم٤م وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج ذم ُم٤مدة )ق ض ي( ذم ُمٕمٜمك اًمَ٘مدر 

ٝمام:  َأصُؾ اًم٘مْم٤مء: اًمَ٘مْٓمع واًمَٗمّْمؾ، »سمٛمٕمٜم٤مه ُم٤م ُرسمام يزداد سمف اعمٕمٜمك ووقطم٤ًم ًمديؽ، وٟمّمُّ

ي٘م٤مل: ىم٣َم َأي طمٙمَؿ وومَّمؾ، وىَمْم٤مُء اًمٌمء: إطِمٙم٤مُُمف وإُِمْم٤مؤه واًمٗمراُغ ُمٜمف، ومٞمٙمقن 

هرّي: اًم٘مْم٤مُء ذم اًمٚمٖم٦م قمغم وضمقه َُمرضم ُٕمٝم٤م إمِم اٟم٘مٓم٤مع اًمٌمء وَت٤مُمف، سمٛمٕمٜمك اخلَْٚمؼ، وىم٤مل اًمزُّ

ويمؾُّ ُم٤م ُأطمٙمَؿ قمٛمُٚمف َأو ُأشمؿَّ َأو ظُمتؿ َأو ُأدِّي َأداًء َأو ُأوضم٥َم َأو ُأقمٚمَؿ، َأْو ُأٟمٗمَذ َأو ُأُميَض وم٘مد 
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ىُميض، ىم٤مل: وىمد ضم٤مءت هذه اًمقضمقُه يمٚمُّٝم٤م ذم احلدي٨م، وُمٜمف اًم٘مْم٤مُء اعم٘مروُن سم٤مًمَ٘مدر، واعمراُد 

]ومّمٚم٧م:  ژٻ ٻ ٱژ٤مء اخلْٚمُؼ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: سم٤مًم٘مَدر اًمت٘مديُر، وسم٤مًمَ٘مْم

، وم٤مًم٘مْم٤مُء واًم٘مَدر ُمتالِزُم٤من ٓ يٜمٗمؽُّ َأطمُدمه٤م قمـ أظمر، َٕن َأطمدمه٤م [41/12 َـّ ، َأي ظمَٚم٘مٝم

وهق اًمَ٘مدُر سمٛمٜمزًم٦م إؾَم٤مس، وأظمر وهق اًم٘مْم٤مُء سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٜم٤مء، ومَٛمـ راَم اًمٗمّمَؾ سمٞمٜمٝمام وم٘مد 

 راَم هدَم اًمٌٜم٤مء وٟم٘مَْمف.

: واًم٘مْم٤مُء: احلَتُْؿ وإَُمُر، وىَم٣َم َأي طمَٙمَؿ، وُمٜمف اًم٘مْم٤مُء واًمَ٘مَدُر ا.# ُمـ وىم٤مل َأيْم٤مً 

وم٘مْم٤مُء اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمَُلُمقر  .[ىميض] اًمٚم٤ًمن سمال زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من، وُمثُٚمف ذم اًمت٤مج

م يٙمقن أي اًم٘مْم٤مُء سمٛمٕمٜمك اخلَْٚمؼ واإِلَي٤مد،  يٙمقن سمٕمد شَم٘مديره: َٕٟمف قمغم ُم٤م ُيٗمٝمُؿ مم٤َّم شم٘مدَّ

ٌْؼ اًمِٕمٚمؿ اإِلهللِّ سمح٤مل إؿَمٞم٤مء وضمقدًا وقمَدُم٤ًم وُوضمقسم٤ًم وإُِمٙم٤مٟم٤ًم وضمقازًا  واًمت٘مدير سمٛمٕمٜمك ؾَم

 واؾمتح٤مًم٦ًم، واهلل أقمٚمُؿ.

ٞم٤َّمت»وىم٤مل َأسمق اًمٌ٘م٤مء ذم  ( سمٕمد يمالم ـمقيؾ مل َأومٝمؿ َأيمثَره ُم٤م 281ذم صحٞمٗم٦م )ش اًمُٙمٚمِّ

ف:  ٤مزمُّ قمغم َأقمٞم٤من اعمقضمقدات سم٠َمطمقاهل٤م ُمـ واًمتٗمّمٞمُؾ َأن اًم٘مْم٤مء هق احلُٙمُؿ اًمٙمكمُّ اإِلمج»ٟمّمُّ

إََزل إمِم إسَمد، ُمثُؾ احلُٙمؿ سم٠َمن يمؾَّ ٟمْٗمس ذائ٘م٦ُم اعمقت، واًم٘مَدُر هق شمٗمّمٞمؾ هذا احلٙمؿ 

٥م ىم٤مسمٚمٞم٤َّمُت٤م واؾمتٕمداداُت٤م  ًَ سمتٕمٞملم إؾَم٤ٌمب وُتّمٞمص إَِي٤مد إقَمٞم٤من سم٠َموىم٤مت وَأزُم٤من سمح

٤مل ُمـ أطمقاهل٤م سمزُم٤من ُمٕملمَّ وؾم٥ٌم خمّمقص، ُمثُؾ اعم٘متِْمٞم٦َِّم ًمٚمقىمقع ُمٜمٝم٤م، وشمٕمٚمٞمؼ يمؾِّ طم

 ا.#.ش احلٙمؿ سمَٛمْقت زيد ذم اًمٞمقم اًمٗماليّن سم٤معمرض اًمٗمالينّ 

َم، وم٘مد  وم٢مِن َأردَت زي٤مدَة آـمالع ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمُٙمٚمٞم٤َّمت اًمتل ٟم٘مٚم٧ُم ُمٜمٝم٤م هذا اًمتٗمّمٞمَؾ اعمت٘مدَّ

اًم٘مَدَر، وَأؿمٌع اًمٙمالَم َأـم٤مَل َأسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٌح٨َم ذم سمٞم٤من ه٤مشملم اًمٚمٗمٔمتلم، َأقمٜمل اًم٘مْم٤مَء و

قمٚمٞمٝمام، وَأُم٤م َأٟم٤م وم٘مد َأجل٠ُم ذم وٞمؼ اعمج٤مل إمِم اًمرضمقع إمِم ُم٤م َأٟم٤م سمّمدده، قمغم َأين ىمد َأـمٚم٧ُم 

 رضم٤مَء اًمقىمقف قمغم احل٘مٞم٘م٦م، َأـمٚمَٕمٜم٤م اهللُ قمٚمٞمٝم٤م ُِمـ يمؾ ُمقوقع.

ي٘م٤مل: : »[يمٞمد] ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنشَأَرادَ »وش ـَمَٚم٥َم »اًمتل سمٛمٕمٜمك ش يم٤مد»، ُمْم٤مرع شَأيمِْٞمُده»
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تُِٚمف، ي٘م٤مل: سمٚمَغ إَُمَر  ومالن َيٙمِْٞمُد َأُمرًا ُم٤م َأدري ُم٤م هق، إِذا يم٤من ُيِرْيُٖمف وُيت٤مُل ًمف ويًَٕمك ًمف وخَيْ

 ۓژاًمَٙمٞمُْد: احِلْٞمٚم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: »وذم اًمت٤مج:  ا.#.ش اًمذي يم٤مَده، َأي َأراَده َأو ـمٚمٌَف

، أَي [12/5]يقؾمػ:  ژڀڀ پ پژ، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: [23/63]ـمف:  ژ﮳ ﮲ ۓ

تُِٚمف، ويمؾُّ رء شُمٕم٤مجلُف،  ٕمك ًمف وخَيْ ًْ َُيْت٤مًمقا اطمتٞم٤مًٓ، وومالٌن َيٙمِٞمُد َأُمرًا َأي ُيِرْيُٖمف وُيت٤مل ًمف وَي

 ا.#.ش ]َأي َُت٤مِرؾُمف وشُمزاِوًُمف وشُمٕم٤مٟمِٞمف وشَمٕمٛمُؾ سمف[ وم٠َمٟم٧م شَمٙمِٞمُده

ٌُف وشمريده، ش شُمِرْيُٖمف»وُمٕمٜمك  َصف وَأَٟم٤م»شمٓمٚم َٓ  َصف سم٤مًمٜمقن سمدَل اًمالمي٘م٤مل: َأراَغ اًمٌمَء وَأ

ٌَف، وي٘م٤مل: ومالن ُيِريُٖمٜمل قمغم إَُمر وقمٜمف، َأي ُيراوُدين ويٓمٚمٌُف ُمٜمِّل، وُمٜمف طمدي٨م  َأي ـمٚم

ٌُف سمٙمؾِّ ـمريؼ، ىم٤مل: وُمٜمف َرَوهم٤مُن اًمثٕمٚم٥م، ش ظمرضم٧ُم ُأِرْيُغ سمٕمػمًا َذَد ُمٜمِّل»ىمٞمس:  َأي َأـمٚم

ف وظِمداقم٤ًم، وي٘م٤مل: َأراهَمف َأيْم٤ًم َأي وهق َُمٞمُٚمف وطَمْٞمُدودشمف وَرَيٖم٤مُٟمف قمـ اًمٓمريؼ َُمٙمرًا ُمٜم

َوْيٖم٦م يمُجَٝمْٞمٜم٦م،  ظم٤مَدقمف، ويمذًمؽ راَوهمف، شم٘مقل: ُم٤م زًم٧ُم ُأراِوهُمف قمـ يمذا وُأراِوُده، وُمٜمف اًمرُّ

ْوغ سم٤مًمٗمتح وهق اعمْٞمؾ وآٟمحراف ذم  َوْيٖم٦م، وهل ُمـ اًمرَّ وهل احِلٞمٚم٦م، ي٘م٤مل: َأظمْذشَمٜمل سم٤مًمرُّ

ْوغ: اعمٞمُؾ ذم ضم٤مٟم٥م ًمٞمخدَع َُمـ ظمْٚمٗمف، وهق ُمّمدر وىم٤مل اًمراهم٥ُم: َأصُؾ ُمٕمٜمك ا اؾمتخٗم٤مء. ًمرَّ

اد: اًمثٕمٚم٥م اغ يمَِمدَّ وَّ َح٤مب، واًمرَّ ًَ َواغ يم َوهم٤من سم٤مًمتحريؽ، وآؾمؿ اًمرَّ ا.# ش راَغ، وُمثُٚمف اًمرَّ

 .[روغ] شم٤مج

فم٤مهٌر، وهق ُمـ آطمتٞم٤مل، وهق احِلْذق ش ُيت٤مل»ذم شمٗمًػم َيٙمِٞمُده: َُيت٤مل ًمف، ُمٕمٜمك  وىمقًمف

ف، وذم اعمّم٤ٌمح: وضَمْقدُة اًمٜمَّٔمَ  احِلْذُق سمتدسمػم إُُمقر، وهق شم٘مٚمٞم٥ُم »ر واًم٘مدرُة قمغم دىم٦َّم اًمتٍمُّ

 ش.اًمِٗمْٙمر طمتك ِيتدَي إمِم اعم٘مّمقد

ل َأي يٜمتِ٘مُؾ ُمـ طم٤مل إمِم طم٤مل سمٜمقع » ل، َٕن هب٤م يتحقَّ وىم٤مل َأسمق اًمٌ٘م٤مء: احِلْٞمٚم٦م ُمـ اًمتحقُّ

ـْ ىُمٚم ٧ٌْم اًمقاو ي٤مًء ٟٓمٙم٤ًمر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، وُمٜمف ىمٞمؾ شمدسمػم وًُمْٓمػ، وىمٞمؾ: احِلْٞمٚم٦م ُمـ احلَْقل، ًمٙم

ل اهل: طُمقَّ  .[طمٞمؾ] ا.# شم٤مجش ًمٚمرضمؾ اًمدَّ
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، شوخَيْتُِٚمف»وىمقًُمف: احِلْذق: إشِم٘م٤من اًمٌمء واعَمٝم٤مرُة ومٞمف وُمٕمروم٦ُم همقاُمْمف ودىم٤مئ٘مف وىمقًمف: 

، ظَمَتَٚمف ُمـ سم٤ميب ضَب وَٟمٍَم إِذا ظمَدقَمف َأي َأراَد سمف اعَمْٙمر ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمُر وٓ يٕمٚمؿُ 

 وَيْ٘مُرب ُمـ اخلَْتؾ واخِلداع اعمَْٙمُر واًمَٙمٞمُْد.

ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: فم٤مهُر يمالُمٝمؿ َأن اًمَٙمْٞمد واعَمْٙمر ُمؽمادوم٤من، وهق اًمٔم٤مهر، وىمد »وذم اًمت٤مج: 

ة،  ة، واعَمْٙمر: إظِمٗم٤مء اًمٙمٞمد وإِيّم٤مُل اعمَيَّ ق سمٞمٜمٝمام سمٕمُض وم٘مٝم٤مء اًمٚمٖم٦م وم٘م٤مل: اًمَٙمْٞمد: اعمََيَّ ومرَّ

قمغم ظَمٗم٤مء، وٓ ُيٕمتؼم ومٞمف إفِمٝم٤مُر ظمالِف اًم٤ٌمـمـ، وُيٕمتؼم ذًمؽ ذم اعَمٙمر، وىمٞمؾ: اًمٙمٞمد: إظَمُذ 

 .[يمٞمد] ا.# شم٤مجش واهلل َأقمٚمؿُ 

َط ومٞمف وشَمقاَٟمك، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنش: مل آُل » َ ذم إَُمر وومرَّ َٓ ي٠ْمًُمق إِذا ىمٍمَّ ، ي٘م٤مل: َأ  مل ُأىَمٍمِّ

َأي ٓ  [3/118ان: ]آل قمٛمر ژڈ ڈ ڎژقمـ اسمـ إقَمرايّب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: : »[أٓ]

ون ذم وم٤ًمديمؿ، وذم احلدي٨م:  َّٓ وًمف سمِٓم٤مٟمت٤من، سمٓم٤مٟم٦ٌم شم٠مُمُره سم٤معمٕمروف »ُي٘مٍمِّ ـْ واٍل إِ ُم٤م ُِم

 ش.َأي ٓ شُم٘مٍمِّ ذم إوِْم٤ًمد طم٤مًمفش. وشَمٜمٝم٤مه قمـ اعمٜمَٙمر، وسمِٓم٤مٟم٦ٌم ٓ شَم٠ْمًمقه ظَم٤ٌمًٓ 

يرُة، ي٘م٤مل: هق ذو سمِٓم٤مٟم٦م سمٗمالن، أَ »وذم اًمت٤مج:  ي ذو قِمٚمؿ سمداظمٚم٦م َأُمره، اًمٌَِٓم٤مٟم٦ُم: اًمنَّ

ـْ ٟمٌلٍّ وٓ »واًمٌِٓم٤مٟم٦م: اًمّم٤مطم٥م ًمٚمنِّ اًمذي ُيِم٤مَور ذم إطَمقال، وذم احلدي٨م  ُم٤م سَمَٕم٨َم اهللُ ُِم

ف قمٚمٞمف وسمِٓم٤مٟم٦ٌم شم٠مُمره  َّٓ يم٤مٟم٧م ًمف سمِٓم٤مٟمت٤من، سمِٓم٤مٟم٦ٌم شم٠مُمره سم٤مخلػم وحتْمُّ اؾمتخَٚمػ ُِمـ ظمٚمٞمٗم٦م إِ

: اًمٌِٓم٤مٟم٦م: اًمَقًمٞمج٦م، وهق اًمذي [سمٓمـ] ح٤مح، وذم اًمّم[7198اًمٌخ٤مري: ] شسم٤مًمنمِّ وحتثُّف قمٚمٞمف

خيتصُّ سم٤مًمُقًمقج وآـمالع قمغم سم٤مـمـ إَُمر، ىم٤مل اًمراهم٥م: وهق ُُمًتٕم٤مر ُمـ سمِٓم٤مٟم٦م اًمثقب 

٧ُم ومالٟم٤ًم إِذا اظمتَّمّمُتف، وومالٌن ؿِمٕم٤مري وِدصم٤مري، وسمِٓم٤مٟم٦م اًمثقب ظمالُف  ًْ سمدًمٞمؾ ىمقهلؿ: ًَمٌِ

ٜمَف شَمٌٓمٞمٜم٤ًم وَأسْمَٓمٜمَف إسِمٓم  ڱ ڳژ٤مٟم٤ًم َأي ضمَٕمؾ ًمف سمِٓم٤مٟم٦ًم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: فمَِٝم٤مرشمف، وىمد سمٓمَّ

 .[سمٓمـ] ا.# ًم٤ًمن [55/54]اًمرمحـ:  ژڱڱ

ْي٤ٌمج اًمٖمٚمٞمظ، َأو دْي٤ٌمٌج ُيٕمٛمُؾ سم٤مًمذه٥م، وسمف » ي٤مٟمٞم٦م، وهق اًمدِّ ب قمـ اًمنُّ واإلؾْمَتؼْمَق ُمٕمرَّ



 - 187 - 

٤من:  ژۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئژوُمن ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ، أَو صمٞم٤مُب طمرير ِصٗم٤مٌق [76/21]اإلًٟم

ؿ، ىم٤مًمف اسمـ إصَمػمٟمحُق اًمدِّ  ًَ  .[سمرق] ا.# شم٤مجش ْي٤ٌمج، وىمٞمؾ: هق ُم٤م هَمُٚمظ ُمـ احلرير واإِلسْمِرْي

٩م يمثٞمُٗمف يمثػُم  ىمقًمف: ِصَٗم٤مق هق مجٌع َصِٗمٞمؼ، ي٘م٤مل: صمقب َصِٗمٞمؼ َأي َُمتلٌم ضمٞمُِّد اًمٜمًَّ

ِخٞمُػ، ًَّ ه اًم لُم ًمٖم٦ٌم ومٞمف، ي٘م٤مل: ؾَمٗمٞمؼ، وىمد ؾَمُٗمَؼ: وودُّ ًِّ وهق  اًمٖمْزل، وومٕمُٚمف يمَٙمُرَم، واًم

ىمٞمؼ ًم٘مٚم٦َّم همْزًمف، وومٕمُٚمف يمِٗمٕمٚمف. ىمٞمؼ اًمدَّ  اًمرَّ

، وومالن ٓ ي٠ْمًُمقَك ُٟمّمح٤مً : »[أٓ] وذم اعمخت٤مر َٓ َي٠ْمًُمق َأًْمقًا َأي ىَمٍمَّ ا.#، َأي ٓ ي٘مٍمِّ ذم شَأ

ُٟمّمحؽ، وُمٕمٜمك اًمت٘مّمػم ذم إَُمر اًمتَّقاين ومٞمف، وُمٕمٜمك اًمتَّقاين ذم إَُمر قمدُم آهتامم سمف، 

ٌْٓمف.وشمرُك اعم٤ٌمدَ   رة إمِم و

ٌْٓمف، ومل ِيتؿَّ سمف، ومٝمق ُُمتقاٍن َأي »ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  شَمقاَٟمك ذم إَُمر شَمَقاٟمِٞم٤ًم مل ُي٤ٌمدر إمِم و

 .[وٟمك] ا.# ُمّم٤ٌمحش همػُم ُمٝمتؿٍّ وٓ حُمتٗمؾٍ 

ٌََط إَُمرَ »وُمٕمٜمك  طَمِٗمَٔمف طِمْٗمٔم٤ًم سمٚمٞمٖم٤ًم، وُمٜمف ىمٞمؾ: وٌٓم٧ُم اًمٌالَد وهمػَمه٤م إِذا ىمٛم٧ُم ش »و

 .[وٌط] يمذا ذم اعمّم٤ٌمحش ُم٤ًم ًمٞمس ومٞمف ٟم٘مٌص سم٠َمُمره٤م ىمٞم٤م

وآهتامُم سم٤مًمٌمء وآطمتٗم٤مُل سمف وآقمتٜم٤مُء سمف َأن شمِمتِٖمَؾ سمف سمٙمٚمٞمَّتَؽ وشم٘مقَم سمف يمامَل 

ـُ اًم٘مٞم٤مم سم٤مُُٕمقر»٘مّمقرة: اًم٘مٞم٤مم، ىم٤مل ص٤مطم٥م اعم ًْ  .[طمٗمؾ] يمذا ذم اًمت٤مجش. آطمتٗم٤مُل: طُم

 مل َأىمٍمِّ ومل َأشَمَقاَن.ش مل آُل »ومٛمٕمٜمك 

ْٕمل واًمثََّرى: ش َرْأِب اًمث٠ََّمىذم » ًَّ َأي ذم إصالح اًمٗم٤مؾمد وؾمدِّ اخلَٚمؾ، واًمث٠َّْمي سمقزن اًم

ٌَف »اإلوم٤ًمد، وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  دَع واإِلٟم٤مَء َيرَأسُمف َرْأسم٤ًم وَرْأسم٦ًم: ؿمَٕم َرَأَب إِذا َأصٚمَح، وَرَأَب اًمّمَّ

 وَأصَٚمحف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

قققققْدَع واًمثَّققققق٠َمى سمَرِصقققققلمٍ   َيقققققْرَأُب اًمّمَّ

 

 ـْ ؾَمقققققققَج٤مي٤م آرائقققققققف وَيِٖمقققققققػمُ ُِمققققققق 

:٤مد، َأي ُيّمٚمِحف، وَيِٖمػم َأي َيِٛمػم، وىم٤مل اًمٗمرزدق ًَ  [2/29ديقاٟمف ] اًمث٠ََّمى: اًمَٗم

ـْ ىمقققققٍم هبققققْؿ ُيتََّ٘مققققك اًمِٕمققققَدا َ ُِمقققق  وإيِنِّ

 

ُف    وَرْأُب اًمثَّققققق٠َمى واجل٤مٟمِققققق٥ُم اعُمتخققققققَّ
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ُمٝم٤م ذم ىمقًمف: هب ؿ ُيتَ٘مك اًمِٕمَدا، وإِن يم٤مٟم٧م َأراد وهبؿ َرْأُب اًمث٠ََّمى، ومحذَف اًم٤ٌمَء ًمت٘مدُّ

َٓ شمرى َأن اًم٤ٌمء ذم ىمقًمف:  ُمٜمّمقسم٦ُم اعمقوع ًمتٕمٚمُّ٘مٝم٤م ش هبؿ ُيتَّ٘مك اًمِٕمَدا»طم٤مٓمه٤م خمتٚمَٗملم، َأ

وهبؿ َرْأُب »يم٘مقًمؽ: سم٤مًمًٞمػ َييُب زيٌد، واًم٤ٌمُء ذم ىمقًمف: ش يتََّ٘مك»سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٔم٤مهر اًمذي هق 

ْأبُمرومققم٦ُم اعمقوع، وقمغم يمؾِّ طم٤مل ومٝمل ُمش اًمث٠ََّمى ا.# ًم٤ًمن ش تٕمٚمِّ٘م٦م سمٛمحذوف وراومٕم٦ُم اًمرَّ

ْدَع واإِلٟم٤مَء َيْرَأسُمف رْأسم٤ًم »وذم اًمت٤مج:  ُمـ ُم٤مدة )َرَأَب( َأي َأصٚمح. َرَأَب إِذا َأصٚمَح، وَرَأَب اًمّمَّ

 يمٛمٜمَع: أصٚمَحف وؿمَٕمٌَف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

قققققْدَع واًمثَّققققق٠َمى سمَِرصقققققلمٍ   َيقققققْرَأُب اًمّمَّ

 

ـْ ؾَمقققققققَج٤مي٤م آرائقققققققف وَيِٖمقققققققػمُ    ُِمققققققق

 اد إِذا يم٤من َيِْمَٕم٥ُم ُصدوَع يمام  م قمـ اًمٚم٤ًمن، وهق ُِمْرَأٌب وَرأَّاب يمِٛمٜمؼَْم وؿَمدَّ شم٘مدَّ

٤مُح يٛمدح  إىَْمداح وُيّْمٚمُح سملم اًم٘مقم، َأو ُيّْمٚمح َرْأَب إؿَمٞم٤مء، وىمقٌم َُمَرائٞم٥ُم، ىم٤مل اًمٓمرُمَّ

 [276ديقاٟمف ] ىمقُم٤ًم:

ًمٞمِؾ ذم َٟمققققققْدَوِة احلَْٞمققققققققُٟمُّمقققققق  ٌر ًمٚمققققققذَّ

 

 ٠َمى اعمِٜمْٝمقققققق٤مضِ قققققققِل َُمَرائٞمقققققق٥ُم ًمٚمثَّقققققق 

 ويمؾُّ ُم٤م أصٚمحتَف وم٘مد رأسمَتف، وُمٜمف ىمقهلؿ: اًمٚمَّٝمؿَّ اْرَأْب سمٞمٜمٝمؿ، َأي َأصٚمْح، ويمؾُّ َصْدع

: اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اخلِم٥م اًمتل ُيرَأُب هب٤م اإِلٟم٤مُء، َأي ُيِْمَٕم٥ُم  ْؤسم٦م سم٤مًمْمؿِّ َُٕمَتف وم٘مد َرَأسمَتف، واًمرُّ

دُّ هب٤م صُمْٚمٛم٦ُم اجلَٗمٜم٦م، وىمد ورد ذم  ًَ ، وهق َم٤مز، شاْرَأْب طم٤مًَمٜم٤م»دقم٤مء ًمٌٕمض إيَم٤مسمِر وُيّمَٚمُح وشُم

ْؾ واؾم٠َمْل، ىم٤مل: وُمـ اعمج٤مز  ًَ وقمـ أيب طم٤مشمؿ َأٟمَّف ؾمٛمع َُمـ ي٘مقل: َرْب، وهل ًمٖم٦م ضمٞمِّدة يم

ٗم٤مء» ،  ًمٚمزخمنمي ، وهذه ُمـ ؾمجٕم٤مت إؾَم٤مسشهق ُأْرسَم٦ُم قَمْ٘مِد اإِلظم٤مء وُرْؤسم٦م َصْدِع اًمّمَّ

 ا.#.[أرب]ش عمحٙمَٛم٦ُم، ُم٠ْمظمقذٌة ُمـ اًمت٠ْمري٥موإُْرسم٦ُم: اًمُٕمْ٘مدة ا»سمٕمده٤م:  وىم٤مل

ه وقم٘مِده، وذم اًمٚم٤ًمن:  إُْرسَم٦م: اًمُٕمْ٘مدُة اًمتل ٓ شَمٜمحؾُّ طمتك »وشَم٠ْمري٥ُم اًمَٕمْ٘مد: إطِمٙم٤مُم ؿمدِّ

 ً ْٕم٥ُم: اجلٛمُع واًمتٗمريؼ، »ُيت٤مج إمِم شمٗمًػم، وه٤ميَمف  ذم اًمٌٞم٧مش واعمِٜمٝم٤مُض » ش.حُتؾَّ طمالَّ اًمِمَّ

 ، ، َأي شوؿَمْٕم٥ٌم صٖمػٌم ُِمـ ؿَمْٕم٥م يمٌػم»وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر: واإلصالُح واإِلوم٤ًمد، ودٌّ

ق ُمـ َأُمرهؿ وشمِمت٧ََّم، َأي مجَٕمف، وؿَمَٕم٥َم  َصالٌح ىمٚمٞمؾ ُمـ وم٤ًمد يمثػم، وي٘م٤مل: ؿَمَٕم٥َم ُم٤م شمٗمرَّ
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ْدع ذم اإِلٟم٤مء إِٟمام هق إِصالطُمف وُمالَءُمتف  ، وؿَمْٕم٥ُم اًمّمَّ ىَمف وؿمتَّتَف، ِودٌّ ع ُمـ َأُمرهؿ: ومرَّ ُم٤م دمٛمَّ

ٚم٦مً »وذم احلدي٨م: وٟمحُق ذًمؽ،  ًِ ْٕم٥ِم ؾِمْٚم َذ ُمٙم٤مَن اًمِمَّ ، َأي ُمٙم٤من [3139اًمٌخ٤مري: ] شاُتَّ

ق ؿَمْٕمٌُٝمؿ إِذا  ق، وشمٗمرَّ ، ىم٤مل: وشم٘مقل: اًمت٠َمم ؿَمْٕمٌُٝمؿ إِذا اضمتٛمٕمقا سمٕمد اًمتٗمرُّ ؼِّ ْدع واًمِمَّ اًمّمَّ

ؤسم٦م وزٟم ْٕم٦ٌم: اًمرُّ : وهذا ُمـ قَمج٤مئ٥م يمالُمٝمؿ، واًمِمُّ ىمقا سمٕمد آضمتامع، ىم٤مل إزهريُّ ٤ًم شمٗمرَّ

ْٕم٥ُم ؿَمْٕم٥ُم اًمرْأس، وهق  وُمٕمٜمًك، وهل اًمتل ُيِْمٕم٥ُم، َأي ُيّمٚمُح وُيرَأُب هب٤م اإِلٟم٤مُء. واًمِمَّ

 [156ديقان يزيد سمـ ُمٗمرغ ] ؿم٠ْمٟمف اًمذي يْمؿُّ ىم٤ٌمئَٚمف، وذم اًمرْأس َأرسمُع ىم٤ٌمئؾ، وَأٟمِمد:

ـُ َصقققققْخرٍ   ومققققق٢مِْن َأْوَدى ُمٕم٤مويققققق٦ُم سمققققق

 

قققق   شْر ؿَمققققْٕم٥َم رْأؾِمققققَؽ سم٤مْٟمِّمققققداعقومٌِمِّ

ضم٤مضم٦م واحل٤مئط » ن ُمـ ُم٤مدة )ش ع ب(.ا.# ًم٤ًم  ؼُّ ذم رء ُصٚم٥م يم٤مًمزُّ ْدُع: اًمِمَّ اًمّمَّ

ف قَمف شَمّمديٕم٤ًم ؿَم٘مَّ ف ٟمّمٗملم، وصدَّ ف، َأو ؿم٘مَّ  ش.وٟمحِقمه٤م، وصَدقَمف يمٛمٜمَٕمف: ؿم٘مَّ

ََُمف: َأصٚمحف وم٤مًمت٠مَم وشَمَلََّم، ويمؾُّ ؿمٞمئلم » ْٕ ََم اًمٌمَء ُمـ سم٤مب َٟمَٗمَع، وَٓءُمف وََُّٕمف وَأ َٕ و

ََٕم اخلَْرَق ُمـ سم٤مب ٟمَٗمع: َأصَٚمحف، : »[ًمقم] وذم اعمّم٤ٌمح .[ٕم] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش د اًمَت٠َمُم٤ماشمَّٗم٘م٤م وم٘م

 ا.#.ش واًمت٠َمَُم٤م: اشمَّٗم٘م٤م واضْمتٛمٕم٤م واًْمَتحام، وٓءَم سملم اًم٘مقم: ص٤مًَمَح وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك 

ؼَّ واخلَْرَق واًمثَّْ٘م٥َم سم٤مًمٗمتح، ْدَع واًمِمَّ ْٕم٥َم واًمّمَّ م َأن اًمِمَّ وُيْمؿ،  وم٘مد قمروم٧م سمام شم٘مدَّ

وهق اعمقوع َأص٤مسَمف آٟمثالُم َأي آٟمِم٘م٤مُق، واْٟمثَٚمؿ اإِلٟم٤مُء:  –واخلََٚمَؾ واًمُٗمْرضم٦م واًمثُّْٚمٛم٦م 

 اٟمٙمن طمرُف ؿَمَٗمتِف.

، ىم٤مل اخلٚمٞمؾ: »وىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح ذم )ؿمٕم٥م(:  ىمٝمؿ، ودٌّ ؿَمَٕم٥َم اًم٘مقَم يمٜمَٗمَع: مجَٕمٝمؿ وومرَّ

ْيـ ُمـ قمج٤مئ٥م اًمٙمالم، وىم ٤مل اسمـ ُدريد: ًمٞمس هذا ُمـ إَوداد، واؾمتٕمامُل اًمٌمء ذم اًمْمدَّ

ق  وإِٟمام مه٤م ًمٖمت٤من ًم٘مقَُملم، وُمـ اًمتٗمريؼ اؿمُتؼَّ اؾمُؿ اعمٜمٞم٦َّم ؿَمُٕمقب، ِوزاُن َرؾُمقل، ٕهَن٤م شمٗمرِّ

اخلالئَؼ، وص٤مر قمَٚماًم قمٚمٞمٝم٤م همػَم ُمٜمٍمف، وُمٜمٝمؿ َُمـ ُيدظمُؾ قمٚمٞمٝم٤م إًَمَػ واًمالَم ًمقْٛمح٤ًم 

شمفًمٚمّمٗم٦م ذم إَصؾ، وؾُمٛمل اًمرضمُؾ هبذا آ  .[ؿمٕم٥م] ا.# ُمّم٤ٌمحش ؾمؿ ًمِمدَّ

ه٤موف واْهت٤موف: يمَنه سمٕمد »أي اعمٜمٙمِن اعمٗمْمقض، ذم اًمٚم٤ًمن: ش اعمِٜمْٝم٤مض»وىمقًُمف: 
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ٌُقر، َأو سمٕمد ُم٤م يم٤مد َيٜمجؼم، وم٤مهت٤مَوف واهَن٤مَض، واهلَْٞمُض: َأؿمدُّ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٙمن: َٕن  اجلُ

: ُٟمٙمَِس اًمرضمُؾ، َمٝمقًٓ، َأي قم٤موَده اًمٙمْن سمٕمد ضُمٌُقر اًمٕمْٔمؿ يم٤مًمٜمُّٙمس ذم اعمرِض، وم٢مِٟمف ي٘م٤مل

ه وَسوَمف وقمٓمَٗمف وَأرضمَٕمف  ًمف وردَّ ف َأي ىمَٚمٌف وطمقَّ ًَ اعمرُض سمٕمد َأن زايَٚمف، ومٙم٤من ٟم٤ميم٤ًًِم، ٟمَٙم

إًِمٞمف، َأي إمِم اعمرض، وُروي قمـ قم٤مئِم٦م َأهن٤م ىم٤مًم٧م ذم َأسمٞمٝم٤م ريض اهلل قمٜمف عم٤َّم شُمقذم ٟمٌٞمُّٜم٤م حمٛمٌد 

اؾمٞم٤مت ُم٤م ٟمزَل سم٠َميب هل٤َمَوٝم٤مواهلل ًمق َٟمزَ : » رؾمقُل اهلل ه اسمـ إقَمرايب شَل سم٤مجل٤ٌمل اًمرَّ ، وومنَّ

هَن٤م، وىم٤مل اًم٘مٓم٤مُمّل: َٓ  [142ديقاٟمف ] وم٘م٤مل: َأي َٕ

 إِذا ُمقققق٤م ىمٚمقققق٧ُم ىمققققد ضُمققققؼَمْت ُصققققُدوعٌ 

 

قققق٤مُض وُمقققق٤م ًمِقققققاَم ِهققققْٞمَض اْٟمِجٌقققق٤مرُ    ُُتَ

 ت صُمَٚمٌؿ وًَمِئَٛم٧ْم ظُمروٌق وؿُمُ٘مقٌق.  َأي: ؾُمدَّ

ٌف، ومَجؼِمَ  ي٘م٤مل: ضمؼَمُت اًمٕمٔمؿَ » ًَ ً قمغم طَم واًمٗم٘مػَم واًمٞمتٞمَؿ، ُمـ سم٤مب ىمَتَؾ، َأصٚمح٧ُم يمالَّ

، واًمٌقاىمل ُمٓم٤موقم٦ُم ِٓزُِمف  يمام ذم اًمت٤مجش. يمؾٌّ ُمٜمٝمؿ، واضْمتؼَم واْٟمجؼَم ودمؼمَّ ومَجؼَم، ٓزٌم ُمتٕمدٍّ

 َِيِٞمُْْمف طِمْٞمٜم٤ًم وطِمْٞمٜم٤ًم َيّْمَدقُمف ، وىم٤مل َدهْمَٗمؾ:[ضمؼم]

ف ُأظم ة ويِم٘مُّ  .[هٞمض] ، ا.# ًم٤ًمنشرىَأي َيٙمنره ُمرَّ

م، َأقمٜمل اًمُ٘مَٓم٤مُمل،  ْ٘مر، ىَمٞمٌْس »واؾمُؿ اًمِم٤مقمر اًمذي شم٘مدَّ هق سم٤مًمْمؿِّ واًمٗمتح، قمَٚمٌؿ قمغم اًمّمَّ

٤مهلم قن، وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨م: هق ُمـ َأؾمامء اًمِمَّ يمذا ذم اًمٚم٤ًمن، صمؿَّ ش َيٗمتَحقن، وؾم٤مئُر اًمٕمرب يْمٛمُّ

ـُ  واًمُ٘مٓم٤مُمل سم٤مًمْمؿِّ ُمـ ؿمٕمرائٝمؿ ُمـ»ىم٤مل ومٞمف سمٕمد يمالم ـمقيؾ:  شَمٖمٚم٥م، واؾمُٛمف قُمٛمػْم سم

 .[ىمٓمؿ] ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمنش ؿُمَٞمْٞمؿ

٘مر واًمٚمَِّحُؿ ُمٜمف، وىمد هَمٚم٥م قمٚمٞمف اؾماًم : »[ىمٓمؿ] وذم اًمت٤مج اًمَ٘مٓم٤مُمّل سم٤مًمٗمتح وُيْمؿ: اًمّمَّ

َح٤مب، ي٘م٤مل: َص٘مٌر ىَمَٓم٤مٌم  ًَ ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمَ٘مٓمِؿ يمَٙمتِػ، وهق اعمِمتٝمل ًمٚمَّْحؿ وهمػِمه، يم٤مًمَ٘مٓم٤مم يم

ٌؿ،  : احلديُد اًمٌٍَم، وؿم٤مقمٌر يمٚمٌلٌّ اؾمُٛمف احلَُّملُم سمـ مح٤ملوىُمٓم٤مُِمّل َأي حَلِ َأسمق  واًمُ٘مٓم٤مُملُّ

ىمّل اًمقًمٞمُد، واًمُ٘مٓم٤مُمّل ؿم٤مقمر  ىمّل ]سمًٙمقن اًمراء، ووٌٓمف سمٕمْمٝمؿ سمٗمتحٝم٤م[، واؾمُؿ اًمنمَّ اًمنمَّ

ـُ ؿُمٞمْٞمؿ ُمـ سمٜمل ضُمَِمَؿ سمـ سمٙمر سمـ إَْرىمؿ ، واؾمُٛمف قُمٛمػْم سم  ا.# ُمٜمف.ش آظَمر شَمٖمٚمٌلٌّ
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ؿ»وىمقًُمف:  اًمٚمَِّحُؿ يمَٙمتِػ: إؾَمد، يم٤معمًُتٚمِحؿ، واًمٚمَِّحُؿ: اًمٙمثػم حَلْؿ اجلًد، »ىم٤مل:  شحَلِ

وهذا اعمراُد ومٞمام ش يم٤مًمٚمَِّحٞمؿ يم٠َمُمػم، واًمٚمَِّحؿ َأيْم٤ًم: إيَُمقل ًمٚمَّْحؿ اًمَ٘مِرُم إًِمٞمف، َأي اعمِْمتِٝمٞمف

م، واهلل أقمٚمؿ.  شم٘مدَّ

ٜمْتٜمل شم٘م٤مديُر مم٤َّم ُأريُد وؾم٤مقمدشْمٜمل  قمغم ُم٤م َأسمتٖمل وَأفمٗمرشْمٜمل سمام َأـمٚم٥ُم، واعمٕمٜمك وم٢مِن ُمٙمَّ

٤مه مل ُأىمٍم  ك وَأٟم٤مًمْتٜمل إِيَّ وَأوصٚمْتٜمل إمِم ُم٤م َأؾمٕمك ًمتحّمٞمٚمف وسمٚمَّٖمتٜمل ُم٤م َأَتٜم٤َّمه وَأطمٔمْتٜمل سمام َأشمرضمَّ

ْدع ورشْمؼ اًمَٗمْتؼ وشمٜمٔمٞمؿ  ذم إِصالح اًمٗم٤ًمد وؾمدِّ اًمثَُّٚمؿ ورىْمع اخلَْرق، ومل َأشمقاَن ذم َرْأب اًمّمَّ

شم٘مقيؿ إطَمقال وضمؼْم اًمَقْهـ واًمَقْهل وشمّمحٞمح اًمٖمٚمط وضمْٕمؾ إؿَمٞم٤مء قمغم َأشمؿِّ ظمَٚمؾ إُُمقر و

 ُم٤م يٙمقن ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م وَرمِّ َرصمِّٝم٤م ووؿِّ ٟمنِمه٤م وملِّ ؿَمَٕمثٝم٤م، واهلل َأقمٚمُؿ.

41- َا   تاااااة اااااجأ ع ااااارو إاىل اأوش  و ااااا  رأ



ا  ااا أ أ َ  ى  اااة  اااب  عاااةا ُ ا ش  فاااةنش أ

 ، وي٘م٤مل: ومالن َيًٛمق إمِم ُمٕم٤مزم ومٕمٌؾ ُم٤مض ُمـ اًمًُٛمقّ ش ؾَماَم » ، وهق آرشمٗم٤مع واًمُٕمٚمقُّ

ف إمِم ٟمٞمٚمٝم٤م، [ؾمام] إُُمقر، َأي شمٓم٤مَوَل إًِمٞمٝم٤م، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن ًُ ، َأي اُمتدَّ إًِمٞمٝم٤م واذأسم٧َّْم ٟمٗم

هق اسمـ ُأظم٧م ُمٚمؽ اًمٕمرب ضَمذيٛم٦َم إسَمرش، ش قمٛمرو» وـمَٛمَح سمٍُمه إمِم إِدرايمٝم٤م وحتّمٞمٚمٝم٤م.

 غم هم٤مي٦م ُمـ اإِليْم٤مح، إِن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.وؾمٞم٠ْميت سمٞم٤مُن طم٤مًمف قم

قم٦م، وهل اًمتل شُمِمدُّ ذم اًم٘مقس، ذم اًمٚم٤ًمن: ش إَْوشم٤مر» ْ مجُع َوشَمر سم٤مًمتحريؽ، وهق اًمنمِّ

ُ٘مٝم٤م، وَأوشمَر اًم٘مقَس » قم٦م اًم٘مقس وُمٕمٚمَّ اًمَقشَمر: واطمُد َأوشم٤مر اًم٘مقس، وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: اًمَقشمر: ِذْ

]سم٤مًمتخٗمٞمػ يمَققَمد[ ووشمَّره٤م ]سم٤مًمتِمديد[: ؿمدَّ وشمَره٤م،  ]سم٤مًَٕمػ[: ضمٕمَؾ هل٤م َوشمرًا، وَوشَمَره٤م

إِْٟم٤ٌمٌض سمٖمػِم »وىم٤مل اًمّٚمحٞم٤ميّن: وشمَّره٤م ]سم٤مًمتِمديد[ وَأْوشمره٤م ]سم٤مًَٕمػ[: ؿمدَّ وشمَره٤م، وذم اعمَثؾ: 

، وهذا ُمثٌؾ ذم شٓ شَمٕمَجْؾ سم٤مإِلْٟم٤ٌمض ىمٌؾ اًمتقشمػم»، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وُمـ َأُمث٤مهلؿ ششَمقشمػم

سُمٚمقغ إِٟم٤مه، ىم٤مل: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: وشَمَره٤م سم٤مًمتخٗمٞمػ: قمٚمََّؼ قمٚمٞمٝم٤م وشمَره٤م، اؾمتٕمج٤مل إَُمر ىمٌؾ 

َر  اُمل َأن يرُمل، وشمقشمَّ واًمَقشَمَرة: ََمرى اًمًٝمؿ ُمـ اًم٘مقس اًمٕمرسمٞم٦م، قمٜمٝم٤م َيِزلُّ اًمًٝمُؿ إِذا َأراد اًمرَّ

ٌُف: اؿمتدَّ وشمقشمَّرْت قُمروىُمف ة )و ت ر(.ش قمّم  ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن ُمـ ُم٤مدَّ
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 َ اًمَقشْمر ]سم٤مًمٗمتح[ واًمِقشْمر »ات، واطِمُده٤م ِوشْمَرة وشمَِرة، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: وإَوشم٤مر َأيْم٤ًم اًمؽمِّ

طْمؾ قم٤مُم٦مً  طْمؾ، وىمٞمؾ: هق اًمذَّ ة ]يمِٕمَدة[ واًمَقشمػِمة: اًمٔمْٚمؿ ذم اًمذَّ َ وومٞمف: ش ]سم٤مًمٙمن[ واًمؽمِّ

طْمؾ: اًمث٠ْمر، وىمٞمؾ: ـمٚم٥ُم ُمٙم٤موم٠َمة سمِجٜم٤مي٦م ضُمٜمٞم٧م قمٚمٞمؽ، َأو قَمداوة ُأشمٞم٧م إًِمٞمؽ، وىمٞمؾ: هق»  اًمذَّ

ة، ي٘م٤مل: ـمٚم٥َم سمَذطْمٚمف َأي  َ طْمُؾ[ اًمؽمِّ اًمٕمداوة واحلْ٘مد، واجلٛمع َأْذطم٤مل وُذطُمقل، وهق ]َأي اًمذَّ

ح  َّٓ ىمد اؾمتَقرَم، »سمث٠مره، وذم طمدي٨م قم٤مُمر سمـ اعمٚمقَّ ُم٤م يم٤من رضمٌؾ ًمٞم٘متَؾ هذا اًمٖمالَم سمَذطْمٚمف إِ

طْمؾ: اًمِقشْمر وـمٚم٥م اعمٙم٤موم٠مة سمجٜم٤مي٦م ضُمٜمٞم٧ْم قمٚمٞمؽ ُمـ ىمتؾ َأو ضمرح وٟم اٟمتٝم٧م ش حِق ذًمؽاًمذَّ

 ُم٤مدة )ذ ح ل( قمغم ُم٤م ذم اًمٚم٤ًمن.

ف، »وومٞمف:  ًُ م وىمٞمؾ: اًمدُم ٟمٗم طْمؾ، اسمـ ؾمٞمده: اًمث٠َّْمر: اًمٓمٚم٥ُم سم٤مًمدَّ اًمث٠َّمُر واًمث١ُّْمرة: اًمذَّ

صم٠َمرُت اًم٘متٞمَؾ وسمف  ،واجلٛمُع َأصْمآر وآصم٤مر قمغم اًم٘مٚم٥م، وىمٞمؾ: اًمث٠مُر ىم٤مشمُؾ محٞمٛمؽ، وآؾمُؿ اًمث١ُّْمرةُ 

 .[صم٠مر] ا.# ًم٤ًمنش صم٤مئر، َأي ىمتٚم٧ُم ىم٤مشمَٚمف صم٠مرًا وصُم١ْمرًة، وم٠َمٟم٤م

اِت : »[وشمر] وذم إؾَم٤مس َ ب إَْوشم٤مر واًمؽمِّ اًمِقشْمر: »وذم اعمّم٤ٌمح:  ا.#.ش ي٘م٤مل: هق ـَمالَّ

طْمؾ َٕهؾ اًمٕم٤مًمٞم٦م  طْمؾ سم٤مًمٙمن ومٞمٝمام ًمتٛمٞمؿ، وسمٗمتح اًمٕمدد ويمن اًمذَّ اًمٗمْرد، واًمِقشْمر: اًمذَّ

 ا.# سمحروومف.ش احلج٤مز وسم٤مًمٕمٙمس، وهق ومتح اًمذطْمؾ ويمُن اًمٕمدد ٕهؾ

طمؾ سمٗمتح احل٤مء وؾمٙمقهن٤م: احِل٘مد، واجلٛمُع َأْذطم٤مل : »[ذطمؾ] وذم اعمّم٤ٌمح َأيْم٤مً  اًمذَّ

اًمث٠َّْمر سم٤مهلٛمز وخُيٗمػ: »وومٞمف:  ا.#.ش وُذطُمقل يم٠مؾْم٤ٌمب ووُمُٚمقس، وـمَٚم٥َم سمَذطْمٚمِف َأي سمث٠مره

طْمؾ، وصم٠َمرُت اًم٘متٞمَؾ وصم٠َمرُت سمف، ُمـ سم٤مب َٟمَٗمَع: ىمتٚم٧ُم ىم٤مشمَٚمف  .#.اش اًمذَّ

ٌَٖمْم٤مء، وطمَ٘مد قمٚمٞمف يمَيب، ويمَتِٕم٥َم ًمٖم٦ٌم، »وومٞمف:  احِلْ٘مد: آٟمٓمقاء قمغم اًمٕمداوة واًم

ـَ صدُره َوَٖمٜم٤ًم ش ومجُع احِلْ٘مد َأطْم٘م٤مد ا.#، يمِْمْٖمـ وَأْوٖم٤من وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وي٘م٤مل ُمٜمف: َوِٖم

ْحٜم٤مُء، وم٢مهِن٤م اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤م ْٖمـ ُمٕمٜمًك اًمِمَّ ـَ يمَتِٕم٥َم طَمِ٘مَد، وُمثُؾ احِلْ٘مد واًمْمِّ ء، وومٕمُٚمف ؿَمِح

 ، ويمؾُّ هذا ذم اعمّم٤ٌمحشقمٚمٞمف ؿَمَحٜم٤ًم، ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم، َأي طَمِ٘مَد وَأفمٝمَر اًمَٕمداوة، ويمٜمََٗمَع ًمٖم٦مٌ 

طْمؾ واًمث٠ْمر:  .[صم٠مر] ضَمٜمَك قمغم ىمقُمف ََيْٜمل »، اجِلٜم٤َمي٦م ُمّمدُر شسمجٜم٤مي٦م»وىمقُل اًمٚم٤ًمن ذم شمٗمًػم اًمذَّ
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ٜم٤مي٦م ذم َأًمًٜم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اجلُرح واًمَ٘مْٓمع، واجلٛمُع ضِمٜم٤مي٦ًم، َأي َأذٟم٥َم ذْٟم٤ًٌم ي١ماظَمذ سمف، وهَمَٚم٧ٌم اجلِ 

 .[ضمٜمل] ، يمذا ذم اعمّم٤ٌمحشضِمٜم٤مي٤مت، وضَمٜم٤َمي٤م يمَٕمَٓم٤مي٤م ىمٚمٞمٌؾ ومٞمف

م ُمٕمٜم٤ممه٤م. واعمراُد سم٤مَٕوشم٤مر ذم اًمٌٞم٧م طُمقل وإصَْمآر، وىمد قمروم٧َم مم٤َّم شم٘مدَّ  اًمذُّ

تََٛمك» ًْ  ٓمَّف، َأي ووَٕمف، ذم اعمّم٤ٌمحي٘م٤مل: طمٓمَّف واطْمتَ ش: وم٤مطْمَتطَّ ُِمٜمْٝم٤م يمؾَّ قم٤مزم اعُم

٤ًم ُمـ سم٤مب ىمَتؾ، َأي َأٟمزًمتُف ُمـ قُمْٚمق إمِم ؾُمْٗمؾ، وطمَٓمْٓم٧ُم : »[طمٓمط] طْمَؾ وهمػَمه طَمٓمَّ طمٓمْٓم٧ُم اًمرَّ

يـ: َأؾم٘مٓم٧ُم، واحلَٓمِٞمَْٓم٦م وَمٕمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م، واؾْمتحٓمَّف ُمـ اًمثَّٛمـ يمذا ومَحٓمَّف ًمف،  ُمـ اًمدَّ

ٕمُر: ٟمَ٘مص ًِّ  ا.# ُمٜمف.ش واٟمحطَّ اًم

، وطمطُّ يمؾِّ رء: طَمْدُره، وَأظمذوا ذم »ؾم٤مس: ذم إَ  طَمٓمُّقا إمَح٤مَل قمـ فمٝمقر اًمدوابِّ

طَمطَّ اهللُ َأوزاَرٟم٤م، واؾمتَحَٓمْٓمٜم٤م َأوزاَرٟم٤م، وطَمطَّ ذم هقاه »احلُُٓمقط َأي ذم احلُُدور، وُمـ اعمج٤مز 

ٝمؿ، وَأشم٤مٟم٤م سمٓمٕم٤مم واْٟمحطَّ ومٞمف ]َأي اٟمدوَمع وَأهَع[، ي٘م٤مل: َأيمَؾ ُمـ طَمْٚمقائٝمؿ وم٤مٟمحطَّ ذم َأهقائ

 .[طمٓمط] ، يمٚمُّف ُمـ إؾَم٤مسشومحَٓمْٓمٜم٤م ومٞمف َأي َأيمثْرٟم٤م، وَأطمَٓمْٓمٜم٤م َأي: َأىْمَٚمْٚمٜم٤م ُمٜمف

احلَْدر سم٤مًمٗمتح: احلَطُّ ُمـ قُمْٚمق إمم ؾُمْٗمؾ، واٟمحدَر اًمٌمُء: ش »طَمْدُره، واحلُُدور»وىمقًمف: 

ن يمؾَّ ُمقوع ُُمٜمحِدر ي٘م٤مل ًمف: اٟمحطَّ واهْنٌَط، واحلَُدور سم٤مًمٗمتح: اعمقوع اعمٜمحِدُر اعمٜمٝمٌِط، وم٢مِ 

ٝمام ومٝمق اًمٗمٕمؾ، ي٘م٤مل: طمَدْرُت طُمُدورًا وهٌْٓم٧ُم  طَمُدور وَهٌُقط سم٤مًمٗمتح ومٞمٝمام، وَأُم٤م سمْمٛمِّ

ٌُقـم٤ًم، وىم٤مل إزهرّي: ويمؾُّ رء َأرؾمٚمَتف إمِم َأؾمٗمؾ وم٘مد طمدرشَمف طَمْدرًا وطُمُدورًا، ىم٤مل: ومل  ُه

 .[طمدر] ا.# ًم٤ًمنش. َأؾمٛمٕمف سم٤مًَٕمػ أطمدرُت 

ٌْٓم٤ًم يمَيَب: : »[هٌط] وهٌٓمُتف وطمٓمٓمُتف وووٕمُتف سمٛمٕمٜمك، ذم اعمّم٤ٌمح ومحدرشُمف ٌََط َه ه

ى ى وٓ يتٕمدَّ ٌُقـم٤ًم يمَ٘مٕمد، وهٌٓمُتف: َأٟمزًمُتف، يتٕمدَّ ٌُط ُه ٌََط »وذم اًمت٤مج:  ا.#.شٟمَزَل، وذم ًُمَٖمٞم٦َّم َِيْ ه

ٌََٓمف يمٜمٍََمه: َأٟمزًَمف يم٠َمْهٌَٓمف ٌُقـم٤ًم ُمّمدر اًم٤ٌمسَملم، وه َب وَٟمٍَمَ ُه  .#اش يمَيَ

تََٛمك» ًْ ، ُِمٜمٝم٤م: َأي ُمـ َأوشم٤مره، يمؾُّ قم٤مزم: َأي يمؾُّ ُمرشمِٗمع ؾم٤مٍم، شُِمٜمْٝم٤م يمؾَّ قم٤مزم اعُم

اح َتَٛمك: ىم٤مل سمٕمض اًمنمُّ ًْ ٛمقِّ : »[اًمّم٤موي] اعُم ًُّ تَْٕمغَم، وهق ُُمًَتٗمَٕمؾ ُمـ اًم ًْ  ا.#.ش هق اعمُ
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شمف وؾَماَمَوُة ؾَماَموُة يمؾِّ رء: ؿمخُّمف وـمْٚمٕمُتف، واؾْمَتامه: ٟمٔمر إمم ؾَماموَ »وذم اًمٚم٤ًمن: 

تِٛمٞمٝم٤م َأي  ًْ اهلالل: ؿَمخُّمف إِذا ارشمٗمع قمـ إوُُمؼ ؿمٞمئ٤ًم، وي٘م٤مل: اًمّم٤مئُد َيًٛمق اًمقطمَش وَي

ٌُٝم٤م، وآؾمتاِمء َأيْم٤ًم َأن َيَتَجْقَرَب اًمّم٤مئُد ًمّمٞمد اًمٔم٤ٌمء، وذًمؽ ذم  َيتٕملمَّ ؿمخقَصٝم٤م ويٓمٚم

، واؾْمَتاَمه: اؾمتٕم٤مَر ُمٜمف ضَمْقَرسم٤ًم ًمذًمؽ، واؾمُؿ اجَلْقَرب ًٌَف اًمّمٞم٤َّمُد ًمٞم٘مَٞمف طمرَّ  احلرِّ امُة، وهق يٚم ًْ
اعمِ

ُمْم٤مء إِذا َأراد َأن يؽمسمََّص ٟمّمَػ اًمٜمٝم٤مر، وىمد ؾَمَٛمْقا واؾْمَتَٛمقا إِذا ظمرضمقا ًمٚمّمٞمد، وىم٤مل  اًمرَّ

ٌُٝم٤م تِٛمل اًمقطمَش َأي يٓمٚم ًْ  ا.# ًم٤ًمنش صمٕمٚم٥م: اؾْمَتامٟم٤م: َأَص٤مَدٟم٤م، واؾْمتَٛمك: شمّمٞمََّد، وظمرج ومالن َي

ٛم٧ُم ومٞمف اخلػم، إَوُل ُمـ ؾمام، واًمث٤مين واؾم»وذم اًمت٤مج:  .[ؾمام] دشُمف سم٤مًمزي٤مرة، َأو شمقؾمَّ َتَٛمْٞمُتف: شمٕمٛمَّ

وذم طمدي٨م َأيب ىَمت٤مدة ىم٤مل ًمف: َأَصْدشُمؿ، ي٘م٤مل: »، ذم اًمٚم٤ًمن: شَأَص٤مَدٟم٤م»وىمقًمف:  ا.#.ش ُمـ َوؾَمؿ

 ا.#.ش َأَصْدُت همػمي َأي محٚمُتف قمغم اًمّمٞمد وَأهمريُتف سمف

اح تَٛمك: اعمٙم٤من اًمٕم٤مزم اعمرشمٗمُع، وهق ُُمٗمَتَٕمؾ ُمـ ا: »[اًمّم٤موي] وىم٤مل سمٕمض اًمنمُّ ًْ ش ؾَماَم »عمُ

 ا.#.ش إِذا ارشمٗمع، وزيدت اًمت٤مُء ومٞمف ًمٌٜم٤مء اوْمتَٕمؾ، يمام زيدت ذم اؾمتج٤مَب 

رى  ـُ واًمققذُّ ققتَٛمك: اعمٙمقق٤من اًمٕمقق٤مزم اعمرشمٗمققُع يمققرؤوس اجلٌقق٤مل، وهققل اًمُ٘مَٚمققؾ واًمُ٘مققٜمَ ًْ وم٤معُم

ققٜم٤َمظِمٞم٥م، وًمققٞمس اعمققراُد اعمٙمقق٤مَن اًمٕمقق٤مزم طم٘مٞم ٘مقق٦ًم، سمققؾ اعمققراُد إَُمققُر اًمٌٕمٞمققُد اعمٜمقق٤مِل اًمّمققٕم٥ُم واًمِمَّ

 اإِلدراك.

وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م: وىمد ـمَٛمَح٧ْم ٟمٗمُس قمٛمرو واْذَأسم٧َّم إمِم إِدراك َأْوشم٤مره وإظَمذ سمث٠مره سم٠َمن 

ٌَف، وئمٗمَر ُمـ َأوشم٤مره سمام يريد، ويٜم٤مَل ُمـ َأصمآره  ي٘مٞمِّد ىم٤مشمَِؾ ضَمذيٛم٦َم ومٞمدرَك ُمآرسَمف، ويٜم٤مَل ُمٓم٤مًم

تَٛمك واؾْمتٜمَزَل ُمٜمٝم٤م يمؾَّ سمٕمٞمد احلّمقل، وووَع ُمٜمٝم٤م يمؾَّ ُُمٜم٤َمه، وم٤مطْمتَ  ًْ طَّ ُمٜمٝم٤م يمؾَّ قم٤مزم اعمُ

ُمرشمٗمِع اعمٙم٤من َصْٕم٥ِم اعَمرام، واؾمتقمَم ُمٜمٝم٤م قمغم يمؾِّ ُم٤م َأراَد واؾمَتْحقَذ قمغم ُُمٚمٙمٝم٤م وسمٚمغ ُمٜمٝم٤م 

 ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ: اعمراَد.

42- اا  ااة أ  أ ش اا أ شمأ أ ُ م    اا ش افةرش
اا  ىا َش ُ  و ر  



َا  اااا  اااة ااااعا أ ااالأ ىا ش أ أ ااا   اأعش   ش ا ُ أ

 ًمتُف واؾمتٜمزًْمُتف : »[ٟمزل] ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمحش وم٤مؾمتٜمَزَل »ىمقًُمف:  ي٘م٤مل: ٟمزًم٧ُم سمف وَأٟمزًمُتف وٟمزَّ
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ي َٟمَزل َأي اهْنٌَط ُمـ قُمْٚمق إمِم ؾُمْٗمؾ، وَأٟمزًَمف: ووَٕمف ُمـ قُمْٚمق شسمٛمٕمٜمك َأٟمزًمتُف ا.#، وَأٟمزًْمُتف ُمتٕمدِّ

سم٤َّمء»و إمِم ؾُمْٗمؾ. اعمٚمٙم٦م اًمروُمٞم٦َّم، َُتدُّ وشُم٘مٍم، وهل ُمٚمٙم٦م اجلزيرة، وشمٕمدُّ ُمـ ُمٚمقك اؾمؿ ش: اًمزَّ

٤م اؾمُٛمٝم٤م ومٗمٞمف اظمتالف، وم٘مٞمؾ: سم٤مِرقَم٦م، وىمٞمؾ: ٟم٤مسمٚم٦م، وىمٞمؾ:  اًمٓمقائػ، وهق ًم٘م٥م هل٤م، وَأُمَّ

َُمْٞمًقن، وهل سمٜم٧م قمٛمرو سمـ اًمٔمَِّرب، َأطمُد أذاف اًمٕمرب وطمٙمامئٝمؿ، ظمدقَمف ضَمذيٛم٦ُم 

َٚمف، وىم٤مُم٧م هل سم٠َمظمذ صم٠مره ذم ىمّم٦م ـمقيٚم٦م ؾم٠ُموْمرُده٤م سم٤مًمنمح إِن إسَمرُش وَأظمذ قمٚمٞمف ُمٚمَٙمف وىمت

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

: اًمَ٘مْٝمر واًمَٖمَٚم٦ٌم واإِليمراه قمغم إَُمر، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شىَمْناً » ه ىَمْنًا »، اًمَ٘مْنُ ىمَنه َي٘مِنُ

، وذم طمدي٨م واىمَتَنه: همَٚمٌف وىمٝمَره، وىمَنه قمغم إَُمر ىَمْنًا: َأيمرَهف قمٚمٞمف، واىمتنشُمف َأقمؿُّ 

ا.# ش ، آىمت٤ًِمر اوْمتِٕم٤مل ُمـ اًمَ٘مْن، وهق اًمَ٘مٝمر واًمَٖمٚم٦ٌمشَُمْرسُمقسمقَن اىمت٤ًِمراً »قمكّم ريض اهلل قمٜمف: 

 .[ىمن] ًم٤ًمن

ا.#، وُمٕمٜمك شىَمَنه قمغم إَُمر ُمـ سم٤مب َضَب: ىمٝمَره، واىْمتَنه يمذًمؽ»وذم اعمّم٤ٌمح: 

ه وَأجل٠َمه إًِمٞمف ومحَٚمف قمٚمٞمف ىمٝمَره: همٚمٌَف، وُمٕمٜمك َأيمرَهف: َأضمؼَمه، ي٘م٤مل: َأيمَرهف  قمغم يمذا َأي اوٓمرَّ

 َأي 
ٍ
٦م وشمٙمٚمُّػ وإسِم٤مء يمره٤ًم، وضمٕمَٚمف يٗمٕمُٚمف ُمـ همػم رو٤مه، ي٘م٤مل: ومٕمَٚمف قمغم يُمره وقمغم ُمِم٘مَّ

 ىَمْٝمرًا ويَمْره٤ًم وَرهْماًم.ش ىَمْناً »اُمتٜم٤مٍع وقمدم رًى سمف، ومٛمٕمٜمك 

: اؾمُؿ ـم٤مئر ُمـ اجلقارح، يمذا ذم اعمّم٤ٌمحش اًمُٕمَ٘م٤مب» وذم اًمٚم٤ًمن:  ،[قم٘م٥م] سم٤مًمْمؿِّ

َّٓ َأن ي٘مقًمقا: هذا ش: اًمُٕمَ٘م٤مب» ث٦ٌم، وىمٞمؾ: ي٘مع قمغم اًمذيَمر وإُٟمثك إِ ـم٤مئر ُمـ اًمِٕمَت٤مق، ُم١مٟمَّ

قُمَ٘م٤مب ذيَمر، وىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: قِمَت٤مق اًمٓمَّػم اًمِٕمْ٘م٤ٌمن وؾم٤ٌَمُع اًمٓمػم اًمتل شَمّمٞمُد، واًمذي مل 

 ا.#.ش َيِّمْد اخلََِم٤مُش 

ْٞمِد ٕهَن٤م َُترُج َأي اجلقارح ُمـ اًم: »[ضمرح] وومٞمف ٤ٌمع واًمِٙمالب ذواُت اًمّمَّ ًِّ ٓمػم واًم

 : ٤مري ضم٤مرطم٦ٌم، ىم٤مل إَزهريُّ ٥ُم، اًمقاطمدُة ضم٤مِرطم٦ٌم، وم٤مًم٤ٌمزي ضم٤مرطم٦ٌم واًمٙمٚم٥ُم اًمْمَّ ًِ شمْٙم

ٝم٤م، ُمـ ىمقًمؽ: ضَمَرَح واضْمؽَمح، وضمقارُح اإِلٟم٤ًمن: َأقمْم٤مؤه  ًِ ؾُمٛمٞم٧ْم سمذًمؽ ٕهَن٤م يَمَقاؾِم٥ُم َأٟمٗم
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ده يمٞمَديف ورضمٚمَ  ًَ ٌْٜمَفوقمقاُمُؾ ضم
ًِ َـّ ََيرطْمـ اخلػَم واًمنمَّ َأي َيٙم  ا.#.شٞمف، واطمدُُت٤م ضم٤مرطم٦م ٕهَن

٤ٌمع واًمٓمػم: ذواُت »، وذم اعمخت٤مر: [قمتؼ] شقِمَت٤مُق اًمٓمػم اجلقارُح ُمٜمٝم٤م»وومٞمف:  ًِّ اجلقارُح ُمـ اًم

ٞمد اخلََِم٤مُش ُمـ »، وذم اًمٚم٤ًمن: شاًمِٕمَت٤مق يمِٙمت٤مب ُمـ اًمٓمػم اجلقارُح »، وذم اًم٘م٤مُمقس: شاًمّمَّ

 ا.#.ش إَرض واًمٓمػم ُم٤م ٓ ِدُم٤مَغ ًمف يم٤محلٞم٦َّم واًمٜمَّٕم٤مُم٦م واًمَٙمَروان دوابِّ 

٦م اًمٚمٖم٦م، وإِن يم٤من صٜمٞمُع اًم٘م٤مُمقس  ح سمف همػُم واطمد ُمـ َأئٛمَّ واًمَٙمَروان سم٤مًمتحريؽ يمام سَّ

ة، يمذا ذم  ًمٞمؾ واًمٜمَّٕم٤مُم سم٤مٕقَمزَّ ٌَّف اًمٙمرواُن سم٤مًمذَّ ي٘متيض َأٟمف سم٤مًمٗمتح، وهق ـم٤مئر صٖمػم، ويِم

 ٤مب ـم٤مئر ُمـ اجلقارح اًمٙمقاؾم٥م اًمتل شمّمٓم٤مُد ودَمرُح، َأي شَمٙم٥ًُم َٕٟمُٗمًٝم٤م.وم٤مًمُٕم٘مَ  اًمت٤مج.

: اهلقاء سملم اًمًامء وإَرض، ىم٤مل:»، شًُمْقِح اجلَقِّ »  [142ديقان ـمروم٦م ]اًمٚمُّقح سم٤مًمْمؿِّ

ققققققُت   ًمِٓمققققق٤مئٍر فمقققققؾَّ سمٜمققققق٤م خَيُ

 

ققققِح ومقققام َيُٗمققققُت    َيٜمَّْمققق٥مُّ ذم اًمٚمُّ

 مل َُيِؽ ومٞمف اًمٗمتَح همػُمه، وي٘م٤مل: ٓ َأومٕمُؾ ذًمؽ وًمق  وىم٤مل اًمٚمَّحٞم٤ميّن: هق اًمٚمُّقح واًمٚمَّقح،

َٙم٤مك: اهلقاُء اًمذي ُيالىمل َأقمٜم٤مَن اًمًامء ًُّ َٙم٤مك، واًم ًُّ ش َٟمزْوَت ذم اًمٚمُّقح، َأي وًمق َٟمزوَت ذم اًم

 .[ًمقح] ا.# ًم٤ًمن

إقَمٜم٤من ُمـ اًمًامء: ٟمقاطمٞمٝم٤م، ىم٤مل : »[قمٜمـ] ىم٤مل ذم ذح اًم٘م٤مُمقسش إقَمٜم٤من»وىمقًُمف: 

ـُ طمٌ ٞم٥م: َأقمٜم٤مُن يمؾِّ رء ٟمقاطمٞمف، وىم٤مل: ًمٞمس عمٜم٘مقص اًمٌٞم٤من هَب٤مٌء وًمق طَمؽَّ يقٟمس سم

ح٤مُب اًمتل َُتًُؽ  سمَٞم٤موُمقظِمف َأقمٜم٤مَن اًمًامء. ًَّ ح٤مب، وىمٞمؾ: اًم ًَّ َح٤مب ومٝمق اًم ًَ ٤م اًمَٕمٜم٤َمن يم وَأُمَّ

ح٤مسم٦ماًمَٕمٜم٤َمٟم٦م سم٤مًمٗم»ا.#، وذم اًمٚم٤ًمن يمذًمؽ وزي٤مدٌة، ىم٤مل: شاعم٤مَء، اًمقاطمدة قَمٜم٤َمَٟم٦م ًَّ ، تح: اًم

٤م اًمذي وا ٤م إقَمٜم٤مُن ىم٤مل يقٟمس سمـ طمٌٞم٥م: َأقمٜم٤مُن يمؾِّ رء: ٟمقاطمٞمف، وم٠مُمَّ جلٛمُع قَمٜم٤َمن، وَأُمَّ

 ٟمقاطمٞمٝم٤م، وذم احلدي٨م: 
ِ
ْت سمف ؾمح٤مسم٦ٌم وم٘م٤مل: هؾ شَمدرون ُم٤م »ٟمحٙمٞمف ٟمحـ وم٠َمقمٜم٤مُن اًمًامء ُمرَّ

قا: اؾمُؿ هذه؟ ىم٤مًمقا: هذه اًمًح٤مُب، ىم٤مل: واعُمْزُن؟ ىم٤مًمقا: واعُمْزُن، ىم٤مل: واًمَٕمٜم٤َمن، ىم٤مًم

ٌـّ ، وىمٞمؾ: اًمَٕمٜم٤َمن اًمتل َُتًُؽ اعم٤مَء، وَأقمٜم٤مُن اًمًامء: ٟمقشواًمَٕمٜم٤َمن ـٌ وقَم ، اطمٞمٝم٤م، واطمُده٤م قَمٜمَ

، ىم٤مل يقٟمس: ًمٞمس ره٤م، يم٠َمٟمف مجُع قَمٜمَـوَأقمٜم٤مُن اًمًامء: صٗم٤مئُحٝم٤م وُم٤م اقمؽَمض ُمـ َأىمٓم٤م
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م قمـ  -عمٜمْ٘مقِص اًمٌٞم٤من هَب٤مٌء وًمق طَمؽَّ سمَٞم٤موُمقظمف َأقمٜم٤مَن اًمًامء  ىم٤مل: وىمٞمؾ:  -اًمت٤مج يمام شم٘مدَّ

َـّ ًمؽ ُمٜمٝم٤م إِذا ٟمٔمرَت إًِمٞمٝم٤م، َأي ُم٤م سمدا ًمؽ ُمٜمٝم٤م ، [قمٜمـ] ا.# ًم٤ًمنش قَمٜم٤َمُن اًمًامء: ُم٤م قَم

 وقَمَرَض وفَمَٝمَر.

َٙم٤ميم٦م: اهلقاُء سملم اًمًامء »وذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج )س ك ك(:  ًُّ َٙم٤مك واًم ًُّ واًمٚمُّْقح واًم

ٜمف ىمقهُلؿ: ٓ َأومٕمُٚمف وًمق ٟمزْوَت ذم وإرض، وىمٞمؾ: هق اهلقاء اعُمالىمل َأقمٜم٤مَن اًمًامء، وُم

ٙم٤مك، َأي وًمق وصَم٧ٌَم وـَمٗمْرَت وىمٗمزَت ذم اًمًامء، وذم طمدي٨م اًمّمٌٞم٦َّم اعمٗم٘مقدة:  ًُّ ىم٤مًم٧م: »اًم

َٙم٤مك  ًُّ ٙم٤مك، ىم٤مل: اًم ًُّ َم يب ]َأي داَر يب[ ذم اًم ومحٛمَٚمٜمل قمغم ظم٤مومٞم٦م ُمـ ظَمقاومٞمف صمؿ َدوَّ

، وهق ُم٤م سملم اًمًامء وإرض، و َٙم٤ميم٦م: اجلقُّ ًُّ ٙم٤ميم٦م ؾَمَٙم٤مئؽ، يمُذَؤاسم٦م وَذَوائ٥م، واًم ًُّ مجُع اًم

م اهلل وضمٝمف وريض قمٜمف:  صمؿ َأٟمِم٠َم ؾمٌح٤مٟمف وَمَتَؼ إضَمقاَء وؿَمؼَّ إَرضم٤مء »وذم طمدي٨م قمكّم يمرَّ

 
ِ
م.شش وؾمٙم٤مئَؽ اهلقاء  ا.# ُمٜمٝمام شمٗمًػُم ُم٤م شم٘مدَّ

، وىم٤مل وهل ريِم٤مت اًمٓم٤مئر اًمتل إِذا وؿَّ ضمٜم٤مطَمٞمْف ظَمِٗمٞم٧ْم »واطمدة اخلََقاذم، ش اخل٤مومٞم٦م»

م اجلٜم٤مح، وذم احلدي٨م:  يِم٤مت اًمٕمنم ُمـ ُم٘مدَّ إِنَّ ُمديٜم٦م ًُمقط محَٚمٝم٤م »إَصٛمٕمل: ُم٤مدون اًمرِّ

ٖم٤مر اًمتل ذم ضمٜم٤مح اًمٓم٤مئر، شضمؼميُؾ قمٚمٞمف اًمًالم قمغم ظَمقاذم ضمٜم٤مطمف يِم٤مت اًمّمِّ ، ىم٤مل: هل اًمرِّ

، ش٤مومٞم٦م اًمٜمَّْن وُمٕمل ظَمٜمَْجٌر ُمثُؾ ظم»ودُّ اًمَ٘مَقادم، وواطمدُة هذه ىم٤مدُم٦ٌم، وذم طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من 

 .[ظمٗم٤م] ا.# ًم٤ًمنش يريد َأٟمف صٖمػم

، وزاد [ظمٜمجر] واخلَٜمَْجر سم٤مًمٗمتح يمَجْٕمٗمر، ويٙمَن َأوًُمف ومٞمٙمقن يمِدْرَهؿ، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس

ٙملم َأو اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م. ًِّ  ذم اعمّم٤ٌمح ًمٖم٦ًم صم٤مًمث٦ًم، وهل يمُن َأوًمف وصم٤مًمثف، ومٞمٙمقن يمِزسْمِرج، وهق اًم

مَ »و ٦م : »[ضمٜمدب] وارشمٗمع وداَر، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن َأي طمٚمََّؼ ذم اجلقِّ ش َدوَّ ُمَّ  ىم٤مل ذو اًمرُّ

 يّمػ ضُمٜمُْدسم٤ًم :

ْضاِض َيْريُمُْمققف  ُُمْٕمَرْوِريقق٤ًم َرَُمققَض اًمققرَّ

 

ى هلقق٤م ذم اجلَقققِّ شَمققْدويؿُ    واًمِمققٛمُس طَمققػْمَ

 ،]اض ]َأي احلَََم َأو صٖم٤مِره٤م وُم٤م دقَّ ُمٜمٝم٤م ْضَ يم٠َمهن٤م ٓ ََتيض، َأي ىمد ريم٥َم طَمرَّ اًمرَّ
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ُمَ  ، ُمّمدُر َرُِمَض َيرَُمُض، وَيريمُْمف: ييسمف سمِرضمٚمف، ويمذا يٗمٕمؾ اجلُٜمْدب، واًمرَّ ة احلرِّ ُض: ؿمدَّ

ىم٤مل َأسمق اهلٞمثؿ: ُمٕمٜمك ىمقًمف: واًمِمٛمُس طمػَمى، شم٘مُػ اًمِمٛمُس سم٤مهل٤مضمرة قمـ اعَمًػم ُم٘مداَر 

٤م، ؾمتِّلم ومرؾمخ٤ًم شمدور قمغم ُمٙم٤مهن٤م، وي٘م٤مل: حتػمَّ اعم٤مُء ذم اًمروو٦م إِذا مل يٙمـ ًمف ضمٝم٦م يٛميض ومٞمٝم

ة ًمَدوراهن٤م.  ومٞم٘مقل: يم٠َمهن٤م ُمتحػمِّ

ـ ضمٜم٤مطمف يمَٓمػمان  ك ذم ـمػماٟمف، وىمٞمؾ: ؾَمٙمَّ م اًمٓم٤مئر: حترَّ وران، ودوَّ ىم٤مل: واًمتَّدويؿ: اًمدَّ

: شَمدويؿ اًمٓم٤مئر:  َم اًمٓم٤مئر واؾمَتدام: طمٚمََّؼ ذم اًمًامء، وىم٤مل اجلقهريُّ ظَمؿ، ودوَّ احِلَدأ واًمرَّ

: وىمد اظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمرق سملم اًمتَّْدويؿ حتٚمٞمُ٘مف ذم ـمػماٟمف ًمػمشمٗمَع ذم اًمًامء، ىم ٤مل اًمٗم٤مردُّ

واًمتَّْدِوي٦م، وم٘مٞمؾ: إَوُل ذم اًمًامء، واًمث٤مين ذم إَرض، وهق اًمّمحٞمح، وذم طمدي٨م اجل٤مري٦م 

َٙم٤مك»اعمٗم٘مقدة:  ًُّ َم يب ذم اًم  .[دوم] ا.# ًم٤ًمنش َأي َأداَرين ذم اجلقِّ ش ومحَٛمَٚمٜمل قمغم ظم٤مومِٞم٦م صمؿَّ َدوَّ

اًمَٗمْتُؼ ُمّمدر وَمتََؼ اًمٌمَء ُمـ »، شضْمقاَء وؿمؼَّ إَْرضم٤مَء وؾَمَٙم٤مئَؽ اهلقاءوَمَتَؼ إَ »وىمقًُمف: 

ف، وهق ودُّ َرشَمَ٘مف َيْرشُم٘مف َرشْم٘م٤ًم، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه ؾمدُّ اًمُٗمرضم٦ِم ورْدُم  ب إِذا ؿم٘مَّ ْي ٟمٍَم وَضَ طمدَّ

ٝم٤م واًمقصُؾ سملم اعمٜمٗمّمَٚملْم، وذاك ُمٕمٜم٤مه اًم٘مٓمُع سملم اعمتّمَٚملم وومّمُؾ  اًمٌمء سمٕمِْمف اًمثُّْٚمٛم٦م ورُمُّ

٤مج: يم٤مٟم٧م [21/33]إٟمٌٞم٤مء:  ژڱڱ ڱ ڱژُمـ سمٕمض، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ضمَّ ، ىم٤مل اًمزَّ

 ا.# شم٤مجشاًمًامء ُمع إَرض مجٞمٕم٤ًم ]َأي ٓ وُمْرضم٦َم سمٞمٜمٝمام[ ومٗمتَ٘مٝمام اهللُ سم٤مهلقاء اًمذي ضمٕمَٚمف سمٞمٜمٝمام

، وهق ُم٤م سملم اًمًامء وإَرض، و سمٌٕمض اًمزي٤مدة. [ومتؼ] قٌم، ُمٕمٚمش ؿمّؼ »وإضَمقاء مجُع ضَمقٍّ

َم شمٗمًػُمه٤م. ٙم٤مئُؽ شم٘مدَّ ًّ  ًمُِٚمقح سم٘مقًمف: واؾمتِمٝم٤مُده وإَْرضم٤مء: اًمٜمَّقاطمل، واًم

ققققققُت   ًمٓمققققق٤مئٍر فمقققققؾَّ سمٜمققققق٤م خَيُ

 

ققققِح ومقققام َيُٗمققققُت    َيٜمَّْمققق٥مُّ ذم اًمٚمُّ

 ظم٤مَت اًم٤ٌمزي واًمُٕم٘م٤مُب خَيُقُت ظَمَقاشم٤ًم وظَمَقاشم٦ًم واظْمت٤مَت: اٟم٘مضَّ : »[ظمقت] ىم٤مل ذم اًمت٤مج

 ا.#.شٜم٤مطَمْٞمف صقشم٤ًم يم٤مْٟمخ٤مَت قمغم اًمّمٞمد ًمٞم٠مظمذه ومًٛمٕم٧َم جل

شم٧ْم، وىمٞمؾ: يمؾُّ ُم٤م : »[ظمقت] وذم اًمٚم٤ًمن ظَمَقاُت اًمٓمػم ]يمًَح٤مب[: صقُُت٤م، وىمد ظمقَّ

٧ْم  َت، واخلََقاُت ]َأيْم٤ًم[: َدويُّ ضمٜم٤مح اًمُٕم٘م٤مب، ظم٤مشَم٧ْم واٟمخ٤مشم٧ْم إِذا اٟم٘مْمَّ َت وم٘مد ظمقَّ صقَّ
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٤مب اًمتل َُتت٤مت، وهق صقت قمغم اًمّمٞمد ًمت٠مظمذه ومًٛمْٕم٧َم جلٜم٤مطَمٞمٝم٤م صقشم٤ًم، واخل٤مئت٦ُم: اًمُٕم٘م

 ا.#.شضمٜم٤مطَمٞمٝم٤م، ومًٛمٕم٧َم صقَت اٟم٘مْم٤موٝم٤م وًمف طمٗمٞمٌػ 

َٙم٤مك، قمغم َأن ُمٕمٜم٤مه اهلقاُء اعُمالىمل  ًُّ طمٗمٞمُػ ضمٜم٤مح اًمٓم٤مئر: َدِويُّ ضمْريف، واعمراُد سم٤مًمٚمُّقح اًم

٦م اًم٤ًمسمؼ: ُمَّ : اهلقاء اًمذي سملم اًمًامء وإَرض، وُمٜمف ىمقُل ذي اًمرُّ  ًمَٕمٜم٤َمن اًمًامء، واجلقُّ

..................... 

 

ى هلقق٤م ذم اجلقققِّ شَمققْدِوْيؿُ    واًمِمققٛمُس طَمققػْمَ

 ٦م:»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ُمَّ  [1367ديقاٟمف ] وىم٤مل َأيْم٤ًم َأي ذو اًمرُّ

 وفَمققققؾَّ ًمََلقْمققققَٞمِس اعُمْزضِمققققل َٟمقاِهَْمققققف

 

 ذم َٟمْٗمٜمَقققِػ اجلَققققِّ شَمّْمققققي٥ٌم وشَمّْمقققِٕمٞمدُ  

 ومَتَؼ إضَْمقاَء »ء، وُمٜمف طمدي٨م قمكّم: ، واجلٛمُع َأضْمقاشذم َٟمْٗمٜمَِػ اًمٚمُّْقِح »ىم٤مل: وُيروى 

]اًمٜمحؾ:  ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: شوؿمؼَّ إَْرضم٤مءَ 

 .[ضمقا] ، ا.# ًم٤ًمنش، ىم٤مل ىَمت٤مدة: َأي ذم يَمٌِد اًمًامء، وي٘م٤مل: يُمٌَْٞمداء اًمًامء[16/79

ك ص٤مر ىم٤مل اًمٚمَّٞم٨م: يَمٌُد اًمًامء: ُم٤م اؾمت٘مٌَٚمؽ ُمـ وؾَمٓمٝم٤م، ي٘م٤مل: طمٚمََّؼ اًمٓم٤مئر طمت»وومٞمف: 

روا ضمٕمٚمقه٤م ٌَْٞمداء اًمًامء، إِذا صٖمَّ يم٤مًمٜمٕم٧م، ويمذا ي٘مقًمقن ذم ؾُمقْيداء  ذم يَمٌد اًمًامء ويُم

ُمؾ واًمًامء  اًم٘مٚم٥م، ىم٤مل: ومه٤م ٟم٤مدران طُمٗمٔمت٤م قمـ اًمٕمرب هٙمذا، وىم٤مل َأيْم٤ًم: يَمٌُِد اًمرَّ

ٌَْٞمداُؤمه٤م: وؾَمُٓمٝمام وُمٕمَٔمُٛمٝمام ٌَْٞمداُُتام ويُم  .[يمٌد] ا.# ًم٤ًمنش ويُم

 اًمًامء وإَرض ُمٓمٚم٘م٤ًم، وَأُم٤م اًمٚمُّْقح اًم٤ًمسمُؼ شمٗمًػُمه وم٤معمراُد سمف ذم سمٞم٧م واجلَقُّ ُم٤م سملم

 اًمٜم٤مفمؿ اهلقاء اعمالىمل ٕقَمٜم٤من اًمًامء ٟمقاطمٞمٝم٤م وَأْرضم٤مئٝم٤م وَأىْمٓم٤مره٤م.

ًا وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، شَأقْمغم ُُمٜمْتَٛمك» ام َيًُٛمق ؾُمٛمقَّ ًَ ًا يم ، َأقْمغَم َأوْمٕمؾ شمٗمْمٞمؾ ُمـ قَماَل َيْٕمٚمق قُمٚمقَّ

َيْٕمغَم قَماَلًء يمذًمؽ، وُمٜمف اًمُٕماَل سم٤مًمْمؿِّ واًمَ٘مٍْم، وهق  [قمكم]  يمام ذم اًم٘م٤مُمقسوقَمكِمَ يمَريِضَ 

وْمٕم٦م، وُمٕمٜمك قَماَل ارشمٗمع وؾَماَم وَصِٕمَد وَرىِمَل وارشَم٘مك  اًمنمف وٟمٞمُؾ اعمٙم٤مرم واعمجُد واًمرِّ

ح٤مب يم٤مجل٤ٌمل وٟمحِقه٤م، وَأقمغَم ضمٌؾ سمٌال ًَّ د وشَمرىمَّك إمِم ُمٙم٤من قم٤مٍل ُمرشمٗمع ذاه٥م إمِم ضمٝم٦م اًم

ْيػ يمُزسَمػْم، ىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدي ص٤مطم٥ُم اًم٘م٤مُمقس ومٞمف:  ك سمنُمَ وىمد »اًمٕمرب ضمٌٌؾ يًٛمَّ
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ُف: يَمٌُِد ٟمجد، ويم٤من ُمـ ُمٜم٤مزل »، ىم٤مل ؿم٤مرطمف: [صٕمد] شَصِٕمدشُمف َ ٙمٞم٧م: اًمنمَّ ًِّ وىم٤مل اسمـ اًم

ار ُمـ يمِٜمْدة  ا.#.ش اعمٚمقك ُمـ سمٜمل آيمِؾ اعمُرَّ

ف شمدلُّ قمغم اًمُٕمٚمّق وآ َ ة اًمنمَّ ٛمق، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: وَمٛمقُع ُم٤مدَّ ًُّ ف »رشمٗم٤مع واًم اًمنمَّ

ف: يمؾُّ َٟمَِمٍز ذم إَرض ىمد َأذَف قمغم ُم٤م  يم٦ًم اًمُٕمٚمّق واعمٙم٤من اًمٕم٤مزم، وىم٤مل ؿَمٛمر: اًمنمَّ حمرَّ

 طمقًمف، ي٘م٤مل: َأذَف زم َذٌف ومام زًم٧ُم َأريمُض طمتك قمٚمقشُمف، وىمقُل اًمِم٤مقمر:

ُب ََمْٚمًققققق  لقآيت اًمٜمقققققديَّ ومقققققال ُي٘مقققققرَّ

 

قققق  ومٞمققققع مِحَقققق٤مري رِف قوَأىُمقققققُد ًمٚمِمَّ  اًمرَّ

 ُت ومال َأؾمتٓمٞمع أن َأريم٥َم ُمـ إَرض مح٤مري ُمٕمٜم٤مه َأين ظَمِروْم٧ُم ومال ُيٜمتٗمع سمرأيل، ويمؼِمَ

َّٓ ُمـ ُمٙم٤من قم٤ملٍ  ف واظمتّم٤مر. [ذف]ا.# شم٤مجش إِ وٟمحُقه ذم اًمٚم٤ًمن، وومٞمف:  سمٌٕمض شمٍمُّ

 ا.# ًم٤ًمن.ش ي٘م٤مل: َأْذَف اًمٌمُء: قَماَل وارشمٗمعَ »

اًمٜمََِّمز سم٤مًمٗمتح: اعمٙم٤من اعمرشمٗمُع ُمـ »ذم اًمت٤مج: ش َٟمَِمز»٤ًمسم٘م٦م هلذه ذم آظمر اًمّمحٞمٗم٦م اًم وىمقًُمف

يم٦ٌم، ومجُع إَول ُٟمُِمقز يمَٗمْٚمس ووُمُٚمقس،  َح٤مب، واًمٜمََِّمُز حمرَّ ًَ إَرض يم٤مًمٜمَِّم٤مز سم٤مًمٗمتح يم

٤ٌَمل. ٤ٌَمل وضِم ٌَؾ وَأضْم ٥ٌَم وَأؾْم٤ٌمب، وٟمَِِم٤مز يمَج ًَ  ومجُع اًمث٤مين َأْٟمِم٤مز يم

وىمد َٟمَِمَز اًمرضمُؾ يٜمُِْمز ويٜمِْمز سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن: ارشمٗمع  واًمٜمَِّمُز: آرشمٗم٤مع ذم ُمٙم٤من،

ىُمرئ سمٙمن اًمِملم  [58/11]اعمج٤مدًم٦م:  ژخب حب جب يئژىمٚمٞماًل، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

ٝم٤م، ىم٤مل َأسمق إؾمح٤مق: َأي: إِذا ىمٞمؾ: اهنُْمقا وم٤مهنُْمقا وىمقُمقا  .[ٟمِمز] ا.# شم٤مجش ووٛمِّ

ٙمن: ارشمٗمع ىمٚمٞماًل، صمؿ ىم٤مل: وذم َٟمَِمَز ذم َمٚمًف يٜمُِْمز ويٜمِِْمز سم٤مًمْمؿِّ واًم»وذم اًمٚم٤ًمن: 

 أي٦م اعمذيمقرُة. ژجب يئژاًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

احش َأقْمغَم ُُمٜمْتََٛمك»وىمقًمف:  َأي ُمقوع ُمرشمَٗمٌع إًِمٞمف، وهق : »[اًمّم٤موي] ىم٤مل سمٕمض اًمنمُّ

ا.#. وأىمقل: هق إُِم٤م ُمّمدٌر ُمٞمٛملٌّ سمٛمٕمٜمك آٟمتامء، وهق آرشمٗم٤مع، َأو شُُمْٗمَتَٕمؾ ُمـ َٟماَمه إِذا روَمَٕمف

ُمٙم٤من سمٛمٕمٜمك اعمقوع اًمٕم٤مزم اًمرومٞمع، ي٘م٤مل: اْٟمَتٛمك َيٜمْتٛمل اٟمتاِمًء َأي ارشمٗمع، ىم٤مل ذم  اؾمؿُ 
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يمؾُّ ارشمٗم٤مع اٟمتاِمء، ي٘م٤مل: اٟمتٛمك ومالن ومقق اًمِقؾَم٤مدة ]َأي ارشمٗمَع قمٚمٞمٝم٤م وقماَله٤م[، »اًمٚم٤ًمن: 

 [219ديقاٟمف ] وُمٜمف ىمقُل اجلَٕمدي:

 إِذا اْٟمتٛمَٞمقققق٤م ومقققققَق اًمٗمققققراِش قماَلمُهقققق٤م

 

قققق  ُع َريَّ قققققُّ ققققٍؽ وقَمٜمْققققؼمِ شمْمَّ ًْ  ٤م ِرْيققققِح ُِم

:وي٘م٤مل: ٟماَم اخِلَْم٤مُب َأي ازداد مُحرًة وؾمقادًا، وَأٟمِمد 

ْ واْزَددِ   يقققققق٤م طُمقققققق٥مَّ ًمققققققْٞمغَم ٓ شمَٖمققققققػمَّ

 

 واْٟمقققُؿ يمقققام يٜمٛمقققق اخِلَْمققق٤مُب ذم اًمَٞمقققدِ  

 ، وومالن َيٜمَْتٛمل إمِم ومالن َأي يرشمٗمع شواْٟمِؿ يمام َيٜمْٛمل»ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: واًمرواي٦م اعمِمٝمقرة: 

ك: ارشمٗمع ُمـ إًِمٞمف  ٌف يّمؾ إًِمٞمف[، ىم٤مل: واْٟمَتٛمك اًم٤ٌمزي واًمّم٘مُر وهمػُممه٤م وشَمٜمَٛمَّ ًَ ]واعمراد َأن ٟم

 [143أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ُمٙم٤من إمِم آظمر، ىم٤مل َأسمق ذؤي٥م:

هققق٤م ققققُب طمتقققك َأىَمرَّ ًُ قققك هبققق٤م اًمَٞمْٕم  شَمٜمَٛمَّ

 

 إمِم َُمقققق٠ْمًَمٍػ َرطْمقققق٥ِم اعَمٌقققق٤مءة قم٤مؾِمققققؾِ  

 ؾ ًَ  .[ٟمٛمل] ، اٟمتٝمك ُمـ اًمٚم٤ًمنشَأي ذي قَم

قُب: َأُمػم اًمٜمحؾ وذيَمُره٤م، واؾمتُٕمٛمَؾ سمٕمد ذًمؽ ذم اًمرئٞمس اًمٙمٌػم »ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  ًُ اًمٞمَْٕم

قب يمَّمٌُقر، واًمٞمَْٕمًقُب َأيْم٤ًم: ضٌب َأي ٟمقٌع  ًُ م، وَأصُٚمف ومحُؾ اًمٜمحؾ يم٤مًمَٕم واًمًٞمِّد اعم٘مدَّ

: ُمـ احِلْجالن ]سم٤مًمٙمن مجُع طَمَجؾ ًمٚمٓم٤مئر اعمٕمروف[، وـم٤مئر َأصٖمُر ُمـ اجلرادة، وىمٞمؾ

ْٛمر، ىم٤مل سمنٌِم:   َأقمٔمُؿ، ـمقيُؾ اًمذَٟم٥م، ٓ يْمؿُّ ضمٜم٤مطمٞمْف إِذا وىمَع، شُمِمٌف سمف اخلٞمُؾ ذم اًمْمُّ

 [84ديقاٟمف ]

ٌَْٞم٦ٍم ؿُمقققْٕم٨ٍم ُيٓمِٞمقققُػ سمَِمْخِّمقققف  َأسُمقققق ِصققق

 

رُ    يَمققققَقاًمُِح َأُْمثقققق٤مُل اًمَٞمٕم٤مؾمققققٞم٥ِم ُوققققٛمَّ

واًمَٞمْٕمًقُب اؾمُؿ ومَرس ؾمٞمِّدٟم٤م رؾمقِل اهلل سَمػْم سمـ ا ام ريض اهلل ، واؾمُؿ ومَرس اًمزُّ ًمٕمقَّ

ٌة ذم وضمف اًمٗمرس  .[قم٥ًم] ا.# شم٤مج وًم٤ًمنش شمٕم٤ممم قمٜمف، واًمَٞمْٕمًقب َأيْم٤ًم: هُمرَّ

ه٤م ي ىَمرَّ َيِ٘مر وَيَ٘مر ُمـ سم٤ميب َضب وقَمٚمِؿ، وإَوُل َأقمغَم َأي َأيمثُر اؾمتٕمامًٓ، صمٌَّتف  وَأىمرَّ ُمتٕمدِّ

ًا. ٜمف وضمٕمَٚمف ُمًتِ٘مرَّ  وؾمٙمَّ

٦ٌَّم وآًمتئ٤مم وآضمتامع، وذم واعم٠مًَمػ ُمـ َأًمَِػ يمَٕمٚمِؿ ُمقوُع إُ  ًمٗم٦م، وهل إُٟمس واعمح
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اعَم٠ْمًَمػ: ُمقوُع إََواًمِػ ]جلٛمع آًمِٗم٦م[ ُمـ اإِلٟم٤ًمن َأو اإِلسمؾ، واعم٠مًَمػ َأيْم٤ًم: : »[أًمػ] اًمت٤مج

٤مه  ا.#.ش اًمِمجر اعمقِرُق، يدٟمق إًِمٞمف اًمّمٞمد إِلًمٗمف إِيَّ

، واعمٌَ طَم٤مب سم٤مًمْمؿِّ طِمٞم٥م واًمرُّ طْم٥م: اًمقاؾمع يم٤مًمرَّ اعمٜمزُل وي٘م٤مل: »٤مَءة، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: واًمرَّ

 ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم، وَأٟمِمد:ش ُُمِْمٙمِؾ اًم٘مرآن»هق َرطِمٞم٥م اعم٤ٌَمءة َأي ؾَمخلٌّ واؾمُع اعمٕمروف، وىمرأُت ذم 

ْأُت سمْٞمَتققققققؽ ذم َُمْٕمَٚمققققققؿٍ   وسَمقققققققَّ

 

ققققق  ًْ ٌَققققق٤مءِة واعَم  َرِح قَرطِمٞمققققق٥ِم اعَم

  يمٗمْٞمققق٧ُم اًمُٕمَٗمققق٤مَة يمِقققالَب اًمِ٘مقققَرى

 

ققققققَتٜمٌِْ   ًْ ٌَْح اًمٙمِققققققالِب عُم  ِح وَٟمقققققق

 : واعَم٤ٌمءة َأيْم٤ًم: سمٞم٧م اًمٜمحؾ ذم اجلٌؾ، وذم اًمتٝمذي٥م: هق اعمُراح اًمذي [اًمت٤مج )سمقأ(] ىم٤مل

طِمؿ، ويمِٜم٤َمُس اًمثقر اًمقطمٌّم، واعَمْٕمٓمِـ: ُُمٜم٤مخ  أ اًمقًمد ُمـ اًمرَّ شَمٌِٞم٧ُم ومٞمف، واعَم٤ٌمءة َأيْم٤ًم: ُُمتٌَقَّ

سمَ  يُمٝم٤م يم٤مًمَٕمَٓمـ سم٤مًمتحريؽ، وَأُم٤م اعَمْرسمُِض واًمرَّ ٥ٌَماإِلسمؾ وَُمؼْمَ وذم  ش.ض ومٝمق يمَٛمْجٚمِس وؾَم

ـُ اًم٘مقم ًمإِلسمؾ طمٞم٨م شُمٜم٤مُخ ذم اعمقارد، وَُم٤ٌمءُة اًمَٖمٜمؿ: ُمٜمزهُل٤م اًمذي شم٠موي »اًمٚم٤ًمن: 
اعَم٤ٌمءة: َُمْٕمٓمِ

ـ ًمف ومٞمف، ىم٤مل: َأه ومٞمف سمٛمٕمٜمك هٞم٠َّمه ًمف وَأٟمزًَمف وُمٙمَّ َأه ًمف وسمقَّ َأه ُمٜمزًٓ وسمقَّ أ، وسمقَّ  إًِمٞمف، وهق اعُمتٌقَّ

 [49ديقان اسمـ هرُم٦م ]

ئققق٧ْم ذم صقققٛمٞمؿ َُمْٕمَِمققق  ِره٤مقوسُمقِّ

 

ُؤهقققققق٤م   وشَمققققققؿَّ ذم ىمقُِمٝمقققققق٤م ُُمٌقِّ

٥م  ا.# ًم٤ًمنش َأي ٟمزًم٧ْم ُمـ اًمَٙمرم ذم صٛمٞمؿ اًمٜمًَّ
 ، َأي َأصُٚمف وظم٤مًمُّمف وحَمُْمف.[سمقأ]

م وم٘م٤مل: ش قم٤مؾِمؾِ »وىمقًُمف ذم آظمر اًمٌٞم٧م:  ه ص٤مطم٥ُم اًمٚم٤ًمن حمٛمُد سمـ ُمٙمرَّ َأي ذي »ومنَّ

م.شقمًؾٍ   ل سمنٌم:سمٕمده: ىم٤م وىمقًمف ، وىمد شم٘مدَّ

ٌْٞم٦ٍم ؿُمقققْٕم٨ٍم ُيٓمِٞمقققُػ سمَِمْخِّمقققف  َأسمقققق ِصققق

 

رُ    يَمقققققاًمُح َأُمثقققق٤مُل اًمَٞمٕم٤مؾِمققققْٞم٥ِم ُوققققٛمَّ

 ٌُّد اًمِمٕمر واهمؼماُره َٕم٨ُم سم٤مًمتحريؽ، وهق شمٚم ْٕم٨ُم ُمـ اًمٜم٤مس هؿ اًمذيـ َأص٤مهبؿ اًمِمَّ اًمِمُّ

ْٕم٨ُم ُمـ اخلٞمؾ هل اًمٖمػُم اعُمَٗمْرضَمٜم٦َم، واعُمٗمْرضَمٜم٦ُم  هل واٟمتِم٤مُره ُمـ قمدم آدِّه٤من، واًمِمُّ

٦َم سم٤مًمِٗمْرضَمْقن، َأي اًمِٗمْرضَمْقن: »[ومرضمـ] اعمحًقؾم٦م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ـَ اًمداسمَّ ٦م، وىمد وَمْرضَم ًَّ : اعمَِح

ٝم٤م، واهللُ َأقمٚمؿ ًَّ ٦م، َأي طَم ًَّ  اٟمتٝمك.ش سم٤معمَِح
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: اًم٘متُؾ وآؾمتئّم٤مل، وُمـ اعمج٤مز اؾمتٕمامًُمف َأي احلَسُّ ذم : »[طمًس] وذم اًمت٤مج احلَسُّ

٦م سم ٦مٟمْٗمض اًمؽماب قمـ اًمداسمَّ ًَّ  ا.#.ش ٤معمَِح

سمف  ـم٤مَف سمف ]سمال َأًمػ[: طم٤مَم طمقًَمف، وَأـم٤مَف »، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شُيٓمٞمُػ »وىمقًُمف: 

اء ذم ىمقًمف:   [68/19]اًم٘مٚمؿ:  ژٿ ٿ ٿژ]سم٤مًَٕمػ[ وقمٚمٞمف: ـمرىَمف ًمٞماًل، وىم٤مل اًمٗمرَّ

َّٓ ًمٞمالً، وٓ يٙمقن هن٤مرًا، وىمد شمتٙمٚمؿ سمف اًمٕمرب ومٞم٘مقًمقن: َأـَم٤مَف  سمف  ىم٤مل: ٓ يٙمقن اًمٓم٤مئػ إِ

هن٤مرًا، وًمٞمس ُمقوُٕمف سم٤مًمٜمٝم٤مر، وًمٙمٜمف سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمؽ: ًمق شُمرك اًمَ٘مٓم٤م ًمٞماًل ًمٜم٤مم، َٕنَّ اًمَ٘مٓم٤م ٓ 

اح:  َيْني ًمٞمالً، وَأٟمِمَد َأسمق اجلَرَّ

 َأـَمْٗمقق٧ُم هبقق٤م هنقق٤مرًا همققػَم ًمْٞمققؾٍ 

 

ضمقق٤ملِ   قق٤م ـمٚمقق٥ُم اًمرِّ  وَأهْلَققك َرهبَّ

  .[ـمقف] ا.# ًم٤ًمنش وي٘م٤مل: َأـَم٤مف قمٚمٞمف، َأي داَر طمقًمف

ْخص: ؾَمقاُد اإِلٟم٤ًمن وهمػمه، شمراه ُمـ سمٕمٞمد، وىمٞمؾ: ٓ ُيًٛمك »، شسمَِمْخّمف»ف: وىمقًم اًمِمَّ

َّٓ ضمًٌؿ ُم١مًمَّػ ًمف ؿُمخقٌص وارشمٗم٤مع ْخص: »وذم اًمٚم٤ًمن:  .[ؿمخص] ا.# شم٤مجش ؿَمْخّم٤ًم إِ اًمِمَّ

ر، واجلٛمُع َأؿمخ٤مص وؿُمُخقص وؿِمَخ٤مص، وىمقُل قمٛمر  مج٤مقم٦م ؿَمخص اإِلٟم٤ًمن وهمػمه ُمذيمَّ

 [126اٟمف ديق] سمـ َأيب رسمٞمٕم٦م:

٘مققل  ومٙمقق٤من َِمَٜمِّققل دون َُمققـ يمٜمقق٧ُم َأشمَّ

 

ٌَق٤مِن وُُمْٕمِّمقق   رُ قصمقالُث ؿُمقُخقِص يم٤مقِم

 خص: ؾَمقاُد اإِلٟم٤ًمن وهمػمه، شمراه ُمـ سمٕمٞمد شم٘مقل: صمالصم٦ُم خص اعمرأة، واًمِمَّ َأراد سم٤مًمِمَّ

ٓ ؿَمْخَص َأهْمػُم ُمـ »َأؿمُخص، ويمؾُّ رء رأي٧َم ضُمًامَٟمف وم٘مد رأي٧َم ؿمخَّمف، وذم احلدي٨م: 

ْخص: يمؾُّ ضمًؿ ًمف ارشمٗم٤مٌع وفُمٝمقر، واعمراُد سمف إصِم٤ٌمُت اًمذات، وم٤مؾمُتٕمػم هل٤م ًمٗمُظ ، شاهلل اًمِمَّ

اًمِمخص، وىمد ضم٤مء ذم رواي٦م ُأظمرى: ٓ رَء َأهْمػُم ُمـ اهلل، وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه: ٓ يٜمٌٖمل ًمِمخص 

ػم ًَّ خقص َأيْم٤ًم: اًم ُخقص ]آرشمٗم٤مُع وهق[ ودُّ اهلٌُقط، واًمِمُّ  َأن يٙمقن َأهْمػم ُمـ اهلل، واًمِمُّ

 .[ؿمخص] ا.# ًم٤ًمنش ُمـ سمٚمد إمِم سمٚمد

ـُ ؾمٞمده: اًمُٙمُٚمقح »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش يَمَقاًمِح»ىمقًُمف:  اًمُٙمُٚمقح: شمٙمنُّ ذم قُمٌقس، وىم٤مل اسم
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واًمُٙماَلح، سُمدوُّ إؾَمٜم٤من قمٜمد اًمُٕمٌقس، يَمَٚمَح يمٛمٜمَع، وشَمٙمٚمََّح وَأيْمَٚمَحف إَُمُر، وذم اًمتٜمزيؾ 

، ىم٤مل َأسمق إؾِمح٤مق: [23/134]اعم١مُمٜمقن:  ژمب خب حب جب يئ ىئژاًمٕمزيز: 

 .[يمٚمح] ا.# ًم٤ًمن سم٤مظمتّم٤مر، وُمثُٚمف ذم اًمت٤مجش اًمٙم٤مًمُح: اًمذي ىمد ىَمَٚمَّم٧ْم ؿمٗمُتف قمـ أؾمٜم٤مٟمف

ىَمَٚمَّم٧ْم ؿَمٗمُتف: َأي اْٟمَزوت »َأي اْٟمَزوْت وارشمٗمٕم٧ْم، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش ىَمَٚمَّم٧ْم »وىمقًُمف: 

: رْت وَٟم٘مَّم٧ْم، ىم٤مل قمٜمؽمُة اًمٕمٌزُّ  [215ديقاٟمف ] وؿَمٛمَّ

ققَحك وًم٘مققد طَمِٗمْٔمقق٧ُم  ققل سم٤مًمْمُّ  وَصقق٤مَة قمٛمِّ

 

ققَٗمت٤مِن قمققـ َوَوققِح اًمَٗمققؿِ    شإِْذ شَمْ٘مٚمِققُص اًمِمَّ

ب: اْٟمَزوت، واًمٔمؾُّ ا: »[ىمٚمص] وذم اعمّم٤ٌمح  رشمٗمَع، واًمثقُب ىَمَٚمّم٧ْم ؿمٗمُتف ُمـ سم٤مب َضَ

ٚمف سمٕمدَ  اْٟمَزوى ًْ إًمخ، اًمَقص٤مة: ىم٤مل ذم ش... وًم٘مد طمٗمْٔم٧ُم َوص٤مةَ »وىمقُل قمٜمؽمة:  ا.#.ش هم

 اًمٚمْٞم٨م: اًمَقَص٤مة يم٤مًمَقصٞم٦َّم، وَأٟمِمد:ىم٤مل : »[وص٤م] اًمٚم٤ًمن

ٌْٚمِققققٌغ قمٜمِّققققل َيزيققققداً  ـْ ُُم َٓ َُمقققق  َأ

 

 شَوَصققق٤مًة ُِمقققـ َأظمقققل صمَ٘مققق٦ٍم َوُدودِ  

ٗمت٤من»وىمقًُمف:  ا.# ُمٜمف.  م َأن ُمٕمٜم٤مه شمرشمٗمُع وشمٜمزوي وشَمٜمِمِٛمُر وشمٜمٙمِٛمُش ش إِْذ شَمْ٘مٚمُِص اًمِمَّ شم٘مدَّ

ة طمرار ٌَُّض وشَمٜمْمؿُّ ودمتٛمُع، َأراَد َأن اًمِمٛمس ًمِمدَّ ٗم٤مه وَأذسمٚمْتٝم٤م وشمت٘م ُت٤م ىمد َأصمَّرت ذم اًمِمِّ

وَأذوُْت٤م واُمتّم٧ْم رـمقسمَتٝم٤م طمتك هم٤مدرُْت٤م يمِجْٚمدة ىَمُرسم٧ْم ُمـ اًمٜم٤مر وم٤مْٟمزوْت ًمذًمؽ، أي 

٧ْم واضمتٛمٕم٧ْم. َزَوى ُم٤م سملم قمٞمٜمَٞمف وم٤مْٟمزَوى، َأي مجَٕمف وىمٌَْمف وم٤مضمتَٛمع »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  اٟمْمٛمَّ

 [79ديقاٟمف ] واْٟم٘مٌَض، ىم٤مل إقَمِمك:

قققْرَف قمٜمقققدي يمققق٠َمٟمَّامَيزيقققُد يُٖمققق  ضُّ اًمٓمَّ

 

 َزَوى سمقققققلم قمٞمٜمَْٞمقققققف قمقققققكمَّ اعمَحققققق٤مضِمؿُ  

 ـْ سمقلم قمٞمٜمَْٞمقَؽ ُمق٤م اْٟمقَزَوى ْط ُِمق ًِ  وَمال َيٜمٌ

 

َّٓ وَأْٟمُٗمقققققققَؽ راهِمقققققققؿُ    وٓ شَمْٚمَ٘مٜمقققققققل إِ

ا.#.[زوي]ش وذم ه٤مُمِمف: ىمقًمف: قمٜمدي، ذم اًمّمح٤مح: دوين 

٤م اؾمامن ًمٚم٘م٤مرورة اًمتل ُُيْجُؿ هب٤م: وىم٤مل مجُع حِمَْجؿ وحِمَْجٛم٦م سمٙمْن ُِمٞمٛمٝمام، ومهش اعمَح٤مضِمؿُ »و

، واعمِْحَجؿ َأيْم٤ًم:  اسمـ إصمػم: اعمِْحَجؿ سم٤مًمٙمن: أًم٦م اًمتل َُيٛمع ومٞمٝم٤م َدُم احِلَج٤مُم٦م قمٜمد اعمصِّ

٤مم ط احلَجَّ  [26ديقاٟمف ] ىم٤مل زهػم ذم ِدَي٤مت ضُمٕمٚم٧ْم ُٟمجقُم٤ًم قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م:» .[طمجؿ] ا.# شم٤مجش ُِمنْمَ

ُٛمٝمققققق٤م ىمققققققٌم ًم٘مققققققٍم همَ   َراُمققققق٦مً ُيٜمجِّ

 

 شومل ُِيَري٘مققققا سمْٞمقققٜمَٝمْؿ ُمقققْؾَء حِمَْجقققؿِ  
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ر قمٓم٤مُؤه : »[ٟمجؿ] وشمٜمْجٞمُؿ اعم٤مل َأن ي١مدَّى ُٟمجقُم٤ًم، ىم٤مل ذم اًمت٤مج يـ هق َأن ي٘مدَّ شمٜمجٞمُؿ اًمدَّ

٤مٟم٤مًة، وُمٜمف شمٜمجٞمُؿ اعمُٙم٤مشَم٥م ًَ  ا.#.ش ذم أوىم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م ُمتت٤مسمِٕم٦م ُُمِم٤مهَرًة َأو ُُم

ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شم١مىم٧ِّم سمٓمٚمقع اًمٜمَّجؿ، ٕهَنؿ ُم٤م اًمٜمَّْجؿ: اًمٙمقيم٥م، »ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: 

قن اًمقىم٧م اًمذي  يم٤مٟمقا يٕمرومقن احل٤ًمب، وإِٟمام ُيٗمٔمقن َأوىم٤مت اًمًٜم٦م سم٤مَٕٟمقاء، ويم٤مٟمقا يًٛمُّ

قا اًمقفمٞمٗم٦م  ٕمقا طمتك ؾمٛمَّ َّٓ سم٤مًمٜمجؿ، صمؿ شمقؾمَّ زًا، َٕن إَداء ٓ ُيٕمرُف إِ َُيِؾُّ ومٞمف إَداُء َٟمْجاًم دمقُّ

ٛم٧ُم ٟمجاًم ًمقىمققمٝم٤م ذم إَ  قا ُمٜمف وم٘م٤مًمقا: ٟمجَّ صؾ ذم اًمقىم٧م اًمذي يٓمٚمُع ومٞمف اًمٜمجُؿ، واؿمت٘مُّ

ـَ سم٤مًمتث٘مٞمؾ، إِذا ضمٕمْٚمَتف ٟمجقُم٤ًم. ي  اًمدَّ

: اًمٜمَّجؿ وفمٞمٗم٦ُم يمؾِّ رء، ويمؾُّ وفمٞمٗم٦م َٟمجٌؿ، وإِذا [اعم٘م٤ميٞمس )ٟمجؿ(] ىم٤مل اسمـ وم٤مرس

٤م، وهق قَمَٚمٌؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًَٕمػ واًم  ا.#.ش المَأـمٚم٘م٧ْم اًمٕمرُب اًمٜمجَؿ َأرادوا اًمثريَّ

ُمّم٤ٌمٌح وم٤مؾمتِْمْئ سمٜمقره، ومٚمٚمَّف درُّ ُم١مًمِّٗمف طمٞم٨م َأضم٤مَد شم٠مًمٞمَٗمف، ومل ُيٌِؼ ًمٚمِمٙمقك 

واإِلؿمٙم٤مٓت ذم صدور اعمرشم٤مسملم َم٤مًٓ، َأٟم٤مَر اهللُ سمره٤مَٟمف، وًمٜمرضمْع إمِم ُم٤م ٟمحـ سمّمدده، وهق 

  ش.َأقمغَم ُُمٜمتَٛمك»ىمقًمف: 

ِٛمل ُمـ سم٤مب َرَُمك َٟماَمًء سم٤مًمٗمتح، واعمدُّ َٟمَٛمك اًمٌمُء َيٜمْ : »[ٟمٛمك] ىم٤مل اًمٗمٞمقُملُّ ذم اعمّم٤ٌمح

ى سم٤مهلٛمزة، وَٟمَٛمٞمُْتف إمِم َأسمٞمف َٟمْٛمٞم٤ًم: ٟمًٌُتف، واْٟمَتٛمك إًِمٞمف  ًا، ويتٕمدَّ يمثر، وذم ًمٖم٦م َيٜمُْٛمق ُٟمُٛمقَّ

َٟمَٛمك اعم٤مُل وهمػُمه َيٜمْٛمل سم٤مًمٙمن َٟماَمًء سم٤مًمٗمتح واعمّد، ورسمَّام ضم٤مء ُمـ »وذم اعمخت٤مر:  ا.#.شاٟمت٥ًَم 

َٛمك احلدي٨َم إمِم ومالن: َأؾمٜمَده ًمف ورومَٕمف، وَٟماَمه إمِم َأسمٞمف: ٟمًٌَف، وسم٤مهُبام َرَُمك، سم٤مب ؾَماَم، وٟمَ 

ٗم٤ًم َأي سمٚمَّٖمُتف قمغم وضمف اإِلصال : ٟمَٛمْٞم٧ُم احلدي٨َم خمٗمَّ ح واْٟمتٛمك هق اٟمت٥ًَم، ىم٤مل إصٛمٕملُّ

ْٞمُتف  ا.#.ش شَمٜمِٛمٞم٦ًم َأي سمٚمَّٖمُتف قمغم وضمف اًمٜمَّٛمٞمٛم٦م واإِلوم٤ًمد واخلػم، وَٟمٛمَّ

هذا ًمٞمس مم٤َّم ٟمحـ ومٞمف، واعُمٜمتَٛمك هٜم٤م ُم٠مظمقٌذ ُمـ اْٟمتَٛمك سمٛمٕمٜمك ارشمٗمَع، ىم٤مل ذم  ويمؾُّ 

 يمؾُّ ارشمٗم٤مع اٟمتامٌء، ي٘م٤مل: اْٟمتََٛمك ومالٌن ومقق اًمِقؾم٤مدة، وُمٜمف ىمقُل اجلَٕمدّي:»اًمٚم٤ًمن: 

 إِذا اْٟمَتٛمَٞمقققق٤م ومقققققَق اًمٗمققققراِش قَماَلمهقققق٤م

 

قققققٍؽ وقَمٜمْقققققؼَمُ   ًْ ققققق٤مِرْيِح ُِم ُع َريَّ  شَمَْمققققققُّ
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ك: ارشمٗمع ُمـ ُمٙم٤من إمِم آظَمرواْٟمَتَٛمك اًم وُمثُٚمف ذم  .[ٟمام] ا.# ًم٤ًمنش ٤ٌمزي واًمّمْ٘مر وهمػُممه٤م وشَمٜمَٛمَّ

ٌَؾ َصِٕمدَ »اًمت٤مج، وىم٤مل ذم ُمًتدَريمف:   ا.# شم٤مج.ش واْٟمَتَٛمك إمِم اجل

ٕمقد  وم٤معُمٜمَْتَٛمك ذم اًمٌٞم٧م: اعمقوُع اًمٕم٤مزم اعمرشمٗمُع اًمذي ُُيت٤مج ذم اًمقصقل إًِمٞمف إمِم اًمّمُّ

م عَم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ظمالف، ومٝم٤ميَمٝم٤م، وآرشم٘م٤مء، وىمد أرد ُت سمٞم٤مَن َأصؾ هذه اعم٤مدة سم٠َمووح مم٤َّم شم٘مدَّ

: ومل َأؾمٛمْٕمف : »[ٟمٛمك] ىم٤مل ذم اًمت٤مج ًا، ىم٤مل اًمٙم٤ًمئلُّ َٟمَٛمك اعم٤مُل َيٜمِْٛمل، ورسمَّام ىمٞمؾ: َيٜمُْٛمق ُٟمٛمقَّ

ـِ ُمـ سمٜمل ؾُمٚمٞمؿ، صمؿ ؾم٠مًم٧ُم قمٜمف ذم سمٜمل ؾُمٚمٞمؿ ومٚمؿ يٕمرومقه سم٤مًمقا َّٓ ُمـ َأظمقْي  و، سم٤مًمقاو إِ

: وم٤ًمَق ش وطمٙمك أسمق قمٌٞمدة َيٜمْٛمق وَيٜمِٛمل اٟمتٝمك، وذم اعمحٙمؿ: ىم٤مل َأسمق قمٌٞمد: ىم٤مل اًمٙم٤ًمئلُّ

٤م يٕم٘مقُب وم٘م٤مل: َيٜمُْٛمق وَيٜمِْٛمل  ٞم٤مق اجلقهري، صمؿ ىم٤مل: هذا ىمقُل َأيب قمٌٞمد، وَأُمَّ ًِ اًمٕم٤ٌمرة يم

ى سمٞمٜمٝمام، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: واىمتٍم صمٕمٚم٥م ذم  ق وم٠َمٟمٙمَره٤م ، وَأُم٤م َيٜمْٛمُ شَيٜمِْٛمل»قمغم ش ومّمٞمحف»ومًقَّ

 ا.#.ش سمٕمٌض 

ٕمر َيٜمُْٛمق: ازداد مُحرًة وؾَمقادًا، وهق »وومٞمف:  ًا: زاد، واخِلَْم٤مُب ذم اًمَٞمد واًمِمَّ َٟماَم َيٜمُْٛمق ُٟمٛمقَّ

 َم٤مز، ىم٤مل اًمّٚمحٞم٤ميّن: وزقمَؿ اًمٙم٤ًمئلُّ َأن َأسم٤م زيد َأٟمِمده:

ْ واْزَددِ   يقققققق٤م طُمقققققق٥مَّ ًمققققققْٞمغَم ٓ شَمٖمققققققػمَّ

 

 دِ واْٟمقققُؿ يمقققام َيٜمُٛمقققق اخِلَْمققق٤مُب ذم اًمٞمققق 

 ًا: َأؾمٜمدشُمف شواْٟمَؿ يمام َيٜمِْٛمل»واًمرواي٦م اعمِمٝمقرة »ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده:  ، وَٟمَٛمْقُت احلدي٨َم ُٟمٛمقَّ

وٟم٘مٚمُتف قمغم وضمف اإِلصالح، وَٟماَم َيٜمُْٛمق يمٜمََٛمك َيٜمِْٛمل َٟمْٛمٞم٤ًم سم٤مًمٗمتح وُٟمِٛمٞم٤ًَّم يمُٕمتِّل وَٟمامًء وَٟمِٛمٞم٦َّم 

ك سم٤مًمتِمدي ٞم٦َّم َأي زاَد ويمُثَر، وَأْٟمَٛمك وَٟمٛمَّ
ي٤من، ومٞم٘م٤مل: َأٟمامه اهللُ يمَٕمٓمِ د، ومه٤م ٓزُم٤من يمٜماََم وُمتٕمدِّ

ي٤مً  ُػ ُيًتٕمٛمُؾ َأيْم٤ًم ٓزُم٤ًم وُمتٕمدِّ ه شَمٜمْٛمٞم٦م يمذًمؽ، وَٟمَٛمك اعمخٗمَّ ، وٟمصُّ اًمّزسمٞمدّي شإِٟمامًء َأي وَٟمامَّ

ـُ سمري وٟمَ : »[ٟمٛمك] ذم اًمت٤مج امه ومم٤َّم يًتدَرك قمٚمٞمف َأٟمامه اهللُ إِٟمامًء: زاَده، ٟم٘مٚمف اجلقهرّي، زاَد اسم

ه شَمٜمٛمٞم٦مً  ى سمٖمػم مهزة وٟمامَّ  ا.#.ش اهللُ يمذًمؽ، يٕمدَّ

تِٝم٤م  سم٤مَء قمغم َرهْمٛمٝم٤م وظمٗمَْمٝم٤م ُمـ ُمٙم٤مهن٤م قمغم يمْرهٝم٤م وُمِم٘مَّ وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م: وم٠َمٟمزَل اًمزَّ

ٌَٝم٤م واؾمتقمَم قمٚمٞمٝم٤م واؾمتحقَذ قمغم ُُمٚمٙمٝم٤م ُمع َأهن٤م يم٤مٟم٧م َأُمٜمَع ُمـ قُم٘م٤مب  وىمٝمَره٤م وىمَنه٤م وهمٚم
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ؾمد، ويم٤مٟم٧م أقمغَم ُمـ اهلقاء اًمذي يالىمل قَمٜم٤مَن اًمًامء ارشمٗم٤مقم٤ًم وَأسمٕمَد اجلقِّ وَأمَحك ُمـ ُزسْمَرة إَ 

ًا وارشم٘م٤مًء. ًا وقُمُٚمقَّ  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ: ُمـ آظِمر اجلقِّ ؾُمُٛمقَّ

43-   ااااااا  
ْألش  اااااا   ا اااااا أملش ْش   ُرش  وراااااا



أاااا ااالشوا ُ ارش أ َأ ااا أ  ملأ اااا اأ ش ىأ َأ  ن  اااا 

 تُف» ؾمت٠ميت شمرمجُتف.ش ؾمٞمٌػ » تُف وؾمٛم٧ْم سمف وارشمٗمٕم٧ْم َأي رش اؾْمتٕمَٚم٧ْم سمف مهَّ ومٕمْتف مهَّ

، وىمٞمؾ إِذا قَماَل ذم ُُمْٝمٚم٦م وقَماَله : »[قمال] وصِٕمَدْت، ىم٤مل ذم اًمت٤مج ًا وقَمكِمَ يمَريِضَ وشَمٕمغمَّ قَماَل قُمٚمقَّ

ه وقم٤ممَم سمف، يمؾُّ ذًمؽ إِذا  َٓ ه سم٤مًمتِمديد وقم٤م ًا واؾمَتْٕماله واقْمَٚمقٓه وَأقماَله وقمالَّ وقَماَل سمف قُمٚمقَّ

٦ًم، وقَماَل اًمٜمٝم٤مُر: ارشمٗمع، يم٤مقمتغَم واؾمتَٕمغَم َصِٕمده ضمٌاًل يم٤من أَ   اٟمتٝمك.ش و داسمَّ

٦م: واطمدُة اهِلَٛمؿ»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ٦م: ُم٤م هؿَّ سمف ُمـ َأُمٍر »، وىم٤مل َأيْم٤ًم: شاهِلٛمَّ واهِلٛمَّ

٦م: اهلََقى»، وىم٤مل َأيْم٤ًم: شًمٞمٗمَٕمٚمف : َٟمقاه وَأراَده وقمَزم »ا.#، وىم٤مل: ش واهِلٛمَّ هؿَّ سم٤مًمٌمء َِيُؿَّ

 .[مهؿ] ًم٤ًمن ا.#ش قمٚمٞمف

٦م : »[مهؿ] وذم اًمت٤مج ٦م سم٤مًمٙمن وُيٗمتُح: ُم٤م هؿَّ سمف ُمـ َأُمر ًمٞمٗمٕمَٚمف، ي٘م٤مل: إِٟمف ًمٌٕمٞمُد اهِلٛمَّ اهِلٛمَّ

ة راؾمخ٦ٌم ذم  ـُ اًمٙماَمل: ىمقَّ ٦م: اقمتٜم٤مُء اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٌمء، وىم٤مل اسم : اهلٛمَّ ٦م، وىم٤مل اًمُٕمٙمؼميُّ واهلَّٛمَّ

٦م اهلَقىاًمٜمْٗمس ـم٤مًم٦ٌٌم عمٕم٤مزم إُُمقر وه٤مرسم٦ٌم ُمـ ظَم٤ًمئًٝم٤م،   اٟمتٝمك.ش واهلٛمَّ

٦ٌم »وذم اعمّم٤ٌمح:  ُل اًمَٕمْزم، وىمد شُمٓمٚمُؼ قمغم اًمَٕمْزم اًم٘مقيِّ ومٞم٘م٤مل: ًمف مهَّ ٦م سم٤مًمٙمن: َأوَّ واهِلٛمَّ

: ُم٤م مَهٛم٧َم سمف، ومَهٛم٧ُم  قم٤مًمٞم٦ٌم، واهلَؿُّ سم٤مًمٗمتح: َأوُل اًمٕمزيٛم٦م َأيْم٤ًم، ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اهلَؿُّ

٤ًم، ُمـ سم٤مب ىَمَتَؾ: َأردشُمف ومل   .[مهؿ] ا.# ُمّم٤ٌمحش َأومٕمٚمفسم٤مًمٌمء مَهَّ

ْجٕم٦َم: ُم٤م َأؿْمٌَف  ًَّ ٦م، وقمٚمٞمٝم٤م ىمٚم٧ُم هذه اًم واهِلؿُّ سم٤مًمٙمن: اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اًم٤ٌمزم وإُٟمثك: مِهَّ

٦ِم. ٦ِم سم٤معمرَأة اًمٙمٌػمِة اهلٛمَّ  اعمرَء اًمّمٖمػَم اهِلٛمَّ

ٌَذ وـمَرح، ي٘م٤مل: رُمٞم٧ُم وىمذوم٧ُم وٟمٌذُت  ش.طمتك َرَُمك َأسْمٕمَد ؿَم٠ْمِو اعمُْرََتَك»  َرَُمك: ٟم

 وـمرطم٧ُم وَأًم٘مٞم٧ُم سمٛمٕمٜمك واطمد.

ه ُمٕمٜمًك، وُمثُٚمف ش َأسْمَٕمدَ » َأومٕمُؾ شمٗمْمٞمؾ ُمـ سمُٕمَد َيٌُٕمُد سُمٕمدًا يم٘مُرَب َي٘مُرُب ىُمْرسم٤ًم وْزٟم٤ًم، وودُّ
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سَمِٕمَد َيٌَٕمُد سَمَٕمدًا، قمغم وزن شَمِٕم٥َم َيتَٕم٥ُم شَمَٕم٤ًٌم، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: سَمُٕمَد سُمْٕمدًا وسَمِٕمَد سَمَٕمدًا سمٛمٕمٜمك هَٚمَؽ، 

 ، وًمٞمس اعمراَد هٜم٤م، سمؾ اعمراُد إَوُل اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمت٤ٌمقُمد، ودُّ اًمُ٘مرب.[سمٕمد] يمام ذم اًمٚم٤ًمن

٠ْمو»و ٠ْمُو: اًمٖم٤مي٦ُم وإََُمدُ »، ذم اًمٚم٤ًمن: شاًمِمَّ ْقُط، واًمِمَّ َٚمُؼ واًمِمَّ ٠ْمو: اًمٓمَّ ، وىم٤مل َأيْم٤ًم: شاًمِمَّ

ٌُْؼ، وهق ُمّمدر ؿم٠َمْوُت » ًَّ ٠ْمو َأيْم٤ًم: اًم ْقُط واعَمدى، واًمِمَّ ٠ْمو: اًمِمَّ اًم٘مقَم ؿَم٠ْموًا َأي  اًمِمَّ

 ؾمٌ٘مُتٝمؿ، يمِم٠َميُتٝمؿ ؿَم٠ْمي٤ًم، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:

 ومٙمقققققق٤من شَمٜم٤مِديٜمقققققق٤م وقَمْ٘مققققققَد قِمققققققَذاِره

 

 وىمقق٤مل ِصققَح٤ميب ىمققد ؿَمقق٠َمْوَٟمَؽ وم٤مـْمُٚمقق٥ِم  

 ، َأي ُمَع قم٘مِد قِمذاِره، وم٠َمهمٜم٧ْم قمـ اخلؼم قمغم شُمع»ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ سمري: اًمقاو هٝمٜم٤م سمٛمٕمٜمك 

ٌَٜمل، وىمٞمؾ: طمَزَٟمٜمل، ، وشيمؾُّ رضمٍؾ وَوْٞمٕمُتف»طمدِّ ىمقهلؿ:  ي٘م٤مل َأيْم٤ًم: ؿمآين اًمٌمُء ؿَم٠ْموًا: َأقمج

سَمٜمل، وىمٞمؾ: ؿم٤مىَمٜمل  .[ؿم٠مي] ا.# ًم٤ًمنش وىمٞمؾ: ـمرَّ

ىمٜمل، ش ؿم٤مىَمٜمل»وُمٕمٜمك  ىَمٜمل َأي هٞم٩َّم »ؿَمقَّ ٌُّٝم٤م وؿمقَّ ي٘م٤مل: ؿم٤مىَمٜمل طُمًٜمُٝم٤م وِذيمُره٤م وطم

قُق: ٟمِزاُع اًمٜمْٗمس إمِم اًمٌمء سم٤مٓؿمتٞم٤مق، ي٘م٤مل: سَمَرَح يب  اًمِمقُق، وىم٤مل اسمـ ؿمقىمل، واًمِمَّ

 .[ؿمقق] يمذا ذم اًمت٤مجش إقَمرايّب: اًمِمقُق طمريم٦ُم اهلَقى، واجلٛمُع َأؿمقاق

َـّ »وومٞمف:  َح٤مسم٦م وٟمَِزاقم٤ًم سم٤مًمٙمن وُٟمُزوقم٤ًم سم٤مًمْمؿِّ َأي: طَم ًَ َٟمَزَع اًمٖمري٥ُم إمِم َأهٚمف َٟمَزاقم٦ًم يم

ف إًِمٞمف، وىم٤مل ًُ  اًمِم٤مقمر: واؿمت٤مَق يمٜم٤مِزع، ي٘م٤مل: َٟمَزَع إًِمٞمف ٟمَِزاقم٤ًم، وٟم٤مزقمْتف ٟمٗم

 ٓ َيْٛمٜمٕمٜمَّقققَؽ ظَمْٗمقققُض اًمَٕمقققْٞمش ذم َدقَمققق٦مٍ 

 

 ُٟمقققققُزوَع ٟمْٗمقققققٍس إمِم َأهقققققٍؾ وَأْوـمققققق٤منِ  

  شَمْٚمَ٘مققققك سمٙمققققؾِّ سمققققالٍد إِْن طمٚمْٚمقققق٧َم هبقققق٤م

 

 شَأْهقققققاًل سم٠َمْهقققققٍؾ وضِمػْماٟمققققق٤ًم سمِجقققققػْمانِ  

إمِم  ٟم٤مزقَم٧ْم اًمٜمْٗمُس إمِم اًمٌمء ُٟمُزوقم٤ًم وٟمِزاقم٤ًم: اؿمت٤مىم٧ْم، وَٟمَزعَ »وذم اعمّم٤ٌمح:  .[ٟمزع] ا.# شم٤مج 

َب  َـّ واؿمت٤مق.ش َأهٚمف َيٜمِْزُع ُمـ سم٤مب َضَ  ا.# وُمثُٚمف ذم اعمخت٤مر، َأي طَم

تٌس إمِم اًمٖم٤مي٦م،  ٠ْمو: اًمٓمََّٚمؼ، هق سم٤مًمتحريؽ: ضَمْرُي اًمٗمرس ٓ حَتْ وىمقهُلؿ ذم شمٗمًػم اًمِمَّ

 ، وومٞمف[ـمٚمؼ] يمذا ذم اعمّم٤ٌمحش ي٘م٤مل: قمَدا اًمٗمرُس ـَمَٚم٘م٤ًم َأو ـَمَٚمَ٘ملم يمام ي٘م٤مل: ؿَمْقـم٤ًم َأْو ؿَمْقـَملم

ًة إمِم اًمٖم٤مي٦م، وهق اًمٓمََّٚمؼ، واجلٛمُع َأؿْمقاط، وـم٤مَف صمالصم٦م : »[ؿمقط] ْقُط: اجلَري ُمرَّ اًمِمَّ
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ٍة ُمـ احلَجر إمِم احلَجر ؿَمْقطٌ  اًمٖم٤مي٦ُم: اعَمدى، واجلٛمُع : »[همقي] ا.#. وومٞمفشَأؿمقاط، يمؾُّ ُمرَّ

اي٦م، واجلٛمُع هم٤مي٤مٌت، وهم٤ميتُؽ َأن شمٗمٕمَؾ  يمذا، َأي هن٤مي٦ُم ـم٤مىمتِؽ َأو  هم٤مٌي وهم٤مي٤مٌت، واًمٖم٤مي٦ُم: اًمرَّ

 ا.#.شومِٕمٚمِؽ

 ُُمٜمتٝم٤مه وهم٤ميُتف، يمذا ومٞمف
ِ
 وَُمدى اًمٌمء

إََُمُد: اًمٖم٤مي٦م، وسمٚمَغ َأُمَده أَي »َأيْم٤ًم، وومٞمف:  [ُمدي]

 ا.#.ش َأَُمدًا، َأي همِْم٥َم  هم٤ميَتف، وَأُِمَد َي٠مَُمد

ة، واًمٖم٤مي٦ُم و َٚمُؼ، ويمالمه٤م سمٛمٕمٜمك اعم٤ًموم٦م اًمتل شُم٘مٓمع سمٛمرَّ ْقُط: اًمٓمَّ اعَمدى وإََُمُد وم٤مًمِمَّ

اي٦م،  سمٛمٕمٜمك واطمد، وهق ُُمٜمتٝمك شمٚمؽ اعم٤ًموم٦م وُُمٜمَتٝمك يمؾِّ رء، وشَمٜمٗمرُد اًمٖم٤مي٦م قمٜمٝمام سمٛمٕمٜمك اًمرَّ

 وهل اًمٕمَٚمؿ واًمٌَٜمُْد واًمٚمِّقاُء، وهق اًمذي ُيٕم٘مُد َُٕمػم اجلٞمش.

ي ُمقوُع آرَت٤مء، وآرَت٤مُء ُمٓم٤مِوُع اًمرُْمل، ي٘م٤مل: رُمٞم٧ُم اًمٌمَء ُمـ يدي، أَ ش اعُمْرََتك»

َأًم٘مٞمتُف وم٤مرََتك، َأي ـم٤مَح ووىَمع وؾم٘مَط، َأو اعمُْرََتك ُمـ ارَتَك اًم٘مقُم إِذا رَُمك سمٕمُْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم 

ٞمد، ي٘م٤مل: ظمرضم٧ُم َأْرَتل، وظمرج َيْرَتل إِذا ظمرج َيرُمل  يمؽَماَُمقا، َأو اعُمْرََتك: ُمقوُع اًمّمَّ

خ:  [211ديقاٟمف ] اًمَ٘مٜمََص، وىم٤مل اًمِمامَّ

 شَمْرََتقققل ظَمَٚمققق٧ْم همقققػَم آصمققق٤مِر إََراضِمٞمقققؾِ 

 

 شَمَ٘مْٕمَ٘مققققُع ذم أسَمقققق٤مِط ُمٜمٝمقققق٤م ِووَم٤مُوققققٝم٤م 

.م ُمـ ُمٕم٤مين  ىم٤مل: شَمرَتل َأي شَمرُمل اًمّمٞمَد، وإََراضِمٞمُؾ:ِرضَم٤مًم٦م ًُمُّمقص ويمؾُّ ُم٤م شم٘مدَّ

 ا.# ًم٤ًمنش وومالٌن ُُمْرََتك ًمٚم٘مقم وُُمْرشَمٌك َأي ـمٚمٞمٕم٦مٌ »آرَت٤مء ٟم٘مٚمتُف ُمـ اًمٚم٤ًمن، وومٞمف َأيْم٤ًم: 

اًمٌمَء وَرَُمك سمف: أًم٘م٤مه: يم٠َمْرَُمك وُمٓم٤موُع َرَُم٤مه سمال َأًمػ اْرََتك، وُمٜمف  َرَُمك»وذم اًمت٤مج:  .[رُمل]

 [86ديقان قمٛمرو سمـ يمٚمثقم ] ىمقًمف:

........................ 

 

 ُوؾُمققققْقىم٤ًم سم٤مٕسَمقققق٤مقمِر َيْرََتٞمٜمقققق٤م 

 ِرْرن»، ىم٤مٓ: شسم٤مَُٕم٤مقِمز: »[ُمٕمز] يمذا ومٞمف، وذم اًمٚم٤ًمن ـَ وخَيْ  ، وإَُم٤مقِمز مجعُ شَأراد َيٓمِْح

ؿ  إَُْمُٕمز، وهق إَرض احلَْزٟم٦م اًمٖمٚمٞمٔم٦م ذاُت احلج٤مرة، وَُيٛمع َأيْم٤ًم قمغم ُُمْٕمز قمغم شمقهُّ

وىم٤مل ذم  اًمّمٗم٦م، وَأُم٤م إََُم٤مقِمز ومٕمغم ُمالطَمٔم٦م آؾمٛمٞم٦َّم، وُمثُٚمف اعَمْٕمزاء ودمَٛمُع قمغم َُمْٕمزاوات.

 ش.وهق ُُمْرشَمٍؿ ًمٜم٤م َأي ـَمٚمٞمٕم٦ٌم يمُٛمْرشَم٥م وُُمٜمَْتؿٍ »اًمت٤مج: 
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َرسَم٠ْمُت اًم٘مقَم ورسم٠مُت هلؿ وارشم٠ٌمُُتؿ َأي َرىمٌُْتٝمؿ، وذًمؽ إِذا يمٜم٧َم هلؿ : »[سم٠مر] وذم اًمٚم٤ًمن

٦ٌَم ٠ٌَم، وهق اعَمْرىَم ش ـمٚمٞمٕم٦ًم ومقَق َذف ]َأي ُمٙم٤مٍن قم٤مٍل[، واؾمُؿ اعمقوع ُمٜمف َُمْرسَم٠م وَُمْرسم٠مة وُُمْرشَم

ـم٤مَح، َأرُمٞم٧ُم احِلٛمَؾ قمـ فمٝمر اًمٌٕمػم وم٤مْرََتك قمٜمف إِذا »قمـ ُتذي٥م إَزهرّي:  وىم٤مٓ ا.#.

وارَتَقا وشَمراَُمقا: رُمك سمٕمُْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، وظمرج َيْرَتل َأي َيرُمل اًمَ٘مٜمََص، ىم٤مل: واعمَْرُمك: 

 .[رُمل] ا.# شم٤مجش ُمقوع اهلدف اًمذي شُمرُمك إًِمٞمف اًمًٝم٤ممُ 

ىَمٜمََص اًمّمٞمَد َيْ٘مٜمُِّمف »واًمَ٘مٜمَص يٙمقن ُمّمدرًا وسمٛمٕمٜمك اؾمؿ اعمٗمٕمقل، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

 ه وشمّمٞمَّده، واًمَ٘مٜمَُص ٜمََّّمف ص٤مَده، يم٘مقًمؽ: ص٤مَده واصٓم٤مدَ ىَمٜمّْم٤ًم وىَمٜمَّم٤ًم واىْمتٜمَّمف وشم٘م

 .[ىمٜمص] ا.# ًم٤ًمنش واًمَ٘مٜمِٞمُص: ُم٤م اىمُتٜمَِص 

ـ ُمـ َرُْمل َأىمَم ُم٤م  تُف ورومٕمْتف ؿمٞمٛمتُف وقمزيٛمُتف طمتك َتٙمَّ ي٘مقل: إِنَّ ؾمٞمٗم٤ًم ىمد قمَٚم٧ْم سمف مهَّ

ـُ رُمٞمُف ُمـ اهلدف، وَأْوصَؾ ُُمراَده إمِم طمٞم٨م يريد سمُحًـ رَأيف وىم
ة قَمْزُمف وىمْذف ؾمٝم٤مِم يٛمٙمِ قَّ

 
ِ
 اعمّمٞم٦ٌِم إمِم هم٤مي٦م ُمقوع آرَت٤مء، واهللُ َأقمٚمُؿ. آراء

اُمل، وهق رُمُل اًم٘مقم سمٕمِْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وسمٛمٕمٜمك  وىمد قمٚمٛم٧َم َأن آرَت٤مَء يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمؽمَّ

ْت  وىمقع اعمرُمٞم٤َّمت يمام ذم ىمقًمؽ: رُمٞم٧ُم اًمًٝم٤مَم وم٤مرَت٧ْم، َأي وىمٕم٧ْم وؾم٘مٓم٧ْم وظمرَّ

ٓمٞم٤مد وآىمتٜم٤مص، يمام ي٘م٤مل: ظمرج إَُمػم ًمػمَتَل أي ًمٞمتّمٞمََّد وـم٤مطم٧ْم، وسمٛمٕمٜمك آص

 وَيْ٘متٜمَِص، ومُخذ ُمـ هذه اعمٕم٤مين ُم٤م شمراه ُمقاوم٘م٤ًم واىمتٜمِْص.

44- ااااج    ة املااااة    َااااا لأ را اااار  أ ُألانش  فأَّأ



ا ىأ َأ ُ اا   شاارُ
َا اا ُكأ  اا ش غ ش

 وُن ااب  ىا

 عَ » ي ضَمَرَع اعم٤مَء ََيَْرقُمف ضَمرْ ش ضمرَّ قم٤ًم ُمـ سم٤مب َٟمَٗمع، وضَمِرقْم٧ُم َأضْمَرع ُمـ سم٤مًمتِمديد ُمتٕمدِّ

َرُع ُمرًة »سم٤مب شَمِٕم٥َم ًمٖم٦ٌم، وهق آسمتالع، و اجلُْرقم٦م ُمـ اعم٤مء يم٤مًمٚمُّ٘مٛم٦م ُمـ اًمٓمٕم٤مم، وهق ُم٤م َُيْ

ع اًمُٖمَّمَص »واطمدًة، واجلٛمُع ضُمَرٌع يمُٖمَرف، واضمؽَمع ُمثؾ ضَمَرَع وضَمِرَع، و ُمًتٕم٤مٌر ُمـ ش دَمرَّ

، يمٜم٤مي٦ٌم قمـ اًمٜمزول سمف [3/136ن: ]آل قمٛمرا ژېېژذًمؽ ُمثُؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[ضمرع] يمذا ذم اعمّم٤ٌمحش واإِلطم٤مـم٦م
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قمف، َأي يمَٔمَٛمف، وي٘م٤مل: ُم٤م ُِمـ ضُمرقم٦م َأمحَد »وذم اًمٚم٤ًمن:  قَمف هُمَّمَص اًمَٖمْٞمظ ومتجرَّ ضَمرَّ

 .[ضمرع] ا.# ًم٤ًمنش قُمْ٘م٤ٌمٟم٤ًم ُمـ ضُمْرقم٦م همٞمٍْظ شَمْٙمٔمُِٛمٝم٤م

ـُ قَمجزًا، وهق َأؿمدُّ ُمـ اًمٖمْم٥م، وىمٞمؾ: هق ؾَمقرشُمف  واًمَٖمٞمظ: اًمٖمْم٥م، وىمٞمؾ: اًمٙم٤مُِم

ًُمف شُمف[ وَأوَّ  .[همٞمظ] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش ]َأي طمدَّ

ؽ ُمـ اًمتِمّٗمل، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ًَ إِذا  يمَٔمَؿ اًمرضمُؾ همٞمَٔمف يٙمٔمُِٛمف»واًمَٙمٔمؿ َأن َتٜمَع ٟمٗم

ه وطمًٌَف، ومٝمق رضمؾ يمٔمِٞمؿ، وذًمؽ اًمٖمٞمظ ُمٙمٔمقم، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  اضْمؽمقَمف وردَّ

ه صمٕمٚم٥م وم٘م٤مل: يٕمٜمل احل٤مسمًلَم اًمٖمٞمَظ  ،[3/134]آل قمٛمران:  ژٿ ٿژ ومنَّ

ت اجلٜم٦ُم ًمٚمذيـ ضمَرى ذيمُرهؿ وًمٚمذيـ يٙمٔمِٛمقن  ٤مج: ُمٕمٜم٤مه ُأقمدَّ ٓ َُي٤مُزون قمٚمٞمف، وىم٤مل اًمّزضمَّ

قُمٝم٤م اإِلٟم٤ًمُن َأقمٔمَؿ َأضمرًا ُمـ »َأٟمَّف ىم٤مل:  اًمٖمٞمظ، وُروي قمـ اًمٜمٌلِّ  ُم٤م ُِمـ ضُمْرقم٦ٍم يتجرَّ

، وي٘م٤مل: يمٔمٛم٧ُم اًمٖمٞمَظ َأيمٔمُِٛمف إِذا َأُمًٙم٧َم [4189ـ ُم٤مضم٦م: اسم] شضُمرقم٦م هَمٞمٍظ ذم اهلل قمزَّ وضمؾَّ 

قُمف واطمتامُل ؾمٌٌِف واًمّمؼم قمٚمٞمف، وذم  قمغم ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ ُمٜمف، وىم٤مل َأيْم٤ًم: يمٔمُؿ اًمٖمٞمظ: دمرُّ

ف ُمٝمام [7415ُمًٚمؿ: ] شإِذا شَمث٤مءَب َأطمُديمؿ ومٚمٞمٙمٔمِْؿ ُم٤م اؾمتٓم٤مع»احلدي٨م:  ًْ ، َأي ًمِٞمحٌ

 .[يمٔمؿ] ا.# ًم٤ًمنشَأُمٙمٜمَف

٦م، وٓ يٙمقن  واعمرادُ  ة وُمِم٘مَّ ٘مل سمُٕمٜمػ وؿمدَّ ًَّ ُمـ اًمتَّجريع ذم ُمثؾ هذا اعمقوع اًم

ؼم واحلَٜمْٔمؾ واًمَٕمٚم٘مؿ وإَٓء، وهق سمقزن اًمَٕمالء، َأي ُمٗمتقٌح  ُمٗمٕمقًُمف إِٓ ُمٙمروه٤ًم يم٤مًمّمَّ

ًا، وًمذًمؽ ىم٤مل »ممدوٌد، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  ، وهق ُُمرُّ اًمٓمَّٕمؿ ضمدَّ وىمد ؾُمٛمع سم٤مًم٘مٍْم واعمدِّ

 قمٜمد »ُمـ مجٚم٦م ؾمَجٕم٤مشمف اًمٌديٕم٦م: اًمزخمنميُّ 
ِ
، وهق َأُمرُّ ُمـ إَٓء ِـّ  َأطْمغم ُمـ اعَم

ِ
ـَمٕمُؿ إَٓء

ِـّ  ٓم٤مم سمـ ىمٞمس:شاعَم ًْ  ، وىم٤مل اسمـ هَمٜمَٛم٦م َيرصمل سُم

ققققدْ   ومَخققققرَّ قمققققغم إََٓءِة مل ُيَقؾمَّ

 

 يمقققق٠َمنَّ ضَمٌِٞمٜمَققققف ؾمققققْٞمٌػ َصققققِ٘مٞمُؾ  

 ََٕٓءة طم٤مًم٦َم يمْقٟمف مل ُيرْد سمف ي٘مقل: ومً٘مَط واْٟمٍمَع ووىمع قمغم اًمِمجرة اًمتل شُمًٛمك سم٤م

َده٤م  ة، وهل اًمِقؾَم٤مدة، أي ضمٕمٚمُتٝم٤م حت٧م رأؾمف ًمٞمْمَٕمف قمٚمٞمٝم٤م ومتقؾمَّ دشُمف اعمَِخدَّ اًمتقؾمٞمُد، ُمـ وؾمَّ



 - 212 - 

ٓم٤مم سمـ ىمٞمس َأن دُمٕمَؾ شمٚمؽ اًمِمجرُة اًمتل هل إََٓءُة  ًْ ٌُ َأي اشمَّٙم٠َم قمٚمٞمٝم٤م وٟم٤مم، َأي مل ي٘مّمد سم

قمٚمٞمٝم٤م ومٞمًؽميَح، وإِٟمَّام ص٤مدَف قمٜمد وىمققمف قمغم هذه اًمِمجرة  ُُمًتٜمَدًا وُُمتَّٙم٠ًم ًمف ًمٞمًتٜمَد ويتَّٙمَئ 

ْده٤م، وىمد قمروم٧َم اعمٕمٜمك. َده٤م ُمع َأٟمف مل ُيقؾمَّ  قمغم همػم ىمّْمد ومٙم٠َمٟمف ُوؾمِّ

ِـّ »وىمقُل اًمزخمنمّي:   َأُمرُّ ُمـ اعَم
ِ
، وهق قمٜمد إَٓء ِـّ  َأطْمغَم ُمـ اعَم

ِ
ُمٕمٜم٤مه َأن ش ـَمْٕمُؿ إَٓء

ة  ة اًمٜمٕمؿ شمزيد قمغم ًمذَّ ، وهقًمذَّ ِـّ ل قمغم سمٜمل  اعَم رٌء ؿمٌٞمٌف سم٤مًمٕمًؾ احل٤مُِمِس طمالوًة، يم٤من ُيٜمزَّ

إهائٞمؾ إِْذ هؿ ذم اًمتِّٞمْف ُمـ اًمًامء قَمْٗمقًا سمال شمٕم٥ٍم ُمٜمٝمؿ وٓ قمالٍج، وإِٟمام ُيّمٌحقن ومٞمجدوٟمف 

 ذم َأومٜمٞمتٝمؿ وقَمَرص٤مُتؿ ومٞمتٜم٤موًمقٟمف.

ِـّ »وذم احلدي٨م:   شمٗمًػمه: َأي ٓ ُُم١ْمٟم٦م ومٞمٝم٤م ، ىمٞمؾ ذم[3453اسمـ ُم٤مضمف: ] شاًمَٙمْٛم٠َمُة ُمـ اعَم

ِـّ ُمٚمخٌص ُمـ َأىمقال  ٌَْذر وٓ ؾمْ٘مل وٓ همػِممه٤م، ومٝمل ُمٜمف هبذه احلٞمثٞم٦َّم، وهذا اًمتٗمًػم ذم اعَم سم

 :[ُمٜمـ] ٟم٘مَٚمٝم٤م اًمّزسمٞمدّي ذم اًمت٤مج

ُؾ احل٤مُِمُس »وىمقًُمف:  ًَ يمذا ذم اًمت٤مج، َأي اًمِمديُد احلالوة، ُمـ مَحَِس إَُمُر يمَٗمِرَح َأي ش اًمٕم

، وُمٜمف ىمقهلؿ: مَحَِل اًمَقـمِٞمُس ومَحَِس ىمت٤مُل اخلَِٛمٞمس، واخلَٛمٞمس: اجلٞمُش، ومل مَحَِش، أَ  ي اؿمتدَّ

َأَر ًمٚمح٤مُِمس هذا اعمٕمٜمك قمـ أطمد، وإِٟمام هق مم٤َّم َأىمدُم٧ُم قمغم شمٗمًػمه سمرْأيل، وىمد ؾمٛمٕم٧ُم ُمـ 

٦مٌ »سمٕمض إضَمٚم٦َّم ٟم٘مالً قمـ سمٕمض اًمٜمَّح٤مرير  ًَ ي ؿمديدٌة سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م، أَ ش اًمٕم٤مدُة ـمٌٞمٕم٦ٌم طم٤مُِم

٦م، ىم٤مل: واخل٤مُء اعمٕمجٛم٦ُم ومٞمٝم٤م شمّمحٞمٌػ، ومام ٟمحـ ومٞمف ُمـ هذا اًمَ٘مٌٞمؾ قمغم َأٟمف َيرُد قمٚمٞمٜم٤م َأن  ىمقيَّ

ٓ َيلُء ُمٜمف طم٤مُِمٌس ىمٞم٤مؾم٤ًم، ٕنَّ ىمٞم٤مس اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع ش مَحَِس إَُمُر: اؿمتدَّ »

 ِذٌ وسَمٓمَِر ومٝمق سَمٓمٌِر وَٟمِيَ إِذا يم٤من ٓزُم٤ًم َأن يٙمقن قمغم وَمِٕمؾ سمٗمتح ومٙمْن، يم٠َمِذَ ومٝمق أَ 

.  ومٝمق َٟمِيٌ

وٟمُؼ : »[ٟمي] ىم٤مل ذم اًمت٤مج اًمٜمَّْية: اًمٜمِّٕمٛم٦م واًمٕمٞمش واًمِٖمٜمك، وىمٞمؾ: احلًُـ واًمرَّ

يم٤مًمٜمُُّْمقر واًمٜمََّْم٤مرة سم٤مًمٗمتح، واًمٜمََّي سم٤مًمتحريؽ، واًمٗمٕمُؾ ُمٜمف يمٜمٍََم ويَمُرَم ووَمِرَح، واًمٗم٤مقمؾ 

 ا.#.ش قمغم ٟم٤مِض وَٟمِْمػم وَٟمِي 
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قمغم اًمٚمَّػِّ واًمٜمَّنْم اعمرشم٥َّم، أي اًمٗم٤مقمؾ ُمـ َٟمَي يمٜمٍََم ٟم٤مِض يمٜم٤مِس، وهٙمذا اًمث٤مين وهق 

َّٓ إِن ؾُمٛمع ممَـّ ُيقصمؼ سمٕمرسمٞمَّتف  ، ومُٞمٚمَحُؼ سمام ؿَمذَّ ىمٞم٤مؾم٤ًم شاًمٕم٤مدُة ـمٌٞمٕم٦ٌم طم٤مُِم٦ًمٌ »واًمث٤مًم٨م، اًمٚمٝمؿَّ إِ

ـٌ وؾَمٚمَِؿ ومٝمق ؾم٤ممِلٌ، وقَمِ٘مرْت اعم»ٓ اؾمتٕمامًٓ  ـَ ومٝمق آُِم  ، يمذا ذم اسمـ قم٘مٞمؾشرَأُة ومٝمل قم٤مىِمريم٠َمُِم

 ، ويمٜمَِدَم ومٝمق ٟم٤مِدم وَأصمَِؿ ومٝمق آصمِؿ.[2/135]

ىم٤مل اسمـ اًمَ٘مٓم٤َّمع ذم ُتذيٌف: قَمَ٘مَرت اعمرَأُة وقَمُ٘مَرْت وقَمِ٘مَرْت، َأي : »[قم٘مر] ىم٤مل ذم اًمت٤مج

ٌح  –ُمـ طمدِّ َضب ويمُرم وقمٚمِؿ  َأي  قَمَ٘م٤مرًا سم٤مًمٗمتحقُمْ٘مرًا سم٤مًمْمؿِّ و –يمام هق ُمْمٌقط ُمّمحَّ

 اٟمتٝمك.ش اٟم٘مٓمع مَحُٚمٝم٤م

َح٤مسم٦م ويمِت٤مسم٦م  [1/133] وٟمَ٘مؾ قمـ اعمحٙمؿ ًَ واًمٚم٤ًمن َأن ُمّم٤مدره قَمَ٘م٤مرة وقِمَ٘م٤مرة يم

وقَمْ٘مرًا، وم٤مًمِمذوذ ومٞمف َأن شمِمتؼَّ قم٤مىِمرًا ُمـ قَمِ٘مر يمَٕمٚمِؿ يمام قمٚمٛم٧َم، َأو يٙمقَن ُمٜم٘مقًٓ قمـ سمٕمض 

٦م اًمٚمٖم٦م.  يمُت٥م َأئٛمَّ

َأي وـمٕمُؿ إَٓء اًمتل هل اًمٜمَِّٕمُؿ َأُمرُّ َأي َأؿمدُّ ُمرارًة ش ِـّ وهق َأَُمرُّ ُمـ إَٓء قمٜمد اعمَ »وىمقًُمف: 

ُـّ هٜم٤م هق اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، واعَم ِـّ ك سم٤مَٕٓء قمٜمد اعَم  ۉ ۅژُمـ هذا اًمِمجر اعمًٛمَّ

٤موي قمغم اجلالًَملم: [2/264]اًمٌ٘مرة:  ژ ى ې ې ې ې ۉ ُـّ »، ىم٤مل اًمّمَّ اعمَ

َّٓ ُمـ اًمقاًمد قمغم وًمده واًمِمٞمخ قمغم شمٚمٛمٞمذه هق شَمٕمداُد اًمٜمَِّٕمؿ، وهق طمرام حُمٌِ  ٌط ًمٚمٕمٛمؾ إِ

َـّ ُمـ مُجٚم٦م  واًمًٞمِّد قمغم قمٌده، ومٚمٞمس سمحرام، وإََذى ُمـ قمْٓمػ اًمٕم٤ممِّ قمغم اخل٤مصِّ َٕن اعَم

 ا.#.ش إَذى

٤مهؿ  تِٙمؿ إِيَّ ق قمٚمٞمٝمؿ وَأذيَّ وهق فم٤مهر، َأي ٓ حُتٌٓمقا ُأضمقَر صَدىم٤مشمٙمؿ سمٛمٜمِّٙمؿ قمغم اعمتّمدَّ

 اًم٘مقل، وإِيذاُء اًمٜم٤مس إِيّم٤مُل اعمٙمروه إًِمٞمٝمؿ. سم٤مًمٗمٕمؾ أو

َـّ : »[ُمٜمـ] وذم اعمّم٤ٌمح ُم٤م ُيٜمْٕمُش إَرواَح سمُحًـ اًمٌٞم٤من ويمامل اإِلومّم٤مح واإِليْم٤مح، ىم٤مل َُم

َـّ قمٚمٞمف يمذًمؽ وآؾمُؿ اعمِٜم٦َّم سم٤مًمٙمن، »، ىم٤مل: شقمٚمٞمف سم٤مًمِٕمتْؼ وهمػمه َُمٜم٤ًَّم يم٘متَؾ: َأٟمٕمَؿ قمٚمٞمف سمف، واُمت
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، و ـٌ ٜم٤مئع، يم٠َمْن ىم٤مل ًمف: ىمد َأقمٓمٞمتُؽ ومجُٕمٝم٤م ُِمٜمَ َد ًمف ُم٤م ومٕمَٚمف ُمـ اًمّمَّ َـّ قمٚمٞمف َُمٜم٤ًَّم يم٘مَتَؾ َأيْم٤ًم: قمدَّ َُم

شمٜمٙمُن ُمٜمف اًم٘مٚمقُب، ومٚمٝمذا هَنك اًمِم٤مرُع  وهق شَمٙمديٌر وشمٖمٞمػم»، ىم٤مل: شيمذا، وومٕمٚم٧ُم ٕضَمٚمؽ يمذا

ُمتِٜم٤منُ  ژى ې ې ې ېژقمٜمف سم٘مقًمف:  ، أَي ٓا ِـّ ُـّ أظَمق اعمَ  ، وُمـ هٜم٤م ي٘م٤مل: اعمَ

َـّ اًمٌمَء َُمٜم٤ًَّم َأيْم٤ًم، َأي ىمٓمَٕمف، ومٝمق مَمْٜمقن:  ٜم٤مئع َأظمق اًم٘مْٓمع واهلْدم، وم٢مِٟمف ي٘م٤مل: َُم سمتٕمديد اًمّمَّ

ِـّ اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًم٘مْٓمع ٕهَن٤م شم٘مٓمُع  واعمَٜمُقن: اعمٜمٞم٦َُّم، وهل اعمقُت، ويم٠َمهن٤م اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ اعَم

: رء يً٘مط ُمـ ا ُـّ هُر، واعَم ا.# ُمٜمف، رطمَؿ اهلل ُم١مًمَٗمف وريض ش ًمًامء ومٞمُجٜمَكإقَمامَر، واعمَٜمُقن: اًمدَّ

 قمٜمف وَأؾمٙمٜمَف َأقمغم اًمَٗمراِديس قمغم هذا إصََمر اجلٚمٞمؾ اًمٜمْٗمع اجلٛمٞمؾ اًمقىْمع.

ٜم٤مئع»ن وذم اًمت٤مج: أ َّٓ قمٜمد يُمْٗمران اًمٜمِّٕمٛم٦م، وًمُ٘مٌح  آُمتِٜم٤من سمَتْٕمداد اًمّمَّ ٌٌَح ُمٙمروٌه إِ ُمًت٘م

ٜمٞمٕم٦م،  ٜمٞمٕم٦م هٜم٤م اإلطم٤ًمُن واعمٕمروف واًمَٞمُد واًمٜمٕمٛم٦ُم، ويمؾُّ ُم٤م »ذًمؽ ىم٤مًمقا: اعمِٜم٦َُّم َُتدُم اًمّمَّ واًمّمَّ

قء، ومجُٕمٝم٤م َصٜم٤َمئع، وذم احلدي٨م: اصٓمٜمٕمَتف ُمـ ظمػم ًُّ ا.# ش َصٜم٤مئُع اعمٕمروف شَمِ٘مل َُمَّم٤مِرَع اًم

: [صٜمع] شم٤مج ، وحلًُـ ذيِمره٤م  ژى ې ې ې ېژ، وًمذًمؽ ىم٤مل قمزَّ وضمؾَّ

 ًُ  .[ُمٜمـ] . ا.# شم٤مجشٜم٧ْم اعمِٜم٦َّمُ قمٜمد اًمُٙمْٗمران ىمٞمؾ: إِذا يُمٗمرْت اًمٜمِّٕمٛم٦ُم طم

َع إطُْمٌُقَش » ع»، شومَجرَّ ٌُقش: ىم٤مل اًمزسمٞمديُّ ذم ش ومَجرَّ َم شمٗمًػُمه سم٢مِيْم٤مح، وإطُْم شم٘مدَّ

 [1/381ديقاٟمف ] هق سم٤مًمْمؿِّ مج٤مقم٦ُم احلٌََش، ىم٤مل اًمٕمج٤مُج:: »[طمٌش] اًمت٤مج

 يَمققق٠َمنَّ ِصقققػْماَن اعَمٝمققق٤م إظَْمقققالطِ 

 

ٌُقققٌش ُِمققـ إَ   ُْمققِؾ ُأطْم  ْٟمٌقق٤مطِ سم٤مًمرَّ

وا ٕمقا اؾْمقدُّ ٤ًم يم٤مٟمقا، ٕهَنؿ إِذا دمٛمَّ َّٓ  ا.#.ش ىم٤مل: وىمٞمؾ: هؿ اجلامقم٦م َأيَّ وُمثُٚمف ذم اًمٚم٤ًمن، إِ

م قمـ اًمت٤مج. َأٟمف مل ي٘مٞمِّد إطُْمٌقش سم٤مًمْمؿِّ   يمام شم٘مدَّ

ْقُر: اًمٜمّخؾ »اًمٌٞم٧م، ش يم٠َمنَّ ِصػْمانَ »وىمقًُمف:  ػْمان مجُع َصْقر سم٤مًمٗمتح يمَٗمْٚمس، واًمّمَّ اًمّمِّ

إِنَّ َصْقٌر وِصػْمان، وذم طمدي٨م سَمدر: ٖم٤مر َأو اعمجتِٛمع، وي٘م٤مل ]َأيْم٤ًم[ ًمٖمػم اًمٜمَّخؾ ُمـ اًمِمجر اًمّمِّ 

 .[صقر] يمذا ذم اًمت٤مجش َأسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمٕم٨َم رضمَٚملم ُمـ َأصح٤مسمف وم٠َمطْمرىم٤م َصْقرًا ُمـ ِصػْمان اًمُٕمَرْيض
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ة واًمًالم، سمف وقُمَرْيض يمُزسَمػم: واٍد سم٤معمديٜم٦م، قمغم ؾم٤ميمٜمٝم٤م َأومْمُؾ اًمّمال: »[قمرض] وومٞمف

. واحلدي٨ُم َأُمقاٌل َٕهٚمٝم٤م، وُمٜمف طمدي٨م َأيب ؾمٗمٞم٤من َأٟمف ظمرَج ُمـ ُمٙم٦م طمتك سمٚمَغ اًمُٕمَرْيض

 ا.# ُمٜمف.ش ؾم٤مَق ظَمٚمِٞمج٤ًم ُمـ اًمُٕمَرْيضأظمَر: 

واخلَٚمِٞم٩م: هنٌر ُي٘متٓمُع ُمـ اًمٜمٝمر إقَمٔمؿ إمِم ُمقوٍع ُيٜمتٗمُع سمف ومٞمف، واخلَٚمِٞم٩م َأيْم٤ًم: »وومٞمف: 

شُم١مظمُذ ُمٜمف إمِم ُمٙم٤من آظمر، يم٠َمهن٤م إِٟمام ؾُمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م ظُمٚمِج٧ْم َأي ؿُمٕم٦ٌٌم ُمـ ُم٤مء اًمٌحر 

ُم سم٤مًمٗمتح ْ  .[اًمت٤مج )ظمٚم٩م(] شاضمُتذسم٧ْم واىمُتٓمٕم٧ْم ُمٜمف، وظمٚمٞم٩ُم اًمٌحر هق اًمذي ي٘م٤مل ًمف: اًمنمَّ

ػْمان» ٝم٤م يمٙمَِت٤مب وهُمَراب، وهق  شواًمّمِّ َأيْم٤ًم مجُع ِصَقار وُصَقار سمٙمْن اًمّم٤مد ووٛمِّ

ؽ، وىمد اًم٘مٓمٞمع ُمـ اًمٌ٘مر، يمام ًْ
َقار يمٙمِت٤مب وهُمَراب ُيٓمٚمُؼ قمغم وقم٤مء اعمِ َقار واًمّمُّ  َأٟمف َأي اًمّمِّ

 مجَٕمٝمام َُمـ ىم٤مل:

قققَقاُر ذيمقققْرُت ًمقققٞمغَم   إِذا َٓح اًمّمُّ

 

ققققَقارُ    وَأذيُمُرهقققق٤م إِذا َٟمَٗمققققَح اًمّمُّ

  [1151ديقان ذي اًمرُم٦م ] وىم٤مل آظمر يّمػ اجلقاري:

 َأقمُٞمٜمَٝمققق٤م
ِ
ـْ سمَ٘مقققِر اخلَْٚمّمققق٤مء ـَ ُِمققق ٌَْٝم  َأؿْمققق

 

ـُ ُِمقققـ ِصقققػْماهن٤م ُصقققَقراوهققق   شَـّ َأطمًققق

َقاُر ذم ىمقًمف:   قارُ »وم٤مًمّمُّ ؽ، ش َٓح اًمّمُّ ًْ
وُمٕمٜمك َٟمَٗمَح وم٤مَح، »ىمٓمٞمُع اًمٌ٘مر، واًمث٤مين وقم٤مُء اعمِ

ي٘م٤مل: َٟمَٗمَح اًمٓمِّٞم٥ُم َيٜمَْٗمُح َٟمْٗمح٤ًم سم٤مًمٗمتح وُٟمُٗمقطم٤ًم وُٟمَٗم٤مطم٤ًم يمُٖمَراب وَٟمَٗمح٤مٟم٤ًم سم٤مًمتحريؽ: َأِرَج ووم٤مَح 

َع واٟمتنمت ر ٧ٌَّْم، وًمف َٟمَٗمح٤مٌت وشَمْمقَّ يم٧ْم وه ٛم٧ْم َأي حترَّ ًَ ائحتُف، وَٟمَٗمَح٧ْم اًمريُح شَمٜمَْٗمُح ُمثُؾ َٟم

إِنَّ »ُمـ ُمٕمروف َأي ُدومٕم٤مٌت، وَٟمَٗمَحف سم٤معم٤مل: َأقمٓم٤مه، وُمٜمف اًمٜمَّْٗمَح٦م َأي اًمٕمٓمٞم٦َُّم، وذم احلدي٨م: 

وقا هل٤م َٓ ومتٕمرَّ وقا ًمٜمََٗمح٤مت رمح٦ِم شمٕمرَّ »، وذم طمدي٨م آظمر: شًمرسمِّٙمؿ ذم َأي٤َّمم دْهريمؿ َٟمَٗمح٤مٍت، َأ

 [35ديقاٟمف ] ىمقُل ضِمَراِن اًمَٕمْقِد يذيمُر اُمرَأشَمف:ش َٟمَٗمَح اًمٓمِّٞم٥ُم إِذا وم٤مَح رُُيف»وؿم٤مهُد ش اهلل

 ًم٘مقققققد قمققققق٤مجلَْتٜمل سمققققق٤مًمَ٘مٌٞمِح وصَمقهُبققققق٤م

 

قققُؽ َيقققٜمَْٗمُح   ًْ
ـْ َأْرداهِنققق٤م اعمِ  ضمديقققٌد وُِمققق

 ٌُف ٞم
 :وىمقًُمف .[ٟمٗمح] ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج واعمّم٤ٌمحش أي: يٗمقُح ـمِ

 َأقْمٞمٜمَٝمققق٤م
ِ
ـْ سمَ٘مقققِر اخلَْٚمّمققق٤مء ـَ ُِمققق ٌَْٝم  َأؿْمققق

 

ـْ ِصقققػْماهن٤م ُصقققَقرا  ـُ ُِمققق َـّ َأطمًققق  وهققق
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ٝم٤م مجٕم٤ًم  َقر سمْمٛمِّ َقَر سمٙمن اًمّم٤مد ًمٖم٦ٌم ذم اًمّمُّ ذيمَره اجلقهريُّ ؿم٤مهدًا قمغم َأنَّ اًمّمِّ

قرة سم٤مًمِمٙمؾ واهلٞمئ٦م  ًمُّمقرة، وذيمره ذم اًمٚم٤ًمن ٟم٘ماًل قمٜمف يمذًمؽ، وُمثُٚمف اًمت٤مُج، وومنَّ اًمّمُّ

قرة: اًمتِّٛمث٤مل، وىمد شُمٓمٚمُؼ وُيراُد هب٤م اًمّمٗم٦ُم : »[صقر] احل٘مٞم٘م٦م واًمّمٗم٦م، وذم اعمّم٤ٌمحو اًمّمُّ

 ا.#.ش يم٘مقهلؿ: صقرُة إَُمر يمذا، َأي صٗمُتف

قمغم وزن اخلَْياء: ُم٤مٌء سم٤مًم٤ٌمدي٦م، وىمٞمؾ: ُمقوٌع، وىمٞمؾ: ُمقوٌع ومٞمف قملُم  شواخلَْٚمّم٤مءُ »

ْهٜم٤مء »صمؿ ىم٤مل:  ، صمؿ اؾمتِمَٝمَد سم٤مًمٌٞم٧م،[ظمٚمص] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش ُم٤مء وىمٞمؾ هق ُمقوع سم٤مًمدَّ

ْهٜم٤مء: ُمقوع يمٚمُّف رُمٌؾ، وىمٞمؾ: هق ُمقوع ُمـ سمالد »، وومٞمف: شُمٕمروٌف  ْهٜم٤مء: اًمَٗماَلة، واًمدَّ اًمدَّ

 سمٜمل َتٞمؿ، ُمًػمة صمالصم٦م َأي٤مم، ٓ ُم٤مء ومٞمف، ُيٛمدُّ وُي٘مٍم، ىم٤مل:

ْهٜم٤م شَمِدْل  َؽ سم٤مًمدَّ ٧َم قمغم ُأُمِّ ًْ  ًم

َب َدًمَّ »هق ُمـ ىمقًمؽ: ش شَمِدلُّ »ىمقًُمف:  ً يمتِٕم٥َم وَضَ َّٓ ٧م اعمرَأُة قمغم زوضمٝم٤م شَمِدلُّ وَد

ُل سم٤مًمٗمتح، وهق ضُمرأُُت٤م ذم شمٙمنُّ وشمٖمٜم٩ُّم وظَمٜم٨ٍَم يم٠َمهن٤م خم٤مًمِٗم٦ٌم  َٓ ٚم٧ْم شَمدًمُّالً، وآؾمُؿ اًمدَّ يمتَدًمَّ

ا.# ش واخلَٜم٨َُم سم٤مًمتحريؽ: ُمّمدُر ظَمٜم٨َِم يمتَِٕم٥َم إِذا يم٤من ومٞمف ًملِْم وشمٙمنُّ »، شوًمٞمس هب٤م ظمالٌف 

 ٤ٌمحُمـ اعمّم
 َأي َأٟمِمَد ىمقًمف: –َأٟمِمَده »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  .[دًمؾ]

ْهٜم٤م شَمِدْل  َؽ سم٤مًمدَّ  ًم٧ًَم قمغم ُأُمِّ

ٓمف، واًمٜم٦ًٌُم إًِمٞمف  ط قمغم َُمـ ٓ ُي٤ٌممَم سمتًخُّ ـُ إقَمرايّب، وىم٤مل: ُيَيُب ًمٚمٛمتًخِّ اسم

َحؾ َأطمد سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٕمد سمـ زيد َُمٜم٤َمة»ىم٤مل: ش َدْهٜم٤مِوّي  ًْ ْهٜم٤مء اؾمُؿ سمٜم٧ْم ُِم سمـ َتٞمؿ،  واًمدَّ

ـَ قمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م: ٤مج، ويم٤من ىمد قُمٜمِّ  [2/311ُمٚمح٘م٤مت ديقاٟمف ] وهل اُمرَأة اًمٕمجَّ

قققققَحُؾ  ًْ َـّ ُِم هٜم٤م وفمققققق  َأفمٜمَّققققق٧ْم اًمقققققدَّ

 

 َيْٕمَجققققققققُؾ  
ِ
 َأنَّ إَُمققققققققػَم سم٤مًم٘مْمقققققققق٤مء

 قققققُؾ  ًَ ققققاليت واحِلّمقققق٤مُن ُيْٙم ًَ  قمققققـ يَم

 

قققٗم٤مِد وْهقققق ـمِقققْرٌف َهْٞمٙمقققُؾ   ًِّ  شقمقققـ اًم

ف: [دهـ] ا.# ًم٤ًمن، وُمثُٚمف ذم اًمت٤مج  ُح اًمٚم٤ًمن ذم ه٤مُمِمف ُم٤م ٟمّمُّ ىمقًمف: َأفمٜم٧َّم »، ويمَت٥م ُمّمحِّ

َـّ  ْهٜم٤م وفم ٖم٤مين: اإِلٟمِم٤مد خُمتؾٌّ واًمرواي٦م سمٕمد ىمقًمف: َيْٕمَجُؾ:ش اًمدَّ  إًِمخ ىم٤مل اًمّمَّ
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 يَمققققالَّ ومل ُيْ٘مققققَض اًم٘مْمقققق٤مُء اًمٗمٞمّمققققُؾ 

 

ققققققُؾ   ًَ ققققققْٚم٧ُم وم٤محلّمقققققق٤مُن َيْٙم ًِ  وإِن يَم

 ققققٗم٤مِد وْهققققق ـمِققققْرٌف ُي١ْميَمققققُؾ  ًِّ  قمققققـ اًم

 

و  ققققققُؾ قمٜمققققققد اًمققققققرِّ ٌب َُمٚمَّ  شاِق ُُم٘مققققققرَّ

 ا.#، وًمٕمٚمَّف اًمٗمٞمّمؾ سمدل اًمٗمّمٞمؾ، وَهْٞمٙمؾ سمدل ي١ميمؾ. 

الن،  ًْ ٌؾ ويَم ًِ ُؾ سم٤مًمتحريؽ ُمٕمٚمقم، وهق اًمُٗمتقر واًمتَّقاين، وسم٤مسُمف شَمِٕم٥َم، ومٝمق يَم ًَ واًمٙم

، واًمٙمُن ومٞمف ىمٚمٞمؾ، وإِن  الٟم٦م ىمٚمٞمٚم٦ٌم، واجلٛمع يُم٤ًممَم سم٤مًمٗمتح واًمْمؿِّ ًْ غَم، ويَم ًْ َٚم٦م ويَم ًِ وهل يَم

َح٤مِري.ؿمئ ح٤مَرى واًمّمَّ م يمام ىمٞمؾ: اًمّمَّ  ٧م يمنَت اًمالَّ

َؾ، »وذم اًمٚم٤ًمن:  ًَ َؾ وَأيْم ًِ ؾ: اًمتث٤مىُمؾ قمامَّ ٓ يٜمٌٖمل َأن ُيتث٤مىمَؾ قمٜمف، واًمٗمٕمُؾ يَم ًَ اًمَٙم

٤مج:  وَأٟمِمد َأسمق قمٌٞمدة ًمٚمٕمجَّ

قققققَحُؾ  ًْ َـّ ُِم ْهٜم٤م وفمققققق  َأفمٜمَّققققق٧ْم اًمقققققدَّ

 

 َيْٕمَجققققققققُؾ  
ِ
 َأنَّ إَُمققققققققػَم سم٤مًم٘مْمقققققققق٤مء

 ققققاليت واحلّمقققق ًَ قققققُؾ قمققققـ يَم ًِ  ٤مُن ُيْٙم

 

ققققٗم٤مِد وْهققققق ـمِققققْرٌف َهْٞمَٙمققققُؾ   ًِّ  قمققققـ اًم

 ُؾ »وؾمٛمٕم٧ُم رؤسم٦َم ُيٜمِْمُده٤م »ىم٤مل َأسمق قمٌٞمدة:  ًِ ، ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧ُم همػَمه ُمـ شوم٤مجلقاُد ُيْٙم

ُؾ »يرويف:  رسمٞمٕم٦َم اجلُْقع ًَ ُؾ »، ىم٤مل اسمـ سمري: ومَٛمـ روى شَيْٙم ًَ ومٛمٕمٜم٤مه َيثُ٘مؾ، وَُمـ روى: ش َيْٙم

ُؾ » ًِ  .[يمًؾ] ا.# ًم٤ًمنش ف قمٜمد اجلامع ىمٌؾ َأن يّمؾ إمِم طم٤مضمتفومٛمٕمٜم٤مه شمٜم٘مٓمُِع ؿمٝمقشمُ ش ُيْٙم

: مج٤مقم٦م  م َأٟمف سم٤مًمْمؿِّ وًمٜمرضمْع إمِم شمٗمًػم ُم٤م ٟمحـ سمّمدده، وهق إطُْمٌُقش، وىمد شم٘مدَّ

٤مج: وا، واؾمتِمٝمدوا سم٘مقل اًمٕمجَّ ٕمقا اؾمقدُّ ٤ًم يم٤مٟمقا ٕهَنؿ إِذا دمٛمَّ  احلٌش، َأو اجلامقم٦م َأيَّ

 يَمققق٠َمنَّ ِصقققػْماَن اعَمٝمققق٤م إظَْمقققالطِ 

 

ٌُقققٌش ُِمققـ إَْٟمٌقق٤مطِ   ُْمققِؾ ُأطْم  سم٤مًمرَّ

 ػْمان ، وهل ذم اًمٌٞم٧م َأىم٤مـمِٞمُع اًمٌ٘مر، وإىََم٤مـمِٞمع مجُع ىَمٓمِٞمع [1/354] وىمد ُمرَّ شمٗمًػم اًمّمِّ

، شوهق مم٤َّم مُجع قمغم همػم سمٜم٤مء واطمده»يمحدي٨م وَأطم٤مدي٨م قمغم همػم ىمٞم٤مس، ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: 

وَُيٛمع َأيْم٤ًم قمغم َأىْمٓم٤مع يمنميػ وَأْذاف  واًم٘مٓمٞمُع: اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٖمٜمؿ واًمٜمََّٕمؿ وٟمحِق ذًمؽ،

: [صٚم٥م] ، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح[ىمٓمع] وقمغم ىُمْٓمٕم٤من سم٤مًمْمؿِّ يمَّمٚمِٞم٥م وُصْٚم٤ٌمن وضَمِري٥م وضُمْرسم٤من

اجلَِري٥م: اًمقادي، صمؿَّ اؾمُتٕمػم ًمٚم٘مٓمٕم٦م اعمتٛمٞمِّزة ُمـ »، وىم٤مل: شَصٚمٞم٥ُم اًمٜمَّّم٤مرى مجُٕمف ُصْٚم٤ٌمن»
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٥م إَرض، وم٘مٞمؾ ومٞمٝم٤م: ضَمِري٥م، ومجُٕمٝم٤م أَ  ًَ ، وخيتٚمػ ُم٘مداُره٤م سمح ضْمِرسَم٦م وضُمْرسم٤من سم٤مًمْمؿِّ

راع ـْمؾ واًمَٙمٞمْؾ واًمذِّ وذم يمت٤مب »، صمؿ ىم٤مل: شاصٓمالح َأهؾ إىَم٤مًمٞمؿ يم٤مظمتالومٝمؿ ذم ُم٘مدار اًمرَّ

٤مطم٦م» ًَ َٛمْقَألش اعَم ًَّ َّٓ َأٟمَّف ظم٤مرج قمامَّ ٟمحـ ومٞمف، ومٚمٝمذا شمريمتُف.[ضمرب] شًمٚم  ، وذيمر سمحث٤ًم ضمٞمِّدًا إِ

ش اًمتل َٕوٓده٤م اجلآِذُر وإظَْمالط، َأي اعمختٚمُط سمٕمُْمٝم٤م سمٌٕمض، سم٘مر اًمقطمش: اعَمٝم٤م»و

، َأو [ُمٝم٤م] وهق إُِم٤م مجُع ظِمْٚمط سم٤مًمٙمن، وهق سمٛمٕمٜمك اعمختٚمِط اعمتداظِمؾ إضَمزاء، يمام ذم اًمت٤مج

 ُمـ ىمقهلؿ: ذم اًمدار َأظْمالٌط، َأي َأْوسم٤مش َمتِٛمٕمقن خمتٚمِٓمقن، وهذا ٓ واطمَد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف.

ُمؾ.ش ُْمؾسم٤مًمرَّ »وىمقًُمف:  ُْمؾ َأو سمُٙمْث٤ٌمن اًمرَّ  َأي سم٠َمرض اًمرَّ

ضِمٞمٌؾ يٜمزًمقن »َأي مج٤مقم٦ٌم ُمـ إَٟم٤ٌمط، وإَٟم٤ٌمط ىم٤مل اًمزسمٞمدي ذم اًمت٤مج: ش: ُأطْمٌُقش»

َقاد، وذم اعمحٙمؿ: [ٟمٌط] اًمٌٓم٤مئَح سملم اًمٕمراىَملم، يمذا ذم اًمّمح٤مح ًَّ ، وذم اًمتٝمذي٥م: يٜمزًمقن اًم

َط قمغم وش ؾمقاد اًمٕمراق» ِٞمط واًمٜمٌَّ ٌَش يمَحٜمَشيم٤مًمٜمٌَّ وذم  ا.# ُمٜمف.ش زن طَمٌِٞمش يم٠َمُِمػم وطَم

ٌَط: ضمٞمٌؾ ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا يٜمزًمقن ؾمقاَد اًمٕمراق، صمؿَّ اؾمُتٕمٛمؾ ذم َأظْمالط : »[ٟمٌط] اعمّم٤ٌمح اًمٜمَّ

٥ٌَم وَأؾْم٤ٌمب ًَ ٝمؿ، واجلٛمُع َأْٟم٤ٌمط يم  ا.# ُمٜمف.ش اًمٜم٤مس ]أي َأْوسم٤مؿِمٝمؿ[ وقمقاُمِّ

ٌََٓم٤مئح واًم
ٞمؾ واؾمع ومٞمف ُدىم٤مُق احلََم، وذم اًمت٤مجذم اًمٚمٖم٦م مجُع سَمٓمِٞمح٦م، وهق يمؾُّ ُمَ   ًِ 

٤مُره٤مُدىم٤مق اًمٕمِ : » [دىمؼ] ًَ ىَم٤مق يمُٖمَراب: وُمَت٤مُت يمؾِّ رء ْٞمدان سم٤مًمٙمن واًمْمؿِّ يُم ، وىمٞمؾ: اًمدُّ

قِّ َأضم٤مَرٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م، وىمقهُلؿ:  قِّ سم٤مًمٙمن، وُمٜمف مُحَّك اًمدِّ ىمٞمؼ يم٤مًمدِّ ىَم٤مق َأيْم٤ًم: اًمدَّ ، واًمدُّ َدقَّ

قم٤مء: ف يمام ي٘م٤مل: َأظمذُت ىمٚمٞمٚمَ َأظمذُت ِدىمَّف وضِمٚمَّ  اًمٚمَّٝمؿَّ اهمٗمْر زَم ذٟمٌل ف ويمثػَمه، وذم طمدي٨م اًمدُّ

ف وضِمٚمَّف  ش.يُمٚمَّف ِدىمَّ

ىمٞمؼ َأٟمف سم٤مًمدال ظمالُف اًمٖمٚمٞمظ، وسم٤مًمراء ظمالُف » ىمٞمؼ واًمرَّ ىم٤مل اسمـ سمري: واًمٗمرُق سملم اًمدَّ

ب ورُ  ٤مء صمخلم، وؾمٞمػ دىمٞمُؼ اعَمْيِ ًَ ٤مٌء رىمٞمؼ وطَم ًَ ُمٌح دىمٞمؼ وهُمّمـ اًمثَّخلم، ومٞم٘م٤مل: طَم

ىمٞمُؼ ُِمـ  ٌْؾ همٚمٞمظ، وىمد يٙمقن اًمدَّ ٌْؾ دىمٞمؼ، يمام ي٘م٤مل: ُرُمح همٚمٞمظ وهُمّمـ همٚمٞمظ وطم دىمٞمؼ وطم

ه اجلٚمٞمُؾ   .[دىمؼ] ا.# شم٤مجش صٗم٦م إَُمر احل٘مػم اًمّمٖمػم ومٞمٙمقن ودَّ
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٤من، وضُمؾُّ اًمٌمء ش »وضِمٚمَّف»وىمقًمف:  اجِلؾُّ سم٤مًمٙمن واًمٗمتح اجلَٚمٞمؾ يم٤مجلاُلل يمُٖمَراب وُرُمَّ

 :  يمذا ومٞمف.ش ُُمٕمٔمُٛمفسم٤مًمْمؿِّ

٤مء»وىمقًُمف:  ًَ هق سم٤مًمٗمتح قمغم وزن ؾَماَمء، وُي٘مٍَم اؾمُؿ اًمٌمء اًمذي ُُيْتًَك، ش »طَم

قًا  ًْ ىمٞم٘م٦م ُمـ َُمَرق وٟمحقه، ىم٤مل: ؿَمِٛمر: ي٘م٤مل: ضمٕمٚم٧ُم ًمف طَم وآطْمت٤ًِمء: ذُب إؿَمٞم٤مء اًمرَّ

ىمٞم ٞم٦ًَّم يمَدًْمق وؾَماَمء وهَمٜمٞم٦َّم، َأي ـمٌخ٧ُم ًمف اًمٌمَء اًمرَّ
ًِ ٤مًء وطَم ًَ ٤مه إِذا اؿمتٙمك صدَره وطَم ًَّ ؼ َيتح

٤مء ذم احلدي٨م، ىم٤مل اسمـ إصمػم وص٤مطم٥م اًمٚم٤ًمن:  ًَ ، »وىمد ضم٤مء ِذيمُر احلَ هق سم٤مًمٗمتح واعمدِّ

ك ًَ ، ويٙمقن رىمٞم٘م٤ًم ُُيْ َقة سم٤مًمٗمتح سمٜم٤مُء شـمٌٞمٌخ ُيتخذُّ ُمـ َدىمٞمؼ وُم٤مء وُدْهـ، وىمد ُُيغمَّ ًْ ، واحلَ

ة، ومٞم٘م٤مل:  ك سمٛمرَّ ًَ : ىمدُر ُم٤م ُُيْ ة، وسم٤مًمْمؿِّ ًة، وسم٘مل ذم اإِلٟم٤مء ُمرَّ َقًة، َأي ذسم٧ُم ُمرَّ ًْ طَمًْقُت طَم

ًة،  قِّ َأي اعمنموِب ُمرَّ ًُ ًة، وسم٤مًمْمؿِّ اؾمُؿ اعمَْح ة، وم٤ٌمًمٗمتح اًمٗمٕمُؾ ُمرَّ ك سمٛمرَّ ًَ َقٌة َأي ىمدُر ُم٤م ُُيْ ًْ طُم

َقُة ُمٜمف طمرامٌ »وذم احلدي٨م:  ًْ سمٕمد هذا  [طم٤ًم]، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن شُم٤م َأؾْمَٙمَر ُمٜمف اًمَٗمَرُق وم٤محلُ

ًَ » احلدي٨م: قُة سم٤مًمْمؿِّ اجلُْرقم٦ُم سمَ٘مدِر ُم٤م ُُيْ ًْ ًة واطمدًة، وسم٤مًمٗمتح اعمرةاحلُ واًمَٗمَرق » ا.#.ش ك ُمرَّ

ُع ؾمت٦م قمنَم َرـمالً  ًَ  .[ومرق] يمذا ذم اعمّم٤ٌمحش سم٤مًمتحريؽ َأي سمٗمتحتلم: ُِمٙمٞم٤مل، ي٘م٤مل: إِٟمف َي

َط سملم اًمٕمراىَملم: »[سمٓمح] وذم اًمت٤مج وذم اًمّمح٤مح ًمٌَٓمِٞمح٦م ا»، وذم اًمٚم٤ًمن شوسَمٓم٤مئُح اًمٜمٌَّ

ٌٍَمة، وهق ُم٤مء ُُمًتٜم٘مٌع ٓ ُيرى ـمَروم٤مه ُمـ ؾَمٕمتف، وهق َُمِٖمٞمُض ُم٤مء   ُم٤م سملم واؾِمط واًم

ٌَٓمٞمح٦م، وهل  : ؾم٤مطمؾ اًم ِدضمٚم٦م واًمُٗمرات، ويمذا َُمَٖم٤ميُض ُم٤م سملم سَمٍمَة وإَهقاز، واًمٓمَّػُّ

ٌُْٓمح٤من ٌَٓم٤مئح واًم  ش.اًم

ل إظَمَي َأؾمقد َٕٟمف اًمٕمرب شمًٛمِّ : »[ؾمقد] وىمقهُلؿ: ؾَمَقاد اًمٕمراق، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح

 ا.#.شُيرى يمذًمؽ قمغم سُمٕمد، وُمٜمف ؾَمقاُد اًمٕمراق خلُية َأؿمج٤مره وزروقمف

قاُد ُمـ اًمٌَْٚمدة ىُمراه٤م، وىمد ي٘م٤مل: يُمْقَرُة يمذا ويمذا وؾَمقاُده٤م، َأي »وذم اًمت٤مج:  ًَّ  واًم

ٓم٤مـمٝم٤م ُمـ ىُمَراه٤م وَرؾَم٤مشمٞمِ٘مٝم٤م، وؾَمقاُد اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م: ىمُ  ًْ ٌَتِٝم٤م ووُم ا.# ش رامه٤مُم٤م طمقازم ىمّم

 .[ؾمقد] شم٤مج
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قاُد واًمُ٘مرى، وىم٤مل ي٤مىمقت: اًمذي : »[رزق] وومٞمف ًَّ ؾْمداق: اًم ْزداق واًمرُّ ؾْمت٤مق واًمرُّ اًمرُّ

ؾْمت٤مق يمؾَّ ُمقوع ومٞمف ُُمْزَدَرٌع وىُمرى، وٓ  ؿ َيٕمٜمقن سم٤مًمرُّ ؿم٤مهْدٟم٤مه ذم زُم٤مٟمٜم٤م ذم سمالد اًمُٗمرس َأهنَّ

َقاد قمٜمد َأهؾ سمٖمداد، ومٝمق  ي٘م٤مل ذًمؽ ًمٚمُٛمدن يم٤مًمٌٍمة وسمٖمداد، ومٝمق قمٜمد اًمٗمرس سمٛمٜمزًم٦م ًَّ اًم

 ا.#.شَأظمصُّ ُمـ اًمُٙمْقَرة واإِلؾْمت٤من

ْ٘مُع ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٜم٤مطمٞم٦م وقمغم اجلٝم٦م وقمغم اعَمحٚم٦َّم يمام ذم » ْ٘مُع )واًمّمُّ واًمُٙمْقَرة: اعمديٜم٦م واًمّمُّ

، واجلٛمُع يُمَقٌر، ي٘م٤مل: دظمٚم٧ُم يُمقرًة ُمـ يُمَقر ظمراؾم٤من، وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: [ص٘مع] اعمّم٤ٌمح(

ٌف قمرسمٞم٤َّمً اًمُٙمقرة ُمـ  ًَ  شاًمٌالد: اعمِْخالُف، وهل اًم٘مري٦م ُمـ ىُمرى اًمٞمٛمـ، ىم٤مل اسمـ دريد: ٓ َأطم

 .[اًمت٤مج )يمقر(]

اعمِْخالف: اًمٙمثػم اإِلظمالف ًمٚمققْمد، واعمِْخالف َأيْم٤ًم: اًمُٙمقر، وُمٜمف »وذم اًمت٤مج َأيْم٤ًم: 

َأي َأـمراومِٝم٤م خَم٤َمًمٞمُػ اًمٞمٛمـ، ىم٤مل َأسمق قمٛمرو: وي٘م٤مل: اؾمُتٕمٛمَؾ ومالٌن قمغم خَم٤َمًمٞمػ اًمٓم٤مئػ 

اعمََخ٤مًمٞمػ َٕهؾ اًمٞمٛمـ يم٤مٕضَمٜم٤مد َٕهؾ اًمِم٤مم، واًمُٙمَقر َٕهؾ »وٟمقاطمٞمٝم٤م، وىم٤مل اسمـ سمري: 

٤مؾِمٞم٩م َٕهؾ إَهقاز، هذا ُم٤م ٟم٘مَٚمف َأئٛم٦ُم اًمٚمٖم٦م ًَ ؾم٤مشمِٞمؼ َٕهؾ اجل٤ٌمل واًمٓمَّ ا.# ش اًمٕمراق، واًمرَّ

قج قمغم وزن ًُّ ٤مؾِمٞم٩ُم مجُع ـَم ًَ قد، وهق  ُمـ اًمت٤مج ُمـ ُم٤مدة )خ ل ف(، واًمٓمَّ شَمٜمُّقر وؾَمٗمُّ

ٌُقش: مج٤مقم٦م احلٌََِم٦م، َأو ُمٓمَٚمؼ مج٤مقم٦م، واهلل َأقمٚمُؿ. .[ـم٩ًم] اًمٜم٤مطمٞم٦م يمام ذم اًم٘م٤مُمقس  وم٤مٕطُْم

ً ٟم٤مىِمٕم٤مً » ف ش ؾُمامَّ لم، ووٛمُّ ًِّ َأي ىم٤مشماًل ذم احل٤مل، واًمًؿُّ هذا اًم٘م٤مشمُؾ اعمٕمروُف، وهق ُمثٚم٨َُّم اًم

ُق واعَمٜمَْٗمُذ اًمْمٞمُِّؼ، يمخرق اإِلسمرة وصم٘م٥م إَٟمػ َأومّمُح، وهق سم٤مًمتَّثٚمٞم٨م َأيْم٤ًم: اًمثَّ٘م٥ُم واخلَر

ف:  [ؾمٛمؿ]وإُُذن، واعمِمٝمقُر ومٞمف اًمٗمتُح، يمذا ٟم٘مَؾ ذم اًمت٤مج  ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: »قمـ ؿمٞمخف، وٟمّمُّ

]إقمراف:  ژںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱژىم٤مًمقا: اعمِمٝمقُر ذم اًمثْ٘م٥م اًمٗمتُْح يمام ذم اًمتٜمزيؾ: 

 اٟمتٝمك.ش ، وإوَمّمُح ذم اًم٘م٤مشمِِؾ اًمْمؿُّ [7/43

، وذم وا ؼُّ واخلَْرُت سم٤مًمٗمتح ومٞمٝم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد، وإظَمػُم ُيْمؿُّ ًمثَّ٘م٥ُم واخلَرُق واًمِمَّ

اًمًؿُّ ُم٤م َي٘متُؾ سم٤مًمٗمتح ذم إيمثر ومجُٕمف »: َأنَّ اًمٗمتح ومٞمام َي٘متُؾ أيمثُر، وم٢مٟمف ىم٤مل: [ؾمٛمؿ] اعمّم٤ٌمح
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ْٝمؿ وؾِمَٝم٤مم، واًمْمؿُّ ًمٖم٦ٌم َٕهؾ اًمٕم٤مًمِٞمَ  ًَ ًمٌٜمل  ٦م، واًمٙمن ًمٖم٦مؾُمُٛمقم يمَٗمْٚمس ووُمُٚمقس، وؾِماَمٌم يم

: صُمْ٘م٥ُم اإِلسمرة وومٞمف اًمٚمٖم٤مت اًمثالث، »ىم٤مل:  ش.َتٞمؿ وؾَمؿَّ اًمٓمٕم٤مَم يم٘متََؾ ضمٕمؾ ومٞمف اًمًؿَّ  ؿُّ ًُّ واًم

 ش.ومجُٕمف ؾِماَمم

٤ممُّ » ًَ ؿُّ سمٗمتح اعمٞمؿ واًمًلم يٙمقن ُمّمدرًا ًمٚمٗمٕمؾ ويٙمقن ُمقوَع اًمٜمُّٗمقذ، واجلٛمُع اعمَ ًَ واعَم

ٌُف اًمتل َيؼمز ٤ممُّ اًمٌَدن: صُمَ٘م ًَ ٤ممَّ َٕنَّ ومٞمٝم٤م  وَُم ًَ ٞم٧م َُم : ؾمٛمِّ قمَرىُمف وسمخ٤مُر سمْٓمٜمف ُمٜمٝم٤م، ىم٤مل إزهريُّ

اًمثَّْ٘م٥م: ظَمْرق ٓ قُمٛمَؼ ًمف، وي٘م٤مل: ظَمْرق ٟم٤مزل ذم »: [أي ذم اًمت٤مج )صم٘م٥م(] وومٞمف ش.ظُمروىم٤ًم ظمٗمٞم٦َّم

 إَرض، واجلٛمُع صُمُ٘مقب يمَٗمْٚمس ووُمُٚمقس، واًمثُّْ٘م٥ُم ُمث٤مُل ىُمْٗمؾ ًمٖم٦ٌم، واًمثُّْ٘م٦ٌم ُمثُٚمف، واجلٛمعُ 

: اًمثَّْ٘م٥م، وُمٜمف ؾُمؿُّ اخِلَٞم٤مط سمٗمتح : »[ؾمٛمؿ] وذم اعمخت٤مر ا.#.ش صُمَ٘م٥ٌم، يمُٖمْروم٦م وهُمَرف ؿُّ ًُّ اًم

ٝم٤م، ويمذا اًم٘م٤مشمُِؾ ُيٗمتُح وُيْمؿُّ وَُيٛمُع قمغم ؾُمُٛمقم وؾِماَمم ا.# ُمٜمف، ومل َيذيمر ش اًمًلم ووٛمِّ

 اًمٙمَن عمرضمقطمٞمَّتف، واهلل َأقمٚمؿ.

َٞمط، ومه٤م قمغم وزن حِل٤َمف وُِمْٚمَحػ وإِزار وُِمْئَزر يمذا واخِلَٞم٤مط: ُم٤م خُي٤مط سمف، وُمثُٚمف اعمِخْ 

ا ذم اعمخت٤مر سم٤مإِلسْمرة.[ظمٞمط] ذم اعمّم٤ٌمح  ، وومنِّ

وح ُُمٕمِدُم٤ًم ًمٚمحٞم٤مة، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش ٟم٤مىِمٕم٤مً » وي٘م٤مل: ؾُمؿٌّ ٟم٤مىِمٌع أي سم٤مًمٌغ »َأي ُُمزِه٘م٤ًم ًمٚمرُّ

ُمـ ٟمَ٘مَع اعم٤مُء إِذا اضمتٛمَع، ىم٤مل  ىم٤مشمٌؾ، ُمـ ٟمَ٘مٕمف إِذا ىمتَٚمف، وىم٤مل َأسمق ٟمٍم: َأي صم٤مسم٧ٌم َمتِٛمٌع،

:  [33ديقاٟمف ] اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مينُّ

 ومٌِقققققق٧مُّ يمقققققق٠َمينِّ ؾمقققققق٤موَرشْمٜمل َوققققققئٞمٚم٦مٌ 

 

قققؿُّ ٟمققق٤مىِمعُ   ًُّ ىْمِش ذم َأٟمٞم٤مهِبققق٤م اًم  شُمقققـ اًمقققرُّ

 . شمٗمًػم َأًمٗم٤مظ اًمٌٞم٧م.[ٟم٘مع] اٟمتٝمك ُمـ اًمت٤مج 

: َأي ومٍِمُت َأو ومٙمٜم٧ُم ذم اًمٚمٞمؾ يم٠َمين... إًِمخ، ي٘م٤مل: سم٤مَت َيٌِٞم ٤ٌَمُت يٗمٕمؾ يمذا وم٧ٌمُّ ٧ُم وَي

سم٤مت : »[سمٞم٧م] َأي شَمٚمٌََّس سمٗمِٕمٚمف ًمٞماًل، يمام ي٘م٤مل: فمؾَّ يّمٜمع يمذا عم٤َم ُيٗمَٕمؾ هن٤مرًا، ىم٤مل ذم اعمخت٤مر

٤ٌَمت سَمْٞمُتقشم٦ًم، وسم٤مت يٗمٕمؾ يمذا إِذا ومٕمَٚمف ًمٞمالً  سم٤مت َيٌِٞم٧ُم »، وذم اعمّم٤ٌمح: شاًمرضمُؾ َيٌٞم٧ُم وَي

٤ٌَمشم٤ًم ومٝمق سم٤مئ٧ٌم، وشم ٠ميت ٟم٤مدرًا سمٛمٕمٜمك ٟم٤مم ًمٞماًل، وذم إقَمؿِّ إهَمٚم٥م سمٛمٕمٜمك ومٕمَؾ سَمْٞمُتقشم٦ًم وَُمٌِٞمت٤ًم وَُم
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سم٤مًمٜمٝم٤مر، وم٢مِذا ىمٚم٧م: سم٤مت يٗمٕمُؾ يمذا ومٛمٕمٜم٤مه ش فمؾَّ »ذًمؽ اًمٗمٕمَؾ سم٤مًمٚمٞمؾ، يمام اظمتصَّ اًمٗمٕمُؾ ذم 

َّٓ ُمع ؾمٝمِر اًمٚمٞمؾ، وقمٚمٞمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم:   ۅ ۅ ۋژومٕمَٚمف سم٤مًمٚمٞمؾ، وٓ يٙمقن إِ

َُمـ ىم٤مل: سم٤مت سمٛمٕمٜمك ٟم٤مَم وم٘مد َأظمٓم٠م، َأٓ  ، وىم٤مل اًمٚمَّْٞم٨م:[25/64]اًمٗمرىم٤من:  ژۉ ۉ

شمرى َأٟمؽ شم٘مقل: سم٤مت َيرقَمك اًمٜمُّجقَم، وُمٕمٜم٤مه يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، وىمد شم٠ميت سمٛمٕمٜمك ص٤مر، وقمٚمٞمف ىمقًُمف 

٤ٌَمت ُمـ سم٤مب  [162اًمٌخ٤مري: ] شوم٢مِٟمَّف ٓ َيْدري َأيـ سم٤مشَم٧ْم يُده»قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:  وسم٤مت َي

، شٟم٤ممَ »َيقز َأن شمٙمقن سمٛمٕمٜمك ش سم٤مَت »ـ يمٞم٤ًمن َأن وقمـ اًمزسمٞمدي قمـ اسم ش.شَمِٕم٥َم ًمٖم٦ٌم ومٞمف

 .[سمٞم٧م] َأيْم٤ًم، اٟمٔمر اًمت٤مجش يم٤من»وسمٛمٕمٜمك 

ٌَف وىم٤مشَمٚمف، وذم »ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش ؾم٤مَوَرشْمٜمل» ؾم٤مَوَره: َأظمَذ سمرأؾمف وشمٜم٤مَوًَمف، وؾم٤موَره: واصم

 [322ذح سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ] ىمّمٞمد يمٕم٥م سمـ زهػم:

 إِذا ُيًققققققق٤مِوُر ىِمْرٟمققققققق٤ًم ٓ َُيِقققققققؾُّ ًمقققققققف

 

َّٓ وْهققققَق ََمْققققدوُل َأْن    يققققؽُمَك اًمِ٘مققققْرَن إِ

 واًمِ٘مْرن سم٤مًمٙمن: يمٗم١ُمك ذم اًمِمج٤مقم٦م، واعمجدول: اعمٍموع اعمرُملُّ قمغم اجلَداًم٦م

ل ُمـ اًمتَّجديؾ  ٚم٦ٌم، وىمٞمؾ: ذاُت اًمرُمؾ اًمرىمٞمؼ، وُمثُٚمف اعمجدَّ َح٤مسم٦م، وهل إَرض اًمّمُّ ًَ يم

َٛمؾ عم٤َّم وىمػ قمغم ـمٚمح٦َم ريض ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م، وُمٜمف ىمقل قمكّم يمرَم اهلل وضمٝمف وريض قمٜمف يقَم اجل

ًٓ حت٧م ٟمجقم اًمًامء ذم سمٓمقن »اهلل قمٜمف وهق َسيٌع:  َأقْمِزْز قمكمَّ َأسم٤م حمٛمٍد َأْن َأراَك َُمدَّ

َأي مهقُمل ش إَودي٦م، ؿمٗمٞم٧َم ٟمٗمز وىمتٚم٧َم َُمٕمنمي، إمِم اهلل َأؿمٙمق قُمَجري وسُمَجري

 ًمٌَُجر ذم اًمٌٓمـ.وَأطمزاين، وَأصُؾ اًمُٕمَجر اًمُٕمَ٘مُد اًمٜم٤مشمئ٦ُم ذم اًمَٕمّم٥م، وا

ل إيِن قمٜمد اهلل ُمٙمتقٌب ، وُمـ إَول احلدي٨ُم اعمِمٝمقُر: واعمٓم٤مِوُع: آْٟمجدال واًمتجدُّ

 .[ضمدل] ا.# شم٤مجش ظم٤مشمَؿ اًمٜمٌٞمِّلَم، وإِنَّ آدَم ًَمقُٛمٜمَجِدٌل ذم ـمِْٞمٜم٧م

ل: اعُمٚمَ٘مك »وذم اًمٚم٤ًمن سمٕمد هذا احلدي٨م:  ىم٤مل ؿَمِٛمر: اعُمٜمجِدُل: اًم٤ًمىمط، واعمجدَّ

ل: اعمُٚمَ٘مك قمغم إَرض ىمتٞمالً »ذم شمٗمًػم طمدي٨م قمكّم:  ، وىم٤ملشًم٦م، وهل إَرضسم٤مجلََدا  ش.اعمجدَّ
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ِئٞمٚم٦م: احلٞم٦َّم اًمدىمٞم٘م٦م اًمّمٖمػمة. ىْمِم٦م، وهل  واًمْمَّ ىْمش: مجُع َأْرىَمش وَرىْمِم٤مء ُمـ اًمرُّ واًمرُّ

ىَمِم٦م: ًمقٌن ومٞمف»ًمقن ومٞمف يُمْدرة وؾَمقاد، وذم اًمٚم٤ًمن:  ىَمش واًمرَّ ىْمش يم٤مًمٜمَّْٗمس واًمرَّ يُمْدرة  اًمرَّ

: [رىمش] وذم اًمت٤مج ش.وؾمقاٌد وٟمحُقمه٤م، ضُمٜمُْدب َأْرىمش وطمٞم٦َّم َرىْمِم٤مء ومٞمٝم٤م ُٟم٘مُط ؾمقاٍد وسمٞم٤مض

ىْمش واًمؽْمىمٞمش: اًمٙمت٤مسم٦م واًمتٜمْ٘مٞمط» َٟمَ٘مَع اًمًؿُّ ذم ٟم٤مب احلٞم٦َّم: : »[ٟم٘مع] وذم إؾَم٤مس ا.#.ش واًمرَّ

 اضمتٛمَع ومٞمف، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:

....................... 

 

 ذم أٟمٞم٤مهبقققق٤م اًمًققققؿُّ ٟمقققق٤مىِمعُ  ............ 

 َؾمؿٌّ ٟم٤مىمٌع َأي »وذم اعمخت٤مر:  اٟمتٝمك.ش وَٟمَ٘مَع اعم٤مُء ذم سمٓمـ اًمقادي: صم٧ٌََم واضمتٛمَع يم٤مؾمَتٜم٘مع

ٟمَ٘مع اعم٤مُء َيٜمَْ٘مُع ُٟمُ٘مققم٤ًم ]ُمـ سم٤مب ٟمَٗمع، أي ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م[ »، وذم اًمٚم٤ًمن: شسم٤مًمٌغ وىمٞمؾ: صم٤مسم٧ٌم 

ٞمؾ وٟمحِقه، واؾمَتٜم٘مَع: اضمتٛمَع وصم ًِ إِذا اؾمَتٜم٘مٕم٧ْم »٧ٌَم، وذم طمدي٨م حمٛمد سمـ يمٕم٥م: ذم اعَم

ام يًتٜم٘مُع اعم٤مُء ذم ، َأي إِذا اضمتٛمٕم٧ْم ذم ومِٞمف شمريد اخلروَج يمشٟمٗمُس اعم١مُمـ ضم٤مءه ُمٚمُؽ اعمقت

: وهلذا احلدي٨م خَمرٌج آظمُر، وهق ُمـ ىمقهلؿ:  ىَمراره، وح، ىم٤مل إزهريُّ وَأراد سم٤مًمٜمْٗمس اًمرُّ

 َٟمَ٘مْٕمُتف إِذا ىمتٚمُتف.

: قمتََّ٘مف، وي٘م٤مل:  وَٟمَ٘مَع اًمًؿُّ  ذم َأٟمٞم٤مب احلٞم٦َّم: اضمتٛمَع، وَأٟم٘مٕمْتف احلٞم٦َُّم، وىمٞمؾ: َأٟم٘مَع اًمًؿَّ

، وي٘م٤مل: ؾمؿٌّ شَٟمَ٘مَع اعم٤مءُ »ؾمؿٌّ ٟم٤مىمٌع َأي سم٤مًمٌغ ىم٤مشمٌؾ، وىمد ٟمَ٘مَٕمف َأي ىمتَٚمف، وىمٞمؾ: صم٤مسم٧ٌم َمتِٛمٌع ُِمـ 

 ٟم٤مىمع وُمٜم٘مقع وَٟم٘مٞمع، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:

 ومٌِقققققق٧مُّ يمقققققق٠َمينِّ ؾمقققققق٤موَرشْمٜمل َوققققققِئٞمٚم٦مٌ 

 

ققؿُّ ٟمقق٤مىِمعُ   ًُّ ىْمِش ذم َأٟمٞم٤مهِبقق٤م اًم  شُمققـ اًمققرُّ

م ىمري٤ًٌم شمٗمًػُم هذا اًمٌٞم٧م.   وىمد شم٘مدَّ

م َأنَّ ُمٕمٜمك ىمقًمف: ؾ مم٤َّم شم٘مدَّ ً ٟم٤مىِمٕم٤مً  ومتحّمَّ ع إطُْمٌُقَش ؾُمامَّ  ومَجرَّ

ك سم٤مٕطُْمٌُقش هذا اًمنماَب اًم٘م٤مشمؾ، وىمد رَأي٧ُم ذم سمٕمض اًمنموح  ومًَ٘مك هذا اجلٞمَؾ اعمًٛمَّ

  إطُْمٌُقش َُمٚمُِؽ احلٌِم٦م، ومل َأفمٗمر سمٜمْ٘مؾ ومٞمف قمـ َأطمد ُمـ اًمٚمٖمقيِّلم. وسمٕمده: َأنَّ  [49اًمّم٤موي ]

َُمك ـْ هُمْٛمداَن حِمْراَب اًمدُّ  واطمتؾَّ ُِم
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طَمٚمَّف واطمتٚمَّف واطْمتؾَّ سمف َأي َٟمزَل سمف، ىم٤مل: وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨ُم: احلَؾُّ : »[طمٚمؾ] ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن

: طَمؾَّ  : َأيْم٤ًم احلُٚمقل واًمٜمُّزول، ىم٤مل إَزهريُّ ٌْديُّ ٥ُم اًمَٕم ً، ىم٤مل اعمث٘مِّ  [198ديقاٟمف ] َُيُؾُّ طَمالَّ

هِر طَمقققققققؾٌّ واْرحتققققققق٤مُل   َأيمقققققققؾَّ اًمقققققققدَّ

 

ٌْ٘مققققققل قمققققققكمَّ وٓ شَمِ٘مٞمٜمققققققل   شَأَُمقققققق٤م شُم

، ي٘م٤مل: َأسْم٘مك قمٚمٞمف َأي َرمِحَف، ش: شُمٌ٘مل قمكمَّ »وُمٕمٜمك  ا.#.  شمرمُحٜمل وحَتٜمُق وشُمِمٗمُؼ وشمٕمٓمُػ قمكمَّ

طَمؾَّ سم٤مًم٘مقم وطَمٚمَّٝمؿ واطمتؾَّ هبؿ »، وذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم: وُمثُٚمٝم٤م َأْرقَمك قمٚمٞمف ُيْرقمل إِرقم٤مءً 

واطمتٚمَّٝمؿ، وم٢مُِم٤م َأن شمٙمقٟم٤م ًمٖمَتلم يِمٚمت٤ممه٤م ُووع، وإُِم٤م َأن يٙمقن إَصؾ طَمؾَّ هبؿ، صمؿ طُمذوم٧م 

طمٚمٚم٧ُم سم٤مًمٌٚمد »وذم اعمّم٤ٌمح:  .[طمٚمؾ] ا.# ًم٤ًمنش اًم٤ٌمُء وُأوصَؾ اًمٗمٕمُؾ إِمم ُم٤م سمٕمده وم٘مٞمؾ: طمٚمَّف

ى َأيْم٤ًم سمٜمٗمًف ومٞم٘م٤مل: طمَٚمٚم٧ُم اًمٌٚمدَ طُمٚمقًٓ ُمـ سم٤مب ىمٕمَ   ا.#.ش د: ٟمزًم٧ُم سمف، ويتٕمدَّ

ـٌ ذم رأس ضمٌؾ سمٜم٤مطمٞم٦م صٜمٕم٤مء، وومٞمف ي٘مقل:»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش: هُمْٛمدان»  هُمْٛمدان: طِمّم

......................... 

 

 ذم رْأِس هُمْٛمققققداَن دارًا ُمٜمققققَؽ حِمْققققالٓ 

٤م، وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وقمٜمدي َأهن٤م حُتِؾُّ ي٘م٤مل: روو٦م ُِمقْحالٌل: َأيمثَر اًمٜم٤مُس احلُٚمقَل هب

اًمٜم٤مس يمثػمًا، َٕن ُِمْٗمٕم٤مًٓ إِٟمام هل ذم ُمٕمٜمك وم٤مقِمؾ ٓ ذم ُمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، ويمذا َأرض حِماْلل، ا.# 

  .سم٤مظمتّم٤مر [طمٚمؾ] ًم٤ًمن

٦ٌَّم ؾمٞمػ سمـ ذي َيَزن، وىمٞمؾ: ىمٌٍم ُمٕمروف سم٤مًمٞمٛمـ، وهُمْٛمدان: » وهُمْٛمدان: ىُم

ووَرَد ذم احلدي٨م ذيمُر هُمْٛمدان سمْمؿِّ اًمٖملم وؾمٙمقن »وىم٤مل َأيْم٤ًم:  .[اًمٚم٤ًمن )همٛمد(]شُمقوع

اعمٞمؿ: اًمٌٜم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ سمٜم٤مطمٞم٦م صٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ، ىمٞمؾ: هق ُمـ سمٜم٤مء ؾمٚمٞمامن، قمغم ٟمٌٞمِّٜم٤م وقمٚمٞمف اًمّمالة 

 ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن طمرومٞم٤ًَّم.ش واًمًالم، ًمف ذيمٌر ذم طمدي٨م ؾمٞمػ سمـ ذي َيَزن

 رة، يم٘مقًمف:هل سم٤معمدِّ ويْ٘مٍَمُ ًمٚميو»وىمقًُمف: صٜمٕم٤مء، ذم اًمت٤مج: 

َٗمرْ  ًَّ ـْ َصٜمْٕم٤م وإِْن ـم٤مَل اًم  ٓ سمدَّ ُِم

، وهق ُمـ اًمِمٕمراء اعمت٠َمظمريـ:  وىم٤مل إُْٟمزُّ

َٓ طَمققلِّ ذاك احلققلَّ ُمققـ ؾمقق٤ميمِٜمل َصققٜمْٕم٤م  َأ

 

قٜمقا ُصقٜمْٕم٤م  ًَ ى ويمقؿ َأطْم  ومٙمؿ َأـْمَٚم٘مققا َأْهَ
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ُمف يم٤مْصٓمٜمَٕمف، وصٜمَ  ع اًمٌمَء َصٜمْٕم٤ًم ي٘م٤مل: صٜمََع إًِمٞمف ُمٕمرووم٤ًم يمٛمٜمََع ُصٜمٕم٤ًم سم٤مًمْمؿِّ َأي ىمدَّ

 .[صٜمع] ا.# شم٤مجش وُصٜمْٕم٤ًم سم٤مًمٗمتح واًمْمؿِّ َأي قمٛمَٚمف

ٜمقا ُصٜمْٕم٤مً »وم٘مقًُمف ذم اًمٌٞم٧م:  ًَ م، وهل ش َأطم  –ُي٘مرأ سمٗمتح اًمّم٤مد قمغم ُمٕمٜمك اًمٕمٛمؾ يمام شم٘مدَّ

سمٚمٌد سم٤مًمٞمٛمـ وهل ىمّمٌتُٝم٤م، َأي ىم٤مقمدُة ُُمٚمٙمٝم٤م وداُر ؾَمٚمٓمٜمتٝم٤م شمِمٌُف دُمِمؼ اًمِم٤مم ذم  –َأي َصٜمْٕم٤مء 

م يمام ٓ خَيٗمك.اعمروج وإَ   هن٤مر، وَصٜمْٕم٤مُء َأيْم٤ًم: ىمري٦ٌم سم٤ٌمب دُمِمؼ، وإُومم هل اعمرادة ومٞمام شم٘مدَّ

هُمْٛمدان يمُٕمثاْمن: ىمٍم ُمِمٝمقر ُمـ َُمْم٤مرب إَُمث٤مل سم٤مًمٞمٛمـ ذم َُم٘مرِّ : »[همٛمد] وذم اًمت٤مج

٤من، ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف،  َُمٚمٙمٝم٤م، وهق َصٜمْٕم٤مء، ومل يزْل ىم٤مئاًم طمتك هَدُمف قمثامُن سمـ قمٗمَّ

واظمُتٚمػ ذم سم٤مٟمٞمف، وم٘مٞمؾ: هق ؾمٚمٞمامن سمـ داود قمٚمٞمٝمام اًمًالم، سمٜم٤َمه ًمٌِْٚم٘مٞمس زوضمتِف، وُم٤مَل إًِمٞمف 

يـ  ش.يمثػٌم ُمـ اعمٗمنِّ

٠ٌَم اًمتل ذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز وم٘م٤مل: »  ٱژوسمْٚمِ٘مٞمس هل سم٤مًمٙمن: ُمٚمٙم٦ُم ؾَم

ٝم٤م ضِمٜمِّٞم٦ًم، واؾمُٛمٝم٤م ريم٤مٟم٦م سم[27/23]اًمٜمٛمؾ:  ژٻ ٻ ٻ ٜم٧ُم اًمًٙمـ ، ويم٤مٟم٧م ُأُمُّ

ضمف هب٤م ٌَٝم٤م اهلده٤مُد ُمٜمف ومزوَّ ، ظمٓم ِـّ ، واهلده٤مد َأسمقه٤م، [سمٚم٘مس] ا.# شم٤مجش اًمذي يم٤من ُمٚمَؽ اجل

وض إُٟمػ»وىم٤مل َأيْم٤ًم:  ـٌ يم٤من هلقذة سمـ قمكم ُمٚمؽ : »[1/58ًمٚمًٝمٞمكم ] وذم اًمرَّ همٛمدان طمّم

يمٛمَٚمف سمٕمده واصمُِؾ ذيمر اسمـ هِم٤مم َأن هُمْٛمدان َأٟمِم٠مه َيْٕمرُب سمـ ىَمحٓم٤من وأَ »، وومٞمف َأيْم٤ًم: شاًمٞمامُم٦م

ه، وًمف ِذيمر ذم طمدي٨م ؾمٞمػ سمـ ذي َيزن،  ضم٤ًم يم٠َمسمٞمف وضمدِّ سمـ محٞمد سمـ ؾم٠ٌم، ويم٤من ُمٚمٙم٤ًم ُمتقَّ

حف مج٤مقم٦ٌم واقمتٛمده اعمّمٜمِّػ ]َأي اعَمجد[ َأٟمف سمٜم٤مه ينمخ هٙمذا سم٤مًمِملم واخل٤مء  واًمذي رضمَّ

ٞم٦َّم، وهق ًم٘م٥م، اعمٕمجٛمَتلم، وذم سمٕمض اًمٜمًخ سم٤معمٝمٛمالت، وذم سمٕمْمٝم٤م سمزي٤مدة اًمالم قمغم اًمتحت

وإيَمثُر َأٟمف اؾمٛمف، وهق ينمخ سمـ احلرث سمـ َصٞمٗملِّ سمـ ؾم٠ٌم، ضمدِّ سمْٚمَ٘مْٞمس، سمٜم٤مه سم٠مرسمٕم٦م وضمقه 

َأمحَر وَأسمٞمَض وَأصٗمَر وَأظمَي وسمٜمك داظمَٚمف ىمٍمًا سمًٌٕم٦م ؾم٘مقف سملم يمؾِّ ؾم٘مَٗملم، وذم سمٕمض 

ٞمؾ: يم٤من ارشمٗم٤مُع اًمٜمًخ: سملم يمؾِّ ؾم٘مػ سم٤مإِلومراد ]َأرسمٕمقن ذراقم٤ًم[، وذم سمٕمض اًمتقاريخ ىم

 طمرومٞم٤ًَّم. [همٛمد] ا.# ُمـ اًمت٤مج قمغم اًم٘م٤مُمقسش ؾم٘مٗمف ُم٤مئتل ذراع
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َُمك» ، اعمِْحراب ُيٓمٚمؼ قمغم َأؿمٞم٤مء يمثػمة آصمرُت ِذيمره٤م وْهَده٤م هٜم٤م شمٕمٔمٞماًم شحِمْراَب اًمدُّ

اعمِْحراب: صْدر اًمٌٞم٧م وَأيمرُم ُمقوع ومٞمف، واجلٛمع »وشمٕمٛمٞماًم ًمٚمٗم٤مئدة، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

٤مح اًمَٞمٛمـ:اعَمح٤مري٥م، وه  [84ديقاٟمف ] ق َأيْم٤ًم اًمُٖمْروم٦م، ىم٤مل ووَّ

ققققق٦ُم حِمْقققققراٍب إِذا ضمئُتٝمققققق٤م  َرسمَّ



مل َأًْمَ٘مٝمقققق٤م َأو َأْرشمِ٘مققققل ؾُمققققٚمُّام 

  [34ديقاٟمف ] وَأٟمِمَد إَزهريُّ ىمقل اُمرئ اًم٘مٞمس:

.......................... 

 

 ِيمِٖمققققْزِٓن َرُْمققققٍؾ ذم حَم٤مريقققق٥ِم َأىْمقققققال 

 ًمٞمٛمـ، وىمٞمؾ: اعمٚمقُك ُمـ مِحػم ظم٤مص٦ًم، يم٤مٕىَْمٞم٤مل واعمَ٘م٤مِول، يمام ذم إىَْمقال: اعمٚمقك سمٚمٖم٦م ا

٦م: اًمذي ُي٘مٞمٛمف اًمٜم٤مُس اًمٞمقَم ُُم٘م٤مَم اإِلُم٤مم ذم [ىمقل] اًم٘م٤مُمقس ، ىم٤مل: واعمِْحراب قمٜمد اًمٕم٤مُمَّ

ضم٤مج ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ]ص:  ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژاعمًجد، وىم٤مل اًمزَّ

وَأرومُع ُمٙم٤من ذم اعمًجد، ىم٤مل: واعمِحراب هٝمٜم٤م ، ىم٤مل: اعمِحراب َأروَمُع سمٞم٧م ذم اًمدار، [38/21

م، وهق: ٤مح اًمٞمٛمـ اعمت٘مدِّ  يم٤مًمُٖمْروم٦م، وَأٟمِمَد سمٞم٧م ووَّ

ققققق٦ُم حِمْقققققراٍب إِذا ضمئُتٝمققققق٤م  َرسمَّ



مل َأًْمَ٘مٝمقققق٤م َأو َأْرشمِ٘مققققل ؾُمققققٚمُّام 

 سمٕم٨َم قُمْروة سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف إمِم ىمقُمف سم٤مًمٓم٤مئػ،   وذم احلدي٨م َأن اًمٜمٌل

اسم٤ًم ًمف وم٠َمذَف قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد اًمَٗمجر، صمؿ أذَّن ًمٚمّمالة، ىم٤مل: وهذا يدلُّ قمغم َأٟمف وم٠َمشم٤مهؿ ودظمؾ حِمْر

 هُمروم٦م ُيرشمَ٘مك إًِمٞمٝم٤م.

واعَمح٤مري٥م: ُصدور اعمج٤مًمس، وُمٜمف ؾُمٛمل حِمراُب اعمًجد، وُمٜمف حم٤مري٥ُم هُمْٛمدان 

ٌْٚم٦م، وحِمراب اعمًجد: صدُره وَأذُف ُمقوع ومٞمف، وحَم٤مري٥م سمٜمل  سم٤مًمٞمٛمـ، واعمِحراُب: اًمِ٘م

هائٞمؾ: ُم٤ًمضمُدهؿ اًمتل يم٤مٟمقا َيٚمًقن ومٞمٝم٤م، وذم اًمتٝمذي٥م: َيتٛمٕمقن ومٞمٝم٤م ًمٚمّمالة، وىمقُل إ

 [215ديقاٟمف ] إقَمِمك:

 وشَمققرى َمٚمًقق٤ًم َيَٖمققصُّ سمققف اعمِْحققق

 

 قققراُب ُِمْٚمَ٘مققْقِم واًمثِّٞمقق٤مُب ِرىَمقق٤مُق  

 : َأراَد ُِمـ اًم٘مقمش ُِمْٚمَ٘مْقمِ »ىم٤مل: َأراه يٕمٜمل اعمجٚمس، وىمقًُمف:  طمدي٨م  وذم ىم٤مل إَزهريُّ
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َع قمغم  َأٟمس َأٟمف يم٤من يٙمرُه اعَمح٤مري٥َم، َأي مل يٙمـ ُُي٥مُّ َأن َيٚمس ذم صدر اعمجٚمس وَيؽمومَّ

ىم٤مًمقا: ُمـ اعمًجد،  [19/11]ُمريؿ:  ژې ې ۉ ۉ ۅژاًمٜم٤مس، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

واعمِحراب: َأيمرُم َم٤مًمس اعمٚمقك قمـ َأيب طمٜمٞمٗم٦م، وىم٤مل َأسمق قُمٌٞمدة: اعمِحراُب ؾمٞمُِّد اعمج٤مًمس 

ُمُ  ل اًمَ٘مٍْم حِمراسم٤ًم ًمنَمومف، وَأٟمِمَد:وُم٘مدَّ : اًمٕمرب شمًٛمِّ  ٝم٤م وَأذوُمٝم٤م، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ

َر حِمْراهُبققققق٤م  َأو ُدُْمَٞمققققق٦ٍم ُصققققققِّ

 

ة ؿِمقققققْٞمَٗم٧ْم إمِم شمققققق٤مضمرِ    َأْو ُدرَّ

قرة وسم٤معمِحراب اًمَ٘مٍم ُمٞم٦م اًمّمُّ ، ىمٚم٧ُم: ىمقًُمف: ؿِمٞمَْٗم٧م ي٘م٤مل: ؿِمْٞمَٗم٧م شىم٤مل: َأراد سم٤مًمدُّ

٧م، واًمٗمٕمُؾ ؿم٤مَف يُِمقُف ؿَمْقوم٤ًم، وؿِمْٞمَٗم٧م اجل٤مري٦ُم َأي: زيِّٜم٧م، اًمدراهُؿ َأي ضُمٚمِٞم٧م وُص٘مٚم

 سم٤مًمًلم سمدل اًمِملم واًم٘م٤مف سمدل اًمٗم٤مء ومٚمُٞمت٠مُمؾ. شؾمٞم٘م٧م»وذم اًمت٤مج 

ىم٤مل: وَروى إَصٛمٕملُّ قمـ َأيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء: دظمٚم٧ُم حِمراسم٤ًم ُمـ حَم٤مري٥م مِحْػم ومٜمََٗمَح 

ف، وىمٞمؾ: اعمِحراب: اعمقوع اًمذي َيٜمٗمرُد ومٞمف ذم وضمٝمل ريُح اعمًِؽ، َأراد ىمٍمًا َأو ُم٤م ُيِمٌٝم

 : اء ذم ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ ]ؾم٠ٌم:  ژى ې ېژاعمٚمُؽ ومَٞمت٤ٌمقمُد ُمـ اًمٜم٤مس، وىم٤مل اًمٗمرَّ

ُر ذم اعم٤ًمضمد ًمػماه٤م اًمٜم٤مس ومٞمزدادوا [34/13 : ُذيمر َأهن٤م ُصقُر إَٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م، يم٤مٟم٧م شمّمقَّ

ضم٤مج: هل واطمدة اعمِحراب اًمذي  يّمغمَّ ومٞمف، واعمِحراب َأيْم٤ًم: قُمٜمُؼ اًمداسم٦َّم، قم٤ٌمدًة، وىم٤مل اًمزَّ

٤م عم٤َّم ؾَماَم حِمْراهُب٤م ىم٤مل اًمراضمز:  يم٠َمهنَّ

ي٦ًم، واعمِحراُب:  واعمِحراُب َأيْم٤ًم: َُم٠ْمَوى إؾمد وسمٞمُتف يم٤مًمَٕمريـ واًمِٖمْٞمؾ واخِلٞمْس واًمِٕمرِّ

ب، وهق ُمـ َمٚمس اًمٜم٤مس وَمتَٛمُٕمٝمؿ، واعمِحراب َأيْم٤ًم: اًمِمديُد احلَْرب اًمِمج٤مُع يم٤معمِْحرَ 

م اهلل وضمٝمف:  وم٤مسمٕم٨ْم قمٚمٞمٝمؿ رضُمالً »َأوزان اعم٤ٌمًمٖم٦م، يم٤معمِْٕمٓم٤مء ُمـ اًمَٕمٓم٤مء، وذم طمدي٨م قمكّم يمرَّ

، وذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج: حِمْرسم٤ًم سمال َأًمػ، وهق ؾمٝمٌق ُمـ اًمٜم٤مؾمخ [1/352] ، يمذا ذم اًمٜمٝم٤مي٦مشحِمْراسم٤مً 

 [طمرب]ًمتٛمثٞمٚمٝمؿ إِي٤مه سمِٛمْٕمٓم٤مء.

٤مروم٤ًم هب٤م، وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل ذم حِمْراسم٤ًم: َأي ُمٕمرووم٤ًم سم٤محلرب قم

م اهلل وضمٝمف:   .[طمرب] ، ا.# ًم٤ًمنشسم٤ًم ُمثَٚمفاُم٤م رَأي٧ُم حِمْرَ »قمكّم يمرَّ
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ـَ اعمِحراَب ذم اعمِْحراب»وذم اًمت٤مج ٟمحٌق ُمٜمف، وُمـ إظَمػم:  ، وُمـ ـُمَرف شُم٤م َأطمً

اَب ًمٚمِحَراب. ا.#. وم٤مًمٚمَّٗمظ ىمقًُمف: َأظمذوا احِلرَ  [طمرب] اًمزخمنمي ذم َأؾم٤مؾمف ذم هذه اعم٤مدة

ُمح،  واطمد واعمٕمٜمك ُمت٤ٌمقمٌد، وم٤مَٕول مجُع طَمْرسم٦م، وهل ُمـ آٓت احلرب، شمٙمقن دون اًمرُّ

وطم٤مَرسمف: »ىم٤مل:  واًمث٤مين ُمّمدُر طم٤مرَب، ي٘م٤مل: طم٤مرسَمف حُم٤مَرسم٦َم وطِمَراسم٤ًم، يم٘م٤مشمَٚمف ُُم٘م٤مشَمٚم٦ًم وىمت٤مًٓ.

:سم٤مقَمده، يم٠َمن سمٞمٜمٝمام قمداوًة وطَمرسم٤ًم، وُمٜمف ىمقُل اًمٓم٤م  [3/77ديقاٟمف ] ئلِّ

 ٓ شُمٜمْٙمِققَرْن قَمَٓمققَؾ اًمٙمققريِؿ ُمققـ اًمِٖمٜمَققك

 

ققققْٞمُؾ طَمققققْرٌب ًمٚمَٛمٙمقققق٤مِن اًمٕمقققق٤مزم  ًَّ  شوم٤مًم

 .[طمرب] ا.# َأؾم٤مس 

واًمَٕمَٓمؾ سم٤مًمتحريؽ َأصُٚمف ُمّمدُر قَمٓمَِٚم٧م اعمرَأُة يمَٗمِرَح إِذا ظماَل ضمٞمُده٤م ُمـ اًم٘مالئِد، ومٚمؿ 

يٜم٦م، صمؿ اؾمتٕم٤مره ذم ، ومل شمٚمٌَس اًمزِّ   اًمٌٞم٧م خلُٚمقِّ اًمٙمريؿ ُمـ اعم٤مل.يٙمـ قمٚمٞمٝم٤م طِمكمٌّ

اعمِحراب: صدُر اعمجٚمس، وي٘م٤مل: هق َأذُف اعمج٤مًمس، وهق : »[طمرب] وذم اعمّم٤ٌمح

، وي٘م٤مل: حِمراُب اعمُّمغمَّ ُم٠َمظمقٌذ  ٤مدات واًمٕمٔمامء، وُمٜمف حِمراُب اعمّمكمِّ ًَّ طمٞم٨م َيٚمس اعمٚمقك واًم

ف سم٢مطِمْم٤مر ىمٚمٌف، وىمد ُيٓمٚمُؼ قمغم ُمـ اعمُح٤مَرسم٦م: َٕنَّ اعمّمكمِّ ُي٤مرُب اًمِمٞمٓم٤من وُي٤مرُب ٟمٗمً

 ش.َأي ُمـ اًمُٖمْروم٦م [19/11]ُمريؿ:  ژې ې ۉ ۉ ۅژاًمُٖمْروم٦م، وُمٜمف قمٜمد سمٕمْمٝمؿ 

َّٓ ُمٕمٜمَٞملم، صدُر اعمجٚمس واًمُٖمْروم٦م، وضمَٕمؾ حِمراب  ومل يذيُمر ذم اعمخت٤مر ًمٚمِٛمحراب إِ

 اعمًجد ُمـ إَول.

يرضمع إمِم ىمقًمف: ش ُِمٜمف»ذم  ، واًمْمٛمػمُ شوُمٜمف حَم٤َمري٥ُم هُمٛمدان سم٤مًمٞمٛمـ»وهمروٜم٤م ذم ىمقًمف: 

ف: شواعَمح٤مري٥ُم صدور اعمج٤مًمس» ل حِمراب »، وٟمّمُّ واعَمَح٤مري٥م: صدور اعمج٤مًمس، وُمٜمف ؾمٛمِّ

  [اًمٚم٤ًمن )طمرب(] .ا.#.شاعمًجد، وُمٜمف حَم٤َمري٥ُم هُمْٛمدان سم٤مًمٞمٛمـ

ومٝمذا يدلُّ قمغم َأن اعمراد سمَٛمح٤مري٥م هُمْٛمدان َأذُف ُمقاوٕمف وَأيمرُُمٝم٤م، وَأذُف ُمقاوِع 

سمًٌٕم٦م ؾُم٘مقف، سملم يمؾِّ ؾم٘مَٗملم َأرسمٕمقن ذراقم٤ًم، ىمٞمؾ: ويم٤من ارشمٗم٤مُع ؾم٘مٗمف ُم٤مئتل ذراٍع،  ىَمٍٍم 

م آٟمٗم٤ًم قمـ اًمت٤مج، واهلل َأقمٚمُؿ.  يمام شم٘مدَّ
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َُمك» ظم٤مم ]يمُٖمَراب[، وذم اًمّمح٤مح: اًمدُّ ِم٦م ُمـ اًمرُّ : [دُمل] مجُع ُدُْمَٞم٦م، وهل اًمّمقرة اعمٜم٘مَّ

٦م،  اًمّمقرة ُمـ اًمٕم٤مج وٟمحِقه، َأو قم٤ممٌّ ُمـ يمؾِّ رء قرُة قم٤مُمَّ ـ ذم اًمٌٞم٤مض، َأو اًمّمُّ ًَ ُُمًتح

٦م، يمذا ذم اعمّم٤ٌمح( ْٚمُحٗم٤مة اًمٌحريَّ ًُّ ، وىم٤مل َأسمق [قمقج] )واًمٕم٤مج: َأٟمٞم٤مُب اًمٗمٞمؾ، وَأيْم٤ًم: فَمٝمُر اًم

ٌَّف هب٤م  م، شُمِم ُر سم٤محلُٛمرة، ومٙم٠َمهن٤م ُأظمذت ُمـ اًمدَّ ٞم٧م ُدُمٞم٦ًم ٕهَن٤م يم٤مٟم٧م َأوًٓ شُمّمقَّ اًمٕمالء: ؾمٛمِّ

اًمت٤مج ] يم٠َمنَّ قُمٜمَ٘مف ضِمٞمُد ُدُمٞم٦م.[:  ٜم٦ٌم، وذم طمدي٨م احِلْٚمٞم٦َم ]َأي صٗم٦ِم اًمٜمٌلاعمٚمٞمح٦ُم ٕهَن٤م ُمزيَّ 

 [)دُمل(

ُق ذم »، شقُمٜمُؼ ُدُْمَٞم٦م: »[دُمل] وذم اًمٚم٤ًمن رة ٕهَن٤م ُيتٜمقَّ قرة اعمّمقَّ ىم٤مل اسمـ إصَمػم: هل اًمّمُّ

ٜمؿ، واجلٛمُع ُدَُمك، وذم ُمٞم٦م َأيْم٤ًم: اًمّمَّ وض: شُمًٛمك َصٜمٕمتِٝم٤م وي٤ٌمًَمُغ ذم حَتًٞمٜمٝم٤م، واًمدُّ  اًمرَّ

سم٤ًم. ُم٤مء شُمراُق قمٜمده٤م شم٘مرُّ  إَصٜم٤مُم ُدَُمك َٕن اًمدِّ

رة » َُمك اعمّمقَّ ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: ذم هذا آؿمت٘م٤مق ٟمٔمٌر، وًمق ىمٞمؾ: ًمتَْزيٞمٜمٝم٤م وشَمٜم٘مٞمِمٝم٤م يم٤مًمدُّ

َُمك»وُمـ َأْيامن اجل٤مهٚمٞم٦م  ًمٙم٤من َأفمٝمَر.  »يريدون إَصٜم٤مم، ويرَوى ش ٓ واًمدُّ
ِ
ُم٤مء ش ٓ واًمدِّ

 .[دُمل] يمذا ذم اًمت٤مج ، يمذا ذم اًمٜمٝم٤مي٦مش ، يٕمٜمل دُم٤مَء ُم٤م ُيذسمح قمغم اًمٜمُُّّم٥مسم٤مًمٙمن واعمدِّ 

تلم: طَمجٌر : »[ٟمّم٥م] واًمٜمُُّّم٥م: ُم٤م ُٟمِّم٥َم ًمُٞمٕمٌَد ُمـ دون اهلل، وذم اعمّم٤ٌمح اًمٜمُُّّم٥م سمْمٛمَّ

ُٟمّم٥م وقُمٌد ُمـ دون اهلل، ومجُٕمف َأْٟمّم٤مب، وىمٞمؾ: اًمٜمُُّّم٥م مجٌع واطمُده٤م ٟمَِّم٤مب، ىمٞمؾ: هل 

 ا.# ُمٜمف.شرة ُمٜم٘مقؿم٦م وإَْٟمّم٤مُب سمخالومٝم٤مىمٞمؾ: همػُمه٤م، وم٢مِن إَصٜم٤مم ُمّمقَّ إَصٜم٤مم، و

ُْمَٞم٦م، ُيٙمٜمك قمـ اعمرَأة هب٤م، قمرسمٞم٦َّم، ومجُٕمٝم٤م ُدَُمك»وذم اًمٚم٤ًمن:  ، وىمد شوي٘م٤مل ًمٚمٛمرأة اًمدُّ

َُمك ًمٚمثٞم٤مب اًمتل ومٞمٝم٤م شَمَّم٤مويُر وَُت٤مويؾ، يمام ُي١مظمذ ُمـ اًمٚم٤ًمن، ذم اًمت٤مج:  اًمتٝم٤مويُؾ: »شم٘م٤مل اًمدُّ

الح واًمثٞم٤مب واحِلكمّ زي ًِّ  .[هقل] ا.#، ويمذا ذم اًمٚم٤ًمنش ٜم٦م اًمتَّّم٤موير واًمٜم٘مقش واًمَقْر واًم

قدان َأو ُمِٚمَٙمٝمؿ قمغم  ًُّ وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م: ومًَ٘مك ؾمٞمٌػ احلٌََش اًمذي هق هذا اجلٞمؾ ُمـ اًم

ة وإِزقم٤مج هذا اًمنماَب اًم٘م اح ؾَمْ٘مٞم٤ًم سمُٕمٜمػ وؿمدَّ َّ ٌُقش سمف يمام ُمرَّ قمـ سمٕمض اًمنمُّ ٤مشمَؾ شمٗمًػم إطُْم

َُمك اًمذي هق ُمـ َأرض  اعمزِهَؼ ًمٚمروح َوطِمٞم٤َّمً  َأي طم٤مًٓ سمنقم٦م، واؾمتقمم قمغم حِمْراب اًمدُّ
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اح اًمّم٤موي ] هُمْٛمدان، وؾم٠ُموْمرد هُمْٛمدان سمؽممج٦م ؿم٤مومٞم٦م واومٞم٦م، إِْن ينَّ اهلل ذًمؽ، وىم٤مل سمٕمض اًمنمَّ

َقر، واطمُده٤م ُدُْمَٞم٦م ىم٤مل اًمِم٤مقمر:: »[53 َُمك: اًمّمُّ  [92ديقان اًمٜم٤مسمٖم٦م ] واًمدُّ

اُصققققٝم٤م ـْ َُمْرَُمققققٍر همقَّ  َأو ُدُْمٞمقققق٦ٍم ُِمقققق

 

 شهَبِققق٩ٌم ُمتقققك شَمَرهققق٤م ُُتِقققؾَّ وشَمًقققجدِ  

ُمٞم٦م ُمرَّ شمٗمًػُمه سمام ٓ ُمزيَد قمٚمٞمف. ا.#.  ٜمؿ، وسمٞم٤من اًمدُّ ُمٞم٦م ومٞمف صقرُة اًمّمَّ  واًمٌٞم٧ُم ي٘متيض َأن اًمدُّ

ًا،  ظم٤مم ]يمُٖمَراب[ َأو ٟمقٌع ُمٜمف ُصْٚم٥م، َأي ؿمديٌد ىمقيٌّ ي٤مسمس ضمدَّ  وذم اعمّم٤ٌمحواعَمْرَُمر: اًمرُّ

َّٓ َأٟمف َأصَٚم٥ُم وَأؿمدُّ صٗم٤مءً : »[ُمرر] ظم٤مم إِ ، وذم اًمٚم٤ًمن، واطمُده َُمْرَُمَرة، شاعَمْرَُمر: ٟمقع ُمـ اًمرُّ

 ىم٤مل: وىم٤مل إقَمِمك:

َر حِمراهُبققققققق٤م  يمُدُْمٞمققققققق٦ٍم ُصققققققققِّ

 

 سمُٛمققققققْذه٥ٍم ذم َُمْرَُمققققققٍر ُمقققققق٤مئرِ  

واعم٤مِئر: [ُمرر] واعَمْرَُمر َأيْم٤ًم: ضٌب ُمـ شم٘مٓمٞمع صمٞم٤مب اًمٜم٤ًمء، يمذا ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن ،

َك واوٓمرَب َأو ُِمـ ُم٤مَر َيِٛمػم َُمػْمًا سمٛمٕمٜمك  اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ ُم٤مَر َيُٛمقُر َُمْقرًا سمٛمٕمٜمك ُم٤مَج َأي حترَّ

ة  ائل ًمِمدَّ ك ويْمٓمرب وَيُٛمقج ذم ٟمٔمر اًمرَّ ؾم٤مَر يًػم ؾَمػْمًا، ويٙمقن اعمٕمٜمك ذا َُمْرَُمر يتحرَّ

ُت هذه اًمٙمٚمٛم٦م سمرأيل، وم٢مِن َأص٧ٌُم اًمّمقاَب صٗم٤مئف واًمتاِمقمف ٓ طم٘مٞم٘م٦ًم، واهلل َأقمٚمُؿ، وم٢ميِّن ومن

َّٓ وم٠مٟم٤م ضمدير سم٤مخلٓم٠م واخلََٓمؾ.  صمؿ ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ: ومذاك اًمذي حتري٧ُم، وإِ

45- اااا   ُ ا  ش
ْش  ا أ اااا ا َ اااا    ااااةرأ  ىاااا   ُ ش

 

ااااااااا أ   اااااااااْج   ة ص  صأ  أ َأ ُ  يااااااااا مأ ااوأ

شمف وَساُمتف، يمام  َط احلج٤مرة ًمِمدَّ ـُ هٜمد هذا قمٛمرو اًمذي ي٘م٤مل ًمف ُُمَيِّ  َٟمَ٘مَٚمف اجلقهرّي  اسم

ـَمف شَمييٓم٤ًم شهِلَْٞمٌتف: »[ضط]، وذم إؾَم٤مس[ضط] ، يمذا ذم اًمت٤مج، وهق اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ضَّ

ط ُمٜمف، َأي ومَٕمؾ سمف ومٕماًل طمّمؾ ُمٜمف ذًمؽ، يم٠َمَضـَمف إِضاـم٤ًم ومَيَط هق  إِذا قَمِٛمَؾ سمف ُم٤م َضَ

ـم٤ًم سم٤مًمٗمتح، َب، ويمَٗمِرَح ًمٖم٦ٌم، وُمّمدره َضْ ـم٤ًم سمٗمتح ومٙمن، وهق  َأي َرَدَم، وسم٤مسُمف َضَ وَضِ

اـم٤ًم، يمام ذم اًمت٤مج. يٓم٤ًم وُضَ  ُمّمدر قمزيز، وَضِ

َدام سم٤مًمْمؿِّ »ذم اًمٚم٤ًمن: ش َرَدمَ »وىمقًمف:  َرَدَم َيْرُدُم سم٤مًمْمؿِّ َرْدُم٤ًم: َضَط، وآؾمُؿ اًمرُّ

اط وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك  َ ب، ىم٤ملشيم٤مًميُّ ْدُم اًمذي هق ؾمدُّ اًمثُّْٚمٛم٦م وٟمحِقه٤م ومٛمـ سم٤مب َضَ ذم  ، وَأُم٤م اًمرَّ
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ْدُم َأيمثُر »اًمٚم٤ًمن:  ه، ىم٤مل: وىمٞمؾ: اًمرَّ َرَدَم اًم٤ٌمَب واًمثُّْٚمٛم٦َم وٟمحَقمه٤م َيْرِدُُمف سم٤مًمٙمن َرْدُم٤ًم: ؾمدَّ

ْدم ُم٤م ضُمٕمؾ سمٕمُْمف قمغم سمٕمض دِّ َٕنَّ اًمرَّ ًَّ َرَدَم »، ًمٙمـ ذم اعمّم٤ٌمح: [ردم] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش ُمـ اًم

ُأظمرى ذم َرَدَم َيْرِدُم سم٤مًمٙمن، وذم اعمخت٤مر:  ، وًمٕمٚمَّف ؾمٌُؼ ىمٚمؿ َأو ًمٖم٦مٌ شاًمثُّْٚمٛم٦م ُمـ سم٤مب ىَمَتَؾ 

َب » ه٤م، وسم٤مسُمف َضَ  ا.#.ش َرَدَم اًمثُّْٚمٛم٦َم: ؾَمدَّ

ق، ىم٤مل ذم اًمت٤مج ٥ُم قمٛمرو سمـ هٜمد َأيْم٤ًم سمُٛمحرِّ ث ًم٘م٥ُم : »[طمرق] ويٚم٘مَّ ق سمقزن حُمَدِّ اعُمحرِّ

َق ُم٤مئ٦ًم ُمـ سمٜمل َتٞمؿ يقَم ُأَواَرَة شمًٕم٦ًم وشمًٕملم ُم ـ سمٜمل داِرم، وواطمدًا قمٛمرو سمـ هٜمد َٕٟمف طمرَّ

ُط احلج٤مرة، وىمٞمؾ:  ق اًمث٤مين، وي٘م٤مل ًمف َأيْم٤ًم ُُميِّ ُمـ اًمؼَماضِمؿ، ىم٤مل: وي٘م٤مل ًمف: اعُمَحرِّ

 ا.#.ش ًمتحري٘مف َٟمْخَؾ َُمْٚمَٝمؿ

ق اًمث٤مين»وىمقًُمف:  ق ًم٘م٥ُم احل٤مرث اسمـ قمٛمرو »ئمٝمر مم٤َّم ذيمره سمٕمده، ىم٤مل: ش اعمَُحرِّ واعمَُحرِّ

ق ُمٚمِؽ اًمِم٤مم ُمـ آل ضَمٗمٜم٦َم َٕٟمف َق اًمٕمرَب ذم دي٤مرهؿ، ومٝمؿ ُيْدقمقن آَل حُمَرِّ ، شَأوُل َُمـ طمرَّ

ق إيَمؼم، وهق »ىم٤مل:  وَأيْم٤ًم ًم٘م٥ُم اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمٛمرو سمـ قمدّي اًمٚمخٛمّل، وهق اعمَُحرِّ

 [26ديقاٟمف ] اعمراُد ذم ىمقل إؾَمقد سمـ َيْٕمُٗمَر اًمٜمَّٝمِمكّم:

ٍق  ققؾ سمٕمققد آِل حُمَققرِّ  ُمقق٤مذا ُأَؤُمِّ

 

 شوسمٕمققد إَِيقق٤مدِ شَمَريمقققا ُمٜمقق٤مزهَلؿ  

، ىم٤مل: شَُمْٚمَٝمؿ يمَٛمْ٘مَٕمد: ُمقوع يمثػم اًمٜمخؾ»ىم٤مل ذم ُم٤مدة )ل # م(: ش َُمْٚمَٝمؿ»ىمقًُمف:  اٟمتٝمك. 

ا.# ش وىمد ذيمره إَزهريُّ ذم اًمرسم٤مقمّل َأي ذم ُم٤مدة )م ل # م(، ىم٤مل: ىم٤مل: وهل ىمري٦م سم٤مًمٞمامُم٦م»

 سم٤مظمتّم٤مر.

ٜمل َيِْمُٙمر وَأظمالٍط ُمـ سمٙمر َُمْٚمَٝمؿ: ىمري٦م سم٤مًمٞمامُم٦م، ىم٤مل اسمـ سمري: هل ًمٌ»وذم اًمٚم٤ًمن: 

ٌَّف ُم٤م »، وىم٤مل َأيْم٤ًم: شوائؾٍ  َُمْٚمَٝمؿ سم٤مًمٗمتح: ُمقوع، وهل َأرض يمثػمة اًمٜمخؾ، ىم٤مل ضمريٌر وؿم

ىْمؿ سم٤مًمٌُْن اًمٞم٤مٟمع حلُٛمرشمف وُصٗمرشمف:  [543ديقاٟمف ] قمغم اهلقاِدج ُمـ اًمرَّ

ـَ سمٞمققققق٤مٟمعٍ   يمققققق٠َمنَّ مُحققققققَل احلقققققلِّ ُزًْمققققق

 

ـْ ٟمخققِؾ َُمٚمْ   ٌَٓمحقق٤مَء ُِمقق  َٝمققامُمققـ اًمقققاِرِد اًم

:[99ديقاٟمف ] ويقُم َُمْٚمَٝمؿ: طمرٌب ًمٌٜمل َتٞمؿ وطمٜمٞمٗم٦م، وَُمْٚمَٝمؿ: َأرض، ىم٤مل ـمروم٦م 

ـَ طمقًَمققققف  ئمققققؾُّ ٟمًقققق٤مُء احلققققلِّ َيْٕمُٙمْٗمقققق

 

ارِة َُمْٚمَٝمقققققام  ـْ َهَ قققققْٞم٥ٌم ُِمقققق ًِ ـَ قَم  يُ٘مْٚمقققق
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ان: ىمريت٤من ىمريٌت٤من ُمـ اًمٞمامُم٦م ُمٕمروومت٤من  .[ُمٚمٝمؿ] ا.# ًم٤ًمنش وىم٤مل: وَُمْٚمَٝمؿ وىُمرَّ

ٞم٥م: ضَم » ًِ َٕمَٗم٦م مم٤َّم ٓ َيٜم٧ٌُم قمٚمٞمف اخلُقُص واًمَٕم ًَّ وهق ورق »ريدة ُمـ اًمٜمخؾ، وهل اًم

 قمـ اسمـ إصمػم. [قم٥ًم] ا.# ًم٤ًمنش اًمٜمخؾ

ارةُ  ح٤مسم٦م، وىمقًُمف:  وَهَ ًَ اًمقادي: وؾَمُٓمف وَأيمرُم ُمقوع ومٞمف، وهل سمٗمتح اًمًلم يم

ـَ طمقًَمف»  قَمْٙمٗم٤ًم: طَمًٌَف، قَمَٙمَٗمف َيْٕمُٙمُٗمف وَيْٕمٙمُِٗمف سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن»ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش َيْٕمُٙمْٗم

وقمَٙمَػ قمٚمٞمف َيْٕمُٙمُػ وَيْٕمٙمُِػ قَمْٙمٗم٤ًم وقُمُٙمقوم٤ًم: َأىمٌؾ قمٚمٞمف ُُمقافم٤ًٌِم، وقَمَٙمَػ اًم٘مقُم طمقًَمف: 

 [83ديقاٟمف ] اؾمتَداروا، ىم٤مل قمٛمرو سمـ يمٚمثقم:

 شَمريْمٜمققق٤م اًمٓمقققػَم قم٤ميمِٗمققق٦ًم قمٚمٞمقققفِ 

 

قققققدًة َأقِمٜمََّتٝمققققق٤م ُصقققققُٗمقٟم٤م   ُُم٘مٚمَّ

  [38/73]ص:  ژژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژُصُٗمقٟم٤ًم، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ـُ ُصُٗمقٟم٤ًم: َصػَّ ىمدَُمْٞمف، وَأٟمِمَد اسمـ إقَمرايّب ذم صٗم٦م ومرس:»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ـَ َيّْمِٗم  َصَٗم

ققققف ققققُٗمقَن ومققققال يققققزاُل يم٠َمٟمَّ  َأًمِققققَػ اًمّمُّ

 

ققققػما  ًِ  ممَّقققق٤م ي٘مقققققُم قمققققغم اًمققققثَّالِث يَم

 قمغم اًمثالث، وضمٕمؾ مل ُيِرد ُِمـ ىمٞم٤مُمف، وإِٟمام َأراَد ُمـ اجلٜمس اًمذي ي٘مقم ش مم٤َّم ي٘مقم»ىمقًُمف: 

ـِ ٓ ُمـ اًمٗمرس اعمذيمقر ذم َأول اًمٌٞم٧م، ىم٤مل اًمِمٞمخ: ضمٕمَؾ  ُِم يَمًػما طم٤مًٓ ُمـ ذًمؽ اًمٜمقع اًمزَّ

 ، ا.# ذح ىمقًمف:[صٗمـ] ا.# ًم٤ًمنش ُم٤م اؾماًم ُمٜمٙمقراً 

ـَ طمقًَمققققف  َئمققققؾُّ ٟمًقققق٤مُء احلققققلِّ َيْٕمُٙمْٗمقققق

 

ارِة َُمْٚمَٝمقققققام  قققققْٞم٥ٌم ُمققققـ َهَ ًِ ـَ قَم  َيُ٘مْٚمقققق

  :وَأُم٤م ذُح اًمذي ىمٌٚمف وهق

ـَ سمٞمققققق٤مٟمعٍ   يمققققق٠َمنَّ مُحققققققَل احلقققققلِّ ُزًْمققققق

 

ـْ َٟمخققِؾ َُمْٚمَٝمققام  ٌَٓمحقق٤مَء ُِمقق  ُمققـ اًمقققاِرِد اًم

 ىم٤مل اسمـ سمري ذم احلُُٛمقل اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اهلَقادُج يم٤من ومٞمٝم٤م ٟم٤ًمٌء َأو مل يٙمـ: »ذم اًمٚم٤ًمن: 

ُج: َُمْريَم٥ٌم إَصُؾ ومٞمٝم٤م إمَح٤مل، صمؿ ُيتًُع ومٞمٝم٤م ومُتقىمُع قمغم اإِلسمؾ اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اهلَقادُج، )واهلَْقدَ 

٦ٌَّم شُمًؽَمُ سم٤مًمثٞم٤مب َيريم٥ُم ومٞمف اًمٜم٤ًمُء( وقمٚمٞمف ىمقُل َأيب ذَؤي٥م:  [164أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ًمف ىُم

 يققق٤م هقققْؾ ُأِريقققَؽ مُحُققققَل احلقققلِّ هم٤مديققق٦مً 

 

ٜمَٝمققققق٤م َيٜمْقققققٌع وإوِْمْمققققق٤مُخ    يم٤مًمٜمَّْخقققققِؾ زيَّ

ٌَّف اإِلسمؾ سمام قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اهلقادج سم٤مًمٜمخؾ اًمذي َأْزَهك  .[محؾ] ا.# ًم٤ًمنش ؿم
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: إِدراك اًمثامر وُٟمْمُجٝم٤م، َأي  ٗمرُة، واًمَٞمٜمْع سم٤مًمٗمتح واًمْمؿِّ فمٝمرْت ومٞمف احلُْٛمرُة َأو اًمّمُّ

 واًمَٞمٜمْع سم٤مًمٗمتح مجع ي٤مٟمِع، وهق إمَحر ُمـ يمؾِّ رء، وهق يمّم٤مطِم٥م وَصْح٥م، يمام ذم اًمت٤مج

تٍَم ، واإِلومْم٤مخ ُمّمدُر َأوْمْمَخ اًمٕمٜم٘مقُد إِذا طم٤مَن ًمف وصَٚمَح َأن ُيٗمتْمَخ َأي ُيٙمَن وُيٕمْ [يٜمع]

 .[ومْمخ] ُم٤م ومٞمف، يمام ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج

 [54ديقاٟمف ] اًمقاِرد: اًمِمٕمر اعمًؽمؾِمُؾ اًمٓمقيُؾ، ىم٤مل ـمروم٦م:»، شُمـ اًمقاِرد اًمٌٓمح٤مءَ »وىمقًُمف: 

 وقمققققغم اعَمْتٜمَققققلْمِ ُمٜمٝمقققق٤م واِردٌ 



 ٌَْٙمِر ق ًْ ٌْق٧ِم َأصمِٞمق٨ٌم ُُم ـُ اًمٜمَّ ًَ  طَم

٧ْم َأهمّم٤مهُن٤م، وىمقًُمف شمٕم ]يقؾمػ:  ژڳ گژ٤ممم: وؿمجرة واِردة إهَمّم٤من: إِذا شمدًمَّ

... إًِمخ، اعمَْتٜم٤من: ضم٤مٟم٤ٌم [ورد] ا.# ًم٤ًمنش ، َأي ؾم٤مسمَِ٘مٝمؿ[12/19 . وىمقُل ـمروم٦م: وقمغم اعمَْتٜملَْمِ

اًمٔمَّٝمر، وإصَمِٞم٨م: اًمٖمزير اًمٓمقيؾ اًمٙمثػم اعمٚمتػُّ اًمٙمثٞمػ اًمٕمٔمٞمؿ، ُيقصُػ سمف اًمٜم٧ٌُم واًمِمٕمُر، 

ٌَِٙمّر: اعمًؽمؾِمؾ، وىمٞمؾ: اعمٕمتِدل وىمٞمؾ: اعمُٜم» ًْ تِّم٥م، َأي اًمت٤ممُّ اًم٤ٌمرُز، وىم٤مل َأسمق زي٤مد واعمُ

، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس: : اًمِم٤مبُّ اعمٕمتِدل اًمت٤ممُّ ٌَِٙمرُّ ًْ  [18ديقاٟمف ] اًمٙماليب: اعمُ

 إمِم ُِمْثٚمِٝمققققق٤م َيْرٟمقققققق احلٚمقققققٞمُؿ َصققققق٤ٌمسم٦مً 



 ْت سمققلم ِدْرٍع وُِمقققْجَقِب ٌَٙمرَّ  إِذا ُمقق٤م اؾْمقق

 ل قمٚمٞمف»وذم ه٤مُمِمف:  ، واًمذي ذم اًمّمح٤مح ذم ُم٤مدة ىمقًُمف: وَِمَْقب يمذا سم٤مَٕصؾ اعمٕمقَّ

 ش.)س ب ك ر( وُم٤مدة )ج و ل(: َِمَْقلِ 

رٌّ »وىمقًُمف: 
ٌَٙمِ ًْ ذم اعمتـ:  يمذا سمف َأيْم٤ًم، وًمٕمٚمَّف ؿم٤مبٌّ سمدًمٞمؾ ُم٤م سمٕمده ا.#. صمؿ ىم٤ملش ؿم٤ٌمب ُُم

ٌَٙمِرٌّ َأي » ًْ ، وؿمٕمٌر ُُم : ُمٕمتدٌل شم٤ممٌّ َرظْمص، واؾمٌَٙمرَّ اًمٜم٧ٌُم: ـم٤مل وشَمؿَّ ٌَٙمِرٌّ ًْ وؿم٤ٌمب ُُم

ٕمر وهمػمه ُُمًؽمؾِمٌؾ، ، يم٤مًمِمَّ ٌَٙمِرٌّ ًْ  .[ؾمٌٙمر] ا.# ًم٤ًمنش ويمؾُّ رء اُمتدَّ وـم٤مَل ومٝمق ُُم

ٌَْٓمح٤مءَ »وىمقًُمف:  ىَم٤مق يمُٖمراب وُمَت٤مُت ش اًم ٞمُؾ اًمقاؾمُع اًمذي ومٞمف ُدىَم٤مُق احلَََم، واًمدُّ ًِ هل اعَم

 يمؾِّ رء، َأي ُم٤م شمٗمت٧ََّم ُمٜمف، ومل َأْدِر ُمٕمٜمك َمٛمقع ىمقًمف:

................... 

 

 ِـْ ٟمخققِؾ َُمْٚمَٝمققامُمققـ اًمقققار ٌَٓمحقق٤مَء ُِمقق  ِد اًم

 اعم٤ٌمَذة: اعُمالَُم٦ًم، وَأصٚمف ُمـ ًَمقْٛمس »، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شسم٤مَذْت ٟمػِماُٟمف»وىمقًُمف:  ومٚمُٞمت٠مُمْؾ.
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وسم٤مَذَ »، ىم٤مل: شسَمنَمِة اًمرضمِؾ سَمنَمَة اعمرَأة، وىمد َيرُد سمٛمٕمٜمك اًمَقْطء ذم اًمَٗمرج وظم٤مرضم٤ًم ُمٜمف

َة ًمَلَُمر، إِذ ًمٞمس سمَٕملْم، وذم طمدي٨م قمكمٍّ  إَُمَر: َوًمِٞمَف سمٜمٗمًف، وهق ُمثٌؾ  سمذًمؽ، َٕٟمف ٓ سَمنَمَ

م اهلل وضمٝمف:  وا روَح اًمٞم٘ملم»يمرَّ ، وم٤مؾمتٕم٤مَره ًمُروح اًمٞم٘ملم: ٕن ُروح اًمٞم٘ملم قَمَرٌض، شوم٤ٌمِذُ

ٌ َأنَّ اًمَٕمَرض ًمٞم٧ًْم ًمف سَمنَمٌة.  وسملمِّ

 .[سمنم] ٤منا.# ًمًش ىم٤مل: وُم٤ٌمَذُة إَُمر َأن حَتيه سمٜمْٗمًؽ وشَمٚمِٞمف سمٜمْٗمًؽ

سم٤مَذ اًمرضمُؾ زوضمَتف: َتتََّع سمٌنَمُِت٤م، َأي فم٤مهِر ضِمٚمده٤م، وسم٤مَذ : »[سمنم] وذم اعمّم٤ٌمح

ٌَنَمشمف، وهل يُده، صمؿ يمُثَر طمتك اؾمُتٕمٛمَؾ ذم اعمالطَمٔم٦م ه سم َّٓ  ا.#.ش إَُمَر: شمق

ٌَنَم، وهل فم٤مهُر »وذم اًمت٤مج:  وُمـ ومّمقل اإِلٟم٤ًمن اعمٛمت٤مز هب٤م قمـ مجٞمع احلٞمقان سم٤مدي اًم

ٌَنَمة َأقمغم ضِمْٚمدة اًمقضمف واجلًَد ُمـ ضمِ  ْٚمد اإِلٟم٤ًمن، ىمٞمؾ: وهمػُمه، يم٤محلٞم٦َّم، ىم٤مل: وقمـ اًمٚمَّْٞم٨م: اًم

٦َم، ىم٤مل: وُمٜمف اؿمُت٘م٧ْم ُم٤ٌمَذُة اًمرضمِؾ اُمرَأشَمف ًمَتْم٤ممِّ َأسْمِم٤مِرمه٤م،  ىمَّ اإِلٟم٤ًمن، ويٕمٜمل سمف اًمٚمَّقَن واًمرِّ

ٌَنَم مجُع سَمنَمة، ىم٤مل: وسم٤م  ڎژَذَ اعمرَأة: ضم٤مَُمَٕمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: وإسَْمِم٤مُر مجُع سَمنَم، واًم

، ىم٤مل: اعم٤ٌمَذُة: اجِلاَمع، ويم٤من [2/187]اًمٌ٘مرة:  ژژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

ه٤م إِذا  اًمرضمؾ خيرج ُمـ اعمًجد وهق ُمٕمتِٙمٌػ ومُٞمج٤مُِمُع صمؿ يٕمقُد إِمم اعمًجد، ىم٤مل: َأو سم٤مَذَ

َُت٤م، وُمٜمف احلدي٨م:  ٌِّ »ص٤مرا ذم صمقب واطمد وم٤ٌمَذْت سمنَمشُمف سمنَمَ  شُؾ وُي٤ٌمِذُ وهق ص٤مئؿٌ يم٤من ُيَ٘م

، وَأراد سمف اعمالَُم٦ًَم، ىم٤مل: وَأصٚمف ُمـ ًَمقْٛمس سمنَمِة اًمرضمِؾ سمنَمَة اعمرَأة، ىم٤مل: [1927اًمٌخ٤مري: ]

 .[سمنم]ا.# شم٤مجشوىمد َيرُد سمٛمٕمٜمك اًمَقْطء ذم اًمَٗمْرج وظم٤مرضم٤ًم ُمٜمف

ه سمٜمٗمًف: »[سمنم] وذم إؾَم٤مس اح ا.#، وىم٤مل سمٕمُض ش وُمـ اعمج٤مز سم٤مَذَ إَُمَر: طمَيَ  اًمنمَّ

 : سم٤مذْت ٟمػماُٟمف َأي ظم٤مًمٓم٧ْم.[53اًمّم٤موي ]

د »، شٟمػماُٟمف»وىمقًُمف:  اًمٜمِّػْمان مجُع ٟم٤مر، وهق اًمٚمَِّٝمٞم٥ُم اًمذي يٌدو وىمد، ُيٓمٚمُؼ قمغم َمرَّ

ر قمـ َأيب طمٜمٞمٗم٦م، وَأٟمِمَد:  احلرارة، وهل ُأٟمثك وىمد شمذيمَّ

ـْ ي٠ْمشمِٜمقققق٤م ُيْٚمِٛمققققْؿ سمٜمقققق٤م ذم دي٤مِرٟمقققق٤م  ومَٛمقققق



 جقققق٤مََيققققْد َأصَمققققرًا َدقْمًقققق٤ًم  وٟمقققق٤مرًا شَم٠َمضمَّ
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ج٤م»ورواي٦ُم ؾمٞمٌقيف:  ، ىم٤مل: وَُيٛمُع قمغم َأٟمقار، يمذا ذم اًمٜمًخ، شََيِْد طمٓم٤ًٌم ضَمْزًٓ وٟم٤مرًا شم٠َمضمَّ

ة يمِ٘مَردة: »[ٟمقر] وذم اًمٚم٤ًمن ة »، ىم٤مل اًمزسمٞمدّي: شَأْٟمُقر يم٠َموْمُٚمس وٟمػَِمَ ػْمَ
يمذا ذم اًمٜمًخ، واًمّمقاُب ٟمِ

٘مف اسمـ ضمٜمِّل ذم يمت٤مب اًمِمقاذسمٙمن ومًٙمقن، وٓ ٟمٔمػَم ًمف إِٓ ىم٤مع وىِمْٞمٕمَ   ٦م وضم٤مر وضِمػْمة، طم٘مَّ

، ىم٤مل: وقمغم ُٟمقر سم٤مًمْمؿِّ وٟمَِٞم٤مر سم٤مًمٙمن وَأْٟمَٞم٤مر، وَأصُؾ هذا َأْٟمقار ٕهَن٤م ُمـ اًمقاو [ًمٕمٚمف: اعمحت٥ًم]

 .[ٟمقر] ا.# شم٤مجش يمام ضم٤مء ذم ِرْيح وقِمْٞمد َأْري٤مح وَأقْمٞم٤مد، ومه٤م ُمـ اًمقاو

ان، ىم٤مل َأسمق زيد: ومُجٕم٧م قمغم ُٟمْقر، ىم٤مل َأسمق قمكم مجُع اًمٜم٤مر ٟمػِْم : »[ؾمقح] وذم اعمّم٤ٌمح

ُع َأُم٤مَُمٝم٤م، واجلٛمُع ؾم٤مطم٤مت »ا.#، وومٞمف: ش اًمٗم٤مرد: ُمثؾ ؾم٤مطم٦م وؾُمْقح ًَ ؾم٤مطم٦م اًمدار: اعمتَّ

اًم٤ًمطم٦م: اًمٜم٤مطمٞم٦م، وهل َأيْم٤ًم ومْم٤مٌء »وذم اًمٚم٤ًمن:  ا.#.شوؾم٤مٌح ُمثؾ ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٤مت وؾم٤مع

، وؾم٤مطم٦م اًمدار: سم٤مطمُتٝم ٤م، واجلٛمُع ؾم٤مٌح وؾُمْقٌح وؾم٤مطم٤مت، واًمتّمٖمػم يٙمقن سملم ُدْور احللِّ

 ا.#.شؾُمَقُْي٦م

: ُم٤مء َأو ضمٌؾ ًمتٛمٞمؿ: »[أور] ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقسش يقَم ُأَواَرةَ » ، ىمٚم٧م: وًمٕمٚمَّف شم٠مٟمٞم٨م شُأَواَرة سم٤مًمْمؿِّ

ظم٤من اًمرىمٞمؼ اًمٚمٓمٞمػ.  إَُوار يمُٖمَراب، وهق طمرُّ اًمٜم٤مر واًمِمٛمس واًمٕمٓمُش وَأيْم٤ًم اًمدُّ

مَج٦م ]سم٤مًمٗمتح[: هِمٚمُظ اًمٙمالم، وذم طمدي٨م وىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ذم ُم٤م دة )ب ر ج م(: اًمؼَمْ

٤مج:  مَج٦َم َأٟم٧م؟»احلجَّ ٦م واًمؼَمْ ًَ مْهَ ـْ َأهِؾ اًمرَّ مَح٦م: هِمٚمظ ذم اًمٙمالمشَأُِم  ، )وذم اًمت٤مجش، اًمؼَمْ

ار: »[رمهس] َ ٦م: اًمنِّ ًَ مْهَ ٤مج صمؿ ىم٤مل:  ، وذيمرشاًمرَّ ة ذم إصِم٤مرة اًم»ىمقل احلجَّ ٤مرَّ ًَ ف َأراد اعمُ ٗمتٜم٦م يم٠َمٟمَّ

٤مج ، وسمف ومنِّ ىمقل احلجَّ ، اٟمتٝمك(، شوؿمؼِّ اًمٕمّم٤م سملم اعمًٚمٛملم، وىمٞمؾ: هق اًمتٕمريض سم٤مًمنمِّ

واضِم٥م،  اضِمؿ، وهل ُمٗم٤مصُؾ إَص٤مسمع اًمتل سملم إؿَم٤مضِمع واًمرَّ مُج٦َُم واطمدة اًمؼَمَ : اًمؼُمْ اجلقهريُّ

ف َٟمَِمَزت و اَلَُمَٞم٤مت ُمـ فمْٝمر اًمٙمػِّ إِذا ىمٌَض اًم٘م٤مسمُض يمٗمَّ ًُّ ارشمٗمٕم٧م، وىم٤مل اسمـ وهل رؤوس اًم

اضِمؿ: ُمٗم٤مصؾ إَص٤مسمع  مُج٦َم: اعمَْٗمِّمؾ اًمٔم٤مهُر ُمـ اعمٗم٤مصؾ، وىمٞمؾ اًم٤ٌمـمـ، وىمٞمؾ: اًمؼَمَ ؾمٞمده: اًمؼُمْ

ٌُع اًمقؾمٓمك ُمـ يمؾِّ ـم٤مئر،  مُج٦م: إُْص يمٚمِّٝم٤م، وىمٞمؾ: هل فمٝمقُر اًمَ٘مَّم٥م ُمـ إَص٤مسمع، واًمؼُمْ

اضِمؿ: َأطْمٞم٤مء ُمـ سمٜمل َتٞمؿ ُمـ ذًمؽ، وذًمؽ َأنَّ َأسم٤م ٌََض َأص٤مسمَٕمف وىم٤مل: يمقٟمقا يمؼَماضِمؿ واًمؼَمَ هؿ ىَم
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ىمقا، وذًمؽ َأقمزُّ ًمٙمؿ، ىم٤مل َأسمق قمٌٞمدة: مخ٦ًم ُمـ َأوٓد طَمٜمَْٔمَٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ  يدي هذه، َأي ٓ شَمٗمرَّ

امِج٦م.  سمـ قمٛمرو سمـ َتٞمؿ ي٘م٤مل هلؿ اًمؼَمَ

ق ىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: اًمؼَماضمؿ ذم سمٜمل َتٞمؿ قمٛمرو وىمٞمٌس وهم٤مًم٥ٌم ويُمْٚمَٗم٦ُم وفُمَٚمْٞمؿ، وهؿ سمٜم

اضمؿ إَص٤مسمع ذم آضمتامع، وُمـ َأُمث٤مهلؿ:  إِنَّ »طَمٜمْٔمٚم٦َم سمـ زيد َُمٜم٤َمة، حت٤مًَمٗمقا قمغم َأن يٙمقٟمقا يمؼَمَ

، ويم٤من قمٛمرو سمـ هٜمد ًمف َأٌخ وم٘متَٚمف ٟمٗمٌر ُمـ َتٞمؿ ومآمَم ]َأي طمٚمَػ شاًمِم٘ملَّ رايم٥ُم اًمؼَماضِمؿ

دي٤مر سمٜمل َتٞمؿ، وم٠َمطمرَق وَأىمًَؿ[ َأن ي٘مُتؾ سمف ُمٜمٝمؿ ُم٤مئ٦م، وم٘متؾ شمًٕم٦ًم وشمًٕملم، ويم٤من ٟم٤مزًٓ ذم 

يَح َيَراطُمٝم٤م َرْوطم٤ًم ُمـ سم٤مب  اًم٘متغم سم٤مًمٜم٤مر، ومٛمرَّ رضمٌؾ ُمـ اًمؼَماضِمؿ وراَح )ذم اعمّم٤ٌمح: )راَح اًمرِّ

ٝم٤م، وراطَمٝم٤م ِرُي٤ًم ُمـ سم٤مب ؾم٤مَر، وَأراطَمٝم٤م سم٤مًَٕمػ يمذًمؽ ، ا.#( رائح٦َم [روح]شظم٤مف: اؿْمتٛمَّ

َقاء )اًمُ٘مت٤َمر سمْمؿِّ ا ٌَف ىُمَت٤مَر اًمِمِّ ٥َم قمغم احلجر(، اًم٘متغم ومحً قاء إِذا ُوٝمِّ ًم٘م٤مف يمُٖم٤ٌمر: ريُح اًمِمِّ

شَمْْمٝمٞم٥م اًمٚمَّْحؿ: َأن ُيِمقى وٓ ي٤ٌمًَمغ ذم ُٟمْمجف، وىمٞمؾ: إِذا » [وٝم٥م]، وومٞمف[ىمؽم]يمذا ذم اًمت٤مج

ٜم٦م، ىم٤مل اُمرُؤ اًم٘مٞمس: ة، َأو ُمًخَّ  [54ديقاٟمف ] ؿُمقي قمغم طمج٤مرة حمامَّ

ٜمقققققق٤م  َٟمُٛمققققققشُّ سمقققققق٠َمقْمراِف اجِلَٞمقققققق٤مِد َأيُمٗمَّ



 ُـ ٥ِم  إِذا ٟمحقق  َُمَْمققٝمَّ
ٍ
 شىُمْٛمٜمقق٤م قمققـ ؿِمققَقاء

: ُمًُح اًمٞمد سم٤مًمٌمء اخلَِِمـ ًمتٜمٔمٞمٗمٝم٤م وىمْٚمع وىمْٓمع َدؾمٛمٝم٤م»ىم٤مل:  [ُمِمش]وومٞمف  ، شاعمَشُّ

٥ُم: اًمذي مل َيٙمُٛمؾ ُٟمْمُجف،»وَأٟمِمَد هذا اًمٌٞم٧م، وىم٤مل ومٞمف:  يريد َأهنؿ َأيمٚمقا ذائَح  اعُمَْمٝمَّ

٤م إمم َأن شَمٜمَِْمَػ وم٠َميمٚمقه٤م وومٞمٝم٤م سم٘مٞم٦ٌَّم ُمـ اًمٚمحؿ اًمتل ؿمَقْوه٤م قمغم اًمٜم٤مر ىمٌؾ ُٟمْمجٝم٤م، ومل َيدقُمقه

 ا.# ُمٜمف.ش ُم٤مء

ٕمر ُمـ اًمٜم٤مصٞم٦م إمِم اعمٜم٩ًم وَُمٜمٌِْتُف  وقمٜمَك سم٤مٕقَْمراف َأقمراَف اخلٞمؾ، وقُمْرُف اًمٗمَرس: اًمِمَّ

٩م سمٗمتح اعمٞمؿ ويمن اًمًلم: »سم٤مًمٗمتح،  اعَمْٕمَروم٦مُ  ًِ ٩ُم اًمداسم٦َّم سمٙمن اعمٞمؿ وومتح اًمًلم وَُمٜمْ ًَ وُِمٜمْ

زيَد سمـ طم٤مرصم٦م إمِم  سمَٕم٨َم رؾمقُل اهلل »يمف، وىمٞمؾ: هق احل٤مرك، وذم احلدي٨م َأؾمٗمُؾ ُمـ طم٤مرِ 

٩م ومرؾمف ًِ ُل َُمـ ًم٘مَٞمٝمؿ رضمٌؾ قمغم ومرس َأْدهَؿ يم٤من َذيمُره قمغم َُمٜمْ ٩ُم ُم٤م شضُمذاَم وم٠َموَّ ًِ ، ىم٤مل: اعَمٜمْ

٩ُم واحل٤مِرك واًمٙم٤مهؾ:  ًِ ٚم٥م، وىمٞمؾ: اعمَٜمْ ُم٤م سملم َُمْٖمِرز اًمُٕمٜمؼ إمِم ُُمٜم٘مَٓمع احل٤مِرك ذم اًمّمُّ
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٩ُم ًمٚمٗمرس سمٛمٜمزًم٦م اًمٙم٤مهؾ ُمـ  ًَ ؿَمَخَص وفمٝمَر ُمـ ومروع اًمٙمتَٗملْم إمِم َأصؾ اًمٕمٜمؼ، وىمٞمؾ: اعمِٜمْ

قاء:  ، رضمَع احلدي٨م، ىم٤مل[ٟم٩ًم] ا.# ًم٤ًمنش اإِلٟم٤ًمن واحل٤مِرك ُمـ اًمٌٕمػم سمٕمد ىمقًمف: ىُمَت٤مر اًمِمِّ

اضِمؿ وم٘م٤م» ل طمٞمٜمئٍذ: إِنَّ اًمِم٘ملَّ ومامَل إًِمٞمف ومٚمامَّ رآه قمٛمرو ىم٤مل ًمف: مِمَـّ َأٟم٧م؟ ىم٤مل: رضمؾ ُمـ اًمؼَمَ

ْت سمف يٛمٞمٜمُف، وذم اًمّمح٤مح: إِن اًمِم٘ملَّ واومُد  اضِمؿ، وَأُمَر ومُ٘متؾ وُأًم٘مل ذم اًمٜم٤مر، ومؼَمَّ رايم٥ُم اًمؼَمَ

َـّ سم٠َمظمٞمف ؾمْٕمِد سمـ اعمٜمذر ُم٤مئ٦ًم، وؾم٤مق  اضمؿ، وذًمؽ َأنَّ قمٛمرو سمـ هٜمد يم٤من طمٚمَػ ًمٞمُْحرىم اًمؼَمَ

٧م اًمٕمرُب قمٛمرو سمـ هٜمد حُمرِّ  ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن ُمـ ُم٤مدة )ب ر ش ىم٤ًم ًمذًمؽاحلدي٨م، ىم٤مل: وؾمٛمَّ

 ج م( طمرومٞم٤ًم ُمع شمٗمًػم سمٕمض يمالُمف.

اَل » ـُ ُُمّر سمـ ُأّد سمـ ـم٤مسمِخ٦م سمـ إًِمٞم٤مس »، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شَتٞماًم سم٤مًمّمَّ َتٞمؿ ىمٌٞمٚم٦ٌم، وهق َتٞمُؿ سم

ُمـ اًمٕمرب َُمـ ي٘مقل: هذه َتٞمٌؿ َيٕمٚمف اؾماًم ًمََلب ويٍمُف، وُمٜمٝمؿ »سمـ ُُمَي، ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: 

ََّؿ شىم٤مًمقا: َتٞمؿ سمٜم٧م ُُمّر وم٠َمٟمَّثقا ومل ي٘مقًمقا: اسمـ»، وىم٤مل: شٚمف اؾماًم ًم٘مٌٞمٚم٦م ومال يٍمُف َُمـ َيٕم ، وََت

٤مج: إِذا َدقَمْقا  [2/127ديقاٟمف ]اًمرضمُؾ: ص٤مر هقاه َتٞمٛمٞم٤ًَّم، وَتََّؿ: اٟمت٥ًم إمِم َتٞمؿ، وىمقُل اًمٕمجَّ

ُّقا  .ي٤مَل َتٞمٍؿ ََت

ََّؿ اًمرضمُؾ إِذا ص٤مر ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: َأراه ُمـ هذا، َأي َأهقمقا إمِم ا ْٞم٨ُم: ََت ًمدقمقة، وىم٤مل اًمٚمَّ

َؿ سمت٤مَءْيـ »واعَمحٚم٦َّم، ىم٤مل َأسمق ُمٜمّمقر:  َتٞمٛملَّ اًمرْأي واهلقى وىمٞم٤مُس ُم٤م ضم٤مء ذم هذا اًم٤ٌمب شَمتَٛمَّ

َر: ]إِذا اٟمت٥ًم إمِم ُُمي وٟمزار[، ويم٠َمهنؿ طمذومقا إطمدى اًمت٤مَءيـ اؾمتث٘م٤مًٓ  َ وشَمٜمَزَّ يمام ي٘م٤مل: ََتَيَّ

ُّقاًمٚمجٛمع سمٞمٜمٝمام قا: ضم٤مؤوا يمٚمُّٝمؿ وََت  .[َتؿ] ا.# ًم٤ًمنش ، وشَمت٤مُمُّ

٤م اخلَٚمؼ َوصمِٞم٘م٤مه: »[َتؿ] وذم إؾَم٤مس ا.#، واًمَقصمٞمؼ: ش رضمٌؾ َتٞمٌؿ واُمرَأة َتٞمٛم٦ٌم َأي شم٤مُمَّ

 اًمِمديُد اًم٘مقيُّ اعمْحَٙمؿ.

اَل » اَلُء »ذم اعمّم٤ٌمح: ش اًمّمَّ ه٤م، واًمّمِّ َصكِم سم٤مًمٜم٤مر وَصٚمَِٞمٝم٤م َصغَمً يمتَِٕم٥َم: وضمَد طمرَّ

٤مء: طَمرُّ اًمٜم٤مر ًَ
ٞم٤ًَّم وَصغَمً »ا.# ُمٜمف، وذم اًمٚم٤ًمن: ش يمٙمِ

ٞم٤ًَّم وِصٚمِ
َصكِمَ سم٤مًمٜم٤مر وَصٚمِٞمَٝم٤م َصْٚمٞم٤ًم وُصٚمِ

ه: َأًم٘م٤مه  ه٤م، وَصغَم اًمٚمَّحَؿ ذم اًمٜم٤مر وَأْصاله وَصالَّ ه٤م: ىم٤مؾَمك طمرَّ وِصاَلَء واْصَٓمغم هب٤م وشَمَّمالَّ

 [153ديقان إظمٓمؾ ]ًمإِلطْمراق، ىم٤مل:
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َٓ يقق٤م اؾْمققَٚمٛمِ   ل يقق٤م هٜمققُد هٜمققَد سمٜمققل سمققْدرٍ َأ

 

 ِـْ َصققققغمَّ ومقققق١َماَدِك سمقققق٤مجلَْٛمر  حتٞمَّقققق٦َم َُمقققق

ومّم٤مر ُمٕمٜمك [صال] ا.# ًم٤ًمنش ىم٤مل: َأراَد َأٟمف ىمتَؾ ىمقَُمٝم٤م وم٠َمطمرَق وم١ماده٤م سم٤محلزن قمٚمٞمٝمؿ .

ه٤م وهلٌَٝم٤م وشمقىمُِّده٤م  اًمٌٞم٧م: صمؿ إِنَّ ٟمػمان قمٛمرو سمـ هٜمد ظم٤مًمَٓم٧ْم َأسْمِم٤مَر سمٜمل َتٞمؿ َأي ضمٚمقَده٤م سمحرِّ

.واؿمتٕم اُِمٝم٤م ومَحْٞمٝم٤م وَوَهِجٝم٤م، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ يمؾِّ ذٍّ وٟمٕمتّمؿ سمف ُمـ يمؾِّ ضٍّ  ٤مهِل٤م وِضَ

46- اا أ   اش  االشا  يا ااة ا     اا  ىااة ُعش



ا ُ ا َ ااااة   فااااةنش أ أ اااا   َ  ذأ إا
(1) 

ى زم وقَمَرض زم، ىم٤مل اعمرشَم٣م ذم اًمت٤مج:   َـّ زم: َأي شمّمدَّ ُـّ »اقْمَت ُـّ وَيُٕم َـّ اًمٌمُء َيِٕم ُمـ  قَم

ُـّ َأيْم٤ًم  ُـّ وَيُٕم َـّ َيِٕم ي َضَب وَٟمٍَم قَمٜم٤ًَّم وقَمٜمَٜم٤ًم سم٤مًمٗمؽِّ وقُمٜمُقٟم٤ًم إِذا فمٝمَر َأُم٤مَُمؽ، وقَم طمدَّ

، وىمقهُلؿ:  َـّ َـّ ذم اًمًامء ٟمجؿٌ »اقمؽَمَض وقَمَرَض يم٤مقْمَت ُـّ ش ٓ َأومٕمُٚمف ُم٤م قَم َأي قَمَرَض، واعمَِٕم

: َُمـ يدظمُؾ ومٞمام ٓ َيْٕمٜمٞمف، وَيْٕمِرُض ذم يمؾِّ  ـّ ًَ : آقمؽماض  يمِٛم رء، واًمُٕمٜم٦َّم سم٤مًمٙمن واًمْمؿِّ

تلم: اعمٕمؽموقن سم٤مًمُٗمْمقل  .[قمٜمـ] ا.# شم٤مجش سم٤مًمُٗمْمقل، واًمُٕمٜمُـ سمْمٛمَّ

ح٤مب: اًمذي يٕمؽمُض ذم إوُُمؼ» ًَّ يمذا ذم اًمٚم٤ًمن، وي٘م٤مل ًمف َأيْم٤ًم ش واًمٕم٤منُّ ُمـ اًم

ٓمٌِر أَي مُم »، ىم٤مل ذم اعمخت٤مر: [46/24]إطم٘م٤مف:  ژ کک ک ڑژاًمٕم٤مِرض، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ًمٜم٤م، َٕٟمف ُمٕمروم٦م ٓ َيقز َأن يٙمقن صٗم٦م ًمٕم٤مِرض، وهق ٟمٙمرة، واًمٕمرُب إِٟمام شمٗمٕمؾ هذا ذم 

٦م ُمـ إوَمٕم٤مل دون همػمه٤م، ومال َيقز َأن شم٘مقل: هذا رضمٌؾ همالُُمٜم٤م، وىم٤مل َأقمرايبٌّ  إؾَمامء اعمِمت٘مَّ

وَأو٤مومف إمِم سمٕمد اًمِٗمٓمر: ُربَّ ص٤مئِٛمف ًمـ يّمقَُمف وىم٤مِئٛمف ًمـ ي٘مقَُمف، ومجٕمَٚمف ٟمٕمت٤ًم ًمٚمٜمٙمرة 

 .[قمرض] ا.# خمت٤مرش اعمٕمروم٦م

اًمٕم٤مِرض: اًمًح٤مب اعُمٓمِؾُّ ]َأي اعُمنْمُف[ َيٕمؽمُض ذم إوُمؼ، وذم اًمتٜمزيؾ »وذم اًمٚم٤ًمن: 

: هذا ، أَي ىم٤مًمقاژکک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژذم ىمْمٞم٦م ىمقم قم٤مدٍ: 

 ژڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ کژاًمذي ُوقْمدٟم٤م سمف ؾمح٤مٌب ومٞمف اًمٖمٞم٨ُم، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

                                                 

 ش.وم٤ميمتٛمك: »51، واًمّم٤موي: 52، واًمتؼميزي: 249، واًمٚمخٛمل: 213ذم ذوح اسمـ ظم٤مًمقيف:  (1)
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، وىمٞمؾ: َأي مُمٓمٌِر ًمٜم٤م َٕٟمف ُمٕمروم٦م ٓ َيقز َأن يٙمقن صٗم٦م ًمٕم٤مِرض وهق [46/24طم٘م٤مف: ]إ

٦م ُمـ إوَمٕم٤مل دون همػمه٤م، ىم٤مل  ٟمٙمرة، واًمٕمرُب إِٟمام شمٗمٕمؾ ُمثَؾ هذا ذم إؾَمامء اعمِمت٘مَّ

 [595ديقاٟمف ]ضمرير:

 يقققق٤م ُربَّ هم٤مسمِٓمِٜمقققق٤م ًمققققق يمقققق٤من َيْٕمققققِروُمٙمؿْ 



ٓىَمقققققك ُُم٤ٌمقَمقققققدًة ُمقققققٜمٙمْؿ وطِمْرُم٤مٟمققققق٤م 

  َيقز َأن شم٘مقل: هذا رضمٌؾ همالُُمٜم٤م، وىم٤مل َأقمرايبٌّ سمٕمد قمٞمد اًمِٗمٓمر: ُربَّ ص٤مئِٛمف ًمـ وٓ

 .[قمرض] ا.# ًم٤ًمنش يّمقَُمف وىم٤مئِٛمف ًمـ ي٘مقَُمف، ومجٕمَٚمف ٟمٕمت٤ًم ًمٚمٜمٙمرة، وَأو٤مومف إمِم اعمٕمروم٦م

واًمت٘مدير فم٤مهر، وهق ذم إَول، َأي ذم اًمٌٞم٧م: ُربَّ رضمؾ هم٤مسمٓمِٜم٤م... إًِمخ، وذم اًمث٤مين 

َـّ وقَمَرَض، ىم٤مل ذم اًمت٤مجُربَّ ر  ضمٍؾ ص٤مئِٛمف وُربَّ رضمٍؾ ىم٤مئِٛمف إًِمخ، وي٘م٤مل: ؾَمٜمََح ذم ُمٕمٜمك قَم

تلم َأي قَمَرَض زم: »[ؾمٜمح] ، شؾَمٜمََح زم رأٌي يمٛمٜمَع ؾُمٜمُقطم٤ًم وؾُمٜمْح٤ًم سمْمؿٍّ ومًٙمقن وؾُمٜمُح٤ًم سمْمٛمَّ

ذم يمذا َأي ؾَمٜمََح زم رأٌي »، وذم اعمخت٤مر: شؾَمٜمََح زم رأٌي ذم يمذا َأي فَمٝمرَ »وذم اعمّم٤ٌمح: 

 ا.#.ش قَمَرَض، وسم٤مسُمف ظَمَْمعَ 

، وظَمَٓمَر زم ظم٤مـمٌر سمٛمٕمٜمك  َـّ َ ًمؽ ُمـ هذا َأنَّ قَمَرض سمٛمٕمٜمك فمَٝمَر وسمَدا وسم٤مَن وقَم ومتٌلمَّ

، ومت٠َمُمْؾ، ويمذًمؽ ي١مظمذ ُمـ إؾَم٤مس، ىم٤مل:  َـّ َـّ ذم » ؾَمٜمََح زم وقمَرَض وقَم ٓ َأومٕمُٚمف ُم٤م قَم

اًمًامء َأي ُم٤م فمٝمَر ُمٜمٝم٤م إِذا ٟمٔمرَت إًِمٞمٝم٤م، وَأقمٜم٤مهُن٤م: اًمًامء ٟمجٌؿ َأي قَمَرَض وفمٝمَر، وسمٚمَغ قَمٜم٤َمَن 

يٌض ذو ومٜمقن»، ىم٤مل: شٟمقاطمٞمٝم٤م ٌـّ َأي قِمرِّ ٌـّ ُِمَٗم  .[قمٜمـ] ا.# َأؾم٤مسش وهق ُِمَٕم

، اًمٞم٠ْمس: اًمُ٘مٜمقط، وهق ودُّ اًمرضم٤مء َأو هق ىمٓمُع إَُمؾ قمـ اًمٌمء واًمٙمػُّ قمـ شي٠ْمٌس »

طم٦ُم إظُمرى هل اًمٔمَٗمر سم٤مًمٌمء وٟمٞمُٚمف اًمٓمٛمع، وُمٜمف ىمقًمف: اًمٞم٠مس إطمدى اًمراطمتَلم، واًمرا

واحلّمقُل قمٚمٞمف، وإِٟمام ضُمٕمؾ اًمٞم٠مُس راطم٦ًم َٕنَّ ُمع اًمٓمٛمع اًم٘مٚمَؼ وُمع اٟم٘مٓم٤مقمف اًمًٙمقَن 

يمقن واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م  ، يمام ذم اًمت٤مج ذم آظمر ُم٤مدة )ي أ س(.شواًمرُّ

ٜمف، َيِئَس ُمـ اًمٌمء َيْٞم٠َمس ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم ومٝمق ي٤مئس، واًمٌمُء َُمٞم١ُموٌس ُم»وذم اعمّم٤ٌمح: 

ل، وَيقز ىمٚم٥ُم اًمٗمٕمؾ دون اعمّمدر ومٞم٘م٤مل: َأِيَس ُمٜمف،  وُمّمدره اًمٞم٠ْمس سمقزن وَمْٚمس، وسمف ؾمٛمِّ
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م، ويمُن اعمْم٤مرع ًمٖم٦ٌم، ىم٤مل َأسمق زيد: اًمٙمْنُ ذم ذًمؽ وؿِمٌٝمف ًمٖم٦ُم قَمْٚمٞم٤مء ُُمَي، واًمٗمتُح  وىمد شم٘مدَّ

٧ْم اًمرطمُؿ يمَٗمِرَح وٟمٍَم ًمٖم٦ُم ؾُمْٗماله٤م، وي٘م٤مل: َيئ٧ًم اعمرَأُة إِذا قَمِ٘مَٛم٧ْم )ىم٤مل اعمرشم٣َم: قَمِ٘مٛمَ 

َب وَأقْمَ٘مَٛمٝم٤م ا.# ُمٜمف  ، وقَمَ٘مَٛمٝم٤م اهللُ ُمـ سم٤مب َضَ يم٦م وقَمْ٘ماًم سم٤مًمٗمتح وُيْمؿُّ ويمُرم وقُمٜمل قَمَ٘ماًم حمرَّ

. ومٝمل ي٤مئس يمام ي٘م٤مل: طم٤مئض وـم٤مُِم٨م، وم٢مِن مل ُيذيمر اعمقصقُف ىمٚم٧م: [قم٘مؿ] سم٤مظمتّم٤مر(

ل، وأَ  صُٚمف إِْيآس سمًٙمقن اًمٞم٤مء وُمدِّ اهلٛمزة قمغم ي٤مئ٦ًم، وَأْي٠مؾَمٝم٤م اهلُل إَي٤مؾم٤ًم يمِٙمت٤مب، وسمف ؾمٛمِّ

ـُ  وزن إِْيامن، وىمد ُيًتٕمٛمُؾ اإِلَي٤مُس ُمّمدرًا ًمٚمثالصمّل ًمت٘م٤مُرب اعمٕمٜمك، َأو َٕنَّ اًمرسم٤مقملَّ يتْمٛمَّ

، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ش َيئَِس »، وي٠ميت ش[71/17]ٟمقح:  ژڇ ڇ ڇ چ چژاًمثالصملَّ

]اًمرقمد:  ژ ک ک ڑ ڑژٕم٤ممم: ذم ًمٖم٦م اًمٜمََّخع، وقمٚمٞمف ىمقًمف شمش قَمِٚمؿَ »سمٛمٕمٜمك 

٦ُم أي٦م: [13/31  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک کژ، وشمتٛمَّ

وذم اعمّم٤ٌمح  .ژے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

َأِيَس ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم، ويمُن اعمْم٤مرع ًمٖم٦ٌم، واؾمُؿ اًمٗم٤مقمؾ َأِيٌس قمغم وَمِٕمؾ ووم٤مقِمؾ، »َأيْم٤ًم: 

 .[أيس] ا.# ُمّم٤ٌمحش وسمٕمُْمٝمؿ ي٘مقل: هق ُم٘مٚمقب ُمـ َيِئس

٧ُم ُمٜمف َأْي٠َمُس ي٠مؾم٤ًم »وذم اًمٚم٤ًمن:  ًْ ٧ُم ُمٜمف آَيُس َي٠ْمؾم٤ًم ًمٖم٦ٌم ذم َيئ ًْ : َأيِ ىم٤مل اجلقهريُّ

٧ُم ُمـ  ًْ ٜمل ُمٜمف يم٠َمي٠َمؾَمٜمل، ويمذًمؽ اًمت٠ْمِيٞمس، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: َأِي ًَ وُمّمدُرمه٤م واطمد، وآَي

َأآُس يمِٝم٧ٌُْم اًمٌمء ُم٘مٚمقٌب ُمـ َيئ٧ًُِم، وًمٞمس سمٚمٖم٦م ومٞمف، وًمقٓ ذًمؽ ٕقَمٚمُّقه وم٘م٤مًمقا: اؾِْم٧ُم 

٧ُم  ًْ َأَه٤مُب، ومٔمٝمقُره صحٞمح٤ًم يدلُّ قمغم َأٟمف إِٟمام صحَّ َٕٟمف ُم٘مٚمقب قمامَّ شمّمحُّ قمٞمٜمُف، وهق َيئ

ًمتٙمقن اًمّمح٦ُم دًمٞماًل قمغم ذًمؽ اعمٕمٜمك، يمام يم٤مٟم٧م صح٦ُم قَمِقَر دًمٞماًل قمغم ُم٤م ٓ سمدَّ ُمـ صحتف، 

٤م إَِي٤مُس اؾمَؿ رضمؾ ومٚمٞمس ُمـ ذ ًمؽ، إِٟمام هق ُمـ إَْوس اًمذي وهق اقْمَقرَّ ويم٤من ًمف ُمّمدر، وم٠َمُمَّ

ًٓ )شمٗم٤مءَل سم٤مًمٌمء سم٤معمدِّ وشمٗم٠مََّل سم٤مًمتِمديد َأي  هقاًمِٕمَقض قمغم ٟمحق شمًٛمٞمتٝمؿ ًمٚمرضمؾ قَمٓمِٞم٦َّم شَمَٗم١مُّ

( سم٤مًمٕمٓمٞم٦َّم، وُمثُٚمف شمًٛمٞمُتٝمؿ قِمَٞم٤مو٤ًم، وهق ُمذيمقر ذم ُمقوٕمف ]َأي ذم ومّمؾ ع  اؾمتٌنَم سمف وُهَّ
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 .[أيس] ا.# ًم٤ًمنش ن: َأيَِس َي٤مَيُس سمٖمػم مهزو ض[، وىم٤مل اًمٙم٤ًمئل: ؾمٛمٕم٧ُم همػم ىمٌٞمٚم٦م ي٘مقًمق

ِٛمَع إَِي٤مؾم٤ًم ىَمٜمِط ًمٖم٦ٌم ذم َيئِس ُمٜمف ي٠ْمؾم٤ًم، وذم ظُمٓم٦ٌم اعمحٙمؿ: وَأُم٤م »وذم اًمت٤مج:  ًَ َأِيَس ُمٜمف يم

َيئِس وَأيِس وم٤مٕظَمػمة ُم٘مٚمقسم٦م قمـ إُومم َٕٟمف ٓ ُمّمدر َٕيَِس، وٓ ُُيت٩مُّ سم٢مِي٤مس اؾمَؿ رضمؾ، 

ؾ، وآَيًُتف وَأيًَّتُف وي٠مَّؾمُتف سمٛمٕمٜمك، واإِلَي٤مُس: وم٢مِٟمف ومَِٕم٤مل ُمـ إَْوس ، وهق اًمَٕمٓم٤مء، ومت٠مُمَّ

 .[أيس] ا.# شم٤مجش اٟم٘مٓم٤مُع اًمٓمٛمع

 اًمٞم٠ْمس: اًمُ٘مٜمُقط، وىمٞمؾ: اًمٞم٠ْمس: ٟم٘مٞمض اًمرضم٤مء، َيئس ُمـ اًمٌمء»وقمـ اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم: 

، ىم٤م َيٞم٠َمس وَيْٞمئس ُث[ وهق ؿم٤مذٌّ ل: وإِٟمام طمذومقا ٟم٤مدٌر قمـ ؾمٞمٌقيف، وَيِئُس قمٜمف َأيْم٤ًم ]يمػَمِ

يمراهٞم٦َم اًمٙمنة ُمع اًمٞم٤مء، وهق ىمٚمٞمؾ، واعمّمدُر اًمٞم٠ْمُس واًمَٞمآؾم٦م واًمَٞم٠َمس، وإِٟمف ًَمٞم٤مِئس وَيئِس 

٤م َيئِس وَأِيَس وم٤مٕظَمػمة  وَي١ُموس وَي١ُمس، واجلٛمُع ُي١ُمْوس، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده ذم ظمٓم٦ٌم يمت٤مسمف: وَأُمَّ

سم٢مَِي٤مس اؾمَؿ رضمؾ، وم٢مِٟمف ومَِٕم٤مل ُمـ ُم٘مٚمقسم٦ٌم قمـ إَْوس َٕٟمف ٓ ُمّمدَر َِٕيَس، وٓ ُُيت٩مُّ 

٦ٌََم اهلل واًمَٗمْْمَؾ، ىم٤مل َأسمق زيد: قمٚمٞم٤مء  ك اًمرضمُؾ قمٓمٞم٦َّم اهلل وِه إَْوس، وهق اًمٕمٓم٤مء، يمام يًٛمَّ

٥ُم وَيٜمِْٕمُؿ وَيْٞمئِسُُمَيَ شم٘مقل: َُيْ  ، وؾُمْٗماله٤م سم٤مًمٗمتح، ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: وهذا قمٜمد َأصح٤مسمٜم٤م إِٟمام ًِ

، وَأُم٤م َوُِمؼ ٥ُم ُمٜمٝمام ًمٖم٦م٠َمس وَي٠َمس َيٞمِْئس ًمٖمت٤من، صمؿ ُيريمَّ يٕمٜمل َيئِس َيٞمْ  –َيلء قمغم ًمٖمتلم 

َـّ إِٓ اًمٙمُن، ، وَوصمَِؼ َيثُِؼ  ،وَوزِمَ َيكِم  ،وَوِرَم َيِرمُ  ،وَوومَِؼ َيِٗمُؼ  ،َيِٛمُؼ  َوِرث َيِرث ، ومال َيقز ومٞمٝم

ف ُمـ يمذا وم٤مؾْمَتْٞم٠مَس ُمٜمف سمٛمٕمٜمك َأِيَس واشم٠ََّمَس َأيْم٤ًم، وهق اومْ  ًَ َتَٕمؾ وم٠ُمدهمؿ ُمثَؾ ًمٖم٦ٌم واطمدة، وآَي

َٕمدَ   .[ي٠مس] ا.# ًم٤ًمنش اشمَّ

َم: قُمْٚمَٞم٤مء ُُمَيَ وؾُمْٗماله٤م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  : َأقماله٤م، وهؿ »وىمقهُلؿ ومٞمام شم٘مدَّ وقُمْٚمَٞم٤م ُُمَيَ

ْٗمغم: ٟم٘مٞمض اًمُٕمَٚمَٞم٤م»، وىم٤مل ذم ُم٤مدة )س ف ل(: [قمال] شىمريش وىمٞمس ًُّ ، ومل يذيُمر ُمٕمٜمك شاًم

قُمْٚمَٞم٤م ُُمَيَ سم٤مًمْمؿِّ واًمَ٘مٍْم: َأقماله٤م، وىمٞمؾ: »اعمرشم٣َم ذم اًمت٤مج: ؾُمْٗمغَم ُُمَيَ ومٞمام رَأي٧م، وىم٤مل 

ش ىمريش وىمٞمس، وُم٤م قمداهؿ ؾُمْٗمغَم ُُمَي واًمُٕمْٚمَٞم٤م شم٠مٟمٞم٨م إقَمغم، واجلٛمُع قُماَل يمُٙمؼْمى ويُمؼَم 

 ا.# شم٤مج.
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ػماث ىمٞمؾ عُمَيَ احلٛمراُء وًمرسمٞمٕم٦َم اًمَٗمَرُس، ٕهَنام عم٤َّم اىْمَتًام اعم: »[ُمي] وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن

ي١مٟم٨َُّم، وُأقمٓمل رسمٞمٕم٦ُم اخلٞمَؾ، وي٘م٤مل: يم٤من ؿمٕم٤مُرهؿ ذم احلرب  ُأقمٓمل ُمُي اًمذه٥َم، وهق

ْٗمرُ   ش.اًمٕمامئَؿ واًمراي٤مِت احلْٛمِر، وٕهؾ اًمٞمٛمـ اًمّمُّ

ُُمَيُ يمُزوَمَر: َأسمق ىمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة، وهق ُُمَيُ احلٛمراُء، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: : »[ُمي] وذم اًمت٤مج

ل سمف ًمَقًمِٕمف سمنمب اًمٚمٌـ  اعم٤مِض)وهق احل٤مُمض، يمذا ذم اعمّم٤ٌمح( َأو ًمٌٞم٤مِض ًمقٟمف ُمـ ؾمٛمِّ

 ش.َُمِْمػمة اًمٓمٌٞمخ، واعمَِْمػمُة: ُُمري٘م٦م شمٓمٌَخ سمَٚمٌـ وَأؿمٞم٤مء

، ويمذًمؽ اًمٜمٌٞمُذ إِذا : »[طمذا] وذم اًمٚم٤ًمن ـُ َيْٛمُيُ ُُمُْمقرًا مَحِض واسمٞمضَّ َُمَيَ اًمٚمٌ

ـُ َأي ص٤مر ُم٤مضًا، وهق اًمذي َُيِْذي اًمٚم ٤ًمَن ىمٌؾ َأن َيُروب )ي٘م٤مل: طَمَذى مَحِض، وَُمَيَ اًمٚمٌ

ـُ واًمٜمٌٞمُذ واخلؾُّ اًمٚم٤ًمَن َُيِْذيف طَمْذَي٤ًم: ىَمَرَصف وَأطمرىَمف سمُحٛمقوتف ا.#(، )وُمٕمٜمك َيُروب  اًمّٚمٌ

.) ـَ واؿمتدَّ ـُ َأي ظَمثُر وصَمُخ ُثر، راَب اًمٚمٌ  خَيْ

ـٌ َُمِْمػم: طم٤مُِمٌض ؿمديُد احلٛمقو٦م، ىم٤مل اًمٚمَّْٞم٨م: ي٘م٤مل: إِن ُُمَيَ يم٤من»ىم٤مل:  ُمقًَمٕم٤ًم  وًمٌ

ل سمف َٕٟمف يم٤من ُمقًمٕم٤ًم  ٛمل ُُمَيَ سمف، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: ُُمَيُ اؾمُؿ رضمؾ ىمٞمؾ: ؾمٛمِّ ًُ سمنُمسمف وم

ل سمف ًمٌٞم٤مض ًمقٟمف ُمـ  ب اًمٚمٌـ اعم٤مِض، وهق ُمُي سمـ ٟمزار سمـ َُمَٕمّد سمـ قمدٟم٤من، وىمٞمؾ: ؾمٛمِّ سمنُمْ

 ًمٚمٌـ اعم٤مِض، َُمِْمػمة اًمٓمٌٞمخ، وهل ُُمَرْي٘م٦م شُمٓمٌُخ سمَٚمٌـ وَأؿمٞم٤مَء، وىمٞمؾ: ـمٌٞمٌخ ُيتخذ ُمـ ا

ٌَْح٧م اًمٍميح اًمذي ىمد  ىم٤مل َأسمق ُمٜمّمقر: اعمَِْمػمة قمٜمد اًمٕمرب َأن ُيٓمٌخ اًمٚمَّحُؿ سم٤مًمّٚمٌـ اًم

ثَُر اعمَِْمػمُة، ورسمَّام ظمَٚمٓمقا احلٚمٞم٥َم سم٤محلَِ٘ملم وهق طمٞمٜمئٍذ  طَمَذى اًمٚم٤ًمَن طمتك َيٜمَْْم٩َم اًمٚمحُؿ وَُتْ

٥ُم عمُ  ٌث َأنَّ ذم َأـمٞم٥ُم ُم٤م يٙمقن، وي٘م٤مل: ومالن َيتَٛميَّ َأي َيتٕمّمَّ وض »ي، وٟم٘مؾ زم ُمتحدِّ اًمرَّ

ٝمٞمكم، ىم٤مل ذم احلدي٨م: ش إُُٟمػ ًُّ  ا.# ش ٓ شَمًٌُّقا ُمَي وٓ رسمٞمٕم٦َم وم٢مهِنام يم٤مٟم٤م ُم١مُمٜمَلم»ًمٚم

 .[ُمي] ًم٤ًمن

 سم٤مإِلو٤موم٦م ٟمذيمره٤م ذم )م ض ر(: »[محر] وذم اًمٚم٤ًمن
ِ
ا.#، وىمد ٟم٘مٚمُتٝم٤م ُمـ ش ُمُي احلٛمراء

 هٜم٤مك آٟمٗم٤ًم ومراضمْٕمٝم٤م إِن ؿمئ٧َم.
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 سم٤مإلو٤موم٦م َٕٟمف ُأقمٓمَل اًمذه٥َم » اًمت٤مج ذم ُم٤مدة )ح م ر( ذم آظمره٤م: وذم
ِ
وُمُي احلٛمراء

٥م سم٤مًمَٗمَرس، َأو َٕنَّ ؿِمٕم٤مَرهؿ يم٤من ذم احلرب  ُمـ ُمػماث َأسمٞمف، وَأظمقه رسمٞمٕم٦ُم ُأقمٓمَِل اخلٞمَؾ، ومُٚم٘مِّ

 ا.#.ش اًمراي٤مِت احلُْٛمر

م»وذم اًمت٤مج َأيْم٤ًم ذم ُم٤مدة )ف ر س(:  ؾم٥ٌُم شَمٚم٘مٞمٌف ذم )ح م ر(،  ورسمٞمٕم٦ُم اًمَٗمَرس شم٘مدَّ

م آٟمٗم٤ًم، ىم٤مل: وهق رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار سمـ َُمَٕمّد سمـ قمدٟم٤من َأظمق ُُمَيَ وَأْٟمامر  ا.#.ش وىمد شم٘مدَّ

وَأْٟمامر سمـ ٟمزار سمـ َُمَٕمّد سمـ قمدٟم٤من، وي٘م٤مل ًمف َأْٟمامُر اًمِم٤مة، وىم٤مل »وذم ُم٤مدة )ن م ر( ُمٜمف: 

اين ٤مسم٦ُم ذم  (1)اسمـ اجلَقَّ ًَّ ُم٦م اًمٗم٤موٚمٞم٦َّم»اًمٜم وَأُم٤م ىمقهُلؿ: رسمٞمٕم٦ُم اًمَٗمَرس وُُمَيُ احلٛمراُء ش: اعم٘مدِّ

٤مسملَم َأنَّ ٟمزارًا عم٤َّم شمقذمِّ اىمتًَؿ سمٜمقه ُمػماصمف واؾمَتٝمُٛمقا قمٚمٞمف ومذيمَرهؿ إمِم َأن  ًَّ ومزقمؿ سمٕمض اًمٜم

، وم٠َمص٤مسمف َأْٟمامٌر، صمؿ ىم٤مل: وىمٞمؾ: إِنَّ ٟمزارًا  ـَ ٌ ىم٤مل: ويم٤من ًمٜمزار ىمدٌح يمٌػٌم َيً٘مل سمف اًمْمٞمقَف اًمٚمَّ

، وىم٤مل: إِْن َأؿمٙمَؾ قمٚمٞمٙمؿ إَُمُر ومٕمٚمٞمٙمؿ عم٤َّم طمي ـَ ؿ ُمػماصمف قمغم سَمٜمٞمف اعمذيمقري ًَّ شْمف اًمقوم٤مُة ىم

سم٤مٕوَْمَٕمك اجلُرمهّل طمَٙمِؿ اًمٕمرب، ومٚمامَّ ُم٤مت ٟمزار واظمتٚمٗمقا ُمَْمقا إًِمٞمف، ومذيَمر اًم٘مّم٦م إمِم َأن 

٥ُم إمِم َأْٟمامر َأٟمْ »ىم٤مل: وىم٣م َْٕٟمامر سم٤مًمدراهؿ وإَرض، وىم٤مل ؾمٞمٌقيف:  ًَ امِريٌّ َٕٟمف اؾمؿ اًمٜمَّ

 .[ٟمٛمر] ا.# شم٤مجشش ًمٚمقاطمد

َج ومٞمٝمؿ إؾِمامقمٞمُؾ اسمـ : »[ضمرهؿ] ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ضُمْرُهؿ: طملٌّ ُمـ اًمٞمٛمـ، ٟمَزًمقا ُمٙم٦م وشمزوَّ

إسِمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمًالم، وهؿ َأصٝم٤مُره، صمؿ َأحْلَدوا ذم احلََرم، وم٠َمسم٤مَدهؿ اهلل شمٕم٤ممم، واجلُْرُهؿ 

 ڦ ڦ ڤ ڤژيِمػم إمِم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ش َأحْلَُدوا»، وىمقًمف: شًمٖم٦ًم: اجلريء اعمِ٘مدام

 .[22/25]احل٩م:  ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

سمـ ؿم٤مًَمخ  ضُمْرُهؿ يمُ٘مٜمُْٗمذ: طملٌّ ُمـ اًمٞمٛمـ، وهق اسمـ ىَمْحٓم٤من سمـ قم٤مسَمر»وذم اًمت٤مج: 

ج ومٞمٝمؿ إؾمامقمٞمُؾ، وهؿ  ]يمٝم٤مضَمر ومٞمٝمام[ سمـ ارومخِمذ سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح، ٟمزًمقا ُمٙم٦م، وشمزوَّ

 .[ضمرهؿ] رم، وم٠َمسم٤مَدهؿ اهلل شمٕم٤ممم، يمذا ذم اًمت٤مجَأصٝم٤مُره، صمؿ َأحْلَدوا ذم احلَ 

                                                 

 .6/562#، ًم٤ًمن اعمٞمزان: 588أسمق قمكم، حمٛمد سمـ أؾمٕمد سمـ قمكم احلًٞمٜمل اجلقاين اًمٜم٤ًمسم٦م، شمقذم  (1)
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وًمٜمرضمْع أن إمِم ُم٤م ٟمحـ سمّمدده، وم٤مًمٞم٠ْمس واًمُ٘مٜمقط سمٛمٕمٜمك واطمد، وهق ودُّ اًمرضم٤مء، 

اًمٞم٠ْمس: : »[يئس] ي٘م٤مل: يئ٧ًُم ُمـ يمذا وىمٜمٓم٧ُم َأي ىمٓمٕم٧ُم رضم٤مئل وَأُمكم ُمٜمف، ىم٤مل ذم اعمخت٤مر

، شُأظمرى َيئِس َيْٞمئُس سم٤مًمٙمن ومٞمٝمام، وهق ؿم٤مذٌّ اًمُ٘مٜمقط، وىمد َيئس ُمٜمف ُمـ سم٤مب وَمِٝمؿ، وومٞمف ًمٖم٦م 

اًمُ٘مٜمُقط، وسم٤مسُمف ضَمَٚمس ودظَمؾ وـَمِرَب وؾَمٚمِؿ، وم٠َمُم٤م ىَمٜمَط َيْ٘مٜمَط سم٤مًمٗمتح ومٞمٝمام، : »[ىمٜمط] وومٞمف

 ا.#.ش وىَمٜمِط َيْ٘مٜمِط سم٤مًمٙمن ومٞمٝمام ومٕمغم اجلٛمع سملم اًمٚمٖمتلم

: اإِلَي٤مس ُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم، »وذم اعمّم٤ٌمح:  َب اًمُ٘مٜمُقط سم٤مًمْمؿِّ وىَمٜمََط َيْ٘مٜمُِط ُمـ سم٤ميب َضَ

ى سم٤مهلٛمزة ا.# ش وشَمِٕم٥َم، وهق ىم٤مٟمط وىَمٜمُقط، وطمٙمك اجلقهريُّ ًمٖم٦م صم٤مًمث٦م ُمـ سم٤مب ىَمَٕمد، وُيٕمدَّ

 .[ىمٜمط] ُمّم٤ٌمح

٥َم، »وذم اًم٘م٤مُمقس:  ًِ َب ويَمُرم ويَمَٗمِرَح ىَمٜمَٓم٤ًم وىَمٜم٤َمـم٦م، ويمٛمٜمَع وطَم ىَمٜمَط يمٜمٍََم وَضَ

فوه٤مشم٤من قمغم اجلٛمع سملم اًمٚمٖمتلم، وىمٜمَّٓمَ  ًَ ي٘م٤مل: ذُّ اًمٜم٤مس اًمذيـ ُي٘مٜمِّٓمقن »، شف شَمْ٘مٜمٞمٓم٤ًم: آَي

 ، يمذا ذم اًمت٤مج.شاًمٜم٤مس ُمـ رمح٦م اهلل، َأي ي١َميًِّقهنؿ

تل» ث ٟمٗمز ويٛمرُّ سم٤ٌمزم وََيري سم٘مٚمٌل، وىمقًمف: ُيٜم٤مضمل ومٕمٌؾ ُمْم٤مرع ش: ُيٜم٤مضِمل مِهَّ َأي ُُيدِّ

ة، ىم٤مل ذم ُمّم٤ٌمح َرْرشُمف، وآؾمؿ اًمٜمَّجَقى، ٟم٤مضمٞمُتف ؾم٤م: »[ٟمج٤م] ُمـ اعُمٜم٤مضم٤مة وهل اعُم٤ًمرَّ

ٟم٤مضَمك اًمرضمَؾ ُُمٜم٤مضم٤مًة وٟمَِج٤مء: »ا.# ُمٜمف، وذم اًمٚم٤ًمن: ش وشَمٜم٤مضَمك اًم٘مقُم: ٟم٤مضَمك سمٕمُْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

وا، وَأٟمِمَد اسمـ سمري: ه، واْٟمَتَجك اًم٘مقُم وشَمٜم٤مضَمقا: شَم٤ًمرُّ  ؾم٤مرَّ

 ىم٤مًمقق٧ْم ضَمقققاري احلققلِّ عمَّقق٤م ضِمْٞمٜمقق٤م



ـَ وَيٜمَْتِجٞمٜمققققققق٤م ٌْ َـّ يٚمَٕمققققققق  وهققققققق



 

 يققق٤م اًم٘مققققِم ىمقققد َوضِمْٞمٜمققق٤مُمققق٤م عمَِٓم٤م

 :َأي [12/83]يقؾمػ:  ژ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،

: سمققملِّ ـُ َوصمِٞمؾ اًمػَمْ  اقمتَزًمقا ُُمتٜم٤مضِملم، ومجُع اًمٜمَِّجلِّ َأْٟمِجَٞم٦م، ىم٤مل ؾُمَحْٞمُؿ سم

 إيِن إِذا ُم٤م اًم٘مقُم يمق٤مٟمقا َأْٟمِجَٞمقفْ 

 

واوققٓمرَب اًم٘مقققُم اوققٓمراَب  

 إَْرؿِمققققققققققققققققققققققققققققققققققققَٞمفْ 



 

 ل وٓ شُمققققيص سمَِٞمقققفْ ُهٜمَققق٤مِك َأْوِصقققٜم
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ىم٤مل اسمـ سمري: طمٙمك اًم٘م٤ميض اجلرضم٤مينُّ قمـ إَصٛمٕملِّ وهمػمه َأٟمف يّمػ ىمقُم٤ًم َأشمٕمٌَٝمؿ 

اًمًػُم واًمًٗمر ومَرىَمدوا قمغم ريم٤مهبؿ واوٓمرسمقا قمٚمٞمٝم٤م، وؿُمدَّ سمٕمُْمٝمؿ قمغم ٟم٤مىمتف طِمذاَر ؾم٘مقـمف 

، وسمخطِّ قمكم سم ـ محزة ُهٜم٤َمِك سمٙمن ُِمـ قمٚمٞمٝم٤م، وىمٞمؾ: إِٟمام ضسَمف ُمثالً ًمٜمزول إَُمر اعمٝمؿِّ

سم٢مصم٤ٌمت اًمٞم٤مء َٕٟمف خي٤مـم٥م ُم١َمٟمث٤ًم، وروى قمـ ش َأْوصٞمٜمل وٓ شُمقيِص »اًمٙم٤مف، وسمخٓمِّف َأيْم٤ًم: 

 واظمتٚمَػ اًم٘مقُم اظمتالَف إَْرؿِمَٞمفْ  أيب اًمٕم٤ٌمس أٟمف يرويف:

  واًْمَتٌََس اًم٘مقُم اًْمت٤ٌِمَس إَْرؿِمَٞمفْ  ذم اًمرواي٦م، وروى َأيْم٤ًم: ىم٤مل: وهق إؿَمٝمرُ 

٤مج: ورواه  ضمَّ  .[ٟمج٤م] ا.# ًم٤ًمنش واظمتٚمػ اًم٘مقل»اًمزَّ

د »وىمد يٙمقن اًمٜمَِّجلُّ واًمٜمَّْجَقى اؾماًم وُمّمدرًا، وطمدي٨م اًمدقم٤مء: »وومٞمف:  اًمٚمَّٝمؿَّ سمٛمحٛمَّ

ُث ًمفش ٟمٌٞمِّؽ وسمٛمقؾمك َٟمِجٞمِّؽ  ا.# ُمٜمف.ش هق اعمُٜم٤مضمل اعُمخ٤مـم٥ُِم ًمإِلٟم٤ًمن واعمحدِّ

تل»وىمقًمف:  ٦م سم٤مًم»ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: ش مِهَّ ل اًمَٕمْزم، وىمد شمٓمٚمؼ قمغم اًمَٕمْزم اهِلٛمَّ ٙمن: َأوَّ

٦م َأيْم٤ًم: اعمرأة اًمٗم٤مٟمٞم٦م، واًمِمٞمخ ِهؿٌّ  ٦م قم٤مًمٞم٦م، واهِلٛمَّ ، ومٞم٘م٤مل: ًمف مِهَّ  ا.#.ش اًم٘مقيِّ

٦م سم٤مًمٙمن وُيٗمتح: ُم٤م مَهٛم٧َم سمف ُمـ َأُمر ًمتٗمٕمَٚمف، ي٘م٤مل: إِٟمف ًمٌٕمٞمُد اهلؿِّ »وذم اًمت٤مج:  اهِلٛمَّ

٦م: ا : اهِلٛمَّ ٦م، وىم٤مل اًمٕمٙمؼميُّ ة راؾمخ٦م واهلٛمَّ ٦م: ىمقَّ ـُ اًمٙمامل اهِلٛمَّ قمتٜم٤مء اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٌمء، وىم٤مل اسم

ٟمقيُتف وَأردشُمف ش مَهْٛم٧ُم سمف»ا.#، وُمٕمٜمك ش ذم اًمٜمْٗمس ـم٤مًم٦ٌٌم عمٕم٤مزم إُُمقر ه٤مرسم٦م ُمـ ظم٤ًمئًٝم٤م

 .[مهؿ] وقمزُم٧ُم قمٚمٞمف، يمذا ذم اًمت٤مج

اهلَؿُّ سم٤مًمٗمتح: احلزن »ذم سم٤مب اهل٤مء: ش يمّٚمٞم٤مشمف»وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم َأذيمُر هٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمف َأسمق اًمٌ٘م٤مء ذم 

واقمل قمغم ُمراشم٥م،  ، واًمدَّ واًم٘مٚمؼ، واهلؿُّ َأيْم٤ًم: دواقمل اإلٟم٤ًمن إمم اًمٗمٕمؾ ُمـ ظمػم َأو ذٍّ

: اضمتامُع اًمٜمْٗمس قمغم إَُمر  ٤مٟمُخ صمؿ اخل٤مـمُر صمؿ اًمٗمٙمُر صمؿ اإِلرادُة صمؿ اهلؿُّ صمؿ اًمَٕمزُم، وم٤مهلؿُّ ًَّ اًم

، وم٤مهلؿُّ ومقق اإِلرادة دون اًمٕمزم وَأوُل واإِلزُم٤مع قمٚمٞمف، واًمٕمزُم هق اًمَ٘مّمُد قمغم إُِمْم٤مئف

٤من، هؿٌّ صم٤مسم٧م، وهق ُم٤م إِذا يم٤من ُمٕمف قمزٌم وقَم٘مٌد وِرًى، يمَٝمؿِّ اُمرأة اًمٕمزيز،  اًمٕمزيٛم٦م، واهلؿُّ مهَّ

واًمٕمٌُد ُم٠مظمقٌذ سمف، وهؿٌّ قم٤مِرض، وهق اخلَْٓمرة وطمدي٨م اًمٜمْٗمس ُمـ همػم اظمتٞم٤مر وٓ قمْزم، 



 - 246 - 

ر اعمٕم٤ميص يمٝمؿِّ يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم، واًمٕمٌُد همػُم  ُم٠مظمقذ سمف ُم٤م مل يتٙمٚمَّؿ َأو يٕمٛمؾ َٕنَّ شمّمقُّ

ُمٞمٛم٦م ٓ يٕم٤مىَم٥ُم سمف قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م مل شُمقضَمْد ذم إقَمٞم٤من اُه  ا.# ُمٜمف، وسمٕمده:ش وإظمالق اًمذَّ َّٓ حَتدَّ إِ

 .رضم٤مٌء وم٤ميْمَتَٛمك

اه» ُد ًمٚمٌمء، »َأي قم٤مَروف وُم٤مَٟمٕمف، وذم اًمٚم٤ًمن: ش حَتدَّ قمـ أيب قمٛمرو احل٤مدي: اعمتٕمٛمِّ

اء وم٠َمىمرُأ، ي٘م٤مل ى اًمُ٘مرَّ اه سمٛمٕمٜمك واطمد، ىم٤مل: وُمٜمف ىمقُل َم٤مهد: يمٜم٧م َأحَتدَّ اه وحَترَّ : طَمَداه وحَتدَّ

٤مَك ذم هذا  اه: سم٤مراه ذم ومٕمؾ وٟم٤مزقَمف اًمَٖمَٚم٦ٌَم، ي٘م٤مل: َأٟم٤م طُمَديَّ : حتدَّ ُدهؿ، وىم٤مل اجلقهريُّ َأي َأشمٕمٛمَّ

٤م: »ت٤مج َأووح، ىم٤مل: . وذم اًم[طمدا] ا.# ًم٤ًمنش إَُمر، َأي اسمُرْز زم ومٞمف وضم٤مِرين ٤م يم٤مًمثَُّريَّ احلَُديَّ

ي رؾمقل اهلل اه: سم٤مراه وٟم٤مزقَمف اًمَٖمَٚم٦ٌم، وُمٜمف حتدِّ اًمٕمرَب سم٤مًم٘مرآن،   اعمٜم٤مَزقم٦م واعم٤ٌمراة، وحتدَّ

: وَأصُٚمف ذم احلُداء  ُع، ىم٤مل اًمزخمنميُّ ام َأىْمرُأ وَأْسَ اع ًمٞمٜمٔمر َأِيُّ ى ص٤مطمٌف اًم٘مراءَة واًمٍمِّ وحتدَّ

ٌَف، َأي يٓمٚم٥ُم ]يمُٖمراب ويمَِت٤مب[  ى يمؾٌّ ُمٜمٝمام ص٤مطم َيت٤ٌمَرى ومٞمف احل٤مدي٤من ويتٕم٤مرو٤من ومٞمتحدَّ

٤مه سمٛمٕمٜمك اؾمَتقوم٤مه  اٟمتٝمك.ش طُمداَءه يمام شم٘مقل: شَمقومَّ

ى»ىمٚم٧م: يريد َأنَّ  ؾ ىمد َيلُء سمٛمٕمٜمك اؾمَتْٗمٕمؾ اًمذي ُيًتٕمٛمؾ ش حتدَّ اًمذي هق قمغم شَمَٗمٕمَّ

.  سمٛمٕمٜمك ـَمَٚم٥م اًمٗمٕمؾ، وهق فم٤مهر، سمؾ ضَمكمٌّ

اًمِٖمٜم٤مء ًمإِلسمؾ ٕضَمؾ َأن شُمنَع ذم ؾمػمه٤م، وىمد ُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك ش احلُداء»وُمٕمٜمك ىمقًمف: 

طَمَدا اإِلسمَؾ وهب٤م طَمْدوًا سم٤مًمٗمتح : »[طمدا] روْمع اًمّمقت ٕضَمؾ اًمتٓمري٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ىم٤مل ذم اًمت٤مج

[ وطِمَداًء يمٙمِت٤مب ]َأي سم٤مًمٙمن[: زضمَره٤م وؾم٤مىَمٝم٤م، وقمـ  وطُمداًء يمُٖمراب ]أي سم٤مًمْمؿِّ

، وذم شقُق اإِلسمؾ واًمٖمٜم٤مُء هل٤م، وُمٜمف حَت٤مَدت اإِلسمُؾ إِذا ؾم٤مَق سمٕمُْمٝم٤م سمٕمْم٤مً اجلقهرّي: احلَْدُو: ؾَم 

ػم سم٤محلُداء يمُٖمراب، وهق اًمٖمٜم٤مء هل٤م، وطَمَداه قمغم يمذا: »اعمّم٤ٌمح:  ًَّ طَمَدا سم٤مإِلسمؾ: طمثَّٝم٤م قمغم اًم

 .[طمدو]شسمٕمَثف قمٚمٞمف

ي٧ُم اًمٜم٤مَس اًم٘م»ىمٚم٧م: َأي محَٚمف قمغم ومِٕمٚمف، واهلل َأقمٚمؿ، صمؿ ىم٤مل:  رآَن: ـمٚمٌق٧ُم إفِمٝمق٤مَر وحتدَّ

ٜم٤م َأىمرُأ، وهق ذم اعمٕمٜمك ُمثُؾ ىمقل اًمِمخص اًمقذي ُيٗمق٤مظمُر اًمٜمق٤مَس سم٘مقُمقف:  ُم٤م قمٜمدهؿ ًمُٞمٕمرف َأيُّ
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 ، وهقققق ذم هم٤ميققق٦م [طمقققدو] ا.# ُمّمققق٤ٌمحش هققق٤مشمقا ىمقُمققق٤ًم ُمثقققَؾ ىمققققُمل َأو ُمثقققَؾ واطمقققد ُمقققٜمٝمؿ

 اإِليْم٤مح واإِلومّم٤مح.

َدا اإِلسمَؾ ُمـ سم٤مب قَمَدا، وطُمداء احلَْدو: ؾَمقُق اإِلسمؾ واًمٖمٜم٤مُء هل٤م، وىمد طَم »وذم اعمخت٤مر: 

يتف: سم٤مريُتف ذم ومِٕمؾ وٟم٤مزقمُتف اًمٖمٚم٦ٌمَ  ، وحتدَّ  .[طمدا] ا.# خمت٤مرش َأيْم٤ًم سم٤مًمْمؿِّ واعمدِّ

وىمقهُلؿ: سم٤مَراه وٟم٤مَزقمف ُمٕمٜمك سم٤مراه قم٤مَروف، وذًمؽ إِذا ومٕمَؾ ُمثَؾ ومِْٕمٚمف، ي٘م٤مل: ومالن 

و٦م واًمتٕم٤مُرض َأن ي٠ميت اعُمٕم٤مِرُض ُي٤ٌمري اًمريَح ؾَمخ٤مًء، وشَم٤ٌمَري٤م: شَمٕم٤مرو٤م، وُمٕمٜمك اعمٕم٤مرَ 

يمذا ش واعُمتٕم٤مَرض سمٛمْثؾ ومٕمؾ َُمـ يٕم٤مرُوف ويتٕم٤مَرض ُمٕمف، واعُم٤ٌمراة َأيْم٤ًم اعمج٤مراُة واعم٤ًمسم٘م٦مُ 

ـْ ـمٚم٥َم »ذم ُمًتدرك اعمرشم٣م، أقمٜمل اًمت٤مج، وُمٕمٜمك اعمٕم٤مَرو٦م ئمٝمر ًمؽ ُمـ هذا احلدي٨م:  َُم

٤مَء َأو َيٍْمَف سمف وضمقَه اًمٜم٤مس إًِمٞمف َأدظمَٚمف اهلل اًمٕمٚمَؿ ًمُٞمج٤مرَي سمف اًمٕمٚمامَء َأْو ًمٞماُمرَي سمف اًمًٗمٝم

 [2654اًمؽمُمذي ]ش.اًمٜم٤مرَ 

َأي ََيري ُمٕمٝمؿ ذم اعمٜم٤مفَمرة واجلدل ًمُٞمٔمٝمَر قمٚمَٛمف ري٤مًء وؾُمٛمٕم٦م، ش ًمُٞمج٤مرَي سمف اًمٕمٚمامءَ »

َف سمف وضمقَه اًمٜم٤مس »َأي ُي٤مضمُجٝمؿ وَي٤مدهلؿ سمف ُم٤ٌمه٤مًة وومخرًا، وش ًمُٞمامرَي سمف اًمًٗمٝم٤مءَ »و َيٍْمِ

٦م قمٚمٞمف،  شإًِمٞمف ٌُف سمٜمٞم٦َّم حتّمٞمؾ اعم٤مل واجل٤مه وإىِم٤ٌمل اًمٕم٤مُمَّ َأي ضمزاًء سمام ش َأدظمَٚمف اهللُ اًمٜم٤مرَ »َأي َيٓمٚم

قمٛمَؾ، ضمٕمَؾ اعمامراة ُمع اًمًٗمٝم٤مء ؾم٤ًٌٌم ًمدظمقل اًمٜم٤مر ًمٔمٝمقر ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم ـمَٚم٥م اًمَ٘مٝمر واًمَٖمَٚم٦ٌم، 

ٞمَْٓمٜم٦م ذم أدُمّل  اًمّمٖمػم ًمٕمٌد ا.# ُمـ يمت٤مب اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع ش ومه٤م ُمـ صٗم٤مت اًمِمَّ

 .[2/433] اًمرؤوف اعمٜم٤موي

وُمٕمٜمك اعمٜم٤مَزقم٦م اعمخ٤مَصٛم٦م، وَأصُٚمٝم٤م اعُمج٤مَذسم٦م، ي٘م٤مل: شَمٜم٤مَزع اًم٘مقُم اًمٌمء َأي دَم٤مذسمقه، 

ٌُف إمِم ٟم٤مطمٞمتف، صمؿ قمؼمَّ هب٤م قمـ اعمخ٤مَصٛم٦م، ي٘م٤مل: ٟم٤مزقَمف اًمٙمالَم َأي  َأي ضمٕمَؾ يمؾٌّ ََيْذسُمف ويًح

سم٦ُم احلُج٩م ومٞمام يتٜم٤مَزُع ومٞمف اخلّمامن، واًمتٜم٤مُزُع يمذًمؽ َأصُٚمف ظم٤مصَٛمف ومٞمف، واعمٜم٤مَزقم٦م أيْم٤ًم َُم٤مذَ 

 :  پ پ ٻ ٻژاًمتج٤مُذُب، وُيًتٕمٛمُؾ سمٛمٕمٜمك اًمتخ٤مُصؿ، وُمٜمف ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ

، َأي ومَتْْمُٕمٗمقا وشمزوَل ىمقشُمٙمؿ وهَمٚمٌُتٙمؿ وَدْوًمتُٙمؿ، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: [8/46]إٟمٗم٤مل:  ژ پپ
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 جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئژ

 ۈ ۈ ۆ ۆژ، وهل ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ذم احلزب اًمذي َأوًُمف: [4/59اًمٜم٤ًمء: ] ژمث

 .[4/58]اًمٜم٤ًمء:  ژۅ ۋ ۋ ٴۇ

ي وسمٛمٕمٜمك  د واًمتحرِّ ي َأٟمَّف يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمتٕمٛمُّ َؾ مم٤َّم ُم٣م ذم شمٗمًػم اًمتحدِّ وىمد حتّمَّ

٤م ُمٕمٜمك اًمتٕمٛمُّ  َم، وَأُمَّ َـّ شم٘مدَّ د: اعم٤ٌمراة واعمٜم٤مَزقم٦م واعمٗم٤مظَمرة واعمٕم٤مَرو٦م، وُمٕمٜم٤مه ي وم٤مًمتٕمٛمُّ د واًمتحرِّ

ُتف سم٤مًمتِمديد  اًم٘مّمُد وإَمُّ واًمٜمَّْحُق واًمَٕمْٛمد وآقمتامُد، ي٘م٤مل: ىمّمدشُمف وَأمَمُتف سم٤مًمتخٗمٞمػ وَأممَّ

ْدشُمف  َب[ وقَمَٛمْدُت إًِمٞمف وًمف وشمٕمٛمَّ ٛمُتف وَٟمحْقشُمف وقَمَٛمدشُمف َأقْمِٛمُده ]يمَيَ ٛمُتف وشَمَٞمٛمَّ ُتف وَيٛمَّ وشم٠َمممَّ

ْدشُمف، ٝم٧ُم إًِمٞمف. واقمَتٛمْدشُمف وشَم٘مّمَّ  يمٚمُّف سمٛمٕمٜمك ُِمٚم٧ُم إًِمٞمف وىمَّمدشُمف وَأىمٌٚم٧ُم قمٚمٞمف وشمقضمَّ

ي» ٝمام  شواًمتحرِّ ي َأيْم٤ًم ـمٚم٥ُم َأطْمَرى إَُمَريـ، َأي َأْوٓمه٤م وَأطم٘مَّ ىمّمُد اًمٌمء، واًمتحرِّ

ٞم٤ًم ىمّمدُت إًِمٞمف  ٤مه شَمَقظمِّ ٞم٧ُم اًمٌمَء َأشمَقظمَّ ل، ي٘م٤مل: شمقظمَّ ي اًمتقظمِّ وَأضمدَرمه٤م، وُمثُؾ اًمتحرِّ

دُت  ف ًمقضْمف، وَوظَمْٞم٧ُم َوظْمٞمََؽ  وشمٕمٛمَّ ي٧ُم ومٞمف، وي٘م٤مل: َوظَمك خَيِل َوظْمٞم٤ًم: شَمَقضمَّ ومٕمَٚمف وحترَّ

 ىمَّمْدُت ىمّْمَدَك، وَوظَمك إَُمَر: ىَمَّمَده، ىم٤مل:

 ىم٤مًمقققق٧ْم ومل شَم٘مِّمققققْد ًمققققف ومل َُتِققققفْ 



 ْـْ شمِمقققٞمُِّخف  ُمققق٤م سمققق٤مُل ؿَمقققْٞمٍخ آَض ُِمققق



 

ِز اعمرسمقققققِط ُمققققـ َأوْمُرظِمققققفْ   يمقققق٤مًمُٙمرَّ

 ْ٘مُر ش: مل شمتَحرَّ ومٞمف اًمّمقاَب َأيش ومل َُتِفْ » ر: اًم٤ٌمزي ُيِمدُّ ومٞمً٘مط ريُِمف، وىمٞمؾ: اًمّمَّ ٙمَّ ًُ ز يم ، واًمُٙمرَّ

 ، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:[يمرز] واًم٤ٌمزي ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وىمٞمؾ همػُم ذًمؽ يمام ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن

 َرْت َأسْمٙمققَؿ َأقْمَٛمققك َأْصققَٚمَخ٤مقًمققق َأسْمَّمقق»



قققققك َوظَمقققققك ك واْهَتقققققَدى َأٟمَّ قققققٛمَّ ًَ  إِذًا ًم

 َف، َوظَمك خَيِل َوظْمٞم٤ًم، واهللُ َأقمٚمؿ َأي وإَْصَٚمخ: إَصؿُّ اًمذي ٓ َيًٛمع َأًمٌت٦َم »، شَأٟمَّك شمقضمَّ

وُمثُٚمف إَْصَٚم٩ُم، وومٕمُٚمٝمام َصٚمَِخ َيّْمَٚمُخ َصَٚمخ٤ًم وَصٚم٩َِم َيّْمَٚم٩ُم َصَٚمج٤ًم، ىم٤مل اسمـ إقَمرايب: 

٤م َأهؾ اًمٌٍمة ؼِّ ُمـ اًمٕمرب  أمجَع اًمٙمقومٞمقن قمغم َأنَّ هذا احلرف سم٤مخل٤مء، وَأُمَّ وَُمـ ذم ذًمؽ اًمِمِّ

: وؾمٛمٕم٧م َأقمراسمٞم٤ًم ي٘مقل: ومالن َيتّم٤مًم٩ُم قمٚمٞمٜم٤م َأي  وم٢مهنؿ ي٘مقًمقٟمف سم٤مجلٞمؿ، ىم٤مل إَزهريُّ
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ْٚمج٤مء، ىم٤مل: ومٝمام ًمٖمت٤من ضمٞمِّدشم٤من سم٤مخل٤مء  َء يم٤مٟم٧م شُمٕمرف سم٤مًمّمَّ َيَتّم٤مَُمُؿ، ىم٤مل: ورَأي٧ُم َأَُم٦ًم َصامَّ

َٚمخ، ىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: وم٢مِذا سم٤مًَمٖمقا ورضمٌؾ َأْصٚمَ  واجلٞمؿ، وىمد َصٚمَِخ ؾمٛمُٕمف وَصٚم٩َِم  ُ اًمّمَّ ُخ سملمِّ

٤مًمخ، وهق إؾَْمَقُد ُمـ احلٞم٤َّمت، طمٙم٤مه أسمق  ًَّ ٤مًمخ ًمٖم٦ٌم ذم اًم سم٤مَٕصؿِّ ىم٤مًمقا: َأصؿُّ َأْصَٚمُخ، واًمّمَّ

 .[صٚمخ] ا.# ًم٤ًمنش طم٤مشمؿ سم٤مًمّم٤مد واًمًلم

ُمـ إَُمؾ ٟم٘مٞمض اًمرضم٤مُء »َأي َأُمٌؾ وشمقىمٌع حلّمقل اعمتٛمٜمَّك، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش رضم٤مءٌ »

اًمٞم٠مس، وذم احلدي٨م ُذيمِر اًمرضم٤مُء، وهق سمٛمٕمٜمك اًمتقىمُّع وإَُمؾ، وَرضِمَٞمف وَرضَم٤مه واْردَم٤مه 

ك ىمقُل سمنِم خي٤مـم٥م سمٜمتف: ٤مه سمٛمٕمٜمًك، وؿم٤مهُد َرضمَّ  [26ديقاٟمف ] وشَمَرضمَّ

قققققل اخلقققققػَم واٟمتٔمقققققري إَِيققققق٤ميب  ومَرضمِّ



شإِذا ُمقققققق٤م اًم٘مقققققق٤مِرُظ اًمَٕمٜمَققققققزيُّ آسمقققققق٤م 

م: ش اًم٘م٤مِرُظ اًمَٕمٜمَِزيُّ ». و[رضم٤م] ا.# ًم٤ًمن  ٓ »وُمـ َأُمث٤مهلؿ: »ُمثٌؾ عَم٤م ٓ ُيرضمك، ىم٤مل اسمـ ُُمٙمرَّ

، ومه٤م رضمالن َأطمُدمه٤م ُمـ قَمٜمَزَة وأظمُر قم٤مُمُر سمـ َتٞمؿ شيٙمقُن ذًمؽ طمتك ُي١موَب اًم٘م٤مِرفم٤من

ًمَٕمدس )واًمَ٘مَرُظ: طَم٥مٌّ خيرج ذم هُمُٚمػ يم٤م سمـ َيْ٘مُدَم سمـ قَمٜمََزة، ظمَرضم٤م َيٜمتحٞم٤من اًمَ٘مَرظ وََيتٜمٞم٤مٟمف

قك يم٤مًمٓمَّْٚمح واًمَٕمْقؾَم٩م واًمُٕمْروُمط  ُمـ ؿمجر اًمِٕمَْم٤مه ُيدسمُغ سمف، واًمِٕمْم٤مه يمٙمِت٤مب ُمـ ؿمجر اًمِمَّ

ُٛمر، ومٝمذا وٟمحُقه مم٤َّم ًمف ؿَمقٌك ي٘م٤مل ًمف قِمَْم٤مه( ًَّ ومٚمؿ َيرضمٕم٤م، ومُيب هبام اعمثُؾ، ىم٤مل َأسمق  واًم

 [147أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ُذؤي٥م:

 وطمّتققك َيقق١ُموَب اًم٘م٤مِرفمقق٤مِن يمالمهقق٤م



 َْر ذم اًم٘مققْتغَم يُمَٚمْٞمقق٥ٌم ًمِقائققؾِ قِمققوُيٜم 

 وذم اًمّمح٤مح: يمٚمٞم٥ُم سمـ وائؾ، وًمٕمٚمَّٝمام روايت٤من، يمذا ذم ه٤مُمش اًمٚم٤ًمن(، وىم٤مل اسمـ(

: مه٤م ىم٤مِرفم٤من، ويمالمه٤م ُمـ قَمٜمََزَة، وم٤مٕيَمؼُم ُمٜمٝمام َيْذيُمُر سمـ قمٜمََزة يم٤من ًمُّمْٚمٌف، (1)اًمٙمٚمٌل

دي٨م إَول َأنَّ ظُمزيٛم٦َم سمـ هَنٍْد يم٤من قَمِِمَؼ وإَصٖمُر هق ُرْهُؿ سمـ قم٤مُمر ُمـ قَمٜمََزة، ويم٤من ُمـ طم

اسمٜمَتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧َم َيْذيُمَر، وَأُم٤م إَصَٖمُر ُمٜمٝمام وم٢مٟمَّف ظمرج يٓمٚم٥م اًمَ٘مَرَظ ومٚمؿ يرضمع، ومّم٤مر ُمَثاًل ذم 

 .وطمتَّك ي١ُموَب اًم٘م٤مِرفم٤مِن يمالمه٤م اٟم٘مٓم٤مع اًمَٖمْٞم٦ٌم، وإِي٤َّممه٤م أراد َأسمق ُذَؤي٥م سم٘مقًمف:

                                                 

 .93 -89، ٟمزه٦م إًم٤ٌمء: ه234هق هِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل، قم٤ممل سم٤مًمٜم٥ًم، شمقذم  (1)
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ي: ذيمَر اًم٘مزَّ  َأن َأطمَد اًم٘م٤مرفَملم َيْ٘مُدُم سمـ قَمٜمََزَة، ش اًمٔم٤َّمء»ذم يمت٤مب  (1)ازىم٤مل اسمـ سمرِّ

، أي:  وأظمَر قم٤مُِمُر سمـ َهْٞمَّمؿ سمـ َيْ٘مُدَم سمـ قَمٜمََزة، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وٓ آشمٞمؽ اًم٘م٤مِرَظ اًمَٕمٜمَِزيَّ

ٌَف قمغم اًمٔمرف، وه ، وم٠َمىم٤مَم اًم٘م٤مرَظ اًمَٕمٜمَِزيَّ ُُم٘م٤مَم اًمدهر، وٟمّم ذا ُم٤م هم٤مَب اًم٘م٤مرُظ اًمَٕمٜمَزيُّ

 .[ىمرظ] ًم٤ًمن ها. ش اشم٤ًِّمع، وًمف ٟمٔم٤مئر، وم٤مًم٘م٤مِرُظ اًمَٕمٜمَِزيُّ ُمثٌؾ ًمٚمٛمٗم٘مقد اًمذي ُي١ْمَيُس ُمٜمف

، يمام شإِذا ضمٜمَك اًمَ٘مرظ أَْو مجََٕمف اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ ىمَرَظ َيْ٘مِرُظ ىَمْرفم٤ًم ُمـ سم٤مب َضب ظُ واًم٘م٤مرِ »

َٚمؿ»وذم إؾم٤مس َأنَّ  ذم اعمّم٤ٌمح، ًَّ َٚمؿ هق ؿمشاًمَ٘مرظ َورُق اًم ًَّ جر اًمِٕمَْم٤مه، اًمقاطمدُة ؾَمَٚمٛم٦م ، واًم

٠َم َُمـ ومنَّ اًمَ٘مَرَظ سمٖمػم احل٥َمِّ ومراضمْع. ٦ٌَم، إَّٓ َأن اًمٗمٞمقُملَّ ظمٓمَّ  يمَ٘مَّم٥م وىَمَّم

أي وم٤مظمتَٗمك وشَمقارى واؾمتؽَم واظمَت٠ٌم، ىم٤مل اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي ذم اًمت٤مج: ش وم٤ميْمَتٛمك»

 اًم٘م٤مُمقس، ىمٚم٧م: واًمذي ، يمذا ومٞمف ذم آظمر ُم٤مدة )ك م ي( مم٤َّم اؾمتدَريمف قمغمشوايْمَتٛمك: اؾْمتَؽم»

يَمَٛمك ؿمٝم٤مدشَمف »ئمٝمر َأٟمَّف ُمٓم٤مِوع يَمَٛمك َيْٙمِٛمل يمَرَُمك َيرُمل، َأي ؾمؽَم وهمٓمَّك، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: 

رع  ف: ؾمؽَمه٤م سم٤مًمدِّ ًَ ف سم٤مًمتِمديد إذا َيٙمِٛمٞمٝم٤م: يمَتٛمٝم٤م، وٟمْٗم ًَ ك ٟمْٗم ٌَْٞمْم٦م، وذم اًمّمح٤مح: يَمٛمَّ واًم

َ وشمَ  إًمخش ؾمؽَمه٤م ، وهق اًمذي شَمًؽمَّ ٖمٓمَّك سم٤مًمًالح، ومجُٕمف يُماَمة وَأيْمامء، وُي٘م٤مل وُمٜمف اًمَٙمِٛملُّ

ه: ىمّمَده واقمتٛمدَ  : هَأيَْم٤م: اْٟمٙمَٛمك اًمرضمُؾ َأي اؾمتخَٗمك يم٤ميْمَتٛمك، وشَمٙمامَّ ـُ ْتٝمؿ اًمٗمت ، وشَمٙمٛمَّ

ه  ، َأي ٓ َيْٙمِٛمل هَّ ه، ي٘م٤مل: ُم٤م ومالن سمٙمٛملٍّ وٓ َٟمٙمِلٍّ هَمِمٞمْتٝمؿ، واًمَٙمِٛملُّ أيْم٤ًم احل٤مومُظ ًمنِّ

ه، ٟمِٙم٤مي٦ًم سم٤مًمٙمن إذا َأص٤مَب ُمٜمف وىمتَؾ وضمرَح، ىم٤مل  ُي٘م٤مل: َٟمَٙمك اًمٕمدوَّ وومٞمف وٓ َيٜمْٙمِل قمدوَّ

 [271ديقاٟمف ] أسمق اًمٜمَّجؿ:

 ٟمحـ ُمٜمَْٕمٜم٤م واِدَيْل ًَمَّم٤موم٤م



شُٟمٜمْٙمِل اًمِٕمَدى وُٟمْٙمرُم إَْوٞم٤موم٤م 

وؾَمَح٤مب ويٙمَن: ضمٌؾ ًمٌٜمل َتٞمؿ، وذم ًَمَّم٤مِف يمَ٘مَٓم٤مِم »ًَمَّم٤مف: اؾمؿ ُمقوع، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  

:ا ش إؾَمديُّ  [483و 483ديقان سمٜمل أؾمد ] ًمّمح٤مح: ُمقوٌع ُمـ ُمٜم٤مزهلؿ، ىم٤مل أسمق اعمٝمقِّ

ٌُٙمْؿ ُأؾمقَد ظَمٗمٞم٦َّمٍ  ًَ  ىمد يمٜم٧ُْم َأطم



 ُر  وم٢مذا ًَمَّم٤مِف شَمٌِٞمُْض ومٞمف احلُٛمَّ

                                                  

 ه.412هق حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر أسمق قمٌد اهلل اًمتٛمٞمٛمل، اًمٜمحقي اًم٘مػمواين اعمٕمروف سم٤مًم٘مزاز، شمقذم  (1)
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َك ُِمـ َتٞمٍؿ ظَمّْمٚم٦مٌ   وإذا شَمنُّ



 ُـْ َتٞمٍؿ َأيمثر قُءك ُِم ًُ  ومَٚماَم َي

  شِف وَُيريف َُمرى ُم٤م ٓ يٜمٍمف ُمـ إؾَمامءىم٤مل اجلقهري: وسمٕمُْمٝمؿ ُيٕمرب ًَمَّم٤م

ر: ضٌب ُمـ اًمٕمّم٤مومػم، ىم٤مل َأسمق اعمٝمقِّ »وذم اًمٚم٤ًمن:  ،[ًمّمػ]  ش إؾَمديُّ ِيجق َتٞماًم:احلُٛمَّ

ٌُٙمْؿ َأؾُمقققَد ظَمِٗمٞمَّقق٦مٍ  قق ًَ  ىمققد يمٜمْقق٧ُم َأطم



 ُققر  ومقق٢مذا ًَمَّمقق٤مِف شَمٌِققْٞمُض ومٞمققف احلُٛمَّ

ٌٌُٙمؿ ؿمجٕم٤مٟم٤ًم، وم٢مذا َأٟمتؿ ضُم ًَ ٜم٤مء، وظَمِٗمٞم٦َّم: ُمقوع شُمٜم٥ًم إًمٞمف ي٘مقل: ىمد يمٜم٧ُم َأطم

ر ُمتك َوَرَد  إؾُمُد، وًَمَّم٤مف: ُمقوع ُمـ ُمٜم٤مزل سمٜمل َتٞمؿ، ومجٕمَٚمٝمؿ ذم ًَمَّم٤مف سمٛمٜمقزًم٦م احلُٛمَّ

 .[محر] ًم٤ًمن ها.شقمٚمٞمٝم٤م َأدٟمك وارٍد ـم٤مرْت ومؽميم٧ْم سمٞمَْمٝم٤م جلٌُٜمٝم٤م وظمقومٝم٤م قمغم ٟمْٗمًٝم٤م

تل  -واهلل أقمٚمُؿ  - ومٛمٕمٜمك اًمٌٞم٧م إمِم إضِم٤مسمتف إَِّٓ ىمّمَده رضم٤مٌء ُم٤م قمَرض زم ي٠مٌس يدقمق مهَّ

وَأُمٌؾ وم٤مؾْمَتؽم ذًمؽ اًمٞم٠مس واظمتَٗمك، وإْن ؿمئ٧َم ىمٚم٧َم: ُم٤م ؾمٜمََح زم ظم٤مـمٌر يدقمقين إمم اًم٘مٜمُقط 

َّٓ قم٤مَرَوف ظم٤مـمٌر آظمُر ُيٛمٚمٜمل قمغم اًمرضم٤مء وإَُمؾ وشمقىمُّع وىمقع ُم٤م  واًمٞم٠مس وىمْٓمع إَُمؾ إ

٤م رضمقشُمف، وُمَراُده سمٞم٤مُن ُم٤م ُتٚمَّؼ سمف ُمـ ـمٛمٕم٧ُم ومٞمف وشمرىم٥ُّم طمّمقِل ُم٤م َأُمٚمُتف واٟمتٔم٤مر وضمقد ُم

ِة اًمدؤوب واإلدُم٤من واعمقافَم٦ٌم قمغم ـمٚم٥م ُم٤م يريده: ويم٠منَّ  ىمقة اًمٕمزيٛم٦م إذا هؿَّ سمٌمء وؿمدَّ

 [696ًمًٕمد سمـ ٟم٤مؿم٥م يمام ذم اًمِمٕمر واًمِمٕمراء: ]اًمِم٤مقمر قَمٜم٤َمه سم٘مقًمف:

 َإذا هقققؿَّ َأًْمَ٘مققققك سمققققلم قمٞمٜمَْٞمققققف قَمْزَُمققققف



 قق٥َم قمققـ ذيْمققِر اًمٕمقاىمقق٥ِم  ضم٤مٟمٌقق٤موَٟمٙمَّ

 ققققفقومل َيًَتِِمقققق  ْر ذم رْأيققققف همققققػَم ُرحْمِ



ومل َيققْرَض إَِّٓ ىمقق٤مئَؿ اًمًققٞمِػ صقق٤مطم٤ٌم 

  ىم٤مئُؿ اًمًٞمػ وىم٤مئٛمُتف: َُم٘مٌِْمف، وىمقل اًمٗمرزدق يّمػ اًمًٞمقَف:»وذم اًمٚم٤ًمن: 

 إذا هققققَل ؿِمققققْٞمَٛم٧ْم ومقققق٤مًم٘مقائُؿ حتَتٝمقققق٤م



 ُوإِْن مل شُمَِمقققْؿ يقُمققق٤ًم قمَٚمْتٝمققق٤م اًم٘مققققاِئؿ 

  ىم٤مل اعمرشم٣م ذم اًمت٤مج .[ىمقم] ًم٤ًمن ها.  شائؿ: َُمَ٘م٤مسمُِض اًمًٞمقفشُمِمْؿ َأي شُمًّؾ، واًم٘مق

ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٝمق ىم٤مئٛم٦م يم٘م٤مئٛم٦م اخِلَقان وىمٞمؾ: َُمْ٘مٌِض اًمًٞمػ هق اًم٘م٤مئُؿ، و»: [ىمقم]

ير واًمداسم٦َّم  .ها.ش واًمنَّ

ٌَض يمَٛمْ٘مَٕمد، ٟم٘مَٚمف اًمٚمَّٞم٨ُم، ىم٤مل: واًمٙمُن َأي ًمٚم٤ٌمء »وذم اًمت٤مج:  َأقمؿُّ اعمَْ٘مٌِض يمَٛمٜمِْزل واعمَْ٘م
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ٌَض يمِٛمٜمؼَْم، ىم٤مل: وُم٤م رَأي٧ُم َأطمدًا ُمـ إَئٛم٦م ذيمَره، يٕمٜمل  وَأقمرُف، ىم٤مل: وُي٘م٤مل أيْم٤ًم: اعمِْ٘م

َـّ هق ُم٤م ُي٘مٌض قمٚمٞمف سمُجٛمع اًمٙمػِّ ُمـ اًمًٞمػ وهمػِمه،   ومٞمٝم
ٍ
هذا إظَمػم، ىم٤مل: واعمَْ٘مٌَِْم٦م هب٤مء

 وسمٕمده: شم٤مج. ه، ا. شيم٤مًمًٙملمِّ واًم٘مقسِ 

47-  ْا ْأملش أ  ٍ   اااااااااة  ْ ااااااااا
اااااااااا  اأ ا رش أ يأ  

 

 اااا أ َأ اااا ُ ا ُ  أ اأ ش ااااجش ااااة ا  أ   ااااة ُ   َّأ

 إًَمِٞم٦َّم: احلَٚمِػ، واجلٛمُع »َأي ىَمًاًم وطَمٚمِٗم٤ًم وَيٛمٞمٜم٤ًم سم٤مًمَٞمْٕمَٛمالت، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: ش َأًمِٞم٦َّمً »

 َأََٓي٤م، يمَٕمٓمِٞم٦َّم وقَمَٓم٤مَي٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ىمٚمٞمققققُؾ إَََٓيقققق٤م طمقققق٤مومٌظ ًمَِٞمٛمٞمٜمِققققف



ِت ومققق٢مْن ؾمقققٌ٘م٧ْم ُمٜمقققف إًَمِٞمَّققق  ٦ُم سَمقققرَّ

ُمٜمف، وذم اعمخت٤مر يمذًمؽ،  ها.شوآمم إيالًء يمآشمك إِيت٤مًء: طَمَٚمَػ، ومٝمق ُُمْقٍل وشم٠َمممَّ وائتغَم يمذًمؽ

 .[أمم] ها.ش آمَم ُي١مزم إيالًء: طَمٚمَػ، وشم٠َمممَّ وائتغَم ُمثُٚمف، وإًَمِٞم٦َّم: اًمٞمٛملم، ومجُٕمٝم٤م َأََٓي٤م»ىم٤مل: 

ة وؾمٙمقن اًمالَّم، وإًَمِٞم٦َّم قمغم وَمِٕمٞمٚم٦م، وإًَمِٞم٤َّم إًَْمَقة سمتثٚمٞم٨م اهلٛمز»وذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج: 

 سم٘مٚم٥م اًمت٤مء َأًمٗم٤ًم، يمٚمُّف سمٛمٕمٜمك اًمٞمٛملم، واجلٛمُع َأَٓي٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ىمٚمٞمققققُؾ إَََٓيقققق٤م طمقققق٤مومٌظ ًمَٞمِٛمٞمٜمققققف



 ِت ٌَ٘م٧ْم ُمٜمقققف إًَمِٞمَّققق٦ُم سَمقققرَّ  وإِْن ؾمققق

 ومحذف اًمٞم٤مَء، ىم٤مل: واًمٗمٕمُؾ ، ىم٤مل: يريد اإِليالَء شىمٚمٞمُؾ اإلَٓء»ىم٤مل: ورواه اسمـ ظم٤مًَمقْيف 

ـْ شَُمـ َيت٠َملَّ قمغم اهلل ُيٙمذسْمف»آمَم ُي١ْمزم إيالًء وشم٠َمممَّ شم٠َمًمٞم٤ًَّم وائتغَم ائتاِلء، وذم احلدي٨م:  ، َأي َُم

َـّ ؾمٕمَل ومالن، وذم  َـّ اهللُ ومالٟم٤ًم اًمٜم٤مَر وُيٜمْجح طمٙمَؿ قمٚمٞمف وطمٚمَػ، يم٘مقًمؽ: واهلل ًمٞمُْدظمٚم

تل َوْيٌؾ ًمٚمُٛمت٠َمًمِّلمَ »احلدي٨م أيْم٤ًم:  ، يٕمٜمل اًمذيـ َُيٙمٛمقن قمغم اهلل [2735اًمٌخ٤مري: ] شُِمـ ُأُمَّ

 .[أٓ] ًم٤ًمن ها. شوي٘مقًمقن: ومالٌن ذم اًمٜم٤مر، وومالٌن ذم اجلٜم٦م

م: ِت  وىمقُل اًمِم٤مقمر ذم اًمٌٞم٧م اعمت٘مدِّ  وإْن ؾمٌََ٘م٧ْم ُمٜمف إًَمِٞم٦َُّم سَمرَّ

م ذم اًمٚم٤ًمن:  ت يٛمٞمٜمُف شَمؼَمُّ »ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٙمرَّ اً وشَمؼِمُّ سَمرَّ ًا وسُمُرورًا: سَمرَّ صدىم٧ْم،  وسمِرَّ

َؿ ومالن وأطْمٜمَثف، وم٠َمُم٤م َأسَمرَّ ومٛمٕمٜم٤مه َأٟمف َأضم٤مسمف  ًَ ه٤م: أُمْم٤مه٤م قمغم اًمّمدق، ي٘م٤مل: َأسمرَّ ومالن ىم وَأسمرَّ

 سمحروومف وطمريم٤مشمف. [سمرر] ًم٤ًمن ها. ش إمِم ُم٤م َأىمًَؿ قمٚمٞمف، وَأطمٜمَثف إذا مل َُيٌف
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اًمٞمَْٕمَٛمٚم٦م ُمـ اإِلسمؾ: اًمٜمَّجٞم٦ٌم »ٕمرب: سم٤مًمٜمُّقق اًمٜمَّج٤مئ٥م، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمش: سم٤مًمَٞمْٕمَٛمالت»

اعمٕمَتٛمٚم٦م اعمٓمٌققم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ، وٓ ي٘م٤مل ذًمؽ إَِّٓ ًمَُلٟمثك، هذا ىمقل أهؾ اًمٚمٖم٦م، وىمد طمٙمك 

أسمق قمكمٍّ َيْٕمَٛمٌؾ وَيْٕمَٛمٚم٦م، واًمٞمَْٕمَٛمُؾ قمٜمد ؾمٞمٌقيف اؾمٌؿ َٕٟمف ٓ ي٘م٤مل: مجٌؾ َيْٕمَٛمٌؾ وٓ ٟم٤مىم٦م َيْٕمَٛمٚم٦م، 

ٓ ٟمٕمٚمؿ َيْٗمَٕمالً » ٚم٦م، ومُٞمٕمٚمؿ َأٟمف ُيٕمٜمك هبام اًمٌٕمػم واًمٜم٤مىم٦م، وًمذًمؽ ىم٤مل:وإٟمام ي٘م٤مل: َيْٕمَٛمؾ وَيْٕمٛمَ 

ْر سمٚمٗمظ اجلٛمع »وىم٤مل ذم سم٤مب ُم٤م ٓ يٜمٍمف:  ،شضم٤مء وصٗم٤مً  ٞمتَف سمَٞمْٕمَٛمؾ مجَع َيْٕمَٛمٚم٦م ومحجِّ إِن ؾمٛمَّ

، وسمٕمْمٝمؿ يردُّ هذا وَيٕمؾ اًمَٞمٕمٛمؾ وصٗم٤ًم، وىم٤مل يمراع: شَأن يٙمقن صٗم٦ًم ًمٚمقاطمد اعمذيمر

(، [قمٛمؾ] : اًمٜم٤مىم٦م اًمنيٕم٦م، اؿمتُؼَّ هل٤م اؾمٌؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ )وهق اعمِْٝمٜم٦م واًمٗمٕمؾ. ا.# ًم٤ًمناًمَٞمْٕمَٛمٚم٦م

 واجلٛمع اًمَٞمْٕمَٛمالت، ىم٤مل اًمراضمز:

سمَّؾِ   يقق٤م زيققُد زيققَد اًمققَٞمْٕمَٛمالِت اًمققذُّ

 

 ِشمٓمققق٤مَوَل اًمٚمٞمقققُؾ قمٚمٞمقققَؽ ومققق٤مْٟمِزل 

  ا.# ًم٤ًمن.ش َأنَّ هذيـ اًمٌٞمتلم ًمٕمٌد اهلل سمـ رواطم٦مش: اًمٓمٌ٘م٤مت»ىم٤مل: وذيمر اًمٜمح٤مس ذم 

اًمٞمَْٕمَٛمٚم٦م سمٗمتح اعمٞمؿ ُمـ اإِلسمؾ: اًمٜم٤مىم٦م اًمٜمَّجٞم٦ٌم اعمٕمتَٛمٚم٦ُم اعمٓمٌققم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ، »وذم اًمت٤مج: 

َّٓ ًمَُلٟمثك، وىم٤مل يمراع: هل اًمنيٕم٦م، وَأٟمِمَد:  وٓ ي٘م٤مل ذًمؽ إِ

سمَّؾِ   يقق٤م زيققُد زيققَد اًمققَٞمْٕمَٛمالِت اًمققذُّ

 

 ِشمٓمققق٤مَوَل اًمٚمٞمقققُؾ قمٚمٞمقققَؽ ومققق٤مْٟمِزل 

  ، وهق اًمٜمَّجٞم٥م، وَأٟمِمَد:شَيْٕمَٛمٌؾ  اجلٛمُؾ »وٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ 

 إِذ ٓ َأَزاُل قمققققغم َأىْمتقققق٤مد ٟم٤مضمٞمقققق٦مٍ 

 

 ِ٤ٌَمَء َيْٕمَٛمٚمقق٦ٍم َأْو َيْٕمَٛمققٍؾ مَجَققؾ  َصققْٝم

ا.# ُمٜمف سم٤مظمتّم٤مر شمٗمًػُم ش َأراد َأْو مجٍؾ َيْٕمَٛمٍؾ، وٟم٤مىم٦م قَمِٛمَٚم٦م يمَٗمِرطم٦م: وم٤مِره٦م ُمثؾ اًمٞمَْٕمَٛمٚم٦م

ر»اعمْٕمَتِٛمٚم٦م، و اًمٕمَٛمُؾ: اعمِْٝمٜم٦م واًمٗمٕمُؾ، واجلٛمُع َأقمامل، : »، واًمٌٞم٧م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنشوَمَحجِّ

 وَأقمٛمَٚمف همػُمه واؾمتٕمٛمَٚمف، واقمتٛمَؾ اًمرضمُؾ: قمٛمَؾ سمٜمٗمًف، َأٟمِمد ؾمٞمٌقيف:

 إِنَّ اًمٙمققققققققريَؿ وَأسمٞمققققققققَؽ َيْٕمَتِٛمققققققققْؾ 



 ـْ َيتَّٙمِققققْؾ  إِْن مل ََيِققققْد يقُمقققق٤ًم قمققققغم َُمقققق



 

ـْ سَمْٕمقققققِده٤م وَيٙمَتِحقققققْؾ قومَٞمٙمَتًققققق  ل ُِمققققق

ُم٦ًم، َأٓ شمرى َأٟمَّف َيٕمتِٛمُؾ إِْن مل ش قمغم»هذه، وزاد ش قمٚمٞمف» َأراد َُمـ َيتٙمُؾ قمٚمٞمف، ومحذف ُمت٘مدِّ
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: هذا يمام ي٘م٤مل:  َيد َُمـ يتَّٙمُؾ قمٚمٞمف؟، وىمٞمؾ: اًمٕمٛمُؾ ًمٖمػمه وآقمتامل ًمٜمٗمًف، ىم٤مل إَزهريُّ

ف واىْمؽَمَأ إِذا ىمرَأ اًمًالَم قمغم ٟمٗمًف، وىم٤مل َأيْم٤ًم: اقْمتٛمَؾ َأي اوٓمرب ذم  ًَ اظْمَتَدم إِذا ظمدَم ٟمٗم

 شدومَع إًِمٞمٝمؿ َأرَوٝمؿ قمغم َأن َيْٕمتِٛمٚمقه٤م ُمـ َأُمقاهلؿ»وذم طمدي٨م ظمٞمؼم: »، وىم٤مل: شٕمٛمؾاًم

. ىم٤مل: آقْمتِامل اوْمتِٕم٤مل ُمـ اًمٕمٛمؾ، َأي َأهنؿ ي٘مقُمقن سمام ُُيت٤مج إًِمٞمف ُمـ قمامرة [3493ُمًٚمؿ: ]

 .[قمٛمؾ] ، يمؾُّ هذا قمـ اًمٚم٤ًمنشوزراقم٦م وشمٚم٘مٞمح وطمراؾم٦م وٟمحق ذًمؽ

: [ُمٝمـ] ا.#، وومٞمفش ٜمَٕمف، وقمٛمَؾ قمغم اًمّمدىم٦م: ؾمَٕمك ذم مجٕمٝم٤مقَمِٛمَٚمف: ص»وذم اعمّم٤ٌمح: 

ًٌَٝم٤م ذم َأؿمٖم٤مًمف » وهق ذم ُِمٝمٜم٦م َأهٚمف َأي ظمدُمتِٝمؿ، وظمرَج ذم صمٞم٤مب ُِمٝمٜمتف َأي اًمتل يٚم

ـَ ُمـ سم٤ميب ىَمتََؾ وَٟمَٗمَع، ظمدمَ  وم٤مشمف، وَُمَٝم  ا.#.ش همػَمه وَأُْمٝمٜمَف: اؾمتخدَُمف واُْمتٝمٜمَف: اسْمتذًَمف وشمٍمُّ

رْ ومحَ »وىمقُل ؾمٞمٌقيف:  َأي اُمٜمْع ُمٜمٕم٤ًم ىمقي٤ًم، وهق ُم٤ٌمًمٖم٦ُم طَمَجر قمٚمٞمف ُمـ ]سم٤مب[ َٟمٍَم ش جِّ

ف  .[اعمّم٤ٌمح )طمجر(] إِذا ُمٜمَٕمف اًمتٍمُّ

ومزيٌد إَول ُمٗمرد قمَٚمٌؿ ُمٜم٤مَدى، وًمذًمؽ سُمٜمل  ي٤م زيُد زيَد اًمٞمْٕمَٛمالت ......إًِمخ. وىمقًُمف:

، واًمث٤مين َي٥م ٟمّمٌُف َٕٟمف قمٓمُػ سمٞم٤من َأو سمدُل يمؾٍّ ُمـ  يمؾٍّ قمغم شم٘مدير إطِمالًمف حمؾَّ قمغم اًمْمؿِّ

إَول، يم٠َمٟمؽ ىمٚم٧م: ي٤م زيَد اًمَٞمْٕمَٛمالت، ومٚمف طمٙمُؿ اعمٜم٤مدى اعمْم٤مف، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: 

اًمقاضم٥ُم ٟمّمٌُف ذم اًمٜمداء هق اًمت٤مسمع اعمْم٤مُف، ُمث٤مًُمف ذم اًمٜمٕم٧م: ي٤م زيُد ص٤مطم٥َم قمٛمرو، وذم »

اجل٤مئُز ومٞمف اًمقضمٝم٤من اًمت٤مسمُع اعمٗمرُد، اًمتقيمٞمد: ي٤م َتٞمُؿ يُمٚمَّٙمؿ، وذم اًمٌٞم٤من: ي٤م زيُد َأسم٤م قمٌد اهلل، و

 [59ص] شهُمٜمَْٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م»، يمذا ذم شٟمحُق: ي٤م زيُد اًمٗم٤موُؾ واًمٗم٤موَؾ، وي٤م َتٞمُؿ َأمجٕمقن وَأمجٕملم

 ش.اجلقائ٥م»ًمٚمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ َأمحد ص٤مطم٥ِم 

ٞمْ  صؼ اًمٚمِّْٞمط، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سم٤مًمٚمِّْٞمط، واًمٚمِّ ُمح اًمرىمٞمؼ اًمالَّ سمَّؾ مجع ذاسمِؾ، وهق اًمرُّ ط: واًمذُّ

ىِمنم يمؾِّ رء، ومُجٕمٚم٧م وقاُمُر اإِلسمؾ سمٛمٜمزًم٦م هذه اًمرُم٤مح، ومُقصٗم٧م سمام شُمقصػ سمف، وَُيٛمع 

ع، وسمف ُي٘مرأ ذم اًمٌٞم٧م اعمت٘مدم. تَلم يمُٙمت٥ُم، وإَوُل يمُريمَّ  َأيْم٤ًم قمغم ُذسُمؾ سمْمٛمَّ
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]اًم٘مّمص:  ژٿٿ ٿ ٿژَأي ـم٤مَل، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ش شَمَٓم٤مَوَل اًمٚمَّٞمُؾ »وىمقًُمف: 

 [185ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس ]وُمثُٚمف ىمقُل اًمِم٤مقمر:َأي ـم٤مل،  ،[28/45

 شَمٓمقق٤مَوَل ًَمْٞمُٚمققَؽ سم٤مإِلصْمَٛمققدِ 



 ِوٟمقققق٤مَم اخلَققققكِمُّ ومل شَمْرىُمققققد 

 َأصْمَٛمد »يم٠َممْحَد، وسمْمؿِّ اعمٞمؿ ًمٖم٦ٌم ذم إصِْمُٛمد سم٤معمثٚمث٦م، وومٞمف:  د: َأَتَ [صمٛمد] ، وومٞمف[ـمقل] يمذا ذم اًمت٤مج

 ٦م، وهبام روي ىمقُل اًمِم٤مقمر:]سم٤معمثٚمَّث٦م[ يم٠َممْحد، وٟم٘مؾ ومٞمف اعمثٜم٤َّمَة اًمٗمقىمٞم

 شَمٓمقق٤مَوَل ًَمْٞمُٚمققؽ سم٤مإِلصْمَٛمققدِ 

 

اًمٌٞم٧م...

ىمٚم٧م: سمؾ َأرسمُع ًمٖم٤مت يمام شمرى، وإِٟمام وىمع  ا.#.شُمقوع، وسمْمؿِّ اعمٞمؿ، ومٝمل صمالث ًمٖم٤مت

م: وىمقًُمف ؾمٝمقًا.ش صمالث»  ومٞمام شم٘مدَّ

 إِذ ٓ َأَزاُل قمققققغم َأىْمتقققق٤مِد ٟم٤مضِمَٞمقققق٦مٍ 



٤ٌَمَء َيْٕمَٛمٚمقق٦ٍم َأْو َيْٕمَٛمققٍؾ مَجَقق  ؾِ َصققْٝم

 طْمؾ، اًمَ٘مَتد واًمِ٘مْتد: »[ىمتد] ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج طْمؾ، وىمٞمؾ: ُمـ َأدوات اًمرَّ : ظمِم٥ُم اًمرَّ

طْمؾ ًمٚمٌٕمػم يم٤مإِليَم٤مف ًمٚمحامر، وي٘م٤مل ًمف شوىمٞمؾ: مجٞمُع َأَداشمف، واجلٛمُع َأىْمت٤مد وَأىْمُتد وىُمُتقد ا.#، واًمرَّ

٥ٌَم، واًمٜم٤مضمٞم٦م: اًمنيٕم٦م، شمٜمجق سمَٛمـ ير ْٝم٤ٌمء ُمـ اًمِ٘مْت٥م واًمَ٘مَت٥م يمِحْٛمؾ وؾَم يمٌٝم٤م، واًمّمَّ

: هل ًمقن  يم٦ًم، وىم٤مل إَزهريُّ َٝم٥م حمرَّ ُٝمقسم٦م واًمّمَّ ْ٘مرة ذم ؿمٕمر اًمرأس يم٤مًمّمُّ ْٝم٦ٌم، وهل اًمِمُّ اًمّمُّ

ْحٞم٦م إِذا يم٤من ذم اًمٔم٤مهر مُحرٌة وذم اًم٤ٌمـمـ اؾْمقداٌد، ويمذًمؽ ذم ًمقن  مُحرة ذم ؿمٕمر اًمرْأس واًمٚمِّ

، وٟم٤مىم٦م َصٝمْ  ٤ٌمء وُصَٝم٤مسمِٞم٦َّم، وشم٘مقل اًمٕمرب: ىُمَرْيُش اإِلسمؾ اإِلسمؾ، ي٘م٤مل: سمٕمػٌم َأْصَٝم٥ُم وُصَٝم٤ميبٌّ

ٌُٝم٤م وُأْدُُمٝم٤م، يذهٌقن ذم ذًمؽ إِمم شَمنميٗمٝم٤م قمغم ؾم٤مئر اإِلسمؾ، وىمد َأووحقا ذًمؽ سم٘مقهلؿ:  ُصْٝم

ٌُٝم٤م ومُحُْره٤م، ومجٕمٚمقه٤م ظمػَم اإِلسمؾ، يمام َأنَّ ىمريِم٤ًم ظمػُم اًمٜم٤مس قمٜمدهؿ، وىمٞمؾ:  ظمػُم اإِلسمؾ ُصْٝم

خي٤مًمُِط سمٞم٤مَوف مُحرٌة، وهق َأن َُيٛمرَّ َأقمغم اًمَقسمر وشمٌٞمضَّ َأضمقاومف، وىم٤مل إَصٝم٥ُم ُمـ اإِلسمؾ: اًمذي 

: أَدُم ُمـ اإِلسمؾ إسَمٞمُض، وم٢مِن ظم٤مًمٓمْتف مُحرٌة ومٝمق َأْصَٝم٥ُم، ىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: ىم٤مل  إَصٛمٕملُّ

٘م٤ًم ذم ِرقْمَٞم٦م اإِلسمؾ وَأقم هؿ شم٠َمٟمُّ ٚمَٛمٝمؿ هب٤م، وي٘م٤مل: َأسَمَؾ طُمٜمَْٞمُػ احلَٜم٤َمشمِؿ ويم٤من آسَمَؾ اًمٜم٤مس: )َأي َأؿمدَّ

َح٤مسم٦م وَأسَماًل سم٤مًمتحريؽ ومٝمق آسمِؾ يمّم٤مطِم٥م، وَأسمَِؾ  ًَ يمَٙمتِػ َأي طَمَذَق  يمٜمٍََمَ ووَمِرَح َأسَم٤مًم٦م يم
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ـُ اًم٘مٞم٤مم قمغم اعم٤مل. ا.# شم٤مج  َٞم٤مؾم٦م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك وطُمً ًِّ ُمّمٚمح٦َم اإِلسمؾ واًمِم٤مء، واإِلسَم٤مًم٦م: اًم

ُْمٙم٤مءُ  [صٝم٥م] ف(: اًمرَّ َٞم٤م )اًمرَّ  سمٌٕمض شمٍمُّ ى هُبْ ُم٤مد( واحلٛمراُء ُصؼْمَ ُْمٙم٤مء: اًمتل ًمقهُن٤م يمٚمقن اًمرَّ

ْٝم٦ٌم َأؿمٝمر إًَمقان وَأطمًٜمٝم٤م طملم شمٜمٔمر إًِمٞمٝم٤م،  قَمك، ىم٤مل: واًمّمُّ ْٝم٤ٌمُء ُهْ ارُة هُمْزَرى واًمّمَّ واخلَقَّ

ٌَِٝمٞم٦َّم، وهل اًمرائٕم٦م، ومَجٌؾ ُصَٝم٤ميبٌّ َأي َأْصَٝم٥ُم اًمٚمَّقن،  ٌُْٝمَٞم٤م شم٠ْمٟمٞم٨م اًم ورَأي٧م ذم طم٤مؿمٞم٦م: اًم

هق ُمٜمًقب إِمم ُصَٝم٤مب اؾمَؿ ومْحؾ َأْو ُمقوع، وإِسمؾ ُصَٝم٤مسمٞم٦َّم ُمٜمًقسم٦م إِمم ومحؾ اؾمُٛمف  وي٘م٤مل:

٤ٌَمل ىم٤مل: ًِّ ٤ٌَمل وؾُمْقُد إيَم٤ٌمد، وإِن مل يٙمقٟمقا ُصْٝم٥َم اًم ًِّ  ُصَٝم٤مب، وي٘م٤مل ًمََلقمداء: ُصْٝم٥م اًم

اً  ون احلديقققَد ضَمقققرَّ قققرُّ  ضمققق٤مؤوا ََيُ



قق ٌْتُٖمقققن اًمِمَّ ٤ٌَمل َي قق ًِّ اقُصققْٝم٥َم اًم  رَّ

 َّٓ ومٝمؿ وإِٟمام ٤ٌَمل واًمِمٕمقر، وإِ ًِّ وم ُصْٝم٥ُم اًم وم، واًمرُّ  يريد َأنَّ قمداوَُتؿ ًمٜم٤م يمَٕمداوة اًمرُّ

ىمٞم٤مت: قاد، وىم٤مل اسمـ ىمٞمس اًمرُّ ًَّ ٛمْرة واًم ًُّ  [113ديقاٟمف ]قمرٌب، وَأًمقاهُنؿ إُْدُم٦ُم واًم

ـَ رْأد ٌْ  ومٔمِققققالُل اًمًققققٞمقِف ؿمققققٞمَّ



 ِ٤ٌَمل ق ًِّ  واقْمتِٜم٤مىمل ذم اًم٘مقِم ُصْٝم٥َم اًم

 ُٝمقسم٦م ومٞمٝمؿ، وهؿ َأقمداُء اًمٕمربوي٘م٤مل:  وم، َٕنَّ اًمّمُّ  .[صٝم٥م] ا.# ًم٤ًمنش َأصُٚمف ًمٚمرُّ

َع احلَْزَن وشَمَِمتَّك وم٘مد »وُمـ يمالم طُمٜمَْٞمػ احلَٜم٤َمشمِؿ اعمذيمقر آٟمٗم٤ًم:  َف وشَمَرسمَّ َ ـْ ىم٤مَظ اًمنمَّ َُم

٤ٌَّمً  إسِمٚمف فمِْؿءَ  َأنَّ  َأسَم٤مًَمتِف وُمـ اعمرقَمك، أص٤مب  ل(. ب )أ ُم٤مدة ذم اًمت٤مج ذم يمذا شاًمٕمنم سمٕمد يم٤من هِم

َة اًمَ٘مٞمظ، واًم٘مٞمُظ اًمٗمّمُؾ اًمذي ُيًٛمٞمف اًمٜم٤مس  ىم٤مظَ  سم٤معمٙم٤من ُمـ سم٤مب سم٤مَع: َأىم٤مَم سمف ُمدَّ

ار  ُف: يَمٌِد َٟمْجد، ويم٤من ُمـ ُمٜم٤مزل اعمٚمقك ُمـ سمٜمل آيمِؾ اعمُرَّ ، واًمنمَّ ة احلرِّ َصٞمٗم٤ًم، واًمَ٘مٞمُظ: ؿمدَّ

ة ُمقاوع ُأظَمَر، يمام ذم اًم  .[ىمٞمظ] ت٤مجُمـ يمِٜمدَة، واًمنمُف: اؾمٌؿ ًمٕمدَّ

َع اًم٘مقُم اعمقوَع وسمف، وارشَمٌٕمقه: َأىم٤مُمقا ومٞمف زَُمـ اًمرسمٞمع، وي٘م٤مل: : »[رسمع] وذم اًمٚم٤ًمن شَمَرسمَّ

َن، َأي رقَمٞمٜم٤م سم٘مقهَل٤م ذم اًمِمت٤مء امَّ ْٕمٜم٤م احلَْزن واًمّمَّ  ا.#.ششَمرسمَّ

تقة، وهل اًمٗمّمؾ اعمٕمٚمقم اًمذي هق َأطمُد َأْرسم٤مع»وومٞمف:   شَمِمتَّك اعمٙم٤مَن: َأىم٤مَم سمف ذم اًمِمَّ

ٙمٞم٧م: اًمًٜم٦م قمٜمد اًمٕمرب اؾمٌؿ ٓصمٜمل قمنم ؿمٝمرًا، صمؿ ىمًٛمقا اًمًٜم٦م  ًِّ اًمًٜم٦م، ىم٤مل اسمـ اًم

ومجٕمٚمقه٤م ٟمّمَٗملم، ؾمت٦ُم َأؿمٝمر وؾمت٦ُم َأؿمٝمر، ومٌدأوا سم٠مول اًمًٜم٦م َأوَل اًمِمت٤مء َٕٟمف َذيمر، 
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تَقيُّ  ًُمف، واًمرسمٞمُع آظمُره، ومّم٤مر اًمِمَّ َتقيُّ َأوَّ  واًمّمٞمُػ ُأٟمثك، صمؿ ضمٕمٚمقا اًمِمت٤مء ٟمّمَٗملم، وم٤مًمِمَّ

صمالصم٦َم َأؿمٝمر واًمرسمٞمُع صمالصم٦م َأؿمٝمر، وضمٕمٚمقا اًمّمٞمػ صمالصم٦م َأؿمٝمر واًمَ٘مٞمَظ صمالصم٦م َأؿمٝمر، ومذًمؽ 

ْتقة، وىمٞمؾ: اًمِمت٤مء مجُع  اصمٜم٤م قمنم ؿمٝمرًا، وىم٤مل همػمه: اًمِمت٤مء َأطمد َأْرسم٤مع اًمًٜم٦م، وهل اًمِمَّ

تْقة ؿَمْتِقيٌّ  : ومجُع اًمِمت٤مء َأؿْمتِٞم٦َم، واًمٜم٦ًٌُم إمِم اًمِمَّ ، ُمثُؾ ظَمْرذّم  ؿَمْتَقة، ىم٤مل اجلقهريُّ وؿَمَتِقيٌّ

 .[ؿمت٤م] ا.# ًم٤ًمنش وظَمَرذمّ 

اخلريػ يم٠مُِمػم َأطمُد ومّمقل اًمًٜم٦م اًمذي َُتؽِمُف ومٞمف اًمثامُر، ىم٤مل اًمٚمَّٞم٨ُم: هق »وذم اًمت٤مج: 

ل ظمريٗم٤ًم َٕٟمف َُتؽِمُف ومٞمٝم٤م اًمثامر، واًمٜم٦ًٌُم إًِمٞمٝم٤م  ل اًمِمت٤مء، ؾمٛمِّ صمالصم٦م َأؿمٝمر سملم آظمر اًمَ٘مٞمظ وَأوَّ

ُك يمؾُّ ذًمؽ قمغم همػم ىمٞم٤مسظَمْرذّم سم٤مًمٗمتح وي ، وُيرَّ  .[ظمرف] ا.# شم٤مجش ٙمَنُ

وًمٜمرضمْع إمِم ُم٤م ٟمحـ سمّمدده، وم٤مًمَٞمْٕمَٛمالت هل اًمٜمَِّٞم٤مُق اًمِٕمت٤مُق اًمٜمَّجٞم٤ٌمُت اًمتل ُي٤ًمسَمؼ 

قمٚمٞمٝم٤م، وي٘م٤مل: اًمٜمَّجٞم٥ُم ُمـ اإِلسمؾ: اخلٗمٞمػ اًمنيع اًم٘مقيُّ اًمٙمريُؿ اًمَٕمتِٞمُؼ، وهق ظمػُمه٤م، 

٦م، واًمَٕمتِٞمؼ: اخِلٞم٤مر ُمـ يمؾِّ رء، واًمِٕمْتُؼ سم٤مًمٙمن: اًمٙمرم وا ًمنمف واًمٜمَّج٤مسم٦م واجلاَمل واحلريَّ

ٌََؼ »وذم اعمّم٤ٌمح:  ًَ وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وُمٜمف ومرٌس قم٤مشمٌِؼ إِذا ؾمٌَؼ اخلٞمَؾ، واًمٕمتٞمُؼ: اًمٙمريؿ  قَمتََؼ يم

ومرٌس قَمتِٞمؼ َأي رائٌع، وقِمَت٤مق »، وذم إؾم٤مس: شوزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، واجلٛمُع يم٤مجلٛمع، قِمَت٤مق يمٙمَِرام

ديؼ ريض اهلل قمٜمف قمتٞم٘م٤ًم اخل ٞمؾ واًمٓمػم: يمرائُِٛمٝم٤م، وهق قَمتٞمؼ اًمقضمف َأي يمريُٛمف، وؾُمٛمل اًمّمِّ

 .[قمتؼ] شجلاَمًمف

ومٝمق يمريؿ، واجلٛمُع ُٟمج٤ٌَمء  َٟمُج٥َم سم٤مًمْمؿِّ َٟمَج٤مسم٦ًم ومٝمق ٟمجٞم٥م يمَٙمُرم: »[ٟمج٥م] وذم اعمّم٤ٌمح

َـّ َٟمج٤مئ٥م يمٙمريٛم٦م ويمرائؿ، واعمامصَمٚم٦ُم ذم مجٞمع  ش ُم٤م ُذيمر وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك يمُٙمَرُم٤مء، وهل ٟمجٞم٦ٌم وه

 ا.# ُمٜمف سمٌٕمض زي٤مدة.

ٝم٤م وظِمٞم٤مُره٤م: »[يمرم] وومٞمف ًُ ، شيَمُرم اًمٌمُء: َٟمُٗمَس وقَمزَّ ومٝمق يمريؿ، ويمرائُؿ إَُمقال: ٟمٗم٤مئ

َٟمُٗمَس اًمٌمُء سم٤مًمْمؿِّ َٟمَٗم٤مؾم٦م: يَمُرَم، ومٝمق َٟمِٗمٞمس وَأْٟمَٗمس ُمثُٚمف ومٝمق ُُمٜمِْٗمٌس، : »[ٟمٗمس] وومٞمف

٧ُم سمف ُمثُؾ َوٜمِٜم٧ُْم سمف ًمٜمَ  ًْ  ا.#.شٗم٤مؾمتف وزٟم٤ًم وُمٕمٜمكوَٟمِٗم
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َٟمُٗمَس سم٤مًمْمؿِّ ومٝمق َٟمِٗمٞمس وٟم٤مومِس: روُمع وص٤مر ُمرهمقسم٤ًم ومٞمف، ويمذًمؽ رضمٌؾ »وذم اًمٚم٤ًمن: 

ٌُّف وَأيمرُُمف  ٟم٤مومٌِس وَٟمِٗمٞمس، واجلٛمُع ٟمَِٗم٤مس، وَأْٟمَٗمَس ص٤مر ٟمٗمٞم٤ًًم، وهذا َأٟمَٗمُس ُم٤مزم َأي َأطم

وم٘م٤مل: يمؾُّ رء ًمف  وظمٓمٌر، صمؿ قمؿَّ قمٜمدي، وىم٤مل اًمّٚمحٞم٤مين: اًمٜمَِّٗمٞمس واعُمٜمِْٗمس: اعم٤مل ًمف ىمدٌر 

 [72ديقاٟمف ] ظمٓمٌر وىمدٌر ومٝمق ٟمٗمٞمس وُُمٜمِْٗمس، ىم٤مل اًمٜمَّٛمُر سمـ شَمقًم٥م:

َزقمقققققققل إِْن ُُمٜمِْٗمًققققققق٤ًم َأْهٚمْٙمُتقققققققف  ٓ دَمْ



شومقق٢مِذا هَٚمْٙمقق٧ُم ومٕمٜمققد ذًمققؽ ومقق٤مضْمَزقمل 

 .[ٟمٗمس] ا.# ًم٤ًمن 

ـُ قم٘مٞمؾ ذم سم٤مب اش ُُمٜمِْٗم٤ًمً »وهق هٙمذا سمٜمّم٥م  ٓؿمتٖم٤مل ُمـ يمام شمرى، وىمد اؾمتِمٝمد سمف اسم

ف سمٕمد هذا اًمٌٞم٧م:  إًَمٗمٞم٦م قمغم َأٟمَّف ُمرومقع، وٟمّمُّ

 واًمٜمَّّْمققق٥ُم طَمقققْتٌؿ إِْن شَمقققاَل اًمًققق٤مسمُؼ ُمققق٤م»



خيققققققَتصُّ سم٤مًمٗمٕمققققققِؾ يمقققققق٢مِْن وطمْٞمققققققُثام 

 اًمٗمٕمُؾ يم٠َمدوات اًمنمط، ٟمحُق َّٓ َي٥م ٟمّم٥ُم آؾمؿ اًم٤ًمسمؼ إِذا وىمع سمٕمد أداة ٓ يٚمٞمٝم٤م إِ

ف ُأيمرُْمَؽ، وطمٞمثام زيدًا شَمْٚمَ٘مف وم٠َميمرُْمف، وٓ َيقز اًمرومع قمغم إِْن وطمٞمثام، ومت٘مقل: إِْن زيدًا َأيمرُمتَ 

آسمتداء، إِذ ٓ ي٘مع سمٕمد هذه إَدوات، وَأضم٤مَزه سمٕمُْمٝمؿ يم٘مقًمف: ٓ دَمَْزقمل. اًمٌٞم٧م، شم٘مديُره: 

 [1/523اسمـ قم٘مٞمؾ ]ا.# ُمٜمف سم٤مظمتّم٤مر.ش إِْن َهَٚمَؽ ُُمٜمِْٗمٌس، واهللُ َأقمٚمؿ

سم٤مًمٜمّم٥م يمام ذم اًمٚم٤ًمن، شمٗمًػُم ش ُُمٜمِْٗم٤ًمً (: »وذم إؾَم٤مس واًمت٤مج ذم ُم٤مدة )ن ف س

ة اإِلٟم٤ًمن قمـ مَحْؾ ُم٤م ٟمزل سمف وٓ َيَد صؼمًا قمغم ذًمؽ،  َأًمٗم٤مفمف: اجلََزع: َأن شمْمُٕمَػ ىمقَّ

واعُمٜمِْٗمس: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأْٟمَٗمس اًمٚمٖم٦ِم ذم َٟمُٗمس، واعمراُد اعم٤مُل اًمٜمٗمٞمس. واإِلهالك: اإِلومٜم٤مء، 

 صؼم إِذا اؾمتٝمٚمٙم٧ُم اعم٤مَل اًمٜمٗمٞمس وَأومٜمٞمُتف سم٤مإِلٟمٗم٤مق،  واعمٕمٜمك ٓ يٙمـ قمٜمدِك ضمزٌع وقمدمُ 

ُم٦م اجلٚمٞمؾ  وإِٟمام ُيؼُّ ًمِؽ اجلزُع إِذا َأٟم٤م ُم٧مُّ وومٜمٞم٧ُم، ويمذا ذم ذح ؿمقاهد اسمـ قم٘مٞمؾ ًمٚمٕمالَّ

ف:  واًمِم٤مهد ذم ىمقًمف: إِْن ُُمٜمِْٗمٌس َأهٚمٙمُتف، »حمٛمد ىمٓم٦م اًمٕمدوي، صمؿ ىم٤مل سمٕمد شمٗمًػمه ُم٤م ٟمّمُّ

َّٓ اًمٗمٕمُؾ، ومل ُيٜمّم٥ْم، سمؾ ضم٤مء طمٞم٨م وىمع آؾمؿ اًم٤ًمسمؼ اعم ِمتَٖمُؾ قمٜمف سمٕمد َأداة ٓ يٚمٞمٝم٤م إِ

 ا.#.ش ُمرومققم٤مً 
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ُُمٜمِْٗمٌس: وم٤مقمؾ ومٕمؾ حمذوف ُمٓم٤مِوع ًمٚمٗمٕمؾ اعمذيمقر، واًمت٘مدير: إِْن »ذم إقِمراسمف:  وىم٤مل

ر هق ومٕمؾ اًمنمط، واجلقاب حمذوف دلَّ قمٚمٞمف ُم٤م ىمٌٚمف، َأي  َهَٚمؽ ُُمٜمِْٗمٌس، وهذا اًمٗمٕمؾ اعم٘مدَّ

 اٟمتٝمك ُمٜمف سم٤مظمتّم٤مر.ش لومال دَمْزقم

َب ويَمُرم يمام ذم  ، وذم شمٗمًػم َٟمُٗمس: َروُمَع، قَمزَّ ُمـ سم٤مب َضَ وىمقهلؿ ذم شمٗمًػم يَمُرَم: قَمزَّ

َف وقَمال ىمدُره وارشمٗمع.[قمزز] اًمت٤مج ومٕم٦م، َأي َذُ  ، وَروُمَع سم٤مًمْمؿِّ ُمـ اًمرِّ

 يمذا ذم اًمٚم٤ًمن شرُمٞم٧ُم اًمٌمَء ُمـ َيدي، َأي َأًم٘مٞمتُف وم٤مْرَتَك»، ىم٤مل اجلقهري: شَيْرََتِل»

، ومٛمٕمٜمك ـم٤مَح  ، ووىمع ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج ذم ُم٤مدة )ر م ى( شمٗمًػُم اْرَتَك سمق[رُمك] ـم٤مَح وظَمرَّ

قمغم ُم٤م ذم اعمخت٤مر هَٚمؽ وؾم٘مَط، واًم٤ٌمُب ىم٤مل وسم٤مع، واعمراد ذم شمٗمًػم اْرَتَك اًمث٤مين، وُمٕمٜمك ظَمرَّ 

وإِن يم٤من ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝم٤م يمذًمؽ ؾم٘مَط، َأي وىمَع، ومً٘مَط واْرَتَك وظَمرَّ وـم٤مَح سمٛمٕمٜمك واطمد، 

 ُمقوٌع ٓ َيٚمٞمُؼ سمف هَمػُمه.

، وهق َيٜمجق ذم »، ذم اًمٚم٤ًمن: شاًمٜمََّج٤مء» ػم، وىمد َٟمَج٤م َٟمَج٤مًء سم٤معمدِّ ًَّ اًمٜمََّج٤مء: اًمنقم٦م ذم اًم

اًمنقم٦م َٟمَج٤مء، وهق ٟم٤مٍج هيٌع، وَٟمَجْقُت َٟمَج٤مًء َأي َأهقم٧ُم وؾمٌ٘م٧ُم، وىم٤مًمقا: اًمٜمََّج٤مَء اًمٜمََّج٤مَء 

وا وىَمٍَموا، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:واًمٜمَّج٤م واًمٜمَّ   ج٤م، ومٛمدُّ

 إِذا َأظمْذَت اًمٜمَّْٝم٥َم وم٤مًمٜمََّج٤م اًمٜمََّج٤م

وىم٤مًمقا: اًمٜمََّج٤مك، وم٠َمدظمٚمقا اًمٙم٤مف ًمٚمتخّمٞمص سم٤مخلٓم٤مب، وٓ ُمقوَع هل٤م ُمـ اإِلقمراب 

ـْ هق؟ وذم  ٤م يمٙم٤مف ذًمؽ وَأرَأيتََؽ زيدًا َأسمق َُم م ُُمٕم٤مىِم٦ٌم ًمإِلو٤موم٦م، ومث٧ٌَم َأهنَّ َٕن إًَمػ واًمالَّ

، َأي اٟمُجقا سم٠َمٟمُٗمًٙمؿ، وهق ُمّمدر ُمٜمّمقب شوَأٟم٤م اًمٜمذيُر اًمُٕمْري٤مُن، وم٤مًمٜمََّج٤مَء اًمٜمََّج٤مءَ »ي٨م: احلد

ش َأشَمْقَك قمغم ىُمُٚمٍص َٟمَقاٍج »سمٗمٕمؾ ُمْمَٛمر َأي اٟمُجقا اًمٜمََّج٤مء، واًمٜمََّج٤مء: اًمنقم٦م، وذم احلدي٨م: 

ػم ًَ ه٤م، وٓ ُيقصُػ َأي ُمنقم٤مٍت، وٟم٤مىم٦م ٟم٤مضِمَٞم٦م وَٟمَج٤مة: هيٕم٦م، وىمٞمؾ: شَم٘مٓمُع إَرَض سم

ٌَٝم٤م، ىم٤مل: واًمٌٕمػُم  : اًمٜم٤مضِمَٞم٦م واًمٜمََّج٤مة: اًمٜم٤مىم٦م اًمنيٕم٦م شمٜمجق سمَٛمـ ريم سمذًمؽ اًمٌٕمػُم، اجلقهريُّ

 [168ديقان رؤسم٦م ]ٟم٤مٍج، وىم٤مل:
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 َأيَّ ىَمُٚمققققٍص رايمققق٥ٍم شمراهققق٤م



شٟم٤مضِمَٞمققققق٦ًم وٟم٤مضمٞمققققق٤ًم َأسم٤مهققققق٤م 

 .[ٟمج٤م] ا.# ًم٤ًمن 

٥م ُمـ إِٟم٤مث اإِلسمؾ إِمم َأن شُمْثٜمَِل وم٢مِذا َأصْمٜمَك : اًمَ٘مُٚمقص: َأوُل ُم٤م ُيريم(1)ىم٤مل اًمٕمدويُّ »وومٞمف: 

ك ىَمٚمقص٤ًم ؾم٤مقم٦َم  قا اًمٜم٤مىم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مقائؿ ىَمُٚمقص٤ًم، ىم٤مل: وىمد شمًٛمَّ  ومٝمق مَجؾ، ورسمَّام ؾمٛمَّ

ص ٌُٝم٤م اًمَ٘مالَّ
 ا.# ششُمقوُع، واجلٛمُع ىَماَلِئص وىِماَلص وىُمُٚمص، وىُمْٚمّم٤من مْجُع اجلٛمع، وطم٤مًمِ

 .[ىمٚمص] ًم٤ًمن

٦ماًم٘مَ »وذم اعمّم٤ٌمح:  ا.#، وهذا شُٚمقص ُمـ اإِلسمؾ سمٛمٜمزًم٦م اجل٤مري٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء، وهل اًمِم٤مسمَّ

ىمقل َأيمثر َأهؾ اًمٚمٖم٦م، وىمد َذيَمره اًمٚم٤ًمُن ىمٌؾ همػمه ُمـ اًمتٗمًػمات اًمتل ُذيمرْت ذم اًم٘مٚمقص 

 إمِم َأن ذيَمر ُم٤م ٟم٘مٚمُتف قمٜمف ذم هُمرة هذه اًمّمحٞمٗم٦م.

ش َٟمَج٤مًء: َأْهع، واًمٜمََّج٤مءَك اًمٜمََّج٤مَءك ٟم٤مىم٦م ٟم٤مضِمَٞم٦م وُٟمْقق َٟمَقاٍج، وَٟمَج٤م َيٜمُْجق»وذم إؾَم٤مس: 

ة:  ؿمٝمدُت ُمٜمٝمؿ َأْٟمِدَيْف ومقضمدُُتؿ َأْٟمِجَٞمْف، وإَْٟمِجَٞم٦م مجُع »ا.# ُمٜمف، وُمـ ؾَمَجٕم٤مشمف ذم هذه اعم٤مدَّ

 َٟمِجّل، وهؿ اعُمتٜم٤مضُمقن، ىم٤مل:

 إيِنِّ إِذا ُمققققق٤م اًم٘مققققققُم يمققققق٤مٟمقا َأْٟمِجَٞمقققققفْ 

 

 ْشواوقققققٓمرسم٧ْم َأقمٜمققققق٤مىُمٝمؿ يم٤مَْٕرؿِمقققققَٞمف 

ون اعُمتَٜم٤مضمقن، ىم٤مل ؾُمحٞمؿ اسمـ »، وذم اًمٚم٤ًمن: [ٟمج٤م] ذم إؾَم٤مسيمذا   : اعُمت٤ًمرُّ اًمٜمَِّجلُّ

سمققمل:  َوصمِٞمؾ اًمػَمْ

 إيِنِّ إِذا ُمققققق٤م اًم٘مققققققُم يمققققق٤مٟمقا َأْٟمِجَٞمقققققفْ 

 

 ْواْوققٓمرب اًم٘مقققُم اوققٓمراَب إَْرؿِمققَٞمف 



 

 هٜمققققق٤مك َأْوصقققققٞمٜمل وٓ شُمققققققيص سمَِٞمقققققفْ 

صٛمٕملِّ وهمػمه َأٟمف يّمػ ىمقُم٤ًم َأشمٕمٌَٝمؿ ىم٤مل اسمـ سمري: طمٙمك اًم٘م٤ميض اجلرضم٤مينُّ قمـ إ 

اًمًػُم واًمًَٗمُر ومرىَمدوا قمغم ِريم٤مهبؿ واوٓمرسمقا قمٚمٞمٝم٤م وؿُمدَّ سمٕمُْمٝمؿ قمغم ٟم٤مىمتف طِمَذاَر ؾم٘مقـمف 

، وسمخطِّ قمكّم سمـ محزة  سمٙمن ش هٜم٤مك»ُِمـ قمٚمٞمٝم٤م، وىمٞمؾ: إِٟمَّام ضسَمف ُمثاًل ًمٜمزول إَُمر اعمٝمؿِّ

                                                 

ـ اعم٤ٌمرك سمـ اعمٖمػمة اًمٕمدوي، أسمق حمٛمد اًمٞمزيدي، شمقذم  (1)  #.232هق ُيٞمك سم
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سم٢مصم٤ٌمت اًمٞم٤مء َٕٟمف خي٤مـم٥م ُم١مٟمث٤ًم، وُروي قمـ َأيب ش يصَأْوصٞمٜمل وٓ شُمق»اًمٙم٤مف، وسمخٓمِّف َأيْم٤ًم 

 واظمتٚمػ اًم٘مقُم اظمتالَف إَْرؿِمَٞمفْ  اًمٕم٤ٌمس َأٟمف َيرويف:

 واًْمَتٌَس اًم٘مقُم اًمت٤ٌِمَس إَْرؿِمَٞمفْ  ىم٤مل: وهق إؿَمٝمُر ذم اًمرواي٦م، وُروي َأيْم٤ًم:

٤مج:  ضمَّ  ا.# ًم٤ًمن.شش واظمتٚمُػ اًم٘مقُل »ورواه اًمزَّ

يمَٖمٜمِّل، وهق اعَمجٚمِس، وُيٓمٚمؼ قمغم اًم٘مقم اعمجتٛمٕملم ُمثَؾ اًمٜم٤مدي،  وإَٟمِدي٦م مجع َٟمِدّي 

اًمٜم٤مدي: اعمْجٚمِس، َيٜمُْدو ]َأي َيٜمِْزع[ إًِمٞمف َُمـ طمقاًَمٞمْف وٓ ُيًٛمك ٟم٤مدي٤ًم طمتك »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

، واجلٛمُع َأْٟمِدَي٦م، وذم طمدي٨م ُأمِّ َزْرع:   ىمري٥م اًمٌٞم٧ِم ُمـ»يٙمقن ومٞمف َأهُٚمف، وهق َأيْم٤ًم اًمٜمَِّديُّ

هق َمتَٛمُع اًم٘مقم وَأهُؾ اعمجٚمس، ومٞم٘مع قمغم اعمجٚمس وَأهٚمِف، شم٘مقل:  [5189اًمٌخ٤مري: ]ش اًمٜم٤مدي

واضمٕمْٚمٜمل ذم »إِن سمٞمَتف وؾَمَط احِلٚم٦َّم َأو ىمري٤ًٌم ُمٜمف ًمَٞمْٖمِم٤مه إَوٞم٤مُف واًمٓمُّراُق، وذم احلدي٨م: 

ذم »عمالئٙم٦م، وذم رواي٦م ، َأي اضمٕمْٚمٜمل ُمع اعمَل إقَمغَم ُمـ ا[5354أسمق داود: ] شاًمٜمَِّديِّ إقَمغم

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پژ، َأراد ٟمداَء أَهِؾ اجلٜم٦َِّم أَهَؾ اًمٜم٤مر: شاًمٜمِّداء إقَمغَم 

٦م ،[7/44]إقمراف:  ژٿٿ ٺ يَّ ُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞم٘متُٚمقا قم٤مُمرًا وسمٜمل »سمٜمل ؾُمَٚمْٞمؿ:  وذم طمدي٨م َهِ

 .[ٟمدى] ٤منا.#. ويمٚمُّف ُمـ اًمٚمًشَأي اًم٘مقُم اعمجتٛمٕمقن شؾُمَٚمْٞمؿ، وهؿ اًمٜمَِّديُّ 

٥ٌم  ًَّ ـُ واًم َٓم وإَْرؿِمَٞم٦م: احل٤ٌمل وإؿَْمٓم٤من وإؾَْم٤ٌمب، اًمقاطمُد ِرؿَم٤مء يمٙمِت٤مب، واًمِمَّ

 ُمتَّحدان وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، َأي سمٛمٕمٜمك احلٌؾ.

:»َأي َأوؾم٤مـمِٝم٤م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ، سَملْم َأضْمقاِز اًمَٗماَل  وىمقُل اًمٜم٤مفمؿ:  وىمقل يمثػمِّ

قق٦مٌ  قققٌف سمقق٠َمضْمقاِز اًمَٗمققاَل مِحْػَميَّ ًُ  قَم



ققٌِٞم٥ِم شَمٚمِٞمُٚمٝمقق٤م ًَّ  َُمققِريٌش سمققِذْئ٤ٌمِن اًم

ا.#.[ضمقز]ش ىم٤مل: إضَمقاز: إَْوؾم٤مط، وضَمْقز يمؾِّ رء وؾَمُٓمف 

ىمٚم٧م: وذم اًمًامء سُمرٌج ُيًٛمك سم٤مجلَْقزاء ًمٙمقٟمف ُمٕمؽِمو٤ًم ذم ضَمْقز اًمًامء َأي وؾَمٓمِٝم٤م، يمام 

ذم ضَمقز اًمًامء، واجلَقزاء اجلَْقزاء: ٟمجٌؿ ي٘م٤مل: إِٟمف يٕمؽِمُض »، وذم اًمٚم٤ًمن: [ؿمٗمر] ذم اًمت٤مج

 ا.#. [ؿمٗمر]ش ُمـ سُمروج اًمًامء، واؾمُؿ اُمرَأة ؾُمٛمٞم٧م سم٤مؾمؿ هذا اًمؼُمج
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َٗمره»ب(: وذم ُمقق٤مدة )ذأ ٕمر قمققغم قُمٜمققؼ اًمٌٕمققػم وُِمِْمقق قق ْئ٤ٌمن: اًمِمَّ  . ىمقق٤مل َأسمققق قمٛمققرو: اًمققذِّ

٤مومِر، وىمققاعمِِْمَٗمر سم٤مًمٙمً َٗم٦م ًمٜمق٤م، واجلَْحَٗمٚمق٦م ًمٚمٗمقرس، وُيٗمقتح، واجلٛمقع َُمِمَق د ر ًمٚمٌٕمقػم يم٤مًمِمَّق

ح سمقف اجلققهريُّ طمٞمق٨م ىمق٤مل:  ُيًتٕمٛمؾ ذم اًمٜم٤مس قمغم آؾمتٕم٤مرة ويمذا ذم اًمٗمَقرس، يمقام سَّ

ْئ٤ٌمن: سم٘مٞمَّق٦م اًمقَقسَمر، ىمق٤مل [ؿمقٗمر] وَُمَِم٤مومُِر اًمٗمَرس ُمًتٕم٤مَرة ُمٜمف، ا.# شمق٤مج اء: اًمقذِّ ، وىمق٤مل اًمٗمقرَّ

 اًمِمٞمخ َأسمق حمٛمد سمـ سمقري: مل يقذيمر اجلققهريُّ ؿمق٤مهدًا قمقغم هقذا، ورَأيق٧ُم ذم احل٤مؿمقٞم٦م سمٞمتق٤مً 

 ؿم٤مهدًا قمٚمٞمف ًمٙمثػمِّ يّمػ ٟم٤مىم٦ًم:

قق٦مٌ  قققٌف سمقق٠َمضْمقاِز اًمَٗمققاَل مِحْػَميَّ ًُ  قَم



ققٌِٞم٥ِم شَمٚمِٞمُٚمٝمقق٤م ًَّ  َُمققِريٌش سمققِذْئ٤ٌمِن اًم

 ،قف: اًمتل َترُّ قمغم همػم هداي٦م، ومؽميم٥ُم رأؾَمٝم٤م ذم اًمًػْم وٓ َيثٜمٞمٝم٤م رٌء ًُ ىم٤مل: واًمَٕم

ٌِْٞم٥ُم:  وإضَْمقاز: إَوؾم٤مط، ومِحْػَمي٦َّم َأراد َُمْٝمِري٦َّم َٕنَّ  ًَّ َُمْٝمَرة ُمـ مِحْػَم، واًمتَّٚمِٞمُؾ: اًمُٕمٜمؼ، واًم

ٞم٤ًم قمغم وضمف اًمٗمرس ُمـ ٟم٤مصٞمتف، ضمٕمَؾ اًمِمٕمَر اًمذي قمغم قمٞمٜمَل اًمٜم٤مىم٦م  ٕمر اًمذي يٙمقن ُمتدًمِّ اًمِمَّ

ٌِٞم٥م ًَّ  ب(.أا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن ُمـ ُم٤مدة )ذش سمٛمٜمزًم٦م اًم

َٟم٥م واًمُٕمرْ »وذم ُم٤مدة )س ب ب( ُمٜمف:  ٌِٞم٥م ُمـ اًمٗمرس: ؿَمٕمر اًمذَّ ًَّ ف واًمٜم٤مصٞم٦م، واًم

ٌٞم٥م: اًمّمح٤مح: وذم ًَّ :  اًمَٗمَرس، يذيُمر ومل واًمذٟم٥م، واًمُٕمْرف اًمٜم٤مصٞم٦م ؿَمٕمر اًم َي٤مرُّ وىم٤مل اًمرِّ

ٟم٥م، وىم٤مل َأسمق قمٌٞمدة: هق ؿمٕمر اًمٜم٤مصٞم٦م، وَأٟمَِمَد:  هق ؿمٕمر اًمذَّ

َٟم٥ْم  ٌِٞم٥ِم ـمقيِؾ اًمذَّ ًَّ  سمَِقاذم اًم

ٕمر، وذم طمدي٨م اؾمتِ٘مً ٌِٞم٦ٌم: اخلُّْمٚم٦م ُمـ اًمِمَّ ًَّ ٌِٞم٥م واًم ًَّ ٤مء قمٛمَر ريض اهلل قمٜمف: واًم

ٌُف دَمُقل قمغم صدره» ن وؾم٤ٌمئ ، شرَأي٧م اًمٕم٤ٌمَس ريض اهلل قمٜمف وىمد ـم٤مَل قُمٛمَر وقمٞمٜم٤مه شَمٜمْمامَّ

، شوىمد ـم٤مَل قُمْٛمُره»قمغم اظمتالف ٟمًخف:  وذم يمت٤مب اهلََروّي »يٕمٜمك َذوائٌَف، ىم٤مل اسمـ إَصمػم: 

اؾمتًَ٘مك َأظمذ اًمٕم٤ٌمَس إًِمٞمف وىم٤مل: وإِٟمام هق ـم٤مَل قُمٛمَر، َأي يم٤من َأـمقَل ُمٜمف َٕن قُمٛمَر عم٤َّم 

ُؾ إًِمٞمؽ سمٕمؿِّ ٟمٌٞمِّؽ، ويم٤من إمِم ضم٤مٟمٌف ومرآه اًمراوي وىمد ـم٤مًَمف، َأي يم٤من َأـمقَل  اًمٚمٝمؿَّ إِٟم٤َّم ٟمتقؾمَّ

 ا.# ًم٤ًمن.ش ُمٜمف
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ُػ »وومٞمف:  ًُّ ػ: اًمًػْم سمٖمػم هداي٦م وإظَمُذ قمغم همػم اًمٓمريؼ، ويمذًمؽ اًمتٕم ًْ اًمَٕم

ػ: ريمقُب اعمٗم٤م ًْ ل َصْقٍب وٓ وآقْمت٤ًِمُف، واًمَٕم زة وىمٓمُٕمٝم٤م سمٖمػم ىمّْمد وٓ هداي٦م وٓ شمقظمِّ

، وىمقُل  قٌف إِذا مل َي٘مّمد ىمّْمَد احلؼِّ ًُ َب[، وُمٜمف رضمٌؾ قَم ـمريؼ ُمًٚمقك ]وهق ُمـ سم٤مب َضَ

: قف سم٠َمضْمقاِز اًمٗمَ  يمثػمِّ ًُ ٦مٌ قَم  اَل مِحْػَميَّ

قف: اًمتل َترُّ قمغم همػم هداي٦م، ومؽميم٥ُم رأؾَم  ًُ  .[قمًػ] ا.# ُمٜمفشرءٌ ٝم٤م ذم اًمًػْم وٓ َيثْٜمٞمٝم٤م اًمَٕم

٦م ُمٜمًقسم٦ٌم إًِمٞمٝمؿ، »وومٞمف:  ـُ طَمْٞمَدان: َأسمق ىمٌٞمٚم٦م، وهؿ طملٌّ قمٔمٞمؿ، وإسِمٌؾ َُمْٝمِريَّ وَُمْٝمَرُة سم

ٗم٦م اًمٞم٤مء  .[ُمٝمر] ا.# ًم٤ًمنش واجلٛمُع َُمَٝم٤مِريُّ وَُمَٝم٤مٍر وَُمَٝم٤مَرى خمٗمَّ

ـُ طَمْٞمَدان سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مِف »وذم اًمت٤مج:  ٞمٚم٦م، وهؿ سمـ ىمْم٤مقم٦م سم٤مًمٗمتح َأسمق ىمٌ وَُمْٝمَرة سم

َٙم٤مَرى، هٙمذا هق ُمْمٌقط ذم  ًَ ٦م ُمٜمًقسم٦م إًِمٞمٝمؿ، واجلٛمُع َُمَٝم٤مَرى يم طملٌّ قمٔمٞمؿ، واإِلسمؾ اعَمْٝمِريَّ

اًمٜمًخ، وذم اًمٚم٤ًمن سمٙمن اًمراء وُتٗمٞمػ اًمٞم٤مء، وَُمَٝم٤مٍر سمحذف اًمٞم٤مء، وَُمَٝم٤مِرّي سمٙمن اًمراء 

 .[ُمٝمر] ا.# شم٤مجش وشمِمديد اًمٞم٤مء

ُـّ أَ  ُل ىمقًُمف: وىمد رَأي٧َم ٟمصَّ اًمٚم٤ًمن آٟمٗم٤ًم، وَأفم َٙم٤مَرى، وي١موَّ ًَ نَّ اًمّمقاب َُمَٝم٤مَرى يم

ٗم٦م اًمٞم٤مء» م شخمٗمَّ ْؾ، وىمد شم٘مدَّ َّٓ ومٙم٤من ىمقًمف: َُمَٝم٤مٍر سمحذف اًمٞم٤مء ُيٖمٜمل قمٜمف يمام ٓ خيَٗمك، ومٚمُٞمت٠َمُمَّ ، وإِ

 [193ديقاٟمف ] َأنَّ اًمتَّٚمِٞمؾ هق اًمُٕمٜمؼ، وؿم٤مهُده ىمقُل ًمٌٞمد:

...................... 

 

 ظُمَّمقققْؾ شَمتَّ٘مٞمٜمقققل سمَتٚمٞمقققٍؾ ذي 

 ، وهل اًمِمٕمر اعمجتِٛمع، »َأي سمُٕمٜمؼ ذي ظُمَّمؾ ُمـ اًمِمٕمر،  اخلَُّمؾ مجُع ظُمّْمٚم٦م سم٤مًمْمؿِّ

 ش.وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨ُم: اًمٚمَّٗمٞمٗم٦ُم ُمـ اًمِمٕمر

ض ًمتٗمًػمه٤م ُمع شمٗمًػم  ومل َيٌَؼ ذم اًمٌٞم٧م َّٓ اعَمِريش، ومٚمؿ يتٕمرَّ ًمٗمٔم٦م إِٓ وىمد وُمنْت إِ

يَش اًمٌٞم٧م َأطمد، واًمٔم٤مهر َأٟمف اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ راؿَمف  َيِرْيُِمف َرْيِم٤ًم سم٤مًمٗمتح إِذا َأًْمَزَق قمٚمٞمف اًمرِّ

ٌف قمٚمٞمف، ومٝمق رائش، واًمًٝمُؿ  يَش وريمَّ ٌف، ي٘م٤مل: راَش اًمًٝمَؿ َرْيِم٤ًم، َأي َأًْمزَق اًمرِّ وريمَّ

ٝمُؿ اًمذي مل ُيَرْش،  ًَّ : اًم َُمِريش، وُمٜمف ىمقهُلؿ: ُم٤م ًمف َأىَمذُّ وٓ َُمِرْيٌش، َأي ًمٞمس ًمف رء، وإىََمذُّ
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ٝمؿ اًمذي وهق ُمـ اعم٘مٚم ًَّ يش، يمام ي٘م٤مل ًمٚمٛمٚمًقع: ؾمٚمٞمٌؿ، ويمام ي٘م٤مل ًمٚم ة اًمرِّ قب: َٕنَّ اًمُ٘مذَّ

اٟمٙمن وُمْقىُمف: َأوْمَقُق )واًمُٗمْقق: ُمقوع اًمَقشمر ُمـ اًمًٝمؿ، وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨م: هق َُمَِمؼُّ رأس اًمًٝمؿ 

ُمٜمف  ، وي٘م٤مل ُم٤م َأص٧ٌُم ُمٜمف َأىَمذَّ وٓ َُمِرْيِم٤ًم، َأي مل ُأص٥م طمٞم٨م ي٘مع اًمقشَمُر، يمذا ذم اًمت٤مج(

 .[اًمٚم٤ًمن )ريش(] شؿمٞمئ٤مً 

: اًمذي ٓ ريَش قمٚمٞمف، وروى اسمـ ه٤مٟمئ»وم٤معَمِريش: اًمًٝمؿ اًمذي قمٚمٞمف رْيٌش،   (1)وإىََمذُّ

 ا.# ًم٤ًمن ُمـ ُم٤مدة ش ٤م َأص٧ٌُْم ُمٜمف َأوَمذَّ وٓ َُمِريِم٤ًم سم٤مًمٗم٤مء ُمـ اًمَٗمذِّ اًمٗمرد: ُم(2)قمـ َأيب ُم٤مًمؽ

 )ق ذ ذ(.

: اًمِ٘مْدح  ىم٤مل َأسمق ُم٤مًمؽ: ُم٤م»وذم ُم٤مدة )ف ذ ذ( ُمٜمف:  ٧ٌُْم ُمٜمف َأوَمدَّ وٓ َُمِرْيِم٤ًم، إوََمدُّ َأص

 ا.# ًم٤ًمن.ش اًمذي ًمٞمس قمٚمٞمف ِريش، واعمَِريش: اًمذي ىمد ِرْيَش، ىم٤مل: وٓ َيقز همػم هذا َأًمٌت٦َّمَ 

٥م َٟمّمُٚمف  ، يمام ذم اعمّم٤ٌمحشواًمِ٘مْدح سمٙمن ومًٙمقن: اؾمُؿ اًمًٝمؿ ىمٌؾ َأن ُيَراش وُيريمَّ

ٙملمواًمٜمَّّْمؾ: طمديدة اًمًٝمؿ »، [ىمدح] ًِّ يمام ذم اًمّمح٤مح، وذم ش واًمرُمح واًمًٞمػ واًم

لم واًمرُمح، وذم اعمحٙمؿ: طمديدة اًمًٝمؿ واًمرُمح، »اًمٚم٤ًمن:  اًمٜمَّّْمؾ ًمٚمًٝمؿ واًمًٞمػ واًمًٙمِّ

وهق طمديدة اًمًٞمػ ُم٤م مل يٙمـ هل٤م َُمْ٘مٌِض، وم٢مِذا يم٤من هل٤م َُمْ٘مٌِض ومٝمق ؾمٞمػ، وًمذًمؽ َأو٤مف 

 اًمِم٤مقمر اًمٜمَّّْمؾ إمِم اًمًٞمػ وم٘م٤مل:

ٌُققققُل  ىمقققد قمٚمَٛمققق٧ْم ضم٤مريققق٦مٌ   قُمْٓم

 

 َأينِّ سمِٜمَّْمقققِؾ اًمًقققٞمِػ ظَمٜمَِْمقققٚمِٞمُؾ 

 وَٟمّْمُؾ اًمًٞمػ: طمديده، ىم٤مل َأسمق طمٜمٞمٗم٦م: ىم٤مل َأسمق زي٤مد: اًمٜمَّّْمؾ: يمؾُّ طمديدة ُمـ طمدائد

، ىم٤مل أقمِمك سم٤مهٚم٦َم: جُّ  اًمًٝم٤مم، واجلٛمُع َأْٟمُّمؾ وُٟمُّمقل وٟمَِّم٤مل، واًمٜمَّّْمالن: اًمٜمَّّْمؾ واًمزُّ

 قِمِْمققققٜم٤م سمققققذًمؽ دهقققققرًا صمققققؿَّ وم٤مَرىَمٜمققققق٤م

 

ققق ًِ ُمُح ذو اًمٜمَّّْمقققَٚملْمِ َيٜمٙم  رُ قيمقققذًمؽ اًمقققرُّ

جُّ وطمَده َٟمّْمالً    .[ٟمّمؾ] ا.# ًم٤ًمنش وىمد ؾُمٛمل اًمزُّ

                                                 

 #.236سمق قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ه٤مٟمئ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م، شمقذم هق أ (1)

قمرايب، دظمؾ احل٤مضة، وأظمذ اًمٜم٤مس قمٜمف اًمٚمٖم٦م، إٟم٤ٌمه اًمرواة:  (2) ـ يمريمرة، أسمق ُم٤مًمؽ ٕا  .2/363هق قمٛمرو سم
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: ُم٤م ُي٘مٌُض قمٚمٞمف سمُجْٛمع اًمٙمػِّ ُمـ  َـّ  ومٞمٝم
ٍ
واعَمْ٘مٌِض يمَٛمٜمِْزل وَُمْ٘مَٕمد وُِمٜمؼَْم، واعَمْ٘مٌِْم٦م هب٤مء

لم واًم٘مقس، وىم٤مل اسمـ ؿُمٛمٞمؾ: اعمَْ٘مٌِْم٦م ُمقوع اًم ٞمد ُمـ اًم٘مٜم٤مة، يمذا ذم اًمًٞمػ وهمػمه، يم٤مًمًٙمِّ

، »، ىم٤مل: [ىمٌض] اًمت٤مج واًمقْزُن إَول َأي ُم٤م يمَٛمٜمِْزل َأقمؿُّ وَأقمرُف، وقمٚمٞمف اىمتٍَم اجلقهريُّ

٤م إظَمػم َأي ُم٤م يمِٛمٜمؼَْم ومام رَأي٧ُم أطمدًا ُمـ إئٛم٦م ذيمره .شوَأُمَّ سمِٞمديُّ  ، يمذا ىم٤مل اًمزَّ

 ىمد قمٚمَٛم٧ْم ضم٤مري٦ٌم قُمْٓمٌُقٌل.... إًمخ. وىمقًمف:

ٌُقل وقُمْٓمٌُقًم٦م وقَمْٞمَٓمٌُقل: مجٞمٚم٦م ومتٞم٦َّم ممتٚمئ٦ٌم ـمقيٚم٦م ضم»ذم اًمٚم٤ًمن:  ٌٌُؾ وقُمْٓم ٤مري٦م قُمْٓم

٦م، وَأٟمِمد اجلقهريُّ ًمٕمٛمر سمـ أيب رسمٞمٕم٦م: ٌُقل: احلًٜم٦م اًمت٤مُمَّ  [338ديقاٟمف ]اًمُٕمٜمؼ، واًمُٕمْٓم

ـْ َأقْمجقق٥ِم اًمٕمج٤مئقق٥ِم قمٜمققدي  إِنَّ ُِمقق



 ٌُِققققققل ٍة قُمْٓم  ىمْتقققققَؾ سمٞمْمققققق٤مَء طُمقققققرَّ

 ش قُمْٓمٌُقل، إِٟمَّام ي٘م٤مل: رضمٌؾ َأضْمٞمَد، إِذا يم٤من ـمقيَؾ اًمُٕمٜمؼ ىم٤مل اسمـ سمري: وٓ ي٘م٤مل: رضمٌؾ 

 .[قمٓمٌؾ] ا.# ًم٤ًمن

ظَمٜمَِْمَؾ اًمرضمُؾ: اوَٓمرب ُمـ اًمٙمِؼَم، ورضمٌؾ ظَمٜمَِْمٚمِٞمٌؾ َأي ُم٤مٍض، وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨ُم: »وومٞمف: 

، وَأٟمِمَد: ُـّ اًم٘مقيُّ  رضمٌؾ ظَمٜمَِْمؾ وظَمٜمَِْمٚمِٞمؾ، وهق اعمً

ٌُققققُل   ىمقققد قمٚمَٛمققق٧ْم ضم٤مريققق٦ٌم قُمٓم



 ِّسمٜمَّْمقققِؾ اًمًقققٞمِػ ظَمٜمَِْمقققٚمِٞمُؾ َأين 

 َأي قَمُٛمقٌل سمف، واخلَٜمَِْمؾ: اًمنيع اعم٤ميض ويمذا اخلَٜمَِْمٚمِٞمؾ، واخلَٜمَِْمٚمِٞمؾ َأيْم٤ًم: اجلٞمُِّد

 [123ديقاٟمف ]اًميِب سم٤مًمًٞمػ، ي٘م٤مل: إِٟمَّف خلَٜمَِْمٚمِٞمؾ سم٤مًمًٞمػ، وىم٤مًم٧م اخلٜم٤ًمء:

١ٌُْمؾمققق٤ًم ًمقققف  ىمقققد راقَمٜمقققل اًمقققدهُر وم



 ِشٞمْؾ سمٗمقق٤مِرِس اًمُٗمْرؾمقق٤مِن واخلَٜمَِْمققٚم 

 اعمََٗم٤مِوز، واطمده٤م وَماَلة، وواطمد اعمََٗم٤مِوز َُمَٗم٤مزة، ىم٤مل ذم اًمت٤مجش: اًَمَٗمال»و .[ظمٜمِمؾ] ا.# ًم٤ًمن 

َز اًمرضمُؾ إِذا ُم٤مت، وىمٞمؾ: ُمـ اًمَٗمْقز، وهق : »[ومقز] ىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: ؾُمٛمٞم٧م اعمَٗم٤مزَة ُمـ ومقَّ

، واًمٔمٗمُر سم٤مخلػم وإُُْمٜمِٞم٦م شمٗم٤مؤ ًٓ سم٤مًمًالُم٦م، وهذا ىمقل إصٛمٕمّل، اًمٜمَّج٤مُة ُمـ اًمٕمذاب واًمنمِّ

َ٘مف اسمـ وم٤مرس ذم اعمجَٛمؾ وهمػمه، وىمد َأٟمٙمَره َأسمق طمٞم٤َّمن ذم  طمٞم٨م ىم٤مل: ش ذح اًمتًٝمٞمؾ»طم٘مَّ

ِديغ، ُمـ ؾَمَٚمَٛمْتف احلٞم٦َُّم إِذا ًمدهمْتف، وٓ شمٜمٔمْر إِمم ىمقل َُمـ ىم٤مل: إِٟمَّف قمغم ـمري٘م٦م  ٚمٞمؿ: اًمٚمَّ ًَّ اًم
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ٚمامء يمام همٚمٓمقا ذم ىمقهلؿ: إِن اعمََٗم٤مزة ؾُمٛمٞم٧م ُمـ اًمَٗمْقز اًمتٗم٤مؤل، وم٘مد همِٚمط ذم ذًمؽ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕم

َز إِذا ُم٤مت وهَٚمَؽ، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وُم٤م َٟمٗم٤مه وضمٕمٚمف  قمغم اًمتٗم٤مؤل، وإِٟمَّام ؾُمٛمٞم٧م ُمـ وم٤مَز اإِلٟم٤ًمن وومقَّ

َح َأىمقام ُم٤م ذه٥م إًِمٞمف َأسمق طمٞم٤َّمن، وَأٟمِمدوا:  همٚمٓم٤ًم رواه مج٤مقم٦م قمـ إَصٛمٕمّل، ىم٤مل: وصحَّ

  رَأى يَمثققػماً َأطمقق٥مَّ اًمٗمقق٤مَل طمققلم



 ْاعَمْجققِد قمقق٤مضِمز 
ِ
 َأسمقققه قمققـ اىْمتِٜمقق٤مء

 تقققققققققف يمثقققققققققػماً  ه ًم٘مٚمَّ  ومًقققققققققامَّ



شيمتًققققٛمٞم٦م اعَمٝم٤مًمققققؽ سم٤معَمٗمقققق٤موز 

ي٦م، ويمؾُّ ىَمْٗمر َُمٗم٤مزٌة، وىمٞمؾ: هل اًمتل ٓ ُم٤مء هب٤م، وىم٤مل اسمـ إقَمرايّب   ىم٤مل: واعَمٗم٤مزة: اًمؼمِّ

 ا.# شم٤مج سم٤مظمتّم٤مر.ش. ٤م وم٤مزَأيْم٤ًم: ؾُمٛمٞم٧م اًمّمحراُء َُمٗم٤مزًة ٕن َُمـ ظمرَج ُمٜمٝم٤م وىمَٓمٕمٝم

اًمَٗماَلة: اعَمٗم٤مزة، واًمَٗمالة: اًمَ٘مْٗمر ُمـ إَرض ٕهَن٤م وُمٚمَِٞم٧ْم قمـ يمؾِّ ظمػم، َأي »وذم اًمٚم٤ًمن: 

 ، وُمٓمَِٛم٧ْم وقُمزًم٧ْم، وىمٞمؾ: هل اًمتل ٓ ُم٤مَء ومٞمٝم٤م، وم٠َمىمٚمُّٝم٤م ًمإِلسمؾ ِرسْمٌع وَأىمٚمُّٝم٤م ًمٚمُحُٛمر واًمَٖمٜمَؿ هِم٥مٌّ

ومٞمف، وىمٞمؾ: هل اًمّمحراء اًمقاؾمٕم٦م، واجلٛمُع وَماَلً ووَمَٚمقات ووُمكِمّ وَأيمثُره٤م ُم٤م سمٚمٖم٧ْم مم٤َّم ٓ ُم٤مَء 

، ىم٤مل مُحٞمد سمـ صمقر:  [54ديقاٟمف ]وومِقكِمّ

 وشَمققق٠ْمِوي إمِم ُزهْمققق٥ٍم َُمَراوقققٞمَع دوهَنقققق٤م



 ىمققققق٤مُب َُمُٝمققققققُب ققققق٤مُه اًمرِّ  وَمقققققاَلً ٓ َُتَٓمَّ

 ل ُم٤م يٌدو هَم٥م سم٤مًمتحريؽ: ريُِمٝم٤م، وىمٞمؾ: هق َأوَّ هْم٥ُم: اًمِٗمراخ، واًمزَّ ُمـ ؿمٕمر اًمّمٌلِّ )اًمزُّ

ع يم٤معَمٓم٤مومٞمؾ ًمذوات  وَّ ٦ٌَم، واعمَراوٞمع: ذوات إَوٓد اًمرُّ واعمُٝمر، وريُش اًمَٗمْرخ واطمدشُمف َزهَم

 .[)زهم٥م( اًمٚم٤ًمن] إـَمٗم٤مل، وَُتٓم٤َّمه َأي شَمتخٓم٤َّمه َأي شمتج٤موُزه واعمَُٝمقب: اعمَُخقف(

ٟم٧م ُُمْٙمٚمئ٦ًم )ُمـ َأيْمَلَت ىم٤مل: وىم٤مل اسمـ ؿُمٛمٞمؾ: اًمَٗمالة: اًمتل ٓ ُم٤مَء هب٤م وٓ َأٟمٞمس وإِن يم٤م

ٌُٝم٤م ا.# ًم٤ًمن( ، ىم٤مل: وي٘م٤مل: اًمَٗمالة اعمًتقي٦م اًمتل ًمٞمس [يمَل] إَرُض إِذا يمثَر يمَُله٤م َأي قمِم

: وؾمٛمٕم٧ُم اًمٕمرب شم٘مقل: ٟمزَل سمٜمق  ومٞمٝم٤م رٌء، وَأومغَم اًم٘مقُم: ص٤مروا إمِم وَمالة، ىم٤مل إَزهريُّ

ذا، َأي َيرقَمقن يمَلَ اًمٌٚمد وَيرُدون اعم٤مء ُمـ ومالن قمغم ُم٤مء يمذا وهؿ َيْٗمتَُٚمقن اًمَٗمالَة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يم

شمٚمؽ اجلٝم٦م، واومتالُؤه٤م: رقمُٞمٝم٤م وـمٚم٥ُم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ًُمقَٛمع اًمٙمََل يمام ُيْٗمغَم اًمرْأُس، ىم٤مل: ومجُع 

، وَأٟمِمَد َأسمق زيد:  اًمَٗماَل وُمكِمّ قمغم وُمُٕمقل، ُمثُؾ قمَّم٤م وقُمِِصّ

 ُمقصقققققققًم٦م وْصققققققاًل هبقققققق٤م اًمُٗمققققققكِمُّ 



 شاًمِ٘مققققققلُّ اًمِ٘مققققققلُّ صمققققققؿَّ اًمِ٘مققققققلُّ صمققققققؿ 
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واًمِ٘ملُّ سمٙمن اًم٘م٤مف وؿمدِّ اًمٞم٤مء: اًمَ٘مْٗمر ُمـ إَرض، ٓ َأطمد  ا.# ًم٤ًمن ُمـ ُم٤مدة )ف ل ي(.

، يمام ذم اًمٚم٤ًمن اًمَٗماَلة: اًمَ٘مٗمر َأو اعمَٗم٤مزة ٓ ُم٤مَء »وذم اًمت٤مج:  .[ىمقا] ومٞمٝم٤م يم٤مًمَ٘مَقاء سم٤مًمٗمتح واعمدِّ

، َأو اًمّمحراُء اًمقاؾمٕم٦م، واجلٛمُع وَماَل ومٞمٝم٤م، َأو اًمتل َأىمٚمُّٝم٤م ًمإِلسمؾ ِرسْمٌع وًمٚمُحُٛمر واًمَٖمٜمؿ همِ  ٥مٌّ

 يمَحَّم٤مة وطَمََم، وُمٜمف ىمقل مُحٞمد سمـ صمقر:

 وشَمققق٠ْمِوي إمِم ُزهْمققق٥ٍم َُمَراوقققٞمَع دوهَنقققق٤م

 

 ىمققققق٤مُب َُمُٝمققققققُب ققققق٤مُه اًمرِّ  وَمقققققاَلً ٓ َُتَٓمَّ

:اء : اًمَٗماَل ُيٙمت٥م سم٤مًَٕمػ َٕٟمف ُمـ اًمقاو، وَأٟمِمَد اًمٗمرَّ  وىم٤مل َأسمق قمكّم اًم٘م٤مزمُّ

ـْ قَمققاَل  سم٤مشَمقق٧ْم شَمٜمُقققُش   احلقققَض َٟمْقؿمقق٤ًم ُِمقق



 َٟمْقؿمققققق٤ًم سمقققققف شَم٘مَٓمقققققُع َأضْمققققققاَز اًمَٗمقققققاَل 

 ىم٤مل: ووَمَٚمقات سم٤مًمتحريؽ ذم َأدٟمك اًمٕمدد يمَحَّم٤مة وطَمَّمقات، ىم٤مل: وُمٜمف ىمقهلؿ: َأشمرَك

م: ٚمقاِت َأهَؾ اًمَٗمَٚمَقات، ووُمكِمّ يمُٕمتِل قمغم وُمُٕمقل، وَأٟمِمد َأسمق زيد يمام شم٘مدَّ  اًمٜم٤مُس ًمٚمّمَّ

 اًمُٗمققكِمُّ  ُمقصقققًم٦م َوْصققاًل هبقق٤م



 ُّاًمِ٘مقققلُّ صمقققؿَّ اًمِ٘مقققلُّ صمقققؿَّ اًمِ٘مقققل 

 م ُمع ؿمدِّ اًمٞم٤مء، ومجُع اًمَٗماَل َأومالء، وَأوْمغَم اًمرضمُؾ: ص٤مر إًمٞمٝم٤م وومكِّم سمٙمن اًمٗم٤مء واًمالَّ

 .[ومال] ا.# شم٤مجش ودظمَٚمٝم٤م

، ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس م ًمإِلسمؾ: ِرسْمٌع وًمٚمُحٛمُر واًمَٖمٜمؿ: هِم٥مٌّ َرسَمَٕم٧م : »[رسمع] وىمقهُلؿ ومٞمام شم٘مدَّ

سْمع ]سم٤مًمٙمن[ سم٠َمن طُم٧ًٌم قمـ اعم٤مء صمالصم٦م َأي٤مم َأو َأرسمٕم٦ًم َأو صمالَث ًمٞم٤مٍل ا إِلسمُؾ: وردْت اًمرِّ

سْمع: فمِْؿٌء ُمـ َأفْمامء اإِلسمؾ، ىمٞمؾ: »، وىم٤مل ؿم٤مرطُمف اعمرشم٣َم هٜم٤م: شووردْت ذم اًمٞمقم اًمراسمع واًمرِّ

ُم٤ًم وشمدَع يقَُملم، صمؿ شمرَد هق َأْن حُتٌس قمـ اعم٤مء َأرسمٕم٤ًم صمؿ شَمرَد اخل٤مُمَس، وىمٞمؾ: هق َأن شَمرَد يق

وىمد َأؿم٤مر ًمذًمؽ اعمّمٜمُِّػ ذم »صمؿَّ ىم٤مل: ش اًمٞمقَم اًمراسمَع، وىمٞمؾ: هق ًمثالث ًمٞم٤مٍل وَأرسمٕم٦م َأي٤مم

ٍؾ ومٞمف  ا.#. [رسمع] شؾمٞم٤مق يمالُمف ُمع شم٠َمُمُّ

ؾ إمِم َأن ىمقًمف:   يٜمٌٖمل ش سم٠َمن طُم٧ًٌْم قمـ اعم٤مء صمالصم٦َم َأي٤مم»واًمٔم٤مهر َأٟمَّف َأؿم٤مر سم٤مًمت٠َمُمُّ

ٌِّؼ َأن يٙمقن ي  قُملم َٕٟمف هق اًم٘مقل اًمث٤مين ُمـ إىَمقال اًمثالصم٦م ذم يمالم اًمِم٤مرح، ومٓم

ْق. ْؼ وشُمّمدِّ  حُت٘مِّ
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ٌَّتف، وُمٜمف ىمقُل  ة ُمٕم٤مٍن، ُمٜمٝم٤م هِم٥مُّ يمؾِّ رء: قم٤مىمٌُتف وآظمُره، يمَٛمَٖم واًمِٖم٥مُّ ُيٓمٚمُؼ قمغم قمدَّ

 [2/3َمٛمع إُمث٤مل ] ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد:

ققققققققققك اْهَتققققققققققَدى  هلل َدرُّ راومققققققققققٍع َأٟمَّ



 َّـْ ىُمَراىِمقققققققٍر إمِم ؾُمقققققققَقىوَمقققققققق  َز ُِمققققققق

  مِخًْقققق٤ًم إِذا ؾمقققق٤مَر سمققققف اجِلققققْٞمُس سمَٙمققققك



ـْ ىمٌٚمِقققف إِْٟمقققٌس ُيققققَرى  ُمققق٤م ؾمققق٤مَره٤م ُِمقققق

 قق ًُّ َٛمققُد اًم٘مقققُم اًم  َرىقهِمقق٥مَّ اًمّمقق٤ٌمِح َُيْ



وشَمققققٜمْجكم قمققققٜمٝمْؿ هَمَٞم٤ميقققق٤مُت اًمَٙمققققَرى 

  وُيروى:

ٌُْس سمَٙمقققك  مِخًْققق٤ًم إِذا ُمققق٤م ؾمققق٤مَره٤م اجِلققق



 

 ٌْس، وًمٕمٚمَّٝمام روايت٤من، إِذ اعمٕمٜمك قمغم يمؾٍّ صحٞمح، سمش اجلٞمش»وذم ُمٕمجؿ ي٤مىمقت  دل اجِل

، وومٞمف: ىمٞمؾ: هلل درُّ راومٍع شىُمَراىِمر: واٍد ٟمزًَمف ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد قمٜمد ىَمّْمده اًمِم٤ممَ »وقم٤ٌمرة ي٤مىمقت: 

ز سم٢مسِمٚمف َأي ريم٥َم هب٤م اعمٗم٤مزَة،  ش.إًمخ َز: ُم٣َم ذم اعمَٗم٤مزة وضم٤مهَب٤م َأي ىمَٓمٕمٝم٤م، وومقَّ وُمٕمٜمك وَمقَّ

 ش:هِم٥مَّ اًمّم٤ٌمِح »ر وؾُمَقى ُم٤مءان ًمَٙمْٚم٥م، وُيروى ىمٌؾ ىمقًمف: وىُمَراىمِ 

ـْ ىَمٌٚمِف إِٟمٌس ُيرى»  ، يمام ذم ُمٕمجؿ ي٤مىمقت.شُم٤م ؾم٤مَره٤م ُِم

واخِلْٛمس سم٤مًمٙمن ُمـ َأفْمامء اإِلسمؾ، وهق َأن شَمرَد اإِلسمُؾ اعم٤مَء اًمٞمقَم اخل٤مُمس واجلٛمُع 

، وهق طمٞمٜمئٍذ واىمع [مخس] سم٤مًمٗمتحَأمْخ٤مس يمام ذم اًمٚم٤ًمن، وُوٌط ذم سمٕمض ُمقاّد اًمٚم٤ًمن مَخ٤ًًْم 

 ُمقىِمَع ُمٜمٕمقشمف، وُمٜمٕمقشُمف اًمٚمٞم٤مزم، َأي ًمٞم٤مزم مخ٤ًًم.

وح  واجلَٞمش فم٤مهر، وَأُم٤م اجِلٌْس سمٙمن اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًم٤ٌمء ينء اًمٚمَّئٞمؿ اًمثَّ٘مٞمؾ اًمرُّ ديء اًمدَّ اًمرَّ

 فمٝمُر.أَ ش اجلٞمش»اًمَٗمْدم اجل٤ٌَمن اًمذي ٓ َُيٞم٥ُم إمم ظمػْم، واجلٛمُع َأضْم٤ٌمس وضُمٌُقس ورواي٦م 

 َأفمؾَّ »واًمَٖمَٞم٤مي٤مت ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ذم ومّمؾ )غ ي ى(: 
ٍ
قمـ إَصٛمٕمّل: اًمَٖمٞم٤مي٦م: يمؾُّ رء

دة  ، واجلٛمُع هَمَٞم٤مَي٤مت، وَأُم٤م اًمَٖمٞم٤مسم٦م سم٤مًم٤ٌمء اعمقطمَّ ح٤مسم٦م واًمَٖمؼمة واًمٔمؾِّ ًَّ اإِلٟم٤ًمَن ومقق رأؾمف يم٤مًم

ٌَْٓم٦م ُمـ إَرض، وُمٜمف همٞم٤مسم٦م اجل٥ُمِّ ًمَ٘مْٕمره، ويمذًمؽ هَمٞم٤مسم٦م   يمام ش اًمقادي وٟمحِقهومٝمل اهلَ

 ذم اًمٚم٤ًمن.
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وي٘م٤مل: »وم٢مِذا َأٟمٕمٛم٧َم اًمٜمٔمر قمروم٧م َأن اعمراد ذم يمالم ظم٤مًمد اًمَٖمٞم٤مي٤مت سم٤معمثٜم٤َّمة اًمتحتٞم٦َّم. 

: ِورُد يقم وفمِْؿُء آظمَر، وىمٞمؾ: هق ًمٞمقم وًمٞمٚمتَلم، وىمٞمؾ: هق  ضمئُتف هِم٥مَّ يمذا َأي سمٕمَده، واًمِٖم٥مُّ

: َٕضسمٜمَّؽ هِم٥مَّ احلامر وفم٤مهرَة اًمٗمرس، ومِٖم٥مُّ َأن شَمرقمك يقُم٤ًم وشَمرَد ُمـ اًمٖمد، وُمـ يمالُمٝمؿ

احلامر َأن َيرقمك يقُم٤ًم وينمَب يقُم٤ًم، وفم٤مهرُة اًمٗمرس َأن شمنمَب يمؾَّ يقم ٟمّمَػ اًمٜمٝم٤مر، 

ك وهق  ٌُٝم٤م، وُمٜمف اًمِٖم٥مُّ ُمـ احلُٛمَّ ٌَّٝم٤م ص٤مطم ٤ًٌَّم، وَأهَم ٌُقسم٤ًم: ذسم٧ْم هِم ٤ًٌَّم وهُم ٧ٌَّْم اعم٤مؿمٞم٦ُم شمُٖم٥مُّ هَم وهَم

ٌُّقا ذم قمٞم٤مدة اعمريض وأْرسمُِٕمقا»شمدَع آظمَر، وذم احلدي٨م: َأن شم٠مظمَذ يقُم٤ًم و ، ي٘مقل: قُمْد يقُم٤ًم شَأهِم

اد،  وَدْع يقُم٤ًم َأو دْع يقُملم وقُمد اًمث٤مًم٨َم، َأي ٓ شَمُٕمقدوه ذم يمؾِّ يقم عَم٤م َيده ُمـ صم٘مؾ اًمُٕمقَّ

ٌَّ »وهَم٥مَّ اًمرضمُؾ إِذا ضم٤مء زائرًا يقُم٤ًم سمٕمد َأي٤مم، وُمٜمف  ٤ًٌَّم شَمْزَدْد طُم ، وىم٤مل احلًـ: اًمِٖم٥مُّ ذم ش٤مً ُزْر هِم

 . وىمقًُمف:[هم٥ٌم] ا.# ًم٤ًمنش اًمزي٤مرة َأن شمٙمقن ذم يمؾِّ ُأؾمٌقع

ـْ قَمققاَل   سم٤مشَمقق٧ْم شَمٜمُقققُش احلقققَض َٟمْقؿمقق٤ًم ُِمقق

 

 َٟمْقؿمققققق٤ًم سمقققققف شَمْ٘مَٓمقققققُع َأضْمققققققاَز اًمَٗمقققققاَل 

  اًمٜم٤مىم٦م شَمٜمُقُش احلقَض سمِٗمٞمٝم٤م، ىم٤مل هَمْٞمالن اسمـ طُمَرْي٨م:»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )ن و ش(: 

ـْ قَمققاَل ومْٝمقق  َل شَمٜمُقققُش احلقققَض َٟمْقؿمقق٤ًم ُِمقق

 

 َٟمْقؿمققققق٤ًم سمقققققف شَمْ٘مَٓمقققققُع َأضْمققققققاَز اًمَٗمقققققاَل 

 ،اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف: ومٝمل ًمإِلسمؾ، وشَمٜمُقش احلقَض: شمتٜم٤مول ُِمَْلَه، وىمقًمف: ُِمـ قَماَل َأي ُِمـ ومقق

ىمْٓمع يريد َأهن٤م قم٤مًمٞم٦م إضَم٤ًمم ـمقاُل إقَمٜم٤مق، وذًمؽ اًمٜمَّْقش اًمذي شمٜم٤مًمف هق اًمذي ُيٕمٞمٜمٝم٤م قمغم 

اًمَٗمَٚمقات، وإضَْمقاز مجُع ضَمْقز وهق اًمَقؾَمط، َأي شمتٜم٤مول ُم٤مَء احلقض ُمـ ومقق، وشمنمُب ُذسم٤ًم 

 ا.# ًم٤ًمن.ش يمثػمًا، وشَم٘مٓمُع سمذًمؽ اًمنمب وَمَٚمقاٍت، ومال حتت٤مج إمِم ُم٤مء آظمر

ي٘م٤مل: َأشمٞمُتف ُِمـ قَمْٚمُق سمًٙمقن اًمالم ووؿِّ اًمقاو، وُمـ قَمْٚمَق وُمـ »وذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن: 

وُمـ قَمُؾ سمْمؿٍّ وُمـ قَمُٚمق سمقاو ؾم٤ميمٜم٦م سمٕمده٤م، وُمـ قَمكِم سمٙمنه٤م وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م سمٕمده٤م، ىم٤مل  قَمْٚمقِ 

: َأشمٞمتُف ُمـ قَمِؾ اًمدار سمٙمن اًمالم، َأي ُمـ قم٤مٍل، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:  [19ديقاٟمف ]اجلقهريُّ

 ُِمٙمقققققرٍّ ُِمَٗمقققققرٍّ ُُمْ٘مٌِقققققٍؾ ُُمقققققْدسمٍِر ُمٕمققققق٤مً 



 ِـْ قَمقؾ قٞمُؾ ُِمق ًَّ قف اًم  يمُجْٚمٛمقِد صْخٍر طمٓمَّ

  ٞمُتف ُمـ قَماَل، وؿم٤مهده ىمقل َأيب اًمٜمْجؿ َأو هَمٞمالن سمـ طُمري٨م اًمرسمٕمّل:وَأشم

ـْ قَمققاَل   سم٤مشَمقق٧ْم شَمٜمُقققُش احلقققَض َٟمْقؿمقق٤ًم ُِمقق

 

 َٟمْقؿمققققق٤ًم سمقققققف شَمْ٘مَٓمقققققُع َأضْمققققققاَز اًمَٗمقققققاَل 
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وُمٕمٜمك ُِمـ قَمِؾ اعمٙم٤من، َأي ُمـ ومقىمف، ىم٤مل . [قمال] ا.# ُمٜمٝمامش ويمذًمؽ َأشمٞمُتف ُمـ قَمُؾ سمْمؿِّ اًمالم

 ش.رَُمك سمف ُمـ قَمِؾ اجلٌؾ َأي ُمـ ومقىمف: »[قمال] ذم اًمٚم٤ًمن

ِدُق هب٤م ش َأضْمقاَز اًمَٗماَل »وُمٕمٜمك  إَُمٙمٜم٦ُم اًمتل حُتٞمط هب٤م اًمِ٘مٗم٤مُر ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مُت٤م، وحُتْ

اًمّمح٤مرى ُمـ ؾم٤مئر ٟمقاطمٞمٝم٤م، ٕهَنؿ ىم٤مًمقا: َأضْمقاز اًمَٗماَل: َأوؾم٤مـُمٝم٤م، وضَمْقُز اًمًامء وؾَمُٓمٝم٤م، 

د سمف ُم٤م ُيٙمتٜمَُػ ُمـ ضمقاٟمٌف وًمق ُمـ همػم شم٤ًمٍو، يمام ىمٞمؾ: واًمقؾَمط: ُم٤م شم٤ًموْت َأـمراوُمف، وىمد ُيرا

إِن صالة اًمٔمُّٝمر هل اًمُقؾْمٓمك، وي٘م٤مل: ضسم٧ُم وؾَمَط رَأؾمف َٕٟمف اؾمؿ عَم٤م يٙمتٜمُِٗمف ُمـ ضمٝم٤مشمف 

همػُمه، ويٙمقن وم٤مقماًل وهمػَمه، ومٞم٘م٤مل: اشمًََّع وؾمُٓمف، وضسم٧ُم وؾمَٓمف، وضمٚم٧ًُم ذم وؾمٓمِف، 

 ووؾَمُٓمف ظمػٌم ُمـ ـمرومف.

: [وؾمط] سم٤مًمًٙمقن ومٝمق سمٛمٕمٜمك سَملْم ووزهن٤م، وهق ٓزم ًمٚمٔمرومٞم٦َّم، وذم اًمٚم٤ًمنوَأُم٤م وؾْمط 

ٌْح٦م » ًُّ ق إضَمزاء همػَم ُمتَّّمؾ يم٤مًمٜم٤مس واًمدوابِّ واًم اًمَقؾْمط سم٤مًمًٙمقن ي٘م٤مل ومٞمام يم٤من ُمتٗمرِّ

ـِ اًمٙمػِّ ومٝمق سم٤مًمٗمتح، ويمؾُّ ُم٤م  اطم٦م َأي سمٓم واًمِٕمْ٘مد، وم٢مِذا يم٤من ُمتّمَٚمٝم٤م يم٤مًمدار واًمرأس واًمرَّ

ومٝمق ؾم٤ميمـ وُم٤م ٓ ومٝمق ُمٗمتقح، وىمٞمؾ: يمؾٌّ ُمٜمٝمام ي٘مع ُمقىمَع أظمر، ىم٤مل: ش سملم» يّمُٚمح ومٞمف

ٌَفُ  ف واظمتّم٤مر.ش ويم٠َمٟمف إؿَْم  ا.# ًم٤ًمن سمٌٕمض شمٍمُّ

ف:  وىمدياًم يمٜم٧ُم َأؾمٛمع ؿمٞمقظمٜم٤م »وذم اًمت٤مج سمٕمد يمالم ـمقيؾ ذم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ُم٤م ٟمّمُّ

ُك ؾم٤ميمـ، وُم٤م ي٘مقًمقن ذم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام يمالُم٤ًم ؿم٤مُماًل عم٤َم ذيَمروه، وهق اًمً ٌك واعمتحرِّ ـُ ُمتحرِّ ٤ميم

ٚمٜم٤مه ُُمدَرٌج حت٧م هذا اًمٙم٤مُِمـ  ا.#.ش ومّمَّ

وهل ُٟمْٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م ُمـ َأطمًـ ُم٤م يًٓمَّر سمؾ ُم٤م ُُيٗمظ وُيذيمر، واعمراد هٜم٤م اًمقؾَمُط 

سم٤مًمتحريؽ اًمذي هق اؾمؿ عَم٤م ُُيٞمُط سمف همػُمه وَيٙمتٜمُٗمف ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌف، وم٠َمضْمقاز اًمَٗماَل: اعمقاوع 

ْت اًمَٗمَٚمقاُت قمٚمٞمٝم٤م، وَأـم٤موَم٧م اًمِ٘مٗم٤مُر هب٤م وَأطم٤مـم٧ْم اعمَٗم٤موز هب٤م وايمتٜمَٗمْتٝم٤م ُمـ اًمتل اؾمتدار

 طمقاًمٞمٝم٤م يمام حتٞمط اًمدائرُة سمٜم٘مٓم٦م ُمريمزه٤م اًمتل يدور قمٚمٞمٝم٤م اعمِحقُر، واهلل َأقمٚمؿ.

48-  ر ااا   ُا اااَة ا ُ أ أةياااة  َش ك   لأ ااا ش  خا

 

 أ  ُ وا
َا  ش  أ ش

َا ىا تِشة َش أ  ةألأىش عا رش  يأ
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يم٦ًم، وهق ذم اًمٚم٤ًمن:  اخلُْقص مجعُ  َأظْمَقص وظَمْقص٤مء، اؾمام وم٤مقمؾ ُمـ اخلََقص حمرَّ

ِوٞمُؼ اًمَٕملم وِصٖمُره٤م وهُم١موره٤م، وىمٞمؾ: َأن شمٙمقن إطمدى اًمٕمٞمٜملَم َأصٖمَر ُمـ إظُمرى، »

ٝم٤م ظِمْٚم٘م٦ًم َأو داًء، وىمٞمؾ: هق هُم١مور اًمٕملم ذم اًمرأس، واًمٗمٕمُؾ ظَمِقَص خَيَْقُص  وىمٞمؾ: ِوٞمُؼ َُمَِم٘مِّ

يٗمَرُح وَمَرطم٤ًم ومٝمق َأظْمقُص وهل ظَمْقص٤مء، وُمٜمف ىمقهلؿ: َريمِٞم٦َّم ظَمْقص٤مُء هم٤مئرة،  ظَمَقص٤ًم يمَٗمِرَح 

 وسمئٌر ظَمْقص٤مء َأي سمٕمٞمدُة اًمَ٘مٕمر ٓ ُيروي ُم٤مؤه٤م اعم٤مَل، وَأٟمِمد:

 وَُمٜمْٝمٍؾ َأظْمَقَص ـم٤مٍم ظم٤ملِ 

وىم٤مل َأسمق ُمٜمّمقر: يمؾُّ ُم٤م طُمٙمل ذم اخلََقص صحٞمٌح همػَم ِوٞمْؼ اًمٕملم، وم٢مِن اًمٕمرب إِذا 

 ِوٞم٘مٝم٤م ضمٕمٚمقه احلََقص سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م، وم٘م٤مًمقا: رضمؾ َأطْمَقُص واُمرأة طَمْقص٤مء إِذا  َأرادت

 ا.# ش يم٤مٟم٤م وٞمِّ٘ملِّ اًمٕملم، وإِذا َأرادوا هُم١موَر اًمٕملم ومٝمق اخلََقص سم٤مخل٤مء اعمٕمجٛم٦م ُمـ ومقق

 .[ظمقص] ًم٤ًمن

ف:  َقٌص، وإسِمٌؾ قَملٌم ظَمْقص٤مُء: صٖمػمة هم٤مئرة وومٞمٝم٤م ظَم »وذم اًمت٤مج ُمثُٚمف، وذم إؾَم٤مس ُم٤م ٟمّمُّ

ف: ش ظُمْقُص اًمٕمٞمقن طَمِقص٧ْم قمٞمٜمُف: و٤مق »ا.#، وذم ُم٤مدة )طمقص( سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ُمٜمف ُم٤م ٟمّمُّ

ُره٤م، يم٠َمٟمام طِمٞمَْص ضم٤مٟم٥ٌم ُمٜمٝم٤م، وقَملْمٌ طَمْقص٤مء، ورضمٌؾ َأطْمَقُص َأظْمَقُص: وٞمُِّؼ اًمٕملِم  ُم١َمظمَّ

 ُمـ إؾَم٤مس طمرومٞم٤ًَّم.ا.# ش هم٤مئره٤م يمٕملم اًمؽميمل اعمجٝمقد، وُمـ اعمج٤مز سمئٌر طَمْقص٤مء: وٞمِّ٘م٦م

ر اًمٕملم»وىمقًُمف:  ُمف، ي٘م٤مل: »ذم اًمٚم٤ًمن: ش ُُم١َمظمَّ ر يمؾِّ رء سم٤مًمتِمديد: ظمالُف ُم٘مدَّ ُم١َمظمَّ

ره، وآظمرُه اًمٕملم وُُم١ْمظِمُره٤م وُم١ْمظِمَرُُت٤م: ُم٤م َوزِمَ اًمٚمََّح٤مظ، وٓ ي٘م٤مل  َم رَأؾمف وُم١مظمَّ ضَب ُم٘مدَّ

ر اًمٕملم، وُُم١ْمظِمُر ا ًمٕملم قمغم وزن ْدَغ، وُُمْ٘مِدُُمٝم٤م:  يمذًمؽ إِٓ ذم ُم١َمظمَّ ُُم١ْمُِمـ: اًمذي َيٚمِقل اًمّمُّ

اًمذي َيكم إَٟمَػ، ي٘م٤مل: ٟمٔمر إًِمٞمف سمُٛم١ْمظِمر قَمٞمٜمف وسمُٛمْ٘مَدم قَمٞمٜمف، وُُم١ْمظَمُر اًمٕملم وُُمْ٘مِدُُمٝم٤م ضم٤مء ذم 

 .[أظمر] ا.# ًم٤ًمنش اًمٕملم سم٤مًمتخٗمٞمػ ظم٤مص٦مً 

وسم٤مًمٙمن ُمّمدُر اًمٚمََّح٤مظ سم٤مًمٗمتح: ُم١ْمظَمُر اًمٕملم، »ىم٤مل ذم اعمخت٤مر: ش اًمٚمََّح٤مظ»وىمقًُمف: 

 .[حلظ] شٓطَمَٔمف َأي راقم٤مه
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َح٤مب: ُُم١ْمظِمُر اًمٕملم، يمذا ذم اًمّمح٤مح، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وسمٕمُض »وذم اًمت٤مج:  ًَ اًمٚمََّح٤مظ يم

ىِملم َيٙمُنه، وهق وهٌؿ يمام َأووحُتف ذم  ، ىمٚم٧م: وهذا اًمذي شذح ٟمٔمؿ اًمٗمّمٞمح»اعمتِمدِّ

ـَمَرُف اًمٕملم اًمذي يكم إَٟمَػ، ظمٓم٠مه ىمد وضمد سمخطِّ إَزهرّي ذم اًمتٝمذي٥م، اعم٤مُق واعُمْقق: 

ح سم٠َمن اعمِمٝمقر ذم  م، وًمٙمـ اسمـ سمري سَّ ْدَغ سمٙمْن اًمالَّ واًمٚمََّح٤مظ: ُُم١ْمظِمر اًمٕملم اًمذي يكم اًمّمُّ

 ا.# شم٤مج سم٤محلرف.ش. حل٤َمظ اًمٙمُن ٓ همػمُ 

: اعم٤مق واعمُقق: ـمرُف اًمٕملم اًمذي َيكم »وذم اًمٚم٤ًمن يمذًمؽ وزي٤مدٌة:  ىم٤مل إَزهريُّ

ْدغ، واجلٛمُع حُلُظ، واعمالطَمٔم٦م َأن يٜمٔمر اًمرضمُؾ إَٟمػ، واًمٚمَّ  َح٤مظ: ُُم١ْمظِمر اًمٕملم مم٤َّم َيكم اًمّمُّ

ْدَغ، وىم٤مل َأيْم٤ًم: واًمٚمََّح٤مظ  سمَٚمَح٤مظ قمٞمٜمف إمِم اًمٌمء ؿَمَزرًا وهق ؿِمؼُّ اًمٕملم اًمذي َيكم اًمّمُّ

٤مقَمٚم٦ٌم ُمـ سم٤مًمٗمتح: ُُم١ْمظِمر اًمٕملم، وسم٤مًمٙمن ُمّمدر ٓطمٔمتُف إِذا راقمٞمُتف، وىم٤مل: واعماُلطَمٔم٦م: ُمٗم

٤م ُم٤م َيكم إَٟمَػ وم٤معم٤مُق واعُمْقُق، ىم٤مل اسمـ  ْدغ، وَأُمَّ اًمٚمَّْحظ، وهق اًمٜمٔمر سمِِمؼِّ اًمٕملم اًمذي َيكم اًمّمُّ

ْدغ  .[حلظ] ا.# ًم٤ًمنش سمري: اعمِمٝمقر ذم حَل٤َمظ اًمٕملم اًمٙمُن ٓ همػُم، وهق ُُم١ْمظِمره٤م مم٤َّم َيكم اًمّمُّ

ْدغ: ُم٤م سملم اًمٕملم وإُذن، وذم اعمّم٤ٌمح:  ْدغ ُم٤م سملم حل٤َمظ»واًمّمُّ اًمٕملم إمِم أَصؾ  اًمّمُّ

ش إُُذن، واجلٛمُع َأْصداغ، يمُ٘مْٗمؾ وَأىْمٗم٤مل، وُيًٛمك اًمِمٕمُر اًمذي يتدممَّ قمغم هذا اعمقوع ُصْدهم٤مً 

َم قمـ إؾَم٤مس، وهل ظمالص٦م  ا.#.  وم٤مخلُْقُص سم٤مخل٤مء: اًمّمٖمػماُت اًمٕمٞمقن اًمٖم٤مئراُُت٤م يمام شم٘مدَّ

م.  ُم٤م شم٘مدَّ

ٜمٞمف طَمٜمْٞم٤ًم ُمـ ، احلَ شيم٠َمؿْم٤ٌمح احلَٜم٤َمَي٤م» ٜمُقه طَمٜمْقًا، قمَٓمٗمف، يمَحٜم٤مه َُيْ ٜم٤َمَي٤م، اًم٘مٞم٤مُس ُِمـ طَمٜم٤َمه َُيْ

واجلٛمُع طَمٜمِّل »، [طمٜم٤م] سم٤ميب قَمَدا وَرَُمك، يمام ذم اعمخت٤مر، وطِمٜم٤َمي٦م سم٤مًمٙمن يمام ذم اًم٘م٤مُمقس

ًمق »وذم طمدي٨م قمٛمر »َأيْم٤ًم:  ]َأي صٜمٕمُتٝم٤م[، وىم٤ملش وطَمٜم٤َمَي٤م وىمد طمٜمَقُُت٤م َأطمٜمُقه٤م طَمٜمْقاً 

ْٞمُتؿ طمتك شمٙمقٟمقا يم٤محلَٜم٤َمي٤م هل مجع طَمٜمِٞم٦َّم َأو طَمٜمِّل، ومه٤م اًم٘مقس، وَمِٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، ش صٚمَّ

َأي وشَمرْت، ٕهَن٤م إِذا ش ومحٜم٧َْم هل٤م ىَمْقؾَمٝم٤م»ٕهَن٤م حَمٜمٞم٦َّم، َأي ُمٕمٓمقوم٦ٌم، وُمٜمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

شمَ ش ومحٜم٧َْم هل٤م ىمقؾُمٝم٤م»وشَمرُْت٤م قمٓمٗمْتٝم٤م، وَيقز َأن يٙمقن   ، ا.# ًم٤ًمنش٧ْم سم٤مًمتِمديد َأي صقَّ
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طَمٜم٤َم يَده: ًمَقاه٤م، واحلَٜمٞم٦َّم يمَٖمٜمٞم٦َّم: اًم٘مقس، واجلٛمع طَمٜمِّل يمَٖمٜمِّل وطَمٜم٤َمي٤م، وذم »ذم اًمت٤مج:  .[طمٜم٤م]

ف:  صمؿَّ ذيَمرش احلَٜمٞم٦َّم: اًم٘مقس، ومجُٕمٝم٤م طَمٜم٤َمي٤م»اًمتٝمذي٥م:  ُم٤م ُمرَّ قمـ اًمٚم٤ًمن سم٤مظمتّم٤مر، وٟمّمُّ

ٞمتُؿ طمتك شمٙمقٟمقا يم٤محلَٜم٤َميَ »وُمٜمف طمدي٨م قمٛمر: » ٤م، مَجع طَمٜمِٞم٦َّم َأو طَمٜمِّل، وهق وَمِٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ًمق صٚمَّ

 ش.ُمٗمٕمقل، ٕهَن٤م حَمْٜمِٞم٦َّم، َأي ُمٕمٓمقوم٦م

ُل، وإِٓ  وىمقهُلام: وَمِٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ُيِْمٕمر سم٠َمن احلَٜمِّل ُمٗمرد، وم٢مِن صحَّ وم٤محلَٜم٤َمي٤م مجٌع َأوَّ

 ومٝمل مجُع اجلٛمع قمغم َأطمد اًم٘مقًملم يمام ٓ خَيٗمك.

قم٦م اًم٘مقس وُمٕمٚمَُّ٘مٝم٤م، واجلٛمُع َأوشم٤مر )ذم ا»، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شوشَمرْت » ًمَقشَمر: ِذْ

قم٦م سم٤مًمٙمن: اًمَقشَمر ويٗمتَُح(، وَأْوشَمر اًم٘مقَس: ضمٕمَؾ هل٤م َوشَمرًا، ووشَمَره٤م »اًم٘م٤مُمقس:  ْ اًمنمِّ

إِْٟم٤ٌمٌض سمٖمػم »ووشمَّره٤م: ؿمدَّ وشمَره٤م، وىم٤مل اًمٚمحٞم٤ميّن: وشمََّره٤م وَأوشَمره٤م: ؿمدَّ وشمَره٤م، وذم اعمثؾ: 

، وُييب ذم شٓ شمٕمَجْؾ سم٤مإِلْٟم٤ٌمض ىمٌؾ اًمتقشمػم»ؾمٞمده: وُمـ َأُمث٤مهلؿ ، ىم٤مل اسمـ ششمقشمػم

َأَٟمك ي٠ْمين إَِٟمًك سم٤مًمٙمن: طم٤من، وَأَٟمك َأيْم٤ًم: َأدَرك، »اؾمتٕمج٤مل إَُمر ىمٌؾ سمٚمقغ إِٟم٤مه )ذم اعمخت٤مر: 

(، ىم٤مل: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: وشَمره٤م [33/53]إطمزاب:  ژۀ ڻ ڻژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[وشمر] ا.# ًم٤ًمنش ٤مظمٗمٞمٗم٦ًم: قمٚمَّؼ قمٚمٞمٝم٤م وشمَره

َأْوشمَره٤م سم٤مًَٕمػ: ؿمدَّ »، وذم اعمّم٤ٌمح: شَأْوشَمَر اًم٘مقَس ووشمَّره٤م شَمقشمػمًا سمٛمٕمٜمك»وذم اعمخت٤مر: 

م قمغم اًمٜم٤مذم، وىمد ُمرَّ َُمـ َأصم٧ٌَم.ش وشمَّره٤م»، ومل يذيُمر شوشمَره٤م  سم٤مًمتِمديد، وَأٟم٧م شمٕمٚمؿ َأن اعمث٧ٌِم ُم٘مدَّ

ت، وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: واإِلٟم٤ٌمض َأن دَمذَب اًمقشمر صمؿ شُمرؾمَٚمف ًمػَمِ  َأْٟمٌَض »نَّ َأي يّمقِّ

ت، وٟمٌََض اعم٤مُء: ؾم٤مل، ُمثُؾ َٟمَْم٥َم  ٌَٝم٤م: ضمَذَب وشمره٤م ًمتُّمقِّ وىم٤مل َأسمق »ىم٤مل: ش اًم٘مقَس يم٠َمٟمْم

ٌََّض َأَص٤مَُت٤م، وَأٟمِمَد:  طمٜمٞمٗم٦م: َأْٟمٌََض ذم ىمقؾمف وٟم

وىَملْمِ ُُمٕمؽِموقققق٤مً  ٧ٌَْم زَم اًمققققرَّ ـْ ٟمّمقققق  ًمققققِئ



 ٌْققققققٞمضِ َْٕرُمٞمٜمَّققققققَؽ َرُْمٞمقققققق٤ًم همققققققػَم شَمٜم 

 دًا سمؾ َأي ٓ يٙمقن َٟمْزقمل ]َأي ضَمْذيب ًم٘مقد[ شَمٜمٌٞمْم٤ًم وشَمٜم٘مػمًا، يٕمٜمل ٓ يٙمقن شمققمُّ

 .[ٟمٌض] ا.# ًم٤ًمنش إِي٘م٤مقم٤مً 
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دة ىمقُل اًمِم٤مقمر: ْوىم٤من: اًمَ٘مْرٟم٤من، ومم٤َّم ُيًتِمٝمد سمف ًم٘مقهلؿ: وشمَّره٤م اعمِمدَّ  واًمرَّ

ققققققدٌ  َرهقققققق٤م َأيِّ  إِذا اًم٘مقققققققُس وشمَّ



 َُّراَرَُمقققك وم٠َمصققق٤مَب اًمُٙمقققغَم واًمقققذ 

 :)إِذا اهلل شمٕم٤ممم وشمََّر اًم٘مقَس اًمتل ذم اًمًح٤مب »وُمٕمٜم٤مه قمغم ُم٤م ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )أ ي د

حؿ، يٕمٜمل ُمـ اًمٜم٤ٌمت اًمذي يٙمقن ُمـ اعمٓمر، وإَيِّد  َرَُمك يُمغَم اإِلسمؾ وَأؾْمٜمِٛمَتٝم٤م سم٤مًمِمَّ

 ، هذه قم٤ٌمرة اًمٚم٤ًمن ومٞمف.شسم٤مًمتِمديد: اًم٘مقيُّ 

اهلل، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم ذم ُم٤مدة )ق ز ح(: يريد ىمقس ش اًمتل ذم اًمًح٤مب»وىمقًُمف: 

: هِم٥مَّ اعمٓمر، سمُحٛمرة » ؾم٦م شمٌدو ذم اًمًامء أي٤مَم اًمرسمٞمع، زاَد إَزهريُّ ىمقس ىُمَزح: ـمرائُؼ ُمت٘مقِّ

وُصٗمرة وظُمية، وهق همػُم ُمٍموف، وٓ ُيٗمّمُؾ ىُمَزح ُمـ ىمقس، ٓ ي٘م٤مل: شم٠مُمْؾ ىُمَزَح ومام 

ٓ شم٘مقًمقا: ىمقُس ىُمَزح، وم٢مِن ىُمَزح اؾمؿ ؿمٞمٓم٤من، »س: َأسْملَم ىمقؾَمف، وذم احلدي٨م قمـ اسمـ قم٤ٌم

، ىمٞمؾ: ؾُمٛمل سمف ًمَتًقيٚمف ًمٚمٜم٤مس وحتًٞمٜمف إًِمٞمٝمؿ اعمٕم٤ميص ُمـ شوىمقًمقا: ىمقُس اهلل قمزَّ وضمؾَّ 

اًمتَّ٘مزيح وهق اًمتحًلم، وىمٞمؾ: ُمـ اًمُ٘مَزح، وهل اًمٓمرائؼ وإًَمقان اًمتل ذم اًم٘مقس، 

رشمٗمَع، يم٠َمٟمف يَمِره ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ قم٤مدات اجل٤مهٚمٞم٦م، اًمقاطمدة ىُمْزطَم٦م، َأو ُمـ ىَمَزَح اًمٌمُء إِذا ا

ويم٠َمٟمف َأطم٥مَّ َأن ي٘م٤مل: ىمقُس اهلل قمزَّ وضمؾَّ ومػُمومع ىمدُره٤م يمام ي٘م٤مل: سمٞم٧م اهلل، وىم٤مًمقا: ىمقُس اهلل 

: ىم٤مل أسمق قمٛمرو:  َأُم٤مٌن ُمـ اًمَٖمرق، واًمُ٘مْزطم٦م: اًمٓمري٘م٦م اًمتل ذم شمٚمؽ اًم٘مقس، وىم٤مل إَزهريُّ

ٓم٤من: ىمقُس ىُمزَ  ًْ ح، وؾُمئؾ َأسمق اًمٕم٤ٌمس قمـ ْسف ىُمَزح وم٘م٤مل: َُمـ ضمٕمَٚمف اؾمَؿ ؿمٞمٓم٤من اًمُ٘م

د: ٓ يٜمٍمف ُزطَمؾ َٕن ومٞمف اًمٕمٚمَّتلم اعمٕمروم٦َم واًمٕمدَل، ىم٤مل صمٕمٚم٥م:  َأحلَ٘مف سمُزطَمَؾ، وىم٤مل اعمؼمِّ

وي٘م٤مل: إِن ىُمَزطم٤ًم مجُع ىُمْزطم٦م، وهل ظمٓمقط ُمـ ُصٗمرة ومُحرة وظُمية، وم٢مِذا يم٤من هذا َأحل٘متَف 

ؾ سمف، ىم٤مل: وم٢مِذا يم٤من هٙمذا َأحل٘متَف سمُٕمَٛمَر، ىم٤مل  سمَزْيد، ىم٤مل: وي٘م٤مل: ىُمَزُح: اؾمؿ َُمٚمؽ ُمقيمَّ

٤مظم٤مشمف اًمتل  : وقُمٛمر ٓ يٜمٍمف ذم اعمٕمروم٦م، ويٜمٍمف ذم اًمٜمٙمرة، وىَمَقاِزُح اعم٤مء: ُٟمٗمَّ إَزهريُّ

 ا.# ًم٤ًمن.ش شمٜمتٗمُخ ومتذه٥م
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ٓم٤من، ىم٤مل ذم ُم٤مدة )ق س ط ن( ذم اًمٚم٤ًمن:  ًْ ٓم٤مٟمٞمَّ »وىمقًُمف: اًمُ٘م ًْ ٦م: ُٟمْدَأة ىمقس ىُمَزَح، اًمُ٘م

 َأي قَمَقضُمف، وَأٟمِمَد:

ـِ ُُمْٚمٌِدِ  ضْم ٓم٤مٟمٞم٦َِّم اًمدَّ ًْ  وُٟم١ْمي يمُ٘م

٤ٌَمء َأو اخلْٞمٛم٦م يدوَمُع قمٜمٝم٤م اًمًٞمَؾ َيٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ وُيٌٕمُده،  )اًمٜم١ُّمي: احلَٗمػم طمقل اخِل

ضْمـ: إًِم٤ٌمس اًمٖمٞمِؿ إَ  ضْمـ: فمؾُّ اًمٖمٞمؿ ذم اًمٞمقم اعمَٓمػم، وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: اًمدَّ رَض، وىمٞمؾ: واًمدَّ

ضْمـ: اعمٓمر  : ذو همٞمؿ سمال ُمٓمر، واًمدَّ ـٌ : ذو ُمٓمر ويقٌم َدهْم ـٌ إًِم٤ٌمؾُمف َأىمٓم٤مَر اًمًامء، ويقٌم َدضْم

ٌُقدًا، وًَمٌَِد َيْٚمٌَُد  ٌُُد يمٜمٍَم ًُم اًمٙمثػم، واعُمْٚمٌِد: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأًْمٌَد إِذا ًَمِّمَؼ سم٤مَٕرض، يمَٚمٌَد َيٚم

ٌَدًا يمَٗمِرح(، ىم٤مل: وىم٤مل اسمـ إقَمرايبّ  ٓم٤مٟم٦م، وىم٤مل َأسمق ًَم ًْ ٓم٤مًم٦م: ىمقس ىُمَزح، وهل اًمُ٘م ًْ : اًمُ٘م

ٓم٤من سمٗمتحٝم٤م: اًمٖم٤ٌمر، وَأٟمِمَد: ًْ َٓم٤من واًمَٙم ًْ  قمٛمرو: اًمَ٘م

ٓم٤مَن هم٤ٌمٍر ذي َوَه٩ْم  ًْ  ش.ُيثػُِم ىَم

ُيثػم َأي ُِيٞم٩م، واًمَقَه٩م: طمرارة اًمِمٛمس واًمٜم٤مر ُمـ سمٕمٞمد يم٤مًمَقْه٩م  .[ىمًط] ا.# ًم٤ًمن

٤مج وىم٤َّمد، سم٤مًمًٙمقن، واًمَقه٩م َأيْم٤ًم: شمَلًم١م اًمٌمء و ٩م اجلقهُر: شمَلَٕ، وٟمجٌؿ وهَّ شمقىمُّده، وشمقهَّ

، ىمٞمؾ: يٕمٜمل اًمِمٛمس، وَوِهٞم٩ْم اًمٓمِّٞم٥م [78/13]اًمٜم٠ٌم:  ژڍ ڇ ڇژوذم اًمتٜمزيؾ: 

٩م َأيْم٤ًم: طمرارة  ج٧ْم رائح٦م اًمٓمِّٞم٥م: شمقىمَّدت واًمتقهُّ ووَهُجف: اٟمتِم٤مره وَأَرضُمف، وشمقهَّ

َهَج٧م اًمٜم٤مُر َُت٩ِم إِذا اوٓمرُم٧ْم، اًمِمٛمس واًمٜم٤مر ُمـ سمٕمٞمد، واًمَقْه٩م سم٤مًمتًٙملم ُمّمدر و

 .[وه٩م] وشمقىمَّدْت، يمام ذم اًمٚم٤ًمن

، »وًمٜمرضمْع إمِم احلَٜم٤َمَي٤م، ىم٤مل ذم إؾَم٤مس: َُم٤مَي٤م، ىم٤مل: وهل اًمِ٘مِزُّ ظمَرضمقا سم٤محلَٜم٤َمَي٤م يٌتٖمقن اًمرَّ

ُػ »وُمـ ؾَمَجٕم٤مشمف: ش اًمقاطمدة طَمٜمِٞم٦َّم ، وهذا يِمٝمد [ٜملطم] شذم َأيدِيؿ احلَٜمِلُّ اعمَُٕمٓمَُّػ واًمٚمَّْدُن اعمُث٘مَّ

، وَأصُٚمف اًمٚملمِّ ُمـ يمؾِّ رء ُمـ قُمقد  سم٠َمن احلَٜمِلُّ ُمٗمرد، واًمٚمَّْدن سم٤مًمٗمتح: اًمرُمح، واجلٛمُع سم٤مًمْمؿِّ

َٝم٤مم، وًُمْدن سمْمؿٍّ ومًٙمقن، واًمٗمٕمؾ ُمٜمف ًَمُدَن  ًِ ٌْؾ َأو ظُمٚمؼ، وإُٟمثك ًَمْدَٟم٦م، واجلٛمع ًمَِدان يم َأو طم

َٟمف: ًمٞمَّٜمَ  ة، واُمرأَة »يمذا ذم اًمٚم٤ًمن، وومٞمف: ش فًُمُدوٟم٦م وًَمَداٟم٦م، َأي َٓن، وًمدَّ وىمٜم٤مٌة ًَمْدٟم٦ٌم: ًمٞمِّٜم٦م اعمََٝمزَّ

٤م اًمِم٤ٌمب ٟم٤مقمٛم٦ٌم، ويمؾُّ َرـْم٥ٍم َُم٠ْمٍد ًَمْدنٌ   .[ًمدن] اٟمتٝمكش ًَمْدٟم٦م: َريَّ
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: ىمٞمؾ ًمٌٕمض اًمٕمرب َأِص٥ْم ًمٜم٤م : »[ُم٠مد] وومٞمف اعم٠ْمد ُمـ اًمٜم٤ٌمت: اًمٚملمِّ اًمٜم٤مقمؿ، ىم٤مل إَصٛمٕملُّ

ٙم٤مٟم٤ًم صَم٠ْمدًا َُم٠ْمدًا، ىم٤مل: وَُم٠ْمُد اًمِم٤ٌمب: َٟمْٕمٛمتُف، وَُم٠َمَد اًمُٕمقُد َيْٛم٠َمُد ُمقوٕم٤ًم، وم٘م٤مل رائدهؿ: وضمدُت ُم

ّي ذم َأول ُم٤م َيري اعم٤مُء ذم اًمٕمقد، ومال يزال ُم٤مئدًا ُم٤م يم٤من رـم٤ًٌم، واعم٠َْمد ُمـ  َُم٠ْمدًا إِذا اُمتَلَ ُمـ اًمرِّ

، واًمث٠ََّمد شثٜمَّك ًمٓمراءشمف وًمِٞمٜمفاًمٜم٤ٌمت: ُم٤م ىمد ارشَمقى، ي٘م٤مل: ٟم٤ٌمت َُم٠ْمٌد وهُمّْمـ َُم٠ْمٌد: ٟم٤مقمٌؿ ِيتزُّ ويت

يم٦ًم: اًمثَّرى واًمٜمَّدى، وُمٙم٤من صَمئٌد يمَٙمتِػ: َٟمٍد، ىم٤مل »َأيْم٤ًم: اًمٜم٤ٌمت اًمٜم٤مقمُؿ، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  اًمث٠ََّمد حمرَّ

: ىمٞمؾ ًمٌٕمض اًمٕمرب َأِص٥ْم ًمٜم٤م ُمقوٕم٤ًم، َأي اـمٚم٥ْم، ىم٤مل رائدهؿ: وضمدُت ُمٙم٤مٟم٤ًم صَمئدًا  إَصٛمٕملُّ

ش سمٕمثقا رائدًا ومج٤مء، وىم٤مل: قمِم٥ٌم صَم٠ْمد َُم٠ْمد، يم٠َمٟمف َأؾْمُقق ٟم٤ًمء سمٜمل ؾَمْٕمدَُمئدًا، وىم٤مل زيد سمـ يُمْثقة: 

 ، وُمثُٚمف ذم اًمٚم٤ًمن.[صم٠مد] ا.# ُمـ اًمت٤مج

اًمٜمَّْدأة، واًمٜمُّْدَأة: اًمٙمثرة ُمـ اعم٤مل يم٤مًمٜمَّْده٦م »[ٟمدأ] ومٞمفش ُٟمْدَأة اًم٘مقس: »[ىمًٓمـ] وىمقًُمف

ة  ، صمؿَّ ذيَمرشس، وىمٞمؾ: مه٤م ىمقُس ىُمَزحواًمٜمُّْده٦م واًمٜمُّْدَأة واًمٜمَّْدَأة: داَرة اًم٘مٛمر واًمِمٛم هل٤م قمدَّ

اًمٜمَّْدَأة واًمٜمُّْدَأة مه٤م ىمقس اهلل، وهنك َأن »ُمٕم٤مٍن، ومراضمْٕمف إِن ؿمئ٧َم، وىم٤مل اعمرشم٣م ذم اًمت٤مج: 

 .[ٟمدأ] ا.# ُمٜمفش ي٘م٤مل: ىمقس ىُمَزح

: ىمقُس اهلل، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: ىم»وومٞمف:  َـّ ٝم ٓم٤مٟمٞم٦َّم سمْمٛمِّ ًْ ٓم٤ميّن واًمُ٘م ًْ َٓم٤من واًمُ٘م ًْ قس اًمُ٘م

 .[ىمًٓمـ] شاعُمْزن، وهل ظمٞمقط حُتٞمط سم٤مًم٘مٛمر، وهل ُمـ قمالُم٦م اعمٓمر

ُٓمقل يمُزْٟمٌقر: اًمٖم٤ٌمر اًم٤ًمـمع، »وومٞمف:  ًْ َـّ واًمُ٘م ٓماليّن سمٗمتحٝم ًْ ٓم٤مل واًمَ٘م ًْ َٓمؾ واًمَ٘م ًْ اًمَ٘م

 [138ديقاٟمف ]اًمَ٘مّْمٓمؾ سم٤مًمّم٤مد ًمٖم٦م ومٞمف، ىم٤مل: وَأٟمِمَد َأسمق ُم٤مًمؽ َٕوس سمـ طَمجر َيرصمل رضمالً:

َتْمقققٞمِػ إِذا دقمققق٤موًمقققٜمِْٕمَؿ َُمققق٠ْمَوى ا ًْ  عُم



 ِقققققٓم٤مل ًْ  واخلٞمقققققُؾ ظم٤مرضمققققق٦ٌم ُمقققققـ اًمَ٘م

 ٓم٤مُل ِريٍح ذي َرَه٩ْم  وىم٤مل آظمر: ًْ  يم٠َمٟمَّف ىَم

َٓمالٟمٞم٦َّمٌ »وذم ظمؼم وىمٕم٦م هن٤موٟمد عم٤َّم اًمَت٘مك اعمًٚمٛمقن واًمُٗمرس  ًْ ، أي يمثرُة شهَمِمٞمتْٝمؿ ىَم

ن: إِذا جل٠َم إًِمٞمف، )وىمقًمف: اعُمًتِْمٞمػ هق اعُمًتِٖمٞم٨م، وي٘م٤مل: اؾْمتْم٤مَف ُمـ ومالن إمِم ومال اًمٖم٤ٌمر

 .[وٞمػ] يمذا ذم اًمت٤مج(
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َٓح زم ؿَمٌٌح َأي ؿمخٌص، وهؿ َأؿم٤ٌمح سمال »إضَم٤ًمم، وذم إؾَم٤مس: ش إؿَم٤ٌمح»و

٤ٌَمء، وىمٞمؾ: إؾَمامء َضسم٤من، َأؾمامُء إؿَم٤ٌمح، وهل  أرواح، وَأدقُّ ُمـ ؿَمٌٍح سم٤مـمٍؾ، وهق اهلَ

، وَأؾمامُء إقمامل، و ، وهق اًمتل َأدريمْتٝم٤م اًمرؤي٦م واحلسُّ هل اًمتل ٓ شمدريُمٝم٤م اًمرؤي٦ُم وٓ احِلسُّ

 .[ؿمٌح] ا.# َأؾم٤مسش يم٘مقهلؿ: أؾمامء إقَمٞم٤من وَأؾمامُء اعمٕم٤مين

٥ٌَم وَأؾْمققق٤ٌمب»وذم اعمّمققق٤ٌمح:  ققق ًَ ٌَح: اًمِمقققخص، واجلٛمقققُع َأؿمققق٤ٌمح، يم ققق ، وومٞمقققف: شاًمِمَّ

ُيًقٛمك وٓ : »(1)اًمِمخص: ؾمقاُد اإِلٟم٤ًمن شمراه ُمـ سُمٕمد، صمؿ اؾمُتٕمٛمَؾ ذم ذاشمف، ىمق٤مل اخلٓمَّق٤ميبُّ »

ؿمخّم٤ًم إِٓ ضمًٌؿ ُم١مًمقٌػ ًمقف ؿُمقخقص وارشمٗمق٤مع، وؿَمقَخَص َيِْمقَخص سمٗمتحَتقلم ؿُمُخقصق٤ًم: 

يمؾُّ ؿَمخص ُمقـ إِٟمًق٤من َأو همقػمه ُيًقٛمك ؾمقَقادًا، واجلٛمقُع َأؾْمقِقَدة، يمَجٜمق٤مح »، وومٞمف: شارشمٗمع

٤مة ََتٌم ذم ؾَمقاد وشم٠ميمقؾ ذم ؾَمققاد وشمٜمٔمقُر ذم ؾَمققاد قاُد: اًمٕمدد اًمٙمثػم، واًمِمَّ ًَّ ، وَأضْمٜمح٦م، واًم

ُيراد سمذًمؽ ؾَمقاُد ىمقائٛمٝم٤م وومِٛمٝم٤م وُم٤م طمقل قمٞمٜمَٞمٝم٤م، واًمٕمرُب شُمًٛمل إظَمي َأؾمقَد َٕٟمف ُيرى 

قاد ًمققٌن ُمٕمقروف ًَّ ا.# ش يمذًمؽ قمغم سُمٕمد، وُمٜمف ؾَمقاُد اًمٕمراق خلُية َأؿمج٤مره وزروقمف، واًم

 .[ؾمقد] ُمـ اعمّم٤ٌمح

.  واعمراُد سمًقاد اًمِمخص إَوُل يمام هق واوح ضمكمٌّ

ٌَح اًم»وذم اًمٚم٤ًمن:  ٌح: ُم٤م سمدا ًمؽ ؿمخُّمف ُمـ اًمٜم٤مس وهمػمهؿ ُمـ اخلَٚمؼ، ي٘م٤مل: ؿَم ِمَّ

 ًمٜم٤م َأي ُمَثَؾ، وَأٟمِمَد:

 شَرَُمْ٘م٧ُم سمٕمٞمٜمِل يمؾَّ ؿَمٌٍْح وطم٤مئؾِ 

ٌَُح: اًمِمخص، واجلٛمُع َأؿْم٤ٌمح وؿُمٌُقح، وىم٤مل»صمؿ ىم٤مل:  ٌُْح واًمِمَّ ذم اًمتٍميػ:  اًمِمَّ

، وَأؾمامُء إقَمامل، وهل إؾَمامء ضسم٤من: َأؾمامُء إؿَم٤ٌمح، وهل اًمتل َأدريمْتٝم٤م ا ًمرؤي٦م واحلسُّ

، وهق يم٘مقهلؿ: َأؾمامُء إقَمٞم٤من وَأؾمامُء اعمٕم٤مين م  [ؿمٌح]ش اًمتل ٓ شُمدريمٝم٤م اًمرؤي٦م واحلسُّ يمام شم٘مدَّ

 قمـ إؾَم٤مس،وُمثُٚمف ذم اًمت٤مج.

                                                 

ًٌُتل، شمقذم ؾمٜم٦م  (1)  #.386أو  388هق أسمق ؾمٚمٞمامن أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اخلٓم٤ميب اًم
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ٌَح: ُم٤م سمَدا ًمؽ ؿمخُّمف ُمـ اًمٜم٤مس »وذم اًمت٤مج:  ٌََح ًمؽ اًمٌمُء يمَٛمٜمََع: سمَدا، واًمِمَّ وؿَم

َُمَثَؾ سملم يديف ُُمُثقًٓ: »وذم اعمّم٤ٌمح:  ا.#.ش ٚمؼ، وؿَمٌََح ومالن ًمٜم٤م يمَٛمٜمََع: َُمَثَؾ وهمػمهؿ ُمـ اخلَ 

 ا.#. [ُمثؾ]ش اْٟمتّم٥َم ىم٤مئامً 

ٌٍْح وطم٤مئؾِ ) وىمقًُمف آٟمٗم٤ًم: َرَُمَ٘مف َيْرُُم٘مف َرُْم٘م٤ًم: ٟمٔمَر إًِمٞمف يمراَُم٘مف »( َرَُمْ٘م٧ُم سمٕمٞمٜمِل يمؾَّ ؿَم

ده ويٜمٔمر  ٤مه يتٕمٝمَّ ، وذم [رُمؼ] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش إًِمٞمف وَيرىُمٌف يمراَُم٘مف َأيْم٤مً وَرَُم٘مف سمٌٍَمه: َأشمٌَٕمف إِيَّ

 ش.رَُم٘مف َيرُُمُ٘مف َرُْم٘م٤ًم ُمـ اًم٤ٌمب إَول: َأـم٤مَل اًمٜمٔمَر إًِمٞمف»اعمّم٤ٌمح: 

ٌٍْح »وىمقًُمف:  ، وٕضَمٚمف ذيَمر اًمِمٓمَر، واحل٤مئؾ مل َأَر َُمـ ش يمؾَّ ؿَم ٌَْح ومٞمام ُمرَّ وم٘مد وَمن اًمِمَّ

ٚمَّف سمٛمٕمٜمك احل٤مضمز سملم اًمِمٞمئلم ُِمـ طمَجز سمٞمٜمٝمام َأي ومَّمؾ ومنَّ اعمراَد ُمٜمف ذم هذا اًمٌٞم٧م، وًمٕم

 وُمٜمَع آشمّم٤مل يمام هق طم٤مل َُمـ اقمؽمض سملم ؿمٞمئلم وطم٤مَل، واهللُ َأقمٚمؿ، ومٝمق اًمٕمكمُّ اًمٕمٚمٞمؿ.

ر» ر مجع و٤مُِمر، ىم٤مل ذم اعمخت٤مر: شُوٛمَّ ٛمَّ ٝم٤م: اهلُزال »، اًمْمُّ ٛمر سمًٙمقن اعمٞمؿ ووٛمِّ اًمْمُّ

٦م اًمٚمحؿ، وىمد وَٛمر اًمٗمرُس  ُمـ سم٤مب دظَمؾ، ووُٛمر َأيْم٤ًم سم٤مًمْمؿِّ ُوْٛمرًا يمُ٘مْٗمؾ ومٝمق وظمٗمَّ

ره شمْمٛمػمًا وم٤مْوٓمَٛمر هق، وٟم٤مىم٦م و٤مُمر وو٤مُمرة،  و٤مُمر ومٞمٝمام، وَأْوٛمره ص٤مطمٌُف ووٛمَّ

ه إمِم اًمُ٘مقت، وذًمؽ ذم َأرسمٕملم يقُم٤ًم، وهذه  وشمْمٛمػُم اًمٗمَرس: َأن شَمٕمٚمٗمف طمتك َيًَٛمـ، صمؿ شمردَّ

ة شُمًٛمك اعمِْْمامَر، واعمقوُع ا  .[وٛمر] ا.# خمت٤مرش ًمذي شُمَْمٛمر ومٞمف اخلٞمُؾ ُمْمامرٌ اعُمدَّ

َوَٛمر اًمٗمرُس ُوُٛمقرًا يم٘مَٕمد، ووُٛمر ُوْٛمرًا يم٘مُرَب ىُمْرسم٤ًم: َدقَّ وىمؾَّ »وذم اعمّم٤ٌمح: 

ٛمـ، ومٝمق و٤مُِمر، و  ًِّ ٤ٌمق، وهق َأن شَمٕمٚمٗمف ىُمقشم٤ًم سمٕمد اًم ًِّ رشُمف وَأوٛمرشُمف: َأقمددشُمف ًمٚم حلُٛمف، ووٛمَّ

ر ومٞمف اخلٞمُؾ ظمٞمٌؾ و٤مُمرٌة وَوقاُِمر، واعمِْْم   ا.#.شامر: اعمقوع اًمذي شُمْمٛمَّ

ٕمر، ىم٤مل:»  وُمـ اعمج٤مز: اًمِٖمٜم٤َمء ُِمْمامُر اًمِمِّ

قققق٤م يمٜمقققق٧َم ذا سَمَّمقققق ققققٕمر إُِمَّ َـّ سم٤مًمِمِّ  رٍ قشَمَٖمقققق



 ُقققققٕمِر ُِمْْمقققققامر  شإِنَّ اًمِٖمٜمَققققق٤مء هلقققققذا اًمِمِّ

ق»وذم اًمٚم٤ًمن:  .[وٛمر] يمذا ذم إؾَم٤مس  ًْ قُٛمر يم٤مًمُٕم ْٛمر واًمْمُّ ققاًمْمُّ ًُ  ر: اهلُقزال وحلق٤مُق قر واًمُٕم

ار احلٜمٔمكمُّ يّمػ ومرؾم٤ًم:  اًمٌٓمـ، ىم٤مل اعمرَّ
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شمقققققف  ىمقققققد سمَٚمْقٟمققققق٤مُه قمقققققغم قِمالَّ



 ْقققُٛمر  وقمقققغم اًمتَّْٞمًققققِر ُمٜمقققف واًمْمُّ

 ْرشَمقققققققف  ذو ُِمقققققققراٍح ومققققققق٢مِذا وىمَّ



ققق ًَ ـُ اخلُْٚمقققِؼ َي ققق ًَ  رْ قومقققَذًُمقٌل طَم

 ٛمـ، وذو ُِمَراح، َأي ذو ٟمِم٤مط، وَذًُمقل: ًمٞمس سمّمْٕم٥م ًِّ : ؾمٝمٌؾ، »اًمتَّْٞمًقر: اًم وَيَنٌ

ـَ اًم٘مٞم٤مَم قمٚمٞمف  وداسم٦َّم َ اًمٗمرَس: صٜمَٕمف، َأي َأطمً قر َأي طمًٜم٦ُم ٟمْ٘مؾ اًم٘مقائؿ، وَينَّ ًُ طمًٜم٦ُم اًمتَّْٞم

ٛمـ، وهق اؾمؿ  ًِّ ـُ اًم قر َأي طمً ًُ ـُ اًمتَّٞمْ ًمذيذ  يم٤مًمتَّْٕمُْمقض ًمتَْٛمر»واخلدُم٦َم ًمف، وومرٌس طمً

ىَمٞمش: َيَنَ ومش ؿمٝملٍّ ؿمديِد احلالوة، وَُمْٕمِدُٟمف هَبَجر وىُمَراه٤م الٌن ومرؾَمف ومٝمق َُمٞمًْقر، ىم٤مل َأسمق اًمدُّ

واْوٓمَٛمر، ىم٤مل َأسمق  َأي ُمّمٜمقٌع ؾمٛملٌم، وىمد وَٛمر اًمٗمرُس سم٤مًمٗمتح ووُٛمر سم٤مًمْمؿِّ 

 [232أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]ذَؤي٥م:

 سَمٕمٞمقققققَد اًمَٖمقققققَزاِة ومقققققام إِْن َيقققققَزا



شمقققق٤مُه ـَمٚمِٞمحقققق٤م  ُل ُُمْْمققققَٓمِٛمرًا ـُمرَّ

 ش ذًمؽ ُيْْمِٛمُر ُم٤م ذم ٟمْٗمًف إِذا َأسمٍَم َأطمُديمؿ اُمرَأًة ومٚمٞم٠ْمِت َأهَٚمف، وم٢مِنَّ »وذم احلدي٨م: 

ٛمقر، وهق اهلُزال واًمْمٕمػ، ومَجؾ و٤مُِمر وٟم٤مىم٦م  [3393ُمًٚمؿ: ] َأي ُيْمٕمٗمف وُي٘مٚمٚمف، ُمـ اًمْمُّ

ْٛمر ُمـ اًمرضم٤مل سم٤مًمٗمتح: اًمْم٤مُمُر  ٥م ]َأي ذاُت ُوٛمقر[، واًمْمَّ و٤مُمر سمٖمػم ه٤مء َأيْم٤ًم قمغم اًمٜمًَّ

ؿ: )ذم اًمٚم٤ًمن:  ٝمام، رضمؾ َأْهَْمؿ اًم»اًمٌٓمـ، وذم اًمتٝمذي٥م: اعمٝمْمَّ ٙمِمَحلم َأي ُُمٜمْمٛمُّ

واهلََْمؿ: مَخُص اًمٌٓمقن وًُمٓمُػ اًمَٙمِْمح، رضمؾ َأْهَْمؿ واُمرَأة َهْْمامء وَهِْمٞمؿ، ويمذًمؽ 

ـٌ َهِْمٞمؿ وُمٝمْمقم وَأْهَْمُؿ، ىم٤مل ـمروم٦م:  [99ديقاٟمف ]سمٓم

 وٓ ظمققققػَم ومٞمققققف همققققػَم َأنَّ ًمققققف هِمٜمققققًك 



وَأنَّ ًمقققققف يَمِْمقققققح٤ًم إِذا ىمققققق٤مَم َأْهَْمقققققام 

 ، ا.[هْمؿ] شواهلَِْمٞمؿ: اًمٚمٓمٞمػ ـُ
ٌَٓمِ ْر( اًم ؿ يمٛمٕمٔمَّؿ سم٤مًمتِمديد ومٚمٞمحرَّ #، ومل َأضمد ُمٝمْمَّ

اًمٚمَّٓمٞمُػ اجِلًؿ، وإُٟمثك َوْٛمرة، وومرٌس َوْٛمر: دىمٞمؼ احِلَج٤مضَملْم )واحِلَج٤مج: قمٔمٌؿ َيٜم٧ٌُم 

٦م، وذم احلدي٨م:  َح٤مب ويمَِت٤مب، واجلٛمُع َأطِمجَّ ًَ قمٚمٞمف احل٤مضم٥م، وهق سم٤مًمٗمتح واًمٙمن، يم

ٌُُع وَأوُٓده٤م ذم » ، ىم٤مل: احِلَج٤مج سم٤مًمٙمن واًمٗمتح: شطِمَج٤مج قملْمِ رضمٍؾ ُمـ اًمَٕمامًمٞمؼيم٤مٟم٧م اًمْمَّ

 .[طمج٩م] اًمٕمٔمُؿ اعمًتدير طمقل اًمٕملم. ا.#(
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وىمْمٞم٥م و٤مُمر: إِذا ذه٥م ُم٤مُؤه، ويمذًمؽ ُُمٜمَْْمِٛمر، وىمد اْٟمَْمَٛمر، واًمْمٛمػم: اًمِٕمٜم٥ُم 

: هق ُم٤م َوُٛمر ُمـ اًمٕمٜم٥م، ومٚمٞم ٤مهم٤مينُّ س قمٜم٤ًٌم اًمذاسمؾ، ي٘م٤مل: َأـمِٕمٛمقٟم٤م ُمـ وٛمػميمؿ، وىم٤مل اًمّمَّ

 وٓ زسمٞم٤ًٌم.

 ذَؤي٥م: َأيب وىمقُل » ر(: ر )ط ُم٤مدة ذم اًمٚم٤ًمن ذم ىم٤مل اًمٌٞم٧م، إًِمخ شاًمَٖمَزاة سمٕمٞمد» وىمقًُمف:

 سَمٕمٞمقققققَد اًمَٖمقققققَزاِة ومقققققام إِْن َيقققققَزا



شمقققق٤مُه ـَمٚمِٞمحقققق٤م  ُل ُُمْْمققققَٓمِٛمرًا ـُمرَّ

 ٕمر ٕمر، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وهذا ظمٓم٠م َٕن اًمِمَّ شَملم إمِم اًمِمَّ ٓ يٙمقن وم٢مِن اسمـ ضمٜمل ذه٥م سم٤مًمٓمُّرَّ

سمػم، ىم٤مل اسمـ ضمٜمل:  وَيقز »ُمْْمٓمِٛمرًا، وإِٟمام قمٜمَك ُوْٛمَر يَمِمَحٞمف، يٛمدح سمذًمؽ قمٌد اهلل سمـ اًمزُّ

 : شم٤مه سمدًٓ ُمـ اًمْمٛمػم ذم ُُمْْمٓمِٛمراً، يم٘مقًمف قمزَّ وضمؾَّ  ک ک کک ڑژَأيْم٤ًم َأن شمٙمقن ـمرَّ

ش ُمٗمتَّح٦م»، إِذا ضمٕمٚم٧َم ذم [53-38/49]ص:  ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ُمٜمٝم٤م قمغم َأن ش ُمٗمتَّح٦ًم هلؿ إسَمقاُب »سمقاَب سمدًٓ ُمـ ذًمؽ اًمْمٛمػم، ومل شمٙمـ وٛمػمًا وضمٕمٚم٧َم إَ 

ُُتْكم ُمٗمتَّح٦م ُمـ وٛمػم، صمؿ ىم٤مل: وـُمَرر اًمقادي: ٟمقاطمٞمف، ويمذًمؽ َأـْمراُر اًمٌالد واًمٓمريؼ، 

ة اًمٜمٝمر واًمقادي:  ُة يمؾِّ رء: ٟم٤مطمٞمتف وـُمرَّ ة، وـُمرَّ ، وذم اًمتٝمذي٥م: اًمقاطمدة ـُمرَّ واطمده٤م ـُمرٌّ

ف وىمَٓمٕمف ومٝمق ـم٤مرٌّ ؿَمٗمِ  ف وىمّمَّ ه َأي ؿم٘مَّ ه يُٓمرُّ ػمه، وَأـْمرار اًمٌالد: َأـمراومٝم٤م، واًمٓمَّرُّ ُمّمدر ـمرَّ

شم٤من ُمـ احلامر:  : واًمٓمُّرَّ ٕمر ٕهَن٤م ُم٘مٓمققم٦م ُمـ مجٚمتف، ىم٤مل اجلقهريُّ ة ُمـ اًمِمَّ ار، وُمٜمف اًمٓمُّرَّ وـَمرَّ

 .[ـمرر] ا.# ًم٤ًمنش ظمٓم٤َّمن ؾَمقداوان قمغم يمتَٗمٞمف

ـَمَٚمَح )َأي يمٛمٜمََع يمام ذم اًمت٤مج( ـَمْٚمح٤ًم: »ٞمَك اعمٝمزول، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: واًمٓمَّٚمِٞمح: اعُمٕمْ 

َأوٛمَره اًمَٙمالُل واإِلقمٞم٤مء، وي٘م٤مل: ؾم٤مر قمغم اًمٜم٤مىم٦م طمتك ـَمَٚمَحٝم٤م وـمٚمََّحٝم٤م، وإِٟمف ًمَٓمٚمِٞمح ؾمَٗمر 

ُتف سمٛمٕمٜمك واطمد، وُمـ يمالم اًمٕمرب: رايم٥ُم اًمٜم٤مىم٦م ـَمٚمِٞمح٤مِن، َأي  وـمِْٚمُحف وَرضِمٞمُٕمف وَرِذيَّ

ـْ طُمذف اعمٕمٓمقُف َُٕمَريـ:واًمٜم٤م  ىم٦ُم، ًمٙم

م دلَّ قمغم ُمثٚمف، وُمثُٚمف ُمـ طمذف اعمٕمٓمقف  م ِذيمر اًمٜم٤مىم٦م، واًمٌمُء إِذا شم٘مدَّ َأطمُدمه٤م: شم٘مدُّ

 : ، َأي [2/63]اًمٌ٘مرة:  ژڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇژىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ
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، ويمذًمؽ ىمقُل شوم٘مْٚمٜم٤م»، وهق ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف: شوميَب »وميَب وم٤مٟمٗمجرْت، ومحذَف 

 [75ديقان قمٛمرو سمـ يمٚمثقم ] : اًمتَّٖمٚمٌّل 

.................. إِذا ُمقق٤م اعمقق٤مُء ظم٤مًَمَٓمٝمقق٤م ؾَمققِخْٞمٜم٤م 

 َأي ومنمسْمٜم٤مه٤م ؾَمِخٞمٜم٤م، وم٢من ىمٚم٧َم: ومٝمالَّ يم٤من اًمت٘مدير قمغم طمذف اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف، َأي اًمٜم٤مىم٦ُم

 ذًمؽ ُمـ وضمَٝملم: ورايم٥ُم اًمٜم٤مىم٦م ـَمٚمٞمح٤من، ىمٞمؾ: يٌُٕمد

ف آظمُر اًمٙمالم وَأوؾمُٓمف ٓ صدُره وَأوًُمف، َأٓ َأطمدمه٤م: َأن احلذف اشم٤ًمع، وآشم٤ًمُع سم٤مسمُ 

 شمرى َأن َُمـ اشمًَّع سمزي٤مدة يم٤من طَمِْمقًا َأو آظِمرًا ٓ َيٞمز زي٤مدُت٤م َأوًٓ.

ًمٙم٤من ىمد طمَذف طمرف ش اًمٜم٤مىم٦ُم ورايم٥ُم اًمٜم٤مىم٦م ـمٚمٞمح٤من»وأظمر: َأٟمف ًمق يم٤من شم٘مديره 

ك اعمٕمٓمقَف سمف، وهذا ؿم٤مّذ، إِٟمام طمَٙمك ُمٜمف َأسمق قمثام  ؾمَٛمٙم٤ًم َترًا. أيمٚم٧ُم ظمٌزاً »ن اًمٕمٓمػ وسم٘مَّ

وأظمر: َأن يٙمقن اًمٙمالم حمٛمقًٓ قمغم طمذف اعمْم٤مف، َأي رايم٥ُم اًمٜم٤مىم٦م َأطمُد ـَمٚمٞمَحلم، 

 ، وُمثُٚمف ذم اًمت٤مج.[ـمٚمح] ا.# ًم٤ًمنشوُأىمٞمَؿ اعمْم٤مُف إًِمٞمف ُُم٘م٤مَُمف ومُحذف اعمْم٤مُف 

ْٓمَٚمحف سمٕمػٌم ـَمٚمِٞمح: ُمٝمزول، وَمِٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، ي٘م٤مل: ـمَٚمحف يَ »وذم اعمّم٤ٌمح: 

َب ُهْزًٓ سم٤مًمْمؿِّ يمُ٘مْٗمؾ: َأوٕمَٗمٝم٤م سم٢مؾِم٤مءة »، وومٞمف شسمٗمتحتلم: هَزًمف ٦َم ُمـ سم٤مب َضَ َهَزَل اًمداسمَّ

اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م، وآؾمُؿ اهلَُزال، وُهِزًم٧ْم سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ومٝمل ُمٝمزوًم٦م، وم٢مِن وُٕمٗم٧ْم ُمـ همػم 

 ا.#.[هزل]ش ومِٕمؾ اعم٤مًمؽ ىمٞمؾ: َأْهَزَل اًمرضمُؾ سم٤مًَٕمػ، َأي وىمع ذم ُم٤مًمف اهلَُزال

م قمٜمف ذم ؾمقرة ص، وشُمًٛمك ؾمقرة داود ىم٤مل ذم  وأي٦م اًمتل ذيَمره٤م ذم اًمٚم٤ًمن ومٞمام شم٘مدَّ

ـَ ُمآب: َُمْرضِمٌع »اجلالًملم:  ًْ هذا ِذيمٌر هلؿ سم٤مًمثَّٜم٤مء اجلٛمٞمؾ هٜم٤م، وإِنَّ ًمٚمٛمتَِّ٘ملْم اًمِم٤مُمٚملم هلؿ، حلُ

ـَ ُمآٍب، ُُمٗم ًْ تَّح٦ًم هلؿ إسَمقاُب ُمٜمٝم٤م، ذم أظمرة، ضمٜم٤َّمِت قَمْدن: سمدل َأو قمٓمُػ سمٞم٤من، حلُ

ُمتَّٙمئلَم ومٞمٝم٤م قمغم إَرائؽ َيْدقُمقن ومٞمٝم٤م سمٗم٤ميمٝم٦م يمثػمة وذاٍب، وقمٜمدهؿ ىم٤مساُت اًمٓمَّْرِف 

َـّ سمٜم٤مُت صمالث وصمالصملم ؾمٜم٦م َـّ واطمدة، وه ، َأشمراب: َأؾْمٜم٤مهُن َـّ  ش.طم٤مسم٤ًِمُت إقَملُم قمغم َأزواضمٝم

٤موي قمٚمٞمف:  ٤مت قَمْدن، واًمٕم٤مُمُؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ذم اعمتَِّ٘ملم ُمـ ىمقًُمف: ُمٗمتَّح٦ًم طم٤مٌل ُمـ ضمٜمَّ »وذم اًمّمَّ

ـ اًمْمٛمػم سَٕمقاُب ُمرومققم٦ٌم سم٤مؾمؿ اعمٗمٕمقل، وأل قمقٌض قم  ا.# ص٤موي قمغم اجلالًملم.ش ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ، وا
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رُت اخلٞمَؾ: قمٚمٗمُتٝم٤م اًمُ٘مقَت سمٕمد »وًمٜمرضمْع إمِم شَمتٛمٞمؿ اًمتْمٛمػم قمـ اًمٚم٤ًمن، ىم٤مل:  ووٛمَّ

ر وم ٛمـ، واعمِْْمامر: اعمقوع اًمذي شُمْمٛمَّ ًِّ ٞمف اخلٞمُؾ، وشمْمٛمػُمه٤م َأن شُمٕمٚمَػ ىُمقشم٤ًم سمٕمد ؾِمَٛمٜمٝم٤م، اًم

يمض إمِم  ٤ٌمق َأو ًمٚمرَّ ًِّ ر ومٞمٝم٤م اخلٞمُؾ ًمٚم ىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر: ويٙمقن اعمِْْمامر وىمت٤ًم ًمَلَي٤مم اًمتل شُمْمٛمَّ

، وشمْمٛمػُمه٤م َأن شُمِمدَّ قمٚمٞمٝم٤م ُهوضُمٝم٤م ودُمٚمََّؾ سم٤مٕضَِمٚم٦َّم )وهل مجع ضِماَلل، وضِماَلل مجُع  اًمَٕمُدوِّ

٦م ًمُِتّم٤مَن ضُمّؾ سم٤مًمْم ًٌَف اًمداسمَّ ؿِّ وسم٤مًمٗمتح يمام ذم اًم٘م٤مُمقس، وَيَٛمُع َأيْم٤ًم قمغم َأضْمالل، وهق ُم٤م شَمْٚم

ٚم٧ُم ، وذم اعمّم٤ٌمح: هق هل٤م يم٤مًمثقب ًمإِلٟم٤ًمن َي٘مٞمف اًمؼمَد، وىمد ضَمٚمَّ [ضمٚمؾ] سمف، يمذا ذم اًم٘م٤مُمقس

حتَتٝم٤م ومٞمذه٥َم  طمتك شَمْٕمَرَق  [ضمٚمؾ] اًمٗمرَس دمٚمٞمالً وضَمَٚمْٚمُتٝم٤م سم٤مًمتخٗمٞمػ، ومٝمل َمٚمَّٚم٦م وََمْٚمقًم٦م(

َرَهُٚمٝم٤م )َرِهَؾ حلُٛمف سم٤مًمٙمن َرَهاًل: اوٓمرب واؾْمؽمظَمك َأو اٟمتٗمخ َأو َوِرَم ُمـ همػم داء، وًمٙمٜمف 

ٛمـ( ويِمتدَّ حلُٛمٝم٤م وُُيْٛمَؾ قمٚمٞمٝم٤م هِمٚمامٌن ظِمَٗم٤مف َُيْروهن٤م وٓ ُيٕمٜمِّٗمقن هب٤م )يمذا  ًِّ َرظَم٤موة إمِم اًم

واًمٕمٜمػ ُمثٚمَّث٦م اًمٕملم، »اًمزسمٞمدي ذم اًمت٤مج:  سم٤مًمتِمديد، واًمّمقاب َيْٕمٜمُُٗمقن سم٤مًمتخٗمٞمػ، ىم٤مل ومٞمف

ومؼ سمف، وهق ودُّ  ٦ُم اًمرِّ : اخلُْرق سم٤مٔظمر وىمٚمَّ واىمتٍم اجلقهريُّ واًمّم٤مهم٤مينُّ واجلامقم٦م قمغم اًمْمؿِّ

وْمؼ، قَمٜمَُػ سمف وقمٚمٞمف يمَٙمُرم َيْٕمٜمُُػ قُمٜمْٗم٤ًم وقَمٜم٤َموم٦م، وَأقْمٜمََٗمف وقمٜمََّٗمف ه وَُٓمف ووسمَّخف  اًمرِّ شَمٕمٜمٞمٗم٤ًم: قمػمَّ

، واًمٕمٜمٞمػ اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ قَمٜمَُػ: اًمذي ٓ يٙمقن رومٞم٘م٤ًم ذم َأُمره، واًمٕمٜمٞمػ: اًمذي ٓ سم٤مًمت٘مريع

 ِرومَؼ ًمف سمُريمقب اخلٞمؾ وٓ ُُيًٜمُف، وىمٞمؾ: اًمذي ٓ قمٝمَد ًمف سمف، واجلٛمُع قُمٜمُػ، ىم٤مل:

َّٓ سمٕمققققدُم٤م َهِرُمقققققا  مل َيريمٌقققققا اخلٞمققققَؾ إِ



 ومٝمققققْؿ صمَِ٘مقققق٤مٌل قمققققغم َأيْمت٤مومِٝمقققق٤م قُمٜمُققققُػ 

 وْمؼ ُم٤م ٓ ُيٕمٓمل »َذه سمُٕمٜمْػ، وذم احلدي٨م: واقمَتٜمَػ إَُمر: َأظم إِنَّ اهلل شمٕم٤ممم ُيٕمٓمل قمغم اًمرِّ

ومؼ ُمـ اخلػم ومٗمل اًمُٕمٜمػ ُمـ اًمنمِّ شقمغم اًمُٕمٜمػ ٦م، ويمؾُّ ُم٤م ذم اًمرِّ دُة واعمِم٘مَّ ، هق سم٤مًمْمؿِّ اًمِمِّ

ـَ  ُمثُٚمف، واقْمتٜمَػ إَُمَر: َأشم٤مه ومل يٙمـ ًمف سمف قِمٚمٌؿ، ىم٤مل َأسمق ُٟمخٞمٚم٦َم اًمًٕمديُّ َيرصمل ضارَ  سم

 :[اًمت٤مج )قمٜمػ(] احل٤مرث اًمَٕمٜمؼميَّ 

ٌَقققق٤م  َٟمَٕمْٞمقققق٧ُم اُمققققرًأ َزْيٜمًقققق٤م إِذا شُمْٕمَ٘مققققد احلُ



 ُوإِْن ُأـْمٚمِ٘مقققققق٧ْم مل شَمْٕمَتٜمِْٗمققققققف اًمقىمقققققق٤مئع 
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 : َأيمٚم٧ُم ـمٕم٤مُم٤ًم وم٤مقمتٜمْٗمُتف َأي َأٟمٙمرشُمف، (1)يريد مل دمْده اًمقىم٤مئُع ضم٤مهالً هب٤م، ىم٤مل اًم٤ٌمهكمُّ 

 : ، وي٘م٤مل: ـمريؼ ُمْٕمتَٜمٌِػ َأي همػُم ىم٤مصد، وىمد اقْمتَٜمَػ إِذا وذًمؽ إِذا مل يقاومْ٘مف»ىم٤مل إَزهريُّ

، وذم شضم٤مَر ومل َي٘مّمْد، وَأصُٚمف ُمـ اقمتٜمَػ اًمٌمَء إِذا َأظمَذه َأو َأشم٤مه همػَم طم٤مِذق سمف وٓ قم٤ممل

، َأي ٓ ُيقسمْخٝم٤م [6544ُمًٚمؿ: ] شإِذا زٟم٧ْم َأُم٦ُم َأطمديمؿ ومْٚمٞمجٚمْده٤م وٓ ُيٕمٜمْٗمٝم٤م»احلدي٨م: 

: َأراَد ٓ َي٘مٜمع  وُي٘مرقْمٝم٤م وَيٚمْٛمٝم٤م، َأي ٓ ََيٛمْع قمٚمٞمٝم٤م سملم احلدِّ واًمتقسمٞمخ، وىم٤مل اخلٓم٤َّميبُّ

، ٕهَنؿ ٓ يٜمٙمرون ِزَٟم٤م اإِلُم٤مء، ومل يٙمـ قمٜمدهؿ  سمتقسمٞمخٝم٤م قمغم ومِٕمٚمٝم٤م سمؾ ُي٘مٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م احلدَّ

ـَ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌُْٝمُر اًمِمديد ، وم٢مِذا[قمٜمػ] ا.# ُمـ اًمت٤مج ُمع سمٕمض قم٤ٌمرة اًمٚم٤ًمن(شقَمْٞم٤ٌمً   وُمٕمؾ هب٤م ُأُم

ٌَٝمَر وهُبَِر ومٝمق ُمٌٝمقر وهَبػِْم، ىم٤مل  قمٜمد طُمْيه٤م )واًمٌُْٝمر: اٟم٘مٓم٤مع اًمٜمَٗمس ُمـ اإِلقمٞم٤مء، وىمد اْٟم

 [93ديقاٟمف ]إقمِمك:

 إِذا ُمقققق٤م شَمققققق٠َمشمَّك يريقققققُد اًم٘مٞمققققق٤ممْ 



ٌَِٝمققػْما قق٤مَدى يمققام ىمققد رَأيقق٧َم اًم  َُتَ

 ٌُِْٝمر َأيْم٤ًم: شمت٤مسُمُع اًمٜمَٗمس ُمـ اإِلقمٞم٤مء، وسم٤مًمٗمتح اعمّمدُر، هَبَره احل ٛمُؾ َيٌْٝمُره هَبْرًا، َأي واًم

ف، وي٘م٤مل: هُبَِر اًمرضمُؾ إِذا قَمَدا )واًمَٕمْدُو ضٌب ُمـ  ًُ َأوىمَع قمٚمٞمف اًمٌُْٝمَر وم٤مْٟمٌَٝمر، َأي شمت٤مسمَع ٟمَٗم

َر اًمٌٕمػَم: ريَمَْمف طمتك يٜم٘مٓمع، وىم٤مل  سْمُق وهَبَ ٌَف اًمٌُْٝمُر، وهق اًمرَّ اًمنقم٦م، ٟمحُق اهلَْروًم٦م( طمتك همٚم

َره إِذا ىمَٓمع اسمـ ؿمٛمٞمؾ: اًمٌَْٝمر: شمٙمٚمُّػ اجلُ  ٝمد، إِذا يُمٚمػ ومقق َذْرقمف، ي٘م٤مل: هَبَره إِذا ىمٓمع هُبْ

ف سمْيب َأو ظَمٜمْؼ َأو ُم٤م يم٤من، وَأٟمِمد: ًَ  [253ديقان إظمٓمؾ ] َٟمَٗم

ْرشَمقققققف  إِنَّ اًمٌخٞمقققققَؾ إِذا ؾمققققق٠َمًم٧َم هَبَ



 ِشوشَمقققرى اًمٙمقققريَؿ َيقققراح يم٤معُمْختققق٤مل 

 .[هبر] ا.# ُمـ اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن 

ف، وُمٕمٜمك قَمَدا ىم٤مَرب واحلُْي: ارشمٗم٤مع اًمَٗمرس ذم» ًِ ه سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمَٕمْدو ٟمٗم  قَمْدوه، وومنَّ

م، وهق َأي احلُْي اؾمٌؿ ُمـ َأطمَي اًمٗمرُس إطِمْم٤مرًا َأي قَمَدا  اهلَْروًم٦َم ذم ضَمْريف يمام شم٘مدَّ

يم٤مطْمتَي، وومرٌس حِمِْْمػم وحِمْْم٤مر: ؿمديد احلُْي، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٓ ي٘م٤مل: حِمْْم٤مر، وهق 

                                                 

 #.231سمـ طم٤مشمؿ، أسمق ٟمٍم، روى قمـ إصٛمٕمل وأيب قمٌٞمدة وأيب زيد، شمقذم هق أمحد  (1)
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ُت ومالٟم٤مً  ومل َي٘مٓمْٕمٝم٤م  [طمي] ا.# ًم٤ًمن وشم٤مج(ش طِمَْم٤مرًا: قَمدْوُت ُمٕمف ىمقل همري٥م، وطم٤مَضْ

دُّ  ـُ ُرَُمٞمْض اًمٕمٜمؼميُّ وي٘م٤مل: ُرَُمٞمْص  اًمِمَّ ، ىم٤مل اسم : اًمَٕمْدو واحلُْي، واًمٗمٕمُؾ اؿمَتدَّ دُّ )واًمِمَّ

ي ِزَيؿْ  سم٤مًمّم٤مد اعمٝمَٛمٚم٦م: دِّ وم٤مؿمَتدِّ  .هذا َأَواُن اًمِمَّ

٤مج  ي ِزَيؿْ هذا أَ »وِزَيَؿ اؾمُؿ ومرؾمف، وذم طمدي٨م احلجَّ ، ِزَيؿ: اؾمؿ شواُن احلْرب وم٤مؿمتدِّ

ٕمل  ًَّ اً »ٟم٤مىمتف َأو ومرؾمف، وذم طمدي٨م اًم َّٓ ؿَمدَّ ، وذم [3847اًمٌخ٤مري: ] شٓ َي٘مٓمُع اًمقادي إِ

َأي َيْٕمُدون، ىم٤مل اسمـ إصَمػم: هٙمذا ش طمتك رَأي٧ُم اًمٜم٤ًمَء َيِْمتِدُدَن ذم اجلٌؾ»طمدي٨م ُأطُمد: 

يِمتدَّ سمداٍل واطمدة، »ذي ضم٤مء ذم يمت٤مب اًمٌخ٤مرّي ، واًم(1)ضم٤مءت اًمٚمٗمٔم٦م ذم يمت٤مب احلُٛمٞمدي

ٜمِْدنَ »واًمذي ضم٤مء ذم همػممه٤م  ًْ ٧م اًمٙمٚمٛم٦ُم قمغم ُم٤م ذم اًمٌخ٤مري ش ُي ْدن ومٞمف، وم٢مِن صحَّ  –َأي ُيّمٕمِّ

ويمثػمًا ُم٤م َيلء َأُمث٤مهُل٤م ذم يمت٥م احلدي٨م، ومٝمق ىمٌٞمح ذم اًمٕمرسمٞم٦م: َٕن اإِلدهم٤مم إِٟمَّام ضم٤مز ذم 

ك اًمث٤مين، وم٠َمُم٤م ُمع مج٤مقم٦م اًمٜم٤ًمء وم٢مِنَّ اًمتْمٕمٞمػ َئمٝمر احلرف اعمْمٕمَّػ عم٤َّم ؾمَٙمـ إَ  وُل وحترَّ

َّٓ ؾم٤ميمٜم٤ًم، ومَٞمٚمت٘مل ؾم٤ميمٜم٤من، ومُٞمحرُك إَول وَيٜمٗمؽُّ اإِلدهم٤مم،  قة ٓ يٙمقن إِ َٕن ُم٤م ىمٌؾ ٟمقن اًمٜمًِّ

ومت٘مقل: َيِمتدْدن، ومُٞمٛمٙمـ ُترَيف قمغم ًمٖم٦م سمٕمض اًمٕمرب ُمـ سَمٙمر ُمـ وائؾ، ي٘مقًمقن: َردَُّت 

روا ىمٌؾ دظمقل اًمت٤مء وَردََّت ورَ  ؿ ىمدَّ َن، يريدون َرَدْدُت وَرَدْدَت وَرَدْدَن، ىم٤مل اخلٚمٞمؾ: يم٠َمهنَّ دَّ

ن.  واًمٜمقن ومٞمٙمقن ًمْٗمظ احلدي٨م َيِْمَتدَّ

: َأهَع وقمَدا، وؿمدَّ قمغم اًم٘مقم ذم اًم٘مت٤مل َيِِمدُّ ويُِمدُّ  ًا  وؿَمدَّ ذم اًمَٕمْدو واؿمتدَّ ؿمدَّ

ة سم٤مًمٗمتح:  دَّ ُة سم٤مًمٙمن: اًمٜمَّجدة وصم٤ٌمُت اًم٘مٚم٥م، وؿُمدودًا: محَؾ قمٚمٞمٝمؿ، واًمِمَّ دَّ احلَْٛمٚم٦م، واًمِمِّ

اَلسم٦م، وهل ٟم٘مٞمض اًمٚمِّلم، شمٙمقن ذم اجلقاهر وإقَمراض، واجلٛمُع ؿِمَدد  ة َأيْم٤ًم: اًمّمَّ دَّ واًمِمِّ

ًا شضم٤مء قمغم إَصؾ َٕٟمَّف مل ُيِْمٌف اًمٗمٕمؾ»قمـ ؾمٞمٌقيف، ىم٤مل:  ه ؿَمدَّ ه وَيِِمدُّ ه يُِمدُّ ، وىمد ؿمدَّ

، ويمؾُّ ُم٤م أُ  : ىمقيٌّ وم٤مؿمتدَّ د، ورٌء ؿمديٌد ُمِمتدٌّ  (.[ؿمدد] ا.# ًم٤ًمنش طمٙمِؿ وم٘مد ؿُمدَّ وؿُمدِّ

ىم٤مل: ومذًمؽ اًمتَّْمٛمػم اًمذي ؿم٤مهدُت اًمٕمرَب شمٗمٕمٚمف، ُيًٛمقن ذًمؽ ُِمْمامرًا وشَمْْمٛمػمًا، 

                                                 

 #.488هق أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم ومتقح سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمدي إٟمدًمز، شمقذم  (1)
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« : رشُمف شمْمٛمػمًا وم٤مْوٓمَٛمر هق ىم٤مل: وشمْمٛمػم اًمٗمَرس »وىم٤مل: اجلقهريُّ وىمد َأوٛمرشُمف َأٟم٤م، ووٛمَّ

ة شُمًٛمك  َأيْم٤ًم َأن شَمٕمٚمَٗمف طمتك ه إمِم اًمُ٘مقت، وذًمؽ ذم َأرسمٕملم يقُم٤ًم، وهذه اعمدَّ َيًَٛمـ صمؿ شَمردَّ

َُمـ ص٤مم يقُم٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مقَمَده اهللُ ُمـ اًمٜم٤مر ؾمٌٕملم ظمريٗم٤ًم »اعمِْْمامر، وذم احلدي٨م: 

ر اعمُجٞمد ر ظمٞمَٚمف ًمٖمْزو َأو ؾم٤ٌمق، وشمْمٛمػم اخلٞمؾ هق َأن شًمٚمُٛمْمٛمِّ ر: هق اًمذي ُيْمٛمِّ ، اعمْمٛمِّ

ي٘م٤مل: فم٤مَهَر سملم ٟمٕمَٚملم »قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمَٕمٚمػ )ُُمٔم٤مَهرة اًمٌمء: ُُمْم٤مقمَٗمُتف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ُئم٤مِهرَ 

وصمقسَملم إِذا ًمٌَِس َأطمَدمه٤م قمغم أظمر، وذًمؽ إِذا ـم٤مَرَق سمٞمٜمٝمام وـم٤مسَمَؼ، ويمذًمؽ فم٤مَهر سملم 

رع: ََٕم سمٕمَْمٝم٤م قمغم سمٕمض، وذم احلدي٨م:  رقَملم َأٟمف فم٤مَهَر سملم د»ِدرقَملم، وىمٞمؾ: فم٤مَهَر اًمدِّ

، َأي مجَع وًَمٌَِس َأطمدمه٤م ومقق إظُمرى، ويم٠َمٟمف ُمـ اًمتٔم٤مُهر وهق اًمتٕم٤مُون شيقم ُأطمد

 [11/78إهم٤مين ] واًمت٤ًمقُمد، وىمقُل َوْرىم٤مَء سمـ زهػم:

 رَأيققق٧ُم زهقققػمًا حتققق٧َم يَمْٚمَٙمقققِؾ ظم٤مًمقققدٍ 



 ُومجْئققققق٧ُم إًِمٞمقققققف يمققققق٤مًمَٕمُجقِل ُأسمققققق٤مِدر 

  ومَِمقققٚم٧َّْم َيِٛمٞمٜمقققل يققققَم َأضُب ظم٤مًمقققداً 



ُمٜمِّقققققل احلديقققققُد اعُمٔمققققق٤مِهرُ  وَيْٛمٜمُٕمقققققف 

 ،رع سم٤مؾمؿ اجلٜمس اًمذي هق احلديد ك اًمٜمقَع اًمذي هق اًمدِّ رَع، ومًٛمَّ إِٟمَّام قمٜمَك سم٤محلديد هٜم٤م اًمدِّ

َّٓ ىُمقشم٤مً، واعمُِجٞمد:  وفم٤مهَره: َأقم٤مَٟمف وٟمٍَمه ويم٤من فَمِٝمػمًا َأي قَمقٟم٤ًم ًمف( طمتك ـَ صمؿَّ ٓ شُمٕمٚمَػ إِ ٛم ًْ شَم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُي٤ٌمقمده ُمـ اًمٜم٤مر ُم٤ًموم٦َم ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م شم٘مَٓمُٕمٝم٤م اخلٞمُؾ ص٤مطم٥م اجلٞم٤مد، واعمٕمٜمك َأن اهلل 

٤ٌمق، وذم طمدي٨م طُمذيٗم٦م َأٟمف ظمٓم٥َم وم٘م٤مل:  ًِّ رة اجِلٞم٤مد ريمْم٤ًم، وُِمْْمامُر اًمٗمرس: هم٤ميتف ذم اًم اعمْمٛمَّ

٤ٌمُق » ًِّ ذم  ، واًم٤ًمسمؼ َُمـ ؾمٌؼ إمِم اجلٜم٦َّم، ىم٤مل ؿمٛمر: َأراد َأن اًمٞمقَم اًمٕمٛمُؾ شاًمٞمقَم اعمِْْمامُر وهمدًا اًم

م اهلل  ر ىمٌؾ َأن ُي٤ًمسَمؼ قمٚمٞمف، وُيرَوى هذا اًمٙمالم ًمٕمكّم يمرَّ اًمدٟمٞم٤م ًمالؾمت٤ٌمق إمِم اجلٜم٦َّم يم٤مًمَٗمرس ُيْمٛمَّ

، وَأٟمِمد إَزهريُّ سمٞم٧م اًمراقمل: وضمٝمف وريض قمٜمف.  [236ديقاٟمف ]وًم١مًم١ٌم ُُمْمٓمِٛمر: ُُمٜمْمؿٌّ

قق٤م وم٤مؾْمققتٜم٤مَرْت   شَمققََلَْٕت اًمثَُّريَّ



 ُشَمَلًُمققق١َم ًُم١ْمًمققق١ٍم ومٞمقققف اْوقققٓماِمر 

 ٧ْم ضِمٚمدشُمف ر وضمُٝمف: اٟمْمٛمَّ واًمٚم١ُّمًم١م اعمُْْمَٓمِٛمر: اًمذي ذم وؾَمٓمف سمٕمُض آٟمْمامم، وشَمْمٛمَّ

امئر، وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨م: اًمْمٛمػم: اًمٌمء  ُّ وداظمُؾ اخل٤مـمر، واجلٛمُع اًمْمَّ ُمـ اهلُزال، واًمْمٛمػم: اًمنِّ
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يم٤ًم وم٠َمؾمٙمٜمُتف ، اًمذي شُمْْمٛمره ذم ىمٚمٌؽ، شم٘مقل: َأوٛمرُت ْسَف احلرف إِذا يم٤من ُمتحرِّ

وَأوٛمرُت ذم ٟمٗمز ؿمٞمئ٤ًم، وآؾمُؿ اًمْمٛمػُم، واجلٛمُع اًمْمامئر، واعُمْمَٛمر: اعمقوع واعمٗمٕمقل، 

:  [123ديقاٟمف ]وىم٤مل إظَمقص سمـ حمٛمد إَٟمّم٤مريُّ

ٌَْ٘مك هلقق٤م ذم ُُمْْمققَٛمِر اًم٘مٚمقق٥ِم واحلََِمقق٤م  ؾمققَٞم



ققققق ًَّ ٌْغَم اًم  رائرُ قَهيقققققرُة ُودٍّ يققققققَم شُمققققق

 قققققققف  ويمقققققققؾُّ ظَمٚمِقققققققْٞمٍط ٓ حَم٤َمًمققققققق٦َم َأٟمَّ



 ِهِر صقققق٤مئرُ إ  مم وُمْرىمقققق٦ٍم يقُمقققق٤ًم ُمققققـ اًمققققدَّ

 قققذِر إَُمقققَر اًمقققذي هقققق واىِمقققعُ  ـْ َُيْ  وَُمققق



 ٌُْف وإِن مل َِيْققققققَقُه ُمقققققق٤م ُُيقققققق٤مِذر  ُيِّمقققققق

 :وَأوٛمرشُمف: َأظمٗمٞمتُف، وهقًى ُُمْْمَٛمٌر وَوْٛمر يم٠َمٟمَّف اقمُت٘مَد ُمّمدرًا قمغم طمذف اًمزي٤مدة

، ىم٤مل ـُمَريٌح:  خَمْٗملٌّ

 سمقققف َدظِمٞمقققُؾ هققققًى َوقققْٛمٍر إِذا ُذيمِقققرْت 



ٌَقق٤م  ؾَمققْٚمَٛمك ًمققف ضمقق٤مَش ذم إطَْمِمقق٤مء واًْمتٝم

:[41ديقاٟمف ]وَأوٛمرشْمف إَرُض: همٞمٌَّتْف إُِم٤م سمٛمقت وإُِم٤م سمًَٗمر، ىم٤مل إقَمِمك 

 َأراٟمققققق٤م إِذا َأْوقققققٛمرشْمَؽ اًمقققققٌاِل



 ْطِمؿ َٗمقققك وشُم٘مَٓمقققُع ُِمٜمَّققق٤م اًمقققرَّ  ُد دُمْ

  .[وٛمر] ا.# ًم٤ًمنش َأي إِذا همٞمٌَّتَْؽ اًمٌالد

وسمٕمده  وذيَمَر ىمقل إقمِمكش اًمٌالُد: ؾم٤مومر ؾمَٗمرًا سمٕمٞمدًا ومٖمٞمٌَّْتفَأوٛمرشْمف »وذم إؾَم٤مس: 

٤مح:  [146ديقاٟمف ]ىمقَل اًمٓمرُمَّ

ققققققف ٌْققققققدو وشُمْْمققققققِٛمُره اًمققققققٌالُد يم٠َمٟمَّ  َي



 ُققققؾُّ وُيْٖمَٛمققققد ًَ ٍف ُي  ؾمققققٞمٌػ قمققققغم َذَ

 ٕمر، ىم٤مل:  واًمِٖمٜم٤مء ُمْْمامُر اًمِمِّ

قققق٤م يمٜمقققق٧َم ذا سَمَّمقققق ققققٕمر إُِمَّ َـّ سم٤مًمِمِّ  رٍ قشَمَٖمقققق

 

 قققققٕمِر ُِمْْمقققققامرُ إِنَّ اًمِٖمٜمققققق٤مَء هلقققققذا  شاًمِمِّ

 .[وٛمر] ا.# ُمـ إؾَم٤مس 

م ُم٤م مجٞمع ُمـ واعم٘مّمقد ْٛمر شمٗمًػم ذم شم٘مدَّ ُٛمقر َأنَّ  اًمْمَّ ٛمـ،  ٟم٘مٞمض )اهلُزال: اهلُزال اًمْمُّ ًِّ اًم

، وَأٟمِمَد أسمق إؾمح٤مق:  وومٕمُٚمف ُهِزل يمُٕمٜمِل وَهَزَل يمٜمٍََمَ ُهَزآً وَهْزًٓ سم٤مًمٗمتح ويَْمؿُّ

 واهللِ ًمققققققٓ طَمٜمَقققققٌػ سمِرضْمٚمِقققققفِ 



قققق٦ٌم ذم ؾمقققق٤مىِمف ُمققققـ هْزًمِققققف  وِدىمَّ



 

 ُمقق٤م يمقق٤من ذم ومِْتٞمقق٤مٟمٙمؿ ُِمققـ ُِمْثٚمِققف
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(، وومٕمُٚمف َوَٛمَر وَوُٛمَر يمٜمٍَمَ [هزل] يمذا ذم اًمت٤مجش وىم٤مل اسمـ سمري: يمؾُّ ضٍّ ُهَزال

وابِّ وٟمحِق ذًمؽ، واعمراُد ومٞمام ٟمحـ  ويمُرَم، وًمف َأؾم٤ٌمب يمثػمة يم٤معمرض وإؾم٤مءة اًم٘مٞم٤مم قمغم اًمدَّ

ٛمقُر اًمذ م آٟمٗم٤ًم َأن شمْمٛمػم اخلٞمؾ َأن شُمِمدَّ سمّمدده اًمْمُّ ي ُيُّمُؾ سمقاؾمٓم٦م اًمتْمٛمػم، وىمد شم٘مدَّ

قمٚمٞمٝم٤م ُهوضُمٝم٤م ودُمٚمَؾ سم٤مٕضَمٚم٦َّم طمتك شَمْٕمَرَق حتتٝم٤م، ومَٞمذه٥َم َرَهُٚمٝم٤م ويِمتدَّ حلُٛمٝم٤م وُُيٛمَؾ 

 قمٚمٞمٝم٤م هِمٚمامٌن ظِمَٗم٤مف َُيْروهن٤م وٓ َيْٕمٜمُٗمقن هب٤م إًمخ.

ٖمٛمقض واًمدىم٦َّم، وم٤مرضمْع إًِمٞمف دمْده ىمري٤ًٌم، وذم وىمد ُمرَّ شمٗمًػم ُم٤م ذم هذه إًَمٗم٤مظ ُمـ اًم

ِٛمَع، وُمٜمف ٓطِمٌؼ اؾمؿ ومرس. ًَ ، وومٕمُٚمف يم ٛمقر اًمٚمُّحقق سم٤مًمْمؿِّ  ُمٕمٜمك اًمْمُّ

....................... 



ى  ـْ ضَمقْذِب اًمقؼُمَ ـَ سم٤مَُْٕمِمق٤مِج ُِمق  َيْرقُمْٗم

 م خَيرج ُمـ إَٟمػ، وىمد َرقَمَػ َيْرقمُ »ىم٤مل ذم اعمخت٤مر:  قَم٤مف: اًمدَّ ػ يمٜمٍََمَ وَيْرقَمُػ اًمرُّ

 .[رقمػ] ا.#ش وٕمٞمٗم٦مٌ  سم٤مًمٗمتح يمَٞمْ٘مَٓمع، وَرقُمػ سمْمؿِّ اًمٕملم ًمٖم٦ٌم ومٞمف

قَم٤مف، »وذم اعمّم٤ٌمح:  َرقَمَػ َرقْمٗم٤ًم ُمـ سم٤ميَب ىَمَتؾ وٟمَٗمع، ورقُمَػ سم٤مًمْمؿِّ ًمٖم٦ٌم، وآؾمؿ اًمرُّ

ٌْؼ واًمت٘مدُّ  ًَّ ف، وَأصُٚمف اًم ًُ م ٟمٗم قم٤مف: اًمدَّ م ُمـ إَٟمػ، وي٘م٤مل: اًمرُّ م، وومرس وهق ظمروج اًمدَّ

م اقِمػ وشم٘مدَّ قم٤مف ؾمٌَؼ قمٚمَؿ اًمرَّ  ا.# ُمٜمف.ش راقِمػ َأي ؾم٤مسمٌؼ، وم٢مِن اًمرُّ

ـْ قَمَرَف اًم٘مرآن َرقَمَػ إىَمران»وُمـ ؾمَجَٕم٤مت إؾَم٤مس:  ه ُمـ ؾم٤مضمع.ش َُم  ومٚمٚمَّف درُّ

، ورقُمَػ [765]ص َرقَمَػ اًمرضمؾ يمٜمٍَمَ وُمٜمََع يمام ذم اًمّمح٤مح واجلٛمٝمرة»وذم اًمت٤مج: 

٤مهم٤مين: ومل يٕمرومف إَصٛمٕملُّ يمام مل يٕمرف ُمثُؾ يمُرَم، ًمٖم٦ٌم ومٞمف  وٕمٞمٗم٦م يمام ذم اًمّمح٤مح، ىم٤مل اًمّمَّ

قم٤مف، ويمذًمؽ » ُرقِمَػ ُمثؾ قُمٜمِل، وٟمصُّ إَزهرّي:  ومل يٕمرف ُرقِمَػ وٓ َرقُمَػ ذم ومِْٕمؾ اًمرُّ

قَم٤مف  ٌْؼ، وَرقَمَػ يمٜمٍَمَ ذم اًمرُّ ًَّ م واًم ِٛمَع ذم اًمت٘مدُّ ًَ ِٛمَع، وُمٜمٝمؿ َُمـ ىم٤مل: َرقِمػ يم ًَ َرقِمَػ يم

م اخل٤مرج ُمـ إَٟمػ ظم قَم٤مف َأيْم٤ًم: اًمدَّ م َرقْمٗم٤ًم سم٤مًمٗمتح وُرقم٤موم٤ًم يمُٖمراب، واًمرُّ رج ُمـ َأٟمٗمف اًمدَّ

ٌْ٘مف قِمْٚمؿ  : ؾُمٛمل سمف ًمً سمٕمْٞمٜمف، ومٝمق طمٞمٜمئذ اؾمٌؿ يمام ذه٥م إًِمٞمف اسمـ ُدَرْيد، ىم٤مل إَزهريُّ

ق اقمػ، ىمٚم٧م: ومٝمق إِذًا َم٤مز، وومرَّ قم٤مف: اًمرَّ م اخل٤مرج  اًمزخمنميُّ ذم إؾَم٤مس وم٘م٤مل: اًمرُّ اًمدَّ
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م اًم٤ًمسمؼ قَم٤مف: اًمدَّ  ُمـ إَٟمػ، صمؿ ذيمَر ومٞمام سمٕمد: وُمـ اعمج٤مز َرقَمَػ َأٟمُٗمف: ؾَمٌََؼ دُُمف، واًمرُّ

قم٤مُف.[رقمػ] ٌُْؼ واعم٤ٌمدَرة، وُمٜمف ُأظمذ اًمرُّ  ، َٕن إَصؾ ذم رقَمػ اًمً

قَم٤مف ذم اعمت٤ٌمِدرُ  ىمٞمؾ: وم٢مِن ؿمٞمخٜم٤م: ىم٤مل  احل٘مٞم٘م٦م ُم٦مقمال واًمت٤ٌمُدرُ  إَٟمػ، ُرقَم٤مف َأٟمف اًمرُّ

 إؿِمٙم٤مَل. ومال إَٟمػ، ُرقَم٤مف ذم قُمرومٞم٦َّمً  طم٘مٞم٘م٦مً  ص٤مر صمؿ اًمًٌْؼ، اًمٚمٖم٦م َأصؾ ذم َأٟمف وم٤مجلقاب

م، يم٤مؾمؽَمقَمػ واْرشمَٕمَػ، وُمـ ؾَمَجٕم٤مت  : ؾمٌَؼ وشم٘مدَّ وَرقَمَػ اًمٗمرُس اخلٞمَؾ يمٛمٜمََع وٟمٍَمَ

ـْ قَمَرَف اًم٘مرآَن َرقَمَػ إىَْمران  ا.# شم٤مج سم٤مظمتّم٤مر. [رقمػ]ش إؾَم٤مس: َُم

م، ىم٤مل إقَمِمك:»ذم اًمٚم٤ًمن: و ٌْؼ واًمت٘مدُّ ًَّ قْمػ: اًم  [53ديقاٟمف ]اًمرَّ

 سمقققققِف شَمْرقُمقققققُػ إًَمقققققَػ إِْذ ُأرؾِمقققققٚم٧ْم 

 

قققققق٤ٌمِح إِذا اًمٜمَّْ٘مققققققُع صمقققققق٤مَرا   همققققققداَة اًمّمَّ

 ُم٦م:  [1646ديقاٟمف ]وَأٟمِمد اسمـ سمري ًمذي اًمرُّ

.......................... 

 

واقِمققققققِػ    ........... سمقققققق٤معُمٜمَْٕمالِت اًمرَّ

 قاسمِؼ، َأي  ًَّ واعُمٜمَْٕماَلت ُمـ َأْٟمَٕمَؾ اًمٗمرَس َأي َأًمٌَس طمقاومَره٤م َأـم٤ٌمىم٤ًم ُمـ طمديد شَم٘مٞمٝم٤م »اًم

: اًمٜمَّْٕمؾ: احِلذاء،  ٝم٤م، وىم٤مل اجلقهريُّ احلج٤مرة، وم٢مِنَّ َٟمْٕمؾ اًمداسم٦َّم هق ُم٤م ُوىمل سمف طم٤مومُره٤م وظمٗمُّ

َٚمٝم٤م شَمٜمٕمٞمالً  ٦م يمَٛمٜمََع وَأْٟمَٕمَٚمٝم٤م إِٟمٕم٤مًٓ وٟمٕمَّ زه٤م وي٘م٤مل: َٟمَٕمَؾ اًمداسمَّ ، وَأٟمٙمَر اًمثالصمٞم٦ََّم اجلقهريُّ وضمقَّ

٤ٌَّمد  .[ٟمٕمؾ] ، يمذا ذم اًمت٤مجشاسمـ قم

قَم٤مف: دٌم َيًٌؼ ُمـ إَٟمػ، َرقَمَػ َيْرقُمػ وَيْرقَمُػ َرقْمٗم٤ًم »صمؿ ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  واًمرُّ

قم٤مف، ىم٤مل  : ومل يٕمَرف ُرقِمَػ وٓ َرقُمَػ ذم ومٕمؾ اًمرُّ وُرقَم٤موم٤ًم، وَرقُمَػ وَرقِمَػ، ىم٤مل إَزهريُّ

: وىمٞمؾ ًمٚمَّذي خيرج ُمـ إَٟمػ ُرقَم٤مٌف اجل : وَرقُمػ سم٤مًمْمؿِّ ًمٖم٦ٌم ومٞمف وٕمٞمٗم٦م، ىم٤مل إَزهريُّ قهريُّ

فِّ  ٌْ٘مف قِمٚمَؿ اًمراقِمػ، وذم طمدي٨م َأيب ىَمت٤مدة: َأٟمف يم٤من ذم قُمرس ومًٛمع ضم٤مري٦م شَميُب سم٤مًمدُّ ًمً

ُمل، ي٘م٤مل ُمٜمف َرقِمػ سم٤مًمٙمن َيْرقَمُػ سم٤مًمٗمتح، وُمـ ا قَم٤مف َرقَمَػ وم٘م٤مل هل٤م: اْرقَمِٗمل، َأي شم٘مدَّ ًمرُّ

اقمػ: اًمٗمرس  م، واًمرَّ ، وَرقَمَػ اًمٗمرُس َيْرقَمُػ وَيْرقُمُػ َأي ؾمٌَؼ وشم٘مدَّ سم٤مًمٗمتح َيْرقُمػ سم٤مًمْمؿِّ

٦م إَٟمػ،  ُمف، صٗم٦ٌم هم٤مًم٦ٌٌم، وىمٞمؾ: هق قم٤مُمَّ اقمػ: ـمرُف إَْرٟم٦ٌم ًمت٘مدُّ م اخلٞمَؾ، واًمرَّ اًمذي يت٘مدَّ
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َراقِمُٗمٝم٤م: إَٟمػ وُم٤م طمقًمف، وي٘م٤مل: ومٕمَؾ ذًمؽ وي٘م٤مل ًمٚمٛمرَأة: ًُمْقصمل قمغم َُمَراقِمٗمِؽ َأي شَمٚمثَّٛمل، وُمَ 

َواقِمػ،  اقمػ: َأٟمػ اجلٌؾ قمغم اًمتِمٌٞمف، ومجُٕمف اًمرَّ همؿ ُمـ َُمَراقِمٗمف، ُمثؾ َُمَراهِمٛمف، واًمرَّ قمغم اًمرَّ

قْمػ:  م ُمٜمٝم٤م، واًمرَّ ٞمالن اًمدَّ ًَ ُمٝم٤م ًمٚمٓمَّٕمـ وإُِم٤م ًم ُم٤مح، صٗم٦ٌم هم٤مًم٦ٌٌم إُِم٤م ًمت٘مدُّ واقِمػ َأيْم٤ًم: اًمرِّ واًمرَّ

ش ، ىم٤مل َأسمق قمٌٞمدة: سَمٞمْٜم٤م ٟمحـ ٟمذيُمر ومالٟم٤ًم َرقَمَػ سمف اًم٤ٌمُب، َأي دظمَؾ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًم٤ٌمبهقم٦م اًمٓمَّٕمـ

 .[رقمػ] ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن سمحروومف

اعمَِْم٩م واعمَِِمْٞم٩م: يمؾُّ ًمقَٟملم »، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: شسم٤مَُْٕمِم٤مج» -ش َيْرقُمْٗمـ»وسمٕمد ىمقًمف: 

يمؾُّ ؿمٞمئلم خمتٚمَٓملم، واجلٛمُع  اظمتَٚمٓم٤م، وىمٞمؾ: هق ُم٤م اظمتٚمَط ُمـ مُحرة وسمٞم٤مض، وىمٞمؾ: هق

َأُْمِم٤مج يمٞمتٞمؿ وَأيت٤مم، وَُمَِمْج٧ُم سمٞمٜمٝمام َُمِْمج٤ًم: ظمٚمٓم٧ُم، واًمٌمء َُمِِمٞم٩م َأي خمٚمقٌط، واعمَِِمٞم٩م: 

وشُمًٛمك ؾمقرَة اإِلٟم٤ًمن  ژٴۇ ۈژُم٤مء اًمرضمؾ خيتٚمط سمامء اعمرأة، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ذم ؾمقرة 

هر:  إلٟم٤ًمن: ]ا ژوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىژوؾمقرة إَُْمِم٤مج وؾمقرة اًمدَّ

ُم واًمَٕمَٚم٘م٦ُم، وي٘م٤مل [76/2 اء: إَُمِم٤مج هل إظَمالط، ُم٤مُء اًمرضمؾ وُم٤مُء اعمرأة واًمدَّ ، ىم٤مل اًمٗمرَّ

ًمٚمٌمء ُمـ هذا ظِمْٚمٌط َُمِِمٞم٩ٌم، يم٘مقًمؽ: ظَمِٚمٞمط ومَمِمقج، يم٘مقًمؽ: خمٚمقط، ُُمِِمَج٧ْم سمَدم، 

ٞم٧م: إَُْمِم٤مج: إظَْمالط، يريد سم٤مَٕ  ظمالط اًمٜمُّٓمٗم٦م وذًمؽ اًمدُم َدُم احلْٞمض، وىم٤مل اسمـ اًمًٙمِّ

ٕهَن٤م مُمتِزضم٦م ُمـ َأٟمقاع، وًمذًمؽ ُيقًمُد اإِلٟم٤ًمُن ذا ـم٤ٌمئَع خمتٚمٗم٦م، وىم٤مل َأسمق إؾِمح٤مق: َأُمِم٤مج: 

 اًمرضمؾ خيتٚمط سمامء 
ِ
َأظمالط ُمـ َُمٜملٍّ وَدم، صمؿ ُيٜم٘مُؾ ُمـ طم٤مل إِمم طم٤مل، وي٘م٤مل: ُٟمْٓمٗم٦م َأُمِم٤مج عم٤مء

، اعمَِِمٞم٩م: اعمختٚمِط شن َُمِِمج٤ًم َأرسمٕملم ًمٞمٚم٦مً صمؿَّ يٙمق»اعمرَأة ودُِمٝم٤م، وذم احلدي٨م ذم صٗم٦م اعمقًمقد: 

٤مِرب »ُمـ يمؾِّ رء خمٚمقط، وذم طمدي٨م قمكّم ريض اهلل قمٜمف:  ًَ وحَمََط إَُْمِم٤مج ُمـ َُم

د ُمٜمف اجلَٜملُِم.شإَْصالب  ، يريد اعمَٜمِّل اًمذي يتقًمَّ

ُم وإَُْمِم٤مج: َأظْمالُط اًمَٙمٞمْٛمقؾم٤مت إَرسمع، وهل اعمَِرار إمَحُر واعمَِراُر إَ  ؾمقُد واًمدَّ

م سم٤مًمٜمُّٓمٗم٦م، هذا َأصُٚمف، )ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  اًمَٙمْٞمُٛمقس: اخِلْٚمط، »واعَمٜمِّل، َأراد سم٤معَمِْم٩م اظمتالط اًمدَّ
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٤ٌَّمء وم٢مهِن٤م اًمٓم٤ٌَّمئع إرسمُع )وومٞمف اعمَِزاج  : وَأُم٤م اًمَٙمْٞمُٛمقؾم٤مت ذم ىمقل إـَم ي٤مٟمٞم٦م، ىم٤مل إَزهريُّ ُهْ

ٌََدن ُم٤م ُريم٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمٓم٤ٌمئع إَ  ٌَْٚمَٖمؿ، وهق َأي اعمَِزاُج قمٜمد ُمـ اًم م واعمِرشَملْم واًم رسمع، اًمدَّ

ة، وذم إؾَم٤مس: ي٘م٤مل: هق صحٞمح اعمَِزاج َأو  احلٙمامء يمٞمٗمٞم٦ٌَّم طم٤مصٚم٦م ُمـ يمٞمٗمٞم٤َّمت ُمتْم٤مدَّ

وم٤مؾمُده، وهق ُم٤م ُأؾمس قمٚمٞمف اًمٌَدُن ُمـ إظَمالط، وَأُْمِزضم٦م اًمٜم٤مس خمتٚمٗم٦م( ًمٞم٧ًم ُمـ ًمٖم٤مت 

٤مل اسمـ ؾمٞمده ذم طمدي٨م ىُمّس ذم َتجٞمد اهلل شمٕم٤ممم: ًمٞمس ًمف يمٞمٗمٞم٦ٌَّم اًمٕمرب، وًمٙمٜمَّٝم٤م يقٟم٤مٟمٞم٦َّم، وىم

وٓ يَمٞمُْٛمقؾمٞم٦َّم، اًمَٙمْٞمُٛمقؾمٞم٦م قم٤ٌمرة قمـ احل٤مضم٦م إمِم اًمٓمٕم٤مم واًمٖمذاء، واًمٙمٞمٛمقس ذم قم٤ٌمرة 

٤ٌَّمء هق اًمٓمٕم٤مم إِذا اهنْمؿ ذم اعمٕمدة ىمٌؾ َأن يتٍمف قمٜمٝم٤م ويّمػم َدُم٤ًم وُيًٛمقٟمف َأيْم٤ًم  إـَم

 .[ُمِم٩م] ٤مجاًمٙمٞمٚمقس( ا.# ُمـ اًمت

ة سم٤مًمٙمن: ُِمزاج ُمـ َأُْمزضم٦م اًمٌَدن، وهل إطِمدى اًمٓم٤ٌمئع إَرسمٕم٦م، [اًمت٤مج )ُمرر(] وومٞمف : )اعمِرَّ

شُمف، وُمٜمف احلدي٨م:  ة اخلَٚمؼ وؿمدَّ ة: ىمقَّ ة ؾَمِقيٍّ »واعمِرَّ  شٓ حَتِؾُّ اًمّمدىم٦ُم ًمٖمٜمّل وٓ ًمذي ُِمرَّ

ِقي: اًمّم[652اًمؽمُمذي: ] ًَّ ة، واًم ة واًمِمدَّ ة: اًم٘مقَّ  ا.# شم٤مج سم٤مظمتّم٤مر(.شحٞمح إقَمْم٤مء، اعمِرَّ

ىم٤مل: ٟمٕمْؿ واهلل إِذا اؾمتٕمجؾ ُمَِم٩م ظَمْٚمَ٘مف ُمـ  ژەئژذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  احلًـ وقمـ

ٌَدن: ـم٤ٌمئٕمف، واطمُده٤م َُمِْم٩ٌم وَُمَِم٩ٌم وَُمِِمٞم٩م قمـ َأيب  ُٟمٓمٗم٦م، وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: َأُْمِم٤مج اًم

ود ومٞمٝم٤م َأًمقان اًمُٖمُزول، قمٌٞمدة، وقمٚمٞمف َأُْمِم٤مُج هُمُزول، َأي داظمٚم٦ٌم سمٕمُْمٝم٤م ذم سمٕمض، يٕمٜمل اًمؼُمُ 

 ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن سمحروومف.شىم٤مل إَصٛمٕمّل: َأُْمِم٤مُج وَأْوؿَم٤مُج همزول داظمٌؾ سمٕمُْمٝم٤م ذم سمٕمض

٥ٌَم ويِمْتػ َُمَِم٩َم سمٞمٜمٝمام: ظمٚمطَ »وذم اًمت٤مج:  ، ورء َُمِِمٞم٩م وَُمَِم٩م وَُمِْم٩ٌم وُِمِْم٩م يمَ٘متٞمؾ وؾم

٤م اظمتٚمَط ُمـ مُحرة وسمٞم٤مض، ذم ًمٖمَتٞمف سمٗمتح ومًٙمقن ويمن، وهق يمؾُّ ًمقَٟملم اظمتٚمَٓم٤م، وىمٞمؾ: هق ُم

٥ٌَم وَأؾْم٤ٌمب ويَمتِػ وَأيْمت٤مف،  وىمٞمؾ: هق يمؾُّ ؿمٞمئلم خمتٚمَٓملم واجلٛمُع َأُْمِم٤مج يمٞمتٞمؿ وَأْيت٤مم وؾَم

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىژىم٤مل: وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ُم [76/2]اإلٟم٤ًمن:  ژۇئ اء: إَُْمِم٤مج هل إظَْمالط، ُم٤مُء اًمرضُمؾ وُم٤مُء اعمرَأة واًمدَّ ، ىم٤مل اًمٗمرَّ
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ٞم٧م: إَُْمِم٤مج: إظَْمالط يريد اًمٜمُّٓمٗم٦م ٕهَن٤م ممتِزضم٦م ُمـ َأٟمقاع، وًمذًمؽ و ٙمِّ ًِّ اًمَٕمَٚم٘م٦م، وىم٤مل اسمـ اًم

يقًَمُد اإِلٟم٤ًمن ذا ـم٤ٌمئَع خمتٚمٗم٦م، وىم٤مل َأسمق إؾِمح٤مق: َأُْمِم٤مج َأي َأظمالط ُمـ َُمٜمِّل وَدم، صمؿ ُيٜم٘مُؾ ُمـ 

وَدُمٝم٤م، وذم احلدي٨م ذم ِصَٗم٦م اعمقًمقد:  طم٤مل إمِم طم٤مل، وي٘م٤مل: ُٟمٓمٗم٦م َأُمِم٤مج َأي خمتٚمٓم٦ٌم سمامء اعمرَأة

ةشصمؿَّ يٙمقن َُمِِمٞمج٤ًم َأرسمٕملم ًمٞمٚم٦مً » َّ  .[ُمِم٩م] ا.# شم٤مجش ، وإَُْمِم٤مج: اًمتل دمتٛمع ذم اًمنُّ

ة )م ش ج( َأن اعمَِْم٩م ُمّمدر َُمَِمَجف إِذا ظمَٚمٓمف وُمَزضمف )ىم٤مل ذم  ىمٚم٧م: وظمالص٦م ُم٤مدَّ

ء إؿَمٞم٤مء سمٕمِْمٝم٤م ذم سمٕمض ا.# : َأصُؾ اخلَٚمط: شمداظُمؾ َأضمزا(1)اعمّم٤ٌمح: ىم٤مل اعمرزوىمل

، واعمٗمٕمقُل ُمٜمف َُمِِمٞم٩م ومَمُِْمقج وَُمَِم٩م، وم٤مَٕوُل يمَجِريح وـَمِرْيح وىَمِرْيح، [ظمٚمط] سم٤مظمتّم٤مر(

، واًمث٤مًم٨م يم٤مخلٌََط واًمٜمََّ٘مض واًمَ٘مٌَض واهلََدم سمٛمٕمٜمك  وهذه سمٛمٕمٜمك ضَمريح، واًمث٤مين ىمٞم٤مدٌّ

 ٤مج.اعمخٌقط واعَمٜمُ٘مقض واعَمْ٘مٌقض واعمٝمدوم، يمذا ذم اًمت

، ومل شَُمَِم٩َم سمٞمٜمٝمام: ظَمَٚمطَ »وسم٤مُب َُمَِم٩َم َٟمٍَمَ يمام هق َصٜمِٞمُع اعَمجد ذم ىم٤مُمقؾمف، وم٢مِٟمف ىم٤مل: 

يذيُمر أيت َأي اعمْم٤مِرَع، وُمـ ىمقاقمده واصٓمالطم٤مشمف َأٟمف إِذا ذيَمر اعمّمدر ُمٓمٚم٘م٤ًم َأو اعم٤ميض 

ٌَؾ وٓ ُم٤مٟمَِع وم٤مًمٗمٕمؾ قمغم ُمث٤مل يمت٥ََم، َأي ُم ٗمتقُح اًمٕملم ذم اعم٤ميض سمدون أيت، َأي سمٖمػم اعمًت٘م

ٚم٦ًم اًمًٞمِّد اعمرشم٣م، وًمٞمس ذم  ُمتف، وىمد ذيمَر اعمقاٟمَع ُمٗمّمَّ ُمْمٛمقُُمٝم٤م ذم اعمْم٤مرع يمام ذم ُم٘مدِّ

، قمغم َأهنؿ ىم٤مًمقا: إِذا مل يٙمـ اًمٗمٕمؾ ُمِمٝمقرًا َأي  ُمَِم٩م رٌء ُمٜمٝم٤م، ومٝمل طمٞمٜمئٍذ ُمـ سم٤مب َٟمٍَمَ

عمًت٘مٌؾ سم٤مخلٞم٤مر سملم وؿِّ اًمٕملم ُمٕمرووم٤ًم ُمتداَوًٓ ويم٤من ُم٤موٞمف قمغم وَمَٕمؾ سم٤مًمٗمتح وم٠َمٟم٧م ذم ا

ٌَُٚمف، وُمت٤ًموي٤من ومٞمف،  ويمنه٤م، وم٤مًمقضمٝم٤من َأي اًمْمؿُّ واًمٙمُن ُمًتٕمَٛمالن ومٞمام ٓ ُيٕمرُف ُمًت٘م

.  ومٙمٞمٗمام ٟمٓم٘م٧َم َأص٧ٌَم، وًمٞمس اًمْمؿُّ َأومم ُمـ اًمٙمن، وٓ اًمٙمُن َأومم ُمـ اًمْمؿِّ

ْم٤مرُع وم٤مًمقضمُف َأْن َُيٕمؾ وىمٞمؾ: إِذا قُمرف َأن اعم٤ميض قمغم وَمَٕمؾ سمَٗمتح اًمٕملم ومل ُيٕمرف اعم

َيْٗمِٕمؾ سم٤مًمٙمن، وقم٤ٌمرة سمٕمْمٝمؿ ذم هذا: إِذا َأؿْمٙمَؾ َيْٗمُٕمؾ َأو َيْٗمِٕمؾ وم٧ٌِْم قمغم َيْٗمِٕمؾ سم٤مًمٙمن، 

سمٞمدي سم٤مظمتّم٤مر. ا# ش وم٢مِٟمف اًم٤ٌمب قمٜمدهؿ ُم٦م اعَمجد ًمٚمًٞمِّد اعمرشم٣م اًمزَّ  ُمـ ذح ُم٘مدِّ

                                                 

 #.421هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اعمرزوىمل، أسمق قمكم، قم٤ممل ذم إدب واًمٜمحق، شمقذم  (1)
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 ٟم٘مَؾ ُم٤م َيٙمٗمل وَيِمٗمل. وم٢مِن َأردَت اًمقىمقَف قمغم هم٤مي٦م هذا اًمٌح٨م ومٕمٚمٞمؽ سمف، وم٢مِٟمف

م ُمـ َأٟمف ذم  ب، وهق خم٤مًمٌػ عَم٤م شم٘مدَّ ح ذم اعمخت٤مر سم٠َمن َُمَِم٩م ُمـ سم٤مب َضَ هذا وىمد سَّ

ْر.  اًم٘م٤مُمقس ُمـ سم٤مب َٟمٍَمَ سمٜم٤مًء قمغم اصٓمالطم٤مت اعمْجد ومٞمف ومٚمٞمحرَّ

ف، َُمَزَج اًمٌمَء سم٤معم٤مء َُمْزضم٤ًم ُمـ سم٤مب ىَمَتؾ: ظَمَٚمٓمَ »وُمثُؾ َُمَِم٩م َُمَزَج، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: 

اب، وُِمَزاج اجلًَد سم٤مًمٙمن: ـم٤ٌمئُٕمُف اًمتل ي٠مشمٚمُِػ  وىم٤مًمقا ًمٚمَٕمًؾ: َُمْزج، َٕٟمف خُيَٚمُط سم٤مًمنمَّ

الح وَأؾْمٚمِح٦م ًِ  ا#.ش ُمٜمٝم٤م، وُِمَزاج اخلٛمر يم٤موُمقر، يٕمٜمل رَُيٝم٤م ٓ ـمٕمَٛمٝم٤م، واجلٛمع َأُْمِزضم٦م، يم

ف إًِمٞمف وم٤مظمتَٚمط هق»وومٞمف:  َب ظَمْٚمٓم٤ًم: وٛمَّ ، وىمد ُيٛمٙمِـ ظَمَٚمَط اًمٌمء سمٖمػمه ُمـ سم٤مب َضَ

اًمتٛمٞمٞمُز سمٕمد ذًمؽ، يمام ذم ظمْٚمط احلٞمقاٟم٤مت، وىمد ٓ ُيٛمٙمـ، يمخْٚمط اعم٤مئٕم٤مت، ومٞمٙمقن َُمْزضم٤ًم، 

ىم٤مل اعمرزوىمل: َأصُؾ اخلْٚمط شمداظُمؾ َأضمزاء إؿَمٞم٤مء سمٕمِْمٝم٤م ذم سمٕمض، وىمد شُمقؾمع ومٞمف طمتك 

وم٤م  ء، وُمـ هٜم٤م ىمٞمؾ: رضمٌؾ ظَمٚمِٞمط إِذا اظمتٚمط سم٤مًمٜم٤مس يمثػمًا، واجلٛمع اخلَُٚمَٓم٤مء يمنميػ وُذَ

يؽ، واخِلْٚمط ـمِٞم٥ٌم ُمٕمروف، واجلٛمع  ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اخلَٚمِٞمط: اعمج٤مِور. واخلَٚمِٞمط: اًمنمَّ

اًمِٕمنْمة وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، واخلُْٚمٓم٦م سم٤مًمْمؿِّ اؾمؿ ُمـ آظمتالط  :َأظْمالط يمِحْٛمؾ وَأمْح٤مل، واخِلْٚمَٓم٦م

ًمٗم٘مٝم٤مء: ظم٤مًَمٓمٝم٤م خم٤مًَمٓم٦م يم٤مًمُٗمْرىم٦م ُمـ آومؽماق، وىمد ُيْٙمٜمك سم٤معمخ٤مًَمٓم٦م قمـ اجلامع، وُمٜمف ىمقل ا

: واخِلاَلط: خم٤مًَمٓم٦م اًمرضمؾ َأهَٚمف إِذا ضم٤مَُمَٕمٝم٤م  ش إَزواج، يريدون اجلامع، ىم٤مل إَزهريُّ

 .[ظمٚمط] ا.# ُمّم٤ٌمح

ظَمَٚمَط اًمٌمء سم٤مًمٌمء خَيْٚمِٓمف ظَمْٚمٓم٤ًم وظمٚمَّٓمف وم٤مظمتَٚمط: ُمَزضمف وم٤مُْمتزج، »وذم اًمٚم٤ًمن: 

٤م ظم٤مًَمط اًمٌمَء، ومجُٕمف َأظْمالط، واخِلْٚمط سمٙمن وظم٤مًَمٓمف خم٤مًَمٓم٦م وظِمالـم٤ًم: ُم٤مَزضمف، واخِلْٚمط ُم

ومًٙمقن َأيْم٤ًم: واطمد َأظْمالط اًمٓمِّٞم٥م، واخِلْٚمط: اؾمؿ يمؾِّ ٟمقع ُمـ إظَْمالط، يم٠َمظْمالط اًمدواء 

، َأي ٓ خَيْتٚمط شوإِْن يم٤من َأطمُدٟم٤م ًمَٞمَْمُع ُم٤م شَمْمع اًمِم٤مُة ُم٤م ًَمف ظِمْٚمطٌ »وٟمحقه، وذم طمدي٨م ؾمٕمد: 

سمٌٕمض جلَٗم٤مومف وُيًٌْف، وم٢مهِنؿ يم٤مٟمقا ي٠ْميمٚمقن ظمٌَز اًمِمٕمػم وورق َٟمْجُقهؿ َأي هم٤مئُٓمٝمؿ سمٕمُْمف 

 ا.# ًم٤ًمن.ش اًمِمجر ًمٗم٘مرهؿ وطم٤مضمتٝمؿ، وَأظْمالط اإِلٟم٤ًمن: َأُْمِزضمتف إَرسمٕم٦م
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اعَمْزج: ظَمْٚمط اعمَِزاج سم٤مًمٌمء، وَُمْزج اًمنماب: ظمٚمُٓمف سمٖمػمه، وُِمَزاج اًمنماب: ُم٤م »وومٞمف: 

وم٤مُْمتزَج، َأي ظَمَٚمٓمف، وذاٌب َُمْزج: ممزوج، ويمؾُّ ُيٛمزج سمف، وُمَزج اًمٌمَء َيٛمُزضمف َُمْزضم٤ًم 

ٌََدن: ُم٤م ُأؾمس قمٚمٞمف ُمـ  ٟمققَملم اُمتَزضم٤م ومٙمؾُّ واطمد ُمٜمٝمام ًمّم٤مطمٌف ُِمْزج وُِمَزاج، وُِمزاج اًم

ٌَْٚمَٖمؿ، واعمِْزج  شَملم واًم م، واعمِرَّ ٌَدُن ُمـ اًمدَّ ة، وذم اًمتٝمذي٥م: وُِمَزاج اجلًؿ: ُم٤م ُأؾمس قمٚمٞمف اًم ُِمرَّ

ْٝمد، ىم٤مل َأسمق ذؤي٥م:واعَمْزج: اًمٕمًؾ، وذم  [96أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] اًمتٝمذي٥م: اًمِمَّ

 ومجقققق٤مَء سمَٛمققققْزٍج مل َيققققَر اًمٜمقققق٤مُس ُمثَٚمققققف

 

قققف قَمَٛمقققُؾ اًمٜمَّْحقققؾِ   َّٓ َأٟمَّ قققْحُؽ إِ  هقققق اًمْمَّ

 ْحؽ ة سمٞم٤موف، وىمٞمؾ: اًمْمَّ ْحؽ: اًمٕمًؾ، ؿُمٌف سمف ًمِمدَّ ْحؽ: اًمثَّٖمر إسَمٞمض، واًمْمَّ )اًمْمَّ

سْمد، وىمٞمؾ: ْٝمد، وىمٞمؾ: اًمزُّ ( ىم٤مل َأسمق  هٜم٤م اًمِمَّ ْحؽ َأيْم٤ًم: ـَمْٚمع اًمٜمَّْخؾ طملم َيٜمِمؼُّ اًمثَّٚم٩م، واًمْمَّ

ك َأسمق ذؤي٥م اعم٤مء  طمٜمٞمٗم٦م: ؾُمٛمل اًمٕمًُؾ ُِمْزضم٤ًم َٕٟمف ُِمَزاج يمؾِّ ذاب طُمٚمق ـمٞم٥ِّم سمف، وؾمٛمَّ

ً ُمـ اخلٛمر واعم٤مء ُيامِزُج ص٤مطَمٌف، وم٘م٤مل: أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]اًمذي َُتزج سمف اخلٛمُر ُِمْزضم٤ًم: َٕن يمالَّ

115] 

قققسمِٛمققق ًَّ  راةِ قْزٍج ُمقققـ اًمَٕمقققْذِب قَمقققْذِب اًم

 

يُح سمٕمقققققققَد اعمَٓمقققققققرْ    ُيَزقْمِزقُمقققققققف اًمقققققققرِّ

 :٘مف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن قْمَزقم٦م: حتريؽ اًمٌمء، َزقْمَزقَمف َزقْمزقَم٦ًم »ُيزقْمِزقمف: ُُيريمف وُيّمٗمِّ اًمزَّ

يمف ًمٞمَ٘مَٚمٕمف، ىم٤مل:  ومَتزقْمزع، َأي طمرَّ

ٌُققققفْ   شَمَٓمقققق٤مَوَل هققققذا اًمٚمٞمققققُؾ واْزَورَّ ضم٤مٟم

 

ىمٜمقققققققل َأنْ   ٌُقققققققفْ  وَأرَّ  ٓ ظمٚمٞمقققققققَؾ ُأداقِم

  ومققققققققاهللِ ًمققققققققٓ اهللُ ٓ ربَّ همقققققققػُمهُ 

 

ققق  ًَّ ـْ هقققذا اًم ٌُقققفْ قًمُزقْمقققِزَع ُِمققق
 ريِر ضَمقاٟمِ

 ٌُفْ »وُيروى  يُح اًمِمجرَة، وىمقًُمف:شًمقٓ اهللُ َأينِّ ُأراىِم  ، وَزقْمَزقم٧م اًمرِّ

٤ٌَمطملم َزقْمَزقَمققق٧ْم  ققق ٌَّقققذا ِريقققُح اًمّمَّ َٓ طم  َأ

 

قققققالِل ضَمٜمُققققققُب    سمُ٘مْْمققققق٤ٌمٟمِف سمٕمقققققَد اًمٔمِّ

 ـ َزقْمَزع ُمٕمٜمك دومعَ ش زقْمَزقَم٧ْم سمف»َيقز َأن يٙمقن  ا.# ش ًمٖم٦ًم ذم زقْمَزقَمْتف، وَأن يٙمقن وٛمَّ

اة»وىمقًمف:  .[زقمع] ًم٤ًمن اة: ضمٌؾ سمٜم٤مطمٞم٦م اًمٓم٤مئػ، ىم٤مل اسمـ »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش اًمنَّ َ واًمنَّ

اة وم َ ٞم٧م: اًمٓمَّْقد: اجلٌؾ اعمنُمف قمغم قَمروم٦َم َيٜم٘م٤مد إمِم صٜمٕم٤مء ي٘م٤مل ًمف اًمنَّ اُة صَم٘مٞمػ اًمًٙمِّ ٠َموًُمف َهَ

ة آظمُر ذًمؽ  .[ها] ا.# ًم٤ًمنش صمؿ َهاة وَمْٝمٍؿ وقَمْدَوان صمؿ َهاُة إَْزد صمؿ َهاُة احلَرَّ



 - 294 - 

ة ضَمْذب ش َيْرقُمْٗمـ سم٤مَُْٕمِم٤مج»ومٛمٕمٜمك  َـّ ُمـ ؿمدَّ م اعمختٚمِط سم٤معُمخ٤مط ُمـ ُأٟمقومٝم َيرُملم سم٤مًمدَّ

ؾمتٗمٝم٤مٌم شم٘مريريٌّ ُأريَد سمف إًِمزاُم َأي ىمد َأشَمك، وىمٞمؾ: ا ژٴۇ ۈژاًمؼُمَى، وىم٤مل قمزَّ ُِمـ ىم٤مئؾ: 

ٌَْٕم٨م َأن يٕمرَف ويٕمؽمَف سمف، ٕن اًم٘م٤مدر قمغم إَِي٤مده ُمـ اًمٕمدم ىم٤مدر قمغم إقِم٤مدشمف سمٕمد  اعمٜمٙمِر ًمٚم

، َأل ومٞمف ژائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژاًمٗمٜم٤مء، 

َأي َأظمالٍط، َأي ُمـ ُم٤مء اًمرضمؾ وُم٤مء اعمرأة اعمختٚمَٓملم  ژ ەئ ەئ ائ ژًمٚمِجٜمس، 

٥ٌَم وَأؾْم٤ٌمب، َأو ُِمِْم٩م سمٙمن ومًٙمقن يمِحٛمؾ َُٕمِم٤مج: مجع َُمَِم٩م اعمٛمتزضَملم، وا ًَ سمٗمتحتلم يم

وَأمْح٤مل وقِمْدل وَأقْمدال، َأو َُمِِمٞم٩م يمنميػ وَأذاف واعمٕمٜمك: ُِمـ ُٟمْٓمٗم٦م ىمد اُمتزج ومٞمٝم٤م 

ىم٦م واًمثَِّخـ )َأي اًمِٖمٚمِظ واًمٙمث٤موم٦م  ـُ إَوص٤مف ذم اًمرِّ اعم٤مءان، ويمؾٌّ ُمٜمٝمام خمتِٚمُط إضَمزاء ُمت٤ٌمي

السم٦م، يمام ذم اًمٚم٤ًمن(وا ام [صمخـ] ًمّمَّ ، ومامُء اًمرضمؾ همٚمٞمظ أسمٞمُض، وُم٤مُء اعمرأة رىمٞمؼ َأصٗمُر، وم٠َمِيُّ

ٌَُف ًمف، وإِن ؾمٌَؼ ُم٤مُء اًمرضمؾ يم٤من اًمقًمد ذيَمرًا، وإِن ؾمٌَؼ ُم٤مُء اعمرَأة يم٤من ُأٟمثك، وإِن  قماَل يم٤من اًمِمَّ

أة، ومُٞمخٚمُؼ ُمٜمٝمام اًمقًمُد، ومام اؾمتَقي٤م ومُخٜمْثك ُُمِمٙمٌؾ، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: خيتٚمط ُم٤مء اًمرضمؾ سمامء اعمر

ة ومِٛمـ ُٟمٓمٗم٦م اًمرضمؾ وُم٤م يم٤من ُمـ حْلؿ وَدم وؿَمٕمر ومِٛمـ ُم٤مء اعمرَأة.  يم٤من ُمـ قمَّم٥م وقمْٔمؿ وىمقَّ

ن وٟمحِق ذًمؽ،  ـٍ وشمٚمقُّ د إَوص٤مف ذم اعم٤مَءيـ ُمـ رىم٦َّم وصمِخ ومَجَع إَُْمِم٤مج سم٤مقمت٤ٌمر شمٕمدُّ

 وَأصُؾ اًمٜمُّٓمٗم٦م اعم٤مُء اًمّم٤مذم ىمؾَّ َأو يَمُثر.

رة َأي ُُمريديـ اسمتالَءه، : ژوئژ َٟمْختؼمه سم٤مًمتٙمٚمٞمػ، واجلٛمٚم٦ُم ُمًت٠مَٟمٗم٦م، َأو طم٤مٌل ُم٘مدَّ

وم٢مِرادة آسمتالء ؾم٥ٌٌم جلْٕمٚمف ؾمٛمٞمٕم٤ًم سمّمػمًا، وضمٕمُٚمف ؾمٛمٞمٕم٤ًم سمّمػمًا  ژ ۇئ ۇئ وئ ژ

م اًمًٛمع َٕٟمف  ، وىمدَّ ٝمام سم٤مًمذيْمر ٕهَنام َأٟمٗمُع احلقاسِّ ؾم٥ٌٌم ًمالسمتالء سم٤مًمٗمٕمؾ َأي سم٤مًمتخٞمػم، وظمّمَّ

ٌٍَم يٕمؿُّ  َأٟمٗمع ذم اعمخ٤مـَم٤ٌمت، وَٕن أي٤مت اعمًٛمققم٦م َأسملُم ُمـ أي٤مت اعمرئٞم٦َّم، وَٕن اًم

، ا.# ُمـ اجلالًَملم  ـ اجلٛمٞمع، ومٞمٙمقن ُمـ ىَمٌٞمؾ ِذيمر اًمٕم٤ممِّ سمٕمد اخل٤مصِّ ٌَّمػمة، وهل شمتْمٛمَّ اًم

٤موي سمٜمقع اظمتّم٤مر وزي٤مدة سمٕمض إِيْم٤مح  .[299-4/298] وطم٤مؿمٞمتف ًمٚمّمَّ



 - 295 - 

٦م، وهل ؿُّ واًمذوُق  واحلقاسُّ مجُع طم٤مؾمَّ َُمِم٤مقمر اإِلٟم٤ًمن اخلٛمس، اًمًٛمُع واًمٌٍُم واًمِمَّ

٤ًم سم٤مًمٙمن واًمٗمتح  واًمٚمَّٛمس، وهل ومٞمام َأطم٥ًُم ُمـ طمسَّ َُيُسُّ  ًَّ ٤ًم وطَم ًَّ سم٤مًمٌمء ُمـ سم٤مب َردَّ طِم

ـَ ًمف وَأدريمف وقمٚمَٛمف وقمروَمف وؿمَٕمر سمف، يمام َأن اعَمِم٤مقمَر ُمـ ؿَمٕمَر سم٤مًمٌمء 
ٞم٤ًًم إِذا وَمٓمِ ًِ وطَم

ـَ ًمف وقمٚمَؿ  –هل اًمٗمّمٞمح٦م  –َأقمٜمل اعمٗمتقطم٦َم اًمٕملم  –وإُومم يمٜمٍَمَ ويمُرَم، 
إِذا قَمَ٘مَٚمف ووَمٓمِ

 سمف وشمٜمٌَّف ًمف، واهلل َأقمٚمُؿ.

ـْ ضَمْذِب اًمؼُمَى» َب، ىم٤مل شُِم ٌْذ، وسم٤مهُبام َضَ ح٥م واجلرُّ يم٤مجلَ ًَّ ، اجلَْذب: اعمدُّ واًمِمدُّ واًم

ًَمف قمـ ُمقوٕمف: واضم»ذم اًمٚم٤ًمن:  تَذسَمف: اؾْمتَٚمٌف، وىم٤مل صمٕمٚم٥م: ىم٤مل ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: ضَمَذسَمف: طمقَّ

ف  ػم –ُُمَٓمرِّ خِّ ف سمـ اًمِمِّ : وضمدُت اإِلٟم٤ًمن ُُمٚمَ٘مك سملم - (1)ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وَأراه َيْٕمٜمل ُمٓمرِّ

 اهلل وسملم اًمِمٞمٓم٤من وم٢مِْن مل ََيتِذسْمف اهللُ إًِمٞمف ضمَذسمف اًمِمٞمٓم٤من، ىم٤مل: وضم٤مَذسمف يمَجَذسَمف، وىمقًمف:

 ذيَمققققرُت وإَهقققققاُء شمققققدقُمق ًمِْٚمَٝمقققققى

 

ـَ اًمققققؼُمَىوا  يْمقققق٥ِم َُيقققق٤مِذسْم  ًمِٕمققققْٞمُس سم٤مًمرَّ

 َّـ ىم٤مل: يٙمقن َُي٤مِذسْمـ هٜم٤م ذم ُمٕمٜمك ََيِذسْمـ، وىمد يٙمقن ًمٚمُٛم٤ٌمراة واعمٜم٤مَزقم٦م، ومٙم٠َمٟمف َُي٤مذهب

وضَمَذب ومالن طمٌَؾ وص٤مًمف وضَمَذَُمف سم٤مًم٤ٌمء »وومٞمف َأيْم٤ًم:  .[ضمذب] ، يمذا ذم اًمٚم٤ًمنشاًمؼُمَى

ًمٚمٛمٜمٞم٦َّم ٕهَن٤م دَمذب اًمٜمٗمقس، وىمقهُلؿ: ؾمػٌم ضَمْذٌب َأي  واعمٞمؿ، َأي ىمَٓمٕمف، وضَمَذاِب ُمٌٜمٞم٦ٌَّم قمَٚمؿٌ 

 هيع، ىم٤مل:

 ىمَٓمٕم٧ُم َأظْمِم٤مه سمًػْمٍ ضَمْذِب 

ذم ُمقوع احل٤مل، َأي ظم٤مؿمٞم٤ًم ًمف، وىمد َيقز َأن يريد سم٠َمظمِم٤مه َأظْمَقوَمف، ش َأظْمِم٤مه»وىمقًُمف: 

ه إظِم٤موم٦م، ومٕمغم هذا ًمٞمس ًمف ومٕمٌؾ   .[ضمذب] ا.# ًم٤ًمنش يٕمٜمل َأؿمدَّ

ه ضَمذَ »وذم اًمت٤مج:  ٌََذه قمغم اًم٘مٚم٥م ًمٖم٦ُم ََتٞمؿ ُمدَّ َب اًمٌمَء ََيِْذسمف سم٤مًمٙمن ضَمْذسم٤ًم، وضَم

ًَمف قمـ ُمقوٕمف واضمتَذسمف: »يم٤مضمتَذسمف، وىمد يٙمقن ذًمؽ ذم اًمَٕمَرض، وقمـ ؾمٞمٌقيف  ضَمَذسَمف: طمقَّ

ٌَف يمج٤مَذسمف، وىمقًُمف اًمِم٤مقمر:  اؾمتَٚم

                                                 

ـ اًمِمخػم، أطمد اًمت٤مسمٕملم، شمقذم هق أسمق قمٌد اهلل ُمٓمرف سمـ  (1)  #.95قمٌد اهلل سم
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 ذيمقققْرُت وإَهققققاُء شمقققدقمق ًمِْٚمٝمققققى

 

ـَ اًمققؼُمَ   قق٤مِذسْم يْمقق٥م َُيَ  ىواًمِٕمققْٞمُس سم٤مًمرَّ

 :ٌَْؾ ِوص٤مًمف َُيتٛمُؾ َأن يٙمقن سمٛمٕمٜمك ََيذسْمـ َأو سمٛمٕمٜمك اعم٤ٌمراة واعمٜم٤مَزقم٦م، وضَمَذب ومالٌن طم

وذم  ا.#.ش وُمـ اعمج٤مز ضَمَذَب ومالن احلٌَؾ سمٞمٜمٜم٤م إِذا ىم٤مـَمع»وذم إؾَم٤مس:  .[ضمذب] شىمَٓمَٕمف

ه، وضم٤مَذسمف اًمثقَب »وذم إؾَم٤مس: »اًمت٤مج:  ودَم٤مذسمقه، وُمـ  ضَمَذَب احلٌَؾ وهمػمه واضْمتذسَمف: ُمدَّ

ف: ومَٓمٛمف، وضمَذَب ومالن احلٌَؾ سمٞمٜمٜم٤م إِذا ىم٤مـَمع، ودَم٤مذسمقا َأـمراف  اعمج٤مز ضمَذَب اعُمْٝمَر قمـ ُأُمِّ

 ش.، َأي ُمٜم٤مزقم٤مٌت وخم٤مَصامتشاًمٙمالم، ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ َُم٤مَذسم٤مت صمؿ اشمَّٗم٘مقا

ٝمق ضَمِذم، اجلَْذم: اًم٘مْٓمع، ضمَذُمف ََيِذُُمف ضَمْذُم٤ًم: ىمَٓمٕمف وم»وذم ُم٤مدة )ج ذ م( ُمـ اًمٚم٤ًمن: 

ٌَٕمٞم٨ُم: م، وضمَذَب ومالن طمٌؾ ِوص٤مًمف وضمَذُمف إِذا ىمَٓمٕمف، ىم٤مل اًم َُمف وم٤مٟمِجَذم ودمذَّ َٓ  وضَمذَّ َأ

ورضمٌؾ َِمْذام وُِمقْجذاُم٦م: ىم٤مـمٌع ًمَُلُمقر وَمٞمّْمٌؾ، وىم٤مل  َأصٌح٧ْم ظمٜم٤ًمُء ضم٤مِذُم٦َم اًمقْصؾِ 

ػم واهلَقى َأي ي٘مٓمُع هقاه ويدقُمف ًَّ : رضمؾ ُِمقْجذاُم٦م ًمٚمحرب واًم : اًمّٚمحٞم٤مينُّ ، وىم٤مل اجلقهريُّ

ة، وَأٟمِمَد اسمـ سمري:»  رضمؾ ُِمقْجذاُم٦م َأي هيُع اًم٘مْٓمع ًمٚمٛمقدَّ

 وإيِنِّ ًَمٌقققق٤مىمل اًمققققُقدِّ َِمْذاُمقققق٦ُم اهلققققَقى

 

 إِذا اإِلًْمققُػ َأسْمققَدى َصققْٗمَح٦ًم همققػَم ـم٤مئققؾِ  

:[61ديقاٟمف ]وىم٤مل َأيْم٤ًم: واجلَْذم واخلَْذم: اًم٘مْٓمع، وآٟمجذام: آٟم٘مٓم٤مع، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م 

ٌُْٚمٝمقق٤م اْٟمجققَذُم٤مسم٤مَٟمقق٧ْم ؾمقق ققك طَم ًَ  ٕم٤مُد وم٠َمُْم

 

ـْ إَِوقاَم   قَع ومق٤مٕضَْمراَع ُِمق ْ  شواطمتٚم٧َّم اًمنمَّ

 .[ضمذم] ا.# ًم٤ًمن 

واحلَْذم سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م َأيْم٤ًم اًم٘مْٓمع، وم٤مجلَْذم واخلَْذم واحلَذم سم٤مجلٞمؿ واخل٤مء واحل٤مء 

َب، وُمٕمٜمك اعمدِّ اًم َـّ سمٛمٕمٜمك اًم٘مْٓمع، وسم٤مُب اًمٙمؾِّ َضَ ال ُمٕمجٛم٦ًم ومٞمٝم ذي ذيمروه سم٢مِزاء واًمذَّ

: اعمَْٓمؾ، »اجلَْذب ئمٝمر ًمؽ ُمـ ىمقل اًمًٞمِّد اعمرشم٣َم ذم اًمت٤مج:  ُمددُت اًمٌمَء: ضمَذسمُتف، واعمدُّ

وىم٤مل اعمّمٜمِّػ ذم اًمٌّم٤مئر: َأصُؾ اعمدِّ ضمرُّ رء ذم ـُمقل، واشمِّّم٤مل رء سمٌمء ذم اؾمتٓم٤مًم٦م، 

م اهلل وضمٝمف وريض قمٜمف:  ور و»وذم طمدي٨م قمكّم يمرَّ ٌْٚمٝم٤م ذم اإِلصمؿ ىم٤مئُؾ يمٚمٛم٦م اًمزُّ اًمذي َيٛمدُّ سمح

ًمَق ذم َأؾمٗمؾ اًمٌئر وطم٤ميمٞمٝم٤م سم٤معم٤مشمِح اًمذي ََيْذب شؾَمقاءٌ  ، ُمثَّؾ ىم٤مئٚمٝم٤م سم٤معم٤مئح اًمذي يٛمَل اًمدَّ
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ه، وهلذا ي٘م٤مل: اًمراوي٦ُم َأطمُد اًمٙم٤مِذسَملْم  ٌْؾ قمغم رأس اًمٌئر ويٛمدُّ وطمدي٨م  .[ُمدد] ا.# ُمٜمفش احل

م سمال زي٤مدة   وٓ ٟم٘مص.قمكّم ذم اًمٚم٤ًمن ُمذيمقر يمام شم٘مدَّ

يـ وًمٞم٤َّمٟمِف، ُمَٓمَٚمف »ذم اًمٚم٤ًمن: ش اعمَْٓمؾ»وىمقًُمف:  اعَمْٓمؾ: اًمتًقيػ واعمداوَمٕم٦م سم٤مًمِٕمَدة واًمدَّ

ف وسمف َيْٛمُٓمُٚمف واُمتَٓمٚمف وُم٤مـَمٚمف سمف مم٤مـَمٚم٦م وُِمَٓم٤مًٓ، ورضمؾ َُمُٓمقل وَُمٓم٤َّمل، وذم احلدي٨م:  طم٘مَّ

ًمَقاه َديٜمف وسمف ًَمٞم٤ًَّم وًمِٞم٤ًَّم وًَمٞم٤َّمٟم٤ًم، » ، ومٞمف: وًمٞم٤َّمٟمف[ًمقا] ، )ىمقًُمف[2278اًمٌخ٤مري: ] شَُمْٓمُؾ اًمٖمٜمّل فمٚمؿٌ »

ٞم٤َّمن: ٦م ذم اًمٚمَّ ُمَّ  [1336ديقاٟمف ] ىم٤مل ذو اًمرُّ

ٞمَّققققققق٦مٌ 
 شُمٓمِٞمٚمقققققققلَم ًَمٞمَّققققققق٤مين وَأٟمققققققق٧ِم َُمٚمِ

 

ـُ يققق٤م ذاَت اًمقؿمققق٤مِح اًمتَّ٘م٤مِوقققٞم٤م   وُأطْمًققق

 ًََمٞم٤َّمن، وطمٙمك اسمـ سمري قمـ أ َّٓ يب زيد ىم٤مل َأسمق اهلٞمثؿ: مل َيئ ُمـ اعمّم٤مدر قمغم وَمْٕمالن إِ

زَمُّ اًمقاضِمد ُُيِؾُّ قِمْرَوف وقم٘مقسمَتف، ا.# ُمٜمف(، صمؿ »ىم٤مل: ًمِٞم٤َّمن سم٤مًمٙمن ًُمَٖمٞم٦َّم، وذم طمدي٨م اعمَْٓمؾ: 

، وُمَٓمَؾ احلديدَة: ضهَب٤م »ىم٤مل:  ، ي٘م٤مل: َُمَٓمَؾ احلٌَؾ وهمػَمه َيٛمُٓمٚمف َُمْٓمالً وم٤مُْمٓمؾَّ واعمَْٓمؾ: اعمدُّ

ه٤م ًمتَٓمقَل   ش.وُمدَّ

ه٤م وؾمٌَٙمٝم٤م وَأداَره٤م صمؿ ـمٌَٕمٝم٤م  َُمَٓمَؾ احلديدة»وىم٤مل َأيْم٤ًم:  َيٛمُٓمٚمٝم٤م َُمْٓماًل: ضهَب٤م وُمدَّ

ومّم٤مهَمٝم٤م سَمْٞمْم٦ًم، وهل اعَمٓمِٞمٚم٦م، ويمذًمؽ احلديدة شُمذاُب ًمٚمًٞمقف صمؿ حُتْٛمك وشُميب وَُتدُّ 

يـ  ٌَُع سمٕمد اعَمٓمؾ ومتُجٕمؾ صٗمٞمح٦م، ويمؾُّ ممدود ممٓمقل، واعمَْٓمؾ ذم احلؼِّ واًمدَّ وشُمرسمَّع صمؿ شُمٓم

ة اًمتل ييهب٤م اًمَٖمريُؿ ًمٚمٓم٤مًم٥مُم٠مظمقذ ُمٜمف، وهق شمٓم  .[ُمٓمؾ] ا.# ًم٤ًمنش قيؾ اًمِٕمدَّ

، اًمٚمٝمؿَّ َأـمٚمْٕمٜم٤م قمغم طم٘م٤مئؼ إؿَمٞم٤مء ودىم٤مئ٘مٝم٤م، وقمٚمِّٛمٜم٤م قمٚماًم ٓ ُيٖمػمه  وهق واوح ضمكمٌّ

 ؿمؽٌّ وٓ شمذه٥ُم سمف ؿُمٌٝم٦م.

لم َأوصٚمُتف»وذم اعمّم٤ٌمح:  ًَ َب، وضمذسم٧ُم اعم٤مء َٟمَٗم٤ًًم َأو َٟمٗم إمِم  ضمَذسمُتف ضَمْذسم٤ًم ُمـ سم٤مب َضَ

 .[ضمذب] ا.# ُمٜمفش اخلَٞم٤مؿمٞمؿ، ودم٤مَذسمقا اًمٌمَء َم٤مَذسم٦م: ضمَذسَمف يمؾُّ واطمد إمِم ٟمٗمًف

لم»وىمقًُمف:  ًَ ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إِذا يَمَرَع ذم اإِلٟم٤مء َٟمَٗم٤ًًم َأو »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش َٟمَٗم٤ًًم َأو َٟمَٗم

لْم  ًَ  ش.َٟمَٗمًلْم: ضَمَذَب ُمٜمف ٟمَٗم٤ًًم َأو َٟمَٗم
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قمٚمٞمف يمٚمِّف،  ، وهق َأىمَم إَٟمػ، وُمٜمٝمؿ َُمـ ُيٓمٚم٘مفمجُع ظَمْٞمُِمقمش اخلَٞم٤مؿمٞمؿ»وىمقًُمف: 

يمذا ومٞمف، واًم٘مٞم٤مس ي٘متيض دم٤مُذسم٤ًم، َٕن اعمج٤مَذسم٦م ُمّمدر ضم٤مَذَب، وَأُم٤م دَم٤مَذَب ش َُم٤مَذسم٦م»وىمقًُمف: 

اًمٜمََّٗمُس: »، وقمـ اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم: شاًمتج٤مُذب: اًمتٜم٤مزعُ »ومٛمّمدره اًمتَّج٤مُذب، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

يح ُمـ إَٟمػ وا ح سملم ذسمتَلم َٟمَٗمٌس، واًمتٜمٗمُّس: اؾمتٛمداد اًمٜمَٗمس، ظمروج اًمرِّ ًمٗمؿ، ويمؾُّ شَمروُّ

ويمؾُّ ذي رئ٦م ُُمتٜمٗمِّس، ودوابُّ اعم٤مء ٓ رئ٤مِت هل٤م، واًمٜمَٗمس َأيْم٤ًم: اجلُْرقم٦م، ي٘م٤مل: ايْمَرْع ذم 

٥ٌَم وَأؾم٤ٌمب، ىم٤مل  ًَ لْم َأي ضُمرقم٦ًم َأو ضُمرقمتَلم، واجلٛمُع َأْٟمٗم٤مس يم ًَ اإِلٟم٤مء َٟمَٗم٤ًًم َأو ٟمَٗم

 [97ديقاٟمف ]ضمرير:

ققققُؾ وْهققققل ؾمقققق٤مهِم٦ٌٌم سَمٜمِٞمٝمقققق٤م  شُمٕمٚمِّ

 

قققٌِِؿ اًمَ٘مقققَراح   سم٠َمْٟمٗمققق٤مٍس ُمقققـ اًمِمَّ

 لْم َأي ضُمرقم٦ًم َأو ًَ م: ىمقًُمف: اًمٜمََّٗمس: اجلُْرقم٦م وايْمَرْع ذم اإِلٟم٤مء َٟمَٗم٤ًًم َأو َٟمَٗم ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٙمرَّ

ة ضُمرَ  ع، يزيد ويٜم٘مص قمغم ضُمرقمَتلم ومٞمف ٟمٔمٌر، وذًمؽ َأن اًمٜمَٗمس اًمقاطمد ََيَْرُع اإِلٟم٤ًمُن ومٞمف قمدَّ

ىَمدر ـمقل ٟمَٗمس اًمِم٤مرب وىِمٍمه، طمتك إِٟم٤َّم ٟمرى اإِلٟم٤ًمن ينمب اإِلٟم٤مء اًمٙمٌػم ذم ٟمَٗمس واطمد 

ة ضُمَرع، وي٘م٤مل: ذَب اإِلٟم٤مَء يمٚمَّف قمغم ٟمَٗمس واطمد.. واهلل َأقمٚمؿ  .[ٟمٗمس] اٟمتٝمك ُمٜمفش قمغم قمدَّ

، ضمَذسَمف وضَمٌَذه ُمـ سم٤مب َضَ : »[ضمذب] وذم اعمخت٤مر َب، واضمتذسَمف َأيْم٤ًم اجلَْذب: اعمدُّ

 ا.#.ش وسمٞمٜمل وسملم اعمٜمزل ضَمْذسم٦م َأي سُمٕمدٌ 

ٌَْذة وضَمْذسم٦م، َأي هؿ ُمٜم٤َّم ىمري٥ٌم، وي٘م٤مل: »وذم اًمٚم٤ًمن:  قمـ اسمـ ؿُمٛمٞمؾ: سمٞمٜمٜم٤م وسملم ومالن َٟم

 ا.#.ش شسُمٕمدٌ »سمٞمٜمل وسملم اعمٜمزل ضَمْذسم٦م، َأي ىمِٓمٕم٦ٌم، يٕمٜمل 

َّٓ َأٟمف  وُمثُٚمف ذم اًمت٤مج، واًمٔم٤مهر َأن اجلَْذسم٦م ُمـ إَوداد، ٌُٕمد واًمُ٘مرب، إِ وشُمًتٕمٛمُؾ ذم اًم

ًمق يم٤من يمذًمؽ ًمٜمصَّ قمٚمٞمف ذم اًمت٤مج َأو ذم اًمٚم٤ًمن، َأو ًمٕمٚمَّٝمام ايمتَٗمٞم٤م سمٙمْقن اًمتْم٤مدِّ فم٤مهرًا، ومٚمؿ 

، وٓ ُيٜم٤مذم هذا شَم٘مٞمٞمدمه٤م يمٖمػممه٤م َأيمثَر إَوداد سمذًمؽ، واهلل َأقمٚمؿ.  ُي٘مٞمداه سم٠َمٟمف ودٌّ

م هل طَمْٚم٘م٦م دُمٕمؾ ذم »اعمّم٤ٌمح ومٞمف: ، ىم٤مل اًمٗمٞمُّقُمل ص٤مطم٥ُم شاًمؼُمَى» ة حمذووم٦م اًمالَّ اًمؼُمَ

َأٟمػ اًمٌٕمػم، شمٙمقن ُمـ ُصْٗمر وٟمحقه، واخِلَِم٤مش ُمـ ظمِم٥م واخِلَزاُم٦م ُمـ ؿَمٕمر، وَأسمري٧ُم 

 ا.#. [سمرى]ش اًمٌٕمػَم سم٤مًَٕمػ: ضمٕمٚم٧ُم ًمف سُمَرة
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ْٗمر سم٤مًمْمؿِّ يمُ٘مْٗمؾ، ويمُن اًمّم٤مد ًمٖم٦ٌم: اًمٜمُّح٤مس»وومٞمف:  ٤مش: قُمقد اخلَِم »ا.#، وومٞمف: ش اًمّمُّ

ٜم٤َمن وَأؾِمٜم٦َّم وظَمَِم٤مش إَرض سم٤مًمٗمتح،  ًِ ٦م، يم َُيٕمؾ ذم قمْٔمؿ َأٟمػ اًمٌٕمػم، واجلٛمُع َأظِمِمَّ

٦م ٤م واًمقاطمدة ظَمَِم٤مؿم٦م، وهل احلنمة واهل٤مُمَّ  ا.#.[ظمِمش]ش واًمٙمُن ًمٖم٦ٌم: َدواهبُّ

ٕمر، وي٘م٤مل ًمٙمؾِّ ُمث٘مقِب إَٟمػ خمزوٌم، ومجُع »وومٞمف:  اخِلَزاُم٦م سم٤مًمٙمن: ُم٤م ُيٕمٛمؾ ُمـ اًمِمَّ

 .[ظمزم] ا.# ُمٜمفش اخِلَزاُم٦م ظِمَزاُم٤مت وظَمَزائؿ

ة: احلَْٚم٘م٦م ذم َأٟمػ اًمٌٕمػم، وىم٤مل اًمّٚمحٞم٤ميّن: هل احلَْٚم٘م٦م ُمـ ُصْٗمر َأو همػمه، »وذم اًمٚم٤ًمن:  اًمؼُمَ

: دُمٕمؾ ذم َأطمد ضم٤مٟمٌَل اعَمٜمِْخَريـ، وسمَروُت اًمٜم٤مىم٦م  دُمٕمؾ ذم حلؿ َأٟمػ اًمٌٕمػم، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ

اة، وؿم٤مهُد اًمث٤مٟمٞم٦م ىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلَْٕمدي:وَأسمريُتٝم٤م: ضمٕمٚم٧ُم ذم َأٟم ة وُُمؼْمَ وَّ  ٗمٝم٤م سُمَرة، ومٝمل َُمؼْمُ

اًة َُتقق٤مُل ُوققٚمققَمٝم٤م سْمقق٧ُم ُُمققؼْمَ  وم٘مرَّ

 

ق  ًِ راقُِمـ اعم٤مؾِمقِخٞم٤َّمِت اًمِ٘م  لِّ اعمققشمَّ

:ٌَٝمٝم٤م سُمَرٌة، وىم٤مل  ويمؾُّ طَمْٚم٘م٦م ُمـ ؾِمَقار وىُمْرط وظَمْٚمخ٤مل وُم٤م َأؿم

يٜم٤م  وىَمْٕمَ٘مْٕمـ اخلاََلظِمَؾ واًمؼُمَ

ك، وىَمٕم٘مٕمُتف َأٟم٤م، واعم٤مؾِمخٞم٤َّمُت، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شمَ  ُم٤مؾِمَخ٦ُم: اؾمؿ »َ٘مْٕمَ٘مَع: اوٓمرَب وحترَّ

، ُمٜمًقسم٦ٌم إًِمٞمف َٕٟمف َأوُل َُمـ قمٛمَٚمٝم٤م : »، ىم٤مل: شرضمؾ ُمـ إَْزد، واعم٤مؾِمخٞم٦َّم: اًمِ٘مزُّ واعم٤مؾِمخلُّ

اة، يم َ اس، وىم٤مل َأسمق طمٜمٞمٗم٦م: زقمٛمقا َأن ُم٤مؾِمخ٦م رضمؾ ُمـ َأْزد اًمنَّ اؾم٤ًم، ىم٤مل اسمـ اًمَ٘مقَّ ٤من ىَمقَّ

اة  ٤ٌَّمًمقن ُمـ َأهؾ اًمنَّ اؾمقن واًمٜمَّ اًمٙمٚمٌّل: هق َأول َُمـ قمٛمَؾ اًمِ٘مزَّ ُمـ اًمٕمرب، ىم٤مل: واًم٘مقَّ

اس:  ٦ٌُم إًِمٞمف وشم٘م٤مَدم ذًمؽ ىمٞمؾ ًمٙمؾِّ ىَمقَّ اة، ىم٤مًمقا: ومٚمامَّ يمُثرت اًمٜمًِّ يمثػٌم ًمٙمثرة اًمِمجر سم٤مًمنَّ

اس ُم٤مؾِمخٞم٤ًَّم ىم٤م خ ذم وصػ ٟم٤مىمتف:ُم٤مؾِمخّل، وذم شمًٛمٞم٦م يمؾِّ ىَمقَّ  [429ديقاٟمف ]ل اًمِمامَّ

رٌة يمققق٠َمنَّ ُوقققٚمققَمٝم٤م  قَمقققٜمٌْس ُمقققذيمَّ

 

 ُأـُمققٌر طَمٜم٤َمهقق٤م اعم٤مؾِمققخلُّ سمَٞمْثققِرِب  

:خ سمـ ضار ، ٟم٦ًًٌم إمِم ُم٤مؾِمخ٦َم، ىم٤مل اًمِمامَّ  واعم٤مؾِمخٞم٤َّمت: اًمِ٘مِزُّ

سْمقق٧ُم ُُمققؼْماًة َُتقق٤مُل ُوققٚمققَمٝم٤م  وم٘مرَّ

 

راقُمـ اعم٤مؾِمقخٞم٤َّمِت اًمِ٘مًق   لِّ اعمقَقشمَّ

  .[ُمًخ] ا.# ًم٤ًمنش راد سم٤معُمؼْماة ٟم٤مىم٦م ذم َأٟمٗمٝم٤م سُمَرةٌ أَ 
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ِـّ »إًِمخ، ش قَمٜمٌْس »وىمقًُمف:  ًِّ ٦م اًم ٦م اًمْمخٛم٦م اًمت٤مُمَّ ة اًمقاومرُة  اًمَٕمٜمْس: اًمٜم٤مىم٦م اًم٘مقيَّ ُة اًم٘مقَّ اعمِمتدَّ

ٚم٦ٌم ُمـ اًمٜمُّقق، وَأصُؾ اًمَٕمٜمْس  اًمٕمٔم٤مم وإقَمْم٤مء، وىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: اًمَٕمٜمْس: اًم٤ٌمِزل اًمّمُّ

خرةُ  اد اًمذي يُدقُّ اًمّمَّ ، ومُِمٌٝم٧م اًمٜم٤مىم٦ُم هب٤م ًمَّمالسمتٝم٤م يمام ؿُمٌٝم٧م سم٤مًمَٕماَلة، وهل ؾِمٜمدان احلدَّ

اد، وهل ىمٓمٕم٦م وخٛم٦م ُمـ احلديد ُيٓمَرق قمٚمٞمٝم٤م احلديُد،  قمٚمٞمف احلديَد، وي٘م٤مل هل٤م: ُزسْمرُة احلدَّ

 [2/195ديقان اًمٕمج٤مج ] ىم٤مل اًمراضمز:

ٟم٤م ُِمـ قَماَلٍة قَمٜمْسِ   يمؿ ىمد طَمَنْ

٦ًم، يم٠َمهن٤م ىمٓمٕم٦م طمديد وخٛم٦ٌم َأو ضُمْٚمٛمقُد صْخر َصْٚمدَأي ـم٤معم٤م َأشمٕمٌْ   ش.ٜم٤م ٟم٤مىم٦ًم ؿمديدة ىمقيَّ

ٌٞمٝم٦م سم٤مًمذيَمر َأي سم٤مجلَٛمؾ ذم اخلَٚمؼ واخلُٚمؼ، وُمثُٚمٝم٤م اجلاَُمًمٞم٦َُّم اًمِمٌٞمٝم٦ُم  رة: اًمٜم٤مىم٦م اًمِمَّ واعمذيمَّ

ُم٦م يّمػ ٟم٤مىم٦م:  [471ديقاٟمف ]سم٤مجلَٛمؾ ذم قِمٔمؿ اخلَٚمؼ، ىم٤مل ذو اًمرُّ

 ٤مٌد َيُِمققققققٚمُّٝم٤ممُج٤َمًمٞمَّقققققق٦ٌم طَمققققققْرٌف ؾِمققققققٜمَ 

 

 َوفمِٞمقققٌػ َأَزجُّ اخلَْٓمقققِق فمْٛمقققآُن ؾَمقققْٝمَقُق  

 ٦م، مُج٤َمًمٞم٦َّم َأي قمٔمٞمٛم٦ُم اخلَٚمؼ يم٠َمهن»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )ز ج ج(:  ٤م مَجؾ، وطَمْرف ىمقيَّ

ْٝمَقق: اًمٓمقيؾ، وؾِمٜم٤َمد ًَّ : ُُمنِموم٦م، وَأَزجُّ اخلَْٓمق: سمٕمٞمُده واؾمُٕمف، واًمَقفمِٞمػ: قمْٔمؿ اًم٤ًمق، واًم

 [232ذح سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ]وذم ىمّمٞمدة يَمٕم٥م:» ا.#.ش ْٓمُرُده٤مويُِمٚمُّٝم٤م: يَ 

رةٌ   هَمْٚمٌققققق٤مُء َوضْمٜمققققق٤مُء قُمْٚمُٙمققققققٌم ُُمقققققذيمَّ

 

اُُمٝم٤م ُِمْٞمققققققُؾ    ذم َدومِّٝمقققققق٤م ؾَمققققققٕم٦ٌم ىُمققققققدَّ

:وهل هَمْٚم٤ٌمُء وهق َأهْمَٚم٥ُم، وذم طمدي٨م اسمـ ذي َيَزن 

 سمِققققٞمٌض َُمراِزسمقققق٦ٌم هُمْٚمقققق٥ٌم ضَمَح٤مضِمحقققق٦مٌ 

 

 ................... 

م  ىم٦ٌم وـمقهل٤م، ىم٤مل يمٕم٥م:: »ىم٤مل حمٛمُد سمـ ُمٙمرَّ  وهؿ يّمٗمقن اًم٤ًمدة سمِٖمٚمظ اًمرَّ

 .[اًمٚم٤ًمن )همٚم٥م(] شهَمْٚم٤ٌمُء َوضْمٜم٤مُء..... إًِمخ

٦ٌم ُمـ اًمَقضِملم » ، ُمِمت٘مَّ ٦م اخلَٚمؼ اًمٖمٚمٞمٔم٦ُم حلِْؿ اًمَقضْمٜم٦م، وهل َأقمغم اخلدِّ واًمَقضْمٜم٤مء: اًمت٤مُمَّ

ٚم٦ٌم َأو احلج٤مرة  َقضْمٜم٤مُء همػُم ذًمؽ.، وىمٞمؾ: اًم[وضمـ] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش اًمتل هل إَرض اًمّمُّ

ٞمٛم٦م وىمٞمؾ: اعمقصمَّ٘م٦م، اخلَٚمؼ اًمٖمٚمٞمٔم٦مُ  واًمُٕمْٚمُٙمقم: ًِ
ٛمٞمٜم٦م، اجلَ ًَّ  .[قمٚمٙمؿ] ؾَمٜم٤مُمٝم٤م قِمٔمؿُ  وقَمْٚمَٙمَٛمُتٝم٤م اًم



 - 371 - 

٤م اًمٌٕمػم: ضَمٜم٤ٌْمه: »[ذومػ] ذم َدومِّٝم٤م: َأي ذم ضم٤مٟمٌٝم٤م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ش ىُمداُُمٝم٤م ُِمٞمٌؾ »، شَدومَّ

٤موم٦م اًمتل يٙمقن ُم٘مداُره٤م َُمدى اًمٌٍم، ذم اعمّم٤ٌمح: يمٜم٤مي٦ٌم قمـ ـُمقل قُمٜم٘مٝم٤م، وَأصُؾ اعمِْٞمؾ: اعمً

وقمٜمد اًم٘مدُم٤مء ُمـ َأهؾ اهلٞمئ٦م صمالصم٦م آٓف ذراع، وقمٜمد اعمحَدصملم َأرسمٕم٦ُم آٓف ذراع، »

، ٕهَنؿ اشمَّٗم٘مقا قمغم َأن ُم٘مداره ؾمت٦ٌَّم وشمًٕمقن َأًمَػ إِصٌٍع، واإِلصٌُع ؾم٧مُّ  واخلالُف ًمٗمٔملٌّ

ـُ يمؾِّ واطمدة إمِم إظُمرى ، وًمٙمـ اًم٘مدُم٤مء ي٘مقًمقن: اًمذراع: اصمٜمت٤من وصمالصمقن ؿُمٕمػمات، سَمٓم

إِصٌٕم٤ًم، واعمحَدصمقن ي٘مقًمقن: َأرسمٌع وقمنمون إِصٌٕم٤ًم، وم٢مِذا ىُمًؿ اعمِْٞمؾ قمغم رأي اًم٘مدُم٤مء يمؾُّ 

ذراع اصمٜملم وصمالصملم يم٤من اعمتحّمُؾ صمالصم٦م آٓف ذراع، وإِن ىُمًؿ قمغم رأي اعمحَدصملم َأرسمٕم٤ًم 

 راع.وقمنميـ يم٤من اعمتحّمُؾ َأرسمٕم٦َم آٓف ذ

واًمَٗمْرؾَمخ قمٜمد اًمٙمؾِّ صمالصم٦ُم َأُمٞم٤مل، وإِذا ىُمدر اعمِٞمُْؾ سم٤مًمَٖمَٚمقات ويم٤مٟم٧م يمؾُّ هَمْٚمقة َأرسمٕمامئ٦م 

 ذراع يم٤من صمالصملم هَمْٚمقة، وإِن يم٤من يمؾُّ هَمْٚمقة ُم٤مئتل ذراع يم٤من ؾمتِّلم هَمْٚمقة.

٦م َأُمٞم٤مٌل ٕهَن٤م سُمٜمٞم٧م قمغم ُم٘م٤مدير ُمَدى اًمٌٍَم   ُمـ اعمِْٞمؾ وي٘م٤مل ًمََلقمالم اعمٌٜمٞم٦َّم ذم ـمريؼ ُمٙمَّ

دوه وَأقمَٚمٛمقه ش إمِم اعمِٞمْؾ، وإِٟمام ُأوٞمَػ إمِم سمٜمل ه٤مؿمؿ وم٘مٞمؾ: اعمِْٞمُؾ اهل٤مؿمٛملُّ َٕن سمٜمل ه٤مؿمؿ طمدَّ

 [أي اًمِمامخ]وىمقًُمف: .[ُمٞمؾ] ا.# ُمـ اعمّم٤ٌمح

........................ 

 

 ُأـُمققٌر طَمٜم٤َمهقق٤م اعم٤مؾِمققخلُّ سمَٞمْثققرِب  

 َره شم٠مـمػمًا َأراد سم٤مٕـُُمر اًم٘مٞم٤مس، ُمـ َأـَمَر اًمٌم َء ي٠مـمُِره وي٠مـُمُره َأـْمرًا إِذا طَمٜم٤َمه وقمَٓمَٗمف وَأـمَّ

يمذًمؽ وم٤مٟم٠َمـَمَر وشم٠َمـمَّر َأي اٟمٕمٓمػ واٟمحٜمك واٟمثٜمك، ىم٤مل َأسمق زيد: َأـَمرُت اًم٘مقَس آـمُِره٤م َأـْمرًا 

 إِذا طمٜمَٞمُتٝم٤م.

ة: اخلَْٚمخ٤مل، طمٙم٤مه اسمـ ؾمٞمده ومٞمام»وًمٜمرضمْع إمِم شمٗمًػم اًمؼُمَى، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  ُيٙمت٥م  اًمؼُمَ

سم٤مًمٞم٤مء، وذم اًمّمح٤مح: يمؾُّ طَمْٚم٘م٦م ُمـ ؾِمَقار وىُمْرط وظَمْٚمخ٤مل وُم٤م َأؿْمٌٝمٝم٤م سُمَرٌة، واجلٛمُع سُمَرات 

ًم٦م يمام هق ٟمصُّ اعمْحَٙمؿ واًمّمح٤مح، وسُمِرْيـ سم٤مًمْمؿِّ وسمِِريـ سم٤مًمٙمن، وَأٟمِمَد  سم٤مًمت٤مء اعمٓمقَّ

: يٜم٤م اجلقهريُّ ـَ اخلاَلظِمَؾ واًمؼُمِ  وىَمْٕمَ٘مْٕم
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ة: طمٚم٘م٦م ذم َأٟمػ اًمٌٕمػم، وىم٤مل اًمّٚمحٞم٤ميّن: ُمـ ُصْٗمر، َأي ُٟمح٤مٍس سمْمؿِّ اًمّم٤مد  ىم٤مل: واًمؼُمَ

٦م َأو ُصْٗمر دُمٕمؾ ذم َأٟمٗمٝم٤م إِذا يم٤مٟم٧م رىمٞم٘م٦م ُمٕمٓمقوم٦م  ويمنه٤م وهمػمه، وىم٤مل اسمـ ضمٜمِّل: ُمـ ومْمَّ

يٜم٦م َأو اًمتذًمٞمؾ َأو دُمٕمؾ ذم حلْٛم٦م َأٟمٗمف، وىم٤مل  اًمٓمروَملم، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: يم٠َمهنؿ ي٘مّمدون هب٤م اًمزِّ

: دُم  ة ُمـ ؿَمٕمر ومٝمل اخِلَزاُم٦م، إَصٛمٕملُّ ٕمؾ ذم َأطمد ضم٤مٟمٌَل اعمَٜمْخَريـ، ىم٤مل: ورسمَّام يم٤مٟم٧م اًمؼُمَ

ة سُمْرَوة، وسمَرْوُت اًمٜم٤مىم٦َم وَأسمرْيتُٝم٤م:  واجلٛمع سُمَرى يمُخّْمٚم٦م وظُمَّمؾ وهُمْروم٦م وهُمَرف: َٕن َأصؾ اًمؼُمَ

: ظمَِمِْم٧ُم اًمٜم٤مىم٦َم وقمرْٟمتُٝم٤م وظمَزُْمتُ  ٝم٤م وزمَمْتُٝم٤م وظمَٓمْٛمُتٝم٤م ضمٕمٚم٧ُم ذم َأٟمٗمٝم٤م سُمَرٌة، ىم٤مل اجلقهريُّ

: اة، ىم٤مل اًمِم٤مقمر وهق اجلٕمديُّ  وَأسمَريُتٝم٤م، هذه وطمده٤م سم٤مًَٕمػ، ومٝمل ُُمؼْمَ

ققققق٤مُل ُوقققققٚمققَمٝم٤م اَة َُتَ سْمققققق٧ُم ُُمقققققؼْمَ  ومَ٘مرَّ

 

راقُمققققـ اعم٤مؾِمققققخٞم٤َّمت اًمِ٘مًقققق   شلِّ اعمققققَقشمَّ

م هذا اًمٌٞم٧م ُمنموطم٦ًم َأًمٗم٤مفُمف ىمري٤ًٌم.[سمرا] ا.# شم٤مج   ، وىمد شم٘مدَّ

٤ًم: َأدظمَؾ ذم َأٟمٗمف اخِلَِم٤مش، وهق »إًِمخ، ش ظَمَِمِْم٧ُم...»ىمقًُمف:  ف ظَمِمَّ ظَمشَّ اًمٌٕمػَم خَيُِمُّ

ُم٤مُم ًمٞمٙمقن َأهَع ٟٓم٘مٞم٤مده، وُمٜمف:  قا سملم يمالُمٙمؿ »قُمقْيد َُيٕمؾ ذم َأٟمػ اًمٌٕمػم ُيِمدُّ سمف اًمزِّ ظُمِمُّ

َّٓ اهلل : شٓ إًِمف إِ ٟمػ اخِلَِم٤مش: هق اًمذي ُيدظَمؾ ذم قمْٔمؿ أَ »، َأي َأدظِمٚمقا، وىم٤مل اجلقهريُّ

 : ة ُمـ ُصْٗمر َأي ٟمح٤مٍس، واخِلَزاُم٦ُم ُمـ ؿَمٕمر، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ اًمٌٕمػم، وهق ُمـ ظمِم٥م، واًمؼُمَ

اخِلَِم٤مش: ُم٤م يم٤من ذم اًمٕمْٔمؿ إِذا يم٤من قُمقدًا، واًمِٕمَران: ُم٤م يم٤من ذم اًمٚمَّحؿ ومقق إَٟمػ، وقَمَرَن 

َب وٟمٍَم قَمْرٟم٤ًم: ووَع ذم َأٟمٗمف اًمِٕمَران ًمُٕمقٍد َُيٕم ؾ ذم وشَمرة َأٟمٗمف، وهل ُم٤م اًمٌٕمػَم ُمـ سم٤ميَب َضَ

: اخِلَِم٤مش: ُم٤م يٙمقن ُمـ قُمْقد َأو همػمه، َُيٕمؾ ذم قمْٔمؿ َأٟمػ  سملم اعَمٜمْخَريـ، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ

 .[ظمِمش] يمذا ذم اًمت٤مجش اًمٌٕمػم، واًمِٕمَران: ُم٤م يم٤من ذم إَٟمػ ومقق اًمٚمَّْحؿ

شم٘مٞمٞمده  وهق خم٤مًمِػ عَم٤م ٟم٘مَٚمف آٟمٗم٤ًم قمـ إَصٛمٕمّل ذم يمقن اخِلَِم٤مش ُمـ ظمِم٥م: وًمٕمؾَّ 

 ٓ ُمٗمٝمقَم ًمف ومٚمُٞمت٠مُمْؾ.ش ُمـ ظمِم٥م»سم٘مقًمف: 

ف، وظَمَزَم اًمٌٕمػَم: ضمٕمَؾ ذم ضم٤مٟم٥م َُمٜمْخره اخِلَزاُم٦م، يمٙمِت٤مسم٦م، »و ظَمَزَُمف خَيِْزُُمف ظَمْزُم٤ًم: ؿَمٙمَّ

ُم٤مُم، وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨م: إِن يم٤مٟم٧م ُمـ ُصْٗمر  وهل طَمْٚم٘م٦م ُمـ ؿَمٕمر دُمٕمؾ ذم وشَمرة َأٟمٗمف ُيِمدُّ هب٤م اًمزِّ
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٧م ُمـ ؿَمٕمر ومٝمل ظِمَزاُم٦م، وىم٤مل ؿمٛمر: اخِلَزاُم٦م إِذا يم٤مٟم٧م ُمـ قَمَ٘م٥م ومٝمل ومٝمل سُمَرة، وإِن يم٤مٟم

 .[ظمزم] ا.# شم٤مجش و٤مَٟم٦م

ة اًمتل ُيؼْمَى هب٤م اًمٌٕمػُم إِذا يم٤مٟم٧م ُمـ »وذم ُم٤مدة )ض و ن( ُمٜمف:  ٤مٟم٦م همػُم ُمٝمٛمقز: اًمؼُمَ اًمْمَّ

 ا.#.ش ُصْٗمر، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وىمْمْٞمٜم٤م َأنَّ َأًمٗمٝم٤م واو ٕهَن٤م قملم

٦ٌَم، وذم احلدي٨م: اًم»وذم اًمٚم٤ًمن:  َٕمَ٘م٥م: اًمَٕمَّم٥م اًمذي شُمٕمٛمُؾ ُمٜمف إَوشم٤مُر، اًمقاطمدة قَمَ٘م

، ىم٤مل اسمـ إصَمػم: هق سمٗمتح اًم٘م٤مف: اًمَٕمَّم٥م، واًمَٕمَ٘م٥م ُمـ يمؾِّ شَأٟمَّف َُمَْمَغ قَمَ٘م٤ًٌم وهق ص٤مئؿ»

ب وُيٜم٘مَّ  ك ُمـ رء: قَمَّم٥م اعَمْتٜملَم واًم٤ًمىَملم واًمقفمٞمَٗملم خيتٚمط سم٤مًمٚمحؿ، ُيْٛمَِمُؼ ُمٜمف َُمِْم٘م٤ًم وُِيذَّ

٦ٌَم، وىمد يٙمقن ذم ضمٜمٌَل اًمٌٕمػم، واًمَٕمَّم٥م: اًمِٕمْٚم٤ٌمء  ى ُمٜمف اًمقشمُر، واطمدشمف قَمَ٘م اًمٚمحؿ وُيًقَّ

ْٗمرة، واًمَٕمَ٘م٥م  اًمٖمٚمٞمظ، ٓ ظمػَم ومٞمف، واًمٗمرق سملم اًمَٕمَ٘م٥م واًمَٕمَّم٥م َأن اًمٕمَّم٥م َييُب إمِم اًمّمُّ

ٌُف و ه، َييب إمِم اًمٌٞم٤مض، وهق َأصٚمٌُٝم٤م وَأُمتٜمُٝم٤م، وقَمَ٘م٥َم اًمٌمَء َيْٕمِ٘م ٌَف: ؿمدَّ ٌُف قَمْ٘م٤ًٌم وقم٘مَّ َيْٕمُ٘م

 .[قم٘م٥م] ا.# ًم٤ًمنش وقَمَ٘م٥َم اًمًٝمَؿ واًمِ٘مْدَح واًم٘مقَس قَمْ٘م٤ًٌم: ًَمَقى ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمَٕمَ٘م٥م قمٚمٞمف

ُُمِِمَؼ اًمِ٘مْدُح َُمِْم٘م٤ًم: مُحؾ قمٚمٞمف ذم اًمؼَمْي »وىمقًُمف: ُيْٛمَِمؼ ُمٜمف َُمِْم٘م٤ًم، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

، واعمَِْمُؼ: ضمذُب اًمٌمء ًمٞمٛمتدَّ ويَ  ػُم ُيْٛمَِمُؼ طمتك َيٚملَم، واًمَقشمر ُيْٛمَِمُؼ طمتك ًمَٞمِدقَّ ًَّ ٓمقل، واًم

، وىم٤مل اسمـ ؿُمٛمٞمؾ:  َيٚملَم وَُيقف يمام َيْٛمُِمُؼ اخلٞم٤َّمُط ظمٞمَٓمف سمُخري٘م٦م، وَُمَِمَؼ اًمقشمَر: ضمَذسمف ًمٞمٛمتدَّ

ه٤م َُمِْم٘م٤ًم، واعمَِْمؼ َأن يٚمحؿ وي٘منم طمتك يً٘مط يمؾُّ ؾَمَ٘مٍط ُمٜمف،  قم٦م َأىمؾُّ إَوشم٤مر وَأؿمدُّ ْ اًمنمِّ

ٌَسوذًمؽ  َّٓ  ،َأن اًمَٕمَ٘م٥م ُي١مظمُذ ُمـ اعمَْتـ وخُي٤مًمُٓمف اًمٚمحُؿ ومَٞمْٞم ُط طمتك ٓ يٌ٘مك ومٞمف إِ ًَ صمؿ ُيٜمْ

سمقه ُمـ َأؾْم٘م٤مـمف يمٚمِّٝم٤م، وُُمَِم٤مُق اًمَٕمَ٘م٥م َأضمقُده، ىم٤مل: اًمَٕمَ٘م٥ُم ذم  ُُمَِم٤مُق اًمَٕمَ٘م٥م وىمٚمٌف، وىمد هذَّ

قَمَّم٦ٌم ٓ يٙمقن ُمٜمف وشَمٌر،  اًم٤ًمىَملم وذم اعَمتـ، وُم٤م ؾمقامه٤م وم٢مِٟمام هق اًمٕمَّم٥م، ىم٤مل: واًمِٕمْٚم٤ٌمء:

 ا.#.[ُمِمؼ]ش وٓ ظمػَم ومٞمف

ُم٤مم، وهق »، شزمَمُتٝم٤م وظمَٓمٛمُتٝم٤م»وىمقًُمف:  ٤ًم: قمٚمَّؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمزِّ ٝمام َزُمَّ زمَّ اًمٌٕمػَم واًمٜم٤مىم٦م يُزُمُّ

ة َأو  ُم٤مم: اخلٞمط اًمذي ُيِمدُّ ذم اًمؼُمَ : اًمزِّ ة واخلِم٦ٌم، وىم٤مل اجلقهريُّ ٌْؾ اًمذي َُيٕمؾ ذم اًمؼُمَ احل

 ش.، صمؿ ُيِمدُّ ذم ـمرومف اعمِْ٘مَقُد، وىمد ُيًٛمك اعمِْ٘مقُد ِزَُم٤مُم٤مً ذم اخِلَِم٤مش
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ُم٤م ُي٘م٤مُد سمف، ُمثُؾ اًمِ٘مَٞم٤مد سم٤مًمٙمن، ىم٤مل: وذم اًمّمح٤مح: اعمِْ٘مَقد: »واعمِْ٘مَقُد، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: 

٦ُم، واعمِْ٘مَقد َأيْم٤ًم: ظمٞمْط َأو ؾَمػْم َُيٕمؾ ذم ُم٤مم َأو اًمٚمَِّج٤مم شُم٘م٤مُد سمف اًمداسمَّ  قُمٜمؼ احلٌؾ ُيِمدُّ ذم اًمزِّ

٦م ُي٘م٤مُد سمف  .[ىمقد] ا.# شم٤مجش اًمٙمٚم٥م َأو اًمداسمَّ

وظمَٓمٛم٧ُم اًمٌٕمػَم َأظمٓمُِٛمف ُمـ سم٤مب َضب: ضمٕمٚم٧ُم اخِلَٓم٤مم قمغم َأٟمٗمف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

قمـ َأسمٞمف، ىم٤مل: َأوَص َأسمق سمٙمر َأن ُيٙمٗمَّـ ذم صمقسَملم يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف،  (1)روى قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ»

َّٓ وَأن َُيٕمؾ ُمٕمٝمام صمقٌب آظمر، وم٠َمرا ـ إِ دت قم٤مئِم٦م َأن شمٌت٤مع ًمف َأصمقاسم٤ًم ضُمُددًا وم٘م٤مل قمٛمر: ٓ ُيٙمٗمَّ

ومٞمام َأوَص سمف وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ي٤م قمٛمر واهللِ ُم٤م ُووٕم٧ْم اخلُُٓمُؿ قمغم آُٟمٗمٜم٤م، ومٌٙمك قمٛمر وىم٤مل: 

ٜمل َأسم٤مك ومٞمام ؿمئ٧ِم، ىم٤مل ؿمٛمر: ُمٕمٜمك ىمقهل٤م:  ُم٤م ُمٚمْٙمتَٜم٤م سمٕمُد ش ُم٤م ُووٕم٧م اخلُٓمُؿ قمغم آُٟمٗمٜم٤م»يمٗمِّ

 َأن ٟمّمٜمع ُم٤م ٟمريد ذم َأُماليمٜم٤م.ومَتٜمٝم٤مٟم٤م 

واخلُُٓمؿ مجُع ظِمَٓم٤مم، وهق احلٌْؾ اًمذي ُي٘م٤مد سمف اًمٌٕمػُم، وي٘م٤مل ًمٚمٌٕمػم إِذ همَٚم٥َم َأن خُيٓمَؿ: 

 [331ديقاٟمف ]ُمٜمَع ظِمَٓم٤مَُمف، ىم٤مل إقَمِمك:

 َأرادوا َٟمْحقققققق٧َم َأصْمٚمتِٜمقققققق٤م

 

 ويمٜمَّققققق٤م َٟمٛمٜمَقققققُع اخلُُٓمقققققام 

 َٟمػ اًمٌٕمػم ًمُٞم٘م٤مَد سمف، واجلٛمع ظُمُٓمؿ، وظَمَٓمؿ ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: واخِلَٓم٤مم: يمؾُّ ُم٤م ُووع ذم أ

ًا همػَم قمٛمٞمؼ ًمٞمْمع قمٚمٞمف  سمف خَيْٓمُِٛمف ظَمْٓماًم وظمٓمََّٛمف: ضمٕمَٚمف قمغم َأٟمٗمف، ويمذًمؽ إِذا طَمزَّ َأٟمَٗمف طَمزَّ

اخِلَٓم٤مم، وٟم٤مىم٦م خمٓمقُم٦م وُٟمقق خمٓمَّٛم٦م، وىم٤مل اسمـ إصَمػم: ظمَٓم٤مُم اًمٌٕمػم َأن ي١مظمذ طمٌٌؾ ُمـ ًمِٞمْػ 

ومُٞمجٕمَؾ ذم َأطمد ـمروَمٞمف طَمْٚم٘م٦م صمؿ ُيِمّد ومٞمف اًمٓمرُف أظمر طمتك يّمػم يم٤محلَْٚم٘م٦م  َأو ؿَمٕمر َأو يمت٤َّمن

ُم٤مم، وىم٤مل اسمـ  صمؿ ُي٘مٚمَّد اًمٌٕمػَم صمؿ ُيثٜمَّك قمغم خُمَٓمَّٛمف، وَأُم٤م اًمذي َُيٕمؾ ذم إَٟمػ دىمٞم٘م٤ًم ومٝمق اًمزِّ

َأو صقف َأو  ؿمٛمٞمؾ: اخِلَٓم٤مم: يمؾُّ طمٌْؾ ُيٕمٚمؼ ذم طَمْٚمؼ اًمٌٕمػم صمؿ ُيٕم٘مد قمغم َأٟمٗمف يم٤من ُمـ ضِمٚمد

ٌْؾ َُيٕمؾ ذم  ًمِْٞمػ َأو ىِمٜم٥َّم، صمؿ ىم٤مل سمٕمُد: وم٢مِذا ُوِٗمر ُمـ إََدم ومٝمق ضَمِرير، وىمٞمؾ: اخِلَٓم٤مم: احل

ـمَرومف طَمٚم٘م٦ٌم صمؿ ي٘مٚمَّد اًمٌٕمػَم صمؿ يثٜمَّك قمغم خَمْٓمِٛمف، ىم٤مل: وظمَٓمَٛمف سم٤مخِلَٓم٤مم: قمٚمَّ٘مف ذم طَمْٚم٘مف صمؿ 

                                                 

 #.191هق قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمُٕمت٘مل سم٤مًمقٓء، أسمق قمٌد اهلل، وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل، شمقذم  (1)
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ؿ سم٤مًمٗمتح واعمَْخٓمِؿ يمَٛمْجٚمِس واعمِْخَٓمؿ يمِٛمٜمؼَْم: صمٜم٤َّمه قمغم َأٟمٗمف، وٓ ُيث٘م٥م ًمف إَٟمػ، واخلَٓمْ 

: ي٘م٤مل ًمَُلٟمقف اعَمَخ٤مـمِؿ، واطمُده٤م خَمْٓمِؿ سمٙمن اًمٓم٤مء ا.# ش إَٟمػ، وىم٤مل َأسمق قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمينُّ

 ش.خَمْٓمِؿ وخَم٤َمـمِؿ يمَٛمْجٚمِس وََم٤َمًمِس»وذم اعمّم٤ٌمح:  .[ظمٓمؿ] ًم٤ًمن

: هق طمٌْؾ َُيٕمؾ ًم ُم٤مم، وسمف وىمقًُمف: اجلَِرْير، ىم٤مل اجلقهريُّ ٚمٌٕمػم سمٛمٜمزًم٦م اًمِٕمَذار ًمٚمداسم٦َّم همػُم اًمزِّ

 ؾُمٛمل اًمرضمؾ ضمريرًا، وذم احلدي٨م َأن اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤مَزقمقا ضمرير سمـ قمٌد اهلل ِزَُم٤مَُمف وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

: «َأي َدقُمقا ًمف ِزَُم٤مَُمف، ومٞم٤م هلل ُم٤م َأطمغم يمالَُمف وَأسمدَع ؾمٌَْٙمف وٟمٔم٤مَُمف، ش ظَمٚمُّقا سملم ضمريٍر واجلرير

 ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ: قمٚمٞمف ُُمٜمتَٝمك قِمٚمٛمؽ وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمِّؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا. اًمٚمٝمؿَّ ومّمؾِّ 

49- ا  اَّأ ا و ة    ارا ُ ا   أ َش     أَّش ا را رش  يأ



ااااااااة َأ اااااااا كأ   ُ  ا إادُ ُ  ا طأ َا طش  يأ

 ـَ » ٌْ ه٤مب ؾُمٗمالً، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش َيْرؾُم ؾمقب: اًمذَّ َرؾَم٥َم اًمٌمُء ذم اعم٤مء يمٜمٍَم »ُمـ اًمرُّ

إِذا ـمَٗم٧ْم هبؿ اًمٜم٤مُر »ذه٥م ؾُمٗمالً، وذم طمدي٨م احلًـ يّمػ َأهؾ اًمٜم٤مر:  ويمُرم ُرؾمقسم٤ًم:

ٌَْتٝمؿ إهَمالُل  يمذا ذم ش ، َأي إِذا رومٕمْتٝمؿ وَأفمٝمرُْتؿ طمٓمتْٝمؿ إهَمالُل سمثِ٘مٚمٝم٤م إمِم َأؾمٗمٚمٝم٤مشَأرؾم

 .[رؾم٥م] اًمت٤مج، وُمثُٚمف ذم اًمٚم٤ًمن

ـَمَٗم٤م »ذم اعمّم٤ٌمح: قمَٚم٧ْم وارشمٗمٕم٧ْم هبؿ، ىم٤مل ش: ـمَٗم٧ْم هبؿ»وُمٕمٜمك ىمقل احلًـ اعم٤مرِّ 

ٛمؽ  ًّ ًا قمغم وُمُٕمقل إِذا قَماَل ومل َيرؾُم٥م، وُمٜمف اًم اًمٌمُء ومقق اعم٤مء ـَمْٗمقًا ُمـ سم٤مب ىم٤مل، وـُمُٗمقَّ

 ا.#.ش اًمٓم٤مذم، وهق اًمذي يٛمقت ذم اعم٤مء، صمؿ يٕمٚمق ومقق وضمٝمف

ًا: فمٝمَر وقماَل ومل َيرؾُم٥ْم، وذم»وذم اًمٚم٤ًمن:   ـَمَٗم٤م اًمٌمُء ومقق اعم٤مء يٓمُٗمق ـَمْٗمقًا وـُمُٗمقَّ

ضم٤مل وم٘م٤مل:  ، وؾمئؾ َأسمق اًمٕم٤ٌمس [6999اًمٌخ٤مري: ] شيم٠َمنَّ قمٞمٜمَف قِمٜم٦ٌَم ـم٤مومٞم٦م»احلدي٨م َأٟمف ذيمَر اًمدَّ

ٌْت٦م َأظمقاُت٤م ُمـ احل٥مِّ 
٦ٌَّم اًمتل ىمد ظمرضم٧ْم قمـ طمدِّ ٟمِ قمـ شمٗمًػمه وم٘م٤مل: اًمٓم٤َّمومٞم٦م ُمـ اًمِٕمٜم٥َم: احل

ٌَّف قمٞمٜمَف هب٤م، ومٜمت٠مْت وفمٝمرْت وارشمٗمٕم٧ْم، وىمٞمؾ: َأراد سمف احل٦ٌَّم اًمٓم٤َّمومٞم٦م قمغم وضمف ا  عم٤مء، ؿم

ٛمؽ: َٕٟمَّف َيٕمٚمق وئمٝمر قمغم رأس اعم٤مء ًَّ ومٛمٕمٜمك  .[ـمٗم٤م] ا.# ًم٤ًمنش وُمٜمف اًمٓم٤َّمذم ُمـ اًم

ـَ ش َيْرؾُمٌْـ»  .َيٖمرىْم
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ضَمك» ضَمك اًمذي يم٤مًمٌحر ذم شمرايُمؿ سمٕمْمف قمغم سمٕمض وشمٙم٤مصُمٗمف، شذم سَمْحِر اًمدُّ ، َأي ذم اًمدُّ

٦م و ضَمك مجع ُدضْمَٞم٦م، وهذه اًمٙمٚمٛم٦م واويَّ ي٤مئٞم٦َّم سمت٘م٤مرب اعمٕمٜمك، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن. ىم٤مل: واًمدُّ

م اهلل وضمٝمف وريض اهلل قمٜمف: » ضَمك، وذم طمدي٨م قمكّم يمرَّ َي٤مضمل يم٤مًمدُّ ضْمٞم٦م: اًمٔمُّْٚمٛم٦م، واًمدَّ واًمدُّ

، َأي فُمٚمُٛمٝم٤م، واطمده٤م داضمٞم٦م، وَدَي٤مضمل اًمٚمٞمؾ: طَمٜم٤مِدؾُمف، شُيقؿِمُؽ َأن َيٖمِم٤ميمؿ َدَواضمل فُمَٚمٚمف»

 ش.يم٠َمٟمف مجع َدَْي٤مة

ضَمك: ؾمقاُد اًمٚمَّٞمؾ ُمع هَمٞمْؿ وَأن ٓ شَمرى َٟمجاًم وٓ ىمٛمرًا، وذم َأول  ة ُمـ اًمٚم٤ًمن: اًمدُّ اعم٤مدَّ

وىمٞمؾ: هق إِذا َأًمٌَس يمؾَّ رء، وًمٞمس هق ُمـ اًمٔمُّٚمٛم٦م، وىم٤مًمقا: ًمٞمٚم٦م ُدضَمًك وًمٞم٤مٍل ُدضَمك، ٓ 

ًا ومٝمق داٍج ودَ  ٞمُؾ َيْدضُمق َدضْمقًا وُدضُمقَّ ضمّل، ويمذًمؽ َُيٛمع َٕٟمف ُمّمدر ُوصػ سمف، وىمد َدضَم٤م اًمٚمَّ

ك، ىم٤مل ًمٌٞمد:  [183ديقاٟمف ]َأْدضَمك وشَمَدضمَّ

قق ًُّ ٞمققَؾ إِذا ُرُْمقق٧َم اًم  َرىقواْوققٌِْط اًمٚمَّ

 

ك سمٕمقققققَد وَمقققققْقٍر واقمتقققققَدْل    وشَمقققققَدضمَّ

 ٞمف: ؾمٙمقٟمف، وؿم٤مهد  ىمقُل إضَْمدع اهلْٛمداين:ش َأدضَمك اًمٚمٞمُؾ »وَمْقرشُمف: فُمٚمٛمتف، وشَمدضمِّ

ٞمُؾ َأْدضَمقك واؾمقت٘مٚم٧َّْم ٟمجقُُمقف  إِذا اًمٚمَّ

 

ـَ إوَْمققراِط هقق٤مٌم ضَمققَقاصمؿُ وصقق٤م   َح ُِمقق

  .[دضم٤م] شإوَْمراط مجُع وُمُرط وهل إيَمٛم٦م

ف:  اًمَٗمْرط سمٗمتح اًمٗم٤مء: اجلٌَؾ اًمّمٖمػم، ومجُٕمف وُمُرط، »وذم ُم٤مدة )ف ر ط( ُمٜمف َأيْم٤ًم ُم٤م ٟمّمُّ

ٌُقم شَمٜمُقُح قمغم  : اًمُٗمُرط واطمُد إوَْمراط، وهل آيم٤مم ؿمٌٞمٝم٤مت سم٤مجل٤ٌمل، ي٘م٤مل: اًم اجلقهريُّ

راط، وىم٤مل اًمَٗمْرط: اًمَٕمَٚمؿ اعمًت٘مٞمؿ ُِيتدى سمف، واًمَٗمْرط: رأس إيََمٛم٦م وؿَمخُّمٝم٤م، إوَمْ 

اىم٦م:  واجلٛمع َأوْمراط وَأوْمُرط، ىم٤مل اسمـ سَمرَّ

ْت ٟمجقُُمقف  إِذا اًمٚمٞمُؾ َأْدضَمك وايْمَٗمٝمقرَّ

 

 وصقق٤مَح ُمققـ إوَْمققراِط سُمققْقٌم ضَمققَقاصمؿُ  

 َ٤ٌَمؿمػم اًمّمٌح: َٕنَّ اهل٤مَم شم ْزىُمق قمٜمد ذًمؽ، ىم٤مل: وإَوُل َأومَم، وىمٞمؾ: إوَْمراط هٝمٜم٤م شَم

٧م سم٤مًمّم٤ٌمح  ًَّ وٟم٥ًَم اسمـ سمري هذا اًمٌٞم٧م ًمََلضْمدع اهلَْٛمداين، وىم٤مل: أراد يم٠َمن اهل٤مَم عم٤َّم َأطم

 ا.# ًم٤ًمن.ش سظم٧ْم 
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ٛمّق: َأفمٚمؿ، ومٝمق داٍج وَدضِمّل »وذم اًمت٤مج:  ًُ ًا يم َدضَم٤م اًمٚمٞمُؾ َيْدضُمق َدضْمقًا سم٤مًمٗمتح وُدضُمقَّ

ك، ىم٤م  ل إضَْمدع اهلْٛمداين:يم٠َمْدضَمك وشَمدضمَّ

ٞمُؾ َأْدضَمقك واؾمقت٘مٚم٧َّْم ٟمجقُُمقف  إِذا اًمٚمَّ

 

ـَ إوَْمققراِط هقق٤مٌم ضَمققَقاصمؿُ    وصقق٤مَح ُِمقق

  وىم٤مل ًمٌٞمد:

قق ًُّ ٞمققَؾ إِذا ُرُْمقق٧َم اًم  َرىقواْوققٌِْط اًمٚمَّ

 

ك سمٕمقققققَد وَمقققققْقٍر واقمتقققققَدْل    وشَمقققققَدضمَّ

 ك هٜم٤م ؾَمَٙمـ : سَمْٕمده، وذم طمدي٨م وَمْقرة اًمِٕمِم٤مء: »[ومقر] ، وذم اًمٚم٤ًمنشىمٞمؾ: َأراَد سمق شَمدضمَّ

َٗمؼ»اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام:  ، وهق مُحرة اًمِمٛمس ذم [612ُمًٚمؿ: ] شُم٤م مل َيًُ٘مط وَمْقُر اًمِمَّ

ٓمققمف ومُحرشمف ًُ  ا.#.ش إوُُمؼ اًمٖمريّب، ؾُمٛمل وَمْقرًا ًم

صالُة اًمٕمِم٤مء أظمرُة إِذا ؾم٘مَط صَمْقُر »وذم احلدي٨م: »َأيْم٤ًم:  وذم ُم٤مدة )ث و ر( ُمٜمف

َٗمؼ  ا.#(.ش وُمٕمَٔمٛمف ، وهق اٟمتِم٤مره، وصَمقراُٟمف: مُحرشُمف[1358ُمًٚمؿ: ] شاًمِمَّ

واْدضَمْقضَمك اًمٚمٞمؾ: َأفمٚمَؿ، وًمٞمٚم٦م داضِمٞم٦م: ُمٔمٚمٛم٦م، وَدَي٤مضمل اًمٚمٞمؾ: طمٜم٤مدؾُمف يم٠َمٟمف مجُع َدَْي٤مة، 

هدأ ش َدضَم٤م اًمٚمٞمُؾ »وَدضَم٤م اإِلؾمالُم: ىمقَي واٟمتنَم وَأًمٌَس يمؾَّ رء، وقمـ إَصٛمٕمل َأنَّ ُمٕمٜمك 

واضمل: ، واًمدَّ ـَ ضمك يُمٜمٞم٦م قمٜمؽمة، وُمٜمف ىمقًمف: وؾمٙم َٚمُؿ واطمُده٤م داضِمَٞم٦م، وَأسمق اًمدُّ  اًمٔمُّ

ضَمك طم٤مدصم٦ُم اًمٚمَّٞم٤مزم  َأسمق اًمدُّ

ضَم٤م: ؾمقاُد اًمٚمٞمؾ ُمع هَمٞمؿ وَأن ٓ شَمرى ٟمجاًم وٓ ىمٛمرًا، : »[دضم٤م] وذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن اًمدُّ

ل دضَم٤م، وٓ َُيٛمع وىمٞمؾ: هق إِذا ًَمٌَِس يمؾَّ رء، وًمٞمس هق ُمـ اًمٔمُّٚمٛم٦م، وي٘م٤مل: ًمٞمٚم٦م دضَم٤م وًمٞم٤م

 ا.#.ش َٕٟمف ُمّمدر ُوصػ سمف، وَدضَم٤م اإِلؾمالُم: ىمقَي واٟمتنم وَأًْمٌَس يمؾَّ رء

ذم احلدي٨م َأٟمف سمٕم٨َم قُمَٞمٞمٜم٦م سمـ سمدر طملم َأؾمٚمَؿ اًمٜم٤مُس وَدضَم٤م »وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إصَمػم: 

َأي ؿم٤مَع ويمُثَر، ُمـ  اإِلؾمالُم وم٠َمهم٤مَر قمغم سمٜمل قمديِّ سمـ ضُمٜمُْدب وَأظمَذ َأُمقاهَلؿ، َدضَم٤م اإِلؾمالُم،

إِذا َت٧َّم فمٚمٛمُتف وَأًْمٌَس يمؾَّ رء وَدضَم٤م َأُمُرهؿ قمغم ذًمؽ َأي َصَٚمَح، وُمٜمف ش َدضَم٤م اًمٚمَّٞمُؾ »

ـْ ؿمؼَّ قمَّم٤م اعمًٚمٛملم وهؿ ذم إؾِمالم داٍج »احلدي٨م:  ، وُمٜمف طمدي٨م قمكمٍّ شداُِم٩م»وُيروى ش َُم
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م اهلل وضمٝمف:  َأي فُمَٚمُٛمٝم٤م، واطمده٤م داضمٞم٦م، وىمقًُمف: ش ُيقؿِمُؽ َأْن شَمْٖمِم٤ميمؿ َدَواضمل فُمَٚمٚمِف»يمرَّ

ـْ ؿمؼَّ قمّم٤م اعمًٚمٛملم وهؿ ذم إؾِمالم داُِم٩م وم٘مد ظَمَٚمَع ِرسْم٘م٦َم اإِلؾمالم ُمـ قمٜمُ٘مف» داُِم٩م ومٞمف ، شَُم

م  ُمقج: دظمقل اًمٌمء ذم اًمٌمء، وُمٜمف طمدي٨م قمكّم ريض اهلل قمٜمف ويمرَّ اُِم٩م: اعمجتِٛمع، واًمدُّ اًمدَّ

ًمق سُمْح٧ُم سمف ٓوٓمرسْمتؿ اوٓمراَب إَْرؿمٞم٦َم ذم سمؾ اٟمدَم٧ُم قمغم ُمٙمٜمقن قِمٚمٍؿ »اهلل وضمٝمف: 

ِقّي  ٍـّ وَُمُّمقِن اـمِّالع ًمق َأومِمٞمتُف  اضمتٛمٕم٧ُم واٟمدرضم٧ُم واٟمٓمقي٧ُم  ، َأي سمؾشاًمٓمَّ قمغم ُمًتقِر وم

ٞم٦م ذم اًمٌئر  ًمٙمؿ وَأذقمُتف ًمقىمع سمٞمٜمٙمؿ ُمـ آوٓمراب ُم٤م ي٘مع ذم إؿَْمٓم٤من َأي احل٤ٌمِل اعمتدًمِّ

٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م اًمٌٕمٞمدة اًم٘مْٕمر  ، واهلل َأقمغم وَأقمٚمؿ.اعَمٓمقيَّ

٤مه،  ضَمك َأٟمف ؾمقاُد اًمٚمَّٞمؾ َأو إًِم٤ٌمؾُمف وؾَمؽْمه ًمٙمؾِّ رء وشمٖمٓمٞمتف إِيَّ وظمالص٦ُم ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمدُّ

َأو هق هدوء اًمٚمَّٞمؾ وؾمٙمقُٟمف، َأو هق َت٤مم فُمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ وإًِم٤ٌمؾُمف وشمٖمٓمٞمتف يمؾَّ رء، وىم٤مل 

ٞمف: ؾمٙمقٟمف، وُمرضم ُع هذه إىَمقال َأو هم٤مًم٥ُم ُم٠مظمذه٤م ُمـ سمٕمْمٝمؿ: وَمْقرة اًمٚمَّٞمؾ: فُمْٚمٛمتف، وشَمدضمِّ

ـُ ُمـ ؿمٛمس »اًمٚم٤ًمن، وه٤مَك ُم٤م ىم٤مًمف ضم٤مُر اهلل ومٞمٝم٤م:  ًمٞمٚم٦م ذاُت ُدضَمك، وهل اًمٔمُّٚمؿ، وهق َأطمً

ضمك، وًمٞمٌؾ داٍج، ىم٤مل: حك وسمْدر اًمدُّ  اًمْمُّ

 واًمٚمٞمؾ داٍج يمٜمََٗم٤م ضِمْٚم٤ٌمسمِف

ًمذي ذم ضمًده يمٚمَّف، وىمد دضم٤م اًمٚمَّٞمُؾ وَأْدضَمك، وُمـ اعَمج٤مز: صمقٌب داٍج: ؾم٤مسمٌغ همٓمَّك ا

وَدضَم٤م قمٚمٞمف صمقٌب: ؾَمٌََغ، وَدضَم٤م ؿَمٕمره، وىمٞمؾ ٕقَمرايّب: سمَؿ شمٕمرف مْحَؾ ؿم٤مشمؽ؟ ىم٤مل: إِذا 

اؾمتٗم٤مو٧ْم ظم٤مسُُت٤م، وَدضَم٧ْم ؿمٕمرُُت٤م، َأي ووَم٧ْم ومًؽمُْت٤م، وُم٤م يم٤من ذًمؽ ُمْذ َدضَم٤م اإِلؾمالم، 

ـُ واخلّم٥ُم، وإِ  ٟمف ًمٗمل قَمٞمش داٍج، ويم٤من ذًمؽ وصمقُب اإِلؾمالم داٍج، وَدضَم٤م قمٚمٞمٝمؿ إَُم

ه، وومالن ُيَداضمٞمؽ: ُي٤ًمشمُِرك اًمٕمداوة ا.# ُمـ إؾَم٤مس جل٤مر ش وَأدضَمٞم٧َم اًمٌٞم٧َم: ؾمَدًْم٧َم ؾِمؽْمَ

 .[دضم٤م] اهلل

َحك» حٞم٦َّم يمَٕمِِمٞم٦َّم: ارشمٗم٤مُع اًمٜمٝم٤مر، »، ىم٤مل اعمْجُد: شسم٤مًمْمُّ ْحقة واًمْمَّ ْحق واًمْمَّ اًمْمَّ

حك: وُمَقْي٘مف، وُيّمٖمر ُوَحٞم٤َّم سمال ه٤مء، واًمْمَّ  َح٤مء سم٤مًمٗمتح واعمدِّ إِذا ىَمُرَب اٟمتّم٤مُف اًمٜمٝم٤مر، واًمْمُّ
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حك َأيْم٤ًم سم٤مًمْمؿِّ واًم٘مٍْم: اًمِمٛمس : [وح٤م] شواًمْمُّ َوْحَقة اًمٜمٝم٤مر سمٕمد »، وىم٤مل اجلقهريُّ

ق اًمِمٛمس ]َأي شُميضء[ صمؿ سمٕمده  حك، وهق طملم شُمنْمِ َأي سمٕمد  –ـمٚمقع اًمِمٛمس، صمؿ سمٕمَده اًمْمُّ

حك ، وهق قمٜم –اًمْمُّ َح٤مء سم٤مًمٗمتح واعمدِّ وىم٤مل اًمٗمٞمُّقُملُّ ذم شم٠مًمٞمٗمف ش. د ارشمٗم٤مع اًمٜمٝم٤مر إقَمغماًمْمَّ

ْحقة »اعمّم٤ٌمح:  ر، يم٠َمٟمف اؾمؿ ًمٚمقىم٧م، واًمْمَّ : اُمتداد اًمٜمٝم٤مر، وهق ُمذيمَّ ح٤مء سم٤مًمٗمتح واعمدِّ اًمْمَّ

َحك َأي ارشمٗمٕم٧م اًمِمٛمس، صمؿ اؾمتُٕمٛمٚم٧م  ُمثُٚمف، واجلٛمع ُوَحك، يمَ٘مْري٦م وىُمَرى، وارشمٗمٕم٧م اًمْمُّ

حك اؾمتٕمامَل اعمٗمرد وؾُمٛمل هب٤م ]َأي ؾُمٛمل اًمقىم٧ُم هب٤م[ طمتك ُصٖمرت قمغم ُوَحّل سمٖمػم ه٤مء،  اًمْمُّ

اء: يمرهقا إِدظم٤مل اهل٤مء ًمئالَّ َيْٚمتٌَس سمتّمٖمػم َوْحقة  .[وح٤م] ا.# ُمّم٤ٌمحش ىم٤مل اًمٗمرَّ

حك ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمِم َأن يرشمٗمع اًمٜمٝم٤مُر وشمٌٞمضَّ »ىم٤مل ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن:  وىمٞمؾ: اًمْمُّ

َح٤مء إمِم ىم ًا، صمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمْمَّ ري٥م ُمـ ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر، وومنَّ سمٕمْمٝمؿ ُوَحك اًمِمٛمس ضمدَّ

َح٤مء سم٤مًمٗمتح واعمدِّ  حك طملم شَمٓمُٚمُع اًمِمٛمس ومٞمَّْمُٗمق وْقؤه٤م، واًمْمَّ سمْمٞم٤مئٝم٤م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمْمُّ

 ش.إِذا ارشمٗمع اًمٜمٝم٤مر واؿمتدَّ وىمُع اًمِمٛمس، وىمٞمؾ: هق إِذا قمَٚم٧ْم اًمِمٛمُس إمِم ُرسمع اًمًامء ومام سمٕمده

حك يمُٝمدى سم٤مًمْمؿِّ واًم٘مٍم ُمرادوم٦ٌم عم٤َم ىمٌٚمٝم٤م َأي وإيَمثُر قمغم أَ »ىم٤مل اًمزسمٞمدي:  هن٤م شمٕمٜمل اًمْمُّ

َحك اْٟم٤ًٌِمط اًمِمٛمس واُمتداُد  حٞم٦َّم، ٟم٘مٚمف ؿمٞمخٜم٤م، وىم٤مل اًمراهم٥م: اًمْمُّ ْحقة واًمْمَّ ْحق واًمْمَّ ًمٚمْمَّ

 [2-93/1 ]اًمْمحك: ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄژاًمٜمٝم٤مر، وؾُمٛمل اًمقىم٧ُم سمف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـَ وأفَمٚم ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م:  [23/59]ـمف:  ژھ ھ ھ ہژَؿ[، ]َأي ؾمَٙمـ وداَم، وىمٞمؾ: ؾمٙم

ى، يمام ىم٤مل صمٕمٚم٥م  ٌُنْمَ د، وىمٞمؾ: وُمْٕمغَم يم واظمُتٚمػ ذم وزهن٤م، وم٘مٞمؾ: وُمَٕمؾ سمْمؿٍّ ومٗمتح، يمام ىم٤مًمف اعمؼمِّ

د قمٜمد حمٛمد اسمـ قمٌد اهلل سمـ ـم٤مهر، وذم اعمحٙمؿ: وىمد شُمًٛمك اًمِمٛمُس ُوَحك  ذم ُمٜم٤مفمرشمف ُمع اعمؼمِّ

 غَم وَأقمٚمؿ.واهلل َأقمش ًمٔمٝمقره٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

ٌْدأ إذاق اًمِمٛمس إمِم  َحك قمغم ُم٤م سملم َُم م ُمـ إىَمقال ُيٓمٚمؼ اًمْمُّ وسم٤مجلٛمع سملم ُم٤م شم٘مدَّ

حك ذم اًمٌٞم٧م ُم٤م سملم ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس  ىُمرب ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر، وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم اًمِمٛمس، واعمراُد سم٤مًمْمُّ

 ىَمْدَر ُرُمٍح َأو رحملَم إمِم اًمٓمََّٗمؾ، وهق وىم٧م اصٗمرار اًمِمٛمس، واهلل َأقمٚمؿ.
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 ش.َيْٓمُٗمقن ذم أِل إِذا أُل ـَمَٗم٤م»

ومقىمف، ُمـ ـَمَٗم٤م اًمٌمُء ومقق اعم٤مء َيْٓمٗمق  َأي َيرشمٗمٕمقن قمغم وضمف اعم٤مء وَئمٝمرون َيْٓمُٗمقن

ًا: فمٝمر وقماَل ومل َيْرؾُم٥ْم، وذم اًمت٤مج:  ًا: قماَل »ـَمْٗمقًا وـُمُٗمقَّ ـمَٗم٤م اًمٌمُء ومقق اعم٤مء ـَمْٗمقًا وـُمُٗمقَّ

ٛمؽ اًمٓم٤مذم ًَّ ، وهق اًمذي يٛمقت ذم اعم٤مء، صمؿ َيٕمٚمق ومقق وضمٝمف، وُمـ ومل َيرؾُم٥ْم، وُمٜمف اًم

اعمج٤مز ـَمَٗم٧م اخلُْقص٦ُم )وهل واطمدة اخلُْقص وهق وَرق اًمٜمَّخؾ واعُمْ٘مؾ واًمٜم٤َّمَرضِمٞمْؾ( ومقق 

اًمِمجرة إِذا فمٝمرْت، وُمـ اعمج٤مز ـَمَٗم٤م اًمثقُر اًمقطمٌمُّ إِذا قماَل إيََمؿ واًمرُم٤مَل، ىم٤مل 

 [243ديقاٟمف ]اًمٕمج٤مج:

ْتققققف َه٤مُس ظَمْٔمَرومقققق٤م إِذا شَمَٚم٘مَّ  اًمققققدَّ

 

ْتقققققف اًمَٕمَ٘م٤مىِمٞمقققققُؾ ـَمَٗمققققق٤م   وإِْن شَمَٚم٘مَّ

 ،وىمٞمؾ همػُم ذًمؽ، وسمٕمُْمٝمؿ َيٙمن داًَمف ، ٝمُؾ اًمٚملمِّ ًَّ َح٤مب: اعمٙم٤من اًم ًَ َه٤مس يم )اًمدَّ

اء صمؿ اًمت٤مء: اإِلهاُع وشمق  وظَمْٔمروم٤م: ومٕمٌؾ ُم٤مٍض ُمـ اخلَْٔمروم٦م سم٤مخل٤مء واًمٔم٤مء اعمٕمجٛمَتلم صمؿ اًمرَّ

اخلَْذَروم٦م، يمام ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )خ ظ ر ف(. واًمَٕمَ٘م٤مىِمٞمؾ مجُع قَمَ٘مٜمَْ٘مؾ ؾمٞمُع اخلَْٓمق، وُمثُٚمف 

ؾ سمٕمُْمف  ع، وىمٞمؾ: هق اًمٙمثٞم٥م اعمؽمايمِؿ اعمتداظِمؾ اعمتٕم٘مِّ ًِ َٗمْرضَمؾ، وهق اًمقادي اًمٕمٔمٞمؿ اعمتَّ ًَ يم

 ، وي٘م٤مل: ُمرَّ [قم٘مؾ] سمٌٕمض، واجلٛمع قَمَ٘م٤مىِمؾ وقَمَ٘م٤مىِمٞمؾ وَُيٛمع َأيْم٤ًم قَمَ٘مٜمْ٘مالت، يمام ذم اًمت٤مج

ٌْل َيْٓمُٗمق إِذا ظَمػَّ قمغم إَرض، واؿمتدَّ قَمْدُوه، وىمقًمف:  اًمٔم

ٌٌْد إِذا ُم٤م َرؾَم٥َم اًم٘مقُم ـَمَٗم٤م  قم

َن احلٚمٞمؿ ، [ـمٗم٤م] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش َأٟمِمده اسمـ إقَمرايّب، ىم٤مل: ـَمَٗم٤م َأي َٟمَزا سمَجٝمٚمف إِذا شَمَرزَّ

زاٟم٦م، وهل اًمقَ »و َن اًمرضمُؾ ذم َمٚمًف، َأي شَمقىمَّر، ُمـ اًمرَّ ىم٤مر، وىمد َرُزَن َرَزاٟم٦ًم وُرُزوٟم٤ًم: شَمَرزَّ

 .[رزن] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش َوىَمرَ 

اب، وهق ُم٤م ُيرى ذم اًمّمحراوات ٓـمئ٤ًم َأي ٓص٘م٤ًم سم٤مَٕرض يم٠َمٟمف ُم٤مء  وأُل: اًمنَّ

ضم٤مٍر، إول ُمـ أل، وهق اًمِمخص، واًمِمخص يمؾُّ ضمًؿ ًمف ارشمٗم٤مٌع وفُمٝمقر، يمذا ذم 

ُخقص:  ا.#ش١مًمَّػ ًمف ؿُمُخقص وارشمٗم٤معيمؾُّ ضمًؿ ُم»، وذم اعمّم٤ٌمح: [أول] اًمٚم٤ًمن واًمِمُّ
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ٝم٤م:  وأُل: »آرشمٗم٤مع، وىمد اظمتُٚمػ ذم أل قمغم َأىمقال يمثػمة، وه٤مَك قم٤ٌمرَة اًمٚم٤ًمن سمٜمّمِّ

ُخقص  اب، وىمٞمؾ: أُل هق اًمذي يٙمقن ُوَحك يم٤معم٤مء سملم اًمًامء وإَرض، َيرومُع اًمِمُّ اًمنَّ

اُب اًمٌمَء َيْزه٤مه: َروم اب َيْزه٤م اًمُ٘مْقَر واحلُٛمقَل، يم٠َمٟمف وَيْزه٤مه٤م )َزَه٤م اًمنَّ َٕمف، ي٘م٤مل: اًمنَّ

اُب اًمٌمَء َيْزومِٞمف: رومَٕمف  َيرومٕمٝم٤م، وَزَه٧م إَُمقاُج اًمًٗمٞمٜم٦َم يمذًمؽ، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: َزوَم٤م اًمنَّ

ِزيف طَمْزي٤ًم،  اُب أَل َيْزومِٞمف وَزَه٤مه، وٟمحُقه َأيْم٤ًم طَمَزاه َُيْ يمَزَه٤مه، ىم٤مل: ي٘م٤مل: َزرَم اًمنَّ

 [131قان اًمراقمل دي]وَأٟمِمد:

ققق ًَّ َـّ اًم  راُب سمَٕمْٞمٜمِقققفقومٚمقققامَّ طَمقققَزاُه

 

ٌَّٕمقق٤م   قمققغم اًمٌْٞمققد َأْذَرى قَمققؼْمًة وشَمَت

 طَمَزا اًمناُب اًمِمخَص َُيُْزوه وَُيِْزيف إِذا رومَٕمف، وروى إَزهريُّ قمـ : وىم٤مل اجلقهريُّ

 اسمـ إقَمرايّب ىم٤مل: إِذا ُرومع ًمف ؿمخُص اًمٌمء وم٘مد طُمِزي وَأٟمِمد:

اُب ومٚمامَّ طَمزَ  َـّ اًمنَّ  .([طمزا] اًمٌٞم٧م ا.# ًم٤ًمن اُه

اُب ومٝمق اًمذي يٙمقن ٟمّمَػ اًمٜمٝم٤مر ٓـمئ٤ًم سم٤مَٕرض، يم٠َمٟمف ُم٤مء ضم٤مٍر، وىم٤مل  ٤م اًمنَّ وم٠َمُمَّ

 [133ديقان إقمِمك ]صمٕمٚم٥م: أُل ذم َأول اًمٜمٝم٤مر، وَأٟمِمد:

.......................... 

 

 إِذ َيرومقققُع أُل رْأَس اًمٙمْٚمققق٥ِم وم٤مرشَمَٗمٕمققق٤م 

 ر وي١مٟم٨َّم، وذم طمدي٨م ىُمسِّ سمـ ؾم٤مقمدة: وىم٤مل اًمٚمّ  اب ُيذيمَّ َ ىمٓمٕم٧ْم َُمْٝمٛمٝم٤ًم »حٞم٤ميّن: اًمنَّ

اب واطمد، وظم٤مًَمٗمف شوآًٓ ومآٓ : أل واًمنَّ اب، واعمَْٝمَٛمف: اًمَ٘مْٗمر، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ ، أل: اًمنَّ

وال إِمم صالة اًمٕمٍم اُب سمٕمد اًمزَّ حك إِمم َزوال اًمِمٛمس، واًمنَّ ، همػُمه وم٘م٤مل: أل ُمـ اًمْمُّ

قا سم٠َمن أل َيرومُع يمؾَّ رء طمتك يّمػم آًٓ َأي ؿمخّم٤ًم، وآُل يمؾِّ رء ؿمخُّمف، وَأن  واطمتجُّ

اب خَيٗمُض يمؾَّ رء ومٞمف طمتك يّمػَم ٓص٘م٤ًم سم٤مَٕرض ٓ ؿمخَص ًمف، وىم٤مل يقٟمس: شم٘مقل  اًمنَّ

حك إقَمغم، صمؿ هق هاٌب ؾم٤مئَر اًمٞمقم، وىم٤مل  اسمـ اًمٕمرب: أُل ُُمْذ هُمْدوة إِمم ارشمٗم٤مع اًمْمُّ

حك، واًمناُب اًمذي ََيْري قمغم  ُخقص، وهق يٙمقن سم٤مًمْمُّ ٞم٧م: أل اًمذي َيرومُع اًمِمُّ اًمًٙمِّ

: وهق اًمذي رأي٧ُم اًمٕمرب سم٤مًم٤ٌمدي٦م  وضمف إرض يم٠َمٟمف اعم٤مء، وهق ٟمّمَػ اًمٜمٝم٤مر، ىم٤مل إَزهريُّ
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خقَص  : أل: اًمذي شمراه ذم َأول اًمٜمٝم٤مر وآظمَره يم٠َمٟمف َيرومع اًمِمُّ ، ي٘مقًمقٟمف، وىم٤مل اجلقهريُّ

: اَب، ىم٤مل اجلٕمديُّ  [136ديقاٟمف ]وًمٞمس هق اًمنَّ

ْ٘مٜمققق٤م هبقققْؿ شُمْٕمقققِدي ومقاِرؾُمقققٜم٤م  طمتقققك حَلِ

 

ـُ ىُمققققققػٍّ َيْروَمققققققُع أٓ  ٜمقققققق٤م َرقْمقققققق  يم٠َمٟمَّ

 َأراد يرومُٕمف أُل وم٘مَٚمٌف، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وضمُف يمقن اًمٗم٤مقمؾ ومٞمف ُمرومققم٤ًم واعمٗمٕمقل ُمٜمّمقسم٤ًم

ـَ هذا اًمُ٘مػِّ  سم٤مؾمؿ ىم٤مئؿ : ُم٤م ارشمٗمَع ُمـ إَرض وصُٚم٧ٌَم  ُمُ٘مقٌل سمف، وذًمؽ َأن َرقْم عم٤َّم )واًمُ٘مػُّ

ـْ  ـُ مل َيٌِ قْم طمج٤مرشُمف( روَمٕمف أُل ومُرئل ومٞمف فمٝمَر سمف أُل إمِم َُمْرآة اًمٕملم فمٝمقرًا ًمقٓ هذا اًمرَّ

ًمٚمٕملم سمٞم٤مَٟمف إِذا يم٤من ومٞمف، َأٓ شمرى َأن أل إِذا سَمرَق ًمٚمٌٍم راومٕم٤ًم ؿمخَّمف يم٤من َأسمَدى ًمٚمٜم٤مفمر إًِمٞمف 

ح اًمٓمْرف دَمٚمِّٞم٤ًم ُمٜمف ًمق مل  ُيالِق ؿمخّم٤ًم َيْزه٤مه ومٞمزداد سم٤مًمّمقرة اًمتل محٚمٝم٤م ؾُمٗمقرًا، وذم َُمْنَ

 وفُمٝمقرًا.

 إِذ َيرومُع أُل رْأَس اًمٙمْٚم٥ِم وم٤مْرشمٗمٕم٤م وم٢مِْن ىمٚم٧م: وم٘مد ىم٤مل إقَمِمك:

ومجٕمَؾ أَل هق اًمٗم٤مقمَؾ واًمِمخَص هق اعمٗمٕمقَل، ىمٞمؾ: ًمٞمس ذم هذا َأيمثُر ُمـ َأن هذا 

دًمٞمؾ قمغم َأن همػمه ًمٞمس سمج٤مئز، َأٓ شمرى َأٟمؽ إِذا ىمٚم٧م: ُم٤م ضم٤مءين همػُم زيد ضم٤مئز، وًمٞمس ومٞمف 

ض ًمإِلظم٤ٌمر سم٢مصِم٤ٌمت  ف ومٚمؿ ُيٕمرَّ ًُ وم٢مِٟمام ذم هذا دًمٞمؾ قمغم َأن اًمذي هق همػمه مل ي٠مشمَِؽ، وم٠َمُم٤م زيد ٟمٗم

 .[أول] ا.# ًم٤ًمنش َملء ًمف َأو َٟمٗمٞمف قمٜمف، وم٘مد َيقز َأن يٙمقن ىمد ضم٤مء وَأن يٙمقن َأيْم٤ًم مل ََيئ

اب، ىم٤مل  وىمد ذيَمر م ُمـ اًمنَّ ًممل ُمٕم٤مين يمثػمة ُيٓمٚمُؼ قمٚمٞمٝم٤م يمام ُيٓمٚمؼ قمغم ُم٤م شم٘مدَّ

ُؾ آٓ اًمِم٤مقمر:  آٌل قمغم آٍل حَتٛمَّ

اُب واًمث٤مًم٨م :اًمرضمؾ، واًمث٤مين وم٤مَٕول:: »ىم٤مل اخلَِم٥ُم، ىم٤مل: وآُل اجلٌؾ: َأـمراوُمف  :اًمنَّ

 اضمْٕمف إِن ؿمئ٧َم.، إمِم آظمر ُم٤م ىم٤مل ومرشوٟمقاطمٞمف، وآُل اًمرضمؾ: َأهُٚمف وقِمٞم٤مًُمف

اُب اًمذي يٙمقن »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )س ر ب(:  اب: أل، وىمٞمؾ: اًمنَّ اًمنَّ

حك َيرومُع  ٟمّمَػ اًمٜمٝم٤مر ٓـمئ٤ًم سم٤مَٕرض ٓص٘م٤ًم هب٤م يم٠َمٟمف ُم٤مء ضم٤مٍر، وأُل اًمذي يٙمقن سم٤مًمْمُّ

ُخقص وَيْزه٤مه٤م ]َأي َيرومُٕمٝم٤م[ يم٤معَماَل سملم اًمًامء وإَرض، وىم٤مل اسمـ اًمًٙمِّ  اب اًمِمُّ ٞم٧م: اًمنَّ
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: أل  اًمذي ََيري قمغم وضمف إَرض، يم٠َمٟمف اعم٤مء، وهق يٙمقن ٟمّمَػ اًمٜمٝم٤مر، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ

اب سمٕمد  حك إمِم َزوال اًمِمٛمس، واًمنَّ اب واطمد، وظم٤مًمَٗمف همػُمه، وم٘م٤مل: أُل ُمـ اًمْمُّ واًمنَّ

قا سم٠من أل َيرومُع يمؾَّ رء طمتك يّمػم آًٓ  وال إمِم صالِة اًمٕمٍم، واطمتجُّ  َأي ؿَمخّم٤ًم، وَأن اًمزَّ

اب خَيٗمُض يمؾَّ رء طمتك يّمػم ٓزىم٤ًم سم٤مَٕرض ٓ ؿمخَص ًمف، وىم٤مل يقٟمس: شم٘مقل  اًمنَّ

حك إقَمغم، صمؿ هق هاٌب ؾم٤مئَر اًمٞمقم، وىم٤مل اسمـ  اًمٕمرب: أُل ُمـ هُمْدَوة إمِم ارشمٗم٤مع اًمْمُّ

اُب: اًمذ حك، واًمنَّ خقَص، وهق يٙمقن سم٤مًمْمُّ ٞم٧م: أل اًمذي َيرومُع اًمِمُّ ي ََيري قمغم اًمًٙمِّ

: وهق اًمذي رأي٧ُم اًمٕمرَب سم٤مًم٤ٌمدي٦م  وضمف إَرض يم٠َمٟمف اعم٤مء، وهق ٟمّمَػ اًمٜمٝم٤مر، ىم٤مل إَزهريُّ

وسم٤ًم، َأي ََيري ضَمري٤ًم، ي٘م٤مل:  ُب ُهُ اُب هاسم٤ًم َٕٟمف َيْنُ ي٘مقًمقٟمف، وىم٤مل َأسمق اهلَٞمثؿ: ؾُمٛمل اًمنَّ

وسم٤مً  ُب ُهُ َب اعم٤مُء َيْنُ  ا.# ًم٤ًمن.ش َهَ

اب ُمـ اخلالف سملم إَئٛم٦م ذم َأهنام هؾ سمٞمٜمٝمام ومرٌق َأم ٓ ٟم٘مٚم٧ُم ُم٤م َُمرَّ وعم٤َِم سملم أ ل واًمنَّ

 قمـ اًمت٤مج وًم٤ًمن اًمٕمرب ُمع ـُمقًمف.

٤موي قمٚمٞمف قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمُّقر:   ڃ ڃ ڃژوذم اجلالًَملم واًمّمَّ

، اًمِ٘مٞمٕم٦ُم مجُع ىم٤مٍع يمِجػْمة مجع ضم٤مٍر، وىمٞمؾ: [24/39]اًمٜمقر:  ژچ چ چ چ ڃ

ة اًمِ٘مٞمٕم اُب: ؿُمٕم٤مع ُيرى ذم اًمَٗمالة ٟمّمَػ اًمٜمٝم٤مر ذم ؿمدَّ ٦م ُمٗمرد سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مع َأي اًمَٗمالِة، واًمنَّ

٥ُم َأن قمٛمَٚمف اًمّم٤مًمح يمّمدىم٦م وقِمتؼ وٟمحِقمه٤م  ًَ ، ُيِمٌُف اعم٤مَء اجل٤مري، يٕمٜمل َأن اًمٙم٤مومر َُيْ احلرِّ

ا.# ش ف، َأي مل يٜمٗمْٕمفمم٤َّم ٓ َيتقىمُػ قمغم ٟمٞم٦َّم يٜمٗمُٕمف طمتك إِذا ُم٤مت وىَمِدَم قمغم رسمِّف مل َيد قمٛمٚمَ 

 ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ: سم٤مظمتّم٤مر.

57- ااا    اا ش وأ أ
ااا  وىا َأ اا ش نأ

ااةفا    ىا َأ  اأخش



اااة صأ ْأِّ  ُ أ َشااا اااْبا ىا ش ا ٍ  َّتأ ى ىااا رش  ىأ

 ـِ اًمٌٕمػم واًمٜم٤مىم٦م، شم٘مقل اًمٕمرب: هذا »ذم اًمٚم٤ًمن:  : ظُمػُّ اًمٌٕمػم، وهق ََمَٛمُع ومِْرؾِم اخلُػُّ

: واطمد َأظمٗم٤مف اًمٌٕمػم، وهق ًمٚمٌٕمػم يم٤محل٤مومِر ظُمػُّ اًمٌٕمػم، وهذه ومِْرؾِمٜمُف، وىم٤مل اجلقه : اخلُػُّ ريُّ
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وا سمٞمٜمٝمام ًمٚمتِم٤مسُمف، وظُمػُّ اإِلٟم٤ًمن: ُم٤م  ًمٚمٗمرس، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وىمد يٙمقن اخلُػُّ ًمٚمٜمَّٕم٤مم، ؾمقَّ

َّٓ ًمٚمٌٕمػم واًمٜمَّٕم٤مُم٦م، ىم٤مل:  َأص٤مَب إَرَض ُمـ سم٤مـمـ ىَمدُمف، وىمٞمؾ: ٓ يٙمقن اخلُػُّ ُمـ احلٞمقان إِ

: اًمذي ُيْٚمٌُس، واخلُػُّ ذم إَرض َأهمٚمُظ ُمـ وُيًتٕم٤مر ظُمػُّ  اًمٌٕمػم ًم٘مَدم اإِلٟم٤ًمن َم٤مزًا، واخلُػُّ

 .[ظمٗمػ] ا.# ًم٤ًمنش اًمٜمَّٕمؾ، واجلٛمُع ُمـ يمؾِّ ذًمؽ َأظْمٗم٤مف وظِمٗم٤مف

ـُ اًمٜمُّقق اًمَٞمْٕمَٛمالت، وىم٤مل اًمٗمٞمُّقُمل ذم اعمّم٤ٌمح : [ومرس] وُمٕمٚمقٌم َأن اعمراد هٜم٤م وَمَراؾِم

ـُ اجلَُزور اًمِٗمْرؾِمـ سمٙمن اًمٗم٤مء واًم» لم ًمٚمٌٕمػم يم٤محل٤مومر ًمٚمداسم٦َّم، وىم٤مل اسمـ إَٟم٤ٌمرّي: ومِْرؾِم ًِّ

َّٓ ًمٚمٌٕمػم وهل ًمف يم٤مًمَ٘مَدم ًمإِلٟم٤ًمن، ش: اًم٤ٌمرع»واًمٌ٘مرة، ُم١مٟمَّث٦م، وىم٤مل ذم  ـُ إِ ٓ يٙمقن اًمِٗمْرؾِم

 ا.#.ش واًمٜمقُن زائدة، واجلٛمُع وَمَراؾِمـ

 َأي: وًمذًمؽ، ذم ُم٤مدة )ف ر س(.ش واًمٜمقُن زائدة»وىمقًُمف: 

٦م، ُأٟمثك، واجلٛمُع »وىم٤مل اًمًٞمِّد اعمرشم٣م ذم اًمت٤مج:  ـُ يمِزسْمِرج ًمٚمٌٕمػم يم٤محل٤مومر ًمٚمداسمَّ اًمِٗمْرؾِم

ؾْمُغ ومقق ذًمؽ، صمؿ  اَلَُمك، وهل قمٔم٤مم اًمِٗمْرؾِمـ وىمّمٌُٝم٤م، صمؿ اًمرُّ ًُّ وَمَراؾِمـ، وذم اًمَٗمراؾِمـ اًم

راُع، وذم ِرضْمٚمف سمٕمد اًمِٗمْرؾِم  ؾمغ، صمؿ اًمَقفمٞمػ، صمؿ ومقق اًمَقفمِٞمػ ُمـ َيِد اًمٌٕمػم اًمذِّ ـ اًمرُّ

٤مق صمؿ اًمَٗمِخذ، ورسمَّام اؾمُتٕمػم ًمٚمِم٤مة، وُمٜمف احلدي٨م:  ًَّ ِ٘مرنَّ ُمـ اعمٕمروف »اًمَقفمِٞمػ صمؿ اًم ٓ حَتْ

ـَ ؿم٤مةٍ   .[ومرس] ا.# شم٤مجش ؿمٞمئ٤ًم وًمق ومِْرؾِم

ؾْمُغ ومقق »وذم اًمٚم٤ًمن:  ٌُٝم٤م، صمؿ اًمرُّ اَلَُمك، وهل قمٔم٤مم اًمِٗمْرؾِمـ وىمّم ًُّ وذم اًمَٗمَراؾِمـ اًم

راع اًمَٕمُْمد، صمؿ ومقق  ذًمؽ صمؿ اًمَقفمِٞمػ صمؿ ومقق راُع، صمؿ ومقق اًمذِّ اًمَقفمٞمػ ُمـ َيد اًمٌٕمػم اًمذِّ

٤مق صمؿ اًمَٗمِخذ صمؿ اًمَقِرك،  ًَّ ؾمغ صمؿ اًمَقفمِٞمػ صمؿ اًم اًمَٕمُْمد اًمَٙمتُِػ، وذم ِرضْمٚمف سمٕمد اًمِٗمْرؾِمـ اًمرُّ

ؾْمغ، واًمِٗمْرؾِمـ ُمـ اًمٌٕمػم سمٛمٜمزًم٦م احل٤مومر ُمـ  وي٘م٤مل عمقوع اًمِٗمْرؾِمـ ُمـ اخلٞمؾ احل٤مومر صمؿ اًمرُّ

٦ماًمدا ٓ »ورسمَّام اؾمتُٕمػم ذم اًمِم٤مة، وَأُم٤م اًمذي هل٤م طم٘مٞم٘م٦ًم ومٝمق اًمٔمَّْٚمػ، وذم احلدي٨م: »ىم٤مل: ش سمَّ

ـَ ؿم٤مة ِ٘مرنَّ ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤ًم وًمق ومِْرؾِم اًمِٗمْرؾِمـ: قمْٔمؿ ىمٚمٞمؾ اًمٚمَّحؿ، وهق ظُمػُّ »، ىم٤مل: شحَتْ

٦م  .[ومرس] ا.# ًم٤ًمن سمحروومفش اًمٌٕمػم يم٤محل٤مومر ًمٚمداسمَّ
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ـْ َوضَمَك » ـْ طَمَٗمًك وُِم ٦م اًم٘مَدم واحل٤مومر واخلُػِّ ُمـ يمثرة اعمٌْم سمال َٟمْٕمؾ وٓ  شُِم احلََٗمك: رىمَّ

، ىم٤مل ذم اعمخت٤مر َـّ وطِمَٗم٤مًء : »[طمٗم٤م] ظُمػٍّ طَمِٗمَل سم٤مًمٙمن طِمْٗمقًة وطِمْٗمٞم٦ًم وطِمَٗم٤مي٦ًم سمٙمن طم٤مئٝم

َأيْم٤ًم سم٤معمدِّ ومٝمق طم٤مٍف، َأي ص٤مر يٛمٌم سمال ظُمػٍّ وٓ ٟمْٕمؾ، وطَمِٗمَل ُمـ سم٤مب َصِدَي، ومٝمق 

 ا.#.ش ٧ْم ىمدُُمف َأو طم٤مومره ُمـ يمثرة اعمٌْم طَمٍػ، رىمَّ 

اَلم: ُمَِمك سمٖمػم َٟمٕمؾ وٓ »وذم اعمّم٤ٌمح:  ًَ طَمِٗمل اًمرضمُؾ َُيَْٗمك ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥م طَمَٗم٤مء يم

، ومٝمق طم٤مٍف، واجلٛمع طُمَٗم٤مة، يم٘م٤مٍض وىُمْم٤مة، واحِلَٗم٤مء سم٤مًمٙمن واعمدِّ اؾمٌؿ ُمٜمف، وطَمِٗمَل  ظُمػٍّ

 ا.# ُمّم٤ٌمح.ش طَمٍػ ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم  ُمـ يمثرة اعمٌم طمتك َرىم٧َّْم ىمدُُمف طَمَٗمًك ومٝمق

شُمف، َوضِمَل َوضَمًك ومٝمق َوٍج »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش واًمَقضَمك» اًمَقضَمك: احلََٗم٤م، وىمٞمؾ: ؿمدَّ

ـَ  وَوضِمّل، وَأٟمِمَد اسمـ إقَمرايّب:  هَنَْض اًمٖم٤مئ٥ِم اًمَقضِملِّ  َيٜمَْٝمْْم

٦ُم شَمْقضَمك َوضَمًك، وإِٟمف ًَمٞمتََقضمَّ  ك ذم ُِمِمٞمتف وهق َوٍج، ومجُٕمٝم٤م َوضْمَٞم٤م، وي٘م٤مل: َوضِمَٞم٧م اًمداسمَّ

ك ذم مجٞمع  وىمٞمؾ: اًمَقضَمك ىمٌؾ احلََٗم٤م صمؿ احلََٗم٤م صمؿ اًمٜمََّ٘م٥م، وىمٞمؾ: هق َأؿمدُّ ُمـ احلََٗم٤م، وشَمَقضمَّ

ـَ طم٤مومره، 
ف، واًمٗمرُس سم٤مـمِ ـَ ظُمٗمِّ

ٞم٧م: اًمَقضَمك: َأْن يِمتٙمل اًمٌٕمػم سم٤مـمِ ذًمؽ يمَقضِمَل، اسمـ اًمًٙمِّ

اًمٜمََّ٘م٥م، وَوضِمَل اًمٗمرُس سم٤مًمٙمن، وهق َأن َيَد َوضَمٕم٤ًم َأسمق قمٌٞمدة: اًمَقضَمك ىمٌؾ احلََٗم٤م واحلََٗم٤م ىمٌؾ 

ك  .[وضم٤م] ا.# ًم٤ًمن سمحروومفش ذم طم٤مومره، ومٝمق َوٍج، وإُٟمثك َوضْمٞم٤مء، وَأْوضَمٞمتُف َأٟم٤م، وإِٟمف ًَمَٞمتقضمَّ

ى سم٤محلريم٦م، : »[ٟم٘م٥م] وذم اعمّم٤ٌمح ق، ويتٕمدَّ ، وَٟمِ٘م٥َم َأيْم٤ًم: َُتَرَّ َٟمِ٘م٥َم اخلُػُّ يمتَِٕم٥َم: َرقَّ

 ا.#.ش ُتف، ُمـ سم٤مب ىمَتؾ، َأي ظمَرىمُتفومٞم٘م٤مل: ٟم٘مٌ

ُٓمٝم٤م ُمـ يمثرة  ىُمٝم٤م وََمُْٚمٝم٤م وشمٜم٘مُّ وُي١مظمذ ُمـ اًمٚم٤ًمن َأن اًمٜمََّ٘م٥م ِرىم٦م ضُمٚمقد إظَمٗم٤مف وُترُّ

اعمٌم، وهق َأن ئمٝمر ومٞمٝم٤م ىُمروٌح وسُمثقر وظُمَراج ُمـ يمثرة مم٤مَرؾمتٝم٤م ًمَقْطء ِصالب احلج٤مرة 

ِهُّمٝم٤م َأي شَمْمٖمُٓمٝم٤م َوٖمٓم٤ًم وُصّؿ اجلاَلُمٞمد ومم٤َّم شُمٜمْٙمئٝم٤م احلج٤مرُة واجلَ  ٜم٤مِدل َأي شُمّمٞمٌٝم٤م ومؽُمْ

 ؿمديدًا طمتك شُمقِهٜمٝم٤م وشُمْقهٞمٝم٤م، واهلل َأقمٚمؿ.

صْمؿ شَُمْرصُمقُم٦مٌ » ، ي٘م٤مل: ظُمػٌّ َُمْرصمقم وَُمْٚمثقم إِذا َأص٤مسمْتف احلج٤مرة طمتك َأدُمتْف، وَأصُؾ اًمرَّ
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وَرصمِٞمؿ إِذا يمَنه طمتك شم٘مٓمَّر ُمٜمف يمُن اًمٌمء، ي٘م٤مل: َرصَمَؿ َأٟمَٗمف ووم٤مه َيْرصُمٛمف َرصْماًم ومٝمق َُمْرصمقم 

ُؿ اًمٌٕمػم: َدُِمَل،  ًِ م، ويمذًمؽ َرََتف َيْرَِتُف َرَْت٤ًم سم٤مًمت٤مء اعمثٜم٤َّمة اًمٗمقىمٞم٦م إِذا يمَنه ودىمَّف، وَرصمَِؿ َُمٜمْ اًمدَّ

ؿ َرصمِٞمؿ إِذا َأدُمْتف احلج٤مرُة، وطَمًَم َرصمِٞمؿ وَرصْمؿ إِذا اٟمٙمن، ىم٤مل َأسمق ُمٜمّمقر:  ًِ وي٘م٤مل َأيْم٤ًم َُمٜمْ

 .[رصمؿ] ا.# ًم٤ًمنش يمْنٍ صَمْرم وَرصْمؿ وَرشْمؿويمؾُّ 

:»َأيْم٤ًم:  وومٞمف  وظُمػٌّ َُمْٚمثقم وُُمَٚمثَّؿ: ضمرطمْتف احلج٤مرُة، وَأٟمِمَد اسمـ إقمرايبَّ

ققَقى سمُٛمْجَٛمققراٍت ؾُمققْٛمرِ   َيْرُمققل اًمّمُّ

 

 ُُمَٚمققققققثَّامٍت يمَٛمققققققَرادي اًمَّمققققققْخرِ  

ب. شم٤م ف َيْٚمثُِٛمٝم٤م )يمَيَ : ًمثََؿ اًمٌٕمػُم احلج٤مرة سمُخٗمِّ ج( إِذا يمَنه٤م، وظُمػٌّ ُِمْٚمثَؿ اجلقهريُّ

ش )يمِٛمٜمْؼَم. شم٤مج( َيُّمؽُّ احلج٤مرة، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: ًمثََٛم٧م احلج٤مرُة ظُمػَّ اًمٌٕمػم إِذا َأص٤مسمْتف وَأدُمْتف

 ا.#. [ًمثؿ]

ٌُُغ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش َُتِْْم٥ُم » ٌف همػمَّ ًمقَٟمف »َأي شَمّم ٌُف ظَمْْم٤ًٌم وظمْمَّ ظَمَْم٥َم اًمٌمَء خَيِْْم

اًمٌخ٤مري: ] شسمٙمك طمتك ظَمَْم٥َم دُمُٕمف احلََّم٤م»ػممه٤م، وذم احلدي٨م: سمُحٛمرة َأو ُصٗمرة َأو هم

. ىم٤مل اسمـ إصَمػم: َأي سَمٚمَّٝم٤م ُمـ ـمريؼ آؾمتٕم٤مرة، ىم٤مل: وإؿَمٌُف َأن يٙمقن َأراد اعم٤ٌمًمٖم٦م [3335

 .[ظمْم٥م] ا.# ًم٤ًمنش ذم اًمٌٙم٤مء طمتك امحرَّ دُمُٕمف ومخَْم٥َم احلّم٤م

ٟمف أَ »وذم اًمت٤مج:  ٌُف ظَمْْم٤ًٌم: ًمقَّ و همػمَّ ًمقٟمف سمُحٛمرة َأو ُصٗمرة َأو همػممه٤م ظمَْمٌَف خَيِْم

ٌف َُتْمٞم٤ًٌم، ويمؾُّ ُم٤م هُمػم ًمقُٟمف ومٝمق خمْمقب وظَمِْمٞم٥م  ا.#.ش يمخْمَّ

ٌََغ ومٛمـ سم٤ميَب َٟمَٗمَع وَٟمٍَمَ [ظمْم٥م] وسم٤مُب ظمَْم٥م َضب يمام ذم اعمخت٤مر واعمّم٤ٌمح ، وَأُم٤م ص

َب ًمٖم٦مٌ »يمام ومٞمٝمام، وزاد ذم اعمّم٤ٌمح:  ٌََغ ُمـ سم٤مب َضَ  هر واوح.، واعمٕمٜمك فم٤مشوَص

ٌْٞمَضَّ احلَََم » ٌَٞم٤مض، اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ اسمٞمضَّ اًمٌمُء شُُم ، َأي احلََم اًمذي ًمقُٟمف اًم

اسْمٞمْم٤مو٤ًم إِذا ص٤مر ذا سَمٞم٤مض، يمام ذم اعمّم٤ٌمح، وُمثُٚمف اسْمٞم٤مضَّ اسْمٞمْم٤مو٤ًم يمام ذم اًمٚم٤ًمن، ويمذًمؽ 

قمٚمٞمف إمِم ًمقن  سمٞمََّْمف شَمٌْٞمٞمْم٤ًم )َأي ضمٕمَٚمف َأسمٞمض َأو همػمَّ ًمقٟمف اًمذي يم٤من»ذم اعمخت٤مر، ىم٤مل: 

 اًمٌٞم٤مض( وم٤مسمٞمضَّ اسْمٞمْم٤مو٤ًم واسْمٞم٤مضَّ اسْمٞمٞمْم٤مو٤ًم، َأي ص٤مر َأسمٞمَض.
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، ىم٤مل ش: احلَََم » )صٖم٤مر احلج٤مرة، اًمقاطمدُة طَمَّم٤مة، ومجُٕمٝم٤م طَمَّمٞم٤مت وطَمََمً وطُمِِصّ

اسمـ ؿمٛمٞمؾ: احلَََم: ُم٤م طمذوم٧َم سمف طَمْذوم٤ًم، وهق ُم٤م يم٤من ُمثَؾ سمَٕمر اًمٖمٜمؿ، وىم٤مل َأسمق أؾمٚمؿ: 

 ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ: .[طمِص] َٕمر اًمٌٕمػم ُمـ احلَََم( ا.# ًم٤ًمناًمٕمٔمٞمُؿ ُمثؾ سمَ 

51- ش أ  ااااا ا   َا ْب  
اااا أ  ااااب  َااااةنا ْش

ش ا  َيأ

 

اا  و  وُ    اا ا َا ُ  ا آ اا ش  تأ
اا  ا اا ش طا

 رأ اىا

، ي٘م٤مل: محَؾ اعمت٤مَع ُيٛمُٚمف مْحالً ُمـ سم٤مب   َـّ ـَ قمغم فُمٝمقره ـَ ويروَمٕم ، َأي ُيْ٘مٚمِٚم ـَ ُيٛمْٚم

٤مطِم٥م: اعمتٖمػمِّ ُمـ ضمقع  اعمتٖمػمِّ سمال شم٘مٞمٞمد »َأو قمَٛمؾ َأو ؾمَٗمر، وذم اًمّمح٤مح: َضب، اًمِمَّ

 سمٌمء، ىم٤مل: واًمِم٤مطِم٥م: اعَمْٝمزول، ىم٤مل:

 وىمققد ََيَٛمققُع اعمقق٤مَل اًمٗمتققك وْهققَق ؿمقق٤مطِم٥ٌم 

 

ٌََٚمٜمْققَدطم٤م  ققٛملَم اًم ًَّ  وىمققد ُيققْدِرُك اعمقققُت اًم

 ٌََٚمٜمْدح: اًمَٗمْدم اًمث٘مٞمؾ ٓ يٜمٝمض خلػم اعمٝمٛمَٚم٦م ؿَمَح٥َم سم٤محل٤مء »، ىم٤مل اًمزسمٞمديُّ ذم اًمت٤مج: شواًم

ًمقُٟمف وضمًُٛمف يمَجَٛمع وٟمٍَم ويمُرم وقُمٜمَِل: شمٖمػمَّ ُمـ ُهَزال َأو قمَٛمؾ َأو ضمقع َأو ؾمَٗمر َأو ُمَرض 

 ش.َأو ضمَزع َأو ضَمْٝمد

 ؿَمَح٥َم ًمقُٟمف وضمًٛمف َيِْمَح٥ُم وَيِْمُح٥م ؿُمُحقسم٤ًم وؿَمُح٥َم : »[ؿمح٥م] وذم اًمٚم٤ًمن

ٞمد ذم اًمّمح٤مح اًمتٖمػمُّ سم٥ًٌم، سمؾ ؿُمُحقسم٦ًم: شمٖمػمَّ ُمـ ُهَزال َأو قمَٛمؾ َأو ضمقع َأو ؾمٗمر، ومل ُي٘م

، وَأٟمِمَد ًمٚمٜمَِّٛمر سمـ شَمْقًَم٥م:  [135ديقاٟمف ]ىم٤مل: ؿَمُح٥َم ضمًٛمف: إِذا شمٖمػمَّ

ققققف  وذم ضمًققققِؿ راقمٞمٝمقققق٤م ؿُمققققُحقٌب يم٠َمٟمَّ

 

ْٕمقققِؿ ُِيْقققَزُل   ققق٦ِم اًمٓمُّ ـْ ىِمٚمَّ  ُهقققَزاٌل وُمققق٤م ُِمققق

  [133ديقاٟمف ]وىم٤مل ًمٌٞمد ذم إَول:

٧ٌُْم وؾَمقققؾَّ ضمًقققٛمل  رَأشْمٜمقققل ىمقققد ؿَمقققَح

 

 اًمٜم٤َّمِزطمققققق٤مِت ُمقققققـ اهلُٛمققققققمِ  ـمِقققققاَلُب  

 ًا:  [179ديقاٟمف ] وىمقُل شم٠َمسمََّط ذَّ

 وًمٙمٜمَّٜمقققل َأْرِوي ُِمققققـ اخلَْٛمققققِر هقققق٤مَُمتل

 

ققق٤مطم٥ِم اعُمَتَِمْٚمِِمقققؾِ    وَأْٟمُْمقققق اعَمقققاَل سم٤مًمِمَّ

 وىمٞمؾ: اًمِم٤مطم٥ُم هٜم٤م: اًمًٞمػ يتٖمػمَّ ًمقُٟمف ، َد حلُٛمف وىمؾَّ واعُمَتِمْٚمِِمؾ قمغم هذا: اًمذي َُتدَّ

ٌُّف[،  سمام َيٌَِس قمٚمٞمف ُمـ م ]َأي يت٘م٤مـَمُر سمف ويّم م، وم٤معُمتِمْٚمِِمُؾ قمٚمٞمف هق اًمذي َيتِمْٚمِمُؾ سم٤مًمدَّ اًمدَّ
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وَأْٟمُْمق ]َأي َأىمٓمُع و[ َأْٟمِزع وَأيمِمُػ، )ي٘مقل: وًمٙمٜمَّٜمل َأؾم٘مل ه٤مُمتل ُمـ اخلٛمر طمتك شَمْرَوى، 

طم٥م َأي َأىمٓمُع اًمَٗمال اًمتل ومٞمٝم٤م طمرٌّ ؿمديد ُمع اًمِم٤مش َأْٟمُْمق اعماََل سم٤مًمِم٤مطم٥م اعُمتِمْٚمِِمؾ»و

َد حلُٛمف وُهِزل ضمًُٛمف، وىمٞمؾ: ُمع اًمًٞمػ اًمذي  اعُمتِمْٚمِِمِؾ، َأي ُمع اًمّم٤مطم٥م اًمذي َُتدَّ

، وىمٞمؾ: اعماََل: اًمّمحراء ُمٓمٚم٘م٤ًم، وَٟمَْم٤مه٤م:  َم وَي٘مُٓمره، واعَماَل: اًمَٗماَل اًمتل ومٞمٝم٤م طمرٌّ َيّم٥مُّ اًمدَّ

 ىمَٓمٕمٝم٤م وضم٤مهَب٤م، واهلل أقمٚمؿ(، واًمِم٤مطِم٥م: اعمٝمزول، ىم٤مل:

 اًمٗمتققك وْهققَق ؿمقق٤مطِم٥ٌم  وىمققد ََيْٛمققُع اعمقق٤مَل 

 

ٌََٚمٜمْققَدطم٤م  ققٛملَم اًم ًَّ  وىمققد ُيققدِرُك اعمقققُت اًم

 #.ٛملم وَأيْم٤ًم اًمَٗمْدم اًمث٘مٞمؾ اعمٜمتِٗمخ اًمذي ٓ يٜمٝمض خلػم، ا ًَّ )واًمٌََٚمٜمْدح: اًم٘مّمػم اًم

ه َأْن يٜمٔمَر إزِمَّ ومٚمٞمٜمٔمْر إمِم َأؿْمٕم٨َم ؿم٤مطم٥ٍم »(. وذم احلدي٨م: [سمٚمدح]شم٤مج ـْ هَّ واًمِم٤مطم٥م: اعمتٖمػمِّ ش َُم

  رآين رؾمقُل اهلل»قِن ًمٕم٤مِرض ُمـ ُمَرض َأو ؾمَٗمر َأو ٟمحِقمه٤م، وُمٜمف طمدي٨م اسمـ إيَْمقع: اًمٚمَّ 

َيْٚمَ٘مك ؿمٞمٓم٤مُن اًمٙم٤مومر ؿمٞمٓم٤مَن اعم١مُمـ »، وذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: شؿم٤مطم٤ًٌم ؿم٤ميمِٞم٤مً 

َّٓ ؿم٤مطِم٤ٌمً »، وذم طمدي٨م احلًـ: شؿم٤مطم٤ٌمً  ـَ إِ ُحقب ُمـ آصمش ٓ شَمْٚمَ٘مك اعم١ْمُم ٤مر اخلقف وىمٚم٦َّم َٕنَّ اًمِمُّ

ؿ ه، َيامٟمِٞم٦َمٌ شاعم٠ميمؾ واًمتٜمٕمُّ  .[ؿمح٥م] ا.# ًم٤ًمنش ، وؿَمَح٥َم وضمَف إَرِض َيِْمَحٌُف ؿَمْح٤ًٌم: ىَمنَمَ

، »اعُمٜمحٜمل اعمٕمقجُّ اًمٓمقيؾ، ذم اًمٚم٤ًمن: ش: واعُمْحَ٘مْقىِمػ» ُمؾ: اعمٕمقجُّ احِلْ٘مُػ ُمـ اًمرَّ

: حُم٘مقىِمػومجُٕمف َأطْم٘م٤مف وطُمُ٘مقف وطِمَ٘م٤مف وطِمَ٘مَٗم٦م، وُمٜمف ىمٞمؾ عَم٤م اقمْ  ، وومٞمف اطْمَ٘مقىمَػ شقجَّ

، ويمؾُّ ُم٤م ـم٤مَل واقمقجَّ وم٘مد اطْم٘مقىَمَػ،  ، واطْم٘مقىمَػ اهلالُل: اقمقجَّ ُمُؾ إِذا ـم٤مَل واقْمقجَّ اًمرَّ

 [2/231ديقاٟمف ]يمَٔمْٝمر اًمٌٕمػم وؿَمخص اهلالل، ىم٤مل اًمٕمج٤مج:

ـُ ممَّققققق٤م َوضَمَٗمققققق٤م  ٟمققققق٤مٍج ـَمقققققَقاه إَْيققققق

 

ٞمقققققققق٤مزم ُزًَمٗمقققققققق٤ًم ومُزًَمَٗمقققققققق٤م   ـمققققققققلَّ اًمٚمَّ



 

 شَوَة اهلقققققالِل طمتَّقققققك اطْمَ٘مقىَمَٗمققققق٤مؾَمقققققاَم 

واًمٜم٤مضمل: اًمٌٕمػم اًمنيع يٜمجق سمَٛمـ ريمٌَف، وـمَقاه: َأهزًَمف وَأْٟمْم٤مه وَأْوٜم٤مه  .[طم٘مػ] ا.# ًم٤ًمن 

 [678ديقان أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م ]وضمٕمَٚمف ُمٜمٓمِقي٤ًم ُمٜمَحٜمِٞم٤ًم ُُمٜمثٜمٞم٤ًم ًمُِمحقسمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 رِ قـَمقشْمقققَؽ ظُمٓمققققُب َدْهقققِرَك سمٕمقققَد َٟمِْمققق

 

 .......................... 
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أَي ُُمٝمَٚمٙم٤مٌت، ىم٤مًمف ذم  [39/67]اًمزُمر:  ژۆئۆئ ۇئ ۇئژوىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

ػُم: َهَزًمف، وإَْيـ: اإلقمٞم٤مء واًمتٕم٥م، َوضَمَػ ََيُِػ »، وىم٤مل َأيْم٤ًم: [ـمقى] اًمت٤مج ًَّ ـمَقاه اًم

رضم٦م واعمٜمزًم ًْمَٗمك: اًمُ٘مْرسم٦م واًمدَّ ًْمَٗم٦م واًمزُّ ًَمػ واًمزُّ ٦م، ي٘مقل: ُمٜمزًم٦ًم سمٕمد َوضْمٗم٤ًم وَوضِمٞمٗم٤ًم: َأهَع، اًمزَّ

 ذم شمٗمًػم هذا اًمرضمز، وىم٤مل ذم ُم٤مدة  [زًمػ] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش ُمٜمزًم٦م ودرضم٦ًم سمٕمد درضم٦م

 ؾَماَموة اهلالل: ؿمخُّمف إِذا ارشمٗمع قمـ إوُمؼ ؿمٞمئ٤ًم، وَأٟمِمَد:(: »)س م و

... إًمخ اًمرضمز اعمذيمقر ـُ  ش.ٟم٤مٍج ـَمَقاه إَْي

قُل هذا اعمّمدر ؾَماَموة، َأي يمام شَمٓمقي وىمقًُمف: ـملَّ اًمٚمَّٞم٤مزم ُمّمدٌر ُمْم٤مف ًمٗم٤مقمٚمف، وُمٗمٕم

اًمٚمَّٞم٤مزم ؾماموَة اهلالل وؿمخَّمف درضم٦ًم سمٕمد درضم٦م وُمٜمزًم٦ًم سمٕمد ُمٜمزًم٦م طمتك َُيَْ٘مقىمَِػ اهلالل، َأي 

 َيٕمقّج وَيٜمحٜمل، وإِٟمام يٕمقجُّ وَيٜمحٜمل ذم آظمر اًمِمٝمر وُُمٜمتٝم٤مه، واهلل َأقمٚمؿ.

ى» َ ـْ ـُمْقِل شَمْدآِب اًمُٖمُدوِّ واًمنُّ ٘مٞمض اًمِ٘مٍم، ويمؾٌّ ُمٜمٝمام ُيًتٕمٛمُؾ ذم اًمٓمُّقل: ٟم شُِم

اًمٜم٤مس وهمػمهؿ وذم إضَم٤ًمم واعمٕم٤مين، ومٞم٘م٤مل: ـم٤مل اسمٜمل وُُمٝمري وضمداُر سمٞمتل وذيُؾ صمقيب 

ف وًمٞمُٚمف، وذم اًمت٤مج:  ، ويمؾُّ ُم٤م اُمتدَّ ُمـ »يمام ي٘م٤مل: ـم٤مَل مهُّ ـم٤مَل َيُٓمقُل ـُمْقًٓ سم٤مًمْمؿِّ َأي اُمتدَّ

، [ـمقل] ل، واًمٓمُّقل ظمالُف اًمَٕمرض، يمام ذم اًمّمح٤محزَُمـ َأو ًَمِزَم ُمـ هؿٍّ وٟمحِقه وم٘مد ـم٤م

وذم اعمحٙمؿ: هق ٟم٘مٞمض اًمِ٘مٍَم، يٙمقن ذم اًمٜم٤مس وهمػمهؿ ُمـ احلٞمقان واعمَقات، )اعَمَقات 

سم٤مًمٗمتح ُيٓمٚمُؼ قمغم ؿمٞمئلم، قمغم إَرض اًمتل ٓ ُم٤مًمَؽ هل٤م وٓ َيٜمتٗمع هب٤م َأطمٌد، وىمٞمؾ: اًمتل مل 

طمد، وُمثُٚمٝم٤م اعمََقشم٤من سم٤مًمٗمتح، وُيٓمٚمؼ اعمَقات َأيْم٤ًم قمغم شُمزرع ومل شُمْٕمٛمر وٓ ضَمرى قمٚمٞمٝم٤م ُمٚمُؽ أَ 

ودُّ احلَٞمقان،  ُم٤م ٓ روَح ومٞمف، ومٞمٙمقن سمٛمٕمٜمك اجلاَمد، وُمثُٚمف ذم هذا َأيْم٤ًم اعَمَقشم٤من، ومه٤م طمٞمٜمئذ

ىمٞمؼ  وَر وٓ شَمِمؽِم اًمرَّ ي٘م٤مل: اؿْمؽَمِ اعَمَقشم٤من وٓ شَمِمؽِم احلَٞمقان، َأي اؿْمؽِم إََرِولم واًمدُّ

 .( [ُمقت] ، يمام ذم اًمٚم٤ًمنواًمدوابَّ 

اًمٓمُّقل واًمِ٘مٍم ُمـ إؾَمامء اعمتْم٤ميٗم٦م، وُيًتٕمٛمؾ ذم إقَمٞم٤من »ىم٤مل اًمراهم٥م: 

 .[ـمقل] ا.# ُمـ اًمت٤مجش وإقَمراض يم٤مًمزُم٤من وٟمحِقه
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 [97ديقاٟمف ]ومٝمق ـمقيؾ وـُمقال يمُٖمراب، وَأٟمِمد اسمـ سمري ًمُٓمٗمٞمؾ:»وومٞمف: 

ـِ َِيُققققققزُّ ًَمققققققْدٟم٤مً  قققققق٤مقِمَدْي ًَّ  ـُمققققققَقاُل اًم

 

ققققققٝم٤مِب َيُٚمقققققق   شقُح ؾِمققققققٜم٤َمُٟمف ُمثققققققَؾ اًمِمِّ

: اعُمْٗمِرط اًمٓمُّقل»ا.#. وذم اًمٚم٤ًمن:    وَأٟمِمد سمٞم٧م ـُمٗمٞمؾ.ش اًمٓمَُّقال سم٤مًمْمؿِّ

ى» َ ػم سُمٙمرًة وؾُمحرًة، اًمتَّْدآب قمغم شَمْٗمٕم٤مل، ُمّمدر َدَأَب ش شَمْدآِب اًمُٖمُدوِّ واًمنُّ ًَّ إِدُم٤من اًم

ومّمؾ: َيلُء »اًمٗمٞمُّقُملُّ ذم اعمّم٤ٌمح: اًمرضمُؾ ذم قمٛمٚمف َدْأسم٤ًم وُدؤوسم٤ًم: إِذا ضَمدَّ وشمٕم٥َم، ىم٤مل 

اعمّمدر ُمـ ومِْٕمؾ صمالصمل قمغم شَمْٗمٕم٤مل سمٗمتح اًمت٤مء، ٟمحُق اًمتَّْياب واًمتَّْ٘مت٤مل، ىم٤مًمقا: ومل ََيئ 

ٌْٞم٤من وشمِْٚم٘م٤مء واًمتِّٜمْْم٤مل ُمـ اعمٜم٤مَوٚم٦م: وىمٞمؾ: هق اؾمٌؿ، واعمّمدُر شَمٜمْْم٤مل قمغم 
َّٓ شمِ سم٤مًمٙمن إِ

 .[359] ا.# ُمّم٤ٌمحش اًم٤ٌمب

ُيراد سمف اًمٙمثرُة َٕٟمف ُمقوقع ًمٚمتٙمثػم، ىم٤مل اًمًٞمِّد اعمرشَم٣َم  –َأقمٜمل شَمْٗمٕم٤مل  –وهذا اًمٌٜم٤مء 

)س ي ، وىم٤مل ذم ُم٤مدة شواًمتَّْ٘مت٤مل: اًم٘متُؾ، وهق سمٜم٤مء ُمقوقع ًمٚمتٙمثػم»ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: »ذم اًمت٤مج: 

ػْم، ىم٤مل:: »ر( ًَّ ٞم٤مر سم٤مًمٗمتح ُيذه٥م سمف إمِم اًمٙمثرة، وهق شَمْٗمٕم٤مل ُمـ اًم ًْ  [273ديقان سمٜمل أؾمد ]اًمتَّ

ققٞم٤مِر ُمٜمٝمقق٤م وظمٞمَّٛمقق٧ْم  ًْ  وم٠َمًم٘مقق٧ْم قَمَّمقق٤م اًمتَّ

 

 سمِقققْٞمٌض حَمَققق٤مومُِرهْ  
ِ
 قَمقققْذِب اعمققق٤مء

ِ
 سم٠َمْرضمققق٤مء

 :ي٘م٤مل: ظمٞمََّؿ سم٤معمٙم٤من: َأىم٤مم، وي٘م٤مل: ظمٞمََّؿ اًم٘مقُم: دظمٚمقا ذم اخلٞمٛم٦م، وظمٞمَّٛمقا ظَمْٞمٛم٦ًم(

سمِٞمٌض »ًمف: ا.#، واعمراُد إَول، وإَرضم٤مء: اًمٜمقاطمل، ومل َيٜمٙمِمػ زم طم٘مٞم٘م٦ُم ُمٕمٜمك ىمق،سَمٜمْقه٤م

د سمٚمٗمظ ش حَم٤َمومُِره زرق »ومٚمُٞمت٠َمُمْؾ، وذم ذهٜمل َأين رَأي٧م هذا اًمٌٞم٧م ذم اجلزء اًمث٤مين ُمـ يم٤مُمؾ اعمؼمِّ

َب  ُمّم٤مدر ذم َأيْم٤مً  وىم٤مل سمدل سمٞمض(.ش حَم٤َمومُِره  إِرادة قمٜمد ُيٌٜمك شَمْٗمٕم٤مل قمغم سم٤مًمٗمتح شَمنْماسم٤مً  َذِ

 ا.#. [اًمت٤مج )ذب(] شاًمتٙمثػم

ؿ مل يذيمروه ُمع اعمّم٤مدر اًمتل قمغم وذيَمر سمٕمْمٝمؿ َأنَّ اًمتَّنْم  َّٓ َأهنَّ اب ُيٙمن وُيٗمتح، إِ

ٌْٞم٤من واًمتِّٛمث٤مل ومٞمام ذيَمر سمٕمْمٝمؿ، ىم٤مل: وهق ُمّمدٌر ُمثَّٚم٧ُم  شمِْٗمٕم٤مل سم٤مًمٙمن، َأقمٜمل اًمتِّْٚم٘م٤مء واًمتِّ

ره، وقم٤ٌمرُة اًمًٞمِّد اعمرشم٣َم ذم اًمت٤مج ذم  اًمٌمَء َتثٞماًل وَتث٤مًٓ، وزاد وُمٕمٜمك ُمثََّٚمف ََتْثٞمالً: صقَّ

، وقم٤ٌمرُة »ُم٤مدة )ب ي ن(:  اًمتٌِّٞم٤من سم٤مًمٙمن وُيٗمتح ُمّمدر سمٞمَّٜم٧ُم اًمٌمء شَمٌٞمٞمٜم٤ًم، وهق ؿم٤مذٌّ



 - 321 - 

واًمتٌِّٞم٤من ُمّمدر ؿم٤مذٌّ ٕنَّ اعمّم٤مدر إِٟمَّام دملُء قمغم اًمتَّْٗمٕم٤مل يم٤مًمتَّْذيم٤مر »اجلقهريِّ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

 يم٤مًمتِّْذيم٤مر( واًمتَّٙمْ »)ذم اًم٘م٤مُمقس: 
ِ
يْمر: احِلْٗمظ ًمٚمٌمء ًا ويُمُرورًا »رار )ذم اًمت٤مج: اًمذِّ يَمرَّ قمٚمٞمف يَمرَّ

ًة سمٕمد ُأظمرى، ىم٤مل َأسمق  َره شَمْٙمريرًا وشَمْٙمرارًا َأقم٤مده ُمرَّ وشَمْٙمرارًا سم٤مًمٗمتح قمٓمَػ وقمٜمف رضَمع، ويمرَّ

ير  ا.#( شُمّمدر سم٤مًمٗمتح : ُم٤م سملم شمِْٗمٕم٤مل وشَمْٗمٕم٤مل؟ وم٘م٤مل: شمِْٗمٕم٤مل اؾمؿ وشَمْٗمٕم٤مل(1)ؾمٕمٞمد اًميَّ

 اًمٚم٤ًمن(، ذم يمام شاًمًْٓمُح  ويمذًمؽ وىَمَٓمرَ  هَٓمَؾ  إِذا َيٙمُِػ  اًمٌٞم٧ُم  َػ َويمَ  ُمّمدر )وهق واًمتَّْقيم٤مف

َّٓ  سم٤مًمٙمن ََيئ ومل ٌْٞم٤من اًمتِّْٚم٘م٤مء ومه٤م طمروم٤من، إِ  ا.#. شواًمتِّ

َّٓ قمغم رأي َُمـ َُيٞمز اًم٘مٞم٤مَس ُمع اًمًامع، وهق رأي »وَأيْم٤ًم  طمٙم٤مي٦ُم اًمٗمتح همػُم ُمٕمرووم٦م إِ

ر شمِْٗمٕم٤مل ذم هذيـ اًمٚمٗمٔملم، وزقمؿ سمٕمْمٝمؿ َأٟمف ُمرضمقح، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: ضَمزم اجلامهػم سم٤مٟمحّم٤م

رة قمغم إَوًَملم شمِٜمْْم٤مل ُمّمدر ٟم٤موَٚمف  ؾمٛمع اًمتِّْٛمث٤مل ُمّمدَر ُمثَّٚمف ََتثٞماًل، وزاد احلريريُّ ذم اًمدُّ

ة رَّ ٝم٤مُب ذم ذح اًمدُّ ذَب اخلٛمَر شمنِْماسم٤ًم، وزقمؿ َأٟمف ؾمٛمَع ومٞمف اًمٗمتح قمغم  إِذا راَُم٤مه، وزاد اًمِمِّ

همػم اًم٘مٞم٤مس، وَأٟمٙمر سمٕمْمٝمؿ َملء شمِْٗمٕم٤مل سم٤مًمٙمن ُمّمدرًا سم٤مًمٙمٚمٞم٦َّم،  اًم٘مٞم٤مس واًمٙمَن قمغم

تف إِٟمام هق ُمـ اؾمتٕمامل آؾمؿ ُمقوَع اعمّمدر، يمام وىمَع  وىم٤مل: يمؾُّ ُم٤م ُٟم٘مؾ ُمـ ذًمؽ قمغم صحَّ

 اًمٓمٕم٤مُم وهق اعم٠ميمقل ُمقىمَع اعمّمدر، وهق اإِلـمٕم٤مم.

، َأي سملمَّ [16/89]اًمٜمحؾ:  ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژوىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

يـًمَؽ  ٌْٞم٤مٟم٤ًم »، صمؿ ىم٤مل: شومٞمف ُم٤م حتت٤مج إًِمٞمف َأٟم٧م وُأُمتُؽ ُمـ َأُمر اًمدِّ
ٌْٞمٞمٜم٤ًم وشمِ واًمٕمرُب شم٘مقل سمٞمَّٜمتُف شَم

سم٤مًمٙمن، وشمِْٗمٕم٤مل سم٤مًمٙمن يٙمقن اؾماًم، وم٠َمُم٤م اعمّمدُر وم٢مِٟمف َيلُء قمغم شَمْٗمٕم٤مل سم٤مًمٗمتح يم٤مًمتَّْٙمذاب 

ٌْٞم٤من، وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمٝمام، وىم٤مل واًمتَّّْمداق وؿِمٌِٝمف، وذم اعمّم٤مدر طمروم٤من ٟم٤مدران، ومه٤م اًمتِّْٚم٘م٤م ء واًمتِّ

ٌْٞم٤من وًمٞمس قمغم اًمٗمٕمؾ، إِٟمام هق سمٜم٤مٌء  ژڍ ڍژؾمٞمٌقيف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ىم٤مل: هق اًمت

قمغم طِمدة، وًمق يم٤من ُمّمدرًا ًمٗمتح٧َم يم٤مًمت٘مت٤مل، وم٢مِٟمام هق ُمـ سمٞمَّٜم٧ُم يم٤مًمٖم٤مَرة ُمـ َأهمْرُت، وىم٤مل 

َّٓ اًمتِّٚم٘م٤مء ٌْٞم٤من ُمّمدر وٓ ٟمٔمػَم ًمف إِ  .[سملم] شم٤مج اًمٕمروس ا.#ش يمراع: اًمت

                                                 

 #.282هق أمحد سمـ ظم٤مًمد، أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٖمدادي اًميير، ًمٖمقي، ًم٘مل أسم٤م قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين، شمقذم  (1)
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: »ويمذًمؽ ذم اًمٚم٤ًمن ىم٤مل:   ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژوىمقًُمف قمزَّ وضمؾَّ

يـ، وهذا ُمـ اًمٕم٤ممِّ اعمراِد سمف  تُؽ ُمـ َأُمر اًمدِّ َأي سَملمَّ ًمؽ ومٞمف يمؾَّ ُم٤م حتت٤مج إًِمٞمف َأٟم٧م وُأُمَّ

ٌْٞم٤مٟم٤ًم سم٤مًمٙمن، وشمِْٗمٕم٤مل سم٤مًمٙمن يٙم
ٌْٞمٞمٜم٤ًم وشمِ ، واًمٕمرُب شم٘مقل: سمٞمَّٜم٧ُم اًمٌمَء شَم قن اؾماًم، اخل٤مصُّ

وم٠َمُم٤م اعمّمدُر وم٢مِٟمف َيلُء قمغم شَمْٗمٕم٤مل سم٤مًمٗمتح، يم٤مًمتَّْٙمذاب واًمتَّّْمداق وُم٤م َأؿمٌٝمف، وذم اعمّم٤مدر 

ٌْٞم٤من، ىم٤مل: وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمٝمام، وىم٤مل ؾمٞمٌقيف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  طمروم٤من ٟم٤مدران اًمتِّْٚم٘م٤مء واًمتِّ

ٌْٞم٤من، وًمٞمس قمغم اًمٗمٕمؾ، إِٟمَّام هق سمٜم٤مء قمغم طِمدة، ژہ ہژ وًمق يم٤من  ىم٤مل: وهق اًمت

ُمّمدرًا ًمٗمتح٧َم يم٤مًمتَّْ٘مت٤مل، وم٢مِٟمام هق ُمـ سمٞمَّٜم٧ُم يم٤مًمٖم٤مَرة ُمـ َأهَمرُت، وىم٤مل يمراع: اًمتٌِّٞم٤من ُمّمدر 

َّٓ اًمتِّْٚم٘م٤مء  ا.# ًم٤ًمن سمال زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من.ش وٓ ٟمٔمػَم ًمف إِ

ل »وذم اًمٚم٤ًمن:  اًمتَّْجقال: اًمتَّْٓمقاف، ي٘م٤مل: ضم٤مَل واضْمت٤مل واْٟمج٤مل سمٛمٕمٜمك، وضمقَّ

ف: ضم٤مَل  ل دَمْقآً قمـ ؾمٞمٌقيف، ىم٤مل: واًمتَّْٗمٕم٤مل سمٜم٤مء  َس وـم٤موم وـمقَّ يمثػمًا، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: ضمقَّ

ٚم٧ُم ذم ومَٕمْٚم٧م، واعمِْجَقل: صمقب صٖمػم دَمُقل ومٞمف اجل٤مري٦م، وىمٞمؾ: صمقب  ُمقوقع ًمٚمٙمثرة يمٗمٕمَّ

رع ٞمف وَُيٕمؾ ًمف ضَمٞم٥ٌم دَمقل ومٞمف اعمرَأُة، وىمٞمؾ: هق ًمٚمّمٌٞم٦َّم، واًمدِّ  ُيْثٜمك وخُي٤مط ُمـ َأطمد ؿِم٘مَّ

 ًمٚمٛمرَأة، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:

  ِإمم ُِمْثٚمِٝمققققق٤م َيْرُٟمقققققق احلٚمقققققٞمُؿ َصققققق٤ٌمسم٦مً 

 

ْت سمققققلم ِدْرٍع وَِمْققققَقلِ   ٌََٙمرَّ  إِذا ُمقققق٤م اؾْمقققق

 ٦م اهلقى، واؾمٌٙمّرت ُتف وطمرارشمف، وىمٞمؾ: رىمَّ ٤ٌمسم٦م: اًمِمقق، وىمٞمؾ: رىمَّ َيرٟمق: يٜمٔمر، واًمّمَّ

 .[قلضم] ا.# ًم٤ًمنش اجل٤مري٦ُم: اقمتدًم٧ْم واؾمت٘م٤مُم٧ْم، وِدرع اعمرَأة: ىمٛمٞمّمٝم٤م

َف »اًمتَّْٓمقاف ُمّمدر ـم٤مَف يم٤مًمٓمَّْقف واًمٓمََّقاف واًمٓمََّقوم٤من، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ي٘م٤مل: ـمقَّ

َف ُم٤ٌمًَمٖم٦ُم ـم٤مف، وذم احلدي٨م:  يم٤مٟم٧م اعمرَأة شمُٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وهل »شَمٓمقيٗم٤ًم وشَمْٓمقاوم٤ًم، وـمقَّ

َأي ذا  دمٕمٚمف قمغم وَمْرضمٝم٤م، ىم٤مل: هذا قمغم طمذف اعمْم٤مف،ش قُمْري٤مٟمف شم٘مقل: َُمـ ُيٕمػمين شَمْٓمقاوم٤مً 

شَمْٓمقاف، ورواه سمٕمْمٝمؿ سمٙمن اًمت٤مء، ىم٤مل: وهق اًمثَّقب اًمذي ُيٓم٤مف سمف، ىم٤مل: وَيقز َأن 

 .[ـمقف] ا.# ًم٤ًمنش يٙمقن ُمّمدراً 
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َٗمف، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: قمـ اًمٚمَّٞم٨م: اًمتْجٗم٤مف سم٤مًمٗمتح: اًمتَّْٞمٌِٞمس  واًمتَّجٗم٤مف ُمّمدر ضَمٗمَّ

ٗمف دَمٗمٞمٗم٤ًم، واًمتِّْجٗم٤مف سم٤مًمٙمن: آًم٦م ًم ٚمحرب ُمـ طمديد وهمػمه َيٚمًٌف يم٤مًمتَّجٗمٞمػ، وىمد ضمٗمَّ

اًمٗمرس، وىمد َيٚمًٌف اإِلٟم٤ًمن ًمٞمَ٘مٞمف ذم احلرب، واجلٛمُع اًمتََّج٤مومٞمػ، وُمٜمف طمدي٨م َأيب ُمقؾمك: 

ْي٤ٌمج» ٤مومٞمٗمف اًمدِّ السم٦م، وذم احلدي٨م: شيم٤من قمغم دَمَ َأقِمدَّ »، ذهٌقا ومٞمف إمِم ُمٕمٜمك اجلُٗمقف واًمّمَّ

ٗم٤موم٤مً  ٚمِّؾ سمف اًمٗمرس ُمـ ؾمالح وآًم٦م شَم٘مٞمف احلرب، . اًمتِّْجٗم٤مف: ُم٤م ضُم [2353اًمؽمُمذي: ] شًمٚمٗم٘مر دَمْ

٤مه، وذم طمدي٨م احلُديٌٞم٦م:  َػ اًمٗمرَس دَمٗمٞمٗم٤ًم: َأًْمًٌف إِيَّ   ومج٤مء ي٘مقُده إمِم رؾمقل اهلل»وضمٗمَّ

: [ضمٗمػ] ، وذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤مً ش، َأي قمٚمٞمف دِمْٗم٤مف، وىمد َيٚمًٌف اإِلٟم٤ًمُن َأيْم٤مً شقمغم ومَرس َُمٗمَّػ

 ا.#.ش قوُع قمغم اخلٞمؾ ُمـ طمديد َأو همػمه ذم احلرباًمتِّْجٗم٤مف واًمتَّْجٗم٤مف: اًمذي يُ »

 ڑ ڑژاًمتَّْٝمج٤مع: اًمٜمَّقم يم٤مهلُجقع، هَجَع يمٛمٜمَع: ٟم٤مم ُمٓمٚم٘م٤ًم، وىمٞمؾ: ًمٞمالً، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، واهلَْجع يم٤مهلُُجقع، وىمد يٙمقن اهلُُجقع سمٖمػم ٟمقم: ىم٤مل [51/17]اًمذاري٤مت:  ژک ک ک ک

 [244ديقاٟمف ]زهػم سمـ َأيب ؾمٚمٛمك:

 هبقققق٤م وًمًقققق٧ُم سمٜمقققق٤مئؿٍ ىَمْٗمققققٍر هجْٕمقققق٧ُم 

 

 وِذراُع ُُمْٚم٘مٞمقققققق٦ِم اجِلققققققَراِن ِوؾَمقققققق٤مدي 

:[78ديقاٟمف ]وىمٞمؾ: اًمتَّْٝمج٤مع: اًمٜمَّْقُم٦م اخلٗمٞمٗم٦م، واهلُجقع: اًمٜمقم ُمٓمٚم٘م٤ًم، ىم٤مل َأسمق ىمٞمس سمـ إؾَْمَٚم٧م 

ٌَْٞمْمققققق٦ُم رْأد ومقققققام ققققق٧ِم اًم  ىمقققققد طَمّمَّ

 

 شَأـْمَٕمقققققققُؿ َٟمْقُمققققققق٤ًم همقققققققػَم َُتْجققققققق٤معِ  

ع اًمرضمُؾ »ٓ يٌٕمُد َأن يٙمقن اًمتَّْٝمج٤مع ُمّمدر ىمٚم٧م: و .[هجع] ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج  ش هجَّ

ع سم٤مًمتِمديد ٟم٤مم يمثػمًا،  سم٤مًمتِمديد يم٤مًمتَّْٝمجٞمع َأو ُمّمدر ُم٤ٌمًمٖم٦م هلَجع سم٤مًمتخٗمٞمػ، وُمٕمٜمك هجَّ

ُمقا»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  َع اًم٘مقُم َُتْجٞمٕم٤ًم َأي َٟمقَّ م اًمرضمُؾ شَمٜمْقياًم، ُم٤ٌمًمٖم٦ٌم »، وىم٤مل ذم اًمت٤مج: شهجَّ َٟمقَّ

 ْٝمج٤مع ذم اًمٌٞم٧م يدلُّ قمغم َأنَّ ُمٕمٜم٤مه اًمٜمَّْقُم٦م اخلٗمٞمٗم٦م.ا.#، واًمتَّ ش ذم ٟم٤مم

واًمت٠َّمظم٤مذ شَمْٗمٕم٤مل ُمـ إظَمذ، ىم٤مل »واًمت٠َّمظم٤مذ شَمْٗمٕم٤مل َأيْم٤ًم ُمـ َأظمَذ، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

 [237ديقاٟمف ]إقَمِمك:

 ًَمَٞمُٕمقققققققَدْن عَمَٕمققققققدٍّ قَمْٙمققققققرةً 

 

ٞمققِؾ وشَم٠مظمقق٤مُذ اعمِققٜمَْح    َوًَمقق٩ُم اًمٚمَّ
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  ؿمٕمر إقَمِمك:ىم٤مل اسمـ سمري: واًمذي ذم

 ًَمُٞمِٕمٞمقققققَدْن عَمَٕمقققققدٍّ قَمْٙمَرهققققق٤م

 

ٞمققِؾ وشَم٠ْمظمقق٤مُذ اعمِققٜمَْح    َدًَمقق٩ُم اًمٚمَّ

:َأي قَمْٓمٗمٝم٤م، ي٘م٤مل: رضمَع ومالن إمِم قَمْٙمره، َأي إمِم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف، وومنَّ اًمَٕمْٙمَر سم٘مقًمف 

.............. 

 

ٞمققِؾ وشَم٠ْمظمقق٤مُذ اعمِققٜمَْح    َدًَمقق٩ُم اًمٚمَّ

 ٌُٝم٤م عمَـ َُيُٚمٌٝم٤م وَيٜمتٗمُع هب٤م صمؿ ُيٕمٞمده٤مواعمِٜمَُح مجُع ُِمٜمْح٦م، وهل اًمٜم٤م ا.# ُمـ ش ىم٦م ُيٕمػمه٤م ص٤مطم

 اًمٚم٤ًمن ُمـ ُم٤مدة )أ خ ذ(.

ف:  اًمِٕمْٙمر سم٤مًمٙمن: إَصؾ ُمثُؾ اًمِٕمؽْم، ورضمَع ومالن إمِم »وومٞمف ذم ُم٤مدة )ع ك ر( ُم٤م ٟمّمُّ

 قِمْٙمره، ىم٤مل إقَمِمك:

 ًَمَٞمُٕمققققققَدْن عَمَٕمقققققدٍّ قِمْٙمُرهققققق٤م

 

ٞمققِؾ وشَم٠مظمقق٤مُذ اعمِقق   ٜمَْح َدًَمقق٩ُم اًمٚمَّ

 :وىمٞمؾ: شقم٤مدْت ًمِٕمْٙمِره٤م عَمٞمُس »وقم٤مدوا إمِم قِمْٙمرهؿ، َأي إمِم َأصؾ َُمذهٌٝمؿ، وذم اعمثؾ ،

ْيَدن  ا.# ًم٤ًمن.ش اًمِٕمْٙمر: اًمٕم٤مدة واًمدَّ

ًَم٩م سم٤مًمتحريؽ، »وومٞمف قمـ اجلقهرّي:  ل اًمٚمٞمؾ، وآؾمؿ اًمدَّ َأْدًَم٩َم إِْدٓضم٤ًم: ؾم٤مَر ُمـ َأوَّ

جْل٦م سم٤مًمْمؿِّ واًمٗمتح جْل٦م واًمدَّ يمام ي٘م٤مل: سُمْره٦م وسَمْره٦م: وم٢مِْن ؾم٤مروا ُمـ آظمر اًمٚمَّٞمؾ وم٘مد  واًمدُّ

جْل٦م»، ىم٤مل: شادَّجلقا سمتِمديد اًمدال جْل٦م واًمدُّ  .[دًم٩م] ا.# ًم٤ًمنش وآؾمُؿ اًمدَّ

آل شَمْٗمٕم٤مل َأيْم٤ًم سمٗمتح اًمت٤مء يمام ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج ًْ  .[ؾم٠مل] واًمتَّ

ًمٞمف ىمقهلؿ: مل َيلء شمِْٗمٕم٤مل سم٤مًمٙمن ىمٚم٧م: وهؾ اًمتَّْٗمٕم٤مل َُم٘مٞمٌس ذم يمؾِّ ومٕمؾ صمالصملٍّ يمام يِمػم إِ 

ٌْٞم٤من واًمتِّْٚم٘م٤مء ويمذا اًمتِّْٛمث٤مل واًمتِّٜمْْم٤مل واًمتِّنْماب ومٞمام ىم٤مًمف سمٕمْمٝمؿ، َأو ُمًٛمقٌع يمام ي١مظمذ  َّٓ اًمتِّ إِ

ُمـ ُتّمٞمّمٝمؿ سمٕمَض إوَمٕم٤مل سمذيمر ُم٤م ضم٤مء ُمـ ُمّم٤مدره٤م قمغم شمٗمٕم٤مل، ومل َأـمَّٚمع قمغم حت٘مٞمؼ 

ومّمؾ: َيلُء اعمّمدر ُمـ ومٕمؾ صمالصملٍّ قمغم »ذم اعمّم٤ٌمح:  هذه اعم٠ًمًم٦م، وه٤مَك ٟمصَّ اًمٗمٞمُّقُمل

ٌْٞم٤من وشمِْٚم٘م٤مء واًمتِّٜمْم٤مل 
َّٓ شمِ شَمْٗمٕم٤مل سمٗمتح اًمت٤مء، ٟمحق اًمتَّْياب واًمتَّْ٘مت٤مل، ىم٤مًمقا: ومل َيئ سم٤مًمٙمن إِ

 .[359]ا.# ُمّم٤ٌمح ش ُمـ اعمٜم٤مَوٚم٦م، وىمٞمؾ: هذا اؾمؿ، واعمّمدر شَمٜمْْم٤مل قمغم اًم٤ٌمب
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٤مه، وىمد اـمَّٚمٕم٧ُم أن واحلٛمد هلل ٤مك إِيَّ ؿ َأصمَر آرشمٞم٤مب وإِيَّ ًَ  قمغم ُم٤م ىمَٓمع داسمَِر اًمِمؽِّ وطم

ف:  ة، واًمٗم٤مقمؾ »ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح ذم ُم٤مدة )ع س ف( ُم٤م ٟمّمُّ ب: َأظمَذه سم٘مقَّ ٗم٤ًم يمَيَ ًْ َٗمف قَم ًَ قم

َػ اًمٓمريَؼ إِذا  ًَ ٦م، وُمٜمف قم َػ ذم إَُمر: ومٕمَٚمف ُمـ همػم رويَّ ًَ ٤مف ُم٤ٌمًمٖم٦ٌم، وقم ًَّ قف، وقم ًُ قَم

ػ وآقمت٤ًمف ُمثُٚمف، وهق رايم٥ُم اًمتَّٕم٤مؾمٞمػ، ويم٠َمٟمف مجُع  ؾمٚمَٙمف قمغم همػم ًُّ ىمّْمد، واًمتٕم

طمٞمؾ، واًمتَّْٗمٕم٤مُل  ْطم٤مل ُمـ اًم٘متؾ واًميب واًمرَّ شَمْٕم٤ًمف سم٤مًمٗمتح يم٤مًمتَّْياب واًمتَّْ٘مت٤مل واًمؽمَّ

 ًِ ٗم٤ًم إِذا ظَمٌَٓمف يٓمٚم٥ُم ؿمٞمئ٤ًم، وُمٜمف اًمَٕم ًْ ُػ اًمٚمَّٞمَؾ قَم ًِ ، وسم٤مَت َيْٕم ٞمُػ ُمٓمَّرٌد ُمـ يمؾِّ ومٕمؾ صمالصملٍّ

ٗم٤مء يم٠َمضمػم وُأضَمراء،  ًَ دًا ذم إؿَمٖم٤مل، واجلٛمُع قُم ُػ اًمٓمُُّرق ُمؽمدِّ ًِ وهق إضَمػم، َٕٟمف َيْٕم

ٗم٤من: ُمقوع سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ًْ  ُمـ اعمّم٤ٌمح. ا.# ش وقُم

٦م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:: »[قمًػ] وذم اًمٚم٤ًمن ٗم٤من: َُمٜمَْٝمَٚم٦م سملم اجلُْحٗم٦م وُمٙمَّ ًْ  وىمٞمؾ: قُم

 يقققق٤م ظمٚمققققٞمكمَّ اْرسَمٕمقققق٤م واؾْمققققق

 

ققققٗم٤منْ قققققَتخْ   ًْ  شؼِما َرؾْمققققاًم سمُٕم

م ذم اًمٚم٤ًمن:   دِّ، ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٙمرَّ داد َأيْم٤ًم شَمْٗمٕم٤مل ُمـ اًمرَّ ْ دُّ: سُف اًمٌمء »واًمؽمَّ اًمرَّ

ًا وشَمْردادًا: َسومف، وهق  ًا وَُمَردَّ ه قمـ وضمٝمف ردَّ دُّ ُمّمدر رَددُت اًمٌمَء، ي٘م٤مل: ردَّ ورضْمُٕمف، واًمرَّ

هذا سم٤مب ُم٤م شمٙمثِّر ومٞمف اعمّمدر ُمـ وَمَٕمْٚم٧ُم ومُتٚمحُؼ »ف: ىم٤مل ؾمٞمٌقي»سمٜم٤مء ًمٚمتٙمثػم، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: 

ْٚم٧ُم طملم يمثَّرَت اًمٗمٕمؾ ٌْٜمٞمف سمٜم٤مء آظمر، يمام َأٟمؽ ىمٚم٧َم ذم وَمَٕمْٚم٧ُم: ومٕمَّ ، صمؿ ذيَمر اعمّم٤مدر شاًمزائَد وشَم

ٞم٤مر  ًْ داد واًمتَّْٚمٕم٤مب واًمتَّْٝمذار واًمتَّّْمٗم٤مق واًمتَّْ٘مت٤مل واًمتَّ اًمتل ضم٤مءت قمغم اًمتَّْٗمٕم٤مل، ٟمحُق اًمؽمَّ

ـْ عم٤َّم َأردَت اًمتٙمثػم سمٜمٞم٧َم اعمّمدر »ظمقاُت٤م، ىم٤مل: وأَ  ْٚم٧م، وًمٙم وًمٞمس رٌء ُمـ هذا ُمّمدر ومٕمَّ

ْٚم٧م قمغم هذا يمام سمٜمٞم٧َم ومَٕمْٚم٧م قمغم  .[ردد] ا.# ًم٤ًمنش ومٕمَّ

يم٦ًم، ىم٤مل ذم اًمت٤مج  اًمتَّْٚمٕم٤مب سم٤مًمٗمتح، واًمتَّْٝمذار: يمثرة اًمٙمالم ذم اخلٓم٠م واًم٤ٌمـمؾ يم٤مهلََذر حمرَّ

ّم٤مدر اًمتل ضم٤مءت قمغم اًمتَّْٗمٕم٤مل، وهق سمٜم٤مء يدلُّ قمغم اًمتٙمثػم، وىمد ذيمره اًمتَّْٝمذار ُمـ اعم: »[هذر]

 ا.#.ش ؾمٞمٌقيف ذم اًمٙمت٤مب

ٌَْٞمٕم٦م »اًمتَّّْمَٗم٤مق هق ُمّمدر صَٗمَؼ اًمٙمػَّ قمغم إظُمَرى، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  صَٗمَؼ يَده سم٤مًم
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ٌَْٞمع وقمغم يده َصْٗم٘م٤ًم: ضب سمٞمده قمغم يده، وذًمؽ قمٜمد وضمقب اًمٌٞمع، وآؾمُؿ ُمٜمٝم٤م  واًم

: ا ك، طمٙم٤مه ؾمٞمٌقيف اؾماًم، ىم٤مل اًمًػماذمُّ ِٗم٘مَّ ْٗمؼ واًمّمِّ صَٗمَؼ اًمٙمػَّ »َيقز َأن يٙمقن ُمـ »ًمّمَّ

هذا سم٤مب ُم٤م شمٙمثِّر ومٞمف »، وهق اًمتَّّْمٗم٤مق ُيذه٥م سمف إمِم اًمتٙمثػم، ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: شقمغم إظُمرى

ٌْٜمٞمف سمٜم٤مًء آظمر، يمام َأٟمؽ ىمٚم٧م ذم سمٜم٤مء ومَٕمْٚم٧م: ْٚم٧م طملم  اعمّمدر ُمـ ومَٕمْٚم٧م ومُتٚمحؼ اًمزوائد وشَم ومٕمَّ

، صمؿ ُذيمرْت اعمّم٤مدُر اًمتل ضم٤مءت قمغم اًمتَّْٗمٕم٤مل يم٤مًمتَّّْمٗم٤مق وَأظمقاُت٤م، ىم٤مل: شيمثَّرَت اًمٗمٕمؾ

ـْ عم٤َّم َأردَت اًمتٙمثػم سمٜمٞم٧َم اعمّمدر قمغم هذا يمام سمٜمٞم٧َم ومَٕمْٚم٧ُم » ْٚم٧ُم، وًمٙم وًمٞمس هق ُمّمدر ومٕمَّ

ْٚم٧ُم   .[صٗمؼ] ، ا،# ًم٤ًمنشقمغم ومٕمَّ

ف: وٕمَهٞم٦َّم اًمٌح٨م آصمرُت َأن َأٟم٘مَؾ  هذا »ُم٤م طمٙم٤مه ؾمٞمٌقيف ذم هذا اًم٤ٌمب ُمـ يمت٤مسمف، وه٤مَك ٟمّمَّ

سم٤مب ُم٤م شمٙمثِّر ومٞمف اعمّمدَر ُمـ ومَٕمٚم٧ُم ومتُٚمحُؼ اًمزوائد وشَمٌٜمٞمف سمٜم٤مء آظمر، يمام َأٟمؽ ىمٚم٧م ذم ومَٕمْٚم٧ُم: 

ْٗمؼ:  ْٚم٧ُم طملم يمثَّرَت اًمٗمٕمؾ، وذًمؽ ىمقًمؽ ذم اهلَْذر: اًمتَّْٝمذار وذم اًمٚمَّٕم٥م: اًمتَّْٚمٕم٤مب وذم اًمّمَّ ومٕمَّ

ٞم٤مر، وًمٞمس رٌء ُمـ هذا اًمتَّّْم  ًْ داد وذم اجلََقٓن: اًمتَّْجقال، واًمتَّْ٘مت٤مل واًمتَّ ْ : اًمؽمَّ دِّ ٗم٤مق وذم اًمرَّ

ْٚم٧م. ْٚم٧ُم، وًمٙمـ عم٤َّم َأردَت اًمتٙمثػم سمٜمٞم٧َم اعمّمدر قمغم هذا، يمام سمٜمٞم٧َم ومَٕمْٚم٧م قمغم ومٕمَّ  ُمّمدَر ومٕمَّ

ٌْٞم٤من ومٚمٞمس قمغم رء ُمـ اًمٗمٕمؾ حل٘مْتف اًمزي٤مدُة، وًمٙمٜمف سمُ  ٜمل هذا اًمٌٜم٤مَء ومٚمح٘متْف وَأُم٤م اًمتِّ

ْئامن، وهق ُمـ اًمثالصم٦م، وًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتَّْ٘مت٤مل، وًمق يم٤من َأصُٚمٝم٤م ُمـ  اًمزي٤مدة يمام حل٘م٧ْم اًمرِّ

ذًمؽ ومَتحقا اًمت٤مَء، وم٢مِٟمام هل ُمـ سمٞمَّٜم٧ُم يم٤مًمٖم٤مرة ُمـ َأهَمرُت واًمٜم٤ٌَّمت ُمـ َأْٟم٧ٌَم، وٟمٔمػمه٤م 

 [233ف ديقاٟم]اًمتِّْٚم٘م٤مء، وإٟمام يريدون اًمٚمُّْ٘مٞم٤من، ىم٤مل اًمراقمل:

ْٚمقققق٧ُم ظمققققػَمَك هققققؾ شمقققق٠ْميت َُمقاقِمققققُده  َأُمَّ

 

ققق   شَر قمقققـ شمِْٚم٘م٤مئقققؽ إََُمقققُؾ قومققق٤مًمٞمقَم ىَمّمَّ

 ا.# ُمـ اًمّمحٞمٗم٦م اخل٤مُم٦ًم وإَرسمٕملم سمٕمد اًمثالصمامئ٦م ُمـ اجلزء اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب ؾمٞمٌقيف. 

ف:  ٜمْتَٛمريُّ ُم٤م ٟمّمُّ وَأٟمِمَد ذم سم٤مب »ىم٤مل ؿم٤مرح ؿمقاهده يقؾمُػ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٞمًك اًمِمَّ

 ّمدر ُمـ ومَٕمْٚم٧ُم ًمٚمراقمل:شمٙمثػم اعم

ْٚمققققق٧ُم ظمقققققػَمَك َأْن شمققققق٠ْميت َُمقاقِمقققققُده  َأُمَّ

 

ققق   شَر قمقققـ شمِْٚم٘م٤مئقققؽ إََُمقققُؾ قومققق٤مًمٞمقَم ىَمّمَّ

اًمِم٤مهد ذم ىمقًمف: شمِْٚم٘م٤مئؽ سم٤مًمٙمن، وهق سمٛمٕمٜمك اًمٚمِّ٘م٤مء، واعمٓمَّرد ذم اعمّم٤مدر إِذا سُمٜمٞم٧م  
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َّٓ اًمتِّْٚم٘م٤مء  ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م سمزي٤مدة اًمت٤مء َأن شمٙمقن قمغم شَمْٗمٕم٤مل سم٤مًمٗمتح، ٟمحُق اًمتَّْياب واًمتَّْ٘مت٤مل إِ

ا وم٠َمشمَٞم٤م سم٤مًمٙمن شمِمٌٞمٝم٤ًم هلام سم٤مٕؾَمامء همػم اعمّم٤مدر، ٟمحُق اًمتِّْٛم٤ًمح  ام ؿمذَّ واًمتٌِّٞم٤من، وم٢مهِنَّ

َ إَُمُؾ قمامَّ  ْٚم٧ُم ُمـ ظمػمَك ُم٤م ىمٍمَّ واًمتِّْ٘مّم٤مر، وهق اًمِ٘ماَلدة، وهذا ذم إؾَمامء يمثػم، ي٘مقل: َأُمَّ

ْٚم٧ُم ٟمٚم٧ُم ُمٜمف قمٜمد ًم٘م٤مئؽ، َأي َأقمٓمٞمتَ  ك ش ٜمل َأيمثر مم٤َّم َأُمَّ حتّمٞمؾ »ا.# ُمـ ذح اًمِمقاهد اعمًٛمَّ

ُم٦م يقؾمػ سمـ شقَملم اًمذه٥م ُمـ ُمٕمدن ضَمْقهر إَدب ذم قِمٚمؿ ََم٤مزات اًمٕمرب ، عم١مًمِّٗمف اًمٕمالَّ

، َرطمَؿ اهلل اجلٛمٞمع وٟمَٗمٕمٜم٤م هبؿ وٟمَٗمحٜم٤م سمٜمَٗمَح٤مُتؿ. ٜمْتٛمَريِّ  ؾمٚمٞمامن سمـ قمٞمًك اًمِمَّ

ح، واًمتِّْٛم٤ًمح َأيْم٤ًم:  واًمتِّْٛم٤ًمح سم٤مًمٙمن ُمـ اًمرضم٤مل: ًَ ح واًمتِّْٛم ًِ اعم٤مِرد اخلٌٞم٨م يم٤مًمتِّْٛم

ْٚمحٗم٤مة، وْخؿ ـمقًُمف ٟمحُق مخ٦ًم َأذُرع، خَيْٓمِػ اإِلٟم٤ًمن واًمٌ٘مر وَيُٖمقص سمف ذم اعم٤مء  ًُّ ظَمٚمٌؼ يم٤مًم

ٜمد اًمذي ي٘م٤مل ًمف هنُر ُِمْٝمران،  ًِّ ومٞم٠ميمُٚمف، وهق ُمـ دوابِّ اًمٌحر، يٙمقن سمٜمِٞمؾ ُمٍم وسمٜمَٝمر اًم

 .[ُمًح] ا.# ُمـ اًمت٤مجش َأنَّ سمٞمٜمٝمام اشمّم٤مًٓ  وهبذا اؾمتدًمُّقا

 وًمٜمرضمْع إمِم ُم٤م ٟمحـ سمّمدد شمٗمًػمه، وهق ىمقًمف:

ـَ يمقققؾَّ ؿمققق٤مطِم٥ٍم حُمَْ٘مقىِمقققِػ   ِٛمْٚمققق  َُيْ



قق ًُّ ـْ ـُمقققِل شَمققْدآِب اًمُٖمققُدوِّ واًم  َرىقُِمقق

 م َأن اًمِم٤مطِم٥م اعمٝمزوُل، واًمِم٤مطم٥ُم َأيْم٤ًم: اعمتٖمػمِّ اًمٚمَّقن ًمٕم٤مِرض ُمـ ُمَرض َأو ضمقع شم٘مدَّ

ويمؾُّ ُم٤م ـم٤مَل واقمقجَّ وم٘مد اطْمَ٘مْقىمَػ يمَٔمٝمر »ؾمَٗمر َأو ٟمحقمه٤م، واعُمْح٘مقىمِػ ُمـ اطْمَ٘مْقىَمَػ،  َأو

ٗمر، وَأصُٚمف ُمـ احِلْ٘مػ  ًَّ اًمٌٕمػم وؿمْخص اهلالل، واعمراُد سمف هٜم٤م اعمٜمحٜمل ُمـ قم٤مِرض اًم

ُمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اعمًتدير، وىمٞمؾ: هق اًمَٙمثٞم٥م ُمؾ، وىمٞمؾ: هق اًمرَّ ُمـ  سم٤مًمٙمن، وهق اعمٕمقجُّ ُمـ اًمرَّ

س، ىم٤مل اسمـ ُدريد ُمؾ إِذا شَم٘مقَّ ُمؾ اعمًتٓمٞمؾ اعمنِمف، : » – يمام ذم اًمت٤مج – اًمرَّ وىمٞمؾ: هق اًمرَّ

ُمؾ وَأصؾ اجلٌَؾ وَأصؾ احل٤مئط  .[طم٘مػ] ا.# شم٤مجش وىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: احِلْ٘مػ: َأصؾ اًمرَّ

ُم٤مل: وهل  ومجُٕمف َأطم٘م٤مف، وُمٜمف إطَْم٘م٤مف ًمدي٤مر قم٤مٍد، ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ ذم اًمرِّ

 طْم٘م٤مف، ويم٤مٟم٧م ذم ٟمقاطمل اًمٞمٛمـ، واهلل َأقمٚمؿ.إَ 

ؤوب، وهل اعمقافَم٦ٌم قمغم اًمٌمء واجِلدُّ واًمَٙمدُّ واًمتٕم٥م، وَأيْم٤ًم » واًمتَّْدآب: يمثْرة اًمدُّ
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ػم ًَّ ؤوب اعم٤ٌمًَمٖم٦م ذم اًم ف: ش اًمدُّ تف »يمام ذم اًمٚم٤ًمن، وٟمّمُّ ػْم، وَأْدَأَب داسمَّ ًَّ ؤوب: اعم٤ٌمًَمٖم٦م ذم اًم اًمدُّ

ٌَٝم٤م،  ْأب: اًمٕم٤مدة واعمالَزُم٦م، ي٘م٤مل: ُم٤مزال إِْدآسم٤ًم: َأشمٕم وِٓزُُمف َدَأسَم٧م اًمٜم٤مىم٦م شَمْدَأُب ُدؤوسم٤ًم، واًمدَّ

 .[دأب] ا.# ًم٤ًمنش ذًمؽ َدْأسَمف وِدْيٜمف وَدْيَدَٟمف وَدْيَدُٟمقَٟمف، يمٚمُّف ُمـ اًمٕم٤مدة

ػم، وٓ خَي  ًَّ ٌَؼ َأنَّ اًمتَّْٗمٕم٤مل ًمتٙمثػم اعمّمدر، ومّم٤مر ُمٕمٜمك اًمتَّْدآب يمْثرَة اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًم ٗمك وؾم

ـُ هذا اعمٕمٜمك ذم اًمٌٞم٧م.  طُمً

ى»و َ : آٟمٓمالق هُمدوًة، ش اًمُٖمُدوُّ واًمنُّ اؾمامن ًمٗمٕمَٚملم ذم وىمَتلم خمّمقَصلم، وم٤مًمُٖمدوُّ

ى: آٟمٓمالق ًمٞماًل، وهق ٟم٘مٞمض اًمت٠َموي٥م. َ واح، واًمنُّ  وهق ٟم٘مٞمض اًمرَّ

ًا يم٘مَٕمد ]َأي ىمٌؾ اًم٘مٚم٥م[ ذه٥َم هُمْدوًة، وهل ُم٤م سملم ص»ذم اعمّم٤ٌمح:  الة هَمَدا همُدوَّ

ٌح وـُمٚمقع اًمِمٛمس، واجلٛمُع هُمَدى يمُٛمدي٦م وُُمَدى، هذا َأصٚمف، صمؿ يمثُر طمتك اؾمُتٕمٛمَؾ ذم  اًمّمُّ

ش واهْمُد ي٤م َأٟمٞمس»اًمذه٤مب وآٟمٓمالق َأيَّ وىم٧ٍم يم٤من، وُمٜمف ىمقًُمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

 .[همدا] ا.# ُمّم٤ٌمحش َأي واٟمٓمٚمِْؼ  [2314اًمٌخ٤مري: ]

ٌُٙمْ »وذم اًمٚم٤ًمن:  : اًم رة ُم٤م سملم صالة اًمَٖمداة وـمٚمقع اًمِمٛمس، وُمثُٚمٝم٤م اًمُٖمْدوة سم٤مًمْمؿِّ

رَ  ًا، واهْمتَدى: سَمٙمَّ َواح، »، وىم٤مل َأيْم٤ًم: شاًمَٖمداة، وهَمَدا قمٚمٞمف هَمْدوًا وهُمُدوَّ اًمُٖمُدوُّ ٟم٘مٞمض اًمرَّ

َأي سم٤مًمَٖمَدَوات، ومٕمؼمَّ سم٤مًمٗمٕمؾ قمـ  [24/36]اًمٜمقر:  ژ ىت متژوىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

ي ذم وىم٧م ـمٚمقع اًمِمٛمس، وذم احلدي٨م: اًمقىم٧م، يمام ي٘م٤مل: َأشمٞمتُؽ ـمٚمقَع اًمِمٛمس، أَ 

، وهق ؾمػٌم َأوَل [4853ُمًٚمؿ: ] شًمَٖمْدَوٌة َأو َرْوطم٦ٌم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل» ة ُمـ اًمُٖمُدوِّ ، اًمَٖمْدوة: اعمرَّ

واح  ا.# ًم٤ًمنش اًمٜمٝم٤مر، ٟم٘مٞمُض اًمرَّ
 .[همدا]

ًَمَٖمْدَوة( سمٗمتح اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م )ذم »)وذم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٕمٌد اًمرؤوف اعَمٜم٤َموّي: 

ػم ُمـ ؾمٌٞم ًَّ ػم ُمـ َأول اًمٜمٝم٤مر إمِم اٟمتّم٤مومف، )َأْو َرْوطم٦م( سمٗمتح اًمراء هل اًم ًَّ ؾ اهلل(، وهل اًم

، )ظمػٌم(: َأي صمقاُب ذًمؽ ذم اجلٜم٦َّم َأومْمُؾ ُمـ  ؽِّ وال إمِم آظمر اًمٜمٝم٤مر، وَأْو ًمٚمت٘مًٞمؿ ٓ ًمٚمِمَّ اًمزَّ

ؿ ؿ سمَثقاب ُم٤م شمرشم٥َّم قمغم ذًمؽ ظمػٌم ُمـ اًمتٜمٕمُّ سمجٛمٞمع َُماَلذِّ اًمدٟمٞم٤م،  اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، َأي اًمتٜمٕمُّ
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َٕٟمف زائؾ، وٟمٕمٞمُؿ أظمرة سم٤مٍق، و)ًَمَ٘م٤مُب(: سم٤مًمرومع قمٓمٌػ قمغم هَمْدوة، )ىَمْقِس َأطمِديمؿ(: َأي 

ْقُط، )ذم اجلٜم٦َّم ظمػٌم ُمـ  ًَّ ه(: سمٙمن اًم٘م٤مف وؿمدِّ اًمدال، واعمراُد سمف اًم ىمْدُره )َأْو ُمقوُع ىِمدِّ

قاوع ظمػٌم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، واحل٤مصُؾ َأن اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م( يٕمٜمل ُم٤م َصُٖمَر ذم اجلٜم٦م ُمـ اعم

اعمراَد شمٕمٔمٞمُؿ َأُمر اجلٝم٤مد، )وًمق اـمَّٚمَٕم٧ْم اُمرَأٌة ُمـ ٟم٤ًمء َأهؾ اجلٜم٦َّم إمِم إَرض(، َأي ٟمٔمرْت 

إًِمٞمٝم٤م وَأذوم٧ْم قمٚمٞمٝم٤م )عمََلت ُم٤م سمٞمٜمٝمام ِرُْي٤ًم( ـمٞم٦ًٌِّم )وَٕو٤مءْت ُم٤م سمٞمٜمٝمام( ُمـ ُٟمقر هَب٤مئٝم٤م 

ن ويمن اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م ومَتحتٞم٦َّم: اخِلامر )قمغم رأؾمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م )وًَمٜمّمٞمُٗمٝم٤م( سمٗمتح اًمٜمق

ا.# ُمـ يمت٤مب اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع ش ومٞمٝم٤م( َٕن اجلٜم٦َّم وُم٤م ومٞمٝم٤م سم٤مٍق، واًمدٟمٞم٤م ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م وم٤منٍ 

 .[295-2/294] اًمّمٖمػم ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرؤوف اعمَٜم٤َموي

اًمٌُْٙمَرة: اًمُٖمْدوة، واًمٌُٙمقر واًمتٌٙمػم: » ومح٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜمك اًمُٖمُدوِّ هل اًمٌُٙمقر، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:

ر شمٌٙمػمًا واسْمتََٙمر  ظمقل ومٞمف، سَمَٙمَر قمٚمٞمف َيٌُْٙمُر سُمُٙمقرًا وسمٙمَّ اخلروج ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، واإِلسْمٙم٤مر: اًمدُّ

 .[سمٙمر] ا.# ًم٤ًمنش وَأسْمَٙمر وسم٤ميَمَره: َأشم٤مه سُمٙمرًة، يمٚمُّف سمٛمٕمٜمك

 يم٤من، وَأٟمِمَد َأسمق زيد ذم اًمٜمَّقادر: سَمَٙمَر إًِمٞمف يم٘مَٕمَد: َأهع َأيَّ وىم٧ٍم »وذم اعمّم٤ٌمح: 

ـٍ ذم اًمٜمَّققَدى  سمَٙمققَرْت شمٚمقُُمققَؽ سمٕمققَد َوْهقق

 

 ............. 

، وىم٤مل َأسمق زيد ذم يمت٤مب اعمّم٤مدر:   سَمَٙمَر »ىم٤مل اًمٗم٤مردُّ َأي قَمِجَٚم٧ْم، ومل ُيِرد سُمُٙمقراًمُٖمُدوِّ

ًا، هذان ُمـ َأول اًمٜمٝم٤مر سْمٜمٞم٦م اًمثالصم٦م سمٛمٕمٜمك اإِلهاع إَ »، ىم٤مل اسمـ ضمٜمِّل: شسُمُٙمقرًا وهَمَدا همُدوَّ

 ا.# ُمّم٤ٌمح.ش َأيَّ وىم٧ٍم يم٤من، وسم٤ميَمرشُمف سمٛمٕمٜمك سمَٙمْرُت إًِمٞمف، وَأشم٤مين سُمْٙمرًة وسم٤ميمرًا سمٛمٕمٜمك

ر سم٤مًمتِمديد وَأسْمَٙمَر سم٤مًَٕمػ ٕهَن٤م اعمذيمقرة  ىمٚم٧م: وَأراد سم٤مٕسَمٜمٞم٦م اًمثالصم٦م سمَٙمر يم٘مَٕمد وسمٙمَّ

ر شمٌٙمػمًا ُمثُٚمف، سمَٙمر يم٘مٕمَ »ىمٌؾ ىمقل اسمـ ضمٜمِّل، وهل ىمقًُمف ىمٌٚمف:  د: َأَهَع َأيَّ وىم٧ٍم يم٤من، وسمٙمَّ

 ا.#.ش وَأسْمٙمَر إسِمٙم٤مرًا: ومٕمَؾ ذًمؽ سُمٙمرةً 

ى» َ ٦م اًمٚمَّٞمؾ ٓ سمٕمِْمف »، ىم٤مل اًمًٞمِّد اعمرشم٣َم ذم اًمت٤مج: شواًمنُّ ى يم٤مهلَُدى: ؾمػُم قم٤مُمَّ َ اًمنُّ

َل  ف اًمٗمٜم٤مري، ىم٤مًمف ؿمٞمخٜم٤م، وذم اعمّم٤ٌمح: ىم٤مل َأسمق زيد: ويٙمقن َأوَّ اًمٚمَّٞمؾ وَأوؾمَٓمف  يمام شمقمهَّ
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ؾ َئمٝمر َأن ُم٤م ذه٥م إًِمٞمف [هي] وآظمَره تِف، وسم٤مًمت٠مُمُّ ، واًمذي ذم اعمحٙمؿ: ؾمػُم اًمٚمَّٞمؾ قم٤مُمَّ

 اًمٗمٜم٤مري ًمٞمس سمقهؿ.

وإِن يم٤من  [17/1]اإلهاء:  ژٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوَأُم٤م ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

َّٓ َأٟمف شم٠ميمٞمد، يم٘مقهلؿ: هُت َأُمِس هن٤مرًا و َّٓ ًمٞماًل إِ ى ٓ يٙمقن إِ َ اًم٤ٌمرطم٦َم ًمٞماًل، َأو ُمٕمٜم٤مه اًمنُّ

ي سمف ومٞمٝم٤م ٓ شُمْ٘مٓمُع ذم َأىمؾَّ ُمـ َأرسمٕملم يقُم٤ًم،  ة اًمتل ُأْهِ خ٤موي: َٕن اعمدَّ ًَّ ه، وىم٤مل اًم َ ؾمػمَّ

ومُ٘مٓمٕم٧ْم سمف ذم ًَمٞمؾ واطمد، ومٙم٤من اعمٕمٜمك ؾمٌح٤من اًمذي َأَهى سمٕمٌِده ذم ًمٞمؾ واطمد ُمـ يمذا 

٥م، وإِٟمام قمَدَل قمـ ًمٞمٚم٦م إمِم  ى ًمٞمٚم٦ًم يم٤من ويمذا، وهق ُمقوع اًمتٕمجُّ ًَمْٞمؾ ٕهنؿ إِذا ىم٤مًمقا: َهَ

ى، وم٘مٞمؾ: ًمٞماًل، َأي ذم ًمٞمؾ َ اٟمتٝمك سم٤مظمتّم٤مر ىمٚمٞمؾ ش ذًمؽ ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓؾمتٞمٕم٤مب اًمٚمَّٞمٚم٦م سم٤مًمنُّ

ى: ؾمػُم اًمٚمَّٞمؾ »وذم اًمٚم٤ًمن:  .[هى] ُمـ اًمت٤مج َ تف، وىمٞمؾ: اًمنُّ ى: ؾمػُم اًمٚمٞمؾ قم٤مُمَّ َ اًمنُّ

ػْم »، وذم ُم٤مدة )س ي ر( ُمٜمف: (1)شيمٚمِّف ًَّ َّٓ اًم ى ومال يٙمقن إِ َ  قمٜمدهؿ سم٤مًمٜمٝم٤مر واًمٚمَّٞمؾ، وَأُم٤م اًمنُّ

َّٓ »ا.#، وذم )س ر ى( ُمٜمف: ش ًمٞمالً  ره اًمٕمرب وشم١مٟمِّثف، ىم٤مل: ومل َيْٕمرف اًمّٚمحٞم٤ميّن إِ ى شمذيمِّ َ اًمنُّ

 [182ديقاٟمف ]اًمت٠مٟمٞم٨َم، وىمقُل ًمٌٞمد:

قق ًُّ ققْدٟم٤م وم٘مققد ـمقق٤مَل اًم  َرىقىمٚمقق٧ُم هجِّ

 

هِر هَمَٗمقققق   ْؾ وىَمققققَدْرٟم٤م إِْن ظَمٜمَققققك اًمققققدَّ

 ر، ىم٤مل: وىمد َيقز َأن يريد ى»ىمد يٙمقن قمغم ًمٖم٦م َُمـ ذيمَّ َ ومحَذف قمالُم٦م ش ـم٤مًَم٧م اًمنُّ

 ا.#.ش اًمت٠مٟمٞم٨م ٕٟمف ًمٞمس سمٛم١مٟم٨َّم طم٘مٞم٘مّل 

ٌَف اًمٜمُّٕم٤مس، وىمٌَٚمف: َٗمر همَٚم ًَّ  [181ديقاٟمف ] وهذا اًمٌٞم٧م ًمٚمٌٞمد يّمػ رومٞم٘م٤ًم ذم اًم

 وََمُقققققٍد ُمققققـ ُصقققق٤ٌمسم٤مت اًمَٙمققققَرى

 

ٌَْتقققَذْل  قمققق٤مـمِِػ اًمٜمُّْٛمقققُرِق َصقققْدِق    اعُم

 ْدٟم٤م»ىمقًُمف:  ى ـم٤مَل طمتك ش َهجِّ َ ُْمٜم٤م، وم٢مِن اًمنُّ َأُمٌر ُمـ اًمتَّٝمجٞمد، وهق اًمتَّٜمقيؿ، يم٠َمٟمف ىم٤مل: َٟمقِّ

هر»همَٚمٌٜم٤م اًمٜمقُم، و هُر َأهٚمَٙمٝمؿ وَأشَمك قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مل ش: ظَمٜمَك اًمدَّ آوم٤مشُمف، وَأظْمٜمَك قمٚمٞمٝمؿ اًمدَّ

 [16ديقاٟمف ]اًمٜم٤مسمٖم٦م:

 ُٚمٝمق٤م اطْمَتَٛمٚمققاَأْوَح٧ْم ظَماَلًء وَأْوقَحك َأه

 

ٌَقققدِ    َأظْمٜمَقققك قمٚمٞمٝمققق٤م اًمقققذي َأظْمٜمَقققك قمقققغم ًُم

 ك»ورَأيُتف ذم همػم حمَؾٍّ  ًَ ٧ْم ظَمالًء وَأُْم ًَ إًمخ، واطْمُتِٛمٚمقا َمٝمقًٓ َأي مُحِٚمقا وُٟمِ٘مٚمقا، ش َأُم
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]اًمرقمد:  ژۆۆ ۇ ۇ ڭژي٘م٤مل: اطْمتَٛمٚمف سمٛمٕمٜمك مَحٚمف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٌَد اؾمؿ آظِمر ُٟمًقر ًم٘مامن سمـ[13/17 ه سمذًمؽ َٕٟمَّف ًَمٌَِد ومٌ٘مل ٓ يذه٥ُم وٓ  ، وًُم قم٤مد، ؾمامَّ

ٌَد يٜمٍمف َٕٟمف ًمٞمس  زم ًمَرطْمٚمف ٓ ُيٗم٤مرىمف، وًُم ضم٤مل اًمالَّ ٌِد يمَٙمتِػ ُمـ اًمرِّ يٛمقت يم٤مًمٚمَّ

وشمزقُمؿ اًمٕمرب َأنَّ ًم٘مامن هق اًمذي سمٕمثف قم٤مٌد ذم وومده٤م إمِم احلَرم »سمٛمٕمدول، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

 ًم٘مامُن سملم سم٘م٤مء ؾمٌع سَمْٕمرات ؾُمْٛمٍر ُِمـ َأفْم٥ٍم قُمْ٘مٍر ذم ضمٌؾ َوقْمر َيًتً٘مل هل٤م، ومٚمامَّ ُأهٚمٙمقا ظُمػم

ٝم٤م اًمَ٘مْٓمر، َأو سم٘م٤مء ؾمٌٕم٦م َأْٟمُن، يمٚمَّام ُأهٚمَؽ ٟمٌن ظَمَٚمَػ سمٕمده ٟمٌن، وم٤مظمت٤مر اًمٜمًُّقر،  ًُّ ٓ يٛم

ٌَدًا، وذم اعمَثؾ  ٌَد»ومٙم٤من آظمُر ُٟمًقره ُيًٛمك ًُم  .[ًمٌد] ا.# ًم٤ًمنشش ـم٤مل إسََمُد قمغم ًُم

، ىم٤مل: واعَمُجقد: اًمذي َأص٤مسَمف اجلَْقُد ُمـ شظَمٜمَك اًمٚمَّٞمؾ» ُمقوع ُمـ اًمٚم٤ًمن: وذم همػم

ؿ ُُمؽَمف، وم٢مِذا ص٤مر ذم  اًمٜمُّٕم٤مس، ُمثُؾ اعمَُجقد اًمذي َأص٤مسمف اجلَْقُد ُمـ اعمٓمر. ي٘مقل: هق ُمٜمٕمَّ

ًُمف صؼُمه قمغم همػم ومراش وٓ ِوـَم٤مء َل، وشمٌذُّ ٗمر شَمٌذَّ ًَّ ًمٚمذي  وي٘م٤مل»وذم ُم٤مدة )ج و د( ُمٜمف:  ش.اًم

َٝمُد ُمـ اًمٜمُّٕم٤مس وهمػمه،  ٌَف اًمٜمَّقُم ََمُقد، يم٠َمنَّ اًمٜمَّقم ضم٤مَده َأي َُمَٓمَره، ىم٤مل: واعَمُجقد: اًمذي َُيْ همَٚم

 إًمخ اًمٌٞم٧م ... وََمُقٍد ُمـ ُص٤ٌمسم٤مت وَأٟمِمد ًمٚمٌٞمد:

د وقمـ اًمِقـَم٤مء، يٕمٜمل َأٟمف قَمَٓمَػ ُٟمْٛمُرىَمف وووَٕمٝم٤م  وىم٤مل: َأي هق ص٤مسمر قمغم اًمٗمراش اعمٛمٝمَّ

٤ٌَمسم٤مت اًمٙمَرى»ف، وىمٞمؾ: ُمٕمٜمك ىمقًمف: حت٧م رْأؾم : ُمٕمٜم٤مه ش وََمُقد ُمـ ُص ؿَمٞمٌِّؼ، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ

ص٥مَّ قمٚمٞمف ُمـ ضَمْقد اعمٓمر، وهق اًمٙمثػم ُمٜمف، واجلَُقاد: اًمٜمُّٕم٤مس، وضم٤مَده اًمٜمُّٕم٤مس: همَٚمٌف، 

 .[ضمقد] ا.# ًم٤ًمنش وضم٤مَده هقاه٤م: ؿم٤مىَمف

ًٓ »وذم طمدي٨م ا ٓؾمتًِ٘م٤مء : »[سمذل] وومٞمف ٕم٤مً ومخرَج ُمتٌذِّ ل: شمرُك شُمتخْمِّ  ، اًمتٌذُّ

اًمتزيُّـ واًمتٝمٞم١ُّم سم٤مهلٞمئ٦م احلًٜم٦م اجلٛمٞمٚم٦م قمغم ضمٝم٦م اًمتقاُوع، واسمتذال اًمثقب: اُمتِٝم٤مٟمف، 

ل واعمٌتِذل: اًمذي َيكم اًمٕمٛمَؾ سمٜمٗمًف، وومالن َصدُق اعمٌتَذِل إِذا يم٤من ُصٚم٤ًٌم ومٞمام َيٌتذُل  واعمتٌذِّ

ف ًَ رضمُؾ ِوؾم٤مَده: صمٜم٤َمه ًمػَمشمِٗمَؼ قمٚمٞمف ويتٙمئ، قمَٓمَػ اًم»وذم ُم٤مدة )ع ط ف( ُمٜمف:  ا.#.ش سمف ٟمٗم

 ىم٤مل ًمٌٞمد:

 وََمُقققققٍد ُمققققـ ُصقققق٤ٌمسم٤مت اًمَٙمققققَرى

 

ٌَْتققَذْل    شقمقق٤مـمِِػ اًمٜمُّْٛمققُرِق َصققْدِق اعُم
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قا »وومٞمف:  ا.#. اًمٜمُّْٛمُرق واًمٜمُّْٛمُرىم٦م واًمٜمِّْٛمِرىم٦م: اًمِقؾم٤مدة، وىمٞمؾ: ِوؾم٤مدة صٖمػمة، ورسمَّام ؾمٛمَّ

طمؾ ُٟمْٛمُرىم٦م، وا  .[ٟمٛمرق] ا.# ًم٤ًمنش جلٛمع َٟمامِرقاًمٓمٜمٗم٦ًم اًمتل ومقق اًمرَّ

ٝمام وسمٙمن اًمٓم٤مء وومتح اًمٗم٤مء »وذم اًم٘م٤مُمقس:  اًمٓمٜمٗم٦ًم ُمثٚمَّث٦م اًمٓم٤مء واًمٗم٤مء وسمْمٛمِّ

ط واًمثٞم٤مب  ًُ طمؾ، ىمٞمؾ: اًمٓمَّٜم٤مومِس ًمٚمٌُ ٜم٤َمومِس، وهل اًمٜمِّْٛمَرىم٦م ومقق اًمرَّ وسم٤مًمٕمٙمس واطمدة اًمٓمَّ

ا.# ش. إمِم آظمرهش ػواحلٍم ُمـ ؾمٞم»واحلَّمػم ُمـ ؾَمَٕمٍػ قَمْرُوف ِذراع، وذم سمٕمض اًمٜمًخ 

 .[ـمٜمٗمس] ذح اًم٘م٤مُمقس َأقْمٜمل اًمت٤مج

د  ى، وىم٤مل َأسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يزيد اعمؼمِّ َ وًمٜمرضمْع إمِم ُم٤م ٟمحـ سمّمدده ُمـ شمٗمًػم اًمنُّ

اًمٜمحقيُّ ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمًتلم ُمـ اجلزء إَول ُمـ اًمٙم٤مُمؾ، اًمٓمٌٕم٦م إٌومم سم٤معمٓمٌٕم٦م 

ى ٓ يٙمقن»اخلػمي٦َّم سمٛمٍم:  َ َّٓ ؾمػَم اًمٚمَّٞمؾ اًمنُّ  ا.#، شمؿ أن شمٗمًػم ىمقًمف:ش إِ

ـَ يمقققؾَّ ؿمققق٤مطِم٥ٍم حُمَْ٘مقىِمقققِػ   ِٛمْٚمققق  َُيْ



ققى َ ـْ ـُمقققِل شَمققْدآِب اًمُٖمققُدوِّ واًمنُّ  ُِمقق

  وسمٕمده:

52- ااا   ثشج أ اا ش ا ُ ط اا أ   ا اارأ  طا اارب  أ   أ

 

 ُ ااارأ ااا   ُ  أ
ش ا َأ َشااااا  ااا ش ا ُ   

ااا أ   ا  فأ ش

٤مه٤م، سَمرٍّ صٗم٦ُم ؿم٤مطِم٥م ىمٌؾ هذا اًمٌٞم٧م، وًم  ة ُمٕم٤مٍن ه٤مك إِيَّ : اًمّم٤مدق وَأيْم٤ًم »ف قمدَّ اًمؼَمُّ

رة دون إسَمرار ذم طمدي٨م اعم٤مهر سم٤مًم٘مرآن ُمع  ، وظُمّم٧م اعمالئٙم٦ُم سم٤مًمؼَمَ اًمٙمثػم اًمؼِمِّ يم٤مًم٤ٌمرِّ

رة ٗمرة اًمٙمراِم اًمؼَمَ ًَّ ، وَأُم٤م إسَمرار ومجٛمُع سم٤مّر، وسَمرٌّ َأسمٚمُغ ُمـ  اًم ُمـ طمٞم٨م إِٟمف َأسمٚمُغ، وم٢مِٟمف مجُع سَمرٍّ

 .[سمرر] ، يمذا ذم اًمت٤مجشيمام َأن قَمْدًٓ َأسمٚمُغ ُمـ قم٤مدل سم٤مّر،

، وهق ظمالف اًمٗم٤مضمر»وذم اعمّم٤ٌمح:  : اًمّم٤مدق واًمت٘ملُّ واًمؼَمُّ َأيْم٤ًم: اعمٓمِٞمع  ا.#.ش اًمؼَمُّ

ام اعمتقىمِّل عَمٙم٤مرهٝمام اًم٘م٤مئؿ طمؼَّ اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقىمٝمام ُمـ إطِم٤ًمهنام  ي عَمح٤مهبِّ  ًمقاًمَديف اعمتحرِّ

د وِصٚم٦م رمحِٝمام، َأؾم٠َمُل  وآًمف وصحٌف   اهلل َأن يٙمتٌٜمل ذم ُأمِّ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمؼَمرة سمٛمحٛمَّ

، إِذا ؿمؼَّ قمّم٤م ـم٤مقمتف وىمَٓمٕمف، يمام ذم  ف، ُمـ سم٤مب َردَّ ف يُٕم٘مُّ ، ُمـ قم٘مَّ ه اًمٕم٤مقُّ رة، وودُّ اًمؼَمَ

 .[قم٘مؼ] اًمٚم٤ًمن
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 حواًمؼَمُّ َأيْم٤ًم اًمذي يّمُدق ذم َأىمقاًمف، وُيٛميض َأيامٟمف قمغم اًمّمدق، يمام ي١مظمذ ُمـ اعمّم٤ٌم

ٌة سمٙمؿ». واًمؼَمُّ َأيْم٤ًم: اًمِمٗمٞمؼ، وُمٜمف احلدي٨م: [سمرر] حقا سم٤مَٕرض وم٢مهِن٤م سَمرَّ ًَّ ، ىم٤مل اسمـ شََت

ة سم٠َموٓده٤م، يٕمٜمل َأن ُمٜمٝم٤م ظَمْٚم٘مٙمؿ وومٞمٝم٤م َُمٕم٤مؿمٙمؿ، »إصَمػم:  َأي ُُمِمٗم٘م٦ٌم قمٚمٞمٙمؿ يم٤مًمقاًمدة اًمؼَمَّ

 ا.#.ش وإًِمٞمٝم٤م سمٕمد اعمقت َُمٕم٤مُديمؿ

ًا يمِٕمَٚمؿ َيْٕمٚمُؿ قِمٚماًم، ومٝمق اًمؼِمُّ سم٤مًمٙمن: اخلػم»وذم اعمّم٤ٌمح:   واًمٗمْمؾ، وسَمرَّ اًمرضمُؾ َيؼَمُّ سمِرَّ

، وهق ظمالف اًمٗم٤مضمر، ومجُع إَول َأسمرار، ومجُع  سَمرٌّ سم٤مًمٗمتح وسم٤مرٌّ َأيْم٤ًم، َأي ص٤مدٌق َأو شم٘ملٌّ

ه يم٤مومِر ويمَٗمَرة، وُمٜمف ىمقهلؿ ًمٚمٛم١مذِّن: صدىْم٧َم وسمَررَت، َأي  اًمث٤مين سَمَرَرة، قمغم وزن ودِّ

ًا دقم٤مًء ًمف سمذًمؽ ودقم٤مًء ًمف سم٤مًم٘مٌقل، وإَصُؾ سَمرَّ صدىم٧َم ذم د قمقاك إمِم اًمٓم٤مقم٦م، وُسَت سم٤مرَّ

 .[سمرر] ا.# ُمّم٤ٌمحش قمٛمُٚمؽ

واعمراُد سم٤مًمؼَمِّ ذم اًمٌٞم٧م ومٞمام ئمٝمر اًمؼَمُّ سم٠َمصح٤مسمف ذم اًمًٗمر سمحٞم٨م ي١مصمرهؿ قمغم ٟمٗمًف، 

 وي٘مقم قمٜمٝمؿ سم٠َمقم٤ٌمء ُأُمقرهؿ، وٓ خُي٤مًمٗمٝمؿ ومٞمام ُيِمػمون قمٚمٞمف سمف.

يف سَمْري٤ًم: َٟمَحتَف، » ش.َرى ـُمقُل اًمٓمََّقى ضُمْثامَٟمفسمَ » سَمَرى اًمُٕمقَد واًم٘مٚمؿ واًمِ٘مْدح وهمػَمه٤م َيؼْمِ

يف سَمْري٤ًم: َهَزًَمف، وسمَري٧ُم اًمٌٕمػَم إِذا طمَنشُمف وَأذه٧ٌُم حلَٛمف، وذم  اه، وسَمَراه اًمًَٗمر َيؼْمِ واسْمؽماه يمؼَمَ

٦م َأهن٤م ظمرضم٧ْم ذم ؾمٜم٦م محراء ىمد سمَ  َرت اعم٤مَل، َأي َهَزًم٧ْم اإِلسمُؾ وَأظمذْت طمدي٨م طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمديَّ

 .[سمري] يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش ُمـ حلٛمٝم٤م، ُمـ اًمؼَمْي اًم٘مْٓمع

٦َم َِيْزهُل٤م يمَيَب »، َأي َأْوٕمَٗمف، ذم اعمّم٤ٌمح: شهَزًَمف»ىمقًُمف:  ُهْزًٓ يمُ٘مْٗمؾ:  َهَزَل اًمداسمَّ

قل ومٝمل ُمٝمزوًم٦م، وم٢مِن َأوٕمٗمٝم٤م سم٢مؾِم٤مءة اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م، وآؾمُؿ اهلَُزال، وُهِزًَم٧ْم سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝم

 ا.#. [هزل] شوُٕمٗم٧م ُمـ همػم ومِٕمؾ اعم٤مًمؽ ىمٞمؾ: َأْهَزل اًمرضمُؾ سم٤مًَٕمػ، َأي وىَمع ذم ُم٤مًمف اهلُزال

ًَمف وشم٘مقل: َهَزًمُتٝم٤م »وذم اًمٚم٤ًمن:  ى وَيٚمزم[ وَأْهَزًَمف وهزَّ َهَزَل اًمٗمرُس وهَزًَمف ص٤مطمٌُف ]يتٕمدَّ

ٌْٜم٤م إَُمقاَل وَ »ومَٕمِجَٗم٧ْم، وذم طمدي٨م ُم٤مزن:  راريَّ واًمِٕمَٞم٤مَل وم٠َمذه ، َأي َأوٕمْٗمٜم٤مهؿ، شأهزًْمٜم٤م اًمذَّ
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٦م ُهزآً  ٛمـ، وىمد ُهِزَل اًمرضمُؾ واًمداسمَّ ًِّ وهل ًمٖم٦م ذم َهَزل، وًمٞم٧ًم سم٤مًمٕم٤مًمٞم٦م، واهلُزال ٟم٘مٞمض اًم

 قمغم ُم٤م مل ُيًؿَّ وم٤مقمٚمف، وهَزل هق َهْزًٓ وُهْزًٓ وَهَزًمتُف َأْهِزًُمف َهْزًٓ، ومٝمق ُمٝمزول، وَأٟمِمد:

 سمِرضْمٚمِقققققفِ  واهلل ًمققققققٓ طَمٜمَقققققُػ 

 

قققق٦ٌم ذم ؾمقققق٤مىِمف ُمققققـ ُهْزًمِققققف   وِدىمَّ



 

ـْ ُِمْثٚمِققفِ   شُمقق٤م يمقق٤من ذم ومِْتٞمقق٤مٟمٙمْؿ ُِمقق

 .[هزل] ا.# ًم٤ًمن سمحروومف 

شُمف»وىمقًُمف:  طَمَنَ اًمٌٕمػُم »ذم شمٗمًػم سَمَري٧ُم اًمٌٕمػم َأي َأشمٕمٌُتف، ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن: ش طمَنْ

قرًا َأيْم٤ًم شمٕمٌَ  ًُ ٧ْم وَأقْمَٞم٧ْم ويَمٚم٧َّْم، وطَمَنه٤م اًمًػُم ُمـ سم٤ميَب َضب وومِرَح طَمْنًا وطَمَنًا وطُم

ه٤م  َتف: ؾمػمَّ ه٤م وُمٕمٜمك طَمَنَ اًمرضمُؾ داسمَّ قرًا، وَأطْمَنه٤م وطمنَّ ًُ ه٤م وُْيُنه٤م طَمْنًا وطُم َُيِْنُ

ة ُم٤م ضَمِٝمَده٤م ف ضمزئلٍّ يٙمِمُػ اعمٕمٜمك وٓ خُيؾُّ ش طمتك يٜم٘مٓمَع ؾمػُمه٤م ُمـ ؿمدَّ ا.# ُمٜمٝمام سمتٍمُّ

 .[طمن] سمٕم٤ٌمرُتام

، وهذا اًمث٤مين هق ش َقىـُمْقُل اًمٓمَّ » اًمٓمُّقل: ظمالف اًمَٕمرض، وُمّمدر ـم٤مَل اًمٌمُء إِذا اُمتدَّ

، ويمؾُّ ُم٤م اُمتدَّ ُمـ زَُمـ َأو »اعمراد ذم اًمٌٞم٧م، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  ـم٤مَل َيُٓمقل ـُمْقًٓ سم٤مًمْمؿِّ َأي اُمتدَّ

َٕمرض، ًَمِزَم ُمـ هؿٍّ وٟمحِقه وم٘مد ـم٤مَل، يم٘مقًمؽ: ـم٤مَل اهلؿُّ وـم٤مَل اًمٚمٞمُؾ، واًمٓمُّقل ظمالُف اًم

 .[ـمقل] ا.# ُمـ اًمت٤مجش وذم اعمحٙمؿ: ٟم٘مٞمض اًمِ٘مٍَم 

وإفَمٝمر هٜم٤م َأن ُيراد سمُٓمقل اًمٓمََّقى ُمالَزُمتُف واُمتداُد زَُمـ ُمّم٤مطَمٌتف ًمذًمؽ اًمؼَمِّ 

 اًمِم٤مطم٥م اعُمحَ٘مْقىِمػ، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم.

ئ٤ًم، وىمد ورضمؾ ـَمٞم٤َّمُن: مل ي٠ميمؾ ؿمٞم»ومراغ اجلَْقف ُمـ اًمٓمٕم٤مم، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش: اًمٓمََّقى»

د  ـَمِقَي يمَريِضَ ـمَقًى سم٤مًمٙمن واًمٗمتح قمـ ؾمٞمٌقيف، وَأـْمَقى ومٝمق ـم٤مٍو وـَمٍق: مَخَُص، وم٢مِن شمٕمٛمَّ

 .[ـمقى] ا.# شم٤مجش ذًمؽ ومَٓمَقى َيْٓمقي ـَمٞم٤ًَّم يمَرَُمك، وهل ـَمٞمَّك وـم٤مِوي٦م، ومجُع اًمٙمؾِّ ـمَِقاء

واجلٛمُع ـمَِقاء، وىمد  رضمٌؾ ـَمٞم٤َّمن: مل ي٠ميمؾ ؿمٞمئ٤ًم، وإُٟمثك ـَمٞمَّك: »[ـمقى] وقم٤ٌمرة اًمٚم٤ًمن
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د ذًمؽ ىمٞمؾ:  ـَمِقي َيْٓمقي سم٤مًمٙمن ـَمَقًى وـمَِقًى قمـ ؾمٞمٌقيف: مَخَُص ُمـ اجلقع، وم٢مِذا شمٕمٛمَّ

ٞم٤َّمن: اًمٓم٤َّموي اًمٌٓمـ، واعمرَأُة ـَمٞمَّك وـم٤موي٦م، وىم٤مل:  ـَمَقى َيْٓمِقي سم٤مًمٗمتح ـَمٞم٤ًَّم، وقمـ اًمٚمَّْٞم٨م: اًمٓمَّ

ًى، َأي ظم٤مزم اًمٌٓمـ ضم٤مئٌع مل ي٠ميمؾ. وذم ـَمَقى هن٤مَره ضم٤مئٕم٤ًم َيٓمقي ـَمَقًى ومٝمق ـم٤مٍو وـَمقَ 

ٌْٕم٤مَن وضم٤مُره ـم٤موٍ »احلدي٨م:  ، وذم احلدي٨م َأٟمف يم٤من َيْٓمِقي سمٓمٜمَف قمـ ضم٤مره، َأي َُيٞمُع شَيٌِٞم٧ُم ؿَم

ف وي١مصمر ضم٤مَره سمٓمٕم٤مُمف، وذم احلدي٨م َأٟمف يم٤من َيْٓمقي يقَُملم، َأي ٓ ي٠ميمؾ ومٞمٝمام وٓ  ًَ ٟمٗم

 ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن سمحروومف ووٌٓمف.ش ينمب

ـَمَقاه َيْٓمِقيف ـَمٞم٤ًَّم وم٤مْٟمَٓمقى، واًمٓمََّقى: اجلقع، وسم٤مسُمف َصِدَي، ومٝمق ـم٤مٍو »خت٤مر: وذم اعم

د ذًمؽ  ا.# ُمٜمف.ش وـَمٞم٤َّمن، وـَمَقى َيْٓمِقي سم٤مًمٙمن ـَمٞم٤ًَّم إِذا شمٕمٛمَّ

وَصِدَي سمٙمن قملم اعم٤ميض وومتِحٝم٤م ذم أيت واعمّمدر، شم٘مقل: َصِدَي َيّْمَدى َصَدًى 

 وُمٕمٜم٤مه٤م قَمٓمَِش.

ف:  ومم٤َّم وم٤مشَمٜمل ٓ »واًمٓمََّقى: اجلقع، وذم طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م ىم٤مل هل٤م: »ٟم٘مُٚمف ُمـ اًمٚم٤ًمن ُم٤م ٟمّمُّ

٦م شَمْٓمِقي سمٓمقهُنؿ ٗمَّ ص َأن اًمّٓمقى سمٗمتح اًمٓم٤مء ويمنه٤م ششُأظْمِدُُمؽ وَأشمرُك َأهَؾ اًمّمُّ ، ومتٚمخَّ

 ُم٘مّمقرًا ظَماَلء اًمٌٓمـ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ضمققم٤ًم، واًمٓمَّلُّ شمرُك اًمٓمٕم٤مم طمتك خيٚمق اًمٌٓمـ ُمٜمف.

امن ضم٤مُمٌع ًمٙمؾِّ رء شمريد »، شضُمْثامٟمف» ًْ ؿ، ذم اًمتٝمذي٥م: اجلُْثامن سمٛمٜمزًم٦م اجلُ ًْ اجلُْثامن: اجِل

َده، وىم٤مل  ًَ امَٟمف، َأي ضَم ًْ ـَ ضُمْثامَن اًمرضمؾ وضُم سمف ضمًَٛمف وَأًمقاطَمف، وي٘م٤مل: ُم٤م َأطمً

ؿ ًْ امن: اجِل ًْ خص، واجلُ : اجلُْثامن: اًمِمَّ ؿ: مج٤مقم٦م اًمٌَدن أَو »َأيْم٤ًم:  وومٞمفش إَصٛمٕملُّ ًْ اجِل

إقَمْم٤مُء ُمـ اًمٜم٤مس واإِلسمؾ واًمدوابِّ وهمػمهؿ ُمـ إَٟمقاع اًمٕمٔمٞمٛم٦م اخلَٚمؼ، واؾمتٕم٤مره سمٕمض 

اخلٓم٤ٌمء ًمَلقَمراض وم٘م٤مل يذيُمر قِمٚمؿ اًم٘مقاذم: ٓ ُم٤م َيَتٕم٤مـم٤مه أن َأيمثُر اًمٜم٤مس ُمـ اًمتَّحكمِّ 

ٛمف، ويم٠َمٟمف إِٟمام يَمٜمَك سمذًمؽ قمـ احل٘مٞم٘م٦م، َٕن ضِمًؿ  ًْ اًمٌمء سم٤مؾْمِٛمف دون ُم٤ٌمَذة ضمقهره وضِم

َٓ شمرى َأن اًمَٕمَرض ًمٞمس سمذي ضِمًؿ وٓ ضَمقهر، وإِٟمام ذًمؽ  طم٘مٞم٘م٦ٌم، واؾمُٛمف ًمٞمس سمح٘مٞم٘م٦م، َأ

امن اًمرضمؾ  ًْ ؿ وضُم ًْ امن: مَج٤مقم٦م اجِل ًْ قم، واجلُ ًُ يمٚمُّف اؾمتٕم٤مرة وُمثٌؾ، واجلٛمُع َأضم٤ًمم وضُم
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 ًْ اميّن وضُمْثاميّن َوْخؿ اجلُث٦َّم، ىم٤مل َأسمق زيد: اجِل ًْ ٛمف، ورضمؾ ضُم ًْ د وضُمْثامٟمف ضِم ًَ ؿ: اجلَ

امن واجلُْثامُن اًمِمخص ًْ  .[ضمًؿ] ا.# ًم٤ًمنش يم٤مجلُ

: اجلُْثامن: اًمِمخُص، »وذم اعمّم٤ٌمح:  امن، وإَصٛمٕملُّ ًْ اجلُْثامن سم٤مًمْمؿِّ قمـ َأيب زيد: اجلُ

د ًَ امن هق اجلًؿ واجلَ ًْ ؿ: ََمٛمعُ شواجلُ ًْ اًمٌََدن وَأقمْم٤مؤه ُمـ اًمٜم٤مس واإِلسمؾ  ، اًمتٝمذي٥م: اجِل

ؿ طمٞمقاٟم٤ًم واًمدوابِّ وٟمحقه٤م ممَّ  ًْ ٤م قَمُٔمَؿ ُمـ اخلَٚمؼ اجلًَٞمؿ، وقمغم ىمقل اسمـ ُدريد يٙمقن اجِل

: اجلُْثامن امن سم٤مًمْمؿِّ ًْ  ش.ومَج٤َمدًا وَٟم٤ٌمشم٤ًم، وٓ يّمحُّ ذًمؽ قمٜمد َأيب زيد، واجلُ

َقى، َأي إـَمراف، وذم »وذم اًمت٤مج:  د ُم٤م ؾمقى اًمرأس واًمِمَّ ًَ يم٦ًم ُمـ اجلَ ٌََدن حمرَّ اًم

ٌََدن ُمـ اعمَ شاعمٖمرب» : : اًم ٜمْٙم٥ِم ]َمْتَٛمع رأس اًمَٕمُْمد واًمَٙمتِػ[ إمِم إًَمٞم٦م، وىم٤مل إَزهريُّ

د يمثػماً، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: ًَ  ژڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ ُيٓمٚمؼ قمغم مُجٚم٦م اجل

د ٓ ُروَح ومٞمف[13/92]يقٟمس:  ًَ  .[سمدن] ا.# شم٤مجش ، ىم٤مًمقا: سمَج

 ًْ ٌََدن سمتحْريٙمٝمام، واجِل د واًم ًَ ٝمام، واجل امن واجلُْثامن سمْمٛمِّ ًْ خص وم٤مجلُ ؿ سم٤مًمٙمن واًمِمَّ

 وىمقًُمف: سم٤مًمٗمتح َأًمٗم٤مٌظ ُمت٘م٤مِرسم٦م إِن مل ٟمُ٘مؾ ُمؽماِدوم٦م.

 .......................... 



ٌْقققِع حَمْٜمِقققلُّ اًمَ٘مقققَرا  وَمْٝمقققَق يمِ٘مقققْدِح اًمٜمَّ

 :قمـ َأيب طمٜمٞمٗم٦م اًمِ٘مْدح: اًمُٕمقد »اًمِ٘مْدح سم٤مًمٙمن: اًمُٕمقد اعمٝمٞم٠َُّم َٕن َُيٕمؾ ؾمٝماًم، ذم اًمٚم٤ًمن

ـُ قمٜمف اًمٖمإِذا سمٚمَغ ومُِمذب  ، وىُمٓمَِع قمغم ُم٘مدار اًمٜمٌَّؾ اًمذي ُيراد ُمـ اًمٓمُّقل واًم٘مٍم، وذم ّم

اُح اًمِ٘مْدح»احلدي٨م: َأن قمٛمر  ُُمٝمؿ ذم اًمّمػِّ يمام ُي٘مقُم اًمَ٘مدَّ ، ىم٤مل: [633أسمق داود: ] شيم٤من ُي٘مقِّ

٤ًم، وذًمؽ ىم ٌؾ َأن وَأوُل ُم٤م ُيْ٘مٓمع وُيْ٘مْم٥م ُيًٛمك ىِمْٓمٕم٤ًم، ومجُٕمف ىُمُٓمقع، صمؿ ُيؼْمى ومُٞمًٛمك سَمِريَّ

٥م ٟمّْمُٚمف  م وَأَٟمك َأي آَن وطم٤مَن ًمف َأن ُيَراش وُيٜمّْمؾ ومٝمق اًمِ٘مْدح، وم٢مِذا ِرْيَش وريمِّ ُي٘مقم، وم٢مِذا ىمقِّ

 .[ىمدح] ا.# ًم٤ًمنش ومٞمف ص٤مر َٟمّْمالً 

ٝمؿ ىمٌؾ َأن ُيَراَش وُيريم٥م ٟمّمُٚمف»وذم اعمّم٤ٌمح:  ًَّ ا.#، وذم ش. اًمِ٘مْدح سم٤مًمٙمن اؾمؿ اًم

ٝمؿ ىم»اًمت٤مج:  ًَّ ٌؾ َأن ُيَراش وُيٜمّْمؾ، ىم٤مل َأسمق طمٜمٞمٗم٦م: اًمِ٘مْدح: اًمُٕمقد إِذا سمَٚمغ اًمِ٘مْدح سم٤مًمٙمن: اًم
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ي اًمّمٗمقَف طمتك  م قمٜمف، وذم طمدي٨م قمٛمر َأٟمف يم٤من ُيًقِّ ... إًمخ ُم٤م شم٘مدَّ ـُ ومُِمذب قمٜمف اًمٖمّم

ٝمِؿ َأو ؾَمْٓمِر اًمٙمت٤مسم٦م ًَّ ىمٞمؿ، َأي اًم  ا.#.ش َيدقَمٝم٤م ُمثَؾ اًمِ٘مْدح َأو اًمرَّ

ٌْع» اً ش اًمٜمَّ ٝم٤مُم اًمٕمرسمٞم٦َّم  ؿمجٌر ُصٚم٥ُم اعَمٙمَن ضمدَّ ًِّ ٧ٌُم ذم َأقم٤مزم اجل٤ٌمل، يم٤مٟم٧م شُمتخُذ ُمٜمف اًم َيٜم

ذت ُمٜمف.  ًمٙمقٟمف َأومْمَؾ ُم٤م اُتُّ

ٌُْع، ىمٞمؾ: يم٤من ؿمجرًا َيُٓمقُل ومدقَم٤م قمٚمٞمف اًمٜمٌلُّ »ذم اًمٚم٤ًمن:  وم٘م٤مل:  وذم احلدي٨م ُذيمر اًمٜمَّ

ٌْ شٓ َأـم٤مًَمَؽ اهللُ ُِمـ قُمقدٍ » ع: ؿمجر َأصٗمر اًمُٕمقد ، ومٚمؿ َيُٓمْؾ سمٕمُد، وىم٤مل َأسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمرًة: اًمٜمَّ

ٌْع يَمَرَُمْتٝم٤م ىمقُس  ، ويمؾُّ اًمِ٘مزِّ إِذا ُوٛم٧م إمِم ىمقس اًمٜمَّ رزيٜمُف صم٘مٞمُٚمف ذم اًمٞمَد، وإِذا شم٘م٤مَدم امحرَّ

ة، ىم٤مل: وٓ يٙمقن اًمُٕمقُد يمرياًم طمتك  دَّ ٌْع ٕهَن٤م َأمْجَُع اًمِ٘مِزِّ ًمََلْرز واًمٚمِّلم، يٕمٜمل سم٤مَْٕرز اًمِمِّ اًمٜمَّ

ي٤من ؿمجرة يٙمقن يمذًمؽ، وُمـ َأهمّم٤م ْ ْقطَمط واًمنمَّ ْع واًمِمَّ د: اًمٜمٌَّ ٝم٤مُم، وقمـ اعمؼمِّ ًِّ ٟمف شُمتخذ اًم

ٌْع، وُم٤م يم٤من  واطمدة، وًمٙمٜمٝم٤م ُتتٚمػ َأؾمامؤه٤م ٓظمتالف َُمٜم٤َمسمتٝم٤م، ومام يم٤من ذم ىُمٚم٦َّم اجلٌؾ ومٝمق اًمٜمَّ

ْع ٓ ٟم٤مَر ومٞمف، وًمذًمؽ  ْقطمط، واًمٜمٌَّ ي٤من، وُم٤م يم٤من ذم احلَِْمٞمض ومٝمق اًمِمَّ ْ ذم ؾَمٗمحف ومٝمق اًمنمَّ

ٌْع َْٕوَرى ٟم٤مرًا، إِذا ُوصػ سمُجقدة اًمرأي واحِلذق يُ  يب سمف اعمثُؾ ومٞم٘م٤مل: ًمق اىْمَتَدَح ومالٌن سم٤مًمٜمَّ

ٌْع، ىم٤مل إقَمِمك:»، وومٞمف: شسم٤مُُٕمقر  [53ديقاٟمف ]وُرسمَّام اىْمُتدح سم٤مًمٜمَّ

 وًمقققققق ُرُْمققققق٧َم ذم فُمْٚمٛمققققق٦ٍم ىم٤مِدطمققققق٤مً 

 

ٌْقققققٍع َْٕورْيققققق٧َم ٟمققققق٤مرا   طَمَّمققققق٤مًة سمٜمَ

 ٌْع َْٕوَرى ًمف، وذًمؽ ُم٤م ٓ يت٠َمشمَّك ٕطَمد، يٕمٜمل َأٟمف ُُم١َمشمَّك ًمف  طمتك ًمق ىَمَدَح طمّم٤مًة سمٜمَ

ٌْع: ؿمجر َأصٗمُر اًمُٕمقد رزيٜمُف  ًة: اًمٜمَّ وضمٕمَؾ اًمٜمٌَّْع ُمثالً ذم ىمٚم٦َّم اًمٜم٤مر، طمٙم٤مه َأسمق طمٜمٞمٗم٦م، وىم٤مل ُمرَّ

ٌْٕم٦م ٌْع َٟم م قمٜمف، وواطمدُة اًمٜمَّ  .[ٟمٌع] ا.# ًم٤ًمنش صم٘مٞمُٚمف إًمخ ُم٤م شم٘مدَّ

ٜمُق  اًمنّمي٤من سمٗمتح»وومٞمف:  ًْ ْدر، َي ًِّ اًمِملم ويمنه٤م )وذم اًمت٤مج: اًمٙمُن َأؿْمٝمُر(: ٟم٤ٌمت اًم

َّٓ َأهن٤م  ي٤من ضمٞمِّدة، إِ ْ ٌَْ٘م٦ٌم صٗمراء طُمٚمقة، ىم٤مل: وىمقُس اًمنمَّ ْدُر وَيتًَّع، وًمف َأيْم٤ًم َٟم ًِّ ٜمُق اًم ًْ يمام َي

سَم٦ٌم مُحرًة، وزقمٛمقا َأن قُمقده ٓ يٙم٤مد َيْٕمَقجُّ   ش.ؾمقداء ُُمنْمَ
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، واطمدشُمف : »وومٞمف ذم ُم٤مدة )ش ر ن( ي٤من سم٤مًمٙمن: ؿمجر ُصٚم٥ٌم شُمتخذ ُمٜمف اًمِ٘مزُّ ْ اًمنمِّ

داح، ىم٤مل: ي٤مٟم٦م، وهق يمِجْري٤مل ُمٚمَحٌؼ سمِنْ  [193ديقان أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد رسمف ]ِذْ

ي٤مَٟمققققققق٦مٌ   وىَمْقؾُمقققققققَؽ ِذْ

 

ٌُْٚمققَؽ مَجْققُر اًمَٖمَْمققق   شكقوَٟم

ٌْع شُمتخذ ُمٜمف اًمِ٘مَٞم٤مُس، و»وومٞمف:  ا.#.  ب ُمـ اًمٜمَّ ْقطَمط: َضْ اة، اًمِمَّ َ هل ُمـ ؿمجر ضم٤ٌمل اًمنَّ

 [9ديقاٟمف ]ىم٤مل إقَمِمك:

ققققْ  ققق٤م ىُمُْمققق٥ُم اًمِمَّ  وضِمَٞمققق٤مدًا يم٠َمهنَّ

 

٦َم إسَمٓمققق٤ملِ   ـَ ؿَمقققٙمَّ ِٛمْٚمققق  شطَمقققِط َُيْ

 .[ؿمحط] ا.# ًم٤ًمن اًمٕمرب 

ٜمِٞمف طَمٜمْٞم٤ًم يمَرَُمك شحَمْٜمِلَّ اًمَ٘مَرا» : اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ طَمٜم٤َمه َُيْ جُّ اًمٔمْٝمر، واعَمْحٜملُّ ، َأي ُمٕمقَّ

طَمٜمَٞم٧ُْم اًمُٕمقَد »إِذا قمَٓمٗمف وصمٜم٤َمه يمام يٗمٕمؾ سم٤مًمُٕمقد ًمٞمجٕمٚمف ىمقؾم٤ًم، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  َيرُمل َرُْمٞم٤مً 

وي٘م٤مل: »ىم٤مل: ش َأطْمٜمِٞمف طَمٜمْٞم٤ًم: صمٜمَٞمتُف، وي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إِذا اْٟمَحٜمك ُمـ اًمٙمؼَِم: طمٜم٤َمه اًمدهُر ومٝمق حَمْٜملٌّ 

ٜمُقه طَمٜمْقًا سمٗمتح ومًٙمقن، ومٕمغم هذا هق حَمْٜمُقٌّ  َأن طَمٜم٤َمه وصمٜم٤َمه وقمَٓمٗمف وًَمَقاه ، واحل٤مصُؾ شطمٜم٤َمه َُيْ

ى َأَوَده. َُمف وؾمقَّ  وآَده سمٛمٕمٜمك َأَُم٤مًَمف وضمٕمَٚمف َأقمقَج، ودُّ ىمقَّ

اًمٔمَّْٝمر، وُمثُٚمف اعَمَٓم٤م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وُيٓمٚمؼ اعَمتْـ َأيْم٤ًم قمغم اًمٔمَّٝمر قمٜمد اًمّٚمحٞم٤ميّن، ش: »اًمَ٘مَرا»

ْٚم٥م ُمـ يٛملم وؿِمامل، واًمٔمَّ  ْٝمر ُمٕمروف، وهق ظمالف اًمٌٓمـ ُمـ وىمٞمؾ: اعَمْتٜم٤من ُُمٙمتَٜمَٗم٤م اًمّمُّ

ر اًمٙم٤مهؾ إمِم َأدٟمك اًمَٕمُجز  .[ىمرا] يمام ذم اًمٚم٤ًمنش يمؾِّ رء، وُمـ اإِلٟم٤ًمن ُمـ ًَمُدن ُم١َمظمَّ

: ُم٦م ضم٤مِر اهلل َأيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمزخمنميِّ  [568ديقاٟمف ]وؿم٤مهُد اًمَ٘مَرا سمٛمٕمٜمك اًمٔمَّْٝمر ىمقُل اًمٕمالَّ

ٌْققققدًا َأسَمقققق٧ْم  َٓ َأوْمَ٘مققققَر اهللُ قم  َأ

 

ٟم   ٤مَءُة َأْن ُيْٗمِ٘مققققراقمٚمٞمققققف اًمققققدَّ

 ـْ ٓ ُيِٕمققػُم ىَمققَرا َُمْريَمقق٥ٍم   وَُمقق

 

 ومُ٘مققْؾ يمٞمققػ َيْٕمِ٘مققُره ًمٚمِ٘مققَرى 

 ٤مه ُِمـ وَمَ٘م٤مر اًمٔمَّٝمر خلََرَزاشمف، وَأوْمَ٘مره اهلل ودُّ َأهمٜم٤مه، وىَمَرا َأوْمَ٘مَر زيٌد قَمٛمرًا سمٕمػَمه: َأقم٤مره إِيَّ

٦م واًمًٗمٞمٜم٦م، ويٙمقن ُمّمدرًا سمٛمٕمٜمك َُمْريم٥م: فَمْٝمُر ُم٤م ُيْريم٥م، واعمْريَم٥م يمَٛم٘مَٕمد ُيٓمٚمؼ قمغم اًمداسمَّ 

يمقب، واؾمَؿ زُم٤من سمٛمٕمٜمك وىْمتف، وُمٙم٤مٍن سمٛمٕمٜمك ُمقوِٕمف  .[ىمرا] يمام ذم اًمت٤مجش اًمرُّ
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وقمَ٘مَره يمَيسمف: ضمَرطَمف، واًمٌٕمػَم: ىمَٓمَع ىمقائٛمف، ورسمَّام ىمٞمؾ: قمَ٘مَره إِذا ٟمَحَره يمام ذم 

زاُن ِرَى ُمّمدُر ىَمَرى ، وهق اعمراد ذم اًمٌٞم٧م، واًمِ٘مَرى سم٤مًمٙمن واًمَ٘مٍْم و[قم٘مر] اعمّم٤ٌمح

ـَ إًِمٞمف وَأىمٌَؾ سمقضمف ـمٚمٞمؼ قمٚمٞمف، وآؾمُؿ اًمَ٘مَراء سم٤مًمٗمتح  اًمْمٞمَػ َيْ٘مِريف إِذا ىم٤مم سمح٘مقىمف وَأطمً

، ِوَزان ؾَمَح٤مب وؾَماَمء.  واعمدِّ

 وهذان اًمٌٞمت٤من ذيمرمه٤م اًمًٞمِّد اعمرشم٣َم اًمزسمٞمدي ذم اًمت٤مج ذح اًم٘م٤مُمقس ذم ُم٤مدة 

يـ ًمٚمزخمنمي ٟمٗمًف، ه ُمـ ٟم٤مسمٖم٦م ُم٤مهر وسمٚمٞمغ سم٤مهر، وىمد شمذيمرُت سمف  )ف ق ر( ُمٕمزوَّ ومٚمِٚمَّف درُّ

 ىمقل اًم٘م٤مئؾ:

 قمٚمٞمققققؽ سمقققق٤مًمتَّٙمراِر واًمتقققق٠مينِّ 

 

 ومققق٤مًمِٕمٚمُؿ ٓ ُيقققدَرُك سمققق٤مًمتَّٛمٜمِّل 

 ِـّ   يمقققؿ َأقمجٛمقققلٍّ َأًْمَٙمقققـ َأظَمققق

 

ِـّ    َأدرَك سمقققق٤مًمتِّٙمرار يمققققؾَّ ومقققق

 َسمُ٘مَّم٤مَرى ـَمٚمٌتف ووم٤مز ُمـ  ضمٕمَٚمٜم٤م اهلل يمَٛمـ ضمدَّ ذم ـمٚم٥م اعمٕم٤مزم، ودَأَب ذم اضمتٝم٤مده٤م طمتك فَمِٗمر

 وسمٕمده: ؾمٕم٤مدة اًمداَريـ سمٙمامل ُُمراده.

53- ااا أ   َ  ُ ملا ْأ ة َ ااا  يأ شااا ا ُ  ااا  ف  

 

َا أااااا  رش  أ ااااة عاااال ُ  ااااة تا    ااااة  أنأ

َٟمَقيُتف َأْٟمقيف ىمّمدشُمف، واًمٜمِّٞم٦م: »َأي َيْٕمِزم قمغم اًمذه٤مب إمِم اًمتل، ذم اعمّم٤ٌمح: ش َيٜمِْقي اًمتل» 

 .[ٟمقى] ا.# سم٤مظمتّم٤مرش ُمـ إُُمقر، واًمٜمِّٞم٦م َأيْم٤ًم: إَُمر واًمقضمف اًمذي شَمٜمْقيف قَمْزم اًم٘مٚم٥م قمغم َأُمر

َع هل٤م خَي٥ِْم، ي٘م٤مل: »وذم اًمٚم٤ًمن:  ًْ ٟمٞم٤م شُمْٕمجْزه، َأي َُمـ َي ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد: َُمـ َيٜمِْق اًمدُّ

 .[ىمّمد] ، وُمٕمٜمك ىمّمَده ـمَٚمٌف يمام ذم اعمّم٤ٌمحشٟمقي٧ُم اًمٌمَء إِذا ضمَدْدُت ذم ـمٚمٌف

َٚمٝم» ه٤م َأومْمَؾ ُمـ همػمه٤م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش: ٤مومْمَّ طَمَٙمؿ هل٤م سم٤مًمٗمْمؾ قمغم همػمه٤م، َأو صػمَّ

شُمف يمذًمؽ» ٚمُتف قمغم همػمه شمٗمْمٞماًل: طمٙمٛم٧ُم ًمف سمذًمؽ، َأو صػمَّ  ا.#.[ومْمؾ]ش ومْمَّ

ٚمف سمٛمٕمٜمك، ويمذًمؽ َأُْمزاه سم٤مًَٕمػ وُمثُٚمف  اه وومْمَّ وُيرادف اًمتٗمْمٞمؾ اًمتَّٛمِزي٦م، ي٘م٤مل: َُمزَّ

ٚمف، ىم٤مل هَمْٞمالن اًمرسمٕمّل يّمػ ومرؾم٤ًم:: »َأىْمٗم٤مه، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن  َأىْمَٗمك اًمرضمُؾ قمغم ص٤مطمٌف: ومْمَّ

 .ُُمْ٘مَٗمك قمغم احللِّ ىمّمػَم إفَْمامء



 - 347 - 

٦م إِذا يم٤مٟم٧م ًمف ُمٜمزًم٦م ًمٞم٧ًم ًمٖمػمه  ا.#. [ىمٗم٤م]ش واًمَ٘مِٗمٞم٦َّم: اعمزي٦َّم، شم٘مقل: ًمف قمٜمدي ىَمِٗمٞم٦َّم وَُمِزيَّ

٦م واًمَ٘مِٗمٞم٦َّم َأًمٗم٤مظ ُمؽماِدوم٦م ُتتٚمػ ًم اه وم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م واعمزيَّ ٚمف وُمزَّ ٗمٔم٤ًم وشمتَّحد ُمٕمٜمًك، ويمذا ومْمَّ

٦م ومٕمٌؾ يمام ذم اعمّم٤ٌمح ـْ ُمٜمع سمٕمُْمٝمؿ َأن ُيٌٜمك ُمـ اعمزيَّ  .[ُمزي] وَأُْمزاه وَأىْمٗم٤مه، ًمٙم

: وٓ ُيٌٜمك ُمٜمف ومٕمٌؾ، صمؿ »ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  ٦م: اًمٗمْمٞمٚم٦م، واجلٛمُع اعمَزاي٤م، ىم٤مل اجلقهريُّ اعَمزيَّ

ْي٧َم قمٚمٞمٜم٤م ي٤م ومالن، َأي رَأي٧َم  ي٧ُم  ىم٤مل: وََتزَّ ٚمتف، وُمزَّ فمُتف وومْمَّ يُتف: ىمرَّ ًمؽ اًمٗمْمَؾ قمٚمٞمٜم٤م،وُمزَّ

ُمت٤مقمف طمتك َٟمَٗمَؼ، يمام ذم إؾَم٤مس، وهذا يدلُّ قمغم َأٟمف ىمد ُيٌٜمل ُمٜمف ومٕمٌؾ ظمالوم٤ًم ًمٚمجقهرّي، 

ٚمُتف، وذم اًمتٝمذي٥م: روى صمٕمٚم٥م قمـ اسمـ إقَمرايّب ي٘م٤مل: َأىْمٗمٞمتُف  اسمـ سمري: َأُمَزيُتف قمٚمٞمف: ومْمَّ

 ا.# ُم٤مدة )م ز و(.ش ف، واًمتَّاَمزي: اًمتٗم٤موؾوٓ ي٘م٤مل: َأُْمَزيتُ 

اًمتَّْٛمزَي٦م: اعمدح واًمت٘مريظ: وََت٤مَزْوا: شمٗم٤مَوٚمقا، وَأُْمزاه قمٚمٞمف: »وذم ُم٤مدة )م ز ى( ُمٜمف: 

ٚمف، وَأسم٤مه٤م صمٕمٚم٥م ، واًمت٠مسملم : »[ىمرظ] وذم اًمٚم٤ًمن ا.#.ش ومْمَّ اًمتَّ٘مريظ: ُمدُح اإِلٟم٤ًمن وهق طملٌّ

 ا.#.شُمدطُمف َُمٞمت٤مً 

ؾم٦م ضمؾَّ ضمالًمف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش: ربُّ اًمُٕماَل » واهلل »ص٤مطم٥م اًمّمٗم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م واعم٘مدَّ

قمزَّ وضمؾَّ هق اًمٕمكمُّ اعمتٕم٤مزم اًمٕم٤مزم إقَمغم، ذو اًمُٕمغم واًمَٕمالء واعَمٕم٤مزم شمٕم٤ممم قمامَّ ي٘مقل اًمٔم٤معمقن 

ًا يمٌػمًا، وهق إقَمغم ؾمٌح٤مٟمف سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤مزم وشمٕم٤ممم َأي ضَمؾَّ وَٟم٤ٌم قمـ يمؾِّ صَمٜم٤مء، وم ٝمق َأقمٔمؿ قُمُٚمقَّ

َّٓ اهللُ وطمَده ٓ ذيؽ ًمف، وشمٗمًػم هذه اًمّمٗم٤مت َيْ٘مُرب  وَأضمؾُّ وَأقمغم مم٤َّم ُيْثٜمك قمٚمٞمف ٓ إًِمف إِ

 سمٕمُْمٝم٤م ُمـ سمٕمض.

: اًمنميػ، وَمِٕمٞمؾ ُمـ قَماَل َيْٕمٚمق، وهق سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤مزم، وهق اًمذي ًمٞمس ومقىمف رء،  وم٤مًمٕمكمُّ

٤م اعُمتٕم٤مزم ومٝمق اًمذي ضمؾَّ قمـ إوِْمؽ اعمٗمؽِميـ وي٘م٤مل: هق اًمذي قماَل اخلَْٚمَؼ وم٘مٝمَرهؿ سمُ٘مدرشمف، وَأُمَّ 

يـ، وىمد يٙمقن اعُمتٕم٤مزم سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤مزم، وإقَمغم هق اهلل اًمذي هق  ه قمـ وؾم٤موس اعمتحػمِّ وشمٜمزَّ

ف، وذو اًمُٕماَل:  َأقمغم ُمـ يمؾِّ قم٤مٍل، واؾمُٛمف إقَمغم َأي صٗمتُف َأقمغم اًمّمٗم٤مت، واًمَٕماَلء: اًمنمَّ

مجُع اًمُٕمْٚمٞم٤م، َأي اًمّمٗم٦م اًمُٕمْٚمٞم٤م واًمٙمٚمٛم٦م اًمُٕمْٚمٞم٤م، ويٙمقن اًمُٕمغَم ص٤مطم٥م اًمّمٗم٤مت اًمُٕماَل، واًمُٕماَل 
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َّٓ اهللُ، ومٝمذه َأقمغم اًمّمٗم٤مت وٓ  مجَع آؾمؿ إقَمغم، وصٗم٦ُم اهلل اًمُٕمْٚمٞم٤م ؿمٝم٤مدُة َأْن ٓ إًِمف إِ

٤مد ُيقصػ هب٤م همػُم اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ومل َيزل اهلل قمٚمٞم٤ًَّم قم٤مًمٞم٤ًم ُُمتٕم٤مًمٞم٤ًم، شمٕم٤ممم اهلل قمـ إحِل

 .[قمال] ا.# ًم٤ًمنش اعمٚمحِديـ، وهق اًمٕمكمُّ اًمٕمٔمٞمؿ

ٝم٤م، ذم اًمٚم٤ًمن: شربُّ اًمُٕماَل » ، هق »، َأي ُم٤مًمُؽ اًمُٕماَل وُمًتِح٘مُّ اًمربُّ هق اهلل قمزَّ وضمؾَّ

ربُّ يمؾِّ رء، َأي ُم٤مًمُٙمف، وًمف اًمرسمقسمٞم٦َّم قمغم مجٞمع اخلَٚمؼ ٓ ذيؽ ًمف، وهق ربُّ إَرسم٤مب، 

َّٓ سم٤مإِلو٤موم٦م، ومٞم٘م٤مل: ربُّ اًمًٌت٤من وُم٤مًمُؽ اعمٚمقك وإَُمالك، وٓ  ي٘م٤مل اًمربُّ ذم همػم اهلل إِ

م ًمٖمػم اهلل، وىمد ىم٤مًمقه  ًمّم٤مطمٌف، وربُّ اًمٙمت٤مب، وٟمحُقه، وىمٞمؾ: ي٘م٤مل: اًمربُّ سم٤مًَٕمػ واًمالَّ

 [73ديقاٟمف ]ذم اجل٤مهٚمٞم٦َّم ًمٚمَٛمٚمِؽ: ىم٤مل احل٤مرث سمـ طِمٚمَِّزة:

ققٝمٞمُد قمققغم َيقققْ  بُّ واًمِمَّ  وُهققق اًمققرَّ

 

ٌَاَلُء سَمقققققاَلءُ ِم احِلَٞمققققق٤مرَ   ـِ واًمققققق  ْي

 سم٤مسم٦م، ىم٤مل:  وآؾمُؿ اًمرِّ

ققق٤مسَمفْ  ًَ  يققق٤م هٜمقققُد َأؾْمققق٘م٤مِك سمقققال طِم

 

سَم٤مسَمقققفْ   ـِ اًمرِّ ققق ًَ  ؾُمقققْ٘مٞم٤م َُمٚمِٞمقققٍؽ طَم

 سم٤مسم٦م. سمقسمٞم٦َّم يم٤مًمرِّ ك اًمٌمَء، »وذم ُم٤مدة )ح س ب(:  واًمرُّ ٤مسم٦م: قَمدُّ ًَ  واحِل٤ًمب واحِل

٤م ًَ ٤مسم٤ًم وطِم ًَ ٤ًٌم وطِم ًْ ٌف سم٤مًمْمؿِّ طَم ًُ ٌَف َُي ًَ ه، َأٟمِمد اسمـ إقَمرايّب عمٜمٔمقر ي٘م٤مل: طم  سمـ اسم٦ًم: قَمدَّ

 َُمْرصَمد إؾَمدّي:

ق٤مسَمفْ  ًَ  ي٤م مُجْقُؾ ُأؾْمق٘مٞم٧ِم سمقال طِم

 

سم٤مسَمققفْ   ـِ اًمرِّ قق ًَ  ؾُمققْ٘مٞم٤م َُمٚمِٞمققٍؽ طَم



 

لِّ واخِلاَلسَمققققفْ   ىمَتْٚمتِٜمققققل سم٤مًمققققدَّ

 ـ»َأي ُأؾم٘مٞم٧ِم سمال طم٤ًمب وٓ ِهٜمْداز، وَيقز ذم ًَ ، وَأورَد ش طَم اًمرومُع واًمٜمّم٥م واجلرُّ

ضمز: اجل ، ويمذًمؽ هق ذم شي٤م مجُؾ ُأؾْمِ٘مٞم٧ِم »، وصقاُب إِٟمِم٤مده شي٤م مُجُؾ َأؾْم٘م٤مك»قهريُّ هذا اًمرَّ

 .[اًمٚم٤ًمن )طم٥ًم(] شرضمزه

٤ًم » ٤م َرسمَّ سم٤مسم٦م سم٤مًمٙمن: اًم٘مٞم٤مم قمغم اًمٌمء سم٢مِصالطمف وشمرسمٞمتف، وُمٜمف: َربَّ اًمٜمٕمٛم٦َم َيُرهبُّ واًمرِّ

 .[اًمٚم٤ًمن )رسم٥م(] شوِرسَم٤مسم٦مً 
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ٌُف اخلِ »وذم ُم٤مدة )خ ل ب( ُمٜمف:  ُٚم ٌَف خَيْ اَلسم٦م سم٤مًمٙمن: اعمخ٤مَدقم٦م، وىمٞمؾ: اخلديٕم٦م سم٤مًمٚم٤ًِّمن ظمَٚم

ش إِذا سم٤ميٕم٧َم ومُ٘مْؾ: ٓ ظِماَلسم٦مَ »َأٟمَّف ىم٤مل ًمرضمؾ يم٤من خُيَْدع ذم سَمٞمٕمف:   ظَمْٚم٤ًٌم وظِماَلسم٦م، وذم طمديثف

 ٤مر.ا.# ًم٤ًمن سم٤مظمتّمش َأي ٓ ظِمَداع، واخِلاَلسم٦م َأن َُتْدع اعمرَأُة ىمٚم٥َم اًمرضمؾ سم٤مًم٘مقل اًمٚمَّٓمٞمػ

٤م َأو رسمَّتَٝم٤م»ذم طمدي٨م َأْذاط اًم٤ًمقم٦م: »وومٞمف:  بُّ ُيٓمٚمؼ ذم شوَأْن شَمٚمَِد إََُم٦ُم رهبَّ ، ىم٤مل: اًمرَّ

َّٓ قمغم  اًمٚمٖم٦م قمغم اعم٤مًمؽ واًمًٞمِّد واعمدسمِّر واعمريبِّ واًم٘مٞمِّؿ واعمٜمِْٕمؿ، ىم٤مل: وٓ ُيٓمٚمؼ همػَم ُمْم٤مف إِ

، وإِذا ُأـمٚمَؼ قمغم همػمه ُأوٞمَػ وم٘مٞمؾ: ٕمر ُمٓمٚم٘م٤ًم  اهلل قمزَّ وضمؾَّ ربُّ يمذا، ىم٤مل: وىمد ضم٤مء ذم اًمِمِّ

ٕمر، ىم٤مل: َوَأراَد سمف ذم هذا احلدي٨م اعمقمَم  قمغم همػمه شمٕم٤ممم، وًمٞمس سم٤مًمٙمثػم، ومل يذيمر ذم همػم اًمِمِّ

٥م يم٠َمسمٞمف، َأراَد َأن  ًَ َأو اًمًٞمِّد، يٕمٜمل َأن إََُم٦م شَمٚمُد ًمًٞمِّده٤م وًمدًا ومٞمٙمقُن يم٤معمقمَم هل٤م، َٕٟمف ذم احل

ٌَْل يٙمثُ  ًَّ اِري.اًم َ  ر، واًمٜمِّٕمٛم٦م شمٔمَٝمُر ذم اًمٜم٤مس، ومتٙمثُر اًمنَّ

٦م»وذم طمدي٨م إضِم٤مسم٦م اعم١َمذِّن:  قمقة اًمت٤مُمَّ َأي  [614اًمٌخ٤مري: ] شاًمٚمٝمؿَّ ربَّ هذه اًمدَّ

ؿ هل٤م واًمزائد ذم َأهٚمٝم٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م واإِلضم٤مسم٦م هل٤م. ٌَٝم٤م، وىمٞمؾ: اعمتٛمِّ  ص٤مطم

٦م اإِلسمؾ:  ٤م احلدي٨م ذم و٤مًمَّ ٌَّدة وٓ خم٤مـَم٦ٌم، ش ٤مطمتك َيْٚم٘م٤مه٤م رهبُّ »وَأُمَّ وم٢مِنَّ اًمٌٝم٤مئؿ همػم ُُمتٕم

ومٝمل سمٛمٜمزًم٦م إَُمقال اًمتل دمقز إِو٤موم٦م ُم٤مًمِٙمٝم٤م إًِمٞمٝم٤م، وضمٕمُٚمٝمؿ َأْرسم٤مسم٤ًم هل٤م، وذم طمدي٨م قمٛمر 

ْيٛم٦م وَربُّ اًمُٖمٜمَْٞمٛم٦م»ريض اهلل قمٜمف:  َ  .[رسم٥م] ا.# ًم٤ًمن سم٤مظمتّم٤مرش ربُّ اًمٍمُّ

ُم٦م: اًم٘مٓمٞمع ُمـ اإِلسمؾ واًمٖمٜمؿ، ىمٞم»وومٞمف:  ْ ؾ: هل ُمـ اًمٕمنميـ إمِم اًمثالصملم اًمٍمِّ

٤م إِذا سمٚمٖم٧ْم هذا اًمٕمدد  ْدقم٦م يم٠َمهنَّ وإَرسمٕملم، وىمٞمؾ: إمِم اخلٛمًلم، وم٢مِذا سمٚمٖم٧ْم اًمًتلم ومٝمل اًمّمَّ

ٝم٤م ومٞمٍَْمُُمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م، َأي َيْ٘مٓمُٕمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م قمـ ُمٕمٔمؿ إسِمٚمف وهمٜمٛمف. ًِ  شمًتِ٘مؾُّ سمٜمٗم

ْيٛم٦م واًمُٖمٜمَْٞمٛم٦م، يٕمٜمل ذم احِلٛمك وذم طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل عمقٓه: َأدظِمْؾ ربَّ ا َ ًمٍمُّ

 .[سم] ا.# ًم٤ًمن سم٤مظمتّم٤مرشاإِلسمؾ اًم٘مٚمٞمٚم٦م واًمٖمٜمؿ اًم٘مٚمٞمٚم٦م واعَمْرقَمك، يريد ص٤مطم٥م

ٌُٜمَك» ط اًمٜمَّنم واًمتقؾمٞمع، يمام  شعم٤َّم َدطَم٤م شُمْرسمَتٝم٤م قمغم اًم ًْ ه٤م، وطم٘مٞم٘م٦م اًمٌَ َٓمٝم٤م وُمدَّ ًَ َدطَم٤مه٤م: سم

 [394ديقاٟمف ]ْٚم٧م:، ىم٤مل ُأُمٞم٦َُّم سمـ َأيب اًمّمَّ [دطم٤م] ذم اًمت٤مج

ْيَتٝم٤م  َدطمقققْقَت اًمقققٌالَد ومًققققَّ

 

 وَأٟمقققق٧َم قمققققغم ـمٞمِّٝمقققق٤م ىمقققق٤مدرُ  
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َده٤م، واًمتٛمٝمٞمد واًمتقـمئ٦م ُمت٘م٤مِرسم٤من، وذم اًمٚم٤ًمن:  : دطَم٤مه٤م: ُمٝمَّ َدطَم٤م »وىم٤مل اًمزخمنميُّ

اء ذم ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ ذم شمٜمزيٚمف:  ٓمٝم٤م، ويمذا ىم٤مل اًمٗمرَّ ًَ  ژں ڱ ڱ ڱژإَرَض: سم

 ٛمر: َأٟمِمدشْمٜمل َأقمراسمٞم٦َّم:وىم٤مل ؿم .[79/33]اًمٜم٤مزقم٤مت: 

 احلٛمقققققُد هللِ اًمقققققذي َأـَم٤مىَمققققق٤م

 

٤ٌَمىمققق٤م 
قققامَء ومقىَمٜمققق٤م ـمِ ًَّ  سَمٜمقققك اًم



 

 صمققؿَّ َدطَمقق٤م إَرَض ومققام َأَوقق٤مىَم٤م

 ٤ٌَمىَم٤م: سمٕمُْمٝم٤م
ىم٤مل ؿمٛمر: وومنشْمف وم٘م٤مًم٧م: َدطَم٤م إَرَض: َأْوؾَمَٕمٝم٤م )َأـَم٤مَق َأي ىَمَدَر، وـمِ

طمَدمه٤م قمغم أظمر، وىمقهُل٤م: ومام َأَو٤مىَم٤م َأي ومام ومقق سمٕمض، ي٘م٤مل: ـم٤مسَمؼ سملم ىمٛمٞمَّمٞمف إِذا ًَمٌَِس أَ 

إِذا ضمَٕمٚمف وٞمِّ٘م٤ًم(، وَأٟمِمَد  –يمام ذم اًمت٤مج –وٞمَّؼ قمـ اسمـ ضمٜمِّل، ي٘م٤مل: َأو٤مَق اًمٌمء ووٞمَّ٘مف 

 اسمـ سمري ًمزيد سمـ قمٛمرو سمـ ُٟمَٗمٞمْؾ:

 َدطَم٤مهقققق٤م ومٚمققققامَّ رآهقققق٤م اؾْمققققتَقْت 

 

 َأْرؾَمققك قمٚمٞمٝمقق٤م اجِلٌقق٤مٓ 
ِ
 قمققغم اعمقق٤مء

 َيْدطَم٤مه٤م َدطْمٞم٤ًم ًمٖم٦ٌم ذم َدطَم٤مه٤م َيْدطُمقه٤م َدطْمقًا، ي٘م٤مل: َدطَم٤م َيْدطُمق وَيْدطَمك، وَدطَم٤م إَرَض 

ع َط ووؾمَّ ًَ  .[دطم٤م] ا.# ًم٤ًمنش َأي سم

م اهلل وضمٝمف وريض قمٜمف: »وومٞمف:  ات»وذم طمدي٨م قمكّم يمرَّ يٕمٜمل ش اًمٚمٝمؿَّ داطِمَل اعَمْدطُمقَّ

َٕمٝم٤م، ويروى:  طْمل َٕٟمف واويٌّ ش٤متداطِمَل اعَمْدطِمٞمَّ »سم٤مؾِمَط إَرِولْم وُمقؾمِّ ا.#. وهق ُمـ اًمدَّ

م.  ي٤مئلٌّ يمام شم٘مدَّ

ْٞمٓم٦م، ي٘م٤مل: ُم٤م قمغم  ًِ
ٌَ ط، وشُمًٛمك إَرُض سم٤مًم ًْ واحل٤مصؾ َأن ذًمؽ راضمٌع عمٕمٜمك اًمٌَ

ٞمْٓم٦م ُمثُٚمف، يمذا ذم اًمت٤مج ًِ
ٌَ ْٞمٓم٦م اًمتل سمٛمٕمٜمك اعمًٌقـم٦م، [سمًط] اًم ًِ

ٌَ ٤م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًم ، واًمٔم٤مهر َأهنَّ

ف إِذا َأصْمٌَتف وضمٕمَٚمف يم٤محل٘مٞم٘م٦م ًمِذات اًمٌمء وُم٤مهٞمَّ  زُم٦م ًمف سمٜم٤مًء قمغم َأهن٤م ُِمـ طَمؼَّ اًمٌمَء َُي٘مُّ تف اًمالَّ

 ٓزُم٤ًم صم٤مسمت٤ًم، واهلل َأقمٚمؿ.

اب واًم٘مٓمٕم٦م ُمٜمف، وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش شُمْرسمَتٝم٤م: »وىمقهُل٤م سم٦م: اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمؽمُّ ْ قمـ اًمٚمَّْٞم٨م: »اًمؽمُّ

َّٓ َأهنؿ إِذا َأٟمَّثقا  اب واطمٌد، إِ ْب واًمؽمُّ سم٦م، َأي ظِمْٚمَ٘م٦ُم اًمؽمُّ سم٦م، ي٘م٤مل: َأرض ـمٞم٦ٌِّم اًمؽُمْ ْ ىم٤مًمقا: اًمؽمُّ
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٧ٌْم»شمراهب٤م، وذم احلدي٨م:  ًَّ سم٦َم يقَم اًم يٕمٜمل إَرض، وظمٚمَؼ ومٞمٝم٤م  [6895ُمًٚمؿ: ]ش ظمٚمَؼ اهلل اًمؽمُّ

جَر يقَم آصمٜمَلْم   .[شمرب] ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمنش اجل٤ٌمل يقَم إطََمد، وظمٚمَؼ اًمِمَّ

سم٦م: اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمؽمُّ »وومٞمف:  سم٦م سم٤مًمْمؿِّ ش اباًمؽمُّ ْ ْب واًمؽمُّ ا.#، وذم خمت٤مر اًمّمح٤مح َأن اًمؽمُّ

اب. سم٦م سمٛمٕمٜمك اًمؽمُّ ْ اب، وقم٤ٌمرة اًم٘م٤مُمقس شُمِْمٕمر َأيْم٤ًم سم٠َمنَّ اًمؽمُّ  يمالمه٤م سمٛمٕمٜمك اًمؽمُّ

اب ًمٖم٤مٌت، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ب »وذم اًمؽمُّ سم٤مء واًمتَّْقَرب واًمتَّػْمَ ْ سم٤مء واًمؽمُّ ْ اب واًمؽمَّ َ ْب واًمؽمُّ اًمؽمُّ

ِي٥م يمٚمُّف واطمدواًمتَّ  ْ َي٥م واًمؽمَّ ْ اب واًمؽمِّ ٝم٤م، وذم »ا.#، وذم اًمت٤مج: شْقراب واًمتَّػْمَ ًُ سم٤مء: إَرض ٟمٗم ْ اًمؽمَّ

 وإَرض
ِ
سم٤مء َأي اًمًامء ْ  ا.#.ش إؾَم٤مس: ُم٤م سملَم اجلَْرسم٤مء واًمؽمَّ

ؼ ُم٤م ضم ًَ سم٤مء ُِمْثَؾ ومالن، قمغم َٟم ْ ٤مء ذم احلدي٨م ومٕمغم هذا شم٘مقل: ُم٤م َأفمٚم٧َّْم اجلَْرسم٤مُء وٓ َأىَمٚم٧َّم اًمؽمَّ

، وهق  ، وم٤مخلَْياء: شُم٤م َأفَمٚم٧َّم اخلَْياُء وٓ َأىَمٚم٧َّم اًمَٖمؼْماُء َأصدق هلج٦ًم ُمـ َأيب ذرٍّ »ذم ُمدح َأيب َذرٍّ

 اًمًامء، واًمَٖمؼْماء: إَرض، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )خ ض ر(.

اب، وشمٙمقن ُمرادِ  سم٦م اًم٘مٓمٕم٦م واًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمؽمُّ ْ َص مم٤َّم ُمرَّ َأن اًمؽمُّ اب َأي سمٛمٕمٜم٤مه، ومتٚمخَّ وم٦م ًمٚمؽمُّ

سم٤مء، واهلل َأقمٚمؿ، واعمراُد ذم اًمٌٞم٧م إَرُض، َأي عم٤َّم َدطَم٤م ْ  وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك إَرض يم٤مًمؽمَّ
 

ٞمع واًمُ٘مرى واعمُدن  ٌُٚمدان واًمْمِّ َأرَوٝم٤م قمغم اًمٌُٜمَك، َأي قمغم اعمٌَٜمٞم٤َّمت، وهل إسَمٜمٞم٦م، وشمِمٛمُؾ ؾم٤مئر اًم

اًمٌُٜمْٞم٦م سم٤مًمْمؿِّ »وهل مجُع سُمٜمْٞمف، ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس:  وإَُمّم٤مر ويمؾَّ ُمٙم٤من اشمّمٚم٧ْم سمف إسَمٜمٞم٦ُم،

 .[سمٜمل] شواًمٙمن: ُم٤م سمٜمَٞمتَف، واجلٛمع اًمٌِٜمَك سم٤مًمٙمن، واًمٌُٜمَك سم٤مًمْمؿِّ ُم٘مّمقران

ٌُٜمَك، وَأٟمِمد اًمٗم٤مردُّ قمـ َأيب »وذم اًمٚم٤ًمن:  ٌُٜمَٞم٦م: ُم٤م سمٜمَٞمَتف، وهق اًمٌِٜمَك واًم اًمٌِٜمْٞم٦م واًم

 [65ديقاٟمف ]احلًـ ]سمٞم٧م احلٓمٞمئ٦م[:

ٌُٜمَقققكُأوًم قققٜمقا اًم ًَ  ئقققؽ ىمققققٌم إِْن سَمٜمَقققْقا َأطْم



وا   وإِن قم٤مَهققدوا َأووَمقققا وإِن قمَ٘مققدوا ؿَمققدُّ

 ، ىم٤مل َأسمق إؾِمح٤مق: إِٟمَّام َأراد سم٤مًمٌِٜمَك مجَع سمٜمَٞم٦م، وإِن أراد اًمٌٜم٤مء شَأطمًٜمقا اًمٌِٜمَك»وُيروى 

 اًمذي هق ممدود ضم٤مَز ىمٍُمه ذم اًمِمٕمر.

قف، ويمذًمؽ اًمٌِٜمَك ُمـ اًمَٙمَرم، وىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: اًمٌِٜمَك: إسَمٜمٞم٦م ُمـ  اعَمَدر َأو اًمّمُّ

ٜمقا ...... إًمخ وَأٟمِمَد سمٞم٧م احلٓمٞمئ٦م: ًَ  ُأوًمئؽ ىمقٌم إِْن سَمٜمَْقا َأطْم
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 وىم٤مل همػمه: ي٘م٤مل: سمِٜمَْٞم٦م، وهل ُمثؾ ِرؿْمَقة وِرؿم٤ًم، يم٠َمنَّ اًمٌِٜمْٞم٦َم اهلٞمئ٦ُم اًمتل سُمٜمل قمٚمٞمٝم٤م 

يْم٦ٌم  ش.يم٤معمِِْمَٞم٦م واًمرِّ

ف يَ »وومٞمف:  اًمٌٞم٧م، ىم٤مل اسمـ ش ُأوًمئؽ ىمقم»ٌْٜمُق، وقمغم هذا ُي١َمول ىمقل احلٓمٞمئ٦م: سَمٜم٤َم ذم اًمنمَّ

: َأٟمِمدُت َأقمراسمٞم٤ًم هذا اًمٌٞم٧َم: »ؾمٞمده:  ٜمُقا »ىم٤مًمقا: إِٟمف مجُع سُمٜمَْقة َأو سمِٜمْقة، ىم٤مل إَصٛمٕملُّ ًَ َأطْم

ٌُٜم٤َم، َأراد سم٤مَٕول َأْي سُمٜمَلَّ شاًمٌٜمك ٜمُقا اًم ًَ َػ ش، وم٘م٤مل: َأْي سُمٜم٤َم، َأطْم  وىمَٚم٥َم، واهلل َأقمٚمؿ.ا.#، َأي ومخٗمَّ

واًمذي ومٝمٛمف اًمزسمٞمديُّ ُمـ يمالم سمٕمض َأئٛم٦م اًمٚمٖم٦م َأن اًمٌُٜمَك ُمٗمرٌد ٓ مجٌع، وه٤مك ٟمصَّ 

ٌُٜمَك سم٤مًمْمؿِّ »قم٤ٌمرشمف ُمع قم٤ٌمرة اعَمجد:  ٌُٜمَْٞم٦م سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن ُم٤م سمٜمٞمتَف ج اًمٌِٜمَك سم٤مًمٙمن، واًم واًم

ٌُٜمَك سم٤مًمْمؿ ُم٘مّمقرة ُم٘مّمقرًا ضمٕمَٚمٝمام مجَٕملم، وؾمٞم٤مُق اجلقهرّي واعمحٙمؿ َأهنام ُمٗم َردان، واًم

: [13/499] ُمثُؾ اًمٌِٜمَك، ي٘م٤مل: سُمٜمَْٞم٦م وسُمٜمَك وسمِٜمَْٞم٦م وسمِٜمَك سم٤مًمٙمن يمِجْزي٦م وضِمَزًى، وذم اعمحٙمؿ

ٌُٜمْٞم٦م: ُم٤م سمٜمٞمتَف، وهق اًمٌِٜمَك واًمٌُٜمَك، وَأٟمِمد اًمٗم٤مردُّ قمـ َأيب احلًـ ًمٚمحٓمٞمئ٦م:  واًمٌِٜمْٞم٦م واًم

قققٜمقا اًم ًَ  ٌُٜمَقققكُأوًمئقققؽ ىمققققٌم إِْن سَمٜمَقققْقا َأطْم

 

وا   وإِن قم٤مَهققدوا َأووَمقققا وإِن قمَ٘مققدوا ؿَمققدُّ

 ٜمقا اًمٌٜمك»وُيروى  ًَ ، ىم٤مل َأسمق إؾمح٤مق: َأراد مجع سُمٜمَْٞمف، ىم٤مل: وإِن َأراد اًمٌٜم٤مء اعمحدود شَأطْم

ٌْٜمُق، وقمغم هذا ي١َمول ىمقل احلٓمٞمئ٦م:  ضم٤مز ىمٍُمه ذم اًمِمٕمر، وذم اعمحٙمؿ َأيْم٤ًم: سَمٜم٤َم ذم اًمنمف َي

ٜمقا اًمٌٜمك» ًَ : َأٟمِمدُت َأقمراسمٞم٤ًم هذا اًمٌٞم٧م ، ىم٤ملشَأطْم : وهق مجع سُمٜمَْقة َأو سمِٜمَْقة، ىم٤مل إَصٛمٕملُّ

، وضمٕمؾ ىمقٌم اًمٌِٜمَْٞم٦م سم٤مًمٙمن ذم  ٜمُقا اًمٌُٜمَك، َأراد سم٤مَٕول ي٤م سُمٜمَلَّ ًَ سمٙمن اًم٤ٌمء، وم٘م٤مل: َأْي سُمٜم٤َم َأطم

اي٦م ومٞمف اعمحًقؾم٤مت، وسم٤مًمْمؿِّ ذم اعمٕم٤مين واعمْجد، ومَحٚمقا قمٚمٞمف ىمقل احلٓمٞمئ٦م، ىم٤مًمقا: اًمرو

قف، ويمذًمؽ اًمٌٜم٤مء ُمـ  ، اٟمتٝمك، وىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: اًمٌٜم٤مء: إسمٜمٞم٦م ُمـ اعَمَدر واًمّمُّ سم٤مًمْمؿِّ

اًمٙمَرم، وَأٟمِمَد سمٞم٧َم احلٓمٞمئ٦م، وىم٤مل همػمه: ي٘م٤مل: سمِٜمْٞم٦َم وهل ُمثُؾ ِرؿْمَقة وِرؿَمك يم٠َمن اًمٌِٜمٞم٦م اهلٞمئ٦م 

يْم٦ٌم  .[سمٜمل] ا.# ُمـ اًمت٤مجش اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م يم٤معمِِْمَٞم٦م واًمرِّ

ٜم٤مأَ  ٚمٝم٤م ُم٤مًمُؽ اًمُٕمال وُمٞمَّزه٤م ص٤مطم٥ُم اًمّمٗم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م رسمُّ اًمقاضم٥ُم  ي ي٘مّمد اًمٌٚمدة اًمتل ومْمَّ

اًمقضمقد ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وَأصم٧ٌَم هل٤م زي٤مدَة اًمٗمْمؾ واًمنمف واًمٗمخر قمغم مجٞمع ُم٤م ذم إَرض 
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 ُمـ إسمٜمٞم٦م ُمـ ُُمدن وىُمرى وسمٚمدان وَأُمّم٤مر ويمؾِّ َمتَٛمع، ويم٤من إصِم٤ٌمت ذًمؽ آُمتٞم٤مِز هل٤م ُمٜمذ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژُدطُمقِّ إَرض وسمًٓمِٝم٤م وومٞمٝم٤م اًمٌٞم٧م اًمذي ىم٤مل ومٞمف شمٕم٤ممم: 

]آل  ژھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

ٌْٚمتٜم٤م ُمع يمقهن٤م [97-3/96قمٛمران:  ًْم٧م قمـ ىِم َ حتقَّ ، وهذا ٟمَزل عم٤َّم ىم٤مًمقا طملم طُمقًم٧م اًمِ٘مٌٚم٦ُم: مِل

٦م، ُأسمدًم٧م اعمٞمُؿ سم٤مًء.َأي ُمتٕمٌَّدًا ًمٚمٜم٤مس ذم إَرض، وسمٙمَّ ش ُوِوعَ »َأىمدَم وَأومْمَؾ،   ٦م ًمٖم٦ٌم ذم ُمٙمَّ

وَرَد َأن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم عم٤َّم ظمَٚمؼ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ويم٤مٟم٧م ُمالئٙم٦م اًمًامء شمٓمقُف سمف 

ة سمٞمْم٤مء وـم٤موم٧ْم  اؿمت٤مىم٧ْم ُمالئٙم٦م إَرض ًمٌٞم٧ٍم ُمثٚمِف، وم٠ُمُمروا سمٌٜم٤مء سمٞم٧م حُم٤مٍذ ًمف، ويم٤من ُمـ ُدرَّ

 سمف ىمٌؾ آَدم َأًمَػ ؾمٜم٦م.

٤م إىَمَم َأي سمٞم٧ُم اعَمْ٘مِدس ومقاِوُٕمف آدُم سمٕمد سمٜم٤مئف هق َأيْم٤ًم اًمٌٞم٧َم احلراَم سم٠َمرسمٕملم  وَأُمَّ

ؾمٜم٦م، وُمـ أي٤مت اًمٌٞمِّٜم٤مت ومٞمف َُمَ٘م٤مُم إسِمراهٞمؿ، َأي احلجُر اًمذي ىم٤مم قمٚمٞمف قمٜمد سمٜم٤مء اًمٌٞم٧م، وم٠َمصمَّر 

ُػ ىَمَدُم٤مه ومٞمف وهم٤مَصت٤م، وسم٘مل إمِم أن ُمع شمٓم٤مُول اًمزُم٤من وشمداُول إَيدي قمٚمٞمف، وُمٜمٝم٤م شمْمٕمٞم

ٜم٤مت ومٞمف، وم٤مًمّمالة سمامئ٦م َأًمػ صالة، وُمٜمٝم٤م َأن اًمٓمَّػم ٓ َيْٕمٚمقه وٓ َيٓمػم ومٞمام ُُي٤مذي  ًَ احل

َّٓ إِذا يم٤من سمف ُمرٌض، ومٞمٛمرُّ ذم هقائف اعُم٤ًمُِم٧م ًمًْ٘مٗمف اؾمتِمٗم٤مًء سمف، واهلل  ، إِ ؾمامَءه ُمـ اجلقِّ

ض ًمداظمٚمف سم٘مْتؾ وًمق ىَمّم٤مص٤ًم، يمذا يم٤من ذم اجل ٤مهٚمٞم٦َّم، ومٙم٤من اًمرضمؾ َأقمٚمؿ، وُمٜمٝم٤م َأٟمف ٓ يتٕمرَّ

َي٘متُؾ ويدظمُؾ ومال ُِي٤َمُج ُم٤مدام ومٞمف، وَأُم٤م سمٕمد اإِلؾمالم ومٕمٜمد ُم٤مًمٍؽ واًمِم٤مومٕملِّ إِْن ىمَتَؾ اىمتُصَّ 

ـُ ذم اًمدٟمٞم٤م، وَأُم٤م ذم  ُمٜمف ومٞمف، وقمٜمد َأيب طمٜمٞمٗم٦م ٓ، وإِٟمام ُيْمٞمَُّؼ قمٚمٞمف طمتك خيرج، وهذا هق إَُم

ٞمئ٤مت وُمْم٤مقمَٗم٦م احلًٜم٤مت، ًَّ ٤موي  أظمرة ومتٙمٗمػُم اًم واهلل َأقمٚمؿ، وهذا يمٚمُّف ُمـ اجلالًَملم واًمّمَّ

ف  .[1/224] قمٚمٞمف سمٌٕمض شمٍمُّ

ر وُيزقَم٩ُم يمام ذم اًمٚم٤ًمن  ، اٟمتٝمك شمٗمًػم ىمقًمف:[هٞم٩م] وُِي٤َمج َأي ُيٜمٗمَّ

ققَٚمٝم٤م ربُّ اًمُٕمققغَم   َيٜمْقققي اًمتققل ومْمَّ

 

ٌُٜمَقققك   عمَّققق٤م َدطَمققق٤م شُمْرسَمَتٝمققق٤م قمقققغم اًم

 م.َأي ىمٓمَٕم٦ُم شُمراهب٤م، َأو اًمٓم٤مئٗم٦م ُمٜمف يمام شم  وسمٕمده: ٘مدَّ



 - 347 - 

54- أ َ  وأ ااااا أملش ْأ اااااة ُرش دُ  ة أ
 ن  اااااا إا

 

رأ    ش نْ   أ
ا ىا اأ ُ ملأجش ىش ُا  أ

ْا  يأ ش

واعمقاضَمٝم٦م: اعم٘م٤مسَمٚم٦م، وًَمِ٘مَٞمف »وومٞمف: ش اعم٘م٤مسَمٚم٦م: اعمقاضَمٝم٦م يم٤مًمت٘م٤مسُمؾ: »[ىمٌؾ] ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب 

ا.#،  [وضمف] شن: شم٘م٤مسماَل ِوضَم٤مه٤ًم وُمقاضَمٝم٦ًم: ىم٤مسَمَؾ وضمَٝمف سمقضْمٝمف، وشمقاضَمف اعمٜمِزٓن واًمرضمال

ٌْٚم٦م ذم إَصؾ اجلٝم٦ُم، يمام ذم اًمٚم٤ًمن، َأو ُمـ  وًمٕمؾَّ َأصؾ اعم٘م٤مسَمٚم٦م اضمتامُع اًمِ٘مٌٚمَتلم، وم٢مِن اًمِ٘م

٤ٌَمًمف، يمام ذم اًمت٤مج  ٤ٌَمًم٦م، ومه٤م سمٛمٕمٜمك اًمُقضَم٤مه، ي٘م٤مل: ضمَٚمس ىُم٤ٌمًمَتف َأي دُم٤مَهف، ويمذا ىِم ٤ٌَمل واًمُ٘م اًمِ٘م

٤ٌَمل هذا يمام شم ٘مقل: طِمَٞم٤مًَمف َأي شمِْٚمَ٘م٤مَءه، وُمثُٚمف وىمَػ طِمَذاَءه وإِزاَءه، واًمّمح٤مح، شم٘مقل: هذا ىِم

٤مَهف  يمام َأن اعمقاضَمٝم٦م ُُمٗم٤مقَمٚم٦م ُمـ اًمَقضْمف وَأصُؾ اًمقضمف اجِلَٝم٦ُم يمام ذم اعمّم٤ٌمح، َأو ُمـ ىمٕمَد دُمَ

ٝمام، َأي ُُمًت٘مٌاِلً ًمف، واهلل َأقمٚمؿ.  وُوضَم٤مَهف سمْمٛمِّ

وذم طمدي٨م َأيب سمٙمر ريض »ومٗمل اًمٚم٤ًمن:  ضمرْت قَمؼمشُمف َأي دُمٕمُتف،ش: اؾْمَتْٕمؼَمَ اًمرضمُؾ »

ٚم٥ُُّم اًمدُمع  اهلل قمٜمف َأٟمف ذيمَر اًمٜمٌّل  ، شصمؿ اؾْمَتْٕمؼَمَ ومٌٙمك، هق اؾمتَْٗمَٕمؾ ُمـ اًمَٕمؼْمة، وهل حَتَ

ُمٕم٦ُم »وىم٤مل َأيْم٤ًم:  ُْمٕم٦م، وىمٞمؾ: هق َأن َيٜمٝمِٛمَؾ اًمدُمُع وٓ ُيًٛمَع اًمٌٙم٤مُء، وىمٞمؾ: اًمدَّ ة: اًمدَّ اًمَٕمؼْمَ

د اًمٌٙم٤مء ذم اًمّمدر، وىمٞمؾ: احلزن سمٖمػم سمٙم٤مء، واًمّمحٞمُح إَوُل، ىمٌؾ َأن شَمٗمٞمَض، وىمٞمؾ:  شمردُّ

 [9ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس ] وُمٜمف ىمقًُمف:

 .[قمؼم] ا.# ًم٤ًمن.................ش  وإِن ؿِمٗم٤مئل قَمؼْمٌة ًمق ؾمَٗمحُتٝم٤م

م شمٗمًػُمه٤م سم٤مًمٗمتح، وَأُم٤م إِذا يُمنْت ومٝمل آشمِّٕم٤مظ، َأي ىَمٌقُل اعم ققمٔم٦ِم وهل َأي اًمَٕمؼْمة اعمت٘مدِّ

ـَ ُمٜمف ويم٤مٟم٧م قم٤مىمٌُتف اًمٜمج٤مح، واضمتٜم٤مُب  ًُ ر ٕطَمقال اعم٤مِولم واشم٤ٌِّمع ُم٤م طم ـْ ُأصٞم٥َم، واًمتذيمُّ سمَٛم

سَم٤مر، وُمٜمف ىمقهُلؿ يمام ذم اعمّم٤ٌمح:  ُم٤مر واًمدَّ ٌَُح ُمٜمف ويم٤مٟم٧م هن٤ميتف اًمدَّ َتْٕمؼِم »ُم٤م ىم ًْ ٓ قِمؼْمَة سمِٕمؼمِة ُُم

ـْ قِمؼْمة ُُمْٕمَتؼِم  َأو ٟمحِقه ُمـ إَُمث٤مل اًم٤ًمئرة: ذم ش ٛمع إَُمث٤ملََم »، ويم٠َمين رَأي٧ُم ذم شُم٤م مل شمٙم

 واعمٕمٜمك صحٞمح سيح يمام شمرى. آقْمت٤ٌِمر هِمٜمًك قمـ آظمت٤ٌِمر

اًمِٕمؼْمة: آقمت٤ٌِمر، وهق اًمتدسمُّر واًمٜمٔمُر، وذم اًمٌّم٤مئر ًمٚمٛمّمٜمِّػ يٕمٜمل اعَمجد: »وذم اًمت٤مج: 

ؾ هب٤م ُمـ ُمٕمروم٦م اعمِم٤مهَ   ا.#.شد إمِم ُم٤م ًمٞمس سمٛمِم٤مَهداًمِٕمؼْمة وآقمت٤ٌِمر: احل٤مًم٦م اًمتل ُيتقصَّ
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وم٤مٓقمت٤ٌمر آؾمتدُٓل سم٤مًمقاىمع ُمـ اًمقىم٤مئع قمغم ُم٤م مل ي٘مع، َأو ىمٞم٤مُس ُم٤م مل ي٘مع سمام وىمع، 

اؾمَتْٕمؼَم: ضمرْت قَمؼْمشُمف وطَمِزَن، وذم اعمًتدرك »، ذم اًم٘م٤مُمقس: شاؾمَتْٕمؼمَ »وًمٜمرضمْع إمِم شمٗمًػم 

ًمٕملم ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م، َأي اٟمّم٥مَّ ا.#، ي٘م٤مل: َدَُمَٕم٧م اشاؾمَتْٕمؼمْت قمٞمٜمُف: دُمَٕم٧ْم »قمٚمٞمف: 

 دُمُٕمٝم٤م وضمَرى ُم٤مؤه٤م.

وشم٘مديُر اًمٌٞم٧م واهلل َأقمٚمؿ: ُم٤مزال يًػُم وََيُقُب اًمَٗمَٞم٤مذم وَيْٗمِري اعَمقاُمل طمتك اٟمتٝمك 

َٚم٧ْم  ُم٦م، ومٚمامَّ ىم٤مسمَٚمٝم٤م َأي ص٤مر ىُم٤ٌمًمَتٝم٤م َأي دُم٤مَهٝم٤م واؾمت٘مٌَٚمٝم٤م سمقضمٝمف مَهَ إًِمٞمٝم٤م، يٕمٜمل اًمٙمٕم٦ٌم اعمٙمرَّ

ر ىمف إمِم دُمققُمف وحتدَّ ْت، واؾمَتٝمٚم٧َّْم ؿُم١موُٟمف وشم٘م٤مـمرْت، وذًمؽ حلٜمٞمٜمف إمِم رؤيتٝم٤م، وشمِمقُّ

ـَمْٚمٕمتٝم٤م وًمَٗمْرط هوره وومَرطمف إِذ طَمؾَّ سمٓمٞم٥ِّم سُم٘مٕمتٝم٤م، ومٚمؿ يًتٓمع طمٌَْس دُمِٕمف اجل٤مري طمٞم٨م 

ٌَٕم٨م ُمـ َزومػِم ؿمقىمف وطمرِّ َوضْمِده اًمٜم٤مرّي، َأدظمَٚمٜم٤م اهلل ذم طَمَرُمف، ووومَّ٘مٜم٤م حلٗمظ طمدوده  اٟم

ٌُ٘مٕم٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٜمِرَد ُمـ قمٗمق اهلل وهمٗمراٟمف وومْمٚمف واطمؽم ـُ ذم شمٚمؽ اًم ام طُمَرُِمف، وضمٕمَٚمٜم٤م ممَـّ ُيدوَم

ه َأقمٔمُؿ ِدْيٛم٦م.  ورمحتف َأقمذَب َُمٜمْٝمؾ َتدُّ

ه ُمثُؾ هذه اًمَٕمؼَمات اًم٤ٌمردة، وم٢مهِن٤م قمغم  ـْ شَمرىْمرىَم٧ْم قمغم صٗمح٤مت ظمدِّ وُم٤م َأقمٔمَؿ ومرطم٦َم َُم

ُمٕم٦م اًمتل اٟمًٙم٧ٌْم ُمـ قملم هذا قمٔمٞمؿ اٟمنماطمف وضَمَذًمف وطُمٌُقره٤م داًمَّ  ٦م وسمف ؿم٤مهدة، وهذه اًمدَّ

ُم٦م شمدلُّ قمغم  اًمؼَمِّ اًمذي سَمَرى ـمقُل اًمٓمَّقى ضُمْثامَٟمف قمٜمدُم٤م وىمٕم٧ْم قمٞمٜمُف قمغم ؿمخص اًمٙمٕم٦ٌم اعمٙمرَّ

َّٓ قمـ  ٌَٜمِٞم٦َّم: َٕن اًمدُمع ٓ يٜمِم٠م إِ َأٟمف رىمٞمؼ اًم٘مٚم٥م ص٤مدق اإِليامن خُمٚمُِص اًمٜمِّٞم٦م ذم ىمّْمد هذه اًم

ور، َأُم٤م إَول ومٖمػم طم٤مصؾ هٜم٤م ىمٓمٕم٤ًم، ومتٕملمَّ اًمث٤مين، وَأٟمف ممتٚمٌئ هورًا، وهوُره طمزن َأو ه

ٌِّف ًمّم٤مطم٥م هذا اًمٌٞم٧م ؾمٌح٤مٟمف وؾُمْٕمداٟمف.  سمٛمِم٤مَهدة سمٞم٧م اهلل احلرام يدلُّ قمغم طم

ُمع: ُم٤مء اًمَٕملْم ُمـ طُمزن َأو هور، وم٢من يم٤من  [دُمع] ىم٤مل ذم شم٤مج اًمٕمروس ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: اًمدَّ

، أَ   و اًمث٤مين وم٤ٌمرٌد ا.#.إَوُل ومح٤مرٌّ

وُمٜمف ىمقهُلؿ: َأىَمرَّ اهلل قمٞمٜمَف، وطم٘مٞم٘متُف يمام ىم٤مل إَصٛمٕملُّ َأسْمَرَد اهللُ دُمٕمَتف: َٕن َدُْمٕم٦م 

، وُيثٚم٨َّم يمام ذم اًمت٤مج ه ىمقهُلؿ: [ىمرر] اًمنور سم٤مردة، وهق ُمـ اًمُ٘مرِّ سم٤مًمْمؿِّ د، وودُّ ، وهق اًمؼَمْ

ـَ اهلل قمٞمٜمَف، َأي َأطْمزَٟمف وَأسمٙم٤مه،  ًة، واهلل َأقمٚمؿ.َأؾْمَخ  وسمٕمَده: وضمٕمؾ دُمٕمتَف طم٤مرَّ
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55- ااا أْاج  ثأ أاااا ىا ش ااالأ طاااةىلأ وُ ش ىا  
(1)  

 

ااااملأا  ا ف أ تأجش وأ اااالأ  ااااة  ُ أاااارش  ىا  

٧م»ىمقًُمف:   هل صمؿَّ اًمٕم٤مـمٗم٦ُم ِزيد قمٚمٞمٝم٤م اًمت٤مء ًمت٠مٟمٞم٨م اًمٚمَّٗمظ، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ش صُمٛمَّ

٧َم ومٕمٚم»  ٧ُم يمذا، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:شمزيُد صمؿَّ شم٤مًء، شم٘مقل: ومٕمٚم٧ُم يمذا ويمذا صُمٛمَّ

ٌُّٜمل ئقققٞمؿ يًققق  وًم٘مقققد َأُُمقققرُّ قمقققغم اًمٚمَّ

 

ققق٧َم ىمٚمققق٧ُم ٓ َيْٕمٜمٞمٜمقققل   ومٛمَْمقققْٞم٧ُم صُمٛمَّ

  وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

................. 

 

قققققج٤معْ   ققققق٧َم َيٜمٌْققققق٤مُع اْٟمٌِٞمققققق٤مَع اًمِمُّ  صُمٛمَّ

اظمل  ا.# ًم٤ًمنش ]َأي َيث٥ُِم ُوصُمقَب اًمِمج٤مع[، وصمؿَّ طمرف قمٓمػ يدلُّ قمغم اًمؽمشمٞم٥م واًمؽمَّ

اظمل، ورسمَّام » اًمت٤مج قمـ اجلقهرّي: وذم .[صمٛمؿ] صمؿَّ طمرُف قمٓمػ يدلُّ قمغم اًمؽمشمٞم٥م واًمؽمَّ

 َأدظمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م اًمت٤مَء يمام ىم٤مل:

ٌُّٜمل ئقققٞمؿ يًققق  وًم٘مقققد َأُُمقققرُّ قمقققغم اًمٚمَّ

 

ققق٧َم ىمٚمققق٧ُم ٓ َيْٕمٜمٞمٜمقققل   ومٛمَْمقققْٞم٧ُم صُمٛمَّ

٧ْم سمًٙمقن اًمت٤مء، وي٘م٤مل: وُمؿَّ سم٤مًمٗم٤مء سمدَل اًمث٤مء  .[صمٛمؿ] ا.# شم٤مجش وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: صُمٛمَّ

ي٘م٤مل: ضم٤مء زيٌد وُمؿَّ قمٛمرو، وىم٤مل اًمٗم٤موؾ إضََمؾُّ حمٛمد ىمٓم٦م اًمٕمدوي ذم ذح ؿمقاهد 

 اسمـ قَم٘مٞمؾ ومٞمام َأوًُمف واو:

ٌُّٜمل» ئقققٞمؿ يًققق  وًم٘مقققد َأُُمقققرُّ قمقققغم اًمٚمَّ

 

ققق٧َم ىمٚمققق٧ُم ٓ َيْٕمٜمٞمٜمقققل   ومٛمَْمقققْٞم٧ُم صُمٛمَّ

  هق ًمرضمؾ ُمـ سَمٜمل ؾَمُٚمقل، وسمٕمده:

 هَمْْمققققق٤ٌمَن مُمتٚمئقققققق٤ًم قمقققققكمَّ إَِه٤مسُمققققققف

 

ققققق   َؽ ؾُمقققققخُٓمف ُيْروقققققٞمٜملإيِنِّ ورسمِّ

 ٌف سم٠َمل ينء اًمٜمْٗمس، وهق ُمٕمرَّ اًمٚم١ُّْمم ودُّ اًمٙمرم، ومُٞمٓمٚمؼ اًمٚمَّئٞمؿ قمغم اًمِمحٞمح واًمدَّ

ٌُّٜمل»اجلٜمًٞم٦َّم، ومجٚم٦ُم  تْؿ، وىمقًُمف: ومٛمْمٞم٧ُم ُمٕمٓمقف ش يً : اًمِمَّ ٥مُّ ًَّ ذم حمؾِّ ضمرِّ صٗم٦م ًمف، واًم

إِٟمام قمؼمَّ سم٤معم٤ميض إؿِم٤مرًة إمِم َأٟمف َأي: وم٠َمُميِض، وهق ُمـ اعميضِّ سمٛمٕمٜمك اًمذه٤مب، وش َأُُمرُّ »قمغم 

ؼ ُمـ ٟمٗمًف وقم٤مزٌم قمغم شمْرك هذا اًم٤ًمبِّ واًمذه٤مب قمٜمف، طمتك يم٠َمن ذًمؽ واىمع سم٤مًمٗمٕمؾ،  ُمتح٘مِّ

                                                 

 ش.ُمًتًٚماًم » 54ذم ذح اًمتؼميزي:  (1)
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وصمؿَّ طمرف قمٓمػ، واًمت٤مُء ًمت٠مٟمٞم٨م اًمٚمَّٗمظ، وَيْٕمٜمٞمٜمل: ي٘مُّمدين، ُمـ قَمٜم٤َمه َيْٕمٜمِٞمف، ُمـ سم٤مب َرَُمك، 

ًمِم٤مشمؿ زم وم٠َمشمريُمف وَأذه٥ُم قمٜمف، وَأىمقل ذم ٟمٗمز إِٟمَّف ٓ إِذا ىمَّمده، واعمٕمٜمك واهلل ًم٘مد َأُمرُّ قمغم ا

 ي٘مّمدين سم٤مًمِمتؿ.

ف سم٠َمل اجلٜمًٞم٦َّم: َٕٟمف  ٌُّٜمل طمٞم٨م وىمٕم٧م اجلٛمٚم٦م صٗم٦ًم ًمٚمٛمٕمرَّ واًمِم٤مهد ذم ىمقًمف: اًمٚمَّئٞمؿ يً

 ا.# ُمٜمفش ذم ُمٕمٜمك اًمٜمٙمرة، وهق همػُم ُمتٕملمِّ جلقاز َأن شمٙمقن طم٤مًٓ ٟمٔمرًا إمِم يمقٟمف ُمٕمروم٦ًم ًمٗمٔم٤مً 

 .[233ٞمؾ اسمـ قم٘م]

ـم٤مف طمقل اًمٙمٕم٦ٌم وهب٤م ـَمْقوم٤ًم وـَمَقاوم٤ًم وـَمَقوم٤مٟم٤ًم حمريم٦ًم، »ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش ـم٤مَف »وىمقًُمف: 

َف سمٛمٕمٜمك داَر طمقهَل٤م، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وىمد ىمّمَد اعمّمٜمُِّػ إمِم اًمٓمََّقاف  َف وـمقَّ واؾْمَتٓم٤مف وشَمَٓمقَّ

ه سمُٛمٓمَٚمؼ اًمنمقملِّ اًمذي َأووَحف اًمِم٤مرع، وشمرَك َأصَٚمف ذم اًمٚمٖم٦م، وىمد َأورده اًمرَّ  اهم٥م وومنَّ

 ا.#.شاعمٌم، َأو َُمٌْم ومٞمف اؾمتِدارة َأو همػُم ذًمؽ

وم٤ًم، وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم: »وُمـ اعمًتدَرك:  َف شَمَٓمقُّ اوم٤ًم، وإَصؾ شَمَٓمقَّ َف اـمِّقَّ  ۓژواـمَّقَّ

واًمتَّْٓمقاف ُمّمدر، وسم٤مًمٙمن: اًمثقب اًمذي ُيٓم٤مف [ 22/29]احل٩م:  ژ﮳ ﮲

 ا.#. [ـمقف]شسمف

تٚماِمً »و ًْ ٤مه، ش اْٟمثٜمَك ُُم ٌِّاًل إِيَّ َأي اْٟمٕمٓمَػ وقم٤مَج وُم٤مَل ُُمٕمتٜمِ٘م٤ًم احلجَر إؾَمقَد إؾَمٕمد َأو ُم٘م

 َأو ُِٓم٤ًًم سمٞمده.

َّٓ َأن قم٤مَج  اْٟمَثٜمَك: اٟمٕمٓمَػ، ي٘م٤مل: قمَٓمَٗمف وم٤مٟمٕمٓمَػ، َأي َأُم٤مًَمف ومامَل، وُمثُٚمف قم٤مضَمف وم٤مٟمٕم٤مَج، إِ

ي٦ٌم  ٟمحَق يمذا ومٕم٤مضم٧ْم هل، َأي َأُم٤مهَل٤م ، ي٘م٤مل: قم٤مَج زيٌد ٟم٤مىمَتف وٓزُم٦مٌ هل٤م اؾمتٕمامٓن، ُمتٕمدِّ

 وًمٗمَتٝم٤م وسوَمٝم٤م ومامًم٧ْم واًمتٗمت٧ْم واٟمٍموم٧ْم واٟمٕم٤مضم٧ْم.

ٌَّٚمف َأو اقمتٜمَ٘مف، وقمـ »، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: شاؾمتَٚمَؿ احلجرَ » واؾمتٚمَؿ احلجَر واؾمتََْلََُمف: ىم

اَلم، وهل احلج٤مرة، ويم٤من إَصؾ ا ًِّ ٞم٧م: اؾْمتََلُم٧ُم احلجَر إِٟمام هق ُمـ اًم ؾمتٚمْٛم٧ُم، اسمـ اًمًٙمِّ

اَلم وهل احلج٤مرة، شم٘مقل:  ًِّ وىم٤مل همػمه: اؾمتاِلُم احلجر اومتِٕم٤مل ذم اًمت٘مدير، ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًم
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: وهذا  اَلم، يمام شم٘مقل: ايمتَحٚم٧ُم ُمـ اًمُٙمحؾ، ىم٤مل إَزهريُّ ًِّ اؾمتٚمٛم٧ُم احلجَر إِذا عمًَتف، ُمـ اًم

، ىم٤مل: واًمذي قمٜمدي ذم اؾمتاِلم احلجر َأٟمف اوْمتِٕم٤مل ُمـ اًم الم، وهق اًمتحٞم٦َّم، ىمقُل اًمُ٘متٞمٌلِّ ًَّ

يُٓمقف قمغم راطمٚمتف َيًتٚمُؿ سمِٛمْحَجٜمِف وي٘مٌِّؾ  وروى َأسمق اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: رَأي٧ُم رؾمقل اهلل 

 : ، ىم٤مل إَزهريُّ اعمِْحَجـ، ىم٤مل اًمٚمٞم٨م: اؾمتاِلُم احلجر شمٜم٤مُوًُمف سم٤مًمٞمد وسم٤مًمُ٘مٌٚم٦م وُمًُحف سم٤مًمٙمػِّ

ف إُِم٤م سم٤مًم٘مُ  ًَ ٌٚم٦م َأو سم٤مًمٞمد، ٓ ُِيٛمز َٕٟمف ُم٠َمظمقذ وهذا صحٞمح، وقمـ اجلقهرّي: اؾمتٚمَؿ احلجَر: عم

اَلم: احلج٤مرة، يمام شم٘مقل: اؾمَتٜمَْقَق اجلٛمُؾ، وسمٕمْمٝمؿ ِيٛمزه ًِّ  .[ؾمٚمؿ] ا.# ًم٤ًمنش ُمـ اًم

اَلم سم٤مًمٙمن: احلج٤مرة، مجُع ؾَمٚمِٛم٦م يمَٙمٚمِٛم٦م سمٗمتح ومٙمن، ىم٤مل سُمَجػْم سمـ قَمٜمََٛم٦م ًِّ اًمٓم٤مئلُّ  واًم

ن: َٓ  َأطمُد سمٜمل سَمْق

 ٌُٜملوإِنَّ َُمقققققققققْقَٓي ذو َيٕمققققققققق٤مشمِ 

 

 ٓ إطِْمٜمَقققققق٦ٌم قمٜمققققققده وٓ ضَمِرَُمققققققفْ  

 ٌُٜمل
 ذاَك ظَمٚمقققققققققٞمكم وذو ُيٕمققققققققق٤مشمِ

 

ققٚمَِٛمفْ   ًَ ققْٝمِؿ واُْم ًَ  َيرُمققل وَرائققل سم٤مُْم

 ،)يريد: اًمذي ُيٕم٤مشمٌٜمل، يمذا َأٟمِمَدمه٤م ذم اًمٚم٤ًمن ذم طمرف إًَمػ اًمٚمٞمِّٜم٦م ذم )ذو وذات

م ذم  ٌُٜمل شم٘مدَّ  ذم اعمٖمٜملش ذو ُيٕم٤مشمٌُِٜمل»: وىمقًُمف شذو ُيٕم٤ميُرينش »طمرم»وذم ه٤مُمِمف: ىمقًمف: ذو ُيٕم٤مشم

حف، ا.#.ش وذو ُيقاِصُٚمٜمل: »[48]  ا.# ُمّمحِّ

 اجلَِرَُم٦م: اجلُْرم يم٤مجلريٛم٦م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:»وذم ُم٤مدة )ج ر م(: 

ين  وإِنَّ َُمققققققققققْقَٓي ذو ُيَٕمققققققققققػمِّ

 

 ٓ إطِْمٜمَقققققق٦ٌم قمٜمققققققده وٓ ضَمِرَُمققققققفْ  

 ٚم٦ٌم،»وذم ُم٤مدة )س ل م(:  ا.#. اَلم سمٙمن اًمًلم: احلج٤مرة اًمّمُّ ًِّ الُمتٝم٤م ُمـ  اًم ًَ ؾُمٛمٞم٧م هب٤م ًم

ظم٤موة ٚمِؿ»، وىم٤مل َأيْم٤ًم: شاًمرَّ ًَّ ٚمَِٛم٦م واطمدة اًم ًَّ  ، وهل احلج٤مرة، وَأٟمِمَد:شواًم

ٌُٜمل
 ذاَك ظَمٚمقققققققققٞمكم وذو ُيٕمققققققققق٤مشمِ

 

ققٚمَِٛمفْ   ًَ ققْٝمِؿ واُْم ًَ  َيرُمققل وَرائققل سم٤مُْم

 ٌَُجقػم سمقـ قَمٜمََٛمق٦م ٚمَِٛم٦م، وهل ُمـ ًمٖم٤مت مِحػم، ىم٤مل اسمقـ سَمقري: هقق ًم ًَّ ٝمؿ واًم ًَّ ٤مئّل، اًمٓمقَأراَد سم٤مًم

 ىم٤مل: وصقاسُمف:

ٌُٜمل
 وإِنَّ َُمقققققققققْقَٓي ذو ُيٕمققققققققق٤مشمِ

 

 ٓ إطِْمٜمَقققققق٦ٌم قمٜمققققققده وٓ ضَمِرَُمققققققفْ  

  ُرين ُمٜمققققؽ همققققػَم ُُمٕمتققققِذرٍ قَيٜمّمقققق

 

قٚمَِٛمفْ   ًَ قْٝمِؿ واُْم ًَ  شَيرُمل وَرائقل سم٤مُْم
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، شمؿَّ  .[ؾمٚمؿ] ا.# ًم٤ًمن ِٗمٞمٜم٦م، واجلُْرم سم٤مًمْمؿِّ ًَ ْٟم٥م يم٤مجلَريٛم٦م يم واجلَِرَُم٦م قمغم وزن يَمٚمَِٛم٦م: اًمذَّ

٧َم ـم٤مَف واْٟمثٜمَك ُُمًَتٚماِمً »َصْدر اًمٌٞم٧م: شمٗمًػم   ، وسمٕمده:شصُمٛمَّ

  



قققققَٕمك ًَ ققققق٧َم ضمققققق٤مء اعَمقققققْرَوشَملْمِ وم  صُمٛمَّ

 َٗم٤م واعمروة، وَأصُؾ م اًمٙمالم قمغم ٟمٔمػمه٤م ذم صدر اًمٌٞم٧م، وَأراد سم٤معَمْروشَملم اًمّمَّ ٧َم: شم٘مدَّ صُمٛمَّ

اىم٦م »اعَمْروة احلج٤مرة اًمٌِٞمض اعمتَلًمِئ٦م، ىم٤مل اًمًٞمِّد اعمرشم٣م ذم اًمت٤مج:  اعَمْرُو طمج٤مرة سمِٞمض سمرَّ

، وشمٙمقن اعَمْروة يمُجْٛمع اإِلٟم٤ًمن )ومُجُْع اإِلٟم٤ًمن سم٤مًمْمؿِّ طملم 
ٍ
شُمْقِري اًمٜم٤مَر، اًمقاطمدة هب٤مء

: وؾم٠مًم٧ُم قمٜمٝم٤م َأقمراسمٞم٤ًَّم ُمـ سمٜمل َأؾَمد وم٘م٤مل:  َي٘مٌُِْمٝم٤م، ُمٕمروف( وَأصٖمَر وَأيمؼَم، ىم٤مل إزهريُّ

اطم٤مت اًمتل شُم٘مَدح ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مُر، : اعَمروة: احلجَر إسَمٞمض اهلَشُّ (1)وىم٤مل َأسمق ظَمػْمة هل هذه اًمَ٘مدَّ

شمٙمقن ومٞمف اًمٜم٤مُر، وىمٞمؾ: َأْصٚمف احلج٤مرة، وهق ىمقل َأيب طمٜمٞمٗم٦م، وزقَمؿ َأن اًمٜمََّٕم٤مم شَمٌتٚمُٕمف، وزقَمؿ 

قمل. ٤مه اعمدَّ  َأن سمٕمض اعمٚمقك قَمِج٥َم ُمـ ذًمؽ ودومَٕمف طمتك َأؿمٝمَده إِيَّ

٦م، وُيذيمر ُمع اًمّمَّ  ٗم٤م، وىمد ذيمرمه٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز: واعَمْروة هب٤مء: ضمٌؾ سمٛمٙمَّ

: ؾُمٛمل ًمٙمقن طمج٤مرشمف [2/158]اًمٌ٘مرة:  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ ، ىم٤مل إَصٛمٕملُّ

اىم٦م  .[ُمرا] ا.# شم٤مجش سمِٞمْم٤ًم سمرَّ

ومٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم، وهق ضمٌؾ صٖمػم »وذم ُم٤مدة )ص ف و( ُمٜمف:  ، ذَّ َٗم٤م ُمـ َُمِم٤مقِمر احل٩مِّ اًمّمَّ

ٌَْٞمس، ىم٤مل ص٤م واسمتٜمٞم٧ُم قمغم َُمْتٜمف دارًا ومْٞمح٤مء، َأي وهب٤م »طم٥م اًم٘م٤مُمقس: سمَِٚمحْػ ضمٌؾ َأيب ىُم

 ش.ظمَتؿ اعمّمٜمُِّػ يمت٤مسمف هذا

٦م، ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ»وذم اجلالًَملم:  ٗم٤م واعَمْروة ضمٌالن سمٛمٙمَّ ، اًمّمَّ

ٌَّس سم٤مًمُٕمٛمرة، وَأصُٚمٝمام  ، واقمتَٛمر: شمٚم ٌَّس سم٤محل٩مِّ : شَمَٚم ؿمٕم٤مئُر اهلل: َأقْمالم ِديٜمف، مجع ؿَمِٕمػمة، طَم٩مَّ

ف، ىُمٚم٧ٌم اًمت٤مء ـم٤مًء، صمؿ ُأدهمٛم٧م اًم٘مّْمد و ف: َأصُٚمف َيتَٓمقَّ اًمزي٤مرة، واجلُٜم٤َمح: اإِلصمؿ، َأْن يٓمَّقَّ

َٕمك سمٞمٜمٝمام ؾمٌٕم٤ًم، ٟمزًم٧ْم عم٤َّم يَمِره اعمًٚمٛمقن ذًمؽ: َٕن َأهؾ اجل٤مهٚمٞم٦َّم يم٤مٟمقا  ًْ ذم اًمٓم٤مء، هبام: سم٠من َي

                                                 

 هق هنِمؾ سمـ زيد، أقمرايب ُمـ سمٜمل قمدي، دظمؾ احل٤مضة، َأظمذ اًمٜم٤مس قمٜمف. (1)
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٤موي:  َأن رضمالً اؾمُٛمف  وذًمؽ»يٓمقومقن هبام وقمٚمٞمٝمام صٜماَمن، ومه٤م إؾَم٤مف وٟم٤مئٚم٦م، ىم٤مل اًمّمَّ

إؾَِم٤مف واُمرَأة اؾمُٛمٝم٤م ٟم٤مئٚم٦م زَٟمَٞم٤م ذم اًمٙمٕم٦ٌم، ومُٛمًخ٤م طمجَرْيـ قمغم صقرُتام إَصٚمٞم٦م، ومٚمامَّ 

٤ٌَّمس َأن ش شم٘م٤مدَم اًمزُم٤من قمٌدُْتام اجل٤مهٚمٞم٦ُم، وم٠َمسمٓمَؾ اإِلؾمالُم ذًمؽ وَٟمًَخف ا.#، وقمـ اسمـ قم

ٕمل همػُم ومْرض عَم٤م َأوم٤مَده رومُع اإِلصمؿ قمـ اًمتخٞمػم وواوم٘مف ًَّ  اسمـ طمٜمٌؾ ا.# ص٤موي قمٚمٞمف اًم

، وسملمَّ [1/95] ـٌ اؾْمَٕمْقا وم٢مِنَّ اهلل يمت٥ََم »ومروٞمَّتَف سم٘مقًمف:  ، وىم٤مل اًمِم٤مومٕملُّ وهمػمه: ريم

ْٕمَل  ًَّ ٌَٞمْٝم٘ملُّ وهمػمه، وىم٤مل: شقمٚمٞمٙمؿ اًم َٗم٤م، رواه  ، يٕمٜملشاسمدؤوا سمام سمدَأ اهلل سمف»، ورواه اًم اًمّمَّ

 .[1/95] ا.# ضماللشُمًٚمؿ

٤موي قمٚمٞمف: َٗم٤م: مجُع َصَٗم٤مة، اؾمٌؿ ًمٚمحجر إَُمَٚمس، واعمراُد هٜم٤م » وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمَّ اًمّمَّ

ظْمق، واعمراُد  اجلٌؾ اعمٕمروف اًمذي ُيٌتدُأ اًمًٕمُل ُمٜمف، واعمَْروة ذم إَصؾ: اؾمؿ ًمٚمٛمٙم٤من اًمرِّ

٦م سمجقار اعمًجد احلرام،  َٗم٤م واعمَْروة ضمٌالن سمٛمٙمَّ اجلٌُؾ اًمذي يٜمتٝمل اًمًٕمُل إًِمٞمف، ومه٤م َأي اًمّمَّ

يـ وم٘مد يمٗمر.وؿَمَٕم٤مئر اهلل  : ُأُمقر ِدْيٜمف اًمتل شمٕمٌََّدٟم٤م هب٤م، ومَٛمـ َأٟمٙمَر يمقن اًمًٕمل ُمـ ُأُمقر اًمدِّ

ٌْٕم٤ًم وؾمٕمٌل سملم  ع: قم٤ٌمدة َيٚمزُُمٝم٤م ـَمقاف سم٤مًمٌٞم٧م ؾم واحل٩مُّ ذم اًمٚمُّٖم٦م: اًمَ٘مّْمد، وذم اًمنمَّ

٦م قمغم وضمف خمّمقص. َٗم٤م واعمَْروة يمذًمؽ، ووىمقٌف سمَٕمَروم٦َم ًمٞمٚم٦َم قم٤مِذ ذي احلجَّ  اًمّمَّ

ع: قم٤ٌمدٌة َيٚمزُُمٝم٤م ـمقاٌف وؾمٕمٌل قمغم وضمف واًمُٕمٛمْ  رة ذم اًمٚمٖم٦م: اًمزي٤مرة، وذم اًمنمَّ

 .[1/95] ا.# سمحروومفش خمّمقص

 يمَحََم وطَمَّم٤مة : »[صٗمق] وذم اعمّم٤ٌمح
ٍ
َٗم٤م: احلج٤مرة، وي٘م٤مل: اعُمْٚمس، اًمقاطمدُة هب٤مء اًمّمَّ

٦م ٗم٤م عمقوع سمٛمٙمَّ  ا.#.ش وُمٜمف اًمّمَّ

َٕمك» ًَ ٗم٤م واعَمْروة، ىم٤مل اًم شوم ؾَمَٕمك َأي َُمَِمك، : »[ؾمٕمك] ًٞمِّد اعمرشم٣َم ذم اًمت٤مجَأي سملم اًمّمَّ

ٗم٤م واعمَْروة  ا.#.شزاَد اًمراهم٥ُم: سمُنقم٦م، وُمٜمف ُأظمذ اًمًٕمُل سملم اًمّمَّ

الة: ذه٥م قمغم َأيِّ وضْمف يم٤من، وَأصُؾ »وذم اعمّم٤ٌمح:  ؾَمَٕمك ذم َُمِْمٞمف: َهْرَوَل، وإمِم اًمّمَّ

ف ذم يمؾِّ قمَٛمؾ، وقمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ]اًمٜمجؿ:  ژخب حب جب يئ ىئ مئژاًمًٕمل اًمتٍمُّ
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َّٓ ُم٤م قمِٛمؾ [53/39 دىم٦م، »وومٞمف:  ا.#.ش َأي إِ ٤مقمل اْٟمٍمف إمِم قم٤مُمؾ اًمّمَّ ًَّ إِذا ُأـمٚمَؼ اًم

َهْرَول َهْرَوًم٦م: َأَهَع دون اخل٥ٌََم، وهلذا ي٘م٤مل: هق سملم : »[ؾمٕمك] ا.#. وومٞمفشواجلٛمُع ؾُمَٕم٤مة

٤ًٌٌَم ُمـ : »[ظم٥ٌم] ا.#، وومٞمفشاعَمٌْم واًمَٕمْدو سم٤مب ـَمَٚم٥َم: َأهَع إظَمَذ ومٞمف، ظَم٥مَّ ذم إَُمر ظَم

ٞمٌح دون اًمَٕمٜمَؼ ًِ ٥ٌَُم ًمْيب ُمـ اًمَٕمْدو، وهق ظَمْٓمٌق وَم قَمَدا ذم : »[قمدو] ا.#، وومٞمفشوُمٜمف اخلَ

اءٌ  اًمَٕمٜمَؼ : »[قمٜمؼ] ، وومٞمفشَُمِمٞمف َيٕمُدو قَمْدوًا: ىم٤مَرَب اهلَْروًم٦َم، وهق دون اجلَْري، وهق قَمدَّ

ٞمٌح هيٌع،  ًِ ا.# شمٗمًػم اًمٌٞم٧م ش وهق اؾمٌؿ ُمـ َأقْمٜمَؼ إقِْمٜم٤مىم٤مً سمٗمتحَتلم: ضٌب ُمـ اًمًػْم وَم

م، َأقمٜمل:  اعمت٘مدِّ

قققَتٚماِمً  ًْ ققق٧َم ـمققق٤مَف واْٟمَثٜمَقققك ُُم  صُمٛمَّ

 

قققَٕمك  ًَ ققق٧َم ضمققق٤مَء اعَمقققْروشَملْم وم  صُمٛمَّ

 اح َّ ٗم٤م وم٘م٤مل: اعمَْروشَملم ٕهَن٤م َأؿمٝمُر ُمـ : »[يٕمٜمل اًمّم٤موي] وىم٤مل سمٕمض اًمنمُّ هَمٚم٥ََّم اعمَْروة قمغم اًمّمَّ

ه٤م سم٤م ٗم٤م، ؾمامَّ ٕمك اًمّمَّ ًَ ؾمؿ واطمد يمام شم٘مقل اًمٕمرب: اًمَ٘مَٛمران، يٕمٜمُقن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر، وىمقًُمف: وم

 ٹ ٹ ٿ ٿژَأي َُمَِمك، واًمًْٕمل: اعمٌَم، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك قمٛمؾ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

، [17/19]اإلهاء:  ژڦ ڦ ڤ ڤژ ا.#ش ژڤ ڤ ٹ ٹ

 وسمٕمده: ضَمَٕمَؾ اهلل ؾمْٕمٞمٜم٤م ُمِمٙمقرًا.

56- اااارص    اااْبأ ُ ااااا  وىأ  ااااا عا ش  واأوش أ

 

اااة  عأ َ اااا و أ اااا  و أ ااا ىة عأ ملش ااا ش  أ
 ىا

ف سمف، واحل٩مُّ قم٤ٌمدة ُمٕمرووم٦م ُمٕمٚمقُم٦م، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:   ًَ : َأًمزَم ٟمٗم طَم٩مَّ »َأْوضم٥َم احل٩مَّ

ع قمغم ىمّْمد  ، هذا َأصُٚمف، صمؿ ىُمٍم اؾمتٕمامًُمف ذم اًمنمَّ ٤ًم ُمـ سم٤مب ىَمَتؾ: ىَمَّمَد، ومٝمق طم٤مجٌّ طَمجَّ

:  اًمٙمٕم٦ٌم ًمٚمح٩مِّ َأو اًمُٕمٛمرة، وُمٜمف ي٘م٤مل: ُم٤م طم٩مَّ  جُّ ؽ، واًمدَّ ًُ ، وم٤محل٩مُّ اًم٘مّمُد ًمٚمٜمُّ ـْ َدجَّ وًمٙم

ة قمغم همػم ىمٞم٤مس، وهب٤م ؾُمٛمل  ٦م سم٤مًمٙمن اعمَرَّ اًم٘مّمد ًمٚمتج٤مرة، وآؾمُؿ احِل٩مُّ سم٤مًمٙمن، واحِلجَّ

٦م، وسمٕمُْمٝمؿ يٗمتح ومٞمف  .[طمج٩م] ا.# ُمّم٤ٌمحشاًمِمٝمُر ذو احِلجَّ

وإِذا ومٕمَؾ »، ىم٤مل: شٞم٦م: ضمَٕمٚمف اصمٜمَلمصَمٜم٤َّمه شَمْثٜمِ : »[صمٜمل] ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمنشوصَمٜمَّك قُمْٛمرةً »ىمقًُمف: 

 ا.#، وهق اعمراد هٜم٤م، شاًمرضمؾ َأُمرًا صمؿَّ َوؿَّ إًِمٞمف َأُمرًا آظَمر ىمٞمؾ: صمٜمَّك سم٤مَُٕمر اًمث٤مين ُيثٜمِّل شَمْثٜمٞم٦م
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َّٓ َأٟمف طمذَف ُم٤م وصَؾ، ويم٤من إَصؾ: وصمٜمَّك سمُٕمٛمرة، َأي ضمَٕمؾ احل٩مَّ اصمٜملَم سمْمؿِّ اًمُٕمٛمرة   إِ

، وم٤مًمُٕمٛمرة ُمٜمّمقسم٦ٌم سمٜمَزع اخل٤مومض قمغم طمدِّ ىمقل ضمرير:إًِمٞمف، ومحذَف احلرف وأَ   وصَؾ احل٩مَّ

 [512ديقاٟمف ]

ي٤مَر ومل شَمُٕمقضمقققا ون اًمققدِّ  َتققرُّ

 

 يمالُُمٙمققققُؿ قمققققكمَّ إِذًا طَمققققرامُ  

 :ف ُم٦م حمٛمُد ىمٓم٦م اًمٕمدويُّ ذم ذطمف ؿمقاهَد اسمـ قم٘مٞمؾ ُم٤م ٟمّمُّ ي٤مر مجُع دار، »ىم٤مل اًمٕمالَّ اًمدِّ

شَمُٕمقضمقا شَمْرضِمٕمقا وشَمْٕمٓمٗمقا، وإِذًا طمرُف ضمَزاء  وهق ُمٜمّمقب قمغم ٟمزع اخل٤مومض، وُمٕمٜمك

. وُمٙم٤موم٠َمة  ًمنْمط حمذوف، واًمت٘مدير: وطمٞم٨م ُمررشُمؿ ومل شَمُٕمقضمقا إِذًا يمالُُمٙمؿ طمراٌم قمكمَّ

 َّٓ وإِذًا هذه ىمٞمؾ: شمٙمَت٥ُم سم٤مًَٕمػ إؿِمٕم٤مرًا سمّمقرة اًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م، إِذ ٓ ُيقىمػ قمٚمٞمٝم٤م إِ

٤مًمٜمقن، وهق ُمذه٥م اًمٙمقومٞمِّلم اقمت٤ٌمرًا سم٤مًمٚمَّٗمظ سم٤مًَٕمػ، وهق ُمذه٥ُم اًمٌٍميِّلم، وىمٞمؾ: سم

 ذم اًمّمقرة.ش إِذا»وومرىم٤ًم سمٞمٜمٝم٤م وسملم 

ي٤مر ومل شَمْٕمٓمٗمقا قمٚمٞمٝم٤م وََتٞمٚمقا ٟمحَقه٤م، وطمٞم٨م وىمَع ُمٜمٙمؿ ذًمؽ  ون قمغم اًمدِّ واعمٕمٜمك َترُّ

ُم٧ُم قمغم ٟمٗمز يمالَُمٙمؿ َم٤مزاًة ًمٙمؿ قمغم ُم٤م وىمَع ُمٜمٙمؿ، واًمِم٤مهد ذم ىمقًمف:  ون »وم٘مد طمرَّ َترُّ

ي ، وهق ُم٘مّمقٌر قمغم ش ٤مرَ اًمدِّ زم إمِم اعمٗمٕمقل سمٜمٗمًف سمٕمد طمذف اجل٤مرِّ طمٞم٨م وصَؾ اًمٗمٕمُؾ اًمالَّ

امع ًَّ  :[28]ص وذم َأًمٗمٞم٦َّم اسمـ ُم٤مًمؽ» ا.# ُمٜمف.ش اًم

 وقَمقققققدِّ ِٓزُمققققق٤ًم سمَحقققققْرِف ضَمقققققرِّ 

 

 وإِْن طُمقققذْف وم٤مًمٜمّْمققق٥ُم ًمٚمُٛمٜمَْجقققرِّ  

 ققققققققققِردُ   َٟمْ٘مققققققققققاًل وذم َأنَّ وَأْن يٓمَّ

 

ٌْقق  ٌٍْس يمَٕمِج ـِ ًَمقق  ٧ُم َأْن َيققُدواَُمققْع َأُْمقق

 َّصمؿ ، زم يّمؾ إمِم ُمٗمٕمقًمف سمحرف اجلرِّ َي٦م، واحل٤مصؾ َأن اًمٗمٕمؾ اًمالَّ َأي ُِمـ َأْن ُيٕمُٓمقا اًمدِّ

َّٓ ؾمامقم٤ًم، وإِن يم٤من َأنَّ وَأْن ضم٤مَز ىمٞم٤مؾم٤ًم قمٜمد  إِن يم٤من اعمجرور همػَم َأنَّ وَأْن مل ََيز طمذُف اجلرِّ إِ

 .[421اسمـ قم٘مٞمؾ ] ا.#ش َأُْمـ اًمٚمٌَّْس

ًا وُُمرورًا: ذه٥م، »٤ًمن اًمٕمرب: وذم ًم ًا َأي اضْمت٤مز، وُمرَّ يُٛمرُّ َُمرَّ ُمرَّ قمٚمٞمف وسمف يُٛمرُّ َُمرَّ

ه: ضم٤مَز قمٚمٞمف،  ًا وُُمرورًا: ضم٤مَز وذه٥َم، وُمرَّ سمف وُمرَّ واؾمتٛمرَّ ُمثُٚمف، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: ُمرَّ يٛمرُّ َُمرَّ
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ى سمحرف وهمػمه، وَأن يٙمقن مم٤َّم طُمذف ومٞمف احلرُف وم٠ُموِصؾ  وهذا ىمد َيقز َأن يٙمقن مم٤َّم يتٕمدَّ

 اًمٗمٕمُؾ، وقمغم هذيـ اًمقضَمٝملم ُُيٛمؾ سمٞم٧م ضمرير:

ي٤مَر ومل شَمُٕمقضمقققا ون اًمققدِّ  َتققرُّ

 

 يمالُُمٙمققققُؿ قمققققكمَّ إِذًا طَمققققرامُ  

 يف شُمررشُمؿ سم٤مًمدي٤مر ومل شمُٕمقضمقا»وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إِٟمَّام اًمرواي٦م:  ، ومدلَّ هذا قمغم َأٟمف وَمِرَق ُِمـ شمٕمدِّ

٤م اسمـ إقَمرايّب  وم٘م٤مل: ُُمرَّ زيدًا ذم ُمٕمٜمك ُُمرَّ سمف ٓ قمغم احلذف، وًمٙمـ قمغم سمٖمػم طمرف، وَأُمَّ

َّٓ ذم رء  ي اًمّمحٞمح، َأٓ شمرى َأن اسمـ ضمٜمِّل ىم٤مل: ٓ شم٘مقُل: ُمرْرُت زيدًا ذم ًمٖم٦م ُمِمٝمقرة إِ اًمتٕمدِّ

 .[ُمرر] ا.# ًم٤ًمنش طمٙم٤مه اسمـ إقَمرايّب، ىم٤مل: ومل يَره َأصح٤مسمٜم٤م، واُْمؽَمَّ سمف وقمٚمٞمف يمَٛمرَّ 

، واًمُٕمْٛمرة ذم احل٩مِّ ُمٕمرووم٦م، وىمد اقْمتٛمَر، »٤من اًمٕمرب: ذم ًمًش قُمْٛمرة» ـم٤مقم٦ُم اهلل قمزَّ وضمؾَّ

، [2/196]اًمٌ٘مرة:  ژڭ ڭ ڭ ۓژوَأصُٚمف ُمـ اًمزي٤مرة، واجلٛمُع اًمُٕمَٛمر، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

َٗم٤م واعَمْروة وم٘مط، »ىم٤مل اًمّزضم٤مج:  َقاُف سم٤مًمٌٞم٧م واًمًٕمُل سملم اًمّمَّ ُمٕمٜمك اًمُٕمْٛمرة ذم اًمٕمٛمؾ اًمٓمَّ

احل٩مِّ واًمُٕمٛمرة َأن اًمُٕمٛمرة شمٙمقن ًمإِلٟم٤ًمن ذم اًمًٜم٦َّم يمٚمِّٝم٤م، واحل٩مُّ وىم٧ٌم واطمد ذم واًمٗمرُق سملم 

ال وذو اًم٘مٕمدة وقَمنٌم ُمـ ذي  َّٓ ذم َأؿمٝمر احل٩مِّ ؿمقَّ َرَم سمف إِ اًمًٜم٦م، ىم٤مل: وٓ َيقز َأن ُُيْ

ٗم٤م واعَمْروة، واحل٩مُّ ٓ ٦م، وَت٤مُم اًمُٕمْٛمرة َأن يُٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وَيًَٕمك سملم اًمّمَّ َّٓ ُمع احِلجَّ  يٙمقن إِ

 اًمقىمقف سمَٕمروم٦َم يقَم قَمروم٦َم.

ي٤مرة، وُمٕمٜمك اقمتٛمَر ذم ىمّْمد اًمٌٞم٧م َأٟمف إِٟمَّام  واًمُٕمْٛمرة ُم٠َمظمقذة ُمـ آقمتاِمر، وهق اًمزِّ

ظُمصَّ هبذا َٕٟمف ىمَّمد سمٕمٛمؾ ذم ُمقوع قم٤مُمٍر، وًمذًمؽ ىمٞمؾ ًمٚمُٛمحِرم سم٤مًمُٕمٛمرة: ُُمٕمتِٛمر، وىم٤مل 

ه٤م سم٤معمّمد ر، وذم احلدي٨م: ُذيمِر اًمُٕمْٛمرة وآقمتامر ذم همػم يمراع: آقمتامر: اًمُٕمٛمرة، ؾمامَّ

ع: زي٤مرة اًمٌٞم٧م احلرام سم٤مًمنموط اعمخّمقص٦م  ْ ُمقوع، وهق اًمزي٤مرة واًم٘مّْمد، وهق ذم اًمنمَّ

رًا، ومٚمامَّ اٟمٍموْمٜم٤م ُمرْرٟم٤م سم٠َميب َذرٍّ وم٘م٤مل: َأطَمٚمْ٘متُؿ »اعمٕمرووم٦م، وذم طمدي٨م إؾَمقد ىم٤مل:  ظمرضْمٜم٤م قُمامَّ

َٕم٨َم وىمْمٞمُتؿ اًمتََّٗم٨َم  رًا، َأي ُُمٕمتِٛمِريـ اًمِمَّ  .[قمٛمر] ا.# ًم٤ًمنش قُمامَّ

َٕم٨م،  ٕمر ذي اًمِمَّ ٕمر واهمؼماُره ُمـ ىمٚم٦َّم آدِّه٤من، َأي اًمِمَّ ٌُّد اًمِمَّ َٕم٨م سم٤مًمتحريؽ: شمٚم اًمِمَّ
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٥م يمؾِّ ُم٤م َُيُرُم قمغم اعُمْحِرم، ويم٠َمٟمف اخلروج ُمـ  ٕمر وىَمصُّ إفَمٗم٤مر وشمٜمٙمُّ واًمتََّٗم٨م: َٟمتُْػ اًمِمَّ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: اإِلطمرام إمِم اإِلطمالل، 

 وَأْوضَم٥َم احل٩مَّ وصَمٜمَّك قُمْٛمرةً  ا.# شمٗمًػم ىمقًمف: [22/29]احل٩م:  ژ﮳﮲ 

ٌَّك وَدقم٤م وسمٕمده: ـْ سمٕمدُم٤م قَم٩مَّ وًَم  ُِم

َب وقَمِجٞمج٤ًم َأيْم٤ًم: روَمع صقشَمف سم٤مًمتَّٚمٌٞم٦م، وَأومْمُؾ احل٩مِّ اًمَٕم٩مُّ » ٤ًم ُمـ سم٤مب َضَ قم٩مَّ قَمجَّ

 ا.#. [اعمّم٤ٌمح )قمج٩م(] شواًمث٩َّمُّ 

ى سم٤محلريم٦م ومٞم٘م٤مل: : »[صمج٩م] وومٞمف ٤مج، ويتٕمدَّ َؾ، ومٝمق صَمجَّ َب: مَهَ ٤ًم يمَيَ صَم٩مَّ اعم٤مُء َيُث٩مُّ صَمجَّ

، وم٤مًمَٕم٩مُّ رومُع  ٌُْتف وَأؾمْٚمُتف، وَأومْمُؾ احل٩مِّ اًمَٕم٩مُّ واًمث٩َّمُّ ٌَ ٤ًم ُمـ سم٤مب ىمَتؾ إِذا ص صَمَجْجُتف صَمجَّ

: إؾَِم٤مًم٦م دُم٤مء اهلَْدي  ا.#.شاًمّمقت سم٤مًمتَّٚمٌٞم٦م، واًمث٩َّمُّ

ٌَّك سم٤محل٩مِّ يمذًمؽ: »[ًم٥ٌم] وومٞمف ٌَّك شَمْٚمٌٞم٦م ىم٤مل: ًمٌَّْٞمؽ، وًم اهلَْدي: ُم٤م ُِيَدى »ا.#، وومٞمف: شًم

ُؾ  ٦م سم٤مًمتث٘مٞمؾ واًمتخٗمٞمػ َأيْم٤ًم، وىمٞمؾ: اعمث٘مَّ إمِم احلَرم ُمـ اًمٜمََّٕمؿ، ُيث٘مؾ وخُيٗمَّػ، اًمقاطمدُة َهِديَّ

٦م سم٤مًمتث٘مٞمؾ ٓ مجُع اعمخٗمَّػ، وَأهدي٧ُم ًمٚمرضمؾ يمذا سم٤مًَٕمػ: سمٕمث٧ُم سمف إًِمٞمف  إيِمراُم٤ًم، ومٝمق هديَّ

 .[هدي] ا.# ُمّم٤ٌمحش همػم، وَأهدي٧ُم اهلَِديَّ إمِم احلَرم: ؾُم٘متُف

 [2/196]اًمٌ٘مرة:  ژېې ۉ ۉ ۅژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: »ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

ٚمَّف»وىُمرئ:  ٌُْٚمَغ اهلَِديُّ حَمِ  شش.طمتَّك َي

٤مً »وٟمصُّ ًم٤ًمن اًمٕمرب:  : رومَع صقشمف وص٤مَح،  قَم٩مَّ َيِٕم٩مُّ وَيَٕم٩مُّ قَمجَّ وقَمِجٞمج٤ًم، وو٩مَّ َيِْم٩مُّ

قم٤مء وآؾمتٖم٤مصم٦م، وذم احلدي٨م:   شَأومْمُؾ احل٩َمِّ اًمَٕم٩مُّ واًمث٩َّمُّ »وىمٞمَّده ذم اًمتٝمذي٥م وم٘م٤مل: سم٤مًمدُّ

م وؾَمَٞمالن دُم٤مء اهلَْدي، يٕمٜمل [813اًمؽمُمذي: ] : َص٥مُّ اًمدَّ : رومُع اًمّمقت سم٤مًمتَّٚمٌٞم٦م، واًمث٩َّمُّ ، اًمَٕم٩مُّ

سْمح، وُمٜمف احل ٤مضم٤مً »وم٘م٤مل:  دي٨م َأن ضمؼميؾ َأشَمك اًمٜمٌل اًمذَّ ٤مضم٤ًم صَمجَّ ـْ قَمجَّ ، وذم احلدي٨م: شيُم

ٌَث٤ًم قَم٩مَّ إِمم اهلل شمٕم٤ممم يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م» ـْ ىَمَتؾ قُمّْمٗمقرًا قَم ٦ُم اًم٘مقم وقَمجٞمُجٝمؿ: صَٞم٤مطُمٝمؿ شَُم ، وقَمجَّ
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٧ٌَم ًمف اجلٜم٦َّمُ »وضَمٚمٌُتٝمؿ، وذم احلدي٨م:  تف وضم َد اهللَ شمٕم٤ممم ذم قَمجَّ ـْ َوطمَّ ده قمالٟمٞم٦ًم أَ ش َُم ي َُمـ وطمَّ

ره َد قَمجٞمَجف ويمرَّ ص َأن ُمٕمٜمك قَم٩مَّ رومَع  .[قمج٩م] ا.# ًم٤ًمنش سمروْمع صقشمف، وقَمْجَٕم٩َم: ردَّ ومَتٚمخَّ

ع وآؾمتٖم٤مصم٦م وسم٤مًمتَّٚمٌٞم٦م. قم٤مء واًمتيُّ  صقشَمف سم٤مًمدُّ

دقمقُت اهلل: اسمتٝمٚم٧ُم إًِمٞمف سم٤مًم١ًمال ورهم٧ٌُم ومٞمام قمٜمده ُمـ »، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: شوَدقَم٤م»

ُن اًمٜم٤مس إمِم اًمّمالة، ومٝمق داٍع، اخلػم، ودقمق ُت زيدًا: ٟم٤مديُتف وـمٚم٧ٌُم إىِم٤ٌمًَمف، ودقم٤م اعم١مذِّ

ا.# ش واجلٛمُع ُدقَم٤مة وداقُمقن يم٘م٤مٍض وىُمَْم٤مة وىم٤مُوقن، واًمٜمٌلُّ داقِمل اخلَْٚمؼ إمِم اًمتقطمٞمد

 وسمَٕمده: .[دقمق] ُمّم٤ٌمح

57- َ اااااااااجأ إاىل  ْأ ااااااااالأ َُ أ   ُ ا  ىا  

 

اااةك   ىأ اااا ُ ألش ا أَّ  ْشااا ا ذأ  أاااانأ
وىا  

ـ ًمت٠مٟمٞمثٝم٤م قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م، وهل ُمـ ُم٤م   صمؿَّ طمرف قمٓمػ، واًمت٤مُء اعمٗمتقطم٦ُم، وشمًٙمَّ

٧َم وُرسم٧ََّم، »صدىم٤مت اًمٙمٚمٛم٦م، ىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ:  شم٤مُء اًمت٠ْمٟمٞم٨م شَمٚمحُؼ احلرف، وذًمؽ َٓت وصُمٛمَّ

يم٦م، وَأُم٤م شمًٙمٞمٜمُٝم٤م ُمع صمؿَّ وُربَّ وم٘مٚمٞمٌؾ  : »، وذم اًمت٤مج: شوهل ُمتحرِّ طمرف  صمؿَّ »ىم٤مل اجلقهريُّ

اظمل، ورسمَّام َأدظَمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م اًمت٤مء يمام ىم٤مل:  قمٓمػ يدلُّ قمغم اًمؽمشمٞم٥م واًمؽمَّ

ٌُّٜمل قققق ًُ ِئققققٞمؿ َي  وًم٘مققققد َأُُمققققرُّ قمققققغم اًمٚمَّ

 

قققق٧َم ىمٚمقققق٧ُم ٓ َيْٕمٜمِٞمٜمققققل   ومٛمَْمققققْٞم٧ُم صُمٛمَّ

 ٌ٧ْم سمًٙمقن اًمت٤مء، ووُمؿَّ سم٤مًمٗم٤مء سَمدَل اًمث٤مء ًمٖم٦م م اًمٌح٨ُم ش وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: صُمٛمَّ ا.# شم٤مج، وىمد شم٘مدَّ

 ىمري٤ًٌم ُمع َت٤مم آؾمتٞمٗم٤مء، وم٤مرضمْع إًِمٞمف إِن َأردشمف. قمغم صُمؿَّ 

ٌِّلْمَ »و راَح »َأي ذه٥م ذم مُجْٚمتٝمؿ وؾم٤مر ُمٕمٝمؿ، ىم٤مل اًمٗمٞمُّقُمل ذم اعمّم٤ٌمح: ش راَح ذم اعُمَٚم

ضمقع وىمد ـم٤مسَمَؼ سمٞمٜمٝمام ذم ىمقًمف  َيُروح َرَواطم٤ًم وشَمُروح ُمثُٚمف، يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمُٖمدوِّ وسمٛمٕمٜمك اًمرُّ

َواح ٓ [٠34/12م: ]ؾمٌ ژ ہہ ہ ۀ ۀژشمٕم٤ممم:  ؿ سمٕمُض اًمٜم٤مس َأن اًمرَّ ، وىمد يتقهَّ

ػم  ًِ واح واًمُٖمدوُّ قمٜمد اًمٕمرب ُيًتٕمٛمالن ذم اعمَ َّٓ ذم آظِمر اًمٜمٝم٤مر، وًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ اًمرَّ يٙمقن إِ

َأيَّ وىم٧ٍم يم٤من ُمـ ًمٞمؾ َأو هن٤مر، ىم٤مًمف إَزهريُّ وهمػُمه، وقمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

ـْ راَح إمِم اجلُٛمٕم٦م » ل اًمٜمٝم٤مر ومٚمف يمذاَُم ٤م راطَم٧م شذم َأوَّ : وَأُمَّ ، َأي َُمـ ذه٥َم، صمؿ ىم٤مل إَزهريُّ



 - 359 - 

، إِذا َأَراطَمٝم٤م راقمٞمٝم٤م قمغم َأهٚمٝم٤م، ي٘م٤مل: َهطم٧ُم  َّٓ سم٤مًمٕمٌمِّ اإِلسمُؾ ومٝمل رائح٦م ومال يٙمقن إِ

قْمل، وراطم٧ْم سم٤مًمٕمٌمِّ قمغم َأهٚمٝم٤م، َأي رضمٕم٧ْم ُمـ اعمرقَمك إًِمٞمٝمؿ، وىم٤مل اسمـ  سم٤مًمَٖمداة إمِم اًمرَّ

وال إمِم اًمٚمَّٞمؾوم َواح َرَواح اًمٕمٌمِّ وهق ُمـ اًمزَّ وهق ذم هم٤مي٦م  .[روح] ا.# ُمّم٤ٌمحش٤مرس: اًمرَّ

اًمٜمَّٗم٤مؾم٦م ُمـ اًمتح٘مٞمؼ، ومَرطمَؿ اهلل ُم١َمًمِّػ اعمّم٤ٌمح ُمـ سملم اعم١مًمِّٗملم ووامَم قمغم ضَمَدصمف ؿمآسمٞم٥َم 

وقان، وضمٕمَٚمٜم٤م ممَـّ ُيٌ٘مل ُمثَؾ َأصمَره ذم هذه اًم  دار.اًمرمح٦م، وَأؾم٘م٤مه صٞم٥َِّم اًمرِّ

ـْ ىمد شَمَٕم٤ممَم  َّٓ ومال ٓ ،ذي اعَمٕم٤مزم ومَٚمَٞمْٕمُؾ َُم  هٙمذا هٙمذا، وإِ

، وُيًتٕمٛمُؾ ذم  َواح ذم إَصؾ اًمًػُم ذم اًمٕمٌمِّ ُؾ ُم٤م رَأيُتف ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م َأنَّ اًمرَّ وحمّمَّ

 ًَّ ػم هُمدوًة، َأي سُمٙمرًة، وُيًتٕمٛمؾ ذم ُُمٓمٚمؼ اًم ًَّ ػم، يمام َأن اًمُٖمدوَّ ذم إَصؾ اًم ًَّ ػم، ُُمٓمَٚمؼ اًم

ويمالُم َأئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ومٞمٝمام ـمقيٌؾ ومٞمف اظمتالف يمثػم، وم٢مِن ؿمئَتف ومراضمع ًم٤ًمن اًمٕمرب وشم٤مج 

 اًمٕمروس، ومٝمام اًمٖم٤مي٦م ذم هذا اًم٤ٌمب.

ٌِّلْمَ » َأي ذم مُجٚمتٝمؿ، واًمٔمرومٞم٦َّم هٜم٤م همػم طم٘مٞم٘مٞم٦َّم، ومٝمل قمغم طمدِّ ىمقهلؿ: دظمٚم٧ُم ذم ش ذم اعمَُٚم

ّم٤مطَم٦ٌم، ىمٞمؾ: َأي سمٛمٕمٜمك ُمع، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وشم٠ميت ًمٚمٛمُ »هُماَمر اًمٜم٤مس، ىم٤مل ذم شم٤مج اًمٕمروس: 

، [46/16]إطم٘م٤مف:  ژکک ک ڑژ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [7/38]إقمراف:  ژ ٻ ٻ ٻژ

 َأي ُمَٕمٝمؿ، وىمقُل اعمّمٜمِّػ ومٞمام سمٕمد: وسمٛمٕمٜمك ُمع خُي٤مًمُٗمف، وذم ذح اعمٜم٤مر ٓسمـ ُم٤مًمؽ َأنَّ 

سم٤مء اعمّم٤مطَم٦ٌم سمٛمٕمٜمك »ىمقهُلؿ: سم٤مء اعمُّم٤مطَم٦ٌم ٓؾمتِداُم٦م اعمّم٤مطَم٦ٌم، وُمع ٓسمتدائٝم٤م، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: 

َيٕمٜمقن ذم اجلٛمٚم٦م ٓ ُمـ يمؾِّ وضمف ًمَت٤ٌمُيـ ُمٕمٜمك آؾمؿ واحلرف، وىمد شمٌَع اعمّمٜمُِّػ اجلٛمٝمقَر ش ُمع

 ش ، َأي ُمٕمف ومت٠َمُّمْؾ [11/48]هقد:  ژڌ ڍژومٞمام ي٠ميت إِذ ىم٤مل ذم اًم٤ٌمء: وًمٚمٛمّم٤مطَم٦ٌم 

 .[ذم] ا.# شم٤مج

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[33-89/27]اًمٗمجر:  ژڦ ڦ ڦ ڤ
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، وهذا سمٜم٤مء قمغم َأن اعمراَد سم٤مًمٜمْٗمس اًمذاُت شذم مُجٚم٦م قم٤ٌمدي: »[4/371] ىم٤مل ذم اجلالًَملم

وُح وم٤مًمٔمرومٞم٦ُم طمٞمٜمئذ طم٘مٞم٘مٞم٦َّم، َأي ذم َأضْم٤ًمد قم٤ٌمدي يمام هق فم٤مهر، وذيمر  ٤م إِن ُأريَد هب٤م اًمرُّ وَأُمَّ

٤مف  ُم٦م اًمزخمنميُّ ذم اًمٙمِمَّ  ًػِمه اعم٘مقِل ومٞمف:شمٗم [4/212]اًمقضَمٝملم اًمٕمالَّ

ٟمٞم٤م سمقققققال قَمقققققددٍ   إِنَّ اًمتَّٗم٤مؾمقققققػَم ذم اًمقققققدُّ

 

ققق٤مذم   وًمقققٞمس ومٞمٝمققق٤م ًَمٕمْٛمقققري ُمثقققُؾ يَمِمَّ

 ٌْٖمققل اهلُققدى ومقق٤مًمزْم ىمراءشَمققف  إِْن يمٜمقق٧َم شَم

 

ققق٤مذم  ققق٤مُف يم٤مًمِمَّ  واًمٙمِمَّ
ِ
اء  وم٤مجلٝمقققُؾ يم٤مًمقققدَّ

 سمتٗمّمٞمؾ وم٤مٟمٔمره إِن ؿمئ٧َم. [4/536]وذيَمرمه٤م اجلٛمؾ ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اجلالًَملم 

« ٌُّ م شمٗمًػمه٤م ىمري٤ًٌم.ش قناعُمَٚم ٌِّل شَمٚمٌٞم٦ًم، وىمد شم٘مدَّ ٌَّك ُيٚم ، اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ًَم  مجُع ُُمَٚم٥مٍّ

ك اعَم٠ْمِزُم٤مِن وُِمٜمَك» َأي إمِم اعمٙم٤من اًمذي َأىم٤مَم ومٞمف اعَم٠ْمِزُم٤مِن وُِمٜمَك وشم٘م٤مسَمال  شإمِم طمٞم٨ُم حَتَجَّ

ن َٕٟمف طمٞم٨م يمٚمٛم٦ٌم داًم٦َّم قمغم اعمٙم٤م»فمرف ُمٙم٤من، ىم٤مل ذم شم٤مج اًمٕمروس: ش طمٞم٨م»ومٞمف: ٕن 

فمرف ذم إَُمٙمٜم٦م، يمِحلم ذم اًمزُم٤من، وهق ُمذه٥ُم اجلٛمٝمقر، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وىمد ظم٤مًمػ 

َُم٤من  .[طمٞم٨م] ا.# شم٤مج اًمٕمروسش إظََمْٗمُش وم٤مدَّقمك َأهن٤م شم٠ميت ًمٚمزَّ

ك» ٞم٤ًم إِذا َأىم٤مَم وصم٧ٌَم ش حَتَجَّ ك حَتَجِّ ك َيتحجَّ ٧ٌََم وَأىم٤مم، ي٘م٤مل: طَمَج٤م َُيُْجق طَمْجقًا وحَتَجَّ صم

، يم  .[طمج٤م] ام ذم اًمت٤مج ذح اًم٘م٤مُمقس واًمٚم٤ًمنواؾمت٘مرَّ

ِجد: اًمٓمريؼ اًمْمٞمِّؼ سملم اجلٌَٚملم، »ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: ش اعَم٠ْمِزَُم٤من»وىمقًُمف:  ًْ اعَم٠ْمِزم سمقزن َُم

وُمٜمف ىمٞمؾ عمقوع احلرب: َُم٠ْمِزم ًمِْمٞمؼ اعمج٤مل وقُمن اخلالص ُمٜمف، وي٘م٤مل ًمٚمٛمقوع اًمذي 

 .[أزم] ا.# ُمّم٤ٌمحش سملم قَمروم٦َم واعَمِْمَٕمر اعم٠مِزَُم٤من

اعَم٠ْمِزم: يمؾُّ ـمريؼ وٞمِّؼ سملم ضمٌَٚملم، وُمقوُع احلرب َأيْم٤ًم َُم٠ْمِزم، »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

: اعم٠ْمِزم ذم ؾَمٜمَد ُمِْمٞمٌؼ  وُمٜمف ؾُمٛمل اعمقوُع اًمَّذي سملم اعَمِْمَٕمر وقمروم٦َم ُم٠ْمِزَُملْم، ىم٤مل إَصٛمٕملُّ

طم٦ًم  إِذا يمٜم٧َم سملم اعم٠ْمِزَُملم دون»سملم مَجْع وقمروم٦َم، وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر:  ُِمٜمَك وم٢مِنَّ هٜم٤مك َهْ

ُم٧ُم اعمديٜم٦م طَمَراُم٤ًم ُم٤م سملم َُم٠ْمِزَُمٞمٝم٤م، اعَم٠ْمِزم: شُهَّ حتَتٝم٤م ؾمٌٕمقن ٟمٌٞم٤َّمً  ، وذم احلدي٨م: إيِنِّ طمرَّ

اعَمِْمٞمؼ ذم اجل٤ٌمل طمتك َيٚمت٘مل سمٕمُْمٝم٤م سمٌٕمض ويتًََّع ُم٤م وراءه، واعمٞمُؿ زائدة، ويم٠َمٟمف ُمـ إَْزم، 

دة  .[أزم] ا.# ًم٤ًمنش اًمُ٘مقة واًمِمِّ
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ع وقمروم٦َم، اعَم٠ْمِزم سمقزن َُمٜمْزل، وي٘م٤مل: اعَم٠ْمِزُم٤من ُُمثٜم٤َّمه، َُمْمٞمٌؼ سملم مَجْ »وذم اًمت٤مج: 

إِذا يمٜم٧َم سملم اعَم٠ْمِزَُملم وم٢مِن »: ُمقوع آظمُر سملم ُمٙم٦م وُِمٜمَك، وُمٜمف طمدي٨م اسمـ قمٛمر: واعم٠مِزُم٤من

طَم٦ًم ُهَّ حتَتٝم٤م ؾمٌٕمقن ٟمٌٞم٤َّمً   ا.#.شش هٜم٤مك َهْ

اؾمُؿ ُمٙم٤من ُمـ َأَزَم َي٠ْمِزُم، ُمـ سم٤مب َضب، يمام ي١مظمُذ ُمـ  واًمذي فمٝمر زم َأن اعم٠ْمِزمَ 

ٌََّض »اًمت٤مج، َأي  يمام ذم اًمٚم٤ًمن، وُمثُٚمف َأِزَم َي٠ْمَزُم يمَٗمِرَح يمام ذم اًم٘م٤مُمقس، ش اٟمْمؿَّ واْٟمٙمٛمَش وشم٘م

ٌٌُّض، وهق وضمٌف سملمِّ  ، وم٤معم٠ْمِزم: اعمٙم٤من اًمذي طمَّمؾ ومٞمف اٟمْمامٌم وشم٘م إِذا اٟم٘مٌَض واٟمْمؿَّ

 ٌ َب يمام ُمرَّ ًمٙم٤من سمٗمتح واؾمتخراضُمف هلمِّ ، وًمق اؿمتُؼَّ ُمـ َأِزَم يمَٗمِرَح اًمتل هل ًمٖم٦م ذم َأَزم يمَيَ

َّٓ َأن اعمًٛمقع اعم٠مِزُم سم٤مًمٙمن ٓ همػم، وص٤مر اعم٠مِزُم٤من قمَٚماًم  ، إِ اًمزاي يمام ٓ خَيٗمك قمغم اًمٍمذمِّ

م واًم ٘م٤مف، وم٢مهِنام ُيٓمٚم٘م٤من ًمذًمؽ اعمٙم٤من، وُمثُؾ اعم٠مِزم ذم اعمٕمٜمك واًمقزن اعم٠مِزل واعم٠ْمِزق سم٤مًمالَّ

قمغم اعمقوع اًمْمٞمِّؼ وقمغم ُمقوع احلرب ًمْمْٞم٘مف، يمام ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب، ويمذا اعم٠مىِمط 

.  يمَٛمْجٚمِس، يمام هق وزُن اًمٙمؾِّ

٦م، واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمتذيمػم »، قمـ اًمٗمٞمُّقُمل ذم اعمّم٤ٌمح: شُِمٜمَك»و ُِمٜمَك: اؾمؿ ُمقوع سمٛمٙمَّ

اج: ُِمٜمَك ذيَمر واًمِم٤مُم ذيمَ  ر وهَجر َذيَمر واًمٕمراُق ذيَمر، وإِذا ُأٟم٨َم ومُٞمٍمف، وىم٤مل اسمـ اًمنَّ

٦م صمالصم٦م َأُمٞم٤مل، وؾُمٛمل ُِمٜمَك عم٤َم  ُُمٜمع، وَأُْمٜمَك اًمرضمُؾ سم٤مًَٕمػ: َأشَمك ُِمٜمَك، وي٘م٤مل: سمٞمٜمف وسملم ُمٙمَّ

ره، وآؾمؿ اعَمٜم٤َم يمَٕمَّم٤م ُم٤مء، َأي ُيراُق، وَُمٜمَك اهللُ اًمٌمَء ُمـ سم٤مب َرَُمك: ىَمدَّ ش ُيْٛمٜمك سمف ُمـ اًمدِّ

 .[ُمٜمك] ا.# ُمّم٤ٌمح

:»وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  ره، ىم٤مل َأسمق ىِماَلسم٦م اهلذزمُّ  [713أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] َُمٜمَك اهللُ اًمٌمَء َيْٛمٜمِٞمْف: ىمدَّ

ـْ ًمِمقققق  ؾمقققققف َأومٕمُٚمققققفقوٓ شم٘مقققققًَم
ٍ
 لء

 

 طمتقققك شُمالىِمقققَل ُمققق٤م َيْٛمٜمِقققل ًمقققَؽ اعمققق٤ميِن  

 َ ُم٤م َيْٛمٜمِل ًمؽ اعم٤ميِن  وذم اًمتٝمذي٥م:  طمتَّك شَمٌَلمَّ

 طمتك شُماَلىمَل ُم٤م َيْٛمٜمِل ًمؽ اعم٤ميِن  وَأورد اجلقهريُّ قمُجَز اًمٌٞم٧م:

قيد سمـ قم٤مُمر اعمُّمٓمٚم٘مّل، وهق: ًُ  وىم٤مل اسمـ سمري ومٞمف: اًمِمٕمر ًم
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ـِ اعمقققققَت ذم طِمققققؾٍّ وذم طَمققققَرمٍ   ٓ شمقققق٠مُم

 

 إِنَّ اعمٜم٤ميقققققق٤م شُمققققققَقاذم يمققققققؾَّ إِٟمًقققققق٤منِ  

  واؾْمقققُٚمْؽ ـمريَ٘مقققَؽ ومٞمٝمققق٤م همقققػَم حُمتِِمقققؿٍ 

 

 طمتَّقققك شُمالىمقققَل ُمققق٤م َيْٛمٜمِقققل ًمقققَؽ اعمققق٤مين 

  ُُمٜمِمدًا َأٟمِمَد اًمٜمٌلَّ صغمَّ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وذم احلدي٨م َأنَّ 

َـّ وإِن َأُمًققققققٞم٧َم ذم طَمققققققَرمٍ   ٓ شَمقققققق٠ْمُمٜمَ

 

 طمتَّقققك شُمالىمقققَل ُمققق٤م َيْٛمٜمِقققل ًمقققَؽ اعمققق٤مين 

  رُّ ُم٘مروٟمقققق٤من ذم ىَمققققَرنٍ قومقققق٤مخلػُم واًمِمقققق

 

 سمٙمققققققؾِّ ذًمققققققؽ ي٠مشمٞمققققققَؽ اجلَديققققققدانِ  

 ر، وهق اهلل قمزَّ ، ُمٕمٜم٤مه طمتك شمالىمَل ُم٤م ُي٘مشًمق َأْدرَك هذا اإِلؾمالم: »وم٘م٤مل  دُر ًمؽ اعم٘مدِّ

رة سمقىم٧م  ، ي٘م٤مل: َُمٜمَك اهللُ قمٚمٞمَؽ ظمػمًا َيْٛمٜمِل َُمٜمْٞم٤ًم، وُمٜمف اعمَٜمٞم٦َّم، وهل اعمقت: ٕهَن٤م ُم٘مدَّ وضمؾَّ

 .[ُمٜمل] شخمّمقص

٦م، ُيٍْمف وٓ ُيٍْمف، »وومٞمف:  ره، وسمف ؾُمٛمٞم٧م ُِمٜمَك، وُِمٜمَك سمٛمٙمَّ َُمٜمَك اهللُ اًمٌمَء: ىمدَّ

ُم٤مء، َأي ُيراُق، وىم٤مل صمٕمٚم٥م: هق ُمـ ىمقهلؿ: َُمٜمَك اهللُ قمٚمٞمف  ٞمٝم٤مؾُمٛمٞم٧م سمذًمؽ عَم٤م ُيْٛمٜمك وم ُمـ اًمدِّ

ره: َٕنَّ اهلَدي ُيٜمحر هٜم٤مًمؽ، واُْمتٜمَك اًم٘مقُم وَأُْمٜمَقا: َأشَمقا ُِمٜمَك، ىم٤مل اسمـ ؿمٛمٞمؾ:  اعمقَت، َأي ىمدَّ

ل يقٟمس: : ُأظمذ ُمـ اعمَٜم٤مي٤م، وىم٤م(1)ؾُمٛمل ُِمٜمَك َٕنَّ اًمٙمٌش ُُمٜمل سمف، َأي ُذسمح، وىم٤مل اسمـ قُمٞمٞمٜم٦م

 : اُْمتٜمَك اًم٘مقُم إِذا َأشَمقا ُِمٜمَك، وىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: َأُمٜمَك اًم٘مقُم إِذا ٟمزًمقا ُِمٜمَك، وىم٤مل اجلقهريُّ

ر ُيٍمف، وُِمٜمَك: ُمقوع آظمر سمٜمْجد ٦م، ىم٤مل: وهق ُمذيمَّ  ا.# ش ُمٜمَك ُم٘مّمقٌر، ُمقوٌع سمٛمٙمَّ

 .[ُمٜمل] ًم٤ًمن

58- شَا اااة    و  ا ااارا ريااا أ يأ ش اااا ُ   ملش تأ  ىااا   اأ

 

ُ ا   اااااااةىأ أ َأ   فة    أ َاااااااة   اااااااجأ إا  

: طمرف قمٓمػ يدلُّ قمغم اًمؽمشمٞم٥م واعُمٝمٚم٦م واًمؽماظمل، وىمد شم٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمقاو ومٞمذه٥ُم   صمؿَّ

صمؿَّ طمرف قمٓمػ، وهل ذم »ُمٜمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمؽمشمٞم٥م واعُمٝمٚم٦م واًمؽماظمل، ىم٤مل اًمٗمٞمُّقُمل ذم اعمّم٤ٌمح: 

تُٕمٛمٚم٧م ومٞمام ٓ شمرشمٞم٥َم ٕهَن٤م اؾم اعمٗمردات ًمٚمؽمشمٞم٥م سمُٛمٝمٚم٦م، وىم٤مل إظَمٗمش: هل سمٛمٕمٜمك اًمقاو

، وَأُم٤م ذم اجلُٛمؾ ومال  َـّ ، شم٘مقل: وطمٞم٤مشمِؽ صمؿَّ وطمٞم٤مشمِؽ ٕىَمقُم َـّ ومٞمف، ٟمحُق واهلل صمؿَّ واهلل ٕوَمٕمٚم

                                                 

 #.198هق ؾمٗمٞم٤من سمـ قُمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن اهلالزم، إُم٤مم َمٛمع قمغم صح٦م طمديثف وروايتف، شمقذم  (1)
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 ژڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژَيٚمزم اًمؽمشمٞم٥م، سمؾ ىمد شم٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمقاو، ٟمحُق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم همػُم ، َأي واهللُ ؿم٤مهٌد قمغم شمٙمذيٌٝمؿ وقِمٜم٤مدهؿ، وم٢مِن ؿمٝم٤مدشمف ؾمٌ[13/46]يقٟمس: 

، وهق ذم هم٤مي٦م [صمٛمؿ] ا.# ُمّم٤ٌمحش [93/17]اًمٌٚمد:  ژې ۉ ۉ ۅ ۅژطم٤مدصم٦م، وُمثُٚمف 

 اًمتح٘مٞمؼ ُمع آظمتّم٤مر.

، ي٘م٤مل: رَأي٧ُم زيدًا وُمؿَّ قَمٛمرًا، سمٛمٕمٜمك رَأي٧ُم زيدًا صمؿَّ قَمٛمراً » يمذا ش ووُمؿَّ سم٤مًمٗم٤مء ًمٖم٦ٌم ذم صمؿَّ

 .[ومٛمؿ] ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب

ومقا شمٕمريٗم٤ًم: : »[قمرف] اًمقىمقف سمَٕمروم٤مت، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح ش:اًمتَّْٕمريػ»ضم٤مء، وش: َأشَمك» قَمرَّ

 ا.#.شوىَمٗمقا سمَٕمروم٤مت، يمام ي٘م٤مل: قمٞمَُّدوا إِذا طمَيوا اًمٕمٞمد، ومجَّٕمقا إِذا طمَيوا اجلٛمٕم٦م

م سمـ ُمٜمٔمقر اإِلومري٘مّل اعمٍمّي إَٟمّم٤مرّي  يـ حمٛمُد سمـ ُمٙمرَّ وىم٤مل َأسمق اًمٗمْمؾ مج٤مُل اًمدِّ

ف: ش ًم٤ًمن اًمٕمرب»ـ شم٠مًمٞمٗمف اخلزرضمّل ذم ُم٤مدة )ع ر ف( ُم اًمتٕمريػ: اًمقىمقف »ُم٤م ٟمّمُّ

 سمَٕمروم٤مت، وُمٜمف ىمقل اسمـ ُدريد:

 صمؿ َأشَمك اًمتَّْٕمريَػ َيْ٘مُرو خُمٌِْت٤مً 

شم٘مديره صمؿَّ َأشَمك ُمقوَع اًمتٕمريػ، ومحذَف اعمْم٤مَف وَأىم٤مَم اعمْم٤مَف إًِمٞمف ُُم٘م٤مَُمف، وىم٤مل 

 [687اًمِمٕمر واًمِمٕمراء ] َأْوس سمـ َُمْٖمراء:

 اًمتَّٕمريققققِػ ُمقققققىمَٗمٝمؿْ وٓ َيِرْيٛمقققققن ذم 

 

 طمتققققك ي٘مقققق٤مَل َأضِمٞمققققزي آَل َصققققْٗمقاٟم٤م 

 ٤مج[ َٕنَّ اًمٜم٤مس ٦م ]ىمرب اعُمْزدًمِٗم٦م قمـ سمٕمض احلُجَّ وقَمروم٦م وقَمروم٤مت: ُمقوع سمٛمٙمَّ

يَتٕم٤مرومقن سمف، وىمٞمؾ: َٕن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ـم٤مَف سم٢مسِمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم، ومٙم٤من ُيريف 

وم٧ُم قمروم٧ُم، وىمٞمؾ: َٕن آدم صغمَّ اهلل قمغم ٟمٌٞمِّٜم٤م اعَمِم٤مهَد ومٞم٘مقل: َأقمروم٧َم َأقمروم٧َم، ومٞم٘مقل: قمر

اَء ُم٤م يم٤من ومٚمِ٘مٞمٝم٤م ذم ذًمؽ اعمقوع، قمَرومٝم٤م  وقمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ عم٤َّم هٌَط ُمـ اجلٜم٦َّم ويم٤من ُمـ ومِراىمف طمقَّ

 .[قمرف] ا.# ًم٤ًمنش وقمرومْتف
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ْقوم٤من، »وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم:  قوم٦م: يمؾُّ َُمـ َوزم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ قمٛمؾ اًمٌٞم٧م، وهؿ اًمّمُّ اًمّمُّ

اجلقهرّي: ُصقوَم٦م: َأسمق طملٍّ ُمـ ُُمي، يم٤مٟمقا خيُدُمقن اًمٙمٕم٦ٌم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وَُيٞمزون قمـ 

، َأي ُيٗمٞمْمقن هبؿ، وقمـ اسمـ ؾمٞمده: ُصقوَم٦ُم: طملٌّ ُمـ َتٞمؿ، ويم٤مٟمقا َُيٞمزون احل٤مجَّ ذم  احل٤مجَّ

ضِمٞمزي اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ ُِمٜمك، ومٞمٙمقٟمقن َأوَل َُمـ َيدومُع، ي٘م٤مل: َأضِمٞمزي ُصقوَم٦ُم، وم٢مِذا َأضم٤مزْت ىمٞمؾ: أَ 

ظِمٜمِْدُف، وم٢مِذا َأضم٤مزْت ُأِذَن ًمٚمٜم٤مس يمٚمِّٝمؿ ذم اإِلضم٤مزة، وهل اإِلوم٤مو٦م، وومٞمٝمؿ ي٘مقل َأوُس سمـ 

 َُمْٖمراء اًمًٕمدّي:

 وٓ َيِرْيٛمقققققن ذم اًمتَّٕمريققققِػ ُمقققققىمَٗمٝمؿْ 

 

 طمتققققك ُي٘مققققق٤مَل َأضِمٞمقققققُزوا آَل ُصقققققْقوم٤مٟم٤م 

٧ْم ىم٤مل اسمـ سمري: ويم٤مٟم٧م اإِلضم٤مزة سم٤محل٩مِّ إًِمٞمٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م اًمٕمر ب إِذا طمجَّ

وطميْت قَمروم٦م ٓ شُمدومع ُمٜمٝم٤م طمتك يدومع هب٤م ُصْقوم٦م، ويمذًمؽ ٓ َيٜمِٗمرون ُمـ ُِمٜمك طمتك شمٜمِٗمر 

ش ُصقوم٦ُم، وم٢مِذا َأسمٓم٠َمْت هبؿ ىم٤مًمقا: َأضِمٞمزي ُصقوم٦ُم، وىمٞمؾ: ُصقوم٦ُم ىمٌٞمٚم٦ٌم اضمتٛمٕم٧ْم ُمـ َأومٜم٤مء ىم٤ٌمئؾ

 .[صقف] ا.# ًم٤ًمن

ف:  سمق طملٍّ ُمـ ُُمي، وهق اًمَٖمْقث ُصقوم٦ُم: أَ »وذم شم٤مج اًمٕمروس ذح اًم٘م٤مُمقس ُم٤م ٟمّمُّ

ف ضمٕمٚم٧ْم ذم رأؾمف ُصقوم٦ًم وضمٕمٚمتْف  سمـ ُُمرٍّ سمـ ُأدٍّ سمـ ـم٤مسمِخ٦م سمـ إًِمٞم٤مس سمـ ُُمي، ؾُمٛمل َٕنَّ ُأُمَّ

: يم٤مٟمقا خيدُمقن اًمٙمٕم٦ٌم وَُيٞمزون احل٤مجَّ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، َأي  َرسمِٞمٓم٤ًم ًمٚمٙمٕم٦ٌم خيُدُمٝم٤م، ىم٤مل اجلقهريُّ

ـ ُِمٜمك، ومٞمٙمقٟمقن َأوَل َُمـ َيدومع، ويم٤من َأطمدهؿ ُيٗمٞمْمقن هبؿ ُمـ قَمروم٤مت، وذم اعمحٙمؿ: ُمِ 

ي٘مقم ومٞم٘مقل: َأضمٞمزي ُصقوم٦ُم، وم٢مِذا َأضم٤مزْت ىم٤مل: َأضمٞمزي ظِمٜمِْدُف، وم٢مِذا َأضم٤مزْت ُأذن ًمٚمٜم٤مس 

يمٚمِّٝمؿ ذم اإِلضم٤مزة، وهل اإِلوم٤مو٦م، ىم٤مل اسمـ سمري: ويم٤مٟم٧م اإِلضم٤مزة سم٤محل٩مِّ إًِمٞمٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، 

٧م وطميْت قَمر وم٦م ٓ شُمدومع ُمٜمٝم٤م طمتك شمدومع ُصقوم٦ُم، وٓ َيٜمِٗمرون ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب إِذا طمجَّ

ٕمقا  طمتك شمٜمِٗمَر ُصقوم٦ُم، وم٢مِذا َأسمٓم٠مْت هبؿ ىم٤مًمقا: َأضمٞمزي ُصقوم٦ُم، َأو هؿ ىمقم ُمـ َأوْمٜم٤مء ىم٤ٌمئؾ دمٛمَّ

قوم٦م. ٌَّٙمقا يمتِمٌُّؽ اًمّمُّ  ومتِم

: وُمٜمف ىمقُل اًمِم٤مقمر:  وىمقُل اجلقهريِّ

...................... 

 

 ْقوم٤مٟم٤مطمتققققك ي٘مققققق٤مَل َأضِمٞمقققققُزوا آَل ُصققققق 





 - 365 - 

أشمك سمف قمغم َأن ُصقوم٦م ي٘م٤مل هل٤م ُصقوم٤من، واًمّمقاب آُل َصْٗمقاٟم٤م، وهؿ ىمقم ُمـ سمٜمل ؾمٕمد 

 سمـ زيد َُمٜم٤مَة سمـ َتٞمؿ، واًمٌٞم٧م َْٕوس سمـ َُمْٖمراء، وصدُره:

 ش.وٓ َيِرْيٛمقن ذم اًمتَّٕمريِػ ُمقىمَٗمٝمؿ

قوم٤من  ىمٚم٧ُم: وذم ىمقل اًمزخمنمي ُم٤م يدلُّ َأٟمف ي٘م٤مل»ىم٤مل اًمًٞمِّد اعمرشم٣َم اًمزسمٞمدي:  هلؿ اًمّمُّ

 ا.#.شوآُل ُصقوم٤من ُمٕم٤ًم، ومال إؿِمٙم٤مَل طمٞمٜمئذ، ومت٠َمُمْؾ 

وُصقوم٤من سم٤مًمْمؿِّ سمٜم٤مًء قمغم وٌط اًمٚم٤ًمن ذم صحٞمٗم٦م ُم٤مئ٦م وصمالصم٦م ُمـ اجلزء احل٤مدي قمنَم، 

ٌْٓمف: ف سمْم  وٟمّمُّ

 وٓ َيِرْيٛمقققققن ذم اًمتَّٕمريققققِػ ُمقققققىمَٗمٝمؿ

 

 طمتققققك ُي٘مققققق٤مَل َأضِمٞمقققققُزوا آَل ُصقققققْقوم٤مٟم٤م 

 ٌَّع وش َيْ٘مرو» ىَمَرا اًمٌالَد َيْ٘مُروه٤م »َيًت٘مري، ىم٤مل اًمًٞمِّد اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي ذم اًمت٤مج: َأي يتت

ٌَّٕمٝم٤م، خيرج ُمـ َأرض إمِم َأرض يٜمٔمر طم٤مهل٤م وَأُمره٤م، وىَمَراه٤م َيْ٘مِرِي٤م ىَمْري٤ًم يمذًمؽ،  ىَمْروًا: شمت

: ىمَرْوُت إَرض: هُت ومٞمٝم٤م، وهق َأن ، يم٤مىْمؽَماه٤م واؾمت٘مراه٤م، وىم٤مل اًمّٚمحٞم٤مينُّ َترَّ  واويٌّ ي٤مئلٌّ

: ىَمَرْوُت إَرض: شمتٌٕم٧ُم  قَزه إمِم همػمه صمؿَّ إمِم ُمقوع آظمر، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ سم٤معمٙم٤من صمؿَّ دَمُ

 .[ىمرا] ا.# شم٤مجش ٟم٤مؾم٤ًم سمٕمد ٟم٤مس

، وىم٤مل قمزَّ [22/34]احل٩م:  ژگ گژظم٤مؿمٕم٤ًم ظم٤موٕم٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ش خُمٌِْت٤مً »

 : خلُِمقع، وىم٤مل ، ووُمن اإِلظم٤ٌمُت سم٤مًمتقاُوع وا[11/23]هقد:  ژڌ ڌ ڍژوضمؾَّ

سم٠َمٟمَّف اًمتقاُوع، ووُمن َأيْم٤ًم  [22/54]احل٩م:  ژېې ۉ ۉژصمٕمٚم٥م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يمقِن وؾمٙمقِن اًم٘مٚم٥م إمِم قم٤ٌمدة اهلل وـم٤مقمتف، ويمٚمُّٝم٤م  سم٤مإِلـم٤مقم٦م وسم٤مإِلسم٤مٟم٦م وآـمٛمئٜم٤من، َأي اًمرُّ

٧ٌْم سمٗمتح اخل٤مء وؾمٙمقن اًم٤ٌمء، وسم٤مًمت٤مء آظمرَ  ه، وهق ُمت٘م٤مِرسم٦م، وَأصُؾ ُمٕمٜمك اإِلظم٤ٌمت ُمـ اخلَ

ُـّ اًمٖم٤مُِمض، وذم اًم٘م٤مُمقس َأٟمف  ُع ُمـ سُمٓمقن إَرض»اعمٙم٤من اعمٜمخِٗمُض اعمٓمٛمئ ًِ ، وذم شاعمت

ة»ُمٜمٝم٤م َأٟمف اًمٚم٤ًمن َأىمقاٌل  ٝمؾ ذم احلَرَّ ًَّ ٝمقًم٦م اًم ًُّ ٤ًم يم٤من وم٢مِٟمَّف دائر سملم آٟمخٗم٤مض واًم ، وَأيَّ
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شم٦ٌم ذم قملم ٟمْٗمًف ًمٙمقٟمف وآـمٛمئٜم٤من وآشم٤ًِّمع، ويمٚمُّٝم٤م شمٜم٤مؾم٥ُم اعُمخ٧ٌِم، وم٢مِٟمف ُمٜمخِٗمُض اًمرُّ 

ـُ  ه اًمٗمت ٌـّ سمِذيمره، ٓ شمًتٗمزُّ ٌُف إمِم َأُمره ُمٓمٛمئ ـٌ ىمٚم ـٌ إمِم قم٤ٌمدة رسمِّف ؾم٤ميم يرى َأٟمف طم٘مػم وَأٟمف رايم

ف زظم٤مرُف اًمٌَدع،  ، ومٞم٤م سُمنْمى هلؿ.ژگ گژ وٓ شمًتخٗمُّ

 مجع َُمْقىمِػ، ووزٟمف َُمَٗم٤مقِمؾ، وهق ممٜمقع ُمـ اًمٍمف َٕن َُمَٗم٤مقِمؾ صٞمٖم٦مش: َُمَقاىِمٗم٤مً »

ـْ سوَمف اًمٜم٤مفمُؿ ضورًة، واعَمْقىمِػ: ُمقوع اًمقىمقف، ىم٤مل ذم  ُمٜمتٝمك اجلٛمقع يمَٛمَٗم٤مقِمٞمؾ، ًمٙم

: وىمقوُمٝمؿ »ًم٤ًمن اًمٕمرب:  واعَمْقىمِػ: ُمقوع اًمقىمقف طمٞم٨م يم٤من، وشمقىمٞمػ اًمٜم٤مس ذم احل٩مِّ

 .[وىمػ] ا.# ًم٤ًمنش سم٤معَمَقاىمػ

ٍل وم٤مًمٜمََّ٘م٤م»وىمقًمف:  َٓ ل » ذح اًم٘م٤مُمقس: ىم٤مل اًمًٞمِّد اعمرشم٣َم اًمزسمٞمدّي ذمش سَملْمَ إِ َٓ َأ

وض: ضمٌُؾ قَمروم٦م،  ٤مهم٤مين: ضمٌٌؾ سمَٕمروم٤مت، وذم اًمرَّ َح٤مب ويمَِت٤مب، وقمغم إَول اىمَتٍم اًمّمَّ ًَ يم

ٌَٞمٌْؾ قمـ َيٛملم  َأو طَمٌْؾ َرُْمؾ سمَٕمروم٤مت قمٚمٞمف ي٘مقم اإِلُم٤مُم، ىم٤مًمف اسمـ ُدريد، يٕمٜمل اًمٜم٤مفمؿ، َأو طُم

:  [36ديقاٟمف ]اإِلُم٤مم سمَٕمروم٦م، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مينُّ

ةٍ  ـْ ًَمَّمقققق٤مٍف وصَمققققؼْمَ  سمُٛمّْمققققٓمِح٤ٌمٍت ُِمقققق

 

َـّ اًمتَّقققققققداوُمعُ   ُه ًٓ ؾَمقققققققػْمُ َٓ  َيقققققققُزْرَن إِ

 ، وإِي٤َّممه٤م َأراد اًمٜم٤مسمٖم٦م )» ٦ٌَّم سمـ ُأدٍّ ـِ سمٜم٤مطمٞم٦م اًمِمقاضمـ ذم دي٤مر َو ة: قمَٚمام ُم٤مَءي ًَمَّم٤مف وصَمؼْمَ

 ا.# ًم٤ًمن ُمـ ُم٤مدة )ل ص ف((.ش سم٘مقًمف: سمُٛمّْمٓمِح٤ٌمت... إًِمخ

ل سم٤مًمٙمن، ىم٤مل ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس: ىم٤مل ي٤مىمقت: وىمد ُروي إِ  ووِهَؿ َُمـ ىم٤مل: إَلُّ »َٓ

٦م، ىم٤مل اسمـ ضمٜمِّل: ىم٤مل »، ىم٤مل ؿم٤مرطمف: شيم٤مخلَؾِّ  ف ىمد ىم٤مل سمف همػُم واطمد ُمـ إَئٛمَّ َ وهذا اًمذي ومهَّ

ٌٌْؾ ُمـ رُْمؾ ي٘مػ سمف اًمٜم٤مس ُمـ قَمروم٤مت قمـ يٛملم اإِلُم٤مم، وىمد ضم٤مء ذيمُره  : طم اسمـ طمٌٞم٥م إَلُّ

: –يٕمٜمل إَلَّ  –٤مل ي٤مىمقت: وهذا اعمقوُع ذم احلدي٨م َأيْم٤ًم، ىم  [962]َأراده اًمريضُّ اعمقؾمقيُّ

لٍ  َٓ  وم٠ُمىمًققققُؿ سمقققق٤مًمقىمقِف قمققققغم إِ

 

 وَُمققـ ؿَمققِٝمَد اجِلققاَمَر وَُمققـ رَُم٤مهقق٤م 

 ـْ سَمٜم٤َمهققق٤م  وَأْريمققق٤مِن اًمَٕمتٞمقققِؼ وَُمققق

 

ـْ ؾَمققق٘م٤مه٤م   وَزُمقققَزَم واعَم٘مققق٤مِم وَُمققق

  َٕٟمقق٧ِم اًمققٜمْٗمُس ظم٤مًمّمقق٦ًم ومقق٢مِْن مل

 

 ذًا ُُمٜم٤َمهققققق٤مشمٙمقٟمٞمٝمققققق٤م وم٠َمٟمققققق٧ِم إِ  
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ػم، َأي  ًَّ ًٓ َٕنَّ احلَجٞم٩م إِذا رَأوه َأًمُّقا ذم اًم َٓ ٤م وضمُف آؿمت٘م٤مق وم٘مٞمؾ: إِٟمف ؾُمٛمل َأ وَأُمَّ

 .[أًمؾ] ا.# شم٤مجش اضمتٝمدوا ومٞمف ًمُٞمدريمقا اعمقىمَػ 

ً »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  َّٓ : اإِلهاع، َألَّ ذم ؾمػْمه وَُمِمٞمف َي١ُملُّ وَيِئؾُّ َأ قم٦م، وإَلُّ : اًمنُّ : إَلُّ

، وم٠َمُم٤م ُم٤م َأٟمِمَده اسمـ ضمٜمِّل:  َأهَع واهتزَّ

 َّٓ ً َأ َّٓ  وإِْذ َأُؤلُّ اعمٌَم َأ

ي٤ًم ذم  وم٢مُِم٤م َأن يٙمقن َأراد َأُؤلُّ ذم اعمٌم ومحَذَف وَأوصَؾ، وإُِم٤م َأن يٙمقن َأُؤلُّ ُمتٕمدِّ

ً، ىم٤مل َأسمق اخلي اًم َّٓ : هيع، وىمد َألَّ َي١ُملُّ َأ ، وومرٌس ُِمَئؾٌّ ػمسمققملُّ يٛمدح ُمقوٕمف سمٖمػم ضمرٍّ

ٌؼ: ًَ  قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان، ويم٤من َأضمَرى ُُمٝمرًا وم

ٌْحقققق٤مب ٓ شَمَِمققققكمِّ   ُُمْٝمققققَر َأيب احلَ

 

 سمقققق٤مرَك ومٞمققققَؽ اهللُ ُِمققققـ ذي َألِّ  

  ا.# ًم٤ًمن.ش َأي ُِمـ ومَرس ذي ُهقم٦م

ف:  يمف ًمٚم٘م٤مومٞم٦م، واًمٞم٤مُء ُِمـ ِصٚم٦م »وذم ه٤مُمِمف ُم٤م ٟمّمُّ : طمرَّ ، ىم٤مل اجلقهريُّ ىمقًُمف: ٓ شَمَِمكمِّ

 [18ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس ] وهق يمام ىم٤مل: اًمٙمن،

َٓ اْٟمَجكِم  ٞمُؾ اًمٓمقيُؾ َأ ٤م اًمٚمَّ َٓ َأِيُّ  ا.#.ش َأ

ٌْح٤مب»وىمقًُمف:  ٌْح٤مب اًمّمٖمػُم اجلًؿ اعمتداظِمُؾ اًمِٕمٔم٤مم، وهبام ش ُُمْٝمَر َأيب احلَ َأْصُؾ احلَ

ـْ رواي٦ُم اًمت٤مج  ٌْح٤مسم٤ًم، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن، ًمٙم يب َٕ »سمدل ش ٕيَب احل٤مرث»ؾُمٛمل اًمرضمُؾ طَم

ٌْح٤مب ف: شاحلَ ٤مهم٤مين »، وٟمّمُّ ، وَأٟمِمد اًمّمَّ ، ٟم٘مَٚمف اًمًٝمٞمكمُّ : َأهَع وضَمدَّ َألَّ ذم َُمِمٞمف ُي١ُملُّ وَيئؾُّ

 ٕيَب اخليّي اًمػمسمققمّل:

 ُُمْٝمقققققَر َأيب احلققققق٤مرث ٓ شَمَِمقققققكمِّ 

 

 سمقققق٤مَرَك ومٞمققققَؽ اهللُ ُِمققققـ ذي َألِّ  

 سمنِم سمـ ُمروان، َأي ُمـ ومَرس ذي ُهقم٦م، وَأسمق احل٤مرث هق سمنِم سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ

 .[أًمؾ] ا.# شم٤مجش وىمٞمؾ: ُمٕمٜمك َألَّ اهتزَّ واوٓمرب
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ُمؾ، وَأُم٤م اًمٜمََّ٘م٤مء اعمٛمدوُد ومٝمق اًمٜمٔم٤موم٦م، ش اًمٜمََّ٘م٤م»و سم٤مًم٘مٍْم: اًمٙمثٞم٥م، وهق اًمتؾُّ ُمـ اًمرَّ

اخلُْي سم٤مًمْمؿِّ ىمٌٞمٚم٦ٌم ش ٕيَب اخليي»وىمقًمف:  ي٘م٤مل: َٟمِ٘مَل سم٤مًمٙمن َيٜمَْ٘مك َٟم٘م٤مًء وَٟمَ٘م٤موًة سمٗمتحٝمام.

 سمذًمؽ خلُية َأًمقاهنؿ يمذا ذم اًمت٤مج، ومٚمٕمٚمَّف ٟم٦ًٌٌم إًِمٞمٝمؿ، ا.# شمٗمًػم ىمقًمف: ؾُمٛمقا

 ًصمقققؿَّ َأشَمقققك اًمتَّْٕمريقققَػ َيْ٘مقققُرو خُمٌِْتققق٤م 



ٍل وم٤مًمٜمََّ٘مقققققققق٤م َٓ  َُمَقاىِمٗمقققققققق٤ًم سمققققققققلَم إِ

  وسمٕمده:

59- َة  اا أ َشملة   ملش اا َشاأ ورأ اا اا ألش أ أ ُ     وُرش

 

ملش أ   وُ   
 أةَ وُ ص  أ  (1)

ُ  ملا ىة  جأ  

ل ُمـ ىمقًمف: واًمٌٞم٧م  َٓ  اًمذي َأٟمِمَده ذم اًمٚم٤ًمن ؿم٤مهدًا قمغم َأ

ـْ ًَمَّم٤مٍف وصَمؼْمٍة...  إًمخ سمُٛمّْمَٓمِح٤ٌمٍت ُِم

ل، وىمٌٚمف هذا اًمٌٞم٧م: َٓ  [35ديقان اًمٜم٤مسمٖم٦م ] رَأيُتف ذم ُمٕمجؿ ي٤مىمقت ذم شمرمج٦م َأ

قققَؽ ِرْيٌققق٦مً  ًِ  طَمٚمٗمققق٧ُم ومٚمقققؿ َأشمقققُرْك ًمٜمْٗم

 

ققق٦ٍم وْهققققَق ـمقققق٤مئعُ   ـْ ذو ُأُمَّ  وهقققؾ َيقققق٠ْمصَمَٛم

 ةٍ سمُٛمّْمققققٓمِحٌ ـْ ًَمَّمقققق٤مٍف وصَمققققؼْمَ  ٤مٍت ُِمقققق

 

َـّ اًمتَّقققققققداوُمعُ   ُه ًٓ ؾَمقققققققػْمُ َٓ  َيقققققققُزْرَن إِ

 وَأصمَِؿ َي٠مصَمُؿ ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم َيتٕم٥ُم إصِْماًم سم٤مًمٙمن وُم٠مصَماًم: وىمع ذم ، ي٦ٌم: اًمتُّٝمٛم٦م واًمِمؽُّ وم٤مًمرِّ

، يمام ذم اًمٚم٤ًمن ٦م: اًمدِّ [أصمؿ] اإِلصْمؿ، وهق اًمذْٟم٥م، وىمٞمؾ: قمِٛمَؾ ُم٤م ٓ َُيِؾُّ يـ ىم٤مل ذم ، وإُُمَّ

٦َم ًمف، َأي ٓ ِديـ ًمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:»اًمٚم٤ًمن:   ي٘م٤مل: ومالٌن ٓ ُأُمَّ

 

 

ققققق٦ٍم ويَمٗمققققققرُ   قققققتقي ذو ُأُمَّ ًْ  وهقققققؾ َي

 ٦م،  [3/113]آل قمٛمران:  ژٺ ٺ ٺژوىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ىم٤مل إظَمٗمش: يريُد أَهَؾ ُأُمَّ

، وَأٟمِمَد ًمٚمٜم٤مسمٖم٦م: ـٍ  َأي ظمػَم َأهِؾ ِدي

قققَؽ ِريْ  ًِ  ٌققق٦مً طَمَٚمْٗمققق٧ُم ومٚمقققؿ َأشمقققُرْك ًمٜمَْٗم

 

ققق٦ٍم وْهققققَق ـمقققق٤مئعُ   ـْ ذو ُأُمَّ  وهقققؾ َيقققق٠ْمصَمَٛم

يـ ٦م سم٤مًمْمؿِّ وهل اًمٓمري٘م٦م واًمدِّ ٦م سم٤مًمٙمن ًمٖم٦ٌم ذم إُُمَّ  .[أُمؿ] ا.# ًم٤ًمنش واإِلُمَّ

                                                 

 ش.واًمًٌع» 55، واًمتؼميزي: 225ذم ذطمل اسمـ ظم٤مًمقيف:  (1)
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َم َأن ًَمَّم٤مِف  ة قَمَٚمامن قمغم ُم٤مَءيـ، واًمتداوُمُع:  -يمَ٘مَٓم٤مم، وَأقمرسَمف سمٕمُْمٝمؿ  -وشم٘مدَّ وصَمؼْمَ

سمٕمْم٤ًم، وَأصُؾ اًمتداوُمع َأْن شَمدومَع ؿمخّم٤ًم ويدومَٕمؽ، اًمًػْمُ اًمذي َيدومُع اًم٘مقُم ومٞمف سمٕمُْمٝمؿ 

ة، وم٘مقًُمف: ه سم٘مقَّ َـّ اًمتَّداوُمعُ  واًمدوْمُع: إِزاًم٦ُم اًمٌمء وشمٜمحٞمُتف وردُّ ُه ًٓ ؾَمػْمُ َٓ  َيُزْرَن إِ

٦م   يريد َأن ؾمػْمَ احلجٞم٩م هم٤مًم٤ًٌم َأن َيدومَع سمٕمُْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ظمّمقص٤ًم قمٜمد قم٤ٌمدة قم٤مُمَّ

 وؿِمٌف ذًمؽ، رزىَمٜم٤م اهللُ اًمٗمقَز سمؼميم٤مت شمٚمؽ اعَمِم٤مهد، يمرُْمل اجِلامر واًمقىمقِف سمٕمروم٦َم 

وٓ طَمرَُمٜم٤م َتريَغ طمرِّ اًمقضمف قمغم َصٕمٞمد شمٞمؽ اعَمٕم٤مهد سمُحرُم٦م ؾمٞمِّد اعمرؾمٚملم، قمٚمٞمف وآًمف َأومْمُؾ 

 اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ.

م، ٓ ُمقوٌع سمٕمٞمٜمف يمام ىمد ُيتقهؿ،شوم٤مًمٜمََّ٘م٤م»  ، اًمٜمََّ٘م٤م: اًمٙمثٞم٥م، وهق اًمتؾُّ ُمـ اًمرُْمؾ يمام شم٘مدَّ

َّٓ ًمذيَمره ي٤مىمقت ذم ُمٕمجٛمف، وص٤مطم٥ُم ذح  َٕن اًمٜمََّ٘م٤م ًمٞمس سمَٕمٚمؿ قمغم ُمقوع سمٕمٞمٜمف، وإِ

 وسَمْٕمَده: اًم٘م٤مُمقس ومٞمف.

َة  ااا أ َشملة   ملش ااا َشاأ ورأ ااا ااا ألش أ أ ُ     وُرش

 

ا أ   اةَ وُ ص   أ
ملش أ ىاة  اجأ ُ ملا  وُ   

ٌعَ »  ًَّ : َأظمَذ َأوًَمف واسمتدَأه، ىم٤مل َأي اسمتَدَأ هب٤م، ي٘م٤مل: اؾمت٠مٟمَػ اًمٌمَء وائتٜمََٗمفش واؾمت٠مٟمَػ اًم

واؾمت٠مٟمَػ اًمٌمَء وائتَٜمََٗمف: َأظمَذ َأوًَمف واسمتدأه، وىمٞمؾ: اؾمت٘مٌَٚمف، وَأٟم٤م آشَمٜمُٗمف »ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج: 

ُُمف، وي٘م٤مل: اؾمت٠ْمَٟمٗمف  ائتِٜم٤موم٤ًم، وهق اومتِٕم٤مل ُمـ َأٟمَِػ اًمٌمَء، وَأٟمُػ يمّؾ رء ـمروُمف وَأوًُمف وُم٘مدَّ

 ن ي٠ًَمًَمف إِي٤مه، َأٟمِمَد صمٕمٚم٥م:سمَققْمد َأي اسمتدَأه سمف ُمـ همػم أَ 

ققت٠ْمٟمِٗمٞمٜمَٜم٤م ًْ  وَأٟمقق٧ِم اعُمٜمَققك ًمققق يمٜمقق٧ِم شَم

 

ـْ ُُمْٕمَتَٗمقققق٤مِك ضَمققققِدي٥ُم    سمَققْمققققٍد وًمٙمقققق

  .[أٟمػ] ا.# ًم٤ًمنش َأي ًمق يمٜم٧ِم شَمِٕمديٜمٜم٤م اًمقصؾ

اؾمؿ ُمٙم٤من ُمـ اقْمتٗم٤مه َيٕمتِٗمٞمف اقمتٗم٤مًء إِذا ـمٚم٥َم قمٗمَقه َأي ومْْمَٚمف، واجلَِدي٥ُم ش: اعُمْٕمَتَٗمك»

 ٥م، ُمـ اجلْدب ًمِٞمٌُْس إَرض ُمـ اٟم٘مٓم٤مع اعمٓمر يم٤معَمْحؾ.ودُّ اخلَِّمٞم

ٌْعَ » ًّ ٌْع.شاًم ٌْٕم٤ًم سمٕمَده٤م» ، يٕمٜمل رُْمل اجِلامر اًمً َأراد اًمًٌَع اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل شَمكم إُومم، ش وؾَم

 ا.# ُمـ سمٕمض اًمنموح.
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اجلَٛمرة: اضمتامع اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمقاطمدة قمغم َُمـ ٟم٤مَوأه٤م ُمـ »واجِلامر، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

ًم٘م٤ٌمئؾ، وُمـ هذا ىمٞمؾ عمَقاوع اجِلامر اًمتل شُمرُمك سمِٛمٜمك: مجراٌت: َٕن يمؾَّ ََمَْٛمع طمََمً ؾم٤مئر ا

 .[مجر] ا.# ًم٤ًمنش ُمٜمٝم٤م مجرٌة، وهل صمالث مجرات

اجلَْٛمرة: اًمٜم٤مر اعمتَّ٘مدة، وَأًمُػ وم٤مرس، واًم٘مٌٞمٚم٦ُم ٓ شمٜمْمؿُّ إمِم َأطمد، وذم »وذم اًمت٤مج: 

س وُم٘م٤موُمتِٝم٤م ىم٤ٌمئَؾ ىمٞمس وم٘م٤مل: ي٤م َأُمػم اعم١مُمٜملم احلدي٨م قمـ قمٛمر َأٟمف ؾم٠َمل احلٓمٞمئ٦م قمـ قَمٌْ 

٦ٌَم محراء ٓ ٟمًتْجِٛمُر وٓ ٟمح٤مًمِػ، َأي ٓ ٟم٠ًمل همػَمٟم٤م َأن َيتٛمٕمقا  ٜم٤م ذه يمٜم٤َّم َأًمَػ وم٤مرس، يم٠َمٟمَّ

إًِمٞمٜم٤م، واجلَْٛمرة: احلَّم٤مة، واجلَْٛمرة واطمدة مِج٤مر اعَمٜم٤مؾمؽ، ومَجراُت٤م، وهل احلّمَٞم٤مت اًمتل 

٦م، واًمت جٛمػم: رُمُل اجِلامر، وي٘م٤مل: اؾمَتْجَٛمر، َأي اؾمتٜمَْجك سم٤مجِلامر، وهل ُيرُمك هب٤م ذم ُمٙمَّ

ٖم٤مر، وذم احلدي٨م:  اًمٌخ٤مري: ] شإِذا شمقو٠مَت وم٤مٟمُثْر وإِذا اؾمتجٛمْرَت وم٠َمْوشمِرْ »إطَمج٤مر اًمّمِّ

َأي آؾمتِجامر آؾمتِٜمج٤مء سم٤محلج٤مرة، ىمٞمؾ: وُمٜمف ؾُمٛمٞم٧م مِج٤مر  –، ىم٤مل َأسمق زيد: هق [162

 .[مجر] ا.# شم٤مج اًمٕمروسشُيرُمك هب٤م احل٩مِّ ًمٚمَحََم اًمتل

م:  وىمقًُمف ٟمثََره َٟمثْرًا ُمـ »إًِمخ، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: ش إِذا شمقو٠مَت وم٤مٟمُثرْ »وذم احلدي٨م: »اعمت٘مدِّ

ُئ واؾمتَٜمَثر سمٛمٕمٜمك اؾمتٜمَِمَؼ، وُمٜمٝمؿ َُمـ ُيٗمرق  ىم٤ًم، وٟمَثَر اعمتقوِّ سم٤مب ىمَتؾ وَضب: رَُمك سمف ُمتٗمرِّ

آؾمتِٜمث٤مَر إظِمراَج ُم٤م ذم إَٟمػ ُمـ خُم٤مط وهمػمه، ويدلُّ ومٞمجٕمُؾ آؾمتِٜمِم٤مق إِيّم٤مَل اعم٤مء، و

ة َيًتٜمثِر يم٤من »قمٚمٞمف ًمٗمُظ احلدي٨م:  إِذا اؾمتٜمِمْ٘م٧َم »، وذم طمدي٨م: شَيًتٜمِِمُؼ صمالصم٤ًم ذم يمؾِّ ُمرَّ

ُئ إِٟمث٤مرًا ًمٖم٦ٌم، ومَحؾ َأسمق قُمٌٞمد احلدي٨م ش وم٤مٟمُثر هبٛمزة وصٍؾ، وشمٙمَنُ اًمث٤مء وشُمْمؿ، وَأٟمثَر اعمتقوِّ

 .[ٟمثر] ا.# ُمّم٤ٌمحشاًمٚمٖم٦مقمغم هذه 

يَح: ؿَمٛمٛمُتٝم٤م، واؾمتٜمِمْ٘م٧ُم »وومٞمف:  َٟمِِمَؼ اًمرائح٦َم سم٤مًمٙمن َٟمِْم٘م٤ًم يمَٗمْٚمس، واؾمتٜمِمْ٘م٧ُم اًمرِّ

 .[ٟمِمؼ] ا.# ُمّم٤ٌمحش اعم٤مَء: ضمٕمٚمتُف ذم إَٟمػ وضمذسمُتف سم٤مًمٜمَٗمس ًمٞمُٜمِزل ُم٤م ذم إَٟمػ

ٌْٕم٤ًم سمٕمَده٤م» َقى» فم٤مهٌر.ش وؾَم ْٕمَل ُم٤م سملم اًمِٕمَ٘م٤مِب واًمّمُّ ًَّ ؾمَٕمك ذم »ذم اعمّم٤ٌمح:  ،شواًم

ُف ذم يمؾِّ قمٛمؾ،  ٕمل اًمتٍمُّ ًَّ اعمٌم: َهْرَوَل، وإمِم اًمّمالة: ذه٥م قمغم َأيِّ وضمف يم٤من، وَأصُؾ اًم
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َّٓ ُم٤م قَمِٛمَؾ [53/39]اًمٜمجؿ:  ژخب حب جب يئ ىئ مئژوقمٚمٞمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ش ، أَي إِ

ٕمل هٜم٤م اعمٌُم َأو اهلَروًم٦م يمام ٓ خَيٗمك.[ؾمٕمل]ا.# ُمّم٤ٌمح ًَّ  ، واعمراُد سم٤مًم

م ذم اًمٚم٤ًمن: ش اًمِٕمَ٘م٤مب» ٦ٌَم سم٤مًمتحريؽ، وهل اًمثَّٜمِٞم٦َّم، ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٙمرَّ ٦ٌَم: »مجع قَمَ٘م اًمَٕمَ٘م

٦ٌَم: اجلٌؾ اًمٓمقيؾ َيٕمرُض »، وىم٤مل َأيْم٤ًم: شـمريؼ ذم اجلٌؾ وقمٌر، واجلٛمُع قَمَ٘م٥ٌم وقِمَ٘م٤مب اًمَٕمَ٘م

ٜمَدَ  ًْ وشمٓمقَل ذم  ًمٚمٓمريؼ ومٞم٠مظمُذ ومٞمف، وهق ـمقيؾ صٕم٥ٌم ؿمديٌد، وإِن يم٤مٟم٧م ظُمِرُم٧ْم سمٕمد َأن شَم

اًمًامء ذم صٕمقد وهٌقط، َأـمقُل ُمـ اًمٜمَّْ٘م٥م وَأصٕم٥ُم ُُمرشمَ٘مك، وىمد يٙمقن ـمقهُلام واطمدًا، 

: ومجُع  ؾَمٜمَُد اًمٜمَّْ٘م٥م ومٞمف رٌء ُمـ اؾْمٚمِٜمْ٘م٤مء، وؾَمٜمَُد اًمَٕم٘م٦ٌم ُُمًتٍق يمٝمٞمئ٦م اجلدار، ىم٤مل إَزهريُّ

٤ٌَمت ٦ٌَم قِمَ٘م٤مب وقَمَ٘م  .[قم٘م٥م] ا.# ًم٤ًمن سمال زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤منشاًمَٕمَ٘م

ٜمَد»ىمقًُمف:  ًْ ٜمَد سمٗمتحَتلم: ُم٤م اؾمتٜمدَت إًِمٞمف ُمـ طم٤مئط »يمذا ومٞمف، وذم اعمّم٤ٌمح: ش شَم ًَّ اًم

وهمػمه، وؾمٜمَدُت إمِم اًمٌمء َأؾْمٜمُُد ؾُمٜمُقدًا، يمَ٘مَٕمَد، وؾَمٜمِْدُت َأؾْمٜمَُد ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم ًمٖم٦ٌم، 

ٜمٌَد سمٙمن  ًْ ٜمٌَد وُُم ًْ ٝم٤مواؾمتٜمدُت إًِمٞمف سمٛمٕمٜمًك، وُيٕمدى سم٤مهلٛمز، وُم٤م يًتٜمد إًِمٞمف ُِم  شاعمٞمؿ وسمْمٛمِّ

 ا.#، واًمٜمقُن ُمٗمتقطم٦م ومٞمٝمام.

وُم٤م َأًْمٓمَػ ىمقَل احل٤مومظ »، وذم اًمت٤مج: [ٟم٘م٥م] شاًمٜمَّْ٘م٥م: اًمٓمريؼ سملم اجلٌَٚملم»وذم اًمٚم٤ًمن: 

 سمـ طمجر طملم زاَر سمٞم٧م اعم٘مدس:ا

ٌَّتِقققققققققف قِمَ٘م٤مسمققققققققق٤مً   ىمَٓمْٕمٜمققققققققق٤م ذم حَم

 

 شوُمقق٤م سمٕمققَد اًمِٕمَ٘مقق٤مِب ؾمقققى اًمٜمَّٕمققٞمؿِ  

 ا.#. [قم٘م٥م] شيؽ: َُمْرىمًك صٕم٥ٌم ُمـ اجل٤ٌملاًمَٕمَ٘م٦ٌم سم٤مًمتحر»وذم اًم٘م٤مُمقس:  

٦ٌَم، وُمٜمف ىمقهلؿ: ومالن »وُمثُؾ اًمثَّٜمِٞم٦م اًمَٕم٘م٦ٌُم، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  اًمثَّٜمٞم٦َّم: ـمريؼ اًمَٕمَ٘م

ُع َأْٟمُجد، واًمثَّٜمٞم٦َّم: اًمٓمري٘م٦م ذم اجلٌؾ  ع اًمثَّٜم٤مي٤م إِذا يم٤من ؾم٤مُمٞم٤ًم عَمٕم٤مزم إُُمقر، يمام ي٘م٤مل: ـمالَّ ـمالَّ

ف، َأسمق قمٛمرو: اًمثَّٜم٤مي٤م: اًمِٕمَ٘م٤مب، ىم٤مل َأسمق  يم٤مًمٜمَّْ٘م٥م، وىمٞمؾ: هل ًُ اًمَٕم٘م٦ٌم، وىمٞمؾ: هل اجلٌؾ ٟمٗم

ُمٜمّمقر: واًمِٕمَ٘م٤مب: ضم٤ٌمل ـمَِقال سمٕمْرض اًمٓمريؼ، وم٤مًمٓمريؼ ي٠مظمُذ ومٞمٝم٤م، ويمؾُّ قَمَ٘م٦ٌم ُمًٚمقيم٦ٍم 

 صَمٜمِٞم٦ٌَّم، واجلٛمُع صَمٜم٤َمي٤م، وهل اعَمداِرج َأيْم٤ًم، وُمٜمف ىمقل قمٌد اهلل ذي اًمٌَِج٤مَدْيـ اعمُزيّن:

يِض َُمققَداِرضم٤ًم وؾُمققْقُِملشَمَٕمقق  رَّ

 

 ًمٚمٜمُّجققققمِ  
ِ
َض اجلَقققْقزاء  شمَٕمقققرُّ
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ـَ خي٤مـم٥م ٟم٤مىم٦م ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل  ُض ومٞمٝم٤م َأن َيتٞم٤مَُم ، ويم٤من دًمٞمَٚمف سمُريمقسمف، واًمتٕمرُّ

ًة وَيتٞم٤مَه ُأظمرى ًمٞمٙمقن َأيَن قمٚمٞمف )وؾُمْقُمل: َأْهقمل اعمروَر، ُمـ ؾم٤مَُم٧م  اًم٤ًمٟمُد ومٞمٝم٤م ُمرَّ

(اًمريُح، واًمٜم٤مىم٦ُم شَمًقُم  ٤مج: ؾَمْقُم٤ًم إِذا َأهقم٧ْم اعمرَّ  ، وذم ظُمٓم٦ٌم احلجَّ

ُع اًمثَّٜم٤ميققق٤م ـُ ضَمقققاَل وـمقققالَّ  َأٟمققق٤م اسمققق

 

 ُمتقققك َأَوقققِع اًمِٕمامُمققق٦َم شَمٕمْرومققققين 

ي٤مطمّل، َأراد سمُٓمٚمقع اًمثَّٜم٤مي٤م َأٟمف ضَمْٚمد َيرشمٙم٥ُم إُُمقر اًمِٕمٔم٤مم ـُ َوصمِٞمؾ اًمرِّ ش وىم٤مئٚمف ؾُمحٞمؿ سم

 .[ضمال] ا.# ًم٤ًمن

ـُ ضَماَل »ل هذا اًمٌٞم٧م، َأقمٜم وىمد َذح الً قمغم ش َأٟم٤م اسم إًِمخ ذم ُم٤مدة )ج ل ا( ذطم٤ًم ُمٗمّمَّ

واعَمداِرج ُمثُؾ اًمثَّٜم٤مي٤م واًمِٕمَ٘م٤مب، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة  هم٤مي٦م مم٤َّم ُيرام، ومراضمْٕمف إِن ؿمئ٧م.

واعَمداِرج: اًمثَّٜم٤مي٤م اًمِٖماَلظ سملم اجل٤ٌمل، واطمدُُت٤م َُمْدَرضَم٦م، وهل اعمقاوع اًمتل ُيدَرُج »)درج(: 

َأي ُيْٛمَِمك، )ي٘م٤مل: َدَرَج َيْدُرُج َدْرضم٤ًم وُدُروضم٤ًم وَدَرضم٤مٟم٤ًم وَدِرَي٤ًم إِذا َُمَِمك(، وُمٜمف ىمقل ومٞمٝم٤م، 

 اعُمَزيّن، وهق قمٌد اهلل ذو اًمٌَِج٤مَدْيـ:

يِض َُمققَداِرضم٤ًم وؾُمققْقُِمل  شَمَٕمققرَّ

 

 ًمٚمٜمُّجققققمِ  
ِ
َض اجلَقققْقزاء  شمَٕمقققرُّ



 

 شهذا َأسمق اًم٘م٤مؾمؿ وم٤مؾمقَتِ٘مٞمٛمل

سمـ قمٗمٞمػ سمـ ؾُمحٞمؿ سمـ قمِدّي سمـ صمٕمٚم٦ٌم اسمـ ؾمٕمد اعمُزيّن  ـ قمٌدهُنْؿقمٌد اهلل سم»وذم اًمت٤مج:  

ٌُف ذو اًمٌَِج٤مَدْيـ، ىم٤مل  ٗم٦م، وًم٘م ه سمٕمٌض ُمـ َأهؾ اًمّمُّ اًمّمح٤ميّب، ُمـ اعمٝم٤مضمريـ اًم٤ًمسم٘ملم، وقمدَّ

ٌَس يم٤ًمَءيـ ذم ؾمٗمره ُمع رؾمقل اهلل »اسمـ ؾمٞمده:  ه سمف َأراه يم٤من َيٚم سمذًمؽ  ، وىمٞمؾ: ؾمامَّ

زَر سم٤مٕظُمرى، ٕٟمف طملم َأراد اعمَّم ػَم إًِمٞمف ىمَٓمٕم٧ْم ُأُمف سمَِج٤مدًا هل٤م ىمٓمٕمتَلم، وم٤مرشمدى سم٢مطِمدامه٤م واشمَّ

َّٓ وم٤مًمذي ذم اًمّمحٞمح َأنَّ دًمٞمٚمف ُم٤مًمُؽ سمـ ومٝمػمة قمغم  وهق دًمٞمُؾ اًمٜمٌّل  ذم سمٕمض همزواشمف، وإِ

 ا.#. [سمجد] شُم٤م قُمرف، واًمٌَِج٤مد سمقزن يمِت٤مب: يم٤ًِمء خمٓمَّط ُمـ َأيمًٞم٦م إقَمراب

الً، هذا وم٤مًمِٕمَ٘م٤مب وا ًمثَّٜم٤مي٤م واعمَداِرج َأًمٗم٤مظ ُمؽماِدوم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٓمُُّرق ذم اجل٤ٌمل قمغم ُم٤م ُمرَّ ُمٗمّمَّ

ٝم٤م ومٚمف ُمٕم٤مٍن يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ـم٤مئر ُمٕمروف، وَأيْم٤ًم طَمجٌر ٟم٤مشمٌئ ذم  قمغم يمْن اًمٕملم، وَأُم٤م قمغم وٛمِّ
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اه٤م، وىمٞمؾ: اًمُٕمَ٘م٤مب: صخرة ٟم٤مشمئ٦م ذم قُمرض ضمٌَ  ٌَٝم٤م شَمْٕم٘مٞم٤ًٌم: ؾمقَّ ؾ يمِٛمْرىم٤مة، ضمقف اًمٌئر، وقم٘مَّ

 .[قم٘م٥م] وىمٞمؾ: َُمْرىَمًك ذم قُمرض اجلٌؾ، إمِم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين يمام ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن

َأقمٜمل َأٟمف َُمْرىمك ذم قُمرض اجلٌؾ  –وقمغم اًم٘مقل إظَمػم ذم اًمُٕمَ٘م٤مب اعمْمٛمقِم اًمٕملم 

طمٞمُتف، وهق يٙمقن ُمرادوم٤ًم ًمٚمَٕم٘م٦ٌم َأو ىمري٤ًٌم ُمٜمٝم٤م يمام ٓ خَيٗمك، وقُمرُض يمؾِّ رء سمْمؿِّ اًمٕملم: ٟم٤م

م سمْمؿِّ اًمٕملم سمْمٌْط اًمٚم٤ًمن، وَأُم٤م سم٤مًمٗمتح ومٝمق ودُّ اًمٓمُّقل.  ومٞمام شم٘مدَّ

َقى» َأقمالٌم ُمـ طمج٤مرة ُمٜمّمقسم٦ٌم ذم اًمَٗمٞم٤مذم واعَمٗم٤مزة اعمجٝمقًم٦م، ُيًتدلُّ هب٤م قمغم ش: واًمّمُّ

، شإِنَّ ًمإلؾمالم ُصَقًى وَُمٜم٤مرًا يمَٛمٜم٤مر اًمٓمريؼ»اًمٓمريؼ وقمغم ـمروَمٞمٝم٤م، وذم طمدي٨م َأيب هريرة: 

 .[صقى] َأراد َأن ًمإِلؾمالم ـمرائؼ وَأقمالُم٤ًم ُِيتدى هب٤م، يمام ذم اًمٚم٤ًمن

٤ٌمع، وطمجٌر يٙمقن قمالُم٦م ذم »وذم اًم٘م٤مُمقس وذطمف:  ًِّ : مج٤مقم٦م اًم ة سم٤مًمْمؿِّ قَّ اًمّمُّ

يح، وصقُت  ٤م ذم ه٤مُمش يمت٤مسمف قمغم اًمرِّ َؽ َأسمق زيمريَّ يح، وًمٙمـ ؿمٙمَّ اًمٓمريؼ، وخُمتَٚمُػ اًمرِّ

 ، َدى، ٟم٘مَٚمف إَزهريُّ ًمٙمـ وٌَٓمف سم٤مًمٗمتح، وُم٤م هَمُٚمظ وارشمٗمع ُمـ إَرض ومل يٌُٚمغ َأن اًمّمَّ

، شإِنَّ ًمإِلؾمالم ُصَقًى وَُمٜم٤َمرًا يمٛمٜم٤مر اًمٓمريؼ»يٙمقن ضمٌاًل، واجلٛمُع ُصَقى، وُمٜمف احلدي٨م: 

ىم٤مل اسمـ إصَمػم: هل إقَمالم اعمٜمّمقسم٦م ُمـ احلج٤مرة ذم اعمٗم٤مزة اعمجٝمقًم٦م، ُيًتدلُّ هب٤م قمغم 

ؾمالم ـمرائؼ وَأقمالُم٤ًم ُِيتدى هب٤م، ومجُع اجلٛمع َأْصقاء يمُرـَم٥م وَأْرـم٤مب، اًمٓمريؼ، َأراد َأن ًمإلِ 

َقى وإَْصقاء: إقَمالم اعمٜمّمقسم٦م اعمرشمٗمٕم٦م ذم هَمْٚمظ  وىمٞمؾ: هق مجٌع ٓ مجُع اجلٛمع، وىمٞمؾ: اًمّمُّ

ورسمَّام يُمٜمل قمـ اًمٖمٚمٞمظ ُمـ إَرض سم٤مًمِٖمَٚمظ، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: ومال َأدري َأهق »)ذم اًمٚم٤ًمن: 

ٚمٞمظ َأم ُمّمدٌر ُوصػ سمف، واًمَٖمْٚمظ: اًمٖمٚمٞمظ ُمـ إَرض، َرواه َأسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ سمٛمٕمٜمك اًمٖم

اًمٜمَّْي، وُردَّ ذًمؽ قمٚمٞمف، وىمٞمؾ: إِٟمَّام هق اًمِٖمَٚمظ، ىم٤مًمقا: ومل يٙمـ اًمٜمَّي سمث٘م٦ٍم، وقمـ يُمَراع: 

م ٚم٥ُم ُمـ همػم طمج٤مرة: ومٝمق شم٠ميمٞمٌد ًم٘مقل َأيب طمٜمٞمٗم٦م اعمت٘مدِّ ، وذم شاًمَٖمْٚمظ ُمـ إَرض: اًمّمُّ

َقى: [همٚمظ] ، وٟم٘مَؾ ُم٤م َُمرَّ قمـ اًمٚم٤ًمنشاًمَٖمْٚمظ سم٤مًمٗمتح: إَرض اخلَِمٜم٦م: »اًمت٤مج ، وذاُت اًمّمُّ

اًمِٕمَ٘م٤مب مجُع قَمَ٘م٦ٌم، : »- [هق اًمّم٤موي] ، ىم٤مل ؿم٤مرٌح [صقى] ا.# ُمـ اًم٘م٤مُمقس وذطمفش ُمقوع

َقى: اًمُٙمَدى، وىمٞمؾ: احلج٤مرة اًمتل شُمٜمّم٥ُم قمغم اًمٓمريؼ ًمُٞمٝمتدى هب٤م  وسمٕمده: ا.#.ش واًمّمُّ
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67-   ْ   ش ياااااا فااااْ أ ش َُ أ  اااا  وَُ أ  

 

ااة  ْ  أ اارأ ُ  َّش َا االأ  ُ  و أ اار اارأ أ اأ ش  اأنش

ذه٥م ًمتَْقديع اًمٌٞم٧م احلرام، ويمذا يٗمٕمؾ احلجٞم٩ُم سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ رُمل اجِلامر »َأي  

ٗم٤م واعمروة  قم٤ًم، ومٞمٓمقف سمف ؾمٌٕم٤ًم، وَيًٕمك سملم اًمّمَّ سمح واحلَْٚمؼ، يذه٥م إمِم اًمٌٞم٧م ُمقدِّ واًمذَّ

ىمقن يمام ؾمٌٕم٤ًم، ويرضمُع إمِم  ُؾ ذم يقَُملم، صمؿ يتٗمرَّ ُِمٜمك ومُٞم٘مٞمؿ هب٤م صمالصم٦م َأي٤مم، وُمٜمٝمؿ َُمـ َيتٕمجَّ

 [43ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس ] ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ٍق  ققققف قَمْٞمٜمقققق٤م َُمققققـ رَأى ُِمققققـ شمٗمققققرُّ  ومٚمِٚمَّ

 

ققق٥ِم    َأؿَمققق٧مَّ وَأْٟمققق٠َمى ُِمقققـ ومِقققراِق اعُمحّمَّ

 ـَ َٟمْخٚمققق٦مٍ   ومري٘مققق٤من ُمقققٜمٝمْؿ ضمققق٤مزٌع سمْٓمققق

 

ٌَْٙمققق   ش٥ِم وآظَمقققُر ُمقققٜمٝمْؿ ىمققق٤مـمٌع َٟمْجقققَد يَم

اح   .[هق اًمّم٤موي] ا.# قمـ سمٕمض اًمنمُّ

وهذان اًمٌٞمت٤من ُٓمرئ اًم٘مٞمس يمام ذم اًمت٤مج ذم ُم٤مدة )ن خ ل( واًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )ك ب ب( 

٥م: طمٞم٨م رُمُل اجِلامر»ُمع سمٕمض اظمتالف،   ، وَأٟمِمَد:[طمّم٥م] ، ىم٤مًمف ذم اًمٚم٤ًمنشواعمَُحّمَّ

ٌَْٙم٥م سم٤مًمٗمتح:. ومٚمِٚمَّف قَمْٞمٜم٤م َُمـ رَأى... اًمٌٞم٧م  قَمٚمام ُمقوَٕملْم ُمٕمرووملم. وَٟمْخٚم٦م ويَم

وال إمِم اًمٚمَّٞمؾ، وُيًتٕمٛمُؾ ش راَح » ، وهق ُمـ اًمزَّ واح، وهق اًمذه٤مب وىم٧َم اًمٕمٌمِّ ُمـ اًمرَّ

َأيْم٤ًم ذم اعَمًػم َأيَّ وىم٧م يم٤من ُمـ ًمٞمؾ َأو هن٤مر، يمام َأن اًمُٖمُدوَّ اًمذه٤مُب هُمدوًة، وهل ُم٤م سملم 

م صالة اًمّمٌح وـُمٚمقع اًمِمٛمس، وُيًتٕمٛمُؾ ذم اًمذه٤مب وآٟمٓمال ق َأيَّ وىم٧م يم٤من يمام شم٘مدَّ

ة قمـ اعمّم٤ٌمح وهمػمه  .[همدا] همػَم ُمرَّ

َع، وهق يم٤مًمتَِّمٞمٞمع وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، واؾمُؿ ُمّمدره اًمَقداع سم٤مًمٗمتح ش اًمتَّقديع»و ُمّمدُر َودَّ

َؿ واًمٓمَّالق ُمـ ـمٚمََّؼ، وَأصُؾ اًمتَِّمٞمٞمع واًمتقديع َأن َُترَج  الم ُمـ ؾمٚمَّ ًَّ َؿ واًم يم٤مًمَٙمالم ُمـ يمٚمَّ

اطمؾ   شمريد ُصحٌَتف وإِيٜم٤مؾَمف إمِم ُمقوع ُم٤م.ُمع اًمرَّ

 َأص٤مَب صمقاسم٤ًم وطم٤مز ضمزاء ـم٤مقمتِف.ش: َأطْمَرَز َأضْمراً »

َأسمٖمَض وُمْحَش اهلََذر ووم٤مَرَق ىَمَذع اهلَذَي٤من وشمَرَك ؾمٞمِّئ اًم٘مقل، ىم٤مل ذم ش: ىَمغَم ُهْجَر اًمٚمََّٖم٤م»و

، وىمد ُيٛمدُّ إِذا َأسمٖمْمف، ىِمغَمً سم٤مًمٙمن واًم٘مٍم –ُمـ سم٤مب َرَُمك  –ىَماَله َيْ٘مٚمِٞمف : »[ىمال] اعمّم٤ٌمح

 ا.#.ش وىَمٚمَِٞمف َيْ٘ماَله ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم ًمٖم٦مٌ 
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ىَماله َيْ٘مٚمٞمف ىِمغَمً وىَماَلًء، وَيْ٘ماَله ًمٖم٦ُم ـمٞمِّئ، اسمـ ؾمٞمده: ىمَٚمْٞمُتف ىِمغَمً وىَماَلًء »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

ىَمغَم َيْ٘مغَم، وهق وَُمْ٘مٚمَِٞم٦ًم: َأسمٖمْمُتف ويمرهتُف هم٤مي٦َم اًمٙمراه٦م، ومؽميمُتف، وطمٙمك ؾمٞمٌقيف: ىَماَل َيْ٘ماَل 

ٌَّٝمقا إًَمػ سم٤مهلٛمزة، وًمف ٟمٔم٤مئُر ىمد طمٙم٤مه٤م يمٚمَّٝم٤م َأو ضُمٚمَّٝم٤م، وطمٙمك اسمـ ضمٜمِّل: ىَماَله  ٟم٤مدر، ؿم

، وطمٙمك اسمـ إقمرايّب ىمَٚمْٞمُتف ذم اهلْجر ىِمغَمً ُمٙمًقرة  وىَمٚمَِٞمف، ىم٤مل: وَأرى َيْ٘مغَم إِٟمَّام هق قمغم ىَمكِمَ

ٌُْٖمض ىَمٚمِٞمُتف سم٤مًمٙمن   ش.َأىْماَله قمغم اًم٘مٞم٤مسُم٘مّمقرة، وطمٙمك ذم اًم

، وذم ُم٤مدة )ق ل شىَمَٚمْقُت اًمرضمؾ: ؿَمٜمِئتُف ًمٖم٦ٌم ذم ىَمَٚمْٞمُتف»وىم٤مل َأيْم٤ًم ذم ُم٤مدة )ق ل و(: 

اء: ٟمزًم٧ْم ذم [93/3]اًمْمحك:  ژ چ چ چ ڃ ڃژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: »ى(:  ، ىم٤مل اًمٗمرَّ

دًا مخَس قمنْمة ًمٞمٚم٦ًم، وم٘م٤مل اعمنميمقن:  اطمت٤ٌمس اًمقطمل قمـ ؾمٞمِّدٟم٤م رؾمقل اهلل  ىمد ودَّع حمٛمَّ

ضم٤مج: مل َي٘مٓمع  ف وىَماَله اًمت٤مسمُع اًمذي يٙمقٟمف ُمٕمف، وم٠َمٟمزهل٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وؾُمٕمداٟمف، ىم٤مل اًمزَّ رسمُّ

ْرداء:  ، ي٘مقل: شوضمدُت اًمٜم٤مس اظْمؼُمْ شَمْ٘مٚمِفْ »اًمقطمَل قمٜمؽ وٓ َأسمٖمَْمؽ، وذم طمدي٨م َأيب اًمدَّ

ب اًمٜم٤مَس، وم٢مِٟمؽ إِذا ضمرسمتَٝمؿ ىمٚمٞمَتٝمؿ وشمريمتَٝمؿ، عَم٤م ئم ٝمُر ًمؽ ُمـ سمقاـمِـ هائِرهؿ، ًمٗمُٔمف ضمرِّ

هؿ َأسمٖمَْمٝمؿ وشمريَمٝمؿ وهجَرهؿ، واهل٤مُء ذم  هَبؿ وظمؼَمَ ش شَمْ٘مٚمِفْ »َأُمٌر وُمٕمٜم٤مه ظمؼٌم، َأي َُمـ ضمرَّ

ٙم٧م، وُمٕمٜمك ٟمْٔمؿ احلدي٨م: وضمدُت اًمٜم٤مس َُمُ٘مقًٓ ومٞمٝمؿ هذا اًم٘مقُل  ًَّ  ش.ًمٚم

، واعَمْ٘مٚمِٞم٦َم سمٗمتح وُمّم٤مدُر هذا اًمٗمٕمؾ اًمِ٘مغَم سم٤مًمٙمن واًمَ٘مٍم، واًمَ٘ماَلء سم٤مًمٗمتح واعم دِّ

ٗم٦م ومٝم٤مء، يمام ذم اًمت٤مج  .[ىمال] ومًٙمقن ومٗمتح ي٤مء خمٗمَّ

َؾ مم٤َّم ُمرَّ َأٟمف ي٘م٤مل: ىَماَله َيْ٘مٚمِٞمف، يمرَُم٤مه َيْرُمٞمف، وهل اًمٚمُّٖم٦م اعمِمٝمقرة يمام ذم اًمت٤مج،  حَتّمَّ

ىَماَله َيْ٘مُٚمقه، وَأسَمك اسمـ وىَمٚمَِٞمف سم٤مًمٙمن َيْ٘ماَله سم٤مًمٗمتح يمَرِوَٞمف َيْرو٤مه، وىَماَله َيْ٘ماَله يم٠َمسَم٤مه َي٠ْمسم٤مه، و

ٞم٧م إظَمػمَة يمام ذم اًمت٤مج.  اًمًٙمِّ

، واعمَْ٘مٚمِٞم٦َُم، وُيرادف ىَماَله  وقمغم يمؾِّ طم٤مل وم٤معمّم٤مدر اًمِ٘مغَم واًمَ٘ماَلء شُمٙمَن ومتُ٘مٍُم، وشُمٗمتح ومتُٛمدُّ

ه سم٤مًمْمؿِّ وَِيِ  ه َِيُرُّ رُّ سم٤مًمٙمن َأو ُي٘م٤مرسُمف ؿَمٜمِئَف سم٤مًمٗمتح واًمٙمن َيِْمٜم١َُمه سم٤مًمٗمتح وم٘مط وَأسمٖمَْمف وَهرَّ

ٌَّف وَرهِم٥َم ومٞمف وُم٤مَل إًِمٞمف واؾمتحًٜمَف ورآه ُمقاومِ٘م٤ًم، واهلل َأقمٚمؿ. ويمرَهف  واضْمتَقاه، واًمٙمؾُّ ودُّ َأطم
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ال اعمٗمتقطمَتلم، ذم شُهْجَر اًمٚمََّٖم٤م» ، اهلُْجر سم٤مًمْمؿِّ اخلَٜم٤م واًمُٗمحش، وهق اًمَ٘مَذع سم٤مًم٘م٤مف، واًمذَّ

: اًمٗمحش، وهق ٤مً الُمف َهْجرًا َأيْمهَجَر اعمريُض ذم يم»اعمّم٤ٌمح:  : ظَمَٚمط وَهَذى، واهلُْجر سم٤مًمْمؿِّ

إِذا أيَمثَر ُمٜمف طمتك  اؾمؿ ُمـ هَجَر ِيجُر ُمـ سم٤مب ىمَتؾ، وومٞمف ًمٖم٦م ُأظمرى َأْهَجَر ذم َُمٜمٓمِ٘مف سم٤مًَٕمػ

ضم٤مَوَز ُم٤م يم٤من يتٙمٚمَّؿ سمف ىمٌؾ ذًمؽ، وَأهجرُت سم٤مًمرضمؾ: اؾمتٝمزأُت سمف، وىمٚم٧ُم ومٞمف ىمقًٓ ىمٌٞمح٤ًم، 

امت اًمتل ومٞمٝم٤م وُمحش، ُمـ سم٤مب ٓسمِـ وشم٤مُِمر، ورَُم٤مه سم٤معمُْٝمِجرات، َأي ورَُم٤مه سم٤مهل٤مضمرات َأي سم٤مًمٙمٚم

 َأيْم٤ًم. [ومحش] ا.# ُمٜمفشاًمٗمحش: اًمُ٘مٌْح. وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك»وا.#، [هجر]شسم٤مًمٗمقاطمش

، وىم٤مل شهَجر َِيُجر َهْجرًا سم٤مًمٗمتح إِذا ظمَٚمط ذم يمالُمف وإِذا َهَذى»وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

، وهق اًم٘مٌٞمح ُمـ اًمٙمالم، وَأْهَجَر سمف َأْهَجَر ذم َُمٜمٓمِ٘مف إِْهج٤مر»َأيْم٤ًم:  ًا، وآؾمؿ اهلُْجر سم٤مًمْمؿِّ

إِهج٤مرًا: اؾمتٝمَزَأ سمف، وىم٤مل ومٞمف ىمقًٓ ىمٌٞمح٤ًم، وىم٤مل َهْجرًا وسَمْجرًا وُهْجرًا وسُمجرًا، إِذا وُمتح ومٝمق 

َؿ ُمّمدر، وإِذا ُوؿَّ ومٝمق اؾمؿ، وَهَجَر اعمريض َِيُْجُر َهْجرًا: َهَذى، وَهَجَر سمٙمذا ذم ٟمقُمف: طَمٚمَ 

ٌَٜمٞمف: إِذا ـمٗمُتؿ سم٤مًمٌٞم٧م  وَهَذى، وُروي قمـ َأيب ؾمٕمٞمد اخلُْدرّي ريض اهلل قمٜمف َأٟمف يم٤من ي٘مقل ًم

، ُيروى ُُتِْجروا سم٤مًمْمؿِّ وَُتُْجروا سم٤مًمٗمتح ُمـ اهلُْجر [6438ُمًٚمؿ: ] ومال شَمٚمُٖمقا وٓ ُُتِْجروا

ؾَمؿاًمُٗمحش واًمتَّخٚمٞمط، ىم٤مل َأسمق قمٌٞمد: ُمٕمٜم٤مه وٓ َُتْذوا، وهق ُمثُؾ يمالم اعمَ  ا.# شحٛمقم واعمُؼَمْ

 ًم٤ًمن.

٦ٌم ُِيذى ومٞمٝم٤م،  ؾَم٤مُم سم٤مًمٙمن قمٚمَّ ؾَم٤مم، وهق َأي اًمؼِمْ ـْ سمف اًمؼِمْ ؾَمؿ َُم وم٤معمحٛمقم ُمٕمٚمقم، واعمُؼَمْ

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م وُمـ يمؾِّ ُمَرض فم٤مهري وسم٤مـمٜمل، وهق َوَرٌم طم٤مرٌّ َيٕمِرُض ًمٚمِحج٤مب اًمذي سملم 

ُم٤مغ، وىم ؾَمؿ، ويمذا اًمٌِْٚم٤ًمم، وىمد اًمٙمٌِد وإَُمٕم٤مء، صمؿَّ يتّمُؾ إمِم اًمدِّ د سُمْرؾِمَؿ اًمِٕمْٚم٩ُم ومٝمق ُُمؼَمْ

٥م ُمـ سَمْر ًمٚمّمدر سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦َّم، وؾم٤مم وهق اعمقت، وي٘م٤مل  ب ُمريمَّ ؿ، ويم٠َمٟمف ُمٕمرَّ ًَ ٌَْٚم َؿ ومٝمق ُُم ًِ سُمْٚم

 [185ديقاٟمف ] هلذه اًمِٕمٚم٦َّم َأيْم٤ًم اعُمْقم، وىمد ُِمٞمَْؿ اًمرضمؾ، ىم٤مل رْؤسم٦م:

 شيم٠َمنَّ سمِْٚم٤ًمُم٤ًم سمف َأو ُُمْقُم٤م

ف. [سمرؾمؿ] ُمـ اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج ا.#  سمٌٕمض شمٍمُّ
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َّٓ َأن اًمْمؿَّ  ف وومتُحف إِ ومٔمٝمر سمام شم٘مدَم َأن اهلُْجر سمٛمٕمٜمك اًمُٗمحش واًمُ٘مٌح واخلَٜم٤م، َيقز وٛمُّ

وج وىمْٓمع اًمّمديؼ  م اًمزَّ َأومَم ًمٙمقٟمف ظم٤مص٤ًم سمف، وَأُم٤م اًمٗمتح ومٝمق ُمِمؽَمك ُيٓمَٚمؼ قمٚمٞمف وقمغم َسْ

ٌْؾ يٛمٜمُٕمف ُمـ اًمٕمْدو، واهلل َأقمٚمؿ.واًمت٤ٌمقُمد واإِلقمراض قمٜمف وقمغم ؿمدِّ ا  ًمٌٕمػم سم٤مهِلَج٤مر يمٙمِت٤مب حل

َٖم٤م» سمٛمٕمٜمك اًمٚمَّْٖمق، ويمالمه٤م ُم٤م ٓ ُيٕمتدُّ سمف، ُمـ َأًْمٖم٤مه إِذا شمريَمف وَأهمٗمَٚمف وَأمهَٚمف، ذم ش اًمٚمَّ

َؿ سم٤مًمٚمَّْٖمق، وهق َأظْمالط اًمٙمالم، وًمَ »اعمّم٤ٌمح:  َٖم٤م سمف: ًَمَٖم٤م اًمٌمُء َيْٚمُٖمق ًَمْٖمقًا: سَمَٓمَؾ، واًمرضمُؾ: شمٙمٚمَّ

َؿ سمف، وَأًمٖمٞمُتف: َأسمٓمٚمُتف، وَأًمٖمٞمُتف ُمـ اًمٕمدد: َأؾم٘مٓمُتف، ]وُمٜمف ىمقهلؿ[: يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ُيٚمٖمل  شمٙمٚمَّ

ـمالَق اعمُٙمَره، َأي ُيً٘مُط وُيٌٓمُؾ، واًمٚمَّْٖمق ذم اًمٞمٛملم: ُم٤م ٓ ُيٕمَ٘مد قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥ُم، يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: ٓ 

َٖم٤م ُم٘مّمقرًا ُمثُؾ اًمٚمَّْٖمق  .[ًمٖمق] # ُمّم٤ٌمحا.شواهلل، وسمغم واهلل، واًمٚمَّ

ـْ ىم٤مل ذم اجلٛمٕم٦م َصْف وم٘مد ًَمَٖم٤م»ًَمَٖم٤م: شمٙمٚمَّؿ، وُمٜمف احلدي٨م: »وذم اًمت٤مج:  أسمق داود: ] شَُم

َ٘مط وُم٤م ٓ ُيٕمتدُّ سمف [1351 ًَّ ه اسمـ ؿُمٛمٞمؾ، واًمٚمَّْٖمق واًمٚمََّٖمك يم٤مًمَٗمَتك: اًم ، وًَمَٖم٤م: ظم٤مَب، وسمف ومنَّ

، وىم٤مل اًم٘م٤مزم: [6/43] اعمحٙمؿ ُمـ يمالم وهمػِمه، وٓ ُُيَّمُؾ ُمٜمف قمغم وم٤مئدة وٟمٗمع، يمذا ذم

َٖم٤م واًمٚمَّْٖمق: صقت اًمٓم٤مئر ويمؾُّ صقت خمتٚمِط، »  ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژواًمٚمَّ

رشُمؿ، وقم٤ٌمرُة  [2/225]اًمٌ٘مرة:  : اًمٚمَّْٖمق: ؾم٘مقُط [2/635]ش اًمٜمٝم٤مي٦م»َأي سم٤مإلصمؿ ذم احلٚمػ إِذا يمٗمَّ

ر يٛمٞمٜمَف، وذم اًمّمح٤مح: اًمٚمَّْٖمق ذم إَيامن : ُم٤م ٓ ُيٕم٘مُد قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥ُم، اإِلصمؿ قمـ احل٤مًمػ إِذا يمٗمَّ

اء قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل  يم٘مقل اًمرضمؾ ذم يمالُمف: سمغم واهلل وٓ واهللِ، وذم اًمتٝمذي٥م: طمٙم٤مه اًمٗمرَّ

ٌَُف ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف ُمـ يمالم  قمٜمٝم٤م ىم٤مل: وهق ُم٤م ََيري ذم اًمٙمالم قمغم همػم قَمْ٘مد، ىم٤مل: وهق َأؿْم

: اًمٚمَّْٖمق: ُم٤م شمًٌُؼ إًِمٞمف إًَمًٜم ٦ُم قمغم همػم قمْزم، وىم٤مل اًمراهم٥م: اًمٚمَّْٖمق ُمـ اًمٕمرب، وىم٤مل احلرازمِّ

اًمٙمالم: ُم٤م ٓ ُيٕمتدُّ سمف، وهق اًمذي ٓ ُيْقَرُد قمـ رويَّف وومِٙمر، وهق صقت اًمٕمّم٤مومػم وٟمحقه٤م 

ُمـ اًمٓمٞمقر، وًَمَٖم٤م اًمرضمُؾ: شمٙمٚمََّؿ سم٤مًمٚمَّْٖمق، وهق اظمتالط اًمٙمالم، وُيًتٕمٛمُؾ اًمٚمَّْٖمق ومٞمام ٓ ُيٕمتدُّ 

ن، َأي ُم٤م ٓ ُيٕمَ٘مُد قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥ُم، وذًمؽ ُم٤م ََيري وصاًل ًمٚمٙمالم سمف، وُمٜمف اًمٚمَّْٖمق ذم إَيام

سمْيب ُمـ اًمٕم٤مدة، يمق ٓ واهلل وسمغم واهلل، وذم اًمّمح٤مح: ًَمَٖم٤م َيْٚمُٖمق ًَمْٖمقًا: ىم٤مل سم٤مـماًل، ي٘م٤مل: 
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ٚمُِٗمٝم٤م اإِلٟم٤ًمن ؾم٤مهٞم٤ًم َأو ٟم٤مؾمٞم٤مً  ، ًَمَٖمْقُت سم٤مًمٞمٛملم، وىم٤مل اسمـ إصَمػم: ىمٞمؾ: ًَمْٖمُق اًمٞمٛملم هل اًمتل َُيْ

َٕمك وَدقم٤م  ًَ َأو هق اًمٞمٛملم ذم اعمٕمّمٞم٦م َأو ذم اًمٖمْم٥م َأو ذم اعمَِراء َأو ذم اهلَزل، وًَمَٖم٤م ذم ىمقًمف يم

وَريِض، ًَمَٖم٤م وٓهِمٞم٦م وَُمْٚمٖم٤مة: َأظمٓم٠َم، واًمٚمَّْٖمق: اًم٤ٌمـمؾ ويمٚمٛم٦ٌم ٓهِمَٞم٦ٌم: وم٤مطِمِم٦م، وُمٜمف ىمقًمف 

٥م، َأي ذا[88/11]اًمٖم٤مؿمٞم٦م:  ژگ گ گ گژشمٕم٤ممم:  ًَ ُت ًَمْٖمق، يمت٤مُِمر ، وىمٞمؾ: هل قمغم اًمٜمَّ

 .[ًمٖم٤م] ا.# ُمـ شم٤مج اًمٕمروس ذح اًم٘م٤مُمقسش وٓسمِـ، وىمٞمؾ: ىمٌٞمحف

َ٘مط  ًَّ َم، سمٛمٕمٜمك اًم َؾ ُمـ شمٗمًػم اًمٚمََّٖمك َأهن٤م سمٛمٕمٜمك اًمٚمَّْٖمق، واًمٚمَّْٖمق واوٌح هم٤مي٦ًم مم٤َّم شم٘مدَّ حَتّمَّ

َ٘مط سمٗمتحَتلم: رديُء اعَمت٤مع، واخلٓم٠ُم ُمـ اًم٘مقل واًمِٗمٕمؾ»)ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  ًَّ #(، وُم٤م ٓ ا.ش اًم

ُيٕمتدُّ سمف وٓ حَتُّمُؾ سمف وم٤مئدٌة ُمـ يمالم وهمػمه، وَأٟمَّف صقت اًمٓم٤مئر، ويمؾُّ صقت خمتٚمِط، وَأن 

اخلٓم٠م واًم٤ٌمـمؾ، وشمٙمقن ش ُهْجر اًمٚمََّٖم٤م»خيٓمَئ اعمرُء ذم ىمقًمف، وًمٕمؾَّ اعمراد ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ: 

ٌْح اًمذي هق ظمٓم٠م وسم٤مـمؾ.  اإِلو٤موم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦َّم، َأي اًمُٗمْحش واًمُ٘م

ف:  [هق اًمّم٤موي]٤مرٌح وىم٤مل ؿم َأطمرَز َأضمرًا ُمٚمَٙمف وَأص٤مسمف، »ذم شمٗمًػم هذا اًمٌٞم٧م ُم٤م ٟمّمُّ

، واهلُْجر [93/3]اًمْمحك:  ژ چ چ چ ڃ ڃژوىَمغَم: َأسمٖمَض، وُمٜمف ىمقًُمف ضمؾَّ وقماَل: 

: اًم٘مٌٞمح ُمـ اًمٙمالم، وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌلِّ  إيِنِّ يمٜم٧ُم هنٞمُتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر : »سم٤مًمْمؿِّ

٤م اهلَْجر سمٗمتح اهل٤مء ومٝمق اهلََذَي٤من ذم اًم٘مقل يمام يٗمٕمُؾ ص٤مطم٥ُم شُهْجراً ومُزوروه٤م وٓ شم٘مقًمقا  ، وَأُمَّ

َٖم٤م:  ْيٛم٦م، شم٘مقل: هجرُت ومالٟم٤ًم إِذا ىمَٓمٕمتَف، واًمٚمَّ ِ ؾم٤مم، واهلَْجر َأيْم٤ًم: اًم٘مْٓمع واًمٍمَّ اعُمْقم واًمؼِمْ

 :  ٺ ڀ ڀ ڀژاًم٤ٌمـمؾ ُمـ اًمٙمالم، وومٞمف ًمٖمت٤من: ًَمْٖمق وًَمَٖم٤م، ىم٤مل اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 وسمٕمد ىمقًمف: وراَح ًمٚمتَّقِديِع إًمخ اًمٌٞم٧م: ا.#.ش [23/3]اعم١مُمٜمقن:  ژٺ

61- اااا  طأ و ُ أرأ ااا ا ملش ْشااابا تأ   ااا ُ أ اأمش  ةزأ

 

اااالأ   ااااْب  ُ كا َااااة  ا ص  اأ ش ة ا اااامأ
َا   ة

َأي هؾ ُأىمًُؿ سمذاك َأم سم٤مًمُٗمرؾم٤من اًمتل شُمنُع وَتٌم اعمِِْمٞم٦م اًمنيٕم٦م ُمرشمِٗمٕم٦َم ََم٤مُمِع  

 إطَمِم٤مء. إيَمت٤مِف و٤مُمرَة اًمُٙمغَم ُمـ
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، وذا اؾمؿ إؿِم٤مرة ضُمرَّ هب٤م، واًمٙم٤مف طمرف ظمٓم٤مب، َأم شسمذاك» ، اًم٤ٌمء طمرف ضمرٍّ

ُُمٝم٤م وًمق شم٘مديرًا يمام هٜم٤م.  ًمالؾمتٗمٝم٤مم، وهذه هل اعُمٕم٤مِدًم٦ُم هلٛمزة آؾمتٗمٝم٤مم ٕهَن٤م شمت٘مدَّ

َأم شمٙمقن ُمتَّّمٚم٦م وُمٜمٗمِّمٚم٦م سمٛمٕمٜمك سمؾ واهلٛمزة مجٞمٕم٤ًم، ويٙمقن ُم٤م سمٕمده٤م »ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: 

سمٌؾ َأم ؿم٤مءٌ »واؾمتٗمٝم٤مُم٤ًم، ُمث٤مهُل٤م ذم اخلؼم  ظمؼماً  ٤م إَلِ ، شهؾ زيٌد ىم٤مئٌؿ َأم قمٛمرو»، وذم آؾمتٗمٝم٤مم شإهِنَّ

٤ًم.  وشُمًٛمك ُمٜم٘مٓمِٕم٦م ٟٓم٘مٓم٤مع ُم٤م سمٕمده٤م قمامَّ ىمٌٚمٝم٤م واؾمت٘مالِل يمؾِّ واطمد يمالُم٤ًم شم٤مُمَّ

ام، وهلذا يم٤من ُم٤م سمٕمده٤م وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  واعمتَّّمٚم٦م يٚمزُُمٝم٤م مهزُة آؾمتٗمٝم٤مم، وهل سمٛمٕمٜمك َأِيُّ

يمالُم٤ًم واطمدًا، وٓ شُمًتٕمٛمُؾ ذم إَُمر واًمٜمٝمل، وَي٥م َأن ُيٕم٤مِدَل ُم٤م سمٕمده٤م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ذم آؾمٛمٞم٦َّم 

وَأىم٤مَم زيٌد َأم م ىم٤مقمٌد، واًمٗمٕمٚمٞم٦َّم، وم٢مِن يم٤من إَول اؾماًم َأو ومٕماًل يم٤من اًمث٤مين ُمثَٚمف، ٟمحُق َأزيٌد ىم٤مئٌؿ أَ 

َّٓ ىمٕمَد ٕهَن٤م ًمٓمَٚم٥م شمٕمٞملم َأطمد إَُمَريـ، وٓ يُ  َّٓ سمٕمد صمٌقت َأطمدمه٤م، وٓ َُي٤مُب إِ ٠ًَمُل هب٤م إِ

قمل طمدوث َأطمدمه٤م وي٠ًَمل قمـ شمٕمٞمٞمٜمف  .[أم] ا.# ُمّم٤ٌمحش سم٤مًمتٕمٞملم َٕن اعمتٙمٚمِّؿ يدَّ

ومُٕمٚمؿ هبذا َأن اهلٛمزة حمذووم٦م ًمٗمٔم٤ًم صم٤مسمت٦ٌم شم٘مديرًا، ومٙم٠َمٟمف ىم٤مل: َأسمذاك َأم سم٤مخلٞمؾ شَمٕمدو إًِمخ، 

َأو َأطمٚمُِػ َأو ىَمًٛمل َأو طَمٚمِٗمل َأو َيٛمٞمٜمل واىمٌع سمذاك إًِمخ، َأو  واعمتٕمٚمَُّؼ حمذوف، شم٘مديُره ُأىمًؿُ 

 ُمتٕمٚمِّؼ سمام شمٕمٚمَّؼ سمف اًم٤ًمسمُؼ َأقمٜمل ىمقًمف:

 َأًمِٞمَّقققق٦ًم سمقققق٤مًمَٞمْٕمَٛمالِت َيْرََتققققل

 

 هب٤م اًمٜمََّج٤مُء سمقلم َأضْمققاِز اًمَٗمقاَل  

 ُواحلَٚمُِػ، وومٕمُٚمف آمَم ُي١ْمزم إِْيالًء،  َأي ُأوزم َأًمِٞم٦َّم، وإًَمِٞم٦َّم وإًَمِٞم٤َّم سم٢مسِمدال اًمت٤مء َأًمٗم٤ًم: اًمٞمَٛملم

َي٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: َٓ  يمآشَمك ي١ميت إْيت٤مء، واجلٛمُع َأ

َيققق٤م طمققق٤مومٌظ ًمَٞمٛمٞمٜمقققف َٓ  ىمٚمٞمقققُؾ إَ

 

ِت   ٌََ٘م٧ْم ُمٜمققف إًَمِٞمَّقق٦م سَمققرَّ  وإِْن ؾمقق

 م ُمـ اًمَٞمْٕمٛمالت اعمقصقوم٦م سمام ذيمر َأم سم٤مخلَٞمؾ اعمقصقوم٦م سمام ؾمٞم٠ميت وم٢ميِن َأي َأطَمٚمِٗم٤ًم سمام شم٘مدَّ

  سمدَّ ُمـ َأن ُأوىِمع َأطمدمه٤م.ٓ

واخلَٞمُؾ مج٤مقم٦م إوَمراس ٓ واطمَد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف، وهق ُم١َمٟم٨َّم ؾمامقملٌّ يُٕمؿُّ اًمذيَمر وإُٟمثك، 

أو واطمده ظم٤مئؾ َٕٟمف خَيْت٤مل ذم ُِمِمٞمتف، وَأيْم٤ًم اؾمٌؿ ًمٚمٗمرؾم٤من، ُأظمذ ُمـ اخلُٞماَلء، وهق اًمٙمؼِْم 
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ذم شمٗمًػمه٤م وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م َت٤مَم اًمٌٞم٤من يمِم٤مرح واإِلقمج٤مب، ومل َأَر ُمـ يمت٥ُم اًمٚمُّٖم٦م ُم٤م َيِمٗمل 

اخلٞمُؾ: مج٤مقم٦م إوَمراس ٓ واطمَد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف، وهق ُم١َمٟم٨م ؾمامقملٌّ َيٕمؿُّ »اًم٘م٤مُمقس، ىم٤مل: 

اًمذيَمر وإُٟمثك، َأو واطمُده ظم٤مئؾ َٕٟمف خَيت٤مل ذم ُِمِمٞمتف، ىم٤مًمف َأسمق قمٌٞمدة، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وًمٞمس 

ؾ َٕٟمف َأىمرُب ُمذيمقر، وَيقز إقِم٤مدشُمف ًمٚمخٞمؾ سمٜم٤مء قمغم هذا سمٛمٕمروف، واًمْمٛمػُم قم٤مئد إمِم اخل٤مئ

 َأٟمف اؾمؿ مجع.

قا قمٚمٞمف ومٞمتٕملمَّ قمقُده ًمٚمخ٤مئؾ، ىم٤مًمف ؿمٞمخٜم٤م، ويِمٝمُد عم٤َم  ٤م قمغم اًم٘مقل سم٠َمٟمف ُم١َمٟم٨م يمام ٟمّمُّ َأُمَّ

ىم٤مًمف َأسمق قمٌٞمدة ُم٤م طمٙم٤مه َأسمق طم٤مشمؿ ٟم٘مالً قمـ إَصٛمٕمّل، ىم٤مل: ضم٤مء َُمْٕمتقٌه إمِم َأيب قمٛمرو سمـ 

٘م٤مل: ي٤م َأسم٤م قمٛمرو ملَ ؾُمٛمٞم٧ْم اخلٞمُؾ ظمٞمالً؟ وم٘م٤مل: ٓ َأدري، وم٘م٤مل: ًمٙمـ َأدري، وم٘م٤مل: اًمٕمالء وم

: ايمُتٌقا احلٙمٛم٦َم  قمٚمِّٛمٜم٤م، ىم٤مل: ٓظمتِٞم٤مهل٤م ذم اعمٌم، وم٘م٤مل َأسمق قمٛمرو َٕصح٤مسمف سمٕمدُم٤م وممَّ

 واْرووه٤م وًمق قمـ ُمٕمتقه.

ىمٞمؾ ٓ يريم٥ُم َأطمٌد ًمٗمُظ اخلٞمؾ عم٤م  وُمٜمٝم٤م شُمٜمقول»وىم٤مل اًمراهم٥م سمٕمدُم٤م ذيَمر اخلُٞماَلء: 

َّٓ وضمَد ذم ٟمٗمًف ٟمخقًة، وىم٤مل َأيْم٤ًم  واخلٞمُؾ ذم إَصؾ اؾمٌؿ  –يٕمٜمل اًمراهم٥م  –ومرؾم٤ًم إِ

وُيًتٕمٛمُؾ  [8/63]إٟمٗم٤مل:  ژۅ ۋ ۋژًمََلومراس واًمٗمرؾم٤من مجٞمٕم٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

٤مب ظمشي٤م ظمٞمَؾ اهللِ اْريمٌل»ذم يمؾِّ واطمد ُمٜمٝمام ُمٜمٗمِردًا، ٟمحُق ُم٤م ُروي  ٞمؾ اهلل، ، َأي ي٤م ُريمَّ

 ﮵ ﮴ ﮳ژومُحذف ًمٚمٕمٚمؿ اظمتّم٤مرًا، ومٝمذا ًمٚمُٗمرؾم٤من، ويمذا ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

٤مًمتَِؽ، وضم٤مء ذم اًمتٗمًػم: َأن ظمَٞمَٚمف يمؾُّ  [17/64]اإلهاء:  ژ﮶ َأي سمُٗمرؾم٤مٟمؽ وَرضمَّ

قمٗمقُت ًمٙمؿ قمـ »ظَمٞمٍؾ شمًَٕمك ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وَرضِمَٚمف يمؾُّ ُم٤مٍش ذم ُمٕمّمٞمتف، وذم احلدي٨م: 

 ٿ ٿ ٿ ٺژومراس، ويمذا ىمقًُمف شمٕم٤ممم: يٕمٜمل إَ ش صَدىم٦م اخلَْٞمؾ

 .[ظمٞمؾ] ا.# شم٤مج اًمٕمروس ذح اًم٘م٤مُمقسش [16/8]اًمٜمحؾ:  ژٿٹ

 ومٞم١مظمذ مم٤َّم ُمرَّ َأن اخلٞمَؾ شُمٓمٚمُؼ وُيراُد هب٤م إوَمراس وم٘مط، واًمُٗمرؾم٤من وم٘مط، ويمالمه٤م ُمٕم٤ًم.
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، وذم [قمدا] ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمـ قَمَدا قَمْدوًا إِذا ىم٤مَرَب اهلَْرَوًم٦َم، يمام ذم اعمّم٤ٌمحش: شَمْٕمُدو»

ًا وقَمَدَواٟم٤ًم وشَمْٕمداًء، »اًمٚم٤ًمن:  اًمَٕمْدو: احلُْي، قَمَدا اًمرضمُؾ واًمٗمرُس وهمػُمه َيْٕمُدو قَمْدوًا وقُمُدوَّ

، وَأقمدي٧ُم ومرد: اؾمتحيشُمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ى: َأطْمَيَ ]اًمٕم٤مدي٤مت:  ژڳ گژوقَمدَّ

ٝمٜم٤م، وَوٌُْح ، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هل اخلٞمؾ، وىم٤مل قمكمٌّ ريض اهلل قمٜمف: هل اإِلسمؾ ه[133/1

 .[قمدا] ، وىمٞمؾ ذم شمٗمًػمه همػُم ذًمؽ، راضِمع اًمٚم٤ًمنشاخلٞمؾ: صقُت َأضمقاومٝم٤م إِذا قمَدْت 

 .[طمي] اًمٕمروس وشم٤مج اًمٚم٤ًمن ذم يمام يُمَراع، قمـ إطِمْم٤مراً  اًمٗمرُس  َأطْمَيَ  ُمـ آؾمؿُ  واحلُْي 

٤ًم: َأهَع، َُمْرـم٤ًم وُُمُروـم َُمَرَط َيْٛمُرط»٤من: ٟمقع ُمـ اإِلهاع، ىم٤مل ذم اًمٚمًش: اعَمَرـَمك»

وآؾمُؿ اعَمَرـَمك، وومرس َُمَرـَمك: هيع، ويمذا اًمٜم٤مىم٦ُم، وىم٤مل اًمٚمٞم٨م: اعمُُروط: هقم٦م اعمٌم 

: اعَمَرـَمك ومقق اًمت٘مري٥م ودون  ـَ ُُمُروـم٤ًم، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ َـّ َيْٛمُرـْم واًمَٕمْدو، وي٘م٤مل ًمٚمخٞمؾ: ُه

 .[ُمرط] ا.# ًم٤ًمنش اإِلهذاب

يَديف ُمٕم٤ًم وووَٕمٝمام ُمٕم٤ًم ومذًمؽ اًمت٘مري٥م، وىم٤مل قمـ إَصٛمٕمّل: إِذا روَمع اًمٗمرُس »وومٞمف: 

ُب سمف ومرؾُمف، وىم٤مرَب اخلٓمَق:  َأسمق زيد: إِذا َرضَمَؿ إَرض َرمْج٤ًم ومٝمق اًمت٘مري٥م، ي٘م٤مل: ضم٤مءٟم٤م ُي٘مرِّ

داٟم٤مه، واًمت٘مري٥م ذم قَمْدو اًمٗمرس َأن َيْرضُمَؿ إَرَض سمٞمَديف، ومه٤م ضسم٤من، اًمت٘مري٥ُم إَدٟمك، 

قمغم، وهق اًمثَّْٕمَٚمٌٞم٦َّم، وقمـ اجلقهري: اًمت٘مري٥م: ضٌب ُمـ وهق اإِلرظم٤مء، واًمت٘مري٥م إَ 

َب اًمٗمرُس إِذا رومَع يَديف ُمٕم٤ًم وووٕمٝمام ُمٕم٤ًم ذم اًمَٕمْدو، وهق دون احلُْي،  اًمٕمْدو، ي٘م٤مل: ىَمرَّ

ُب يب»وذم طمدي٨م اهلجرة:  ُب شم٘مري٤ًٌم شَأشمٞم٧ُم ومرد ومريمٌُتٝم٤م ومرومٕمُتٝم٤م شُم٘مرِّ َب اًمٗمرُس ُي٘مرِّ ، ىَمرَّ

 .[ىمرب] ا.# ًم٤ًمنش وًا دون اإِلهاعإِذا قمَدا قَمدْ 

َح٤مسم٦م، واًمٗمٕمؾ  ًَ واإِلْهذاب: اإِلهاع يم٤مًمتٝمذي٥م، واهلَْذب سمٗمتح ومًٙمقن واهلََذاسم٦م يم

َب وَهَذَب، وآؾمُؿ ُمٜمف اهلَْٞمَذسَمك قمغم وَمٞمَْٕمغَم، واًمٙمؾُّ سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م، وُمثُٚمٝم٤م  َأهَذَب وهذَّ

 ٕمٌؾ هبذا اعمٕمٜمك.اهلَْٞمَدسَمك سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م، وٓ يتٍمُف ُمـ هذه وم
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يح ُمـ ُم٠مظمقذ واإِلرظم٤مء» ظَم٤مء، اًمرِّ  ىمقهلؿ: ُِمـ يٙمقن َأن وَيقز ًملِم، ذم اًمنيٕم٦م وهل اًمرُّ

 [128ديقاٟمف ]َأْرظَمك سمف قَمٜم٤َّم أي َأسْمٕمَده قمٜم٤َّم، وَأْرظَمك اًمداسم٦َّم: ؾم٤مر هب٤م اإِلرظم٤مء، ىم٤مل مُحٞمد سمـ صمقر:

ـِ اخلٚمٞمٗمقق٦ِم وم٤مقْمِٛمققْد ًمققف  إمِم اسْمقق

 

 ٦َم طمتَّققققك شَمٙمِققققْؾ وَأْرِخ اعمٓمٞمَّقققق 

 وىم٤مل َأسمق قمٌٞمد: اإِلرظم٤مء َأن ُُتكّم اًمٗمرَس وؿمٝمقشَمف ذم اًمَٕمْدو همػَم ُُمتِٕم٥م ًمف، ي٘م٤مل: ومرس

 .[رظم٤م] ا.# ًم٤ًمنش ُِمْرظم٤مء ُمـ ظمٞمؾ َُمَراٍخ، وَأشم٤من ُِمْرظم٤مء: يمثػمة اإِلرظم٤مء

يمت٤مُده٤م ىُم٥مُّ ٟم٤مؿِمَزًة أَ .»[صمٕمٚم٥م] ا.# ًم٤ًمنش واًمثَّْٕمَٚمٌٞم٦َّم: َأن َيْٕمدَو اًمٗمرُس قمْدَو اًمٙمٚم٥م»

وذم احلدي٨م َأٟمف يم٤من إِذا َأْورَم قمغم َٟمَِمز »اًمٜم٤مؿِمزة: اعمرشمِٗمٕم٦م اًمٜم٤مشمئ٦م اعُمٜمتؼِمة، ذم اًمٚم٤ًمن:  ش.اًمُٙمغَم 

، َأي ارشمٗمَع قمغم راسمٞم٦م ذم ؾمٗمر، وىمد شُمًٙمـ اًمِملُم ومٞم٘م٤مل: َٟمِْمز، وُمٜمف احلدي٨م:  ذم ظم٤مشَمؿ »يمؼمَّ

ة سَمْْمَٕم٦ٌم ٟم٤مؿمزة َأشم٤مه رضمٌؾ ٟم٤مؿِمُز »قمغم اجلًؿ، وُمٜمف احلدي٨م:  ، َأي ىمٓمٕم٦ُم حلؿ ُمرشمٗمٕم٦مٌ شاًمٜمٌقَّ

ٌْٝم٦م ، َأي ُمرشمٗمُٕمٝم٤م، وَٟمَِمَز اًمٌمُء َيٜمِِْمُز ُٟمُِمقزًا: ارشمٗمع، وشمؾٌّ ٟم٤مؿِمز: ُمرشمٗمع، وىمٚم٥ٌم ٟم٤مؿِمز: شاجلَ

قم٥م، وَٟمَِمَز ذم َمٚمًِف َيٜمِِْمُز وَيٜمُِْمُز، وذم إؾَم٤مس : َٟمَِمَز اًمٌمُء: [ٟمِمز] ارشمٗمَع قمـ ُمٙم٤مٟمف ُمـ اًمرُّ

َٟمِمَزْت إزِمَّ اًمٜمْٗمُس، َأي ضم٤مؿم٧ْم ُمـ اًمٗمَزع، وَٟمِمَزت اعمرَأُة قمغم زوضمٝم٤م »عمج٤مز: ارشمٗمَع، وُمـ ا

 ا.#.شوَٟمَِمَز قمٚمٞمٝم٤م

، َأي َأيْمت٤مُد اخلٞمؾ، واطمُده٤م يَمَتد سمٗمتحتلم، وسمٗمتح ويمن، وهق َمتَٛمع اًمٙمتَٗملم َأو شَأيْمت٤مُده٤م»

مم َأؾمٗمؾ اًمٙمتَٗملم َأو هق ٟمْٗمس َأقمغم اًمَٙمتػ َأو ُم٤م سملم اًمٙم٤مهؾ إمِم اًمٔمَّٝمر َأو ُمـ َأصؾ اًمُٕمٜمؼ إِ 

اًمٙم٤مهؾ َأو َُمْٖمِرُز اًمُٕمٜمؼ ذم اًمٙم٤مهؾ قمٜمد احل٤مِرك، وذم إؾَم٤مس: هق ُم٤م سملم َُمْٖمِرز اًمُٕمٜمؼ إمِم 

ُمقوع اًمٙمتَٗملم، شم٘مقل: ٟمحٛمُٚمف قمغم إيَْم٤ٌمد ومْماًل قمـ إيَْمت٤مد، ووًمَّقهؿ َأيمت٤موَمٝمؿ وَأيمت٤مَدهؿ، 

وا وهرسمقا،  ٌَتقا َأْوشم٤مدًا صمؿ وًمَّقا َأيْمت٤مداً َأي َأدسَمروا واهنَزُمقا وومرُّ  ا.#.ششم٘مقل: صم

٥ٌَُم سم٤مًمتحريؽ، وهق ِدىم٦َّم ش ىُم٥ّم » ٤ٌَّمء، واعمّمدُر اًمَ٘م سم٤مًمْمؿِّ وشمِمديد اًم٤ٌمء مجع إىََم٥مِّ واًمَ٘م

ـُ اًمٗمرس َيَ٘م٥مُّ ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع، َأي حَل٘م٧ْم  اخلٍَْم وُوٛمقُر اًمٌٓمـ، وي٘م٤مل: ىَم٥مَّ سمٓم

ٌَٞمف، وظمٞمٌؾ ىُم٥مٌّ أَ  ٤ٌَّمُء َأي مخٞمّم٦ُم اًمٌٓمـ يمام ي٘م٤مل: ُمٝمْمقُم٦ُم ظم٤مِسشم٤مه سمح٤مًم ي َوقاُمر، واُمرَأة ىَم
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٤ًٌَّم ُمـ اًم٤ٌمب إَول، َأي َيَٕمُٚمف َأىَم٥مَّ طمتك  احلََِم٤م ًمٓمٞمٗم٦ُم اًمٙمِمَحلم، واًمتَّْمٛمػم َيُ٘م٥مُّ اًمٗمرَس ىَم

 َيٜمدُِم٩م سمٕمُْمف ذم سمٕمض.

ُم٩م ًمالؾمتدارة، واحل٤م ة اًمدَّ ٤ًٌَّم، وهق ؿمدَّ ٌُّف ىَم ٌَّف َيُ٘م ان اًمُٙمٚمٞمَتلم، وذم اًمٚم٤ًمن: ىَم ٌْتَدَّ ًم٤ٌِمن قِمرىم٤من َي

ة إمِم اًمٌٓمـ،  َّ ان ُمـ ٟم٤مطمٞمتٝمام، وىمٞمؾ: مه٤م قِمرىم٤من َيٙمتٜمٗم٤من اًمنُّ َأي ي٠مظمذان ُمـ ضم٤مٟمٌٝمام ويٛمتدَّ

ت اًمٕملَم  ٌُف وُمدَّ
َع طَمقاًمِ ْ ت اًميَّ وي٘م٤مل: َدرَّ طم٤مًم٤ٌِمه إِذا اٟمتنَم ذيَمره، ومه٤م قِمرىم٤من يً٘مٞم٤مٟمف وُمدَّ

ارَة طمقا ٌُٝمام وُمقادُّ يمؾِّ رء طمقاًمٌُف، يمام ذم إؾَم٤مساًمٜم٤مفمرة، واًمَٗمقَّ  .[طمٚم٥م] ًم

اًمُٙمْٚمٞم٦م ُمـ »مجُع يُمْٚمقة ويُمْٚمٞم٦م سمْمؿِّ َأوهلام ومًٙمقن صم٤مٟمٞمٝمام، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: ش اًمُٙمغَم »

إطَمِم٤مء ُمٕمرووم٦م، واًمُٙمْٚمقة سم٤مًمقاو ًمٖم٦ٌم َٕهؾ اًمٞمٛمـ، ومه٤م سمْمؿِّ إَول، ىم٤مًمقا: وٓ ُيٙمَن، 

: اًمُٙمٚمْ  ٞمت٤من ًمإِلٟم٤ًمن وًمٙمؾِّ طمٞمقان، ومه٤م حَلٛمت٤من محراوان ٓزىمت٤من سمَٕمٔمؿ وىم٤مل إَزهريُّ

ٚم٥م قمٜمد اخل٤مسشملم، ومه٤م َُمٜم٧ٌُِْم زْرع اًمقًمد  .[يمال] ا.# ُمّم٤ٌمحش اًمّمُّ

اًمُٙمْٚمقة ًمٖم٦ٌم ذم اًمُٙمْٚمٞم٦م َٕهؾ اًمٞمٛمـ، وىم٤مل: اًمُٙمْٚمٞمت٤من ُمـ اإِلٟم٤ًمن وهمػمه: »وذم اًمٚم٤ًمن: 

حؿ، حَلٛمت٤من ُُمٜمتؼِمشم٤من محراوان ِٓزىمت٤من سمٕمٔمْ  ٚم٥م قمٜمد اخل٤مسشَملم ذم يُمْٔمَريـ ُمـ اًمِمَّ ؿ اًمّمُّ

، ُيراد سمف زرُع اًمقًمد، واجلٛمُع يُمغَمً ويُمٚمَٞم٤مت  ٞم٤من ذم اًمٓم٥مِّ رع، هٙمذا يًٛمَّ ومه٤م َُمٜم٧ٌُِْم سمٞم٧م اًمزَّ

ف. [يمال] ا.# ًم٤ًمنش سمْمؿٍّ ومًٙمقن واعمراُد سم٤مًمُٙمغَم ذم اًمٌٞم٧م اخلَقاِسُ ًمٚمُٛمج٤مَورة  سمٌٕمض شمٍمُّ

ىُم٥مُّ »وُمثُؾ:  ًمٌٕمػم ذم يُماَله َأي ذم ظم٤مسشَمٞمف، يمام ذم اًمت٤مج ذم ُم٤مدة )يمق ل ى(.يمام ىم٤مًمقا: َدسمُِر ا

قاُِمر، وإََي٤مـمِؾ: اخلَقاس.ش اًمُٙمغَم   ُمٕمٜمًك ًَمقاطِمُؼ إََي٤مـمِؾ، وم٢مِنَّ اًمٚمَّقاطمؼ سمٛمٕمٜمك اًمْمَّ

ك سم٤معمَ  ُؿ سمذاك َأم سم٤مٕوَمراس اًمتل شُمنُع هذا اإِلهاَع اعمًٛمَّ ًِ َرـَمك ومح٤مصُؾ اعمٕمٜمك هؾ ُأىم

َر اخلقاس ُذسمََّؾ  ذم طم٤مل يمقهن٤م ُمرشمٗمٕم٦َم اًمَٙمقاهؾ ٟم٤مشمئ٦َم ََم٤مُمِع إيَمت٤مف ُُمٜمتَؼِمَة احلَقاِرك ُوٛمَّ

َٛمْرَدل يّمػ ومرؾم٤ًم:»إىَْمراب، وم٢مِن إىَْمراب مجُع ىُمْرب ًمٚمخ٤مسة، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:   ىم٤مل اًمِمَّ

 ٓطِمققُؼ اًمُ٘مققْرِب وإََي٤مـمِققِؾ هَنْققدٌ 

 

 َٓمققق٤مه ََتَققق٤ممُ ِرُف اخلَْٚمقققِؼ ذم ُمَ قُُمِْمققق 

 ٕمتف يمام ي٘م٤مل: ؿم٤مة ًَ ذم اًمتٝمذي٥م: ومرٌس ٓطِمُؼ إىَْمراب، ََيٛمٕمقٟمف، وإِٟمام ًمف ىُمُرسم٤مِن ًم
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تلم  َوخٛم٦ُم اخلَقاِس، وإِٟمَّام هل٤م ظم٤مسشم٤من، وومٞمف ًمٖمت٤من ىُمْرب وىُمُرب سمْمؿٍّ ومًٙمقن وسمْمٛمَّ

 سمقزن قُمْن وقُمُن، وذم ىمّمٞمدة يمٕم٥م سمـ زهػم:

 ُيْزًمُِ٘مققققف َيْٛمٌمقققق اًمُ٘مققققَراُد قمٚمٞمٝمقققق٤م صمققققؿَّ 

 

ٌَقققققق٤مٌن وَأىْمققققققراٌب َزَه٤مًمِٞمققققققُؾ    قمٜمٝمقققققق٤م ًَم

 ه٤مًمِٞمؾ: اعمُْٚمس، قمـ ٤ٌَمن: اًمّمدر، وإىَْمراب: اخلَقاِس، واًمزَّ ُيْزًم٘مف: ُيَزطْمٚمُ٘مف، واًمٚمَّ

٥ٌَُم ُمـ اًمّمدر، وذم طمدي٨م آؾمتًِ٘م٤مء:  اًمّمح٤مح، ٤ٌَمن سم٤مًمٗمتح: ُم٤م ضَمَرى قمٚمٞمف اًمٚمَّ َأشَمْٞمٜم٤مَك »اًمٚمَّ

٤ٌَم ٝم٤م ذم اخلدُم٦م طمٞم٨م ٓ دمُد ُم٤م شُمٕمٓمٞمف َُمـ ش هُن٤مواًمَٕمْذراُء َيْدَُمك ًَم ًَ َأي َيْدَُمك صدُره٤م ُٓمتِٝم٤مهِن٤م ٟمٗم

٤ٌَمَٟمف ٌْٜم٤ًم: ضَب ًَم ٌَٜمَف َيْٚمٌِٜمُف ًَم ة اًمزُم٤من، وًَم  وسمٕمَده: .[ًمٌـ] ا.# ًم٤ًمنش خيدُُمٝم٤م ُمـ اجلَْدب وؿمدَّ

62- اا  ااة أ    أ ملأ ثة  تأ ااملش ااةاَا ا ُ  أ أ جش
ُنا رأ  

 

يش أ   َا َأااااة اااااا يا
جأ ْا ْشاااابأ ُ أ

َأة ىا اااا ُ تِش   

ٕمر   ٌُّد اًمِمَّ ْٕم٨م: مجع ؿَمْٕمث٤مء وَأؿْمٕم٨م، وومٕمُٚمف ؿَمِٕم٨َم سم٤مًمٙمن ؿَمَٕمث٤ًم سم٤مًمتحريؽ، وهق شمٚم اًمِمُّ

ده سمتَنيح وُدْهـ وهمًؾ وٟمحق ذًمؽ، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  ؿَمِٕم٨َم اًمِمٕمُر »واهمؼماُره ًمٕمدم شمٕمٝمُّ

ده سم٤مًمدُّ  ٌَّد ًم٘مٚم٦َّم شمٕمٝمُّ ْهـ، ورضمؾ َأؿمَٕم٨م واُمرَأة ؿَمَٕمث٤ًم ومٝمق ؿَمِٕم٨ٌم، ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم، شمٖمػمَّ وشمٚم

َٕم٨م َأيْم٤ًم اًمَقؾمُخ، ورضمٌؾ ؿَمِٕم٨ٌم: َوؾِمُخ اجلًد، وؿَمِٕم٨ُم اًمرأس َأيْم٤ًم، وهق  ؿَمٕمث٤مء، واًمِمَّ

٨ُم  ق يمام َيتِمٕمَّ َٕم٨م َأيْم٤ًم: آٟمتِم٤مر واًمتٗمرُّ َأؿمَٕم٨ُم َأهْمؼُم، َأي ُمـ همػم اؾمتِحداد وٓ شمٜمٔمُّػ، واًمِمَّ

قاك، وذم اًمدقم٤مء:  ًِّ َّ اهللُ ؿَم »رأُس اًم ق ُمـ َأُمره وشمِمت٧َّم ُمـ ؿَمٛمٚمفش َٕمَثفمَل  ش.َأي مَجَع ُم٤م شمٗمرَّ

ٌََّد »وذم اًمٚم٤ًمن:  ٨َم: شَمٚم ؿَمِٕم٨َم ؿَمَٕمث٤ًم وؿُمُٕمقصم٦ًم ومٝمق ؿَمِٕم٨ٌم وَأؿمَٕم٨ُم وؿَمْٕمث٤مُن، وشمِمٕمَّ

 ، ـْ ه ٕمر احل٤مفُّ اًمذي مل َيدَّ ٕم٨ُم: اعمٖمؼمُّ اًمرأس اعُمٜمَْتتُػ اًمِمَّ َثف شَمِمٕمٞمث٤ًم، واًمِمَّ ، وؿمٕمَّ ؿمٕمُره واهمؼمَّ

٨ُم رأُس اعمًقاك، وذم احلدي٨م: واًمتَِمٕمُّ  ٨م يمام يتِمٕمَّ ق واًمتٜمٙمُّ ُربَّ َأؿْمٕم٨َم َأهْمؼَم »٨م: اًمتٗمرُّ

ه َٕمَث٦مشذي ـمِْٛمَرْيـ ٓ ُي١مسمُف ًمف ًمق َأىمًَؿ قمغم اهلل ٕسَمرَّ ِٕم٨م )يمام َأن ، واًمِمَّ ٕمر اًمِمَّ : ُمقوع اًمِمَّ

َٚمع واجلََٚمَح٦م عمقوع اجلَ  َٚمٕم٦م ُمقوع اًمّمَّ َٚمح واجلََٚمَٝم٦م عمقوع اجلََٚمف اًمٜمََّزقَم٦م ُمقوع اًمٜمََّزع واًمّمَّ

ٕمر قمـ ضم٤مٟمٌل اجلٌٝم٦م،  واجلغََم عمقوٕمف واًمَٙمَِمَٗم٦م عمقوع اًمَٙمَِمػ، واًمٜمََّزع: اٟمح٤ًمُر اًمِمَّ

 واًمٌقاىمل يمٚمُّٝم٤م ىمري٦ٌم ُمٜمف ذم اعمٕمٜمك، وومٕمُؾ اًمٙمؾِّ ُمـ سم٤مب ـَمِرَب(.
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َٕم٨م:  ْٕم٨م واًمِمَّ اٟمتِم٤مر إَُمر وظمٞمٌؾ ؿُمٕم٨م َأي همػُم ُُمَٗمْرضَمٜم٦ٍم، وُُمَٗمْرضمٜم٦م: حمًقؾم٦م، واًمِمَّ

:  وظَمَٚمُٚمف، ىم٤مل يمٕم٥ُم سمـ ُم٤مًمؽ إَٟمّم٤مريُّ

َّ اإِلًمققققُف سمققققف ؿَمققققْٕمث٤ًم وَرمَّ سمققققف  مَل

 

تِققققف وإَُمققققُر ُُمٜمتِِمقققق   رُ قُأُمقققققَر ُأُمَّ

 َق ُمٜمف، وُمٜمف ؿَمَٕم٨ُم اًمرأس، وذم طمدي٨م اًمدقم٤مء: ش ملَّ اهللُ ؿَمَٕمثف»وذم اًمدقم٤مء:  َأي مجَع ُم٤م شمٗمرَّ

ق ُمـ َأُمري، وىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م: [3419اًمؽمُمذي: ] شَأؾم٠َمًُمؽ رمح٦ًم شَمٚمؿُّ هب٤م ؿَمَٕمثل»  َأي دمٛمُع هب٤م ُم٤م شمٗمرَّ

قققف ٌٍْؼ َأظمققق٤ًم ٓ شَمُٚمٛمُّ قققَت ًْ ققق٧َم سمُٛم ًْ  وًم

 

ُب    قمققغم ؿَمققَٕم٨ٍم َأيُّ اًمرضمقق٤مِل اعمٝمققذَّ

 ف قمغم ؿَمَٕم٨م»ىمقًُمف:  ف وشُمّمٚمُحف ش ٓ شمٚمٛمُّ َأي ٓ حتتٛمُٚمف قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ َزًَمؾ وَذْرء، ومتٚمٛمُّ

٨َم ُمـ َأُمره.  ودمٛمُع ُم٤م شمِمٕمَّ

ُق َأضمزائف ٨ُم رْأس اعمًِقاك واًمَقشمِد: شمٗمرُّ واعمراُد  .[ؿمٕم٨م] ا.# ًم٤ًمن اًمٕمربش وشمِمٕمُّ

ْٕم٨م ذم اًمٌٞم٧م اًمِٗمْرضَمْقن: »اخلٞمؾ اًمٖمػم اعُمَٗمْرضَمٜم٦م، واعُمَٗمْرضمٜم٦م: اعمحًقؾم٦م، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  سم٤مًمِمُّ

ٝم٤م سمف، وضمزَم اًمٍمومٞمُّقن َأن ٟم ًَّ ٦م سم٤مًمِٗمْرضَمْقن طَم ٦م، ووَمْرضَمـ اًمداسمَّ ًَّ ا.# ُمـ ُم٤مدة ش قٟمف زائدةاعمَِح

 )ف ر ج ن( ُمٜمف.

٤ًم: ٟمٗمَض قمٜمٝم٤م اًمؽماب، وذًمؽ إِذا وَمْرضَمٜمَٝم٤م، َأي »وذم اًمٚم٤ًمن:  ًَّ ٝم٤م طَم ًُّ طَمسَّ اًمداسم٦م َُيُ

٦م سمٙمن اعمٞمؿ، َأي سم٤مًمِٗمْرضَمقن، وُمٜمف ىمقل زيد سمـ ُصْقطَم٤من طملم اْرشُم٨مَّ يقم  ًَّ ٝم٤م سم٤معمِح ًَّ طَم

قا»اجلٛمؾ:  ًُّ ، َأي ٓ شَمٜمٗمْمقه، ُِمـ طَمسَّ اًمداسم٦م: ٟمٗمَض شقمٜمل شمراسم٤مً  ادوُمٜمقين ذم صمٞم٤ميب وٓ حَتُ

َّٓ وومٞمٝم٤م ُمَٚمٌؽ َُيُسُّ قمـ »اًمؽماب قمٜمٝم٤م، وذم طمدي٨م ُيٞمك سمـ قم٤ٌمد:  ُم٤م ُمـ ًمٞمٚم٦م َأْو ىمري٦م إِ

ٝم٤م وإؾِم٘م٤مط اًمؽماب قمٜمٝم٤م، شفمٝمقر دوابِّ اًمُٖمزاة اًمَٙمالل ًِّ ، َأي ُيذه٥م قمٜمٝم٤م اًمتٕم٥م سمح

٦م سم٤مًمٙمن َٕٟمف آًم٦م ًمذًمؽ ًَّ  .[طمًس] ا.# ًم٤ًمنش واعمَِح

ـُ طُمْجز اسمـ  زيد سمـ ُصقطَم٤من سمْمؿِّ اًمّم٤مد وواو ؾم٤ميمٜم٦م وطم٤مء ُمٝمٛمٚم٦م صمؿ َأًمٍػ وٟمقن اسم

، وًمف شمرمج٦م طمًٜم٦م، وَأظمقه احل٤مرث َأسمق ؾمٚمٞمامن، وىمٞمؾ: َأسمق قم٤مئِم٦م، َأؾمٚمَؿ ذم قمٝمد اًمٜمٌلِّ 

 ، سم٤مظمتّم٤مر.[صقح] َصْٕمَّمَٕم٦م سمـ ُصقطَم٤من، شم٤مسمٕملٌّ يمٌػم، ا.# ُمـ اًمت٤مج
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سم٤مًمٌٜم٤مء عم٤م مل يًؿَّ وم٤مقمٚمف، مُحؾ ُمـ اعمٕمريم٦م َرصمِٞمث٤ًم َأي ضمرُي٤ًم وسمف َرَُمٌؼ، وذم  شواْرشُم٨مَّ »

ًمٚمرضمؾ إِذا ُضب ذم احلرب وم٠ُمصمِخـ ومُحَؾ وسمف َرَُمٌؼ، وذم طمدي٨م زيد اسمـ  اًمتٝمذي٥م: ي٘م٤مل

 .[رصم٨م] ا.# ًم٤ًمنش ُصقطَم٤من َأٟمف اْرشُم٨مَّ يقم اجلٛمؾ وسمف َرَُمٌؼ 

ف:  وُمثُؾ ؿَمِٕم٨َم ُم٤م ذيمَره ذم اًمٚم٤ًمن، طَمػَّ رأُس اإِلٟم٤ًمن وهمػُمه َُيِػُّ طُمُٗمقوم٤ًم: »وٟمّمُّ

 [1/341ديقاٟمف ] ؿَمِٕم٨َم وسَمُٕمَد قمٝمُده سم٤مًمدهـ، ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م يّمػ َوشمِدًا:

 وَأؿْمقققققَٕم٨َم ذم اًمقققققداِر ذي عمَِّققققق٦مٍ 

 

 شُيٓمِٞمققققُؾ احلُُٗمقققققَف وٓ َيْ٘مَٛمققققُؾ  

اطِملِم » وهق اًمنقم٦م.َأي شَمتٕم٤مَدى شَمتٗم٤مقَمُؾ ُمـ اًمَٕمدو، ش شَمَٕم٤مَدى» .[طمٗمػ] ويمذا ذم اًمت٤مج  يمَنَ

طم٤من، وهق اًمذئ٥م وإؾَمد يمام ذم اعمّم٤ٌمحشاًمَٖم٣َم  اطملم مجع ِهْ ، وذم اًمت٤مج: [هح] ، اًمنَّ

ْٞمد: إؾَمد » ًِّ طم٤من واًم ْ طم٤مل، واًمنِّ ْ َح َينُح اًمذئ٥ُم يم٤مًمنِّ طم٤من سم٤مًمٙمن ومِْٕمالن، ُمـ َهَ ْ اًمنِّ

 [285أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ّل:سمٚمٖم٦م هذيؾ، ىم٤مل َأسمق اعمثٚمِّؿ اهلذزمُّ يرصمل َصخر اًمٖم

ٌَّقققققق٤مُط َأْوديقققققق٦ٍم مَحَّقققققق٤مُل َأًْمقيقققققق٦مٍ   َه

 

طمقققق٤مُن ومِْتٞمقققق٤منِ   ٤مُد َأْٟمديقققق٦ٍم ِهْ  شؿَمققققٝمَّ

 [21ديقاٟمف ] وىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس: .[هح] ا.# 

ٌْقققٍل وؾمققق٤مىم٤م ٟمٕم٤مُمقققق٦مٍ   ًمقققف َأْيَٓمقققال فم

 

طمقق٤من وشَمْ٘مريقق٥ُم شَمْتُٗمققؾِ    وإِْرظمقق٤مُء ِهْ

طم٤من: اًمذئ٥م إَْيٓمؾ: اخل٤مسة، واإِلرظم٤مء واًمت٘مري٥م: ضسم ػم، واًمنِّ ًَّ ٤من ُمـ اًم

وإؾَمد، واًمتَّتُْٗمؾ سمت٤مءيـ ُمثٜم٤َّمشملم ُمـ ومقق، ُأوٓمه٤م ُمٗمتقطم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ؾم٤ميمٜم٦م ووؿِّ اًمٗم٤مء 

وسمٕمده٤م ٓم، وومٞمف ًمٖم٤مت ُأظَمُر َأوصَٚمٝم٤م ذم اًم٘م٤مُمقس وذطمف إمِم شمًع، ومراضْمٕمٝم٤م إِن ؿمئ٧َم، 

 واًمتَّْتُٗمؾ: اًمثٕمٚم٥م، وىمٞمؾ: ضمرُوه.

ٌُف ُمـ َأصٚم٥م اخلِم٥م، وًمذا يٙمقن ذم ومْحٛمف صالسم٦م، ىم٤مل ذم شم٤مج ؿمجر ش: اًمَٖمَْم٤م»و ظمِم

اًمَٖمَْم٤مة: ؿمجرة ُمٕمرووم٦م، واجلٛمُع اًمَٖم٣َم، ىم٤مل صمٕمٚم٥م: »اًمٕمروس ذم ُم٤مدة )غ ض ى(: 

ُيٙمت٥م اًمَٖمَْم٤م سم٤مًَٕمػ، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وٓ َأدري ملَ ذًمؽ، واًمَٖم٣َم: اًمَٖمْٞمْم٦م ]يٕمٜمل إمََج٦م، 

[، وىمٞم ؾ: اخلََٛمُر، وهق ُم٤م واراَك ُمـ اًمِمجر، وُمٜمف ىمقهلؿ: َأظم٨ٌَُم وهل اًمِمجر اًمٙمثػم اعمٚمتػُّ

 ا.# شم٤مج اًمٕمروس.ش ُمـ ذئ٥م اًمَٖمَْم٤م
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ُمؾ ًمف َهَدٌب يمَٝمَدب إَرـَمك: »[همْم٤م] وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ، شاًمَٖمَْم٤م ُمـ ٟم٤ٌمت اًمرَّ

و وإَْرـمك  ْ : اهلََدب سم٤مًمتحريؽ: يمؾُّ ورق ًمٞمس ًمف قمرٌض يمقرق إصَْمؾ واًمنَّ )اجلقهريُّ

اب(.واًمٓمَّرْ   وم٤مء، ويمذا اهلُدَّ

٧ٌُم قِمِّمٞم٤ًَّم ُمـ َأصؾ واطمد يُٓمقل ىمدَر » وإَْرـمك: ؿمجر يٜم٧ٌُم سم٤مًمرُمؾ ؿمٌٞمٌف سم٤مًمَٖمَْم٤م يٜم

٦ٌم، واطمدشُمف َأْرـم٤مة، ىم٤مل َأقمرايبٌّ  ْٗمّم٤مف[، ورائحُتف ـمٞمٌِّ ىم٤مُم٦م وًمف َٟمْقٌر يمٜمَْقر اخِلالف ]وهق اًمّمَّ

 وىمد ُمرَض سم٤مًمِم٤مم:

قققققق٤مُء ُم٤مًَمققققققَؽ هٝمٜمقققققق قققققق٤م اعُمٙمَّ َٓ َأِيُّ  ٤مَأ

 

ٌء وٓ َأْرـَمقققققققك ومققققققق٠َميـ شَمٌِقققققققٞمُض   َٓ  َأ

  وم٠َمْصقققِٕمْد إمِم َأرِض اعَمَٙمققق٤ميملِّ واضمتٜمققق٥ْم 

 

 ىُمققرى اًمِمقق٤مِم ٓ شُمّْمققٌْح وَأٟمقق٧م ُمققريُض  

 وإَْرـَمك إِن ضمٕمٚم٧َم َأًمٗمف َأصٚمٞم٦َّم ٟمقٟمَتف ذم اعمٕمروم٦م واًمٜمٙمرة مجٞمٕم٤ًم، وإِن ضمٕمٚمَتف ًمإِلحل٤مق

ن ضمٕمٚم٧َم َأًمػ َأْرـَمك َأصٚمٞم٤ًَّم ٟمقٟمَتف ذم اعمٕمروم٦م ٟمقٟمَتف ذم اًمٜمٙمرة دون اعمٕمروم٦م، وىم٤مل اسمـ سمري: إِ 

واًمٜمٙمرة مجٞمٕم٤ًم، ىم٤مل: إِذا ضمٕمٚم٧َم َأًمػ َأْرـَمك َأصٚمٞم٤ًَّم، َأقمٜمل َٓم اًمٙمٚمٛم٦م يم٤من وزهُن٤م َأوْمَٕمؾ، 

 .[أرط] ا.# ًم٤ًمنش وَأوْمٕمُؾ إِذا يم٤من اؾماًم مل يٜمٍمف ذم اعمٕمروم٦م، واٟمٍمف ذم اًمٜمٙمرة

ح٤مس:واًمَٖمَْم٤م: ؿمجر، وُمٜمف ىمقل ؾُم »وومٞمف:  ًْ  [17ديقاٟمف ] َحٞمؿ قمٌد سمٜمل احلَ

قققق٤م قُمٚمِّ٘مقققق٧ْم ومقققققق َٟمْحِرهقققق٤م  يمقققق٠َمنَّ اًمثَُّريَّ

 

يُح ذايمٞمققق٤م  ٌَّققق٧ْم ًمقققف اًمقققرِّ  ومَجْقققَر هَمَْمققق٤ًم ه

 ،وُمٜمف ىمقهلؿ: ذئ٥م هَمَْم٤ًم، وَأهُؾ اًمَٖمَْم٤م َأهُؾ َٟمجد ًمٙمثرشمف هٜم٤مًمؽ، واًمَٖمَْم٤م اخلََٛمر

َّٓ إِذا َأراد واًمٕمرب شم٘مقل: َأظم٨ٌُم اًمذئ٤مب ذئ٥ُم اًمَٖمَْم٤م، وإِٟمام ص٤مر يم ذا َٕٟمف ٓ ي٤ٌمِذ اًمٜم٤مس إِ

َأن ُيِٖمػم، َيٕمٜمقن سم٤مًمَٖمَْم٤م هٜم٤م اخلََٛمر، وىمٞمؾ: اًمَٖمَْم٤م هٜم٤م هذا اًمِمجر، ويزقمٛمقن َأٟمف َأظْم٨ٌُم 

 اًمِمجِر ذئ٤مسم٤ًم.

ٌِّٝمقا سمتٚمؽ اًمذئ٤مب خلٌُثٝمؿ، ا.# ُمٜمف،  وذئ٤مب اًمَٖمَْم٤م سمٜمق يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمٜمٔمٚم٦م، ؿُم

 َْم٤م: ؿمجر، وُمٜمف ىمقل ؾُمحٞمؿ قمٌد سمٜمل احلًح٤مس:اًمٖمَ »ذم َأول اعم٤مدة:  وىمد ىم٤مل

قققق٤م قُمٚمِّ٘مقققق٧ْم ومقققققق َٟمْحِرهقققق٤م  يمقققق٠َمنَّ اًمثَُّريَّ

 

يُح ذايمِٞمققق٤م  ٌَّققق٧ْم ًمقققف اًمقققرِّ  ومَجْقققَر هَمَْمققق٤ًم ه
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 إمِم آظمر ُم٤م ىم٤مًمف.ش وُمٜمف ىمقهلؿ: ذئ٥ُم هَمَْم٤ًم، واًمَٖمَْم٤م ُمـ ٟم٤ٌمت اًمرُْمؾ، واًمَٖمَْم٤م: اخلََٛمر

ك ُمـ ؿمجر َأو سمٜم٤مء َأو همػمه يمجٌؾ ويمثٞم٥ِم واخلََٛمر سمٗمتح اخل٤مء واعمٞمؿ: يمؾُّ ُم٤م ؾمؽمَ »

٥م  .[مخر] يمام ذم اًمٚم٤ًمنش رُْمؾ، وُمٙم٤مٌن مَخِر سمٗمتح ومٙمن: يمثػُم اخلََٛمر قمغم اًمٜمًَّ

َّٓ َأهم٤مَر قمٚمٞمف، وًمٚمٕمرب َأًمٗم٤مٌظ ُمـ  َؾ َأن ذئ٥م اًمَٖمَْم٤م ظمٌٞم٨ٌم ٓ ُيّم٤مدُف َأطمدًا إِ ومتحّمَّ

صَمْقر قَمَداب، وَو٥مُّ يُمْدَي٦م، ويمذا  هذا اًمَ٘مٌٞمؾ، َأقمٜمل اًمتخّمٞمص سم٤مإِلو٤موم٦م، ُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ:

 َو٥مُّ يَمَٚمدة سمٗمتح٤مت، يمام ذم اًمٚم٤ًمن، وؾِمْٞمُد رُْمؾ.

دة، ِوزان ؾَمَح٤مب:  ال اعمٝمٛمٚمَتلم سمٕمدمه٤م َأًمٌػ صمؿَّ سم٤مٌء ُمقطمَّ واًمَٕمَداب سمٗمتح اًمٕملم واًمدَّ

ْهِس سمٗمتح ومًٙمقن ومٞمٝمام،  ٝمؾ اًمٚمَّلم، شمٖمٞم٥م ومٞمف إىَمداُم، يم٤مًمَققْمس واًمدَّ ًَّ ُمؾ اًم واًمَٙمَٚمَدة اًمرَّ

ْٚم٦ٌم اًمٖمٚمٞمٔم٦م.  واًمُٙمْدَي٦م يمَ٘مَّم٦ٌم وُُمْدَي٦م: إَرُض اًمّمُّ

٨ٌَُم ُِمـ ذئ٥م اخلََٛمر»وذم َمٛمع إُمث٤مل ًمٚمٛمٞمداين:  ، ىم٤مل شَأظْم٨ٌَُم ُمـ ذئ٥م اًمَٖمَْم٤م»وش َأظْم

ٌٝم٤م إًِمٞمٝم٤م ومت٘مقل: َأْرٟم٥ُم  ًُ محزة: اًمٕمرب شُمًٛمل ُضوسم٤ًم ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ سمُيوب ُمـ اعمَراقمل، شمٜم

سْمَٚم٦م وىُمٜمُْٗمُذ سُمْرىَم٦م وؿَمْٞمٓم٤من احلاََمـم٦م، وذًمؽ يمٚمُّف  اخلُٚم٦َّم، وَو٥مُّ  َح٤م، وفمٌُل احلُٚم٥َّم وشَمٞمُْس اًمرَّ ًَّ اًم

 ا.#.شقمغم ىمدر ـم٤ٌِمع إَُمٙمٜم٦م وإهَمذي٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم ـم٤ٌمع احلٞمقان

٧م، وهل سم٤مخل٤مء  : ؿمجرة ؿم٤ميَم٦م، َأي ذاُت ؿمقك وُم٤م ومٞمف طمالوة ُمـ اًمٜمٌَّ وم٤مخلُٚم٦َّم سم٤مًمْمؿِّ

ٚمَتٝم٤م ويمنَُت٤م وم٘مٚم٧م: احِلٚم٦َّم سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م اعمٙمًقرة يم٤مٟم٧م ىمري٦ٌم ُمٜمٝم٤م، وم٢مهِن٤م اعمٕمجٛم٦م، وم٢مِذا َأمه

 ؿمجرة ؿم٤ميم٦ٌم يمام ذم اًم٘م٤مُمقس. –َأقمٜمل احِلٚم٦َّم  –َأيْم٤ًم 

طَمك: ؿمجرة ؿم٤ميم٦م، اًمقاطمد  َح٤م سمٗمتح اًمًلم واحل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ُم٘مّمقرًا قمغم وزن اًمرَّ ًَّ واًم

 .[ؾمح٤م] اًمت٤مجؾَمَح٤مة، وَو٥مُّ ؾم٤مٍح: َيرقم٤مه٤م، يمام ذم اًمٚم٤ًمن و

ر: ٟم٧ٌم شم٠ميمٚمف اًمِم٤مُء واًمٔم٤ٌمء، يمام ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن سْمَٚم٦م [طمٚم٥م] واحلُٚم٥َّم ِوَزاُن ؾُمٙمَّ . واًمرَّ

ب ُمـ اًمِمجر خيَيُّ آظِمَر اًمّمٞمػ سمؼمودة اًمقىم٧م  سْمؾ، يمذًمؽ ًمَيْ سمٗمتح ومًٙمقن: واطمدة اًمرَّ

 .[رسمؾ] ُمـ همػم ُمٓمر، ومجُٕمف ُرسُمقل، يمَٗمْٚمس ووُمُٚمقس يمام ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن
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ىم٤مء: همٚمٌظ ومٞمف طمج٤مرٌة ورُمؾ وـمِلم خمتٚمِٓم٦ٌم، وي٘م٤مل: »وذم اًمٚم٤ًمن:  ىَم٦م وإسَْمَرق واًمؼَمْ اًمؼُمْ

 ا.#.[سمرق]ش ىُمٜمُْٗمُذ سُمْرىَم٦م يمام ي٘م٤مل: َو٥مُّ يُمْدَي٦م

واحلاََمط: ؿمجر ؿمٌٞمف سم٤مًمتِّلم، وهق َأطم٥مُّ ؿمجر إمِم احلٞم٤َّمت، وًمذا ي٘م٤مل: ؿمٞمٓم٤من مَح٤َمط، 

، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: شرأي٧ُم هذا اًمِمجر يمثػمًا سم٤مًمٓم٤مئػ وىمد: »[محط] ىم٤مل ؿم٤مرح اًم٘م٤مُمقس

شم٠مًمُٗمف احلٞم٤َّمت، ي٘م٤مل: ؿمٞمٓم٤من مَح٤َمط يمام ي٘م٤مل: ذئ٥م  قمـ اجلقهرّي: احلاََمط: َيٌِٞمُْس إوََم٤مين»

َح٤مسم٦م.ش هَمَْم٤م وشَمٞمْس طُمٚم٥َّم اًمقاطمدُة ُمٜمف مَح٤َمـم٦م ًَ  ا.# ًم٤ًمن، يم

٤ٌَم. ـَ اًمِمَّ ٤ٌَمِرْي  ُِمْٞمَؾ احلاََمًمِْٞمِؼ ُي

ُمح وٟمحُقه.اعمِٞمْ  ٤ٌَم: طَمدُّ ؾِمٜم٤من اًمرُّ ـُ َأضمٗم٤مهن٤م، واًمِمَّ  ؾ: اعم٤مئٚم٦م، واحلاََمًمٞمؼ: اًمٕمٞمقن َأو سَمقاـم

اعمِْٞمؾ سم٤مًمٙمن مجُع َُمْٞمالء وَأُْمٞمَؾ اؾْمام وم٤مقمؾ ُمـ َُمِٞمؾ سم٤مًمٙمن يمَٗمِرح إِذا اقْمَقجَّ ظِمٚم٘م٦ًم، 

٤مء يمام وىمع ذم ويم٤من إَصؾ ُُمْٞمؾ يمُحْٛمر وظُمْي وُصْٗمر وٟمحق ذًمؽ، ًمٙمـ يُمن عمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞم

ج،  ْ سمِْٞمض، وىمد ُيًتٕمٛمؾ ذم همػم اعمٕمقجِّ ظِمٚم٘م٦ًم، يم٤معمِٞمْؾ ًمٚمذيـ َيٛمٞمٚمقن إِذا ريمٌقا إمِم ضم٤مٟم٥م اًمنَّ

 [465ديقاٟمف ] ىم٤مل ضمرير:

َّٓ سمٕمققدُم٤م َهِرُمقققا  مل َيْريمٌقققا اخلٞمققَؾ إِ

 

 ومٝمققققْؿ صمِ٘مقققق٤مٌل قمققققغم َأيْمت٤مومِٝمقققق٤م ُِمْٞمققققُؾ  

َأي ُم٤مئٚمق إقَمٜم٤مق.[ُمٞمؾ] ام ذم اًمت٤مجويم٘مقهلؿ: رضم٤مل ُِمٞمُْؾ اًمٓمُّغَم ُمـ اًمٜمُّٕم٤مس، يم ، 

احلاََمًمٞمؼ: مجُع مِحْالق سمْمؿِّ احل٤مء ويمنه٤م، وهق ُم٤م همٓمَّْتف اجلٗمقُن ُمـ سمٞم٤مض اعُمْ٘مٚم٦م، 

ـُ اجلٗمـ اًمذي إِذا ىُمٚم٥َم سمدْت مُحرشُمف، ومَحَْٚمَؼ إًِمٞمف: ٟمٔمَر، وىمٞمؾ: ؿمديدًا، وطم٘مٞم٘متُف  وىمٞمؾ: سم٤مـم

 [113ديقان رؤسم٦م ] َأداَر مِحْالىَمل قمٞمٜمٞمْف، ىم٤مل اًمراضمز:

 واًمٚمْٞمقق٨ُم إِْن َأْوقَمققَد يقُمقق٤ًم مَحْٚم٘مقق٤م

 

قققق٤ًم َأْزرىمقققق٤م   سمُٛمْ٘مٚمقققق٦ٍم شُمقىِمققققُد وَمّمَّ

 َق حَتدي٘م٤ًم إِذا َأداَر طَمدىم٦َم قمٞمٜمف ورُم٤مَك هب٤م، وطَمَدىم٦ُم اًمٕملم ؾمقاُده٤م وهذا يمام ي٘م٤مل: طمدَّ

 احِلْٛمالق إقَمٔمُؿ، وَأُم٤م اًمًقاُد إَصٖمر ومٝمق اًمٜم٤مفمر، وومٞمف إِٟم٤ًمن اًمٕملم، وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم

َّٓ َأن إىَمقال ومٞمٝمام يمٚمَّٝم٤م ُمت٘م٤مِرسم٦م يمام ىم٤مل اًمًٞمِّد اعمرشم٣م سمٕمد  واحلََدىم٦م همػُم ُم٤م ذيمرُت ًمؽ، إِ

 ٟم٘مؾ ُم٤م ذم احِلْٛمالق ُمـ إىَم٤مويؾ.
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واحلُْٛمٚمقق َأيْم٤ًم يم٤محِلْٛمالق، ومجُٕمف يمجٛمٕمف، يمُٕمّمٗمقر وقمّم٤مومػم وُزْرزور وَزَرازير، 

ة يمام ْرزرو ـم٤مئر يم٤مًمُ٘مٜمْؼُمَ  .[محٚمؼ]  ذم اًمت٤مجواًمزُّ

٤ٌَم» ـَ اًمِمَّ ٤ٌَمِرْي ٤ٌَمه٤م، وىمد َأراد اًمٜم٤مفمؿ هبذا ش ُي ـَ فُم ُم٤مح وَُي٤مِري ـَ َأـمراف اًمرِّ َأي ُيٕم٤مرْو

اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ ـُمقل َأقمٜم٤مىمٝم٤م واُمتداده٤م ذم اًمًػم، وُمٕمٚمقٌم َأنَّ ذًمؽ ُمـ َأوص٤مف اجِلٞم٤َمد 

ُمٞم٤مديٜمٝم٤م وؾم٤مدُِت٤م اعمٛمدوطم٦م يمام ٓ خَيٗمك قمغم َأرسم٤مب اخلٞمؾ وىم٤مدُت٤م وَأصح٤مب راي٦م 

ح ويُماَمة اًمُٗمرؾم٤من وذاَدُِت٤م ؾمٛمقم اًمَٗمقاِرس وسُمٜم٤مة ُرسمقع اعمٕم٤مزم  واعمٕمدوديـ ُمـ مُح٤مة اًمنَّ

واِرس سمُٛمرَهٗم٤مت اعَمقايض وًمَِداِن اعَمداقمس.  اًمدَّ

ىِمْػ، ي٤م ًَمِ٘مْػ، وم٘مد ضمرْي٧َم ذم همػم ـمري٘مؽ، واًمٙمٜم٤مي٦ُم قمٜمد قمٚمامء اًمٌٞم٤من َأن يٕمؼمَّ قمـ رء 

ًٓم٦م قمٚمٞمف ًمٖمرض ُمـ إهَمراض يم٤مإِلهب٤مم قمغم اًم٤ًمُمع َأو ًمٜمقع سمٚمٗمظ همػِم س يح ذم اًمدِّ

 .[يمٜمك] ومّم٤مطمتِف، وقمٜمد َأهؾ إُصقل ُم٤م يدلُّ قمغم اعُمراد سمٖمػمه ٓ سمٜمٗمًف، يمذا ذم اًمت٤مج

 وىمد قمؼمَّ هٜم٤م قمـ ـُمقل َأقمٜم٤مىمٝم٤م سم٠َمهن٤م شُم٤ٌمري َأـمراَف إؾَمٜم٦َّم َأي شمٕم٤مرُوٝم٤م.

٤ٌَم» ـَ اًمِمَّ ٤ٌَمِرْي ا.#. وطم٘مٞم٘متُف َأٟمف شقم٤مروُتف وم٠َمشمٞم٧ُم سمٛمثؾ ومِٕمٚمفسم٤مريُتف:»:[سمري]اعمّم٤ٌمح ، ذمشُي

ي سَمْري٤ًم، يمام ذم اًمٚم٤ًمن ُمـ سم٤مب َرَُمك، إِذا قَمَرَض ًمف يمام ي٘م٤مل:  ُمٗم٤مقَمٚم٦م ُمـ ىمقهلؿ: سَمَرى ًمف َيؼْمِ

ؾ، ومٛمٕمٜمك سم٤مَرى زيٌد قمٛمرًا سَمَرى يمؾٌّ ُمٜمٝمام ًمم ظمر، َأي اٟمؼَمى ًمف قمغم اْٟمَٗمٕمؾ، وشَمؼَمَّى قمغم شَمَٗمٕمَّ

ض ًمف شُمًتٕمٛمُؾ سمٛمٕمٜمك واطمد ذم هذا اعم٘م٤مم، ومال  قَمَرَض ًمف، وقَمَرَض ًمف واقمؽَمض ًمف وشَمٕمرَّ

ـَ اهللُ إًِمٞمٜم٤م وإًِمٞمؽ.  َيذه٥م قمٚمٞمؽ، َأطمً

صمؿَّ اؾمُتٕمٛمؾ سم٤مَراه سمٛمٕمٜمك ؾم٤مسَم٘مف وقم٤مَروف وضم٤مَراه وسم٤مه٤مه ووم٤مظَمره وٟمحِق ذًمؽ، ي٘م٤مل: 

دَر ؾمٜم٤مًء وُم٤م َأؿمٌف ذًمؽ، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ومالن ُي٤ٌمري اًمريَح ؾمخ٤مًء واًمًٞمَػ ُمْم٤مًء واًمٌ

ي سَمْري٤ًم: قم٤مَروف وصٜمَع ُصٜمٕمف، وُمثُٚمف اْٟمؼَمى ًمف، ومه٤م يت٤ٌمَري٤من، وذم احلدي٨م: » سَمَرى ًمف َيؼْمِ

، ومه٤م اعمتٕم٤مِرو٤من سمٗمٕمٚمٝمام ًمُٞمٕمجز َأطمُدمه٤م أظمَر شهنَك قمـ ـمٕم٤مم اعُمت٤ٌمِرَيلم َأن ُي١ميمَؾ »

٤من: سمّمٜمٞمٕمف، وإِٟمام يمرَهف عَم٤م ومٞمف ًَّ ي٤مء، وُمٜمف ؿمٕمر طم  [63ديقاٟمف ] ُمـ اعم٤ٌمه٤مة واًمرِّ

ـَ إقَِمٜمَّققق٦َم ُُمّْمقققِٕمداٍت  ٌَققق٤مِرْي  ُي

 

ققاَمءُ    قمققغم َأيْمت٤مومِٝمقق٤م إؾََمققُؾ اًمٔمِّ
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ة رؤوؾمٝم٤م  ة ٟمٗمقؾمٝم٤م وىمقَّ اعُم٤ٌمراة: اعُمج٤مراة واعم٤ًمسَم٘م٦م، َأي ُيٕم٤مِروٜمَٝم٤م ذم اجلَْذب ًم٘مقَّ

ٝم٤م هل٤م ذم اًمٚمِّلم وهقم٦م آٟم٘مٞم٤مد، وشَمؼمَّى ُمٕمرووَمف وقَمْٚمِؽ طَمدائده٤م، وَيقز َأن يريد ُمِم٤مهَبتَ 

ي٤ًم: اقمؽمَض ًمف  . وهق سمٖم٤مي٦م اًمٌٞم٤من.[سمري] ا.# ًم٤ًمنش وعمٕمروومِف شمؼمِّ

٤ٌَم» َذا سم٤مًمدال واًمذال، ش واًمِمَّ َدا واًمِمَّ سمٗمتح اًمِملم واًم٤ٌمء، ُم٘مّمقرٌة: طَمدُّ يمؾِّ رء يم٤مًمِمَّ

َذا َأًمٗم٤مٌظ ُمتَّحدة ُمؽما َدا واًمِمَّ ٤ٌَم واًمِمَّ ، [ؿم٤ٌم] ِدوم٦م، َأي ُمٕمٜم٤مه٤م واطمد يمام ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مجوم٤مًمِمَّ

 اٟمتٝمك شمٗمًػم ىمقًمف:

ققق  ًَ  َراطِملْمِ اًمَٖمَْمققق٤مقؿُمقققْٕمث٤ًم شَمَٕمققق٤مَدى يم



٤ٌَم ققققق ـَ اًمِمَّ ٌَققققق٤مِرْي  ُِمْٞمقققققَؾ احلاََمًمِٞمقققققِؼ ُي

.ٜم٤من ًِّ ـَ طمدَّ اًم هق ] وىم٤مل ؿم٤مرٌح  َأي هُمؼْمًا شَمتج٤مَرى يمذئ٤مب اًمَٖمَْم٤م ُم٤مئٚم٦َم اًمٕمٞمقن ُيٕم٤مرْو

، وىمٞمؾ: صم٤مئرة إقَمراف، وإقَمراُف مجُع قُمْرف، ؿُمٕمْ : »[اًمّم٤موي ث٤ًم: ُم٘مرسملم ُمـ اهلل قمزَّ وضمؾَّ

طم٤من، واًمَٖمَْم٤م: ؿمجر يدوم مَجُْره،  اطملم: ذئ٤مب، مجع ِهْ وشَمٕم٤مَدى: شم٤ًمسَمؼ، َأراد شَمتٕم٤مَدى، وَهَ

٤ٌَمةُ  ٤ٌَمة، وؿَم ٤ٌَم: مجُع ؿَم ، واًمِمَّ ـَ ه،  ُِمْٞمؾ احلاََمًمٞمؼ: ُم٤مئٚم٦م اًمٕمٞمقن، ُي٤ٌمِرْيـ: ُيٕم٤مِرْو يمؾِّ رء: طمدُّ

 وسمٕمده: ا.#.ش يريد هب٤م هٜم٤م أـمراَف اًمرُم٤مح

اب  ةرااااب   -63 را اااا   َأ اااا أ  ااااب   ْش
ش ا  َيأ



ا غأ رأ ُ ا أ  َأ ش ا ُ أ أةكا خةئِّ  غأ ش

 :ُؿ قمغم ُُم٘مت٣َم ومِٙمره، وومٞمف َأرسمُع ًمٖم٤مت : اعُمجدُّ ذم َأُمره اعم٤ميض ومٞمام ُي٤مول اعمّمٛمِّ ِريُّ ٛمَّ اًمِمَّ

رّي سمٗمتح اًمِملم و ، ؿَمٛمَّ َر ومٞمف إِذا ظَمػَّ ر، ي٘م٤مل: ؿَمٛمَّ دة، يم٠َمٟمف ُمٜمًقب إمِم ًمٗمظ ؿَمٛمَّ اعمٞمؿ اعمِمدَّ

دة،  رّي سمْمؿِّ اًمِملم واعمٞمؿ اعمِمدَّ رّي سمٙمن اًمِملم واعمٞمؿ، وؿُمٛمُّ ًا، وؿِمٛمِّ َر: َُمرَّ ضم٤مدَّ وؿَمٛمَّ

دة، يمام ذم شم٤مج اًمٕمروس رّي يمِ٘مٜمٌَّّل أي سمٙمن اًمِملم وومتح اعمٞمؿ اعمِمدَّ  .[ؿمٛمر] وؿِمٛمَّ

، وىم٤مل َأسمق سمٙمر: ذم واًمِمَّ » ُب اًمنيع اجل٤مدُّ : اعم٤ميض ذم إُُمقر واحلقائ٩م اعمجرِّ ريُّ ٛمَّ

 : ريُّ ، وىم٤مل َأسمق قمٛمرو: اًمِمٛمَّ رّي: اًمٜمِّحرير اجل٤مدُّ ٛمَّ رّي صمالصم٦م َأىمقال، ىم٤مل ىمقم: اًمِمَّ ٛمَّ اًمِمَّ

ُد ًمذًمؽ، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمتَِّمٛمػم، وهق اجِلدُّ  وآٟمٙماِمش،  اعمٜمٙمِٛمش ذم اًمنمِّ واًم٤ٌمـمؾ اعمتجرِّ

َر  َر قمـ ؾم٤مىمف، وؿَمٛمَّ رّي: َُمـ َيٛميض ًمقضَمٝمف ويريم٥ُم رأؾَمف ٓ يرشَمِدُع، وي٘م٤مل: ؿَمٛمَّ وىمٞمؾ: اًمِمٛمَّ

رّي يم٠َمٟمَّف ُمٜمًقب إًِمٞمف ، ورضمٌؾ ؿَمٛمَّ  يمذا ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب.ش ذم َأُمره َأي ظَمػَّ
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َر: ُمَ »وذم اًمت٤مج:  َر شَمِمٛمػمًا واْٟمِمَٛمر وشَمِمٛمَّ ْٛمر ؿَمَٛمَر َيِْمُٛمر ؿَمْٛمرًا وؿَمٛمَّ ًا، وم٤مًمِمَّ رَّ ضم٤مدَّ

َر ًمََلُمر واْٟمِمٛمَر ًمف: ُتٞم٠ََّم، ورضمٌؾ ؿِمْٛمر  واًمتَِّمٛمػم ذم إَُمر: اجِلدُّ ومٞمف وآضمتٝم٤مد، وشَمِمٛمَّ

دة،  رّي سمٗمتح اًمِملم واعمٞمؿ اعمِمدَّ ٞم٧ْم، وهق ُمـ َأسمٜمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م، وؿَمٛمَّ ٙمِّ ًِ ػم يم سم٤مًمٙمن وؿِمٛمِّ

رّي سمْمٛمِّ  رّي سمٙمنمه٤م ُمع ؿَمدِّ اعمٞمؿ، وؿُمٛمُّ ري يمِ٘مٜمٌَّّل، َأي سمٙمن وؿِمٛمِّ ٝمام ُمع ؿَمدِّ اعمٞمؿ، وؿِمٛمَّ

ٌب، وَأيمثُر  ث، َأي ُم٤مٍض ذم إُُمقر واحلقائ٩م َمرِّ ر يمُٛمحدِّ دة، وُُمِمٛمِّ اًمِملم وومتح اعمٞمؿ اعمِمدَّ

 ا،# ُمـ شم٤مج اًمٕمروس.ش ذًمؽ ذم اًمًٗمر، وهق ََم٤مز

قر اجلريء اًمذي ٓ َِي٤مب اعمقَت، ُمشسم٤مؾمؾ» ًُ ٤ًٌَمًم٦م، ، اًم٤ٌمؾمؾ: اًمِمج٤مع اًمٌٓمؾ اجلَ ـ اًم

َؾ يمَِمُجَع، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح ًُ ٌُف واؾمَتٝم٤من : »[ؿمجع] وومٕمُٚمف سَم ؿَمُجَع سم٤مًمْمؿِّ ؿمج٤مقم٦م: ىَمِقَي ىمٚم

 واًم٤ٌمؾمؾ ُمـ َأؾمامء إؾَمد يمام ذم اًم٘م٤مُمقس.ش. سم٤محلروب ضَمراءًة وإىِمداُم٤مً 

ٌظ ذيملُّ اًمٗم١ماد طمديُد اًم٘مٚم٥م ُم٤ميض اًمٕمزيٛم٦م ٟم٤مومُذ اًمٗمٕمؾ قمـ شؿَمْٝمِؿ اجلَٜم٤َمن» ، َأي ُمتٞم٘مِّ

 رأي صحٞمح َٟمِجٞمح وقَمْ٘مؾ طمّمٞمٍػ، َأي حُمَٙمؿ.

ْٝمؿ: اًمذيملُّ اًمٗم١ماد اعمتقىمِّد اجلَْٚمُد، وذم احلدي٨م: »ذم اًمٚم٤ًمن:  ٟم٤مومذًا ذم  َأيش يم٤من ؿَمٝمامً »اًمِمَّ

 ، ْٝمؿ: اًمًٞمِّد اًمٜمَّْجد اًمٜم٤مومذ ذم إُُمقر، وومرس ؿَمْٝمٌؿ هيع ٟمِمٞمط ىمقيٌّ إُُمقر ُم٤موٞم٤ًم، واًمِمَّ

ْٝمؿ ذم اء: اًمِمَّ َّٓ مَحُقًٓ  وىم٤مل اًمٗمرَّ يمالم اًمٕمرب: احلَُٛمقل اجلٞمُِّد اًم٘مٞم٤مِم سمام مُحؾ اًمذي ٓ شَمٚم٘م٤مه إِ

ؿَمُٝمَؿ »وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم:  .[ؿمٝمؿ] شـمٞم٥َِّم اًمٜمْٗمس سمام مُحؾ، ويمذًمؽ هق ذم همػم اًمٜم٤مس

 ا.# ًم٤ًمن.ش اًمرضمُؾ ؿَمٝم٤مُم٦م وؿُمُٝمقُم٦م إِذا يم٤من ذيمٞم٤ًَّم ومٝمق ؿَمْٝمؿ َأي ضَمْٚمدٌ 

رضمٌؾ َٟمْجٌد ذم احل٤مضم٦م إِذا يم٤من ٟم٤مضمح٤ًم ومٞمٝم٤م ٟم٤مضمٞم٤ًم، »ذم اًمٚم٤ًمن: ، ىم٤مل شَٟمْجد»ىمقًُمف: 

دة واًم٠ٌمس، ورضمؾ َٟمُجٌد وَٟمِجٌد واجلٛمُع َأْٟمج٤مد، وذم طمدي٨م قمكّم  واًمٜمَّجدة: اًمِمج٤مقم٦م واًمِمِّ

٤م سمٜمق ه٤مؿمؿ وم٠َمْٟمج٤مد َأَْم٤مد»روقان اهلل قمٚمٞمف:  اُء ؿُمْجٕم٤منش َأُمَّ  .[ٟمجد] ا.# ًم٤ًمنش َأذاٌف  َأي َأؿمدَّ

ة، »ّم٤ٌمح: وذم اعم : َأقمٜمتُف يم٠َمٟمجدشُمف، واًمٜمَّجدُة: اًمِمج٤مقم٦م واًمِمدَّ َٟمَجْدشُمف ُمـ سم٤مب َٟمٍَمَ

َجَدات، وَٟمُجَد ومٝمق َٟمِجٞمد يمَ٘مُرَب ومٝمق ىمري٥م إِذا يم٤من ذا َٟمْجدة، وهل  ًَ واجلٛمُع َٟمَجَدات يم

ة، واؾمتٜمجَده وم٠َمٟمجَده: ؾم٠َمًَمف اًمٜمَّجدَة وم٠َمقم٤مٟمف هب٤م  ا.# ُمّم٤ٌمح.ش اًم٠ٌمس واًمِمدَّ
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: وىم٤مل اًمًٞمِّ  ٝم٤مب ذم »د اعمرشم٣َم اًمزسمٞمديُّ ٗم٤مء»ضمزَم اًمِمِّ سم٤مًمٗمرق سملم اًمِمج٤مقم٦م ش ذح اًمِمِّ

ٌح فم٤مهٌر، وم٢مِن اًمِمج٤مقم٦م ضَمراءة وإىِمدام خيقض سمف اعَمٝم٤مًمؽ،  واًمٜمَّجدة، وىم٤مل: اًمٗمرُق ُمثُؾ اًمّمُّ

واًمٜمَّجدُة صم٤ٌمشُمف قمغم ذًمؽ ُمٓمٛمئٜم٤ًَّم ُمـ همػم ظمقِف َأن ي٘مَع قمغم ُمقت، َأو ي٘مَع اعمقُت قمٚمٞمف طمتك 

ا.# سمؽْمك شُي٘م٣م ًمف سم٢مطِمدى احلًُٜمٞمَلْم اًمٔمٗمِر َأو اًمِمٝم٤مدِة، ومَٞمْحٞم٤م ؾمٕمٞمدًا، َأو يٛمقَت ؿمٝمٞمداً 

 .[ٟمجد] اًمٌٕمض

ٝمؿ: اًمذيملُّ اًمٗم١ماد اعمتقىمِّد اجلَْٚمد يم٤معَمِْمٝمقم، وهق احلديُد اًمٗم١ماد، »وذم اًمت٤مج َأيْم٤ًم:  اًمِمَّ

، وىمد ؿَمُٝمَؿ يمَٙمُرَم ؿَمٝم٤مُم٦ًم  واجلٛمُع ؿِمَٝم٤مم سم٤مًمٙمن، وُمـ اعمَج٤مز ومرٌس ؿَمْٝمٌؿ: هيٌع ٟمِمٞمط ىمقيٌّ

اء: هق احلَُٛمقل اجلٞمُِّد  ْٝمؿ: اًمًٞمِّد اًمٜمَّْجد اًمٜم٤مومذ احلُٙمؿ ذم إُُمقر، وقمـ اًمٗمرَّ وؿُمُٝمقُم٦ًم، واًمِمَّ

َّٓ مَحُقًٓ ـمٞم٥َم اًمٜمْٗمس سمام مُحؾ، ويمذا هق ذم همػم اًمٜم٤مس،  اًم٘مٞم٤مِم سمام مُحَؾ، اًمذي ٓ شَمٚم٘م٤مه إِ

 .[ؿؿمٝم] ا.# شم٤مجش واجلٛمُع ؿُمُٝمقم

: اًمنيُع اًمَٗمٝمؿ احلديُد اًم٘مٚم٥م، ي٘م٤مل: ذيمَِل َيْذيَمك، وذيَم٤م َيْذيُمق َذيَم٤مًء يمام ي٘م٤مل:  واًمذيملُّ

ة اًمٗمٝمؿ وىُمقُة  قَمكِمَ َيْٕمغَم وقَماَل َيْٕمُٚمق، إِذا ؾَمام وارشَمٗمع، وم٤مًمذيم٤مء: هقم٦م اًمِٗمٓمٜم٦م واًمتٜمٌُّف وؿمدَّ

ُة اًم٘مٚم٥م.  اإِلدراك وطمدَّ

ة ومٗمل اًمٚم٤ًمن:  ٤م احِلدَّ ـ  رضمٌؾ »وَأُمَّ ًَ ة وطِمَداد يٙمقن ذم اًمٚمَّ اء وَأطِمدَّ طَمديد وطُمَداد ُمـ ىمقم َأطِمدَّ

لم ُ احلدِّ َأيْم٤ًم يم٤مًمًٙمِّ ًة، وإِٟمف ًمٌلمِّ  .[طمدد] ا.# ًم٤ًمنش واًمٗمٝمؿ واًمٖمْم٥م، وومٕمُٚمف طَمدَّ َُيِدُّ طِمدَّ

٤م اًمتقىمُّد وم٠َمصُٚمف اؿمتٕم٤مل اًمٜم٤مر واًمتٝم٤مهب٤م، ىم٤مل ذم اًمت٤مج ذم ُم٤مدة )ذ ك ى(:  يم٤مء»وَأُمَّ  اًمذَّ

ُة اًمٗم١ماد، زاد همػُمه سمنقم٦م إِدرايمف وومِْٓمٜمتف، وذم  َح٤مب: هقم٦م اًمِٗمٓمٜم٦م، وذم اًمّمح٤مح: طِمدَّ ًَ يم

ة اًمٗمٝمؿ سم٤مًمذيم٤مء، وذًمؽ  َ قمـ هقم٦م اإِلدراك وطِمدَّ اعمّم٤ٌمح: هقم٦م اًمٗمٝمؿ، وىم٤مل اًمراهم٥م: قمؼمَّ

 يم٘مقهلؿ: ومالن ؿُمْٕمٚم٦ُم ٟم٤مٍر. ا.#.

ٌد وُمتقىمِّد: ُم٤مٍض هيع اًمتقىمُّد ذم يمقيم٥م وىم٤َّمد: ُميضٌء، وىمْٚم٥م وىم٤َّم»وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

 َ َٕ ٤مٌد: فمريٌػ، وهق ُمـ ذًمؽ، وشَمقىمَّد اًمٌمُء: شمَل  ا.# ًم٤ًمنش اًمٜمِم٤مط واعَمْم٤مء، ورضمٌؾ وىمَّ
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ُ وضمُٝمف شَمَلًُم١َم اًم٘مٛمرِ : »، َأي َأو٤مَء وًَمقَٛمَع واؾمتٜم٤مر وَأذَق، وذم صٗمتف [وىمد] َٕ َأي ش َيتَل

 .[ٕٕ] َيًتٜمػِم، ُم٠َمظمقٌذ ُمـ اًمٚم١ُّْمًم١م، ا.# ًم٤ًمن

ف هل٤م َأو هق ش: »اجلَٜم٤َمن»و اًم٘مٚم٥م ٓضمتٜم٤مٟمف َأي اؾمتت٤مِره ذم اًمّمدر َأو ًمَققمٞمف إؿَمٞم٤مَء ووٛمِّ

وُح ضَمٜم٤َمٟم٤ًم َٕن اجلًؿ َُيٜمُّف َأي َيًؽُمه  .[ضمٜمـ] ا.# شم٤مجش ُروقُمف، ورسمَّام ؾُمٛمل اًمرُّ

 ا.#، ويمؾُّ ُم٤م اؿمُتؼَّ ُمـ شويمؾُّ ُم٤م ؾمؽَمَ ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد ضَمٜمَّف ََيُٜمُّف وَأضَمٜمَّف َُيِٜمُّف»وذم اًمٚم٤ًمن: 

ِـّ اعمًتقِريـ قمـ اإِلٟمس  ؽم، يم٤مجلَٜملم اعمًتقر ذم سمٓمـ ُأُمف، واجِل ًِّ )ج ن ن( يدلُّ قمغم اًم

٦ًم وِرىم٦ًم، ويم٤معمجٜمقن اعمًتقر قم٘مُٚمف سم٤مًمٓمَّٞمش واحلُٛمؼ واًمٜمَّزق،  سمٚمَٓم٤مومتٝمؿ ويمقهنؿ يم٤مًمٜمًٞمؿ ظمٗمَّ

ِـّ ًممًم٦م اعمٕمرووم٦م اًمتل َيتًؽمَّ هب٤م اعمت٤ٌم رزون ذم احلرب ُمـ إؾَمٚمح٦م، وهل اًمتل شُمٕمرف ويم٤معمَِج

ًٌُت٤من واحلدي٘م٦م ًٓمتِٗم٤مف َأؿمج٤مره٤م وشمٙم٤مصُمٗمٝم٤م  َرىَم٦م واحلََجَٗم٦م، ويم٤مجلَٜم٦َّم ًمٚم قمٜمد اًمٕمرب سم٤مًمدَّ

 سمحٞم٨م شَمًؽُم َُمـ دظمَٚمٝم٤م.

اجلَٜم٦َّم: دار اًمٜمٕمٞمؿ ذم أظمرة، ُمـ آضمتِٜم٤من ًمتٙم٤مصُمػ َأؿمج٤مره٤م »ىم٤مل اسمـ إصَمػم ذم هن٤ميتف: 

ٜمُّف ضَمٜم٤ًَّم إِذا ؾمؽَمه، وشمٔمٚمٞمٚمٝم٤م  ة اًمقاطمدة ُمـ ضَمٜمَّف ََيُ سم٤مًمتِٗم٤مف َأهمّم٤مهن٤م، وؾُمٛمٞم٧م سم٤مجلٜم٦َّم، وهل اعمرَّ

ة اًمتٗم٤مومٝم٤م وإفِمالهل٤م ٌة واطمدة ًمِمدَّ  ، وىِمْس َأٟم٧م قمغم ذًمؽ.[1/333] ا.# هن٤مي٦مش ومٙم٠َمهن٤م ؾَمؽْمَ

وع سم٤مًمْمؿِّ وؾمٙمقن اًمقاو سمٕمده٤م قملم: اًم٘مْٚم٥م، وأَ ش َأو هق ُروقُمف»ىمقًُمف:  وع اًمرُّ ُم٤م اًمرَّ

ُرَواع اًم٘مٚم٥م وُرْوقُمف: ِذهٜمُف وظَمَٚمُده، »سمٗمتح اًمراء وم٤مخلقُف واًمَٗمزع، وىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

: اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ، ووىمَع ذًمؽ ذم ُروقمل َأي ذم ٟمْٗمز وظَمَٚمدي وسم٤مزم، وذم  ْوع سم٤مًمْمؿِّ واًمرُّ

طمتك شَمًتقذَم رزىَمٝم٤م  إِنَّ ُروح اًمُ٘مُدس َٟمَٗم٨َم ذم ُروقمل، وىم٤مل: إِنَّ ٟمْٗم٤ًًم ًمـ َتقت»احلدي٨م: 

، ىم٤مل َأسمق قمٌٞمدة: ُمٕمٜم٤مه ذم ٟمْٗمز وظَمَٚمدي وٟمحِق ذًمؽ. وُروح شوم٤مشمَّ٘مقا اهلل وَأمْجِٚمقا ذم اًمٓمٚم٥م

 ش.إِنَّ ُروَح إَُملم َٟمَٗم٨َم ذم ُروقمل»اًمُ٘مُدس ضمؼميُؾ قمٚمٞمف اًمًالم، وذم سمٕمض اًمٓمُُّرق: 

ع: ٦مٍ  يمؾِّ  ذم إِنَّ » اعمرومقع: دي٨ماحل وذم ُروقمف، ذم ُيٚمَ٘مك إَُمر ويم٠َمن اعُمْٚمَٝمؿ، واعمروَّ صملِم ُأُمَّ  حمدَّ

قِملم، ـْ  وم٢مِن وُُمروَّ ع: ش.قُمٛمر ومٝمق َأطمدٌ  ُمٜمٝمؿ إُُم٦م هذه ذم يٙم  اًمّمقاُب  ُروقمف ذم ُأًم٘مَل  اًمذي اعمروَّ

ث ويمذًمؽ واًمّمدُق،  .[روع] ًم٤ًمن ا.# شسمف ومٜمَٓمَؼ  اًمٖم٤مئ٥م سم٤محلؼِّ  طُمدث يم٠َمٟمف اعمحدَّ



 - 395 - 

ًم٘مٚم٥ُم واًمٜمْٗمس، ومجُٕمف َأظْمالد، ي٘م٤مل وىمَع ذًمؽ ذم اخلََٚمد سم٤مًمتحريؽ: اًم٤ٌمُل وا»وومٞمف: 

وع واخلََٚمد، وىم٤مل: اًم٤ٌمُل:  ظَمَٚمدي َأي ذم ُروقمل وىمٚمٌل، وقمـ َأيب زيد: ُمـ َأؾمامء اًمٜمْٗمس اًمرُّ

اًم٤ٌمل: احل٤مل واًمِم٠ْمن، ىم٤مل »وذم اًمٚم٤ًمن:  .[ظمٚمد] ا.# ًم٤ًمنش اًمٜمْٗمس، وم٢مِذًا اًمتٗمًػم ُمت٘م٤مِرٌب 

 [113ديقان قمٌٞمد سمـ إسمرص ] اًمِم٤مقمر:

.................... 

 

 ومٌِْتٜمققق٤م قمقققغم ُمققق٤م ظَمٞمَّٚمققق٧ْم ٟمققق٤مقِمَٛمْل سمققق٤ملِ  

 ، اًم٤ٌمُل: احل٤مُل واًمِم٠مُن، وَأُمٌر شيمؾُّ َأُمٍر ذي سم٤مٍل ٓ ُيٌدُأ سمف سمَحْٛمد اهلل ومٝمق َأسْمؽَم »وذم احلدي٨م: 

ُٟمِٕمَل : »ذو سم٤مل َأي ذيٌػ ُُيتٗمُؾ ًمف وُِيتؿُّ سمف، واًم٤ٌمُل ذم همػم هذا اًم٘مٚم٥ُم، وُمٜمف طمدي٨م إطَْمٜمػ

ٌَف ٟمحَقه، واًم٤ٌمُل: اخل٤مـمر، ش. ًمف ومالٌن احلَٜمٔمكمُّ ومام َأًْم٘مك ًمف سم٤مًٓ  َأي ُم٤م اؾمتَٛمع إًِمٞمف وٓ ضمٕمَؾ ىمٚم

، َأي ذم ؾَمٕم٦م وظِمّم٥م وَأُمـ، وإِٟمف  ٥ٌٍَم رظملٍّ واًم٤ٌمُل: َرظم٤مء اًمٕمٞمش، ي٘م٤مل: ومالٌن ذم سم٤مٍل رظمّل وًَم

: إَُمؾ، وُمٜمف يم٤مؾِمُػ اًم٤ٌمل، َأي وٞمٌؼ قمٚمٞمف ًمَرظملُّ اًم٤ٌمل: ٟم٤مقمُؿ اًم٤ٌمل، ي٘م٤مل: ُم٤م سم٤مًُمَؽ؟ واًم٤ٌمُل 

 ھ ھژ: َأُمُٚمف، وهق رظِملُّ اًم٤ٌمل إِذا مل يِمتدَّ قمٚمٞمف إَُمر ومل يٙمؽمث، وىمقًُمف قمزَّ وضمؾَّ 

َأي طم٤مهَلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وذم اعمحٙمؿ: ُيّْمٚمُح َأُمَر َُمٕم٤مؿِمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع ُم٤م  [47/5]حمٛمد:  ژھ

 ا.# ًم٤ًمن.شَُي٤مزِيؿ سمف ذم أظمرة

اًمٗم١ماد: اًم٘مٚم٥م، وىمٞمؾ: وؾَمُٓمف، وىمٞمؾ: اًمٗم١ماد: همَِم٤مء »٥م: اًمٗم١ماد، وذم اًمٚم٤ًمن: واًم٘مٚم

ٌَّتُف وؾُمقيداؤه، وذم احلدي٨م:  َأشم٤ميمؿ َأهُؾ اًمٞمٛمـ هؿ َأَرقُّ َأومئدًة وَأًْملُم »اًم٘مٚم٥م، واًم٘مٚم٥ُم طم

 .[وم٠مد] ا.# ًم٤ًمنش [4388اًمٌخ٤مري: ] شىمٚمقسم٤مً 

ب داظمٌؾ ذم طَمْقُم٤مت اعمٕم٤مرك ه٤مضمٌؿ قمغم ، َأي ُم٘متِحٌؿ جُل٩ََم احلروشظم٤مئٍض هَمْٛمَر اًمَقهَمك»

 َزمَح٤َمت اعمت٤مًمػ واعَمَٝم٤مًمِؽ.

ظم٤مئض اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ظم٤مَض ذم اًمٜمٝمر إِذا هَمِِمَٞمف، واًمٌحِر إِذا دظمؾ ومٞمف، خَيُقُض ظَمْقو٤ًم، 

َوف ُْتقيْم٤ًم »ذم اًمت٤مج:  ظم٤مَض اعم٤مَء خَيقوف ظَمْقو٤ًم وظِمَٞم٤مو٤ًم سم٤مًمٙمن َأي دظمَٚمف وُمَِمك ومٞمف يمخقَّ

ـ اعمَج٤مز ظم٤مَض اًمَٖمَٛمرات: اىمتحَٛمٝم٤م، وظم٤مَض إًِمٞمف طمتك َأظمَذه، وظم٤مَض اًمؼمُق واظْمت٤موف، وُم
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اب، ويمؾُّ ذًمؽ َم٤مزٌ  ، وذم اًمٕم٤ٌمرة [ظمقض] ا.# شم٤مجش اًمٔمالَم، وظم٤مو٧م اإِلسمُؾ: جَل٧َّْم ذم اًمنَّ

ف:  ُم٤مَح طمتك َأظمَذه، وظم٤مَض »ؾم٘مٌط وهمٚمٌط شمٔمٝمُر ُمـ إؾَم٤مس، وإًِمٞمؽ ٟمّمَّ وظم٤مَض إًِمٞمف اًمرِّ

اباًمؼمُق اًمٔمَّ  ْر.ش الَم، وظم٤مو٧م اإِلسمؾ ًُم٩مَّ اًمنَّ ف، ومَحرِّ  ا.# سمٜمّمِّ

دة، وَأصُٚمٝم٤م  مْح٦م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وشُمٓمٚمؼ قمغم اًمِمِّ ََم٤مُمٞمُع اعمٞم٤مه  –واهللُ َأقمٚمُؿ  –واًمَٖمْٛمرة: اًمزَّ

اًمٙمثػمة ٕهَنؿ ىم٤مًمقا: اًمَٖمْٛمر: اعم٤مء اًمٙمثػم، ي٘م٤مل: ُم٤مٌء هَمْٛمر وهنر هَمْٛمر وسمحر هَمْٛمر، ويمؾُّ ذًمؽ 

ٌذ ُمـ هَمَٛمره اعم٤مُء َيٖمُٛمره هَمْٛمرًا إِذا قَماَله وهمٓم٤َّمه، ومٝمذا هق إَصؾ، صمؿَّ ُوصػ اعم٤مء اًمٙمثػم ُم٠مظمق

ه ُمـ  َٓ اًمٓم٤َّمُمل قمغم اًمٌمء اعمٖمٓمِّل ًمف سم٤معمّمدر وم٘مٞمؾ: ُم٤مء هَمْٛمر سمٛمٕمٜمك هم٤مُمر، َأي ُُمٖمطٍّ عَم٤م وا

ذاه٥ٍم ذم إَرض  َوْهدة َأو هْم٦ٌم َأو همػمه٤م يمام ىمٞمؾ: ُم٤مء هَمْقٌر سمٛمٕمٜمك هَم٤مئر َأي ٟم٤مو٥ٍم 

ؾُمْٗماًل، صمؿَّ عم٤َّم ُأريَد إضِمراؤه قمغم اعمٞم٤مه قُمقُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦َم و٤مرب وُميوب وٟمحِق ذًمؽ ُمـ 

اًل ًمٚمٛمٓم٤مسمَ٘م٦م سمٞمٜمف وسملم ُمقصقومف   –إؾَمامء اًمتل ُيقصُػ هب٤م، ومزيَد قمٚمٞمف ه٤مُء شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م شمقصُّ

اؾمُتٕمٛمؾ ذم ُمٕمريم٦م احلرب َٕن ، وهق ُم١مٟم٨م َٕٟمف مجٌع، وم٘مٞمؾ: ُمٞم٤مه هَمْٛمرٌة، صمؿَّ –َأقمٜمل اعمٞم٤مه 

إسَمٓم٤مل شمٖمٛمُره٤م وَتٚم١ُمه٤م سمدُم٤مء اًمَ٘متغم واًمَٙمٚمَٛمك، َأو ٟم٘مقل: اعمراد سم٤مًمَٖمْٛمرة اًمدُم٤مء اًمٙمثػمة اًمتل 

 شمتدومَُّؼ ذم طَمْقُم٦م اًم٘مت٤مل.

ٌََّس هب٤م َأن  وىمد اؾمتُٕمٛمٚم٧م اًمَٖمْٛمرة ذم يمؾِّ ظُمٓم٦َّم ؿمديدة وطم٤مًم٦م ؿم٤مىم٦َّم َصٕم٦ٌم َيٕمُن عمَـ شمٚم

ُم٤م مل يٙمـ ؿمٝمَؿ اجلَٜم٤َمن ؾمديَد اًمرْأي، يمام َيٕمن قمغم َُمـ ظم٤مض ُمٙم٤مٟم٤ًم ُمٖمٛمقرًا  يتخٚمََّص ُمٜمٝم٤م

 سم٤معمٞم٤مه اًمٙمثػمة وَأهن٤مر همزيرة َأن ََيقَزه وي٘مَٓمٕمف ُم٤م مل يٙمـ ؾم٤مسمح٤ًم َمٞمدًا ُم٤مهرًا، واهلل َأقمٚمؿ.

ؽَمه َيًؽُم : »[همٛمر] ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح ًَ مْح٦م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وهمٛمَره َيْٖمُٛمره يم ه وزٟم٤ًم اًمَٖمْٛمرة: اًمزَّ

ة، واًمَٖمْٛمرة: اًم٤ٌمـمؾ، ذم آهِنامك واًمَٖمْٛمرة: وُمٕمٜمًك،  ش.ًمِمدائده اعمقت هَمَٛمَراُت  وُمٜمف اًمِمدَّ

شُمف وُُمٜمٝمَٛمُٙمف، يمَٖمْٛمرة اهلؿِّ »وذم شم٤مج اًمٕمروس:  واعمقت  وُمـ اعمج٤مز هَمْٛمرُة اًمٌمء: ؿمدَّ

َرات، حمريم٦ٌم، وهِماَمر وٟمحِقمه٤م وُُمزَدمَحُف، وإظَمػُم ُيًتٕمٛمُؾ ذم اعم٤مء واًمٜم٤مس، واجلٛمُع هَمٛمَ 

سم٤مًمٙمن، وَأيْم٤ًم هُمَٛمر يمٜمَقسم٦م وُٟمَقب، وي٘م٤مل: هق ذم هَمْٛمرة ُمـ هلْق وؿمٌٞم٦ٌم وؾُمْٙمر، ويمٚمُّف قمغم 
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اء:[23/54]اعم١مُمٜمقن:  ژې ې ې ې ۉژاعمَثؾ، ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ، ىم٤مل اًمٗمرَّ

٤مج: وىم٤مل ضمٝمٚمٝمؿ، ذم َأي ضمَّ ػمُتؿ، ويمذًمؽ ىمقًمف وطَم  قَماميتٝمؿ ذم َأي ،شهَمَٛمراُِتؿ ذم» وىُمرئ اًمزَّ

: [23/63]اعم١مُمٜمقن:  ژڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژشمٕم٤ممم:  ، َأي ذم قَمامي٦م، وىم٤مل اًمُ٘متٌلُّ

ُة مهقُمف،  َأي ذم همٓم٤مء وهَمْٗمٚم٦م، وىم٤مل اًمٚمٞم٨ُم: اًمَٖمْٛمرة: ُُمٜمٝمَٛمؽ اًم٤ٌمـمؾ، وهَمْٛمرُة اعمقت: ؿمدَّ

 ن ُيٕمٞمذٟم٤م ، ٟم٠ًَمل اهلل أَ [همٛمر] ا.# شم٤مجش وهَمَٛمرات ضمٝمٜمَّؿ: اعمقاوع اًمتل شمٙمُثر ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر

 ُمٜمٝم٤م واعمًٚمٛملم.

هَمْٛمٖمَٛم٦م إسَمٓم٤مل ذم طَمقُم٦م اًم٘مت٤مل، واًمَققَمك سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م يمذًمؽ. وذم ش: اًمَقهَمك»

اًمَقهَمك: اجلََٚم٦ٌم »، وذم اعمّم٤ٌمح: شاًمَٖمْٛمَٖمٛم٦م: َأصقات إسَمٓم٤مل قمٜمد اًم٘مت٤مل: »[همٛمؿ]اًم٘م٤مُمقس

ٚم٦م: اًمّمقت واجلََٚم٦ٌِم، وإَصقات، وُمٜمف َوهَمك احلرب، وىم٤مل اسمـ ضمٜمِّل: اًمَققَمك سم٤معمٝمٛمَ 

 ا.#.شوسم٤معمٕمجَٛم٦م: احلرُب ٟمٗمًٝم٤م

اخ، يمٚمُّٝم٤م  ج٦م واًمٍمُّ جٞم٩م واًمْمَّ ٞم٤مح واًمْمَّ واجلََٚم٦ٌم سم٤مًمتحريؽ: ارشمٗم٤مع إَصقات واًمّمِّ

 َأًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مِرسم٦م اعمٕم٤مين، واهلل َأقمٚمؿ.

وأصقاُت إسَمٓم٤مل ذم اًم٘مت٤مل يمٜم٤مي٦ٌم قمـ ُمٜم٤مداة سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض سمٓمَٚم٥م اعم٤ٌمَرزة وٟمحق 

 اجِلامل، وهلل َدرُّ احل٤مرث اسمـ طِمٚمِّزة ذًمؽ، وإِ 
ِ
ضم٤مسم٦م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وصٝمٞمِؾ اخلٞمؾ وُرهَم٤مء

 [83ديقاٟمف ] اًمٞمِمُٙمري طمٞم٨م ي٘مقل:

 َأمْجَُٕمققققققا َأُْمقققققَرهؿ قِمِمققققق٤مًء ومٚمقققققامَّ 

 

 َأصققٌُحقا َأصققٌَح٧ْم هلققْؿ َوْقوقق٤مءُ  

 ـْ َُمٞمقق٥ٍم وُِمققـ شَمّْمققق ـْ ُُمٜمَقق٤مٍد وُِمقق  ُِمقق

 

 قققققٝم٤مِل ظَمْٞمققققٍؾ ظمققققالَل ذاَك ُرهَمقققق٤مءُ  

  ُم٤مدة )همقى( ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب: وذم

 َأمْجَُٕمققققققا َأُْمقققققَرهؿ سمٚمٞمقققققٍؾ ومٚمقققققامَّ »

 

 َأصقققٌُحقا َأصقققٌَح٧ْم هلقققؿ هَمْقهمققق٤مءُ  

  ا.#، ويمالمه٤م اًمّمقُت واجلََٚم٦ٌم، اٟمتٝمك شمٗمًػم ىمقًمف:ش وُيروى َوْقو٤مءُ 

ِريٍّ سم٤مؾمقققققؾٍ  ـَ يمقققققؾَّ ؿَمقققققٛمَّ ِٛمْٚمققققق  َُيْ



ؿَمقْٝمِؿ اجلَٜمَق٤مِن ظمقق٤مئٍض هَمْٛمقَر اًمققَقهَمك 
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ٍب ظمٗمٞمِػ احلريم٦م ذم ؿم١موٟمف هيٍع ضم٤مدٍّ َمدٍّ ؿمج٤مع وَمٛمقُع اعمٕمٜمك: َُي  ـَ يمؾَّ َمرِّ ٛمٚم

ضمريء ٓ َِي٤مب اعمقَت، وًمذًمؽ وصَٗمف سم٘مقًمف: صم٤مسم٧ُم اًم٘مٚم٥م ذيمٞمُّف طمديُده، ي٘متحُؿ جُل٩ََم 

ُد َُمقارَده٤م، واهلل َأقمٚمؿ.  وسمٕمَده: احلرب وَيٖمَِمك َُمْم٤ميَ٘مٝم٤م وَيتقرَّ

64- ا   يش َا  َّأ   لأ ُ ار ْأ ا  يأ شتِشأ
إادُ (1)  

 

اطألأ   يا أ ُ اصش را َا  أ   ةك  أ أا ُ ار

ُي٤ٌمِذُ طَمرَّ اًم٘مت٤مل سم٠ٌمؾمف وٟمجدشمف وُرحمف وؾمٞمٗمف وؾمٝم٤مُمف إِذا يم٤من طَمرُّ احلرب ُمٙمروه٤ًم  

ٟمقُّ ُمٜمف وآؾمتِدوم٤مُء سمف.  ًمََلسمٓم٤مل اًمدُّ

، ي٘م٤مل: هَمٌِمَ ومالٌن ومالٟم٤ًم إِذا َأشم٤مه وضم٤مء إًِمٞمف َيْٖمِم٤مه هِمِْمٞم٤مٟم٤ًم وهق ُم ـ َيٖمِمك ُمْم٤مرُع هَمٌِمَ

اًمِٖمَِم٤مَوة واًمِٖمَِم٤مء ًمٚمِٖمٓم٤مء، يم٠َمن اًمذي دظمؾ احلرب وظم٤مض قُم٤ٌمهَب٤م وزاطمَؿ َأرسم٤مهَب٤م وَوًَم٩َم 

ف همِم٤مًء هل٤م  ًَ ه٤م واؾمَتدوم٠َم ُمـ ٟم٤مره٤م سم٠َممْح٤مه٤م ىمد ضمٕمؾ ٟمٗم َج ُم٠مِزىَمٝم٤م ويمَِمَػ هُمامَّ  –ُم٠ْمىِمَٓمٝم٤م ووَمرَّ

ِوُم َُمـ ضم٤مَل ومٞمٝم٤م، َأو ومٝمق َيٙمٗمٞمٝم٤م وُي٘م٤م –وإِْن قَمُٔمٛم٧ْم  –وهمٓم٤مًء، سمٛمٕمٜمك َأهن٤م  –َأي ًمٚمحرب 

ف  ًُ زْت عمَـ ىمد اُمتَلْت ٟمٗم ضمٕمؾ احلرَب هِمِم٤مًء ًمٜمٗمًف، سمٛمٕمٜمك َأٟمف سم٤مَذه٤م يم٠َمهن٤م َأيْمٚم٦م هٜمٞمئ٦م سُمرِّ

ؿ ُمِم٤مقِّ ه٤مشمٞمؽ  ه٤ًم، سمؾ َأسمٚمغ، َٕٟمف ُي٘مدُم ويٕمٚمؿ َأٟمف ُُيٛمُد ذم ذًمؽ، وُيٛمدُح قمغم دمِمُّ َذَ

ه اجلَِِمع ا ِ ٌِعاعمٝم٤مًمؽ، قمغم اًمٜمَّ٘مٞمض ُمـ ذًمؽ اًمنمَّ  اًمٌَِِمع. عمٜمٝمقم اًمٓمَّ

إِٟمَّام ُيًتٕمٛمؾ ومٞمام شمٙمُثر ُمالسَمًتُف وشَمٕمؿُّ  –َأقمٜمل هَمٌِمَ  –واحل٤مصُؾ َأن هذا اًمٗمٕمؾ 

خم٤مًَمٓمُتف، يمام ي٘م٤مل: هَمِِمَٞمٜم٤م اًمٚمَّٞمُؾ، َأي ظم٤مًمَٓمٜم٤م وص٤مر ًمٜم٤م يم٤مًمِٖمِم٤مء، ومٖمٓم٤َّمٟم٤م وؾمؽَمٟم٤م سمُٔمٚمٛمتف، 

شم٤مه٤م وواىَمٕمٝم٤م وظم٤مًَمٓمٝم٤م، واهلل َأقمٚمؿ، ومٛمٕمٜمك وُمـ هٜم٤م ىمٞمؾ: هَمٌِمَ اًمرضمُؾ زوضمتف هِمِْمٞم٤مٟم٤ًم، َأي أَ 

 َيْٖمَِمك ُي٤ٌمِذُ وخُي٤مًمِط ويدظُمؾ وَيٚم٩ُِم سمجًٛمف وُمٕمٜم٤مه.

ه٤م ووهُجٝم٤م، ومٗمل اعمّم٤ٌمح: ش: َصغَم احلرِب » َصكِمَ سم٤مًمٜم٤مر وَصٚمِٞمَٝم٤م َصغَمً ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم: »طَمرُّ

الء ِوزاُن يمت٤مب: طَمرُّ اًمٜم٤مر، وَصَٚمٞمْتُف َأْص  ه٤م، واًمّمِّ  ا.#.ش ٚمِٞمْف ُمـ سم٤مب َرَُمك: ؿَمقْيتُفوضَمد طمرَّ

                                                 

 ش.سمخديف» 57ذم ذح اًمتؼميزي:  (1)
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ٞم٤ًَّم وَصغَمً وِصاَلًء واْصَٓمغم هب٤م »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 
َصكِمَ سم٤مًمٜم٤مر وَصٚمَِٞمٝم٤م َصْٚمٞم٤ًم وُصٚمِ

ه٤م، ويمذًمؽ إَُمُر اًمِمديد، وم٘مد شمّمٚمَّٞم٧ُم طَمرَّ طَمْرهبؿ يمام شَمّمغمَّ اعم٘مروُر  ه٤م، ىم٤مؾَمك طمرَّ وشَمّمالَّ

ذا يم٤من ؿمج٤مقم٤ًم ٓ ُيٓم٤مق، وي٘م٤مل: َصكِمَ سم٤مَُٕمر إِذا ىم٤مؾَمك ُمـ ىَمَرس، وومالٌن ٓ ُيّمٓمغم سمٜم٤مره إِ 

: شمف وشمٕمٌَف، ىم٤مل اًمٓمُّٝمقيُّ ه وؿمدَّ  طمرَّ

ٌْغَم سَمًقققققققق٤مًَمُتٝمؿ وإِْن هققققققققؿْ   وٓ شَمقققققققق

 

 شَصقققُٚمقا سمققق٤محلرِب طِمٞمٜمققق٤ًم سمٕمقققد طِمقققلْمِ  

، ومٝمق طَمِرَب طَمْرسم٤ًم: َأظمَذ مجٞمَع ُم٤م ًمف»احلرب: اعم٘م٤مشَمٚم٦م واعمٜم٤مَزًم٦م، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  .[صغم] ا.# 

طَمِري٥م، وطُمِرب َمٝمقًٓ يمذًمؽ، ومٝمق حمْروب، واحلرُب اعم٘م٤مشَمٚم٦م واعمٜم٤مَزًم٦م ُمـ ذًمؽ، وًمٗمُٔمٝم٤م 

ر ذه٤مسم٤ًم  ُم١َمٟم٨ٌم، ي٘م٤مل: ىم٤مُم٧م احلرُب قمغم ؾم٤مق، إِذا اؿمتدَّ إَُمر وَصُٕم٥َم اخلالُص، وىمد شُمذيمَّ

احلَْرسم٦م اًمتل  إمِم ُمٕمٜمك اًم٘مت٤مل، ومٞم٘م٤مل: طمرٌب ؿمديد، وشمّمٖمػُمه٤م طُمَرْي٥م ًمئالَّ شَمٚمتٌس سمتّمٖمػم

ُمح  ش.هل يم٤مًمرَّ

ْيف»وىمقًُمف:  ه اًمذي هق سم٠مؾُمف وٟمجدشُمف وساُمُتف وهزُُمف إسَمٓم٤مَل ش سمَحدَّ يريد هبام طمدَّ

ه اًمذي هق ظُمْقَذشُمف وِدرقُمف  وشَمدوخُيف إىَْمت٤مل، َأي إِذًُٓمف إقَمداَء، واطمُدهؿ ىِمْتؾ يمِ٘مْرن، وطمدَّ

ىمقؾُمف وؾمٝم٤مُُمف وؾم٤مئُر آٓت إسَمٓم٤مل ذم اًمقىم٤مئع، وُِمْٖمٗمُره وسَمٞمْمُتف وشُمْرؾُمف ورحمُف وؾمٞمُٗمف و

. لم واًمًٞمػ »ومٗمل ًم٤ًمن اًمٕمرب:  وم٢مِن يمؾَّ ذًمؽ طَمدٌّ ٤ٌَمشُمف، يمَحدِّ اًمًٙمِّ طَمدُّ يمؾِّ رء: ؿَم

ٜم٤من واًمًٝمؿ، وىمٞمؾ: احلدُّ ُمـ يمؾِّ ذًمؽ: ُم٤م َرقَّ ُمـ ؿَمٗمرشمف، وطمدُّ اخلٛمر واًمنماب:  ًِّ واًم

 [233ديقاٟمف ] صالسمُتٝم٤م، ىم٤مل إقَمِمك:

ه٤مو يِؽ سمقق٤ميمْرُت طَمققدَّ  يمقق٠ْمٍس يمَٕمققلْمِ اًمققدِّ

 

 َرُب قسمِٗمْتٞمققق٤مِن ِصقققْدٍق واًمٜمَّققققاىمٞمُس شُمْمققق 

 ٍّ[طمدد] ا.# ًم٤ًمنش وطمدُّ اًمرضمؾ: سم٠مؾُمف وَٟمٗم٤مذه ذم َٟمجدشمف، ي٘م٤مل: إِن ومالٟم٤ًم ًمذو طمد. 

ة، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ة واًم٘مقَّ  واًم٠ٌْمس: اًمِمج٤مقم٦م واًمِمدَّ

 ومَخققػْمٌ ٟمحققـ قمٜمققد اًمٌقق٠ْمِس ُمققٜمٙمؿْ 

 

اقمل  ُب ىمققق٤مل يققق٤مٓ إِذا اًمقققدَّ  اعُمثققققِّ

 وا وم٢مِٟم٤َّم ٟمُٙمرُّ راضمٕملم عم٤َم َٓ ٓ شمٗمرُّ ع ٟمداءه َأ َأي ٟمحـ قمٜمد احلرب إِذا ٟم٤مَدى سمٜم٤م اعمٜم٤مِدي ورضمَّ

 .[سمقس] قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمِمج٤مقم٦م ا.# ُمّم٤ٌمح
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ب، »وذم اًمٚم٤ًمن:  ْ ٦م واًميَّ ة ذم احلرب، واًم٠ٌمؾم٤مء اؾمُؿ احلرب واعمِم٘مَّ اًم٠ٌمس: اًمِمدَّ

ة ذم احلرب، وذم طمدي٨م قمكّم روقاُن اهلل قمٚمٞمف: واًم٠ٌمس: اًمٕمذاب، واًم٠ٌم يمٜم٤َّم إِذا »س: اًمِمدَّ

ة،  [4592ُمًٚمؿ: ] شاؿمتدَّ اًم٠ٌمُس اشمَّ٘مٞمٜم٤م سمرؾمقل اهلل  يريد اخلقَف، وٓ يٙمقن إِٓ ُمع اًمِمدَّ

وقمـ اسمـ ؾمٞمده: اًم٠ٌمس: احلرب، صمؿَّ يمُثر طمتك ىمٞمؾ: ٓ سم٠مَس قمٚمٞمؽ، وٓ سم٠مس َأي ٓ ظمقَف، 

 [169زي٤مدات ديقاٟمف ] ىم٤مل ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ:

اُد وْهقققققَق ي٘مققققققُدين  ي٘مققققققُل زَم احلقققققدَّ

 

ـِ ٓ دَمَزْع ومام سمقَؽ ُمقـ سمق٠ْمسِ   ْج ًِّ  شإمِم اًم

ة»وومٞمف:  .[سم٠مس] ا.# ًم٤ًمن  ة واعَمَْم٤مء، واًمٜمَّجدة: اًمِمج٤مقم٦م واًمِمدَّ  ش.اًمٜمََّٗم٤مُذ: احِلدَّ

ة احلرِّ واًمٚمََّٝم٥م اخل٤مًمص، شإِذا يم٤من ًَمَٔمك احلرِب » ٦م  َأراد سم٤مًمٚمََّٔمك ؿمدَّ ُمَّ يمام اؾمتٕمٛمَٚمف ذو اًمرُّ

 [1224ذح ديقاٟمف ] :ذم ىمقًمف يّمػ يقُم٤ًم ؿمديد احلرِّ 

َٔمقققك  وطمتَّقققك َأشَمقققك يققققٌم يٙمققق٤مُد ُِمقققـ اًمٚمَّ

 

 سمقققققف اًمتُّققققققُم ذم ُأوْمُحقِصقققققف َيتَّمقققققٞمَُّح  

 ح، َأي واًمتُّقم مجُع شُمْقَُم٦م، َأراد هب٤م سمٞمْْم٦م اًمٜمٕم٤مم َأو ُمٓمَٚمَؼ سَمْٞمض، وَيتَّمٞمَّح ًمٖم٦ٌم ذم َيَتَّمقَّ

ة طمرِّ َيتَ  ؼ ويٜمٙمن ُمـ ؿمدَّ ؼ، يٕمٜمل يٙم٤مد اًمٌٞمُض ذم إَْويم٤مر وإوََم٤مطمٞمص يتٗمٚمَّؼ ويتِم٘مَّ َِم٘مَّ

 ذًمؽ اًمٞمقم، واهلل َأقمٚمؿ، وهذا اًمٌٞم٧م ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مديت )ل ظ ى( و)ت و م(.

ٝم٤م همػُم  اًمٚمََّٔمك يٙمَت٥م سم٤مًمٞم٤مء، وذم يمت٤مب َأيب قمكمّ »وذم شم٤مج اًمٕمروس:  ًُ سم٤مًَٕمػ: اًمٜم٤مر ٟمٗم

، أَو اًمٚمََّٔمك: هَل٥َُم اًمٜم٤مر اخل٤مًمص: وذم [73/15]اعمٕم٤مرج:  ژڤ ڤ ڤڤژ٤مل شمٕم٤ممم: ُمٍمووم٦م، ىم

ظم٤من واًمتٝم٤مهُب٤م اؿمتٕم٤مهُل٤م  يمت٤مب َأيب قمكّم: اًمتِٝم٤مهُب٤م، )اًمٚمَّٝم٥م: ًم٤ًمهُن٤م إمَحر اخل٤مًمص ُمـ اًمدُّ

وشمقىمُّده٤م واٟمتِم٤مُره٤م ذم احلٓم٥م وؿِمٌٝمف وَهي٤مهُن٤م ذم اخلِم٥م وٟمحقه، وهلذا ؿُمٌف اٟمتِم٤مُر 

ٞم٥م ذم قِمٞمدان احلٓم٥م اعمامصمِٚم٦م اًمِمَّ  ٞم٥م ذم اًمرأس سم٤مٓؿمتِٕم٤مل َٕٟمف اٟمتِم٤مر اًمٜم٤مر اًمِمٌٞمٝم٦م سم٤مًمِمَّ

ٕمر إؾَمقد ذم اهمؼِمار اًمٚمَّقن، واهلل َأقمٚمؿ. ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وؾُمٕمداٟمف:   ٹ ٿژًمٚمِمَّ

ٞم٥م »، وىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: [19/4]ُمريؿ:  ژٹ ٌَّف اٟمتِم٤مر اًمِمَّ ومٞمف اؾمتٕم٤مرٌة سمديٕم٦م، ؿم

َّٓ اخلُٛمقدُ سم٤مؿمتٕم٤مل اًمٜم٤مر ذم ه  ا.#(.ش قم٦م آًمتٝم٤مب وذم َأٟمف مل َيٌَْؼ سمٕمد آؿمتٕم٤مل إِ
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وًَمَٔمك ُمٕمروم٦م ٓ شمٜمٍمف، اؾمٌؿ ُمـ َأؾمامء ضمٝمٜمَّؿ، أقم٤مَذٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م، وُمٜمَحٜم٤م ُمـ ومْمٚمف 

د صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾم٤مئر  ويمَرُمف رًى ٓ يتخٚمَُّٚمف وٓ َيْٕمُ٘مٌف ؾُمخٌط سمًٞمِّد اعمرؾَمٚملم ٟمٌٞمِّٜم٤م حمٛمَّ

 اٟمف وَأصح٤مسمف.إظِمق

٧ٌْم، ويمذا شَمٚمٔم٧َّْم واًمتَٔم٧ْم َأي  واًمٚمََّٔمك ُمّمدر ًَمٔمِٞم٧ْم اًمٜم٤مُر شَمْٚمَٔمك يمَريِضَ إِذا شَمٚمٝمَّ

ٌٝم٤م: وُمٜمف ىمقًمف قمزَّ  ٧ٌْم، وًَمٔم٤َّمه٤م شَمْٚمٔمِٞم٦ًم، وذم اًمّمح٤مح: اًمتِٔم٤مء اًمٜم٤مر: اًمتٝم٤مهُب٤م، وشَمٚمٔمِّٞمٝم٤م: شمٚمٝمُّ شَمٚمٝمَّ

 : ٤م ُيًتدَرك قمٚمٞمف وممَّ  .[15-92/14]اًمٚمٞمؾ:  ژٻ ٻ ٻ ٱ ۇئ ۇئ وئ وئژوضمؾَّ

ٌُٝم٤م، وشَمَٚمٔمَّك اًمٕمدوُّ همْم٤ًٌم  اًْمتَٔم٧م احلرُب: اشمَّ٘مَدت قمغم اعمثؾ، وشَمٚمٔم٧َّم اعمٗم٤مزة: اؿمتدَّ هل

َد طمتك ص٤مر يم٤مجلَْٛمر، وذو ًَمَٔمك، وذم يمت٤مب َأيب قمكّم:  ذات ًَمَٔمك: ُمقوٌع ُمـ »واًْمَتَٔمك: شمقىمَّ

ة اًمٜم٤مر سملم ظمٞمؼم وشَمْٞمامء  ٤مُمقس سمٌٕمض اظمتّم٤مر.ا.# شم٤مج اًمٕمروس ذح اًم٘مشش طَمرَّ

ٌُٝم٤م  ٝم٤م َأو هل ًُ وىمد فَمٝمر ًمؽ يمؾُّ ُمٕم٤مين اًمٚمََّٔمك، وَيقز َأن ُيراد سم٤مًمٚمََّٔمك ذم اًمٌٞم٧م اًمٜم٤مُر ٟمٗم

٤م اًمتل هل قَمٚمٌؿ قمغم اهل٤موي٦م ومَٞمٌُٕمُد َأن شُمراد  َأي ًم٤ًمهُن٤م َأو اًمتٝم٤مهُب٤م َأي شمقىمُُّده٤م واؿمتٕم٤مهُل٤م، وَأُمَّ

وم٤مئدة، وإِن يم٤من يٙمقن اعمٕمٜمك َأسمٚمَغ َٕٟم٤َّم ش إِذا»ًم٘مقًمف: ٕهَن٤م يمرِي٦م قمغم يمؾِّ طم٤مل، ومال يٙمقن  هٜم٤م

قمل َأن ٟم٤مر احلرب ضمٝمٜمَُّؿ اًمدٟمٞم٤م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َأقمٚمُؿ.  طمٞمٜمئٍذ ٟمدَّ

َم شمٗمًػمه ذم اًمٌٞم٧م ىمري٤ًٌم قمٜمد ىمقًمف: ش احلرب» َأي ش يَمِريفَ » ش.َيْٖمَِمك َصغَم احلرب»شم٘مدَّ

ام ذم اًمٚم٤ًمن، ومه٤م َأقمٜمل اًم٘مٌح واًمٙمراه٦م ُمٙمروه َأو ىمٌٞمح َٕن اًمٙمريف يٓمَٚمؼ قمٚمٞمٝمام يم

ويَمِريف: ىمٌٞمح، وهق ُمـ ذًمؽ َٕٟمف  يمريف: ُمٙمروه، ووضمٌف يَمْرهٌ  َأُْمر»ُمتالِزُم٤من، وٟمصُّ اًمٚم٤ًمن: 

 ا.#.ش ُيٙمَره

٤ٌَمطم٦ًم ومٝمق ىمٌٞمح وزٟم٤ًم »وذم اعمّم٤ٌمح:  يَمُره إَُمُر واعمٜمٔمُر يَمراه٦م ومٝمق يَمريف، ُمثُؾ ىَمٌَُح ىَم

ٗم٤ًم، ويمرهتُف َأيمرُهف، ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم، يُمْره٤ًم سمْمؿِّ اًمٙم٤مف وومتحٝم٤م، ودُّ وُمٕمٜمًك ويَمراهٞم٦ًم خمٗمَّ 

٦م، وسم٤مًمْمؿِّ اًمَ٘مْٝمر، وىمٞمؾ: سم٤مًمٗمتح: اإِليمراه،  َأطمٌٌُتف، ومٝمق ُمٙمروه، واًمَٙمَره سم٤مًمٗمتح: اعمِم٘مَّ

٦م، وَأيمَرَهف قمٚمٞمف: محَٚمف قمٚمٞمف ىَمْٝمرًا، ي٘م٤مل: ومٕمَٚمف يَمْره٤ًم سم٤مًمٗمتح َأي إيِمراه٤ًم، : اعمِم٘مَّ وقمٚمٞمف  وسم٤مًمْمؿِّ
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٤مج: [3/83]آل قمٛمران:  ژۈئ ۆئژىمقًمف شمٕم٤ممم:  يـ، ىم٤مل اًمزضمَّ ، وم٘م٤مسَمَؾ سملم اًمْمدَّ

َّٓ ىمقًَمف ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:   ٱژيمؾُّ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ اًمُٙمْره سم٤مًمْمؿِّ وم٤مًمٗمتُح ومٞمف ضم٤مئٌز إِ

ة ذم احلرب[2/216]اًمٌ٘مرة: ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ  ا.# ُمّم٤ٌمح.ش ، واًمَٙمرِي٦م: اًمِمدَّ

َٙمْره واًمُٙمْره ـمقيٌؾ، وىمد اؾمَتقوم٤مه اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن، وطم٤مصُٚمف َأن واًمٙمالم ذم اًمٗمرق سملم اًم

ؽ قمٚمٞمف  ًَ ق وم٘م٤مل: اًمُٙمْره سم٤مًمْمؿِّ ُم٤م َأيمره٧َم ٟمٗم ُمٜمٝمؿ َُمـ ىم٤مل: ٓ ومرَق سمٞمٜمٝمام، وُمٜمٝمؿ َُمـ ومرَّ

َتف اظمتٞم٤مرًا ُمـ همػم َأن شمٙمٚمِّٗمٝم٤م، واًمَٙمْره سم٤مًمٗمتح: ُم٤م َأيمرَهَؽ همػُمك قمٚمٞمف  واطمتٛمٚم٧َم ُمِم٘مَّ

تَ  َأقمٜمل  -ف اوٓمرارًا، يٕمٜمل سم٢ميِمراه اًمٖمػم وإضِم٤ٌمره وشمٙمٚمٞمٗمف إِي٤َّمك، وم٤مَٕوُل واطمتٛمٚم٧َم ُمِم٘مَّ

، واهلل َأقمٚمؿ. -اعمْمٛمقَم   ومٕمُؾ اعمخت٤مر، واًمث٤مين ومٕمُؾ اعمْمٓمرِّ

َق وم٘م٤مل:  وومنَّ سمٕمْمٝمؿ اًمٙمراِهَٞم٦م سم٤مإِلسَم٤مء، ومٙمِرَهف وَأسَم٤مه ُمؽماِدوم٤من، وَأسَمك ذًمؽ َُمـ ومرَّ

ٙمراِهَٞم٦م: سمٖمُض اًمٌمء وقمدُم ُمالَيٛمتف، يمام ذم ُم٤مدة )أ ب ى( اإِلسم٤مء: آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌمء، واًم

 ُمـ شم٤مج اًمٕمروس.

ٌَٖمٞمض َأي  ٜمٞمع وإُِم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٌمء اعمٙمروه اًم َؾ َأن اًمَٙمِريف إُِم٤م سمٛمٕمٜمك اًم٘مٌٞمح اًمِمَّ حتّمَّ

َح  ـْ شَمرضمَّ ً ُمٜمٝمام قمغم اًمٌدل، وَُم ٌُْٕمُد َأن يٙمقن اًمٜم٤مفمؿ أراد يُمالَّ ٌَْٖمِض اًمٖمػم اعماليؿ، وٓ َي قمٜمده  اعُم

 َأطمُدمه٤م ومٚمػُمْده سمٕمْٞمٜمف.

، يٙمقن ُمّمدَر اْصَٓمغَم، واؾمَؿ زُم٤من ًمف واؾمَؿ ُمٙم٤من واؾمَؿ ُمٗمٕمقل، ومٗمل شاعُمّْمَٓمغَم »

ُيٌٜمك ُِمـ َأوْمَٕمؾ ُُمْٗمَٕمؾ ًمٚمٛمّمدر واًمزُم٤من واعمٙم٤من، ي٘م٤مل: هذا ُُمْٕمَٚمُٛمف َأي إقِْمالُُمف، »اعمّم٤ٌمح: 

وُمقوُع إظِْمراضمف وزُم٤مُٟمف، وُُمَٝمٚمُّف َأي  وُمقوُع إقِمالُمف وزُم٤مُٟمف، وهذا خُمَرضُمف َأي إظِمراضُمف

تَخَرج ًْ ا.# ش إِهالًُمف وُمقوُٕمف وزُم٤مُٟمف، ويمذًمؽ ُيٌٜمك ُمـ اخلامّد واًمًدادِّ يم٤معُمٜمَْٓمَٚمؼ واعُم

 ُمٜمف سم٤مظمتّم٤مر، وم٢من ؿمئ٧َم ُُمراضمٕمتف ومٗمل اخل٤مَت٦م.

ه٤م ٌَّس سمحرِّ ، وُمِٕمؾ سمف ُم٤م وُمٕمؾ وَأصُؾ اْصَٓمغم اْصَتغَم قمغم اوْمَتَٕمؾ ُمـ َصكِمَ اًمٜم٤مَر وهب٤م إِذا شَمٚم
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ُمقوع آْصٓماِلء يم٤من ُمٕمٜم٤مه اًمٙم٤مٟمقَن، وًمذا ىم٤مل  –َأقمٜمل اعُمّْمَٓمغَم  –وم٢مِن َأردَت سمف  سم٤مْصَٓمؼَم.

 ا.#.ش اًمٙم٤مٟمقن: اعمُّْمَٓمغَم : »[يمٜمـ] ذم اعمّم٤ٌمح

َ ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ـ هب٤م وآؾمتِدوم٤مء يمام سملمَّ  وطم٘مٞم٘م٦ُم آصٓماِلء اًمُ٘مرُب ُمـ اًمٜم٤مر ًمٚمتًخُّ

 . اٟمتٝمك شمٗمًػم ىمقًمف:[صكم]

ْيقققف إِذا  َيْٖمَِمقققك َصقققغَم احلقققرِب سمَحدَّ



 يمقق٤من ًَمَٔمققك احلققرِب يَمِريققَف اعُمّْمققَٓمغَم 

 ٤ًًٌِّم ىم٤ًم، وَمٛمقُع اعمٕمٜمك: يدظمُؾ قمغم ُمٕمريم٦م احلرب ويدٟمق ُمـ طمرِّ ٟم٤مر اًمقهَمك ُمتٚم ُمٗمرَّ

ة واعمَ  ْيف، طمدِّ اًمِمج٤مقم٦م واعمَْم٤مء واجل٤ًَمرة واجلَراءة واًمٜمُّٗمقذ واًم٘مقَّ ت٤مٟم٦م وآؾمتاِمشم٦م سمحدَّ

وآؾمتِ٘مت٤مل وؾم٤مئِر َأظمالق اًمٗمرؾم٤من وهمرائِز إسَمٓم٤مل وـم٤ٌمع اًمِمجٕم٤من، وطمدِّ اًمًٞمػ 

رع واًمتَّجٗم٤مف وؾم٤مئِر َأٟمقاع إؾمٚمح٦م وأصٜم٤مف  ٌَْٞمْم٦م واًمدِّ س واًم ٜم٤من واًمؽمُّ ًِّ واًمًٝمؿ واًم

 ًُ ٝم٤م وىم٤مُم٧ْم آٓت اًم٘مت٤مل، وهجقُم هذا اًمٗم٤مرس قمغم هذه احلرب إِٟمَّام يٙمقن إِذا مَحَِل وـمْٞم

ؾمقىُمٝم٤م قمغم ؾم٤مق ويم٤من ُُمّْمَٓمغَم ٟم٤مره٤م سَمٖمٞمْم٤ًم طمتك قمٜمد اعمَْ٘مرور ُمـ إؾُمقد، وَُمْقىِمُد ؾمٕمػمه٤م 

ه٤م وي٘متُؾ ىَمتاله٤م وَُيِْٝمُز قمغم  ُمٙمروه٤ًم طمتك قمٜمد اعمجقس ُمـ يمالب اًمٜم٤مر، ومٞمٙمِِمُػ هُمامَّ

ره سمُٕمْ٘م٤ٌمه٤م، واهلل يَمْٚمامه٤م وُيٓمٗمُئ سمٕمد ذًمؽ َأمح٤مه٤م وُيؼِمُئ اعمرَى ُمـ مُح٤َّمه٤م، وٓ ُيٌ ٤مزم ُمـ ُتقُّ

 وسمٕمَده: َأقمٚمؿ.

65- رش اااة   أااااجأ  
ث ااابأ ُ أ شااا ا  ااا   ا   ااا  ىا

 

ث أااااا  ٍ  وَ ُ ش ْشَاااا َأ تش  ع اااا   اااا   ْأ  

ٝمؿ اجلَٜم٤من اخل٤مئَض هَمْٛمَر اًمَقهمك اًمذي َيْٖمِمك َصغَم   ريَّ اًم٤ٌمؾمؾ اًمِمَّ ٛمَّ ي٘مقل: إِٟمف يٕمٜمل اًمِمَّ

يف إِذا يم٤من ًمَٔمك احلرب يمريفَ  اعمُّْمَٓمغم قمغم وَمَرض َأن اهلالك ُصقَر ًمف سمّمقرة  احلرب سمحدَّ

وم٤مرس ُُم٘م٤مِرٍن ًمف ُُم٘مٌٍِؾ قمٚمٞمف عم٤َم سم٤ممَم سمف وٓ ايمؽمَث، وٓ ُمٜمٕمتْف قمـ اهلجقم قمٚمٞمف ُمٝم٤مسم٦ٌم َأو 

ظمِمٞم٦ٌم، وٓ سومْتف قمٜمف َأوه٤مٌم َأو وٕمُػ ٟمِٞم٦ٍَّم، سمؾ ِيجُؿ قمٚمٞمف هجقَم اًمٜمَِّٛمر، وُي٤ٌمدُره يٜمدومُع 

ٞمؾ اعمٜمٝمِٛمر،  ًَّ  واهلل َأقمٚمؿ.يم٤مًم

ره ورؾمَؿ ُمث٤مًَمف، ومٗمل اًمٚم٤ًمن:  ره طمتك يم٠َمٟمف »ُمثَّؾ اًمٌمَء: صقَّ وُمثََّؾ ًمف اًمٌمَء: صقَّ
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رُت ًمف ُمث٤مًَمف سمٙمت٤مسم٦م وهمػمه٤م، وذم احلدي٨م:  َأؿمدُّ »يٜمٔمُر إًِمٞمف، وُمثَّٚم٧ُم ًمف يمذا َتثٞماًل إِذا صقَّ

ٌر، وُمثََّؾ اًمٌمش اًمٜم٤مِس قمذاسم٤ًم ممثٌِّؾ ُمـ اعمٛمثِّٚملِمَ  ٌََّٝمف سمف وضمٕمَٚمف َأي ُمّمقِّ اه وؿم َء سم٤مًمٌمء: ؾمقَّ

ٌْٚم٦م اجِلدار»ُمثَٚمف وقمغم ُمث٤مًمف، وُمٜمف احلدي٨م:  رشَملم َأو ش رَأي٧ُم اجلَٜم٦ََّم واًمٜم٤مر مُمثََّٚملم ذم ىِم َأي ُمّمقَّ

 .[ُمثؾ] ا.# ًم٤ًمنش ُمث٤مهَلام

ره ًمف سمٙمت٤مسم٦م َأو همػمه٤م طمتك يم٠َمٟمف يٜمٔمر إًِمٞمف، »وذم شم٤مج اًمٕمروس:  ُمثََّٚمف ًمف َتثٞماًل: صقَّ

ره، ومٝمق ُمٓم٤مِوع ًمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وا ]ُمريؿ:  ژڈ ڎ ڎ ڌژُمتثَٚمف هق َأي شمّمقَّ

ره»وًمٕمؾَّ صقاب ىمقًمف:  .[ُمثؾ] ا.# شم٤مج اًمٕمروس [19/17 ومَتٛمثََّؾ هق ش واُْمتَثَٚمف هق َأي شَمّمقَّ

ْر. َر سمدًمٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ، ومٚمٞمُحرَّ  َأي شَمّمقَّ

ـِ اًمّمقرة ُمٕمتدِل  وُمٕمٜمك ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ اعمذيمقر ومَٔمٝمَر هل٤م سمّمقرة سَمنم شم٤ممِّ  ًَ اخِلْٚم٘م٦م طم

ل ؾمقرة ُمريؿ،  ٌُٜمٞم٦م مجٞمِؾ اهلٞمئ٦م، واهلل َأقمٚمؿ، وإِن َأردَت اًمتح٘مٞمؼ ذم أي٦م ومٝمل ذم َأوَّ اًم

 واًمتٗم٤مؾمػُم يمثػمة.

َدى واعمقت واهلالك، وىمد اظمتٚمٗم٧ْم َأئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اؿمت٘م٤مق اًمٗمٕمؾ ُمٜمف، ش: احلَتُْػ » اًمرَّ

َب، ي٘م٤مل: طمتََٗمف وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٓ ُيٌٜمك ُمٜمف ومٕمٌؾ، وىم٤مل  سمٕمْمٝمؿ: ُيٌٜمك ُمٜمف ومٕمٌؾ ُمـ سم٤مب َضَ

َب إِذا َأُم٤مشَمف وَأهٚمَٙمف. ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  تُِٗمف طَمْتٗم٤ًم ُمـ سم٤مب َضَ احلَْتػ: اهلالك، ىم٤مل اسمـ »اهللُ َُيْ

: وٓ ُيٌٜمك ُمٜمف ومٕمؾ، ي٘م٤مل: ُم٤مت طَمتَْػ َأٟمِٗمف إِذا ُم٤مت ُمـ همػم ضٍب  وم٤مرس وشمٌَٕمف اجلقهريُّ

: مل َأؾمٛمع ًمٚمَحْتػ ومٕماًل، وٓ ىمتٍؾ، زاد اًم ّم٤مهم٤مين: وٓ هَمَرٍق وٓ طَمَرٍق، وىم٤مل إَزهريُّ

َب إِذا َأُم٤مشَمف، وٟم٘مُؾ اًمَٕمدل  تُِٗمف طَمْتٗم٤ًم ُمـ سم٤مب َضَ ٞم٦َّم وم٘م٤مل: طمتََٗمف اهللُ َُيْ
وطمٙم٤مه اسمـ اًمُ٘مقـمِ

ٛمؽ يٛمق وُمٕمٜم٤مه ُم٘مٌقٌل، ًَّ َس طمتك يٜم٘ميَض رَُمُ٘مف، وُمٜمف ي٘م٤مل ًمٚم ت َأن يٛمقت قمغم ومراؿمف ومٞمتٜمٗمَّ

َٛمْقَأل: ًَّ وُم٤م  ذم اعم٤مء ويْٓمُٗمق: ُم٤مت طمْتَػ َأٟمٗمف، وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شمٙمٚمََّؿ هب٤م َأهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م، ىم٤مل اًم

، وإِن َأردَت زي٤مدة آـمالع قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ذم [طمتػ] ا.# ُمّم٤ٌمح شُم٤مَت ُمٜم٤َّم ؾمٞمٌِّد طَمتَْػ َأْٟمِٗمف

 احلَْتػ ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمت٤مج ومٗمٞمف زي٤مدة إِيْم٤مح.
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اًمِ٘مْرُن َُمـ ي٘م٤موُُمؽ ذم قِمٚمؿ »الً ُم٘م٤مِرٟم٤ًم، ىم٤مل اًمٗمٞمُّقُمل ذم اعمّم٤ٌمح: َأي ُم٘م٤مِوُم٤ًم ُم٘م٤مسمِ ش ىِمْرٟم٤مً »

 ا.#.شَأو ىمت٤مل َأو همػممه٤م، واجلٛمُع َأىْمران يمِحْٛمؾ وَأمْح٤مل

ة اًم٠ٌْمس »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  ىِمْرُٟمؽ هق اعم٘م٤مِوُم ًمؽ ذم َأيِّ رء يم٤من، وىمٞمؾ: ذم ؿمدَّ

  اًمِمج٤مقم٦م، وذم ىمّمٞمدة يمٕم٥م سمـ زهػم:واًمِ٘مْرن سم٤مًمٙمن: يُمْٗم١ُمك ذم»، وومٞمف َأيْم٤ًم: شوم٘مط

ققققق٤مِوُر ىِمْرٟمققققق٤ًم ٓ َُيِقققققؾُّ ًمقققققف ًَ  إِذا ُي



َّٓ وْهققَق ََمْقققدوُل   َك اًمِ٘مققْرَن إِ  َأْن َيققؽْمُ

 :اًمِ٘مْرن سم٤مًمٙمن: اًمُٙمْػء واًمٜمٔمػم ذم اًمِمج٤مقم٦م واحلرب، وذم طمدي٨م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس

دشُمؿ َأىْمراَٟمٙمؿ»  ا.# ًم٤ًمن.ش ٤مل، َأي ُٟمٔمراَءيمؿ وَأيمٗم٤مَءيمؿ ذم اًم٘متشسمِْئًام قمقَّ

شْمف» ه قمٜمف ُمـ سم٤مب ىمَتَؾ: ُمٜمَٕمف »َأي عَم٤م ُمٜمٕمتْف قمٜمف هٞم٦ٌٌم، ذم اعمّم٤ٌمح: ش: عَم٤م َصدَّ صدَّ

ه: ُمٜمَٕمف»ا.#، وومٞمف:  شوَسوَمف ه قمٜمف وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك [ردد] شردَّ ه قمـ اًمٌمء يمردَّ ، ومٚمق ىمٞمؾ: صدَّ

ف وَسوَمف سمٛمٕمٜم ه وُمٜمَٕمف ويمٗمَّ ه وردَّ  ك واطمد.ًمٙم٤من َأؾْمَٚمَس، طم٤مصُٚمف َأن صدَّ

٦ٌَمٌ » ٦ٌَم:  –ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم  –ه٤مسَمف َِي٤مسُمف »ظَمِْمٞم٦ٌم وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وذم اعمّم٤ٌمح: ش: َهْٞم َهْٞم

طَمِذَره، ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اهلَْٞم٦ٌم: اإِلضمالل، وم٤مًمٗم٤مقمؾ ه٤مئ٥م، واعمٗمٕمقل َهُٞمقب وَُمِٝمٞم٥م َأيْم٤ًم، 

ٌَٜمل: أَ  ٌُف ُمـ سم٤مب َضَب ًمٖم٦ٌم، وُتٞمٌَُّتف: ظِمْٗمُتف، وَُتٞمَّ  ا.# ُمّم٤ٌمح.ش وْمزقَمٜملوه٤مسَمف َِيٞم

اهلَْٞم٦ٌم: اإِلضمالل »وذم شم٤مج اًمٕمروس ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمده ٓ قمٓمر سمٕمد قمروس، وم٢مٟمف ىم٤مل: 

يم٤معَمٝم٤مسم٦م، وىمد ه٤مسَمف َِي٤َمسُمف يمخ٤موَمُف خَي٤موُمف  واعَمخ٤موم٦م، وقمـ اسمـ ؾمٞمده: اهلَٞم٦ٌْم: اًمتَّ٘مٞم٦َّم ُمـ يمؾ رء

شَمِٕم٥َم: طَمِذَره، وي٘م٤مل: ه٤مسَمف َِيٞمٌُف، َهْٞم٤ًٌم وَُمٝم٤مسم٦ًم يم٤مهت٤مسَمف، وذم يمت٤مب إوَمٕم٤مل: ه٤مسَمف ُمـ سم٤مب 

٦م ذم اًمٗمرق سملم اعمَٝم٤مسم٦م واًمٙمؼِْمِ ُم٤م  ٟم٘مَٚمف اًمٗمٞمُّقُمل ذم اعمّم٤ٌمح، وٟم٘مؾ ؿمٞمخٜم٤م قمـ اسمـ ىَمٞمؿ اجلَْقزيَّ

ف: ٌَّتف، وإِذا اُمتَلَ سمذًمؽ طَمؾَّ ومٞمف اًمٜمقر،  ٟمّمُّ إِنَّ اعَمٝم٤مسم٦م َأصمُر اُمتالء اًم٘مٚم٥م سمَٛمٝم٤مسم٦م اًمربِّ وحم

ْت سمف اًمٕمٞمقن.وًمٌَِس رداء اهلَٞمٌ  ٦م، وم٤ميمَتًك وضمُٝمف احلالوة واعَمٝم٤مسم٦م ومحٜم٧َّْم إًِمٞمف إوَمئدة وىَمرَّ

وَأُم٤م اًمٙمِؼْم ومٝمق َأصمر اًمُٕمج٥م ذم ىمٚم٥م ممٚمقء ضمٝماًل وفُمٚمامٍت، إِن قمٚمٞمف اعَم٘م٧َم، ومٜمٔمُره ؿَمَزٌر، 

ف قمغم مجٞمع إَٟم ٤ًم قمٚمٞمف، ويرى طم٘مَّ ، ٓ يٌدُأ سمًالم، وٓ يرى ٕطَمد طم٘مَّ ٤مم، ومال وُِمِمٞمتُف شمٌخؽُمٌ

َّٓ طمَ٘م٤مرًة وسُمٖمْم٤ًم، اٟمتٝمك.  يزداُد ُمـ اهلل إِٓ سُمٕمدًا، وٓ ُمـ اًمٜم٤مس إِ
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ٌُقر، وذم طمدي٨م قُمٌٞمد سمـ قُمٛمػم:  َأي ُِي٤مُب ش اإِليامن َهٞمقٌب »وهق ه٤مئ٥م وَهٞمُقب يمَّم

ؿ  َأهُٚمف، وَمُٕمقل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، وهق ََم٤مز يمام ذم إؾَم٤مس، واًمٜم٤مس َِي٤مسمقن َأهؾ اإِليامن ٕهَنَّ

ٟمقب واعمٕم٤ميص  سمقن اهللَ وخي٤مومقٟمف.َِي٤م وىمٞمؾ: هق وَمُٕمقل سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ، َأي َأن اعم١مُِمـ ِي٤مُب اًمذُّ

 ا.#.ش ومٞمتَّ٘مٞمٝم٤م، وي٘م٤مل: َه٥ْم اًمٜم٤مَس َِي٤مسُمقك، َأي وىمِّْرهؿ ُيقىمِّروك

قمر  ه٦ٌم ُمـ َرِه٥َم، وآرشمِٞم٤مع واًمٗمزع واًمذُّ واحل٤مصُؾ َأن اهلَْٞم٦ٌم واخلقف واخلَِمٞم٦م واًمرَّ

قم٥م َأًمٗم  ٤مظ ُمت٘م٤مِرسم٦م اعمٕم٤مين ُمتِم٤ميمِٚم٦م اعمدًمقٓت، واهلل َأقمٚمؿ.واًمرُّ

َأي وٓ اْٟمٍمَف وٓ اْٟمحرَف وٓ اْٟمٕمٓمَػ، ىم٤مل اًمٗمٞمُّقُمل ذم اعمّم٤ٌمح: ش وٓ اْٟمَثٜمَك»

ا.# ُمٜمف، واْٟمَثٜمَك ش صَمٜمَٞم٧ُْم اًمٌمَء َأصْمٜمٞمف صَمٜمْٞم٤ًم: قمٓمٗمتُف ورددشُمف، وصمٜمَٞمُتف قمـ ُُمراده: سومُتف قمٜمف»

  ىمقًمف:اٟمتٝمك شمٗمًػم ُمٓم٤مِوقُمف.

 ًمقققق ُُمثِّقققَؾ احلَْتقققُػ ًمقققف ىِمْرٟمققق٤ًم ًَمققققاَم 



شْمف قمٜمقققققف َهْٞمٌققققق٦ٌم وٓ اْٟمثٜمَقققققك  َصقققققدَّ

 ىم٤ًم، وَمٛمققُمف ًمق فمٝمَر اهلالُك ًمذًمؽ اعمٛمدوح سمّمقرة رضمؾ ُم٘م٤مِرن ًمف ذم اًمِمج٤مقم٦م ُمٗمرَّ

ة اجل٠مش عَم٤م سم٤ممَم سمف وٓ ايمؽمَث ًمف، يٕمٜمل سمؾ يم٤من ِيجؿ قمٚمٞمف ُهجقم إؾَمد  واجل٤ًَمرة وىمقَّ

قمغم اًمٗمري٦ًم، ويٜم٘مضُّ اٟم٘مْم٤مَض اًم٤ٌمِزي قمغم اًمٕمّمٗمقر، وهذا يمٚمُّف َتثٞمؾ، واعمراُد ُمٜمف  اجل٤مئع

َأٟمف ضمريء قمغم ظَمْرق اًمّمٗمقف وإِن سمٚمٖم٧ْم، سمؾ ضم٤موزْت إًُمقف، ويمٞمػ ٓ يٗمٕمؾ ذًمؽ 

 وهق ٓ ِي٤مُب احلُُتقف، وًمٞمس سم٤مًمٜم٦ًٌم إًِمٞمٝم٤م رٌء سمَٛمُخقف.

ـ ٓ خيَِمك ؾمقاه وٓ خي٤مف همػمه، وٓ يرضمق َأؾم٠َمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف َأن َيٕمٚمٜمل واعمًٚمٛملم ممَّ 

٤ٌمقمف  ٤مهؿ ًمِذيمره واًم٘مٞم٤مم سمِمٙمره ويقوم٘مٜمل وإِي٤َّمهؿ ًمٚمٛمقافَم٦ٌم قمغم اشمِّ إِٓ ظمػَمه، وِيديٜمل وإِيَّ

واعمداَوُم٦م قمغم اىمتٗم٤مئف وي٘مٌْمٜمل قمغم ذًمؽ طمتك َأطمَٔمك سمرو٤مه وَأومقز سمَٛمْرآه ُمع ؾمٞمِّد اعمرؾَمٚملِم 

 وسمٕمده: آًمف وصحٌف َأمجٕملم، وؾمٚمَّؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا. وأظمِريـ، صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وقمغم

66-    ٍ َّااا َا ع ااا  ىا ش ااا ُ  ش
اااا ُ ا أ  و ااا   أ

 

ااااا  أ اااا َْ أ ىااااة  أ   أرُىأ ااااة اأو يأ ش

ُة اإِلهمراِق قمغم اخلروج ُمـ طُمًـ إَدب،   ٦ٌَُّم اعم٤ٌمًمٖم٦م واإِلومراُط ومٞمٝم٤م وؿمدَّ ًم٘مد محٚمْتف حم
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ظمقل ذم َأيمؼم َأوطم٤مل َأطمقال ؾمقء ا ة يم٤من ذم ُمٜمدوطم٦م قمـ سمؾ قمغم اًمدُّ ؿ ذم ُهقَّ َٕدب واًمت٘محُّ

ٟمقِّ إًِمٞمٝم٤م واإِلذاف قمٚمٞمٝم٤م، وَأؾم٠َمل اهلل زم وًمف اًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة قمامَّ وَمَرَط ووىمَع سمال اوٓمرار  اًمدُّ

د وآًمف وصْحٌف وؾمٚمَّؿ. وٓ ُُمٓمَٚمؼ َُمٕمِذَرة، وصغمَّ   اهلل قمغم ؾمٞمِّدٟم٤م حمٛمَّ

ى ًمف سمنمٍّ ودومَع يمؾَّ َُمـ ىمّمَده سمًقء، مَح٤َمه َُيِْٛمٞمف وطم٤مَُمك قمٜمف ُُي٤َمُمل: ُمٜمَع قم ٜمف َُمـ شمّمدَّ

 [2/153ديقاٟمف ] وذبَّ قمـ طَمْقزشمف وذاَد قمـ طَمِريٛمف وطمِٗمَظ ًمف طم٘مقىمف، ىم٤مل:

ققققام َُم٤مِر وإِٟمَّ  َأٟمقققق٤م اًمذاِئققققُد احلقققق٤مُِمل اًمققققذِّ

 

 ُيقققداومُِع قمقققـ َأطْمًققق٤مسمِٙمْؿ َأٟمققق٤م َأْو ُِمقققْثكم 

 ة ُمٕم٤مٍن، ي٘م٤مل: هذا ُِم٘مدش اعمِْ٘مدار» اره، َأي ُِم٘مٞم٤مؾُمف وَُمٌَٚمُٖمف، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك ي٠ميت قمغم قمدَّ

ة قمغم اًمٌمء، وسمٛمٕمٜمك اعمقت، ىم٤مل:  اًمُ٘مْدرة واًم٘مقَّ

 ًمقققق يمققق٤من ظَمْٚمَٗمقققَؽ َأو َأُم٤مَُمقققَؽ ه٤مئٌققق٤مً 

 

 رًا ؾمقققققققاَك هل٤مسَمققققققَؽ اعمِْ٘مققققققدارُ قسَمَِمقققققق 

 ؾ إمِم وصػ ممدوطمف سم٠مىمَم درضم٤مت اهلَٞم٦ٌم دون َأن وهلل َدرُّ هذا اًمِم٤مقمر طمٞم٨م شَمقصَّ

َؾ ُم٤م ومٞمف إصِمٌؿ َأو قم٤مٌر ُمـ إؾِم٤مءة َأدب َأو سَمقاِدر َذَرٍب.َيرشمٙم٥م ُم٤م ومٞمف هُ   جٜم٦م َأو ؿمٜم٤مقم٦م، َأو يتحٛمَّ

ٌف، ىم٤مل  ًَ واعمِْ٘مدار َأيْم٤ًم شم٘مديُر اهلل اًمذي دمري إُُمقُر سمٛمقضَمٌف، وشمٙمقن إؿَمٞم٤مُء قمغم طَم

ُم٦م اًمزخمنميُّ رمَحف اهلل:  ٌَْٚمُٖمٝم٤م، هؿ ىَمْدُر ُم٤مئ٦م وىَمَدُره٤م وُِمْ٘مداُره٤م»ضم٤مُر اهلل اًمٕمالَّ ، َأي َُم

 ا.#.ش وإُُمقُر دمري سمَ٘مَدر اهلل وُِمْ٘مداره وشم٘مديره وَأىْمداره وَُمَ٘م٤مديره

وذم قم٤ٌمرشمف هذه إىِمراٌر سمٕمَدم ظَمٚمؼ اعمرء َأومٕم٤مَل ٟمْٗمًف، وهق قمٙمُس ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م، وَووْمُؼ 

ة أَ  ُٚمُؼ َأومٕم٤مل ٟمْٗمًف سم٘مقَّ ٦م، وُمٕمٚمقم َأن ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م َأٟمف خَيْ ودقَمٝم٤م اهلل ومٞمف، ُمذه٥م اجلؼَْميَّ

ٜم٦م واجلامقم٦م َأن  ًُّ يِم٦م اعمٕمٚمَّ٘م٦م ذم اهلقاء، وَأهُؾ اًم واجلَؼْمي٦َّم: ًمٞمس ًمف ومِٕمٌؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦َّم، سمؾ هق يم٤مًمرِّ

ـْ ًمإِلٟم٤ًمن يم٥ًٌم ذم ذًمؽ، وم٢مُِم٤م َأن خيت٤مر ومٕمَؾ اًمٌمء ومٞم٤ٌُمَذه  اهللَ ظمَٚم٘مٙمؿ وُم٤م شمٕمٛمٚمقن، ًمٙم

ًم٧ُم يمثػمًا قمـ هذه اعم٠ًَمًم٦م ومٚمؿ َيِمتِػ همٚمٞمكم، ويٗمٕمَٚمف، وومٕمُٚمف خمٚمقٌق هلل، َأو ٓ ومال، وىمد ؾم٠مَ 

٤مه٤م، وَيٕمَٚمٜمل ُمقوع ٟمٔمره اخل٤مصِّ ويرزىَمٜمل اًمٕمٚمَؿ  ٤مَل احل٘مٞم٘ملَّ أن ُيْٗمٝمٛمٜمل إِيَّ وم٠َمرضمق اهلل اًمٗمٕمَّ

د وآًمف.  اًمٚمَُّدينِّ وؾم٤مئَر إظِمقاين سمٛمحٛمَّ
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ْٝمج٦م: دُم اًم٘مٚم٥م، اعمُ »، ٟمصَّ اًمزخمنميُّ قمغم َأن اعُمْٝمج٦م َدُم اًم٘مٚم٥م، وذم اًمٚم٤ًمن: شُُمْٝمج٦مً »

م، وطمٙمل قمـ َأقمرايّب َأٟمف ىم٤مل:  وٓ سم٘م٤مَء ًمٚمٜمْٗمس سمٕمدُم٤م شُمراُق ُُمٝمجُتٝم٤م، وىمٞمؾ: اعُمْٝمج٦م. اًمدَّ

دوَمْ٘م٧ُم ُُمْٝمجتَف َأي َدَُمف، وي٘م٤مل: ظمرضم٧ْم ُُمٝمجتُف َأي ُروطُمف، وىمٞمؾ: اعُمْٝمج٦م: ظم٤مًمِص اًمٜمْٗمس، 

 [1383أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ىم٤مل َأسمق يمٌػم:

 ًمٜمٗمقققققِس يمقققق٠َمٟمَّامَيْٙمققققِقي هبقققق٤م ُُمَٝمقققق٩َم ا

 

ققققققققققِ٘مٞمٝمُؿ سم٤مًمٌقققققققققق٤مسمكِمِّ اعُمْٛمِ٘مققققققققققرِ   ًْ  َي

 سمذًم٧ُم ًمف ُُمْٝمجتل َأي ٟمْٗمز وظم٤مًمَص ُم٤م َأىمِدُر قمٚمٞمف، وُُمْٝمج٦ُم يمؾِّ رء : إَزهريُّ

 .[ُمٝم٩م] ا.# ًم٤ًمنش ظم٤مًمُّمف

حُر »وذم ُم٤مدة )ب ب ل( ُمٜمف:  ًِّ سم٤مسمِؾ: ُمقوع سم٤مًمٕمراق، وىمٞمؾ: ُمقوع ُيٜم٥ًُم إًِمٞمف اًم

 ٌػم يّمػ ؾِمٝم٤مُم٤ًم:واخلٛمر، وىمقُل َأيب يم

 َيْٙمققققِقي هبقققق٤م ُُمَٝمقققق٩َم اًمٜمُّٗمقققققِس يمقققق٠َمٟمَّام

 

 َيْٙمققققققققققِقِيُؿ سم٤مًمٌقققققققققق٤مسمكِمِّ اعُمْٛمِ٘مققققققققققرِ  

  ً : قمٜمَك سم٤مًم٤ٌمسمكّم هٜم٤م ؾُمامَّ ٙمريُّ ًّ .ش ىم٤مل اًم م ذم ضمقاب ًمق، شًَمَراَُمٝم٤م» ا.#، واعمُْٛمِ٘مر: اعُمرُّ ، اًمالَّ

ٌَٝم٤م وَأراَده٤م. َتٌِٞمَح » وراَُمٝم٤م: ـمٚم ًْ سم٤مَح اًمرضمُؾ ُم٤مًَمف: َأِذَن ذم إظَمذ أَ »ذم اعمّم٤ٌمح: ش َأْو َي

 ا.#.ش واًمؽْمك، وضمٕمَٚمف ُمٓمَٚمَؼ اًمٓمروَملْم، واؾمت٤ٌمطَمف اًمٜم٤مس: َأىمَدُمقا قمٚمٞمف

َأسَمحتَُؽ اًمٌمَء: َأطمَٚمٚمُتف ًمؽ، وَأسم٤مطَمف: َأـمٚمَ٘مف، واعُم٤ٌمح »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤م َيِْمٗمل، ىم٤مل: 

ٌَك، وىمد اؾمت٤ٌمطَمف  ٌَف واؾمَت٤ٌمطمقهؿ َأي ظمالُف اعَمحٔمقر، واإِلسم٤مطم٦م ؿِمٌُف اًمٜمُّْٝم َأي اْٟمتٝم

، َأي َيًٌٞمٝمؿ وسَمٜمِٞمٝمؿ شي٘متُُؾ ُُم٘م٤مشمِٚمَتٙمؿ وَيًتٌِٞمح َذراريٙمؿ»اؾمَت٠مصٚمقهؿ، وذم احلدي٨م: 

٤ٌَمطم٤ًم، َأي ٓ شَمٌِٕم٦َم قمٚمٞمف ومٞمٝمؿ، ي٘م٤مل: َأسم٤مطَمف ُيٌٞمُحف واؾمَت٤ٌمطمف َيًتٌٞمحف، ىم٤مل  وََيٕمُٚمٝمؿ ًمف ُُم

 [248ديقاٟمف ] قمٜمؽمة:

 قَمٜمْقققَقةً  طمتَّقققك اؾْمقققَت٤ٌمطمقا آَل قَمقققْقٍف 

 

سمَّؾِ قسم٤معَمِْمقققققق   ِرذمِّ وسم٤مًمَقؿِمققققققٞم٩ِم اًمققققققذُّ

 ، أي وؾَمٓمِف. شًمٞمس ًمٚمٜم٤ًمء ُمـ سم٤مطم٦م اًمٓمريؼ رء»وسم٤مطم٦ُم اًمدار ؾم٤مطمُتٝم٤م، وذم احلدي٨م: 

، وٟمحـ ذم سم٤مطم٦م اًمدار َأي شٟمٔمِّٗمقا َأوْمٜمِٞمتَٙمؿ وٓ شَمَدقُمقه٤م يم٤ٌمطم٦م اًمٞمٝمقد»وذم احلدي٨م: 
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اُء َأوؾمٓمِٝم٤م، وًمذا ىمٞمؾ: شَمٌْحٌَح ذم اعمجد، أَ  : ضمٕمَؾ اًمٗمرَّ ي َأٟمف ذم ََمْد واؾمع، ىم٤مل إَزهريُّ

ٌَُح ُمـ اًم٤ٌمطم٦م، ومل َيٕمٚمف ُمـ اعمْم٤مقمػ ٌَْح ٌَُح ُمـ اًمٌُْحٌقطم٦م، شاًمت ا.#، وإفَمٝمُر َأن اًمتٌَْح

 [311ديقاٟمف ] وهل وؾَمط اعمَحٚم٦َّم، وسُمْحٌقطم٦م اًمدار: وؾَمُٓمٝم٤م، ىم٤مل ضمرير:

 ىَمقققْقُمل َتقققٞمٌؿ هقققُؿ اًم٘مققققُم اًمقققذيـ هقققؿُ 

 

 ن شَمْٖمٚمِققق٥َم قمقققـ سُمْحٌقطمققق٦م اًمقققدارِ َيٜمُْٗمقققق 

 ـَ سُمْحٌقطم٦َم اجلٜم٦َّم ومٚمٞمْٚمَزم اجلامقم٦م، وم٢مِن »ىم٤مل:  وذم احلدي٨م َأٟمف  ه َأن َيًٙم ـْ َهَّ َُم

 ًم٤ًمن.ش وظِمٞم٤مُره ، وسُمْحٌقطم٦ُم يمؾِّ رء: وؾَمُٓمفشاًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمقاطمد، وهق ُمـ آصمٜملَم َأسمٕمدُ 

َتٌِٞمَح ُم٤م مَحَك» ًْ ٌٞمش َأْو َي ًْ ف وَيٕمٚمف ُُم٤ٌمطم٤ًم ٓ شمٌٕم٦َم ًمف قمٚمٞمف ومٞمف ويًت٠مصُٚمف يمام َأي َيٜمتٝمٌُف وَي

م، واهلل َأقمٚمؿ.  شم٘مدَّ

67- اااارأ    اأىش
 ْ ملااااة اااا و ُ أ ةيااااة طةئأ  تأ ش

 

لش أا ىة اأ أاا   تأرش أ ُ  ا يأرش أ وتأ

ُمْم٤مرع هَمَدا اًمراومٕم٦ِم ًمالؾمؿ اعمٌتدأ اًمٜم٤مص٦ٌِم ًمٚمخؼم، ي٘م٤مل: همدا زيٌد قم٤معم٤ًم، َأي ش شَمْٖمدو» 

ًٓم٦ُم قمغم اشمّم٤مف اعمٌتدأ سم٤مخلؼم هُمدوًة، وهل اًمٌُْٙمرة، صمؿ اٟمًٚمخ٧ْم قمـ ص٤مر، وَأصُٚمٝم٤م اًم دِّ

ك وسم٤مت وفمؾَّ  ًَ ًٓم٦م قمغم آشمّم٤مف ُمٓمٚم٘م٤ًم، وقمغم ـمري٘متٝم٤م أصٌَح وَأُْم ذًمؽ وص٤مرت ًمٚمدِّ

 وَأوَحك، وَأقمٜمل َأظمقاِت يم٤من يمٚمَّٝم٤م.

َيْٛمٜمِٞمف َُمٜمْٞم٤ًم، ُمـ سم٤مب مجُع َُمٜمٞم٦َّم، وهل اعمقت، ُم٠مظمقذٌة ُمـ َُمٜمَك اهللُ قمٚمٞمؽ ظَمػمًا ش اعمٜم٤َمي٤م»

رة سمقىم٧م خمّمقص، يمام ذم هن٤مي٦م اسمـ إصَمػم ره ٕهَن٤م ُم٘مدَّ ، ومٝمل وَمِٕمْٞمٚم٦م [2/685] َرَُمك إِذا ىمدَّ

سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م، َأي مَمْٜمِٞم٦ٌَّم، وَأصُٚمٝم٤م مَمْٜمُقَي٦م، وم٤مضمتٛمٕم٧م اًمقاو واًمٞم٤مء وؾمٌ٘م٧ْم إطِمدامه٤م 

 ت اًمٜمقن عمٜم٤مؾَم٦ٌم اًمٞم٤مء، ومّم٤مرت مَمْٜمِٞم٦َّم.سم٤مًمًٙمقن، ومُ٘مٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مًء، ومّم٤مرت مَمْٜمُٞم٦َّم، ومُٙمن

مُمتثاِلٍت ضم٤مري٤مٍت قمغم ُُم٘متْم٤مه، مجُع ـم٤مئٕم٦م، اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ ـم٤مقم٧ْم، ش: ـم٤مئٕم٤مٍت َأُمَره»

َأـم٤مقَمف إـِم٤مقم٦ًم، َأي اٟم٘م٤مَد ًمف، وـم٤مقَمف ـَمْققم٤ًم ُمـ سم٤مب ىم٤مل، »سمٛمٕمٜمك َأـم٤مقم٧ْم، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: 

يف سم٤محلرف ومٞم٘م٤مل: ـم٤مَع ًمف و ذم ًمٖم٦م ُمـ سم٤ميَب سم٤مَع وظم٤مَف، واًمٓم٤مقم٦م اؾمٌؿ ُمٜمف، وسمٕمُْمٝمؿ ُيٕمدِّ

ّم٧ْم  ف: رظمَّ ًُ قَم٧ْم ًمف ٟمٗم واًمٗم٤مقمُؾ ُمـ اًمرسم٤مقمّل ُُمٓمِٞمع، وُمـ اًمثالصمّل ـم٤مئع وـَمٞمِّع، وـمقَّ
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َّٓ قمـ  ٚم٧ْم، وـم٤موقمْتف يمذًمؽ، واْٟمٓم٤مَع: اْٟم٘م٤مد وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ىم٤مًمقا: وٓ شمٙمقن اًمٓم٤مقم٦م إِ وؾمٝمَّ

َّٓ قم ـ ىمقٍل، ي٘م٤مل: َأَُمره وم٠َمـم٤مَع، وىم٤مل اسمـ وم٤مرس: إِذا ُم٣َم َأُمر، يمام َأن اجلقاب ٓ يٙمقن إِ

 ا.# ُمّم٤ٌمحش ُٕمِره وم٘مد َأـم٤مقَمف إـِم٤مقم٦م وإِذا واومَ٘مف وم٘مد ـم٤موقَمف، وآؾمتِٓم٤مقم٦م: اًمٓم٤مىم٦م واًمُ٘مدرة

ـمَٚم٥ُم اًمٗمٕمؾ، ُمّمدُر َأَُمَره ي٠مُُمره، وُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل، َأي اعم٠مُمقِر سمف، ش: إَُْمر .[ـمقع]

َأي شَم٘مٌُؾ اًمذي َي٘مٌُؾ، وُتت٤مر ش: شَمْرَى اًمذي َيْرى» ٟم٘مٞمُض اًمٜمَّٝمل. –ر َأقمٜمل إَُم –وهق 

.  َأي شمٙمَره ُم٤م َيٙمَره، وََتتٜمِع قمامَّ َيٛمتٜمُِع قمٜمف.ش وشم٠مسَمك ُم٤م َأسَمك» اًمذي خيت٤مر وحُت٥مُّ اًمذي ُُي٥مُّ

 وسمٕمده:

68- اابش   َأ َأ  اارا ملش اا  يأ
اا   ىا ااج   ة تِش    ااب  أ أ

 

 َااا ُ ىا ش أ اااا 
ااا   ملااا ا ااا   ىا   ا ش ا

ؿ سمٗمتحَتلم اؾمٌؿ ُمـ َأىمًَؿ إىِم٤ًمُم٤ًم إِذا طمٚمَػ.  ًَ ء، وومٕمُٚمف ؿَمؿَّ  اًمَ٘م ؿُّ مجع َأؿَمؿَّ وؿَمامَّ واًمِمُّ

َٛمَؿ  –ؿَمَٛماًم ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم، وهق ذم إَصؾ  ارشمٗم٤مع إَٟمػ، صمؿَّ ص٤مر يمٜم٤مي٦ًم قمـ  –َأقمٜمل اًمِمَّ

ومٕم٦م واًمُٕمٚمقِّ وَذف اًمٜمْٗمس، وُمٜمف ىمقل يمٕم٥م:  اًمرِّ

ٌُقؾُمقققققٝمؿُ ؿُمقققققؿُّ اًمَٕمقققققَراٟملِم   َأسمٓمققققق٤مٌل ًَم

 

قققق٩ِم داوَد ذم اهلَٞمجقققق٤م َهاسمٞمققققُؾ   ًْ  ُِمققققـ َٟم

 :شمراهؿ ي٘مقًمقن ًمٚمٛمتٙمؼمِّ اعمتٕمٔمِّؿ: ؿَمَٛمَخ سم٠َمٟمٗمف، ويمذا َوِرَم َأٟمُٗمف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن َٓ وذم »َأ

ٞم٧ُْم ُأُمقَريمؿ ظمػَميمؿ ومٙمٚمُّٙمؿ َوِرَم َأٟمُٗمف قمغم َأن يٙمقن »طمدي٨م َأيب سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:  وًمَّ

، أي اُمتَل واٟمتٗمَخ ُمـ ذًمؽ همْم٤ًٌم، وظمصَّ إَٟمػ سم٤مًمذيمر َٕٟمف ُمقوع شُمُر ُمـ دوٟمفًمف إَ 

إِذا ىم٤مل اًمِم٤مقمر ذم اًمقصػ: َأؿَمؿُّ وم٢مِٟمَّام »وومٞمف:  ا.#. شإََٟمٗم٦م واًمٙمؼِْم يمام ي٘م٤مل: ؿَمَٛمَخ سم٠َمٟمٗمف

 ا.#ش يٕمٜمل ؾمٞمِّدًا ذا َأٟمٗم٦م

ؾ: َأوُل َُمـ شمٙمٚمَّؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وُيردُّ سمـ ىَمْحٓم٤من، أسمق ىم٤ٌمئؾ اًمٞمٛمـ، ىمٞم –يمَٞمٜمٍُْم  -ش َيْٕمُرب»

سم٠من َأوَل َُمـ شمٙمٚمَّؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م إؾِمامقمٞمُؾ قمغم ُم٤م ورَد ذم احلدي٨م، وَُيٛمُع سمٞمٜمٝمام سم٠َمن َيٕمُرب َأوُل 

َُمـ ٟمٓمَؼ سمَٛمٜمْٓمِؼ اًمٕمرسمٞم٦م، وإؾِمامقمٞمؾ َأوُل َُمـ ٟمٓمَؼ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م احلج٤مزي٦م اًمتل ُأٟمزَل 

 ، وومٞمف زي٤مدة ومراضِمع.[قمرب] قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن، يمذا ذم شم٤مج اًمٕمروس
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ـُ ُهْقد، وسمٕمٌض ي٘مقل: ىَمْحٓم٤من سمـ َأْروَمْخَِمَذ »وذم اًمٚم٤ًمن:  ىَمْحٓم٤من َأسمق اًمٞمٛمـ، وهق اسم

 .[ىمحط] شسمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم

، وهق اسمـ َيٕمُرب سمـ ىَمحٓم٤من، وذم اعمٖمٜمل ًمٚمِمٞمخ  -يمَٞمٜمٍُْم  -َيِْمُج٥م »وذم اًمت٤مج:  طملٌّ

َأْروَمْخَِمذ سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سمٛمٗمتقطم٦م ش: »رََمَْٛمع اًمٌح٤م»حمٛمد ـم٤مهر ص٤مطم٥م 

 اٟمتٝمك ُمٜمف.ش. وم٤ًميمٜم٦ٍم ومٗم٤مء ُمٗمتقطم٦م ومح٤مء ؾم٤ميمٜم٦م ومِِملم ُمٗمتقطم٦م ومذال ُمٕمجٛمتلم

٠ٌَم قم٤مُمر سمـ َيِْمُج٥م سمـ َيْٕمُرب سمـ ىَمحٓم٤من، واؾمُٛمف َيْ٘مُٓمـ، وإًِمٞمف »وذم اًمٚم٤ًمن:  اؾمُؿ ؾَم

٤مسمقن ًَّ د سمـ  )ع ر ب(. ا.# ُمـ ُم٤مدةش شُمٜم٥ًم اًمٞمٛمـ، وُمـ هٜم٤م اظمتٚمػ اًمٜم وىمد ذيمر ومٞمٝم٤م حمٛمَّ

ٌَف ُمرومققم٤ًم إمِم آدم قمغم ٟمٌٞمِّٜم٤م وقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمع ِذيمر  ًَ م ص٤مطم٥ُم اًمٚم٤ًمن ٟم ُمٙمرَّ

٦م.  اخلالف ذم ُمقوٕمف، وهق ُمـ ُمقاوٕمف اعمٝمٛمَّ

وي٘م٤مل: اًمٕمرب اًمٕم٤مِرسم٦م هؿ اًمذيـ »وىم٤مل اًمٗمٞمُّقُمل ذم اعمّم٤ٌمح ذم ُم٤مدة )ع ر ب(: 

سمـ ىَمحٓم٤من، وهق اًمٚم٤ًمن اًم٘مديؿ، واًمٕمرب اعمًتٕمِرسم٦م هؿ اًمذيـ  شمٙمٚمَّٛمقا سمٚم٤ًمن َيٕمُرَب 

اٟمتٝمك سم٤مظمتّم٤مر ومراضمْٕمف إِن ش شمٙمٚمَّٛمقا سمٚم٤ًمن إؾِمامقمٞمؾ سمـ إسِمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم

 ؿمئ٧َم.

ٍؿ ُِمـ سمٕمِد هذا ُُمٜمْتَٝمكهؾ عمُ » ًِ َأي هؾ حل٤مًمِػ هبذا اًمٞمٛملم هم٤مي٦ٌم ََيري إًِمٞمٝم٤م سمٕمده َأو ش ْ٘م

ٓمر ُمـ اًمقوقح سمحٞم٨م شمراه. ُمٜمزًم٦ٌم شمدلُّ قمغم  وسَمْٕمده: صْدىمف ؾمقاه ُُيٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وهذا اًمِمَّ

69- اا أ   ااروُ  ااة  ُ ملا  َاا ا ُألاىلأ إاكش فأخأ

 

رأ    ٍ  فاةخأ   ُىار
َا أ    ارا ُ اوأ َش عأ  

سم٠َمًمػ ُمْمٛمقُم٦م ٓ َُتدُّ مجُع اًمذي ُمـ همػم ًمْٗمٔمف، ش إمَُم » .(1)شوم٤مظَمُروا»وذم ٟمًخ٦م ظمٓمٞم٦َّم  

 [15ٞم٦م إًمٗم] ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ:

 مجققُع اًمققذي إمَُم اًمققذيـ ُمٓمَٚم٘مقق٤م

 

 وسمٕمُْمقققٝمؿ سمققق٤مًمقاو رومٕمققق٤ًم ٟمَٓم٘مققق٤م 

 وم٤مًمذي ًمف مجٕم٤من، مجٌع ُمـ ًمٗمٔمف، وهق اًمذيـ، ومجٌع ُمـ همػم ًمٗمٔمف وهق إمَُم، ويمالمه٤م

                                                 

 .58، واًمتؼميزي: 233ا ذم ذطمل اسمـ ظم٤مًمقيف: يمذ (1)
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، وسمٕمُْمٝمؿ ُيٚمحُؼ اًمذيـ سمجٛمع اعمذيمر  يٚمزُم٤من طم٤مًم٦م واطمدة ٕهَنام ُمٌٜمٞم٤َّمن، وإقِمراهُبام حمكمٌّ

ًا، وؿم٤مهُد إُومم:اًم٤ًممل ومٞم٘مقًمقن: اًم  ٚمَّذون رومٕم٤ًم واًمذيـ ٟمّم٤ًٌم وضمرَّ

 وإِنَّ إمُم سمققق٤مًمٓمَّػِّ ُمقققـ آِل ه٤مؿمقققؿٍ 

 

ققققٜمُّقا ًمٚمٙمِققققراِم اًمتآؾِمققققَٞم٤م  ًَ  شمآؾَمققققْقا وم

  [137ديقاٟمف ] وىم٤مل قَمٌٞمد سمـ إسَمرص:

 ٟمحققققققـ إمُم ومقققققق٤ممَجْع مُجُققققققق

 

ْٝمٝمقققققْؿ إًِمْٞمٜمققققق٤م   قَمقققققَؽ صمقققققؿَّ وضمِّ

  ٤من.َأي ٟمحـ إمُم قمرومَتٝمؿ، يمام ذم اًمٚمً

ح  شإْن وم٤مظَمروا» ٌُقا سمف، واًمٗمخُر ِذيمر اعمٜم٤مىم٥م وقمدُّ اعمآصمر واًمتٛمدُّ أي قم٤مَرُوقا سم٤مًمٗمخر وهم٤مًم

ُح سم٤معمٙم٤مرم واًمتٕمٔمُّؿ سمٌمء ُم٤م، ويم٤معمٗم٤مظَمرة اعم٤ٌمه٤مة، ي٘م٤مل: سم٤مه٤مه إِذا  سم٤مخلّم٤مل احلًٜم٦م واًمتٌجُّ

 وم٤مظَمره، وشم٤ٌمَهقا: شمٗم٤مظَمُروا يمام ذم اًمٚم٤ًمن.

٤م قمغم رواي٦م وم٤معمٗم٤مظَمرة ُمـ َأومٕم٤مل اعمِم٤م ومال ُمِم٤مَريم٦م، وإِٟمام اعمٕمٜمك ش وَمَخروا»َريم٦م، وَأُمَّ

ذيَمروا َأطم٤ًمهبؿ وَأٟم٤ًمهبؿ وُمٜم٤مىمٌٝمؿ وُمٜم٤مىم٥م آسم٤مئٝمؿ، وهل اعَمٗم٤مظِمر واعمآصمر واعَمٙم٤مرم، ىم٤مل ذم 

وَمَخر سمف ومخرًا ُمـ سم٤مب َٟمَٗمع واومتخر، وآؾمُؿ اًمَٗمَخ٤مر سم٤مًمٗمتح، وهق اعُم٤ٌمه٤مة سم٤معَمٙم٤مرم »اعمّم٤ٌمح: 

٥م وهمػم ذًمؽ، إُِم٤م ذم اعمتٙمٚمِّؿ َأو ذم آسم٤مئف، ووم٤مظَمَرين ُمٗم٤مظَمرة واعمٜم٤مىم٥م ُم ًَ ٥م وَٟم ًَ ـ طَم

 ا.#.شومَٗمَخْرشُمف، َأي همٚمٌُتف، وشمٗم٤مظَمروا إِذا اومتخر يمؾٌّ ُمٜمٝمؿ سمَٛمٗم٤مظمره، ورٌء وم٤مظِمٌر: ضمٞمِّد

ح سم٤مخِلّم٤مل وقَمدِّ اًم٘مديؿ واعُم٤ٌمه٤مة سم٤معَمٙم٤مرم ُمـ »وذم شم٤مج اًمٕمروس:  اًمَٗمخر: اًمتٛمدُّ

 ًَ ٥م وَٟم ًَ ٥م، وىمٞمؾ: هق اعم٤ٌُمه٤مة سم٤مُُٕمقر اخل٤مرضم٦م قمـ اإِلٟم٤ًمن يمامٍل وضم٤مٍه، وىمٞمؾ: اًمٗمخر: طَم

ف يم٤مٓومتخ٤مر، وىمد وَمَخر يمَٛمٜمََع واومتخر، واًمتٗم٤مظُمر: اًمتٕم٤مفُمؿ،  ادقم٤مُء اًمِٕمَٔمؿ واًمٙمؼِم واًمنمَّ

، ووم٤مظَمَره ُمٗم٤مظَمرة وومَِخ٤مرًا سم٤مًمٙمن: قم٤مَرَوف سم٤مًمٗمخر ومَٗمَخَره َيْٗمُخرُ  ر: اًمتٙمؼمُّ ه: واًمتٗمخُّ ه، يمٜمٍََمَ

ٌَف سم٤مًمٗمخر ويم٤من َأيمرَم ُمٜمف أسم٤ًم.  هَمَٚم

 وذم إؾَم٤مس ًمٚمزخمنمي:  ا.# شم٤مج.ش وَمَخر اًمرضمُؾ وَمْخرًا: شمٙمؼمَّ »وذم ُمًتدَريمف: 

ا.# ُمـ إؾم٤مس ش هق وَمِخػُمك َأي ُُمٗم٤مظِمُرك، وشم٘مقل: ضم٤مء ومالٌن وَمِخػمًا صمؿَّ رضمَع َأظمػماً »

ُم٦م ضم٤مِر اهلل.  ًمٚمٕمالَّ
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 ٤مل اًمُٕمقققققاَل ىمققققق»...................



ى   شسمِٗمققل اُمققرٍئ ومقق٤مظَمَريمؿ قَمْٗمققُر اًمققؼَمَ

م ذُح   ٛمق إمِم إوَمٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م وإظَمالق اًمٕم٤مًمٞم٦م اجلٚمٞمٚم٦م، وىمد شم٘مدَّ ًُّ ف واًم اًمُٕمال: اًمنمَّ

، ومتذيمْر وراضمْع.  ، َأي سمَٗمِؿ ؿَمخص سم٤مَه٤ميمؿ ووم٤مظمَريمؿ.شسمِٗمل اُمرئٍ » اًمُٕمال سمًٌط شم٤ممٍّ

يم٦ًم: فم٤مهُر اًمؽماب، وىمد ُيًٙمـ وُمثُٚمف ذم ا»، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: شقَمْٗمُر اًمؼَمَى» ًمَٕمَٗمر حمرَّ

إؾَم٤مس، ىم٤مل اسمـ ُدريد: اًمَٕمْٗمر سم٤مًمٗمتح: اًمؽماب ُمثُؾ اًمَٕمَٗمر سم٤مًمتحريؽ، وي٘م٤مل: ُم٤م قمغم قَمَٗمر 

 اٟمتٝمك.ش إَرض ُمثُٚمف، َأي ُم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م

ْٗمرًا ُمـ اًمَٕمَٗمر سمٗمتحَتلم: وضمُف إَرض، وُيٓمٚمؼ قمغم اًمؽماب، وقمَٗمْرشُمف قمَ »وذم اعمّم٤ٌمح: 

رَ  ْرشُمف سم٤مًمتث٘مٞمؾ ُم٤ٌمًمٖم٦ٌم ومَتٕمٗمَّ َب: دًَمْٙمُتف سم٤مًمَٕمٗمر وم٤مٟمٕمٗمر واقمتٗمَر، وقَمٗمَّ  ا.#.شسم٤مب َضَ

قم٤مء قمغم اإِلٟم٤ًمن: »اًمؽماب، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ش اًمؼَمَى» اًمؼَمَى: اًمؽماب، ي٘م٤مل ذم اًمدُّ

قم٤مء: شسمِٗمٞمف اًمؽماب»يمام ي٘م٤مل: ش سمِٗمْٞمف اًمؼَمَى» ومُحَّك ظَمْٞمؼَمَي وَذُّ ُم٤م ُيرى سمِٗمٞمف اًمؼَمَى »، وذم اًمدُّ

ى جع، وذم طمدي٨م قمكّم سمـ احلًلم شوم٢مِٟمَّف ظَمْٞمَنَ ًَّ ، زادوا إًَمػ ذم ظَمْٞمؼم عَم٤م ُي١مصمروٟمف ُمـ اًم

، اًمثََّرى: اًمؽماب شاًمٚمٝمؿَّ صؾِّ قمغم ؾمٞمِّدٟم٤م حمٛمٍد قَمدَد اًمثَّرى واًمَقَرى واًمؼَمَى»قمٚمٞمف اًمًالم: 

، وىمقًُمف قمزَّ وضمؾَّ  ، ضم٤مء ذم اًمتٗمًػم َأٟمف حت٧َم [23/6]ـمف:   ژڳ ڳ ڳژ: اًمٜمَّديُّ

اًمَقَرى: داٌء يّمٞم٥م اًمرضمَؾ واًمٌٕمػم ذم »، وذم ُم٤مدة )ورى(: شإَرض، واًمَقَرى: اخلَٚمؼ

ى ى شَأضمقاومٝمام، ي٘م٤مل: ؾمٚمََّط اهللُ قمٚمٞمف اًمَقَرى ومُحَّك ظَمْٞمؼَمَى وَذَّ ُم٤م ُيَرى وم٢مِٟمَّف ظَمْٞمَنَ ، وظَمْٞمَنَ

ى»واه اسمـ دريد وَمْٞمَٕمغَم ُمـ اخلُنان، ور واهل، وىمٞمؾ: اؾمُؿ ش ظَمٜمَْنَ سم٤مًمٜمقن ُمـ اخلٜم٤مؾمػم ًمٚمدَّ

جع، وىمٞمؾ: اًمَقْري ُمّمدٌر، واًمَقَرى اؾمٌؿ، وذم  ًَّ اء اًمَقْري سمًٙمقن اًمراء وومتحٝم٤م ًمٚم اًمدَّ

ئتلم ومٞم٘متُٚمف، َأسمق زيد: اًمَقَرى: داء ي٠مظمذ اًمرضمَؾ ذم  ٌق ي٘مع ذم ىَمَّم٥م اًمرِّ اًمتٝمذي٥م: اًمَقَرى: َذَ

 ا.#. ًم٤ًمن.ش ومَٞمًُٕمُؾ ىَمَّم٥م رئتف 

ومّم٤مر ُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م ُأوًمئؽ اًم٘مقم هؿ اًمذيـ إِذا ذيَمروا ُمٗم٤مظمَرهؿ وٟمنُموا ُمآصمرهؿ وَأراد 

َأطمٌد َأن ُيٕم٤مِروٝمؿ ىم٤مل ًمف ًم٤ًمُن طم٤مل اًمنَمف: ارضمْع ظم٤مئ٤ًٌم واظْم٠ًم ُمذُمقُم٤ًم، ومٚم٧ًَم سمُٛم٘م٤مِرٍب 

 وسمٕمده: هلؿ ومْمالً قمـ َأن شمٙمقن يُمٗم١مًا هلؿ، واهلل َأقمٚمؿ.
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77- ُ يأ ااة ْاأ ُ   ااا أ َاا ا ُألا   وش اارأ ىلأ اأ ش  

 

اااااا  َأ ُ اأو ُعش أ ااااارأ أااااا ش عأ
ٍ   ا ْااااا  َةىا

خ٤مء واجلُقد طمتك هم٤مدروه٤م ضم٤مري٦ًم   ًَّ روا ضمداول اًم هؿ اًمذيـ َأؾم٤مًُمقا قمٞمقَن اًمٙمرم، وومجَّ

 ًمٙمؾِّ حمت٤مج ؾم٤مئٚم٦ًم ًمٙمؾِّ فمٛمآن ممَـّ ي٘مّمُده ويٓمٚم٥ُم ُمٕمرووَمف.

ي اجلَري، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  إمَُم: اًمذيـ، َأضمَروا: َأؾم٤مًُمقا، اًمتح٘مٞمؼ: قمـ »واإِلضمراء ُمتٕمدِّ

اًمراهم٥م: اجلَْري: اعَمرُّ اًمنيع، وَأصٚمف عمَرِّ اعم٤مء وُم٤م ََيري ََمْراه. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 ش.[43/51]اًمزظمرف:  ژڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ

ٌْ ش: اًمَٞمٜم٤مسمٞمع» ٌُقع، وُمثُٚمٝم٤م اعَمٜم٤مسمُع، وهل خم٤مرُج اعم٤مء وُمقاوُع َٟم  ٕمف.اًمُٕمٞمقن، واطمَده٤م َيٜمْ

ٌََع اعم٤مُء إِذا ضَمرى ُمـ اًمَٕملْم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: »وذم اًمت٤مج:  ٌُقع: اًمَٕملْم، َيْٗمُٕمقل ُمـ َٟم  ڍژاًمٞمَٜمْ

، َأو هق اجلَْدول اًمٙمثػم اعم٤مء، ىم٤مل اسمـ ُدريد: [17/93]اإلهاء:  ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

، وَُمٜمٌَُْع [39/21]اًمزُمر:  ژ خب حب جب يئ ژواجلٛمُع َيٜم٤َمسمِٞمع، وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

ٌَعاعم ره، واجلٛمُع اعمَٜم٤مسمع، واًمَٞمٜمٌُْقع: اعمَٜمْ  .[ٟمٌع] ا.# شم٤مج اًمٕمروسش ٤مء: ُمقوُع شمٗمجُّ

امطم٦م واجلُقد.ش: اًمٜمََّدى» ًَّ خ٤مء واًم ًَّ ؾم٤مئٚم٦ًم ضم٤مري٦م سمنقم٦م، ي٘م٤مل: ش: ه٤مُِمٞم٦مً » اًمٙمَرم واًم

٧ٌَّْم  َٞم٤مٟم٤ًم: ؾم٤مَل، ومَه٧َم اًمٕملُم: ص ٞم٤ًَّم يمُّمكِمّ ومَهَ
ٞم٤ًم ومُهِ ك اعم٤مُء َِيِْٛمل مَهْ دُمَٕمٝم٤م، وىمٞمؾ: ؾم٤مل  مَهَ

 [97ديقان ـمروم٦م ] دُمُٕمٝم٤م، ويمذا يمؾُّ ؾم٤مئؾ ُمـ ُمٓمر، وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر:

قققِده٤م ًِ قققَ٘مك ديققق٤مَرِك همقققػَم ُُمْٗم ًَ  وم

 

ِٛمقققل  سمٞمقققِع وِدْيٛمققق٦ٌم َُتْ  َصقققْقُب اًمرَّ

 ـْ قَمَرا» َأي شمًٞمُؾ ودمري. َأي ىمّمَد ـم٤مًم٤ًٌم ُمٕمرووم٤ًم وضم٤مء راضمٞم٤ًم ِروْمدًا وِصٚم٦ًم، ذم ش عمَِ

واقْمؽماه: هَمِِمٞمَف ـم٤مًم٤ًٌم ُمٕمرووَمف، وطمٙمك صمٕمٚم٥م َأٟمف ؾمٛمع اسمـ إقَمرايب ي٘مقل: قَمَراه »اًمٚم٤ًمن: 

إِذا َأشمٞم٧َم رضماًل شمٓمٚم٥م ُمٜمف طم٤مضم٦م ىمٚم٧َم: قَمَرْوشُمف وقمَرْرشُمف واقْمؽميُتف واقْمؽمْرشُمف، وومالن شَمْٕمروه 

 [222ديقاٟمف ] إَوٞم٤مُف وشَمْٕمؽميف َأي شَمٖمِم٤مه، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:

 َأشمٞمُتققققَؽ قم٤مِريقققق٤ًم ظَمَٚم٘مقققق٤ًم صمٞمقققق٤ميب

 

ٜمقققنُ   ُـّ يَب اًمٔمُّ  شقمققغم ظَمققْقٍف شُمَٔمقق
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ض ًمٚم١ًمال ُمـ همػم »وذم اعمّم٤ٌمح:  ا.# سم٤مظمتّم٤مر. : اعمتٕمرِّ ٞمػ اًمزائر، واعمُْٕمؽَمُّ : اًمْمَّ واعُمْٕمؽَمُّ

ه وقَمَراه واقْمؽَماه إِذا اقمؽمَض ًمٚمٛمٕمروف ُمـ همػم ُم٠ًَمًم٦م، وىم٤مل اسمـ  ه واقمؽمَّ ـمٚم٥م، ي٘م٤مل: قَمرَّ

: اًمذي َيْٕمؽَمُّ  ٤ٌَّمس: اعُمْٕمؽَمُّ ْر. ا.#. وًمٕمٚمَّف َيْٕمؽمضش  سم٤مًمًالم وٓ ي٠ًمُل قم  سم٤مًمًالم ومُحرف ومٚمٞمحرَّ

قَمَٗم٤مه واقْمَتٗم٤مه: ـمٚم٥َم اًمٕمٗمَق ش َأو اقْمَتَٗمك» ا.#.ش قَمَراه واقْمؽَماه: ىمَّمده ًمٓمٚم٥ِم ِروْمِده»وومٞمف: 

اًمٕم٤مذم: اًمْمٞمػ ويمؾُّ ـم٤مًم٥م وَمْمٍؾ َأو رزق يم٤معُمٕمتِٗمل »ُمٜمف، وهق ومْمُؾ ُم٤مًمِف، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: 

قَمْٗمُق اعم٤مل: ُم٤م َيْٗمُْمُؾ »ذم، وىمد قَمَٗم٤مه واقمتَٗم٤مه: إِذا َأشم٤مه يٓمٚم٥ُم ُمٕمروومف، وذم اًمّمح٤مح: واًمٕم٤م

 قمـ اًمٜمَّٗم٘م٦م، ي٘م٤مل: َأقمٓمٞمُتف قَمْٗمَق اعم٤مل، يٕمٜمل سمٖمػم ُم٠ًَمًم٦م، وَأٟمِمَد:

ققتِديٛمل ُمقققدَّيت ًْ  ظُمققِذي اًمَٕمْٗمققَق ُمٜمِّققل شَم

 

 شوٓ شَمٜمْٓمِ٘مققل ذم ؾَمققْقَريت طمققلَم َأهمْمقق٥ُم  

َض ًمٓمٚم٥ِم ُم٤م َيْٗمُْمُؾ قمـ ٟمٗم٘متِف سمٜمَحق ؾَمالٍم ومل ي٠ًمًمف، ومّم٤مر ُمٕمٜمك قمَ  ا.#.  َراه واقْمتٗم٤مه شَمٕمرَّ

َؾ َأن ُمٕمٜمك ىمقًمف:  ومتحّمَّ

 ُهقققققُؿ إمَُم َأضْمقققققَرْوا َيٜمققققق٤مسمٞمَع اًمٜمَّقققققَدى

 

ـْ قَمقققققققَرا َأو اقْمتَٗمقققققققك   ه٤مُِمَٞمققققققق٦ًم عَمققققققق

 ،امطم٦م واجلُقد ًَّ ٌُقَع اًم قا ُٟم ًُ خ٤مء واًمَٙمرم، وسَمَج ًَّ روا قمٞمقن اًم ومّم٤مرت هؿ اًمذيـ وَمجَّ

ولم ًمٚمٛمٕمروف. ومَد اعمتٕمرِّ  وسمٕمده: ضم٤مري٦ًم ؾم٤مئٚم٦ًم ًمٚم٘م٤مصِديـ اعمٕمروَف اًمٓم٤مًمٌلِم اًمرِّ

71- ااا  اا ش ُ ش أخأ اا ُ ىأ خا و  اا ا ُ اا ي   أ َا  

 

ة  اا أ ْأ اا ش 
ر  وىا ااملأ ْأ اا ش 

اا ُ ىا ىا  و أ  

م،   ي٘مقل: هؿ اًمذيـ ىمٝمروا يمؾَّ َُمـ اومتخر وشمٕمٔمَّؿ وَأذًمُّقا يمؾَّ َُمـ شم٤ٌمَهك سمَٛمٜم٤مىمٌف وشم٘مدَّ

٤مر، واهلل َأقمٚمؿ.وقمدَّ  ٤ٌَّمر وقِمقَج يمؾِّ ُمتٙمؼمِّ َأْصَٕمَر وَمجَّ  ًمقا ُمٞمَؾ يمؾِّ ضم

: ظُمقا» اًمتح٘مٞمؼ اًمٚمُّٖمقيُّ قا وهمَٚمٌقا واؾمتقًَمقا، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ش: َدوَّ داَخ »ىَمٝمروا وَأذًمُّ

ظَمف وَأداظَمف يمام ذم اًمٚم٤ًمن وإؾَم٤مس، وداَخ اًمٌالَد َيدوظُمٝم٤م  َيُدوخ َدْوظم٤ًم: َذلَّ وظمْمَع، وَدوَّ

ظَمٝمؿ شمدوخي٤ًم،  َدْوظم٤ًم: ىمٝمَره٤م واؾمتقمَم قمغم َأهٚمٝم٤م، ويمذا داَخ اًمٜم٤مَس َيُدوظُمٝمؿ َدْوظم٤ًم يمدوَّ

َخ اًمٌالَد: ُمَِمك ومٞمٝم٤م طمتك  َخ اًمقضمُع رأؾَمف: َأداَره، ودوَّ َٝمؿ شمدِيٞمخ٤ًم، واوي٦م ي٤مئٞم٦م، وَدوَّ وَدخيَّ

: َأوٕمَٗمف ظمف احلرُّ  ا.#.ش قمروَمٝم٤م وـُمرىَمٝم٤م، وُمـ اعمج٤مز دوَّ
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ف سم٤مًمدال واًمذال:  داَخ »وومٞمف:  َف وذخيَّ : َدخيَّ ظَمف، وىم٤مل إَزهريُّ َف هق يمدوَّ َيدْيُخ َدخْي٤ًم ودخيَّ

: صحٞمٌح ٓ ؿمؽَّ ومٞمف قٚمف طمتك َذلَّ ًمف، وَأٟمٙمَر ؿمٛمر ُم٤م سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م، وىم٤مل إَزهريُّ ا.# شذًمَّ

 .[دوخ] شم٤مج

ف:  َ »وذم اًمٚم٤ًمن ٟمحُقه وٟمّمُّ ظَمف ودخيَّ قٚمف واوي٦ٌم ي٤مئٞم٦ٌم، داَخ َدْوظم٤ًم: ذلَّ وظمْمَع ودوَّ ف: ذًمَّ

َخ اًمَقضمُع رأؾَمف: َأداَره، وداَخ اًمٌالَد  َخ اعمٙم٤مَن: ضم٤مل ومٞمف، ودوَّ ظَمف، ودوَّ وَأداظَمف يمدوَّ

ظْمٜم٤مهؿ شمْدوخي٤ًم:  َيدوظُمٝم٤م: ىمٝمَره٤م واؾمتقمَم قمغم َأهٚمٝم٤م، ويمذا اًمٜم٤مُس، ُدظْمٜم٤مهؿ َدْوظم٤ًم ودوَّ

َخ اًمٌالَد: ؾم٤مَر ومٞمٝم٤م طمتك قمرومَ   ا.#.ش ٝم٤م ومل ُتَػ قمٚمٞمف ـمرىُمٝم٤موـمِْئٜم٤مهؿ، ودوَّ

َف »وومٞمف:  : َدخيَّ ظَمف، ي٤مئٞم٦ٌم واوي٦ٌم. ىم٤مل إَزهريُّ قٚمف يمدوَّ َف هق: ذًمَّ داخ َيِدْيُخ َدخْي٤ًم ودخيَّ

قٚمف، وطمٙم٤مه َأسمق قُمٌٞمد قمـ إمَحر َف سم٤مًمدال واًمذال: ذًمَّ سم٤مًمذال اعمٕمَجٛم٦م وم٠َمٟمٙمَره ؿمٛمر، ىم٤مل  وَذخيَّ

: وهق صحٞمٌح ٓ ؿمؽ ومٞمف م َأٟمف ي٘م٤مل ذم  ا.# ًم٤ًمن.ش إَزهريُّ َ ُمـ َمٛمقع ُم٤م شم٘مدَّ ومتٌلمَّ

زم ُمٜمف: داَخ  ف شَمْذِيٞمخ٤ًم، وذم اًمالَّ َف شمديٞمخ٤ًم وَذخيَّ ظَمف شمدوخي٤ًم ودخيَّ ي ُمٜمف: داظَمف َدْوظم٤ًم ودوَّ اعمتٕمدِّ

 َيْدوُخ َدْوظم٤ًم وداَخ َيِديُخ َدخْي٤ًم يمام هق فم٤مهر.

اًمٜمَّخقة: اًمَٕمٔمٛم٦م »٤مَهك، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: َأي شمٙمؼمَّ وشمٕمٔمََّؿ واومتخر وشمٌش َُمـ اْٟمَتَخك»

، وٓ  : ُزِهَل ومالٌن ومٝمق َُمْزُهقٌّ واًمٙمِؼم واًمٗمخر، َٟمَخ٤م َيٜمُْخق واْٟمتَخك وُٟمِخَل، وىم٤مل إَصٛمٕملُّ

ي٘م٤مل: َزَه٤م، وُٟمِخَل ومالٌن واْٟمتَخك، وٓ ي٘م٤مل: َٟمَخ٤م، وي٘م٤مل اْٟمتَخك ومالٌن قمٚمٞمٜم٤م َأي اومَتخر 

 ا.#.ش وشمٕمٔمَّؿ، واهلل َأقمٚمؿ

ـْ َصَٖم٤م» ـْ َصَٕمٍر وُِم ُُمقا ُِم ُمقا اعمتٙمؼمِّ ُمـ  شوىمقَّ ًمقا، واعمٗمٕمقُل حمذوٌف، َأي ىمقَّ ُمقا: قمدَّ ىمقَّ

يغ، واعمراُد ُِمـ َُمْٞمؾ اًمٙمؼِم واًمُٕمتقِّ  اقمقضم٤مضمف وضمٕمٚمقه ىَمقياًم ُمٕمتِدًٓ ُمـ اعمْٞمؾ واًمِٕمقج واًمزَّ

 ش.ُِمـ َصَٕمٍر وُِمـ َصَٖمك»وآؾمتٙم٤ٌمر واًمتٕمٔمُّؿ سمدًمٞمؾ ىمقًمف: 

َٕمر: َُمٞمٌؾ ذم اًمقضمف، وىمٞمؾ: ذم اخلدِّ ظم٤مص٦ًم، وىمٞمؾ: هق َُمٞمٌؾ ذم اًمُٕمٜمؼ »٤ًمن: ذم اًمٚم اًمّمَّ

س،  ه وص٤مقَمَره: َأُم٤مًَمف ُمـ اًمٙمؼِم، ىم٤مل اعمتٚمٛمِّ ر ظمدَّ لم، وَصٕمَّ واٟم٘مالٌب ذم اًمقضمف إمِم أَ َطمد اًمِم٘مَّ

 [338ؿمٕمراء اًمٜمٍماٟمٞم٦م ] واؾمُٛمف ضمرير سمـ قمٌد اعمًٞمح:
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َر ظَمققققق ٌَّققققق٤مُر صقققققٕمَّ هويمٜمَّققققق٤م إِذا اجل  دَّ

 

ُمقققق٤م  ـْ َدْرئققققف ومَت٘مقَّ  َأىمْٛمٜمقققق٤م ًمققققف ُِمقققق

 َم ُمٞمُٚمف، وي٘م٤مل: َأص٤مَب اًمٌٕمػَم َصَٕمٌر ه َأذًَمْٚمٜم٤مه طمتك يت٘مقَّ ٌ ظمدَّ ي٘مقل: إِذا َأُم٤مَل ُمتٙمؼمِّ

: ومٞمف َصَٕمٌر وَصٞمَدٌ   ش.وَصَٞمٌد، َأي داٌء َيٚمقي ُمٜمف قمٜمَ٘مف، وي٘م٤مل ًمٚمٛمتٙمؼمِّ

، وذم احلدي٨م: »وومٞمف َأيْم٤ًم:  َٕمر: اًمتٙمؼمُّ ٤مٍر ُمٚمٕمقنٌ »واًمّمَّ ، َأي يمؾُّ ذي يمؼِْم شيمؾُّ َصٕمَّ

ه، وُيٕمرض قمـ اًمٜم٤مس سمقضمٝمف، وذم اًمتٜمزيؾ:  ٤مر: اعمتٙمؼمِّ َٕٟمف َيِٛمٞمُؾ سمَخدِّ ٦م، وىمٞمؾ: اًمّمٕمَّ وُأهبَّ

اء: ُمٕمٜم٤ممه٤م شوٓ شُمَّم٤مقِمرْ »وىُمِرئ: ، [31/18]ًم٘مامن:  ژىئ ىئ ېئ ېئژ ، قمـ اًمٗمرَّ

ك  اإِلقمراُض ُمـ اًمٙمِؼم، وَأسمق إؾِمح٤مق: ٓ شُمٕمرْض قمـ ًا، وَم٤مُزه ٓ شُمٚمزم ظمدَّ اًمٜم٤مس شمٙمؼمُّ

ره واًمتَّّمٕمػم: إُِم٤مًم٦م اخلدِّ قمـ اًمٜمٔمر إمِم اًمٜم٤مس ُت٤موٟم٤ًم ُمـ يمِؼم، يم٠َمٟمف  َٕمر، وَأْصٕمَره يمّمٕمَّ اًمّمَّ

َـّ َصَٕمَرك، َأي َُمٞمَْٚمؽ، قمغم اعمثؾ  .[صٕمر] ا.# ًم٤ًمنش ُُمٕمِرٌض، وٕىُِمٞمٛم

َٕمر: َُمٞمٌؾ ذم اًمٕمٜمؼ واٟم٘مالٌب ذم»وذم اعمّم٤ٌمح:  دىَملم ورسمَّام يم٤من اًمّمَّ  اًمقضمف إمم طمدِّ اًمِمِّ

ُه وص٤مقمَره: َأُم٤مًمف قمـ اًمٜم٤مس  ر ظمدَّ اإِلٟم٤ًمن أْصٕمَر ظِمٚم٘م٦ًم َأو سمٌمء ُيّمٞمٌف، وسم٤مسُمف شَمِٕم٥َم، وَصٕمَّ

اً   ا.#.شإقِمراو٤ًم وشمٙمؼمُّ

َٖم٤م َأيْم٤ًم: اعمْٞمُؾ، وسم٤مسُمف َأيْم٤ًم يم٤مًمذي ىمٌٚمف، ي٘م٤مل: َصِٖمَل َيّْمَٖمك َصًٖمك، ومٗمل  واًمّمَّ

َٖمٞم٧ُْم إمِم يمذا َأْصَٖمك سمٗمتحَتلم: ُِمٚم٧ُم، وَصَٖم٧م اًمٜمجقُم: ُم٤مًم٧م ًمٚمُٖمروب. َص »اعمّم٤ٌمح: 

ًا ُمـ سم٤مب ىَمَٕمَد ًمٖم٦ٌم، وسم٤مُٕومم ضم٤مء  وَصِٖمَل َيّْمَٖمك َصَٖمًك يمَتِٕم٥َم وُصِٖمٞم٤ًَّم وَصَٖمْقُت ُصُٖمقَّ

، وَأْصٖمٞم٧ُم اإِلٟم٤مَء: َأَُمٚمتُف، [66/4]اًمتحريؿ: اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ژڳڳ گ گژ

 .[صٖم٤م] ا.# ُمّم٤ٌمحش ْٛمٕمل ورْأد: َأَُمٚمتُف يمذًمؽوَأصَٖمٞم٧ُم ؾم

َٖم٤م: اعَمْٞمؾ»وذم اًمٚم٤ًمن:  ٗمتَلم»، وومٞمف َأيْم٤ًم: شاًمّمَّ َٖم٤م: َُمٞمٌَؾ ذم احلَٜمَؽ ذم إطِمدى اًمِمَّ ش واًمّمَّ

 ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمن سم٤مظمتّم٤مر.

ٗمَتلم، وَأىم٤مَم َصَٖم٤مه: ُمْٞمَٚمف، وشم٘مقل: »وذم إؾَم٤مس:  َٖم٤م: ُمٞمٌؾ ذم احلَٜمؽ وإطِمدى اًمِمَّ اًمّمَّ

َٖم٤م ذم ُمَ  َٖم٤م ذم إَدي٤من َأىمٌُح ُمـ اًمِمَّ ـ قَمَرَض ًمف وَمؾَّ َصَٗم٤مه وَأىم٤مَم َصَٖم٤مه، وشم٘مقل: اًمّمَّ

ظمقِل واخلروج» ا.#.شإؾَمٜم٤من َٖم٤م: اظمتالف إؾَمٜم٤من سم٤مًمٓمُّقل واًمِ٘مٍَم واًمدُّ  ا.#.شواًمِمَّ
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ُُمقا ُِمـ َصَٕمٍر وُِمـ َصَٖم٤م»َأقمٜمل ىمقًمف:  –وهذا اعمٕمٜمك  ىم٤مل ُمٓمروٌق ًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ،  -ش ىَمقَّ

ْرء: اًمَٕمَقُج ذم اًم٘مٜم٤مة واًمَٕمَّم٤م وٟمحِقه٤م مم٤َّم شَمّْمُٚم٥ُم وشَمّْمٕم٥ُم إىِم٤مُمُتف، واجلٛمُع »ذم اًمٚم٤ًمن:  اًمدَّ

 ُدُروء، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 إِنَّ ىَمٜمَقققققق٤ميت ُِمققققققـ َصققققققٚمِٞم٤ٌمِت اًمَ٘مٜمَقققققق٤م

 

 قَمققققققغَم اًمِٕمققققققَداِة َأْن ُيِ٘مٞمٛمقققققققا َدْرَأٟمقققققق٤م 

 ،ْرء: اًمَٕمَقج، ي٘م٤مل: َأىم٤مَم َدْرَأه س:وذم اًمّمح٤مح: اًمدَّ ٌَف، ىم٤مل اعمتٚمٛمِّ  َأي اقْمِقضم٤مضَمف وؿَمْٕم

ه َر ظمققققققدَّ ٌَّقققققق٤مُر َصققققققٕمَّ  ويمٜمَّقققققق٤م إِذا اجل

 

ُمققققق٤م  ـْ َدْرئقققققف ومَتَ٘مقَّ  َأىَمْٛمٜمققققق٤م ًمقققققف ُِمققققق

  [1/178ديقاٟمف ] وىم٤مل اًمٗمرزدق:

ه َر ظمققققققدَّ ٌَّقققققق٤مُر َصققققققٕمَّ  ويمٜمَّقققققق٤م إِذا اجل

 

سْمٜمققق٤مه حتققق٧َم إُْٟمثَٞمقققلْمِ قمقققغم اًمَٙمقققْردِ    َضَ

  اًمَٙمْرد: اًمُٕمٜمُؼ، »وومٞمف ذم ُم٤مدة )ك ر د(:  .[درأ] ا.# ًم٤ًمنش يمٜمَك سم٤مُْٕٟمثَٞملم قمـ إُذَٟملْم 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ومٓمقققق٤مَر سمَٛمِْمققققُحقِذ احلديققققدِة صقققق٤مرمٍ 

 

ؤاسمقققق٦ِم واًمَٙمققققْردِ   ٌَّققققَؼ ُمقققق٤م سمققققلم اًمذُّ  ومٓم

  وىم٤مل آظمر:

ه َر ظمققققققدَّ ٌَّقققققق٤مُر َصققققققٕمَّ  ويمٜمَّقققققق٤م إِذا اجل

 

سْمٜمقققق٤مه دون إُْٟمثَٞمققققلْمِ قمققققغم اًمَٙمققققْردِ    َضَ

  وُروي هذا اًمٌٞم٧م:

قققققويمٜمَّققققق ًِ
ٌْ  لُّ َٟمققققق٥مَّ قَمُتققققققُدهُ ق٤م إِذا اًمَٕم

 

سْمٜمققق٤مه سمقققلم إُْٟمثَٞمقققلْمِ قمقققغم اًمَٙمقققْردِ    شَضَ

سم٤مًم٘م٤مف، واًمَٕمتُقُد: ش ويمٜم٤َّم إِذا اًمَ٘مْٞمِزُّ »ىم٤مل اسمـ سمري: اًمٌٞم٧م ًمٚمٗمرزدق، وصقاُب إِٟمِم٤مده:  

ٌُف: صقشُمف قمٜمد اهلٞم٤مج، وَأراَد سم٤مُٕ   ش.ْٟمثَٞملم إُذَٟملمُم٤م اؿمتدَّ وىمقَي ُِمـ ذيمقر َأوٓد اعَمٕمز، وَٟمٌِٞم

ُم٦م:»وذم ُم٤مدة )أ ن ث( ُمٜمف:   إُْٟمَثَٞم٤من: اخلّْمٞمت٤من، ومه٤م َأيْم٤ًم إُُذٟم٤من، ىم٤مل ذو اًمرُّ

 لُّ َٟمققققق٥مَّ قَمُتققققققُدهُ قويمٜمَّققققق٤م إِذا اًمَ٘مْٞمًققققق
 

سْمٜمقق٤مه ومققققق إُْٟمثَٞمقققلْمِ قمقققغم اًمَٙمقققْردِ    شَضَ
 

 وسمٕمده:
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72- اا ُ  ْا ااجأ نأ اا ُ فأ عا ر  َاا ا ُ اا ي   أ
(1)  

 

اااا  ااااةوا أ ُ    فأ ااااةاأ ُصأ ُ ا أ أاااار  ْش ا ُما  

ٞمؿ َأي ؾمَ٘مقهؿ رهماًم قمٜمٝمؿ.  قُمقا َأقمداءهؿ َأوم٤مِوق اًمْمَّ  ضَمرَّ

إوََم٤مِوق ُم٘مّمقُر إوََم٤مويؼ، وإوََم٤مِويؼ مجُع َأوْمقاق، وإوَْمقاُق مجُع ومِْٞمؼ يم٠َمؿْم٤ٌمر ذم مجع 

 ْ ع، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: ؿِمؼْم، واًمِٗمْٞمُؼ مجُع ومِْٞم٘م٦م، وهل اؾمؿ اًمٚمٌَّـ َيتٛمُع سملم احلَْٚمٌتَلم ذم اًميَّ

ع سملم احلَْٚمٌَتلم، وإَصؾ ومِْقىمف، ص٤مرت اًمقاُو ي٤مًء » ْ اًمِٗمٞمْ٘م٦م سم٤مًمٙمن: اؾمؿ اًمٚمٌَّـ َيتٛمُع ذم اًميَّ

اًمٌخ٤مري: ] ششُمِْمٌُِٕمف ذراُع اجلَْٗمرة وشَمْرويف ومِْٞم٘م٦ُم اًمٞمََٕمرة»ًمٙمنة ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، وذم طمدي٨م ُأمِّ َزْرع: 

ِٕمٜم٥َم وومِٞمََ٘م٤مت، وَُيٛمُع َأيْم٤ًم قمغم َأوْمقاق يمِِمؼْم وَأؿْم٤ٌمر، . واجلٛمُع ومِٞمؼ سم٤مًمٙمن وومَِٞمؼ يم[5189

ومجُع اجلٛمع َأوَم٤مِوْيؼ، وىم٤مل اسمـ سمري: ىمد َيقز َأن َُيٛمَع ومِٞم٘م٦م قمغم ومِٞمَؼ، وومِٞمٌَؼ قمغم َأوْمقاق، 

 يمِِمْٞمٕم٦م وؿِمَٞمع وَأؿْمٞم٤مع، وؿم٤مهُد َأوْمقاق ىمقًُمف:

 شَمْٕمتققققق٤مُده َزوَمقققققراٌت طمقققققلم َيقققققْذيُمُره٤م

 

قققققِ٘مٞمٜمَف سمٙمققققق١ُموسِ   ًْ  اعمققققققِت َأوْمقاىمققققق٤م َي

ح٤مب ُمـ ُمٓمٍر ومٝمق ُيٛمٓمُِر ؾم٤مقم٦ًم سمٕمَد ؾم٤مقم٦م ًَّ ا.# ش وُمـ اعمج٤مز إوََم٤مويؼ: ُم٤م اضمتٛمَع ذم اًم

ُٚمقزم ِيجق اًمٕمٚمامء: .[ومقق] ُمـ شم٤مج اًمٕمروس ًَّ ٤مم اًم  وؿم٤مهُد إوََم٤مويؼ ىمقُل اسمـ مَهَّ

ققققا ًمٜمققق٤م اًمقققدٟمٞم٤م وهقققْؿ َيروقققُٕمقهن٤م  وَذُمُّ

 

 ْٕمققققُؾ َأوَمقققق٤مويَؼ طمتققققك ُمقققق٤م َيققققِدرُّ هلقققق٤م صمُ  

 اًمثَّْٕمؾ واًمثُّْٕمؾ واًمثََّٕمؾ: زي٤مدة ذم َأـْم٤ٌمء اًمٜم٤مىم٦م واًمٌ٘مرة واًمِم٤مة، وىمٞمؾ: »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

ع اًمِم٤مة،  ٌْل قمغم ؾم٤مئر إـَْم٤ٌمء، وىمٞمؾ: ظِمْٚمٌػ زائد صٖمػم ذم َأظمالف اًمٜم٤مىم٦م وَضْ زي٤مدُة ـُم

ٌْل، و ىمٞمؾ: هل اًمتل هل٤م طَمَٚمَٛم٦ٌم وؿم٤مة صَمُٕمقل: حُتَٚم٥م ُمـ صمالصم٦م َأُمٙمٜم٦م وأرسمٕم٦م ًمٚمزي٤مدة اًمتل ذم اًمٓمُّ

٤مم  ـُ مهَّ زائدة، وىمٞمؾ: هل اًمتل ومقق ظِمْٚمٗمٝم٤م ظِمْٚمٌػ صٖمػم، واؾمُؿ ذًمؽ اخِلْٚمػ اًمثُّْٕمؾ، ىم٤مل اسم

ُٚمقزّم ِيجق اًمٕمٚمامء: ًَّ قا ًمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م إًمخ اًمٌٞم٧م. اًم  وَذُمُّ

 ُم٤مدة  ا.# ًم٤ًمن ُمـش ىم٤مل: وإِٟمام ذيَمر اًمثُّْٕمؾ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم آرشمِْم٤مع، واًمثُّْٕمُؾ ٓ َيِدرُّ 

                                                 

ـْ ُم٤م » 62، واًمّم٤موي: 59، واًمتؼميزي: 283، واسمـ هِم٤مم اًمٚمخٛمل: 239ذم ذوح اسمـ ظم٤مًمقيف:  (1) َُم

 .1/549، واٟمٔمر: شطَمٚمقا
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اًمِٗمْٞم٘م٦م سم٤مًمٙمن: اؾمُؿ اًمٚمٌَّـ َيتِٛمُع سملم احلَْٚمٌَتلم، ىم٤مل »وذم ُم٤مدة )ف و ق(:  )ث ع ل(.

 [135ديقاٟمف ] إقَمِمك يّمػ سم٘مرة:

قِمٝمققق٤م اضمتٛمٕمققق٧ْم   طمتقققك إِذا ومِْٞمَ٘مققق٦ٌم ذم َضْ

 

 ضم٤مءْت ًمؽموَع ؿِمقؼَّ اًمقٜمَّْٗمِس ًمقق َرَوقَٕم٤م 

 َ٤مِويؼ، ىم٤مل اسمـ سمري: وىمد َيقز َأن دُمٛمع ومِْٞم٘م٦م واجلٛمع ومِْٞمٌؼ وَأوْمقاق يمِِمؼْم وَأؿْم٤ٌمر، صمؿَّ َأوم

 ا.# ًم٤ًمن.ش قمغم ومَِٞمؼ، صمؿَّ ومِٞمَؼ قمغم َأوْمقاق، ومٞمٙمقَن يمِِمْٞمٕم٦م وؿِمٞمَع وَأؿْمٞم٤مع

َأوم٤مِويؼ اًمًح٤مب: ُمٓمُره٤م ُمرًة سمٕمد ُمرة، وإوََم٤مويؼ: ُم٤م اضمتٛمع ُمـ اعم٤مء ذم »وومٞمف َأيْم٤ًم: 

 ش.اًمًح٤مب، ومٝمق ُيْٛمٓمر ؾم٤مقم٦ًم سمٕمد ؾم٤مقم٦م

ىم٧ُم اعم٤مَء: ذسمُتف ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد رء، »جل٤مر اهلل رمحف اهلل:  وذم إؾَم٤مس وُمـ اعمج٤مز شَمٗمقَّ

ىم٧ُم ُم٤مزم: َأٟمٗم٘مُتف قمغم ُمٝمؾ، ىم٤مل:  [2/317ديقان أيب ٟمقاس ] وشمٗمقَّ

َق ُمقققق٤مزم ُمققققـ ـَمريققققٍػ وشم٤مًمققققدِ   شَمٗمقققققَّ

 

قققْٝم٤ٌمَء ُِمقققـ طَمَٚمققق٥ِم اًمَٙمقققْرمِ   ىمَل اًمّمَّ  شمٗمققققُّ

 ِوُمَقاَق ٟم٤مىم٦ٍم وََم٧َّم اًمًح٤مُب َأوم٤مويَ٘مٝم٤م، وَأروَٕمٜمل َأوَم٤مو َّٓ ه، وُم٤م َأىم٤مَم قمٜمده إِ يؼ سمِرِّ

وومِْٞمَ٘مَتٝم٤م، وذًمؽ َأن اًمٜم٤مىم٦م حُتَٚم٥م ذم اًمٞمقم مخَس ُمرات َأو ؾم٧مَّ ُمرات، ومام اضمتٛمَع سملم احلَٚمٌتلَم 

 ا.#.شومٝمق ومِٞم٘مُتف

ـْ َُم٤م طَمُٚمقا» ]اًمرقمد:  ژيئ ىئ مئژَأي ُم٤ميَمروا وظم٤مَدقمقا، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ش َُم

الن ُيامطِمُؾ قمـ اإِلؾمالم: ُياميمُِر وُيداومع، واعمَِح٤مل: اًمٖمْم٥م، واعمَِح٤مل: وم». ذم اًمٚم٤ًمن: [13/13

 [1/73ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ] اًمتدسمػم، واعماُمطَمٚم٦م: اعماُميَمرة واعُمٙم٤مَيدة، ىم٤مل قمٌد اعمّٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ:

ٌُُٝمؿْ  ٞم
َـّ َصققققققٚمِ ٌَ  ٓ َيْٖمٚمِقققققق

 

 وُِمقققَح٤مهُلْؿ هَمققْدوًا حِم٤َمًَمققْؽ  

 شَمؽ  [7ديقاٟمف ] قمِمك:وىم٤مل إَ  .َأي يمْٞمَدك وىمقَّ

ـِ اعَمْجققققق َتققققزُّ ذم هُمُّمقققق ٌْققققٍع َِيْ  وَمققققْرُع َٟم

 

 قققققِد همزيققققُر اًمٜمَّققققدى ؿمققققديُد اعمَِحقققق٤ملِ  

 #.َتلم، ا ف: ىمقًمف ذم هُمُّمـ اعَمْجد هٙمذا وٌط ذم إَصؾ سمْمٛمَّ )ذم اهل٤مُمش ُم٤م ٟمّمُّ

٦م: ُمَّ  [1544ذح ديقاٟمف ] ُمّمحح٦م( أي ؿمديد اعَمْٙمر، وىم٤مل ذو اًمرُّ

ٌََّس سمقققلم َأىمققققاٍم   ويُمقققؾٌّ وًَمققق

 

ققٜم٤مزَب واعمَِحقق٤مٓ   َأقَمققدَّ ًمققف اًمِمَّ
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ب ُمـ احلٞمٚم٦م(، وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م َأن  ع سمَيْ ْ ٜم٤مِزب: مجُع ؿَمٜمَْزسم٦م، وهق اًمٍمَّ )اًمِمَّ

واهلل ُم٤م : »إسِمراهٞمؿ ي٘مقل: ًم٧ًم ُهٜم٤ميُمؿ، أٟم٤م اًمذي يمذسم٧ُم صمالَث يَمَذسم٤مت، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

َّٓ وهق ُيامطِمُؾ هب٤م قمـ اإلؾمال ، َأي ُيداومع وَُي٤مدل ُمـ اعمَِح٤مل سم٤مًمٙمن، وهق شمومٞمٝم٤م يَمْذسم٦ٌم إِ

ام  َ َأِيُّ ة، وُم٤مطَمَٚمف مُم٤مطَمٚم٦م وحِم٤َمًٓ: ىم٤مَواه ًمٞمتٌلمَّ ة، وىمٞمؾ: اًمِّمدَّ اًمَٙمٞمد، وىمٞمؾ: اعَمٙمر، وىمٞمؾ: اًم٘مقَّ

، وىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ة  ژيئ ىئ مئژَأؿمدُّ ىمٞمؾ: ؿمديد اًم٘مدرة واًمٕمذاب، وىمٞمؾ: ؿمديد اًم٘مقَّ

ا.#، وذم ش ژيئ ىئ مئژُم٤مطَمَٚمف: يم٤مَيَده، »ذم إؾَم٤مس: و .[حمؾ] ا.# ًم٤ًمنش واًمٕمذاب

اعمَِح٤مل: اًمَٙمْٞمد وَرْوُم إَُمر سم٤محِلٞمؾ واًمتدسمػم واعمٙمر واًم٘مدرة واجِلدال »اًم٘م٤مُمقس وذطمف: 

واًمٕمذاب واًمِٕم٘م٤مب، واعمَِح٤مل ُمـ اًمٜم٤مس اًمَٕمداوة، وىمٞمؾ: اعُمٕم٤مداة َٕٟمف ُمّمدر ُم٤مطَمَٚمف سمٛمٕمٜمك 

ة واهلاَلِك واإِلهالك واًمٖمْم٥م قم٤مَداه يم٤معُمامطَمٚم٦م، واعمَِح٤مل ة واًمِمدَّ واعمراُد ذم  ا.#.ش َأيْم٤ًم: اًم٘مقُّ

ْر.  اًمٌٞم٧م ُم٤مطَمُٚمقا ُمـ اعُمامطَمٚم٦م ًمٚمُٛمٕم٤مداة وإِرادة اًمَٙمٞمد واعمَٙمر، وىمد يٜم٤مؾم٥م همػُمه ومتدسمَّ

ٞمْؿِ » و٤مَُمف َيِْمٞمُٛمف َوْٞماًم يمْم٤مَره َيِْمػُمه َوػْمًا »اًمٔمُّٚمؿ واإِلذٓل، وذم اعمّم٤ٌمح: ش: اًمْمَّ

ه ُمـ سم٤مب َردَّ َيُردُّ »، وومٞمف: شو٤مَره ُمـ سم٤مب سم٤مع: َأَضَّ سمف»، وومٞمف: ش٤ًم وُمٕمٜمًك وزٟم ه وَيُيُّ َضَّ

ى سمٜمٗمًف صمالصمٞم٤ًَّم وسم٤مًم٤ٌمء رسم٤مقمٞم٤َّمً  ًا: ومَٕمَؾ سمف ُمٙمروه٤ًم، يم٠َمَضَّ سمف، يتٕمدَّ  ا.#. [ضر] شردَّ

سم٤مهلٛمزة ومٞم٘م٤مل:  َأذي اًمرضمُؾ َأَذًى: وصؾ إًِمٞمف اعمٙمروه، ومٝمق َأٍذ يمَٕمٍؿ، وُيٕمدى»وومٞمف: 

٦م اؾمٌؿ ُمٜمف، ومت٠َمذَّى هق  .[أذى] ا.# ُمّم٤ٌمحش آذْي٧ُم اًمٙم٤مومَر إِيذاًء، وإَذيَّ

ٞمؿ هق اإِليذاء، وهق إِيّم٤مل اعمٙمروه يمام ٓ خَيٗمك. ص َأن اًمْمَّ و٤مَُمف »وذم اًمت٤مج:  ومَتٚمخَّ

ف َيِْمٞمُٛمف َوٞماًْم: َٟمَ٘مّمف إِي٤مه، وىم٤مل اًمٚمَّٞم٨م: و٤مَُمف واؾْمتْم٤مَُمف: اْٟمت٘مَّمف،  ومٝمق َُمِْمٞمؿ طم٘مَّ

: ٥ُم اًمٕمٌديُّ ٞمؿ: اًمُٔمٚمؿ، واجلٛمع ُوٞمُقم، ىم٤مل اعمث٘مِّ  [253ديقاٟمف ] وُُمًَتْم٤مم، َأي ُمٔمٚمقٌم، واًمْمَّ

 وَٟمحٛمققل قمققغم اًمثَّْٖمققِر اعمُخقققِف وُيتَّ٘مققك

 

 سمٖم٤مرشمِٜمققققق٤م يمْٞمقققققُد اًمِٕمقققققَدى وُوقققققُٞمقُُمٝم٤م 

 َْم ىم٤مل اجلقهري: ِوْٛم٧ُم َأي فُمٚمٛم٧ُم، وومٞمف صمالث ًمٖم٤مت: ِوٞمَْؿ اًمرضمُؾ، وُوٞمَؿ وُوق

 يمام ىمٞمؾ ذم سمِْٞمَع، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
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 وإيِنِّ قمقققققغم اعَمقققققْقمَم وإِْن ىمقققققؾَّ ٟمٗمُٕمقققققفُ 

 

ٌُقرِ    شَدوُمققققٌع إِذا ُمققق٤م ُوقققْٛم٧ُم همقققػُم َصققق

 .[وٞمؿ] ا.# ُمـ اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن 

ٜم٤م ي٤م رؾمقَل اهلل؟ وم٘م٤مل: » ؤي٦م وىمد ىمٞمؾ ًمف قمٚمٞمف اًمًالم: َأَٟمرى رسمَّ وذم طمدي٨م اًمرُّ

قن ذم رؤي٦م اًمِمٛمس ذم همػم ؾمح قن ذم رْؤيتفَأشُمْم٤مُمُّ ، ش٤مب؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: وم٢مِٟمٙمؿ ٓ شَمَْم٤مُمُّ

ون»وُروي:  قن سم٤مًمتِمديد واًمتخٗمٞمػ، ششُمْم٤مُرون وشُمْم٤مرُّ ، ومٗمل اًمتٝمذي٥م: شُمَْم٤مُُمقن وشُمْم٤مُمُّ

ٞمؿ، أي ٓ َئمٚمُؿ سمٕمُْمٙمؿ سمٕمْم٤مً  ا.# ش وم٤مًمتِمديُد ُمـ اًمْمؿِّ َأي شُمزامَحقن، واًمتخٗمٞمػ ُمـ اًمْمَّ

 .[وٞمؿ] ًم٤ًمن

ٞمؿ َص َأن اًمْمَّ ف ذم ُُمٚمؽ اًمٖمػم، وًمذا يم٤من حُم٤َمًٓ ذم  ومَتٚمخَّ هق اًمٔمٚمُؿ، واًمٔمُّٚمؿ: اًمتٍمُّ

ف شمٕم٤ممم، إِذ يمؾُّ ُمقضمقد ُمـ ؾم٤مئر اًمٕمقامل ُُمٚمُٙمف، وىم٤مل اًمراهم٥م: هق قمٜمد َأيمثر َأهؾ اًمٚمٖم٦م  طم٘مِّ

ووُع اًمٌمء ذم همػم َُمقوٕمف اعمختصِّ سمف إُِم٤م سمزي٤مدة أو سمٜمُ٘مّم٤من، وإُِم٤م سمُٕمدول قمـ وىمتف 

 .[فمٚمؿ] اًمٕمروس ذح اًم٘م٤مُمقس وُمٙم٤مٟمف، يمذا ذم شم٤مج

٤م» ًَ اِة احلُ ُػ شمُمَقرَّ ِي٤م، ُمْمٕمَّ ى اًمٜم٤مىم٦َم ُيَٛمرِّ اة: اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ اًمتَّٛمري٦م ُمّمدر َُمرَّ ، مُمَقرَّ

، وَُمَراه ُم٤مئ٦َم ؾَمقٍط: ضسَمف، ودرهٍؿ: ٟمَ٘مَده، وَُمَرِت  قمٝم٤م ًمتِدرَّ َُمَراه٤م َيْٛمِرِي٤م َُمْري٤ًم، إِذا ُمًَح َضْ

يُح اًمًح٤مَب: اؾمتخرضمتْ   ف.اًمرِّ

ُم٦م ضم٤مر اهلل:  يُح »وذم إؾَم٤مس ًمٚمٕمالَّ ُمَرْي٧ُم اًمٜم٤مىم٦م واُْمؽميُتٝم٤م: طمٚمٌُتٝم٤م، وُمـ اعمج٤مز: اًمرِّ

ٙمر َُتؽَْمى اًمٜمِّٕمُؿ، وشم٘مقل: ُم٤م زًم٧ُم َأقمٞمش  ه، وسم٤مًمِمُّ ََتِْري اًمًح٤مَب وََتؽميف وشمًَتٛمريف: شَمًتِدرُّ

ك، وَُمَرى َيْٛمِري داسمَّ  ك، وَأؾمتٛمِري َأظمالَف سمِرِّ تف سم٤ًمىِمف: َيْريمُْمف، وَُمَري٧ُم ومالٟم٤ًم سم٠َمطَم٤مًمٞم٥م َدرِّ

، وَُمَرى ُُم٘مٚمَتف سم٢مِٟم٤ًمٟمف َأي سم٠ُمْٟمُٛمٚمتف  .[ُمري] ا.# َأؾم٤مسش ومام َدرَّ

ه وشُمٜمِزُل ُمٜمف اعمٓمَر، »وذم اًمٚم٤ًمن:  يح ََتِْري اًمًح٤مَب وََتؽِْميف: شَمًتخِرضمف وشَمًتِدرُّ واًمرِّ

 وذم طمدي٨م قم٤مشمٙم٦م:

 َُمَرْوا سم٤مًمًٞمقِف اعمُرَهٗم٤مِت دُم٤مءهؿْ 
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اة سمْمؿِّ اعمٞمؿ إُومم وومتح  .[ُمري] شوؾمٞمَّٚمقه٤م وَأضمَروه٤م اؾمتخَرضمقه٤مَأي  هذا إِْن ىُمرئ٧م مُمَقرَّ

ة يمام ذم ٟمًخ٦م ظمٓمٞم٦َّم ومٝمل اؾمؿ وم٤مقمؾ  ٤م قمغم مُمِرَّ دة ممدودًة صمؿ ه٤مء، وَأُمَّ اًمث٤مٟمٞم٦م وومتح اًمراء اعمِمدَّ

ا، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ٚمق، َُمرَّ اًمٌمُء َيُٛمرُّ وَُمرَّ َيَٛمرُّ وَأَُمرَّ اعمُرُّ ٟم٘مٞمض احلُ »ُمـ َأَُمرَّ اًمٌمُء إِذا ص٤مر ُُمرَّ

 يمذًمؽ، وَأٟمِمد صمٕمٚم٥م:

 َُتِقققرُّ قمَٚمٞمٜمققق٤م إَرُض ُِمقققـ َأْن َٟمقققرى هِبققق٤م

 

َٚمقققققزم ًمٜمقققق٤م اًمٌٚمققققُد اًمَ٘مْٗمققققرُ    َأٟمٞمًقققق٤ًم وَُيْ

ه همػُمه ، وَأَُمرَّ اه سمَٕمغم َٕن ومٞمف ُمٕمٜمك شَمِْمٞمُؼ، اسمـ إقَمرايّب: َُمرَّ اًمٓمٕم٤مُم َيَٛمرُّ ومٝمق ُُمرٌّ ش قمدَّ

 ا.#. [ُمرر]

ًة، وقمغم يمؾٍّ وم٤معم١مدَّى واطمد،  ة قمغم صٞمٖم٦م اعمٗمٕمقل َأي َمٕمقًم٦م ُُمرَّ ومٞمجقز َأن يٙمقن مُمَرَّ

ة َأو  اة َأو مُمِرَّ ٤م ؿمئ٧َم، مُمَقرَّ ام َأو سم٠َمِيِّ ؼ اًمرواي٦ُم اعمٕمٞمَّٜم٦م وم٠َمٟمِمْد سم٠َمِيِّ واعمآُل ُمتَّحٌد، وطمٞم٨م مل شمتح٘مَّ

ة ُمًتخ ة، وم٤مُٕومم ُمٕمٜم٤مه٤م ُُمًتَدرَّ ة ٟم٘مٞمُض احلُٚمق، واًمث٤مًمث٦م مُمَقرَّ َرضم٦م ُُمًٞمَّٚم٦م َُمْراة، واًمث٤مٟمٞم٦م ُُمرَّ

ة. ة ُُمرَّ  ُمّمػمَّ

٤م»و ًَ : ُمؾُء اًمٗمؿ »اجلَُرع، ومٗمل اعمّم٤ٌمح: ش: احلُ قة سم٤مًمْمؿِّ ًْ قًا، واحلُ ًْ قه طَم ًُ قشُمف َأطم ًَ طم

َقات، يمُٛمْدي٦م وُُمَدًى وُُمْدي٤مت ًْ ًك وطُم ًَ ك، واجلٛمُع طُم ًَ  .[طم٤ًم] شمم٤َّم ُُيْ

ْقُت طَم »وذم اًمٚم٤ًمن:  ًَ قًا، وهق يم٤مًمنمب ًمإِلٟم٤ًمن، ي٘م٤مل: طم ًْ قه طَم ًُ ٤م اًمٓم٤مئُر اعم٤مَء َُيْ ًَ

، ـمٌٞمٌخ ُيتخذ ُمـ دىمٞمؼ وُم٤مء  ٤مء سم٤مًمٗمتح واعمدِّ ًَ قًا، وذم احلدي٨م ُذيمر احلَ ًْ قه طَم ًُ اعَمَرَق َأطْم

قٌة  ًْ قًة واطمدة، وذم اإِلٟم٤مء طُم ًْ قُت طَم ًَ ، ويٙمقن رىمٞم٘م٤ًم ُُيًك، وىمد طم وُدهـ، وىمد ُُيغمَّ

قُة ُمؾُء اًمٗمؿ، سم٤مًمْمؿِّ  ًْ َقًة واطمدة، واحلُ ًْ َقُت طَم ًَ ك ُمرًة، اسمـ اًمًٙمٞم٧ِّم: طم ًَ ، َأي ىمدُر ُم٤م ُُيْ

قة ُمٜمف»وذم احلدي٨م:  ًْ : اجلُْرقم٦م سم٘مدر ُم٤م شطَمَرامٌ  ُم٤م َأؾْمَٙمَر ُمٜمف اًمَٗمَرُق وم٤محلُ قة سم٤مًمْمؿِّ ًْ ، احلُ

ة قة سم٤مًمٗمتح: اعمَرَّ ًْ ك ُمرًة واطمدة، واحلَ ًَ م ش.ُُي ٌَلمَّ مم٤َّم شم٘مدَّ  َأن ُمٕمٜمك ىمقًمف: ومت

ـْ ُمقققق٤مطَمُٚمقا قُمقققققا َُمقققق  هققققُؿ اًمققققذيـ ضَمرَّ

 

ققققققك  ًَ اَة احلُ ققققققْٞمِؿ مُمَققققققرَّ  َأوَمقققققق٤مِوَق اًمْمَّ

 ؿَّ اًم٤ًمداِت ُمـ َأوٓد َيْٕمرب سمـ ىمحٓم٤من َأيب ىم٤ٌمئؾ اًمٞمٛمـ، هؿ اًمذيـ هؿ: يٕمٜمل اًمِمُّ

ًة ذم َأومقاه َأوًمئؽ إقَمداء.  ؾمَ٘مقا َُمـ قم٤مَدوا ضُمَرَع اًمذلِّ ُمًتَدرَّ
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هؿ اًمذيـ مَحٚمقا َُمـ قم٤مَداهؿ قمغم َأن َيْٙمَرَع ُمـ طِمٞم٤مض اهلَقان ويتجرَع  وإِن ؿمئ٧َم ىمٚم٧م:

ٟمِؼ ُمْؾَء ومٛمف دائاًم  هُمَّمَص اعَمٔم٤ممل، وينمَب ُمـ يَمَدر ُم٤مء اًمُٕمْدوان، وَأن يٙمقن ذًمؽ اعم٤مُء اًمرَّ

 َأسمدًا سمحٞم٨م ٓ خيٚمق ومُٛمف ُمٜمف.

ة وم٤معمٕمٜمك َأن شمٚمؽ اجلُ  ٤م قمغم مُمِرَّ اة، وَأُمَّ َرع سمٚمٖم٧ْم درضم٦م اعمرارة، وَأٟمف إِٟمام هذا قمغم مُمَقرَّ

ة. ة وم٤معمٕمٜمك إِٟمام َُيٛمٚمقن َأقمداءهؿ  يتجرقُمٝم٤م طم٤مًم٦َم يمقهن٤م يمذًمؽ، َأي وهل ُُمرَّ وَأُم٤م قمغم مُمَقرَّ

ًة صٕم٦ٌم اإِلؾم٤مهم٦م. ػ واًمَٖمِْمؿ سمٕمد َأن َيٕمٚمقه٤م ُُمرَّ ًْ  قمغم ُذب ُمٞم٤مه اجلَْقر واًمٔمُّٚمؿ واًمَٕم

ًمٌالهم٦م، وًم٘مد َأصم٧ٌَم ٕقَمداء اًمٕمرب صٗم٦م احلَِٛمػم وٓ خَيَٗمك ُم٤م ذم اًمٌٞم٧م ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م وا

، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  [343هق اعمتٚمٛمس يمام ذم ؿمٕمراء اًمٜمٍماٟمٞم٦م ]وإَوشم٤مد اًمتل شُمرسمُط وشُمدقُّ

 وٓ ُي٘مقققققققٞمُؿ قمقققققققغم ُذلٍّ ُيقققققققراُد سمقققققققف

 

ققققققن قِمقققققػْمُ احلَقققققلِّ واًمَقشمِقققققدُ   َّٓ إََذًمُّ  إِ

 تقققف قققِػ َُمْرسمققققٌط سمُرُمَّ ًْ  هقققذا قمقققغم اخلَ

 

 ٩مُّ ومقققققال َيْرصمقققققل ًمقققققف َأطَمقققققدُ وذا ُيَِمققققق 

 ٍػ... إًِمخ. ذم شمرمج٦م اًمٕمػم: [2/135] شطمٞم٤مة احلٞمقان»وذم  ًْ  وٓ ُيِ٘مٞمُؿ قمغم ظَم

ُػ: اإِلذٓل واإِليذاء وحتٛمٞمُؾ اعمٙمروه واًمٔمُّٚمُؿ واعمِم٘م٦ُم  ًْ واعم١مدَّى واطمٌد، واخلَ

٤مل: سم٤مت اًم٘مقُم وَأصُٚمف طمٌُس اًمداسم٦َّم قمغم همػم قمَٚمػ، وي٘م»واًمٜم٘مّم٤من واهلَقان، وذم اًمٚم٤ًمن: 

ػ َأي ضِمَٞم٤مقم٤ًم ٓ ىُمقَت ًمدِيؿ، ىم٤مل: ًْ  قمغم اخلَ

ققػ ٓ ِرؾْمققٌؾ ُٟم٘مقق٤مُت سمققف ًْ  سمِْتٜمقق٤م قمققغم اخلَ

 

طْمققِؾ وُمّْمققالٟم٤م   طمتققك ضمَٕمْٚمٜمقق٤م طِمٌقق٤مَل اًمرَّ

َت ًمٌٜمَٝم٤م  يمام ذم اًمٚم٤ًمنش َأي ٓ ىُمقَت ًمٜم٤م طمتك ؿمدْدٟم٤م اًمٜمُّقَق سم٤محل٤ٌمل ًمتِدرَّ قمٚمٞمٜم٤م ومٜمت٘مقَّ

 ٔيت إِن ؿم٤مء اهلل:، وَٟمْحُقه ىمقًُمف ا[ظمًػ]

ـْ َُمَٚمقققَؽ احِلقققْرَص اًمِ٘مٞمققق٤مَد مل َيقققَزْل   َُمققق

 

ى  لِّ َسَ  ُمقققققـ اًمقققققذُّ
ٍ
 َيْٙمقققققَرُع ذم ُمققققق٤مء

  وسمٕمده:

73-    ٍ ااااا   ُا  ىأ 
ثشااااارص  ااااا أ  أ تِشش  اأ ُ ا نأ

 

ثأاااا  ىش اااة ا ُ أ َأ   اااج اأ ُ  ن  اااا ااوأ

  : ؿ قمٚمٞمف، وهق سمحذف ٓ قمغم طمدِّ ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ ًَ  ەئ ەئ ائژهذا هق اعُم٘م
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، َأي ٓ شمٗمت٠ُم، وىمقِل ظِمَداش سمـ زهػم سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ [12/85ؾمػ: ]يق ژوئ وئ

قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ َصْٕمَّمَٕم٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ سمٙمر سمـ َهَقاِزن، يمام ذم اًمت٤مج 

 [42ديقاٟمف ] ذم ُم٤مدة )خ د ش(:

 وَأسْمقققققَرُح ُمققققق٤م َأَداَم اهللُ ىَمقققققْقُمل

 

ٞمققققققدا   سمَحْٛمققققققِد اهللِ ُُمٜمْتٓمِ٘مقققققق٤ًم َُمِ

 ٌَف ومل يريمٌْف، ىم٤مل ظِمَداش سمـ زهػم وذيَمر اًمٌٞم٧م، »ذم اًمٚم٤ًمن:  ضم٤مء ُُمٜمتٓمِ٘م٤ًم ومرؾَمف إِذا ضَمٜمَ

ي٘مقل: ٓ َأَزاُل َأضْمٜم٥ُُم ومرد ضمقادًا، »، صمؿَّ ىم٤مل: شقمغم إقَْمداءش »سمَحْٛمد اهلل»وومٞمف سَمَدَل 

وذم ؿمٕمره  ،شٓ»وي٘م٤مل: إِٟمف َأراَد ىمقًٓ ُيًتج٤مُد ذم اًمثَّٜم٤مء قمغم ىمقُمل، وَأراد ٓ َأسمرُح، ومحذَف 

سم٤مإِلومراد، صمؿَّ ىم٤مل سمٕمد َأن اٟمت٘مؾ إمِم ش ُُمٜمتٓمِ٘م٤مً »، وهق اًمّمحٞمح ًم٘مقًمف: شىَمْقُمل»سمدَل ش َرْهٓمِل»

 وشمٜمٓمََّؼ سم٤معمِٜمَْٓم٘م٦م وشمٜمٓمَّؼ هب٤م، وُمٜمف سمٞم٧م ظمداش سمـ زهػم:»ُمٕمٜمك آظمر: 

......................... 
 

ٞمدا   ُُمٜمتَٓمِ٘م٤ًم َُمِ
ِ
 قمغم إقَْمداء



 .[ٟمٓمؼ] ًم٤ًمنا.# ش وىمد ُذيمر آٟمٗم٤مً 

ٌْف، وذم ٟمًخ٦م »وذم اًمت٤مج وُمنموطمف اًم٘م٤مُمقس:  ٌَف ومل يريم ضم٤مء ُُمٜمتٓمِ٘م٤ًم ومرؾَمف إِذا ضَمٜمَ

 ، ومه٤م صحٞمح٤من، وَأٟمِمَد اجلقهريُّ خِلَداش سمـ زهػم:شُُمتٜمٓمِّ٘م٤مً »

 وَأسْمقققققَرُح ُمققققق٤م َأَداَم اهللُ ىَمقققققْقُمل

 

ٞمققققققدا   سمَحْٛمققققققد اهللِ ُُمٜمْتٓمِ٘مقققققق٤ًم َُمِ

 ضمقادًا، وي٘م٤مل: إِٟمف َأراد ىمقًٓ ُيًتج٤مُد ذم اًمثٜم٤مء قمغم ىمقُمل ي٘مقل: ٓ َأزاُل َأضْمٜم٥ُُم ومرد 

، وهق شىمقُمل»سمدَل ش َرْهٓمل»، وَأراد ٓ َأسمَرُح ومحذَف ٓ، واًمرواي٦م [ٟمٓمؼ] يمام ذم اًمّمح٤مح

٤مهم٤مين ذم  ٤ٌَمب»اًمّمحٞمح ًم٘مقًمف: ُُمٜمتٓمِ٘م٤ًم سم٤مإِلومراد، وَأٟمِمَد اًمّمَّ  ىمقل ظمَداش هٙمذا:ش اًمُٕم

هرِ  ْح ـَمقققاَل اًمققدَّ  َرْهٓمققل ومل َيققؼْمَ

 

 سمَحْٛمققققد اهللِ ُُمٜمْتٓمِ٘مققققلَم ضُمققققْقدا 

وذم ذح ؿمقاهد اسمـ قم٘مٞمؾ: ا.#.ش يريد ُُم١مشمزِريـ سم٤مجلقد ُمٜمتٓمِ٘ملم سمف وُمرومديـ سمف 

 وَأسْمققققَرُح ُمقققق٤م َأَداَم اهللُ ىَمققققْقُمل»

 

ٞمققققققدا   سمَحْٛمققققققد اهللِ ُُمٜمْتٓمِ٘مقققققق٤ًم َُمِ
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زاَل ُمـ ُمٙم٤مٟمف، وُم٤م هق خِلداش سمـ زهػم، وَأسمَرُح ُمْم٤مرُع سَمِرَح ُمـ سم٤مب شَمِٕم٥َم سَمَراطم٤ًم: 

ًمٚمُٛمالسَم٦ًم، ُمتٕمٚمِّ٘م٦م سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ اؾمؿ ش سمَحْٛمد اهلل»ُمّمدري٦م فمرومٞم٦م، واًم٤ٌمُء ذم ىمقًمف: 

سَمِرَح، واحلٛمُد: اًمثَّٜم٤مء، وُُمٜمتٓمِ٘م٤ًم: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ اْٟمتَٓمَؼ: ؿمدَّ اعمِٜمَْٓمؼ َأو اعمِٜمْٓم٘م٦َم قمغم وؾَمط، 

٤م ُيِمدُّ سمف اًمقؾَمُط، ويمِٛمْٙمٜم٦ًَم: ُم٤م ُيٜمتَٓمُؼ سمف، واعمِٜمَْٓمؼ يمِٛمٜمؼَْم ويمذا اًمٜمِّٓم٤مق يمٙمِت٤مب يٓمَٚمؼ قمغم ُم

ٞمدا: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأضم٤مد َأي ص٤مر ص٤مطم٥م ضَمَقاد.  وهل ُم٤م ُيًٛمٞمف اًمٜم٤مس سم٤محِلَٞم٤مص٦م، وَُمِ

َة إِداُم٦ِم اهلل ىَمقُمل ص٤مطم٥َم ٟمِٓم٤مق وضَمَقاد، َأي َأين َأؾمتٛمرُّ  واعمٕمٜمك ٓ َأزال سمحٛمد اهلل ُمدَّ

يّمحُّ َأن يٙمقن ُُمٜمتٓمِ٘م٤ًم ُمـ اٟمتَٓمؼ سمٛمٕمٜمك شمٙمٚمَّؿ، وَُمٞمدا ُمـ ُُمًتٖمٜمِٞم٤ًم ىمقي٤ًم ُم٤م سم٘مل زم ىمقُمل، و

َأضم٤مَد إِذا َأشَمك سم٤مجلٞمِّد، ومٞمٙمقَن اعمٕمٜمك ٓ َأزاُل سمحٛمد اهلل ُمدَة إِداُم٦م اهلل ىمقُمل ىم٤مئاًل ذم اًمثَّٜم٤مء 

قمٚمٞمٝمؿ ىمقًٓ ضمٞمِّدًا وٟم٤مـم٘م٤ًم ذم ؿم٠مهنؿ سمٙمالم ُُمًَتج٤مد، وذم اًمّمح٤مح ُم٤م ُيٗمٞمد هذا اعمٕمٜمك 

ٌْف، ىم٤مل ظِمداش سمـ زهػم: وُمٕمٜمًك آظم ف: وضم٤مء ومالن ُُمٜمتٓمِ٘م٤ًم ومرؾَمف إِذا ضَمٜمٌََف ومل َيريم ر، وٟمّمُّ

وَأسْمَرُح اًمٌٞم٧م، صمؿ ىم٤مل ذم ُمٕمٜم٤مه: ي٘مقل: ٓ َأزاُل َأضْمٜم٥َُم ومرد ضمقادًا، وي٘م٤مل: إِٟمف َأراد ىمقًٓ 

 قمغم ىمقُمل
ِ
 اٟمتٝمك.ش ُيًتج٤مُد ذم اًمثَّٜم٤مء

ٌَف: ىم٤مَده إمِم ضَمٜمٌْف، وا» ًمِم٤مهد ذم ىمقًمف: وَأسْمَرُح طمٞم٨م طمذَف ُمٜمف اًمٜم٤مذم سمدون وىمقًُمف: ضَمٜمَ

ُم٦م حمٛمد ىمٓم٦م اًمٕمدوّي.ش اًم٘مًؿ ؿمذوذاً   ا.# ُمـ ذح ؿمقاهد اسمـ قم٘مٞمؾ ًمٚمٕمالَّ

َّٓ سمٕمد اًم٘مًؿ »وٟمصُّ اسمـ قم٘مٞمؾ:  وٓ ُُيذُف اًمٜم٤مذم ُمع زال وسَمِرَح ووَمتَئ واٟمٗمؽَّ ىمٞم٤مؾم٤ًم إِ

 ۇئۇئۆئ وئ وئ ەئ ەئ ائژيم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م، يريد ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 اًمِم٤مقمر: يم٘مقل اًمَ٘مًؿ سمدون احلذُف  ؿمذَّ  وىمد ،[12/85 ]يقؾمػ: ژېئ ۈئ ۈئۆئ

 وَأسْمقققققَرُح ُمققققق٤م َأَداَم اهللُ ىَمقققققْقُمل

 

ٞمققققققدا   سمَحْٛمققققققد اهللِ ُُمٜمْتٓمِ٘مقققققق٤ًم َُمِ

 ٓ َأي ٓ َأسمرُح ُُمٜمتٓمِ٘م٤ًم َُمٞمدًا، َأي ص٤مطم٥َم ٟمِٓم٤مق وضَمَقاد ُم٤م َأداَم اهلل ىمقُمل، وقمٜمَك سمذًمؽ َأٟمف

ـُ ُم٤م مُحِؾ قمٚمٞمف اًمٌٞم٧ميزال ُُمًتٖمٜمِٞم٤ًم ُم٤م سم٘مل ًمف  ا.# اسمـ قم٘مٞمؾ ذم َأول ش ىمقُُمف، وهذا َأطمً

 .[264-1/263] اًمٙمالم قمغم ٟمقاؾمخ اعمٌتدأ واخلؼم
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ىم٤مل اًمٚمَّٞم٨ُم: اًمٕمرُب شَمٓمرُح ٓ وهل ُمٜمقي٦ٌم يم٘مقًمؽ: واهلل َأضسُمؽ، »وذم شم٤مج اًمٕمروس: 

 [126ديقان اخلٜم٤ًمء ] شمريد واهلل ٓ َأضسُمؽ، وَأٟمِمَد:

 ه٤مًمِقققٍؽ  وآًَمْٞمققق٧ُم آؾَمقققك قمقققغم

 

 وَأؾمقققق٠َمُل ٟم٤مئحقققق٦ًم ُمقققق٤م هَلقققق٤م 

 ا.# ُمـ شم٤مج اًمٕمروس ومٞمام اؾمتدَريمف ذم شمرمج٦م )ٓ( قمغم ش َأراَد ٓ آؾَمك وٓ َأؾم٠مُل 

ؾ َأن  اًم٘م٤مُمقس. رة ىمٌؾ َأزاُل، واعمٕمٜمك ٓ َأزاُل طَمِْمَق َٟمْثرٍة َُمْقوقٟم٦م إًِمخ. ىم٤مل ش ٓ»ومتحّمَّ ُم٘مدَّ

٥م ُم٤م ي٘متْمٞمف احل٤مُل، وُمٕمٜمك ُم٤مزاَل وَأظمقاُت٤م ُُمالَزُم٦ُم ا»اسمـ قم٘مٞمؾ:  ًَ خلؼِم اعمخؼَمَ قمٜمف قمغم طم

.ش ٟمحُق ُم٤مزال زيٌد و٤مطمٙم٤ًم، وُم٤مزاَل قمٛمرو َأزرَق اًمٕمٞمٜملَم  ا.# سمحروومف، واعمٕمٜمك واوٌح سملمِّ

َأي ِوٛمـ ِدرع طمّمٞمٜم٦ٍم ُمتٞمٜم٦م، وًمٚمَحِْمق ُمٕم٤مٍن، ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس  شطَمِْمَق َٟمْثرٍة ُمقوقٟم٦مٍ »

ق ومْمُؾ اًمٙمالم اًمذي ٓ ُيٕمتٛمُد قمٚمٞمف، واحلَِْمق: َٟمْٗمس احلَِْمق: ِصٖم٤مُر اإِلسمؾ، واحلَِْم »وذطمف: 

اًمرضمؾ قمغم اعمَثؾ، واحلَِْمُق: ُمؾُء اًمِقؾم٤مدة وهمػِمه٤م سمُ٘مٓمـ وٟمحقه، وىمد طَمَِم٤مه٤م، واحلَِْمق 

 .[طمِم٤م] ا.# ُمـ اًم٘م٤مُمقس وذطمفش َأيْم٤ًم: ُم٤م َُيٕمُؾ ومٞمٝم٤م قمغم ًمٗمظ اعمّمدر، واحلَِْمق: اًم٘مٓمـ

ف قمغم اعمَثؾ، وىمد طُمٌِمَ هب٤م وطُمِِمَٞمٝم٤م، وىم٤مل يزيُد طَمِْمق اًمرضُمؾ: ٟمٗمْ »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  ًُ

:  [3/277ؿمٕمراء أُمقيقن ] سمـ احلَٙمؿ اًمث٘مٗملُّ

 وُمققق٤م سَمِرطَمققق٧ْم َٟمْٗمقققٌس جَلُققققٌج طُمِِمقققٞمَتٝم٤م

 

ٌَُؽ طمتَّك ىمٞمقؾ: هقؾ أٟمق٧َم ُُمْٙمَتقِقي   ششُمِذي

ال طم٤مضم٦م ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب سم٤مظمتّم٤مر ُم٤م سم٘مل ُمـ ُمٕم٤مين احلَِْمق، إِذ اعمراُد يٜم٤مؾِم٥ُم ُم٤م ذيمر، وم 

 إمِم همػمه.

رع حُم٤مـم٤ًم سمف طمتك ص٤مر سَمدُٟمف سمٛمٜمزًم٦م  وم٤معمراُد َأٟمف طَمَٚمَػ َأن َيٕمَؾ ضمًَده ُمِمٛمقًٓ سم٤مًمدِّ

رع حَمِمٞم٦ًَّم  رع يم٤مًمٜمًٞم٩م اعمحٞمط سمذًمؽ اًم٘مٓمـ، وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى َأىمًَؿ إِٟمف َيٕمؾ اًمدِّ اًم٘مٓمـ واًمدِّ

ده ممٚمقءًة سمٌَدٟمف طمتك يم٠مهن٤م ضِمٚمده، َأو شم٘مقل: آمَم َأن َي ًَ رع ُم٤مًمئ٦ًم ًمف سمج ٕمَؾ ٟمٗمًف طم٤مؿمٞم٦ًم ًمٚمدِّ

وام واًمًالم.  قمغم اًمدَّ

اء، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شَٟمْثرةٍ » م ُمقوَع اًمرَّ رع يم٤مًمٜمَّْثٚم٦م سم٤مًمالَّ رع »، اًمٜمْثرة: اًمدِّ اًمٜمَّْثرة: اًمدِّ
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ٚم٦ًم اعَمٚمٌس، وىمٞمؾ: اًمقاؾمٕم٦ُم، وي٘م٤مل هل٤م: َٟمْثرة وَٟمْثٚم٦م ]سمٗمتح ومًٙمقن ومٞمٝمام[، ىم٤مل اسمـ ضمٜمِّل:  ًَّ اًم

م ًم٘مقهلؿ: َٟمَثَؾ قمٚمٞمف ِدرقمف، ومل ي٘مقًمقا: َٟمَثَر،  يٜمٌٖمل» َأن شمٙمقن اًمراُء ذم اًمٜمَّثْرة سمدًٓ ُمـ اًمالَّ

وم٤ًم، وهل إَصُؾ  م أقمؿُّ شمٍمُّ ، يٕمٜمل َأن سم٤مب َٟمَثَؾ َأيمثُر ُمـ سم٤مب َٟمَثَر، وىم٤مل ؿمٛمر ذم يمت٤مسمف شواًمالَّ

الح»ذم  ًِّ رع، وأَ ش: اًم  ٟمِمد:اًمٜمَّْثرة واًمٜمَّْثٚم٦م: اؾمؿ ُمـ َأؾمامء اًمدِّ

 ووقق٤مقَمَػ ُِمققـ ومقىِمٝمقق٤م َٟمْثققرةً 

 

 شَمقُردُّ اًمَ٘مَقاِوقق٥َم قمٜمٝمقق٤م وُمُٚمقققٓ 

 وىم٤مل اسمـ ؿمٛمٞمؾ: اًمٜمَّْثؾ: إَْدراع، ي٘م٤مل: َٟمَثَٚمٝم٤م قمٚمٞمف وَٟمثََٚمٝم٤م قمٜمف: ظمٚمٕمٝم٤م، وىم٤مل

ي٘م٤مل: َٟمَثَر ِدرقَمف قمٜمف إِذا َأًم٘م٤مه٤م قمٜمف، وٓ ي٘م٤مل: َٟمَثَٚمٝم٤م، وذم طمدي٨م ُأمِّ َزرع: »اجلقهري: 

رعشذم طِمَٚمؼ اًمٜمَّْثرةوَيِٛمْٞمُس » روع، َأي َيتٌخؽُم ذم طِمَٚمؼ اًمدِّ ا.# ش ، ىم٤مل: هل ُم٤م ًَمُٓمَػ ُمـ اًمدُّ

 .[ٟمثر] ًم٤ًمن

٦ًم، وىمٞمؾ: اًم٤ًمسمٖم٦ُم ُمٜمٝم٤م وىمٞمؾ: اًمقاؾمٕم٦ُم »وذم ُم٤مدة )ن ث ل( ُمٜمف:  رع قم٤مُمَّ واًمٜمَّْثٚم٦م: اًمدِّ

ٌَّٝم٤م، اسمـ اًمًٙمٞم٧م رَع َيٜمُْثُٚمٝم٤م: َص : ي٘م٤مل: ىمد َٟمَثَؾ ِدرقَمف َأي َأًم٘م٤مه٤م ُمٜمٝم٤م يم٤مًمٜمَّْثرة، وَٟمَثَؾ قمٚمٞمف اًمدِّ

قمٜمف، وٓ ي٘م٤مل: َٟمثََره٤م، وذم طمدي٨م ـمٚمح٦م َأٟمف يم٤من َيٜمْثُُؾ ِدرقَمف إِذ ضم٤مءه ؾمٝمٌؿ ومقىمَع ذم َٟمْحره، 

ٝم٤م ًُ ٌَ ٌُّٝم٤م قمٚمٞمف وَيٚم ف: ش َأي يّم  ىمقًُمف: َيٜمُْثُٚمٝم٤م ُوٌط ذم اعمحٙمؿ»ا.# ًم٤ًمن، وذم ه٤مُمِمف ُم٤م ٟمّمُّ

ذم طمدي٨م ـمٚمح٦م أيت، وصٜمٞمُع اعَمجد ي٘متيض َأٟمف ُمـ  [2/713] ٦مسمْمؿِّ اعمثٚمَّث٦م، ويمذا ذم اًمٜمٝم٤مي

حف ٌَف ُمّمحِّ َب، يمت  ا.#.ش سم٤مب َضَ

ـَ اًمٌمَء َوْوٜم٤ًم ومٝمق َُمْقُوقن وَوِولم: صمٜمَك سمٕمَْمف قمغم »ذم اًمٚم٤ًمن: ش َُمْقُوقٟم٦مٍ » َوَو

ضَمف، ومٝمق َُمقُوقن،  ـَ احلجَر وأضمرَّ سمٕمَْمف قمغم سمٕمض إِذا َأْذَ سمٕمض وو٤مقَمٗمف، وَوَو

رع وا ير وَأؿم٤ٌمِهف سم٤مجلَقهر واًمثٞم٤مب، وقمـ ؿمٛمر: اعمَْقوقٟم٦م: اًمدِّ ًمَقْوـ: ٟم٩ًُم اًمنَّ

٩م، ُمثُؾ َُمْرُوقٟم٦م، ُُمداظَمٚم٦ُم احِلَٚمؼ  اعمٜمًقضم٦م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ِدرع َُمْقُوقٟم٦م: ُُم٘م٤مَرسم٦م ذم اًمٜمًَّ

ف سمٕمِْمٝم٤م ذم سمٕمض، وىم٤مل رضمٌؾ ُمـ اًمٕمرب ُٓمرأشمف: ِوٜمِٞمف، يٕمٜمل َُمت٤مَع اًمٌٞم٧م، َأي ىم٤مِريب سمٕمَْم 

٩م، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  : اًمٜمَّْْمد، وهير َُمْقوقن: ُُمْم٤مقَمُػ اًمٜمًَّ ـُ ُمـ سمٕمض، وىمٞمؾ: اًمَقْو
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رِّ واجلَقهر، ُُمداظَمٌؾ سمٕمُْمٝم٤م ذم [56/15]اًمقاىمٕم٦م:  ژائ ى ىژ ، َأي ُمٜمًقضم٦ٍم سم٤مًمدُّ

 [99ديقاٟمف ] ُمْم٤مقَمٗم٦ُم اًمٜم٩ًَّم، ىم٤مل إقَمِمك:: سمٕمض، وِدرٌع َُمْقُوقٟم٦م

قق٩ِم داوَد َُمْقُوقق ًْ  قٟم٦مً وُِمققـ َٟم
 

٤مُق هبق٤م احلقلُّ قِمقػْمًا وَمِٕمقػما  ًَ  ُي


رع سمٕمُْمٝم٤م  ـُ طِمَٚمُؼ اًمدِّ رع اعمٜمًقضم٦م، وىمٞمؾ: اعمٜمًقضم٦ُم سم٤مجلقاهر، شُمقَو واعمقوقٟم٦م: اًمدِّ

ٚم٦م اعَمٚمٌَس َأو »وذم اًم٘م٤مُمقس:  .[ووـ] ا.# ًم٤ًمنش ذم سمٕمض ُمْم٤مقَمٗم٦مً  ًِ ٚم ًَّ رع اًم اًمٜمَّْثرة: اًمدِّ

 ْثَرة وَٟمْثَٚم٦م، وَأٟمِمَد:وي٘م٤مل هل٤م: ٟمَ »، ىم٤مل اًمِم٤مرح: شاًمقاؾمٕم٦م

 ووقققق٤مقَمَػ ُِمققققـ ومقىِمٝمقققق٤م َٟمْثققققرةً 

 

 ششَمققُردُّ اًمَ٘مَقاِوققق٥َم قمٜمٝمقق٤م وُمُٚمققققٓ 

رُع اعمٜمًقضم٦م، قمـ ؿمٛمر: َأو اعم٘م٤مَرسم٦ُم »وذم اًمت٤مج ؿم٤مرح اًم٘م٤مُمقس َأيْم٤ًم:   اعمَْقُوقٟم٦م: اًمدِّ

 اًمٜم٩ًَّم اعمداظَمٚم٦ُم احِلَٚمِؼ سمٕمِْمٝم٤م ذم سمٕمض، يم٤معَمْرُوقٟم٦م، ىم٤مل إقمِمك:

قق٩ِم  ًْ  داوَد َُمْقُوقققٟم٦مً  وُِمققـ َٟم

 

٤مُق هبق٤م احلقلُّ قَمقػْمًا ومَٕمقػْما  ًَ  ُي

َأو اعمٜمًقضم٦ُم سم٤مجلَقاهر ،  ا.#.ش َأو اعَمْقُوقٟم٦م: اعمٜمًقضم٦م طَمٚم٘مَتلْم طَمٚم٘متَلم، ٟم٘مٚمف اًمزخمنميُّ

ـَ اًمٌمَء َيِْمٜمُف َوْوٜم٤ًم ٟمَْمَده، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  َٟمَْمَد اعمت٤مَع َيٜمِْْمُده َٟمْْمدًا »وُمثُؾ َوَو

 سمٕمض، وذم اًمتٝمذي٥م: وؿَّ سمٕمَْمف إمِم سمٕمض، واًمتَّٜمْْمٞمُد: ؿَمدٌّ وُم٤ٌمًَمٖم٦ٌم ذم ضمٕمؾ سمٕمَْمف قمغم

 ، وُمثُٚمف َرَصَٗمف َيْرُصُٗمف َرْصٗم٤ًم.[ٟمْمد] شووٕمف ُُمؽماِصٗم٤مً 

ؿَمَجُر اجلٜم٦َّم َٟمِْمٞمٌد »َٟمَْمَده ضمٕمَؾ سمٕمَْمف قمغم سمٕمض ُمتًَّ٘م٤ًم، وذم طمدي٨م َُمْنوق: »وومٞمف: 

ٌق سم٤مرزة، وًمٙمٜمٝم٤م َُمٜمُْمقدة سم٤مًمقَرق واًمثامر ُمـ َأؾمٗمٚمٝم٤م ، َأي ًمٞمس هل٤م ؾُمقشُمـ َأصٚمٝم٤م إمِم ومرقمٝم٤م

 ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب.ش إمِم َأقماله٤م

 احلَثَك»
ِ
طمتك ُأؾْمؽَمَ وُأهمٓمَّك حت٧م إَرض ُم٤م سملم ـمٌ٘م٤مت اًمؽماب،  شطمتك ُأَواَرى سملم َأصْمٜم٤مء

ى اًمٌمَء: وارَ »ذم اًمٚم٤ًمن:  وُأَدسَّ ذم سمٓمـ إَرض، وُأووَع ذم طُمٗمريت وُُيثَك قمكمَّ اًمؽماُب.

ه  .[ورى] شَأظْمٗم٤مه وؾَمؽَمَ
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: هُمْمقُٟمف وشَمْم٤مقمٞمٗمف وَُمٓم٤مويف، اًمقاطمُد صمِٜمٌْل سم٤مًمٙمن، ي٘م٤مل: َأٟمٗمذُت يمذا »
ِ
وَأصْمٜم٤مء اًمٌمء

يمذا ذم ُمًتدرك اًمت٤مج قمغم ش صمِٜمَْل يمت٤ميب، َأي ذم ـَمٞمِّف، ويم٤من يمذا ذم َأصمٜم٤مء يمذا، َأي ذم هُمُْمقٟمف

 .[صمٜمل] اًم٘م٤مُمقس

ء وَُمث٤مٟمٞمف: ىُمَقاه وـم٤مىم٤مشمف، اًمقاطمُد صمِٜمٌْل سم٤مًمٙمن وَُمثٜم٤َمة سم٤مًمٗمتح َأصْمٜم٤مء اًمٌم»وذم اًم٘م٤مُمقس: 

، واًمثِّٜمْل ُمـ اًمقادي، وُمـ اًمقادي واجلٌؾ: ُُمٜم٘مَٓمُٕمف، واجلٛمُع َأصْمٜم٤مء وَُمَث٤مين  ا.#.شويٙمَنُ

، وهق وَمَٕمٌؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، يم٤مًمٜمََّْمد سمٛمٕمٜمك  واحلََثك سم٤مًمٗمتح واًم٘مٍْم: اًمؽماب اعَمِحثلُّ

ٌَض سمٛمٕمٜمك اعَمْ٘مٌقض.اعَمٜمُْْمقد، واًم  ٜمََّٗمض عَم٤م شم٤ًمىَمَط ُمـ اًمٌمء سمٛمٕمٜمك اعَمٜمْٗمقض، واًمَ٘م

ٚم٦ًم َأو اًمقاؾمٕم٦م إمِم َأن ُأووَع حت٧م َأـم٤ٌمق  ًَّ رع اًم ٌَُّس سم٤مًمدِّ ي٘مقل: إِٟمَّٜمل ٓ ُأوم٤مرُق اًمتٚم

ص٤ًم َرصٞمٜم٦ًم طمّمٞمٜم٦مً  َٓ  اًمثَّرى، وٓ َأزاُل طم٤مؿِمٞم٤ًم سمجًٛمل ِدرقم٤ًم ؾم٤مسمٖم٦م وَمْْمٗم٤مو٦م ُم٤مًمئ٤ًم سمٌَدين ِد

 ضم٤مقماًل ضِمٚمدي َزهْمٗم٦ًم شَمردُّ اًمًٞمػ ُُمثٚمَّاًم، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

تقققل إهََمقققرُّ وومقققققَق ضِمٚمقققدي َٟمْثققققرةٌ   حَتْ

 

ققققٞمَػ وْهققققق ُُمققققَثٚمَّؿُ   ًَّ  َزهْمققققٌػ شَمققققُردُّ اًم

 ير ُمـ َُمَرَدة ي٤ًم ًمٙمؾِّ ذِّ و٤ًم ًمٙمؾِّ قم٤مٍد ُمـ اًمُٗمت٤َّمك ُمتّمدِّ ٦م ُمتٕمرِّ َرِديَّ قم٤ًم سمتٚمؽ اًمزَّ ومال َأسمرُح ُُمتدرِّ

ٌَٝمؿ، سمؾ إِزه٤مُق َأرواطمٝمؿ، يمام ىم٤مل:إَ   [1/66ديقان أيب َت٤مم ]سمٓم٤مل، وًمٞمس مهِّل ؾمٚم

ُتٝمقققق٤م  إِنَّ إؾُمقققققَد ُأؾمقققققَد اًمٖمقققق٤مِب مهَّ

 

ققَٚم٥ِم   ًَّ ققٚمقِب ٓ اًم ًْ  يقققَم اًمَٙمِرِيقق٦ِم ذم اعَم

  ويمام ىم٤مل أظمر:

ِرقم٤مً   إِْن شَمْٚمقققَؼ قَمْٛمقققرًا وم٘مقققد ٓىَمْٞمققق٧َم ُُمقققدَّ

 

ققققِف إسِْمققققٌؾ وٓ ؿمقققق٤مءُ   ـْ مهِّ  وًمققققٞمس ُِمقققق

 ثِٞمف طَمْثٞم٤ًم: ه٤مًَمف ُثقه طَمثْقًا، وطَمَث٤مه َُيْ وظمالص٦ُم اًم٘مقل ذم )ح ث ا( َأٟمف ي٘م٤مل: طَمث٤َم اًمؽماَب َُيْ

، واًمٞم٤مُء َأقمغم.  وَرَُم٤مه، ي٤مئٌل واِويٌّ

ومَحَث٤م اًمؽماب ٟمْٗمًف َُيُْثق، ويمذا طَمَثك َُيْثَك، وهذه ٟم٤مدرة، واحلَثَك يم٤مًمثََّرى: اًمؽماب اعَمحثقُّ 

زم[،َأو احل٤مصمِل ]ُمـ طَم  ي َأو اًمالَّ وشمثٜمٞمُتف طَمَثَٞم٤من وطَمَثَقان، واحلََثك: ىُمِمقر اًمتَّٛمر  َث٤م اعمتٕمدِّ

ُثقه، يمذا ذم شم٤مج  ، واًمّتْحث٤مء ُمّمدر طَمَث٤مه َُيْ واًمتٌِّـ َأو ُدىَم٤مىُمف َأو طُمٓم٤مُُمف، َأو اعمٕمتَزل قمـ احل٥َمِّ

 وسَمْٕمَده: .[طمثل] اًمٕمروس ذح اًم٘م٤مُمقس
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74- م    ىأ ش اااااا   َا َأةاأ ْاااااة
 وْاااااةنا

 

ا    ُ ر  أاا  ْا ملش ابا يأ َ  ُ    ش ا أ ثشبا ىأ
 ىا

ي٦ٌم   ٤مرم: اًمًٞمػ اًم٘م٤مـمُع اعم٤ميض اًمٜم٤مومُذ ذم اًميَّ وص٤مطِم٤ٌمي َأي ُُمّم٤مطِم٤ٌمن زم، واًمّمَّ

ٗمرِة اعُمرَهُػ اًمِٖمَرار، وذم اًم٘م٤مُمقس ٤مرم: اًمًٞمػ اًم٘م٤مـمُع : »[سم] احلديُد، اًمدىمٞمُؼ اًمِمَّ اًمّمَّ

ج٤مع، وىمد َسُ  وم واعم٤ميض اًمِمُّ ُ  ا.#.شَم يمَٙمُرمَ يم٤مًمٍمَّ

ه ُمـ اًمٚمٖمقيِّلم، وإِٟمام ومنشُمف طمًٌاَم  ٌُف، ومل َأَر َُمـ ومنَّ ـُ اًمًٞمػ: صٗمحُتف وضم٤مٟم َُمْت

ا.#، وًمٕمٚمَّف َأراد سم٤معَمتْـ شؾمٞمػ َُمتلِم: ىمقيُّ اعَمْتـ: »[ُمتـ] ومٝمٛمُتف، وىمد ىم٤مل ذم إؾَم٤مس واًمت٤مج

 اًمٜمَّّْمَؾ، َأقمٜمل طمديدة اًمًٞمػ يمٚمَّٝم٤م، ومْٚمُٞمتدسمَّر.

، أي ضَمقهٌر يتَلُٕ وييضُء يم٠َمٟمف ـمريؼ اًمٜمَّٛمؾ ذم اًمرُْمؾ، وم٢مهِن٤م شم١مصمِّر شَُمَدبُّ اًمٜمَّْٛمؾُِمثُؾ »

 ومٞمف سمَٛمِمٞمٝم٤م شم٠مصمػمًا طمًٜم٤ًم، يم٠َمٟمف يمت٤مسم٦م سمخطٍّ دىمٞمؼ ُِمـ يم٤مشم٥م ُم٤مهر رومٞمؼ.

ٞمؾ َُمَدبُّ » اًمت٤مج: ذم ىم٤مل وَأصْمر، ومِرْٟمد ًمف: ي٘م٤مل اًمذي هق اًمًٞمػ وضمقهرُ  ًَّ  سمٗمتح واًمٜمَّٛمؾ اًم

َرا وَُمِدبُّ  َُمَدبُّ  يم٠َمٟمف َأصْمر ًمف اًمًٞمػ: ذم وي٘م٤مل ََمرامه٤م، ٙمنه٤م:وسم اًمدال  .[دسم٥م] شم٤مج ا.# شاًمذُّ

َأَدبَّ اًمٌالَد: ُمَلَه٤م قَمدًٓ ومَدبَّ َأهُٚمٝم٤م عَم٤م ًَمًٌِقه ُمـ َأُمٜمِف »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

ة:  [85ديقاٟمف ] واؾمتِمَٕمروه ُمـ سمريمتف وُيٛمٜمف، ىم٤مل يُمثػم قمزَّ

 ٤مدَة سمٕمقققَدُم٤مسَمَٚمقققْقه ومققق٠َمقمَٓمْقه اعَم٘مققق

 

 َأَدبَّ اًمقققٌالَد ؾَمقققْٝمَٚمٝم٤م وضم٤ٌمهَلققق٤م 

 ف وَُمَدبِّ اًمٜمَّٛمؾ وَُمِدسمِّف، وم٤مٓؾمؿ ُمٙمًقر، واعمّمدُر ٞمؾ وَُمِدسمِّ ًَّ ي٘م٤مل: شَمٜمَحَّ قمـ َُمَدبِّ اًم

 [71ديقان اًمراقمل ] ُمٗمتقح، ىم٤مل يّمػ مح٤مرًا وطمِمٞم٤ًَّم:

َب ضم٤مٟمقققق٥َم اًمَٖمققققْريبِّ َيقققق٠ْمُدو  وىَمققققرَّ

 

قققْٞمِؾ واضْمَتٜمققق٥َم   ًَّ قققَٕم٤مرا َُمقققَدبَّ اًم  اًمِمَّ

 ،ٞمؾ ًَّ ، ي٘مقل: اضمتٜم٥َم اًمِمجَر خم٤موم٦َم َأن ُيرُمك ومٞمٝم٤م وًمزَم َُمْدرَج اًم َٕم٤مر: اًمِمجر اعمٚمتػُّ اًمِمَّ

َٕم٤مر:  َٕم٤مر: ُمٙم٤من ذو ؿمجر، واًمِمَّ َّٓ ؿَمَٕم٤مَر اًمِمجر، واًمِمَّ ٕم٤مُر يمٚمُّف ُمٙمًقٌر إِ : اًمِمِّ ي٤مرُّ وىم٤مل اًمرِّ

: ومٞمف ًمٖمت٤من: ؿَمَٕم٤مر و ؿِمَٕم٤مر ذم يمثرة اًمِمجر، وروو٦ٌم ؿَمْٕمراء: يمثرُة اًمِمجر، وىم٤مل إَزهريُّ

 .[ؿمٕمر] ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمربش يمثػمة اًمِمجر
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ٞمِػ هق ومِِرْٟمُده، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ًَّ اًمِٗمِرْٟمد: َوْرُ اًمًٞمػ، وهق َدظمٞمؾ، وىم٤مل َأسمق »وَُمَدبُّ اًم

 ُمٜمّمقر: ومِِرْٟمُده: ضَمْقهره وُم٤مُؤه اًمذي َيري ومٞمف وـمرائ٘مف، وهل ؾَمَٗم٤مؾِمُ٘مف، وىم٤مل اجلقهريُّ 

ف، ىم٤مل ضمرير:[ومرٟمد] ًُ  [38ديقاٟمف ] : ومِِرْٟمد اًمًٞمػ وإوِْمِرْٟمُده: ُرسَمُده ووؿْمُٞمف، واًمِٗمِرْٟمد: اًمًٞمػ ٟمٗم

 وىمققد ىمٓمققَع احلديققَد ومققال ََتقق٤مَروا

 

 شومِِرْٟمققققٌد ٓ ُيَٗمققققؾُّ وٓ َيققققُذوُب  

ٞم٘مَ »وُمـ اًمت٤مج:  .[ومرٟمد] ا.# ًم٤ًمن  ًِ َ٘مُتف سمٗمتحَتلم وسمٙمنشَملم، وؾِمْٗم ًِ َ٘م٦ُم اًمًٞمػ وؾِمْٗم ًِ تُف ؾِمْٗم

ٌَُتف، يم٠َمهن٤م قُمقد ذم َُمْتٜمف، َأو هق  قىمُتف: ومِِرْٟمُده َأو ـمرائ٘مف اًمتل ومٞمٝم٤م اًمِٗمِرْٟمد َأو ؿُمٓم ًُ سم٤مًمٙمن وؾُمْٗم

ْٓمٌتَلم ذم صٗمح٦م اًمًٞمػ ـمقًٓ، واجلٛمُع ؾَمَٗم٤مؾِمؼ  ا.# شم٤مج.ش ُم٤م سملم اًمِمُّ

ْٓمٌتَلم قمغم َصْٗمح اًمً»وُمـ اًمٚم٤ًمن:  َ٘م٦م اًمًٞمػ: ـمري٘متف، وىمٞمؾ: ُم٤م سملم اًمِمُّ ًِ ٞمػ ؾِمْٗم

٦ٌَم اًمًٞمػ،  َ٘م٦م، وهل ؿُمْٓم ًِ ـمقًٓ، وؾَمَٗم٤مؾِمُ٘مف: ـمرائُ٘مف اًمتل ي٘م٤مل هل٤م: اًمِٗمِرْٟمد، اًمقاطمدة ؾِمْٗم

 .[ؾمٗمًؼ] ا.# ًم٤ًمنش يم٠َمهن٤م قَمٛمقد ذم َُمْتٜمف

ويمذا َأصْمُر اًمًٞمػ سم٤مًمٗمتح وإصِْمُره سم٤مًمٙمن وُأصُمُره سمْمٛمَتلم، وًمٞمس سمجْٛمع، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن 

وُمُٕمؾ: ومِِرْٟمُد اًمًٞمػ وَرْوٟمُ٘مف، واجلٛمُع ُأصُمقر، ىم٤مل قمٌٞمد اسمـ  إصَْمر واإِلصْمر وإصُُمر قمغم»اًمٕمرب: 

 [93ديقاٟمف ] إسَمرص:

ٌَْحٜم٤م قمقق٤مُمرًا يقققَم َأىْمٌٚمقققا  وٟمحققـ صقق

 

َـّ إصُُمقققققُر سَمَقاشمِٙمقققق٤م   ؾُمققققٞمقوم٤ًم قمٚمققققٞمٝم

 :  وَأٟمِمَد إَزهريُّ

ؿ َأؾْمقققققُٞمٌػ سمقققققٞمٌض َياَمٟمٞمققققق٦مٌ   يمققققق٠َمهنَّ

 

 قَمْْمقق٥ٌم َُمْمقق٤مِرهُب٤م سمققق٤مٍق هبقق٤م إصُُمقققرُ  

 : ىم٤مل يٕم٘مقب: ٓ يٕمرُف إَصٛمٕملُّ إصَْمر وَأصمْ  ُٚمف ودي٤ٌمضمتف، اجلقهريُّ ًُ ُر اًمًٞمػ: شَمًٚم

ف: ٤مف سمـ ُٟمْدسم٦م، وُٟمْدسم٦ُم ُأُمُّ َّٓ سم٤مًمٗمتح، ىم٤مل: وَأٟمِمدين قمٞمًك سمـ قمٛمر خلَٗمَّ  [53ديقاٟمف ]إِ

ققققْٞمَ٘مٚمقن وم٠َمظْمَٚمُّمقققققه٤م  ضَماَلهقققق٤م اًمّمَّ

 

 ظِمَٗم٤مومقققققق٤ًم يمٚمُّٝمقققققق٤م َيْتِ٘مققققققل سمقققققق٠َمصْمرِ  

 ؽ سمِٗمِرْٟمده، وَيتْ٘مل خمٗمَّػ يتَّ٘مل، َأي إِذا ٟمٔمر اًمٜم٤مفمر إًِمٞمٝم٤م اشمَّّمؾ ؿمٕم٤مقُمٝم٤م َأي يمٚمُّٝم٤م يًت٘مٌٚمُ 

ِ٘مٞمف، وؾمٞمػ ُم٠مصمقر: ذم َُمْتٜمف َأصْمٌر،  ـ ُمـ اًمٜمٔمر إًِمٞمٝم٤م، وي٘م٤مل: شَمَ٘مْٞمُتف وَأشْمَ٘مْٞمُتف َأشمَّ سمَٕمٞمٜمف، ومٚمؿ يتٛمٙمَّ
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، وًمٞمس هق ُمـ إصَْمر اًمذي هق  ُـّ  اًمِٗمِرْٟمد، ىم٤مل اسمـ ُُم٘مٌؾ:وىمٞمؾ: هق اًمذي ي٘م٤مل: إِٟمف َيٕمٛمُٚمف اجِل

 [78ديقاٟمف ]

 إيِنِّ ُأىمٞمِّقققُد سم٤ِمعَمققق٠ْمصمقِر راطمٚمتقققل

 

 وٓ ُأسم٤مزم وًمق يمٜمَّق٤م قمقغم ؾَمقَٗمرِ  

 ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وقمٜمدي َأن اعم٠مصمقر ُمٗمٕمقٌل ٓ ومٕمَؾ ًمف يمام ذه٥م إًِمٞمف َأسمق قمكّم ذم اعمَْٗم١مود

 .[أصمر] ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمربش اًمذي هق اجل٤ٌمن

سمَ » َأي َيّمٕمُد ذم إَُمٙمٜم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م َرظم٤موة وًملٌِم وُهِمقؿم٦م سمحٞم٨م  شكَيْٕمُٚمق ذم اًمرُّ

 ي١مصمِّر ومٞمٝم٤م َدسمٞم٥ُم اًمٜمٛمؾ يمام ي١مصمِّر ذم ؾَمٝمؾ اًمرُْمؾ، اٟمتٝمك شمٗمًػم ىمقًمف:

٤ٌَمَي صقققققق٤مِرٌم ذم َُمْتٜمِققققققف  وصقققققق٤مطِم
 

سَمققك   ُِمْثققُؾ َُمققَدبِّ اًمٜمَّْٛمققِؾ َيْٕمُٚمققق ذم اًمرُّ
 

 وسمٕمده:

75- ْش ا إادُ ُ    ْش ا اأ اااااِّْا  اااااة ا ااااا   أ

 

اااارأ   َ  فأ اااا    إا اااااأ َااااْ ة  نأ ْش  مل يأ

٦ًم، وهق ُمـ أومراد اعمَُ٘مقل   ًة وظمٗمَّ إسَمٞمض: ذو اًمٌٞم٤مض ًمقٌن ُمٕمروف خيتٚمػ ؿمدَّ

ر ذم ُمقوٕمف.  سم٤مًمتِمٙمٞمؽ اًمذي هق ىَمًٞمُؿ اعُمتقاـمئ واعمت٤ٌمِيـ يمام هق ُم٘مرَّ

٤مه٤م قمـ اًمت٤مج: شيم٤معمِْٚمح» ة ُمٕم٤مٍن، وإًِمٞمؽ إِيَّ ُح: ُم٤م َيٓمٞم٥ُم سمف اًمٓمٕم٤مُم، وُمـ اعمِٚمْ »، ًمٚمِٛمْٚمح قمدَّ

و٤مع، وىمد ُروي ومٞمف اًمٗمتح، واعمِْٚمُح: اًمِٕمٚمؿ، واعمِْٚمح َأيْم٤ًم: اًمٕمٚمامء، وُمـ  اعمج٤مز اعمِْٚمُح اًمرَّ

َٛمـ اعمج٤مز: اعمِْٚمح: احلًُـ ُمـ اعماَلطم٦م، واعمِٚمْ  ًِّ حؿ، واعمِْٚمح: اًم اًم٘مٚمٞمؾ، واعمِْٚمح: احلرُم٦م ح: اًمِمَّ

ا.# ُمـ شم٤مج اًمٕمروس سم٤مظمتّم٤مر، وذم اعمًتدرك ُمٜمف ش ب ُمـ اعم٤مءواًمذَُم٤مم، واعمِْٚمح: ودُّ اًمَٕمذ

يم٦م»قمغم اًم٘م٤مُمقس   ا.#. [ُمٚمح] شاعمِْٚمح: اًمٚمٌَّـ، واعمِْٚمح: اًمؼَمَ

دشُمف وؾمَٚمٚمُتف ُمـ هِمٛمده.ش إِذا اْٟمتْمْٞمُتف» َّٓ وَمَرى» َأي ؾمحٌُْتف وضمرَّ ه إِ َأي مل ش مل َيْٚمَؼ ؿمٞمئ٤ًم طَمدُّ

 َّٓ َّٓ ىَمَّمَٛمف.ُيّم٤مِدف ـمَروُمف اًمرىمٞمُؼ ضمًاًم إِ َيْٚمَؼ: َمزوم   ىمَٓمٕمف، ومل ي٘مع هِمراُره قمغم ضَمْقهر إِ

 سمحذف طمرف اًمٕمٚم٦َّم، وإَصُؾ َيٚمَ٘مك ُمْم٤مرُع ًمِ٘مَٞمف إِذا ص٤مَدومف واضمتٛمع ُمٕمف.

٤ًم يم٤مٕضَم٤ًمم، َأو طُمٙماًم يم٤مٕىَمقال، ٟمحُق  ًَّ واًمٌمُء ذم اًمٚمُّٖم٦م قم٤ٌمرة قمـ يمؾِّ ُمقضمقد إُِم٤م طِم
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.طَم  ىمٚم٧م ؿمٞمئ٤ًم، يمذا ذم اعمّم٤ٌمح. ىمٞمؼ، وَمَرى: ىمَٓمع وؿمؼَّ ه: ـمَروُمف اًم٘م٤مـمِع وطمروُمف اًمرَّ  وسمٕمده: دُّ

76- رش ااااااا   ا  وغأ اااااا ش   اااااالأك   ااااااج عأ

 

اااا أ   ْاااالش فْاااا  ُ ا ُ  تلأ   َش أاااالأ   ىا

 77- ااارأ   ااا  إاىش َا ا ُ أ اااا كأ ناااج تأ ش ااارا  يا

 

ااار   َش   َ تا ااا  را
َاااة ا ااا ا ُألأ ش ْأ     ا

 78- َااااااة  َأ  غة أ
 ٍ ث اااااا اااااا أ     ا َأ  إادُ 

 

اةى    َش أ  أ أ ة وأ  ىة  ة لش خأ أ
ملش ا   أ

 قَمػْمُ اًمٜمَّّْمؾ: وؾَمُٓمف، ىم٤مل اًمِٖمرار: 

 ومّمققققق٤مَدَف ؾمقققققْٝمُٛمف َأطمجققققق٤مَر ىُمقققققػٍّ 
 

قققققق  ًَ  ْرَن اًمَٕمققققققػَمَ ُمٜمققققققُف واًمِٖمققققققراراقيَم


٤ٌَمشمف، واًمَٖمْرب:  : ُم٤م هَمُٚمظ ُمـ إَرض وارشمَٗمَع، واًمِٖمَرار هٜم٤م: طَمدُّ اًمًٝمؿ وـمرُف ؿَم اًمُ٘مػُّ

، ومٗمل ا ة واحلَدُّ شُمف، وؾمٞمػ هَمْرٌب ىم٤مـمُع، ىم٤مل اًمِم٤مقمر »ًمٚم٤ًمن: احِلدَّ  هَمْرُب اًمٚم٤ًِّمن: طِمدَّ

 يّمػ ؾمٞمٗم٤ًم:

 هَمْرسم٤ًم هيٕم٤ًم ذم اًمٕمٔم٤مِم اخلُْرسِ 

ديؼ  ٤ٌَّمس ذيمر اًمّمِّ شُمف، وذم طمدي٨م اسمـ قم وًم٤ًمٌن هَمْرٌب: طمديد، وهَمْرُب اًمٗمرس: طِمدَّ

شُمف، أَ  ًا شم٘مٞم٤ًَّم ُيّم٤مَدى هَمْرسُمف، َأي طِمدَّ شُمف وشُمت٘مكوم٘م٤مل: ويم٤من واهلل سَمرَّ  ا.# ًم٤ًمنش ي يم٤من شُمداَرى طِمدَّ

اعُمْٗمَت٠َمد: ُمقوع اًمَقىمقد، ىم٤مل »ُمقوُع إِي٘م٤مد اًمٜم٤مر ًمالؿمتِقاء، ومٗمل اًمٚم٤ًمن: ش: اعُمْٗمَت٠َمد» .[همرب]

قه قمٜمد ُُمْٗمَت٠َمدِ  [19ديقاٟمف ] اًمٜم٤مسمٖم٦م: ًُ ٍب َٟم قُد َذْ  شؾَمٗمُّ

ُٗمقد يمَتٜمُّقر [وم٠مد] هٙمذا ذم اًمٚم٤ًمن ًَّ ٗم٦م ُيِمقى : طمديدة –وُيْمؿ  –، واًم ذاُت ؿُمٕم٥م ُُمٕم٘مَّ

ُب واطمُده ؿم٤مِرب يمَريْم٥م ورايم٥ِم وَرضْمؾ وراضِمؾ  ْ هب٤م اًمٚمَّحُؿ، واجلٛمُع ؾَمَٗم٤مومٞمد، واًمنمَّ

قه: شَمريمقه قمـ هَمٗمٚم٦م وُذهقل، وذم اًم٘م٤مُمقس:  ًُ واوْمَت٠َمدوا: َأوىَمدوا ٟم٤مرًا »وَصْح٥م وص٤مطِم٥م، َٟم

 ا.#.شًمَٞمِْمتقوا

ٚم٧ْم ومٞمٝم٤م اجلَُذى» ة، ىم٤مل َأوس سمـ شم٠َميمَّ »ذم اًمٚم٤ًمن:  ششم٠َميمَّ ٩َم ُمـ احِلدَّ َؾ اًمًٞمُػ: شَمقهَّ

 [84ديقاٟمف ] طمجر:

 وَأسمققققققٞمَض ُصقققققققًمٞم٤ًَّم يمقققققق٠َمنَّ هِمققققققَراَره
 

ال   شَمَلًُمقققققق١ُم سَمققققققرٍق ذم طَمٌققققققلٍّ شَمقققققق٠َميمَّ
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٤مً »ىم٤مل اسمـ سمري: صقاسُمف:  روُع إمِم ش وَأسمٞمَض ِهٜمديَّ َٕن اًمًٞمقف شُمٜم٥ًُم إمِم اهلٜمد واًمدُّ

  ُصْقل، وىمٌؾ اًمٌٞم٧م:

 ٞم٤ًَّم يمٜمِْٝمقققققل ىَمقققققَرارةٍ وَأُْمَٚمقققققَس ُصققققققًمِ 
 

 َأطمققققسَّ سم٘مقققق٤مٍع َٟمْٗمققققَخ ِريققققٍح ومقققق٠َمضْمَٗمال 


َؾ اًمًٞمُػ واًمؼمُق: شمَْلٔ.  وشم٠َميمَّ

 شمٗمًػم ىمقًمف:

 وَأُْمَٚمقققققَس ُصققققققًمِٞم٤ًَّم يَمٜمِْٝمقققققل ىَمقققققَرارةٍ 

 

 َأطمققققسَّ سم٘مقققق٤مٍع َٟمْٗمققققَخ ِريققققٍح ومقققق٠َمضْمَٗماَل  

 ٤ًم يمقققققق٠َمنَّ هِمققققققَراره  وَأسْمققققققٞمَض هٜمققققققديَّ

 

اَل    شمَلًُمقققققق١ُم سَمققققققرٍق ذم طَمٌِققققققلٍّ شمقققققق٠َميمَّ

 إَُمَٚمس: اًمٜم٤مقمؿ اًمٚمَّلم، ودُّ اخلَِمـ، واًمٜمّٝمل سمٗمتح اًمٜمقن ويمنه٤م ُمع ؾمٙمقن اهل٤مء

ٍـّ إِذا اٟمدومٕم٧ْم إًِمٞمٝم٤م اعمٞم٤مه اؾمت٘مرْت ومٞمٝم٤م،  ومٞمٝمام: اًمَٖمدير، واًمَ٘مَرارة: يمؾُّ سمْٓمـ ُمـ إَرض ُمٓمٛمئ

ٌَّٝمام  ـ َأطم ٤ٌَّمس وىمد ذيَمر قمٚمٞم٤ًَّم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام وقمٛمَّ وأصمٜمك قمٚمٞمف وم٘م٤مل: وُمٜمف ىمقُل اسمـ قم

، َأي َُم٘مٞم٤ًًم إمِم قِمٚمٛمف َأو ُمقوققم٤ًم ذم ضمٜم٥م قِمٚمٛمف، شقِمٚمٛمل إمِم قِمْٚمٛمف يم٤مًمَ٘مَرارة ذم اعُمْثَٕمٜمَْجر»

وُمقوققم٦م ذم ضمٜم٥ْم اعمُْثَٕمٜمَْجر، واجل٤مرُّ واعمجرور ذم ُمقوع احل٤مل، واًمَ٘مَرارة: اًمَٖمِدير 

٦م اًمٖمري٥م  سم٤مًم٘مرآن ذم قِمٚمؿ قمكّم يم٤مًمَ٘مَرارة ذم وم٢مِذا قِمٚمٛمل »اًمّمٖمػم، واًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م َأئٛمَّ

هق َأيمثُر ُمقوع »، واعُمثَْٕمٜمَْجر قمغم صٞمٖم٦م اعمٗمٕمقل: وؾمُط اًمٌحر، وىم٤مل اسمـ إصَمػم: شاعُمْثَٕمٜمَْجر

 .[ىمرر] ا.# شم٤مجشش ذم اًمٌحر ُم٤مء

ٌَّف،  يف صَمْٕمَجَره، َأي ص ، وُمتٕمدِّ يمام وَأصُؾ اعمُْثَٕمٜمَْجر اؾمُؿ ُمٙم٤من ُمـ اصْمَٕمٜمَجر اعم٤مُء إِذا اٟمّم٥مَّ

اًم٘م٤مع: اعمًتقي ُمـ إَرض، وَأضْمَٗمَؾ ُمـ َأضْمَٗمَؾ اًم٘مقُم إِذا هَرسمقا  .[صمٕمجر] ذم اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج

ى »ُمنقملم، وَأضْمَٗمَؾ اًمٔمَّٚمٞمُؿ: َذد ومذه٥َم، وذم اعمّم٤ٌمح:  ىمد ضم٤مء ىمًٌؿ ُِمـ إوَمٕم٤مل شمٕمدَّ

 ا.#.ش ٟم٤م َأي ٟمَٗمْرشُمفصمالصمٞمُّف وىُمٍم رسم٤مقمٞمُّف، قمٙمس اعمتٕم٤مَرف، ٟمحُق َأضْمَٗمَؾ اًمٓم٤مئر، وضمَٗمٚمُتف أَ 

ه وُذسَم٤مسُمف وـمروُمف اًمذي ي١مصمِّر ذم ىمْٓمع إؿَمٞم٤مء، واًمتَلًُم١م اًمٚمَّٛمٕم٤من  وهِمَراُر اًمًٞمػ: طَمدُّ

وآؾمتٜم٤مرة واإِلذاق واإلو٤مءة واًمتقىمُّد واوٓمراُب اًمؼميؼ، ُم٠مظمقٌذ ُمـ ًمٗمظ اًمٚم١ُّمًم١م، وهق 
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، وذم صٗمتف  رُّ ، َأي َيًتٜمػم وُينمق، يمام ذم شيتَْلُٕ وضمُٝمف ]اًمنميػ[ شمَلًُم١م اًم٘مٛمر: »اًمدُّ

 .[ٕٕ] اًمٚم٤ًمن

ٌُق طَمٌْقًا إِذا َزطَمػ، وُمٜمف  واحلٌَِلُّ سمٗمتح ومٙمن ومتِمديد قمغم وزن هَمٌّل: اًمٖمٞمؿ، ُمـ طَم٤ٌَم َُيْ

. ومٙم٠َمن اًمَٖمٞمؿ [615اًمٌخ٤مري: ]شًمق يٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم اًمَٕمَتٛم٦م واًمَٗمجر ٕشَمَّْقمه٤م وًمق طَمٌْقاً »احلدي٨م: 

ٌُق   ؾُمٛمل طَمٌِٞم٤ًَّم يمام ؾُمٛمل ؾَمَح٤مسم٤ًم َٕٟمف يم٠َمٟمف َيًح٥ُم َأهداسَمف وَيرُّ َأذي٤مًَمف.عم٤َّم يم٤من يم٠َمٟمف َُيْ

ٚم٧ْم ومٞمف اجلَُذى» ؾ: َأيمَؾ »وذم اًمت٤مج:  ششم٠َميمَّ َأيمَِؾ اًمُٕمقُد واًمٕمْمُق يمَٗمِرَح واْئتٙمَؾ وشم٠ميمَّ

ؾ اًمًٞمػ واًمؼمُق إِذا اؿمتدَّ سمريُ٘مف وشمقهَّ  ٩م، سمٕمُْمف سمٕمْم٤ًم، وهق َم٤مز، وُمـ اعمج٤مز َأيْم٤ًم شم٠ميمَّ

 ، واعمٕمٜمك واوٌح.[أيمؾ] ا.# شم٤مج اًمٕمروسش ويمذا يمؾُّ ُم٤م ًمف سمّمٞمٌص 

اجلَْذوة: اجلَٛمرة اعمٚمتٝم٦ٌم، وشُمْمؿ اجلٞمُؿ وشُمٗمتح ومُتجٛمُع ضُمَذى »واجلَُذى، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: 

ومّم٤مر  [ضمذا] ا.# ُمّم٤ٌمحش يمُٛمَدى وىُمَرى، وشمٙمَن َأيْم٤ًم ومتٙمَن ذم اجلٛمع، ُمثؾ ضِمْزي٦م وضِمَزًى 

 ُمٕمٜمك ىمقًمف:

ه وهَمْرسمِقققققققف يمققققققق٠َمنَّ   سمقققققققلم قَمقققققققػْمِ



ٚمققققق٧ْم ومٞمقققققف اجلُقققققَذى  ُُمْٗمَتققققق٠َمدًا شم٠َميمَّ

 قَمػْمُ اًمٜمَّّْمؾ: اًمٜم٤مشمُئ ُمٜمف ذم وؾَمٓمف، ويمذا قَمػْمُ اًمَٙمتِػ، »ىم٤مل اجلقهريُّ ذم اًمّمح٤مح: 

يريد َأن هذا اًمًٞمػ َيٌٝمُر ش. وقَمػْم اًمَ٘مَدم: اًمِم٤مظمُص ذم فَمٝمره٤م، وقَمػْمُ إُذن: اًمَقشمُِد ذم سم٤مـمٜمٝم٤م

ًٜمُف وَيُروق اًمٜم٤مفمَر ُمتٜمُف سمام ومٞمف ُمـ اجلقهر واًمٜمَّ٘مش اعمتَلًمئ اًمٌديِع اًمّمٜمٕم٦ِم اعمت٠مًمِّؼ إسَمّم٤مَر طُم 

اًمٜم٤مومِذ ذم اًمَٕمٔمؿ ومْماًل قمـ اًمٌَْْمٕم٦م، وىمد طم٤مَز ُمـ اإِلو٤مءة واًمٚمَّٛمٕم٤من واإِلذاق واًمتَلًُم١م ُم٤م 

ه ُمقىمَد  َـّ َأن سملم ذًمؽ اخلطِّ اًمٜم٤مشمئ ذم وؾَمٓمف وسملم طَمدِّ ٥ُم ومٞمف ُيٛمُؾ رائٞمف َأن ئم ٟم٤مر شمتٚمٝمَّ

ارات.  وسَمْٕمَده: اجلََٛمرات وشمًٓمُع ُمٜمف اًمٜمػمان وشمتٓم٤ميُر اًمنمَّ

77- ااارأ   ااا  إاىش َا ا ُ أ اااا كأ ناااج تأ ش ااارا  يا

 

ااار   َش   َ تا ااا  را
َاااة ا ااا ا ُألأ ش ْأ     ا

ٜمف ُمـ رؤيتف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:    ٱژُيري ومٕمٌؾ ُمْم٤مرع ُمـ َأَراه اًمٌمَء إِراءًة إِذا ُمٙمَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
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َأِرٟم٤م َُمٜم٤مؾمٙمٜم٤م، َأي قمٚمِّٛمٜم٤م ذائَع قم٤ٌمدشمٜم٤م : »[1/81]، ىم٤مل ذم اجلالًَملم [128-2/127]اًمٌ٘مرة: 

ٜم٤م ى ًمقاطمد، وشمٕمدْت هٜم٤م »، ىم٤مل اجلَٛمؾ: شَأو طمجِّ ىمقًُمف: قمٚمِّٛمٜم٤م َأي قمروْمٜم٤م، ومٝمل قِمروم٤مٟمٞم٦َّم شمتٕمدَّ

ؽ ذم ًمٚمث٤مين سمقاؾمٓم٦م مهزة اًم م إَول َٕن اًمٜمًُّ ٜم٤م ىمدَّ ٜمَّ٘مؾ، وىمقًُمف: ذائع قم٤ٌمدشمٜم٤م َأو طمجِّ

ٌُٕمد قمـ اًمٕم٤مدة  ا.# مجؾ.ش إَصؾ هم٤مي٦ُم اًمٕم٤ٌمدة، وؿم٤مَع ذم احل٩مِّ عَم٤م ومٞمف ُمـ اًمُٙمٚمٗم٦م واًم

]اًمٜم٤ًمء:  ژۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژوىم٤مل شمٕم٤ممم َأيْم٤ًم ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ٜمل اًم٤ٌمـمُؾ ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً َأرَ »ذم طمدي٨م قمثامن: »، وذم اًمٚم٤ًمن: [4/135 َأراد َأنَّ اًم٤ٌمـمؾ ضمٕمَٚمٜمل ش امُهُ

 قمٜمدهؿ ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم، ىم٤مل اسمـ إصَمػم: وومٞمف ؿمذوٌذ ُمـ وضمٝملم:

ُم٤ًم قمغم وٛمػم اعمتٙمٚمِّؿ واعمخ٤مـَم٥م وم٤مًمقضمُف َأن  َأطمدمه٤م: َأن وٛمػم اًمٖم٤مئ٥م إِذا وىمع ُمت٘مدِّ

ف َأن ي٘م  قل: َأَراهؿ إِي٤َّمي.َُي٤مء سم٤مًمث٤مين ُمٜمٗمّماًل، ومت٘مقل: َأقمٓم٤مه إِي٤َّمي، ومٙم٤من ُمـ طم٘مِّ

ف  ٧ٌَُم ُمع اًمْمامئر، يم٘مقًمؽ: َأقمٓمْٞمتٛمقين، ومٙم٤من طم٘مُّ ٝم٤م َأن شمث واًمث٤مين: َأن واو اًمْمٛمػم طم٘مُّ

َؾ َأن ُمٕمٜمك  .[رأى] ا.# ًم٤ًمنشش َأن ي٘مقل: َأَرامُهقين ٟمحُق َأـمَٚمٕمف قمٚمٞمف ش َأَراه اًمٌمءَ »ومتحّمَّ

ٜمف ُمـ َأن يٜمٔمر إًِمٞمف وَير ٤مه وُمٙمَّ ومف إِيَّ  اه، واهلل َأقمٚمؿ.وَأقمَٚمٛمف سمف وقمرَّ

٤م ش اعَمٜمُقن» اعمقت، وَمُٕمقل ُمـ َُمٜمَّف َيُٛمٜمُّف َُمٜم٤ًَّم إِذا ىمَٓمٕمف وَُمٜمَّف إِذا َأوَٕمٗمف وَُمٜمَّف إِذا ٟمَ٘مّمف، ٕهَنَّ

شم٘مَٓمع اعَمدد وشَمٜمُ٘مص اًمَٕمدد، يمام ؾُمٛمٞم٧م سم٤معَمٜمِٞم٦َّم ُمـ َُمٜمَك اهللُ إَُمَر َيْٛمٜمِٞمف إِذا  -َأقمٜمل اعمَٜمٞم٦َّم  -

ره وىمْم٤مه ٕهَن ر، وؿَمُٕمقب ُمـ ؿَمَٕم٥َم ىمدَّ رة ُم٘ميضٌّ هب٤م، واحِلاَمم ُمـ طُمؿَّ يمذا إِذا ىمدِّ ٤م ُم٘مدَّ

ده، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:  [218ديقاٟمف ] ؿمٛمَؾ اًمٙمٗم٤مر إِذا ؿَمتَّتف وسمدَّ

 ويمققؾُّ ومتققًك وإِْن َأصْمققَرى وَأُْمَِمققك
 

ٟمٞم٤م اعَمٜمُققققنُ    ؾمقققَتخٚمُِجف قمقققـ اًمقققدُّ


 ُم٤مؿمٞمُتف، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين:َأُْمَِمك اًمرضمُؾ: يمثُرت »وذم ُم٤مدة )م ش ى( ُمـ اًمٚم٤ًمن: 

 [218ديقاٟمف ]

 ومٙمقققققؾُّ ىمريٜمققققق٦ٍم وَُمَ٘مقققققرِّ إًِْمقققققٍػ 

 

ـُ   ققققَحِط اًمَ٘مققققري  ُُمٗم٤مِرىُمققققف إمِم اًمِمَّ
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 ويمققؾُّ ومتققًك وإِْن َأصْمققَرى وَأُْمَِمققك

 

ٟمٞم٤م َُمٜمُققققنُ    ؾمقققَتْخٚمُِجف قمقققـ اًمقققدُّ

  ويمقققؾُّ ومتقققًك سمقققام قمٛمٚمققق٧ْم َيقققَداه

 

 شوُمققق٤م َأضْمقققَرْت قَمقاُِمُٚمقققف َرِهقققلمُ  

حَ  ا.#.  حط سمٗمتح ومًٙمقن، َأصْمَرى: اؾْمتٖمٜمَك، َأُْمَِمك: يمثرْت اًمِمَّ ٌُٕمد، يم٤مًمِمَّ ط سمٗمتحتَلم: اًم

َب قمغم ُم٤م ذم اًمت٤مج، وٟمَٔمَر قمغم ُم٤م  ُم٤مؿمٞمُتف ُمـ إسِمؾ وسم٘مر وهمٜمؿ، ؾمتَخٚمُِجف، ظَمَٚمَجف ُمـ سم٤مب َضَ

ه، وىم٤مل َأسمق ـم٤مًم٥م ذم اعَمٜمُقن ًمٚمٛمٜمٞم٦م:  [93ديقاٟمف ]ذم اعمّم٤ٌمح، ضَمَذسمف وؾمحٌَف وضمرَّ

 
ٍ
 َدَهققق٤مَك َأو همققق٤مَل َُمقققْرآ َأيُّ رء

 

 َك وهققؾ َأىمققَدُم٧ْم قمٚمٞمققَؽ اعَمٜمُقققن 

  قمٛمرو سمـ طم٤ًمن:

ْمققق٧ْم اعَمٜمُققققُن ًمقققف سمٞمققققمٍ   ََتَخَّ

 

 َأَٟمقققك وًمٙمقققؾِّ طم٤مُمٚمققق٦ٍم َتققق٤ممُ  

 ْم٧م اًمٚمٞمٚم٦ُم قمـ يقم ؾَمقء إِذا يم٤من ص٤ٌمطُمٝم٤م ص٤ٌمَح ؾَمقء، ويمذا »ذم اًمٚم٤ًمن:  ََتخَّ

ْم٧م اعمٜمقُن وهمػُمه٤م، ىم٤مل:  ََتخَّ

ْمققق٧ْم اعَمٜمُققق  قُن ًمقققف سمٞمققققمٍ ََتَخَّ

 

 َأَٟمقققك وًمٙمقققؾِّ طم٤مُمٚمققق٦ٍم َتققق٤ممُ  

 قمغم َأنَّ هذا ىمد يٙمقن ُمـ اعَمخ٤مض، ىم٤مل: وُمٕمٜمك هذا اًمٌٞم٧م َأنَّ اعمٜمٞم٦َّم ُتٞم٠ََّمت َٕن شَمٚمد ًمف

 اعمقَت، يٕمٜمل اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر َأو يمنى، وَأَٟمك: طم٤من وىمُتف وىمُرب َأواُٟمف، وىم٤مل اسمـ َأمحر:

قققزُْت  َٝمقققْٞمؿ ومجٝمَّ  ؿْ ًَمُ٘مققققا ُأمَّ اًمٚمُّ

 

 هَمُِمققَم اًمقِقْرِد َٟمْٙمٜمِٞمٝمق٤م اعَمٜمُقٟمقق٤م 

 زُْتؿ: هٞم٠ََّمْت هلؿ ُم٤م َٝمٞمْؿ شُمٓمٚمؼ قمغم اًمداهٞم٦م وقمغم احلُٛمك وقمغم اعمٜمٞم٦َّم، وضمٝمَّ ُأمُّ اًمٚمُّ

ُيت٤مضمقن إًِمٞمف، واًمَٖمُِمقم اًمِقْرد: اًمتل إِذا وردْت ٓ َيثٜمل رؤوؾَمٝم٤م قمـ اًمِقْرد رٌء، وَأصُؾ 

 اًمَٖمِْمؿ اًمٔمُّٚمؿ واًمَٖمّْم٥م.

، شَمٌَٕمف،  ش شَمْ٘مُٗمق إصِْمَرهطملم» ٛمقٍّ ًُ ًا يم طملم شمتٌع َأصَمره، ي٘م٤مل: ىَمَٗم٤مه َيْ٘مُٗمقه ىَمْٗمقًا سم٤مًمٗمتح وىُمُٗمقَّ

وإصَمر سمٗمتح ومًٙمقن يم٤مٕصََمر سمٗمتحَتلم، ي٘م٤مل: ضمئ٧ُم ذم َأصمره سمٗمتحَتلم وإصِمِره سمٙمن اهلٛمزة 

 .[أصمر] واًمًٙمقن، َأي شمٌٕمُتف قمـ ىُمرب، يمذا ذم اعمّم٤ٌمح

اًمٔمُّٚمؿ مجع فُمٚمٛم٦م، وهل ظمالف اًمٜمقر، وإيَم٤ٌمُد مجُع ش ٤مِد ؾُمٌاْلً ٓ شُمرىَٚمؿ إيَْمٌذم فمُ »
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ْحر ذم اجل٤مٟم٥م إَْيٛمـ، وذم اعمّم٤ٌمح:  ًَّ يَمٌد، وهل اًمٚمَّْحٛم٦م اًمًقداء ذم اًمٌٓمـ، وهل ُمـ اًم

ئ٦م وىمٞمؾ: ُم٤م ًَمِّمَؼ سم٤محلُٚم٘مقم واعمَريء ُمـ َأقمغم اًمٌٓمـ، وىمٞمؾ: هق يمؾُّ ُم٤م شمٕمٚمََّؼ » ْحر: اًمرِّ ًَّ اًم

٥ٌَم وؾُمْحر سم٤م ًَ حلُٚم٘مقم ُمـ ىَمٚم٥م ويَمٌد ورئ٦م، وومٞمف صمالث ًمٖم٤مت، ؾَمْحر يمَٗمْٚمس، وؾَمَحر يم

يمُ٘مْٗمؾ، ويمؾُّ ذي ؾَمْحر ُمٗمتِ٘مٌر إمِم اًمٓمٕم٤مم، ومجُع إُومم ؾُمُحقر يمَٗمْٚمس ووُمُٚمقس، ومجُع اًمث٤مٟمٞم٦م 

ِزق اعَمِريء يمَٙمريؿ: رأُس اعَمِٕمدة واًمَٙمرش »وومٞمف:  .[ؾمحر] ا.# ُمّم٤ٌمحش واًمث٤مًمث٦م َأؾْمَح٤مر اًمالَّ

 ا.# ُمٜمف.ش سم٤محلُٚم٘مقم ََيري ومٞمف اًمٓمٕم٤مم واًمنماب

ٌْالً » تلم، مجُع ؾمٌٞمؾ ًمٚمٓمريؼ اًمتل يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م اعُمٚمِٖمز سمف ذم ىمقًمف:ش ؾُم ٌُؾ سمْمٛمَّ ٌػ ُمـ ؾُم  خمٗمَّ

ـْ مل شَمٚمِقققْده  وَُمٜمًْققققٍب إمِم َُمققق

 

َل ذم اًمٙمتقق٤مِب    يمققذاَك اهللُ َٟمققزَّ

 ٤م ُمْم٤مرعُ ش ٓ شُمَرى» .[ؾمٌؾ] يمام ذم اًمٚم٤ًمن ُأِري٧ْم َأي ضُمٕمٚم٧ْم سمَٛمْرَأى ًمٚمٜم٤مفمر، َأو ُرئٞم٧ْم، َأي  إُِمَّ

 قُمقِيٜم٧َْم، َأي ُأسمٍَمْت وُٟمٔمر إًِمٞمٝم٤م، ومَحَّمؾ ُمـ شمٗمًػم ىمقًمف:

 ُيققققِري اعَمٜمُقققققَن طمققققلم شَمْ٘مُٗمققققق إصِْمققققَره

 

ٌْاًل ٓ شُمقققَرى   ذم فُمَٚمقققؿ إيَْمٌققق٤مِد ؾُمققق

 َُّم ي٘مٓمُع إيَم٤ٌمد ويِم٘م ٝم٤م ويٗمِّمُؾ سملم َأن ُمٕمٜم٤مه َأن ذًمؽ اًمًٞمػ اعمقصقف سمام شم٘مدَّ

ضم٦م، ومٞمجٕمٚمٝم٤م سمَٛمْرَأى ًمٚمٛمقت.  وسمٕمده: َأضمزائٝم٤م طمتك شمّمػم ـُمُرىم٤ًم ُمٗمتقطم٦م وؾُمٌاُلً ُُمٗمرَّ

78- َااااااة  َأ  غة أ
 ٍ ث اااااا اااااا أ     ا َأ  إادُ 

 

اة  َش أ  أ أ ة وأ  ىة  ة لش خأ أ
ملش ا    أ

 ىا

٤ًم ومٝمق ـَمَٚمٌؾ، َهَقى: ؾم٘مَط وٟمَزَل، اجلث٦َّم ًمإِلٟم٤ًمن إِذا يم٤من ىم٤مقمدًا َأو ٟم٤مئاًم، وإِن يم٤من ُمٜمتِّمٌ 

، يمذا ذم اعمّم٤ٌمح خُص يٕمؿُّ اًمٙمؾَّ اجلُث٦َّم: ؿمخُص اإِلٟم٤ًمن »، وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: [ضمث٨م] واًمِمَّ

ىم٤مقمدًا َأو ٟم٤مئاًم، وىمٞمؾ: ضُمث٦َّم اإِلٟم٤ًمن: ؿمخُّمف ُُمتٙمئ٤ًم َأو ُمْمٓمجٕم٤ًم وىمٞمؾ: ٟم٤مئاًم َأو ىم٤مقمدًا وم٘مط، 

ُتف، وٓ ي٘م٤مل: ضُمث٦ٌَّم إِ  ً، طمٙم٤مه وَأُم٤م اًم٘م٤مئؿ وم٢مِٟمَّام ي٘م٤مل: ىِمٛمَّ ج َأو َرطْمؾ ُُمٕمتامَّ َّٓ َأن يٙمقن قمغم َهْ

اسمـ ُدريد ]يٕمٜمل اًمٜم٤مفمؿ[ قمـ َأيب اخلٓم٤َّمب إظَمٗمش، ىم٤مل: ومل ُيًٛمع ُمـ همػمه، وذم طمدي٨م 

 ا.# ًم٤ًمن.ش َأي ضمًِدهش اًمٚمَّٝمؿَّ ضم٤مِف إَرَض قمـ ضُمثَّتف»َأٟمس: 
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ف يم٤من َُي٤َمذِم قَمُْمَدْيف قمـ َأٟمَّ »وُمٕمٜمك ضم٤مِف سم٤مقِمْد، ي٘م٤مل: ضم٤موَم٤مه ومَتج٤مرَم، وذم احلدي٨م: 

جقد، َأي ُي٤ٌمقِمُدمه٤م ًُّ ٌَْٞمف ذم اًم وهم٤مَدره ُُمٖم٤مَدرة  .[ضمٗم٤م] يمام ذم اًمٚم٤ًمن [733أسمق داود ]ش ضَمٜم

٤م وْهل َزيَم٤م» .[همدر] وهِمَدارًا وَأهْمدَره: شمريَمف، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن ًَ ـْ سَمْٕمِدُم٤م يم٤مَٟم٧ْم ظَم ٤م:  ش.ُِم ًَ اخلَ

وج  يَم٤م: اًمزَّ ْٗمع، ىم٤مل اًمُٙمٛمٞم٧ُم:اًمَٗمْرد يم٤مًمِقشمر، واًمزَّ  [1/391ديقاٟمف ] يم٤مًمِمَّ

َّمققق  ك إِذا ٟمحقققـ مل َٟمُ٘مقققْؾ قَُمَٙمققق٤مِرم ٓ حُتْ

 

ققققق٤م وَزيمققققق٤ًم ومقققققٞمام َٟمُٕمقققققدُّ ظِمالهَلققققق٤م  ًَ  ظَم

 ٤م َأو َزيَم٤م َزْوج َأو وَمْرد، يمذا ذم ًَ وج واًمَٗمْرد، ي٘م٤مل: ظَم ٤ٌَم سم٤مًمزَّ وَُت٤َمؾَمك اًمرضُمالن: شَمالقَم

 ، ومّم٤مر ُمٕمٜمك ىمقًمف:[ظم٤ًم] اًمٚم٤ًمن

  ضُمثَّققققققققق٦ٍم هم٤مدَرهققققققققق٤مإِذا َهقققققققققَقى ذم

 

قق٤ًم وْهققل َزيَمقق٤م  ًَ  ُِمققـ سَمٕمققِد ُمقق٤م يم٤مٟمقق٧م ظَم

 د وَٟمزل ذم سمَدن ورؾَم٥َم ذم ؿمخص شمرَك ًَ إِذا وىَمَع هذا اًمًٞمػ ذم ضمًؿ وؾم٘مَط ذم ضَم

َب سمذًمؽ اًمًٞمػ رضماًل شمريمف  ذًمؽ ُمـ سمٕمد َأن يم٤من واطمدًا وَمْردًا اصمٜملَْم َزْوضم٤ًم َأو ي٘مقل: إِذا َضَ

 وسمٕمَده: ي ىمٓمٕمَتلم سمٕمد َأن يم٤من ىمٓمٕم٦ًم واطمدًة.رضمَٚملم، َأي ٟمِّمَٗمْل رضمٍؾ، أَ 

79- اا  تِشش ىا اا اوأ   أَّش ا
 َ ااة َا خأ طااة ىلا ُألأ ش را  

 

اة  ارش ا ُ    أ ا  عأ َا رش أ   ا  نةرا ُ  اصأ ش

٤ٌَمي ص٤مِرٌم وُُمنمٌف إًِمخ، اعُمنِمف شقمغم ص٤مِرم»قمٓمٌػ ش ُُمنْمف إىَمٓم٤مر»و  ، َأي وص٤مطِم

َأىمٓم٤مر »ىمٓم٤مر: اًمٜمَّقاطمل، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: اًمٕم٤مزم اعمرشمِٗمع، اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأذَف، وإَ 

واجلٛمؾ:  اًمٗمَرس: ُم٤م َأذَف ُمٜمف، وهق يم٤مصمٌُتف ]َمتََٛمع يمتَٗمٞمْف[ وقمُجزه، ويمذًمؽ َأىمٓم٤مُر اجلٌَؾ

 ڭ ڭ ڭژُم٤م َأْذَف ُمـ َأقم٤مًمٞمف، وَأىمٓم٤مر اًمٗمرس واًمٌٕمػم: ٟمقاطمٞمف، وذم اًمتٜمزيؾ: 

َأىْمت٤مُره٤م، اًمقاطمُد ىُمْٓمر وىُمؽْم، ىم٤مل ، َأي ٟمقاطمٞمٝم٤م وضمقاٟمٌِٝم٤م، ويمذا [55/33]اًمرمحـ:  ژڭ

ٞمف ي٘مع ذم  اسمـ ُمًٕمقد: ٓ ُيٕمجٌٜمََّؽ ُم٤م شمرى ُمـ اعمرء طمتك شمٜمٔمَر قمغم َأيِّ ىُمٓمَريف ي٘مع، َأي ؿِم٘مَّ

 .[ىمٓمر] ا.# ًم٤ًمنش ظم٤مَت٦م قمٛمٚمف، َأقَمغم ؿمؼِّ اإِلؾمالم َأو همػِمه

َٟمْحُْمف َأي حلُٛمف، ذم  إِذا ايْمتٜمَز، َأي اضمتَٛمع واُمتَلَ  اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ظَمَٔم٤م خَئُْمقش ظم٤مظٍ »

ف»اًمٚم٤ًمن:  ًُ  .[ٟمحض] شاًمٜمَّْحض: اًمٚمَّْحؿ اعمٙمتٜمِز، يمٚمْحؿ اًمَٗمِخذ»وومٞمف: ش اًمٜمَّْحُض: اًمٚمَّحؿ ٟمٗم
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ى ضُمْرؿُمٌع قمَ » ٤مطم٤ميِب اًمُ٘مّمػْمَ ًَ ى: ِوَٚمع ش ْرٌد اًمٜمَّ ى، طم٤ميب: ُمرشمِٗمع، واًمُ٘مَّمػْمَ طم٤ميِب اًمُ٘مَّمػْمَ

 ًمٙمـ ىمقل اًمِم٤مقمر:ُمـ إَوالع، وىمقًمف: طم٤ميِب هل٤م ُمٕم٤مٍن يمثػمة، 

ى شَمِزيٜمُف ظُمَّمُٚمفْ   هَنُْد اًمُ٘مَّمػْمَ

يدلُّ قمغم َأن اعمُراد سم٤محل٤ميب اعمرشمٗمع، ظُمَّمُٚمف: ًَمَٗم٤مئػ ؿَمٕمر ذَٟمٌف ورىمٌتف، اجلُْرؿُمع: اًمٕمٔمٞمؿ 

ٌَلم، يمذا ذم اًم٘م٤مُمقس، قَمْرد: ؿمديد ُصْٚم٥م،  ُمـ اإِلسمؾ واخلٞمؾ، َأو اًمٕمٔمٞمُؿ اًمّمدر اعمٜمتِٗمُخ اجلٜم

٤م: قِمْرق ُمـ ًَ  اًمَقِرك إمِم اًمَٙمْٕم٥ِم، ص٤مر ُمٕمٜمك ىمقًمف: واًمٜمَّ

ِرُف إىَْمٓمق٤مِر ظَمق٤مٍظ َٟمْحُْمقفقَوُُمِْم    

 

ى ضُمْرؿُمقققٌع قَمقققْرُد   طمققق٤ميِب اًمُ٘مَّمقققػْمَ

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق٤م ًَ  اًمٜمَّ

 

ك  ٚمِع اعمًٛمَّ ف ُُمٙمتٜمُِزه ُمرشمِٗمُع اًمْمِّ وومرس قم٤مزم اًمٙم٤مِهؾ واًمَٕمُجز َمتِٛمع اًمٚمَّحؿ ممتٚمُئف ىمقيُّ

ى ُمـ قمٔم٤مم اجلٜمٌَلم قمٔمٞمؿ اًمّمد ر ؿمديد اًمِٕمْرق اعمٛمتدِّ ُمـ اًمَقِرك إمِم اًمَٙمْٕم٥م، واهلل سم٤مًمُ٘مَّمػْمَ

 وسمٕمده: َأقمٚمؿ.

87- طأاااةصا وُ أطأاااة    رياااْبا ىاااة  اااج ُ  أ

 

ااا أ    وُ ص 
ُ ا ااا أ   ملْااا ا ىاااة  اااج ُ  أ

اسم٦َّم ظمٚمػ اًمٗم٤مرس، يمام   ديػ ُمـ اًمدَّ اًمَ٘مَٓم٤مة: اًمَٕمُجز، وىمٞمؾ: ُم٤م سملم اًمَقريَملم، َأو ُم٘مٕمُد اًمرَّ

ر اًمرأس، ويٙمقن »اًمٔمَّٝمر يمام ذم ؾم٤مئر يمت٥م اًمٚمُّٖم٦م، وذم اًم٘م٤مُمقس، واعمََٓم٤م:  اًمَ٘مَذال: مِج٤َمع ُم١مظمَّ

 .[ىمذل] ا.# ُمّم٤ٌمحش ُمـ اًمٗمَرس ُمٕم٘مَد اًمِٕمذار ظمٚمَػ اًمٜم٤مصٞم٦م واجلٛمُع َأىْمِذًم٦م وىُمُذل

قمـ اسمـ إقَمرايّب: اًمَ٘مَذال: ُم٤م دون اًمَ٘مَٛمْحُدَوة إمم ىُمَّم٤مص اًمِمٕمر، »وذم اًمٚم٤ًمن: 

: واًمَ٘مَٛمْحُدوَ  ة: ُم٤م َأذَف قمغم اًمَ٘مَٗم٤م ُمـ قمْٔمؿ اًمرْأس، واهل٤مُم٦ُم ومقىمٝم٤م، واًمَ٘مَذاُل إَزهريُّ

: ُم٤م سملم إُذَٟملم ُمـ ظمٚمػ ، واعمََ٘مذُّ  ا.#، واعمراُد هٜم٤م َُمٕمِ٘مُد اًمِٕمَذار.شدوهن٤م مم٤َّم َيكم اعمََ٘مذَّ

َٟم٥م ُمـ اًمٗمرس» اَل: َُمْٖمرز اًمذَّ  ، ا.# شمٗمًػم ىمقًمف:[صكم] يمام ذم اعمّم٤ٌمحش واًمّمَّ

 لم اًمَ٘مَٓمقققق٤مة واعَمَٓمقققق٤مىمريقققق٥ُم ُمقققق٤م سمقققق 
 

قققاَل    سمٕمٞمقققُد ُمققق٤م سمقققلم اًمَ٘مقققَذاِل واًمّمَّ
 

ًا، وهذا  وص٤مر ُمٕمٜم٤مه َأن اًمٓمُّقل اًمذي سملم قَمُجِزه وُم٤م سملم َأورايمف وسملم فمْٝمره ىمٚمٞمٌؾ ضمدَّ

وٟمف ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمَّج٤مسم٦م وَأُم٤مرات اًمَٕمَت٤مىم٦م، واعمتَّّمُػ سمف  اًمقصُػ ممدوٌح قمٜمد اًمٕمرب يٕمدُّ



 - 442 - 

ًا، طمتك يم٠َمن ومرؾم٤ًم يم٤من َأو مَجاًل َأو  همػَممه٤م ُيًٛمقٟمف َُمْٚمٛمقُم٤ًم وُُمَٚمْٛمَٚماًم، َأي ُصٚم٥ُم اًمٚمَّحؿ ضِمدَّ

سمٕمَض حلْٛمف دظمؾ ذم سمٕمض، وهذا ُمٕمٜمك ايمتِٜم٤مز اًمٚمَّحؿ َمٛمقٌع سمٕمُْمف إمِم سمٕمض، طمتك يم٠َمن 

َأقمْم٤مءه ُمتداظِمٚم٦م، يدًمُّؽ قمغم َأهنؿ يم٤مٟمقا َيًتحًٜمقٟمف ُم٤م ذيمَره ذم اًمٚم٤ًمن ُمـ طمدي٨م ؾُمقيد 

ُق رؾمقل اهلل أَ »سمـ هَمَٗمٚم٦م:  ، ىم٤مل: ش، وم٠َمشم٤مه رضمٌؾ سمٜم٤مىم٦م ُُمَٚمْٛمَٚمَٛم٦ٍم وم٠َمسمك َأن ي٠مظمذه٤مشم٤مٟم٤م ُمّمدِّ

هل اعمًتديرة ؾِمٛمٜم٤ًم، ُمـ اًمٚمَّؿِّ اًمْمؿُّ واجلٛمُع، ىم٤مل اسمـ إصَمػم: وإِٟمَّام ردَّه٤م َٕٟمف هَنك َأن ي١مظمَذ 

 ا.#.ش ذم اًمزيم٤مة ظمٞم٤مُر اعم٤مل

اَل »وُمٕمٜمك ىمقًمف:  َأن اًمٓمُّقل اًمذي سملم َُمٕمِ٘مد قِمَذاره وسملم ش سمٕمٞمُد ُم٤م سملم اًمَ٘مَذال واًمّمَّ

َُمْٖمِرز ذَٟمٌف يمثػٌم زائٌد، واعمراُد سمف اًمٙمٜم٤مي٦ُم قمـ ـُمقل قُمٜم٘مف، وم٢مِن اُمتداد قُمٜمؼ اًمٗمرس ممدوٌح 

ٌَٞمْض  حمٛمقٌد، إِذ يمٚمَّام ـم٤مل ىَمِقَي ذًمؽ اًمٗمرُس قمغم اًمَٙمرِّ واًمٗمرِّ سم٤مٕسَمٓم٤مل ُمع ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًم

روع وهمػممه٤م ُمـ آٓت  اًمًالح، يدًمَُّؽ قمغم ذًمؽ اجلَٛمُؾ، وم٢من اهلل ضمٕمَٚمف ـمقيؾ اًمُٕمٜمؼ واًمدُّ

ش طمٞم٤مة احلٞمقان»ًمٞمًتٕملم سمف قمغم رومع إصَم٘م٤مل واًم٘مٞم٤مم سم٠مقم٤ٌمء شمٚمؽ إمَح٤مل، وىمد ذيَمر ذم 

ُِمػميُّ َأٟمف ذيَمر ًمرضمؾ مل شمٙمـ سم٠َمروف مج٤مٌل وٓ رآه٤م وم٘م٤مل: يٜمٌٖمل َأن شمٙمقن ـمقيٚم٦م  اًمٙمامُل اًمدَّ

 وسمٕمده: ؿ.إقَمٜم٤مق، واهلل َأقمٚم

81- ااا     ملأ َش اااْا  ىا
ااابا    أرا

  ُ   ْْا
 راااةىا

 

ااا   ُ ملاَّأ
ْا َأااةكا   اأىْ ااة  ْ ااْبا ُ  نش َأ  

 82-    ٍ كش   ااااا َش أ   نأ َُاااااْب  ىا ااااا َا    

 

 ُ   ااا أ  
َا َااا  ْش َ  ىثشااابا ىأ  إاىل  ا ااا 

 83- اا  صأ ْشاا ا ُ أ اا ا  ة َا ُأ رش ااةايأ َأ أ ا فاا اكش   

 

َأاااة  َأ ُ ا َأ   اااة  اااة اااا اأوش  إاىل ُ ر  أ

 ؾم٤مُمل: ُمرشمٗمٌع قم٤مٍل ُمٜمتِّم٥م، اًمتَّٚمِٞمؾ: اًمُٕمٜمُؼ، ىم٤مل ًمٌٞمد: 

................... 

 

 َيتَّ٘مٞمٜمقققل سمَِتٚمِٞمقققٍؾ ذي ظُمَّمقققْؾ  

ؾِمٞمع قمغم ُم٤م ذم اًم٘م٤مُمقس: َُمْٖمِرُز اًمُٕمٜمُؼ ذم   ٕمر، واًمدَّ َأي شَمتقىم٤َّمين سمُٕمٜمؼ ذي ًَمٗم٤مئَػ ُمـ اًمِمَّ

ؾِمٞمع ُمـ اإلِ » اًمٙم٤مهؾ، وزاَد اًمِم٤مرح:  ىُمَقشم٤من، وىم٤مل همػمه: اًمدَّ ْ ٟم٤ًمن: اًمٕمْٔمؿ اًمذي ومٞمف اًمؽمَّ

شمِف، وهق  ؾِمٞمع: طمٞم٨م َيدومع اًمٌٕمػُم سمِجرَّ وىمٞمؾ: هق اًمّمدر واًمٙم٤مهؾ، وىم٤مل اسمـ ؿمٛمٞمؾ: اًمدَّ

 ا.#. [دؾمع] شُمقوع اعمَِريء ُمـ طَمٚم٘مف
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زق سم٤محلُٚم٘مقم، ََيري ومٞمف اًمٓمٕم٤مُم واًمنماُب » ش واعَمِريء يم٠َمُِمػم: رأُس اعَمٕمدة واًمٙمرش اًمالَّ

 .[ُمرأ] ٤محيمام ذم اعمّمٌ

ًا، اؾمُؿ ُمٗمٕمقل ُمـ َأوْمَٕمٛمف إِذا ُمَلَه وسم٤مًَمغ ذم َُمٚمئف: يريد سمف هٜم٤م  واعُمْٗمَٕمؿ: اعمٛمٚمقء ضمدَّ

اعمٛمتٚمَِئ حلاًْم اًمٖمٚمٞمَظ قمْٔماًم: ٕنَّ صدر اًمٗمرس يمٚمَّام قمُٔمؿ يم٤من ُمٜمٔمره قمٔمٞماًم مجٞماًل سم٤مهرًا وزادْت 

شُمف، واهلل َأقمٚمؿ.  ىمقُّ

٤ٌَمِن ذم َأُِمٞمٜم٤مِت اًمٕمُ رطْم٥ُم ا» طْم٥م: اًمقاؾمع، اًمٚم٤ٌَّمن: اًمّمدر، إَُِمٞمٜم٤مت مجع شَجكًمٚمَّ اًمرَّ

٤ًم  ـَ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آؾمؽِمظم٤مء واًمْمٕمػ واًمُٕمثُقر، ومل َأَر ٟمّمَّ ٦م اًمتل ُأُِم ٚم٦ٌم اًم٘مقيَّ َأُِمٞمٜم٦م، وهل اًمّمُّ

ـْ ُيًت٠مٟمُس سمام ذم اًمت٤مج، ىم٤مل:  ـُ وُمتقُره٤م وقِمث٤مُره٤م، »قمٚمٞمٝم٤م، ًمٙم ٟم٤مىم٦م َأُُمقن: وصمٞم٘م٦م اخلَٚمؼ ي١مَُم

 ا.#.ش: هل اعُمْقصَم٘م٦ُم اخلَٚمؼ اًمتل ُأُِمٜم٧ْم َأن شمٙمقن وٕمٞمٗم٦م[أُمـ] وذم اًمّمح٤محوهق َم٤مز، 

وهق وَمُٕمقل ضم٤مء ذم ُمقوع ُمٗمٕمقًم٦م، يمام ي٘م٤مل: ٟم٤مىم٦م قَمُْمقب وطَمُٚمقب، وذم إؾَم٤مس: 

٦م ُم٠مُمقٌن وُمتقُره٤م ضَمٕمؾ إَُْمـ هل٤م، وهق ًمّم٤مطمٌٝم٤م»  ا.#.ش ٟم٤مىم٦م َأُُمقن: ىمقيَّ

٥م ومٞمف وُمّمقص ُمـ ا»واًمُٕمَجك، ىم٤مل اعَمجد ذم اًم٘م٤مُمقس:  : قَمّم٥ٌم ُمريمَّ ًمُٕمَج٤مي٦م سم٤مًمْمؿِّ

٦م، َأو يمؾُّ قَمّم٦ٌم ذم َيٍد َأو رضمؾ، َأو قَمّم٦ٌٌم ذم  قِمَٔم٤مم يمُٗمُّمقص اخل٤مشمؿ، يٙمقن قمٜمد ُرؾْمغ اًمداسمَّ

 ا.#. [قمج٤م]شسم٤مـمـ اًمَقفمِٞمػ ُمـ اًمٗمرس واًمثَّقر، واجلٛمُع قُمَجًك وقُمِجلٌّ وقَمَج٤مي٤م

وذم  ش.ئؿ اإِلسمؾ واخلٞمؾ، واطمدُُت٤م قُمَج٤مي٦ماًمُٕمَج٤مي٤مت: َأقمّم٤مُب ىمقا»وىم٤مل اسمـ إصمػم: 

٥ٌَم وَأؾْم٤ٌمب، ىم٤مل »اعمّم٤ٌمح:  ًَ اًمَٕمَّم٥م سمٗمتحَتلم ُمـ َأـْمٜم٤مب اعَمٗم٤مصؾ، واجلٛمُع َأقْمّم٤مب يم

 ، ا.# شمٗمًػم ىمقًمف:[قمّم٥م] ا.# ُمٜمف سمحروومفش سمٕمْمٝمؿ: قَمَّم٥م اجلًد إَصٖمر ُمـ إـَْمٜم٤مب

 ؾمققق٤مُِمل اًمتَّٚمِٞمقققِؾ ذم َدؾِمقققٞمٍع ُُمْٗمَٕمقققؿٍ  
 

 ٌَقق٤مِن ذم َأُمٞمٜمقق٤مِت اًمُٕمَجققكَرطْمقق٥ُم اًمٚمَّ  
 

 وقمٜمُ٘مف اعمٌم، قمٜمد رأؾمف يرومعُ  قم٤مًمٞمف، ُمٜمتّمٌُف اًمُٕمٜمُؼ ُمرشمِٗمعُ  اًمٗمرس هذا َأنَّ  اًمٌٞم٧م وُمٕمٜمك

٦ٌم  وسَمْٕمَده: اًم٘مقائؿ. َأقمّم٤مِب  ىمقّي  اًمّمدر واؾمع ُمٙمتٜمِزاً  ُصٚم٤ٌمً  حلامً  ممٚمقء َُمْٖمِرزٍ  َأي َدؾِمٞمع، ذم ُمريمَّ
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82-    ٍ كش أ  ااااا اااااْب  ىا
َا َش أ   نأ ُ ااااا َا    

 

 ُ   ااا أ  
َا َااا  ْش َ  ىثشااابا ىأ ااا   إاىل  ا ا

، احلَْقؿَم٥ُم يمام ذم اًم٘م٤مُمقس:   ـَ ـَ َأي ُووٕم ٌْ ٦م، َأو »ُريمِّ َُمْقِصُؾ اًمَقفمِٞمػ ذم ُرؾمغ اًمداسمَّ

قمٔمٌؿ ذم سم٤مـمـ احل٤مومَِريـ اًمَٕمّم٥ِم واًمَقفمٞمِػ، وىمٞمؾ: هق طَمِْمُق احل٤مومر َأو قُمٔمٞمٌؿ صٖمػم 

اَلَُمك سملم رأس اًمَقفمِٞمػ ذم ـمرومف وُمً ًُّ ٤ٌَمن، يم٤مًم ؾمغ، وًمٚمٗمرس طَمْقؿَم تَ٘مرِّ احل٤مومر َأو قمْٔمؿ اًمرُّ

ؾمغ  .[طمِم٥م] ا.# ىم٤مُمقسش ومه٤م قَمٔمام اًمرُّ

م »وذم اعمّم٤ٌمح:  ؾمغ إمِم اًم٤ًمق، وسمٕمُْمٝمؿ ي٘مقل: ُم٘مدَّ اًمَقفمِٞمػ ُمـ احلٞمقان: ُم٤م ومقق اًمرُّ

: اعمقوُع اعمًتِدقُّ سملم احل٤مومر وُمقوِع اًمَقفمٞمػ ُمـ اًمٞمَدِ »، شاًم٤ًمق ؾمغ ُمـ اًمدوابِّ  واًمرُّ

ضمؾ ٤مج: وشُمًٛمك اًمَ٘مّم٥م، وقمـ »، شواًمرِّ اَلَُمك إَص٤مسمع قمـ اخلٚمٞمؾ، وزاد اًمزضمَّ ًُّ واًم

اَلَُمَٞم٤مت: قُمروق فم٤مهر اًمٙمػِّ واًمَ٘مدم ًُّ ، يمؾُّ هذا ُمـ اعمّم٤ٌمح، وهق ذم هم٤مي٦م شىُمٓمرب: اًم

 اإِلومّم٤مح واإِليْم٤مح.

ؾُمغ، يمام هق َأوُل  واًمٔم٤مهر َأن اًمُٕمَجك اًمَٕمَّم٥م اًمذي ومٞمف قِمٔم٤مٌم يمُٗمُّمقص اخل٤مشمؿ قمٜمد اًمرُّ

َم قمـ اًم٘م٤مُمقس، َأي ُريم٧ٌْم شمٚمؽ  ؾُمغ، يمام شم٘مدَّ إىَمقال ذم اًم٘م٤مُمقس ومٞمف، واحلَْقؿم٥م: اًمرُّ

 إقَمّم٤مُب اعمِمتِٛمٚم٦م قمغم شمٚمؽ اًمِٕمٔم٤مم ذم َأْرؾم٤مغ إًمخ.

ي  ؽْم اعمتٕمدِّ ًَّ ٦م، َٕن آيمتِٜم٤من ُيًتٕمٛمُؾ سمٛمٕمٜمك اًم واعُمٙمتٜم٦َّم: اعمًتقرة أو اعمًتؽِمة َأو اعمٌٞمْمَّ

ِـّ وهق اًمٖمٓم٤مء واًمِقىم٤مء، وُيًتٕمٛمُؾ وآؾمتِ 
زم، ُمـ اًمٙمِ سمٛمٕمٜمك  -َأقمٜمل آيْمتِٜم٤من  -ت٤مر اًمالَّ

ـَ يٕمٜمل اًمُٕمَجك، وَيقز َأن شمٙمقن اًم٘مقائؿ، : »[يٕمٜمل اًمّم٤موي] وىم٤مل ؿم٤مرٌح  اًمٌٞم٤مض. ٌْ ىمقًُمف: ُريم

ؾُمغ واحل٤مومر ، واحلَقاؿِم٥م: مجع طَمْقؿَم٥م، وهق قمْٔمؿ ذم سم٤مـمـ احل٤مومر، وىمٞمؾ: هق قمْٔمؿ سملم اًمرُّ

 ا.#.ش وُُمٙمتٜم٦َّم: ُمًتقرة، وىمٞمؾ: ُمٙمتٜمِزة، وُيروى ُمٙمٞمٜم٦م

قٍر ُمثِْؾ َُمْٚمٗمقِظ اًمٜمََّقىإمِم ٟمُ » قر: مجع َٟمن، واًمٜمَّن: حَلْٛم٦م ُصٚم٦ٌم ذم سم٤مـمـ »ش. ًُ اًمٜمًُّ

احل٤مومر، يم٠َمهن٤م طَمّم٤مة َأو َٟمقاة، وىمٞمؾ: هل ُم٤م ارشمَٗمَع ذم سم٤مـمـ طم٤مومر اًمٗمرس ُمـ َأقماله، وىمٞمؾ: 

قر، وذم اًمتٝمذي٥م: َٟمْنُ احل٤مومر: حَلْٛم٦م شُمِمٌٝمٝم٤م اًمِمٕمراء سم٤مًمٜمَّقى، هق سم٤مـمـ احل٤مومر، واجلٛم ًُ ُع ُٟم
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٤م ٓ  قاظِمص اًمٚمَّقايت ذم سمٓمـ احل٤مومر، شُمِمٌف سم٤مًمٜمَّقى ًمّمالسمتٝم٤م وَأهنَّ قر: اًمِمَّ وىم٤مل َأسمق ؾمٕمٞمد: اًمٜمًُّ

 .[ٟمن] ا.# ًم٤ًمنش َتسُّ إَرَض 

ة ُيًٌف، واًمٜمَّقى: اًمذي ُيٓمرح ُمـ اًمٗمؿ ش: َُمْٚمٗمقظ اًمٜمَّقى»ؿِمٌْف، ش: ُِمْثؾِ » ًمّمالسَمتف وؿمدَّ

 قَمَجؿ اًمتَّٛمر.

83- اا  صأ ْشاا ا ُ أ اا ا  ة َا ُأ رش ااةايأ َأ أ ا فاا اكش   

 

َأاااة  َأ ُ ا َأ   اااة  اااة اااة اأوش  إاىل ُ ر  أ

ح٤مرى اعمٝمٚمِٙم٦م واًمؼَماري اعمتٚمِٗم٦م:   َيرَوُخ: َيدقُّ وَيٙمن، سم٤مًمٌِٞمد َأي سم٤معَمٗم٤موز، وهل اًمّمَّ

ٌَٝم٤م َأي ُُتٚم ٤م شُمٌٞمد ص٤مطم ٙمف، واحلَََم: ِصٖم٤مر احلج٤مرة، وهل ُم٤م يم٤من ُمثَؾ سمٕمر اًمٌٕمػم َأو ٕهَنَّ

اًمٖمٜمؿ ُمٜمٝم٤م اًمقاطمدُة طَمَّم٤مة، َرىَم٤م َأي قَماَل وارشمٗمع وؾماَم وَصِٕمد، ُمـ َرىَم٤م اًمٓم٤مئُر َيْرىُمق إِذا ارشمٗمع 

: إَُمٙمٜم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واعمقاوع اعمرشمٗمٕم٦م، اًمقاطمدة َرسْمق سَم٤م سم٤مًمْمؿِّ ة ذم ـمػَماٟمف، يمام ذم اعمّم٤ٌمح، اًمرُّ

ْٟمُد إِذا  وايب، واطمدُُت٤م راسمِٞم٦م، َأْوَرى: َأوىمَد، ُمـ ىمقهلؿ: َوَرى اًمزَّ اء، وهل َأيْم٤ًم اًمرَّ ت٦ُم اًمرَّ ُمثٚمَّ

٤ٌَم: ىم٤مل ؿم٤مرٌح  ٤ٌَم: داسم٦َّم : »[يٕمٜمل اًمّم٤موي] ظمرضم٧ْم ٟم٤مُره، وَأْوريتُف َأٟم٤م: اؾمتخرضمُتٝم٤م، ٟم٤مَر احلُ احلُ

٤ٌَمطِم٥م ومُرظمؿ ًميورة اًمِمٕمر، ىم٤مل شُميضء سم٤مًمٚمَّٞمؾ يم٠َمؿمدِّ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٜم٤مر، واؾمُٛمٝم٤م احلُ 

 [46ديقاٟمف ] اًمٜم٤مسمٖم٦م:

قققُٚمقىملَّ اعمْمققق٤مقَمَػ َٟمًقققُجف ًَّ  شَمُ٘مقققدُّ اًم

 

٤ٌَمطِمقق٥ِم   ٤مِح ٟمقق٤مَر احلُ ققٗمَّ  شوشُمقىِمققُد سم٤مًمّمُّ

روع، ىم٤مل »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ا.#.  ؾَمُٚمقق: ىمري٦م سم٤مًمٞمٛمـ، شُمٜم٥ًُم إًِمٞمٝم٤م اًمٙمالُب، ويمذًمؽ اًمدُّ

 اًمٜم٤مسمٖم٦م:

قققُٚمقىملَّ اعمْمققق٤م ًَّ  قَمَػ َٟمًقققُجفشَمُ٘مقققدُّ اًم
 

٤ٌَمطِمقق٥ِم   ٤مِح ٟمقق٤مَر احلُ ققٗمَّ  شوشُمقىِمققُد سم٤مًمّمُّ
 

ف ـُمقًٓ، واعمْم٤مقَمُػ َٟمًُجف: اًمذي  ه: شمِم٘مُّ ٤مح: احلج٤مرة اًمِٕمَراض، وُمٕمٜمك شَمُ٘مدُّ ٗمَّ واًمّمُّ

٤ٌَمطِم٥م: »ضُمٕمؾ قمغم ـم٤مىَملم َأو َأيمثَر، وهق اعُمَٓم٤مَرق واعُمٔم٤مَهُر، وذم اًمٚم٤ًمن )ح ب ب(:  ٟم٤مر احلُ

٤ٌَمطِم٥م: ُذسم٤مب يٓمػم سم٤مًمٚمَّٞمؾ، ُم٤م اىمَتدح ُمـ َذر اًمٜم ٤مر ذم اهلقاء ُمـ شمّم٤مُدم احلج٤مرة، وىمٞمؾ: احلُ

ٞمقَف: ًُّ اج، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م يّمػ اًم  يم٠َمٟمف ٟم٤مر ًمف ؿُمٕم٤مع يم٤مًمنِّ
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قققُٚمقىملَّ اعمْمققق٤مقَمَػ َٟمًقققُجف ًَّ  شَمُ٘مقققدُّ اًم

 

٤ٌَمطِمقق٥ِم   ٤مِح ٟمقق٤مَر احلُ ققٗمَّ  شوشُمقىِمققُد سم٤مًمّمُّ

ٚمقىملُّ   ًَّ ٗم٤مح، واًم رع اعمٜمًقسم٦م إمِم ؾَمُٚمقق، ىمري٦ٌم سم٤مًمٞمٛمـ، وذم اًمّمح٤مح: وُيقىَمْدَن سم٤مًمّمُّ : اًمدَّ

ُر اًمذي  ٤مح: احلجر اًمٕمريض، وىم٤مل َأسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٟم٤مر طُم٤ٌمطِم٥م وٟم٤مُر َأيب طُم٤ٌمطِم٥م: اًمنمَّ ٗمَّ واًمّمُّ

ٟم٤مد، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:  يً٘مُط ُمـ اًمزِّ

قققام ٟمِقققػماُن ىَمقققْٞمٍس إِذا ؿَمقققَتْقا َٓ إِٟمَّ  َأ

 

٤ٌَمطِمق٥ِم    ًمٓم٤مرِق ًمٞمقٍؾ ُمثقُؾ ٟمق٤مِر احلُ

 ٞمقَف:وىم٤مل اًمٙم ًُّ  [1/422ديقاٟمف ] ٛمٞم٧م ووصػ اًم

ققَٗمراِت ُمٜمٝمقق٤م اؤون سم٤مًمِمَّ  َيققَرى اًمققرَّ

 

ٌِْٞمٜمقققق٤م  ٤ٌَمطِمقققق٥َم واًمٔمُّ  يمٜمقققق٤مِر َأيب طُم

 ٤ٌَمطِم٥َم اؾماًم عم١مٟم٨َّم، ىم٤مل: ويزقمُؿ ىمقٌم َأٟمف اًمػَماع، وهق ومراؿم٦م إذا وإِٟمَّام ُمٜمَٕمف َٕٟمف ضمٕمَؾ طُم

سم٤مب ذم ِدىم٦َّم، يٓمػم  ـم٤مرت ذم اًمٚمٞمؾ ظِمْٚمَتٝم٤م ذارة ٟم٤مر، وقمـ اسمـ إقَمرايّب: ـم٤مئر َأـمقُل ُمـ اًمذُّ

 ومٞمام سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، يم٠َمٟمف ذارة، وىمقًُمف:

ـَ ضَمٜمقققدَل طمققق٤مئٍر جلُٜمقهِبققق٤م  ُيقققْذِرْي

 

ٌَققق٤م  ققق٤م شُمقققْذيمل ؾَمقققٜم٤مسمُِٙمٝم٤م احلُ  ومٙم٠َمهنَّ

 ٤ٌَمطم٥م، ي٘مقل: شُمّمٞم٥م سم٤محلَََم ذم ضَمْرِي٤م ضمٜمقهَب٤م، قمـ ٤ٌَمطِم٥َم، َأي ٟم٤مَر احلُ إِٟمَّام َأراد احلُ

٤ٌَمطِم٥م اًمٗمر ٤ٌَمطِم٥م، وىمٞمؾ: يم٤من َأسمق طُم اء. ي٘م٤مل ًمٚمخٞمؾ إِذا َأْوَرْت اًمٜم٤مَر سمحقاومره٤م: هل ٟم٤مُر احلُ

ىمٞمؼ[ ًمئالَّ  ْخ٧م ]َأي اًمدَّ َّٓ سم٤محلٓم٥م اًمِمَّ ُمـ حُم٤َمِرِب ظَمَّمَٗم٦م، ويم٤من سمخٞماًل، ومٙم٤من ٓ ُيقىِمُد ٟم٤مرًا إِ

٤ٌَمطِم٥م، ومُيَب سمٜم٤مره اعمثُؾ: َٕٟمَّف يم٤من ٓ  َّٓ ٟم٤مرًا وٕمٞمٗم٦م خَم٤موم٦َم شُمرى، وىمٞمؾ: اؾمُٛمف طُم ُيقىِمُد إِ

٤ٌَمطِم٥م اؾماًم  ٤ٌَمطِم٥م عم٤َم شَم٘مدطُمف اخلٞمُؾ سمَحقاومره٤م، ورسمَّام ضمَٕمٚمقا احلُ ٞمٗم٤من، وم٘م٤مًمقا: ٟم٤مُر احلُ اًمْمِّ

: ِٕملُّ ًَ  ًمتٚمؽ اًمٜم٤مر، ىم٤مل اًمُٙم

٤ٌَمطِمٌقققق٤م  ُمقققق٤م سمقققق٤مُل ؾَمققققْٝمٛمل ُيقىِمققققُد احلُ

 

 ىمقققد يمٜمققق٧ُم َأْرضمقققق َأن يٙمققققَن صققق٤مئ٤ٌم 

 ـَ اًمَٕمقققققػْمُ وأَ   سمقققققَدى ضم٤مٟمٌققققق٤مإِْذ َأُْمٙمققققق

 

 ومّمققققق٤مر رْأيقققققل ومٞمقققققف رْأيققققق٤ًم يم٤مذسمققققق٤م 

 ٤ٌَمطِم٥م رضماًل ُمـ َأطمٞم٤مء اًمٕمرب، ويم٤من ُمـ َأسمخؾ اًمٜم٤مس، ومٌخَؾ : يم٤من احلُ وىم٤مل اًمٙمٚمٌلُّ

طمتك سمٚمغ سمف اًمٌخُؾ َأٟمف يم٤من ٓ ُيقىِمد ٟم٤مرًا سمٚمٞمٍؾ إِٓ وٕمٞمٗم٦ًم، وم٢مِذا اٟمتٌَف ُمٜمتٌٌف ًمٞم٘متٌَس ُمٜمٝم٤م 

٤ٌَمطِم٥مَأـمٗم٠َمه٤م، ومٙمذًمؽ ُم٤م َأوَرت اخلٞمُؾ ٓ يُ   ا.#.شٜمتٗمُع سمف يمام ٓ ُيٜمتَٗمع سمٜم٤مر احلُ
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٤ٌَمطِم٥م قمغم يمؾِّ طم٤مل، وًمف ٟمٔم٤مئر ذم يمالم اًمٕمرب،  ٤ٌَم احلُ َؾ َأن اًمٜم٤مفمؿ َأراَد سم٤محلُ ومتحّمَّ

 [115ديقاٟمف ] ومٛمـ ذًمؽ ىمقل إظَمٓمؾ:

قققق٧ْم َُمٜم٤َمهقققق٤م سمقققق٠َمرٍض ُمقققق٤م ُيٌٚمُِّٖمٝمقققق٤م ًَ  َأُْم

 

قققُة إضُُمقققدُ   َّٓ اجلَْنَ  سمّمققق٤مطِم٥ِم اهلقققؿِّ إِ

 َأراد َأُم٧ًْم ُمٜم٤مزهُل٤م، ومحَذف، وَيقز َأن يٙمقن ُُمٜم٤َمه٤م َأي مجع ُُمٜمَْٞم٦م، وهل ُم٤م ُيتٛمٜمك، وم٢مِٟمف 

٦م اعمحَٙمٛم٦ُم اعمتٞمٜم٦ُم اعمقصمَّ٘م٦ُم اخلَٚمِؼ، وم٢مِذا يم٤من يمذًمؽ  خٛم٦م، وإضُُمُد: اًم٘مقيَّ واجلَْنة: اًمٓمقيٚم٦م اًمْمَّ

 [138ديقاٟمف ] ومال ؿم٤مهَد ومٞمف، سمؾ اًمِم٤مهُد ىمقُل ًمٌٞمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:

 درَس اعَمٜمَقققققق٤م سمُٛمَتقققققق٤مًمٍِع وم٠َمسَمقققققق٤منِ 

 

قققْقسم٤منِ   ًُّ ٌِْس وم٤مًم  ومَت٘م٤مدَُمققق٧ْم سمققق٤محلُ

 ْقسم٤من»وُيروى ًُّ ٌْس سملم اًمٌِٞمِْد وم٤مًم ، وم٢مِٟمَّف َأراد اعمٜم٤مزل يمام ذم اًمّمح٤مح واًمت٤مج شسم٤محلُ

واًمٚم٤ًمن، ومحَذف، ىم٤مًمقا: وهق ىمٌٞمح، ىمٚم٧م: وٓ ىمٌَح ومٞمام ٟمحـ سمّمدده، َأقمٜمل ىمقل اًمٜم٤مفمؿ: 

٤ٌَم َأْوَرى هب٤م ٟم٤مرَ » ، َأو ومٞمف ىمٌٌح، ًمٙمٜمف ىمٚمٞمؾ ًمٙمقٟمف ذم آظمر اًمٌٞم٧م، ومُٞمٛمٙمـ إحِل٤مىُمف سم٤مٓيمتِٗم٤مء، شاحلُ

: اؾمؿ ُمقوع، وَأسَم٤مُن يمذًمؽ، واحلٌْس سم٤مًمٗمتح: ُمقوع َأو ضمٌؾ، وُيْٙمَن،  ُُمَت٤مًمِع سم٤مًمْمؿِّ

 وؾُمْقسم٤من: اؾمؿ واٍد.وسَمْٕمَده:

84-    ٍ ْش  ىااااا ا   ىأ ْشطأاااااجش
ْا را إاعش يش

ااااا ا  يا

 

ا   جش إاىل  أاااا ا نأ
أ  (1) َا ُ ااا   اااة   لأ ش

ي داَر َيدور َدوراٟم٤ًم،   واإِلقْمٚمِٞمْط: ُم٤م ؾم٘مَط ورىُمف ُمـ إهَمّم٤من »ُيدير: ُمْم٤مرع َأداَر، ُمتٕمدِّ

 واًمُ٘مْم٤ٌمن، وىمٞمؾ: هق ورُق اعمَْرخ، وىمٞمؾ: وقم٤مُء صَمٛمر اعمَْرخ، ىم٤مل اُمرُؤ اًم٘مٞمس:

 َرةٌ قَرٌة َُمِْمقققققهلقققق٤م ُأُذٌن طَمِْمقققق

 

 رْ يمقق٢مقِْمٚمِْٞمِط َُمققْرٍخ إِذا ُمقق٤م َصققٗمِ  

 اإِلقْمٚمِْٞمط »، وذم شم٤مج اًمٕمروس: [قمٚمط] ا.# ًم٤ًمنش واطمدشُمف إقِْمٚمِٞمْٓم٦م، ؿُمٌف سمف ُأذن اًمٗمرس

ء،  يم٢مِْزُِمٞمؾ: ُم٤م ؾم٘مَط ورىُمف ُمـ إهَمّم٤من واًمُ٘مْم٤ٌمن، ووقم٤مُء صَمٛمر اعَمْرخ، وهق يمِ٘منم اًم٤ٌمىِمالَّ

 ، وذم اًمّمح٤مح: ىم٤مل يّمػ ُأذن اًمٗمرس:شُيِمٌف سمف ُأذن اًمٗمرس

 َرةٌ قَُمِْمقققق َرةٌ قهلقققق٤م ُأُذٌن طَمِْمقققق
 

 يمقق٢مقِْمٚمِْٞمِط َُمققْرٍخ إِذا ُمقق٤م َصققِٗمرْ  


                                                 

 ش.اعمقطَملم: »67ذم ذح اًمّم٤موي:  (1)
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واطمدشُمف إقِْمٚمِٞمٓم٦م، ىمٞمؾ: هق ُٓمرئ اًم٘مٞمس، وىم٤مل اسمـ سمري: ًمٚمٜمَّٛمر سمـ شَمقًَم٥م، وىم٤مل 

اًمّم٤مهم٤مين: سمؾ ًمرسمٞمٕم٦م سمـ ضُمَِمؿ اًمٜمََّٛمِرّي، ىم٤مل اًمّم٤مهم٤مين: َأول ُم٤م رَأي٧م اعَمْرَخ ؾمٜم٦م مخس 

ٟم٤مَد عم٤َم يم٤من قمٜمد ُمقوع ظَمٞمٛمَتل ُأمِّ َُمٕمْ  وؾمتامئ٦م سمُ٘مديد ٌَد، ريض اهلل قمٜمٝم٤م، واُتذُت ُمٜمف اًمزِّ

سمَٚمٖمٜمل ُمـ ىمقهلؿ: ذم يمؾِّ ؿمجر ٟم٤مٌر، واؾْمَتْٛمجَد اعَمْرُخ واًمَٕمَٗم٤مر، ىمٚم٧م: وَأول رْؤيتل ذم اعَمْرخ 

رِيٛمّل، وهل ىمري٦م سم٤مًمٞمٛمـ ؾمٜم٦م  ؾم٧م  1166]يمذا وًمٕمٚمَّف ًمٚمَٛمْرخ َأو اعمَْرخ[ واًمَٕمَٗم٤مر سم٤مًمدُّ

 .[قمٚمط] شم٤مج اًمٕمروسا.# ش وؾمتلم وُم٤مئ٦م وَأًمػ

ة َُمنْمة»وىمقًُمف:  : صٖمػمة ًمٓمٞمٗم٦م شُأُذٌن طَمنْمَ ة وطَمنْمٌ ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ُأُذن طَمنْمَ

ُمًتديرة، وىم٤مل صمٕمٚم٥م: دىمٞم٘م٦ُم اًمٓمََّرف، وؾُمٛمٞم٧م ذم إظَمػمة ٕهَن٤م طُمنِمْت طَمنمًا، َأي 

: َأي سُمري٧ْم وطُمددْت  ٜم٤مَن وطَمنَم اًمً»، وومٞمف: شُصٖمرْت وُأًمٓمِٗم٧ْم، وىم٤مل اجلقهريُّ ًِّ لَم واًم ٙمِّ

، ىم٤مل اسمـ إقَمرايّب: ُيًتح٥مُّ ذم  ه وَأًْمٓمَٗمف، وىمٞمؾ: يمؾُّ ًمٓمٞمػ دىمٞمؼ طَمنْمٌ طَمنمًا: َأَرىمَّف وَأطمدَّ

ُم٦م:  [122ديقاٟمف ]اًمٌٕمػم َأن يٙمقن طَمنْمَ إُُذن، ويمذًمؽ ُيًتح٥مُّ ذم اًمٜم٤مىم٦م، ىم٤مل ذو اًمرُّ

قق وِذوْمققَرى َأؾِمققٞمٚم٦مٌ   هلقق٤م ُأُذٌن طَمنْمٌ

 

 ًمٖمريٌقق٦ِم َأؾْمققَجُح وظَمققدٌّ يمِٛمققْرآة ا 

 ف:  ي٘م٤مل: وضمف يمٛمرآة اًمٖمري٦ٌم »ذم إؾَم٤مس: ش ىمقًُمف: وظَمدٌّ يمٛمرآة اًمٖمري٦ٌم»)ذم اهل٤مُمش ُم٤م ٟمّمُّ

ٌة َٕٟمف ٓ ٟم٤مصح هل٤م ذم وضمٝمٝم٤م(.  ىم٤مل اًمٜمَِّٛمُر سمـ شَمْقًَم٥م: ٕهَن٤م ذم همػم ىمقُمٝم٤م، ومٛمرآُُت٤م َأسمدًا ََمٚمقَّ

 َرةٌ قَرٌة َُمِْمقققققهلقققق٤م ُأُذٌن طَمِْمقققق

 

 شْرٍخ إِذا ُمق٤م َصقِٗمرْ يم٢مقِْمٚمِْٞمِط َُمق 

ُة اًمِٕمتْؼ َأي ٟمْم٤مرشُمف وطمًٜمُف »وومٞمف:  .[طمنم] ا.# ًم٤ًمن  ٚم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م َُمنْمَ ة َأي ُُم١َمًمَّ ٌة َُمنْمَ ُأُذٌن طَمنْمَ

ٜم٦ٌم، وىمقًُمف: ًَ  وىمٞمؾ: ًمٓمٞمٗم٦ٌم طَم

 َرةٌ قَرٌة َُمِْمقققققطَمِْمقققوُأْذٌن هلققق٤م 

 

 يمقق٢مقِْمٚمِْٞمِط َُمققْرٍخ إِذا ُمقق٤م َصققِٗمرْ  

 ٌة إِٟمَّام قَمٜمَك َأهن٤م دىمٞم٘م٦م يم٤مًم دة اًمٓمرف، وىمٞمؾ: َُمنْمَ ٌة: حمدَّ ٥َم، وطَمنْمَ قرىم٦م ىمٌؾ َأن شمتِمٕمَّ

تٝم٤م وًُمٓمٗمٝم٤م،  إشِم٤ٌمٌع حلنَْمة، وىم٤مل اسمـ سمري: اًمٌٞم٧م ًمٚمٜمَِّٛمر سمـ شَمْقًم٥م يّمػ ُأُذن اًمٜم٤مىم٦م ورىمَّ

ٌَّٝمٝم٤م سم٢مقِْمٚمِٞمط اعَمْرخ، وهق اًمذي يٙمقن ومٞمف احل٥َمُّ  َأي ذم ه٤مُم٦م  شذم َُمْٚمُٛمقُم٦مٍ » ا.# ًم٤ًمن.ش ؿم
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يمتٞم٦ٌم َُمْٚمُٛمقُم٦م وُُمَٚمْٛمَٚمٛم٦م: َمتِٛمٕم٦م وطمَجر ُمٚمٛمقم، »ٛمقُم٦م، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: َمٛمققم٦م ُمْم

 [325ديقاٟمف ]وـملْم ُمٚمٛمقم، ىم٤مل َأسمق اًمٜمجؿ يّمػ ه٤مُم٦م مَجؾ:

 [عمؿ] شَُمْٚمٛمقُم٦ٌم عم٤ًَّم يمَٔمْٝمِر اجلُٜمٌُْؾِ 

ٌُؾ سمْمؿِّ اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمٜمقن ووؿِّ اًم٤ٌمء صمؿ سمٕمده٤م ٌٓم قمغم وزن ىُمٜمُْٗمذ: اًم٘مَ » َدح اجلُٜمْ

: هق اًمُٕمسُّ اًمْمخؿ، وَأٟمِمد:  اًمٖمٚمٞمظ ُمـ اخلِم٥م قمـ اسمـ إقَمرايّب، وىم٤مل إَزهريُّ

، واًمُٕمسُّ سمْمؿِّ اًمٕملم: اًمَ٘مَدح [ضمٜمٌؾ] يمذا ذم اًمت٤مج شَُمْٚمٛمقُم٦ٌم عم٤ًَّم يمَٔمْٝمِر اجلُٜمٌُْؾِ 

 .[قمًس] اًمٕمٔمٞمؿ، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس

ح إًِمٞمف يمٛمٜمَع إِذا اظْمتٚمس اًمٜمٔمَر شمثٜمٞم٦ُم ًَمقُٛمقح، وهق صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ عمَ ش إمِم ًَمقُٛمقطَملْم »

، وَأعمح٧ْم اعمرَأُة  يم٠َمعْمَح َأي َأسْمٍَم سمٜمٔمر ظمٗمٞمػ، وىمٞمؾ: ًَمقَٛمح: ٟمٔمَر، وَأعمَْحف هق، وإَول َأصحُّ

اًمٚمَّْٛمح: هقم٦م إسِْمّم٤مر : »[2/613]ُمـ وضمٝمٝم٤م إعِم٤مطم٤ًم إِذا َأُمٙمٜم٧ْم ُمـ َأن شُمٚمٛمح، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م 

َّٓ ُمـ سمٕمٞمد، وذم ، واًمٚمَّٛمْ شاًمٌمء يم٤مًمٚمَّْؿء سم٤مهلٛمز ح٦م: اًمٜمٔمرة سم٤مًمٕمجٚم٦م، وىمٞمؾ: ٓ يٙمقن اًمٚمَّْٛمح إِ

اًمّمح٤مح: عمَحف وَأعمَْحف واًْمتٛمَحف إِذا َأسمٍَمه سمٜمٔمر ظمٗمٞمػ، وآؾمُؿ اًمٚمَّْٛمح٦م، يمؾُّ ذًمؽ ُمـ شم٤مج 

 .[عمح] اًمٕمروس

ٌُقر وعم٤َّمح، ىم٤مل:»وومٞمف َأيْم٤ًم:   ًَمقَٛمَح اًمؼمُق: ًَمقَٛمَع ومٝمق ُِٓمح وًَمقُٛمقح يمَّم

..................... 

 

ِح قذم قم٤مِرٍض يمُٛمْمق  ٌِْح ًَمققامَّ ق  اًمّمُّ
ِ
 لء

.واعمراُد ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٜمك إَول اًمذي هق اًمٜمٔمر اخلٗمٞمػ، أَو هقم٦ُم اإِلسمّم٤مر، وهذا َأومَم وأقَمغم 

اء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: : »[عمح] وذم اًمٚم٤ًمن ، ىم٤مل: [54/53]اًم٘مٛمر:  ژپ ٻ ژاًمٗمرَّ

عمحُتف سمٌٍمي: اظمتٚم٧ًُم »ا.#، وذم إؾَم٤مس: شوعمَحف سمٌٍََمهيمَخْٓمٗم٦م سم٤مًمٌٍم، وًَمقَٛمَح اًمٌٍُم 

 ش.اًمٜمٔمر إًِمٞمف وهق َأهُع ُمـ عْمح اًمٌٍم، وُمـ عمح٦ٍم سم٤مًمٌٍم، وُمـ اعمج٤مز َأسمٞمُض عم٤َّمٌح: َيَ٘مٌؼ 

َى» ُم٦م اًمًٞمِّد اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي ذم ُمًتدَريمف قمغم اًم٘م٤مُمقس: ش سم٠َمحْل٤مِظ اًمَلَّ ىم٤مل اًمٕمالَّ

، وىم٤مل قمٜمد شاًمٕملم، واجلٛمع َأحْل٤َمظ، ي٘م٤مل: ومَتٜمتْف سمَٚمَح٤مفمٝم٤م وَأحْل٤مفمٝم٤م اًمٚمَّْحظ سم٤مًمٗمتح: حَل٤َمظ»
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َح٤مب: ُُم١ْمظمر اًمٕملم: يمذا ذم اًمّمح٤مح»ىمقل اعَمجد:  ًَ ، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وسمٕمُض [حلظ] ويم

ىِملم يٙمِنه، وهق وْهؿ يمام َأووحُتف ذم ذح ٟمٔمؿ اًمٗمّمٞمح، ىمٚم٧م: وهذا اًمذي ظمٓم٠َمه  اعمتِمدِّ

اًمتٝمذي٥م: اعم٤مُق واعُمْقق: ـمَرُف اًمٕملم اًمذي َيكم إَٟمَػ، ىمد ُوضمد سمخطِّ إَزهرّي ذم 

م، صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ: وًمٙمـ اسمـ سمري  ْدغ، سمٙمْن اًمالَّ واًمٚمح٤مظ: ُُم١ْمظمر اًمٕملم اًمذي َيكم اًمّمُّ

ح سم٠َمن اعمِمٝمقر ذم حل٤َمظ اًمٕملم اًمٙمُن ٓ همػم ا.#، وهق ومٞمام فمٝمر زم اؾمتدراك قمغم ىمقل ش سَّ

َح٤مب»اعَمجد:  ًَ  ش.ويَم

اعمراد مم٤َّم ُمرَّ َأن إحَْل٤مظ مجُع حَلْظ، وهق ُُم١ْمظِمر اًمٕملم، وهق ضم٤مٟمٌٝم٤م اًمذي َيكم  وظمالص٦م

ْدَغ، وًمُٞمٕمٚمؿ َأن اًمٚمَّْحظ يٙمقن َأيْم٤ًم ُمّمدر حَلَظ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: حَلََٔمف َيْٚمَحُٔمف حَلْٔم٤ًم  اًمّمُّ

ٌَٞمف يم٤من يٛم ٞمٜم٤ًم َأو ؿمامًٓ، وهق َأؿمدُّ وحَلَٔم٤مٟم٤ًم، وحَلََظ إًِمٞمف: ٟمٔمر إًِمٞمف سمُٛم١ْمظِمر قمٞمٜمف ُمـ َأيِّ ضم٤مٟم

ْزر  (، وذم [ؿمزر] ا.# خمت٤مرش ٟمٔمر إًِمٞمف ؿَمْزرًا، وهق ٟمٔمُر اًمٖمْم٤ٌمن سمٛم١ْمظمر قمٞمٜمف)»اًمتٗم٤مشم٤ًم ُمـ اًمِمَّ

ء شضُمؾُّ ٟمٔمِره اعمالطَمٔم٦م: »طمدي٨م اًمٜمٌل  ، ىم٤مل إَزهرّي: هق أن يٜمٔمر سمَٚمح٤مظ قمٞمٜمف إمِم اًمٌمَّ

ْدغ، واًمٚمََّح٤مظ سم٤مًمٗمتح. ُم١ْمظِمر اًمٕملم، وسم٤مًمٙمن ُمّمدُر  ؿَمْزرًا، وهق ؿِمؼُّ اًمٕملم اًمذي َيكم اًمّمُّ

٤م ضم٤مٟم٥م اًمٕملم اًمذي َيكم إَٟمَػ وم٤معَم٤مُق واعُمْقق ومتٌلمَّ  .[حلظ] ا.# ًم٤ًمنش ٓطمَٔمف إِذا راقَم٤مه، وَأُمَّ

ؼُّ اًمذي َيكم إُذن، وَأُم٤م اًمذي َيكم  َأن اًمٚمَّْحظ ُمّمدر حَلَظ، واؾمٌؿ عم١ْمظِمر اًمٕملم، وهق اًمِمِّ

 واعُمقُق. إَٟمػ وم٤معَم٤مُق 

َى» ، وُمٜمف ىمقل احلريرّي ذم اعَم٘م٤مُم٦م اًم٤ًمدؾم٦م واًمثالصملم اعَمْٚمٓمٞم٦َّم ش: اًمَلَّ اًمثقر اًمقطمٌمُّ

 [318اعم٘م٤مُم٤مت ] سمام يامصمُٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمالم: اعمحتقي٦م قمغم إًَمٖم٤مز سم٤معُم٘م٤مَيْم٦م، َأي

را ـَ اًمقققدِّ ققق ًْ ـْ طَمقققَقى طُم  يققق٤م َُمققق

 

 َيققققق٦ِم واًمٌٞمققققق٤مِن سمٖمقققققػِم ؿمقققققؽِّ  

  ٤مُمققققق٤م ُمْثقققققُؾ ىمقًمِقققققؽ ًمٚمُٛمَحققققق

 

 اًمثقققُر ُُمٚمٙمققل 
ِ
 ضِمققل ذي اًمققذيم٤مء

 :٤م »ىم٤مل احلريريُّ ذم شمٗمًػم إطَم٤مضمل اًمتل ذم هذه اعم٘م٤مُم٦م ومٛمْثُٚمف ش اًمثقُر ُُمْٚمٙمل»وَأُمَّ

َى قمغم وزن اًمَ٘مٜم٤َم: صمقُر اًمقطمش َى: ٕنَّ اًمَلَّ  وطم٤مصُؾ ُمٕمٜمك ىمقًمف: ا.#.شاًمَلَّ

 ُيققققققِدْيُر إقِْمٚمِْٞمَٓمققققققلْمِ ذم َُمْٚمٛمقُمقققققق٦مٍ  



 ََىإمِم ًَمققققققُٛمقطَملْمِ سم٠م  حْلققققق٤مِظ اًمقققققَلَّ
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ذم ه٤مُم٦م َمتٛمع ُمْمٛمقم ؾَمِقيِّ اخِلْٚم٘م٦م سمديِع  ُُيرك هذا اًمٗمرس ُأذَٟملم دىمٞمَ٘ملم ًمٓمٞمَٗملم

َى، وٟمحُقه  َى، واعمراُد َأهنام يمٕمٞمٜمَل اًمَلَّ اهلٞمئ٦م حمَٙمؿ ُُمْدَُم٩م، وَُيِْٞمُؾ طمدىمَتلم شُمٌٍِمان سمٕمٞمقن اًمَلَّ

ؾمد، َأي سمَ٘مْٚم٥ٍم ًمف يم٘مْٚم٥م َأؾمد، َأو شم٘مقل: َأي ىمقًمؽ: ومالن َِيُْجؿ قمغم ىِمْرٟمف ذم اًمَقهَمك سمَ٘مْٚم٥م أَ 

 وسمٕمده: سمٙمَ٘مْٚم٥م َأؾمد، أي سمِٛمْثٚمف.

85- را   ااَّش َأ ْشااْب  
نا َأ اااا  ْش با ُزأ اا ُخأ  ىا

 

اأ   اااا    وأ  ُمأ ا
اااا ش صا اااااا ُ ص 

ْأ ش ا ش   ا

اعُمداظَمؾ: اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ داظَمَؾ اهللُ سمٕمض َأقمْم٤مئف ذم سمٕمض، إِذا َأدظمَٚمٝم٤م ووصمَّ٘مٝم٤م  

رع ُُمداظَمٌؾ، »ٙمَٛمٝم٤م، ىم٤مل ضم٤مُر اهلل ذم إؾَم٤مس: وَأْدَمَٝم٤م وَأطم َُمٗم٤مِصُٚمف ُُمداظَمٚم٦م، وطمٚمُؼ اًمدِّ

 ا.#. [دظمؾ]ش وهق اعُمْدَُم٩م اعمحَٙمؿ، وُدوظِمَؾ سمٕمُْمف ذم سمٕمض

ق هق اًمذي َأوضَمد إؿَمٞم٤مء سمٕمد َأن مل »، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: شاخلَْٚمؼ» اخل٤مًمِؼ واخلالَّ

٤مر شم٘مدير ُم٤م ُمٜمف وضمقده٤م، وسم٤مٓقمت٤ٌمر ًمإِلَي٤مد قمغم شمٙمـ، وَأصُؾ اخلَٚمؼ اًمت٘مدير، ومٝمق سم٤مقمتٌ

 ں ں ژَووْمؼ اًمت٘مدير ظم٤مًمٌؼ، واخلَٚمؼ ذم يمالم اًمٕمرب اسمتداُع اًمٌمء قمغم ُمث٤مل مل ُيًٌؼ إًِمٞمف، 

، ىم٤مل َأسمق سمٙمر سمـ إَٟم٤ٌمري: اخلَٚمؼ [7/54]إقمراف:  ژہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ

دقَمف، وأظمر: اًمت٘مدير، ىم٤مل اسمـ ذم يمالم اًمٕمرب قمغم وضمٝملم: َأطمدمه٤م: اإِلٟمِم٤مء قمغم ُمث٤مل َأسم

ؾمٞمده: ظمٚمَؼ اهللُ اًمٌمَء خيُٚم٘مف ظَمٚم٘م٤ًم: َأطمدصَمف سمٕمد َأن مل يٙمـ، واخلَٚمؼ يٙمقن اعمّمدَر، ويٙمقن 

 :  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژاعمخٚمقَق، وىمقًُمف قمزَّ وضمؾَّ

ِٕمٔم٤مَم ، َأي خيُٚمَ٘مٙمؿ ُٟمٓمٗم٤ًم صمؿ قَمَٚم٘م٤ًم صمؿ ُُمَْمٖم٤ًم صمؿ قِمٔم٤مُم٤ًم، صمؿ َيٙمًق اًم[39/6]اًمزُمر:  ژڤڤ

وح، ومذًمؽ ُمٕمٜمك  ذم  ژڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژحلاًم، صمؿ ُيّمقره وَيٜمٗمُخ ومٞمف اًمرُّ

طِمؿ واًمٌٓمـ طمؿ واعمَِِمٞمٛم٦م، وىمٞمؾ: ذم إَصالب واًمرَّ ٌَٓمـ واًمرَّ  ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمربش اًم

ره ًمف، »وذم اعمّم٤ٌمح:  .[ظمٚمؼ] ٘م٤مء إِذا ىمدَّ ًِّ َأصُؾ اخلَٚمؼ اًمت٘مديُر، ي٘م٤مل: ظمٚمَؼ إَديَؿ ًمٚم

ب إَُمػمواخلَٚمؼ: ا  ا.#.ش عمخٚمقق، وَمْٕمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، ُمثؾ َضْ
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ره عَم٤م يريد ىمٌؾ اًم٘مٓمع، وىم٤مؾَمف ًمٞم٘مٓمَع »وذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم:  ظمَٚمؼ إَديَؿ خيُٚم٘مف ظَمٚم٘م٤ًم: ىمدَّ

 ُمٜمف َُمزادًة َأو ىِمْرسم٦ًم َأو ظُمٗم٤ًم، ىم٤مل زهػم يٛمدح رضماًل:

َٟمق٧م شَمْٗمققِري ُمقق٤م ظمَٚمْ٘مقق٧َم وسَمْٕمققق َٕ  َو

 

 ٓ َيٗمققِري قققُض اًم٘مقققِم خيُٚمققُؼ صمققؿَّ  

 رَت َأُمرًا ىمٓمٕمَتف وَأُمْمٞمَتف، وهمػُمك ُي٘مدر ُم٤م ٓ ي٘مٓمُٕمف َٕٟمف ًمٞمس ي٘مقل: َأٟم٧م إِذا ىمدَّ

٤مٌء قمغم ُم٤م قمزُم٧َم قمٚمٞمف  ا.# ًم٤ًمن.ش سماميِض اًمٕمزم، وَأٟم٧م ُمْمَّ

ْجر ىم٤مل ذم  شَرطمٞم٥ٌم ؿَمْجُره» ، واًمِمَّ طمٞم٥م: اًمقاؾمع، اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ َرطُم٥َم سم٤مًمْمؿِّ اًمرَّ

٤مُِمغ، وىمٞمؾ: هق ُم٤م اْٟمٗمتح ُمـ َُمْٗمرَ »ًم٤ًمن اًمٕمرب:  ج اًمٗمؿ، وىمٞمؾ: هق ُم١َمظمره، وىمٞمؾ: اًمّمَّ

ُُمٜمَٓمٌؼ اًمٗمؿ، وىمٞمؾ: هق ُُمٚمتَ٘مك اًمٚمِّٝمزُمتَلم، وىمٞمؾ: هق ُم٤م سملم اًمٚمَّحَٞملم، وؿَمْجر اًمٗمَرس: ُم٤م سملم 

َأقم٤مزم حَلٞمَْٞمف ُمـ ُمٕمَٔمٛمٝم٤م، واجلٛمُع َأؿْمج٤مر وؿُمُجقر، وَأؿْمَجَر اًمرضمُؾ: ووَع يَده حت٧م ؿَمْجره 

 [123أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ٜمَٙمف، ىم٤مل َأسمق ذؤي٥م:قمغم طم

ٞمققققَؾ ُُمِْمققققَتِجراً   ٟمقققق٤مَم اخلَققققكِمُّ وسمقققق٧مُّ اًمٚمَّ

 

ققق٤مُب َُمقققذسمقُح    يمققق٠َمنَّ قمٞمٜمقققلَّ ومٞمٝمققق٤م اًمّمَّ

 ،ْجر: َُمٗمَتح اًمٗمؿ ْجر: ُم٤م سملم اًمٚمَّْحَٞملْم، اسمـ إصَمػم: اًمِمَّ ُمذسمقح: ُمِم٘مقق، َأسمق قمٛمرو: اًمِمَّ

ىَمـ  .[ؿمجر] ا.# ًم٤ًمنش وىمٞمؾ: اًمذَّ

ىَمـ، وىمٞمؾ: َُمْٗمَرج اًمٗمؿ وَُمٗمتَحف، َأو »اًمٕمروس ذم ُم٤مدة )ش ج ر(: وذم شم٤مج  ْجر: اًمذَّ اًمِمَّ

ٌَؼ اًمٗمؿ، َأو هق ُُمٚمت٘مك  ٤مُِمغ، َأو هق ُم٤م اٟمٗمَتح ُمـ ُُمٜمٓم ره، َأو هق اًمّمَّ ؿَمْجُر اًمٗمؿ: ُم١َمظمَّ

ْجر اًمٗمَرس: اًمٚمِّْٝمزُمتَلْم، َأو هق ُم٤م سملم اًمٚمَّْحٞمَلم، وىمٞمؾ: هق َمتَٛمع اًمٚمَّحَٞملم حت٧م اًمُٕمٜمُْ٘مَٗم٦م، وؿَم 

ْجِري٦َّم  ُم٤م سملم َأقم٤مزم حَلَْٞمْٞمف ُمـ ُمٕمٔمٛمٝم٤م، واجلٛمُع َأؿمج٤مر وؿُمُجقر وؿِمَج٤مر، واحلروف اًمِمَّ

لم واًمْم٤مد واجلٞمؿ، واؿْمتَجر اًمرضمُؾ: ووع يَده حت٧م ذىمٜمف واشمَّٙم٠َم قمغم اعمرومؼ  ]ؿمْم٩م[ اًمِمِّ

ٌَف قمغم اًمٗمرش، وىمٞمؾ: ووع يده قمغم طمٜمَٙمف، ىم٤مل َأسمق ذَؤي٥م:  ومل يْمع ضمٜم

ٞمققققَؾ ُُمِْمققققَتِجراً  ٟمقققق٤ممَ   اخلَققققكِمُّ وسمقققق٧مُّ اًمٚمَّ

 

ققق٤مُب َُمقققذسمقُح    يمققق٠َمنَّ قمٞمٜمقققلَّ ومٞمٝمققق٤م اًمّمَّ

ف  .[ؿمجر] ا.# شم٤مجش وىمٞمؾ: سم٤مت ُُمِْمَتجرًا إِذا اقمتٛمد سمَِمْجره قمغم يمٗمِّ
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ْٛمٖم٤من سمٙمنمه٤م: ضم٤مٟم٤ٌِم اًمٗمؿ، ومه٤م ُمٚمتَ٘مك اًمِمٗمَتلْم » اَمهم٤من واًمّمِّ ٤مُِمٖم٤من واًمّمِّ  واًمّمَّ

دىَملْم، وىمٞمؾ َٗم٦ممم٤َّم َيكم اًمِمِّ يؼ ذم ضم٤مٟم٥م اًمِمَّ ر اًمٗمؿ، وىمٞمؾ: مه٤م َُمتَٛمٕم٤م اًمرِّ يمذا ذم ش : مه٤م ُم١َمظمَّ

 .[صٛمغ] اًمت٤مج

ُحف اإِلٟم٤ًمن، وذم »وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ًَ ٗمَتلْم اًمذي يٛم يؼ ُمـ اًمِمَّ وىمٞمؾ: مه٤م َُمَتٛمُع اًمرِّ

اَمهَملم وم٢مهِنام َُم٘مَٕمدا اعمٚمَٙملم»طمدي٨م قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم:   ، وهذا طمضٌّ قمغمشٟمٔمِّٗمقا اًمّمِّ

دىَملم ذم اًمرأس ٤مُِمٖم٤من ُمـ اًمٗمَرس: ُُمٜمتَٝمك اًمِمِّ اَمهم٤من واًمّمَّ َقاك، واًمّمِّ ًِّ  ا.# ًم٤ًمن.ش اًم

قٌد َوَأىخُمَْٚمْقًمِ » ًُ ْٝمَقِة مَمْ َٚمَس، »ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ش ُؼ اًمّمَّ ـُ اًمٗمرس إِذا اُمَّ اظمَٚمقًمَؼ ُمت

ح٤مب: اؾمتَقى وارشَمتَ٘م٧ْم ضمقاٟمٌُف، وىمٞمؾ: اُمالسَّ وَٓن وص٤مر ًَّ ظمٚمِٞم٘م٤ًم ًمٚمٛمٓمر، يم٠َمٟمَّف  واظمَٚمقًمؼ اًم

ح٤مب:  ًَّ ق»ُُمٚمس ََتْٚمٞم٤ًًم، وذم طمدي٨م صٗم٦م اًم َأي اضمتٛمَع وُتٞم٠ََّم ًمٚمٛمٓمر، ش واظمَٚمقًمَؼ سمٕمد شَمٗمرُّ

ؾْمُؿ: اؾمتَقى سم٤مَٕرض  ، واعمراُد إَوُل يمام ٓ خَيٗمك.[ظمٚمؼ]ا.# شم٤مج اًمٕمروسش واظمَٚمقًمَؼ اًمرَّ

ْٝمقُة: ُم٤م َأؾمٝمَؾ ُمـ ٟم٤مطمٞمتَل َهاة اًمٗمرس َأو ُم٘م» ٌْد واًمّمَّ َٕمد اًمٗم٤مرس ُمٜمف، َأو ُمقوُع اًمٚمِّ

ادوم٦م شمراه٤م ومقق اًمٕمُجز، واجلٛمُع َصَٝمَقات سم٤مًمتحريؽ  ٜم٤مم، وىمٞمؾ: اًمرَّ ًَّ ر اًم ُمٜمف، وىمٞمؾ: ُم١َمظمَّ

، وَأقمغم يمؾِّ ضمٌؾ صٝمقشُمف، وُمـ اعمج٤مز شَمٞمٌْس ذو َصٝمقات: ؾمٛملمٌ  ا.# ش وِصَٝم٤مء سم٤مًمٙمن واعمدِّ

ٌْد ُمـ فمٝمر اًمٗمرس: »واىمتٍَم ذم اًمّمح٤مح قمغم ىمقًمف .[صٝم٤م] شم٤مج اًمٕمروس ، ىم٤مل: شُمقِوُع اًمٚمِّ

 ا.#.شوَأقمغم يمؾِّ ضمٌؾ: صٝمقشُمف»

ٌِّد، يمام ذم اًمت٤مج ٌْد سم٤مًمٙمن: يمؾُّ ؿَمٕمر َأو ُصقف ُُمْٚمَتٌِد، َأي سمٕمُْمف قمغم سمٕمض يم٤معمتٚم  واًمٚمِّ

ٌْد ُمٜمف»، وومٞمف: [ًمٌد] ي٘م٤مل: َزلَّ قمـ طم٤مل »، وذم إؾَم٤مس: [طمقذ] شطم٤مُذ اعَمْتـ: ُمقوُع اًمٚمِّ

ٌْداًمٗمرس وطم  ا.#.ش٤مِذه، وهق حمؾُّ اًمٚمِّ

ٌُٜمْٞم٦م اًمذي ُأضمٞمَد ومتُٚمف، وًُمِقي  قد: اعَمجدوُل اخلَٚمؼ اعمُْدَُم٩م إقَمْم٤مء اعُمحَٙمُؿ اًم ًُ اعَمْٛم

ؿمديدًا، وهق اعمٕمّمقب اخلَٚمؼ اًمِمديُد إَه اعمتلُم قم٘مِد اعمٗم٤مصؾ وإَوص٤مل اعُمحدَرُج 

ٚم٥م اًمٕمٔمؿ اًمذي ي٘م٤مل ومٞمف: إِٟمف  َد احلٌَؾ اعمٙمتٜمِز اًمٚمحؿ اًمّمُّ ًَ ُمٕمْمقٌب ُم٤م طُمْٗمِْم٩َم ًمف، ي٘م٤مل: ُم
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َيٛمًُده َُمًدًا إِذا ومتَٚمف حمَٙماًم وًمَقاه ؿمديدًا وَوَٗمره ُمتٞمٜم٤ًم، وذًمؽ احلٌؾ َُمًٌد سمٗمتحتلَم يمام شم٘مقل 

 َصَٛمٌد. –َأي اعم٘مّمقِد ذم مجٞمع احلقائ٩م  –ًمٚمٛمٜم٘مقض: َٟمَ٘مٌض وًمٚمٛمٜمٗمقض َٟمَٗمٌض وًمٚمٛمّمٛمقد 

قد َأي: »[ُمًد]وذم اًمت٤مج ًُ ََمْدوُل اخلَٚمؼ َأي مَمِمقق، يم٠َمٟمف ضُمدل أي وُمتِؾ:  رضمؾ مَمْ

َده اعمِْمامُر: »ا.#، وومٞمف: ش واُمرَأة مَمًْقدة اخلَْٚمؼ ًمٞمس ذم ظَمٚم٘مٝم٤م اوٓمراب ًَ ُمـ اعمًتدَرك: َُم

 ا.#.ش ـَمَقاه وَأوَٛمره

د اخلَْٚمؼ، وذم اًمتٝمذي٥م: اًمٗمَرس اًمنيع اعم٘متدر » : اًمنيع اعمِمدَّ اًمَقَأى ُمـ اًمدوابِّ

 ٤مل ؿمٛمر: اًمَقَأى: اًمِمديد، َأٟمِمَد اسمـ سمري ًمِم٤مقمر:اخلَٚمؼ، وىم

 ُرهقإِذا ضمقققق٤مَءهْؿ ُُمًققققَتْثِئٌر يمقققق٤من ٟمّْمقققق
 

َٓ ـمِققققػُموا سمٙمققققؾِّ وَأًى هَنْققققدِ    دقمقققق٤مَء َأ


 وأٟمِمد َأسمق قمٌٞمد ًمََلؾْمَٕمر اجلُْٕمٗمّل:

 راطُمقققققا سَمّمقققق٤مئُرُهْؿ قمققققغم َأيْمتققققق٤مومِٝمؿْ 

 

 شوسَمّمقققققػميت َيْٕمقققققدو هبققققق٤م قَمَتقققققٌد وَأى 

 .[وأى] ا.# ًم٤ًمن 

رع، وىمٞمؾ: دُم ىمتٞمٚمٝمؿ، وىمد َأؿمٌََع ذم اًمٚم٤ًمن اًمٙمالم قمٚمٞمف، اًمٌَ  س َأو اًمدِّ ِّمػمة، ىمٞمؾ: اًمؽمُّ

ٌَؾ ويَمتِػ: اًمت٤ممُّ اخلَْٚمؼ اًمنيع اًمقصم٦ٌم اعمَٕمدُّ ًمٚمَجري، ًمٞمس ومٞمف اوٓمراب وٓ  واًمَٕمَتد يمَج

يمقب  وسمٕمده: .[سمٍم] ا.# ًم٤ًمنش َرظم٤موة، وىمٞمؾ: هق اًمَٕمتِٞمد احل٤مض اعمَٕمدُّ ًمٚمرُّ

86- اااااةَ  ْش ا  وَ فأَّأ ااااا
تِشا ُ  يأ اااااكأ ْأ   

 

اااا أة  َأ اااا   وَ 
َا ااااْس  وُ  وَ  أخا

يمٌتلَم واًمُٕمْرىمقسَملم ُمـ اإِلٟم٤ًمن وهمػمه، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن  َٙمؽ: اوٓمراب اًمرُّ ، [صٙمؽ] اًمّمَّ

يمٌتَلم إظُمرى قمٜمد اًمَٕمدو ومت١مصمِّر ومٞمٝم٤م َأصمرًا، وُمٜمف »وومٞمف َأيْم٤ًم:  َٙمؽ َأن شمِيب إطِمدى اًمرُّ اًمّمَّ

ضمٚملمقمٌد اعمٚمؽ  يمت٤مب ٤مج: ىم٤مشَمَٚمَؽ اهلل ُأظَمْٞمِٗمَش اًمٕمٞمٜملَْم َأَصؽَّ اًمرِّ وذم اًمت٤مج:  ش.إمِم احلجَّ

يمٌتَلم واًمُٕمرىمقسَملم، ويمذا ُمـ همػم اإِلٟم٤ًمن، وىمد » رضمؾ َأَصؽُّ وَُمَّمّؽ: ُمْمٓمِرب اًمرُّ

يم٦م يمٌت٤من، وهق ُمّمدر ُمـ »وذم اعمّم٤ٌمح:  ا.#.ش َصٙمِْٙم٧ُم َصَٙمٙم٤ًم حمرَّ ٙمؽ َأن شَمّْمَٓمؽَّ اًمرُّ اًمّمَّ

٤مء سم٤مب  ا.#.ش شَمِٕم٥َم، وم٤مًمذيمَر َأَصؽُّ وإُٟمثك َصٙمَّ
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اًمُٕمرىُمقب: اًمَٕمّم٥م اًمٖمٚمٞمظ ومقق قَمِ٘م٥ِم اإِلٟم٤ًمن، وقُمرىُمقب اًمداسم٦َّم ذم »وذم اًمٚم٤ًمن: 

يم٦ٌم ذم َيده٤م، ىم٤مل َأسمق ُدَواد:  [289ديقاٟمف ] ِرضمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمرُّ

ققققْرِف واعَمٜمْٙمِققققق  طَمديققققُد اًمٓمَّ

 

 قققق٥ِم واًمُٕمْرىُمققققِب واًمَ٘مْٚمققق٥ِم  

  .[قمرىم٥م] ا.# ًم٤ًمنش صٛمٕمّل: ويمؾُّ ذي َأرسمع قُمْرىمقسم٤مه ذم ِرضْمٚمٞمف، وُريمٌت٤مه ذم يَديفىم٤مل إَ 

ٌُف وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ش: َيِِمْٞمٜمُف» ا.#.ش اًمُٕمْرىمقب: قَمَّم٥م ُمقصمَّؼ ظمٚمَػ اًمٙمٕمٌَلم»وذم اعمّم٤ٌمح:  َيِٕمٞم

ه زاَٟمف َيِزْيٜمُف.  وودُّ

يمٌتلَم اًمَٗمَج٤م: شم٤ٌمقُمد ُم٤م سملم اًمَٗمخَذي»ذم اًمٚم٤ًمن: ش: وٓ وَمَج٤م» ـ، وىمٞمؾ: شم٤ٌمقُمد ُم٤م سملم اًمرُّ

وشم٤ٌمقُمد ُم٤م سملم اًم٤ًمىَملم، وىمٞمؾ: هق ُمـ اًمٌٕمػم شم٤ٌمقُمد ُم٤م سملم قُمْرىمقسَمٞمف، وُمـ اإِلٟم٤ًمن: شم٤ٌمقُمد ُم٤م 

سملم ُريمٌَتٞمف، وَمِجَل وَمَجًك ومٝمق َأوْمَجك، وإُٟمثك وَمْجقاء، وىمٞمؾ: اًمَٗمَج٤م واًمَٗمَج٩م واطمٌد، اسمـ 

ًمٗمخَذيـ اًمِمديُد اًمَٗمَج٩م، ي٘م٤مل: سمٗمالن وَمَج٤ًم ؿمديٌد إِذا يم٤من ذم إقَمرايب: إوَْمَجك: اعمت٤ٌمقِمُد ا

 .[ومج٤م] ا.# ًم٤ًمنش ِرضمَٚمٞمف اٟمٗمت٤مح، وىمد وَمِجَل َيْٗمَجك وَمَجًك 

اًمَٗمَج٩م ذم اًم٘مدَُملم: شم٤ٌمقُمد ُم٤م سمٞمٜمٝمام، وىمٞمؾ: ذم اإِلٟم٤ًمن شم٤ٌمقُمد »وومٞمف ذم ُم٤مدة )ف ج ج(: 

يمٌتَلم، وذم اًمٌٝم٤مئؿ شم٤ٌمقُمُد اًمُٕمْرىمقسَملم اًمَٗمَج٩م: شم٤ٌمقُمد ُم٤م سملم »وومٞمف ذم ُم٤مدة )ف ج ج(:  ش.اًمرُّ

َأوؾم٤مط اًم٤ًمىَملم ذم اإِلٟم٤ًمن واًمداسم٦َّم، وىمٞمؾ: شم٤ٌمقُمد ُم٤م سملم اًمٗمخَذيـ، وىمٞمؾ: شم٤ٌمقُمد ُم٤م سملم 

ضمَٚملم ُ اًمَٗمَج٩م، وهق »، وىم٤مل: شاًمرِّ إوَْمَج٩م: اًمذي ذم ِرضمَٚمٞمف اقْمقضم٤مج، ورضُمؾ َأوْمَج٩م سملمِّ

 ا.#.ش ٤مقَمُد قَمِ٘م٤ٌمهاًمذي شَمتداَٟمك صدوُر ىمدَُمٞمف وشمتٌ

اًمَٗمَخ٩م: ُم٤ٌمَيٜم٦ُم إطِمدى اًمٗمخَذْيـ ًمَُلظمرى، وَأيمثُر ذًمؽ ذم اإِلسمؾ، »وذم ُم٤مدة )ف خ ج(: 

 ا.# ًم٤ًمن.ش وىمد ومِخ٩َم وَمَخج٤ًم، وهق َأوْمَخ٩م

يمٌَتلم َأو اًم٤ًمىَملم، َأو هق شم٤ٌمقُمد »وذم اًم٘م٤مُمقس:  اًمَٗمَج٤م: شم٤ٌمقُمد ُم٤م سملم اًمٗمخَذيـ َأو اًمرُّ

وَمِجَٞم٧ْم اًمٜم٤مىم٦ُم وَمج٤ًم: قمُٔمَؿ سمٓمٜمُٝم٤م، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وٓ َأدري ُم٤م »وذم اًمٚم٤ًمن:  ش.قُمْرىمقيَب اًمٌٕمػم

ا.# شاًمَٗمَج٤م ُمٝمٛمقز ُم٘مّمقر قمـ إَصٛمٕمّل »صحُتف، وذيمَره إَزهريُّ ُمٝمٛمقزًا وَأيمَده سم٠َمن ىم٤مل: 

 .[ومج٤م] ًم٤ًمن
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ظِمٞمس سم»، ذم اًمٚم٤ًمن: شوٓ َدظِمٞمٌس » ٚم٥م اعمُٙمتٜمِز، واًمدَّ ظِمٞمس اًمٚمَّحؿ: اًمّمُّ ٤مـمـ اًمدَّ

ظِمٞمس ُمـ احل٤مومر: ُم٤م سملم اًمٚمَّحؿ واًمَٕمّم٥م، وىمٞمؾ: هق قمْٔمؿ احلَْقؿَم٥م، وهق  ، واًمدَّ اًمٙمػِّ

 وسمٕمده: .[دظمس] شَُمْقِصُؾ اًمَقفمِٞمػ ذم ُرؾمغ اًمداسم٦َّم

87- َاااااة    ش أَّا َا ااااارأ   ااااا  يا َش  ت ا  ااااا  و

 

اأ  اأوش إاكش   ْ كا إاكش  أ ع  ُ ملا
َأ أ  (1)  

ٌُف، واًمْمٛمػم ًمٚمٗمرس، وه  ًَ ق َأي اًمٗمرُس ُيَرى َأي ُيٌٍَم حمتِج٤ًٌم َأي ُمًتؽِمًا شمٔمٜمُّف َأي حَت

 خمتِٗمٞم٤ًم سمحج٤مب، وهق احل٤مضمز سملم اًمِمٞمَئلم، قمـ اًمٕمٞمقن َأي قمـ طمقاسِّ اًمٌٍم، مجُع قَملْم.

يم٤مًمذئ٥م َيْدَأى ًمٚمٖمزال خَيتُِٚمف، »ىم٤مل: ش َدَأى ًمف َيْدَأى َدْأي٤ًم: ظَمَتَٚمف»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش إِْن َدَأى»

 .[دأى] ا.# ًم٤ًمنش َأي٧ُم، ودَأوُت ًمف يم٠َمَدْي٧ُم ودَأْوُت ًمٖم٦ٌم ذم د

ٌُع ًمٚمٖمزال ي٠ْمُدو َأْدوًا: ظمتَٚمف ًمٞم٠ميمٚمف، ىم٤مل:»وذم ُم٤مدة )أ د و( ُمٜمف:  ًَّ  َأَدا اًم

هِر طمتَّققك  طمٜمَْتٜمققل طم٤مٟمِٞمقق٤مُت اًمققدَّ

 

 يمقققق٠َمينِّ ظم٤مشمِققققٌؾ َيقققق٠ْمُدو ًمَِّمققققْٞمدِ  

  َأَدْوُت ًمف آُدو َأْدوًا إِذا ظمتٚمُتف، وَأٟمِمد:

 هَأَدْوُت ًمقققققققف ٔظُمقققققققذَ 

 

 ومَٝمْٞمٝمققق٤مَت اًمٗمتقققك طَمقققِذرا 

 ٌََّف سمٛمْمٛمر، واًمت٘مدير ٓ يزاُل طَمِذرًا، ىم٤مل: وَيقز ٟمّمٌف قمغم احل٤مل َٕن اًمٙمالم شمؿ ٟمّم

ا.# ش سم٘مقًمف: هٞمٝم٤مت، يم٠َمٟمف ىم٤مل: سَمُٕمَد قمٜمِّل وهق طَمِذر، وهق ُمثؾ َدَأى َيْدَأى ؾَمقاٌء سمٛمٕمٜم٤مه

دَأْي٧ُم »وومٞمف: ش خلَْتؾ واعمراَوهم٦مَدَأى اًمذئ٥م َدْؤوًا، وهق ؿِمٌف ا»ذم شم٤مج اًمٕمروس:  ًم٤ًمن.

ٕمٞم٧ُم َأْدَأى ًمف َدْأي٤ًم: ظمتٚمُتف، يمدَأْوُت ًمف ًَ َأَدْوُت ذم َُمِمٞمل آُدو »ا.# شم٤مج، وومٞمف: ش ًمٚمٌمء يم

 .[أدو] ا.# شم٤مجش َأْدوًا، وهق ُمٌم سملم اعمِمَٞملْم ًمٞمس سم٤مًمنيع وٓ سم٤مًمٌٓملء

ضٌب ُمـ اًمَٕمدو، ي٘م٤مل: َدَأى َأي ضمَرى، ويمذا َرَدى، ومه٤م : »[هق اًمّم٤موي] ىم٤مل ؿم٤مرٌح 

 ا.#.ش َدَأى وَرَدى إِذا ضمَرى ضَمَري٤مٟم٤ًم هيٕم٤مً 

إِذا قَمَدا اًمٗمرُس ومَرضَمؿ إَرَض َرمْج٤ًم ىمٞمؾ: َرَدى َيْرِدي َرْدي٤ًم »، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شَرَدى»

                                                 

 ش.ذَأى وإِنْ » 64ذم ذح اًمتؼميزي:  (1)
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: إِذا َرضَمؿ إَرض َرمْج٤ًم سملم اًمَٕمدو واعمٌم اًمِمديد، ىم٤مل [ردي] وَرَدي٤مٟم٤ًم، وذم اًمّمح٤مح

ٙمف، إَصٛمٕمّل  ف وُُمَتَٛمٕمَّ َدَي٤من؟ ىم٤مل: قَمْدُو احلامر سملم آِريِّ ٌْٝم٤من: ُم٤م اًمرَّ : ىمٚم٧ُم عمٜمتجع سمـ َٟم

غ ومٞمف، َرَدت اخلٞمُؾ: َرمَج٧َْم إَرض  أِرّي: حَمٌِْس اًمداسم٦َّم، واعمُتٛمٕمَّؽ: اعمقوع اًمذي شَمَتَٛمرَّ

َدَي٤من: اًمت٘مري٥م، و ىمٞمؾ: قَمْدو اًمٗمرس، سمحقاومره٤م ذم قَمْدوه٤م وؾمػمه٤م، وَأْرداه٤م هق، وىمٞمؾ: اًمرَّ

ـَ ِرضماًل وَُمِملَم قمغم ُأظمرى  ـَ َرْدي٤ًم إِذا رومٕم وَرَدى اًمٖمراُب َيْرِدي: طَمَجؾ، واجلقاري َيْرِدْي

ٌْـ، وَرَدى اًمٖمالُم: رومع رضماًل وىمٗمز سم٤مٕظُمرى، وَرَداه سم٤محلجر َيْرِديف َرْدي٤ًم رُم٤مه سمف ا.# ش يٚمٕم

 .[ردى] ًم٤ًمن

88- ااااارا   ُ    إاىش ْأ  أ أااااار  إادُ ُ   ااااا ش

 

اة  َأ ارش   خأ اِّأ اأو  أ ىأ ا أة اأوش ْلأ  رأ   ا

ش اضمتٝمَد اًمرضمُؾ ذم إَُمر: سمذَل ُوؾمَٕمف وـم٤مىمتف ذم ـمٚمٌف ًمٞمٌٚمغ َمٝمقده ويّمؾ إمِم هن٤ميتف» 

، وهق ُمـ اجلُْٝمد سم٤مًمْمؿِّ ذم احلج٤مز واًمٗمتِح ذم همػمهؿ ًمٚمُقؾْمع واًمٓم٤مىم٦م، [ضمٝمد] يمام ذم اعمّم٤ٌمح

٦م، واجلَْٝمد سم٤مًمٗمتح ٓ همػم: اًمٜمٝم٤مي٦م واًمٖم٤مي٦م، وهق وىمٞمؾ: اعمْمٛمقُم: اًمٓم٤مىم٦م، واعمٗمتقُح: اعمِم٘مَّ 

يمام ذم اعمّم٤ٌمح ش ُمّمدٌر ُمـ ضَمَٝمَد ذم إَُمر ُمـ سم٤مب َٟمَٗمَع إِذا ـمٚم٥َم طمتك سمٚمغ هم٤ميتف ذم اًمٓمٚم٥م

ؾ اًمٌمء سم٤مًمٕملم، يمام ذم شٟمٔمراً » َأيْم٤ًم.  .[ٟمٔمر] اعمخت٤مر، َأي ذم اًمٜمٔمر، وهق اإِلسمّم٤مر، يٕمٜمل شم٠َمُمُّ

وقء، ش: ؾَمٜم٤َم»ضمقاب إِذا، ش: ىمٚم٧َم »ن، َأي ذم َأصمَره سمٗمتحَتلم، ، سمٙمن ومًٙمقشذم إصِْمِره»

اًمؼَمق: ؾَمْقٌط ُمـ ٟمقر َيزضمُر سمف اعمَٚمُؽ اًمًح٤مَب، »عمَع وشَمَْلَٕ، وذم اًمٚم٤ًمن: ش: َأْوَُمَض »

واًمؼمق: واطمد سُمروق اًمًح٤مب، واًمؼمق: اًمذي َيٚمٛمُع ذم اًمٖمٞمؿ، واًمؼُمىم٦م: اعم٘مدار ُمـ اًمؼمق 

وذم اًمت٤مج:  .[سمرق] ش[24/43]اًمٜمقر:  ژحخ جخ مح جح مجژ]ومجُٕمف سُمَرق[، وىمرئ: 

اًمؼمق واطمد سُمُروق اًمًح٤مب، وهق اًمذي َيٚمٛمع ذم اًمٖمٞمؿ، َأو هق ضُب ُمَٚمِؽ اًمًح٤مَب »

 . ا.#.[سمرق] شوحتريٙمُف إِي٤مه ًمٞمٜم٤ًمق ومؽمى اًمٜمػمان

 ي٘م٤مل: ظَمَٗم٤م اًمؼمُق خَيُٗمق ظَمْٗمقًا سم٤مًمٗمتح، وقمٚمٞمف اىمتٍم اجلقهريُّ »عمَع وَأو٤مء، ش: ظَمَٗم٤م»

ُٛمّق قمـ اسمـ ؾمٞمده ًُ ًا يم عمَع عمٕم٤ًم وٕمٞمٗم٤ًم ُمٕمؽِمو٤ًم ذم ٟمقاطمل اًمٖمٞمؿ، وم٢مِن عمَع ىمٚمٞمالً صمؿَّ  وظُمُٗمقَّ
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اًمٖمٞمَؿ واؾمتٓم٤مل ذم اجلقِّ إمِم وؾَمط اًمًامء  ؾمَٙمـ وًمٞمس ًمف اقمؽماض ومٝمق اًمَقُِمٞمض، وم٢مِن ؿَمؼَّ 

ؽماض اًمؼمق ذم ُمـ همػم َأن ي٠مظمذ يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ ومٝمق اًمٕم٘مٞم٘م٦م، وقمـ َأيب قمٌٞمد: اخلَْٗمق: اقم

 .[ظمٗم٤م] ا.# شم٤مجشٟمقاطمل اًمًامء، وذم احلدي٨م ؾم٠مَل قمـ اًمؼمق وم٘م٤مًمقا: َأظَمٗمقًا َأم َوُِمٞمْم٤مً 

89- رااااااةغا   َش اااااا ش ُ ا   اأ   ج ُ أ
  اااااالأ

 

 ُ اااااا أ اااااا  إادُ  أ
َش  ا  وُ اااااا  َّ ا    أ

نَّ يم٠مَ »يم٠َمٟمَّام َأداة شمِمٌٞمف، وهل ُمٚمٖم٤مة ٓ قمٛمَؾ هل٤م ًمٙمػِّ ُم٤م هل٤م قمـ اًمٕمٛمؾ، ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  

طمرف شمِمٌٞمف، وَأصُٚمف َأنَّ دظمٚم٧ْم قمٚمٞمٝم٤م اًمٙم٤مف، واًمٕمرب شمٜمّم٥م سمف آؾمؿ وشمرومع اخلؼم، وىمد 

يٙمقن سمٛمٕمٜمك اجلَْحد يم٘مقًمؽ: يم٠َمٟمَّؽ أُمػمٟم٤م ومت٠مُُمَرٟم٤م، ُمٕمٜم٤مه ًم٧ًَم َأُمػَمٟم٤م، َأو سمٛمٕمٜمك اًمتٛمٜمِّل 

ٕمر وم٠ُمضمٞمَده، ُمٕمٜم٤مه ًمٞمتٜمل ىمد ىمٚم٧ُم اًمِمٕمر وم٠ُمضمٞمَده،  وسمٛمٕمٜمك اًمِٕمٚمؿ يم٘مقًمؽ: يم٠مٟمَّٜمل ىمد ىمٚم٧ُم اًمِمِّ

ِـّ يم٘مقًمؽ: يم٠َمنَّ اهلل يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء، ويم٠َمٟمَّؽ ظم٤مرج ويم٠َمنَّ ُمـ َأظمقات اًمًت٦َّم  ا.# ُمٜمف.ش واًمٔم

. َـّ وًمٞم٧م وًمٕمؾَّ ٌَّٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، وهل إِنَّ وَأنَّ ويم٠َمنَّ وًمٙم  اعمِم

َٟمْجؿ ي٘م٤مل: إِٟمف يٕمؽِمض ذم ضَمْقز اًمًامء َأي وؾَمٓمِف، »، ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: شاجلَْقزاء»و

اجلَْقزاء سُمرج ذم اًمًامء، ؾُمٛمٞم٧م »وذم شم٤مج اًمٕمروس:  .[ضمقز] شزاء ُمـ سُمُروج اًمًامءواجلَقْ 

 ا.#.ش ضَمْقزاء: اؾمؿ اُمرأة»ا.#. وومٞمٝمام: ش ٕهَن٤م ُمٕمؽِمو٦م ذم ضَمْقز اًمًامء َأي وؾَمٓمِٝم٤م

ؾْمغ: َُمْٗمِّمؾ ُم٤م سملم اًمٙمػِّ »، إَْرؾم٤مغ مجُع ُرؾْمغ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شذم َأْرؾم٤مهِمف» اًمرُّ

٤مقِمد  واًمذراع، ًَّ ؾْمغ: َمتَٛمع اًم٤ًمىَملم واًم٘مدَُملم، وىمٞمؾ: هق َُمْٗمِّمؾ ُم٤م سملم اًم وىمٞمؾ: اًمرُّ

واًمٙمػِّ واًم٤ًمق واًمَ٘مَدم، وىمٞمؾ: هق اعمقوُع اعُمًتِدقُّ اًمذي سملم احل٤مومر وَُمْقِصِؾ اًمَقفمِٞمػ 

تلم، ىم٤مل اًمٕمج٤مج: ؾمغ سمْمٛمَّ ضمؾ، وهق اًمرُّ  ُمـ اًمَٞمد واًمرِّ

٤ٌَم ك احلَْقؿَمققق  ذم ُرؾُمقققٍغ ٓ َيتِمقققٙمَّ

 

٤ٌَم  ققِٛمٞمِؿ قَمَّمقق ٌْٓمِٜم٤ًم ُمققع اًمّمَّ ققَت ًْ  شُُم

ٝم٤م: اعمقوع اعمًُتِدقُّ اًمذي سملم »وذم اعمخت٤مر:  .[رؾمغ] ا.# ًم٤ًمن  لم ووٛمِّ ًِّ ؾمغ سمًٙمقن اًم اًمرُّ

ضمؾ وُمـ اإِلٟم٤ًمن َُمْٗمِّمُؾ ُم٤م سملم اًمٙمػِّ واًم٤ًمقمد »، شاحل٤مومر وُمقوع اًمَقفمِٞمػ ُمـ اًمٞمد واًمرِّ

 ا.# ُمّم٤ٌمح.ش ًمٖم٦ٌم، واجلٛمُع َأْرؾم٤مغواًمَ٘مدم إمِم اًم٤ًمقمد، ووؿُّ اًمًلم ًمإِلشم٤ٌمع 
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ٌْٝمتِف إِذا سَمَداوا» اًمٜمجؿ ذم إصؾ اؾمٌؿ ًمٙمؾِّ واطمد ُمـ »ذم اًمٚم٤ًمن َأنَّ ش ًمٜمَّجُؿ ذم ضَم

، وم٢مِذا ُأـمٚمؼ وم٢مِٟمام ُيراد سمف هل، وهل ؾمت٦م َأٟمُجؿ فم٤مهرة  ٤م َأظمصُّ يمقايم٥م اًمًامء، وهق سم٤مًمثُّريَّ

، وذم رواي٦م: شـَمَٚمَع اًمٜمجُؿ ارشمٗمٕم٧ْم اًمٕم٤مه٦م إِذا»يتخٚمَّٚمٝم٤م ٟمجقم صٖم٤مر ظمٗمٞم٦َّم، وذم احلدي٨م: 

ُم٤م ـَمَٚمَع اًمٜمجُؿ ىمطُّ وذم إَرض »، وذم رواي٦م: شُم٤م ـَمَٚمَع اًمٜمجُؿ وذم إَرض ُمـ اًمٕم٤مه٦م رءٌ »

َّٓ ُرومٕم٧ْم  ٤م، وَأراد سمٓمٚمققمٝم٤م ـمٚمققَمٝم٤م قمٜمد اًمّمٌح، شقم٤مه٦ٌم إِ ، واعمراُد سم٤مًمٜمجؿ ذم احلدي٨م اًمثُّريَّ

٤مر، وؾم٘مقـُمٝم٤م ُمع اًمّمٌح ذم اًمٕمنم إَْوؾمط ُمـ شمنميـ وذًمؽ ذم اًمٕمنم إَْوؾمط ُمـ أَ  يَّ

أظمَر، واًمٕمرُب شمزقمُؿ َأن سملم ـمٚمققمٝم٤م وهمروهب٤م َأُمراو٤ًم وَوسم٤مًء وقم٤مه٤مٍت ذم اًمٜم٤مس واإِلسمؾ 

ُة َُمِٖمٞمٌٝم٤م سمحٞم٨م ٓ شُمٌٍَْمُ ذم اًمٚمَّٞمؾ َٟمٞمٌِّػ ومخًقن ًمٞمٚم٦م، ٕهَن٤م َُتَْٗمك سمُ٘مرهب٤م ُمـ  واًمثِّامر، وُمدَّ

سمٕمَده٤م، وم٢مذا سمُٕمدْت قمٜمٝم٤م فمٝمرْت ذم اًمنمق وىم٧َم اًمّمٌح، ىم٤مل احلَريب: إِٟمَّام اًمِمٛمس ىمٌَٚمٝم٤م و

٤مر ي٘مع احلّم٤مُد هب٤م وشُمدَرك اًمثامُر، وطمٞمٜمئٍذ شُم٤ٌمع  َأراد هبذا احلدي٨م َأرَض احلج٤مز َٕن ذم َأيَّ

٥ُم َأن رؾمقل اهلل  ًَ : َأطم ر َأراد قم٤مه٦َم اًمثام ٕهَن٤م ىمد ُأُِمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤مه٦م، ىم٤مل اًمُ٘متٌلُّ

٦م  .[ٟمجؿ] ا.# ًم٤ًمن اًمٕمربش ظم٤مصَّ

٤م ومّم٤مر هل٤م »وذم اًمت٤مج:  اًمٜمَّْجؿ: اًمٙمقيم٥م اًمٓم٤مًمع، هذا هق إَصؾ، وىمد ظمصَّ اًمثُّريَّ

ر م شَمٜمٙمَّ : هق اؾمؿ هل٤م قمَٚمؿ، وإِن ُأظمرضم٧ْم إًَمُػ واًمالَّ ا.# وص٤مر ُيٓمٚمؼ شقَمَٚماًم، وىم٤مل اجلقهريُّ

 قمغم يمؾِّ ٟمجؿ.

ٌْٝم٦م،ش ذم ضَمٌْٝمتِف إِذا سَمَدا» جقد، وىمٞمؾ: هل ُمًتَقى ُم٤م »ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  اجلَ ًُّ ُمقوُع اًم

ٌَلم إمِم اًمٜم٤َّمصٞم٦م، وضَمٌٝم٦م اًمٗمرس ُم٤م حت٧م ُأذَٟمٞمف وومقق قمٞمٜمَٞمف ٌْٝم٦ُم »، وذم اًمت٤مج: شسملم احل٤مضم ضَم

٤ٌَمه  إِذا سَمَدا، َأي إِذا فَمَٝمَر. ا.#.ش اًمٗمرس ُم٤م حت٧م ُأذَٟمٞمف وومقق قمٞمٜمَٞمف، واجلٛمع ضِم

97- ااةك فأ   اا ش  ااة عأ أااة اا ُ كةفْا اا أ ىأ   ش

 

ااالأ   ااا ش  أ ْأ شااالأ ع  ااا  ىأ ْش ااا  فأ تا  اأعش أ ش

 َأظمذ ًمف قُمدشمف وقَمت٤مَده َأي ُأْهٌتَف وآًمَتف، وذم احلدي٨م َأنَّ اًمٜمٌل »اًمَٕمت٤مد، ذم اًمٚم٤ًمن:  

٤ٌَّمس قمؿُّ اًمٜمٌّل  دىم٦م وم٘مٞمؾ ًمف: ىمد ُمٜمَع ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد واًمٕم ، وم٘م٤مل َٟمدَب اًمٜم٤مَس إمِم اًمّمَّ
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٤م ظم٤مًمرؾمقل اهلل  ٤ًًٌُم ذم : َأُمَّ ؿ َئمٚمٛمقن ظم٤مًمدًا، إِن ظم٤مًمدًا ضمٕمؾ رىمٞمَ٘مف وَأقمُتْده طُم ٌد وم٢مهِنَّ

٤ٌَّمس وم٢مهِن٤م قمٚمٞمف وُمثُٚمٝم٤م ُمٕمٝم٤م ٤م اًمٕم  ش.ؾمٌٞمؾ اهلل، وَأُمَّ

ه اًمرضمؾ ُمـ اًمًالح واًمدوابِّ وآًم٦م احلرب  إقَْمُتُد مجع ىمٚم٦َّم ًمٚمَٕمت٤مد، وهق ُم٤م َأقمدَّ

حَ »وذم اًمت٤مج:  .[قمتد] ا.# ًم٤ًمنش ًمٚمجٝم٤مد ًَ ة َُٕمر ُم٤م ُتٞمِّئف اًمَٕمت٤مد يم ٤مب، واًمُٕمتَْدة يمُتْحَٗم٦م: اًمُٕمدَّ

ًمف، اًمت٤مُء ُمدهَمٛم٦م، واجلٛمُع َأقْمتُد وَأقْمتَِدة وقُمُتد، وهق َأيْم٤ًم ُم٤م ُأقمدَّ ُمـ ؾمالح ودوابَّ وآًم٦م 

إقِمداد اًمٌمء واقمتِداده واؾمتِٕمداُده وشَمْٕمداده: إطِمْم٤مره، »ا.# شم٤مج، وذم اعمًتدَرك ُمٜمف: ش طمرب

: ُم ة سم٤مًمْمؿِّ شَمف واًمٕمدَّ ٤م َأقمددشَمف حلقادث اًمدهر ُمـ اعم٤مل واًمًالح وي٘م٤مل: َأظمذ ًمََلُمر قُمدَّ

ة ُمـ اًمًالح: ُم٤م اقمتدْدشَمف، ظمصَّ سمف اًمًالح ًمٗمٔم٤ًم،  وقَمت٤مَده سمٛمٕمٜمًك، يم٤مُْٕه٦ٌم، اسمـ ُدريد: اًمُٕمدَّ

ف ذم اعمٕمٜمك أم ٓ  ا.# شم٤مج اًمٕمروس.ش ومال َأدري َأظَمّمَّ

ـْ َأقمَددشُمف» ٜمِٞم٤من وي٘مقُم٤من يب.اًمٙم٤مومَِٞم٤من، َأي اًمٚمَّذان َيْٙمِٗمٞم٤من وُيٖمْ  اًمَٗمْ٘مد ُمّمدر  ش.وَمْ٘مَد َُم

ـْ َٟم٠َمى» ومَ٘مد اًمٌمَء إِذا قَمِدُمف وطُمِرَُمف، َأقمددشُمف: هٞم٠مشُمف وَأطميشُمف. ٌُْٕمْد شوَمْٚمٞمَٜم٠َْم قمٜمِّل َُم ، َأي ومٚمَٞم

 قمٜمِّل َُمـ سَمُٕمَد.

91-    ٍ اااا  ىأ صااا    فااا اكش رااا ملشلأ  رنأ

 

ا  نأ َا فةعْ ش اأ      اطشْبا ُ ر  رش   َّْأ

طَمك: »ىم٤مل ذم شم٤مج اًمٕمروس:   طَمك: احلجَر اعمٕمٚمقم اًمذي ُيٓمَحـ سمف، وُمـ اعمج٤مز اًمرَّ اًمرَّ

 طَمْقُم٦ُم احلرب وُمٕمَٔمُٛمٝم٤م، واجلٛمع إَْرطِمٞم٦َم، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ودارْت احلرُب يمَدْوِر إَْرطِمٞمَف

طَمك: »ىم٤مل اسمـ إصَمػم:  اًمتل ي٘م٤مل: دارْت َرطَمك احلرب إِذا ىم٤مُم٧م قمغم ؾم٤مىمٝم٤م، وَأصُؾ اًمرَّ

ـُ رسمٞمٕم٦م اًمتٖمٚمٌّل:»وذم اًمٚم٤ًمن:  ا.#.ش ُيٓمَحـ هب٤م  [155إصٛمٕمٞم٤مت ] ىم٤مل ُمٝمٚمٝمُؾ سم

قققق٤م هُمققققْدوًة وسَمٜمققققل َأسمٞمٜمقققق٤م  يم٠َمٟمَّ
 

 سمَجٜمْقق٥ِم قُمٜمَٞمققزٍة َرطَمٞمَقق٤م ُُمققديرِ  

  وَرطَمك احلرب طمقُمُتٝم٤م، ىم٤مل:

اِت دارْت َرطَم٤مٟمقققق٤م  صمققققؿَّ سمقققق٤مًمٜمَّػمِّ

 

 وَرطَمققك احلققرِب سمقق٤مًمُٙمامِة شَمققدورُ  
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 ًمِم٤مقمر: وَأٟمِمد اسمـ سمري

 ومقققققداَرْت َرطم٤مٟمققققق٤م سمُٗمْرؾمققققق٤مهنؿْ 

 

 شومٕمقق٤مُدوا يَمقق٠مْن مل يٙمقٟمقققا َرُِمققٞمام 

 ا.#.ش َرطَمك احلرب: طَمقُمُتٝم٤م، ودارْت قمٚمٞمف َرطَمك اعمقت إِذا ٟمزَل سمف»وذم اعمّم٤ٌمح:  

، وومٞمف: شاًمٜمَّّْم٥م: إىِم٤مُم٦م اًمٌمء ورومُٕمف»َأي ُمرومققم٦ًم َأقمالُُمٝم٤م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: شُمٜمّمقسم٦مً »

اًمٜمَّّْم٥م ُمّمدر ٟمَّم٥م »، وومٞمف: شّْم٥م: رومُٕمَؽ ؿمٞمئ٤ًم شمٜمّمٌُف ىم٤مئاًم ُمٜمتِّم٤ٌمً قمـ اًمٚمَّٞم٨م: اًمٜمَّ »

َٟمَّم٥َم ًمف احلرَب َٟمّْم٤ًٌم: وَوَٕمٝم٤م، ويمؾُّ رء ُرومَع »ا.# ًم٤ًمن، وومٞمف َأيْم٤ًم: ش اًمٌمَء إِذا َأىم٤مَُمف

واؾمُت٘مٌَؾ سمف رٌء وم٘مد ُٟمِّم٥َم، واًمٜمَّّْم٥ُم: ووُع اًمٌمء ورومُٕمف، وٟمَّم٥م اًمٌمَء: َأىم٤مَُمف، 

 ٌَ د ًمٚمٙمثرة َأو ًمٚمٛم٤ٌمًَمٖم٦موَٟمّمَّ  .[ٟمّم٥م] ا.# ًم٤ًمنش ٧م اخلٞمُؾ آَذاهَن٤م: ؿمدِّ

٧ٌم اخلٞمُؾ آذاهَن٤م، ؿُمدد ًمٚمٙمثرة واعم٤ٌمًمٖم٦م»وذم اًمّمح٤مح:  رضمَع ش ٟمَّمٌُتف: َأىمٛمُتف، وٟمّمَّ

ٌَف، ويمٚمُّف ُمـ »اًمٜم٘مؾ ُمـ اًمٚم٤ًمن:  وٟم٤مَصٌف اًمنمَّ واحلرب واًمٕمداَوَة ُمٜم٤مَص٦ًٌم: َأفمٝمَر ًمف، وٟمّم

واعمراد ذم اًمٌٞم٧م اًمَقْوع، يٕمٜمل وم٢مِن ؾمٛمٕم٧َم سمرطَمك ُمقوققم٦ٍم  .ا.# ًم٤ًمنش آٟمتِّم٤مب

 ًمٚمحرب وم٤مقمٚمْؿ، إًِمخ.

ٚمؿ، وطمٙمك اسمـ »احلرب: اًم٘مت٤مل، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ش.ًمٚمَحْرب» ًِّ احلرب ٟم٘مٞمض اًم

 وَأٟمِمد: إقَمرايّب ومٞمٝم٤م اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م

 وْهقققَق إِذا احلقققرُب َهَٗمققق٤م قُمَ٘م٤مسُمقققفُ 

 

 شَمْٚمتٔمِققققل طِمرَ  
ِ
 اسُمققققفُ يَمققققْرُه اًمٚمِّ٘مقققق٤مء

:[63ديقاٟمف ] وومالٌن طَمْرٌب َأي قمدوٌّ حُم٤مِرب، ىم٤مل ُٟمّمٞم٥م 

تقققل  وىُمققققٓ هلققق٤م يققق٤م ُأمَّ قُمقققْثامَن ظُمٚمَّ

 

ٌِّٜمقق٤م َأٟمقق٧ِم َأْم طَمققْرُب    َأؾِمققْٚمٌؿ ًمٜمقق٤م ذم طُم

 ، َأي سم٘متْؾ، ورضمٌؾ طَمْرٌب [2/279]اًمٌ٘مرة:  ژۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇژوىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

 ا.# ًم٤ًمنش ٞمؾ: حِمَْرب وحِمْراب: ص٤مطم٥ُم طمربوحِمَْرٌب وحِمْراٌب: ؿمديُد احلرب ؿمج٤مع، وىم

 [99ديقان اسمـ طمٞمقس ] ىمٚم٧م: وهلل درُّ اًم٘م٤مئؾ: .[طمرب]

........................ 

 

ـَ اعمِْحققراَب ذم اعمِْحققراِب    ُمقق٤م َأطْمًقق
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ـَ اًمرضمَؾ اًمِمج٤مَع اًمٕم٤مرَف سم٤محلروب إِذا يم٤من ُيالِزم قمغم احلْمقر ذم  َأي ُم٤م َأطمً

 ٤ٌمدة، واهلل َأقمٚمؿ.ُمقاوع اًمٓم٤مقم٦م وُمقاـمـ اًمٕم

طَمكوم» َأي وم٤مقمرْف ُمٜمزًمتل اًمتل ذم طَمقُم٦م احلرب وُُمٕمؽْمَك اًمٓمَّٕمـ ش ٤مقمَٚمْؿ َأٟمَّٜمل ىُمْٓم٥ُم اًمرَّ

ب، ذم اًمٚم٤ًمن طَمك، وذم : »[ىمٓم٥م] واًميَّ اًمُ٘مْٓم٥م: احلديدة اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل شمدور قمٚمٞمٝم٤م اًمرَّ

طَمك، وذم اًمّمح٤مح: اًمتل شمدور طم قهَل٤م اًمُٕمٚمٞم٤م، اسمـ اًمتٝمذي٥م: اًم٘م٤مئؿ اًمذي شمدور قمٚمٞمف اًمرَّ

ٗمغم، وىُمٓم٥م اًمَٗمٚمؽ: َُمداُره، وىمٞمؾ:  ًُّ طَمك اًم ٦ٌم ذم وؾَمط طمجر اًمرَّ إصَمػم: احلديدة اعمريمَّ

اًمُ٘مْٓم٥م: يمقيم٥ٌم سملم اجلَْدي واًمَٗمْرىمَديـ يدور قمٚمٞمف اًمَٗمٚمُؽ، صٖمػم َأسمٞمض ٓ َيؼمُح ُمٙم٤مٟمف َأسمدًا، 

طَمك، وهل احلديدة اًمتل ذم اًمٓمٌَّؼ إؾَمٗمؾ طمٞمَلم يدور قمٚمٞمف اًمٓمٌُؼ  ؿُمٌف سمُ٘مٓم٥م اًمرَّ ُمـ اًمرَّ

إقَمغم، وشمدور اًمٙمقايم٥م قمغم هذا اًمٙمقيم٥م اًمذي ي٘م٤مل ًمف اًمُ٘مٓم٥م، أسمق قمدٟم٤من: اًمُ٘مٓم٥م َأسمدًا 

وؾَمط إَرسمع ُمـ سمٜم٤مت َٟمْٕمش، وهق يمقيم٥م صٖمػم ٓ يزول اًمدهَر، واجلَْدي واًمَٗمرىمدان شمدور 

الح ث رمحف اهلل ىم٤مل: اًمُ٘مٓم٥م ًمٞمس اعمحدِّ  (1)قمٚمٞمف، ورأي٧ُم طم٤مؿمٞم٦ًم ذم ٟمًخ٦م اًمِمٞمخ اسمـ اًمّمَّ

يمقيم٤ًٌم، وإِٟمام هق سُم٘مٕم٦ٌم ُمـ اًمًامء ىمري٦ٌٌم ُمـ اجلَْدي، واجلَْدي: اًمٙمقيم٥ُم اًمذي شُمٕمرف سمف اًمِ٘مٌٚم٦ُم 

ذم اًمٌالد اًمِمامًمٞم٦م، اسمـ ؾمٞمده: اًمُ٘مٓم٥م: اًمٜمَّجؿ اًمذي شُمٌٜمك قمٚمٞمف اًمِ٘مٌٚم٦ُم، وىُمٓم٥ُم يمؾِّ رء 

٥ُم اًم٘مقم ؾمٞمِّدهؿ، وومالن ىُمٓم٥ُم سمٜمل ُِماليُمف، وص٤مطم٥ُم اجلٞمش ىُمٓم٥ُم َرطَمك احلرب، وىُمٓم

 ا.# ًم٤ًمن اًمٕمرب.ش ومالن َأي ؾمٞمُِّدهؿ اًمذي يدور قمٚمٞمف َأُمُرهؿ

واعمراد ذم اًمٌٞم٧م ص٤مطم٥ُم اجلٞمش وَأُمػمهؿ ورئٞمًٝمؿ اًمذي يدور قمٚمٞمف َأُمُرهؿ، واهلل 

 [331ديقان قمٜمؽمة ] َأقمٚمؿ، وًمٌٕمْمٝمؿ:

طَمققك  ومققُدْرٟم٤م يمققام دارْت قمققغم ىُمْٓمٌِٝمقق٤م اًمرَّ

 

ققٗم٤مئُح ودارْت قمققغم هقق  ضمقق٤مِل اًمّمَّ  ٤مِم اًمرِّ

  وسمٕمده ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ:

                                                 

رمحـ، اسمـ اًمّمالح، شم٘مل اًمديـ، قم٤ممل ذم اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم واحلدي٨م، شمقذم هق أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ قمٌد اًم (1)

643.# 
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92- ْش أ ااا   َ  تأ ااارش َأ نأ  وإاكش َاأيااالأ  اااة

 

ْ  أاااا  ر  دُ أ ُ 
اااملا  فاااةعْ ش  ااالأ   ىا ش

اًمقاو قم٤مـمٗم٦م، إِْن ذـمٞم٦َّم، رَأي٧َم: َأسمٍمَت َأو قمٚمٛم٧َم، ٟم٤مَر طمرٍب شمٚمتٔمل: َأي شَمِمتٕمُؾ،  

 [6ديقاٟمف ] ٤مل إوَمقه:اًمٚمََّٔمك اًمٜم٤مر، وىمٞمؾ: هل اًمٚمَّٝم٥ُم اخل٤مًمص، ىم»ُمـ 

٤ٌَم ويمققققققق٠َمٟمَّام ققققققق  ذم َُمقىمقققققققٍػ َذِرِب اًمِمَّ

 

َٔمقققك   ومٞمقققف اًمرضمققق٤مُل قمقققغم إـََمققق٤مئِؿ واًمٚمَّ

 ـٍ »وُيروى  ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م، همػم ُمٍموف، وهل ُمٕمروم٦ٌم  –، وًمَٔمك: اؾمؿ ضمٝمٜمؿ شذم َُمْقـمِ

ًمتٔم٧ْم: ٓ شُمٜمقن، وٓ شمٜمٍمُف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦َّم واًمت٠مٟمٞم٨م، ؾُمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهَن٤م َأؿمدُّ اًمٜمػمان، وا

٧ٌْم، ويمذًمؽ ًَمٔمَِٞم٧ْم شَمْٚمَٔمك ًَمَٔمًك، وأٟمِمد اسمـ ضمٜمل:  اًمتٝم٧ٌْم وشمٚمٔم٧َّْم: شمٚمٝمَّ

َ ًمٚمُقؿمققققققق٤مِة همقققققققداَة سم٤مٟمققققققق٧ْم   وسمقققققققلمَّ

 

 ؾُمقققققَٚمٞمَٛمك طَمقققققرَّ َوضْمقققققِدي واًْمتِٔم٤مَيقققققفْ  

 :اًمٚمٞمؾ:  ژۇئ وئ وئژَأراد واًْمتِٔم٤مئٞمف، وم٘مٍَم ًمٚميورة، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز[

ُد، وي٘م٤مل [92/14 ٩ُم وشَمقىمَّ ة َأي شَمقهَّ َد قمٚمٞمف ُمـ ؿمدَّ ٞم٤ًم إِذا شمقىمَّ : ومالٌن َيتٚمٔمَّك قمغم ومالن شَمَٚمٔمِّ

ة احلرِّ وم٘م٤مل: ٦م اًمٚمَّٔمك ؿمدَّ ُمَّ  اًمٖمْم٥م، وضمٕمؾ ذو اًمرُّ

َٔمقققك  وطمتَّقققك َأشَمقققك يققققٌم يٙمققق٤مُد ُِمقققـ اًمٚمَّ

 

ٌُقققققَم ذم ُأوْمُحقِصققققف َيتَّمققققٞمَُّح    شمققققرى اًم

 :ُؼ، وذم طمدي٨م ظَمٞمْٗم٤من عم٤َّم ىَمِدم قمغم قمثامن ٤م »َأي يتِم٘مَّ هذا احللُّ ُمـ سَمْٚمحرث سمـ يمٕم٥م َأُمَّ

ٌؽ َأُْمراس شَمتٚمٔمَّك اعمٜمٞم٦َُّم ذم رُم٤مطمٝمؿ ًَ َأي شمٚمتٝم٥ُم وشمْمٓمرُم ُمـ ًَمَٔمك، وهق اؾمٌؿ ُمـ ش ومَح

 َأؾمامء اًمٜم٤مر، واًْمتَٔم٧م احلرُب: اشمَّ٘مدت قمغم اعمثؾ، َأٟمِمد اسمـ إقَمرايّب:

 وْهقققق إِذا احلقققرُب هَٗمققق٤م قُمَ٘م٤مسمقققفُ 

 

 شَمْٚمَتٔمققققل طِمراسُمققققفُ  
ِ
 يَمققققْرُه اًمٚمِّ٘مقققق٤مء

ٌُٝم٤م، وشَمٚمٔمَّك همْم٤ًٌم، واًمتَٔمك: اشمَّ٘مد  .[ًمٔمك] ا.# ًم٤ًمن اًمٕمربش وشَمٚمٔم٧َّم اعمٗم٤مزُة: اؿمتدَّ هل

ِٕمرٌ » ًْ ُٕمُره٤م ش: ُُم ًْ َٕمَره٤م َي ًَ َأي ُُمقىِمٌد، اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأؾْمٕمَر اًمٜم٤مَر إؾِمٕم٤مرًا إِذا َأوىمَده٤م، يم

ٕمػمًا، ىم٤مل ذم شم٤مج اًمٕمروس:  ًْ َره٤م شَم ُٕمُره٤م ؾَمْٕمرًا: ؾَمَٕمَر اًمٜم٤مَر واحل»ؾَمْٕمرًا وؾمٕمَّ ًْ رَب يمٛمٜمََع َي

َٕمر  ًْ
َره٤م شَمًٕمػمًا وَأؾمَٕمره٤م إؾِمٕم٤مرًا، وذم اًمث٤مين ََم٤مز، أي احلرب، واعمِ َأوىمَده٤م وهٞمَّجٝم٤م يمًٕمَّ

ٕم٤مر، واجلٛمُع  ًْ
سم٤مًمٙمن: ُم٤م ؾمٕمرَت سمف اًمٜم٤مَر، َأي ُم٤م حُترك سمف اًمٜم٤مُر ُمـ طمديد َأو ظمِم٥م يم٤معمِ
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َٕمر ًْ
٤مقِمر، وُمـ اعمَج٤مز اعمِ ًَ ٤مقِمػم وَُم ًَ َٕمر طمْرب، إِذا يم٤من  َُم ًْ ُُمقىِمد ٟم٤مر احلرب، ي٘م٤مل: هق ُِم

صمٝم٤م، َأي حَتَْٛمك سمف احلرب، وذم احلدي٨م:  ٤مقِمػُم »ي١مرِّ ًَ ٌؾ َُم ًْ دان وم٠َمْٟمج٤مٌد سُم ٤م هذا احللُّ ُمـ مَهْ وَأُمَّ

 .[ؾمٕمر] ا.# شم٤مج اًمٕمروسشش همػُم قُمْزلٍ 

َرمه٤م: َأوىمَدمه٤م وذم اًمٚم٤ًمن: وؾمَٕمر اًمٜم٤مَر واحلرَب َيًُٕمرمه٤م ؾَمْٕمرًا وَأؾْمَٕمرمه٤م وؾمٕمَّ 

ٕم٤مر ُم٤م ؾُمٕمرْت سمف، وي٘م٤مل عم٤َم  ًْ
َٕمر واعمِ ًْ

وهٞمَّجٝمام، واؾْمتَٕمرت وشمًٕمَّرت: اؾْمتقىمَدْت، واعمِ

َٕمُر  ًْ ٤مقِمر، وُِم ًَ ٤مقِمػم وَُم ًَ ٕم٤مٌر، ودمٛمُٕمف قمغم َُم ًْ َٕمٌر وُِم ًْ ُك سمف اًمٜم٤مُر ُمـ طمديد َأو ظمِم٥م: ُِم حترَّ

َٕمُر طمرب إِذا يم٤من ًْ صمٝم٤م، َأي حَتْٛمك سمف احلرُب، وذم  احلرب: ُُمقىِمده٤م، ي٘م٤مل: رضمٌؾ ُِم ي١مرِّ

َٕمُر طمرٍب ًمق يم٤من ًمف َأصح٤مٌب »طمدي٨م َأيب سَمِّمػم:  ًْ ف ُِم ، يّمٗمف سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم احلرب شَوْيُٚمٛمَّ

ٌؾ َُم٤ًمقمػُم همػُم قُمْزلٍ »واًمٜمجدة، وُمٜمف طمدي٨م ظَمْٞمٗم٤من:  ًْ دان وم٠َمْٟمج٤مٌد سُم ٤م هذا احللُّ ُمـ مَهْ ش وَأُمَّ

م ىمري٤ًٌمذم شمٗمًػم اًمٚمََّٔمك. َأي ذاكش ذاَك اًمٚمََّٔمك» ا.# ًم٤ًمن.  اًمٚمَّٝم٥ُم َأو اًمٜم٤مر قمغم ُم٤م شم٘مدَّ

93- ْا  أ اارص    ا ُ   َاا اا ُ  ااةئ  اا ش  خأ

 

 وُ  أ أاااة 
ْا َاااة َأ  ُ ارش

ْا َاااة  عااال  ا

ه٤م، ش: ظمػَم اًمٜمُّٗمقس»  َأطمًٜمُٝم٤م وَأذوُمٝم٤م وَأيمٛمُٚمٝم٤م وَأؾمامه٤م وَأرومٕمٝم٤م وَأيمرُمٝم٤م وَأقمزُّ

وات، َأي ظمػمُ  إضَم٤ًمم، وسم٤مقمت٤ٌمر َأْرسم٤مهب٤م، َأي ظمػُم إؿَمخ٤مص،  اًمٜمُّٗمقس شمٓمَٚمُؼ قمغم اًمذَّ

ٌَٝم٤م اًمت٤مُج  ُم٤مء، وهذا هق إىَمرُب، وًمٚمٜمَّْٗمس ُمٕم٤مٍن يمثػمة مجَٕمٝم٤م َأو هم٤مًم م، َأي ظمػُم اًمدِّ وقمغم اًمدَّ

د واًمَٕملم، واًمِٕمٜمْدُ »وم٘م٤مل:  ًَ م واجل وح، واًمدَّ واحل٘مٞم٘م٦ُم وقَملُم اًمٌمء وىَمدُر دسِْمَٖم٦م  اًمٜمّْٗمس: اًمرُّ

٦ُم وإََٟمٗم٦ُم واًمٖمٞم٥ُم واإِلرادُة واًمُٕم٘مقسم٦ُم واإِلٟم٤ًمُن مجٞمُٕمف روطُمف واًمٕمٔمٛم٦ُم و اًمِٕمزُة واهلٛمَّ

ف ووم٤مفم٧ْم، ىم٤مل َأسمق ظِمراش،  ًُ وح ىمقهلؿ: ظمرضم٧ْم ٟمْٗم ُده، واًمٜمَّْٗمس: إَخ، ؿم٤مهُد اًمرُّ ًَ وضم

:  [558أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] وىمٞمؾ: طُمذيٗم٦م سمـ َأٟمس اهلذزمُّ

 َٟمَجقق٤م ؾمقق٤مملٌ واًمققٜمَّْٗمُس ُمٜمققف سمِِمققْدىِمف

 

ـَ ؾمقْٞمٍػ وُِمْئقَزرا  َّٓ ضَمْٗم  ومل َيٜم٩ُْم إِ

 يم٘مقهلؿ: َأوْمٚم٧َم ومالٌن ومل ُيٗمٚم٧ْم، إِذا مل شُمٕمدَّ ؾمالُمُتف ؾمالُم٦ًم، ش َٟمَج٤م ؾم٤مملٌ ومل َيٜم٩ُْم »وىمقًُمف: 

واعمٕمٜمك: مل َيٜم٩ُْم ؾم٤مملٌ إِٓ سمَجٗمـ ؾمٞمٗمف وُمئزِره، واٟمتّم٤مُب اجلَٗمـ قمغم آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع، َأي مل 
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 َّٓ ـُ اًمًٞمػ ُمٜم٘مٓمٌع ُمٜمف، وُمٜمف َأيْم٤ًم، َأي ُمـ ؿمقاهد اًمٜمْٗمس َيٜم٩ُم ؾم٤مملٌ إِ ـَ ؾمٞمػ، وضمٗم  ضَمٗم

وح ىمقًُمف:  سمٛمٕمٜمك اًمرُّ

 يمقق٤مَدْت اًمققٜمْٗمُس َأْن شَمٗمققٞمَظ قمٚمٞمققفِ 

 

 إِْذ صَمقققَقى طَمِْمقققَق َرْيَٓمققق٦ٍم وسُمقققُرودِ  

:ٛمقَأل ًَّ م ومِم٤مهُده ىمقُل اًم ٤م اًمٜمْٗمس سمٛمٕمٜمك اًمدَّ  [13ديقاٟمف ] وَأُمَّ

ٌَقق٤مِت   ٟمٗمقؾُمققٜم٤مشَمًققٞمُؾ قمققغم طمققدِّ اًمٔمُّ

 

ٌَقق٤مِت شَمًققٞمُؾ    وًمٞمًقق٧ْم قمققغم همققػِم اًمٔمُّ

 د سمٛمٕمٜمك وؿم٤مهُده٤م ًَ ض طمجر سمـ َأْوس ىمقُل  اجلَ  وهؿ طمٜمٞمٗم٦م سمٜمل قمغم هٜمد سمـ قمٛمرو ُيرِّ

 [47ديقاٟمف ] ىمتَٚمف: احلٜمٗملَّ  ؿَمِٛمر سمـ قمٛمرو َأنَّ  ويزقمؿ ُأسَم٤مغ، قملم َيقم اًمًامء ُم٤مء سمـ اعمٜمذرِ  َأسمٞمف ىمتٚم٦مُ 

ٌِّْئقققق٧ُم َأنَّ سمٜمققققل ؾُمققققَحْٞمؿ  َأْدظمُٚمقققققا ُٟم

 

 َأسمٞمققققق٤مَُتْؿ شمققققق٤مُُمقَر َٟمْٗمقققققِس اعُمٜمقققققِذرِ  

 ـُ قمٛمقرو َرهٓمقف ٥َم اسمق ًَ  ومٚمٌِئَس ُم٤م يَم

 

ققققَٛمٍع وسمَٛمٜمْٔمققققرِ   ًْ  ؿَمققققِٛمٌر ويمقققق٤من سمَٛم

 :ذم اًمٜمَّْٛمٚم٦م واحلَُٛم٦م »وؿم٤مهُد اًمٜمْٗمس سمٛمٕمٜمك اًمٕملم ذم احلدي٨م َّٓ ىْمٞم٦م إِ هَنك قمـ اًمرُّ

َٛم٦م: ؾُمؿُّ يمؾِّ رء َيٚمدُغ َأو َيٚمًُع واإِلسمرة اًمتل ، وم٤مًمٜمْٛمٚم٦م ىُمُروح ُترُج ذم اجلَٜم٥ْم، واحلُ شواًمٜمَّْٗمس

ف سمٜمْٗمس َأي َأص٤مسَمف سمَٕملم،  ًَ شَميُب هب٤م احلٞم٦َّم واًمٕم٘مرُب وٟمحُقمه٤م، واًمٜمَّْٗمس: اًمَٕملم، ي٘م٤مل: َٟمَٗم

ف، َأي قَمٞمُقٌن  ًَ ، وذاك ُمٜمٗمقس، َأي َُمْٕمُٞمقن، وي٘م٤مل: َٟمُٗمقس ُم٤م َأْٟمٗم ـٌ ومٝمق ٟم٤مومِس، َأي قم٤مئ

قٌد ُم٤م َأؿمدَّ قمٞمْ  ًُ ، وم٢مِْن هَمِِمٞمْتٙمؿ قمٜمد »ٜمَف، وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس: طَم ِـّ اًمٙمالُب ُمـ اجل

َـّ َأٟمُٗم٤ًًم َأي َأقْمُٞمٜم٤مً  ، وم٢مِنَّ هل َـّ  ش.ـمٕم٤مُمٙمؿ وم٠َمًمُ٘مقا هلُ

أَي  [5/116]اعم٤مئدة:  ژہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژوؿم٤مهُده٤م سمٛمٕمٜمك قِمٜمْد 

حف ذم   اًمت٤مج.ُم٤م قمٜمدي َأو طم٘مٞم٘متل وطم٘مٞم٘متََؽ، َأو هَمْٞمٌل وهَمْٞمٌَؽ، وهذا رضمَّ

د هب٤م، ٟمحُق:   ش.ضم٤مء اعمٚمُِؽ سمٜمَْٗمًف»وؿم٤مهُده٤م سمٛمٕمٜمك قَملْم اًمٌمء ويُمٜمْٝمف وضَمقهره ُم٤م ي١ميمَّ

 وؿم٤مهُده٤م سمٛمٕمٜمك ىَمْدر َدسْمٖم٦ٍم ُم٤م َأٟمِمَده صمٕمٚم٥ٌم:

 وذي َأْٟمُٗمقققٍس ؿَمقققتَّك صمقققالٍث َرُمققق٧ْم سمقققفِ 

 

 إطِمقدى اًمقَٞمْٕمَٛمالِت اًمَٕمقراُِمُس  
ِ
 قمغم اعمق٤مء

  ۈئ ۆئژر ُمـ اًمدسم٤مغ، وىمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: يٕمٜمل اًمَقـْم٥م اًمذي ُدسمغ هبذا اًمَ٘مدْ 

 َأي قم٘مقسمَتف. [3/33]آل قمٛمران:  ژۈئ
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]اًمٜمقر:  ژۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇژواًمٜمْٗمس َأيْم٤ًم إَخ، وؿم٤مهُده 

 ڃ ڄژىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)وىمري٥ٌم ُمٜمف ُم٤م ومنَّ سمف اسمـ قمروم٦م»ىم٤مل ذم اًمت٤مج:  [24/61

# ُمـ ا.ش ، َأي سم٠َمهؾ اإِليامن وَأهؾ ذيٕمتٝمؿ[24/12]اًمٜمقر:  ژڃ ڃ ڃ

ٛمقَأل: .[ٟمٗمس] اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن ًَّ  واعمراُد ذم اًمٌٞم٧م اًمدُم٤مُء يمام ذم سمٞم٧م اًم

٤ٌَمِت ُٟمُٗمقؾُمٜم٤م... إًِمخ ٞمُؾ قمغم طَمدِّ اًمٔمُّ ًِ  شَم

ٞمُؾ قِمٞم٤مٟم٤ًم، ي٘م٤مل: ؾم٤مَل اعم٤مُء َيًٞمُؾ إِذا ضَمرى. شاًم٤ًمئالُت ضَمْٝمَرةً » يمام هق فم٤مهر. ًِ  اًمتل شَم

: ورآه ضَمٝمرًة مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام ؾمؽٌم، ورَأيتُف ضَمْٝمرًة ضَمْٝمَرة، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: اجلَْٝمَرة: ُم٤م فمَٝمر

، َأي همػَم ُُمًتؽِم [4/153]اًمٜم٤ًمء:  ژۆ ۇ ۇژويمٚمٛمُتف ضَمْٝمرًة، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 : ىم٤مل اسمـ قمروم٦م: َأي همػَم  [2/55]اًمٌ٘مرة:  ژ ﮳ ﮲ ۓ ۓژقمٜم٤َّم سمٌمء، وىمقًُمف قمزَّ وضمؾَّ

ٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف، ي٘م٤مل: ضمَٝمْرشُمف: يمِمٗمُتف، وضمٝمْرشُمف: حُمتج٥م قمٜم٤َّم، وىمٞمؾ: َأي قمٞم٤مٟم٤ًم، َأي ُيٙمِمػ ُم٤م سم

 .[ضمٝمر] شرَأيتف سمال طمج٤مب سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، واجلَْٝمر: اًمَٕمالٟمٞم٦م

َأصُؾ اجلَْٝمر: فمٝمقُر اًمٌمء »وذم اًمت٤مج: ضَمَٝمَر يمٛمٜمَع، قمَٚمـ وسمَدا، وذم اعمٗمَردات ًمٚمراهم٥م: 

 ًَّ ٦م اًم ٤م سمح٤مؾمَّ ٦م اًمٌٍم يمرَأيُتف ضمٝم٤مرًا، وإُِمَّ ٤م سمح٤مؾمَّ  ژڱ ڱ ڱژٛمع، ٟمحُق: سم٢موِمراط إُِمَّ

ـَ سمف [23/7]ـمف:  ٦م، وضَمَٝمَر اًمٙمالَم وسمف: َأقمٚم ، وُمٜمف اجلَْقهر وَمْققَمؾ ُمـ اجلَْٝمر ًمٔمٝمقره ًمٚمح٤مؾمَّ

يم٠َمضْمٝمَر، ويمذا ضَمَٝمَر سمدقم٤مئف وصالشمف وىمراءشمف، وَأضْمٝمَر سم٘مراءشمف ًمٖم٦م، وضَمَٝمَر سم٤مًم٘مقل: َأقمٚمٜمَف، 

، ويمؾُّ إقِمالن  ـَ ضَمٝمٌر، وضمَٝمَر اًمرضمَؾ: رآه سمال طمج٤مب، وضمَٝمَر اًمّمقَت َأقماله، وَأضْمٝمَر: َأقمٚم

 ا.# شم٤مج.ش َأو ٟمٔمَر إًِمٞمف، وقمُٔمَؿ ذم قمٞمٜمَٞمف وراقَمف مج٤مًُمف وهٞمئُتف يم٤مضْمَتٝمره ومٞمٝمام

ٜم٤من واًمٜمَّّْمؾ »ش ٤ٌَمِت اعُمرهٗم٤مِت واًمَ٘مٜم٤َمقمغم فمُ » ًِّ ٦ٌَم، وهل طمدُّ اًمًٞمػ واًم ٤ٌَمت مجُع فُم اًمٔمُّ

                                                 

 #.833هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمروم٦م اًمقرهمٛمل اًمتقٟمز اعم٤مًمٙمل أسمق قمٌد اهلل، سمرع ذم قمٚمقم قمدة، شمقذم  (1)
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ٌَف ذًمؽ ٦ٌَم»َأيْم٤ًم:  وىم٤مل ش.واخلٜمجر وُم٤م َأؿم ه، وهق ُم٤م َيكم ـمرَف اًمًٞمػ،  اًمٔمُّ ًمٚمًٞمػ: طمدُّ

: ٝمِؿ: ـمَرومف، ىم٤مل سمِم٤مُم٦م سمـ طمري اًمٜمَّٝمِمكمُّ ًَّ   وُمثُٚمف ُذسَم٤مسُمف وفُم٦ٌَُم اًم

ققققْقا َأْن يٜمقققق٤مهَلؿُ   إِذا اًمُٙمققققامُة شَمٜمحَّ

 

ٌَقق٤مِت وَصققْٚمٜم٤مه٤م سم٠َميققديٜم٤م   طَمققدُّ اًمٔمُّ

٤ٌَمٌت وفُمٌُقن وفمٌُِقن، ىم٤مل ا ه، واجلٛمُع فُم ٦ٌَُم اًمًٞمػ: ـمروُمف وطمدُّ  ًمٙمٛمٞم٧م:وفُم

ققَٗمراِت ُِمٜمَّقق٤م اؤون سم٤مًمِمَّ  َيققَرى اًمققرَّ

 

ٌٞمٜمققق٤م  ٤ٌَمطِمققق٥َم واًمٔمُّ  َوىُمققققَد َأيب طُم

 م اهلل وضمَٝمف:  ٌَك»وذم طمدي٨م قمكّم يمرَّ ٦ٌَم اًمًٞمػ، وهل ـمروُمف ش ٟم٤مومُِحقا سم٤مًمٔمُّ هل مجع فُم

ه ٦ٌَم:» اًمت٤مج: وذم ا.#.ش وطمدُّ ٜم٤من َأو اًمًٞمػ طمدُّ  اًمٔمُّ ًِّ  وفُم٤ٌَمٌت  َأفْم٥ٍم  واجلٛمعُ  ٟمحُقه، َأو اًم

، ًم٦ٌم، واًمت٤مءُ  سم٤مًمْمؿِّ   سمِم٤مُم٦م ىمقل وُمٜمف اًمّمحٞمح، وهق ُم٘مّمقرة، وَأيْم٤مً  اًمٜمًُّخ، ذم يمام ُمٓمقَّ

 طمري: سمـا

ققققْقا َأْن يٜمقققق٤مهَلؿُ   إِذا اًمُٙمققققامُة شَمٜمحَّ

 

ٌَقق٤مِت وَصققْٚمٜم٤مه٤م سم٠َميققديٜم٤م   طَمققدُّ اًمٔمُّ

 ٌُقن سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن، ىم٤مل يمٕم٥م:  [214ديقاٟمف ] وفُم

 شَمٕمققققق٤موُر َأْيامهَنقققققؿ سمٞمقققققٜمٝمؿْ 

 

ٌِٞمٜمقق٤م يمقق١ُموُس    اعمٜم٤ميقق٤م سمَحققدِّ اًمٔمُّ

 :م اهلل وضمٝمف ٌَك يمُٝمَدى، وُمٜمف طمدي٨م قمكّم يمرَّ ٌَك»وفُم  .[فم٤ٌم] ا.# شم٤مجشش ٟم٤مومُِحقا سم٤مًمٔمُّ

٦ٌَم اًمًٝمؿ: ـمَروُمف، ىم٤مل سمِم٤مُم٦م سمـ طمري»وذم اًمّمح٤مح:  ٦ٌَم اًمًٞمػ وفُم  اًمٜمٝمِمكّم: فُم

ققققْقا َأْن يٜمقققق٤مهَلؿُ   إِذا اًمُٙمققققامُة شَمٜمحَّ

 

ٌَقق٤مِت وَصققْٚمٜم٤مه٤م سم٠مَ    يققديٜم٤مطَمققدُّ اًمٔمُّ

 ٤ٌَمت وَأصٚمٝم٤م فمٌق، واهل٤مُء قمقض ُمـ اًمقاو، واجلٛمُع َأفْم٥ٍم ذم َأىمؾِّ اًمٕمدد يم٠َمْدٍل، وفُم

 وفمٌقن سم٤مًمقاو واًمٜمقن، ىم٤مل يمٕم٥م:

 شَمٕمققققق٤موُر َأْيامهَنقققققؿ سمٞمقققققٜمٝمؿْ 

 

ٌِٞمٜمق٤م   شيم١ُموُس اعمٜم٤مي٤م سمَحقدِّ اًمٔمُّ

ٞمٗمل وَأرهٗمتُف: رىمَّ٘متُف، ومٝمق َرَهٗم٧ُم ؾم»اًمًٞمقف واًمرُم٤مح، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: ش اعمُْرَهٗم٤مِت واًمَ٘مٜم٤َم» ا.#. 

َُمرُهقف وُُمْرَهػ، َأي رىم٧َّْم طمقاؿمٞمف، وَأيمثُر ُم٤م ي٘م٤مل ُُمرَهٌػ، وَأُم٤م ُمرهقف وم٘مٚمٞمٌؾ يمَرِهٞمػ، 

فش وَأْرهَػ اعمُدي٦م: ؾمٜمَّٝم٤م، وَرُهَػ َرَه٤موم٦ًم ومٝمق َرهٞمػ: ًَمُٓمَػ وَرقَّ   .[رهػ] ا.# سمٌٕمض شمٍمُّ
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َ٘مف يم٠مَ »وذم اًمت٤مج:  ْرهَٗمف، وىمد َرُهَػ يمَٙمُرم َرَه٤موم٦م وَرَهٗم٤ًم َرَهَػ اًمًٞمَػ يمَٛمٜمََع: رىمَّ

خ: َرقَّ وًَمُٓمَػ، وومرس ُُمْرَهػ يمُٛمْٙمَرم: ظم٤مُِمص اًمٌٓمـ ٓ طِمُ٘مف  ، وذم سمٕمض اًمٜمًُّ يم٦ًم: َدقَّ حمرَّ

ٚمقع، وهق قمٞم٥ٌم، ورضمؾ َُمْرهقف اًمٌَدن َأي ًمٓمٞمُػ اجلًؿ رىمٞمُ٘مف، وهق ََم٤مز،  ُمت٘م٤مِرُب اًمْمُّ

وُأُذن ُُمْرَهٗم٦م: دىمٞم٘م٦م، وي٘م٤مل: ؿَمحْذَت قمٚمٞمٜم٤م ًم٤ًمَٟمَؽ وي٘م٤مل: ُُمْرَهػ اجلًؿ، وهق إيَمثر، 

َهػ  وَأرهْٗمَتف، وهق َم٤مز، ويمذا ىمقهلؿ: َأْرِهْػ هَمْرَب ِذْهٜمؽ عم٤َم َأىمقل، يمام ذم إؾَم٤مس، واًمرَّ

ْهػ سم٤مًمتحريؽ يمام ذم اعُمحٙمؿ  ٦م واًمٚمُّٓمػ، ًمٖم٦ٌم ذم اًمرَّ ىمَّ ا.# شم٤مج ش [4/218]سم٤مًمٗمتح: اًمرِّ

 .[رهػ] اًمٕمروس

٘مُتف ومٝمق ُُمْرَهػ»٤مح: وذم اًمّمح  ا.#، ومل َيزْد قمغم ذًمؽ.شَأرهْٗم٧ُم ؾمٞمٗمل: رىمَّ

ُمح، وقمـ إَزهرّي: اًمَ٘مٜم٤َمة: ُم٤م يم٤من َأضْمقَف »واًمَ٘مٜم٤َم: اًمرُم٤مح، قمـ اًمت٤مج  اًم٘مٜم٤مة: اًمرُّ

يم٤مًم٘مّم٦ٌم، وًمذًمؽ ىمٞمؾ ًمٚمٙمٔم٤مئؿ اًمتل دمري حت٧م إَرض ىَمٜمقات، وعمَج٤مري ُم٤مئٝم٤م اًمَ٘مَّم٥م 

٦ًم، وذم شمِمٌٞمٝم٤ًم سم٤مًمَ٘مَّم٥م إضَمقف، و ىمٞمؾ: يمؾُّ قَمّم٤ًم ُمًتقي٦م ومٝمل ىَمٜم٤َمة، وىمٞمؾ: وًمق ُُمٕمقضمَّ

٦ٌَم قمٜمد اًمٕمرب ىَمٜم٤مٌة وقَمّم٤م، واًم٘مٜم٤مة يَمٔمِٞمٛم٦م حتَٗمر ذم إَرض  اًمتٝمذي٥م: قمـ َأيب سمٙمر: يمؾُّ ظمِم

جلرَي٤من اعمٞم٤مه، وهل أسم٤مر اًمتل حتَٗمر ذم إَرض ُمتت٤مسمٕم٦ًم ًمُٞمًتخرج ُم٤مؤه٤م وَيًٞمَح قمغم وضمف 

ش ْدُهد ىَمٜم٤َّمُء إَرض وُُمَ٘مٜمِّٞمٝم٤م سم٤مًمتِمديد ومٞمٝمام، َأي قم٤مملٌ سمٛمقاوع اعم٤مء ُمٜمٝم٤مإَرض، وي٘م٤مل: اهلُ 

 .[ىمٜم٤م] ا.# شم٤مج اًمٕمروس

94- اااااا   ْأ َش َا ش اأ  إاك  ُ ملاااااارُ أ مل اافااااااة

 

اااا    وَ  ااااالأ   ْأ اااا أينك   َأ اااا ش 
 ىا

ه٤م ُمـ قم٤ٌمدان إمِم اعَمْقصؾ ـُمقًٓ »ىم٤مل ذم اًمت٤مج:   اًمٕمراُق سمالد ُمٕمرووم٦م ُمـ وم٤مرس، طمدُّ

وُمـ اًم٘م٤مدؾمٞم٦َّم إمِم طُمٚمقان قَمرو٤ًم ًمَتقاؿُم٩م قُمروق اًمٜمخؾ واًمِمجر ومٞمٝم٤م، َأو ؾُمٛمل سمٕمراق 

 ، يػ واًمؼمِّ اعمزادة جِلٚمدة دُمٕمؾ قمغم ُُمٚمت٘مك ـمرذَم اجِلٚمد إِذا ظُمرز ذم ؾمٗمٚمٝم٤م َٕن اًمٕمراق سملم اًمرِّ

ُب َأو َٕٟمف قمغم قمراق ِدضمٚم٦م واًمٗمرات قِمَداًء َأي ؿم٤مـمِئٝمام شمت٤مسُمٕم٤ًم طمتك يتَّّمؾ سم٤م ًمٌحر، َأو ُمٕمرَّ

 .[قمرق] ا.# شم٤مجش إِيراْن ؿَمْٝمْر، وُمٕمٜم٤مه يمثػمة اًمٜمخؾ واًمِمجر، واًمِٕمراىم٤من اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م
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 إِنَّ اًمِٕمقققراَق مل ُأومققق٤مِرْق َأْهَٚمقققف

 

ين وٓ ىِمققغَم    ُِمققـ ؿَمققٜمَآٍن َصققدَّ

ٜمآن اًمٕمراق ُمرَّ ىمري٤ًٌم، مل ُأوم٤مرْق، َأي ُأزايْؾ، َأهُٚمف: ؾمٙم٤مُٟمف وَُمـ يم٤من هق آهالً سمف، وا ًمِمَّ

سمًٙمقن اًمٜمقن وومتحٝم٤م: اًمٌُٖمض، ي٘م٤مل: ؿَمٜمِئَف َيِمٜم١ُمه وؿَمٜم٠ََمه َيِْمٜم٠َمه يمام ذم اًمٚم٤ًمن، وم٢مِٟمف ىم٤مل: 

ٌُٖمض، ؿَمٜمَِئف وؿَمٜم٠مه َيِْمٜم١ُمه ومٞمٝمام ؿَمٜم٠ًْم وؿُمٜم٠ًْم وؿِمٜم٠ًْم وؿَمٜم٠َْمًة وَُمِْمٜم٠ًَم وَُمِْمٜم٠ََمة » ٜم٤مقم٦م: اًم ٜم٤َمَءة يم٤مًمِمَّ اًمِمَّ

 ۅژيؽ واًمتًٙملم: َأسمٖمَْمف، وىُمرئ هبام ىمقًُمف شمٕم٤ممم: وَُمِْمٜم١ُمًة وؿَمٜمَآٟم٤ًم وؿَمٜمْآٟم٤ًم سم٤مًمتحر

ـ وم٘مد يٙمقن ُمّمدرًا يمَٚمٞم٤َّمن، ويٙمقن [8، 5/2]اعم٤مئدة:  ژې ۉ ۉ ، ومَٛمـ ؾمٙمَّ

ْٙمران، َأي ُُمٌِٖمُض ىمقم، ىم٤مل اجلقهرّي: وهق ؿم٤مذٌّ ذم اًمٚمَّٗمظ َٕٟمف مل َيئ رٌء ُمـ  ًَ صٗم٦م يم

ك وم٢مِٟمَّام هق ؿم٤مّذ ذم اعمٕمٜمك َٕن وَمَٕمالن إِٟمام هق ُمـ سمٜم٤مء ُم٤م يم٤من ُمٕمٜم٤مه  اعمّم٤مدر قمٚمٞمف، وَُمـ طمرَّ

ٜمَآن ُمّمدر قمغم وَمَٕمالن  سم٤من واخلََٗمَ٘م٤من، وذم اًمتٝمذي٥م: اًمِمَّ َ احلريم٦َم وآوٓمراَب يم٤مًميَّ

سَم٤من، وىمرَأ قم٤مصؿ سمًٙمقن اًمٜمقن، وهذا يٙمقن اؾماًم، يم٠َمٟمف ىم٤مل: وٓ ََيِْرُمٜمَّٙمؿ  َ يم٤مًمٜمََّزَوان واًميَّ

ٟمٙمَر هذا رضمٌؾ ُمـ َأهؾ اًمٌٍمة ُيٕمرف سم٠َميب طم٤مشمؿ سَمِٖمٞمُض ىمقم، ىم٤مل َأسمق سمٙمر: وىمد أَ 

ٚمػ، ومحٙمٞم٧ُم ذًمؽ ٕمَحد سمـ ُيٞمك  ًَّ جًت٤ميّن ُمٕمف شمٕمدٍّ ؿمديٌد وإىِمداٌم قمغم اًمٓمٕمـ ذم اًم ًِّ اًم

ُم٦م:  [572ذح ديقاٟمف ] وم٘م٤مل: هذا ُِمـ ِوٞمؼ قمَٓمٜمف وىمٚم٦َّم ُمٕمرومتف، َأَُم٤م ؾمٛمع ىمقل ذي اًمرُّ

ققققققُؿ ٓ َأدري َأضَمققققققْقُٓن قَمققققققؼْمةٍ  ًِ  وم٠ُمىْم

 

قققؼمُ    دَمققققُد هبققق٤م اًمَٕمْٞمٜمققق٤مِن َأطْمقققَرى َأم اًمّمُّ

  إِه٤مًَم٦مً  ذا َوؿْمَٙم٤منَ  اًمٕمرب: ىم٤مًم٧م ىمد وم٘م٤مل: اًمقاو، ومٗمٞمف ُمّمدراً  يم٤من وإِن هذا ًمف: ىمٚم٧م ىم٤مل:

ٜم٤َمن َأؾْمٙمٜمَف، وىمد ُمّمدر ومٝمذا وطَمْ٘مٜم٤ًم، ٜمْآن، مهز سمٖمػم واًمِمَّ  [83ديقاٟمف ] ًمََلظمقص: وَأٟمِمد يم٤مًمِمَّ

َّٓ ُمقق٤م شَمٚمققذُّ   وشَمِمققتٝمل وُمقق٤م اًمَٕمققْٞمُش إِ

 

ققققٜم٤َمِن ووَمٜمَّققققدا   وإِْن َٓم ومٞمققققف ذو اًمِمَّ


، ي٘مقل ًمٜمٌٞمِّف صغمَّ اهلل [138/3]اًمٙمقصمر:  ژ ک ک ککژىم٤مل شمٕم٤ممم: 

قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾم٤مئر إظِمقاٟمف وؾمٚمَّؿ: إِنَّ ُُمٌِٖمْمؽ هق إسَْمؽم، وىم٤مل َأسمق اهلٞمثؿ: ؿَمٜمِئُتف: 

ف ىمٚمٞمؾ شم٤مومف ُمع اعمراقم٤مة ًمف  [ٜم٠مؿم] ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمنشَأسمٖمْمُتف، وؿمٜم٠َْمشُمف سم٤مًمٗمتح رديئ٦مٌ  سمتٍمُّ
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َـّ اًم٘مٚم٥م  ـْ ُمٓمٛمئ ٙمؾ وطمريم٤مت احلروف، ومٙم واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف وٓ ؾمٞمَّام ذم اًمْمٌط واًمِمَّ

ومٜمل، وٓ ىِمغَم: وٓ َهْجر. ؾم٤ميمـ اًم٤ٌمل. ين: َسَ  َصدَّ

95- ااا ش فاااةَ ش ا    َأاااا عْ ااا   ىا  وَ ُط 

 

َأ     َ ُ ُ ا أ
أ ىا و ا ُ ملأجش را      يأ

  ٌَ وَمف قمٜمف »ك َأي وٓ اؾْمتامَل، ومٗمل اًمت٤مج: وٓ اـمَّ ٤ٌَمه قمٜمف َيْٓمٌِٞمف ُمـ سم٤مب َرَُمك: َسَ ـَم

ُم٦م:  [38ذح ديقاٟمف ] وُمٜمَٕمف ُمٜمف وإًِمٞمف دقم٤مه، ىم٤مل ذو اًمرُّ

ٌَُٕمقققف ْٝمقققِق َيْٓمٌِٞمٜمقققل وم٠َمشم  ًمٞمققق٤مزَم اًمٚمَّ

 

 يمقق٠َمٟمَّٜمل وقق٤مِرٌب ذم هَمْٛمققرٍة ًَمِٕمقق٥ُم  

 ٤ٌَمه َيْٓمٌِٞمف: ىم٤مدَ  ٤ٌَمه قمغم اوْمَتٕمَٚمف، وـَم ُم٦م اًم٤ًمسمُؼ، َأي ًمٞم٤مزَم يم٤مـمَّ ه، وسمف وُمن َأيْم٤ًم ىمقُل ذي اًمرُّ

٤ٌَمه َيْٓمٌُقه ـَمٌْقًا: َدقَم٤مه، ًمٖم٦ٌم ذم اًمٞم٤مئّل، زاد ؿمٛمر دقم٤مًء ًمٓمٞمٗم٤ًم، وُروي َأيْم٤ًم  اًمٚمَّٝمُق ي٘مقدين، وـَم

ُم٦م اًم٤ًمسمؼ:  ًمٞم٤مزَم اًمٚمَّْٝمُق َيْٓمٌقين... سمٞم٧ُم ذي اًمرُّ

ٌَك اًم٘مٚمقَب، َأي حَت٥ٌَّم إًِمٞمٝم٤م، وذم طمدي٨م اسمـ  سم٤مًمقاو يم٤مـم٤ٌَّمه قمغم اوْمَتٕمٚمف، وي٘م٤مل: اـمَّ

سمػم:  ٌَك اًم٘مٚمقَب طمتك ُم٤م شَمٕمدُل سمف»اًمزُّ هب٤م ُمٜمف، شإِنَّ ُُمّمٕم٤ًٌم اـمَّ ، َأي حت٥ٌََّم إمِم ىمٚمقب اًمٜم٤مس وىمرَّ

٤ٌَمه: اؾْمَتامًمف[2/134] يمذا ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ف يًػم ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم ش ، واـمَّ ا.# شم٤مج اًمٕمروس سمتٍمُّ

 .[ـمٌك] ٥م َأًمٗم٤مفمفَت٤مم ُمٕمٜمك إَصؾ وهم٤مًم

ٌَٞمُْتف قمٜمف: سومُتف، وـَمٌَك ومالٌن ومالٟم٤ًم َيْٓمٌِٞمف قمـ رأيف وَأُْمره، ويمؾُّ »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  ـَم

٤ٌَمه قمٜمف، وـمٌٞمُتف إًِمٞمٜم٤م وَأـمٌٞمُتف: دقمقشُمف  طمرَف ؿمٞمئ٤ًم قمـ رء وم٘مد ـَم
ٍ
، (3)يمذا ذم اًمٚم٤ًمنش رء

 وىمٞمؾ: دقم٤مًء ًمٓمٞمٗم٤ًم، وىمٞمؾ: ىُمْدشُمف، وَأٟمِمد:

ْٝمققق ٌَُٕمقققفًمٞمققق٤مزَم اًمٚمَّ  ُق َيْٓمٌِٞمٜمقققل وم٠َمشم

 

 يمقق٠َمٟمَّٜمل وقق٤مِرٌب ذم هَمْٛمققرٍة ًَمِٕمقق٥ُم  

 ٌُقه وَيْٓمٌِٞمف: دقَم٤مه، ويمذا اـم٤ٌَّمه قمغم اوْمتٕمَٚمف، وذم ش َيْٓمٌقين»وُيروى  ٤ٌَمه يْٓم َأي يُ٘مقدين، وـَم

سمػم:  ٌَك اًم٘مٚمقَب طمتك ُم٤م شَمٕمدل سمف»طمدي٨م اسمـ اًمزُّ ٥ٌََّم إمِم ىمٚمقب اًمٜم٤مس شإِنَّ ُُمّمٕم٤ًٌم اـمَّ ، َأي حت

٤ٌَمه يٓمٌَِّٞمف وىم ٌُقه وَيْٓمٌِٞمف إِذا دقَم٤مه وَسوَمف إًِمٞمف واظمت٤مره ًمٜمٗمًف، واـمَّ ٤ٌَمه َيْٓم هب٤م ُمٜمف، ي٘م٤مل: ـَم رَّ

.  اومتٕمَؾ ُمٜمف، ىُمٚم٧ٌم اًمت٤مء ـم٤مًء وُأدهمٛم٧م. ا.# ًم٤ًمن وشم٤مج اًمٕمروس، سمتحرٍّ شم٤ممٍّ
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٤مط، َأو اًم٘مٚم٥م اًمَ٘مٚم٥م: اًمٗم١ماد َأو ُُمْْمٖم٦ٌم ُمٜمف ُمٕمٚمَّ٘م٦م سم٤مًمٜمِّٞمَ »ىَمٚمٌل َأي وم١مادي، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: 

َأشم٤ميمؿ َأهُؾ اًمٞمٛمـ هؿ َأرقُّ ىمٚمقسم٤ًم »َأظمصُّ ُمـ اًمٗم١ماد َٕٟمف ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين، ويِمٝمُد ًمف طمدي٨م 

ومقصَػ اًم٘مٚمقَب سم٤مًمرىم٦َّم وإوَمئدة سم٤مًمٚمِّلم َٕٟمف َأظمصُّ ُمـ اًمٗم١ماد، وًمذًمؽ ىم٤مًمقا: ش وَأًْملُم َأومئدةً 

٦ٌَّم ىمٚمٌف وؾُمقيداء ىمٚمٌف، وىمٞمؾ: مه٤م ىمري٤ٌمن ُمـ  ر ذيمرمه٤م ٓظمتالف َأص٧ٌُم طم قاء، ويمرَّ ًَّ اًم

اًمٚمٗمَٔملم شم٠ميمٞمدًا، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وىمٞمؾ: اًمٗم١ماد وقم٤مُء اًم٘مٚم٥م، وىمٞمؾ: داظمُٚمف، وىمٞمؾ: همِم٤مؤه، 

َأي قم٘مٌؾ،  [53/37]ق:  ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژوُيٓمٚمؼ قمغم اًمٕم٘مؾ، 

ؿ وشمدسمُّر، وقمدَّ اسمـ هِم٤مم ذم  َأرسمٕم٦م، ُمـ ُمٕم٤مين اًم٘مٚم٥م ش ذح اًمَٙمْٕمٌٞم٦َّم»وىمٞمؾ: عَمـ يم٤من ًمف شمٗمٝمُّ

اًمٗم١ماَد واًمٕم٘مَؾ، وظمالص٦َم يمؾِّ رء وظِمٞم٤مره، وُمـ اعَمج٤مز هق قمريبٌّ ىَمْٚم٥ٌم، َأي ظم٤مًمٌص، وذم 

يم٤من قمكمٌّ ىُمرؿمٞم٤ًَّم ىَمٚم٤ًٌم، َأي ظم٤مًمّم٤ًم ُمـ صٛمٞمؿ ىمريش، وىمٞمؾ: َأراد وَمِٝماًم وَمٓمِٜم٤ًم ُمـ »احلدي٨م: 

 .[ىمٚم٥م] ا.# ُمـ شم٤مج اًمٕمروسش ژٹ ٹ ٹ ٿ ژىمقًمف: 

اًمٌمء ش َيُروق اًمٕملَم ُمـ هذا اًمَقَرى رءٌ » ـ طملم ُُمزاَيٚمتٝمؿ.، َأي ُمِ شُُمْذ وم٤مَرىْمُتٝمؿ»

ُيٓمٚمؼ قمغم يمؾِّ ُمقضمقد، وزقمؿ ىمقم َأٟمف ُيٓمٚمؼ طمتك قمغم اعمٕمدوم، يم٘مقًمؽ: ذيُؽ اًم٤ٌمري 

 رٌء ُمًتحٞمؾ اًمقضمقد، ومال ُيتّمقر صمٌقشُمف ذم اًمذهـ ومْماًل قمـ اخل٤مرج.

ـ.شَيُروُق » ًَ َأي ُمـ هذا اخلَٚمؼ، ىم٤مل اسمـ سمري: ، شُِمـ هذا اًمَقَرى» ، َأي ُيٕمِج٥م وُيًتح

ُم٦م: َّٓ ذم اًمٜمٗمل، وَأُم٤م ىمقُل ذي اًمرُّ  [688ذح ديقاٟمف ]ىم٤مل اسمـ ضمٜمِّل: ٓ ُيًتٕمٛمؾ اًمَقَرى إِ

ـْ َُمَٝمق٤مٍة وراُِمقٍح  ـْ ذقَمْرٟمق٤م ُِمق  ويم٤مِئ

 

 سمققالُد اًمققَقَرى ًمٞمًقق٧ْم ًمققف سمققٌالدِ  

يم٠َمٟمف ، َغ ًمف اؾمتٕمامًَمف واضم٤ًٌم َٕٟمف ذم اعمٕمٜمك ُمٜمٗملٌّ ىم٤مل: ًمٞم٧ًم سمالُد اًمَقَرى ًمف  وم٢مِٟمام ؾمقَّ

 .[ورى] سمٌالد، ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب وشم٤مج اًمٕمروس

ًا طمٞم٨م إِن اؾمتٕمامل  -َأقمٜمل اًم٘مقَل سمٛمٜمْع اؾمتٕمامل اًمَقَرى ذم اإِلَي٤مب  -وهق  قمجٞم٥ٌم ضمدَّ

اعمحَدصملم واعمقًمَّديـ وسمٕمض اجل٤مهٚمٞملم قمغم ظمالومف، وم٢مهِنؿ ٓ ُي٤ٌمًمقن سمَ٘مْٞمد اإِلَي٤مب، سمؾ 
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٥م ُم٘مت٣َم احل٤مل، وَيذيمروٟمف قمغم َووْمؼ ُم٤م يريدوٟمف ُمـ ٟمٗمل وإصِم٤ٌمت يًتٕمٛمٚمقٟمف قمغم  ًَ طم

 وؾمْٚم٥م وإَِي٤مب وهمػم ذًمؽ ُمـ َأؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمالم وـمرائؼ اعمَ٘م٤مل وومٜمقن اعمٜمٓمِؼ، واهلل َأقمٚمؿ.

 وىمقًُمف:

ـْ َُمَٝمق٤مٍة وراُِمقٍح  ـْ ذقَمْرٟمق٤م ُِمق  ويم٤مِئ

 

....اًمٌٞم٧م 

ل اسمـ ؾمٞمده: ُأراه عمقوع ىمرٟمف، ىم٤مل ي٘م٤مل ًمٚمثَّْقر ُمـ اًمقطمش: راُِمح، ىم٤م»ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

ُم٦م:  ذو اًمرُّ

ـْ َُمَٝمق٤مٍة وراُِمقٍح  ـْ ذقَمْرٟمق٤م ُِمق  ويم٤مِئ
 

 شسمققالُد اًمِٕمققَدى ًمٞمًقق٧ْم ًمققف سمققٌالدِ  
 

ىمقًمف: سمالد اًمِٕمَدى يمذا سم٤مَٕصؾ، وُمثُٚمف ذم اًمّمح٤مح، واًمذي ذم »، وذم ه٤مُمِمف: [رُمح] ا.#

حف.شش سمالد اًمَقَرى» إؾَم٤مس ـْ ُمثُؾ يمْؿ ذم اخلؼم وذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم:  ا.# ُمّمحِّ ـْ ويم٤مئ يم٠َميِّ

ُم٦م:  وآؾمتٗمٝم٤مم، وإِدظم٤مُل ُِمـ سمٕمده٤م َأضمقُد ُمـ اًمٜمّم٥م هب٤م، ىم٤مل ذو اًمرُّ

ـْ َُمَٝمق٤مٍة وراُِمقٍح  ـْ ذقَمْرٟمق٤م ُِمق  ويم٤مِئ

 

 شسمققالُد اًمِٕمققَدى ًمٞمًقق٧ْم ًمققف سمققٌالدِ  

ف يًػم ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب   .[يملم] ا.# سمتٍمُّ

96- َأ   ْا ُ اا   ْشَااة ْشْبا ُ ا 
اا أةخا اا ا ُ تِش  َا  

 

اا أ   َا َا ش و  وُ  ااةاا اأ شنااة   راا ُ

هؿ: اهل٤مء وٛمػم، واعمٞمُؿ قمالُم٦م اجلٛمع، َأي َأهُؾ اًمٕمراق هؿ اًمِمٜم٤مظمٞم٥م، ذم اًمٚم٤ًمن:  

ٜمْخ٤مب: َأقمغم اجلٌؾ، وؿَمٜم٤مظمٞم٥ُم » ٜمُْخقب واًمِمِّ ٜمُْخقسم٦م واًمِمُّ ٜمُْخقب: ومرُع اًمٙم٤مهؾ، واًمِمُّ اًمِمُّ

ٜمْ  ٜمْخ٤مب واطمدُة اجل٤ٌمل: رؤوؾمٝم٤م، واطمدُت٤م ؿُمٜمُْخقسم٦م، اجلقهري: اًمِمُّ ٜمْخقب واًمِمِّ خقسم٦م واًمِمُّ

م اهلل وضمٝمف:  ٜم٤مظِمٞم٥م »ؿَمٜم٤مظِمٞم٥م اجل٤ٌمل، وهل رؤوؾمف، وذم طمدي٨م قمكّم يمرَّ ذواُت اًمِمَّ

ؿُّ  ٜمُْخقب: ومِْ٘مرة فَمٝمر اًمٌٕمػم، رضمٌؾ ؿَمٜمَْخ٥ٌم: ـمقيؾش اًمّمُّ ش هل رؤوس اجل٤ٌمل اًمٕم٤مًمٞم٦م، واًمِمُّ

 ا.# ًم٤ًمن اًمٕمرب طمرومٞم٤ًَّم.

ُم َأقمغم اًمٔمَّٝمر وَمرع اًمٙم٤مه»وذم اًمت٤مج ُمثُٚمف:  ؾ هق احل٤مِرك، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: اًمٙم٤مهؾ: ُم٘مدَّ

 [47ديقاٟمف ]مم٤َّم َيكم اًمٕمٜمَؼ، وهق اًمثُّٚم٨ُم إقَمغم، ومٞمف ؾم٧مُّ ومَِ٘مر، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس يّمػ ومرؾم٤ًم:
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ٌََّده اًمثََّرى قْمِص ًَم  ًمف طم٤مِرٌك يم٤مًمدِّ
 

٥ٌَِّم   شم٤مِج اعمُْم  إمِم يم٤مهٍؾ ُمثِؾ اًمرِّ


ـَ ُمـ اًمٙم٤مهؾ، همػُمه: اًمٙم٤مهؾ ُمـ اًمٜمَّْي: اًمٙم٤مهؾ: ُم٤م فمٝم ْور: ُم٤م سَمَٓم ْور، واًمزَّ ر ُمـ اًمزَّ

 اًمٗمرس: ُم٤م ارشمٗمع ُمـ وُمروع يمتَٗمٞمف، وَأٟمِمد:

 ويم٤مِهققٍؾ َأوْمققَرَع ومٞمققف َُمققَع اًْمققق

 

 إوِْمققققققراِع إِْذاٌف وشَمْ٘مٌِٞمقققققق٥ُم  

 ،٩م َأؾمٗمؾ ُمـ ذًمؽ ًَ َأسمق قمٌٞمدة: احل٤مرك: ومروع اًمٙمتَٗملم، وهق َأيْم٤ًم اًمٙم٤مهؾ، ىم٤مل واعمِٜمْ

٩م، وىمٞمؾ: اًمٙم٤مهؾ ُمـ اإِلٟم٤ًمن: ُم٤م سملم يمتَٗمٞمف، وىمٞمؾ: هق َُمْقِصُؾ اًمُٕمٜمؼ واًمٙم ًَ م اعمِٜمْ ٤مصم٦ٌُِم ُُم٘مدَّ

٩م، وىمٞمؾ: هق ُم٤م ؿَمَخَص ُمـ ومروع يمتَٗمٞمف إمِم  ًَ ٚم٥م، وىمٞمؾ: هق ذم اًمٗمرس ظمٚمَػ اعمِٜمْ ذم اًمّمُّ

: ؾمٛمٕم٧ُم همػم واطمد ُمـ اًمٕمرب ي٘مقل: ومالٌن يم٤مهُؾ سمٜمل  ُمًتَقى فم٤مهره، ىم٤مل إَزهريُّ

ت وؾمٜمُدهؿ ذم اعُمٝمامت، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ يم٤مهؾ اًمٔمَّٝمر َٕن قُمٜمؼ ومال ن، َأي ُُمٕمتَٛمُدهؿ ذم اعمٚمامَّ

م ج، وُُمٕمتَٛمُد اًمٗم٤مرس قمٚمٞمف،  اًمٗمرس َيت٤ًمٟمُد إًِمٞمف إِذا َأطمَي وهق حَمِْٛمُؾ ُم٘مدَّ ىَمَرسُمقس اًمنَّ

َر اًمرؤوَس قمغم يمقاهٚمٝم٤م»وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م:  ذم َأُم٤ميمٜمٝم٤م، ، َأي َأصمٌَتٝم٤م شوىمرَّ

يم٠َمهن٤م يم٤مٟم٧م ُُمِْمٗمٞم٦ٌم قمغم اًمذه٤مب واهلالك، اجلقهري: اًمٙم٤مهؾ: احل٤مِرك، وهق ُم٤م سملم 

، اسمـ سمري: احل٤مِرك ومرُع اًمٙم٤مهؾ، شَتٞمٌؿ يم٤مهُؾ ُُمَيَ وقمٚمٞمٝم٤م اعمُحَٛمُؾ : »اًمٙمتَٗملم، ىم٤مل اًمٜمٌلُّ 

ٕمْمٝمؿ: هق هٙمذا ىم٤مل َأسمق قمٌٞمدة، وهق قمْٔمؿ ُُمنمف ايمتٜمَٗمف ومْرقم٤م اًمٙمتَٗملم، ىم٤مل: وىم٤مل سم

 ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمربش َُمٜم٧ٌُِْم َأدٟمك اًمُٕمرف إمِم اًمٔمَّٝمر، وهق اًمذي ي٠مظمذ سمف اًمٗم٤مرُس إِذا ريم٥م

 ، رطمؿ اهلل ُم١َمًمٗمف وـم٤مسمِٕمف ويمؾَّ َُمـ ؾمٕمك ذم ٟمنمه وٟمنم أُمث٤مًمف.[يمٝمؾ]

َرى» ٤مُمٞم٤مت إقَم٤مزم، اعُمٜمٞمٗم٤مت مجع ُُمٜمِٞمٗم٦م ُِمـ َأٟم٤مَف  شاعُمٜمٞمٗم٤مُت اًمذُّ ًَّ  اًمٕم٤مًمٞم٤مُت اًمرؤوس اًم

رى مجع ُذروة، وهل َأقمغم اجلٌؾ، ذم اًمٚم٤ًمن:  وذم طمدي٨م »قمغم اًمٌمء إِذا زاَد وَأذَف، واًمذُّ

ُُمنمٌف، ي٘م٤مل: ٟم٤مَف  ، َأي: قم٤ملٍ شذًمؽ ـَمْقٌد ُُمٜمِٞمٌػ »قم٤مئِم٦م شمّمػ أسم٤مه٤م ريض اهلل قمٜمٝمام: 

إِٟمف َيٜمُقُف إِذا ـم٤مل وارشمٗمع، وَأٟم٤مَف قمغم همػمه: ارشمٗمع وَأذف، وي٘م٤مل ًمٙمؾِّ ُُمنمف قمغم همػمه: 

 [73ديقاٟمف ] عُمٜمِٞمػ، ىم٤مل ـمروم٦م:

 وَأٟم٤موَمقققققققق٧ْم هَبققققققققَقاٍد شُمُٚمققققققققعٍ 

 

سم٧ْم قمٜمٝمق٤م اًمُ٘مُِمق   شرْ قيمُجُذوٍع ؿُمقذِّ
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ٟم٤مَف اًمٌمُء َيٜمُقُف َٟمْقوم٤ًم: ارشمٗمع وَأذف، وٟم٤مَف َيٜمُقُف: ـم٤مل »وذم اًمت٤مج:  .[ٟمقف] ا.# ًم٤ًمن

 وارشمٗمع، وَأٟم٤مَف قمٚمٞمف: َأذف وارشمٗمع، ىم٤مل ـمروم٦م يّمػ إسِماًل:

 هَبققققققققَقاٍد شُمُٚمققققققققعٍ  وَأٟم٤موَمقققققققق٧ْم 

 

سم٧ْم قمٜمٝمقق٤م اًمُ٘مُِمقق   رْ قيمُجققُذوٍع ؿُمققذِّ

 وَأٟم٤مَف قمٚمٞمف: زاد يمٜمَٞمََّػ، ي٘م٤مل: َأٟم٤موَم٧م اًمدراهؿ قمغم اعم٤مئ٦م، َأي زادت، وٟمٞمََّػ ومالن قمغم

 ش.اًمًتِّلم وٟمحِقه٤م إِذا زاد قمٚمٞمٝم٤م

رى»  ِذروُة يمؾِّ رء وُذروشمف: َأقماله،»َأقم٤مزم اجل٤ٌمل ورؤوؾمٝم٤م، وذم اًمٚم٤ًمن: ش: اًمذُّ

روة: ريمٌُتٝم٤م وقمَٚمقُُت٤م،  ي٧ُم اًمذِّ ٜم٤َمم واًمرَأس َأذوُمٝمام، وشمذرَّ ًَّ ، وِذْروة اًم َرى سم٤مًمْمؿِّ واجلٛمُع اًمذُّ

ضم٧ُم ُمٜمٝمؿ ذم  ي٧ُم سمٜمل ومالن: شمزوَّ روة ُمٜمٝمؿ، َأسمق زيد: شمذرَّ ضم٧ُم ذم اًمذِّ ي٧ُم ومٞمٝمؿ: شمزوَّ وشمذرَّ

ٜم٤م ًَّ ي٧ُم اًم روة واًمٜم٤مصٞم٦م، َأي ذم َأهؾ اًمنمف واًمَٕمالء، وشمذرَّ م: قمٚمْقشُمف وومَرقْمُتف، وذم اًمذِّ

َرى  طمدي٨م َأيب ُمقؾمك ُأيت رؾمقل اهلل  َرى، َأي سمٞمِض إؾَمٜمٛم٦م ؾمامهِن٤م، واًمذُّ سم٢مسِمؾ هُمرِّ اًمذُّ

َرى هٙمذا ذم إَصؾ، »مجع ُذْروة، وهل َأقمغم ؾَمٜم٤مم اًمٌٕمػم،  ذم اهل٤مُمش ىمقًمف: سم٢مسِمؾ هُمرِّ اًمذُّ

َرى، َأي سمِٞمِض... سمٜمَْٝم٥ٍم إسِمٍؾ  ُأيت رؾمقل اهلل »وقم٤ٌمرُة اًمٜمٝم٤مي٦م:  وم٠َمَُمر ًمٜم٤م سمخٛمس َذْود هُمرِّ اًمذُّ

ر رواي٦م إَصؾ ا.#شش إًِمخ ، وطمدي٨م شقمغم ِذْروة يمؾِّ سمٕمػم ؿمٞمٓم٤منٌ »، وُمٜمف احلدي٨م: شا.# وطُمرِّ

روة واًمَٖم٤مِرب طمتك  سمػم ؾم٠مل قم٤مئِم٦م اخلروج إمِم اًمٌٍمة وم٠َمسم٧ْم قمٚمٞمف، ومام زال َيْٗمتُِؾ ذم اًمذِّ اًمزُّ

ر ذروة اًمٌٕمػم وهم٤مِرسمف ُمثاًل إِلزاًمتٝم٤م قمـ رأِي٤م يمام ُيٗمٕمؾ سم٤مجلَٛمؾ اًمٜمَّٗمقر ومْتؾ وسمَ  َأضم٤مسمْتف، ضمٕمَؾ 

ف وإِزاًم٦ُم ٟمِٗم٤مره ًُ  .[ذرا] ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب طمرومٞم٤َّمً ش إِذا ُأريَد شم٠مٟمٞم

ُٛمٜمل»وذم شم٤مج اًمٕمروس:  َأٟمَّف  ذروة اًمٌمء سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن: َأقماله، وروى اًمت٘ملُّ اًمِمُّ

َرا سم٤مًمْم َرى»، وُمٜمف احلدي٨م: ؿِّ يثٚم٨َّم، واجلٛمُع اًمذُّ َأي سمٞمِض إؾَْمٜمٛم٦م، وذم ش ُأيت سم٢مسِمٍؾ هُمرِّ اًمذُّ

اه شقمغم ِذْرَوة يمؾِّ سمٕمػم ؿمٞمٓم٤منٌ »طمدي٨م آظمر:  ي٧ُم اًمذْروة: قمٚمقُُت٤م وومَرقْمُتٝم٤م، وذرَّ ، وشمذرَّ

 ش.شمذري٦م: ُمدطَمف ورومع ُمـ ؿم٠مٟمف
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يتَف، يم٤مًمٜمََّٗمض، اؾمٌؿ عمَ »وذم اعمًتدَرك ُمٜمف:  را سم٤مًمٗمتح: ُم٤م ذرَّ ، واًمذَّ ُـّ
َرا: اًمٙمِ ٤م شَمٜمٗمُْمف، واًمذَّ

: هق يمؾُّ ُم٤م اؾمتؽمَت سمف، ي٘م٤مل: َأٟم٤م ذم فمؾِّ ومالن وذم َذَراه، َأي ذم يمٜمِٗمف  وىم٤مل إَصٛمٕملُّ

يح  ى سم٤محل٤مئط وهمػمه ُمـ اًمرِّ را، َأي اًمٓمٌٞمٕم٦ِم، وشمذرَّ وؾِمؽِمه، وىم٤مل َأسمق زيد: إِن ومالٟم٤ًم ًمٙمريُؿ اًمذَّ

قمـ إَصٛمٕمّل: »وذم اًمٚم٤ًمن:  ا.# شم٤مج.ش وص٤مر ذم يمٜمٗمف واًمؼمد، واؾْمتذَرى سمٗمالن: اًمتج٠َم إًِمٞمف

رَ   إمِم آظمر ُم٤م ُمرَّ قمـ اًمت٤مج.ش : يمؾُّ ُم٤م اؾمتؽمَت سمفى سم٤مًمٗمتحاًمذَّ

اًمٜم٤مس ىمد يٙمقن ُمـ اإِلْٟمس وُمـ »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  شواًمٜم٤َّمُس َأْدطم٤مٌل ؾِمقاُهْؿ وُهَقى»

م وم ، وَأصُٚمف ُأٟم٤مس، ومخٗمِّػ، ومل َيٕمٚمقا إًَمػ واًمالَّ ِـّ ٞمف قمقو٤ًم ُمـ اهلٛمزة اعمحذووم٦م َٕٟمف اجل

ض ُمٜمف ذم ىمقل اًمِم٤مقمر:  ًمق يم٤من يمذًمؽ عَم٤م اضمتٛمع ُمع اعمٕمقَّ

ٚمِْٕمققققققققققققق  إِنَّ اعَمٜم٤ميقققققققققققق٤م َيٓمَّ

 

ـَ قمققغم إُٟمقق٤مس أُِمٜمٞمٜمقق٤م   شققق

آظمُر اًمٜمّمػ إَول، واًمٜمقن ُمٜمٝم٤م َأوُل اًمث٤مين ش يٓمَّٚمْٕمـ»، واًمَٕملُم ُمـ [أٟمس] ا.# ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 يمام ٓ خَيٗمك.

 اًمٜم٤مس ذم وإَصُؾ » ؾمٞمٌقيف: ىم٤مل اًمٜم٤مس، ذم ًمٖم٦مٌ  سم٤مًمْمؿِّ  وإُٟم٤مس» س(: ن )أ ذم جاًمت٤م وذم

م إًَمػ ومجٕمٚمقا إُٟم٤مُس،  اًمِم٤مقمر: ىم٤مل إُٟم٤مس، ىم٤مًمقا: وىمد اهلٛمزة، قمـ قمقو٤مً  واًمالَّ

ٚمِْٕمققققققققققققق  إِنَّ اعَمٜم٤ميقققققققققققق٤م َيٓمَّ

 

ـَ قمققغم إُٟمقق٤مس أُِمٜمٞمٜمقق٤م   شققق

، مجُع إِٟمس، َأصُٚمف واًمٜم٤مس ىمد يٙم»ا.# شم٤مج، وذم )ن و س( ُمٜمف:   ِـّ قن ُمـ اإِلْٟمس وُمـ اجل

ُيٜم٤مومٞمف ضمٕمُٚمف ُمـ ش ُأٟم٤مس»ُأَٟم٤مس، وهق مجع قمزيز، ُأدظمؾ قمٚمٞمف َأل، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: ويمقُن َأْصٚمف 

م قمقو٤ًم قمـ اهلٛمزة اعمحذووم٦م َٕٟمَّف ًمق  : ومل َيٕمٚمقا إًَمػ واًمالَّ ؾ، ىم٤مل اجلقهريُّ ٟمقس، ومت٠َمُمَّ

ض ُمٜمف   ذم ىمقل اًمِم٤مقمر:يم٤من يمذًمؽ ٓضمتٛمع ُمع اعمٕمقَّ

ٚمِْٕمققققققققققققق  إِنَّ اعَمٜم٤ميقققققققققققق٤م َيٓمَّ

 

ـَ قمقققغم إُٟمققق٤مِس أُِمٜمٞمٜمققق٤م   قققق

  ومَٞمققققققَدقْمٜمَٝمؿ ؿمققققققتَّك وىمققققققد

 

 شيمققققق٤مٟمقا مجٞمٕمققققق٤ًم واومِريٜمققققق٤م 

 صقاسُمف عَم٤م اضمتٛمع، واهلل َأقمٚمؿ.ش ٓضمتٛمع»ا.# شم٤مج اًمٕمروس، وىمقًُمف:  
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طْمؾ:»إَْدطم٤مل مجع َدطْمؾ، ومٗمل اًمٚم٤ًمن:  شَأْدطَم٤مٌل ؾمقاُهْؿ وُهَقى» َٟمْ٘م٥ٌم وٞمِّؼ ومُٛمف  اًمدَّ

ْدَر، وىمٞمؾ: هق َُمدظَمؾ حت٧م اجلُُرف، َأو ذم  ًِّ صمؿ يتًَّع َأؾمٗمُٚمف طمتك ُيٛمِمك ومٞمف، ورسمَّام َأٟم٧ٌَم اًم

قُمرض ظمِم٥م اًمٌئر ذم َأؾمٗمٚمٝم٤م، وٟمحُق ذًمؽ ُمـ اعمَقارد واعَمٜم٤مهؾ، واجلٛمُع َأْدطُمٌؾ وَأْدطَم٤مل 

دظمٚم٧ُم، وُربَّ سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت  وِدطَم٤مل وُدطُمقل وُدطْمالن، وىمد َدطَمْٚم٧ُم ومٞمف َأْدطَمؾ، َأي

إقَمراب َُيٕمُؾ ًمف َدطْمٌؾ شمدظمؾ ومٞمف اعمرأُة إِذا دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ داظمٌؾ، ىم٤مل َأسمق قمٌٞمد: وذم طمدي٨م 

َأي ادظمْؾ، وذم طمديثف ريض اهلل قمٜمف َأيْم٤ًم ش اِْدطَمْؾ ذم يمِْن اًمٌٞم٧م»َأيب هريرة ريض اهلل قمٜمف: 

اعمٌَِْقًم٦َم ُمٕمل ذم اًمٌٞم٧م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ واْدطَمْؾ  دظِمُؾ َأن رضمالً ؾم٠َمًمف وم٘م٤مل ًمف: إيِن رضمؾ ُِمٍْماٌد، َأوم٠مُ 

رضمٌؾ ُِمٍْماد: ٓ يّمؼم قمغم اًمؼمد، وذم اًمّمح٤مح: هق اًمذي َيد »ذم اًمٙمِْن، )ذم اًمٚم٤ًمن: 

 اًمؼمَد هيٕم٤ًم، ىم٤مل اًم٤ًمضمع:

دا  َأصقققٌَح ىمٚمٌقققل َسِ

 

 ٓ َيِمقققتٝمل َأْن َيقققِردا 

٘مؾُّ صؼُمه قمٚمٞمف، وذم طمدي٨م َأيب وذم اًمتٝمذي٥م: اعمٍِماد هق اًمذي يِمتدُّ قمٚمٞمف اًمؼمُد وي

، هق اًمذي يِمتدُّ قمٚمٞمف اًمؼمُد وٓ ُيٓمٞم٘مف، شؾم٠َمًمف رضمؾ وم٘م٤مل: إيِن رضمؾ ُِمٍْمادٌ »هريرة 

دًا سم٤مًمتحريؽ،  ُد َسَ َد َيٍْمَ واعمٍِْماد َأيْم٤ًم: اًم٘مقيُّ قمغم اًمؼمد، ومٝمق ُمـ إَوداد، ي٘م٤مل: َسِ

د سم٤مجلز ْ َدى، وآؾمؿ اًمٍمَّ ٌد ُمـ ىمقم َسْ َدة: ؿمديدة اًمؼْمد(، ومٝمق َسِ ٌد وًمٞمٚم٦م َسِ م، ويقم َسِ

ة شمٙمقن ذم إَرض وذم َأؾم٤مومؾ إَودي٦م يٙمقن ذم رَأؾمٝم٤م ِوٞمٌؼ صمؿَّ  طْمؾ: ُهقَّ ىم٤مل َأسمق قمٌٞمد: اًمدَّ

ٌَّف َأسمق هريرة ضمقاٟم٥م اخِل٤ٌمء وَُمداظمَٚمف  يتًَّع َأؾمٗمُٚمٝم٤م، ويمِْنُ اخِل٤ٌمء: ضم٤مٟمٌف، ىم٤مل َأسمق قمٌٞمد: ومِم

طْمؾ، ىم٤مل: هق ُم طْمؾ، وُيروى سم٤مًمدَّ طْمؾ َأي ِسْ ذم ضم٤مٟم٥م اخِل٤ٌمء يم٤مًمذي ذم اًمدَّ ٠مظمقذ ُمـ اًمدَّ

 : ع هل٤م ُمقوٕم٤ًم ذم زاوي٦م ُمٜمف، ىم٤مل إَزهريُّ  وىمد رَأي٧ُم سم٤مخلَْٚمّم٤مء»واْدُح هل٤م ذم اًمٙمِْن، َأي وؾمِّ

ْهٜم٤مء  ُدطْمالٟم٤ًم يمثػمًة، وىمد دظمٚم٧ُم همػَم َدطْمٍؾ ُمٜمٝم٤م، وهل ظمالئؼ ظمٚم٘مٝم٤م اهللُ شمٕم٤ممم وٟمقاطمل اًمدَّ

٤ًم، ىم٤مل ٤ًم ذم إَرض ىم٤مُم٦ًم َأو ىم٤مُمَتلم، )ىمقًُمف: ؾَمٙمَّ طْمُؾ ُمٜمٝم٤م ؾَمٙمَّ ذم  حت٧م إَرض، يذه٥ُم اًمدَّ
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٤ًم »ُم٤مدة )س ك ك(:  : ؾمٛمٕم٧ُم َأقمراسمٞم٤ًم يّمػ َدطْماًل َدطَمَٚمف وم٘م٤مل: ذه٥َم ومُٛمف ؾَمٙمَّ ىم٤مل إَزهريُّ

٤ًم َأي ُمًت َب يٛمٞمٜم٤ًم، َأراد سم٘مقًمف: ؾَمٙمَّ ا.# ًم٤ًمن ُمـ ش٘مٞماًم ٓ قِمَقَج ومٞمفذم إَرض قمنْمَ ىِمٞمَؿ صمؿَّ َهَ

ػ، ذم اًمٚم٤ًمن:  ُػ يٛمٞمٜم٤ًم َأو ؿمامًٓ )ىمقًمف: يتٚمجَّ ُم٤مدة )س ك ك(( َأْو َأيمثر ُمـ ذًمؽ، صمؿَّ َيتٚمجَّ

رْت وُأيمٚم٧ْم ُمـ َأقماله٤م وَأؾمٗمٚمٝم٤م، وىمد اؾمُتٕمػم ذًمؽ » ٗمَّ ٗم٤ًم وجلََٗم٧ْم جَلَٗم٤ًم: حَتَ َٗم٧م اًمٌئر شمٚمجُّ شَمٚمجَّ

 َة اًمٓم٤مئّل:ذم اجلُرح، يم٘مقل قِمَذار اسمـ ُدرَّ 

ققققق٩مُّ ُم٠ْمُمقُمققققق٦ًم ذم ىَمْٕمِرهققققق٤م جَلَقققققٌػ   َُيُ

 

ٌٞمققق٥ِم ىَمقققذاه٤م يم٤معمَٖم٤مِريقققدِ   ٧ُم اًمٓمَّ   وم٤مؾْمققق

دة ًمّمالسمتٝم٤م، وىمد   ًة يتًَّع ذم َصٗم٤مة َُمْٚم٤ًمء ٓ حَتِٞمؽ ومٞمٝم٤م اعَمٕم٤موُل اعمحدَّ ة يْمٞمؼ وُمرَّ ومٛمرَّ

ايم د ومٞمف مل َأىمػ قمغم ؾَمٕمتف وقُمٛم٘مف دظمٚم٧ُم ُمٜمٝم٤م َدطْماًل ومٚمامَّ اٟمتٝمٞم٧ُم إمِم اعم٤مء إِذا ضَمقٌّ ُمـ اعم٤مء اًمرَّ

طْمؾ حت٧م إَرض وم٤مؾمت٘مٞم٧ُم َأٟم٤م ُمع َأصح٤ميب ُمـ ُم٤مئف، وم٢مذا هق قمْذٌب  ويمثرشمف إِلفمالم اًمدَّ

ايمِد، ذم اًمٚم٤ًمن:  ُم٦م:»ُزٓل )ىمقًُمف: ضَمقٌّ ُمـ اعم٤مء اًمرَّ : اهلقاء، ىم٤مل ذو اًمرُّ  اجلَقُّ

....................... 

 

ى هلقق٤م ذم اجلَقققِّ    شَمققدويؿُ واًمِمققٛمُس طَمققػْمَ

 :صمؿَّ ومَتؼ إضَمقاء »واجلقُّ ُم٤م سملم اًمًامء وإَرض، وذم طمدي٨م قمكّم روقان اهلل قمٚمٞمف

ذم  ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: شوؿمؼَّ إَْرضم٤مء

 ، ىم٤مل ىَمت٤َمدة: َأي ذم يَمٌِد اًمًامء، وضَمقُّ اعم٤مء طمٞم٨م ُُيٗمر ًمف، ىم٤مل:[16/79]ؾمقرة اًمٜمحؾ 

 ٜمتٛمققققلشُمققققراُح إمم ضَمقققققِّ احِلٞمقققق٤مِض وشم

 

([ضمقا] ا.# ًم٤ًمن 

َٕٟمَّف ُمـ ُم٤مء اًمًامء َيًٞمؾ إًِمٞمف ُمـ ومقق وَيتٛمُع ومٞمف، ىم٤مل: وَأظمؼَمين مج٤مقم٦م ُمـ إقَمراب 

ر آؾمت٘م٤مء ُمٜمٝم٤م  ٗم٤مء واخلٌَْؾ ًمتٕمذُّ َّٓ ًمٚمِمِّ َأنَّ ُدطْمالَن اخلَْٚمّم٤مء ٓ ُتٚمق ُمـ اعم٤مء وٓ ُيًت٘مك ُمٜمٝم٤م إِ

طْمؾ، ىم طْمَؾ إِذا دظمَٚمفوسُمٕمد اعم٤مء ومٞمٝم٤م ُِمـ وَمْقَه٦م اًمدَّ ، ش٤مل: وؾمٛمٕمُتٝمؿ ي٘مقًمقن: َدطَمَؾ ومالٌن اًمدَّ

ُم٦م:  [614ذح ديقاٟمف ] وىمقُل ذي اًمرُّ

 إِذا ؿمققققئ٧ُم َأسْمٙمقققق٤مين جلَْرقمقققق٤مء ُم٤مًمققققٍؽ 
 

ٌَْدًى عَمقققلٍّ وحُمَْْمققق  قققَت ًْ طْمؾ ُُم  رُ قإمِم اًمقققدَّ
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إُِم٤م َأن يٙمقن ؾَمٛمك اعمقوع سم٤مؾمؿ اجلٜمس، وَيقز َأن يٙمقن همَٚم٥م قمٚمٞمف اؾمُؿ اجلٜمس يمام 

ْرق ذم سمَِرٍك ُمٕمرووم٦ٍم، وإِٟمَّام ؾُمٛمٞم٧ْم سمذًمؽ ًمٌٞم٤مض ُم٤مئٝم٤م وصٗم٤مئٝم٤مىم٤مًم ا.# ُمـ ًم٤ًمن ش قا: اًمزُّ

 [16إًمٗمٞم٦م ] يقوُح ذًمؽ ىمقُل اسمـ ُم٤مًمؽ: .[دطمؾ] اًمٕمرب

 وسمٕمققُض آقَمققالِم قمٚمٞمققف َدظَمققال

 

 ًمٚمْٛمققِح ُمقق٤م ىمققد يمقق٤من قمٜمققف ُٟم٘مققال 

  يم٤مًمَٗمْْمقققؾ واحلققق٤مرِث واًمقققٜمُّٕمامنِ 

 

 ومققققققِذيْمُر ذا وطمْذوُمققققققف ؾِمققققققٞم٤َّمنِ  

 وم٤مًمتل ًمَٚمْٛمح اًمّمٗم٦م وُمالطمٔم٦م إَصؾ يم٤محلًَـ واحل٤مرث واًمٗمْمؾ واًمٜمُّٕمامن، وم٤محلًَـ

ٌَّٝم٦م واحل٤مرث ُمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واًمَٗمْْمؾ ُمـ ُمّمدر، وهق اؾمؿ ضمٜمس  ُمـ اًمّمٗم٦م اعمِم

 َّٓ م، وم٢مِذا عُمح إَصُؾ ضملء سم٠َمل، وإِ واًمٜمُّٕمامن ُمـ اؾمؿ ضمٜمس همػم ُمّمدر، وهق ُمـ َأؾمامء اًمدَّ

 [16إًمٗمٞم٦م ] ر يمالم اسمـ ُم٤مًمؽ ُمـ َأن إَُمرْيـ ُمًتِقي٤من:ومال ظمالوم٤ًم ًمٔم٤مه

ٌَققققققفْ   وىمققققققد َيّمققققققػُم قَمَٚمققققققاًم سم٤مًمَٖمَٚم

 

ٌَققفْ    ُمْمقق٤مٌف َاو ُمّمققحقُب َأل يم٤مًمَٕمَ٘م

 ـُ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس يم٤معمديٜم٦م قمغم ـَمْٞم٦ٌم واًمٙمت٤مب قمغم اًمتٜمزيؾ ويمت٤مب ؾمٞمٌقيف، ويمذا اسم

 سمـ قم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمّل واسمـ ُمًٕمقد قمغم اًمَٕم٤ٌمدًم٦م، وهؿ ؾمٞمِّدٟم٤م احِلؼْم قمٌُد اهلل

اًمُ٘مرّر شَمرمج٤من اًم٘مرآن، شمقذم سم٤مًمٓم٤مئػ. وصم٤مٟمٞمٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م قمٌُد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤َّمب اًمَٕمدوّي 

ٝمٛمّل اًم٘مرّر، ومٝم١مٓء  ًَّ اًم٘مرّر، وصم٤مًمثٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًم

َأي  -ٛمر ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم، وًمٞمس ُمٜمٝمؿ اًمثالصم٦م ىمرؿمٞمُّقن وآظمرهؿ ُمقشم٤ًم ؾمٞمدٟم٤م قمٌد اهلل سمـ قم

َأنَّ قُمرف ش وَمْتح اًم٘مدير»ذم  (1)ؾمٞمُدٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد اهلُذزّم، وذيمَر اسمـ اهلاُمم -ُمـ اًمَٕم٤ٌمدًم٦م 

وقُمْرُف همػِمٟم٤م »احلٜمٗمٞم٦َّم قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ُمٜمٝمؿ دون اسمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ىم٤مل: 

سمػم، )شسم٤مًمٕمٙمس ف: ىمقًمف: وُمٜمٝمؿ َُمـ َأؾم٘مَط اسمـ ، وُمٜمٝمؿ َُمـ َأؾم٘مَط اسمـ اًمزُّ ذم اهل٤مُمش ُم٤م ٟمّمُّ

، ىم٤مل  ه ذم اًمٕم٤ٌمرة، ومٚمُٞمحرْر، ا.#(، وهَمٚمَط اجلقهريُّ م قمدُّ سمػم، هٙمذا سم٤مًمٜمًخ: ومل يت٘مدَّ اًمزُّ

                                                 

واًمٜمحق، هق حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد يمامل اًمديـ سمـ اهلامم احلٜمٗمل، قمالُم٦م سم٤مًمٗم٘مف وإصقل  (1)

 #.861شمقذم
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ؿمٞمخٜم٤م: وهذا سمٜم٤مًء قمغم َأن اجلقهريَّ ذيمَر اسمـ ُمًٕمقد ذم اًمَٕم٤ٌمدًم٦م، وىمد راضمٕم٧ُم َأيمثر ُمـ 

ر همػم اًمثالصم٦م، ٟمٕمؿ رَأي٧ُم ذم سمٕمض اًمٜمًخ اًمٜم٤مدرة مخًلم ٟمًخ٦م ُمـ اًمّمح٤مح ومٚمؿ َأَره ذيم

ُم٦م ؾمٕمدي  ًمٌل َأٟمٙمَر چزي٤مدة اسمـ ُمًٕمقد ذم اهل٤مُمش، يم٠َمهن٤م ُمٚمَح٘م٦م شمّمٚمٞمح٤ًم، ورَأي٧ُم اًمٕمالَّ

ه وذم اعمخت٤مر ذم ُم٤مدة  .[قمٌد] ا.# ُمـ شم٤مج اًمٕمروسش هذه اًمزي٤مدة، وضمَزم سم٠َمن اجلقهرّي مل يٕمدَّ

ش ٤ٌمس وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصاًمَٕم٤ٌمِدًم٦م قمٌُد اهلل سمـ قم»)ع ب د(: 

ٞمِّٜم٦م قمٜمد ِذيمر َأىم٤ًمم اهل٤مء:  قمٌد اهلل سمـ  -يٕمٜمل اًمٕم٤ٌمدًم٦م  -هؿ »ا.#، وومٞمف ذم سم٤مب إًَمػ اًمٚمَّ

سمػم  ا.#، وم٤مظمتٚمػ يمالُُمف يمام شمرى.ش قم٤ٌمس وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ اًمزُّ

دًم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤مئت٤من وقمنمون، واًمذي واًمَٕم٤ٌم»وذم ُم٤مدة )ع ب د ل( ُمـ شم٤مج اًمٕمروس: 

ُتؿ سمٚمٖم٧م َأرسمٕمامئ٦م وَأرسمٕم٦ًم وصمالصملم رضماًل، ريض  صحَّ سمٕمد اعمراضمٕم٦م ًمٚمٛمٕم٤مضمؿ وإضَمزاء َأنَّ قمدَّ

اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ُم٤م قمدا اعمختَٚمَػ ذم ُصحٌتٝمؿ، وهؿ صمالصم٦م ومخًقن ٟمْٗم٤ًًم، وم٤مىمتّم٤مُر اعمّمٜمػ قمغم 

ا َأـمٚم٘مقا اًمَٕم٤ٌمدًم٦م َأرادوا َأرسمٕم٦ًم ُمٜمٝمؿ، وهؿ قمٌد اهلل سمـ اًمَ٘مدر اعمذيمقر ٓ خيٚمق قمـ شم٘مّمػم، وإِذ

خ واًمّمقاب  سمػم وقمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤مص، هٙمذا ذم اًمٜمًُّ قم٤ٌمس، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وقمٌد اهلل سمـ اًمزُّ

ؿ، َأؿم٤مر سمذًمؽ  ـُ ُمًٕمقد يمام شمقهَّ اسمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، وًمٞمس ُمٜمٝمؿ اسم

م اًمٌح٨م ومٞمف ُمًٌقـم٤ًم ذم  إمِم اًمردِّ قمغم اجلقهرّي  ه ُمٜمٝمؿ، وىمد شم٘مدَّ طمٞم٨م َأورَده ذم )ع ب د( وقمدَّ

 ا.# ُمـ شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ُم٤مدة )ع ب د ل(.ش طمرف اًمدال ومراضمْٕمف

ة، ذم اًمٚم٤ًمن:  ش:وُهَقى» ة: يمؾُّ َوْهدة قمٛمٞم٘م٦م، وَأٟمِمد:»اهلَُقى مجُع ُهقَّ  اهلُقَّ

ٍة شَمَ٘مْحَذَُم٤م  يم٠َمٟمَّف ذم ُهقَّ

ٌط ُمـ إَرض، وىمٞمؾ: اًمَقْهدة اًمٖم٤مُمْم٦ُم ُمـ إَرض، طمٙمك اسمـ ؾمٞمده: هل ُم٤م اهْن 

ة، َأي ذم سمئر  ة اًمٙمٗمر وَدواقمل اًمٜمٗم٤مق، َأسمق سمٙمر: وىمَع ذم ُهقَّ صمٕمٚم٥م: اًمٚمٝمؿَّ َأقِمْذٟم٤م ُمـ ُهقَّ

 ُمٖمٓم٤َّمة، وَأٟمَِمَد:

ةٍ  ققَؽ ًمققق ُأقْمٓمٞمقق٧َم َأْرضمقق٤مَء ُهقققَّ  إِٟمَّ
 

قققققَت٤ٌمُن شمراهُبققققق٤م  ًْ ًققققق٦ٍم ٓ ُي  ُُمَٖمٛمَّ


 صمققؿَّ دقَمقققشَمٜملسمَثْقسمِققَؽ ذم اًمٔمَّ 
ِ
 ٚمققامء

 

 جلْئقق٧ُم إًِمٞمٝمققق٤م ؾمقق٤مِدُم٤ًم ٓ َأه٤مهُبققق٤م 
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طْمؾ همػَم  ة ذاه٦ٌٌم ذم إَرض سمٕمٞمدُة اًمَ٘مْٕمر يم٤مًمدَّ ة: َُمْٝمقاٌة سملم ضمٌَٚملم، اسمـ ؿمٛمٞمؾ: اهلُقَّ ىم٤مل: واهلُقَّ

ة: اًمٌئر، وىمٞمؾ: احلٗمرة اًمٌٕمٞمدُة اًمَ٘مْٕمِر، و ة وُهَقى، واهلُقَّ : ُهقَّ هل َأن ًمف َأجْل٤موم٤ًم، إصٛمٕملُّ

ُـّ ُمـ إَرض، وي٘م٤مل: اعمَْٝمقاة ة: احلُٗمرة واعمٓمٛمئ  .[هقا] ا.# ًم٤ًمنشاعَمْٝمقاة، واهلُقَّ

ة: ُم٤م اهْنٌط ُمـ إَرض، َأو اًمَقْهدة اًمٖم٤مُمْم٦م، طمٙمك صمٕمٚم٥م اًمٚمٝمؿَّ »وذم اًمت٤مج:  ة يمُ٘مقَّ اهلُقَّ

ة اًمُٙمٗمر ودواقمل اًمٜمٗم٤مق، ضسَمف ُمثالً ًمٚمٙمٗمر، وذم اًمّمح٤مح: اهلُقَّ  ة: اًمَقْهدة َأقِمْذٟم٤م ُمـ ُهقَّ

ٍة شَمَ٘مْحَذُم٤م اًمٕمٛمٞم٘م٦م، وُمٜمف:  يم٠َمٟمَّف ذم ُهقَّ

طْمؾ همػَم َأن ًمف َأجل٤موم٤ًم، ورَأؾُمٝم٤م  ة ذاه٦ٌم ذم إَرض سمٕمٞمدُة اًمَ٘مْٕمر يم٤مًمدَّ اسمـ ؿمٛمٞمؾ: اهلُقَّ

ُـّ ُمـ  طْمؾ، وىم٤مل همػمه: هل احلٗمرة اًمٌٕمٞمدُة اًمَ٘مْٕمر يم٤معمَْٝمقاة، وىمٞمؾ: هل اعمٓمٛمئ يمرأس اًمدَّ

اَءة  اي٦م، وىمٞمؾ: هق اعَمْٝمقاة سملم اجلٌٚملمإَرض يم٤مهلُقَّ ٤مٟم٦م، وَأصُٚمٝم٤م ُهقَّ  ا.# شم٤مج اًمٕمروس.ش يمُرُمَّ

 اٟمتٝمك شمٗمًػم ىمقًمف:

َرى  ققٜم٤َمظِمْٞم٥ُم اعُمٜمْٞمٗمقق٤مُت اًمققذُّ  ُهققُؿ اًمِمَّ



 واًمٜمقق٤مُس َأْدطمقق٤مٌل ؾِمقققاُهْؿ وُهققَقى 

  وسمٕمده:

97- اااااة    
ااااار  آدا

َا  ُخا َاَّااااا   َااااا ا ُ 

 

َ  واأ أ   اة  أ
َّش اة   ىا ُأ  وُ  ةاا 

ٌُحقر مجُع سمحر، وهق هؿ وٛم  ػم مجع ًمٚمذيمقر، اهل٤مء وٛمػم، واعمٞمؿ قمالُم٦م اجلٛمع، اًم

ر » ُُمًتٜمَ٘مع اعم٤مء اًمٙمثػم، وهق ودُّ اًمؼَم، ويٓمَٚمؼ قمغم يمؾِّ هنر قمٔمٞمؿ ًمُٕمٛم٘مف واشم٤ًمقمف، واًمتٌحُّ

ٕمتف واٟم٤ًٌِمـمف،  ًَ ٕم٦م، وؾُمٛمل اًمٌحر سمحرًا ٓؾمتٌِح٤مره، َأي ًم ًَّ وآؾمتٌِح٤مر: آٟم٤ًٌِمط واًم

، وذم طمدي٨م وىمٞمؾ: ؾُمٛمل  ٤ًم، واًمٌحر ذم يمالم اًمٕمرب اًمِمؼُّ سمحرًا َٕٟمف ؿَمؼَّ ذم إَرض ؿَم٘مَّ

ٕمٝم٤م طمتك ٓ شَمٜمِْزَف ش وطَمَٗمَر َزُْمَزم صمؿَّ سَمَحَره٤م سَمْحراً »قمٌد اعمٓمَّٚم٥م:  ٝم٤م ووؾمَّ وذم  . ا.#ش َأي ؿَم٘مَّ

ؽ ًمُٕمٛم٘مف اًمٌحر: اعم٤مء اًمٙمثػم ُِمْٚمح٤ًم يم٤من َأو قَمْذسم٤ًم، وهق ظمالُف اًمؼَم، ؾُمٛمل سمذًم»اًمٚم٤ًمن: 

واشم٤ًمقمف، وىمد هَمَٚم٥َم قمغم اعمِْٚمح طمتك ىمؾَّ ذم اًمَٕمذب، واجلٛمع َأسْمُحر وسُمُحقر وسمَِح٤مر، وُم٤مٌء سَمْحٌر 

 [66ديقاٟمف ] ُِمْٚمح ىمؾَّ َأو يمُثر، ىم٤مل ُٟمَّمٞم٥م:
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 وىمققد قمقق٤مَد ُمقق٤مُء إَرِض سَمْحققرًا ومققزاَدين

 

 َرُب اًمَٕمققْذُب قإمِم َُمققَريض َأْن َأسْمَحققَر اعَمِْمقق 

 ٕمتف واٟم٤ًٌمـمف، وُمٜمف ىمقهلؿ: ومالٌن (1)ىم٤مل إُُمقيُّ  ًَ : ؾُمٛمل سَمْحرًا عمٚمقطمتف، وىم٤مل همػمه: ًم

 سَمْحر، َأي واؾمُع اعمٕمروف، ومٕمٚمٞمف يٙمقن ًمٚمِٛمٚمح واًمَٕمذب، وؿم٤مهُد اًمَٕمذب ىمقل اسمـ ُُم٘مٌؾ:

 [346ديقاٟمف ]

 رسمقا سمقققفِ قوٟمحقققـ ُمٜمَْٕمٜمققق٤م اًمٌحقققَر َأن َيِمققق

 

 وىمققققد يمقققق٤من ُمققققٜمٙمْؿ ُمقققق٤مؤه سمَٛمٙمقققق٤منِ  

  [389ديقاٟمف ] وىم٤مل ضمرير:

ققققققدوه٤م صمامٟمٞمقققققق٦مٌ   َأقمَٓمققققققْقا ُهٜمَْٞمققققققدَة حَتْ

 

ُف   ٌـّ وٓ َهَ  ُمقققققق٤م ذم قَمٓمقققققق٤مئٝمُؿ َُمقققققق

  يُمْقُم٤ًم َُمٝم٤مِريَس ُِمثَؾ اهلَْْمق٥ِم ًمقق َوَرَدْت 

 

 ُمققق٤مَء اًمٗمقققراِت ًمٙمققق٤مَد اًمٌحقققُر َيٜمَْتقققِزُف  

  [89ديقاٟمف ] وىم٤مل قمديُّ سمـ زيد:

ْر َربَّ اخلََقْرَٟمقققققِؼ إِْذ َأؿْمقققققق  وشمقققققذيمَّ

 

 ققققققَرَف يقُمققققق٤ًم وًمٚمُٝمقققققَدى شمقققققذيمػمُ  

 ه ُم٤مًُمققققققف ويَمْثققققققرُة ُمقققققق٤م َيْٛمققققققق  َهَّ

 

قققِديرُ   ًَّ  ققققٚمُِؽ واًمٌحقققُر ُُمْٕمِروققق٤ًم واًم

:َأراد سمف هٝمٜم٤م اًمٗمرات َٕن َربَّ اخلَقْرٟمؼ يم٤من ُينمُف قمغم اًمٗمرات، وىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م 

 ُأٟمقققققق٤مٌس إِذا َوَرَدْت سمْحقققققققَرهؿْ 

 

 َرِب قَصققَقادي اًمَٕمَرائقق٥ِم مل شُمْْمقق 


 ژڤ ٹ ٹژٌحر، وضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز: وَأمجَع َأهؾ اًمٚمٖم٦م َأن اًمٞمَؿَّ هق اًم

 .[سمحر] ا.# ًم٤ًمنش ىم٤مل َأهؾ اًمتٗمًػم: هق ٟمِٞمؾ ُمٍم، مَح٤َمه٤م اهلل شمٕم٤ممم [28/7]اًم٘مّمص: 

٤مج: »وومٞمف:  : اًمٌحر اًمذي ٓ ُيدرُك ىَمٕمُره وٓ ؿمٓم٤َّمه، وي٘م٤مل: اًمَٞمؿُّ جُلَّتف، اًمزضمَّ اًمٚمَّٞم٨م: اًمٞمَؿُّ

: اًمٌحر، ٓ ُيثٜمك وٓ ُيٙمن وٓ َُي  ي٤مٟمٞم٦َّم ومٕمرسمتْف اًمٞمَؿُّ ٛمع مجَع اًمًالُم٦م، وزقمؿ سمٕمْمٝمؿ َأهن٤م ًمٖم٦م ُهْ

، وي٘مع اؾمؿ اًمٞمؿِّ قمغم ُم٤م يم٤من ُم٤مؤه ُِمْٚمح٤ًم ُزقم٤موم٤ًم وقمغم اًمٜمٝمر اًمٙمٌػم اًمٕمْذب اعم٤مء،  اًمٕمرب، وَأصُٚمف َيامَّ

،  وُأُمرْت ُأمُّ ُمقؾمك طملم وًمَدشمف وظم٤موم٧ْم قمٚمٞمف ومرقمقَن َأن دمٕمٚمف ذم شم٤مسمقت صمؿَّ   شم٘مذوَمف ذم اًمٞمؿِّ

  ژٺ ٺ ٺژهق هنر اًمٜمِّٞمؾ سمٛمٍم، مَح٤مه٤م اهلل شمٕم٤ممم، وُم٤مؤه قمذٌب، ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

                                                 

 .2/43هق قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد، أسمق حمٛمد إُمقي، ًمٖمقي يمقذم، اٟمٔمر سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة:  (1)
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، ضمٕمَؾ ًمف ؾم٤مطماًل، وهذا يمٚمُّف دًمٞمؾ قمغم سُمٓمالن ىمقل اًمٚمَّٞم٨م: إِٟمف اًمٌحر اًمذي ٓ [23/39]ـمف: 

َّٓ ُمثُؾ ُم٤م َيٕمُؾ َأطمُديمؿ إِصٌَٕمف»ُيدرُك ىمٕمُره وٓ ؿمٓم٤َّمه، وذم احلدي٨م:  ٟمٞم٤م ذم أظمرة إِ  ُم٤م اًمدُّ

، ومٚمٞمٜمٔمْر سمَؿ شَمرضمعُ  : اًمٌحر، وُيؿَّ اًمرضمُؾ ومٝمق َُمٞمُْٛمقم إِذا ـُمرح ذم اًمٌحر، وذم شذم اًمٞمؿِّ ، اًمٞمَؿُّ

: هَمٓم٤َّمه اًمٞمؿُّ وـَماَم قمٚمٞمف ومَٖمَٚم٥َم قمٚمٞمف ً ، وُيؿَّ اًم٤ًمطمُؾ َيامَّ   شاعمحٙمؿ إِذا هَمِرق ذم اًمٞمَؿِّ

 .[اًمٚم٤ًمن )أذي(]

٤م» َ، وَزظَمَر َزظَمَر اًمٌحُر »ذم اًمٚم٤ًمن:  شزاظِمٌر آِذِيُّ ر: ـَماَم وََتَلَّ َيْزظَمُر َزظْمرًا وُزظُمقرًا وشَمَزظمَّ

ًا وارشمٗمع، ومٝمق زاظِمر، وذم طمدي٨م ضم٤مسمر:  : َأي َُمدَّ ويمثَُر شوَمَزظَمَر اًمٌحرُ »اًمقادي َزظْمرًا: َُمدَّ ضِمدَّ

ٝم٤م،  ًُ ُم٤مؤه وارشمٗمٕم٧ْم َأُمقاضمف، وَزظَمَر اًم٘مقُم: ضم٤مؿُمقا ًمٜمَٗمػم َأو طمْرب، ويمذا َزظَمرت احلرُب َٟمْٗم

 ٤مل:ىم

 إِذا َزظَمققققَرْت طمققققْرٌب ًمٞمقققققِم قمٔمٞمٛمقققق٦مٍ 
 

 رَأيققق٧َم سُمحققققرًا ُِمقققـ ُٟمُحققققِرهُؿ شَمْٓمُٛمقققق 


ٚم٧م:  [412ديقاٟمف ] وَزظَمرت اًمِ٘مدُر شَمْزظَمُر َزظْمرًا: ضم٤مؿم٧ْم، ىم٤مل ُأُمٞم٦َّم سمـ أيب اًمّمَّ

 ومُ٘مقققققققققُدوُره سمِٗمٜم٤مئقققققققققف

 

قمقق٦ٌم َزواظِمققرْ    ًمٚمْمققْٞمِػ ُُمؽْمَ

:٤م: َُمْقضُمٝم٤م، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس يّمػ ُمٓمرًا  [146ديقاٟمف ] آِذِيُّ

قققف  صَمققق٩مَّ طمتَّقققك وققق٤مَق قمقققـ آِذيِّ

 

ققق  ًُ  رْ ققَمقققْرُض ظَمقققْٞمٍؿ ومُجٗمققق٤مٌف وَمُٞم

 : اسمـ ؿمٛمٞمؾ: آِذيُّ اعم٤مء: إـَم٤ٌمق اًمتل شمراه٤م شمرومٕمٝم٤م ُِمـ َُمْتٜمِف اًمريُح دون اعمقج، وإَِذيُّ

ٌْٜم٤مء:  اعمقج، ىم٤مل اعمٖمػمة سمـ طَم

قققققققف سمققققققق٤مًمٓمِّؿِّ   إِذا رَُمقققققققك آِذيُّ

 

ققق   ؿِّ شَمقققرى اًمرضمققق٤مَل طمقًَمقققف يم٤مًمّمُّ



 

ـْ ُُمْٓمقققِرٍق وُُمٜمِّْمققق٧ٍم ُُمققققِرمِّ   ُِمققق


٤مج: ، وَأٟمِمد اسمـ سمري ًمٚمٕمجَّ : ُمقج اًمٌحر، واجلٛمع َأَواِذيُّ : إَِذيُّ  اجلقهريُّ

 شـَمْحَٓمَحف آذيُّ سمْحٍر ُُمْت٠َمِق 

: اعمقج اًمِمديد، وذم ظمٓم٦ٌم قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم: »وومٞمف:  شش شَمْٚمَتٓمُِؿ َأَواِذيُّ َُمْقضمٝم٤م»أِذيُّ
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أِذّي سم٤معمدِّ واًمتِمديد: اعمقج َأو اًمِمديد ُمٜمف، وذم اًمّمح٤مح: »وذم اًمت٤مج:  .[أذي] ا.# ًم٤ًمن

يُح دون اعمقج، ىم٤مل اُمرؤ  : إـَم٤ٌمق اًمتل شمرومُٕمٝم٤م ُِمـ َُمْتٜمف اًمرِّ ُمقج اًمٌحر، اسمـ ؿمٛمٞمؾ: أِذيُّ

 اًم٘مٞمس يّمػ ُمٓمرًا:

قققفِ   صَمققق٩مَّ طمتَّقققك وققق٤مَق قمقققـ آِذيِّ

 

ققق  ًُ  رْ ققَمقققْرُض ظَمقققْٞمٍؿ ومُجٗمققق٤مٌف وَمُٞم

  ٖمػمة: سمـ طمٌٜم٤مء:وىم٤مل اعم

قققققققف سمققققققق٤مًمٓمِّؿِّ   إِذا رَُمقققققققك آِذيُّ

 

قققؿِّ    شَمقققرى اًمرضمققق٤مَل طمقًَمقققف يم٤مًمّمُّ



 

ـْ ُُمْٓمقققِرٍق وُُمٜمِّْمققق٧ٍم ُُمققققِرمِّ   ُِمققق


٤مج:  وَأٟمِمد اسمـ سمري ًمٚمٕمجَّ

 ـَمْحَٓمَحف آذيُّ سمْحٍر ُُمْت٠َمِق 

ومم٤َّم ُيًتدَرك قمٚمٞمف إََواِذّي: َأُمقاج اًمٌحر، قمـ اجلقهري، َأو هل َأـْم٤ٌمق اعم٤مء، وُمٜمف 

 .[أذي] ا.# شم٤مجش شَمٚمتٓمُِؿ َأَواِذيُّ َأُمقاضمٝم٤م»دي٨م قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم: طم

م شمٗمًػمه ىمري٤ًٌم، ذم اًمٚم٤ًمن: ش ٤مٌب وَأىواًمٜم٤مُس َوْحْم٤مٌح صمِٕمَ » ْحَْمح »اًمٜم٤مس، شم٘مدَّ اًمْمَّ

ْحؾ ُمثٚمف، ويمذا اعُمتْمحِْمح، وىمٞمؾ: هق  ْحْم٤مح: اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ذم اًمٖمدير وهمػمه، واًمْمَّ واًمْمَّ

: ُم٤م ٓ همرَق ومٞمف وٓ هَمْٛمر، وىمٞمؾ: هق اعم٤مء إمِم اًمٙمٕمٌَلم إمِم َأٟمّم٤مف اًمًقق، اعم٤مء اًمٞمًػم، وىمٞمؾ

ؿمٌَّف ش ذم اًمٜم٤مر َأودي٦ٌم ذم َوْحْم٤مح»وُم٤مٌء َوْحْم٤مح: ىمري٥م اًمَ٘مٕمر، وذم طمدي٨م َأيب اعمِٜمٝم٤مل: 

ْحْم٤مح ُمـ اعم٤مء، وم٤مؾمتٕم٤مره ومٞمف، وُمٜمف ُم٤م ُيروى ذم َأيب ـم٤مًم٥م  وضمدشُمف ذم »ىمٚم٦َّم اًمٜم٤مر سم٤مًمْمَّ

إِٟمف ذم َوْحْم٤مح ُمـ اًمٜم٤مر َيٖمكم ُمٜمف »وذم رواي٦م: ش ت ُمـ اًمٜم٤مر وم٠َمظمرضمتُف إمِم َوْحْم٤محهَمَٛمرا

ْحْم٤مح ذم إَصؾ: ُم٤م َرقَّ ُمـ اعم٤مء قمغم وضمف إَرض ُم٤م َيٌٚمُغ اًمٙمٕمٌَلم، شدُم٤مهُمف ، واًمْمَّ

اب، وَوْحَْمَح اًمناُب وشَمَْمْحَْمَح إِذا  واؾمتٕم٤مره ًمٚمٜم٤مر، واًمتَْمْحُْمح: ضَمْري اًمنَّ

 .[وحح] ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمربش شَمرىمرَق 

ُم٤مء صَمْٕم٥م وصَمَٕم٥م: ؾم٤مئؾ، واًمثَّْٕم٥م: اًمقادي، واجلٛمع »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  شصمَِٕم٤مٌب وَأَى »
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: مل َُيقد اًمٚمَّٞم٨ُم  صُمْٕم٤ٌمن، اًمٚمَّٞم٨م: اًمثَّْٕم٥م: اًمذي َيتٛمع ذم َُمًٞمؾ اعمٓمر ُمـ اًمُٖمَث٤مء، ىم٤مل إَزهريُّ

ٞمؾ ٟمٗمًف،ٓ  ُم٤م  ًِ ٞمؾ ُمـ اًمُٖمث٤َمءذم شمٗمًػم اًمثْٕم٥م، وهق قمٜمدي اعمَ ًِ  .[صمٕم٥م] ا.# ُمـ اًمٚم٤ًمنش َيتٛمع ذم اعمَ

٤ٌَمن: ؾم٤مئؾ ويمذا »وذم اًمت٤مج:  ُم٤مء صمٕم٥م سمٗمتح ومًٙمقن وصَمَٕم٥م سم٤مًمتحريؽ وُأصْمُٕمقب وُأصْمُٕم

ٌُْٓمٜم٤من، ىم٤مل اًمٚمَّٞم٨م: واًمثٕم٥م: اًمذي  م، واًمثٕم٥م َأيْم٤ًم: َُمًٞمؾ اًمقادي، واجلٛمع صُمْٕم٤ٌمن يم اًمدَّ

: مل َُيقد اًمٚمَّٞم٨م ذم شمٗمًػم اًمثٕم٥م، وهق قمٜمدي َيتٛمع ذم َُمًٞمؾ اعمٓمر ُمـ اًمُٖمَث٤مء، ىم٤م ل إَزهريُّ

ٞمؾ ُمـ اًمُٖمَث٤مء ًِ ف ٓ ُم٤م َيتٛمع ذم اعمَ ًُ ٞمؾ ٟمٗم ًِ  ا.# شم٤مج.ش اعَم

: ُم٤م سم٘مل ُمـ اعم٤مء ذم سمٓمـ اًمقادي.  -واًمٗمتُح َأيمثر  –اًمثَّْٖم٥م واًمثََّٖم٥م »وذم اًمٚم٤ًمن: 

حَتتٗمره اعم٤ًَميُؾ ُمـ قَمُؾ، وم٢مِذا  وىمٞمؾ: هق سم٘مٞم٦َّم اعم٤مء اًمٕمذب ذم إَرض، وىمٞمؾ: هق ُأظْمُدود

يح  ُ٘مف اًمرِّ سم٤مر، ومٞمٛميض اًمًٞمُؾ قمٜمٝم٤م ويٖم٤مدر اعم٤مَء ومٞمٝم٤م ومتّمٗمِّ اٟمحٓم٧َّْم طمٗمرْت َأُمث٤مل اًم٘مٌقر واًمدِّ

ٛمل اعم٤مُء سمذًمؽ، وىمٞمؾ: اًمثَّْٖم٥م: اًمٖمدير  ًُ وَيّمُٗمق وَيؼمُد، ومٚمٞمس رء َأصٗمك ُمٜمف وٓ َأسمرد، وم

ٌُف اًمِمٛمُس ومٞمؼمُ  ٌْث٤من وصُمْٖم٤ٌمن يٙمقن ذم فمؾِّ ضمٌؾ ٓ شمّمٞم ٨ٌَم وؿِم ُد ُم٤مؤه، واجلٛمع صمِْٖم٤ٌمن يمَِم

 [383ُمًتدرك ديقاٟمف ] يمَحَٛمؾ ومُحْالن، ىم٤مل إظَمٓمؾ:

ك  وصم٤مًمثققق٦ٍم ُمقققـ اًمَٕمًقققِؾ اعمّمقققٗمَّ

 

 ُُمَِمْٕمَِمقققققٕم٦ٍم سمثْٖمٌققققق٤مِن اًمٌَِٓمققققق٤مِح  

 ،ٌْدان، وىمٞمؾ: يمؾُّ همدير صَمْٖم٥ٌم وُمٜمٝمؿ َُمـ يرويف سمُثْٖم٤ٌمن سم٤مًمْمؿِّ قمغم ًمٖم٦م صَمْٖم٥م يمَٕمٌْد وقُم

ُع َأصْمٖم٤مب وصمَِٖم٤مب، اًمٚمَّٞم٨م: اًمثََّٖم٥م: ُم٤مء ص٤مر ذم ُمًتٜمَ٘مع ذم صخرة َأو ضَمْٚمٝم٦ٍم ىمٚمٞمٌؾ، وذم واجلٛم

َّٓ سمَثْٖم٥م ىمد ذه٥م »طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:  ٌَّٝم٧ُم ُم٤م هَمؼَم ُمـ اًمدٟمٞم٤م إِ ُم٤م ؿم

ُـّ ُمـ اعمقاوع ذم شصٗمُقه وسم٘مل يمَدُره َأقمغم ، َأسمق قمٌٞمد: اًمثَّْٖم٥م سم٤مًمٗمتح واًمًٙمقن: اعمٓمٛمئ

 [122ديقاٟمف ] اجلٌؾ، يًتٜم٘مُع ومٞمف ُم٤مء اعمٓمر، ىم٤مل قَمٌٞمد:

قؾُّ هبقق٤م يمق٠َمنَّ َُم٤َمضَمٝمقق٤م  وًم٘مقد حَتُ

 

ُؼ صققْٗمُقه سمُٛمققَدامِ    صَمْٖمقق٥ٌم ُيّمققٗمَّ

 وىمٞمؾ: هق همدير ذم هَمْٚمظ ُمـ إَرض َأو قمغم صخرة، ويٙمقن ىمٚمٞماًل، وىم٤مل اسمـ

ٞمؾ إِذا اٟمحن يٌ٘مك ُمٜمف ذم طَمْٞمد ُمـ إقَمرايب: اًمثََّٖم٥م: ُم٤م اؾْمتٓم٤مل ذم إَرض مم٤َّم يٌ٘مك ُمـ  ًَّ اًم

 إَرض، وم٤معم٤مء سمٛمٙم٤مٟمف ذًمؽ صَمَٖم٥ٌم، واوُٓمرَّ ؿم٤مقمر إمِم إؾِمٙم٤من صم٤مٟمٞمف وم٘م٤مل:
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 اًمثَّْٖمقق٥ِم ذو ؿُمققَٓم٥ٍم 
ِ
 وذم َيققدي ُمثققُؾ ُمقق٤مء

 

ْٞمقققق٨ُم واًمٜمَِّٛمققققرُ    َأينِّ سمحٞمقققق٨ُم َِيُقققققُس اًمٚمَّ

 ٌَّف اًمًٞمػ سمذًمؽ اعم٤مء ذم رىمَّتف وصٗم٤مئف، وَأراد ٕيَن، اسمـ اًمًٙمٞم٧ِّم: اًمثَّْٖم٥م حَتتِٗمره ؿم

 اعَم٤ًميُؾ ُِمـ قَمُؾ، وم٤معم٤مء صَمْٖم٥م واعمٙم٤من صَمْٖم٥م، ومه٤م مجٞمٕم٤ًم صَمْٖم٥م وصَمَٖم٥م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

٤ٌَم ق ُ٘مف اًمّمَّ  وُم٤م صَمَٖمق٥ٌم سم٤مشمق٧ْم شُمّمقٗمِّ

 

وائُح    ىمقققرارَة هِنْقققٍل َأشْم٠َمىَمْتٝمققق٤م اًمقققرَّ

:٤مِن اًمٌَِٓم٤مِح .........سمثْٖمٌ واًمثََّٖم٥م: َذْوب اجلَْٛمد، واجلٛمع صُمْٖم٤ٌمن، وَأٟمِمد 

ٌَلْم ـمريؼ، وم٢مِذا زادت اعمٞم٤مه و٤مىم٧م  اسمـ إقَمرايّب: اًمثُّْٖم٤ٌمن: ََم٤مري اعم٤مء، وسملم يمؾِّ صَمْٖم

 اعم٤ًمًمؽ ومدىم٧َّْم، وَأٟمِمد:

............................... 

 

 شَُمقققققداومُِع صُمْٖمٌققققق٤مٍن َأَضَّ هبققققق٤م اًمَقسْمقققققُؾ  

 .[صمٖم٥م] ا.# ًم٤ًمن اًمٕمرب 

ُم٤م سم٘مل ُمـ اعم٤مء ذم سمٓمـ اًمقادي، وىمٞمؾ: هق سم٘مٞم٦َّم اعم٤مء اًمٕمْذب  اًمثَّْٖم٥م: َأيمثرُ »وذم اًمت٤مج: 

تِٗمره اعم٤ًَميُؾ ُمـ قَمُؾ، وم٢مِذا اٟمحٓم٧َّم طمٗمرْت َأُمث٤مَل اًم٘مٌقر  ذم إَرض، وىمٞمؾ: هق ُأظْمدود حَتْ

يُح وَيّمُٗمق وَيؼُمد، ومٚمٞمس رء  ٘مف اًمرِّ ٞمُؾ قمٜمٝم٤م وُيٖم٤مِدر اعم٤مَء ومٞمٝم٤م ومٞمُّمٗمِّ ًَّ سم٤مر، ومٞمٛميض اًم واًمدِّ

ٛمل اعم٤مء سمذًمؽ اعمٙم٤من، وُُيرك، وهق إيَمثر، واجلٛمع صمَِٖم٤مب َأصٗمك  ًُ ُمٜمف وٓ َأسمرَد، وم

٨ٌَم  ك وصمِْٖم٤ٌمن سم٤مًمٙمن يمَِم ك وَأصْمٖم٤مب مجُع اعمتحرِّ سم٤مًمٙمن، وهق اًم٘مٞم٤مس ذم اعمٗمتقح واعمحرَّ

ٌْث٤من، وصُمْٖم٤ٌمن سم٤مًمْمؿِّ يمَحَٛمؾ ومُحْالن، ىم٤مل إظَمٓمؾ:  وؿِم

ك  وصم٤مًمثققق٦ٍم ُمقققـ اًمَٕمًقققِؾ اعمّمقققٗمَّ

 

 َِمقققققٕم٦ٍم سمثْٖمٌققققق٤مِن اًمٌَِٓمققققق٤مِح ُُمَِمٕمْ  

 :ٌْدان وىمٞمؾ ، وهق قمغم ًمٖم٦م صَمْٖم٥م سم٤مإِلؾمٙم٤من، يمَٕمٌْد وقُم وُمٜمٝمؿ َُمـ يرويف سمُثْٖم٤ٌمن سم٤مًمْمؿِّ

يمؾُّ همدير صَمْٖم٥ٌم، وقمـ اًمٚمَّٞم٨م: اًمثَّْٖم٥م: ُم٤م ص٤مر ذم ُمًتٜمَ٘مع ذم صخرة، وذم طمدي٨م اسمـ 

َّٓ سمثْٖم٥م ىمد ذه٥م صٗمْ »ُمًٕمقد:  ٌَّْٝم٧ُم ُم٤م هَمؼَمَ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إِ ، وقمـ َأيب شُقه وسم٘مل يمَدُرهُم٤م ؿم

ُـّ ُمـ اعمقاوع ذم َأقمغم اجلٌؾ، يًتٜمِ٘مع ومٞمف ُم٤مء اعمٓمر،  قمٌٞمد: اًمثْٖم٥م سم٤مًمٗمتح واًمًٙمقن: اعمٓمٛمئ

 ىم٤مل قَمٌٞمد:

قؾُّ هبقق٤م يمق٠َمنَّ َُم٤َمضَمٝمقق٤م  وًم٘مقد حَتُ

 

ُؼ صققْٗمُقه سمُٛمققَدامِ    صَمْٖمقق٥ٌم ُيّمققٗمَّ
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وىم٤مل اسمـ إقَمريب:  وىمٞمؾ: هق هَمدير ذم هَمْٚمظ ُمـ إَرض َأو قمغم صخرة يٙمقن ىمٚمٞماًل،

ٞمؾ إِذا اٟمحن، يٌ٘مك ُمٜمف ذم طَمْٞمد ُمـ إَرض،  ًَّ اًمثَّْٖم٥م: ُم٤م اؾمتٓم٤مل ذم إَرض مم٤َّم يٌ٘مك ُمـ اًم

 وم٤معم٤مء سمٛمٙم٤مٟمف ذًمؽ صمٖم٥ٌم، ىم٤مل: واوُٓمر ؿم٤مقمر إمم إؾِمٙم٤من صم٤مٟمٞمف وم٘م٤مل:

 اًمثَّْٖمقق٥ِم ذو ؿُمققَٓم٥ٍم 
ِ
 وذم َيققدي ُمثققُؾ ُمقق٤مء

 

ْٞمقققق٨ُم واًمٜمَِّٛمقققق   رُ َأينِّ سمحٞمقققق٨م َِيُقققققُس اًمٚمَّ

 وىم٤مل اسمـ اًمًٙمٞم٧ُّم: اًمثٖم٥م ، ٌَّف اًمًٞمػ سمذًمؽ اعم٤مء ذم رىمَّتف وصٗم٤مئف، وَأراد ٕيَنِّ ؿم

 حَتتٗمُره اعَم٤ًميُؾ ُمـ قَمُؾ، وم٤معم٤مء صَمْٖم٥ٌم، ومه٤م مجٞمٕم٤ًم صَمْٖم٥م وصَمَٖم٥م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

٤ٌَم ق ُ٘مف اًمّمَّ  وُم٤م صَمَٖمق٥ٌم سم٤مشمق٧ْم شُمّمقٗمِّ

 

وائُح    شىمقققرارَة هِنْقققٍل َأشْم٠َمىَمْتٝمققق٤م اًمقققرَّ

 .[صمٖم٥م] ت٤مجا.# ُمـ اًم 

قققققق٤م ٌُحقققققققُر زاظِمققققققٌر آِذِيُّ  هققققققُؿ اًم



 واًمٜمقق٤مُس َوْحْمقق٤مٌح صمَِٖمقق٤مٌب وَأَى 

 إََو٤مة: اًمَٖمدير، اسمـ ؾمٞمده: هل اعم٤مء اعمًتٜم٘مع ُمـ »إََى مجع َأَو٤مة، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

ٜمُقن ًِ ، ؾَمْٞمؾ َأو همػمه، واجلٛمع َأَوَقات، وَأَو٤م يمَ٘مٜم٤َمة وىَمٜم٤َم، وإَِو٤مء سم٤مًمٙمن واعمدِّ وإُِوقن يم

٦ٌَم وِرىَم٤مب، وَأٟمِمد اسمـ  ٦ٌَم وِرطَم٤مب وَرىَم وم٠َمَو٤مة وَأَى يمَحَّم٤مة وطَمََم، وَأَو٤مة وإَِو٤مء يمَرطَم

٤مح:  [521ديقاٟمف ] سمري ذم مجٕمف قمغم إِِولْمَ ًمٚمٓمرُمَّ

......................... 

 

يققققق٦ِم اإِلِوقققققٞمٜم٤م   حَم٤َمومُِرهققققق٤م يم٠َمْهِ

َٕٟمف إِٟمَّام ُي٘م٣م ، قمغم اًمٌمء َأٟمف مجُع مجٍع إِذا مل يقضمد ُمـ  ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وهذا همػم ىمقيٍّ

ًا ومال، وٟمحـ ٟمجد أن ُمٜمدوطم٦م ُمـ مجع اجلٛمع، وم٢مِن ٟمٔمػم  ، وم٠َمُم٤م إِذا وضمدٟم٤م ُمٜمف سُمدَّ ذًمؽ سُمدٌّ

٦ٌَم وِرطَم٤مب، ومال ضورة سمٜم٤م إمِم مجع  ٦ٌَم وِرىَم٤مب وَرطَم ُْمٜم٤مه ُمـ َرىَم َأَو٤مة وإَِو٤مة وإَِو٤مء ُم٤م ىمدَّ

يب قمٌٞمد: إِٟمَّام ذًمؽ ًمًٞمٌقيف وإظمٗمش، وىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م ذم صٗم٦م ومٞمف َٕ  اجلٛمع، وهذا همػم ُُمًقغ

روع:  [147ديقاٟمف ] اًمدُّ

ةً  َـّ يُمقققرَّ  قُمٚمِقققلْمَ سمٙمِقققْدَيْقٍن وُأسْمٓمِققق

 

َـّ إَِوقق٤مٌء صقق٤مومٞم٤مُت اًمَٖمالئققؾِ    ومُٝمقق





 - 487 - 

، [33/6]إطمزاب:  ژۋۅ ۋژَأراد ُمثَؾ إَِو٤مء، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َـّ ، َأي ُمثُٚمٝم

٤مٌن ٟمَِ٘م٤مٌء، صمؿَّ َأسمدَل اهلٛمز ُمـ اًمقاو يمام ىم٤مًمقا: ىم٤مل: وىمد َيقز َأن يريد ومٝم ًَ َـّ ِوَو٤مء، َأي طِم

إؾَِم٤مد وِوؿَم٤مح ذم ِوؾَم٤مد وِوؿَم٤مح وإقَِم٤مء ذم ِوقَم٤مء، ىم٤مل َأسمق احلًـ: هذا اًمذي طمٙمٞمُتف ُمـ مْحؾ 

إَِو٤مة قمغم اًمقاو سمدًمٞمؾ َأَوَقات طمٙم٤مي٦ُم مجٞمع َأهؾ اًمٚمٖم٦م، وىمد محٚمف ؾمٞمٌقيف قمغم اًمٞم٤مء، ىم٤مل: 

ضمَف ًمف قمٜمدي َأًمٌت٦ََّم ًم٘مقهلؿ: َأَوَقات وًمٕمدم ُم٤م ُيًتدلُّ سمف قمغم َأٟمف ُمـ اًمٞم٤مء، ىم٤مل: واًمذي ٓ و»

ف يمالَُمف قمٚمٞمف َأن شمٙمقن إَِو٤مة وَمْٚمَٕم٦م ُمـ ىمقهلؿ: آض َيِئٞمُض قمغم اًم٘مٚم٥م: َٕن سمٕمض  ُأوضمِّ

يح، وهذا يمام ؾُمٛمل َرضْمٕم٤ًم ًمؽما ٘مْتف اًمرِّ ضُمٕمف قمٜمد اًمٖمدير يرضمع إمِم سمٕمض، وٓؾمٞمَّام إِذا صٗمَّ

ي٤مح، وىمقُل َأيب اًمٜمَّجؿ:  [243ديقاٟمف ] اصٓمِٗم٤مق اًمرِّ

 وَرْدشُمقققققققُف سمٌققققققق٤مِزٍل هَنَّققققققق٤مضِ 

 

 ِوْرَد اًمَ٘مٓمققق٤م َُمَٓمقققق٤مئَط اإِلَيقققق٤مضِ  

ا.# ًم٤ًمن ش إِٟمَّام ىَمٚم٥َم إَِو٤مة ىمٌؾ اجلٛمع صمؿَّ مجَٕمف قمغم ومَِٕم٤مل، وىم٤مًمقا: َأراد اإِلَو٤مء وم٘مَٚم٥م

 .[أو٤م] اًمٕمرب

٤مة: اًمٖمدير، يمام ذم اًمّمح٤مح، وذم اعمحٙمؿ: اعم٤مء اعمًتٜم٘مع ُمـ إََو٤مة يمَحَّم »وذم اًمت٤مج: 

ٞمؾ اعم٤مء إمِم اًمٖمدير اعمتَّّمؾ  ًِ ؾمٞمؾ وهمػمه، وذم اًمتٝمذي٥م: إََو٤مة: همدير صٖمػم، وهق َُم

سم٤مًمٖمدير، وطمٙمك اسمـ ضمٜمِّل ذم اجلٛمع َأَوَقات سم٤مًمتحريؽ، وي٘م٤مل َأَوَٞم٤مت يمَحَّمٞم٤َمت، ىم٤مل 

ق احلًـ: هذا اًمذي طمٙمٞمُتف ُمـ مْحؾ َأَو٤مة قمغم اًمقاو سمدًمٞمؾ اسمـ سمري: ُٓم َأَو٤مة واو، وىم٤مل َأسم

َأَوَقات طمٙم٤مي٦ُم مجٞمع َأهؾ اًمٚمٖم٦م، وىمد محٚمف ؾمٞمٌقيف قمغم اًمٞم٤مء، ىم٤مل: ومال وضْمَف ًمف قمٜمدي َأًمٌت٦َّم 

ف يمالُمف قمٚمٞمف َأن  ًم٘مقهلؿ: َأَوَقات وقمدِم ُم٤م ُيًتدلُّ سمف قمغم َأٟمف ُمـ اًمٞم٤مء، ىم٤مل: واًمذي ُأوضمِّ

هلؿ: آَض َيئٞمض قمغم اًم٘مٚم٥م، َٕنَّ سمٕمض اًمٖمدير يرضمُع إمِم سمٕمض، وٓؾمٞمَّام شمٙمقن َأَو٤مة ُمـ ىمق

ي٤مح. يُح، وهذا يمام ؾُمٛمل َرضْمٕم٤ًم ًمؽماضُمِٕمف قمـ اصٓمٗم٤مق اًمرِّ ٘متْف اًمرِّ  إِذا صٗمَّ

يم٦م يمَرطَم٦ٌَم  ، وىمٞمؾ: هق مجع َأَو٤مة حمرَّ وَأو٤ًم ُم٘مّمقر يمَ٘مٜم٤َمة وىَمٜم٤ًَم، وإِو٤مء سم٤مًمٙمن واعمدِّ

٦ٌَم ورِ  : يمام ىم٤مًمقا: َأيَمَٛم٦م وَأيَمؿ وإيَِم٤مم، وزقمؿ َأسمق قمٌٞمد َأنَّ وِرطَم٤مب وَرىَم ىَم٤مب، وىم٤مل اجلقهريُّ
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َأَو٤ًم مجع َأَو٤مة، وإَِو٤مء مجع َأَو٤ًم، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وهذا همػم ىمقّي: َٕٟمف إِٟمام ُي٘م٣م قمغم اًمٌمء 

ًا ومال، وٟمحـ ، وم٠َمُم٤م إِذا وضمدٟم٤م ُمٜمف سُمدَّ ٟمجد أن  َأٟمف مجُع اجلٛمِع إِذا مل يقضمد ُمـ ذًمؽ سُمدٌّ

٦ٌَم  ٦ٌَم وِرىَم٤مب وَرطَم ُمٜم٤مه ُمـ َرىَم ُمٜمدوطم٦م ُمـ مجع اجلٛمع، وم٢مِن ٟمٔمػم َأَو٤مة وإَِو٤مء ُم٤م ىمدَّ

وِرطَم٤مب، ومال ضورة سمٜم٤م إمِم مجع اجلٛمع، وهذا همػم ُُمًقغ ومٞمف ٕيَب قمٌٞمد، إِٟمَّام ذًمؽ ًمًٞمٌقيف 

روع:  وإظَمٗمش، وىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م ذم صٗم٦م اًمدُّ

َـّ  ةً  قُمٚمِقققلْمَ سمٙمِقققْدَيْقٍن وُأسْمٓمِققق  يُمقققرَّ

 

َـّ إَِوقق٤مٌء صقق٤مومٞم٤مُت اًمَٖمالئققؾِ    ومُٝمقق

 ،٤مٌن ٟمَِ٘م٤مٌء صمؿَّ َأسمدل اهلٛمزة ُمـ اًمقاو ًَ َـّ ِوَو٤مء طِم َأراد ُمثَؾ إَِو٤مء، َأو َأراد ِوَو٤مء، َأي ومٝم

٤مح:  وإُِوقن يمام ي٘م٤مل: ؾمٜم٦م وؾِمٜمُقن، وَأٟمِمد اسمـ سمري ًمٚمٓمرُمَّ

......................... 

 

يققققق٦ِم اإلِ    ِوقققققٞمٜم٤محَم٤َمومُِرهققققق٤م يم٠َمْهِ

  وىمقُل َأيب اًمٜمَّجؿ:

 وَرْدشُمقققققققُف سمٌققققققق٤مِزٍل هَنَّققققققق٤مضِ 

 

 ِوْرَد اًمَ٘مٓمققق٤م َُمَٓمقققق٤مئَط اإِلَيقققق٤مضِ  

ا.# ش إِٟمَّام ىمَٚم٥م َأَو٤مة ىمٌؾ اجلٛمع صمؿَّ مجَٕمف قمغم ومَِٕم٤مل، وىم٤مًمقا: َأراد اإِلَو٤مء، وهل اًمُٖمْدران

 .[أو٤م] ُمـ شم٤مج اًمٕمروس

ىَم٤مق قمغم وضمف »٤ًمن: ذم اًمٚم: وىمقًُمف: قُمٚملِْمَ سمٙمِْدَيْقٍن.... اًمٌٞم٧م اًمٙمِْدَيْقن: اًمؽماب: اًمدُّ

روع، وىمٞمؾ: ُدْرِديُّ اًمزي٧م،  ىملم خُيٚمط سم٤مًمزي٧م ومُتجغم سمف اًمدُّ ْ إَرض، وىمٞمؾ: ُدىَم٤مق اًمنِّ

وىمٞمؾ: هق يمؾُّ ُم٤م ـُمكم سمف ُمـ ُدهـ َأو دؾمؿ، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م يّمػ ُدروقم٤ًم ضُمٚمٞم٧م سم٤مًمٙمِْديقن 

ٌَٕمر:  واًم

َـّ  ةً  قُمٚمِقققلْمَ سمٙمِقققْدَيْقٍن وُأسْمٓمِققق  يُمقققرَّ

 

َـّ ِوَوقق٤مٌء صقق٤مومٞم٤مُت اًمَٖمالئققؾِ    ومُٝمقق

 ، وذم اًمّمح٤مح: اًمٙمِْدَيْقن يمِٗمْرضَمْقن: ُدىَم٤مق اًمؽماب قمٚمٞمف ُدْرِديُّ شو٤مومٞم٤مت»وروي 

 اًمزي٧م دُمغم سمف اًمدروع، وذم اًمّمح٤مح: هق اًمٌٕمر اًمَٕمِٗمـ دُمْغم سمف اًمدروع، وَأٟمِمَد اًمٌٞم٧م:

ةً  .......... وُأؿْمققققِٕمْرنَ   يُمققققرَّ

 

 ....................... 
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 ىم٤مل: وذم اًمتٝمذي٥م:

ةً  َـّ يُمققققرَّ  ............ وُأسْمٓمِقققق

 

 شومٝمقققل ِووققق٤مء............ 

 ػم ىمقًمف:اٟمتٝمك شمٗمًَأيْم٤ًم.  [يمدن ويمرر] ا.# ًم٤ًمن 

قققققق٤م ٌُحقققققققُر زاظِمققققققٌر آِذِيُّ  هققققققُؿ اًم



 واًمٜمقق٤مُس َوْحْمقق٤مٌح صمَِٖمقق٤مٌب وَأَى 

ٙم٤مرم، وهؿ اعمًتقًُمقن قمغم وطم٤مصؾ ُمٕمٜم٤مه َأن ه١مٓء اعمٛمدوطملم هؿ َأرسم٤مب اعمٕم٤مزم واعم

َّٓ اًم٘مٚمٞمؾ  اًمٗمْم٤مئؾ واعمٜم٤مىم٥م واعمتحٚمُّقن سم٤معمراشم٥م واعمٜم٤مص٥م، وؾِمقاهؿ ُمـ اًمٜم٤مس ُم٤م قمٜمدهؿ إِ

َرر  َّٓ اًمت٤مومف اًمٞمًػم ُمـ اعمٗم٤مظمر، وم٠موًمئؽ يم٤مًمٌُحقر اعمٛمتٚمئ٦م سم٤مجلقاهر واًمدُّ ُمـ اعمآصمر وٓ هلؿ إِ

اًمٙمريٛم٦م، ومٝمؿ َيٜمٗمٕمقن اًمٕم٤ممل سمٗمقاوٚمٝمؿ  واًممًمئ وَأٟمقاع اجلقاهر اًمٜمٗمٞم٦ًم وَأصٜم٤مف إطَمج٤مر

ويٛمت٤مزون قمٜمٝمؿ سمٗمْم٤مئٚمٝمؿ، وسم٘مٞم٦ُم اخلَٚمؼ ُمٜم٤مومُٕمٝمؿ ىمٚمٞمٚم٦م وٟمت٤مئجٝمؿ شم٤مومٝم٦م وومقائدهؿ يًػمة، 

 وسمٕمده: ويمؾُّ ُم٤م ًمدِيؿ طم٘مػم ذم ضَمٜم٥ْم ُم٤م ُٕوًمئؽ، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َأقمٚمؿ.

98-   َ ا ا ملش  ش  أ
ْا هل ش ىا ش  إاكش   لا اأ َصأ

 

ا  ثش   فلأغش أ ةىا َأ ا اما ُ    خش ْشلا عال وأ  

َأي إِذا يم٤من سمٍمي وىَمع قمغم َأُمث٤مهلؿ وشَمراءى ًمف ٟمٔمػمهؿ وم٠َمـمٌ٘مُتف قمغم َٟمْخس ؿَمْقك  

َٗم٤م. ًَّ َأسمٍمُت َأي رَأي٧ُم وٟمٔمرُت، هلؿ َأي ُٕوًمئؽ اعمٛمدوطملم ُِمـ سمٕمدهؿ، َأي ُِمـ سمٕمد  اًم

 .ُأوًمئؽ اعمٛمدوطملم، ُِمثاًل هلؿ: َأي ٟمٔمػمًا هلؿ مم٤مصماِلً ُُمِم٤مهِب٤مً 

ٗم٤م» ًَّ  ش.وم٠َمهْمَْمْٞم٧ُم قمغم َوظْمِز اًم

َٗم٤م»اإِلهمْم٤مء: إِدٟم٤مء اجلٗمقن وشم٘مريٌٝم٤م ُمـ سمٕمْمٝم٤م وإـِم٤ٌمىمٝم٤م قمغم احلََدىم٦م،  ًَّ  ش.قمغم َوظْمِز اًم

َٗم٤م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ًَّ قك اًمذي ُيًٛمك اًم هَمَْمْقُت قمغم اًمٌمء وقمغم »َأي ُمع َٟمْخس اًمِمَّ

٤مح: ، وىمقُل اًمٓمرُمَّ  [583ديقاٟمف ] اًمَ٘مَذى: ؾمٙم٧مُّ

 َيْ٘مُّمققهمَ 
ِ
قق قمققـ اًمَٗمْحِمقق٤مء  ُر ـمْروُمققفُ قيِضٌّ

 

ققققؾِ    وإِْن ُهققققَق ٓىَمققققك همقققق٤مرًة مل ُِيَٚمِّ

 ،َيقز َأن يٙمقن ُِمـ هَمَْم٤م وَأن يٙمقن ُمـ َأهم٣َم، يم٘مقهلؿ: قمذاب َأًمٞمؿ وضٌب َوضِمٞمع

ٌَؼ ضمٗمٜمَٞمف قمغم طَمَدىمتف،  وإَوُل َأضمقد، واإِلهمْم٤مء: إِدٟم٤مء اجلُٗمقن، وهَم٣َم اًمرضمُؾ وَأهْم٣َم: َأـم
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ه، َأٟمِمد صمٕمٚم٥م:وَأهم٣َم  ه َأو صدَّ   قمٞمٜم٤ًم قمغم ىَمَذى: صؼَم قمغم َأَذى، وَأهم٣َم قمٜمف ـمْروَمف: ؾمدَّ

 دومْٕمقققق٧ُم إًِمٞمققققف ِرؾْمققققَؾ يَمْقُمقققق٤مَء ضِمْٚمققققدةٍ 

 

 وَأهمْمققْٞم٧ُم قمٜمققف اًمٓمققْرَف طمتققك شَمَْمققٚمَّٕم٤م 

  [195ديقان ًمٌٞمد ] وىمقل اًمِم٤مقمر:

................. 

 

ققْؾ    يمَٕمتِٞمققِؼ اًمٓمققػِم ُيْٖم٣َمقق وَُيَ

 ًة وَُيكمِّ ُمرًة، وىم٤مل أظمر:َأي ُيٖميض ا  جلٗمقن ُمرَّ

 مل ُيْٖمِض ذم احلرِب قمغم ىَمَذايم٤م

ي٤ًم ىمقل اًمِم٤مقمر: ى، ومٛمث٤مًُمف ُمتٕمدِّ ى وٓ يتٕمدَّ  ىم٤مل اسمـ سمري: َأهمْمٞم٧ُم يتٕمدَّ

 ومقققققام َأؾمقققققَٚمَٛمْتٜم٤م قمٜمقققققد يققققققِم يمرِيققققق٦مٍ 

 

 وٓ ٟمحققـ َأهمَْمققْٞمٜم٤م اجلٗمقققَن قمققغم َوشْمققزِ  

 ٧ٌْم اًمَقشْمز: ضب ُمـ اًمِمجر، ىم٤مل»)ذم اًمٚم٤ًمن:  وم٦م شاسمـ دريد: وًمٞمس سمث ا.# ومٚمٕمٚمَّٝم٤م حمرَّ

ومٙمؿ ُأهْميض اجلٗمقَن قمغم اًمَ٘مَذى »قمـ وظمز(، وُمٜمف ُم٤م ُُيٙمك قمـ قمكّم ريض اهلل قمٜمف: 

ك ًَ ديقان ] ، وُمث٤مًُمف همػَم ُمتٕمدٍّ ىمقل أظمر:شوَأؾمح٥ُم َذيكم قمغم إَذى وَأىمقُل ًمٕمؾَّ وقم

 [2/179اًمٗمرزدق 

 فك ُمقـ َُمٝم٤مسمتِققل طَمٞم٤مًء وُيْٖمَْمققُيْٖمِْم 

 

َّٓ طمقققققلم َيٌتًقققققؿُ   قققققُؿ إِ  ومقققققام ُيٙمٚمَّ

  .[همْم٤م] ا.# ًم٤ًمن اًمٕمربش وشمٖم٤موٞم٧ُم قمـ ومالن: شمٖم٤مسمٞم٧ُم وشمٖم٤مومٚم٧ُم 

هَم٣َم اًمرضمُؾ: ـَمٌَؼ ضَمٗمٜمٞمف قمغم طمَدىمتف، ًمٖم٦ٌم ذم َأهم٣َم، ٟم٘مٚمف اسمـ ؾمٞمده، »وذم اًمت٤مج: 

َٕمك َيًَٕمك ًمٖم٦ٌم ومٞمف، وُمٜمف ىمقل اًمزخمنمي ذم إؾَم٤مس:  ًَ سمَّام َيْٖم٣م اًمٙمريُؿ ر»وهَم٣َم َيٖم٣َم يم

، ورضمؾ هَميضٌّ قمـ اخلَٜم٤َم يمَٖمٜمّل، َيقز يمقٟمف ُمـ هَمَْم٤م ويمقٟمف ُمـ شوذم ضمٗمٜمَٞمف ٟم٤مر اًمَٖم٣َم 

٤مح:  َأهم٣َم يمٕمذاب أًمٞمؿ وضب َوضِمٞمع، وإَوُل َأضمقد، وُمٜمف ىمقل اًمٓمرُمَّ

 َيْ٘مُّمقق
ِ
قق قمققـ اًمَٗمْحِمقق٤مء  ُر ـمْروُمققفُ قهَميِضٌّ

 

 .................... 

 ًمٕمروس.ا.# ُمـ شم٤مج اش ٟم٘مٚمف اسمـ ؾمٞمده 

ٗم٤م» ًَّ ُمح واخلَٜمجر خَيُِزه َوظْمزًا: ـمَٕمٜمف »ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ش قمغم َوظْمِز اًم وظَمَزه سم٤مًمرُّ

وم٢مِٟمف وظْمُز »ـمٕمٜم٤ًم همػم ٟم٤مومذ، وىمٞمؾ: هق اًمٓمٕمـ اًمٜم٤مومذ ذم ضمٜم٥م اعمٓمٕمقن، وذم احلدي٨م: 
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ِـّ  ظمٌز إِٟمَّام هق و»، وذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وىمد ذيَمر اًمٓم٤مقمقَن وم٘م٤مل: شإظِمقاٟمٙمؿ ُمـ اجل

اًمٓمٕمـ: اًمَقظْمز اًمتٌزيغ، ىم٤مل: اًمتٌزيغ »، َأسمق قمدٟم٤من: شِرضْمز»، وذم رواي٦م: شُمـ اًمِمٞمٓم٤من

واًمتٖمزي٥م واطمد، هَمَزب وسَمَزغ، ي٘م٤مل: سَمَزغ اًمٌٞمٓم٤مُر احل٤مومَر إِذا قَمَٛمَد إمِم َأؿَم٤مقِمِره سمِٛمٌَْْمع ومَقظمَزه 

٤مح:  [539ديقاٟمف ] وظْمزًا ظمٗمٞمٗم٤ًم ٓ يٌٚمغ اًمٕمَّم٥م، ومٞمٙمقن دواًء ًمف، وُمٜمف ىمقل اًمٓمرُمَّ

........................ 

 

ٌَققْزِغ اًمٌَِٞمْٓمققِر اًمثَّْ٘مققِػ َرْهققَص اًمَٙمقققاِدنِ    يم

 اًم ومَٞمذَوى سم٤مـمٜمُف، شم٘مقل: رَهَّمف احلَجُر »)ومٞمف:  ًِ ْهص: َأن ُيّمٞم٥م احلجُر طم٤مومرًا َأو َُمٜمْ اًمرَّ

ْهّم٦م، اًمّم ْهّم٦م: وىمد ُرِهّم٧م اًمداسم٦ُم َرْهّم٤ًم وَرِهَّم٧ْم، وَأْرهَّمف اهلل، وآؾمؿ اًمرَّ ح٤مح: اًمرَّ

٤مح: ـُ طم٤مومر اًمداسم٦َّم ُمـ طمَجر شمٓم١ُمه ُمثؾ اًمَقىْمَرة، ىم٤مل اًمٓمرُمَّ  َأن َيْذَوى سم٤مـم

ى سمٙمققققققؾِّ مَخِٞمٚمقققققق٦مٍ  قققققق٤مىِمُٓمٝم٤م شَمققققققؽْمَ ًَ  ُي

 

ٌَققْزِغ اًمٌَِٞمْٓمققِر اًمثَّْ٘مققِػ َرْهققَص اًمَٙمققَقاِدنِ    يم

 اِذيـ  .[وظمز] ا.# ًم٤ًمنش( اًمثَّْ٘مػ: احل٤مذق، واًمٙمقادن: اًمؼَمَ

، ُُمٕم٤مًم٩ُِم  يمِٝمَزسْمر: واًمٌَِٞمْٓمر واًمٌَْٞمٓم٤مر ٌَٞمَْٓمرواًم اًمٌَٓمػِم» وومٞمف: ٤مح: ىمقل ذًمؽ ُمـ اًمدوابِّ  اًمٓمرُمَّ

ى سمٙمققققققؾِّ مَخِٞمٚمقققققق٦مٍ  قققققق٤مىِمُٓمٝم٤م شَمققققققؽْمَ ًَ  ُي

 

ٌَققْزِغ اًمٌَِٞمْٓمققِر اًمثَّْ٘مققِػ َرْهققَص اًمَٙمققَقاِدنِ    يم

 ٌَٓمػِم  .[سمٓمر] شوُيروى اًم

َٗم٤م» ًَّ َٗمك:» اًمٚم٤ًمن: وذم شقمغم َٟمْخِس ؿَمْقِك اًم ًَّ ٜمٌُْؾ ٛمكاًمٌُٝمْ  ؿَمْقك اًم ًُّ  ًمف رء ويمؾُّ  واًم

ٌُْٝمَٛمك، َأـمراف هل صمٕمٚم٥م: وىم٤مل ؿَمْقك،  ،شؾَمَٗم٤مه٤م ؾم٘مط اًمٌُْٝمَٛمك: وَأؾْمَٗم٧م ؾَمَٗم٤مة، واًمقاطمدة اًم

ٜمٌْؾ»وذم اًمت٤مج:  .[ؾمٗم٤م] ًم٤ًمن ا.# ًُّ َٗمك: يمؾُّ ؿمجر ًمف ؿَمقك، وىمٞمؾ: هق ؿمقك اًمٌُْٝمٛمك واًم ًَّ  شاًم

 ا.# شمٗمًػم ىمقًمف: [ؾمٗمل]

ققُت هلققؿ ُِمقق  ـْ سَمْٕمققِدهؿإِْن يمٜمقق٧ُم َأسمٍَمْ

 

ققَٗم٤م ًَّ  ُِمققْثاًل وم٠َمهْمَْمققْٞم٧ُم قمققغم َوظْمققِز اًم

  وسمٕمَده:

99-  ُ اا أ فأ يش ا اأوش اا أ  ْ يش ا ُ  ىاا أ
ااة ُألأ َأ  نة

 

ة  َأ ااا ُأ ملاااْ    ااا   ااا ش  أ
َ   اااا    ىا  عااا

 [32إًمٗمٞم٦م ] طم٤مؿَم٤م َأداة اؾمتثٜم٤مء، ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ: 

 ويمَخقققاَل طم٤مؿمققق٤م وٓ شَمّْمقققَح٥ُم ُمققق٤م

 

 وىمٞمقققؾ طمققق٤مَش وطَمَِمقققك ومققق٤مطمٗمْٔمٝمام 
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، ومت٘مقل: ىم٤مم اًم٘مقم طم٤مؿم٤م »ىم٤مل اسمـ قَم٘مٞمؾ:  َّٓ طمرف ضمرٍّ اعمِمٝمقر َأن طم٤مؿم٤م ٓ شمٙمقن إِ

د ومج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اعمّمٜمِّػ َأهن٤م ُمثُؾ  زيٍد، سمجرِّ زيد، وذه٥م إظَمٗمش واجلرُملُّ واعم٤مزينُّ واعمؼمِّ

ه، ومت٘مقل: ىم٤مم اًم٘مقم طم٤مؿَم٤م زيدًا وزي ٍد، ظَمال شُمًتٕمٛمؾ ومٕماًل ومتٜمّم٥ُم ُم٤م سمٕمده٤م وطمروم٤ًم ومتجرُّ

ٞم٤ٌمينُّ اًمٜمّم٥م هب٤م، وُمٜمف اًمٚمٝمؿَّ اهمٗمْر زم  اء وَأسمق زيد إَٟمّم٤مريُّ واًمِمَّ وطمٙمك مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اًمٗمرَّ

 [2/215ديقان اًمٗمرزدق ]وعَمـ يًٛمع زم طم٤مؿم٤م اًمِمٞمٓم٤مَن وَأسم٤م إَصٌع، وىمقًمف:

ققٚمٝمؿْ   طم٤مؿَمقق٤م ىمريِمقق٤ًم ومقق٢مِنَّ اهلل ومْمَّ

 

ـِ   ي قق٦م سم٤مإِلؾمققالِم واًمققدِّ  قمققغم اًمؼميَّ

 ُمٕمٜم٤مه َأن طم٤مؿم٤م ُمثؾ ظماَل ذم َأهن٤م شمٜمّم٥م ُم٤م سمٕمده٤م َأو ش وٓ شمّمَح٥ُم ُم٤م» وىمقُل اعمّمٜمِّػ:

م قمغم ظماَل، ومال شم٘مقل: ىم٤مم اًم٘مقم ُم٤م طم٤مؿم٤م زيدًا، وهذا  م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يمام شمت٘مدَّ ، وًمٙمـ ٓ شمت٘مدَّ دمرُّ

قمـ اسمـ قمٛمر  اًمذي ذيَمره هق اًمٙمثػم، وىمد صحٌْتٝم٤م ُم٤م ىمٚمٞماًل، ومٗمل ُمًٜمَد َأيب ُأُمٞم٦َّم اًمٓمرؾمقد

 ، وىمقل اًمِم٤مقمر:شُأؾم٤مُم٦ُم َأطم٥مُّ اًمٜم٤مس إزِمَّ ُم٤م طم٤مؿَم٤م وم٤مـمٛم٦مَ »، ىم٤مل: رؾمقل اهلل َأنَّ 

 رَأيقق٧ُم اًمٜمقق٤مَس ُمقق٤م طم٤مؿَمقق٤م ىُمريِمقق٤مً 

 

  َٓ ـُ َأومْمققققُٚمٝمؿ وَمٕمقققق٤م قققق٤م ٟمحقققق  وم٢مِٟمَّ

  ا.# ُمـ اسمـ قم٘مٞمؾ.ش وي٘م٤مل ذم طم٤مؿم٤م: طم٤مَش وطمَِمك

ًمٕم٤مُمؾ ُِمـ طم٤مؿم٤م ومالٍن سم٤مجلرِّ وسم٤مًمٜمّم٥م َأيْم٤ًم، يمٚمٛم٦ُم اؾمتثٜم٤مء َتٜمع ا»وذم اعمّم٤ٌمح: 

طم٤مؿم٤م يمٚمٛم٦م ُيًتثٜمك هب٤م، وىمد شمٙمقن طمروم٤ًم، وىمد »ا.#، وذم خمت٤مر اًمّمح٤مح:  [طمِمق] ششمٜم٤مُوًمف

شمٙمقن ومٕماًل، وم٢مِن ضمٕمٚمَتٝم٤م ومٕماًل ٟمّم٧ٌَم هب٤م وم٘مٚم٧َم: ضسمتُٝمؿ طم٤مؿم٤م زيدًا، وإِن ضمٕمٚمَتٝم٤م طمروم٤ًم 

َّٓ طمرَف ضمرٍّ ٕهَن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ومٕماًل جل»ظمٗمْم٧َم هب٤م، وىم٤مل ؾمٞمٌقيف:  ٤مز َأن طم٤مؿم٤م ٓ شمٙمقن إِ

شمٙمقن ِصٚم٦م عَم٤م، يمام َيقز ذًمؽ ذم ظماَل، ومٚمامَّ اُمتٜمع َأن ي٘م٤مل: ضم٤مء اًم٘مقم ُم٤م طم٤مؿم٤م زيدًا دلَّ قمغم 

د: شَأهن٤م ًمٞم٧ًم ومٕمالً   [23ديقاٟمف ] واؾمتدلَّ سم٘مقل اًمٜم٤مسمٖم٦م:ش ىمد يٙمقن ومٕمالً »، وىم٤مل: اعمؼمِّ

 وٓ َأرى ومققققق٤مقماًل ذم اًمٜمققققق٤مس ُيِْمقققققٌِٝمفُ 

 

 دِ وُمقق٤م ُأطمقق٤مر ُمققـ إىَمقققاِم ُِمققـ َأطمقق 

 ،وُمف يدلُّ قمغم َأٟمف ومٕمؾ، وَٕٟمف ي٘م٤مل: طم٤مؿم٤م ًمِزيد، وطمرُف اجلرِّ ٓ يدظمؾ قمغم ُمثٚمف ومتٍمُّ

 .[طمِم٤م] ا.# خمت٤مرش وَٕٟمف ي٘م٤مل: طم٤مَش ًمزيد، واحلذُف إِٟمَّام ي٘مع ذم إؾَمامء وإوَمٕم٤مل دون احلروف
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ـ وصػ اسمـ إَٟم٤ٌمرّي: ُمٕمٜمك طم٤مؿَمك ذم يمالم اًمٕمرب َأقمِزُل ومالٟم٤ًم ُم»وذم اًمٚم٤ًمن: 

اًم٘مقم سم٤محلََِمك، وَأقمزًُمف سمٜم٤مطمٞم٦م وٓ ُأدظمُٚمف ذم مجٚمتٝمؿ، وُمٕمٜمك احلََِمك اًمٜم٤مطمٞم٦م، وَأٟمِمد أسمق سمٙمر 

 [446أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ومٞمف سمٞم٧م اعمٕمّٓمؾ اهلذزّم:

......................... 

 

ـُ   قققك احلٌٞمققق٥ُم اعُمٌققق٤مِي ًَ  سمققق٠َميِّ احلََِمققق٤م َأُم

  [35ديقان سمٜمل أؾمد ] وىم٤مل آظمر:

 ُمقققققققققرواَن إِنَّ سمقققققققققفطم٤مؿَمقققققققققك َأيب 

 

قققققققْتؿِ    َوقققققققٜم٤ًَّم قمقققققققـ اعَمْٚمَحققققققق٤مة واًمِمَّ

  وىم٤مل آظمر:

......................... 

 

 وٓ ُأطَمققق٤مر ُمقققـ إىَمققققاِم ُِمقققـ َأطمقققدِ  

 وي٘م٤مل: طم٤مؿَمك ًمٗمالن وطم٤مؿَمك ومالٍن وطم٤مؿَمك ومالٟم٤ًم وطَمَِمك ومالٍن، وىم٤مل قمٛمر سمـ َأيب

 [117ديقاٟمف ] رسمٞمٕم٦م:

ـْ َراَُمٝمققق٤م طم٤مؿَمقققك اًمٜمٌقققلِّ وَأه  ٚمِقققفَُمقق

 

 ذم اًمٗمخقققِر هَمْٓمَٛمَٓمقققف هٜمققق٤مك اعُمْزسمِقققدُ  

 اء:  وَأٟمِمد اًمٗمرَّ

 طَمَِمققك َرْهققِط اًمٜمٌققلِّ ومقق٢مِنَّ ُمققٜمٝمؿْ 

 

ٓءُ   ُره٤م اًمققققدِّ  سُمحقققققرًا ٓ شُمٙمققققدِّ

 ومَٛمـ ىم٤مل: طم٤مؿَمك ًمٗمالن ظمٗمَْمف سم٤مًمالم اًمزائدة، وَُمـ ىم٤مل: طم٤مؿَمك ومالٟم٤ًم َأوٛمَر ذم

ـ ىم٤مل: طم٤مؿَمك ومالٍن ظمٗمَض سم٢مِوامر اًمالم طم٤مؿَمك ُمرومققم٤ًم، واًمت٘مدير طم٤مؿَمك ومٕمُٚمٝمؿ ومالٟم٤ًم، وُمَ 

ًمُٓمقل ُصحٌتٝم٤م طم٤مؿَمك، وَيقز َأن خيٗمْمف سمح٤مؿَمك: َٕن طم٤مؿَمك عم٤َّم ظمَٚم٧ْم ُمـ اًمّم٤مطم٥م 

َأؿمٌٝم٧ْم آؾمؿ وم٠ُموٞمٗم٧م إمِم ُم٤م سمٕمده٤م، وُمـ اًمٕمرب َُمـ ي٘مقل: طم٤مَش ًمٗمالن، ومٞمًُ٘مُط 

 ژٹ ٹ ٹژ: إًَمػ، وىمد ىُمرئ ذم اًم٘مرآن سم٤مًمقضمَٝملم، َأسمق إؾِمح٤مق ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ش طم٤مَش هلل»: هق ُمـ ىمقًمؽ: يمٜم٧ُم ذم طَمَِم٤م ومالن، َأي ذم ٟم٤مطمٞمتف، وُمٕمٜمك [12/31]يقؾمػ: 

ك زيٌد ُمـ هذا  ل، واعمٕمٜمك ىمد شمٜمحَّ سمراَءًة هلل ُمـ هذا، وإِذا ىمٚم٧م: طم٤مؿَمك ًمزيد هذا ُمـ اًمتٜمحِّ

ك قمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م، ىم٤مل اسمـ سمري قمٜمد ىمقل اجلق هرّي وشَم٤ٌمقمَد قمٜمف، ومَتح٤مؿَمك ُمـ احل٤مؿمٞم٦م يمتٜمحَّ



 - 494 - 

َّٓ طمرَف ضمرٍّ »قمـ ؾمٞمٌقيف  ة سمـ قمٛمرو إؾمدّي:ش طم٤مؿَمك ٓ شمٙمقن إِ  ىم٤مل: ؿم٤مهُده ىمقُل ؾَمؼْمَ

 طم٤مؿَمققققك َأيب صَمْقسَمقققق٤مَن إِنَّ سمققققف

 

ققْتؿِ    َوققٜم٤ًَّم قمققـ اعَمْٚمحقق٤مة واًمِمَّ

 ًمٚمُجَٛمْٞمح إؾَمدّي، واؾمُٛمف ُُمٜمِْ٘مُذ سمـ  [367]ص ىم٤مل: وهق ُمٜمًقب ذم اعمٗمْمٚمٞم٤َّمت

ح، وىم٤مل إىَُمْٞمنِم   [73ديقاٟمف ] :اًمٓمامَّ

ققٚمٞم٥َم إهِلَٝمققؿْ   ذم ومِْتٞمقق٦ٍم ضمَٕمُٚمقققا اًمّمَّ

 

ققققٚمٌِؿ َُمْٕمققققذورُ   ًْ  طم٤مؿمقققق٤مَي إيِنِّ ُُم

ىم٤مل: وًمق يم٤مٟم٧م ومٕماًل ًم٘م٤مل: طم٤مؿم٤مين ، ش اعمٕمذور: اعمختقن، وطم٤مؿم٤م ذم اًمٌٞم٧م طمرف ضمرٍّ

اً  ف ىمٚمٞمؾ ضمدَّ  .[طمِم٤م] ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب سمٌٕمض شمٍمُّ

َم شمٗمًػمه شطم٤مؿَم٤م إَُِمػَمْيـ» م اًمذي طم٤مؿم٤م شم٘مدَّ ٤م، إَُمػَميـ شمثٜمٞم٦م َأُمػم، وهق اًمرئٞمس اعم٘مدَّ

اإلُم٤مرة سم٤مًمٙمن: اًمِقٓي٦م، وومٕمُٚمف ُمـ اًم٤ٌمب إَول، »يتقممَّ إَُمر قمغم ىمقُمف، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: 

ر ره شم٠مُمػمًا ومت٠َمُمَّ ف ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمٕمٜمكش ومٝمق َأُمػمهؿ وهؿ ُأُمراء، وَأُمَّ  ا.# سمٌٕمض شمٍمُّ

 .[أُمر]

َُٕمػم ذو إَُمر، وىمد َأَُمر ي٠ْمُُمر سم٤مًمْمؿِّ إُِْمرًة سم٤مًمٙمن: ص٤مر َأُمػمًا، وإُٟمثك ا»وذم اعمخت٤مر: 

ر َأي شمًٚمَّط ره شم٠مُمػمًا: ضمٕمٚمف َأُمػمًا ومت٠َمُمَّ ا.# ش سم٤مهل٤مء، وَأَُمر ي٠مُُمر سم٤مًمْمؿِّ ومٞمٝمام إُِم٤مرة سم٤مًمٙمن، وَأُمَّ

ش اًمٗمّمٞمح»اىمتٍم ذم إَُمر ُمّمدر َأُمر ومالن قمٚمٞمٜم٤م، ُمثٚمَّث٦ٌم: ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: »وذم اًمت٤مج:  خمت٤مر.

، ورَوى همػمهؿ اًمٙمن وَأٟمٙمره مج٤مقم٦م، ىمٚم٧م: ُم٤م ذيَمره  قمغم اًمٗمتح، وطمٙمك اسمـ اًم٘مٓم٤مع اًمْمؿَّ

اء ش اًمٗمّمٞمح»قمـ  ٤مُج »وم٢مِٟمَّف طمٙمك صمٕمٚم٥م قمـ اًمٗمرَّ سمٗمتح اعمٞمؿ،  شيم٤من ذًمؽ إِذ َأَُمر قمٚمٞمٜم٤م احلجَّ

٦م، ىم٤مًمقا: وىمد  ٤م اًمٙمن واًمْمؿُّ وم٘مد طمٙم٤ممه٤م همػم واطمد ُمـ إَئٛمَّ َأُِمر ومالن سم٤مًمٙمن وَأُُمر وَأُمَّ

سم٤مًمْمؿِّ ص٤مر َأُمػمًا، وآؾمؿ اإِلُْمرة سم٤مًمٙمن، وإَُمػم: اعمَٚمِؽ ًمٜمَٗم٤مذ َأُمره، وهل هب٤مء، ىم٤مل قمٌد 

ُٚمقزّم: ًَّ ٤مم اًم  [135ديقاٟمف ] اهلل سمـ مُهَ

 وًمقققق ضمققق٤مؤوا سمَرُْمٚمققق٦َم َأو هبِٜمْقققدٍ 

 

 ًم٤ٌمَيْٕمٜمققققققق٤م َأُِمقققققققػمَة ُم١ْمُِمٜمٞمٜمققققققق٤م 

 ُع ذًمؽ  ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وهق سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ شَمقًمٞم٦م اًمٜم٤ًمء، وىمد ُمٜمع اًمنمَّ
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ٜم٤مئع،  ر، وهق سملمِّ اإِلُم٤مرة سم٤مًمٙمن، ٕهَن٤م ُمـ اًمقٓي٤مت، وهل ُمٚمَح٘م٦م سم٤محِلَرف واًمّمَّ يمام شم٘مرَّ

وذوطمف، ىم٤مل  [58]ص شاًمٗمّمٞمح»وُيٗمتح، وهذا مم٤َّم َأٟمٙمروه، وىم٤مًمقا: ٓ ُيٕمرف يمام ذم 

وإَُمػم ىم٤مئد إقَْمٛمك َٕٟمف »، ش٠َمُمْؾ، واجلٛمع ُأُمراءؿمٞمخٜم٤م: وىمد ذيَمرمه٤م ص٤مطم٥م اًمٚم٤ًمن، ومت

 [95ديقاٟمف ]يٛمٚمُؽ َأُمره، وُمٜمف ىمقل إقَمِمك:

 إِذا يمقق٤من هقق٤مِدي اًمٗمتققك ذم اًمققٌال

 

 ِد صقققْدَر اًمَ٘مٜمققق٤مِة َأـمققق٤مَع إَُِمقققػما 

 :َأُمػمي ُمـ »وإَُمػم: اجل٤مر ٟٓم٘مٞم٤مده ًمف، وإَُمػم هق اعم١ماُِمر اعمِم٤مور، وذم احلدي٨م

َأي ص٤مطم٥ُم َأُمري ووًمٞمِّل، ويمؾُّ َُمـ ومِزقم٧َم إمِم ُمِم٤مَورشمف وُم١ماَُمرشمف ومٝمق ش ؼميُؾ اعمالئٙم٦م ضم

يـ ومٞمف َأىمقال يمثػمة ؤؾم٤مء واًمٕمٚمامء، وًمٚمٛمٗمنِّ  ا.# ًم٤ًمن.ش َأُمػمك، وُأوًمق إَُمر: اًمرُّ

ـِ » َذْي ـِ اًمٚمَّ ـِ »ش طم٤مؿَم٤م إَُمػَمْي َذْي م شمٗمًػمه، اًمٚمََّذْيـ: شمثٜمٞم٦مش طم٤مؿم٤م إَُمػَمْيـ اًمٚمَّ اًمذي،  شم٘مدَّ

 وهق اؾمؿ ُمقصقل.

ـْ َٟمٕمٞمٍؿ ىمد َوَٗم٤م»َأي َأورَدا وَأرؾَمال وسمَٕمث٤م قمكمَّ ش َأْووَمَدا قمكمَّ فماِلَّ » ً ُِم ُمتٕمدٍّ »، وهق شفماِلَّ

ُمـ َووَمَد قمٚمٞمف َيِٗمُد َووْمدًا وُووُمقدًا وِووم٤مدًة وإوِم٤مدًة سم٢مسِمدال اًمقاو َأًمٗم٤ًم، َأي ىَمِدَم، وم٤مًمِقوم٤مد واًمُ٘مدوم 

وَمد اًمرضمُؾ: ظمرج إمِم ُمٚمِؽ َأو َأُمػم، وذم اًمّمح٤مح وإؾَم٤مس: سمٛمٕمٜمك، وقمـ إَصٛمٕمل و

ووَمد قمغم إَُمػم: وَرَد رؾمقًٓ، وَأوومَده قمٚمٞمف، يمذا ذم اعمحٙمؿ وإؾم٤مس، وَأْوومَده إًِمٞمف ُمـ 

ٝم٤م: َأوومدشُمف َأٟم٤م إمِم إَُمػم: َأرؾمٚمتُف، وم٤مإِليٗم٤مد اإِلرؾم٤مل، َأوومَده إًِمٞمف  قم٤ٌمرة اجلقهري، وٟمّمُّ

م، ومم٤َّم ُيًتدَرك قمٚمٞمف ُم٤م َأوومَدك قمٚمٞمٜم٤م واؾمتقوَمدين وشَمقاومْدٟم٤م قمٚمٞمف، وُمـ اعمج٤مز وقمٚمٞمف يمام شم٘مدَّ 

احل٤مجُّ وومُد اهلل، وسمْٞمٜم٤م َأٟم٤م ذم ِوٞمؼ إِذ َأوومَد اهللُ قمكمَّ سمرضمؾ وم٠َمظمرضَمٜمل ُمٜمف، سمٛمٕمٜمك ضم٤مءين 

وم٤مد، ًمٚمخٗم٤مضمل َأن َأصؾ اًمُقومقد اًمُ٘مدوم قمغم اًمٕمٔمامء ًمٚمٕمٓم٤مي٤م وآؾمؽمش اًمٕمٜم٤مي٦م»سمرضمؾ، وذم 

ٗم٤مء َأصمٜم٤مء إقِمج٤مز اًم٘مرآن َأنَّ َأصؾ ُمٕمٜمك اًمقومد اإِلذاف، وفم٤مهر يمالم  وذم ذطمف ًمٚمِمِّ

٦م َأن اًمقومد واًمُقومقد هؿ اًم٘مقم اًم٘م٤مدُمقن ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمِم٤مًة َأو ُريم٤ٌمٟم٤ًم  اعمّمٜمِّػ يمٖمػمه ُمـ إَئٛمَّ

وهمػمه اؾمتٕمامل خمت٤مريـ ًمٚمِ٘م٤مء اًمٕمٔمامء َأو ٓ يمام هق فم٤مهر، ويٛمٙمـ َأن ي٘م٤مل: إِن يمالم اًمٜمَّقوّي 
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، واهلل َأقمٚمؿ ، ويمالُم اعمّمٜمِّػ وهمػمه اؾمتٕمامل ًمٖمقيٌّ ا.# ُمـ شم٤مج اًمٕمروس ذح ش قُمرذمٌّ

 .[وومد] اًم٘م٤مُمقس

« ً : اًمَٗمْلء، وذيمر ذم اعمّم٤ٌمح ظمالوم٤ًم ـمقيالً يمام َأن ش قمكمَّ فماِلَّ ، اًمٔمِّؾُّ قمكمَّ ِصٚم٦ُم َأوومَد، فماِلَّ

ىمد ضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ًمٚمجٜم٦َّم وَمٞم٠ًم همػم َأٟمف ىمٞمَّده و»اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج َأـم٤مٓ سمذًمؽ، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: 

:  [231ديقاٟمف ] سم٤مًمٔمؾِّ وم٘م٤مل يّمػ طم٤مل َأهؾ اجلٜم٦َّم، وهق اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمديُّ

قققققالُم اإِلًمقققققف َيْٖمقققققدو قمٚمقققققٞمٝمؿْ  ًَ  وم

 

ققققاللِ    ووُمُٞمقققققُء اًمِٗمققققْردوِس ذاِت اًمٔمِّ

 :  [259ديقاٟمف ] وىم٤مل يمثػمِّ

ُت ذىمققلَّ اًمققٌالِد وهَمْرهَبقق٤م  ًم٘مققد ِهْ

 

سمتْ   قققٝم٤م وفُمُٚمقهُلققق٤موىمقققد َضَ ًُ  ٜمقققل ؿمْٛم

  وُيروى:

قٝم٤م ًَ ُت هَمقْقريَّ اًمقٌالِد وضَمْٚم  ًم٘مد ِهْ

 

  

  وىم٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م:

قققالِل وذم ٌْققق٧َم ذم اًمٔمِّ
ٌْٚمٝمققق٤م ـمِ ـْ ىَم  ُِمققق

 

قققتقَدٍع طمٞمققق٨ُم خُيَّْمقققُػ اًمققققَرُق   ًْ  ُُم

 يمؾُّ ُم٤م مل شمٓمُٚمع : قمٚمٞمف َأراد فمالل اجلٜم٤َّمت اًمتل ٓ ؿمٛمَس ومٞمٝم٤م، قمـ َأيب اهلٞمثؿ: اًمٔمؾُّ

وال إِذا وَم٤مَءت اًمِمٛمس، َأي رضمٕم٧ْم إمِم اجل٤مٟم٥م  َّٓ سمٕمد اًمزَّ اًمِمٛمس، واًمَٗمْٞمُئ ٓ ُيدقمك وَمٞم٠ًْم إِ

، وإِٟمام ُيدقمك  ً ومٝمق ذَمٌء، واًمٗملُء ذىملٌّ واًمٔمؾُّ همريبٌّ اًمٖمريّب، ومام وم٤مَءت ُمٜمف اًمِمٛمُس وسم٘مل فمالَّ

وال، صمؿَّ ُيدقمك ومٞم ل اًمٜمٝم٤مر إمِم اًمزَّ ً ُمـ َأوَّ  ٠ًم سمٕمد اًمزوال إمِم اًمٚمَّٞمؾ، وَأٟمِمد:اًمٔمِؾُّ فمالَّ

ققحك شمًققتٓمٞمُٕمفُ  ـْ سَمققْرد اًمْمُّ ققؾُّ ُِمقق  ومققال اًمٔمِّ

 

ققق شَمقققُذوُق    وٓ اًمٗمقققْلُء ُِمقققـ سَمقققْرِد اًمٕمٌمِّ

 ،واًمٕمرب شم٘مقل: ًمٞمس رٌء َأفَمؾَّ ُمـ طمجر وٓ َأدوم٠َم ُمـ ؿمجر وٓ َأؿمدَّ ؾمقادًا ُمـ فمِّؾ

َ٘مُط اًمِمٛمس َأسمٕمدَ  ًْ ، ويمؾُّ ُم٤م يم٤من َأيمثَر قمرو٤ًم وَأؿمدَّ ايمتٜم٤مزًا ويمٚمَّام يم٤من َأْرومَع ؾَمْٛمٙم٤ًم يم٤من َُم

ٛمقن َأن  ف، ويزقمؿ اعمٜمجِّ ًُ يم٤من َأؿمدَّ ًمًقاِد فمٚمِّف، وفمؾُّ اًمٚمٞمؾ: ضُمٜمُْحف، وىمٞمؾ: هق اًمٚمٞمؾ ٟمٗم

ًا: َٕٟمف فمؾُّ يُمرة إَرض، وسمَ٘مْدر ُم٤م زاد سَمَدهُن٤م ذم اًمِٕمَٔمؿ ازداد ؾَمقاد  ، وإِٟمَّام اؾمقدَّ ضمدَّ اًمٚمٞمؾ فمؾٌّ

 ، وومٞمف شمٗمّمٞمؾ زائد يم٤مًمت٤مج واعمّم٤ٌمح، وم٢مِن َأردشَمف وم٤مرضمْع إًِمٞمف.[فمٚمؾ] اًمٚم٤ًمن ا.# ُمـش فمٚمِّٝم٤م
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قَم٦م واعم٤مل، ودُّ ش ُِمـ َٟمٕمٞمٍؿ ىمد َوَٗم٤م» اًمٜمَّٕمٞمؿ واًمٜمُّْٕمٛمك واًمٜمَّْٕمامء واًمٜمِّْٕمٛم٦م: اخلَٗمض واًمدَّ

]اًمتٙم٤مصمر:  ژھ ھ ھ ھ ہژاًم١ٌْمس واًم٠ٌْمؾم٤مء واًمٌُقؾَمك، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ُم٤م ُيًتٛمتع سمف، ومجع اًمٜمِّٕمٛم٦م َأْٟمُٕمؿ، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:اًمٜمَّٕمٞمؿ: يمؾُّ  [132/8

َّٓ سمّمقق٤مًمٍح   ومٚمققـ َأذيُمققَر اًمققٜمُّٕمامَن إِ

 

٤ًم وَأْٟمُٕمقققام   ومققق٢مِنَّ ًمقققف قمٜمقققدي ُيقققِديَّ

 ،ف ة واًمٗمرح واًمؽمومُّ َٛمف: رومَّٝمف، واًمٜمَّْٕمٛم٦م سم٤مًمٗمتح: اًمتٜمٕمٞمؿ، وهل اعَمنَّ وٟم٤مقَمَٛمف وٟمٕمَّ

ٜم٦م اًمٕمٞمش واًمٖمذاء ًَ ٛم٦م: احل ٤م ًمَٓمػٌم ٟم٤مقمٛم٦مٌ »اعُمؽَموم٦ُم، وُمٜمف احلدي٨م:  واًمٜم٤مقمٛم٦م واعمٜمٕمَّ َأي ش إهِنَّ

 [273ديقان َتٞمؿ سمـ ُم٘مٌؾ ] وىمقًُمف: ؾِماَمٌن ُُمؽموم٦م، ىم٤مل:

 ُمقق٤م َأْٟمَٕمققَؿ اًمٕمققٞمَش ًمققق َأنَّ اًمٗمتققك طمَجققرٌ 

 

ٌُقققق احلققققادُث قمٜمقققف وْهقققَق َُمٚمٛمققققمُ    شَمٜمْ

٥م َٕٟم٤م مل ٟمًٛمٕمٝمؿ ىم٤مًمقا: َٟمِٕمَؿ اًمٕمٞمُش، وٟمٔمػمه ىمقهل ٤مشَملم، إِٟمام هق قمغم اًمٜمًَّ ؿ: َأطْمٜمَُؽ اًمِمَّ

ٜمٞمٕم٦م واعمِٜم٦َّم، وٟمِٕمٛم٦م اهلل: َُمٜمُّف، وُم٤م َأقمٓم٤مه اهلل اًمٕمٌَد مم٤َّم ٓ  واًمٜمِّٕمٛم٦م: اًمٞمُد اًمٌٞمْم٤مء اًمّم٤محل٦م واًمّمَّ

ٛمع واًمٌٍم، وىمقُل إقَمِمك: ًَّ  [77ديقاٟمف ]ُيٛمٙمـ همػُمه َأن يٕمٓمٞمف، يم٤مًم

ققف  َوشَمْْمققَحُؽ قمققـ هُمققرِّ اًمثَّٜم٤ميقق٤م يم٠َمٟمَّ

 

ٌُْتقققققف ُُمتٜمققققق٤مقِمؿُ ُذَرا ُأىْمُحققققققاٍن    َٟم

:٤مف وقمٚمٞمٝمؿ اًمثٞم٤مب اًمٜم٤مقمٛم٦م، ىم٤مل ، وُمٜمف ىمقل سمٕمض اًمُقصَّ  َأي ٟم٤مقمؿ، وصمقب ٟم٤مقمؿ، َأي ًملّمٌ

ققةً  ًْ
 وَٟمحٛمل هب٤م طَمْقُم٤ًم ُريم٤مُم٤ًم وٟمِ

 

َـّ ىَمققققزٌّ ٟمقققق٤مقمٌؿ وطَمِريققققرُ    قمٚمققققٞمٝم

  وَأٟمِمد صمٕمٚم٥م:

 َأْٟمَٕمقققققَؿ اهللُ سم٤مًمرؾمققققققِل وسمققققق٤معُمرْ 

 

 ؾِمقققِؾ واحل٤مُمقققِؾ اًمرؾمققق٤مًم٦َم قَمْٞمٜمققق٤م 

 ، َأٟمْ  ه٤م سمف، واًمرؾمقل هٜم٤م اًمرؾم٤مًم٦م، وَٟمِٕمَؿ اًمُٕمقُد: اظميَّ وَٟمَيَ ٕمَؿ اهلل سمف قَمٞمْٜم٤ًم، َأي َأىَمرَّ

 َأٟمِمد ؾمٞمٌقيف:

ـْ ىِمقَدمٍ  ـْ حَلْقٍق وُِمق  واقْمَقجَّ قُمققُدَك ُِمق

 

 ٓ َيققٜمَْٕمُؿ اًمُٕمقققُد طمتققك َيققٜمَْٕمَؿ اًمققَقَرُق  

  [2/69ديقاٟمف ] وىم٤مل اًمٗمرزدق:

 ويُمْقٍم شَمقٜمَْٕمُؿ إَوقٞم٤مُف قَمٞمٜمق٤مً 

 

٤ٌَمريمِٝمقق٤م صمَِ٘مقق٤مٓ   وشُمّمققٌُح ذم َُم
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َـّ ًمنُمهبؿ ُمـ َأًم٤ٌمهن٤م، وَُمـ ىم٤مل  ـْ ىم٤مل إَوٞم٤مف سم٤مًمرومع َأراد شَمٜمَْٕمُؿ إَوٞم٤مُف قَمٞمٜم٤ًم هب َُم

إَوٞم٤مَف َأراد َأن هذه اًمُٙمقم شَمٜمَْٕمُؿ سم٤مَٕوٞم٤مف قَمٞمٜم٤ًم، ومحذَف وَأوصَؾ، َأي َأن هذه اإِلسمؾ 

٤م ٕهَن٤م ىمد ضمرْت ُمٜمٝمؿ قم٤مدة ُم٠مًمقوم٦م ُمٕمرووم٦م، ومٝمل شم٠مٟمس شُمَنُّ سم٤مَٕوٞم٤مف يمنور إَوٞم٤مف هب

سم٤مًمٕم٤مدة، وىمٞمؾ: إِٟمام شم٠مٟمس هبؿ ًمٙمثرة َأًم٤ٌمهن٤م، ومٝمل ًمذًمؽ ٓ ُت٤مف َأن شُمٕم٘مر َأو شُمٜمحر، وًمق 

يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م إًَم٤ٌمن عَم٤م َٟمِٕمَٛم٧ْم هبؿ قمٞمٜم٤ًم خلقومٝم٤م طمٞمٜمئٍذ اًمَٕم٘مَر واًمٜمحَر، وطمٙمك اًمٚمحٞم٤ميّن ي٤م ُٟمْٕمَؿ 

 ة قمٞمٜمل، وَأٟمِمد قمـ اًمٙم٤ًمئل:قمٞمٜمل، َأي ي٤م ىُمرَّ 

ٌََّحَؽ اهللُ سمخققققػٍم سمقققق٤ميمِرِ   صقققق

 

 سمققٜمُْٕمِؿ قَمققلْم وؿمقق٤ٌمٍب ومقق٤مظمرِ  

 ٜمُف وَٟمْم٤مرشمف ًْ  .[ٟمٕمؿ] ا.# ًم٤ًمنش وُٟمْٕمٛم٦م اًمٕمٞمش: طُم

قَم٦م واعم٤مل يم٤مًمٜمِّٕمٛم٦م سم٤مًمٙمن، ي٘م٤مل: ومالن »وذم اًمت٤مج:  اًمٜمَّٕمٞمؿ واًمٜمُّْٕمَٛمك: اخلٗمض واًمدَّ

ام ذم اًمّمح٤مح، ىم٤مل اًمرازي: اًمٜمٕمٛم٦م: اعَمٜمٗمٕم٦م اعمٗمٕمقًم٦م قمغم واؾمُع اًمٜمِّٕمٛم٦م، َأي واؾمُع اعم٤مل، يم

ة اعمخٗمٞم٦َّم واعَمٜمٗمٕم٦م اعمٗمٕمقًم٦م ٓ قمغم ضمٝم٦م  ضمٝم٦م اإِلطم٤ًمن إمِم اًمٖمػم، ىم٤مل: ومخرج سم٤معَمٜمْٗمٕم٦م اعميَّ

ـَ إمِم ضم٤مري٦م ًمػمسمَح ومٞمٝم٤م َأو َأراد  ف، يمَٛمـ َأطمً ًَ اإِلطم٤ًمن إمِم اًمٖمػم سم٠َمن ىمّمَد اًمٗم٤مقمؾ ٟمٗم

إمِم َأمل، َأو َأـمٕمَؿ همػمه ؾمٙمرًا َأو ظمٌٞمّم٤ًم ُمًٛمقُم٤ًم ًمٞمٝمٚمَؽ ومٚمٞمس سمٜمٕمٛم٦م،  اؾمتدراضَمف سمٛمحٌقب

وىم٤مل اًمراهم٥م: اًمٜمٕمٛم٦م: ُم٤م ىُمّمد سمف اإِلطم٤ًمُن واًمٜمٗمع، وسمٜم٤مؤه٤م سمٜم٤مء احل٤مًم٦م اًمتل يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م 

ؿ: اًمؽمومُّف، وىم٤مل اًمراهم٥م: هق شمٜم٤مُول ُم٤م ومٞمف ٟمٕمٛم٦م وـمٞم٥ُم قمٞمش،  اإِلٟم٤ًمن يم٤مجِلْٚم٦ًم، واًمتٜمٕمُّ

ة، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وذم وآؾمُؿ اًمٜمَّ  ْٕمٛم٦م سم٤مًمٗمتح، ىم٤مل اًمراهم٥م: سمٜم٤مؤه٤م سمٜم٤مُء اًمٗمتح، واًمٜمِّْٕمٛم٦م: اعَمنَّ

ة، واًمٜمَّٕم٤مُم٦م  ؿ وسم٤مًمٙمن اإِلٟمٕم٤مم وسم٤مًمْمؿِّ اعمَنَّ ِؾ: اًمٜمَّٕمٛم٦م سم٤مًمٗمتح: اًمتٜمٕمُّ ٤مف َأصمٜم٤مء اعمزُمِّ اًمٙمِمَّ

 ْٛم٘مف، وهق اًم٘م٤مئؾ:ًمَ٘م٥ُم سَمْٞمَٝمس اًمِٗمَزارّي َأطمِد اإِلظمقة اًمًٌٕم٦م اًمذيـ ىُمتٚمقا وشُمرك هق حلُ 

ٌُقؾَمققٝم٤م ٌَْس ًمٙمققؾِّ طم٤مًمقق٦ٍم ًَم  اًْمقق

 

ققق٤م سُمْقؾَمقققٝم٤م  ققق٤م ٟمٕمٞمَٛمٝمققق٤م وإُِمَّ  إُِمَّ

  .[ٟمٕمؿ] ششَأمْحَُؼ ُِمـ سَمْٞمٝمس»وُمٜمف: 

، وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  شىمد َوَٗم٤م» ًا: يَمُثَر، »َأي ىمد يمُثر وشمؿَّ َوَٗم٤م ُم٤م ًُمف َيْْمُٗمق َوْٗمقًا وُوُٗمقَّ
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ٕمُر واًمّمقف َيْْمُٗمق َوْٗمقًا  ٕم٦م واخلػم، ىم٤مل َأسمق وَوَٗم٤م اًمِمَّ ًَّ ْٗمق: اًم ًا: يمُثر وـم٤مل، واًمْمَّ وُوُٗمقُّ

أؿمٕم٤مر ] ذَؤي٥م، وٟمًٌف اجلقهريُّ ًمَلظَمٓمؾ، وهمٚمَّٓمف اسمـ سمري ذم ذًمؽ، وىم٤مل هق ٕيَب ذَؤي٥م:

 [97اهلذًمٞملم 

َب رْأؾَمققف  إِذا اهلَققَدُف اعمِْٕمققزاُل صقققَّ

 

قق٦ِم اخلُْٓمققؾِ   ٌَققف َوققْٗمٌق ُمققـ اًمثَّٚمَّ  وَأقْمج

 ٌَّف قمٚمٞمف ذم ُم٤مدة )ع ز ب((، وؿَمَٕمٌر و٤مٍف وَذَٟم٥ٌم و٤مٍف، ىم٤مل ش اعمِٕمزاب»)وُيروى  يمام ٟم

 [23ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس ]اًمِم٤مقمر:

........................ 

 

 سمْمققق٤مٍف وُمَقْيقققَؼ إَرِض ًمقققٞمس سمققق٠َمقمَزلِ  

 :ٌِٞم٥م: ؾم٤مسمُِٖمف، وصمقٌب و٤مٍف ًَّ ٌُقغ، َوَٗم٤م اًمٌمُء َيْْمُٗمق، وومرس و٤مذم اًم ًُّ ْٗمق: اًم واًمْمَّ

 [66ديقاٟمف ] سمنِْم: ؾم٤مسمٌغ، ىم٤مل

ـْ هَنقققق٤مين  ًمٞمقققق٤مزَم ٓ ُأـمقققق٤مِوُع َُمقققق

 

 وَيْْمققققُٗمق حتقققق٧َم يَمْٕمٌققققلَّ اإِلزارُ  

 ،ورضمؾ و٤مذم اًمرأس: يمثػم ؿمٕمر اًمرأس، وومالن و٤مذم اًمٗمْمؾ قمغم اعمَثؾ، ِدْيٛم٦م و٤مومٞم٦ٌم

وهل شَمْْمُٗمق َوْٗمقًا ُُتْْم٥ُم ُمٜمٝم٤م إَرض، وهق ذم َوْٗمق ُمـ قَمٞمِمف وَوْٗمقة ُمـ قَمٞمِْمف َأي 

 وَوَٗم٤م اعم٤مُل َيْْمُٗمق: وم٤مَض، َأٟمِمد اسمـ إقَمرايّب:ؾَمٕم٦ٍم، 

 وُم٤ميمِققققققٍد ََتْقققققق٠َمُده ُِمققققققـ سَمْحققققققِرهِ 

 

ٌْقققِدي شمققق٤مرًة قمقققـ ىَمْٕمقققِرهِ    َيْْمقققُٗمق وُي

 ،ََت٠َمُده َأي شم٠َمظمُذه ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، ي٘مقل: يٛمتٚمئ ومتنمُب اإِلسمُؾ ُم٤مءه طمتك ئمٝمر ىمٕمُره

َٗم٤م: ضم٤مٟم٥م اًمٌمء ا.# ُمـ ش ، ومه٤م َوَٗمَقاه َأي ضم٤مٟم٤ٌمهوَوَٗم٤م احلقُض: وم٤مض ُمـ اُمتالئف، واًمْمَّ

ٌُقغ واًمٙمثرة، ىم٤مل َأسمق ذَؤي٥م:»وذم اًمت٤مج: . [وٗم٤م] ًم٤ًمن اًمٕمرب ًُّ ْٗمق: اًم  اًمْمَّ

َب رْأؾَمققف  إِذا اهلَققَدُف اعمِْٕمققزاُل صقققَّ

 

قق٦ِم اخلُْٓمققؾِ   ٌَققف َوققْٗمٌق ُمققـ اًمثَّٚمَّ  وَأقْمج

ْٗمق: وَوْٗمقة اًمٕمٞمش: سُمَٚمْٝمٜمٞمتُف، َأي ؾَمٕمُتف، وِديٛم٦م و٤مومٞم٦م ُُتْم٥ُم ُمٜمٝم ٤م إَرُض، واًمْمَّ

ٕم٦م، واًمُْمُٗمّق يمُٕمُٚمّق: اًمٙمثرة ًَّ  وذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )# د ف(: ا.# شم٤مج.ش اخلػم واًم

َب رْأؾَمققف»  إِذا اهلَقَدُف اعمِْٕمقزاُب صققَّ

 

قق٦ِم اخلُْٓمققؾِ   ٌَققف َوققْٗمٌق ُمققـ اًمثَّٚمَّ  وَأقْمج
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٠ْمٟمف هدٌف ىم٤مل: هذا راقمل و٠من، ومٝمق ًمْمش اهلََدُف اعمِْٕمزاُب »ىم٤مل َأسمق ؾمٕمٞمد ذم ىمقًمف: 

٠من، ىم٤مل: ومل  ٠ْمن، وي٘م٤مل: َأمْحَُؼ ُمـ راقمل اًمْمَّ شم٠موي إًِمٞمف، وهذا ذمٌّ ًمٚمرضمؾ إِذا يم٤من راقمل اًمْمَّ

ُيرد سم٤مخلََٓمؾ اؾمؽِمظم٤مء آذاهن٤م، َأراد سم٤مخلُْٓمؾ اًمٙمثػمة َُتَْٓمُؾ قمٚمٞمف وشَمتٌُٕمف، ىم٤مل اسمـ سمري: اهلَدف: 

ُم٤مؿمٞمتف سمٛمٕمزل قمـ اًمٜم٤مس، واعمِْٕمزاب: ، وهق اًمذي َيْرقَمك شاعمِْٕمزال»اًمث٘مٞمؾ اًمَقظِمؿ، وُيروى 

اٟمتٝمك  ا.# ًم٤ًمن.ش اًمذي قَمَزَب سم٢مسِمٚمف، وَوْٗمق: اشم٤ًمع ُمـ اعم٤مل، واخلُٓمؾ: اًمٓمقيٚم٦م أذان

 شمٗمًػم ىمقًمف:

ـِ َأْووَمقققَدا قققَذْي ـِ اًمٚمَّ  طم٤مؿَمققق٤م إَُمقققػَمْي



ـْ َٟمٕمقققٞمٍؿ ىمقققد َوقققَٗم٤م ً ُِمققق  قمقققكمَّ فمِقققالَّ

  وسَمْٕمَده:

177- َأ أاااااة اش اأ   ىش
ااااا ُكا اأ  ْ ااااا    اااااة ُ  ىأ  

 

ة  َأ اا َأ ْأاالشاا  اا  عاال  اا أ ُ    اا  وأ أ

مه٤م وٛمػم شمثٜمٞم٦م يرضمع إمِم إَُمػَميـ، واًمٚمَّذان ُمثٜمَّك اًمذي، وهق اؾمؿ ُمقصقل صٞمغ  

َّٓ سمّمٚم٦م، وَأصٚمف ًمذي، وم٠ُمدظمؾ قمٚمٞمف  ؾ سمف إمِم وصػ اعمٕم٤مرف سم٤مجلُٛمؾ، وٓ يتؿُّ إِ ًمُٞمتقصَّ

.# شم٤مج، وومٞمف سمْٕمُد يمالم ـمقيؾ ذم شمرمج٦م إًَمػ واًمالم، وٓ َيقز َأْن ُيٜمزقم٤م ُمٜمف ًمتٜمٙمػم، ا

ٌَت٤م زْم َأَُمالً »راضمْٕمف إِن ؿمئ٧م ذم ُم٤مدة )ل ذ ي(. اعمقصقٓت وم ح٤مه ش َأصْم ي٤م زم رضم٤مًء وصحَّ َأي ىمقَّ

ٜم٤ًم، َأُماًل: َأي رضم٤مًء. ًا ُمتٛمٙمِّ  زم وضمٕماله صم٤مسمت٤ًم، َأي ُمًتِ٘مرَّ

، واًمٞم٠مس هق اًمُ٘مٜمقط ىمد طمرف حت٘مٞمؼ، وىمػ َأي اطْمَتٌس شىمد وىمَػ اًمٞم٠ْمُس سمف قمغم ؿَمَٗم٤م»

ضم٤مء، سمف، َأي سمذًمؽ إَُمؾ اًمذي َأصمٌَتف إَُمػمان،  ، َأي شقمغم ؿَمَٗم٤م»واٟم٘مٓم٤مع إَُمؾ وقمدُم اًمرَّ

ه، ىم٤مل شمٕم٤ممم: »قمغم ـمَرف وقمغم طَمْرف، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  َٗم٤م: طمرُف اًمٌمء وطمدُّ  گژاًمِمَّ

  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [9/139]اًمتقسم٦م:  ژڳ ڳ گ

َٕنَّ اإِلُم٤مًم٦م ُمـ  ، ىم٤مل إظَمٗمش: عم٤َّم مل دُمز ومٞمف اإِلُم٤مًم٦م قُمرف َأٟمف ُمـ اًمقاو،[3/133]آل قمٛمران: 

 ش َأي ضم٤مٟمٌف، واجلٛمع َأؿْمٗم٤مءش ٟم٤مزٌل سمَِمَٗم٤م ضُمُرٍف ه٤مرٍ »اًمٞم٤مء، وذم طمدي٨م قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم: 

 .[ؿمٗم٤م] ا.# ًم٤ًمن
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ٗم٤م: سم٘مٞم٦َّم اهلالل واًمٌٍَم واًمٜمٝم٤مر وؿمٌٝمٝم٤م، ي٘م٤مل ًم»وذم اًمت٤مج:  ٚمرضمؾ قمٜمد ُمقشمف واًمِمَّ

َٗم٤م: طمرُف يمؾِّ رء  َّٓ ؿَمَٗم٤م، واًمِمَّ ٤مىمف واًمِمٛمِس قمٜمد همروهب٤م: ُم٤م سم٘مل ُمٜمف إِ واًم٘مٛمِر قمٜمد احمِّ

ه، واجلٛمع َأؿْمٗم٤مء، ُييب سمف اعمثؾ ذم اًم٘مرب ُمـ اهلٚمٙم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ڳ گ گژوطمدُّ

، وي٘م٤مل: هق قمغم ؿَمَٗم٤م ژڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: ژڳ

ٗمَ  ٦م ٟم٦ًٌم إمم اهلالك، واًمِمَّ ٗمقيَّ ٤مج ذم شمثٜمٞمتف ؿَمَٗمقان، واحلروُف اًمِمَّ ٤م طمرُف اًمٌمء، طمٙمك اًمزضمَّ

َٗم٦م قمـ اخلٚمٞمؾ  ا.# ُمـ اًمت٤مج، ا.# شمٗمًػم ىمقًمف:شاًمِمَّ

ٌََتقققققق٤م زْم َأَُمققققققالً  ققققققذاِن َأصْم  مهقققققق٤م اًمٚمَّ



ىمقققد َوىَمقققَػ اًمَٞمققق٠ْمُس سمقققف قمقققغم ؿَمقققَٗم٤م 

  وسَمْٕمَده:

171- اااا   َأ   أ ْشبأ ُ  اااا ا  اااا ْااااة ُ ملأ فأ  تأ أ

 

ىلا   ش ةَصأ َأ اا ْأ ىااةكا فةرش أ ااةصأ و ُ م   

 شَمالوَمٞم٤مه: اومَت٘مداه وشَمداريم٤مه، وىمقًُمف: َأٟمِمده اسمـ إقَمرايب:»شَمالوَمٞم٤م أي شَمداَريم٤م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  

ين َأينِّ سمققققف ذو ىَمراسمقققق٦مٍ   خُيققققؼمِّ

 

 وَأْٟم٠ٌمشُمقققققف َأينِّ سمقققققف ُُمقققققتاَلذم 

 ه وم٘م٤مل: ُمٕمٜم٤مه إيِن ُٕدرك سمف صم٠مري  .[ًمٗم٤م] ا.# ًم٤ًمنش ومنَّ

إِذا شَمداَريمف واومتَ٘مده، وهذا َأُمر ٓ ُيتالرَم، وشم٘مقل:  –َأي اًمت٘مّمػم  –وشَماَلوم٤مه »ت٤مج: وذم اًم

ضم٤مء سم٤مًمٕمٛمؾ اعمتٜم٤مذم ومل ُيْٕم٘مٌف سم٤مًمتالذم، وُمـ اعمًتدَرك اًمتَّالذم: إِدراك اًمث٠مر، وسمف ومنَّ اسمـ 

 إقَمرايّب ىمقل اًمِم٤مقمر:

ين َأينِّ سمققققف ذو ىَمراسمقققق٦مٍ   خُيققققؼمِّ

 

 شف ُُمققققتاَلذموَأْٟم٠ٌمشُمققققف َأينِّ سمقققق 

واؾمتدَرك ُم٤م وم٤مت »ا.#، وذم اًمت٤مج: ش شَمالومٞمُتف: شمداريمتُف»، وذم اًمّمح٤مح: [ًمٗم٤م] ا.# شم٤مج 

اؾمتدَرك ُم٤م »ا.# ًم٤ًمن، وذم اًمّمح٤مح: ش وشمداريَمف واؾمتدَرك قمٚمٞمف ىمقًَمف: َأصٚمح قمٚمٞمف ظمٓم٠مه

 .[درك] ا.#ش وم٤مت وشمداَريمف سمٛمٕمٜمك

٥ُم َأصٚمف ُمّمدُر قم٤مش اًمرضمُؾ إِذا اشمّمَػ سم٤محلش اًمَٕمْٞمش» ًَ ٞم٤مة، واعمَِٕمٞمش واعَمٕمٞمِم٦م: َُمٙم

اًمَٕمٞمش: احلٞم٤مة، قم٤مش يٕمٞمش قَمٞمِم٤ًم »وذم اًمٚم٤ًمن: . [قمٞمش] اإِلٟم٤ًمن اًمذي يٕمٞمش سمف، ا.# ًم٤ًمن
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وقِمٞمِم٦م وَُمِٕمٞمِم٦م وَُمَٕم٤مؿم٤ًم وقَمْٞمُِمقؿم٦م، وَأقم٤مؿَمف اهللُ شمٕم٤ممم، ىم٤مل َأسمق ُدواد وؾم٠مًمف َأسمقه ُم٤م اًمذي 

 [333ديقان أيب دواد ]َأقم٤مؿَمَؽ سمٕمدي وم٠َمضم٤مسَمف:

ٌِْ٘مقققُؾ   َأقم٤مؿَمقققٜمل سَمْٕمقققَدَك واٍد ُُم

 

ققُؾ   ًِ  آيُمققُؾ ُِمققـ طَمْقَذاٟمِققف وَأْٟم

:وقم٤مَيِمف: قم٤مش ُمٕمف، يم٘مقًمؽ: قم٤مَذه، ىم٤مل ىَمْٕمٜم٥َُم سمـ ُأمِّ ص٤مطم٥م 

 وىمقد قمِٛمٚمقق٧ُم قمقغم َأينِّ ُأقم٤مِيُِمققٝمؿْ 

 

ـُ   َّٓ سَمْٞمٜمٜمقق٤م إطَِمقق ُح اًمققدهَر إِ  ٓ َٟمققؼْمَ

ؿ واًمتٕمٞمُّش: شمٙمٚمُّػ َأؾم٤ٌمب اعمَٕمٞمِم٦م، واعمتٕمٞمِّش: ذ ٌُْٚمٖم٦م ُمـ اًمٕمٞمش، ي٘م٤مل: إهِنَّ و اًم

ـُ َأو اخلٌُز َأو اًمتَّٛمر، ورسمَّام  ٌ ًمٞمتٕمٞمَِّمقن إِذا يم٤مٟم٧م هلؿ سُمْٚمٖم٦م ُمـ اًمٕمٞمش، وي٘م٤مل: قَمٞمُِمٝمؿ اًمٚمَّ

ب وُم٤م شمٙمقن سمف احلٞم٤مة، وذم  قا اخلٌَز قَمْٞمِم٤ًم، واًمَٕمٞمْش: اًمٓمٕم٤مم، يامٟمَٞم٦ٌم وَأيْم٤ًم اعمَْٓمَٕمؿ واعمنَْمَ ؾمٛمَّ

ًة »ُمَثؾ:  ًة ضَمٞمٌْش َأٟم٧َم ُمرَّ ًة وشميُّ ُأظمرى، وىم٤مل َأسمق قمٌٞمد: ُمٕمٜم٤مه َأٟم٧م شقَمٞمٌْش وُمرَّ ، َأي شمٜمٗمُع ُمرَّ

ًة ذم قمٞمش َرظِمل وضمٞمٍش هَمِزيٍّ وىم٤مل اسمـ إقَمرايّب ًمرضمؾ: يمٞمػ ومالن؟ ىم٤مل: قَمٞمٌش  َأٟم٧م ُمرَّ

ًة قمكمَّ  ًة ُمٕمل وُمرَّ  .[قمٞمش] ا.# ًم٤ًمنش وضَمٞمٌش، َأي ُمرَّ

ٞمش يٙمقن ُمّمدرًا َأو اؾماًم يم٤معَمَٕم٤مب واعَمِٕمٞم٥م واعَمامل يمؾٌّ ُمـ اعَمٕم٤مش واعَمٕمِ »وذم اًمت٤مج: 

 [333ديقاٟمف ] واعَمِٛمٞمؾ، ىم٤مل رؤسم٦م:

َة اعَمِٕمققٞمشِ   َأؿْمققٙمق إًِمٞمققَؽ ؿمققدَّ

 

ـَ ِريٌمقق   وضَمْٝمققَد َأقْمقققاٍم سَمققَرْي

:وَأقَم٤مؿَمف اهللُ، ىم٤مل َأسمق ُدواد وىمد ؾم٠َمًمف َأسمقه ُم٤م اًمذي َأقم٤مؿَمؽ سمٕمدي؟ وم٠َمضم٤مسمف 

ٌِْ٘مقققُؾ  َأقم٤مؿَمقققٜمل سَمْٕمقققَدَك وادٍ   ُُم

 

ققُؾ   ًِ  آيُمققُؾ ُِمققـ طَمْقَذاٟمِققف وَأْٟم

ا.# ُمـ اًمت٤مج.ش ويمذا قمٞمََِّمف شَمٕمٞمٞمِم٤ًم، واًمٕمٞمش: اًمٓمٕم٤مم، يامٟمَٞم٦ٌم، وُم٤م ُيٕم٤مش سمف 

ره، ي٘م٤مل: َرٟمَِؼ يمَٗمِرح وَٟمٍَم ُرُٟمقىم٤ًم وَرْٟم٘م٤ًم وَرَٟم٘م٤ًم، ىم٤مل زهػم ش اًمذي َرٟمََّ٘مف» َره وقمٙمَّ َأي يَمدَّ

 [43ديقاٟمف ] سمـ َأيب ؾُمٚمٛمك:

ققق٘م٤مُة قمقققغم ٟم٤مضُمقِدهققق٤م ؿَمقققٌاِمً  ؿَمققق٩مَّ  ًُّ  اًم

 

 ًمِٞمٜمقققق٦َم ٓ ـَمْرىمقققق٤ًم وٓ َرَٟمَ٘مقققق٤م 
ِ
 ُِمققققـ ُمقققق٤مء

:ٌَؾ، ىم٤مل ُمرداس سمـ ُأدي٦م  ويمذا شَمرٟمَّؼ ومٝمق َرْٟمؼ يمَٕمْدل ويَمتِػ وضَم
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ـَ اًمٌققققق١مَس سمٕمقققققدي  خَم٤مومققققق٦َم َأَن َيقققققَرْي
 

ـَ رْٟم٘مققققق٤ًم سمٕمقققققد صققققق٤مِف قوَأْن َيِْمققققق   شَرسْم

ىم٤مل ىَمٓمريُّ سمـ اًمٗمج٤مءة اعم٤مزينُّ ٕيَب ظم٤مًمد »ر م(: ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ذم ُم٤مدة )ك  .[رٟمؼ] ا.# ًم٤ًمن 

 اًم٘مٜم٤مين:

 َأسمقققق٤م ظم٤مًمققققٍد إِْٟمِٗمققققْر ومٚمًقققق٧َم سمخ٤مًمققققدٍ 

 

ـُ قُمققققْذرًا ًم٘م٤مقمققققدِ   مح  وُمقققق٤م ضَمَٕمققققَؾ اًمققققرَّ

  َأشمققققزقُمُؿ َأنَّ اخلقققق٤مرضملَّ قمققققغم اهلُققققدى

 

 وَأٟمقققق٧َم ُم٘مققققٞمٌؿ سمققققلم راٍض وضم٤مطِمققققدِ  

  ومٙمت٥م إًِمٞمف َأسمق ظم٤مًمد:

ٌَّقققققققققق٤مً   ًم٘مققققققققققد زاَد احلٞمقققققققققق٤مَة إزِمَّ طُم

 

قققققققٕم٤مِف   َـّ ُمقققققققـ اًمْمِّ ققققققق  سمٜمققققققق٤ميت َأهنَّ

 ٌُققققق١ْمَس سمٕمقققققدي ـَ اًم  خَم٤مومققققق٦َم َأْن َيقققققرْي

 

ـَ َرْٟم٘مققققق٤ًم سمٕمقققققد صققققق٤مِف قوَأْن َيِمققققق   رسْم

 ققققق ًِ ـَ إِْن يُم  َل اجلَققققققاريقوَأْن َيْٕمقققققَرْي

 

ٌُققققق اًمَٕمققققلْمُ قمققققـ يَمققققرٍم قِمجقققق٤مِف    ومَتٜمْ

 ُْم٧ُم ُُمْٝمقققققري  وًمققققققٓ ذاَك ىمقققققد ؾَمققققققَّ

 

قققققققٕمٗم٤مء يمققققققق٤مِف   ـِ ًمٚمْمُّ مح  وذم اًمقققققققرَّ

 ٌْقققققق٧َم قمٜمَّقققققق٤مَأسم٤مٟمقققققق٤م َُمقققققق  ـْ ًمٜمقققققق٤م إِْن هِم

 

 شوصقققق٤مر احلققققلُّ سمٕمققققَدَك ذم اظمققققتالِف  

َٟمؼ سم٤مًمتحريؽ ُمّمدر »وذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم:   ْٟمؼ: شمراب ذم اعم٤مء ُمـ اًمَ٘مذى وٟمحقه، واًمرَّ اًمرَّ

 َرٟمِؼ يمَٗمِرح َرَٟم٘م٤ًم وَرَٟمؼ َرْٟم٘م٤ًم وُرُٟمقىم٤ًم ومٝمق َرٟمٌِؼ وَرْٟمٌؼ سم٤مًمتًٙملم، وشمرٟمَّؼ: يَمِدَر، وَأٟمِمد ًمزهػم:

ققق٘م٤مُة قمقققغم ٟم٤مضُمقِدهققق٤م ؿَمقققٌاِمً  ؿَمققق٩مَّ  ًُّ  اًم

 

 ًمِٞمٜمقققق٦َم ٓ ـَمْرىمقققق٤ًم وٓ َرَٟمَ٘مقققق٤م 
ِ
 ُِمققققـ ُمقققق٤مء

 ْٟم٘م٦م: اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ اًمَٙمِدر يٌ٘مك ذم احلقض، وص٤مر اًمٓمِّلم َرْٟم٘م٦م ره، واًمرَّ وَرٟمَّ٘مف وَأْرَٟمَ٘مف: يمدَّ

ٟمٞمؼ يٙمقن شمٙمديرًا ويٙمقن شمَ  : اًمؽمَّ ّمٗمٞم٦م، ىم٤مل: واطمدة إِذا هَمَٚم٥م اًمٓمِّلم قمغم اعم٤مء، اسمـ إقَمرايبِّ

٤مه٤م  ا.# ًم٤ًمن.ش وهق ُمـ إَوداد، ي٘م٤مَل: َرٟمََّؼ اهلل ىَمَذاشَمؽ َأي صٗمَّ

ُم٤منِ » ُف اًمزَّ ومف هبؿ، ومٗمل اًمٚم٤ًمن: ش َسْ ٌُف اًمٜم٤مَس وشمٍمُّ ُف اًمدهر: طَمَدصم٤مٟمف »شم٘مٚمٞم َسْ

: ف: طَمَدصم٤من اًمدهر َٕٟمف َيٍْمف إؿَمٞم٤مء قمـ وضمقهٝم٤م، وىمقُل َصْخر اًمَٖملِّ ْ  وٟمقائٌف، واًمٍمَّ

ٌُّٝمقق٤م وىمققد ؿَمققِحَٓم٧ْم قمقق٤موَ   َدين طُم

 

ُف َٟمقاهققققق٤م ومققققق٢مِٟمَّٜمل يَمِٛمقققققدُ    َسْ

 وف  .[سف] ا.# ًم٤ًمن، وذم اًمت٤مج ُمثٚمفش َأٟمَّثف ًمتٕمٚمٞم٘مف سم٤مًمٜمََّقى، واجلٛمع ُسُ
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ُٝمَؾ وظَمَٚمَص ُمـ اًمُٙمدورة، وم٤مؾمت٤ًمَغ اًمٗم٤مء قمٓمٗمٞم٦َّم ؾمٌٌٞم٦َّم، ش وم٤مؾْمَت٤ًمَغ وَصَٗم٤م» ًَ َأي وم

ـَ شمٜم٤موًُمف سمٖمػم يُمٚمٗم٦م، وَصَٗم٤م:  واؾمت٤ًمغ مل َأضمده٤م، وإِٟمَّام وضمدت ؾم٤مغ َ وَأُْمٙم إِذا ؾمُٝمؾ وشَمٞمنَّ

ر، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:[16/66]اًمٜمحؾ:  ژڄ ڄژ: َٟمُٔمَػ وظماَل ُمـ يمؾِّ ُمٙمدِّ

ٌْالً  ققاُب ويمٜمقق٧ُم ىَمقق  ومًقق٤مَغ زَم اًمنمَّ

 

 اًمُٗمققققراِت  
ِ
 َأيمقققق٤مُد َأهَمققققصُّ سم٤معمقققق٤مء

َتؽ، ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م َقاغ يمٙمِت٤مب: ُم٤م َأؾَمْٖم٧َم سمف همّمَّ ًِّ  [1/98ديقاٟمف ]:واًم

ققق٦مٍ   ويم٤مٟمققق٧ْم ؾِمقققَقاهم٤ًم إِْن ضَمِئقققْزُت سمُٖمّمَّ

 

ٌُٝمققق٤م   َيِْمقققٞمُؼ هبققق٤م َذْرقمققق٤ًم ؾِمققققاهْؿ ـمٌٞم

  [64ديقاٟمف ] اجل٠َْمز سم٤مًمتًٙملم: اؾمؿ اًمَٖمّمص ذم اًمّمدر، أَو إِٟمَّام يٙمقن سم٤معم٤مء، ىم٤مل رؤسم٦م:»وذم اًمت٤مج: 

ققققِ٘مل اًمِٕمققققَدا هَمْٞمٔمقققق٤ًم ـمقيققققَؾ اجلَقققق٠ْمزِ  ًْ  َٟم
 

  

 ٟمف صم٤مسم٧م ذم طُمٚمقىمٝمؿ، واجل٠ََمز سم٤مًمتحريؽ اعمّمدُر، وىمد ضَمِئَز ضَم٠َمزًا َأي ـمقيَؾ اًمَٖمّمص: َٕ 

، ومٝمق ضَمئٌِز وضَمِئٞمز قمغم ُم٤م يٓمَّرد قمٚمٞمف هذا اًمٜمحُق ذم ًمٖم٦م ىمقم، يمذا ذم اًمٚم٤ًمن ا.# ش إِذا هَمصَّ

 .[ضم٠مز] اًمت٤مج

٤مه وظمٚمَّّمفش وَصَٗم٤م» قائ٥م وَٟمِ٘مَل وَٟمُٔمَػ، وصٗمَّ  ظَمَٚمَص ُمـ اًمَٙمَدر واًمَ٘مَذى وؾم٤مئر اًمِمَّ

٤مه وٟمٔمَّٗمف وُمٞمَّزه وقَمَزًَمف وَأومَرَزه واٟمَتخٌف واظمت٤مره واضمت٤ٌمه إِذا َأظمَذ َأطمًـ ُم٤م ومٞمف، اٟمتٝمك  وٟم٘مَّ

 شمٗمًػم ىمقًمف:

َ٘مقققققف قققققذي َرٟمَّ  شَماَلوَمٞمققققق٤م اًمَٕمقققققْٞمَش اًمَّ



ُمققق٤مِن وم٤مؾْمَتًققق٤مَغ وَصقققَٗم٤م  ُف اًمزَّ  َسْ

  وسمٕمده:

172-    ُ اااا  غأ َأ ش  ْأااااة اا ااااة ىااااة أ ُ أ يأ رأ  ش
 واأ

 

ا    ملا  صش َش أم  غا وأ فة    ىاة  اةك دأ

ي اجلََري٤من ش وَأضْمَرَي٤م»  ا، وهق ُمـ اإِلضمراء ًمإِلؾم٤مًم٦م، ُمتٕمدِّ َٞم٤م وؾمػمَّ ا وُمِمَّ َأي َأؾم٤مٓ وَأَُمرَّ

ٞمالن، وذم اًمٚم٤ًمن:  ًَّ ، يريد إِذا شإِذا َأضمري٧َم اعم٤مَء قمغم اعم٤مء َأضمزَأ قمٜمؽ»وذم طمدي٨م قمٛمر »ًمٚم

، ومال طم٤مضم٦َم  ، [ضمري] ا.# ًم٤ًمنشش سمؽ إمِم همًٚمف وَدًْمٙمفص٧ٌٌَم اعم٤مَء قمغم اًمٌَقل وم٘مد ـمُٝمر اعمحؾُّ

ْٙم٥م سمٛمٕمٜمًك، ويمذا اإِلراىم٦م. ًَّ ٥مُّ واًم ، واًمّمَّ ٥مِّ  وم٤مإِلضمراء هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمّمَّ



 - 575 - 

قمٞمٌش َرهْمد »َأي واؾمٕم٤ًم ـمٞم٤ًٌِّم هٜمٞمئ٤ًم، ذم اًمٚم٤ًمن: ش َرهَمَداً »َأي ًمٜمْٗمز، ش زمْ »َأي اعمٓمر، ش احلََٞم٤م»

 [158ديقان َمٜمقن ًمٞمغم ]٥ٌم َرومِٞمٌف همزير، ىم٤مل:وَرهَمد وَرهِمد وَرهِمٞمد وراهِمد وَأْرهَمد: خُمِّْم 

ققْػ  ٌْققُل يُمققْؾ َرهْمققدًا هٜمٞمئقق٤ًم وٓ َُتَ  ومٞمقق٤م فَم

 

هرا   ومققق٢ميِنِّ ًمٙمقققْؿ ضمققق٤مٌر وإِْن ظمٗمقققُتُؿ اًمقققدَّ

 :هْمد وَأْرهَمَد ومالٌن: َأص٤مب قَمٞمِْم٤ًم واؾمٕم٤ًم، وقمٞمِم٦م َرهْمٌد وَرهَمٌد َأي واؾمٕم٦م ـمٞم٦ٌٌِّم، واًمرَّ

 .[رهمد] ا.# ًم٤ًمنش ل َأو ُم٤مء َأو قمٞمش َأو يَمََل اًمٙمثػم اًمقاؾمع اًمذي ٓ ُيْٕمٞمٞمؽ ُمـ ُم٤م

يم٦م: واؾمٕم٦ٌم ـمٞم٦ٌٌِّم، ويمذا قَمٞمش َرهِمٞمد »وذم اًمت٤مج:  قِمٞمِم٦ٌم َرهْمد سمٗمتح ومًٙمقن وَرهَمد حمرَّ

يّن  همٞمدة َأـمٞم٥ُم ُمـ اًمؼَمْ وراهِمد وَأْرهَمد: خُمِّْم٥ٌم َرومِٞمف همزير، وشم٘مقل: إَُْمـ ذم اعمٕمٞمِم٦م اًمرَّ

همٞمدة: ًمٌـ طمٚمٞم٥م همٞمدة، اًمرَّ ه  سم٤مًمرَّ ُيٖمغم وُيذرُّ قمٚمٞمف دىمٞمٌؼ طمتك خيتٚمط ومُٞمٚمَٕمؼ ًَمْٕم٘م٤ًم، وومنَّ

هم٤مئد واٟمزْل  ـَم٥م واًمرَّ اهِمد ذم اًمرُّ سمدة: واجلٛمع َرهم٤مئد، شم٘مقل: هؿ ذم اًمٕمٞمش اًمرَّ اًمزخمنميُّ سم٤مًمزُّ

همد: اًمٙمثػم اًمقاؾمع اًمذي ٓ ُيْٕمٞمٞمَؽ ُمـ ُم٤مل َأو ُم٤مء َأو قمٞمش َأو  طمٞم٨م شمًؽمهِمد اًمٕمٞمش، واًمرَّ

وو٦ميَمََل، واعمَرْ   .[رهمد] ا.# شم٤مج، ويمذا ذم اًمٚم٤ًمنش هَمدة: اًمرَّ

واحلََٞم٤م سم٤مًم٘مٍم: اخِلّْم٥م وُم٤م حَتٞم٤م سمف إَرض واًمٜم٤مس، وهق اعمٓمر إِلطمٞم٤مئف »وذم اًمت٤مج: 

ٌٌُّف قمٜمف، وُيٛمدُّ ومٞمٝمام  .[طمٞم٤م] ا.# شم٤مج اًمٕمروسش إَرَض، وشمًٛمٞم٦ُم اخِلّم٥م طَمٞم٤مًء ًمتً

٤م اًمرسمٞمع: ُم٤م حَتٞم٤م سمف إَرض ُمـ اًمٖمٞم٨م، وذم احلََٞم٤م: اخِلّم٥م واعمٓمر، وطَمٞمَ »وذم اًمٚم٤ًمن: 

، احلََٞم٤م: اعمٓمر إِلطمٞم٤مئف إَرَض، شاًمٚمٝمؿَّ اؾمِ٘مٜم٤م هَمٞمث٤ًم ُُمِٖمٞمث٤ًم وطَمٞم٤ًم َرسمٞمٕم٤مً »طمدي٨م آؾمتً٘م٤مء: 

يم٤من قمكمٌّ َأُمػُم »وىمٞمؾ: اخِلّم٥م وُم٤م حَتٞم٤م سمف إَرض واًمٜم٤مس، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس َأٟمَّف ىم٤مل: 

سمٞمع اًم٤ٌميمِراعم١مُمٜملم ُيِْمٌُف اًم٘مٛمر اًم٤ٌمِهر  ، َأؿمٌَف ُمـ اًم٘مٛمر شوإؾَمد اخل٤مِدر واًمُٗمرات اًمزاظمر واًمرَّ

وقءه وهب٤مءه وُمـ إؾَمد ؿمج٤مقمَتف وَُمْم٤مءه وُمـ اًمٗمرات ضمقَده وؾمخ٤مءه وُمـ اًمرسمٞمع 

ٌَف وطَمٞم٤مءه  .[طمٞم٤م] ا.# ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمربش ظِمّم

م شمٗمًػمه.شزِمْ َرهَمداً » ك واوٓمرب، ش وم٤مهتزَّ » ، شم٘مدَّ وَمْرقمل، َأي ش هُمّْمٜمل»َأي حترَّ

ٕم٦ٌم ُترج ُمـ ؾم٤مق اًمِمجرة، ذم اًمت٤مج:  اًمُٖمّْمـ: ُم٤م شمِمٕم٥َّم ُمـ »واًمُٖمّْمـ: اًم٘مْمٞم٥م واًمِمُّ

ٕم٦ٌم  ا.#.[همّمـ] شاًمّمٖمػمة ُمٜمٝم٤م هُمّْمٜم٦مٌ  ؾم٤مق اًمِمجرة ِدىم٤مىُمٝم٤م وهِمالفُمٝم٤م، واًمِمُّ
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اًمُٖمّمـ: ُم٤م شمِمٕم٥َّم قمـ ؾم٤مق اًمِمجرة دىم٤مىُمٝم٤م وهِمالفُمٝم٤م، »وذم اًمٚم٤ًمن قمـ اعمحٙمؿ: 

 .[همّمـ] شوهُمّْمٜم٦م ُمـ اًمُٖمّْمـ

سمٕمَد َأي هِم٥مَّ وقَمِ٘م٥َم وشمِْٚمَق وإصِْمَر، وُم٤م ُمّمدري٦َّم، ويم٤من ُمًٌقيم٦ٌم  شسمٕمد ُم٤م يم٤من َذَوى»

 سمٛمّمدر، َأي سمٕمد يمْقٟمف َذَوى، َأي َذسُمؾ وضمػَّ وذه٥م ُم٤مؤه وزال ُرَواؤه.

173- راش  
ُ   ااااة ا اااا أ أ اااا ُكا رأ  ْ ااااة ُ    ا

 

 ش  مل ا إاغش ةئ  عل  أ ش ا ُ  أ أ  
 ىا

ٖمٞم٦ٌم، واًمٚمذان شمثٜمٞم٦م اًمذي، وهق اؾمؿ ُمقصقل صٞمغ ًمٞمُتقصؾ سمف إمم وصػ مه٤م وٛمػم شمثٜمٞم٦م ًمٚم 

م اًمٙمالم قمٚمٞمف سم٠َميمثر ُمـ هذا، وم٤مرضمْع إًِمٞمف وراضمْٕمف إِن ؿمئ٧َم.  اعمٕم٤مرف سم٤مجلٛمؾ، وىمد شم٘مدَّ

اًمٜم٤مفمِر »َأي سمٕمٞمٜمل، وذم اعمخت٤مر: ش سمٜم٤مفمِري»َأي ارشمَٗمٕم٤م وؾمَٛم٘م٤م وقمَٚمَقا وؿَمَٛمَخ٤م، ش ؾَمَٛمَقا»

ق ًَّ قاد إَصٖمر ُمـ »ا.#، وذم اعمّم٤ٌمح: ش اد إَصٖمر اًمذي ومٞمف إِٟم٤ًمن اًمٕملمذم اعُم٘مٚم٦م: اًم ًَّ هق اًم

وٟم٤مفمِر اًمٕملم: اًمٜمُّ٘مٓم٦م اًمًقداء »ا.#، وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ش اًمٕملم اًمذي ُيٌٍم سمف اإِلٟم٤ًمُن ؿمخَّمف

٤مومٞم٦م اًمتل ذم وؾَمط ؾمقاد اًمٕملم، وهب٤م َيرى اًمٜم٤مفمر ُم٤م َيرى، وىمٞمؾ: اًمٜم٤مفمر ذم اًمٕملم يم٤معمرآة إِذا  اًمّمَّ

اؾمت٘مٌٚمتَٝم٤م َأسمٍمَت ومٞمٝم٤م ؿمخّمؽ، واًمٜم٤مفمِر ذم اعُم٘مٚم٦م: اًمًقاد إَصٖمر اًمذي ومٞمف إِٟم٤ًمن اًمٕملم، 

ف، وىمٞمؾ: قِمرٌق ذم  ًُ ٌٍَم ٟمٗم اسمـ ؾمٞمده: واًمٜم٤مفمر: اًمٜمُّ٘مٓم٦م اًمًقداء ذم اًمٕملم، وىمٞمؾ: هل اًم

قىَملم، وىمٞمؾ: مه٤م إَٟمػ، وومٞمف ُم٤مء اًمٌٍَم، واًمٜم٤مفمِران: قِمرىم٤من قمغم طَمرذَم إَٟمػ َيًٞمالن ُمـ اعمُ 

ُمع قمغم إَٟمػ ُمـ  قِمرىم٤من ذم اًمٕملم َيً٘مٞم٤من إَٟمػ، وىمٞمؾ: اًمٜم٤مفمِران: قِمرىم٤من ذم ََمْرى اًمدَّ

ٞم٧م، اًمٜم٤مفمران: قِمرىم٤من ُمٙمتٜمَٗم٤م إَٟمػ، وَأٟمِمَد جلرير: ٌَٞمف، اسمـ اًمًٙمِّ  [567ديقاٟمف ] ضم٤مٟم

ٍـّ  ققق٩ِم يمققؾِّ ضِمققق  وَأؿْمققِٗمل ُِمققـ ُتٚمُّ

 

ـِ ُِمققـ اخلُٜمَقق٤م   نِ وَأيْمققِقي اًمٜمقق٤مفمَِرْي

:يم٤مم، ىم٤مل أظمر  واخلُٜم٤َمن: داء ي٠مظمذ اًمٜم٤مس واإِلسمؾ، وىمٞمؾ: إِٟمف يم٤مًمزُّ

 وًم٘مققد ىمَٓمٕمقق٧ُم َٟمقققافمِرًا َأْو مَجُتٝمقق٤م

 

قققٕمراء  َض زْم ُمقققـ اًمِمُّ ـْ شَمٕمقققرَّ  ممَّققق

 ٌَٞمف، وىم٤مل قُمتٞم٦ٌُم اسمـ ُمع قمغم إَٟمػ ُمـ ضم٤مٟم ىم٤مل َأسمق زيد: مه٤م قِمْرىم٤من ذم ََمْرى اًمدَّ

قة: ًْ  [16ديقان اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمرداس ] ُِمرداس، وُيٕمرف سم٤مسمـ وَم
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ـِ َيِزيٜمُٝمقققق٤م  ىمٚمٞمٚمقققق٦ُم حلْققققِؿ اًمٜمقققق٤مفمَِرْي

 

ـَ اًمٕمقٞمِش سمق٤مِردُ    ؿم٤ٌمٌب وخَمٗمقٌض ُِمق

 قققق٤م  شَمٜمقققق٤مَهك إمِم هَلْققققِق احلققققدي٨ِم يم٠َمهنَّ

 

 َأظمققق ؾَمققْ٘مٓم٦ٍم ىمققد َأؾْمققٚمَٛمْتف اًمَٕمقائققدُ  

 واًمٕمٞمش اًم٤ٌمرُد هق ، اهلٜملُّ وصػ حمٌقسمتف سم٠َمؾَم٤مًم٦م اخلدِّ وىمٚم٦َّم حلْٛمف، وهق اعمًتَح٥مُّ

هَمد، واًمٕمرب شَمٙمٜمل سم٤مًمؼْمد قمـ اًمٜمَّٕمٞمؿ، وسم٤محلرِّ قمـ اًم١ٌمس، وقمٚمٞمف ؾُمٛمل اًمٜمقُم سَمْردًا َٕٟمف  اًمرَّ

ؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم وىمقًُمف:  ، ىمٞمؾ: ٟمقُم٤ًم،[78/24]اًمٜم٠ٌم:  ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژ: راطم٦م وشمٜمٕمُّ

ٌَّٝمٝم٤م قمٜمد اعمٌم سمَٕمٚم ، وؿم َـّ ٞمؾ ؾم٤مىمط ٓ شَمٜم٤َمهك َأي شمٜمتٝمل ذم ُمِمٞمٝم٤م إمِم ضم٤مراُت٤م ًمتٚمٝمَق ُمٕمٝم

ة وٕمٗمف  .[ٟمٔمر] ا.# ًم٤ًمن اًمٕمربش ُيٓمٞمُؼ اًمٜمٝمقض، وىمد َأؾمٚمٛمْتف اًمٕمقائُد ًمِمدَّ

اإِلهمْم٤مء: ُُمداٟم٤مة اجلٗمٜملَم وشم٘مري٥م َأطمدمه٤م ُمـ ش ل قمغم ًَمْذِع اًمَ٘مَذىُِمـ سمْٕمِد إهِْمْم٤مئ»

َأهم٣م »ا.#، وذم اعمّم٤ٌمح: ش اإِلهمْم٤مء: إِدٟم٤مء اجلٗمقن»أظمر، وومٕمُٚمف َأهْم٣َم، ذم اعمخت٤مر: 

ٜمَف: ىم٤مَرَب سملم ضمٗمٜمَٞمٝم٤م، صمؿَّ اؾمُتٕمٛمؾ ذم احِلٚمؿ وم٘مٞمؾ: َأهم٣َم قمغم اًمَ٘مَذى، إِذا َأُمًؽ قمٗمقًا قمٞم

٤مح:»، وذم اًمٚم٤ًمن: شقمٜمف ، وىمقُل اًمٓمرُمَّ  هَمَْمْقُت قمٚمٞمف وَأهْمَْمٞم٧ُم: ؾمٙم٧مُّ

 َيْ٘مُّمقق
ِ
قق قمققـ اًمَٗمْحِمقق٤مء  ُر ـَمْروُمققفُ قهَميِضٌّ

 

ققققؾِ    وإِْن هققققَق ٓىَمققققك همقققق٤مرًة مل ُِيَٚمِّ

 ٤م ويمقٟمف ُمـ َأهْم٣َم، يمٕمذاب َأًمٞمؿ وْضب َوضِمٞمع، وإَول َأضمقُد، َيقز يمقٟمف ُمـ هَمَْم 

واإِلهمْم٤مء: إِدٟم٤مء اجلٗمقن، وَأهْم٣َم: َأـَمٌَؼ ضمٗمٜمَٞمف قمغم طَمَدىمتف، وَأهْم٣َم قمٞمٜم٤ًم قمغم ىَمَذى: صؼَم 

ه، َأٟمِمد صمٕمٚم٥م: ه َأو ؾمدَّ  قمغم َأَذى، وَأهْم٣َم قمٜمف ـَمْروَمف: صدَّ

 دومْٕمقققق٧ُم إًِمٞمققققف ِرؾْمققققَؾ يَمْقُمقققق٤مَء ضِمْٚمققققدةٍ 

 

َٕم٤م  ققرَف طمتَّققك شَمْمققٚمَّ  وَأهْمَْمققْٞم٧ُم قمٜمققف اًمٓمَّ

  وىمقُل اًمِم٤مقمر:

.......................... 

 

ققققػِم ُيْٖمِْمقققق  ققققْؾ قيمَٕمتٞمققققِؼ اًمٓمَّ  ل وَُيَ

:ًة وَُيكمِّ ُأظمرى، وىم٤مل أظمر  َأي ُيْٖميِض اجلٗمقن ُمرَّ

 مل ُيْٖمقققِض ذم احلقققرِب قمقققغم ىَمقققذايم٤م

 

  

 َٕى وَيٚمزم، ومٛمـ ا ـُ سمري: َأهمَْمٞم٧ُم يتٕمدَّ  ول ىمقًمف:اسم

 ومققققام َأؾْمققققَٚمَٛمْتٜم٤م قمٜمققققَد يقققققِم يَمرِيقققق٦مٍ 

 

 وٓ ٟمحـ َأهمَْمْٞمٜم٤م اجلٗمقَن قمقغم َوشْمقزِ  
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م اهلل وضمٝمف:  ومٙمؿ ُأهْميِض اجلٗمقَن قمغم اًمَ٘مَذى وأؾمح٥ُم َذْيكم »وُمٜمف ُم٤م ُُيٙمك قمـ قمكّم يمرَّ

 ، وُمـ اًمث٤مين ىمقُل أظمر:شقمغم إََذى، وَأىمقُل: ًمٕمؾَّ وقمًك

 ُِمقـ َُمٝم٤مسمتِقف كقل طَمٞم٤مًء وُيْٖمَْمققُيْٖمِْم 

 

قققققؿُ   ًِ َّٓ طمقققققلم َيٌَت قققققُؿ إِ  ومقققققام ُيٙمٚمَّ

  .[هميض] ا.# ًم٤ًمنش وشَمَٖم٤مى قمٜمف: شَمَٖم٤مسَمك وشَمَٖم٤مومَؾ 

َأهْم٣َم: َأْدَٟمك اجلٗمقَن، وسمٕمُْمٝمؿ: َأـمٌَؼ ضمٗمٜمَٞمف قمغم »وذم اًمت٤مج: ُمثُٚمف وزي٤مدة، ىم٤مل: 

َأي ذم إفِمالم اًمٚمَّٞمؾ طَمَدىمتف وقمٚمٞمف: ؾمٙم٧م، وهق ُمـ ذًمؽ، واًمٚمَّٞمُؾ: َأفمٚمؿ يمَٖم٣َم َيْٖمُْمق ومٞمٝمام 

ه، يمذا ذم اعمحٙمؿ ه َأْو صدَّ ٙمقت، وَأهْم٣َم قمٜمف ـَمْروَمف: ؾمدَّ ًُّ ، ومه٤م ُمت٘م٤مِرسم٤من، [24-6/23] واًم

وُمـ اعمًتدَرك هَم٣َم اًمرضمُؾ: َأـمٌَؼ ضمٗمٜمَٞمف قمغم طَمَدىمتف، ًمٖم٦ٌم ذم َأهم٣َم، ٟم٘مٚمف اسمـ ؾمٞمده، 

َٕمك ًمٖم٦ٌم ومٞمف، وُمٜمف ىمقل اًمزخمنم ًْ َٕمك َي ًَ اًمٙمريُؿ رسمَّام َيْٖم٣َم »ي ذم إؾَم٤مس: وهَم٣َم َيْٖم٣َم يم

وسملم ضمٗمٜمَٞمف ٟم٤مُر اًمَٖم٣َم، ورضمؾ هَميِضٌّ قمـ اخلَٜم٤َم يمٖمٜمّل، َيقز يمقٟمف ُِمـ هَمَْم٤م ويمْقٟمف ُمـ 

٤مح:  َأهم٣َم، يمٕمذاب َأًمٞمؿ وْضب َوضِمٞمع، وإَول َأضمقُد، وُمٜمف ىمقل اًمٓمرُمَّ

 َيْ٘مُّمقق
ِ
قق قمققـ اًمَٗمْحِمقق٤مء  ُر ـمْروُمققفُ قهَميِضٌّ

 

 [هميض] ا.# شم٤مجش   

،و  ىمري٥م ُمـ اإِلهمْم٤مء اًمَٖمضُّ

 ومُٖمققضَّ اًمٓمققْرَف إِٟمَّققؽ ُِمققـ ُٟمَٛمققػْمٍ 

 

 ومقققال يَمْٕمٌققق٤ًم سمٚمْٖمققق٧َم وٓ يماِلسمققق٤م 

 ويمذا اإِلهمامض واًمتٖمٛمٞمض واًمَٖمْٛمض واًمِٖمامض وآهمتاِمض. 

اًمٚمَّْذع: طُمرىم٦م يمُحرىم٦م اًمٜم٤مر، وىمٞمؾ: هق »َأي قمغم طُمرىمتف، ذم اًمٚم٤ًمن: ش قمغم ًَمْذِع اًمَ٘مَذى»

ُت٤م ظمػُم ُم٤م شمداويتُؿ سمف يمذا ويمذا »، وًَمَذقَمْتف: ًمَٗمَحْتف وَأطمرىمْتف، وذم احلدي٨م: َُمسُّ اًمٜم٤مر وطمدَّ

، [5682اًمٌخ٤مري: ] شَأْو ًَمْذقم٦ٌم سمٜم٤مٍر شُمّمٞم٥م َأعم٤مً  ، اًمٚمَّذع: اخلٗمٞمػ ُمـ إطِمراق اًمٜم٤مر، يريد اًمَٙملَّ

ٌَف: آعَمف، ىم٤مل َأسمق ُدَواد:  [353ديقاٟمف ] وًمَذَع احل٥مُّ ىمٚم

ققق ًْ  ٌٌَؾ ومقققدُْمٕمَل ُِمقققـ ِذيْمِرهققق٤م ُُم

 

دِر ًَمقْذٌع يمَجْٛمقِر اًمَٖمَْمق٤م   وذم اًمّمَّ
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ع اًمتقىمُّد،  وًمَذقَمف سمٚم٤ًمٟمف قمغم اعمثؾ: َأْوضمَٕمف سمٙمالم ي٘مقل: ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ًَمقاذقمف، واًمتٚمذُّ

ْقَذقِمّل: احلديُد اًمٗم١ماد واًمٚم٤ًِّمن اًمٔمريُػ، يم٠َمٟمَّف َيْٚمَذُع ُمـ ذيم٤مئف، ىم٤مل اهلذزّم:  واًمٚمَّ

 ىمقققققاومققققام سمقققق٤مُل َأْهققققِؾ اًمققققداِر مل يتٗمرَّ 

 

ققْقَذقِملُّ احلاَُلطِمققُؾ    وىمققد ظَمققػَّ قمٜمٝمقق٤م اًمٚمَّ

  .[ًمذع] ا.# ًم٤ًمنش وىمٞمؾ: هق احلديُد اًمٜمْٗمس

ٌَف: آعمَف، ٟم٘مٚمف اسمـ دريد، وهق َم٤مز، واًمٜم٤مُر اًمٌمَء ًمٗمَحتْف »وذم اًمت٤مج:  ًمَذَع احل٥ُمُّ ىمٚم

اع ًمَ  ، ورضمؾ َُمذَّ اع َأي خِماْلٌف وَأطمرىَمْتف، وىمد ُيراد سم٤مًمٚمَّذع اإِلطمراُق اخلٗمٞمػ، وهق اًمٙملُّ ذَّ

هـ،  ْقَذع واًمٚمَّقَذقِمّل: اخلٗمٞمػ اًمذيملُّ اًمٔمريُػ اًمذِّ ًمٚمققمد، َيٕمد ظمػمًا صمؿَّ َيْٚمَذُع سم٤مخلُٚمػ، واًمٚمَّ

ـُ اًمٗمّمٞمح اًمذي َيْٚمَذُع سم٤مًمٜم٤مر ُمـ ذيم٤مئف وطمرارشمف، ىم٤مل 
ًِ وىمٞمؾ: احلديُد اًمٗم١ماد واًمٜمْٗمس واًمٚمَّ

:  َأسمق ظمراش اهلذزمُّ

ىمقققققاومققققام سمقققق٤مُل َأْهققققِؾ اًمققققداِر مل ي  تٗمرَّ

 

ققْقَذقِملُّ احلاَُلطِمققُؾ    وىمققد ظَمققػَّ قمٜمٝمقق٤م اًمٚمَّ

  [62ديقان أيب ـم٤مًم٥م ] وىم٤مل آظمر:

 وقَمْرسمققققق٦ُم َأرٌض ُمققققق٤م ُُيِقققققؾُّ طَمراَُمٝمققققق٤م

 

قققْقَذقِملُّ احلاَُلطِمقققُؾ   َّٓ اًمٚمَّ  ُمقققـ اًمٜمققق٤مِس إِ

 َع: اًمتٗم٧َم يٕمٜمل اًمٜمٌلِّ  ٦ُم ؾم٤مقم٦ًم ُمـ اًمٜمٝم٤مر صمؿَّ قم٤مدت عم٤م يم٤مٟم٧م، وشَمٚمذَّ ، ُأطمٚم٧ْم ًمف ُمٙمَّ

ع: ي َع: ؾم٤مر ؾمػمًا طمًٜم٤ًم ُمع هقم٦م، واًمتٚمذُّ ك ًم٤ًمَٟمف ُمـ اًمٖمْم٥م، وشَمٚمذَّ ٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ وطمرَّ

ع اًمرضمؾ إِذا شمقىمَّد ذهٜمُف  ا.# شم٤مج اًمٕمروس.ش اًمتقىمُّد، وُمٜمف شمٚمذَّ

ٌْـ وقُمَقْيد وٟمحِق ذًمؽ، ذم اًمت٤مج: ش اًمَ٘مَذى»
اًمَ٘مَذى: »ذم إَصؾ: ُم٤م ي٘مع ذم اًمٕملم ُمـ شمِ

اب ُمـ ذسم٤مب وهمػمه، وىم٤مل َأسمق طمٜمٞمٗم٦م: هق ُم٤م َيٚمج٠م إمِم ٟمقاطمل اإِلٟم٤مء ُم٤م ي٘مع ذم اًمٕملم واًمنمَّ 

 [485ؿمٕمره ] ومٞمتٕمٚمَّؼ سمف، ىم٤مل إظَمٓمؾ:

 وًمققٞمس اًمَ٘مققَذى سمقق٤مًمُٕمقِد َيًقق٘مُط ذم اإِلٟمقق٤م

 

ققققق  ًَ  ُر إَُمقققققرِ قوٓ سمقققققُذسم٤مٍب ىَمْذوُمقققققف َأْي

 ٌُّققققققف ـْ ىَمققققققذاه٤م زائققققققٌر ٓ ُٟمح  وًمٙمقققققق

 

 يشَمراَُم٧ْم سمف اًمِٖمْٞمَٓم٤مُن ُمـ طمٞمق٨م ٓ َٟمقْدر 

ٞمؿ ووم٤ًمد اًم٘مٚم٥م  .[ىمذى] ا.# شم٤مجش وهق ُيْٖميض قمغم اًمَ٘مَذى َأي يًٙم٧ُم قمغم اًمذلِّ واًمْمَّ
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ـٍ ومج٤مقم٦ٌم قمغم »ىمقًُمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم ومتٜم٦م ذيمره٤م: »وذم اًمٚم٤ًمن:  ُهْدٟم٦ٌم قمغم َدظَم

اب ُمـ شمراب أَ ش َأىْمذاء و هق مجع ىَمَذى، وهل مجع ىَمَذاة، وهق ُم٤م ي٘مع ذم اًمٕملم واعم٤مء واًمنمَّ

ٌَّٝمف سمَ٘مَذى  ٌْـ َأو َوؾَمخ َأو همػم ذًمؽ، َأراد َأن اضمتامقمٝمؿ يٙمقن قمغم وم٤ًمد ُمـ ىمٚمقهبؿ، ومِم
شمِ

اب، ىم٤مل َأسمق قمٌٞمد: هذا ُمثؾ، ي٘مقل: اضمتامع قمغم وم٤ًمد ذم اًم٘مٚمقب ؿُمٌف  اًمٕملم واعم٤مء واًمنمَّ

ٞمؿ ووم٤ًم د اًم٘مٚم٥م، سم٠َمىْمذاء اًمٕملم، وي٘م٤مل: ومالن ُيٖم٣م قمغم اًمَ٘مَذى إِذا ؾمٙم٧َم قمغم اًمذلِّ واًمْمَّ

، َضسمف ُمثالً شُيٌٍِْمُ َأطمُديمؿ اًمَ٘مَذى ذم قملْم َأظمٞمف وَيْٕمَٛمك قمـ اجِلْذع ذم قمٞمٜمف»وذم احلدي٨م: 

هؿ سمف وومٞمف ُمـ اًمٕمٞمقب ُم٤م ٟمًٌُتف إًِمٞمف يمٜم٦ًٌم  ًمقَٛمـ َيرى اًمّمٖمػم ُمـ قمٞمقب اًمٜم٤مس ويٕمػمِّ

 ا.# ًم٤ًمن اًمٕمرب.ش اجِلْذع إمِم اًمَ٘مَذاة، واهلل َأقمٚمؿ

174- اااا ُكا    ْ ااااة   ااااة ُ  ُ اش  ة َا اااارأ عأ أ  

 

ااة  َأ ىة   اا  عأ اا ش
 ىاا  ُ ر  ااة ا  ااةك  ا

ؾ إمِم وصػ   مه٤م وٛمػم شمثٜمٞم٦م، واًمٚمَّذان شمثٜمٞم٦م اًمذي، وهق اؾمؿ ُمقصقل َُمّمقغ ًمٚمتقصُّ

 اعمٕم٤مرف سم٤مجلُٛمؾ.

ضم٤مء»َأي ٟم٤مطمٞم٦ًم، ش زم ضم٤مٟم٤ٌِمً »َأي سَمٜمََٞم٤م، ش قَمَٛمَرا» َأي ذًمؽ ش يم٤من»َأي ُمـ إَُمؾ، ش ُمـ اًمرَّ

َؼ يمقُٟمف َدَرَس واْٟمٓمَ ش: ىمد قَمَٗم٤م»َأي ىمدياًم، ش ٤مً ىِمْدُم»اجل٤مٟم٥م،  ٛمك واْٟمٛمَحك ومل َيٌَؼ ًمف َأصمر. حت٘مَّ

قَمَٛمرا: ومٕمؾ ُم٤مض ُمقصقل سم٠َمًمػ اًمتثٜمٞم٦م اًمراضمٕم٦م إمِم إَُمػَميـ، وهق ُمـ اًمُٕمْٛمران َأي 

ٌُٜمْٞم٤من، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح:  ٛمل قَمَٛمَر اعمٜمزُل سم٠َمهٚمف قَمْٛمرًا ُمـ اًم٤ٌمب إَول، ومٝمق قم٤مُِمر، وؾُم »اًم

ى وَيٚمزُم، وقَمَٛمْرُت اًمدار َأيْم٤ًم قَمْٛمرًا:  سم٤معمْم٤مرع، وقَمَٛمَره َأهُٚمف: ؾمَٙمٜمقه وَأىم٤مُمقا سمف، يتٕمدَّ

ٌُٜمٞم٤من  .[قمٛمر] ا.# ُمّم٤ٌمحش سمٜمٞمُتٝم٤م، وآؾمُؿ اًمِٕماَمرة سم٤مًمٙمن، واًمُٕمْٛمراُن اؾمٌؿ ًمٚم

٤م ُِمـ قِماَمرة اًمٌٜم٤مء ىم٤مًمقا: إِ »وذم ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ:  ٟمَّف مل يًٛمٕمقه شَمْٕمٛمػم: زي٤مدة اًمُٕمُٛمر، وَأُمَّ

ـْ ذم يمت٤مب  َٚم٦م»وظمٓم٠َّموا َُمـ اؾمتٕمٛمٚمف، ًمٙم ٤مهم٤مين وُمـ ظمٓمِّف ٟم٘مٚم٧ُم: ش اًمذيؾ واًمّمِّ ًمٚمّمَّ

٩م اًمثقب وطُمًـ هَمْزًمف وًمِٞمٜمُف، اٟمتٝمك ومٕمٚمٞمف هق خيتصُّ سم٤مًمُٕمُٛمر، وإطِمٙم٤مُم » ًْ اًمتٕمٛمػم: ضُمقدة َٟم

ح ومٞمف ُز واًمتًٛمُّ  .[215ص] ا.# ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾش اًمٌٜم٤مء ُمت٘م٤مِرسم٤من، ومَٞمًُٝمُؾ اًمتجقُّ

 َأي ضمٝم٦ًم وٟم٤مطمٞم٦ًم وَصْقسم٤ًم وَوضْمٝم٤ًم.ش ضم٤مٟم٤ٌِمً »
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« 
ِ
ضم٤مء ًا قمغم وُمُٕمقل، يمام ذم ش ُمـ اًمرَّ َأي ُمـ إَُمؾ، وهق آؾمؿ ُمـ َرضَم٤مه َيرضُمقه ُرضُمقَّ

ٌـّ »، إِذا َأَُمَٚمف وَأراده، وذم اًمت٤مج: [رضم٤م] اعمّم٤ٌمح ضم٤مء سم٤معمدِّ ودُّ اًمٞم٠ْمس، ىم٤مل اًمراهم٥م: هق فم اًمرَّ

م ًمف ؾم٥ٌٌم ُم٤م، وىم٤مل َي٘متيض طمّمقَل ُم٤م  : هق شمرىم٥ُّم آٟمتٗم٤مع سمام شم٘مدَّ ٌة، وىم٤مل احلَرازمِّ ومٞمف َُمنَّ

همػمه: هق ًمٖم٦ًم إَُمُؾ وقُمروم٤ًم شمٕمٚمُّؼ اًم٘مٚم٥م سمحّمقل حمٌقب ُمًت٘مٌاًل، يمذا قمؼمَّ اسمـ اًمٙمامل، وىم٤مل 

ؾ ؿمٞمخٜم٤م: هق اًمٓمَّٛمع ذم مُمٙمـ احلّمقل، َأي سمخالف اًمتٛمٜمِّل، وم٢مِٟمف يٙمقن ذم اعُمٛمٙمِـ واعمًتحٞم

َّٓ سم٤معمٕم٤مين، وَتٜمَّٞم٧ُم زيدًا ورضمقشُمف سمٛمٕمٜمًك   ا.# شم٤مج اًمٕمروس.ش وَيتَٕم٤مرو٤من وٓ يتٕمٚمَّ٘م٤من إِ

َتٜم٤َّمه: َأراَده، ىم٤مل صمٕمٚم٥م: اًمتٛمٜمِّل: طمدي٨م اًمٜمْٗمس سمام يٙمقن وسمام ٓ يٙمقن، »وذم اًمت٤مج: 

ل طمّمقل إَُمر اعمرهمقب ومٞمف، اسمـ دريد: َتٜم٤َّمه ره وَأطم٥مَّ وىم٤مل اسمـ إصَمػم: اًمتٛمٜمِّل: شَمِمٝمِّ : ىمدَّ

َأن يّمػَم إًِمٞمف، ُمـ اعَمٜمَك، وهق اًمَ٘مَدر، وىم٤مل اًمراهم٥م: اًمتٛمٜمِّل: شَم٘مدير رء ذم اًمٜمْٗمس 

 قمغم َأصؾ، ًمٙمـ عم٤َّم يم٤من 
ٍ
ٍـّ وقمـ َروي٦َّم وسمٜم٤مء وشمّمقيُره ومٞمٝم٤م، وذًمؽ ىمد يٙمقن قمـ َُتٛملم وفم

ُر ُم  ٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦َم ًمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:َأيمثُره قمـ َُتٛملم ص٤مر اًمٙمذب ًمف َأُْمٚمَؽ، وم٠َميمثُر اًمتٛمٜمِّل شمّمقُّ

ققققق٤م ٓ شَمراٟمققققق٤م شم٤مِريمٞمٝمققققق٤م  يم٠َمٟمَّ

 

قق٦ِم سم٤مـمِققٍؾ وُُمٜمَققك اهْمققؽِمارِ    سمٕمٚمَّ

  وىم٤مل يمٕم٥م:

ْٟمققَؽ ُمقق٤م َُمٜمَّقق٧ْم وُمقق٤م وقمققَدْت   ومققال يُٖمرَّ

 

 شإِنَّ إَُمقققق٤ميِنَّ وإطَْمققققالَم شَمْْمققققٚمٞمُؾ  

يم٤من يمذا ي٘م٤مل: ىِمْدُم٤ًم »َأي ىمدياًم، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ش ىِمْدُم٤مً » َأي اجل٤مٟم٥م.ش يم٤من» 

 ا.# ًم٤ًمن، وُمثُٚمف ذم اًمت٤مج.ش ويمذا، وهق اؾمؿ ُمـ اًمِ٘مَدم، ضُمٕمؾ اؾماًم ُمـ َأؾمامء اًمزُم٤من

َأي ىمد اْٟمَدرَس واْٟمَٛمَحك َأصمُره واْٟمَٓمٛمك َُمْٕمَٚمُٛمف، ومل يٌَؼ ُمٜمف رء، ٟم٘مَؾ ذم اًمت٤مج ش ىمد قَمَٗم٤م»

ك، وقمٚمٞمف شمدور ُمٕم٤مٟمٞمف، ومُٞمٗمن ذم يم ْ ٌُف قمـ ؿمٞمخف َأن َأصؾ ُمٕمٜمك اًمَٕمْٗمق اًمؽمَّ ؾِّ َُم٘م٤مم سمام يٜم٤مؾم

يـ وَأرسم٤مب احلقار إِيامٌء ًمذًمؽ، »ُمـ شَمْرك قم٘م٤مب وقمَدم إًِمزام ُمثاًل، ىم٤مل:  وذم يمالم اعمٗمنِّ

٘مف اًمراهم٥م  ىمٚم٧م: أصؾ ُمٕمٜمك اًمَٕمْٗمق اًم٘مّمُد ًمتٜم٤مُول اًمٌمء، وقمغم هذا شمدور ُمٕم٤مٟمٞمف يمام طم٘مَّ

ُك، ومت٠َمُمَّ  ْ ره ؿمٞمخٜم٤م ُمـ َأن َأصؾ ُمٕمٜم٤مه اًمؽمَّ ش قمٗمقُت »ْؾ، ىم٤مل اًمراهم٥م: ومٛمٕمٜمك وهمػمه، ٓ ُم٤م ىمرَّ
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: اعمؽموك، وقَمٜمَْؽ ُمتٕمٚمٌِّؼ سمٛمْمَٛمر، وم٤مًمَٕمْٗمق هق  قمٜمؽ يم٠َمٟمَّف ىمّمَد إِزاًم٦َم ذْٟمٌف ص٤مِروم٤ًم قمٜمف، وم٤معمٕمُٗمقُّ

يُح اًمداَر:  اًمتَّج٤مذم قمـ اًمذْٟم٥م، وقَمَٗم٤م َأصَمُره قَمَٗم٤مًء: هَٚمَؽ، يم٠َمٟمف ىمّمَد هق اًمٌغَِم، وقَمَٗم٧ْم اًمرِّ

 [2/394ديقان أيب َت٤مم ]ه٤م، وهبذا اًمٜمََّٔمر ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ىمّمدُْت٤م ُمتٜم٤مِوًم٦ًم آصم٤مرَ 

 َأظمقققذ اًمقققٌغَِم آي٤مُتققق٤م............

 

 ................... 

 .[قمٗم٤م] ا.# شم٤مج اًمٕمروسش وقَمَٗم٧م اًمدار يم٠َمهن٤م ىمّمَدْت هل اًمٌغَِم  

واحل٤مصُؾ َأنَّ ؿمٞمخ ُمرشَم٣َم اًمّزسمٞمدّي َأسم٤م قمٌد اهلل حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥ِّم سمـ حمٛمد اًمٗم٤مد 

ُد سمٗم٤مس ؾمٜم٦م اعمت ُك،  1173واعمتقرمَّ سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م  1113قًمَّ ىم٤مل: َأصُؾ ُمٕمٜمك اًمَٕمْٗمق اًمؽمَّ

واًمًٞمُِّد اعمرشم٣َم َأن َأصَٚمف اًم٘مّمُد ًمٚمتٜم٤مُول، واهلل َأقمٚمؿ سم٤محل٘مٞم٘م٦م واهل٤مدي ٕىَمقم ـمري٘م٦م، ا.# 

 شمٗمًػم ىمقًمف:

قققققذاِن قَمَٛمقققققَرا زْم ضم٤مٟمٌِققققق٤مً   مهققققق٤م اًمٚمَّ



 َيمققق٤من ىِمققْدُم٤ًم ىمقققد قم 
ِ
ضمققق٤مء  َٗمققق٤مُمققـ اًمرَّ

  وسمٕمده:

175- اااااالش   را أ ٍ   اااااا   ا   اااااا
اااااا ُ  ىا  ْ  و أ

 

اا ع  ا  ىاة وأ أ   را اأَابا ُألَأ كش   تِشا

َأي ضَمٕمال ذم قُمٜم٘مل ٟمٕمٛم٦م، وَأصُؾ اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٚمُّٖم٦م ضمٕمُؾ اًمِ٘مالدة ذم ش وىَمٚمَّداين ُِمٜم٦َّمً » 

َ٘مك مِح٤َمًمَتف ذم ىمٚمََّده اًمًٞمَػ: َأًم»اًمُٕمٜمؼ، واًمِ٘مالدة: ُم٤م ضُمٕمؾ ذم اًمُٕمٜمؼ، ىم٤مل ذم شم٤مج اًمٕمروس: 

ٌَُؽ ُمـ اًمِ٘مالدة ُم٤م َأطم٤مَط سم٤مًمُٕمٜمؼ»قُمٜم٘مف ومت٘مٚمَّده، وذم َُمثؾ ُمِمٝمقر  ًْ ، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: شطم

يـ،  ٤مه، وي٘م٤مل: ىمٚمََّده اًمِ٘مالدة ومت٘مٚمََّده٤م، وُمٜمف اًمت٘مٚمٞمُد ذم اًمدِّ ىمٚمَّده قمٛماًل وىمٚمََّده إَُمَر: َأًْمزُمف إِيَّ

ْدِن: َأن َُيٕمَؾ ذم قُمٜم٘مٝم٤م ؿِمٕم٤مٌر ُيٕمَٚمؿ سمف َأهن٤م َهْدٌي، ىم٤مل وشم٘مٚمٞمُد اًمُقٓة إقَمامَل، وشم٘مٚمٞمُد اًمٌُ 

 [1/138ديقاٟمف ] اًمٗمرزدق:

ققق٦َم واعُمَّمقققغمَّ   طمٚمْٗمققق٧ُم سمقققربِّ ُمٙمَّ

 

قققققداِت    وَأقمٜمققققق٤مِق اهلَقققققِديِّ ُُم٘مٚمَّ

:٤مه، وشم٘مٚمََّد إَُمر: اطْمتٛمَٚمف، وشم٘مٚمََّد اًمًٞمَػ يمذًمؽ، وىمقًُمف  وىمٚمَّده إَُمَر: َأًمزَُمف إِيَّ

 ضَمققِؽ ىمققد هَمققَدايقق٤م ًَمْٞمقق٧َم زو

 

ققققققدًا ؾَمققققققْٞمٗم٤ًم وُرحمقققققق٤م   ُُمت٘مٚمِّ
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 َأي وطم٤مُمالً ُرحم٤ًم، ىم٤مل: وهذا يم٘مقل أظمر:

ٌْٜمققق٤ًم وُمققق٤مًء سمققق٤مردا
 قمٚمْٗمُتٝمققق٤م شمِ

 

  

 ٌَٞمْف، واعم٘مٚمَّد ُمـ َأي وؾم٘مٞمُتٝم٤م ُم٤مًء سم٤مردًا، وُُم٘مٚمَُّد اًمرضمؾ: ُمقوُع ٟمَِج٤مد اًمًٞمػ قمغم ُمٜمٙم

ٕمر: اًمٌقاىمل  اخلٞمؾ: اًم٤ًمسمؼ ي٘مٚمَّد ؿمٞمئ٤ًم ًمُٞمٕمرف َأٟمف ىمد ؾمٌَؼ، واعُم٘مٚمَّد: ُمقوع، وُُم٘مٚمَّدات اًمِمَّ

هر  .[ىمٚمد] شقمغم اًمدَّ

ـَ إًِمٞمف وَأيمرَُمف، ذم اًمٚم٤ًمن: ش ُِمٜم٦َّمً » َـّ قمٚمٞمف إِذا َأٟمٕمَؿ قمٚمٞمف وَأوْمْمَؾ وَأطْمً َأي ٟمِٕمٛم٦ًم، ُِمـ َُم

ـَ إًِمٞمف وَأٟمٕمَؿ قمٚمٞمف» َـّ قمٚمٞمف إِذا َأطمً  .[ُمٜمـ] شاعمِٜم٦َّم: اًمَٕمٓمٞم٦َّم واًمٜمِّٕمٛم٦م، ُِمـ َُم

، وذم ش ىُمِرَٟم٧ْم ًمق » ًمق ضُمٕمٚم٧م ُم٘مروٟم٦م، ي٘م٤مل: ىَمَرَن سملم إَُمَريـ إِذا مجَع سمٞمٜمٝمام ووؿَّ

 .[ىمرن] شىَمَرَن اًمٌمَء سم٤مًمٌمء: وَصَٚمف»اًمٚم٤ًمن: 

ٙمر ُمّمدر ؿمٙمرُت اهلل قمغم إِٟمٕم٤مُمف، وه٤م َأٟم٤م ش َأهِؾ إَرِض قمٜمِّل ُم٤م َورَم  سمُِمْٙمرِ » اًمِمُّ

الشمف وَُمقاهٌف، وضمٕمَؾ اهللُ  ؿمٙمرُت اهلل: »َأقمامًَمٜم٤م ُمِمٙمقرًة، وذم اعمّم٤ٌمح: َأؿمٙمره قمغم شمٗمْمُّ

اقمؽموم٧ُم سمٜمٕمٛمتف وومٕمٚم٧ُم ُم٤م َي٥م ُمـ ومِٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م وشمْرك اعمٕمّمٞم٦م، وهلذا يٙمقن اًمِمٙمر سم٤مًم٘مقل 

ى سمٜمٗمًف  م ومٞم٘م٤مل: ؿمٙمرُت ًمف ؿمٙمرًا وؿُمْٙمراٟم٤ًم، ورسمَّام شمٕمدَّ ى ذم إيَمثر سم٤مًمالَّ واًمٕمٛمؾ، ويتٕمدَّ

ٕمر، وىمقُل اًمٜم٤مس ذم اًمُ٘مٜمقت: ومٞم٘م٤مل: ؿمٙمْرشُمف، وَأٟمٙمره إَصٛمٕملُّ ذم ٕم٦م، وىم٤مل: سم٤مسُمف اًمِمِّ ًَّ  اًم

ٟمِمٙمرك وٓ ٟمٙمٗمرك مل يث٧ٌْم ذم اًمرواي٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ قُمٛمَر، قمغم َأنَّ هل٤م وضمٝم٤ًم، وهق آزدواج، 

ْرُت ًمف يمِمٙمرُت ًمف ٙمر: قِمْروم٤من اإِلطم٤ًمن »وذم اًمت٤مج:  .[ؿمٙمر] ا.# ُمّم٤ٌمحش وشمِمٙمَّ اًمِمُّ

َّٓ قمـ َيدٍ  ، واحلَٛمُد يٙمقن قمـ َيٍد وقمـ همػم َيٍد، ومٝمذا اًمٗمرُق سمٞمٜمٝمام، ىم٤مًمف وٟمنُمه، وٓ يٙمقن إِ

 [1/258إهم٤مين ] صمٕمٚم٥م، واؾمتدلَّ اسمـ ؾمٞمده قمغم ذًمؽ سم٘مقل َأيب ُٟمخٞمٚم٦م:

ٌْققٌؾ ُمققـ اًمتَُّ٘مققك  ؿمققٙمرشُمَؽ إِنَّ اًمِمققْٙمَر طَم

 

ـْ َأْوًَمْٞمَتقققف ٟمٕمٛمققق٦ًم َيْ٘مْمققق   لقوُمققق٤م يمقققؾُّ َُمققق

 َر ًمف يمَِمَٙمَر، ىم٤مل: َأٟمِمَد َأسمق قم  [572ديقان اًمٓمرُم٤مح ] كّم:وشَمَِمٙمَّ

َر ُمققققق٤م َُمَْمققققق  كقوإيِنِّ ٔشمقققققٞمٙمْؿ شمِمقققققٙمُّ

 

 ُمـ إَُمِر واؾْمقتِْٞمج٤مَب ُمق٤م يمق٤من ذم اًمَٖمقدِ  
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ر ُم٤م ُم٣َم، وَأراد  ٓ »ومقوع اعم٤ميض ُمقوَع أيت، وذم احلدي٨م: ش ُم٤م يٙمقن»َأي ًمتِمٙمُّ

ـْ ٓ يِمٙمُر اًمٜم٤مَس   .[ؿمٙمر] شيِمٙمُر اهللَ َُم

، ي٘م٤مل: ورَم إِذا شمؿَّ ويمُثر وقمَدل وَأٟمجز، ذم اًم٘م٤مُمقس: َأي ُم٤م يمَٗمك وٓ قَمَدل شُم٤م َورَم »

: شمؿَّ ويمثُر ومٝمق وذمٌّ وواٍف، » ورَم سم٤مًمٕمٝمد ووم٤مًء ودُّ همَدر، يم٠َمْورَم، وورَم اًمٌمُء ُوومٞم٤ًَّم يمُّمكِمّ

 .[ورم] ا.# ىم٤مُمقسش وورَم اًمدرهُؿ اعمث٘م٤مَل: قمَدًَمف ]َأي يم٤من ُمثٚمف[ واًمقاذم درهؿ وَأرسمٕم٦م دواٟمؼ

176- َأةْاال    اا ااْب  ُ ص  َأ عْْاا  ُ ا ىااة   

 

اة  الش دا أ ْابا وىاة َنأ  ْ اة ُ   وىة  أ أ

م ذطُمف. ش صغمَّ قمٚمٞمف اهلل»  ٤ٌَم»شم٘مدَّ ٤ٌَم، شُم٤م ه٥مَّ اًمّمَّ ، َأي ه٤مَج وصم٤مر اهلقاء اعمٕمروف سم٤مًمّمَّ

ُـّ »وهل يمام ذم اًمت٤مج:  سُمقر، ؾُمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهَن٤م شمًتِ٘مٌؾ اًمٌٞم٧م، يم٠َمهن٤م حت ريٌح شُم٘م٤مسمؾ اًمدَّ

ٌُّٝم٤م اعمًتقي ُمـ ]شَمّْمٌق ٤م إمِم سمٜم٤مت َٟمْٕمش، وذم اًمّمح٤مح: َُمٝم ٌُّٝم٤م ُمـ َُمْٓمٚمع اًمثريَّ [ إًِمٞمف، وَُمٝم

ح٤مب  ًَّ سُمقر شُمزقم٩ُم اًم َُمٓمٚمع اًمِمٛمس إِذا اؾمتقى اًمٚمَّٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وشمزقمُؿ اًمٕمرب َأنَّ اًمدَّ

قم٧ْم  ٤ٌَم، ومقزَّ قىمف، وم٢مذا قماَل يمِمٗم٧ْم قمٜمف واؾمت٘مٌٚمتْف اًمّمَّ ًُ ّمف ذم اهلقاء صمؿَّ شَم سمٕمَْمف قمغم وشُمِمخِّ

ُق  ه ُمـ اعَمدد، واًمِمامُل َتزِّ ٗم٤ًم واطمدًا، واجلَٜمقُب شُمٚمحُؼ روادوَمف سمف وَُتدُّ ًْ
سمٕمض طمتك يّمػم يمِ

 .[ص٤ٌم] ا.# شم٤مجش اًمًح٤مَب 

، وهق ََم٤مز، ش َدضَم٤م اًمٚمَّٞمُؾ »َأي وُم٤م َأفمٚمَؿ، وىمٞمؾ: ُمٕمٜمك ش وُم٤م َدضَم٤م اًمٚمَّٞمُؾ » ـَ هدَأ وؾمَٙم

 .[دضم٤م] ىم٤مئٌؿ وهن٤مُره ص٤مئؿٌ  واعمراُد َُمـ ومٞمف، وهق ٟمٔمػم ىمقهلؿ: ًمٞمُٚمف

َّٓ ومٝمل ممدودة، ش وُم٤م ٓطَم٧ْم ُذيَم٤م» َأي وُم٤م فمٝمَرْت وسمدْت ُذيَم٤م، وُذيَم٤م سم٤مًم٘مٍم ًمٚم٘م٤مومٞم٦م، وإِ

ـُ ُذيَم٤مَء  قَمٚمٌؿ قمغم اًمِمٛمس ٓ شمدظمٚمف َأل، وٓ يٜمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦َّم واًمت٠مٟمٞم٨م، وي٘م٤مل ًمٚمّمٌح: اسم

ر اًمّمٌ ُح اسمٜم٤ًم ًمٚمِمٛمس، وشم٤مرًة طم٤مضم٤ًٌم، ومٚمذًمؽ َٕٟمَّف ُمـ وقئٝم٤م، وىم٤مل اًمراهم٥م: َٕٟمَّف ُيتّمقَّ

ـُ ُذيَم٤مء وطم٤مضم٥ُم اًمِمٛمس  .[اًمت٤مج )ذيم٤م(] ىمٞمؾ ًمف اسم

 َأي سمَدْت، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش ٓطَم٧ْم »وىمقًمف: 

قققَقاُر ذيمقققْرُت ًَمقققٞمغم  إِذا َٓح اًمّمُّ

 

ققققَقارُ    وَأذيمُرهقققق٤م إِذا ومقققق٤مَح اًمّمُّ
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قار سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن يمُٖمَراب ويمِت٤مب: اًم٘مٓمٞمع ُمـ اًمٌ٘مر، وَأيْم٤مً  اًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌِّم،  واًمّمُّ

ؽ، وىمٞمؾ: اًم٘مٓمٕم٦م ُمٜمف، وىمٞمؾ: ٟم٤مومَِحُتف. ًْ
 وىمٞمؾ: وقم٤مُء اعمِ

ُب اعَمٝم٤م شمذيمرُت ًمٞمغم جل٤مُِمع طمالوة اًمٕمٞمٜملَْم ذم يمَِٚمْٞمٝمام،  ومّم٤مر ُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م إِذا سمَدا ِهْ

٩م ريُح ـمِٞمٌف واٟمتنم َأَرضُمف ووم٤مَح ؿَمَذاه ذيمرُُت٤م عَم٤م سمٞمٜمٝمام  ُمـ ويمذًمؽ إِذا َٟمَٗمَح اعمًُِؽ وشمقهَّ

 اًمتامصُمؾ ذم ـمِٞم٥ْم اًمرائح٦م.

اعمٕمٜمك َأداَم اهلل رمحتف وَُمثُقسمتف وزادمه٤م وو٤مقَمَٗمٝمام وضمٕمَٚمٝمام ُم٤ٌمريمَتلْم ًمٚمٜمٌلِّ اعمّمٓمٗمك 

ٌُقل وُم٤م  ٤ٌَم وهل اًمَ٘م قمٚمٞمف وآًمف وَصحٌف وؾم٤مئر إَٟمٌٞم٤مء اًمّمالة واًمًالم ُم٤م ه٤مضَم٧ْم ريُح اًمّمَّ

٤م فمٝمرْت قملُم اًمِمٛمس وَأذوم٧ْم قمغم اًمٕم٤ممل، َُمدَّ اًمٚمَّٞمؾ رواَق فمالُمف وَأْرظَمك ؾُمُدوًمف وُم

م.  واعمراد اًمت٠مسمٞمُد ُمٓمٚم٘م٤ًم يمام شم٘مدَّ

177- َا  ة َاااة    ااا  ُ أ اااا  تش َأ ك  اأعة ااا ش   أ

 

َأة  اا اا ا ُ ص  اا ش أ ا يأ ْأ االش  ْأ ُ وأ  ش ااة وأ
 ىا

، اجلَْقن سم٤مًمٗمتح ُيٓمٚمؼ سم٤مٓؿمؽماك قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤مٍن ُمتٖم٤مِيرة، إمَحِر وإسَمٞمِض شضَمْقنٌ » 

ش ؾَمَ٘مك»وهذا إظَمػم هق اعمراد ذم اًمٌٞم٧م ٕٟمف يريد سمف اًمًح٤مَب، وهق وم٤مقمؾ وإؾَمقِد، 

م ذم ىمقًمف:  اعمت٘مدِّ

يمأ فة أ أ   مأ  رأ أا ُ ملأ ْاأ فة ا
 

 ُ    ة 
ْا ة ي  رأ  فة  ا

ْشلا  إاىل ُ   َّأ
 

، ومٚمذًمؽ ىم٤مل: ضَمْقن.  وسمٞمٜمٝمام َأرسمٕم٦م َأسمٞم٤مت، ويمٚمَّام يمثَُر اعم٤مء ذم اًمًح٤مب شمرايَمؿ واؾمقدَّ

٦م، َأي ًمٞمٜمتَٗمَع سمف، ش َأقم٤مَرشْمف» َأي َأقمٓمتْف ُمـ اإِلقم٤مرة، وهل إقِمٓم٤مء اًمٌمء قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٤مريَّ

 صمؿَّ ُيٕم٤مد إمِم ص٤مطمٌف.

امل، وشم٠ميت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِم٤مم، واجلَٜمُقب »، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: شاجلَٜمُقب» ي٤مح َأرسمع، اًمِمَّ اًمرِّ

ٌْٚمٞم٦َّم[، واًمث٤مًمث٦م ٤ٌَم، وشم٠ميت ُمـ َُمْٓمَٚمع اًمِمٛمس، وهل  شُم٘م٤مسمٚمٝم٤م، وهل اًمريح اًمَٞمامٟمَِٞم٦م ]اًمِ٘م اًمّمَّ

سُمقر، وشم٠ميت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمَٖمِرب ٌُقل َأيْم٤ًم، واًمراسمٕم٦م اًمدَّ  ا.#.ش اًمَ٘م

امل  : إذا ضم٤مءت اجلَٜمُقب ضم٤مء ُمٕمٝم٤م ظَمػْمٌ وشَمْٚم٘مٞمح، وإذا ضم٤مءت اًمِمَّ ىم٤مل إَصٛمٕملُّ
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ىم٤م : ِرُُيٝمام ضَمٜمُقب، وم٢مِذا شَمَٗمرَّ َٗم٧ْم، وشم٘مقل اًمٕمرب ًمٚمُٛمتّم٤مومَِٞملْمِ ىمٞمؾ: ؿَمَٛمَٚم٧ْم رُُيٝمام،  ٟمِمَّ

٧ٌَّم وصم٤مرت هب٤م ريُح اجلَٜمُقب  .[اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج )ضمٜم٥م(] وؾمح٤مسم٦م ََمْٜمقسم٦م: ه

أي ش وواَص٧ْم »اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اجلَٜمُقب. ش ُِمٜمْٝم٤م»َأي ضمٝم٦ًم وٟم٤مطمٞم٦ًم. ش ضم٤مٟم٤ٌِمً »

واصٚم٧ْم، ي٘م٤مل: َوَص اًمٌمُء سمٙمذا َأي اشمَّّمؾ، ووَصْٞمتُف َأي وصٚمُتف، وَأوَص َأي واَصَؾ، 

ُم٦م: م ذم هذه اًمٙمٚمامت ُمتٕم٤مىِم٤ٌمن عمٕمٜمك واطمد، ىم٤مل ذو اًمرُّ  [593ديقاٟمف ]وم٤مًمٞم٤مء واًمالَّ

ققق٤مِم طمتقققك صقققالشُمٜم٤مقَٟمِّمققق ٞمقققَؾ سم٤مَٕيَّ  ْل اًمٚمَّ

 

ققققْٗمرُ   ًَّ  ُم٘م٤مؾَمققققٛم٦ٌم َيِمققققتؼُّ َأْٟمّمقققق٤موَمٝم٤م اًم

 ْقب ُمّمدر ص٤مَب ش َصْقسَمف»  َأي اْٟمّم٤ٌمسَمف واْٟمًٙم٤مسَمف وٟمزوًَمف، َأو إِراىمَتف وإؾِم٤مًمَتف، َٕنَّ اًمّمَّ

ْقب ذم اًمٌٞم٧م  ي٤ًم، َأو يٙمقن اًمّمَّ ٌَّف ُمتٕمدِّ اعمَٓمُر إِذا ٟمَزل ٓزُم٤ًم، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: ص٤مَب اعم٤مء إِذا ص

ٌَف.  سمٛمٕمٜمك اجلٝم٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م، َأي واصَٚم٧ْم ضم٤مٟم

٤ٌَم» ٤ٌَم َأيْم٤ًم: ريُح شَيُد اًمّمَّ سُمقر، وي٘م٤مل ًمٚمّمَّ ٤ٌَم سم٤مًمٗمتح واًمَ٘مٍْم هل اًمتل شم٘م٤مسمِؾ اًمدَّ ، واًمّمَّ

ٌُقل، ىم٤مل ذم ّمف : »[ص٤ٌم] اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن اًمَ٘م سُمقر شُمْزقِم٩ُم اًمًح٤مَب وشُمِمخِّ وشمزقُمؿ اًمٕمرُب َأنَّ اًمدَّ

قم٧ْم سمٕمَْمف قمغم سمٕمض طمتك  ٤ٌَم ومقزَّ قىُمف، وم٢مذا قماَل يمِمٗم٧ْم قمٜمف واؾمت٘مٌٚمْتف اًمّمَّ ًُ ذم اهلقاء صمؿَّ شَم

امُل َتزِّ  ه ُمـ اعَمَدد، واًمِمَّ ٗم٤ًم، واجلَٜمُقب شُمْٚمِحُؼ َرواِدوَمف سمف وَُتدُّ ًْ
 ا.# ُمٜمٝمام.ش ق اًمًح٤مَب يّمػم يمِ

٤ٌَم»واعمراد سم٤مًمَٞمِد ذم ىمقًمف:  ُة اًمريح، ىم٤مل ًمٌٞمد:ش َيُد اًمّمَّ  [315ديقاٟمف ]ىمقَّ

ةً   وهَمققققداِة ِريققققٍح ىمققققد َوَزقْمقققق٧ُم وىَمققققرَّ
 

قققامِل ِزَُم٤مُُمٝمققق٤م   ىمقققد أصقققٌح٧ْم سمَٞمقققِد اًمِمَّ


 [77ديقاٟمف ]وىم٤مل َأيْم٤ًم:

 َأَوقققققؾَّ ُصققققققققاَره وشَمْمقققققٞمََّ٘مْتف

 

ققققاملِ ٟمَِٓمقققق٤مٌف َأُْمُرهقققق٤م سمَٞمققققِد اًم   ِمَّ

  َيُد اًمريح: ؾُمٚمٓم٤مهُن٤م، ىم٤مل ًمٌٞمد:»، ىم٤مل ذم اًمت٤مج واًمٚم٤ًمن: [يدي] يمذا ذم إؾَم٤مس

................. 

 

ققققاملِ    ٟمَِٓمقققق٤مٌف َأُْمُرهقققق٤م سمَٞمققققِد اًمِمَّ

ا.# وهق اعمراد سم٘مقهلؿ: َيُد اًمريح.ش عم٤َّم ُمَٚمٙم٧م اًمريُح شمٍميَػ اًمًح٤مب ضُمٕمؾ هل٤م ؾمٚمٓم٤مٌن قمٚمٞمف 

ٓمر اؾْمقدَّ ًمقُٟمف ًمتٙم٤مصُمٗمف وشمرايُمؿ سمٕمْمف ومقق سمٕمض ـمٌ٘م٤مٍت، ىمد اعمٕمٜمك: ؾَمح٤مٌب يمثػم اعم
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٤م واصٚم٧ْم َصْقسَمف،  ٤ٌَم، وم٢مهِنَّ ىمف، ويمذًمؽ ريُح اًمّمَّ شْمف ريُح اجلَٜمُقب سمج٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م ًمٞمجٛمع ُمتٗمرِّ َأُمدَّ

ًا  م، واعمراُد سمف ؾمح٤مٌب قمٔمٞمؿ ضمدَّ ٌَّف وإِراىَمَتف وإؾِم٤مًمَتف أو ضمٝمتَف وٟم٤مطمٞمتَف يمام شم٘مدَّ ٌَف وص َأي ؾَمْٙم

ئ٘م٦م هب٤م حلْٗمظ ُم٤مئف وشمقومػمه وشمٙمثػمه ًمٞمٙمقن ومٞمف ريٌّ ىم د َأظمذْت يمؾُّ ريح شم٘مقم سمقفمٞمٗمتٝم٤م اًمالَّ

د.  عمٜم٤مزل إطَم٤ٌمب وَُمٕم٤مهد ذوي اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واحل٥ُمِّ اًمذي ٓ يزال يتجدَّ

178- ااااا  ْ اااااة  فْاااااج  ُ ش أتِشأ
جأ ا   يأ

ااااالأ ْش ا أ رأ  

 

ااا   ش
طأاااةااأنش اااة ا  وُىش ااا    ا رُ ا غأ  

]اإلهاء:  ژ ۆۈ ۆ ۇ ژي سَمُٕمَد، وُمّمدره اًمٜم٠َّْمي، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: اًمٚمٖم٦م: ٟم٠َمى أَ  

، قمغم اًمَ٘مْٚم٥م، يمام ي٘م٤مل راَءه سمٛمٕمٜمك رآه َأي ٟمٔمر إًِمٞمف شٟم٤مَء سمج٤مٟمٌِِف»، وىمرَأ اسمـ قم٤مُمر [17/83

 ذم اًمٌٞم٧م ُم٘مٚمقسم٤مً ش ٟم٠َمى»وَأسْمٍمه، وي٘م٤مل: ٟم٠َمى قمٜمِّل، َأي وم٤مَرىَمٜمل وشَم٤ٌمقَمَد، وإفَمٝمُر َأن يٙمقن 

ح٤مُب ُيقصُػ هبذا، ي٘م٤مل: َأهْنَض  ًَّ قمـ ٟم٤مَء اًمذي ُمْم٤مرقُمف َيٜمُقء، وُمٕمٜم٤مه هَنَض وـمَٚمَع، واًم

يُح اًمًح٤مَب إِذا ؾم٤مىَمف ومَحَٚمف، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:  اًمرِّ

ٌَال ٤ٌَم ومققققققق٠َمىْم قققققق  سم٤مشَمقققققق٧ْم شُمٜم٤مِديققققققف اًمّمَّ
 

 شُمٜمْٝمُْمققققققف ُصققققققققْٕمدًا وَيقققققق٠ْمسَمك صمَِ٘مققققققال 


٦م رواي٦م وإِٟمَّام اؾمتٔمٝمرُت يمقَن ٟم٠َمى ذم اًمٌٞم٧م ُم٘مٚمقسم٤ًم  ش ٟم٠مى»قمـ ٟم٤مَء سمٜم٤مًء قمغم وَمَرض صحَّ

ف قمـ ٟم٤مءَ  َّٓ ومٞم٘م٤مل: هق حمرَّ ٞمِّٜم٦م، وإِ سمت٘مديؿ إًَمػ اًمٚمَّٞمِّٜم٦م  هٙمذا سمت٘مديؿ اهلٛمز قمغم إًَمػ اًمٚمَّ

 قمغم اهلٛمز سمٛمٕمٜمك ـَمَٚمَع وهنَض، وٓ طم٤مضم٦م طمٞمٜمئٍذ ًمدقمقى اًم٘مٚم٥م.

ٜمَُد وخَم٤مًمٞمُٗمٝم٤م، وصٜمٕم٤مُء وخَم٤مًمٞمُٗمٝم٤م، َأي ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٞمٛمـ، وهل صمالث وٓي٤مت، اجلَ ش َياَمٟمِٞم٤َّمً »

٤م طَمدُّ اًمٞمٛمـ ومِٛمـ وراء شَمْثٚمٞم٨م وُم٤م ؾَم٤مَُمَتٝم٤م إمِم صٜمٕم٤مء وُم٤م ىم٤مَرهَب٤م  وطَمْيُمقت وخم٤مًمِٞمُٗمٝم٤م، وَأُمَّ

ـُ  ْحُر وقُماَمن إمِم قَمَدِن َأسْملَمَ وُم٤م َيكم ذًمؽ إمِم اًمتَّٝم٤مئؿ واًمٜمّجقد، واًمٞمٛم إمِم طَمْيُمقت واًمِمِّ

واًمٜم٦ًٌُم إًِمٞمف َيَٛمٜمِلٌّ قمغم اًم٘مٞم٤مس، وَياَمن يمثاََمٍن قمغم طمذف إطِمدى ي٤مَءي ََيٛمُع ذًمؽ يمٚمَّف، 

٥م وزي٤مدة إًَمػ سملم اعمٞمؿ واًمٜمقن قمقو٤ًم قمٜمٝم٤م، ومتث٧ٌُُم ي٤مؤه قمٜمد اإِلو٤موم٦م وقمٜمد  ًَ اًمٜمَّ

اًمٜمّم٥م، وشمًُ٘مط ُمع اًمتٜمقيـ قمٜمد اًمرومع واجلرِّ يم٤مًم٘م٤ميض ذم ذًمؽ يمٚمِّف، وُمثُٚمف اعمٜمًقُب إمِم 

ـَ  ٠ْمم ؾم٤ميم ِٕمؼ، وهق ُمـ ىمٞمس: اًمِمَّ ـَ اًمّمَّ  [113ديقاٟمف ]اهلٛمزة، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م يذمُّ يزيَد سم
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ٜمْقققف  ويمٜمققق٧َم َأُِمٞمٜمَقققف ًمقققق مل َُتُ

 

ـْ ٓ َأُم٤مٟمقققق٦َم ًمٚمققققَٞماَمين   وًمٙمقققق

  [315ديقاٟمف ]وىم٤مل اسمـ ُُمْ٘مٌؾ، وهق ُمـ ىمٞمس َأيْم٤ًم:

 ـمقق٤مَف اخلٞمقق٤مُل سمٜمقق٤م َريْمٌقق٤ًم َيامٟمٞمٜمقق٤م

 

 ........................ 

٤م، وهل وىم٤مل قمٛمر سمـ أَ   يب رسمٞمٕم٦م ذم اسمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قَمْقف، واؾمُٛمف ؾُمَٝمٞمْؾ، واًمثَُّريَّ

 [438ديقاٟمف ]اُمرَأة ُمـ ُأُمٞم٦َّم اًمّمْٖمرى:

ققق٤م ؾُمقققققَٝمْٞمالً  ققق٤م اعمقققٜمْٙمُِح اًمثَُّريَّ  َأِيُّ

 

 قَمْٛمقققققَرَك اهلل يمٞمقققققػ َيْٚمَتِ٘مٞمققققق٤منِ  

  ش.ََيْتٛمٕم٤من»وُيروى 

 هقققَل ؿمققق٤مُِمٞم٦ٌَّم إِذا ُمققق٤م اؾمقققت٘مٚم٧َّم

 

 ا اؾْمققققَت٘مؾَّ َيققققاَمينوؾُمققققققَٝمْٞمٌؾ إِذ 

 ض، وُمٜمف ىمقُل َأُمٞم٦َّم سمـ ظمٚمػ:وشمِمديُد اًمٞم٤مء ُمـ اًمَٞماَمين وٕمٞمٌػ جلٛمٕمِ   ف سملم اًمٕمقض واعمٕمقَّ

 َياَمٟمِٞمَّقققققققق٤ًم ئمققققققققؾُّ َيِمققققققققدُّ يمِققققققققػْماً 

 

ققققققَقاظِ    وَيققققققٜمُْٗمُخ دائٌقققققق٤ًم هَلَقققققق٥َم اًمِمُّ

ٟم٠َمى »مَم وٓ ضورة يمام ذم سمٞم٧م ُأُمٞم٦َّم هذا شمدقمق إمِم اًمتِمديد ذم سمٞم٧م اسمـ دريد، وم٤مَٕو

 سم٤مًمتخٗمٞمػ.ش َياَمٟمَِٞم٤مً 

 َأي ـم٤مًم٧ْم واُمتدْت واٟمًٌٓم٧ْم واٟمٗمرؿم٧ْم، ىم٤مل مجٞمؾ:ش ومٚمامَّ اٟمتنَمْت »

ققققق  راً قرُّ ُُمٜمَٙمِِمقققققٌػ شَمْٚم٘مققققق٤مه ُُمٜمَتِِمققققققاًمِمَّ

 

قققق٤محل٤مُت قمٚمٞمٝمقققق٤م ُُمٖمَٚم٘مقققق٤ًم سمقققق٤مُب    واًمّمَّ

.تٗمٞمْم٤ًم ُُمِمتَٝمرًا ًْ  وهذا ََم٤مز، واعمراد شَمْٚم٘م٤مه ؿم٤مئٕم٤ًم ذائٕم٤ًم ُُم

، ىم٤مل مُحٞمد سمـ صمقر:َأي ٟمَ ش َأطْمْم٤مُٟمف» ـٌ ٌُف، واطمده طمْْم  [116ديقاٟمف ]قاطمٞمف وضمقاٟم

ٜمقققل ٞمقققَؾ طِمْْمقققٜمَْٞمف إِٟمَّ  ىمٓمْٕمققق٧ُم إًِمٞمقققَؽ اًمٚمَّ

 

 ًمقققققذاَك إِذا هققققق٤مَب اجلٌققققق٤مُن وَمُٕمققققققققُل  

 :  وىم٤مل ُزَُمْٞمؾ سمـ ُأمِّ ديٜم٤مر اًمٗمزازيُّ

 ًَمْٞمقققٍؾ ىمَٓمٕمُتقققف
ِ
 وطِمْْمقققٜمَلْمِ ُِمقققـ فَمْٚمقققامء

 

ققققػْمُ حُمْٜمِققققِؼ   ًَّ ٝم٤م اًم  سمٜم٤مضِمٞمقققق٦ٍم ىمققققد وققققٛمَّ

 ػُم سمٕمَْمٝم٤م إمِم سمٕمض، واعُمْحٜمِؼ: اًمْم٤مُمر، اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأطْمٜمََؼ ًَّ َأي سمٜم٤مىم٦م هيٕم٦م مَجَع اًم

 ضمًُٛمٝم٤م إِذا َوُٛمَر، وَُيٛمع احِلْْمـ قمغم طُمُْمقن َأيْم٤ًم، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

 وَأزَُمْٕمققققق٧ُم ِرطْمٚمققققق٦َم ُمققققق٤ميض اهلُٛمقققققق

 

ـُ ُِمقققققـ فُمُٚمقققققامٍت طُمقققققققُْمقٟم٤م   ِم َأـمٕمققققق
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ٌُع: ِوضَم٤مُره٤م،  ـُ اًمْمَّ ٌَؾ: َأصُٚمف، وطِمْْمٜم٤م اًمَٗماَلة َأو اعمَٗم٤مزة: ٟم٤مطمٞمت٤مه٤م، وطِمْْم وطِمْْمـ اجل

ـُ اإِلٟم٤ًمن، وهق طِمْجُره، وهق ُم٤م دون  وَأطْمْم٤من إَرض: ضمقاٟمٌٝم٤م، وَأصُؾ احِلْْمـ طِمْْم

 إسِْمٓمِف إمِم يَمِْمحف، وىمٞمؾ: اًمّمدُر واًمَٕمُْمدان وُم٤م سمٞمٜمٝمام، وىمٞمؾ: ُم٤م سملم يَدْيف ُمـ صَمْقسمف.

ح اًمٙم٤مف ويمنه٤م َأي ـم٤مَل واْٟمًٌط واشمًَّع ضم٤مٟم٤ٌمه وٟم٤مطمٞمت٤مه، سمٗمتش واُْمتدَّ يمِْناه»

ح٤مُب ذم اًمٌٞم٧م اًمذي ىمٌؾ هذا. ًَّ  واًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اجلَْقن اعمراِد سمف اًم

ح٤مب، َأي ـم٤مل شهَمَٓم٤م» ًَّ ، واًمْمٛمػم ًمٚم ، وشمٙمَت٥ُم َأيْم٤ًم هَمَٓمك سم٤مًمٞم٤مء َٕٟمف واويٌّ ي٤مئلٌّ

ي٘م٤مل: هَمَٓم٤مه َيْٖمٓمِٞمف وَيْٖمُٓمقه وهَمٓم٤َّمه وَأهْمٓم٤مه واُمتدَّ وص٤مر يم٤مًمٖمٓم٤مء ًمََلرض ومَقاراه٤م وؾمؽَمه٤م، 

 [434ديقاٟمف ]وهمٓمَّك قمٚمٞمف، وُمـ هذا إظَمػم ىمقل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م:

 ُربَّ طِمْٚمققققققٍؿ َأوقققققق٤مقَمف قَمققققققَدُم اعمقققققق٤م

 

قققققك قمٚمٞمقققققف اًمٜمَّٕمقققققٞمؿُ    ِل وضَمْٝمقققققٍؾ هَمٓمَّ

 َٕة وم٘م٤مل: ي٤م سَمٜمل ىَمْٞمَٚم٦م ي٤م سَمٜمل ىَمْٞمَٚم٦م، ومج٤مءه ا  ٟمّم٤مر ُِيَْرقمقن وُُيٙمك َأٟمف ص٤مح ىمٌؾ اًمٜمٌقَّ

قمَٞمف همػمي،   إًِمٞمف وي٘مقًمقن: ُم٤م َدَه٤مك؟ ىم٤مل: ىمٚم٧ُم اًم٤ًمقم٦م سمٞمت٤ًم ظمِمٞم٧ُم َأن َأُمقت ومٞمدَّ

 وم٘م٤مًمقا: ه٤مشمِف وم٠َمٟمِمد:

م ًمف. إًمخ َربَّ طِمْٚمٍؿ َأو٤مقَمف...  اًمٌٞم٧م اعمت٘مدِّ

٤م وَأفمٚمَؿ وهَمٌِمَ اًمٗمْم٤مَء وقمؿَّ إَرَض و ًَ ؾمؽَمه٤م وي٘م٤مل: هَمَٓم٤م اًمٚمٞمُؾ َيْٖمُٓمق وَيْٖمٓمِل إِذا هَم

ت ومروقُمف  سمٔمالُمف طمتك ص٤مر هل٤م يم٤مًمٖمٓم٤مء، ويمذا هَمَٓم٤م اًمِمجُر إِذا ـم٤مًم٧ْم َأهمّم٤مُٟمف واُمتدَّ

ْتف سمٔماِلهل٤م، ويمذا هَمَٓم٤م اعم٤مُء واًمٌحر واًمٜمَّٝمر  َ٘م٧ْم واٟمتنمْت واٟمًٌٓم٧ْم قمغم ُم٤م طمقهل٤م ومٖمٓمَّ ًَ وسم

ٞمَٚمف.َيْٖمُٓمق وَيْٖمٓمِل إِذا وم٤مَض وارشمٗمع ويَمُثَر وزاد طمتك هَمَٛمر ََمَْراه وهَمٓمَّك  ًِ  َُم

ح٤مُب ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُأوُمؼ اًمٞمٛمـ، ومٚمامَّ اشمًَّٕم٧ْم ضمقاٟم٥ُم َأْوؾم٤مـمف  ًَّ اعمٕمٜمك: ٟمِم٠م ذًمؽ اًم

دْت ٟمقاطمل َأـمراومف واْٟمًٌط ضم٤مٟم٤ٌمه واْٟمَٗمَرؿم٤م يمُثَر ُم٤مؤه وازداد واْٟمتنم وقمؿَّ إَرَض  وَتدَّ

 طمتك ص٤مر هل٤م يم٤مًمٖمٓم٤مء.

179- اااااأ فكااااب   ة ااااْب    اااابأ ُألافش  ْ  فَّأ

 

اا ش  
 ش ااة  االأكش ىا

َأااةىا كا نأ طشاارا  ُ ااامش   ا
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، وهق  ف، وهق ُمـ دَمٚمٞمؾ اًمٗمرس سمٛمٕمٜمك إًِم٤ٌمؾمف اجلُؾَّ اًمٚمٖم٦م: ومَجٚمَّؾ إوُمَؼ َأي ؿَمِٛمَٚمف وقمٛمَّ

، ومجُٕمف ضِماَلل وَأضْمالل، ىم٤مل يُمثػم:  [399ديقاٟمف ]ُمـ صمٞم٤مب اًمدوابِّ

َتٓمِػماً  ًْ َق قم٤مِروقققق٤ًم ُُمققققق  وشَمققققرى اًمققققؼَمْ

 

ـَ ذم إضَْمقققققاللِ   ٌُْٚمقققققِؼ ضُمْٚمققققق  َُمقققققَرَح اًم

 م اهلل َأو ُمـ اجِلاَلل، وهق يم٤مًمِٖمَٓم٤مء وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وذم طمدي٨م قمكّم سمـ َأيب ـم٤مًم٥م يمرَّ

٤مه، وذم طمدي٨م آؾمتًِ٘م٤مء: شاًمٚمٝمؿَّ ضَمٚمِّْؾ ىَمَتَٚم٦َم قمثامَن ظِمْزي٤مً »وضمٝمف:  ٝمؿ إِيَّ ًْ ، َأي همٓمِّٝمؿ سمف وَأًمٌ

، َأي ُيٖمٓمٞمٝم٤م، وُمٜمف ي٘م٤مل: اعُمَجٚمِّؾ َأي ُمٓمرًا همزيرًا َُيٚمِّؾ إَرض سمامئف َأو ٟم٤ٌمشمفش واسماًِل َُمَٚمِّالً »

ح٤مب اًمذي يُٕمؿُّ إَرض سم٤معمٓمر. ًَّ  ًمٚم

ي٤مح إَرسمٕم٦م،  وإوُْمُؼ: ُم٤م َئمٝمُر ُمـ ٟمقاطمل اًمَٗمَٚمؽ وَأـمراف إَرض، وىمٞمؾ: َُمَٝم٤مبُّ اًمرِّ

ل ذم يمؾِّ ُأوْمؼ، َأي ذم يمؾِّ ٟم٤مطمٞم٦ٍم، وهق ذم اًمٌٞم٧م سمْمؿٍّ  د اًمٜم٤مطمٞم٦م ومٞم٘م٤مل: دمقَّ  وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم َمرَّ

َتلم. َّٓ ومٞمجقز َأيْم٤ًم سمْمٛمَّ  ومًٙمقن ًمٚمقزن، وإِ

أي ُمـ أوم٤مق اعمٗمٝمقُم٦م ُمـ إوُمؼ، ش ُمٜمٝم٤م»، َأي ومٙمؾُّ ٟم٤مطمٞم٦م ويمؾُّ ضمٝم٦م. شومٙمؾُّ ضم٤مٟم٥ٍم »

ح٤مسم٦م اعمٗمٝمقُم٦م ُمـ َُمْرضِمع وٛمػم  ًَّ َّٓ شضَمٚمََّؾ »َأو ُمـ اًم ٦م اًمرواي٦م، وإِ ، هذا قمغم ومرض صحَّ

ُر اًمْمٛمػم ُمٜمف، واًمقزن قمغم يمؾٍّ   ُمًت٘مٞمٌؿ.ومُٞمَذيمَّ

ـْ ىُمْٓمره»طمرف شمِمٌٞمف، وَأصٚمف يم٠َمنَّ ومُخٗمٗم٧م اًمٜمقن. ش يم٠َمنْ »  سمْمؿ اًم٘م٤مف وؾمٙمقن اًمٓم٤مء،ش ُِم

 ژڭڭڭڭژ اًمٕمزيز: َأي ُمـ ٟم٤مطمٞمتف، ومجُع اًمُ٘مْٓمر َأىمٓم٤مر، وذم اًمتٜمزيؾ

 وآوم٤مىمٝمام. وضمقاٟمٌٝمام ٟمقاطمٞمٝمام ُمـ َأي [55/33 ]اًمرمحـ:

٤م اًمَ٘مْٓمر سم٤مًمٗمتح ومٝمق ُمّمدر ىَمَٓمر اعم٤مُء َيْ٘مُٓمر إِذا واًمُ٘مؽْم سم٤مًمت٤مء سمدَل اًمٓم٤مء ًمٖم٦ٌم ذم اًمُ٘مٓمر، وَأُم

شمٜم٤مصَمر َرؿَم٤مؿُمف وشمت٤مسمَع ٟمْ٘مُٓمف، واًمَ٘مْٓمر َأيْم٤ًم اؾمؿ ًمٚمٜمَُّ٘مط اعمتالطم٘م٦م ذم اًمٜمزول، واًمَ٘مْٓمر َأيْم٤ًم: 

اًمًح٤مب اًمّم٤مذم سمَٚمْقن اًمٌٞم٤مض، وىمٞمؾ: ُمٓمَٚم٘م٤ًم، واطمدشُمف ُُمْزٟم٦م، وي٘م٤مل ًمٚمٝمالل ش: اعُمْزن»اعمٓمر. 

ـُ ُُمزٟم٦م، وُم َّٓ »ـ ؾمَجَٕم٤مت إؾَم٤مس: اسم ٌِّف يَدك إِ قمٞمٜم٤مه ُمـ احلُْزن يَمَقايمِػ اعُمْزن، وُم٤م ُأؿم

َّٓ سم٤مسمـ ُُمزَٟمفْ  ٌَّف يَده سم٤مًمًح٤مسم٦م ووضْمَٝمف سم٤مهلالل.شسمُٛمْزٟمف ووضمٝمؽ إِ  ، ؿم
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٤ٌَم» َأي اُمتَل سم٤معم٤مء واقمؽَمض ذم إوُمؼ اقمؽماض اجلٌؾ وَدَٟم٤م ُمـ إَرض وَأذف ش: طَم

سمٕمض، وُمـ ذًمؽ ؾُمٛمل اًمٖمٞمُؿ طَمٌِٞم٤ًَّم قمغم وَمِٕمٞمؾ يمام ؾُمٛمل ؾَمَح٤مسم٤ًم ُمـ  قمٚمٞمٝم٤م وشمرايَمؿ سمٕمُْمف قمغم

 ؾَمَح٥َم َأهداسَمف، َأي ضَمرَّ َأذي٤مًمف.

اعمٕمٜمك: ومٖمٓمَّك ذًمؽ اجلَْقُن َأي اًمًح٤مُب، ُأومَؼ إَرض َأو اًمًامء َأو يمٚمٞمٝمام طمتك إِنَّ يمؾَّ 

٤مه اًمًح٤مُب، ويم٠َمٟمف ًمؽمايُمٛمف ذم يمؾِّ ضمٝم٦م   ٟم٤مؿمئ ُمٜمٝم٤م وص٤مدر قمٜمٝم٤م.ضم٤مٟم٥م ُمـ أوم٤مق شَمٖمِمَّ

117-    ٍ ملااااا اأ فكاااااب   ا ش َ ااااااأ ُألَأ  وطأ

 

ا أ   اة ىأ ْشا ا   َةتأ  ى ش ة ت ا  ا  ُ  أ

ٌََّؼ إَرَض »اًمٚمٖم٦م:   َأي اْٟمٓمٌَؼ قمٚمٞمٝم٤م وص٤مر ومقىمٝم٤م يم٤مًمٓمٌََّؼ، وهق يم٤مًمٖمٓم٤مء واًمِ٘مٜم٤مع ش وـم

ٌَّؼ اًمٖمٞمُؿ اًمًامَء واعم ٓمُر إَرَض إؿِم٤مرًة إمِم ُم٤م ُيقوع ومقق اًمٌمء ؾَمؽْمًا وشمٖمٓمٞم٦ًم ًمف، ي٘م٤مل: ـَم

٤مه وَوضْمَف  : هَمِمَّ ٌَّؼ اًمًح٤مُب اجلقَّ قِمَٔمؿ اًمًح٤مئ٥م وشمرايُمٛمٝم٤م ويمثرة إَُمٓم٤مر وهمزارُت٤م، وـم

 [144ديقاٟمف ]إَرض: همٓم٤َّمه، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:

 ِدْيٛمقققق٦ٌم َهْٓمققققالُء ومٞمٝمقققق٤م َوـَمققققٌػ 

 

ى وشَمققققُدرْ    ـَمٌققققُؼ إَرِض حَتققققرَّ

ظم٤مء ضمقاٟم٥م اًمًح٤مب ًمٙمث ٝم٤م سم٤معمٓمر، اًمَقـَمػ: اؾْمؽِمْ رة ُم٤مئف، وـمٌُؼ إَرض َأي شَمٕمٛمُّ

، وشَمُدرُّ َأي شمٖمُزر وشمٙمثُر، وُيروى  يِّ ك وشم٘مّمد إَرايض سم٤مًمرَّ ى َأي شمتقظمَّ وـَمٌَُؼ »وحَترَّ

يٛم٦م ُُمٜمَْٗمِرؿم٦م وُُمٜمْٓمٌِ٘م٦م قمغم إَرض ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌٝم٤م، وُيروى ش إَرض ، َأي شمٚمؽ اًمدِّ سم٤مًمْمؿِّ

ى َأي ك. سم٤مًمٜمّم٥م قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م، حترَّ  شم٘مُّمد وشمتقظمَّ

. ش ومٙمؾُّ سُمْ٘مٕم٦مٍ »  َأي ُمـ شمٚمؽ إَرض.ش ُِمٜمٝم٤م»َأي ومٙمؾُّ ىمٓمٕم٦م وُمٙم٤من وحَمَؾٍّ

ُِمـ اًم٘مقل اًمذي هق اًمٙمالم، َأي شمتٙمٚمَّؿ وشمتٚمٗمَّظ وشمٜمٓمُِؼ هبذه اجلٛمٚم٦م، وهل ش شم٘مقُل »

ُـّ قمغم ًمٖم٦م سمٜمل ؾُمَٚمٞمْؿ، وم٢مهِنؿ َُي شاًمَٖمْٞم٨ُم ذم ه٤مشَم٤م صَمَقى» رون اًم٘مقل ، وَيقز َأن شمٙمقن سمٛمٕمٜمك شمٔم

ِـّ ُمٓمٚم٘م٤ًم سمدون اؿمؽماط اىمؽماٟمف سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم يمام هق قمٜمد همػمهؿ ُمـ اًمٕمرب.  َُمْرى اًمٔم

ح٤مب واعمٓمر، وُيٓمٚمؼ قمغم اًمٜم٤ٌمت واًمَٙمََل، ويٙمقن ُمّمدرًا ُمـ ش: اًمَٖمْٞم٨ُم » ًَّ هم٤مث اهللُ »اًم

 َأي َأٟمزَل هب٤م اًمٖمٞم٨َم، وهم٤مَث اًمٖمٞم٨ُم إَرض: َأص٤مهَب٤م، وىمقُل اًمِم٤مقمر:ش اًمٌالدَ 

ةً وُمقق٤م زًمقق  ٧ُم ُمثققَؾ اًمٖمٞمقق٨ِم ُيْريَمقق٥ُم ُمققرَّ

 

ًة ومُٞمثِٞمققققققق٥ُم    ومقققققققُٞمْٕمغَم وُيقققققققققْقمَم ُمقققققققرَّ
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 ُمٕمٜم٤مه: أٟم٤م يمِمجٍر ي١ميمُؾ صمؿ ُيّمٞمٌف اًمٖمٞم٨ُم ومػمضِمُع، َأي يذه٥م ُم٤مزم، صمؿَّ يٕمقد.

َأي ذم هذه، ومٚمٗمٔم٦م ه٤م: طمرُف شمٜمٌٞمف، وشَم٤م: اؾمؿ إؿم٤مرة عمٗمرد ُم١َمٟم٨َّم، واعمِم٤مُر ش ذم ه٤مشَم٤م»

ٌُْ٘مٕم٦م، َأي وم ٨ٌْم، ىم٤مل ش صَمَقى»ٞمٝم٤م. إًِمٞمف هٜم٤م اًم َٟمَزل وطَمؾَّ وَأىم٤مم واؾمت٘مرَّ وَُمَٙم٨َم وَأـم٤مل اًمٚمُّ

:احل٤مرث سمـ طمٚمِّزة ا  [66ديقاٟمف ]ًمٞمَِمٙمريُّ

ٌَْٞمٜمِٝمققققققق٤م َأؾمقققققققامءُ   آَذَٟمْتٜمقققققق٤م سم

 

 ُربَّ صمققق٤مٍو ُيَٛمقققؾُّ ُِمٜمْقققُف اًمثَّقققَقاءُ  

ٞم ٌَؼ ومقىمٝم٤م ُمٖمٓمِّ ٤ًم هل٤م اعمٕمٜمك: واُمتدَّ ذًمؽ اًمًح٤مُب قمغم إَرض يمٚمِّٝم٤م طمتك ص٤مر يم٤مًمٓمَّ

٤مه٤م ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌٝم٤م وُمٜمٓمٌ٘م٤ًم قمٚمٞمٝم٤م اٟمٓم٤ٌمَق اًمٖمٓم٤مء قمغم اًمققم٤مء، ومّم٤مرت يمؾُّ  وؾم٤مشمرًا إِيَّ

ُـّ أٟم٧م َأنَّ اًمٖمٞم٨م يمٚمَّف صَمَقى وَٟمَزل ومٞمٝم٤م، َأو ََيري قمغم ًم٤ًمٟمؽ هذا  ىمٓمٕم٦م ُمـ إَرض شمٔم

اٟمحٍم َأي اعمٓمُر طَمؾَّ ومٞمٝم٤م وش ذم ه٤مشم٤م صَمَقى»اًمٙمالم ذم طمؼِّ شمٚمؽ إَرض، وهق اًمٖمٞم٨م، 

٤م وُم٤م اؾْمَتٜم٘مَع ذم َُمٜم٤َمىِمٕمٝم٤م وِوَه٤مِده٤م وُم٤م ؾم٤مل وضَمرى ُمـ  ًمَدِْي٤م، َأي ًمٙمثرة ُم٤م شمرى ُمـ ِرِيِّ

 ٟمَِج٤مده٤م إمِم َأوديتٝم٤م وهُمْدراهن٤م.

111- اااا  عأ  اااالش هلااااة  و ا را َأاااالش  ا  إادُ خأ

 

َأااة  ااْب  ى  ااة ىااة خأ
َأة تاتِشا اا اا ا ُ ص  يش َا  

 ژڦ ڦ ڤ ڤژاهلل شمٕم٤ممم: َأي إِْن ؾمَٙمٜم٧ْم، ىم٤مل ش إِذا ظَم٧ٌَْم »اًمٚمٖم٦م:  

ح٤مب، وهل مجع ش سُمُروىُمف»َأي يمٚمَّام ؾَمَٙمٜم٧ْم ووَمؽَمْت.  [17/97]اإلهاء:  ًَّ َأي سُمروُق ذًمؽ اًم

، وهق اًمذي َيْٚمَٛمُع ذم [24/43]اًمٜمقر:  ژحخ جخ مح جح مجژسَمْرق، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

]اًمٌ٘مرة:  ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇژاًمٖمٞمؿ، وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

2/23]. 

َـّ ذم »ي فمٝمرْت َأُم٤مَُمٝم٤م وقمَرو٧ْم وؾَمٜمَح٧ْم هل٤م، وُمٜمف ىمقهُلؿ: أَ ش قَمٜم٧َّْم هل٤م» ٓ َأومٕمُٚمف ُم٤م قَم

 [22ديقاٟمف ]، َأي ُم٤م فمٝمَر وسَمدا، وُمٜمف ىمقل اُمرئ اًم٘مٞمس:شاًمًامء َٟمْجؿٌ 

ٌب يمقققققق٠َمنَّ ٟمَِٕم٤مضَمققققققف َـّ ًمٜمقققققق٤م ِهْ  ومَٕمقققققق

 

ؾِ    َُمققققققَذيَّ
ٍ
 قَمققققققَذاَرى ُدَواٍر ذم ُُمققققققققاَلء
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٤ٌم ب: اًم٘مٓمٞمع ُمـ اًمٌ٘مر واًمٔمِّ ْ ٌَّٝمٝم٤م واًمنِّ ء وهمػمه٤م، وَأراد سمف هٜم٤م اًمٌ٘مر، وٟمِٕم٤مضُمف إِٟم٤مصُمف، ؿم

َـّ اعُماَلء اعُمذيَّؾ، َأي  ك ُدَوار وقمٚمٞمٝم ٜمؿ اعمًٛمَّ ذم َُمِمٞمٝم٤م وـُمقل َأذٟم٤مهب٤م سمَجقاٍر َيُدْرَن طمقل اًمّمَّ

يؾ.  اًمٓمقيُؾ اًمذَّ

٤ٌَم» ٞمؾ هل اًمتل ُت٥مُّ ُمـ َُمْٓمَٚمع اًمِمٛمس اًمذي شُمنمُق ُمٜمف قمٜمد اؾمتقاء اًمٚمَّ ش ِرْيُح اًمّمَّ

سُمقر شُمْزقم٩ُم  سُمقر، وشمزقمؿ اًمٕمرب َأن اًمدَّ واًمٜمَّٝم٤مر، وي٘م٤مل هل٤م: اًمَ٘مٌُقل، واًمتل شم٘م٤مسمٚمٝم٤م هل اًمدَّ

قم٧ْم  ٤ٌَم ومقزَّ قىمف، وم٢مِذا قَمال يمِمٗم٧ْم قمٜمف واؾمت٘مٌٚمْتف اًمّمَّ ًُ ّمف ذم اهلقاء صمؿ شَم اًمًح٤مب وشُمِمخِّ

ٗم٤ًم واطمدًا، واجلَٜمُقب شُمْٚمحؼ روادوَمف سمف و ًْ
ه ُمـ اعَمَدد، سمٕمَْمف قمغم سمٕمض طمتك يّمػم يمِ َُتدُّ

٧ٌَّْم وصم٤مرْت وه٤مضم٧ْم ُمـ  ٌُق سمٛمٕمٜمك ه يُح شَمّْم امُل َُتزق اًمًح٤مب، وي٘م٤مل: َص٧ٌَْم اًمرِّ واًمِمَّ

 : ٤ٌَم، وُمٜمف ىمقل اًمزخمنميُّ إِذا َص٧ٌَِم إَْرواُح َص٧ٌَِم »َُمْٓمَٚمع اًمِمٛمس، وهذه هل اًمّمَّ

٤ٌَم طمّمَؾ ًمٚمٜمٗمش إَْرواُح  قس ارشمٞم٤مح وُمٞمٌؾ إمِم َأي إِذا يم٤مٟم٧م ٟمًامُت اهلقاء ُمـ ريح اًمّمَّ

ٌْقة.  [اًمٚم٤ًمن واًمت٤مج )ص٤ٌم(]اًمتًكمِّ وإُٟمس ودسم٧َّْم ومٞمٝم٤م َٟمِْمقُة اًمّمَّ

٤ٌَم» َأي شُمقىِمد ُمـ شمٚمؽ اًمؼموق ُم٤م مَخََد، وشمِم٥مُّ سمٗمتح اًمت٤مء ووؿِّ اًمِملم، ش شُمِِم٥مُّ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ظَم

ٌُّٝم٤م ُمـ اًم٤ٌمب إ ٌُّٝم٤م ُمـ َأو سمْمؿِّ اًمت٤مء ويمن اًمِملم، َٕٟمف ي٘م٤مل: ؿَم٥مَّ اًمٜم٤مَر َيُِم ٌَّٝم٤م ُيِِم ول، وَأؿَم

ٌُٝم٤م  ـَ هِلٞم ٧ٌَم اًمٜم٤مُر إِذا ؾَمَٙم ة، يمؾُّ ذًمؽ ُمـ ظَم ٤ٌَم احلَرُّ وظَم٧ٌَم احلرُب واحِلدَّ سم٤مب اإِلوْمٕم٤مل، وظَم

شُمف. ْت طمدَّ ٌُف ووَمؽَمَ ـَ هَمَْم ه٤م، وُمٜمف ىمقهلؿ: ظَم٤ٌَم هلٞم٥ُم اًمرضُمؾ َأي ؾَمَٙم  وسَمَرَد مجُره٤م وزاَل طَمرُّ

٤ٌَم ُُمٕمؽِمو٤ًم هل٤م اعمٕمٜمك: إِذا ؾَمٙمٜم٧ْم سُمروُق  ذًمؽ اًمًح٤مب واٟم٘مٓمع فمٝمقُره٤م َأىمٌَؾ ريُح اًمّمَّ

وصم٤مر ذم ُهٌقسمف ُمثػمًا ًمتٚمؽ اًمؼموق ُيقىِمد ٟمػماهَن٤م سمٕمد َأن ـُمٗمئ٧ْم وُييضء َأٟمقاَره٤م سمٕمدُم٤م هم٤مسم٧ْم 

 وشمقارْت ظمٚمَػ طُمُج٥م اًمٔمالم.

112- ُ  ااااة  اااا أ اااا  ا  نأ عا َا اااالش   وإاكش وأ أ

 

 ُ ا أ ْش  اج نأ َا فَّأ أ ا ُ أ ا 
 نة ا

 [23/42]ـمف:  ژڻ ں ں ڱژَأي وإِذا وَمؽَمْت ووُٕمٗم٧ْم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ش وإِْن َوَٟم٧ْم » 

 [129ديقاٟمف ]َأي وٓ شمْمُٕمٗم٤م قمـ ِذيمري، وُمٜمف ىمقل اسمـ ُُم٘مٌِؾ:
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٤ٌَم سمقققق٤مًمَٖمْقِر هَمققققْقِر ُِت٤مُمقققق٦مٍ  قققق  َُمَرشْمققققف اًمّمَّ

 

 ومٚمققققامَّ وَٟمقققق٧ْم قمٜمققققف سمَِمققققْٕمَٗملْمِ َأُْمَٓمققققرا 

 ٤ٌم طمتك إِذا وم شْمف ريُح اًمّمَّ ك ؿَمْٕمَٗملْم ُمـ َأي اؾمتدرَّ ٧ْم طمريمُتٝم٤م سم٤معمقوع اعمًٛمَّ ؽَمْت وظمٗمَّ

 َأرض اًمَٖمْقر ومحٞمٜمئذ َأُمٓمَر، وىم٤مل ضَمْحَدُر اًمٞماميّن:

يِح ومٞمٝمقققق٤م  وفَمْٝمققققر شَمٜمْقومقققق٦ٍم ًمٚمققققرِّ

 

َب واين  ْ  ٟمًققققٞمٌؿ ٓ َيققققُروُع اًمققققؽمُّ

  وىم٤مل آظمر:

هققققق٤م َوَٟمقققققق٤مءٌ  ُ  وَصقققققْٞمَدُح ُمقققققق٤م ُيَٗمؽمِّ

 

يمقق٤مُب ضمققَرْت َأَُم٤مُمقق٤م   وإِْن َوَٟمقق٧ْم اًمرِّ

 ْٞمَدحا» ُم٦م، واًمَقَٟم٤مء: اًمَٙماَلل ش: ًمّمَّ اًمِمديُد اًمّمقت، وَصْٞمَدح اؾمؿ قمَٚمؿ ًمٜم٤مىم٦م ذي اًمرُّ

 وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك.

َأي ُرقمقُد ذًمؽ اًمًح٤مب، وهل مجُع َرقْمد، وهق صقت ُيًٛمُع ُمـ اًمًح٤مب، ش ُرقُمقُده»

قق احل٤مدي اإِلسمَؾ، وذًمؽ اًمّمقت شمًٌٞمُحف،  ًُ قق اًمًح٤مب يمام ي ًُ وىمٞمؾ: اؾمؿ َُمَٚمؽ َي

قمقد ُمالئٙم٦م وُيروى  َأن قمكمَّ سمـ َأيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف عم٤َّم ؾمئؾ قمـ ذًمؽ ىم٤مل: إِنَّ اًمرُّ

واًمؼُموق خَم٤َمريؼ ُمـ طمديد سم٠َميدِي٤م، واعَمَخ٤مريؼ: ظِمَرق َأو ٟمحُقه٤م شُمٚمػُّ ًمٚميب َأو اًمٚمَّٕم٥م، 

 [186ديقاٟمف ]ىم٤مل قمٛمرو سمـ يمٚمثقم:

 يمققق٠َمنَّ ؾمقققٞمقوَمٜم٤م ُِمٜمَّققق٤م وُِمقققٜمٝمؿْ 

 

 ٌٞمٜمقققق٤مخَمَقققق٤مريٌؼ سم٠َميققققدي ٓقمِ  

  [383ديقان يمثػم ]وىم٤مل آظمر:

َـّ ؿُمقققققْٕم٨ٌم يم٤معَمخققق٤مِريِؼ يمٚمُّٝمقققؿْ   قمٚمقققٞمٝم

 

 ُيَٕمقققققدُّ يمقققققرياًم ٓ ضَم٤ٌمٟمققققق٤ًم وٓ َوهْمقققققال 

 ٦م ش طَمَدا هب٤م» َأي َأه٤مَب هب٤م وَدقَم٤مه٤م وىم٤مَده٤م وؾم٤مىَمٝم٤م وؾم٤مر هب٤م وزضمَره٤م وسمٕمَثٝم٤م قمغم اخلٗمَّ

 ذم اعمٌم، وَأصُؾ ذًمؽ ُمـ ىمقهلؿ: طَمَدا اإِلسمَؾ وطمَدا سم٤مإلِ 
ِ
سمؾ إِذا رومَع صقشَمف سم٤محلُداء َأي اًمِٖمٜم٤مء

ٝم٤م  ُـّ ًمٚمّمقت اجلٛمٞمؾ، ويًتخٗمُّ شمٜمِمٞمٓم٤ًم هل٤م قمغم اًمنقم٦م، َٕنَّ اإِلسمؾ ُمع هِمَٚمظ َأيم٤ٌمده٤م حت

ٌَٝم٤م وقمٓمَِمٝم٤م، وَأوُل ُم٤م قُمرف ذًمؽ ُمٜمٝم٤م َأنَّ َأقمراسمٞم٤ًَّم َضب همالَُمف  اًمٓمَّرب طمتك شَمٜمًْك شمٕم

، وقمضَّ قمغم أص٤مسمٕمف، ومٛمَِمك ذًمؽ اًمٖمالُم وه ق ي٘مقل ُِمـ َوضَمِٕمف: َدْي َدْي َدْي يريد ي٤م يَديَّ
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ويم٤مٟم٧م إسِمؾ سمَٛمًَٛمع ُمٜمف وم٤ًمرْت قمغم صقشمف، وىمٞمؾ: َأوُل ذًمؽ َأنَّ ُُمَيَ سمـ ٟمزار ؾم٘مط قمـ 

سمٕمػم ويم٤من صٌٞم٤ًَّم، ومٙم٤من َيتٌع اإِلسمَؾ وي٘مقل: واَيداه واَيداه وم٠َمهقم٧م اإِلسمُؾ ذم ؾمػمه٤م، وىمٞمؾ: 

د ُُمَي وميسَمف ُمُي قمغم يده يقُم٤ًم وم٠َموضمَٕمف ومّم٤مح ي٤م َيداْي ومٌَدا َأوُل ذًمؽ َأنَّ قمٌدًا يم٤من قمٜم

قمغم اإِلسمؾ ـمرٌب وارشمٞم٤مح وٟمِم٤مط ًمًامع صقشمف ومٙم٤من ذًمؽ َأْصَؾ طُمَداء اًمٕمرب، وي٘م٤مل ًمريح 

٤مج: قىمف، ىم٤مل اًمٕمجَّ ًُ ُدو اًمًح٤مب َأي شَم  [1/351ديقاٟمف ]اًمِمامل: طَمْدَواء، ٕهَن٤م حَتْ

ـْ سمقققالِد اًم ققققرِ طَمقققْدواُء ضمققق٤مَءْت ُِمققق  ٓمُّ

 

 شَمْرقَمقققققك َأراقِمٞمقققققَؾ اجلََٝمققققق٤مِم اخلُققققققققرِ  

 ُم٤مشُمف، وُيروى شُمْزضَمك »اجلََٝم٤مم سم٤مًمٗمتح: اًمًح٤مب اًمذي ٓ ُم٤مَء ومٞمف، وَأَراقمٞمُٚمف: َأوائُٚمف وُم٘مدِّ

ْٕمػ.ش َأراقمٞمؾ ظم٤موة واًمْمَّ  إًِمخ، َأي شمًقق، واخلُْقر: ذوات اخلََقر، وهق اًمرَّ

هق ًمٚمًح٤مب سمٛمٜمزًم٦م احل٤مدي ًمإِلسمؾ، يٌٕمُثٝم٤م  َأي ريُح اجلَٜمُقب اًمذيش: طم٤مِدي اجلَٜمُقب»

٦م احلريم٦م وهقم٦م اًمًػم، واجلَٜمُقب: إطِمدى اًمري٤مح إَرسمع، ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح  : [ريح]قمغم ظمٗمَّ

ة ذم اًمّمٞمػ، واجلَٜمُقب شُم٘م٤مسمُٚمٝم٤م، » امل، وشم٠ميت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِم٤مم، وهل طم٤مرَّ اًمري٤مح َأرسمٌع، اًمِمَّ

 ٌَ ٌُقل َأيْم٤ًم، واًمراسمٕم٦م وهل اًمريح اًمَٞماَمٟمَِٞم٦م، واًمث٤مًمث٦م اًمّمَّ ٤م، وشم٠ميت ُمـ َُمْٓمَٚمع اًمِمٛمس، وهل اًمَ٘م

ر سُمقر، وشم٠ميت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمَْٖمِرب، واًمريُح ُم١َمٟمَّث٦م، وىمد شُمذيمَّ  ش.اًمدَّ

قُمقُد اًمًح٤مَب يمام ؾم٤مَق هق، َأي طم٤مدي اجلَٜمُقب، شومَحَدْت يمام طَمَدا» ، َأي وم٤ًمىَم٧ْم اًمرُّ

 سمؾ اًمذي َُيْدو هل٤م، وم٤معم١َمدَّى واطمد.قمغم اًمتِمٌٞمف سمراقمل اإلِ ش راقِمل اجلَٜمُقب»وُيروى 

اعمٕمٜمك: وإِذا ؾمَٙمٜم٧ْم ُرقمقُد ذًمؽ اًمًح٤مب ه٥مَّ ريُح اجلَٜمُقب، وصم٤مَر هقاؤه ويم٤من سمٛمث٤مسم٦م 

قمقَد ًمؽمشمٗمَع َأصقاُُت٤م وشمٕمقَد ومتُحرَك ذًمؽ اًمًح٤مَب يمام ُُيريمف هقاُء شمٚمؽ  احل٤مدي يدقمق اًمرُّ

 اًمريح اجلَٜمُقسمٞم٦َّم اًمَٞمامٟمَِٞم٦م.

113- رش ااااااا  اااااالأك    اأ     و أ
نش ااااااة ا  

 

ااا  نأ ر  ووأ ااَّش أ رأ ااجش ا  أ ُعأ اا أ رش ااة  تأ   أ

، يم٠َمنَّ طمرف شمِمٌٞمف، وإطَْمْم٤من: اجلٝم٤مت واًمٜمقاطمل واجلقاٟم٥م شيم٠َمنَّ ذم َأطمْم٤مٟمف» 

، وهق ُمـ اإِلٟم٤ًمن ُم٤م دون اإِلسمِط إمِم اًمَٙمِْمح، واًمَٙمِْمح: ُم٤م سملم  ـٌ وإَرضم٤مء، واطمُده طِمْْم
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َٚمع اخلَْٚمػ، و ة إمِم اعَمْتـ، وىمٞمؾ: اخلٍَم، وىمٞمؾ: ُم٤م َي٘مُرب اخل٤مسة إمِم اًمْمِّ َّ هق ُمـ ًَمُدن اًمنُّ

 [42ديقاٟمف ]ُمـ ذًمؽ، ىم٤مل ـمروم٦م:

 وآًمْٞمقققق٧ُم ٓ َيٜمٗمققققؽُّ يَمِْمققققحل سمِٓم٤مٟمقققق٦مً 

 

قققققْٞمٍػ رىمٞمقققققِؼ اًمَِمقققققْٗمرشَملْمِ ُُمٝمٜمَّقققققدِ   ًَ  سم

 ،وىمٞمؾ: احِلْْمـ ُمـ اإِلٟم٤ًمن: اًمّمدُر واًمَٕمُْمد وُم٤م سمٞمٜمٝمام، وُيٓمٚمؼ َأيْم٤ًم قمغم ؿِمؼِّ اًمٌمء

 َأي ضم٤مٟمٌِف وضمٝمتِف وٟم٤مطمٞمتف، وهذا هق اعمراد ُمـ اًمٌٞم٧م.

ُِمف، َأوًمِف َأي شوسَمْريمِف» ْدرُ  اًمؼَمْك وَأصُؾ  وُم٘مدَّ ف وُمٕمٜمًك، وزٟم٤مً  اًمّمَّ  سم٤مًمٌٕمػم، سمٕمْمٝمؿ وظمّمَّ

ةُ  َك، َأنْ  ؿم٠مٟمف ُمـ ُم٤م يمؾِّ  َصْدر قمغم ُيٓمَٚمؼ َأنْ  شم٘ميض واعم٤مدَّ  صدَره َأي سَمْريَمف وُيٚم٘مل َيًتٜمِٞمخ َأي َيؼْمُ

: ىم٤مل سمَٙمْٚمَٙمٚمف، َأٟم٤مَخ  َأي سَمْريَمف، قمٚمٞمٝمؿ اًمدهرُ  ووعَ  ىمقهلؿ: وُمٜمف إَرض، قمغم  اجلٕمديُّ

هُر قمٚمققققققٞمٝمْؿ سَمْريَمققققققف  وَوققققققَع اًمققققققدَّ

 

 ومقققققققق٠َمَراُه مل ُيٖمقققققققق٤مِدْر همققققققققػَم وَمققققققققْؾ  

 ٧ْم احلرُب سَمْريَمٝم٤م هبؿ»وُمـ هذا اًمَ٘مٌٞمؾ   ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:شطمٙمَّ

قققق٧ْم سَمْريَمٝمقققق٤م هِبققققؿُ   وم٠َمىْمَٕمَّمققققْتٝمْؿ وطَمٙمَّ

 

ـَ سَمٞمَّقققق٤منِ  وَأقْمَٓمقققق٧ِم    اًمٜمَّْٝمقققق٥َم َهٞمَّقققق٤مَن سمقققق

 سَمْٕمرى:  [42ديقاٟمف ]وٓسمـ اًمزِّ

 سَمْريَمٝمققققققق٤م
ٍ
ٌَققققققق٤مء ققققققق٧ْم سمُ٘م  طِمقققققققلَم طَمٙمَّ

 

 واؾْمققققَتَحرَّ اًمَ٘مْتققققُؾ ذم قمٌققققِد إؿََمققققْؾ  

  [1/74ديقاٟمف ]وًمٚمُٙمٛمٞم٧م:

 َُمٜمزًَمققققققف
ِ
 واطْمَتققققققؾَّ سَمققققققْرُك اًمِمققققققت٤مء

 

 وسمققققق٤مَت ؿمقققققٞمُخ اًمِٕمَٞمققققق٤مِل َيّْمقققققَٓمٚم٥ُِم  

 أي ىمٓمٞمٕم٤ًم ُمـ اإِلسمؾ اًم٤ٌمريم٦م، ش سَمْريم٤مً »٤مم وَدؾَمَٛمٝم٤م ًمالؾمتِئدام سمف. َأي َيًتخرج َوَدَك اًمِٕمٔم

ؿ سمـ ُٟمقيرة:  [273اعمٗمْمٚمٞم٤مت ]ىم٤مل ُمتٛمِّ

َٕمققق٧ْم  َـّ ىم٤مَُمققق٧ْم وَرضمَّ  إِذا ؿمققق٤مِرٌف ُِمقققٜمٝم

 

َك َأمْجَٕمقق٤م   طمٜمٞمٜمقق٤ًم ومقق٠َمسمَٙمك ؿَمققْجُقه٤م اًمققؼَمْ

  [44ديقاٟمف ]وىم٤مل ـمروم٦م:

 وسَمقققْرٍك ُهُجققققٍد ىمقققد َأصمققق٤مَرْت خَمققق٤مومتل

 

دِ قُف َأُْمِمققققققَٟمقاِدَيققققق   ل سمَٕمْْمققققق٥ٍم َُمققققققرَّ

:ىم٦م، وىم٤مل َأسمق ُذؤي٥م  [133أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]واًمٜمََّقادي: اًمٜمِّٞم٤مق اعمتٗمرِّ

 يمقققق٠َمنَّ صُمَ٘مقققق٤مَل اعُمققققققْزِن سمققققلم شُمقققققَْم٤مِرعٍ 

 

 وؿَمقققق٤مسَم٦َم سَمققققْرٌك ُِمققققـ ضُمققققققذاٍم ًَمٌِققققٞم٩ُم  
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: اًمث٘مٞمؾ، وسم٤مًمٙمن مجُٕمف، وشُمْم٤مِرع َح٤مب وهُمَراب سم٤مًمٗمتح واًمْمؿِّ ًَ وؿَم٤مسَم٦م  اًمثَُّ٘م٤مل يم

يع اًمٓمَّريح اًمقاىمع واًم٤ًمىمط قمغم  ك: مج٤مقم٦م اإِلسمؾ اًم٤ٌمريم٦م، واًمٚمٌَِّٞم٩م: اًمٍمَّ ُمقوٕم٤من، واًمؼَمْ

ف:  [1134أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]إَرض، ىم٤مل اسمـ ضُم١ميَّ

 عمَّقققققق٤م رَأى َٟمْٕمققققققامَن طَمققققققؾَّ سمٙمِْرومِققققققئٍ 

 

٩ٌََم اًمٜمُّققققزوَل إَْريَمقققق٥ُم    قَمَٙمققققٍر يمققققام ًَمقققق

ٓء إَْريم٥ُم سم٠َمٟمٗمًٝمؿ اًمٜمُّزوَل، َأي ًمٚمٜمُّزول، َأي َٟمزل هذا اًمًح٤مُب يمام َضَب ه١م

واًمٙمِْرومِئ: اًمًح٤مب، واًمَٕمَٙمر: ىمٓمُٕمف، وَأصُؾ اًمَٕمَٙمر اًم٘مٓمٞمع ُمـ اإِلسمؾ، وىمقُل َأيب ذَؤي٥م 

 َأي ُمـ إسِمؾ ضُمَذام، وإِٟمام ظمصَّ ىمٌٞمٚم٦م ضُمَذام ٕهَنؿ َأيمثر اًمٜم٤مس إسِماًل.ش سَمْرٌك ُِمـ ضُمَذامٍ »آٟمٗم٤ًم: 

، وؾَمْجُر اًمٜم٤مىم٦م َأْن َتدَّ شسملْم ؾَمْجٍر وَوطَمك»ُْمف سم٠َمصقات خمتٚمٗم٦م. َأي دقم٤م سمٕمش شَمَداقَمك»

ـُ اًمٙمٜم٤ميّن:  صقَت طمٜمٞمٜمٝم٤م ذم إصِمر وًمده٤م وَتََل سمف وم٤مه٤م، ىم٤مل َأسمق ُزسمٞمد اًمٓم٤مئلُّ وىمٞمؾ: سمؾ احلزي

 طمٜمَّقققق٧ْم إمِم سَمققققْرٍك وم٘مٚمقققق٧ُم هلقققق٤م ىِمققققِري

 

 سمٕمقققَض احلٜمقققلِم ومققق٢مِنَّ ؾَمقققْجَرِك ؿمققق٤مئ٘مل 

 ًمًٙمقن، وٟمَّم٥م سمف سمٕمض قمغم َدقِمل واشمريمل سمٕمض احلٜملم، وم٢مِٟمَّف ُيثػم ىِمري َأُمٌر سم٤مًمقىم٤مر وا

رين َأهكم، واًمَقطَمك: اًمّمقت، ىم٤مل مُحٞمد اسمـ صمقر اهلالزّم:  [14ديقاٟمف ]َوضْمدي وِيٞمجٜمل ويذيمِّ

ققداِن ذم ضَمققْقِف وقق٤مًَم٦مٍ  ْ  يمقق٠َمنَّ َوطَمققك اًمٍمِّ

 

 شَمَٚمْٝمُجقققققققُؿ حَلَْٞمْٞمقققققف إِذا ُمققققق٤م شَمَٚمْٝمَجقققققام 

 ك، أَي يم٠مَنَّ شَمٚمٝمجُ  دان ذم ضَمقف و٤مًَم٦م، واًمتَّٚمٝمجؿ: اًمتحرُّ ْ ؿ حَلْٞمَْك هذا اًمٌٕمػم َوطَمك اًمٍمِّ

در، واًمٚمَّْحٞم٤من: طم٤مئٓم٤م اًمٗمؿ، ومه٤م قمٔمام احلَٜمؽ. ًِّ دان: ـمٞمقر ومقق اًمٕمّم٤مومػم، واًمْم٤مًَم٦م: ؿمجرة اًم ْ  واًمٍمِّ

ُم٤مشمف ىمٓمٞمٕم٤ًم يمٌػمًا ُمـ مِج٤مل وٟمِٞم٤مق سم٤مريم٤مت  اعمٕمٜمك:يم٠َمنَّ ذم ضمقاٟم٥م ذًمؽ اًمًح٤مب وُم٘مدِّ

يٜم٤مدي سمٕمُْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم سم٠َمصقات خمتٚمٗم٦م سملم صقت طمٜملم وَهِدير وُرهم٤مء، يمؾُّ ذًمؽ إؿِم٤مرًة إمِم 

قُمقد اعمختٚمٗم٦م  د َأصقات اًمرُّ شمٙم٤مصُمػ اًمًح٤مب وشمرايُمٛمف ُمع اُمتداده واٟم٤ًٌمـمف ذم اجلّق وشمردُّ

 سملم ىمقّي ووٕمٞمػ.

 [47ديقاٟمف ]وُمـ ؿمقاهد اًمَقطَمك ىمقل مُحٞمد سمـ صمقر ذم وصػ ىَمٓم٤مة:

 َٛمَٕمققققققق٤مِن إِذا َأْوهَمَٗمققققققق٤مهلققققققق٤م ُِمٚمْ 

 

ثَّققققق٤مِن ضُم١ْمضُم١َمهققققق٤م سمققققق٤مًمَقطَمك   َُيُ

.َأي هل٤م ضمٜم٤مطم٤من إِذا َأهقم٤م ذم طمريمتٝمام َُيث٤َّمن صدَره٤م سمَحٗمٞمٗمٝمام َأي سمّمقُتام قمٜمد اًمٓمػمان 
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114- ااااا   ُىة   ا  ااااا أ كا رأ ااااارأ  اااااة امش  مل تأ

 

اااا أ   اااا أ را َش ٍ  و ْ اااا ع رش َا ة ىأ اااا
ش ا  ذأ

شُمٌٍم يم٤مًمًح٤مب ومل شمٜمُٔمر يم٤مًمٖمٞمؿ، وُمـ ؾمجٕم٤مت  َأي ملش مل شَمَر يم٤معمُزن»اًمٚمٖم٦م:  

َأي إسِماًل ُأرؾمٚم٧م ش ؾَمَقاُم٤مً »، ُمـ َويَمػ َأي ؾم٤مل. شقَمْٞمٜم٤مه ُمـ احلُْزن يمَقايمِِػ اعمُْزن»اًمزخمنمّي: 

 وظُمٚمِّٞم٧م ذم اعمرقمك، وشُمٓمٚمؼ قمغم يمؾِّ ُم٤م َيرقمك ُمـ اعمقار، وًمٌٕمْمٝمؿ:

قققققق٤م  شمريمقققققق٧ُم ؾَمققققققَقاُمل دون راٍع ٕهَنَّ

 

 ػُم راٍع وطمققق٤مِرسِ سمَقؾْمقققِٛمل قمٚمٞمٝمققق٤م ظمققق 

 ؾ مجع سم٤مِهؾ وسم٤مِهٚم٦م، وومٕمُٚمف هَبِؾ يمَٗمرح ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع، وهل اًمتل ٓ شهُبَّالً » ٌُٝمَّ ، اًم

ِساَر يٛمٜمع ُمـ طَمٚمٌٝم٤م، وىمٞمؾ: اًمتل ٓ ظِمٓم٤مَم قمٚمٞمٝم٤م، وىمٞمؾ: اًمتل ٓ ؾِمٛم٦َم قمٚمٞمٝم٤م، وىمٞمؾ: هل 

ار: ظمٞمٌط ُيِمدُّ  قِمٝم٤م  اًمتل هطم٧ْم إمِم اعمرقمك ُمٝمَٛمٚم٦ًم سمال راٍع، واًمٍمِّ قمغم ظِمْٚمػ اًمٜم٤مىم٦م، َأي َضْ

ٜمْٗمرى: ُم٤مم، ىم٤مل اًمِمَّ  [57ديقاٟمف ]ًمئالَّ حُتٚم٥م، واخِلٓم٤مم: اًمزِّ

قق  ل ؾَمققققاَُمفُ قوًمًقق٧ُم سمِٛمْٝمٞمقق٤مٍف ُيَٕمِمِّ

 

قققققُؾ   قمقققق٦ًم ؾُمققققققْ٘م٤ٌمهُن٤م وْهققققَل سُمققٝمَّ  َمدَّ

٤مرطم٦م ًمٞماًل، و ًَّ ك ؾَمَقاَُمف شَمٕمِمٞم٦ًم َأي َرقَمك إسِمٚمف اًم َع اعمِْٝمٞم٤مف: اًمنيع اًمٕمَٓمش، وقمِمَّ ضَمدَّ

ْ٘م٤ٌمن: صٖم٤مر اإِلسمؾ. ًُّ ف قمغم ُمرقمك ؾمٞمِّئ، واًم ًَ ْ٘م٥َم دمديٕم٤ًم: َأؾم٤مَء همذاءه، َأو طمٌ ًَّ  اًم

ٌٝم٤م» ًِ
َأي ُمّمحقسم٦ًم سمراٍع َيرقم٤مه٤م ش َُمْرقمٞم٦َّمً »َأي شمٔمٜمُّٝم٤م وَُت٤مهل٤م.  سمٗمتح اًمًلم ويمنه٤مش حَتْ

ٌُٝم٤م َأي وَُيُقـمٝم٤م وُي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م، ي٘م٤مل: رقَم٧م اإِلسمُؾ، َأي اْرشَمٕم٧ْم وَأيمٚم٧ْم، وَرقم٤مه ٤م ص٤مطم

ٌَٝم٤م ذم َُمْرقم٤مه٤م.  طم٤مـَمٝم٤م وص٤مهَن٤م وؾم٤مؾَمٝم٤م وراىم

]اًم٘مٞم٤مُم٦م:  ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژَأي ُمٝمَٛمٚم٦م، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش وْهل ؾُمَدى»

 [9ديقاٟمف ] َأي همػَم ُمٙمٚمَّػ سمٗمٕمؾ اخلػم وٓ ُم١ًمول، وَأؾْمَدى: َأمهَؾ، ىم٤مل ًمٌٞمد: [75/36

ٌْقققٍؾ ردْدشُمقققف  ومٚمقققؿ ُأؾْمقققِد ُمققق٤م َأْرقَمقققك وشَم

 

 َجْحقق٧ُم سمٕمققد اهللِ ُِمققـ ظمققػِم َُمْٓمَٚمقق٥ِم وم٠َمٟم 

 اعمٕمٜمك: مل ي٘مع سمٍُمك وٓ ؿم٤مهدَت وٓ قم٤ميٜم٧َم ُمثَؾ اًمًح٤مب مِج٤مًٓ وٟمِٞم٤مىم٤ًم ؾم٤مرطم٦ًم

ه٤م، َأو ًمٞم٧ًْم خمٓمقُم٦ًم، َأو ًمٞم٧ًم ُمقؾمقُم٦ًم َأو سمال  ار يٛمٜمع ُمـ طَمْٚمٌٝم٤م وَدرِّ وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ِسَ

ذم ٟمٗمس إَُمر ؾُمَدى ُمٝمَٛمٚم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ  راٍع َيرقم٤مه٤م، وُمع ذًمؽ شمٔمٜمُّٝم٤م حمٗمقفم٦م سمُرقْمٞم٤مهن٤م، وهل

 ُرقْمٞم٤من شَمرشم٤مد هل٤م اًمَٙمَل وشمٜمتجع هل٤م اعمرقمك اًمٓمٞم٥ِّم.
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115- ااا ألش   رأ ااارُ ا   اااة ُرش أ ش  ت ااا  ا   أ ش

 

ْأاااااة  ااااا   اااااراب ونأ
ااااا ش ا  ىا ا    أ

٥ٌَم وَأؾم٤ٌمب، وهل إَرض اًمتل ٓ ٟم٤ٌمَت ششم٘مقل ًمَلَضْمرازِ »  ًَ ، إضَْمراز مجع ضَمَرز يم

تلم، وذم اًمتٜمزيؾ ومٞمٝم٤م، ويمذًمؽ  َأرض ضَمْرز سمٗمتح ومًٙمقن وضُمْرز سمْمؿٍّ ومًٙمقن، وضُمُرز سمْمٛمَّ

 .[32/27]اًمًجدة:  ژ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہژاًمٕمزيز: 

٧ْم ُُمٜم٘م٤مدًة ش عم٤َّم اؾمَتقؾم٘م٧ْم » َأي طملم اضمتٛمٕم٧ْم وَدٟم٤م سمٕمُْمٝم٤م إمِم سمٕمض وشم٘م٤مرسم٧ْم واٟمْمٛمَّ

 عَمـ يًقىُمٝم٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

سمققققققققاًل َٟمَ٘م٤مٟمِ٘مقققققققق٤م  إِنَّ ًمٜمقققققققق٤م إَلِ

 

 ُُمقققًَتقؾِم٘م٤مٍت ًمققق ََيِققْدَن ؾمقق٤مئ٘م٤م 

 يمران، َأي اًمٗمحقُل َأي إِنَّ ًمٜم٤م ىمٓمٞمٕم٤ًم ُمـ مِج٤مل وٟمِٞم٤مق ُمثَؾ اًمٜمَّ٘م٤مٟمِؼ، َأي اًمٔمِّْٚمامن، وهل اًمذُّ

٤مج: ٌَّٝمٝم٤م هب٤م ذم هقمتٝم٤م، وىم٤مل اًمٕمجَّ  ُمـ اًمٜمَّٕم٤مم، ؿم

 إِنَّ ًمٜمقققققق٤م ىَمالئّمقققققق٤ًم طَمَ٘م٤مئ٘مقققققق٤م

 

 ُُمقققًَتْقؾِم٘م٤مٍت ًمققق ََيِققْدَن ؾمقق٤مئ٘م٤م 

 ظمقل ذم اًمَ٘مالئص  ُمـ اًمٜمُّقق: اًمٗمتٞم٤َّمت، واحلَ٘م٤مئؼ: اعمًتٙمِٛمالُت ًمٚمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمع اًمدُّ

 ےژاًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م، واؾمتَقؾم٘م٧ْم: اضمتٛمٕم٧ْم، وهق ُُمٓم٤مِوُع وؾَمَ٘مف َأي مجَٕمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، َأي مَجََع ُمـ سمحر وسَمرٍّ وؾَمٝمؾ وضمٌؾ وَٟمجؿ وؿمجر، ومجُٕمف [84/17]آٟمِم٘م٤مق:  ژۓ ۓ

٤مه٤م شمٖمٓمٞمتُف هل٤م سمٔمالُمف اًمذي همِِمَٞمٝم٤م وضمٚمَّٚمٝم٤م واؿمَتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م، هذا يمٚمُّف سمٜم٤مًء قمغم َأنَّ  إِيَّ

٤م إِن يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م اؾْمتَقصم٘م٧ْم، ُمـ  اؾمَتقؾم٘م٧ْم ُمـ َوؾَمَؼ سم٤مًمًلم ذات إؾَمٜم٤من اعمٝمٛمٚم٦م، وَأُمَّ

ه٤م  ٌَّت٧ْم وَأظمذْت سم٠َموصمؼ اًمقضمقه، َأي سم٠َمىمقاه٤م وَأؿمدِّ َوصمِؼ سم٤مًمت٤مء اعمثٚمَّث٦م ومٛمٕمٜم٤مه٤م اطمت٤مـم٧ْم وشمث

ُل وُيٕمتٛمُد قمٚمٞمف، ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م إِ  ـُ سمف وُيٓمٛم٠منُّ إًِمٞمف ويٕمقَّ ي٤ًم عَم٤م ُيقصَمؼ سمف، َأي ُي١مَت طمٙم٤مُم٤ًم وحترِّ

 يٛمدح خَمَْٚمَد سمـ يزيد سمـ اعمٝمٚم٥َّم:

 وظمالئققققققققققؼ ُمٜمققققققققققف إزِمَّ مجٞمٚمقققققققققق٦مٌ 

 

َتقصمِِؼ   ًْ  طمًقققققٌل وٟمِْٕمقققققَؿ وصمٞم٘مققققق٦ُم اعُمقققققق

 َٜمقب.َأي شم٘مقل ًمََلرايض اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤ٌمت عم٤م اؾمَتقصم٘م٧ْم ُمـ اجل 
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ْقىِمف» ًَ ٤مه٤م ُمتت٤مسمٕم٦ًم قمغم اٟمتٔم٤مم وشمرشمٞم٥م يمام َيًقق اًمراقمل ش سم ٞمػِمه إِيَّ ًْ َأي سمجْٛمِٕمف هل٤م وشم

ىم٦م يمؾَّ اًمتّمديؼ. ش صمِِ٘مل»ُمقاؿمٞمف.  ش سمريٍّ وطَمَٞم٤م»َأي يمقين واصم٘م٦م ُُمقىِمٜم٦ًم يمؾَّ اإِلي٘م٤من وُمّمدِّ

ّي سم٤مًمٙمن وَيقز اًمٗمتح: ُذب ُم٤م يٙمٗمل، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:  [136ديقاٟمف ]اًمرِّ

ـْ إسِْمقققققٌؾ ومِٛمْٕمقققققَزى  إِذا ُمققققق٤م مل يٙمققققق

 

تِٝمقققق٤م اًمِٕمّمقققق   لُّ قيمقققق٠َمنَّ ىُمققققققروَن ضِمٚمَّ

  ومققققققتٛمَُل سمٞمَتٜمقققققق٤م َأىِمٓمقققققق٤ًم وؾَمققققققْٛمٜم٤مً 

 

ٌٌَع وِريُّ   ٌَُؽ ُمقققـ هِمٜمقققًك ؿِمققق ققق ًْ  وطَم

 ،اه ُمـ ِرواي٦م اًمِٕمٚمؿ ٤ًم وَأْرواه: ؾمَ٘م٤مه طمتك يَمَٗم٤مه، وروَّ ٤ًم وِريَّ واًمٗمٕمؾ ُمٜمف َرِوَي َيْرَوى َريَّ

ـ،  ي٘م٤مل: ـم٤مًم٥ُم اًمِٕمٚمؿ ًَ يُّ سم٤مًمٙمن َأيْم٤ًم: اعمٜمٔمر احل يف، واًمرِّ َّٓ َُمـ ُيروِّ قمٓمِم٤من ٓ ُيْرويف إِ

ٞم٤م سمف إَرض ُمـ ُمٓمر [19/74]ُمريؿ:  ژۋ ٴۇ ۈ ژوىُمرئ:   . واحلََٞم٤م: ُم٤م حَتْ

 وظِمّْم٥م وهَمْٞم٨م.

ح٤مئ٥م قمٜمدُم٤م اضمتٛمٕم٧ْم سم٥ًٌم ؾَمْقق ريح اجلَٜمقب َأو قمٜمدُم٤م  ًَّ اعمٕمٜمك: إِنَّ شمٚمؽ اًم

٘م٧ْم ؾَمقَق اجلَ  ـْ حت٘مَّ ٘مل وًمٞمٙم ٜمل وحت٘مَّ ٜمقب هل٤م ـمٗم٘م٧ْم شم٘مقل ًمََلرايض اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤ٌمت: شَمٞم٘مَّ

 ًمِؽ وصمقٌق سمنُمب ُم٤م ُيرويؽ، وَأسْمنمي سمحّمقل ُم٤م حَتٞمَلَم سمف ُمـ هَمٞم٨م وُمٓمر وظِمّم٥م.

116- ااَة    ش ا َا ْشَة   اا َأ رأ اا ُ اااأ ُألأنش رأ  فلأوش

 

وأ    ُ ااار 
َاطش اااةكأ  ة اااة ا َ ااااأ ُ   وطأ

ُع ؾَمْٞم٤ًٌم إًِمخ، وُمٜمف ىمقل اُمرِئ اًم٘مٞمس:ش وم٠َمْوؾمَع إطَمداَب »  ًَ  َأي ضمٕمٚمٝم٤م شَم

ـْ إسِْمقققققٌؾ ومِٛمْٕمقققققَزى  إِذا ُمققققق٤م مل يُٙمققققق
 

تِٝمقققق٤م اًمِٕمّمقققق   لُّ قيمقققق٠َمنَّ ىُمققققققروَن ضِمٚمَّ


 ومُتقؾِمقققققَع َأهَٚمٝمققققق٤م َأىِمٓمققققق٤ًم وؾَمقققققْٛمٜم٤مً 

 

ٌٌَع وِريُّ   ٌَُؽ ُمقققـ هِمٜمقققًك ؿِمققق ققق ًْ  وطَم

 ْٚمٝم٤م شمًُٕمٜم٤م، وُمٜمف ىمقل اُمرأة ، َأي اضمٕمشاًمٚمٝمؿَّ َأْوؾِمْٕمٜم٤م رمحتَؽ»وُمٜمف ُم٤م ورد ذم اًمدقم٤مء: 

٤ًم، َأي شم٠ميمؾ َأيمالً  وىمد ؾمئٚم٧ْم قمـ َأسمٖمض اًمٜم٤ًمء إًِمٞمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م: اًمتل شم٠ميمؾ عم٤ًَّم وشُمقؾِمُع احللَّ ذُمَّ

٦م همػمه٤م، وشُمٙمثِر  تٝم٤م وطمّمَّ ف َأي دمٛمُٕمف وشم٠ميمؾ طمّمَّ يمثػمًا سمحٞم٨م شم٠ميت قمغم آظمر اًمٓمٕم٤مم، وشمٚمٛمُّ

٤ٌَّمً  ُٕمف َرهماًم قمـ يمقٟمف  ذمَّ اًم٘مٌٞمٚم٦م، وي٘م٤مل: َأْوؾمَٕمف ضسم٤ًم وؾَم ًَ ًا وضمٕمَٚمف ي َأي َأيمثَر ًمف ُمٜمف ضمدَّ

 َيْمٞمؼ قمٜمف.
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 ژڑ ژ ژ ڈ ڈژوإطَْمداب مجع طَمَدب سمٗمتحَتلْم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َّٓ َأنَّ اًمٜمََِّمز َيقز شمًٙملم وؾَمٓمف ومٞم٘م٤مل:  [21/96]إٟمٌٞم٤مء:  وُمثؾ احلََدب اًمٜمََِّمز وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، إِ

ٚمقن َأي ُيْنقمقن.َٟمِْمز، وهق ُم٤م َأذَف ُمـ إَرض، أَ  ًِ  ي قَمال وارشمٗمع، وَيٜمْ

٤ٌمً » ًِ
يم٤مز واًمٙمٜمز واعَمْٕمِدن واعم٤مل اعمدومقن ذم إَرض، ش ؾَمْٞم٤ًٌم حُمْ ْٞم٥م ُيٓمٚمؼ قمغم اًمرِّ ًَّ اًم

ُٞمقب اخلُُٛمَس، وُيٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٓمٞم٦َّم وقمغم اعم٤مء اجل٤مري، وَأصُٚمف ُمـ  ًُّ وُمٜمف ُم٤م ورَد َأنَّ ذم اًم

ٞم٥ُْم  ًَّ ٞم٥م إِذا ضمَرى، واًم ًِ ُمّمدُره، ىم٤مل ُمٗمروُق سمـ قمٛمرو سمـ ىمٞمس سمـ ُمًٕمقد سمـ  ؾم٤مَب َي

٤مء وسمنِمًا اًمَ٘متْغم ذم همزوة سم٤مِرق سمِمطِّ اًمَٗمْٞمض: قمَّ ٞم٤ٌمين يرصمل إظِمقشمف ىَمْٞم٤ًًم واًمدَّ  قم٤مُمر اًمِمَّ

 ذم يمققققؾِّ ؿَمققققْتقةٍ 
ِ
٤مء قمَّ  َأسمٙمققققل قمققققغم اًمققققدَّ

 

 وهَلْٗمقققل قمقققغم ىَمقققْٞمٍس ِزَُمققق٤مِم اًمٗمققققاِرسِ  

 ٌَّقققق  ٠مومققققام َأٟمقققق٤م ُمققققـ َرْيقققق٥ِم اعَمٜمُقققققِن سمُج

 

ـْ ؾَمققققْٞم٥ِم اإِلًمققققِف سمققققآيسِ    وٓ َأٟمقققق٤م ُِمقققق

  وىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:

ٌُف  وَأٟمققق٧َم رسمٞمقققٌع ُيقققققٜمِْٕمُش اًمٜمققق٤مَس ؾَمقققْٞم

 

 وؾمققققققٞمٌػ ُأقِمػَمشْمققققققف اعمٜمٞمَّقققققق٦ُم ىمقققققق٤مـمِعُ  

 :٠ٌَّم: اجل٤ٌمن اهلَُٞمقب، وذم طمدي٨م آؾْمتً٘م٤مء ْٞم٥م اًمٕمٓم٤مَء، واجلُ ًَّ واضمٕمْٚمف ؾَمٞم٤ًٌْم »َأراد سم٤مًم

 َأي ضم٤مري٤ًم. َأي قمٓم٤مًء َأو ُمٓمرًا ؾم٤مئ٤ٌمً ش ٟم٤مومٕم٤مً 

٤ٌمً » ًِ
 َأي يم٤مومٞم٤ًم ُيْٖمٜمل واضمَده، ىم٤مًم٧م اُمرأة ُمـ سمٜمل ىُمَِمػم:ش وحُمْ

 وُٟم٘مٗمقققل َوًمٞمقققَد احلقققلِّ إِْن يمققق٤من ضم٤مئٕمققق٤مً 

 

ٌُف إِْن يمققققق٤من ًمقققققٞمس سمجقققققق٤مئعِ   ققققق
ًِ  وُٟمْح

 ُّوُٟمْ٘مِٗمل َأي ُٟمْٓمٕمؿ اًمَ٘مِٗمٞم٦ََّم، وي٘م٤مل هل٤م: اًمَ٘مَٗم٤مَوة َأيْم٤ًم، وهل ُم٤م ُي١ْمصَمُر سمف اًمْمٞمُػ واًمّمٌل

ٌُف َأي شمٕمٓمٞمف ُم٤م يٙمٗمٞمف وُيٖمٜمٞمف، وَأٟمِمد اًمراقمل:ُمـ اًمٓم
ًِ

 [188ديقاٟمف ]ٕم٤مم، وحُتْ

ققققَ٘مِٕملَّ طمتَّققققك ٥ُم اًمّمَّ ًِ  ظَمَراظِمققققُر شمقققققُْح
 

ه اًمراقمققققققْل ؾِمققققققَج٤مٓ   َئمققققققؾَّ َيَٕمققققققرُّ

 : اًمٚمٌـ، اًمٖمزيرات اًمٜمِّٞم٤مق اخلََراظِمر: َ٘مٕملُّ ٘مٞمع، ذم ُيٜمت٩َُم  اًمذي احلَُقار واًمّمَّ  ًمٌـ َأنَّ  يٕمٜمل اًمّمَّ

ٌُّف اًمراقمل يّمػم طمتك ويزيد احلَُقار يٙمٗمل همزير ٞم٤مقاًمٜمِّ  ه٤مشمف  ؾِمَج٤مًٓ. ؾِمَج٤مًٓ  ؾِم٘م٤مئف ذم يّم

ٌََّؼ اًمٌُْٓمٜم٤منَ »و ٝم٤م يمٚمَّٝم٤م وضم٤مءه٤م قمغم ـمٌِْ٘مٝم٤م ش ـم ٌَ٘م٤ًم همٓم٤َّمه٤م سمف وقمٛمَّ يم٠َمٟمَّف ووع قمغم ىمدره٤م ـم
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ٌـّ ـمٌَ٘م٦م ٤ًٌَّم ويمراُم٦ًم، ويمام يٜمٓمٌُؼ اًمٓمٌَُّؼ إقَمغم ُم وَووْم٘مٝم٤م يمام واومَؼ ؿَم طمك قمغم وطُم ـ اًمرَّ

ٌُْٓمٜم٤من ُمـ إَرايض ُم٤م يم٤من ُمٜمخِٗمْم٤ًم ُمٓمٛمئٜم٤ًَّم، َأي ذم هٌقط واٟمحٓم٤مط قمامَّ َيٚمٞمف، إؾَمٗمؾ.  واًم

ٌْد، وىمٞمؾ: سُمْٓمٜم٤من إَرض ُمٗمردٌ  ٌْدان ذم مجع قَم  .وهق مجع سَمْٓمـ، يم٤مًمٔمُّْٝمران ذم مجع فَمْٝمر واًمُٕم

َوى» اًمٕمٓمَش وُيزيُؾ اًمٔمَّٛم٠م، ويٙمقن  ، َأي سم٤معم٤مء اًمٙمثػم اعُمْرِوي اًمذي ُيذه٥مشسم٤معم٤مء اًمرِّ

ب سم٘مدر اًمٙمٗم٤مي٦م، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ،  ، َأي: اًمنمُّ يِّ َوى ُمّمدرًا سمٛمٕمٜمك اًمرِّ  اًمرِّ

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

َوى  اًمققققققرِّ
ِ
وْمقققققِف واعمققققق٤مء قققققي سم٤مًمرِّ ٌَنمَّ  شَم

 

 ووَمقققققَرٍج ُمٜمقققققِؽ ىمريققققق٥ٍم ىمقققققد َأشمقققققك 

٤مج  َأي اؾْمتٌنمي سمقرود اعم٤مء ذم يمؾِّ وىم٧م واعم٤مء اًمٖمزير اعمُْرِوي وسمَٗمَرج إًِمخ، وىم٤مل اًمٕمجَّ

 [375ديقاٟمف ]يّمػ مح٤مرًا وُأشُمٜم٤ًم:

را قَمْٞمٜمققققققققق٤ًم ِرَوًى ووَمَٚمَجققققققققق٤م  شمقققققققققذيمَّ

 

ضمقققققق٤م  ققققققدوه٤م وسمقققققق٤مت َٟمػْمَ  ومققققققراَح َُيْ

 ضم٤ًم َأي َأي قمٞمٜم٤ًم همزيرة شُمْرِوي واِردِي٤م، واًمَٗمَٚم٩م: اًمٜمَّٝمر، وىمٞمؾ: اعم٤مء اجل٤مري، وقَمَدا َٟمػْمَ

:سمنقم٦م، وىم٤مل اجلُٛمٞمح سمـ ؾُمدْيد اًمتٖمٚم  ٌِلُّ

 ِرَوى
ٍ
َحٜمِْٗمٌر َِيْققققققدي إمِم ُمقققققق٤مء ًْ  ُُمققققققق

 

  َٓ ْجقققققف اًمقققققدِّ  يمققققق٤مُِمل اجِلقققققامِم مل ََتَخَّ

 ْمف َأي ـمريؼ واوح ُمًت٘مٞمؿ ممتدٌّ ُيْقصؾ إمِم ُم٤مء ُُمْرٍو قمذٍب يمثػم اعمٞم٤مه اعمجتٛمٕم٦م مل َتخَّ

ُٓء. يمف اًمدِّ  ومل حترِّ

٦م واعمقاوع اًمٕم٤مًمٞم٦م وهمٓمَّك سم٤معم٤مء اعمٕمٜمك: وم٠َميمثَر وَأهمزَر ُم٤مًء ضم٤مري٤ًم يم٤مومٞم٤ًم ًمََلُمٙمٜم٦م اعمرشمٗمٕم

ِت اعمٜمخٗمْم٦م وإَرايض اعمٓمٛمئٜم٦َّم.  اعُمْروي اعمحالَّ

117- ااااا ش ا   ْأ اااااْب  
ْشااااا ُ ا غا َأ   ج ُ 

  ااااالأ

 

ة  ااااَّأ َا  ىاااا   رأ ْ ااااة ااااجأ تأ اااار  طأ   أَّش

طمرف شمِمٌٞمف ُمـ احلروف اعمِم٤مهِب٦م ًمٚمٗمٕمؾ، وطِمٞمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم قمٛمٚمٝم٤م ش يم٠َمٟمَّام»اًمٚمٖم٦م:  

.سمٚمٗمٔم٦م ُم٤م اعمتّمٚم٦م   هب٤م، إِذ هل ذم إَصؾ يم٠َمنَّ

ٌَْٞمداء» ي٦م واًمّمحراء، وًمٌٕمْمٝمؿ:ش اًم  َأي اًمَٗمالة، وُيراِدومٝمام اًمَ٘مْٗمر واعمَٗم٤مزة واًمؼمِّ

َء ضُمْزُُتققققققق٤م َّٓ  وسَمْٞمقققققداَء شَمًقققققتٕمقي إَِد

 

قققْٚمٝم٦ٌٍم ؾَمقققْقـمِل طُمقققققَدائل هلققق٤م َهقققاَل   ًَ  سم
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ٕمتٝم٤م، وًمق يم٤مٟمقا ُمـ َأهؾ  ًَ ًٓم٦م واخِلؼمة، وُمع ذًمؽ َأي وُربَّ ومالة حتػمِّ ؾم٤مًمٙمٞمٝم٤م ًم اًمدِّ

ْقط. ًَّ  ىمٓمٕمُتٝم٤م سمٗمرس هِمٜم٤مئل هل٤م سمٜمَْحق ًمٗمظ َهاَل ُيٖمٜمٞمٝم٤م قمـ اًم

 َأي اٟمّم٤ٌمسمف واٟمًٙم٤مسمف، وهِم٥مَّ سمٛمٕمٜمك سمٕمد، ىم٤مل اًمراضمز:ش هِم٥مَّ َصْقسمِف»

قق ًُّ  َرىقهِمقق٥مَّ اًمّمقق٤ٌمِح َُيٛمققُد اًم٘مقققُم اًم

 

٤ٌَمسمقققق٤مُت اًمَٙمققققَرى   وشَمققققٜمجكم قمققققٜمٝمْؿ هَم

  ٌٕمْمٝمؿ:، وًمشقمٜمد اًمّم٤ٌمِح »وُيروى 

ققق٤ٌمِب َُمِِمقققٞم٥ٌم سمٕمقققَده َهقققرمٌ   هِمققق٥مَّ اًمِمَّ
 

 واعمقققققُت راسمُٕمٝمقققق٤م إِْن ضمقققق٤مَء ذم َُمَٝمققققؾِ  


ْقب ُمّمدر ص٤مَب اعمٓمُر إِذا ؾم٤مل واهْنٛمر ُمٜمّم٤ًٌم، وص٤مسَم٧م اًمًامُء إَرَض: ضم٤مدُْت٤م  واًمّمَّ

ٞم٥ِّم، َأي اًمٖمزير اعمتدومِّؼ،  ْقب َأيْم٤ًم، اعمٓمر اًمّمَّ ٧ٌَّْم قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مءه٤م، واًمّمُّ  وَأُمٓمرْت وص

 ٤مل اًمِم٤مقمر:ىم

ققققققَ٘مك ديقققققق٤مَرَك همققققققػَم ُُمٗمًققققققِده٤م ًَ  وم

 

سمٞمققققققِع وِدْيٛمقققققق٦ٌم َُتْٛمققققققل   َصققققققْقُب اًمرَّ

 واًمرسمٞمع ضمزٌء ُمـ اًمًٜم٦م وَأيْم٤ًم اعمٓمُر، وُيٓمٚمؼ َأيْم٤ًم قمغم اًمٜم٤ٌمت واًمَٙمَل واخِلّْم٥م

ْقب سمٛمٕمٜمك اعمٓمر ُمثؾ اًمَٖمٞم٨ْم واجلَْقد وزٟم٤ًم وُمٕمٜمك.  واًمّمَّ

تف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:َأي ارشمٗمع ُمقضُمف وقماَل ش سَمْحٌر ـَماَم شمٞم٤َّمُره» ف وَزظَمرْت ًُمقجَّ   آِذيُّ

 إِذا زظَمققققرْت طَمققققرٌب ًمٞمقققققِم قمٔمٞمٛمقققق٦مٍ 

 

 رَأيققق٧َم سمحققققرًا ُمقققـ ُٟمحققققِرهُؿ شَمْٓمُٛمقققق 

  [54ديقاٟمف ]وىم٤مل قمدّي سمـ زيد:

٤موَمَتف ًَ  قَمقققػُّ اعَمٙم٤مؾِمققق٥ِم ٓ ُيْٙمقققِدي طُمقققق

 

 يمقققققق٤مًمٌحِر ُيْٚمِحققققققُؼ سم٤مًمتَّٞمَّقققققق٤مِر شَمٞمَّقققققق٤مرا 

 ءه وًمق طُم٤ًموم٦ًم، وُيتٌع اًمٕمٓم٤مَء سم٤مًمٕمٓم٤مء ِدًٓء يم٤مًمٌحر َأي ـمٞم٥ُِّم إَُمقال ٓ َيٛمٜمع قمٓم٤م

٤موم٦م: اًم٘مٚمٞمؾ، وَأصٚمٝم٤م وُمت٤مُت اًمتٛمر وىِمنمه وَأىْمامقمف وُم٤م  ًَ ُيردف اعمقَج سم٤معمقِج شم٤ٌِمقم٤ًم، واحلُ

 شم٤ًمىَمط ُمٜمف، وَأيْم٤ًم اعم٤مُء اًم٘مٚمٞمؾ، وـَماَم واوّي ي٤مئّل، ومٞم٘م٤مل: ـَمام َيٓمٛمق يمام ي٘م٤مل ـَمام َيٓمِٛمل.

ضُمف وريمَد شمٞم٤َّمُره، وذم ، أَ شصمؿَّ ؾَمَج٤م» يُمف ووَمؽَم اوٓمراسُمف وهدَأ َتقُّ ي وسمٕمد ذًمؽ ؾمَٙمـ حترُّ



 - 534 - 

َأي ؾمَٙمـ، وذم يمالم  [2-93/1]اًمْمحك:  ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄژاًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 [151ديقاٟمف ]: ، وىم٤مل إقَمِمكشوٓ ًمٞمٌؾ داٍج وٓ سمحٌر ؾم٤مٍج »قمكّم اسمـ َأيب ـم٤مًم٥م: 

ٙمققؿْ  ـِ قمٛمِّ ٌُٜمقق٤م إِْن ضمقق٤مَش سمحققُر اسمقق  ومققام ذْٟم

 

قَم٤مُِمّمقق٤م   وسمحققُرَك ؾمقق٤مٍج ٓ ُيقققققاِري اًمدَّ

:وًمٚمح٤مرصمّل ، ٤ٌمت وديدان شمٔمٝمر ذم اعم٤مء إِذا ىمؾَّ قم٤مُمٞمص، وهق ُدَويِّ قَم٤مُمص هل اًمدَّ  واًمدَّ

قققق٤مْج  ًَّ ٞمققققُؾ اًم ٌَّققققذا اًمَ٘مْٛمقققراُء واًمٚمَّ  يققق٤م طم

 

ققققق٤مْج   ًَّ  اًمٜمُّ
ٍ
 وـُمقققققققُرٌق ُمثقققققُؾ ُُمقققققققاَلء

ق ُمثُؾ َرْيٓم٤مت احل٤ميَم٦م، ؤظمر:واًمَ٘مْٛمراء: وقء اًم٘مٛمر واًمٚمٞمٚم٦ُم اعُمْ٘مٛمرة، وـُمر 

َٓ اؾْمَٚمٛمل اًمٞمققَم ذاَت اًمٓمَّققِق واًمتق٤مِج   َأ

 

ققق٤مضمل  ًَّ  واجِلْٞمقققِد واًمٜمٔمقققِر اعُمًقققت٠ْمٟمِِس اًم

  واُمرَأة ؾم٤مضِمٞم٦ُم اًمٓمْرف َأي وم٤مشمِرشُمف.

 اعمٞم٤مه ََت٩ُمُّ  وص٤مرت واًم٘مٗم٤مرُ  اًمؼماري َرِوَي٧ْم  اًمًح٤مب ذًمؽ ُمٓمر ٟمزول واعمٕمٜمك: سمٕمد

٤مراً  سمحراً  وم٠َمؿمٌٝم٧ْم  اًمٖمزيرة ٤ٌَمسُمف ه٤مج اعمتالـمٛم٦م، سم٤مَُٕمقاج َزظمَّ ـَ  صمؿ اوٓمراسمف واؿمتدَّ  قُم  ؾمٙم

 ُم٤مؤه. وريَمدَ  واؾمت٘مرَّ 

118- ُ َ  ُ أ  ص ْاااة   ااا   ااا أ  دُ أ ُ أ

 

 ُ اا أ ْشاا   و أ اا ا  اا أَاا غأ َا   اا م  

اًمٚمٝمؿَّ اؾمِ٘مٜم٤م هَمٞمث٤ًم »َأي ذاك اعمٓمر اًمٕم٤ممُّ اًمٙمثػم، وذم طمدي٨م آؾمتً٘م٤مء: ش ذاك اجلََدا» 

ٌَ٘م٤مً هَمدَ  وقمغم اًمٗم٤مئدة واعمَٜمٗمٕم٦م، ىم٤مل ظَمٗم٤مف  ، وُيٓمٚمؼ اجلََدا يم٤مجلَْدَوى قمغم اًمٕمٓمٞم٦َّمشىم٤ًم وضَمَدًا ـَم

يؼ: ٚمٛمّل يٛمدح اًمّمدِّ ًُّ  سمـ ُٟمدسم٦م اًم

 همققققػِم شَمْ٘مقققققى ضَمققققَداقًمققققٞمس ًمِمقققق
ٍ
 لء

 

 ويمقققققققؾُّ ظَمْٚمققققققققٍؼ قُمْٛمققققققققُره ًمِٚمَٗمٜمقققققققق٤م 

صمل َأسم٤م سمَِج٤مد:وُمٜمف ضَمَداه واضْمتداه واؾْمَتجداه إِذا ـمٚم٥م قمٓم٤مءه، ىم٤مل َأسمق ُدواد ير 

 ُُمققققققِْمٞمُػ اهلقققققؿِّ يٛمٜمُٕمٜمقققققل ُرىمققققق٤مدي

 

 إزِمَّ وم٘مقققققققققد دَمققققققققق٤مرَم يب ِوؾَمققققققققق٤مدي 

  ًمَٗمْ٘مقققققققققِد إَْرُيقققققققققلِّ َأيب سمِجققققققققق٤مدٍ 

 

 َأيب إَوققققققٞم٤مِف ذم اًمًققققققٜم٦ِم اجلَققققققاَمدِ  

 اً  قققققققق٤مُء ـُمققققققققرَّ  إًِمٞمققققققققِف شَمٚمجقققققققق٠ُم اهلَْمَّ

 

 ومٚمققققققٞمس سم٘م٤مئققققققٍؾ ُهْجققققققرًا جلقققققق٤مِدي 
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٤مء: مج٤مقم٦م اًمٜم٤مس، وهل وَمْٕمالء ُمـ ا ، وىمٞمؾ: اهلَْمَّ ضِّ هلَّض، وهق اًمٙمن واًمدقُّ ومقق اًمرَّ

 [78أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]ُمٓمٚم٘م٤ًم، واجل٤مدي: ـم٤مًم٥م اًمٕمٓمٞم٦َّم، وىم٤مل َأسمق ذؤي٥م:

ققققام قققق٤م َٟمْجتققققدي احلْٛمققققَد إِٟمَّ ُْٟمٌئقققق٧ِم َأٟمَّ َٕ 

 

ُٗمقققققققف ُمقققققـ اًمٜمُّٗمققققققِس ظِمَٞم٤مُرهققققق٤م   شُمٙمٚمَّ

  وىم٤مل آظمر:

 إيِنِّ ًَمَٞمْحٛمقققققُدين اخلٚمٞمقققققُؾ إِذا اضْمَتقققققَدى

 

 ْٙمرُهٜمقققققل ذوو إَْوقققققٖم٤منِ ُمققققق٤م زْم ويَ  

  وىم٤مل اًمراضمز:

هْ  ـْ ُأْهَ قققققققف ُِمققققققق  َأَُمققققققق٤م قمٚمْٛمققققققق٧َم َأٟمَّ

 

 ٓ َيْٓمَٕمقققققُؿ اجلققققق٤مدي ًمقققققدِيؿ ََتْقققققَرهْ  

  وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ـَ ومققام ضَمققَدوا  ضَمققَدْوُت ُأٟم٤مؾمقق٤ًم ُُمققققْقِهي

 

َٓ اهللَ وم٤مضْمقققققُدوه إِذا يمٜمققققق٧َم ضم٤مِديققققق٤م   َأ

 ؾم٤مئاًل وم٤مؾم٠مل اهلل، وىم٤مل َأسمق اًمٜمَّجؿ:َأي ؾم٠مًم٧ُم ُأٟم٤مؾم٤ًم َأهمٜمٞم٤مء ومام َأقمَٓمقا، وم٢مِْن يمٜم٧َم 

ققققَتْجديٙم٤م ًْ  ضمئٜمقققق٤م ٟمحٞمِّٞمققققَؽ وَٟم

 

ـْ ٟم٤مئقققِؾ اهللِ اًمقققذي ُيْٕمٓمٞمٙمققق٤م   ُِمققق

  ىم٤مل َأسمق طم٤مشمؿ:

ققققذا اعُمْجتقققققديٜم٤م سمَِمقققققْتِٛمف َٓ َأِيُّ  َأ

 

ُف   ٜمققل َُمققـ شَمَٕمققرَّ ققْؾ ُرَوْيققدًا إِٟمَّ  شم٠َمُمَّ

َتْ٘مْمٞمٜم٤م طم٤مضم٦ًم وهق ذم ظمالل ذًم ًْ ذا اًمذي ي٠ًمًمٜم٤م وَي ٌُّٜم٤م، وُيَٛمدُّ اجلََدا َأي َأِيُّ ؽ َيٕمٞمٌٜم٤م ويً

 ومٞمٙمقن اًمَٖمٜم٤َمَء وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ اًمَٕمْجالن:

 ًَمَ٘مقققققؾَّ ضَمقققققَداًء قمقققققغم ُم٤مًمِقققققٍؽ 

 

٧ٌَّْم سم٠َمضْمققققذاهِل٤م   إِذا احلققققرُب ؿمقققق

:َأي ًَم٘مؾَّ ٟمٗمٌع ويمٗم٤مي٦ٌم، وُمٜمف َأضْمَدى قمٚمٞمف، وىمد ي٘م٤مل: َأضْمداه، ىم٤مل َأسمق اًمِٕمَٞم٤مل 

 ي شُمققْقًمِٞمٜملسَمِخٚمقق٧ْم وُمَٓمْٞمٛمقق٦ُم سم٤مًمققذ

 

ققققققِديٜمل  ققققام َُيْ َّٓ اًمٙمققققالَم وىمٚمَّ  إِ

 الً  وُمًت٠مصمراً  ُمٜمٗمرداً  سَمِرَح  ٓ َأي شسمف خمّمقص٤مً  زال ٓ»  زسمٞمد: َأسمق ىم٤مل سمف، وممٞمَّزاً  وُمٗمْمَّ

شَمقققققف قققققٜمل قَمْٛمقققققدًا ُمقدَّ  إِنَّ اُمقققققرًأ ظَمّمَّ

 

 قمقققغم اًمتَّٜمققق٤مئل ًَمٕمٜمقققدي همقققػُم َُمٙمٗمققققرِ  

 شمف َأو عمقدَّ  ٜمل قَمْٛمدًا ُمقدَّ  شمف، َأي َأومرَدين، ومَحذف وَأْوصَؾ.َأراد ظمّمَّ
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اًم٘مقم: اجلامقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وىمٞمؾ: ُمـ اًمرضم٤مل ظم٤مص٦م ش ىمقٌم هُؿ ًمََلرِض هَمْٞم٨ٌم وضَمَدا»

ٌَٕم٤ًم،  ـَ ذم قمٛمقُمف شم٤مرة شَم َأي هلذه اًمًٌٞمٓم٦م اًمتل َأرؾم٤مه٤م ش هُؿ ًمَلَرض»دون اًمٜم٤ًمء، وإِٟمَّام يدظمْٚم

ٚمؼ قمغم اًمَٙمَل واًمٜم٤ٌمت وقمغم يمؾِّ ظمػم يمثػم اهلل سم٤مجل٤ٌمل وضمٕمٚمٝم٤م ُِمٝم٤مدًا، واًمٖمٞم٨م: اعمٓمر، وُيٓم

 ٟم٤مومع، واجلََدا ُمرَّ شمٗمًػمه.

دة ٓزال ممت٤مزًا سمٜمَٞمؾ  َم وصُٗمف ذم َأسمٞم٤مت ُمتٕمدِّ اعمٕمٜمك: ذاك اًمًح٤مب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شم٘مدَّ

ف وٟمْٗمٕمف وإطِمٞم٤مئف ًمََلرايض وُمٜمٗمِردًا سم٠مُمٓم٤مره وُمٜم٤مومٕمف وظِمّمٌف رضم٤مٌل هؿ  ٤ًم سمريِّ ؾُم٘مٞم٤مه وخمتّمَّ

يمٚمِّٝم٤م وهمٞم٨ُم إَرايض مجٞمٕمٝم٤م، إؿِم٤مرٌة إمِم يمرُمٝمؿ وؾمخ٤مئٝمؿ ويمثرة ومقاوٚمٝمؿ  ظِمّم٥ُم اًمٌالد

ٝمؿ اهلل سمف ُمـ اًمٖمٜمك واًمثراء.  سملم اًمٜم٤مس، وَأهنؿ ٓ َُيُقًمقن سملم اًمٜم٤مس وسملم ُم٤م ظمّمَّ

119- اااارص    أ أ ش اااا  غأ ش    اااالا إادُ ىااااة  أ

 

ااا  ااْبا ُ م  أ  ُم اا  ي اا  ا   ْااَّأ ُ   

٦ٌم ُمـ أَ ش ًم٧ًُم »اًمٚمٖم٦م:   ش إِذا ُم٤م»داة اًمٜمٗمل ووٛمػم اعمٗمرد اعمتٙمٚمِّؿ، وُمٕمٜم٤مه٤م ُم٤م َأٟم٤م. ُمريمَّ

ًة وَأصم٘مٚمْتٜمل ش هَبَٔمْتٜملش. »إِنْ »فمرومٞم٦م ذـمٞم٦م، وشمرادومٝم٤م ًمٗمٔم٦م  ٧ْم قمكمَّ وَأره٘متْٜمل ؿمدَّ َأي ؿم٘مَّ

٦م وصَمُ٘مؾ قمٚمٞمف طمتك قمجَ  ٌَف وسمٚمَغ ُمٜمف ُمِم٘مَّ ز سمِٕمٌئٝم٤م ومحَّٚمتٜمل مِحالً صم٘مٞماًل، ي٘م٤مل: هَبََٔمف إَُمُر إِذا همٚم

ٌَٝم٤م، ويمؾُّ ُم٤م َأصم٘مٚمؽ ومٝمق سم٤مِهظ، ويمؾُّ َُمـ  قمٜمف، وهَبَظ راطمٚمَتف: َأْوىَمره٤م ومَحؾ قمٚمٞمٝم٤م طمتك َأشمٕم

يُمٚمِّػ ُم٤م ٓ ُيٓمٞم٘مف ومٝمق ُمٌٝمقظ، ىم٤مل َأسمق شُمراب: ؾمٛمٕم٧ُم َأقمراسمٞم٤ًَّم ُِمـ َأؿْمَجَع ي٘مقل: هبَْمٜمل 

 وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، إَُمر وهَبٔمٜمل، ىم٤مل: ومل ُيت٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ َأطمد، ويرادف هبَٔمف وَمَدطَمف 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 شَمقققق٠مممَّ قمٚمٞمٜمقققق٤م ٓ َٟمُجقققققققُز وىمققققد دَٟمقققق٤م

 

ٌَْٝمُظ اعمقققق٤مَء سمقققق٤ميمِرُ    ِوْرٌد َيقققق
ِ
 ُمققققـ اعمقققق٤مء

 دة ويمثرة اهلؿِّ واًمٖمؿِّ واًمُٙمرسم٦ُم واعمّمٞم٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦ُم، وَأصُٚمٝم٤م يمثرة اعمٞم٤مه واًمَٖمْٛمرة: اًمِمِّ

٤مشمرة اعمٖمٓمِّٞم٦م عَم٤م دوهن٤م، وهَمْٛمرة اًمٜم٤مس: ًَّ ُمقوع ازدطم٤مُمٝمؿ، وشُمٓمٚمؼ اًمٖمٛمرة ُمـ  اًمٖم٤مُمرة، َأي اًم

شمف وقِمَٔمٛمف، وُمٜمف هَمْٛمرُة اعمقت واحلرب واًمٗمتٜم٦م واًمٜم٤مر، وشُمٓمٚمؼ َأيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك  يمؾِّ رء قمغم ؿمدَّ
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 ژې ې ې ې ۉژاحِلػمة واًمَٖمٗمٚم٦م واًمَٕمامي٦م واًمَٖمَقاي٦م واجلََٝم٤مًم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، ودُمٛمع [23/63]اعم١مُمٜمقن:  ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ، وىم٤مل َأيْم٤ًم: [23/54]اعم١مُمٜمقن: 

 اًمَٖمْٛمرة قمغم هِماَمر، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 وومققق٤مرٍس ذم هِمقققاَمِر اعمققققِت ُُمقققققٜمَْٖمِٛمسٍ 

 

 إِذا شَمققققق٠َمممَّ قمقققققغم َُمٙمروهققققق٦ٍم َصقققققَدىَم٤م 

 وىم٤مل اًمَ٘مٓم٤مُمل ُمـ ىمّمٞمدة يّمػ ومٞمٝم٤م ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ويذيُمر ىمّمتف ُمع ىمقُمف ويذيمر

ْقوم٤مَن:  [144ديقاٟمف ] اًمٓمُّ

......................... 

 

 َؽ اًمُٖمَٛمقققققِر اْٟمحًققققق٤مرُ وطمققققق٤مَن ًمت٤مًمِققققق 

 ومجٛمَع اًمَٖمْٛمرة قمغم هُمَٛمر يمٜمَْقسم٦م وُٟمَقب وَدْوًم٦م وُدَول، وهَمْٛمرة اًمٌمء: ُُمْٕمٔمُٛمف، وهَمْٛمرة

اًمَٖمَٛمراُت صَمؿَّ »اًمٜم٤مس: َزمْحتٝمؿ ويمثرُتؿ، وُمٜمف دظمٚم٧ُم ذم هِمامَرهؿ، وُمـ َأُمث٤مل اًمٕمرب 

ؿَّ شمزول وشمٜمٙمِمػ، ُييب َأي اًمِمدائُد واعمّم٤مئ٥م واخلٓمقب شُمْٔمٚمؿ وشَمٖمِمك اًمٜم٤مس صمش شَمٜمْجكم

، شي٘م٤مل: إِنَّ اعمَثؾ ًمََلهمٚم٥م اًمِٕمجكمّ »ذم اطمتامل اًمٕمٔم٤مئؿ واًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م، ىم٤مل اعمٞمداين: 

ُت٤م، وًمٌٕمْمٝمؿ:  واًمَٖمَٛمرات: ُم٤م شَمْٖمُٛمر اًمقاىمَع ومٞمٝم٤م سمِمدَّ

٤ٌَمهَبقق٤م  ويمققؿ هَمْٛمققرٍة ًمٚمحققرِب ظُمقققْْم٧ُم قُم

 

 َُمِٕمققْل اعمقققُت َأىْمِريققف ُٟمٗمقققَس اًمَٗمقققارسِ  

 سَمكمِمَـّ ي٘مقُل » رون ش : سمٚمَغ اًمًٞمُؾ اًمزُّ َأي ُمـ اًمذيـ ََيزقمقن ُمـ ٟمقائ٥م اًمدهر ويتْمجَّ

سَمك، وهق ُمـ َأُمث٤مل اًمٕمرب، ُييُب ًمٚمَخْٓم٥م يتٗم٤مىمؿ  قن ىم٤مئٚملم: سمٚمَغ اًمًٞمُؾ اًمزُّ ويْمجُّ

ويًتٗمحؾ وَُي٤موز احلدَّ طمتك ٓ يٛمٙمـ شَمالومٞمف وشمداُريُمف، وُمٜمف ُم٤م يمتٌف قمثامن إمم قمكّم ريض اهلل 

، وم٢مِذا َأشم٤مك يمت٤ميب هذا وم٠َمىمٌْؾ إزِمَّ َأُمَّ »قمٜمٝمام:  ٌْٞمَلْمِ سَمك وضم٤موَز احلزاُم اًمٓمُّ ٤م سمٕمُد وم٘مد سمٚمغ اًمًٞمُؾ اًمزُّ

 ش.قمكمَّ يمٜم٧َم َأم زم

اسمٞم٦م اعمرشمٗمٕم٦م اًمتل ٓ شَمٖمٛمره٤م اعمٞم٤مه وٓ شَمٕمٚمق ومقىمٝم٤م، وشُمًٛمك  سَمك ُزسْمَٞم٦م، وهل اًمرَّ وُمٗمرد اًمزُّ

وايب ورؤوس اجل٤ٌمل، ويمذًمؽ احلُْٗمرة اًمتل حُتٗمر ًمَّمٞمد إؾَمد ُزسْمَٞم٦م سم ٙمقهن٤م إِٟمَّام شمٙمقن ذم اًمرَّ
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سمٞم٦م:  ٞمد، وىم٤مل اعمٞمداين ذم اًمزُّ ـ ُمـ اًمّمَّ  شُمًٛمك احلُٗمرة اًمتل َيًتؽم ومٞمٝم٤م اًمّم٤مئد ًمٞمتٛمٙمَّ

اسمٞم٦م ٓ يٕمٚمقه٤م اعم٤مء، وم٢مِذا سمٚمَٖمٝم٤م »  هل طُمٗمرة حُتٗمر ًمََلؾمد إِذا َأرادوا صٞمَده، وَأصُٚمٝم٤م اًمرَّ

: ش٤ًم، ُيَيب ًمِقاَم ضم٤مَوَز احلدَّ اًمًٞمؾ يم٤من ضم٤مروم٤ًم َُمِْحٗم سمك َأي »، وىم٤مل اًمزخمنميُّ سمٚمَغ اًمًٞمُؾ اًمزُّ

 ش.اؿمتدَّ إَُمرُ 

سمٚمَغ »اعمٕمٜمك: ُم٤م أٟم٤م ممَـّ ََيزع وَيْمجر وَيْمٞمؼ صدُره وَيْمٞمع ُرؿمُده وَيِْم٩مُّ ىم٤مئاًل: 

سَمك وشَمٜمزُل سمف ٟم٤مئ٦ٌم قمٜمدُم٤م شُمّمٞمٌف إطِمدى اًمِمدائد وشُمٚمؿُّ سمف وم٤مِدطم٦ٌم ُمـ وَمقادح اًمدهر ش اًمًٞمُؾ اًمزُّ

 ُمـ ٟمقائ٥م احلََدصم٤من.

127- اارص    فش ْا ع ش  أ اا ُا ْش ذاالأ  اا أ إاكش ىأ  وأ

 

اااة  اااة إاىل ُ ر  أ شااا ا ىاااة  اااج ُ ر  أ   أ

 ش.حت٧م وٚمققمل»قمقض ش سملم وٚمققمل»وُيروى  

، َأي وإِذا اؾمت٘مرْت وَأىم٤مُم٧ْم وُمٙمث٧ْم وًمٌث٧ْم، واًمث٤َّموي اؾمؿ وم٤مقمؾ شوإِن صَمقْت »اًمٚمٖم٦م: 

َأي  [28/45]اًم٘مّمص:  ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژًمٕمزيز: ُمٜمف، وذم اًمتٜمزيؾ ا

 ژڻ ڻ ڻژٟم٤مزًٓ هب٤م وُم٘مٞماًم ومٞمٝم٤م، واعمَْثقى اؾمؿ ُمٙم٤من ُمٜمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

َأي ُمٙم٤مُن إىِم٤مُمتٙمؿ، وىمٞمؾ: هق هٜم٤م اؾمؿ ُمّمدر، َأي ُمٜمزًمٙمؿ وَُم٘م٤مُمٙمؿ،  [6/128]إٟمٕم٤مم: 

 ژ ٿٹ ٿ ٿ ٿژوشم٠مويٚمف ذات ٟمزوًمٙمؿ وإىِم٤مُمتٙمؿ، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز َأيْم٤ًم: 

ين ذم ـمقل إىِم٤مُمتل، وىم٤مل قمٛمر اًمٗم٤مروق ريض اهلل  [12/23]يقؾمػ:  َّٓ َأي َأيمرَم ُٟمُززم وشمق

َأي ُمٜم٤مِزًَمٙمؿ، وهق َأسمق َُمْثَقاك وهل ُأمُّ َُمثَْقاك َأي َُمـ َأٟمَزًمؽ ذم ش َأصٚمِحقا َُمَث٤مويٙمؿ»قمٜمف: 

 ُمٜمزًمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

قؾُمققققٜمل ًُ  َأذم يمققققؾِّ يقققققٍم ُأمُّ َُمْثقققققى شَم

 

ُض َأصمقققايب وشمًقق٠َمًُمٜمل ُمقق٤م اؾْمققٛملشُمققققٜم   ٗمِّ

  وىم٤مل ُديَملْم:

 وم٢مِْن صَمقَقى صَمقَقى اًمٜمَّقدى ذم حَلْقِده
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دًا، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: اه ُمِمدَّ  وَأصْمقاه: َأْٟمزًَمف قمٜمده يمثَقَّ

قققٞم٧ْم   وىُمْمِّ
ِ
ـَ ذم اًمثَّققققاء  َأصْمقققَقى وم٠َمطْمًققق

 

 طم٤مضم٤مشُمٜمققققق٤م ُِمقققققـ قمٜمقققققِد َأْرَوَع ُم٤مضمقققققدِ  

  وىم٤مل آظمر:

ٌَْٞمٜمِٝمققققققق٤م َأؾمقققققققام  ءُ آذَٟمْتٜمقققققق٤م سم

 

 ُربَّ صمققق٤مٍو ُيَٛمقققؾَّ ُمٜمقققف اًمثَّققققاءُ  

 ٚمقع يم٤مَٕوُٚمع، وإَوالع: اًمِٕمٔم٤مم شسملم ُوٚمققمل»، وُيروى شحت٧م ُوٚمققمل» ، واًمْمُّ

ذات آقمقضم٤مج وآٟمحٜم٤مء، وهل أرسمع وقمنمون ِوَٚمٕم٤ًم ًمٙمؾِّ إِٟم٤ًمن، ًمٚمّمدر ُمٜمٝم٤م اصمٜمت٤م 

ٌَلم ٓ شمٚمت٘مل َأـمراومٝم٤م  قمنمة شمٚمت٘مل َأـمراومٝم٤م ذم اًمّمدر، وشُمًٛمك اجلَقاٟمح، واصمٜمت٤م قمنمة ذم اجلٜم

َواومِر، ىم٤مل طم٤مضم٥م سمـ ذسمٞم٤من:  َٕنَّ اًمٌٓمـ وم٤مصؾ سمٞمٜمٝم٤م، وشُمًٛمك اًمزَّ

ققَٚمُع اًمَٕمْقضمقق٤مُء ًمًقق٧َم شُم٘مٞمُٛمٝمقق٤م  هققل اًمْمِّ

 

ققققٚمقع اٟمٙمًقققق٤مُره٤م  َٓ إِنَّ شم٘مقققققيؿ اًمْمُّ  َأ

 غ:  [237ديقاٟمف ]وىم٤مل اسمـ ُُمٗمرِّ

 وَرَُمْ٘مُتٝمققققققققق٤م ومقضمقققققققققْدُُت٤م

 

ققْٚمِع ًمققٞمس هلقق٤م اؾمققت٘م٤مَُمفْ    يم٤مًمْمِّ

  وًمٌٕمْمٝمؿ:

 َأسَمك اًم٘مٚم٥ُم َأْن َِيَْقى ؾمقايمْؿ وًمقق َٟمقَقى

 

 عَمقققققق٤م اؿمققققققتٛمَٚم٧ْم قمٚمٞمققققققف إَوقققققق٤مًمعُ  

 وإََو٤مًمُع هٜم٤م مجُع َأْوُٚمع اًمتل هل مجع ِوَٚمع، ومٝمق مجُع اجلٛمع، واًمْمٚمع سمٙمن اًمْم٤مد

ـ.  وُُٓمٝم٤م ُمٗمتقطم٦م، وىمد شمًٙمَّ

وْمرة وَمْٕمٚم٦م ُمـ َزوَمر َيْزومِر َزوْمرًا وَزومػِماً شَزوْمرة» ه، وىمٞمؾ: ، اًمزَّ ، َأي َأظمرَج ٟمَٗمًف سمٕمد َأن ُمدَّ

ومػم َأن يٛمتٚمئ  إظِمراضُمف ُمع صقت ممدود، وىمٞمؾ: سم٤مًمٕمٙمس، َأي إِدظم٤مُل اًمٜمَٗمس، وىمٞمؾ: اًمزَّ

ه٤ًم وُيٙمثر ُمـ اًمٌٙم٤مء وشمرضمٞمع  صدر اًمرضمؾ هَماًم وِوٞم٘م٤ًم وطُمزٟم٤ًم ويَمرسم٤ًم ومػُمدد صقشَمف ُمت٠َموِّ

ومػم شمرديُد  ٚمقع، وومنَّ صقت احلزن، وىم٤مل اًمراهم٥م: َأصُؾ اًمزَّ اًمٜمَٗمس طمتك شمٜمتٗمَخ ُمٜمف اًمْمُّ

ومػم:  ة إَٟملم وىمٌٞمحف، واًمزَّ وْمر ُمـ ؿمدَّ ٤مج: اًمزَّ سمٕمْمٝمؿ اًمزومرة سمٛمٓمٚمؼ اًمتٜمٗمُّس، وقمـ اًمزضمَّ

ومػم، َأي اًمتٜمٗمُّس سمف يمٚمِّف، ة، واهمؽماق اًمٜمَٗمس هق اؾمتٞمٕم٤مسمف واؾمتٖمراىمف ذم اًمزَّ  اهْمؽِماق اًمٜمَٗمس ًمٚمِمدَّ
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:  [156ديقاٟمف ]ىم٤مل اجلٕمديُّ

 قمقققغم َزوْمقققرٍة ومقققَتؿَّ ومل ظِمقققْٞمطَ 

 

ققق٦ٍم وٓ َهَْمقققؿِ    َيْرضِمقققْع إمِم ِدىمَّ

 :يم٠َمٟمف »َأي يم٠َمٟمف زاومِر َأسمدًا ُمـ قِمٔمؿ ضَمقومف، ومٙم٠َمٟمف َزوَمَر ومِخٞمَط قمغم ذًمؽ، وىم٤مل اًمزخمنمّي

ٌَلم، َأي ُُمرشمٗمَٕمٝمام، وىم٤مل إقَمِمك يّمػ إسِماًل، وىمٞمؾ:  َزوَمَر َزومرًة ومُٓمٌع قمغم ذًمؽ ُُمٜمتِٗمَخ اجلٜم

 [126ديقاٟمف ]:هق ًمٚمراقمل

قققققق٦م ـُمِقَيقققققق٧ْم قمققققققغم َزوَمراُِتقققققق٤م  طُمْقزيَّ

 

ـَ سُمققققققُزوٓ   ـَمققققلَّ اًمَ٘مٜمَقققق٤مـمِر ىمققققد سَمققققَزًْم

 ٦م: اًمٜمُّقق اعمٛمت٤مزة سمَٗمراهتٝم٤م، وىمٞمؾ: اعُمٜمح٤مزة قمـ اإِلسمؾ، وىمٞمؾ: اًمتل قمٜمده٤م ؾَمػْم احلُقزيَّ

٤م زوَمرْت  طمتك ارشمٗمع  َُمْذظُمقر، ـُمقي٧م َأي ضُمٌٚم٧م وـُمٌٕم٧م قمٔمٞمٛم٦َم اخِلٚم٘م٦م ُمثَؾ اًم٘مٜم٤مـمر يم٠َمهنَّ

ٍـّ ذم اإِلسمؾ ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، وذم  ٌُزول، وهق ـُمٚمقع ؾِم ضَمٜم٤ٌمه٤م ومٌ٘مٞم٧م يمذًمؽ، وسَمَزًْمـ ُمـ اًم

ـَ ُٟمزوًٓ »سمٕمض اًمٙمت٥م  ٚمٜم٤مه ش ىمد ٟمزًْم َّٓ إِذا َتحَّ سم٤مًمٜمقن قمقض اًم٤ٌمء، وٓ َأرى ًمذًمؽ وضمٝم٤ًم إِ

ًمٜم٤مه سم٠َمن اًم٘مٜم٤مـمر ىمد ٟمزًم٧ْم واؾمت٘مرْت سمتامم اإِلطمٙم٤مم سمٛمٕمٜمك أَ  ن َأطمج٤مر شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مـمر وَأوَّ

ـَ وْوع. ٌُٜمٞم٤من ُووٕم٧م َأطمً  رصٞمٜم٦م اًمؽميمٞم٥م ُمتٞمٜم٦م اًم

وْمرة سم٤مًمْمؿِّ اجلَْقف واًمَقؾَمط ُمـ يمؾِّ  وَمرات ذم اًمٌٞم٧م مجع َزوْمرة، وهل يم٤مًمزَّ وىمٞمؾ: اًمزَّ

 رء، َأي َأضْمقاومٝم٤م وَأْوؾم٤مـمٝم٤م، وىمقل اًمِم٤مقمر:

 ومَتًققؽميَح اًمققٜمْٗمُس ُِمققـ َزوْمراُِتقق٤م

 

  

 ٤ًمُت٤م ا ـ اًمٗم٤مء ضورًة ًمٚمقزن.َأي ُمـ شمٜمٗمُّ  عم١معم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ هَمؿ ويَمْرب، وإِٟمام ؾمٙمَّ

ضَم٤م» ضَم٤م إمِم اًمرَّ اجلٜمٌَلم، ويٙمُثر ذًمؽ  َأي شَمِمَٖمؾ اًمٗمراغ اًمٙم٤مئـ ذم ضمقومف سملمش ُم٤م سملم اًمرَّ

ضم٤م سم٤مًم٘مٍم: اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ  اًمٜمَٗمس احل٤مرُّ طمتك يّمػم ُمؾَء ضَمقومف ُمـ اًمٓمرف إمِم اًمٓمرف، واًمرَّ

سمٕمُْمٝمؿ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌئر ُمـ َأقماله٤م إمِم َأؾمٗمٚمٝم٤م وطم٤مومَتٞمٝم٤م، واجلٛمع َأْرضم٤مء، يمؾِّ رء، وظمصَّ سمف 

َأي قمغم ٟمقاطمٞمٝم٤م وضمٝم٤مُت٤م، وذم  [69/17]احل٤مىم٦م:  ژڈ ڎ ڎژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 يمٜم٤مي٦م قمـ احِلٚمؿ، ش يم٤من اًمٜم٤مُس َيِرُدون ُمٜمف قمغم َأْرضم٤مء واٍد َرطْم٥ٍم »طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس: 
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٦م:  وىم٤مل ذو اًمرُمَّ

ضَمقق٤م  ضَمقق٤م ُِمققـ ضمٜمْقق٥ِم واصققٞم٦مٍ سمققلم اًمرَّ  واًمرَّ

 

 َِيْققققامَء ظم٤مسمُِٓمٝمقققق٤م سمقققق٤مخلقِف َُمْٙمُٕمقققققققمُ  

  ؤظَمر:

ضَمققققققققَقاِن إيِنِّ   ومققققققققال ُيْرَُمققققققققك يَب اًمرَّ

 

ـْ ُيْٖمٜمِقققققل َُمٙمققققق٤مين   َأىَمقققققؾُّ اًم٘مققققققِم َُمققققق

  وًمٚمٛمرادي:

 ًم٘مقققد َهِزَئققق٧ْم ُمٜمِّقققل سمٜمَْجققققراَن إِْذ رَأْت 

 

ٌَْٚمققققققققلْمِ ُأمُّ َأسَمقققققققق٤منِ  
 ُُم٘مقققققققق٤مُِمَل ذم اًمٙمِ

 ٌَّالً يمقققق٠َمْن مل شَمقققق  رْي ىَمققققٌكْم َأؾمققققػمًا ُُمٙمقققق

 

ضَمققققققانِ    وٓ َرضُمقققققققاًل ُيرَُمقققققك سمقققققف اًمرَّ

 ـِ ذم اًمٌئر ضَمَقْي ًمق يْمٓمرب سملم اًمرَّ َأي ُيًتٝم٤من سمف وُيٓمرُح ذم اعمٝم٤مًمؽ، وَأصُٚمف اًمدَّ

ضَم٤م وهق ُُمَدممَّ ذم َأصمٜم٤مء اًمٌئر. ضَم٤م إمِم اًمرَّ  ومَٞم٘مذف سمف اًمرَّ

هَماًم وطُمزٟم٤ًم وطمرارًة واؾمتققَم٥َم اًمٜمَٗمُس ضَمقذم  اعمٕمٜمك: وإِذا َأص٤مسمْتٜمل يُمرسم٦م ُمَلْت صدري

ؿ  ًمِْمٞمؼ صدري طمتك اُمتَلُت سمحرارة ذًمؽ اًمٜمَٗمس ُمـ ضمٜمٌل إمِم ضمٜمٌل، ا.#، واجلقاُب اعمتٛمِّ

 ًمٚمٛمٕمٜمك ؾمٞم٠ميت.

121- ااارأ   ٍ  ن اااا يا كش  ىااا ش  ش ا اااة ىأ  يأ

 

ملة  ى  ة ُ  ا  ةك طأ أاا  ُا ش أ ش   ا

 ُتٝم٤م وُمٜمٕمُتٝم٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:هَنْٜمْٝمُتٝم٤م َأي زضمرُُت٤م وردقمُتٝم٤م ويمٗمٗم 

ـْ   هَنْٜمِقققققْف دُمققَمقققققَؽ إِنَّ َُمققققق

 

 َيْٖمقققققؽَمُّ سم٤محلَقققققَدصم٤مِن قمققققق٤مضِمزْ  

:وهَنْٜمََٝمف ومَتٜمْٝمٜمََف: زضَمَره وم٤مٟمَزضمر، ىم٤مل َأسمق ضُمٜمْدب اهلذزم ، ٌَُع: ص٤مح سمف ًمٞمٙمػَّ ًَّ  وهَنْٜمََف اًم

 [357أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]

 ومٜمَْٝمٜمَْٝمققق٧ُم ُأومَم اًم٘مققققِم قمقققٜمٝمْؿ سمْيقققسم٦مٍ 

 

 َس ُمٜمٝمقققق٤م يمققققؾُّ طَمِْمققققَٞم٤مَن َُمَْحققققرِ شَمققققٜمٗمَّ  

 سْمق واًمٌُْٝمُر واًمٜمَِّٝمٞم٩ُم اًمذي َيْٕمِرض ًمٚمُٛمِنع ذم احلَِْمٞم٤من: اًمذي قَمَراه احلََِمك، وهق اًمرَّ

ـْ َأضمَحره  ، ُِم ُمِمٞمف واعمحتدِّ ذم يمالُمف ُمـ ارشمٗم٤مع اًمٜمَٗمس وشمقاشُمره، واعُمْجَحر: اعُمْٚمَج٠م اعمْمٓمرُّ

 إِذا َأجل٠َمه إمِم ُمثؾ اجلُْحر.
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ٚمف وصؼم قمٚمٞمف ويمتَٛمف ذم شُٔمقُم٦مً ُمٙمْ » ه وطمًٌَف وحتٛمَّ ، َأي حمٌقؾم٦ًم، ُمـ يمَٔمَؿ همٞمَٔمف إِذا ردَّ

َع اًمٖمٞمَظ واضمؽَمقمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ٟمْٗمًف ومل ُيٌده ومل ُئمٝمره يمام ي٘م٤مل: دمرَّ

]اًم٘مٚمؿ:  ژڈ ڈ ڎڎژوومٞمف َأيْم٤ًم:  [3/134]آل قمٛمران:  ژٿ ٿژ

ُم٤م »، وذم احلدي٨م: [16/58ًمٜمحؾ: ]ا ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژوومٞمف َأيْم٤ًم:  [68/48

قمٝم٤م اإِلٟم٤ًمُن َأقمٔمَؿ َأضمرًا ُمـ ضُمْرقم٦ٍم هَمٞمْظ ذم اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ـْ ضَمْرقم٦ٍم يتجرَّ ، وَأصُٚمف ُمـ يمَٔمَؿ شُِم

ة: ُم٤م خُيِْرضمف اًمٌٕمػم ُمـ  شَمف إِذا اْزدرَده٤م، َأي اسمتٚمَٕمٝم٤م ويمػَّ قمـ آضمؽِمار، واجِلرَّ اًمٌٕمػُم ضِمرَّ

شمف َأي ٓ َيًُٙم٧م يمْرؿمف ومٞمجؽمُّ هب٤م، َأي يَ  ٚمقيمٝم٤م وُيردده٤م ذم ومٛمف، وُمٜمف ومالن ٓ َيٙمٔمُؿ قمغم ضِمرَّ

قمغم ُم٤م ذم ٟمْٗمًف طمتك يتٙمٚمَّؿ سمف، وإِٟمام ىمٞمؾ: يمَٔمَؿ اًمٌٕمػم واعمُٖمت٤مظ َٕٟمف ي٠مظمذ سمَٙمَٔمؿ ٟمَٗمًف، 

 [1225أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]واًمَٙمَٔمؿ: خَمَْرج اًمٜمََّٗمس ذم احلَْٚمؼ، ىم٤مل َأسمق ظِمراش:

 مم اهلل صققققق٤مئرٌ ويمقققققؾُّ اُمقققققرٍئ يقُمققققق٤ًم إِ 

 

 ىَمْمققق٤مًء إِذا ُمققق٤م يمققق٤من ي١مظَمقققُذ سمققق٤مًمَٙمْٔمؿِ  


٤مج: ٤ميمتقن، ىم٤مل اًمٕمجَّ ًَّ ٜمف ًمٚميورة، واًمُٙمٔمَّؿ: اًم  َأراد اًمَٙمَٔمؿ سم٤مًمتحريؽ ومًٙمَّ

ققققققققققؿِ   وُربَّ َأْهاِب طَمِجققققققققققٞم٩ٍم يُمٔمَّ

 

َٖمققققققق٤م وَروَمققققققق٨ِم اًمقققققققتٙمٚمُّؿِ    قمقققققققـ اًمٚمَّ

 ُب سم٤مًمٙمن، واحلَجٞم٩م: احل ج٤مج، واًمٚمَّٖم٤م إَْهاب: مج٤مقم٤مت اًمٜم٤مس، اًمقاطمد ِهْ

وَم٨م: ُم٤م ُيًتحٞم٤م ُمـ اًمتٍميح سمف  يم٤مًمٚمَّْٖمق: ُم٤م ٓ ُيٕمتدُّ سمف ُمـ اًمٙمالم اًمٕم٤مري قمـ اًمٗم٤مئدة، واًمرَّ

ذائؾ.  يم٤مجِلامع واًمَٖمْٛمز ٕضَمٚمف وٟمحِق ذًمؽ ُمـ اًمٗمقاطمش واًمرَّ

ى إِن يم٤مٟم٧م شطمتك ُيَرى خُمَْْمْقِوٕم٤مً » ، َأي إمِم َأن ُيرى إِن يم٤مٟم٧م طمتَّك هم٤مئٞم٦َّم، َأو ومػُمَ

شمٗمريٕمٞم٦َّم، خُمْْمقِوٕم٤ًم َأي ؿمديَد اخلُْمقُع، وهق ُُمْٗمَٕمْققِمؾ ُمـ اخلْمقع، وهق آٟم٘مٞم٤مد 

ٕمػ وآقمؽماُف سمف وآؾمتٙم٤مٟم٦م، وي٘م٤مِرب اخلْمقع  واإِلـم٤مقم٦م واًمٚمِّلم واًمذلُّ واإِلىمرار سم٤مًمْمَّ

ذم ُمٕمٜم٤مه اخلُِمقُع، واعمَْخْمقوع َأسمٚمُغ ذم اًمقصػ سم٤مخلْمقع ُمـ اخل٤موع ًمزي٤مدة اعمٕمٜمك سمزي٤مدة 

. ـَ ـَ َأسمٚمُغ ُمـ ظَمُِم  اعمٌٜمك، يمام َأن اظْمَِمْقؿَم

وْمرة ذم اًمٌٞم٧م اًمذي ىمٌؾ هذا، ش ُِمٜمٝم٤م»، اًمْمٛمػم ذم شُِمٜمْٝم٤م اًمذي يم٤من ـمَٖمك» يٕمقد إمِم اًمزَّ
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ى اًم٘مدَر، وَأصٚمف اًمتَّامدي ذم اًمٕمّمٞم٤من واإِلهاُف ومٞمف،  وـَمٖمك َأي دم٤موَز احلدَّ اعمٕمت٤مَد وشمٕمدَّ

ه وه٤مَج وارشمٗمع  وُمٜمف ىمٞمؾ: ـمَٖمك اعم٤مُء إِذا اؿمتدَّ  ٤ٌَمسُمف وَزظَمَر شمٞم٤َّمُره وزاد َُمدُّ اوٓمراسُمف وقَم٥مَّ قُم

ُم سمٗمالن طمتك ىَمَتَٚمف»ويمُثر وقَمال، وُمٜمف   ژٿ ٺ ٺ ٺژ، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: شـمَٖمك اًمدَّ

  ژڈ ڈ ڎژ، وومٞمف: [96/6]اًمٕمٚمؼ:  ژڳ ڳ گژوومٞمف:  [69/11]احل٤مىم٦م: 

 ەئ ائژ، وومٞمف: [23/45]ـمف:  ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژ، وومٞمف: [23/81]ـمف: 

 .[7/186]إقمراف:  ژەئ

اعمٕمٜمك: يمَٗمٗمتُٝم٤م ورددُُت٤م حمٌقؾم٦ًم طمتك خيْمَع ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ه٤مئج٤ًم، وهذا اًمٌٞم٧م ُمرشمٌٌط ُمع اًمذي 

ـَ صمقرشُمف.  ىمٌٚمف، وُمٕمٜم٤ممه٤م إِذا اُمتَلُت همٞمٔم٤ًم يمٔمٛمتُف طمتك شمؼمَد طمرارشُمف وشمٜمٙمَن طمدشُمف وشمًُٙم

122-    ٍ َااااا كش تش ااااا   أ رأ  وَ اأ ااااا  ا إاكش عأ

 

الأ  أ   َأطش ا ُ      ُ ش أ     ُ 
  أ ُ  أ ا طا

ٜمدي ُمقمم شوٓ َأىمقُل إِْن قَمَرشْمٜمل»اًمٚمٖم٦م:   ًِّ ٧ْم يب وَأص٤مسمْتٜمل، ىم٤مل َأسمق قَمَٓم٤مء اًم ، َأي َأًمقٛمَّ

 سمٜمل أؾمد:

 ومققققققققاهلل ُمققققققق٤م َأدري وإيِنِّ ًَمّمققققققق٤مدٌق 

 

٤ٌَمسمِققققؽ َأم ؾِمققققْحرُ    َأَداٌء قَمققققَراين ُمققققـ طِم

 ٌْتُف  ٤ٌَمب سم٤مًمٙمن ُمّمدر طم٤مسَم ٦ٌَّم، وواحِل ش ُمـ ضمٜم٤مسمؽ»ُيروى ومجُع احل٥ُّم وسم٤مًمْمؿِّ اعمح

٦ٌم، ي٘م٤مل: ُٟمٙم٥َِم اًمرضمُؾ وَأص٤مسمْتف إطِمدى َٟمَٙم٤ٌمت ش َٟمْٙم٦ٌمٌ »سم٤مجلٞمؿ واًمٜمقن. َأي ُمّمٞم٦ٌٌم وسَمٚمٞم٦ٌَّم وَرِزيَّ

 اًمدهر، وومالن َُمٜمٙمقب َأي ُُمّم٤مب، ىم٤مل طم٤مشمؿ:

ٌْقققققق٧ُم سمٜمَْٙمٌقققققق٦مٍ 
 إِذا ىَمققققققؾَّ ُمقققققق٤مزْم َأو ُٟمٙمِ

 

قققققق٦مً   ُمقققققق٤م ىَمٜمِْٞمقققققق٧ُم طَمٞمقققققق٤مئل قِمٗمَّ  وشمٙمرُّ

  َأي ًمزُمُتف، واًمٜمقُن شُمٗمتح وشُمٙمن، وًمٌٕمْمٝمؿ:ش ىَمٜمِْٞم٧ُم طَمٞم٤مئل»

ٌْققققققققق٧َم ومققققققققق٢مِٟمَّام
َـّ إِذا ُٟمٙمِ قققققققققزقَم  ٓ دَمْ

 

 ُرْزٌء آظَمقققققرُ  
ِ
ْزء  ضَمققققَزُع اًمٗمتققققك ذم اًمققققرُّ

  واًمققققدهُر ُمٝمققققام اؾْمققققَتْٗمحَٚم٧ْم َٟمَٙم٤ٌمشُمققققف

 

ققققققققؼم إِْن ىم٤مسمْٚمَتٝمقققققققق٤م شمتّمقققققققق٤مهَمرُ    سم٤مًمّمَّ

 ٌَْتف احلج٤مرُة إِذا َأص٤مسمْتف وظمدؿمْتف وضمرطمتْف، وذم َأُمث٤مل وَأصؾ هذا اعمٕمٜمك ُمـ ىمقهلؿ: ٟمٙمَ 
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٤ٌَمت وٓ ُيِ٘مٞمؿ قمغم طم٤مًم٦م واطمدة، وىمٞمؾ: سمؾ شاًمدهُر َأٟمٙم٥ُم ٓ ُيٚم٥ِمُّ »اًمٕمرب:  ، َأي ي٠ميت سم٤مًمٜمَٙم

ة سمٛمٕمٜمك َأنَّ اًمدهر همػم ُمًت٘مٞمؿ  ٥م وطم٤مَد قمـ اجل٤مدَّ اعمراُد سم٤مَْٕٟمٙم٥م اعم٤مئُؾ اعمٜمحِرف اًمذي شَمٜمٙمَّ

سم٤مًمث٤مء اعمثٚمَّث٦م ومٞمٝمام، أَي  شَأْٟمٙم٨ُم ٓ ُيٚم٨ِمُّ »ة، وم٤معمٕمٜمك اعمراُد ومٞمٝمام واطمد، وُيروى قمغم طم٤مًم٦م واطمد

ار َيٜم٘مُض اًمٕمٝمد، و ، ُمـ شٓ ُيٚم٥ِمُّ »َأي ٓ يًت٘مرُّ قمغم طم٤مًم٦م واطمدة، ُمثُؾ ش ٓ ُيٚم٨ِمُّ »همدَّ

 اإِلًْمث٤مث، واإِلًْم٤ٌمب سمٛمٕمٜمك آؾمت٘مرار واإِلىم٤مُم٦م واعُمْٙم٨م واًمٚم٨ٌُّْم.

َأي يمالَم اًمٞم٤مئس اًمذي اٟم٘مٓمع رضم٤مؤه وشمالؿَمك َأُمُٚمف واوٛمحٚم٧َّْم َأُم٤مٟمٞمف، ش قطِ ىَمْقَل اًمَ٘مٜمُ »

 ىمٚمٌُف ومل يٌَؼ ذم ٟمٗمًف ـمٛمٌع حلّمقل اخلػم اًمذي يم٤من يتقىمَّٕمف، ي٘م٤مل: ومالن آيٌس ىَمٜمُقط، وومالن

ضم٤مء ]احلجر:  ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژ اًمٕمزيز: اًمتٜمزيؾ وذم َُمٜمُقط، سم٤مًمرَّ

ف سمٛمدِّ [15/54: ]احلجر ژڄ ڦ ڦ ڦژ، وومٞمف: [15/55 ًَ ، وىَمٜمََّٓمف شَم٘مٜمٞمٓم٤ًم ُمثُؾ آَي

ٚمف، وُمٜمف ىمقهلؿ َذُّ اًمٜم٤مس اًمذيـ ُيَ٘مٜمُِّٓمقن اًمٜم٤مَس  إًَمػ قمغم َأوْمَٕمَٚمف، وَأيًَّف سم٤مًمتِمديد قمغم وَمٕمَّ

يمام ش ايْمتت٥َم وَٟمَ٘مَط صمؿَّ ايمت٠مَب وىَمٜمَطَ »ُمـ رمح٦م اهلل، َأي ي١ميًِّقهنؿ، وُمـ ؾَمَجٕم٤مت إؾَم٤مس: 

ع هب٤م ُمـ ُم٤مًمف عَمح٤مِوي٩م، وسمٕمد َأن َأشمؿَّ يمت٤مسم٦م ذًمؽ ًمق يمت٥َم رضمؾ صٙمَّ  ٤ًم قمغم ٟمٗمًف سمّمَدىم٦م يتؼمَّ

 اًمّمؽِّ ٟمدم قمغم ُم٤م ىمدُمْتف يُده، وُمـ هذا اًمَ٘مٌٞمؾ إِذا ىمٞمؾ ًمف: ِزْن ـَم٠مـَم٠َم رأؾمف وطَمِزَن.

غَم » ًَّ ـِ اًم ٌَْٓم َأي اٟم٘مٓمع واٟمِمؼَّ ذم اجلَقف يمٞمُس اجلَٜملم، وهق اًمٖمالف اًمذي ش اْٟمَ٘مدَّ ذم اًم

غَم واًمٙمِٞمس يْم ًَّ ف ذم سمٓمـ ُأُمف، وذم اٟم٘مٓم٤مقمف داظمَؾ اجلَقف ظمٓمٌر قمغم اجلٜملم وقمغم ُأُمف، واًم ٛمُّ

واًمِٖمالف واعَمِِمٞمٛم٦م َأًمٗم٤مٌظ ُمؽمادوم٦م سمٛمٕمٜمك اجِلٚمدة اًمرىمٞم٘م٦م اًمتل يٜمزُل اعمقًمقد ُُمِمتِٛماًل هب٤م ومُتٜمزُع 

َّٓ ىمتٚمْتف، وإِٟمَّام ُييب هذا اعمثُؾ قم ـ قمـ وضمٝمف طملم وٓدشمف ومقرًا، وإِ ؼ اخلٓمر وشمٞم٘مُّ ٜمد حت٘مُّ

 : ي٘م٤مل: »اهلالك وومقات اًمُٗمرص٦م ًمتداُرك إُمر وقمدم إُِمٙم٤من شَمالذم اخلَٓم٥م، ىم٤مل اجلقهريُّ

لُم اًمٕمٔمؿَ  ٌَٓمـ إِذا ذه٧ٌْم احِلٞمٚم٦ُم، يمام ي٘م٤مل: سمٚمَغ اًمًٙمِّ غَم ذم اًم ًَّ ا.#. ويمام ي٘م٤مل: ش اٟم٘مٓمع اًم

ٌْل: اخِلْٚمػ، وه ، اًمُٓم ٌَْٞملْمِ  ق اًمثَّْدي.دم٤مَوَز احِلَزاُم اًمٓمُّ
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٤مه٤م سم٤مًمث٤ٌَّمت واجلاَلدة وٓ  اعمٕمٜمك: إِْن َأص٤مسمْتٜمل طم٤مدصم٦م ُمـ طمقادث اًمدهر َأصؼُم هل٤م وأشمٚم٘مَّ

رًا وىمٚم٘م٤ًم واٟمزقم٤مضم٤ًم:   اْٟم٘مدَّ »َأىمقل قمٜمد ٟمزول شمٚمؽ احل٤مدصم٦م يمام ي٘مقل اًمٞم٤مئس ُمـ اخلػم شمْمجُّ

غَم  ًَّ ـِ اًم ٌَٓم ٚمف ويمثرة ضَمزَ ش ذم اًم قمف وقمجزه قمـ آطمتٞم٤مل يمٜم٤مي٦ًم قمـ ظَمَقر ىم٤مئٚمف وقمدم حتٛمُّ

 ًمٜمج٤مشمف وظمالصف.

123- راة    را َا ىأ طا  لش ى    ُزا رأ َأ     ىة

 

ااا أ   ااا ش ا عأ ااا ش أ إادُ ُهلأ َا ُهلأ اااةوا  يا أ

ة، ش ىمد ُم٤مرؾم٧ْم ُمٜمِّل»اًمٚمٖم٦م:   َأي قم٤مريم٧ْم وقم٤مجل٧ْم وزاوًم٧ْم وظم٤مًمٓم٧ْم سمُٕمٜمػ وؿمدَّ

، ويمؾُّ َُمـ طم٤موَل قمٛماًل َأو َأُمرًا واعمامَرؾم٦م يم٤معمزاَوًم٦م واعمٕم٤مجَل٦م سمٛمٕمٜمك ُُمٕم٤مٟم٤مة اًمٌمء وُُم٘م٤مؾم٤مشمف

ـَ وُم٤مرَس اعمّم٤مئ٥م،  ة وم٘مد ُم٤مرؾَمف، ي٘م٤مل: ومالن ىمد ُم٤مرَس اخلّمقُم٤مت وُم٤مرَس اًمٗمت ومٞمف ؿمدَّ

ؾ َأقم٤ٌمء َُمِم٤مىمِّٝم٤م، ودمٚمََّد ذم هَمَٛمرات  يمؾُّ ذًمؽ سمٛمٕمٜمك وىمَع ومٞمٝم٤م وىم٤مؾَمك ؿمدائده٤م وحتٛمَّ

يضِّ ُمٜمٝم٤م، ي٘م٤مل: ُم٤م زال ومالن َأظمٓم٤مره٤م وخم٤موف َأهقاهل٤م وٓىَمك ُمٜمٝم٤م صٕمقسم٦م َيٕمُن اًمت٘م

سمْتف  ُيامرس اخلٓمقَب وَيٚم٘مك سوف اًمدهر سمقضمف ىَمُٓمقب طمتك طمٜمَّٙمْتف اًمتج٤مِرب وهذَّ

 اعمّم٤مئ٥م وَأطمٙمٛم٧ْم َأَدسَمف اًمٜمقائ٥م، وًمٌٕمْمٝمؿ:

 وُم٤مَرؾْمقق٧ُم ُِمققـ َدهققري َهَزاِهققَز ُِمْٚم١ُمهقق٤م

 

وائ٥ِم    َهَزائقققُز َأوْمَْمققق٧ْم يب ًمَِمقققْٞم٥ِم اًمقققذَّ

 ـْ يمقق٤من ومٞمثقق٤مهُمقْرُس ظمققػمَ    ؿمققٞمقظِمفوَُمقق

 

 ومَخققققػُمُهُؿ قمٜمققققدي ُسوُف اًمٜمَّقائقققق٥ِم  

  ىمقققرأُت قمقققغم دْهقققري دروؾمققق٤ًم ُمٗمٞمقققدةً 

 

 هَمِرْيققِزيَّ قَمْ٘مققكم ومْمققؾ قَمْ٘مققؾ اًمتَّجقق٤مرِب  

 اهلَزاِهز: اًمِٗمتـ اًمتل يٙمثُر ومٞمٝم٤م اوٓمراب اًمٜم٤مس، واهلََزائز: اًمِمدائد، ويمام ي٘م٤مل: ُم٤مرؾمْتف

ف َذه، وَأَٟم٤مَخ قمٚمٞمف سمَٙمْٚمٙمٚمف، وي٘م٤مل:  اخلُٓمقُب، ي٘م٤مل: قَمَريَمف اًمدهر وَدًَمَٙمف وقَمْمَّ ؾَمف وَٟمجَّ وَضَّ

ش، وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر: ؽ وحَتَرَّ َس سمف َأي حَتَٙمَّ  ََتَرَّ

يٍض قمٚمٞمقققققف هَمَْم٤موققققق٦مٌ   وَأمْحَقققققَؼ قِمقققققرِّ

 

ىِمؿْ   َس يب ُِمققققـ طَمْٞمٜمِققققف وَأٟمقققق٤م اًمققققرَّ  ََتَققققرَّ

 مجُع ظَمْٓم٥م، وهق اًمِم٠من وإَُمر واحل٤مل، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش اخلُُٓمقب»
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، واعمراُد سم٤مخلَْٓم٥م اعمجٛمقِع ذم اًمٌٞم٧م [15/57]احل٩م:  ژڇڇڇڇچژ

 إَُمُر اًمِمديد مم٤َّم َيٜمزُل سم٤مإِلٟم٤ًمن ُمـ ـَمقاِرق احلََدصم٤من، وًمٌٕمْمٝمؿ:

 ظُمُٓمققققققُب اًمقققدهِر شَمْٓمقققُرُق يمقققؾَّ طمقققلٍّ 

 

 وآظِمُرهقققققق٤م ًمٜمقققققق٤م ظَمْٓمقققققق٥ُم اعَمققققققاَمِت  

سم٤َّمء هبدا ػمه إًِمٞمٝم٤م: وُمٜمف ىمقل ىَمِّمػم جلَِذيٛم٦َم طملم اؾمت٘مٌٚمْتف رؾمُؾ اًمزَّ ًِ  َُم
ِ
ظَمْٓم٥ٌم »ي٤م ذم َأصمٜم٤مء

 ، وهق ُمـ إَُمث٤مل اًم٤ًمئرة.شَيًػٌم ذم ظَمْٓم٥م يمٌػمٍ 

ب إُمقر طمتك ص٤مر ش َُمِرؾم٤مً » َأي ذا ضَمٚمٍد وىُمقة وصؼم وصالسم٦م ىمد ُم٤مَرس اًمٜمقائ٥م وضمرَّ

ٟمتْف وىم٤مئع اًمٚمَّٞم٤مزم وإَ  زاي٤م وٓ ُي٤ٌمزم سمٙمقارث احلقادث َٕٟمف ـم٤معم٤م ُمرَّ سمْتف ٓ َُيتٗمؾ سم٤مًمرَّ ي٤مم ودرَّ

ومج٤مئع اًمِمٝمقر وإقَمقام وىم٤مؾَمك اًمِمدائد طمتك اقمت٤مَده٤م وَأقمدَّ هل٤م ُمـ صم٤ٌمت اجل٠ْمش وضمراءة 

 اًم٘مٚم٥م وؾَمٕم٦م اًمّمدر قَمت٤مَده٤م، وًمٌٕمْمٝمؿ:

ٌَّققق٤ًم ومٝمققق٤م إيِنِّ اُمقققرٌؤ َُمقققِرٌس   إِْن يمٜمققق٧َم ظَم

 

 ُصققققْٚم٥ُم اعَمٕمقق٤مضمِؿ ـَمقق٥مٌّ سم٤مخلُققققُّمقُم٤مِت  

 ٤مِوُر اهلَْقَل » ًَ  قَف اًمِمديد، ىم٤مل يمٕم٥ُم سمـ زهػم:َأي ُيٖم٤مًم٥م اخلش ُي

٤مِوُر ىِمْرٟمقققققق٤ًم ٓ َُيِققققققؾُّ ًمققققققف ًَ  إِذا ُيققققققق

 

َّٓ وْهققققَق ََمْققققدوُل   َك اًمِ٘مققققْرَن إِ  َأْن َيققققؽْمُ

  اًمذسمٞم٤ميّن: وًمٚمٜم٤مسمٖم٦م َأسقَمف، َأن وطم٤موًم٧ُم  رأؾَمف وشمٜم٤موًم٧ُم  وَأصمٌتُّف ظَمّمٛمل وؾم٤مَوْرُت 

 ومٌِقققققق٧مُّ يمقققققق٠َمينِّ ؾمقققققق٤موَرشْمٜمل َوققققققئٞمٚم٦مٌ 

 

ىْمِش ذم َأٟمٞم٤م  قققؿُّ ٟمققق٤مىِمعُ ُمقققـ اًمقققرُّ ًُّ  هِبققق٤م اًم

 ة واًمثقرة قرة، وهل احِلدَّ ًَّ ٤م ىم٤مشمَٚمْتف وص٤مرقمْتف ُمـ اًم وي٘م٤مل: ؾم٤مورشْمف اهلٛمقم، يم٠َمهنَّ

قُر، يمث٤مَر َيثُقر وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك. واهلَْقل: اًمَٗمَزع، وُيٓمٚمؼ قمغم إَُمر  ًُ واًمَقصْم٦ٌم، واًمٗمٕمؾ ؾم٤مَر َي

٥َم وشمٗم٤مىَمؿ َأي اُمتدَّ وقمَ ش إِذا اهلَْقُل قَماَل »اعُمخٞمػ ُم٤ٌمًمٖم٦ًم.  ُٔمَؿ وهَمَٚم٥َم واؿمتدَّ وشَمّمٕمَّ

ٌَف وصمُ٘مؾ قمٚمٞمف، ىم٤مل َأسمق ذؤي٥م:  [163أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]واؾمتٗمحَؾ، يم٠َمٟمَّف قَماَل ص٤مطمٌَف َأي ريم

َيققققققق٧ْم ققَمَٚمْقٟمققققققق٤مُهُؿ سم٤معَمِْمققققققق  َرذّم وقُمرِّ

 

ققققٞمقِف شَمْٕمققققَتكم سم٤مَُٕم٤مصمِققققؾِ   ًُّ  ٟمَِّمقققق٤مُل اًم

 ٞمقف ُمـ ًُّ ىم٤مل ذم ًم٤ًمن ش شَمْٕمتَكم»َأهمامده٤م، وَأي ىمٝمْرٟم٤مهؿ سم٤محل٤ًُمم وضُمردت ٟمِّم٤مُل اًم

اه سم٤مًم٤ٌمء َٕٟمف ذم ُمٕمٜمك ذه٥َم سم٤مَُٕم٤مصمؾ، َأي سمِخٞم٤مر اًمٗمرؾم٤من: »[قمال]اًمٕمرب  ، شَأي شَمٕمتٛمُد، وقمدَّ
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 اقْمتغم اًمٌمَء: ىَمِقَي قمٚمٞمف وقَماَله، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:»وومٞمف 

تققققققققل  إيِنِّ إِذا ُمقققققققق٤م مل شَمِّمققققققققْٚمٜمل ظُمٚمَّ
 

 وشَم٤ٌمقمققققدْت ُمٜمِّققققل اقمتٚمْٞمقققق٧ُم سمَِٕم٤مَدهقققق٤م 


 ٤مل: َأي قَمٚمقُت سمَِٕم٤مَده٤م سمٌِٕم٤مد َأؿمدَّ ُمٜمف، وىم٤مل سمٕمض وًمد سمالل سمـ ضمرير:ىم

 ًمَٕمْٛمققققققُرَك إيِنِّ يقققققققَم وَمْٞمققققققٍد ًَمقققققققُٛمٕمتؾٍ 

 

ضْمقققرِ    سمقققام ؾمققق٤مَء َأقمقققدائل قمقققغم يمْثقققرِة اًمزَّ

  ًَمقُٛمٕمتٍؾ َأي ًَمَٕم٤مٍل ىم٤مدٌر ىم٤مهٌر، وىم٤مل آظَمر:

 وإِذا رَأيققققق٧َم اعمقققققرَء َيِْمقققققَٕم٥ُم َأُمقققققَره

 

 ذم اًمِٕمّْمققققٞم٤منِ  ؿَمققققْٕم٥َم اًمٕمّمقققق٤م وَيٚمِقققق٩مُّ  

  وم٤مقمِٛمقققْد عَمققق٤م شَمْٕمُٚمقققققق ومقققام ًمقققَؽ سم٤مًمقققذي

 

 ٓ شمًقققققتٓمٞمُع ُمقققققـ إُُمققققققِر َيقققققَدانِ  

 ٕمك ذم وم٤ًمد طم٤مًمف وَيٚم٩ِمُّ ذم قمّمٞم٤مٟمؽ وخم٤مًَمٗم٦م »ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن:  ًْ ي٘مقل: إِذا رَأي٧َم اعمرَء ي

ة ًمؽ قمغم َُمـ ٓ َأُمرك ومٞمام ُيْٗمًُد طم٤مًَمف ومَدقْمف واقمِٛمْد عَم٤م شمًت٘مؾُّ سمف وشَمْمٓمٚمُع سمف إِذ ٓ ىمقَّ 

 [66ديقاٟمف ]يقاومُ٘مؽ، وىم٤مل ـُمٗمٞمؾ اًمَٖمٜمقّي:

 وٟمحقققـ ُمٜمَْٕمٜمققق٤م يققققَم طَمقققْرٍس ٟمًققق٤مَءيُمؿْ 

 

 همقققققداَة َدقَم٤مٟمققققق٤م قمققققق٤مُمٌر همقققققػَم ُُمْٕمَتقققققؾِ  

 َل اهلٛمزة قَمٞمٜم٤ًم، ي٘م٤مل: ومالن همػُم ُُم١ْمشَمٍؾ ذم إَُمر وهمػُم ُُمْٕمتٍؾ، َأي ىم٤مل: إِٟمَّام َأراد ُُم١ْمشَمكم ومحقَّ

 ش.همػُم ُم٘مٍمِّ 

٤ًم، إِذا اعمٕمٜمك : ىمد قم٤مريم٧ْم وص٤مرقم٧ْم ُٟمَقُب اًمدهر ُمٜمِّل رضمالً ؿَمٝماًم َصٌقرًا ضَمٚمدًا ىمقيَّ

قمُٔمَؿ اخلقُف هم٤مًَمٌف وإِن اؿمتدَّ اًمٗمزع واصمٌَف وإِن اؾمتٓم٤مَل اًمٌالُء ىم٤مسَمٚمف سمّمؼمه وصَم٤ٌمشمف، وٟمحق هذا 

 ىمقل قمٛمرو سمـ اإِلـْمٜم٤مسم٦م:

 َأىمقققققُل هلقققق٤م إِذا ضَمَِمقققق٠َمْت وضم٤مؿَمقققق٧ْم 

 

قققققققؽمُيل ُمٙم٤مَٟمقققققققِؽ حُتَٛمقققققققدي َأو  ًْ  شَم


 

124- ا  ُ ش أااااا أ  
اااااة ا ملأ ااااا ُ   إاكش ىا

أ ُ ش ا  اا

 

اااا أ أ   ُاا  ُرش ااا أ كش ىا
 ُ   إا

ااا ا ش ُرش اا  وأ

، ش زِمَ اًْمتقاءٌ »اًمٚمٖم٦م:   ّ ، وَأصُٚمف ُُمٓم٤مِوُع اًمكمَّ د وشمّمٕم٥ُّم واًمتِٞم٤مث وشمٕمنُّ َأي اقمتِٞم٤مٌص وشمِمدُّ

َج، وًَمِقَي سمٙمن اًمقاو ي٘م٤مل: ًَمَقاه َيٚمِقيف ًَمٞم٤ًَّم وم٤مًمَتقى َيٚمتِقي اًمتِقاًء أَ  ضَمف ومتَٕمقَّ ي وَمَتَٚمف وم٤مٟمٗمتَؾ وقَمقَّ

 [26رؤسم٦م  ]ديقانيم٤مًمتَقى، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 إِذا اًْمَتقققققققَقى يْب إَُمقققققققُر َأْو ًَمِقْيققققققق٧ُم 

 

 ُِمققققققـ َأيققققققـ آيت إَُمققققققَر إِْذ ُأشمِٞمقققققق٧ُم  
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ًَمتجَدنَّ ومالٟم٤ًم َأًْمَقى »وُمـ أُمث٤مل اًمٕمرب ذم اًمرضمؾ اًمّمْٕم٥م اخلُٚمؼ اًمِمديد اًمَٚمَج٤مضم٦م: 

٠َمم اعمَِراس، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش سَمٕمٞمَد اعُمًتٛمرِّ  ًْ  َأي ىمقيٌّ ذم اخلّمقُم٦م ٓ َي

ـْ ظَمقققققَزرْ  ققققق٤مَزْرُت وُمققققق٤م يب ُِمققققق  إِذا َُتَ

 

قق  ًَ ققْرَف ُِمققـ همققػِم قَمققَقرْ قصمققؿَّ يم  رُت اًمٓمَّ

 قققققَتَٛمرّ  ًْ   ْ وضمقققققْدشَمٜمل َأًْمقققققَقى سمٕمٞمقققققَد اعُم

 

  ْ َأمحققققُؾ ُمقققق٤م مُحِّٚمقققق٧ُم ُِمققققـ ظمققققػٍم وَذّ  

 د ٟمٔمَره، واخلََزر: ِوٞمؼ اًمٕملم، وىمٞمؾ: اًمٜمٔمُر سمٛم١مظّمره٤م مم٤َّم َيكم َُت٤مَزر: وٞمََّؼ ضمٗمٜمَف وطمدَّ 

ْدَغ، وهق ٟمٔمر اًمٕمداوة، وٟمحُق ىمقهلؿ:  ومالن ُياَمرُّ »ىمقهُلؿ: ش ومالن َيْٚمتَقي قمغم ومالن»اًمّمُّ

٦م قمـ َأيب إؾَمقد اًمدَؤزم َأٟمف شومالٟم٤مً  ى قمٚمٞمف ًمٞمٍمقَمف، وُمٜمف ُم٤م ُيروى ذم ىمّمَّ ، َأي ُيٕم٤مجلُف وَيتٚمقَّ

ٌَختْف ـمٌخ٤ًم  ًمِ٘مَل  ـَ صديؼ ًمف وم٘م٤مل: ُم٤م ومٕمَؾ َأسمقك؟ ىم٤مل: َأظمذشْمف احلُٛمك ومٗمَْمخْتف وَمْْمخ٤ًم وـم اسم

ه  ه وشُمِم٤مرُّ ه وَُت٤مرُّ وَرَوَخْتف َرْوخ٤ًم وشمريمْتف وَمْرظم٤ًم، ىم٤مل: ومام ومٕمٚم٧ْم اُمرأشُمف اًمتل يم٤مٟم٧م شُمزارُّ

ه؟ ىم٤مل: ـمٚمَّ٘مٝم٤م ومتزوَج همػمه٤م ومحٔمٞم٧ْم قمٜمده وروٞم٧ْم وسمَ  ٤مرُّ ه ودُمَ ٔمَِٞم٧ْم، ىم٤مل َأسمق وُُت٤مرُّ

إؾَمقد: ومام ُمٕمٜمك سَمٔمَِٞم٧ْم؟ ىم٤مل: هق طمرف ُمـ اًمٚمٖم٦م مل شَمدِر ُمـ َأيِّ سَمْٞمٍض ظمرَج وٓ ذم َأيِّ 

ؽ  ا.#. [اًمٚم٤ًمن ُمرر]شقُمش َدَرَج، ىم٤مل: ي٤م اسمـ َأظمل ٓ ظمػَم ًمؽ ومٞمام مل يْدِر قمٛمُّ

ي ذم خم٤مًَمٗمتل وظِمّم٤مش إِْن ُُمَٕم٤مِديَّ اًْمتََقى» ٥َم قمدوِّ ُمل، واعُمَٕم٤مِدي: اؾمؿ َأي إِْن شَمّمٕمَّ

ٌُٖمْمف، وىم٤مل اًمراهم٥م: َأصؾ اًمٕمداوة اًمتج٤مُوز وُمٜم٤موم٤مة  وم٤مقمؾ ُمـ قَم٤مَداه َأي ضم٤موم٤مه وشَمٔم٤مهر سم

 آًمتئ٤مم، ومت٤مرًة ُيْٕمتَؼم سم٤معمٌْم ومٞم٘م٤مل ًمف اًمَٕمْدو، وشم٤مرًة سم٤مًم٘مْٚم٥م ومٞم٘م٤مل ًمف اًمٕمداوة، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 قمقق٤مداين اًمققدهُر ٟمِّْمققَػ يقققمٍ 

 

 اوم٤مْٟمٙمِمققَػ اًمٜمقق٤مُس زم وسمقق٤مُٟمق 

 ققق٤م اعُمْٕمِروققققن قمٜمِّقققل  يققق٤م َأِيُّ

 

 قُمققققدوا وم٘مققد قمقق٤مد زْم اًمزُمقق٤منُ  

 ، َأي إِذا اقمتدَل صدي٘مل شإِْن ُُمَقازِمَّ اؾْمتََقى»، َأي اقمتداٌل واؾمت٘م٤مُم٦ٌم. شوزْم اؾْمتِقاءٌ »

ه ُُمقآة، وهق ودُّ قم٤مَداه ُُمٕم٤مداة، وذم احلدي٨م: َٓ اًمٚمٝمؿَّ » واؾمت٘م٤مم، واعُمقازم اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ وا

ـْ قَم٤مَداهواِل ُمَ  ه وقم٤مِد َُم َٓ ٌُّٜمل ويٜمٍمين، وطم٘مٞم٘م٦ُم اعمقآة شـْ وا ، وُم٤مزال ومالن ُيَقاًمٞمٜمل َأي ُُي

ُُمٗم٤مقَمٚم٦م ُمـ اًمِقٓي٦م، وم٢مِذا ىمٚم٧م: ومالن ُيقاًمٞمٜمل وَأٟم٤م ُأواًمٞمف يم٤من ُمٕمٜم٤مه َيكِم ُأُمقري وَأزم ُأُمقره، 

 َأي ُأسم٤مذ إِصالح ؿم١موٟمف وي٤ٌمذ إِصالح ؿم١موين، وًمٌٕمْمٝمؿ:
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قققٍؼ ُُمققققققآُة سم  ٕمقققِض اًمٜمققق٤مِس حَمْقققُض َتٚمُّ

 

ـْ شَمْٚمَ٘مققك ُُمققَداٍج قمققغم سُمْٖمققضِ    وَأيمثققُر َُمقق

 اعمٕمٜمك: ذم ـمٌٕمل ؾمقُء ظُمٚمؼ وهِمٚمٔم٦م وذاؾم٦م ووَمٔم٤مفم٦م وقَمَراُم٦م قمغم َُمـ َُي٤مهرين

ٌَٖمْم٤مء وُيٕم٤مُمٚمٜمل سم٤مجلٗم٤مء وَيُروغ قمـ َُمّم٤محلل َرَوهم٤من َأيب احلَُّملم، ويمذًمؽ ذم ـمٌٕمل ًملٌِم  سم٤مًم

ت٘مٞماًم قمغم هَن٩م اًمّمدق ذم إظِم٤مئل، وٟمحُق هذا اعمٕمٜمك ىمقُل أظمر: ًمّمدي٘مل وٟم٤مسي ُم٤مدام ُمً

 [439اسمـ اًمقردي  ]ديقان

 ًمذيققققٌذ ؾمقققق٤مئغٌ 
ِ
 َأٟمقققق٤م يم٤معمقققق٤مء

 

ـَ آَذى وىَمَتقققققْؾ    وإِذا ؾُمقققققققخِّ

  [281]ديقاٟمف  وىمقًمف َأيْم٤ًم:

ققق ًْ  ُرهقَأٟمققق٤م يمققق٤مخلَْٞمُزور َصقققْٕم٥ٌم يَم

 

 وْهققَق ًَمققْدٌن يمققٞمٗمام ؿمققئ٧َم اْٟمٗمَتققْؾ  

  

125- ش   ااااا أ رأ
ملش ا و  تاااااةَص  طأ ا   ْملااااا ا  

 

ا أ ش وا  ا ُ ش أ أاا 
اا  ا َش ُ ا وُألأ  وُ ر 

اح»وذم سمٕمض اًمٜمًخ    ، واعمٕمٜمك واطمد.شوإَْري سم٤مًمرَّ

ٌي »اًمٚمٖم٦م:  وق ُمـ طَمالوة َأو َُمرارة َأو مُحقو٦م َأو شـَمٕمٛمل َذْ يف اًمذَّ ، اًمٓمَّْٕمؿ ُم٤م ي١مدِّ

ي: احلٜمٔمؾ،  ُُمزوزة َأو شَمٗم٤مه٦م َأو طَمَراوم٦م أو ُُمٚمقطم٦م َأو قُمُٗمقص٦م ْ ٌْض َأو ُدؾُمقُم٦م، واًمنمَّ َأو ىَم

وىمٞمؾ: اهلٌَِٞمد: طَم٥مُّ ش ُصح٦ٌُم اًمَٕمٌِٞمد َأُمرُّ ُمـ ـَمٕمؿ اهلٌَِٞمد»وهق َأيْم٤ًم اهلٌَِْٞمد، ىم٤مل اًمزخمنمّي: 

ي ؿمجُره، وىمٞمؾ: وَرىُمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ْ  [49شم٠مسمط ًذا  ]ديقان احلٜمٔمؾ، واًمنمَّ

ٌي   وًَمقققققققققققققُف ـَمْٕمقققققققققققققامِن َأْرٌي وَذْ

 

 ًمٓمَّٕمَٛمققققققلْمِ ىمققققققد ذاَق يُمققققققؾُّ ويمِققققققاَل ا 

 :  [323أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] وىم٤مل إقَمٚمؿ سمـ قمٌد اهلل اهلُذزمُّ

ققققق ًْ ايقققق٦ِم َزخْمَققققِريِّ اًم  قمققققغم طَمقققق٧مِّ اًمؼُمَ
 

ٍي ـمقققققققَقالِ    ققققققققًقاقِمِد فَمقققققققؾَّ ذم َذْ


ٗمر، وىمٞمؾ: َأراد طَم٧مَّ اًمؼَمْي، وىم٤مل سمٕمض  ًَّ : اًمنيع اخلٗمٞمػ، َأي هيع وإِن سَمَراه اًم واحل٧َمُّ

 يلم: هذا اًمِم٤مقمر يّمػ سمٕمػمًا، وم٘م٤مل إَصٛمٕمل: يمٞمػ يٙمقن ذًمؽ وهق ي٘مقل ىمٌٚمف:اًمٌٍم

 يمقق٠َمنَّ ُُمققققاَلَءيَتَّ قمققغم ِهَجققػٍّ 

 

ئققق٤ملِ   ُـّ ُمقققع اًمٕمِمقققٞم٦َّم ًمٚمرِّ  َيِٕمققق
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ٌَّف سمٕمػمه َأو ومرؾمف سم٤مًمٔمَّٚمٞمؿ، أٓ شمراه ىم٤مل: ِهَجّػ، وهق ُمـ صٗم٤مت  وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: ؿم

ي: وهق إِ  اي٦م: ُُمٜمَْح٧مُّ اًمٔمَّٚمٞمؿ؟ وىم٤مل: فمؾَّ ذم َذْ ٟمَّام َِيَْتٌُِده َأي ي٠َميمٚمف اًمٜمَّٕم٤مم، وطَم٧مُّ اًمؼُمَ

خْمَرّي: اًمٓمقيؾ. يش، واًمزَّ  اًمرِّ

ي ـمَِقالٍ »و َـّ ىِمّم٤مرًا ش فمؾَّ ذم َذْ َـّ ـمِقآً ؾمؽْمَٟمف ومزاَد اؾمتِٞمح٤مؿُمف، وًمق يُم َـّ إِذا يُم يريد َأهن

َض قَمْدَوه، َأي هقم٦َم ضَم  ف ومخٗمَّ ًُ ح سمٍُمه وـم٤مسم٧ْم ٟمٗم  ريف.ًمَنَ

ٌِْٖمض، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش ًمٚمَٕمدوِّ »  [231اسمـ اًمروُمل  ]ديقان َأي ًمٚمُٛم

َك ُمققـ صققديِ٘مَؽ ُُمقققًَتٗم٤مدٌ   قمققدوُّ
 

ققَح٤مِب    ومققال شَمًققتٙمثَِرنَّ ُمققـ اًمّمِّ


ة وـَمْقرًا وآٟم٤ًم وطِمٞمٜم٤ًم، ي٘م٤مل: ومٕمَؾ ذًمؽ شم٤مراٍت وشم٤مرًة سمٕمد ُأظمرى، وُمٜمٝم٤م ش شم٤مرةً » َأي ُمرَّ

ورَأي٧ُم ذم طمقار اسمـ سمري : »[شمقر]ًم٤ًمن اًمٕمرب  ىمقهلؿ: شم٤مَوَره إِذا قم٤مَوَده، ىم٤مل ص٤مطم٥م

ٌَف إمِم اسمـ ؾمٞمده ىمقًَمف:  سمخطِّ اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ ريّض اًمديـ اًمِم٤مـمٌّل، وَأفمٜمُّف ٟمً

َّٓ شم٤مَرشمققققق٤مِن ومِٛمقققققٜمْٝمام هُر إِ  وُمققققق٤م اًمقققققدَّ

 

 َأُمقققُت وُأظمققرى َأسْمتٖمققل اًمٕمققٞمَش َأيْمققَدُح  

 ّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمٕمٞمش، ويمام ا.#. وشم٤مرة ىمٌٚمٝم٤م َأؾمٕمك ذم حتشَأي ومٛمٜمٝمام شم٤مرة َأُمقت ومٞمٝم٤م

 دُمٛمع اًمت٤مَرة قمغم شم٤مرات ومٙمذًمؽ َأيْم٤ًم دُمٛمع قمغم شمػَِم، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ل شمِققػَماقَي٘مقققُم شمقق٤مراٍت وَيٛمِمقق

 

  

 اح» اح ش واًمرَّ اح َأيْم٤ًم مجع راطَم٦م، وهل اًمٙمػُّ ذات إَص٤مسمع، واًمرَّ َأي اخلَٛمر، واًمرَّ

 َأيْم٤ًم اًمٜمِم٤مط يم٤مٓرشمٞم٤مح، وًمٌٕمْمٝمؿ:

 ًمِٖمْٞمقققِد داَرت يم١موؾُمقققققٝم٤موَراٍح سمِقققَراِح ا

 

اِح   اَح سمقق٤مًمرَّ ـَ هِمْٞمققٍد حَتٛمققُؾ اًمققرَّ ًْ  ويقق٤م طُمققق

 ققققق ًَ ًة وَُم ةً قومُتْٝمقققققدي اًمٜمَّقققققداَُمك ِهقققققزَّ  رَّ

 

ُٚمققققققق مهقققققَم اًمِمقققق٤مِرسملَم سمقققق٠َموْمراِح    ودَمْ

 هٌققق٤مُن سمٕمقققَد مُجققققققِدهؿْ   وًمقققق ذاىَمٝمققق٤م اًمرُّ

 

اِح   ِة اًمقرَّ ىمِص ُِمقـ ؿمقدَّ ٌَك ًمٚمقرَّ قا احلُ  حلَٙمُّ

 َة اًمٌقٓيّن وأٟم٤م ومٞمام وصٗم َـّ سمٛمث٤مسم٦م َأيب َصْٕمؽَمَ ُتف هبذه إسَمٞم٤مت ُمع يمقين مل َأذىْمٝم٤م وٓ هم٤مَزًمُتٝم

 ذم ىمقًمف:
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 ومققام ُٟمْٓمٗمقق٦ٌم ُِمققـ طَمقق٥مِّ ُُمققققْزٍن شَمَ٘م٤مَذوَمقق٧ْم 

 

ٞمقققُؾ داُِمقققُس   ٌََتققق٤م اجلُقققققِقديِّ واًمٚمَّ  سمقققف ضَمٜمْ

 ـْ ومٞمٝمقق٤م وُمقق٤م ُذىمقق٧ُم ـمْٕمَٛمٝمقق٤م  سم٠َمـْمٞمقق٥َم ُِمقق

 

 وًمٙمٜمَّٜمققققل ومققققٞمام شَمققققرى اًمٕمققققلُم ومقققق٤مِرُس  

 اح تف وصٗم٤مئف قمغم قمذوسمتف وسَمرده، وُمـ ؿمقاهد اًمرَّ س، ي٘مقل: اؾمتَدًمٚم٧ُم سمرىمَّ َأي ُمتٗمرِّ

ح إؾَمدي:  [23سمٜمل أؾمد  ]ديقانسمٛمٕمٜمك اًمٜمِم٤مط وآرشمٞم٤مح ىمقل اجلُٛمٞمح سمـ اًمٓمَّامَّ

 وًَمِ٘مْٞمققققق٧ُم ُمققققق٤م ًم٘مَٞمققققق٧ْم َُمَٕمقققققدٌّ يمٚمُّٝمققققق٤م

 

ققق٤ٌمب وظمققق٤مزم   ووم٘مقققْدُت راطِمقققل ذم اًمِمَّ

 ؾ َُمَٕمدٍّ وقمدُم٧ُم ٟمِم٤مـمل وراطمتل واظمتٞم٤مزم اًمذي يم٤من زم َأي طمّمَؾ زم ُم٤م طمّمَؾ ًم٘م٤ٌمئ

اح ذم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ اخلَٛمر.  ذم ؿَمٌٞمٌتل، واخل٤مل: اخلَُٞمالء واإِلقمج٤مب سم٤مًمٜمْٗمس، واعمراُد سم٤مًمرَّ

 [23]ديقاٟمف اًمٕمًؾ، ىم٤مل إقَمِمك:ش: وإَْري»

ْٟمِجٌٞمققققققققق  يمقققققققق٠َمنَّ ضَمٜمِٞمَّقققققققق٤ًم ُمققققققققـ اًمزَّ

 

 ققققققِؾ سمققققق٤مَت سمِِٗمٞمٝمققققق٤م وَأْريققققق٤ًم َُمُِمققققققرا 

  [258 ]ديقاٟمف ٤مل زيُد اخلٞمؾ، وىمٞمؾ: اًم٘م٤مئُؾ ًمٌٞمٌد:وىم

ٌَْتٝم٤م ؾمقققققٗمٞمٜم٦مٌ   قَمتِٞمقققققُؼ ؾُمقققققققاَلوم٤مٍت ؾمققققق

 

 شَمٙمققققققرُّ قمٚمٞمٝمقققققق٤م سمقققققق٤معمِزاج اًمٜمََّٞم٤مـمِققققققُؾ  

  سمققق٠َمسمْٞمَض ُِمقققـ َأسْمٙمققق٤مِر ُُمقققققْزِن ؾمقققح٤مسم٦مٍ 

 

 وَأْرِي َدسُمققققققٍر ؿمققق٤مَرَه اًمٜمحقققَؾ قم٤مؾِمقققُؾ  

سمقر سم٤مًمٗمتح اًمٜمحؾ يم٤م سمقر سم٤مًمْمؿِّ مجُٕمف، وؿم٤مَرَه اًمٜمََّٞم٤مـمِؾ: ُمٙم٤ميٞمؾ اخلٛمر، واًمدَّ سْمر، واًمدُّ ًمدَّ

 اًمٜمحَؾ َأي ضَمٜم٤َمه ُمـ اًمٜمحؾ، قم٤مؾمؾ َأي ُُمِْمت٤مٌر ًمٚمٕمًؾ، وًمٌٕمْمٝمؿ:

قققق٤منُ  قققق٤م سمَٕمققققْذِب إَْرِي َريَّ قققققاُك َريَّ ًْ  ُِم
 

ققققق٤منُ    وزْم قمقققققغم فَمٛمئقققققل وقْمقققققٌد وَريَّ

 .٤م ُمع ؿمقىمل إًِمٞمٝم٤م قِمدٌة وَُمٓمٌؾ ـْ ُودِّي اسْمتَٖمك»َأي وزم ُِمـ َريَّ ي عَمـ ـمٚم٥م ِوَدادي أَ ش ًمِقَٛم

ٌَّتل سُمٖمٞمَتف.  ويم٤مٟم٧م حم

اعمٕمٜمك: ـمقرًا َأيمقن ُُمرًا يم٤محلٜمٔمؾ وـمقرًا ًمذيذًا يمنماب اًمٜمَّداُمك سم٤مًمٕمًؾ، وم٠َمظمصُّ 

اًمٕمدوَّ اعمٌِٖمَض زم سمَٛمراريت وَأظمصُّ اًمّمديؼ اعمح٥مَّ زم سمحالويت، واعمراد َأٟمف يتّمٚم٥َُّم 

اء ٥ُم قمغم إقَمداء وَيٚملم ويٜم٘م٤مد ًمََلِودَّ ، وهق شم٠ميمٞمد عمٕمٜمك اًمٌٞم٧م اًمذي ىمٌٚمف، وٟمحُقه ويتّمٕمَّ

 ىمقُل أظمر:

 وإِنَّ ًمًققققق٤مين ؿَمقققققْٝمدٌة ُيققققققِمتَٗمك هبققققق٤م

 

ٌَّف اهللُ قَمْٚمَ٘مققققؿُ   ـْ صقققق  وُهقققققققَّ قمققققغم َُمقققق
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 وىمقُل أظمر:

ققققققف ًُّ  ًَمٙم٤مًمًققققققٞمِػ إِْن ٓ َيٜمَْتققققققف َٓن َُم

 

اه إِْن ظم٤مؿَمقققققققٜمَْتف ظَمِِمقققققققٜم٤منِ    وطَمقققققققدَّ



 

126- ب  ىأ   اا ش يا شاالا رأ ك  إادُ  ا ش اا  أاا ش طَا ملش  

 

 ُ ا أ َا ُ تِش   َ رش  شلا ىأ
َا  اأ ش   إادُ خا 

٦م: ش ًَمْدنٌ »اًمٚمٖم٦م:    [1123أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]َأي هلمِّ ًَملٌم، ورُمٌح ًَمْدٌن، ىم٤مل ؾم٤مقمدة سمـ ضُم١َميَّ

قققققُؾ َُمْتٜمُقققققف ًِ  ًَمقققققْدٌن هَبقققققزِّ اًمٙمقققققػِّ َيْٕم
 

ققققَؾ اًمٓمريققققَؼ اًمثٕمٚمقققق٥ُم   ًَ  ومٞمققققف يمققققام قَم


٤مل َأوُس سمـ طمَجر يّمػ ُرحم٤ًم يم٠َمٟمف ًمَٗمرط اقمتداًمف يمام ىمش ًَمذٌّ هبزِّ اًمٙمػِّ »ويرويف سمٕمْمٝمؿ 

 [96 ]ديقاٟمفواؾمتقائف وَُمالؾمتف وشمٜم٤مؾُم٥م َأٟم٤مسمٞمٌف يَمٕم٥ٌم واطمد: 

ه  شَمَ٘مقققققق٤مَك سمَٙمْٕمقققققق٥ٍم واطمققققققٍد وشَمَٚمققققققذُّ

 

قققُؾ   ًِ  َيقققداَك إِذا ُمققق٤م ُهقققققزَّ سمققق٤مًمٙمػِّ َيْٕم

 .َؾ: اؿمتدَّ اهتزازه، وهق ُمـ سم٤مب َضَب ًَ ٤مك سمف، وقَم َ٘م٤مك وشمٚم٘مَّ ، َأي شا ًُمْقِيٜم٧ُْم إِذ»َأي اشمَّ

ومؼ واًمٚمُّٓمػ، واعمّمدر اعماُلَيٜم٦م، وهل اعُمالـَمٗم٦م وطُمًـ  إِذا قُمقُمٚم٧ُم سم٤مًمٚمِّلم وُصقطم٧ٌُم سم٤مًمرِّ

ه٤م اعمخ٤مؿَمٜم٦م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  اعمٕم٤مَُمٚم٦م وًملِم اجل٤مٟم٥م، وودُّ

ققققققف ًُّ  ًَمٙم٤مًمًققققققٞمِػ إِْن َٓيٜمَْتققققققف َٓن َُم

 

اه إِْن ظم٤مؿَمقققققققٜمَْتف ظَمِِمقققققققٜم٤منِ    وطَمقققققققدَّ

  اًمٚمِّلم واخلِمقٟم٦م، وًمٌٕمْمٝمؿ:ومه٤م ُُمٗم٤مقَمٚم٦م ُمـ 

 َٓيٜمْقققق٧َم اًمرضمقققق٤مَل سمِحٙمٛمقققق٦مٍ  إِذا َأٟمقققق٧َم 

 

 ومامًُمققققققَؽ ُمقومقققققٌر وقَمْٞمُِمققققَؽ َأْرهَمققققدُ  

 هققققؿْ  ققققام ظم٤مؿَمققققٜمَْتٝمْؿ زاَد ذُّ  وهققققْؿ يمٚمَّ

 

 ومتّمققققٌُح َُمققققْرزوءًا وقَمْٞمُِمققققَؽ َأْٟمَٙمققققدُ  

 ،ش ؾَمْٝمٌؾ َُمْٕمٓمِٗمل» ٌ ي٘م٤مل:  َأي قَمٓمٗمل ؾمٝمٌؾ، وُرضمققمل قمغم َُمـ َيٕمٓمُٗمٜمل سمام ُي٥مُّ هلمِّ

قمَٓمَٗمف قَمْٓمٗم٤ًم وَُمْٕمَٓمٗم٤ًم َأي َأُم٤مًَمف وصمٜم٤َمه وَأرضمَٕمف وردَّه وَسوَمف، وقمَٓمَػ: ُم٤مَل ورضمَع واٟمٍمف، 

ه،  ى وَيٚمزم، وي٘م٤مل: قمَٓمَػ قمٚمٞمف إِذا رقَّ ًمف وَأؿْمٗمؼ قمٚمٞمف، وشَمٕمٓمََّػ قمٚمٞمف: وَصَٚمف وسَمرَّ ومٝمق يتٕمدَّ

ـُ اخلُٚمؼ، ىم٤مل ُمُ  ًَ  زاطمؿ اًمُٕم٘مٞمكم:ورضمؾ قم٤مـمػ وقَمُٓمقف َأي قم٤مئٌد سمٗمْمٚمف طَم

 َوضْمقققدي سمقققف َوضْمقققُد اعُمققققِْمؾِّ ىَمُٚمقَصقققف

 

 سمٜمَْخٚمقققق٦َم مل شَمْٕمٓمِققققْػ قمٚمٞمققققف اًمَٕمقاـمققققُػ  

ٕمدي ًَّ ، وىم٤مل َأسمق َوضْمَزة اًم  :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يريد إىمدار اًمٕمقاـمػ قمغم اإِلٟم٤ًمن سمام ُُي٥مُّ
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سَمػِم سمٗمْْمققققققٚمِٝمؿْ   ومقققققق٢ممِم َذَرى آل اًمققققققزُّ

 

َرى ذم اًمٜم٤َّمئٌقققق٤مِت ًمٜمققق٤م ُهققققؿُ    ٟمِْٕمقققَؿ اًمقققذَّ

  اًمٕمقققق٤مـمِٗمقَن حَتِققققلَم ُمقققق٤م ُِمققققـ قمقققق٤مـمٍػ 

 

ٌُِٖمقن يقققققدًا إِذا ُمققققق٤م َأْٟمٕمٛمققققققا  ًْ  واعُمقققققق

  واعمقققق٤مٟمِٕمقَن ُِمققققـ اهلَِْمققققٞمٛم٦ِم ضمقققق٤مَرهؿْ 

 

 واحلقققققق٤مُِمٚمقَن إِذا اًمٕمِمققققققػمُة شَمْٖمققققققَرمُ  

 َرى طِمُ٘مققققققن ضِمَٗمققق٤مهَنؿ ىَمَٛمقققَع اًمقققذُّ  واًمالَّ

 

ـَ اعُمٓمِٕمقققققؿُ    واعُمٓمِٕمٛمققققققن زُمققققق٤مَن َأيققققق

 ه َيْٚمِقي َأقمٜم٤مق اًمرضم٤مل ذم اجِلدال وَيٖمٚمٌٝمؿ وَي٘مٝمرهؿ َأي ؿمديُد اخلّم٤مم أَ ش َأًْمَقى» ًَمدُّ

َم  يف قمغم ظمّمٛمف سمُيوب اًمٚمََّج٤مضم٦م، وىمد شم٘مدَّ ة اطمتج٤مضمف وشَمٚمقِّ ة ًم٤ًمٟمف وؿمدَّ الـمتف وطمدَّ ًَ سم

ة واإِلقم٤ًمر. ش إِذا ظُمقؿِمٜم٧ُْم »ٟمحُق هذا ذم شمٗمًػم اًمٌٞم٧م ىمٌٚمف.  ٕمقسم٦م واًمِمدَّ َأي قُمقُمٚم٧ُم سم٤مًمّمُّ

َدا» ة خَمٌمُّ إَذى، ىم٤مًم٧م ًمٞمغم: ش َُمْرهقُب اًمِمَّ  [٤83م ]ديقاهنَأي خَمقُف احلدَّ

َ اًْمققق ققٜم٤مِن وسَمققلمِّ ًِّ  وىمققد يمقق٤من َُمْرهقققَب اًم

 

ققق  ًُّ  َرى همقققػَم ومققق٤مشمِرِ قققققٚم٤ًِمِن وَِمْقققذاَم اًم

 ذا سم٤معمٕمَجٛم٦م، ىم٤مل ه، يم٤مًمِمَّ َدا ُمـ يمؾِّ رء: طَمدُّ اعمِْجذام: اًمنيع، ودُّ اًمٗم٤مشمر، واًمِمَّ

 [313 ]ديقاٟمفاعمجٜمقن: 

 يمقق٤من ذم ًَمققْٞمغَم ؿَمققَدًا ُمققـ ظُمققققّمقُم٦مٍ  ومٚمققق

 

ْيققققق٧ُم َأقْمٜمققققق٤مَق اعَمٓمِقققققلِّ اعَماَلِوَيققققق٤م   ًَمَٚمقَّ

 ذا سم٤معمٝمٛمٚم٦م واعمٕمَجٛم٦م، ويمؾٌّ ُمٜمٝمام ُيٓمٚمؼ قمغم احلدِّ ُمـ يمؾِّ رء وقمغم َدا واًمِمَّ ُيروى اًمِمَّ

َدا» اًمٚم٤ًمن: اًمٌ٘مٞم٦َّم ُمٜمف، وذم َذا اًمنمُّ وإَذى»وومٞمف: ش ُمـ إَذى واًمِمَّ  .#.اش واًمِمَّ

ه، وىمقُل اعمجٜمقن:  ٤ٌَم سم٤مًم٤ٌمء ُمـ يمؾِّ رء: طَمدُّ هل اًمٓمريؼ اعُمْٚمتقي٦م ش اعَماَلِوَي٤م»واًمِمَّ

ّ ُمّمدر ًَمَقاه َأي صَمٜم٤َمه وقمٓمَٗمف وَسومف وَأرضَمٕمف. ضم٦م وَأيْم٤ًم مجُع َُمْٚمَقى سمٛمٕمٜمك اًمكمَّ  اعمتٕمقِّ

َّٓ وم٠مٟم٤م ؿمديد اجلِ  ، وإِ دال َأًَمدُّ اخِلّم٤مم خُي٤مُف اعمٕمٜمك: إِذا قُمقُمٚم٧ُم سم٤مًمٚمِّلم وم٠َمٟم٤م هلمِّ ًملمِّ

ي وخُيِمك َأذاي وُُيذر سم٠مد، وًمٕمٜمؽمة ذم هذا اعمٕمٜمك:  [235 ]ديقاٟمفذِّ

 وإِذا فُمٚمِْٛمققق٧ُم ومققق٢مِنَّ فُمْٚمٛمقققَل سم٤مؾِمقققٌؾ 

 

 ُُمققققققرٌّ َُمذاىمُتققققققف يمَٓمْٕمققققِؿ اًمَٕمْٚمَ٘مققققؿِ  



 

127- ر  َشااا أ َأااا  نا ااا ا  َّأ ش ْش
ااا ا ُ ا

ملش أصا  يأ

 

َأا  ْش  ااة ا ْشبا طااةَ يااة ا ُ ط اا َا  إادُ 

ز ش َيٕمتّمؿُ »اًمٚمٖم٦م:   ظ ويتحرَّ ٨ٌَّم ويتٕمٚمَّؼ ويتحٗمَّ ـ وَيتِم َأي َيٚمقُذ وَيًتٛمًؽ وَيتحّمَّ
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ـ ُي٤مول َأن يٜم٤مل ُمٜمف ويتَّ٘مٞمف، وهق ُمٓم٤مِوع قمَّمَٛمف، وُمثُٚمف  اْٟمٕمّمَؿ واؾمَتٕمّمَؿ، وَيٛمتٜمع قمٛمَّ

ـْ َيْٕمَتِّمْؿ سم٤مهلل وم٘مد ُهدَي إمم ِساطٍ ژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:   ڀژوومٞمف:  ژُُمًت٘مٞمؿ وَُم

 ڄ ڄ ڦژوومٞمف:  [3/133]آل قمٛمران:  ژٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ٜمقا. [3/133]آل قمٛمران:  ژڄ ٙمقا سمف واؾمَتقصمِ٘مقا وَتٙمَّ ًَّ  َأي َت

ؾ َُمـ َيٕمِص وخي٤مًمػ سمٕمَدم شمٕمجٞمؾ قم٘مقسمتف ش: احِلْٚمؿُ » إَٟم٤مة واًمٕم٘مؾ وؾَمٕم٦م اًمّمدر وحتٛمُّ

ٝم٤م قمّمٞم٤منُ  ٌْط اًمٜمْٗمس قمـ َهٞمج٤من اًمٖمْم٥م طمتك ٓ يًتخٗمَّ اعمجرُملم وإؾِم٤مءُة  واًم٘مدرُة قمغم َو

ه٤م اًمٖمْم٥ُم قمٚمٞمٝمؿ، ومجُٕمف َأطمالم وطُمُٚمقم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٻ ٻ ٱژاعمذٟمٌِلم وٓ يًتٗمزَّ

 [323 ]ديقاٟمف، وجلرير:[52/32]اًمٓمقر:  ژٻٻ

 هقققؾ ُِمقققـ طُمُٚمققققققٍم ٕىَْمققققاٍم ومُتٜمقققِذَرهؿْ 

 

ـْ قَمْمِّ   َب اًمٜم٤مُس ُِم  لقل وشَمْييًقُم٤م ضمرَّ

 ىمٞم٤َّمت:   [152 ]ديقاٟمفوىم٤مل اسمـ ىمٞمس اًمرُّ

ُب احلَققْزِم ذم إُُمقققِر وإِنْ   َُمققققرَّ

 

قق٧ْم طُمُٚمقققققٌم سم٠َمهٚمِٝمقق٤م طَمُٚمقققققام   ظَمٗمَّ

.طَمُٚمؿ سم٤مًمْمؿِّ ُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس قمغم وزن ؿَمُجع ويَمُرم، َأي َصَٗمَح وؾمؽَم 

َأي سمج٤مٟمٌَل طُمٌَْقيت، واجلَٜم٥م ذم إَصؾ ؿِمؼُّ اإِلٟم٤ًمن ُمـ ًمُدن إسِمِٓمف إمِم ش سمَجٜمٌَْل طُمٌَْقيت»

صمؿ ُأـمٚمؼ قمغم ُُمٓمٚمؼ اًمٜم٤مطمٞم٦م واجلٝم٦م، وىمٞمؾ: هق ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م َأيْم٤ًم طم٘مٞم٘م٦م يم٤مجل٤مٟم٥م، يَمِمحف، 

ٌْقة سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن اؾمؿ ُمـ اطْمتٌَك سم٤مًمِٕمامُم٦م وٟمحِقه٤م إِذا مَجع سملم فمٝمره وؾم٤مىَمٞمف هب٤م،  واحلُ

 ]ديقاٟمف واجلٛمع طُمٌَك سم٤مًمْمؿِّ واًمٙمن، وُمٜمف ىمقهلؿ: احلٌَُك طِمْٞمٓم٤من اًمٕمرب، وىم٤مل اًمٗمرزدق:

2/29] 

ٌَققك طُمَٚمامئٜمقق٤م  وُمقق٤م طُمققققؾَّ ُمققـ ضَمْٝمققٍؾ طُم
 

 وٓ ىم٤مئقققققُؾ اعمٕمقققققروِف ومِٞمٜمققققق٤م ُيٕمٜمَّقققققُػ  


ٌْقة ُمثٚمَّث٦م احل٤مء، وُمـ ؾمجٕم٤مت إؾَم٤مس  ٌَك َأيْم٤ًم اًمَٕمٓم٤مي٤م، واطمده٤م طم سمٜمق : »[طمٌق]واحلُ

ٌَك ٌَك َأـمٚم٘مقا احلُ ، وىمٞمؾ ًمََلطمٜمػ ذم احلرب: َأيـ احِلٚمُؿ وم٘م٤مل: قمٜمد شومالن إِذا قمَ٘مدوا احلُ
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ٚمؿ ٓ ذم احلرب، وىمد ورد ذم احلدي٨م اًمٜمَّٝمل قمـ احلُ  ًِّ ـُ ذم اًم ٌَك، َأراد َأنَّ احِلٚمؿ إِٟمَّام َُيً

ٌْقة يقَم اجلٛمٕم٦م واإِلُم٤مُم خيٓم٥م: ٕنَّ آطمت٤ٌمء ََيٚم٥م اًمٜمقم وُيٕمرض اًمٓمٝم٤مرة ًمالٟمت٘م٤مض،  احلُ

 وًمٌٕمْمٝمؿ ُمـ ىمّمٞمدة ذم شمٕمزي٦م صديؼ:

ٌَقققققك صَم٤ٌمشمِقققققؽ ُمٝمقققققام  حُمْٙمقققققاَمٌت طُم

 

ققتٓمِٞمُؾ  هقق٤مَج ظَمْٓمقق٥ُم   ًْ  احلقققادِث اعم

 ي٤مح مجع ِريح، وهق شإِذا ري٤مُح اًمٓمَّْٞمشِ » ، إِذا ذـمٞم٦م وومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمزُم٤من يمَٛمتك، واًمرِّ

ر سملم اًمًامء وإَرض، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  اهلقاء اعم٤مًمئ ًمٚمٗمْم٤مء واًمِم٤مهِمؾ ًمٚمٗمراغ واعمًخَّ

ٌَّققققق٧ْم ري٤مطُمقققققققَؽ وم٤مهْمَتٜمْٛمٝمققققق٤م  إِذا ه

 

 ومققققق٢مِنَّ ًمٙمقققققؾِّ ظم٤موم٘مققققق٦ٍم ؾمقققققٙمقنُ  

 ٌْٝمقققققق٤م وإِنْ 
ْت ًمَِ٘م٤مطُمققققققققَؽ وم٤مطْمَتٚمِ  َدرَّ

 

ـْ يٙمقققنُ    ومققام شَمققدري اًمٗمّمققٞمُؾ ًمِقققَٛم

 :إِنَّ ُِمـ َأؿمدِّ اًمٜم٤مس قمذاسم٤ًم يقَم اًم٘مٞمٛم٦م »َأي وم٢مِن احل٤مل واًمِم٠من ًمٙمؾِّ ظم٤موم٘م٦ٍم إًِمخ، وُمٜمف

رون  .[23/63]ـمف:  ژۇئ وئ وئژو [1368اًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من ] شاعمّمقِّ

٦م، وىمٞمؾ: ظمٗمَّ   ٦ُم اًمٕم٘مؾ، وىمٞمؾ: ذه٤مسُمف طمتك ََيٝمَؾ ص٤مطمٌُف.واًمٓمَّْٞمش: اًمٜمََّزق واخلٗمَّ

ٌَك»  ، َأي ذه٧ٌْم هب٤م وَأـم٤مرُْت٤م.شـم٤مرْت سم٤محلُ

زاٟم٦م واًمَقىم٤مر وؾَمٕم٦م اًمّمدر يمؾُّ ذًمؽ ُمـ َأوص٤مذم اًمتل ٓ  اعمٕمٜمك: اًمٕم٘مُؾ واًمت١َُّمدة واًمرَّ

ف مُحْ  ٌَْقيت، واعمراد ٓ شُمٗم٤مرىمٜمل ذم َمٚمز قمٜمدُم٤م َيٕمٔمُؿ ـَمْٞمُش همػمي ويًتخٗمُّ ُ٘مف شُمٗم٤مرُق طَم

قم٤ًم إمِم ُم٤م ي٠َمُمره سمف  ٌْقشمف وىمٞم٤مُمف ُمـ اعمجٚمس شمنُّ ه ضمٝمُٚمف طمتك ي١مدِّي ذًمؽ سمف إمِم طَمؾِّ طَم وَيًتٗمزُّ

 هقاه وشُمزيٜمف ًمف ٟمٗمًف وشمدقمقه إًِمٞمف ؿمٝمقشُمف وطمٞمقا ٟمٞمَّتف.

128- اااااا أ  س    ااااااا  ىا ط َْا اااااا  ط أ  َ يأ

 

َأاااااا  اااااا  اأو ُط  ااااا أج أ طأ أ  إادُ ُرش

ة اًم٘مٜم٤مقم٦م، أَ ش ٓ يٓمٌَّٞمٜمل»اًمٚمٖم٦م:   ي ٓ َيًتٛمٞمٚمٜمل وٓ َيٕمٓمٗمٜمل وٓ َيٜمحرف يب قمـ ضم٤مدَّ

٤ٌَمه إًِمٞمف َيْٓمٌِٞمف وَيْٓمٌُقه ُم٦م:  ي٘م٤مل: ـَم ٤ٌَمه، ىم٤مل ذو اًمرُّ  َأي دقَم٤مه واؾْمتامًمف وىم٤مده ويمذًمؽ اـمَّ

 [68 ]ديقاٟمف

وققققق٧ْم ـَمَٚم٘مققققق٤ًم َأقمٜم٤مىَمٝمققققق٤م وَمَرىمققققق٤مً   ومَٕمرَّ

 

 َيٜمَْثِٕمقققق٥ُم  
ِ
 صمققققؿَّ اـم٤ٌَّمهقققق٤م ظَمريققققُر اعمقققق٤مء
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 [38 ]ديقاٟمفْم٤ًم: وىم٤مل َأي

 ًمٞمقققققق٤مزَم اًمٚمَّٝمققققققُق َيْٓمٌٞمٜمققققققل وم٠َمشْمٌُٕمققققققققف

 

 يمققققق٠َمٟمَّٜمل وققققق٤مِرٌب ذم هَمْٛمقققققرٍة ًَمِٕمققققق٥ُم  

 ْقط، وهق ضَمري اًمٗمرس ُمرًة إمِم اًمٖم٤مي٦م، واًمَٗمَرق: اًمَٗمزع وزٟم٤ًم واًمٓمَّٚمؼ سمٗمتحَتلم: اًمِمَّ

رٌب ذم و٤م»وُمٕمٜمًك، وهق اخلقف، وظَمِرير اعم٤مء: صقُت ضَمريف اًمِمديد، وَيٜمْثَِٕم٥م َأي َيًٞمؾ، و

قم٥م، وىمقًُمف: ش هَمٛمرة َأي ؾم٤مسمٌح قم٤مئٌؿ ذم ُم٤مء يمثٞمػ يمثػم، واًمٚمَّٕم٥م سمٗمتح ومٙمن هق اًمالَّ

و٧ْم ـَمَٚم٘م٤ًم َأقمٜم٤مىَمٝم٤م» ض اًمٗم٤مرس رحمف ش ومَٕمرَّ َأي َأُم٤مًمْتٝم٤م واؾمت٘مٌٚم٧ْم اًمٓمريؼ سمَٕمْروٝم٤م يمام ُيٕمرِّ

ج، وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م:  [43 ديقاٟمف]قمغم يم٤مصم٦ٌم ومرؾمف، َأي ومقق َمتَٛمع اًمٙمتَٗملم ىُمداَم اًمنَّ

َـّ قمٚمققققٞمٝمْؿ قمقققق٤مدٌة ىمققققد قمَروْمٜمٝمقققق٤م  هَلُقققققق

 

ققلَّ ومقققَق اًمَٙمقاصمِقق٥ِم   ُوقققققا اخلَٓمِّ  إِذا قمرَّ

.َأي ًمٚمٓمٞمقر قمغم ُأوًمئؽ اًمُٗمرؾم٤من قم٤مدٌة ُمٕمرووم٦م قمٜمدُم٤م يْمٕمقن رُم٤مطمٝمؿ َأُم٤مُمٝمؿ 

ـٌ وطِمرٌص َُمِٕمٞم٥م ُُمْزٍر سمّم٤مطمٌف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش ـَمٛمٌع ُُمَدٟمٌِّس »  َأي ضَمَِمٌع ؿم٤مئ

ٌَّقققق٦ُم ومققققٞمٝمؿُ ومّمققققدْدُت قمققققٜمٝمْؿ و  إطَم

 

َُمققققدِ    ـَمَٛمٕمقققق٤ًم هلققققْؿ سمِٕم٘مقققق٤مِب يقققققٍم َهْ

 وىم٤مل اًمراهم٥م: اًمٓمَّٛمع: ُٟمزوع اًمٜمْٗمس إمِم اًمٌمء ؿمٝمقًة، وعم٤َّم يم٤من َأيمثره ُمـ ضمٝم٦م اهلقى

ٌٌَع. وي٘م٤مل: اًمٓمٛمُع َُمْزًَمَ٘م٦م اًمرضم٤مل، َأي ُيٗميض هبؿ إمِم َُمٝم٤موي اعَمٝم٤مًمؽ  ىمٞمؾ: اًمٓمٛمُع ـَم

ٌْٙمٌِلَم يمام يـ قمٚمٞمٝم٤م طمتك َيزًَم٘مقا ُمٍموقملم ويتَزطمٚم٘مقا  ومَٞمتدْهَقرون ُُمتٙم شُمٗميض اعَمْزًم٘م٦ُم سم٤معم٤مرِّ

طْمٚمقىم٦م واعَمْدطَمْم٦م ٓ َيث٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ىمدٌم، وذم َأُمث٤مل اًمٕمرب:  ًملم، واعَمزًَم٘م٦م هل اًمزُّ َأـْمَٛمُع »َُمدَّ

، وهق رضمؾ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م َُمَٕمّد رَأى ذم سمٕمض سمالد اًمٞمٛمـ طمَجرًا ُمٙمتقسم٤ًم قمٚمٞمف شُِمـ ىم٤مًم٥ِم اًمّمخرة

ٜمَد. سم٤معمُ  ؾ إمِم ىمْٚم٥م ذًمؽ احلَجر، وم٢مِذا حتتف ُمٙمتقب »ًْ ٌْٜمل َأٟمٗمْٕمؽ، وم٤مطمت٤مل طمتك شمقصَّ
اىْمٚمِ

ٌَع» ، ومامزال ييب هِب٤َمُمتف اًمّمخرة طمتك ؾم٤مل دُم٤مهُمف ووم٤مَظ، َأي شُربَّ ـَمَٛمِع َِيدي إمِم ـَم

ـُ ىُمْٓمٜم٦م، وهق صم٤مسم٧م سمـ يمٕم٥م سمـ ضم٤مسمر إَزدّي، وىمٞمؾ: قُمْروة سمـ ُأَذْيٜم٦م:  ُم٤مت، ىم٤مل صم٤مسم٧م سم

ٌَققققعٍ   ٓ ظمققققػَم ذم ـَمٛمققققٍع َِيْققققدي إمِم ـَم

 

ققق٦ٌم ُِمقققـ ىِمقققَقاِم اًمَٕمقققٞمِش شَمْٙمٗمٞمٜمقققل   وهُمٗمَّ

 ٦م َأي سُمْٚمٖم٦م سمَ٘مدر اًمٙمٗم٤مي٦م شاؾْمتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُِمـ ـمَٛمع َِيْدي إمِم ـَمٌَعٍ »وذم احلدي٨م:  ، وهُمٗمَّ
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لْم واًمٕم٤مر واًمٕمَ  ٌَع: اًمِمَّ ٞم٥م، واًمَٙمٗم٤مف، وىِمَقام اًمٕمٞمش: ُم٤م ي٘مقم سم٤مإِلٟم٤ًمن ُمـ اًمُ٘مقت، واًمٓمَّ

ٌَِٕمٞم٨م: َٟمس ذم اًمًٞمػ، وىم٤مل اًم  وَأصُٚمف َصَدأ احلديد واًمقؾَمخ واًمدَّ

ققققققام  ـمٛمْٕمقققققق٧ُم سمَٚمققققققْٞمغم َأْن شَمِريققققققَع وإِٟمَّ

 

قققققُع َأقمٜمققققق٤مَق اًمرضمققققق٤مِل اعَمٓمققققق٤مُِمعُ    شُم٘مٓمِّ

  [319 ]ديقاٟمفشَمِريع َأي شَمرضمع وشمٕمقد، وىم٤مل احل٤مدرة:

قققققق٤م ُٟمِٕمققققققػُّ وٓ ُٟمِريقققققق٥ُم طَمٚمٞمَٗمٜمقققققق٤م  إِٟمَّ

 

 ٜم٤م ذم اعَمْٓمَٛمققققعِ وَٟمُٙمققققػُّ ؿُمققققققحَّ ٟمٗمقؾِمقققق 

  [233 ]ديقاٟمفوىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م: 

 واًمٞمقققق٠ْمُس ممَّقققق٤م ومقققق٤مَت ُيْٕمِ٘مقققق٥ُم راطمقققق٦مً 

 

 وًَمققققققُربَّ َُمْٓمَٛمٕمقققققق٦ٍم شَمٕمقققققققُد ُذسم٤مطمقققققق٤م 

 ،سمح وَأيْم٤ًم داٌء َُيّمُؾ ذم احلٚمؼ، ورسمَّام ىمتَؾ اعمٌتغَم سمف سَم٤مح سم٤مًمْمؿِّ يمُٖمراب هق اًمذَّ اًمذُّ

٘م٤مل: اعُمخ٤مَوٕم٦ُم سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء أيمؼُم َُمْٓمَٛمٕم٦م واعَمْٓمَٛمٕم٦م سم٤مًمٗمتح: ُم٤م َيٓمٛمُع اعمرُء ٕضَمٚمف، ي

َن يمؾٌّ ُمٜمٝمام يمالَُمف ًممظمر، وىم٤مل  َٓ ذم اًمٗم٤ًمد، واعُمخ٤مَوٕم٦م ُمّمدر ظم٤مَوٕمٝم٤م وظم٤مَوٕمْتف إِذا َأ

اًمٚمَّٞم٨م ذم صٗم٤مت اًمٜم٤ًمء: سمٜم٧ُم قمنْم َُمْٓمَٛمٕم٦ٌم ًمٚمٜم٤مفمريـ، سمٜم٧ُم قمنميـ شَمِْمُٛمُس وشَمٚملِم، سمٜم٧ُم 

ٌة ًمٚمُٛمٕم٤مٟمِ٘ملم، سم ٜم٧ُم َأرسمٕملم ذاُت ؿم٤ٌمب وِديـ، سمٜم٧ُم مخًلم ذاُت سمٜم٤مت وسَمٜملِم، سمٜم٧ُم صمالصملم ًمذَّ

ُف ًمٚمخ٤مـمٌلِم، سمٜم٧ُم ؾمٌٕملم قمجقٌز ذم اًمٖم٤مسمريـ، وُمٕمٜمك شَمِْمُٛمُس شَمتٛمٜمَّع وشَمٜمُِْمز  ؾمتِّلم شَمتِمقَّ

وم٧ْم  ومقه٤م: زيَّٜمقه٤م، وشمِمقَّ ٜم٧ْم، وؿَمقَّ وم٧ْم اعمرأُة عَمـ خيٓمٌٝم٤م َأي شمزيَّ وشَمًتْٕمِص وشَمٜمِٗمر، وشَمِمقَّ

 ٤مب َأي ـمٛمح٧ْم وشمٓمٚمَّٕم٧ْم.ًمٚمُخٓمَّ 

َم َأنَّ ش إِذا اؾْمَتامَل ـَمَٛمٌع َأو اـمٌََّك» ٤ٌَمه شم٘مدَّ اؾمتامًَمف َأي اؾمتٕمٓمَٗمف وـمٚم٥َم َأن َيٛمٞمَؾ إًِمٞمف، واـمَّ

ُمٕمٜم٤مه دقَم٤مه وىم٤مَده واؾمتامًمف، ومٕمٓمُٗمف قمغم اؾمتامل ُمـ ىَمٌٞمؾ قمٓمػ اًمَٖمَْمٜمٗمر قمغم إؾَمد ذم 

 ىمقًمؽ: هذا اًمرضمؾ َأؾمد وهَمَْمٜمٗمر.

ٟم٤مي٤م ودقم٤مه إمِم اعَمخ٤مزي واؾمتٝمقشْمف اعمٕمٜمك: إِ  ذا هَمَٚم٥م احلرُص قمغم همػمي وىم٤مَده إمِم اًمدَّ

ف وم٤مٟم٘م٤مد إمِم اهلقى اعُمٗميض إمِم اعم٤ًموئ صمؿَّ إمِم اًمذلِّ واهلَقان يمام  ًُ  ؿمٝمقشُمف واؾمتامًمْتف ٟمٗم

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

قققٝمقاِت طمتقققك  َأـمْٕمققق٧ُم اًمقققٜمْٗمَس ذم اًمِمَّ

 

ٌْقققققققدِ   ٌْقققققققَد قَم قققققققٞمٗم٤ًم قَم ًِ  َأقمققققققق٤مَدشْمٜمل قَم
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ٜم٤مُر  وم٠َمٟم٤م َأرسم٠ُم سمٜمٗمز قمـ ارشم٤ٌمع اهلقى يمٞمال َيًتقزَم قمكمَّ ـمٛمٌع َيٚمح٘مٜمل سمًٌٌف اًمٕم٤مُر واًمِمَّ

ٖم٤مر.  واًمذلُّ واًمّمَّ

129- ااااةَر  َااااة   أ تأ َا اااالش رش  ْأ  و اااا  عأ

 

ااا  َشبا ُ    أ اا  ش ااة عاال را
أ رش ىا جش َأ اا َش

 اأ

ْت يب وضمٕمٚمْتٜمل َأي ؾمَٛم٧ْم وَأقمٚمْتٜمل ورومٕمْتٜمل وارشمٗمٕم٧ْم يب وَصِٕمدَ ش وىمد قمَٚم٧ْم يب» 

 َأقمٚمق وَأؾمٛمق وَأرشمٗمُع وَأرشم٘مل وَأصٕمُد، وًمٌٕمْمٝمؿ:

َٟم٤مي٤م قققق٦ٌم شَمقققق٠ْمسمك اًمققققدَّ  قمَٚمقققق٧ْم يب مِهَّ

 

ئققق٤ممِ    وشَمققق٠ْمَٟمُػ ُمقققـ َُمققققق٤مَراِة اًمٚمِّ

  [25 ]ديقاٟمفوىم٤مل رؤسم٦م: 

ٌُققققَؽ يْب قَمٚمِْٞمقق٧ُم   عمَّقق٤م قَمققاَل يَمْٕم

 

  

 ٌُؽ قَمٚمِٞم٧ُم، ُمـ قَمكِمَ يمَريِض إِذا ص٤مر ذا قَماَلء وؾمٜم٤مء وِرومٕم٦م َأي طمٞمٜمام َأقمالين يمٕم

ف واعمجد واًمٗمقز واًمٔمَّٗمر، وَأصٚمف يَمْٕم٥م اًم٘مٜم٤مة، وهق ُأٟمٌقهب٤م.  واًمَٙمٕم٥م: اًمنمَّ

َأي َُمراشم٥م وَُمٜم٤مص٥م ودرضم٤مت وَُم٘م٤مُم٤مت وَُمراىمل وُمٜم٤مزَل ؾم٤مُمٞم٦ًم، وُُمٗمرد ش ُرشَم٤ٌمً »

شَم٥م ُرشْم٦ٌم، وهل اعمٙم٤مٟم٦م واًمِم٠من اًمٕمٔمٞمؿ واحلُٔمقة سم٤مًمُ٘مرب ُمـ ُمٚمِؽ وٟمحقه، ُمـ َرشَم٥َم  اًمرُّ

سمػم َأٟمف يم٤من  ، وُمٜمف ُم٤م ورد قمـ اسمـ اًمزُّ اًمٌمُء يمٜمٍََم إِذا اْٟمَتّم٥م وصَم٧ٌَم واؾمت٘مرَّ ودام واؾمتٛمرَّ

ُيّمكم ذم اعمًجد احلرام وَأطمج٤مُر اعَمٜمجٜمٞمؼ َترُّ قمغم ُأذٟمف وُم٤م َيٚمتٗم٧م يم٠َمٟمَّف يَمْٕم٥م راشم٥م، َأي 

 [ 1374أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]ًا:واىمٌػ ُُمٜمتِّم٥ٌم، وىم٤مل َأسمق يَمٌػم اهلذزّم ذم َرسمٞمٌف شم٠َمسمَّط ذَّ 

 وإِذا َِيُققققققق٥مُّ ُمقققققـ اعَمٜمققققق٤مِم رَأيَتقققققف

 

قؾِ   ق٤مِق ًمقٞمس سمُزُمَّ ًَّ  يمُرشُمقِب يَمْٕمق٥ِم اًم

 ٌَْذَت ًمف احلَّم٤مةَ »وُيروى:   إًِمخ...ش وإِذا َٟم

ة اًمٜمْٗمس، ي٘مقل:  ٝم٤مُم٦م وطِمدَّ ْذل، وصَٗمف سم٤مًمِمَّ ر: اًمْمٕمٞمػ اجل٤ٌمن اًمرَّ ٙمَّ ًُّ ؾ سمقزن اًم ُمَّ واًمزُّ

شَم٥م اعَمراشم٥م، واعمَراشم٥م َأيْم٤ًم اعَمَراىم٥م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وهل َأقم٤مزم هق َأسمدًا ُمتٞم٘مِّ  ٌِّف، وُمثُؾ اًمرُّ ظ ُمتٜم

امخ: ىم٤ٌمُء، ىم٤مل اًمِمَّ وايب اًمتل شُمرشم٥َّم ومٞمٝم٤م اًمٕمٞمقُن واًمرُّ  [174 ]ديقاٟمفاجل٤ٌمل واًمرَّ

َدى ت٘م٤مُل هبققققق٤م اًمقققققرَّ ًْ  وَُمْرشَمٌققققق٦ٍم ٓ ُيققققققق

 

 شَمققاَلرَم هبقق٤م طِمْٚمٛمققل قمققـ اجلَْٝمققِؾ طمقق٤مضِمزُ  
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ِرسم٦م، ىم٤مل إقَمِمك:ش ٤مِريبدَم »  [139 ]ديقاٟمفَأي اظمت٤ٌمرايت، وُمٗمرُده٤م دَمْ

سمققققققه ومقققققام زادْت دَمققققق٤مِرهُبؿْ   يمقققققؿ ضمرَّ

 

َّٓ اعمجققققققَد واًمَٗمٜمََٕمقققققق٤م   َأسمقققققق٤م ىُمَداُمقققققق٦َم إِ

 َّٓ احلَْزَم واًمَٗمٜمَٕم٤م»وذم رواي٦م:  ، واًمَٗمٜمَع سمٗمتح اًمٗم٤مء واًمٜمقن، وهق اًمٙمَرم واًمَٕمٓم٤مء شإِ

خ٤مء واجلُقد واًمَٗمْم ًَّ ىمٞم٤َّمت:واًم  ؾ اًمٙمثػم، وىم٤مل قُمٌٞمد اهلل سمـ ىمٞمس اًمرُّ

ُب احلَققققققْزِم ذم إُُمقققققققِر وإِنْ   َُمققققققققرَّ

 

ققققق٧ْم طُمُٚمققققققققٌم سم٠َمهٚمِٝمققققق٤م طَمُٚمقققققققام   ظَمٗمَّ

  [45 ]ديقاٟمفوىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م: 

..................... 

 

ـَ يمققؾَّ اًمتَّجقق٤مِرِب   سْم  إمِم اًمٞمقققِم ىمققد ضُمققققرِّ

 ٗم٤م، َأي قمغم اًمٓمَّرف واحلَرف، وذم طمدي٨م َأي قَمٚمقَن يب وَأذومش َأؿْمَٗملْم يبْ » ـَ قمغم اًمِمَّ

َأي إذا ش ٓ شمٜمُٔمروا إمِم صالة َأطمد وٓ إمِم صٞم٤مُمف وًمٙمـ اٟمٔمروا إمِم َوَرقمف إِذا َأؿْمَٗمك»قمٛمر: 

َف قمغم اًمدٟمٞم٤م وَأىمٌٚم٧ْم قمٚمٞمف، وذم طمدي٨م ًمف آظمر:  ـَ َأدَّى وإِذا َأؿمَٗمك َوِرعَ »َأْذَ ، شإِذا ُأْؤَت

ه.وؿَمَٗمك يمؾِّ رء:   طمروُمف وـمروُمف وطمدُّ

شَم٥م. ش ُِمٜمْٝم٤م» ٌْؾ اًمٜمَُّٝمك»َأي ُمـ شمٚمؽ اًمرُّ َأي قمغم َُمٜم٤مه٩م اًمُٕم٘مقل وَُم٤ًمًمؽ ش قمغم ؾُم

ٌُؾ ؾَمٌٞمؾ، وهق اًمٓمريؼ، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ًُّ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎژإطَمالم، وُُمٗمرد اًم

َأي  [12/138]يقؾمػ:  ژڍ ڇ ڇژ، وومٞمف: [7/146]إقمراف:  ژڑ ژ

تل، وُمٜمف ىمقهلؿ ٤مه، وُيٓمٚمؼ قمغم اعم٤ًمومر اًمذي ٓ  حَمَجَّ ٌٞمؾ عمامَرؾمتف إِيَّ ًَّ ـُ اًم ٗمر: اسم ًَّ ًمٚمٙمثػم اًم

 [81 ]ديقاٟمفَيد ُم٤م ُيٌٚمِّٖمف إمِم وـمٜمف، ىم٤مل اًمراقمل:

َـّ سَمٜمُققق ؾمققٌٞمؾٍ   قمققغم َأيْمقققاِره

 

َّٓ هِمققققَرارا   ىمٚمٞمققققٌؾ َٟمقققققُُمٝمْؿ إِ

  وىم٤مل آظمر ُُمْٚمِٖمزًا ذم اسمـ اًمًٌٞمؾ:

ـْ مل َيٚمِقققققْده  وَُمٜمًْققققققب إمِم َُمققققق

 

 يمققققذاك اهللُ َأْٟمققققزَل ذم اًمٙمتقققق٤مِب  

 ،واًمٜمَُّٝمك مجع هُنْٞم٦م، وهل اًمٕم٘مؾ واحِلَجك واًمٚم٥ُّمُّ واحِلٚمؿ واًمِٗمٓمٜم٦م واإِلدراك واحلَّم٤موم٦م

 ىم٤مًم٧م اخلٜم٤ًمء:

 ومتققققًك يمقققق٤من ذا طِمْٚمققققٍؿ َأصققققٞمٍؾ وهُنَْٞمقققق٦مٍ 

 

قق٧ِم   ٌَقق٤م ُمققـ ـمقق٤مئػ اجلَٝمققِؾ طُمٚمَّ  إِذا ُمقق٤م احلُ
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، وذم احلدي٨م: [23/54]ـمف:  ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

، وُيرادف اًمٕم٘مؾ احلََّم٤مة وإََص٤مة وإََٟم٤مة، ىم٤مل يمٕم٥م شًمَِٞمٚمِٜمل ُمٜمٙمؿ ُأوًمق إطَمالم واًمٜمَُّٝمك»

 [85 ]ديقاٟمفسمـ ؾَمْٕمد اًمَٖمٜمَقّي، وُيروى َأٟمف ًمَٓمروم٦م: 

ـْ ًمققققفُ   ُمقققق٤م مل شمٙمقققق
ِ
 وإِنَّ ًمًِقققق٤مَن اعمققققرء

 

 طَمَّمقققققق٤مٌة قمققققققغم قَمْقراشمِققققققف ًَمققققققدًمٞمُؾ  

 : يمثرُة اظمت٤ٌمري ودمرسمتل ضمٕمٚمتْٜمل ُُمرشم٘مٞم٤ًم ذم َُمراشم٥َم ُُمنِموم٦م قمغم اعمٕمٜمك ش.َأص٤مة»وُيروى 

زُم٦م ُمـ ذًمؽ، ويٛمٙمـ َأن يٙمقن ُُمراُد  ـُمرق إًَم٤ٌمب، َأي ُأوزم إًَم٤ٌمب َأو اهلداي٤مت اًمالَّ

اًمٜم٤مفمؿ َأن اًمتج٤مِرب َأوم٤مدشْمف اًمٕم٘مَؾ اًمَٙمًٌلَّ زي٤مدًة قمغم قم٘مٚمف اًمٖمريزّي، وهق فم٤مهر ُمـ يمالُمف 

 يمام شمراه.

137- ااارُطا ُألأد   فش ْشااا أ طا
  اإاكش ُىااارخ  خا

 

ااااامأ   وَ اأدأ   ااااابأ ى  ااااا   أ ش  مل ُيا

 إًِمخ، واعم١َمدَّى واطمد.ش إِذا اُمرؤٌ »وذم سمٕمض اًمٜمًخ  

ه، واعمرء: اإِلٟم٤ًمن، شإِْن اُمرؤ ظمٞمَػ » ، َأي إِذا ظمٞمَػ ؿمخٌص وظُمٌم ضُره وطُمذر ذُّ

 واهلٛمزِة، وذم ًمٖم٦م شُمٗمتح وهق إِن ضم٤مء سم٠َمًمػ اًمقصؾ يمام ذم اًمٌٞم٧م ُأقمرَب ُمـ ُمٙم٤مَٟملم
ِ
 اًمراء

اًمراُء دائاًم، وذم ُأظمرى شمْمؿُّ دائاًم، وإِن ضم٤مء هٙمذا َُمْرء سمدون أًمػ اًمقصؾ وم٤مإِلقمراب قمغم 

اهلٛمزة، واًمراُء ؾم٤ميمٜم٦م دائاًم، وَأُم٤م اعمٞمؿ وم٤مٕيَمثر ومتُحٝم٤م دائاًم، وُمٜمٝمؿ َُمـ ُُيريمٝم٤م سمحريم٦م اهلٛمزة 

٤مه٤م إِ  .قمغم طمدِّ ُم٤م ُيتٌٕمقن اًمراَء إِيَّ  ذا ضم٤مءت ُمع َأًمٍػ اًمقصؾ يمام ُمرَّ

واعمروءة ًمٚمٛمْرء يم٤مإِلٟم٤ًمٟمٞم٦َّم ًمإِلٟم٤ًمن واًمرضمقًمٞم٦َّم ًمٚمرضمؾ، وىم٤مل إطَمٜمػ: اعمروءة هل 

٦م، وىم٤مل آظمر: َأن ٓ شَمٗمٕمَؾ ّهًا ُم٤م شمًتحٞمل ُمٜمف ضَمٝمرًا، ويمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  احِلْروم٦م واًمٕمٗمَّ

٤م شم»إمِم َأيب ُمقؾمك:   ش.زيُد ذم اًمٕم٘مؾ وشُمث٧ٌم اعمروءةظُمذ اًمٜم٤مَس سم٤مًمٕمرسمٞم٦َّم، وم٢مهِنَّ

وظِمْٞمَػ َمٝمقُل ظم٤مف يمام ي٘م٤مل: سمِٞمَع وىِمٞمؾ ويمِٞمَؾ وِصلَم وِهٞمَؾ وىِمٞمَد وقِمٞمَد وهِمٞم٨َم، وُمـ 

ُم٦م ي٘مقل:  هذا ُم٤م طمٙم٤مه إَصٛمٕمّل ىم٤مل: َأظمؼَمين َأسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم ذا اًمرُّ

يم٤من اعمٓمر قمٜمديمؿ؟ وم٘م٤مًم٧م: هِمْثٜم٤م ُم٤م ؿِمْئٜم٤م،  ىم٤مشمَؾ اهللُ أَُم٦َم سمٜمل ومالن ُم٤م َأومّمَحٝم٤م، ىمٚم٧ُم هل٤م: يمٞمػ
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َأي ؾُم٘مٞمٜم٤م ُمـ اًمٖمٞم٨م ُم٤م ٟمِم٤مء، وإَصؾ ومٞمف هُمٞمثْٜم٤م، ومُحذوم٧م يمنُة اًمٞم٤مء اؾمتث٘م٤مًٓ صمؿَّ اًمٞم٤مُء 

 ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملَم ويُمنْت اًمٖملم دًٓم٦ًم قمغم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦م.

ع إمِم ومِٕمٚمف، ُمـ  َأي ًمت٘مديؿ إَذى واعم٤ٌمَدرة إًِمٞمف واإِلقمج٤ملش إِلوْمراط إََذى» ومٞمف واًمتنُّ

ُمقه َأُم٤مُمٝمؿ وَأقمجٚمقه ًمٞمًٌَ٘مٝمؿ ومٞمٝمٞمَِّئ  يْم٥ُم رؾمقًٓ إِذا سمَٕمثقه وَأرؾمٚمقه وىمدَّ ىمقهلؿ: َأوْمَرَط اًمرَّ

ي وآهنامك ذم ومٕمٚمف، ُمـ َأوْمَرط  هلؿ َأدواشمِف، َأو إوِمراُط إَذى: َم٤مَوزة احلدِّ ومٞمف وزي٤مدة اًمتٕمدِّ

ومٞمف وزاد قمغم اًمَ٘مدر اعمٓمٚمقب ُمٜمف وَأيمثَر ومٞمف وسَمُٕمد قمـ اًم٘مّمد  ذم إَُمر إوِمراـم٤ًم إِذا َأهَف 

َّٓ »ودم٤موَز ظُمٓم٦م آقمتدال، وهق ُُمْٗمِرط، وذم طمدي٨م قمكّم ريض اهلل قمٜمف:  ٓ ُيرى اجل٤مهُؾ إِ

ًا، َأو إوِْمراُط إَذى: اإِلشمٞم٤من ُمٜمف سمام ٓ ُيٓم٤مق وٓ  ـم٤ًم، َأي ُُمْنوم٤ًم َأو ُم٘مٍمِّ ُُمْٗمِرـم٤ًم َأو ُُمٗمرِّ

تٓم٤مع، ُمـ َأوْمَرط احلقَض واإِلٟم٤مَء، َأي ُمََله طمتك وم٤مَض، وإَذى: اًمنمُّ واعمٙمروه، وذم ُيً

، وُمٜمف آذاه، َأي [33/48]إطمزاب:  ژچچ چ ڃ ڃ ڃژاًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ر.  َأوصَؾ إًِمٞمف ُمٙمروه٤ًم يت٠َمذَّى سمف َأي َيتيَّ

 ژۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇژ زيز:اًمٕم اًمتٜمزيؾ وذم ُُيَْذر، ومل خُيَْػ  مل َأيش. مل خُيَْش ُِمٜمِّل»

، وذم [35/28]وم٤مـمر:  ژ ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ، وومٞمف َأيْم٤ًم: [33/39]إطمزاب: 

ـُ »يمالم اًمزخمنمّي  ـْ همػَمه، وًمَٓمروم٦م: شسمَخِْمٞم٦ِم اهلل ُيٜم٤مل إَُم ، وهق يم٘مقهلؿ: ظَمِػ اهللَ شَم٠مَُم

 [48 ]ديقاٟمف

َدى ـٍ خَيَِْمقك اًمٗمتقك قمٜمقَده اًمقرَّ  قمغم َُمْقـمِ

 

ْك ومٞمقققف اًمَٗمققق   راِئُص شُمْرقِمقققدِ ُمتقققك شَمْٕمقققؽَمِ

 ع واًمَٕمجٚم٦م ذم ضمٝمؾ ومُحؼ، وشَمٜم٤مزَق ش. َٟمَزٌق وٓ َأذى» ٦م واًمتنُّ اًمٜمََّزق: اًمٓمَّٞمش واخلٗمَّ

 اًمرضمالن: شَمِم٤مََت٤م، وَأَٟمَزَق اًمرضمُؾ: ؾَمِٗمَف سمٕمد طِمٚمٛمف، وإَذى هق اًمنمُّ ويمؾُّ ُم٤م ُي١مذي 

م.  وىمد شم٘مدَّ

ُم٠مُمقن اجل٤مٟم٥م ٓ ُُت٤مُف هَمقائكم وٓ  اعمٕمٜمك: إِذا طمَّمؾ ظمقٌف ُمـ ؿمخص ًمٙمثرة إِيذائف وم٠َمٟم٤م

ٌع إمِم ذٍّ َأو ُم٤ٌمَدرة إمِم َأذى يمام يٗمٕمؾ اًمٓم٤مئِمقن احلَٛم٘مك.  ُُتَِمك سَمقائ٘مل وٓ ُُيَذُر ُمٜمِّل شمنُّ
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131- خ    اارا اا   و ك  اا  ُىش َش اا ش غاا ا ىااة وأ
 ىا

 

ااة  اا  ُ ط خأ ُااة  مل يا    ش رش
اا كا عا ْا  اأ

ـٍ »  ـْ همػِم ُم٤م َوْه ـ همػم َوْهـ، َأي سمُدون َوٕمػ وٓ ظَمقر وٓ ضُمٌـ، ُم٤م زائدة، َأي ُمش ُِم

، وومٞمف: [3/146]آل قمٛمران:  ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

وىمد وهٜمَتْٝمؿ مُحَّك »، وذم طمدي٨م اًمٓمقاف: [19/4]ُمريؿ:  ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ

٤ًم ذم وٓ واِهٜم»َأي َأوٕمٗمْتٝمؿ، وذم طمدي٨م قمكّم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:  [1632اًمٌخ٤مري: ] شَيثرب

زم يمَققَمد وَوِرَث ويَمُرم ُمـ ش واِهٞم٤مً »، وُيروى شقَمْزم سمدل اًمٜمقن، وهق سمٛمٕمٜم٤مه، وومٕمُٚمف اًمالَّ

ٜمف شَمْقهٞمٜم٤ًم ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين،  يف وَهٜمَف وَأْوهٜمَف ووهَّ اًم٤ٌمب اًمث٤مين واًم٤ًمدس واخل٤مُمس، وُمتٕمدِّ

غَم ذاُت ومُ ش هم٤مدة وْهٜم٤مٟم٦مٌ »وُمـ سم٤مب اإِلومٕم٤مل واًمتَّٗمٕمٞمؾ، وُمٜمف  ًْ ؿ َأي يَم تقر ُمـ وَمرط اًمتٜمٕمُّ

ـَ وَأْوهٜمَف. ٌَُٚمْٝمٜمَِٞم٦م، وَوَهك اًمٌمُء وَأْوه٤مه ُمثُؾ وَه وم٤مهٞم٦م واًم  واًمرَّ

َّٓ َأٟمٜمل رضمؾ َأطمٗمُظ َُمٙم٤مرُمل، وُمثُٚمف ىمقًمؽ: همػَم َأينِّ ش وًمٙمٜمِّل اُمرٌؤ َأُصقُن قِمْرو٤مً » َأي إِ

ز ُمـ اًم٘م٤ٌمئح، وراُء  ى اعَمامِدح وَأحترَّ شمٌِٕم٤ًم ًمٚمٝمٛمزة وَيقز ومتُحٝم٤م،  ُمْمٛمقُم٦مٌ ش اُمرؤ»إِٟم٤ًمن َأحترَّ

 وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر:

 سمقققق٠َميْبَ اُمققققُرٌؤ واًمِمقققق٤مُم سمْٞمٜمققققل وسمْٞمٜمققققف

 

ٌُققققققنْمى سُمقققققققْرُدُه ورؾمقققق٤مئُٚمفْ    َأشَمْتٜمققققل سم

 ٌَُّٜمَْل، َأي اعمَٗمدي ُيروى هٙمذا سم٠َميْب سمًٙمقن اًم٤ٌمء اًمث٤مٟمٞم٦م وومتح اًمٞم٤مء اًمتل شَمٚمٞمٝم٤م، وُيروى سمِ

د مجع سَمرِ  تف َأيْم٤ًم ي٘م٤مل هل٤م سَمِريد، وىم٤مل آظمر ومٗمتَح سم٠َميب َأو سم٤مسْمٜمِل، واًمؼُمْ يد، وهق اًمرؾمقل، وداسمَّ

اء ُمـ اُمرئ:  َأيْم٤ًم اًمرَّ

 َأٟم٧َم اُْمَرٌء ُِمقـ ظِمٞمق٤مِر اًمٜمق٤مِس ىمقد قَمٚمٛمققا

 

ـِ    ُيْٕمٓمِققل اجلَزيققَؾ وُيْٕمَٓمققك احلَْٛمققَد سمقق٤مًمثََّٛم

 :م اًمٙمالم قمغم اُمرٍئ ذم اًمٌٞم٧م اًمذي ىمٌؾ هذا. وىمقًُمف َأي  شَأُصقُن قِمْرو٤مً »وىمد شم٘مدَّ

 [121 ]ديقاٟمفَأطمٗمُٔمف وُأطم٤مومظ قمغم ٟم٘م٤مئف وـمٝم٤مرشمف، وُمٜمف ىمقل َأوس سمـ طمجر:

ققق٤م رَأْيٜمققق٤م اًمِٕمقققْرَض َأطْمقققَقَج ؾمققق٤مقم٦مً   وم٢مِٟمَّ

 

ؿِ   ـْ َرْيقققٍط َيقققاَمٍن ُُمقققققًٝمَّ قققْقِن ُِمققق  إمِم اًمّمَّ

 ُّويمام ي٘م٤مل: ص٤مَٟمف َصْقٟم٤ًم وِصَٞم٤مٟم٦م ي٘م٤مل: اْصٓم٤مَٟمف اْصٓمِٞم٤مٟم٤ًم، ىم٤مل ُأُمٞم٦م سمـ َأيب قم٤مئذ اهلذزم: 

 [533أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]
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ـِ ُأظمققتِٙمؿْ   وَأسمٚمِققْغ إَِي٤مؾمقق٤ًم َأنَّ قِمققْرَض اسمقق

 

لِ   ٌَققققذَّ ٜمَف َأو شَم ًْ ـْ طُمقققققق  ِرَداُؤَك وم٤مْصققققَٓم

:[83 ]ديقاٟمفواحلُرُّ يُّمقُن قِمْرَوف يمام يّمقُن صمْقسَمف، وىم٤مل ًمٌٞمد يّمػ َُمريمقسم٤ًم 

 وَوممَّ قم٤مُِمقققققققققدًا ًمَِٓمٞمققققققققق٤مِت وَمْٚمققققققققق٩ِم 

 

 ُيققققققققراِوُح سمققققققلم َصققققققْقٍن واسمتققققققِذالِ  

 ك سمَٗمْٚم٩م يّمقُن ضمْرَيف ُمرًة ومُٞمٌ٘مل ُمٜمف وَيٌتذًُمف شم٤مرًة َأي ذه٥م ىم٤مصدًا عمٜم٤مزل اعمقوع اعمًٛمَّ

سمتخٗمٞمػ اًمٞم٤مء ًمٚمقزن مجُع ـمِٞم٦َّم يمٜمِٞم٦َّم وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ش ًمِٓمٞم٤مت»ومٞمجدُّ وَيتٝمد ومٞمف، وىمقًُمف: 

ًمٞمف ومٝمق وشُمٓمٚمؼ قمغم اًم٘مّمد واجلٝم٦م واًمقـمـ واعم٤ًموم٦م، ويمؾُّ ُم٤م شُمٓمقى اعمراطمُؾ ًمٚمقصقل إِ 

ٞم٦َّم َأيْم٤ًم: اًمَقـَمر واحل٤مضم٦م. ٞم٦َّم، واًمٓمِّ
 ـمِ

واًمِٕمرض: اًمٜمٗمس، ي٘م٤مل: َأيمرُم٧ُم قمٜمف قِمْريض َأي صٜم٧ُم قمٜمف ٟمْٗمز، وومالٌن ٟم٘ملُّ 

اًمِٕمرض َأي سمريٌء ُمـ َأن ُيِمتؿ َأو ُيٕم٤مب، وىمٞمؾ: اًمِٕمرض: ُمقوع اعمدح واًمذمِّ ؾمقاء يم٤من ذم 

يمؾُّ اعمًُٚمِؿ »زُمؽ َأُمره، وسمف وُمن هذا احلدي٨م: اًمٜمْٗمس أو ذم أسم٤مء وإؾَمالف َأو ومٞمَٛمـ َيٚم

، وىمٞمؾ: اًمِٕمرض: ُم٤م ُيٗمتخر سمف ُمـ [6487ُمًٚمؿ: ] شقمغم اعُمًٚمِؿ طمراٌم دُُمف وُم٤مًُمف وقِمرُوف

٥م وذف، وىمٞمؾ: قِمرُوؽ: ظَمٚمِٞم٘متؽ اعمحٛمقدة وظَمّمٚمتؽ اعمٛمدوطم٦م، وىمٞمؾ: هق  ًَ طَم

٤ًم، و ومَٛمـ اشمَّ٘مك »ذم طمدي٨م اًمٜمُّٕمامن: ُأُمقرك اًمتل شمرشمٗمع َأو شمً٘مط سمذيْمره٤م ُمدطم٤ًم َأو ذُمَّ

ٌُٝم٤مِت اؾْمَتؼمأ ًمِديٜمف وقِمروف َأي اطمت٤مط ًمٜمٗمًف، وذم طمدي٨م َأيب َوْٛمَْمؿ  [52اًمٌخ٤مري: ] شاًمِمُّ

ىم٧ُم سمِٕمريض قمغم قم٤ٌمدك» رداء: ششمّمدَّ َأىْمِرْض ُِمـ قِمروؽ ًمٞمقم »، وذم طمدي٨م َأيب اًمدَّ

، وىمٞمؾ: قِمروؽ: ضم٤مٟمٌؽ اًمذي شرَوفزَمُّ اًمقاضمد ُُيِؾُّ قم٘مقسمَتف وقمِ »، وُمـ إطَم٤مدي٨م: شوَم٘مرك

شَمُّمقٟمف وحُت٤مُمل وشُمداومع قمٜمف وشَمتحرُز ُمـ َأن ُيٜمت٘مص َأو ُيْثَٚم٥َم َأو ُيٕم٤مب، ىم٤مل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م 

:  [65 ]ديقاٟمف إَٟمّم٤مريًّ

 ومققق٢مِنَّ َأيب وَواًمِقققَده وقِمقققْريض

 

ققٍد ُمققٜمٙمْؿ ِوىَمقق٤مءُ    ًمِِٕمققْرِض حمٛمَّ

  [63 ]ديقاٟمفوىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:

 ِوققٝمْؿ قمٜمِّققل وقم٤مًمِقققُٛمٝمؿْ ُيٜمٌِْْئققَؽ ذو قِمرْ 

 

ـْ قَمٚمِقققام   وًمقققٞمس ضم٤مِهقققُؾ َأُْمقققٍر ُمثقققَؾ َُمققق
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ارُمّل:  [23 ]ديقاٟمفوىم٤مل ُِمًٙملم اًمدَّ

 ُربَّ َُمْٝمقققققققزوٍل ؾَمقققققققِٛملٍم قِمْرُوقققققققققف

 

قققق٥ْم   ًَ  وؾَمققققِٛملِم اجِلًققققِؿ ُمٝمققققزوُل احلَ

  وىم٤مل إسِمراهٞمؿ احلريّب:

 وشَمْٚمَ٘مققققك ضم٤مَرٟمقققق٤م ُيْثٜمققققل قمٚمٞمٜمقققق٤م

 

 إِذا ُمقققق٤م طمقققق٤مَن يقققققٌم َأْن َيٌِٞمٜمقققق٤م 

  ِرُق إقَْمقققراُض ُمٜمقققفُ قصَمٜمققق٤مًء شُمِْمققق

 

ققق٥َم اعَمُّمققققٟم٤م  ًَ ُع احلَ  سمقققف َٟمتققققدَّ

.ّمف  وي٘م٤مل: اقمؽمَض ومالن قِمْريض إِذا وىمَع ومٞمف وشمٜم٘مَّ

ف اًمٓمََّخ٤م» ًْ َٟمُس، وهق ذم ش مل ُيَدٟمِّ َأي مل ُيٚمٓمِّخف اًمٕمٞم٥ُم ومل ُيٚمقصمف اًمٕم٤مُر ومل َيٓمرأ قمٚمٞمف اًمدَّ

س قِمْرَوف َأي ومٕمَؾ ُم٤م َيِِمٞمٜمُف، وهق َدٟمُِس اعمروءة، َأي إَصؾ اًمَقؾَمخ وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وُمٜمف َدٟمَّ 

ه ُمٜمٝم٤م. م ويتحٗمَّظ ويتٜمزَّ ن ُمـ إَدٟم٤مس واعَمَداٟمِس َأي َيتٙمرَّ  ؾمٞمُِّئ اخلُٚمؼ، وهق َيتّمقَّ

ىمٞمؼ واًمٖمٞمُؿ َيًدُّ وقء اًم٘مٛمر، واًمَٙمرب، وصمِ٘مٌؾ  ح٤مب اًمرَّ ًَّ واًمٓمََّخ٤مء سم٤مًمٗمتح واعمّد: اًم

٤مح يّمػ ذئ٤ًٌم:ورٌء َيْٖمِمك اًم٘مٚم٥َم، اًمق  [114 ]ديقاٟمفاطمدة ـَمَخ٤مءة، ىم٤مل اًمٓمرُمَّ

 إِذا اُْمَتقققؾَّ َِيْقققِقي ىمٚمققق٧َم: فمِقققؾُّ ـَمَخققق٤مءةٍ 
 

ِح   يُح ذم َأقْم٘مققق٤مِب يققققٍم ُُمققققٍمِّ  َذَرا اًمقققرِّ


ٌَّف اًمذئ٥م قم٤مِدي٤ًم  : قمَدا، وـَمخ٤مءة: ؾمح٤مسم٦م ظمٗمٞمٗم٦م، َأي َذَراه اًمريح ذم يقم ُُمّْمٌٍِح، ؿم اُمتؾَّ

ح٥م.ذم إَرض سمًح٤مسم٦م ظمٗمٞمٗم٦م َض  ًُّ ٕم٧ْم ومٞمف اًم  هَب٤م اهلقاء أواظمَر هن٤مر شم٘مِمَّ

واًمٓمَّْخٞم٤مء: اًمٔمَّٚمامء وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وُمـ اًمٙمالم ُم٤م ٓ ُيٗمٝمؿ، واًمٓمْخٞم٦م ُمثٚمَّث٦م: اًمٔمُّٚمٛم٦م، 

وًمٕمؾَّ اًمتل ذم اًمٌٞم٧م مجُٕمٝم٤م، ومال يٙمقن ىمٍُمه٤م ضورة، وقمغم يمؾٍّ وم٤معمراد هب٤م اًمٖمٞم٨م واًمٕم٤مر 

ٜم٤مر. لُم واًمِمَّ  واًمِمَّ

ٕمػ وٓ ضُمٌـ وٓ اؾمتٙم٤مٟم٦م، همػَم َأٟمَّٜمل ُأيمرُم ٟمْٗم٤ًًم مل شمدٟمًِّٝم٤م وصٛم٦ُم اًمٕم٤مر اعمٕمٜمك: سمال َو 

 وٓ َأْزَرْت هب٤م َُمٜم٘مّم٦ُم اعَمٕم٤مي٥م وٓ اقمؽماه٤م ُمـ َُم٤ًموي اعمث٤مًم٥م.

َا ا أ ىاة 132-  اأكش يأ
اا ُ أارش ا ارش

كا عا ْأ ش  و

 

ااا  ُ  وُ ش أصأ ااا أ ااا    ااا  ُم اااة نأ ااُأ  

 »اًمٚمٖم٦م:  
ِ
 ي ووىم٤مي٦ُم ٟمْٗمس اإِلٟم٤ًمن مم٤َّم َيِِملُم، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:أَ ش وَصقُن قِمْرِض اعمرء

ققققف ًُ  َأُصقققققققُن قِمققققْريض سمقققققامزم ٓ ُأدٟمِّ

 

 ٓ سمقققق٤مَرَك اهللُ سمٕمققققَد اًمِٕمققققْرْض سم٤معمقققق٤ملِ  
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 [236 ]ديقاٟمفوىم٤مل قمٜمؽمة: 

َتٝمٚمٌِؽ  ًْ  وإِذا ؾَمقققققٙمِْرُت ومققققق٢مِٟمَّٜمل ُُمقققققققق
 

 ُمقققققق٤مزْم وقِمققققققْريض واومِققققققٌر مل ُيققققققققْثَٚمؿِ  


 [134 ]ديقاٟمفادَّظمر ُمٜمف ًمقىم٧م اًمٖم٤مرة، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م: وص٤مَن اًمٗمرُس ضمرَيف إِذا 

ـَ إشَْمقققققِؿ ؿُمقققققققْٕمث٤مً  َـّ سمْٓمققققق  ومققققق٠َمْوَرَده

 

َـّ اعَمِْمقققققق   َل يم٤محِلققققققَدَأ اًمتُّقققققق١َمامِ قَيُّمقققققق

 ، ـْ ْٕم٨م: اًمتل مل شُمَٗمْرضَم ، واًمِمُّ إشَْمؿ سم٤مًمٗمتح واًمت٤مء اعمثٜم٤َّمة اًمٗمقىمٞم٦َّم: قَمَٚمٌؿ قمغم ُمقوع ُمٕملمَّ

، واحِلَدُأ: ٟمقع ُمـ َأي مل َتًح سم٤مًمِٗمْرضَمْقن،  ٦م اًمتل ُيٜمْٗمض هب٤م اًمٖم٤ٌمُر قمـ اًمدوابِّ ًَّ وهق اعمَِح

 اًمٓمٞمقر، واًمت١َُّمام يمُٖمراب اعمُْزَدوضم٤مت، واطمده شَمْقَأم، وهق ُمـ اجلٛمقع اًمٖمري٦ٌم اًمٜم٤مدرة.

َـّ سمف» َأي َأن َيًٛمح سمام سمخَؾ سمف وُيٌٞمح ُم٤م ُمٜمَٕمف وُيٕمٓمل ُم٤م َيٕمزُّ قمٚمٞمف ُمـ ش َأْن َيٌُذَل ُم٤م َو

ُم٤م قمٜمده، واًمذال ُمـ يٌذل شُمْمؿ وشُمٙمن، َٕٟمف ضم٤مء ُمـ اًم٤ٌمسَملم إَول واًمث٤مين، واًمٌَْذل ٟمٗم٤مئس 

ف سم٢مقِمٓم٤مئف، وَأسم٤مطَمف  ًُ ودُّ اعمٜمع واإِلُم٤ًمك واًمٌخؾ، ي٘م٤مل: سمذًَمف َأي ضم٤مَد سمف وؾمَٛمح وـم٤مسم٧ْم ٟمٗم

ٌْذال، َأي يمثػم اًمٌذل، ىم٤مل ىمُ  داُم٦م قمـ رًى ُمٜمف، وُمٜمف ىمقهلؿ: َُم٤ٌَمذيؾ ًمٚمٛمٕمروف، واطمُده ُِم

 [63ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء ]سمـ ُمقؾمك: 

٤ٌَمِذيققققُؾ ًمٚمَٛمققققْقمَم حَم٤مؿمققققٞمُد ًمٚمِ٘مققققَرى  َُم

 

ْوِع قمٜمققققد اًمٜم٤َّمئٌقققق٤مِت ُأؾُمقققققققدُ    وذم اًمققققرَّ

 َأي ُيٙمثرون اًمٕمٓم٤مء عمقٓهؿ واجلٛمَع قمغم وٞم٤مومتٝمؿ، وهؿ ؿمجٕم٤مٌن ُصؼُم ذم َُمقاـمـ

ة، وىم٤مل اعمتٜمٌل يّمػ مُحَّك هَنِٙمْتف:  [4/146 ]ديقاٟمف اًمِمدَّ

 ٧ُم هلققققق٤م اعَمٓمققققق٤مِرَف واحلََِمققققق٤مي٤مسمقققققذًمْ 

 

 ومٕم٤موَمْتٝمقققققققق٤م وسم٤مشَمقققققققق٧ْم ذم قِمٔمقققققققق٤مُمل 

  واسْمتَذل اًمٌمَء يمٌَذًَمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ٌَْتققِذْل ذم اًمٜمقق٤مس قمٞمٜمَْٞمققف ٓ َيققَزْل  ـْ َي  وَُمقق

 

 َيقققققرى طم٤مضمققققق٦ًم حمجقسمققققق٦ًم ٓ يٜم٤مهُلققققققق٤م 

 ٓ ـْ َيْنح ـمْرومف ويٛمدَّ قمٞمٜمَف إمِم ُم٤م ًمٖمػمه وم٢مِٟمَّف ٓ يزال َيرى ُم٤م يٜم٤مًُمف، ويقؿمؽ َأن َأي وَُم

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژيٙمقن هذا اًمِم٤مقمر َأظمذ هذا اعمٕمٜمك ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[23/131]ـمف:  ژ ہ ہ ۀ ۀ
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َـّ سمف»وىمقُل اًمٜم٤مفمؿ:  ُـّ ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع، ش َو َـّ َيَْم ، وومِٕمٚمف َو ؽ وؿَمحَّ ًَّ َأي سمخَؾ وَت

ُـّ ُمـ اًمث٤مين، ورضمٌؾ َوٜملِم يمَِمحٞمح وسمخٞمؾ وزٟم٤ًم و َـّ يِْم  ڭژُمٕمٜمًك، ىم٤مل شمٕم٤ممم: وَيقز و

ـَ ُمـ »، َأي ٓ يٙمتُؿ ُم٤م ُأوطمَل إًِمٞمف، وُمٜمف: [81/24]اًمتٙمقير:  ژ ۇ ڭ ڭ ڭ إِنَّ هلل َوٜم٤مئ

 ، َأي ظمّم٤مئَص، وىم٤مل ىَمْٕمٜم٥ٌَم ووَمؽَّ اإِلدهم٤مم:شظَمْٚم٘مف ُُيْٞمٞمٝمؿ ذم قم٤مومٞم٦م وُيٛمٞمتٝمؿ ذم قم٤مومٞم٦م

سْمقق٧ِم ُمققـ ظُمٚم٘مققل  َُمْٝمققاًل َأقمقق٤مذَل ىمققد ضمرَّ

 ظُمؾ

 اٍم وإِْن َوقققققققٜمِٜمُقاَأينِّ َأضمققققققققُد ٕىَمقققققققق 

 ٌَٕمٞم٨م:  َأي سَمخٚمقا وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وىم٤مل اًم

ٌْقققؾِ  َٓ َأصقققٌَح٧ْم َأؾمقققامُء ضم٤مذُمققق٦َم احل  َأ

 

ٌُْخققؾِ   ققٜملُم ُمققـ اًم  ووققٜم٧َّْم قمٚمٞمٜمقق٤م واًمْمَّ

 ٜملُم ُمـ اًمٌُخؾ»َأراد َأهن٤م ص٤مرت ىم٤مـمٕم٦ًم ًمٚمَقصؾ،  َأي يم٠َمنَّ اًمٌخٞمؾ ىمد ظُمٚمؼ ُمـ اًمٌخؾ، ش واًمْمَّ

َّٓ َأيمٌؾ وُذٌب »، وٟمحُقه شحِّ ومالٌن َمٌقل ُمـ اًمِمُّ »وُمثٚمف   ، وٟمحُقه ىمقل أظمر:شُم٤م هق إِ

َـّ ُِمققـ اإِلظْمققالِف واًمَقًَمَٕمقق٤منِ   وُهقق

 

  

  [ 135ذح سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ]وىمقُل يمٕم٥م سمـ زهػم: 

ققق٦ٌم ىمقققد ؾِمقققْٞمَط ُمقققـ َدُِمٝمققق٤م  ًمٙمٜمَّٝمققق٤م ظُمٚمَّ

 

ٌْقققققديُؾ    وَمْجقققققٌع وَوًْمقققققٌع وإظِْمقققققالٌف وشَم

  وىمقل اخلٜم٤ًمء:

يمقققَرْت شَمْرشَمقققُع ُمققق٤م هَمَٗمَٚمققق٧ْم طمتقققك إِ   ذا ادَّ

 

 ومقققققققق٢مِٟمَّام هققققققققَل إىِمٌقققققققق٤مٌل وإِدسمقققققققق٤مرُ  

 ، وُمٜمف [21/37]إٟمٌٞم٤مء:  ژ ٹٹ ٿ ٿ ٿژوقمغم هذا ومنَّ سمٕمْمٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يم٤مء»، وشَأظُمٚم٘م٧َم ُمـ ًَمِٕم٥م»ىمقًمؽ: ًمِٚمتِّٚمِْٕم٤ٌمٟم٦م:  ُم٤ٌمًمٖم٦ًم ذم ومِٓمٜمتف، وىم٤مل ذو ش ومالٌن ظُمٚمؼ ُمـ اًمذِّ

ُم٦م يّمػ ٟم٤مىمتف:  [1232 ]ديقاٟمفاًمرُّ

ققققامَوققققٜمِٞمٜم٦ُم ضَم   يمٚمَّ
ِ
ـِ اًمَٕمققققلِم سم٤معمقققق٤مء  ْٗمقققق

 

ـْ َهْجققِؿ اهلَقققاضمِر ضِمٞمققُده٤مقشَمَْمقق  َج ُِمقق  رَّ

اًمذي َيْرؿمُح سمف  اهلَْجؿ: ُمّمدر َهَجَؿ اًمٜم٤مىم٦َم إِذا طمٚمٌَٝم٤م، ىم٤مل اًمزخمنمّي: َأراد سمف اًمَٕمرق

ة احلرِّ ذم اًم٘مٞمظ، َأي َصِٛمٞمُؿ اًمّمٞمػ ذم  ، واهلَقاضمر مجع ه٤مضمرة، وهل ؿمدَّ ة احلرِّ اجلًُد ُمـ ؿمدَّ

َج ضمٞمُده٤م َأي شَمَٚمٓمََّخ سمام َأص٤مسمف ُمـ ىَمَٓمرات اًمَٕمَرق اًمذي ؾم٤مل ُمـ َرؿْمِحف.و  ؾَمط اًمٜمٝم٤مر، وشميَّ
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َأي مم٤َّم مجَٕمف وطم٤مَزه وُمٚمَٙمف واؾمتقمَم قمٚمٞمف واظمت٤مره واٟمت٘م٤مه واىمتٜم٤مه ش مِم٤َّم طَمَقاه واْٟمَتََم »

 [1/277 ]ديقاٟمفوَأطْمرزه، ىم٤مل اعمتٜمٌل:

ٌْققق٧َم ُِمقققـ إقَمقققامر ُمققق٤م ًمقققق طَمقَ   ْيَتقققفهَنَ
 

قققققققَؽ ظم٤مًمقققققققدُ   ٟمٞم٤م سم٠َمٟمَّ  هلُٜمَِّئققققققق٧ْم اًمقققققققدُّ


 [48 ]ديقاٟمفواْٟمَتّم٤مه: اٟمت٘م٤مه وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، َأي اظمت٤مره، ىم٤مل مُحٞمد سمـ صمقر:

 وذم يمققققققققؾِّ َٟمِْمققققققققٍز هلقققققققق٤م َُمْٞمَٗمققققققققعٌ 

 

 كقوذم يمققققققؾِّ َوضْمققققققٍف هلقققققق٤م ُُمٜمَْتَّمقققققق 

ٕمقَد، يم٠َمٟمَّف ؿ َأنَّ ًمٚمَٞمٗم٤مع ومِٕماًل  يّمػ فمٌٞم٦ًم، واًمٜمَِّْمز: اعمٙم٤من اعمرشمٗمع، وَأراد سم٤معَمْٞمَٗمع اًمّمُّ شمقهَّ

 ومج٤مء سمٛمّمدر ُمٞمٛمّل قمٚمٞمف، وىم٤مل آظمر يّمػ ىَمٓم٤مة:

 وذم يمقققققققؾِّ َوضْمقققققققٍف هلققققققق٤م ِوضْمٝمققققققق٦مٌ 

 

 كقوذم يمققققققؾِّ َٟمْحققققققٍق هلقققققق٤م ُُمٜمَْتَّمققققققق 

  ؤظَمر:

ـِ ؾَمققْٕمٍد سمُٛمْخَٚمققٍؼ   ًَمَٕمْٛمققُرَك ُمقق٤م صمقققُب اسمقق

 

 ك ومُٞمقققققققَّم٤منُ قوٓ ُهقققققققَق ممَّققققق٤م ُيٜمَْتَّمققققق 

 ٌْغَم، وَأصؾ آٟمتّم٤مء ش ُمـ اًمُٕمذر ٓ خُيْٚمُِؼ َأي صمقسُمف »ىم٤مل ؿم٤مرح اًم٘م٤مُمقس:  ا.#، َأي ٓ َي

َأي اظمت٤مره ُمـ َٟمَقاصٞمٝمؿ، َأي رؤؾم٤مئٝمؿ، يمام ي٘م٤مل ًمَلَشم٤ٌمع: ش اْٟمَتََم ُمٜمٝمؿ رضمالً »ُمـ ىمقهلؿ: 

 َأْذٟم٤مب وَزقَم٤مٟمِػ.

اعمٕمٜمك: وىم٤مي٦ُم ٟمْٗمس اإِلٟم٤ًمن ُمـ يمؾِّ ُم٤م َيِملُم إِٟمَّام حتُّمؾ سم٤مًمًخ٤مء واجلقد واًمٙمرم 

 ًَّ  ُم٤م َيِٕمزُّ قمٚمٞمف مم٤َّم ُيتٜم٤مومس ومٞمف ُمـ يمرائؿ َأُمقاًمف اًمتل مجَٕمٝم٤م وُمٚمَٙمٝم٤م واظمت٤مره٤م واًم
ِ
امطم٦م وإقِمٓم٤مء

 ُُمْ٘متٜمٞم٤ًم هل٤م.

ص   133- ااا   ْأ عا ااا ش أ اا ا خااا ا ىااة َُّت   وُ أ ش

 

ااا   ُ    أ
ا ا ملش ا   أ

اسا ُألأدشخاةَ ىا َأ  واأ ش

٤معمٙم٤مرم واعَمح٤مُمد َأي واًمثَّٜم٤مء اجلٛمٞمؾ واًمذيْمر احلًـ واًمقصػ سمش واحلَٛمدُ »اًمٚمٖم٦م:  

ٙمر واعمدح واًمثَّٜم٤مء َأًمٗم٤مظ ُمؽمادوم٦م، همػَم َأنَّ  واخلّم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م واخِلالل احلًٜم٦م، واحلٛمد واًمِمُّ

سمٞمٜمٝم٤م اظمتالوم٤ًم ىمٚمٞماًل، ويمٚمُّٝم٤م دمتٛمع ذم ُمٕمٜمك اًمقصػ سم٤مجلٛمٞمؾ وّد اًمذمِّ واهلَْجق اعمؽماِدوَملم 

ٞم٧م اجلٛمٞمؾ قمغم ُمٕمٜمك اًمقصػ سم٤مًم٘مٌٞمح، واعمراد سم٤محلٛمد ذم اًمٌٞم٧م اًمذيمْ  ر احلًـ واًمّمِّ

ٛمٕم٦م اًمٓم٤مهرة وٟمحُق ذًمؽ. ًُّ  واًم
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ةً »وهق  ْذَت قُمدَّ هٜم٤م سمٛمٕمٜمك َأظْمػَم َأي ش ظَمػم»َأي َأومْمُؾ رء ضمٕمٚمَتف ُأه٦ًٌم، وش ظمػْمُ ُم٤م اُتَّ

ة: إُْه٦ٌم وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ىم٤مل  ذ اوْمَتٕمؾ، ىمٞمؾ ُمـ َأظَمذ، وىمٞمؾ ُمـ َُتِذ، واًمُٕمدَّ َأوْمَْمؾ وَأْٟمٗمع، واُتَّ

 [133أيب ومراس  يقان]داًمِم٤مقمر:

ةً   قُمقققققققدَّ
ِ
 إِذا يم٤مٟمققققق٧م اًمَٖمقققققؼْماء ًمٚمَٛمقققققْرء

 

زايقققق٤م ُمققققـ ُوضمقققققِه اًمٗمقائققققدِ    َأشَمْتققققف اًمرَّ

 ْت احلَٜمْٗمققق٤مُء طمْتقققَػ طمذيٗمققق٦مٍ   وم٘مقققد ضَمقققرَّ

 

ققققققدائدِ   ًة ًمٚمِمَّ  ويمقققققق٤من َيراهقققققق٤م قُمققققققققدَّ

.َح٤مب ًَ ة اًمَٕمت٤مد يم ٥َم وَُتٞم٠َّم، وُمثُؾ اًمُٕمدَّ ة: اؾْمَتٕمدَّ َأي شم٠َمهَّ  ي٘م٤مل ُمـ اًمُٕمدَّ

َأي َأقمزُّ رء ُمـ إؿَمٞم٤مء اًمتل ُُت٠ٌُْم إقِمدادًا ًمقىم٧م احل٤مضم٦م، ي٘م٤مل: هذا ش وَأْٟمَٗمُس إَْذظم٤مرِ »

ه وَأيمرُُمف، ُمـ َٟمُٗمس اًمٌمء سم٤مًمْمؿِّ َأي ص٤مر ُمرهمقسم٤ًم ومٞمف، وُمثُٚمف  َأٟمٗمُس ُم٤مزم َأي َأطمٌُّف وَأقمزُّ

 َأْٟمَٗمَس، ىم٤مل اًمٜمَّٛمر سمـ شَمقًم٥م:

َزقمققققققل إِْن ُُمٜمِْٗمًقققققق٤ًم َأهٚمْٙمُتققققققق  قفٓ دَمْ

 

 ومققق٢مِذا َهٚمٙمققق٧ُم ومٕمٜمقققَد ذًمقققؽ ومققق٤مضْمَزقمل 

:ظم٤مئر، واطمده٤م َذظِمػمة، ىم٤مل اًمِم٤مقمر  وإَْذظم٤مر مجع ُذظْمر، وُمثُٚمٝم٤م اًمذَّ

 ًمَٕمْٛمققققُرك ُمقققق٤م ُمقققق٤مُل اًمٗمتققققك سمققققَذظمػمةٍ 

 

ظَم٤مئرُ    اًمققققذَّ
ِ
ققققَٗم٤مء َـّ إظِمقققققاَن اًمّمَّ  وًمٙمقققق

 ـْ سمْٕمِد اًمتُّ٘مك» م قمٚمٞمف ذُ ش ُِم ، ودوٟمف ُذظمر يٕمٜمل َأنَّ ُذظْمر اًمتديُّـ واًمتَّ٘مقى ٓ يت٘مدَّ ظمٌر ىمطُّ

 احلٛمد واًمذيْمر احلًـ اًمذي هق اًمُٕمٛمر اًمث٤مين ًمٚمٛمذيمقر، يمام ىم٤مل اعمتٜمٌل: 

 ِذيْمقققُر اًمٗمتقققل قُمْٛمقققُره اًمثققق٤مين وطم٤مضمُتقققققف

 

 ُمققق٤م وم٤مشَمقققف ووُمققققُْمقُل اًمَٕمقققٞمِش َأؿْمقققٖم٤مُل  

 ي اًمقىم٤مي٦م ُمـ قمذاب اهلل سمٗمٕمؾ اخلػمات واًمٌٕمد واًمتُّ٘مك هق اًمتقىمِّل ُمـ اعم٤ًموئ وحترِّ

 [277اسمـ اًمقردي  ]ديقانٜمَٙمرات، ىم٤مل: قمـ اعم

ققققققققققِؼ اهللَ ومَتْ٘مقققققققققققى اهللِ ُمقققققققققق٤م  واشمَّ

 

َّٓ وَصققققْؾ    ظم٤مًمَٓمقققق٧ْم ىمٚمقققق٥َم اُمققققرٍئ إِ

  وىم٤مل أظمر:

ققققققؼِم شَمٌُٚمققققققققُغ ُمقققققق٤م شمريققققققدُ  َٓ سم٤مًمّمَّ  َأ

 

 وسمقققققق٤مًمتَّ٘مقى َيٚمِققققققلُم ًمققققققَؽ احلديققققققدُ  

ة اًمقصؾ قمٜمد وَأصؾ اشمََّ٘مك اْوشم٘مك قمغم اوْمَتٕمؾ ُمـ َوىَمك، ىُمٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مًء ٟٓمٙم٤ًمر مهز
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قا َأص٤مًمتٝم٤م وم٘م٤مًمقا: شَمَ٘مك،  آسمتداء، صمؿَّ ُأسمدًم٧م شم٤مًء إِلدهم٤مُمٝم٤م ذم ُمثٚمٝم٤م، وعم٤َّم يمُثر اؾمتٕمامهل٤م شمقمهَّ

 ىم٤مل َأوس:

ه  شَمَ٘مقققققق٤مَك سمَٙمْٕمقققققق٥ٍم واطمققققققٍد وشَمَٚمققققققذُّ

 

قققُؾ   ًِ  َيقققداَك إِذا ُمققق٤م ُهقققققزُّ سمققق٤مًمٙمػِّ َيْٕم

 ٤مك َأي ٤مم سمـ اهلل قمٌد وىم٤مل واطمد، يَمْٕم٥م يم٠َمٟمَّف سمُرُمح واؾمت٘مٌٚمؽ وشمقىم٤َّمك شمٚم٘مَّ ُٚمقزم: مَهَّ ًَّ  اًم

 زي٤مدشَمٜمققققققققق٤م ُٟمْٕمقققققققققامُن ٓ حَترَُمٜمَّٝمققققققققق٤م

 

 شَمقققِؼ اهللَ ومٞمٜمققق٤م واًمٙمتققق٤مَب اًمقققذي شَمْتُٚمقققققق 

:[193ؿمٕمراء اًمٜمٍماٟمٞم٦م ]واًمذي يٌلمِّ ًمؽ َأنَّ َأصؾ اْوشَم٘مك ُمـ اًمقىم٤مي٦م ىمقل ُأوْمٜمُقن اًمتٖمٚمٌل 

 ًمَٕمْٛمققُرك ُمقق٤م َيققْدري اًمٗمتققك يمٞمققػ يتَّ٘مققل

 

 ْؾ ًمققققققف اهللَ واىِمٞمقققققق٤مإِذا هققققققق مل ََيَٕمقققققق 

 ه٤م سم٤مًمالزم، وإِٟمام َأصُٚمٝم٤م ُم٤م ذيمرُت وَُمـ ومنَّ اًمتَّ٘مقى سم٤مخلَِمٞم٦م واحلذر واخلقف وم٢مِٟمَّام ومنَّ

ات وؾم٤مئر َأقمامل ش اشمَّ٘مك اهللَ»ًمؽ ُمـ َأهن٤م ُمـ اًمقىم٤مي٦م، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك  ضمٕمَؾ ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت واعمؼَمَّ

ُ٘مقا اًمٜم٤مَر وًمق سمِِمؼِّ ََتْرة»اخلػم وىم٤مي٦ًم حَتقُل سمٞمٜمف وسملم قم٘م٤مسمف، وُمٜمف احلدي٨م:  اًمٌخ٤مري: ] شاشمَّ

ىمقا  [6539 سمٛمٕمٜمك اضمٕمٚمقا سمٞمٜمٙمؿ وسملم اًمٜم٤مر طم٤مضمزًا يردُّ قمٜمٙمؿ ًَمْٗمَح ؾمٕمػمه٤م وًمق سم٠َمن شمتّمدَّ

قمقا سمامٍل يًػم، وإِٟمَّام ىم٤مل:  شمٕمٔمٞماًم ًمِم٠من اًمّمدىم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م ش سمِِمؼِّ ََترة»سمٌمء ىمٚمٞمؾ وشمتؼمَّ

ل هلؿ َأٟمٗمًٝمؿ ُمٜمْع اًمّمدىم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م، قمغم َأنَّ ؿِمؼَّ  شم٤مومٝم٦م، وَدومٕم٤ًم عَمٕم٤مذير اًمٌخالء اًمذيـ شمًقِّ

اًمتٛمرة ُيٛمٙمـ محُٚمف قمغم طم٘مٞم٘متف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمِم اعمٕمٞمِم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اخلَِِمٜم٦م، وـم٤معم٤م يم٤من واطمدهؿ 

 ََيتزَئ َأي٤مُم٤ًم يمثػمة سمتٛمرات ىمٚمٞمٚم٦م يًػمة.

ـ اًمذي شمتداَوًمف قمٜمؽ إًَمًٜم٦ُم هق َأومْمؾ رء ًَ يمر احل شُمٌ٘مٞمف سمٕمد اًمتحكمِّ  اعمٕمٜمك: واًمذِّ

 سم٤مًمٗمْم٤مئؾ اًمتل قمٜمقاهُن٤م اًمتَّ٘مقى وقمٛمُؾ اخلػم، وهلل َدرُّ اًم٘م٤مئؾ:

ٜمفِ  ًْ  وَمقققَدْيُتَؽ وم٤مقمَٛمقققْؾ يمقققؾَّ ظمقققػٍم حلُققققق

 

ـْ ومٞمققققف صَمقققققاٌب وٓ َأضْمققققرُ    وإِْن مل يٙمقققق



 

ااا  اا  134- َش أ  إادُ ُ ش أ أااا ُ اار ا ُ اا ا يأ

 

اا ا خا ا ى  أ أااا    فة  ش
ا ا ملش ا ش  أ

(1)ىا  

َأي إِن طَمقى وايمت٥ًَم اإِلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف، ي٘م٤مل: ىَمٜم٤َمه َيْ٘مٜمُقه وَيْ٘مٜمِٞمف واىْمتٜم٤مه ش اىْمَتٜمَك اعمرءُ إِذا » 

                                                 

 ؾم٘مط اًمٌٞم٧م ُمـ ذوح اسمٜمل ظم٤مًمقيف وهِم٤مم واًمتؼميزي واًمّم٤موي. (1)



 - 577 - 

ذه ًمٜمٗمًف ٓ ًمٚمتج٤مرة واًمٌٞمع، وُمٜمف ىَمٜمِل َيْ٘مٜمَك ىِمٜمًَك يمَٖمٜمِل َيْٖمٜمَك هِمٜمًَك وزٟم٤ًم  إِذا ايمتًٌف واُتَّ

ٜمك واًمِ٘مٜمَك ُمـ َأـمراف ومالن ََيتٜمل اًمٖمِ »وُمٕمٜمًك، ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع، وُمـ ؾمجٕم٤مت إؾَم٤مس: 

قارم، شاًمًٞمقف واًمَ٘مٜم٤م ، وي٘م٤مل: َيٌتٜمل اعَمٕم٤مزم سمَٕمقاُمؾ اًمَٕمقازم وَي٘متٜمل اعمٙم٤مرم سمِمَٗم٤م اًمّمَّ

 [٤145م ]ديقاهنذم رصم٤مء صخر َأظمٞمٝم٤م:  –وىمٞمؾ: هق ٕيَب اعمثٚمَّؿ اهلذزّم  –وىم٤مًم٧م اخلٜم٤ًمء 

هِر ُمققق٤مٌل يمققق٤من ُُمْتٚمِقققَده  ًمقققق يمققق٤من ًمٚمقققدَّ

 

هر َصققققْخٌر ُمقققق٤مَل    ىُمٜمْٞمقققق٤منِ  ًمٙمقققق٤من ًمٚمققققدَّ

 ٤ًم َذ صْخرًا ُم٤مَل ىمٜمٞم٤من سمْمؿِّ اًم٘م٤مف ويمنه٤م، َأي ظم٤مصَّ هر ُمتَِّخذًا ُم٤مًٓ ُٓتَّ ًمق يم٤من اًمدَّ

 ًمٜمٗمًف، يم٤مًمُ٘مٜمْٞم٦م واًمِ٘مٜمْقة سمْمؿِّ اًم٘م٤مف ويمنه٤م ُمٜمٝمام َأيْم٤ًم، ىم٤مل:

 إِْن شَمققققققْدُن ُمٜمِّققققققل ًمٚمِقَصقققققق٤مل َدْٟمققققققَقهْ 

 

 َأْدُن إًِمْٞمققققققققققَؽ ًمِٚمقومقققققققققق٤مء َرشْمقققققققققققهْ  

  

 

 يمقققققققامِل ىِمٜمْققققققققهْ  وَأضمٕمقققققققُؾ اًمقققققققُقدَّ 

 

 

  [252 ]ديقاٟمفوُمٜمف ىَمٜمَك طمٞم٤مءه يمَرَُمك وىَمٜمِٞمَف يمَرِوَٞمف وًَمِزَُمف، ىم٤مل قمٜمؽمة: 

 ومقققق٤مىْمٜمَل طمٞمقققق٤مَءِك ٓ َأسم٤مًمققققِؽ واقْمٚمٛمققققل

 

 َأينِّ اُمقققققققرٌؤ ؾمققققققق٠َمُمقُت إِْن مل ُأىْمَتقققققققؾِ  

  وىم٤مل طم٤مشمؿ:

ٌْقققققق٧ُم سمٜمَْٙمٌقققققق٦مٍ 
 إِذا ىمققققققؾَّ ُمقققققق٤مزم َأو ُٟمٙمِ

 

ُمقققققق٤م  قققققق٦ًم وشمٙمرُّ  ىَمٜمِْٞمقققققق٧ُم طمٞمقققققق٤مئل قِمٗمَّ

 َى وزٟم٤ًم َأي ًمزُمُتف، وُمٜمف َأهْمٜم٤مه وَأىْمٜم٤مه، َأي َأرو٤مه سمام ينَّ ًمف اىْمتٜم٤مءه، وُيٗمن اًمِ٘مٜمَك سم٤مًمرِّ

ـِ ُمـ يَمٚم٥ٍم »وُمٕمٜمًك، يمام ُيٗمن سم٤مًمِٖمٜمك يمذًمؽ َأيْم٤ًم، وُمٜمف ُم٤م ضم٤مء ذم َأُمث٤مل اًمٕمرب:  ٓ شَمْ٘مَت

 ضَمْرواً 
ٍ
 :، ٓ شَمتخذ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ َأصؾ ظمٌٞم٨م، وهبذا اعمٕمٜمك َأٟمِمدواشؾَمْقء

 شَمرضُمقققققق اًمَقًمٞمقققَد وىمقققد َأقْمٞمققق٤مَك واًمقققُده

 

 وُمقققق٤م رضمقققق٤مُؤَك سمٕمققققَد اًمقاًمققققِد اًمَقًَمققققدا 

.واعمرء: اًمرضمؾ ذو اعمروءة يمام َأنَّ اإِلٟم٤ًمن اًمرضمُؾ ذو اإلٟم٤ًمٟمٞم٦َّم 

ٌْ٘مك ًمف» ش ُِمـ سَمٕمِده»َأي اًمٌمء اًمذي يدوم ًمف ويًتٛمرُّ وضمقده ظم٤مًمدًا إمم إسَمد. ش اًمذي َي

ة طمٞم٤مشمف وظمروج روطمف ُمـ ضمًٛمف َأي ُمـ سمٕمِد اٟمتٝم٤مء َأضَمٚم ف واٟم٘مْم٤مء قُمٛمره وومٜم٤مء ُمدَّ

 واٟمخراـمف ذم ؾِمٚمؽ إَُمقات.
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َأي وم٤مًمذيْمر سم٤مًمقصػ اجلٛمٞمؾ واًمٜمَّٕم٧م احلًـ هق َأطمًـ رء ش وم٤محلٛمُد ظمػُم ُُمْ٘مَتٜمك»

٥م وَأومْمُؾ َأصَمر يتَّخذه اعمرُء ًمٜمٗمًف، وهذا مم٤َّم دقم٤م سمف ؾمٞمِّدٟم٤م إسِمراهٞمؿ يمام ىمصَّ اهلل ذًمؽ  ًَ ُمٙمت

، أَي اضمٕمْؾ [26/84]اًمِمٕمراء:  ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژٞمٜم٤م سم٘مقًمف ضمؾَّ ضمالًمف: قمٚم

طم٘مٞم٘مٞم٤ًَّم سم٤مىمٞم٤ًم إمِم آظمر اًمدهر، وم٤مًمٚم٤ًِّمن هٜم٤م اعمدح، وٟمحُقه ىمقهلؿ: ؿَمَٗم٦م اًمٜم٤مس  زم صمٜم٤مًء طمًٜم٤مً 

 قمٚمٞمؽ طمًٜم٦ٌم، َأي ؾمػمشُمؽ سمٞمٜمٝمؿ ضمٞمِّدة.

ٕمد ووم٤مشمف ويٌ٘مك هِم٥مَّ مَم٤مشمف اعمٕمٜمك: إِذا َأراد اإِلٟم٤ًمن َأن يتَّخذ ًمٜمٗمًف ؿمٞمئ٤ًم يدوم ًمف سم

ـُ ؾمػمشمف َأومْمُؾ َأصمر وَأٟمٗمُع رء يٙمتًٌف ًمٜمٗمًف، وًمٌٕمْمٝمؿ ومٞمام ُيالئؿ هذا اعمٕمٜمك:  ومُحً

قققٛمَؽ ُُمْٙمَرُمققق٤مً  ًْ ٟمٞم٤م سمِج  سَم٘مققق٤مُؤَك ذم اًمقققدُّ

 

ـُ   ـْ ذاَك سم٤مؾْمققققِٛمَؽ مُمْٙمِقققق  حُمَقققققق٤مٌل وًمٙمقققق

 ٌْقققَؼ سم٤مجلًقققِؿ واوقققٌح   ومُٕمقققققْذُرَك إِْن مل شَم

 

ُ  وًُم١ْمُُمققققققَؽ إِْن مل  ٌْققققَؼ سم٤مؾْمققققِٛمَؽ سمققققلمِّ  شَم


 

ااااا    135- ىأ ك   اااااة       أ ااااارش اااااب   أ  و ا

 

 ُ اااا أ اااا   فْاااا   أ ىأ ااااَْا ا  أ َأ اااا ا   فأ ش

٦م ُمـ اًمٜم٤مس وضمٞمؾ ُمـ إضَمٞم٤مل، وَأهُؾ يمؾِّ زُم٤من ىَمْرٌن ش ويمؾُّ ىَمرنٍ »  َأي ويمؾُّ ُأُمَّ

 ٓىمؽماهنؿ ذم َأطمقاهلؿ وَأقمامرهؿ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ومقققٞمٝمؿُ إِذا ذَهققق٥َم اًمَ٘مقققْرُن اًمقققذي َأٟمققق٧َم 

 

ْٗمقققق٧َم ذم ىَمققققْرٍن وم٠َمٟمقققق٧َم همريقققق٥ُم    وظُمٚمِّ

 آظمَر سمٕمدهؿ قمِم٧َم يم٤مًمٖمري٥م سمٞمٜمٝمؿ، وىمد 
ٍ
َأي إِذا اٟم٘مرَض َأشمراسُمَؽ وسم٘مٞم٧َم ذم َٟمْشء

ح ُمـ  اظمُتٚمػ ذم حتديد اًمزُم٤من اًمذي ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف ًمٗمُظ اًمَ٘مْرن قمغم َأىمقال يمثػمة، واًمذي يؽمضمَّ

وٟمحِقه ذم  [6/6]إٟمٕم٤مم:  ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ أَ ژىمقًمف شمٕم٤ممم ذم شمٜمزيٚمف اًمٕمزيز: 

ظمػُم اًمُ٘مرون ىَمْرين صمؿَّ اًمذيـ َيُٚمقهَنؿ صمؿ اًمذيـ »اًمتٜمزيؾ، وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

ة اًمتل شَمٜمٓمٌؼ قمغم َُم٘م٤مدير إقَمامر  [2652اًمٌخ٤مري: ]ش َيُٚمقهَنؿ ٦م هق اعمدَّ َأنَّ اًمَ٘مْرن ذم يمؾِّ ُأُمَّ

 ٘مؽِمن ُمٕمٝمؿ ومٞمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:اًمٖم٤مًم٦ٌم، وَأىمران اًمرضمؾ: َأسمٜم٤مء ىَمْرٟمف اعم

 هقققذا ضَمقققَزاُء اُْمقققرٍئ َأىمراُٟمقققققف َدَرضُمققققققا

 

ح٦َم إضََمقققؾِ   ًْ ٌْٚمِققققف ومتٛمٜمَّقققك وُمقققق  ُِمقققـ ىَم
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 َأي ٟم٤مؿمٍئ فم٤مهٍر سم٤مٍد ـم٤مًمع، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش ٟم٤مضِمؿٍ »واًمُ٘مرون اخل٤مًمٞم٦م هل إُُمؿ اعمٜمَْ٘مِرو٦م. 

اُِتقققؿْ   وُمققق٤م اهْنَزُمققققا طمتقققك رَأْوا ذم َهَ

 

ٍـّ وٟمقق٤مضِمؿِ ُصققققدوَر اًمَ٘مٜمَقق 
تٙمِ ًْ  ٤م ُِمققـ ُُمققق

 ُم٤مح وا طمتك ٟمٔمروا وَأسمٍموا ذم ؾم٤مداُتؿ ورؤؾم٤مئٝمؿ صدوَر اًمرِّ َأي مل َِيرسمقا وَيٗمرُّ

تؽِم ذم ضُمًقُمٝمؿ وسملم ٟم٤مومذ ُمٜمٝم٤م. ًْ ان سملم ُُم  وقَمقازم اعمُرَّ

سمٞمع وٟم٤مُب اًمٌٕمػم وىمرُن اًمثقر، َأي ـمَٚمع وفمٝمَر، وَٟمَجَؿ ذم اًم٘مقم  ي٘م٤مل: َٟمَجَؿ ٟم٤ٌمت اًمرَّ

ٌََغ، وَٟمَجَؿ ومٞمٝمؿ وم٤مرٌس َأي فمٝمر ُمٜمٝمؿ رضمؾ ُمـ إسَمٓم٤مل، وَٟمَجَؿ َأُمر قمٔمٞمؿ،  ؿم٤مقمر: سَمَرَع وَٟم

َأي طمدَث ؿم٠مٌن ضمٚمٞمؾ، وَٟمَجؿ ذم يمؾِّ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمغم وزن َٟمٍَم ُمـ اًم٤ٌمب إَول، ويمالم 

سيح ذم َأنَّ ذًمؽ يمٚمَّف ََم٤مز، وإَصُؾ ُمـ ىمقهلؿ: َٟمَجٛم٧ْم اًمٙمقايم٥ُم وَٟمَجٛم٧م  اًمزخمنمي

َأي ـمٚمٕم٧ْم وفمٝمرْت وَأذىم٧ْم، وي١مظمذ ُمٜمف َأنَّ ذًمؽ ُمِمتؼٌّ ُمـ اًمٜمَّجؿ اًمذي هق  اًمٜمجقمُ 

اًمٙمقيم٥م، واًمقصُػ اعمِمؽَمُك ومٞمف سملم احل٘مٞم٘م٦م واعَمج٤مز فم٤مهر، وهق ٟمٗمس اًمٔمٝمقر، 

 وًمٌٕمْمٝمؿ:

 ٟمَجْٛمقق٧ُم سمِِمققْٕمري سمققلم ىمقققٍم يَمققريُٛمٝمؿْ 

 

َك ؿمقققققققققققققق٤مقِمرا   إضِم٤مزشُمققققققققققققققف هلل َدرُّ

 ـْ ُمتققققك َيققققٜمُْجْؿ ًمققققدِيْؿ خُمٜمَّقققق٨ٌم   وًمٙمقققق

 

 َزَواظِمققققرا 
ِ
 َيققققراهْؿ سُمحقققققرًا سم٤مًمَٕمٓمقققق٤مء

 ـٍ » ُم٤من واًمقىم٧م واحِللُم وٟمحُقه٤م مم٤َّم يٕمروُمف يمؾُّ َأطمد يم٤مًمٕمَٚمؿ، ش ذم َزَُم َأي ذم وىم٧م، واًمزَّ

ه٤م وشمٕمريٗمٝم٤م يمثػمًا، وم٘مٞمؾ: ُم٘مداُر طمريم٦م اًمَٗمَٚمؽ إـَمٚمس، وىمٞمؾ:  ـْ اظمُتٚمَػ ذم طمدِّ وًمٙم

د آظمر ُمقهق ر سمف ُمتجدِّ د ُمٕمٚمقم، وي٘مدَّ م يمام ٟم٘مقل: ي٠ميت قمٜمد اًمٖمروب، وم٤مًمُٖمروب ُمتجدِّ

ؼ واإِلشمٞم٤مُن ُمقهقم إمِم همػم ذًمؽ ُمـ إىَمقال.  ُمٕمٚمقٌم حم٘مَّ

ـٍ ومٞمف سَمَدا» َأي ومذًمؽ اًمَ٘مرن ُمـ َأومراد اًمٜم٤مس اعم٘مؽِمٟم٦م َأطمقاهُلؿ وَأقمامُرهؿ ش وَمْٝمق ؿَمٌِٞمُف َزَُم

ٍْمهؿ، يريد هبذا ُم٤م ذم زُم٤مهنؿ َيٜمِم٠مون مم٤مصمِٚملم ًمزُم٤مهنؿ وُمِم٤مهِبلم ًمقىمتٝمؿ وُُمْم٤مِهلم ًمٕمَ 

 َأراده اًمِم٤مقمر سم٘مقًمف:

................. 

 

 ًمٙمققققؾِّ َزُمقققق٤مٍن َدْوًمقققق٦ٌم وِرضمقققق٤مُل  
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َّٓ وومٞمٝمؿ ُمِم٤مهَب٦ٌم  اعمٕمٜمك: وُم٤م ُمـ ُأُم٦م ُمـ إُُمؿ وٓ ضمٞمؾ ُمـ إضَمٞم٤مل ذم َأيِّ قَمٍم يم٤من إِ

ديُؾ وَأنَّ ًمٙمؾِّ ضمٞمؾ ًمقىمتٝمؿ وُُمِم٤ميَمٚم٦م ًمدهرهؿ، يٕمٜمل هبذا َأن ؾُمٜم٦َّم اهلل ذم ظمْٚم٘مف اًمتٖمٞمػُم واًمتٌ

٤مد وشم٤ًمٍو ذم مجٞمع  ظمّم٤مئَص ُمـ ومْم٤مئؾ َأو ٟم٘م٤مئص، وٓ يٛمٙمـ َأن شَمت٤مسمَع اًم٘مرون قمغم احتِّ

ُأُمقرهؿ وؿم١موهنؿ، وًمٞمس ىمّمُده َأنَّ اًمزُم٤من ًمف َدظْمٌؾ ذم إوِم٤ًمدهؿ َأو إِصالطمٝمؿ، وم٢مِنَّ 

 اًمزُم٤من ُمًتٛمرٌّ سمَخْٚمؼ اهلل قمغم ٟمٔم٤مم واطمد، وهلل َدرُّ اًم٘م٤مئؾ:

قققق٤مدٌ ي٘مقًمقققققن  ًَ ُمقققق٤مُن سمققققف وَم  اًمزَّ

 

ُمقق٤منُ   قَد اًمزَّ ًَ قُدوا وُمقق٤م وَم ًَ  وهقْؿ وَم


 

ااا   136-
اا ش  ش َُئا

َشاالا ف ا  وُ   ااةاا  ة   

 

ااار  ُ أ أاااا  ااا ش ا  ىا ااا   عا
اااَِّ  أ ا  غأ

ـٌ واوح.ش ومِٛمٜمْف»وذم سمٕمض اًمٜمًخ    قمغم إِرضم٤مع اًمْمٛمػم ًمٚمٜم٧ٌَّم، وهق طمً

، ىمٞمؾ: شاًمٜم٤مَس ذم اًمٜم٤مس مل يٙمـ ٟم٤مٌس  ًمق َأـم٤مَع اهللُ »َأي واًمٌنَم، وُيروى ش واًمٜم٤َّمُس »

َّٓ ُذيمراٌن دون اإِلٟم٤مث، وًمق مل شمٙمـ اإِلٟم٤مث ذه٥م  ُمٕمٜم٤مه َأنَّ اًمٜم٤مس ُيٌُّقن َأْن ٓ ُيقًَمد هلؿ إِ

٦م  ه سمٕمْمٝمؿ سمحجَّ اًمٜم٤مس، وَأـم٤مقمٝمؿ َأي اؾمتج٤مب دقم٤مَءهؿ، واًمٜم٤مس ىمٞمؾ: َأصُٚمف ُأَٟم٤مس، وردَّ

 ؾمتٖمٜم٤مًء قمٜمف سمَٗمرقمف ُمع َأٟمف ُمًتَٕمٛمؾ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:َأٟمَّف ًمق يم٤من يمذًمؽ عَم٤م اؾمُتٕمٛمؾ إُٟم٤مس ا

ٚمِْٕمققققققققققققق  إِنَّ اعَمٜم٤ميقققققققققققق٤م َيٓمَّ

 

ـَ قمقققغم إُٟمققق٤مِس أُِمٜمٞمٜمققق٤م   قققق

  ومَٞمقققققققققَذْرهَنؿ ؿمقققققققققتَّك وإِنْ 

 

 مجٞمٕمقققققق٤ًم واومِِريٜمقققققق٤م يمقققققق٤مٟمقا 

  وىم٤مل أظمر ذم اًمٜم٤مس:

ٌُّٝمققق٤م  سمقققالٌد هبققق٤م يمٜمَّققق٤م ويمٜمَّققق٤م ٟمح

 

 إِذ اًمٜمقق٤مُس ٟمقق٤مٌس واًمققٌالُد سمققالدُ  

  ٤مس َأطمراٌر واًمٌالُد قم٤مُمرة آِهٚم٦م خُمِّْم٦ٌٌم، يمام ىم٤مل َأسمق اًمٜمجؿ:َأراد إِذ اًمٜم

 َأٟم٤م َأسمق اًمٜمَّْجِؿ وؿِمْٕمري ؿِمْٕمري

.  َأي وؿِمٕمري ٟمٔمُؿ ؿم٤مقمر ُُمْٗمٚمِؼ، واًمٜم٤مس مجع اإِلٟم٤ًمن قمغم همػم ىمٞم٤مس، وَُيَْٛمع َأيْم٤ًم قمغم َأَٟم٤مِدّ

٧ٌِْم » ٧ٌْم اًمذي َيٜم٧ٌُُْم ذم سم٘م٤مع إَرايض،شيم٤مًمٜمَّ ٧ٌُْم ذم إَصؾ ُمّمدر  ، َأي ُمثُؾ اًمٜمَّ واًمٜمَّ

٧ٌََم اًمٌ٘مُؾ وٟمحُقه، يمٜمٍََمَ ُمـ اًم٤ٌمب إَول، َأي سَمَدا وفمَٝمر، صمؿَّ اؾمُتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  َٟم

٧ٌََم. ـْ صَم٧ٌََم َٟم ٧ٌْم وَٟم٤ٌَمت، وي٘م٤مل: َُم  يم٤مًمٜم٤ٌَّمت، وم٘مٞمؾ ًمٚمٜم٤َّمسم٧ِم َٟم
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ـْ هٜم٤م ًمٚمتٌٕمٞمض، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمشومِٛمٜمْٝمؿ رائٌؼ »  ڀ پ ژزيز: َأي سمٕمُْمٝمؿ رائٌؼ، ومِٛم

 ژژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ، وومٞمف َأيْم٤ًم: [2/253]اًمٌ٘مرة:  ژڀ ڀ

، َأي [3/92]آل قمٛمران:  ژپپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ، وومٞمف: [14/37]إسمراهٞمؿ: 

ائؼ  ، َأي سمٕمُْمٝمؿ، واًمرَّ سمٕمَض ُم٤م حُتٌقن، وشم٘مقل: اًمٜم٤مس ومري٘م٤من، ُِمٜمٝمؿ ؾمٕمٞمد وُِمٜمٝمؿ ؿم٘ملٌّ

َٗم٤م وظَمَٚمص ُمـ اًمُٙمُدورة وسمٛمٕمٜمك َأقمج٥َم اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ راَق َيُروق، وهق يٙمقن سمٛمٕمٜمك َص 

ٜم٦م، وىمد مجع سمٞمٜمٝمام سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل: ًَ تح ًْ  وسمَٚمغ ُمٜمزًم٦م طمًٜم٦م ُُم

قققققق  راُب ومَراىَمٜمققققققلقراَق اًمِمَّ

 

ٌْقققققٍل ؿمققققق٤مىَمٜمل   ذم يمقققققػِّ فَم

 َأي هٞم٩َّم ؿمقىمل طمتك اؿمتدَّ َُمٞمْكم إًِمٞمف، ويٙمقن راَق سمٛمٕمٜمك وم٤مَق، ي٘م٤مل: راَق ومالن قمغم

َم قمٚمٞمف وص٤مر   [41 ]ديقاٟمفَأومْمؾ ُمٜمف، ىم٤مل مُحٞمد سمـ صمقر: ومالن، َأي شم٘مدَّ

طمققققققق٦َم ُم٤مًمقققققققٍؽ  َّٓ َأنَّ َهْ  َأسَمقققققققك اهللُ إِ

 

 قمققققغم يمققققؾِّ َأوْمٜمقققق٤مِن اًمِٕمَْمقققق٤مِه شَمققققُروُق  

 :ح، وهق ٟمقع ُمـ اًمِمجر، وإوَمٜم٤من ْ طم٦م ُم٤مًمٍؽ اُمرَأشمف، وَأصٚمٝم٤م واطمدة اًمنَّ َأراد سمَنْ

 [175 ]ديقاٟمفىمٞم٤َّمت:إهَمّم٤من، واًمِٕمَْم٤مه َأيْم٤ًم ضٌب ُمـ اًمِمجر، وىم٤مل اسمـ اًمرُّ 

قق٤م ًَ  راىَمقق٧ْم قمققغم اًمٌِققْٞمِض احِل

 

ٜمِٝم٤م وهَب٤مئٝمقققققققق٤م  ًْ  ِن سمُحققققققققق

 َب ُمـ اًم٤ٌمب ش هَمضٌّ » َأي َرظْمٌص ًملمِّ ـمريٌّ ٟم٤مقمٌؿ، وومٕمُٚمف هَمضَّ َيِٖمضُّ سم٤مًمٙمن يمَيَ

زم، وُمـ [همْمض] اًمث٤مين يمام ذم اعمّم٤ٌمح د اًمالَّ ، وهق اًم٘مٞم٤مس ذم ُمْم٤مقَمػ اًمثالصمّل اعمجرَّ

 ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:شهَمضٌّ  ؿَم٤ٌمٌب »اعَمج٤مز 

قققق٤م ٧ٌَّْم ؿَمقققق٤ٌمسم٤ًم هَمْمَّ  ضم٤مريقققق٦ٌم ؿَمقققق

 

قققق٤م  َّٓ قَمْمَّ ـُ اًمتَّ٘مٌٞمققققَؾ إِ
ًِ ققققق  ٓ حُتْ

  وىمقل اًمِم٤مقمر:

قققؾُّ هَمقققضٌّ ُمققق٤م َزطَمقققْؾ  ٌَّح٧ْم واًمٔمِّ  ومّمققق

 

  

 ٤ًم سمٜمَداوشمف ٧م إِذا مل شُمدريمف اًمِمٛمس يم٤من همْمَّ َأي مل شُمدريمف اًمِمٛمس، ومٝمق همضٌّ يمام َأنَّ اًمٜمٌَّ

 [89اسمـ محديس  ]ديقانر اًمٜمَّدى، وهلل درُّ اًم٘م٤مئؾ: وـَمراوشمف وًمِٞمٜمف سمَ٘مٓم
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ِة واريمقققققق٥ْم هلقققققق٤م ققققققذَّ  سمقققققق٤ميمِْر إمِم اًمٚمَّ

 

 ؾَمققققققققاسمَؼ اخلٞمقققققققِؾ ذواِت اعمِقققققققَراْح  

 ققحك ٌْققِؾ َأْن شَمْرؿُمققَػ ؿمققٛمُس اًمْمُّ  ُِمققـ ىَم

 

 ِريقققَؼ اًمَٖمققققادي ُمقققـ صُمُٖمققققِر إىََمققق٤مْح  

 ٤مُن ُُمرشمٍق َأظمُي اًمقرق مجٞمُؾ اعمش َٟمِْمػٌم قُمْقُده» ٜمٔمر، ُمـ اًمٜمَّْية، وهل احلًُـ َأي ريَّ

وٟمؼ واًمٌٝمج٦م واًمٓمَّالوة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ]اعمٓمٗمٗملم:  ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژواًمرَّ

ـ، وي٘م٤مل: َأْٟمَيَ َأيْم٤ًم ، [83/24 ًُ  ، واًمٜمَِّْمػم اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َٟمُي ُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس يمَح

 ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م: 

 َوَرْت سمققققَؽ قِمْٞمققققداَن اعَمٙمقققق٤مرِم يمٚمِّٝمقققق٤م

 

 راقصَمققققَراَك وَأْٟمَْمققققوَأْوَرَق قُمققققققْقدي ذم  

 ُّي ٧م اخلُْيُة واًمٓمَّراوُة واًمرِّ ٌف، ومٗمل اًمٜم٤مس آصم٤مُر اًمٜمٕمٞمؿ، وذم اًمٜمٌَّ ًَ وَٟمْية يمؾِّ رء سمح

 واًمٚمِّلُم واًمٜمُّٕمقُم٦ُم وٟمحُق ذًمؽ، واًمُٕمقد واطمد اًمِٕمْٞمدان، وًمَلقَمِمك:

دوا  وَمَجقققَرْوا قمقققغم ُمققق٤م قُمققققققِّ

 

 وًمٙمققققؾِّ قِمْٞمققققداٍن قُمَّمقققق٤مَره 

 ؼم واًمَٕمٚم٘مؿ واحلَٜمٔمؾ، واجلَٜمَك: ُم٤م َُيتٜمك َأي يمرش ُُمرُّ اجلَٜمَك» يُف اًمٓمَّٕمؿ سَمِِمٞمُٕمف يم٤مًمّمَّ

، َأي صمٛمُرمه٤م ىمري٥م، ومم٤َّم ىم٤مًمف قمكّم [55/54]اًمرمحـ:  ژں ں ڱژُي٘مٓمػ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

م اهلل وضمٝمف ذم ؿم٠من سمٞم٧م اعم٤مل.  يمرَّ

 هقققققققذا ضَمٜمَققققققق٤مَي وظِمٞمققققققق٤مُرُه ومٞمقققققققفْ 

 

 إِذ يمقققققققؾُّ ضمققققققق٤مٍن يقققققققُدُه إمِم ومِٞمقققققققفْ  

  ضْمتٜم٤مه، َأي ىمَٓمٗمف وشمٜم٤مَوًمف ُمـ ؿمجرشمف، وىمد َأضم٤مد اًمزخمنمي سم٘مقًمف:وضَمٜم٤مه يم٤م

 ىَمَٓمقققَػ احِلٚمقققَؿ ُِمقققـ ؿَمقققامريِخ َرْوقققَقى

 

ققققلَم ُمققققـ ىَمٜمَقققق٤م اخلٞمققققُزرانِ    وضَمٜمَققققك اًمٚمِّ

 اعمٕمٜمك: اًمٜم٤مس خمتٚمِٗمقن ُُمتٖم٤ميرون وسمٞمٜمٝمؿ شمٗم٤موٌت، ومٝمؿ ُمثُؾ ٟم٤ٌمشم٤مت إَرض، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م

ة اظمياره وَٟمْية قُمقده وهبجتف يٙمقن فم٤مهره مجٞماًل سمُٖمْمقوتف وِرّيف وا سمتاِلًمف سم٤مًمٜمَّدى وؿمدَّ

وق.  وَروٟم٘مف وطُمًٜمف وـَمالوشمف، همػَم َأنَّ صمٛمرشمف يمرِي٦م ذم اًمٓمَّٕمؿ سَمِِمٞمٕم٦م ذم اًمذَّ

ا فااا اكش  137- اااجش  ا ُ ملأ
ااا أَّا  شااا  ىاااة تأ ش

 وىا

 

ااة  ْ  أ اا ش ة    ُ  االأ  أ أااة ا رااةصأ عأ  دا ش

 ٌٕمٞمْمٞم٦َّم، َأي وسمٕمُْمف، َأي ضُمزؤه وىمًٌؿ ُمٜمف.هٜم٤م شمش ُِمـ»َأي وُمـ اًمٜم٤ٌَّمت، وش وُِمٜمْف» 
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اه إمِم همػمه اؾمتّمٖم٤مرًا ش ُم٤م شَم٘متِحُؿ اًمٕملمُ » ٌُق قمٜمف اًمٕملم وشمتٕمدَّ َأي اًمذي شمتج٤موُزه وشَمٜم

ره وازدراه، وَأصُٚمف ُمـ ش اىْمتحؿ ومالن ومالٟم٤مً »واطمت٘م٤مرًا وازدراء، وُمٜمف  اىمتَحؿ ذم »إِذا طم٘مَّ

اًمرايم٥م اعم٤ًموم٦م ُمرطمٚم٦ًم ُمرطمٚم٦ًم َأي ـَمقاه٤م ومل يٜمزل إِذا هَجؿ ورَُمك سمٜمٗمًف، واىمَتحؿ ش اًمٌمء

٦ُم اًمٌٍَم اًمتل هب٤م حتُّمُؾ اعمٕم٤مَيٜم٦م واإِلسمّم٤مُر، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  ومٞمٝم٤م. واًمَٕملُم هل اًم٤ٌمسة، َأي طم٤مؾمَّ

 َهٜمِٞمئقققققققق٤ًم ىمققققققققد َأىَمققققققققرَّ اهللُ قَمْٞمٜمققققققققل

 

 ومققققال َرَُمقققق٧ْم اًمِٕمققققَدى َأْهققققكم سمَٕمققققلْمِ  

اىمتَحٛمْتف »اجلَْحٛم٦م واحلُٜمُْدورة واحلََدىَم٦م، وُمثُؾ وُمـ ُمراِدوم٤مت اًمَٕملم اًمٚمَّْحظ واًمٓمَّْرف و

٤ٌَم قمٜمف سمٍَميش »قمٞمٜمل  ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:شَٟم

ٌْققققًة صمقققؿَّ راضمَٕمققق٧ْم  ٌَققق٧ْم قَمقققلُم َُمقققلٍّ َٟم  َٟم

 

ٌَققق٧ْم مل شُمراضِمقققعِ    وُمققق٤م ظمقققػُم قَمقققلْمٍ إِْذ َٟم

 ف َأي وم٢مِذا َأطم٧ًًَم سمَٓمٕمؿ صمٛمره، ي٘م٤مل: ذاَق اًمٓمٕم٤مَم إِذا ووع ذم ومٛمش وم٢مْن ُذىْم٧َم ضَمٜم٤َمه»

وق: إِدراك اًمٓمْٕمؿ ذم اًمٗمؿ سمقاؾمٓم٦م اًمرـمقسم٦م اعمٜمٌَث٦َّم سم٤مًمٕمّم٥م  ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف عمٕمروم٦م ـَمٕمٛمف، واًمذَّ

ه، شم٘مقل: وَزْٟم٧ُم اًمٜم٤مَس  سمف وقمَرومف وظمؼَمَ اعمٗمروش قمغم قمَْمؾ اًمٚم٤ًمن، وُمـ اعَمج٤مز ذاىَمف ضمرَّ

ومالن ُُمرُّ ويمِْٚمُتٝمؿ وُذىمُتٝمؿ وَأيمٚمتُٝمؿ ومام اؾْمَتٓم٧ٌُم حلقُمٝمؿ وٓ اؾْمؽمضمح٧ُم طُمٚمقُمٝمؿ، وُمٜمف 

ٝم٤م، وشَمذاَوىُمقه: اظْمتَؼموه، ىم٤مل اسمـ ُم٘مٌؾ:  ًَّ  [328 ]ديقاٟمفاعَمذاق، وذاَق اعمرَأة: َُم

 َأْو يمقققققققق٤مْهتِزاِز ُرَدْيٜمققققققققلٍّ شَمَذاَوىَمققققققققف

 

 َأْيققققدي اًمُٙمققققاَمِة ومققققزاُدوا َُمْتٜمَققققف ًمِْٞمٜمقققق٤م 

 ْويمؾُّ صَمٛمٍر َُم ، َتٜمك ومٝمق واجلَٜمَك ُمـ اًمثامر: ُم٤م يم٤من طمدي٨َم قمٝمد سم٤مًمَ٘مٓمػ، ويمذًمؽ اجلَٜمِلُّ

٤ًم، وُمٜمف اعمثؾ:  ضَمٜمًَك وضَمٜمِّل ُم٤مدام َرـْم٤ًٌم ـمريَّ

 هقققققققذا ضَمٜمَققققققق٤مي وظِمٞمققققققق٤مُره ومٞمقققققققفْ »

 

 شإِْذ يمقققققققؾُّ ضمققققققق٤مٍن َيقققققققُده إمِم ومٞمقققققققفْ  

]اًمٜمحؾ:  ژڄ ڄژ، َأي ؾَمُٝمؾ َُمدظمُٚمف ذم احلَٚمؼ، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: شؾم٤مغَ » 

ٞمِّغ، ىم٤مل قُمَقْيػ اًم٘مقاذم:[16/66 ًَّ ٤مئغ اًم ًَّ  ، وُِمثُؾ اًم

سمققققق٤مقِزيقققققَؽ سمُِمققققومًقققققف َأضْم   رٍب ُذْ

 

 ٓ ؾَمقققققققققٞمِّٖم٤ًم وٓ َهٜمِٞمئققققققققق٤ًم قَمقققققققققْذسم٤م 

  وىم٤مل أظمر:
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قققق ٌْالً قومًقققق٤مَغ زَم اًمِمَّ  راُب ويمٜمقققق٧ُم ىَمقققق
 

 احلَِٛمقققققققٞمؿِ  
ِ
 َأيمققققققق٤مُد َأهَمقققققققصُّ سم٤معمققققققق٤مء



 واحلَِٛمٞمؿ هٜم٤م اًم٤ٌمرد، وُيٓمٚمؼ ذم همػم هذا اعمقوع قمغم احل٤مرِّ َأيْم٤ًم.

 پ پ ٻ ٻژ:  اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيزَأي ـمٞم٤ًٌِّم ذم احلَٚمؼ، وذمش قَمْذسم٤ًم ذم اًمٚمََّٝم٤م»

وم٦م قمغم احلٚمؼ، وىمٞمؾ: سملم [35/12]وم٤مـمر:  ژپ ، وُمٗمرُد اًمٚمَّٝم٤م هَل٤َمة، وهل حلٛم٦م ُُمنْمِ

ُُمٜم٘مَٓمع َأصؾ اًمٚم٤ًِّمن إمِم ُمٜم٘مَٓمع اًم٘مٚم٥م ُمـ َأقمغم اًمٗمؿ، وىمٞمؾ: هٜم٦ٌَم ذم ؾم٘مػ احلْٚمؼ، ودُمٛمع 

 َأيْم٤ًم هَلَقات، ىم٤مل اًمٗمرزدق يٛمدح سمٜمل َتٞمؿ:

 قاِت ًَمْٞمقققققق٨ٍم ذسمقققققق٤مٌب ـمقققققق٤مَر ذم هَلَقققققق

 

سم٤مسم٤م  ٞمقققققق٨ُم َيققققققْزدِرُد اًمققققققذُّ  يمققققققذاَك اًمٚمَّ

:ح٤مب ويمِت٤مب، وهبام ُيروى ىمقل اًمِم٤مقمر ًَ  ودُمٛمع َأيْم٤ًم ًمِقَٝم٤مء وًَمقَٝم٤مء سم٤مًمٙمن واًمٗمتح يم

 
ِ
 يقققق٤م ًَمققققَؽ ُِمققققـ ََتْققققٍر وُمققققـ ؿِمْٞمِمقققق٤مء

 

  
ِ
َٝمقققققققق٤مء ققققققققٕمِؾ واًمٚمِّ ًْ  َيٜمَِْمقققققققق٥ُم ذم اعَم

،ٞمص ٞمْش َتر رظْمق اًمٜمَّقى، ُمثؾ اًمِمِّ ٞمِم٤مء يم٤مًمِمِّ ٞمّم٤مء وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ىم٤مل  اًمِمِّ واًمِمِّ

َٝم٤م، َأي اًمٕمٓم٤مي٤م شمٗمتح إوَمقاه سم٤مًمِمٙمر  َٝم٤م شمٗمتُح اًمٚمَّ سمٕمْمٝمؿ: َأصُٚمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦َّم يمِْٞمٙم٤مء، وي٘م٤مل: اًمٚمُّ

َٝم٤م، َأي إِذا وؿَّ اًمِم٤مقمر اًمٕمٓم٤مي٤م إًِمٞمف وَمَٖمَر  َٝم٤م شُمٗمتُح اًمٚمَّ واًمثٜم٤مء، وُم٤م َأطمغم ىمقَل سمٕمْمٝمؿ: سمْمؿِّ اًمٚمُّ

َُمـ َأقمٓم٤مه وَأٟمٕمؿ قمٚمٞمف، واًمٜمٙمت٦م اعمًُتٛمَٚمح٦ُم ذم هذا هل اًمتقري٦م سم٤مًمْمؿِّ  وم٤مه وومتحف ُُمثٜمٞم٤ًم قمغم

 [154 ]ديقاٟمفواًمٗمتح قمـ يمقن إُومم ُمْمٛمقُم٦م إَول واًمث٤مٟمٞم٦م ُمٗمتقطمَتف، وىم٤مل زهػم:

قققققُدْد سمقققققف هَلَققققققاُت صَمْٖمقققققرٍ  ًْ  ُمتقققققك شَم

 

ٌُقققققققققُف ؾَمقققققققِ٘مٞمؿُ  
 ُيققققققققِم٤مُر إًِمْٞمقققققققف ضم٤مٟمِ

  [373اًمٕمج٤مج  ]ديقانوىم٤مل آظمر:

  ومِٞمقققققققف إِذا ُمققققققق٤م ؿَمقققققققَحَج٤ميمققققققق٠َمنَّ ذم

 

َٝمققققققاِت ُُمقجَلَققققق٤م  ـَ اًمٚمَّ  قُمققققققققدًا ُدَوْيققققق

 ذم ومٞمف َأي ذم ومٛمف، وؿمَح٩َم: رومع صقشمف، قُمقدًا َأي ىمٓمٕم٦ًم ُمـ ظمِم٥م، وُدَوْيـ شمّمٖمػم

دون، وهل٤م اؾمتٕمامٓت سمٛمٕم٤مٍن يمثػمة، ُمٜمٝم٤م َأُم٤مم ووراء وحت٧م وومقق وىمٌؾ وسمٕمد إمِم همػم ذًمؽ 

 ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م.

٧ٌْم ىَمٌٞمُح اًمّمقرة رديُء اعمٜمٔمر سَمِمُع اهلٞمئ٦م حتت٘مره اًمٕمٞمقن ومتتج٤موزه اعمٕمٜمك: وسمٕمض اًمٜمَّ 
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ة سمِم٤مقمتف وؾمقء ُمٜمٔمره ُمع َأٟمَّؽ ًمق ذىم٧َم  وشمؽمك اًمٜمٔمر إًمٞمف وشمٜمت٘مؾ إمِم همػمه ًمَٗمرط ىُمٌحف وؿمدَّ

ًة وًمقضمدشَمف طُمٚمَق اعَمذاق  ُمٞمؿ اًمٔم٤مهر َٕدريم٧َم ُمٜمف ًمذَّ ُمٞمؿ اًمذَّ ـمٕمؿ اًمثٛمر ُمـ ذًمؽ اًمٜم٧ٌَّم اًمدَّ

الؾم٦م ُمع اًمٕمذوسم٦م واًمٓمِّٞم٥م واًمٚمَّذة ًملمِّ  ًَّ اعَمْْمغ َيري ذم طَمٚم٘مؽ سمتامم اًمًٝمقًم٦م ويمامل اًم

 سمحٞم٨م شمًتٓمٞمٕمف وشمًتٛمرئف.

يش ة ااااا  138- اااا ش  أ
زا ىا َا ااااة ما ُ تِش  اااا    يا أ

 

 اا ا وُ شَّأ أااا 
َأ ىا ملااة اا أ ا ىااة ُ ش ْأ ش  ف

٤مِرُخ »  ُم اًمِمَّ ػ شمث٘مٞمٗم٤ًم طمتك يزول اقمقش ُيَ٘مقَّ ل شمٕمدياًل ويث٘مَّ ضم٤مضُمف وٓ يٌ٘مك ومٞمف َأي يٕمدَّ

س: َم، ىم٤مل اعمتٚمٛمِّ ل َُمٞمٚمف وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وُمٓم٤مِوقمف شَمَ٘مقَّ م َدْرءه يمٕمدَّ  َُمٞمؾ، ي٘م٤مل: ىمقَّ

ه َر ظمققققققدَّ ٌَّقققققق٤مُر صققققققٕمَّ  ويمٜمَّقققققق٤م إِذا اجل

 

ُمققققق٤م   َأىَمْٛمٜمققققق٤م ًمقققققف ُِمقققققـ َدْرئقققققف ومَتَ٘مقَّ

 ٤مِرخ ًا ردقْمٜم٤مه طمتك يًت٘مٞمؿ، واًمِمَّ ه شمٙمؼمُّ هق اًمٗمتك ذم َأي إِذا َأطمُد اجل٤ٌمسمرة َأُم٤مَل ظمدَّ

َخ اًمّمٌلُّ ُذوظم٤ًم َأي ؿَم٥مَّ وشَمرقْمَرع، وَُيٛمع  َريٕم٤من ؿم٤ٌمسمف وقُمٜمٗمقاٟمف، وهق اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َذَ

خ  ْ ب، وـم٤مئر وـَمػْم، وُيًتٕمٛمؾ اًمنمَّ خ يمّم٤مطم٥م وَصْح٥م، وؿم٤مرب وَذْ اًمِم٤مِرخ قمغم َذْ

٤م قمغم َأنَّ  شمف، إُِمَّ شمف وطمدَّ شمف وؿمدَّ خ َأيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك َأول اًمِم٤ٌمب وٟمْم٤مرشمف وىمقَّ َأصٚمف ُمّمدر َذَ

٤م قمغم َأنَّ َأصٚمف سمٛمٕمٜمك احلَّد يمام ذم اًمٚم٤ًِّمن قمـ  ه واؾمتٙمَٛمؾ ىُمقاه، وإُِمَّ اًمّمٌلُّ إِذا سمٚمغ َأؿُمدَّ

د، ىم٤مل طم٤ًمن:  [473 ]ديقاٟمفاعمؼمِّ

قققققَٕمر إؾَْمقققققق ققققق٤ٌمِب واًمِمَّ َخ اًمِمَّ  إِنَّ َذْ

 

 قققققققَد ُمققققق٤م مل ُيٕمققققق٤مَص يمققققق٤من ضُمٜمقٟمققققق٤م 

  وىم٤مل آظمر:

َخ اًمِمققققققق٤ٌمِب شَم٠مْ   ًَمُٗمقققققققف اًمٌِٞمققققققققإِنَّ َذْ

 

 قققققُض وؿَمققققْٞم٥ُم اًمَ٘مققققَذاِل رٌء َزِهٞمققققدُ  

.ٞم٥م رٌء طم٘مػم ُمزهقد ومٞمف ر اًمرأس، واعمراد ُُمٓمٚمُؼ اًمِمَّ  َأي وؿَمٞم٥م ُم١مظمَّ

ـْ َزْيٖم٤مٟمِف» َأي ُمـ اقْمقضم٤مضمف وَُمٞمٚمف واٟمحراومف قمـ ُمٜمٝم٩م آقمتدال، وشمًٙملُم ي٤مئف ش ُِم

٦م، وَأصٚمف َزَيٖم٤من سمتحريؽ اًمٞم٤مء، وهق ُمّمدر زاَغ َيِزيغ إِذا اٟمحرف وُم٤مل  ًمٚميورة اًمِمٕمريَّ

وطم٤مد، ويمام ي٘م٤مل: زاَغ َزَيٖم٤مٟم٤ًم ي٘م٤مل: زاَغ َزْيٖم٤ًم وُزُيقهم٤ًم وَزْيُٖمقهم٦م، وَأزاهَمف: َأُم٤مًَمف وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، 
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، َأي ٓ شُمْمٚمَّٜم٤م وٓ َتٞمِّٚمٜم٤م قمـ [3/8]آل قمٛمران:  ژوئ ەئ ەئ ائژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ى هذا سمٜمٗمًف، ومٞم٘م٤مل: آؾمت٘م٤مُم٦م واهلدى، ويمام ي٘م٤مل: زاَغ َيِزيغ ي٘م ٤مل: زاَغ َيُزوغ، ويتٕمدَّ

 ش.ٓ شَمِزْغ ىمٚمقسُمٜم٤م»زاهَمف، وىمرئ 

ُمف ش ومَٞمًتقي» ًمف وىمقَّ ى اعمٕمَقجَّ وم٤مؾمَتقى، َأي قمدَّ َأي ومٞمًت٘مٞمؿ ويٕمتدل، ي٘م٤مل: ؾمقَّ

َقاء سم٤مًمٗمتح، وُمٜمف ىمقهلؿ: صمقب ؾَمَقاٌء، َأي قمروف وـمقًمف  ًَّ م، وآؾمُؿ ُمٜمف اًم وم٤مقمتدل وشَم٘مقَّ

 وي٦م.وـمٌ٘م٤مشمف ُمت٤ًم

 َأي ُم٤م اًمَتقى واٟمٕمٓمػ واٟمثٜمك، ي٘م٤مل: قم٤مضَمف وم٤مٟمٕم٤مج، َأي ش ُم٤م اْٟمٕم٤مَج ُِمٜمف واْٟمحٜمَك»

 قمَٓمٗمف وَأُم٤مًَمف وم٤مٟمٕمٓمػ وُم٤مل، ويمذا طمٜم٤َمه وم٤مٟمحٜمَك وًمَقاه وم٤مًمَتقى وصمٜم٤َمه وم٤مٟمثٜمك، ىم٤مل رؤسم٦م: 

 [161 ]ديقاٟمف

ـِ  ققٔمِٞمِػ إظَْمَِمقق  واْٟمٕمقق٤مَج قُمقققققدي يم٤مًمِمَّ

 

ـِ سمٕمققققققَد اىْمققققققِقراِر اجِلْٚمققققققِد واًم   تََِّمققققققٜمُّ

 ٔمٞمػ أصٚمف ي٤مسمُس اًمٜم٤ٌمت وُم٤م صُٚم٥َم ُمٜمف ي، واًمِمَّ َأراد سم٘مقًمف: قُمقدي ىَمقاُمل وىَمدِّ

: ُيٌُس ضِمٚمد  ده، واًمتِمٜمُـّ ٜمف ودمٕمُّ ِمف وشمٖمْمُّ قمٓمِم٤ًم، واىْمقراُر اجِلٚمد: شمِمٜمُّجف وشم٘مٌُّْمف وشمٙمٛمُّ

ٜم٦َّم، وهل يمؾُّ ُم٤م سَمكِم وَأظمَٚمؼ ممَّ  ِـّ واًمِمَّ ٤م ُيّمٜمع ُمـ اجِلٚمد، ي٘م٤مل: اإِلٟم٤ًمن قمٜمد اهلَرم، ُمـ اًمِمَّ

، ىم٤مل َأسمق طمٞم٦َّم اًمٜمُّٛمػمّي: َـّ ـَ واؾْمَتَِم ُـّ وشَمَِمٜمَّ َـّ اجلٚمُد َيِِم  [194 ]ديقاٟمفؿَم

..................... ... 

 

َـّ َأديٛمقققققل   ُهِريقققققَؼ ؿمققققق٤ٌميب واؾمَتِمققققق

  [132اسمـ ؾمٜم٤من اخلٗم٤مضمل  ]ديقانوىم٤مل أظمر:

ُمقققققق٤مُن قمٚمققققققٞمٝمُؿ سمِِجراٟمِققققققف  سَمققققققَرَك اًمزَّ

 

ٌَعُ وَأًمقققحَّ ُم  ٜمَقققك اإِلْصققق  ٜمقققَؽ سمحٞمققق٨ُم حُتْ

 ٜمل إِصٌٕمؽ ُمِمػمًا هؿ سم٠َمص٤مسمٕمؽ، ومت٘مقل: ومالن صدي٘مل وحَتْ َأي َأظمذ اخِلٞم٤مر اًمذيـ شمٕمدُّ

ٜمَك قمٚمٞمف  ًا، وُمٜمف ىمقهلؿ: ومالن ممَـّ ٓ حُتْ ٜمل، وهٚمؿَّ ضمرَّ إمِم َأٟمَّف َأول اًمٕمدد، صمؿ شم٘مقل: وومالن وحَتْ

:إَص٤مسمع وٓ شُمْثٜمَك سمف اخلَٜم٤َمس، َأي ٓ   ُيٕمدُّ وٓ يدظمؾ ذم طم٤ًمب، وُمٜمف ىمقل إؾَمديِّ

 رٍ قإِذا قُمقققققققدَّ َمْقققققٌد َأْو ىمقققققديٌؿ عَمْٕمَِمققققق

 

 ومَ٘مقققْقُمْل هبقققْؿ شُمْثٜمَقققك هٜمققق٤مك إَصققق٤مسمعُ  
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اعمٕمٜمك: إِنَّ اعمرء ذم َأول قمٛمره قمٜمدُم٤م َيؽمقمرع ٓ يزال ىم٤مسماًل ًمٚمتٝمذي٥م واًمت٠َمدي٥م واًمؽمسمٞم٦م 

ـ ُمٜمف وٓ ص٤مرت ًمف َُمٚمٙم٦ًم راؾمخ٦م، ومٞمّمُٕم٥َم شمٌديٚمٝم٤م َٕنَّ قمقائده مل شَمًتحٙمِؿ سمٕمُد، ومل شمتٛمٙمَّ 

٦ِم آقمتدال يم٤من ذم طمٞمِّز  ة آؾمت٘م٤مُم٦م وظمٓمَّ َأو يتٕمذر شمٖمٞمػمه٤م، ومٚمق طم٤مَد واٟمحرف قمـ ضم٤مدَّ

ٚمقُك سمف ذم اًمٓمري٘م٦م اعمثغم واًمٕمدوُل سمف قمـ  ًُّ اإِلُمٙم٤من شم٘مقيُؿ اقمقضم٤مضمف وشمٕمديُؾ ُِمٜمٝم٤مضمف واًم

ه٤مت اًمٓمرائؼ وظُمٓمط اًمتٕم٤مؾمٞمػ، و إِْن ؿمئ٧َم ٟمثَر اًمٌٞم٧م ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم قم٤ٌمرة ٟم٤مفمِٛمف شُمرَّ

٤ًم.  ومُ٘مؾ: اًمّمٖمػم ُيٛمٙمـ اًمتٕمديؾ ُمـ َُمٞمٚمف طمتك يًت٘مٞمؿ ُمٜمف ُم٤م يم٤من ُُمٕمقضمَّ

ااا  139- يش ا ااا   أ
ىش أااا  ىا ْش ا إاكش  أ   ااا  وُ تِش 

 

اا ا ُ  ثش ْاا ا ى اا  ىااة ُ ش أاا أ    مل يا ا

ِـّ ودم٤موَز اًمُٙمٝمقًمٞمَّ ش واًمِمٞمُخ »  ًِّ ـَ ذم اًم  ٦م وفمٝمرْت قمٚمٞمف آصم٤مر اًمٙمؼَِم.هق َُمـ ـمَٕم

ُْمتَف» ًمَتف، واعمراد إِْن َأردَت شم٘مقيٛمف وقم٤مجلَتف وطمرص٧َم قمغم شمٕمديٚمف ش إِْن ىمقَّ َأي قمدَّ

 ژپ پ پ پ ٻ ٻ ژوشمًقي٦م اقْمقضم٤مضمف، وهق قمغم طمدِّ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

٤مًمٗمتح، وهق َأي إِذا َأرْدشمؿ اًم٘مٞم٤مم إمِم اًمّمالة، وًمٕمؾَّ اًمت٘مقيؿ ُم٠مظمقذ ُمـ اًمَ٘مَقام سم [5/6]اعم٤مئدة: 

َٓم٤مط سم٤مًمٗمتح واًمٙمن، َأو ُمـ ىِمَقام اًمٌمء سم٤مًمٙمن،  ه يم٤مًمِمِّ ـُ ـمقل اإِلٟم٤ًمن واقمتدال ىَمدِّ طُمً

 وهق قِماَمُده وٟمٔم٤مُمف وُِماَليمف وُم٤م ي٘مقم سم٢مِصالطمف.

ـْ َزْيٖمف» َيَٖم٤من شُِم ُيقغ واًمزَّ ْيُٖمقهم٦م واًمزُّ ْيغ اًمزَّ ، َأي ُمـ َُمٞمٚمف واقمقضم٤مضمف واًمتِقائف، وُمثُؾ اًمزَّ

، أَي َُمٞمٌؾ قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م [3/7]آل قمٛمران:  ژہ ہ ہژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  سم٤مًمتحريؽ،

ؿم٤مد، وزاَغ  وقُمدوٌل قمـ احلؼِّ وضَمقٌر قمـ اًمّمقاب واٟمحراف قمـ اهلُدى وطُمٞمُقٌد قمـ اًمرَّ

ف سمٕمد اًمٌُزوغ. ًُ  َيُزوغ ًمٖم٦ٌم ذم زاَغ َيِزيغ، ي٘م٤مل: ُم٤مزال ومالن َيُزوغ وَيزيُغ طمتك هَمَرسَم٧ْم ؿمٛم

ج، ي٘م٤مل: َأىم٤مَم اًمُٕمقَد، ش ث٘مٞمُػ ُِمٜمف ُم٤م اًمَتَقىمل ُيِ٘مؿ اًمتَّ » ل اإِلصالح ُمٜمف ُم٤م شَمٕمقَّ َأي مل يٕمدِّ

م، واًمتَّث٘مٞمػ: اًمتٝمذي٥م  َُمف، وُمٓم٤مِوقُمف اؾْمت٘م٤مم وشَم٘مقَّ ى َُمٞمَٚمف طمتك اؾمتقى، ُمثُؾ ىمقَّ َأي ؾمقَّ

، َأي شمٕمديٚمِٝم٤م وشمًقي٦مِ  ُم٤مح واًمِ٘مزِّ ـُ اًمؽمسمٞم٦م، وَأصُٚمف ُمـ شمث٘مٞمػ اًمرِّ ُمٞمٚمِٝم٤م  واًمت٠مدي٥م وطُمً

اس  ، وشمٙمقن قمٜمد اًمَ٘مقَّ م هب٤م اًمٌمء اعمٕمقجُّ سم٤مًمثِّ٘م٤مف، وهق سم٤مًمٙمن قمغم وزن يمَِت٤مب طمديدٌة ُي٘مقَّ
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راع ذم ـمرومٝم٤م ظَمْرٌق يتًَُّع ًمٚم٘مقس وشُمدظَمؾ ومٞمف وشُمٖمَٛمر  ٦م ىَمْدُر اًمذِّ ٤مح، وىمٞمؾ: ظمَِم٦ٌٌم ىمقيَّ ُمَّ واًمرَّ

ُم َّٓ ُمدهقٟم٦ًم مَمْٚمقًم٦ًم َأو ُمْمٝمقسم٦ًم قمغم طمتك شمّمػم يمام ُيراد، وٓ ُيٗمٕمُؾ ذًمؽ سم٤مًمِ٘مزِّ وٓ سم٤مًمرِّ ٤مح إِ

طم٦م، ىم٤مل قمٛمرو سمـ يمٚمثقم:  [93 ]ديقاٟمفاًمٜم٤مر ُمٚمقَّ

........................... 
 

قققققققِػ واجلٌَِٞمٜمققققققق٤م   شَمُِمققققققق٩مُّ ىَمَٗمققققققق٤م اعُمث٘مِّ


َج، وهق ُمٓم٤مِوع ًَمَقاه َيٚمِقيف، َأي صَمٜم٤َمه وقمَٓمٗمف وَأُم٤مًَمف وطَمٜم٤َمه، ش ُم٤م اًْمَتَقى»وىمقًمف:  َأي شَمٕمقَّ

ف قمغم اًمٕمّم٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:و  ُمٜمف ىمقهلؿ ذم اًمِمٞمخ اهلَِرم: ًَمَقْت اًمٚمٞم٤مزم يمٗمَّ

ققل يقق٤م مُجَقققق٤مُن قمققغم اًمَٕمَّمقق٤م ـَ يَمٗمِّ  وًَمققَقْي

 

 ويمَٗمققققققك مُجَقققققققق٤مَن سمَِٚمٞمِّٝمقققققق٤م طَمققققققَدصَم٤مٟم٤م 

 ُـّ اهلَرم إِْن َأردَت شمٕمديٚمف وشمًقيتف ُِمـ َُمٞمٚمف مل ُيٛمٙمـ ذًمؽ ومل ُي١َمصمر اعمٕمٜمك: واًمرضمؾ اعُمً

ؿمٞمئ٤ًم، واعمراد َأنَّ اًمٙمٌػم ٓ ُيٛمٙمـ شمٖمٞمػم َأظمالىمف وشمٌديُؾ قم٤مدشمف ٓؾمتحٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمف  شمٕمديٚمؽ ومٞمف

ٜمٝم٤م ومٞمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  وَتٙمُّ

 واًمِمقققققٞمُخ ٓ يقققققؽمُك َأظمالىَمقققققف

 

ققفِ   ًِ  طمتَّققك ُيققققَقاَرى ذم صَمققَرى َرُْم



 

ااا  147- َا طش ااا   عأ
ااا ا يأ ا ُأ ُ  اصش   ااا  

 

ااااة  ااااما  إادُ عأ أ   أاااا ش ة  َاااا ي   غأ ش

ي ُمثُؾ ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمذي َُمرَّ ُمـ َأنَّ اًمّمٖمػم ُيٛمٙمـ ُتذيٌف سمٕمٙمس اًمٙمٌػم، أَ ش يمذًمؽ» 

وهٙمذا ومرع اًمِمجرة، وهق اًمٖمّمـ، ُم٤م َٓن مم٤َّم شمِمٕم٥َّم ُمـ اًمِمجر ُمـ ومروقمٝم٤م، شم٘مقل: َأٟم٤م 

طَمتَِؽ ووَمرع ُمـ ومروع َدوطمتؽ، وُمـ ُُمرادوم٤مت اًمٖمّمـ اًمَٗمٜمَـ، وهق  ـٌ ُمـ همّمقن َهْ همّم

 قم٦م ُمـ اًمِمجر.ُم٤م َٓن ُمـ اًمُ٘مْم٤ٌمن اعمتٗمرِّ 

ٝمؾ، وهق شَيًػٌم قمٓمُٗمف» ًَّ ، اًمٞمًَػم ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٌمء اًم٘مٚمٞمؾ احل٘مػم وقمغم اًمٌمء اهللمِّ اًم

ـ، وقمٓمُٗمف: إُِم٤مًمتف، ُمـ قمَٓمَٗمف إِذا ًَمَقاه وصَمٜم٤َمه، شم٘مقل:  ًُ ُمـ َيُنَ إَُمُر ُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس يمَح

شَمِٗمَؼ، َأي صَمٜم٤َمه٤م ًمٞمتَّٙمَئ، ىم٤مل ًمٌٞم  د:قمَٓمَػ اًمِقؾَم٤مدَة ًمػَمْ

٤ٌَمسم٤مِت اًمَٙمقققققَرى  وََمُقققققققٍد ُِمققققـ ُصقققققق

 

ٌَْتققققَذْل    قمقققق٤مـمِِػ اًمٜمُّْٛمققققرِق َصققققْدِق اعم

ٌْتَذل»َأي يم٠َمنَّ اًمٜمقم ضم٤مَده، َأي َأُمٓمَر قمٚمٞمف، واًمٜمُّْٛمرق: اًمِقؾم٤مدة َأو اًمٓمِّٜمٗم٦ًم، و ش َصْدق اعم
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رَزىَمَؽ  إِذا اسمتذًمَتف وضمدشَمف ُصٚم٤ًٌم ؿمديدًا، وُمـ اًمَٕمٓمػ ىمٞمؾ: طمًٜم٤مء ًمٞمِّٜم٦م اعَمٕم٤مـمػ، وشم٘مقل:

 اهللُ قَمْٞمِم٤ًم شَمٚملُِم ًمؽ َُمَث٤مٟمٞمف وَُمَٕم٤مـمُِٗمف وشَمْدٟمق قمٚمٞمؽ ََم٤َمٟمٞمف وَُمَ٘م٤مـمُِٗمف.

ـَ ًَمَداٟم٦م ش ًَمْدٟم٤مً » ًُ ُمح َيْٚمُدُن ُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس يمَح َأي ًمٞمِّٜم٤ًم، ي٘م٤مل: ًَمُدَن اًمُٕمقُد واًمرُّ

ة، وًُمُدوٟم٦ًم، وُرُمح سم٤مًمٗمتح ورُم٤مٌح ًُمْدٌن سم٤مًمْمؿِّ وًمَِداٌن سم٤مًمٙمن، وىَمٜم٤مٌة ًمَ  ْدٟم٦ُم اًمُٙمُٕمقب ًمٞمِّٜم٦م اعمََٝمزَّ

٠ُم إيَمٜم٤مف. ُ اًمَٕمريٙم٦م ُمقـمَّ ٤م اًمِم٤ٌمب: ٟم٤مقمٛم٦م، وومالن ًَمْدن اخلَٚمِٞم٘م٦م َأي ًملمِّ  واُمرأة َريَّ

السم٦م ش ؿمديٌد هَمْٛمُزه» ة، وآؿمتداُد سمٛمٕمٜمك اًمّمَّ ديد ُمـ اًمِمدَّ َأي صٕم٥ٌم شمٚمٞمٞمٜمُف، واًمِمَّ

ة واعَمت٤مٟم٦م، وىمد ُيًتٕمٛمؾ اًمِمديد سمٛمٕمٜمك اًمّمٕمْ  ، ي٘م٤مل: هَمٛمز واًم٘مقَّ ٥م اًمَٕمًػم، واًمَٖمٛمز: اجلَسُّ

ًٌَف سمٞمده،  ه ويم اًمٙمٌَش َأي ووع يده قمٚمٞمف ًمٞمٜمٔمر َأؾمٛملٌم َأم ُمٝمزول، وهَمَٛمَز اًمٌمَء: قمٍَمَ

َأي ايْمٌز َوٗم٤مئر ؿَمٕمِرك ش اهمِٛمزي ىمروٟمؽ»وُمٜمف ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمُٖمًؾ ُمـ َأٟمَّف ىم٤مل هل٤م: 

 ُمٜمف ىمقل زي٤مد إقَمجؿ:قمٜمد اًمُٖمًؾ، وهَمَٛمَز اًمٌمَء: يمًٌَف ًمَِٞمٚملم، و

 ويمٜمقققققق٧ُم إِذا هَمٛمققققققْزُت ىَمٜمقققققق٤مَة ىمقققققققمٍ 

 

ققققققققت٘مٞمام  ًْ  يمْنققققققققُت يُمُٕمقهَبقققققققق٤م َأْو شَم

.َأي إِذا اؿمتدَّ قمكمَّ ضم٤مٟم٥ُم ىمقم ُرُم٧ُم شَمٚمٞمٞمٜمف َأو يًت٘مٞمَؿ 

٤م» ًَ َأي إِذا صُٚم٥َم وصُٕم٥َم شمٚمٞمٞمٜمُف وص٤مر ىم٤مؾمٞم٤ًم وهَمُٚمظ واؿمتدَّ وَيٌَِس، ي٘م٤مل: هذا ش إِذا قَم

 ًَ ٤م وضَم ًَ السم٦م واًمُٞمٌقؾم٦م، اًمٌمء ىمد قَم ٧ٌَْم قمٚمٞمف اًمّمَّ ٤م سم٤مًمٕملم واجلٞمؿ واًم٘م٤مف، َأي همَٚم ًَ ٤م وىَم

، ىم٤مل رؤسم٦م:  ٤م اًمٜم٤ٌمت: هَمُٚمظ وَيٌِس واؿمتدَّ ًَ  [184 ]ديقاٟمفوقَم

 َِيْققققُقون قمققققـ َأْريمقققق٤مِن قِمققققزٍّ َأْدَرَُمقققق٤م

 

 قمققـ صقق٤مُِمٍؾ قمقق٤مٍس إِذا ُمقق٤م اْصققَٚمْخَٛماَم  

 ْة ودقم٤مئؿ ِرومٕم٦م، وإَد ٛملم اعمٙمتٜمِز اًمٚمَِّحٞمؿ، وَأراد سمف َأي َيً٘مٓمقن ُمـ َأريم٤من ىمقَّ ًَّ َرم: اًم

٤مُمؾ ُمـ َصَٛمَؾ َيّْمُٛمُؾ يمٜمٍََم إِذا َيٌَِس واؿمتدَّ وَصُٚم٥م وايْمتٜمز  ، واًمّمَّ اعم٤ٌمًَمٖم٦م ذم قِمٔمؿ اًمٕمزِّ

وظَمُِمـ، واًمٕم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه، ومٝمق شم٠ميمٞمد ًمف، واْصٚمْخَٛماَم ُمٗمٙمقك اْصَٚمَخؿَّ َأيْم٤ًم اٟمتَّم٥م، 

 [155 ]ديقاٟمف سم٦م َأيْم٤ًم:هَمِْم٥م، وىم٤مل ُرؤْ  واْصَٚمخؿَّ َأيْم٤ًم شمٙمؼمَّ وَأيْم٤مً 

 إِذا اْصَٚمَخؿَّ مل ُيَرْم ُُمّْمَٚمْخَٛمُٛمفْ 
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 ورَأَس قِمزٍّ راؾمٞم٤َم ِصٚمَّْخام  وىم٤مل آظمر:

ه، وُيٛمٙمـ َأـْمُره،  ٝمؾ َهٍْمُ ًْ اعمٕمٜمك: ُمثُؾ اعمرء ذم ؿم٤ٌمسمف وَهَرُمف وَمْرُع اًمِمجرة، وم٢مِٟمَّف َي

٤ًم، وم٢مِذا هَمُٚمظ وَصُٚم٥م واؿمتدَّ وَيٌَِس َصُٕم٥َم شمٕمديٚمف  وَيٚمتقي إِذا ًمقيَتف ُم٤مدام َرـْم٤ًٌم ـمريَّ

ر شمٚمٞمٞمٜمف، ومل ُيٛمٙمـ قمٜمد ذًمؽ َأن َيٜمْٕمٓمِػ. ْت إُِم٤مًمتُف وشمٕمذَّ  وشمٕمنَّ

اا  141- ْش أ ُ  ا ااةىأ ش اا أ ُ  ااةاأ ذأ ْأ اا ش  أ  ىأ

 

اااا  اااة  وُنش أ أ
ااام  عااا   ش  ة َا  وعأ

 إًِمخ.ش وقَمزَّ ومٞمٝمؿ»وذم سمٕمض اًمٜمًخ  

ـْ فمٚمَؿ اًمٜم٤مَس » ف ذم ُُمٚمؽ اًمٖمػم ، َأي سَمٖمَ شَُم ك قمٚمٞمٝمؿ ووٞمََّع طم٘مقىمٝمؿ، واًمٔمُّٚمؿ: اًمتٍمُّ

مه٤م اًمٕمدل واإِلٟمّم٤مف، وذم اعمثَؾ:  ي، وودُّ ٌَف َأسم٤مه ومام فَمٚمؿْ »وَم٤مَوزُة احلدِّ واًمتٕمدِّ ـْ َأؿْم ، شَُم

قمك اًمذئ٥َم وم٘مد فَمٚمؿ، وىم٤مل َأسمق اًمٓمٞم٥ِّم: ـْ اؾمؽَمْ  [4/125 ديقاٟمفذح ]وي٘م٤مل: َُم

 قِس ومقق٢مِْن دَمِققدْ واًمٔمُّٚمققُؿ ُمققـ ؿِمققَٞمِؿ اًمٜمُّٗمقق
 

قققققققققق٦ٍم ٓ َئْمٚمِققققققققققؿُ   قققققققققق٦ٍم ومٚمِِٕمٚمَّ  ذا قِمٗمَّ


 [4/293اعمتٜمٌل  ديقانذح ]وهلل در اًم٘م٤مئؾ: 

ققققق٦ُم اإِلٟمّمققققق٤مِف ىم٤مـمٕمققققق٦مً   ومل شَمقققققزْل ىِمٚمَّ

 

 سمقققلم إََٟمققق٤مم وًمقققق يمققق٤مٟمقا َذوي َرطِمقققؿِ  

.واًمٜم٤مس سمٜمق آدم، واطمده إِٟم٤ًمن، وىمد ي١َمٟم٨َّم سم٤مًمت٤مء ومٞم٘م٤مل: إِٟم٤ًمٟم٦م 

٤مَُمْقا فُمٚمَٛمف» ي قمٚمٞمف وشمقىمَّقه واضمَتٜمٌُقه، يم٠َمنَّ يمؾَّ واطمد ُمٜمٝمؿ ش حَتَ َأي شم٤ٌمقمُدوا قمـ اًمتٕمدِّ

َُيتٛمل سم٤مٔظمر َأو َُيٛمٞمف وُيٌِٕمده ُمـ َأن ئمٚمَٛمف َأو ََيقَر قمٚمٞمف، وٟمحُق اًمتَّح٤مُمل اًمتَّٗم٤مدي، ي٘م٤مل: 

ُمـ شَمَٗم٤مَدى اًم٘مقُم ُمـ يمذا، َأي اشمَّ٘مك سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض، يم٠َمنَّ يمؾَّ واطمد َيٕمؾ أظمَر ومداًء ًمف 

ُم٦م:  [1314 ديقاٟمفذح ] ذًمؽ، َأي َيْٗمدي ٟمٗمًف سمف، ىم٤مل ذو اًمرُّ

 

 

 شَمَٗمققق٤مَدى إؾُمققققُد اًمُٖمْٚمققق٥ُم ُمٜمقققف شَمٗم٤مِديققق٤م 

 قء َأو ُيٚمح٘مقا سمف َأذى، وقمغم ٟمًخ٦م ش وقَمزَّ قمٜمٝمْؿ ضم٤مٟم٤ٌِمه» ًُ شمف سَمُٕمَد قمـ َأن يٜم٤مًمقه سم َأي سمٕمزَّ

ة َأي ص٤مر قمزيزًا سمٞمٜمٝمؿ َُمٜمٞمٕم٤ًم قمٜمدهؿ ذا ِرومٕم٦م ش قمزَّ ومٞمٝمؿ» ة واًمِمدَّ ة: اًم٘مقَّ ًمدِيؿ، واًمٕمزَّ

ه سمٛمٕمٜمك  ٤م قَمزَّ ، ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين يمَيب، وَأُمَّ ومٕم٦م واعَمٜمَٕم٦م، واًمٗمٕمؾ ُمٜمف قَمزَّ َيِٕمزُّ واًمَٖمٚم٦ٌم واًمرِّ
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ٌَف وىَمَٝمره ومٝمق ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمٜمٍَم، وُمٜمف:  [88اخلٜم٤ًمء  ]ديقان همٚم

........................... 

 

ـْ قَمققققق  ا...................َُمققققق  زَّ سَمقققققزَّ

 َأي َُمـ همَٚم٥م ؾمَٚم٥م، وضم٤مٟم٤ٌِمه: ٟم٤مطمٞمت٤مه وضمٝمت٤مه، واعمراد مجٞمقع ضمقاٟمٌقف، وٟمحقُقه ىمققهلؿ ومقٞمَٛمـ

ًا قمٚمٞمف:  ٩َم سم٠َمُمر واؾْمَتدام ُمقافم٤ًٌِم ُمًتٛمرَّ ، شومقالن ٓ يقزال يٗمٕمقؾ يمقذا صق٤ٌمطم٤ًم ُمًق٤مءً »ُأوًمِع وهَلِ

 واعمراد ذم يمؾِّ وىم٧م.

وطِمْرز طَمِريز وطِمّْمـ طَمِّملم، ي٘م٤مل: مَح٤مه  ، َأي واُْمتٜمع وص٤مر ذم مِحَك َُمٜمٞمعشواطْمَتٛمك»

 ُمـ يمذا وم٤مطْمتٛمك، َأي ُمٜمَٕمف وم٤مُمتٜمع.

ر، وَيًٚمٌٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ وَيًتٓمٞمؾ  اعمٕمٜمك: إِنَّ اًمرضمؾ اًمذي يٌدأ اًمٜم٤مَس سم٤مَٕذى واًميَّ

ف، سمؾ يتٛمٜمَّقن َأن  ؿ خيَِمقٟمف وَيت٤ٌمقمدون قمـ فمٚمٛمف وٓ يٓمٛمٕمقن ذم اهمتّم٤مب طم٘مِّ قمٚمٞمٝمؿ وم٢مهِنَّ

٤مج: َيٜمُجقا ُمٜمف رأَ   [133 ]ديقاٟمفؾم٤ًم سمرأس وَأن يٙمقٟمقا ُمٕمف يمام ىم٤مل رؤسم٦م ٕسَمٞمف اًمٕمجَّ

قققق٤مذم ـْ َٟمققققداَك اًمْمَّ ققققل ُِمقققق  ومَٚمْٞمقققق٧َم طمٔمِّ

 

 واًمَٗمْْمقققققققِؾ َأن شَمؽْميمٜمقققققققل يَمَٗمققققققق٤مِف  

 سمققمّل:  ويمام ىم٤مل إسَُمػْمد اًمػَمْ

ققققف ققققل ُمققققـ هُمَداٟمقققق٦َم َأٟمَّ َٓ ًمٞمقققق٧م طمٔمِّ  َأ

 

 يٙمقققققققُن يَمَٗم٤مومقققققق٤ًم ٓ قمققققققكمَّ وٓ ًمَِٞمقققققق٤م 

 َح٤مب: ُم٤م ًمٞمس ُمٕمف ومْمؾ، وي٘مقًمقن: َدقْمٜمل يَمَٗم٤مِف يمَ٘مَٓم٤مِم، َأي واًمَٙمَٗم٤مف سم ًَ ٤مًمٗمتح يم

اًمٚمٝمؿَّ اضمٕمْؾ رْزَق آل حمٛمد »يُمػَّ قمٜمِّل وَأيمػُّ قمٜمؽ، وذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م َأٟمَّف ورد ذم احلدي٨م: 

، َأي يُٙمػُّ اطمتٞم٤مضمٝمؿ وٓ َيْٗمُْمُؾ قمٜمٝمؿ، وُيروى قمـ ؾمٞمِّدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض شيَمَٗم٤موم٤مً 

، أَي [7218اًمٌخ٤مري: ] شَوِدْدُت َأينِّ ؾَمٚمِْٛم٧ُم ُمـ اخلالوم٦م يَمَٗم٤موم٤ًم ٓ قمكمَّ وٓ زم»ٟمَّف ىم٤مل: اهلل قمٜمف أَ 

ه٤م وظمػُمه٤م طمتك َأٟمجَق ُمٜمٝم٤م رَأؾم٤ًم سمرأس، وٓ رسمَح وٓ ظم٤ًمرَة، وىم٤مل  ُمٙمٗمقوم٤ًم قمٜمِّل ذُّ

 اًمِم٤مقمر:

ٜمقققل راٍض سمققق٠َمْن َأمحقققَؾ اهلَققققى  قمقققغم َأٟمَّ
 

 ٤موَأظْمُٚمقققققَص ُِمٜمقققققف ٓ قمقققققكمَّ وٓ ًمَِٞمققققق 



 

َااااا ا  142- اااا ش  ة  ااااا أ ش َكأ هلا
اااا ش  ا َا  و

 

َأا  اا    ُ 
َا َااة ْا اأ ش ْ ااة اا  نأ

اا ا ىا ْأ  اأ ش
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ٌُف»َأي اًمٜم٤مس اعمذيمقرون ذم اًمٌٞم٧م ىمٌؾ هذا. ش وهؿْ » ـْ َٓن هلْؿ ضم٤مٟم ، َأي ًمٚمَّذي يٙمقن شعَم

َ اًمَٕمريٙم٦م، وذم َأظمالىمف َدُم٤مصم٦م وؾُمٝمقًم٦م، ي٘م٤مل: ًمٜم٤م ُمـ ومالن ًمِ  ٠َم إيَمٜم٤مف ًملمِّ لُم اجل٤مٟم٥م، ُمقـمَّ

٤م ظُمِمقٟمتف ومٕمغم إضَم٤مٟم٥م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  وَأُمَّ

 ًمٜمقققق٤م ضم٤مٟمقققق٥ٌم ُِمٜمْققققف َدُِمٞمقققق٨ٌم وضم٤مٟمقققق٥ٌم 
 

 إِذا راَُمقققققف إقَمقققققداُء مُمْتٜمِقققققٌع َصقققققْٕم٥ُم  


ُ اجل٤مٟم٥م: ؾمٝمُؾ اعمٕم٤مَُمٚم٦م ؾَمٚمٌِس، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  وذم إؾَم٤مس: رضمؾ ًملمِّ

ِ اجل٤مٟمققققققق٥ِم ذم َأىْمَرسمِقققققققف
 ًَمقققققققلمِّ

 

 ؾُمققققؿٌّ يم٤مًمققذُّ  
ِ
 قُمْػ وقمققغم إقَمققداء

 ٓ وهق اًمنيع اًم٘متؾ ًمِم٤مرسمف ، تلم، مجُع ُذقَم٤مف سم٤مًمْمؿِّ قُمػ سمْمٛمَّ ٛمقم اًمذُّ ًُّ َأي يم٤مًم

ُيٛمٝمُٚمف، وٟمحُق ىمقهلؿ: ًملمِّ اجل٤مٟم٥م ىمقهُلؿ: َوـمِلُء اخلُٚمؼ، وىمد َوـُم١َم ُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس 

ـَ وو٤مءَة اخلَٚمؼ ُمع َوـَم٤مءة اخلُٚمؼ، َأي مج٤مَل اخِلٚمْ  ـ َوـَم٤مَءة، شم٘مقل: ُم٤م َأطمً ًُ ٘م٦م ُمع يمامل يمَح

 اخلَٚمٞم٘م٦م َأي اًمٓمٌٞمٕم٦م.

ف شَأفْمَٚمؿُ » ف ومٞمام ًمٚمَٖمػم واهمتّم٤مسُمف طم٘مَّ ، َأي َأؿمدُّ فمٚماًم وَأيمثر ضَمقرًا، واًمٔمُّٚمؿ هق اًمتٍمُّ

ي قمٚمٞمف وَم٤مَوزة احلدِّ ُمٕمف، وُيٗمن اًمٔمُّٚمؿ َأيْم٤ًم سمقوع اًمٌمء ذم همػم  واؾمتاِلسمف ُُمٚمَٙمف واًمتٕمدِّ

فُمْٚمٛم٦م، واإِلٟمّم٤مف ٟمِْٕمٛم٦م واجلَقر ٟمِ٘مٛم٦م، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: حمٚمِّف، وي٘م٤مل: اًمَٕمْدل ٟمقٌر واًمٔمُّٚمؿ 

 .[31/13]ًم٘مامن:  ژڄ ڄ ڄ ڦژ

َٗم٤م» ًَّ ـْ طَمٞم٤َّمت َأْٟم٤ٌمِث اًم َأفْمَٚمُؿ »احلٞم٤َّمت مجع طمٞم٦َّم، وهل واطمدة إوَم٤مقمل، وذم اعمثؾ: ش ُِم

ٌُف قمٚمٞمف، وىم٤مل ، ٕهَن٤م دملء إمِم ضُمحر همػمه٤م ومتدظُمُٚمف وشَمْٖمٚمِ شَأفْمَٚمُؿ ُمـ َأومٕمك»، وشُمـ طمٞم٦َّم

 اًمِم٤مقمر:

َتِٗمققرْ   وَأٟمقق٧َم يمقق٤مٕوَْمٕمك اًمتققل ٓ حَتْ

 

 صمققققؿَّ دَمققققل ؾمقققق٤مِدرًة ومَتٜمَْجِحققققرْ  

 وذًمؽ َٕنَّ احلٞم٦َّم ٓ شمتَّخذ ًمٜمٗمًٝم٤م سمٞمت٤ًم، ومٙمؾُّ سمٞم٧م ىمّمدْت إًِمٞمف هرَب َأهٚمف ُمٜمف وظمٚمَّقه

قًَمف َأي َأوٓ ًُ ٥مِّ ومت٠ميمؾ طُم ٤م شم٠ميت ضُمحر اًمْمَّ َده وشَمٖمٚمٌف قمغم ضُمحره هل٤م، وُمـ فُمٚمؿ احلٞم٦َّم َأهنَّ

٥مُّ ىم٤ميض احلٞمقاٟم٤مت، وي٘م٤مل: ومالن طمٞم٦َّم اًمقادي، َأي  ومَتًٙمٜمف، ُمع َأنَّ اًمٕمرب شم٘مقل: اًمْمَّ
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طم٤مُمل طَمْقَزشمف، وهؿ طمٞم٦َّم إَرض، َأي دواهٞمٝم٤م وومرؾم٤مهُن٤م، وُمٜمف ىمقهلؿ: َأيمٚم٧ْم طمٞم٤َّمشُمٜم٤م 

 طمٞم٤َّمشمِٙمؿ، َأي ىمتٚم٧ْم ومرؾم٤مُٟمٜم٤م ومرؾم٤مَٟمٙمؿ.

٨ٌَم يم٠مَ  ٌْث٤ًم وإَْٟم٤ٌمث مجُع َٟم ٨ٌُم َٟم ٨ٌََم َيٜمْ ٨ٌَم وَمَٕمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، ُمـ َٟم ٥ٌَم، واًمٜمَّ ؾم٤ٌمب وؾَم

ٌِْم٤ًم وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، َأي طمَٗمر واؾمتخَرج اًمؽماَب، وذًمؽ اًمؽماب اعمًتخَرج َٟم٨ٌٌَم،  ٌُش َٟم ٌَش َيٜمْ يمٜمَ

٤ٌَمئ٨م، وُمـ  ٨ٌَم واًمٜمٌَِّٞمث٦م، واجلٛمع َٟم ومجُٕمف َأْٟم٤ٌمث، وهق اًمذي ٟمحـ سمّمَدد ذطمف، وُمثٚمف اًمٜمَّ

 [37 ]ديقاٟمف، ىم٤مل َأسمق دُٓم٦م: شفمٝمرْت َٟم٤ٌَمئُثٝمؿ ومل َُتَْػ ظَم٤ٌمئثُٝمؿ»ت إؾَم٤مس: ؾمجٕم٤م

ْٞمقققق٧ُم قمققققٜمٝمؿُ  ققققْقين شمٖمٓمَّ  إِْن اًمٜمقققق٤مُس همٓمَّ

 

٤ٌَمطِمقققق٨ُم    وإِْن سمَحُثقققققين يمقققق٤من ومققققٞمٝمْؿ َُم

 ٌَْثقققق٧ُم سمِئقققق٤مَرهؿْ  ٌَُثقققققققا سمِْئققققري َٟم  وإِْن َٟم

 

٤ٌَمِئققققق٨ُم    وؾمقققققف شُمققققرى آصم٤مُرهقققق٤م واًمٜمَّ

 ٤ٌَمئ٨م ذم ضم٤مٟمٌَل وذم إؾَم٤مس: َٟم٨ٌََم ا ِٞمث٦َم، واًمٜمَّ ًمؽماَب ُمـ احلُٗمرة: اؾمتخرضَمف وَريَمُٛمقا اًمٜمٌَّ

ٌَثُقا قمـ إَُمر: سمَحُثقا قمٜمف، وهق  اًمٜمٝمر وطمقل اًمٌئر، وهل شمراب احلَْٗمر، وىم٤مل: وُمـ اعَمج٤مز َٟم

ه َأي َيًتٌِحثف، وَأسمَدى ومالن َٟمٌٞمث٦َم اًم٘مقم وَٟم٤ٌمئَثٝمؿ، وسمٞمٜمٝمؿ ؿَمحٜم٤مء  َيًتٜم٨ٌُِم َأظم٤مه قمـ هِّ

 وَٟم٤ٌمئ٨ُم، وٓ يزاًمقن يتَٜم٤مسمثقن قمـ إَهار وَيت٤ٌمطمثقن ذم إظَم٤ٌمر.

ف سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمؽماب  َٗمك: اًمؽماب اًمذي شَمًٗمٞمف اًمريُح، وىمٞمؾ: ُمٓمَٚمُؼ اًمؽماب، وظمّمَّ ًَّ واًم

 [85إقمِمك  ]ديقاناعمخَرج ُمـ اًم٘مؼم واًمٌئر، اًمقاطمدة ؾَمَٗم٤مة، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 ومقققال شَمْٚمَٛمقققْس إوَْمٕمقققك َيقققداَك شُمريقققُده٤م

 

 وَدقْمٝمقققققق٤م إِذا ُمقققققق٤م همٞمٌَّْتٝمقققققق٤م ؾَمققققققَٗم٤مُُت٤م 

 ه٤م إشَمرسم٦ُم اًمتل اعمٕمٜمك: واًمٜم٤مس ًمِقَٛمـ اؾْمتًَٝمٚمقا ضم٤مَٟمٌف َأفمٚمُؿ ُمـ إوَم٤مقمل اًمتل َُم٘مرُّ

ي٤مُح.  شَمًِٗمٞمٝم٤م اًمرِّ

ااا ُ 143- ملا طش أ  وإاكش مل يأ
ااا ا دا ُ اااة ا َْا  عأ

 

ا أ   اَ  ُ ص   تأتِشش
 ٍ ع رش را   َّا  ش غأ ش

 ىا

، واًمَٕمٌٞمد مجع قَمٌْد، ش قَمٌٞمُد ذي اعم٤مل. »(1)شذم ضُمْرقم٦م»وذم ٟمًخ٦م   َأي مَمٚمقيمقن ًمٚمٖمٜملِّ

ًا يم٤من َأو رىمٞم٘م٤ًم، وي٘مّمد سمذًمؽ َأٟمَّف ممٚمقك وَُمرسمقب خل٤مًم٘مف ضمؾَّ  وُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اإِلٟم٤ًمن طُمرَّ

                                                 

 .99، واًمّم٤موي: 83، واًمتؼميزي: 385، واسمـ هِم٤مم: 365يمذا ذم ذوح اسمـ ظم٤مًمقيف:  (1)
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ْٟمجّل احلٌٌَمِّ  ضمالًمف، وُمٜمف قمٌُد اهلل وقمٌُد اًمرمحـ وٟمحُقمه٤م، وُيًتٕمٛمؾ اًمٕمٌد سمٛمٕمٜمك اًمزِّ

 ُم٤م َأٟمِمده إظَمٗمش:اعمٛمٚمقك، وُمٜمف 

ٌْقققققققققققَد إمِم آسم٤مئقققققققققققف  ُأْٟمًققققققققققق٥ْم اًمٕم

 

ٌُقققققققدْ   ـْ ىمققققققٍم قُم  َأؾْمققققققَد اجِلْٚمقققققدِة ُِمققققق

  [21 ]ديقاٟمفوىم٤مل َأوس سمـ طمجر: 

ٌَْٞمٜمققققك ًمًقققق٧ُم ُُمْٕمؽِمومقققق٤مً   َأسَمٜمققققل ًُم

 

ََم ُمققققققٜمْٙمُؿ َأطمققققققدُ   ْٕ  ًمِٞمٙمققققققَن َأ

 ٙمقققققققؿُ  ٌَْٞمٜمقققققققك إِنَّ ُأُمَّ  َأسَمٜمقققققققل ًُم

 

ٌُقققققققققدُ    َأَُمققققققق٦ٌم وإِنَّ َأسمققققققق٤ميمُؿ قَم

 ٌْد ًمٚميورة اًمِمٕمري٦م، وَأراد سمف ودَّ احلُر، وٕيَب ُدَواد اإِلي٤مدّي:وؿَّ اًم  ٤ٌمء ُمـ قَم

ـٌ يمٜمقققق٤مِر اًمققققرْأِس سم٤مًْمققققق  هَلَقققق

 

 شُمققققققْذيمِٞمٝم٤م إقََم٤مسمِققققدْ  
ِ
 قققققَٕمْٚمٞم٤مء

 وذم : »[قمٌد]َأراد سم٤مٕقَم٤مسمِد اخلَدم واًمُقصٗم٤مء، وهؿ َأقمؿُّ ُمـ اعمٛمٚمقيملم، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًِّمن

، وظمصَّ شَأطمُديمؿ عَمٛمٚمقيمف قَمٌدي: وَأَُمتل، وًمٞم٘مْؾ: وَمت٤مي وومت٤ميت ٓ َيُ٘مْؾ »طمدي٨م َأيب هريرة: 

 ش.سمٕمْمٝمؿ اًمِٕم٤ٌمد سم٤معمْرسمقسملِم خل٤مًم٘مٝمؿ ضمؾَّ ضمالًمف وهمػَمه ُمـ اجلُٛمقع سم٤معمٛمٚمقيملم ُمٓمٚم٘م٤مً 

وًمٗمُظ قمٌٞمد ذم اًمٌٞم٧م ُمْم٤مف إمِم ذي اعم٤مل، َأي ص٤مطم٥ِم اعم٤مل، واعم٤مل يمؾُّ ُم٤م َيٛمٚمٙمف 

ؽ ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، صمؿَّ ُأـمٚمِؼ قمغم يمؾِّ ُم٤م ُي٘متٜمك وُيٛمٚمؽ، اإِلٟم٤ًمن، وىمٞمؾ: َأصٚمف ُم٤م ُيٛمٚم

٤م يم٤مٟم٧م َأيمثر َأُمقاهلؿ.  وَأيمثُر ُم٤م ُيٓمٚمؼ قمٜمد اًمٕمرب قمغم اإِلسمؾ ٕهَنَّ

وم٧ْم ٟمٗمًف ش وإِْن مل َيٓمٛمٕمقا» ـَمِٛمَع ذم اًمٌمء وسم٤مًمٌمء: رضَم٤مه وطَمرَص قمٚمٞمف وشمِمقَّ

اًمٓمَّٛمع: ُٟمزوع اًمٜمْٗمس إمِم »اًمراهم٥م: واَذأسم٧َّْم ًمٚمحّمقل قمٚمٞمف وشمٕمٚمَّ٘م٧ْم آُم٤مًمف ًمٜمَٞمٚمف، وىم٤مل 

 اهلََقى ىمٞمؾ: اًمٓمََّٛمع ـَمٌٌع، ىم٤مل اًمٌَِٕمٞم٨م: اًمٌمء ؿمٝمقًة ًمف، وعم٤َّم يم٤من َأيمثره ُمـ ضمٝم٦م

ققققققام  ـمٛمْٕمقققققق٧ُم سمَٚمققققققٞمغم َأْن شَمِريققققققَع وإِٟمَّ

 

قققققُع َأقمٜمققققق٤مَق اًمرضمققققق٤مِل اعَمٓمققققق٤مُمعُ    شُم٘مٓمِّ

 ـْ هَمْٛمره» ، ي٘م٤مل: هَمَٛمره اعم٤مُء َيْٖمُٛمُره َأي ُمـ ُم٤مًمف اًمٙمثػم، وَأصؾ اًمَٖمْٛمر اعم٤مُء اًمٙمثػمش ُِم

ه وواَراه.  هَمْٛمرًا، ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمٜمٍَم، َأي همٓم٤َّمه وؾمؽَمَ

، ويمالمه٤م ؾم٤مئغ َٕٟمَّف ي٘م٤مل: ـَمِٛمع ذم اًمٌمء وسم٤مًمٌمء، شذم ضُمْرقم٦مٍ »، وذم ٟمًخ٦م شسمُجْرقم٦مٍ »
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ى سم٤مًم٤ٌمء، وىمد ُمرَّ ِذيمر ذًمؽ، واجلَْرقم٦م سمٗمتح اجلٞمؿ سمٜم٤م ى سمق ذم يمام يتٕمدَّ ٝم٤م ومٞمتٕمدَّ ة وسمْمٛمِّ ُء ُمرَّ

ًة واطمدة، وومٕمُٚمف ضَمَرع ََيَْرع ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م، يمَٗمَتح، وضَمِرع ََيَْرع ُمـ  اؾمٌؿ عم٤َِم َُيْرُع ُمرَّ

٤مه وذسَمف وَأدظمَٚمف ذم ضَمقومف،  اًم٤ٌمب اًمراسمع ًَ يمَٕمٚمَِؿ، ويمذًمؽ اضْمؽَمع اًمٌمَء َأي اسْمتٚمَٕمف وطَم

َقة ُمراِدوم٦م ًمٚمُجرْ  ًْ قَمف: شمٙمٚمََّػ ُذسمف، واحلُ ٦م يمن اجلٞمؿ ُمـ ودمرَّ قم٦م، وقمغم اًم٘مقل سمّمحَّ

يْم٦ٌم واجِلْٚم٦ًم وٟمحقمه٤م، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:  اجلرقم٦م شمٙمقن سمٜم٤مء هٞمئ٦م يم٤مًمرِّ

............................... 

 

 واحلققرُب َيٙمٗمٞمققَؽ ُِمققـ َأْٟمٗم٤مؾِمققٝم٤م ضُمققققَرعُ  

 وإَْٟمٗم٤مس واطمده٤م ٟمَٗمس وهق ظمروج اهلقاء ُمـ إَٟمػ واًمٗمؿ، ورسمَّام ُأـمٚمؼ قمغم اًمقىم٧م

وُي٦م سملم  ف ـمقيؾ وىمّمػم، ورسمَّام ُأـمٚمؼ قمغم اًمؽمَّ ًُ اًمذي سملم دظمقًمف وظمروضمف، ومٞم٘م٤مل: َٟمَٗم

ب اًمقاطمد، ورسمَّام ُأـمٚمؼ قمغم ٟمٗمس اجلرقم٦م، ىم٤مل ضمرير:   [97 ]ديقاٟمفاجلَْرقمَتلم ذم اًمنمُّ

ققققققُؾ َوْهققققققَل ؾمقققققق٤مهِم٦ٌٌم سَمٜمِٞمٝمقققققق٤م  شُمَٕمٚمِّ

 

قققققٌِِؿ اًمَ٘مقققققَراِح    سم٠َمْٟمٗمققققق٤مٍس ُمقققققـ اًمِمَّ

 َأمْحَد قُمْ٘م٤ٌمٟم٤ًم ُمـ ضُمْرقم٦م هَمٞمظ شَمْٙمٔمُِٛمٝم٤م، وقُمْ٘م٤ٌمن اًمٌمء: قم٤مىمٌتف وي٘م٤مل: ُم٤م ُمـ ضُمْرقم٦م 

قمف هُمَّمص اًمٖمٞمظ: يمَٔمٛمف، وذم  قمف: يمَٔمَٛمف، وضمرَّ يمُٕمْ٘م٤ٌمه، وضَمِرَع اًمٖمٞمَظ واضْمؽَمقمف ودمرَّ

 .[14/17: إسمراهٞمؿ] ژڭ ڭ ڭ ۓژاًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

َدى» ًمٔمٛم٠َم، وشَمِمٗمل َُمـ ؿَمَٗم٤مه اهللُ اًمٕمٓمش وشَمٜم٘مع ا َأي شُمْروي اًمٖمٚمٞمؾ وشَمٜمَ٘مخش شَمِْمِٗمك اًمّمَّ

٦م واًمٕم٤مومٞم٦م سمٛمٕمٜمك  ء واًمّمحَّ ٗم٤مء واًمؼُمْ ف وقم٤موم٤مه، وم٤مًمِمِّ ُمـ ُمرِوف ؿمٗم٤مًء، َأي َأسمرَأه وَأصحَّ

تف،  ، َأي رضمٕم٧ْم إًِمٞمف سمٕمض صحَّ واطمد، وٟمحُقه٤م َٟمَ٘مف يمَٗمَتح وقَمٚمِؿ َٟمْ٘مٝم٤ًم وُٟمُ٘مقه٤م، وَأوَم٤مَق وَأسَمؾَّ

ٗم٤مء قم ، وىمد ُيٓمٚمؼ اًمِمِّ ٌَؾَّ واؾمَتٌؾَّ غم ٟمٗمس اًمٕمالج واًمدواء، وي٘م٤مل: َأصؾ ُمٕمٜمك اًمِمٗم٤مء يم

الُم٦م، َأي اإِلذاُف قمٚمٞمٝم٤م، وؿَمَٗم٤م يمؾِّ رء: ـَمَرومف، وَأراد هب٤م هٜم٤م  ًَّ شَمِمٗمل »ُُمقاوم٤مة ؿَمَٗم٤م اًم

َدى دى ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف اًمٔمٛم٠م، وهق اعمراد هٜم٤م، ي٘م٤مل: اعم٤مء ش اًمّمَّ شُمؼْمُئ اًمٔمٛمآن ُمـ اًمٔمٛم٠م، َٕنَّ اًمّمَّ

َدى، َأي د ُم٦م:ؿِمٗم٤مء اًمّمَّ  [495 ]ديقاٟمفواُء اًمٕمَٓمش، ىم٤مل ذو اًمرُّ

 ومقققق٠َمْدمَم هُمالُمققققل َدًْمققققَقه َيٌتٖمققققل هبقققق٤م

 

ٞمقققُؾ َأْدَهقققُؿ َأسْمَٚمقققُؼ   قققَدى واًمٚمَّ  ؿِمقققَٗم٤مَء اًمّمَّ
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َأي ومَدممَّ وقم٤مَء اعم٤مء وَأرؾمَٚمف ذم اًمٌئر ُُمٚمتِٛم٤ًًم سمف اعم٤مَء واًمٚمٞمُؾ َأؾمقُد خمتٚمِط ؾمقاُد فمالُمف 

 سمٌٞم٤مض اًمٙمقايم٥م.

ُُمٜم٘م٤مدون ًمّم٤مطم٥م اعم٤مل وظم٤موٕمقن ًمف وممتثٚمقن َأُمَره ُمع اًمتزام اعمٕمٜمك: إِنَّ اًمٜم٤مس 

٘مقا  إَدب وآطمؽمام واًمتٕمٔمٞمؿ ًمف، ومٞمجٕمٚمقٟمف ؾمٞمِّدًا هلؿ وطم٤ميماًم ُمًٞمٓمرًا قمٚمٞمٝمؿ، وًمق حت٘مَّ

 َأهنؿ ٓ ئمٗمرون ُمـ ُم٤مًمف اًمٙمثػم سمٌِاَِلِل هُمٚم٦ٍَّم وٓ ُيّمٚمقن ُمٜمف قمغم يمثرة وٓ ىمٚم٦َّم.

ااااأ  144- ْأ اااا أ ش اأىش
ااا ش  ا َا عااا ُ   وإاكش  و

اأ  

 

اااا أ   َأ أ  ش فااااْج اأفااااة أ ونأ  َااااة

م ِذيمرهؿ سم٘مقًمف: شوهؿ»  ـْ فمَٚمَؿ اًمٜم٤مَس حَت٤مَُمْقا فُمْٚمٛمف»، َأي اًمٜم٤مس اًمذيـ شم٘مدَّ ، وسمٕمد شَُم

ؿ قَمٌٞمد ص٤مطم٥م اعم٤مل، وًمق  ؿ َأفمٚمُؿ ُمـ احلٞم٤َّمت عَمـ َٓن هلؿ وسم٠َمهنَّ َأن وصٗمٝمؿ اًمٜم٤مفمؿ سم٠َمهنَّ

٘مقا طِمرُم٤مهنؿ ُمـ ُم٤مًمف وظَمٞم ٌتٝمؿ ُمـ ُُمقاؾم٤مشمف هلؿ ُُمقىِمٜملم َأٟمَّف ٓ َيٌِصُّ طَمَجُره وٓ شَمٜمَْدى حت٘مَّ

صٗم٤مشُمف وٓ شمّمٞمٌٝمؿ َٟمْٗمح٦ٌم ُمـ قمٓم٤مئف وٓ َرؿْمح٦م ُمـ ؾمامئف، وشمراهؿ ُمع ذًمؽ َيٜم٘م٤مدون ًمف 

 طمتك يٙمقٟمقا ًمف َأـمقع ُمـ طمذائف وَأشمٌَع ُمـ فمٚمِّف.

ـْ َأُْمَٚمَؼ »وهؿ   ۉژوم٘مُره، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َأي ًمٚمَّذي َأٟمٗمَؼ ُم٤مًمف يمٚمَّف طمتك اؿمتدَّ ش عَم

]اإلهاء:  ژڇڇ چژ، وومٞمف َأيْم٤ًم: [6/151: إٟمٕم٤مم] ژېې ې ې ۉ

ومف طمتك ُيْقِرَث طم٤مضم٦م [17/31 ، وَأصؾ اإِلُمالق يمثرة إٟمٗم٤مق اعم٤مل وشمٌذيِره واإِلهاُف ذم َسْ

٤ًم، صمؿَّ ُٟم٘مَؾ ؿمديدة، ي٘م٤مل: َأُْمَٚمَؼ اًمرضمُؾ ُم٤م ُمٕمف إِذا َأظمرضَمف ُمـ يده طمتك ص٤مر وم٘مػمًا ُُمْدىِمٕم

٥ٌم اًمذي هق اإِلٟمٗم٤مق إمِم اعم٥ًٌَّم اًمذي هق اًمٗم٘مر، طمتك ص٤مر سمف َأؿمٝمَر، وهق  ًَّ اإِلُمالُق ُمـ اًم

ى وَيٚمزُم، ومٞم٘م٤مل: َأُْمَٚمَؼ، وَأُمٚمَ٘مْتف اًمٜمقائ٥ُم.  يتٕمدَّ

مجع قمدّو، وهق اعُمٌِٖمُض اعُمج٤مذم، ودُّ اًمّمديؼ اًمذي هق اعمُِح٥مُّ اعُمقازم، وومٕمُٚمف ش َأقمداءٌ »

: اعم٤مئدة] ژيئ ىئ مئ حئژه ُُمٕم٤مداة، وآؾمؿ اًمَٕمداوة، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: قم٤مَدا

 [398 ]ديقاٟمف، وىم٤مل ضمرير: [5/64

ـَ اهلققققَقى صمققققؿَّ اْرََتَققققلْم ىمٚمقسَمٜمقققق٤م ٌْ  َٟمَّمقققق

 

َـّ صقققققديُؼ    وُهققققققق
ٍ
 سم٠َمؾْمقققققُٝمِؿ َأقمقققققداء
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ـْ أرْدَن قمٜمقققققق٤مَءهُ  قققققق٤م َُمقققققق  َأَواٟمِققققققُس َأُمَّ

 

ـْ َأـمَٚمْ٘مٜمَققققققف ومَٓمٚمِٞمققققققُؼ    ومَٕمقققققق٤مٍن وَُمقققققق

 ّمٝمؿ سمِ٘مًؿ وٟمّمٞم٥م، شؿم٤مَريمٝمؿ وإِنْ » ، َأي وًمق اؿمؽمَك ُمٕمٝمؿ وضمٕمَٚمٝمؿ ذيم٤مءه وظمّمَّ

 [164 ]ديقاٟمفىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلَْٕمدّي: 

 وؿمققققققققق٤مَريْمٜم٤م ىُمَرْيِمققققققققق٤ًم ذم شُم٘م٤مهققققققققق٤م

 

َك اًمِٕمٜمَققققققققققققق٤منِ    وذم َأْٟمًققققققققققققق٤مهِب٤م ِذْ

  سمقققققام َوًَمقققققَدْت ٟمًققققق٤مُء سمٜمقققققل هقققققاللٍ 

 

 وُمققققق٤م َوًَمقققققَدْت ٟمًققققق٤مُء سمٜمقققققل َأسمققققق٤منِ  

  سم٤محل٤مء سمدل اًمٜمقن.ش ٤موذم َأطْم٤ًمهب»وذم رواي٦م 

، َأي ذم اًمذي اؾمتٗم٤مَده وايمتًٌَف واىْمَتٜم٤مه، ي٘م٤مل: َأوم٤مَد اًمرضمُؾ اعم٤مَل ًمٖمػمه وَأقمٓم٤مه شومٞمام َأوم٤مدَ »

٤مه، وهق ُمـ اًمٗم٤مئدة، وهل اًمثٛمرة واعمٜمٗمٕم٦م واًمٜمتٞمج٦م ُمـ قِمٚمؿ َأو ُم٤مل َأو ُُمٓمَٚمِؼ ظمػم،  إِيَّ

ا صمٌت٧ْم وي٘م٤مل: يمُثرْت. وطَمَقى اًمٌمء: واجلٛمع ومقائد، ُمـ وم٤مدْت إَُمقاُل ًمٗمالن شَمِٗمٞمُْد إِذ

ٚمف. ف وطمّمَّ  طم٤مَزه ومَجَٕمف واىْمتٜم٤مه ووٛمَّ

اعمٕمٜمك: واًمٜم٤مس َيٙمرهقن وُيٌٖمْمقن وَيٛم٘متقن وَُي٤َمومقن اًمذي َأٟمٗمَد اإِلٟمٗم٤مُق ُم٤مًَمف وَأؾم٤مَء 

٤ًم ُمـ  اًمٗم٘مُر طم٤مًَمف، وًمق يم٤من ذم طم٤مل همٜم٤مه ىمد آؾم٤مهؿ سمامًمف وَأٟم٤مهَلؿ ُمـ ظمػمه وضمٕمؾ هلؿ طمٔمَّ

 يَمًٌِف.

اا ش  145- اار    أ
ااةى  وىااة ُ  ا ي  شاالا اأ  عةَجأ

 

اااا أ   تأ َش َأ ُ اااا َرا عْْاااا  وُ اااالأ    تأ

٤مُمل»اًمٚمٖم٦م:   َأي اظمتؼمُُت٤م واظمتؼمشْمٜمل وُرزُُت٤م وراَزشْمٜمل، وُمّمدره اعُمٕم٤ممَج٦م، ش قم٤ممَج٧ُم َأيَّ

٦م ُُمٗم٤مقَمٚم٦م ُمـ قَمَجَؿ اًمُٕمقَد، واًمَٕمَجؿ سم٤مًمتحريؽ، وهق َٟمَقى اًمتٛمر وهمػِمه، واطمدشُمف قَمَجٛمَ  وهل

ُت٤م وَصالسمتٝم٤م ُِمـ ًمِٞمٜمٝم٤م  ٝم٤م وٓيَمٝم٤م سم٠َمؾمٜم٤مٟمف ًمٞمَٕمرف ؿمدَّ ٦ٌَم وٟمحقمه٤م، َأي قَمْمَّ يمَ٘مَّم٥م وىَمَّم

 [23 ]ديقاٟمفوَرظم٤موُت٤م، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م: 

ْوِق ُُمٜم٘مٌِْمقق٤مً   ومٔمققؾَّ َيْٕمُجققققُؿ َأقْمققغم اًمققرَّ

 

 .......................... 

وقم٤ممِج٤مت، ي٘م٤مل: ومالن قُمقُده َصٚمٞم٥م  َأي َيَٕمضُّ َأقمغم ىَمرٟمف، وُمٜمف ىمٞمؾ ًمََلؾمٜم٤من: قَمَقاضِمؿ 

 [73ؿمٕمره ]ٓ حَتِٞمؽ ومٞمف اًمَٕمقاضِمؿ، َأي ضَمْٚمٌد َصٌقر قمغم اًمِمدائد، ىم٤مل إظَمٓمؾ:
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َّٓ َصققققالسم٦مً   َأسَمققققك قُمقققققققُدَك اعَمْٕمجقققققُم إِ

 

َّٓ ٟمققققق٤مئاًل طمقققققلَم شُمقققققق٠ًمُل   ققققق٤مَك إِ  ويمٗمَّ

ق ُذؤي٥م:ويمام ي٘م٤مل ًمََلؾمٜم٤من: قم٤ممِج٤مت وقَمَقاضِمؿ ي٘م٤مل ذًمؽ ًمإِلسمؾ، ىم٤مل َأسم 

 ويمٜمْقققق٧ُم يمَٕمٔمققققِؿ اًمٕم٤ممِجقققق٤مِت ايْمَتٜمْٗمٜمَققققف

 

 سم٠َمـمراومِٝمقققق٤م طمتققققك اؾْمققققَتدقَّ ُٟمُحقهُلقققققق٤م 

 يريد َأٟمَّف شَمرايمٛم٧ْم قمٚمٞمف اعمّم٤مئ٥م وقَمَجَٛمْتف يمام شَمْٕمُجُؿ اإِلسمُؾ اًمٕمٔم٤مَم، َأي شَمُٚمقيُمٝم٤م

٤م حُت٤مول أَ  ٌُٝم٤م ذم َأومقاهٝم٤م سملم َأضاؾمٝم٤م، يم٠َمهنَّ ؾَمتْف وََتَْْمُٖمٝم٤م وشَمْٕمٚمُِٙمٝم٤م وشُم٘مٚمِّ يمَٚمٝم٤م، ي٘م٤مل: ضَمرَّ

ؾمْتف هقر، وهق ُمـ اًم٤ٌمب إول  اخلُُٓمقُب وضَّ َذشْمف اًمتج٤مرُب وقمَجَٛمتْف اًمدُّ إُُمقر وَٟمجَّ

ُع،  يمٜمٍََم، ورضمؾ ُصْٚم٥ُم اعَمْٕمَجِؿ واعَمْٕمَجٛم٦م، َأي قمزيُز اًمٜمْٗمس ُصْٚم٥ٌم ىمقيٌّ ؿمديد ٓ َيتخِمَّ

س:  [334ؿمٕمراء اًمٜمٍماٟمٞم٦م ] ويمذا اًمٜم٤مىم٦م، وًمٚمٛمتٚمٛمِّ

 ْزشُمققققققققف سمقققققق٠َمُُمقٍن ذاِت َُمْٕمَجٛمقققققق٦مٍ ضم٤موَ 

 

ققققِقي سمَٙمْٚمَٙمٚمِٝمقققق٤م واًمققققرْأُس َُمْٕمٙمقققققمُ    َُتْ

 سمف، وقمجْٛم٧ُم ه َُيرِّ وقمَجَؿ اًمثقُر ىَمْرَٟمف: ضَب سمف اًمِمجرة خَيتؼُمه، وقمَجَؿ اًمًٞمَػ: هزَّ

 قُمقَد ومالن: سَمْٚمقُت َأُمَره واظمتؼمُت طم٤مًَمف.

ؿ، واًمٞمقُم ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس َأو هل مجع يقم ُمْم٤موم٤ًم إمِم ي٤مء اعمتٙمٚمِّ ش َأي٤َّمُمل»وىمقًُمف: 

ٛملم ُمـ اًمٓمُّٚمقع إمِم اًمٓمُّٚمقع َأو ُمـ اًمُٖمروب إمِم اًمُٖمروب،  اًمَٗمجر إمِم اًمُٖمروب، وقمٜمد اعمٜمجِّ

وُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمقىم٧م احل٤مض وسمٛمٕمٜمك ُُمٓمٚمؼ اًمزُمـ، وسمٛمٕمٜمك اًمدهر وسمٛمٕمٜمك اًمدوًم٦م 

٤مم اًمٕمرب َأي ُمـ وىم٤مئ  ۇژٕمٝم٤م، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: وزُم٤من اًمِقٓي٦م، وىمقهُلؿ: يقٌم ُمـ َأيَّ

، أي سمٕم٘مقسم٤مشمف وٟمَِ٘مٛمف، وىمٞمؾ: َأي سمآٓئف وٟمَِٕمٛمف، يمام وُمن ىمقًمف [14/5: إسمراهٞمؿ] ژۆۈ ۆ

 ، واعمراد هب٤م ذم اًمٌٞم٧م َزُم٤مين.[45/14: اجل٤مصمٞم٦م] ژپ پ پ پژشمٕم٤ممم: 

: اجل٤مهؾ اًمٖم٤مومؾ اًمذي ٓ شوُم٤م اًمِٖمرُّ » ، وهق سم٤مًمٙمن يم٤مًمُٖمْٛمر سم٤مًمْمؿِّ ، َأي وًمٞمس اًمِٖمرُّ

ٌك ُمٕم ٌة وهَمِريرة، َأي ذم َزُمـ اًمّمِّ روم٦َم ًمف وٓ ظِمؼمة وٓ دَمِرسم٦م، ي٘م٤مل: ومتك هِمرٌّ وهَمِرير، وومت٤مة هِمرَّ

، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  واجلٝمؾ، وي٘م٤مل هل٤م َأيْم٤ًم: هِمرٌّ

 إِنَّ اًمٗمتقققققققققق٤مَة صققققققققققٖمػمةٌ 

 

ى هِبققققق٤م   هِمقققققرٌّ ومقققققال ُيقققققققْنَ
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ـُ ًمف، وه ق وصٌػ يدلُّ قمغم طَمداصم٦م شم٘مقل: ومالٌن هِمرٌّ يمريؿ، َأي هم٤مومؾ قمـ اًمنمِّ ٓ َيْٗمَٓم

ب قمغم ُم٤م ذم اعمّم٤ٌمح ِـّ ُمع اًمٚمَّٝمق واجلٝمؾ واًمَٖمٗمٚم٦م، وومٕمُٚمف ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين يمَيَ ًِّ ، [همرر] اًم

ة سم٤مًمٙمنة،  وُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمَِؿ قمغم ُم٤م ذم اًمت٤مج، وُمّمدره اًمَٖمَرارة سم٤مًمٗمتح، وآؾمؿ اًمِٖمرَّ

ون َأي هم٤مومٚمقن، وُمـ اًمٚمٖم ٌَّحٝمؿ اجلٞمُش وهؿ هم٤مرُّ قيِّلم َُمـ مل ي٘مٞمِّد هذه اعم٤مدة سمَحَداصم٦م وص

د اًمَٖمْٗمٚم٦م واجلٝمؾ وقمدم اخِلؼمة واًمتجرسم٦م، وىمقٌم َأهمرار يم٠َمهْمامر  ، سمؾ ضمٕمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك َمرَّ ِـّ اًمً

 وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك.

ـْ » َر اًمدهُر قمٚمٞمف واْرشَمدى»َأي يمِٛمثْؾ اًمذي. ش يمَٛم َأي ؿمَٛمٚمف اًمدهُر وَأطم٤مَط سمف يمام ش شَم٠َمزَّ

َر اًمرضمؾ إِذا ًَمٌِس اإِلزار، ويمذًمؽ اْئتَزر، يٙمقن ُمـ اإِلزار واًمرِّ  ْٞمٝمام، ي٘م٤مل: شم٠َمزَّ ًَ داء قمغم ٓسم

داء، وُمثُٚمف شَمَردَّى، واإِلزار: ُم٤م َيًؽُمُ اًمٜمِّّْمَػ إؾَمٗمؾ ُمـ اًمٌَدن  وي٘م٤مل: ارشَمدى إِذا ًَمٌِس اًمرِّ

داء ُم٤م يًؽم اًمٜمِّّمػ إقمغم ُمٜمف، ويمالمه٤م همػم  ه قمٜمد اخل٤مسة، واًمرِّ ٞمط، وُمقوُع ؿَمدِّ خَمِ

يقان ُم٤م ُيٙمت٥م ذم آظمر اًمٙمت٤مب ُمـ  ٝمام، ىم٤مل اًمزخمنمي: وُيًٛمل َأهؾ اًمدِّ ًَ ر وارشمدى ًَمٌِ وشم٠َمزَّ

ر سمٙمذا  َر اًمٙمت٤مَب شم٠مزيرًا، ويمت٤مسُمف ُمّمدَّ ت إَِزارًا، وُمٜمف َأزَّ ُٟمًخ٦م قمَٛمٍؾ َأو ومّمٍؾ ذم سمٕمض اعمٝمامَّ

ر سمٙمذا، واإِلْزرُة سم٤مًمٙمن: هٞمئ٦م ًمٌِْس اإِلزار، واجلٛمُع   [81 ]ديقاٟمفإَِزر، ىم٤مل اسمـ ُُم٘مٌؾ:ُم١َمزَّ

تِققققف ققققٜم٤مِن َٟمٙمِققققػمًا قمٜمققققد ظِمٚمَّ ًِّ  ُِمْثققققَؾ اًم

 

هِر ذا إَِزرِ    ًمٙمقققققققؾِّ إِْزرِة هقققققققذا اًمقققققققدَّ

 ؿُّ واعمُّم٤مب اًمٗم٤مدح، وَأص٤مسمْتٝمؿ
واًمدهر: اًمزُم٤من، وىمد يراد سمف اخلَٓم٥م اًمٜم٤مزل واًمٌالء اعمٚمِ

ئؼ سم٤مًمٌٞم٧م  .ُدهقر، َأي َرَزاي٤م وٟمقازُل ٟم٤مسَمْتٝمؿ، وهق اًمالَّ

اعمٕمٜمك: ُم٤مرؾم٧ُم ؿمدائَد زُم٤مين وطمقادَث دهري واظمتؼمُُت٤م يمام اظمتؼمشْمٜمل واُمتحٜمُتٝم٤م 

سمَٛمداريمل اًمٕم٤مًمٞم٦م يمام اُمتحٜمَْتٜمل سمِٛمَحٜمٝم٤م اعمزقِمج٦م، وًمٞمس اًمٖم٤مومؾ اجل٤مهؾ ُمثَؾ اًمذي قمَريَمف 

ذشْمف ُُمداَورُة اًمِم١مون وطمَٚم٥َم اًمدهُر َأؿْمٓمره وىمرأ ُمـ  اًمدهر، وطمٜمَّٙمتْف دم٤مرُب إَي٤مم، وٟمجَّ

 شم٤مريخ قِمؼَمه صح٤مئَٗمف سَمْٚمَف َأؾمُٓمَره.

اااا ب وَ 146- ااااْب   ااااا أ  أ  ْ اااااا ُ  فأ رش  َ يأ

 

اااا أ   ااا   عأ ااابا إادُ ُ أ ُأ ُ  ش اط ااا  َيأ
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ْٕمد، ش ٓ َيرومُع اًمٚم٥ُّمُّ سمال ضَمدٍّ » ًَّ ٌَْخ٧م واًم دًا قمـ احلظِّ واًم َأي ٓ ُيٕمكم َُم٘م٤مَُمؽ اًمٕم٘مُؾ َمرَّ

اًمث٤مًم٨م يمَٗمَتح، َأي َأقْماله وَأؾْمامه وَصِٕمَد سمف إمِم ُمٙم٤من قم٤مٍل  ي٘م٤مل: روَمَٕمف َيروَمُٕمف َرومٕم٤ًم ُمـ اًم٤ٌمب

اومِع ذم َأؾمامء شاًمٚمٝمؿَّ اروَمْٕمٜمل وٓ َُتْٗمْمٜمل»ُمرشمٗمع، وىمد ورَد ذم طمدي٨م اًمدقم٤مء:  ، وُمٜمف اًمرَّ

الح وذوي اًمتَّ٘مقى سم٢مؾِمٕم٤مدهؿ وإصٕم٤مدهؿ إمِم اعمَ٘م٤مُم٤مت اًمُٕمغَم،  اهلل، َأي اًمذي َيرومع َأهؾ اًمّمَّ

، َأي [56/3: اًمقاىمٕم٦م] ژ ڳ گژذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ُمـ صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م:  وُمٜمف ُم٤م ضم٤مء

َُتٗمض َأهَؾ اعمٕم٤ميص وشمرومع َأهؾ اًمٓم٤مقم٤مت، وذم احلدي٨م َأنَّ اهلل يرومع اًمَٕمْدَل وخَيْٗمْمف، َأي 

ُيْٕمٚمٞمف وُئمٝمره قمغم اجلَقر وخَيْٗمْمف شم٤مرة اُمتح٤مٟم٤ًم خلَٚم٘مف، وهذا إِٟمَّام يٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمٕم٤مىم٦ٌُم 

 ِ٘ملم.ًمٚمٛمتَّ 

يمر  ه٤م، وذم اًمٌٜم٤مء سمٛمٕمٜمك شَمٓمقيٚمف، وذم اًمذِّ ومع ذم إضَم٤ًمم سمٛمٕمٜمك إقِمالئٝم٤م قمـ َُم٘مرِّ واًمرَّ

سمٛمٕمٜمك شَمٜمْقِيف، وذم اعمٜمزًم٦م سمٛمٕمٜمك شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م وشمنميٗمٝم٤م، وهق اعمراد ذم اًمٌٞم٧م، وِٓزُُمف َروُمَع ُمـ 

َف وؾماَم وقَمال وارشم ـَ ِروْمٕم٦ًم سم٤مًمٙمن َأي َذُ ًُ ٗمع ىَمدُره، وُمٜمف رومٞمع اًم٤ٌمب اخل٤مُمس يمَٙمُرم، وطَم

٥م واجلَٜم٤َمب اًمرومٞمع. ًَ  اًمَ٘مْدر واحلَ

: اًمَٕم٘مؾ واحِلَجك واًمٜمَُّٝمك، وهذا َأصُٚمف مجٌع واطمُده هُنْٞم٦م، وهق احِلْجر َأيْم٤ًم،  واًمٚم٥ُّمُّ

د قمـ اعم٤مدة ٓ  ة اعُمدِريم٦م اعمٛمٞمِّزة َأو اعمتٝمٞمِّئ٦م ًمَ٘مٌقل اًمِٕمٚمؿ، ووُمن سم٠َمٟمَّف ضَمقهر َمرَّ ووُمن سم٤مًم٘مقَّ

ٌَدن شمٕمٚمَُّؼ شمدسمػم يتٕمٚمَّ  ٌَدن شمٕمٚمَُّؼ شمدسمػم، سمؾ شمٕمٚمُُّؼ شم٠مصمػم، واًمٜمْٗمس هل اًمتل شمتٕمٚمَّؼ سم٤مًم ؼ سم٤مًم

ف، وهٜم٤مك َأىمقال يمثػمة ذم شمٗمًػم اًمَٕم٘مؾ َأـم٤مل هب٤م اًمٕمٚمامء يمام أـم٤مًمقا ذم شمٗمًػم اًمٜمْٗمس  وشمٍمُّ

وح واًمِٕمٚمؿ، ُمع َأٟمَّف يت٤ٌمدر إمِم اًمذهـ َأنَّ هذه يمٚمَّٝم٤م سمدِيٞم٦َّم.  واًمرُّ

ٕم٤مدة واجلَ  ًَّ زق واًمِٖمٜمك واحلُٔمقة واًم : احلَظُّ وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وُيٗمن َأيْم٤ًم سم٤مًمٌَْخ٧م واًمرِّ دُّ

 [45ؿمٕمره ]واًمَٕمَٔمٛم٦م، ىم٤مل َأسمق حمٛمد ُيٞمك سمـ اعم٤ٌمرك اًمٞمزيدّي: 

َك َٟمققققققْقكٌ   قِمقققققْش سمَجققققققدٍّ وٓ يقققققققيُّ

 

ـْ شمققققرى سم٤مجلُققققققدودِ   ققققام قَمققققْٞمُش َُمقققق  إِٟمَّ

 ٌَٜمَّ٘مقققق٦َم اًم٘مَ  ـْ َه  ْٞمققققققِمققققْش سمَجققققدٍّ ويُمقققققق

 

ـَ اًمقًمٞمققققدِ    قققققِزَّ ضَمْٝمققققاًل َأو ؿَمققققْٞم٦ٌَم سمقققق
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ـَ اعمقققققق٤م  ُربَّ ِذي ُأْرسَمقققققق٦ٍم ُُمِ٘مققققققؾٍّ ُِمقققققق

 

 ِل وذي قُمٜمُْجٝمٞمَّقققققققققققققق٦ٍم ََمْققققققققققققققدودِ  

 ه٤مء : اًمدَّ اًمٜمُّْقك سم٤مًمْمؿِّ وىمد ُيٗمتح: احلُْٛمؼ واًمَٕمْجز واجلٝمؾ، وإُْرسم٦م سم٤مًمٙمن واًمْمؿِّ

 ْٛمؼ، وَهٌٜمَّ٘م٦م: اؾمؿ رضمؾ ُييب سمف اعمثؾ واًمٌٍم سم٤مُُٕمقر، واًمُٕمٜمَْجٝمٞم٦َّم: اًمٙمؼِْم واجلٝمؾ واحلُ 

ذم احلاََمىم٦م، وؿَمٞم٦ٌْم سمـ اًمقًمٞمد هق اؾمؿ اعمٝمُجقِّ ذم هذه اًم٘مّمٞمدة، واعَمْجدود: اعَمْحٔمقظ وزٟم٤ًم 

 وُمٕمٜمًك.

َأي وٓ خَيٗمُْمؽ وٓ َيْمُٕمَؽ وٓ ُيً٘مط َُمٜمزًمَتؽ، ي٘م٤مل: طَمٓمَّف ش وٓ َُيُٓمَُّؽ اجلَْٝمُؾ »

ه٤م ؾُمٗمالً، َُيٓمُّف ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمرَ  ، وم٢مِن يم٤من ذم إضَم٤ًمم ومٝمق سمٛمٕمٜمك إِٟمزاهل٤م قمـ َُم٘مرِّ دَّ وَُمدَّ

وإِْن يم٤من ذم همػمه٤م ومٝمق سمٛمٕمٜمك إِه٤مٟمتٝم٤م وإِذٓهل٤م واطمت٘م٤مره٤م يمام ذم اًمٌٞم٧م، وم٢مِٟمَّف ُُمًتٕمَٛمؾ ذم 

ًف وُمٜمزًمتف اعمٜمزًم٦م وإِْن يم٤من اعمخ٤مـَم٥ُم سمف ُُمٓمَٚمَؼ اإِلٟم٤ًمن َٕٟمَّف إِٟمَّام خي٤مـَم٥ُم اإِلٟم٤ًمن سم٤مقمت٤ٌمر ٟمٗمْ 

ٛمف وضمثَّتف. ًْ  ٓ سم٤مقمت٤ٌمر ضم

٦م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  واجلَٝمؾ ودُّ اًمِٕمٚمؿ، ورسمَّام ُأريَد ُمٜمف اًمٓمَّٞمْش واخلٗمَّ

......................... 
 

 ومٜمَْجٝمقققققَؾ ومققققققَق ضَمْٝمقققققِؾ اجل٤مِهٚمٞمٜمققققق٤م 


وىم٤مل ذم اًمت٤مج قمـ اًمراهم٥م: اجلَْٝمؾ صمالصم٦م َأُضب، اًميب إَول: ظُمٚمقُّ اًمٜمْٗمس ُمـ 

وهذا هق إَصؾ، واًمث٤مين: اقمت٘م٤مد اًمٌمء قمغم ظمالف ُم٤م هق قمٚمٞمف، واًمث٤مًم٨م: ومٕمُؾ اًمِٕمٚمؿ، 

ف َأْن ُيْٗمٕمؾ، وهق سمًٞمط وُمريم٥َّم، وم٤مًمًٌٞمط قمدُم اًمِٕمٚمؿ قمامَّ ُمـ ؿم٠مٟمف َأن  اًمٌمء سمخالف ُم٤م طم٘مُّ

٥م اقمت٘م٤مد ضم٤مِزم خم٤مًمِػ ًمٚمقاىمع، واجل٤مِهؾ ُمـ َأؾمامء إؾَمد، وىم٤مل اًمزخمنمّي:  ُيْٕمٚمؿ، واعمريمَّ

ل، وضَمِٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ: شَم٤ًموَمَف، ىم٤مل: ومالن  ضَمُٝمقل، وىمد ضَمِٝمَؾ سم٤مَُٕمر وضَمِٝمَؾ طم٘مِّ

ـْ َأطمقققققققققٌد قمٚمْٞمٜمققققققققق٤م َٝمَٚمققققققققق َٓ ٓ ََيْ  َأ

 

 ومٜمَْجٝمقققققَؾ ومققققققق ضَمْٝمقققققِؾ اجل٤مِهٚمٞمٜمققققق٤م 

 ويمٗمك سم٤مًمِمؽِّ ضَمْٝماًل، واجل٤مهٚمٞم٦َّم اجلَْٝمالء: اًم٘مديٛم٦م، واعَمَج٤مِهؾ: اعَمَٕم٤مُِمل، ويمؿ ىمٓمٕم٧ُم ُمـ

يمف، وًمٚمٜم٤مسمٖم٦م: ََمَْٝمؾ ووردُت ُمـ َُمٜمْٝمَ  ف وطمرَّ  [115 ]ديقاٟمفؾ، واؾمتَجٝمَٚمف: اؾمتخٗمَّ

 دقَمققق٤مَك اهلقققَقى واؾمقققَتْجٝمَٚمْتَؽ اعمٜمققق٤مزُل 

 

ققْٞم٥ُم ؿمقق٤مُِمُؾ    واًمِمَّ
ِ
 ويمٞمققػ شَمَّمقق٤ميب اعمققرء
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َأي إِذا احلَظُّ قمُٔمؿ، وىمد ُمرَّ َأنَّ اجلَدَّ ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٌَْخ٧م واحلظِّ واًمِٖمٜمك ش إِذا اجلَدُّ قَمال»

زق و  اًمًٕم٤مدة.واًمَٕمَٔمٛم٦م واًمرِّ

شَم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م واعمٜم٤مص٥م اًمرومٞمٕم٦م، يمام َأنَّ  ٛمق سمؽ إمِم اًمرُّ ًْ اعمٕمٜمك: إِنَّ اًمٕم٘مؾ سمدون طمظٍّ ٓ َي

 اجلٝمؾ ٓ َِيِْقي سمؽ إمِم َدَريم٤مت احلَِْمٞمض إِذا يم٤من ًمؽ طمظٌّ قمٔمٞمؿ.

اا  ىااة 147- ملش َأ َرا مل يأ ش  شاا  ُ اا  
ملا اا ش مل يأ  ىأ

 

 ُ ااا أ اا ي ىاااة  اأوش غأ
 َُ أ  ااا  ُ ااا ُعا

ـْ »  َأي اًمذي مل َيٜمَّْمْحف اًمزُم٤من، ي٘م٤مل: وقَمَٔمف َيِٕمُٔمف َوقْمٔم٤ًم ُمـ اًم٤ٌمب ش مل َيِٕمْٔمف اًمدهرُ  َُم

ره  ٌَف وٟمّمَحف وذيمَّ ٤مه هب٤م، وذيَمر ًمف ُم٤م ُيٚملمِّ ىمٚم اًم٤ًمدس يمَققَمد، َأي َأُمَره سم٤مًمٓم٤مقم٦م ووصَّ

ؼ سم٤مًمٕمقاىم٥م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمَققْمظ هق اًمتَّخقيػ واإِلٟمذار، وي٘م٤مل: هق اًمتذيمػم سمام يرىمِّ 

 ، ٤مظ سم٤مًمْمؿِّ اًم٘مٚم٥َم ذم اخلػم، واًمِٕمٔم٤مُت واعَمقاقمظ: اًمٜمَّّم٤مئح، واًمقاقِمظ: اًمٜم٤مصح، مجُٕمف ُوقمَّ

 وىم٤مل رؤسم٦م:

 عمَّققق٤م رَأْوٟمققق٤م قَمْٔمَٕمَٔمققق٧ْم قِمْٔمٕم٤مفمققق٤م

 

٤مفمققققق٤م  ىمقا اًمُققمَّ ٌُْٚمٝمُؿ وصقققققدَّ  َٟمققققق

ٝمُؿ قَمْٔمَٕمٔم٦ًم وقِمْٔمٕم٤مفم٤ًم سم٤مًمٙمن: ارشَمٕمَش واًمَتقى ذم ُمْمٞمِّف طمتك ـم٤مَش قمـ ًَّ  قَمْٔمَٕمَظ اًم

ؿ  اد: اًمٙمثػم اًمَققْمِظ اًمٜمَُّّمقح، وسم٤مًمْمؿِّ مجُع واقِمظ، يريد َأهنَّ ٤مظ سم٤مًمٗمتح يمَِمدَّ اًمٖمرض، واًمَققمَّ

يم٤مٟمقا ىمد ُوقِمٔمقا حتذيرًا ُمـ سم٠مؾمٜم٤م ومٚمؿ َيٜم٘م٤مدوا ًم٘مقل اًمقاقِمظ، ومٚمامَّ رَأوٟم٤م ُدهِمقا طمتك ـم٤مؿم٧ْم 

ىمقا، وُمـ ؾَمَجٕم٤مت إؾَم٤مس:  ٞم٤مء َأؿَم٤مذِم وذم َُمقاقمُٔمف ًم٘مٚمقب إَوًم»ؾمٝم٤مُمٝمؿ، وطمٞمٜمئذ صدَّ

ء، واًمث٤مٟمٞم٦م مجُع إؿِْمَٗمك شَأيْم٤ٌمد إقَمداء َأؿَم٤مذِم  ، إَول مجُع َأؿْمِٗمَٞم٦م، وهذه مجُع ؿِمَٗم٤مء، وهق اًمؼُمْ

هقر وإَْدُهر، وهق اًمزُم٤من ىمؾَّ َأو يمُثر،  سم٤مًمٙمن، وهق ُِمْثَ٘م٥ُم اإِلؾْمٙم٤مف. واًمدهر واطمُد اًمدُّ

 [417قمٛمر سمـ أيب رسمٞمٕم٦م  ]ديقانىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

ٌْكم سمُجْٛمقققققؾٍ إِ   نَّ َدْهقققققرًا َيُٚمقققققققػُّ طَمققققق

 

 ًَمزُمققققققق٤مٌن ىمقققققققد َهقققققققؿَّ سم٤مإِلطمًققققققق٤منِ  

 ،وىمٞمؾ: اًمزُم٤من اًمٓمقيؾ، وىمٞمؾ: إسََمد وإََُمد اعمٛمدود واًمٖمػم اعمحدود، وىمٞمؾ: َأًمُػ ؾمٜم٦م

ة اًمٕم٤ممَل ُمـ اسمتداء وضمقده إمِم  هر ذم إَصؾ اؾمؿ عمدَّ ة اًمدٟمٞم٤م، وقمـ اًمراهم٥م َأنَّ اًمدَّ وىمٞمؾ: ُُمدَّ
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 [483 ]ديقاٟمف ٟم٘مّم٤مئف، وقمـ اًمِم٤مومٕمّل َأٟمَّف ىم٤مل: ٟمحـ ٓ َٟمٕمٚمؿ ًمف هم٤مي٦م، وىم٤مل ضمرير:هم٤مي٦م ا

هُر ُيٗمٜمققل اعمقققَت واًمققدهُر ظم٤مًمققدٌ   َأٟمقق٤م اًمققدَّ

 

 ومِجْئٜمققل سمِٛمْثققِؾ اًمقققدهِر ؿمققٞمئ٤ًم ُيٓم٤مِوًُمقققققفْ  

ومجٕمَٚمف سمٛمٕمٜمك اًمدٟمٞم٤م وأظمرة َٕنَّ اعمقت إِٟمَّام َيْٗمٜمَك سمٕمد وَمٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م، وهذا اًمٌٞم٧م ىم٤مًمف 

 [2/171 ]ديقاٟمفضمرير ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٗمرزدق طمٞمٜمام ىم٤مل ًمف: 

 ومققق٢ميِنِّ َأٟمققق٤م اعمققققُت اًمقققذي ُهقققققَق ٟمققق٤مِزُل 

 

قققَؽ ومققق٤مٟمُٔمْر يمٞمقققػ َأٟمققق٧َم حُت٤مِوًُمقققققفْ   ًِ  سمٜمَْٗم

.وىمقهلؿ: َدْهٌر َدَه٤مِرير، َأي ؿمديٌد، يمٞمقم َأْيَقم وهن٤مر َأهْنَر وًَمْٞمٚم٦م ًَمْٞمالء وؾم٤مقم٦م ؾَمْققم٤مء 

ُم٤من قمٜمد ا هر يم٤مًمزَّ ؾ اًمٙمقايم٥م واًمدَّ حلٙمامء واًمٗمالؾمٗم٦م قِم٤ٌمرٌة قمـ طمريم٤مت إوَمالك وشمٜم٘مُّ

، َأي مل ُيُّمْؾ ًمف اٟمتٗم٤مع ومل َيًتٗمْد ُمٜمف ومل ُيْقصْٚمف شمل َيٜمَٗمْٕمف»ؾم٤مئرة ذم ىمٓمع َدَرضم٤مُت٤م وَُمٜم٤َمزهل٤م. 

ًٜمك، إمِم ظمػم، واًمٜمَّْٗمع: اخلػَْم وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وهق اًمٗم٤مئدة احلًٜم٦م، وُمٜمف اًمٜم٤مومع ذم َأؾمامء اهلل احلُ 

 [5أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] وىم٤مل َأسمق ذؤي٥م:

قققِٛمَؽ ؿمققق٤مطم٤ٌمً  ًْ  ىم٤مًمققق٧ْم ُأَُمْٞمٛمققق٦ُم ُمققق٤م جِل

 

 ُمٜمققققُذ اسْمُتققققذًْم٧َم وُِمْثققققُؾ ُم٤مًمِققققَؽ َيٜمَْٗمققققعُ  

 ٤مطِم٥م: اعمتٖمػمِّ ُمـ َُمرض َأو قمٛمٍؾ َأو ضمقع َأو ؾمَٗمر وٟمحِقه٤م، واسْمَتذل َأي سَمَذل ٟمْٗمًف اًمِمَّ

ْذ َُمـ َيٙمٗم ٤م شم٘مقل: اُتَّ يٜمٌٖمل َأن يٕمقد سم٤مًمٜمَّْٗمع واخلػم  ٞمؽ، ومٛمثُؾ ُم٤مًمؽًمٚمٕمٛمؾ واعمِٝمٜم٦م، يم٠َمهنَّ

وم٤مهَٞم٦م.  واًمرَّ

َأي ُم٤م ؾمَٕمك اًمٜم٤مصح سمف وىمت٤ًم ُم٤م، وُم٤م َأي اًمذي، وراَح ش ُم٤م راَح سمف اًمقاقِمُظ يقُم٤ًم َأو هَمَدا»

ػم واًمذه٤مب سمٕمد  ًَّ ه٤مب ذم َأيِّ وىم٧م يم٤من، وىمٞمؾ: َأصُٚمف اًم ػم واًمذَّ ًَّ َواح، وهق اًم ُمـ اًمرَّ

وال إمِم اًمٚمَّ  ػم واًمذه٤مب هُمدوًة، وهق ُم٤م سملم اًمٗمجر وـمُٚمقع اًمزَّ ًَّ ٞمؾ، وهَمَدا ُمـ اًمُٖمدّو، وهق اًم

ْحقة،  اًمِمٛمس، وُيًتٕمٛمؾ ذم اًمذه٤مب واًمًػم وآٟمٓمالق َأيَّ وىم٧ٍم يم٤من، واًمَٖمَداة: اًمْمَّ

ر سمام ومٞمف ٟمْٗمع وظمػم وَُمّمٚمح٦م، واعمراد سم٘مقًمف:  ُم٤م َراَح سمف اًمقاقِمُظ »واًمقاقِمظ: اًمٜم٤مِصح اعمذيمِّ

ػم ٕضَمٚمف.ش و هَمدايقُم٤ًم أَ  ًِ َر اًمذه٤مب واعَم َد، ويمرَّ  ُم٤م شمردَّ

اعمٕمٜمك: اًمذي مل َيٜمّمْحف اًمزُم٤مُن ومل شُمٗمده إَي٤مُم واًمٚمَّٞم٤مزم وم٢مِنَّ اًمرضمَؾ اًمٜم٤مصَح ٓ َيٜمٗمُٕمف 
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سمٜمُّْمحف ُمٝمام اظمتٚمػ إًِمٞمف وشمردَّد قمٚمٞمف، وسمٕم٤ٌمرة َأوؾمَع اًمذي ٓ يًتٗمٞمد ُمـ دم٤مِرب اًمزُم٤من 

دهر وٓ َيًتٜمٌُِط ُمـ اًمقىم٤مئع واحلقادث درؾم٤ًم َيتخٚمَُّؼ سمام َي٘متْمٞمف ُمـ وٓ َيٕمتؼم سمَتّم٤مريػ اًم

اًمَٙمامٓت وَيٕمٛمُؾ سمام ومٞمف ُمـ اًمِٕمؼم وأي٤مت وم٢مِٟمَّف ٓ ُيٛمٙمـ َأن َيٜمتٗمع ُمـ ُأؾمت٤مذ ٟم٤مصح وإِْن 

داد قمٚمٞمف ًمَققمٔمف.  سم٤مًمَغ ذم ُٟمّمحف وَأيمثَر ُمـ اًمؽمَّ

اااااا ا  148- ةىا ي  ُ  اأ ااااااوأ
اااااا ش  عا

َا
اااااا ش مل تا  ىأ

 

اا أ   ااةك  ىلأ  اا  ىاا  ُهلا ااا اأوش ُ ملأ أ  

ـْ مل شُمِٗمْده»  َأي اًمذي مل شَمٜمٗمٕمف ومل شُمْٙمًٌف وم٤مئدًة وٓ َأْورصمْتف ٟمتٞمج٦ًم، ي٘م٤مل: َأوم٤مَده إوِم٤مدة، ش َُم

 َأي َأقمٓم٤مه وم٤مئدة، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 َأومقققققق٤مَدشْمٙمُؿ اًمققققققٜمَّْٕمامُء ُمٜمِّققققققل صمالصمقققققق٦مً 

 

ٌقققق٤م   َيققققدي وًمًقققق٤مين واًمْمققققٛمػَم اعُمحجَّ

 ، َأي طمّمَؾ زم وصم٧ٌَم زم َأو يمُثَر، وَأوم٤مَده  ي٘م٤مل: وم٤مَد اعم٤مل زم َيِٗمٞمد وَيُٗمقد، واويٌّ وي٤مئلٌّ

خ:  ٤مه، ىم٤مل اًمِمامَّ َٚمف وايمتًٌَف واىْمَتٜم٤مه، وَأوم٤مَده همػَمه َأي َأقمٓم٤مه إِيَّ  [336 ]ديقاٟمفواؾمتٗم٤مَده َأي طمّمَّ

 َأومققققققق٤مَد ؾَمقققققققاَمطم٦ًم وَأومققققققق٤مَد مَحْقققققققداً 

 

ققققققٍز َوققققققٜملِمِ    وًمققققققٞمس يمج٤مُِمققققققٍد حَلِ

 ٜملم اًمٚمَِّحز سمٗمتح  حٞمح، واًمْمَّ م ويمن احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م سمٕمده٤م زاي هق اًمٌخٞمؾ اًمِمَّ اًمالَّ

 [83 ]ديقاٟمفسمٛمٕمٜم٤مه ومٝمق شم٠ميمٞمد، وىم٤مل اًمَ٘مت٤َّمل اًمٙماليب: 

 ُُمْٝمٚمُِؽ ُم٤مٍل وُُمِٗمٞمُد ُم٤ملِ 

قب، َأي ُيٜمٗمؼ ُم٤مًٓ ويًتٗمٞمد آظمر. ًُ  َأي ُِمْتالٌف وخِماْلف وَوُهقٌب ويَم

ر، ، وهق مجع قِمؼْم ششُمِٗمْده»ُمٗمٕمقل ش قِمؼَماً » ة، وهل اًمتدسمُّر واًمٜمَّٔمر وآشمِّٕم٤مظ واًمتذيمُّ

ه واضمتاِلب ُمٜم٤مومٕمف  وىمٞم٤مُس اًمٌمء قمغم اًمٌمء وآؾمتِدُٓل سمف قمٚمٞمف ٓضمتٜم٤مب َُمْم٤مرِّ

وآرشمداع وآٟمِزضم٤مر واًمتٌٍمُّ ذم اًمقىم٤مئع واًمت٠مُمُّؾ ذم احلقادث ٓؾمتِٜم٤ٌمط حَم٤مؾمٜمٝم٤م واًمتحكمِّ 

اؾمٌؿ ُمـ آقمت٤ٌمر،  –َأقمٜمل اًمِٕمؼْمة سم٤مًمٙمن  –وهل هب٤م واؾمت٤ٌمٟم٦م ىَم٤ٌمئحٝم٤م واًمتخكمِّ قمٜمٝم٤م، 

ى ظمػَمه وشمقىمَّك  ٥َم ُمٜمف واشمَّٕمظ سمام ومٞمف واْٟمتَّمح سمف وحترَّ ي٘م٤مل: اقْمتؼَم اًمرضمؾ سمٙمذا، َأي شمٕمجَّ

حػ اعمٜمزًم٦م قمغم ؾمٞمِّدٟم٤م ُمقؾمك قمغم ٟمٌٞمِّٜم٤م وقمٚمٞمف اًمّمالة  ه، وُمٜمف ُم٤م ورَد ُمـ َأنَّ اًمّمُّ ذَّ
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َأي يم٤معمقاقمظ واًمٜمَّّم٤مئح مم٤َّم ُيِٗمٞمد اعمتٌٍمِّ ومٞمٝم٤م ُمٕمروم٦َم اًمٜمَّٗمع واًمًالم يم٤مٟم٧م قِمؼَمًا يمٚمُّٝم٤م، 

ر ًمٚمت٤ٌمقُمد قمٜمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  : احلنم] ژۉ ۉ ۅژًمتحّمٞمٚمف واًميَّ

ٚمٙمقا َُمًٚمَٙمٝمؿ ومَتٝمٚمِٙمقا [59/2 ًْ ، َأي اٟمٔمروا ومٞمام ٟمَزل وطمؾَّ سمُ٘مرئم٦م واًمٜمَِّْمػم، وطم٤مِذروا َأْن شَم

 َُمٝمٚمَِٙمٝمؿ.

ء: آقمتداد سمف ذم شمرشم٥ُّم احلُٙمؿ قمٚمٞمف، وُمٜمف ىمقل سمٕمْمٝمؿ: وٓ قِمؼْمَة وآقمت٤ٌمر سم٤مًمٌم

سمَٕمؼْمة ُُمًتَِٕمؼم ُم٤م مل شمٙمـ قَمؼمة ُُمٕمتؼِم، َأي ٓ ُيٕمتدُّ سمدُمٕم٦م سم٤مٍك ُم٤م مل شمٙمـ ٟم٤مؿمئ٦م قمـ اقمت٤ٌمر، وم٢منَّ 

ه اًمٜم٤مفمؿ سم٘مقًمف سمٕمد هذا ُمٕم٦م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، واؾْمَتٕمؼَم: سمَٙمك، وىمد ومنَّ  اًمَٕمؼمة سم٤مًمٗمتح يم٤مًمدَّ

 اًمٌٞم٧م:

ـْ ىم٤مَس ُم٤م مل َيَرُه سمام   رَأىَُم

٤مُُمف» ٤مم مجع َيقم، وهق ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمِم همروب اًمِمٛمس، وىمٞمؾ: ُمـ شَأيَّ ، إَيَّ

وق، َأو ُمـ اًمٖمروب إمِم  وق إمِم اًمنمُّ ِٛملم ُمـ اًمنمُّ وق إمِم اًمٖمروب، وقمٜمد اعمٜمجِّ اًمنمُّ

٤ًم وسمٛمٕمٜمك اًمدهر وسمٛمٕمٜمك اًمٖمروب، وُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمقىم٧م احل٤مض، وسمٛمٕمٜمك اًمقىم٧م ُمٓمٚم٘م

٤مم اًمٕمرب َأي سمقىم٤مئٕمٝم٤م، وىمقًُمف شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن  اًمدوًم٦م وزُم٤من اًمِقٓي٦م، وىمقهُلؿ: ومالن قم٤مملٌ سم٠َميَّ

 ژپ پ پ پژ، وىمقًُمف ومٞمف َأيْم٤ًم: [14/5: إسمراهٞمؿ] ژۆۈ ۆ ۇژاعُمٌلم: 

ء واًم [45/14: اجل٤مصمٞم٦م] َٓ ٤مم ذم ىمٞمؾ: إَي٤َّمم هٜم٤م اًمٕم٘مقسم٤مت واًمٜمَِّ٘مؿ، وىمٞمؾ: إَ ٜمَِّٕمؿ، واعمراد سم٤مَٕيَّ

 سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ وىم٤مئُٕمٝم٤م.

َأي ص٤مر اْٟمٓماِمُس اًمٌٍم واًمٌّمػمة َأىمرَب إًِمٞمف ُمـ ش يم٤من اًمَٕمَٛمك َأْومَم سمف ُمـ اهلَُدى»

ؿم٤مد واهلداي٦م، واًمَٕمَٛمك: ومْ٘مد اًمٌٍم وقمدُُمف قمامَّ ُمـ ؿم٠مٟمف َأن يٙمقن سمّمػمًا، وُيًتٕم٤مر  اًمرَّ

واًمَٖمقاي٦م واجلَٝم٤مًم٦م وآهنامك ذم اًم٤ٌمـمؾ واًمتَّامدي ذم  ًمٚم٘مٚم٥م، واًمٌّمػمة يمٜم٤مي٦ٌم قمـ اًمْمالًم٦م

اًمَٖملِّ وريمقب اًمتَّٕم٤مؾمٞمػ، وٟمحُقه ـم٤مُِمُس اًم٘مٚم٥م َأي وم٤مؾمُده ُمٞمُِّتف ٓ َيٕمل ُرؿْمدًا، وَُمٓمٛمقُس 

 اًمٌّمػمة واًمٌٍم: وم٤مىمُدمه٤م َأقمٛمك اًمٕملم واًم٘مٚم٥م.
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ؿم٤مد وإِص٤مسم٦م َأي َأطْمَرى وَأضْمدر وَأطمؼُّ سمف، وطم٘مٞم٘مُتف َأىمَرُب، وش َأْومَم سمف»و اهلُدى: اًمرَّ

ؿْمد.  احلؼِّ وآؾمت٘م٤مُم٦م قمٚمٞمف، ويمذًمؽ اًمرُّ

ٌُف وىم٤مئُع دهره وطمقادُث زُم٤مٟمف وم٤مئدًة ُمـ ومقائد آقمت٤ٌمر ومِحرُم٤مُٟمف 
ًِ اعمٕمٜمك: اًمذي ٓ شُمْٙم

ة طمٞم٤مشمف  ُمـ ٟمٕمٛمَتل اًمٌٍم واًمٌّمػمة َأطمَرى سمف، وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمٞم٦م اًمذي ٓ شُمْقِرصمف اًمتج٤مرُب ذم ُمدَّ

طمقال يًتٗمٞمد سمف ُمٕمروم٦َم ضمٞمِّده٤م ًمٚمٕمٛمؾ سمف ورديئٝم٤م ًمتجٜمٌُّف وم٢مِنَّ اًمْمالًم٦م َأىمرُب إًِمٞمف ٟمٔمرًا ذم إَ 

٦ِم اًمٌٍم واًمٌّمػمة َأقْمَٚمُؼ سمف ُمـ اًمقصقل إمِم ُم٤م  ُمـ اهلداي٦م، وومِ٘مداُن اًمٕم٘مؾ واإلدراك وطم٤مؾمَّ

 ومٞمف اخلػُم واًمٜمٗمع واًمًٕم٤مدة.

ااارأ ا  اااج َاأ  149- ااا ش  اااةاأ ىاااة مل يأ  ىأ

 

اااا ش ا   اااالأ اأَُ ا ىااااة يأ ْشاااا  ىااااة  أ    إا 

 ش.سمام رَأى»قمقض ش سمام َيرى»وذم ٟمًخ٦م  

ـْ ىم٤مَس » ، ويمذًمؽ ش َُم ف وَيُ٘مقؾُمف واويٌّ ي٤مئلٌّ ًُ ر، ي٘م٤مل: ىم٤مَس اًمٌمَء َيِ٘مٞم َأي اًمذي ىمدَّ

ف ُمـ سم٤مب اعُمٗم٤مقَمٚم٦م، يمؾُّ  ًَ اىْمت٤مؾمف ُمـ سم٤مب آومتٕم٤مل وىمٞمًَّف شَمْ٘مٞمٞم٤ًًم ُمـ سم٤مب اًمتٗمٕمٞمؾ، وىم٤مَي

٘مدير، وُمٜمف اعم٘مٞم٤مس وهق اعم٘مدار وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وشمٕمديتُف سم٤مًم٤ٌمء، ذًمؽ ُمـ اًم٘مٞم٤مس، وهق اًمت

رًا قمغم ُمث٤مًمف، وُمٜمف ىمقهلؿ: ومالن  وسم٢ممِم وقمغم، ومٞم٘م٤مل: ىم٤مؾَمف سمف وإًِمٞمف وقمٚمٞمف، َأي ضمٕمَٚمف ُم٘مدَّ

َيْ٘مت٤مس سم٠َمسمٞمف، َأي ي٘متدي سمف وَُيُْذو طمذَوه ويًٚمؽ ؾمٌٞمٚمف، وىمقهُلؿ: ىم٤مَس اًمٓمٌٞم٥م اجِلَراطم٦م َأي 

َ قُمٛمَ٘مٝم٤م سمف، وىم٤مَس اعم٠ًمًم٦م قمغم ؾمؼَمه٤م سم٤معمِ  ر هَمقَره٤م وشمٌلمَّ ف ىمدَر ىَمْٕمره٤م سم٤معمِٞمؾ وىمدَّ ٤ٌمر، وشمٕمرَّ ًْ

ُأظمرى، َأي مَحٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م وضمَٕمٚمٝم٤م ُمثٚمٝم٤م، واقمتؼمه٤م هب٤م ًمٕمٚم٦َّم ُمِمؽَميم٦م سمٞمٜمٝمام ذم شمرشم٥ُّم احلٙمؿ 

شَمٜمٌٜمل وٓ  وآقمتداد سمف، ويمذا سمٜم٤مه٤م قمٚمٞمٝم٤م، وي٘م٤مل: ُم٠ًَمًمتؽ ٓ شَمٜم٘م٤مس قمغم ُم٠ًَمًمتل، َأي ٓ

شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م وٓ شُم٤ًموِي٤م، وُمٜمف اًم٘مٞم٤مس اعمٚمَحؼ سم٤مإِلمج٤مع ُمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦َّم، وىم٤مل اعمتٜمٌل: 

 [2/127 ديقاٟمفذح ]

قققف ًُ ـْ َأىِمْٞم ـْ َأِضُب إَُمثققق٤مَل َأم َُمققق  سمَِٛمققق
 

 إًِمٞمققَؽ وَأهققُؾ اًمققدهِر دوٟمققَؽ واًمققدهرُ  


ٜمف ُمٕمٜمك َأمجُٕمف وَأو اه سم٢ممِم ًمتْمٛمُّ ف، وٓ طم٤مضم٦م إًِمٞمف سمٕمد ىمقل اًمزخمنمّي: ىمٞمؾ: إِٟمَّام قمدَّ ٛمُّ

 ىم٤مؾَمف سمف وإًِمٞمف وقمٚمٞمف.
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، َأي اًمذي ُم٤م َأسمٍَمه، ي٘م٤مل: ٟمٔمر إًِمٞمف وَأسمٍَمه وقم٤مَيٜمف وؿم٤مهَده ورآه، َأي وىمع شُم٤م مل َيَرهُ »

َـّ  ٦م اًمٕملم اًم٤ٌمسة، ويٙمقن رَأى سمٛمٕمٜمك اقمت٘مَد وسمٛمٕمٜمك فم قمٚمٞمف سمٍُمه وَأدريمف ٟمٔمُره سمح٤مؾمَّ

ؿ وُتٞمَّؾ و ؤي٤م، وهل احلُُٚمؿ وشمقهَّ م ُمـ اًمرُّ سمٛمٕمٜمك قَمٚمَِؿ وسمٛمٕمٜمك طَمَٚمؿ سمٗمتح احل٤مء واًمالَّ

ـ اًمث٤مين، ورآه: َأص٤مب ِرئتَف، وهل ُمقوع اًمٜمَٗمس ًمٙمؾِّ طمٞمقان ُُمتٜمٗمِّس،  تلم، ويًٙمَّ سمْمٛمَّ

ْٟمد: َأوىمَده ومَرَأى هق َأي َوىَمَد، وهذا يمام شمرى َيٚمزُم  ورأى اًمراي٦َم: َريَمَزه٤م ذم إَرض، ورَأى اًمزَّ

ى، ورَأى ذم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ ُمـ رؤي٦م اًمٕملم.و  يتٕمدَّ

ـَ وَأسمٍَم وَأدرك سمَٕمٞمٜمف. ش سمام رَأى» ٜمف شَأَراه»َأي سم٤مًمذي ؿم٤مهَد وقم٤مَي ، َأي ضمٕمٚمف يراه وُمٙمَّ

، َأي سمام [4/135: اًمٜم٤ًمء] ژۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژُمـ رؤيتف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 ژڭ ۓژف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: َأي اًمذي َي٘مُرب ُمٜمش ُم٤م َيْدُٟمق إًِمٞمف»َأـمٚمَٕمَؽ قمٚمٞمف. 

 ژڳ ڳ ڳژ، وومٞمف: [55/54: اًمرمحـ] ژں ں ڱژوومٞمف:  [69/23: احل٤مىم٦م]

ٟمٞم٤م ًمُ٘مْرهب٤م ُمٜم٤َّم، وُمٜمف: [76/14: اإلٟم٤ًمن] ، َأي [53/9: اًمٜمجؿ] ژ چ ڃ ڃ ڃژ، وُمٜمف اًمدُّ

 َأىمرُب وَأىمؾُّ ُم٤ًموم٦م.

ت ُم٤ًمومتف، واعمّمدر َٟم٠ْمي، ىم٤مش ُم٤م َٟم٠مى»  ل احلٓمٞمئ٦م:َأي اًمذي سَمُٕمَد واُمتدَّ

........................... 
 

ٌُْٕمققدُ    وِهٜمققٌد َأشَمققك ُِمققـ دوهِنقق٤م اًمٜمقق٠ْمي واًم


ف، وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمِم شمٗمًػم  ٌُٕمد قمغم اًمٜم٠مي شم٠ميمٞمدًا وشم٘مقي٦م ًمٚمٛمٕمٜمك اًمذي َأمهَّ قمٓمَػ اًم

ٌُٕمد اعمٗم٤مَرىم٦م، وم٢مِذا ىمٚم٧م: َٟم٠َمى قمٜمِّل أَ  و اًمٜم٠مي سم٤مًمِٗمراق هرسم٤ًم ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمتٙمرار، ويٚمزم ُمـ اًم

ة.  سَمُٕمَد قمٜمِّل ومٙم٠َمٟمَّؽ ىمٚم٧م: وم٤مرىَمٜمل وص٤مر ذم ُمٙم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُم٤ًموم٦م ـمقيٚم٦م ممتدَّ

الً  رًا ذم وىم٤مئع اًمِٕمؼم ُمت٠َمُمِّ ـُ اًمٜمٔمر ُمتٗمٙمِّ ى وُيْٛمِٕم اعمٕمٜمك: اًمذي يٙمقن ذا ٟمٔمٍر واقمت٤ٌمر َيؽموَّ

قمظ ومٞمام اـمَّٚمع قمٚمٞمف ُمـ احلقادث اًمتل طمّمٚم٧ْم واًمٙم٤مئٜم٤مت اًمتل ُوضمدت، َيًتٜمٌُط ُمٜمٝم٤م ُمقا

ر قمٚمٞمٝم٤م َأؿم٤ٌمهٝم٤م مم٤َّم مل يٓمَّٚمع قمٚمٞمف  وٟمّم٤مئح، وَيًتخرج ُمٜمٝم٤م ُأصقًٓ َيٕمٚمٝم٤م َأىْمِٞم٦ًم وَأُمثٚم٦م ُي٘مدِّ

وٓ وصَؾ إًِمٞمف، وم٢مِٟمَّف يّمػم اعمجٝمقل سمذًمؽ اًم٘مٞم٤مس ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمديف واًمٌٕمٞمُد ىمري٤ًٌم ُمٜمف، ومَٞمٕمرف 
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ُم٤مُت٤م واخلقاشمَؿ سمٗمقاحتٝم٤م واًمٖم٤مي٤مِت سمٛم٤ٌمدِي٤م ًمٞمحت٤مطَ  ى ظمػَمه٤م وَيتقىمَّك  اًمٕمقاىم٥م سمٛم٘مدِّ ويتحرَّ

ه٤م وَوػْمه٤م.  ذَّ

اامأ ش  157- ْأااة أ مل يأ
كأ ُ  ا اارش

ُأ ُ ا اا  ْ اا ش ىأ  ىأ

 

أ   ااارأ ا   ىاااة   ىااا  ُ ااا     َصأ كش  يأ

ـْ ُمٚمََّؽ احِلْرَص اًمِ٘مَٞم٤مد»  يمقن ش َُم َأي اًمذي ؾمٚمََّؿ ِزَُم٤مَم ٟمْٗمًف ًمٚمٓمٛمع واؾمؽمؾمَؾ ذم اًمرُّ

٤مه وَأسم٤مطَمف ًمف طمتك َيًقغ واعَمٞمؾ إمِم إَُم٤مين اًمٗم٤مؾمدة، ي٘م٤مل:  ُمٚمَّٙمف اًمٌمء ََتٚمٞمٙم٤ًم إِذا َأقمٓم٤مه إِيَّ

ة اهتامُمؽ سمتحّمٞمؾ ُم٤م  وُمف ومٞمف يمام يِم٤مء وَُيتقيف ىم٤مدرًا قمغم آؾمتٌِداد سمف. واحِلْرص: ؿمدَّ شمٍمُّ

ؽ وشمتٕمٚمَّؼ سمف آُم٤مًمؽ، وُمٜمف ىمقهلؿ: ىُمِرَن احِلرُص  ًُ ِهَؽ إمِم ُم٤م شَمِمتٝمٞمف ٟمٗم شمتٛمٜمَّك ووَمْرُط َذَ

 [8أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]ن، وىم٤مل َأسمق ذؤي٥م اهلذزّم: سم٤محِلرُم٤م

 وًم٘مقققد طَمَرْصققق٧ُم سمققق٠َمْن ُأداومِقققَع قمقققٜمٝمؿُ 
 

 ومقققققق٢مِذا اعمٜمٞمَّقققققق٦ُم َأىْمٌَٚمقققققق٧ْم ٓ شُمققققققققْدوَمعُ  


واًمِ٘مَٞم٤مد ُمّمدر ىم٤مَد اًمداسم٦َّم إِذا َأظمذ سمِزُم٤مُمٝم٤م وضمَذهب٤م ؾم٤مئرًا هب٤م، واًمِ٘مَٞم٤مد َأيْم٤ًم: طمٌٌؾ شُم٘م٤مد 

٦م يم٤معمِْ٘مَقد، وهق ُيِمد أَ  ْقق ُم٘م٤مسمُِؾ اًمِ٘مَٞم٤مد َٕنَّ اًمِ٘مَٞم٤مد سمف اًمداسمَّ ًَّ ُم٤مم َأو اًمٚمَِّج٤مم، واًم ي ُيْرسمُط ذم اًمزِّ

قق ُِمـ ظَمٚمٗمٝم٤م، وَأقمٓمك اًمِ٘مَٞم٤مد  ًَّ ٌْؾ ِزُم٤مُمٝم٤م، واًم ٦م وَأٟم٧م ُم٤مٍش َأُم٤مُمٝم٤م آظمذًا سمح َأن شَمًػم سم٤مًمداسمَّ

ـَ وَأـم٤مَع واٟم٘م٤مَد، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:   [117قمٌٞمد سمـ إسمرص  ]ديقانَأي َأْذقم

قققققققققا ومقققققققق٠مَ   قْمَٓمْقَك اًمِ٘مَٞمقققققققق٤مَذًمُّ

 

 َد يمقققام إَُصقققْٞمِٝم٥ُم ذو اخِلَزاَُمقققفْ  

 ٓ وُمٜمف ومالن ؾَمٚمُِس اًم٘مٞم٤مد، َأي ُيت٤مسمٕمؽ قمغم هقاك، َأو َصْٕم٥ُم اًم٘مٞم٤مد، َأي قَمِنُ آٟم٘مٞم٤مد

ة.  َّٓ سمِمدَّ .ش مل َيَزْل »ُيت٤مسمٕمؽ إِ ح ذًمؽ اعمًتًٚمُِؿ ًمٚمحرص، َأي فمؾَّ  َأي مل َيؼْمَ

َٗمتَح واًمراسمِع يمَٕمٚمَِؿ، ي٘م٤مل: يَمَرع ذم اعم٤مء إِذا ووَع وم٤مه، َأي ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م يمش َيْٙمَرعُ »

ف َأو سمٌمء آظمر ؾمقى ومِٛمف ومٚمٞمس سمٙم٤مِرع، وَأصُٚمف ذم  ومَٛمف ومٞمف وذَب، وم٢مِْن ذب ُمٜمف سمٙمٗمِّ

٤م ٓ شمٙم٤مد شمنمب طمتك شُمدظمؾ َأيم٤مِرقَمٝم٤م ذم اعم٤مء وَُتقوف، وَأيم٤مرع اًمداسم٦َّم: ىمقائٛمٝم٤م،  اًمداسم٦َّم ٕهَنَّ

 [336 ]ديقاٟمفٟم٤ًمن يَمِرَع إِذا ذب سمِٗمٞمف َأي سمٗمٛمف ظم٤مَض َأو مل خَيُْض، وًمٚمُحَقْيِدرة:صمؿَّ ىمٞمؾ ًمإلِ 

 وإِذا شُمٜم٤مِزقُمققققَؽ احلققدي٨َم رَأيَتٝمقق٤م

 

قققُٛمٝم٤م ًمذيقققَذ اعَمْٙمقققَرعِ   ًُّ قققٜم٤ًم شمٌ ًَ  طَم
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 [63 ]ديقاٟمف، وىم٤مل ًمٌٞمد يّمػ ٟمخالً ٟم٤مسمت٤ًم قمغم اعم٤مء: شًمذيذ اعمنمع»وُيروى 

ـَ ِروْمٝمققق٤ًم قِمَراقَيِْمققق  يمققق٤ًم همقققػَم صققق٤مِدرةٍ َرسْم

 

 ُُمْٖمَتِٛمققققققرُ  
ِ
 ومٙمٚمُّٝمقققققق٤م يمقققققق٤مِرٌع ذم اعمقققققق٤مء

 ،وْمف سم٤مًمٙمن َأصُٚمف ذم اإِلسمؾ، وهق َأن شَمِرَد اعم٤مء يمٚمَّام َأرادْت، واًمِٕمَراك سم٤مًمٙمن يمذًمؽ اًمرِّ

وهق َأن شَمِرَد اعم٤مء مجٞمٕم٤ًم ُُمٕمؽميم٦ًم قمٚمٞمف، َأي ُُمزدمِح٦ًم، واعُمْٖمتٛمر: اعُمٜمْٖمِٛمس ذم هَمْٛمرة اعم٤مء، ي٘م٤مل: 

 هْمَتٛمَره اعم٤مُء َأي قماَله وهمٓم٤مه سمَٖمْٛمرشمف، َأي سمٙمثرشمف، وم٤مهْمَتٛمر َأي اْٟمَٖمٛمَس ذم هَمْٛمرشمف.ا

َأي ٓ شَمٜمٍْمف قمـ ُمقوٕمٝم٤م ُمـ اعم٤مء وٓ شمٕمقد راضمٕم٦ًم سمٕمد ش همػَم ص٤مِدرةٍ »وىمقًمف: 

 ِوْرده٤م سمؾ شمٌ٘مك ُم٤ميمث٦م ذم َُمْقرده٤م، وهذه هل اًم٘مريٜم٦م اًمداًم٦م قمغم َأٟمف مل ُيِرد وصَػ اإِلسمؾ.

لِّ  ذم»  ُمـ اًمذُّ
ٍ
 ژڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ںژ، اعم٤مء ُمٕمروف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: شُم٤مء

٤مف، واؾمتٕم٤مره هٜم٤م ًمٚمذلِّ اًمذي هق [21/33: إٟمٌٞم٤مء] ، وهق هذا اجلقهر اًمّم٤مذم اًمًٞم٤َّمل اًمِمٗمَّ

 ودُّ اًمِٕمّز.

ى» ، ش َسَ سم٤مًمٗمتح، وُيٙمن، صٗم٦ٌم ًمٚمامء، وهق اًمذي ـم٤مل ُُمْٙمثف ودام اؾمتٜم٘م٤مقُمف طمتك شمٖمػمَّ

ُم٦م:وومٕمٚمُ  ًى ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمَِؿ، ىم٤مل ذو اًمرُّ ى َسَ َي َيٍْمَ  [1678 ]ديقاٟمفف َسِ

ـٌ َيقققْزِوي ًمقققف اعمقققرُء وضْمَٝمقققف ًى آضِمققق  َسَ

 

 وًمققققق َذاىَمققققف فمْٛمققققآُن ذم ؿَمققققْٝمِر ٟمقققق٤مضِمرِ  

.ـ يمآؾِمـ، وَيْزوي: َيْ٘مٌِض، وؿمٝمر ٟم٤مضمر: ؿمٝمر اًمَ٘مٞمظ، وهق صٛمٞمؿ اًمّمٞمػ وإسِم٤َّمُن احلَرِّ اًمِمديد  آضِم

 : إِنَّ اًمذي يٙمقن اًمٓمٛمُع ُمًتقًمٞم٤ًم قمٚمٞمف ٓ يزال ذم َهَقان وَصَٖم٤مر وطَمَ٘م٤مرة.اعمٕمٜمك

ْألشاا َ ألش  151- اأ ُألأطشج أ  ة  َأ  ىأ ش عة

 

ااة  َأ أ اا  نْاا ا 
اام  ىا

ا ُ ملا ااجش ْشاا  عأ  إا أ

ـْ قم٤مَرَض إـَمامَع سم٤مًمٞم٠مس»  َأي اًمذي ص٤مَدَم أُم٤مل اًمٗم٤مؾمدة وىم٤مسَمَؾ إَُم٤مينَّ اًمرديئ٦م ش َُم

، َأي سم٤مًم٘مٜمق ط، ي٘م٤مل: قم٤مَروف َأي ىم٤مسَمٚمف وقم٤مَروف: ضم٤مَٟمٌف وطم٤مد قمٜمف وَأظمذ ذم همػم قُمْروف سم٤مًمْمؿِّ

ٟم٤مطمٞمتِف وضمٝمتِف وضم٤مٟمٌِف، وقم٤مَروف: يم٤موم٠َمه، وقم٤مرَوف: سم٤مَراه وطم٤مذاه وؾم٤مر طِمٞم٤َمًَمف، وقم٤مَروف: ضم٤مراه 

، وهق اجل٤مٟم٥م، وشمُ  ٗمن وومٕمَؾ ُمثؾ ومٕمٚمف، وقم٤مَروف: ظم٤مًمَٗمف وُم٤مل قمٜمف، ُمـ اًمُٕمْرض سم٤مًمْمؿِّ

 اعمٕم٤مَرو٦م هبذا اعمٕمٜمك سم٤معمٕم٤مَٟمدة ُمـ اًمَٕمٜمَد سمٗمتحتلم، وهق اجل٤مٟم٥م.
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ة رهمٌتٝم٤م  إـَمامع: مجع ـَمَٛمع سم٤مًمتحريؽ، وهق احلرص وٟمزوع اًمٜمٗمس ووَمْرُط َُمٞمٚمٝم٤م وؿمدَّ

واؿمتٞم٤مىِمٝم٤م إمِم اًمٌمء ؿمٝمقًة ًمف، ومٝمل ُم٤م شمزال شمتٛمٜم٤َّمه وشمرضمق طمّمقًمف، وعم٤َّم يم٤من َأيمثره ُمـ ضمٝم٦م 

ىمٞمؾ: اًمٓمََّٛمع ـَمٌٌَع، َأي َدَٟمٌس وؿَملْم وقَمٞم٥ْم وقم٤مر، واعمّمدُر وإِْن يم٤من ٓ َُيٛمع  اهلََقى اعمذُمقم

 وم٢مِٟمَّام مَجَٕمف اًمٜم٤مفمؿ ٓظمتالف ُمتٕمٚمَّ٘م٤مشمف يم٤مًمٕمٚمقم.

َأي اًمُ٘مٜمقط واٟم٘مٓم٤مُع إَُمؾ وقمدم اًمرضم٤مء، وُمٜمف ىمقهلؿ: اًمٞم٠ْمُس إطِمدى ش سم٤مًمٞم٠ْمس»

ٌؽ َي١موس ُمع َأنَّ اهلل اًمراطمتَلْم، واًمث٤مٟمٞم٦ُم هل َٟمٞمؾ اعُمٜمك وسمٚمقغ إَ  ًِ
ْ ُم٤مين، وشم٘مقل: اًمٕمٌُد مُم

ض وَيردُّ ُمثؾ ُم٤م  خُيْٚمُِػ وَي١موس، َأي اًمٕمٌُد سمخٞمؾ ىمٜمقط ُمع َأنَّ اهلل خُيْٚمُِػ َأي ُيٌْدل ويٕمقِّ

ٌََدل، وىمقًمف:  ذه٥م وشَمٚمَػ، واعمّمدُر اإِلظمالُف، وآؾمؿ اخلََٚمػ سمٗمتحتلم، وهق اًمِٕمَقض واًم

ـ آؾَمف َأْوؾم٤ًم، وهق اإِلقمٓم٤مء واًمتٕمقيض واإِلظمالف، وُمـ َي١ُموس َأي ُيٕمٓمل وُيَٕمقض ُم

 [233 ]ديقاٟمفؿمقاهد اًمٞم٠مس ىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين: 

 واًمٞمقققق٠ْمُس ممَّقققق٤م ومقققق٤مَت ُيْٕمِ٘مقققق٥ُم راطمقققق٦مً 

 

 وًَمقققققُربَّ َُمْٓمَٛمٕمققققق٦ٍم شمٙمققققققُن ُذسَم٤مطمققققق٤م 

 َأي ُمـ ش مم٤َّم وم٤مَت »، واعم١مدَّى واطمد، وىمقًُمف: ششمٙمقن»ُمٙم٤من ش شمٕمقدُ »وذم سمٕمض اًمٙمت٥م 

ش ُيْٕمِ٘م٥ُم راطم٦مً »ذه٥م وُم٣َم زُم٤مٟمف وظمرج وىمُتف ومل ُيْٗمٕمؾ ُمٜمف، وُمٜمف وم٤مشم٧ْم اًمّمالة، واًمذي 

٤مه وَأسم٘م٤مه ًمف ذم قم٤مىم٦ٌم َأُمره،  ٌَف وَمْرُط إيَْمؾ ؾَمَ٘ماًم وَأقْمَ٘مٌف اًمٙمًُؾ ٟمدُم٤ًم، َأي َأْورصَمف إِيَّ ُمـ َأقْمَ٘م

َٛمٕم٦ٌم ًمٚمٜم٤مفمريـ، واعَمْٓمٛمٕم٦م سم٤مًمٗمتح: ُم٤م ُيّمؾ اًمٓمٛمع سمًٌٌف، وُمٜمف ىمقهلؿ: سمٜم٧ُْم قَمنْم َُمٓمْ 

سْمح واًم٘متؾ وَأيْم٤ًم َوضَمٌع ذم احلٚمؼ، يم٠َمٟمَّف َيْذسمح اعمّم٤مب  ٗم٤ًم يمُٖمَراب: اًمذَّ سَم٤مح سم٤مًمْمؿِّ خمٗمَّ واًمذُّ

شمف، وىمٞمؾ: دٌم خَيْٜمُؼ، وىمٞمؾ: ىَمْرطم٦م حتدث ذم احلٚمؼ َيٜمًدُّ ُمٕمٝم٤م اًمٜمَٗمس ويٜم٘مٓمع طمتك  ًمِمدَّ

ف سم٤مًمذال، ويمذا ُزَؤام وُزَؤاف، شَم٘متؾ، وي٘م٤مل: َأص٤مسمف ُمقٌت ُذسَم٤مح يمُزقَم٤مف سم٤مًمزاي وُذقَم٤م

ويمٚمُّٝم٤م شم٘مع صٗم٦ًم ًمٚمٛمقت سمٛمٕمٜمك َأٟمَّف يمريف، وىمٞمؾ: َوطِملٌّ سمٗمتح اًمقاو ويمن احل٤مء سمٕمده٤م ي٤مء 

ؿِّ ؾم٤مقم٦ٍم. ًُ دة، َأي هيٌع قم٤مضمؾ يم  ُمِمدَّ

َأي ٟمٔمرْت إًِمٞمف وَأداُم٧ْم اًمٜمٔمر، ي٘م٤مل: رَٟم٤م ومالن ًمٗمالٟم٦م وإًِمٞمٝم٤م يمام ش َرَٟم٧ْم إًِمٞمف قَملْمُ اًمِٕمزِّ »
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يف رٟمَ  م وسم٢ممِم، وَيقز َأيْم٤ًم شمٕمدَّ ى سم٤مًمالَّ ٧م ًمف وإًِمٞمف َأي َأداَم اًمٜمٔمر إًِمٞمٝم٤م يمام َأداُم٧ْم إًِمٞمف، ومٞمتٕمدَّ

 سمٜمٗمًف ومٞم٘م٤مل: َرَٟم٤مه٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ٜمققل َأْرُٟمقققققيُمام  يقق٤م صقق٤مطمٌلَّ إِٟمَّ

 

ٜمققل َأْرضُمقققققيُمام  ِرَُمقق٤مين إِٟمَّ  ٓ حَتْ

 :ُد اًمٕملم، وُمٜمف ىمقهلؿ عمَـ َيْٚمَٝم٩ُم سم٤مًمٜمٔمر إِمم اًمٜم٤ًمء ٤مل سم٤مًمٗمتح ُمِمدَّ َرٟم٤َّمء قمغم وزن وَمٕمَّ

ًٓم٦م قمغم اًمٙمثرة، وُمٜمف ىمقهلؿ ًمٚمٗم٤مضمرة اًمٕم٤مهرة: شُمْرَٟمك، وَأصٚمٝم٤م  وهق ُمـ َأوزان اعم٤ٌمًَمٖم٦م ًمٚمدِّ

يِنء اعمَٝملم احل٘مػم:  ئٞمؿ اخلًٞمس اًمدَّ شُمْٗمَٕمؾ ُمـ َرٟم٤م َيرٟمق، َأي ُيَدام اًمٜمٔمُر إًِمٞمٝم٤م، وُمٜمف ىمقهلؿ ًمٚمَّ

 هق اسمـ شُمْرَٟمك.

٦م وأَ  ٟمقَّ ًمٚمٕملم ُمع َأنَّ إَصؾ إؾِمٜم٤مُده ًمّم٤مطمٌٝم٤م ٕهَن٤م آًم٦م اًمٜمٔمر وطم٤مؾمَّ ؾمٜمَد اًمٜم٤مفمؿ اًمرُّ

 َّٓ اًمٌٍم وضم٤مِرطمتف اًمتل هب٤م َيرى وقُمْمُقه اًمذي َيْرٟمق، وٓ ُيُّمُؾ هذا اإلطم٤ًمس ًمٚمرضمؾ إِ

سمقاؾمٓمتٝم٤م، ومٝمل اًم٥ًٌم ومٞمف، يمام شم٘مقل: َُمَِم٧ْم ىمدُُمف، َأي ِرضمُٚمف، وسمٓمِم٧ْم يده، وؾمٛمٕم٧ْم 

 ٟمف وٟم٤مُم٧ْم قمٞمٜمف وشم٠َمملَّ ضمًُٛمف، واعمراد ذم يمؾِّ ذًمؽ ٟمْٗمُس ص٤مطم٥م اًمٕمْمق.ُأذ

ة طم٤مًم٦م  ة، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمٕمزَّ ومٕم٦م، وآُمتٜم٤مع يم٤مًمِٕمزَّ ة واًمَٖمَٚم٦ٌم واًمرِّ ة واًمِمدَّ واًمِٕمّز: اًم٘مقَّ

ة سمٛمٕمٜمك احلَٛمٞم٦َّم  ُم٤مٟمٕم٦م ًمإِلٟم٤ًمن ُمـ َأْن ُيْٖمَٚم٥م، َأي طم٤مُمٞم٦ٌم وطم٤مومٔم٦م ًمف، وشُمًتٕمٛمؾ اًمِٕمزَّ

ة َأيْم٤ًم: ىمٚم٦َّم وضمقد اًمٌمء واقْمِقزازه طمتك ٓ يٙم٤مد يقضمد، وُمٜمف رء وإَٟمَ  َٗم٦م، واًمِٕمزُّ واًمِٕمزَّ

 قمزيز َأي ىمٚمٞمؾ ٟم٤مدر.

ذم اًمزُم٤من، وىمد شَمِرد ش طِملْم »ذم اعمٙم٤من يمقش طمٞم٨م»َأي ُمـ َأيِّ ضمٝم٦م ٟمٔمر، وش ُِمـ طمٞم٨ُم َرَٟم٤م»

 طمٞم٨م َأيْم٤ًم ًمٚمزُم٤من، وُمـ اًمِمقاهد ًمف ىمقل اًمِم٤مقمر:

قققققتَ  ًْ ققققققطَمْٞمقققققُثام شَم ْر ًمقققققَؽ اًمٚمَّ  ِ٘مْؿ ُيَ٘مقققققدِّ

 

 قققققققُف ٟمج٤مطمقققققق٤ًم ذم همقققققق٤مسمِِر إَزُمقققققق٤منِ  

.َأي ذم َأيِّ زُم٤من يم٤من، وُيتٛمؾ َأن يٙمقن اعمٕمٜمك ذم َأيِّ ُمٙم٤من يم٤من 

ة  اعمٕمٜمك: َُمـ همَٚم٥َم ي٠مؾُمف قمغم َُمٓم٤مُِمٕمف وىُمٜمقـُمف قمغم آُم٤مًمف يم٤من ضم٤مٟمٌف حمٗمقفم٤ًم وسمَٕملم اًمٕمزَّ

 مم َأيِّ ضمٝم٦م اًمتٗم٧م اًمتٗم٧َم اعمجُد شم٤مسمٕم٤ًم ًمف.ُمٚمحقفم٤ًم، وطمٞمثام ُم٤مَل ُم٤مَل اجل٤مُه ُمٕمف، وإِ 
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َا اة 152- رو كش سأ عال ىأ َش طأ أ ُ     ىأ ش عأ

 

ري أاا  نْاا ا ُ ش أاا أ    ااا  أ
  ااةكأ ُ  ا

ـْ قمَٓمػ اًمٜمٗمس»  ه٤م وَأرضمَٕمٝم٤م وَأُم٤مهل٤م، وقمٓمَػ شمٙمقن ٓزُم٦م ش َُم َأي َسومٝم٤م وردَّ

زُم٦م ومٛمٕمٜم٤مه٤م ُم٤مل واْٟمثٜمك ورضمع واٟمْ  ٤م اًمالَّ ي٦م، وم٠َمُمَّ ي٦م ومٛمٕمٜم٤مه٤م وُمتٕمدِّ ٤م اعمتٕمدِّ ٕم٤مج واٟمٍمف، وَأُمَّ

ه،  ف وٟمحُقمه٤م، ي٘م٤مل: قمٓمَػ اًمِقؾم٤مدة َأي صَمٜم٤مه٤م وقمٓمَػ اًمٖمّمـ: هٍَمَ ْ اإِلُم٤مًم٦م واًمٍمَّ

تف إًِمٞمف إِذا قم٤مضَمف، وقمٓمػ ـمَرَف اًمثقب، َأي صمٜمَك َذيٚمف ُمـ اًمٔمِّٝم٤مرة قمغم  وقمٓمَػ رأس داسمَّ

وطمٜم٤َمه راسمِْم٤ًم، وهق همزال قم٤مـمػ، وُمثُٚمف اًمٌَِٓم٤مٟم٦م، وقمٓمَػ اًمٖمزاُل قُمٜمَ٘مف، َأي صمٜم٤َمه وًمَقاه 

ه٤م ش قمٓمَػ اًمٜمْٗمَس قمغم ُمٙمروِهٝم٤م»احل٤مىِمػ ُمـ اًمٔم٤ٌِّمء، واعمراد ذم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ سم٘مقًمف:  ردَّ

وَأرضمَٕمٝم٤م إًِمٞمف وًمَٗمَتٝم٤م ٟمحَقه وَأجل٠َمه٤م ًمٚمّمؼم قمٚمٞمف، واعمٙمروه اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ يمِرهُتف ُمـ 

٦م.اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمِْٛمتُف، َأي َأسمٖمْمُتف عَم٤م َيٚمح ة واعمِم٘مَّ  ٘مٜمل ُمٜمف ُمـ اًمِمدَّ

وح، وشُمٓمٚمؼ قمغم مُجٚم٦م  واًمٜمْٗمس شُمٓمٚمؼ قمغم اجلًؿ واجلًد واًمِمخص، وشُمٓمٚمؼ قمغم اًمرُّ

احلٞمقان وقمغم اإِلٟم٤ًمن سمجًده وروطمف، وهل٤م ُمٕم٤مٍن يمثػمة ؾمقى ذًمؽ ٓ َدظمَؾ هل٤م ومٞمام ٟمحـ 

وح، وإِٟمَّام اًمٗمرق سم٤مٓقمت٤ٌمرات، و ٤م هل اًمرُّ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إِٟمَّام اشمًُّع ومٞمف، وادَّقمك سمٕمْمٝمؿ َأهنَّ

وح طمتك ؾُمٛمٞم٧م ٟمْٗم٤ًًم، وهق  ذم اًمٜمْٗمس وقُمؼم هب٤م قمـ اجلٛمٚم٦م ًمٖمَٚم٦ٌم َأوص٤مف اجلًد قمغم اًمرُّ

 ىمقل َٟمٗمٞمس.

 ۆئ ۇئژَأي ص٤مرت اًمثَّروة ُمالزُم٦م ًمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش يم٤من اًمِٖمٜمَك ىَمريٜمَف»

ّمدُر أَي ص٤مرْت، واًمٖمٜمك سم٤مًمٙمن واًم٘مٍم ُم [55/37: اًمرمحـ] ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 اًمٖمٜمّل، وهق ص٤مطم٥م اعم٤مل اًمٙمثػم، وومٕمٚمف هَمٜمِل َيْٖمٜمَك يمَريِض َيْرى، ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع.

ف َأٟمَّف ش ىمريٜمَف»وىمقًُمف  ٌَف وُُم٘م٤مِرَٟمف وُُمالِزَُمف، وطم٘مٞم٘م٦م اًم٘مريـ ُمـ ضمٝم٦م اًمٍمَّ َأي ُُمّم٤مطِم

ٞمٜمٝمام، َأي وَمِٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، ومٛمٕمٜمك ىمريٜمف اعم٘مروُن ُمٕمف، ُمـ ىَمَرَن اًمٌمَء سم٤مًمٌمء، وىَمرَن سم

َٓءَم ومجَع، وُمٜمف ىَمرَن سملم احل٩مِّ واًمُٕمْٛمرة، وهق ُمـ اًم٤ٌمب إَول واًمث٤مين، يمٜمٍَم وَضب، 

وي٘م٤مل: ىمَرَن اًمرضمؾ ًمٚم٤ًمئؾ، إِذا مجَع ًمف سمٕمػَمْيـ ذم ىِمَران يمٙمِت٤َمب، وهق احلٌْؾ يم٤مًمَ٘مَرن سمٗمتحتلم، 
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ذًا ُمـ ىمْريَن اًمثَّقر وٟمحِقه، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُُيتٛمؾ َأن يٙمقن هذا اعمٕمٜمك ذم ُم٤مدة اًمَ٘مَرن ُم٠مظمق

 ومٙم٠من اًم٘م٤مِرن سملم اًمِمٞمَئٞملم َيٕمٚمٝمام يم٤مًمَ٘مِريـ ذم اًمرأس ُمـ ضمٝم٦م آضمتامع واعمّم٤مطَم٦ٌم واعمالَزُم٦م.

طمٞم٨ُم ًمٚمٛمٙم٤من يمِحلْم ًمٚمزُم٤من، شم٘مقل: َأضمٚمُس طمٞم٨ُم دمٚمُس، وَأذه٥م ش طمٞم٨ُم اْٟمَتَقى»

 طملم شمذه٥م، وىمد شُمًتٕمٛمؾ ًمٚمزُم٤من َأيْم٤ًم، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ققققققطَمْٞمقققققُثام  ْر ًمقققققَؽ اًمٚمَّ قققققَتِ٘مْؿ ُي٘مقققققدِّ ًْ  شَم

 

 قققققققُف َٟمج٤مطمقققققق٤ًم ذم همقققققق٤مسمِر إَْزُمقققققق٤منِ  

 َّٓ َأنَّ  ذم هذا اًمٌٞم٧م ٓ ىمريٜم٦َم ُمٕمٝم٤م قمغم شمٕمٞملم زُم٤من َأو ُمٙم٤من، ومٝمل حُمتِٛمٚم٦م ًمٙمؾٍّ ش طمٞمثام»إِ

، اًمٖم٤مسمِر شذم هم٤مسمِر إَزُم٤من»ُمٜمٝمام، واًمدًمٞمُؾ ُمتك ـمَرىَمف آطمتامُل سمَٓمَؾ سمف آؾمتدُٓل، وىمقًُمف: 

ًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمذاه٥م اعم٤ميض، وشُمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اعم٤ميم٨م اًم٤ٌمىمل، ي٘م٤مل: هَمؼَمَ إِذا ُم٣َم، شمُ 

وهمؼَم إِذا ُمٙم٨َم وسم٘مل، شم٘مقل: َأٟم٧م هم٤مسمٌر همدًا وِذيمُرك هم٤مسمٌر َأسمدًا، َأي َأٟم٧م ذاه٥م ىمري٤ًٌم، سمٛمٕمٜمك 

 َأٟمَّؽ َتقت وِصٞمُْتؽ سم٤مٍق َأسمدًا، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ىمْمقققققق٤مُء اهللِ هم٤مًمقققققق٥ُم يمققققققؾِّ طمققققققلٍّ 

 

ٌُقرِ وَيٜمْقققققققق  قققققققق  ِزُل سمقققققققق٤مجلَُزوِع وسم٤مًمّمَّ

  ومقققققق٢مِْن َٟمْٖمققققققؼُمْ ومقققققق٢مِنَّ ًمٜمقققققق٤م ًُمققققققققاَمٍت 

 

ـُ قمقققققغم ُٟمققققققققُذورِ    وإِْن َٟمْٖمقققققؼُمْ ومققققققٜمح

 ٌَْؼ ومٜمحـ قمغم ٟمذور، وهق َأي وم٢مِْن َٟمْٛمِض سم٤معمقت وم٢مِنَّ ًمٜم٤م َأؿم٤ٌمه٤ًم وَأُمث٤مًٓ، وإِْن َٟمٛمُٙم٨ْم وَٟم

 ذًمؽ.مجع َٟمْذر، يم٠َمٟم٤َّم ىمد ٟمذْرٟم٤م َأن ٟمٛمقت، ٓسمدَّ ًمٜم٤م ُمـ 

 [97 ]ديقاٟمفَأي رطمَؾ واٟمت٘مَؾ، وًمَ٘مٞمس اخلَٓمٞمؿ: ش اْٟمَتَقى»وىمقًُمف: 

قققققققٍػ  ًْ  ومل َأَر يمققققققق٤مُْمِرٍئ َيقققققققدُٟمق خلَ

 

 ًمققققققققف ذم إَرض ؾَمققققققققػْمٌ واْٟمتِققققققققَقاءُ  

:ج ـْ يرى سم٤مًمذلِّ ُمع ؾَمٕم٦م إَرض، وىم٤مل اعم١ُمرِّ ٥ُم ممَّ  يتٕمجَّ

ـْ اْٟمَتقققَقى  ووم٤مرىمققق٧ُم طمتقققك ٓ ُأسمققق٤مزم َُمققق

 

 قمققققققكمَّ يمِققققققَرامُ  وإِْن سمقققققق٤مَن ضِمققققققػْمانٌ  

  وىمد ضمٕمَٚم٧ْم َٟمْٗمزق قمقغم اًمٜمَّق٠ْمي شَمٜمَْٓمققي

 

 وقَمْٞمٜمققققل قمققققغم وَمْ٘مققققِد احلٌٞمقققق٥ِم شمٜمقققق٤ممُ  

 وي٘م٤مل: َٟمَقى اًمٌمَء واْٟمَتقاه إِذا ىمَّمده، ويمذا َٟمَقى اعمٜمزَل واْٟمتَقاه، واٟمتَِقاء إقَمراب ذم

هل٤م ُمـ ُمٙم٤من إمِم آظمر. ٚمٝم٤م وحتقُّ  اًمٌقادي: شمٜم٘مُّ
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ؾ ًمٚمِمدائد واًمتجٚمُّد قمغم ُُم٘م٤مؾم٤مة اعمٕمٜمك: ُمـ َأًْمزَم ٟمٗم ؼَم قمغم اعمٙم٤مره واًمتحٛمُّ ف اًمّمَّ ًَ

٤مت وُُمٕم٤مٟم٤مُت٤م ومٝمذا ٓسمدَّ َأن يّمػم ُمـ إهَمٜمٞم٤مء اًمذيـ ُيراوم٘مٝمؿ اًمِٖمٜمك طمٞمثام ارحَتٚمقا  اعَمِم٘مَّ

٦م اًمٙمدِّ واًمَٙمْدح وآيمت٤ًمب طمتك َيًتٖمٜمل،  وُي٘م٤مِرهُنؿ َأيٜمام ٟمزًمقا، سمٛمٕمٜمك َأٟمَّف يّمؼم قمغم ُمِم٘مَّ

ٌف اجل٤مهؾ همٜمٞم٤ًَّم َأو  ًَ ى سمام طمّمَؾ ىمٚمٞماًل يم٤من َأو يمثػمًا طمتك ُي ف قمغم اًمرِّ ًَ سمٛمٕمٜمك َأٟمَّف ُيٛمؾ ٟمٗم

 ُمـ اًمتٕمٗمُّػ.

َا  153- ااا ش   أ
اا ش ع اا  ُ ش ا ااة ا اا ش مل يأ ا  ىأ

 

طأااة  ْا ُزا ااَّْة
ْش ع اا  فأ ا ااةَصأ  تأ أ

ـْ مل َي٘مْػ »  ى َأي اًمذي مل َيُدْم ىم٤مئاًم صم٤مسمت٤ًم واًمذي مل َُيٌِْْس ٟمٗمًفش َُم ، َٕنَّ هذه اًمٙمٚمٛم٦م شمتٕمدَّ

ُتف، ىم٤مل اُمرؤ  ًْ وشَمٚمزم ومٞم٘م٤مل: وىمػ اًمرضمُؾ ووىَمْٗمُتف َأٟم٤م، َأي ىم٤مم وَأىمْٛمُتف، َأو اطْمَتٌَس وطَمٌَ

 [8 ]ديقاٟمفاًم٘مٞمس: 

ٌْققِؽ ُِمققـ ِذيْمققَرى طمٌٞمقق٥ٍم وَُمٜمققِزلِ   ىِمَٗمقق٤م َٟم

 

 .................... 

َتٞمٙمام ومٝمذه َيقز َأن شمٙمقن ٓزُم٤ًم، َأي ىُمْقُم٤م واطْمَت٤ًٌِم وا  ُْمُٙمث٤م، وَيقز َأن ُيراد ىِمَٗم٤م داسمَّ

ُم٦م:   [821 ]ديقاٟمفواطم٤ًٌِممه٤م واُمٜمٕم٤ممه٤م َأْن َيٛمِمٞم٤م، وىم٤مل ذو اًمرُّ

 وىمْٗمققققق٧ُم قمقققققغم َرسمقققققٍع عمٞمَّققققق٦َم ٟمققققق٤مىمتل

 

 ومققققام زًْمقققق٧ُم َأسمٙمققققل قمٜمققققده وُأظم٤مـُمٌققققفْ  

  وُأؾْمققققق٘مٞمف طمتقققققك يمققققق٤مد ممَّققققق٤م َأسُمثُّقققققققف

 

ٌُقققققققققفْ    شُمٙمٚمِّٛمٜمقققققققل َأطمجققققققق٤مُره وَُمالقم

 ي٦م، ومٝمذه تلٟم٤مىم طم٧ًٌُم  َأي ٤م اًمَقىْمػ، وُمّمدره٤م ُمتٕمدِّ  اًمقىمقف. ومٛمّمدره٤م اًمالزُم٦م وَأُمَّ

 ىَمْدِره»
ِ
فمرف ًمٚمٛمٙم٤من، وم٘مقًمؽ: قمٜمد ش قمٜمد»َأي ًمدى ََت٤مم ُِمْ٘مداره، وًمٗمٔم٦م ش قمٜمَد اٟمتِٝم٤مء

اًمدار َأو اعمًجد َأْي ذم ُمٙم٤من ىمري٥م ُمٜمف، وشمٙمقن ًمٚمزُم٤من يم٘مقًمؽ: قمٜمد اًمّمٌح وقمٜمد 

٥م ُم٤م شمْم٤مف إًِمٞمف، وٓ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُِمـ طمروف اًمِمٛمس، َأي ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، ومٝمل سمح ًَ

 َّٓ ـْ »اجلرِّ إِ ك َأو دٟم٤م ُمٜمؽ، وىمد شُِم ـْ قمٜمِده، وإَصُؾ اؾمتٕمامهُل٤م ومٞمام طمَيَ ، شم٘مقل: ضم٤مء ُِم

ٜمقه٤م ُمٕمٜمك اعمٚمؽ، وُمٜمف ىمقهلؿ:  شُمًتٕمٛمؾ ذم همػم ذًمؽ، يم٘مقًمؽ: قمٜمدي ُم٤مٌل ذم سمٚمد يمذا، وٛمَّ

، وذم اًمتٜمزيؾ : اًم٘مّمص] ژ ىى ې ې ې ېژاًمٕمزيز:  قمٜمَده ظمػٌم وُم٤م قمٜمَده ذٌّ
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، َأي ومِٛمـ وَمْمٚمؽ، وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك احلُٙمؿ ذم ُمثؾ ىمقًمؽ: هذا قمٜمدي ظمػٌم ُمـ ذاك، [28/27

 َأي َأومْمُؾ ُمٜمف ذم طُمٙمٛمل.

 ىمْدِره»ىمقًُمف سمٕمُد: 
ِ
َأي سمٚمقهِمف هن٤ميتَف ووصقًمِف إمِم هم٤ميتف وَت٤مُمف، ي٘م٤مل: اٟمتٝمك ش قمٜمَد اٟمتِٝم٤مء

ه اًمذي يٛمتدُّ هق إًِمٞمف إَُمر، أي سمٚمَغ إمِم آظمره وهم٤م يتف وَأىمّم٤مه، وهن٤مي٦ُم اًمٌمء وُُمٜمتٝم٤مه: طَمدُّ

اه ويتج٤موزه  وَيتؿُّ ًمَديف، ىمٞمؾ: وإِٟمَّام ؾُمٛمل آظمر اًمٌمء هن٤مي٦ًم َٕٟمَّف َيٜمٝمك اعمحدوَد سمف قمـ َأْن يتٕمدَّ

 ُُمتامِدي٤ًم إمِم همػمه، َأي َيْرَدقُمف ومَٞمٜمتٝمل، َأي َيْرشَمِدع.

ـْ سمَ٘مْدره وسمِٛم٘مداره، وىَمْدره: ُِم٘مداره وُُم٤ًمويف، و ٌَْٚمُٖمف، وًْمٞمٙم هذا ىَمْدره وُِم٘مداره، َأي َُم

ة،  ٤مر واًم٘مقَّ ًَ  [6/91: إٟمٕم٤مم] ژٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژَأي قمغم ىمٞم٤مؾمف، واًمَ٘مْدر: اًمِٖمٜمك واًمٞمَ

َأي مل ُيٕمٔمٛمقه طمؼَّ شمٕمٔمٞمٛمف، وي٘م٤مل: ُم٤م ًمٗمالن قمٜمدي ىَمْدٌر وٓ ىَمَدٌر، َأي طُمْرُم٦ٌم وٓ َوىم٤مر، يمام 

ٟم٤م ىمٞمٛم٦ٌم، َأي هق ؾم٤مىمٌط ُمـ َأقمُٞمٜمٜم٤م، ومال ٟمٙمؽمُث ًمف وٓ َٟمٕم٠ٌم وٓ ُٟم٤ٌمزم سمف، ي٘مقًمقن: ُم٤م ًمف قمٜمد

 واًمَ٘مْدر: اًمنمف واًمَٕمَٔمٛم٦م، واًمَ٘مْدر واًمَ٘مَدر: اًمُقؾْمع واًمٓم٤مىم٦م.

ْت قمٜمف» َأي شَمِم٤مَريم٧ْم ذم اًمِ٘مٍم، وهق ودُّ اًمٓمُّقل، َأو ذم اًمُ٘مُّمقر، ووهق ش شَمَ٘م٤مَسَ

٥م اعَمٕم٤مزم وـمٚم٥م حتّمٞمؾ اًمَٕمْجز، وُمٜمف شم٘م٤مَسْت اهِلَٛمُؿ، أَ  ًْ ١م قمـ يم ي اؿمؽميم٧ْم ذم اًمتٚمٙمُّ

اعَمٗم٤مظمر، وشم٘م٤مسْت اًمٔمِّالل َأي شم٘مٚمَّّم٧ْم وشم٘م٤مرسم٧ْم وىمٚم٧َّْم ودٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض، وشَم٘م٤مَس 

اًمِمخص َأي شَمْم٤مءَل وَصُٖمَر، وشَم٘م٤مَس َأي ىَمٍُمَ وص٤مر ىمّمػمًا، وشَم٘م٤مَس قمـ يمذا، َأي قَمَجَز 

.ويَمػَّ واٟمتٝمك، وشَم٘م٤مَس اًمرضمؾ: همَ   ضَّ ُمـ ـُمقل َٟمْٗمًف وَأفمٝمَر اًمِ٘مٍَمَ

ٞمح٤مُت اخلَُٓمك» ًِ ُمـ ىمٌٞمؾ إِو٤موم٦م اًمّمٗم٦م ًمٚمٛمقصقف، يم٘مقًمؽ: ضَمْرُد صَمْقٍب وؾَمْحُؼ ش وَم

َح اعمٙم٤مُن ُمـ اًم٤ٌمب  ًُ ٞمح٦م، وهل اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ وم ًِ ٞمح٤مُت مجُع وَم ًِ ٦ٌٍَّم، واًمَٗم قِمامُم٦م وظَمَٚمُؼ ضُم

ـ وؾَمُٝمؾ وٟمحقمه٤م، َأي اشمًَع، واخلُٓمَ  ًُ ، وهل اًمُٗمْرضم٦م سملم اخل٤مُمس، يمَح ك مجع ظُمْٓمقة سم٤مًمْمؿِّ

ة اًمقاطمدة ُمـ ظَمَٓم٤م ظَمْٓمقًا إِذا ُمَِمك،  ٤م اخلَْٓمقة سم٤مًمٗمتح ومٝمل اعمرَّ ضمَٚملم، وَأُمَّ اًم٘مدَُملم واًمٗمراغ سملم اًمرِّ

 ومجُع هذه ظَمَٓمقات سم٤مًمٗمتح، وم٤مخلَُٓمك اعمْمٛمقُم٦م مجُع اخلُْٓمقة اعمْمٛمقُم٦م، واعمٗمتقطم٦م ًمٚمٛمٗمتقطم٦م.
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ـْ دم٤مَوَز ىَمدْ  ه مل يًْٕمف ُمٙم٤من اعمٕمٜمك: َُم ى طَمدَّ ـْ شَمٕمدَّ َر ٟمْٗمًف و٤مق قمٚمٞمف اًمقاؾمع، وُمثُٚمف َُم

ـْ َوَرَد َُمقاِرَد همػمه و٤مىم٧ْم قمٚمٞمف اعمّم٤مدر.  يم٤مئٜم٤ًم ُم٤م يم٤من، وُمثٚمف َُم

ااا  154- َش ا مأ  أ أاااا   أ ااامش ْ اأ ُ أ ااا ش ُااا  ىأ

 

ة  اا ُ ااا   أ َش ااا ااا ش رأ
ٍ  اأ شااا أ أ ىا   أ ُىااا

ـْ وٞمََّع احلَْزمَ »  طَ ش َُم وىمٍمَّ ومل ي٠مظمذ سم٤مٕطَمَقط ذم ؿم٠مٟمف وٓ اؾمَتقصَمَؼ ُمـ  َأي اًمذي ومرَّ

َد  ْده طمتك وم٘مَده َأي قَمِدَُمف واومت٘مَده، وي٘م٤مل: شمٗم٘مَّ َأُمره، ي٘م٤مل: وٞمََّع اًمٌمَء، َأي َأمهَٚمف ومل يتٕمٝمَّ

اًمٌمَء، َأي ـمٚمٌَف سمٕمد َأن هم٤مب قمٜمف وو٤مع ُمٜمف، وُمثُؾ اًمتَّْمٞمٞمع اإِلو٤مقم٦ُم، ي٘م٤مل: َأو٤مقَمف 

ـَ »رد ذم َأُمث٤مل اًمٕمرب ووٞمَّٕمف، وُمٜمف ُم٤م و ٞمَْػ وٞمَّْٕم٧ِم اًمٚمٌَّ ، وىمقُل اُمرئ اًم٘مٞمس طملم شاًمّمَّ

 .(1)شوٞمََّٕمٜمل صٖمػمًا ومحَّٚمٜمل صمَِ٘مَؾ اًمث٠مر يمٌػماً »سمٚمٖمف ىمتُؾ واًمده طُمْجر: 

واحلَْزم: وٌُط إَُمر وإظَمذ ومٞمف سم٤مًمث٘م٦م طمذرًا ُمـ وَمقاشمف وذه٤مب وىم٧م ومرصتف 

ي، وؾمئؾ سمٕم ز واًمتحرِّ ْمٝمؿ قمـ احلَْزم وم٘م٤مل: هق َأن شَمًتِمػَم َأهؾ اًمرأي وآطمتٞم٤مط واًمتحرُّ

وشُمٓمٞمٕمٝمؿ، ي٘م٤مل: رضمؾ طم٤مزم، واعمّمدر احلَْزم واحلََزاُم٦م سم٤مًمٗمتح، وُمٜمف ىمقل اًمزخمنمّي: رسمَّام 

ه سم٤محِلزام  يم٤من ُمـ احلَزاُم٦م َأن دمٕمَؾ َأٟمَٗمَؽ ذم اخِلَزاُم٦م، ويم٠َمٟمَّف ُمـ طَمَزم اًمٌمَء إِذا رسَمَٓمف وؿمدَّ

ٌْؾ وَأطمٙمٛمف اؾمت  ٞمث٤مىم٤ًم ُمـ اعمحزوم، ىم٤مل صخر سمـ قمٛمرو َأظمق اخلٜم٤ًمء:واحل

 َأُهققققققؿُّ سمقققق٠َمُْمِر احلَققققْزِم ًمققققق أؾمققققتٓمٞمُٕمف

 

 وىمققققد طِمْٞمققققَؾ سمققققلم اًمَٕمققققػْمِ واًمٜمَّققققَزوانِ  

 ٛم٧ُم قمغم احلزم ٓشمَّّمٗم٧ُم سمف، ويمذا ي٘م٤مل: شىمد َأطمِزُم ًمق َأقْمِزمُ »وذم اعمثؾ:  ، َأي ًمق صٛمَّ

ي إطَمٙمِؿ، ُمـ اًمِقصم٤مق سم٤مًمٙمن، وهق ُم٤م ُيِمدُّ اطمت٤مَط اًمرضمؾ ًمٜمٗمًف، َأي َأظمذ سم٤مَٕوصمؼ، أَ 

ف ٟمداُم٦مً »وُيرسمُط سمف يم٤محلٌؾ وٟمحقه.  ًِ ٚمٝم٤م وطم٤مَزه٤م، وإَصؾ ُِمـ ش ضَمٜمَك ًمٜمْٗم َأي ايمَتًٌٝم٤م وطمّمَّ

ْقِك اًمِٕمٜم٥م»ضَمٜمَك اًمٗم٤ميمٝم٦َم واضْمتٜم٤مه٤م إِذا شمٜم٤موهَل٤م وىمٓمَٗمٝم٤م، وُمٜمف ىمقهلؿ:  ٜمل ُمـ اًمِمَّ ، شإِٟمََّؽ ٓ دَمْ

 وًمٚمزخمنمي:

 احِلْٚمقققَؿ ُِمقققـ ؿَمقققاَمريِخ َرْوقققَقىىَمَٓمقققَػ 

 

ققققلْمَ ُِمققققـ ىَمٜمَقققق٤م اخلَْٞمققققُزَرانِ    وضَمٜمَققققك اًمٚمِّ

                                                  

 .137ء: ىمقًمف ذم اًمِمٕمر واًمِمٕمرا (1)
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ٜم٤َم ظِمٞم٥م، وَرْوَقى:  اًمَِمامريخ: قمٜم٤مىمٞمد اًمتٛمر َأو اًمٕمٜم٥م، وَأيْم٤ًم رؤوس اجل٤ٌمل يم٤مًمِمَّ

ٕمقسم٦م، وَأيْم٤ًم ٟمقٌع ُمـ اًمٜمخؾ، وُمـ اعَمج٤مز:  ة واخلُِمقٟم٦م واًمّمُّ اؾمؿ ضمٌؾ، واًمٚمِّلم ودُّ اًمِمدَّ

 [43أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]اَل، َأي يم٥ًم اًمنمف، ىم٤مل َأسمق ذؤي٥م: ضَمٜمَك اًمٕمُ 

 ويمالمهققق٤م ىمقققد قمققق٤مَش قِمْٞمِمققق٦َم ُم٤مضِمقققدٍ 

 

 وضَمٜمَققققك اًمَٕمققققالَء ًمققققق َانَّ ؿمققققٞمئ٤ًم َيٜمَْٗمققققعُ  

 اسمـ ٟمٛمر سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٛمر احلٜمٗمّل: –وىم٤مل محزة سمـ سمِٞمض سم٤مًمٙمن، وومَتحف سمٕمْمٝمؿ 

ـْ ُِمققققققـ ضِمٜم٤َميقققققق٦ٍم حِلَ٘مْتٜمققققققل  مل شَمُٙمقققققق

 

ققققققق٤مري وٓ  ًَ  َيِٛمٞمٜمقققققققل رَُمْتٜمقققققققل ٓ َي

  سمقققققققؾ ضَمٜم٤َمهققققققق٤م َأٌخ قمقققققققكمَّ يمقققققققريؿٌ 

 

 وقمققققققغم َأهٚمِٝمقققققق٤م سَمققققققراىِمُش دَمِٜمققققققل 

.ي٘م٤مل: ضَمٜمَك وَأضْمَرم، َأي َأذٟم٥َم وومٕمَؾ ُم٤م ي٘متيض قم٘م٤مسَمف 

ف»وىمقًُمف:  ًِ هق ُمّمدر َٟمِدم اًمرضمؾ، ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع ش َٟم٤مدُم٦مً »َأي ًمَذاشمف، وىمقًُمف: ش ًمٜمَْٗم

ِٕمّل:يمَٕمٚمِؿ إِذا ومٕمَؾ ؿمٞمئ٤ًم صمؿَّ يَمِرهَ  ًَ  ف وطَمزَن َأؾَمٗم٤ًم قمغم ومٕمٚمف، وَتٜمَّك َأٟمَّف مل يٗمٕمٚمف، وُمٜمف ىمقل اًمُٙم

 لقٟمققققققدُْم٧ُم َٟمداُمقققققق٦ًم ًمققققققق َأنَّ َٟمْٗمًقققققق

 

قققققق  ًِ
 لقشُمٓمقققققق٤مِوقُمٜمل إِذًا ًم٘مَٓمٕمقققققق٧ُم مَخْ

  [1/294 ]ديقاٟمفوىمقُل اًمٗمرزدق: 

قققققققِٕملِّ عمَّققققققق٤م ًَ  ٟمقققققققدُْم٧ُم َٟمداُمققققققق٦َم اًمُٙم

 

 هَمقققققققَدْت قمٜمِّقققققققل ُمٓمٚمَّ٘مققققققق٦ًم َٟمقققققققَقارُ  

 يَم٤مَأًْمَذَع ُِمـ ؾَم » َأي َأطْمرَق ُمـ ًمٗمح اجلٛمرة اعُمٚمتٝم٦ٌم، وَأًْمَذُع َأوْمَٕمؾ شمٗمْمٞمؾ ُمـ ش ْٗمِع اًمذَّ

ًمَذقمْتف اًمٜم٤مر واحلرارة َأي ًمَٗمحتْف وَأطمرىمتْف، وُمٜمف ًَمَذَع اًمٕمِمُؼ ىمٚمٌف، وًمَذقَمف سمتقسمٞمخف، ىم٤مل َأسمق 

 [353 ]ديقاٟمفُدواد: 

ٌٌَؾ  ًْ ـْ ِذيْمِرهقققققق٤م ُُمقققققققق  ومققققققَدُْمٕمَل ُِمقققققق

 

 ِر اًمَٖمَْمقققق٤موذم اًمَّمققققْدِر ًَمققققْذٌع يمَجْٛمقققق 

 وي٘م٤مل: ذم ىمٚمٌف ًَمْققم٦م وًَمْذقم٦م، َأي طُمرىم٦ٌم ُمـ طُمْزن َأو طُم٥م، وُيًتٕمٛمؾ اًمٚمَّْذع سمٛمٕمٜمك

، وُمٜمف ًَمَذَع اًمرضمؾ سمٕمػمه، َأي َوؾَمَٛمف.  اإِلطمراق اخلٗمٞمػ يمام يٙمقن اًمٙملُّ

ْت ًمقَن سمنَمشمف  ُٛمقم، َأي ًمَٗمحْتف وهمػمَّ ًَّ ْٗمع ُمّمدر ؾمَٗمٕمْتف اًمٜم٤مُر واًمِمٛمس واًم ًَّ واًم

ُٛمقُم، َأي َأصمَّرْت ومٞمف وؾمقَّ  ًَّ ٕمُتف شمًٗمٞمٕم٤ًم، وُمثؾ ذًمؽ ًمَٗمحتْف اًمٜم٤مر واًمِمٛمس واًم دشْمف، ويمذا ؾمٗمَّ
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ه٤م ووَهجٝم٤م، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  : اعم١مُمٜمقن] ژجب يئ ىئژوَأطمرىمْتف وَأص٤مسمْتف سمحرِّ

: ًمٗمٌح وًمت٠مصمػم اًمؼَمد: ٟمٗمٌح.[23/134  ، وي٘م٤مل ًمت٠مصمػم احلَرِّ

يَم٤م سم٤مًمٗمتح: اؿمتٕم٤مل اًمٜم٤مر وا يَم٤م َأيْم٤ًم: اجلَْٛمرة اعمٚمتِٝم٦ٌم واًمذَّ ؿمتداد هلٌٝم٤م وَت٤مُم اشمِّ٘م٤مده٤م، واًمذَّ

َٝم٤مب يمٙمَِت٤مب واًمَ٘مٌَس سمٗمتحتَلم، وذم  واًمٜم٤مُر اعمتَِّ٘مدة، واجلُْذوة ُمثٚمَّث٦م يمذًمؽ، ويمذًمؽ اًمِمِّ

، يمؾُّ ذًمؽ سمٛمٕمٜمك [27/7: اًمٜمٛمؾ] ژگ گ گ ک ک کژاًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ُم٧ْم ومٞمف اًمٜم٤مُر وشمقىمَّدْت واؿمتٕمٚم٧ْم، وَوَه٩ُم اًمٜم٤مر ؿُمْٕمٚم٦م اًمٜم٤مر أو اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٌمء اًمذي شم يَّ

 وٟمحِقه٤م: شمقىمُّده٤م، وَأيْم٤ًم طمرارُت٤م ُمـ سُمٕمد، وهل٥ُم اًمٜم٤مر: ًم٤ًِمهن٤م.

ٌَْٓمٝم٤م وإظَمَذ ومٞمٝم٤م  اعمٕمٜمك: َُمـ شمرَك آطمتٞم٤مط ذم ؿم١موٟمف ومل َيتحرَّ إطِمٙم٤مَم ُأُمقره وو

َد سم٤مًمثَِّ٘م٦م وٓ ىم٤مم سم٢مِصالطمٝم٤م طمؼَّ اًم٘مٞم٤مم وٓ طم٤مومَظ قمغم  ُم٤م هق إَومَم َت٤مَم اعمح٤موَمٔم٦م وٓ شمٕمٝمَّ

َأطمقال ٟمْٗمًف سمُحًـ شمدسمػم وإُِمٕم٤من ٟمٔمٍر وشمٗمٙمػم ومذًمؽ هق اًمذي ضَمرَّ قمغم ٟمْٗمًف آٓم َأؾَمٍػ 

وطُمزن وطمنة قمغم شمْمٞمٞمع اًمٗمرص٦م، وَأوْم٣َم سمٜمْٗمًف إمِم ٟمدٍم إطِمراىُمف ًم٘مْٚمٌف َأؿمدُّ ُمـ إطِمراق 

 اجلَْٛمرة اعمٚمتِٝم٦ٌم واًمٜم٤مر اعمِمتٕمٚم٦م.

ارأ  اأخ  اا  155- اْبا عا  ىأ ش  اةطأ  ة ملاَّش

 

ااالا إاىل تْاااُ   ااارأ  ُ أ ش طأااالش عا
 ْا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارأ   ُ ملا

 

ؿ ُمٕمٜم٤مه وُمتٌقٌع سمام ُئمٝمر اعمراَد ُمٜمف، ويٌٞمِّٜمف ويرادومف ذم هذا  َُمـ اؾمؿ ُمقصقل سمام يتٛمِّ

 اعمٕمٜمك اًمذي.

ٟمَّف ضمٕمؾ اًمتٙمؼمُّ َأي ضَمٕمؾ ـم٤ٌِمقمف ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٙمِؼْم، يٕمٜمل أَ ش: ٟم٤مَط سم٤مًمُٕمْج٥ِم قُمَرى َأظمالىِمف»

رئٞم٤ًًم قمغم ؾم٤مئر ؾمج٤مي٤مه وُمًتقًمٞم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م، ي٘م٤مل: ٟم٤مَط اًمٌمَء سم٤مًمٌمء َأي قمٚمَّ٘مف سمف، وٟم٤مط يمذا 

سمٙمذا َأي وَصٚمف سمف، وهذا َأصٚمف َأن يٙمقن ُمًتٕمَٛماًل ذم إضَمرام وإضَم٤ًمم، يم٘مقهلؿ: يمؾُّ ؿم٤مة 

ي١مظمذ سمجٜم٤ميتف، ويم٘مقهلؿ: قَمِرَق سمِرضمٚمٝم٤م ؾمُتٜم٤مط، َأي ؾمتٕمٚمَّؼ، وُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك َأنَّ يمؾَّ ضم٤مٍن 

ُمٜم٤َمُط قِمذار اًمٗمرس، َأي قَمِرق ُمٜمف اعمقوع اًمذي ُيٕمٚمؼ ومٞمف اًمِٕمذار، وىم٤مل ِرىم٤مع سمـ ىمٞمس 

 إؾَمدي:
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 سمقققققالٌد هبققققق٤م ٟمِْٞمَٓمققققق٧ْم قمقققققكمَّ ََتققققق٤مئٛمل

 

ُل َأرٍض َُمققققسَّ ضِمٚمققققدي شُمراهُبقققققق٤م   وَأوَّ

 سم٤مًمٗم٤مء َأو سم٤مًم٘م٤مف، وِرىم٤مع ص٤مطم٥م هذا اًمٌٞم٧م مل َأقمثر قمغم ٟم٘مؾ ذم وٌط اؾمٛمف، وهؾ هق

 وإؿَمٌُف َأن يٙمقن سم٤مًم٘م٤مف وقمغم وزن يمَِت٤مب، وىم٤مل آظمر:

 إِذا ُمققققق٤مَت مل شُمْٗمٚمقققققْح ُُمزْيٜمققققق٦ُم سمٕمقققققَده

 

ـُ اًمققققتَّامئام   ومٜمُقققققـمِل قمٚمٞمققققف يقققق٤م ُُمققققققَزْي

 وُيٓمٚمؼ اًمٜمَّقط اًمذي هق ُمّمدر ٟم٤مـَمف قمغم ُم٤م ُيٕمٚمؼ سمِحْٛمؾ اًمداسم٦َّم ُمـ ىِمرسم٦م َأو ىَمَدح َأو

إِْن َأقْمٞم٤َم اًمٌٕمػُم ومِزْده َٟمْقـم٤ًم، وهق يم٘مقهلؿ: إِْن َو٩مَّ ومِزْده وىْمرًا، ٟمحقمه٤م، وُمٜمف ىمقهلؿ: 

٠م ذم اعمًػم، ومجُع اًمٜمَّْقط َأْٟمقاط،  ويم٘مقهلؿ: إِْن ضَمْرضَمَر ومِزْده صمِْ٘مالً، َأي ٓ ُتٗمِّػ قمٜمف إِذا شمٚمٙمَّ

٠َم ًُم٘مامن وُمٜمف ىمقهلؿ: قَم٤مٍط سمٖمػم َأْٟمقاط، َأي ُمتٜم٤مِوٌل وًمٞمس صَمؿَّ رٌء ُمٕمٚمَّؼ، وهق يم٘مقهل ِمَّ ؿ: دَمَ

ُح سمام ًمٞمس ًمف، صمؿ اؾمُتٕمٛمؾ اًمٜمَّقُط ذم  ٌَع، وٟمحُقه يم٤محل٤مدي وًمٞمس ًمف سمٕمػم، َأي يتٌجَّ ُمـ همػم ؿِم

اعمٕم٤مين يمام ذم سمٞم٧م اًمٜم٤مفمؿ، ويم٘مقهلؿ: هذا إَُمر َُمٜمُقط سمٙمذا يمام ي٘م٤مل: هذا اًمٌمء ُمٕمٚمَُّؼ 

ٛمل إًِمٞمٝمؿ، وهق َدظِمٞمؾ َدقِملٌّ احلٙمِؿ قمغم يمذا، وي٘م٤مل: ومالن َُمٜمُقط سم٤مًم٘مقم، َأي يٜمت٥ًم ويٜمت

 [216 ]ديقاٟمفومٞمٝمؿ، وًمٞمس ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م: 

 وَأٟمققققق٧َم َدقِمقققققلٌّ ٟمِقققققْٞمَط ذم آِل ه٤مؿمقققققؿٍ 

 

 يمققام ٟمِققْٞمَط ظمْٚمققَػ اًمرايمقق٥ِم اًمَ٘مققَدُح اًمَٗمققْردُ  

 ْهق، ُمـ ُأقمج٥َم اًمرضمُؾ سمرَأيف وسمٜمْٗمًف إِذا واًمُٕمْج٥م سمْمؿ ومًٙمقن هق اًمٙمِؼْم واًمزَّ

ـَ ُم٤م يٌدو ُمٜم ف وًمق يم٤من ىمٌٞمح٤ًم، ومٝمق ُُمٕمَج٥م سمف، سمْمؿِّ اعمٞمؿ وومتح اجلٞمؿ قمغم صٞمٖم٦م اؾمتحً

، وُمثُٚمف  سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل ومٝمق ش ُزِهل اًمرضمُؾ »اعمٗمٕمقل، وُمٕمٜم٤مه ُمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ، سمٛمٕمٜمك اعمتٙمؼمِّ

ْهق: اًمٙمؼِْم واًمتِّٞمف واًمٗمخر واًمٕمَٔمٛم٦م، وىمد ي٘م٤مل: َزَه٤م َيْزهق  ، َأي ص٤مطم٥ُم َزْهق، واًمزَّ َُمْزُهقٌّ

، وُمٜمف ىمقهلؿ: ومالٌن َأْزهك ُمـ همراب، وَأْزهك ُمـ َوقْمؾ وَأْزهك  سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٕمٚمقم، َأي شمٙمؼمَّ

ُمـ ـم٤مووس وَأْزهك ُمـ َوٞمَْقن، َأي ىمطٍّ وؾِمٜمَّْقر، وَأْزهك ُمـ ديؽ وُمـ ُذسم٤مب وُمـ صمقر 

ه وشَمٖمٓمُرؾَمف. َ  وُمـ صمٕمٚم٥م، وي٤م َوْيَٚمف ُم٤م َأْزه٤مه، َأي ُم٤م َأؿمدَّ شمٙمؼمُّ

ف َأٟمف َأيمؼم ُمـ واًمٙمؼِْم سمٙمن ومًٙمقن: إقِم ج٤مب اعمرء سمٜمٗمًف واؾمتح٤ًمُٟمف ٕقَمامًمف وشمقمهُّ
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همػمه وَأومْمؾ ُمـ ؾمقاه، وومٕمُٚمف شمٙمؼمَّ واؾْمَتٙمؼم، َأي رَأى ٟمٗمًف يمٌػم اًمِم٠من وادَّقمك َأٟمف ُمـ 

ف إمِم ُم٤م ومقق ُمٜمزًمتف.  اًمُٙمؼَماء، وَأقمجٌَف طم٤مًمف، وشمِمقَّ

ٟمَّام طم٘مٞم٘مُتٝم٤م ُم٤م َُيٕمؾ ًمََلظمالق قُمَرى قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز، وإِ  ضمٕمَؾ ش قُمَرى َأظمالىِمف»

سْمؼ يم٤محلٚم٘م٦م ُمـ ظُمٞمقط َأو طِم٤ٌمل َأو ٟمحِقمه٤م ًمُٞمٜم٤مط هب٤م رٌء آظمر يم٤مَٕواظمل وإظَْمراج  واًمرِّ

َّٓ إمِم »وٟمحقه٤م ُمـ إَوقمٞم٦م اًمتل دُمٕمؾ هل٤م اًمُٕمرى، وُمٜمف  (1)واجلَُقاًم٘م٤مت ٓ شُمَِمدُّ اًمُٕمرى إِ

 ش.صمالصم٦م ُم٤ًمضمد

ٞمص وٟمحقه اًمُٕمَرى، واًمُٕمَرى َأيْم٤ًم: آذان اًمٙم١موس وي٘م٤مل عَم٤م شمدظمؾ ومٞمف َأْزراُر اًم٘مٛم

ًمق: اًمتل ُُيٛمؾ ُمٜمٝم٤م.  واًمٙمٞمزان وٟمحقمه٤م، وقُمْروة اًمدَّ

ٌَّس سمف، ش َأظمالىِمف» َأي ـم٤ٌِمقِمف وؾمج٤مي٤مه وهمرائزه، يٕمٜمل َأوص٤مف اًمٜمْٗمس وٟمٕمقَُت٤م وُم٤م شمتٚم

ٚم٘مف درضم٦م إِنَّ اًمٕمٌد ًَمٞمدرك سمُحًـ ظُم »، وشسُمٕمث٧م َُٕتؿ ُمٙم٤مرم إظَمالق»وُمٜمف احلدي٨م: 

، [4682أسمق داود ] شَأيمٛمُؾ اعم١مُمٜملم إِيامٟم٤ًم َأطمًٜمُٝمؿ َأظمالىم٤مً »، و[4798أسمق داود ]ش اًمّم٤مئؿ اًم٘م٤مئؿ

ـ ظُمُٚم٘مل»و ًِّ ٜم٧َْم ظَمْٚم٘مل ومح ًَّ  ش.اًمٚمٝمؿَّ يمام طم

 ُمـ وهق وىَماَله، ويمرَهف َأسمٖمَْمف َأي َُمْ٘مت٤مً  ُمَ٘متَف ي٘م٤مل:ش ٟمِٞمٓم٧ْم قُمَرى اعَمْ٘م٧ِم إمِم شمٚمؽ اًمُٕمَرى»

ُٛم٩َم، اخل٤مُمس اًم٤ٌمب ُمـ اًمرضمؾ وَُمُ٘م٧م يمٜمٍَم، ولإَ  اًم٤ٌمب ًَ  ًمف، همػمه سمٖمُض  اؿمتدَّ  َأي يم

ٌُْٖمض اعمْ٘م٧َم  سمٕمْمٝمؿ وظمصَّ  ج َأن وهق اعَمْ٘م٧م، ٟمٙم٤مح وُمٜمف اعمْٛم٘مقت، ارشمٙمٌف ىمٌٞمح َُٕمر سم٤مًم  يتزوَّ

 اًمٕمزيز ؾاًمتٜمزي ذم حتريامً  قمٜمف اعمٜمٝملُّ  وهق هل٤م، ـمالىمف َأو قمٜمٝم٤م ُمقشمف سمٕمد َأسمٞمف اُمرَأةَ  ظم٤مًمَتف اًمرضمؾ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦژ سم٘مقًمف:

 .[4/22: اًمٜم٤ًمء] ژڇ

اعمٕمٜمك: َُمـ همَٚم٥م ـمٌُْع اًمٙمؼِْم قمغم ؾم٤مئر ـم٤ٌمقمف طمتك ص٤مر اًمتجؼمُّ َُمٜم٤مَط َأظمالىمف وَدقْمقى 

                                                 

سمؼ: (1) ُمٗمرده٤م  هق اخلٞمط، اًمقاطمدة ِرسْم٘م٦م. واجلقاًم٘م٤مت: إواظمل: مجع َأظمٞم٦َّم، قمقد شمِمد إًمٞمف اًمداسم٦م. واًمرِّ

 ضمقاًمؼ: وقم٤مء، ُمٕمرب.
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ـَ اعمرسمقط ُمـ  ـ ُمٜمف َتٙمُّ اًمٕمٔمٛم٦م َُمرضِمَع َأوص٤مومف واؾمتحٙمؿ ومٞمف داُء اًمٙمؼِمي٤مء اًمٜمَّٗم٤ًميّن وَتٙمَّ

عمِمدود ُمـ َوصم٤مىِمف، ومذًمؽ رضمٌؾ ٓسمدَّ َأن يٜمْمؿَّ إمِم َأوص٤مومف ؾم٘مقـُمف ُمـ َأقْملم اًمٜم٤مس رسم٤مـمف وا

ة ىُمٌح ُم٤م اْرشمٙمٌف ُمـ َرذيٚم٦م اًمٙمؼِمي٤مء اًمٜمٗم٤ًميّن واًمتٕم٤مفُمؿ  ويمراهتٝمؿ ًمف وسُمٖمْمٝمؿ إِي٤مه ًمِمدَّ

 اًمذُمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤ميّن وؾمقء اخلُُٚمؼ اإِلسْمٚمٞمّز.

ااطأ ا  156- ااا  أ ش ااة أ فاا  أ ىا ش  أ اا ش طأ  ىأ

 

اا  اا أ ُ  اصأ ْش ة  أ ْشاابا ُ اا   أ اامأ   أ َّأ اااأعش  

ـْ ـم٤مَل »  َأي: اُمتدَّ وارشمٗمَع وازداد ـُمقًٓ، َأي: ص٤مَر ـمقياًل، وي٘م٤مل: ـم٤مَوًَمف ومٓم٤مًَمف ش َُم

ـَ إًِمٞمٝمؿ، ُمـ اًمٓمَّْقل سم٤مًمٗمتح، وهق  ٌَف ذم اًمٓمُّقل ومٖمَٚمٌف، وـم٤مَل قمٚمٞمٝمؿ، َأي َأطمً َيُٓمقًُمف َأي: هم٤مًَم

، شهق همػُم ـم٤مئؾ»ذم اًمٓمَّقل، وهق اًمٗمْمؾ وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وُمٜمف  اًمٗمْمؾ، وـم٤مَوًَمف، َأي: همَٚمٌف

َأي: همػُم وم٤موؾ وٓ ـم٤مئَؾ حتتف، وُم٤م طَمٚمِٞم٧ُم ُمٜمف سمٓم٤مئؾ ومل َأطْمَؾ ُمٜمف سمٓم٤مئؾ، َأي: مل َأٟمتٗمْع سمف 

َّٓ ُمٜمٗمٞم٤ًَّم هٙمذا، ومال ي٘م٤مل: طَمٚمِٞم٧ُم ُمٜمف سمٓم٤مئٍؾ، وٓ َأطْمغَم  ومل َأؾمتٗمْد ُمٜمف وم٤مئدة، وٓ ُيتٙمٚمؿ سمف إِ

ى. ُمٜمف  سمٓم٤مئؾ، واعمراُد ُمـ ىمقًمف: ـم٤مَل، َأي زاَد وَت٤مَدى ودم٤مَوز وشمٕمدَّ

ٓمِتف» ًْ ومقق: فمرف ُمٙم٤من ٟم٘مٞمُض حت٧م، وَأصُٚمف ًمالؾمتٕمالء احلُٙمٛمّل، ش: وَمْقَق ُُمٜمَْتٝمك سَم

وُمٕمٜم٤مه اًمزي٤مدة يم٤مًمٕمنمة ومقق اًمتًٕم٦م، أي: شمزيد قمٚمٞمٝم٤م، وهذا ومقق ذاك، أي: زائد ذم اًمٗمْمؾ 

ٖمر [2/26]اًمٌ٘مرة:  ژڌ ڍ ڍژقمٚمٞمف، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، َأي ومام زاد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمّمِّ

سم٤مب. رة َأو ذم اًمٙمؼِم يم٤مًمذُّ  يم٤مًمذَّ

واعُمٜمَْتٝمك ًمف صمالصم٦م ُمٕم٤مٍن، ومٞمٙمقن سمٛمٕمٜمك آٟمتٝم٤مء، وسمٛمٕمٜمك ُمٙم٤مٟمِف، وسمٛمٕمٜمك زُم٤مٟمف، وومٕمُٚمف 

وـمَروُمف  اٟمَتٝمك َيٜمتٝمل، َأي: سمٚمغ اًمٜمٝم٤مي٦َم ووصَؾ إمِم اًمٖم٤مي٦م، واًمٜمٝم٤مي٦ُم واًمٖم٤مي٦ُم واعَمَدى آظمُر اًمٌمء

ف قمـ اًمتامدي، ومٞمٜمتٝمل  إىَمَم، ىمٞمؾ: ؾُمٛمل هن٤مي٦ًم ٕٟمف يٜمَٝمك اعمحدوَد سمف قمـ دم٤مُوزه، َأي: َيٙمٗمُّ

يف.  سمف، َأي ي٘مػ قمٜمده وَيٙمػُّ قمـ شمٕمدِّ

ٕم٦م واًمٗمْمؾ واًمزي٤مدة واًمٓمُّقل واًمٗمْمٞمٚم٦م، وَيقز ىمٚم٥م اًمًلم ُمـ اًمًٌٓم٦م  ًَّ ٓم٦م: اًم ًْ ٌَ واًم

 ے ے ھ ھژرئ هبام ىمقًمف شمٕم٤ممم: ص٤مدًا ًم٘مرب خمرضمٝم٤م ُمـ ضم٤مرُت٤م اًمٓم٤مء، وىمُ 
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 ژ ې ې ېژ، يمام ىُمرئ سم٤مًمقضمٝملم ىمقًُمف شمٕم٤ممم: [2/247]اًمٌ٘مرة:  ژۓۓ

ُع ومٞمف، وذم اجِلًؿ: َت٤مُُمف ويمامًُمف وـُمقًمف [88/22]اًمٖم٤مؿمٞم٦م:  ٓم٦ُم ذم اًمِٕمٚمؿ: اًمتقؾمُّ ًْ ٌَ ، واًم

ط اًمثقَب واًمٗمراَش واحلّمػمَ  ًَ ة اًمقاطمدة ُمـ سم وٟمحَقه٤م  وقِمَٔمٛمف، وهل ذم إَصؾ صٞمٖم٦م اعمرَّ

َط اهللُ  ًَ ه ـَمَقاه٤م، وُيًتٕمٛمؾ اًمًٌَُط سمٛمٕمٜمك اًمتقؾمٞمع، ومٞم٘م٤مل: سم ه٤م، وودُّ ه٤م وُمدَّ إِذا ٟمنَمَ

َط  ًَ طَمف، وي٘م٤مل: سم ه وومرَّ َٓمف، َأي َهَّ ًَ ة، ومٞم٘م٤مل: سم َٕمف، وُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اعَمَنَّ اًمرزَق، َأي: وؾمَّ

ه٤م، وإَرُض: اًمًٌَٞمٓم٦ُم، وَمِٕمْٞمٚم٦م سمٛمٕم ٜمك َُمٗمٕمقًم٦م، َأي ممدودة وُمٗمروؿم٦م، يَده سم٤مًمٕمٓم٤مء، َأي: ُمدَّ

٤مُط سمٛمٕمٜمك اعمًٌقط، َأي اعمٛمدود، يم٤مًمٙمت٤مب سمٛمٕمٜمك اعمٙمتقب. ًَ  ويمذا اًمٌِ

َٟم٤م» َأي: مل َي٘مدر قمغم حتّمٞمؾ إؿَمٞم٤مء اًم٘مري٦ٌم، ي٘م٤مل: َأقمجَزه إَُمُر إِذا ش َأقمَجَزه َٟمْٞمُؾ اًمدُّ

ه قم٤مضمزًا وضمٕمَٚمف وم٤مشَمف حتّمٞمُٚمف، وَأقمجَزه: َأي: َأوٕمَٗمف وىمٍمَّ سمف قمـ حُلقىمف، وأَ  قمجَزه: صػمَّ

َّٓ َأن  َر قمٚمٞمف إِدرايُمف، وَأقمجَزه يم٠َمقمقَزه وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، إِ َ وشَمٕمذَّ ًا، وَأقمجَزه إَُمُر شَمٕمنَّ ُم٘مٍمِّ

ين ذم قَمُجزه، َأي ذم  ة احل٤مضم٦م، ويم٠َمن طم٘مٞم٘م٦م ىمقًمؽ: َأقمجَزين إَُمُر َأي صػمَّ َأقمقَزه شُمِمٕمر سمِمدَّ

ُم٤م سملم َوِريَمْٞمف، واًمَٕمْجز اؾمٌؿ ًمٚمُ٘مّمقر قمـ ومٕمؾ اًمٌمء، وهق  آظِمره، ُِمـ قَمُجز اإِلٟم٤ًمن، وهق

ودُّ اًم٘مدرة، وُيًتٕمٛمؾ َأيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك اًمتَّقاين ذم إُُمقر وىِمٚم٦م آهتامم هب٤م وإمِه٤مل اًمٜمٔمر ذم 

اًمٕمقاىم٥م، ومٞمٙمقن قمغم هذا ودَّ احلَْزم وآطمتٞم٤مط، وي٘م٤مل: قَمَجَز قمـ اًمٌمء ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين 

ب، وىمٍمَّ قمٜمف  ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمٜمٍََم، َأي: َوُٕمػ قمـ حتّمٞمٚمف طمتك وم٤مشَمف، وذه٥م يمَيَ

قمٚمٞمف وىم٧ُم ومِٕمٚمف، وٟمحُق ذًمؽ ىمقهُلؿ: قَملَّ سمف وقَملَّ قمٜمف إِذا قَمَجَز وَأقْمٞم٤مه، وَأقْمٞم٤م قمٚمٞمف، َأي: 

 اؾمَتّمٕم٥َم قمٚمٞمف وَأقمجَزه، ومل َِيتِد ًمٚمقصقل إًِمٞمف.

َٟم٤م» ف، َأي طَمَقاه وطم٤مَزه، ي٘م٤مل: ٟم٤مل ُمٓمٚمقسَمف، َأي اًمٜمَّْٞمؾ: ُمّمدر ٟم٤مَل اًمٌمَء يٜم٤مًمُ ش وَٟمْٞمُؾ اًمدُّ

٤مه، َأي: َأوصَٚمف إمِم َٟمْٞمٚمف واحلّمقل قمٚمٞمف.  َأص٤مسَمف وَأٟم٤مًَمف إِيَّ

ٟمٞم٤م، وهل شم٠مٟمٞم٨م إَْدٟمك، وهق َأوْمَٕمُؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُِمـ َدَٟم٤م َيْدٟمق، َأي: ىَمُرَب،  َٟم٤م: مجع اًمدُّ واًمدُّ

ه٤م، َأي ىُمرهِب٤م يمام ؾُم  ٟمٞم٤م ًمُدٟمقِّ ره٤م وسُمٕمده٤م، وُمٜمف ؾُمٛمٞم٧م اًمدُّ ُُت٤م أظمرَة وإظُمرى ًمت٠َمظمُّ ٛمٞم٧م َضَّ
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ٟم٤م ىمقهلؿ: اًمُٙمؼْمى واًمُٙمؼَم وإُومم وإَُول، ىم٤مل اعمتٜمٌل:  ٟمٞم٤م واًمدُّ وٟمٔمػُم هذا اجلٛمع َأقمٜمل اًمدُّ

 [1/193 ]ديقاٟمف

ُج ؾمقققق٤مسمٍِح  َٟم٤م َهْ  َأقمققققزُّ َُمٙمقققق٤مٍن ذم اًمققققدُّ

 

ُمقققق٤مِن يمِتقققق٤مُب    وظَمققققػُم ضَمٚمققققٞمٍس ذم اًمزَّ

 ٗمٝم٤م سمحذف اًمٞم٤مء، وَٟم٘مَؾ طمريمَتٝم٤م إمِم اًمٜمقن.وىمٞمؾ: َأراد ا ٟمٞم٤م ومخٗمَّ  ًمدُّ

، سَمْٚمَف: سمٗمتح ومًٙمقن ومٗمتح شمٙمقن سمٛمٕمٜمك إَُمر سم٤مًمؽمك، َأي: َدْع واشمرْك، شسَمْٚمَف اًمُ٘مََم »

وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك ُمّمدره، َأي شَمْرك، وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك يمٞمػ، ىمٞمؾ: وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك همػم وؾِمقى، 

ٕمٜمك قمغَم، ومل َأَر ؿم٤مهدًا ُي١ميد هذا اعمٕمٜمك إظَمػم، وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك َأضَمْؾ، َأي َٟمٕمْؿ، وشمٙمقن سمٛم

رىُمؽ اًمٜم٤مُر َأْن شمراه٤م سَمْٚمَف َأْن شَمّْماله٤م»وذم اعَمثؾ  َأقمددُت ًمٕم٤ٌمدي »، وذم احلدي٨م اًم٘مدد: شحُتْ

 شاًمّم٤محِللم ُم٤م ٓ قَملٌم رَأْت وٓ ُأذٌن ؾمٛمٕم٧ْم وٓ ظَمٓمَر قمغم ىمٚم٥م سمنَم سَمْٚمَف ُم٤م اـمَّٚمٕمتُؿ قمٚمٞمف

 .[7365اًمٌخ٤مري: ]

ره٤م إىَْمَم،  ٟم٤م، مجُع ىُمّْمَقى وىُمّْمَٞم٤م، وهل: اًمٖم٤مي٦م اًمٌٕمٞمدة، وُمذيمَّ واًمُ٘مََم: ودُّ اًمدُّ

 َأي: إسَمٕمُد، وومٕمُٚمٝم٤م ُمـ اًم٤ٌمب إول.

ى هم٤مي٦م ىُمدرشمف، وُتٓمَّك َأىمَم ؾَمٕمتف وزاد قمـ طمدِّ  ـْ دم٤موَز هن٤مي٦م ُوؾْمٕمف، وشمٕمدَّ اعمٕمٜمك: َُم

ف وُمرشمِٗمٕم٤ًم إمِم ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦َم ًمف سمف ومذاك هق  ومْمٚمف، ُمتامدي٤ًم قمغم ُم٤م ًمٖمػمه وظم٤مرضم٤ًم قمـ دائرة طم٘مِّ

ر قمٚمٞمف حتّمٞمُؾ اعمٓم٤مًم٥م اًمًٝمٚم٦م اهلٞمِّٜم٦م اًم٘مري٦ٌم ومْماًل قمـ اًمّمٕم٦ٌم اًمٌٕمٞمدة، وهذا  اًمذي يتٕمذَّ

 يم٘مقل اًمٜم٤مفمؿ آٟمٗم٤ًم:

 ىَمققققْدِره
ِ
ـْ مل َيِ٘مققققْػ قمٜمققققَد اٟمتٝمقققق٤مء  َُمقققق

 

 شَم٘مقققق٤مَسْت قمٜمققققف وَمًققققٞمح٤مُت اخلَُٓمققققك 

 ه ى طمدَّ ـْ شمٕمدَّ ف ومقق ُم٤م شُمٓمٞمؼ، و٤مق قمٚمٞمف اًمٗمْم٤مء، واؿمتدَّ سمف ويم٘مقًمؽ: َُم ًَ ، ويمٚمَّػ ٟمٗم

ؽ إمِم اىمتح٤مم ُم٤م  ًُ اًمٌالء، واعمٕمٜمك: ٓ َيًٕمؽ إٓ ُم٤م ًَمَؽ، وم٢مِْن مل شَمرَض سمف ومَجح٧ْم سمؽ ٟمٗم

 ًمٞمس ًمؽ، و٤مىم٧ْم قمٚمٞمؽ اًمدٟمٞم٤م سمام رطُم٧ٌْم، سمٛمٕمٜمك َأٟمؽ طمٞمٜمئٍذ ٓ شمزال ُم٘مٌقو٤ًم.

ااا 157- اااما ع ااا  طأ ش ا ملشَّا ُمأ ىاااة يأ َأ ااا ش    ىأ

 

شاامو أ ُ أطأااة  ىااة  آاأ  أ  يأ ش
ااْبش ا

ملا ْش  ىا
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 سم٤مخل٤مء سمدل اجلٞمؿ، وُم١َمدامه٤م واطمد.ش اعمَٓم٤م (1)خمزوَل »وذم سمٕمض اًمٜمًخ 

ـْ رامَ » َأي: اًمذي ـمٚم٥َم، ي٘م٤مل: راَُمف وـمَٚمٌف وأراده، وُمٕمٜم٤مه: طم٤موَل وضمقَده ش: َُم

ٍُم قمٜمف ضُمٝمُده، وَيْْمُٕمُػ قمٜمف ، َأي اًمذي َي٘مْ شُم٤م َيْٕمِجُز قمٜمف ـَمْقىُمف»واحلّمقل قمٚمٞمف راهم٤ًٌم ومٞمف. 

ُوؾْمُٕمف، ي٘م٤مل: قَمَجَز قمٜمف، وقَملَّ سمف، ووُٕمَػ قمٜمف، وىَمٍُمَ قمٜمف، يمؾُّ ذًمؽ سمٛمٕمٜمك َأٟمف مل َي٘مِدر 

قمٚمٞمف، يمام ي٘م٤مل: ٓ ـَمْقَق وٓ ـم٤مىم٦َم ًمف سمف، وٓ ىِمٌَؾ ًمف سمف، وٓ ىمدرَة ًمف قمٚمٞمف وٓ اؾمتٓم٤مقم٦م، 

  يمَيب.وومٕمُؾ اًمَٕمْجز قَمَجز َيْٕمِجز ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين

واًمٓمَّْقق واًمٓم٤َّمىم٦م: اًمُقؾْمُع واًمُ٘مقة واًمُ٘مدرة واجلُٝمد وآؾمتٓم٤مقم٦م، وهق اؾمؿ عمِ٘مدار ُم٤م 

ُيٛمٙمـ ومٕمُٚمف، ي٘م٤مل: ـم٤مىَمف َيُٓمقىمف ـَمْقىم٤ًم ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمٜمٍَم، وَأـم٤مىَمف ُيٓمِٞم٘مف إـِم٤مىم٦م ُمـ سم٤مب 

تف ـَمْقٌق ُم٤مزم سم٠َمداء ذم قُمٜم٘مل ُِمـ ٟمٕمٛم»اإِلوْمٕم٤مل، وآؾمؿ اًمٓم٤َّمىم٦م، وُمـ ؾَمَجٕم٤مت إؾَم٤مس: 

، وُيروى شؿَم٥مَّ قمٛمرو قمـ اًمٓمَّقق»، واًمٓمَّْقق إَوُل اًمِ٘ماَلدة، وُمٜمف اعمثؾ: شؿُمٙمره ـَمْقٌق 

، واًمث٤مين اًمٓم٤مىم٦ُم.ش يَمؼُمَ »  سمدَل ؿَم٥مَّ

َأصُٚمف ُِمـ اًمِٕم٥ْمء، َأي: ُمـ احِلْٛمؾ، ومُحذوم٧م اًمٜمقُن ُتٗمٞمٗم٤ًم، وٟمحُقه سَمْٚمح٤مرث ش: ُِمْٚمِٕم٥ْمء»

امء ذم قمغم اعم٤مء، وَُمرَّ قَمْٚمَ٘مقم، َأي: قمغم اًم٘مقم، وَرُمٞم٧ُم اًمًٝمؿ قَمْٚمَ٘مقس، ذم سمٜمل احل٤مرث، وقَمٚمْ 

َأي: قمـ اًم٘مقس، وه٤م َأٟم٤م ُمٌتِدٌئ ُِمْمن، أي: ُِمـ أن، َأي ُمـ هذا اًمقىم٧م، واًمِٕم٥مء: سمٙمن 

 ومًٙمقن يم٤محِلْٛمؾ واًمثِّْ٘مؾ واًمِقىْمر وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك ومْجٕم٤ًم، ومٞمُجٛمع اًمٙمؾُّ قمغم َأومٕم٤مل، وُيًتٕمٛمؾ 

  قمٔم٤مئؿ إُُمقر، ومٞم٘م٤مل: ومالن هَن٤َّمٌض سم٠َمقم٤ٌمء اًم٘مقم، َأي: ىم٤مئٌؿ سمِم١موهنؿ، ىم٤مل زهػم: ذم

 [66 ]ديقاٟمف

 احل٤مُِمققُؾ اًمِٕمقق٥ْمَء اًمثَّ٘مٞمققَؾ قمققـ اًْمققق

 

 ققققج٤مين سمٖمقققػِم َيقققٍد وٓ ؿُمقققققْٙمرِ  

  [248 ]ديقاٟمف وىم٤مل شم٠َمسمط ذًا:

 ىَمقققققَذَف اًمِٕمققققق٥ْمَء قمقققققكمَّ وَوممَّ 

 

تِ٘مؾُّ   ًْ  ًمقققققف ُُمقققققق
ِ
 َأٟمققققق٤م سم٤مًمِٕمققققق٥ْمء


                                                 

 ش.خمذول» 398ذم ذح اسمـ هِم٤مم:  (1)
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 َُٕمره. و٤مسمطٌ  َأي: سمٜمٗمًف، ُمًتِ٘مؾٌّ  وومالن سمف، اًم٘مٞم٤مم قمغم ىَمَدرَ  َأي: سم٠َمُمره، اؾمت٘مؾَّ  ي٘م٤مل:

ـْ راَم يقُم٤ًم ُم٤م، َأو ش: َيْقُم٤مً » ٤م َيْٕمِجز، َأي: َُم ٤م سم٘مقًمف: راَم، وإُِمَّ فمرُف زُم٤من ُمٜمّمقب إُِمَّ

ٛملم َيْٕمِجُز يقُم٤ًم ُم٤م، واًمٞمقُم زُم٤من ُم٘مداُره ُمـ ـُمٚمقع اًمٗمجر َأو اًمِمٛمس إمِم  همروهب٤م، وقمٜمد اعمٜمجِّ

ُمـ اًمٓمٚمقع إمِم اًمٓمٚمقع، َأو ُمـ اًمٖمروب إمِم اًمٖمروب، وُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمقىم٧م واًمزُم٤من 

ُمٓمٚم٘م٤ًم هن٤مرًا َأو ًمٞماًل، وًمذًمؽ ي٘مقًمقن: يقُمئٍذ وطمٞمٜمئٍذ وؾم٤مقمتئٍذ سمٛمٕمٜمك وىمتئٍذ، وُيًتٕمٛمؾ 

ـِ اًمِقٓي٦م، وىمقهُلؿ: َأي٤مُم اًم ٕمرب َأي: وىم٤مئُٕمٝمؿ، اًمٞمقُم سمٛمٕمٜمك اًمدهر وسمٛمٕمٜمك اًمدوًم٦م وزُم

وإطِم٤ًمٟم٤مشمف، َأو ٟمِ٘مُٛمف واسمتالءاشمف، وي٘م٤مل: يقُم َأْيَقم، ويقٌم وَوِوم يمَٙمتِػ ومٞمٝمام،  وَأي٤مُم اهلل: ٟمِٕمُٛمف

ه.  واًمث٤مٟمٞم٦ُم همري٦ٌم ٟم٤مدرة، ويقم ذو َأي٤مم وذو َأَي٤مويؿ، َأي ؿمديد ه٤مئؾ ًمٓمقل ذِّ

ل، وُمٜمف ىمقهلؿ: أيْم٤ًم ذم ٟمش آَض » حق ومٕمَٚمف َأيْم٤ًم، وىم٤مًمف َأي: ص٤مر ورضمع وقم٤مد وحتقَّ

رًا، وَأصٚمف ُمّمدُر آض َيئٞمض، وُمٜمف آض ؾمقاُد ؿمٕمره سمٞم٤مو٤ًم،  َأيْم٤ًم، َأي: ُمٕم٤مِودًا وُمٙمرِّ

ه صمؿ يمَنه َأيْم٤ًم طمتك ه٤مَض َهٞمْْم٤ًم، وشم٘مقل: يمام َأن اعمرَأة حَتٞمض طَمْٞمْم٤ًم ومٙمذًمؽ  شم٘مقل: ضمؼَمَ

 إَرٟم٥ُم حَتٞمض َأيْم٤ًم.

ر، َأو ُمٙمًقَره َأو َمروطَمف، ي٘م٤مل: ضَمَزًَمف ََيِْزًمف ُمـ َأي: ُم٘مٓمقَع اًمٔمَّٝمش ََمْزوَل اعَمَٓم٤م»

ب، َأي: ىمَٓمٕمف، واجِلْزًم٦م يم٤مًمِ٘مْٓمٕم٦م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ومٕمغم هذا اعمجزوُل هق  اًم٤ٌمب اًمث٤مين يمَيَ

اعم٘مٓمقُع، واعمجزوُل َأيْم٤ًم: اًمٌٕمػم اًمذي ضَمَزل اًم٘مت٥ُم هم٤مِرسَمف، َأي: َأْدسمَره وضمَرطَمف، وُمٜمف ىمقل 

 [474 ]ديقاٟمف ضمرير:

ٟمقققق٤مُمَ   ٜمَققققَع إظَُمٞمٓمققققَؾ َأْن ُيققققق٤ًمُِمَل قِمزَّ
 

ٌف َأضَمقققققق٥مُّ وهمقققققق٤مِرٌب ََمْققققققزوُل    َذَ


، إِذا َأيمٚمف ج  ي٘م٤مل: ؾَمٜم٤مم َأضَم٥مُّ ْ َذقم٦م ًمٚمحامر واًمنَّ اًمَ٘مت٥َُم، واًمَ٘مت٥ُم ًمٚمٌٕمػم يم٤مإِليَم٤مف واًمؼَمْ

م ا ٜم٤مم، ًمٚمٗمرس واجلُؾِّ ًمٚمداسم٦َّم، وي٘م٤مل ًمٚم٘مت٥م َأيْم٤ًم: َرطْمؾ، واًمٖم٤مِرب: َأقمغم اًمٔمٝمر وُم٘مدَّ ًَّ ًم

وُمٜمف ىمٞمؾ ٕقَمغم يمؾِّ رء: هم٤مِرسُمف، ومجُٕمف هَمقاِرب. ومٕمغم هذا اعمَْجزوُل اعمَجروُح اعمَْ٘مروح، َأي 

اًمذي ظمرضم٧ْم اًمُ٘مروُح ُمـ ضمًٛمف، وهل اجلراطم٤مت، وَأُم٤م اعَمْخزول سم٤مخل٤مء واًمزاي ومٛمٕمٜم٤مه 
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وم٤مْٟمَخزَل، َأي:  اعمٙمًقر اًمٔمَّٝمر، وهق اعم٘مٓمقع َأيْم٤ًم، ي٘م٤مل: ظمَزًَمف ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمٜمٍَم 

 [55 ]ديقاٟمفىمَٓمٕمف وم٤مٟم٘مَٓمع، وُمٜمف ىمقل إقَمِمك: 

.......................... 

 

 ُر َيٜمَْخققققِزُل قإِذا شَمُ٘مقققققققُم يٙمقققق٤مُد اخلَّْمقققق 

 ،تف. واعمََٓم٤م: اًمٔمَّٝمر، وُمٜمف اُْمَتٓمك اًمٌٕمػَم، َأي: ريمٌَف وقماَل َُمَٓم٤مه ة رىمَّ َأي َيٜم٘مٓمع ُمـ ؿمدَّ

ٞمَّ 
٦م َُمٓمِ  ٦م، وُمٜمف ََتٓمَّك إِذا َُمدَّ َُمٓم٤مه.وُمٜمف شمًٛمٞم٦ُم اًمداسمَّ

ف مِحْالً ٓ شُمٓمٞم٘مف  ًَ ـْ ـمٚم٥َم ُم٤م ي٘مؾُّ قمٜمف اطمتامًُمف، وشمْمُٕمػ قمٜمف ىُمدرشُمف، ومحَّؾ ٟمْٗم اعمٕمٜمك: َُم

وٓ شمًتٓمٞمع مْحَٚمف وٓ شمًت٘مؾُّ سمف، ومذًمؽ ٓ سمدَّ َأن يّمػم ُمٙمًقر اًمٔمَّٝمر، َأو َمروطَمف ًمثِ٘مؾ 

ف وم ًَ ـْ يمٚمَّػ ٟمٗم قق ُوؾمٕمٝم٤م شَمْمٕمَْمَع وؾم٤مء طم٤مًُمف ووُٕمػ وٟٓم٧ْم ذًمؽ احِلْٛمؾ، واعمٕمٜمك َُم

 ىمٜم٤مشُمف، وُم١َمدَّى هذا اًمٌٞم٧م يمٛم١مدَّى اًمذي ىمٌٚمف، وهق ىمقًمف:

ققققَٓمتِف ًْ ـْ ـمقققق٤مل ومقققققَق ُُمٜمْتَٝمققققك سَم  َُمقققق

 

َٟم٤م سَمْٚمققققَف اًمُ٘مقققققََم    َأقْمجققققَزه َٟمٞمققققُؾ اًمققققدُّ

  وٟمحُق هذا ىمقل اًمٜم٤مفمؿ ىمٌٚمف سمٌٞمتلم:

 ىَمققققْدِره
ِ
ـْ مل َي٘مققققْػ قمٜمققققد اٟمتٝمقققق٤مء  َُمقققق

 

 ٜمققققف وَمًققققٞمح٤مُت اخلَُٓمققققكشَم٘مقققق٤مسْت قم 

 ،ر ُم٤م ي١مدي هذا اعمٕمٜمك ٕٟمف مم٤َّم يًتحؼُّ اإِلـمٜم٤مَب طمتك َيرؾمَخ ذم ذهـ ؾم٤مُمٕمف وإِٟمام يمرَّ

ٜم٤ًم يدقمقه ٓؾمتحْم٤مره دائاًم وإُِمٕم٤من اًمٜمٔمر ومٞمف. ـ ُمٜمف َتٙمُّ  ويتٛمٙمَّ

ااا    158- ااا ش  ا   ُنا
 وُ   اااةاا اأ شااا   ىا

 

ااار  عأ أاااا   إاكش اأىش
ااا    اااةألأ  ا

 ووُنا

اًمقاو يمام شمٙمقن ًمٚمٕمٓمػ شمٙمقن ًمالؾمتئٜم٤مف، َأي ًمالسمتداء يمام هٜم٤م، ٟمحُق ش: واًمٜم٤مُس » 

، َأي: وَأٟم٧م شمنمسُمف إِن ؿمئ٧َم، ششمنمب»ىمقهلؿ: ٓ شم٠ميمْؾ اًمًٛمَؽ وشمنمُب اًمٚمٌَّـ، قمغم رومع 

وذسُمف ؾم٤مئٌغ ًمؽ، وًمٗمُظ اًمٜم٤مس مجُع إِٟم٤ًمن َأو إِْٟمس قمغم همػم ىمٞم٤مس، ىم٤مل سمٕمُْمٝمؿ: َأصُٚمف 

ف، وىمٞمؾ: َأصٚمف اًمٜم٤مد صمؿ طُمذف آظمُره، وُمٕمٜم٤مه اًمٌنم، وهؿ سمٜمق ُأٟم٤مس ومُخٗمػ سمحذف َأوًم

ِـّ ورضم٤مٌل ُمٜمٝمؿ، ىمٞمؾ: وأصُٚمف  ضم٤مل، ومٞم٘م٤مل: ٟم٤مٌس ُمـ اجِل ِـّ َأيْم٤ًم يم٤مًمرِّ آدم، وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم اجل

يمر، وىمٞمؾ: ُمـ إُٟمس واإِليٜم٤مس، ودُّ اًمَقطْمِم٦م واإِلُي٤مش،  ٞم٤من، ودُّ احِلٗمظ واًمذِّ ُمـ اًمٜمًِّ
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، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: وىمٞمؾ: ُمـ ٟم٤مَس َيٜمُ  ك، وَُيٛمع اإِلٟم٤ًمُن َأيْم٤ًم قمغم َأٟم٤مِدَّ قس إِذا حترَّ

، وُمـ ؾَمَجٕم٤مت إؾَم٤مس: ًم٘مٞم٧ُم إَٟم٤مِدَّ ومال ُمثَؾ ًمف [25/49]اًمٗمرىم٤من:  ژں ڱژ

، وُمـ ذًمؽ ىمقهُلؿ: إِذا ضم٤مء اًمٚمَّٞمُؾ اؾمت٠َمٟمَس يمؾُّ  ، َأي وٓ ٟمٔمػَم، واًمقاطمد إِْٟمزٌّ وٓ ِدَّ

.وطمٌمٍّ واؾمتقطم  َش يمؾُّ إِٟمزٍّ

رت شَأًمٌػ ُِمٜمْٝمُؿ يمقاطمدٍ » ، وهق قمنْم ُمئ٤مت، َأي: إِذا شمٙمرَّ ، إًَمػ: اؾمُؿ قمدد ُمٕملمَّ

ٌْدُأ اًمٕمدد وَأؾم٤مؾمف وَأوًمف، وهق اًمذي ٓ يٛمٙمـ  اعم٤مئ٦م قمنْم ُمرات ص٤مرت َأًمٗم٤ًم، واًمقاطمُد َُم

َأًمػ »ومٞمف، وُمٕمٜمك  شم٘مًٞمُٛمف إمِم همػم اًمٙمًقر سمخالف همػمه، وم٢مِٟمف يٛمٙمـ شم٘مًٞمُٛمف إمِم ُم٤م ٓ يمْنَ 

ٝمؿ ش ُمٜمٝمؿ يمقاطمدٍ  َأي: ىمد يقضمد َأًمُػ رضمؾ ُمـ اًمٜم٤مس ًمق مجٕم٧َم ُمزاي٤مهؿ وىُمقاهؿ وظمقاصَّ

، شوواطمٌد يم٤مًَٕمػ»عَم٤م زادْت قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل َأن يٙمقن ذم اًمرضمؾ اًمقاطمد، وودُّ هذا ىمقًُمف: 

عمٙم٤مٟم٦م وقِمٔمؿ َأي: وىمد يقضَمد رضمٌؾ واطمد سمَٚمغ ُمـ اًمٗمْمؾ واًمٙمامل، وقُمٚمقِّ اعمٜمزًم٦م وؾُمٛمقِّ ا

ومٕم٦م، وضَمزاًم٦م اًمرأي وَأص٤مًم٦م اًمٕم٘مؾ وشمقىمُّد اًمذهـ وضُمقدة اًمذيم٤مء واًمِٗمٓمٜم٦م ُمع اًمتْمٚمُّع ُمـ  اًمرِّ

اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف، وآوٓمالع سمٕمٔم٤مئؿ اًمٗمْم٤مئؾ واعمٙم٤مرم وُضوب اعَمٗم٤مظمر واعمٕم٤مزم طمتك 

وٚم٦م ص٤مر يقازي َأًمػ إِٟم٤ًمن سمام ومٞمف ُمـ ظمّم٤مئص اإِلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ومٚمق مجٕم٧َم اعمٕم٤مين اًمٗم٤م

ق ُم٤م قمٜمده قمغم َأًمػ إِٟم٤ًمن  اعمقضمقدة قمٜمد َأًمػ إِٟم٤ًمن ًمٙم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م ُم٤م قمٜمده، وًمق وُمرِّ

 [349أسمق ٟمقاس  ]ديقان ًمَقؾِمَٕمٝمؿ ويمٗم٤مهؿ، وَأسمٚمُغ ُمـ هذا ىمقل اًمِم٤مقمر:

 ًمقققٞمس قمقققغم اهلل سمُٛمققققًَتٜمَٙمرٍ 

 

 َأْن ََيٛمقققَع اًمٕمققق٤ممَلَ ذم واطِمقققدِ  

 ٦م ي٤مئٞم٦َّم، َأي: إِذا ـمرَأ ؿم٠ْمٌن ُمشإِْن َأُْمٌر قَمٜمَك» ، وعم٤َّم يم٤مٟم٧م ُم٤مدة قَمٜمَك واويَّ رَأي٧ُم إَومم  ٝمؿٌّ

ً ُمٜمٝمام قمغم طِمدة ُم٘متٍِمًا قمغم ُم٤م َيٚمٞمؼ هبذا اعمَ٘م٤مم، ي٘م٤مل: قَمٜم٤َم سمف َأُمٌر َيْٕمٜمق َأي: ٟمزَل  َأن ُأسملم يمالَّ

ف وَأزقمَجف وَأىمٚم٘مَ  ف، ومٝمذا ُم٤م سمف، وقَمٜم٤َم قمٚمٞمف َيْٕمٜمق، َأي: َصُٕم٥َم وؿَمؼَّ قمٚمٞمف، وقَمٜم٤َمه َيْٕمٜمُقه: َأمهَّ

ورد ُمـ اًمقاويِّ مم٤َّم ٟمحـ سمّمدده، وَأُم٤م اًمٞم٤مئلُّ ومٞم٘م٤مل: قَمٜم٤َمه إَُمُر َيْٕمٜمٞمف َأي: قمَرَض ًمف 

ف وقَمٜمَك سمف َيْٕمٜمك َأي: طمَدَث ًمف وٟمَزل سمف، وقمٜم٤َمه إَُمُر  وؿمٖمَٚمف، وقَمٜم٤َمه إَُمر َيْٕمٜمٞمف َأي: َأمهَّ
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 خب حبژَل سمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: َيْٕمٜمٞمف َأي: ىمّمَده، وهذا يرضمع إمِم ُمٕمٜمك طمَدَث ًمف وٟمزَ 

ف قمـ [83/37]قمٌس:  ژ جت يب ىب مب ، ُمْمٛمقُم اًمٞم٤مء سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م، َأي: َيٙمٗمٞمف وَيٙمٗمُّ

ف، وذم احلدي٨م: ش َيْٕمٜمٞمف»آهتامم سمٖمػمه، وىُمرئ  ـِ »ُمٗمتقطم٤ًم سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م، َأي: َِيٛمُّ ًْ ـْ طُم ُِم

 شمريُمف ُم٤م ٓ َيْٕمٜمٞمف
ِ
ف وٓ ، َأي: ُم٤م ٓ َي٘مْ شإؾِمالم اعَمرء ُّمده وٓ َُيْدُث ًمف وٓ َيٜمزل سمف وٓ َِيٛمُّ

د َأظمل اًمِمامخ:  َيِْمَٖمٚمف، ومٙمؾُّ هذه اعمٕم٤مين شمّمُٚمح ذم ُمثؾ هذا اعمقوع، وىمقُل ُُمزرِّ

 وؿَمقققققؼَّ قمقققققغم اُْمقققققرٍئ وقَمٜمَققققق٤م قمٚمٞمقققققفِ 

 

ققققققتٓمٞمٕم٤م  ًْ  شَمٙمقققققق٤مًمٞمُػ اًمققققققذي ًمققققققـ َي

:وىمقُل أظمر ،  وقَمٜم٤َم قمٚمٞمف َأي: َصُٕم٥َم وشمٕمنَّ

 ظَمٚمِققققققٞمكمْ ٓ شَمُٚمْٛمٜمقققققل قمققققققغم اًم
ِ
 ٌُٙمقققققق٤مء

 

ققققققف ُمقققققق٤م قَمٜمَقققققق٤مك ىِمققققققْدُم٤ًم قَمٜمَقققققق٤مين   إِٟمَّ

:َأي: ُم٤م ؿَمَٖمٚمؽ َأو ُم٤م ٟمَزل سمؽ َأو ُم٤م َأمهَّؽ، وىمقل أظمر 

 إِنَّ اًمَٗمتقققققك ًمقققققٞمس َيْٕمٜمٞمقققققِف وَيْ٘مَٛمُٕمقققققققف

 

ُٗمققققققققف ُمققققققق٤م ًمققققققٞمس َيْٕمٜمٞمقققققققف  َّٓ شمٙمٚمُّ  إِ

يٙمقن ًمف شمٕمٚمُّؼ سمف،  َأي: ًمٞمس َيُِمؼُّ وَيّْمُٕم٥م قمٚمٞمف إِٓ شمٙمٚمُُّٗمف ُم٤م ًمٞمس َيْ٘مُّمده، َأي: ُم٤م ٓ

. ف إِي٤مه اقمت٤ٌمـم٤ًم سمال ؾم٥ٌم، وهذا هق اًمٗمْمقزمُّ ًَ  وإِٟمام ُيٙمٚمِّػ ٟمْٗم

اعمٕمٜمك: سملم اًمٜم٤مس اظمتالٌف ذم اًمدرضم٤مت، وهلؿ ـمٌ٘م٤مٌت ُمتٗم٤مِوشم٦م وُمراشم٥ُم ُمت٤ٌميِٜم٦م 

ؾ اهلل سمٕمَْمٝم ُط واًم٤ًمومؾ اعمتًٗمِّؾ، وىمد ومْمَّ ؿ وُمٜم٤مزُل ُمتٖم٤ميِرة، وسمٞمٜمٝمؿ إقَمغم واًمٕم٤مزم واعمتقؾمِّ

قمغم سمٕمض، وروَمع سمٕمَْمٝمؿ ومقق سمٕمٍض درضم٤مٍت، طمتك إِن ُمٜمٝمؿ َُمـ ُيٖمٜمل هَمٜم٤مء إًَمػ، وي٘مقم 

َُم٘م٤مُمٝمؿ وَيٜمقب قمٜمٝمؿ، إِذا قمَرض َأُمر ُمٝمؿٌّ وؿم٠ْمن ُمزقم٩م، ومٙم٠َمن هذا اًمرضمؾ ىمد ُأقمٓمل 

ظمّم٤مئَص َأًمػ رضمؾ، يمام َأٟمف ىمد يقضمد َأًمُػ رضمؾ وهؿ سمٛمٜمزًم٦م رضمؾ واطمد سمحٞم٨م ًمق 

ف اإِلٟم٤ًمن اًمقاطمد ُمـ سمٜمل اضمتٛمٕم٧ْم ُمزاي٤مهؿ وومْم٤مئ ٚمٝمؿ ًمٙم٤مٟم٧م همػَم زائدة قمغم ُم٤م يًتح٘مُّ

ٚمٝمؿ شمٗمْمٞمالً. ُمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وومْمَّ  آدم اًمذيـ يمرَّ

لش  159- ىأ  ىاااة  ااا  
ااا ش ىة اااا ا

َأ اااا ىا ْش  و ا

 

 َ ىاااة ُ ش أ أاااا 
تاااا ا َشااابأ ىأ ش ُ ا  أ ااا أ  يأ

، وهق ذم َأي وًمإِلٟم٤ًمن، وَأصُؾ اًمٗمتك ذم اًمٚمٖم٦م: اًمِم٤مبُّ احلدي٨ُم ش: وًمِْٚمَٗمتك»  ِـّ ًِّ اًم
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٤ًم، ويمذًمؽ وَمتَُق َيْٗمُتق ُمـ  إَصؾ ُمّمدر وَمتَِل َيْٗمَتك ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمَِؿ، َأي ص٤مر ؿم٤مسمَّ

، واؾمُؿ اًمٗم٤مقمؾ احل٘مٞم٘ملُّ وَمتِلٌّ قمغم  ، وُمّمدر هذا اًمث٤مين اًمَٗمَت٤مء سم٤معمدِّ ـَ ًُ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس يَمَح

، ويمؾٌّ ُمـ اًمَٗمتَك واًمَٗمتِّل ُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك ٤مبِّ احلََدث، همػم َأن اًمٗمتك سم٤مًمٗمتح  وزن هَمٜمِلٌّ اًمِمَّ

ُم٘مّمقرًا أيمثُر ُم٤م ُيًتٕمٛمؾ ذم اإِلٟم٤ًمن، واًمَٗمتِلُّ قمغم وزن وَمِٕمٞمؾ َأيمثُر ُم٤م ُيًتٕمٛمؾ ذم احلٞمقان، 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 إِذا قمققققق٤مش اًمَٗمتقققققك ُمققققق٤مئتلِم قم٤مُمققققق٤مً 

 

ققققققذاَذُة واًمَٗمَتقققققق٤مءُ    وم٘مققققققد ذهقققققق٥م اًمٚمَّ

  وىم٤مل أظمر:

ققققققق٦مٍ إِنَّ اًمَٗمَتقققققققك مَحَّققققققق٤مُل يمقققققققؾِّ ُُمٚمِ   ٛمَّ

 

ٌْٞم٤منِ   ققققق ؿ اًمّمِّ  ًَمقققققْٞمَس اًمَٗمتقققققك سمُِٛمقققققققٜمَٕمَّ

 ـُ َهْرَُم٦َم:  [145 ]ديقاٟمف وىم٤مل اسم

قققَف اًمٗمَتقققك وِرداؤهُ  َ  ىمقققد ُيقققققدِرُك اًمنمَّ

 

 ظَمَٚمقققققٌؼ وضَمْٞمققققق٥ُم ىَمٛمٞمِّمقققققف َُمْرىُمققققققققعُ  

 :وَمَتك »وُيٓمٚمؼ اًمَٗمتك قمغم اًمرضمؾ اًمٙم٤مُمؾ اًمٕمٔمٞمؿ وقمغم اًمًخلِّ اًمٙمريؿ، وُمٜمف ىمقهُلؿ ٓ

َّٓ قَمكِمّ   ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:شإِ

ـْ راَح َأو هَمقققَدا  وإِنَّ وَمتقققك اًمٗمتٞمققق٤مِن َُمققق

 

 رِّ قَمققققققُدوٍّ َأو ًمِٜمْٗمققققققِع َصققققققِديِؼ قًمِْمقققققق 

 :اًمُٖمالم »وُيٓمٚمؼ اًمَٗمتك قمغم اًمَٕمٌْد واعمٛمٚمقك، واًمَٗمت٤َمُة قمغم اجل٤مري٦م وإَُم٦م، يمام ي٘م٤مل هلام

٤مل: ومتًك ووَمت٤َمة ُمدطم٤ًم هلام سمذًمؽ، ، وًمٕمؾَّ َأصٚمف َأن ُيقَصَٗم٤م سم٤مًمُ٘مقة واًمٜمِم٤مط ذم اخلدُم٦م، ومٞم٘مشواًمُٖمالَُم٦م

، وومٞمف أَيْم٤مً: [18/63]اًمٙمٝمػ:  ژوئ ەئ ەئ ائژصمؿ هَمٚم٥َم قمٚمٞمٝمام، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

]يقؾمػ:  ژۇۆ ۇ ڭ ڭژ، وومٞمف أَيْم٤مً: [12/33]يقؾمػ:  ژىئيئ مئ حئ جئژ

 ک ک ک کژ، وومٞمف َأيْم٤ًم: [12/62]يقؾمػ:  ژائ ائژ، وومٞمف َأيْم٤ًم: [12/36

 .[18/13]اًمٙمٝمػ:  ژۈ ۆ ۆ ۇژيْم٤ًم: ، وومٞمف أَ [18/13]اًمٙمٝمػ:  ژگ

اعم٤مل هق اًمذي ُيٛمَٚمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وَيًتِمٝمد سمٕمْمٝمؿ قمغم ضمقاز شم٠مٟمٞمثف سم٘مقل ش: ُمـ ُم٤مًمِفِ »

 [383 ]ديقاٟمف طم٤ًمن:
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قققق٥ٍم  ًَ  اعمقققق٤مُل شُمققققْزِري سمقققق٠مىمقاٍم َذوي طَم

 

قققققٞمِِّد اعمققققق٤مُل   ًَّ ُد همقققققػَم اًم ققققققِّ ًَ  وىمقققققد شُم

 ٦م، صمؿ ُأـمٚمؼ قمغم يمؾِّ ُم٤م اعم٤مُل ذم إَصؾ ُم٤م ُيٛمَٚمؽ ُمـ اًم»ىم٤مل اسمـ إصَمػم:  ذه٥م واًمٗمْمَّ

 ش.ُيْ٘مَتٜمَك، وَأيمثُر ُم٤م ُيٓمٚمؼ قمٜمد اًمٕمرب قمغم اإِلسمؾ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م أيمثر أُمقاهلؿ

َُم٧ْم َيَداه» َأي اًمذي َأُْمْم٤مه وَأْٟمٗمَذه وىَمْم٤مه، واعمّمدُر: اًمت٘مديؿ، وهق ودُّ ش: ُم٤م ىَمدَّ

ف هب٤م، وٟمحُقه: اًمت٠مظمػم، وإِٟمام ُأؾمٜمَد إمِم اًمٞمَدْيـ ٕهنام إصُؾ ذم ُم٤ٌمَذ  ة إؿَمٞم٤مء واًمتٍمُّ

ٌْتُف يداك» ًَ يداَك َأْويمَت٤م ووُمقَك »، ويمذًمؽ ىمقهُلؿ ذم اًمتقسمٞمخ: شهذا ُم٤م ضَمٜمَْتُف يداك، وهذا ُم٤م يَم

، وُمـ ذًمؽ شمًٛمٞمتُٝمؿ ٕقَمْم٤مء اجلًؿ ضمقاِرَح وقمقاُمَؾ ٕهن٤م دَمرح َأي دَمؽمح شَٟمَٗمخ

، وىمٞمؾ: ُمـ إص٤مسمع إمِم اعَمٜمْٙم٥ِم، وشمٙمت٥ًم وشمٕمٛمؾ، واًمٞمدان ُمثٜمَّك َيٍد، واًمَٞمُد: اًمٙمػُّ 

: اًمراطم٦م ُمع إَص٤مسمع، َأو ُمـ أـمراف  واعَمٜمْٙم٥ِم َُمْتََٛمع رأس اًمَٕمُْمد واًمَٙمتِػ، واًمَٙمػُّ

ْٟمد اًمذي َيكِم اإِلهْب٤مم، وُُمَ٘م٤مسمُِٚمف  ، واًمُٙمقع: ـمرُف اًمزِّ إص٤مسمع إمِم اًمُٙمْقع، واًمراطم٦ُم: سَمْٓمـ اًمٙمػِّ

راع، وهق اًمُٙمْرؾمقع، وهق اًمذي يكم اخِلٜمْ  ٍَم، واًمّزْٟمُد سم٤مًمٗمتح هق ُم٤م اْٟمَحَن قمٜمف اًمٚمَُّحؿ ُمـ اًمذِّ

ق سملم  ، وُمـ قمٜمده شُم٘مَٓمع َيُد اًم٤ًمرق، وي٘م٤مل: ومالن ٓ ُيٗمرِّ َُمْقِصُؾ ـَمَرف اًمذراع ذم اًمٙمػِّ

 اًمُٙمقع واًمُٙمْرؾمقع، َأي همٌلٌّ ضم٤مهٌؾ، وىمقًُمف: اْٟمَحَن َأي اٟمٙمَِمَػ واْٟمَزاح وارشَمَٗمع.

ٌَْؾ َُمْقشمف» َأي ىمٌَؾ ظمروج ُروطمف، وىمٌَؾ ودُّ سَمْٕمد، ومه٤م فمروم٤من ًمٚمزُم٤من وًمٚمٛمٙم٤من  ش:ىَم

َّٓ سم٤مإِلو٤موم٦م ًمٗمٔم٤ًم يمام ذم اًمٌٞم٧م، َأو شم٘مديرًا يمام ذم  ُ ُمٕمٜم٤ممه٤م ويٜمٗمؽُّ قمـ اإِلهب٤مم إِ َأيْم٤ًم، وٓ َيتٌلمَّ

، واعمقُت ودُّ احلٞم٤مة، ي٘م٤مل: ُم٤مَت [33/4]اًمروم:  ژۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٌََدن واٟمٗمّم٤مهُل٤م قمٜمف، يٛمقت، َأي  وح ًمٚم ف، وظمرضم٧ْم روطُمف، وم٤معمقُت: ُُمٗم٤مَرىم٦ُم اًمرُّ ًُ َزَه٘م٧ْم ٟمْٗم

ٞم٦َّم. ًِّ ه سمٕمْمٝمؿ سمَزوال اًمُ٘مقة احِل  واٟم٘مٓم٤مُع احلٞم٤مة ُمٜمف، وومنَّ

 َأي ٓ ُم٤م ايمت٥ًَم وطم٤مَز واطْمَتقى.ش: ٓ ُم٤م اىْمَتٜمَك»

َف ومٞمف وَأُمْ  َّٓ ُم٤م شَمٍمَّ ْم٤مه وَأٟمٗمَذه وىَمْم٤مه وَأضْمَراه ذم اعمٕمٜمك: ًمٞمس ًمإِلٟم٤ًمن مَم٤ّم َيٛمٚمٙمف إِ

٤م َأن يٙمقن اعمراد أن ُم٤مَل اإِلٟم٤ًمن  طمٞم٤مشمف ىمٌؾ َأن يٛمقت، وُُم١مدَّى هذا اعمٕمٜمك َُيتٛمؾ وضمٝملم: إُِمَّ
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٤م اًمذي ظمٚمَّٗمف سمٕمده  طم٘مٞم٘م٦ًم إِّٟمام هق ُم٤م طمَّمؾ ًمف ٟمٗمُٕمف ذم طمٞم٤مشمف ُمـ َُمْٚمٌس وَُمْٓمَٕمؿ وٟمحِقمه٤م، وَأُمَّ

٤م أن يٙمقن اعمراد َأن ُم٤مل اإِلٟم٤ًمن قمغم احل٘مٞم٘م٦م وَأسم٘م٤مه ُمـ شَمِريمتف ومٚمٞمس ًمف ُمٜمف إ ٓ اًمٜم٦ًٌُم إًِمٞمف، وإُِمَّ

هق إقَمامل وإوَمٕم٤مل وأصم٤مر اًمتل َأضْمراه٤م ىمٌؾ ُمقشمف، وًمٞمس ُم٤مًُمف ُم٤م طم٤مَزه ُمـ اًمٜم٘مقد وإُمتٕم٦م 

 واًمَٕمَ٘م٤مرات وٟمحقه٤م سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ قِمؼْمة سم٤معم٤مل، وإٟمام اًمِٕمؼْمة سم٤مٕقمامل.

اااااج ُ أااااارش ا  167- ااااا أ ا  وإا   ملش ي    أ
ااااا ا نأ  

 

اااا  عأ أااا ش وأ
ااا ة   ا يثة  نأ أ

ااا ا ااا ش نأ كا  فأ

اًمقاو شم٠ميت ًمٚمٕمٓمػ، َأي إِلدظم٤مل ُم٤م سمٕمده٤م ذم طُمٙمؿ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، وشم٠ميت ش: وإِٟمَّام» 

ًمالؾمتئٜم٤مف، َأي ٓؾمت٘م٤ٌمل يمالم ضمديٍد ُُم٘متَْم٥م ٓ شَمٕمٚمَُّؼ ًمف ذم طمٙمؿ ُم٤م ىمٌٚمف، وآؾمتئٜم٤مف 

٦م،  هق آسمتداء، وشم٠ميت سملم مجٚمتلم َٕدٟمك ٥ٌم ُمـ إِنَّ اًمتقيمٞمديَّ ُمٜم٤مؾَم٦ٌم سمٞمٜمٝمام، وًمٗمُظ )إٟمَّام( ُمريمَّ

وُم٤م اًمٙم٤موم٦َّم هل٤م قمـ قمَٛمؾ اًمٜمّم٥م واًمرومع، وشمٗمٞمد هبذا اًمؽميمٞم٥م طمٍْمَ اعمٌتدأ سم٤مخلؼم، ومٛمٕمٜمك 

ص سم٤مًمِمٕمر دون همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم.  )إٟمام زيٌد ؿم٤مقمٌر( َأٟمف ُمتخّمِّ

ضُمقًمِٞم٦َّم، وعم٤َّم يم٤من اعمرُء  َأي اإِلٟم٤ًمُن ذو اعمروءة واإلٟم٤ًمٟمٞم٦َّم،ش: اعَمْرءُ » واعمروءة يمامُل اًمرُّ

سمٛمٕمٜمك اًمرضمؾ وًمٞمس ًمف مجٌع ُمـ ًمٗمٔمف مُجع قمغم رضم٤مل يمام مُجٕم٧م اعمرَأُة قمغم ٟم٤ًمء، واخلَٚمِٗم٦ُم 

ـَ اإِلسمؾ، ويمام َأن اإِلسمؾ مجع ٟم٤مىم٦م َأو مَجَؾ، واعَمٜم٤َمضِمذ  سمٗمتح ومٙمن قمغم خَم٤َمض، وهل احلَقاُِمؾ ُِم

ك سم٤مخلُْٚمد،  مجُع ضُمْٚمذ سمْمؿِّ اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمالم سمٕمده٤م ذاٌل ُمٕمَجٛم٦ٌم، وهق اًمٗم٠مر إقَمٛمك اعمًٛمَّ

ظُمذ اًمٜم٤مَس سم٤مًمٕمرسمٞم٦َّم وم٢مِٟمَّف يزيد ذم اًمٕم٘مؾ وُيث٧ٌم »ويمَت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمِم َأيب ُمقؾمك: 

٦م واحِلْروم٦م»وم٘م٤مل: ش ُم٤م اعمروءة؟»، وىمٞمؾ ًمََلطْمٜمػ: شاعمروءة ، وؾمئؾ آظمر قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل: شاًمِٕمٗمَّ

ِّ َأُمرًا وأٟم٧م شَمًتحٞمل ُمٜمف ضَمْٝمراً هل أن ٓ شمَ »  ش.ٗمٕمَؾ ذم اًمنِّ

هذا اًمْمٛمػم اًم٤ٌمرز اعمْم٤مف إًِمٞمف ًمٗمظ )سَمْٕمَد( يٕمقد قمغم اعمرء، واحلدي٨ُم ش: طَمِدي٨ٌم سَمْٕمَدهُ »

ث اًم٘مقُم سمف  ث سمف: ذيَمره وحتدَّ هق اًمٙمالم اًمذي ُيتحدث سمف وُيٜم٘مُؾ، وهق اخلؼم، وطمدَّ

٨َم ُمٕمٝمؿ وشمٗم٤موْوٜم٤م وظُمْمٜم٤م ومٞمف، واحلدي٨م اعمُحغمَّ سم٠َمْل وحَت٤مدصمقا، وطم٤مدصمُتٝمؿ: شمداوًم٧ُم احلدي

 وظمؼِمه، اظمتصَّ سمف سم٤مًمَٖمَٚم٦ٌم. إِذا ُأـمٚمؼ اٟمٍمف إمِم يمالم رؾمقل اهلل 
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ٌْؾ(، ومه٤م فمروم٤من ش سمٕمَده»وىمقًُمف:  َأي سمٕمد َُمقشمِف، وهِم٥مَّ ووم٤مشمف، وًمٗمُظ )سَمْٕمد( ودُّ )ىَم

 ُيٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤ممه٤م إٓ سم٤مإِلو٤موم٦م ًمٗمٔم٤ًم َأو ًمٚمزُم٤من، وىمد يٙمقٟم٤من ًمٚمٛمٙم٤من، ومه٤م فمروم٤من ُُمٌَٝمامن، ٓ

شم٘مديرًا، وُيًٛمك شمّمٖمػممه٤م شمّمٖمػَم اًمت٘مري٥م، ومٞم٘م٤مل: ضم٤مء ومالن سمٕمَد اًمّمالة، َأي ذم زُم٤من 

ر قمٜمٝم٤م ىمٚمٞماًل، وضم٤مء ىمٌَٚمٝم٤م، َأي ذم  ر قمـ زُم٤مهن٤م، وسُمَٕمْٞمَده٤م َأي ذم زُم٤من ُمت٠مظمِّ ُمؽماٍخ وُمت٠مظمِّ

ٌَْٞمَٚمٝم م وؾم٤مسمِؼ قمغم زُم٤مهن٤م، وىُم م قمٚمٞمٝم٤م ىمٚمٞماًل.زُم٤من ُمت٘مدِّ  ٤م َأي ذم زُم٤من ُمت٘مدِّ

ٜم٤مً » ًَ ـْ طمديث٤ًم طَم ـْ »َأي وَمٍِمْ ظمؼمًا مجٞمالً، وش: ومُٙم اًمٜم٤مىمّم٦م، َأي ش يم٤منَ »هٜم٤م َأُمٌر ُِمـ ش يُم

د وضمقد ُمرومققمٝم٤م، سمؾ شمٌ٘مك ٟم٤مىمّم٦ًم طمتك َيلء ظمؼُمه٤م، وهق هٜم٤م  اًمتل ٓ شمتؿُّ وٓ شمٙمُٛمؾ سمٛمجرَّ

ـَ  )طمديث٤ًم(، َأي يمالُم٤ًم وِذيمرًا ُيٜم٘مؾ ذم اًمٜم٤مس ًُ ـُ اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ طَم ًَ ث سمف، واحلَ وُيتحدَّ

، ُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس يمَٕمُٔمؿ ويَمُرم وٟمحِقمه٤م، واًم٘مٞم٤مُس ي٘متيض أن يٙمقن اؾمؿ  ـُ ًُ اًمٌمء َُيْ

ـ سمٗمتحَتلم قمغم ظمالف  ًَ لم يم٤مًمَٕمٔمٞمؿ واًمَٙمريؿ، ًمٙمٜمَّف ؾُمٛمع هٙمذا طَم ًِ
اًمٗم٤مقمؾ ُمٜمف احلَ

ـَ ُمـ اًم٘مٞم٤مس، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: وٓ ٟمٔمػَم ًمف إٓ ىمقهُلؿ: سمَ  ًُ ـْ سَمُٓمَؾ يَمَح َٓمؾ، َأي ؿمج٤مٌع، يٕمٜمل ُِم

 اًم٤ٌمب اخل٤مُمس، وٓ صم٤مًم٨َم هلام.

ـ سمْمؿٍّ ومًٙمقن، وهق اجلاَمل واجلَقدُة، وودُّ ذًمؽ وٟم٘مٞمْمف اًمُ٘مٌْح  ًْ وُمّمدُره احلُ

ـُ سم٤مًمٌٍم َأو َأطمد  ٤ًم، وم٤مًمٔم٤مهرّي ُم٤م ُيًتحً ٤ًم وُمٕمٜمقيَّ ـ فم٤مهريَّ ًْ َداءة، ويٙمقن احلُ واًمرَّ

، واًم٤ٌمـم ٝمقة أو سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٌَّمػمة،  -وهق اعمٕمٜمقيُّ  -ٜملُّ احلقاسِّ ُم٤م ُيًتحًـ سم٤مهلَقى واًمِمَّ

 وهذا إظَمػم هق اًمذي ٟمحـ سمّمدده.

ـْ َوقَمك» َأي ًمٚمرضمُؾ اًمذي ؾَمِٛمع وطَمِٗمَظ ُمع اًمتدسمُّر وإُِمٕم٤من اًمٜمٔمر، ي٘م٤مل: َوقَمك ش: عمَِ

٤مه سم٤مًمَ٘مٌقل وومَ  احلدي٨َم وٟمحقه َيِٕمٞمف، َوَأْوقَم٤مه ُيققِمٞمف ِٝمٛمف وقَمَ٘مَٚمف وطَمِٗمٔمف، وُمٜمف ىمقهلؿ: إِذا شمٚم٘مَّ

، وَأصؾ اًمِققم٤مء: اًمٔمرُف واإِلٟم٤مُء، وُمٜمف: َوقَمك اًمزاَد واعمت٤مَع شصدُر اًمرضمِؾ وقم٤مُء قِمٚمِٛمف»

وٟمحقمه٤م، وَأْوقم٤ممه٤م: َأي ووَٕمٝمام ذم اًمِققم٤مء وَأدظمٚمٝمام ومٞمف، واًمِم٤مئع اعمًتٗمٞمض َأن ُيًتٕمٛمؾ 

واًمدرَس، واًمرسم٤مقملُّ ًمََلضمرام، يم٘مقًمؽ: َأْوقَمٞم٧ُْم  اًمثالصملُّ ذم اعمٕم٤مين، يم٘مقًمؽ: وقَمْٞم٧ُم اعم٠ًمًم٦مَ 
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 ۇئ ۇئ وئژاعمت٤مَع واًمثٞم٤مَب، وإَصُؾ اؾمتٕمامُل يمَٚمٞمٝمام ذم يمَٚمٞمْٝمام، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 ژڤ ڤژ، َأي سمام ُيْْمٛمرون وََيٛمٕمقن ذم صدورهؿ، وومٞمف: [84/23]آٟمِم٘م٤مق:  ژۆئ

َ اهلل اُمرءًا ؾَم »، وذم احلدي٨م: [69/12]احل٤مىم٦م:  وَمُربَّ ُُمٌَٚمٍَّغ »، وومٞمف: شِٛمَع ُم٘م٤مًمتل ومققَم٤مه٤مَٟميَّ

ـْ ؾم٤مُِمع ُب اهللُ ىمٚم٤ًٌم َوقَمك اًم٘مرآن»، وُيروى: [233اسمـ ُم٤مضم٦م: ]ش َأْوقمك ُِم ، َأي وَمٝمؿ شٓ ُيَٕمذِّ

قا »طِمٙمَٛمف وقَمَ٘مَٚمف وشمدسمَّره وطَمٗمٔمف قِمٚماًم وقَمَٛماًل، وومٞمف:  ًَ  َأن ٓ شَمٜم
ِ
آؾمتحٞم٤مُء ُمـ اهلل طَمؼَّ احلٞم٤مء

، َأي ُم٤م مَجع ُمـ ـمٕم٤مم وذاب، سم٠من يٙمقٟم٤م ُمـ احلالل، وومٞمف: شواًمٌغِم واجلَْقَف وُم٤م َوقمكاعَم٘م٤مسمَر 

، َأي ٓ شَمٌَخكم شٓ شُمْقيمل وَمُٞمقيَمك قمٚمٞمِؽ »، وهق ٟمٔمػم: [2373ُمًٚمؿ: ] شٓ شُمْققِمل وَمُٞمققَمك قمٚمٞمِؽ »

ك ُمـ اًمٜمٛمؾ، ومتُج٤مَزي سمْمٞمؼ اًمرزق، واًمَققِمّل قمغم وَمِٕمٞمؾ: احل٤مومِظ اًمٙمٞمِّس اًمٗم٘مٞمف، وومالن َأْوقمَ 

ٌَف واؾمت٘مّم٤مه.  َأي َأمْجُع، وُمٜمف: اؾْمَتققَم٤مه َأي َأظمذه يم٤مؾمَتقوم٤مه واؾمتققم

اعمٕمٜمك: ًمٞمس اإِلٟم٤ًمن إٓ ظمؼمًا ُيٜم٘مؾ وطمديث٤ًم ُي١مصَمر، وىمّم٦ًم شُمذيَمر، وؾمػمًة شُمٜمنم، وطمٙم٤مي٦ًم 

ٜم٦ًم قمٜمد ُأوزم إ ًَ ًم٤ٌمب شُمروى، ورواي٦ًم حُتٙمك، وم٤مضمتٝمْد واقمٛمْؾ ًمتٙمقَن ُأطْمدوصم٦ًم طمًٜم٦ًم ُُمًتح

ػَم وَيٜمْتِٗمٕمقن سم٤مًمِٕمؼم، ويتَّٕمٔمقن سمَٛمـ هَمؼَم، ويًتدًمُّقن قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٕصَمر  ًِّ ٌَّٕمقن اًم اًمذيـ يتت

قن، َأو سم٤مًمٕمٙمس.  ومٞمٛمدطمقن ويؽممحَّ

يش  ف اا ش  161- ااطشرأ َأ رأ  َش َشاالا ُ اا   ْأ  إا   نأ

 

اااا أ   ْ ااااة  واأنْة ااااة  نأ
اااار  اش نا ىأ

 اأ

هَر ؿَمْٓمَرْيف»  ْٚم٥م: سمٗمتح احل٤مء وؾمٙمقن اًمالم، وشُمٗمتح، َأصُٚمف احلَ ش: إيِنِّ طَمٚم٧ٌُْم اًمدَّ

ع ُمـ اًمٚمٌَّـ، وهق ُمـ اًم٤ٌمب إَول واًمث٤مين يمٜمٍَم وَضب. ْ  اؾمتخراُج ُم٤م ذم اًميَّ

ع: سم٤مًمٗمتح ًمذوات اًمٔمِّْٚمػ يم٤مًمِم٤مء واًمٌ٘مر سمٛمٜمزًم٦م اًمثَّدي ًمٚمٛمرأة واخِلْٚمػ ًمٚمٜم٤مىم٦م،  ْ واًميَّ

ًمٔمُُّٗمر ًمإِلٟم٤ًمن، وهق سمٙمن ومًٙمقن قمغم وهق خَمَْرج احلٚمٞم٥م ُمٜمٝم٤م، واًمٔمِّْٚمػ ًمٚمٌ٘مر وٟمحقه يم٤م

م ىمري٤ًٌم.  وزن اخِلْٚمػ اعمت٘مدِّ

هر: ة واًمدَّ ة اًمٓمقيؾ اًمزُم٤من قمغم وُيٓمٚمؼ آظمره، إمِم َأوًمف ُمـ اًمٕم٤مملَ  ُُمدَّ  وإَُمد اًمٙمٌػمة واعمدَّ

ة اًمدٟمٞم٤م يمٚمِّٝم٤م، ىمٞمؾ: ُُمٓمَٚمؼ اًمزُم٤من ىمؾَّ َأو يمثُر، ىمٞمؾ: واحلِ  لْم اعمٛمدود سمال اٟمتٝم٤مء، وي٘مع قمغم ُُمدَّ
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واًمزُم٤من واًمدهر وإطَم٘م٤مب شُمٓمٚمؼ قمغم اعُمَدد اًمتل ٓ ٟمٕمٚمؿ هل٤م هم٤مي٦م وٓ هن٤مي٦م، واعمراُد ذم 

 اًمٌٞم٧م سم٤مًمدهر: اًمزُم٤مُن ُمٓمٚم٘م٤ًم.

وىمقًمف: ؿَمْٓمَرْيف: وهق ُمثٜمَّك ؿَمْٓمر ُمْم٤موم٤ًم إمِم وٛمػم اًمدهر، وؿَمْٓمُر اًمٌمء، وؿِمْٓمره 

ْٓمر َأيْم٤ًم: ُمّمدر ؿَمَٓمر  اًمٜم٤مىم٦َم ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمٜمٍََم، إِذا طَمَٚم٥م َأيْم٤ًم: ضُمزؤه وسمٕمُْمف، واًمِمَّ

 ؿمْٓمَر َأظْمالومِٝم٤م، وشمرَك ؿَمْٓمرًا.

ٌَٝم٤م يمٚمَّٝم٤م، َأي اؾمتخرَج احلٚمٞم٥َم ُمـ  وًمٚمٜم٤َّمىم٦م َأرسمٕم٦م َأظمالف، يمؾُّ ظِمْٚمَٗملم ُمٜمٝم٤م ؿَمْٓمر، وم٢مِذا طمٚم

هَر ؿمٓمَريف»مجٞمع َأظْمالومٝم٤م وم٘مد طمَٚم٥م ؿمٓمَرِْي٤م، وُمٜمف ىمقهلؿ:   ، ويمذا طمَٚم٥مشومالن طَمَٚم٥م اًمدَّ

اًمدهَر َأؿمُٓمَره، وهق مجٌع ؿَمْٓمر، ُمـ طَمَٚم٥م َأؿمُٓمر اًمٜم٤مىم٦م، َأي َأظمالوَمٝم٤م إَرسمٕم٦َم سم٤مقمت٤ٌمر َأنَّ يمؾَّ 

 ظِمْٚمػ ؿَمْٓمر، َأي ضمزٌء وسمٕمٌض، َأو قمغم َأن آصمٜملم مجٌع، ويمؾُّ ظِمْٚمَٗملم ؿمْٓمر، َأي ٟمّمٌػ.

ٜمل َأٟمَّف ُمرَّ سمف ظمػُمه طمَٚم٥َم ومالٌن اًمدهَر َأؿْمُٓمَره، َأي ظَمؼَمَ ُضوسَمف، يٕم»وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

شُمف ورظم٤مؤه، شمِمٌٞمٝم٤ًم سمَحْٚم٥م مجٞمع َأظمالف اًمٜم٤مىم٦م ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م طَمِٗمالً وهمػَم طَمِٗمؾ،  ه، وؿمدَّ وذُّ

، وَأصُٚمف ُمـ َأظمالف اًمٜم٤مىم٦م، وهل٤م ظِمْٚمٗم٤من ىم٤مِدُم٤من، وظِمْٚمٗم٤من آظِمران، يم٠مٟمف  ًا وهمػَم دارٍّ ودارَّ

، ويمؾُّ ظِمٚمٗملم ؿَمْٓمٌر، وىمٞمؾ: إؿَمٓمُر: طمَٚم٥م اًم٘م٤مِدَُملم، ومه٤م اخلػم، وأظِمَريـ، ومه٤م اًم نمُّ

َرر، وذم طمدي٨م إطَمٜمػ ىم٤مل ًمٕمكمٍّ قمٚمٞمف اًمًالم وىم٧َم اًمتحٙمٞمؿ: ي٤م َأُمػم اعم١مُمٜملم إين ىمد  اًمدِّ

٧ٌُْم َأؿمْٓمَره، ومقضمدشُمف ىمري٥َم اًمَ٘مْٕمر، يَمٚمِٞمَؾ اعُمْدي٦م، وإِٟمؽ ىمد ُرُِمٞم٧َم  طمَجْٛم٧ُم  اًمرضُمَؾ، وطمٚم

 سمَحَجر إَرض.

ٌَلْم، وَأراد ىم٤مل: وَوَع إؿَم ُٓمر َُمقِوَع اًمِمٓمَرْيـ يمام شُمقوع احلقاضم٥ُم ُمقِوَع احل٤مضم

 ش.سم٤مًمرضُمٚملم احلََٙمٛملم، إَوُل أسمق ُمقؾمك، واًمث٤مين قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

د:  ه٤مء. وذم اًمت٤مج ٟم٘مالً قمـ يم٤مُمؾ اعمؼمِّ وطمَجُر إَرض: يمٜم٤مي٦ٌم قمـ اًمداهٞم٦م اًمٕمٔمٞمؿ اًمدَّ

ِب ًمَُلُمقر: ومالن ىمد طمٚمَ » َة ي٘م٤مل ًمٚمرضُمؾ اعمجرِّ ٥م اًمدهَر َأؿمُٓمَره، أي ىمد ىم٤مؾَمك اًمِمدَّ

ظم٤مء، وشم٘مٚم٥ََّم ذم اًمٗم٘مر واًمٖمٜمك ه، »، وومٞمف َأيْم٤ًم: شواًمرَّ طمَٚم٥م اًمدهَر َأؿمُٓمَره: اظمَتؼم ظمػَمه وذَّ
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قمغم اًمٌدل، ش َأؿمٓمَره»، وٟمَّم٥م شطمَٚم٥م َأؿمُٓمَر اًمٜم٤مىم٦م»هذا ُمًتٕم٤مر ُمـ »وذم َمٛمع إُمث٤مل: 

ه، ومَٕمرف ُم٤م ومٙم٠َمٟمف ىم٤مل: طمٚم٥َم َأؿمُٓمَر اًمدهر، واعمٕم ٜمك: َأٟمف اظمتَؼم اًمدهَر ؿمٓمَري ظمػِمه وذِّ

هرَ  ب اًمدَّ  ش.ومٞمف، ُييُب ومٞمَٛمـ ضَمرَّ

ًا، وقمٚمٞمف وم٘مقًمف: طمٞمٜم٤ًم ش: وم٘مد َأَُمرَّ زْم طِمٞمٜم٤مً » : ومٕمؾ ُم٤مٍض يٙمقن ٓزُم٤ًم سمٛمٕمٜمك: ص٤مر ُُمرَّ َأُمرَّ

ًا، وقمٚم ي٤ًم سمٛمٕمٜمك ضمَٕمؾ اًمٌمَء ُُمرَّ ٞمف ومِحٞمٜم٤ًم ُمٜمّمقب قمغم اًمٔمرومٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م، ويٙمقن ُمتٕمدِّ

ًا، سمٛمٕمٜمك شمٜمٖمٞمص اًمَٕمٞمش ومٞمف،  ُمٜمّمقب ومٞمف قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م اًمٍمُي٦م، َأي ضمَٕمؾ زم زُم٤مٟم٤ًم ُُمرَّ

ـْ ُم٘م٤مسمَٚمُتف ذم آظِمر اًمٌٞم٧م سمٚمٗمظ  ش َأَُمرَّ »شُمِْمٕمر سم٠من ُُمراد اًمٜم٤مفمؿ ش طَماَل »ويَمْثرِة اعمّم٤مئ٥م، ًمٙم

زُم، وي٘م٤مل: ومالن ٓ ُيِٛمرُّ وٓ ُُيْكِم، َأي ٓ َييُّ وٓ يَ  ٜمْٗمع، ويمٚمَّٛمُتف ومام َأُمرَّ وٓ َأطْمغَم، وُم٤م اًمالَّ

. ٍة، َأي مل يتٙمٚمَّؿ ومل َيٜمٓمؼ سمخػم وٓ سمنمٍّ  وم٤مه سمُحْٚمَقٍة وٓ ُُمرَّ

، َأي و٤مَق قمٚمٞمف إَُمُر، وؾم٤مءْت طم٤مًُمف، وَأص٤مسمف اجلٝمُد واًمٜمََّٙمُد،  وَُمرَّ اًمَٕمٞمُش قمٚمٞمف، وَأَُمرَّ

ان، َأي اهلرُم واعمَ   رض، وىم٤مل اًمراضمز:وٟمَزَل سمف إَُْمران إََُمرَّ

ْرشَمٜمل طَمققققققققُذورُ   إيِنِّ إِذا طَمققققققققذَّ

 

 طُمْٚمققققٌق قمققققغم طَمققققالَويت َُمِريققققرُ  



 

يت َوىُمققققققققرُ  ٍة ذم طِمقققققدَّ  ذو طِمقققققدَّ

 :َأي ًملمِّ وُمع ًمِٞمٜمف ؿمديٌد، وذم احلدي٨م« 
ِ
٤مء ْيـ ُمـ اًمِمٗم٤مء، اًمّمؼِم واًمثُّٗمَّ ، شُم٤مذا ذم إََُمرَّ

ْيـ ُُمثٜمَّ  ى وهذا هق اخلَْرَدل، وًم٘مل ُمـ إََُمرَّ ـِ ُُمثٜمك ُُمرَّ ْي ـَ َمٛمققم٤ًم، وإَُمرَّ ي ك، وإَُمرِّ

واهل اًمِمديدة. ر واًمدَّ  يمُٙمؼْمى، َأي اًمنمُّ واًميَّ

، ُمـ احلاَلوة، ودُّ اعمَرارة، وُمثُؾ طَماَل اطْمَٚمْقمَم، ش: وَأطْمٞم٤مٟم٤ًم طَماَل » َأي صَٗم٤م وـم٤مَب وًَمذَّ

 [138 ]ديقاٟمف ىم٤مل ىمٞمس سمـ اخلَٓمٞمؿ:

 ُٚمقققققُظ ضمققق٤مٟمٌِلَأُُمقققققرُّ قمقققغم اًمٌققق٤مهمل وَيٖمْ 

 

 وذو اًمَ٘مّْمقققققِد َأطْمَٚمققققققزم ًمقققققُف وَأًمِقققققلمُ  

 : ار اًمَٗمْ٘مَٕمزُّ  وذم ُمٕمٜم٤مه ىمقُل اعمرَّ

 وإيِنِّ إِذا طُمقًمِْٞمقققققق٧ُم طُمْٚمققققققٌق َُمققققققذاىَمتل

 

 وُُمقققققرٌّ إِذا ُمققق٤م راَم ذو إطِْمٜمَققق٦ٍم َهْْمقققٛمل 
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ٌَف وَٓيٜمَف، وذم ُمٕمٜم٤ممه٤م ىمقُل أظمر: ه: إِذا ـم٤مَي َٓ  طُمقًمِٞم٧ُم ُِمـ طم٤م

 ٌق شَمْٕمؽَميٜمققققققققل َُمققققققققرارةٌ وإيِنَّ حلُْٚمقققققققق

 

 وإيِنِّ ًَمَّمقققْٕم٥ُم اًمققققرْأِس همققققػُم َذًُمقققققققلِ  

 َّوإطَمٞم٤من: مجُع طِملم سم٤مًمٙمن، وهق اًمزُم٤من ىمؾَّ َأو يمُثر، ـم٤مَل َأو ىمٍُم، شم٘مقل: ُم٤م َأىمؾ

 اعُمّمٚمِحلَم طمٞمثام يم٤مٟمقا وذم يمؾِّ طملم.

سُم١ْمؾم٤مه وُٟمٕمامه،  اعمٕمٜمك: إِٟمٜمل ُم٤مرؾم٧ُم شم٘مٚم٤ٌُّمِت اًمدهر، واظمتؼمُت سووَمف، وشمٍموم٧ُم ذم

ًة َيًقءين سمٛمٙمروهف، وي١مذيٜمل سمَٛم٤ًمآشمف،  ًة َيَٚمذُّ زم وَيٓمٞم٥م، وُمرَّ وذىم٧ُم ـمْٕمؿ طمقادصمف، ومٙم٤من ُمرَّ

سم٧ُم َأٟمقاع  شمف ورظم٤مئف وضمرَّ وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: ىمد ٓىمٞم٧ُم َأطمقال اًمزُم٤من يمٚمَّٝم٤م، وشم٘مٚم٧ٌُم ذم ؿمدَّ

قمغم طم٤مل واطمد، سمؾ َيّمٗمق  ُسوومف وَأؾم٤مًمٞم٥م ُضوسمف طمتك قمروم٧ُم طم٘مٞم٘مَتف، وم٢مِٟمف ٓ يًت٘مرُّ 

 شم٤مرًة وَيْٙمَدُر ُأظمرى، واعمٕمٜمك َأٟمف دائؿ اًمت٘مٚم٥ُّم، ًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

هُر ذو هِمقققققػَمٍ ٓ َيًقققققؽميُح سمقققققف  اًمقققققدَّ

 

ققؼِم واجلََٚمققدِ   َّٓ َأظمققق اًمققٜمْٗمِس ذاِت اًمّمَّ  إِ

  

اااابش  162- ٍ   ااااةر فأ ا را اااا ش اااار  عاااا   أ  وفا

 

َأ وُىش أطأاا  طا      ة    َُاأ ُزا

سمٗمتح اًمٗم٤مء ُمٌٜمٞم٤ًَّم ًمٚمٛمٕمٚمقم، واًمْمٛمػُم يٕمقد إمِم ش وَمرَّ »َيقز َأن يٙمقن ش قمـ دَمرسم٦ٍم ٟم٤ميب ووُمرَّ » 

اًمدهر ذم اًمٌٞم٧م ىمٌٚمف، َأي َأَُمرَّ زم طمٞمٜم٤ًم، وطَماَل زم طمٞمٜم٤ًم، وومرَّ ٟم٤ميب قمـ دمرسم٦م، وَيقز َأن يٙمقن 

سم٧ُم ٟم٤مئ٥ُم اًمٗم٤مقمؾ، واعمٕمٜمك: سُمِح٨َم قمٜمل وش ٟم٤ميب»سمْمؿِّ اًمٗم٤مء َمٝمقًٓ، وش وُمرَّ » اُمُتحٜم٧ُم وضُمرِّ

واظمُتؼمُت، ووُمتَش قمـ طم٘مٞم٘متل ومُقضمدُت ذا دمرسم٦م، َأي ُمـ ذوي اًمتج٤مرب، وهذا ُمًتٕم٤مٌر 

ت٦َم  ًا سم٤مًمٗمتح، وومِرارًا ُمثٚمَّ ُمـ ىمقهلؿ: وَمرَّ اًمداسّم٦َم، وومرَّ قمـ أؾمٜم٤مهن٤م، ُمـ اًم٤ٌمب إول يمٜمٍَم، وَمرَّ

ويمِمػ قمـ َأؾمٜم٤مهن٤م وَأٟمٞم٤مهب٤م ًمٞمٜمٔمر اًمٗم٤مء، واًمْمؿُّ َأومم، صمؿ اًمٗمتُح صمؿ اًمٙمُن، َأي ومَتح ومَٛمٝم٤م 

ْت  ة قُمٛمره٤م وؾِمٜمل طمٞم٤مُت٤م، واعمٓم٤مِوُع ُمٜمف اومؽمَّ إًمٞمٝم٤م، ويٕمرَف ؾمٜمَّٝم٤م، وَيًتدلَّ ُمٜمٝم٤م قمغم ُُمدَّ

ه٤م وومتح٧ْم ًمف ومَٛمٝم٤م، وُمٜمف اومؽمَّ اًمرضمُؾ، َأي َأسْمَدى َأؾمٜم٤مَٟمف  ٦ُم، َأي اٟم٘م٤مدْت وـم٤موقَم٧ْم َُمـ وَمرَّ اًمداسمَّ

َؿ، و ًَّ ، وُمٜمف اومؽمَّ شوَيٗمؽمُّ قمـ ُمثِؾ طَم٥مِّ اًمَٖمامم»ُمٜمف ىمقل اًم٘م٤مئؾ: ىمٚمٞماًل قمٜمد اًمْمحؽ وشمٌ
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اًمؼمُق، إِذا اٟمَٙمَِمػ ٟمقُره وسمدا عَمٕم٤مُٟمف وشمََلٕ، صمؿ ىمٞمؾ: وَمرَّ إَُمَر، وومرَّ قمٜمف، َأي سمح٨م وومتَّش، 

٤مج: ًم٘مد وُمِررُت قمـ ذيم٤مء ووُمتِِّم٧ُم قمـ إِن اجلَقاَد »دمرسم٦م، وذم اعمثؾ:  وذم سمٕمض ظُمٓم٥م احلجَّ

، َأي ُيْٖمٜمٞمؽ ؿمخُّمف وُمٜمٔمُره قمـ اظمت٤ٌمره، سمٛمٕمٜمك َأن قمالئؿ اجلُقدة قمٚمٞمف فم٤مهرٌة، شومِراُره قَمٞمٜمُف

ه َأن اخلٌٞم٨م قمٞمٜمُف ومِراره، َأي قمالئُؿ اخل٨ٌُم فم٤مهرٌة  ُييُب عَمـ يُدلُّ فم٤مهُره قمغم سم٤مـمٜمف، وودُّ

 ٟمٗمز، وي٘م٤مل: قمٚمٞمف، وي٘م٤مل: ومرَّ ومالن قمامَّ ذم ٟمٗمز، َأي اؾمتٜمٓمَ٘مٜمل ًمٞمًتدلَّ سمٜمُٓم٘مل قمغم ُم٤م ذم

سمٜمل، وومتَِّم٧ُم قمـ طم٤مًمف وومتََّش قمـ طم٤مزم. سمُتف وضمرَّ  وم٤مَرْرُت ومالٟم٤ًم َأي ضمرَّ

ة سمٕمد  سُمف إِذا اظمتؼَمه ُمرَّ ب اًمٌمَء َُيرِّ واًمتَّجِرسم٦م: ُمّمدر ضم٤مء قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس ُِمـ ضمرَّ

َؾ إِذا يم٤من ُُمٕمتؾَّ ُأظمرى، قمغم وزن اًمتٗمٕمٞمؾ، وَأُم٤م اًمتَّجرسم٦م قمغم اًمتَّْٗمِٕمٚم٦م وم٢مِٟمام هل َُم٘مٞم٦ًم ذم وَمٕمَّ 

ى شَمْٖمِذي٦م. ك شَمْزيمِٞم٦م، وصغمَّ شَمّْمٚمِٞم٦م، وهمذَّ  أظِمر يمزيمَّ

سم٤مقِمَٞم٦م، وهل سمقزن صَمامٟمٞم٦م، سمٞمٜمف وسملم اًمثَّٜمِٞم٦َّم، ش: ٟم٤ميب»وىمقًُمف:  اًمٜم٤َّمب ُمـ إؾَمٜم٤من ُم٤م َيكم اًمرَّ

ٟمٞم٤مب، وَأرسمٕم٦ُم َٟمقاضِمذ، وًمإِلٟم٤ًمن اصمٜمت٤من وصمالصمقن ؾِمٜم٤ًَّم، َأرسمُع صَمٜم٤َمي٤م وَأرسمع َرسم٤مقِمٞم٤مت، وَأرسمٕم٦ُم أَ 

ؾم٤ًم هٙمذا وَأرسمٕم٦م َوَقاطِمؽ،  ؾم٤ًم، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سَمَدل ىمقًمف: وؾمت٦َم قمنَم ِضْ وؾمت٦َم قمنَم ِضْ

ة َرطَمًك.  واصمٜمت٤م قمنْمَ

: ُمريم٥َّم ُمـ اًمٗم٤مء اًمتٗمريٕمٞم٦َّم وصٞمٖم٦ِم إُمر ُمـ اًم٘مقل، وهق اًمٜمُّٓمؼ واًمتٙمٚمُّؿ شوَمُ٘مْؾ »

يْمر واًمتٕمٌػم سم٤مًمٚم٤ًِّمن قمامَّ ذم اًم٘م  ٚم٥م ُمـ اًمْمٛمػم.واًمذِّ

ف، وُمٜمٝمؿ ُمـ ش: ذم سم٤مِزلٍ » ًَ ، قمِٛمَؾ اجلرَّ ذم سم٤مِزل، وَأراد اًمٜم٤مفمؿ سم٤مًم٤ٌمزل ٟمْٗم ذم طمرف ضمرٍّ

دة وسم٤مِزل إًمخ اًمٌٞم٧م َُمُ٘مقُل اًم٘مقل، َأي ش ذم»روَمٕمف قمغم َأنَّ  ٦م ًمٚمقزن ُِمـ ذِمَّ سمٗمتح اًمٞم٤مء اعمِمدَّ خمٗمٗمَّ

ل هذا اًمٙمالَم وِصْٗمٜمل، وإِذا مل ُيرْ  شَمٙم٥م هذا سمٜم٤مًء قمغم اًمقضمف إَول ومٛم٘مقُل اًم٘مقل شمٙمٚمَّْؿ ذم طَم٘مِّ

همػُم ُمقضمقد ذم اًمٜمٔمؿ، َأي: ىُمْؾ ُم٤م ؿمئ٧َم ُمـ َأوص٤مف اًمٙمامل ذم طمؼِّ سم٤مِزل إًمخ، َأو يٙمقُن 

، وًمٗمُظ سم٤مزل سمٛمٜمزًم٦م وٛمػم اعمتٙمّٚمؿ، يم٠َمٟمف ىم٤مل: ومُ٘مْؾ شراَض اخلُٓمقَب واُْمَتٓمك»ُم٘مقُل اًم٘مقل 

 صمالصم٦م وضمقه ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝم٤م ُوضمٝم٦ٌم. ذم صٗم٦م ٟمٗمز هٙمذا راض اخلُٓمقب إًمخ، ومٝمذه
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واًم٤ٌمِزل ذم إَصؾ اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ سَمَزل اًمٌٕمػُم، ُمـ اًم٤ٌمب إول يمٜمٍََم سُمُزوًٓ، َأي ـَمَٚمع 

ٟم٤مسُمف سمدظمقًمف ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، وم٢مِذا ُم٣َم قمٚمٞمف سمٕمده٤م ؾمٜم٦ٌم ىمٞمؾ: سم٤مزُل قم٤مٍم ُمْم٤موم٤ًم، صمؿ سم٤مزُل 

ًتٙمِٛمؾ ًمُ٘مقاه اًمذي َأطْمٙمٛمْتف اًمتَّج٤مرب قم٤مَُملْم وهٙمذا، وُيًتٕمٛمؾ اًم٤ٌمزل سمٛمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ اعم

سَمْتف وسمَٚمغ َأيمٛمَؾ درضم٤مت اًمٕم٘مؾ واًمث٤ٌَّمت، وُمٜمف ىمقل اًم٘م٤مئؾ:  وهذَّ

 ُمقققق٤م شُمٜمْٙمِققققُر احلَققققرُب اًمَٕمققققَقاُن ُِمٜمِّققققل

 

 سمقققققق٤مِزُل قمقققققق٤مَُملْمِ طَمققققققِدي٨ُم ؾِمققققققٜمِّل 

ُة احلٞم٤مة، وٟمحُقه ىمقُل ىَمَٓمر ّي اسمـ وطَمدي٨ُم ؾِمٜمِّل، َأي صٖمػٌم ُمـ ضمٝم٦م اًمُٕمٛمر اًمذي هق ُمدَّ

 [46ؿمٕمر اخلقارج ] اًمٗمج٤مءة:

٧ٌُْم ومل ُأَصقق٥ْم   صمققؿَّ اٟمٍمققوْم٧ُم وىمققد َأصقق

 

ٌَّمقققققػمِة ىمققققق٤مِرَح اإِلىْمقققققدامِ    ضَمقققققَذَع اًم

.ٌَّمػمة ذو إىِمدام يمٌػم قمٔمٞمؿ ، ومل ُيٜمؾ ُمٜمِّل، وَأٟم٤م شم٤ممُّ اًم  َأي ٟمٚم٧ُم ُمـ اًمٕمدوِّ

اَض اعمُْٝمَر َأي ذًمََّؾ ِصٕم٤مَب إُُمقر طمتك ه٤مَٟم٧ْم، وَأصُٚمف ُمـ رش: راَض اخلُُٓمقَب »

ٜم٤ًم،  ًَ ٚمٝم٤م ًمتٜم٘م٤مَد ًمرايمٌِٝم٤م وشمًػم ؾمػْمًا طم ، َأي ذًمَّ وابِّ واًمَ٘مُٚمقص واًمَ٘مُٕمقد وٟمحَقه٤م ُمـ َأوْمت٤مء اًمدَّ

دًة، واًمٔم٤مهُر  ٦ُم ىمٌَؾ ري٤موتٝم٤م َريِّْم٤ًم سمٗمتح اًمراء ويمن اًمٞم٤مء ُمِمدَّ ك اًمداسمَّ ي٤مو٦م، وشمًٛمَّ واعمّمدر اًمرِّ

٤م ؾمتٜم٘م٤مد وشمّمػم َذًُمقًٓ، َأن شمًٛمٞمتٝم٤م سمف إٟمام هق قمغم وضمف اًمتٗم٤مؤل سمن قم٦م ىَمٌقًمِقٝم٤م اًمري٤مو٦َم، وَأهنَّ

ة واًمٚم١مًم١مة:  رَّ ف سم٤مًمتَّ٘مقى، وراَض اًمِم٤مقمُر ِصٕم٤مَب اًم٘مقاذم، وراَض اًمدُّ ًَ وُمٜمف ىمقهلؿ: راَض َٟمْٗم

صم٘مٌَٝم٤م، واعمٓم٤مِوع اْرشم٤مَض َيْرشم٤مُض اْرشمِٞم٤مو٤ًم، وي٘م٤مل: َأُمٌر َريِّض، َأي مل ُُيَْٙمؿ شمدسمػُمه، ُمـ َريِّض 

وا ١مون وإطَمقال، وظُمٓمقب اًمدهر: ؿمدائده. بِّ اًمدَّ  . واخلُٓمقب: إُُمقر واًمِمُّ

٦ُم.ش: واُْمَتٓمك»  َأي ريم٥َم اعَمَٓم٤مي٤م سم٤مًمٗمتح، وهق اًمٔمَّٝمر، وُمٜمف اعَمٓمٞم٦َّم، َأي اًمداسمَّ

سمْتٜمل، وَأـمٚمٕمْتٜمل قمغم طم٘م٤مئؼ إُُمقر،  اعمٕمٜمك: َأٟمٜمل ىمد َأطمَٙمٛمْتٜمل اًمتج٤مرُب، وهذَّ

ؾ اًمٙم٤مُمؾ اعُمحٜمَّؽ اخلٌػم سم٤مٕطَمقال اًمٌّمػُم هب٤م، اًمٙمٌػُم قِمٚماًم وُمٕمروم٦ًم ومِّمْٗمٜمل سم٠َمين اًمرضمُؾ اًمٕم٤مىم

 وإِدرايم٤ًم وؾمداَد رْأي، اًمٕمٔمٞمُؿ اًمذي ُم٤مَرَس صٕم٤مَب إُُمقر طمتك اٟم٘م٤مدْت ًمف وص٤مرْت 

 ـَمْقَع َيِده.
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ااا ا ش  163- ْا   ااا أ  يأ  خأ
ْا
ااا ش  أ

 وُ   اااةاا  ْا

 

ااس  ُ شاااخأ أ    ْ ااا عاال ُ  َش أ ااج يأ  ْ  وأ 

اًمٜم٤مُس: مجُع إِٟم٤ًمن، وىمٞمؾ: مجع إِْٟمس، وقمغم يمؾٍّ ومٝمق مجٌع قمغم همػم ش: اًمٜم٤مُس ًمِٚمٛمقتو» 

َك، َأو ُمـ َأٟمَِس،  ٌَنم، وهؿ سمٜمق آدم، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ ٟم٤مَس َيٜمُقس، إِذا حترَّ ىمٞم٤مس، وُمٕمٜم٤مه اًم

وىمٞمؾ: َأصُؾ اًمٜم٤مس: إُٟم٤مس، ومُخٗمٗم٧ْم، وىمٞمؾ: اًمٜم٤مس، وُيًتٕمٛمؾ اًمٜم٤مس يمام ُيًتٕمٛمؾ 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:إُٟم٤مس، 

 إِنَّ اعَمٜم٤ميقققققققققققق٤م َيٓمَّٚمْٕمققققققققققققق

 

ـَ قمقققغم إُٟمققق٤مِس أُِمٜمٞمٜمققق٤م   قققق

  ومَٞمققققققَدقْمٜمَٝمؿ ؿمققققققتَّك وىمققققققدْ 

 

 يمقققققق٤مٟمقا مجٕمٞمقققققق٤ًم واومِريٜمقققققق٤م 

. ِـّ ِـّ يمام ي٘م٤مل: رضم٤مٌل ُمـ اجل ِـّ َأيْم٤ًم، ومٞم٘م٤مل: ٟم٤مٌس ُمـ اجل  وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم اجِل

وح ًمٚمٌدن، واٟم٘مٓم٤مُع طمٞم٤مشمف، وظمروُج ٟمَٗمً ف، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اعمقُت واعمقُت: ُمٗم٤مَرىم٦ُم اًمرُّ

ٞم٦م، وُيٓمٚمؼ قمغم  ًِّ ة اًمٜم٤مُمٞم٦م اعمقضمقدة ذم احلٞمقان واًمٜم٤ٌمت، واعمقُت: زواُل اًم٘مقة احِل زواُل اًم٘مقَّ

. لِّ  اًمٜمقم، وقمغم اجلٝمؾ وقمغم اًمذُّ

ُٝمؿ» ًُّ ـم٥ُم ش: ظماَلً َيُٚم ، َأي اًمٜم٤ٌمُت اًمرَّ اخلغََم سم٤مًمٗمتح ُم٘مّمقرًا هق اًمُٕمِم٥م اًمَٖمضُّ

، وىمٞمؾ: ه ٌَ٘مؾ.واحلِمٞمش اًمٓمريُّ  ق اًم

ه سمٕمْمٝمؿ سم٤محلِمٞمش همػَم ُم٘مٞمٍَّد:  ْت إَرُض سمُخيشمف، وومنَّ ٌَْ٘مؾ: يمؾُّ ٟم٤ٌمت اظميَّ واًم

ـْم٥م ذم  هق اًمٞم٤مسمس ُمـ اًمٕمِم٥م، واًمَٙمَل: اًمٜم٤ٌمت رـم٤ًٌم يم٤من َأو ي٤مسم٤ًًم، واًمُٕمِم٥م: اًمٙمَل اًمرَّ

ظْمص واًمٜمَّصِّ وزٟم٤ًمو ُمٕمٜمك، وهق اًمٓمريُّ  ـْم٥م: سمٗمتح ومًٙمقن يم٤مًمرَّ ، وَأُم٤م َأول اًمرسمٞمع، واًمرَّ

ـْم٦ٌم سمْمؿٍّ  ـْم٥م سمْمؿٍّ ومًٙمقن ومٝمق اعمَْرقَمك إظَمي ُمـ سم٘مقل اًمرسمٞمع، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمرُّ اًمرُّ

 ومًٙمقن قمغم وزن هُمْروم٦م هق اخلاََل، وهق اًمَٖمضُّ ُمـ اًمٙمَل، واًمِ٘مٓمٕم٦م ُمٜمف ظمالٌة، ىم٤مل إقَمِمك:

 [25 ]ديقاٟمف

 وطَمققققققْقزَم سَمْٙمققققققٌر وَأؿْمققققققٞم٤مقُمٝم٤م

 

ـْ َأْوقَمققققَدنْ   ققق٧ُم ظَمقققاَلًة عَمققق ًْ  وًم

 ـْ َأوقمَدين، وُيروى  ـْ َأوقمدا»َأي عَم سم٠مًمػ اإلـمالق، َأي ًم٧ًُم سمٛمٜمزًم٦م اخلاَلة ي٠مظمذه٤م ش عَم

 أظِمذ يمٞمػ ؿم٤مء، سمؾ َأٟم٤م ذم قِمزٍّ وَُمٜمَْٕم٦م، وىم٤مل أظمر:
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 رَأى ذم يمققققػِّ صقققق٤مطِمٌِف ظَمققققاَلةً 

 

ٌُققققققُف وُيْٗمِزقُمققققققف اجلَريققققققرُ    ومُتْٕمج

 ٌُْؾ، ومٞمَُنُّ ُمٕمٜم٤مه َأن اًمٌٕمػم ٟمٔمر إمم ص٤مطمٌف وذم إطمدى يَدْيف قُمِم٥م، وذم إظُمرى احل

ٌْٝم٦م، وذم اعمثؾ:  ـ اًمتٛمثُّؾ هبذا ذم ُمقـمـ احلػَْمة واًمِمُّ ًُ قَمٌٌْد »سمتٚمؽ، وَيٗمزع ُمـ هذه، وَُي

، َأي ُمع قُمٌقديتف همٜملٌّ ذو صمروة، وسمٕمُْمٝمؿ ي٘مقل: وطَمكْمٌ سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م شوظَمغًم ذم َيَدْيف

 وؾمٙمقن اًمالم سمٕمده٤م.

ٚمِٞمف ظَمْٚمٞم ُه وىمَٓمٕمف وٟمَزقمف واىمَتَٚمٕمف، يم٤مظْمتاله وم٤مْٟمَخغم، َأي اٟم٘مٓمع، وُمٜمف وظَمالُه خَيْ ٤ًم: َأي ضَمزَّ

 [173ؾمالُم٦م سمـ ضمٜمدل  ]ديقان ىمقُل اًمِم٤مقمر:

ققققذمِّ رؤوؾَمققققٝمؿْ   يمقققق٠َمنَّ اظْمققققتاِلَء اعَمنْمَ

 

ِق    َهقققققِقيُّ ضَمٜمُققققققٍب ذم َيٌِقققققٞمٍس حُمَقققققرَّ

.َأي َهِقيُّ ِريِح اجلَٜمقب ذم اًمٌمء اًمٞم٤مسمس اعمِمتِٕمؾ 

ٝمُ » ًُّ ٦ُم ش: ؿَيُٚم ٧ْم اًمداسمَّ ًَّ َأي ي٠ميمٚمٝمؿ وُيْٗمٜمٞمٝمؿ وَيًت٠مِصُٚمٝمؿ وَيت٤مطُمٝمؿ، وَأصُٚمف ُمـ ًَم

٤مس سم٤مًمْمؿِّ يمُٖمراب، وهق  ًَ م ومِٛمٝم٤م َٟمْتٗم٤ًم وَأيمَٚمتُْف، وذًمؽ هق اًمٚمُّ احلِمٞمَش، إِذا شمٜم٤موًمْتف سمٛم٘مدَّ

 ًَّ ف ًَم ًُّ ـ اًمداسم٦ُم ُمٜمف ًمِّمَٖمره وىِمٍَمه، ومتَُٚم ٤ًم سمٚم٤ًمهن٤م اًمٌ٘مؾ واًمٜم٤ٌمت ُم٤م دام صٖمػمًا ٓ شمتٛمٙمَّ

ـ ُمـ ٟمْتٗمف، َأي ٟمزقِمف واىمتالقمف ًمت٠ْميمَٚمف. واجلَْحَٗمَٚم٦ُم ًمٚمَخٞمؾ  وضَمْحَٗمٚمتِٝم٤م ُمًتٕمٞمٜم٦ًم هبام قمغم اًمتٛمٙمُّ

َٗم٦م ًمإِلٟم٤ًمن.  واًمٌٖم٤مل واحلٛمػم، يم٤معمِِْمَٗمر ًمٚمٌٕمػم، واًمِمَّ

 َأي وٓ َيُٓمقل سم٘م٤مُء اًمُٕمِم٥م ُمع اٟمٓمالق اًمدوابِّ ذمش: وىَمٚمَّام َيٌَ٘مك قمغم اًمٚمَّسِّ اخلاََل »

َأيْمٚمف، يٕمٜمل َأن احلِمٞمش اًمذي ٓ شمزال اًمدوابُّ شمرقم٤مه ُيقؿمؽ َأن َيْٗمٜمك، ومال يٌ٘مك ُمٜمف رٌء. 

َأصُٚمف ُمـ ىَمؾَّ اًمٌمُء إِذا ومٜمٞم٧َْم سمٕمُض َأضمزائف طمتك ص٤مر ىمٚمٞماًل سمٕمد َأن يم٤من يمثػمًا، ش ىَمٚمَّام»وًمٗمظ 

ش ُم٤م»ويم٤من ىمٌؾ زي٤مدة  ومٝمق ومٕمٌؾ ُم٤مٍض ُمـ اًمِ٘مٚم٦َّم، ودُّ اًمٙمثرة، زيدْت قمٚمٞمف ُم٤م، ومّم٤مر ىمٚمَّام،

قمٚمٞمف يٗمت٘مر إمِم وم٤مقمؾ، ومٚمامَّ زيدْت قمٚمٞمف اؾمتَْٖمٜمَك هب٤م قمٜمف، وص٤مر ُيٗمٞمد ُمٕمٜمك اًمِ٘مٚم٦َّم ذم اًمٗمٕمؾ 

ىمؾَّ سم٘م٤مُء اخلاَل ُمع دوام رقْمل اًمدوابِّ ًمف ش: ىمٚمَّام َيٌ٘مك قمغم اًمٚمَّسِّ اخلاََل »اًمذي يٚمٞمف، ومٛمٕمٜمك 

٦م ًمف قمـ ـمٚم٥م اًمٗم٤مقمؾ وقمٛمؾ اًمرومع ومٞمف، ش ىمؾَّ »اًمزائدِة قمغم ش ُم٤م»وَأيْمٚمٝم٤م ُمٜمف، وًمٗمُظ  هل اًمٙم٤مومَّ
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وٓ شمتَّّمؾ إِٓ سمثالصم٦م َأومٕم٤مل، وهل: ىمؾَّ اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م، وأظمَران يَمُثر وـم٤مل، ومٞم٘م٤مل: 

 يَمُثرُم٤م، وـم٤معَم٤م، يمام ي٘م٤مل: ىمٚمَّام، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

قققام قققدوَد وىمٚمَّ  َصقققَددِت وم٠َمـْمَقًمققق٧ِم اًمّمُّ

 

قققدوِد َيقققدومُ    ِوصققق٤مٌل قمقققغم ـُمققققِل اًمّمُّ

 َأزاًمتْف قمـ ش ُم٤م»٤مل سمٕمض اًمٜمحقيلم: ىمؾَّ ُمـ ىمقًمؽ: ىمٚمَّام ومٕمٌؾ ٓ وم٤مقمؾ ًمف ٕن ًمٗمٔم٦م ىم

 طُمٙمٛمف ذم شم٘م٤مِوٞمف اًمٗم٤مقمَؾ، وَأص٤مرشْمف إمِم طمٙمؿ احلرف اعُمت٘م٤ميض ًمٚمٗمٕمؾ.

دود، َأي ىَمؾَّ دواُُمف.  واعمٕمٜمك ذم هذا اًمٌٞم٧م: وىمٚمَّام يدوُم ِوص٤مٌل قمغم ـُمقل اًمّمُّ

٦م شمرقم٤مهؿ وشم٠ميمٚمٝمؿ، واحلِمٞمُش اعمٕمٜمك: وسمٜمق آدم سمٛمٜمزًم٦م احلِم ٞمش، واعمقُت سمٛمٜمزًم٦م اًمداسمَّ

ًا  ة سم٘م٤مئف ىمٚمٞمٚم٦ٌم ىمّمػمة، وشمِمٌٞمُف إوِمٜم٤مء اعمقت ًمٚمٌنم سم٤مًمٚمَّسِّ سمديٌع ضمدَّ اًمذي يٙمقن هٙمذا ومُٛمدَّ

ة َأقمامرهؿ، وَأنَّ اعمقت ٓ ُيٖم٤مدرهؿ طمتك يٕمٞمِمقا دهقرًا وَأطم٘م٤مسم٤ًم، يمام َأن  إِلؿمٕم٤مره سم٘مٍم ُُمدَّ

٦م اًمتل شمَ  اسمَّ ـ قُمروىُمف ذم إَرض، ويّمػم ًمف اًمدَّ ُٚمسُّ اًمٜم٤ٌمت ٓ شمؽميمف طمتك َيْٕمُٔمؿ وَيْٖمُٚمَظ وشمتٛمٙمَّ

، سمؾ شُم٤ٌمِدره سم٤مٕيَمؾ طمتك شُمٗمٜمٞمف وشمًت٠مصٚمف وهق همضٌّ ـمريٌّ  ؾم٤مٌق همٚمٞمظ ىمقيٌّ قمغم احلَرِّ واًمَ٘مرِّ

 وٕمٞمػ ٓ َيْ٘مَقى قمغم رء.

   اأك  ُ اار  أ  164-
ْش ا اا أ اا ش ىا ش

َشاالا ىا َّا  عأ

 

ُ اأ   اااااا ُوأ   ااااااة ر  أاإادأ ااااااة ا َ يا تأ  

ـٍ »  َتٞمْ٘م ًْ ٥َم واؾْمتٕمَج٥م، ش: قَمِج٧ٌُْم ُمـ ُُم ٧ٌُم ُمٜمف، ي٘م٤مل: قَمِج٥َم ُمٜمف وشمٕمجَّ َأي شمٕمجَّ

٥م: آؾمتِٕمج٤مب، وُمٕمٜمك ذًمؽ أن يتحػمَّ  واعمّمدُر ُمٜمٝم٤م اًمَٕمَج٥ُم سم٤مًمتحريؽ، واًمتٕمجُّ

َهُش، وَيٌَْٝم٧َم قمٜمد إطِم٤ًمؾِمف سمٌمء ظَمِٗمَل  قمٚمٞمف ؾمٌٌُف، وقمُٔمَؿ ًمديف اإِلٟم٤ًمُن، وَيٕمؽمَيف اًمدَّ

٥َم ىمًامِن: َأطمُدمه٤م ُم٤م  ُمقىمُٕمف، وًمٞمس ُم٠َمًمقوم٤ًم ًمف، وٓ مم٤َّم اقمت٤مده، وذم اعمّم٤ٌمِح َأنَّ اًمتٕمجُّ

ٌَٜمل  ٤مه وإِظم٤ٌمُره قمـ رو٤مه سمف، وهذا ي٘م٤مُل ومٞمف: َأقمج ٥م، وُمٕمٜم٤مه اؾمتح٤ًمُٟمف إِيَّ َُيٛمُده اعمتٕمجِّ

ف ًمف  ٤مه، وهذا ي٘م٤مُل ومٞمف قمِج٧ٌُْم ُمٜمف، َأْي سم٤مًَٕمِػ، واًمث٤َّمين: ُم٤م يٙمرُهف، وُمٕمٜم٤مه ذُمُّ وإِٟمٙم٤مُره إِيَّ

٥م اٟمٗمٕم٤مُل اًمٜمْٗمِس ًمزي٤مدة وصٍػ،  ُمـ اًم٤ٌمِب اًمراسمع، يمَٕمٚمِؿ، وىم٤مَل سمٕمض اًمٜمُّح٤مة: اًمتَّٕمجُّ

 ٟمحَق: ُم٤م َأؿْمَجَٕمف.
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ـٍ » تَْٞمِ٘م ًْ ٍؼ قم٤مملٍ قِمْٚمَؿ اًمٞم٘ملم، واًمٞم٘ملُم هق اًمٕمٚمُؿ احل٤مصُؾ قمـش: ُمـ ُُم ـٍ ُمَتح٘مِّ  َأي ُمـ ُُمتََٞم٘مِّ

 يمذا، ُمع اقمت٘م٤مِد : »[ي٘مـ]َٟمَٔمر واؾْمتدٓل، ىم٤مل ذم اًمت٤مج 
ِ
ء واًمٞم٘ملم اصٓمالطم٤ًم هق اقمت٘م٤مُد اًمٌمَّ

َّٓ يمذا، وُمع ُمٓم٤مسم٘متِف اًمقاىمَع، وُمع قمدِم إُِمٙم٤مِن اًمٕمدوِل قمٜمف ـُ إِ اٟمتٝمك ُمٜمف ش. َأٟمَّف ٓ ُيٛمٙم

ـَ إَُمُر، ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمِؿ َيَ٘مٜم٤ًم حمرَّ  ف، ي٘م٤مل: َيِ٘م ٧ٌََم وَوَوَح، ومٝمق سمٌٕمِض شمٍمُّ يم٤ًم، َأي صَم

ـَ سمف، ويمذا َأْي٘مٜمَف  ى سمٜمٗمًف، ومٞم٘م٤مل: َيِ٘مٜمَف، وسم٤مًم٤ٌمء ومٞم٘م٤مل: َيِ٘م ي٘ملٌم، وَمِٕمْٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ، ويتٕمدَّ

ِ٘مف. ٜمَف واؾْمتَْٞمَ٘مٜمَُف، واًمٞم٘ملُم: اعمقُت ًمتح٘مُّ ـَ سمف، وشَمٞم٘مَّ  وَأْيَ٘م

دى» َدى واًمتََّقى سم٤مًمٗمتح واًم٘مٍْم ومٞمٝمام: اش: َأنَّ اًمرَّ هلالُك، وَيقُز ُمدُّ اًمث٤مين ومٞم٘م٤مل: اًمرَّ

 [63 ]ديقاٟمف اًمتَّقاء يم٤مهلالك وزٟم٤ًم وُمٕمٜمك، وَأْرداه: َأْهٚمَٙمف. ىم٤مل ُدريد:

 شَمٜمَققق٤مَدوا وم٘مققق٤مًمقا َأْرَدِت اخلٞمقققُؾ وم٤مِرؾمققق٤مً 

 

دي   وم٘مٚمققققق٧ُم: َأقمٌقققققُد اهلل ذًمٙمقققققُؿ اًمقققققرَّ

 َهٚمٙمتْف اخلٞمُؾ، َأي: أهٚمَٙمتْف اخلٞمُؾ، وم٘مٚم٧ُم: هؾ قمٌُد اهلل اهل٤مًمُؽ، َأي هؾ هق ذًمؽ اًمذي أ

ٞم٤مِع واجلَْٝمد، وهق سمٗمتح اجلٞمؿ  واهلاَلُك يٙمقُن سمٛمٕمٜمك اعمقت واًمتََّٚمِػ واًمَٕمَٓم٥ِم واًمَٗمٜم٤َمء واًمْمَّ

٦ِم.  واًمٜمََّّم٥ِم واعمِم٘مَّ
ِ
 َأؿمدُّ اًمتَّٕم٥ِم واًمٕمٜم٤مء

َأي طمٞمٜمام ُيٚمؿُّ سمف ٓ ُيٕم٤مًَم٩م، وإِذا: أداُة ذٍط، وهل فمرومٞم٦ٌم زُم٤مٟمٞم٦ٌم ش: إِذا َأشَم٤مه ٓ ُيَداَوى»

 سمٛمٕمٜمك احللم واًمقىم٧م، وَأشم٤مه َأي ضم٤مءه، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ٙمرِ  ًْ ٌَْؾ َأيْتِ اًمَٕم َؽ ىم ًِ  وم٤مطْمتَّْؾ ًمِٜمْٗم

 [173إقمِمك  ]ديقانَأي: ىمٌؾ َمٞمئٝمؿ، وىم٤مل أظمر:

ـْ سم٤مهِب٤م  َأشمٞم٧ُم اعمروءَة ُِم

ـِ زهػٍم اًمٕمٌّز:  وًم٘مٞمس سم

 َأملْ ي٠ْمشمِٞمقققَؽ وإَٟمٌققق٤مُء شَمٜمْٛمقققل

 

ٌُقققققُن سمٜمققل زيقق٤مدِ    سمققام ٓىَمقق٧ْم ًَم

:ه وشمٕم٤مـَم٤مه، وًمٌٕمِض اعمقًمَّديـ ٌََّس سمِف وسم٤مَذَ  وَأشَمك اًمِٗمْٕمَؾ: شمٚم

 َي٠ْميت وُيققق١مشَمك ًمقٞمَس ُيٜمْٙمِقر ذا وٓ

 

 هققققذا يمققققذًمَؽ إسِْمققققرُة اخلَٞمَّقققق٤مطِ  
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 َأْي ًُمقـمِلٌّ ُم٠ْمسمقن، وىم٤مل آظمر:

ه  َأشَمقققك دوَن طُمْٚمقققِق اًمَٕمقققْٞمِش طمتَّقققك َأُمقققرَّ

 

َـّ ُٟمُٙمقققققققُب    ُٟمٙمقققققققٌب قمققققققغم آصمقققققق٤مِره

 ًا، ؤظمر:َأي طم٤مَل   إشِمٞم٤من اعمّم٤مئ٥ِم سمٞمٜمف وسملم طُمٚمِق اًمَٕمٞمش طمتك ضمَٕمٚمف ُُمرَّ

 وطم٤مضمقققق٦ٍم سمِقققق٧مُّ قمققققغم ِصققققاَمُِت٤م

 

ـْ َُم٠ْمشم٤مُِتقققق٤م   َأشَمٞمُتٝمقققق٤م وطْمققققدي ُِمقققق

 ٤مد سمٜم٤مًء قمغم وٌٓمِٝم٤م ، وُيروى: قمغم سَمَت٤مُت٤م وقمغم ِصامُت٤م سمٙمن اًمّمَّ وُيروى: يمٜم٧ُم سمدَل سم٧ِمُّ

وَأشَمْقشُمف آشُمقُه َأشْمَقًا ًمٖم٦ٌم ذم َأشمٞمُتف آشمِٞمف َأشْمٞم٤ًم وإشِْمٞم٤مٟم٤ًم ذم اًمٚم٤ًمن سم٤مًمِمٙمؾ، َأي قمغم ىُمرب ىمْم٤مئٝم٤م، 

ي شمٕمديَتف. ـ ُمٕمٜمك ٟمَزل، ومُٕمدِّ  وإشِمِٞم٤ًَّم، وَُم٠ْمشَم٤مُة إُمِر: ضمٝمتُف يمٛم٠ْمشَم٤مه، وىمقهُلؿ: َأشَمك قمٚمٞمف يم٠َمٟمف ُوٛمِّ

اء َأي: ٓ ُيٕم٤مًَم٩ُم وٓ ُيَٕم٤مَٟمك، ي٘م٤مل داَواُه ُُمداَواًة وِدَواء سم٤مش: ٓ ُيَداَوى»و ًمٙمِن، ُمـ اًمدَّ

اِل، وسم٤مًمٙمن ُيٜمَِمد ىمقُل اًمِم٤مقمر: ث٦ُم اًمدَّ  ُمثٚمَّ

 ي٘مقًمققققققققَن خمٛمققققققققٌر وهقققققققذا ِدَواؤهُ 

 

 ٌل إمِم اًمٌٞمققق٧ِم واضِمققق٥ُم ققمقققكمَّ إِذْن َُمِْمققق 

 ىَمك» ، وهل يم٤مًمُٕمقَذة وزٟم٤ًم ش: سم٤مًمرُّ َأي سم٤مًمٕمزائِؿ واًمتٕمقيذاِت، واطمدُُت٤م ُرىْمَٞم٦م سم٤مًمْمؿِّ

 [188 ]ديقاٟمف رؤسم٦ُم: -ذم اًمٚم٤ًمن  -، وىم٤مل وُمٕمٜمًك، ىم٤مل قُمروُة يمذا ذم اًمت٤َّمِج 

ـْ قُمققققققْقذٍة َيٕمْروم٤مهِنقققق٤م  ومققققام شَمريمقققق٤م ُِمقققق

 

َّٓ هبقققققققققق٤م َرىَمَٞمقققققققققق٤مين   وٓ ُرىْمَٞمقققققققققق٦ٍم إِ

  [34 ]ديقاٟمفوىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:

ٝم٤م  ؾُمقققٛمِّ
ِ
ـْ ؾُمققققء اىمققققن ُِمققق  شَمٜم٤َمَذَرهققق٤م اًمرَّ

 اضمُز:  وىم٤مل اًمرَّ

ضَمقققققؾِّ اًمٌققققق٤مىمل ْٕ  ًم٘مقققققد قمٚمٛمققققق٧َم وا

 

ـْ شَمققققققردَّ اًم٘مققققققدَر ا َأنْ   َواىمققققققلًَمقققققق  ًمرَّ

 ،ذه وٟمَٗم٨م ذم قُمْقذشمف وشَمال ؿمٞمئ٤ًم قمٚمٞمف وومِٕمُٚمف: َرىَم٤مه َيْرىِمٞمف ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين يمَرَُمك، َأي قَمقَّ

 وٟمحُقه ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اًمت٠مظمٞمُذ وإظُْمَذة عمٜمْع اًمرضم٤مل قمـ همػم َزوضم٤مُتؿ.

ـُ اخلال ؼ َأنَّ اهلالَك إِذا َأص٤مسَمف ٓ يٛمٙم ٧ٌُم ممَـّ يٕمٚمُؿ ويتح٘مَّ ُص ُمٜمُف اعمٕمٜمك: شمٕمجَّ

ىمٞم٦ِم وإظُْمذِة وزٟم٤ًم  سم٤مًمٓمَّالؾمِؿ واًمٕمزائِؿ وٟمحِقه٤م، يم٤مًمٜمُّنْمِة، وهل سمْمؿِّ اًمٜمُّقن يم٤مًمُٕمقَذِة واًمرُّ

. ِـّ ٌب ُمـ اًمٚمََّٛمِؿ وُمسٌّ ُمـ اجِل ـْ سمِف َضْ  وُمٕمٜمًك، وهل ُرىمٞم٦ٌم ُيٕم٤مًَم٩ُم هب٤م اعمجٜمقُن واعمريُض وَُم
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-165   ٍ اااا ي  َش ا    اا
ٍا اااا ْأ َش اااا أ ُ  أ

اااا أ ىا َش  وأ

 

ااااة خااااة ا   تِشأ اااا م  وعأ   ااااجأ  أ
 َ  

 ش: وْهقَ » 
ِ
ء ٦ٌَُم اًمٌمَّ ـُ سمَٕمدِم اخلالص ُمـ اهلالك أيت ُمـ اًمَٖمٗمٚم٦م، وهل هَمْٞم َأي ذًمؽ اعُمًتٞمِ٘م

ِره ًمف، وُيًتٕمٛمؾ ذم شم٤مِريمف إمِه٤مًٓ وإقمراو٤مً  وُت٤موٟم٤ًم، وومٕمُٚمف ُمـ  قمـ سم٤مل اإِلٟم٤ًمن وقمدُم شمذيمُّ

هقُل، وهق شمَ  ل يمٜمٍَم، وٟمحُقه اًمذُّ  قَمْٛمدًا، وومٕمُٚمف ُمـ اًم٤ٌمِب اًمث٤مًم٨م اًم٤ٌمب إَوَّ
ِ
ٜم٤مد اًمٌمء

َل  َأي شمريَمف واؿمتَٖمؾ ُمتٚمٝمٞم٤ًَّم قمٜمف  واًمراسمِع يمَٗمتَح وقَمٚمِؿ، ي٘م٤مل: َذَهؾ قمٜمف يمام ي٘م٤مُل هَل٤َم قمٜمف، وهَلِ

هقل قمـ اًمٌمء،  ف َأن َيِمٕمَر سمف، وىم٤مل آظمُر: هق اًمذُّ ٕمقَر سمام طم٘مُّ سمٖمػمه، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: وم٘مَد اًمِمُّ

ظ، وىمٞمَؾ: ُمت٤مسَمٕم٦ُم اًمٜمَّْٗمِس قمغم ُم٤م شَمِمتٝمٞمف.وىم٤مل آظمُر: هق ؾَمٝمْ   ٌق َيْٕمؽمي ُِمـ ىمٚم٦َّم اًمتَّحٗمُّظ واًمتَّٞم٘مُّ

٦مٍ » ف قمغم ُم٤م دوٟمف ذم ومْم٤مء مُمتدٍّ سمٞمٜمف وسملم ىمْٕمر إَرض، ش: ذم ُأْهِقيَّ ٦م: اعمٙم٤من اعمنُْمِ إُْهِقيَّ

، وهل يمام سملم ُذَرا اجل٤ٌمل إمِم سُمٓمقن إُودي٦م، ويمذًمؽ اهل٤مِوي٦م واعَمْٝمقى وا ة سم٤مًمْمؿِّ عَمْٝمَقاة واهلُقَّ

اًمَقْهدة اًمٖم٤مُمْم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م، ويمؾُّ ُم٤م يم٤مٟم٧م إَرُض ومٞمف ُمٜمخِٗمْم٦م ُمٜمٝمٌِٓم٦م، ويٗمنَّ َأيْم٤ًم سمام سملم 

، ويٗمنَّ َأيْم٤ًم سم٤محلُٗمرة، وسم٤مًمٌئر  ك اجلَقَّ  واًمٗمراِغ اًمذي يًٛمَّ
ِ
اجلٌَٚملم ُمـ اهلقاء، َأي اًمٗمْم٤مء

ْٕمر، ويمذا سم٤مًمُٗمْرضم٦م سملم ؿمٞمئٞملم يمام سملم َأؾمٗمِؾ اًمٌئر إمِم اًمٕمٛمٞم٘م٦م اًمَ٘مِٕمػمة، َأي اًمٌٕمٞمدِة اًم٘مَ 

هتِف، َأي رْأؾِمف وىمراِر احلُٗمرة إمِم  ٌَؾ إمِم رْأؾمف، وسمْٓمـ اًمقادي إمِم وُمقَّ َأقماله٤م، وطَمِْمٞمِض اجل

ة  –ومِٛمٝم٤م، وهل  ٦م واهل٤َموي٦م واعَمْٝمقى واعمَْٝمقاة، واهلُقَّ : أي ُم٤م  –َأقمٜمل إُْهقيَّ شُمٓمٚمؼ قمغم اجلَقِّ

 اًمًامء وإرض ُمـ اًمٗمراغ، ومتٙمقُن هبذا اعمٕمٜمك ُمراِدوم٦م ًمٚمٝمقاء ٕٟمف ُيٓمٚمؼ قمغم اجلَقِّ يمام سملم

، وهذا اعمٕمٜمك هق اعمراُد ُمـ شمٗمًػمهؿ ًمذًمؽ سمٛمقوٍع ذم  ر ذم اجلَقِّ خَّ ًَ يح اعُم ُيٓمٚمؼ قمغم اًمرِّ

ٌَؾ وٟمحِقه، وطم٘مٞم٘م٦ُم ذًمؽ َأن ي٘م٤مل: هق اعمقوُع ا ًمذي إِذا اهلقاء ُُمنِمٍف قمغم ُم٤م دوٟمف ُمـ ضَم

، وُمٜمف َهَقى اًم٤ٌمِزي إِذا ٟمَزل ُمٜمحِدرًا ٟمحَق  ُأًم٘مَل ومٞمف رٌء َهَقى، َأي وىمَع وؾم٘مط واْٟمحطَّ

ًا، وَيٜمّْم٥مُّ اٟمِّم٤ٌمسم٤ًم  إَرض طملم َيرى ُم٤م يّمٓم٤مده ومَٞمٜم٘مضُّ قمٚمٞمف، َأي ُيْنع ذم ـَمػماٟمف ضمدَّ

 [63زهػم  ]ديقانيم٠مٟمف ؾمٝمٌؿ ُمرؾَمٌؾ َأو ص٤مقِم٘م٦م واىمٕم٦م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

ؿَم٤مءُ ُهقِ  ًْمِق َأؾْمَٚمَٛمٝم٤م اًمرِّ  يَّ اًمدَّ
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ُـّ واًمٖم٤مُمُض هق اعمٜمخِٗمض.  وَُت٤مَووا: شَم٤ًمىَمُٓمقا وـم٤مطُمقا ذم اعَمْٝمقاة، واعمٙم٤مُن اعمٓمِٛمئ

ة وٓ ـمريؼ واوح، ي٘م٤مل: ش يمخ٤مسمٍِط سملَم فَماَلٍم وقَمَِم٤م» اخل٤مسمط: اعم٤مر قمغم همػم ضم٤مدَّ

ٌَط اًمٚمَّٞمَؾ ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين، يمَيب إِذا ؾم٤مر ومٞمف قم غم همػم هداي٦م، وُمٜمف ىمقهلؿ: سم٤مَت خَيٌِْط ظَم

ٌْٓم٦م ُمـ اًمٚمَّٞمؾ، يمِ٘مْٓمَٕم٦م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وىمقهُلؿ:  ، شخَيٌِْط ظمٌَْط قَمِْمقاءَ »اًمٔمَّٚمامَء، وضم٤مء سمٕمد ظِم

 [34 ]ديقاٟمف وهل اًمٜم٤مىم٦م ذم سمٍَمه٤م وْٕمٌػ، َتٌم وَُتٌِط سم٘مقائٛمٝم٤م وٓ شمتقىمَّك ؿمٞمئ٤ًم، ىم٤مل زهػم:

ٌَْط قَمِْمققا ـْ شُمِّمقق٥ْم رَأيق٧ُم اعمٜم٤ميق٤م ظَمقق  َء َُمق

 

ققققْر وَمَٞمْٝمققققَرمِ   ـْ ُُتٓمققققْئ ُيٕمٛمَّ  َُتِْتققققف وَُمقققق

 ٤ٌَّمُط قَمِْمقاٍت، َأي َيٛمٌم ًمٞمالً سمال وومالن خَيٌِط ذم قمٛمٞم٤مء، َأي َيريم٥م ُم٤م ََيٝمؾ، وومالن ظَم

، ورسمَّام شَمردَّى ذم سمئر وَُمْٝمقاة وهق ٓ َيِمٕمر، وومالن ظم٤مسمُِط قَمِْمقةٍ، َأي  وقء ومٞمتحػمَّ وَيْمؾُّ

دري َأيُّ ظم٤مسمِِط ًمٞمٍؾ هق، َأي: َأيُّ اًمٜم٤مس، ويمؾُّ ؾمػٍم قمغم همػم ُهدى ظَمٌٌْط، وىم٤مل ضم٤مِهٌؾ، وُم٤م أَ 

٦م: ُمَّ  [383 ]ديقاٟمف ذو اًمرُّ

قق٤مً  ًَ ٌَل ىَم
ـْ ضمقق٤مٟمِ ْٚمققاَمَء ُِمقق ققٌُِط اًمٔمَّ ْت َُتْ  َهَ

 

ْٞمققِؾ َزائققرِ   ـْ ظَمقق٤مسمِِط اًمٚمَّ  وطُمقققق٥مَّ هبقق٤م ُِمقق

 ْهٜم٤َمء، وىم٤مل اًمَٗمَرزدق:ىَم٤ًًم سم٤مًمٗمتح ُم٘مّمقرًا اؾمُؿ ُمقوع ذم اًمٕم٤مًمِٞم٦م، وىمٞمؾ ُمـ  ]ديقاٟمفاًمدَّ

1/29] 

يَح شَمْٓمٚمقق٥ُم قِمٜمْققَدهؿْ   وريْمقق٥ٍم يمقق٠َمنَّ اًمققرِّ

 

ـْ ضَمقققققْذهِب٤م سم٤مًمَٕمَّمققققق٤مئ٥ِم    هلققققق٤مشمَِرًة ُِمققققق

 ٝمقققؿْ  ٞمقققَؾ وْهقققَل شَمٚمٗمُّ ٌِٓمققققن اًمٚمَّ وا خَيْ  َهَ

 

 إمِم يُمقققققَقِر إَهققققاِز ُِمقققـ يمقققؾِّ ضم٤مٟمققق٥ِم  

ُب اعُمتقازم اعمتت٤مسمِع قمغم ْ دة، وىمٞمؾ: َأصُٚمف وطم٘مٞم٘م٦ُم اخلٌَْط اًميَّ  َأٟمح٤مء خمتٚمِٗم٦م وضِمٝم٤مت ُمتٕمدِّ

 ، ف سمٕمُْمٝمؿ سم٘مقائؿ اًمدوابِّ قْمُس اًمِمديد، وظمّمَّ ضمؾ، وىمٞمؾ: اًمَقْطء، َأي اًمدَّ ضُب اًمٞمِد واًمرِّ

ي٘م٤مل: ظمٌََط اًمٌٕمػُم إَرَض سمٞمده، َأي َضهب٤م، وقمغم يمؾٍّ ومٝمق ُمـ صٗم٤مت ىمقائؿ اعم٤مر، ٕهن٤م 

سم٤ًم ُُمتقاًمٞم٤ًم قمغم همػم اؾمتقاء.هل اًمتل َُتٌِط إَرض، َأي شميهب  ٤م َضْ

سملم فمرف ُُمٌَٝمؿ ٓ َئمٝمر ُمٕمٜم٤مه إِٓ سم٤مإِلو٤موم٦م إمِم اصمٜملم ومّم٤مقمدًا، َأو ش: سَملْمَ فَماَلٍم وقَمَِم٤م»

، واًمٔمَّالم ؾمقاُد [2/68]اًمٌ٘مرة:  ژەئەئ ائ ائژُم٤م ي٘مقم َُم٘م٤مَم ذًمؽ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
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ٕمُػ اًمٌٍَم وفُمٚمٛم٦ٌم شَمْٕمِرض ًمٚمٕملم، وىمٞمؾ: اًمٚمَّٞمؾ وٟمحُقه، يم٤مًمٔمُّْٚمٛم٦ِم واًمٔمَّْٚمامء، واًمَٕمَِم٤م: و

، وهق َأقْمَِمك، وهل قَمِْمقاء، وُمٜمف  ٌَْط قمِمقاءَ »اًمَٕمَٛمك، وومٕمُٚمف قَمٌِمَ ٌََٓمف ظم ، َأي قمغم شظَم

ٌَط َأُمَره قمغم همػم سمّمػمة وٓ سمٞم٤من، وَأصُٚمٝم٤م: اًمٜم٤مىم٦ُم ٓ شُمٌٍُم ش ريم٥م اًمَٕمِْمقاء»ضمٝمؾ، و إِذا ظَم

د ُمقاـمَئٝم٤م ومتْخٌِط يمؾَّ رء ، ُيَيب ًمٚمِم٤مِرد َيريم٥م رأؾَمف، وٓ ِيتؿُّ ًمٕم٤مىمٌتف، وٓ شمتٕمٝمَّ

 واًمٕمِمقاء َأيْم٤ًم اًمٔمالم.

هقل ووَمْرِط اًمٚمَّْٝمق ويمثرة آؾمؽمؾم٤مل ُمع اهلقى ذم َُمْٝمَٚمٙم٦م  ة اًمذُّ اعمٕمٜمك: وهق ُمـ ؿِمدَّ

َُتِقي سمف وشُمْقِرُده ُمقاِرَد اًمتََّٚمػ، ومٝمق يمَٛمـ يٛمٌم اقمت٤ًموم٤ًم، وهق ضم٤مُمٌع سملم وصَٗملم يزيداٟمف 

٘مٞمؿ. والًٓ  ًَّ  وطَمػمة، ومه٤م ؾَمقاد اًمٚمَّٞمؾ اًمٌَٝمٞمؿ، ووٕمُػ سَمٍِمه اًم

اااااارُكأ    ااااااج 166- َش   َّاااااا ا وَ  ا

 

تأملا  َش ااة االأ فأ َ اأخش َا ااة   اا   ْاابأ  ْ  

٤مِرب، واخلَْٓم٥ُم ؾَمْٝمٌؾ. (1)وذم ٟمًخ٦م )ذم اًم٤ًمرب(  ًَّ  قِمَقَض ًمٚم

ـُ » ذم حمؾِّ رومع وٛمػم ُمٜمٗمِّمؾ ًمٚمٛمتٙمٚمِّؿ ُمَٕمف همػُمه، وهق ُمٌٜملٌّ قمغم اًمْمؿِّ ش: ٟمح

ُر اًمذي يتٕمٚمَّؼ سمف )يمام(، َأو ٟمْٗمُس اًمٙم٤مف ُمـ )يمام( هل اخلؼم قمغم َأهن٤م  سم٤مٓسمتداء، وظمؼُمه اعم٘مدَّ

 اؾمٌؿ ضَم٤مرٌّ ُمراِدٌف عمِثؾ، وٟمحُقه ىمقُل اًمِم٤مقمر:

ِد اعُمققققٜمَْٝمؿِّ  ـَ قَمققـ يمقق٤مًْمؼَمَ  َيْْمققَحْٙم

 

 حتقققق٧َم قَمققققراٟملِم ُأٟمقققققٍف ؿُمققققققؿِّ  

 ا ِد اًمذَّ  ، َأْي ُِمثَٚمف.شرأي٧ُم يمزيدٍ »ئ٥م، وَأي: قمـ ُِمثؾ اًمؼَمَ

ٝم٤م اًمت٠مظمػُم ٕهن٤م اؾمتِدرايمٞم٦َّم قمغم حمذوٍر ُي١مظمذ ُمـ ش: وٓ يُمْٗمَران هلل» مجٚم٦م ُمٕمؽمو٦م طم٘مُّ

ىمقًمف ٟمحـ يمام ىمد ىمٞمؾ إًمخ...، وإِٟمام ىُمدُم٧ْم اطمتٞم٤مـم٤ًم ُمـ ىَمٌٞمؾ شم٘مديؿ اجلقاب قمغم ؾُم١مال ومٞمف 

ش قم ٌْٝم٦م خُيِمك َأْن شَمْٕمٚمَؼ سمِذهـ اًم٤ًمُمع ومُتِمقِّ ٚمٞمف وَمٝمَؿ اجلقاب، وهذا إؾُمٚمقب ذم اًمٙمالم ؿُم

 قمغم هم٤مي٦م ُمـ اجلقدة يمام شمرى.

: اجلحقد واإِلٟمٙم٤مر واعمٙم٤مسَمرة، وهق يٙمقن سمٛمٕمٜمك إِٟمٙم٤مر إًُمقهٞم٦َّم،  واًمُٙمٗمران سم٤مًمْمؿِّ

                                                 

 .85، واًمتؼميزي: 439، واسمـ هِم٤مم: 411يمذا ذم ذوح اسمـ ظم٤مًمقيف:  (1)
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وسمٛمٕمٜمك إِٟمٙم٤مر اًمقطمداٟمٞم٦َّم، وسمٛمٕمٜمك إِٟمٙم٤مر اًمٜمِّٕمٛم٦ِم، شم٘مقل: َهْٞمٝم٤مَت َأْن َيتٛمَع اًمُٙمْٗمران َُمع 

ًمُٖمٗمران، ومٝمق ودُّ اًمُٕمٌقدي٦م وودُّ اإِليامن وودُّ اًمِمٙمِر، ويمذا اًمُٙمْٗمر واًمُٙمٗمقر، اًمَٕمْٗمق وا

وَأصُٚمف ؾَمؽْم اًمٌمء وشمٖمٓمٞمُتف طمتك ٓ َئمٝمر ُمٜمف رٌء، وُمٜمف إـِمالُق اًمٙم٤مومر قمغم اًمٌحر وقمغم 

ؾ سمثقسمف  ْرع وقمغم اعمتزُمِّ اع وقمغم اًمقادي اًمٕمٔمٞمؿ، وقمغم اًمًح٤مب اًمٙمثٞمػ، وقمغم اًمدِّ رَّ اًمزَّ

 [156 ]ديقاٟمفف، وقمغم اًمٔمَّالم وقمغم اًمٚمَّٞمؾ، ىم٤مل اًمٌٝم٤مُء ُزهػم: ومقىم

 زْم ومٞمققققققَؽ َأضْمققققققُر َُم٤مِهققققققدٍ 

 

ْٞمققققَؾ يمقققق٤مومِرْ    إِْن َصققققحَّ َأنَّ اًمٚمَّ

 وسمٜم٤مًء قمغم ضَمقاز اؾمتٕمامل اعمِمؽَمك ذم ُمٕمٜمٞمَْٞمف َأْو َُمَٕم٤مٟمٞمف، َيقز َأن يٙمقن اعمراد ذم اًمٌٞم٧م

هف قمـ َأن سم٘مقًمف: )وٓ يُمْٗمراَن( َأي ٓ إِٟمٙم٤مَر ُٕ  ًمقهٞمَّتف ورسمقسمٞمَّتف، وٓ إِٟمٙم٤مر ًمقطمداٟمٞمَّتف وشمٜمزُّ

يِم٤مِريَمف همػُمه، وٓ إِٟمٙم٤مَر ًمٜمَِٕمٛمف اًمتل َأوم٤مَوٝم٤م وَأؾمٌَٖمٝم٤م قمغم خمٚمقىم٤مشمف، وُمٜمٝم٤م اًمٜمٕمَٛمت٤َمن 

ٍن ُمٜمٝمام، ٟمٕمٛم٦ُم اإلَي٤مد ُمـ اًمٕمَدم، وٟمٕمٛم٦ُم  ُؾ خمٚمقق قمٜمٝمام، وٓ سُمدَّ ًمٙمؾِّ ُمٙمقَّ اًمٚمت٤من مل خَيْ

  احلٞم٤مة.اإِلُْمداد ذم

ِس، ُمقضِمِد اًمٙم٤مئٜم٤مِت ُمـ طَمٞمِِّز اًمٕمَدِم اعمتَّّمػ  واهللُ اؾمُؿ قَمَٚمٍؿ قمغم ربِّ اًمٕم٤معملَم إهِلٜم٤م اعُم٘مدَّ

ِه قمـ َأْوداده٤م، ىم٤مل ذم اًمت٤مج ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: اظمتُٚمَػ ذم ًمٗمظ اجلالًم٦م قمغم  سمجٛمٞمع اًمَٙمامٓت، اعمٜمزَّ

ات ا ٝم٤م َأٟمُّف قمَٚمٌؿ ًمٚمذَّ ًمقاضم٥ِم اًمقضمقِد، اعمًتجِٛمِع جلٛمٞمِع صٗم٤مِت َأيمثر ُمـ صمالصملم ىمقًٓ َأصحُّ

، وىمٞمؾ: ُُمردَمٌؾ.  اًمٙمامِل، وىمٞمؾ: هق ُمِمتؼٌّ

٤مرب»َأْي ُِمْثَٚمام ىمد ُذيمِر. ش: يمام ىمد ىمٞمؾ» ًَّ وذم ٟمًخ٦م )ذم اًم٤ًمرب(، ومٕمغم ٟمًخ٦م ش: ًمٚم

م يٙمقن اعمٕمٜمك  ٤مرب»اًمالَّ ًَّ  ۋ ۋ ٴۇژ، وؿم٤مهُده٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: شيمام ىمد ىمٞمؾ قمـ اًم

م ُهٜم٤م [46/11]إطم٘م٤مف:  ژېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ـَ آَُمٜمقا، وم٤مًمالَّ ، أَي: قمـ اًمذي

٤مرُح ذم  ًَّ ٤مِرب، وهق اًم ًَّ سمٛمٕمٜمك قَمـ، وقمغم ٟمًخ٦ِم )ذم( يٙمقُن اعمٕمٜمك يمام ىمد ىمٞمؾ ذم طمؼِّ اًم

ب  ف ًمٚمَٛمْرقمك، ىم٤مل ذم إؾَم٤مس: َهَ ل، يمٜمٍَم، َأي شَمقضمَّ ب(، ُمـ اًم٤ٌمب إَوَّ اعَمْرقمك، ُِمـ )َهَ

وسم٤ًم: ُمَ  َب اعم٤مُء: ضَمرى قمغم ذم إَرض ُهُ ب اًمٜمٝم٤مَر يمٚمَّف ذم طمقائجف، وَهَ ٣َم ومٞمٝم٤م، وهق َيْنُ
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َب اعم٤مُل: َرقَمك هن٤مرًا سمال راٍع،  قْمل، وذم اعمّم٤ٌمح: َهَ ف ًمٚمرَّ َب اًمٜمََّٕمُؿ: شمقضمَّ وضمف إَرض، وَهَ

٤مِرب: اًمذاِه٥ُم قمغم وضمٝمف ذم إَرض، واعمراُد سم٤مًمٜمََّٕمؿ وسم٤معم٤مِل اًمر ًَّ اقمل وذم اًم٘م٤مُمقس: اًم

 اعم٤مؿمٞم٦ُم اًم٤ًمرطم٦ُم واًمٌٝم٤مئؿ اًمراقمٞم٦ُم ُمـ إسِمؾ وسمَ٘مر وهمٜمؿ وٟمحِقه٤م.

ً وم٤مرهم٤ًم، وَأظْمغَم: ص٤مر ذم ش: َأظْمغَم وم٤مْرشَمٕمك» َأظْمغَم: َأي وضَمد ُمٙم٤مٟم٤ًم ظم٤مًمٞم٤ًم، وص٤مَدَف حَمالَّ

٤م َأظْمغَم اهللُ اعم٤مؿمٞم٦مَ  َأي َأٟم٧ٌَم  ُمقوٍع ظم٤مٍل ٓ ُيزامُحف ومٞمف َأطمٌد، هذا هق اًمذي ُيٜم٤مؾم٥ُم اعم٘م٤مَم، وَأُمَّ

ـْم٥ُم، وَأظْمغَم اًمرضمُؾ داسمَتف، َأي قَمَٚمَٗمٝم٤م اخلاََل، وَأظْمغَم اعمٙم٤مُن يمثُر  هل٤م اخلاََل اًمذي هق اعمَْرقمك اًمرَّ

 ومٞمف اخلاََل، ومٝمذا يمٚمُّف ي٠مسم٤مه ًمٗمُظ اًمٜم٤مفمؿ، وإِْن يم٤من ُمٕمٜم٤مه ُمٜم٤مؾِم٤ًٌم ًمٚمٛم٘م٤مِم.

ح ذم ُمقاِوع اًمَٙمََل، وهق ك َأي َهَ  ي٠ميمؾ ُمٜمف. واْرشَمَٕمك يمَرقَمك وشَمَرقمَّ

ُُمِْمٌِٝمقن ًمٚمٛمقار  –وٓ إِٟمٙم٤مَر ًُٕمقهٞم٦َّم اهلل وَوطْمداٟمٞمَّتف وٟمَِٕمٛمف  –اعمٕمٜمك: ٟمحـ 

٤مرطم٦م ذم اعمٙم٤من اخل٤مزم سمال راٍع، ومٝمل شَمرقمك وشمرشَمع يمام ؿم٤مءْت هل٤م طَمٞمَقاٟمٞمَُّتٝم٤م. ًَّ  اًم

يمٚمِّٝم٤م ٟمٕمٛمؾ  وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: ٟمحـ ُمع اقمؽماومٜم٤م سم٤مهلل شمٕم٤ممم وقِمٚمٛمٜم٤م سم٠َمٟمف ُُمٓمَّٚمع قمغم َأقمامًمٜم٤م

٤ًم ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء،  قمغم ظمالف ُم٤م ٟمٕمٚمؿ، وٟمًؽمؾِمُؾ ذم اعمٕم٤ميص ٟم٤مؾِملم وُمتٜم٤مؾملَم َأن ًمٜم٤م َرسمَّ

ٌُْٚمٝم٤م قمغم هم٤مرهب٤م وم٤مْٟمٓمٚم٘م٧ْم ذم اعمراقمل شم٠ميمُؾ يمام  ٤مئٛم٦م اًمتل ُأًم٘مَل طم ًَّ ومٜمحـ يم٤محلٞمقاٟم٤مت اًم

 شم٘مقُده٤م ؿمٝمقاُُت٤م وَأهقاؤه٤م.

ااااااااأ وإا  167- يش َا َشااااااالأص   اااااااس   أ كش إادُ اأنأ  

 

ة  أااااة أ  و أااااا أ  تأطأةىأ أاااالش عأ اااا ا  أ

٠ٌَْمةً »  د قمٜمف ش: إِذا َأطمسَّ َٟم إِذا: فمرف عَم٤م ُيًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من، وومٞمف ُمٕمٜمك اًمنمط، وىمد َيتجرَّ

ؼ، و)إِْن( شإِذا هَمَرسم٧ْم اًمِمٛمُس ضم٤مء اًمٚمٞمُؾ »يم٘مقًمؽ:  ، واًمٗمرُق سمٞمٜمٝم٤م وسملم إِْن َأنَّ )إِذا( ًمٚمٛمح٘مَّ

 ًمٚمٛمِمٙمقك ومٞمف.

َء وسم٤مًمٌمء: َأي ؿَمَٕمر سمف وَأدريَمف وقمَرومف وقمَٚمِٛمف ورآه وَأسمٍَمه وؾَمٛمَع سمف، وَأطَمسَّ اًمٌم

ف: َأي طمريمتَف َأو َصْقشَمف، واعمّمدُر اإِلطْم٤ًمس، ىم٤مل اسمـ إصَمػم:  ًَّ هق اًمِٕمٚمُؿ »ووضَمد طِم

، وهل َُمِم٤مقِمُر اإِلٟم٤ًمن ُمـ قَملْمٍ وُأُذن وَأْٟمػ وًم٤ًِمن وَيدٍ  اًمٌٍَمُ  وإطِم٤ًمؾم٤مُُت٤مش سم٤محلَقاسِّ

وُق واًمٚمَّٛمُس.وا ؿُّ واًمذَّ ٛمُع واًمِمَّ ًَّ  ًم
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٠ٌََم إِذا ـمَرَأ، َأي  ٠ٌََم إِذا ظَمرج وـمَٚمع وفمَٝمر، َأو ُمـ َٟم ٠ٌَْمة: اًمّمقُت، وهق ُم٠َمظمقٌذ ُمـ َٟم واًمٜمَّ

٠ٌََّم إِذا َأظمؼَم، وي١مظَمذ  ٠ٌََم إِذا ارشمَٗمع، ويمٚمُّف ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م يمَٗمَتح، َأو ُمـ َأٟم٠ٌَم وَٟم طمَّمؾ، َأو ُمـ َٟم

ٗم٤ًم ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م، َأي َأظمؼَم، وهذا يمٚمُّف قمغم ُمـ سمٕمض يمت٥م اًمٚم ٠ٌََم خمٗمَّ ٖم٦م َأٟمف ي٘م٤مل َأيْم٤ًم: َٟم

ف، وَأُم٤م قمغم ُم٤م ُيٗمٝمؿ ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب  ٠ٌَْمة اًمتل هل سمٛمٕمٜمك اًمّمقُت ٓ شمتٍمَّ وَمرض َأن اًمٜمَّ

٠ٌََم ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م يمَٗمَتَح، َأي ظَمرَج ُمٜمف صقٌت، وُمـ هذا  ة ُمـ َٟم ومٝمل ذم إَصؾ سمٜم٤مُء ُمرَّ

َت، وًمٕمٚمَّف يمٜمٌَََح وْزٟم٤ًم وُمٕمٜمك، وذم ُم٘م٤مُم٤مت احلريري  ٠ًٌْم، َأي َصقَّ ىمقهُلؿ: َٟم٠ٌََم اًمَٙمٚم٥ُم يمَٛمٜمََع َٟم

ُف ُُمًتِٗمتح: »[42ص] ٠ٌَْمَة ُُمًَتٜمٌِْح، صمؿ شَمٚمْتٝم٤م َصٙمَّ ِٛمٕمٜم٤م َٟم ًَ ٦م:شوم ُمَّ  [89 ]ديقاٟمف، وىم٤مل ذو اًمرُّ

َس ِريْمققققزًا ُُمْ٘مِٗمققققٌر َٟمققققِدٌس   وىمققققد شَمققققَقضمَّ

 

ققققِت   ٌْققق٠َمِة اًمّمَّ  ُمققق٤م ذم ؾَمقققْٛمِٕمِف يَمقققِذُب  سمٜمَ

 واعمُْ٘مِٗمر: اًمذي ذم ، يْمز سمٙمْن ومًٙمقن: اًمّمقت اخلَٗملُّ َع، واًمرِّ ٛمَّ ًَ س، َأي ؾَمٛمع َأو شَم شَمَقضمَّ

 [67احل٤مرث سمـ طمٚمزة  ]ديقاناعَمٗم٤مزة، ُيريد اًمّم٤مئد، واًمٜمَُّدس: اًمَٗمٓمِـ، وىم٤مل أظمر: 

ٌْققققققق٠َمًة وَأومَزقَمٝمققققققق٤م اًمُ٘مٜمْقققققققق ققققققق٧ْم َٟم ًَ  آَٟم

 

 ىمققققد َدَٟمقققق٤م اإِلُْمًقققق٤مءُ رًا وققققققٜم٤َمُص ىَمّْمقققق 

 :َء وٟمَٔمر إًِمٞمف، وَأسمٍَمه ورآه، وآَٟمًف: قَمٚمِؿ سمف، وآَٟمًف: َأطمسَّ سمف، وآَٟمًف َأَٟمس اًمٌمَّ

٠ٌَْمة، وىمقًُمف: ىَمٍْمًا سم٤مًم٘م٤مف اعمٗمتقطم٦م: َأي قَمِِمٞم٤ًَّم  ٠ٌَْمة ىمٞمؾ: َأراد ص٤مطم٥َم َٟم ؾَمِٛمٕمف، وىمقًُمف: َٟم

 وُم٤ًمًء، وُيروى قَمٍْمًا.

٦ٌٌَم َأي اقمؽَمشْمف ظَم ش: ِرْيعَ » ِْمَٞم٦ٌم، وطمَّمؾ ًمف ظمقٌف وُرقم٥ٌم ووَمَرٌق وُذقمٌر ووَمزٌع، وَأص٤مسَمْتُف َرْه

َرْوٌع سمٗمتحٝم٤م، ورْيَع: َمٝمقُل َراَع، ي٘م٤مل: راقَمُف  –سمْمؿِّ اًمراء: َأي ىمٚمٌِف  –وَوىمَع ذم ُرْوقمف 

ْوُع سم٤مًمٗمتح، وُيٓمٚمؼ قمغم ٌَُف، واعمّمدر اًمرَّ ومف وَأوْمزقَمف وَأْرَهٌُف وَأْرقم  احلَْرب َيروقُمف: َأي ظَمقَّ

ع، وىمقُل َأيب ظمراش:  قمف شَمْرويٕم٤ًم يمَراقَمُف وم٤مْرشَم٤مَع وشمَروَّ  [1217أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]ُم٤ٌمًَمٖم٦ًم، وَروَّ

 َروَمقققْقين وىمققق٤مًمقا يقققق٤م ظُمَقيٚمِقققُد ٓ شُمققققَرعْ 

 

 وم٘مٚمقق٧ُم وَأٟمٙمققْرُت اًمقضمقققَه ُهققققُؿ ُهققققؿُ  

 ٜمقين، وىم٤مل ىمٞمس سمـ ُف، وَروَمْقين: َأي ؾَمٙمَّ  [236 ]ديقاٟمفقم٤مُمر: َأصُٚمف شُمراُع: َأي ُُتَقَّ

ٌَْف ًَمققققٞمغم ٓ شُمَراقِمققققل ومقققق٢مِٟمَّٜمل  َأَيقققق٤م ؿِمقققق

 

 ًمققققِؽ اًمٞمقققققَم ُِمققققـ َوطْمِمققققٞم٦ٍَّم ًَمّمققققديُؼ  
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ـْ َرْوقم٤ميت واؾْمؽُمْ قَمْقرايت»وُمٜمف ُم٤م ورد ذم اًمدقم٤مء:  ، وهق مجُع َرْوقَم٦ٍم يمَخْقوم٦م شاًمٚمٝمؿ آُِم

ة َُمِ٘مٞمٌس.  وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ويمِٚمت٤ممه٤م سم٤مًمٗمتح سمٜم٤مُء َُمرَّ

ٙمقُن يٙمقن ش: ٧ْم قَمٜمفُ وإِْن شَمَٓم٤مَُمٜمَ » ًُّ ٜمف، واًم َأي ؾمٙمٜم٧َْم، وهق ُُمٓم٤مِوع:ـم٤مَُمٜمَُف، َأي ؾَمٙمَّ

سمٛمٕمٜمك ذه٤مب احلريم٦م، واٟم٘مٓم٤مع اًمّمقت واًمث٤ٌَّمت وآؾمت٘مرار يم٤مهلدوء ذم ذًمؽ يمٚمِّف، وي٘م٤مل: 

، َأي اْٟمَحٜمك، وشَمٓم٤مَُمٜم٧ْم إَرُض، وىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ـَ ـَ فَمٝمَره، َأي ظمَٗمَْمُف وطَمٜم٤َمُه ومَتٓم٤مَُم ـَم٤مَُم

ايمِٜم٦ُم اًم٤ًميمٜم٦ُم اهل٤مدئ٦ُم أُمٜم٦َُم ُوصُمقىم٤ًم سم٤مهلل، واقمتامدًا [89/27]اًمٗمجر:  ژٿ ٿژ : َأي اًمرَّ

 ژٿ ٺ ٺژقمٚمٞمف، وإِي٘م٤مٟم٤ًم سمَتحتُّؿ وىمقع ىمْم٤مئف وىَمدره، وذم شمٜمزيٚمف اًمٕمزيز َأيْم٤ًم: 

ـَ إمِم اعُمٕم٤مَيٜم٦م سمٕمد اإِليامن سم٤مًمٖمٞم٥م.[2/263]اًمٌ٘مرة:   ، َأي ًمِٞمًُٙم

، ـَ ـَ إًِمٞمف، وؾَمَٙم ٌُف،  وَريَم واـْمَٛم٠َمنَّ سمف يمٚمُّٝم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد، وٟمٔمػُمه٤م صَمٚم٩َِم صدُره َأو ىمٚم

د  ًة يم٤مًمتِذاذ اًمٕمٓمِم٤من إِذا َذب ُمـ اعم٤مء اعُمؼَمَّ ف سمف، َأي َوصمِ٘م٧ْم ُمنورًة سمف وُُمْٚمتذَّ ًُ وصَمٚمَِج٧ْم ٟمٗم

يم٦ًم، وضم٤مء ُمـ اًم٤ٌمسملم إول واًمراسمع، وُمـ ه ذا اًم٘مٌٞمؾ سم٤مًمثََّٚم٩م، واعمّمدُر اًمثُُّٚمقج واًمثََّٚم٩م حمرَّ

ىمقهلؿ: طَمَّمؾ ًمف سَمْرُد اًمٞم٘ملم، وىمقهُلؿ: ُم٤م َأسْمرَده٤م قمغم اًمَٙمٌِد، وىمقهُلؿ: هَمٜمٞمٛم٦ٌم سم٤مردة وقَمٞمٌش 

 سم٤مرٌد، َأي ٟم٤مقمٌؿ رىمٞمؼ احلقار، َأو ُمـ اًمٔمِّؾِّ اًم٤ٌمرد.

ََت٤َمَدى ذم هَمٞمِِّف، َأي ًَم٩مَّ وداَم قمغم ومِٕمٚمف، وَٓزم قمٛمَٚمف، ووافَم٥م قمٚمٞمف، ش: ََت٤َمَدى وًَمقَٝم٤م»

واؾمتٛمرَّ ُُمْدُِمٜم٤ًم ًمف وُُمث٤مسمِرًا قمٚمٞمف، وهق ُمـ اعَمَدى، يم٠َمٟمَّف َأسَّ قمغم سمٚمقغ َُمَداه، َأي هم٤ميتِف وهن٤ميتِف، 

ْٞم٧ُم  ٤مه٤م وشَم٘م٣مَّ وىمّمَّ ة واًمتَّْٛمديد قمغم ىمقل َأنَّ َأصٚمف ََت٤مَدَد يمَتٔمٜمَّك وََتَٓمَّك وَدؾمَّ َأو ُمـ اعُمدَّ

ؾِم  ِـّ واًمتََّٛمٓمُّط، واًمدَّ .َأفْمٗم٤مري، ُمـ اًمٔمَّ  ٞم٦ًم، وآٟمِ٘مْم٤مض واًمَ٘مصِّ

ٚمٞم٦ِم ٟمْٗمًف وشمروُيٝم٤م سمام ٓ شم٘متْمٞمف احلٙمٛم٦ُم مم٤َّم ٓ وم٤مئدَة ًمف وؾَمَٝم٤م  ًْ َوًَمقَٝم٤م: َأي اؿمتَٖمؾ سمت

 وهَمَٗمؾ ُُمٕمِرو٤ًم قمامَّ َيْٕمٜمٞمف وََي٥م قمٚمٞمف.

ٞم٤َّمد، َأو ِصٞم٤مح  اعمٕمٜمك: قمٜمدُم٤م شَمِمُٕمر شمٚمؽ إَٟمٕم٤مم اًم٤ًمِرطم٦م سمزضْمر اًمراقمل َأو صقِت اًمّمَّ

ٌُع اًمٙم٤مه، َأو َزئػم إؾَمد اعمٗمؽِمس شَمٜمزقم٩م وَيٕمؽمِي٤م اخلقُف اًمقطمش ا ًَّ َٝمٛم٦م اًم ًمْم٤مري، َأو مَهْ
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واًمٗمَزع، وإِن ؾمَٙمـ ذًمؽ اًمّمقُت واٟم٘مٓمع ومل َيٓمُرق َأؾمامقَمٝم٤م سُمْره٦ًم ُم٤م قم٤مدت إمِم ُم٤م يم٤مٟم٧م 

ْت قمغم ذًمؽ طمتك يم٠َمهن٤م ٓ شَمِمٌَُع. ح وَتَْرح وشمْرقَمك وشمْرشَمع، واؾمتٛمرَّ  قمٚمٞمف شَمْنَ

وعا ااااة 168- را اااا ا ُ اااا ا يأ أااااة ا  ْ    يا

 

اااا  ٍ  إادُ ُ ش أ أ اااا ْأ َش ملاااا    غأ تأ رش ااو أ  

ُمثُؾ ُٟمَراُع وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، َأي ُٟمّم٤مب سم٤مهلَقل، وَيْٚمح٘مٜم٤م اًمٗمزُع واخلقُف، وَيْٕمؽَميٜم٤م ش: هُن٤مُل » 

قَمُف وم٤مْرشَم٤م ًمف وم٤مْهَت٤مل يمراقَمُف وَروَّ قْم٥م واحلَذر، ي٘م٤مل: ه٤مًَمُف وَهقَّ قْمُر واًمرُّ َع وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، َأي اًمذُّ

ومُف وَأوْمَزقَمُف ومخ٤مَف ووَمِزع، ويمذا َأوْمَرىَمف ومَٗمِرَق، وَأْرَهٌَُف ومَرِه٥َم، وُمٜمف إَهقاُل ًمٚمَٛمخ٤مِوف،  ظَمقَّ

ف، وُيًتٕمٛمؾ  وَهْقٌل َه٤مِئٌؾ ُم٤ٌمًمٖم٦ٌم، َأي ظمقٌف ظم٤مئػ، واعَمُٝمقل اؾمُؿ ُمٗمٕمقل ُمٜمف، َأي اعُمَخقَّ

ـْ َُمُٝمقًٓ »، وذم إؾَم٤مس: شُٝمقلرٌء ُمَ »سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ، وُمٜمف ىمقهلؿ:  هذا اًمٌٚمُد ًمق مل يٙم

َج قمغم احلذف واإِليّم٤مل، وَأصُٚمف َُمُٝمقٌل ومٞمف، ومُحذف شًمٙم٤من ُم٠َمهقًٓ  ـُ َأن خُيَرَّ ، وإطَمً

، واشمَّّمؾ اًمْمٛمػم ُمًتؽِمًا سمَٛمُٝمقل.  اجل٤مرُّ

ػْمِ اًمذي َيُروقُمٜم٤م» ًَّ ػم ُمّمدُر ؾم٤مر َيًػُم، َأي ذه٥َم وراَح وُمَِمكش: ًمٚم ًَّ ، وَأظمَذ ذم اًم

ػُم، سمؾ ُيًتٕمٛمؾ ذم اعمٌْم ُمٓمٚم٘م٤ًم سمخالف  ًَّ ؾ ومٞمٝم٤م، وٓ َيت٘مٞمَّد اًم ىمْٓمع اعم٤ًموم٦م، وُم٣َم َيتٜم٘مَّ

٤مري. ًَّ ٤مئُر، وُمـ هذا اًم ًَّ ى، وم٢مِٟمف ُم٘مٞمَّد سم٤معمٌم ذم اًمٚمَّٞمؾ، واًمٗم٤مقمؾ ُمـ ذًمؽ اًم  اًمنُّ

ٜم٤م ، وُُيْدُث ذم ىمٚمقسموىمقًُمف: اًمذي َيُروقُمٜم٤م يمَٞمُٝمقًمٜم٤م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، َأي ُيٚمِحؼ سمٜم٤م ظمقوم٤مً 

ػم اًمذي َيُروقُمٜم٤م شَمُ٘مرُّ سمٜم٤م إمم آضم٤مًمٜم٤م اعمحدودة، واٟمت٘م٤مًُمٜم٤م ُمـ ظَمِْمَٞم٦ًم، وُيقِرصُمٜم٤م ومَزقم٤ًم.  ًَّ واعمراُد سم٤مًم

 يقم إمِم آظمر ُمـ َأي٤مم َأٟمٗم٤مؾمٜم٤م اعمٕمدودة.

ُح ُمُ ش: وَٟمْرشَمٕمل ذم هَمْٗمٚم٦مٍ » ِمَتٖمٚملِم َأي َٟمْرقَمك ذم ُذُهقل، وَٟمْرشَمُع ذم هَلٍْق وًمٕم٥ٍم، وَٟمْنَ

ب، وٟمحـ ؾم٤مهقن ٓهقن.  سم٤مٕيَمؾ واًمنمُّ

َح وَأيمؾ ذم اعمَْرقَمك،  ك: َأي َهَ وىمقًُمف: َٟمْرشَمٕمل هق ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمـ اْرشَمَٕمك يمَرقَمك وشَمَرقمَّ

قْمَل ُمٕمٜم٤مه َأيمُؾ اًمَٙمََل ذم َُمٜم٤مسمِتف،  واًمٗمرُق سملم َرقَمك وَرشَمَع َأنَّ )رشمع( َأسمٚمُغ ُمـ )َرقَمك( َٕنَّ اًمرَّ

شُمقع إَ   وَذه٤مب.واًمرُّ
ٍ
ب ذم ؾَمَٕم٦م وظِمّْم٥م وَملء  يمُؾ واًمنمُّ
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ف َأن ُيِْمَٕمر سمف، وقمـ اًمراهم٥م:  ٕمقر سمام طم٘مُّ ُهقل، وومْ٘مُد اًمِمُّ ْٝمق واًمذُّ ًَّ ؾَمْٝمٌق »واًمَٖمْٗمٚم٦ُم: اًم

ظ ظ واًمتٞم٘مُّ ، وىمٞمؾ: ُمت٤مسَمٕم٦م اًمٜمْٗمس قمغم ُم٤م شَمِمتٝمٞمف، واًمَٖمٗمٚم٦م: اؿمتٖم٤مُل شَيٕمؽمى ُمـ ىمٚم٦َّم اًمتحٗمُّ

. اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٌمء، واٟمٍماوُمف  قمـ اعمٝمؿِّ

إِذا اْٟمَ٘م٣َم، َأي وىم٧َم اٟم٘مْم٤مئف وُُمْمٞمِّف، ي٘م٤مل: اٟمَ٘م٣م اًمٌمُء وُم٣َم، واٟم٘مٓمع زُم٤مُٟمف، 

ووم٤مت وىمُتف، ي٘م٤مل: شَم٘م٣مَّ إَُمُر، َأي ذه٥م ووَمٜمَِل وىمُتف واْٟمٍَمم، ُمثُؾ اْٟمَ٘م٣َم، وهذا ُُمٓم٤مِوُع 

٤مُُمف وَٟمِٗمَدْت، ىم٣َم إَُمَر، َأي َأشمؿَّ قمٛمَٚمف ووَمَرَغ ُمٜمف، وُمٜمف شَمَ٘م٣مَّ واْٟم٘مَ  ٣َم قُمٛمُره، َأي َت٧َّْم َأيَّ

ي٘م٤مل: َٟمِٗمَد اًمٌمُء وَٟمِجَز ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمَِؿ ومٞمٝمام، وَيقز ذم )َٟمِجَز( ومتح اجلٞمؿ قمغم َأٟمف ُمـ 

 اًم٤ٌمب إول يمٜمٍَم، ويمالمه٤م سمٛمٕمٜمك اْٟم٘م٣َم.

رٟم٤م ُهقم٦َم يُمرور إَي٤مم  اعمٕمٜمك: َٟمْ٘مَٚمؼ وَٟمٜمزقم٩م وَيٕمؽميٜم٤م اخلقُف واًمَٗمَزُع اًمِمديد قمٜمد شمذيمُّ

ر ٟمٕمقد إمِم آهنامك ذم ؿمٝمقاشمٜم٤م.  وُُمروِر اًمٚمٞم٤مزم، صمؿ قمٜمد ذه٤مب هذا اًمتذيمُّ

ػم، ووم٤مقمُؾ ش َيُروقمٜم٤م»وذه٥م سمٕمُْمٝمؿ إمِم َأن وم٤مقمؾ  ًَّ وُع اعمٗمٝمقُم ش اٟم٘م٣م»هق اًم هق اًمرَّ

 ُمـ َيروقمٜم٤م، وهق فم٤مهر ضمٞمِّد.

ْش  169- وأ مأ اااة ش  فأ
ْااا   ْأ ااالش  ا ملأ يش َا  

 ٍ ااا  ْ ثأ   أ

 

لأ  لش اأكش ىأ أ ن     َأ ُطش أ ااا إادُ غة  

 ، واعم١ُمدَّى واطمد.شإِذ َُم٣َم »وذم ٟمًخ٦م:  

 اًمٙم٤مف َأداة شمِمٌٞمف، واًمثَّٚم٦َّم سم٤مًمٗمتح: مج٤مقم٦ُم اًمٖمٜمؿ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش: يَمَثٚم٦َّمٍ »

 آًمْٞمقققققققق٧ُم سمقققققققق٤مهلل ريبِّ ٓ ُأؾمقققققققق٤معمُِٝمؿْ 

 

ي٥ُم   ققققق٦ِم اًمقققققذِّ  طمتقققققك ُيقققققق٤ًممِلَ َربَّ اًمثَّٚمَّ

 ًا َٕن اًمذئ٥م ٓ يزال طَمْرسم٤ًم ُمع ربِّ اًمثَّٚم٦َّم، َأي ص٤مطِمٌٝم٤م، واعمراُد سمف َأي ٓ ُأص٤محلٝمؿ َأسمد

 ۅ ۅژاًمراقمل، وَأُم٤م اًمثُّٚم٦م سمْمؿِّ اًمث٤مء ومٛمٕمٜم٤مه٤م اجلامقم٦ُم ُمـ اًمٜم٤مس، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

، َأي مج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤مس إَوائؾ، وىمٚمٞمٌؾ [14-56/13]اًمقاىمٕم٦م:  ژ ې ې ې ۉ ۉ

ريـ قمٜمٝمؿ، وُمٜمف  ق سملم اًمثُّٚم٦ِم واًمثَّٚم٦م»ىمقهُلؿ ذم اجل٤مهؾ: ُمـ اعمت٠مظمِّ َأي سملم مج٤مقم٦م ش: ٓ ُيٗمرِّ

 اًمٖمٜمؿ ومج٤مقم٦م اًمٜم٤مس.
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٠ْمن سمٗمتح ومًٙمقن: ذوات اًمّمقف،  ٠ْمن واعَمْٕمز، واًمْمَّ واًمَٖمٜمَؿ: اؾمؿ ضمٜمس ُيٓمٚمؼ قمغم اًمْمَّ

ٕمر.  واعَمْٕمُز سمٗمتح ومًٙمقن وسمٗمتحتَلم َأيْم٤ًم: ذوات اًمِمَّ

وَم٧ْم، ُمـ راقمَ ش: ِرْيَٕم٧ْم » ُف َيُروقمف َرْوقم٤ًم يَمَٝم٤مًَمُف َِيُقًُمف َهْقًٓ: َأي َأوْمزقَمف، وَأوْمرىَمف َأي ظُمقِّ

ؾَمٍد، وهق احلٞمقان اعمٗمؽِمس، واعمراُد هلجقِم ًَمٞم٨ٍم قمٚمٞمٝم٤م، وهق ش ًمَِٚمٞم٨ٍْم »وَأْرَهٌَُف وَأْرقَمٌَُف.  ِٕ َأي 

٤مري٦م، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سم٠َمَن َأؾمامء إؾمد  شمٌٚمغ َأًمٗم٤ًم، َأضمرُأ احلٞمقاٟم٤مت اعمٗمؽمؾم٦م وَأؿمجُع اًمقطمقش اًمْمَّ

وُض اعمًَُٚمقف ومٞمام ًمف اؾمامن إمِم إًُمقف»ذيَمر َأيمثَره٤م ص٤مطم٥ُم اًم٘م٤مُمقس ذم يمت٤مب ًمف اؾمُٛمف:   ش.اًمرَّ

٧ْم ش: وم٤مْٟمَزَوْت » ٧ْم واضمتٛمٕم٧ْم وشَمٜمَحَّ َأي شَمقاَرْت واظمت٠ٌَمْت واؾمتؽمْت واؾْمَتْخَٗم٧ْم واْٟمْمٛمَّ

٤ًم، وُمٕمٜم٤مه ذم مجٞمع صٞمٖمف يرضمع واْٟمٍموم٧ْم، واعمّمدر آْٟمزواُء، وهق ُُمٓم٤مِوع َزَواه َيْزويف  َزيَّ

ه قمٜمِّل، َأي ـَمقاه ويمتَٛمف يمَٚمَقاه، وَزَوى ُم٤م سملم قمٞمٜمَٞمف، َأي قَمٌََس  ًمٚمجٛمع، ي٘م٤مل: َزَوى ِهَّ

، َأي  وىمٓم٥ََّم، وَزَواهؿ اًمدهُر، ذه٥م هبؿ وَأهٚمَٙمٝمؿ يمام ي٘م٤مل: َأًْمَقى هبؿ، وَزَوى اهللُ قمٜم٤َّم اًمنمَّ

٤مه وسم٤مقَمده، ووَزَوى إِ  سمف، وَزَوى اهللُ ًمٚمٜمٌلِّ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم هذه َسومف وٟمحَّ زمَّ اًمٌٕمٞمَد: ىمرَّ

اًمًٌٞمٓم٦َم، َأي مَجَٕمٝم٤م طمتك رَأى َُمِم٤مِرىمٝم٤م وَُمٖم٤مِرهَب٤م، وُمٜمف اًمزاوي٦م ُمـ اًمٌٞم٧م وٟمحِقه، وهل 

٤مه قمٜمف  ُريْمٜمُُف ٕهَن٤م مجٕم٧ْم ىُمْٓمرًا ُمٜمف، َأي ضمٝم٦ًم وٟم٤مطمٞم٦ًم، وَزَوى اًمرضمُؾ اعم٤مَل قمـ واِرصمف: َأي َٟمحَّ

 وُمٜمَٕمف ُمٜمف، وىمقُل إقَمِمك:

ققققْرَف قمٜمِّققققل يمقققق٠َمٟمَّام  َيزيققققُد َيٖمققققضُّ اًمٓمَّ

 

 َزَوى سمقققققلم قمٞمٜمَْٞمقققققف قمقققققكمَّ اعَمحققققق٤مضِمؿُ  

 ْط ُِمقـ سَمقلِم قمٞمٜمَْٞمقَؽ ُمق٤م اْٟمقَزَوى ًِ  ومال َيٜمٌْ

 

َّٓ وَأٟمُٗمققققققققَؽ راهِمققققققؿُ    وٓ شَمْٚمَ٘مٜمققققققل إِ

 ٌَََس وىَمٓم٥َّم، ي٘م٤مل: َزَوى ُم٤م سملم قمٞمٜمَٞمف وم٤مْٟمَزوى، َأي مج ٌََّْمُف َأي قَم ٕمف وم٤مضمتَٛمع، وىَم

َِم٧ْم  َدْت وشمٙمٛمَّ ٕمَّ ٌََّض، وُمٜمف: اْٟمَزَوْت اجِلٚمدُة ذم اًمٜم٤مر، َأي َأصمَّر ومٞمٝم٤م طَمرُّ اًمٜم٤مِر طمتك دَمَ وَمَت٘م

٧ْم وشَمَداَٟم٧ْم، وىمقُل سمنم: ٌََّْم٧ْم واضمتٛمٕم٧ْم واْٟمَْمٛمَّ  [66ديقاٟمف ]وشم٘م

َـّ طمتَّقك  وم٘مد يم٤مٟمق٧ْم ًمٜمق٤م وهَلُققق

 

 َزَوُْتقق٤م احلَققْرُب َأيقق٤مٌم ىِمَّمقق٤مرُ  

 ُْت٤م، ي٘م٤مل: َزَوْوُهؿ: َأي َردُّوُهؿ: »[زوى]ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن  ، وذم إؾَم٤مس: شَزَوُْت٤م: َردَّ
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ف: َأي طم٤مَل سمٞمٜمف وسمٞمٜمف، وَزَوى » ُمـ اعمج٤مز: َزَوى اعم٤مَل وهمػَمه: َأي اطْمت٤مَزه، وَزَوى قمٜمف طم٘مَّ

 ش.ٌْْم٧َم ومال شُم٤ٌمؾِمُٓمٜم٤ماعمػماَث قمـ َورصمتف: َأي قَمَدَل سمف قمٜمٝمؿ، وىمد اْٟمَزَوْي٧َم قمٜم٤َّم: َأي اٟم٘م

٦م هذا اًمؽميمٞم٥م ىمقًُمف شمٕم٤ممم: ش: طمتَّك إِذا هم٤مَب »  ژژَأي إمم وىم٧ِم َُمِٖمٞمٌف، وؿم٤مهُد صحَّ

]يقؾمػ:  ژۆ ۇ ۇ ڭژ، وىمقًُمف شمٕم٤ممم: [73، 39/71]اًمزُمر:  ژڑ ژ

12/113]. 

َأي هدَأْت وؾمَٙمٜم٧ْم وريَمٜم٧ْم وزاَل ىمٚمُ٘مٝم٤م، وذه٥م اٟمزقم٤مضُمٝم٤م، وَأُِمٜم٧َْم ش: اـْمَٛم٠َمٟم٧َّْم »

َأي ٕضَمؾ َأْن ُم٣َم، َأي عُمْمٞمِّف واٟم٘مْم٤مئف، واٟمِ٘مٓم٤مع َزُمٜمف، وذه٤مب ش: َأْن َُم٣َم »صمَِ٘م٧ْم. ووَ 

وىمتف، وذم ٟمًخ٦م: إِذ ُم٣م: َأي َٕٟمف ُم٣َم. وإِذ: طمرُف شمٕمٚمٞمؾ، ويدلُّ قمغم اًمزُم٤من اعم٤ميض، 

 وُم٣َم: ومٕمؾ ُم٤مٍض، واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمٜمف: اعم٤ميض.

ؿمديد، وظمقٌف زائد سم٥ًٌم هجقم سمٕمض أؾم٤مد اعمٕمٜمك: يمجامقم٦ِم اًمٖمٜمؿ وىمد طمَّمؾ هل٤م ُرقم٥ٌم 

قمٚمٞمٝم٤م، وَأص٤مهب٤م ُمٜمف اٟمزقم٤مٌج وىمٚمٌؼ طمتك اٟمح٤مزْت إمِم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٜمقاطمل، وشم٘م٤مَرَب سمٕمُْمٝم٤م ُمـ 

ٌُع اًمٙم٤مه وإؾَمد اًمْم٤مري قم٤مدت إمِم ُم٤م  ًَّ سمٕمض واضمتٛمٕم٧ْم وشمداٟم٧ْم، ومٚمامَّ هم٤مب قمٜمٝم٤م ذًمؽ اًم

يمقن وا شمقع.يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ إَُم٤من وآـمٛمئٜم٤من واًمرُّ قمل واًمرُّ ٙمقن واإِلظمالد إمِم اًمرَّ ًُّ  ًم

   ىا  أااااااا   177-
اااااا ا اااااا ة أ  ة تِش   إاك  ُ تِش 

 

اااااا  تأ ُا ُ ااااار     أااااا ا إادُ اأ ااااا
ْا  َ يأ ش

َ٘م٤مءَ »  ٦م، ش: إِنَّ اًمِمَّ ة واًمُٕمْن، واًمَٕمٜم٤مء، واعَمَِم٘مَّ دَّ ٘م٤مُء سم٤مًمِمِّ وهق ودُّ اًمًٕم٤مدة، وُيٗمنَّ اًمِمَّ

، وذم إؾَم٤مس  ِّ ٕمقَد، وهق َأؿْمَ٘مك ُِمـ َأؿمَ٘مك صَمٛمقد: »[ؿم٘مق]واًمنمَّ ًُّ قِمل ًمٜمْٗمًف اًم  ش.ومالن َيدَّ

ِ٘ملِّ » ٘م٤موة ذم اًمدٟمٞم٤م شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمَٗم٘مر، واًمتَّٕم٥م ويمثرِة ش: سم٤مًمِمَّ ٕمٞمد، واًمِمَّ ًَّ اًمَِمِ٘ملُّ ودُّ اًم

الل وإَذى واإِلوم٤ًمد وآهِنامك ذم اًم٤ٌمـمؾ واًمٚمََّج٤مضم٦م ذم  ، واًمْمَّ اهلُٛمقم واًمٖمٛمقم، وسمٛمٕمٜمك اًمَٖملِّ

اًمِٗمًؼ واًمُٗمجقر واًمتَّامدِي قمغم اًمُٕمْدوان واًمٔمُّْٚمؿ واخل٨ٌُْم واجلَْٝمؾ، واًمنمَّ وارشمٙم٤مِب اعمَٕم٤ميص 

 واعم٤ًموئ واعمُٜمَٙمرات، وودُّ ذًمؽ اًمًٕم٤مدُة.

ه٤م شَمتٛمٞمَُّز إؿَمٞم٤مءُ   [1/149ديقان اعمتٜمٌل ] وسمِْمدِّ
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ْزُهقُّ واعمُْٕمَج٥ُم سمٜمْٗمًف اؾمُؿ وم٤مقمؾ ذم اعمٕمٜمك، واؾمُؿ ُمٗمٕمقل ذم اًمٚمَّٗمظ، وٟمٔمػُمه اعمَ ش ُُمقًَمعٌ »

ف  ًَ ـَ ٟمٗم ـْ َأطمّم ، واعَمْٕمٜملُّ سم٤مًمٌمء: َأي اعُمٕمتٜمِل سمف، واعُمْٚمَٗم٩ُم: َأي اًمٗم٘مػم، واعُمْحَّمـ عَم ًمٚمٛمتٙمؼمِّ

َٝمؿ ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمًك، ي٘م٤مل: ُأْوًمَِع سمف، وُأهْمِرَي سمف،  ًْ َٝم٥ِم ًمٚمٙمثػم اًمٙمالم، وُمثُٚمف اعُم ًْ ج، واعمُ سم٤مًمتزوُّ

٩َم  َي سمف وقمٚمٞمف، وقَمٚمَِؼ سمف، َأي َأي َٓزَُمف، وهَلِ سمف، وصم٤مسَمر قمٚمٞمف: َأي وافَم٥َم وداَوَم، ويمذا َضِ

َؽ، وشمٕمٚمََّؼ سمف، وشمِم٨ٌََّم سمف، وًَم٩مَّ ومٞمف، وطمَرص قمٚمٞمف، واقمت٤مَده طمتك ٓ يٙم٤مد َيْ٘مِدر َأن  ًَّ َت

 َيّمؼَم قمٚمٞمف، ىم٤مل اًمراضمز:

 إِنَّ احلَقققاَمَة ُأْوًمَِٕمققق٧ْم سم٤مًمَٙمٜمَّقققفْ 

 

ٜمَّققققفْ وُأْوًمَِٕمقققق٧ْم يَمٜمَُّتٝمقققق٤م سم٤م   ًمٔمَّ

 دَّ ًَمفُ » ه وَيٍِمومف قمـ ٟمٗمًف، ي٘م٤مل: َُمَٚمَؽ اًمرضمُؾ ش: ٓ َيْٛمٚمُِؽ اًمرَّ َأي ًمٞمس ذم ُوؾْمٕمف َأن َيردَّ

ف قمٜمد اًمٖمْم٥م، َأي ىَمِدَر قمغم يمْٔمؿ  ًَ ًٌْٝم٤م وُمٜمْٕمٝم٤م، وَُمَٚمَؽ ٟمٗم ف قمٜمد ؿَمْٝمقُت٤م، َأي ىَمِدَر قمغم طم ًَ ٟمٗم

ؾ ومل ُيٓم٤مِوع اًمِمٝمقة   اًمٖمْمٌٞم٦َّم اًمتل شمدقمقه إمِم آٟمت٘م٤مم واعمُٕم٤مىَم٦ٌم.اًمَٖمٞمط، ودمٚمَّد، وصؼَم، وحتٛمَّ

دُّ » ٦َم، َأي مل َي٘مٌٚمٝم٤م، وردَّ ش: واًمرَّ ُمّمدر َردَّ اًمٌمَء إِذا َأرضَمٕمف وَأقم٤مده، ي٘م٤مل: َردَّ اهلديَّ

: هَزُمف وُمٜمَٕمف ُمـ  ، َأي َأقم٤مَدمه٤م وَأرضمَٕمٝمام إمِم ص٤مطمٌٝمام، وَردَّ اًمٕمدوَّ ـَ ْه اًمَقديٕم٦م، وردَّ اًمرَّ

ىمّمده، وردَّ اًم٤ًمئَؾ قمـ طم٤مضمتف، وردَّ قمغم اًمقاه٥م ِهٌتَف، وَردَّ قمٚمٞمف ىمقًَمف، وردَّ  اًمتَّامدي ذم

إًِمٞمف ضمقاَب يمت٤مسمف، وَُمْرُدوُد اًمٙمت٤مب وَرِديُده: ضمقاسُمف، وًمٞمس َُٕمر اهلل ُمردوٌد، َأي ًمٞمس عم٤َم 

، ىم٤مًم٧ْم اخلٜم٤ًمء شَمرصمل َأظم٤مه٤م:  [45ديقاهن٤م ]ىمَْم٤مه رادٌّ

قق٧ْم   خَم٤َمِرُُمٝمقق٤م وقق٤مىَم٧ْم يَب إَرُض واْٟمَ٘مْمَّ

 

 طمتَّققققك َُت٤مؿَمققققَٕم٧ْم إقَْمققققالُم واًمٌِْٞمققققدُ  

 ِرهِ  ـْ شَمققققققذيمُّ ْي قَمقققققق  وىمقققققق٤مئٚملَم شَمٕمققققققزَّ

 

قققققؼْمَ ًمقققققٞمس َُْٕمقققققِر اهلل َُمقققققْرُدودُ    واًمّمَّ

 ٌم ٓ سمدَّ ُمـ ُٟمٗمقذه، وىمقهُلؿ: اُمرَأٌة ُمردودة: َأي َأي واًمَزُِمل اًمّمؼَم، وم٢مِنَّ َأُمَر اهلل ُُمؼْمَ

ػمذمُّ ُزُيقَف اًمدراهؿ ٕهَن٤م ٓ شَمُروُج، وىمقل اًمِم٤مقمر: ُُمَٓمٚمَّ٘م٦م ٕهَن٤م شُمردُّ إمِم  َأسمَقِي٤م، وَردَّ اًمّمَّ

يٜمققققق٤م ققققق٦َم ظَمؼمِّ  ومٞمقققق٤م سَمْٓمحققققق٤مَء َُمٙمَّ

 

ين شمٚمققققؽ اًمٌِ٘مققققق٤معُ    َأَُمقققق٤م شَمْرشمقققققدُّ

  َأي َأَُم٤م شَمْردَمُِٕمٜمل وشَمردُّين إًِمٞمٝم٤م.
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ت٘مٌَؾ ُمـ اًمزُم٤من، َأي َأي وىْم٧َم إشِمٞم٤مٟمف، وطملم ََمٞمئف، ويمٚمٛم٦ُم إِذا: فمرٌف عم٤َم ُيًش: إِذا َأشَمك»

 سمٛمٕمٜمك اًمقىم٧م أيت، وَأشمك ي٠ميت َأشْمَٞم٤ًم َأي ضم٤مء، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ققققَٙمر ًْ ٌْققققَؾ َأيْتِ اًمَٕم ققققَؽ ىَم ًِ  وم٤مطْمَتققققْؾ ًمِٜمَْٗم

 

  

:ىم٤مل سمٕمض اعُمَقًمَّديـ ،  وآؾمؿ ُمٜمف اإِلشمٞم٤من، وَأشَم٤م َي٠ْمشُمق َأشْمَقًا ًمٖم٦ٌم ذم َأشَمك َي٠ْميِت َأشْمٞم٤ًم ومٝمق ي٤مئلٌّ واويٌّ

 قققققق١مشَمك ًمققققٞمس ُيٜمٙمِققققُر ذا وَٓيقققق٠ْميت ويُ 

 

 هقققققققذا يمقققققققذًمَؽ إسِْمقققققققَرُة اخلٞمَّققققققق٤مطِ  

  َأي َيٚمقُط وُيالُط ومٞمف، ىم٤مَل أظمُر:

هُ   َأشمقققك ُدْوَن طُمْٚمقققِق اًمَٕمقققْٞمِش طَمتَّقققك َأَُمقققرَّ

 

َـّ ُٟمُٙمققققققققُب    ُٟمُٙمققققققققٌب قَمقققققغَم َآصمققققق٤مِرِه

ضمِؾ ُمّم٤مئ٥ُم ضمٕمَٚمْتُف َوٜمْٙم٤ًم، وىم٤مَل ىم :َأي طم٤مل سملَم رهَمِد اًمٕمٞمِش وسملَم اًمرَّ ـُ زهػٍم اًمٕمٌزُّ  ٞمُس اسم

 َأمَلْ َي٠ْمشمٞمقققَؽ وإَٟمٌققق٤مُء شَمٜمٛمقققل

 

ٌُقققققُن سَمٜمِققل ِزَيقق٤مدِ    سمِققاَم ٓىمقق٧ْم ًَم

 حٞمِح، هذا إِذا مل َٟمُ٘مْؾ وإِٟمَّام مل َُيذِف اًمٞم٤مَء ذم آظمِر )ي٠ميت(، ٕٟمَّف َأٟمزَل اعمٕمتؾَّ ُمٜمزًم٦َم اًمّمَّ

ورِة.  ًمٚميَّ

ة، واًمُٕمن دَّ ير اخلٌٞم٨ِم اعمحروِم ُمـ  اعمٕمٜمك: إِنَّ اًمٜمُّحقؾم٦م، واًمِمِّ ِّ ٘ملِّ اًمنمِّ ُمالِزُم٦ٌم ًمٚمِمَّ

الِل، وهذا اًمرضمُؾ اعمتٚمٓمُِّخ هبذِه إَدٟم٤مِس ٓ  ِّ واهناميمِِف ذم اًمَٖملِّ واًمْمَّ اخلػمات سمٛمٞمٚمِِف إمِم اًمنمَّ

.
ِ
َْواء  واًمَلَّ

ِ
ِف وُيٗمَٔمٝم٤م ُمـ اًمٕمٜم٤مء ًِ ٘م٤مَء قمـ ٟمٗم  يٛمٙمٜمُُف َأْن َيُردَّ اًمِمَّ

اااااار   171- َّا
ما  ْا اااااا ش  ْ  ُ     وأ

ُ ا َأ ىا ااااااْ     

 

ااااة  َ  ُ ملأصأ اااا ا إا عا ر أ َشاااا ا َ يأ ُ ملأ  وأ

٤مقمِر: ش: واًمٚمَّْقمُ »   [1/21ديقان أيب ٟمقاس ]اًمٕمذُل واًمٕمت٤مُب، وُمٜمُف ىمقُل اًمِمَّ

قققْقَم إهِْمقققَراءُ   َدْع قَمٜمْقققَؽ ًَمقققْقُِمل وَمققق٢مِنَّ اًمٚمَّ

 

اءُ   تل يَم٤مَٟمققققق٧ْم ِهقققققَل اًمقققققدَّ  َوَداِوين سمققققق٤مًمَّ

 َ فمٜمٜم٧َم  يَم٠َمنْ  –َأقمٜمل اًمٚمَّقَم  –وهق  َ ىمٚم٧َم يمذا؟ ومِل َ ومٕمٚم٧َم يمذا؟ ومِل شم٘مقَل عمَِـ شَمٚمقُُمُف: مِل

الِح؟  يمذا؟ ومِلَ شمٕمِمُؼ اعماِلَح وحتتج٥ُم قمـ َأهِؾ اًمّمَّ

٦ِم ًمٖمػِم اهلل شمٕم٤ممم، وودُّ احلُرِّ ش: ًمِٚمُحرِّ » قِّ وُمـ اًمٕمٌقديَّ ، وهق اخل٤مًمُص ُمـ اًمرِّ ًمٚمرضمِؾ احلُرِّ

ىمٞمؼ، واًمٕمٌد واعم ٦ُم هق اعمٛمٚمقُك واًمرَّ ٌة وطَمرائُر، واحلَروريَّ قمم، ومجُع احلُرِّ َأطمراٌر، وُم١مٟمُثف طُمرَّ

ي٦َّم، هذِه إًَمٗم٤مُظ  ، واحلَرارُة، واحلَراُر سمٗمتِحٝمام، واحلُرِّ ؿِّ ، واحلُرورُة سم٤مًمْمَّ سم٤مًمٗمتِح وشُمَْمؿُّ
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ـَ »اخلٛم٦ًُم سمٛمٕمٜمًك واطمٍد، وُمـ ؾمجٕم٤مِت إؾَم٤مِس:  ٦ِم َأْن شمٙمقَن ُم ـَ احلَروِريَّ ًمٞمَس ُم

٦ِم، وم٤مُٕومم ُمّمدٌر يم٤محلري٦َّم، وإظُمرى اؾمؿ ًم٘مقم ُمـ اخلقارج ُٟمًٌقا إمِم طَمُروراء، احلَر وريَّ

ـِ طمتَّك َُمرىُمقا ُمٜمُف،  ي ٘مقا ذم َأُمِر اًمدِّ وهل ىمري٦ٌم ىمرَب اًمٙمقوم٦ِم يم٤مَن َأوُل اضمتامقِمٝمؿ هب٤م، وشمٕمٛمَّ

ِة، واًمٜمَّزاه٦ِم قم ِف، واًمٙمرِم، واًمِٕمزَّ ٦م سمٛمٕمٜمك اًمنمَّ يَّ ٟم٤مي٤م، واًمٌٕمِد قمـ وشُمًتٕمَٛمُؾ احلُرِّ ـ اًمدَّ

ِة احلرِص، واًمرهم٦ٌِم ذم  ٦ِم وؿمدَّ دِق ذم اًمتٕمٌػم قمامَّ ذم اًمْمٛمػِم، وقُمٚمقِّ اهِلٛمَّ ٗم٤مؾمِػ، واًمّمِّ ًَّ اًم

اعمٕم٤مزم، واًمتٍَّميِح سم٤محل٘م٤مئِؼ، واًمَٖمػمِة قمغم ظمّمقصٞم٦َِّم اإِلٟم٤ًمٟمٞم٦َِّم، وقمدِم آٟم٘مٞم٤مِد ًمٖمػِم ُم٤م َُيُٙمُؿ 

ُع، وُمٜمُف ىمقهُلؿ:  ْ ٦ُم يًتحٞمُؾ َأن دمتٛمَع ُمَع اًمٜمِّٗم٤مِق، واًمتَّٛمٚمُِّؼ، شحلُرُّ قمٌُد احلؼِّ ا»سمِف اًمنمَّ يَّ ، واحلُرِّ

ى سم٤مًمٜم٘م٤مئِص َأو  حِّ واًمٌخِؾ، َأو اًمرِّ ، َأو اًمٙمذِب، َأو اًمِمُّ
ِ
ي٤مء َأو اعمداَهٜم٦ِم، َأو اًمتَّّمٜمُِّع، َأو اًمرِّ

ٞمِؿ، وًَمقامَّ يم٤مٟم٧ِم  ٙمقِت قمغم اًمْمَّ ًُّ إؿَمٞم٤مُء َتت٤مُز سم٠َموداِده٤م َأرى ُمـ  اإِلىمراِر قمغم اًمٔمُّٚمِؿ، َأو اًم

وُن اخلًٞمُس اجل٤مُمُع ًمٙمؾِّ  َت٤مِم اُمتٞم٤مِز احلُرِّ َأْن ي٘م٤مَل: هق ودُّ اهِلْٚم٤ٌمضم٦ِم سمٙمن ومًٙمقٍن، وهق اًمدُّ

َ٘مُف اهللُ َت٤مم اًمتَّقومٞمِؼ، وهلل درُّ  ذوٍر ورذاًم٦ٍم وظم٨ٌٍم، وإِنَّ احلُرَّ قمغم اًمتح٘مٞمِؼ ُمـ وومَّ

 [2/93ديقاٟمف ]اًم٘م٤مئِؾ:

ْٟمَٞم٤م قَمققغَم احلُققققرِّ َأْن َيققَرى ـْ َٟمَٙمققِد اًمققدُّ  َوُِمقق

 

ـْ َصققققَداىَمتِِف سُمققققققدُّ   ًا ًَمققققُف َُمقققق٤م ُِمقققق  قَمققققدوَّ

 اؾمُؿ وم٤مقمٍؾ ُمـ )َأىم٤مَُمُف ُي٘مٞمُٛمُف إىِم٤مُم٦ًم(: إِذا َأصٚمَحُف سمتٕمديٚمِِف طمتَّك يزوَل قِمقضُمُف ش: ُُم٘مٞمؿٌ »

َُمُف شم٘مقياًم( يمق)َأىم٤مَُمُف إىِم٤مُم٦ًم(، و اُه ويًت٘مٞمَؿ ـمقًُمُف، و)ىمقَّ َٗمُف شمث٘مٞمٗم٤ًم(، و)ؾمقَّ ًَمُف شمٕمدياًل(، و)صم٘مَّ )قمدَّ

 شمًقي٦ًم( طمتَّك اؾمتقى، َأي اقمتََدَل.

ُم٤م ظمالصتف: ىم٤مَم سم٤مُٕمِر، واؾمت٘م٤مَم إَُمُر، وهذا ىَمقاُُمُف سم٤مًمٗمتح  [ىمقم]ىم٤مَل ذم اعمّم٤ٌمِح 

 ۈ ۆ ۆ ۇژواًمٙمن، َأي قِمامُدُه اًمذي يٜمتٔمُؿ وي٘مقُم سمف، ويمذا ىمٞم٤مُُمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 .[4/5]اًمٜم٤ًمء:  ژۈ

ـَ اًمُ٘مقِت، واًمَ٘مقاُم سم٤مًمٗمتح: اًمٕمدُل وآقمتداُل، وذم  واًمِ٘مقاُم سم٤مًمٙمن: ُم٤م ي٘مٞمُؿ اإِلٟم٤ًمَن ُم

 َأي قَمْدًٓ. [25/67]اًمٗمرىم٤من:  ژحئ جئ ی یژاًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 
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ـُ اًمَ٘مقاِم َأي آقمتداِل، وذم إؾَم٤مِس  م اًمٕمقَد، وَأىم٤مَُمُف وم٘م٤مَم، : »[ىمقم]ورضمٌؾ طمً ىمقَّ

َم، وهق ـمقيُؾ اًم٘م٤مُم٦ِم واًمَ٘مقامِ و ىم٤مُم٦ُم اإِلٟم٤ًمِن وىِمقاُُمُف: ؿِمَٓم٤مـُمُف »، وذم اًمت٤َّمِج: شاؾمت٘م٤مَم، وشم٘مقَّ

ـُ ـمقًمِِف، واًمَ٘مقاُم يمق ؾَمح٤مٍب َأيْم٤ًم: اًمٕمدُل، وُم٤م ُيٕم٤مُش سمِف وي٘مقم سم٤محل٤مضم٦ِم، وسم٤مًمٙمِن يمق  وطمً

ومالٌن ىمٞم٤مُم َأهِؾ سمٞمتِِف وىِمقاُُمٝمؿ، َأي يمِت٤مب: قِمامُد إَُمر وٟمٔم٤مُُمف وُماليُمُف اًمذي ي٘مقُم سمف يم٘مٞم٤مُِمف، و

ُي٘مٞمُؿ ؿم٠مهَنؿ، وذم اعمًتدَرِك ُمـ اًمت٤َّمج وىَمقاُم إَُمِر سم٤مًمٗمتح: ُِماليُمُف، ًمٖم٦ٌم ذم اًمِ٘مقاُم٦ِم سم٤مًمٙمن، 

وذم اعمّم٤ٌمح: ُِمالُك إَُمر: ىِمقاُُمُف واًم٘مٚم٥ُم: ُِمالُك اجلًِد، وذم إؾَم٤مس: ُماليُمُف: ىِمقاُُمُف وُم٤م 

َُٕمِرِه ٟمٔم٤مٌم، َأي مل شمًت٘مْؿ ـمري٘متُُف، وهذِه أُمقٌر قمٔم٤مٌم ًمق يم٤مَن هل٤م ٟمٔم٤مٌم، وذم ُيٛمَٚمُؽ سمِف، وًمٞمَس 

: ُم٤م ُي٘م٤مُم سمِف.
ِ
 اًمت٤مِج: قمامُد اًمٌمء

ُف، وَوَزقَمُف، وَزضَمَرُه، وهَنََرُه، واٟمَتَٝمرُه، وهَن٤َمُه، ش: راِدعٌ » َأي زاضِمٌر َواِزٌع، ُي٘م٤مُل: َرَدقَمُف، ويَمٗمَّ

ًى ُُمتَّحٍد.وهَنْٜمََٝمُف، وَُمٜمََٕمُف، يم  ٚمُّٝم٤م شمدوُر قمغم ُمٕمٜمًك واطمٍد، وشمرضمُع إمِم ُُم١مدَّ

ٌْدُ » ُـّ سم٤مًمٙمِن، ش: واًمَٕم َأي اعمٛمٚمقُك، وهق اًمرىمٞمُؼ، َأي اخل٤مِدُم اعمِمؽَمى، ويمذًمَؽ اًمِ٘م

ـْ ُوىِمَع قمٚمٞمِف واؾمتُٕمٌَِد ومٝمق قمٌُد ممَٚمٙم٦ٍم سمٗمتِح اًمالِم  ٤م َُم وىمٞمَؾ: هذا اًمذي ُُمٚمَِؽ هق وَأسمقاُه، وَأُمَّ

ٝم وِن ووٛمِّ ، وُيٓمَٚمُؼ اًمٕمٌُد َأيْم٤ًم قمغم اًمدُّ ٤م، َأي ؾُمٌَل وُُمٚمَِؽ ُدوَن َأسمقيف، وهذا ظمالُف احلُرِّ

ِب.  اًمٚمئٞمؿ اخلًٞمِس، يمام ُيٓمَٚمُؼ احلُرُّ قمغم اًمٙمريِؿ اًمٗم٤موِؾ اًمٙم٤مُمِؾ اعمٝمذَّ

َّٓ اًمَٕمَّم٤م» َّٓ اًميُب واًمت٠َّمدي٥ُم سم٤مًمَٕمَّم٤م.ش: ٓ َيْرَدقُمُف إِ ُف إِ  َأي ٓ يٙمٗمُّ

، وومٞمف  اعمٕمٜمك: َأقمٜمل ذم اًمٕمت٤مِب  –إِنَّ اًمٕمت٤مَب يٙمٗمل ًمتٜمٌٞمِف اًمٙمريؿ إِذا ؾَمَٝم٤م، وَهَٗم٤م، وَزلَّ

َُمْ٘مٜمٌَع ًمف وُُمزَدضَمٌر وَُمٜمٌْع ُمـ َأْن يًؽمؾمَؾ ذم َزًمٚمِقِف قمغم ظُمٓم٤مُه وظَمٓمٚمِِف، وشمقىمٞمٌػ ًمُف سمِف قمٜمَد  –

ًا قمغم  وِن، ومٝمق ُم٤م يزاُل ُُمٍمَّ همٞمَِّف ُمٜمٝمِٛمٙم٤ًم ذم قَماميتِِف رايم٤ًٌم رأؾَمُف طمدِّ إَدِب سمخالِف اًمٚمَّئٞمِؿ اًمدُّ

٤ٌمِع ظمٓمقاِت ؿمٞمٓم٤مٟمِِف وآٟم٘مٞم٤مِد هلقاُه طمتَّك ُيزضَمَر سم٤مًمتَّقسمٞمِخ  اًمَٕمٜمُقَد، وٓ َيرضمُع قمـ والًمف واشمِّ

ِب سم٤مًمَٕمَّم٤م.  واًمتَّ٘مريِع واًمتَّٕمٜمٞمِػ واًميَّ
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ااا أ  172- ااا ش عأ ااا أ  فأ أ ااابا ُهلأ ٍا ُ ملأ ش  وآفااا

 

اااا ا فأ   ْا ُ ا عأ ش اااا أ َأ اااالأ  ااااةعأ اااا ش  أَّأ   أ

ٌُف، وهل ش: َوآوم٦ُم اًمَٕمَ٘مؾ»  ُدُه، وذم اعمّم٤ٌمح: أوم٦ُم: قَمَرٌض ُيٗمًُد ُم٤م ُيّمٞم ًِ َأي وُُمٗم

ٞم٤مُن، ُي٘م٤مُل: آوم٦ُم اعمروءة ظُمْٚمُػ اًمققمِد،  َٚمػ، وآوم٦ُم اًمِٕمٚمؿ اًمٜمًِّ اًمٕم٤مه٦ُم، ي٘م٤مل: آوم٦ُم اًمٔمَّْرف اًمّمَّ

: : »[1/59]وذم َمٛمِع إُمث٤مِل  ٤مسم٦ُم اًمٌٙمريُّ ًَّ نَّ ًمٚمٕمٚمِؿ آوم٦ًم وَٟمٙمدًا وُهجٜم٦ًم واؾمتج٤مقم٦ًم، إِ »ىم٤مل اًمٜمَّ

ه ذم همػِم َأهٚمِف، واؾمتج٤مقمُتف َأْن ٓ شمِمٌَع ُمٜمفُ  ش. ومآومُتُف ٟمًٞم٤مُٟمُف، وَٟمٙمُدُه اًمٙمذُب ومٞمف، وُهجٜمُتف ٟمنْمُ

 اٟمتٝمك. وومٞمف َأيْم٤ًم: آوم٦ُم اعمروءِة ظُمٚمُػ اًمققمِد. اٟمتٝمك.

، وىمد و ىمَع اظمتالٌف ذم اًمٕم٘مِؾ هؾ ًمف طم٘مٞم٘م٦ٌم واًمٕم٘مُؾ: احِلَجك واحِلْجُر واًمٜمُّْٝمٞم٦ُم واًمٚم٥ُّمُّ

ُف اًمرأُس َأو  شُمدَرُك َأو ٓ؟ ىمقِٓن، وقمغم إول هؾ هق ضمقهٌر َأو قَمَرٌض؟ ىمقٓن، وهؾ حَمٚمُّ

اًم٘مٚم٥ُم؟ ىمقِٓن، وهؾ اًمٕم٘مقُل ُمتٗم٤موشم٦ٌم َأو ُمت٤ًموي٦ٌم؟ ىمقِٓن، وهؾ اًمٕم٘مُؾ اؾمُؿ ضمٜمٍس َأو 

٦ِم َأو اًمَٕمَروٞم٦َِّم ذم اؾمِٛمِف قمغم َأىمقاٍل َأقْمَدهُل٤َم ضمٜمٌس َأو ٟمقٌع؟ َأىمقاٌل، واظمتٚمَػ اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مجلقه ريَّ

٦م  ىمقِٓن، وَمَٕمغم َأٟمَّف قَمرٌض هق َُمَٚمَٙم٦ٌم ذم اًمٜمَّْٗمس شمًتٕمدُّ  هب٤م ًمٚمٕمٚمقِم واإِلدرايم٤مِت، وقمغم اجلقهريَّ

هق ضمقهٌر ًمٓمٞمٌػ شُمدَرك سمف اًمٖم٤مئ٤ٌمُت سم٤مًمقؾم٤مئِط واعمحًقؾم٤مُت سم٤معمِم٤مَهدات، ظَمَٚمَ٘مُف اهللُ شمٕم٤ممم 

ُم٤مِغ، وضمٕمَؾ ٟمقَرُه ذم اًم٘مٚم٥ِم، وىمٞمَؾ ؾمقى ذًمؽ ُم٤م ٓ يًُٕمُف هذا اًمٙمت٤مب.ذم اًم  دِّ

ٓئِؾ قمغم قمجز اإِلٟم٤ًمن وىمّمقِره يمقُٟمف إمِم أن مل ي٘مػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مؾ  وُمـ َأدلِّ اًمدَّ

وِح واًمٜمَّْٗمس واًمِٕمٚمؿ، وذم اًمتٜمزيؾ:   ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئژيمام مل ي٘مْػ قمغم طم٘مٞم٘م٦ِم اًمرُّ

ذًمؽ شمرى اعُمٜمِّْمَػ يمٚمَّام ازداَد قمٚماًم ازداَد إىِمرارًا واقمؽماوم٤ًم سمٕمجِزِه وىمٍِِم ، وًم[17/85]اإلهاء: 

٦ِم اـمِّالقِمِف ويمثرِة ضمٝمٚمِِف، واًمٕمج٥ُم ممَـّ يٓمٛمُع ومٞمام ٓ َُمٓمٛمَع ومٞمف ُمـ ُمٕمروم٦ِم يُمٜمِْف اخل٤مًمِؼ  سم٤مقِمف وىمٚمَّ

ه ُمـ َأن حتٞمَط سمِف سمٕم٘مٚمِِف اًم٘م٤مِس، ويتٓم٤موُل سم٤ٌمقِمِف اًم٘مّمػِم إمِم طميِة اًمٕمكمِّ اعمتٕم٤مزم اًم ذي شَمٜمزَّ

٦ُم، ومًٌح٤مَٟمف ُمـ إًِمٍف َأززمٍّ  َه قمـ َأن حتٞمَط سمِف إيَمقاُن اجلقهريَّ اعمٕم٤مين اًمٚمُّٖمقي٦ُم اًمٙمقٟمٞم٦َُّم يمام شمٜمزَّ

َأسمديِّ واطمٍد َأطمٍد وَمرٍد صٛمٍد، سمرهٜم٧َْم ُمّمٜمققم٤مشُمُف قمغم وضمقِب وضمقِدِه ودًم٧َّْم آي٤مشُمُف قمغم 

 سمُٙمٜمِْٝمف. قمٔمٛمتِِف وقمغم اؾمتح٤مًم٦ِم اإِلطم٤مـم٦مِ 
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، وقَمِٛمَل( وُمٕمٜمك ش: اهلََقى» اسمِع يمق)قَمٚمَِؿ، وَريِضَ ُمّمدُر )َهِقَيُف َِيقاُه( ُمـ سم٤مب اًمرَّ

ٌَُّف وقَمٚمَِؼ سمِِف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  )َهِقَيُف(: َأطم

 َأَراَك إَِذا مَلْ َأْهققققققققَق َأُْمققققققققَرًا َهِقْيَتققققققققفُ 

 

ـَ إَُْمققِر سمقق٤مهلَِقي  قق٧َم ًمِقققاَم َأهقققْ َى ُِمقق ًْ  َوًَم

 ء، صمؿَّ اؾمُتٕمٛمؾ هذا َأصُٚمُف،  صمؿ ص٤مَر اهلَقى ُيَٓمٚمؼ قمغم َُمٞمِؾ اًمٜمَّْٗمِس واٟمحراومٝم٤م ٟمحَق اًمٌمَّ

٦ٌَِّم  ُ اهلَقى سم٤مًمٕمِمِؼ وسمٛمح ، وُيٗمنَّ
ِ
ٌَع هقاُه، وهق ُمـ َأهِؾ إهقاء ذم اعمٞمؾ اعمذُمقِم، وم٘مٞمَؾ: اشمَّ

، وهَمٚمٌتِِف قمغم ىمٚمٌِِف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 
ِ
ء زقم٤مت: ]اًمٜم٤م ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئژاإِلٟم٤ًمِن ًمٚمٌمَّ

ُ اهلقى سم٤مإِلرادِة [79/43 ، ىمٞمَؾ: َأي قمـ ؿمٝمقُِت٤م وُم٤م شمدقمق إًِمٞمف ُمـ اعمٕم٤ميص، وُيٗمنَّ

 اًمٜمَّٗم٤ًمٟمٞم٦َِّم، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

يْمقق٥ِم اًمَٞمامٟمِققلَم ُُمققققّْمِٕمدٌ   َهققَقاَي َُمققَع اًمرَّ

 

ققققق٦م ُُمْقصَمقققققُؼ    ضَمٜمِٞمققققق٥ٌم وضُمقققققققثامين سمٛمٙمَّ

، ، يمام ي٘مقًمقن: ىَمَٗملَّ وقَمَِصَّ : وُهذيٌؾ ي٘مقًمقن: َهَقيَّ  ىم٤مل َأسمق ذؤي٥م اهلَُذزِمُّ

ٌَُ٘مقا َهققققَقيَّ وَأقْمٜمَُ٘مقققققققا هِلَققققَقاُهؿُ   ؾَمقققق

 

ُُمققققققا، َوًمُِٙمقققققؾِّ ضَمٜمْققق٥ٍم َُمّْمققق   َرعُ قوَمُتُخرِّ

: ، وُمٜمُف ىمقُل َأيب صخٍر اهلَُذزمِّ  [974أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ]وهذا َأهقى إزِمَّ ُمٜمُف، َأي َأطم٥مُّ

 وًَمٚمٞمٚمققققق٦ٌم ُِمٜمَْٝمققققق٤م شَمُٕمققققققققُد ًَمٜمَققققق٤م

 

 ٤م َروَمقققق٨ٍم َوٓ إصِْمققققؿِ ذم هَمققققػِم َُمقققق 

  ل َوًَمققق َٟمَزطَمقق٧ْم قَأْهققَقى إمِم ٟمٗمًقق

 

 مِمَّققق٤م َُمَٚمْٙمققق٧ُم وُِمقققـ سمٜمقققل ؾَمقققْٝمؿِ  

 ِم ... إًِمخ  –ىم٤مَل إَصٛمٕملُّ ذم شمٗمًػِم ىمقِل اهلذزّم اعمت٘مدِّ َأي ُم٤مشمقا  :–َأقمٜمل ؾَمٌ٘مقا َهَقيَّ

 ىمٌَٚمُف ومل َيٚمٌثقا هلقاَي، ويمٜم٧ُم ُأطم٥مُّ َأن أُمقَت ىمٌَٚمٝمؿ.

ؿ َهَقوا َأن يذهٌقا إمِم اعمٜمٞم٦َِّم ًمنقمتِٝمؿ إًِمٞمٝم٤م، وهؿ مل وَأقمٜمَُ٘مقا  هلقاهُؿ: ضمٕمَٚمٝمؿ يم٠َمهنَّ

سمٗمتِح  [14/37]إسمراهٞمؿ:  ژ ڳ ڳ گ گ گ گژَِيَقوه٤م طم٘مٞم٘م٦ًم، وىُمِرَئ: 

َي سمق)إمِم(: َٕٟمَّف سمٛمٕمٜمك )َتٞمؾ(، واًم٘مراءُة اعمٕمرووم٦ُم اعمِمٝمقرُة:  اًمقاِو، َأي َُتقاُهؿ، وإِٟمَّام قُمدِّ

٤مقمِر:سم ژ ڳ ڳژ ٤م ىمقُل اًمِمَّ  ٙمِن اًمقاو، وَأُمَّ

 َوَهقق٤مَن قَمققغَم َأؾْمققاَمَء َأْن ؿَمققٓم٧َِّم اًمٜمَّققَقى

 

ُـّ إًَِمٞمَٝمققققققق٤م واهلَقققققققَقاُء َيُتققققققققُق    َٟمِحققققققق
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ُد  ـَ اًمٜمََّقى(، َأي احل٥مُّ َيتقًمَّ ُه ضورًة، وذم اعمثِؾ: )اهلََقى ُم َأراَد: َهَقى اًمٜمَّْٗمِس، وإِٟمَّام َُمدَّ

ٌُْٕمِد، وٟمحُقُه: ـَ اًم دِ ..) ُِم  [2/23ديقان أيب َت٤مم ] (... اهمؽِمْب شمتجدَّ

 وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

.......................... 

 

 ُربَّ صَمقققق٤مٍو ُيَٛمققققؾُّ ُِمٜمْققققُف اًمثَّققققَقاءُ  

  وذم َُمثٍَؾ آظمَر: )اهلََقى َهَقاٌن(. 

ـْ قَماَل قَمغَم َهَقاُه قَمْ٘مُٚمفُ »  قم٤مًمٞم٤مً  يم٤منَ  َُمـ َأنَّ  وإَصُؾ  هقاُه، قمغم قم٘مُٚمف همٚم٥َم  ومَٛمـ َأيش: وَمَٛم

ىمٝمرِه وآؾمتٞمالء قمٚمٞمف يمام يٜمٌُئ سمذًمؽ شمٕمديتَُف سمق)قمغم( عم٤َِم ومٞمٝم٤م ُمـ  قمغم ىم٤مدراً  يم٤منَ  َأطمدٍ  ومقَق 

 واًمٗمقىمٞم٦َِّم. 
ِ
ـَ اًمٌالء وظمٚمَص ُمـ اهلالِك.ش: وَمَ٘مْد َٟمَج٤م»ُمٕمٜمك آؾمتٕمالء  َأي وم٘مد ؾَمٚمَِؿ ُم

ٝمقاٟمٞمَّ  ٦ِم وقمالىُمتٝم٤م سمٛمالذِّ اًمٓمٌَّٞمٕم٦ِم اعمٕمٜمك: إِنَّ قمٚم٦ََّم وم٤ًمِد اًمٕم٘مؾ هل إِرادُة اًمٜمَّْٗمس اًمِمَّ

 َّٓ َؿ قم٘مَٚمف ذم هقاُه ؾَمٚمَِؿ ُمـ شمٚمؽ أوم٦ِم وُمـ يمؾِّ ُم٤م ومٞمِف خم٤موم٦ٌم، وإِ اجلًامٟمٞم٦َِّم احلٞمقاٟمٞم٦َِّم، ومَٛمـ طَمٙمَّ

خ٤موم٦ُم ووىمَع ذم ُمٝم٤موي اعَمٝم٤مًمِؽ، وَوؾَّ ذم اعَمج٤مهِؾ  ًَّ سَم٧ْم إًِمٞمف احلامىم٦ُم واًم َد قم٘مُٚمف وشمنَّ ًَ وَم

ٌِط ٌَْط قَمِْمَقاَء ذم  واعَمٕم٤مُمل خَيْ ٤مًمِِؽ »ظَم ًَ  ش.سمِْئَس اعمَ

اا ا  173-  اأخش أ ا
 ٍ ااخا طأ اا ش اأز  ىأ ش

اا ش ىا   أ

 

ااا  رتأ أ اااا  ىا ْش ْش ا ا ُ ااا ا   زا َأ ااا ْش اااأ  

ِم، واعُم١مدَّى واطمٌد. (1)وذم ٟمًخ٦ٍم )سمُِخْٚمٍؼ(   سم٤مًم٤ٌمء، قِمَقٌض قمـ اًمالَّ

ـْ َأخٍ » ٦ُم هل اعمرادُة )يمؿ( شمًتٕمٛمُؾ ذم ُمٕمٜمٞملم: ذم آؾمتٗمٝم٤مم، ش: يَمْؿ ُِم وذم اخلؼم، واخلؼميَّ

( وُيزاُد سمٕمَدمه٤م )ُمـ( ًمٌٞم٤من ُم٤م يراُد  ـْ ذم اًمٌٞم٧م، وُمٕمٜم٤مه٤م اًمتٙمثػُم، ويراُدومٝم٤م ومٞمف ًمٗمُظ )يَم٠َميِّ

وٞمِع،  َؽ َأو َأطمُدمه٤م، وُيٓمَٚمُؼ قمغم اًمرَّ شمٙمثػُمه يمق)إخ( ذم اًمٌٞم٧م، وهق اًمَّذي َوًَمَدُه َأسمقَك َأو ُأُمُّ

٤م ديؼ واًمّمَّ َؽ »طم٥م، وُمٜمُف: وقَمغم اًمّمَّ ْ شَمٚمِْدُه ُأُمُّ ديُؼ، وُمـ شُربَّ َأٍخ ًَمَؽ مَل ، واعمراُد سمِف اًمّمَّ

ـْ َأطم٥مُّ إًِمٞمَؽ َأظمقَك َأم صديُ٘مَؽ؟  -ُُمًتحًٜم٤مِت إضَمقسم٦ِم ىمقُل سمٕمِْمٝمؿ  : -وىمد ؾُمِئَؾ َُم

 ش.أظمل إِذا يم٤مَن صدي٘مل»

                                                 

 .86يمذا ذم ذح اًمتؼميزي:  (1)
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ُخقـَم٦ٍم َأظْماَلىُمفُ » ًْ ف، مم٘مقشم٦ٍم ظِمّم٤مًُمف، ي٘م٤مُل َأي ُمٙمروه٦ٍم ـم٤ٌمئُٕمُف، َُمْ٘مٚمٞم٦ٍَّم ؿمامئٚمُ ش: َُم

٤م ؾَمِخَط قمٚمٞمف ومٛمٕمٜم٤مه: هَمِْم٥َم قَمٚمٞمِف،  ؾَمِخَٓمُف، َأي يَمِرَهُف، وَأسْمَٖمَْمُف، ومَلْ َيْرَض سمِِف، وٓ ىَمٌَِٚمُف، وَأُمَّ

َّٓ َأنَّ صقرَة اًمتَّٕمدي٦ِم هَل اًمٗم٤مرىم٦ُم، وم٢مِْن  اسمع يمق)قَمٚمَِؿ(، إِ واهْمَت٤مَظ ُمٜمف، ويمالمه٤م ُمـ اًم٤ٌمِب اًمرَّ

ي٧َم )ؾَمخِ  َيُتف سمق)قمغم( يم٤مَٟم٧ْم قمدَّ َى، وإِْن قمدَّ ط( سمٜمٗمًٝم٤م يم٤مَٟم٧ْم سمٛمٕمٜمك اًمٙمراه٦ِم وقمدِم اًمرِّ

همؿٌّ ٓ َأسم٤مًمؽ ؾم٤مطِمٌط َأن شَمٌٞم٧م واعمقمم : »[ؾمحط]سمٛمٕمٜمك اًمٖمٞمِظ واًمٖمْم٥ِم، وذم إؾَم٤مس 

وُمٕمٜم٤مه: يَمْرٌب وَُيَؽ ذاسمٌح َأْن شمٌٞم٧َم واعَمقمم قمٚمٞمؽ همْم٤ٌمُن، ي٘م٤مُل: ؾَمَحَٓمُف ش. قمٚمٞمؽ ؾم٤مظِمطٌ 

ـَ اًم٤ٌمِب اًمث٤مًم٨ِم يمق)وَمَتَح(، وؾَمِخَط قَمٚمٞمف: همِْم٥َم َوْزٟم٤ًم سم٤معمُ  ٝمٛمالِت َأي َذسَمَحُف َذسْمح٤ًم هيٕم٤ًم ُم

ٌَُف.  وَُمْٕمٜمًك، وَأؾمَخَٓمُف: َأهمَْم

ـم٤ٌمئُٕمُف، وؾمج٤مي٤مُه، وؿمامئُٚمُف، وهمرائُزه، وُم٤م ضُمٌَِؾ قمٚمٞمف، واطمُده ظُمُٚمٌؼ ش: وَأظمالىُمفُ »

م، وطم٘مٞم٘متُ  تلم، وَيقُز شمًٙملُم اًمالَّ ف َأٟمَّف ًمِّمقرِة اإِلٟم٤ًمِن اًم٤ٌمـمٜم٦ِم، سمٛمٜمزًم٦م اخلَْٚمِؼ سم٤مًمٗمتح سمْمٛمَّ

ـِ »، وشَأيمٛمُؾ اعم١مُمٜملَم إِيامٟم٤ًم، وَأطمًٜمُٝمؿ ظُمُٚم٘م٤مً »ًمّمقرشمِف اًمٔم٤مهرِة، وُمٜمف  إِنَّ اًمٕمٌَد ًَمُٞمدِرُك سمُحً

٤مئِؿ اًم٘م٤مئؿِ  ال»، و[4798أسمق داود: ]ش ظُمٚمِ٘مِف درضم٦َم اًمّمَّ ٌد قَمٚمٞمِف اًمّمَّ الِم سُمِٕم٨َم ؾمٞمُِّدٟم٤م حُمَٛمَّ ًَّ ُة واًم

وشُمٓمَٚمُؼ اخلٚمٞم٘م٦ُم واخلالئُؼ َأيْم٤ًم قمغم اًمٓمٌَّٞمٕم٦ِم واًمٓم٤ٌَّمئِع وزٟم٤ًم ش. ًمِتتٛمٞمِؿ ُمٙم٤مرِم إظَمالق

 وُمٕمٜمًك.

راِت ش: أَْصَٗمٞمْتُُف اًمُقدَّ » ٌَّتل ًمف ظم٤مًمّم٦ًم ُمـ ؿمقائ٥ِم اًمٌُْٖمِض ص٤مومٞم٦ًم ُمـ ُُمٙمدِّ أَي ضمٕمٚم٧ُم حَم

٤ًٌَّم طم٘مٞم٘م َة، اًمٜمِّٗم٤مِق، اعمراُد َأينِّ َأطمٌٌتُف طم ٞم٤ًَّم ُمـ صٛمٞمؿ وم١مادي وؾُمقيداء ىمٚمٌل، ي٘م٤مُل: ومالٌن َأصٗم٤مين اعمقدَّ

أَي َأظمٚمَّمٝم٤م زم، وضمٕمَٚمٝم٤م ص٤مومٞم٦ًم يمق)ص٤موم٤مين ُُمّم٤موم٤مًة(، أَي آظم٤مين ُُم١ماظم٤مًة طم٘مٞم٘مٞم٦ًَّم، وَصَدَق ذم 

دوُق ذم دقمقى  ٌِّل، وَأظمٚمَص زم ذم ُمقدَّشمف، وذاَك صٗمٞمِّل، َأي طمٌٞمٌل اعمُّم٤مذم وصدي٘مل اًمّمَّ طم

ٌَّت  ل، وهؿ َأصٗمٞم٤مئل اًمذي اصٓمٗمٞمتُٝمؿ ًمٚمُٛمج٤مًَم٦ًِم واعم١ماَٟم٦ًِم، واظمؽمُُتؿ، واٟمت٘مٞمتُٝمؿ، واٟمتخٌتُٝمؿحَم

ين، وَأظْمداين، وإظِمقاين، َأصٗمٞم٤مئل، وهؿ اًمٜم٤َّمِس، سملمِ  ُمـ وَأِودَّائل، وَأصُؾ  وَأصدىم٤مئل، وظِمالَّ

ُم وَأوصَؾ سم٤مًمْمَّ  َة، ومُحذوَم٧ِم اًمالَّ قَٟمُف سمق )أصٗم٤مه اعمَقدََّة( َأصٗمك ًمف اعمقدَّ ٛمػِم، وهذا هق اًمَّذي يًٛمُّ
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ُف سمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:   ٿژاحلذِف واإِليّم٤مِل، وي٘م٤مُل: أصٗم٤مُه سمٙمذا إِذا آصَمَرُه واظمتّمَّ

 يًػٍم، َأي أَرو٤مهؿ سمف، وأَصُؾ [17/43]اإلهاء:  ژٹ ٹ
ٍ
، وي٘م٤مُل: أَصٗمك قمٞم٤مًَمُف سمٌمء

 اًمَّذي هق اًمٜمَّ٘م٤مُء ُمـ يمؾِّ 
ِ
ٗم٤مء ُر، ي٘م٤مُل: َصَٗم٤م ذًمؽ يمٚمِّف ُمـ اًمّمَّ ؿم٤مئ٦ٌٍم، واخلٚمقُص ُمـ يمؾِّ ُم٤م ُيٙمدِّ

٤مُه،  ٤مُه شمّمٗمٞم٦ًم: إِذا ٟم٘مَّ اُب يّمٗمق: إِذا ظَمَٚمَص ُمـ اًمَ٘مَذى، ويم٤من ٟمٔمٞمٗم٤ًم وٟم٘مٞم٤ًَّم ُمـ يمؾِّ يَمَدٍر، وصٗمَّ اًمنمَّ

٤مُه(، واًم٘مٞم٤مُسٓ  َي٠ْمسَم٤م قائ٥م، ومل َأضمْد )َأصٗم٤مُه( سم٤مًٕمِػ سمٛمٕمٜمك )صٗمَّ  ُه.وٟمٔمََّٗمُف، وظمٚمَّّمف ُمـ اًمِمَّ

٤مقمر:ش: واًمُقدُّ » داىم٦ُم واحل٥مُّ يمق اًمِقداِد واًمَقَدادِة، وُيًتٕمٛمُؾ سمٛمٕمٜمك اًمتَّٛمٜمل، ىم٤مل اًمِمَّ  اًمّمَّ

ققققققل  َوِدْدُت ِوَداَدًة ًَمقققققْق َأنَّ طَمٔمِّ

 

قققُُمقيِن   ِن َأْن ٓ َيٍْمِ ـَ اخِلقققالَّ  ُِمققق

  [1533ديقان اًمٌحؽمي ]وىم٤مل آظمر: 

َي ًَمقققق َِيقققَقى اًمَٕمقققُذوُل وَيْٕمَِمقققُؼ   سمِققققدِّ

 

٤ٌَمَب اهلَقققَقى يَمْٞمقققَػ شَمْٕمَٚمقققُؼ ًمِقققَٞمٕمْ    َٚمَؿ َأؾْمققق

  وىم٤مل اًمٜمَّٓم٤َّمُح:

َي ًَمققق ظَمقق٤مـُمقا قمٚمٞمققَؽ ضُمُٚمقققققَدُهؿْ   سمِقققدِّ

 

ققَح٤مِئُح   َٓ شَمققْدوَمُع اعَمقققَت اًمٜمُُّٗمقققققُس اًمِمَّ  َو

 َأي ًمِٓمٌٍع واطمٍد ُم٘مٌقٍل، ي٘م٤مُل: ارشمْم٤مُه ًمُّمحٌتِف، َأي اظمت٤مَره ورآُه َأهالً ش: خِلُْٚمٍؼ ُُمْرشَم٣َم »

ْخِط واًمٙمراه٦ِم.ًمذًمَؽ  ًُّ ى، وهق ودُّ اًم  ، وهق اومتٕم٤مٌل ُمـ اًمرِّ

ـَ  اُتذُت  اعمٕمٜمك: ـم٤مًَمقاَم   حَمٌَّتل، ًمف وأظمٚمّم٧ُم  اعمُّم٤موم٤مةِ، سمتاممِ  قم٤مذشُمف صدي٘م٤مً  اًمٜم٤َّمسِ  ُم

ديِؼ  ُمٕم٤مَُمٚم٦مَ  وقم٤مُمٚمتُف دوِق  اًمّمَّ ، سمِقدادٍ  إِظم٤مئِفِ  ذم اًمّمَّ  واطمدٍ  ظُمُٚمٍؼ  ٕضمؾِ  ذًمَؽ  ويمؾُّ  طم٘مٞم٘ملٍّ

 اًمٜمُّٗمقُس، ُمٜمٝم٤م شَمٜمُٗمرُ  ُمًخقـم٦مً  ُمٙمروه٦مً  َأظمالىمِفِ  سم٘مٞم٦َّمُ  يم٤مٟم٧ْم  وإِنْ  اًمٗم٤موٚم٦ِم، إَظمالِق  ُمـ

 اًم٘مٚمقُب. وشمِمٛمئزُّ 

ااا أ  174- ُ  فأ اا   ش ا َأ ااْ أ  ْأ ُ    اا ش ْأ  إادُ  أ

 

َأااااة  اااا ش  أ ُ ا  أ اااارأ شاااا ا يأ ىااااة  اأكش تأ ُما  تأ ش

ٞمَػ »  ًَّ سمتف، واظمتؼمشَمف، واؾمتٕمٛمٚمَتفش: إِذا سَمَٚمْقَت اًم ًمتٓمَّٚمَع قمغم طم٘مٞم٘متف، َأطمديٌد  َأي إِذا ضمرَّ

ِد، ٟمحُق: ىُمْؿ إِذا ـمٚمَع ش إِذا»هق َأم يَمٚمِٞمٌؾ؟ ويمٚمٛم٦ُم  هل٤م ُمٕم٤مٍن: َأطمُده٤م: َأْن شمٙمقَن ًمٚمقىم٧ِم اعمجرَّ

 اًمٗمجُر، َأي قمٜمَد ـمٚمققِمِف.
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 ومُٞمج٤مَزى هب٤م، وُمٜمف ُم٤م ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 
ِ
 ڇ ڇژواًمث٤مين: َأن شمٙمقَن ُمراِدوم٦َم ًمٚمٗم٤مء

 . وشمٙمقن ًمٚمٛمٗم٤مضم٠مِة، يم٘مقل اًمِم٤مقمر:[33/36وم: ]اًمر ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ققققُس اًمٜمَّققق٤مَس وإَُْمقققُر َأُْمُرٟمققق٤م ًُ ٌَْٞمٜمَققق٤م َٟم  وَم

 

ققققُػ   ـُ ومققققٞمِٝمْؿ ؾُمقققققققىَم٦ٌم َٟمَتٜمَّمَّ  إِذا َٟمْحقققق

:ـِ اعمٜمذِر، وىمٌَٚمُف َزَة( سمٜم٧ِم اًمٜمُّٕمامِن سم  وهذا اًمٌٞم٧ُم ًمٚمُحَرىَم٦م يمق)مُهَ

 وَمقققققق٠ُمفٍّ ًمِققققققُدْٟمَٞم٤م ٓ َيققققققُدوُم َٟمٕمٞمُٛمَٝمقققققق٤م

 

قققققق٥ُم   ُف قشَمقققققق٤مراٍت سمِٜمَقققققق٤م َوشَمَّمقققققق شَمَ٘مٚمَّ  رَّ

.ٗمُتُف: اؾْمَتخدُمتُُف ضمَؾ: ظَمَدُمتُُف، وشمٜمّمَّ ٗم٧ُم اًمرَّ  وشمٜمّمَّ

ِط يمام ذم اًمٌٞم٧ِم، واًمٗمرُق ش إِذا»وشمٙمقُن  ُم٤مِن وومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمنمَّ ـَ اًمزَّ فمروم٤ًم عم٤َِم يًت٘مٌَُؾ ُم

ِؼ وىمققُمف، وش إِذا»َأنَّ ش إِنْ »سمٞمٜمَٝم٤م وسملَم  ـِ اعمُحتَ ش إِنْ »ًمٚمُٛمح٘مَّ  ٛمِؾ.ًمٚمُٛمٛمٙمِ

ٞمَػ » ًَّ َف طم٤مًَمُف وـمٚم٥َم شَوسَمٚمقُت اًم سمتُُف ي٘م٤مل: سَماَلُه َيٌٚمقه يمق)اسْمتاله َيٌتٚمٞمف( إِذا شمٕمرَّ ، ضمرَّ

 ہ ہ ہ ۀژاًمقىمقف قمغم ُم٤م َيٝمُؾ ُمٜمُف ًمٞمٔمٝمَر ًَمف أضَمٞمٌِّد هق أَم رديٌء، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ٟمٌٞم٤مء:  ژمئىئ حئ جئ یژ، وومٞمف أَيْم٤مً: [2/124]اًمٌ٘مرة:  ژ ہ ـِ ، [21/35]ٕا وقم

ـِ اخلٓم٤مِب:   ومٚمْؿ ٟمّمؼمْ »اسم
ِ
اء َّ  ومّمؼْمٟم٤م وسُمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمنَّ

ِ
اء َّ ـِ أيب [2464اًمؽمُمذي: ]ش سُمٚمٞمٜم٤م سم٤مًميَّ ـِ اسم ، وقم

ـْ ُوؾمَع قمٚمٞمِف دٟمٞم٤مُه ومٚمْؿ َيٕمٚمْؿ َأٟمَّف ]ىمد[ ُُمٙمَِر سمِف ومٝمق خمدوٌع قمـ قم٘مٚمِفِ »ـم٤مًم٥م هبذا اعمٕمٜمك:   ش.َُم

ٞمَػ »و ًَّ ؤُه شمزيُد قمغم أًمٍػ ذيمَره٤م ص٤مطم٥ُم احل٤ًمُم اًمذي ُييُب سمِف، وأؾمامش: اًم

 اًم٘م٤مُمقِس ذم يمت٤مسمِف: )اًمروُض اعمًٚمقُف ومٞمام ًمف اؾمامِن إمم إًمقِف(.

َأي ُمقصقوم٤ًم سم٠َموص٤مٍف مجٚمٞم٦ٍم، وُمٜمٕمقشم٤ًم سمٜمٕمقٍت ضمٞمِّدٍة ُمروٞم٦ٍَّم، وهق اؾمُؿ ش: حَمُْٛمقداً »

اسمِع يمق)قَمٚمَِؿ( إِذا ذيمرَ  ـَ اًم٤ٌمِب اًمرَّ َٛمُدُه( ُم حم٤مؾمٜمَُف، واقمؽمَف سمثٌقشمِِف هل٤م  ُمٗمٕمقٍل ُمـ )مَحَِدُه َُيْ

واشمِّّم٤مومِِف هب٤م، واحلٛمُد واعمدُح واًمثَّٜم٤مُء سمٛمٕمٜمك واطمٍد ُمـ ضمٝم٦م يمقهِن٤م شُمٓمَٚمُؼ قمغم ِذيمِر إَوص٤مِف 

 َّٓ ُف ٓ يٙمقُن إِ ٙمِر، وم٢مِٟمَّ ، وإِْن يم٤مَٟم٧ْم ومقائُده٤م ٓ شمتٕمداُه سمخالِف اًمِمُّ
ِ
ء احلًٜم٦ِم اعمقضمقدِة ذم اًمٌمَّ

٤ميمِر، وذم حت٘مٞمِؼ ُمٕم٤مين هذِه إًَمٗم٤مِظ قمغم إَوص٤مِف احلًٜم تل شمّمُؾ ُمٜم٤مومُٕمٝم٤م إمِم اًمِمَّ ٦ِم اًمَّ

ٙمَر  –إرسمٕم٦ِم  ُح. –َأقمٜمل احلٛمَد واعمدَح واًمثَّٜم٤مَء واًمِمُّ  يمالٌم يمثػٌم ٓ يًُٕمُف هذا اًمنمَّ



 - 658 - 

ف إِذاش: وَماَل شَمْذمُمْفُ » ، ي٘م٤مُل: َذُمَّ
ٍ
٥ْم ًمُف َأوص٤موم٤ًم رديئ٦ًم، وٓ شمذيُمْره سمًقء ًُ قم٤مسَمُف،  َأي ومال شمٜم

مُّ  ـَ ومٞمف، واعمّمدُر: اًمذَّ َد ُمٕم٤ميٌَُف، وـمَٕم ٌَّح ومٕمَٚمُف، وَوَصَٛمُف، وهَج٤مُه، وقمدَّ ه، وىم َّمف، وقمػمَّ وشَمٜم٘مَّ

٦ِم، وودُّ ذًمؽ احلٛمُد واعمَحَٛمَدُة.  يم٤معَمَذُمَّ

، َأي ذم يقٍم، واعمراُد سمق)اًمٞمقِم( ُمٓمٚمُؼ اًمقىم٧ِم يمام هق َأطمُد اعمٕم٤مين اًمتل ُيٓمَٚمُؼ قمٚمٞمٝم٤مش: َيْقَُم٤مً »

: ُِمـ  قملُّ ٛمِس إمِم همروهِب٤م، وشمٕمريُٗمُف اًمنمَّ وهق ذم إَصِؾ ُمـ ـمٚمقِع اًمٗمجِر، َأو ُمـ ـمٚمقِع اًمِمَّ

ٛملَم ُمـ اًمٓمُّٚمقِع إمِم  –وهق اًمّم٤مدُق  –ـمٚمقِع اًمٗمجِر اًمث٤َّمين  ٛمِس، وقمٜمَد اعمٜمجِّ إمِم همروِب اًمِمَّ

ُم٤مِن هن٤مرًا يم٤مَن َأو ًمٞماًل،  اًمٓمُّٚمقِع َأو ُمـ اًمٖمروِب إمِم اًمٖمروِب، وُيٓمَٚمُؼ قمغم اًمقىم٧ِم واحللمِ  واًمزَّ

ومٞم٘م٤مُل: ادَّظمرشُمَؽ هلذا اًمٞمقِم، َأي هلذا اًمقىم٧ِم، وًمذًمؽ يًتٕمٛمٚمقَن )يقُمئٍذ( يمام يًتٕمٛمٚمقَن 

هِر( وسمٛمٕمٜمك اًمدوًم٦ِم وزُم٤مِن  )طمٞمٜمئٍذ(، و)وىمتئٍذ( و)ؾم٤مقمتئٍذ(، وُيًتٕمٛمُؾ )اًمٞمقَم( سمٛمٕمٜمك )اًمدَّ

٤مِم اًمٕمرب  ۆ ۇژَأي سمقىم٤مئِٕمٝم٤م، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  اًمقٓي٦ِم، وي٘م٤مُل: هق قم٤مملٌ سم٠َميَّ

ه٤م سمٕمُْمٝمؿ: سم٤مًمٜمَِّٕمؿ، وسمٕمُْمٝمؿ: سم٤مًمٕم٘مقسم٤مِت واًمٜمِّ٘مِؿ.[14/5]إسمراهٞمؿ:  ژۆۈ َ  ، ومنَّ

٤ٌَم» ُم ُمـ )َأْن( ش: َأْن شَمَراُه ىَمْد َٟم َن شمراه(، ومُحِذوَم٧ْم اًمالَّ ِٕ ٤مُه ٟم٤مسمٞم٤ًم، وإصُؾ ) َأي ًمرؤيتَِؽ إِيَّ

دِة.وهق ىمٞم٤مدٌّ ُمَٕمٝم٤م وُمَع )َأنَّ   ( اعمِمدَّ

ه. وش: شَمَراه»و ٤ٌَم»َأي شمٜمٔمُر إًِمٞمِف وشُمٌٍِمُ ي٦ٌِم، وارشمدَّ قمٜمٝم٤م، ومل َيٜمُٗمْذ، ش: َٟم ـِ اًميَّ َأي يَمؾَّ قم

٤مقمر: ُه: مل َي٘مَٓمْع، ىم٤مل اًمِمَّ  وٓ َُم٣َم ومٞمٝم٤م، وٟم٤ٌم طمدُّ

ٌْقققققةً  ققققٞمِػ َٟم ًَّ َّٓ َأنَّ ًمٚم ققققٞمُػ إِ ًَّ  َأٟمقققق٤م اًم

 

ٌُققققققق قمٚمٞمققققَؽ َُمْمقققق٤مِرسُمفْ    وُِمققققثكَم ٓ شَمٜم

  ش.ًمٙمؾِّ ص٤مِرٍم ٟمٌقةٌ »وُمٜمُف: 

٥ْم ًَمُف  ًُ سم٧َم اًمًٞمَػ وضمدشَمُف ُم٤موٞم٤ًم ذم اًميي٦ٌِم هيَع اًم٘مٓمِع هل٤م، ومال شَمٜم اعمٕمٜمك: إِذا ضمرَّ

ُه  ٤مسمِؼ اًمذي ُم١مادَّ ًَّ ِم ذم اًمٌٞم٧ِم اًم داءَة إِذا َأظمٓم٠َم، ومل َي٘مَٓمْع يقُم٤ًم، وهذا شم٠ميمٞمٌد ًمٚمٛمٕمٜمك اعمت٘مدِّ اًمرَّ

ـْ ومٞمِف رٌء ُمـ ظمّم٤مِل اخلػِم وصٗم٤مِت اًمٙمامل، وًمق يم٤مَٟم٧ْم َأنَّ اإِلٟم٤ًمَن يٜمٌٖمل ًَمُف أَ  ن يرشميض َُم

 سم٘مٞم٦َُّم َأظمالىِمِف ُمٙمروه٦ًم.
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اااجأ  175- َا   ش أاااة ا ُ أااا أ  وأ ىلا تأ ُ ط ااارش  وأ

 

َأااااااة  َ  فكأ ثااااااة
ُ ا عا اااااا أ أملش

اااااا    ا  عأ

 سمٙمٍن ومًٙمقٍن، وهق اًمٗمرُس اًمٙمريُؿ اًمٜمَّجٞم٥ُم اًمٕمتٞمُؼ، واجلٛمُع ـُمُروٌف ش: واًمٓمِّْرُف » 

 :  [189ديقاٟمف ]وَأـمراٌف، ىم٤مل يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ إَٟمّم٤مريُّ

ٌْٜمَقققققق٤م قققققق٤م ىَمققققققد ضَمٜمَ ُهْؿ سم٠َِمٟمَّ ْ  وَمَخققققققؼمِّ

 

ُرووَمققق٤م  ٌُْخققق٧َم اًمٓمُّ  قِمَتققق٤مَق اخلَٞمقققِؾ واًم

 
ِ
يُػ اًمٙمريُؿ اًمٓمََّروَملِم، َأي اًمٙمريُؿ أسم٤مء ضمِؾ اًمٓمِّْرِف، وهق اًمنمَّ وهق ُمـ اًمرَّ

َل يمذًمَؽ ٓرشمٗم٤م اًمٕملُم وزٟم٤ًم  –َأقمٜمل اًمٓمَّْرَف  –ِع اًمٓمَّْرِف إًِمٞمِف، وهق وإُُمٝم٤مِت، وإِٟمَّام ؾُمٛمِّ

سْمِح سم٤مًمٙمِن سمٛمٕمٜمك اعمذسمقح، ي٘م٤مُل:  ْرَف سم٤مًمٙمِن ومِْٕمٌؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقٍل يمق اًمذِّ وُمٕمٜمًك، ومٙم٠منَّ اًمٓمِّ

َك ؿُمْٗمَر قمٞمٜمِف، َأي طَمْرَف ضَمٗمٜمِف وٟمَ  ضمُؾ َيْٓمِرُف ـَمْروم٤ًم، َأي حَلََظ، وىمٞمَؾ: ُمٕمٜم٤مُه طمرَّ َٔمَر، ـَمَرَف اًمرَّ

ْرُف سم٤مًمٙمن:  وُمٜمف ىمقهُلؿ: ٓ شَمراه اًمٓمَّقارُف، َأي اًمٕمٞمقُن اًمٚمَّقاطِمُظ اًمٜمَّقافمُر، وىمٞمؾ: اًمٓمِّ

ِف إُذٟملِم، وشمٓمريُٗمٝمام: شَم٠ْمًمٞمُٚمٝمام، َأي حتديُدمه٤م سم٠َمن  اًمٗمرُس اًمٓمَّقيُؾ اًم٘مقائِؿ، واًمُٕمٜمُؼ اعُمٓمرَّ

: اًمٗمرس اًمذي اؾمتٓمروْمُتُف، َأي –َأي اًمٓمِّْرُف سم٤مًمٙمن  –يٙمقَن طمروُمٝمام دىمٞم٘م٤ًم، وىمٞمؾ: هق 

 اؾمتحدصْمُتُف، وًمٞمس ُمـ ٟمت٤مضِمَؽ اًمذي ُوًمَِد قمٜمَدَك.

َت٤مُز اعَمَدى» َأي يتج٤موُز هم٤مي٦َم اعم٤ًموم٤مِت، وي٘مٓمُع َأواظمَر اعمراطمِؾ، ي٘م٤مُل: ضم٤مَز اعمقوَع ش: ََيْ

ًمَؽ سمٛمٕمٜمك ؾم٤مَر واًمٓمَّريَؼ وٟمحَقمه٤م، وضم٤مَز سمِف، وضم٤موَزُه، ودم٤موَزُه، واضمت٤مَزُه، وَأضم٤مَزُه، يمؾُّ ذ

٤مقمر: اه، ىم٤مَل اًمِمَّ  ومٞمِف، وؾَمَٚمَٙمُف، وىَمَٓمَٕمُف ُمِمٞم٤ًم، وشَمٕمدَّ

 صُمقققققؿَّ اْٟمَِمقققَٛمْرُت قمٚمٞمٝمققق٤م ظم٤مِئٗمققق٤ًم َوضِمقققالً 

 

 واخلقققق٤مئُػ اًمَقضِمققققُؾ اعُمْجَتقققق٤مُز َيٜمَِْمققققِٛمرُ  

 ًِا َُمَتٝمدًا، واًمَقضِمُؾ: اًمَٗمز ُع، ي٘م٤مُل: اْٟمِمٛمَر ًمف، َأي ُتٞم٠ََّم، واْٟمَِمٛمر ومٞمف: َذَه٥َم وُمرَّ ضم٤مدَّ

واعُمجَت٤مُز: َمت٤مُب اًمٓمَّريِؼ، وىم٤مـمُٕمُف، واًمذي ُي٥مُّ اًمٜمَّج٤مَء، َأي اإِلهاَع، وضم٤مَب اًمٌالَد، 

 واضمت٤مهَب٤م ٟمحُق ضم٤مَزه٤م واضمت٤مَزه٤م، وُمٜمف: ضمقائ٥ُم إظَم٤ٌمِر وضمقائُزه٤م، ىم٤مَل َأسمق زسمٞمٍد:

 وَم٤مْصققققدىُمقيِن َوىمققققْد ظَمققققؼْمشمْؿ وىمققققد صَمقققق٤م

 

  
ِ
ٌَقققققق٤مء  سَمقققققق٧ْم إًَِمققققققٞمُٙمْؿ ضَمَقاِئقققققق٥ُم إَْٟم

 ـِ ُُم٘مٌٍِؾ:  سم ِٓ  [261ديقاٟمف ]و
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قققك َوُهقققققْؿ سمَِتٜمُقظَمققق٦مٍ  ًَ  فَمٜمِّقققل هِبِقققْؿ يَمَٕم

 

 َيَتٜمَقققققققق٤مَزقُمقَن ضَمققققققققَقاِئَز إَُْمَثقققققققق٤ملِ  

 اًمٖم٤مي٦ُم، وىمٞمَؾ: َأصُٚمُف اعم٤ًموم٦ُم، وإِٟمَّام ُأـمٚمَِؼ قمغم اًمٖم٤مي٦ِم ُمٜمٝم٤م ُٓمتداِده٤م إًِمٞمٝم٤م، ش: اعَمَدى»و

 [28ؿمٕمره ] ىم٤مَل إظَمٓمُؾ:

 َأْن َُمققدَّ اعَمققَدى ًَمققَؽ ظَم٤مًمِققدٌ وَمَٝمققْؾ َأْٟمقق٧َم 

 

ققققققُؾ    ُُمَقاِزُٟمققققققُف، َأو طَم٤مُِمققققققٌؾ َُمقققققق٤م ُُيَٛمَّ

.هق اًمٖم٤مي٦ُم ُمٜمُف واعمٜمَتٝمك 
ٍ
 وَُمَدى اًمٌٍِم وإضمِؾ ويمؾِّ رء

َـّ » ( طمرٌف، وىمٞمَؾ: اؾمٌؿ، وٟم٘مَؾ ذم اًمت٤مِج َأنَّ ومٞمٝم٤م ؾمٌٕملَم ًمٖم٦ًم، ش: ورسمَّام قَم يمٚمٛم٦ُم )ُربَّ

ٙمثػُم، وىمٞمؾ: َأطمُدمه٤م، وؾمٞم٤مُق اًمٙمالِم يدلُّ قمٚمٞمِف، وقمٛمُٚمٝم٤م وُمٕمٜم٤مه٤م اًمتَّ٘مٚمٞمُؾ، وىمٞمؾ: اًمتَّ 

اخلٗمُض، وٓ يٚمٞمٝم٤م ؾمقى آؾمِؿ إِٓ إِذا دظمٚم٧ْم قَمَٚمٞمٝم٤م )ُم٤م(، ومحٞمٜمئٍذ شمّمٚمُح ْٕن يٚمَٞمٝم٤م اًمٗمٕمُؾ 

٤مقمر: ـُ سمّمدِد ذطِمِف، وىم٤مل اًمِمَّ  يمام ذم هذا اًمٌٞم٧م اًمَّذي ٟمح

ققققققام َأووَمْٞمقققققق٧ُم ذم قَمَٚمققققققؿٍ   ُرسمَّ

 

ـْ صَمقققققْقيِب   ُت شَمقققققْروَمَٕم َٓ   ؿَمقققققاَم

 ي٤مِح اًمتل ُت٥مُّ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦ِم اًم٘مٓم٥م َأي رسمَّام صٕمدُت وَأذوم٧ُم ذم ضمٌٍؾ طم٤مًم٦َم يمقِن اًمرِّ

 راومٕم٦ًم صمقيب، وىم٤مل أظمر:

ققققَتام هَمقققق٤مَرةٍ   َُمقققق٤مِويَّ َيقققق٤م ُرسمَّ

 

قققؿِ   ًَ ْذقَمققق٦ِم سم٤ِمعمِٞم  ؿَمقققْٕمَقاَء يَم٤مًمٚمَّ

 َّ٤مقمِر:َأراَد )ي٤م ُرسم٧ََّم هَم٤مرٍة(، ومزاَد )ُم٤م( ًمٚمقزِن، وىمد شمٕمٛمُؾ )ُرب  ( َُمَع )َُم٤م( يم٘مقِل اًمِمَّ

ققققٞمٍػ َصققققِ٘مٞمؾِ  ًَ سَمقققق٦ٍم سمِ ققققاَم َضْ  ُرسمَّ

 

  
ِ
ى وـَمْٕمٜمَققق٦ٍم َٟمْجقققاَلء  ُدوَن سُمققققٍْمَ

 َـّ »و َـّ ؾَمٜمََح. ش: قَم  ٟمجقٌم( ، وٟمحُق قم
ِ
امء ًَّ َـّ ذم اًم َأي فمٝمَر وقمرَض، وُمٜمُف ىمقهُلؿ: )ٓ َأومٕمُٚمُف ُم٤م قَم

زُم٤مهِن٤م، وم٢منَّ اعمَْٕمَدى ص٤مًمٌِح ًمذًمؽ يمٚمِِّف، َأي ًمٚمٛمّمدِر َأي ًمنقم٦ِم ضمريِف َأو عمٙم٤مهِن٤م َأو ًمش: عمَِْٕمَداهُ »

ُم٤مِن، وهق ُمـ )قَمَدا َيْٕمُدو(، َأي ىم٤مَرَب اًمٜمُُّزوَل، ي٘م٤مُل: )َأقْمَدى ُِمـ ِذي٥ٍم(.  واعمٙم٤مِن واًمزَّ

ـِ واًمٗمِؿ، واٟم٘مالٌب ش: قِمَث٤مرٌ » َأي شَمْٕمٌس، واٟمتٙم٤مٌس، واٟمٙم٤ٌمٌب ًمٚمقضمِف، وؾم٘مقٌط قمغم اًمٞمدي

( و)قَمٚمَِؿ( و)يَمُرَم(، ي٘م٤مُل: قَمثََر سمِف اًمٗمرُس  قمغم اًمرأس، وومٕمُٚمفُ  َب( و)َٟمٍَمَ )قَمَثَر( يمق)َضَ

 .) ٤ٌَم( و)َزلَّ ٤ٌَم»ومً٘مَط، واٟمتٙمَس، وُمثُٚمف: )يَم  َأي ومً٘مط واٟمٙم٥مَّ قمغم وضمِٝمِف.ش: ومَٙم
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اعمٕمٜمك: واًمٗمرُس اًمٜمَّجٞم٥ُم إَصٞمُؾ َي٘مٓمُع اعم٤ًموم٦َم يمٚمَّٝم٤م ضَمري٤ًم، وُمع ذًمَؽ ىمد شمّمٓمؽُّ ِرضمالُه، 

٤ًم يم٤مَن. َأو  شمّمٓمدُم ُمَع طَمَجٍر، َأو شَمْزًَمُؼ ومت٘مُع وشمً٘مُط، َأي ويمذًمَؽ اإِلٟم٤ًمُن ىمد خيٓمُئ وَِيٗمق َأيَّ

ا 176- َا ُ  اا ا َا ُ   اا ش اا   ُأ  اة ا أ اا ش  أاا  ىأ

 

ش أطأااااا    ا
ْشاااا ا ْشااااْبا إا أ ااااا ا ُ شملأ  َ تأ

ِب »  ـْ ًَمَؽ سم٤معُمٝمذَّ ُؾ ًمَؽ سمقضمقد اًمرضُمؾش: َُم ـْ هق اًمذي َيتٙمٗمَّ ب، وٟمحُقه  َأي َُم اعمٝمذَّ

ـْ زم سم٤مًم٤ًمٟمِح سمٕمَد اًم٤ٌمِرح، َأْي َأيُّ رضُمؾ َيتٙمٗمَّؾ زم سم٤معم٤ٌمَرك سمٕمد اعمِم١موم، وَأصُٚمف َأن  ىمقهُلؿ: َُم

٤مٟمح  ًَّ ـْ زم سم٤مًم رضماًل ُمرْت سمف فم٤ٌِمٌء سم٤مرطم٦ٌم ومتِم٤مءم هب٤م، وم٘مٞمؾ ًمف: ؾمتٛمرُّ سمؽ ؾم٤مٟمح٦ٌم، وم٘م٤مل: َُم

 َّٓ ه، واًم٤ًمٟمُح ُم٤م ضم٤مء قمـ ؿِمامًمؽ سمٕمد اًم٤ٌمِرح، واًم٤ٌمِرح: ُم٤م ضم٤مء قمـ يٛمٞمٜمؽ، َوو ك َُمَٞم٤مِهَ

ك َُمٞم٤مُِمٜمَف، واًمٜم٤مـمُح: ُم٤م اؾمت٘مٌَٚمَؽ، واًمَ٘مِٕمٞمد: ُم٤م اؾمَتْدسَمرك، وذم ُمثَؾ آظمر:  َّٓ ـْ ًمَؽ »َوو َُم

 ، ويمالمه٤م سم٤مًمٙمن يمٙمِت٤مب ويمِت٤مسم٦م، وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر:شسمِِذَٟم٤مسَم٦م»، وُيروى شسمِِذٟم٤مِب ًَمقْ 

ـْ َِيْقققققِدي َأظَمققققق٤ًم ًمِقققققِذَٟم٤مب ًَمققققققٍّ   وَمَٛمققققق

 

 وم٠َمْرؿُمقققققققققققققُه ومقققققققققق٢مِنَّ اهللَ ضَمقققققققققق٤مرُ  

  وىم٤مل آظمر:

ـْ َأْذَٟمقققق٤مِب ًَمقققققٍّ سمَٚمْٞمَتٜمققققل ْ٘مقققق٧ُم ُِمقققق  شَمٕمٚمَّ

 

 َوًَمْٞمققققق٧َم يَمَٚمققققققٍّ ظَمْٞمٌققققق٦ٌم ًمقققققٞمس شَمٜمَْٗمقققققعُ  

 :ر إظَمالق، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م ب ُمـ اًمرضم٤مل: اًمٜمَّ٘ملُّ ُِمـ اًمُٕمٞمقب اعمٓمٝمَّ  [74ديقاٟمف ]واعُمَٝمذَّ

ققققق ٌٍْؼ َأظمققققق٤ًم ٓ شَمُٚمٛمُّ َت ًْ ققققق٧َم سمُٛمققققققق ًْ  فوًم

 

ُب   ضمقققق٤مِل اعُمٝمققققذَّ  قمققققغم ؿَمققققَٕم٨ٍم َأيُّ اًمرِّ

 ُب »و ُِتؿ، وأَصُؾ  ُمثٌؾ ش َأيُّ اًمرضم٤مِل اعمٝمذَّ ُييب عَمـ ُي١مُمر سم٤مطمتامل إظِمقاٟمف قمغم قِمالَّ

اًمتٝمذي٥م شَمٜم٘مٞم٦ُم إؿَمج٤مر وشمٜم٘مٞمُحٝم٤م ًمتزيَد ُٟمٛمقًا َأو طُمًٜم٤ًم، صمؿ اؾمُتٕمٛمؾ ذم شَمٜمْ٘مٞم٦م يمؾِّ رء 

ٕمر وإِصالطِمف وُتٚمٞمّمف ُمـ اًمِمقائ٥م طم تك ص٤مر طم٘مٞم٘م٦ًم قُمرومٞم٦َّم، وُيًتٕمٛمؾ ذم شمٜم٘مٞمح اًمِمِّ

وشَمْزيٞمٜمف وحتًٞمٜمف وُتٚمٞمّمف مم٤م َيِِمٞمٜمُف قمٜمد اًمٗمّمح٤مء وَأهؾ اًمٚم٤ًمن، يمذا ذم اًمت٤مج، وومٞمف َأيْم٤ًم 

ف:  ـْ »سمٕمد ذًمؽ ُم٤م ٟمّمُّ ىمٚم٧ُم: واًمّمحٞمُح ُم٤م ذم اًمٚم٤ًِّمن َأنَّ َأصؾ اًمتٝمذي٥م شمٜم٘مٞم٦ُم احلَٜمَْٔمؾ ُِم

ٌِّف   [94ديقاٟمف ]طمتك شمذه٥م َُمرارشُمف وَيٓمٞم٥َم، وُمٜمف ىمقل َأوس:ؿَمْحٛمف وُُمٕم٤مجَل٦ُم طَم

 َأمَلْ شَمَرَيقققققققق٤م إِْذ ضِمْئققققققققُتام َأنَّ حَلَْٛمٝمقققققققق٤م

 

ْب َوطَمٜمَْٔمقققؾِ   ٍي مَلْ ُِيقققققذَّ  سمقققف ـَمْٕمقققُؿ َذْ
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 [87ديقاٟمف ]وىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م: 

ُب ذو اًْمققققق  َُمْٕمققققِدُٟمَؽ اجلَقققققهُر اعُمٝمققققذَّ

 

 إسِْمِريقققققِز سَمقققققخٍّ ُمققققق٤م وَمقققققْقَق َذا َهقققققَذُب  

 سمف  َأي ُم٤م ومقىَمف صٗم٤مٌء وٓ ظُمُٚمقص، وهق اؾمؿ ُِمـ َهَذسَمُف ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين يمَيب، يمَٝمذَّ

سمف شَمِمذي٤ًٌم، واًمتَِّمذي٥ُم ًمٚمِ٘مْدح اًمَٕمَٛمؾ إَوُل، وُتذيٌُف اًمٕمٛمُؾ  َُتْذي٤ًٌم، وٟمحُقه ؿَمَذسَمُف ؿَمْذسم٤ًم، وؿمذَّ

ٝمُؿ ىمٌؾ َأن ُيَراَش، ويريم٥َّم َٟمّْمُٚمف، ًَّ  وقَمَٛمُٚمف إِصالطُمف. اًمث٤مين، واًمِ٘مْدح سمٙمن ومًٙمقن: اًم

سمٗمتْح ومًٙمقن هق اًمٔمَّريُػ اًمٜمَّجٞم٥م اًمٜمَِّمٞمط اخلٗمٞمُػ ذم احل٤مضم٦م اًمنيُع ش: اًمٜمَّْدِب »

ف إًِمٞمف، ظَمػَّ ًمف واْرشم٤مح ًمَٕمٛمٚمف، وهق ُِمـ َٟمَدسَمُف إمِم  ًم٘مْم٤مئٝم٤م اًمذي إِذا ُٟمِدَب َُٕمٍر، َأي ُدقِمَل وُوضمِّ

َوف قمٚمٞمف،  وم٤مْٟمتََدب هق، َأي َأضم٤مَب، وؾم٤مَرع ُم٤ٌمِدرًا إًِمٞمف. يمذا إِذا دقم٤مه إًِمٞمف وسمٕمَثف وطمثَّف وطمرَّ

ؾ سمف إمِم وْصػ اعمٕم٤مرِف سم٤مجلُٛمؾ، وإِٟمَّام ؾُمٛمل ُمقصقًٓ ش: اًمَّذي» اؾمٌؿ ُمقصقٌل ُيتقصَّ

ر.  ًمرسْمٓمِف سمِّمٚمتف، وهق ُُمٌَٝمٌؿ ي٘مع قمغم يُمؾِّ ومرٍد ُُمذيمَّ

 ٓ ُيدِرك.َأي ٓ َيٚم٘مك، وٓ ُيّم٤مِدُف، وٓ ُيْٚمٗمل، وٓ ُيّمٞم٥ُم، وش: ٓ ََيِدُ »

ُة، ويمؾُّ ُم٤م َيِِملُم وَيْ٘مٌُح، وُيْزري سمّم٤مطِمٌف ومٝمق ش: اًمَٕمْٞم٥ُم » ٜم٤َمُر، واعمََٕمرَّ اًمٕم٤مُر، وهق اًمِمَّ

ْيؿ، واًمَقْصَٛم٦ُم، واًمَقْصؿ، وي٘م٤مل: قَمْٞم٥م َوقَم٤مٌب، يمام ي٘م٤مل: َذْيٌؿ  اُم، واًمذَّ قَمٞم٥ٌم، ويمذًمؽ اًمذَّ

، وهق ُم٤م َيٚمزم ُم ٦ٌَُّم سم٤مًمْمؿِّ ًُّ ٥مُّ اعمرُء ُِمـ َأضمٚمف وُيِْمتؿ، ويمذا وَذاٌم، وُمثُؾ ذًمؽ اًم ًَ ٜمف قم٤مٌر ُي

ه، وـمَٕمـ قمٚمٞمف وومَْمَحف: َأي  اًمَٖمٛمٞمَزُة واعَمْٖمَٛمُز واًمَٖمٛمٞمُز، وومٞمف َُمَٖم٤مُِمُز، وهَمَٛمَز ومٞمف: قَم٤مسَمف وقَمػمَّ

ٜمِٞمٕم٦م اًمَٗمٔمٞمٕم٦ُم. ْٝمَرة اًمِمَّ ر قُمٞمقسَمف، وُمٜمف اًمٗمْمٞمح٦ُم، وهل اًمِمُّ  يمَِمػ َُم٤ًمِوَيف وؿَمٝمَّ

ِب اًمٜمَّْدِب. َأي إمِم ذًمؽش: إًِمٞمف»  اعمٝمذَّ

، ش: خُمَْتَٓمك»
ِ
ُمٙم٤مٟم٤ًم خَيُْٓمق ومٞمف وَيٜم٘مُؾ َأىمداَُمف ًمٞم٘مَٓمَٕمف َُمِْمٞم٤ًم، وهق ُُمْٗمتََٕمؾ ُمـ اإِلظمٓم٤مء

ُده ظَمَٓم٤م خَيُْٓمق إِذا َُمَِمك، وي٘م٤مل أيْم٤ًم: اظْمَت٤مط، وهذه  َيّمُٚمح ًمٚمٛمّمدر واًمزُم٤من واعمٙم٤من، وَُمرَّ

م قمغم اًمَٕملم ، ومقزهُن٤م اوْمَتَٚمَع، ويمذا ظم٤مَط خَيِٞمْط، َأي ظَمَٓم٤م، ُم٘مٚمقسم٦ٌم ُمـ اظْمَتَٓمك سمت٘مديؿ اًمالَّ

 وىمٞمؾ: هق ُمقوقٌع سمرْأؾمف.
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ِر إظَمالق خُمَْٚمٍص  ب ُُمٓمٝمَّ ـُ ًمَؽ وضمقَد رضمٍؾ ُُمٝمذَّ ـْ هق اًمذي يتٙمٗمَّؾ وَيْمٛم اعمٕمٜمك: َُم

قم٦م إمِم ُم٤م ُيٜمدَ  ُب ُمـ اًمٕمٞمقب ِذي ضِمدٍّ وٟمِم٤مط ذم َأقمامًمف ُمع َٟمج٤مسم٦م وفَمراوم٦م وُُم٤ٌمَدرة سمَتامم اًمنُّ

وُيدقمك إًِمٞمف ُمـ اًمٕمٔم٤مئؿ سمحٞم٨م يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اعمٕم٤مي٥م ؾَمدٌّ ُمٜمٞمٌع، وٓ يٙمقن ًمٚمٜم٘مص قمٚمٞمف 

ُق إًِمٞمف ُمٜمف.  ؾمٌٞمٌؾ يتٓمرَّ
 

ش  177- َأ ُ   ااااةاا ملأ اااا  لأ ااىا َّش  َ اااا  إادُ تأصأ

 

َأا  ااج أ فااة ش أ اارا  نااة أ ُ كأ  ُىش
اا ا ْش  تا

ٚم٧َم وشمدسمَّرَت وَأقمدَت اًمٜمَّ ش: إِذا شَمّمٗمَّح٧َم »  ًة سمٕمد ُأظمرى طمتك شمٕمرَف احل٘مٞم٘م٦م، َأي شم٠َمُمَّ ٔمَر ُمرَّ

َح اًم٘مقَم: َٟمَٔمَر ذم َأطمقاهلؿ َأو ذم ظِمالهِلؿ، هؾ َيرى ومالٟم٤ًم؟ وشمّمٗمَّح وضمقَهٝمؿ، َأي ٟمَٔمر إمِم  وشمّمٗمَّ

وم٤ًم، َأي ُُمْٚمتِٛم٤ًًم ُمٕمرومتَٝم٤م ُِمـ صَٗمَح٤مُت٤م، َأي ضمقاٟمٌِٝم٤م، وشَمَّمٗمَّح إَُمَر: ٟمٔمَر  طُماَلهؿ وُصقَرهؿ ُمتٕمرِّ

ٗمح، وهق ومٞمف، وشَمّم ٗمَّح اًمٙمت٤مَب: ىَمَٚم٥َم صٗمح٤مشمِف، َأي وضمقَه َأوراىمف، وطم٘مٞم٘م٦ُم اًمتّمٗمُّح شم٠َمُمُّؾ اًمّمَّ

ـْ يمؾِّ رء،  ْٗمح٦م، وهل اجل٤مٟم٥م واًمٜم٤مطمٞم٦م ُِم سم٤مًمٗمتح واًمْمؿِّ ُمع ؾمٙمقن اًمٗم٤مء ومٞمٝمام، ويمذًمؽ اًمّمَّ

ي وم٠َمصُٚمٝم٤م ذم إضَم٤ًمم، صمؿَّ اؾمتُٕمٛمٚم٧م ذم اعمٕم٤مين يمام ذم اًمٌٞم٧م سمٛمٕمٜمك شمدسمُِّره٤م، َأي  ِر واًمؽموِّ اًمتٗمٙمُّ

وإُِْمٕم٤مِن اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م عمٕمروم٦م َأْدسم٤مره٤م، َأي قمقاىمٌِٝم٤م وهن٤مي٤مُِت٤م وَأواظمِره٤م وُم٤م يٜمِم٠ُم قمٜمٝم٤م وَيؽمشم٥َّم قمٚمٞمٝم٤م، 

 وص٤مومحتُف: ووٕم٧ُم صٗمح٦َم يدي قمغم َصٗمح٦م يده، واًمتّمٗمٞمُح: اًمتّمٗمٞمؼ، ُِمـ ذًمؽ.

إَٟم٤مم، وُمٗمرُد إُُمقر َأُْمر،  َأي ؿم١موَن سمٜمل آدم وَأطمقاَل اًمٌنَم وظُمٓمقَب ش: ُأُُمقَر اًمٜم٤َّمسِ »

٠ْمن  ژ ژ ڈ ڈژ اًمٕمزيز: اًمتٜمزيؾ وذم واخلُٓم٦َُّم، واحل٤مِدصم٦مُ  واًمقاىِمٕم٦مُ  واخلَْٓم٥ُم  وهق احل٤مل واًمِمَّ

 ۇئ وئژ وومٞمف: ،[11/43 ]هقد: ژڄ ڄ ڄ ڦژ وومٞمف: ،[16/1 ]اًمٜمحؾ: ژڑڑ

]اًمٜمحؾ:  ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ، وومٞمف: [13/24]يقٟمس:  ژۆئ ۆئ ۇئ

، ي٘م٤مل: َأُْمٌر إُِْمٌر، َأي ؿمديٌد [42/53]اًمِمقرى:  ژ ڇ چ چ چ چژ، وومٞمف: [16/77

قمٔمٞمٌؿ قمجٞم٥ٌم ُُمٜمَْٙمر، واًمٜم٤مس ىمٞمؾ: َأصُٚمف ُأٟم٤مس، وهق اؾمُؿ مجع إِلْٟمٍس، وىمٞمؾ: إِلٟم٤ًمن، وهق 

ك، وىمٞمؾ: ُمـ َأٟمَِس ُأْٟم٤ًًم إِذا َأًمَِػ واؾْمت٠مٟمس، وىمٞمؾ: ُمـ اًمٜمًِّٞم٤من،  ُمـ ٟم٤مَس َيٜمُقس إِذا حَترَّ

ِـّ َأيْم٤ًم.وُيٓمٚمؼ قمغم سمٜمل آدم  ، وهؿ اًمٌنم، وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم اجِل
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ْ شُمْٚمِػ » َأي مل دَمِْد ومل شُمّم٤مِدْف ومل شَمْٚمَؼ ومل شُمِّم٥ْم ومل شُمدِرْك، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش: مَل

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پژ، َأي وضَمَداه، وومٞمف: [12/25]يقؾمػ:  ژ ڑڑ ژ ژ ڈژ

 ، َأي وضمْدٟم٤م، يٕمٜمل اًمذي وضمْدٟم٤م.[2/173]اًمٌ٘مرة:  ژٺٺ

ضمقًمٞم٦َّم، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش: أً اُِْمرَ »  َأي إِْٟم٤ًمٟم٤ًم، وهق اًمذي اُمت٤مَز سم٤معمروءة واإلٟم٤ًمٟمٞم٦َّم ويمامِل اًمرُّ

ـْ ظِمَٞمق٤مِر اًمٜمَّق٤مِس ىَمقْد قَمٚمِٛمققا  َأْٟم٧َم َاُْمرٌؤ ُِم

 

ـِ    ُيْٕمٓمِققل اجلَِزْيققَؾ وُيْٕمَٓمققك احلٛمققَد سمقق٤مًمثََّٛم

  وىم٤مل آظمر:

ٌَٜمْققققَل وسَمٞمٜمَققققف قققق٤مُم سمِ  سمقققق٠َميْبَ اُمققققرٌء َواًمِمَّ

 

ى سُمقققققققْرُدُه َوَرؾمققققق٤مئُٚمفْ َأشَمْتٜمقققققل سم   ٌُققققققنْمَ

 ٌَٜمَْل »سمًٙمقن اًم٤ٌمء وومتح اًمٞم٤مء اًمتل شمٚمٞمٝم٤م وُيروى ش سم٠َميْبَ »ُيروى هٙمذا  ، وي٘م٤مل: َُمْرء يمام شسمِ

٤ًٌَم وخيٗمْمٝم٤م يمْنًا، ومُٞمْتٌُٕمٝم٤م اهلٛمز يمام  ي٘م٤مل: اُْمُرٌؤ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يْمؿُّ ُمٞمَؿ َُمْرء َروْمَٕم٤ًم ويٗمتحٝم٤م َٟمّْم

دظَمٚمقا َأًمَػ اًمقصؾ، وومٞمٝم٤م ًمٖم٤مت ُأظمرى، ُمٜمٝم٤م إًِمزاُم اعمٞمِؿ اًمٗمتَح، ُيتٌٕمقن اًمراء إِي٤مه٤م إِذا أَ 

، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ٍ
، وُمٜمٝم٤م [8/24]إٟمٗم٤مل:  ژەئ ائ ائ ىژومٞم٘م٤مل: َُمْرٌء وَُمْرءًا وَُمْرء

، وإِذا ضمئ٧َم سم٠َمًمػ اًمقصؾ وم٘مٚم٧َم: 
ٍ
إًِمزاُُمٝم٤م اًمْمؿَّ قمغم يمؾِّ طم٤مل، ومٞم٘م٤مل: ُُمْرٌء َوُُمْرءًا َوُُمْرء

ٝم٤م قمغم يمؾِّ طم٤مل، وإقِمراهُب٤م قمغم يمؾِّ  اُْمُرٌؤ ومٗمٞمف صمالُث   قمغم يمؾِّ طم٤مل، ووٛمُّ
ِ
ًُمٖم٤مت ومتُح اًمراء

٤مقمر:  واهلٛمزِة، وىمقُل اًمِمَّ
ِ
 طم٤مل سم٢مشم٤ٌمقمٝم٤م ًمٚمٝمٛمزة، ومٞمٙمقُن إقِمراهُب٤م ُِمـ ُمٙم٤مَٟملْم اًمراء

ةٍ   وَأْٟمققق٧َم اُْمقققُرٌء شَمْٕمقققُدو قَمقققغم يمقققؾِّ هِمقققرَّ

 

ًة وشُمِّمققققققٞم٥ُم    وَمُتْخٓمِققققققُئ ومِْٞمٝمقققققق٤م َُمققققققرَّ

 ئ٥َم. وم٢مِٟمام قمٜمَك سمف ا ف إمِم ٟمْٗمًف ومَجَٕمف إمِم ِصٗم٤مشمف وفَمِٗمَر ش: طم٤مز اًمَٙمامَل »ًمذِّ َأي طَمَقاه ووٛمَّ

ٚمف، ي٘م٤مل: طم٤مَز اًمٌمَء إِذا طَمَقاه، وطم٤مَزه: َُمَٚمَٙمف واؾْمتقمَم قمٚمٞمف وص٤مر  سمف وَأطمرَزه وٟم٤مًَمف وطمّمَّ

ف سمف يمٞمٗمام ؿم٤مَء.  ذم ىمٌْم٦م يده، يتٍمَّ

وات سمتامم َأضمزائف، ومٞم٘م٤مل: يَمَٛمؾ اًمتَّامُم َوْزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، واًمٙمَ ش: اًمَٙمامل»و امُل يٙمقن ذم اًمذَّ

َأي ش: وم٤ميْمتَٗمك»اًمٙمت٤مُب، وذم اًمّمٗم٤مت سمٌُٚمقهمٝم٤م هم٤مي٦َم ومْْمٚمٝم٤م، ومٞم٘م٤مل: يمٛمَٚم٧ْم حم٤مؾمٜمُٝم٤م. 

 اؾمتْٖمٜمَك.
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اعمٕمٜمك: إِذا ٟمٔمرَت ذم َأطمقال اًمٌنم ٓ دمُد إِٟم٤ًمٟم٤ًم سمَٚمغ ُُمٜمَتٝمك اًمٗمْْمؾ وم٤مؾمتٖمٜمَك سمذًمؽ ومل 

ً ُمٜمٝمؿ  يٓمُٚم٥م همػَمه، يريد َأنَّ  اًمٜمُّ٘مّم٤من ُمالِزٌم ًمٌٜمل آدم ُمٝمام سمٚمُٖمقا ذم اًمَٗمْْمؾ، وًمذًمؽ دمد يُمالَّ

 همػَم ىم٤مٟمع سمام هق ومٞمف، سمؾ ئمؾُّ ُُمتٓمٚمِّٕم٤ًم إمِم ُم٤م ومقَق طم٤مٓشمف.

ااا ا  178- ْااابا إا  
ا ُ أ ا اااوش ااالأ ُ ص  ااا   ش عأ  عأ

 

اااا  َّأ
 ااو اااا ش ُ ا

اااة َدأ  اااا ا  اأىش أااااا ىأ

ؼْمِ »  ْل قَمغَم اًمّمَّ  قمٚمٞمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر، وهق اُمرؤ اًم٘مٞمس: ي: اقمتِٛمدْ أَ ش: قَمقِّ

ٌة ُُمَٝمَراىَمققققققق٦مٌ   َوإِنَّ ؿِمقققققققَٗم٤مئل قَمقققققققؼْمَ

 

لِ    وَمَٝمققْؾ قِمٜمْققَد َرؾْمققٍؿ داِرٍس ُِمققـ ُُمَٕمقققَّ

:ُل، وىم٤مل آظمر ْٟمٞم٤م ُدَول، ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ُُمَٕمقَّ  شم٘مقل: إِٟمَّام اًمدُّ

ْهرُ  َأشمققك ىَمققد ؾَمققْٚمَٛمك قَمٜمققَؽ  َوَدعْ   اًمققدَّ

 ُدوهَنقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق٤م

 

ُل قْهققٍر ًمَِمققَوًمققٞمَس قَمققغَم دَ    ُُمَٕمقققَّ
ٍ
 لء



 

ف قمٚمٞمف، وىم٤مل أظمُر: ًَ ـَ ٟمٗم ٗمِر، َأي: َوـمَّ ًَّ َل قَمغم اًم  [271ديقان إظمٓمؾ ]َوَي٘م٤مُل: قَمقَّ

قققق٤مُف سم٤ِمًمٌِِْمقققق  ِر َوىْمَٕمقققق٦مً قًَمَ٘مققققْد َأوىَمققققَع اجلَحَّ



ُل    إمَِم اهلل ُِمٜمَٝمققققققق٤م اعُمِمقققققققَتَٙمك واعُمَٕمققققققققَّ

 ََل قمٚمٞمف، َأي: َأَدلَّ قمٚمٞمِف، وُمٕمٜمك أ َدلَّ قمٚمٞمف: َوصمَِؼ سمف وص٤مَر ًمف ضمراءٌة قمغم وي٘م٤مُل: قمقَّ

 ، ـَ َل قمٚمٞمف: اشمَّٙمَؾ، واقمتٛمَد، واؾمَتٜمَد، وَريَم  َُمّم٤محِلف، وقمقَّ
ِ
حتٛمٞمٚمف ُأُمقَره وشمٙمٚمٞمٗمف سم٘مْم٤مء

ًْمٜم٤م قمٚمٞمف ذم طم٤مضمتٜم٤م، َأي: ومِزقْمٜم٤م إًِمٞمف، وُمٜمف ومالن قِمَقزم سمٙمٍن ومٗمتٍح، ىم٤مل شم٠مسمََّط  َؽ، وقمقَّ ًَّ وَت

ًا:  [137 -135ديقاٟمف ] َذَّ

 ًمٙمقققققٜمَّام قِمقققققَقزم إِْن يمٜمققققق٧ُم ذا قِمقققققَقلٍ 

 

٤ٌَّمِق   ققق٥ِم اعمجقققِد ؾَمققق ًْ  قمقققغم سَمّمقققػٍم سمٙم

 ٤مِد َأْٟمِدَيققققققق٦مٍ   مَحَّققققققق٤مِل َأًمقيققققققق٦ٍم ؿَمقققققققٝمَّ

 

اِب آومقققققق٤مِق   اِل حُمَٙمٛمقققققق٦ٍم ضَمقققققققَّ  ىَمقققققققَّ

 ،قِمَقزم: َأي: قُمٛمديت: هذا قمغم َأٟمف ُمـ اًمتٕمقيِؾ، وىمٞمؾ: ُمـ اإِلقمقال، وهق احلزن

، ىم٤مل شمٕم٤ممم: واًمّمؼُم: طمٌْس اًمٜمْٗمِس قمـ اجلز
ِ
 ۓ ۓژع، واًمث٤ٌمُت قمغم اًمٌمء

: ؿَمٝمُر [2/45]اًمٌ٘مرة:  ژ﮲﮳ ؼْمِ ، َأي: اًمث٤ٌَّمِت قَمغم ُم٤م َأٟمتؿ قمٚمٞمف ُِمـ اإِليامِن: وؿَمْٝمُر اًمّمَّ

اِب، وومٞمف:  ـِ اًمٜمٙم٤مِح، واًمٓمَّٕم٤مِم، واًمنمَّ َٞم٤مِم حِلٌَِْس اًمٜمَّْٗمِس ومِٞمِف قم  ۆئ ۇئ ۇئ وئژاًمّمِّ

 ېژ، وومٞمف: [83، 12/18]يقؾمػ:  ژژڑ ژژ، وومٞمف: [16/127]اًمٜمحؾ:  ژۆئۈئ
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َأي: ًمِٞمُقِص سَمْٕمُْمٙمْؿ سمٕمْم٤ًم سم٤مًمث٤ٌمِت قمغم ـم٤مقم٦ِم اهلل  .[133/3، اًمٕمٍم: 93/17]اًمٌٚمد:  ژې

ؼم ىمري٥ٌم ُمـ ُمٕمٜمك احِلٚمؿ.  شمٕم٤ممم، وُمٕمٜمك اًمّمَّ

ٌَٝم٤مُء، ش: اجلٛمٞمؾ» ٌَُف، وهق اؾْمُؿ وَم٤مقمٍؾ ُمـ مَجَُؾ مَج٤مًٓ، واجلاَمُل: اًم ـُ َص٤مطِم هَق اًمَّذي ُيزيِّ

قؾم٦ِم وقَمغم اعمٕم٤مين، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: و ًُ قِر اعمَح ، واعَمالطم٦ُم: وهق َي٘مُع قمغم اًمّمُّ ـُ وذم »احلًُ

ـُ إوَمٕم٤مِل، يَم٤مُِمُؾ إَوص٤مِف [261ُمًٚمؿ: ] شإِنَّ اهلل مجٞمٌؾ ُُي٥مُّ اجلاَمَل »احلدي٨م:  ًَ  . َأي: طَم

 [171أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ُُي٥ِمُّ َذًمَؽ ُِمـ قَمٌٞمِدِه، َوىَم٤مَل َأسمق ُذؤي٥ٍم:

ققق٤م اًمَ٘مٚمققق٥ُم اًمَ٘مقققريُح   مَج٤مًَمقققَؽ َأِيُّ

 

ـْ حُتققق٥مُّ ومتًقققؽَميُح    ؾمقققَتٚمَ٘مك َُمققق

 :دَمزْع، وم٢مِنَّ اجلَزع ُيزري سمّم٤مطمٌف، وُي٘م٤مُل َٓ ْٚمَؽ ُم٤مًُمَؽ »َأي: اًمَزْم مَج٤مًَمَؽ سم٠َمْن  إِذا مَل َُيٛمِّ

ؼْمَ اجلٛمٞمَؾ.ش: إِٟمَّفش. »مل َُيِْد قمٚمٞمَؽ مج٤مًُمؽ  َأي: إِنَّ اًمّمَّ

ـُ وٟمحُقُه َُمٜم٤َمقم٦ًم َأي: ش: َأُْمٜمَعُ » ، وَأطمَٗمُظ، وهَق اؾْمُؿ شَمٗمْمٞمٍؾ ُِمـ َُمٜمَُع احِلّْم ـُ َأطْمّم

ومٞمٝمام، وُمٕمٜم٤مه: حمٗمقفم٤ًم  سم٤مًمٗمتح، وَُمٜمََٕم٦ًم سم٤مًمتحريِؽ، وُِمٜمْٕم٦م سم٤مًمٗمتِح وسم٤مًمٙمن ُمع ؾمٙمقِن اًمٜمقنِ 

ـُ ُوصقهُلؿ إًِمٞمِف، وي٘م٤مُل  ، وٟمحِقهؿ، وَمال يٛمٙم ـَ ري َأيْم٤ًم: ُِمـ اهل٤ممِجلَم، واعمتًٚمِّ٘ملم، واعمتًقِّ

ـْ ُأمِّ ىِمْروَم٦م»َُمٜمَُع اًمٌمُء إِذا ص٤مر قمزيزًا َيْٕمُنُ اًمقصقُل إًِمٞمِف، وذم اعمَثؾ:  ، وهل اُمرأة شَأُْمٜمَُع ُِم

ـِ سمدر، ويم٤من ُيٕمٚمَّؼ ذم سمٞمتٝم٤م مخًقَن ؾمٞمٗم٤ًم خلٛمًلم  ـِ طُمذيٗم٦م سم ٦م يم٤مٟم٧ْم حت٧َم ُم٤مًمؽ سم وَمزاريَّ

 وم٤مرؾم٤ًم يمٚمُّٝمؿ هل٤م حَمَْرٌم.

: شَأُمٜمَُع ُمـ ًَمقَٝم٤مِة اًمٚمَّٞم٨م»، وشُع ُمـ قُمَ٘م٤مب اجلقِّ َأُمٜمَ »وذم اعمثؾ َأيْم٤ًم:  ، ىم٤مل َأسمق طَمٞم٦َّم اًمٜمُّٛمػميُّ

 [141ؿمٕمره ]

ْٞمققق٨ِم ُمقققـ وَمِٛمقققف ٌَح٧ْم يمَٚمٝمققق٤مِة اًمٚمَّ  وَأصققق

 

ـْ ُُيققق٤موُل ؿمقققٞمئ٤ًم ُمقققـ وَمقققِؿ إؾََمقققدِ    وَُمققق

  ش.َأُمٜمَُع ُمـ َأٟمِػ إؾَمدِ »وذم اعمثؾ َأيْم٤ًم 

ـ واُمتٜمَع واًْمتج٠َم  ُم٤م: ٟمٙمرة ُمقصقوم٦م سمام سمٕمده٤م،ش ُم٤م َٓذ سمف» وُمٕمٜم٤مه٤م رٌء َٓذ، َأي حَتّمَّ

واطْمتٛمك، ي٘م٤مل: َٓذ سمف، وقم٤مَذ سمف، ووَمِزع إًِمٞمف، واقمتَّمؿ سمف، واؾمتٖم٤مث سمف، واٟمْمؿَّ إًِمٞمف، 
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ُس ُمـ اًمٓمقارئ، وُمٜمف اعَماَلُذ، وهق  وَرهِم٥َم إًِمٞمف َأن َيُّمقٟمف ويٙمقَن ًمف ِوىم٤مي٦م َيًتؽم هب٤م، ويتؽمَّ

 َٕم٤مذ واحِلْرز.اعَمْٚمَج٠م واحِلّْمـ يم٤معمَ 

َأي َأصح٤مُب اًمٕم٘مقل وذوو إًَم٤ٌمب، وُأوًمق ٓ واطمَد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف، وإِٟمام ش ُأوًمق احِلَجك»

.  واطمده ذو، واحِلَجك: اًمٕم٘مؾ يم٤محِلْجر واًمٜمُّْٝمَٞم٦م واًمٚم٥ُّمِّ

ؾ،  ٙمقن واجلََٚمد واًمتحٛمُّ ًُّ يمقن واًم ْؽ سم٤محلَْزم واًمث٤ٌَّمت وـُمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م واًمرُّ ًَّ اعمٕمٜمك: َت

هذا يمٚمَّف َيِزيٜمَُؽ، وهق َأىمقى طِمّْمـ يتخٚمَّؼ سمف َأهُؾ اًمٕم٘مؾ وَيٚمج١مون إًِمٞمف قمٜمد َصَدُم٤مت  وم٢مِنَّ 

 اًمِمدائد وهَجامت اًمِٗمَتـ وُٟمزول اعمّم٤مئ٥م وطُمدوث اًمقىم٤مئع واًمٗمج٤مئع.

اا 179- َشبا ُألأرأ ا لأ را سأ عأ َش    ُ 
ط  ا عأ  وأ

 

اا    ي ا ُ أ ا ااوش ااْبأ تأ ْش م  ُ  أ َأ اا أ  إادُ ُرش

َأي: ارُدْده٤م، وَأُِمْٚمٝم٤م، ي٘م٤مل: قَمَٓمَػ وم٤مْٟمَٕمٓمَػ، وقمٓمََّػ ومتٕمٓمََّػ، ش: ْٗمَس وقمٓمِّْػ اًمٜم» 

 وُمٕمٜم٤مه: صمٜمَك وَأُم٤مَل، وُمٜمف ىمقُل اسمـ يُمَراٍع:

َٗمْتٝمقققققق٤م قُمٓمِّٗمقققققق٧ْم  يمقققققق٤مُب شَمٙمٚمَّ  وإِذا اًمرِّ

 

ققققٞم٤مِط ىَمُٓمقوُمٝمقققق٤م وَوؾَمقققق٤مقُمٝم٤م  ًِّ  صَمَٛمققققَر اًم

 ٚم٧ْم اعمٗم٤مزَة َأي: ىمْٓمَٕمٝم٤م صَمٜم٧َْم ٞم٤مِط، مجُع ؾَمْقط،  َأي: وإِذا اعَمٓم٤مي٤م حتٛمَّ ًِّ َأـمراَف اًم

ـَ وٟمحَقمه٤م، َأي: ٞمِّ٘م٦م اخلَُٓمك، ِودُّ اًمَقؾَم٤مِع. واًمَ٘مٓمقُف: اًمٌٓمٞمئ٦م اًمْم وقَمٓمََّػ اًمِقؾَم٤مدَة واًمُٖمّم

ه٤م، وُيًتٕمٛمُؾ ذًمؽ أقمٜمل  َب سمٕمَْمٝم٤م ُمـ سمٕمٍض، وَهٍَمَ صَمٜم٤مه٤م، وًَمقاَه٤م، وطمٜم٤َمه٤م، وَأُم٤مهَل٤م، وىمرَّ

 َف وقم٤مَج وَأُم٤مَل.قَمَٓمَػ وقَمٓمََّػ سمٛمٕمٜمك َردَّ وَسَ 

م، يمذا ذم اعمّم٤ٌمح، وهق ُُمِْمِٕمٌر َأنَّ ش: اًمٜمْٗمُس »و اؾمؿ جلُٛمٚم٦ِم احلَٞمقاِن اًمذي ىِمقاُُمف سم٤ِمًمدَّ

ٛمقءل َأو همػِمه: ًَّ وح، وىمقُل اًم ُم، وشُمٓمَٚمؼ قمغم اًمرُّ  َأصَؾ اًمٜمْٗمس اًمدَّ

ٌَققق٤مِت ُٟمٗمقؾُمقققٜم٤م قققٞمُؾ قَمقققغم طَمقققدِّ اًمٔمُّ ًِ  شَم

 

ققققٞمُؾ   ًِ  ؾِمقققققاُه شَم
ٍ
 وًمٞمًقققق٧ْم قمققققغم رء

  يد
ِ
ُد، وَأيْم٤ًم: طم٘مٞم٘م٦ُم اًمٌمء ًَ لُّ َأنَّ اًمٜمْٗمس شُمٓمَٚمؼ قمغم َدم احلٞمقان، واًمٜمْٗمُس َأيْم٤ًم: اجلَ

وِح  ٝمٞمكم َأنَّ اًمٗمرَق سملم اًمٜمْٗمس واًمرُّ ًُّ ويُمٜمُْٝمف وضَمقهُره إَصكمُّ اًمذي سمف ص٤مر ُهَقُهَق، وقمـ اًم

ك ُروطم٤ًم وسم٤مقمت٤ٌمر اًمٜم٘م٤مئص ٟمٗم٤ًًم،  ، وم٤ٌمقمت٤ٌمر اًمٙمامٓت شمًٛمَّ وشُمَٓمٚمؼ اًمٜمْٗمُس قمغم اقمت٤ٌمريٌّ

ٛمف. ًْ  اإِلٟم٤ًمن سمُروطمف وضِم
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ٌِْؾ إؾََمك» ٌُؾ: اًمٓمُّرق، اًمقاطمُد: ؾَمٌِٞمؾ يمَٓمريٍؼ وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، ويمذًمؽ ش: قمغم ؾُم ًُّ اًم

٥ٌَم واًمُقْصٚم٦م، وسمف وُمنِّ ىمقًُمف  ًَّ اُط: وُيًتٕمٛمؾ اًمًٌٞمُؾ سمٛمٕمٜمك اًم ٦م واعمِٜمٝم٤مُج، واًمٍمِّ اعَمَحجَّ

َْذُت شمٕم٤ممم:  ؾُمقِل ؾَمٌِٞمالً  ي٤م ًَمْٞمَتٜمِل اُتَّ  [، وىمقُل ضمرير: 25/27]اًمٗمرىم٤من:  َُمَع اًمرَّ

 [454ديقاٟمف ]

ققققققدٍ  ٌَْٕمققققققَد َُمْ٘مققققققَتٚمُِٙمْؿ ظَمٚمٞمققققققَؾ حُمٛمَّ  َأوم

 

ؾُمققققِل ؾَمقققٌٞماَل    شَمرضُمقققق اًمُ٘مُٞمققققُن َُمقققَع اًمرَّ

 : واًمٗمٕمُؾ ُمٜمف: َأِدَ ُمـ اًم٤ٌمب ش إؾَمك»و سم٤مًمٗمتح ُم٘مّمقرًا: إؾََمػ، واحلُزن، واًمتحنُّ

، وإؾَمك َأيْم٤ًم: اعمٕم٤مجَل٦ُم واعُمداواُة: واًمٗمٕمُؾ ُمٜمف: َأؾم٤مُه، َي٠ْمؾُمقه، َأؾْمقًا ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يَمق قَمٚمِؿَ 

، وهل  ٤م إِْن وٛمْٛمَتف ومٝمق مجُع ُأؾْمقٍة سم٤مًمْمؿِّ إَول يَمق ٟمٍَم وهَمَزا، هذا إِْن ومتح٧َم إؾَمك، َأُمَّ

ًا اىمتداًء سمف، وُمثُؾ  ى ُمتّمؼمِّ ـُ سمف ويتٕمزَّ ذًمؽ اإِلؾْمقُة سم٤مًمٙمن َأيْم٤ًم،  اًمُ٘مدوُة، وُم٤م َي٠ْمشمز احلزي

ـُ زيِد اخلٞمِؾ:  وم٤معمْمٛمقُم٦ُم واعمٙمًقرُة سمٛمٕمٜمك واطمد ُمٗمردًا ومجٕم٤ًم، ىم٤مل طُمري٨ُم سم

َٓ إؾَُمك ُم٤م قِمِمق٧ُم ذم اًمٜمَّق٤مِس ؾمق٤مقم٦مً   وًمق

 

ـْ إِذا ُمقققق٤م ؿمققققئ٧ُم ضمقققق٤مَوسَمٜمل ُِمققققْثكم   وًمٙمقققق

اًمّمؼِم واجلََٚمد  وعم٤َّم يمُثر اؾمتٕمامُل إؾُمك هبذا اعمٕمٜمك اًمذي ذم هذا اًمٌٞم٧ِم ُأـمٚمَؼ قمغم

ٞم٤ًم سمذوي اًمٕم٘مقِل اًمراضمح٦ِم. ِؾ اىمتداًء وشم٠َمؾمِّ  واًمتحٛمُّ

٦م ش: إِذا اؾمَتٗمزَّ اًم٘مٚم٥َم » َأي: إِْن اؾْمتََخػَّ اًمٗم١ماَد، وَأزقمَجف وَأىمٚمَ٘مف، ودقم٤مه إمِم اخِلٗمَّ

ـَمف إمِم َأن َأوىمَٕمف ذم سمَ  ه: ظمَدقَمف وظمتَٚمَف طمتك َأًم٘م٤مُه ذم َُمْٝمَٚمٙم٦م، وورَّ ٚمٞم٦َّم، وذم واًمٓمَّٞمِش: واؾمَتٗمزَّ

 ٱژ، وومٞمف: [17/64]اإلهاء:  ژ﮲ ۓ ۓ ے ےژاًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ُه إوِْمزاَزًا، أي: أَزقَمجف، [17/76]اإلهاء:  ژٻ ٻ ًا، وأوََمزَّ ه وَمزَّ ُه، َيِٗمزُّ ، ي٘م٤مل: وَمزَّ

ُة سم٤مًمٗمتح: اًمَقصْم٦ٌم سم٤مٟٓمزقم٤مج، ووَمزَّ اًمٔمٌَُّل: وَمِزعَ  ش: اًم٘مٚم٥ُم »، ووَأىمٚمَ٘مف، وَأومَزقمف، وـمػمَّ وم١ماَده، واًمَٗمزَّ

 َيُِمقسُمف.
ٍ
وِح، وقمغم اًمٌَْح٧م اعمَحِض اخل٤مًمِص ُمـ يمؾِّ رء  اًمٗم١ماُد، وُيَٓمٚمؼ قمغم اًمٕم٘مؾ وقمغم اًمرُّ

يُح اجلََقى» ٌَف، وَأٟمَّمٌف، وسمَٚمغ ُمٜمف ش: شَمؼْمِ َح إَُمُر سمف: إِذ َأضمٝمَده، وَأشمٕم اًمتَّؼميح ُمّمدُر سَمرَّ

٦م، وشَم٠َمذَّى سمف ُمـ اًمؼَمح سم٤مًمٗمتح، سمِٛمٕمٜمك ا ، َواًمَٕمذاِب اعمِم٘مَّ ِّ ٦م، َواًمنمَّ ْدِة، وإََذى، َواعمََِم٘مَّ ًمِمِّ
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ديِد: و ُة اًمَقضْمِد ُِمـ قِمِْمٍؼ َأو ش اجلََقى»اًمِمَّ ـُ واحلُرىم٦ُم، وؿِمدَّ سم٤مًمٗمتح َُمْ٘مّمقرًا: اهلَقى اًم٤ٌمـم

 ذم اًمٌ
ٍ
ْدِر، وىِمٞمَؾ: اجلََقى: يُمؾُّ داء ، وشَمٓم٤مُوُل اعَمرِض، وداٌء ي٠ْمظُمُذ ذم اًمّمَّ ؾُّ ًِّ ـِ ٓ طُمْزٍن، واًم ٤مـم

 ُيًتَْٛمرُأ ُمٕمف اًمٓمَّٕم٤مم.

ؼَم واجلاَلدَة، واًمث٤ٌَّمَت، واًمَقىم٤مر، واًمٓمُّٛم٠ْمٟمٞمٜم٦َم اىمتداًء سمَٛمـ اشمَّّمَػ  اعمٕمٜمك: َأًمِزْم َٟمْٗمًَؽ اًمّمَّ

ٞم٤ًم هبؿ، ويُمـ رزيٜم٤ًم صم٤مسم٧َم اًمٜمَّْٗمِس، راسمَِط اجل٠َْمِش إِذا قَمَرَض ًم٘مٚمٌَؽ قم٤مِرُض إِزقم٤مٍج  سمذًمؽ وشم٠َمؾمِّ

٦م،   واًمٓمَّٞمش، ويمثْرِة احلريم٦م.يدقمُق إمِم اخلٗمَّ

ص   187- َأ تااااة َاااا   اااة َ أا وأ كش را يأ َش ُ ااا    وأ

 

َأاااااة   إادُ  أ
ص  ثشااااارأ ااااا ش عأ

ااااا ا ىا  يا ش ا ا

ْهرُ »  ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش: َواًمدَّ ُف سمٕمُْمٝمؿ سم٤مًمٓمقيؾ اعُمٛمتدِّ ُم٤مُن، وظَمّمَّ  اًمزَّ

ٌْكم سمُِجْٛمققققققؾٍ   إِْن َدْهققققققرًا َيُٚمققققققػُّ طَمقققققق

 

قققققققققق٤منِ   ًَ  ًَمَزُمقققققققققق٤مٌن َِيُققققققققققؿُّ سم٤مإِلطم

 ُة اًمَٕم٤ممَلِ ُمـ َأوًمِف إمِم آظمره، ودهٌر ده٤مريُر: َأي: ذو وىمٞمَؾ  : هق َأًْمُػ ؾمٜم٦ٍم، وىمٞمَؾ: ُُمدَّ

 َأطمقاٍل خمتٚمِٗم٦ٍم ُمـ وم٘مٍر، وهمٜمًك، وشمٕم٥ٍم، وراطم٦ٍم.

ٌُق سم٤مًمٗمتَك» ٤ٌَم َيٙمٌُق، سمٛمٕمٜمك قَمَثَر، وؾَمَ٘مَط، ش: َيْٙم َأي: َيٍَمقُمف ومَٞمٕمُثر ويً٘مُط، ي٘م٤مل: يَم

ش: اًمٗمتك»وش. ًمٙمؾِّ ضَمقاٍد يَمٌَْقةٌ »وَزًمَِ٘م٧ْم ىَمدُُمف، وشَمَزطْمَٚمَؼ، وُمٜمف: واْٟمٙم٥مَّ قمغم وضمِٝمف، وشَمِٕمَس، 

، واعمراُد سمف اإِلٟم٤ًمُن ُُمْٓمَٚم٘م٤ًم، واًم٤ٌمُء اًمداظِمٚم٦ُم قمغم اًمَٗمتك ًمٚمتَّٕمدي٦م.  ِـّ ًِّ ٤مبُّ احلَِدي٨ُم اًم هق اًمِمَّ

٤مقمر:ش: َوشَم٤مَرةً » ًة وـَمْقرًا، وُِمٜمُْف ىمقُل اًمِمَّ  َأي: َوَُمرَّ

 َّٓ   شم٤مرشمققققق٤مِن ومِٛمقققققٜمٝماموُمققققق٤م اًمَٕمقققققٞمُش إِ

 

 َأُمقققُت َوُأظْمققَرى َأسمتٖمققل اًمَٕمققٞمَش َأيمققَدُح  

.٥ُم ومٞمٝم٤م ًِ  َأي: ومَت٤مرًة ُِمٜمٝمام َأُمقُت ومٞمٝم٤م، وُأظمرى َأيمت

َأي: ُي٘مٞمٛمف، وُيِٕمٞمٜمُف قمغم اًم٘مٞم٤مم، وي٤ًمقمُده قمغم اًمٜمُّٝمقض طمتَّك َيٜمتٕمَش وي٘مقَم ش: ُيٜمِْٝمُْمفُ »

اه قمغم اًمٜمُّٝمقض ح٤مَب »، وُمٜمف: ٟم٤مهْم٤ًم، ي٘م٤مل: َأهْنْمف إِذا ىَمقَّ ًَّ يُح اًم إِذا مَحَٚمْتف، ش َأهنْم٧ْم اًمرِّ

٤مقمر:  وؾم٤مىَمْتف، ىم٤مل اًمِمَّ

ٌَاَل  ٤ٌَم وَمقققققق٠َمىْم قققققق  سَم٤مشَمقققققق٧ْم شُمٜم٤َمِديققققققِف اًمّمَّ

 

 شُمٜمِْٝمُْمققققققُف ُصققققققْٕمدًا َوَيقققققق٠ْمسَمك صمَِ٘مققققققاَل  
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ٌ ٞم٥ُم ذم اًمِمَّ ـَ اعَمج٤مِز: هَنََض اًمِمَّ يَمُف ًمَِٞمٜمَْٝمَض، وُم ٤مِب، ىم٤مل وَأهْنََْمُف: َأىَم٤مَُمُف، وَأهْنََْمُف: طَمرَّ

 [1/372ديقاٟمف ] اًمٗمرزدق:

قققفُ  ٤ٌَمِب يَم٠َمٟمَّ ققق قققْٞم٥ُم َيقققٜمَْٝمُض ذم اًمِمَّ  َواًمِمَّ

 

 ًَمْٞمقققققققٌؾ َيِّمقققققققٞمُح سمَِج٤مٟمٌِٞمقققققققِف هَنققققققق٤مرُ  

 ـْ قَمْثَرةٍ » ، وقُمثُقرًا، وُمٜمٝمؿ ش: ُِم ٦ُم، ي٘م٤مل: قَمَثَر، َيْٕمثُُر، قَمثَْرًة، وقِمَث٤مرًا سم٤مًمَٙمْنِ ًمَّ اًمَٕمْثَرُة: اًمزَّ

ضُمُؾ َُمـ ظَمصَّ اًمِٕمَث٤مر ُمٙمًقرًا  ، ُيَ٘م٤مُل: قَمَثَر اًمرَّ َوابِّ وابِّ يمام هق اًمقزُن ذم َأيمثِر قُمٞمقِب اًمدَّ سم٤مًمدَّ

٤مقمُر:  ذم صَمقسمِِف، وظَمرَج َيتَٕمثَُّر ذم َأذي٤مًمِِف، ىم٤مل اًمِمَّ

ٌَّتققققل  وَمَخَرضْمقققق٧ُم ُأقْمَثققققُر ذم َُمَ٘مقققق٤مِدِم ضُم

 

َٓ احلَٞمقققققق٤مُء َأـَمْرُُتقققققق٤م إطِمْمقققققق٤مرا   ًَمققققققق

 ه: شَمِٕمَس، وَأقْمثََرهُ  ٤ٌَم»اهللُ، وقَمثََّره شَمٕمثػمًا.  وقَمَثَر ضَمدُّ  َأي: طمٞمٜمام َيٙمٌُق َوًَمقامَّ َيْٕمُثر.ش: إِذا يم

يِف قَمغَم  ُع اإِلْٟم٤ًمَن وَيْرُمٞمِف ذم َُمْٝمَقاٍة، وذم سَمٕمِض إطَم٤ميلم ُيَ٘مقِّ ُم٤مُن َيٍْمَ اعمٕمٜمك: واًمزَّ

ـْ َوْرـَمتِِف طمٞم ٤مقِمُدُه قَمغَم اًمتََّخٚمُِّص ُِم ًَ ـْ ؾَمْ٘مَٓمتِِف، وُي  ٜماَم َيْزًَمُؼ وشَمِزلُّ ىَمَدُُمُف.اًمٜمُُّٝمقِض ُِم

ا أ  181- َأ ْش أ    أ
 ُ ة ا َأ  ش 

َأ ش ىا ملشَّأ َأ تأ  

 

اة  ْا أ  أَّأ اةملا   أ ا ش رأ
َأ ش ىا َّأ ةعش   أبش فأ

ـْ ه٤مًمٍِؽ »  ـْ ُِم ٌَ ْ شَمْٕمَج ٥َم ُِمٜمْف، َأي ش: َٓ ـْ ُِمٜمُْف، ُيَ٘م٤مُل: قَمِج٥َم ُِمـ يمذا، وشَمٕمجَّ َتٖمِرسَم ًْ َٓ شَم َأي: 

َٓ ُم٠مًمقٍف طُمدوَث ُِمْثٚمِِف، وم٤مًمَٕمَج٥ُم قَمَرشْمُف َدْهَِم٦ٌم ًمَِٕمدَ  ٌٌَِِف، وًمَِٙمقٟمِِف هَمػَم ُُمٕمَت٤مٍد و ِم اـمِّالقِمِف قمغم ؾَم

 هَمػِم اعُمٕمَت٤مِد ُوىمقُع َٟمٔمػِمِه. 
ِ
ء ٥ٌَِم اًمٌمَّ ٥ُم: طَمػْمٌة شَمْٕمِرُض ًمإِلٟم٤ًمِن قِمٜمَد ضَمْٝمِؾ ؾَم واًمتََّٕمجُّ

ُء احل٤َمِل، ىم٤مَل َأسمق ـم٤مًم٥ٍم: ِّ  واهل٤َمًمُِؽ: اًمَٗم٘مػُم اًمزَّ

ـْ آِل َه٤مؿِمققققؿٍ  ُك ُِمقققق  َيُٚمقققققُذ سمِققققِف اهلُققققالَّ

 

 وَمُٝمقققققْؿ قِمٜمْقققققَدُه ذم ٟمِٕمٛمققققق٦ٍم ووَمقاِوقققققؾِ  

  َوىَم٤مَل مَجِٞمٌؾ:

َْهٚمِٝمقققق٤م ِٕ ِك َوققققْٞمٗم٤ًم   َأسمِٞمقققق٧ُم َُمققققَع اهلُققققالَّ

 

 وَأْهقققكم ىَمريققق٥ٌم ُُمْقؾِمقققٕمقَن َذوو وَمْْمقققؾِ  

، ِّ ٦ِم، واًمنمَّ ،  وَيٙمقُن اهلاََلُك سمِٛمٕمٜمَك اعمقِت، وسمٛمٕمٜمك اجلُٝمِد، واعمِم٘مَّ
ِ
، واًمٌاَلء

ِ
َ٘م٤مء واًمِمَّ

 واًمتَّالر 
ِ
َٞم٤مِع واًمَٕمَدِم اًمٓم٤َّمِرِئ قَمغم احل٤مِدِث سمٗمْ٘مَداٟمِِف ًمقضمقِدِه، وسمٛمٕمٜمَك اًمَٗمٜم٤مء وسمٛمٕمٜمَك اًمْمَّ

داِئِد واًمدواهل، وُمٜمف:  ٤م »وآْوِٛمحالل، وسمٛمٕمٜمك اًمقىمقِع ذم اًمِمَّ ٤م ُهْٚمٌؽ َوإُِمَّ ـْ وم٢مُِمَّ ٌَ َْذَه َٕ
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٤م َأْن َأهشُُمْٚمٌؽ  ٤م َأْن َأُمٚمَِؽ، وُمٜمُف: اعَمْٝمَٚمٙم٦ُم ًمٚمٛمَٗم٤مزِة، واهلََٚمُؽ سمٗمتحتلم: اعمَْٝمَقى ، َأي: إُِمَّ ٚمَِؽ وإُِمَّ

٦ِم: ُمَّ  [114ديقاٟمف ] سملَم اجلٌََٚملِم، َأو طَمرذَم اًمقادي، ىم٤مل ُذو اًمرُّ

ققوم٤مً  ٞمقق٧ِم ُُمنْمِ  شَمققَرى ىُمْرـَمٝمقق٤م ذم واِوققِح اًمٚمِّ

 

ُح    قَمققققققغَم َهَٚمققققققٍؽ ذم َٟمْٗمٜمَققققققٍػ َيَتَٓمقققققققَّ

 ؿِّ  يٜم٦م، َواًمٚمِّٞم٧ُم  اًمُ٘مْرُط سم٤مًمْمَّ ٤مُء ذم ؿَمْحٛم٦ِم إُُذِن ًمٚمزِّ ًَ ُ٘مُف اًمٜم ٜمِْػ سم٤مًمٗمتح هَق اًمَّذي شُمٕمٚمِّ يم٤مًمِمَّ

ُك  ُح: َأي: َيتحرَّ سم٤ِمًمَٙمِن: َصْٗمح٦ُم اًمُٕمٜمُِؼ: واًمٜمَّْٗمٜمَُػ: اعَمٗم٤مزُة ويمؾُّ َُمْٝمَقًى سملم ضمٌَٚملم، وَيَتَٓمقَّ

.
ِ
 وَيْْمَٓمِرُب ذم اًمٗمْم٤مء

يِّ طَم٤مًم٦ٍم شَمَدْهَقَر وؾَمَ٘مَط ذم اعَمْٝمَقاِة ُمـ َأقماله٤م إمِم َأؾْمٗمٚمِٝم٤م: َأْي: قَمغَم أَ ش: يَمْٞمَػ َهَقى»

ٗم٦ُم،  ويمٞمػ: َأْي: ذم َأيِّ طم٤مٍل يم٤مَن، وقَمغَم َأيِّ ِصَٗم٦ٍم يم٤مَن، وُمٜمف اًمٙمٞمٗمٞم٦َُّم، وهل احل٤مًم٦ُم واًمّمِّ

٥م ُمَع اًمتقسمٞمخ، يم٘مقًمف ـِ إطَمقاِل، ُمثؾ يمٞمَػ زيٌد؟ وشمٙمقُن ًمٚمتٕمجُّ  ويمٞمَػ يمٚمٛم٦ُم اؾْمتٗمٝم٤مٍم قم

ـُ [2/28]اًمٌ٘مرة:  ژۋ ۋ ٴۇژشمٕم٤ممم:  ، وشمٙمقُن ًمٚمٜمَّْٗمِل واإِلٟمٙم٤مِر، ىم٤مل ؾمقيُد سم

:  [199اعمٗمْمٚمٞم٤مت ] َأيب يم٤مهِؾ اًمٞمَِمُٙمريُّ

 يَمْٞمقققققَػ َيرضُمققققققَن ؾِمقققققَ٘م٤مـمِل سَمْٕمقققققَدَُم٤م

 

ْأَس َُمِِمقققققٞم٥ٌم َوَصقققققَٚمعْ   قققققَؾ اًمقققققرَّ  ضَمٚمَّ

 شَمرضمقا قِمَث٤مري سمٕمَد ؿَمٞمٌتل، ويَمْل ُِمٜمْٝم٤م يَمق ؾَمْق ُمـ ؾَمْقَف َٓ  ، ىم٤مَل اًمِم٤مقمُر:َأي: 

ٜمَُحققققَن إمِم ؾِمقققْٚمٍؿ َوَُمققق٤م صُمِئقققَرْت   يَمقققْل دَمْ

 

 شَمْْمققققَٓمِرمُ  
ِ
 ىَمققققْتاَليُمُؿ َوًَمَٔمققققك اهلَٞمَجقققق٤مء

 :َأي: يَمٞمَػ دمٜمحقَن، وي٘مُع ظَمؼمًا يمق يمٞمَػ َأٟم٧م؟ وطم٤مًٓ يمق َأهقاَك يمٞمَػ يمٜم٧َم؟ َأي

َػ دمٚمْس َأضمٚمْس، ويمٞمٗمام ُُمٓمٚم٘م٤ًم، ويمٞمَػ ضم٤مَء زيٌد َأي: ُمتَِّّمٗم٤ًم سم٠َميِّ ِصٗم٦ٍم، وَذـم٤ًم يمق يَمٞم

٤مقمر:  شَمّمٜمَْع َأْصٜمَْع، وىمقُل اًمِمَّ

َٟمقققق٧ْم ىَمٜم٤َمشُمققققفُ  َٓ  
ِ
 إَِذا ىَمققققؾَّ َُمقققق٤مُل اعَمققققْرء

 

 َوَهققق٤مَن قَمقققغَم إَْدَٟمقققك وَمَٙمٞمقققَػ إسََم٤مقِمقققدِ  

ر، و ٦ِم، وإسَم٤مقمدِ ُ: ُمٌتدأ ُم١مظمَّ َأي: َوىَمَع ش: َهَقى»وم٢مِٟمَّف ُهٜم٤م اؾمٌؿ ُمرومقُع اعمَحؾِّ قَمغَم اخلؼَميَّ

٦ِم: واعمَْٝمَقاُة واعَمْٝمَقى: ُم٤م سملَم اجلٌَٚملِم، َأو طَمرذَم وادٍ ذم  ٍة، وهل يم٤مُْٕهِقيَّ وٟمحِق ذًمؽ،  ُهقَّ

ـُ احلٙمِؿ اًمث٘مٗمّل:   [3/274ؿمٕمراء أُمقيقن ]وَهَقى: َأي: ؾَمَ٘مَط ذم ذًمَؽ، ىم٤مَل يزيُد سم
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 َويَمققْؿ َُمٜمْققِزٍل ًَمقققٓي ـمِْحقق٧ُم يَمققام َهققَقى

 

قققق٦ِم اًمٜمِّٞمقققق  ـْ ىُمٚمَّ  ِؼ ُُمٜمْٝمققققِقيسم٠َِمضْمراُِمققققِف ُِمقققق

.ُُمٜمَْٝمِقي: اؾمُؿ وم٤مقمٍؾ ُِمـ اهِْنََقى، وهَق ُمثُؾ َهَقى 

ـْ » ٌَ ٥ْم. ش: سمؾ وَم٤مقْمَج ـْ ؾِم٤ممِلٍ »َأي: اضْب َصْٗمح٤ًم قمـ ذًمَؽ اًمَٕمَج٥ِم، وشَمَٕمجَّ ـْ ش: ُِم َأي ممَّ

مل يٚمحْؼ سمِف َأي: قَمغم َأيِّ طم٤مٍل، وسم٠َميِّ ِصٗم٦ٍم َُتَٚمََّص، وؾَمٚمَِؿ وش: يَمٞمَْػ َٟمَج٤م»ظَمَٚمَص ُِمـ اهلاََلِك. 

ٌة.  َُمَيَّ

٥َم ُمـ  ، وإِٟمَّام يٜمٌٖمل َأْن شمتٕمجَّ
ِ
٘م٤مء  ذم َُمٝم٤مِوي اًمِمَّ

ِ
٥ْم ُمـ وىمقِع اعمرء اعمٕمٜمك: ٓ شمتٕمجَّ

٤مَرٌة  ، وٟمج٤مشمِف ُمـ أوم٤مت، وظَمالِصف ُمـ اًمٌالي٤م، واعمراُد هٜم٤م ُمـ هذا َأنَّ اًمٜمَّْٗمس َأُمَّ
ِ
ؾمالُم٦ِم اعمرء

، واًمٔمُّ  ِّ  وَُمٞم٤َّمًم٦ٌم إمِم اًمنمَّ
ِ
قء ًُّ ، وم٢مِذا سم٤مًم

ِ
ُم٤مِر، واًمَقسَم٤مء ـٌ ومٞمٝم٤م، وهذا ُيٗميض إمِم اهلاََلِك، واًمدَّ ٚمُؿ يم٤مُِم

ٝم٤م  ًِ َٚمَؿ ُمـ دواهٞمٝم٤م ودؾم٤مئ ًْ ـَ آوم٤مُِت٤م وهَمقاِئٚمٝم٤م، وَي ف طمتَّك َيتخٚمََّص ُِم ًَ ىَمِدَر اعمرُء َأْن خُي٤مًمَػ َٟمْٗم

 ومٝمذا هق اًمَٕمَج٥ُم اًمُٕمج٤مُب.

ااا    182- ف   اأىش ااالش اا
ااا مأ ُ أَّااا ا  إاك   اَّا

 

ا  اا  اأ أ وأ   َا اأُااَّأ
ااة ا اا  ُ  أ  ْ   ا

٤مقمر:ش: إِنَّ ُٟمُجقَم اعَمْجدِ »  : ًمٚمت٠ميمٞمِد، واًمٜمجقُم: اًمٙمقايم٥ُم، ىم٤مَل اًمِمَّ  إِنَّ

 ُٟمُجققققققٌم ٓ قِمقققققداَد هَلَققققق٤م
ِ
قققققاَمء ًَّ  وذم اًم

 

ققٛمُس واًمَ٘مٛمققرُ   َّٓ اًمِمَّ ققُػ إِ ًَ  َوًَمققْٞمَس ُيْٙم

 َُر يَمٞمَػ ي ّمٜمُع: يم٠َمٟمف يًتدلُّ هب٤م قمغم ُم٤م ضَمرْت ُي٘م٤مل: ومالٌن َيٜمٔمُر ذم اًمٜمُّجقم، َأي: َيَتٗمٙمَّ

٤ًٌٌَّم قمٜمٝم٤م، واعمراُد سم٤مًمٜمجقِم ذم سمٞم٧ِم اعم٘مّمقرِة َأيم٤مسمُر اًمرضم٤مِل وؾم٤مداُُتؿ  ًَ ؾمٜم٦َُّم اهلل َأْن ُُيِْدَث ُُم

ُف،  َ ، واًمنمَّ  هبؿ، واعَمجُد: اًمِٕمزُّ
ِ
اًمذيـ َيًتيضُء اًمٜم٤مُس سم٠َِمٟمقاِر قم٘مقهِلؿ، وَِيتدون سم٤مٓىمتداء

امطم٦ُم، واًم ًَّ ٞم٤مدُة، وىمٞمَؾ: اعمجُد: َأْن يٙمقَن ًمَؽ واًم ًِّ خ٤مُء، واعمروءُة، واإِلٟم٤ًمٟمٞم٦َُّم، واًمَٙمرُم، واًم ًَّ

ِف، وىمٞمَؾ: اىمؽماُن ذِف اًمذات سمُحًـ اًمِٗمٕم٤مِل. ُمقَن ذم اًمنمَّ  آسم٤مٌء ُمت٘مدِّ

٧ْم ُأومَّالً » ًَ ، ش: َأُْم
ِ
َأُمًك: ومٕمٌؾ ُم٤مٍض ًمف اؾمتٕمامِٓن: أطمُدمه٤م: اًمدظمقُل ذم وىم٧م اعم٤ًمء

ِد اًمٔمُّٝمِر إمِم اعمٖمرِب، وىمٞمؾ: إمِم ٟمّمِػ اًمٚمٞمِؾ. واًمث٤مين: اشمّم٤مُف آؾمِؿ سم٤ِمخلؼِم ذم وهق ُمـ سمٕم

 ذًمؽ اًمقىم٧ِم، وىمد يٙمقُن ٓشمّم٤مومِف سمف ُمٓمٚم٘م٤ًم قمـ ذًمَؽ اًمقىم٧ِم، وَهذا هَق اًمٙمثػُم اًمِم٤مئُع ومٞمِف.
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اًمث٤مين واًمراسمع يمق ، َأي: آومِٚملم هَم٤مئٌلَم، ُمـ َأوَمَؾ اًمٜمَّجُؿ، ُِمـ اًم٤ٌمِب إَوِل وشُأومَّالً »وىمقًُمف: 

َب، وقَمٚمَِؿ، أَي: هم٤مَب، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ، وَضَ  ژچ چ چ ڃ ڃ ڃ ژَٟمٍَمَ

ٌُُف ؾم٤مومِؾ، وَٟمجُٛمُف آومؾ، وىَمٚمٌُُف هَم٤مومؾ»، وُي٘م٤مُل: [6/76]إٟمٕم٤مم:   ش.وَمالٌن يَمْٕم

ُف اًم٘م٤مًمُِص » : هق اًمذي طم٤مل سمٞمٜمَف وسملَم اًمِمٛمِس طم٤مئٌؾ ومٚمؿ شمّمْؾ إًِمٞمِف، ش: وفمِٚمُّ وهق اًمٔمِّؾُّ

َق سمٞمٜمٝمام وم٘م٤مل: يمؾُّ ُم٤م يم٤مٟم٧ْم قمٚمٞمف اًمِمٛمُس ومزاًم٧ْم قمٜمف ومٝمق ذمٌء وفمِؾٌّ  اًمٗملُء، وُمٜمٝمؿ َُمـ ومرَّ

: واًمٗملُء  ـْ قمٚمٞمف اًمِمٛمُس ومٝمق فمِّؾ وم٘مط، وًمذًمؽ ىمٞمؾ: اًمِمٛمُس شَمٜمًُْخ اًمٔمؾَّ ُمٕم٤ًم، وُم٤م مل يٙم

ٛمِس هٜم٤مكَ  : وفمٚمَُّؽ: ظمٞم٤مًُمؽ يٜمًُخ اًمِمٛمَس، وُي٘م٤مُل: فمؾُّ اجلٜم٦َّم، وٓ ي٘م٤مُل: ومٞمُئٝم٤م ًمٕمدِم اًمِمَّ

ٛمس، واًم٘م٤مًمُِص: اؾمُؿ وم٤مقمٍؾ ُمـ ىَمَٚمَص اًمٔمِؾُّ َأي: َٟمَ٘مَص، وىمؾَّ واْٟمْمؿَّ واْٟمَ٘مٌَض،  ذم وقء اًمِمَّ

دًا وشم٘مٚمََّص.  واْٟمزَوى، وشَمداَٟم٧ْم َأـمراوُمف، وشَمَ٘م٤مرسم٧ْم، ويَمذًمَؽ ىَمٚمََّص ُُمِمدَّ

حك، وهق ًمف اؾمتٕمامٓن: أطمُدمه٤م: اًمدظمقُل ذم وش َأوحكش: »َأْوَحك ىَمْد َأَزى» ىم٧ِم اًمْمُّ

قمٜمد ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىَمْدَر ُرُمح َأو رحملِم سم٤مقمت٤ٌمر رؤيتٜم٤م، واًمث٤مين: اشمّم٤مُف اؾمٛمٝم٤م سم٤مخلؼم ذم 

طمرُف حت٘مٞمؼ. ش: ىمد»ذًمؽ اًمقىم٧ِم، وىمد يٙمقن ٓشمّم٤مومِف سمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهذا هق اًمِم٤مئُع اًمٙمثػُم. و

، وأظمذْت اًمِمٛمش َأَزى»و : ُمثؾ شم٘مٚمََّص َأي: ٟمَ٘مص، وىمؾَّ ُس شمٜمًُخف طمتك شَمَ٘م٤مَرَب َأَزى اًمٔمِّؾُّ

 وشَمداَٟمك، واٟمْمؿَّ سمٕمُْمف إمِم سمٕمض.

ف، وهمَرسم٧ْم ؿمٛمقُس اًمٗمْم٤مئِؾ واعمٙم٤مرِم ومل يٌَؼ  اعمٕمٜمك: ىمد هم٤مسم٧ْم يمقايم٥ُم اًمٕمزِّ واًمنمَّ

، وَهى  ُمـ رضم٤مل اعَمجد َأطمٌد طمتك إِنَّ ظمٞم٤مَل اعمجِد شمالؿَمك، وشمْم٤مءَل ووُٕمػ واوٛمحؾَّ

اًمدهر شمٖمٞمػمًا وشمٌدياًل، وُيقؿِمُؽ َأن شم٠ميت قمغم آظمِره حَمْقًا إًِمٞمف اًمٜم٘مّم٤مُن، وشمٕم٤موَرشْمف َأيدي 

 وـَمْٛم٤ًًم طمتك شَمٜمدرَس آصم٤مره، وشَمٜمٓمِٛمس ُمٕم٤معُمف، وشَمٕمُٗمق َأـمالًُمف.

اااااا ا  183- اااااةا   ا ااااا ش اا أ
اااااة ىا ةيأ َ   أ أ  إا

 

 يا ش أاااا أ  
ْا ااااة ىأ را با ُ أكش ااااَْا  إاىلأ رأ

ـْ ُأٟم٤مس»  َّٓ سَم٘م٤مي٤م ُِم َّٓ ش: »إِ ذم اًمٌٞم٧ِم اًمذي ش ٟمجقُم اعمجدِ »٤مء، واعُمًتثٜمك ُمٜمف أداُة اؾمتثٜمش: إِ

ىمٌٚمف َٕن اعمراَد سمف رضم٤مُل اعمجِد وَأرسم٤مُب اًمنمِف وَذوو اًمٗمْمِؾ وَأهُؾ اًمٙمامِل وَأصح٤مُب 
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ٞم٦َّم، وقَمَٓم٤مي٤م، ش سم٘م٤مي٤م»اًمًٞم٤مدِة وٟمحُق ذًمؽ. واًمق مجُع سم٘مٞم٦َّم، ودُمٛمع َأيْم٤ًم قمغم سَم٘مٞم٤َّمٍت يمق قَمٓمِّ

ٞم٤َّمٍت، واًمٌ٘مٞم٦َّم:
 ُمـ سَم٘مل اًمٌمُء َيٌ٘مك سم٘م٤مًء،  وقَمٓمِ

ِ
هل٤م ُمٕمٜمٞم٤مِن: َأطمُدمه٤م: اًمَٗمْمٚم٦ُم اًم٤ٌمىمٞم٦ُم ُِمـ اًمٌمء

ٞم٤ًم واؾْمَتٌ٘مك، وًمٚمٜم٤مسمٖم٦م: ك شَمٌ٘مِّ ٌَ٘مَّ  وشَم

قققققفُ  ٌٍْؼ َأظمققققق٤ًم ٓ شَمٚمٛمُّ قققققَت ًْ ققققق٧َم سمُِٛم ًْ  َوًَم

 

ُب   ضَمقققق٤مِل اعُمٝمققققذَّ  قمققققغم ؿَمققققَٕم٨ٍم َأيُّ اًمرِّ

شُمف، و تِف، ًمتٌ٘مك ُمقدَّ ٓ يٜمٗمٕمَؽ ُِمـ زاٍد شمٌؼٍّ وٓ مم٤َّم هق »ي٘م٤مُل: واؾْمَتٌ٘مك َأظم٤مه: قمَٗم٤م قمـ زًمَّ

ٗم٘م٦ُم واعمَْرمح٦ُم ُِمـ َأسمَ٘مك قمٚمٞمف إِذا رمَحف وَأؿمٗمَؼ قمٚمٞمف، ش. واىمٌع شَمققٍّ  واعمٕمٜمك اًمث٤مين ًمٚمٌ٘مٞم٦َِّم: اًمِمَّ

 وُمٜمف ىمقُل اًمِم٤مقمر:

ـْ سَم٘مٞمَّقققق٦مٍ   وُمقققق٤م َصققققدَّ قمٜمِّققققل ظم٤مًمققققٌد ُِمقققق

 

ـْ َأشَمققق٧ْم ُدوين إؾُمققققُد اهلَقققَقاِسُ    وًمٙمققق

  [311ديقان إقمِمك ]ظمِر: وىمقُل أ

 ىم٤مًُمقا اًمٌَ٘مٞم٦َُّم َواخلَٓمِّلُّ َي٠ْمظُمُذُهؿْ 
 

 ...................... 
 

ومُؼ،  ٗم٘م٦ُم، واًمرِّ ُُيَتٛمؾ َأن ُيراَد سمِف َأسْمُ٘مقا ُمٜم٤َّم وٓ شَمًت٠َمصٚمقٟم٤م ىمتاًل، وَأْن ُيراَد سمِف اًمرمح٦ُم واًمِمَّ

 َؼ سمِف، ورقَّ ًمف، وطَمٜم٤َم قمٚمٞمف.ُمـ َأسم٘مك قمٚمٞمف إِذا َرمِحف، وَأْرقَمك قمٚمٞمف، َأي: َرومَ 

 اًمٜم٤َّمُس، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش: إُٟم٤مُس »و

ٚمِْٕمققققققققققققق  إِنَّ اعَمٜم٤َمَيقققققققققققق٤م َيٓمَّ

 

ـَ قمقققغم إُٟمققق٤مِس أُِمٜمٞمٜمققق٤م   قققق

  ومَٞمققققققققدقْمٜمَٝمْؿ ؿَمققققققققتَّك وإِنْ 

 

 يمقققققق٤مُٟمقا مَجٞمٕمقققققق٤ًم واومِِريٜمَقققققق٤م 

 ٝم٤م ممدودًة، وهبِِٛمل سمٙمِن ش: هِبِؿُ »  ه٤م ممدودة.ي٘م٤مُل: هِبؿ سمًٙمقِن اعمٞمِؿ، وهِبُٛمقا سمْمٛمِّ

ٌٞمُؾ: ش:اعمَْٙمُرَُم٤مِت  ؾَمٌٞمؾِ  إمِم» ًَّ ٥ٌَِم، اًمُقْصَٚم٦مِ  سمٛمٕمٜمك ويٙمقنُ  وُمٕمٜمًك، وزٟم٤مً  اًمٓمريُؼ  اًم ًَّ  واًم

 ، وىم٤مل ضمرير:[25/27]اًمٗمرىم٤من:  ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ققققققدٍ  ٌَْٕمققققققَد َُمْ٘مققققققَتٚمُِٙمْؿ ظَمٚمِٞمققققققَؾ حُمَٛمَّ  َأوم

 

ؾُمققققِل ؾَمقققٌِٞماَل    شَمْرضُمقققق اًمُ٘مٞمققققُن َُمقققَع اًمرَّ

  اعمْمٛمقُم٦ِم، وهل ومِٕمؾ اًمٙمرِم، وقمٛمُؾ اخلػِم ش: اعمٙمُرُم٤مُت »و
ِ
مجع َُمْٙمُرَُم٦م سم٤مًمٗمتح واًمراء

ي٦َّم »ُمـ اًمٙمرم، وهق إوَمٕم٤مُل وإظَمالُق اعمٛمدوطم٦ُم، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:  َّٓ َأنَّ احلرِّ ٦م إِ يَّ اًمٙمرُم: يم٤محلرِّ
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٤م اًمٙمرُم ومٝمق خمّمق ـِ صٖمػِمه٤م وقمٔمٞمٛمٝم٤م، وَأُمَّ ، شص سمٕمٔم٤مئؿ اعَمح٤مؾِمـشُمٓمٚمُؼ قمغم مجٞمع اعمَح٤مؾم

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 َُمقققق٤م َُمققققدَّ سَم٤مقمقققق٤ًم ومتققققًك يقُمقققق٤ًم عمَِْٙمُرُمقققق٦مٍ 

 

َّٓ ؾَمقققققققُتْٙمِرُُمف سمِققققققق٤محِلْٚمِؿ واجلُققققققققدِ    إِ

 ويمام دُمٛمع اعَمٙمُرُم٦ُم قمغم َُمٙمُرُم٤مت دُمٛمع قمغم َُمٙم٤مِرم، واعمٙم٤مرُم، واعمآصمِر واعمٗم٤مظمُر صمالصمُتٝم٤م

ك، واعمّمدرُ ش: ُيْ٘مَتَدى»ُمت٘م٤مِرسم٦ٌم.  ٤ٌمع، ي٘م٤مُل:  َأي ُيَت٠َمؾمَّ ، وُمٕمٜمك ذًمؽ آشمِّ آىمتِداُء واًمت٠مدِّ

ذه ىُمدوًة، وُأؾمقًة، وإُِم٤مُم٤ًم. ك سمف، وائتؿَّ سمف، َأي: ومَٕمؾ ُمثَؾ ومِٕمٚمف واُتَّ  اىْمتدى سمِف، وشم٠َمؾمَّ

٤ٌمقمٝمؿ َيّمُؾ اإِلٟم٤ًمُن إمِم ـمريؼ اخلػماِت وسمت٘مٚمٞمدِهؿ  ـْ سَم٘مل ُمـ ىمقٍم سم٤مشمِّ اعمٕمٜمك: همػَم َُم

 ل اًمٗم٤موٚم٦ِم، وإومٕم٤مِل احلٛمٞمدِة.يٌٚمُغ إمِم ُمٜمٝم٤مج إقمام

َااة َ ش  184- االش اأ ش ياا ا ُ ش أ أ
ُ ُألأنة ا  إادأ

 

ااا  واا غاااة ُ ا ا ة ااالش   أتِشش را ُ ااار 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أ     ُ 

 

هل٤م ُمٕم٤من: أطمُده٤م: َأن شمٙمقَن فمروم٤ًم عم٤َم ُيًت٘مٌَُؾ ُمـ اًمزُم٤من، وومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمنمط. ش: إِذا»

ِد اًمقىم٧ِم. واًمث٤مًمث٦ُم: أَ  . واًمراسمُع: َأن شمٙمقَن واًمث٤مين: َأن شمٙمقَن عمجرَّ
ِ
ن شمٙمقَن ُمراِدوم٦ٌم ًمٚمٗم٤مء

 ًمٚمٛمٗم٤مضم٠مِة.

مجُع طَمِدي٨م، وىمٞمؾ: مجُع ُأطْمُدوصَم٦م، وىمٞمؾ: مجُع َأطْمِدصَم٦م، وَأطْمِدصَم٦م مجُع ش: إطََم٤مِدي٨ُم »

ُث سمف يم٤مٕطُمدوصم٦ِم،  ، واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م َُم٘مٞمٌس، واحلدي٨م: ُم٤م ُيتحدَّ طَمِدي٨م، وإَوُل ؿم٤مذٌّ

َد وُوضِمد سمٕمد َأْن مل يٙمـ، ومٝمق يم٤محل٤مدث، ويٙمقن واحلدي٨ُم: وَمِٕمٞمؾ ُمـ طَمدَ  َث، َأي: دَمدَّ

: َأي: صٖمػٌم  ِـّ سمٛمٕمٜمك اًم٘مري٥م، ُمثؾ ىمقًمؽ: طمدي٨ُم قمٝمٍد سم٤ِمإِلؾمالِم، وومالن طمدي٨ُم اًمً

ة اًمتل قم٤مؿَمٝم٤م، واعمراُد ذم اًمٌٞم٧م ُمـ احلدي٨ِم اخلؼُم واًمٜم٠ٌم، وهق  ىمري٥ُم اًمقضمقِد ىمّمػُم اعمدَّ

 ٤م.اًمٙمالُم اعمٜم٘مقُل ذم َأُمٍر ُم

٤ٌَمَءُهؿْ » هؿ، وشمرامجِٝمؿ، وىمّمِّمٝمؿ، وُم٤م ش: اْٟمَتَْم٧ْم َأْٟم َأي: دم٤مذسَم٧ْم ِذيمَر َأطمقاهلؿ وؾِمػَمِ

 يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مِت وإوَمٕم٤مِل احلٛمٞمدة.

ومٕمٌؾ ُم٤مٍض ُمتّمٌؾ سمت٤مء اًمت٠ْمٟمٞم٨م، وُمّمدُره: آٟمتِْم٤مُء، وهق يٙمقن سمٛمٕمٜمك ش: اْٟمتََْم٧ْم »و
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 اًمثقِب وإظِمالىمِف ُمـ يمثرة اؾمتٕمامًمِف،  دمريِد اًمًٞمِػ وؾَمٚمِّف ُِمـ هِمْٛمده، ويٙمقن
ِ
سمٛمٕمٜمك إسِمالء

ٝم٤مم، واًم٘مرائـ  ًِّ ويٙمقُن سمٛمٕمٜمك اؾمتخراج إؾَمُٝمِؿ ُمـ اًمٙمِٜم٤مٟم٦ِم، وهل اجلَْٕم٦ٌُم اًمتل شُمقَوع ومٞمٝم٤م اًم

ٝم٤مَم: اؾمتخرضَمٝم٤م ُمـ  ًِّ ده، واْٟمت٣َم اًم هل اًمتل شُمٕملُم اعمراَد، ي٘م٤مل: اْٟمت٣َم اًمًٞمَػ، َأي: ؾَمٚمَّف وضمرَّ

ٟمت٣َم اًمثقَب: َأسْماله وَأظْمَٚمَ٘مف ُمـ يمْثرة اؾمتٕمامًمِف، هذا قمغم َأٟمف سم٤مًمْم٤مِد اعمٕمَجٛم٦م، وَأُم٤م وقم٤مئٝم٤م، وا

٤مد اعُمٝمَٛمٚم٦ِم ُمـ آْٟمتَِّم٤مء ومٛمٕمٜم٤مه آٟمت٘م٤مُء، وآٟمتخ٤مُب، وآظمتٞم٤مُر، ي٘م٤مل: اْٟمتََم ُمـ اًم٘مقم  سم٤مًمّمَّ

مجٕم٤ًم، واًمْمٛمػُم قم٤مئد إمِم رضماًل، َأي: اظمت٤مره ُمٜمٝمؿ، وإَٟم٤ٌمء: إظَم٤ٌمر وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك ُمٗمردًا و

ٌَ٘م٤مي٤م.  اًم

ْوضِ » ، َأي: شمٚمؽ إطَم٤مدي٨ُم اًمتل َيتج٤مَذسمقن َأـمراوَمٝم٤م شيم٤مٟم٧مش: »يم٤مٟم٧ْم يمٜمنَْمِ اًمرَّ

ُم٤م اٟمتنَم ُمـ اًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌِّم، وىمٞمؾ: اًمرائح٦م، َأي ُُمٓمَٚم٘م٤ًم، ش: اًمٜمَّنْم »وَيًتخرضمقن طم٘م٤مئَ٘مٝم٤م، و

 [238اعمٗمْمٚمٞم٤مت ]ىم٤مل اعمرىمُِّش: 

قققققققاًمٜمَِّْمقققققق ًْ  ٌؽ واًمُقضُمقققققققُه َدَٟمقققققق٤مُر ُِم

 

 ٟمِققققققػُم وَأـمققققققراُف إيَُمققققققػِّ قَمققققققٜمَؿْ  

 َأي: ُمثُؾ ِريح اعمًِؽ، واًمقضمقُه يم٤مًمدٟم٤مٟمػم، وَأـمراُف إيَُمػِّ ُمثُؾ اًمَٕمٜمَؿ، وهق ٟم٤ٌمت

 [157ديقاٟمف ] ًمٓمٞمٌػ، وىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:

 يمقققققق٠َمنَّ اعُمققققققَداَم وَصققققققْقَب اًمَٖمققققققاَممِ 

 

 َر اًمُ٘مُٓمقققققرْ قوِريقققققَح اخلَُزاَُمقققققك وَٟمِْمققققق 

  َٕمقققققققققؾُّ هِبققققققققق٤م سَمقققققققققْرُد َأٟمٞم٤مهِبققققققققق٤ميُ 

 

ققققققققَتِحرْ   ًْ َب اًمٓمقققققققق٤مئُر اعُم  إِذا ـَمققققققققرَّ

 ٌَّف ُم٤مَء وَمِٛمٝم٤م ؾَمَحرًا سم٤معُمداِم، وهق اخلَٛمُر، وَصْقِب اًمَٖمامم، وهق ُم٤مُء اعمٓمر ُيٛمَزُج سمِف ؿم

يُّ اًمؼَمِّ »اخلَٛمُر، وريِح اخلَُزاَُمك، وهق اؾمُؿ ٟم٤ٌمٍت ـمٞم٥ِِّم اًمٜمَّٙمٝم٦ِم، ي٘م٤مل:  اًمَ٘مْٓمر، ، وٟمنِم شًمف ظِمػْمِ

ٌح. َحر، وهق اًمقىم٧م اًمذي ىُمٌٞمؾ اًمّمُّ ًَّ ت قمٜمد اًم : اعمّمقِّ  وهق ريُح اًمُٕمقِد، واعُمًَتحرُّ

ْوض»و هقر وُضوٍب ُمـ ش: اًمرَّ إَُمٙمٜم٦م اعمزداٟم٦م سم٠َمٟمقاٍع ُمـ اًمٜم٤ٌمت وَأؿمٙم٤مٍل ُمـ اًمزُّ

ًٌُت٤من وا حل٤مئط اًمُٕمِم٥م واًمٌَ٘مِؾ واًمَٙمََل واعمٞم٤مِه، اًمقاطمُد َرْوو٦م، وهل ٟمحُق احلدي٘م٦م واًم

ُره٤م اجلُٜمَْٞمٜم٦م.  واجلَٜم٦َّم، وُمّمٖمَّ
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دى» ًَّ ، وهل ُم٤م سملم اًمٗمْجر اًمّم٤مدق إمِم ش: هَم٤مَداُه اًم َأي سم٤ميَمَره اًمٜمَّدى ُمـ اًمُٖمدوة سم٤مًمْمؿِّ

َيٙم٦ِم، َأي ذم ذًمؽ اًمقىم٧ِم، ي٘م٤مل:  يم٤من ومالن »ـُمٚمقع اًمِمٛمس، ي٘م٤مل: هم٤مَداٟم٤م ُمع ص٤ٌمِح اًمدِّ

َدى: اًمٜمََّدى، وهق ُم٤م َيً٘مُط ش ٤مِوطُمٜم٤مُيٖم٤مِديٜم٤م وُيراِوطُمٜم٤م صمؿ ص٤مر ُيٕم٤مِديٜم٤م وُيٙم ًَّ َأي: ُي٘م٤مشمُٚمٜم٤م، واًم

ٌََٚمِؾ ذم َأول  َدى: ُم٤م يّمٞم٥ُم اًمزرَع ُمـ اًم ًَّ  قمغم إَرض، وسمف طمٞم٤مُة اًمزرِع، وىمٞمؾ: اًم
ِ
ُمـ اًمًامء

َدى ذم اًمٚمٞمؾ، واًمٜمَّدى ذم اًمٜمٝم٤مر. ًَّ  اًمٚمَّٞمؾ، واًمٜمَّدى ذم آظمره، وىمٞمؾ: اًم

 ًِّ ـُ هب٤م طمتك اعمٕمٜمك: شَمٓمٞم٥ُم إطَم٤مدي٨ُم واًم ػَم واًمِ٘مّمُص إِذا اُمتزضم٧ْم سم٠َمظم٤ٌمرهؿ، وشمتزيَّ

ٜم٦ُم طمٞمٜمام  ًَ ٌُٝم٤م، واٟمتنمْت روائحٝم٤م اعمًتح ٞم
شمّمػم يمحدي٘م٦ٍم ذاِت َأؿمج٤مٍر وَأهن٤مر وَأزه٤مر وم٤مَح ـمِ

ْتٝم٤م ىمٓمراٌت ُمـ ُم٤مء اًمًامء، اٟمتٝمك.  سم٤ميمرُْت٤م اًمٜمداوُة ويمٚمٚمَّ

ٌف قمـ ش اْٟمتَْم٧ْم »وًمٕمؾَّ ىمقًمف:  َأي اؾمَتقضم٧ٌْم واؾمتدقم٧ْم،  سم٤مًم٘م٤مف،ش اىمتْم٧ْم »حمرَّ

ؾ.  ومٚمُٞمت٠َمُمَّ

ااا ا ش  185-
شْا ا اا    أ

اااةىا اا ُ    ااا أ َأ يأ ش  

 

َأ خأ أااااة  اااا ا ش وأ ة أ أ ُ  إادُ  أ اااار َّش َا  

َٛمعُ »  ًْ َأي: ٓ َيْٓمُرُق ؾمْٛمَٕمف وٓ َيٌُٚمٖمف، وومِٕمُٚمف ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمق قَمٚمَِؿ. ش: َٓ َي

٤مُِمعُ » ًَّ  أَي: ش:ُهْجراً »َأي: ذم اعمٙم٤مِن اًمذي ََيٚمًقن ومٞمف.  ش:ذم ََمْٚمًِٝمؿ»اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمٜمف. ش: اًم

تْؿ، يم٤مًمَ٘مْذف ؾمٞمِّئ٤مً  وىمقًٓ  ىمٌٞمح٤ًم، ويمالُم٤مً  وىَمَذقم٤ًم، وُمْحِم٤ًم، وَم٨م، واًمِمَّ خري٦م واًمرَّ ًُّ  وآؾمتٝمزاء واًم

ؿ  يٙمقن يمام اًمٙمالم ذم واًمتخٚمٞمط واهلََذي٤مِن، واهلََذرِ  َيٚمٞمُؼ  وٓ يٜمٌٖمل ٓ ومٞمام اًمٙمالم وإيِمث٤مرِ  واًمتٝمٙمُّ

ؾَمؿ قم٘مُٚمف ُمٜمف اظمتؾَّ  سمٛمرضٍ  ُأصٞم٥م ممَـّ  واعَمْحٛمقم. يم٤معُمؼَمْ

ٝمؿ، وطملم َُيي ذم ش: إِذا ضم٤مًَمًٝمؿ» ًَ َأي: وىم٧َم َم٤مًَمًتِف هلؿ وقمٜمدُم٤م يٙمقن ضَمٚمٞم

ٝمؿ.  ًِ  اخلَٜم٤َم: اًمُٗمحش، ومٝمق شم٠ميمٞمٌد، وىمٞمؾ: َأومحُش اًمٙمالِم.ش: وٓ ظَمٜم٤َم»ََمٚمِ

ٝمؿ وُيُي  ًَ  َمتٛمٕم٤مُِتؿ ٓ يًٛمُع ُمٜمٝمؿ يمالُم٤ًم ؾمٞمِّئ٤ًم، اعمٕمٜمك: َأن اًمرضُمؾ اًمذي َيْٖمَِمك َم٤مًم

وٓ ىمقًٓ ىمٌٞمح٤ًم، وٓ َهَذرًا َأو َهَذي٤مٟم٤ًم وٓ َروَمث٤ًم وىَمَذقم٤ًم، ٓ َيْ٘مِذف سمٕمُْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، وٓ 

َيتِم٤مَتقن، وٓ َيتخ٤مصٛمقن وٓ يٜمٓمِ٘مقن سمام ٓ َيٚمٞمُؼ، واعمراُد َأهنؿ َذوو َأظمالق وم٤موٚم٦م 
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قء، وم٤مًمَقىم٤مر ُيؽمُمقن سمٕمَْمٝمؿ وي٘مػ يمؾٌّ ُمٜمٝمؿ قمٜم ًُ ه، وٓ يتٙمٚمٛمقن ذم َم٤مًمًِٝمؿ سم د طمدِّ

ـُ ُمـ وْصِٗمٝمؿ اًمٓم٤مهِر يمام يم٤من َمٚمُس يُمَٚمْٞم٥م ذم طمٞم٤مشمِف، وعم٤َّم  ًَ ْٛم٧ُم احلَ ًَّ قمٚمٞمٝمؿ فم٤مهٌر، واًم

 ُم٤مت ىم٤مل ومٞمف اًمِم٤مقمر:

 ُأْٟمٌِئققققق٧ُم َأنَّ اًمٜمَّققققق٤مَر سَمْٕمقققققَدَك ُأْوىِمقققققَدْت 

 

 واؾْمقققَت٥مَّ سَمٕمقققَدَك يققق٤م يُمٚمٞمققق٥ُم اعَمجٚمقققُس  

  قا ذم َأُْمقققققِر يمقققققؾِّ قمٔمٞمٛمققققق٦مٍ وشَمَ٘مققققق٤موًمُ 

 

ققققا  ًُ  ًمقققق يمٜمققق٧َم طمققق٤مِضَ َأُْمقققِرهْؿ مل َيٜمٌِْ



 

َأ اااا 186- ٍأ  ااا  اأك  ُ  ْشتِشااا
ملااا أ ُ ملا  ىاااة اأ ش

 

ااة  َأ اا ة أ ُ ر  ْا إارش  اا  ُ اا 
 يأ َاابا ىا

اُِت٤م، وهق ُمـ َٟمِٕمؿ قَمٞمُِْمف ش: ُم٤م َأْٟمٕمَؿ اًمِٕمٞمِم٦مَ »  َأي: ُم٤م َأقمٔمَؿ ٟمٕمٞمَٛمٝم٤م وَأـمٞم٥َم ُُمًتٚمذَّ

ؿ سمف وَٟمِٕمَٛم٧ْم قِمٞمِم تُف، ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمَِؿ، َأي: اشمًَّع قمٞمُِمف، وَٓن وص٤مر ذا روم٤مهٞم٦م َيتٜمٕمَّ

ُف.  ص٤مطمٌف وَيؽْمَ

سمٜم٤مء هٞمئ٦م ُِمـ قم٤مَش اًمرضمُؾ، ومٛمٕمٜم٤مه٤م طم٤مًم٦ُم اعمٕمٞمِم٦م اًمتل يٙمقن اعمرء قمٚمٞمٝم٤م، ش: اًمِٕمٞمِم٦م»و

 [273ديقان اسمـ ُم٘مٌؾ ] وُمٕمٜمك قم٤مش ص٤مر ذا طمٞم٤مة وُمٕمٞمِم٦م، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 َؿ اًمَٕمققٞمَش ًمققق َأنَّ اًمٗمتققك طَمَجققرٌ ُمقق٤م َأْٟمَٕمقق

 

 شَمٜمٌْقققق احلققققادُث قمٜمقققُف وْهقققَق َُمٚمٛمققققمُ  

 َأي: ُم٤م َأًمذَّ احلٞم٤مة وُم٤م َأـمٞم٥َم اعمٕمٞمِم٦م ًمق يم٤من اإِلٟم٤ًمن مَج٤مدًا يم٤محلجر إِذا يم٤مٟم٧م اًمٓمقارئ

 واًمٕمقارض ٓ شمّمٞمٌُف سمام ي١مذيف طمتك يٌ٘مك وهق ُُمتْم٤ممُّ إضَمزاء.

َأنَّ اإِلٟم٤ًمَن وقمغم شم٘مدير يمقن اًمِمخص، واًمٗمتك ذم َأي: قمغم وَمْرض ش: ًمق َأنَّ اًمٗمتك»

، واعمراُد اإِلٟم٤ًمن ُمٓمَٚم٘م٤ًم.  ِـّ ًِّ َأي: َيرى سم٠من ي٠مظمذ ش: َي٘مٌؾ ُمٜمف»إَصؾ: اًمِم٤مبُّ احلدي٨م اًم

ـ يم٤من طمٞم٤ًَّم.ش: اعمقُت »ُمٜمف.  وح ًمٚمجًد وقمَدُم احلٞم٤مة ووم٘مداهُن٤م وزواهُل٤م قمٛمَّ  ومِراق اًمرُّ

ؿَم٤م» ػَمه٤م وشمٕمٔمٞمَٛمٝم٤م، ي٘م٤مل: َأؾْمٜمك ًمف ضم٤مئزشَمف، وَأؾْمٜمك ًمف قمٓمٞمَّتف، َأي: شمٙمثش: إؾِْمٜم٤مَء اًمرُّ

ؿَمك سم٤مًمْمؿ واًمٙمن مجع ِرؿمقة ُمثٚمَّث٦م، وهل ُم٤م  َأي: ضمٕمَٚمٝم٤م ًمف ؾَمٜمِٞم٦َّم، َأي قمٔمٞمٛم٦ًم يمٌػمًة، واًمرُّ

يٕمٓمٞمف اًمِمخُص حل٤ميمؿ َأو همػمه ًمٞمحٙمؿ ًمف َأو ُيٛمٚمف قمغم ُم٤م يريد ُمـ ىمْم٤مء طم٤مضم٦ٍم وٟمحِق 

 ذًمؽ.
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احلٞم٤مَة قمغم شم٘مدير َأنَّ اعمقت َي٘مٌؾ اًمرؿمقة ُمـ اإِلٟم٤ًمن، وَيرى سم٠َمن ي٠َمظمذ  اعمٕمٜمك: ُم٤م َأًمذَّ 

ض حلٞم٤مشمف وٓ ُيٗميَض سمف إمِم ووم٤مشمف.  ُمٜمف قمٓمٞم٦ًَّم سمنمط َأن ٓ َيتٕمرَّ

اااارأ ا  187- َا عا ش ااااَة اااال   ة تِش   اأوش  أاااا ش ذأ

 

االأ   ُأ ُ ا ْشْبا َةتْاا اا َش  ُ تِش 
اا أْا  مل يأ ش

ًمقاو ومت٘متيض اجلٛمع، وشمٙمقن ٕطمد اًمِمٞمئلِم قمغم طمرف قمٓمػ شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اش: َأوْ » 

ؿ ُٓمتٜم٤مع اًمتحكمِّ ش: ًمق»اًمتخٞمػم، وهق إيَمثر.  طمرف اُمتٜم٤مع ُٓمتٜم٤مع، َأي اُمتٜمٕم٧ْم زي٤مدة اًمتٜمٕمُّ

ه اًمِمٞم٥ُم، وذم يمٚمٛم٦م ًمق يمالم يمثػم شمريمُتف ًمُٓمقًمف.  اًمذي ٓ ُيٖمػمِّ

٧ْم احلُ ش: حَتغمَّ » ًَ ٜم٧ْم سمِف، وهق ُم٤م ُيتزيَّـ سمف ُمـ َأي شمزيَّـ، ُِمـ حتٚم٧َّم اعمرأُة إِذا ًَمٌِ كِمَّ وشمزيَّ

َُمُّمقغ اعمٕمِدٟمّٞم٤مت، وحتغمَّ َأيْم٤ًم: ُتٚمَّؼ واشمَّّمػ، ُمـ احِلْٚمٞم٦م سم٤مًمٙمن، وهل اًمّمٗم٦م واًمّمقرة. 

٤ٌمِب » . ش: سم٤مًمِمَّ ِـّ ًِّ ة وطَمداصم٦م اًم ٤م سم٤مًمرومع قمغم َأٟمَّف ش: قُمْٛمَره»َأي: سم٤مًمُٗمتقَّ َة طمٞم٤مشمف، وهق إُِمَّ َأي: ُمدَّ

 ،  َأو سم٤مًمٜمّم٥م قمغم اًمٔمرومٞم٦م.وم٤مقمؾ حَتغمَّ

ٌْف»
ٌْف. ش: مل َيًَتٚمِ ف، ومل ي٠مظمْذه ُمٜمف ىَمْٝمرًا وقَمٜمْقًة، ومل َيٖمتّم ًْ

ٌْف ومل خَيتٚمِ ُٚم ًْ َأي: مل َي

ٞم٥ُم » َأي: شمٚمؽ ش: ه٤مشمِٞمَؽ احلغَُم »ُمّمدر ؿم٤مَب اًمرضمُؾ إِذا اسمٞمضَّ ؿَمٕمُره ًمٙمؼِم ؾمٜمِّف. ش: اًمِمَّ

 سم٤مًمٙمن، وهل: اًمّمقرة واًمّمٗم٦م.إَوص٤مف، وهل سمْمؿِّ احل٤مء ويمنه٤م، مجُع طِمْٚمٞم٦م 

ٜم٤ًم سم٠َموص٤مف اًمِمٌٞم٦ٌم، وٓ َيًٚمٌف اًمِمٞم٥ُم شمٚمؽ  اعمٕمٜمك: َأو ًمق يم٤من اإِلٟم٤ًمن َيٌ٘مك قُمٛمَره ُمتزيِّ

 إوص٤مف اجلٛمٞمٚم٦م.

ا   188- ش أ اامأ رش ىا ش اا أملأ ااج يا ش ْأ ىأ ش ْش ااة َأ  

 

اا  را  ْ  اةاا اارأ َش َا ُ ا   ط   و  خا

َأنَّ َصْف اؾمؿ ومٕمؾ، وهق اؾْمُٙم٧ْم، وَُمْف يمذًمؽ َأي:  اؾمؿ ومٕمؾ، وهق سَمُٕمَد، يمامش: َهْٞمٝم٤مَت » 

ُايْمُٗمْػ، وومٞمٝم٤م إطمدى ومخًقن ًمٖم٦ًم ٓ ََم٤مل ًمْنده٤م هٜم٤م، وهذه أؿمٝمره٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َد اًمٌُٕمُد عم٤َم  [23/36]اعم١مُمٜمقن:  ژۆ ۆ ۇ ۇژ َؼ وشم٠َميمَّ َأي: ُم٤م َأسْمٕمَدُه، َأي: حت٘مَّ

 [497ديقاٟمف ] شمققمدون، وىم٤مل ضمرير:

 ٤مت اًمَٕم٘مٞمققققُؼ وَأهُٚمققققفُ وَمٝمٞمٝمقققق٤مَت هٞمٝمقققق

 

 وهٞمٝمقققق٤مَت ظِمققققؾٌّ سمقققق٤مًمٕم٘مٞمِؼ ُٟمَح٤مِوًُمققققفْ  
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، وُمدظمقُل  ٌر، ش هٞمٝم٤مت»وُيروى: ٟمقاِصُٚمْف. َأي: سَمُٕمَد ُمٙم٤مُن اًمَٕم٘مٞمؼ وسَمُٕمَد ظِمؾٌّ ُم٘مدَّ

ٞم٤مً  سم٤ِمًمِّم٤ٌمب اًمدائؿ اًمذي ٓ يٓمرأ  واعمٕمٜمك: هٞمٝم٤مت َأن َيْ٘مٌَؾ اعمقُت اًمرؿمقَة، وَأن يٌ٘مك ُمتحٚمِّ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژُمـ أدوات اًمنمط، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش: ُمٝمام»قمٚمٞمف اًمِمٞم٥ُم. 

 [1128أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] ، وًمٌٕمْمٝمؿ:[7/132]إقمراف:  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

………….………… 

 

 َُمْٝمقققاَم شُمِّمققق٥ْم ُأوُم٘مققق٤ًم ُِمقققـ سمققق٤مِرٍق شَمِِمقققؿِ  

  [69ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ] وىم٤مل آظمر:

ققققَؽ ُمٝمققققام شُمْٕمققققِط سَمْٓمٜمَققققَؽ ؾُمقققق١ْمًَمف  َوإِٟمَّ

 

مِّ َأمْجَٕمققق٤مَووَمْرضَمقققَؽ ٟمققق٤مٓ    ُُمٜمَتٝمقققك اًمقققذَّ

:ىمٞمؾ: أصٚمٝم٤م: ُم٤مُم٤م، وىمٞمؾ: َُمْف ُم٤م، وشمٙمقن عمجّرد آؾمتٗمٝم٤مم، ىم٤مل اًمِم٤مقمر 

 َُمْٝمقققام زَم اًمٚمٞمٚمققق٦َم َُمْٝمقققام ًمَِٞمقققفْ 

 

سم٤مًمَِٞمققققققفْ    َأْوَدى سمققققققٜمٕمكَمَّ وِهْ

 .تََٕمرْ »َأي: ُم٤مزم، يٕمٜمل: ُم٤م سم٤مزم، وَأيُّ رء قَمراين ًْ ٦م، ش: ُي َأي ي١مظَمذ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٤مريَّ

وهل ٟم٦ًٌم إمِم اًمٕم٤مَرة اًمتل هل اؾمؿ ُمـ َأقم٤مر إقِم٤مرًة، يم٤مًمٓم٤مقم٦م ُِمـ َأـم٤مع إـم٤مقم٦م، وىمٞمؾ: ٟم٦ًٌم 

روه٤م واقْمَتقروه٤م وشمٕم٤مَوروه٤م  ة، وشمٕمقَّ إمِم اًمٕم٤مر سمدقمقى َأن ـمٚمٌٝم٤م قم٤مٌر، َأي قمٞم٥ٌم وَُمٕمرَّ

ت٤ًم، سمنمط أن يردَّه يمام  َأظمذه، ىم٤مل شمداَوًمقه٤م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، واؾمتٕم٤مره: ـمٚم٥م َأظْمذُه ًمٞمٜمتٗمع سمف ُم١َمىمَّ

 اًمٜم٤مسمٖم٦م:

ٌُف  وَأٟمققق٧َم رسمٞمقققٌع َيقققٜمَْٕمُش اًمٜمققق٤مَس ؾَمقققْٞم

 

 وؾمققققققٞمٌػ ُأقِمػَمشْمققققققف اعمٜمٞمَّقققققق٦ُم ىمقققققق٤مـمِعُ  

 ،سمٞمع ًمَٓمالىم٦م وضمٝمف وؾمخ٤مئف ٌَّٝمف سم٤مًمرَّ ة سمْٓمِمف يمام ؿم ضمٕمَؾ ًمٚمٛمٜمٞم٦َّم ؾمٞمٗم٤ًم ُمًتٕم٤مرًا ُمٜمف ًمِمدَّ

 وىم٤مل اسمـ ُم٘مٌؾ ذم اًمٕم٤مَرة:

ققققام اعمقققق٤مُل قمقققق٤مَرةٌ   ومقققق٠َمظمٚمِْػ وَأشْمٚمِققققْػ إِٟمَّ

 

ْهِر اًمقققذي هقققَق آيمُِٚمقققفْ وَ    يُمْٚمقققُف ُمقققَع اًمقققدَّ

  وىم٤مل أظمر:

ققققققققق٦مٌ  قققققققققٜم٤م قم٤مِريَّ ًُ قققققققققام َأْٟمُٗم  إِٟمَّ

 

 واًمَٕمقققققاريُّ ىُمّمقققق٤مَرى َأْن شُمققققَردْ  

 ،وًمٕمٚمَّف ىُمّم٤مراه٤م شُمَرّد، َأي: هم٤ميتُٝم٤م، ي٘م٤مل: ىَمٍْمك يمذا وىَمَّم٤مرَك سمٗمتحٝمام، وُيْمؿ اًمث٤مين
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رًا، وىُمَّم٤مراك َأي: هم٤ميتؽ، واعمتٛمٜمِّ  ل ىُمّم٤مراه اخلَٞم٦ٌُم، وُمـ سمدائع اًمٚمٓم٤مئػ وىُمَّمػْماك ُمّمٖمَّ

م اهلل وضمٝمف وريض اهلل قمٜمف َأٟمف يمت٥م إمِم ُمٕم٤موي٦م  اعمًتٔمَروم٦م ُم٤م ُيروى قمـ قمكم سمـ َأيب ـم٤مًم٥م يمرَّ

َك، ومّم٤مَر ىُمّم٤مَر ذًمؽ ُذًمُّؽ، وم٤مظمَش وم٤مطمَش ومِْٕمٚمؽ وَمَٕمٚمََّؽ َُتَْدا »ريض اهلل قمٜمف:  َك قِمزُّ همرَّ

 ش.ىَمْدري هَماَل ىِمْدري قمال»، وُمـ ضمقاب ُمٕم٤موي٦م ًمف: شهبَذا

ُه واؾمتٕم٤مده.ش: ُُمًؽمضَمعٌ »  َأي: ُُمًؽَمدٌّ وُُمًتٕم٤مٌد، ي٘م٤مل: اؾْمؽمضَمٕمف َأي: اؾْمؽمدَّ

هر» شمف وؿمدائده، وُمٗمرُد اخلُٓمقب: ش: وذم ظُمٓمقب اًمدَّ َأي: طمقادصمِف وٟمقائٌف وُُمٚمامَّ

 ڇ ڇژظَمْٓم٥م سمٗمتح ومًٙمقن، وهق إَُمر واًمِم٠من واحل٤مل، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ىم٤مل: 

، وُيٓمٚمؼ قمغم احل٤مدث اًمٕمٔمٞمؿ وإُمر اًمِمديد اًمذي يٜمزل [15/57]احلجر:  ژ ڇ ڇ

٠من، وومالن ُي٘م٤مد ظمٓمقَب اًمدهر، َأي:  سم٤مإِلٟم٤ًمن، ي٘م٤مل: ضَمؾَّ اخلَْٓم٥ُم، َأي: قَمُٔمَؿ اًمِمَّ

٦ًم، وىمٞمؾ همػُم ذًمؽ،  ُمّم٤مئ٥َم اًمزُم٤من، واًمدهر: اًمزُم٤من، وىمٞمؾ: اًمٓمقيؾ، وىمٞمؾ: ُمدُة اًمٕم٤ممل يم٤مومَّ

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ٌْكم سمُجْٛمققققققؾٍ إِ   نَّ َدْهققققققرًا َيُٚمققققققػُّ طَمقققققق

 

 ًمَزُمققققققق٤مٌن ىَمقققققققْد َهقققققققؿَّ سم٤مإِلطمًققققققق٤منِ  

 َأي: إِنَّ زُم٤مٟم٤ًم َأضمتٛمُع ومٞمف سمٛمحٌقسمتل مُجٍْؾ ًمزُم٤مُن ظمػٍم، وٟم٦ًٌُم احلقادث ًمٚمزُم٤من ََم٤مٌز

هريِّلم اًم٘م٤مئٚملم سمِ٘مدم اًمدهر همػم ُم١مُمٜملِم سم٤مًمٌٕم٨م، وهؿ اًمذيـ  َّٓ قمغم زقْمؿ اًمدَّ ًمقىمققمٝم٤م ومٞمف إِ

 [45/24]اجل٤مصمٞم٦م:  ژڃڃ ڄ ڄ ڄژ قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ذايمرًا ذم شمٜمزيٚمف اًمٕمزيز ىمقهَلؿ: ٟمَٕمك اهلل

 وهؿ اًمزٟم٤مدىم٦م اعمٚمحدون.

ـّ سمدًمٞمؾ آظمر ؾمقرة ش: ًمٚمٜم٤مسِ » َأي: ًمٚمٌنم، وهؿ سمٜمق آدم، وىمد ُيراد سمف اإِلٟمس واجل

َك. (1)اًمٜم٤مس ، سم٤مًمْمؿ واًمٙمن، مجع ُأؾْمقة سم٤مًمقضمٝملمش: ُأؾَمك»، وهق ُمـ ٟم٤مَس َيٜمُقس َأي حترَّ

ك سمف واىمتَدى سمف وائتؿَّ سمف َأي: شم٤مسَمٕمف وومَٕمؾ ُمثؾ ومٕمٚمِف، وىمٚمَّده  وهق: اًمُ٘مدوة واإِلُم٤مم، وشم٠َمؾمَّ

 واىمتَٗمك َأصمَره.

                                                 

 [6-114/5]اًمٜم٤مس:  ژڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ژ (1)
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ؿمقة وحم٤مسم٤مشُمُف ًمٚمٛمرء سم٠من ٓ يٓمرَأ قمٚمٞمف، ومٞمًتحٞمَؾ َأن يٌ٘مك  اعمٕمٜمك: ٓ ُيرضمك ىَمٌقُل اعمقت ًمٚمرِّ

وام  ه وؿمٝمقاشمف قمغم اًمدَّ اًم ُمتٛمتِّٕم٤ًم سمٛمالذِّ ٦م سمٛمٜمزًم٦م ُمتٜمٕمِّ وآؾمتٛمرار ٕنَّ هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقيَّ

٦م اًمتل ٓ سمدَّ ُمـ إِرضم٤مقمٝم٤م إمِم ص٤مطمٌٝم٤م، وذم طمقادث اًمدهر ُم٤م يٙمقن ًمٚمٕم٤ممل ومٞمف قِمؼمة  اًمٕم٤مِريَّ

 [173ديقان ًمٌٞمد ]وشَمٌٍِمٌة وشمذيمرة ََيْرون قمغم ُم٘متْم٤مه٤م وَيْ٘متٗمقن آصم٤مره٤م، وهلل درُّ اًم٘م٤مئؾ:

َّٓ َود  ائقققققعُ وُمقققق٤م اعمقققق٤مُل وإَهٚمقققققن إِ

 

 وٓ سمققققققدَّ يقُمقققققق٤ًم َأْن شُمققققققَردَّ اًمَقداِئققققققعُ  


 

ااارأ  189- ْشااا ا ُ كأ َا ش طأ رأ  راااةىأ
 ٍ  شْااا
 وفا

 

ْشاا ا ُ ط االأ  
روُ ُ   اا مأ وَاا ش غا  ف ااةىأ

، َأي: وُربَّ ومتٞم٦ٍم، واعمٗمرد ُمٜمف ومتَك، وهق: اًمِم٤مبُّ احلدي٨م ش: وومِْتٞم٦مٍ »  هذه اًمقاو واو ُربَّ

، وُيٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٌد ِـّ اًم٘مقيُّ ًِّ  .وإِذ ىم٤مل ُمقؾمك ًمٗمت٤مهواخل٤مدم، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: اًم

 وىم٤مل اًمِم٤مقمر: [18/63]اًمٙمٝمػ: 

 إِنَّ اًمٗمَتقققققك ًمٗمَتقققققك اعَمٙمققققق٤مرِم واًمُٕمقققققغَم 

 

ٌْٞم٤منِ   قققققق ؿ اًمّمِّ  ًمققققققٞمس اًمٗمتققققققك سمُِٛمققققققٜمَٕمَّ

  وُيروى:

ققققققق٦مٍ  ٛمَّ
 إِنَّ اًمٗمَتقققققققك محَّققققققق٤مُل يمقققققققؾِّ ُُمٚمِ

 

ًمٞمس اًمٗمتك... إًمخ 

 وىم٤مل أظمر:

 ُمقققققق٤مً إِذا قمقققققق٤مش اًمٗمتققققققك ُمئَتققققققلِم قم٤م

 

ققققققذاذُة واًمَٗمَتقققققق٤مءُ    وم٘مققققققد َذَهقققققق٥م اًمٚمَّ

  [145ديقاٟمف ] وىم٤مل اسمـ َهرُم٦م:

ققققَف اًمٗمتققققك وِرداؤه  ىمققققد ُيققققْدِرُك اًمنمَّ

 

 ظَمَٚمقققققٌؼ وضَمْٞمققققق٥ُم ىَمٛمٞمِّمقققققف َُمْرىُمققققققعُ  

 ، وومٞمف أيْم٤ًم: [18/13]اًمٙمٝمػ:  ژگ ک ک ک ک ژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

 .[18/13]اًمٙمٝمػ:  ژۈ ۆ ۆ ۇژ

طم٤مَورهؿ وذايَمرهؿ وظم٤مـَمٌٝمؿ ويم٤معَمَٝمؿ، وىمٞمؾ: َأصٚمف َأنَّ َأي: طم٤مَدصَمٝمؿ وش: ؾم٤مَُمَرُهؿ»

َٛمر، وهق َوقء اًم٘مٛمر، وم٠ُمظمذت اعم٤ًمَُمرة ُمـ  ًَّ صمقن ذم اًم اًمٕمرب يم٤مٟمقا َيتٛمٕمقن ويتحدَّ
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َٛمر.  ًَّ َأي: ظمٞم٤مُل اًمٜمَّقم، وهق ُم٤م يراه اإِلٟم٤ًمن ذم َُمٜم٤مُمف، واًمٓمَّٞمػ: ُمـ ش: ـَمٞمُْػ اًمَٙمَرى»اًم

َّ وشَمراءى، واًمَٙمَرى: اًمٜمقم، وَأيْم٤ًم اًمٜمُّٕم٤مس.ـم٤مف اخلٞم٤مُل َيٓمِٞمُػ، يمٓم٤مف يَ   ٓمُقف، َأي: َأمَل

َأي: طم٤مَدصمقه، واعمراد: َأهنؿ شَمالىَمقا ُمٕمف سم٠َمْن هَمِِمٞمٝمؿ اًمٜمٕم٤مُس وهمَٚم٥م ش: وم٤ًمَُمُروا اًمٜمَّقمَ »

ة اًمٜمٕم٤مس وهمَٚم٦ٌم ش: وهؿ هِمْٞمُد اًمٓمُّغَم »قمٚمٞمٝمؿ.  وهؿ ُم٤مئٚمق إقَمٜم٤مق خَيِْٗم٘مقن سمرؤوؾمٝمؿ ُمـ ؿمدَّ

ْٞمد: مجع َأهْمَٞمد وهَمْٞمداء ُمـ اًمَٖمَٞمد سم٤مًمتحريؽ، وهق ًملُِم اًمٕمٜمؼ وُمٞمُٚمٝم٤م واؾمؽمظم٤مؤه٤م، اًمٜمقم، واًمٖمِ 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 وًمٞمققققققٍؾ َهققققققدي٧ُم سمِققققققف ومِْتٞمقققققق٦مً 

 

٤ٌَمِب اًمَٙمققَرى إهَْمَٞمققدِ    ؾُمققُ٘مقا سمُّمقق

 :هؿ »َأراد اًمَٙمرى اًمذي َيّمػم ُمٜمف اًم٘مقُم هِمٞمدًا عَمٞماَلهِنؿ ُمـ َٟمِمقة اًمٙمرى، وي٘م٤مل

، َأي: َي٘مٓمٕمقن اًمرؤوس سميب إقمٜم٤مق، وُمٗمرد ش، وَيٓمٕمٜمقن ذم اًمُٙمغَم َييسمقن اًمٓمُّغَم 

ٚم٥م قمٜمد  اًمُٙمغَم: يُمْٚمَٞم٦م ويُمْٚمقة، وًمٙمؾِّ طمٞمقان اصمٜمت٤من، ومه٤م حَلٛمت٤من محراوان ٓزىمت٤مِن سمٕمْٔمؿ اًمّمُّ

 اخل٤مسشملم، ومه٤م َُمٜم٧ٌِم َزْرع اًمقًمد.

ؿ ظَمٞم٤مُٓت اعَمٜم٤مم وم٤مضمتٛمٕمقا اعمٕمٜمك: وُربَّ ىمقٍم ََتْْمَٛمَض اًمٜمقُم ذم قمٞمقهنؿ طمتك شمراءْت هل

٦ٌَم اًمٜمقم قمٚمٞمٝمؿ. ة همٚم ؿ يتح٤مدصمقن ُمٕمٝم٤م وهؿ ُم٤مئٚم٦م َأقمٜم٤مىُمٝمؿ ًمِمدَّ  هب٤م يم٠َمهنَّ

اااا ا  197- رش أ    أ
ااااا   ااااة أ ُىا ْش ْاااابا ىا  ْ  وُ 

 

طأااة  َأ ُ  أ ْ
ااةنا َاااثش أ اأفأ ْشسا يأ ش اا

ُ ملا  وأ

ؿ وم٤مقمؾ اؾمش: ُُمْٚمٍؼ »هق: اًمقىم٧م اًمذي سملم همروب اًمِمٛمس وـمٚمقع اًمٗمجر. ش: واًمٚمَّٞمُؾ » 

َأي: سم٤مًمِ٘مٗم٤مر واًمّّمح٤مرى واًمؼماري واعمٗم٤موز ش:سم٤معَمقاُِمل»ُمـ َأًم٘م٤مه ُيْٚم٘مٞمف إِذا ووَٕمف. 

ٌََقايِب واهلََقاُمل، واًمقاطمد ُمـ ذًمؽ: َُمْقَُم٤مة وسَمْقسَم٤مة  ٤ٌمؾم٥م واًمَٗمَٚمقات، ويمذًمؽ اًم ًَّ واًم

ا ديقان شم]وَهْقَُم٤مة، وهل إَرض اًمقاؾمٕم٦م اًمتل ٓ ُم٤مء ومٞمٝم٤م وٓ َأٟمٞمس، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ٠مسمط ذًّ

152] 

 َئمقققققؾُّ سمَٛمْقَُمققققق٤مٍة وُيْٛمِزققققق سمَٖمػْمهققققق٤م

 

 ضُمَحْٞمِمققق٤ًم وَيْٕمقققَرْوِري فُمُٝمققققَر اعَمٝم٤مًمِقققِؽ  

 يم٠َمُمػم، َأي: يٜمزل ذم ٟم٤مطمٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ اًمٜم٤مس وٓ خيتٚمط ش رضمؾ ضَمِحٞمش اعَمَحؾِّ »ي٘م٤مل: 
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رًا، َأي: ُمًتٌدٌّ سمرأيف، ُمًت٠مصمر سمَٙمٞمْ ش هق ضُمَحٞمُْش َوطْمِدهِ »هبؿ، وي٘م٤مل:  ف،ٓ ُيِم٤مور وٓ ُُمّمٖمَّ ًِ

 ، وهق ذمٌّ ٕٟمف شمِمٌٞمف سم٤محلامر اًمّمٖمػم ضمدًا، وهق اجلَحش واًمَٕمػم.شقُمٞمَػْم َوطْمِده»خُي٤مًمط، ويمذا 

ك: يُمؾُّ ُم٤م سَمَرك ُمـ اجِلامل واًمٜمِّٞم٤مق يم٠َمٟمَّف مَجع ش: سَمْريَمفُ » ـ، وطم٘مٞم٘م٦م اًمؼَمْ َأي: صم٤مسم٧م ُمتٛمٙمِّ

ب،  ْدر وزٟم٤ًم، سم٤مِرك يمّم٤مطِم٥م وَصْح٥م، وشم٤مضمر ودَمْر، وؿم٤مرب وَذْ ُك َأيْم٤ًم: اًمّمَّ واًمؼَمْ

ُك، َأي:  ٝم٤م ُمـ ضمْٚمد سمٓمـ اًمٌٕمػم وَصدره طملم َيؼْمُ ًُّ ك َأيْم٤ًم: ُم٤م َيكم إَرض ويٛم وُمٕمٜمك اًمؼَمْ

تٜمِٞمخ، وي٘م٤مل: َأًمَ٘مك قمٚمٞمٝمؿ اًمدهر سَمْريَمُف، وَأٟم٤مخ قمٚمٞمٝمؿ سمَٙمْٚمَٙمٚمِف، َأي: اؿمتدْت وـم٠مشمف، ىم٤مل  ًْ َي

 اجلٕمدّي:

هُر قمٚمققققققٞمٝمْؿ سَمْريَمقققققق  فُ ووققققققَع اًمققققققدَّ

 

 ومقققققققق٠َمراُه مل ُيٖمقققققققق٤مِدْر همققققققققػَم وَمققققققققْؾ  

:ٝم٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر ًُ ٧ْم احلرُب سَمْريَمٝم٤م سم٤مًم٘مقم: مَحَِل َوـمِٞم  وطمٙمَّ

قققق٧ْم سَمْريَمٝمقققق٤م هِبِققققؿُ   وَم٠َمىْمَٕمَّمققققْتُٝمؿ وطَمٙمَّ

 

ـَ سمٞمَّقققق٤منِ    وَأقمٓمقققق٧ْم اًمٜمَّْٝمقققق٥َم هٞمَّقققق٤مَن سمقققق

 ٌَِّف، وٓسمـ اًمز  سمٕمرى:َأىْمَٕمَّمُف: ىمتَٚمف ُمٙم٤مَٟمف، وهٞم٤َّمن سمـ سمّٞم٤من: َُمـ ٓ َيٕمرف ٟمً

 سَمْريَمٝمققققققق٤م
ٍ
ٌَققققققق٤مء ققققققق٧ْم سمُِ٘م  طمقققققققلم طمٙمَّ

 

ٌْققققِد إؿََمققققْؾ    واؾْمققققَتحرَّ اًم٘متققققُؾ ذم قَم

.واعمراد ُمـ إًِم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ سَمْريَمف سم٤معمقاُمل ؿمٛمقًُمف هل٤م سمٔمالُمف 

٘مرة، وىمٞمؾ: اًمتل ذم ش: واًمِٕمْٞمس» َأي: اإِلسمؾ اًمٌٞمض، خُي٤مًمِط سمٞم٤مَوٝم٤م رٌء ُمـ ًمقن اًمِمُّ

ٗمرة، وىمٞمؾ: هل يمرائؿ اإِلسمؾ سمٞم٤موٝم٤م فُمٚمٛم٦م ظمٗمٞم٦َّم، وىمٞمؾ: هل اإِلسم ؾ اًمتل شَميب إمِم اًمّمُّ

ـَ »ُمٓمٚم٘م٤ًم.  ٌُْث ٌََِمف، ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمٜمٍَم ش: َيٜمْ َء وَٟم ٨ٌََم اًمٌمَّ َأي: َُيِْٗمْرن وُيثِْرَن، وي٘م٤مل: َٟم

 ومٞمٝمام، َأي: يمَِمػ قمٜمف واؾمتخرضَمف.

ْٗمَحُّمف، إوَم٤مطِمٞمص: مجع ُأوْمُحقص سم٤مًمْمؿ، وهق اعمقوع اًمذي شمَ ش: َأوم٤مطِمْٞمَص اًمَ٘مَٓم٤م»

خ ومٞمف، وهق ََمْثَٛمٝم٤م، واًمَ٘مَٓم٤م: ٟمقع ُمـ اًمٓمٞمقر.  َأي: حَتِٗمره ًمتٌٞمَض وشُمٗمرِّ

يم٤مئ٥ُم واعمٓم٤مي٤م حَتِٗمر ُم٤م شم٘مع قمٚمٞمف  اعمٕمٜمك: واًمٚمٞمُؾ ُُمٜمتنِم اًمٔمالِم، ُُمْرٍخ ؾُمُدوًَمُف، واًمرَّ

ُش ومٞمف ومَٞمٌٞمض  خ.َأظمٗم٤موُمٝم٤م ُمـ اعمقاِوع اًمتل يتخُذه٤م ـَمػم اًم٘مٓم٤م ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمٜمْٗمًف ُيَٕمِمِّ  وُيٗمرِّ
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َشااالأص   191- ا   أ  ااا ش
ااا أ   ا ش ْشااا ا َ  ا   َّأ

 

ا أ   ْا ُ ص  ا ش ْأ ما اأو  َا ش  إَا  أ ْ ا ُ 

اًم٤ٌمء هٜم٤م سمٛمٕمٜمك ذم، وطمٞم٨م: فمرف ُمٙم٤من، يمام أن طملم فمرف زُم٤من، وو٤مسمِط ش: سَمحْٞم٨ُم » 

ـ ومٞمف َأٟمَّك وَأّي خيتصُّ سمف طمٞم٨م سم٤مًمث٤مء، ويمؾُّ ُمقوع ًُ ـ  اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام َأنَّ يمؾَّ ُمقوع ُي ًُ ُي

 ومٞمف إِذا وعم٤َّم ويقم ووىم٧م وٟمحُق ذًمؽ خيتصُّ سمف طملم سم٤مًمٜمقن، وىمقُل اًمِم٤مقمر:

قققققق ْر ًمقققققَؽ اًمٚمَّ قققققَتِ٘مْؿ ُي٘مقققققدِّ ًْ  طَمْٞمقققققُثام شَم

 

 قققققققُف ٟمج٤مطمقققققق٤ًم ذم همقققققق٤مسمِِر إَْزُمقققققق٤منِ  

:[159ديقاٟمف ] ىمد اؾمتدلَّ سمف إظَمٗمش قمغم َأنَّ طمٞم٨م شَمرد ًمٚمزُم٤من، وىم٤مل اسمـ أمحر 

 َن ُِمْٞمققققق٨ٍم سَمحْٞمققققق٨ُم َهقققققراَق ذم َٟمْٕمقققققام

 

 َدواومِقققققققققُع ذم سمِقققققققققَراِق إَْدَأصمِٞمٜمققققققققق٤م 

 َهراق: َأي: َص٥مَّ وؾَمَٙم٥َم، وَٟمْٕمامن سم٤مًمٗمتح: اؾمؿ ُمٙم٤من، واعمِْٞم٨م سم٤مًمٙمن: إَرايض

اق سم٤مًمٙمن: مجع سُمْرىم٦م سم٤مًمْمؿ،  وْمؼ، واًمؼِمَ وْمع وهق اًمدَّ واومِع: وَمقاقِمؾ، ُمـ اًمدَّ ٝمٚم٦م، واًمدَّ ًَّ اًم

 َأصمِٞمٜم٤م: َأراد سمف ُمقوٕم٤ًم.وهل إَرض اًمٖمٚمٞمٔم٦م اخلِمٜم٦م، وإَدْ 

ٌَْٕم٨م وٓ شُمرؾَمؾ، هذا إِن يم٤من َمٝمقَل ُُتِْدي سم٤مًمْمؿ ُمـ َأْهدى إًِمٞمف ش: ٓ ُُتَْدى» َأي: ٓ شُم

ف  ٦ًم، وَُيتٛمؾ َأن يٙمقن َمٝمقل َُتِْدي سم٤مًمٗمتح ُمـ هَداه َأي: َأرؿمَده ودًمَّ ؿمٞمئ٤ًم، َأي: سَمٕمَثف ًمف هديَّ

ًٓم  ٦م.قمغم ؾمٌٞمؾ اهلداي٦م، وهل: اإِلرؿم٤مد واًمدِّ

ْٛمعٍ » ًَ ٛمع: طِمسُّ إُذن، وهل ىُمقة ُُمقَدقم٦ٌم ومٞمٝم٤م هب٤م شُمدِرك ش: ًم ًَّ ة، واًم اًمالم: ضم٤مرَّ

٠ٌْمةٌ »إَصقات، وُيٓمٚمؼ اًمًٛمُع قمغم ٟمٗمس طم٤مؾم٦م إُذن.   َأي: صقٌت، ىم٤مل ذو اًمرُم٦م:ش: ٟم

َس ِريْمققققزًا ُُمْ٘مِٗمققققٌر َٟمققققُدٌس   وىمققققْد شَمققققَقضمَّ

 

ققققِت ُمققق٤م ذم ؾَمقققْٛمِٕمِف يَمقققِذُب   ٌْققق٠َمِة اًمّمَّ  سمٜمَ

 يْمز سم٤مًمٙمن: اًمّمقت، واعمُ٘مٗمر: اًمداظمؾ ذم اًمَ٘مْٗمر، يريد سمف ش: َس شَمقضمَّ » َع، واًمرِّ َأي: شَمًٛمَّ

، وىم٤مل آظمر: ـُ
 اًمّم٤مئد، واًمٜمَُّدس: اًمَٗمٓمِ

ٌْققققققق٠َمًة وَأوْمَزقَمٝمققققققق٤م اًمُ٘مٜمْقققققققق ققققققق٧ْم َٟم ًَ  آَٟم

 

 رًا وىمققققد َدٟمقققق٤م اإِلُْمًقققق٤مءُ ققققققٜم٤َمُص ىَمّْمقققق 

 ٛمٕمٜم٤َم: »[42]ىمٍمًا: َأي: قَمِمٞم٦ًَّم، وذم ُم٘م٤مُم٤مت احلريري ًَ تَٜمٌٍِْح صمؿَّ شمٚمتْٝم٤م  وم ًْ ٠َمَة ُُم َٟمٌْ

٦ُم ُُمًتَْٗمتٍِح   ش.َصٙمَّ
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ٌُقمِ » َّٓ َٟمئٞمُؿ اًم ٌُقم، ي٘م٤مل: َٟم٠َمم، ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين واًمث٤مًم٨مش: إِ يمَيب  َأي: صقُت اًم

طِمػم َأو صقت وٕمٞمػ، واًمٜمَّئٞمؿ: صقت  وُمٜمَع، ٟمئٞماًم، َأي َأنَّ َأٟمِٞمٜم٤ًم، َأو هق ؿمٌف إَٟملم، أو يم٤مًمزَّ

ٌُقم، اًمَ٘مقس، وًمَلؾمد  ئػم، وُيًتٕم٤مر ًمّمقت اًمٔمٌَّل، واًمٜمَّئٞمؿ أيْم٤ًم: صقت اًم صقت دون اًمزَّ

 [133ديقاٟمف ]ىم٤مل إقَمِمك يّمػ ومالًة: 

ققققفُ  ًُ ققققٛمُع اعمققققرُء ومٞمٝمقققق٤م ُمقققق٤م ُي١َمٟمِّ ًْ  ٓ َي

 

ققققَققَم٤م  ٌُقققققِم واًمْمُّ َّٓ ٟمئققققٞمَؿ اًم ٞمققققِؾ إِ  سم٤مًمٚمَّ

ٌُقم: ض : اؾمؿ ـم٤مئر، واًم َقع: سم٤مًمْمؿ وُيٙمن ُمع ومتح اًمقاو ذم يمؾٍّ  ٌب ُمـ اًمٓمٞمقر.اًمْمُّ

دى» ه ش: َأو َصْقُت اًمّمَّ دى ُمٕم٤مٍن يمثػمة ُمٜمٝم٤م: َأٟمف اؾمؿ ـم٤مئر، وُمٜمٝم٤م َأٟمف ُم٤م َيردُّ ًمٚمّمَّ

٤مئح.  اجلٌؾ واًمٌئر وٟمحُقمه٤م ُمـ ُمثؾ صقت اًمّمَّ

دى.  اعمٕمٜمك: سمٛمٙم٤مٍن ٓ ُيًٛمع ومٞمف ُمـ إَصقات إٓ صقُت اًمٌقم َأو صقُت اًمّمَّ

 

اا 192- ملش ا  ش عاال ُ    دُرأ  ن  ااا إا اَااةيأ  

 

وأ   َشسا ُ    با  ة ا نش  ىة ألش اأ ُصا ُ ر 

ى»  َ اه قمٚمٞمف، ش: ؿم٤مَيْٕمُتٝمْؿ قمغم اًمنُّ َأي: شم٤مسمٕمُتٝمؿ، ي٘م٤مل ؿم٤مَيٕمف قمغم يمذا َأي: شم٤مسَمٕمف ومٞمف وىَمقَّ

ػم ذم اًمٚمٞمؾ، وهلل درُّ اًم٘م٤مئؾ: ًَّ ى سم٤مًمْمؿِّ ُم٘مّمقرًا هق اًم َ  [138ديقان اعم٠مُمقن ]واًمنُّ

ٞمقققققِؾ اٟمَتٌِقققققفْ   يققققق٤م راىِمقققققَد اًمٚمَّ

 

ى   إِنَّ اخلُُٓمقققققققَب هلقققققق٤م ُهَ

  صمَِ٘مققققققق٦ُم اًمٗمتقققققققك سمَزُم٤مٟمِقققققققفِ 

 

َٚمققققققق٦ُم اًمُٕمقققققققَرى   صمِ٘مققققققق٦ٌم حُمَٚمَّ

  [554ديقان ضمرير ] َأسمق زيد: وَأٟمِمدَ 

٦مٌ   وَأرومقققُع َصقققْدَر اًمَٕمقققٜمِْس وْهقققَل ؿِمقققِٛمٚمَّ

 

قق  ًُّ  َرى ُم٤مًمقق٧ْم سمَِٚمققْقِث اًمَٕمامئققؿِ قإِذا ُمقق٤م اًم

  [4/51ذح ديقاٟمف ] وىم٤مل َأسمق اًمٓمٞم٥م:

قق َ  ى سَمققْرَي اعُمققَدى ومَرَدْدٟمٜمققلسَمَرشْمٜمققل اًمنُّ

 

 ....................... 

َي٦م سم٤مًمٗمتح يَمَٖمروم٦م،   َي٦م يمُٖمْروم٦م، َأو َهْ ـْ َأٟمَّثف سمٜم٤مء قمغم َأٟمف مجع ُهْ ى َُم َ وإِٟمَّام َأٟم٨َّم اًمنُّ

 وشمذيمػُمه قمغم َأٟمف ُمّمدر يم٤مهلَُدى.

 اًمتل شَمٕمتقره٤م، هذه هل اًمتل ُم٤مت اًمٗمّراء وذم ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م َأؿمٞم٤مُء ًمٙمثرة اعمٕم٤مينش: طمّتك»
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وٕهَن٤م شمٕمٛمؾ مجٞمع َأٟمقاع اًمٕمٛمؾ ُمـ ضمرٍّ وٟمّْم٥م وروْمع، وٓ ُتتصُّ سمٜمقع ُمـ اعمٕمَرسم٤مت، سمؾ 

شمدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م يمٚمِّٝم٤م ُمـ َأومٕم٤مل وَأؾمامء، وذم حت٘مٞمؼ ذًمؽ يمالم ـمقيؾ ٓ يتًَّع ًمف َم٤مل هذا 

 اًمنمح، ىم٤مل سمٕمض اًمنماح: هل هٜم٤م هم٤مئٞم٦َّم.

د قمٜمف. فمرف زُم٤من، وومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمنمش: إِذا» َأي اٟمحروم٧ْم إمِم ش: ُم٤مًَم٧ْم »ط وىمد شَمتجرَّ

ه٤م.  طْمؾِ »إطِمدى اجلٝم٤مت وطم٤مَدْت قمـ َُم٘مرِّ َأداُة يمؾِّ رء: آًمتف، ي٘م٤مل: َأداة احلرب ش: َأداُة اًمرَّ

طْمؾ: يمؾُّ رء ُأقِمدَّ َأي ُهٞمِّئ  واة واًم٘مٚمؿ واًمِ٘مْرـم٤مس، واًمرَّ َأي: اًمًالُح، وَأداة اًمٙمت٤مسم٦م: اًمدَّ

ٚمٛمت٤مع وَُمْريم٥م ًمٚمٌٕمػم وطِمْٚمس وَرؾَمـ، واحِلْٚمس هٜم٤م: ُم٤م ُيقوع قمغم فمٝمر ًمٚمرطمٞمؾ ُمـ وقم٤مء ًم

طمؾ احِلْدج  ج اًمٗمرس وسَمْرَدقم٦ِم احلامر، وٟمحُق اًمرَّ اًمٌٕمػم حت٧م اعمريم٥م، وَرطْمُؾ اًمٌٕمػم سمٛمٜمزًم٦م َهْ

طْمؾ. طمؾ: َأداُة هل اًمرَّ  واحِلَداضم٦م سمٙمنمه٤م، ومه٤م ُمـ ُمرايم٥م اًمٜم٤ًمء، واعمراُد سم٘مقًمف: َأداُة اًمرَّ

ٌْس» ديء اًمَٗمْدم اًمَٖمٚمٞمظ ش: سم٤مجِل ٞمس اًمرَّ ًِ
ينء اخلَ َأي سم٤مًمرضُمؾ اجل٤ٌمن اًمْمٕمٞمػ اًمٚمئٞمؿ اًمدَّ

. بِّ وح، اًمَٖمٌِّل، اًم٘مٚمٞمؾ اًمِٗمٓمٜم٦م، واجِلٌْس: اًمٗم٤مؾمؼ وَأيْم٤ًم: وًمد اًمدُّ  اجل٤مُمد، اًمث٘مٞمؾ اًمرُّ

َوى» ُمـ اًم٤ٌمب َأي: إمَحؼ، وًمٕمؾَّ اعمراد سمف اعمريُض: َٕٟمف ذم إَصؾ ُمّمدر َدِوي ش: اًمدَّ

 اًمراسمع يمَٕمٚمِؿ، َأي: قَمَراه داٌء.

ٕم٤ًم هلؿ قمغم اعمٌم ذم اًمٚمٞمؾ،  ي٤ًم وُمِمجِّ اعمٕمٜمك: شم٤مسمْٕمُتٝمؿ وُمِمٞم٧ُم ُمٕمٝمؿ ًمٞمالً ُم٤ًمقِمدًا وُم٘مقِّ

ه٤م  وُم٤مزًمٜم٤م يمذًمؽ إمِم َأن ُم٤مًَم٧ْم سمٕمُض اعمرايم٥م اًمتل قمغم فمٝمقر اجِلامل واٟمحروم٧ْم قمـ َُم٘مرِّ

ك  ُمْمٓمرسم٦ًم سمَٛمـ ومقىمٝم٤م ُمـ احلَْٛم٘مك اًمٕم٤مضِمزيـ ؾ َأقم٤ٌمء اًمًٗمر، وهذا اًمرضمؾ اعمًٛمَّ قمـ حتٛمُّ

ك اهِلْٚم٤ٌمضم٦م. َوى َيٚمٞمؼ سمف َأيْم٤ًم َأن ُيًٛمَّ ٌْس اًمدَّ  سم٤مجِل

َ  ااااة 193-
يش أا غا اااا أ اااا ش إاك  ُهلا   ْاااالا هلا

 

أ   ْب  ُ ْس 
ش أ وُ غا وُ ذأ َش   فأَّا    وأ

 َأي: ذيمرُت ىمقزم ًمٚمِٗمتٞم٦م اًمذيـ ؾم٤مَُمرهؿ ـمٞمُػ اًمَٙمَرى.ش: ىمٚم٧ُم هلؿْ » 

: طمرف يٗمٞمد شم٠ميمٞمد ُمدظمقًمف، واهلَُقْيٜمك: شمّمٖمػم اهلُْقٟمك سم٤مًمْمّؿ ش: إِنَّ اهلُقْيٜمَك» إِنَّ

 ، ُم٘مّمقرًا، وهذه شم٠مٟمٞم٨م إَهقن، وهذا َأومٕمُؾ شمٗمْمٞمؾ ُِمـ ه٤مَن اًمٌمُء َِيُقن إِذا ؾَمُٝمؾ وشمٞمنَّ
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، وقمغم هذا إِٟمام وَُيتٛمؾ َأن يٙمقن اهلُْقٟمك شم٠مٟمٞم٨َم إَْهلَم ُمـ ه٤من َِيلِم يماَلَن يٚملُم وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك 

ـَ وُُمْقِه ُمـ َأْيَن، وقمغم يمؾٍّ  ىمٞمؾ: اهلُْقٟمك ُمع َأنَّ قمٞمٜمف ي٤مء ًمٙمقٟمف ضم٤مري٤ًم ََمرى ُُمْقىِمـ ُمـ َأْيَ٘م

ٙمٞمٜم٦م واًمَقىم٤مر، واعمراُد هٜم٤م: اًمُٗمتقر واًمتقاين  ًَّ ومؼ واًم ومٛمٕمٜمك اهلَُقيٜمك: اًمت٠مينِّ واًمت١َُّمَدُة واًمرِّ

 ط ومٞمف.وآؾمؽمظم٤مء ذم اًمٕمٛمؾ واًمت٘مّمػم واًمتٗمري

ٌُّٝم٤م» ه٤م ش: هِم ٧ٌَّْم إُُمقُر إِذا وصٚم٧ْم إمِم هن٤مي٦م طمدِّ َأي قم٤مىِمٌُتٝم٤م وهم٤ميتٝم٤م وهن٤ميتٝم٤م، ُمـ هَم

 وهم٤ميتف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ى َ َٛمُد اًم٘مقُم اًمنُّ ٤ٌمِح َُيْ  هِم٥مَّ اًمّمَّ

٦ٌَُّم إُُمقر، َأي قم٤مىِمٌتٝم٤م.  يمذًمؽ َُمَٖم

ـٌ » امن: ]ًم٘م ژ چ چ چ چ ڃ ژَأي: وٕمٌػ، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش: َوْه

ٍة، [31/14 ة سمٕمد ُمرَّ ، َأي َوٕمٗم٤ًم قمغم َوٕمػ، يٕمٜمل َأهن٤م ىمد ًَمِزُمٝم٤م سم٥ًٌم مَحٚمٝم٤م َأن شَمْمُٕمػ َُمرَّ

ـَ ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين واخل٤مُمس واًم٤ًمدس يمققَمد ووِرث ويمُرم، وسمٛمٕمٜم٤مه َوَهك َِيِل  وومٕمُٚمف: َوَه

 َوْهَٞم٤ًم سم٤مًمٞم٤مء ُمٙم٤من اًمٜمقن.

وا» ـْ ضَمدَّ »دوا ومٞمف، واسمذًُمقا ُوؾمَٕمٙمؿ، وُمٜمف: َأي: وم٤مْدَأسُمقا قمغم قمٛمٚمٙمؿ واضمتٝمِ ش: ومِجدُّ َُم

ـْ اضمتٝمد َأص٤مب وٟم٤مل سُمٖمٞمتف.ش َوضَمدَ   َأي َُم

ى» َ َٛمُدوا هِم٥مَّ اًمنُّ ٜمقا ٟمتٞمج٦م اًمًػم ذم اًمٚمٞمؾ، ي٘م٤مل: مَحَِده ُمـ اًم٤ٌمب ش: حَتْ ًِ تح ًْ َأي شَم

غم اًمراسمع يمَٕمٚمؿ إِذا ُمدطمف وَأصمٜمك قمٚمٞمف وذيمَر حم٤مؾمٜمف ووصٗمف سمقصػ مجٞمؾ، واحلٛمُد يٙمقن قم

ى: َأي: هن٤مي٦َم ىمْٓمع اعم٤ًموم٤مت  اًمٗمقاوؾ واًمٗمْم٤مئؾ، وخيتصُّ اًمِمٙمر سم٤مَٕول، وهِم٥مَّ اًمنُّ

 سم٤معمٌم ذم اًمٚمٞمؾ.

، واإِلسمٓم٤مء ذم اعمٌم ٓ َيٚمٞمؼ ٕن  ؾ واإِلومراط ذم اًمت٠مينِّ اعمٕمٜمك: ظم٤مـمٌُتٝمؿ ىم٤مئاًل هلؿ: إِنَّ اًمتٛمٝمُّ

 ٤مؾمـ آضمتٝم٤مد ومٞمف قمٜمد اٟمتٝم٤مئف.هم٤مي٦م ذًمؽ اًمْمٕمػ، وم٤مضمتِٝمدوا ذم اعمًػم ًمٞماًل شمٔمٝمْر ًمٙمؿ حم

َا طاااةم  ىاااةخا ا  194- طاااة با ُألأ ش
ااا نا  وىا

 

َأاااة   ىأ اااموما ُ أ
ثأرا ُألأعش اااة ا عش ااا أ  ىا

 



 - 689 - 

، اعمُقطِمش: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأوطمَِمف اًمٌمُء ش: وُُمقطِمِش إىَمٓم٤مر» هذه اًمقاو واُو ُربَّ

غم اخلقف واهلؿِّ إُِي٤مؿم٤ًم، َأي َأدظمَؾ قمٚمٞمف َوطْمِم٦َم، وهل شُمٓمٚمؼ قمغم اخلُٚمق ُمـ اًمٜم٤مس وقم

 [1/533اخلزاٟم٦م ]احل٤مصَٚملم ُمـ ذًمؽ، وَأوطمَش اعمٙم٤مُن ُمـ َأهٚمف، َأي ذهٌقا قمٜمف، ىم٤مل يُمثػم: 

َة ُُمقطِمِمقققق٤ًم ـَمَٚمققققٌؾ ىمققققديؿُ   ًمَِٕمققققزَّ

 

قققتديؿُ   ًْ  قَمَٗمققق٤مه يمقققؾُّ َأؾْمقققحَؿ ُُم

 :شَأوطمِْمتَٜم٤م»وُمٜمف ىمقُل َأهؾ ُمٙم٦م: »وَأوطمِم٧ُم اًمرضمَؾ وم٤مؾْمتقطمَش، ىم٤مل ذم اًمت٤مج ،

ُم٤مُمٞمٜمل:وَأٟمِمَدٟم٤م هم ٌَدر اًمدَّ  ػُم واطمد ُمـ اًمِمٞمقخ قمـ اًم

قققق٦َم ٓ ِزًْمققققتؿُ   يقققق٤م ؾمقققق٤ميمِٜمل ُمٙمَّ

 

َ مل َأْٟمًقققققققُٙمؿْ    ُأْٟمًققققققق٤ًم ًمٜمققققققق٤م إيِنِّ

  ُمقق٤م ومققٞمٙمُؿ قَمٞمقق٥ٌم ؾمقققى ىمقققًمِٙمؿْ 

 

قققُٙمؿْ   ًُ  قمٜمقققَد اًمٚمِّ٘مققق٤م: َأْوطَمَِمقققٜم٤م ُأٟم

 ـُ اًمٕم٤مسمديـ سمام هق ُمقَدٌع ىم٤مل: وىمد ردَّ قمٚمٞمف اإِلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمؼميُّ ووًمُده اإِلُم٤مم زي

، يٕمٜمل َأهنؿ يمتٌقا ذم شمقضمٞمف ىمقهلؿ: شذم شم٤مريخ ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م ُمّمٓمٗمك سمـ ومْتح اهلل احلٛمقي

ٙمؿ. ًُ  َأوطمَِمٜم٤َم ُأٟم

. ش: إىَمٓم٤مرُ »و ـم٤مٍم: ش: ـم٤مٍم ُم٤مُؤه»اجلٝم٤مت واًمٜمَّقاطمل واجلقاٟم٥م، وُمٗمرُده ىُمْٓمر سم٤مًمْمؿِّ

قَماَل وارشمٗمع، وُمٜمف ـَماَم سمف  اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ىمقًمؽ قمـ اعم٤مء: ـَمَٛمك سمف َيْٓمِٛمل وـَماَم َيْٓمُٛمق، َأي

: ، وًمٚمزخمنميِّ  اهلؿُّ وٟمحُقه إِذا اؿمتدَّ

ـْ   ىمقققققد ـَمقققققاَم يب ظَمققققققُف اعمٜمٞمَّققققق٦ِم ًمٙمققققق

 

 ظَمقققققُف ُمقققق٤م َيْٕمُ٘مقققق٥ُم اعمٜمٞمَّقققق٦َم َأـْمَٛمققققك 

. ـْ ظمقُف ُم٤م سمٕمده َأؿمدُّ  َأي اؿمتدَّ قمكمَّ ظمقُف اعمقت، ًمٙم

ه. َأي ُمٝمدوٍم، وهق اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ دقْمثَره َدقْمَثرةً ش: ُُمَدقْمَثرِ » ش: إقَْمْم٤مدِ »، إِذا هَدَُمف وهدَّ

ٗم٤مئح  ٌَل اًمٓمريؼ وٟمحِق ذًمؽ، وَأقْمْم٤مُد احلقض يم٤مًمّمَّ
ُم٤م ُيٌٜمك طمقل احلقض ووَمِؿ اًمٌئر وضم٤مٟمِ

 [184ديقاٟمف ] اعمٜمّمقسم٦م طمقَل ؿَمِٗمػمه، ىم٤مل ًمٌٞمد يّمػ طَمقو٤ًم ـم٤مَل قمٝمُده سم٤مًمقاِردة:

ـِ قمقققغم َأقْمْمققق٤مِدهِ  ُْم  راؾِمقققُخ اًمقققدِّ

 

ٌَْؾ صَمَٚمٛمْتقققققُف يمقققققؾُّ ِريقققققٍح و   ؾَمققققق

 .  واطمده قمْمد سمٗمتحتلم وسمٗمتح ووؿٍّ
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ُْمـ ُْمـ أَيْم٤مً: اًمٌَْٕمر،  واًمدِّ ضِملم، واًمدِّ ىملم واًمنِّ سْمؾ وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وهق اًمنِّ سمٙمن ومًٙمقن: اًمزِّ

ٌَؾ: اعمٓمر وزٟم٤ًم وُمٕمٜمك، واًمّمٗم٤مئح مجُع صٗمٞمح٦م، وهل يمؾُّ قمريض ُمـ طمج٤مرة َأو َأًمقاح  ًَّ واًم

٤من،  ٗم٤َّمح يمُرُمَّ  واطمده ُصٗم٤َّمطم٦م، وشُمٓمٚمؼ اًمّمٗم٤مئح قمغم اًمًٞمقف اًمٕمريْم٦م.ظمِم٥م، ويمذًمؽ اًمّمُّ

٤ٌَم» ٤ٌَم»وذم ٟمًخ٦م: ش: َُمٝمزوِم اجلَ سمٛمٕمٜمك ش هزم»، وهل َأومَم ٕيَنِّ مل َأضمد شَُمْٝمدوَم اجلَ

سمٞمدي: شَهَدمَ » ـْ ُيًت٠مٟمس سم٘مقل اًمزخمنمي واًمزَّ َم، ي٘م٤مل: هَدُمف سم٤مًمدال »، ًمٙم َم اًمٌٜم٤مُء: َُتدَّ َُتزَّ

٦م رواي٦م شه، يمٚمُّف سمٛمٕمٜمك ُتري٥م اًمٌٜم٤مء وَٟمْ٘مْمفوَهدَّ  وهَجٛمف سم٤مجلٞمؿ ي٘م٤مل ش َُمٝمزوم»، وقمغم صحَّ

سمف، ومم٤َّم ُيًت٠مٟمس سمف ًمّمح٦م ذًمؽ  ه وَهَدَُمف وهَجٛمف وٟمَ٘مَْمف وظمرَّ َأيْم٤ًم: َهَزَم اًمٌٜم٤مَء سمٛمٕمٜمك َهدَّ

سمٞمدي ذم اًمت٤مج   ش.َأصُؾ اهلَْزم: يمُن اًمٌمء وصَمٜمْل سمٕمْمف قمغم سمٕمض: »[هزم]ىمقل اًمزَّ

٤ٌَم»و ة ُمٕم٤مٍن، ُمٜمٝم٤م ؿَمَٗم٦ُم اًمٌئر وُم٤م طمقًمف، وهق اعمراد هٜم٤م.ش: اجلَ  ًمف قمدَّ

اد سمٕمٞمدٍة قمـ اًمٜم٤مس، وهق ذو ُم٤مء يمثػم همزير،  اعمٕمٜمك: وُربَّ سمئٍر ظم٤مًمٞم٦ٍم ٟمقاطمٞمف ُمـ اًمُقرَّ

ـْ ذم  وُم٤م طمقًَمف ُمـ إسَمٜمٞم٦م ُمٝمدوٌم ُمٝمدود، وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: وُربَّ سمئٍر حتُّمؾ اًمَقطْمِم٦ُم عَم

م ُم٤م طمقل وَمِٛمف ُمـ إسَمٜمٞم٦م اًمتل شمٙمقن قمغم رأس اًمٌئر وىم٤مي٦ًم ٟمقاطمٞمف، وهق يمثػم اعم٤مء ، وىمد َُتدَّ

 ُمـ َأن يً٘مَط ومٞمف َأطمٌد.

ةئااااا ا  195- َش أ يبا عاااال اأ اااالأ  ج ُ اااار    أ

 

 ا ش أ ااااا 
اااالش  ا َأ

َا
َش  اا
اااة   صأ

َش ا  ا   ا

يُش »  رومع، يم٠َمٟمَّام: َأداة شمِمٌٞمف ُمٙمٗمقوم٦ٌم سمام ذم آظمره٤م قمـ قمٛمؾ اًمٜمّم٥م واًمش: يَم٠َمٟمَّام اًمرِّ

يُش: اؾمُؿ ضمٜمس مجٕملٌّ طمٞم٨م ُيْٗمَرق سمٞمٜمَف وسملَم ُمٗمرِده سم٤مهل٤مء، يمٌَ٘مر وسَمَ٘مرة، وَتْر وََتْرة،  واًمرِّ

وَرْوض وَرْوو٦م، ي٘م٤مل: ذم ضمٜم٤مح اًمّٓم٤مئر قمنموَن ريِم٦ًم، وَأرسمُع ىَمقاِدم، وَأرسمُع َُمٜم٤ميم٥َِم، 

يُش هق ًم٤ٌمُس  ، واًمرِّ قشُمُف وزيٜمُتف، وُمٜمف  وَأرسمُع ظَمقاٍف، وَأرسمُع َأسم٤مِهُر، وَأرسمُع يُمغَمً ًْ اًمّٓم٤مئِر ويُم

ى ضَمٜم٤مطِمل»ىمٞمَؾ:   [إؾم٤مس )ريش(]: َأي: َأيمرَُمٜمل، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: شراؿَمٜمل وىَمقَّ

 ومِرؿْمققققٜمل سمَخققققػْمٍ ـم٤معَمقققق٤م ىمققققد سَمرْيَتٜمققققل

 

ي  ـْ َيقققِريُش وٓ َيقققؼْمِ  ومَخقققػُم اعَمققققازم َُمققق

  [إؾم٤مس )ريش(]وىم٤مل آظمر: 



 - 691 - 

 إِذا يمٜمْقققق٧َم خمتقققق٤مَر اًمرضمقققق٤مِل ًمِققققٜمْٗمِٕمٝمْؿ 

 

ـَ هبقْؿ شَمْرُِمقلومَ    ِرْش واصٓمٜمِْع قمٜمقَد اًمقذي

  [183ديقاٟمف ]وىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦ُم: 

 يمققْؿ ىمققْد َأطَمققؾَّ سمققداِر اًمَٗمْ٘مققِر سمٕمققَد هِمٜمققًك 

 

 ىَمقُمققق٤ًم ويمقققْؿ راَش ىَمْقُمققق٤ًم سمٕمقققَد إىِْمتققق٤مرِ  

 ـَ هبِقققؿْ  ي آظَمقققري  َيقققِريُش ىَمقُمققق٤ًم وَيقققؼْمِ

 

ـْ سمققق٤مِري  ـْ رائقققٍش قمٛمقققرٌو وُِمققق  هلل ُِمققق

 ، هذا ُمًتٕم٤مٌر ُمـ ِريِش [7/26إقمراف: ] ژچچ چ چ ڃژوىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

قشُمف وزيٜمتُف. ىم٤مل ضمريٌر:  ًْ  [536ديقاٟمف ]اًمٓم٤َّمئِر اًمذي هق يُم

ققققق ُِمقققققٜمُْٙمُؿ وَهققققققاَي َُمْٕمٙمقققققؿْ   ومِرْيٌِمْ

 

 وإِْن يم٤مٟمقققققققق٧ْم زيقققققققق٤مرشُمٙمْؿ ًمِقققققققققاَمُم٤م 

 َأْي ومقَق َأـمراومِِف وذم ضمقاٟمٌف وٟمقاطمٞمف وضمٝم٤مشمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش: قمغم َأْرضم٤مئف»

، اًمقاطمد )رضم٤م(، يمَٕمَّم٤م َوَرطَمك: َأْي سم٤مًمَٗمتِْح [69/17]احل٤مىم٦م:  ژڈ ڎ ڎژ

ح٥ِم، وىمد َوَرْدَٟم٤م ُمٜمف  واًمَ٘مٍْم، ي٘م٤مل: ومالن ُِمْٗمْم٤مٌل قمغم إَهِؾ واحلََِمِؿ وإطم٤ٌمِب واًمّمَّ

ضم٤مء، وىمٞمؾ: َأْرضَم٤مُء  َأْرضَم٤مَء واٍد َرطْم٥ٍم، وومِٜم٤مؤه ومًٞمُح إَْرضَم٤مء، وهق حَمَطُّ ِرطم٤مل َأهِؾ اًمرَّ

ـْ َأقْماله٤م إِمم َأؾْمَٗمٚمِٝم٤م، وُمٜمف ىمقهُلؿ: اًم ضَمَقان»ٌئِْر: طَم٤موَمت٤َمه٤م وٟمقاطِمْٞمٝم٤م ُِم ، شومالٌن ُيْرُمك سمِف اًمرَّ

 [269ديقاٟمف ] ىم٤مل زهػم:

ققققف  َُمَٓمققققْقُت سمققققِف ذم إَرِض طمتَّققققك يَم٠َمٟمَّ

 

ضَمققققَقانِ   ٥ٌٍَم ُيْرَُمققققك سمققققِف اًمرَّ  َأظُمققققق ؾَمقققق

 ِة اًمٜمُّٕم٤مِس، طمتَّك يم٠َمٟمَّف اًمدًمُق اًمذي ُيدمَم َأي: يْمٓمرُب وَِيَْتزُّ وخيٗمُؼ سمرأؾِمف ُمـ ؿمدَّ

ًة. ََتل َيْٛمٜم٦ًَم وَيْنَ  سم٤محلٌؾ ذم اًمٌئِر ومػَمْ

ْرىَم٦م ش: ُزْرُق ٟمَِّم٤ملٍ » َرق سم٤مًمتَّحريؽ، واًمزُّ ْرق مجع َأْزَرق، وهق اؾمُؿ وم٤مقمٍؾ ُمـ اًمزَّ اًمزُّ

اسمِع يمَٕمٚمِؿ، وي٘م٤مُل، َٟمّْمؾ َأْزَرق َأي: ؿمد يد اًمّمٗم٤مء. ىم٤مل اُمرُؤ سم٤مًمْمؿِّ ُمـ َزِرق، ُمـ اًم٤ٌمب اًمرَّ

 [33ديقاٟمف ]اًمَ٘مْٞمِس: 

 ِرذمُّ ُُمَْمقققققق٤مضِمِٕملقَأَيْ٘مُتُٚمٜمققققققل واعَمِْمقققققق

 

ققققققٜمُقَٟم٦ٌم َزْرٌق يم٠َمْٟمٞمقققققق٤مِب َأهْمقققققققالِ   ًْ  وَُم

 َأي: يمٞمَػ ي٘متُٚمٜمل واًمًٞمُػ إمِم ضم٤مٟمٌِل، ورُم٤مٌح ص٤مومٞم٦ُم احلديِد َِيُقُل َُمْرآه٤م يم٠َمهن٤م َأٟمٞم٤مُب
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لِم وٟمحِقه٤م، وهل احلديدُة َأهْمقاٍل؟ واًمٜمِّّم٤مل: مجع َٟمّْمِؾ اًمًٞمِػ  ٙمِّ ًِّ ُمِح واًم ٝمِؿ واًمرُّ ًَّ واًم

٦ٌُم ومٞمٝم٤م، ىم٤مل َأقمِمك سم٤مهٚم٦َم:  [91إصٛمٕمٞم٤مت ] اعمريمَّ

 قِمِْمققققٜم٤َم سمققققذًمؽ َدْهققققرًا صمققققؿَّ وَم٤مَرىَمٜمَققققق٤م

 

ققق  ًِ ُْمُح ُذو اًمٜمَّّْمقققَٚملْم َيٜمَْٙم  رُ قيمقققذًمَِؽ اًمقققرُّ

 ُٜم٤َمُن: احلديدة ًِّ ، واًم جَّ ٜم٤َمَن، واًمزُّ ًِّ ُمِح وسمف  َأراَد سم٤مًمٜمَّّْمَٚملْم اًم اًمتل شمٙمقُن ذم قم٤مًمٞم٦ِم اًمرُّ

جُّ ذم َأؾْمَٗمٚمِف، ىم٤مل زهػم:  [36ديقاٟمف ] ُيٓمَٕمـ، واًمزُّ

قققف ضَمققق٤مِج وم٢مِٟمَّ ـْ َيْٕمقققِص َأـْمقققَراَف اًمزِّ  َوَُمققق

 

ٌَقققق٧ْم يمققققؾَّ هَلْققققَذمِ    ُيٓمٞمققققُع اًمَٕمقققققازم ُريمِّ

ؿ ـْ قَمََم إُمَر اًمّمٖمػَم ص٤مَر إمِم إُمِر اًمٙمٌػِم، وَأصُؾ ذًمَؽ َأهنَّ يم٤مُٟمقا  اعمٕمٜمك: َُم

ٌُقه٤م  ُمح، وم٢مِذا َأسَمْقا ىَمَٚم ضم٤مِج اًمتل ذم ؾم٤مومٚم٦ِم اًمرُّ ٚمح سم٤مًمزِّ هؿ إِذا َأرادوا اًمّمُّ ت٘مٌٚمقن قمدوَّ ًْ َي

 وم٠َمداروه٤م قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مشَمٚمقهؿ ـمٕمٜم٤ًم سم٤مٕؾَمٜم٦َِّم اًمتل ذم قَم٤مًمِٞمتٝم٤م.

دت وؾُمٜم٧َّْم وُرىمَِّ٘م٧ْم وؿُمِحَذت، ي٘م٤مل: َرَهَػ اًمًٞمَػ وٟمحَقه ش: ُأرِهَٗم٧ْم » َأي طُمدِّ

ؿِّ َرَه٤موم٦ًم سم٤مًمتَّحريِؽ: َأي َدقَّ َوَرقَّ وًَمُٓمَػ، ومٝمق وَأرْ  َهَٗمُف: َأي ضَمَٕمَٚمُف رىمٞم٘م٤ًم، وَمَرُهَػ سم٤مًمْمَّ

، وي٘م٤مل: ؿَمَحَذ ًم٤ًمَٟمف قمٚمٞمٜم٤م وَأْرَهَٗمف، وي٘م٤مَل: اْرَهْػ هَمْرَب ِذْهٜمِؽ عَم٤م َأىُمقل.  َرهٞمُػ احلَدِّ

ًَّ ش: ًمُِتٛمَتٝمك» ْٗمرة واًم ـَ آُْمتٝم٤مء: وهق شَمْرىمٞمؼ اًمِمَّ ٞمِػ وٟمحِقمه٤م، ي٘م٤مل: َُمَٝمك َيْٛمٝمل ُِم

َُمْٝمٞم٤ًم، وَُمَٝم٤م َيْٛمُٝمق َُمْٝمقًا، َواُْمتَٝمك َيْٛمَتٝمل اُْمتَٝم٤مء، يمؾُّ ذًمَؽ سمٛمٕمٜمك شمرىمٞمؼ احلديدِة وإطِْمداِده٤م، 

٦م، وَأُْمَٝمك  هف، يٕمٜمل ـماَله سمذَه٥م َأو ومِْمَّ َوَُمَٝم٤م اًمٌمَء َيْٛمَٝم٤مه َُمْٝمقًا، وَيْٛمِٝمٞمف َُمْٝمَٞم٤ًم: َأي َُمقَّ

ه، وذم اًمت٤مج: احلديَد: ؾَم  ـُ ُدَرْيٍد، »َ٘م٤مه اعم٤مَء َوأطَمدَّ َد هِب٤م اسم َده يَم٠َمُْمَٝم٤مه، شَمَٗمرَّ واُْمَتَٝمك اًمٜمَّّْمَؾ طَمدَّ

 اٟمتٝمك.ش ذيَمره٤م ذم ُم٘مّمقرشمف

٤مىمَط قمغم َأـْمراِف اًمٌئِر ُيْم٤مهل احلديَد اًمّم٤مذم اًمذي ضُمِٕمَؾ رىمٞم٘م٤ًم  ًَّ اعمٕمٜمك: َأنَّ اًمريَش اًم

َد: َأي: ًمُِٞمجٕمؾ ىم٤مـمِٕم٤ًم  ٦ٌَم.ًمِٞمحدَّ ي ِ  ُم٤مِوٞم٤ًم ٟم٤مومِذًا ذم اًميَّ

اش نأ ش أااا ا  196- ااا ا ملش ئشْبا يأ ُ ااا   ااا ا وأ تا َأ ش  وأ

 

ُ  ط  أ  
 ش طا ش ا

اا ىا ُ     ش ُ  را    ىا ش أ

، شوُُمقطمِش إىمٓم٤مِر ـم٤مٍم ُم٤مُؤهُ »: َأي: َوَرْدُت اعم٤مَء اعمذيمقر ذم ىمقًمِف ؾم٤مسم٘م٤ًم: شَوَرْدشُمفُ » 
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َف قَمَٚمْٞمف َوسَمَٚمَٖمُف وَوَصَؾ إًِمٞمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ي٘م٤مل: َوَرد اعم٤مَء إِذا َواوَم٤مُه وَ   ٺ ڀژَأْذَ

 ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:[28/23]اًم٘مّمص:  ژٺ ٺ

 ِرِدي ِرِدي ِوْرَد ىَمَٓمققق٤مٍة َصقققامَّ 

 

ٌََٝمققق٤م سَمقققْرُد اعمققق٤م  ققق٦ٍم َأقْمَج  يُمْدِريَّ

:[338ديقاٟمف ] ووَرد اًمٌئر واحلقض واًمٖمدير: َأشم٤مه٤م، ىم٤مل َُم٤مَُم٦ُم َيرصمل اسمٜمف 

 يَمْٕمققق٥ٌم صُمقققؿَّ ىِمٞمقققَؾ ًمقققف:َأْورَم 
ِ
 قمقققغم اعمققق٤مء

 

اٌد وَمقققققققاَم َوَرَدا  قققققققَؽ َورَّ  ِرْد يَمْٕمققققققق٥ُم إِٟمَّ

:[365ديقاٟمف ] وىم٤مل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م يٛمدح سمٜمل ضَمْٗمٜم٦ََم ُمٚمقَك اًمِم٤مم ىمدياًم 

 َأوُٓد ضَمْٗمٜمَققققق٦َم طمققققققَل ىمقققققؼِم َأسمقققققٞمٝمؿُ 

 

ـِ ُم٤مريقققق٦َم اًمٙمققققريِؿ اعُمْٗمِْمققققؾِ    ىمققققؼِم اسمقققق

 يَص  ـْ َوَرَد اًمققققؼَمِ قققُ٘مقن َُمقققق ًْ  قمٚمققققٞمٝمؿُ َي

 

ققققؾِ   ًَ ٚم ًَّ طمٞمؼ اًم ُؼ سمقققق٤مًمرَّ  سَمققققَردى ُيّمققققٗمَّ

  ُيْٖمَِمققققْقَن طَمتَّققققك ُمقققق٤م َُتِققققرُّ يماِلهُبققققؿْ 

 

ققققققاِد اعُمْ٘مٌِقققققؾِ   ًَّ ققققق٠مًُمقَن قمقققققـ اًم ًْ  ٓ َي

.ْيص: يم٠َمُِمػْم، َُمقوٌع سمدُمِمَؼ، وىمٞمَؾ: هنٌر هب٤م، وىمٞمَؾ: اؾمُؿ اًمُٖمقـم٦ِم يمٚمِّٝم٤م  اًمؼَمِ

ْئ٥ُم َيْٕمِقي» ت، ش: واًمذِّ ٞمد سم٤مًمٙمن، َأي َيِّمٞمُح وُيَّمقِّ ًِّ ، وي٘م٤مل: اًم ئ٥ُم: يمٚم٥ُم اًمؼَمِّ واًمذِّ

ِد( [33ديقاٟمف ] ىم٤مل ـَمَروم٦م: ٌَّْٝمَتف اعمَُتَقرِّ  )يَمِذْئ٥م اًمَٖمَْم٤م َٟم

ْٞمد اًمٖمْم٤م..»وُيروى:  ًِ ْئ٥ُم َيْٕمقي واًمٖمراُب َيٌٙمل( إًمخ، وىم٤مل آظمر:ش يم  )اًمذِّ

ظمر: ِٔ  و

ئ٥م إِْذ قَمَقى ٧ُم سم٤مًمذِّ ًْ  قَمَقى اًمذئ٥م وَم٤مؾْمَت٠ْمَٟم

 

َت    إِٟمًققققق٤مٌن ومٙمِقققققدُت َأُُمقققققْقُت  َوَصققققققَّ

  [1489ديقان ذي اًمرُم٦م ] وىم٤مل آظمر:

ْئ٥ُم حَمزوٟمقققق٤ًم يَمقققق٠َمنَّ قُمققققَقاَءهُ   هبقققق٤م اًمققققذِّ

 

ٞمققققِؾ حُمَْثققققؾِ    قُمققققَقاُء وَمِّمققققٞمٍؾ آظِمققققَر اًمٚمَّ

 ـْ َأطْمثَٚمف، إِذا َأؾَم٤مء هِمذاءه، ومل ُُيًْـ  اعمٝمٛمٚم٦ِم واًمث٤مء اعمثٚمَّث٦م: اؾمُؿ ُمٗمٕمقٍل ُِم
ِ
حُمَْثؾ: سم٤محل٤مء

اء.َرو٤مقَمف، و  ي٘م٤مل ًمٚمذئ٥ِم: اًمَٕمقَّ

 ژ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓژَأْي ذم اجلٝم٤مِت اعمُحٞمٓم٦ِم سمف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش: طَمْقًَمف»

ـَ ذم ضمقاٟمٌف، ي٘م٤مل: ىَمَٕمَد طَمْقًَمف وطَمَقاًَمف وطَمَقاًَمٞمْف وطَمْقًَمٞمْف [43/7]هم٤مومر:  ذي ، َأْي: واًمَّ
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 [31ديقاٟمف ] ًم٘مٞمِس:وَأطْمَقاًَمُف، َأْي: ذم ضمٝم٦ٍم حتقُل سمٞمٜمَف وسملَم همػِمه، ىم٤مل اُمرُؤ ا

ققققَؽ وم٤مِوققققحل ٤ٌَمَك اهللُ إِٟمَّ  وم٘م٤مًَمقققق٧ْم ؾَمقققق

 

َر واًمٜمقق٤مَس َأطْمققَقازم  ققامَّ ًُّ قق٧َم شَمققرى اًم ًْ  َأًَم

 ْٛمعِ » ًَّ َتؽُّ ؾُمؿِّ اًم ًْ دُّ صَمْ٘م٥ِم إُُذِن. ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين:ش: ُُم ًَ  [34ديقاٟمف ] َأْي ُُمٜمْ

ـَ  -َأشَمققق٤مين  ْٕمققق قققَؽ عُمَْتٜمقققل -َأسَمْٞمققق٧َم اًمٚمَّ  َأٟمَّ

 

ققق٤مُِمعُ وشمٚمقققؽ اًم  ًَ قققَتؽُّ ُِمٜمٝمققق٤م اعَم ًْ  تقققل شَم

:٧ْم ووىِمَرْت، وًمَٕمٌٞمد سمـ إسَْمَرص ْت َوَصٛمَّ دَّ ًَ ٧م إُُذُن: اْٟم  [58ديقاٟمف ] واؾْمَتٙمَّ

قققق٤مُِمُٕمٝمؿْ  ًَ ٧ْم َُم  َدقَمقققق٤م َُمَٕمقققق٤مِذَ وَم٤مؾْمققققَتٙمَّ

 

قق  ًِ  َل ًَمققْق َيققْدقُمق سَمٜمققل َأؾَمققدِ قيقق٤م هَلْققَػ َٟمْٗم

َٛمؿ وذه ف واعمّمدُر آؾْمتِٙم٤مك، وهق اًمَقىْمر واًمّمَّ ْٛمِع واًمٓمَّرُش، وهق ُمٓم٤مِوع ؾَمٙمَّ ًَّ ٤مُب اًم

٤ًم إِذا اْصَٓمَٚمَؿ ُأذٟمٞمْف واؾْمت٠مَصَٚمُٝمام ىَمْٓمٕم٤ًم،  ف ؾَمٙمَّ ٙمُّ ًُ ف َي ُه، وي٘م٤مُل َأيْم٤ًم: ؾَمٙمَّ ٤ًم: َأي: ؾَمدَّ ف ؾَمٙمَّ ٙمُّ ًُ َي

، ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع، يمق قَمٚمِؿ ومٝمق  ؽُّ ًَ َٙمُؽ سمٗمتحتلِم، وهق ُمّمدر ؾَمؽَّ َي ًَّ وُمثُؾ آؾمتٙم٤مِك اًم

اضمُز:َأؾَمؽُّ   ، ىم٤مل اًمرَّ

 ًَمْٞمَٚمققققق٦ُم طَمقققققؽٍّ ًَمقققققْٞمس ومِْٞمَٝمققققق٤م ؿَمقققققؽُّ 

 َأطُمقققققؽُّ طمتَّققققققك ؾَمقققققق٤مقمدي ُُمٜمَْٗمققققققؽُّ 

 َأؾْمققققققققَٝمَرين إؾَُمققققققققْٞمقُد إؾََمققققققققؽُّ 

 َٛمؿ واًمٓمََّرش، وزٟم٤ًم َٙمؽ: اًمّمَّ ًّ إؾَُمْٞمِقُد شمّمٖمػُم إؾمقَد، وقمٜمك سمف اًمؼُمْهمقَث، ىمٞمؾ: اًم

ه٤م وِصٖمُره٤م وِوْٞمُؼ ِصامظِمٝم٤م، ومجُع وُمٕمٜمًك، وىمٞمؾ: ىِمٍُم إذِن وِصٖمُره٤م، وىمٞمؾ: ىِمٍَمُ 

، ىم٤مل اًمزخمنمي:  : ُُمّمٚمَّٛم٦ُم أذان»إؾَمؽِّ ؾُمؽٌّ ٧ْم إُذُن شويمؾُّ اًمٓمَّػم ؾُمؽٌّ ، وي٘م٤مل: اؾمتَٙمَّ

ْت  ٧م اًمري٤مُض إِذا اًمتػَّ ٟم٤ٌمُُت٤م طمتَّك اٟمًدَّ ٌُٝم٤م وظَمْرىُمٝم٤م، وُمٜمف اؾْمتَٙمَّ إِذا َو٤مَق ِصامظُمٝم٤م: َأي صَمْ٘م

دَّ ظَمَّم٤مُصف.ومروضُمف، واؾْمتَؽَّ ا ًَ  ًم٤ٌمُب: َأي اْٟم

ْٛمعِ »و ًَّ ـْ ِصامظِمف ش: ؾُمؿُّ اًم ِصامُخ إُُذِن، وهق صمْ٘مٌٝم٤م وظَمْرىمٝم٤م، وي٘م٤مل: َأظْمَرَج ُِم

: ُمثٚم٨ُم اًمًلِم  ؿُّ ًُّ ِصْٛمالظَمف: َأي َأظمرَج ُمـ داظمِؾ ُأُذٟمِف وسم٤مـمٜمِٝم٤م وؾمَخٝم٤م وىُمِمقَره٤م، واًم

يمَخْرق اإِلسْمرة وإَٟمِػ وإُذِن، ىم٤مل  سمٛمٕمٜمَٞمٞمف: سمٛمٕمٜمك اًمذي َي٘متؾ، وسمٛمٕمٜمك يمؾِّ صم٘م٥ٍم وّٞمٍؼ 
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ْٛمُع يٙمقن سمٛمٕمٜمك طِمسِّ إُذِن [7/43]إقمراف:  ژںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱژشمٕم٤ممم:  ًَّ ، واًم

 وإِدرايمِٝم٤م ًمََلصقاِت، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك ٟمٗمِس إُذِن.

ـْ ـُمْقِل اًمٓمََّقى» َأي سم٥ًٌم اُمتداِد زُم٤مِن اجلقِع اًمذي َُمرَّ قمٚمٞمف، واًمٓمُّقُل ُمّمدُر ـم٤مَل ش ُِم

، واًمٓمَّقى: اجلقع، ىم٤مل قمٜمؽمة:أَ   [249ديقاٟمف ] ي اُْمَتدَّ

ققققف قققَقى وَأفمٚمُّ  َوًَمَ٘مقققْد َأسمِْٞمققق٧ُم قمققققغم اًمٓمَّ

 

 طمتَّقققققك َأَٟمققققق٤مَل سمقققققف يمقققققريَؿ اعَمْٓمَٕمقققققؿِ  

 ،وومٕمُٚمف: ـَمِقَي ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمِع، يمق قَمٚمَِؿ: َأي ظمال سمٓمٜمُف ُمـ اًمٓمَّٕم٤مِم، ومَخِص، ُمثٚمث٦م اعمٞمؿ

َد ىمٞمَؾ: ـَمَقى وـم٤مُء ـمِقى شُمٗمتح وشُمٙمن، وهذا إِ  ٍد، وم٢مِن ىمّمَد وشمٕمٛمَّ ذا ضم٤مَع سمال ىمّمٍد وٓ شمٕمٛمُّ

 ُمـ اًمث٤َّمين، يمَرَُمك ـَمٞم٤ًَّم ومٝمق ـم٤مٍو، وـَمٞم٤َّمن.

اعمٕمٜمك: واومٞمُتُف وَأشمٞمُتف وسمٚمٖمُتف ووصْٚم٧ُم إًِمٞمف وَأذوم٧ُم قمٚمٞمف وطميُت ًمديف، ويم٤من 

ك سم٤مًمذئ٥م يّمٞمُح وُيّمقت يمام شَمٜمٌح اًمٙمالُب، وُيّمُؾ ُمٜمف  قُمقاٌء، وهق ىمٚمٞمُؾ اًمقطمُش اعمًٛمَّ

ة اجلقِع احل٤مصِؾ ًمف سم٥ًٌِم ظُمٚمقِّ سمٓمٜمف ُمـ اًمٓمٕم٤مم. ٛمع ُمـ ؿمدَّ ًَّ  اًم

اااااااااا ا  197- اااااااااا  ااى  ىا شااااااااا أا  اام  اأ ْا  وأ

 

اا أ   ااس  ُ    اا أ ا ىأ كش  ا ش اا   ش يأ أخأ  ملأ

ـْ ش: وُمٜمَت٩م»  ، وهق اؾمُؿ ُمٗمٕمقل ُِم ـُ : َأي َوُربَّ ُُمٜمَت٩ٍم، واعمراُد سمف اًمٖمّم اًمقاُو واُو ُربَّ

اقمل:أَ   [242ديقاٟمف ] ٟمتَجُف، إِذا َأٟمِم٠َمه، ىم٤مل اًمرَّ

قققق٧ْم هبقققق٤م ؿَمققققْٝمَري َرسمٞمققققٍع قمٚمققققٞمٝمؿُ   َأَرسمَّ

 

ـَ اًمَٖمقققققاَمَم اعَمَت٤مًمِٞمققققق٤م   ضَمٜم٤مئققققق٥ُم َيٜمْقققققتِْج

 ،ي٤مُح اًمِ٘مٌٚمٞم٦َُّم، واعمَت٤مزم ذم إَصؾ: اًمٜمِّٞم٤مق شمتٚمقه٤م َأوُٓده٤م َأَرسم٧َّم: داَُم٧ْم، واجلٜم٤مئ٥ُم: اًمرِّ

، وومٞمف َأيْم٤ًم: [ٟمت٩م] ًمتَّقاين شَمزاَوضم٤م وم٠َمٟمتَج٤م اًمَٗمْ٘مَر، يمذا ذم إؾَم٤مسِ وذم َُمَثٍؾ َأنَّ اًمٕمجَز وا

ـْ َأْٟمت٩ََم  ـْ هل٤م قم٤مىم٦ٌٌم حمٛمقدة، وهذا يمٚمُّف ُِم ُم٦م ٓ شُمٜمت٩م ٟمتٞمج٦ًم ص٤مدىم٦ًم، إِذا مل شمٙم وهذه اعم٘مدِّ

ضُمؾ اًمٜم٤مىَم٦َم، إِذا َوزِمَ ِوٓدَُت٤م ويم٤من هل٤م يم٤مًم٘م٤مسمٚم٦م، يمٜمَتََجٝم٤م، ومٝمق ٟم٤مشم٩ِم وُُمٜمتِ  ٩م، ىم٤مَل احل٤َمِرث اًمرَّ

 [111ديقاٟمف ] سمـ طِمٚمِّزة:

ـِ اًمٜم٤مشم٩ُِم   إِٟمََّؽ ٓ شَمدِرْي َُم
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وَأْٟمتج٧ْم: مَحٚم٧ْم وَأٟمتج٧ْم: قمُٔمَؿ سمٓمٜمُٝم٤م ودٟم٤م ٟمِت٤مضُمٝم٤م، وَأٟمتَج٧ْم: َوًَمَدت وَووَٕم٧ْم، 

ه، واحل٤مصُؾ اعمُٜمت٩َُم ذم اًمٌٞم٧م قمغم صٞمٖم٦ِم  تدرُّ ًْ وىمقهلؿ: اًمريح شُمٜمت٩م اًمًح٤مَب: َأي ََتْريف وشَم

اِح اعمٗم ع ُمـ همػِمه، وقمـ سمٕمِض اًمنمُّ َأٟمَّف َُيتٛمُؾ  [هق اًمّم٤موي] ٕمقل، سمٛمٕمٜمك اعمقًمقد، َأي اعمتٗمرِّ

ـَ  َأْن يٙمقَن ُمـ آٟمتج٤مء سمٛمٕمٜمك اعمرشمِٗمع قمغم اًمٜمَّجقِة، وهل اعمرشمَٗمُع ُمـ إَرِض، ٕنَّ اًمٖمّم

جرِة، وي٘م٤مُل: اٟمَتج٤مُه ُمٜمف: سمٛمٕمٜمك َأظَمَذه واؾمتخَٚمّم ف، واٟمَتجك: ىمٕمَد قمغم يم٠َمٟمَّف يمذًمَؽ ومقَق اًمِمَّ

َٟمْجقة ُمـ إَرض، وٓ َأؾمتٌٕمُد َأن يٙمقَن ُمـ ىمقهِلؿ: ٟمَج٤م اًمِمجرَة واًم٘مْمٞم٥َم وٟمحَقمه٤م، 

، وم٤مْٟمَتجك هق، َأي اٟم٘مٓمَع، ومٝمق ُُمٜمْت٩ٍَم َأي [ٟمجق] سمٛمٕمٜمك ىَمَٓمَع، يَم٠مْٟمَجك واؾمَتٜمْجك، يمام ذم اًمت٤َّمِج 

 ُُمٜمَْ٘مَٓمٍع.

ف» ، وَأسُمقه هق َأصُٚمف  اًمْمٛمػُم يٕمقُد قمغمش: ُأمُّ َأسمِٞمف ُأُمُّ ـُ ىمقًمف: ُُمٜمَت٩م، اًمذي ُأريَد سمف اًمٖمّم

ٝمام،  ى ُمـ إَرِض اًمتل هل ُأُمُّ جرة اًمتل شمتٖمذَّ ٝمام، َأو َأسمقه ؾم٤مُق اًمِمَّ ُمـ اًمِمجرة اًمتل هل ُأُمُّ

اي ومٞمٝمام.  ٗمغم َزْٟمَدٌة سمٗمتِح اًمزَّ ًُّ ْٟمُد اًمذي شُمْ٘مَدح سمف اًمٜم٤مُر، وهق اًمٕمقُد إقمغم، واًم مَلْ »واعمراُد سمف اًمزَّ

َٛمفُ  ًْ ْن ضِم ْص ضمًَده، ىم٤مل ًمٌٞمد يّمػ ٟم٤مىم٦م:ش: َيَتَخقَّ  [76ديقاٟمف ] َأْي مَلْ َيَتٜمَ٘مَّ

هَن٤م ُٟمزوزم واْرحِت٤مزم  َُتَقَّ

ُم٦م:   [19ديقاٟمف ]وىم٤مل ذو اًمرُّ

هَنققق٤م ـْ داٍر َُتَقَّ ققققُق ُِمققق  ٓ سَمقققْؾ ُهقققَق اًمِمَّ

 

ًا سَمقققق٤مِرٌح شَمققققِرُب   ًا ؾَمققققَح٤مٌب َوَُمققققرَّ  َُمققققرَّ

 ة:  ًا: مجع ُمرَّ ح٤مب: اًمَٖمامم، وُيروى سمدًمف َُمرَّ ًَّ ، وهل سمقزٟمف: اًمريح شؿمامل»َأي شم٤مرًة، واًم

اَب وشمًقىُمف. ٍة، ومتحِٛمُؾ اًمؽمُّ ُب: اًمريُح اًمتل َُت٥ُمُّ سمِمدَّ ِ  اعم٘م٤مسمِٚم٦م ًمٚمَجٜمُقب، واًم٤ٌمِرح اًمؽمَّ

َص حلْ  ن اًمًٗمُر اًمٜم٤مىم٦َم: شمٜم٘مَّ َّمف، يم٠َمٟمف ظم٤مَٟمف ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم، وَُتَقَّ ل: شَمٜمَ٘مَّ َن طم٘مِّ َٛمٝم٤م وَُتقَّ

َٟمؽ، َك إمِم َٟمْ٘مص وم٘مد َُتَقَّ د،  وؿمْحَٛمٝم٤م وَأْوَرصمٝم٤م اهلَُزال، ويمؾُّ ُم٤م هَمػمَّ ن سمٛمٕمٜمك اًمتٕمٝمُّ وَأُم٤م اًمتخقُّ

ج واًمتحٜم٨ُّم واًمت٠مصمُّؿ سمٛمٕمٜمك دمٜم٥ُّم اخلٞم٤مٟم٦م واحلََرج واحِلٜم٨ْم واإِلصمؿ، ويمذا  ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمتحرُّ

ْخص وََمْ  د: ضِمْرم اًمِمَّ ًَ ؿ واجلَ ًْ ؿ، واجِل  َٛمع اًمٌََدن سم٠ِمقْمَْم٤مئف وضَمَقاِرطِمِف.اًمتََّذُمُّ
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َقى» َُم٤مَُم٦م واًمَ٘ماَمءة، ي٘م٤مل: َوِقَي َيْْمَقى، ُمـ اًم٤ٌمب ش: َُمسُّ اًمْمَّ َأْي إِص٤مسم٦ُم اهلَُزال واًمدَّ

 [1431ديقان ذي اًمرُم٦م ] اًمراسمع، يمَٕمٚمِؿ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

قققَقى ٓ َيِْمقققػُمه٤م  َأظمقهققق٤م َأسمقهققق٤م واًمْمَّ

 

ٝمقققق٤م قُمِ٘مققققرْت قَمْ٘مققققر   اوؾمقققق٤مُق َأسمٞمٝمقققق٤م ُأُمُّ

:ىم٤مل ذم اًمت٤مج: يّمػ َزْٟمدًا وَزْٟمَدًة ٕهنام ُمـ ؿمجرة واطمدة، ؤظمر 

 ومتقققققًك مل شَمٚمِقققققْده سمٜمْققققق٧ُم قَمقققققؿٍّ ىمريٌققققق٦مٌ 

 

 وَمَٞمْْمققَقى يمققام َيْْمققَقى َرديققُد اًم٘مرائقق٥ِم  

 وَمَٞمْْمَقى: َأي َيدقُّ قمٔمُٛمف وَيّْمٖمُر ضمًُٛمف، وخُيَٚمُؼ ٟمحٞمٗم٤ًم، وذم إؾم٤مس: اًمٖمرائ٥ُم

ُد اًمٜمُّٓمٗم٦ُم اًمتل ظُمٚمَؼ شرديُد اًمٖمرائ٥م»روى: َأٟمج٥ُم واًم٘مرائ٥ُم َأْوَقى، ويُ  ، وهق اًمذي شمؽمدَّ

ُمٜمٝم٤م سملم اًمٖمرائ٥ِم، وذم اًمٚم٤ًمن: َأْوَقى اًمرضمؾ: ُوًمَد ًمف وًمد و٤موّي، ويمذا اعمرأُة، وذم 

ضُمقا ذم اًمٌٕمٞمداِت اًمٜم٥ًَِّم ًمئال شَمْْمَقى َأوُٓديمؿ، شاهمؽمسُمقا وٓ شُمْْمقوا»احلدي٨م:  : َأي شمزوَّ

َأٟمج٥ُم وَأىمقى، ووًمُد اًم٘مري٦ٌِم َأوٕمُػ وَأْوقى، واًمٕمرُب شمزقمُؿ َأنَّ وًمَد  وم٢مِن وًمَد اًمٖمري٦ٌمِ 

ضمِؾ ُمـ ىمراسمتِف َيلُء وٕمٞمٗم٤ًم ٟمحٞمٗم٤ًم صٖمػَم اجلًِؿ، همػَم َأٟمف يٙمقُن يمرياًم قمغم ـمٌِع ىمقُِمف، ىم٤مل  اًمرَّ

 [22/86إهم٤مين ]اًمراضمز: 

ٌَْٞمقققققققٌد ىمقققققققد َأصققققققق٤مَب َُمٞمَّققققققق٤م  ذاك قُم

يققققققققق٤م ًمٞمَتقققققققققف َأًمَ٘مَحٝمققققققققق٤م َصقققققققققٌِٞم٤َّم 

٤مومحَ   َٛمٚمققققققققق٧ْم وَمَقًَمقققققققققَدْت َوققققققققق٤مِويَّ

  وىم٤مل آظمر:

ُُتقققققق٤م ًمٚمٜمًَّققققققِؾ وْهققققققَل هَمريٌقققققق٦مٌ   ُتػمَّ

 

 ومجققققق٤مَءْت سمقققققِف يم٤مًمٌقققققدِر ظِمْرىمققققق٤ًم... 

ف، وُمع ذًمؽ مل يٓمرْأ قمغم ضمًِٛمف اهلزاُل   ٍع ُمـ همػِمه، ُأمُّ َأسمٞمف هل ُأُمُّ اعمٕمٜمك: وُمقًمقٍد ُمتٗمرِّ

ي ُيقًَمُد سملم إىَم٤مرِب يٙمقن يمام يٙمقن ذم اًمقًمِد اًمذي يٙمقُن ]ُمـ[ ذوي اعمح٤مرم، ٕن اًمذ

 صٖمػم اجلًِؿ ظِمْٚمَ٘م٦ًم ذم اًمٖم٤مًم٥ِم.

ثأ أاااالش  198- ة ش  فأ
ْشاااا ا اااا ا ا  ا شاااالأ اأخ َش رأ  اأفش

 

ااا أ أ   تِشش يا  وأ
َأ   اااا ا ااا ش  يا

ااا ش وأ أااا    عأ

 



 - 698 - 

َأي َأوْمَرؿْم٧ُم ذًمؽ اًمُٖمّمـ، سمٛمٕمٜمك ضمٕمٚم٧ُم ومِراؿمُف سمِٜم٧َْم َأظمٞمف، َأي ىمٓمٕم٦َم قُمقٍد ش: َأومَرؿْمُتف»

ٍع  ـٍ ُمتٗمرِّ ٤مِد َأصٚمِٝمام وُمٜمَِمِئٝمام، وَأوْمَرَش وُمالٟم٤ًم ُمـ همّم ُمـ َأصِؾ ذًمؽ اعمٜمَت٩ِم، ومٝمام َأظمقان ٓحتِّ

ضمف إِي٤مه٤م وم٤مومؽمؿَمٝم٤م َأي  ٤مـم٤ًم َوصمػِمًا: َأي وَمَرَش ًمف ومِراؿم٤ًم وـمٞمئ٤ًم، وَأوْمَرؿَمُف اُمرَأًة: َأي َزوَّ ًَ سم

ْوضم٤مِت. ضَمٝم٤م، وومالٌن يمريُؿ اعَمَٗم٤مرِش: َأي اًمزَّ  شَمَزوَّ

ْت، ي٘م٤مل: صَمٜمَك اًمُٕمقَد واًمُٖمّمـ ش: وَم٤مْٟمَثٜم٧َْم » َأي وم٤مٟمٕمٓمَٗم٧ْم واٟمٍموَم٧ْم ورضمَٕم٧ْم وارشمدَّ

ه وَأْرضمَٕمف إمِم طمٞم٨م  واحلٌَؾ واًمثَّقب: سمٛمٕمٜمك َهٍَمُه وًَمَقاه وـَمَقاه، وصَمٜمك ومالٟم٤ًم قمغم وضمِٝمف: ردَّ

، َأي ضم٤مء، وصمٜمَك قِمٜم٤من ومرؾِمف، وًَمَقى قِمَذاَره، وضم٤مء صم٤مٟمٞم٤ًم ُمـ قِمٜم٤َمٟمف، وومالن شُمْثٜمك سمف اخلٜم٤مُس 

َد واْٟمثٜمك َأي  ؾ: َأي شَمَردَّ ُيٌَدَأ سمف، وصَمٜمَك ِرضْمٚمف وضمٚمَس، وشَمَثٜمَّك إُمُر ذم صدري قمغم شَمَٗمٕمَّ

ه ذم ٟمٗمًف  اْٟمحٜمك، واْٟمثٜمك َأي اْٟمَٓمقى، واْٟمَثٜمَك َأي اًْمَتقى، وصَمٜمَك َصْدَرُه قمغم يمذا: َأي َأَهَّ

 وَأظمٗم٤مه وَأوٛمَره ذم ىمٚمٌف.

ـْ َوًَمدٍ » ْٟمَدة طملم َأْي َُمقًمقدٍ ش: قَم ْٟمد َواًمزَّ ُر اًمذي يتٓم٤مير ُمـ سملم اًمزَّ َ ، واعمراُد سمف اًمنمَّ

 ُيَيُب َأطمُدمه٤م سم٤مٔظمِر ومٞم٘مَدُح اًمٜم٤مُر ُمٜمٝمام.

، َأي ش: ُيْقَرى سمف» ْٟمَد وم٠َمْوَرى، ٓزٌم ُُمَتَٕمدٍّ ُر اًمٜم٤مر سمف، ي٘م٤مل: َأْوَرْي٧م اًمزَّ تَخرج َذَ ًْ َأي ُي

ا َوَرى ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين يمَيب وَرَُمك وَوِري َيِري اؾمتخرضْم٧ُم ٟم٤مَره سمَ٘مْدطِمف ومخرضَم٧ْم، ويمذ

٥َم، َوَوِرَي َيْقَرى يَمَقضِمؾ َيْقضمؾ، ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ًِ  ُمـ اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس يَمَح

ققف ققٛم٧ِم إِٟمَّ  سم٤مًمّمَّ
ِ
قققء ًُّ  وَأـْمققِػ طمققدي٨َم اًم

 

َجقققق٤م   ُمتققققك شُمققققْقِر ٟمقققق٤مرًا سم٤مًمِٕمتقققق٤مِب شم٠َمضمَّ

 َُمٝمَ  ٤م وَمَقَرْت شَمِري، َوَوِرَي٧ْم شَمِري َوَوِرَي٧ْم شَمْقَرى َأي اؿمتٕمٚم٧ْم َوَأْوَرى اًمٜم٤مر َأْوىَمَده٤م وَأْضَ

ـْ ظِمْرىم٦م َأو ىُمٓمٜم٦م َأو سَمٕمرة َأو  ٦ُم اًمٜم٤مر وِريُتٝم٤م سم٤مًمتخٗمٞمػ، َأي ُم٤م شُمقَرى سمف ُِم واًمتٝم٧ٌْم، وي٘م٤مل: ِريَّ

 طمِمٞمِم٦م َأو ىِمنمة َأو ىمٓمٕم٦م ُمـ قُمقد َأو ظَمِم٥م َأو طَمٓم٥م، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ققققققق٤مً َوضَمقققققققْدَٟم٤م َزْٟمقققققققَد ضَمقققققققدِّ   هُؿ َوِريَّ

 

 وَزْٟمقققققُد سمٜمقققققل هققققققازَن هَمقققققػُم واِري 

:ٟم٤مد، ىم٤مل اًمِم٤مقمر ُم٤مد واري اًمزِّ  ي٘م٤مل: َزْٟمد َوِريٌّ وَواٍر: َأي شَمٔمٝمر ٟم٤مُره هيٕم٤ًم، وومالن يمثػم اًمرَّ
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ـِ قمققققققكمٍّ ٟمقققققق٤مِري  َوَرْت سمٕمٛمققققققرو سْمقققققق

 

ٌْقققققُدو َأؾْمققققق١ُمُق اًمَٕمقققققذاِري   ؾمققققق٤مقَم٦َم شَم

  [193أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] وىم٤مل َأسمق ُذؤي٥م:

ٌَّققققق٤م اًمُٙمُِمققققققِح َأسْمَٞمَْمققققق٤مِن يماَِلمُهققققق٤مأَ   ىَم

 

قققققققلِّ َواِري إََزاٟمِقققققققدِ    يمٕم٤مًمِٞمققققققق٦ِم اخلَٓمِّ

 اًمْم٤مُمر، واًمُٙمُِمقح: اخلَقاُس، وهل اخلُّمقُر، وإََزاٟمِد: مجع َأْزُٟمد، وهذه : إىََم٥مُّ

ٗمغم: َزْٟمدة، وإِذا صُمٜمِّ  ًُّ َٞم٤م ىمٞمؾ: مجع َزْٟمد، وهق اًمٕمقُد اًمذي ُيْ٘مَدح سمف اًمٜم٤مُر، وهق إقَمغم، واًم

ر، وشم٘مقل عمـ َأْٟمَجَدك وَأقم٤مٟمؽ وٟمٍمك وؾم٤مقمَدك: َوَرْت سمؽ ِزَٟم٤مِدي.  َزْٟمَدان شمٖمٚمٞم٤ًٌم ًمٚمٛمذيمَّ

 َأْي ُيِْمقى سمف، ي٘م٤مل: اؿْمَتَقى اًمٚمَّْحَؿ َوؿَمقاه وم٤مؿْمَتقى َواْٟمَِمَقى، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش: َوُيِْمَتَقى»

ٌَققققققُؾ   ىَمققققققِد اْٟمَِمقققققققى ؿِمققققققَقاُؤٟم٤م اعُمرقْم

 

سُمقا إمِم اًم   ومُٙمُٚمقققققققققاوَمقققققققق٤مىْمؽَمِ
ِ
 َٖمققققققققَداء

:ٌََؾ اًمٚمَّْحؿ: ىمٓمََّٕمف ًمتّمَؾ إًِمٞمف اًمٜم٤مُر ومُتٜمِْمَجف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر  َرقْم

ٌَٚمققققققفْ   شَمققققققَرى اعُمٚمقققققققَك طمقًَمققققققف ُُمَرقْم

 

ـْ ٓ َذْٟمققق٥َم ًَمقققفْ   ْٟم٥ِم وَُمققق  َيْ٘مُتقققُؾ ذا اًمقققذَّ

 ـٍ آظمر، ومٜمِم٠م ُمـ سمٞمٜمٝمام ُم٤م شُم٘مدح سمف اًمٜم٤مُر اعمٕمٜمك: مجٕم٧ُم سملم ذًمؽ اًمُٖمّمـ وسملم هُمّم

احوُيِمقى سمف  ُم٦م:[هق اًمّم٤موي] اًمٚمحُؿ. ىم٤مل سمٕمُض اًمنمُّ  : َأظمَذ اًمٜم٤مفمُؿ هذا ُمـ ىمقِل ذي اًمرُّ

ققققى ٓ َيْمقققػُمه٤م  َأظمقهققق٤م َأسمقهققق٤م واًمْمَّ

 

ٝمقققق٤م قُمِ٘مققققَرْت قَمْ٘مققققرا   وؾمقققق٤مُق َأسمٞمٝمقققق٤م ُأُمُّ

  

ااااااةخا  199- َش أ ااااااا  اأ
ْأ ش ا ش ااااااْب   ا رش أ ىأ  وأ

 

تأ أاا  ارا ُ ارش عش  وأ
ُا ْأ ملأْبا ُ أ ش  ىا ش أصش

ُف قمغم ُم٤م َيٚمٞمف ُمـ إَرايض ي٘مُػ قمٚمٞمف اعمَ ش: وَُمْرىَم٥ٍم »  ْرىَم٥م: اعمٙم٤من اعمرشمٗمُع اًمٕم٤مزم اعمنْمِ

ٌَف ُمـ  ـْ قَمُدوٍّ َأو ٟمحِقه، وهق اؾمُؿ ُمٙم٤مٍن واؾمُؿ زُم٤مٍن ُِمـ َرىَم اًمرىمٞم٥ُم ًمَِٞمٓمَّٚمع قمغم َُم٤م طَمقًَمف ُِم

ِل، يمٜمٍََم: َأي اٟمتٔمَره وَأيْم٤ًم طمَرؾَمُف َوطَم٤موَمَظ قمٚمٞمف، ورىمٞم٥ُم اجلٞم ِش: ـَمٚمٞمٕمُتٝمؿ اًم٤ٌمِب إوَّ

ُٝمؿ،  ُم َأَُم٤مَُمٝمؿ ًمٞمٓمَّٚمِع قمغم ُم٤م يٙمقُن هٜم٤مك ومٞمُخؼَمهؿ، ًمئال َيْٗمَج٠َمهؿ اًمٕمدوُّ وَيْدمَهَ اًمذي يت٘مدَّ

سمٞمئ٦مُ  ون َأي هم٤مومٚمقن، وهق اًمرَّ واًمٕملُم، وحمٚمُّف اًمذي َيْٕمٚمقه َُمْرىَم٥م  ومَٞمٖمِم٤مهؿ سمٖمت٦ًم وهؿ هم٤مرُّ

٦ٌٌَم، وهق ُم٤م ُيّمَٕمُد قمٚمٞمف ُمـ ضمٌٍؾ َأو راسمٞم ٦ٍم َأو َأيَمَٛم٦ٍم َأو طِمّْمـ َأو ٟمحِق ذًمؽ، ىم٤مل َوَُمْرىَم

 [74ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس ] اًمِم٤مقمر:
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وْمقققق٧ُم رْأؾَمققققٝم٤م جِّ َأْذَ ٌَقققق٦ٍم يمقققق٤مًمزُّ  وَُمْرىَم

 

 قَمقققققريضِ  
ٍ
ققققق٥ُم ـَمقققققْرذم ذم ومْمققققق٤مء  ُأىَمٚمِّ

 ، َأي وُربَّ َُمْرىَم٥ٍم.  واًمقاو ومٞمٝم٤م واو ُربَّ

٥ُم وإىَمٓم٤مُر، واعُمخٚمقًمِؼ إرضم٤مُء: اًمٜمقاطمل واجلٝم٤مُت واجلقاٟمش: خُمَْٚمْقًمٍِؼ َأْرضَم٤مؤه»

ْت  ٌُف واٟمًدَّ َح٤مُب: اْرشَمتَ٘م٧ْم ضمقاٟم ًَّ يٙمقُن سمٛمٕمٜمك اًمٜم٤مقمِؿ اًمِمديِد اعمٚمقؾم٦ِم، واظمٚمقًَمَؼ اًم

ظمروىُمف، وىمٞمؾ: ص٤مَر ظمٚمٞم٘م٤ًم، َأي ضمديرًا سم٠من ُيٛمٓمَِر، وىمٞمؾ: اضمتٛمَع وُتٞم٠ََّم ًمٚمٛمٓمِر، واظْمَٚمقًَمَؼ 

 [62 ديقاٟمف] اًمرؾمُؿ: اؾمتقى ُمع إَرض، ىم٤مل اعمُرىمِّش:

 ُمققققق٤مذا وىُمققققققذم قمقققققغم َرسْمقققققٍع قَمَٗمققققق٤م

 

قققققققققققققَتْٕمِجؿِ   ًْ  خُمَْٚمقًمِقققققققققققققٍؼ دارٍس ُُم

  وىم٤مل آظمر:

 هققق٤مَج اهلققققى رؾْمقققٌؿ سمقققذاِت اًمَٖم٣مققق

 

قققققققققتٕمِجٌؿ حُمْقققققققققِقلِ   ًْ  خُمَْٚمْقًمِقققققققققٌؼ ُُم

 ،واظمٚمقًمَؼ فمٝمُر اًمٗمرِس: ص٤مر َأُْمَٚمَس ٟم٤مقماًم، واظْمَٚمقًَمَؼ اًمًح٤مُب َأن يٛمٓمَر: َأي ىَم٤مَرَب

زاَدْت ظُمُٚمقىَمُتف، َأي سماَِله ُمـ يمثرة اؾمتٕمامًمِف، وطمجٌر َأظْمَٚمُؼ وصخرٌة واظْمَٚمْقًَمَؼ اًمثَّقُب: 

 [131ديقاٟمف ] ظَمْٚمَ٘م٤مُء، َأي ٓ َوْصَؿ ومٞمٝمام وٓ يَمْنَ وٓ َصْدَع، ىم٤مل إقَمِمك:

ُك اًمقققدهُر ذم ظَمْٚمَ٘مققق٤مَء راؾمقققٞم٦مٍ   ىمقققد َيقققؽْمُ

 

ققَدقَم٤م   َوْهٞمقق٤ًم وُيٜمققِزُل ُِمٜمٝمقق٤م إقَْمَّمققَؿ اًمّمَّ

 ٌَؾ َأظْمَٚمُؼ: أَ   ي ُُمّْمَٛم٧م، وىمٞمؾ: اخلََٚمؼ ذم اًمّمخر وٟمحقه هق اعُمٚمقؾم٦م واًمٜمُّٕمقُم٦م.وضم

ٚمِؽ » ًْ ٕمقُد قَمَٚمٞمف، ش: ُُمًَتّْمَٕم٥ِم اعمَ ٚمقك ومٞمف، َوَيُِمؼُّ اًمّمُّ ًُّ َأي َصْٕم٥ٍم َيْٕمُن اًم

َٚمؽ:  ًْ ى وَيٚمزم، واعَم ٌُْتف: وضمدشُمف يمذًمؽ، ومٝمق يتٕمدَّ ، واؾمتّمٕم واؾْمَتّْمَٕم٥َم اًمٌمُء: قَمُنَ

ٚمقك وزُم٤م ًُّ ُٚمؽ إِذا ؾم٤مر وَُمَِمك َوَٟمَ٘مَؾ َأىْمَداُمف.ُمٙم٤من اًم ًْ ـْ ؾَمَٚمؽ َي  ٟمف، ُِم

َأي ُمقوُع آرشم٘م٤مء ومٞمف َصْٕم٥ٌم، عم٤َم ومٞمف ُمـ طمج٤مرٍة واٟمخٗم٤مٍض ش: َوقْمِر اعمُْرشَمَ٘مك»

وارشمٗم٤مٍع وٟمحِق ذًمؽ، ي٘م٤مل: اْرشَمَ٘مك إِذا قماَل وَصِٕمَد ـُمٚمققم٤ًم ذم ضمٌٍؾ وٟمحِقه، واًمَققْمر: ودُّ 

ْٝمؾ ُمٕمٜمًك ٓ وزٟم٤ًم، ًَّ وي٘م٤مل: اْرشَمَ٘مك ومالن ُُمرشَم٘مًك َصْٕم٤ًٌَم، َأي َأظَمَذ ذم قمٛمؾ َيُِمؼُّ قمغم  اًم

 اًمٜمٗمِس َوَيّْمٕم٥ُم.
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٤ٌَمء، وَُم٤م طَمْقًَمف صخقٌر ُمٚم٤ًمُء وَأطمج٤مٌر ٟم٤مقمٛم٦ٌم  ىَم اعمٕمٜمك: وربَّ ُمٙم٤مٍن قم٤مٍل َيٚمس ومٞمف اًمرُّ

٥ٍم ؾمٞم٠ميت يّمٕم٥ُم ؾمٚمقيُمٝم٤م ًمققمقرِة َُمٓمَٚمِٕمٝم٤م، وضمقاُب ربَّ اعم٘مدرة سمٕمد اًمقاو ذم ىمقًمف: وَُمْرىم

 سمٕمد اًمٌٞم٧م اًمذي يكم هذا.

 أااة ار   277-
اارأ   ا  يا

َا  ا ُ  ا ااخش  وُ تِش 

 

اااارأ   ْش ااااة  َ يا
نا ْش ااااة  وأ

اااا ا نا ىا ا رش  تأ

ْخُص »  خص َأيْم٤ًم ش: واًمِمَّ ؿ ُُم١َمًمٍَّػ ًمف فمٝمقر وارشمٗم٤مع، وُيٓمٚمؼ اًمِمَّ ًْ ْخص: يمؾُّ ضِم اًمِمَّ

ٌَح، واجلٛمع  اءى وئمٝمر ُمـ سُمْٕمٍد، وهق اًمِمَّ  َأؿمخ٤مص وَأؿْم٤ٌمح.قمغم ُم٤م َيؽَمَ

واِل يم٤معم٤مء ش: ذم ألِ » ِل اًمٜمَّٝم٤مِر إمِم اًمزَّ اِب، وىمٞمؾ: أُل ظم٤مصٌّ سمام يٙمقُن ذم َأوَّ َأي ذم اًمنَّ

ُخقَص وَيْزَه٤مه٤م، واًمناُب هق اًمذي يٙمقُن ذم ٟمّمِػ اًمٜمَّٝم٤مِر  سملَم اًمًامء وإَرِض، يرومُع اًمِمُّ

ٌء ضم٤مٍر ومٞمٝم٤م، ىم٤مل ىُمسُّ سمـ ؾم٤مقمدة: ىَمَٓمَٕم٧ْم َُمْٝمَٛمَٝم٤ًم إظَمػِم ٓـمئ٤ًم َأي ٓص٘م٤ًم سم٤مَٕرِض يم٠َمٟمَّف ُم٤م

 وآًٓ ومآًٓ، وىم٤مل إقَمِمك:

 إِذ َيْروَمُع أُل َرْأَس اًمَٙمْٚم٥ِم وم٤مرشَمٗمَٕم٤م

ٌٍْم، ش: ًمِٜم٤َمفمِرٍ »َأْي ُيٜمَْٔمر وُيٌٍَْم، ش: ُيرى» ـْ َيٜمُْٔمر وُي َأي شَمْٚمَحُٔمف َوشَمَراه، ش: شَمْرُُمُ٘مف»َأْي عمَِ

َأْي وآٟم٤ًم ٓ ُيْدَرك سم٤مًمٌٍم، وٓ ُُيَسُّ سم٤مًمَٕملْم، ش وطِمٞمٜم٤ًم ٓ ُيَرى»وآٟم٤ًم َوَوىْمت٤ًم،  َأي َزَُم٤مٟم٤مً ش: طمٞمٜم٤مً »

 وٓ ُيْٚمَحُظ سم٤مًمٓمَّْرف.

اِب ئمٝمُر َوَيؽَماءى طمتَّك َيراه اًمٜم٤َّمفمُر إًِمٞمف، وشم٤مرًة خيتٗمل ومال ئمٝمُر. ٌَُح ذم اًمنَّ  اعمٕمٜمك: واًمِمَّ

ي أ  271- َا ااااا   سا  أ ااا ش ُ تِش  ْشااالا وأ فأ   اااةاأوش

 

ش أاا أ   َا  
ُ ا اا أ ا االا ُ ش ش اا ش ذأ

ُ   ااب  ىا  وأ

ل: َأقمٓم٤مه زم يم٤مُمالً، ش: َأْووَمْٞم٧ُم »  َأْورَم سم٤مًمٕمٝمِد ىم٤مَم سمف، وَأْورَم اًمٙمٞمَؾ: َأَتَُّف، وَأووم٤مين طم٘مِّ

اه، وَأورَم قمغم اعمٙم٤مِن: َأذَف قمٚمٞمف، وَأورَم اعمٙم٤مَن: َأشم٤مه، ىم٤مل َأسمق ُذَؤي٥م:  وَأورم سم٤مًمٜمَّذِر: َأدَّ

 َٟمققققق٤مِدي إِذا ُأِوذم ُمقققققـ إَرِض َُمْرسَمققققق٠مً أُ 

 

 سَمّمقققػمُ  -ًمقققق ُأضَمققق٤مُب  -ٕيَنِّ ؾمقققٛمٞمٌع  

 ِّـَ َأهُٚمِؽ، وًمق َأضم٤مسمٜمل اجلامُد ًمًٛمٕم٧ُم ٕيَن َأي: يمٚمَّام َأشمٞم٧ُم ُمٙم٤مٟم٤ًم قم٤مًمٞم٤ًم ٟم٤مدي٧ُم ي٤م داُر َأي

ئ٦م: َأي زاَد ذو ؾمٛمٍع وسمٍٍم، ي٘م٤مل: َأورَم ومالٌن قمغم يمذا: َأي َأذف، وُمٜمف َأورم ومالٌن قمغم اعم٤م
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رِة سمٕمَد اًمقاِو ذم ىمقًمف ىمٌَؾ اًمٌٞم٧ِم اًم٤ًمسمؼ: َوَُمْرىَم٥ٍم  قمٚمٞمٝم٤م، وىمقًمف: َأووَمٞم٧ُم ضمقاُب ربَّ اعم٘مدَّ

 خُمَٚمقًمٍِؼ َأرضَم٤مؤه.

ْٛمُس » َأي اًمٙمقيم٥ُم اًمٜمٝم٤مريُّ اعمٕمروف اًمذي سمف يّمػم اًمٜمٝم٤مر هن٤مرًا، َأو هل إطِْمَدى ش: واًمِمَّ

ٞم٤َّمرات اًمًٌع، وىمقل إؿَمؽم اًمٜمَّخَ  ًَّ  [149ذح احلامؾم٦م ]ٕمل: اًم

ـِ ِهٜمْققققٍد همقققق٤مرةً  َـّ قمققققغم اسمقققق  إِْن مل َأؿُمقققق

 

ققققُؾ يقُمقققق٤ًم ُمققققـ هِنَقققق٤مِب ُٟمٗمقققققسِ    مل َُتْ

 سم٤مً  ققققققَٕم٤مزم ؿُمققققققزَّ ًَّ  ظَمققققققْٞماًل يَم٠مُْمَثقققققق٤مِل اًم

 

 شَمْٕمققققدو سمٌققققٞمٍض ذم اًمٙمرِيقققق٦ِم ؿُمقققققسِ  

 قققققف  مَحِقققققَل اًمقققققَقـمٞمُس قمٚمقققققٞمٝمُؿ ومٙم٠َمٟمَّ

 

 َوَُمَْمقققق٤مُن سَمققققرٍق َأو ؿُمققققٕم٤مُع ؿُمققققُٛمقسِ  

 ٤مِر َأنَّ يمؾِّ ٟم٤مطمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ؿمٛمٌس، يمام ىم٤مًمقا: اًمٓمِّْٞم٥ُم ذم َُمٗم٤مرق رأؾِمف، وإِٟمَّام هق مجَٕمٝم٤م سم٤مقمتٌ

ٕم٤مزم:  ًَّ ـُ هٜمٍد هق ُمٕم٤موي٦ُم سمـ َأيب ؾمٗمٞم٤من، واًم ُـّ اًمٖم٤مرِة: شمٗمريُ٘مٝم٤م، واسم َُمْٗمرٌق واطمٌد، وؿم

٤م ُب: اًمْمَّ زَّ ، وىمٞمؾ: اًمِٖمٞمالُن اًمتل شمذيمُره٤م اًمٕمرُب ذم َأؿمٕم٤مِره٤م، واًمِمُّ ِـّ ُمرُة، ؾَمقاطمُر اجل

ُة ويمؾُّ َأُمٍر ش شَمْٕمدو سمٌٞمضٍ »و دَّ َأي شمًػُم ُمنقم٦ًم سمرضم٤مل سمٞمٍض َأي يمراٍم، واًمٙمرِي٦ُم: اًمِمِّ

هؿ وشمٕم٤مفمِٛمٝمؿ. ِ
قس: اًمذيـ يٜمٔمرون ُمـ ـَمَرِف َأقمٞمٜمِٝمؿ ًمٗمرِط شمٙمؼمُّ  ُمٙمروٍه، واًمِمُّ

ًمرضمُؾ اعم٤مَء ُمـ َأي شَمْ٘مِذف سمف وشَمٜمٌُُْذه وشَمرُمٞمف وشَمٓمرطمف وشُمْٚم٘مٞمف، ي٘م٤مل: َُم٩مَّ اش ََت٩ُمُّ ِريَ٘مَٝم٤م»

: َأي يًٞمؾ ًُمٕم٤مسُمف ٓؾمؽمظم٤مء ؿَمَٗمَتٞمْف ُمـ  ، وُمٜمف رضمؾ ُم٤مجٌّ ومِٛمف إِذا رُمك سمف، واؾمُؿ اًمٗم٤مقمؾ ُم٤مجٌّ

ؾ، وَُم٤َمج  ًَ وٕمِػ اهلرِم، ومٝمق ٓ ي٘مدُر قمغم إُِم٤ًمِك ِري٘مف ذم ومِٛمف، وُمٜمف اًمٜمَّحؾ ََم٤َّمُج اًمَٕم

ف إؾْمامُع. ىم٤مل اًمًح٤مِب اعمٓمُر وَُم٤َمج اًمِٕمٜم٥َِم ذاسُمف، وُمٜمف ىمقهلؿ: يمال ٌم شم٠َمسم٤مه اًمٓم٤ٌِّمغ وََتُجُّ

 [142ديقاٟمف ] اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين:

َن سَمقققْرَدهُ قُيثِقققْرَن احلََّمققق ٌَققق٤مِذْ  ك طَمتَّقققك ُي

 

قققٛمُس ََمَّققق٧ْم ِريَ٘مٝمققق٤م سم٤مًمَٙماليمِقققؾِ    إِذا اًمِمَّ

 َن ُمٜمف اجلٝم٦َم اًمتل مل دوِر، طمتك ُي٤ٌمِذْ َأي: ي٘مٚمٌْـ صٖم٤مَر إطَمج٤مِر سم٤مًمَٙماليمِؾ َأي سم٤مًمّمُّ

ٝم٤م طمرُّ اًمِمٛمِس، ومٝمق َرـْم٥ٌم يتٚمذْذَن سمرـمقسمتف قمٜمدُم٤م َت٩مُّ اًمِمٛمُس ِريَ٘مٝم٤م َأي ًُمَٕم٤مهب٤م، وهق  ًَّ َيٛم

ه٤م، يم٠َمٟمَّف رٌء يًٞمُؾ ُمٜمٝم٤م، وهق ُم٤م يؽماءى ذم اجلقِّ  ُم٤م ُيّمُؾ ُمـ اًمِمٛمِس قمٜمد اؿمتداد طمرِّ
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ٛم س: وهق اًمذي شمراه يم٠َمٟمَّف ظمٞمقٌط شَمَتَدممَّ ُمٜمٝم٤م ذم اًمٗمْم٤مء، ىم٤مل اًمزخمنمي: وؾم٤مل ًُمَٕم٤مُب اًمِمَّ

 ذم اًمَ٘مٞمِْظ يمٜم٩ًِم اًمٕمٜمٙمٌقِت، وذم اًمت٤مج: وهق اًمذي ي٘م٤مُل ًمف: خُم٤َمُط 
ِ
امء ًَّ يٜمحدُر ُمـ اًم

 ، َٝم٤مُم سم٤مًمٗمتح، وِريُؼ اًمِمٛمس وهق يم٤مخلَٞمْط شمراه ذم اجلقِّ إِذا اؿمتدَّ احلرُّ ًَّ اًمِمٞمٓم٤مِن، وهق اًم

، ىم٤مل سمنْم سمـ أيب ظم٤مزم: ـَ  [233ديقاٟمف ] وَريَمد اهلقاُء، أي ؾمَٙم

 َوَأْرٍض شَمْٕمققِزُف اجِلٜمَّقق٤مُن ومٞمٝمقق٤م

 

قققَٝم٤ممُ   ًَّ  وَمَٞم٤مومٞمٝمققق٤م َيٓمقققػُم هبققق٤م اًم

  [554ديقاٟمف ]وىم٤مل ضمرير:

ـَ ًمتٝمجقققػٍم َوىَمقققْد َوىَمقققَد احلَّمققق  كقَأَٟمْخققق

 

ققٛمِس ومقققَق اجلاَمضِمققؿِ    وذاَب ًُمٕمقق٤مُب اًمِمَّ

 ُم٦م:  [992ديقاٟمف ] وًمذي اًمرُّ

قق ًَّ ـِ َِيققامَء َِيتققُػ اًم  راُب هبقق٤مقذم َصققْح

 

قققٛمِس َُمْْمققق ذم ىَمْرىَمقققرٍ    ُروِج قسمُٚمٕمققق٤مِب اًمِمَّ

 اًمَٞمٝمامء: اًمٗمالة ٓ ُِيتدى هب٤م، وصحٜمُٝم٤م وؾمُٓمٝم٤م، واًمَ٘مْرىُمر اًم٘م٤مُع إُمٚمُس، وإَرُض

ِج.  اًمقاؾمٕم٦ُم اعمًتقي٦ُم، واعميوُج اعمٚمٓمَُّخ يم٤معُمَيَّ

ٌُْف اًمِمٛمس، واًمٗملُء ُم٤م زاًَم٧ْم قمٜمف، وىمٞمؾ: مه٤م واطمٌد. ش: واًمٔمِّؾُّ » ُمـ حت٧م »ُم٤م مل شُمّم

ـْ َأؾْمَٗمؾ اًمٜمَّْٕمؾ. ش: ذاءاحلِ   َأي ُُمٜمَْتٕمؾ، وُمٜمف:ش: حُمَْتَذى»َأْي ُِم

 َُيْتذي احل٤مذم اًمَقىمِعْ 
ِ
 يُمؾَّ احِلذاء

ىْم٧ُم َوـَمَٚمْٕم٧ُم َوقَمَٚمْقُت قَمغم ذًمؽ اعمَْرىَم٥م، واًمِمٛمُس هل٤م وه٩ٌم ؿمديد َوطَمرارة  اعمٕمٜمك: َأْذَ

َّٓ حت٧م اًمَ٘مَدم، وذًمؽ ذم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر قمٜمد آؾمتقاء: طملم شمٙمقن اًمِمٛمس  زائدة، وٓ فمؾَّ إِ

 ذم وؾمط اًمًامء.

-272 ُ ئشْبا إادأ ااااا  ُ ااااا    ا
ُش ا  يا

َا   اااااة طأ  وأ

 

اا أ   ااة   وُ ش أ تِشأ
ئشْبا عا َأ ُ اا   اا    تأ أ

 سمدل واْٟمَْمَقى.ش وقَمَقى»وذم ٟمًخ٦ٍم  

هق اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ ـَمَرق، ُمـ اًم٤ٌمب إَول يمٜمٍَم، ي٘م٤مل: ـَمَرَق اًم٤ٌمَب: دىمَّف ش: وـم٤مِرٍق »

ـَ وٟمحَقُه: ٟمَدومف، وـمَرَق اعمٙم٤مَن: ؾمَٚمٙمُف،  وىمَرقمف، وـمَرَق  ، وـمَرق اًمُ٘مٓم احلديدَة: َضهب٤م ًمتٛمتدَّ
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، [86/1]اًمٓم٤مرق:  ژٻ ٱژوُمٜمف اًمٓمريُؼ، وـمَرَق اًمٜمّجُؿ: ـَمٚمَع، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

ٌح، وـمَرَق َأهَٚمُف: َأي َأشم٤مُهؿ وواوَم٤مُهؿ ًمٞمالً،  وىمٞمؾ: هق ٟمجٌؿ خمّمقٌص ي٘م٤مل ًمُف يمقيم٥ُم اًمّمُّ

آٍت سم٤مًمٚمَّٞمِؾ ومٝمق ـم٤مِرٌق، وذم احلدي٨م هنٌل ًمٚمٛم٤ًمومِر قمـ ذًمَؽ ًمئالَّ َيٜمزقم٩َم َأهُٚمف ُمـ ذًمؽ ويمؾُّ 

ٓؾمٞمَّام إِذا يم٤مٟمقا ٟم٤مئٛملَم، إِذ يزداُد اٟمده٤مؿُمٝمؿ، ورسمَّام فمٜمُّقا َأنَّ اًمذي ضم٤مَء سمف ًمٞمالً ظمٓم٥ٌم يمٌػٌم، 

 وزوضمُتف شمٙمقُن ؿَمِٕمث٦ًم هم٤مًم٤ًٌم.

فُ » ًُ
ـُ ُِمـ ىمٚمٌفش: ُي١مٟمِ ٙمٜمف ًمئالَّ َيٜمُٗمَر وٓ َيًتقطمَش، ي٘م٤مل: آَٟمًُف سم٤معمدِّ قمغم  َأي ُيَٓم٤مُِم ًَ وُي

ُف سم٤مًمتَِّمديد، وًمَلقمش: ًَ  َأوْمَٕمَؾ يم٠َمٟمَّ

ققققفُ  ًُ ققققَٛمُع اعمققققرُء ومٞمٝمقققق٤م ُمقققق٤م ُي١َمٟمِّ ًْ  ٓ َي

 

ققققَققم٤م  ٌُقققققِم واًمْمُّ َّٓ َٟمِئققققٞمَؿ اًم ٞمققققِؾ إِ  سم٤مًمٚمَّ

٧ُم سمف وَأًمِٗمتُف وَأطمٌٌُتف َأي ُيقِرصُمُف ُأْٟم٤ًًم وُيْٕمِ٘مٌُف ؾمٙمقٟم٤ًم واـمٛمئٜم٤مٟم٤ًم وراطم٦َم ىمٚم٥م، ي٘م ًْ
٤مل: َأٟمِ

ـَ ىمٚمٌل إًِمٞمف.  وؾمٙم

ْئ٥ُم » وطمٌش ُمٕمروٌف، وهق يمٚم٥ُم اًمؼَمِّ اًمذي يمثػمًا ُم٤م يٗمؽمُس اًمٖمٜمَؿ، واجلٛمُع ش: اًمذِّ

ِذئ٤مٌب، وىم٤مل سمٕمُْمٝمؿ: اًمٜم٤مُس ذئ٤مٌب ذم صمٞم٤مٍب، وُي٘م٤مُل: هق ذئ٥ٌم ذم صَمٚم٦ٍَّم، واًمثََّٚم٦ُم سم٤مًمٗمتح: اعم٤مؿمٞم٦ُم 

: اجلامقم٦ُم ُمـ اًمٜم٤مِس.ُمـ همٜمٍؿ وو٠مٍن، واًمثُّ  ؿِّ  ٚم٦ُم سم٤مًمْمَّ

رَ » َت ُمـ ؿِمدة وضمع اجلقع، ي٘م٤مل: شَمٚمْٕمَٚمَع، ش: إِذا شَمَْمقَّ ى وشم٘مٚم٥ََّم وص٤مَح وصقَّ َأي شَمٚمقَّ

َر: ص٤مَح  َػ، وذم إؾَم٤مس: ضسَمُف وَمتْمقَّ َن وشمٚمٝمَّ َه ُمـ ؿِمدة اجلقع، وحتزَّ َأي: ص٤مَح وشم٠َموَّ

رون ُمـ اجلقع، وطم٘مٞم٘م٦مُ  ى، وهؿ يتْمقَّ ْقر، وهق ُمّمدر و٤مَرُه  وشمَٚمقَّ ؾ ُمـ اًمْمَّ ر شمٗمٕمُّ اًمتْمقُّ

ٌَف وآذاُه وؿَمؼَّ قمٚمٞمف. ه وَأوٕمَٗمف وقمٜم٤َّمُه وَأشمٕم  اًمٌمُء َيُْمقره يمْم٤مَره َيْمػُمه، َأي ضَّ

ْئ٥ُم » م ىمري٤ًٌم. ش: اًمذِّ ، وىمد شم٘مدَّ ُل فمالِم اًمٚمَّٞمِؾ، ش: قِمَِم٤مءً »يمٚم٥ُم اًمؼَمِّ اًمِٕمَِم٤مُء سم٤مًمٙمن: َأوَّ

ٛمِس إمِم ـمٚمقِع اًمٗمجِر، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:وىمٞمؾ: ُمـ اعمٖمِرِب إمِم   اًمَٕمَتَٛم٦م، وىمٞمؾ: ُمـ زوال اًمِمَّ

 همققققققَدْوٟم٤م هُمققققققْدَوًة ؾَمققققققَحرًا سمَٚمْٞمققققققؾٍ 

 

 قِمِمققققق٤مًء سَمْٕمقققققَدُم٤م اٟمتَّمقققققَػ اًمٜمَّٝمققققق٤مرُ  

 ٌََح، ش: واْٟمَْمَقى» َت وَٟم ، وذم ٟمًخ٦م وقَمَقى، َأي ص٤مَح وصقَّ َأي َأَوى وجَل٠َم واْٟمْمؿَّ
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ف وآ ى واْٟمَْمقى ُمٓم٤مِوُع َوَقاه، َأي وٛمَّ َواه، وي٘م٤مل: َوَقى سمٛمٕمٜمك اْٟمَْمقى، وَمَْمَقى شمتٕمدَّ

٘مٞمٜم٤مه اًمَٖمٌُقق. ًَ ٌَْ٘مٜم٤مه، َأي َأجل٠َمه إًِمٞمٜم٤م وم  وشَمٚمزُم، وي٘م٤مل َأيْم٤ًم: وَقاه، وُمٜمف َأْوقاُه اًمٚمَّٞمُؾ إًِمٞمٜم٤م ومَٖم

اعمٕمٜمك: وُربَّ رضمٍؾ ىمد َأشمك ًمٞماًل، وهق ُِمـ ؿِمدة اًمَقطْمِم٦م اًمتل اقمؽَمشْمف ذم اعمٗم٤مِوز ص٤مر 

ٍ  َيًت٠َمٟمُس  ٍه وشم٠َمملُّ ٤ٌَمَح شم٠َموُّ ٌَُح ُٟم سمّمقت اًمّذئ٥م إِذا ؾمٛمَٕمف َيّمٞمح ُمـ ؿِمدة وضَمع اجلقِع وَأعَمِف، وَيٜمْ

 مم٤َّم سمف، وَي٠ْموي إمِم ذًمؽ اًمرضُمؾ.

ااااالش أ    273- ااااا أ ىأ َش اأ وأ َا اااااة  اأوأ  إاىل  أ

 

اارأ  
َة إاىل ُ  ا خا اا ش ُأ ااةصأ  َأ عا  ُ ملا ا ش  يأ

، ي٘م٤مل: َأَوى ش: َأَوى»  إًِمٞمف َي٠ْموي، َأي اْٟمح٤مَز إمِم ٟم٤مطمٞمتف، وذم اًمتٜمزيؾ َأي جل٠َم واْٟمْمؿَّ

، َأي ؾم٠َمًْمتِجئ إمِم ضمٌؾ [11/43]هقد:  ژ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓژاًمٕمزيز: 

ُف إًِمٞمف، وُمـ ؾَمَجٕم٤مِت إؾَم٤مس: وضمَدين َيتٞماًم  َُيٗمٔمٜمل وَيِ٘مٞمٜمل ُمـ ُم٤مء اًمٓمُّقوم٤مِن، وآَواُه: وٛمَّ

رين وىمد يمٜم٧ُم َأمخَؾ ُمـ اسمـ آَوى، وذم طم ، شقمغم َأْن شُم١ْمووين»دي٨م سمٞمٕم٦ِم إٟمّم٤مر ومآَوى وؿمٝمَّ

 واًمٜمٍَِّم 
ِ
: سم٤مإِليقاء َأي شمٙمقٟمقا زم َُم٠ْموًى، َأي ُمٜمزًٓ آِوي إًِمٞمف، وُمٜمف ىمقُل اسمـ قم٤ٌمس ًمََلٟمّم٤مريِّ

ُتؿ، َأي َأْٟمُِمُدك هبام َأن دمٚمس، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ًْ َّٓ ضمٚم  ژڑ ژ ژ ڈژإِ

َأي اًمتل َي٠موي إًِمٞمٝم٤م َأهُٚمٝم٤م،  ،[53/15]اًمٜمجؿ:  ژڳ ڳژ، وُمٜمُف: [93/6]اًمْمحك: 

ى  وي٘م٤مل: َأَوى إمِم ُمٜمزًمف سم٘مٍْم إًَمػ، َأي قم٤مَد وَرضمَع إًِمٞمف، وىمٞمؾ: َأَوى اعم٘مّمقرُة شمتٕمدَّ

 َأيْم٤ًم يمآوى.

إمِم اعمٙم٤من اًم٘مري٥م ُمٜمٝم٤م ًمَٞمّْمَٓمكَم وَيًتدومَئ هب٤م، واًمٜم٤َّمُر شُمٓمٚمُؼ قمغم اًمٚمَّٝمٞم٥ِم ش: إمِم ٟم٤مري»

 .وقمغم احلرارة احل٤مِصٚم٦م ُمٜمٝم٤م

َأي داقِمٞم٦ٌم ًمَلًُْمٗم٦م وإُْٟمِس وآضمتامع، واعَم٠ْمًَمػ: اؾمُؿ زُم٤من وُمٙم٤من ُمـ ش: َوْهَل َُم٠ْمًَمٌػ »

ـَ إًِمٞمِف. ٌُف وؾمَٙم  َأًمَِٗمُف ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمِع يمَٕمٚمَِؿ، إِذا َأطمٌَُّف وَأٟمَِس سمِف واـمٛم٠َمنَّ ىمٚم

َب اعمٕمروِف، ي٘م٤مل: دقم٤مُه، َأي ٟم٤مدش: َيْدقُمق اًمُٕمَٗم٤مةَ » اُه وـمَٚم٥م إىِم٤ٌمًَمف قمٚمٞمِف، َأي ُيٜم٤مدي ـمالَّ

شم٘مقل: إٟمٌٞم٤مُء هؿ ُدقم٤مة اخلَْٚمؼ إمِم اًمتَّقطمٞمد، َأي إمِم اإِليامن سمقطمداٟمٞم٦َّم اهلل شمٕم٤ممم، وَدقم٤مه إمِم 
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اًمقًمٞمٛم٦ِم، َأي: ـمَٚمٌُف ًمٞمحَيه٤م، ودقَم٤مه إمِم اعم٤ٌمَرزِة: ـمَٚم٥م َأن َيؼُمَز ًمُف، وُم٤م دقم٤مَك إمِم َأن ومٕمٚم٧َم 

َك وَأجل٠َمَك، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: يمذا، َأي: ُم٤م محَٚمَؽ وَٟمدَ   ژہ ہ ہ ہژسَمَؽ واوٓمرَّ

.[16/125]اًمٜمحؾ:   : َأي اـمٚم٥ْم إىِم٤ٌمَل اًمٜم٤َّمِس قمغم قم٤ٌمدِة اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 [21]ديقاٟمف ـُمالُب اعمٕمروِف واًمَٗمْْمِؾ، ىم٤مَل إقَمِمك: ش: اًمُٕمَٗم٤مةَ »

 َيٓمققققققققُف اًمُٕمٗمققققققق٤مُة سم٠َمسمقاسمِقققققققفِ 

 

ـْ    ـَمقققاَف اًمٜمَّّمقق٤مرى سمٌْٞمقق٧ِم اًمققَقصَم

 ٞم٤موم٦ِم، ىم٤مل اًمزخمنمُي:ش: إمِم اًمِ٘مَرى»َأي ٟمقُره٤م وؿمٕم٤مقُمٝم٤م. ش: َوْقُؤه٤م»  َأي إمِم اًمْمِّ

ٌْققققققدًا َأسَمقققققق٧ْم  َٓ َأوْمَ٘مققققققَر اهللُ قَم  َأ

 

ٟم٤مَءُة َأن ُيْٗمِ٘مققققققرا   قمٚمْٞمققققققِف اًمققققققدَّ

 ـْ ٓ ُيِٕمققققػُم ىَمققققَرا َُمْريمقققق٥ٍم   وَُمقققق

 

 وَمُ٘مققققْؾ يمٞمققققَػ َيْٕمِ٘مققققُرُه ًمٚمِ٘مققققَرى 

 ٌْدًا ُمٜمٕمْتفُ  يمقب، وُمـ ٓ يٗمٕمْؾ ذًمؽ ومٙمٞمػ  َأي َأوْم٘مَر اهللُ قم تِف ًمٚمرُّ دٟم٤مءشُمف ُمـ إقِم٤مرة داسمَّ

ٞم٤موم٦م.  َيٜمحُره٤م ًمٚمْمِّ

ور  اعمٕمٜمك: َأشَمك إمِم ُمقوع اًمٜم٤ّمِر اًمتل َأوىمدُُت٤م، وهل شمدقمق إمِم إًُْمٗم٦م وإُٟمس واًمنُّ

 وآضمتامع، ووقُؤه٤م يدقمق ـُمالَب اًمٗمْمِؾ واعمٕمروف إمِم اًمْمٞم٤موم٦م.

ْأاااااة 274- ْشااااا ا خأ اااااة طأ ُئاااااار    ىأ      أ

 

خأ   ما ُ اااار  اااا أ ْااااْبا اأنش  أ
اااا ا  ْا ف  ما  تأ

ُم٤م: زائدٌة. واعمٕمٜمك هذا اًمٓمَّٞمُػ هق هلل ظم٤مًمٌص، وهذا ومٞمف ُمٕمٜمك ش: هلل ُم٤م ـَمٞمُْػ ظَمٞم٤ملٍ » 

ُه. ٥م ُمـ ىَمٌٞمؾ ىمقهلؿ: هلل َدرُّ  اعمدِح واًمتٕمجُّ

اًمٓم٤َّمئُػ  واًمٓمَّْٞمػ: ُمّمدُر ـم٤مَف َيٓمِٞمُػ، وهل سمٛمٕمٜمك ـم٤مَف َيُٓمقُف، واعمراُد سم٤مًمٓمَّٞمػ

شمٕمٌػمًا سم٤معمّمدر قمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ، وهق ؿم٤مئٌع يمثػٌم، وىمٞمؾ: اًمٓمَّٞمُػ ُمـ ـم٤مَف َيٓمقُف يم٤معمْٞم٧ِم 

 ُمـ ُم٤مَت َيٛمقُت قمغم َأنَّ َأصَٚمُف ـَمٞمٌِّػ يمٛمٞم٧ِّم.

 واعمرآة: صقرشُمف وَتث٤مًُمف، ورسمَّام 
ِ
 شمراه يم٤مًمٔمِّؾ، وظمٞم٤مُل اإِلٟم٤ًمن ذم اعم٤مء

ٍ
واخلٞم٤مُل: يمؾُّ رء

دُة يم٤مًمّمقرِة ُمرَّ سمؽ اًمٌمُء  ُيِمٌُف اًمٔمِّؾَّ ومٝمذا َأيْم٤ًم ظمٞم٤مٌل، وقمـ اًمراهم٥م: َأنَّ َأصَٚمُف اًمُ٘مقُة اعمجرَّ

ر، وظمٞم٤مُل  رِة ذم اعمَٜم٤مم وذم اعمرآة وذم اًم٘مٚم٥م، صمؿ اؾمُتٕمٛمؾ ذم ُصقرة يُمؾِّ ُم٤م ُيتّمقَّ اعمتّمقَّ
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ُك ُمـ ُصقر اعمحًقؾم٤مِت سمٕمَد همَ  ٞمٌقسمتِٝم٤م، وحمٚمُّف اإِلٟم٤ًمن ىُمقٌة حَتٗمُظ ُم٤م ُيدريمف احِلسُّ اعمِمؽَمَ

 دمقيُػ اًمدُم٤مغ إَّول.

اًمزي٤مرة ذم »اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ زاَره َيزوُره زي٤مرًة إِذا ىمَّمده وَأملَّ سمف، وذم اعمّم٤ٌمح: ش: زائرٍ »

، وزاَر اعمديٜم٦َم واعم٘م٤مَم إَذَف، وىمد ُيًتٕمٛمؾ شاًمُٕمرف: ىمّمُد اعمُزور إيِمراُم٤ًم ًمُف واؾمتئٜم٤مؾم٤ًم سمف

 وووَمَد.سمٛمٕمٜمك َوَرَد وىَمِدَم ش زار»

ُف ًمٚم٘مٚم٥ِم » َأي َُتديف ًمٚمٗم١ماِد، وإَصُؾ ُِمـ َزفَّ اًمٕمروَس إمِم سَمْٕمٚمٝم٤م إِذا َأهداه٤م إًِمٞمف. ش: شَمزومُّ

 اًمٗم١ماُد، وىمٞمَؾ سمٞمٜمٝمام ومرٌق يٕمروُمُف اًمٜمِّحريُر.ش: اًم٘مٚم٥ُم »و

َؤى» ؤي٤م خمّمقص٦ٌم ش: َأطْمالُم اًمرُّ ؤي٤م، وىمٞمؾ: اًمرُّ إطَمالم: مجع طُمُٚمؿ سم٤مًمْمؿِّ وهل اًمرُّ

ؤى: مجُع ُرؤي٤م، وهل ُم٤م َيراه اإِلٟم٤ًمن ذم َُمٜم٤مُمف، وذم اًمتٜمزيؾ سم٤مخلػم ، واًمرُّ ، واحلُُٚمُؿ سم٤مًمنمِّ

، أَي هل اعمَرائل اًمتل [12/44]يقؾمػ:  ژپ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻژاًمٕمزيز: 

ٓ يّمحُّ شم٠مويُٚمٝم٤م وٓ يًت٘مٞمُؿ شمٕمٌػُمه٤م ٓظمتالـمٝم٤م وقمدم َتٞمُّز خَم٤مرضمٝم٤م، واعمٗمرُد ِوْٖم٨م، وهل 

ـْم٥م سم٤مًمٞم٤مسمس، ويمذا اًمَ٘مٌْْم٦م ُمٜمف.احلُزُم٦ُم ُمـ احل  ِمٞمِش اعمختٚمِٓم٦م اًمرَّ

ـَ زائرًا َأملَّ يب وزارين ذم اًمٜمَّقم، وإِٟمَّام يم٤مٟم٧ْم َُتديف ًمٚم٘مٚم٥م ظمٞم٤مُٓت  اعمٕمٜمك: ُم٤م َأسمدَع وَأطمً

قر اًمتل َيراه٤م اًمٜم٤مُس.  اعَمٜم٤مِم وََت٤مصمٞمُؾ اًمّمُّ

-275   ُ اااارأ
ش أ ا َا اااا   َأ ُ أ ُ  اااا أ َا اأ ش اااا  ا  تأ

 

ا ُ  أ َأ ش أ  ا أ اوأ ْابا ُ ش  ْ دُ ُ 
ْبا إا  ْ   

َأي َيْ٘مٓمع، ي٘م٤مل: ضم٤مَب اًمٌالَد، َأي ىمَٓمٕمٝم٤م َُمِمٞم٤ًم ودم٤مَوزه٤م ؾَمػمًا، وُمٜمف ش: ََيُقُب » 

 ضمقائ٥ُم إظَم٤ٌمر، ىم٤مل َأسمق ُزسمٞمد:

شُمْؿ وىمقققد صمققق٤م  وم٤مْصقققُد ىُمققققيت وىمقققد ظَمقققؼَمْ

 

  
ِ
 سَمقققققق٧ْم إًِمققققققٞمُٙمْؿ ضَمقاِئقققققق٥ُم إَٟمٌقققققق٤مء

   سمٚمد.َأي إظَم٤ٌمُر اًمتل شمٜمت٘مؾ ُمـ سمٚمد إمم

:ش: َأضمقاَز اًمَٗمال» ـُ طُمَري٨م اًمرسمٕملِّ ٤ٌَمؾِم٥ِم، ىم٤مل همٞمالُن سم ًَّ  َأي َأْوؾم٤مَط اًمَٗمَٚمقات وسُمٓمقَن اًم

 سم٤مشَمقق٧ْم شَمٜمُقققُش احلَققْقَض َٟمْقؿمقق٤ًم ُِمققـ قَمققال

 

 َٟمْقؿمققققق٤ًم سمقققققف شَمْ٘مَٓمقققققُع َأضْمققققققاَز اًمَٗمقققققال 
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شمٜم٤مُوًٓ  -ه أي ُمـ أقمال -َأي فمٚم٧َّْم شمتٜم٤موُل اعم٤مَء سمَِٗمِٛمٝم٤م ُمـ احلقض شمٜم٤موًٓ ُمـ قُمْٚمق 

ِي٤م قمغم ىمٓمِع َأوؾم٤مِط اًمِ٘مٗم٤مر واًمّمح٤مرى واًمؼماري، وُمٗمرُد اًمَٗماَل: وَماَلة، وهل اًمَ٘مْٗمر َأو  ُي٘مقِّ

اعمٗم٤مزُة ٓ ُم٤مَء ومٞمٝم٤م وٓ َأٟمٞمَس هب٤م، َأو اًمّمحراُء اًمقاؾمٕم٦ُم، ودُمٛمع َأيْم٤ًم قمغم وَمَٚمقاٍت، وُمٜمف 

ٚمقاِت »ىمقهُلؿ:   ش.َأهُؾ اًمَٗمَٚمقاِت َأشْمَرُك اًمٜم٤مِس ًمٚمّمَّ

تّمِٖمرًا، ي٘م٤مل: اطمتَ٘مرُه، َأي اؾْمتٝم٤مَن سمِف ومل َيْٕم٠ٌْم سمف وٓ ايْمؽمَث ش: حُمَْتِ٘مَراً » ًْ َأي ُُمْزَدري٤ًم ُُم

ديُد واًمَٗمزُع اًمٕمٔمٞمُؿ، واجلٛمُع َأهقاٌل، وُمٜمف ش: َهْقَل ُدضْمك اًمٚمَّٞمؾِ »ًمف.  اهلَْقُل: اخلقُف اًمِمَّ

ظمقَل ومٞمٝمام وهَمِِمٞمُٝمام همػَم ُُمتٝمٞم٥ِِّم ُمـ ، َأي اىْمتَحَؿ اًمدشريم٥َِم َأهقاَل اًمٌحر وَأهقاَل اًمٚمَّٞمؾ»

ديد يٜمزُل سم٤مإِلٟم٤ًمن وُيّمٞمٌف.  خَم٤موومٝمام، وُيٓمٚمؼ اهلَْقُل قمغم إَُمِر اًمِمَّ

ضَمك»و اًمٔمَّالُم واًمَٕمتََٛم٦ُم، وهق ذم إَصؾ مجُع ُدضْمَٞم٦م سمْمؿٍّ ومًٙمقٍن، واًمٚمَّٞمؾ: ُمـ ش: اًمدُّ

ٛملَم إمِم اًمِمٛمِس.  اعمْٖمرِب إمِم اًمٗمجر، وقمٜمد اعمٜمجِّ

َأي اقمؽمَض، ي٘م٤مل: اْٟمؼَمى زم ذم اًمٓمَّريؼ وطمٌش، َأي قَمَرَض زم، ش: ذا اًمٚمَّٞمُؾ اْٟمؼَمىإِ »

ٞمُؾ اْٟمؼَمى»واعمراُد سم٘مقًمف:  قاد فُمْٚمٛمتف.ش اًمٚمَّ ًَ  َأي طمّمَؾ وطَمَدَث وضَمٚمََّؾ أوم٤مَق سم

ٚمَّٞمؾ اعمٕمٜمك: َي٘مٓمُع َأوؾم٤مَط اًمؼماري طمتك يّمَؾ إمِم َأـمراومٝم٤م ُُمًَتٝمٞمٜم٤ًم سمام َُيدُث ذم فمالم اًم

ـَ اعمخ٤موِف واعمخ٤مـمِر وِصَٕم٤مِب إُُمقِر وقمٔم٤مئِؿ احلقادث اعمزقمج٦م.  قمٜمد وىمققِمف ُم

اااا ش اأ َةئااااا ا  276- اااا أ عأ ْش ا إاكش اأفشصأ
 رااااةئا

 

َش أا أ   اا ُ ْابأ اأمش اأ    ْ  اأ  ا تأ أ    ُ 

 [143 أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم]َأي اـمٚم٥ْم ُمٜمف َأن خُيؼَمَك، وُمٜمف ىمقل َأيب ذؤي٥م:ش: ؾَم٤مِئْٚمفُ » 

اِر َأْم مل شُمًقققق٤مئؾِ   َأؾمقققق٤مءًْم٧َم َرؾْمققققَؿ اًمققققدَّ

 

ـْ قمْٝمققِدِه سم٤مَٕوائققؾِ   ـِ َأْم قمقق ققْٙم ًَّ ـِ اًم  قمقق

 ١ماِل، ومٛمٕمٜمك ًُّ ار اًم٤ًميمٜمقن ومٞمٝم٤م. وَأصُؾ اعم٤ًمَءًم٦م ُُمٗم٤مقمٚم٦م ُمـ اًم ْٙمـ: َأهُؾ اًمدَّ ًَّ اًم

 ؾم٤مَءًمٜمل: ؾم٠َمًمٜمل وؾم٠َمًمتُف يمام هل اًم٘م٤مقمدُة ذم َُمقازيـ اعُمٗم٤مقَمٚم٦م يم٤مًمتَّٗم٤مقُمؾ.

ح وَأوم٤مَد احل٘مٞم٘م٦َم وَأومٝمَٛمٝم٤م وَأووَحٝم٤م ش ومَّمَح إِْن أَ » َأي إِذا َأقمرَب وَأسم٤مَن وَأفمٝمَر وسَّ

َأي قمـ ش: قمـ َأٟم٤ٌمِئف»ويمِمَػ احِلَج٤مَب دوهَن٤م سمٕم٤ٌمرة ومّمٞمح٦م واوَح٦م ضَمٚمٞم٦َّم ٓ هم٤ٌمَر قمٚمٞمٝم٤م. 
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ـَ َأو ُمتك. ش: َأٟمَّك»َأظم٤ٌمره وَأطم٤مدي٨م ؾمػمشمِف.  ى اًمٚمَّٞمَؾ »َأي يمٞمَػ، وُِمـ َأي دَّ ًَ ى ش: شَم دَّ ًَ ي٘م٤مل: شَم

ٌَف وقَماله، ىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:  [159]ديقاٟمف  إُمَر، َأي ريم

ْيُتٝم٤م  ومٚمقققققامَّ َدٟمققققققُت شَمًقققققدَّ

 

قققْٞم٧ُم وصَمْقسمققق٤ًم َأضُمقققرْ   ًِ  ومَثْقسمققق٤ًم َٟم

:٧ُم سمدَل َٟمًٞم٧ُْم. وىم٤مل اسمـ ُم٘مٌؾ ًْ  [316]ديقاٟمف  وُيروى ًمٌ

ِو مِحْققققػَمَ َأسْمقققققاُل اًمٌِٖمقققق٤مِل سمققققف ـْ َهْ  ُِمقققق

 

ي٧ِم   ققققدَّ ًَ ققققك شَم  َوْهٜمقققق٤ًم ذًمققققؽ اًمٌِْٞمٜمَقققق٤مَأٟمَّ

 وِ »وُيروى  وِ »وش ذم َهْ ِو محػَم ُمقِوٕم٤ًم خمّمقص٤ًم، وَوْهٜم٤ًم: َأي ًمٞمالً، شسمَنْ ، وقمٜمَك سمَنْ

، وهق   احلَدُّ اًمٗم٤مصؾ سملم إَرولَم. -أقمٜمل اًمٌلِم سمٙمن اًم٤ٌمء  -وذًمؽ اًمٌِٞمٜم٤م: َأي ذًمَؽ احلَدَّ

ٞمػ قمٚمْقِت سمٕمد َوْهـ ُمـ اًمٚمٞمؾ يّمُػ ضم٤مري٦ًم ـمَرىمف ظمٞم٤مهُل٤م ُمـ ُمٙم٤من سمٕمٞمد وم٘م٤مل هل٤م: يم

ؾ ُمـ ؾَمَدا  ى ومالٟم٤ًم: َأظمَذه ُمـ ومقق، وهق شمٗمٕمَّ اه سمٛمٕمٜمك ىمٝمَرُه، وشَمًدَّ ذًمؽ اًمٌٚمَد؟ وي٘م٤مل: شَمًدَّ

ٛملم إمِم  ٕم٦ًم ظُمٓم٤مُه، واًمٚمَّٞمؾ: اًمقىم٧ُم ُمـ اعمٖمرب إمِم اًمٗمجِر، وقمٜمد اعمٜمجِّ ًِ ُدو إِذا ُمَِمك ُُمتَّ ًْ َي

ٛمِس.  اًمِمَّ

ـَ اؾمؽمؿَمَد، َأو ُمتك وَصَؾ، وَأم: طمرف أَ ش: َأْم َأٟمَّك اْهَتَدى» ، َأو ُِمـ َأي ي َأم يمٞمػ اؾمتدلَّ

ام هذا، ويمذا َأضم٤مَء َأم  قمٓمػ ُُمٕم٤مِدٌل ًَٕمػ آؾمتٗمٝم٤مم، شم٘مقل: َأزيٌد هذا َأم قمٛمرو، َأي َأِيُّ

ذه٥َم، َأي َأيُّ اًمٗمٕمَٚملْم وىمَع ُمٜمف؟ وَأٟمَّك شمٙمقن سمٛمٕمٜمك يمٞمػ، وسمٛمٕمٜمك ُمتك، وسمٛمٕمٜمك ُِمـ َأيـ. 

َٚمَٙمف وَأْوصٚمف إمِم اعمٓمٚمقب.واْهَتدَ  ًْ َ ًمف َُم ف وَأرؿمَده وسملمَّ  ى: ُُمٓم٤مِوُع َهداه َِيديف إِذا َدًمَّ

اعمٕمٜمك: اؾمَتخؼْم ذًمؽ اخلٞم٤مَل إِذا يم٤من ُيٛمٙمٜمُف َأن ُيقوح ًمؽ َأظم٤ٌمَره يمٞمػ دظمَؾ ذم فمالم 

 اًمٚمَّٞمؾ، ويمٞمَػ اؾمتَدلَّ قمكمَّ طمتك َأشم٤مين ذم ومرار وَأملَّ يب ذم ُُمْْمَٓمجٕمل.

ا   277- َا ااة ااة فأ ااة ىأ ْأ أ َش اش  أ َا اا ش ااةكأ يأ  اأوش  أ

 

ااارأ   َا وُ  ا اااة َأ
اااة ُ  ا ْ أ

اااة ىأ ُىا ىأ  وأ

سمٛمٕمٜمك اشمََّّمػ سم٤مًمَٙمقن َأي اًمُقضمقِد ش يم٤منَ »َأْو: طمرُف قمٓمػ. وش: َأْو يم٤من َيْدري» 

ِد اًمٌمء، وشمٙمقن  سمٛمٕمٜمك ص٤مر، وشمٙمقُن إِلوم٤مدة اشمّم٤مِف اؾمِٛمٝم٤م ش يم٤من»واحلُدوِث ودمدُّ

ُم٤من  اعم٤ميض. سمخؼمه٤م ذم اًمزَّ
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راي٦م يم٤مًمِٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، وىمٞمؾ: سمَ٘مْٞمِد ؾمٌِؼ  وَيْدري: َأي َيٕمٚمُؿ وَيٕمرُف وحَتُّمؾ ًمف اًمدِّ

 ، د، وىمٞمؾ: سمَ٘مٞمد طمّمقهِل٤م سمْيٍب ُمـ احِلٞمٚم٦ِم، وًمذًمؽ ٓ شُمٓمٚمؼ قمغم اهلل قمزَّ وضمؾَّ ؽ واًمؽمدُّ اًمِمَّ

٤م ىمقُل سمٕمُض إقَمراب:  [1/123اًمٕمج٤مج ]ديقان وَأُمَّ

اريٓ ُهققققققؿَّ ٓ َأْدري   وَأٟمقققققق٧َم اًمققققققدَّ

 

 يُمقققققؾُّ اُمقققققِرٍئ ُمٜمقققققَؽ قمقققققغم ُِمْ٘مقققققدارِ  

  ومٝمذا قَمْجروم٦ٌم ُمٜمف.

ٌَْٚمٝم٤م» ، ش: ىَم طمٚم٦م اًمتل ارحتَٚمٝم٤م إزِمَّ  هل سمالد اًمُٗمرس، ش: ُم٤م وم٤مِرٌس »َأي ىمٌَؾ هذِه اًمرِّ
ٍ
َأْي َأيُّ رء

وُم٤م » ضمٞمٌؾ ُمـ اًمٜم٤َّمس، ويمٚمٛم٦ُم وم٤مرٍس شُمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ يمام شُمٓمٚمؼ قمغم سمالِدهؿ. -أقمٜمل اًمٗمرَس  -وهؿ 

ٌُٝم٤م ووَمَٚمقاُُت٤م وسَمرارِي٤م، وُمثُؾ اعَمقاُمل ش: َُمقاُِمْٞمٝم٤م َأي وُم٤م َُمَٗم٤مزاُُت٤م ووَمداومُِده٤م وَصح٤مرِي٤م وؾَم٤ٌمؾِم

 وٓ َأٟمٞمس.
ٍ
 اًمٌقايب، اًمقاطمُد َُمْقُم٤مٌة وسَمْقسم٤مٌة، وهل اًمَٗمالة واعَمٗم٤مزُة سمال ُم٤مء

هب٤م وٓ ُم٤مَء وٓ  وصٌػ ًمٚمَٛمقاُمل يم٤مؿِمٌػ قمـ طم٤مًمتٝم٤م، َأي اخل٤مًمٞم٦ُم ٓ ٟم٤ٌمَت ش: اًمِ٘مَٗم٤مرُ »

٤ٌمِري٧م، واًمقاطمُد ُمٜمٝم٤م ىَمْٗمٌر وىَمْٗمَرٌة وؾُمؼْموٌت وَُمْقُم٤مٌة. ًَّ  َأٟمٞمَس، وهل اًمتل ي٘م٤مل هل٤م: اًم

ذ ىَمرارًا، ش: واًمُ٘مَرى» سم٤مًمْمؿِّ ُم٘مّمقرًا مجُع ىَمْري٦م، وهل يمؾُّ ُمٙم٤من اشمّمٚم٧ْم ومٞمف إسَمٞمٜم٦ُم واُتُّ

 وىمد شُمٓمٚمؼ قمغم اعمدن وإَُمّم٤مر واًمٌٚمدان اًمٙمٌػمة.

ٜمك: َأْو هؾ يم٤من ذًمَؽ اخلٞم٤مُل اًمذي زارين ذم اعمٜم٤مم يدري ىمٌؾ زي٤مرشمف زم ُم٤م سمالُد اعمٕم

ػُم ومٞمٝم٤م،  ًَّ ٚمقُك ومٞمٝم٤م، وُم٤م صح٤مرِي٤م وسُمٚمداهُن٤م، ويمٞمػ َيتًٜمَّك اًم ًُّ اًمُٗمرس، ويمٞمَػ يٜمٌٖمل اًم

 واعمروُر ُمٜمٝم٤م ًمٞمالً، واضمتٞم٤مُزه٤م ذم سُمره٦م َيًػمة.

طأ ااا  278- ااا ش وأ ااا  عأ َّا
عا مش َ  ا ا

اااةئا  ورأ

 

َااااة  اااا ا وَ  أ ااااة أ رش  أ أة ا ُأ  ىااااة 

َأي وُربَّ رضمٍؾ ؾم٤مئؾ إِي٤َّمي، وُُمًتخؼِم ُمٜمِّل، وُُمًتٜمٓمِؼ زم قمغم ؾمٌٞمؾ ش: وؾم٤مئكم» 

آؾمتٗمٝم٤مِم وآؾمتِٕمالم، وهق اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ ؾم٠َمل ي٠ًَمل إِذا ـمٚم٥َم اجلقاَب قمـ ُم٠ًَمًم٦م، وهق 

احل٤مُمُؾ قمغم هذا َأنَّ واو ُربَّ ٓ قمغم شم٘مدير آٟمٗمّم٤مِل َأي وؾم٤مئٍؾ زم، وش وؾم٤مئكم»َأقمٜمل ىمقًَمف: 

 شمدظمؾ قمغم اعمٕم٤مرف.
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اًم٤ٌمء سمٛمٕمٜمك قمـ، َأي وُربَّ ؾم٤مئٍؾ زم قمـ ُُمزقمجل، وذم اًمّتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ش: سمُِٛمْزقِمجل»

 [145ديقاٟمف ]. وىم٤مل زهػم:[25/59]اًمٗمرىم٤من:  ژڎ ڌ ڌژ

قققق٤مقِملَم َأؾمقققق٠َمُل قَمققققٜمُْٝمؿُ  ًَّ  وم٠َمىْمٌْٚمقققق٧ُم ذم اًم

 

قق   اًمققذي أَ قؾُمقق١َماًَمَؽ سم٤مًمِمَّ
ِ
 ٟمقق٧َم ضم٤مِهُٚمققفُ لء

:٤مقمر ، ىم٤مل اًمِمَّ  وُُمْزقِمجل: َأي ُُمْ٘مٚمِ٘مل ُمـ َأزقَمجف وَأىمٚمَ٘مف، َأي: ضمٕمَٚمف َيْمٓمرُب وٓ َيًت٘مرُّ

ٞمققققق٤مزم ـَ اًمٚمَّ  وًمققققققٓ اعُمْزقِمجققققق٤مُت ُِمققققق

 

 عَمققققق٤م شَمقققققَرَك اًمَ٘مَٓمققققق٤م ـمِْٞمققققق٥َم اعَمٜمققققق٤ممِ  

  وًمٌٕمْمٝمؿ:

ٌْققققَؾ اهلَقققققى ُُمٓمٛمئٜمَّقققق٤مً   يمقققق٤مَن ىَمٚمٌققققل ىَم

 

ًا ٓ َيٕمقققققققرُف اإِلزْ    قم٤مضَمققققققق٤مُُمًقققققققتِ٘مرَّ

 ي، ومجُع اًمقـمـ َأْوـم٤من، وذم ذًمؽ ش: قمـ َوـمٜمل»  َأي قمـ َُمٜمزل إىِم٤مُمتل وُُمًت٘مرِّ

٤مقمر:  ىمقُل اًمِمَّ

 سمقققققالٌد هبققققق٤م ٟمِْٞمٓمققققق٧ْم قمقققققكمَّ ََتققققق٤مئٛمل

 

ُل َأرٍض َُمقققققسَّ ضِمٚمقققققِدي شُمراهُبققققق٤م   وَأوَّ

  ويمذا ىمقُل أظمر:

ُـّ إمِم َأْرٍض هبققق٤م اظْمَْمققق  رَّ ؿمققق٤مريبقَأطِمققق

 

قققق٧ْم هبقققق٤م قمٜمِّققققل قُم٘مقققققدُ    اًمققققتَّامئؿِ  وطُمٚمَّ

  وًممظمر:

ـٍ   إِذا شَمٖمٜمَّققققك مَحقققق٤مُم إَْيققققِؽ ذم هُمُّمقققق

 

َـّ اًمٖمريقققق٥ُم إمِم َأْوـم٤مٟمِققققِف وَمٌَٙمققققك   طَمقققق

  [127اعمٗمْمٚمٞم٤مت ]هذا ٟمحُق ىمقل قمٛمرو سمـ إَْهتؿ:ش: ُم٤م و٤مَق يب ضَمٜم٤َمسُمف»

 ًمٕمٛمققققُرَك ُمقققق٤م وقققق٤مىَم٧ْم سمققققالٌد سم٠َمهٚمِٝمقققق٤م

 

ضمققققق٤مِل شَمْمقققققٞمُؼ   َـّ َأظْمقققققالَق اًمرِّ  وًمٙمققققق

 ٌُف وُم٤م طمقل حَمٚمَّتف.وضَمٜم٤َمسُمف: َأي  حُتف وضم٤مٟم ًْ  ٟم٤مطمٞمُتف وضمٝمُتف وومٜم٤مؤه ووُم

٤ٌَم» ٤ٌَم: َأي مل ُيقاومِؼ، وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر:ش: وٓ َٟم  َٟم

......................... 

 

لِ   ٌَقققققق٤م سمققققققَؽ َُمٜمققققققزٌل ومَتحقققققققَّ  وإِذا َٟم

 ٤م مل شَمِْمْؼ ٥ٌم اًمذي َأظمرضمٜمل ُمـ سمالدي ُمع َأهنَّ ًَّ يب  اعمٕمٜمك: وُربَّ رضمٍؾ َي٠ًَمًُمٜمل قمـ اًم

 وٓ طمّمَؾ زم ومٞمٝم٤م ُم٤م َأيمرُهف.
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َأ أااا 279- اارأ ُ  ُ  اأىش اا
االا ُ  أ ااة ا ىة ا ْش   ا

 

َأ     نْ ا  أ
ا وىا َا ْش ا َ يأ ش  ش نأ

 ىا

َأي ذيمرُت ذم ضمقاب اًمذي ؾم٠َمًمٜمل قمـ ُُمزقِمجل وخُمِرضمل ُمـ سمالد إىِم٤مُمتل ش: ىمٚم٧ُم » 

 وحَمؾِّ اؾمت٘مراري.

، واًم٘مْم٤مُء يٙمقُن سمٛمٕمٜمك احلُٙمؿ، وسمٛمٕمٜمك َأي احلُٙمُؿ اإِلهللُّ وإَُمُر اًمش: اًم٘مْم٤مءُ » سم٤مينُّ رَّ

اًمتٜمٗمٞمذ، وسمٛمٕمٜمك احلَْتؿ واإِلًمزام واإِلَي٤مب، واعمراُد سمف ذم اًمٌٞم٧م ىمْم٤مُء اهلل اًمذي يَمُثَر اؾمتٕمامًُمف 

 ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مًمَ٘مَدر، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ىَمْمقققققق٤مُء اهلل َيْٖمٚمِقققققق٥ُم يمققققققؾَّ طَمققققققلٍّ 

 

ققققققققج٤مِع وسم٤مجلٌَقققققققق٤منِ    وَيٜمققققققققزُل سم٤مًمِمُّ

 ْم٤مُء اهلل شُمردُّ ًمف إىَْمْمٞم٦ُم، َأي طُمٙمُؿ اهلل شَمٌُٓمُؾ ٕضَمٚمف مجٞمُع إطَمٙم٤مِم، وُمٜمف ىمقهُلؿ: ىم

 سمٛمٕمٜمك َأٟمف ٓ َيٜمُٗمذ ؾمقى طمٙمِؿ اهلل.

َأي ُُمًتقٍل قمغم ؿم٠من اإِلٟم٤ًمن، وُم٤مًمُؽ إَُمِر هق اًمذي ُيؼُّ ًمف ش: ُم٤مًمٌِؽ َأُْمَر اًمَٗمَتك»

ُف ومٞمف يمام أراد.  اًمتٍمُّ

٤مبُّ ا ب واًمَٗمتك ذم إَصؾ: اًمِمَّ ، وُيٓمٚمؼ قمغم اًمًخلِّ اًمٙمريؿ اعمٝمذَّ ِـّ حلدي٨ُم اًمً

 اًمٙم٤مُمؾ، وُيٓمٚمؼ قمغم اعمٛمٚمقك يم٤مًمُٖمالم، واعمراُد سمف ذم اًمٌٞم٧م اإِلٟم٤ًمُن ُُمٓمٚم٘م٤ًم.

َأي ُمـ طمٞم٨ُم ٓ َيِمٕمر وٓ َيٕمٚمؿ وٓ َيٕمرف وٓ ُيدرك، وطمٞم٨ُم ش: ُِمـ طمٞم٨ُم ٓ َيْدري»

ُم٤من، وىمقُل اًمِم٤مقمر:  ذم اعمٙم٤مِن يمِحلم ذم اًمزَّ

ققققققطمْٞمقققققثُ  ْر ًمقققققَؽ اًمٚمَّ قققققتِ٘مْؿ ُي٘مقققققدِّ ًْ  ام شَم

 

 قققققققُف ٟمج٤مطمقققققق٤ًم ذم همقققققق٤مسمِِر إَْزُمقققققق٤منِ  

 َأي ذم َأيِّ ُمٙم٤من يم٤من، ومحٞم٨ُم هٜم٤م قمغم سم٤مهب٤م، وىمٞمؾ: سمؾ اعمراُد ذم َأيِّ زُم٤من يم٤من سمدًمٞمؾ

آظِمِر اًمٌٞم٧م، ومٝمل ُُمًتٕمٛمٚم٦ٌم ذم ُمقوع طِملم، وهم٤مسمُِر إَزُم٤مِن: َأي ُم٤موٞمٝم٤م، وهم٤مسمُِره٤م َأيْم٤ًم 

 ٤م ُمـ إَوداد.آشمٞمٝم٤م ٕهَنَّ 

 َأي ُمـ اجلٝم٦م اًمتل َيٕمرومٝم٤م، واعمراُد اًمتٕمٛمٞمُؿ.ش: وُِمـ طمٞم٨ُم َدَرى»

اعمٕمٜمك: ذيمرُت ذم ضمقاب اًمذي ؾم٠َمًَمٜمل قمـ ؾم٥ٌم هُمرسمتل َأن اإِلٟم٤ًمَن إِٟمَّام هق ُُمًػمَّ 
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٥َم حلُٙمٛمف وٓ را ف اًمذي ٓ ُُمٕم٘مِّ ، وؿم٠ْمُٟمف آٟم٘مٞم٤مُد ًمرسمِّ دَّ َُٕمره ومَمٚمقٌك َأُمُره حلُٙمؿ اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 ؾمقاٌء قمرَف اإِلٟم٤ًمُن ذًمؽ َأو مل َيٕمرْف.

َأ َااابش  217- اا ُ  ش
ااال ا ُ ا  َ تأ االأ     وُرش

 

َأ   اااا ش  أ َ  اأوش ىا اااا ا ى اااا ا وأ أ
ملشصا  يأ

١مال ُم٘مرون سمٜمقن اًمّتقيمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م، وَأصُٚمف ٓ شم٠ًمًمٜمَّٜمِل: ش: ٓ شم٠ًمًمٜمِّل»  ًّ هنٌل قمـ اًم

ًمٞمف سمٕمد اشّمّم٤مًمف سمٜمقن اًمّتقيمٞمد اًمتل هل سمتِمديده٤م ومُحذوم٧م ٟمقن اًمقىم٤مي٦م ًمٕمدم اطمتٞم٤مج اًمٗمٕمؾ إِ 

٤مك َأن شَمًتخؼم ُمٜمِّل وشمٓم٤مًمٌِٜمل سمٌٞم٤من َأُمري.  يمٜمقٟملم، واعمٕمٜمك: إِيَّ

ف سم٤مًمٕم٤ٌمد يمام ش: واؾْم٠َمْل اعمِْ٘مدارَ » َأي اـمُٚم٥ْم سمٞم٤مَن طم٘مٞم٘م٦م َأُمري ُمـ شم٘مدير اهلل اًمذي َيتٍمَّ

 يِم٤مء، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ًمقققق يمققق٤مَن ظمٚمٗمقققَؽ َأو َأُم٤مُمقققَؽ ه٤مئٌققق٤مً 

 

 َأطمققققققدًا ؾمقققققققاَك هل٤مسَمققققققَؽ اعمِْ٘مققققققدارُ  

 ،ٌْٕمُد َأن ُيراَد سمف ىَمَدُر اهلل اًمذي هق طُمٙمُٛمف وشم٘مديره ىمٞمؾ: اعمِْ٘مدار هٜم٤م هق اعمقت، وٓ َي

ي٘مقل: ًمق يم٤من سَمٕمَدك َأو ىمٌَٚمؽ َأطمٌد ظم٤مف اعمِ٘مداُر ُمٜمف خل٤مف اعم٘مداُر ُمٜمؽ َأيْم٤ًم، يريد َأنَّ 

ؾمتثٜم٤مء، ومجُٕمف َُم٘م٤مِدير، واعمِ٘مداُر يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًم٘مَدر اعم٘مدار ََيري قمغم يمؾِّ اعمخٚمقىم٤مت سمال ا

ٌَْٚمِغ اًمٌّمء، وي٘م٤مل إُُمقر دمري سمَ٘مدر اهلل وُِمْ٘مداره وشَم٘مديره،  اًمذي هق شم٘مدير اهلل: وسمٛمٕمٜمك َُم

 واجلٛمُع َأىمدار وَُم٘م٤مدير وشَمَ٘م٤مِدير.

َُيُرس َأي َُيٗمظ وَيٛمٜمع وَُيٛمل وش: َيْٕمِّمْؿ ُِمٜمْف»يمٚمٛم٦م اؾمتٗمٝم٤مم واؾمتٕمالم. ش: هؾ»

ـ وَي٘مل، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:   ۈ ۈ ۆ ۆژ، وومٞمف أَيْم٤مً: ژ﮵﮶ ﮳﮴ ژوُُيّمِّ

ٛمػُم ذم ىمقًمف: )ُِمٜمْف( يٕمقد إمم اعمِْ٘مدار، [11/43]هقد:  ژۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ . واًمْمَّ

، َأي ٓ َيٕمّمؿ ُِمـ ُِمْ٘مدار اهلل قمّز وضمؾ.  وآؾمتٗمٝم٤مُم إِٟمٙم٤مريٌّ

ـُ واًمَقَزر: اجلٌَؾ وزٟم٤ًم ش َوَزٌر َأْو ُُمْذدرى» وُمٕمٜمك، ويمؾُّ َُمْٕمِ٘مؾ ُيْٚمتج٠م إًِمٞمف، واحِلّْم

، [75/11]اًم٘مٞم٤مُم٦م:  ژ ۅ ۋ ۋ ژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  اًمذي ُيٛمتَٜمع ومٞمف وُيٕمتَّمؿ سمف. احلَّملم

 أي ٓ ُم٤مٟمَِع وٓ داومَِع َُْٕمر اهلل شمٕم٤ممم.
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روة سم٤مًمّْمؿ واًمٙمن، وهل ُِمـ يمؾِّ رء َأقماله، وشمَ ش: اعُمْذَدَرى»و اه٤م: ُُمْٗمَتَٕمؾ ُمـ اًمذِّ َذرَّ

َـّ ويمذا اؾْمَتْذرى،  د وٟمحِقه أي اؾمَتؽَم واؾْمتٙم ى سم٤محل٤مئط وٟمحِقه ُمـ اًمؼَمْ قَماَله٤م، وي٘م٤مل: شَمذرَّ

د وٟمحِقه، واؾْمَتْذرى سم٤مًمِّمجر: اؾْمتََٔمؾَّ هب٤م،  ْت اإِلسمُؾ سمٕمُْمٝم٤م سمٌٕمض َأْو سم٤مًمِّمجر ُمـ اًمؼَمْ وشَمَذرَّ

َرا سم٤مًمٗمتح ُم٘مّمقرًا، واؾْمَتْذرى سمٗمالن َأي اًْمَتج٠َم إًِمٞمف وص٤مر ذم يمٜمَِٗمف، و َيقز أن شمٙمقن ُمـ اًمذَّ

ُـّ سمٙمن اًمٙم٤مف وشمِمديد اًمٜمّقن أي اًمٌٞم٧م ويمؾُّ ُم٤م َي٘مل وَيًؽم، وُمٜمف 
َأٟم٤م ذم فمِٚمِّؽ »وهق اًمٙمِ

ك وِدوْمئَؽ وِوىم٤ميتؽ ومِح٤ميتؽ.  وذم َذَراك وذم يَمٜمَِٗمَؽ وذم ؾِمؽْمِ

اًمت٤مُء دآً ُمٝمَٛمٚم٦ًم، ومّم٤مر ُُمْذَدَرى،  وقمغم يُمؾٍّ وم٤معمُْذَدَرى َأصُٚمف ُُمْذشَمرى ٕٟمف ُُمْٗمتََٕمؾ، ومُ٘مٚم٧ٌم

َرى، ورسمَّام ىمَٚمٌقا ذاهل٤م اعمٕمجٛم٦م  ورسمَّام ىمَٚمٌقه٤م إمم ضمٜمس ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ومّم٤مرت ُُمْذَذرى وسمٕمد اإِلدهم٤مم ُُمذَّ

رى. وهذه اًمقضمقُه اًمثَّالصم٦ُم دَمري ذم  دآً ُمٝمٛمٚم٦م سمٕمد ىمٚم٥م اًمت٤مء إًِمٞمٝم٤م ومتّمػُم سمٕمد اإِلدهم٤مم ُُمدَّ

يمر يمِر وُُمْذَديمِر.آوْمتِٕم٤مل ُمـ اًمذِّ يمِر وُمذَّ يَمر واذَّيَمر واْذَديَمر، وهق ُمدَّ  ، ومٞم٘م٤مل: ادَّ

اعمٕمٜمك: ٓ شَمًتٗمٝمْؿ ُِمٜمِّل سمؾ اـمٚم٥ْم ومْٝمَؿ احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اًمَ٘مَدر اًمٜم٤ّمومذ طُمٙمُٛمف ذم اعمخٚمقىم٤مت، 

ـ سمِحْرٍز طَمريٍز وَُمٚمج٠م َُمٜمِٞمع.  وم٢مِّٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمتخٚمُُّص ُمٜمف وٓ اًمّتحّمُّ

ااا 211- ْش أ ااا   اأكش يأ ط ااا ا َ ا اااة خأ خ  ىأ ااارا ا ُىش  

 

ااا  نأ وأ اا أ َ   وأ َا  ااة 
لا ُما اارش  دو ُ ملأ

ٞمَص وٓ ظمالَص وٓ َُمٜم٤مَص وٓ َُمْٝمرَب وٓ َُمَٗمرَّ وٓ حَم٤مًم٦َم ش: ٓسمدَّ »  ٞمَد وٓ حَمِ َأي ٓ حَمِ

ُؼ احلّمقل، ٓ ُيٛمٙمـ اًمتخٚمُّص ُمٜمف،  وٓ ومَِراَق ُمٜمف، وُمٕمٜم٤مه َأُمٌر ٓزٌم ُمتحتُِّؿ اًمقىمقِع ُمتح٘مِّ

 قضَمد سمدٌل ُمٜمف وٓ قِمقٌض قمٜمف.وٓ يُ 

َأي إِٟم٤ًمٌن ورضُمؾ، واعمراُد سمف ش: اُمُرؤٌ » َأي َأن ُيّم٤مِدَف وََيد وُيدِرك وَيَرى.ش: َأْن َيْٚمَ٘مك»

ٌَُف، واعمراد سمف ش: ُم٤م ظَمٓمَّف»ذو اعمروءة، َأي اإِلٟم٤ًمٟمٞم٦َِّم، ؾمقاء يم٤من اُْمرًأ َأو اُمرأة.  َأي اًمذي يَمَت

ٌََؼ ذم قمِ  ر طمّمقًَمف وؾم .اًمذي ىمدَّ  ٚمٛمف َأٟمَّف واىمع وٓ سُمدَّ

َأي َربُّ اًمٕمرش، وهق اهلل شمٕم٤ممم َربُّ يمؾِّ رء، وإِٟمَّام ظَمصَّ اًمَٕمْرَش ش: ذو اًمَٕمْرشِ »

٤ًم ٕقَمٔمِؿ  ـْ يم٤من َرسمَّ يمر قمغم ؾمٌٞمؾ إَدب واًمتَّٕمٔمٞمؿ، وٕنَّ اعم٘مّمقد طم٤مصٌؾ سمف، َأقمٜمل َأنَّ َُم سم٤مًمذِّ
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ربٌّ عم٤َم ؾمقاه. وقَمْرُش اهلل ىمٞمؾ: هق اًمَٗمٚمؽ  إضَمرام وَأيمؼم إضَم٤ًمم ومٝمق ُمـ سم٤مب َأْومم

حٞمُح َأن قَمْرَش اهلل ٓ َيٕمٚمُؿ طم٘مٞم٘مَتف إِٓ ُمـ  اًمت٤َّمؾمع إقَمٔمُؿ اعمحٞمط سمجٛمٞمع إوَمالك، واًمّمَّ

 َأـْمَٚمَٕمف اهللُ قمٚمٞمف.

َأي ُمـ رء هق َأي اإِلٟم٤ًمن ٓىِمٞمف، َأي رائٞمف وواضِمُده وُُمّم٤مِدومف، وهق ش مِم٤َّم هق ٍٓق »

 ُمـ ًَمِ٘مَٞمُف إِذا َأدريمف ورآه ووضَمده وص٤مدوَمف واضمتٛمع سمف.اؾمؿ وم٤مقمؾ 

ٌَف، وهل يم٠َمْوطَمك شمٙمقن سمٛمٕمٜمك َأهلََؿ وسمٛمٕمٜمك شظَمٓمَّف»ُمٕمٓمقٌف قمغم ش: َوَوطَمك» ، َأي يمت

 [2/148ديقاٟمف ]يَمٚمََّؿ وسمٛمٕمٜمك يَمَت٥َم وسمٛمٕمٜمك َأَُمَر. ىم٤مل اًمٕمج٤مج: 

 ًمِ٘مَدٍر يم٤من َوطَم٤مُه اًمقاطمل

 [1/483ديقاٟمف ]وىم٤مل َأيْم٤ًم: 

ِت   َوطَمك هلق٤م اًمَ٘مقَراَر وم٤مؾْمقَتَ٘مرَّ

 

ٌَّقق٧ِم   اؾمققٞم٤مِت اًمثُّ ه٤م سم٤مًمرَّ  وؿَمققدَّ

 ؿ، هذا يمٚمُّف ش َوطَمك سم٤مَُٕمر»واًمّْمٛمػم ًمَلرض، ويٙمقن  سمٛمٕمٜمك َأؿم٤مَر َوَأْوَُم٠م وَأقْمَٚمَؿ َووَمٝمَّ

٤م َوظَمك سم٤مخل٤مء اعمٕمجٛم٦م ومٛمٕمٜم٤مه ىَمَّمدَ   قمغم َأنَّ َوطَمك ومٕمٌؾ ُم٤مٍض ُمـ اًمَقطْمل سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م، وَأُمَّ

٤مقمر:  وَأراد وـَمَٚم٥َم، وُمٜمف ىمقل اًمِمَّ

 ًمقققق َأسْمٍَمقققْت َأسمٙمقققَؿ َأقْمٛمقققك َأْصقققٚمَخ٤م

 

قققققك َوظَمقققققك  ك واْهَتقققققدى َأٟمَّ قققققٛمَّ ًَ  إِذًا ًَم

 َرُه اهلل قمٚمٞمف، وٓ سُمدَّ َأْن دمري قمٚمٞمف إُُمقر اًمتل اعمٕمٜمك: َأي ٓ ظمالَص ًمإِلٟم٤ًمن مم٤ّم ىَمدَّ

 طَمٙمَؿ اهلل هب٤م َوَأُْمْم٤مَه٤م َوىَمْم٤مَه٤م.

اااا 212- ر  َ غأ
ااااةئا ااااةك   أ ىأ وأ إاكش  أااااا   أ رش  

 

اااا  ااا   وُ ش أ أ
أ أ ُ ملأ شااا أ ُ ا ا مأ  فاااةعش

ل يمٜمٍَم، َأي »َأي ٓ قَمَج٥َم، وذم اعمّم٤ٌمح: ش ٓ هَمْروَ »  هَمَرا َيْٖمرو ُمـ اًم٤ٌمب إَوَّ

٥َم  ٥م ُمٜمف: »[قمج٥م]وومٞمف َأيْم٤ًم  ششمٕمجَّ ٥م: اٟمٗمٕم٤مل اًمٜمَّْٗمس ًمزي٤مدة وصٍػ ذم اعمَتَٕمجَّ ، شاًمتٕمجُّ

ق طَمػْمٌة وَدهِم٦م حتُّمؾ ًمإلٟم٤ًمن قمٜمد رؤيتف ؿمٞمئ٤ًم همػَم ُم٠مًمقٍف وٓ ُمٕمت٤مٍد ُمع وًمٌٕمْمٝمؿ ه

 ضمْٝمؾ ؾمٌٌف، وُمثُٚمف اًمَٕمَج٥م سمٗمتحَتلم وآؾمتٕمج٤مب.
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اسمع ش: إِْن ًَم٩مَّ » َأي إِذا ََت٤َمدى واؾْمتَٛمرَّ قمغم اعُمٕم٤مَرو٦م واعمُٜم٤َمَزقم٦م، وًَم٩مَّ ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤َّمين واًمرَّ

٤مج واًمٚمََّج٤مضم٦م سمٗمتحٝمام، ويمذا اعَمْحؽ واعُمامطَمَٙم٦م، وهل يمَيب وقَمٚمَِؿ، واعمّمدر اًمٚمَّجَ 

٨ٌُّم ذم اعُم٤ًمَوُم٦م واعمخ٤مَصٛم٦م واعمح٤ميَمٛم٦م واعمٜم٤مفَمرة وٟمحِق ذًمؽ.  اإِلسار قمغم دوام اًمتِم

َُم٤مُن ُمع يمقٟمف ش: َزُم٤مٌن ضم٤مئرٌ » ُػ، واًمزَّ ًْ َأي َدهٌر ي٘مع ومٞمف اجلَْقُر وَُيُّمؾ ومٞمف اًمٔمُّٚمؿ واًمَٕم

٥م اًمٔم٤َّمهر ُمت٤ٌمدراً  ًَ ًمٚمٗمٝمؿ ىمد اظمُتٚمَػ ذم شمٕمريٗمف سمحٞم٨م ًمق رَأي٧َم ذًمؽ ًمًٚمَّٛم٧َم سم٠من  سمح

ه٦م وٟمحُق ذًمؽ،  طم٘مٞم٘م٦م اًمّزُم٤من ٓ يٕمرومٝم٤م إٓ اهللُ، ويمذًمؽ اًمّدهُر واًمقىم٧ُم واحِللُم واعمّدة واًمؼُمْ

 صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ. [17/85]اإلهاء:  ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئژوذم اًمتّٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

َحَرَف وطم٤مَد قمـ ؾمٌٞمؾ اإلٟمّم٤مف وـمريِؼ اًمَٕمدل وَُمٜمْٝم٩م احلّؼ، واجل٤مئر: اًمّٔم٤ممِل اًمذي ُم٤مَل واٟمْ 

 وضم٤مَر احل٤ميمُِؿ: وَوَع إؿَمٞم٤مَء ذم همػم ُمقاوٕمٝم٤م.

َق اًمَٕمْٔمؿَ » َأي َأومٜمَك ُم٤م قمَٚمْٞمف ُمـ اًمٚمَّحؿ، ي٘م٤مل: قَمَرَق اًمٕمْٔمَؿ يمٜمٍَم واقْمؽَمىمف ش: وَم٤مقْمؽَمَ

٤مقمر: ىَمف، ىم٤مل اًمِمَّ  وشَمٕمرَّ

ٌُفُ َأضَم٤مَرشَمٜمَقققققق٤م يُمققققققؾُّ اُمققققققرٍئ ؾَمتُ   ّمققققققٞم

 

ٌْققققؽُمِ اًمَٕمْٔمققققَؿ شَمْٕمققققُرِق   َّٓ شَم  طَمقققققاِدُث إِ

:إِْن مل شَم٘مٓمْع اًمٕمْٔمَؿ شَمذه٥ْم سمام قمٚمٞمف ُمـ اًمٚمَّحؿ، وىم٤مل أظمر 

ىَمْتٜمَققققققققق٤م قققققققققٜملَم شَمَٕمرَّ ًِّ  إِذا سَمْٕمقققققققققُض اًم

 

 يمَٗمققققققك إَْيتقققققق٤مَم ومْ٘مققققققَد َأيب اًمٞمتققققققٞمؿِ  

 َٜمقن يَمَٗمك ذًمؽ اعمٛمدوُح وَأهمٜمَك إَيت٤مم ًّ وَأْٟم٤ًمهؿ وَمْ٘مَد آسم٤مئٝمؿ،  إِذا َأحمَٚم٧ْم قمٚمٞمٜم٤م اًم

 وًمٌٕمْمٝمؿ:

ٌة وًَمِ٘مْٞمُتٝمقققققققق٤م  إِذا اقْمؽَمىَمْتٜمققققققققل ؿِمققققققققدَّ

 

 سمّمقققؼْمٍ مجٞمقققٍؾ هققق٤مَن قمٜمقققدي سَمالُؤهققق٤م 

 ققق٦مٍ قوإِْن ضَمِزقَمققق٧ْم َٟمْٗمًققق ٛمَّ
 ل ًمِققققَٛمسِّ ُُمٚمِ

 

ٌَْٚمقققققَقى وزاَد قَمٜم٤مُؤهققققق٤م   شَمْمققققق٤مقَمَٗم٧ِم اًم

 ققف ًَ ققؼْمُ َٟمْٗم ـْ ىمققد َأيمققرَم اًمّمَّ  ومُٓمقققسَمك عَمقق

 

ققققؼْمِ َٟمْٗمققققُس ا   حلُققققرِّ داَم َهٜم٤مؤهقققق٤موم٤ٌمًمّمَّ

.ٌُف ٌََدن وىمَّم  واًمَٕمٔمُؿ: ىمّم٥ُم اجِلًؿ اًمذي قمٚمٞمف اًمٚمَّحؿ، واجلٛمُع قِمَٔم٤مم، وهل َأًمقاح اًم

ؾَمؿ ذم ضَمْقف ش: اعُمِٛمخُّ » ، وهق اًمَقَدك واًمدَّ َن ومٞمف اعُمخُّ اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأَُمخَّ اًمٕمْٔمُؿ َأي شمٙمقَّ
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٤مقمر:  اًمٕمٔمؿ، ىم٤مل اًمِمَّ

قق ًْ قققوٓ َي ًَّ  ٟمِٕم٤مًَمٜمقق٤م روُق قِرُق اًمَٙمٚمقق٥ُم اًم

 

 وٓ َٟمٜمَْتِ٘مقققل اعُمقققخَّ اًمقققذي ذم اجلاَمضِمقققؿِ  

 اًمٜمِّٕم٤مَل اعمدسمقهم٦م، واًمَٙمٚم٥ُم ٓ ي٠ميمٚمٝم٤م، وٓ ٟمًتخرج ُم٤م ذم ضَمقف اًمِٕمٔم٤مم َّٓ ٌَس إِ َأي ٓ َٟمْٚم

. ه٤ًم وهَناََمً  َذَ

ؾَمؿ ش: واْٟمَتَ٘مك» اؾمتخرَج اًمٜمِّْ٘مل سمٙمن ومًٙمقن، وهق اعُمخُّ اًمذي ذم داظمؾ اًمٕمٔم٤مم واًمدَّ

 ذم سم٤مـمٜمٝم٤م.اًمذي 

دة ذم اعمٕم٤مَرو٦م طمّتك َأوٕمٗم٧ْم  اعمٕمٜمك: ٓ قمَج٥َم إِذا دام اًمتَّٕمدي واجلَقر واؾمتٛمرْت اًمِمِّ

 اإِلٟم٤ًمَن وَأهنٙم٧ْم ىُمقاه ومل شُمٌِؼ ُمٜمف إِٓ يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

قققققققققل زَم اعَمٝم٤مُِمقققققققققُف ضِمًقققققققققامً   مل شُمٌ٘مِّ

 

 همقققققػَم ضِمْٚمقققققٍد قمقققققغم قِمٔمققققق٤مٍم سَمقققققَقادي 



 

ش  213- اابأ  ا اارأ  ُ  ةنا اا ش تأ اافأ أ ُ  و اا ش ا أ ر   

 

ااجأ    ي ىااة   اا ش  أ
َا ااة ُطا ش ااة ااا اأخأ ْش أ  تأ

َأي وم٘مد شُمِم٤مِهد وشُمٕم٤مِيـ وشُمٌٍِم وشمٜمٔمُر اًم٘م٤مطمَؾ اًمٞم٤مسمس اًمذي ضَمػَّ وَذِوَي ش: وَم٘مد شَمرى» 

وذه٥م ُم٤مؤه، وُمٜمف ىمقل اًم٘م٤مئؾ: ومالٌن ذم سمٚمٍد ُم٤مطِمٍؾ وقَمٞمش ىم٤مطِمٍؾ، وُمٜمف ؿمٞمٌخ ىم٤مطِمؾ، َأي 

واًمراسمع يمٛمٜمَع وقمٚمِؿ،  ـ اًم١ٌمس واهلرم، وومٕمُٚمف ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨مَيٌَِس ضِمٚمُده قمغم قمْٔمٛمف ُم

وُيًتٕمٛمؾ َمٝمقًٓ سمٛمٕمٜم٤ممه٤م، ومٞم٘م٤مل: ىُمِحؾ، َأي َيٌِس وًَمِزَق ضمٚمُده سمٕمْٔمٛمف ُمـ ؿمّدة اهلُزال، 

ٌَُف َأطمُديمؿ سمِ٘مدٍّ طمتك »وَأىمحَٚمف اًمّمقُم وَأىمحٚمْتف ؾِمٜمُق اعَمْحؾ، وضم٤مء ذم طمدي٨م:  َْن َيْٕمِّم َٕ

َْن َيرسْمَط َذيَمَره سمِجٚمدة طمتك َيْٞمٌَس ظمػٌم ُمـ شُمـ َأْن ي٠ًمَل اًمٜم٤َّمَس ذم ٟمِٙم٤محَيْ٘مَحَؾ ظمػٌم  َٕ ، َأي 

ضمقه وهق قم٤مضمٌز قمـ ذًمؽ. ض ًمٚمٜم٤ّمس أن ُيزوِّ  َأْن يتٕمرَّ

اً » ـْ ؿمدة اًمّرّي واًمٜمََّْم٤مرة. ش: خُمَْيَّ َأْي وىمد دمُد ش: وىمد شَمْٚمَ٘مك»َأي ُُمتَِّّمٗم٤ًم سم٤مخلُْية ُِم

َأي َص٤مطِم٥َم اًمٗمْ٘مر وذا احل٤مضم٦م واًمٗم٤مىم٦م، واإِلىمت٤مُر ش: َأظم٤م اإِلىْمت٤مرِ »شُمقاضمف. وشُمّم٤مِدُف وشُمالىمل و

ل  ضمُؾ قمغم ٟمٗمًف وقمغم قِمٞم٤مًمف َأي َوٞمؼ ذم اًمٜمّٗم٘م٦ِم، ويمذا ىمؽَم ىَمؽْمًا ُمـ اًم٤ٌمب إَوَّ ُمّمدر َأىْمؽَم اًمرَّ

 يمٜمٍَم، وىَمؽمَّ شم٘متػمًا، يمٚمُّف سمٛمٕمٜمك اًمتْمٞمٞمؼ ذم اًمٜمّٗمَ٘م٦م.
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ٛملم أي ذم يقم ُمش: يْقُم٤مً » ٤مِدق إمِم اعمٖمِرب، وقمٜمد اعمٜمجِّ ٤م، واًمٞمقم ُِمـ ـُمٚمقع اًمٗمْجر اًمّمَّ

ُمـ اًمٓمُّٚمقع إمِم اًمٓمُّٚمقع أو ُمـ اًمُٖمروب إمِم اًمُٖمروب، وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم اًمقىم٧م واحِللم 

٤مقم٦م، وُمٜمف يقَُمئٍذ ووىمتئٍذ وؾم٤مقمتئٍذ وطمٞمٜمئٍذ. ًَّ  واًم

٘م٧ْم زي٤مدشُمف ويمثرشُمف، واعمراُد ٟماَم ُمش: ىمد َٟماَم » ، وي٘م٤مل: َٟمام يٜمُٛمق َأي حت٘مَّ ٤مًُمف وهق ي٤مئلٌّ وواويٌّ

 وٟمام َيٜمِْٛمل، َأي زاَد ويمثُر، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ْ واْزَددِ   يقققققق٤م طُمقققققق٥مَّ ًَمققققققْٞمغم ٓ شَمَٖمققققققػمَّ

 

 واْٟمقققِؿ يمقققام َيٜمِْٛمقققل اخِلْْمققق٤مُب ذم اًمَٞمقققدِ  

 ك اؿمتدَّ ؾمقاُده، وُيًتٕمٛمؾ ٟماَم َيٜمِْٛمل سمٛمٕمٜمش: َٟمام اخِلْم٤مُب »وُيروى واْٟمُؿ يمام َيٜمُٛمق. وُمٕمٜمك 

، ىم٤مل  َٛمـ ويمُثَر اًمٚمَّحُؿ ذم ضمًٛمف، وىمقهُلؿ: ٟماَم إزِمَّ اخلؼُم َأي اْرشمَٗمع ووصؾ إزِمَّ ًْ ـَ َي ؾَمِٛم

 اًمِم٤مقمر:

ـْ طمققققققدي٨ٍم َٟمققققققاَم إزِمَّ ومققققققام شَمققققققرْ   ُِمقققققق

 

ايب  قققققققققُغ َذَ ًُ  ىمقققققققق٠ُم قمْٞمٜمققققققققل وٓ َي

  اٟمتٝمك شمٗمًػم أًمٗم٤مظ اًمٌٞم٧م.

ًا، َأي واعمخيَّ ىم٤مطماًل، صمؿ  ىم٤مل: وىمد شَمْٚم٘مك َأظم٤م اإِلىمت٤مر ىم٤مل: وم٘مد شَمرى اًم٘م٤مطِمؾ خميَّ

ٓ »يقُم٤ًم ىمد َٟماَم، َأي وىمد شَمْٚم٘مك اًمٖمٜملَّ يقُم٤ًم ىمد اومتَ٘مر، وهذا ُمرشمٌٌط ذم اعمٕمٜمك ُمع ُم٤م ىمٌٚمف، وهق 

هر يمثػم ش هَمْرَو إِْن ًم٩مَّ  إًِمخ. َأي ٓ شَمٕمج٥ْم إِذا رَأي٧َم اعمّم٤مئ٥م شَمؽْمَى واًمٜمَّقائ٥م شَمتقامَم، ومٝمذا اًمدَّ

٤مل، وًمذًمؽ سمٞمٜمام يٙمقن اًمُٕمقد ي٤مسم٤ًًم ُمـ ىِمٚم٦َّم اعم٤مء إِذ وم٤مضم٠َمه اًمٖمٞم٨ُم اًمت٘مٚم٥ُّم ٓ َيدوم قمغم طم

ٟمٞم٤م  ، وسمٞمٜمام شمرى اًمرضُمؾ ذم َأؿمدِّ اًمٗم٘مر إِذ ضم٤مء اًمِٖمٜمك، وَأىمٌٚم٧ْم قمٚمٞمف اًمدُّ ومًَ٘م٤مه طمتك اظميَّ

 طمتك شمرى َأُمقاًمف ذم َٟمامء وزي٤مدة ويمثرة.

تا     أااااة 214- ْ ااااة َاااابش  أتِشاااا ش ُا  ااااة َ  يأ

 

ااا  ش ا ٍأ ُ وا َااا
ااا أ  ة ا ْش أاااا طأ ااا ش عأ اا عأ  

ي٤م: طمرف ٟمداء، َأي ًمٓمٚم٥م إىم٤ٌمل اعمدقمّق، وَه١ُمًمٞم٤َّم ُم٘مّمقرة ُمـ ه١مًمٞم٤َّمء سمٗمتح ش: ي٤م ه١ُمًمٞم٤َّم» 

اهل٤مء اعمٛمدودة وسمٕمده٤م مهزة ُمٙمًقرة، وهق شمّمٖمػم ه١مٓء، وه٤م: طمرف شمٜمٌٞمف، وُأوٓء: اؾمؿ 

 يِم٤مر سمف إمم اجلٛمع، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
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 ًمٜمققققق٤م ي٤مُمققققق٤م ُأَُمقققققْٞمٚمَِح هِمْزٟٓمققققق٤ًم سَمقققققرْزنَ 

 

ققققُٛمرِ   ًَّ قققق٤مِل واًم َـّ اًمْمَّ ـْ َه١مًمٞمَّقققق٤مئٙم  ُِمقققق

 ٤مِل... إًِمخ»وُيروى: شؿمَدّن ًمٜم٤م»وُيروى:  ـَ شُِمـ ه١مًمٞم٤َّمء سملَم اًمْمَّ ْٛم : َأي شمرٟمَّ ، وؿَمَدنَّ

جر. ٛمُر: ٟمققم٤من ُمـ اًمِمَّ ًَّ ٤مُل واًم ، واًمْمَّ  وهمٜمَّلْمَ

َـّ ًمٜم٤م»طمرف اؾمتٗمٝم٤مم ويمٚمٛم٦م اؾمتٕمالم، ش: هؾ» َـّ وؾم٠مًمش: َٟمِمْدشُم َـّ َأي ـمٚمٌُت ُت

٤مئَع ُمٜمف وؾم٠مَل قمٜمف ُُمًؽمؿِمدًا إًِمٞمف  ٤مًم٦َم، َأي ـمَٚم٥َم اًمْمَّ ، ُمـ ىمقهلؿ: َٟمَِمَد اًمْمَّ َـّ واؾمؽَمؿمْدشُم

َف قمٚمٞمف، وُمٜمف ىمقًمف: ٌَف، وَأٟمِمَده: اًمتَ٘مٓمف، ومَٕمرَّ ٤مئَع، َأي ـمٚم ً قمٚمٞمف، ي٘م٤مل: َٟمَِمَد اًمْمَّ َّٓ  وُمًتِد

 ُيِّمقققققٞمُخ ًمٚمٜمٌَّققققق٠َمة َأؾْمقققققامقَمفُ 

 

 إِصققق٤مظم٦َم اًمٜم٤َّمؿمقققِد ًمٚمُٛمٜمِِمقققدِ  

 اًمٜم٤ّمؿِمد: اًمّٓم٤مًم٥م ًمٌمء ُمٗم٘مقد، واعُمٜمِِْمد: اعُمٚمتِ٘مط ًمٌمء ُيٜم٤مَدى سم٤مًمّتٕمريػ قمٚمٞمف طمتك َيَد

٤مه. ٌَف ومٞمٕمٓمَٞمف إِيَّ  ص٤مطم

ىُمع» ٌَُف ُمـ اًم٤ٌمب إول يمٜمٍَم، َأي صَمَ٘مٌف وظَمَرىَمف، ش: ٟم٤مىِم٦ٌَم اًمؼُمْ ٟم٤مىِم٦ٌم اؾمُؿ وم٤مقمؾ ُمـ َٟمَ٘م

ىُمع: هق ُم٤م شَمًؽُم اعمرأة سمف وضمَٝمٝم٤م، واجل قَم٘م٤مِرُب »ٛمُع سَمَراىِمع، وُمـ َأُمثٚم٦م اًمَٕمْٙمس اعُمًَتِقي واًمؼُمْ

 َأي قمـ ٟم٤مفمِريَتْ َرؿَم٤م، وهق اًمٖمزال اًمّمٖمػم.ش: قمـ قَمْٞمٜمَل ـَماَل ش. »حت٧َم سَمَراىِمعَ 

َـّ ًمٜم٤م قمـ اًمتل صمَ٘م٧ٌْم ُمٜمديَؾ وضمٝمٝم٤م صَمْ٘مٌلم  ٤من هؾ ؾم٠مًمُت ًَ اعمٕمٜمك: ي٤م َأيتٝم٤م اعماَِلُح احِل

 تلم شمِمٌٝم٤من قمٞمٜمَْل اًمٖمزال اًمّّمٖمػم.يمِمَٗم٧ْم هبام قمـ ُمقوع قمٞمٜمَْٞمٝم٤م اًمٚم

ا ُ  ااا  215- ْ جش اااَا لش اام  ُ ص  َأ ااا  ىاااة اأ شصأ

 

َأا  ااطأ اا ا و  ااة ياصش ْش
ااة ُ ا َألش اأخأ اا ْش  اأ

 َأي ُم٤م قمدًَم٧ْم وٓ ووٕم٧ْم إؿَمٞم٤مَء ذم ُمقاوٕمٝم٤م اًمالئ٘م٦م هب٤م.ش: ُم٤م َأٟمّمَٗم٧ْم » 

ٌِٞمَّلمِ » ٌّٞملم ُمثٜمَّك َصٌِّل، وهق اًمقًمد إُمُّ اعمٕمرووم٦م، وهل اًمقاًمدة، واًمّمَّ ش: أمُّ اًمّمَّ

اًمّمٖمػم، وُيٓمٚمؼ قمغم ٟم٤مفمِر اًمٕملم، وهق ؾَمقاده٤م اًمذي ومٞمف إٟم٤ًمن اًمٕملم، َأي ذاُت اًمٜم٤ّمفمَِرْيـ 

ٌَتِف. ٞمػ: ُم٤م دون فُم ًَّ ٤مَرْيـ سمُحًٜمٝمام، وَصٌِّل اًم حَّ ًَّ  اًم

٧ٌَْم َأظَم٤م احِلْٚمؿِ » ٌْ ش: َأْص قة، وهل ضَمْٝمٚم٦م َأي ضَمَذسم٧ْم ىمٚمٌف واؾمتامًم٧ْم وم١ماده داقمٞم٦ًم إمِم اًمّمَّ

َـّ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وىمٞمؾ:  ، وىمٞمؾ: اًمٚمَّٝمق ُمٕمٝم َـّ ة وهَلُْق اًمَٖمزل، واًمَٖمَزل حم٤مَدصم٦م اًمٜم٤ًّمء وُُمراوَدُُت اًمُٗمتقَّ
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ٌَك ُمٙمًقرًا  ، وىمٞمؾ: ِذيْمُر َأي٤مم اًمَقْصؾ واهلَْجر واًمٚمِّ٘م٤مء واًمقداع وٟمحِق ذًمؽ، واًمّمِّ َـّ ُمدطُمٝم

٤ٌَم َيّْمٌُق ُم٤مَل، ي٘م٤مل:  ٌْقة، وص ٌُق إمِم اعمَٕم٤مزم، وىمد َأْصٌْتُف اعمٙم٤مرُم، وإِنَّ ُم٘مّمقرًا يم٤مًمّمَّ ومالن َيّْم

٧ٌَْم إَرواُح، إِذا ه٧ٌّْم  ٌْقًة، وُمـ سمدائع اًمزخمنمي ىمقًمف: إِذا َص٧ٌَْم إَْرواُح َص سمف إًِمٞمٝم٤م ًمَّم

 ري٤مح اًمّّم٤ٌم طمٜم٧ّم إًِمٞمٝم٤م إرواح وُم٤مًم٧م.

درش: َأظمق احِلْٚمؿ»و ؾ اًمذي  َأي ص٤مطم٥ُم احِلْٚمؿ، وهق احلٚمٞمؿ اًمقاؾمع اًمّمَّ اًمٙمثػم اًمتَّحٛمُّ

َيْٙمٔمُِؿ هَمٞمَْٔمف وَيّْمؼم قمغم ُم٤م ٟم٤مسَمف صؼًما مجٞماًل، واحِلْٚمؿ: إَٟم٤مة واًمٕم٘مُؾ ووٌُط اًمٜمّٗمس واًمّٓمٌع 

ٚمَّؿ: شَمٙمّٚمٗمف، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:   [82اًمٓم٤مئل  ديقاٟمف طم٤مشمؿ]قمـ َهَٞمج٤من اًمٖمْم٥م، وحَتَ

هقققؿْ  ٌِْؼ ُودَّ ـِ إَْدَٟمقققلْمَ واؾمقققَت قققْؿ قمققق  حَتٚمَّ

 

ققققام ومٚمققققـ شَمًققققتٓمٞمعَ   ٚمَّ  احِلْٚمققققؿ طمتَّققققك حَتَ

 ٌْقة، َأي ُيًتامُل وُيًتجٚم٥ُم، ش: وعم٤َّم ُيّمَٓمٌَك» ٌَك ُيْٗمَتَٕمُؾ ُمـ اًمّمَّ عم٤َّم طمرف ٟمٗمل، ُيّْمَٓم

ٌَك، ومل َأضمد ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م  ٤مد، ومّم٤مرت ُيّْمَٓم وَأصُٚمف ُيّْمَتٌك، ومُ٘مٚم٧ٌم اًمت٤مُء ـم٤مء عمٜم٤مؾَم٦ٌم اًمّمَّ

٤ًم قمغم اؾمتٕمامل آصٓم٤ٌمء وُمِمتّ٘م٤مشمف، وإِٟمَّ  ٌَّك وشَمّم٤مسَمك، ىم٤مل ٟمّمَّ ام اعمٜمّمقص قمٚمٞمف َأْصٌَك وشَمّم

٦ٌَّم:  زيد سمـ و

٤ٌَم ىَمْٚمٌققققققل  إمِم ِهٜمْققققققٍد َصقققققق

 

 وِهٜمققققققٌد ُِمْثُٚمٝمقققققق٤م ُيّْمققققققٌِل 

  وىم٤مل آظمر:

 ًمَٕمْٛمقققُرَك ٓ َأدٟمقققق َُْٕمقققِر َدٟمِٞمَّققق٦مٍ 

 

ٌَّك آساِت ظَمٚمقققققٞمكم   وٓ َأشَمّمققققق

،وأِسات:  َأي ٓ َأىْمَرُب ُِمـ ؿم٠من ظَمًٞم٦ًم وٓ َأـمٚم٥ُم ظمديٕم٦م طُمْرُم٦م ظمٚمٞمكم

ٙم٤مت اًمثقاسم٧م يم٢مَِص٤مر اًمٌٞم٧م، وهق طَمٌْؾ اخِل٤ٌمء، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ًِ  گ گ گژاعُمْٛم

، وشَمّم٤مسَمك [12/33]يقؾمػ:  ژ ڳ ڳ گ َـّ َـّ وَأُمٞمُؾ إمم اًمٚمَّٝمق ُمٕمٝم ُـّ إًِمٞمٝم ، َأي َأطِم

ٌَٝم ي٦ًم، ي٘م٤مل: شَمّم٤مسَمك اًمرضمُؾ اعمرأَة إِذا ظمدقَمٝم٤م واؾمتامَل ىمٚم ٌَك، شُمًتٕمٛمؾ ٓزُم٦ًم وُمتٕمدِّ ٤م إمِم اًمّمِّ

ٌْٞم٤من. ٌك، وَأيْم٤ًم قَمِٛمَؾ قمَٛمَؾ اًمّّم  وشَمّم٤مسَمك اًمِمٞمُخ: ُم٤مل إمِم اًمّمِّ

اعمٕمٜمك: إِنَّ اعمرأة احلًٜم٤مء ذاَت اًمٕمٞمٜملَم اًمٗمت٤َّميمَتلم هل اًمتل اؾمتقًَم٧ْم قمغم ىمٚمٌف احلٚمٞمؿ 
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ًتحقْذ قمغم ىمٚمٌف وظمدقمْتف سمزيٜمتٝم٤م وومتٜمَْتف سمَجامهل٤م طمّتك دقَمْتف إمِم اًمٓمَّٞمش قمغم طِمْٚمٛمف ُمع َأٟمف مل يَ 

 ىمطُّ ومل َي٘مِدْر َأطمٌد قمغم آؾمتخٗم٤مف سمف ىمٌَٚمٝم٤م.

 أ اأكش  216-
ااا ُ ا فش ْش اااة   اااج اأ ااا أَّش ا  ا  ُرش

 

ااة أ ُ ا ش أاا أ  
ْشِّا ُ ش ْا  تأ ش ااة أ أ ُ َااا

ومٕمُؾ َأُمر طم٤مض ُمـ آؾْمتحٞم٤مء، وهق اٟم٘م٤ٌمُض اًمٜمْٗمس قمـ اًم٘م٤ٌمئح، وُمٜمف: ش: اؾْمَتْحِل » 

َتِح وم٤مْصٜم» ًْ ، َأي إِذا ذه٥م طمٞم٤مؤك ومال طمَرَج قمٚمٞمؽ ذم [3484اًمٌخ٤مري: ]ش ْع ُم٤م ؿمئ٧َم إِذا مل شَم

 يمؾِّ ُم٤م شمٗمٕمٚمف َٕٟمؽ طمٞمٜمئذ سمٛمٜمزًم٦م َأظمسِّ اًمٌٝم٤مئؿ.

، [24اًمٌخ٤مري: ]ش احلٞم٤مُء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اإِليامن»وآؾمتحٞم٤مء اؾْمتٗمَٕم٤مل ُمـ احلٞم٤مء، وُمٜمف: 

٦ٌم قُمْٔمٛمك وذم اعمرَأة ذم  واحلٞم٤مُء طمٞم٤مة اإِلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واحلٞم٤مُء واقِمظ اًمٜمْٗمس، واحلٞم٤مءُ  اًمرضمؾ ُمزيَّ

 [199ديقاٟمف ] َأقمٔمُؿ، ىم٤مل ضمرير:

 ًمققققققٓ احلٞمققققق٤مُء هلققققق٤مضَمٜمل اؾْمقققققتِْٕم٤ٌمرُ 
 

 وًَمقققققزْرُت ىَمقققققؼْمِك واحلٌَٞمققققق٥ُم ُيقققققَزارُ  


 وىم٤مل َأسمق َت٤مم:

قققق٤م ًَ  ًمقققققٓ احلَٞمقققق٤مُء وَأنَّ رْأَد ىمققققد قَم

 

 ومٞمقققققف اعَمِِمقققققٞم٥ُم ًمقققققزْرُت ُأمَّ اًم٘م٤مؾِمقققققؿِ  

  وىم٤مل قمٜمؽمة:

 ِك ٓ َأسَمققق٤م ًمقققِؽ واقْمَٚمٛمقققلومققق٤مىْمٜمَْل طَمَٞمققق٤مءَ 

 

 َأينِّ اُمقققققققرٌؤ ؾمققققققق٠َمُمقُت إِْن ملْ ُأىمَتقققققققؾِ  

  وىم٤مل طم٤مشمؿ:

 إِذا ىَمقققققؾَّ ُمققققق٤مزم َأْو ُأصققققق٧ٌُم سمٜمْٙمٌققققق٦مٍ 

 

ُمقققققق٤م  قققققق٦ًم وشمٙمرُّ  ىَمٜمِٞمقققققق٧ُم طَمٞمقققققق٤مئل قِمٗمَّ

.َوىَمٜمَِل احلٞم٤مَء: يمَٚمِزَُمف وطَمِٗمَٔمف وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وسمٛمٕمٜمك احلٞم٤مء احِلِْمٛم٦ُم وآطمتِم٤مُم 

اًمِمٞم٥ُم طمتك اٟمتنم ومٞمٝم٤م اًمٌٞم٤مُض  راٍت ُمـ رْأؾمؽ َأو حِلٞمتؽ ىمد وظَمَٓمٝم٤مَأي ؿَمٕمَ ش: سمِْٞمْم٤مً »

 ويم٤مدْت َأْن شمِمتٕمؾ ؿَمْٞم٤ًٌم.

َأي سملم ضمقاٟم٥ِم رْأؾِمَؽ، وُُمٕمٔمِؿ ؿَمٕمرك مم٤َّم َيكم ُأذٟمؽ، وُمـ ؾَمَجٕم٤مت ش: سَملَم َأوْمقاِدك»

ًمٜم٤مطمٞم٦ِم ُمـ يمؾِّ إؾَم٤مس: َووَمد اًمِمٞم٥ُم قمغم وَمْقِدك وم٤مؾْمتْحِل ُمـ وَمْقِدك، وُيٓمٚمؼ اًمَٗمقُد قمغم ا
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، وقمغم يمالم اًمزخمنمي هق طم٘مٞم٘م٦م ذم ضم٤مٟم٥ِم اًمرأس وم٘مط. ويمٚمٛم٦م 
ٍ
فمرٌف ُمٌَٝمؿ ٓ ش سملم»رء

َّٓ سم٢مِو٤مومتف إمِم اصمٜملَم ومّم٤مقمدًا وًمق ُمٕمٜمًك، يمجٚم٧ًُم سملم اًم٘مقم، وىمقهُلؿ: هذا سَملْمَ  يتٌلمَّ ُمٕمٜم٤مه إِ

: َأي ُيٕمدُّ سملم إؿَمٞم٤مء اجلٞمَّدة ُمـ ضمٝم٦ٍم وسملَم إؿَمٞم  ٤مء اًمرديئ٦ِم ُمـ ضمٝم٦ٍم ُأظمرى.سَملْمَ

َحٌَؽ وشمًػَم سمَؽ إمِم طمٞم٨ُم شمِم٤مء. وآىمتٞم٤مد: َأْن يٙمقَن ش: َأْن شَمْ٘مت٤مَدكَ » ًْ َك وشَم َأي دَمرُّ

٦ِم آظِمذًا سمِزُم٤مُِمٝم٤م، وم٢مِْن يم٤مَن ظمٚمَٗمٝم٤م ومٝمق ؾم٤مئٌؼ، وًمٞمس سم٘م٤مئٍد وٓ ُُم٘مت٤مد،  اًمرضمُؾ َأُم٤مَم اًمداسمَّ

 ح٤مف واعمِْئَزر واإِلزار: طَمٌٌؾ ُيِمدُّ ذم قُمٜمؼ اًمداسم٦َّم.واعمِْ٘مقُد واًمِ٘مَٞم٤مد سمقزن اعمِْٚمَحػ واًمٚمِّ 

َأي اًمٜم٤ًمُء احِل٤ًمن واعُمنمىم٤مُت إًَمقان، وهل مجُع سَمٞمْم٤مء، واًمٌٞمْم٤مُء ذم ش: اًمٌِٞمُْض »

إَصؾ ذاُت اًمٚمَّقن اًمذي هق اًمٌٞم٤مض، وشُمٓمٚمؼ قمغم اخل٤مًمِّم٦م ُمـ يمؾِّ ُم٤م َيِِملْمُ اجلًَد 

ك اًمِمٛمُس سمٞمْم٤مَء،  وٟمحِقه، وقمغم اًمٓم٤َّمهرةِ  يم٤مًمَٙمَٚمِػ  اًمٜمَّ٘مٞم٦َِّم ذاِت اًمِٕمْرض واًمٕمٗم٤مف، وشمًٛمَّ

قداَء وٓ سَمٞمْم٤مءَ »ويمذا اًمٙمٚمٛم٦ُم اًمٚمٓمٞمٗم٦ُم، وُمٜمف  ًَ ة. شُم٤م وم٤مه سم ، يم٘مقهلؿ: ُم٤م ٟمَٓمؼ سمُحٚمقة وٓ ُُمرَّ

٤م ىمقهُلؿ ًمٚمَٕمذراء: سَمٞمْْم٦ُم  ويمام دُمٛمع اًمٌَٞمْم٤مُء قمغم سمِٞمٍْض ومٙمذًمؽ إسَْمٞمُض َُيٛمع قمغم سمِْٞمض، وَأُمَّ

ٌَٞمْم٦ِم اخِلدْ  ـْ ُيٗمٔمٝم٤م يم٤مًم ر ومٚمٞمس ُمـ اًمٌٞم٤مض، وإِٟمَّام هق شمِمٌٞمٌف هل٤م ذم يمقهِن٤م َُمُّمقٟم٦ًم حمٗمقوم٦ًم سمَٛم

ُْمٜمٝم٤م احلََجٚم٦ُم وٟمحِقه٤م.  اًمتل حَتْ

، َأي سَمْٞمْم٦ُم احلََجٚم٦م َأيمٚم٧ْم سَمْٞمْم٦م شسَمٞمْْم٦ُم احلَجٚم٦ِم َأيمَٚم٧ْم ُأظمَتٝم٤م»وُم٤م َأسمَدع ىمقَل اًمزخمنمي: 

  زُم٤مٟمٜم٤م سم٤مًمٜم٤مُمقؾمٞم٦َّم.احلََجٚم٦م، واحلََجٚم٦م هل اعمٕمرووم٦ُم ذم

آىمتٞم٤مُد: اًمًػُم سم٤مًمداسم٦َّم َأظْمذًا سمِٛمْ٘مَقدِه٤م، واعمُٝمتََدى ُمّمدٌر واؾمُؿ زُم٤من ش: اىْمتٞم٤مَد اعمُْٝمتََدى»

وُمٙم٤من ُمـ اْهتَدى إِذا وصَؾ إمِم اًمٖم٤مي٦ِم اعمٓمٚمقسم٦م، واًمالئُؼ هٜم٤م اعمّمدر َأي اىمتٞم٤مُد آهتِداء، َأي شَمٜم٘م٤مد 

ـُ أَن يٙمقن حتريٗم٤ًم قمـ اعمُْ٘متََدى َأو اعمُْٗمتَدى. هل٤م طمتك يم٤من ؾمػُمه٤م سمؽ ؾَمػْمَ   رؿم٤مدٍ وهداي٦ٍم، وٓ ُي١ْمَُم

وم٤مَٕول سم٤مًم٘م٤مف وهق إؾُمقُة واًمُ٘مدوُة واإِلُم٤مُم اًمذي ُيتٌَّع وُي٘مٚمَّد، واًمث٤مين سم٤مًمٗم٤مء، َأي 

 إؾَمػُم اًمذي َي١مول َأُمُره إمِم ُتٚمٞمِّمف سمِٕمقٍض ُيٗمتَدى سمف.

ٞم٥م اًمذي ظم٤مًَمط ضمقاٟم٥َم َرأؾِمَؽ واطمَتِمْؿ ُمٜمف ُُمتجٜم٤ًٌم ومِٕمَؾ ُم٤م  اعمٕمٜمك: اؾْمَتْحِل ُمـ اًمِمَّ
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 ًمإِلُم٤مم 
ِ
 عَمـ َِيديف وُيرؿمده، َأو اٟم٘مٞم٤مَد اعمرء

ِ
ٌُح سم٠َمُمث٤مًمِؽ ُمـ آٟم٘مٞم٤مِد ًمٚمٖمقاين اٟم٘مٞم٤مَد اعمرء َي٘م

َّٓ سمِٗمْدي٦ٍم ُمـ اعم٤مل. ـْ همَٚم٥م قمٚمٞمف وَأَهه َأهًا ٓ يتخٚمَّص ُمٜمف إِ  عَم
ِ
 اًمّم٤مًمح، أو اٟم٘مٞم٤مَد اعمرء

-217   ٍ اأ َةتاااة  أ  ااا َأ ااا ْأ ىاااة اأرش اااة ْ أ َأ  

 

اااا أ   ااااْْبا وُ أ اااا أ ُ أتِشش ملش رأ ااااة   أ  اأطأ

٦مً »وُيروى    ش.ُم٤م َأؿْمٜمَٕمٝم٤م ٟم٤مِزًم٦مً »، وشَهٞمٝم٤مَت ُم٤م َأؿْمٜمََع ه٤مشم٤م َزًمَّ

 يمٚمٛم٦ُم شَمٌٕمٞمد، ىم٤مل ضمرير:ش: هٞمٝم٤مَت »

ـْ سمِقققفِ   ومَٝمٞمٝمققق٤مَت هٞمٝمققق٤مَت اًمَٕم٘مٞمقققُؼ وَُمققق
 

 وَهٞمٝمقققق٤مَت ظِمققققؾٌّ سمقققق٤مًمَٕم٘مٞمِؼ ُٟمقاِصققققُٚمفْ  


َأي ُم٤م َأىْمٌَح، ي٘م٤مُل: ؾَمَٗمَٕمُف: َأي ًمَٓمَٛمُف وَصٗمَٕمُف وَأقْمَٚمَٛمُف ووؾَمَٛمُف يَمٞم٤ًَّم، وؾَمَٗمَٕمف ش: ُم٤م َأؾْمٗمعَ »

ه ُمٜمٝم٤م،  ، وؾمَٗمَع سمٜم٤مصٞمتِف َأو سمِرضْمٚمف: ىمٌَض قمٚمٞمٝم٤م واضمتذهَب٤م وَأظمذ َيرُّ : ًمٗمَحف طمتك اؾْمقدَّ احلَرُّ

 ُ َٕم٨ُم وشمٖمػمُّ حقُب واًمِمَّ َٗمُع سم٤مًمتحريؽ هق اًمِمُّ ًَّ  اًمٚمَّقِن إمِم ٟمحق اًمًقاد، وهل ؾَمٗمَٕم٤مُء وهق واًم

قاد، وَأيْم٤ًم: ُم٤م ذم  ًَّ ْٗمَٕم٦م: ًمقٌن َييب إمِم اًم ًُّ ْٗمع، واًم ًُّ َأؾْمٗمُع واجلٛمُع ؾُمْٗمع، وُمٜمف إصم٤مذمُّ اًم

ٌِّد.  ِدُْمٜم٦ِم اًمدار ُِمـ ِزسْمِؾ َأو َرُْمٍؾ َأو َرُم٤مٍد َأو ىُمامٍم ُمتٚم

٦مً »َع وُم٤م َأسْمِمَع وُم٤م َأىمٌَح وُم٤م َأؾمقَأ. ومٛمٕمٜم٤مه٤م ُم٤م َأومٔمَ ش ُم٤م َأؿْمٜمَعَ »وقمغم رواي٦م  ش ه٤مشم٤م َزًمَّ

طْمٚم٘م٦ُم. وقمغم رواي٦م  ًْم٘م٦م واًمزَّ ٦ُم: اخلٓم٠ُم واًمٖمٚمُط، وَأصُٚمف اًمزَّ ًمَّ ُم٤م َأؿْمٜمٕمٝم٤م »ه٤مشم٤م: َأي هذه، واًمزَّ

 َأي ُم٤م َأىمٌحٝم٤م ُمـ طم٤مدصم٦ٍم، ي٘م٤مل: ٟمزَل سمف يمذا، َأي طمدَث ًمف وَأملَّ سمف وَأص٤مسمف.ش: ٟم٤مزًم٦مً 

َأشمٓمرُب ـمَرسم٤ًم: يٕمٜمل َأشُمَنُّ ُهورًا، وشَمٗمرُح ومرطم٤ًم، وشَمٜمًٌط اٟم٤ًٌمـم٤ًم، َأي ش: َأـَمَرسم٤مً »

ة احلُزن َأو اًمنور،  ٦م شُمّمٞم٥م اإِلٟم٤ًمن وشَمٕمؽميف ُمـ ؿِمدَّ وشَمٌتٝم٩م اسمتٝم٤مضم٤ًم، واًمٓمَّرُب: ظمٗمَّ

ص اًمٓمرُب سمف ذم َأيمثر آؾمتٕمامٓت.  واعمراُد هٜم٤م اًمث٤مين اًمذي َُتّمَّ

ٞم٥م، وهق اٟم٘مالُب ًمقِن اًمرأس إمِم اًمٌٞم٤مض، وُم٤م َأطمغم ىمقَل َأي هِم٥مَّ اًمِمَّ ش: سمٕمد اعَمِِمٞم٥ِم »

 [62ديقاٟمف اسمـ ٟم٤ٌمشم٦م ]اًم٘م٤مئؾ: 

وِر ضَمقققققرْت   َُمًققققق٠َمًم٦ُم اًمقققققدَّ

 

ـْ ُأطمقققق٥ْم    سمٞمٜمققققل وسمققققلَم َُمقققق

  ًمقققققٓ َُمِِمققققٞمٌل ُمقققق٤م ضَمَٗمقققق٤م

 

 ًمقققققققٓ ضَمٗمقققققق٤مه ملْ َأؿِمقققققق٥ْم  
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 وىم٤مل قَمدي:

ققققك ًمققققَؽ اًمتَّّمقققق٤ميب ٌُق وَأٟمَّ  شَمّْمقققق

 

 واًمقققرْأُس ىمقققد ؿمققق٤مسَمُف اعَمِِمقققٞم٥ُم  

  وىم٤مل قَمٌٞمد سمـ إسَمرص:

 ىمققققققد َراسَمققققققُف وعمِْثققققققِؾ ذًمققققققؽ َراسَمققققققفُ 

 

ققققاِد وَمَِمققق٤مسَمفُ   ًَّ  َوىْمقققُع اعَمِِمقققٞم٥ِم قمقققغم اًم

 ٕمر واٟمجالؤه: َأي اٟمٙمِم٤موُمف وذه٤مسُمف ُمـ ُُم٘مدم اًمرأس، ويمذًمؽ ش: واجلاََل » اٟمح٤ًمُر اًمِمَّ

َٚمع، ويمؾُّ ذًمؽ سمٗمتحَتلم، ىم٤مل إقَمِمك:  اجلََٚمُف واًمٜمََّزع واًمّمَّ

 َرشْمٜمققل وُمقق٤م يمقق٤من اًمققذي َٟمٙمِققَرْت ىمققْد َأْٟمٙم

 

قققَٚمٕم٤م  قققْٞم٥َم واًمّمَّ َّٓ اًمِمَّ  ُمقققـ احلققققادِث إِ

  وىم٤مل أظمُر:

ققققققام  وم٘مٚمقققققق٧ُم هلقققققق٤م ٓ شُمٜمٙمريٜمققققققل ومَ٘مٚمَّ

 

قققُد اًمٗمتققك طمتَّققك َيِِمققٞم٥َم وَيّْمقققَٚمَٕم٤م  ًُ  َي

 م اًمرأس ًمٜم٘مّم٤من ُم٤مدة اًمِمٕمر ذم شمٚمؽ ٕمر ُمـ ُُم٘مدَّ ويمذًمؽ اجلََٚمُح: وهق ذه٤مُب اًمِمَّ

ٌُ٘مٕم٦م وىمّمقِره٤م قمٜمٝم ف ُمـ اًمِ٘مْحػ، ومال اًم  اجلٗم٤مف قمٚمٞمٝم٤م وًمَتٓم٤مُُمـ اًمدُم٤مغ قمامَّ ُيامؾمُّ
ِ
٤م واؾمتٞمالء

٤ًم. ٤مه ًمق يم٤من ُُمالىِمٞم٤ًم ومم٤مؾمَّ ٘مٞمف ؾَمْ٘مَٞمف إِيَّ ًْ  َي

ح شاًمٌَٓملُِم إَْٟمَزع»وذم صٗم٦م قمكمٍّ  ، واًمٕمرب حُت٥مُّ اًمٜمََّزع وشمتٛمدَّ ـِ ، واًمٌَٓملِم: اًمٕمٔمٞمؿ اًمٌَٓم

ـ سم٤مٕٟمزع يمام شمذمُّ اًمٖمَ  ، وشمزقمؿ َأنَّ إهَمؿَّ اًمَ٘مَٗم٤م واجلٌَلم ٓ يٙمقن سمف، وشمتٞمٛمَّ َٛمَؿ وشمتِم٤مءم سم٤مٕهَمؿِّ

َّٓ ًمئٞماًم، ىم٤مل ُهدسم٦م سمـ اخلنمم:  [135ديقاٟمف ] إِ

هُر سمٞمٜمٜمقققق٤م َق اًمققققدَّ  وٓ شَمٜمْٙمِحققققل إِْن وَمققققرَّ

 

 َأهمقققؿَّ اًمَ٘مَٗمققق٤م واًمقضمقققِف ًمقققٞمس سم٠َمْٟمَزقَمقققق٤م 

٤م إؿَْمَٞم٥م ، وُم٤م َأىمٌَح هذه اًمٖمٚمٓم٦َم سمؽ، َأو ُم٤م َأؿمدَّ اعمٕمٜمك: ُم٤م َأسمٕمَد هذه احل٤مًم٦َم ُمٜمؽ ي٤م َأِيُّ

شم٠مصمػَمه٤م اًمًٞمِّئ اعمُزري سمؽ، َأو ُم٤م َأىمٌح هذه احل٤مدصم٦َم اًمتل َأطمدصمَتٝم٤م، َأقمٜمل اًمتّم٤ميب واعمٞمؾ إمِم 

 سمٕمد ؿمٞمخقظمتؽ، ويمٞمػ شمٕمؽميؽ هذه اخِلٗم٦م سمٕمد َأْن اؿمتٕمؾ 
ِ
هَلق اهلقى وحم٤مَدصم٦م اًمٜم٤ًمء

م اًمرأس.رأؾمؽ ؿمٞم٤ًٌم وذه٧ٌم ىُمقاك وَأص٤مسمؽ ُم٤م ُيّم  ٞم٥ُم اهلَْرُمك ُمـ ذه٤مب ؿمٕمر ُُم٘مدَّ

ش  218-  اا
ااا ا يش طشرأ ااالش  ا أملأ ْشاااب  َجأ َ   أ َا  ياااة 

 

اااا لأ   ش ورااااة   ا را   ا اااالا ىج ااااجأ عأ
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ي٤م طمرف ٟمداء، ويمٚمٛم٦م دقم٤مء، وُمدظمقهُل٤م حمذوٌف شم٘مديره ي٤م ىمقِم وٟمحُقه، ش: ي٤م ُربَّ »

ه٤م يمؿ، وم٢مهِْن  : َأداة شم٘مٚمٞمؾ، وىمد شمٙمقن ًمٚمتٙمثػم، وودُّ  ٤م ًمٚمتٙمثػم وَمٞمُئٝم٤م ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ىمٚمٞمٌؾ.وُربَّ

َمروٌر سمُربَّ وهق ُمـ هُمروب اًمِمٛمس إمِم ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق، وقمٜمد ش: ًَمْٞمؾٍ »

ٛملَم ُمـ اًمٖمروب إمِم اًمٓمٚمقع.  اعمٜمجِّ

٧ْم ٟم٤مطمٞمَتْٞمف، ومجٕم٧ْم اًمٜم٤مىم٦ُم ىُمٓمَرِْي٤م َأي َزُم٧َّم سمرأؾمٝم٤م إمِم ش: مَجََٕم٧ْم ىُمْٓمَريف زم» َأي َوٛمَّ

ذًمؽ، وُمٜمف مجَع ومالٌن ىُمْٓمَريف إِذا شمٙمؼمَّ همْم٤ًٌم، واعمراُد سمجْٛمع اًمُ٘مٓمَريـ ومقق وؿم٤مًم٧ْم سمَذٟمٌٝم٤م يم

 ژڭ ڭ ڭ ڭژذم اًمٌٞم٧م اًمت٘مّمػُم، ومجُع اًمُ٘مْٓمر َأىمٓم٤مر، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

٥م ش: سمِٜم٧ُْم صَمامٟملمَ »، َأي ُمـ ضَمقاٟمٌٝم٤م وٟمقاطمٞمٝم٤م. [55/33]اًمرمحـ:  ًَ َأي ؿمٝمرًا َأو ىَمرٟم٤ًم قمغم طم

 هب٤م اخلٛمُر اعمٕمتَّ٘م٦م اًم٘مديٛم٦م.ُم٤م َأراد، واعمراُد 

تَغم» َتغَم: َأي ُيٜمَٔمر إًِمٞمٝم٤م ش قَمروؾم٤ًم دُمْ َأي شُمزيَّـ ومتُٕمَرض قمغم اًم٘مقم يم٠َمهن٤م قَمروس دُمْ

ٜم٦ٌم، َأو شُمٕمرض قمغم ؿم٤مرِي٤م سمح٤مًم٦م شَمِزيٜمٝم٤م، واًمٕمروس: اؾمؿ  ة: َأي ُمتزيِّ وشُمِم٤مَهد وهل ََمُْٚمقَّ

٤م ًمٚمزوضم٦م ًمٞمٚم٦َم زوم٤مومٝم٤م قمغم زوضمٝم٤م، وضَماله٤م وًمٞمُّٝم ًة َأي يم٠َمهنَّ ٤م واضْمَتاَله٤م: قمَرَوٝم٤م قمٚمٞمف ََمْٚمقَّ

ة، ُمـ ضَماَل اًمًٞمَػ وٟمحِقه، إِذا َصَ٘مَٚمف، واضْمتاَله٤م اًمرضمُؾ َتتََّع سم٤مًمٜمٔمر إًِمٞمٝم٤م، وهل  ُِمرآة ََمُٚمقَّ

 قمغم هم٤مي٦م ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمتزيُّـ.

ْت ـمقهَل٤م قمٚمٞمٝم٤م مخرٌة ىمديٛم٦ٌم ُمٕمتَّ٘م٦م شمدور س  اعمٕمٜمك: ي٤م ىمقِم يمؿ ُمـ ًمٞمٚم٦ٍم ىمٍمَّ قمغم اجلاُلَّ

ص٤مومٞم٦م ـمٞم٦ًٌم ُمًتحًٜم٦ًم يم٠َمهن٤م احلًٜم٤مُء ًمٞمٚم٦َم قُمْرؾِمٝم٤م، وهذا اعمٕمٜمك ُمٓمروق ٕيمثر اًمِمٕمراء، ىم٤مل 

 [81ديقان يزيد سمـ اًمٓمثري٦م ] اًمِم٤مقمر:

ققق ُْمِح ىَمّمَّ  َر ـُمقًَمقققفقوًَمٞمقققٍؾ يمٔمِقققؾِّ اًمقققرُّ
 

قِّ قمٜمَّقققق٤م واْصققققٓمِٗم٤مُق اعَمَزاهققققرِ    َدُم اًمققققزِّ


قِّ َأراَد سمف اخلٛمرَ  اب، وَدُُمف ٟمٗمُس اًمنماب، وٓ َيذه٥ْم وَدُم اًمزِّ : وقم٤مء اًمنمَّ قُّ ، واًمزِّ

فمٜمَُّؽ إمِم َأنَّ يمؾَّ َُمـ ذيَمر ُمثؾ هذا يٙمقن ىمد ومٕمَٚمف، وإِٟمام هق ُتٞمُّالت يمام يٙمقن ذم اًمٖمزل 

واًمٜمًٞم٥م واًمتِمٌٞم٥م قمغم َأٟمف ٓ َيًتحٞمؾ اضمتامُع اًمِٗمًؼ واًمُٗمحش ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ، يمام وىمع 
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َـّ  ؼ،  ًمٌٕمض اًمِمٕمراء، ًمٙم آـمِّالع قمغم ذًمؽ ُيت٤مج إمِم شمث٧ٌُّم وحت٘مٞمؼ، وإِذا فمٜمٜم٧َم ومال حُت٘مِّ

ـَ َأؾمٚمُؿ. ِـّ ُم٤م َأُمٙم  وحتًلُم اًمٔم

اح  وىم٤مل سمٕمُض اًمنمُّ
ضَمْٚمد  : وإِٟمام ؾُمٛمل اخلٛمُر سمٜم٧َم صمامٟملم إؿِم٤مرًة إمِم ًمزوم[هق اًمّم٤موي]

ـٌ مجٞمؾ ٓ سم٠مَس سمف.  ؿم٤مِرهب٤م صمامٟملم ضَمْٚمدًة، وهق ُمٕمٜمًك طمً

ااااةمل يأ  219- َأ رأ ااااة اأىش ْش أ  ُ ااااة ا عْ
ُا ْااااا   ش

 

اا  ة ُ    اا أ اااوملش يا أ   ش ُما ُ اَّش أ أ اارأ  

َأي مل َيًتقِل قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مُء ومل َيٖمٚم٥ِم قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مُء ومل َيًتحقذ ش: مل َيٛمٚمؽ اعم٤مُء قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأُمَره٤م» 

َُت٤م وَيُٗمؾَّ ُِمـ ؾَمْقرُت٤م وخُيٗمػ ُمـ ؿمدَّ  ُت٤م، ُمـ ىمقهلؿ: َُمٚمَؽ قمٚمٞمٝم٤م: َأي مل َُتزج سمام َيٙمِن طِمدَّ

ى هذا وَأُمث٤مًُمف سمحرف  ٚمٓمٜم٦َم قمٚمٞمٝمؿ، وإِٟمام ُيٕمدَّ ًَّ عم٤َم ش قمغم»ومالٌن قمغم اًمٜم٤مس َأُمَرهؿ، إِذا شمقممَّ اًم

ومٞمف ُمـ اًمَ٘من واًمَٖمٚم٦ٌم واًمَ٘مٝمر وآؾمتٞمالء، يم٘مقًمؽ: َأظمذُت قمٚمٞمف ُم٤مًمف، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ 

، ويمذا: ىمقًمؽ: ًمَؽ ُم٤م قمٛمٚم٧َم ُمـ اخلػم، وقمٚمٞمؽ ُم٤م اقْمتٛمٚم٧َم ُمـ ا  ۅ ۅ ۋ ۋ ژًمنمِّ

، واعمُٚمُؽ: آطمتقاء قمغم شهلؿ ُم٤م ًَمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قَمَٚمٞمٜم٤م»، ويمذا [2/286]اًمٌ٘مرة:  ژ ۉ ۉ

ف ومٞمف.  اًمٌمء ُمع اًمُ٘مدرة قمغم اًمتٍمُّ

ن سمٚمقن إِٟم٤مئف. وإُمُر: احل٤مل واًمِم٠من.  ٗم٤مف اًمذي يتٚمقَّ واعم٤مُء: هذا اجلقهر اًم٤ًمئؾ اًمِمَّ

َٟمس: اًمَقؾَمخ وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وُيٓمٚمؼ َأي ومل ُيٚمش: ومل ُيَدٟمًِّٝم٤م» َٟمس، واًمدَّ قصمٝم٤م ومل ُيٚمٓمِّخٝم٤م سم٤مًمدَّ

ٛمقأل:  ًَّ  [13ديقاٟمف ]قمغم اًمٕم٤مر واًمٕمٞم٥م، ويمؾُّ ٟم٘مص ُيْزري سمّم٤مطمٌف وَيِِمٞمٜمف، وُمٜمف ىمقُل اًم

قق١ْمِم قِمْرُوققف  إِذا اعمققرُء مل َيققْدَٟمْس ُمققـ اًمٚمُّ
 

 َيْرشَمديقققققققققف مَجٞمقققققققققُؾ  
ٍ
 ومُٙمقققققققققؾُّ ِرداء



شَمْٚمقيثف سم٤مًمَ٘مَذر وٟمحقه، وشَمقؾمٞمخ وشَمدٟمٞمس اًمِٕمْرض إشِمٞم٤مُن اًم٘م٤ٌمئح وشمدٟمٞمُس اًمثقب وٟمحِقه 

 وومِٕمُؾ اعمٜمَٙمرات، وؾمقُء اخلُٚمؼ شمدٟمٞمٌس ًمٚمٛمروءة.

امُ » َ  [1/137احلامؾم٦م اًمٌٍمي٦م ]اؿمتٕم٤مُل اًمٜم٤مر واًمتٝم٤مهُب٤م، ىم٤مل ٟمٍُم سمـ ؾَمٞم٤َّمر: ش: اًميِّ

ُمقق٤مِد َوُِمققٞمَض مَجْققرٍ   َأرى ظَمَٚمققَؾ اًمرَّ
 

امُ وُيقؿِمقققُؽ َأْن يٙمققققَن    هلققق٤م ِضَ


 ومقققق٢مِْن مل ُيْٓمِٗمٝمقققق٤م قُمَ٘مققققالُء ىمقققققمٍ 

 

 يٙمققققُن َوىمقَدهققق٤م ضُمثققق٨ٌم وهققق٤ممُ  
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ام َأيْم٤ًم: ُم٤م شُمقىمُد سمف اًمٜم٤مُر، وهق اًمِٕمٞمدان واحلَٓم٥م واخلِم٥م اًمدىمٞمؼ اًمنيُع  َ واًميِّ

 [89ديقاٟمف ]آًمتٝم٤مب، ىم٤مل طم٤مشمؿ: 

قققؽُمي ىِمقققْدري إِذا ُمققق٤م ـَمٌْختِٝمققق٤م ًْ  وٓ شَم

 

ٌُخققققققلم    طمققققققرامُ قمققققققكمَّ إِذْن ُمقققققق٤م شَمٓم

 ـْ هبقققققذاِك اًمَٞمٗمققققق٤مِع وم٠َمْوىِمقققققدي  وًمٙمققققق

 

 َرامِ قسمَجققققققْزٍل إِذا َأوىمققققققدِت ٓ سمِِْمقققققق 

 ـْ اضمٕمكم اًمِ٘مدَر ذم ، وًمٙم ِت اًمِ٘مْدَر طمتك ٓ يراه٤م اًمٓمُّراُق ومٝمل طَمراٌم قمكمَّ ي٘مقل: إِذا ؾمؽَمْ

قن ذًمؽ اعمٙم٤من اًمٕم٤مزم اعمرشمٗمع وَأْوىمدِي٤م سم٤محلٓم٥م اجلَْزل اًمٖمٚمٞمظ اًمذي شمدوُم ٟم٤مره ـمقيالً ويٙم

ام اًمنيع آًمتٝم٤مب اًمنيع آٟمٓمٗم٤مء. َ  ًمف مجر سَمٓملُء آٟمٓمٗم٤مء، ٓ سم٤مًميِّ

ُم٧ْم اًمٜم٤مُر ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمِؿ ُم٧ْم واْوٓمرَُم٧ْم: َأي اؿمتٕمٚم٧ْم  وُي٘م٤مل َضَ وشَميَّ

ُمُتٝم٤م واؾْمتيُُمتٝم٤م َأي َأوىمدُُت٤م، وىمقهلؿ: )يم٤من ومالٌن خَيرج إًمٞمٜم٤م  واشمَّ٘مَدْت، وَأضُمُتٝم٤م َأٟم٤م وَضَّ

اُم اًمَٕمْروَم٩م(. ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن ويم٠مَ  ام هَل٥َُم اًمٜم٤مر، وإِٟمام ؿُمٌٝم٧م حلٞمتُف : »[ضم]نَّ حِلْٞمتف ِضَ َ اًميِّ

ٌُٝم٤م سم٤محِلٜم٤َّمء ُم٦ٍم ش. هب٤م ٕٟمف يم٤من خَيِْْم ٍم وَضَ ام شُمٓمَٚمؼ َأيْم٤ًم قمغم اًمٜمػمان، ٕهَن٤م مجع َضَ َ واًميِّ

َُم٦ٍم(، َأي ُم٤م هب٤م َأطمٌد، سمٗمتحَتلم ومٞمٝمام، وهل اًمٜم٤مر، وُمٜمف ىمقهلؿ: )ُم٤م سم٘مل ذم اعمٜمز ل ٟم٤مومُِخ َضَ

 [ 26ديقاٟمف] وىم٤مل ـُمٗمٞمؾ:

 يمققققققق٠َمنَّ قمقققققققغم َأقْمراومِقققققققِف َوجِل٤َمُِمقققققققفِ 
 

ققققق٥ِم   ـْ قَمقققققْروَم٩ٍم ُُمتٚمٝمِّ ٍم ُِمققققق  ؾَمقققققٜم٤َم َضَ


يّمػ ومرؾم٤ًم َأؿم٘مر، وَأقْمَراوُمف ُم٤م ومقَق قُمٜمِ٘مف ُمـ اًمِمٕمر. واًمَٕمْروَم٩م يمَجْٕمَٗمر: ٟمقٌع ُمـ 

٘مرة، اًمِمجر هيُع آًمتٝم٤مب، وىمقًمف: ؾَمٜم٤َم َضَ  ٍم إمِم آظمره: َأي وقَء ٟم٤مر، وَأراد سمف ًمقَن اًمِمُّ

تف ذم اجلري يم٠َمٟمف َيْمٓمرم: َأي َيٚمتٝم٥م، وظَمصَّ  وىمٞمؾ: َأراد َأٟمف ُمـ ؿِمدة اًمنقم٦م وظِمٗمَّ

 إقَمراَف واًمٚمِّج٤مَم ًمٙمقن ذًمؽ ُمقوَع ٟمَٔمر اًمٗم٤مرس.

يَمٝم٤م ًمتٚمتٝم٥م. سم٤مًمتًٝمٞمؾ ُمـ اطْمتََْم٠َم اًمٜم٤مَر، َأي َأوىمَده٤م َأو ومتَحٝم٤مش: اعُمْحَت٣َم »  وطمرَّ

ٌف قُمٛمٚم٧م سمٓمري٘م٦م همػم  اعمٕمٜمك: هذه اخلٛمرُة مل َُتزج ومل شُمٓمٌخ، وإِٟمام هل سَمْح٧ٌم ِسْ

 ـمري٘م٦م اًمٓمٌَّخ قمغم اًمٜم٤مر.
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ْة اااة   اااة 227- اأنش ُ ا وأ ْ اااة  َااا أ ُ ااا  
 نا

 

َأا  اااا أ تِشش اااااْاا يا دُ  أ
اااا ش  ُئا ااااة إا

 ىا

احِللْم هق اًمزُم٤من ىمؾَّ َأو يمُثر، ـم٤مَل َأو َأي وىمت٤ًم وآٟم٤ًم وزُم٤مٟم٤ًم وؾم٤مقم٦ًم وسُمره٦ًم، وش: طِمٞمٜم٤مً » 

، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ، وومٞمف [14/25]إسمراهٞمؿ:  ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژىَمٍُمَ

، وىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م [76/1]اإلٟم٤ًمن:  ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژَأيْم٤ًم: 

 َيّمػ طَمٞم٦َّم:

ٝم٤م  ؾُمقققٛمِّ
ِ
ـْ ؾُمققققء اىمققققن ُِمققق  شَمٜم٤َمَذَرهققق٤م اًمرَّ

 

ُ٘مققققققف طِمٞمٜمقققققق٤ًم وطِمْٞمٜمقققققق٤ًم شمُ    راضِمققققققعُ شُمَٓمٚمِّ

 ٝم٤م، وهل شَمْٗمؽُم قمٜمف َأوضم٤مقُمٝم٤م َأي اًمذيـ َيْرىمقن َأٟمذَر سمٕمُْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ُتقيٗم٤ًم ُمـ ؾُمقء ؾُمٛمِّ

، وٓ ؿم٤مهَد ومٞمف، وذم اًمٙمت٤مب شـَمْقرًا وـَمقراً »ذم وىم٧م ُم٤م وشُمٕم٤موُده ذم وىم٧ٍم ُم٤م، وُيروى: 

 ژڄ ڦ ڦ ڦژ، وومٞمف َأيْم٤ًم: [37/174]اًمّم٤موم٤مت:  ژ ۅ ۅ ۋ ۋژاًمٕمزيز: 

، وطَم٤مَن طِمٞمٜمُف: ىَمُرَب وىمتُف، ىم٤مًم٧م [38/3]ص:  ژٹ ٹ ٿژوومٞمف: ، [38/88]ص: 

 [اًمت٤مج )طملم(]سمثٞمٜم٦م: 

ي قمقققققـ مجٞمقققققٍؾ ًَمًققققق٤مقم٦مٌ   وإِنَّ ؾُمقققققُٚمقِّ

 

هِر ُمق٤م طم٤مَٟمق٧ْم وٓ طمق٤مَن طِمْٞمٜمُٝمق٤م   ُِمـ اًمقدَّ

 اءُ »  َأْدَوى ُمـ ش: هل اًمدَّ
ٍ
ـ، وُيٓمٚمؼ قمغم اًمَٕمٞم٥م واًمٕم٤مر، وُمٜمف )َأيُّ داء َأي اعمرُض اعمتٛمٙمِّ

ٌُخؾ( ك، وداء  ،[3731اًمٌخ٤مري: ] اًم ، وداُء إؾَمد احلُٛمَّ : َأي ٓ َُي٘مد ىمطُّ
ِ
اء وومالٌن ُمٞم٧ُِّم اًمدَّ

ؿ، وداء اًمٙمِرام اًمٗم٘مُر  ُف واًمتٜمٕمُّ ٦م، وداُء اعمٚمقك اًمؽمَّ اًمذئ٥م اجلقع، وداُء اًمٔمٌَّل اًمٜمِم٤مُط واًمّمحَّ

ٌَٓمـ اًمِٗمْتٜم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء،  يـ، وداء اًميائر اًمنمُّ اًمدائؿ، وداُء اًم يمذا ذم اًمت٤مج. واخلٛمُر داء: واًمدَّ

وَدبَّ إًِمٞمٙمؿ داُء »َأي إصِمؿ وقم٤مٌر وُمرٌض: ٕهَن٤م مجٕم٧م سملم ُمٕمٜمٞمَل اًمداء احل٘مٞم٘مل واعمج٤مزي، 

 ، واخلٛمُر داٌء دواؤه اجلَْٚمُد واًمتٕمزيُر، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:شإُُمؿ ىمٌَٚمٙمؿ اًمٌٖمْم٤مُء واحلًَدُ 

 َي٘مقًمققققققققن خَمْٛمققققققققٌر وهقققققققذا َدواُؤه
 

  اًمٌٞمققق٧ِم واضِمققق٥ُم ٌل إمِمققمقققكمَّ إِذْن َُمِْمققق 


ـْ  َأي ي٘مقًمقن: ؾمٙمراُن، واجلَْٚمُد واًمتٕمزيُر دواُؤه، ُمع َأين مل َأؾْمٙمر، وإِْن صم٧ٌَم قمكمَّ ومٚمٞمٙم

م، وُمْمٛمقُٟمف اجلَْٚمد واًمتٕمزيُر.  ضمزائل احل٩مَّ ُم٤مؿمٞم٤ًم، وىمقًمف هذا يِمػم إمِم يمالم شم٘مدَّ
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ـْ »داٌء طم٘مٞم٘م٦ًم وََم٤مزًا. َأي سم٤مخلَٛمرة اًمتل هل ش: هب٤م»َأي َأوىم٤مشم٤ًم وَأزُم٤مٟم٤ًم. ش: وَأطمٞم٤مٟم٤مً » ُِم

 َأي ُمـ اعمرض اعُمالسمِس ًمٚمَخٛمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم عمًُتٕمِٛمٚمٝم٤م.ش: دائٝم٤م

٤مَن هبج٤مء يُمٗم٤مر ىمريش  ^عم٤َّم َأُمر اًمٜمٌلُّ »َأي ُيٜم٤مل اًمِمٗم٤مُء، وذم اًمٚم٤ًمن: ش ُيِْمَتَٗمك» ًَّ طم

ٜمٗمًف، َأي ، َأراد َأٟمف ؿَمَٗمك اعمًٚمٛملم واؿْمتَٗمك هق سم[3645ُمًٚمؿ: ] ومٗمٕمؾ ىم٤مل: ؿَمَٗمك واؿْمتَٗمك

ء ُمـ اعمرض ح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م واًمؼُمْ ف: شاظمتصَّ سم٤مًمِمٗم٤مء، وهق اًمّمِّ وذم »، وذم اًمٚم٤ًمن َأيْم٤ًم ُم٤م ٟمّمُّ

، َأي قم٤مجَلقه سمٙمؾِّ ُم٤م ُيِمتَٗمك سمف، [2271اًمٌخ٤مري: ] شومَِمَٗمقا ًمف سمٙمؾِّ رء»طمدي٨م اعمٚمدوغ 

 ش.ومقوَع اًمِمٗم٤مَء ُمقِوَع اًمٕمالج واعُمداواة

٧ُم سمٕمَض اًمٕمرب ي٘مقل: َأظمؼَمين ومالٌن ظمؼمًا اؿمتٗمٞم٧ُم ىم٤مل اخلٚمٞمؾ: وؾمٛمٕم: »[ؿمٗمل] وومٞمف

تف وِصدىمف  ش.سمف: َأي اٟمتٗمٕم٧ُم سمّمحَّ

زِم، وَأُم٤م إِن يم٤من ُمـ ه٤مَج ش: إِذا َِيٞم٩ُم » ، هذا قمغم َأٟمف ُِمـ ه٤مَج اًمالَّ َأي طملم َيثقر ويِمتدُّ

ُك اًمَقضمَع وَيٌٕم٨م إمَلَ. ي وم٤معمٕمٜمك طملم ُُيرِّ  اعمتٕمدِّ

ًة ُمَرو٤ًم، وشمٙمقن ذم يمثػم ُمـ إَوىم٤مت دواًء خيتصُّ سمٛمٕم٤مجَل٦م اعمٕمٜمك: اخلٛمرُة شمٙمقن َُمرَّ 

٤م إِذا اؾمتحٙمٛم٧ْم ُمـ  َّٓ َأهنَّ اًمداء اًمذي طمّمؾ ُمٜمٝم٤م. واحل٤مصُؾ َأنَّ اخلٛمرة داٌء قمغم يمؾِّ طم٤مل، إِ

 َّٓ ـْ ٓ ُيٕم٤مًَم٩م سمف إِ واء، ًمٙم اإِلٟم٤ًمن سمٙمثرة ُذسمف هل٤م وإِدُم٤مٟمف قمٚمٞمٝم٤م ومٝمٜم٤مك شمّمػُم ًمف سمٛمٜمزًم٦م اًمدَّ

 اًمذي ٟمِم٠َم ُمـ ُذهب٤م، ومتٙمقُن إِذ ذاك سمٛمٜمزًم٦م احلَؽِّ ًمٚمٛمّم٤مب سم٤مجلَرب. اعمرُض 

َااة 221- َأ َا  اااج  ُخش أة ااج  ة ُزأ   اا  ْااةيأ

 

َأاااة  َُة وُخش أ ااا أ
ااا  ة   اااة عااال را ُأ  

 َأي ىمد طم٤موَمظ قمٚمٞمٝم٤م وطمَرؾمٝم٤م، ىم٤مل َأوس سمـ طمجر:ش: ىمد ص٤مهَن٤م» 

ققق٤م رَأْيٜمققق٤م اًمِٕمقققْرَض َأطْمققققَج ؾمققق٤مقم٦مً   وم٢مِٟمَّ
 

ؿِ إمِم ا  قققٝمَّ ًَ قققْقِن ُِمقققـ َرْيقققٍط َيقققاَمٍن ُُم  ًمّمَّ


ْيُط مجُع َرْيَٓم٦م، وهق صمقب  َيُّمقن قِمرَوف يمام َيّمقن اًمٌخٞمُؾ درمَهف، واًمرَّ وُي٘م٤مل: احلُرُّ

، ىم٤مل ؾَمٚمٛمك سمـ رسمٞمٕم٦م:   [1137ذح احلامؾم٦م ًمٚمٛمرزوىمل ]رىمٞمؼ ًملمِّ

َُمك ـَ يم٤مًمقققققدُّ  واًمٌِقققققْٞمَض َيقققققْروُمْٚم

 

ْيِط واعُمقققْذَه٥ِم اعَمُّمققققنِ    ذم اًمقققرَّ
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َُمك:  ٝم٤مم، واًمٞماََمين ٟم٦ًًٌم ًمٚمٞمٛمـ، واًمدُّ ًِّ ؿ: اعمخٓمَّط سمُّمَقر وظمٓمقط قمغم ؿمٙمؾ اًم ٝمَّ ًَ واعُم

ٌَّف هب٤م اًمٜم٤ًمُء احِل٤ًمن، وشُمٓمٚمؼ قمغم إَصٜم٤مم.  ِم٦م ُمـ قم٤مج َأو ُرظم٤مم َأو ٟمحِقه، وشُمِم قر اعمٜم٘مَّ اًمّمُّ

ًمّم٤مد، وىم٤مل ُأُمٞم٦م سمـ َأيب وي٘م٤مل: اْصَٓم٤مٟمف يمَّم٤مٟمف، وَأصُٚمف اْصت٤مٟمف سم٤مًمت٤مء، ومُ٘مٚم٧ٌم ـم٤مًء عمٜم٤مؾم٦ٌم ا

 قم٤مئذ اهلُذزم:

ـِ ُأظْمققتِٙمؿْ   وَأسمٚمِققْغ إَِي٤مؾمقق٤ًم َأنَّ قِمققْرَض اسمقق

 

لِ   قققققٜمَف َأو شَمٌقققققذَّ ًْ ـْ طُم  ِرداُؤَك وم٤مْصقققققَٓم

 رُ » ه٤م: َأي ش: ًمقامَّ اظْمت٤مَره٤م»سم٤مئع اخلَٛمرة. ش: اخلاَمَّ ٌَٝم٤م وُتػمَّ َأي طملم اٟمَت٘م٤مه٤م واٟمتخ

سم٤محل٤مء اعمٝمَٛمٚم٦م ش اطْمت٤مزه٤م»ًا ُمـ ؾِمقاه٤م، وذم ٟمًخ٦م اؾمتحًٜمَٝم٤م وُمٞمَّزه٤م قمغم همػمه٤م، ورآه٤م ظمػم

سمدَل اعمٕمَجٛم٦م، وسم٤مًمزاي اعمٕمَجٛم٦م سمدَل اًمراء اعمٝمٛمٚم٦م: َأي اٟمتَ٘م٤مه٤م َوطَمقاه٤م وهق ُمـ طم٤مَزه 

ذه ًمٜمٗمًف واطمتَقاه.  َُيقُزه، إِذا َتٚمَّٙمف واؾمتقمَم قمٚمٞمف واُتَّ

َـّ سمفش:َوٜم٤ًَّم هب٤م» ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع يمَٕمٚمِؿ َوٜم٤ًَّم وَوٜم٤َمٟم٦م  َأي َٟمٗم٤مؾم٦ًم هب٤م وسُمخاًل هب٤م، ي٘م٤مل: َو

ة ومٞمام ُيرهم٥م ومٞمف  ؽ سمف وسَمِخؾ َأن َيٌذًَمف ًمٖمػمه، وَأيمثُر اؾمتٕمامل هذه اعم٤مدَّ ًَّ سم٤مًمٗمتح: َأي َت

ٚمٝم٤م وُمٞمَّزه٤م ش: قمغم ؾِمَقاه٤م»وُُيرص قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٗم٤مئس.  َأي قمغم همػمه٤م، َأي اظمت٤مَره٤م وومْمَّ

 ؾ اظْمَت٠ٌم اًمٌمَء، َأي ادَّظمره وطمٗمَٔمف.ُُمًٝمَّ ش واظْمَت٤ٌم»قمغم همػمه٤م َوٜم٤ًَّم هب٤م. 

تغَم، هل اًمتل طم٤موَمظ  ٤م يمٕمروس دُمْ اعمٕمٜمك: شمٚمؽ اخلٛمرة اعمقصقوم٦م َأهن٤م سمٜم٧م صمامٟملم، وَأهنَّ

ٙم٤ًم هب٤م ورهم٦ًٌم ومٞمٝم٤م، وطمرص٤ًم  ًُّ سم٤مئٕمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ورآه٤م َأْومَم ُمـ ؾِمقاه٤م سم٤مٓىمتٜم٤مء وآدِّظم٤مر َت

٤مف اظمتّم٧ْم هب٤م يمٙمقهن٤م ممزوضم٦ًم شَمٍمُع ص٤مطمٌَٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٜمٗم٤مؾمتٝم٤م واُمتٞم٤مزه٤م قمغم همػمه٤م سم٠َموص

 وشَمْذه٥م سمٕم٘مٚمف سمتامم اًمنقم٦م.

ْش  222-  إاكش  أ أ
 عأ ش  

 ش طا  ا
 ف ش أ تار  ىا

 

ااا أ   ا ُ   اااةاا  أ اااجا أعش
ااا ة ألا     لشرا

ُم٦م، وُوصٗم٧ْم سمٕمَدم اعمَْزج، وسم٠َمهن٤م ش: ومٝمل»  َأي وم٤مخلَٛمرْة اًمتل ُذيمرْت ذم إسَمٞم٤مت اعمت٘مدِّ

ٚم٦م قمٜمد سم٤مئع اخلٛمقر قمغم همػمه٤م: ًمُنقم٦م إِْذه٤مهب٤م قم٘مقَل سمٜم٧ُم صمامٟم لم ضَمْٚمدة، وسم٠َمهن٤م ُمٗمْمَّ

قم٤ًم ؿمديدًا.  ؿم٤مرسمٞمٝم٤م، وًمٙمقهن٤م شَمٍْمُع َسْ
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ـْ ـُمقل»َأي شُمِم٤مَهد، وشُمٜمٔمر، وشُمٕم٤مَيـ، وشُمٌٍَم. ش: شُمرى» ٥ٌم اُمتِداد. ش: ُِم ًَ ش: قَمْٝمدٍ »َأي سم

ـٍ ووىم٧ٍم، وًمٚمٕمٝمد ُمٕم٤مٍن يمثػمة، واعمراُد هٜم٤م ذم »َأي إِذا فَمٝمرْت. ش: إِْن سَمَدْت »ُم٤م ُذيمر.  َأي زُم

ب ووقم٤مؤه، وسملم اًمَ٘مَدح واًمٙم٠ْمس واًمُٙمقب ش: يم٠ْمؾِمٝم٤م اًمْمٛمػُم ًمٚمَخٛمرة، واًمٙم٠ْمس إِٟم٤مء اًمنمُّ

 ومروٌق ًمٞمس هذا حمؾَّ سمٞم٤مهن٤م.

٦م اًم٤ٌمِسة، ش: ٕقَْملُمِ اًمٜم٤مسِ » َأي ٕسَْمّم٤مر إَٟم٤مم، وإقَملُم: مجُع قَملْم: وهل احل٤مؾمَّ

ِـّ ُمع اإِلٟمس سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمٜم٤مس:  هؿ سمٜمق آدم، وهؿ اًمٌنَم. وُيٓمَٚمؼ اًمٜم٤مس قمغم اجلَ

 .[6-114/5]اًمٜم٤مس:  ژڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کژ

ة صٗم٤مئٝم٤م قمغم وَمَرض فُمٝمقره٤م ذم اًمٙم٠ْمس، ش: يَماَل » : َأي َأن اخلَٛمرة ًمِمدَّ
ٍ
َأي يَماَل رء

٤م ٓ   رَء، ومٗمل اًمٌٞم٧م آيمتٗم٤مُء.ومٝمل شُمرى سمٛمٜمزًم٦م اخلٞم٤مل اًمذي ٓ طم٘مٞم٘م٦َم ًمف، ومٝمل يم٠َمهنَّ

اعمٕمٜمك: ومٝمذه اخلٛمرُة ُمـ زي٤مدة اُمتِداد اًمزُمـ اًمذي ىمد ُمرَّ قمٚمٞمٝم٤م، ص٤مرْت ص٤مومٞم٦م ضمدًا، 

٤م قمغم شم٘مدير فمٝمقره٤م ذم إِٟم٤مء اًمزضم٤مج اًمتل هل ومٞمف ٓ ُيِم٤مَهد إٓ ظمٞم٤مٌل ٓ طمظَّ ًمف ُمـ  طمتك إهِنَّ

٤م، وَأهن٤م ص٤مرت قمغم هم٤مي٦م ُمـ اًمرىم٦َّم، احل٘مٞم٘م٦م اخل٤مرضمٞم٦م، واعمراُد وصُٗمٝم٤م سمُٓمقل ُُمْٙمثٝم٤م ذم دَ  هنِّ

 [176ديقاٟمف ] واًمّمٗم٤مء. وهلل َدرُّ اًم٘م٤مئؾ:

ضمققق٤مُج وراىَمقققق٧ِم اخلَْٛمققققُر  َرقَّ اًمزُّ

 اخلَٛمقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققرُ 

 

 ومَتِمقققققق٤مهب٤م وشَمِمقققققق٤ميَمَؾ إَُْمققققققرُ  

  ومٙمققققققق٠َمٟمَّام مَخْقققققققٌر وٓ ىَمقققققققَدٌح 

 

 ويمققققققق٠َمٟمَّام ىَمقققققققَدٌح وٓ مَخْقققققققرُ  


 

َاا 223- َا و َا سا   دا اا ش كأ ُ تِش  اارش االأك   أ  ة أ



 كلشاا ُ ش أ أ ُ َّش ا وأ  ة   ُ ص 
ْا ملش   َا

 ٛمس»َأداة شمِمٌٞمف. ش: يم٠َمنَّ » ٌُٝم٤م، وهق ـمرٌف ُمـ ىُمْرصٝم٤م طملم شمٌدَأ ذم ش: ىَمْرَن اًمِمَّ هق طم٤مضِم

 [35ديقان ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ ]اًمٓمٚمقع، َأو حَتْتج٥ُم حت٧م اًمٖمامم، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

قققٛمِس حَتققق٧َم هَماَمُمققق٦مٍ   شَمقققراَءْت ًمٜمققق٤م يم٤مًمِمَّ

 

 ٤مضِمقق٥ٌم ُِمٜمْٝمقق٤م وَوققٜم٧َّْم سمح٤مضِمقق٥ِم سَمققَدا طم 

 ُّوذم اًمت٤مج قمـ إزهري: طم٤مضِم٥ُم اًمِمٛمس: ىَمْرهُن٤م، واًمِمٛمس: هذا اًمٙمقيم٥ُم اًمٜمَّٝم٤مري

 اعُميضء قمغم اًمٕم٤ممل، اًمذي سمُٓمٚمققمف يٙمقن اًمٜمٝم٤مر، وسمَٛمِٖمٞمٌف يٙمقن اًمٚمٞمؾ.
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 إِْذاىمٝم٤م قمغم وضمف اًمًٌٞمٓم٦م، وذمش: ذم ُذُروِره٤م»
ِ
 َأي ذم ـُمٚمققمٝم٤م وفُمٝمقره٤م واسمتداء

إؾَم٤مس ُم٤م ي٘متيض َأن إَصؾ َأن ي٘م٤مل: َذّر ىَمْرُن اًمٌ٘مرة، وٟمحقه٤م، وَأُم٤م َذرَّ ىَمْرُن اًمِمٛمس ومٝمق 

: )ومٚمامَّ َذرَّ ىَمْرُن [1/217اعم٘م٤مُم٤مت ]ََم٤مز قمٜمف، وُمٕمٜم٤مه: اسمتدأ ذم اًمٓمٚمقع، وُمٜمف ىمقل احلريري 

ٌْٞم٦م.اًمَٖمزاًمْف، ـَمَٛمَر ـُمُٛمقَر اًمٖمزاًمْف(، َأي طملم فَمٝمر طم٤مضم٥ُم اًمِمٛمس وصَم٥م   وذَه٥م يم٤مًمٔمَّ

ـِ »َأي سمِٗمٕمؾ اخلٛمرة. ش: سمِِٗمْٕمٚمِٝم٤م» ْح  وهق اًمَ٘مدح، وُمٜمف ىمقل قمٛمرو سمـ يمٚمثقم:ش: ذم اًمّمَّ

 [75ديقاٟمف ]

ٌَِحٞمٜم٤م ٌِّقققل سمَّمقققْحٜمِِؽ وم٤مْصققق  َأٓ ُه
 

ٌْ٘مقققققل مُخققققققَر إَْٟمقققققدِريٜم٤م   وٓ شُم


ٌُقح، وٓ شُمٌ٘مل اخلٛمقر اًمتل َٓ ىُمقُِمل ُمنقم٦ًم سمَّمحٜمؽ وم٤مؾْمِ٘مٞمٜم٤م اًمّمَّ لَم ٟم٦ًًٌِم  َأي َأ قمٜمد إَٟمَدريِّ

 إمِم إَْٟمَدر، وهل ىمري٦م سم٤مًمِم٤مم قمغم يقم وًمٞمٚم٦م ُمـ طمٚم٥م، ومٞمٝم٤م يمروم يمثػمة.

ْحـ قُمسٌّ قَمريض ىمّمػُم اجِلدار يم٤مجل٤َمم، وومٞمف أي ذم إؾم٤مس ] ىم٤مل اًمزخمنمي: اًمّمَّ

٦م، وومٞمف: اجل٤مم: اًم[)قمًس( : اًمَ٘مدح اًمْمخؿ، وذم اًمت٤مج: اجل٤َمم: إِٟم٤مء ُمـ ومْمَّ ٗم٤مصُمقر ُمـ : اًمُٕمسُّ

٧م َأو هق اًمٓمَِّْمَتخ٤من َأو اخِلَقان ُمـ رظم٤مم َأو ومْم٦م أو ذه٥م،  ًْ اًمٚمَُّجلْم، وومٞمف: اًمٗم٤مصُمقر: اًمٓمَّ

 [83ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ]ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 وَٟمْحقققققرًا يمٗمققققق٤مصُمقِر اًمٚمَُّجقققققلْمِ َيِزيٜمُقققققفُ 
 

ققققققُد يقققققق٤مىمقٍت وؿَمققققققْذرًا ُُمققققققٜمٔمَّام   شمَقىمُّ


 [23ديقاٟمف ] وعَمْٕمـ سمـ َأوس:

 ٗمقققق٤مصُمقِر اًمٚمَُّجققققلْمِ وٟم٤مِهققققداً وَٟمْحققققرًا يم

 

قٞمِػ مل َيْٕمقرْف احلَْٛمقال  ًَّ  وسَمْٓمٜم٤ًم يمِٖمْٛمقِد اًم

 ٧م، وىمٞمؾ: ضم٤مٌم، وُمٜمف ًْ ىُمْرُص اًمِمٛمس: »وذم اًمٜمٝم٤مي٦م: اًمٗم٤مصُمقر: اخِلَقان، وىمٞمؾ: ـَم

 وم٤مصُمقُره٤م، ىم٤مل إهَمٚم٥م: 

ْٛمسِ   إِذا اْٟمَجغَم وم٤مصُمقُر قَملْمِ اًمِمَّ

وض: هق ؾَمٌٞمٙم٦م اًمٗمْم٦م، وىمٞمؾ: إسِْمريؼ واًمٗم٤مصُمقر: اًمٜم٤مضُمقد، واًم٤ٌمـمَِٞم٦م، وا جلَْٗمٜم٦م، وذم اًمرَّ

٧م: إِٟم٤مء ُٟمح٤مس، وهق اًمٓمَِّم٧م.  ًْ ومْم٦م، وذم اًمٚم٤ًمن: اًمٗم٤مصُمقر: اعم٤مئدة سمُٚمٖم٦م َأهؾ اجلزيرة، واًمٓمَّ

 واًمٚمَُّجلْم: اًمٗمْم٦م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
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ٌَقق٨ُم سم٤مًمُٖمّمقققِن وىمققد ضَمققَرى يُح شَمْٕم  واًمققرِّ

 

  
ِ
 َذَهقققق٥ُم إَصققققٞمِؾ قمققققغم جُلَققققلْمِ اعمقققق٤مء

 ،ـُ اًمدار: وؾَمُٓمٝم٤م، وَصْحـ اًمَٗمالة: وؾَمُٓمٝم٤م، وَصْحـ إَرض، ُم٤م اؾمَتقى ُمٜمٝم٤م وَصْح

 وُمـ اعمج٤مز: ضَمَرى اًمدُمُع قمغم َصْحٜمَتل َوضْمٜمَتْٞمف، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ًمقققققف ظمققققق٤مٌل قمقققققغم َصقققققَٗمح٤مِت ظَمقققققدٍّ 

 

ـِ َُمْرَُمقققققرْ    يمٜمُْ٘مٓمققققق٦ِم قَمٜمْقققققؼٍم ذم َصقققققْح

  وَأحلققققققققق٤مٌظ سم٠َمؾْمقققققققققٞم٤مٍف شُمٜمققققققققق٤مدي

 

 هللُ َأيمقققققققؼمْ قمقققققققغم قَمَٚمقققققققِؿ اهلققققققققى ا 

:ب، وُم٤م َأسمدَع ىمقَل سمٕمِْمٝمؿ  واًمٙم٠ْمس: إِٟم٤مء اًمنمُّ

ٞمقَف سمَٙمْقِس اًمَٕمِ٘مػِم ىمٌَؾ يُمقْس اًمُٕم٘م٤مرِ   شَمْٚمَ٘مك اًمْمُّ

وم٤مٕول: ُمّمدر يم٤مَس اًمٕم٘مػم َيُٙمقس، َأي: ُمِمك قمغم صمالث ىمقائؿ، أو اصمٜمتلم، وؾم٘مَط، 

: اخلٛمر. واًمَٕم٘مػم: اعمَُٕمْرىم٥م، واًمث٤مين: ُتٗمٞمػ اًمُٙم١موس، وهق مجُع اًمٙم٠مس،  واًمُٕمَ٘م٤مر سم٤مًمْمؿِّ

 َأي اْئتؿَّ واشمًَّك: َأي ومَٕمؾ ُمثَؾ ومِٕمٚمف.ش: اىمتدى»

اعمٕمٜمك: يم٠مَ َن طم٤مضِم٥م اًمِمٛمس ذم اسمتداء ـُمٚمققمٝم٤م، وَأوِل فمٝمقره٤م ىمد اىْمتَٗمك َأصمر اخلٛمر 

حـ واًمٙم٠ْمس، ووضمف اعمامصمٚم٦م اإِلو٤مءة  وطم٤ميَم٤مه٤م وىمٚمَّده٤م، وَأراد َأن يٗمٕمؾ يمام شمٗمٕمؾ ذم اًمّمَّ

٦م:اًم٘مٚمٞمٚم٦م، أَ   [1131ديقاٟمف ]و اًمٔمٝمقر اًم٘مٚمٞمؾ، وهذا ُمـ قمٙمس اًمتِمٌٞمف يمام ىم٤مل ذو اًمرُمَّ

 وَرُْمققققٍؾ يمقققق٠َمْوراِك اًمَٕمققققَذاَرى ىمَٓمٕمُتققققف

 

ٚمْتققققف اعُمٔمٚمِققققامُت احلَٜمقققق٤مِدُس    وىمققققد ضمٚمَّ

 ،ُمؾ ويُمْث٤ٌمٟمف سم٠َمقمج٤مز اًمٜم٤ًمء ُم٤ٌمًَمٖم٦ًم، َأي هذا اعمٕمٜمك ىمد صم٧ٌَم ٕقَمج٤مز اًمٜم٤ًمء ٌَّف َأْٟم٘م٤مء اًمرَّ ؿَم

 َٕصؾ ومٞمف طمتك ؿُمٌٝم٧م سمف يُمث٤ٌمُن إَْٟم٘م٤مء.وص٤مر يم٠َمٟمف ا

ااااطا  عاااال 224- وأ أ َ تأ ش َش   ة عش ا ااااة اأ

 

اااااااا  ااااااا ا إادُ ُ ش أتِشأ تا  
ااااااا  را ي ا   أ ا

ٟم٤مزقْمُتٝم٤م: َأي ضم٤مَذسمُتٝم٤م وقم٤مـَمٞمتُٝم٤م، واعمّمدر: اعُمٜم٤مَزقم٦م يم٤معُمج٤مَذسم٦م، َأي آؿمؽِماك ذم اًمٜمَّْزع  

ًمق واجلَْذب، ي٘م٤مل: ٟمَزع اًمٌمَء، وضمَذسمف، واْٟمت َزقمف، واضْمتَذسمف: َأي شمٜم٤مَوًَمف سمُ٘مقة، وُمٜمف ٟمَزع اًمدَّ

ٝمَؿ ُمـ اًمٙمِٜم٤مٟم٦م، وٟم٤مزقْمُتف اًمثقَب: ضم٤مذسمُتف إِي٤مه، ي٠مظمُذ يمؾٌّ ُمٜم٤َّم سمَٓمرف ُمٜمف،  ًَّ ُمـ اًمٌئر، واًم

ٌَٝمف إًِمٞمف.  وٟمَزقَمُف قِمْرُق اخل٤مل: ُم٤مَل سمِم
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ً ُم َتف واعُمٜم٤مَزقم٦م َأيْم٤ًم اعُمخ٤مَصٛم٦م، واًمتٜم٤مُزع اًمتخ٤مُصؿ: ٕنَّ يمالَّ ـ اخلّمَٛملم َيٜمزع طُمجَّ

ٜم٤م ًمٚمقادع، ىم٤مل  ه٤م، وٟمَزع يَده ُمـ اًمٓم٤مقم٦م، واًمٗمرُس ُيٜم٤مِزع وم٤مرؾَمف اًمَٕمٜم٤مَن، وشَمٜم٤مزقْمٜم٤م َأيُمٗمَّ ومُٞمحِيُ

 [135ديقاٟمف ] اًمراقمل:

ٌَٜمققققق٤مِن يمققققق٠َمٟمَّام  ُيٜم٤مِزقْمٜمٜمققققق٤م َرظْمقققققَص اًم
 

قققققدِ   اَب َرْيقققققٍط ُُمَٕمْمَّ  ُيٜم٤مِزقْمٜمٜمققققق٤م ُهقققققدَّ


  ڻژًمٙم٠ْمس: شمٕم٤مـَمْقه٤م وٟم٤مزقْمُتف يم٠مَس اًمَٙمَرى، ىم٤مل شمٕم٤ممم: َأي ُيّمح٤مومِْحٜمٜم٤م، وشمٜم٤مَزقُمقا ا

هب٤م. [52/23]اًمٓمقر:  ژڻ   ڻ  َأي: َيتٕم٤مـَمْقن، ويتٜم٤مَوًمقن، وَيِمؽميمقن ذم َأظمِذه٤م وُذْ

١ْمدد، واًمذيم٤مء. ش: أَْرَوعَ » ًُّ ـَ اهلٞمئ٦م، ُمع اًمَٙمرم، واًمٗمْْمؾ، واًم ًَ ُٓمق»أَي مجٞمَؾ اعمَٜمٔمر، طم ًْ ش: ٓ شَم

شَمٌْٓمُِش، وٓ شَمتٓم٤مَول، ي٘م٤مل: ؾَمَٓم٤م قمٚمٞمف: أَي وصَم٥َم قمٚمٞمف وسَمٓمَش سمف، وؾَمٓم٤َم أَيْم٤مً  أَيٓ  شمَُّمقل، وٓ

٤ٌَّمر: أَي اطمذْر  سمٛمٕمٜمك قم٤مىَم٥َم واٟمتَ٘مؿ، وأَُمػم ذو ؾَمْٓمقة: أَي َيِمتُؿ وَي٥ًمُّ وييب، واشمَِّؼ ؾَمْٓمقة اجل

ة َأظْمَذ اًمٕمزيز اعم٘متِدر، وؾَمَٓم٤م قمٚمٞمف، وؾمَٓم٤م سمف: ىمَٝمره وأَ   ذًمَّف، وىمقل اًمِم٤مقمر:َأن ي٠مظمذك سمِمدَّ

قققامويِّ سَمْٓمِمققق٦مً  ًَّ ٌْٓمُِش ذم اًمِٕمٚمقققِؿ اًم  وَيققق
 

ٌَْحققققرِ   ٩ٌَِم اًم ققققُٓمق قمققققغم صَمقققق ًْ  َأراَد هبقققق٤م َي


 ُمـ ىمقهلؿ: ومالن يٌٓمش ذم اًمِٕمٚمؿ سم٤ٌمٍع سمًٞمط.

ْيؼ اهلُذزم:ش: قمغم َٟمِديِٛمف»  [745أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] َأي قمغم ُُمٜم٤مِدُمف، ىم٤مل اًمؼُمَ

 ثَٚمققققفُ ُرِزْئقققق٧ُم َأسمقققق٤م زيققققٍد وٓ طَمققققلَّ ُمِ 

 

 ويمقققق٤من َأسمققققق زيققققٍد َأظمققققل وَٟمققققِديٛمل 

 ْٙمران، ىم٤مل اًمٜمُّٕمامن سمـ َٟمْْمٚم٦َم ًَّ ب، ويمذًمؽ اًمٜمَّْدُم٤من سمقزن اًم َأي َأظمل ورومٞم٘مل قمٜمد اًمنمُّ

َقاد  ًَ ٤من ُمـ يُمَقِر ِدضْمٚم٦م سم ًَ اًمَٕمدوي، وىمٞمؾ: سمـ قَمدّي ويم٤من ؾمٞمُدٟم٤م قمٛمُر ىمد اؾمتٕمٛمَٚمف قمغم َُمٞمْ

 اًمٕمراق سملم اًمٌٍمة وواؾِمط:

 ْدُم٤مين ومٌققق٤مٕيَْمؼِم اؾْمقققِ٘مٜملومققق٢مِْن يمٜمققق٧َم َٟمققق

 

قققققققِ٘مٜمل سم٤مَْٕصقققققققٖمِر اعُمَتقققققققثٚمَّؿِ   ًْ  وٓ شَم

 قققققققُءه ًُ  ًمٕمققققققؾَّ َأُمققققققػَم اعُمقققققق١مُمٜملَم َي

 

مِ    شَمٜم٤مُدُُمٜمققققققققق٤م سم٤مجلَْقؾَمقققققققققِؼ اعُمَتَٝمقققققققققدِّ

 واجلَْقؾَمؼ: اًم٘مٍم، وهق احِلّْمـ َأيْم٤ًم، وي٘م٤مل: عم٤َّم سمَٚمغ ذًمؽ ؾمٞمَدٟم٤م قمٛمَر، ىم٤مل ٟمٕمؿ

 يًقُؤيِن، وقمَزًمف
ِٝمر: [4/9 ؾمػمة اسمـ هِم٤مم] ًْ ج سمـ ُُم  [14/14إهم٤مين ]. وىم٤مل اًمؼُمْ
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 وَٟمققققققْدُم٤مٍن َيزيققققققُد اًمٙمقققققق٠ْمَس ـمِٞمٌقققققق٤مً 

 

رِت اًمٜمُّجققققققمُ    ؾَمققققق٘مٞم٧ُم وىمقققققْد شَمٖمققققققَّ

 َأي: ويمؿ ٟمديٍؿ َيزيد ـمِٞم٥َم اًمٙم٠مس ىمد ؾَم٘مٞمُتف واًمٜمجقُم هم٤مئ٦ٌٌم، وٟم٤مَدَُمف ُُمٜم٤مَدُم٦م: راومَ٘مف ذم

اب، وي٘م٤مل: اعُمٜم٤مَدُم٦م  اب، وضم٤مًَمًف قمغم اًمنمَّ ُم٘مٚمقسم٦ٌم ُمـ اعُمداَُمٜم٦م: ٕن اًمٜمديؿ ُيْدُِمـ اًمنمَّ

ٌَذ،  ، َأصُٚمٝم٤م ىُمُقوس، ويمَجَذب وضَم ب ُمع ٟمديٛمف، وهق ذم يمالم اًمٕمرب يمثػٌم، يم٤مًمِ٘مِزِّ اًمنمُّ

ٌَف وُم٤م َأْيٓمٌَف، وظَمٜمَِز اًمٚمحُؿ وظَمِزَن، واًمقاطمد واحل٤مدي سمٛمٕمٜمك اًمٗمرد.  وُم٤م َأـْمَٞم

شُمف» ة ُمّمدُر اهلٞمئ٦م ُمـ َذَّ اًمرضمُؾ ُمـ  َأي ٟمِم٤مـُمف وطمرُصف ورهْمٌُتف، وَأصُؾ ش: ِذَّ َّ اًمنمِّ

: اًمٔمُّٚمؿ واًمٗم٤ًمد واًمًقء، ويمؾ ُم٤م  ، واًمنمُّ اًم٤ٌمب اًمراسمع واخل٤مُمس، َأي: ص٤مر ص٤مطم٥َم َذٍّ

، وعم٤َّم يم٤من ذًمؽ ُيُّمؾ ذم َريٕم٤من  ة سم٤مًمٙمن: هٞمئ٦م ص٤مطم٥م اًمنمِّ ، وم٤مًمنمَّ هق ودُّ اخلػم ومٝمق ذٌّ

ُة قمغم ا َّ ة اًمِم٤ٌمب هم٤مًم٤ًٌم، ُأـمٚم٘م٧ْم اًمنمِّ ة واًمرهم٦ٌم واحلرص، وُمٜمف ِذَّ دَّ ة واًمِمِّ ًمٜمِم٤مط واحِلدَّ

ة اًمٗمّم٤مطم٦م، وَذٓىم٦م اًمٚم٤ًِّمن، وـمالىَمتف. ـ َأي: طِمدَّ ًَ  اًمٚمَّ

 َأي إِن ؾَمٙمِر، وظُمقًمَِط قم٘مُٚمف، وُمٜمف ىمقُل ؾِمٜم٤من سمـ اًمٗمحؾ اًمٓم٤مئل:ش: إِذا اْٟمَتِمك»

 وىمقق٤مًمقا ىمققد ضُمٜمِٜمقق٧َم وم٘مٚمقق٧ُم يَمققالَّ 

 

 ٧ُم وريبِّ ُمققق٤م ضُمٜمِٜمققق٧ُم وٓ اْٟمَتِمقققٞمْ  

 ب رضماًل يمٌػمًا، ٓ ُيَٕمْرسمد قمغم ضَمٚمٞمًف طمٞمٜمام يًٙمر، واعمٕمٜمك َأن اعمٕمٜمك: ؿم٤مريم٧ُم ذم اًمنمُّ

 سم٤معمجٜمقن، َأو اًمَٙمْٚم٥م اًمَٙمٚم٥ِِم، َأو 
ٍ
ٙمر َأؿمٌُف رء ًُّ ُمٕم٤مَذشمف ُمٕم٤مَذة اًمُٕم٘مالء، ُمع َأٟمف سمٕمد اًم

قاري.  اًمقطمش اًمَٕمُ٘مقر، وٟمحِق ذًمؽ ُمـ اًمَٕمقادي واًمْمَّ
 

َأ  225- اا ش َش ااا ا   االأك   أ اا  أ شاا ا  أ وش  ُ اار 

 

 ُ اااا أ َأ ُ  اأوش إاكش  اااا 
ا   اأو ىا شتِشا اااارش أ  ىا

 طمرف شمِمٌٞمف، وَأداة َتثٞمؾ، وُمٜمف يم٠َمنَّ احلرام ضَمحٞمؿ، ويم٠َمنَّ احلالل ٟمٕمٞمؿ.ش: يم٠َمن» 

وض» ْهر وزٟم٤ًم وُمٕمٜمك، ش: َٟمْقَر اًمرَّ َأي َزْهَر اًمًٌت٤من، واًمٜمَّقر سمٗمتح ومًٙمقن: هق اًمزَّ

ارة وهق زْهر اًمِمجر، وزهْ  ٤مح واطمدشمف ُٟمقَّ ٤من واًمتُّٗمَّ ُمَّ ار سمقزن اًمرُّ ر اًمٜم٧ٌم َأيْم٤ًم، ويمذًمؽ اًمٜمُّقَّ

٤مطم٦م. ٤مٟم٦م وشُمٗمَّ  يمُرُمَّ

ٌَطِّ واًمثَّٛمر  ٌَ٘مر واحلاَمم واًم ، سمٞمٜمف وسملم ُمٗمرده اهل٤مُء يم٤مًم ْوض: اؾمؿ ضِمٜمس مجٕملٌّ واًمرَّ
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هر، واًمقاطمد ُمٜمف َرْوو٦م: وهق اعمٙم٤من اعمُِمَتِٛمؾ قمغم َأؿمج٤مر وُمٞم٤مه وقم ِم٥م وٟمحق ذًمؽ، واًمزَّ

ًٌُت٤من واحلدي٘م٦م، واحل٤مئط، واجلَٜم٦َّم، واجلُٜمٞمٜم٦م سم٤مًمتّمٖمػم.  وهق اًم

َأي يمالُُمف اعمتٜم٤مؾِم٥م اًمذي يم٠َمٟمف قِم٘مٌد ُمٜمٔمقم، واًمٜمَّٔمؿ ذم إَصؾ: اًمت٠مًمٞمػ ش: َٟمْٔمُؿ ًَمْٗمٔمِف»

سملم إؿَمٞم٤مء، ووؿُّ سمٕمِْمٝم٤م إمِم سمٕمض قمغم وضمف مجٞمؾ، ويمؾُّ رء ىمرْٟمَتف سمآظمر وم٘مد ٟمَٔمٛمتَف، 

ل: ٟمَٔمؿ اًمٚم١ُّمًم١م وٟمحقه: َأي مَجٕمف ذم ؾِمْٚمؽ، واعُمٓم٤مِوع اْٟمتَٔمؿ وشَمٜمٔمََّؿ، وُدرٌّ َٟمْٔمٌؿ َأي ُمٜمٔمقم، ي٘م٤م

ٕمر، واٟمتٔم٤مُم ُأُمقر احلٙمقُم٦م وٟمحقه٤م: َأي اؾمت٘م٤مُمتُٝم٤م، واشم٤ًِّمىُمٝم٤م سمُحًـ شمرشمٞمٌٝم٤م.  وُمٜمف َٟمْٔمُؿ اًمِمِّ

ٜمك اًمٜمَّْٔمؿ، وُيٓمٚمؼ قمغم وٟمٔمَّؿ شمٜمٔمٞماًم ُم٤ٌمًَمٖم٦ُم ٟمَٔمؿ َٟمْٔماًم، واًمٜمِّٔم٤مم ُمّمدر ُمًٛمقع سمٛمٕم

اخلَٞمط اًمذي ُيٜمْٔمؿ سمف اًمٚم١مًم١ُم وٟمحُقه، وقمغم ُِماَلك إَُمر وىِمَقاُمف، وُمٜمف ىمقل اًمزخمنمي: هذه 

 [6ديقاٟمف ]ُأُمقٌر قِمَٔم٤مم، ًمق يم٤من هل٤م ٟمِٔم٤مٌم، ويٙمقن اْٟمتَٔمؿ سمٛمٕمٜمك مَجَع، ي٘مقل إومقه:

ٜمققققق٤م قققققٞمقَف َأيُمٗمُّ ًُّ قققققكم اجلاَمضِمقققققَؿ واًم  َُتْ

 

 ـِ شَمٜمْققققتٔمُِؿ اًمُٙمققققغَم وِرُم٤مطُمٜمقققق٤م سمقققق٤مًمٓمَّٕمْ  

  َأي شَمْ٘مَٓمع، وشَمٜمتٔمِؿ اًمُٙمغَم: دَمٛمُٕمٝم٤م وَُتْرىُمٝم٤م وشَمٜمُْٗمذ ُمٜمٝم٤م. -ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين يمَيب -َُتْكم 

واًمٚمَّٗمظ مجُع ًَمْٗمٔم٦م: وهل اًمٙمٚمٛم٦م اخل٤مرضم٦م ُمـ اًمٗمؿ، وَُيٛمع اًمٚمٗمظ َأيْم٤ًم قمغم َأًْمٗم٤مظ، 

َأًم٘م٤مه، وـمَرطَمف، وََمَّف، ورَُمك سمف ُمـ ومٛمف يمام  واًمٚمَّٗمظ َأصُٚمف ُمّمدُر ًَمَٗمَظ اًمٌمَء، وًمَٗمَظ سمف: َأي

 َيٗمٕمؾ آيمُِؾ اًمتٛمرِة سم٤مًمٜمَّقاة، وُمـ هذا ىمقهلؿ: ًمَٗمَظ اًمٙمالَم وسمف: َأي شمٙمٚمَّؿ وٟمٓمؼ.

ٌَف ش: ُُمْردَمِالً » َأي ُُمتٙمٚمِّاًم قمغم اًمٌدِي٦م، وذم اًمت٤مج: اردَمَؾ اًمٙمالَم اردِم٤مًٓ، ُمثؾ اىْمتَْم

ن ُِيٞمِّئف، وىمٞمؾ: َأورَده ىم٤مئاًم ُمـ همػم شمدسمُّر، وىمٞمؾ: ُمـ همػم شَمردُّد اىمتْم٤مسم٤ًم: َأي شمٙمٚمَّؿ سمف ُمـ همػم أَ 

 وٓ شَمٚمٕمثُؿ، وىمٞمؾ: ُمـ همػم َروي٦َّم وٓ ومِْٙمر، ويمؾُّ ذًمؽ ُمت٘م٤مِرب، ويمالٌم َرضِمْٞمؾ: َأي ُُمْردَمؾ.

َأو طمرف قمٓمػ، ُُمٜمِِْمدًا: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َأْٟمَِمَد ؿِمٕمرًا: إِذا رومَع صقشَمف ش: َأو ُُمٜمِِْمداً »

٤مًم٦َم إِذا رومع صقشمف سمتٕمريٗمٝم٤م ًمٞمجد سم٘مراءشم ف، وهق قمغم ُم٤م ذم إؾَم٤مس ََم٤مز ُمـ َٟمَِمَد اًمْمَّ

ٌَٝم٤م ومٞمٕمٓمَٞمف إِي٤مه٤م، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  ص٤مطم

ٌْققققق٠مِة َأؾْمقققققامقَمفُ   ُيِّمقققققٞمُخ ًمٚمٜمَّ

 

 إِصققق٤مظم٦َم اًمٜم٤َّمؿِمقققِد ًمٚمُٛمٜمِِْمقققدِ  
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ومِٝم٤م، ي٘م٤مل: ٤مًم٦ِم ًمّمقِت واضمِده٤م، وُُمَٕمرِّ َٟمَِمَده٤م:  َأي َيًتٛمع وُيّْمٖمل إِصٖم٤مَء ـم٤مًم٥ِم اًمْمَّ

ومٝم٤م. ٌَٝم٤م وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، وَأْٟمَِمَده٤م: قَمرَّ  َأي ـمٚم

َأو طمرف قمٓمػ، إِْن ذـمٞم٦م، ؿَمَدا: َأي همٜمَّك وشمرٟمََّؿ، ومٝمق ؿم٤مٍد، واجلٛمُع ش: َأو إِْن ؿَمَدا»

داة، وَُيُْدو سمف احلَُداة.  ؿُمَداة، شم٘مقل: ِذيْمري َيِْمدو سمف اًمِمُّ

ف، ؾمقاٌء يم٤من ُُمتٙمٚمِّاًم قمغم اًمٌَدِي٦م، َأو راومِٕم٤ًم اعمٕمٜمك: َأزه٤مُر اًم٤ًٌمشملم شُمِْمٌف ُُمتٜم٤مؾِم٥َم يمالُم

 ُمـ اًمِمٕمر، أو ُمؽمٟمِّاًم سمٜمحق ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٖمٜم٤مء واًمتٓمري٥م، واًمتٚمحلم.
ٍ
 صقشَمف سم٘مراءة رء

ْش اا ا  226-
َأ أااا  اا   ا ااب  ىااة  ااة أ ُ  اا ش  ا

 ىا

 

اا ا ُ ث  أااة  ااا  ملاا أ  نا ش َش أ  وُ أاارش ا يأ

ـَ    اًمثَّٜم٤َم: ُمـ اإِلسم٘م٤مء. وَُيتٛمؾ َأن يٙمقن ُيٌِ٘مل سمٕمده طمً

 َأص٤مسَمُف اًمرضمُؾ اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمرضمقًمٞم٦َّم، ويمٚمٛم٦م ش: ُِمـ يُمؾِّ ُم٤م ٟم٤مل اًمٗمتك»
ٍ
َأي ُِمـ يمؾِّ رء

هل ًمإلطم٤مـم٦م سم٤مٕضَمزاء َأو اجلزئٞم٤مت، واؾمتٖمراىِمٝم٤م واؾمتٞمٕم٤مهِب٤م، ىم٤مل ذم اًمت٤مج: وًمٚمِمٞمخ ش يُمّؾ »

ٌٙمل رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم ُم٤ٌمطم٨م يمّؾ، وُم٤م قمٚمٞمف ًُّ . ومراضِمْع إِن ؿمئ٧م.  شم٘ملِّ اًمديـ اًم ش: ُم٤م»يدلُّ

ؾ، وَأْدرَك، وطَم٤مَز، ش: ٟم٤مَل »شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمذي، وسمٛمٕمٜمك رء،  َأي َأص٤مَب، وَوضَمَد، وطَمّمَّ

 وطَمَقى.

، وُمٜمف ىمقهُلؿ: ش: اًمٗمتَك»و ِـّ ًِّ اًمٚمٞمُؾ واًمٜمٝم٤مُر »سم٤مًمٗمتح ُم٘مّمقرًا: اًمِم٤مب احلدي٨م اًم

ان»، يمام ىم٤مًمقا: شاًمَٗمتٞم٤من تك اًمٜمٝم٤مر: َأي ُوَح٤مه، وصْدره، وَأوًُمف، ، وومشاجلَِديَدان، وإضَمدَّ

٤ٌمب وزٟم٤ًم وُمٕمٜمك. ىم٤مل اًمِم٤مقمر:  واًمَٗمَت٤مء: اًمِمَّ

 إِذا قمققققق٤مَش اًمَٗمَتقققققك ُِمققققق٤مَئَتلْم قم٤مُمققققق٤مً 

 

ققققققَذاَذة واًمَٗمَتقققققق٤مءُ    وم٘مققققققد ذهقققققق٥َم اًمٚمَّ

 خل اًمٙمريؿ اًمٙم٤مُمؾ ًَّ وىمٞمؾ: اًمٌََِم٤مؿم٦م سمدَل اًمٚمَّذاذة، وُيٓمٚمؼ اًمَٗمتَك قمغم اًمرضمؾ اًم٘مقّي اًم

 ش.ٓ ومتك إِٓ قَمكّم، وٓ ؾَمٞمَْػ إِٓ ذو اًمٗم٘م٤مر»ىمقهلؿ:  اًمرضمقًمٞم٦م، وُمٜمف

ر 227- اااالش  أاااا   َأ اااالش ف اااا  تأ ة  فاااا اكش اأىا



اااااا  اااا   ُ ش أ أ ااااَّأ ُ أ ْأ   أ
ااااب       و ا

 َأقْمَدُم طَمٞم٤ميت، وُأوم٤مِرُق ُروطمل ش: َأُُم٧ْم »اًمٗم٤مء طمرُف قمٓمػ، وإِْن َأداُة ذط، ش: وم٢منْ »
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َأي ش: شَمٜم٤َمَه٧ْم »اب إِْن، وىمد طمرُف حت٘مٞمؼ ويمٚمٛم٦ُم شم٠ْميمٞمد، اًمٗم٤مء ذم ضمقش: وم٘مد»وشَمْزَهُؼ َٟمْٗمز، 

 اٟمتٝم٧ْم ووصَٚم٧ْم إمِم اًمٜمِّٝم٤مي٦م، ىم٤مل زي٤مدة سمـ زيد اًمُٕمذري:

 إِذا ُمققق٤م اْٟمَتَٝمقققك قِمْٚمٛمقققل شَمٜم٤َمَهٞمققق٧ُم قمٜمقققَده

 

 َأـمققققق٤مَل ومققققق٠َمُْمغَم َأو شَمٜمَققققق٤مَهك وم٠َمىْمٍَمقققققا 

  [162أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ] يمتَٜم٤َمَهك، ىم٤مل َأسمق ذؤي٥م:ش اْٟمَتٝمك»و

 ؿَّ اْٟمتَٝمققك سَمٍَمققي قَمققٜمٝمْؿ وىمققد سَمَٚمُٖمقققاصُمقق

 

ـَ اعَمِخقققٞمِؿ وم٘مققق٤مًمقا اجلَققققَّ َأو راطُمققققا   سَمْٓمقق

 ي  ـْ ًمتْمٛمٞمٜمف ُمٕمٜمك اٟم٘مَٓمع، وًمٚمٕمّج٤مج: ش اٟمَتٝمك»وإِٟمَّام قُمدِّ  [223ديقاٟمف ]سمَٕم

ققققَٗم٤م  طمتَّققققك شَمٜمقققق٤مَهك ذم َصققققَٝم٤مري٩ِم اًمّمَّ

ـْ ؾَمققققْٚمَٛمك ظَمٞم٤مؿِمققققْٞمَؿ ووَمقققق٤م  ظمققق٤مًَمَط ُِمقققق

 ًقُمَ٘مققققق٤مرًا ىَمْرىَمَٗمققققق٤م َصقققققْٝم٤ٌمَء ظُمْرـُمقُمققققق٤م 

 :[136ديقاهن٤م ]وُُمٜمَْتٝمك إَُمر وَُمٜمْٝم٤مشُمف: هن٤ميُتف، ىم٤مًم٧م ًمٞمغم إظَمٞمٚمٞم٦َّم 

اً   َأملْ شَمٕمٚمقققققْؿ ضَمقققققزاَك اهللُ َذَّ

 

ضمقق٤ملِ    سمقق٠َمنَّ اعَمقققَت َُمٜمْٝمقق٤مُة اًمرِّ

  [523ديقاٟمف ] وىم٤مل ضمرير:

 طمتققققك َأٟمْخٜمقققق٤م قمٜمققققَد َأسمقققققاِب احلََٙمققققْؿ 

 

 ٤مِة اًمَٙمققققققَرمْ ذم سُم١ْمسُمقققققق١م اًمِٕمققققققزِّ وَُمٜمْٝمقققققق 

 :ف، يم٠َمٟمف َأوىمَٗمف قمٜمد اًمٜمٝم٤مي٦م، ىم٤مل اسمـ ُُمْ٘مٌِؾ  [326ديقاٟمف ]َوهَن٤مه َأي يَمٗمَّ

ٌُقققفُ 
 َيْٛمِِمقققلَم َهْٞمقققَؾ اًمٜمَّ٘مققق٤م ُم٤مًَمققق٧ْم ضمقاٟمِ

 

 َيٜمَْٝمقققق٤مُل طِمْٞمٜمقققق٤ًم وَيٜمَْٝمقققق٤مُه اًمثَّققققَرى طِمٞمٜمقققق٤م 

  .[هنك] َأي إِذا َأُمٓمَر مل َيٜمَْٝمْؾ، يمام ذم إؾَم٤مس

يت» ٝمْقة، وذم سمٕمض اًمٜمًش: ًَمذَّ ، واًمٚمَّذة إِدراُك اًمِمَّ ٝملِّ يت، واًمٚمَّذة: ـمِٞم٥ُْم اًمٌمء اًمِمَّ خ ُُمدَّ

يت  ومٛمٕمٜم٤مه٤م وىمتل وزَُم٤مين وطِمٞمٜمل وَأواين. وَأُم٤م ُُمدَّ

« 
ٍ
سمِط ًمٗمٔم٤ًم، وًمٗمٔم٦ُم يُمؾٍّ ًمالؾمتٖمراق واإِلطم٤مـم٦م ش: ويُمؾُّ رء اًمقاو ًمالؾمتئٜم٤مف ُمٕمٜمًك واًمرَّ

ُء هق اعمقضمقد ُمٓمَٚم٘م٤ًم، وىمٞم ، وآؾمتٞمٕم٤مب، واًمٌمَّ ؾ: سمؾ واعمٕمدوم، وىم٤مل ؾمٞمٌقيف: إِٟمف َأقمؿُّ قم٤ممٍّ

 وَأصُٚمف ُمّمدُر ؿم٤مَء َأي َأراَد، وهق سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل، َأي اًمذي ُيٛمٙمـ َأن ُيراَد وُي٘مّمد.

َأي وصَؾ إمِم هم٤ميتف اعمحدودة ًمف، وسَمٚمَغ يمَقصَؾ وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، واحلَدُّ يٙمقن ش: سَمَٚمَغ احلَدَّ »
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 سمف هٜم٤م اًمٓمَّرُف إظَمػم ُمـ اًمٌمء، وهق هم٤ميتف وهن٤ميتف، وآظِمره. سمٛمٕمٜمك اًمَٗمّْمؾ واعَمٜمع، واعمرادُ 

َأي يَمػَّ واُمتٜمَع وشَمقىمََّػ قمـ اًمتَّامدي، َأو اٟمتَٝمك، َأي شَمؿَّ واٟم٘م٣َم ووَمَرَغ وَٟمِٗمَد ش: اْٟمتَٝمك»

 ُِمـ اٟمتَٝمك ُُمٓم٤مِوع هَنَك َأو اْٟمَتٝمك وصَؾ إمِم اًمٜمِّٝم٤مي٦م.

ؿ اعمٕمٜمك: وم٢مِذا قَمِدُم٧ُم طمٞم٤ميت سم٤مٟم٘مْم٤مء أَ  ضَمكم وم٘مد ايمتٗمٞم٧ُم ُمـ اًمتٛمتُّع سمَٛمالذِّ اًمدٟمٞم٤م واًمتٜمٕمُّ

 
ٍ
سمٓمٞم٤ٌِّمُت٤م، َأو وم٘مد َت٧َّْم اعُمدة اعمٕمٞمَّٜم٦م حلٞم٤ميت وسمٚمٖم٧ُم هن٤ميَتٝم٤م ووصٚم٧ُم إمِم ُُمٜمتٝم٤مه٤م، ويمؾُّ رء

 وصَؾ إمِم هم٤ميتف ومِم٠مُٟمُف َأن ي٘مػ هٜم٤مًمؽ وٓ يتامَدى.

ارا عة ااة   228- َش َشلا  أ بش ْةنأ
 وإاكش اأعا

 

اا ج ُ  ا  وىاة ُ ش أتِشأ
فا ش  ش َصأ

  ط أ  ىا

ى»وذم سمٕمض اًمٜمًّخ   َأي وإِذا سم٘مٞم٧ُم ذم طَمٞمِّز احلٞم٤مة ذم هذه ش: وإِْن َأقِمْش »، شوُم٤م اْٟمَنَ

ٟمٞم٤م،  ٧ٌُْم َدْهري»اًمدُّ هر اعمّم٤مطَم٦ٌُم ش: ص٤مطم َأي راومْ٘م٧ُم زُم٤مين وىم٤مرٟمُتف، واعمراُد سم٤معمّم٤مطَم٦ٌم ًمٚمدَّ

٦ٌَم، وهذه  َٕهٚمف، واعمّم٤مطَم٦ٌم: اعم٘م٤مَرٟم٦م واعمراوَم٘م٦م ْح واعُمالَزُم٦م واعُمٕم٤مَذة، وهل ُُمٗم٤مقَمٚم٦م ُِمـ اًمّمُّ

ٌَف ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع  يمَٕمٚمِؿ، َأي ًَمِزَُمُف. ُمّمدر َصِح

ة اًمٕم٤مم ُمـ  ُم٤من ىمؾَّ َأو يمُثر، وىمٞمؾ: سمؾ اًمزُم٤من اًمٓمقيؾ، وىمٞمؾ: هق اؾمٌؿ عمدَّ ْهر اًمزَّ واًمدَّ

 َأوًمف إمِم آظمره، وإـمالىُمف قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ََم٤مز، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ٌْكم سمُجْٛمققققققؾٍ إِ   نَّ َدهققققققرًا َيُٚمققققققػُّ طَمقققققق

 

 ًَمَزُمققققققق٤مٌن ىمقققققققد َهقققققققؿَّ سم٤مإِلطْمًققققققق٤منِ  

 وَدهٌر َده٤مِرير وُدهقٌر َده٤مرير، َأي خمتٚمٗم٦ُم اًمٜمقائ٥م ُمتٜمققم٦ُم احلقادث، وىمٞمؾ: ذاك

 وصٌػ سم٤مًمٓمُّقل.

ء وومٝمُٛمف، ش: قم٤معم٤ِمً » ٚمِٕم٤ًم قم٤مِروم٤ًم، وهق اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ اًمِٕمٚمؿ، وهق إِدراك اًمٌمَّ َأي ُُمٓمَّ

قن سمٛمٕمٜمك اًمِمٕمقر واإِلطم٤ًمس، وهق َأقمٜمل اًمِٕمٚمَؿ ودُّ اجلَٝمؾ، وىمٞمؾ: اًمٕمٚمؿ هق وىمد يٙم

آقمت٘م٤مد اجل٤مِزم اًمث٤ّمسم٧م اعمٓم٤مسمِؼ ًمٚمقاىمع، وىمٞمؾ: صٗم٦ٌم شُمقضِم٥م َتٞمٞمزًا ٓ َُيتٛمؾ اًمٜم٘مٞمَض، 

، َأي ٓ ُيٕمَرف ًمٙمقٟمف فم٤مهرًا  ء ذم اًمٕم٘مؾ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٓ ُُيدُّ وىمٞمؾ: طمّمقُل صقرة اًمٌمَّ

وىمٞمؾ: سمؾ ًمُّمٕمقسمتف وقُمنه، وىمٞمؾ همػُم ذًمؽ مم٤َّم َيٓمقل وَيدقمق إِمم اعمَٚمؾ، وُمثُٚمف سم٤مًمٌَداه٦م، 

وح واًمٕم٘مؾ واًمٜمْٗمس، وٓ قمَج٥َم، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ىئ ىئ ېئ ېئژآظمتالُف ذم اًمرُّ
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]اًمٙمٝمػ:  ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [17/85]اإلهاء:  ژی ىئ

18/54]. 

ـ اًمِٕمٚمَؿ ُمٕمٜمك ش: سماَم اْٟمَٓمَقى» اه شَمْٕمديَتٝمام، َأي سم٤مًم٤ٌمء، يم٠َمٟمف وٛمَّ اًمِمٕمقر واإِلطم٤ًمس، ومَٕمدَّ

٤م ُمقصقٌل سمٛمٕمٜمك اًمذي، َأو ٟمٙمرة ُمقصقوم٦ٌم سمٛمٕمٜمك رء، واْٟمَٓمقى َأي  ويمٚمٛم٦ُم ُم٤م اؾمٌؿ، إُِمَّ

اؾْمتؽَم وشَمقاَرى واؾْمتخَٗمك، وَأصُٚمف ُمـ اٟمٓمقاء اًمثقب وٟمحِقه، َأي اٟمٕمٓم٤مِف سمٕمِْمف قمغم سمٕمِض 

س، واٟمٓمقاُء احلَٞم٦َّم َأي واٟمثِٜم٤مئف، وُمٜمف اٟمٓمقاء اًمٌالِد ًمٚمٛم ًِّ ٤ًمومِر واٟمٓمقاُء إظَم٤ٌمر قمـ اعمتج

ه َٟمنْمًا. ه َٟمنَمَ  اؾمتِدارُُت٤م، وهق ُُمٓم٤مِوُع ـَمَقاه َيٓمقيف ـَمٞم٤ًَّم، وودُّ

ومف» ـْ َسْ وَمف قمـ ش: ُِم ٤ٌمشمف وظُمُٓمقسمف، وَأصُٚمف ُمّمدُر َسَ َأي ُمـ ٟمقائٌف وطمقادصمف وشم٘مٚمُّ

هُ  ب، َأي ردَّ قَء، »وَأرضَمَٕمف، وُمٜمف:  وضْمٝمف ُمـ اًم٤ٌمب اًمّث٤مين يمَيَ ًُّ اًمٚمٝمؿَّ اْسْف قمٜم٤َّم اًم

٤م شَمّم٤مِريػ ش وَأؾْمَتٍِمُف اهللَ اعَمٙم٤مرهَ  وف، وَأُمَّ هر مجُٕمف ُسُ ُف اًمدَّ َأؾم٠مًمف َأن َيٍْمومٝم٤م، وَسْ

ف اعمذيمقر. ْ هر ومٝمل ذم إَصؾ مجع شمٍميػ، وهق صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمٍمَّ  اًمدَّ

ى» اه َأي واًمذي اٟمٙمَِمػ وش: َوُم٤م اْٟمَنَ ي٤ًم يمَنَ يف َهْ اه َيْنِ سم٤مَن وفمَٝمر، وهق ُمٓم٤مِوُع َهَ

وًا إِذا َٟمَزقَمف وَأًم٘م٤مه قمٜمف، وٓسمـ هرُم٦م: وُه َهْ  [166ديقاٟمف ] َيْنُ

٤ٌَم اعُمتخ٤مِيققققُؾ  قققق ى صَمقسَمققققُف قمٜمْققققَؽ اًمّمِّ  َهَ

 

ٌَلْمِ اخلَٚمقققققققٞمُط اعُمَزاِيقققققققُؾ    وآذَن سمققققققق٤مًم

 ٤م  ؿَّ وَأيْم٤ًم ؾَمٙمَِر، وًمٕمٚمَّٝم٤م شمٙمقن سمٛمٕمٜمك فَمَٝمر ومٛمٕمٜم٤مه٤م ؿَم  شاْٟمَتَِمك»َأي يمَِمَٗمف وظمَٚمَٕمُف، وَأُمَّ

حٞمح٦ُم. َّٓ وم٤مْٟمَنى هل اًمّمَّ  وسَمَدا وطمَدث يمٜمَِم٠َم، وطمٞمٜمئٍذ يّمحُّ اعمٕمٜمك قمٚمٞمٝم٤م، وإِ

اعمٕمٜمك: وإِْن سَم٘مٞم٧ُم ذم ىَمْٞمد احلٞم٤مِة قم٤مذُت َأهَؾ زُم٤مين، وظم٤مًمٓم٧ُم َأسمٜم٤مء قَمٍمي، وَأٟم٤م 

هر ؾمقاٌء يم٤مٟم٧م هم٤مُمْم٦م  ظمٗمٞم٦َّم َأو واوح٦م ضمٚمٞم٦ًَّم. واىمػ قمغم شم٘مٚم٤ٌُّمت اًمدَّ

ااااا 229- َّأ
  ُ ا

َأ ا  ا اااالأ أااااة اأرش
ةَااااة  ا  نأ

 

ُ أ ُزأ أااااا  و  َا َأاااااأ  تش اااا ا اأكش اأ ْش
 وُ ا

ي٘م٤مل: طم٤مؿَمك هلل وطَم٤مَش هلل، َأي َُمٕم٤مَذ اهلل وسمراءًة هلل، وشمٜمزِي٤ًم هلل وشم٘مدي٤ًًم هلل، ش: طم٤مؿم٤م» 

 وهل ُِمـ طم٤مؿم٤مه إِذا اؾمتثٜم٤مه، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:
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 ومققققق٤مقِماًل ذم اًمٜمَّققققق٤مِس ُيِمقققققٌُِٝمفوٓ َأرى 

 

 وُمقق٤م ُأطمقق٤مر ُمققـ إىَمقققاِم ُِمققـ َأطَمققدِ  

 لم، وطَمَِم٤مك سمال وطم٤مؿم٤مَك وطم٤مؿمك ًمؽ سمٛمٕمٜمًك واطمد، ويمذا طم٤مَش ًمَؽ ُمـ همػم ُمدِّ اًمِمِّ

 ُمدٍّ ًمٚمح٤مء، ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 طمَِمققك َرْهققِط اًمٜمٌققلِّ ومقق٢مِنَّ ُمققٜمٝمؿْ 

 

ٓءُ   ُره٤م اًمققققدِّ  سُمحقققققرًا ٓ شُمٙمققققدِّ

  وىم٤مل إىَُمٞمنِم:

قققققٚمٞم٥َم إهِلٝمقققققؿْ ذم   ومِْتٞمققققق٦ٍم ضَمٕمُٚمققققققا اًمّمَّ

 

ققققققققٚمٌِؿ َُمْٕمققققققققذورُ   ًْ  طم٤مؿمقققققققق٤مَي إيِنِّ ُُم

.ُمٕمذور َأي خمتقن، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك ُم٘مٌقل اًمُٕمذر 

. ش: عم٤َِم»
ٍ
َأي َأسْم٘م٤مه وَأوْمْمَٚمف ومل َيًتَْ٘مِّمف، ي٘م٤مل: َأؾْم٠َمر أيمُِؾ ش َأؾْم٠َمَرهُ »َأي ًمِٚمَّذي َأو ًمٌمء

َأسْم٘مك سم٘مٞم٦ًَّم وَأوْمَْمَؾ وَمْْمَٚم٦ًم، ومل َيًتققم٥م مجٞمع ُم٤م ذم اإِلٟم٤مء. َأو اًمِم٤مِرب ذم اإِلٟم٤مء ؾُم١ْمرًا، َأي 

هق اًمَٕم٘مؾ واًمِٗمْٓمٜم٦م، ش: احِلجك»سم٢مِدهم٤مم ي٤مء اعمتٙمٚمِّؿ ذم ي٤مء احلرف اجل٤مرِّ اًمذي هق )ذم(. ش: ذِمَّ »

 ىم٤مل إقَمِمك:

ـِ َُمٞم٤َّمؾَمقققققق٦مٌ   إِْذ هققققققل ُِمثققققققُؾ اًمُٖمّْمقققققق

 

 شَمققققُروُق قَمْٞمٜمَققققْل ذي احِلجققققك اًمزائققققرِ  

 ٗمُح ش: ْٚمؿواحلِ » اًمَٕمْ٘مؾ وإَٟم٤مة ووٌُط اًمٜمْٗمس واًمٓمٌَّع قمـ َهٞمج٤من اًمَٖمْم٥م، واحِلْٚمؿ: اًمّمَّ

ؽْم، ىم٤مل طم٤مشمؿ: ًَّ  واًم

ُهقققؿْ  ٌِْؼ ُودَّ قققْؿ قمقققـ إَْدَٟمقققلْمِ واؾْمقققَت ٚمَّ  حَتَ

 

ققققاَم   ٚمَّ  وًمققققـ شمًققققتٓمٞمَع احِلْٚمققققَؿ طمتَّققققك حَتَ

 ،َِيًتخٗمُّف قِمّمٞم٤مُن اًمُٕمّم٤مة ٓ ه اًمٖمْم٥ُم قمٚمٞمٝمؿ.وُمـ صٗم٤مِت اهلل احلٚمٞمُؿ، وهق اًمذي  ٓ يًتٗمزُّ  و

ٌَعَ » َأي َأن َأحْلَؼ، ي٘م٤مل: شَمٌَِٕمُف إِذا َُمَِمك ظمٚمَٗمف َأو ُمرَّ سمف، ومٛم٣م ُمٕمف، وشَمٌَِٕمف: ؾم٤مر ش: َأْن َأشْم

ف اسمـ إقَْمٚمؿ اًمُٕمَ٘مٞمكم:  ذم إصِْمره وذَه٥َم طمٞم٨م ذه٥م، واعمّمدُر اًمتٌََّع سمٗمتحتَلم، ىم٤مل ُُمٍمِّ

قققق٤ٌم ٌَققققِع اًمّمِّ  ومٚمَٕمٛمققققُر قمقققق٤مِذًمتل قمققققغم شَم

 

 إيِنِّ سمُحققققققق٥مِّ اًمٖم٤مٟمٞمققققققق٤مِت ًَمققققققققُٛمقًمعُ  

 اًم هب٤م.  َأىمًؿ سمُٕمٛمره٤م ُتٙمُّ

اَد اخلَٜم٤َم» َب اًمُٗمحش، وواطمُدهؿ رائد، وهق اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ راد َيُروُد، ش: ُروَّ َأي ـُمالَّ
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٦مً »وُمـ يمالم ؾمٞمدٟم٤م قمكّم:  ادًا وخيرضمقن َأِدًمَّ ح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يدظمٚمقن شيدظمٚمقن ُروَّ ، َأي َأن اًمّمَّ

لم ًمٚمِٕمٚمؿ، وخيرضمقن ُهداًة ًمٚمٜم٤مس، واخلٜمَك  قمغم ؾمٞمِّد اًمقضمقد ًِ قمٚمٞمف اًمّمالُة واًمًالم ُمٚمتٛم

ٞمِّئ. ًَّ  سم٤مًمٗمتح ُم٘مّمقرًا هق اًمُٗمْحش واًمٙمالم اًم٘مٌٞمح، واعَمٜمٓمِؼ اًمٗم٤مؾمد واًم٘مقُل اًم

اعمٕمٜمك: هٞمٝم٤مَت َأن ُأىمٚمَِّد ذوي اًمَٗمْحِم٤مء سمٕمد َأن َأسْم٘مك اًمٕم٘مُؾ واحِلٚمؿ ٟمتٞمج٦ًم ص٤محل٦م ووم٤مئدة 

 واًل.ٟم٤مومٕم٦م وَأصَمرًا وم٤م

ااااااااملة   237- ش أ ا   ا
 ٍ َأاااااااا  أكش

َأ   ا  اأوش اأكش اا



َاااااا  مش أ ىا ناااااة  وأ را َ  فأ  اأوش َ   اااااة

 ، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:ش: َأْن ُأَرى»طمرف قمٓمػ. ش: َأوْ » َـّ  َأي َأْن ُأؿم٤مَهَد َأو ُأفم

 ؾَمققٞمِّداً  –يمققام ىِمٞمققَؾ  –ويُمٜمْقق٧ُم ُأَرى زيققدًا 

 

َٝمقققققق٤مِزمِ   ٌْققققققُد اًمَ٘مَٗمقققققق٤م واًمٚمَّ ققققققُف قَم  إِذا إِٟمَّ

 َمٝمقل َأرى َأي ُأقم٤مَيـ وُأؿم٤مَهد وُأسْمٍَم وُأْدَرك سمح٤مؾم٦م اًمٕملم  -َأقمٜمل: ُأَرى  - وهل

ؿ وُأَُتٞمؾ، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك ُأقْمَت٘مد.  اًم٤ٌمسة، ويٙمقُن سمٛمٕمٜمك: ُأفَمـ وُأشَمقهَّ

٦ٌَمٍ » ٌَْتُف احلج٤مرة إِذا أص٤مسم٧م ش: ًمِٜمْٙم ة ُمـ ٟمٙم ٦ٍم، واًمٜمَّْٙم٦ٌم ُمّمدر اعمرَّ َأي عمّمٞم٦ٌم وًمٌِٚمٞم٦ٍَّم وًمِرزيَّ

 ضمَٚمف َصْدُم٤ًم طمتك ضمَرطمْتُف، صمؿ اؾمُتٕمٛمؾ ذم يمؾِّ ُم٤م َأص٤مب مم٤َّم ي١ممل، ىم٤مل طم٤مشمؿ:رِ 

ٌَقققققق٦مٍ  ٌْقققققق٧ُم سمِٜمَْٙم
 إِذا ىمققققققؾَّ ُمقققققق٤مزم َأو ُٟمٙمِ

 

ُمقققققق٤مً   قققققق٦ًم وشمٙمرُّ  ىَمٜمِٞمقققققق٧ُم طَمَٞمقققققق٤مِئل قِمٗمَّ

  وًمٌٕمْمٝمؿ:

هِر أيمقققققؼُم قِمقققققؼْمةٍ  ٌَققققق٤مِت اًمقققققدَّ  وذم َٟمَٙم

 

 شم٘مققققققُل: صمُِ٘مققققققا سمققققق٤مهلل ٓ سمققققق٤مخلالئِؼ  

 ظم٤مِوٕم٤ًم ذًمٞماًل ُمـ اظْمَتْمَع، َأي َذلَّ وشَمقاَوع وهق َأسمٚمُغ ُمـ ظمَْمع، ٕٟمف  َأيش: خُمَْتِْمٕم٤مً »

٥م وآيمت٤ًمب، واًمٕمٛمؾ وآقمتامل. ًْ  اومتٕم٤مٌل ُمٜمف، وزي٤مدُة اعمٌٜمك شم٘ميض زي٤مدة اعمٕمٜمك، يم٤مًمَٙم

اًمَٗمِرح سمٗمتح ومٙمن يٙمقن سمٛمٕمٜمك ش: وَمِرطم٤مً »َأي ًمُِنور. ش ٓسمتٝم٤مٍج »طمرف قمٓمػ. ش: َأو»

َهش واحلَػْمة سم٥ًٌم إىِم٤ٌمل اًمٜمِّٕمٛم٦م، اعمنور اًمٗمرطم٤من، و ، وهق اًمدَّ يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمٌَٓمِر إَِذِ

واًمتٙمؼمُّ وقمدم اًم٘مٞم٤مم سمحؼِّ اًمِٖمٜمَك، وومٞمف سمَٓمر وـَمرٌب، وهق َم٤مَوزة احلدِّ ذم اعَمَرح، وظمٗم٦م 

قمؾ واعَمرح واًمٌَٓمر وإَذ ُمتحداٌت وزٟم٤ًم ُمت٘م٤مِرسم٤مت ُمٕمٜمًك.  اًمٜمِم٤مط، واًمزَّ
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ه َأي ُمُ ش: وُُمْزَدهك» ، وهق اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ اْزَدَه٤مه إِذا اؾْمَتَٗمزَّ تََخػٌّ ًْ َتَٗمزٌّ وُُم ًْ

ف، وُمٜمف ومالن ٓ ُيْزَدهك سمخديٕم٦م، َأي ٓ ُُيٛمؾ قمغم اًمٓمٞمش سم٥ًٌم اخِلَداع.  واؾْمَتَخٗمَّ

ًا  اعمٕمٜمك: َأْو َأْن َأِذلَّ سم٥ًٌم ٟم٤مئ٦ٌم ُمـ ٟمقائ٥م اًمدهر، َأْو َأن َأيمقن سم٥ًٌم اًمنور َدِهِم٤ًم ُمتحػمِّ

٦م.سم٥ًٌم يمثر  ة إَُمقال، وإىِم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م، همػم ىم٤مئؿ سمحؼِّ اًمِٖمٜمك، حمٛمقًٓ قمغم اًمٓمٞمش واخِلٗمَّ

 

 انتهى شرح املقصورة الدريديَّة

يقَم إطمد ٓصمٜمتل قمنمة ًمٞمٚم٦ًم ظمٚم٧م ُمـ ؿمٝمر ذي اًمِ٘مْٕمدة ُمـ ؿمٝمقر اًمًٜم٦ِم اًم٤ًمسمٕم٦ِم 

ـَ سمٕمَد إًَمِػ واًمثالصمامئ٦م هجري٦َّم، قمغم يِد ضم٤مُمٕمٝم٤م وُم١مًمٗمٝم٤م  :واًمٕمنمي

ْبنْمحمدْالمبارك ْْبدْالقاردْع
ىتِش     ْش  ، ُ تِشةدا  ، ىأ شتِشل   ُ    ، ُ مُئرا  اأ  ٍ  طري 

 

ـْ سمذل ضمٝمده ذم شمّمٜمٞمٗمف، ويديؿ ًُمٓمٗمف  واهللُ اعم١ًموُل َأن يٜمٗمع هبذا اًمت٠مًمٞمػ وَُيزل اًمثقاب عَم

 سمف وسمقاًمديف، وسمٙمؾِّ َُمـ ًمف طمؼٌّ قمٚمٞمف،

 ػم،وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّم

 وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

 وقمغم آل يُمؾِّ وصح٥م يُمؾِّ أمجٕملم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 

           
 



 


