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ء اخل٤مًمدة ًمًّٞمدة اًمٜمًّا٤مء سملم يديؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز اخلٓم٦ٌم اًمٖمّرا

اًّمتال أًم٘متٝما٤م ذم اعمًاجد  واًمّمّدي٘م٦م اًمزهراء وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛماد

اًمٜمٌقي اًمنميػ سملم اعمٝما٤مضمريـ وإٟمّما٤مر وؾماّجٚم٧م ومٞمٝما٤م  اقرة 

 رصحي٦م ُمـ اًمتقاـم١م اًم٘مرر قماغم همّما٥م طم٘ماقه أهاؾ اًمٌٞما٧م

 . واًمّٔمالُم٦م اًمتل ارشمٙمٌتٝم٤م إُم٦م سمحّ٘مٝم٤م

ٛمدوا اًمٍّمظم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م وإن ؾمٕمك رضم٤مٓت اًمً٘مٞمٗم٦م سمٙمثػ أن خي

وأن هيٛمٚمقه٤م قمـ اًمذيمر واًمٜم٘مؾ واًمّروايا٦م إٓ  اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ ظمٓمٌتٝم٤م

أن اإلرادة اًمّرسم٤مٟمٞم٦م ومقه يمّؾ ذًمؽ إذ ىمّٞمض اهلل ُمـ يروي هذه اخلٓمٌا٦م 
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وحيٗمٔمٝم٤م إمم ُمـ سمٕمده وقمغم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمٌٞم٧م اًمٕمٚماقي اًمّٓما٤مهر طمٞما٨م 

شمٕمٚمٞماًم يم٤مسمرًا قمـ يما٤مسمر اقمتٜمقا هب٤م أؿمّد اقمتٜم٤مء وراطمقا يتٜم٤مىمٚمقهن٤م طمٗمٔم٤ًم و

 طمتك و ٚم٧م سم٠ميديٜم٤م واحلٛمدهلل.

ي٘مقل أسمق اًمٗمْمؾ سمـ أيب ـم٤مهر اعمٕمروف سم٤مسمـ ـمٞمٗمقر اعمتاقرم ؾماٜم٦م 

ذيمرت ٕيب احلًلم زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قماكم سماـ أيب »: 083

قمٜمد ُمٜمع أيب سمٙمر إي٤مه٤م ومدك وىمٚم٧م ًمف: إن  يمالم وم٤مـمٛم٦م ـم٤مًم٥م

م أيب اًمٕمٞمٜما٤مء ٕن اخلاؼم ه١مٓء يزقمٛمقن أٟمف ُمّماٜمقع وأٟماف ُماـ يماال

 ُمٜمًقه اًمٌالهم٦م قمغم اًمٙمالم, وم٘م٤مل زم:

رأي٧م ُمِم٤ميخ آل أيب ـم٤مًم٥م يرووٟمف قمـ آسم٤مئٝمؿ ويٕمّٚمٛمقٟمف أسمٜما٤مءهؿ 

ٌُْٚمغ سمف وم٤مـمٛم٦م ي, َي قماغم هاذه احلٙم٤ميا٦م,  وىمد طمّدصمٜمٞمف أيب, قمـ ضمدِّ

ورواه ُمِم٤ميخ اًمِمٞمٕم٦م وشَمدارؾُمقه سمٞمٜمٝمؿ ىمٌؾ أن يقًمد ضماّد أيب اًمٕمٞمٜما٤مء 
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احلًـ سمـ قمٚمقان قمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم أٟمف ؾماٛمع قمٌاد اهلل وىمد طمّدث سمف 

 (1)«سمـ احلًـ يذيمره قمـ أسمٞمف.

وم٤معم٤مصمؾ سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ هق ٟمّص اخلٓم٦ٌم اًمٗمديمٞم٦م اًمنمايٗم٦م 

ُمع ذح يًػم هل٤م, وىمٌؾ اخلقض ومٞمٝم٤م ٟمذيمر جمٛماًل قماـ شما٤مريخ ومادك 

 وأطمداث اًمٖمّم٥م وُم٤م ٓسمًٝم٤م.

ل وإظمذ واًمّرد اًمذي ـم٤مل ذم قمٚماًم أٟمٜم٤م دمٜمٌّٜم٤م ذيمر اعمّم٤مدر وإىمقا

اعم٠ًمًم٦م, رقم٤مي٦م ًمإلظمتّم٤مر وُمـ رام اإلـماالع قماغم شمٗم٤م اٞمؾ إُماقر 

 ومٜمرؿمده إمم ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م اًمتل قمٜمٞم٧م هبذا إُمر.    

                                                           

 .11سمالهم٤مت اًمٜم٤ًمء / .1 
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 قصة فدك

ؿماد ؾماٜم٦م ؾماٌع ًمٚمٝمجارة,  ُمـ ومتح ظمٞماؼم عم٤م ومرغ رؾمقل اهلل

ؾمالطمف وأهج  ؾمالطمف وأهج داسمتف, وؿمد قمكم رؾمقل اهلل

. وم٘ما٤مل ًماف  «ؾدكك»داسمتف, صمؿ شمقضمٝم٤م ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ طمتاك اٟمتٝمٞما٤م إمم 

ِؿُؾـِل أْو أْْحُِؾَؽ؟»: رؾمقل اهلل ! ََتْ  . «َيا َظِعُّ
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َيا »: . وم٘م٤مل رؾمقل اهلل «أْْحُِؾَؽ َيا َرُشقَل اهللِ»: وم٘م٤مل قمكم

! َبْؾ أَكا أْْحُِؾَؽ،  ِّٕني أُضقُل بَِؽ َوٓ َتُطقُل ِب   ٚمٞما٤مً . ومحٛمؾ قم«َظِعُّ

احلّمـ,  قمغم يمتٗمٞمف, صمؿ ىم٤مم سمف, ومٚمؿ يزل يٓمقل سمف طمتك قمال قمكم ؾمقر

, وم٠مذن قماغم قمغم احلّمـ وُمٕمف ؾمٞمػ رؾمقل اهلل ومّمٕمد قمكم

 احلّمـ ويمؼم . 

وم٤مسمتدر أهؾ احلّمـ إمم سم٤مب احلّمـ هراسم٤ًم, طمتك ومتحقه وظمرضمقا 

سمجٛمٕمٝمؿ, وٟمزل قمكم إًمٞمٝمؿ, وم٘متاؾ   ُمٜمف, وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمؿ رؾمقل اهلل

نم ُمـ قمٔمامئٝمؿ ويمؼمائٝمؿ, وأقمٓمك اًم٤ٌمىمقن سم٠ميدهيؿ, صمامٟمٞم٦م قم قمكم

ذرارهيؿ وُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ وهمٜم٤مئٛمٝمؿ حيٛمٚمقهن٤م   وؾم٤مه رؾمقل اهلل

 قمغم رىم٤مهبؿ إمم اعمديٜم٦م. 

 فدك وو الفيء

ظم٤مّ ا٤ًم ظم٤مًمّما٤ًم, وم٘ما٤مل  ومٙم٤مٟم٧م طماقائط ومادك ًمرؾماقل اهلل

ضمؼمئٞمؾ: ي٤م حمٛمد هذا ُم٤م ظمّمؽ اهلل سمف وأقمٓم٤ميمف دون اًمٜما٤مس, وهاق 

ي  اهللُا َأَؾاَء مَ ﴿ىمقًمف:  ِِ ُشقِل َوفِد ِف َوفِؾرَّ ـْ َأْهِؾ اْفُؼَرى َؾؾِؾَّ َظَذ َرُشقفِِف ِم
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َوَما َأَؾاَء اهللُ َظَذ َرُشقفِِف ِمـُْفْؿ َؾدَا َأْوَجْػدُتْؿ ﴿ذم ىمقًمف:  (1)﴾…اْفُؼْرَبك

ـْ  ُط ُرُشَؾُف َظدَذ َمد َـّ اهللَ ُيَسؾي
اٍب َوَفؽِ ـَ ـْ َخْقٍؾ َوٓ ِر  (1)﴾َيَشداءُ  َظَؾْقِف ِم

, ومل يٙمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم أيُّ طماظ  ومٚمؿ يقضمػ ومٞمٝم٤م همػم رؾمقل اهلل

ومٞمٝم٤م ٕهّنؿ مل يِم٤مريمقا ذم ومتحٝم٤م وشمٍّمومٝم٤م, ومٝمل ًماف وًمذريتاف ظم٤م ا٦م 

 دون اعم١مُمٜملم .

ومٞمٝما٤م  يقُما٤من, . سمٚمدة سمخٞمؼم سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمديٜما٦م اًمٜمٌال«َؾَكك»و

 قملم ومقارة وٟمخٞمؾ يمثػمة.

 ًافدك اهلل يأور نبّيه أى يهخن فاطىة

                                                           

 7. احلنم: 1 

 6. احلنم: 1 

فُ ﴿. روت ُمّم٤مدر اًمٕم٤مُم٦م اٟمف عم٤م ٟمزًم٧م 0  أىمٓمع رؾمقل اهلل  ﴾َوَآِت َذا اْفُؼْرَبك َحؼَّ

, أيْم٤ًم أٟمٔمار: 5/193 غم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ وم٤مـمٛم٦م ومديم٤م. أٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ: 

 0/09, شمٗمًاػم اسماـ يمثاػم: 7/99وائاد: , جمٛمع اًمز0/105ُمٞمزان آقمتدال: 

 .9/177, اًمدر اعمٜمثقر: 0/019, ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين: 9/177و
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وم٘م٤مل: إن اهلل قمز  اعمديٜم٦م ٟمزل ضمؼمئٞمؾ وعّم٤م ورد رؾمقل اهلل

دفُ ﴿أٟمزل:  وضمؾ ا َيد»: ىما٤مل رؾماقل اهلل (1)﴾َوَآِت َذا اْفُؼْرَبك َحؼَّ

ا َفددطِ لظْ ؾَ  ك،َبددرْ ؼُ و افْ ذُ  ةُ َؿدداضِ ؾَ »وم٘ماا٤مل:  «ك؟َبددرْ ؼُ ي افْ وِ ذَ  ـْ َمدد ئقددُؾ ْزَ َج 

 .«قفِ ؾِ  فِ قفِ ُش رَ فِ وَ  ا هللِمَ وَ  كٍ َك ؾَ  طَ ائِ قَ َح 

ا َيد», ومدقمٞم٧م ًمف وم٘ما٤مل: «ةَ ؿَ اضِ ؾَ  ق إَلَّ ظُ دْ أ»: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

َّد لَ هَ  كُ َك ؾَ  هِ ِِ هَ »: , وم٘م٤مل«اهللِ قَل ُش ا رَ يَ  َؽ قْ بَّ فَ »ىم٤مًم٧م:  «ةُ ؿَ اضِ ؾَ  ْ ِم  ا َل

د َخ ِل  لَ هِ وَ  اٍب ـَ  رِ َٓ وَ  ؾٍ قْ َخ بِ  فِ قْ ؾَ ظَ  ْػ قَج يُ   ْك َؿد، وَ غَ ؿِ ؾِ ْسدادُ  ونَ دُ  ةً اصَّ

 .«كِ كِ فْ قُ فِ وَ  ِؽ ا فَ يَ ِِ ُخ ؾَ  فِ بِ  اهللُ ِِّنَ رَ ا أمَ دَِ  ِؽ ا فَ فَ تُ ؾْ عَ َج 

 ـْ  مِ  ِب َػ أوْ  َت ، أكْ ل  َح  َت أكْ ًا وَ ثَ َك ا َح قفَ ؾِ  ُث كِ أْح  ُت ْس فَ »: وم٘م٤مًم٧م

 . «َؽ  فَ اِل مَ ، وَ ِس ػْ كَ 

                                                           

 .16. اإلهاء: 1 
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ـْ »: وم٘م٤مل  ـْ ا ِمداَهدقِك إيَّ ُعدـَ ؿْ قَ ؾَ  (1)ةً ِؽ ُشدبَّ ْقدؾَ ا ظَ قهَ ؾُ عَ َيْ  أنْ  هُ رَ أ

 .«كَ رَ ا أمْ قفَ ؾِ  ُِ ػِ كْ أُ ». وم٘م٤مًم٧م: «يكِ عْ بَ 

 ومٙمتاا٥م هلاا٤م سمااذًمؽ يمت٤مسماا٤ًم وأؿمااٝمد قمٚمٞمااف أُمااػم اعمٛماا١مُمٜملم

 وأم أيٛمـ. واحلًٜملم

, ومٗمّرىمف صمؿ مجع اًمٜم٤مس إمم ُمٜمزهل٤م وأظمؼمهؿ أن هذا اعم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م

ومٞمٝمؿ, ويم٤من يمّؾ ؾمٜم٦م يمذًمؽ, وي٠مظمذ ُمٜمف ىمقهت٤م, ومٚمام دٟما٤م ووم٤مشماف دومٕماف 

 إًمٞمٝم٤م . 

ك: أرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ديٜم٤مر ذم يمؾ ؾمٜم٦م, ُمـ ومد ويم٤من َدظمُٚمٝم٤م

 وذم رواي٦م ؾمٌٕملم أًمػ ديٜم٤مر .

 .ومٞمٝم٤م طمٞم٤مة رؾمقل اهلل ومل يزل ويمالؤه٤م

 عميه واحتجاج الّزيراء غصب فدك

                                                           

٦ٌّم». 1  ًُ  : اًمٕم٤مر, وُمٕمٜم٤مه : يٛمٜمٕمقهن٤م ُمٜمؽ ومٞمٙمقن ؿمٌٝم٦م قمٚمٞمؽ. «اًم
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عم٤م سمقيع ٕيب سمٙمر واؾمت٘م٤مم ًمف إُمر قمغم مجٞمع اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر 

ُمٜمٝما٤م,  سمٕم٨م إزم ومدك وما٠مظمرج ويمٞماؾ وم٤مـمٛما٦م سمٜما٧م رؾماقل اهلل

ـْ »إمم أيب سمٙمر, وم٘م٤مًم٧م:  ـمٛم٦مومج٤مءت وم٤م َيدا أَبدا َبْؽدٍر َمـَْعَتـِدل َظد

ـْ َؾدَكَك َوَؿدْك َجَعَؾَفدا ِل  ـْ َرُشقِل اهللِ َوأْخَرْجدَت َوـِدقِع ِمد ِمَراثِل ِم

 «بِلْمِر اهللِ؟ َرُشقُل اهللِ

 وم٘م٤مل هل٤م: ه٤ميت قمغم ذًمؽ ؿمٝمقدًا.

 وم٘م٤مًم٧م: ٓ اؿماٝمد طمتاك اطمات٩م يا٤م أسما٤م سمٙمار (1)ومج٤مءت سم٠مم أيٛمـ

, وم٘م٤مًم٧م: أٟمِمدك اهلل, أًم٧ًم شمٕمٚماؿ أن قمٚمٞمؽ سمام ىم٤مل رؾمقل اهلل

  «؟ ةِ ـَّ اَل  ؾِ أهْ  ـْ مِ  ـَ ؿَ أيْ  أمَّ  إنَّ »: ىم٤مل  رؾمقل اهلل

 .ىم٤مل: سمغم

                                                           

وام أؾم٤مُم٦م سماـ زياد وأيٛماـ  . أم أيٛمـ اؾمٛمٝم٤م سمريم٦م هل طم٤موٜم٦م اًمٜمٌل1 

. شمقومٞم٧م «أم أيؿـ أمل بعك أمل»ي٘مقل:  ل اهللأظمق اؾم٤مُم٦م ُٓمف . ويم٤من رؾمق

 أم أيٛمـ ذم أول ظمالوم٦م قمثامن.
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َوَآِت َذا ﴿ ىم٤مًماا٧م: وم٠مؿمااٝمد ان اهلل أوطمااك إمم رؾمااقل اهلل

فُ   ومجٕمؾ ومدك ًمٗم٤مـمٛم٦م سم٠مُمر اهلل. ﴾اْفُؼْرَبك َحؼَّ

٥م هل٤م يمت٤مسما٤م سمٗمادك ودومٕماف ومِمٝمد سمٛمثؾ ذًمؽ. ومٙمت وضم٤مء قمكم

 إًمٞمٝم٤م. ومدظمؾ قمٛمر وم٘م٤مل ُم٤م هذا اًمٙمت٤مب ؟ 

وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: إن وم٤مـمٛم٦م ادقم٧م ذم ومدك وؿماٝمدت هلا٤م أم أيٛماـ 

 وقمكم ومٙمت٧ٌم هل٤م سمٗمدك.

وم٠مظمذ قمٛمر اًمٙمت٤مب ُمـ وم٤مـمٛم٦م ومٛمزىمف وىم٤مل: هذا ومئ اعمًاٚمٛملم, 

وىم٤مل: أوس اسمـ احلدصم٤من وقم٤مئِما٦م وطمٗمّما٦م يِماٝمدون قماغم رؾماقل 

 «إكا معارش إكبقاء ٓ كقرث مدا ترــداه صدكؿة»سم٠مٟمف ىم٤مل:  اهلل

وم٤من قمٚمٞم٤ًم زوضمٝم٤م جير إمم ٟمٗمًف, وأم أيٛمـ ومٝمل اُمرأة  ٤محل٦م ًماق يما٤من 

 ُمٕمٝم٤م همػمه٤م ًمٜمٔمرٟم٤م ومٞمف.

ُمـ قمٜمد ومخرضم٧م وم٤مـمٛم٦م

 وع الغاصبني لفدك احتجاج أوري املؤوهني
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إمم أيب سمٙمار وهاق ذم اعمًاجد  ومٚمام يم٤من سمٕمد هاذا ضما٤مء قماكم

َ  رٍ ْؽدا بَ ا أَبديَ »وطمقًمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر, وم٘م٤مل:   ةَ َؿداضِ ؾَ  َت ْعدـَ مَ  ! ِل

  «؟اهللِ قلِ ُش رَ  اةِ قَ  َح ِف  فُ تْ ؽَ ؾَ مَ  ْك ؿَ وَ  اهللِ قلِ ُش رَ  ـْ ا مِ فَ اثَ رَ مِ 

وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: هذا ومئ اعمًٚمٛملم وم٤من أىم٤مُما٧م ؿماٝمقدا ان رؾماقل 

 ومال طمؼ هل٤م ومٞمف!  ضمٕمٚمف هل٤م وإّٓ  اهلل

 اهللِ ؿِ ْؽدُح  ِف َل َخ ا بِ قـَ ؾِ  ؿُ ؽُ ََتْ  رٍ ؽْ ا بَ ا أبَ يَ »: اعم١مُمٜملموم٘م٤مل أُمػم 

  «؟غَ ؿِ ؾِ ْس  ادُ ِف 

 ىم٤مل: ٓ.

 ـْ َمد قدفِ ا ؾِ أكَ  ُت قْ ظَ ادَّ  فُ قكَ ؽُ ؾِ ؿْ يَ  ئٌ َص  غَ ؿَ ؾِ ْس ادُ  كِ  يَ ِف  انَ ـَ  ننْ ؾَ »ىم٤مل: 

  «؟ةَ ـَ قي بَ افْ  لُل ْس تَ 

 ! ًٚمٛملمقمٞمف قمغم اعمأؾم٠مل اًمٌٞمٜم٦م قمغم ُم٤م شمدّ  ٤مك يمٜم٧ُم ىم٤مل: إيَ 

ـَ نذَ ؾَ »ىم٤مل:   ةَ ـَدقي بَ ل افْ ـِ لفُ ْس تَ ؾَ  قنَ ؿُ ؾِ ْس ادُ  قفِ ك ؾِ ظَ ادَّ وَ  ئٌ ي َص كِ  يَ ِف  انَ ا 

ْ وَ  هُ َك ْعدبَ وَ  اهللِ قلِ ُش رَ  اةِ قَ  َح ِف  فُ تُ ؽْ ؾَ مَ  ْك ؿَ ي وَ كِ  يَ ا ِف  مَ َذ ظَ   للِ ْسدتَ  َل
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 ُت ْقدظَ ا ادَّ  َمدَذ ل َظدـِ تَ لفْ  َش َا ـَ  اً قدَ فُ ُص  َعَّ ا ظَ قْ ظَ ا ادَّ  مَ َذ ظَ  ةَ ـَ قي بَ افْ  غَ ؿِ ؾِ ْس ادُ 

  «ؿفِ قْ ؾَ ظَ 

ومًٙم٧م أسمق سمٙمر, صمؿ ىم٤مل قمٛمر: ي٤م قمكم دقمٜم٤م ُماـ يمالُماؽ وم٤مٟما٤م ٓ 

ٟم٘مقى قمغم طمججؽ وم٤من أشمٞم٧م سمِمٝمقد قمدول وإٓ ومٝمق ومئ اعمًاٚمٛملم 

 ٓ طمؼ ًمؽ وٓ ًمٗم٤مـمٛم٦م ومٞمف . 

 «؟اهللِ اَب تَ ـِ  أُ رَ ؼْ تَ  رٍ ؽْ ا بَ ا أبَ يَ »: وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 ؿ. ىم٤مل: ٟمٕم

َا ُيِريُك اَػ عَ تَ  اهللِ لِ قْ ؿَ  ـْ  ظَ ِِّن ِزْ لْخ ؾَ »ىم٤مل:  ِهَ  َظدـُْؽُؿ اهللُ: إإِكَّ ِْ  فُِق

ْجَس َأْهَؾ اْفبَ  ْؿ َتْطِفدًراافري ـُ دَر  ِف  ا أمْ قـَدأؾِ  ْت َفدزَ كَ  ـْ قؿَ ؾِد (1)﴾ْقِت َوُيَطفي

 «؟اكَ ْرِ ؽَ 

 ىم٤مل: سمؾ ومٞمٙمؿ.

                                                           

 00. إطمزاب: 1 
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ـُ َمد ةٍ َشداحِ ػَ بِ  ةَ َؿداضِ  ؾَ َذ ا َظدَك فِ َصد ـِ يْ َك اهِ َص  أنَّ  قْ ؾَ ؾَ »ىم٤مل:   َت ـْدا 

  «ًا؟عَ اكِ َص 

  !يمام أىمٞمؿ قمغم ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ىم٤مل: يمٜم٧م أىمٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م احلدّ 

ـَ رِ اؾِ ؽَ افْ  ـَ مِ  اهللِ َك ـْ ظِ  اً إذَ  َت ـْ ـُ »ىم٤مل:   «ي

 ىم٤مل: ومل ؟ 

 اسِ افـَّ  ةَ ادَ فَ َص  َت ؾْ بِ ؿَ وَ  ةِ ارَ فَ افطَّ ا بِ لََ  اهللِ ةَ ادَ فَ َص  َت دْ دَ رَ  َؽ كَّ ِٕ »ىم٤مل: 

ـَ فَ قْ ؾَ ظَ   اهللِ قُل ُش رَ  َؾ عَ َج  نْ أ فِ قفِ ُش رَ  ؿَ ؽْ ُح وَ  اهللِ ؿَ ؽْ ُح  َت دْ دَ  رَ َا ا، 

دبَ  اِبي رَ أْظد ةَ ادَ فَ َصد َت ؾَ بِ ؿَ  ؿَّ ثُ  فِ اتِ قَ  َح ِف  فُ تْ َض بَ ؿَ وَ  كَ َك ا ؾَ لََ 
 فِ بِدؼِ  ظَ َذ َظد ؾٍ ايِ

 قُل ُش رَ  اَل ؿَ  ْك ؿَ ، وَ غَ ؿِ ؾِ ْس ادُ  ْقئُّ ؾَ  فُ أكَّ  َت ؿْ ظَ زَ وَ  كَ َك ا ؾَ فَ ـَ مِ  َت ِْ لَخ ا ؾَ فَ قْ ؾَ ظَ 

 .«فِ قْ ؾَ ظَ  لَ ظِ ادُّ  ـْ  مَ َذ ظَ  غُ ؿِ قَ افْ ك وَ ظَ ادَّ  ـِ  مَ َذ ظَ  ةُ ـَ قي بَ افْ  اهللِ
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ىم٤مل: ومدُمدم اًمٜم٤مس وسمٙمك سمٕمْمٝمؿ, وم٘ما٤مًمقا:  اده واهلل قماكم, 

 (1)إمم ُمٜمزًمف . ورضمع قمكم

 إمتام احلجة

ء ٟمقرد اخلٓم٦ٌم اًمٖمّراء اًّمتل ظمٓمٌتٝما٤م ؾماٞمدة اًمٜمًا٤مء وم٤مـمٛما٦م اًمزهارا

  ٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝم٤م اطمتّج٧م هب٤م قمغم ُمـ همّم٥م ومدك ُمٜمٝم٤م. 

ػم, ُمٜمٝمؿ: ًّ  روى هذه اخلٓم٦ٌم مجع ُمـ اعمحّدصملم وأرسم٤مب اًم

أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اجلقهري اًمٌٍمي اًمٌٖمادادي اعمتاقرم 

ً  »ذم   ه 010ؾمٜم٦م    «٘مٞمٗم٦م وومدكاًم

٦م اًم٘م٤ميض أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل اعمٖماريب اعمتاقرم ؾماٜم

  «ذح إظم٤ٌمر ذم ومْم٤مئؾ إئٛم٦م إـمٝم٤مر»ذم   ه 060

  ه 083أسمق اًمٗمْمؾ سمـ أيب ـم٤مهر اعمٕمروف سم٤مسمـ ـمٞمٗمقر اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 «٤ًمءسمالهم٤مت اًمٜمِّ »ذم 

                                                           

 .157ا1/155. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 1 
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أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك اعمٕمروف سم٤مًمنميػ اعمرشم٣م 

 «٤مذم ذم آُم٤مُم٦ماًمِم   »ذم   ه 906اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 598سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٓمؼمد اعمتقرم ؾمٜم٦م  أسمق ُمٜمّمقر أمحد سمـ قمكم

  «اإلطمتج٤مج»ذم   ه

اعمحدث اًمِمٞمخ أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير سمـ رؾمتؿ اًمٓمؼمي اًمِماٞمٕمل 

  «دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م»ُمـ أقمالم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ذم 

أسمق طم٤مُمد قمّز اًمّديـ سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسماـ أيب احلدياد 

  «ًمٌالهم٦مذح هن٩م ا»ذم   ه 656اعمتقرم ؾمٜم٦م 

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ريض اًمديـ قمكم سمـ ُمقؾمك اسمـ ـم٤مووس احلكم اعمتاقرم 

 «اًمٓمرائػ ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقائػ»ذم   ه 669ؾمٜم٦م 

  ه 690أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٞمًك سمـ أيب اًمٗمتح إرسمكم اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 «يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م»ذم 
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ـم٤مًما٥م واقمتٛمدٟم٤م ذم ٟم٘مٚمٝما٤م قماغم ُما٤م رواها٤م اًمِماٞمخ أمحاد سماـ أيب 

, وٟمحـ ٟمقرده٤م سمٚمٗمٔمف, وىمد أدرضمٜما٤م «اإلطمتج٤مج»اًمٓمؼمد ذم يمت٤مب 

حتتٝم٤م ذطم٤ًم ا ًمٚمٙمٚمامت اعمًتٕمّمٞم٦م وسمٞما٤من ُمٕمٜم٤مها٤م ا ًمٚمٕماّلُما٦م اًمِماٞمخ 

ا ُمع شمٍّمف يًػم ا وذم وٛمٜمف إؿما٤مرات إمم  حمؿك باؿر ادجؾس

 ُمقوع اًمتخ٤مًمػ سملم اًمرواي٤مت, إن ؿم٤مء اهللّ شمٕم٤ممم.

ٌااد اهللّ سمااـ احلًااـ سم٢مؾمااٜم٤مده قمااـ ىماا٤مل رمحااف اهللّ شمٕماا٤ممم: روى قم

 : آسم٤مئف

ومدك, وسمٚمٖمٝم٤م ذًمؽ ٓصم٧م  قمغم ُمٜمع وم٤مـمٛم٦م (1)أّٟمف عّم٤م أمجع أسمق سمٙمر

ُمااـ  (1)وأىمٌٚماا٧م ذم عّماا٦م (0)واؿمااتٛمٚم٧م سمجٚم٤ٌمهباا٤م (1)مخ٤مَرهاا٤م قمااغم رأؾمااٝم٤م

                                                           

 أي: أطمٙمؿ اًمٜمّٞم٦م واًمٕمزيٛم٦م قمٚمٞمف.  «أمجع أبق بؽر»( ىمقًمف: 1 

أي: قمّمٌتف ومجٕمتف, ي٘ما٤مل ٓث اًمٕمامُما٦م قماغم  «ٓثت مخارها ظذ رأشفا»( 1 

ي ؿماّده٤م ورسمٓمٝما٤م.و اجلٚمٌا٤مب سم٤مًمٙمنا يٓمٚماؼ قماغم اعمٚمحٗما٦م رأؾمف يٚمقصمٝم٤م ًمقصم٤م أ

واًمّرداء واإلزار واًمّثقب اًمقاؾمع ًمٚمٛمرأة دون اعمٚمحٗم٦م, واًمّثقب يم٤معم٘مٜمٕما٦م شمٖمّٓمال 

 هب٤م اعمرأة رأؾمٝم٤م و دره٤م وفمٝمره٤م, وإّول هٜم٤م أفمٝمر.

سم٤مًمٙمن يٓمٚمؼ قمغم اعمٚمحٗم٦م واًماّرداء واإلزار واًمّثاقب اًمقاؾماع  «اِلؾباب»( 0 

اعمٚمحٗم٦م, واًمّثقب يم٤معم٘مٜمٕم٦م شمٖمّٓمل هب٤م اعمرأة رأؾمٝم٤م و دره٤م وفمٝمره٤م, ًمٚمٛمرأة دون 

 وإّول هٜم٤م أفمٝمر.
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, ُم٤م ختارم ُِمِماٞمُتٝم٤م ُمِماٞم٦َم رؾماقل (0)وٟم٤ًمء ىمقُمٝم٤م شمٓم٠م ذيقهل٤م (1)طمٗمدهت٤م

 ُمـ اعمٝم٤مضمريـ  (5)ر وهق ذم طَمِْمدٍ طمتك دظمٚم٧م قمغم أيب سمٙم (9)اهللّ

                                                                                                            

اًمٚمُّٛم٦م سمْمّؿ اًماّلم وختٗمٞمػ اعمٞمؿ اجلامقما٦م, ىما٤مل  «أؿبؾت ف دّة مـ حػكهتا»( 1 

: أهّن٤م ظمرضم٧م ذم عم٦م ُمـ ٟم٤ًمئٝم٤م شمتقـّما٠م ذيٚمٝما٤م إمم  ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م

٤مقم٦م ُمـ ٟم٤ًمئٝم٤م, ىمٞمؾ: هل ُما٤م سمالم اًمّثالصما٦م إمم اًمٕمنماة, أيب سمٙمر ومٕم٤مشمٌتف. أي ذم مج

ـ واًمؽّمب. وىم٤مل اجلقهري: )اهل٤مء قماقض ُماـ اهلٛمازة  ًّ وىمٞمؾ: اًمّٚمٛم٦م اعمثؾ ذم اًم

[, )و هق مم٤ّم أظمذت قمٞمٜماف يمنا وُماذ 5/1316اًمّذاه٦ٌم ُمـ وؾمٓم٦م( ]اًمّّمح٤مح 

 [. اٟمتٝمك. 9/170وأ ٚمٝم٤م ومٕمٚم٦م ُمـ اعمالءُم٦م, وهل اعمقاوم٘م٦م(]اًمٜمٝم٤مي٦م 

وحيتٛمؾ أن يٙمقن سمتِمديد اعمٞمؿ. ىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدي: )اًمّٚمّٛما٦م سم٤مًمّْماؿ لأؿق :

ٗمر واعمقٟمس ًمٚمقاطمد واجلٛمع.(]اًم٘م٤مُمقس اعمحاٞمط  ًّ اًمّّم٤مطم٥م وإ ح٤مب ذم اًم

9/177 ] 

 سم٤مًمتحريؽ إقمقان واخلدم. «احلٗمدة»( 1 

أي: يم٤مٟم٧م أصمقاهب٤م ـمقيٚم٦م شمًؽم ىمدُمٞمٝم٤م, وشمْمع قمٚمٞمٝما٤م ىمادُمٝم٤م  «تطل ذيقلا»( 0 

 , ومجع اًمذيؾ سم٤مقمت٤ٌمر إضمزاء أو شمٕمّدد اًمثٞم٤مب.قمٜمد اعمٌم

مدـ مقد »وذم سمٕماض اًمٜمًاخ  «ما خترم مشقتفا مشقة رشدقل اهللّ»( 9 

, واخلرم اًمؽّمك, واًمٜمّ٘مص واًمٕمدول, واعمِمٞم٦م سم٤مًمٙمن آؾمؿ ُمـ «رشقل اهللّ

ؿمٞمئ٤م يم٠مّٟمف هق سمٕمٞمٜماف, ىما٤مل  ُمِمك يٛمٌم ُمِمٞم٤م, أي مل شمٜم٘مص ُمِمٞمٝم٤م ُمـ ُمِمٞمف

ف: ُم٤م ظمرُم٧م ُماـ  االة رؾماقل اهللّ.. ؿماٞمئ٤م أي ُما٤م شمريما٧م, وُمٜماف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ومٞم

 أي مل أدع.« مل أظمرم ُمٜمف طمروم٤م»احلدي٨م 

 سم٤مًمٗمتح وىمد حيّرك: اجلامقم٦م.  «احَلشك»( 5 

عم٤ّم سمٚمٖمٝم٤م إمج٤مع أيب سمٙمر قمغم ُمٜمٕمٝم٤م ومديم٤م ٓصم٧م  : )إّن وم٤مـمٛم٦م«اًمٙمِمػ»و ذم 

راقمٝم٤م, وشمٓم٠م ذم ذيقهلا٤م, مخ٤مره٤م وأىمٌٚم٧م ذم عمٞمٛم٦م ُمـ طمٗمدهت٤م وٟم٤ًمء ىمقُمٝم٤م, دمّر أد



  ظالوةصرخة ال…فدك

, ومجٚم٧ًم صمؿ أّٟم٧م أّٟما٦ًم (1)دوهن٤م ُمالءة (1)وإٟمّم٤مر وهمػمهؿ ومٜمٞمٓم٧م

ٌُٙم٤مء, وم٤مرشم٩م   (0)أضمٝمش طمّتك  (5)اعمجٚمس, صمؿ أُمٝمٚم٧م ُهٜمٞمئ٦مً  (9)اًم٘مقُم هل٤م سم٤مًم

, اومتتح٧م اًمٙماالم سمحٛماد (8)وَمقرهُتؿ (7)اًم٘مقم وَهَدأت (6)إذا ؾمٙمـ ٟمِمٞم٩م

                                                                                                            

... طمتاك دظمٚما٧م قماغم أيب سمٙمار وىماد طمِماد ُم٤م خترم ُمـ ُمِمٞم٦م رؾمقل اهللّ

اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وميب سمٞمٜمٝمؿ سمريٓما٦م سمٞمْما٤مء, وىمٞماؾ ىمٌٓمٞما٦م... وم٠مّٟما٧م أّٟما٦م 

أضمٝمش هل٤م اًم٘مقم سم٤مًمٌٙم٤مء, صمؿ أُمٝمٚم٧م ـمقيال طمتاك ؾماٙمٜمقا ُماـ وماقرهتؿ..., صماؿ 

فطقل وادجك، احلؿك هللّ ظذ مدا أبتكئ بحؿك مـ هق أوػ باحلؿك وا»: ىم٤مًم٧م

 (. «أكعؿ

 وسملم اًم٘مقم ؾمؽما وطمج٤مسم٤م. سمٛمٕمٜمك: قمّٚم٘م٧م أي رضسمقا سمٞمٜمٝم٤م «ؾـقطت»( 1 

)يماام ذم سمٕماض  «افريطدة»اعمُالءة سم٤مًمْمؿ واعمّد اًمّريٓما٦م واإلزار, و «ُملءة»( 1 

اًمرواي٤مت( سم٤مًمٗمتح اعمالءة إذا يم٤مٟم٧م ىمٓمٕم٦م واطمدة, ومل شمٙماـ ًمٗم٘مالم, أو هال يماّؾ 

ر, اسم٤مًمٙمن صمٞم٤مب سمٞمض رىم٤مه ُمـ يمّتا٤من شمّتخاذ سمٛمّما «افِؼبطّقة» رىمٞمؼ. وصمقب ًملمّ 

 وىمد يْمّؿ ٕهّنؿ يٖمػّمون ذم اًمٜم٦ًٌّم.

أن يٗمزع اإلٟم٤ًمن إمم همػمه وهق ُمع ذًمؽ يريد اًمٌٙما٤مء يم٤مًمّّماٌّل  «الفش»( 0 

 يٗمزع إمم أُّمف وىمد هتّٞم٠م ًمٚمٌٙم٤مء, ي٘م٤مل: ضمٝمش إًمٞمف يمٛمٜمع وأضمٝمش. 

 آوٓمراب. «آرجتاج»( 9 

 أي:  ؼمت زُم٤مٟم٤م ىمٚمٞماًل. «هـقئة»( 5 

  قت ُمٕمف شمقضّمع وسمٙم٤مء يمام يرّدد اًمّّمٌّل سمٙم٤مءه ذم  دره. «افـشقج»( 6 

 يمٛمٜمٕم٧م أي ؾمٙمٜم٧م.  «هكأت»( 7 

 ء ؿمّدشمف ووم٤مر اًم٘مدر أي ضم٤مؿم٧م. ومقرة اًمٌّم  «ؾقرهتؿ»( 8 
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الة قمغم رؾمقل اهللّاهللّ واًمث ٜم٤مء قمٚمٞمف وا , ومٕم٤مد اًم٘مقم ذم سمٙم٤مئٝمؿ ًمّم 

 :ومٚمام أُمًٙمقا قم٤مدت ذم يمالُمٝم٤م. وم٘م٤مًم٧م

مَ » ْؽُر َظَذ َما أْلَؿ، َوافثَّـَاُء بدَا َؿدكَّ  (1)احَلْؿُك هللِ َظذ َما أْكَعَؿ، َوَفُف افشُّ

ـْ ُظُؿقِم كَِعٍؿ ْاْبَتَكاَها، َوُشُبقغِ  ـٍ َوآَها، َوََتَا(4)أْشَكاَها (3)آٓءٍ  (2)ِم ، (5)ِم ِمـَ

ـِ اَلدَزاِء أَمدُكَها (6)، َجؿَّ (5)َوآَها ـِ اإلْحَصاِء َظدَكُدَها، َوَكدلى َظد  ،(7)َظ

 

                                                           

أي: سماٜمٕمؿ أقمٓم٤مها٤م اًمٕمٌا٤مد ىمٌاؾ أن  «بدا ؿدكم»( ىمقهل٤م  اٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝما٤م 1 

وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمت٘مديؿ اإلجي٤مد واًمٗمٕمؾ ُمـ هماػم ُمالطمٔما٦م يًتح٘مقه٤م, 

 ُمٕمٜمك آسمتداء, ومٞمٙمقن شم٠مؾمٞم٤ًًم. 

 اًمٙمامل.  «افسبقغ»( 1 

 اًمٜمّٕمامء مجع أمَم سم٤مًمٗمتح واًم٘مٍم وىمد يٙمن اهلٛمزة.  «أٓء»( 0 

 وأومم وأقمٓمك سمٛمٕمٜمك واطمد. «أشكى»( 9 

 ٕمد أظمرى سمال ومّمؾ.أي: شم٤مسمٕمٝم٤م, سم٢مقمٓم٤مء ٟمٕمٛم٦م سم «وآها» ( ىمقهل٤م5 

( ضمّؿ اًمٌمء أي يمثر, واجلّؿ اًمٙمثػم, واًمتٕمدي٦م سمٕمـ ًمتْمٛملم ُمٕمٜماك اًمتٕمادي 6 

 واًمتج٤موز.

إََُمد سم٤مًمتحريؽ: اًمٖم٤مي٦م اعمٜمتٝمك, أي: سمٕماد قماـ اجلازاء سم٤مًمِماٙمر  «أمكها»( 7 

هم٤ميتٝم٤م, وم٤معمراد سم٤مُٕمد إُم٤م إُمد اعمٗمروض, إذ ٓ أُمد هل٤م قماغم احل٘مٞم٘ما٦م, أو إُماد 

طمّد ُماـ طمادوده٤م اعمٗمرووا٦م, وحيتٛماؾ أن يٙماقن اعماراد سم٠مُماده٤م  احل٘مٞم٘مل ًمٙمّؾ 
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ـِ اإلْدَراِك أَبدددُكَها (1)َوَتَػددداَوَت  ؿْ (2)َظددد ا  ِ(3)، َوَكدددَكَمُ ْٓشدددتَِزاَدهِتَ

ْؽِرِ ٓتيَصاِلا، َواْشَتْحَؿَك إَػ اخَللئِِؼ بِنْجَزاِلا بِافـَّكِب إَػ  ، َوَثـَّك(4)بِافشُّ

 .(1)َأْمَثاِلا

                                                                                                            

اسمتداؤه٤م, وىمد ُمّر ذم يمثػم ُمـ اخلٓم٥م هبذا اعمٕمٜماك. وىما٤مل ذم اًمٜمٝم٤ميا٦م ذم طمادي٨م 

احلّج٤مج )ىم٤مل ًمٚمحًـ: ُم٤م أُمدك؟ ىم٤مل: ؾمٜمت٤من ُماـ ظمالوما٦م قمٛمار. أراد أّٟماف وًماد 

. اٟمتٝماك. [1/65ًمًٜمتلم ُمـ ظمالومتف, وًمإلٟم٤ًمن أُمدان, ُمقًمده وُمقشمف( ]اًمٜمٝم٤ميا٦م 

وإذا محااؾ قمٚمٞمااف يٙمااقن أسمٚمااغ, وحيتٛمااؾ قمااغم سمٕمااد أن ي٘ماارأ سمٙمناا اعمااٞمؿ, ىماا٤مل 

ٗمٞمٜم٦م اعمِمحقٟم٦م.  ًّ  اًمٗمػموزآسم٤مدي إُمد اعمٛمٚمّق ُمـ ظمػم وّذ, واًم

 اًمٌٕمد, وسمٕمده قمـ اإلدراك ًمٕمدم آٟمتٝم٤مء. «افّتػاوت»( 1 

 وإسمد اًمّدهر واًمدائؿ واًم٘مديؿ إززم. «أبكها»( 1 

ي٘م٤مل ٟمدسمف ًمألُمار وإًمٞماف وم٤مٟمتادب.  «دهتا بافشؽر ٓتصالاوككمؿ ٓشتزا»( 0 

ًمتٕمٚمٞمؾ اًمٜمادب, أي رهماٌٝمؿ ذم  «ٓتصالا» أي دقم٤مه وم٠مضم٤مب, واًمالم ذم ىمقهل٤م

اؾمتزادة اًمٜمٕمٛم٦م سم٥ًٌم اًمِمٙمر ًمتٙمقن ٟمٕمٛم٦م ُمتّمٚم٦م هلؿ همػم ُمٜم٘مٓمٕم٦م قمٜمٝمؿ, وضمٕمؾ 

ومٞمحتٛماؾ اًمالم إومم ًمٚمتٕمٚمٞمؾ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمّمٚم٦م سمٕمٞمد, وذم سمٕمض اًمٜمًخ إلومْم٤مهل٤م, 

 شمٕمٚم٘مف سم٤مًمِمٙمر.

أي ـمٚم٥م ُماٜمٝمؿ احلٛماد سمًا٥ٌم أضمازال  «اشتحؿك إػ اخللئؼ بلجزالا»( 9 

اًمٜمٕمؿ وأيمامهل٤م قمٚمٞمٝمؿ, ي٘م٤مل: أضمزًم٧م ًمف ُمـ اًمٕمٓم٤مء, أي أيمثرت, وأضمزاك اًماٜمٕمؿ 

يم٠مٟمف ـمٚم٥م احلٛمد أو ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ احلٛمد طم٘مٞم٘م٦م إلضمزال اًمٜمٕمؿ, وقماغم اًمت٘ماديريـ 

أو اًمتقضّمف, وهاذه اًمتٕمديا٦م ذم احلٛماد ؿما٤مئع  اًمتٕمدي٦م سم٢ممم ًمتْمٛملم ُمٕمٜمك آٟمتٝم٤مء

سمقضمف آظمر, ي٘م٤مل: أمحد إًمٞمؽ اهللّ, ىمٞمؾ: أي أمحده ُمٕمؽ, وىمٞماؾ: أي أمحاد إًمٞماؽ 

ٟمٕمٛم٦م اهللّ سمتحديثؽ إّي٤مه٤م, وحيتٛمؾ أن يٙمقن اؾمتحٛمد سمٛمٕمٜمك حتٛمد, ي٘ما٤مل: وماالن 

, ومٞمٙمقن إمم سمٛمٕمٜمك قمغم, وومٞمف سمٕمد. ـّ  يتحّٛمد قمكّم, أي: يٛمت
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ؾَِؿددٌة ُجِعددَؾ  ـَ  َوأْصددَفُك أْن ٓ إفددَف إّٓ اهللُ َوْحددَكُه ٓ رَشْيددَؽ َفددُف، 

ا(2)اإلْخلُص َتلِوْيَؾَفا ـ افُؼُؾقَب َمْقُصدقَلَ  ، َوأَكداَر ف افِػْؽدَرِة (3)، َوَضؿَّ

 

                                                                                                            

أي سمٕمد أن أيمٛمؾ هلؿ اًمٜمٕمؿ اًمدٟمٞمقّيا٦م ٟمادهبؿ إمم  «إػ أمثالاوثـّك بافـكب »( 1 

حتّمٞمؾ أُمث٤مهل٤م ُمـ اًمٜمٕمؿ إظمروي٦م أو إقمؿ ُمٜمٝما٤م وُماـ ُمزياد اًماٜمٕمؿ اًمدٟمٞمقيا٦م, 

وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٜمدب إمم أُمث٤مهل٤م أُمر اًمٕم٤ٌمد سم٤مإلطم٤ًمن واعمٕمروف, وهاق 

 ُمًاتقضم٤ٌم ًمألقماقاض إٟمٕم٤مم قمغم اعمحًـ إًمٞمف وقمغم اعمحًـ أيْم٤م, ّٕٟمف سمف يّماػم

 واعمثقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م. 

اعمراد سم٤مإلظمالص ضمٕماؾ إقماامل يمّٚمٝما٤م  «ـؾؿة جعؾ اإلخلص تلويؾفا»( 1 

ظم٤مًمّم٦م هللّ شمٕم٤ممم, وقمدم ؿمقب اًمري٤مء وإهمراض اًمٗم٤مؾمدة, وقمدم اًمتقؾمؾ سمٖمػمه 

ًمؼ ء ُمـ إُمقر, ومٝمذا شم٠مويؾ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد, ٕن ُمـ أي٘مـ سم٠مّٟماف اخلا٤م شمٕم٤ممم ذم ر

واعمدسّمر, وسم٠مٟمف ٓ ذيؽ ًمف ذم اإلهلٞم٦م ومحّؼ ًمف أن ٓ ينمك ذم اًمٕمٌا٤مدة هماػمه, وٓ 

 ء ُمـ إُمقر إمم همػمه. يتقضّمف ذم ر

 هذه اًمٗم٘مرة حتتٛمؾ وضمقه٤ًم:  «وضّؿـ افؼؾقب مقصقلا»( 0 

 إول: أن اهللّ شمٕم٤ممم أًمزم وأوضم٥م قمغم اًم٘مٚمقب ُم٤م شمًتٚمزُمف هاذه اًمٙمٚمٛما٦م

ٌّف شمٕم٤ممم, وقمدم زي٤مدة  ٗم٤مشمف اًمٙمامًمٞما٦م اعمقضماقدة وأؿما٤ٌمه ذًماؽ ممّا٤م  ُمـ قمدم شمريم

 ي١مول إمم اًمتقطمٞمد. 

اًمث٤مين: أن يٙمقن اعمٕمٜمك ضمٕمؾ ُم٤م يّمؾ إًمٞمف اًمٕم٘مؾ ُمـ شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ُمادرضم٤م ذم 

ِٝمْؿ, أو سماام ومٓمارهؿ قمٚمٞماف ُماـ  ًِ وم٤مِه وذِم َأْٟمُٗم ْٔ اًم٘مٚمقب مم٤ّم أراهؿ ُمـ أي٤مت ذِم ا

 اًمتقطمٞمد. 
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ا ِر[َمْعُؼقَلَ ـَ إَْبَصدارِ (1)]افتََّػؽُّ ـِ (2)ُرْؤَيُتدفُ  ، اُدْؿَتـُِع ِمد ـَ إْفُسد ، َوِمد

ـْ َش (3)ِصَػُتفُ  ْقِػقَُّتُف، ْاْبَتَكَع إَْصَقاَء ٓ ِم ـَ ـَ إَْوَهاِم  اَن َؿْبَؾَفا،  (4)ءٍ  ، َوِم ـَ

اِء َأْمثَِؾٍة اْمَتَثَؾَفا َِ د ِتِِف، (5)َوأْكَشلَها بِل اْحتِ ََنَا بُِؼْكَرتِِف، َوذَرأَها بَؿِقَّ قَّ ـَ  ،

                                                                                                            

يٙمٚمػ اًمٕم٘مقل اًمق قل إمم ُمٜمتٝماك دىما٤مئؼ يمٚمٛما٦م اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن اعمٕمٜمك مل 

اًمتقطمٞمد وشم٠مويٚمٝم٤م, سمؾ إّٟمام يمّٚمػ قم٤مُّم٦م اًم٘مٚمقب سم٤مإلذقم٤من سمٔم٤مهر ُمٕمٜم٤مه٤م, ورصيح 

 ُمٖمزاه٤م, وهق اعمراد سم٤معمق قل. 

اًمراسمع: أن يٙمقن اًمْمٛمػم ذم ُمق قهل٤م راضمٕم٤م إمم اًم٘مٚمقب, أي مل يٚمزم اًم٘مٚماقب 

ّٓ ُم٤م يٛمٙمٜمٝم٤م اًمق قل إًمٞمٝم٤م ُمـ شم٠مويؾ شمٚمؽ ا ًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم, واًمادىم٤مئؼ اعمًاتٜمٌٓم٦م إ

ُمٜمٝم٤م أو ُمٓمٚم٘مٝم٤م, وًمق ٓ اًمتٗمٙمٞمؽ ًمٙم٤من أطمًـ اًمقضمقه سمٕماد اًمقضماف إول, سماؾ 

 ُمٓمٚم٘م٤م.

أي أوواح ذم إذها٤من ُما٤م يتٕمّ٘ماؾ ُماـ شمٚماؽ  «وأكار ف افػؽر معؼقلدا»( 1 

اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمتٗمّٙمر ذم اًمدٓئؾ واًمؼماهلم, وحيتٛمؾ إرضما٤مع اًمْماٛمػم إمم اًم٘مٚماقب أو 

اجلٛمع أي أووح سم٤مًمتٗمّٙمر ُم٤م يٕم٘مٚمٝم٤م اًمٕم٘ماقل, وهاذا ي١مياد اًمقضماف  اًمٗمٙمر سمّمٞمٖم٦م

 اًمراسمع ُمـ وضمقه اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م.

يٛمٙماـ أن ي٘مارأ إسمّما٤مر سمّماٞمٖم٦م اجلٛماع  «ادؿتـع مدـ إبصدار رؤيتدف»( 1 

 واعمّمدر, واعمراد سم٤مًمرؤي٦م اًمٕمٚمؿ اًمٙم٤مُمؾ واًمٔمٝمقر اًمت٤مم.

تٛماؾ اعمٕمٜماك اًمٔما٤مهر أن اًمّماٗم٦م هٜما٤م ُمّمادر, وحي «ومـ إفسـ صدػتف»( 0 

 اعمِمٝمقر سمت٘مدير أي سمٞم٤من  ٗمتف.

 أي ُم٤مدة. «ء ٓ مـ ش»( 9 

اطمتذى ُمث٤مًمف اىمتدى سمف واُمتثٚمٝم٤م, أي شمٌٕمٝم٤م. ومل  «بل احتِاء أمثؾة امتثؾفا»( 5 

 يتٕمّد قمٜمٝم٤م أي مل خيٚم٘مٝم٤م قمغم وومؼ  ٜمع همػمه. 
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ـْ َؽِر  َحاَجةٍ ً ِمـُْف إَػ َتْؽقيـَِفا، َوٓ َؾائَِكٍة َفُف ف َتْصدقيرَها، إّٓ َتْثبقَتدًا ِم

ْؽَؿتِِف، َوَتـْبقَفًا َظَذ َضاَظتِدفِ  تِدفِ (1)حِلِ ، (2)، َوإْطَفدارًا فُِؼْكَرتِدِف، َوَتَعبُّدَكًا فَِزيَّ

ِف، َوَوَضَع افِعَؼاَب َظَذ ، ُثؿَّ َجَعَؾ افثََّقاَب َظَذ َضاَظتِ (3)َوإْظَزاَزًا فَِكْظَقتِفِ 

ـْ كِْؼَؿتِِف َوِحَقاَصةً  (4)َمْعِصَقتِِف، ِذَياَدةً   ِمـُْف إَػ َجـَّتِِف. (5)فِِعَباِدِه َظ

                                                           

ٌّٝمقن سمٛمِم٤مهدة ُمّمٜمققم٤مشمف سما٠من «وتـبقفًا ظذ ضاظتف»( 1   ّٕن ذوي اًمٕم٘مقل يتٜم

ؿمٙمر ظم٤مًم٘مٝم٤م واعمٜمٕمؿ هب٤م واضم٥م, أو أّن ظم٤مًم٘مٝم٤م ُمًتحّؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة, أو سم٠مّن ُمـ ىمادر 

 قمٚمٞمٝم٤م ي٘مدر قمغم اإلقم٤مدة وآٟمت٘م٤مم. 

ٌّد اًمؼمايا٤م  «وتعّبكًا فزّيتف»( 1  ٌّدهؿ, أو ظمٚمؼ إؿمٞم٤مء ًمٞمتٕم أي ظمٚمؼ اًمؼمّي٦م ًمٞمتٕم

 سمٛمٕمرومتف وآؾمتدٓل هب٤م قمٚمٞمف. 

ًمٞمٖمٚما٥م وئمٝمار دقماقة إٟمٌٞما٤مء إًمٞماف أي ظمٚمؼ إؿمٞم٤مء  «وإظزازا فكظقتف»( 0 

 سم٤مٓؾمتدٓل هب٤م.

اقه واًمّٓمارد  «ذيادة فعباده ظـ كؼؿتف»( 9  ًّ اًمذود واًمذّي٤مد سم٤مًمّذال اعمٕمجٛم٦م: اًم

 واًمّدومع واإلسمٕم٤مد.

وطمِما٧م اًمّّماٞمد أطمقؿماف إذا ضمئتاف ُماـ طمقاًمٞماف  «وحقاصة لؿ إػ جـّتف»( 5 

ٓم٤ٌمقمٝمؿ قماّم يقضم٥م دظمقل ًمتٍمومف إمم احل٤ٌمًم٦م. وًمٕمّؾ اًمتٕمٌػم سمذًمؽ ًمٜمٗمقر اًمٜم٤مس سم

 اجلٜم٦ّم.
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كاً  َظْبُكُه َوَرُشقُفُف، ْاْخَتاَرُه َوْاْكَتَجَبُف َؿْبَؾ أْن  َوأْصَفُك أنَّ أب حُمَؿَّ

ُه َؿْبَؾ أِن اْجَتَبَؾفُ  ، َوْاْصَطَػاُه َؿْبَؾ أِن اْبَتَعَثدُف، إِذ اخَللئِدُؼ (1)أْرَشَؾُف، َوَشاَّ

، َوبِـَِفاَيِة افَعَكِم َمْؼُروَكدٌة، (2)بِافَغْقِ  َمْؽـُقَكٌة، َوبِسِ ِْتِر إَهاويَؾ َمُصقَكةٌ 

ـَ اهللِ َتَعاَػ بَِؿآيؾِ  ُهقِر، َوَمْعِرَؾًة  (3)ِظْؾَاً ِم إُُمقِر، َوإَحاَضًة بَِحَقاِدِث افكُّ

ْمِرهِ (4)بَِؿَقاؿِِع اَدْؼُكورِ  ِٕ ، َوَظزيَؿًة َظَذ إْمَضداِء (1)، اْبَتَعَثُف اهللُ َتَعاَػ إَْتَاَمًا 

                                                           

ء  اجلٌؾ اخلٚمؼ, ي٘م٤مل: ضمٌٚمٝمؿ اهللّ, أي ظمٚم٘مٝمؿ, وضمٌٚمف قمغم اًمٌّما «اجتبؾف»( 1 

أي ـمٌٕمف قمٚمٞمف, وًمٕمّؾ اعمٕمٜمك: أٟمف شمٕم٤ممم ؾماّمه ٕٟمٌٞم٤مئف ىمٌؾ أن خيٚم٘مف, وًمٕماّؾ زيا٤مدة 

: اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م شمٜمٌٞمٝم٤م قمغم أٟمف ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ, وذم سمٕمض اًمٜمًخ سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ي٘ما٤مل

اطمتٌؾ اًمّّمٞمد.. أي أظمذه سم٤محل٤ٌمًم٦م, ومٞمٙمقن اعمراد سمف اخلٚماؼ أو اًمٌٕما٨م جما٤مزا, وذم 

 أي ا ٓمٗم٤مه سم٤مًمٌٕمث٦م, ويمؾ ُمٜمٝم٤م ٓ خيٚمق ُمـ شمٙمّٚمػ.  «ؿبؾ أن اجتباه»سمٕمْمٝم٤م: 

ًمٕماّؾ اعماراد سم٤مًمًاؽم ؾماؽم اًمٕمادم أو طمجا٥م  «وبسس إهاويؾ مصدقكة»( 1 

إؿمٞم٤مء ذم شمٚماؽ إطماقال  إ الب وإرطم٤مم, وٟمًٌتف إمم إه٤مويؾ عم٤م يٚمحؼ

ُمـ ُمقاٟمع اًمقضمقد وقمقائ٘مف, وحيتٛمؾ أن يٙماقن اعماراد أهنا٤م يم٤مٟما٧م ُمّماقٟم٦م قماـ 

إه٤مويؾ سمًؽم اًمٕمدم, إذ هل إّٟمام شمٚمح٘مٝم٤م سمٕمد اًمقضمقد, وىمٞمؾ اًمتٕمٌاػم ُماـ ىمٌٞماؾ 

 اًمتٕمٌػم قمـ درضم٤مت اًمٕمدم سم٤مًمٔمٚمامت.

ًاخ قماغم  اٞمٖم٦م اجلٛماع, أي: قمقاىمٌٝما٤م, وذم سمٕماض اًمٜم «بؿئآئؾ إمقر»( 0 

 سمّمٞمٖم٦م اعمٗمرد.

أي عمٕمرومتف شمٕم٤ممم سمام يّمٚمح ويٜمٌٖمال ُماـ أزُمٜما٦م  «ومعرؾة بؿقاؿع ادؼكور»( 9 

إُمقر اعمٛمٙمٜم٦م اعم٘مدور وأُمٙمٜمتٝم٤م, وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سم٤معم٘مدور اعم٘مدر, سمؾ هق 

 أفمٝمر, أي ُم٘م٤مديره اعمحتقُم٦م. 
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َػاً  َظَذ  (2)ُحْؽِؿِف، َوإْكَػاَذًا دَِؼاِديِر َحْتِؿِف، َؾَرَأى إَُمَؿ ؾَِرَؿًا ف أْدَياَِنَا، ُظؽَّ

ْوَثاَِنَددا، ُمـْ (3)كَِراَِنَددا ِٕ ، َؾَلَكدداَر اهللُ (4)ؽِددَرًة هللِِّ َمددَع ِظْرَؾاَِنَددا، َظابِددَكًة 

كٍ  َؿَفدا(5)ُطَؾَؿَفا بُِؿَحؿَّ ـِ افُؼُؾقِب ُمَ َشَػ َظ ـَ ـِ  (7)، َوَجدَذ (6)، َو َظد

                                                                                                            

ذم أي ًمٚمحٙمٛما٦م اًمتال ظمٚماؼ إؿماٞم٤مء ٕضمٚمٝما٤م, واإلوا٤موم٦م  «إَتاما ٕمره»( 1 

 ُم٘م٤مدير طمتٛمف ُمـ ىمٌٞمؾ إو٤موم٦م اعمق قف إمم اًمّمٗم٦م.

شمٗمّمٞمؾ وسمٞم٤من ًمٚمٗمره سمذيمر سمٕمْمٝم٤م, ي٘م٤مل:  «ُظّؽػا ظذ كراَنا»: ( وىمقهل٤م1 

ء يميب وٟمٍم أي أىمٌؾ قمٚمٞمف ُمقافمٌا٤م وٓزُماف ومٝماق قما٤ميمػ,  قمٙمػ قمغم اًمٌّم 

وجيٛمع قمغم قمّٙمػ سمْمؿ اًمٕملم وومتح اًمٙم٤مف اعمِمددة يماام هاق اًمٖم٤مًما٥م ذم وم٤مقماؾ 

 .«همّٞم٥م»و «ؿمّٝمد»: اًمّمٗم٦م ٟمحق

( اًمٜمػّمان, مجع ٟما٤مر, وهاق ىمٞما٤مس ُمٓمارد ذم مجاع إضماقف, ٟمحاق شمٞمجا٤من 0 

 وضمػمان.

ًمٙمقن ُمٕمرومتاف شمٕما٤ممم ومٓمريا٦م, أو ًم٘مٞما٤مم اًمادٓئؾ  «مـؽرة هللّ مع ظرؾاَنا»( 9 

 اًمقاوح٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقده ؾمٌح٤مٟمف, 

ـ راضمع إمم إُماؿ, واًمْماٛمػمان اًمت٤مًمٞما٤من ًماف يٛمٙما «طؾؿفا»( اًمْمٛمػم ذم: 5 

سمْمّؿ اًمّٔم٤مء وومتح اًمااّلم مجاع  «افظَُّؾؿ»إرضم٤مقمٝمام إًمٞمٝم٤م وإمم اًم٘مٚمقب وإسمّم٤مر. و

 فمٚمٛم٦م اؾمتٕمػمت هٜم٤م ًمٚمجٝم٤مًم٦م.

 مجع هبٛم٦م سم٤مًمْمؿ وهل ُمِمٙمالت إُمقر. «افبَُّفؿ»( 6 

 ( ضمٚمقت إُمر, أووحتف ويمِمٗمتف.7 
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ـَ افَغَقاَيدِة، (1)إبَصاِر ُؽَؿَؿفا ُهؿ ِمد َِ ، َوَؿاَم ف افـَّاِس بِاِلَكاَيدِة، َوَأْكَؼد

ـَ افِعَاَيدةِ  ُهؿ ِمد َ ـِ اَفؼدقيِؿ، َوَدَظداُهؿ إَػ  ،(2)َوبكَّ ي َوَهدَكاُهؿ إَػ افدكي

، َوَرْؽَبدٍة (3)افطَِّريِؼ اُدْسَتِؼقِؿ، ُثؿَّ َؿَبَضُف اهللُ إَفقدِف َؿدْبَض َرأَؾدٍة َواْختَِقدارٍ 

ك[ ٌك ]بُِؿَحؿَّ اِر ف َراَحدٍة، َؿدْك  (4)َوإيَثاٍر َؾُؿَحؿَّ ِه افدكَّ ِِ ـِ َتَعِ  ه َظ

اِر، َوُُمَاَوَرِة اَدؾِِؽ اَلبَّاِر، ُحػَّ بِاَدلئَِؽِة إَ  بي افَغػَّ ْبَراِر، َوِرْضَقاِن افرَّ

ـْ اخَلؾِدِؼ  َصذَّ اهللُ َظَذ أب َكبقيِف َوأِمقـِِف َظَذ افَقْحِل َوَصِػقيِف َوِخَرتِدِف ِمد

اُتُف. ـَ ُة اهللِ َوَبَر لُم َظَؾْقِف َوَرْْحَ   «َوَرِضقيِف، َوافسَّ

                                                           

٦م, أي: ُمٌٝمؿ ُمٚمتٌس, ىم٤مل اهللّ شم «اًمُٖمَٛمؿ»( 1  ٦م ي٘م٤مل: أُمٌر هُمٛم  ُثؿَّ ﴿ٕم٤ممم: مجع هُمٛم 

ةً  ْؿ َظَؾْقُؽْؿ ُؽؿَّ ـُ ـْ َأْمُر , ىم٤مل أسمق قمٌٞمادة جم٤مزها٤م فمٚمٛما٦م وواٞمؼ, وشم٘ماقل: ﴾ٓ َيُؽ

 ء إذا همّٓمٞمتف وؾمؽمشمف.  هَمَٛمْٛم٧ُم اًمٌم

 اًمٖمقاي٦م واًمّٚمج٤مج, ذيمره اًمٗمػموزآسم٤مدي. «افعاية»( 1 

ورى, ويماذا  أي ُمـ اهللّ ًمف ُم٤م هق ظمػم ًمف, أو سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمف «اختقار»( 0 

 , وإّول أفمٝمر ومٞمٝمام.«اراإليث»ويمذا 

ًمٕمّؾ اًمٔمرف ُمتٕمّٚمؼ سم٤مإليث٤مر سمتْمٛملم  «ظـ تع  هِه افكار بؿحّؿك»( 9 

سمادون اًمٌا٤مء  «حمّؿدك»سمتْمٛملم ُمٕمٜمك اًمْمٜم٦ّم أو ٟمحقه٤م, وذم سمٕمض اًمٜمًاخ 

ومتٙمقن اجلٛمٚم٦م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو ُم١ميمدة ًمٚمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م, أو طم٤مًمٞما٦م سمت٘مادير اًماقاو, وذم 

وهاق أفمٝمار, وذم روايا٦م يمِماػ , «ؾؿحّؿدك»سمٕمض يمت٥م اعمٜم٤مىم٥م اًم٘مديٛم٦م 

, وذم رواي٦م أمحد سماـ أيب ـما٤مهر «ظـ تع  هِه افكار رؽبتف بؿحّؿك»اًمٖمٛم٦م 

وهق أفمٝمر, وًمٕمّؾ اعمراد سم٤مًمدار دار اًم٘مرار, وًمق يم٤من  «ظزت هِه افكار بلب»

 اعمراد اًمدٟمٞم٤م شمٙمقن اجلٛمٚم٦م ُمٕمؽمو٦م, وقمغم اًمت٘م٤مدير ٓ خيٚمق ُمـ شمٙمّٚمػ. 
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 أهؾ اعمجٚمس, وىم٤مًم٧م:صمؿ اًمتٗمت٧م إمم 

َؾُة ِديـِِف َوَوْحقِِف، َوُأَمـَاُء اهللِ  (2)َكْصَ  أْمِرهِ  (1)اهللِ أْكُتؿ ِظَبادَ » َوََنْقِِف، َوَْحَ

هللِِّ ؾِقُؽؿ َظْفٌك  (4)، َوَزَظْؿُتؿ َحؼ  َفُؽؿ(3)َظَذ َأْكُػِسُؽؿ، َوُبَؾَغاُؤُه إَػ إُ ََمؿِ 

                                                           

 ( ُمٜمّمقب قمغم اًمٜمداء.1 

: اًمٕمٚماؿ اعمٜمّماقب ىما٤مل اًمٗمػموزآسما٤مدي: )اًمٜم ّما٥م سما٤مًمٗمتح «كص  أمره»( 1 

ّم٥م قمٞمٜمل سم٤مًمْمؿ واًمٗمتح(. أي ٟمّماٌٙمؿ اهللّ ٕواُماره وٟمقاهٞماف, ّرك, وهذا ٟموحي

 وهق ظمؼم اًمْمٛمػم.

أي شم١مّدون إطمٙم٤مم إمم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ٕٟمٙماؿ أدريماتؿ  «وبؾغاؤه إػ إمؿ»( 0 

 .  ح٦ٌم اًمرؾمقل

زقمٛمتؿ أن ُم٤م ذيمار صم٤مسما٧م ًمٙماؿ, وشمٚماؽ إؾماامء أي:  «زظؿتؿ حّؼ فؽؿ»( 9 

 ٤مدىم٦م قمٚمٞمٙمؿ سم٤مٓؾمتح٘م٤مه, ويٛمٙمـ أن ي٘مرأ قمغم اعما٤ميض اعمجٝماقل, وذم إياراد 

ًمٗمظ اًمزقمؿ إؿمٕم٤مر سم٠مهّنؿ ًمٞمًقا ُمتّمٗملم هب٤م طم٘مٞم٘ما٦م, وإٟماام يادقمقن ذًماؽ يماذسم٤م, 

مجٚم٦م أظمارى ُمًات٠مٟمٗم٦م, أي زقمٛماتؿ أٟمٙماؿ يماذًمؽ  «حؼ فؽؿ»ويٛمٙمـ أن يٙمقن 

أن شمٙمقٟماقا يماذًمؽ ًمٙماـ ىمٍماشمؿ, وذم سمٕماض اًمٜمًاخ  ويم٤من حيؼ ًمٙمؿ ويٜمٌٖمال

زظؿدتؿ أن ٓ »اًم٘ماديؿ:  «اعمٜم٤مىم٥م», وذم يمت٤مب «وزظؿتؿ حؼ فؽؿ ؾقؽؿ وظفك»

مف إفقؽؿ ُمٜمّماقسم٤ًم سما٤مذيمروا وٟمحاقه, وذم  «ظفكاً »ومٞمٙمقن  «حّؼ ل ؾقؽؿ ظفكًا ؿكَّ

 .«إػ إمؿ خقفؽؿ اهللّ ؾقؽؿ ظفك»: «اًمٙمِمػ»

 اهل٤مؿمٛملا  1/100اإلطمتج٤مج  «ؾقؽؿ زظقؿ حؼ فف»]أىمقل:ذم إ ؾ هٙمذا: 

 ا[
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َمُف إَفْقُؽؿ، َوَبِؼقَّةٌ  اْشَتْخَؾَػَفا َظَؾْقُؽؿ، ـَِتاُب اهللِ افـَداضُِؼ، َوافُؼدرآُن  (1)َؿكَّ

اضُِع، وافيَضقُاء اّفلِمُع، َبقيـٌَة َبَصدائُِرهُ  اِدُق، َوافـُّقُر افسَّ ، ُمـَْؽِشدَػٌة (2)افصَّ

ائُِرهُ  َقٌة َطَقاِهُرُه، ُمْغَتبَِطٌة بِِف َأْصدَقاُظفُ (3)ََسَ ْضد(4)، ُمَتَجؾي َقاِن ، َؿائدٌك إَػ افري

َباُظددُف، مددَمدي إَػ افـََّجدداِة إْشددَاُظفُ  َرُة، (5)اتي ، بِددِف ُتـَدداُل ُحَجددُج اهللِ اُدـَددقَّ

د(6)َوَظَزائُِؿفُ  َرُة، َوَبي َِكاُتدُف اَلافَِقدُة، َوَبَراِهقـُدُف داُدَػسَّ َِّ َرُة، َوحَمَاِرُمدُف اُدَحد

                                                           

اًمٕمٝمد اًمق ّٞم٦م, وسم٘مٞم٦م اًمرضمؾ ُم٤م خيٚمٗماف  «هللّ ؾقؽؿ ظفك ؿّكمف إفقؽؿ، وبؼقة»( 1 

ذم أهٚمف, واعمراد هبام اًم٘مرآن, أو سم٤مٕول ُما٤م أو ا٤مهؿ سماف ذم أهاؾ سمٞمتاف وقمؽمشماف, 

وبؼقة اشدتخؾػـا ظؾدقؽؿ، ومعـدا »وسم٤مًمث٤مين اًم٘مرآن. وذم رواي٦م أمحد سمـ أيب ـم٤مهر 

 , وسم٤مًمٕمٝمد ُم٤م أو ٤مهؿ سمف ومٞمٝمؿ.وم٤معمراد سم٤مًمٌ٘مٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م «ـتاب اهللّ

مجع سمّمػمة وهل احلّج٦م, وم٤معمراد سم٤مًمٌٞمٜم٤مت اعمحٙمامت, وسم٤مجلٛماؾ  «اًمٌّم٤مئر»( 1 

اعمتِم٤مهب٤مت, وو ٗمٝم٤م سم٤مًمٙم٤مومٞم٦م ًمدومع شمقهؿ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م إلمج٤مهل٤م, وم٢مهنا٤م يم٤مومٞما٦م وماٞمام 

٘مّمقد ُمٜمٝما٤م, وما٢مهّنؿ اعمٗمّناون أريد ُمٜمٝم٤م, ويٙمٗمل ُمٕمروم٦م اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ سم٤معم

ًمٖمػمهؿ, وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سم٤مجلٛمؾ اًمٕمٛمقُم٤مت اًمتل يًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م إطمٙما٤مم 

 اًمٙمثػمة.

 ( اعمراد سم٤مٟمٙمِم٤مف اًمنائر ووقطمٝم٤م قمٜمد محٚم٦م اًم٘مرآن وأهٚمف.0 

اًمٖمٌٓم٦م أن يتٛمٜمّك اعمرء ُمثؾ طم٤مل اعمٖمٌاقط ُماـ هماػم أن  «مغتبط بف أصقاظف»( 9 

قل همٌٓمتف وم٤مهمتٌط, واًمٌا٤مء ًمٚمًاٌٌٞم٦م, أي: أؿماٞم٤مقمف ُمٖمٌقـماقن يريد زواهل٤م ُمٜمف, شم٘م

 سم٥ًٌم اشم٤ٌمقمف, وشمٚمؽ اًمٗم٘مرة همػم ُمقضمقدة ذم ؾم٤مئر اًمرواي٤مت

 «اإلطمتجا٤مج»قمغم سمٜم٤مء اإلومٕم٤مل, أي شمالوشمف, وذم سمٕماض ٟمًاخ  «إشاظف»( .5 

 .«اشتاظف»وؾم٤مئر اًمرواي٤مت 

 اًمٗمرائض.  «افعزائؿ»( واعمراد سما 6 
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 اَدْقُهقَبددددُة،  (3)ُصددددفُ اَدـُْكوَبددددُة، َوُرَخ  (2)َوَؾَضددددائُِؾفُ ،(1)افَؽاؾَِقددددةُ 

ائُِعفُ   اَدْؽُتقَبُة. (4)َورَشَ

ـِ  لَة َتـْزَيًا َفُؽؿ َظ ِك، َوافصَّ ْ ـَ افؼي َؾَجَعَؾ اهللُ اإليَاَن َتْطفَرًا َفُؽؿ ِم

اَة َتْزـَِقًة فِْؾدـَّْػسِ  ـَ ، َوافزَّ ْزِق (5)افؽِْزِ دقاَم َتْثبقَتدًا (6)، َوَكدَاًء ف افدري ، َوافصي

                                                           

وما٤معمراد سماا  «وبقـاتدف الافقدة، ومجؾدف افؽاؾقدة»هر: ( وذم رواي٦م اسماـ أيب ـما٤م1 

ًمادومع  «افؽاؾقدة»اعمتِما٤مهب٤مت, وو اٗمٝم٤م سماا  «الؿؾ»اعمحٙمامت, وسما  «افبقـات»

شمقّهؿ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م إلمج٤مهل٤م, وم٢مهن٤م يم٤مومٞم٦م ومٞمام أريد ُمٜمٝم٤م, ويٙمٗمل ُمٕمروم٦م اًمراؾمخلم ذم 

عماراد سماا اًمٕمٚمؿ سم٤معم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م, وما٢مهّنؿ اعمٗمّناون ًمٖماػمهؿ, وحيتٛماؾ أن يٙماقن ا

 «احلجددج»اًمٕمٛمقُماا٤مت اًمتاال يًااتٜمٌط ُمٜمٝماا٤م إطمٙماا٤مم اًمٙمثااػمة. و  «الؿددؾ»

وم٤مًمٔم٤مهر أن سمٕمْمٝم٤م ُم١ميمدة ًمإٌمض, ويٛمٙماـ ختّماٞمص  «افزاهغ»و «افبّقـات»و

 يمؾ ُمٜمٝم٤م سمٌٕمض ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠م قل اًمديـ ًمٌٕمض اعمٜم٤مؾم٤ٌمت.

ٜمـ. «افػضائؾ»( اعمراد سما 1  ًُّ  اًم

خص»( اعمراد سما 0  ٤م يِماٛمؾ اعمٙمروها٤مت, وسم٤مًمنماائع ُما٤م اعم٤ٌمطم٤مت, سمؾ ُم «افرُّ

 ؾمقى ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم يم٤محلدود واًمدي٤مت أو إقمؿ,

ُم٤م ؾمقى ذًماؽ ُماـ إطمٙما٤مم يم٤محلادود واًمادي٤مت أو  «افؼائع»( اعمراد سما 9 

 إقمؿ.

أي: ُمـ دٟمس اًمذٟمقب, أو ُمـ رذيٚما٦م اًمٌخاؾ, إؿما٤مرة إمم  «تزـقة فؾـػس»( 5 

قِفْؿ ِم ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـي ُرُهْؿ وُتَز  [.130]اًمتقسم٦م:  ﴾اُتَطفي

ـْ َزـاٍة ُتِريدُكوَن َوْجدَف ﴿إيامء إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  «وكاء ف افرزق»( 6  َوما آَتْقُتْؿ ِم

 [قمغم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم.09]اًمروم:  ﴾ َؾُلوفئَِؽ ُهُؿ ادُْْضِعُػقنَ اهللِ
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يـ(1)صِ فإِلْخل فِؾُؼُؾدقِب،  (3)، َوافَعدْكَل َتـْسدقَؼاً (2)، َواحَلجَّ َتْشدققَكًا فِْؾدكي

ًا فإِلْشلِم،  ـَ افُػْرَؿِة، َواِلَفاَد ِظزَّ ِة، َوإَماَمَتـَا أَماَكًا ِم َوَضاَظَتـَا كَِظاَماً فِْؾِؿؾَّ

                                                           

أي: ًمتِماٞمٞمد اإلظماالص وإسم٘م٤مئاف, أو إلصم٤ٌمشماف وسمٞم٤مٟماف,  «تثبقتًا فإلخلص»( 1 

, وختّمٞمص اًمّّماقم سماذًمؽ ًمٙمقٟماف «تبققـاً »ظمػم أن ذم سمٕمض اًمرواي٤مت وي١ميد إ

أُمرًا قمدُمٞم٤م ٓ ئمٝمر ًمٖمػمه شمٕم٤ممم, ومٝمق أسمٕمد ُمـ اًمريا٤مء, وأىمارب إمم اإلظماالص, 

 .«افصقم ل وأكا أجزي بف»وهذا أطمد اًمقضمقه ذم شمٗمًػم احلدي٨م اعمِمٝمقر: 

ؾ اعمِما٤مه إٟمام ظمّص اًمتِمٞمٞمد سمف ًمٔمٝمقره ووواقطمف وحتٛما «تشققكًا فؾّكيـ»( 1 

ومٞمف, وسمذل اًمٜمٗمس واعم٤مل ًمف, وم٤مإلشمٞم٤من سمف أدّل دًمٞمؾ قمغم صمٌقت اًماديـ, أو يقضما٥م 

اؾمت٘مرار اًمديـ ذم اًمٜمٗمس ًمتٚمؽ اًمٕمٚمؾ وهمػممه٤م مم٤ّم ٓ ٟمٕمروماف, وحيتٛماؾ أن يٙماقن 

إؿم٤مرة إمم ُم٤م ورد ذم إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة ُمـ أن قمّٚم٦م احلا٩م اًمتنّماف سمخدُما٦م اإلُما٤مم  

ئع اًمديـ ُمٜمف, وم٤مًمتِمٞمٞمد ٓ حيتا٤مج إمم شمٙمّٚماػ. وقمرض اًمٜمٍمة قمٚمٞمف, وشمٕمّٚمؿ ذا

, ومٚمٕمّؾ اعمٕمٜمك شمًاٚمٞم٦م ًمٚماٜمٗمس, «تسؾقة فؾكيـ»ورواي٦م اسمـ أيب ـم٤مهر  «اًمٕمٚمؾ»وذم 

سمتحٛمؾ اعمِم٤مه وسمذل إُمقال سم٥ًٌم اًمت٘مٞمد سم٤مًمديـ, أو اعماراد سم٤مًمّتًاٚمٞم٦م اًمٙمِماػ 

إًمٞمف جم٤مزا, أهؾ اًمديـ, أو أؾمٜمد  «افكيـ»واإليْم٤مح, وم٢مهّن٤م يمِمػ اهلّؿ, أو اعمراد سما 

. «اًمٕمٚماؾ»وذم سمٕمض ٟمًاخ  «اًمٙمِمػ», ويمذا ذم «تسـقة»واًمٔم٤مهر أٟمف شمّمحٞمػ 

 أي: يّمػم ؾم٤ًٌٌم ًمرومٕم٦م اًمديـ وقمٚمّقه.

أي ُم٤م يٛمًاٙمٝم٤م, وذم  «َمْسَؽًا فؾُؼؾُقب»: «اًمٕمٚمؾ»اًمّتٜمٔمٞمؿ. وذم  «افّتـسقؼ»( 0 

اؽ سماف وُما٤م يٛمًاؽ إسمادان ُماـ اًمٖماذاء «اًم٘م٤مُمقس» ًّ : اعمًٙم٦م سم٤مًمْمؿ ُما٤م يتٛم

ؽ حمريم٦م اعمقوع يٛمًؽ اعم٤مء. وذم رواي٦م اسماـ واًمنّم  ًَ اب, واجلٛمع يمٍمد.. واعمَ

أي قم٤ٌمدة هل٤م, ٕن اًمٕمدل أُمار ٟمٗمًا٤مين  «تـّسؽًا فؾؼؾقب»: «اًمٙمِمػ»أيب ـم٤مهر و

 ئمٝمر آصم٤مره قمغم اجلقارح. 
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َز َمُعقَكًة َظَذ اْشتَِقجاِب إَْجدرِ  ْعُروِف َمَصدَؾَحًة ، َوإَْمدَر بِدادَ (1)َوافصَّ

دَخطِ  ـَ افسَّ ـِ ِوَؿاَيدًة ِمد ة،ِ َوبِرَّ افَقافَِكْي ، َوِصدَؾَة إْرَحداِم َمدـَْاًة (2)فِؾَعامَّ

ِر َتْعِريَضًا فِْؾَؿْغِػدرِة، (3)فِؾَعَكدِ  ماِء، َوافقؾاَء بِافـَِّ ، َوافِؼَصاَص َحْؼـًَا فِؾكي

ـَ َتغْقراً  ِب اخَلؿدِر (4)فِؾَبْخسِ  َوَتْقؾَِقَة اَدَؽايقَؾ َواَدَقازي ـِ رُشْ ، َوافـَّفَل َظ

ْجسِ  ـِ افري ـِ افّؾْعـَدة(5)تـَْزَيًا َظ ِف ِحَجاَبدًا َظد ِْ ، َوَتدرَك (6)، َواْجتِـَاَب افَؼ

                                                           

إذ سماف ياتّؿ ومٕماؾ اًمٓم٤مقما٤مت وشمارك  «وافصز معقكة ظذ اشتقجاب إجر»( 1 

 اًمًٞمئ٤مت.

 أي ؾمخٓمٝمام, أو ؾمخط اهللّ شمٕم٤ممم, وإول أفمٝمر. «وؿاية مـ افسخط»( 1 

اعمٜمامة اؾمؿ ُمٙم٤من أو ُمّمدر ُمٞمٛمال, أي يّماػم ؾما٤ًٌٌم ًمٙمثارة  «مـاة فؾعكد»( 0 

 قمدد إوٓد واًمٕمِم٤مئر يمام أن ىمٓمٕمٝم٤م يذر اًمدي٤مر سمالىمع ُمـ أهٚمٝم٤م.

أي ًمئاّل يٜم٘مص ُما٤مل ُماـ  «فؾبخسة»وذم ؾم٤مئر اًمرواي٤مت  «تغقرًا فؾبخس»( 9 

واعمٞمزان, إذ اًمتقومٞم٦م ُمقضم٦ٌم ًمٚمؼميم٦م ويمثارة اعما٤مل, أو ًمائاّل يٜم٘مّماقا  يٜم٘مص اعمٙمٞم٤مل

 أُمقال اًمٜم٤مس ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد أن هذا أُمر حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٘مٌحف.

أي اًمٜمجس, أو ُم٤م جي٥م اًمتٜمّزه قمٜمف قم٘ماال, وإول أوواح  «ظـ افرجس»( 5 

 ذم اًمتٕمٚمٞمؾ, ومٞمٛمٙمـ آؾمتدٓل قمغم ٟمج٤مؾمتٝم٤م. 

ٜم٦م اهللّ, أو ًمٕمٜم٦م اعم٘مذوف أو اًم٘م٤مذف, ومػمضمع إمم أي: ًمٕم «حجابًا ظـ افّؾعـة»( 6 

ْكقا ﴿اًمقضمف إظمػم ذم اًم٤ًمسم٘م٦م, وإول أفمٝمر, إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُفِعـُقا ِف افدكُّ

ِخَرةِ  ْٔ  [.10] اًمٜمقر: ﴾وا
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ددةِ  دَؿِة إَياَبدًا فِؾِعػَّ ِ ُبقبِقَّددة، (1)افَّسَّ دَك إْخلَصددًا َفدُف بِافرُّ َم اهللُ افؼي  ، َوَحدرَّ

ُؼقا  َّٓ وَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقَن﴾، َوأضقُعقا اهللَ   َحؼَّ اهللَؾد إاتَّ َـّ إِ ُتؼاتِِف وٓ ََتُقُت

ؿ َظـُْف إؾنّكف إِكَّا ََيَْشك  ـُ ؿ بِِف َوََنَا ـُ ـْ ِظباِدِه اْفُعَؾاءُ اهللَؾِقَا أَمَر   «﴾. ِم

 صمؿ ىم٤مًم٧م: 

ددٌك » َددا افـَّدداُس ْاْظَؾُؿددقا أِّني َؾاضَِؿددُة َوأب حُمَؿَّ ْقَدًا ، أُؿددقُل َظددأيُّ

إَفَؼدْك  (3)، َوٓ َأُؿقُل َما َأُؿقُل َؽَؾَطًا، َوٓ أْؾَعُؾ َما أْؾَعُؾ َصدَطَطاً (2)َوَبْكءاً 

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َظِزيدٌز َظَؾْقدِف مدا َظـِدتُّْؿ َحدِريٌص َظَؾدْقُؽْؿ  ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ جاَء

                                                           

أي: ًمٚمٕمّٗم٦م قمـ اًمتٍمف ذم أُمقال اًمٜم٤مس ُمٓمٚم٘م٤ًم, أو يرضماع  «إيابًا فؾعّػة»( 1 

 ت٤مًمٞم٦م. إمم ُم٤م ُمّر, ويمذا اًمٗم٘مرة اًم

وافتـزه ظدـ أمدقال إيتدام، وآشدتئثار »: «فؾعّػة»سمٕمد ىمقًمف:  «اًمٙمِمػ»وذم 

بػقئفؿ إجارة مـ افظؾؿ، وافعكل ف إحؽام إيـاشا فؾرظّقة، وافتّزي مـ افؼدك 

 .«إخلصا فؾربقبّقة

أؿدقل »أي: أّوًٓ وآظمرًا, وذم رواي٦م اسمـ أيب احلديد وهماػمه:  «ظقدًا وبكءاً »( 1 

 واعمٕمٜمك واطمد. « بكءظقدًا ظذ

َطط»( 0  ء. وذم  سم٤مًمتحريؽ اًمٌٕمد قماـ احلاّؼ, وجما٤موزة احلاّد ذم يماّؾ ر «افشَّ

 « ًما أؿقل ذفؽ َسؾًا وٓ َصَطَطا»: «اًمٙمِمػ»
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ُكوُه أب ُدوَن َوَتْعِرُؾددقُه جَتِدد (2)، َؾددنْن َتْعددُزوهُ (1)﴾بِدداْدُْمِمـَِغ َرُؤٌف َرِحددقؿٌ 

ل ُدوَن ِرَجدافُِؽؿ، َوَفدـِْعَؿ اَدْعدِزيُّ إَفْقدفِ  ـِ َظؿي ُؽؿ، َوأَخا اْب
، كَِسائِ

َشاَفَة، َصاِدَظاً  َغ افري اَرةِ  (3)َؾَبؾَّ َِ ـْ َمْكَرَجدةِ (4)بِافـي ًل َظد
ِرـَِغ، داُدْشد (5)، َمدائِ

                                                           

ـْ َأْكُػِسُؽؿْ ﴿, 118( اًمتقسم٦م /1  ء ُمـ وٓدة اجل٤مهٚمٞم٦م سماؾ  أي: مل يّمٌف ر ﴾ِم

ضمٜمًٙمؿ ُماـ اًمٌنما , وىمٞمؾ: أي: ُمـ قمـ ٟمٙم٤مح ـمّٞم٥م, يمام روي قمـ اًمّم٤مده

أي: ؿماديد ؿما٤مه  ﴾َظِزيٌز َظَؾْقِف مدا َظـِدتُّؿْ ﴿صمؿ ُمـ اًمٕمرب صمؿ ُمـ سمٜمل إؾمامقمٞمؾ. 

َحدِريٌص ﴿قمٚمٞمف قمٜمتٙمؿ, وُما٤م يٚمح٘مٙماؿ ُماـ اًميار سماؽمك اإلياامن أو ُمٓمٚم٘ما٤م. 

أي:  ﴾بِدادُْْمِمـَِغ َرُؤٌف َرِحدقؿٌ ﴿أي: قمغم إيامٟمٙماؿ و االح ؿما٠مٟمٙمؿ.  ﴾َظَؾْقُؽؿْ 

ـ هماػميمؿ, واًمّرأوما٦م ؿماّدة اًمّرمحا٦م, واًمت٘ماديؿ ًمرقم٤ميا٦م رطمٞمؿ سم٤معم١مُمٜملم ُمٜمٙمؿ وُما

اًمٗمقا ؾ. وىمٞمؾ: رءوف سم٤معمٓمٞمٕملم رطمٞمؿ سم٤معمذٟمٌلم. وىمٞمؾ: رءوف سم٠مىمرسم٤مئف رطمٞمؿ 

 سم٠موًمٞم٤مئف. وىمٞمؾ: رءوف سمٛمـ رآه رطمٞمؿ سمٛمـ مل يره, وم٤مًمت٘مديؿ ًمالهتامم سم٤معمتٕمٚمؼ.

رشمؿ ٟمًاٌف ي٘م٤مل: قمزوشمف إمم أسمٞمف, أي: ٟمًٌتف إًمٞماف, أي: إن ذيما «ؾنن تعزوه»( 1 

 وقمرومتٛمقه دمدوه أيب وأظم٤م اسمـ قمّٛمل, وما٤مٕظمقة ذيمارت اؾماتٓمرادًا, ويٛمٙماـ أن

 «وآخدك»يٙمقن آٟمت٤ًمب أقمّؿ ُمـ اًمٜم٥ًم, وُم٤م ـمرأ أظماػمًا, ويٛمٙماـ أن ي٘مارأ: 

 . «ؾنن تعزروه وتقّؿروه»سمّمٞمٖم٦م اعم٤ميض, وذم سمٕمض اًمرواي٤مت: 

ٝمرشمااف, ء, أي أفم لااًمّّماادع اإلفمٝماا٤مر, شم٘مااقل:  اادقم٧م اًمِّماا «صددادظاً »( 0 

]  ﴾َؾاْصدَكْع بِدا ُتدْمَمرُ ﴿و دقم٧م سم٤محلّؼ إذا شمٙمّٚمٛم٧م سمف ضمٝم٤مرا, ىم٤مل اهللّ شمٕما٤ممم: 

 [.99احلجر: 

 سم٤مًمٙمن اإلٟمذار وهق اإلقمالم قمغم وضمف اًمتخقيػ. «افـيِارة»( 9 

كاـبًا ظدـ شدــ مكرجدة »: «اًمٙمِمػ»اعمذه٥م واعمًٚمؽ, وذم  «ادكرجة»( 5 

أي: ىم٤مئام ًمٚمرّد قمٚماٞمٝمؿ,  «ماثًل ظذ مكرجة», وذم رواي٦م اسمـ أيب ـم٤مهر: «ادؼـغ

 وهق شمّمحٞمػ. 
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َظاِمِفؿ(1)َضاِرَبًا َثَبَجُفؿ ـْ ًا بِل َِ ْؽَؿدةِ  (3)َقداً ، َداظِ (2)، آِخ دِف بِاحْلِ  إَػ َشدبقِؾ َربي

  

                                                           

 ء وُمٕمٔمٛمف.  سم٤مًمتحريؽ وؾمط اًمٌّم  «افّثبج»( 1 

ٓ يٌا٤مزم  سم٤مًمتحريؽ خمارج اًماٜمّٗمس ُماـ احلٚماؼ, أي: يما٤من «افَؽَظؿ»( 1 

 سمٙمثرة اعمنميملم واضمتامقمٝمؿ وٓ يدارهيؿ ذم اًمدقمقة.

ْؽَؿدِة   إِػ اْدعُ ﴿يمام أُمره ؾماٌح٤مٟمف:  «داظقًا إػ شبقؾ رّبف»( 0  َشدبِقِؾ َربيدَؽ بِاحْلِ

ـُ  ْؿ بِافَّتِل ِهَل َأْحَسد َسـَِة َوجاِدْلُ [. وىمٞماؾ: اعماراد 115] اًمٜمحاؾ:  ﴾وادَْْقِظَظِة احْلَ

سم٤محلٙمٛم٦م اًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م وهل ًمٚمخقاص, وسم٤معمققمٔم٦م احلًٜم٦م اخلٓم٤مسم٤مت اعم٘مٜمٕما٦م 

ًمازام اعمٕم٤مٟماديـ واًمٕمؼم اًمٜم٤مومٕم٦م, وهل ًمٚمٕمقام, وسم٤معمج٤مدًما٦م سما٤مًمتل هال أطمًاـ, إ

واجل٤مطمديـ سم٤معم٘مدُم٤مت اعمِمٝمقرة واعمًاٚمٛم٦م, وأُما٤م اعمٖم٤مًمٓما٤مت واًمِمإمري٤مت وماال 

 يٜم٤مؾم٥م درضم٦م أ ح٤مب اًمٜمٌقات. 
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ُ إْصـَاَم، َوَيـُْؽدُث  َسـَِة، ُيَؽَّسي ، َحتَّدك اَْنَدَزَم (2)اَلدامَ  (1)واْدَْقِظَظِة احْلَ

ى افّؾقُؾ َظـ ُصْبِحفِ  ُبَر، َحتَّك َتَػرَّ ـْ (3)اَلْؿُع َوَوفَُّقا افكُّ ، َوأْشَػَر احَلؼُّ َظد

ـِ ، َوَكَطددَؼ (4)حَمِْضددفِ  ي ددقاضِغِ (5)َزِظددقُؿ افددكي  ، (6)، َوَخِرَشددْت َصَؼاِصددُؼ افشَّ

                                                           

 إًم٘م٤مء اًمّرضمؾ قمغم رأؾمف, ي٘م٤مل ـمٕمٜمف ومٜمٙمثف. «افـّؽث»( 1 

مجع اهل٤مُم٦م سما٤مًمتخٗمٞمػ وماٞمٝمام وهال اًماّرأس, واعماراد ىمتاؾ رؤؾما٤مء  «الام»( 1 

أو اعمنميملم ُمٓمٚم٘م٤ًم, وىمٞمؾ: أريد سمف إًم٘ما٤مء إ اٜم٤مم  اعمنميملم وىمٛمٕمٝمؿ وإذٓهلؿ,

قمغم رءوؾمٝم٤م, وٓ خيٗمك سمٕمده ٓؾماّٞمام سما٤مًمٜمٔمر إمم ُما٤م سمٕماده, وذم سمٕماض اًمٜمًاخ: 

ِّ إصدـام»وهمػمه:  «اًمٙمِمػ», وذم «يـّؽس  الام» , ُماـ ىماقهلؿ: ضماذذت «يد

 .﴾َؾَجَعَؾُفْؿ ُجِاذاً ﴿ء, أي: يمّنشمف, وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٌّم 

أي: اٟمِمّؼ طمتك فمٝمر وقء اًمّم٤ٌمح, وأؾمٗمر احلؼ قمـ حمْمف  «افّؾقؾ تػّرى»( 0 

 وظم٤مًمّمف.

ا يماام ذم روايا٦م اسماـ أيب  «طمتك»ُمٙم٤من  «اًمقاو»أي أو٤مء, و «وأشػر احلؼ»( 9 

 ـم٤مهر ا أفمٝمر.

زقمٞمؿ اًم٘مقم ؾمّٞمدهؿ واعمتٙمّٚمؿ قمٜمٝمؿ, واًمّزقمٞمؿ أيْما٤ًم  «وكطؼ زظقؿ افكيـ»( 5 

 ٦م.اًمٙمٗمٞمؾ واإلو٤موم٦م ُٓمٞم٦م, وحيتٛمؾ اًمٌٞم٤مٟمٞم

ظَماِرس سمٙمنا اًماراء واًمِم٘م٤مؿماؼ مجااع  «وخرشدت صؼاصدؼ افشدقاضغ»( 6 

ء يم٤مًمرّي٦م خيرضمٝم٤م اًمٌٕماػم ُماـ ومٞماف إذا ها٤مج, وإذا ىما٤مًمقا  ؿم٘مِم٘م٦م سم٤مًمٙمن وهل ر

ٌّف سم٤مًمٗمحؾ, وإؾمٜم٤مد اخلرس إمم اًمِم٘م٤مؿمؼ جم٤مزي.  ًمٚمخٓمٞم٥م ذو ؿم٘مِم٘م٦م, وم٢مّٟمام يِم
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دَؼاِق، َوُؾْفدُتؿ (2)َوِصقظُ  (1)َوَضاَح  دْت ُظَؼدُك افُؽْػدِر َوافشي  (3)افـيَػاِق، وَاَكَحؾَّ

ـَ افبِقِض اخِلَاصِ  (4)بَِؽؾَِؿِة اإلْخلصِ  ـُْتْؿ َظدذإ، (5)ف َكَػٍر ِم ـُ َصدػا   و

                                                           

ه ذم إرض ( ي٘م٤مل: ـم٤مح ومالن يٓمقح, إذا هٚمؽ أو أذف قمغم اهلاالك وشما٤م1 

 وؾم٘مط.

ٗمٚم٦م ُماـ اًمٜمّا٤مس, وُمٜماف ىماقهلؿ: إّيا٤ميمؿ  «افقصقظ»( 1  ًّ سم٤معمٕمجٛمتلم اًمّرذل واًم

واًمقؿم٤مئظ, وىم٤مل اجلقهري: اًمقؿمٞمظ ًمٗمٞمػ ُمـ اًمٜمّا٤مس ًماٞمس أ اٚمٝمؿ واطمادًا, 

 وسمٜمق ومالن وؿمٞمٔم٦م ذم ىمقُمٝمؿ, أي هؿ طمِمق ومٞمٝمؿ. 

 ي٘م٤مل: وم٤مه ومالن سم٤مًمٙمالم يم٘م٤مل, أي: ًَمَٗمَظ سمف, يمتٗمّقه. «ؾفتؿ»( 0 

( ويمٚمٛم٦م اإلظمالص يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد, وومٞمف شمٕمريض سم٠مٟمف مل يٙماـ إيامهناؿ قماـ 9 

 ىمٚمقهبؿ.

 «اخِلداص»مجع أسماٞمض, وهاق ُماـ اًمٜمّا٤مس ظماالف إؾماقد. و «افبقض»( 5 

سم٤مًمٙمن مجع مخٞمص, واخِلام ٦م شمٓمٚمؼ قمغم دىما٦م اًمآٌمـ ظمٚم٘ما٦م وقماغم ظمٚماّقه ُماـ 

ٜمٝما٤م, وذم اًمّٓمٕم٤مم, ي٘م٤مل: ومالن مخاٞمص اًمآٌمـ ُماـ أُماقال اًمٜمّا٤مس أي قمٗمٞماػ قم

 . «يم٤مًمّٓمػم شمٖمدو مخ٤م ٤ًم وشمروح سمٓم٤مٟم٤مً »احلدي٨م: 

 «يمِمػ اًمٖمٛما٦م», وي١ميده ُم٤م ذم إُّم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م «افبقض اخلاص»واعمراد سما 

 «ف كػر مـ افبقض اخلاص، افِيـ أذه  اهللّ ظـفؿ افرجس وضّفدرهؿ تطفدراً »

وو ٗمٝمؿ سم٤مًمٌٞمض ًمٌٞم٤مض وضمقهٝمؿ, أو هق ُمـ ىمٌٞماؾ و اػ اًمّرضماؾ سما٤مٕهمّر, 

٤مخلامص ًمٙمقهنؿ و٤مُمري اًمٌٓمقن سم٤مًمّمقم وىمّٚم٦م إيمؾ, أو ًمٕمّٗماتٝمؿ قماـ أيماؾ وسم

أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ, أو اعمراد هبؿ ُمـ آُمـ ُمـ اًمٕمجاؿ يمًاٚمامن ريض اهلل قمٜماف 

وهمػمه, وي٘م٤مل ٕهؾ وم٤مرس: سمٞمض, ًمٖمٚمٌا٦م اًمٌٞما٤مض قماغم أًماقاهنؿ وأُماقاهلؿ, إذ 

ٛمارة أًماقاهنؿ وهمٚمٌا٦م اًمٖم٤مًم٥م ذم أُمقاهلؿ اًمٗمْم٦م, يمام ي٘م٤مل ٕهؾ اًمِما٤مم: محار, حل

اًمذه٥م ذم أُمقاهلؿ, وإول أفمٝمر. ويٛمٙمـ اقمت٤ٌمر ٟمقع ختّماٞمص ذم اعمخا٤مـمٌلم, 

ومٞمٙمقن اعمراد هبؿ همػم اًمراؾمخلم اًمٙم٤مُمٚملم ذم اإليامن, وسم٤مًمٌٞمض اخلامص اًمٙمّٛماؾ 

 ُمٜمٝمؿ.
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ـَ افـَّددارِ  دداِرِب (1)﴾ُحْػددَرٍة ِمدد َؿددَة افشَّ ِْ افطَّدداِمِع، َوَؿْبَسددَة  (3)، َوَُنْددَزةَ (2)، ُم

ُبقَن افطََّرَق (5)، َوَمْقضَِئ إْؿَكامِ (4)افَعْجلنِ  ، (7)، َوَتْؼَتاُتقَن افدَقَرَق (6)، َتْؼَ

اُؾقَن َأْن َيَتَخطََّػُؽؿُ (8)أِذفًَّة َخاِشئغَ  ـُ  (1)، خَتَ َِ ـْ َحْقفُِؽؿ، َؾلْكَؼد ُؿ افـَّاُس ِم

                                                           

ء ـمرومف وؿمٗمػمه, أي يمٜماتؿ  ؿمٗم٤م يمّؾ ر ﴾َصػا ُحْػَرةٍ ﴿, 130( آل قمٛمران /1 

 غم دظمقهل٤م ًمنميمٙمؿ ويمٗمريمؿ.قمغم ؿمٗمػم ضمٝمٜمؿ ُمنموملم قم

 ذسمتف. «مِؿة افّشارب»( 1 

ء  «افـُّفددزة»( 0  ّٓ سم٤مًمْمااؿ: اًمٗمر اا٦م, أي حمااؾ هنزشمااف.. أي يمٜمااتؿ ىمٚمٞمٚماالم أذ

 يتخّٓمٗمٙمؿ اًمٜم٤مس سمًٝمقًم٦م.

 «افعجدلن»ُمـ ٟم٤مر ي٘متٌس ُماـ ُمٕمٔمٛمٝما٤م, واإلوا٤موم٦م إمم  ؿمٕمٚم٦م «افؼبسة»( 9 

 ًمٌٞم٤من اًم٘مّٚم٦م واحل٘م٤مرة.

 قر ذم اعمٖمٚمقسمٞم٦م واعمذًّم٦م.ُمثٌؾ ُمِمٝم «مقطء إؿكام»( 5 

امء اًّمذي شمٌقل ومٞمف اإلسمؾ وشمٌٕمر. «افطََّرق»( 6  ًّ  سم٤مًمٗمتح: ُم٤مء اًم

, «وتؼتداتقن افِؼدّك »سم٤مًمتحريؽ وره اًمِّمجر, وذم سمٕمض اًمٜمًاخ:  «افَقَرق»( 7 

وهق سمٙمن اًم٘م٤مف وشمِمديد اًمدال ؾمػم ي٘ماّد ُماـ ضمٚماد هماػم ُمادسمقغ, واعم٘مّماقد 

ًمٕمادم اهتادائٝمؿ إمم ُما٤م يّماٚمحٝمؿ ذم  و ٗمٝمؿ سمخ٤ٌمصم٦م اعمنمب وضمِمقسم٦م اعم٠ميمؾ,

 دٟمٞم٤مهؿ, وًمٗم٘مرهؿ وىمّٚم٦م ذات يدهؿ, وظمقومٝمؿ ُمـ إقم٤مدي.

ء وأظماذه سمناقم٦م,  اعمٌٕمد اعمٓمرود, واًمّتخّٓمػ اؾمتالب اًمٌّما «اخلاشئ»( 8 

َْرِض خَتاُؾقَن َأْن ﴿اىمتٌس ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْٕ ُروا إِْذ َأْكُتْؿ َؿؾِقٌؾ ُمْسَتْضَعُػقَن ِف ا ـُ َواْذ

ْؿ بِـَْصددَيددَتَخ  ـُ ددَك ْؿ َوَأيَّ ـُ ُؽددْؿ دطََّػُؽُؿ افـَّدداُس َؾددآوا ـَ افطَّقيبدداِت َفَعؾَّ ِرِه َوَرَزَؿُؽددْؿ ِمدد

أن اخلٓما٤مب ذم شمٚماؽ أيا٦م  . وذم هن٩م اًمٌالهم٦م قمـ أُمػم اعما١مُمٜملم﴾َتْشُؽُرونَ 

 ًم٘مريش ظم٤مّ ٦م, واعمراد سم٤مًمٜم٤مس ؾم٤مئر اًمٕمرب أو إقمؿ.
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ددكٍ  َتقَّددا اهللُ َتَبدداَرَك َوَتَعدداَػ بُِؿَحؿَّ  َواّفتددل، َوَبْعددَك أنْ  (2)َبْعددَك افؾُّ

َجددداِل، َوُذْؤَبددداِن افَعدددَرِب  (4)بِدددُبَفؿِ  (3)ُمـِدددلَ   َأْهدددؾِ  (6)، َوَمدددَرَدةِ (5)افري

دددا َأْوَؿدددُكوا كدددارإافؽَِتددداِب  ؾَّ  ، أوْ (7)﴾ًا فِْؾَحدددْرِب َأْضَػَلَهدددا اهللـُ

ددْقَطاِن، َوَؾَغددَرت (9)ؿِددْرنٌ  (8)َكَجددؿَ  ـِ اُدْشدد (2)َؾدداِؽَرةٌ  (1)فِؾشَّ  ِرـَِغ،دِمدد

                                                                                                            

رقم٦م, اىمتاٌس ُماـ ىمقًماف شمٕما٤ممم: اء وأظمذه سمًا اؾمتالب اًمٌّم  «افّتخّطػ»( 1 

َْرِض خَتداُؾقَن َأْن َيدَتَخطََّػُؽُؿ افـَّداُس ﴿ ْٕ ُروا إِْذ َأْكُتْؿ َؿؾِقدٌؾ ُمْسَتْضدَعُػقَن ِف ا ـُ َواْذ

ْؿ بِـَْص  ـُ َك ْؿ َوَأيَّ ـُ ُؽدْؿ َتْشدُؽُرونَ دَؾآوا ـَ افطَّقيبداِت َفَعؾَّ ]إٟمٗما٤مل:   ﴾ِرِه َوَرَزَؿُؽْؿ ِم

أن اخلٓم٤مب ذم شمٚمؽ أي٦م ًم٘مريش  قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم «هن٩م اًمٌالهم٦م»وذم  [.16

 ظم٤مّ ٦م, واعمراد سم٤مًمٜم٤مس ؾم٤مئر اًمٕمرب أو إقمؿ.

تّقا»( 1  سمٗمتح اًماّلم وشمِمديد اًمٞم٤مء شمّمٖمػم اًّمتل, وضمّقز سمٕمْماٝمؿ ومٞماف واّؿ  «افؾَّ

 اًماّلم, ومه٤م يمٜم٤ميت٤من قمـ اًمداهٞم٦م اًمّّمٖمػمة واًمٙمٌػمة.

 ل أي اسمتكم.ي٘م٤مل: ُمٜمل سمٙمذا قمغم  ٞمٖم٦م اعمجٝمق «مـل»( 0 

جال»( 9  د افّشجعان»يما  «ُمَؿ افري ُمٜمٝمؿ ٕهّنؿ ًمِمّدة سم٠مؾمٝمؿ ٓ يدري ُمـ  «ُُصَ

 أيـ ي١مشمقن.

ًمّمق اٝمؿ و إم٤مًمٞمٙمؿ اًماذيـ ٓ ُما٤مل هلاؿ وٓ اقماتامد  «ذوبان افعرب»( 5 

 قمٚمٞمٝمؿ.

 اًمٕمت٤مة اعمتٙمؼّمون اعمج٤موزون ًمٚمحّد.  «ادردة»( 6 

 69( اعم٤مئدة: 7 

 قُم٤ًم فمٝمر وـمٚمعء يمٜمٍم ٟمج ( ٟمجؿ اًمٌّم 8 

 اًم٘مّقة, وومّن ىمرن اًمِّمٞمٓم٤من سم٠مُّمتف وُمت٤مسمٕمٞمف. «افؼرن»( اعمراد سما 9 



  ظالوةصرخة ال…فدك

َف  َِ ا (3)َؿ َقاهِتَ ، (6)َحتَّك َيَطدَل ِصدَاَخَفا بِلمْخَِصدفِ  (5)، َؾل َيـَْؽِػئُ (4)أَخاُه ف َلَ

َبَفا بَِسدْقِػفِ  ِؿَك َلَ هللِ، ، َوُُمَْتِفدكًا ف أْمدِر ا(1)ف َذاِت اهللِ (8)، َمْؽدُكوداً (7)َوَُيْ

                                                                                                            

ومٖمر وم٤مه, أي ومتحف, وومٖمر ومقه, أي اٟمٗماتح, يتٕماّدى وٓ يتٕماّدى,  «ؾغرت»( 1 

واًمٗم٤مهمرة ُمـ اعمنميملم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٕم٤مدي٦م ُمٜمٝمؿ شمِماٌٞمٝم٤ًم سم٤محلٞما٦م أو اًمًاٌع, ويٛمٙماـ 

 ًمت٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م. شم٘مدير اعمق قف ُمذيّمرًا قمغم أن يٙمقن ا

ومٖمر وم٤مه, أي ومتحف, وومٖمر ومقه, أي اٟمٗماتح, يتٕماّدى وٓ يتٕماّدى,  «ؾغرت»( 1 

واًمٗم٤مهمرة ُمـ اعمنميملم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٕم٤مدي٦م ُمٜمٝمؿ شمِماٌٞمٝم٤ًم سم٤محلٞما٦م أو اًمًاٌع, ويٛمٙماـ 

 شم٘مدير اعمق قف ُمذيّمرًا قمغم أن يٙمقن اًمت٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م.

ذف يًتٕمٛمؾ ذم احلّم٤م, اًمّرُمل, ويًتٕمٛمؾ ذم احلج٤مرة يمام أّن احل «افؼِف»( 0 

 ي٘م٤مل: هؿ سملم طم٤مذف وىم٤مذف.

َفَقات»( 9  سم٤مًمتحريؽ مجع هل٤مة, وهل اًمّٚمحٛم٦م ذم أىمَم ؾم٘مػ اًمٗماؿ, وذم  «افؾَّ

سم٤مًمْمؿ وهل سم٤مًمّتًاٙملم احلٗمارة وُما٤م سمالم اجلٌٚمالم  «ف مفقاهتا»سمٕمض اًمرواي٤مت 

يمّٚماام أراده ـم٤مئٗما٦م ُماـ اعمنمايملم أو  وٟمحق ذًمؽ. وقمكم أّي طم٤مل, اعمراد أٟمف

ًمدومٕمٝم٤م وقمّروف ًمٚمٛمٝم٤مًماؽ. وذم روايا٦م  رو٧م ًمف داهٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م سمٕم٨م قمٚمٞمٝم٤مقم

. ىما٤مل «ـّؾا حشقا كارًا فؾحرب، وكجؿ ؿرن فؾضلل»واسمـ أيب ـم٤مهر  «افؽشػ»

 [.0/1330]اًمّّمح٤مح  اجلقهري: )طمِمِم٧م اًمٜم٤ّمر, أوىمدهت٤م(

سم٤مهلٛمزة أي رضمع, ُمـ ىمقهلؿ: يمٗم٠مت اًم٘ماقم يمٗما٠م إذا أرادوا وضمٝما٤ًم  «اكؽػل»( 5 

 ٝمؿ قمٜمف إمم همػمه وم٤مٟمٙمٗمئقا, أي رضمٕمقا.ومٍمومت

سم٤مًمٙمنة صم٘م٥م إذن, وإذن ٟمٗمًٝم٤م, وسم٤مًمًلم ا يمام ذم سمٕماض  «افّصاخ»( 6 

ُما٤م ٓ يّماٞم٥م إرض ُماـ سما٤مـمـ اًم٘مادم قمٜماد  «إمخدص»اًمرواي٤مت ا ًمٖم٦م ومٞمف. 

 ل, ووطء اًمّمامخ سم٤مٕمخص قم٤ٌمرة قمـ اًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم قمغم أسمٚمغ وضمف.ااعمِم

 ٞمػ اؾمتٕم٤مرة سمٚمٞمٖم٦م ؿم٤مئٕم٦م.( إمخ٤مد اًمٚمٝم٥م سمامء اًم7ً 

 ُمـ سمٚمٖمف اًمّتٕم٥م وإذى. «ادؽكود»( 8 
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راً  ـْ َرُشقِل اهللِ، َشقيَك أْوفَِقاِء اهللِ، ُمَشؿي اِدَحاً  (2)َؿِريَبًا ِم ـَ ًا  كَّ ، (3)َكاِصَحًا، ُُمِ

ـَ افَعْقِش، َواِدُظقنَ  بَُّصقَن بِـَا  (5)َؾاـُِفقنَ  (4)َوأْكُتؿ ف َرَؾاِهقٍَّة ِم آِمـُقَن، َتَسَ

وائِرَ  ُػقنَ (6)افكَّ َـّ وَن (3)ِظـَْك افـيدَزالِ  (2)، َوَتـْؽُِصقنَ إَْخَبارَ  (1)، َوَتَتَق ، َوَتِػدرُّ

                                                                                                            

مؽكودًا »: «اًمٙمِمػ»أُمره وديٜمف, ويمّٚمام يتٕمّٚمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف, وي  «ذات اهللّ»( 1 

أو سم٤مًمٜمّما٥م قمٓمٗما٤ًم  سم٤مجلّر  ٗم٦م اًمرؾمقل «دءوبًا ف ذات اهللّ، شّقك أوفقاء اهللّ

شقكًا ف أوفقداء »اسمـ أيب ـم٤مهر: قمغم إطمقال اًم٤ًمسم٘م٦م, وي١ميد إظمػم ُم٤م ذم رواي٦م 

 .«اهللّ

 ( اًمّتِمٛمػم ذم إُمر اجلّد وآهتامم ومٞمف.1 

ٕمل. «افؽكح»( 0  ًّ  اًمٕمٛمؾ واًم

( ىم٤مل اجلقهري: )اًمّدقم٦م اخلٗمض, شم٘مقل ُمٜمف: ودع اًمّرضماؾ ومٝماق ودياع, أي 9 

ؾم٤ميمـ ووادع أيْم٤م, ي٘م٤مل: ٟم٤مل ومالن اعمٙم٤مرم وادقم٤ًم ُماـ هماػم يمٚمٗما٦م( ]اًمّّماح٤مح 

0/1196.] 

ىم٤مل اجلقهري: )اًمُٗمٙم٤مه٦م سم٤مًمْمؿ: اعمزاح, وسما٤مًمٗمتح ُمّمادر ومٙماف اًمّرضماؾ  (5 

سم٤مًمٙمن ومٝمق ومٙمف إذا يم٤من ـمّٞم٥م اًماٜمّٗمس ُمزاطما٤ًم, واًمٗمٙمِاف أيْما٤ًم: إِذ واًَمٌِٓمار, 

اُكقا ؾِقَفا َؾاـِفغَ ء ﴿ وىمري ـَ [ أي: أِذيـ, ووم٤ميمِِٝملَم, أي 17] اًمدظم٤من: ﴾َوَكْعَؿٍة 

[. وذم روايا٦م اسماـ أيب ـما٤مهر ٤6/1190مح ٟم٤مقمٛملم, واعمٗم٤ميمٝم٦م اعمامزطم٦م( ]اًمّمح

ىم٤مل اجلقهري: هق ذم سمٚمٝمٜمٞم٦م ُماـ اًمٕماٞمش, أي:  «وأكتؿ ف بؾفـقة وادظقن آمـقن»

ؾمٕم٦م وروم٤مهٞم٦م, وهق ُمٚمحؼ سم٤مخلامد سم٠مًمػ ذم آظمره, وإّٟمام  ٤مرت ي٤مء ًمٙمنة ُما٤م 

 .. وهل ُمثٚمٝم٤م ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك.«وأكتؿ ف رؾفـقة»: «اًمٙمِمػ»ىمٌٚمٝم٤م, وذم 

وف اًمّزُم٤من وطمقادث إي٤مم واًمٕمقاىم٥م اعمذُمقُم٦م, وأيمثر ُم٤م رص «افّكوائر»( 6 

شمًتٕمٛمؾ اًمدائرة ذم حتّقل اًمٜمٕمٛم٦م إمم اًمِّمدة, أي يمٜمتؿ شمٜمتٔمرون ٟمزول اًمٌالي٤م قمٚمٞمٜم٤م 

 وزوال اًمٜمٕمٛم٦م واًمٖمٚم٦ٌم قمٜم٤ّم.
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ِظـَْك افِؼَتاِل، َؾَؾاَّ اْخَتاَر اهللُ فِـَبِقيِف َداَر أْكبَِقائِدِف، َوَمدلَوى أْصدِػَقائِِف، َطَفدَر 

داطِؿُ  (6)ِجْؾَبداُب  (5)افـيَػاِق، َوَشدَؿَؾ  (4)ؾِقُؽؿ َحِسقَؽةُ  ـَ ، َوَكَطدَؼ  ـِ ي  (7)افدكي

ـَ    (2)َؾـِقُؼ  (1)، َوَهَكرَ (10)إَؿؾيغَ  (9)َخاِمُؾ  (8)، َوَكَبغَ افَغاِوي

                                                                                                            

ػقن إخبار»( 1  َـّ اًمّتقيّمػ اًمّتقىّمع, واعمراد: أظم٤ٌمر اعمّم٤مئ٥م واًمٗمتـ, وذم  «تتق

 , ي٘م٤مل: وايمٗمف ذم احلرب أي واضمٝمف.«إخقار تتقاـػقن»سمٕمض اًمٜمًخ: 

 ء. اإلطمج٤مم واًمّرضمقع قمـ اًمٌّم  «افـّؽقص»( 1 

 سم٤مًمٙمن أن يٜمزل اًم٘مرٟم٤من قمـ إسمٚمٝمام إمم ظمٞمٚمٝمام ومٞمتْم٤مرسم٤م.  «افـزال»( 0 

 واعم٘مّمقد ُمـ شمٚمؽ اًمٗم٘مرات أهنؿ مل يزاًمقا ُمٜم٤موم٘ملم مل ي١مُمٜمقا ىمط.

إمدان, اًمقاطمادة اًمٕمداوة, ىم٤مل اجلقهري: احلًؽ  «احلسقؽة»( 9  ًّ طمًؽ اًم

طمًٙم٦م, وىمقهلؿ: ذم  دره قماكّم طمًاٞمٙم٦م وطمًا٤ميم٦م, أي: واٖمـ وقماداوة, وذم 

 ومٝمق قمغم آؾمتٕم٤مرة. «حسؽة افـػاق»سمٕمض اًمرواي٤مت: 

 ( ؾمٛمؾ اًمّثقب يمٜمٍم:  ٤مر ظَمٚمِ٘م٤ًم. 5 

سم٤مًمٙمن اعمٚمحٗم٦م, وىمٞمؾ: صمقب واؾمع ًمٚمٛمرأة همػم اعمٚمحٗم٦م. وىمٞمؾ  «الؾباب»( 6 

 هق يم٤معم٘مٜمٕم٦م شمٖمّٓمل سمف اعمرأة رأؾمٝم٤م وفمٝمره٤م و دره٤م.هق إزار ورداء. وىمٞمؾ: 

ٙمقت. «افؽظقم»( 7  ًّ  اًم

ء يمٛمٜمع وٟمٍم أي فمٝمر وٟمٌغ اًمّرضمؾ إذا مل يٙمـ ذم إرث اًمِّمإمر,  ( ٟمٌغ اًمٌّم 8 

 صمّؿ ىم٤مل وأضم٤مد. 

 ُمـ ظمٗمل ذيمره و قشمف ويم٤من ؾم٤مىمٓم٤ًم ٓ ٟم٤ٌمه٦م ًمف. «اخلامؾ»( 9 

اًمرواياا٤مت إّوًَماالم. وذم إذًّمااقن, وذم سمٕمااض  «إؿؾددغ»( اعمااراد سمااا 13 

 .«ؾـطؼ ـاطؿ وكبغ خامؾ»: «اًمٙمِمػ»



  ظالوةصرخة ال…فدك

ـْ َمْغَرِزهِ  (3)اُدْبطِؾَِغ، َؾَخَطرَ  ْقَطاُن َرأَشُف ِم  (4)ف َظَرَصاتُِؽؿ، َوأْضَؾَع افشَّ

ؿ (5)َهاتَِػاً  ـُ ةِ  (6)بُِؽؿ، َؾلْفَػا ، (8)ؾِقِف ُملِحظدغَ  (7)فَِكْظَقتِِف ُمْسَتِجقبَغ، َوفِْؾِغرَّ

ؿ ِخَػاَؾداً  (9)ُثؿَّ اْشَتـَْفَضُؽؿ ـُ ؿ ِؽَضداَبًا،  (2)، َوأْْحََشدُؽؿ(1)َؾَقَجَك ـُ َؾلْفَػدا

                                                                                                            

 شمرديد اًمٌٕمػم  قشمف ذم طمٜمجرشمف. «الكر»( 1 

اًمٗمحؾ اعمٙمّرم ُمـ اإلسمؾ اًّمذي ٓ يريم٥م وٓ هيا٤من ًمٙمراُمتاف قماغم  «افػـقؼ»( 1 

 أهٚمف.

( ي٘م٤مل: ظمٓمر اًمٌٕمػم سمذٟمٌف خيٓمِر سم٤مًمٙمن ظمٓمِرا وظمٓمراٟم٤ًم إذا رومٕمف ُماّرة سمٕماد 0 

سمف ومخذيف, وُمٜمف ىماقل احلّجا٤مج عمّا٤م ٟمّما٥م اعمٜمجٜمٞماؼ قماغم اًمٙمٕمٌا٦م:  ُمّرة ورضب

ٌّف رُمٞمٝم٤م سمخٓمران اًمٗمٜمٞمؼ. «…خّطارة ـالؿؾ افػـقؼ»  ؿم

سم٤مًمٙمن ُما٤م خيتٗمال ومٞماف, وىمٞماؾ: ًمٕماّؾ ذم اًمٙماالم شمِماٌٞمٝم٤ًم  «مغرز افرأس»( 9 

ًمٚمِمٞمٓم٤من سم٤مًم٘مٜمٗمذ, وم٢مٟمف إٟمام يٓمٚمع رأؾمف قمٜمد زوال اخلقف, أو سم٤مًمرضماؾ احلاريص 

 أُمر وم٢مٟمف يٛمّد قمٜم٘مف إًمٞمف.اعم٘مدم قمغم 

 اًمّّمٞم٤مح. «التاف»( 5 

 أي: وضمديمؿ. «أفػاـؿ»( 6 

سم٤مًمٙمناا آهمااؽمار وآٟمخااداع, واًمْمااٛمػم اعمجاارور راضمااع إمم  «افِغددّرة»( 7 

سمت٘مديؿ اعمٝمٛمٚم٦م قمغم اعمٕمجٛم٦م. وذم اًمٙمِماػ  «فؾعّزة»اًمِمٞمٓم٤من. وحيتٛمؾ أن يٙمقن 

 أي وضمديمؿ ـم٤مًمٌلم ًمٚمٕمّزة. «وفؾعّزة ملحظغ»

ء ُمراقم٤مشمف. وأ ٚمف ُمـ اًمّٚمحظ وهق اًمٜمّٔمار سمٛما١مظمر اًمٕمالم,  طمٔم٦م اًمٌم( ُمال8 

ء, أي وضمديمؿ اًمِماٞمٓم٤من ًمِمادة ىمٌاقًمٙمؿ  لاوهق إٟمام يٙمقن قمٜمد شمٕمّٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمِم

 ًمالٟمخداع يم٤مًمذي يم٤من ُمٓمٛمح ٟمٔمره أن يٖمؽم سم٠مسم٤مـمٞمٚمف.

 اًم٘مٞم٤مم, واؾمتٜمٝمْمف ُٕمر, أي أُمره سم٤مًم٘مٞم٤مم إًمٞمف. «اًمٜمّٝمقض»( 9 
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بُِؽؿ (3)َؾَقَشْؿُتؿ ا َوافَعْفدُك َؿِريدُ ، (4)َؽَر إبِؾُِؽؿ، َوأْوَرْدُتؿ َؽْرَ رِشْ َِ ، َه

ُشق(8)دَّا َيـَْكِمُؾ  (7)، َواُلْرُح (6)َرِحقُ   (5)َوافَؽْؾؿُ   (10)، اْبتَِكاَراً (9)ُل دَّا ُيْؼَزُ ، َوافرَّ

                                                                                                            

 «ظطاؾداً »اًم٘ماديؿ:  «اعمٜم٤مىما٥م»رقملم إًمٞمف. وذم اُمً أي: «ؾقجكـؿ خػاؾاً »( 1 

سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م واًمٗم٤مء, ُمـ اًمٕمٓمػ سمٛمٕمٜماك اعمٞماؾ واًمِّماٗم٘م٦م, وًمٕمّٚماف أفمٝمار ًمٗمٔما٤ًم 

 وُمٕمٜمك.

( أمحِم٧م اًمّرضمؾ أهمْمٌتف, وأمحِم٧م اًمٜم٤ّمر أهلٌتٝم٤م, أي: محٚمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من قمغم 1 

يؿ: اًم٘ماد «اعمٜم٤مىم٥م»اًمٖمْم٥م ومقضمديمؿ ُمٖمْمٌلم ًمٖمْمٌف أو ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٙمؿ. وذم 

سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م واًمٗم٤مء, ُمـ اًمٕمٓمػ سمٛمٕمٜمك اعمٞمؾ واًمِّمٗم٘م٦م, وًمٕمّٚماف أفمٝمار  «قمٓم٤موم٤مً »

 ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك.

 أصمر اًمٙمّل, ي٘م٤مل: وؾمٛمتف ا يمققمدشمف ا وؾماًم. «افقشؿ»( 0 

سم٤مًمٙمنا  «ربدِافّش »رب, واإليراد اإلطمْم٤مر. اطمْمقر اعم٤مء ًمٚمِّم  «افقرود»( 9 

ؿ سمحاؼ ُماـ اخلالوما٦م واإلُم٤مُما٦م احلّظ ُمـ اعم٤مء, ومه٤م يمٜم٤ميت٤من قمـ أظمذ ُم٤م ًمٞمس هلا

 .«وأوردَتقها رشبا فقس فؽؿ»: «اًمٙمِمػ»وُمػماث اًمٜمٌقة. وذم 

 اجلرح.  «افؽؾؿ»( 5 

ٕم٦م. «افّرح »( 6  ًّ  سم٤مًمْمؿ اًم

 سم٤مًمْمؿ آؾمؿ, وسم٤مًمٗمتح اعمّمدر. «اُلْرح»( 7 

 أي: مل يّمٚمح سمٕمد. «دّا يـكمؾ»( 8 

 , دومٜمتف.«ؿزتف»( 9 

ل اًم٤ًمسم٘م٦م, وحيتٛمؾ اعمّمادر سمت٘مادير اًمٗمٕماؾ, ُمٗمٕمقل ًمف ًمألومٕم٤م «ابتكاراً »( 13 

 . «بكاراً »وذم سمٕمض اًمرواي٤مت: 
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َأٓ ِف اْفِػْتـَدِة َشدَؼُطقا وإِنَّ َجَفدـََّؿ َدُِحقَطدٌة إ (1)َزَظْؿُتؿ َخدْقَف افِػْتـَدةِ 

ـَ  ْقَػ بُِؽؿ(2)﴾بِاْفؽاؾِِري ـَ َوـَِتداُب  (4)َوأكَّك ُتمَؾُؽقنَ  (3)، َؾَفْقَفاَت ِمـُْؽؿ َو

ؿ ـُ ، َوأْظلُمُف َباِهَرٌة، (6)َطاِهَرٌة، َوأْحَؽاُمُف َزاِهَرةٌ ، أُمقُرُه (5)اهللِ َبْغَ أْطُفِر

ؿ،  ـُ ْػُتُؿدقُه َوَراَء ُطُفدقِر َوَزَواِجُرُه ٓئَِحٌة، َوأَواِمُرُه َواِضدَحٌة، َؿدْك َخؾَّ

ُؽُؿدقَن  ِه ََتْ ًٓ إأَرْؽَبًة َظـُْف ُتِريدُكوَن، أْم بَِغدْرِ ، (7)﴾بِدْئَس فِؾظَّدادَِِغ َبدَك

                                                           

( أي اّدقمٞمتؿ وأفمٝمرشمؿ ًمٚمٜم٤ّمس يمذسم٤ًم وظمديٕم٦م إٟم٤م إّٟمام اضمتٛمٕمٜم٤م ذم اًمً٘مٞمٗم٦م دومٕم٤ًم 1 

دومٕم٤ًم ًمٚمٗمتٜم٦م ُمع أن اًمٖمرض يم٤من همّم٥م اخلالوم٦م قماـ أهٚمٝما٤م, وهاق قمالم اًمٗمتٜما٦م. 

 وآًمتٗم٤مت ذم ؾم٘مٓمقا عمقاوم٘م٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

 .99قسم٦م: ( اًمت1 

ًمٚمّتٌٕمٞمد, وومٞمف ُمٕمٜمك اًمّتٕمّج٥م, ا يمام رّصح سمف اًمِمٞمخ اًماريض ا,  «هقفات»( 0 

 شمًتٕمٛمالن ذم اًمتٕمج٥م. «أّكك»و «ـقػ»ويمذًمؽ 

ء وىمٚمٌف, أي: إمم أيـ يٍمومٙمؿ اًمِماٞمٓم٤من  يميسمف, رصومف قمـ اًمٌّم  «أَؾَؽف»( 9 

 وأٟمٗمًٙمؿ واحل٤مل إّن يمت٤مب اهللّ سمٞمٜمٙمؿ

اٟمٞمٝمؿ, أي: ُم٘مٞمؿ سمٞمٜمٝمؿ حمٗمقف ُماـ ضم٤مٟمٌٞماف ( ومالن سملم أفمٝمر ىمقم وسملم فمٝمر5 

 أو ُمـ ضمقاٟمٌف هبؿ.

بغ أطفرـؿ ؿائؿة ؾرائضدف، »: «اًمٙمِمػ»اعمتألًمئ اعمنمه. وذم  «افّزاهر»( 6 

 .«واضحة دٓئؾف، كّرة رشائعف، زواجره واضحة، وأوامره ٓئحة

 , أي: ُمـ اًمٙمت٤مب ُم٤م اظمت٤مروه ُمـ احلٙمؿ اًم٤ٌمـمؾ.53( اًمٙمٝمػ: 7 
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ـْ َيْبَتغِ إ ـَ  وَم ِخدَرِة ِمد ْٔ ـْ ُيْؼَبدَؾ ِمـْدُف وُهدَق ِف ا ْشلِم ِديـدًا َؾَؾد َؽْرَ اإْلِ

ـَ  ي  أْن  (2)، ُثؿَّ َلْ َتْؾَبُثقا إّٓ َرْيَث (1)﴾اخْلاَِسِ

                                                           

 .85( آل قمٛمران: 1 

سم٤مًمٗمتح سمٛمٕمٜمك ىمدر, وهل يمٚمٛم٦م يًتٕمٛمٚمٝم٤م أهؾ احلج٤مز يمثػمًا, وىمد  «َرْيث»( 1 

ّٓ ريثام ومٕمؾ يمذا, وذم  ثدؿ ل »هٙماذا:  «اًمٙمِماػ»يًتٕمٛمؾ ُمع ُم٤م ي٘م٤مل: مل يٚم٨ٌم إ

ّٓ ريدث», وىم٤مل سمٕمْماٝمؿ: «تزحقا ريثا . وذم روايا٦م اسماـ أيب «هدِا ول ترّيثدقا إ

٘مديريـ وٛمػم اعم١مٟم٨م راضمع إمم ومتٜم٦م ووما٤مة , أظمتٝم٤م, وقمغم اًمت«ثؿ ل ترّيثقا»ـم٤مهر: 

 .اًمرؾمقل
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ددا ـَ َكْػَرهُتَ ُتؿ ُتددقُرونَ (3)ؿَِقاُدَهددا (2)، َوَيْسددؾَِس (1)َتْسددُؽ ِْ  (4)، ُثددؿَّ أَخدد

ا دد(5)َوْؿددَكهَتَ َرهَتَ َتدداِف (6)ا، َوهُتِقُجددقَن مَجْ ددْقَطانِ  (7)، َوَتْسددَتِجقُبقَن ِلِ  افشَّ

ددادِ  ، َوإْ َ ـِ اَلددعي ي ، َوإْضَػدداِء أْكددَقاِر افددكي ـِ افـَّبددلي  (8)افَغددِقيي  ُشددـَ

ونَ  ، ُتَِّسُّ ِػلي ْهؾِِف َوُوْفِكِه ِف اخَلَؿرِ (10)َحْسَقًا ف اْرتَِغاءِ  (9)افصَّ ِٕ  (1)، َوََتُْشقَن 

                                                           

اسم٦م سم٤مًمٗمتح: ذه٤مهب٤م وقمدم اٟم٘مٞم٤مده٤م.1   ( َٟمَٗمرت اًمد 

ؾِس»( 1  ٝمؾ اًمّٚملّم اعمٜم٘م٤مد, ا ذيمره اًمٗمػموزآسم٤مدي ا . وذم  «افسَّ ًّ سمٙمن اًمالم: اًم

٤ًم ُمـ سم٤مب شمٕم٥م: ؾمُٝمؾ وٓن(.1/199]«ُمّم٤ٌمح اًمّٚمٖم٦م» ًَ
 [: )ؾَمٚمَِس ؾَمٚمِ

 ٤مًمٙمن: ُم٤م ي٘م٤مد سمف اًمّداسّم٦م ُمـ طمٌؾ وهمػمه.سم «افِؼَقاد»( 0 

[: )ورى اًمّزٟمد يري وريا٤ًم إذا ظمرضما٧م ٟما٤مره(, 6/1511]«اًمّمح٤مح»( ذم 9 

وومٞمف ًمٖم٦م أظمرى: وري اًمّزٟمد يري سم٤مًمٙمن ومٞمٝمام وأوريتف أٟم٤م ويمذًمؽ وّريتف شمقريا٦م 

 وومالن يًتقري زٟم٤مد اًمّْمالًم٦م.

 .( وىْمَدة اًمٜم٤ّمر سم٤مًمٗمتح: َوىُمقده٤م, ووىَمُده٤م هلٌٝم٤م5 

اعمتقىّمد ُمـ احلٓم٥م, وم٢مذا سمرد ومٝمق ومحؿ, واجلَْٛمر ا سمادون اًمتا٤مء ا  «الؿرة»( 6 

 مجٕمٝم٤م.

 سم٤مًمٙمن: اًمّّمٞم٤مح, وهتػ سمف, أي: دقم٤مه. «اِلتاف»( 7 

 ( إمه٤مد اًمٜم٤ّمر: إـمٗم٤مؤه٤م سم٤مًمٙمّٚمّٞم٦م. 8 

أّٟمٙمؿ إّٟمام  ؼمشمؿ طمتك اؾمات٘مّرت اخلالوما٦م اعمٖمّماقسم٦م قمٚماٞمٙمؿ, صماؿ  واحلاصؾ:

 ور واًمٗمتـ واشّم٤ٌمع اًمِمٞمٓم٤من, وإسمداع اًمٌدع, وشمٖمٞمػم اًمًٜمـ.ذقمتؿ ذم هتٞمٞم٩م اًمنم

 ( اإلهار وّد اإلقمالن. 9 

سمٗمتح احل٤مء وؾمٙمقن اًمًلم اعمٝمٛمٚمتلم, ذب اعمره وهمػمه ؿماٞمئ٤ًم  «احَلْسق»( 13 

ذب اًمرهمقة, وهق زسمد اًمٚمٌـ, ىم٤مل اجلقهري ]اًمّمح٤مح  «آرتغاء»ء. و سمٕمد ر
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اءِ  (1)اخَلَؿرِ   (5)، َوَوْخدزِ (4)اُددَكى (3) ِمـُْؽؿ َظدَذ ِمْثدِؾ َحدزي ، َوَكْصِزُ (2)َوافََضَ

ـَاِن ف احَلَشا، َوأْكدُتؿ َتْزُظُؿدقَن أّٓ إْرَث َفـَدا  َأَؾُحْؽدَؿ اْلاِهؾِقَّدِة إافسي

ـَ  ـُ ِم ـْ َأْحَس  ؟! أَؾل َتْعَؾُؿقَن؟(6)﴾ ُحْؽًا فَِؼْقٍم ُيقؿِـُقنَ اهللَِيْبُغقَن وَم

                                                                                                            

 رّ ارشمٖمٞم٧م ذسم٧م اًمرهمقة. وذم اعمثؾ يًوا [: )اًمرهمقة ُمثٚمث٦م, ُزسْمد اًمّٚمٌـ6/1063

طمًقًا ذم ارشمٖم٤مء ييب عمـ ئمٝمر أُمرًا ويريد همػمه, ىم٤مل اًمِّمٕمٌل عماـ ؾما٠مًمف قماـ 

ٌّؾ أّم اُمرأشمف ىم٤مل: يّن طمًقًا ذم ارشمٖم٤مء, وىمد طمرُم٧م قمٚمٞمف اُمرأشمف(. وىما٤مل  رضمؾ ىم

رياد اعمٞمداين: ىم٤مل أسمق زيد وإ ٛمٕمل: أ ٚمف اًمّرضمؾ يا١مشمك سما٤مًمّٚمٌـ ومٞمٔمٝمار أّٟماف ي

اًمّرهمقة ظم٤مّ ٦م وٓ يريد همػمه٤م ومٞمنمهب٤م وهق ذم ذًمؽ يٜم٤مل ُمـ اًمّٚمٌـ, ييب عماـ 

 يريؽ أّٟمف يٕمٞمٜمؽ وإّٟمام جيّر اًمٜمّٗمع إمم ٟمٗمًف.

سم٤مًمتحريؽ: ُم٤م واراك ُمـ ؿمجر وهمػمه, ي٘م٤مل: شمقارى اًمّّمٞمد قمٜمّل  «اخَلَؿر»( 1 

أي ُما٤م يقارياف ذم مخر اًمقادي, وُمٜمف ىمقهلؿ: دظمؾ ومالن ذم مُخ٤َمر اًمٜم٤ّمس ا سم٤مًمْمؿ ا 

 ويًؽمه ُمٜمٝمؿ. 

اء»( 1  َ سم٤مًمّْم٤مد اعمٕمجٛم٦م اعمٗمتقطما٦م واًماّراء اعمخّٗمٗما٦م: اًمِّماجر اعمٚمتاّػ ذم  «اًمي 

اًمقادي, وي٘م٤مل عمـ ظمتؾ  ٤مطمٌف وظم٤مدقمف يدّب ًماف اًمّيااء ويٛمٌما ًماف اخلٛمار, 

 وىم٤مل اعمٞمداين ىم٤مل اسمـ إقمرايب اًمّياء ُم٤م اٟمخٗمض ُمـ إرض.

 ء ُمـ همػم إسم٤مٟم٦م. ٝمٛمٚم٦م: اًم٘مٓمع, أو ىمٓمع اًمٌّم سمٗمتح احل٤مء اعم «احَلزّ »( 0 

 سم٤مًمْمؿ: مجع ُمدي٦م وهل اًمًّٙملم واًمِّمٗمرة. «ادُكى»( 9 

 اًمّٓمٕمـ سم٤مًمّرُمح وٟمحقه ٓ يٙمقن ٟم٤مومذًا, ي٘م٤مل: وظمزه سم٤مخلٜمجر. «اًمقظمز»( 5 

   53( اعم٤مئدة: 6 

أّٟمٙمؿ إّٟمام  ؼمشمؿ طمتك اؾمات٘مّرت اخلالوما٦م اعمٖمّماقسم٦م قمٚماٞمٙمؿ, صماؿ  واحلاصؾ:

 ٞمٞم٩م اًمنمور واًمٗمتـ واشّم٤ٌمع اًمِمٞمٓم٤من, وإسمداع اًمٌدع, وشمٖمٞمػم اًمًٜمـ.ذقمتؿ ذم هت
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ذَّ فَ  اِحَقةِ َبَذ، جَتَ ْؿِس افضَّ افشَّ ـَ  أِّني اْبـَُتُف. (1)ُؽؿ 

ا اُدْسؾُِؿقَن، َأُأْؽَؾُ  َظَذ إْرثَِقف؟! َ  (2)أيُّ

ـَ أب ُؿَحاَؾَة، َأف ـَِتاِب اهللِ أْن َتِرَث َأَباَك َوٓ َأِرُث أب؟  َفَؼدْك إَيا اْب

ا   (3)﴾ِجْئِت َصْقئًا َؾِريًّ

                                                           

أي: اًمٔما٤مهرة اًمٌّٞمٜما٦م, ي٘ما٤مل: ومٕمٚما٧م ذًماؽ إُمار  «ـافشؿس افضداحقة»( 1 

 و٤مطمٞم٦م أي: قمالٟمٞم٦م.

. ىما٤مل «ر ادفداجرة ابتدّز إرث أبقدفدويدًا معشد»( ذم رواي٦م اسمـ أيب ـما٤مهر: 1 

ء ىمٚم٧م: وهي٤م يا٤م وماالن وهاق  إذا أهمريتف سم٤مًمٌّم »[: 6/1157اجلقهري]اًمّمح٤مح 

ذم اعمقوإملم.  «أسمٞماف»اٟمتٝمك. وًمٕمّؾ إٟم٥ًم هٜم٤م اًمتٕمّجا٥م. واهلا٤مء ذم  «حتريض

 ﴾ـِتابَِقدفْ ﴿سمٙمن اهلٛمزة سمٛمٕمٜمك: اعمػماث ًمٚمًٙم٧م, يمام ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م:  «إرثقف»و

, شمث٧ٌم ذم اًمقىماػ وشمًا٘مط ذم اًمق اؾ, ﴾ُشْؾطاكَِقفْ ﴿و ﴾مافَِقفْ ﴿و ﴾ِحسابَِقفْ ﴿و

ثدؿ أكدتؿ أّوًٓ تزظؿدقن أن ٓ »: «اًمٙمِماػ»٤م ذم اًمق ؾ أيْم٤م. وذم وىمرئ سم٢مصم٤ٌمهت

 ومٝمق أيْم٤م يمذًمؽ. «إرث فقف

اّدقما٧م أّن وماديم٤ًم يم٤مٟما٧م  واقمٚمؿ: أّٟمف ىمد وردت اًمرواي٤مت اعمتْم٤مومرة ذم أهّن٤م

, ومٚمٕمّؾ قمدم شمٕمّرواٝم٤م  اٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝما٤م ذم هاذه ٟمحٚم٦م هل٤م ُمـ رؾمقل اهللّ

إّي٤مه٤م, إذ يم٤مٟم٧م اخلٓم٦ٌم سمٕماد ُما٤م رّد أسماق  اخلٓم٦ٌم ًمتٚمؽ اًمدقمقى ًمٞم٠مؾمٝم٤م قمـ ىمٌقهلؿ

وُمـ ؿمٝمد ُمٕمف, وىماد يم٤مٟما٧م اعمٜما٤موم٘مقن احلا٤مرضون  سمٙمر ؿمٝم٤مدة أُمػم اعم١مُمٜملم

ٙم٧م سمحدي٨م اعمػماث ًمٙمقٟمف ُمـ رضوري٤مت اًمديـ. ًّ  ُمٕمت٘مديـ ًمّمدىمف, ومتٛم

أي: أُمرًا قمٔمٞماًم سمديٕم٤ًم, وىمٞمؾ: أي: أُمرًا ُمٜمٙمرًا  «صقئًا ؾرّيا»,  :17( ُمريؿ0 

 ٠مظمقذ ُمـ آومؽماء سمٛمٕمٜمك اًمٙمذب.ىمٌٞمح٤ًم, وهق ُم
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ُتؿ ـَِتاَب اهللِ ـْ ؿ إْذ َيُؼقُل: أَؾَعَذ َظْؿٍك َتَر ـُ َُتُقُه َوَراَء ُطُفقِر ِْ   َوَكَب
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ـِ  (1)؟﴾إوَوِرَث ُشَؾْقاُن داُودَ  َقدك ْبد ـْ َخدَزِ َيْ َوَؿاَل ؾِقَا اْؿدَتصَّ ِمد

ا ِريَّ ـَ ـْ إإْذ َؿاَل:  َز ـْ َفُكْكَؽ َوفِقًّا َيِرُثـِل وَيدِرُث ِمد رّب َؾَفْ  ِل ِم

َْرحداِم َبْعُضدُفْؿ َأْوػوُأوُفدقا اإ، وؿال: (2)﴾آِل َيْعُؼقَب  بِدَبْعٍض ِف   ْٕ

ِر ِمْثدُؾ َحدظي اهللُُيقِصقُؽُؿ إ، َوَؿاَل: (3)﴾اهللِـِتاِب  ـَ َِّ دْؿ فِؾد ـُ  ِف َأْوِٓد

ُْكَثَقْغِ  ْٕ َْؿدَربَِغ إ، َوَؿداَل: (4)﴾ا ْٕ ـِ وا إِْن َتدَرَك َخدْرًا اْفَقِصدقَُّة فِْؾقافِدَكْي

ا َظَذ  ـْ  (6)، َوَزَظْؿُتؿ أّٓ ُحْظَقةَ (5)﴾اْدُتَِّؼغَ بِاْدَْعُروِف َحؼًّ ل َوٓ أِْرَث ِمد

ُؽُؿ اهللُ بِآَيٍة َأْخَرَج ِمـَْفدا أب ؟ أْم َهدْؾ َأب َوٓ َرِحَؿ َبْقـَـَا، أَؾَخصَّ

دٍة  ـْ أْهدِؾ ِمؾَّ َتْغِ ٓ َيَتَقاَرَثاِن؟ أَوَفْسُت أَكا َوأب ِمد َتُؼقُفقَن: إنَّ أْهَؾ ِمؾَّ

                                                           

 . 16( اًمٜمٛمؾ: 1 

 . 6( ُمريؿ: 1 

 .6( إطمزاب: 0 

 .11( اًمٜم٤ًمء: 9 

 .183( اًمٌ٘مرة: 5 

سمٙمن احل٤مء ووّٛمٝم٤م وؾمٙمقن اًمٔم٤مء اعمٕمجٛم٦م: اعمٙم٤مٟما٦م واعمٜمزًما٦م,  «ْظقةاحلِ »( 6 

ؾدزظؿتؿ »: «اًمٙمِماػ»وي٘م٤مل: طمٔمٞم٧م اعمرأة قمٜمد زوضمٝم٤م إذا دٟم٧م ُمـ ىمٚمٌف. وذم 

ّظ ل وٓ إرث ل مـ أبقف، أ َؾَحَؽَؿ اهللُّ بآية أخدرج أب مـفدا؟ أم تؼقفدقن أن ٓ ح

أهؾ مّؾتغ ٓ يتقارثدان؟ أم أكدتؿ أظؾدؿ بخصدقص افؼدرآن وظؿقمدف مدـ أب؟ 

أية. إيًا معارش ادسؾؿة، أ أبتّز إرثقدف؟ اهللّ أن تدرث أبداك  ﴾َأَؾُحْؽَؿ اْلاِهؾِقَّةِ إ

اَفَؼْك ِجْئِت إوٓ أرث أبقف   . «﴾َصْقئًا َؾِريًّ
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ـِ َواِحَك  ـْ أب َواْبد ٍة؟! أْم أْكُتؿ أْظَؾدُؿ بُِخُصدقِص افُؼدْرآِن َوُظُؿقِمدِف ِمد

ل؟  َظؿي

َك، َؾـِْعَؿ احَلَؽُؿ اهللُ،  (3)َمْرُحقَفةً  (2)ََمُْطقَمةً  (1)َؾُكوَكَؽَفا َتْؾَؼاَك َيْقَم َحْؼِ

ٌك  ِظقُؿ حُمَؿَّ اَظِة َمدا(4)َوافزَّ دونَ  ، َواَدْقِظُك افِؼَقاَمُة، َوِظـَْك افسَّ َِّسُ ، (5)خَتْ

ـْ إَوٓ َيـَْػُعُؽؿ إْذ َتـَْكُمقَن،  وفُِؽؾي َكَبنٍ ُمْسدَتَؼر  وَؾَسدْقَف َتْعَؾُؿدقَن َمد

ِزيِف وَيِؾُّ َظَؾْقِف َظِاٌب ُمِؼقٌؿ﴾  (6)«َيْلتِقِف َظِاٌب َُيْ

                                                           

اًمْمٛمػم راضمع إمم ومدك اعمدًمقل قمٚمٞمٝم٤م سم٤معم٘م٤مم, وإُمر سم٠مظماذه٤م  «ؾكوكؽفا»( 1 

 ًمٚمتٝمديد.

 سم٤مًمٙمن: يمّؾ ُم٤م يقوع ذم أٟمػ اًمٌٕمػم ًمٞم٘م٤مد سمف.  «اخِلطام»( 1 

ْحؾ»( 0  سم٤مًمٗمتح: ًمٚمٜم٤ّمىم٦م يم٤مًمّنج ًمٚمٗمرس, وَرطَمَؾ اًمٌٕمػَم يمَٛمٜمََع: ؿماد  قماغم  «افرَّ

ذم يمقهن٤م ُمًّٚمٛم٦م ٓ يٕم٤مرواف ذم أظماذه٤م أطماد سم٤مًمٜم٤مىما٦م  تٝم٤مفمٝمره اًمّرطمؾ. ؿمٌٝم

 اعمٜم٘م٤مدة اعمٝمٞم٠مة ًمٚمريمقب. 

 أي: ـم٤مًم٥م احلّؼ. «وافغريؿ»ذم سمٕمض اًمرواي٤مت:  «وافزظقؿ»( 9 

يمٚمٛما٦م )ُما٤م( ُمّمادري٦م أي: ذم اًم٘مٞم٤مُما٦م ئمٝمار  «وظـك افساظة ما ختَّسون»( 5 

 ظمناٟمٙمؿ.

أي: ًمٙمّؾ ظمؼم, ا يريد ٟم٠ٌم اًمٕماذاب أو  ,﴾فُِؽؾي َكَبنٍ ُمْسَتَؼر  ﴿, و67( إٟمٕم٤مم: 6 

أو اإليٕم٤مد سمف ا وىم٧م اؾمت٘مرار ووىمقع. وؾمقف شمٕمٚمٛمقن قمٜماد وىمققماف ُماـ ي٠مشمٞماف 

قمذاب خيزيف: آىمت٤ٌمس ُمـ ُمقوٕملم أطمدمه٤م: ؾمقرة إٟمٕم٤مم, وأظمر: ذم ؾمقرة 

دا ﴿طمٞما٨م ىما٤مل:  هقد ذم ىمّم٦م ٟماقح ـَ دا َكْسدَخُر ِمدـُْؽْؿ  إِْن َتْسدَخُروا ِمـَّدا َؾنِكَّ
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 ٟمحق إٟمّم٤مر وم٘م٤مًم٧م:  (1)صمؿ رُم٧م سمٓمرومٝم٤م

ِه ا (4)َوأْظَضدادَ  (3)افِػْتَقةِ  (2)َيا َمَعارِشَ » ِِ دِة، َوأْكَصداَر اإِلْشدلِم، َمدا َهد دِؾَّ

ـَةُ  (5)افَغِؿقَزةُ  ـْ ُطلَمتل (1)ف َحؼيل، َوافسي اَن َرُشقُل اهللِ(2)َظ ـَ  ؟ َأَما 

                                                                                                            

ِزيِف وَيِؾُّ َظَؾْقِف َظِاٌب ُمِؼقؿٌ َتْسَخرُ  ـْ َيْلتِقِف َظِاٌب َُيْ ]هقد  ﴾وَن َؾَسْقَف َتْعَؾُؿقَن َم

 [, وم٤مًمٕمذاب اًمذي خيزهيؿ: اًمٖمره, واًمٕمذاب اعم٘مٞمؿ: قمذاب اًمٜم٤مر.09ا08/

سم٤مًمٗمتح: ُمّمدر ـَمَروَم٧م قملم ومالن إذا ٟمٔمرت, وهق أن يٜمٔمر صماّؿ  «افطَّرف»( 1 

 ٕملم.ُيٖمٛمض, واًمّٓمرف أيْم٤ًم: اًم

 : اجلامقم٦م.«ادعؼ»( 1 

خّل. وذم  «افِػْتَقة»( 0  ًّ : «اعمٜم٤مىم٥م»سم٤مًمٙمن: مجع ومتك وهق اًمِّم٤مب واًمٙمريؿ اًم

يدا معؼد »: «اًمٙمِماػ»وذم  «يا معؼ افبؼقة، وأظضاد ادّؾة، وحصـة اإلشدلم»

 .«افبؼقة، ويا ظاد ادّؾة، وحصـة اإلشلم

ي٘م٤مل: قمْمدشمف يمٜمٍمشمف ًمٗمٔما٤ًم  : مجع قَمْمد ا سم٤مًمٗمتح ا إقمقان,«إظضاد»( 9 

 وُمٕمٜمًك.

ىم٤مل اجلقهري: )ًمٞمس ذم ومالن همٛمٞمزة أي: ُمٓمٕمـ( ]اًمّماح٤مح  «افغؿقزة»( 5 

[, وهاق ٓ 1/185[, وٟمحقه ذيمر اًمٗمػموزآسما٤مدي ]اًم٘ما٤مُمقس اعمحاٞمط 0/889

يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم إّٓ سمتٙمّٚمػ. وىم٤مل اجلقهري: )رضمؾ هَمَٛمز أي: وٕمٞمػ( ]اًمّمح٤مح 

: )اًمَٖمٛمٞماَزة سمٗماتح اًمٖمالم اعمٕمجٛما٦م «اًمٕمالم» [. وىم٤مل اخلٚمٞماؾ ذم يمتا٤مب0/889

واًمزاي: وْٕمٗم٦م ذم اًمٕمٛمؾ وضمٝمٚم٦م ذم اًمٕم٘مؾ وي٘م٤مل: ؾمٛمٕم٧م يمٚمٛما٦م وم٤مهمتٛمزهتا٤م ذم 

[. وهااذا اعمٕمٜمااك أٟمًاا٥م. وذم 9/089قم٘مٚمااف أي قمٚمٛماا٧م أّٟمااف أمحااؼ( ]اًمٕماالم 

ٙمقن, وهاق  «ما هِه افَػسة»: «اًمٙمِمػ» ًّ سم٤مًمٗم٤مء اعمٗمتقطم٦م وؾمٙمقن اًمت٤مء: وهق اًم

 رواي٦م اسمـ أيب ـم٤مهر: سم٤مًمراء اعمٝمٛمٚم٦م, وًمٕمّٚمف ُماـ ىماقهلؿ: همٛمار أيْم٤ًم ُمٜم٤مؾم٥م. وذم

قمغم أظمٞمف, أي: طم٘مد ووٖمـ, أو ُمـ ىمقهلؿ: همٛمر قمٚمٞمف, أي أهمٛمل قمٚمٞماف, أو ُماـ 
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َظداَن َمدا أْحدَكْثُتؿ، َوَظْجدلَن ذا  َػدُظ ف ُوْفدِكِه؟ ََسْ أب َيُؼقُل: اَدْرُء ُيْ

ٌة َظَذ َما أْضُؾُ  َوُأَزاِوُل!، َوَفُؽؿ َضاَؿٌة بَِا ُأَحاوِ (3)إَهاَفةُ   ُل، َوُؿقَّ

                                                                                                            

ؽم, وًمٕمّٚمف يم٤من سم٤مًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م ومّمحػ, وم٢مّن اؾمتٕمامل إهماامض  ًّ اًمَٖمْٛمر سمٛمٕمٜمك اًم

 اًمٕملم ذم ُمثؾ هذا اعم٘م٤مم ؿم٤مئع.

ٜم٦َم»( 1  ًِّ اٜم٦م:  سم٤مًمٙمن: ُمّمدر «اًم ًِّ ؿ يٕمَٚمؿ وؾمٜم٤ًم وؾماٜم٦ًم, واًم
وؾِمـ يقؾَمـ, يمَٕمٚمِ

 أّول اًمٜمّقم أو اًمٜمقم اخلٗمٞمػ, واهل٤مء قمقض قمـ اًمقاو.

سم٤مًمْمؿ يم٤معمٔمٚمِٛم٦م سم٤مًمٙمن : ُم٤م أظمذه اًمّٔم٤ممل ُمٜمؽ ومتٓمٚمٌاف قمٜماده,  «اًمُٔمالَُم٦م»( 1 

سمٕماد  «اًمٙمِمػ»واًمٖمرض هتٞمٞم٩م إٟمّم٤مر ًمٜمٍمهت٤م أو شمقسمٞمخٝمؿ قمغم قمدُمٝم٤م. وذم 

 .«أن يػظ رشقل اهللّأ ما ـان ف»ذًمؽ: 

سمٗمتح اًمٕملم: يمالمه٤م ُمـ أؾمامء إومٕم٤مل  «َظجلن»ُمثٚمث٦م اًمًلم و «َس ُ ِرظان»( 0 

سمٛمٕمٜمك: هع وقمجؾ, وومٞمٝمام ُمٕمٜمك اًمّتٕمّج٥م أي: ُم٤م أهع وأقمجاؾ. وذم روايا٦م 

, ي٘م٤مل: أضمدب اًم٘ماقم أي: أ ا٤مهبؿ «َسظان ما أجكبتؿ ؾلـكيتؿ»اسمـ أيب ـم٤مهر: 

 ّؾ ظمػمه.اجلدب, وأيمدى اًمّرضمؾ إذا ىم

سمٙمن اهلٛمزة: اًمقدك وهق دؾمؿ اًمّٚمحؿ, وىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدي: )ىمقهلؿ  «اإلهافة»

هقم٤من ذا إه٤مًم٦م أ ٚمف أّن رضمال يم٤مٟم٧م ًمف ٟمٕمج٦م قمجٗم٤مء ويم٤مٟما٧م, رقم٤مُمٝما٤م يًاٞمؾ 

ا٤مئؾ  ًّ ُمـ ُمٜمخرهي٤م هلزاهل٤م, وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤م هذا اًّمذي يًاٞمؾ وم٘ما٤مل وديمٝما٤م, وم٘ما٤مل: اًم

وذا إؿم٤مرة إمم اًمّرقما٤مم, أو يٞمٞماز قماغم  هقم٤من ذا إه٤مًم٦م, وٟمّم٥م إه٤مًم٦م قمغم احل٤مل,

٥ٌّم زيد قمرىم٤ًم, واًمّت٘مدير: هقم٤من إه٤مًم٦م هذه, وهق  شم٘مدير ٟم٘مؾ اًمٗمٕمؾ, يم٘مقهلؿ: شمّم

ء ىمٌاؾ وىمتاف(, اٟمتٝماك. ]اًم٘ما٤مُمقس اعمحاٞمط  ُمثؾ ييب عمـ خيؼم سمٙمٞمٜمقٟما٦م اًمٌّما

قم٤مم سم٤مًمْمؿ: ُم٤م يًٞمؾ ُمـ أٟمػ اًمِّم٤مة واخلٞمؾ, وًمٕمّؾ اعمثؾ يم٤من سمٚمٗمظ 0/07 [ واًمرُّ

ن وم٤مؿمتٌف قمغم اًمٗمػموزآسم٤مدي أو همػمه, أو يم٤من يمّؾ ُماٜمٝمام ُمًاتٕمٛماًل ذم هاذا قمجال

 اعمثؾ.
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ٌك   ؟ َأَتُؼقُفقَن َماَت حُمَؿَّ

 (5)، َواْكَػَتدَؼ (4)َؾْتُؼدفُ  (3)، َواْشدَتـَْفرَ (2)َجؾقدٌؾ: اْشَتْقَشدَع َوْهُقدفُ  (1)َؾَخْطٌ  

ِسددَػِت افـُُّجددقمُ (6)َرْتُؼددفُ  ـُ ددِت إْرُض فَِغْقَبتِددِف، َو دُِِصددقَبتِِف،  (7)، َواْطَؾؿَّ

                                                                                                            

وهمروٝم٤م  ٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕمّجا٥م ُماـ شمٕمجٞماؾ إٟمّما٤مر وُمٌا٤مدرهتؿ إمم 

إطمداث اًمٌدع وشمرك اًمًٜمـ وإطمٙم٤مم, واًمتخ٤مذل قمـ ٟمٍمة قمؽمة ؾمّٞمد إٟم٤مم ُمع 

وىمادرهتؿ قماغم ٟمٍماهت٤م ىمرب قمٝمدهؿ سمف, وقمدم ٟمًٞم٤مهنؿ ُم٤م أو ٤مهؿ سماف وماٞمٝمؿ, 

وأظمذ طمّ٘مٝم٤م ممّـ فمٚمٛمٝم٤م, وٓ يٌٕمد أن يٙمقن اعمثؾ إظم٤ٌمرًا جمٛماال سماام يؽمشما٥م قماغم 

 هذه اًمٌدقم٦م ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمديٜمٞم٦م وذه٤مب أصم٤مر اًمٜمٌقي٦م.

 سم٤مًمٗمتح: اًمِّم٠من وإُمر قمٔمؿ أو  ٖمر. «اخَلْط »( 1 

 كم وختّره. ا يم٤مًمّرُمل ا : اًمِّمّؼ واخلره, ي٘م٤مل: وهل اًمّثقب إذا سم «افقهل»( 1 

ٕم٦م أي: اشّمًع. «اشتـفر»( 0  ًّ  ا اؾمتٗمٕمؾ ا ُمـ اًمٜم َٝمر سم٤مًمتحريؽ سمٛمٕمٜمك: اًم

: اًمِّمّؼ. واًمْمامئر اعمجرورات اًمثالصم٦م راضمٕم٦م إمم اخلٓم٥م سمخاالف «افػتؼ»( 9 

 .اعمجروريـ سمٕمده٤م وم٢مهّنام راضمٕم٤من إمم اًمٜمٌّل 

 أي: اٟمِمّؼ. «اكػتؼ»( 5 

 : وّد اًمٗمتؼ.«افّرتؼ»( 6 

[ راضمٕما٦م إمم اخلٓما٥م, «رتؼف»و «ؾتؼف»و «وهقف»رورات اًمثالصم٦م: ]اًمْمامئر اعمج

 .[ وم٢مهّنام راضمٕم٤من إمم اًمٜمٌّل «دصقبتف»و «فغقبتف»سمخالف اعمجروريـ سمٕمده٤م: ]

ُػ اًمٜمّجقم, ذه٤مب ٟمقره٤م, واًمٗمٕمؾ ُمٜمف يٙمقن ُمتٕمدّي٤ًم وٓزُم٤ًم, واًمٗمٕمؾ 7  ًْ ( يَم

ـتلبدت خدرة اهللّ وا»يميب. وذم رواي٦م اسمـ أيب ـم٤مهر ُمٙم٤من اًمٗم٘مارة إظماػمة: 

 «اًمٙمِمااػ»اومتٕماا٤مل ُمااـ اًمٙمبسماا٦م سمٛمٕمٜمااك احلاازن. وذم  «آـتئدداب». و«دصددقبتف

 إمم ىمقهل٤م:د …واشتـفر ؾتؼف، وؾؼك راتؼف، وأطؾؿت إرض واـتابت خلرة اهللّ»

 ُمـ اإلداًم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٖمٚم٦ٌم. «د وأديؾت احلرمة
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َكِت وَ  ـْ ، َوُأِزيَؾدِت (2)أَمداُل، َوَخَشدَعِت اِلَبداُل، َوُأِضدقَع احَلدريؿُ  (1)أ

ى، َواُدِصقَبُة افُعْظَؿك، ٓ  (4)ِظـَْك َمَاتِِف، َؾتِْؾَؽ َواهللِ افـَّاِزَفةُ  (3)احُلْرَمةُ  افُؽْزَ

ا ـَِتداُب اهللِ (5)ٓ ِمْثَؾَفا َكاِزَفٌة، وٓ َبائَِؼةٌ  ـَ ِمَ  َجدّؾ َثـَداُؤُه ف َظاِجَؾٌة، أْظَؾ

ؿ َوَمْصدَبِحُؽؿ (6)َأْؾـَِقتُِؽؿ ـُ اَخداً  (8)، ِهَتاَؾداً (7)ف َمَْسدا  (10)، َوتِدلَوةً (9)َوُُصَ

َوَؿَضداٌء  (1)، َوَفَؼْبَؾُف ما َحؾَّ بِلْكبِقاِء اهللِ َوُرُشدؾِِف، ُحْؽدٌؿ َؾْصدٌؾ (11)َوأحَلاَكاً 

                                                           

 ( ي٘م٤مل: أيمدى ومالن أي: سمخؾ أو ىمّؾ ظمػمه.1 

 حيٛمٞمف وي٘م٤مشمؾ قمٜمف.( طمريؿ اًمّرضمؾ ُم٤م 1 

 ُمٙم٤من احلرُم٦م. «افرْحة»: ُم٤م ٓ حيّؾ اٟمتٝم٤ميمف, وذم سمٕمض اًمٜمًخ: «احلرمة»( 0 

 اًمِّمديدة.  «افـّازفة»( 9 

 اًمّداهٞم٦م. «افبائؼة»( 5 

 ( ومٜم٤مء اًمّدار, يمٙم٤ًِمء: اًمٕمر ٦م اعمّتًٕم٦م أُم٤مُمٝم٤م. واهلت٤مف سم٤مًمٙمن اًمّمٞم٤مح.6 

ان وُمقوٕم٤من ُمـ اإل ا٤ٌمح سمْمؿ اعمٞمؿ ومٞمٝمام ُمّمدر «ادُصبح»و «ادُؿسك»( 7 

 واإلُم٤ًمء. 

ٞم٤مح. «اِلتاف»( 8   سم٤مًمٙمن: اًمّمِّ

 يمُٖمراب: اًمّّمقت أو اًمِّمديد ُمٜمف. «افكاخ»( 9 

 سم٤مًمٙمن: اًم٘مراءة. «اًمّتالوة»( 13 

: اإلومٝم٤مم, ي٘م٤مل: أحلٜمف اًم٘ماقل, أي أومٝمٛماف إّيا٤مه, وحيتٛماؾ أن «اإلحلان»( 11 

ري: )اًمّٚمحـ واطمد إحل٤من يٙمقن ُمـ اًمّٚمحـ سمٛمٕمٜمك اًمٖمٜم٤مء واًمّٓمرب, ىم٤مل اجلقه

واًمّٚمحقن, وُمٜمف احلدي٨م: )اىمرءوا اًم٘مرآن سمٚمحقن اًمٕمرب(. وىمد حلاـ ذم ىمراءشماف 

إذا ـمّرب هب٤م همّرد, وهق أحلـ اًمٜم٤ّمس إذا يما٤من أطمًاٜمٝمؿ ىماراءة أو همٜما٤مء(, اٟمتٝماك 
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َّٓ َرُشقٌل َؿْك إ (2)َحْتؿٌ  ٌك إِ ُشُؾ َأَؾنِْن مداَت َأْو َوَما حُمَؿَّ ـْ َؿْبؾِِف افرُّ َخَؾْت ِم

ـْ َيـَْؼؾِْ  َظذ  ُؿتَِؾ اْكَؼَؾْبُتْؿ َظذ ـْ َيُض   َأْظؼابُِؽْؿ وَم  َصدْقئًا اهللَرَّ دَظِؼَبْقِف َؾَؾ

ـَ اهللُوَشَقْجِزي  اـِِري  . (3)﴾ افشَّ

                                                                                                            

[. ويٛمٙمـ أن ي٘مرأ قمغم هذا سمّمٞمٖم٦م اجلٛماع أيْما٤م, وإول 6/1110]اًمّمح٤مح 

كازفة أظؾدـ مدا ـتداب اهللّ ف ؿبؾدتؽؿ، مسداـؿ ؾتؾؽ »: «اًمٙمِمػ»أفمٝمر. وذم 

 .«ومصبحؽؿ، هتاؾًا هتاؾًا، وفؼبؾف ما حّؾ بلكبقاء اهللّ ورشؾف

: هق اعم٘مٓمقع سمف اًّمذي ٓ ري٥م ومٞمف وٓ ُمرّد ًمف, وىمد يٙمقن «احلؽؿ افػصؾ»( 1 

 سمٛمٕمٜمك: اًم٘م٤مـمع اًمٗم٤مره سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ.

هق اًمذي ٓ يتٓمّره  «ضاء احلتؿافؼ»ذم إ ؾ إطمٙم٤مم إُمقر. و «احلتؿ»( 1 

 إًمٞمف اًمتٖمٞمػم. 

: «آكؼدلب ظدذ افعؼد »أي: ُمْما٧م. و «خؾدت», 199( آل قمٛمران: 0 

: اعمٓمٞمٕماقن «افشداـرون»اًمرضمقع اًم٘مٝم٘مرى, أريد سماف آرشماداد سمٕماد اإلياامن, و

 اعمٕمؽمومقن سم٤مًمٜمٕمؿ احل٤مُمدون قمٚمٞمٝم٤م. 

ٛمااقت ىماا٤مل سمٕمااض إُم٤مصمااؾ: واقمٚمااؿ أّن اًمِمااٌٝم٦م اًمٕم٤مرواا٦م ًمٚمٛمخاا٤مـمٌلم سم

إُّم٤م قمدم حتّتؿ اًمٕمٛمؾ سما٠مواُمره وطمٗماظ طمرُمتاف ذم أهٚماف ًمٖمٞمٌتاف, وما٢مّن  اًمٜمٌّل 

اًمٕم٘مقل اًمْمٕمٞمٗم٦م جمٌقًم٦م قمغم رقم٤مي٦م احل٤مرض أيمثر ُمـ اًمٖم٤مئ٥م, وأّٟمف إذا هما٤مب قماـ 

أسمّم٤مرهؿ ذه٥م يمالُمف قمـ أؾمامقمٝمؿ, وو ٤مي٤مه قمـ ىمٚمقهبؿ, ومدومٕمٝم٤م ُم٤م أؿما٤مرت 

ه وإظمٌا٤مره سمقىماقع شمٚماؽ اًمقاىمٕما٦م إًمٞمف  ٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إقمالن اهللّ ضمّؾ صمٜم٤مؤ

 اهل٤مئٚم٦م ىمٌؾ وىمققمٝم٤م, وإّن اعمقت مم٤ّم ىمد ٟمزل سم٤معم٤موالم ُماـ أٟمٌٞما٤مء اهللّ ورؾماٚمف

شمثٌٞمت٤ًم ًمألُّم٦م قمغم اإليامن, وإزاًم٦م ًمتٚمؽ اخلّمٚم٦م اًمذُمٞمٛم٦م قمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ. ويٛمٙماـ أن 

وسمٕمد ُمقشمف ًماٞمس ًمٜما٤م زاضمار وٓ  يٙمقن ُمٕمٜمك اًمٙمالم: أشم٘مقًمقن ُم٤مت حمّٛمد

, وٓ ٟمخ٤مف أطمدًا ذم شمرك آٟم٘مٞم٤مد ًمألواُمار وقمادم آٟمزضما٤مر قماـ ُم٤مٟمع قماّم ٟمريد

َأَؾدنِْن مداَت َأْو ﴿اًمٜمقاهل, ويٙمقن اجلقاب: ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ طمٙم٤مي٦م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 
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﴾ أي٦م, ًمٙمـ ٓ يٙمقن طمٞمٜمئذ حلدي٨م إقمالن اهللّ ؾمٌح٤مٟمف وإظم٤ٌمره سمٛمقت …ُؿتَِؾ 

ّٓ سمتٙمّٚمػ.   اًمرؾمقل ُمدظمؾ ذم اجلقاب إ

يماام أومّماح  ؿمٌٝمتٝمؿ قمدم دمقيزهؿ اعمقت قمغم اًمٜمٌّل وحيتٛمؾ أن يٙمقن 

قمٜمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٌٕمد حتّ٘مؼ ُمقشماف قمارض هلاؿ ؿماّؽ ذم اإلياامن ووهاـ ذم 

إقمامل, ومٚمذًمؽ ظمذًمقه٤م وىمٕمدوا قمـ ٟمٍمهت٤م, وطمٞمٜمئذ ُمدظمٚمٞم٦م طمدي٨م اإلقمالن 

وُم٤م سمٕمده ذم اجلقاب واوح. وقمغم اًمت٘م٤مدير ٓ يٙمقن ىمقهل٤م  اٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝما٤م: 

, داظماًل ذم اجلقاب, وٓ ُم٘مقًٓ ًم٘مقل اعمخ٤مـمٌلم قمغم آؾماتٗمٝم٤مم «جؾقؾؾخط  »

اًمتقسمٞمخل, سمؾ هق يمالم ُمًت٠مٟمػ ًم٨ٌّم احلزن واًمِمٙمقى, سمؾ يٙمقن اجلاقاب سماام 

, وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُم٘مقًٓ ًم٘مقهلؿ, ومٞمٙمقن «ؾتؾؽ واهللّ افـازفة افؽزى»سمٕمد ىمقهل٤م: 

ىمع, وماال يٌا٤مزم سماام اًمذي هق أقمٔمؿ اًمدواهل ىمد و طم٤م ؾ ؿمٌٝمتٝمؿ أّن ُمقشمف

وىمع سمٕمده ُمـ اعمحٔمقرات, ومٚمذًمؽ مل يٜمٝمْمقا سمٜمٍمه٤م واإلٟمّم٤مف ممّاـ فمٚمٛمٝما٤م, 

أوًٓ, ذم ُم٘ما٤مم أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م ؾماّٚمٛم٧موعم٤م شمْمّٛمـ ُم٤م زقمٛمقه يمقن مم٤مشمف

ٌّٝم٧م قمغم ظمٓمئٝمؿ ذم أهّن٤م ُمًاتٚمزُم٦م  ضمقاب شمٚمؽ اعم٘مدُم٦م, ًمٙمقهن٤م حمض احلؼ, صمؿ ٟم

سم٘مقهلا٤م:  ٟمٍمة احلؼ, وقمدم اشّم٤ٌمع أواُمره  ًم٘مّٚم٦م اعم٤ٌمٓة سمام وىمع, واًم٘مٕمقد قمـ

 إمم آظمر اًمٙمالم. «أظؾـ ما ـتاب اهللّ»

ومٞمٙمقن طم٤م ؾ اجلقاب أن اهللّ ىمد أقمٚمٛمٙمؿ هب٤م ىمٌؾ اًمقىماقع, وأظماؼميمؿ سم٠مهّنا٤م 

ؾمٜم٦ّم ُم٤موٞم٦م ذم اًمًٚمػ ُمـ أٟمٌٞم٤مئف, وطماّذريمؿ آٟم٘ماالب قماغم أقم٘ما٤مسمٙمؿ يمال ٓ 

 هتٜماقا قماـ ٟمٍماة احلاؼ وىمٛماع شمؽميمقا اًمٕمٛمؾ سمٚمقازم اإليامن سمٕمد وىمققمٝما٤م, وٓ

اًم٤ٌمـمؾ, وذم شمًٚمٞمٛمٝم٤م ُم٤م ؾمٚمٛمتف أوٓ دًٓم٦م قمغم أّن يمقهن٤م أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م مم٤ّم ي١ميد 

وضمقب ٟمٍميت, وم٢ميّن أٟم٤م اعمّم٤مب هب٤م طم٘مٞم٘ما٦م, وإن ؿما٤مريمٜمل ومٞمٝما٤م هماػمي, ومٛماـ 

 ٟمزًم٧م سمف شمٚمؽ اًمٜم٤مزًم٦م اًمٙمؼمى ومٝمق سم٤مًمرقم٤مي٦م أطمّؼ وأطمرى. 

, ُمـ أضمزاء اجلاقاب, ومتٙماقن «ؾخط  جؾقؾ»: وحيتٛمؾ: أن يٙمقن ىمقهل٤م

 .ؿمٌٝمتٝمؿ سمٕمض اًمقضمقه اعمذيمقرة, أو اعمريم٥م ُمـ سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض

وطم٤م ؾ اجلقاب طمٞمٜمئذ: أّٟمف إذا ٟمزل يب ُمثؾ شمٚمؽ اًمٜم٤مزًم٦م اًمٙماؼمى وىماد يما٤من 

اهللّ قمّز وضمّؾ أظمؼميمؿ هبا٤م وأُماريمؿ أن ٓ شمرشماّدوا سمٕماده٤م قماغم أقم٘ما٤مسمٙمؿ ومٙما٤من 

ٍميت, وًمٕمّؾ إٟم٥ًم هبذا اًمقضمف ُما٤م اًمقاضم٥م قمٚمٞمٙمؿ دومع اًمْمٞمؿ قمٜمّل واًم٘مٞم٤مم سمٜم
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. سم٤مًمقاو دون «و تؾؽ كازفة أظؾـ ما ـتاب اهللّ»ذم رواي٦م اسمـ أيب ـم٤مهر ُمـ ىمقهل٤م: 

 اًمٗم٤مء.

وحيتٛمؾ: أن ٓ شمٙماقن اًمِماٌٝم٦م اًمٕم٤مروا٦م ًمٚمٛمخا٤مـمٌلم ُم٘مّماقرة قماغم أطماد 

اًمقضمقه اعمذيمقرة, سمؾ شمٙمقن اًمِمٌٝم٦م ًمٌٕمْمٝمؿ سمٕمْمٝم٤م وًممظمر أظمرى, ويٙمقن يمؾ 

 ُم٤مت اجلقاب إؿم٤مرة إمم دومع واطمدة ُمٜمٝم٤م. ُم٘مدُم٦م ُمـ ُم٘مد

: وحيتٛمؾ أن ٓ شمٙمقن هٜم٤مك ؿمٌٝم٦م طم٘مٞم٘م٦م, سمؾ يٙمقن اًمٖمارض أّٟماف ًماٞمس أؿقل

ؽ أطمد سم٠مُمث٤مل  ًّ ّٓ أن يتٛم هلؿ ذم ارشمٙم٤مب شمٚمؽ إُمقر اًمِمٜمٞمٕم٦م طمّج٦م وُمتٛمًؽ, إ

شمٚمؽ إُمقر اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمقاهٞم٦م اًمتل ٓ خيٗماك قماغم أطماد سمٓمالهنا٤م, وهاذا ؿما٤مئع ذم 

 آطمتج٤مج.
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اً  ، (5)َوَأْكُتؿ بَِؿْرأًى ِمـيدل َوَمْسدَؿعٍ أب  (4)ُتَراَث  (3)َأُأْهَضؿُ  (2)َبـِل َؿْقَؾةَ  (1)َأْيَ

 َوَُمَْؿٍع؟  (6)َوُمْبَتًك 

ْظَقةُ  (7)َتْؾَبُسُؽؿُ  ةُ  (1)، َوَتْشَؿُؾُؽؿُ (8)افكَّ ِة، (2)اخَلْزَ ، َوأْكُتؿ ذُوو افَعَكِد وافُعكَّ

ْظَقُة  لُح َواُلـَّدُة، ُتدَقاؾِقُؽُؿ افدكَّ ُؿ افسي ـَ ِة، َوِظـََك ِة، َوإََداِة َوافُؼقَّ وافُعكَّ

                                                           

 سمٗمتح اهلٛمزة واًمتٜمقيـ سمٛمٕمٜمك: هٞمٝم٤مت.  «أياً »( 1 

سم٤مًمٗمتح: اؾمؿ أّم هلؿ  «َؿقؾة»: إوس واخلزرج ىمٌٞمٚمت٤م إٟمّم٤مر, و«بـق ؿقؾة»( 1 

 .«ىمٞمٚم٦م سمٜم٧م يم٤مهؾ»ىمديٛم٦م وهل 

ء, أي يمناشمف, وهْماٛمف طمّ٘ماف  : اًمٙمن, ي٘م٤مل: هْماٛم٧م اًمٌّما«الضؿ»( 0

 واهتْمٛمف, إذا فمٚمٛمف ويمن قمٚمٞمف طمّ٘مف.

اث»( 9  ؿ: اعمػماث, وأ ؾ اًمّت٤مء ومٞمف واو. «افسُّ  سم٤مًمْم 

أي:  «مـف»( أي: سمحٞم٨م أرايمؿ وأؾمٛمع يمالُمٙمؿ . وذم رواي٦م اسمـ أيب ـم٤مهر: 5 

 .ُمـ اًمرؾمقل

ذم أيمثر اًمٜمًخ سم٤مًم٤ٌمء اعمقطمدة ُمٝمٛماقزًا, ومٚمٕماّؾ اعمٕمٜماك: أّٟمٙماؿ ذم  «ادبتكأ»( 6 

سما٤مًمٜمقن هماػم  «ادـتكى»ُمٙم٤من يٌتدأ ُمٜمف إُمقر وإطمٙم٤مم, وإفمٝمر أّٟمف شمّمحٞمػ 

يم٤مًمتٗمًػم  «اعمجٛمع»اًم٘مديؿ, ومٞمٙمقن  «اعمٜم٤مىم٥م»ُمٝمٛمقزة سمٛمٕمٜمك اعمجٚمس, ويمذا ذم 

ًمف, واًمٖمرض: آطمتج٤مج قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٓضمتامع اًمذي هق ُمـ أؾم٤ٌمب اًم٘مدرة قمغم دومع 

 اًمٔمٚمؿ. واًمٚمٗمٔم٤من همػم ُمقضمقديـ ذم رواي٦م اسمـ أيب ـم٤مهر.

 قمغم سمٜم٤مء اعمجّرد, أي: شمٖمّٓمٞمٙمؿ حتٞمط سمٙمؿ. «تؾبسؽؿ»( 7 

: اعمّرة ُمـ اًمّدقم٤مء, أي: اًمٜمّداء, واعمراد سم٤مًماّدقمقة: ٟماداء اعمٔمٚماقم «افّكظقة»( 8 

 ًمٚمٜمٍمة.
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ددَخُة َؾددل ُتِغقُثددقَن، َوأْكددُتؿ َمْقُصددقُؾقَن َؾدد ْ ل جُتِقُبددقَن، َوَتددلتِقُؽُؿ افكَّ

دلِح، َوافـُّْجَبدةُ (3)بِافؽَِػاِح  افَّتدل اْكُتِجَبدْت،  (4)، َمْعُروُؾقَن بِداخَلِر َوافصَّ

ةُ  ْؾدُتُؿ افَؽدكَّ َوافتَّ  (5)َواخِلَرَ ؿَّ َعدَ ، افَّتل اْختَِرْت، َؿداَتْؾُتُؿ افَعدَرَب، َوََتَ

اَؾْحُتُؿ افُبَفؿَ (6)َوَكاَضْحُتُؿ إَُمؿَ  ـَ ُحقنَ (7)، َو ُح أْو َتْزَ ؿ (8)، َؾل َكْزَ ـُ ، َكلُمُر

                                                                                                            

( اًمتٕمٌػم سم٤مإلطم٤مـم٦م واًمِمٛمقل ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م, أو ًمٚمتٍميح سم٠مّن ذًمؽ ىماد قمّٛمٝماؿ 1 

 مجٞمٕم٤م, وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ احلٙمؿ قمغم اجلامقم٦م سمحٙمؿ اًمٌٕمض أو إيمثر. 

سم٤مًمٙمنا:  «اخِلدزة»ك اًمٕمٚماؿ, أو سم٤مًمٗمتح: ُمـ اخلؼُم سم٤مًمْمؿ سمٛمٕمٜما «اخَلزة»( 1 

سمٛمٕمٜم٤مه, واعمراد سم٤مخلؼمة: قمٚمٛمٝمؿ سمٛمٔمٚمقُمّٞمتٝم٤م  ٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝم٤م. وذم روايا٦م اسماـ 

 سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وًمٕمّٚمف شمّمحٞمػ, وٓ خيٗمك شمقضمٞمٝمف. «احلرة»أيب ـم٤مهر 

: اؾمت٘م٤ٌمل اًمٕمدّو ذم احلرب سمال شمرس وٓ ضمٜمّا٦م, وي٘ما٤مل: وماالن «افؽػاح»( 0 

 ٤ٌمذه٤م سمٜمٗمًف.يٙم٤مومح إُمقر, أي ي

يمُٝمَٛمَزة: اًمٜمّجٞم٥م اًمٙمريؿ, وىمٞمؾ: حيتٛمؾ أن يٙماقن سمٗماتح اخلا٤مء  «افـَُّجَبة»( 9 

اعمٕمجٛم٦م أو ؾماٙمقهن٤م سمٛمٕمٜماك: اعمٜمتخا٥م اعمختا٤مر, وئمٝمار ُماـ اسماـ إصماػم أهّنا٤م 

ٙمقن شمٙمقن مجٕم٤ًم. ًّ  سم٤مًم

 يمِٕمٜم٦ٌَم: اعمٗمّْمؾ ُمـ اًم٘مقم اعمخت٤مر ُمٜمٝمؿ. «اخِلَرة»( 5 

اومٕمتٛمقهؿ سمجّد واهتامم يمام يداومع اًمٙماٌش ىمرٟماف ( أي: طم٤مرسمتؿ اخلّمقم ود6 

 سم٘مرٟمف. 

: اًمتٕمّرض ًمدومٕمٝم٤م ُمـ همػم شمقان «مؽاؾتحتفا»اًمِّمجٕم٤من يمام ُمّر. و «افُبَفؿ»( 7 

 ووٕمػ. 

ُمٕمٓماقف قماغم ُمادظمقل اًمٜمٗمال, وما٤معمٜمٗمل أطماد  «أو تزحقن»: ( ىمقهل٤م8 

قن ٟما٠مُمريمؿ إُمريـ, وٓ يٜمتٗمل إّٓ سم٤مٟمتٗم٤مئٝمام ُمٕم٤ًم, وما٤معمٕمٜمك: ٓ ٟماؼمح وٓ شمؼمطما

يمِماػ »ومت٠ميرون, أي: يمٜم٤ّم مل ٟمزل آُماريـ ويمٜماتؿ ُمٓمٞمٕمالم ًمٜما٤م ذم أواُمرٟما٤م. وذم 
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داِم،  (3)َحَؾدُ   (2)، َوَدرَّ (1)َؾَتلََتُِروَن. َحتَّك إَذا َداَرت بِـَا َرَحك اإلْشلمِ  إيَّ

ِك، َوَشَؽـَْت َؾْقَرُة اإلِ  (4)َوَخَضَعْت َكْعَرةُ  كِدَراُن  (2)، َومَخَدَكْت (1)ْؾدِؽ افؼي

                                                                                                            

سم٤مًمقاو وم٤مًمٕمٓمػ قمغم ُمدظمقل اًمٜمٗمل أيْم٤ًم ويرضمع إمم ُم٤م ُمّر,  «وتزحقن»: «اًمٖمٛم٦م

وقمٓمٗمف قمغم اًمٜمٗمل إؿمٕم٤مرًا سم٠مّٟمف ىمد يم٤من ي٘مع ُمٜمٝمؿ سمراح قمـ اإلـم٤مقم٦م يماام ذم همازوة 

ذ مل يٕمارض هلاؿ يماالل قماـ اًمادقمقة إ أطمد وهمػمه٤م, سمخالف أهاؾ اًمٌٞما٧م

واهلداي٦م سمٕمٞمد قمـ اعم٘م٤مم, وإفمٝمر ُم٤م ذم رواي٦م اسمـ أيب ـم٤مهر ُماـ شمارك اعمٕمٓماقف 

: «اعمٜم٤مىم٥م»أي مل يزل قم٤مدشمٜم٤م إُمر وقم٤مدشمٙمؿ آئتامر. وذم  «ٓ كزح كلمرك»رأؾم٤ًم. 

ذم شمٚماؽ اًمٜمًاخ٦م أيْما٤ًم  «أو», ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن «ٓ كزح وٓ تزحقن كلمرـؿ»

 «اعمٜم٤مىما٥م»اًمقاو, أي: ٓ ٟمزال ٟم٠مُمريمؿ وٓ شمزاًمقن شم٠ميرون, وًمٕماّؾ ُما٤م ذم سمٛمٕمٜمك 

 أفمٝمر اًمٜمًخ وأ قهب٤م.

 : يمٜم٤مي٦م قمـ اٟمتٔم٤مم أُمره٤م, واًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م.«دوران افّرحك»( 1 

 ( دّر اًمّٚمٌـ, ضمري٤مٟمف ويمثرشمف.1 

سم٤مًمٗمتح: اؾمتخراج ُم٤م ذم اًمّيع ُمـ اًمّٚمٌـ, وسم٤مًمتحرياؽ اًمّٚماٌـ  «احَلَؾ »( 0 

, واًمث٤مين أفمٝمر ًمٚمزوم ارشمٙم٤مب دماّقز ذم اإلؾماٜم٤مد وذم اعمًاٜمد إًمٞماف قماغم اعمحٚمقب

 إول.

اَزة: اخلٞمِماقم واخلاٞمالء  «افـّعرة»( 9  سم٤مًمٜمقن واًمٕملم واًمّراء اعمٝمٛمٚمتلم ُمث٤مل مُهَ

واًمٙمؼم, أو سمٗمتح اًمٜمقن: ُمـ ىمقهلؿ: ٟمٕمر اًمٕمره سم٤مًمّدم أي: وم٤مر, ومٞمٙماقن اخلْماقع 

ٟمٖمارت اًم٘مادر, أي: وما٤مرت. وىما٤مل  سمٛمٕمٜمك اًمًٙمقن, أو سما٤مًمٖملم اعمٕمجٛما٦م: ُماـ

اجلقهري: )ٟمِٖمر اًمّرضمؾ سم٤مًمٙمن أي: اهمت٤مض, ىم٤مل إ اٛمٕمل: هاق اًّماذي يٖماكم 

ّٙمٞم٧م: ي٘م٤مل: فمّؾ ومالن يتٜمّٖمر قمغم ومالن, أي يتذُّمر  ًّ ضمقومف ُمـ اًمٖمٞمظ. وىم٤مل اسمـ اًم

[, وذم أيمثر اًمٜمًاخ سم٤مًمثا٤مء اعمثٚمثا٦م اعمْماٛمقُم٦م واًمٖمالم 1/801قمٚمٞمف( ]اًمّّمح٤مح 

اًمٜمّحر سملم اًمؽمىمقشملم, ومخْمقع صمٖمرة اًمنمك يمٜم٤مي٦م قمـ حم٘ماف  رةاعمٕمجٛم٦م, وهل: ٟم٘م

وؾم٘مقـمف يم٤محلٞمقان اًم٤ًمىمط قمغم إرض, ٟمٔمػمه ىمقل أُمػم اعما١مُمٜملم  اٚمقات اهللّ 

 أي:  دورهؿ. «أكا وضعت ـؾؽؾ افعرب»وؾمالُمف قمٚمٞمف وآًمف: 
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، َؾدلكَّك (5)، َواْشَتْقَشدَؼ (4)َدْظَقُة اَلدَرِج  (3)افُؽْػِر، َوَهَكَأْت  ـِ ي  (6)كَِظداُم افدكي

ْرُتؿ َبْعَك اإلْظلِن، َوَكَؽْصُتؿ (7)ُحْرُتؿ َبْعَك اإلْؿدَكاِم،  (8)َبْعَك افَبَقاِن، َوأَْسَ

ُتؿ َبْعَك اإليَاِن  ـْ قا بِنِْخراِج َأٓ تُ إَوأرْشَ ؼاتُِؾقَن َؿْقمًا َكَؽُثقا َأْياََنُْؿ وَ ُّ

                                                                                                            

 همٚمٞم٤مٟمف وهٞمج٤مٟمف.  «ومقرة اإلومؽ»سم٤مًمٙمن: اًمٙمذب, و «اإِلؾؽ»( 1 

ي: ؾمٙمـ هلٌٝم٤م ومل يٓمٗم٠م مجره٤م, وي٘م٤مل: مهادت سم٤مهلا٤مء إذا أ «مخكت افـّار»( 1 

ـمٗمئ مجره٤م, وومٞمف إؿمٕم٤مر سمٜمٗم٤مه سمٕمْمٝمؿ وسم٘م٤مء ُم٤مدة اًمٙمٗمر ذم ىمٚمقهبؿ. وذم روايا٦م 

ىما٤مل اجلاقهري: )سما٤مخ احلاّر واًمٜمّا٤مر  «وباخدت كدران احلدرب»اسمـ أيب ـما٤مهر: 

 [1/053واًمٖمْم٥م واحلّٛمك أي ؾمٙمـ وومؽم( ]اًمّّمح٤مح 

 أي: ؾمٙمٜم٧م.  «هكأت»( 0 

]اًمّماح٤مح  «الدرج افؼتدؾ»: اًمٗمتٜم٦م وآظمتالط, وذم احلادي٨م: «الرج»( 9 

1/053] 

ء إمم  أي: اضمتٛمع واٟمْمّؿ ُمـ اًمقؾمؼ سم٤مًمٗمتح وهق واّؿ اًمٌّما «اشتقشؼ»( 5 

 ء اٟمتٔم٤مُمف. ء, واشّم٤ًمه اًمٌّم  اًمٌم

, فمرف ُمٙم٤من سمٛمٕمٜمك: أيـ, وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜماك: يمٞماػ, أي: «أّكك»( يمٚمٛم٦م 6 

 ٜمِم١مه.ُمـ أيـ طمرشمؿ, وُم٤م يم٤من ُم

إُم٤م سم٤مجلٞمؿ ُمـ اجلاقر وهاق اعمٞماؾ قماـ اًم٘مّماد واًمٕمادول قماـ  «حرتؿ»( 7 

[ سم٤محلا٤مء «ُحدرتؿ»اًمّٓمريؼ, أي عم٤م ذا شمريمتؿ ؾمٌٞمؾ احلؼ سمٕماد ُما٤م شمٌالّم ًمٙماؿ, أو ]

اعمٝمٛمٚم٦م اعمْمٛمقُم٦م ُمـ احلَْقر سمٛمٕمٜمك اًمّرضمقع أو اًمٜمّ٘مّم٤من, ي٘ما٤مل ٟمٕماقذ سما٤مهللّ ُماـ 

 ًمزي٤مدة, وإُم٤م سمٙمنه٤م ُمـ احلػمة.احلَْقر سمٕمد اًمَٙمْقر أي: ُمـ اًمٜمّ٘مّم٤من سمٕمد ا

 : اًمّرضمقع إمم ظمٚمػ.«افـّؽقص»( 8 
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َشْقََنُْؿ ؾَ  ٍة َأخَتْ َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ـُ ُشقِل وُهْؿ َبَكُؤ ـُْتْؿ اهللُافرَّ ـُ َشْقُه إِْن   َأَحؼُّ َأْن خَتْ

  (1)ُمْمِمـَِغ﴾

                                                           

مجع اًمٞمٛمالم وهاق:  «إَيان», َٟمَٙم٨َم اًمٕمٝمد, سم٤مًمٗمتح: ٟم٘مْمف. و10( اًمتقسم٦م: 1 

 اًم٘مًؿ. 

واعمِمٝمقر سملم اعمٗمنيـ: أّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم اًمٞمٝماقد اًماذيـ ٟم٘مْماقا قمٝماقدهؿ 

يٜم٦م, وسمدءوا سمٜم٘مض اًمٕمٝمد وظمرضمقا ُمع إطمزاب ومّهقا سم٢مظمراج اًمرؾمقل ُمـ اعمد

 واًم٘مت٤مل. 

وىمٞمؾ: ٟمزًم٧م ذم ُمنميمل ىمريش وأهؾ ُمٙم٦م طمٞم٨م ٟم٘مْمقا أيامهنؿ اًمتل قم٘مدوه٤م 

ُمع اًمرؾمقل واعم١مُمٜملم قمغم أن ٓ يٕم٤موٟمقا قمٚمٞمٝمؿ أقمداءهؿ, ومٕم٤موٟمقا سمٜمل سمٙمر قماغم 

ُمـ ُمٙم٦م طمالم شمِما٤موروا سمادار اًمٜمادوة,  ظمزاقم٦م, وىمّمدوا إظمراج اًمرؾمقل

إمم آظمر ُم٤م ُمّر ُماـ اًم٘مّما٦م, ومٝماؿ سمادءوا  …يوأشم٤مهؿ إسمٚمٞمس سمّمقرة ؿمٞمخ ٟمجد

 سم٤معمٕم٤مداة واعم٘م٤مشمٚم٦م ذم هذا اًمقىم٧م, أو يقم سمدر, أو سمٜم٘مض اًمٕمف.

واعمراد سم٤مًم٘مقم اًمذيـ ٟمٙمثقا أيامهنؿ ذم يمالُمٝم٤م  ٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝما٤م, إُما٤م اًماذيـ 

ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أي٦م وم٤مًمٖمرض سمٞم٤من وضمقب ىمت٤مل اًمٖم٤م ٌلم ًمإلُم٤مُم٦م وحلّ٘مٝم٤م, اًمٜم٤ميمثلم 

وذوي ىمرسم٤مه وأهاؾ سمٞمتاف, يماام وضما٥م  ذم و ّٞمف ٝمؿ اًمرؾمقلعم٤م قمٝمد إًمٞم

سم٠مُمره ؾمٌح٤مٟمف ىمت٤مل ُمـ ٟمزًم٧م أي٦م وماٞمٝمؿ, أو اعماراد هباؿ اًمٖم٤م اٌقن حلاّؼ أهاؾ 

طملم سم٤ميٕمقه  , وم٤معمراد سمٜمٙمثٝمؿ أيامهنؿ ٟم٘مض ُم٤م قمٝمدوا إمم اًمرؾمقلاًمٌٞم٧م

وة, ُمـ آٟم٘مٞم٤مد ًمف ذم أواُمره وآٟمتٝما٤مء قمٜماد ٟمقاهٞماف وأن ٓ يْماٛمروا ًماف اًمٕمادا

قمازُمٝمؿ  ومٜم٘مْمقه وٟم٤مىمْمقا ُم٤م أُمرهؿ سمف, واعمراد سم٘مّمدهؿ إظمراج اًمرؾماقل

وىم٤مئؿ ُم٘م٤مُمف سم٠مُمر اهللّ وأُمره قماـ ُم٘ما٤مم  قمغم إظمراج ُمـ هق يمٜمٗمس اًمرؾمقل

اخلالوم٦م وقمغم إسمٓم٤مل أواُمره وو ٤مي٤مه ذم أهاؾ سمٞمتاف اًمٜما٤مزل ُمٜمزًما٦م إظمراضماف ُماـ 

َكَؽُثدقا ﴿ت ًم٘ماقم ُمًت٘مّره, وطمٞمٜمئذ يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ آىمت٤ٌمس. وذم سمٕمض اًمرواي٤م

َشدْقََنُؿْ  ٍة  َأخَتْ َل َمدرَّ ْؿ َأوَّ ـُ ُشدقِل وُهدْؿ َبدَكُؤ قا بِدنِْخراِج افرَّ , وم٘مقًماف: ﴾َأْياََنُْؿ وَ ُّ

 .﴾ختشقَنؿ﴿ُمتٕمٚمؼ سم٘مقًمف  ﴾فؼقم﴿
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ـْ ُهَق أحدؼُّ ، َوأْبَعْكتُ (3)إَػ اخَلْػضِ  (2)أْن َؿْك أْخَؾْكُتؿ (1)أٓ َؿْك َأَرى ؿ َم

َظةِ  (5)، َوَخَؾْقُتؿ(4)بِافَبْسط َوافَؼْبضِ  َعِة، (6)بِافكَّ قِؼ بِافسَّ ـَ افضي ، َوَكَجْقُتؿ ِم

ْؽُتؿ (9)، َوَدَشْعُتؿ(8)َما َوَظْقُتؿ (7)َؾَؿَجْجُتؿ إِْن َتْؽُػدُروا إ، َؾد (10)افَِّي َتَسقَّ

َْرِض مَجِقعًا َؾنِنَّ  ْٕ ـْ ِف ا  .( 11)﴾ َفَغـِل  َْحِقٌك اهللََأْكُتْؿ وَم

                                                           

 هٜم٤م سمٛمٕمٜمك: اًمٕمٚمؿ أو اًمٜمّٔمر سم٤مًمٕملم.  «افّرؤية»( 1 

 : ريمـ وُم٤مل. «َأْخَؾك إفقف»( 1 

 ٦م اًمٕمٞمش.سم٤مًمٗمتح: ؾمٕم «اخَلْػض»( 0 

( اعمراد سمٛمـ هق أطمّؼ سم٤مًمًٌط واًم٘مٌض: أُمػم اعما١مُمٜملم  اٚمقات اهللّ قمٚمٞماف, 9 

ْؾددكِ ﴿و اٞمٖم٦م اًمتٗمْمااٞمؾ ُمثٚمٝماا٤م ذم ىمقًمااف شمٕماا٤ممم:   ﴾ُؿدْؾ  َأذفِددَؽ َخددْرٌ َأْم َجـَّددُة اخْلُ

 [.15]اًمٗمرىم٤من: 

 ء, اٟمٗمردت سمف واضمتٛمٕم٧م ُمٕمف ذم ظمٚمقة. ( ظمٚمقت سم٤مًمٌّم 5 

ٙمقن.«افّكظة»( 6  ًّ   : اًمّراطم٦م واًم

 ( ُم٩ّم اًمنّماب ُمـ ذم, رُمك سمف.7 

 أي: طمٗمٔمتؿ. «وظقتؿ»( 8 

 ء, وإظمراج اًمٌٕمػم ضمّرشمف إمم ومٞمف. يم٤معمٜمع: اًمّدومع واًم٘مل «افّكشع»( 9 

( ؾم٤مغ اًمنّماب يًقغ ؾمقهم٤ًم, إذا ؾمٝمؾ ُمدظمٚمف ذم احلٚمؼ, وشمًّقهمف: ذسمف 13 

 سمًٝمقًم٦م.

ك إُم٤م ُمـ اًمٙمٗمران وشمر ذم يمالُمٝم٤م «تؽػروا»,  ٞمٖم٦م  :8( إسمراهٞمؿ11 

ُؽدْؿ ﴿اًمِمٙمر يمام هق اًمٔم٤مهر ُمـ ؾمٞم٤مه اًمٙمالم اعمجٞمد طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َن َربُّ إِْذ َتَلذَّ
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َفةِ  ِْ ، (2)افَّتدل َخداَمَرْتُؽؿ (1)أٓ َوَؿْك ُؿْؾُت َما ُؿْؾُت َظَذ َمْعِرَؾٍة ِمـيل بِاخَل

ا (3)َوافَغْكَرةِ   (2)افـَّْػِس، َوَكْػَثدةُ  (1)ُؿُؾقُبُؽؿ، َوَفؽِـََّفا َؾْقَضةُ  (4)افَّتل اْشَتْشَعَرهْتَ

                                                                                                            

َػْرُتْؿ إِنَّ َظِاِب َفَشدِكيٌك وؿداَل ُمقشدك ـَ ـْ 
ُؽْؿ وَفئِ َِزيَككَّ َٕ ـْ َصَؽْرُتْؿ 

إِْن َتْؽُػدُروا   َفئِ

َْرِض مَجِقعًا َؾنِنَّ  ْٕ ـْ ِف ا  [ .8ا7]إسمراهٞمؿ:  ﴾َْحِقٌك  َفَغـِل  اهللََأْكُتْؿ وَم

أو ُمـ اًمٙمٗمر سم٤معمٕمٜمك إظمص, واًمتٖمٞمػم ذم اعمٕمٜمك ٓ يٜم٤مذم آىمت٤ٌمس, ُمع أن ذم 

أي٦م أيْم٤م حيتٛمؾ هذا اعمٕمٜمك, واعمراد إن شمٙمٗمروا أٟمتؿ وُمـ ذم إرض مجٞمٕما٤م ُماـ 

ّٓ أٟمٗمًٙمؿ وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف همٜمّل قماـ ؿماٙمريمؿ وـما٤مقمتٙمؿ,  اًمث٘مٚملم ومال يّي ذًمؽ إ

ذم ذاشمف, أو حمٛمقد حتٛمده اعمالئٙم٦م سمؾ مجٞماع اعمقضماقدات سمٚمًا٤من  ُمًتحؼ ًمٚمحٛمد

احل٤مل, ورضر اًمٙمٗمران قم٤مئد إًمٞمٙمؿ طمٞم٨م طمرُمتؿ ُمـ ومْمٚمف شمٕم٤ممم وُمزياد إٟمٕم٤مُماف 

 وإيمراُمف. 

: أّٟمٙمؿ إّٟمام شمريمتؿ اإلُم٤مم سم٤محلؼ وظمٚمٕمتؿ سمٞمٕمتف ُمـ رىم٤مسمٙمؿ ورواٞمتؿ واحلاصؾ

وٓ ياداهـ ذم دياـ اهللّ, ٓ يتٝما٤مون  سمٌٞمٕم٦م أيب سمٙمر ًمٕمٚمٛمٙمؿ سم٠من أُمػم اعم١مُمٜملم

وٓ شم٠مظمذه ذم اهللّ ًمقُم٦م ٓئؿ, وي٠مُمريمؿ سم٤مرشمٙم٤مب اًمِمدائد ذم اجلٝم٤مد وهمػمه, وشمرك 

ء سمٞماٜمٙمؿ سم٤مًمًاقي٦م, وٓ يٗمْماؾ  ُم٤م شمِمتٝمقن ُمـ زظما٤مرف اًمادٟمٞم٤م, وي٘مًاؿ اًمٗمال

اًمرؤؾم٤مء وإُمراء, وإن أسم٤م سمٙمر رضمؾ ؾمٚمس اًم٘مٞما٤مد, ُماداهـ ذم اًماديـ إلروا٤مء 

ن, وظمرضمتؿ قمـ ـم٤مقمتف ؾماٌح٤مٟمف إمم ـم٤مقما٦م اًمِماٞمٓم٤من, اًمٕم٤ٌمد, ومٚمذا رومْمتؿ اإليام

 وٓ يٕمقد وسم٤مًمف إّٓ إًمٞمٙمؿ.

 : شمرك اًمٜمٍّم.«اخلذًم٦م»( 1 

 أي: ظم٤مًمٓمتٙمؿ. «خامرتؽؿ»( 1 

 وّد اًمقوم٤مء «افغكر»( 0 

 أي: ًمًٌف, واًمِّمٕم٤مر اًمّثقب اعمال ؼ ًمٚمٌدن. «اشتشعره»( 9 
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دةِ  (4)وَبثَّةُ  ،(3)افَغْقِظ، َوَخَقُر افَؼـَا ْكِر، َوَتْؼِكَمدُة احُلجَّ .َؾدُكوَكُؽُؿقَها (5)افصَّ

 (3)، َمْقُشدقَمةً (2)، َباؿَِقدَة افَعدارِ (1)، َكِؼَبدَة اخُلدػي (7)َدبَِرَة افظَّْفرِ  (6)َؾاْحَتِؼُبقَها

                                                                                                            

خلؼم, أي: ؿما٤مع, ذم إ ؾ: يمثرة اعم٤مء وؾمٞمالٟمف, ي٘م٤مل: وم٤مض ا «افػقض»( 1 

, أي: سم٤مح سمف وأفمٝمره, وي٘م٤مل: وم٤مو٧م ٟمٗمًف, أي: ظمرضما٧م  ووم٤مض  دره سم٤مًمّنّ

 روطمف, واعمراد سمف هٜم٤م: إفمٝم٤مر اعمْمٛمر ذم اًمٜمٗمس ٓؾمتٞمالء اهلؿ وهمٚم٦ٌم احلزن.

سم٤مًمٗمؿ ؿمٌٞمف سم٤مًمٜمّٗمخ, وىمد يٙمقن ًمٚمٛمٖمت٤مظ شمٜمّٗمس قم٤مٍل شمًٙمٞمٜم٤ًم حلّر  «افـّػث»( 1 

 اًم٘مٚم٥م وإـمٗم٤مء ًمٜم٤مئرة اًمٖمْم٥م.

مجع ىمٜما٤مة وهال اًماّرُمح,  «افؼـا»سم٤مًمٗمتح واًمتحريؽ: اًمّْمٕمػ. و «اخَلَقر»( 0 

وىمٞمؾ: يمّؾ قمّم٤م ُمًتقي٦م أو ُمٕمقضّم٦م ىمٜم٤مة, وًمٕمّؾ اعمراد سمخقر اًم٘مٜم٤م وإمػ اًماٜمٗمس 

قمـ اًمّمؼم قمغم اًمِمدة ويمتامن اًمي, أو وٕمػ ُما٤م يٕمتٛماد قمٚمٞماف ذم اًمٜمٍما قماغم 

 اًمٕمدو, وإول أٟم٥ًم.

ّؿ اًّمذي ٓ ي٘مدر  ٤مطمٌف قمغم يمتامٟمف ومٞمٌّثاف, : اًمٜمنّم واإلفمٝم٤مر, واهل«افبّث »( 9 

 أي: يٗمّرىمف.

 : إقمالم اًمرضمؾ ىمٌؾ وىم٧م احل٤مضم٦م ىمٓمٕم٤ًم ٓقمتذاره سم٤مًمٖمٗمٚم٦م. «تؼكمة احلجة»( 5 

: أن اؾمتٜمّم٤مري ُمٜمٙمؿ, وشمٔمّٚمٛمل ًمديٙمؿ, وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚماٞمٙمؿ, مل واحلاصؾ

يٙمـ رضم٤مء ًمٚمٕمقن واعمٔما٤مهرة سماؾ شمًاٚمٞم٦م ًمٚماٜمٗمس, وشمًاٙمٞمٜم٤م ًمٚمٖمْما٥م, وإي٤مُما٤م 

ـْ هِا ؽاؾِؾِغَ ﴿حج٦م, ًمئاّل شم٘مقًمقا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚم ـَّا َظ ـُ ا   [.171]إقمراف:  ﴾إِكَّ

سم٤مًمتحريؽ: طمٌؾ يِمّد سمف اًمّرطمؾ إمم سمٓمـ اًمٌٕمػم, ي٘م٤مل: اطم٘م٧ٌم  «احَلَؼ »( 6 

اًمٌٕمػم, أي ؿمددشمف سمف, ويمّؾ ُم٤م ؿمّد ذم ُم١مظّمر رطمؾ أو ىمت٥م وم٘ماد اطمت٘ما٥م, وُمٜماف 

اطمت٘مٌف ُماـ ظمٚمٗماف, ومٔمٝمار أن إٟمًا٥م ذم ىمٞمؾ: اطمت٘م٥م ومالن اإلصمؿ, يم٠مّٟمف مجٕمف و

هذا اعم٘م٤مم )أطم٘مٌقه٤م( سمّمٞمٖم٦م اإلومٕم٤مل أي: ؿمّدوا قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ وهٞمئقه٤م ًمٚمريماقب, 

 ًمٙمـ ومٞمام و ؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ اًمرواي٤مت قمغم سمٜم٤مء آومتٕم٤مل. 

بر»( 7   سم٤مًمتحريؽ: اجلرح ذم فمٝمر اًمٌٕمػم, وىمٞمؾ: ضمرح اًمّداسم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم. «افكَّ
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ؾُِع َظَذ  اْدُقَؿَكُة افَّتِل َتطَّ اهللِكاُر إبِإََبِك، َمْقُصقَفًة  (4)بَِغَضِ  اهللِ َوَصـَارِ 

َْؾئَِكةِ  ْٕ  .(5) ﴾ا

ـَ َطَؾُؿددقا َأيَّ ُمـَْؼَؾددٍ  إ (6)َؾبَِعددِغ اهللِ َمددا َتْػَعُؾددقنَ  ي
ِِ وَشددَقْعَؾُؿ افَّدد

يٌر َفُؽدْؿ َبدْغَ َيدَكْي َظدِاٍب َصدِكيكٍ إ. َوأَكا اْبـَُة (7)َيـَْؼؾُِبقَن﴾
ِِ َؾدد  (1) ﴾َك

ا ُمـْ إ ا ظاِمُؾقَن واْكَتظُِروا إِكَّ  . «(2)َتظُِروَن﴾اْظَؿُؾقا إِكَّ

                                                                                                            

 ظمّػ اًمٌٕمػم. سم٤مًمتحريؽ: رىّم٦م «افـََّؼ »( 1 

 : قمٞم٥م ٓ يٙمقن ذم ُمٕمرض اًمزوال.«افعار افباؿل»( 1 

 0.  ( وؾمٛمُتف َوؾْماًم وؾِمَٛم٦م, إذا أصّمرت ومٞمف سمًٛم٦ٍم ويمل 

ـار»( 9   : اًمٕمٞم٥م واًمٕم٤مر. «افشَّ

﴾: اعم١مضّمج٦م قمغم اًمدوام. وآـمالع قمغم إومئدة, ادُْقَؿَكةُ , ﴿7ا6( اهلٛمزة: 5 

 يٌٚمغ فمقاهر اًمٌدن, وىمٞمؾ: ُمٕمٜما٤مه أّن إذاومٝم٤م قمغم اًم٘مٚمقب سمحٞم٨م يٌٚمٖمٝم٤م أعمٝم٤م يمام

: «اًمٙمِماػ»هذه اًمٜم٤مر خترج ُمـ اًم٤ٌمـمـ إمم اًمٔم٤مهر سمخاالف ٟماػمان اًمادٟمٞم٤م. وذم 

َاإ»  واعمق دة: اعمٓمٌ٘م٦م. «﴾ ُمْمَصَكةٌ  َظَؾْقِفؿْ  إَِنَّ

( أي: ُمتٚمٌس سمٕمٚمؿ اهللّ أقمامًمٙمؿ, ويٓمّٚمع قمٚمٞمٝم٤م يمام يٕمٚماؿ أطماديمؿ ُما٤م ياراه 6 

ِري بِ ﴿ويٌٍمه, وىمٞمؾ: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أّن اعمٕمٜمك دمري سما٠مقملم أوًمٞم٤مئٜما٤م  ﴾َلْظُقـِـاجَتْ

 ُمـ اعمالئٙم٦م واحلٗمٔم٦م.

ُمٜمّمقب قماغم  ﴾أيَّ ﴿: اعمرضمع واعمٜمٍمف, و«ادـؼؾ », 117( اًمِمٕمراء: 7 

, ّٕن ُما٤م ىمٌاؾ آؾماتٗمٝم٤مم ٓ ﴾َيـَْؼؾُِبدقنَ ﴿أّٟمف  ٗم٦م ُمّمدر حمذوف واًمٕم٤مُمؾ ومٞمف 

ٛماقا يٜم٘مٚمٌاقن يٕمٛمؾ ومٞمف, وإّٟمام يٕمٛمؾ ومٞمف ُم٤م سمٕماده, واًمت٘مادير: ؾماٞمٕمٚمؿ اًماذيـ فمٚم

 اٟم٘مالسم٤ًم أي  اٟم٘مالب.
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 يا٤م اسمٜما٦م رؾماقل اهلل وم٠مضم٤مهب٤م أسمق سمٙمر قمٌد اهللّ سمـ قمثامن وم٘م٤مل:

ًم٘مد يم٤من أسمقك سم٤معم١مُمٜملم قمٓمقوم٤ًم يمرياًم, رؤووم٤ًم رطمٞماًم, وقمغم اًمٙما٤مومريـ 

قمذاسم٤ًم أًمٞماًم, وقم٘م٤مسم٤ًم قمٔمٞماًم, وما٢من قمزوٟما٤مه وضمادٟم٤مه أسما٤مك دون اًمٜمًا٤مء, 

وؾم٤مقمده ذم يماّؾ أُمار وأظم٤ًم ًمٌٕمٚمؽ دون إظماّلء, آصمره قمغم يمّؾ محٞمؿ, 

ٌّٙمؿ إّٓ يمّؾ ؾمٕمٞمد, وٓ يٌٖمْمٙمؿ إّٓ يمّؾ ؿما٘مل, وما٠مٟمتؿ  ضمًٞمؿ, ٓ حي

اًمٓمّٞمٌقن, واخلػمة اعمٜمتجٌقن, قمغم اخلػم أدًّمتٜما٤م,  قمؽمة رؾمقل اهلل

وإمم اجلٜم٦ّم ُم٤ًمًمٙمٜم٤م, وأٟم٧م ي٤م ظمػمة اًمٜم٤ًمء واسمٜم٦م ظمػم إٟمٌٞما٤مء  ا٤مدىم٦م 

ؽ, وٓ ذم ىمقًمؽ, ؾم٤مسم٘م٦م ذم ووماقر قم٘مٚماؽ, هماػم ُماردودة قماـ طمّ٘ما

 ُمّمدودة قمـ  دىمؽ.

وٓ قمٛمٚم٧م إّٓ سم٢مذٟمف, وإّن  وواهللِ ُم٤م قمدوت رأي رؾمقل اهلل

, وإيّن أؿمٝمد اهلل ويمٗمك سمف ؿمٝمٞمدا أيّن ؾماٛمٕم٧م (3)اًمّرائد ٓ يٙمذب أهٚمف

                                                                                                            

, أي: أٟم٤م اسمٜم٦م ُمـ أٟمذريمؿ سمٕمذاب اهللّ قمغم فمٚمٛمٙماؿ, وم٘ماد يّا٧م  96( ؾم٠ٌم: 1 

 احلّج٦م قمٚمٞمٙمؿ.

 ًمٚمتٝمديد.  ﴾اْكَتظُِروا﴿و ﴾اْظَؿُؾقا﴿, وإُمر ذم 111ا 111( هقد: 1 

ومٝمق ُمثاؾ اؾمتِماٝمد سماف ذم  اده اخلاؼم  «وافرائك ٓ يؽِب أهؾف»:  ( ىمقًمف0 

ر هلاؿ اًمٙماأل اُماـ يت٘ماّدم اًم٘ماقم يٌّما «افّرائدك», واًمٜمٌال اًمذي اومؽماه قمغم
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كحـ معارش إكبقاء ٓ كقرث ذهبا وٓ ؾضة »ي٘مقل:  رؾمقل اهلل

افـبقة، ومدا وٓ دارا وٓ ظؼارا وإّكا كقرث افؽت  واحلؽؿة وافعؾؿ و

!!, وىماد «ـان فـا مـ ضعؿة ؾؾقّل إمر بعككا أن يؽؿ ؾقدف بحؽؿدف

الح ي٘م٤مشمؾ سمف اعمًٚمٛمقن وجي٤مهادون  ًِّ ضمٕمٚمٜم٤م ُم٤م طم٤موًمتف ذم اًمٙمراع واًم

٤مر, وذًمؽ سم٢ممجا٤مع ُماـ اعمًاٚمٛملم, مل  (1)اًمٙمٗم٤مر, وجي٤مًمدون اعمردة, اًمٗمج 

وهاذه طما٤مزم  سمام يم٤من اًمرأي ومٞمف قمٜمدي, (2) أشمٗمّرد سمف وطمدي, ومل أؾمتٌدّ 

قمٜمؽ وٓ ٟمّدظمر دوٟمؽ, وأٟما٧م  (3)وُم٤مزم هل ًمؽ وسملم يديؽ ٓ ٟمزوي

ؾمٞمدة أُّم٦م أسمٞمؽ, واًمِمجرة اًمٓمّٞم٦ٌم ًمٌٜمٞمؽ, ٓ يدومع ُم٤م ًمؽ ُمـ ومْمٚمؽ, 

                                                                                                            

وُم٤ًمىمط اًمٖمٞم٨م, ضمٕمؾ ٟمٗمًف ٓطمتامًمف اخلالوم٦م اًمتل هل اًمرئ٤مؾما٦م اًمٕم٤مُّما٦م سمٛمٜمزًما٦م 

 اًمرائد ًمألُّم٦م اًمذي جي٥م قمٚمٞمف أن يٜمّمحٝمؿ وخيؼمهؿ سم٤مًمّمده.

ٞمقف.«ادجافكة»( 1  ًّ  : اعمْم٤مرسم٦م سم٤مًم

 .( اؾمتٌّد ومالن سم٤مًمّرأي, أي: اٟمٗمرد سمف واؾمت٘مّؾ 1 

 أي: ٓ ٟم٘مٌض وٓ ٟمٍمف. «ٓ كزوي ظـؽ»( 0 
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, طمٙمٛمؽ ٟم٤مومذ وماٞمام ُمٚمٙما٧م ياداي, (1)وٓ يقوع ُمـ ومرقمؽ وأ ٚمؽ

ـَ   . أن أظم٤مًمػ ذم ذًمؽ أسم٤مك (2)ومٝمؾ شَمريِّ

 :وم٘م٤مًم٧م

ا» ـَ ـْ ـَِتاِب اهللِ َصاِدَؾاً  َن َرُشقُل اهللُِشْبَحاَن اهللِ َما   ، َوٓ (3)َظ

                                                           

( أي: ٓ ٟمحّط درضمتؽ وٓ ٟمٜمٙمار ومْماؾ أ اقًمؽ وأضمادادك وومروقماؽ 1 

 وأوٓدك.

 ُمـ اًمّرأي سمٛمٕمٜمك: آقمت٘م٤مد. «وَتَرييـ»( 1 

 ء, اعمٕمرض قمٜمف. ( اًمّّم٤مدف قمـ اًمٌّم 0 
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اَن َيتَّبُِع أَثَرهُ  ـَ ، أَؾُتْجِؿُعقَن (3) ُشَقَرهُ  (2) ، َوَيْؼُػق(1)  ِْٕحَؽاِمفِ َُمَافَِػًا، َبْؾ 

ورِ  (4) إَػ افَغْكِر اْظتِلًٓ  َفدُف  (6) ، َوَهِا َبْعَك َوَؾاتِف َصبقٌف بَِا ُبِغدلَ (5) َظَؾْقِف بِافزُّ

ـَ افَغَقائِؾِ   ف َحَقاتِِف. (7)ِم

َيِرُثـِل وَيدِرُث إَهِا ـَِتاُب اهللِ َحَؽَاً َظْكًٓ، َوَكاضَِؼًا َؾْصًل، َيُؼقُل:  

ـْ آِل َيْعُؼقَب   .(9)﴾وَوِرَث ُشَؾْقاُن داُودَ إ، (8)﴾ِم

                                                           

 سم٤مًمتحريؽ وسم٤مًمٙمن: أصمر اًم٘مدم. «إََثر»( 1 

 آشّم٤ٌمع. «افؼػق»( 1 

َقر»( 0  سم٤مًمْمؿ: يمّؾ ُمرشمٗمع قما٤مل, وُمٜماف: ؾماقر اعمديٜما٦م, ويٙماقن مجاع  «افسُّ

ؾمقرٍة, وهل يمّؾ ُمٜمزًم٦م ُمـ اًمٌٜم٤مء وُمٜمف ؾمقرة اًم٘مارآن: ٕهّنا٤م ُمٜمزًما٦م سمٕماد ُمٜمزًما٦م, 

 ودمٛمع قمغم ؾُمَقر سمٗمتح اًمقاو. وذم اًمٕم٤ٌمرة حيتٛمٚمٝم٤م, 

 و اًمْمامئر اعمجرورة شمٕمقد إمم اهللّ شمٕم٤ممم أو إمم يمت٤مسمف, واًمث٤مين أفمٝمر.

 : إسمداء اًمٕمّٚم٦م وآقمتذار.«آظتلل» (9 

 اًمٙمذب. «افّزور»( 5 

 اًمّٓمٚم٥م.  «افبغل»( 6 

سمذًمؽ إمم ُما٤م دسماروا ًمٕماٜمٝمؿ  : اعمٝم٤مًمؽ واًمّدواهل, أؿم٤مرت«افغقائؾ»( 7 

 ذم اًمٕم٘مٌتلم وهمػممه٤م . واؾمتئّم٤مل أهؾ سمٞمتف اهللّ ذم إهالك اًمٜمٌل

 . :6( ُمريؿ8 

 .16( اًمٜمٛمؾ: 9 
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عَ  َ َظزَّ َوَجؾَّ ؾِدقَا َوزَّ ـَ إْؿَسداطِ  (1)َؾَبغَّ ـَ افَػدَرائِِض ، َورَشَّ (2)ِمد ع ِمد

َراِن واإلَكاِث َما َأَزاَح  ـْ ُِّ ـْ َحظي اف ِظّؾدَة ادُبطِؾدَغ،  (3)َوادَِراِث، َوأَباَح ِم

ـَ  (4)َوأَزاَل افَتَظـيل دُبَفاِت ف افَغدابِري دّل (5)َوافشُّ ـَ َفْت َفُؽدْؿ إ، َبدْؾ َشدقَّ

 «.(6)﴾ما َتِصُػقنَ   َظذ  اْدُْسَتعانُ اهللَُأْكُػُسُؽْؿ َأْمرًا َؾَصْزٌ مَجِقٌؾ و

 و ده رؾماقًمف و ادىم٧م اسمٜمتاف, أٟما٧م  ده اهللوم٘م٤مل أسمق سمٙمر: 

ُمٕمدن احلٙمٛم٦م, وُمقـمـ اهلدى واًمرمح٦م, وريمـ اًمديـ, وقملم احلّج٦م, 

, وٓ أٟمٙمر ظمٓم٤مسمؽ, ه١مٓء اعمًٚمٛمقن سمٞمٜمل وسمٞمٜماؽ (7)ٓ أسمٕمد  قاسمؽ

                                                           

 ًٞمؿ.: اًمّت٘م«افّتقزيع»( 1 

 سم٤مًمٙمن: احلّّم٦م واًمٜمّّمٞم٥م. «افِؼْسط»( 1 

 اإلذه٤مب واإلسمٕم٤مد. «اإلزاحة»( 0 

 إقمامل اًمّٔمـ, وأ ٚمف اًمّتٔمٜمّـ. «افّتظـّل»( 9 

 : اًم٤ٌمىمل, وىمد يٓمٚمؼ قمغم اعم٤ميض.«افغابر»( 5 

: حتًلم ُم٤م ًمٞمس سمحًـ وشمزيٞمٜمف وحتٌٞمٌاف إمم «افّتسقيؾ»,  :18( يقؾمػ6 

ؾ: هق شم٘مدير ُمٕمٜماك ذم اًماٜمٗمس قماغم اًمٓمٛماع ذم إمم اإلٟم٤ًمن ًمٞمٗمٕمٚمف أو ي٘مقًمف, وىمٞم

, أي: ومّمؼمي مجٞمؾ, أو اًمّماؼم اجلٛمٞماؾ أومم ُماـ اجلازع ﴾قٌؾ مَجِ  ْزٌ َص ؾَ ﴿ي٤مُمف. 

اًمذي ٓ يٖمٜمل ؿمٞمئ٤ًم, وىمٞمؾ: إّٟمام يٙمقن اًمّمؼم مجٞماًل إذا ىمّمد سماف وضماف اهللّ شمٕما٤ممم, 

 وومٕمؾ ًمٚمقضمف اًمذي وضم٥م, ذيمره اًمًٞمد اعمرشم٣م ريض اهللّ قمٜمف.

 ّمدر اعمْم٤مف إمم اًمٗم٤مقمؾ.ُمـ اعم «خطابؽ»( 7 
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 (2), وسم٤مشّمٗم٤مه ُمٜمٝمؿ أظمذت ُم٤م أظمذت, هماػم ُمٙما٤مسمر(1)ىمّٚمدوين ُم٤م شم٘مّٚمدت

 وٓ ُمًت٠مصمر, وهؿ سمذًمؽ ؿمٝمقد.  (3)وٓ ُمًتٌدّ 

 ًمٚمٜم٤مس وىم٤مًم٧م: وم٤مًمتٗمت٧م وم٤مـمٛم٦م

َظدَذ افِػْعدِؾ  (5)افَباضِدِؾ، اُدْغِضدقةِ  (4)َمَعارِشَ افـَّاِس اُدَِّْسَظِة إَػ ؿِقؾِ »

ُروَن اْفُؼْرآَن َأْم َظذإافَؼبقِح اخَلاَِسِ  دّل (6)﴾ُؿُؾقٍب َأْؿػاُلدا  َأَؾل َيَتَكبَّ ـَ  ،

َِ بَِسدْؿِعُؽؿ  (7)َبْؾ َرانَ  ـْ أْظَافُِؽدؿ، َؾلَخد َظَذ ُؿؾدقبُِؽؿ، َمدا أَشدلُتؿ ِمد

                                                           

( ُمراده سمام شم٘مٚمدوا ُم٤م أظمذ ومادك أو اخلالوما٦م, أي: أظماذت اخلالوما٦م سم٘ماقل 1 

اعمًٚمٛملم واشّمٗم٤مىمٝمؿ ومٚمزُمٜمل اًم٘مٞم٤مم سمحدوده٤م اًمتل ُمـ مجٚمتٝم٤م أظمذ ومدك, ًمٚمحدي٨م 

 اعمذيمقر.

 : اعمٖم٤مًم٦ٌم.«ادؽابرة»( 1 

 ء. : آؾمتئث٤مر, وآٟمٗمراد سم٤مًمٌّم «آشتبكاد»( 0 

سمٛمٕمٜمك: اًم٘مقل ويماذا اًم٘ما٤مل. وىمٞماؾ: اًم٘ماقل ذم اخلاػم, واًم٘مٞماؾ  «افؼقؾ»( 9 

 واًم٘م٤مل ذم اًمنّم. وىمٞمؾ: اًم٘مقل ُمّمدر واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل اؾمامن ًمف.

 ء أي: ؾمٙم٧م وريض سمف. إدٟم٤مء اجلٗمقن, وأهم٣م قمغم اًمٌّم  «اإلؽضاء»( 5 

ذم أيا٦م أن اعمٕمٜماك  , وروي قمـ اًمّم٤مده واًمٙم٤مفمؿ :10( حمٛمد6 

ُروَن ﴿ . وشمٜمٙمػم اًم٘مٚمقب إلرادة «ؾقؼضقا با ظؾقفؿ مـ احلؼ»:  ﴾اْفُؼْرآنَ َأَؾل َيَتَكبَّ

 ىمٚمقب ه١مٓء وُمـ يم٤من ُمثٚمٝمؿ ُمـ همػمهؿ.

 : اًمّٓمٌع واًمّتٖمٓمٞم٦م, وأ ٚمف اًمٖمٚم٦ٌم.«افّريـ»( 7 
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ْفُتؿ ؿ، َوَفبِْئَس َما َتَلوَّ ـُ ُتؿ(1)َوأْبَصاِر َمدا ِمـْدُف  (3)، َورَشُّ (2)، َوَشاَء َما بِِف أرَشْ

ِشَػ َفُؽُؿ (7)لً َوبِق (6)َثِؼقًل، َوِؽبَّفُ  (5)، َفَتِجُكنَّ واهللِ حَمِْؿَؾفُ (4)اْظَتْضُتؿ ـُ ، إَذا 

ُؽدؿ َمدا َلْ (9)َراءُ دافضَّ  (8) َفُؽُؿ افِغَطاُء، َوَباَن َما َوَراءَ  ـْ َربي  ، َوَبدَكا َفُؽدؿ ِمد

                                                           

ء قمـ ُمقوٕمف, وُمٜماف  اًمّتّمٞمػم واإلرضم٤مع وٟم٘مؾ اًمٌّم  «افّتلويؾ»و «افّتلّول»( 1 

 ر.  شم٠مويؾ إًمٗم٤مظ, أي: ٟم٘مؾ اًمّٚمٗمظ قمـ اًمّٔم٤مه

 إُمر سم٠مطمًـ اًمقضمقه ذم أُمر. «اإلصارة»( 1 

 يمٗمر  سمٛمٕمٜمك: ؾم٤مء. «رشَّ »( 0 

: أظمذ اًمٕمقض واًمّرو٤م سمف, واعمٕمٜماك: ؾما٤مء ُما٤م أظماذشمؿ ُمٜماف «آظتقاض»( 9 

 قمقو٤ًم قماّم شمريمتؿ.

 يمٛمجٚمس: ُمّمدر. «ادَْحِؿؾ»( 5 

 سم٤مًمٙمن: اًمٕم٤مىم٦ٌم. «افِغّ  »( 6 

يراد سماف ذم قمارف اًمنّماع قماذاب ذم إ ؾ اًمّث٘مؾ واعمٙمروه, و «افقبال»( 7 

 أظمرة, واًمٕمذاب اًمقسمٞمؾ اًمِّمديد.

يٙمقن سمٛمٕمٜمك ىمّدام يمام يٙمقن سمٛمٕمٜمك ظمٚمػ, وسم٤مٕول ومّن ىمقًماف  «افقراء»( 8 

ؾَّ َشِػقـٍَة َؽْصباً ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـُ  ُِ واعمٕمٜمك: وفمٝمر ًمٙمؿ  ﴾وـاَن َوراَءُهْؿ َمؾٌِؽ َيْلُخ

 ُم٤م ؾمؽمه قمٜمٙمؿ اًمياء.

اء»( 9  َ اًمّتخٗمٞمػ: اًمِّمجر اعمٚمتّػ ا يماام ُماّر ا ي٘ما٤مل: شماقارى سم٤مًمٗمتح و «افَضَّ

 اًمّّمٞمد ُمٜمّل ذم رضاء.
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َتِسُبقنَ   «.(2)﴾َخَِّسَ ُهـافَِؽ اْدُْبطُِؾقنَ إوَ  (1)َتُؽقُكقا ََتْ

 ُمتٛمثٚم٦م سم٘مقل هٜمد اسمٜم٦م أصم٤مصم٦م وىم٤مًم٧م: صمؿ قمٓمٗم٧م قمغم ىمؼم اًمٜمٌّل 

 ٌااا٤مٌء وهٜمٌثااا٦مٌ ىماااد يمااا٤من سمٕمااادك أٟم

 إّٟماا٤م وم٘ماادٟم٤مك وم٘مااد إرض واسمَٚمٝماا٤م

 و يمااّؾ أهااؾ ًمااف ىمرسمااك وُمٜمزًماا٦م 

 أسمدت رضم٤مل ًمٜم٤م ٟمجاقى  ادورهؿ

ٛمتٜماا٤م رضماا٤مل واؾمااتخّػ سمٜماا٤م  دمٝم 

 و يمٜماا٧م سماادرًا وٟمااقرًا يًتْماا٤مء سمااف

 و يماا٤من ضمؼميااؾ سم٤مٔياا٤مت ي١مٟمًااٜم٤م

 ومٚمٞم٧م ىمٌٚماؽ يما٤من اعماقت  ا٤مدومٜم٤م

 إّٟماا٤م رزيٜماا٤م سمااام مل ياارز ذو ؿمااجـ

 

 ر اخلُُٓما٥م ًمق يمٜم٧م ؿما٤مهده٤م مل شمٙمثا 

 واظمتّؾ ىمقُمؽ وم٤مؿمٝمدهؿ وىمد ٟمٙمٌقا 

 قمٜمااد اإلًمااف قمااغم إدٟماالم ُم٘مااؽمب 

 عّم٤م ُمْمٞم٧م وطم٤مًما٧م دوٟماؽ اًماؽمب 

 عّم٤م وم٘مادت ويماّؾ إرض ُمٖمتّما٥م 

 قمٚمٞمؽ شمٜمزل ُمـ ذي اًمٕماّزة اًمٙمتا٥م 

   وم٘مااد وم٘ماادت ومٙمااّؾ اخلااػم حمتجاا٥م

 عّم٤م ُمْمٞم٧م وطم٤مًم٧م دوٟماؽ اًمٙمثا٥م 

 ُمااـ اًمؼمياا٦م ٓ قمجااؿ وٓ قماارب

 

 

                                                           

( أي: فمٝمر ًمٙمؿ ُمـ  ٜمقف اًمٕمذاب ُم٤م مل شمٙمقٟماقا شمٜمتٔمروٟماف, وٓ شمٔمٜمّقٟماف 1 

 وا ال إًمٞمٙمؿ, ومل يٙمـ ذم طم٤ًٌمٟمٙمؿ.

 :  ٤مطم٥م اًم٤ٌمـمؾ ُمـ أسمٓمؾ اًمّرضمؾ إذا أشمك سم٤مًم٤ٌمـمؾ.«ادبطؾ», 78( هم٤مومر: 1 

 سم٤مًم٤ٌمـمؾ.
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رضمققمٝم٤م إًمٞمف ويتّٓمٚمع  (2)يتقىمع وأُمػم اعم١مُمٜملم (1)صمؿ اٟمٙمٗم٠مت 

 : , ىم٤مًم٧م ُٕمػم اعم١مُمٜملم(4)قمٚمٞمف ومٚمام اؾمت٘مّرت هب٤م اًمدار (3)ـمٚمققمٝم٤م

لُم،اْصَتَؿْؾَت » ِصْؿَؾَة اَلـِغ،َوَؿْعدْكَت  (5)َيااْبـ أب َضافٍِ  َظَؾْقَؽ افسَّ

  (6)ُحْجَرةَ 

                                                           

 ضمقع.: اًمرّ «آكؽػاء»( 1 

 ء واؾمتقىمٕمتف, أي: اٟمتٔمرت وىمققمف. ( شمقىّمٕم٧م اًمٌّم 1 

 ( ـمٚمٕم٧م قمغم اًم٘مقم أشمٞمتٝمؿ, وشمٓمّٚمع اًمّٓمٚمقع, اٟمتٔم٤مره.0 

( أي: ؾمٙمٜم٧م يم٠مهّن٤م اوٓمرسم٧م وحتريم٧م سمخروضمٝم٤م, أو قمغم ؾمٌٞمؾ اًم٘مٚما٥م, 9 

 وهذا ؿم٤مئع, ي٘م٤مل اؾمت٘مّرت ٟمقى اًم٘مقم واؾمت٘مّرت هبؿ اًمٜمّقى, أي أىم٤مُمقا.

دؿؾة»أداره قمغم ضمًده يمّٚمف, و ( اؿمتٛمؾ سم٤مًمّثقب, أي:5  سما٤مًمٗمتح: يمًا٤مء  «افشَّ

ؿؾة»يِمتٛمؾ سمف, و سم٤مًمٙمن: هٞمئ٦م آؿمتامل, وم٤مًمِمٛمٚم٦م إُّم٤م ُمٗمٕمقل ُمٓمٚماؼ ُماـ  «افشي

همػم اًم٤ٌمب يم٘مقًمف شمٕم٤ممم َٟم٤ٌمشم٤ًم أو ذم اًمٙماالم طماذف وإيّما٤مل. وذم روايا٦م اًمًاٞمد: 

ًمد ُما٤م دام , وهل حمّؾ اًمقًمد ذم اًمّرطمؿ, وًمٕمٚمف أفمٝمر. واجلٜملم اًمق«مشقؿة الـغ»

 ذم اًمٌٓمـ.

سم٤مًمْمؿ طمٔمػمة اإلسمؾ, وُمٜمف: طمجرة اًماّدار. وذم روايا٦م اًمًاٞمد  «احُلْجرة»( 6 

, وىما٤مل ذم «ىمٕمادت طمجازة اًمٔمٜمالم»احلجرة سم٤مًمزاء اعمٕمجٛم٦م, وذم سمٕمض اًمٜمًخ: 

[: )احلجاازة ُمقوااع ؿمااّد اإلزار, صمااّؿ ىمٞمااؾ ًمااإلزار طمجاازة 1/199اًمٜمٝم٤مياا٦م]

زة سم٤مًمْماؿ ُمٕم٘ماد اإلزار.. [: )احلجا171ا1/176ًمٚمٛمج٤مورة(, وذم اًم٘م٤مُمقس]

وُمـ اًمٗمرس ُمريم٥م ُم١مظّمر اًمّّماٗم٤مه سما٤محل٘مق, وىما٤مل ؿماّدة احلجازة يمٜم٤ميا٦م قماـ 

 اًمّّمؼم(.
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 .(4)، َؾَخاَكَؽ ِريُش إَْظَزلِ (3)إَْجَكلِ  (2)، َكَؼْضَت َؿاِدَمةَ (1)افظَّـغِ 

                                                           

 : اعمّتٝمؿ. «افّظـغ»( 1 

واعمٕمٜمك: اظمتٗمٞم٧م قمـ اًمٜم٤مس يم٤مجلٜملم, وىمٕمادت قماـ ـمٚما٥م احلاؼ, وٟمزًما٧م 

 ُمٜمزًم٦م اخل٤مئػ اعمتٝمؿ. 

 هت٤م ىم٤مدُم٦م.( ىمقادم اًمّٓمػم ُم٘م٤مديؿ ريِمف, وهل قمنم ذم يمّؾ ضمٜم٤مح, واطمد1 

 : اًمّّم٘مر«إجكل»( 0 

ٌّٝم٧م  «إظزل»( 9  اًّمذي ٓ ؾمالح ُمٕمف. ىمٞمؾ ًمٕمّٚمٝما٤م  اٚمقات اهللّ قمٚمٞمٝما٤م ؿما

اًمّم٘مر اًمذي ٟم٘مْم٧م ىمقادُمف سمٛمـ ٓ ؾمالح ًمف, واعمٕمٜمك شمريم٧م ـمٚما٥م اخلالوما٦م ذم 

أّول إُمر ىمٌؾ أن يتٛمّٙمٜمقا ُمٜمٝم٤م ويِمّٞمدوا أريم٤مهنا٤م, وفمٜمٜما٧م أّن اًمٜما٤مس ٓ يارون 

٦م, وٓ ي٘مّدُمقن قمٚمٞمؽ أطمدا, ومٙمٜم٧م يمٛمـ يتقىّمع اًمٓمػمان ُماـ همػمك أهال ًمٚمخالوم

  ٘مر ُمٜم٘مقو٦م اًم٘مقادم. 

: وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد أّٟمؽ ٟم٤مزًم٧م إسمٓم٤مل, وظمْما٧م إهاقال, ومل أؿقل

شم٤ٌمل سمٙمثرة اًمرضم٤مل طمتك ٟم٘مْم٧م ؿمقيمتٝمؿ, واًمٞمقم همٚم٧ٌم ُماـ ها١مٓء اًمْمإمٗم٤مء 

فمٝمار أّٟماف يما٤من ذم وإرذال, وؾمّٚمٛم٧م هلؿ إُمر وٓ شمٜما٤مزقمٝمؿ, وقماغم هاذا, إ

سم٤مًمت٤مء اعمثٜم٤مة اًمٗمقىم٤مٟمٞم٦م ومّمحػ, ىم٤مل اجلقهري: ظما٤مت اًمٌا٤مزي  «ظم٤مشمؽ»إ ؾ: 

 واظمت٤مت أي اٟم٘مض, ًمٞم٠مظمذه, وىم٤مل اًمِّم٤مقمر:

 خيقشمقن أظمرى اًم٘مقم ظمقت إضم٤مدل

, «اخلاقات»: اًمٕم٘م٤مب إذا اٟم٘مّْم٧م ومًٛمٕم٧م  قت اٟم٘مْم٤موٝم٤م, و«اخل٤مئت٦م»و 

 [1/198ًمّرضمؾ اجلري.]اًمّّمح٤مح سم٤مًمّتِمديد ا «اخلّقات»دوّي ضمٜم٤مح اًمٕم٘م٤مب, و

 سم٤مًمٗم٤مء وهق ي١مّيد اعمٕمٜمك إّول. «كػضت»و ذم رواي٦م اًمًّٞمد: 
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ـُ َأب ُؿَحاَؾدةَ  ِّن (1)َهِا اب ، َفَؼدْك (5)اْبـَدلَّ  (4)أب َوُبْؾَغدةَ  (3)ُكَحْقَؾدةَ  (2)َيْبَتدزُّ

، َحتَّدك (11)ـَلِمدل (10)ف (9)َأَفكَّ  (8)، َوَأْفَػْقُتفُ (7)ف ِخَصاِمل (6)]أْجَفَك[ َأَجَفرَ 

                                                           

 سمْمؿ اًم٘م٤مف وختٗمٞمػ اعمٝمٛمٚم٦م. «ُؿَحاؾة»( 1 

ٌّاز»ء سم٘مٝمار وهمٚمٌا٦م ُماـ  : آؾمتالب, وأظمذ اًمٌّما«آبتزاز»( 1  سمٛمٕمٜماك  «اًم

ٚم٥م. ًّ  اًم

ك اهل٦ٌم واًمٕمٓمّٞما٦م ومٕمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك: ُمٗمٕمقل ُمـ اًمٜمحٚم٦م سم٤مًمٙمن سمٛمٕمٜم «افـّحقؾة»( 0 

 قمـ ـمٞم٦ٌم ٟمٗمس ُمـ همػم ُمٓم٤مًم٦ٌم أو ُمـ همػم قمقض.

سم٤مًمْمؿ ُم٤م يتٌّٚمغ سمف ُمـ اًمٕمٞمش ويٙمتٗمك سمف, وذم أيمثر اًمٜمًخ سمٚمٞمٖم٦م  «افُبْؾغة»( 9 

 سم٤مًمتّمٖمػم سم٤مًمتّمٖمػم ذم اًمٜمحٞمٚم٦م أيْم٤م أٟم٥ًم.

 إُّم٤م سمتخٗمٞمػ اًمٞم٤مء وم٤معمراد سمف اجلٜمس, أو شمِمديده٤م قمغم اًمتثٜمٞم٦م. «ابـل»( 5 

أجفدك ف طلمتدل وأفدّك ف  »ء وإقمالٟمف. وذم رواي٦م اًمًاٞمد:  ٌّم ( إفمٝم٤مر اًم6 

ىم٤مل اجلزري: )ي٘م٤مل: ضمٝمد اًمّرضمؾ ذم إُمر إذا ضمّد وسم٤مًمغ ومٞمف, وأضمٝمد  «خصامتل

ػم ومقه ـم٤مىمتٝم٤م( ]اًمٜمٝم٤مي٦م  ًّ  [.013ا1/019داسّمتف إذا محؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم

ُمّمدر يم٤معمخ٤م ٛم٦م, وحيتٛمؾ أن يٙمقن مجع ظمّمؿ أي: أضمٝمار  «اخلصام»( 7 

 ًمٕمداوة أو اًمٙمالم زم سملم اخلّم٤مم, وإول أفمٝمر.ا

 أي: وضمدشمف. «أفػقتف»( 8 

 ؿمديد اخلّمقُم٦م, وًمٞمس ومٕماًل ُم٤موٞم٤ًم, وم٢مّن ومٕمٚمف قمغم سمٜم٤مء اعمجرد. «إفّك »( 9 

 اعمجرد.

 ًمٚمٔمرومٞم٦م أو اًمًٌٌٞم٦م. «ف»( 13 

 إُم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اإلو٤موم٦م إمم اعمخ٤مـم٥م أو إمم اعمتٙمٚمؿ. «ـلمل»( اإلو٤موم٦م ذم 11 
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دَها (1)َحتَّك َحَبَسدْتـِل َؿْقَؾدةُ  دِت (3)َوْصدَؾَفا (2)، َواُدَفداِجَرةُ َكْكَ  (4)، َوَؽضَّ

 ، َؾل َداؾَِع َوٓ َماكَِع.(5)اَلَاَظُة ُدوِّن َضْرَؾَفا

اطَِؿةً  (6)َخَرْجُت   .(8)، َوُظْكُت َراِؽَؿةً (7)ـَ

                                                           

ٗمتح: اؾمؿ أّم ىمديٛم٦م ًم٘مٌٞمٚمتال إٟمّما٤مر, واعماراد سمٜماق ىمٞمٚما٦م. وذم سم٤مًم «ؿقؾة»( 1 

 رواي٦م اًمًٞمد طملم ُمٜمٕمتٜمل إٟمّم٤مر ٟمٍمه٤م. 

 اًمٓم٤مئٗم٦م أو ٟمحقه٤م. «ادفاجرة»( ُمق قف 1 

 قمقهن٤م. «وصؾفا»سم ( اعمراد 0 

 ( همّْمف, ظمٗمْمف.9 

 سم٤مًمٗمتح: اًمٕملم. «اًمٓم رف»( 5 

, إّٓ أن «ـاطؿدة»ؾم٥م ( اًمٔم٤مهر ُمـ اخلروج اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م وهق ٓ يٜم٤م6 

أن يراد هب٤م آُمتالء ُمـ اًمٖمٞمظ وم٢مّٟمف ُمـ ًمقازم اًمٙمٔماؿ, وحيتٛماؾ أن يٙماقن اعماراد 

اخلروج ُمـ اعمًجد اعمٕمؼّم قمٜمف صم٤مٟمٞم٤ًم سم٤مًمٕمقد, يمام ىمٞماؾ. وذم روايا٦م اًمًاٞمد ُمٙما٤من: 

 .«رجعت», «ظكت»

 ( يمٔمؿ اًمٖمٞمظ دمّرقمف واًمّّمؼم قمٚمٞمف.7 

 ٟمتّم٤مف ممّـ فمٚمٛمف.( َرهمؿ ومالن سم٤مًمٗمتح إذا ذّل, وقمجز قمـ ا8ٓ 
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ْظددَت  َك َيددْقَم َأَضددْعَت  (1)َأْْضَ كَ  (2)َخددكَّ ْشددَت (3)َحددكَّ ئاَب  (4)، اْؾَسَ ِي افدد

ا َ ْصددَت افددسُّ َػْػددَت َواْؾَسَ ـَ َبدداضًِل، َوٓ  (6)َؿددائًل، َوٓ َأْؽـَْقددَت  (5)َب، مددَا 

 .(2)، َوُدوَن ]ِذفَّتل[ َزفَّتل(1)ِخَقاَر ِل، َفْقَتـل ِمتُّ َؿْبَؾ ُهـَْقَئتل

                                                           

راقم٦م إمم ا( رضع اًمّرضمؾ ُمثٚمث٦م ظمْماع وذّل وأرضقماف هماػمه, وإؾماٜم٤مد اًمْما1

 اخلذٓن أفمٝمر أومراده٤م ووع اخلّد قمغم اًمؽماب, أو ٕن اًمذّل ئمٝمر ذم اًمقضمف.

 ء وشمْمٞمٞمٕمف إمه٤مًمف وإهاليمف. ( إو٤مقم٦م اًمٌّم 1 

ؿ, أي ( طمّد اًمّرضمؾ سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م سم٠مؾمف وسمٓمِماف, وذم سمٕماض اًمٜمًاخ سما٤مجلٞم0 

ؾؼك أضعت جدكك يدقم أُصظدت »شمريم٧م اهتامُمؽ وؾمٕمٞمؽ. وذم رواي٦م اًمًٞمد: 

 .«خّكك

( ومرس إؾمد ومريًتف يميب واومؽمؾماٝم٤م دّه قمٜم٘مٝما٤م, ويًاتٕمٛمؾ ذم يماّؾ 9 

ىمتؾ, ويٛمٙمـ أن ي٘مرأ سمّمٞمٖم٦م اًمٖم٤مئا٥م, وم٤مًماذئ٤مب ُمروماقع, واعمٕمٜماك ىمٕمادت قماـ 

ومريًتؽ طمتاك ـمٚم٥م اخلالوم٦م وًمزُم٧م إرض ُمع أّٟمؽ أؾمد اهللّ, واخلالوم٦م يم٤مٟم٧م 

اومؽمؾمٝم٤م وأظمذه٤م اًمذئ٥م اًمٖم٤م ٥م هل٤م, وحيتٛمؾ أن يٙمقن سمّماٞمٖم٦م اخلٓما٤مب, أي: 

 «افدِباب»يمٜم٧م شمٗمؽمس اًمذئ٤مب واًمٞمقم اومؽمؿم٧م اًماؽماب, وذم سمٕماض اًمٜمًاخ: 

اؾسشدت افدِئاب »سم٤مًم٤ٌمءيـ اعمقطمدشملم: مجع ذسم٤مسم٦م, ومٞمتٕملّم إول, وذم سمٕمْماٝم٤م: 

وتقشدكت افدقراء ـدافقزغ »ا  . وذم رواي٦م اًمًٞمد: ا ُمٙم٤مهنام«واؾسشتؽ افِئاب

اًمِّماّدة واًمٗمتٜما٦م.  «اهلٜما٤مة»سمٛمٕمٜماك ظمٚماػ. و «اًماقراء», و«ومّستؽ الـاة وافـزغ

 اًمّٓمٕمـ واًمٗم٤ًمد. «اًمٜمّزغ»و

 اعمٜمع. «افؽّػ »( 5 

ك, أي: أرصوماف ويمّٗماف,  «اإلؽـاء»( 6  اًمٍّمف واًمٙمّػ. ي٘م٤مل: أهمـ قمٜمّل ذ 

ـْ ُيْغـُقا ﴿وسمف ومّن ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  ُْؿ َف ـَ إَِنَّ [. وذم 19]اجل٤مصمٞما٦م:  ﴾ َصْقئاً اهللَِظـَْؽ ِم

.. وهق أفمٝمر, ىم٤مل اجلقهري: )ي٘م٤مل: هذا أُمار «وٓ أؽـقت ضائلَ »رواي٦م اًمًٞمد: 
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يري ِِ  ، َوِمـَْؽ َحاِمَقًا.(1)َظاِدَياً  (4)اهللُّ ِمـَْؽ  (3)َظ

                                                                                                            

٦ٌم( ]اًمّّمح٤مح  [. وما٤معمراد 1755ا5/1759ٓ ـم٤مئؾ ومٞمف, إذا مل يٙمـ ومٞمف همٜم٤مء وُمزي 

 سم٤مًمٖمٜم٤مء اًمٜمّٗمع, وي٘م٤مل ُم٤م يٖمٜمل قمٜمؽ هذا.. أي ُم٤م جيديؽ وُم٤م يٜمٗمٕمؽ.

ٙمقن, وي٘م٤مل: اُماش قماغم هٞمٜمتاؽ.  «اَلقـة»( 1  ًّ سم٤مًمٗمتح: اًمٕم٤مدة ذم اًمّرومؼ واًم

أي: قمغم رؾمٚمؽ, أي: ًمٞمتٜمل ُم٧ّم ىمٌؾ هذا اًمٞمقم اًمذي ٓ سماّد زم ُماـ اًمّماؼم قماغم 

 فمٚمٛمٝمؿ, وٓ حمٞمص زم قمـ اًمرومؼ.

سمٗمتح اًمزاي ا يمام ذم اًمٜمًخ ا آؾمؿ ُمـ ىمقًمؽ زًمٚما٧م ذم ـمالم أو  «افَزّفة»( 1 

٘مٓم٦م, واعمراد هب٤م قمدم اًم٘مدرة قمغم دومع اًمٔمٚمؿ, ُمٜمٓمؼ إذا زًم٘م٧م, ًّ   ويٙمقن سمٛمٕمٜمك اًم

وًمق يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م يم٤من أفمٝمر وأووح, يمام ذم رواي٦م اًمًٞمد, وما٢مّن 

 .«وا لػتاه فقتـل مّت ؿبؾ ذّفتل، ودون هقـتل»ومٞمٝم٤م: 

ظِيري »سمٛمٕمٜمك: اًمٕم٤مذر يم٤مًمًٛمٞمع, أو سمٛمٕمٜمك: اًمٕمذر يم٤مًٕمٞمؿ. و «افعِير»( 0 

 , ُمرومققم٤من سم٤مٓسمتدائٞم٦م واخلؼمي٦م. «هللا

أي: اهللّ ي٘مٞمؿ اًمٕمذر ُمـ ىمٌكم ذم إؾم٤مءيت إًمٞمؽ طم٤مل رصوماؽ اعمٙما٤مره ودومٕماؽ 

اًمٔمٚمؿ قمٜمّل, أو طم٤مل دم٤موزك احلّد ذم اًم٘مٕمقد قماـ ٟمٍماي. أي قماذري ذم ؾماقء 

إدب أّٟمؽ ىمٍّمت ذم إقم٤مٟمتل واًمذّب قمٜمّل, واحلامي٦م قماـ اًمّرضماؾ اًماّدومع قمٜماف, 

قمذيري ُمٜمّمقسم٤م يمام هق اًمِم٤مئع ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م, و)اهلل( جمرورا وحيتٛمؾ أن يٙمقن 

 سم٤مًم٘مًؿ, ي٘م٤مل قمذيرك ُمـ ومالن.. أي ه٤مت ُمـ يٕمذرك ومٞمف, وُمٜمف 

 طملم ٟمٔمر إمم اسمـ ُمٚمجؿ ًمٕمٜمف اهللّ:  ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم 

 «ظِيرك مـ خؾقؾؽ مـ مراد»

 و إول أفمٝمر.

 ( أي: ُمـ أضمؾ اإلؾم٤مءة إًمٞمؽ وإيذائؽ.9 
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ؾي َصاِرٍق  (2)َوْيليَ  ـُ  . (3)ف 

ؾي  ـُ  َؽاِرٍب.[ ]َوْيلَي ف 

ـَ اْفَعُضدُك، َصدْؽَقايَ (4)َماَت افَعَؿُك  إَػ  (6)إَػ أب، َوَظدْكَوايَ  (5)، َوَوَه

 َرّب.

                                                                                                            

إُّم٤م ُمـ ىمقهلؿ: قمدوت ومالٟم٤ًم قمـ إُمر, أي: رصومتف قمٜمف, أو ُماـ  «ظادياً »( 1 

 اًمٕمدوان سمٛمٕمٜمك: دم٤موز احلّد, وهق طم٤مل قمـ وٛمػم اعمخ٤مـم٥م. 

( ىم٤مل اجلقهري: )ويٌؾ: يمٚمٛم٦ٌم ُمثؾ ويح, إّٓ أهّن٤م يمٚمٛم٦م قمذاب ي٘ما٤مل: ويٚماف 1 

[. وًمٕمّٚمف مجع ومٞمٝما٤م سمالم 5/1896وويٚمؽ وويكم, وذم اًمٜمّدسم٦م وياله( ]اًمّّمح٤مح 

اًمٜمدسم٦م وي٤مء اعمتٙمٚمؿ, وحيتٛمؾ أن يٙمقن سمّمٞمٖم٦م اًمتثٜمٞم٦م ومٞمٙمقن ُمٌتدأ واًمٔمارف  أًمػ

ويله ف ـّؾ صدارق، ويدله ف »ظمؼمه, واعمراد سمف شمٙمرر اًمقيؾ. وذم رواي٦م اًمًٞمد: 

د افؾفّؿ أكت أصّك ؿدّقة  إمم ىمقهل٤مـّؾ ؽارب، ويله مات افعؿك وذّل افعضك د 

 .« ًوبطشا

ّؾ ذوه وـمٚمقع  ٤ٌمح يماؾ ياقم. ىما٤مل : اًمِمٛمس أي: قمٜمد يم«افشارق»( 0 

اجلقهري: )اًمنّمه اعمنمه, واًمنّمه اًمِّمٛمس, ي٘م٤مل ـمٚمع اًمنّمه وٓ آشمٞماؽ ُما٤م 

ذّر ؿم٤مره,. وذىم٧م اًمِّمٛمس شمنمه ذوىم٤ًم وذىم٤ًم أيْم٤ًم أي ـمٚمٕم٧م, وأذىما٧م 

 [.1531ا9/1533أي أو٤مءت( ]اًمّّمح٤مح 

اعمراد هٜما٤م ُما٤م  سم٤مًمتحريؽ وسمْمٛمتلم مجع اًمٕمٛمقد ]اًمُٕمُٛمد[, وًمٕمّؾ  «افَعَؿك»( 9 

 يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم إُمقر.

 : آؾمؿ ُمـ ىمقًمؽ: ؿمٙمقت ومالٟم٤ًم ؿمٙم٤مي٦ًم.«افّشؽقى»( 5 

 : ـمٚمٌؽ إمم واٍل ًمٞمٜمت٘مؿ ًمؽ ممّـ فمٚمٛمؽ.«افعكوى»( 6 
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ًة َوَحْقًٓ   (3) «َوَتـْؽِقًل. (2)، َوَأَحكُّ َبلَشاً (1)اَفّؾُفؿَّ أْكَت َأَصكُّ ُؿقَّ

 :وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

ـْ َوْجدِككِ  (5)ََنْـِفدل ،(4)ٓ َوْيَؾ َظَؾْقِؽ، افَقْيُؾ فَِشاكِئِِؽ » َيدا اْبـَدَة  (6)َظد

ْػَقةِ  ِة، َؾَا َوَكْقُت (7)افصَّ ـْ ِديـل، َوٓ َأْخَطلُت َمْؼُكوِري،  (8)، َوَبِؼقََّة افـُُّبقَّ َظ

                                                           

 اًم٘مّقة واحلٞمٚم٦م واًمّدومع واعمٜمع واًمٙمؾ هٜم٤م حمتٛمؾ. «احلقل»( 1 

 اًمٕمذاب. «افبلس»( 1 

  وقمؼمة ًمٖمػمه.اًمٕم٘مقسم٦م, وضمٕمؾ اًمّرضمؾ ٟمٙم٤مًٓ  «افّتـؽقؾ»(. 0 

اًماٌٖمض. وذم روايا٦م اًمًاٞمد:  «افشدـاءة»( أي: اًمٕمذاب واًمنّمّ عمٌٖمْمؽ, و9 

 .«دـ أحزكؽ»

ضمَؾ قمـ اًمٌّم 5  ء وَمَتٜمَْٝمٜمَْف أي: يمٗمٗمتف وزضمرشمف ومٙماّػ. وذم سمٕماض  ( هَنْٜمَْٝم٧ُم اًمر 

 , وهق أفمٝمر.«تـفـفل»اًمٜمًخ: 

 اًمٖمْم٥م. أي: اُمٜمٕمل ٟمٗمًؽ قمـ همْمٌؽ. «افقجك»( 6 

ػْ »( 7   ء وظمٞم٤مره. ُمثٚمث٦م ظمال ٦م اًمٌّم  «قةافصَّ

يمٗمتك: اًمّْمٕمػ واًمٗمتقر واًمٙمالل, واًمٗمٕمؾ يمقىمك ي٘مال, أي ُما٤م  «افقكك»( 8 

 قمجزت قمـ اًم٘مٞم٤مم سمام أُمرين سمف ريّب وُم٤م شمريم٧م ُم٤م دظمؾ حت٧م ىمدريت.
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ـَ افُبْؾَغدةَ  ـِْت ُتريِكي ـُ ِػقُؾدِؽ (1)َمْؼُكوِري، َؾنْن  ـَ ، َؾِرْزُؿدِؽ َمْضدُؿقٌن، َو

َّ (2)َملُمقنٌ   «اهللَ. (4)، َؾاْحَتِسبل(3)ا ُؿطَِع َظـِْؽ ، َوَما ُأِظكَّ َفِؽ أْؾَضُؾ ِم

 وم٘م٤مًم٧م:

 «َحْسبَل اهللُ»

 وأُمًٙم٧م.

                                                           

 سم٤مًمْمؿ ُم٤م يتٌّٚمغ سمف ُمـ اًمٕمٞمش. «افُبْؾغة»( 1 

 ( اًمْم٤مُمـ واًمٙمٗمٞمؾ ًمٚمرزه هق اهللّ شمٕم٤ممم.1 

 ٤م هق صمقاب أظمرة.( ُم٤م أقمّد هل0 

آقمتداد, وي٘م٤مل عمـ يٜمقي سمٕمٛمٚمف وضمف اهللّ شمٕما٤ممم اطمتًاٌف,  «آحتساب»( 9 

 أي: ا ؼمي واّدظمري صمقاسمف قمٜمد اهللّ شمٕم٤ممم.
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وضمادت هاذه »: 5/131ي٘مقل اًمًٞمد إُملم ذم اعمج٤مًمس اًمًٜمٞم٦م 

اًم٘مّمٞمدة سمخط اًمِمٝمٞمد إول حمٛمد سماـ ُمٙمال اًمٕما٤مُمكم وئمٝمار أهنا٤م 

  «ًمٌٕمض أذاف ُمٙم٦م

د  .ومرطمؿ اهلل ىم٤مئٚمٝم٤م وُمأل رضحيف ُمـ ٟمقر آل حمٛم 

  ٞمٜمال ىماد هما٤مب قمٜمٝما٤م يمراها٤مُم٤م ًمٕم

  ٟمٕمٛماااا٧م ومٞمٝماااا٤م زُم٤مٟماااا٤مً  دارٍ ًمِااااأ

 امر شمااااؿِّ سماااا٤مٟمقا سماااا٠مىم حلاااال   أمْ 

 لاأـمٛمااع ٟمٗمًاا هلل ًمًاا٧ُم  طماا٤مَش 

ا  ٝم٤م اهللسمؾ سمٙما٤مئل ًماذيمر ُماـ ظمّم 

 ف سم٠مسمٞمٝمااااا٤مرؾماااااٚمَ  اهللُ تؿَ ظَمااااا

 لميمٞم  اًماااز   ـِ ديَ وطم٤ٌمهااا٤م سم٤مًمًاااٞمِّ 

اٌَ ومٙمري ذم اًمّما٤مطمِ  لـم٤م  يـذَ لم اًمٚم 

 ُمٜمٕماا٤م سمٕمٚمٝماا٤م ُمااـ اًمٕمٝمااد واًمٕم٘مااد

 راهااااا٤مسمااااا٠مُمرة دسم   اواؾماااااتٌدّ 

 شمٓم٤مًماا٥م سماا٤مإلرث وأشماا٧م وماا٤مـمؿُ 

 ظمقًمٗماا٧م ؾمااٜمـ ًمٞماا٧م ؿماإمري ملْ 

 ؟ًااخ٧م آياا٦م اعمقارياا٨م ُمٜمٝماا٤مٟمُ 

 أسمااااقك ضماااا٤مء هبااااذا :ىماااا٤مٓ

 ًمألٟمٌٞمااا٤مء طمٙماااؿ سمااا٠من ٓ :ىمااا٤مل

 وقمراهاا٤م ُمااـ قمااؼمة ُماا٤م قمراهاا٤م 

 صمااااؿ وم٤مرىمتٝماااا٤م ومااااال أهمِماااا٤مه٤م

 ضمك سمْمااقء ؾمااٜم٤مه٤م اًماادّ يااتجغّم 

 ٌااا٤مع هقاهااا٤ماًمٕمٛمااار ذم اشمِّ  آظمااارَ 

 شمٕمااااا٤ممم سمٚمٓمٗماااااف واضمت٤ٌمهااااا٤م

 وا ااآمٗم٤مه ًمقطمٞماااف وا ااآمٗم٤مه٤م

 اإلُمااا٤مُملم ُمٜماااف طمااالم طم٤ٌمهااا٤م

 اؾمتحًااٜم٤م فمٚمٛمٝماا٤م وُماا٤م راقمٞم٤مهاا٤م

 ويمااااا٤من اعمٜمٞمااااا٥م وإواهااااا٤م

 واٟمتٝمزاهااا٤م ٌاااّل ىمٌاااؾ دوماااـ اًمٜم  

 صم٤مهااا٤مُماااـ اعمّمااآمٗمك وماااام ور  

 اًم٘مااارآن ومٞمٝمااا٤م واهلل ىماااد أسماااداه٤م

 ؟أم مهااا٤م سمٕماااد ومرواااٝم٤م سماااّدٓه٤م

 ٟمّمااا٤ٌمه٤م طمجااا٦م ُماااـ قمٜمااا٤مدهؿ

 يقرصماااقا ذم اًم٘ماااديؿ واٟمتٝمراهااا٤م
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 إن يمااا٤من اًمٜمٌااال مل شمااادرِ  ٌٜمااا٧ُم أومَ 

اسمْمٕم٦م ُمـ حُم   د ظم٤مًمٗما٧م ُما٤م ىما٤ملٛم 

 ؾماااٛمٕمتف ي٘ماااقل ذاك وضمااا٤مءت

 هااال يم٤مٟمااا٧م هلل أشم٘ماااك ويم٤مٟمااا٧م

 أو شم٘ماااقل اًمٜمٌااال ىماااد ظمااا٤مًمػ

 «اًمٜمٛماؾ»ؾمؾ سم٢مسمٓم٤مل ىمقهلؿ ؾمقرة 

 ئااا٤من قماااـ إرث حيٞماااكٜمٌِ ومٝماااام يُ 

 وماادقم٧م واؿمااتٙم٧م إمم اهلل ُمااـ ذا

 صمااؿ ىم٤مًماا٧م ومٜمحٚماا٦م زم ُمااـ واًماادي

 وم٘مااا٤مًمقا وم٠مىم٤مُمااا٧م هبااا٤م ؿماااٝمقداً 

 مل جيٞمزوا ؿماٝم٤مدة اسمٜمال رؾماقل اهلل

 قمااكم وٓ وم٤مـمٛماا٦م مل يٙمااـ  اا٤مدىم٤مً 

 ؟!يمااا٤من أشم٘ماااك هلل ُماااٜمٝمؿ وماااالنٌ 

  قم٤مهااا٤م ُماااـ سمٕماااد واًماااده٤مر  ضَم 

 مهاا٤ميماا٤من رض  ًمٞماا٧م ؿماإمري ُماا٤م 

 اهلا٤مدي ؾماؾِ يم٤من إيمارام ظما٤مشمؿ اًمرُّ 

 ٛمـ اًمٖماا٤مزموًمااق اسمتٞمااع ذاك سماا٤مًمث  

 ٕم٤مهااا٤م٘مٓمِ وًمٙمااا٤من اجلٛمٞماااؾ أن يُ 

 أشماارى اعمًااٚمٛملم يماا٤مٟمقا يٚمقُمااقهنام

 راء سمٜماا٧م ٟمٌاالايماا٤من حتاا٧م اخلْماا

 ؟طمٚمٞمٚما٦م ُمااـ ؟أم ُمااـ ؟سمٜما٧م ُماـ

 اهلاااادى سمااااذًمؽ وم٤مهاااا٤م ٟمٌاااالُّ 

 طم٤مؿمااااا٤م ُمقٓشمٜمااااا٤م طم٤مؿمااااا٤مه٤م

 ٗم٤مه٤م٦م وؾَماااٚم  شمٓمٚمااا٥م اإلرث َوااا

ااا  وٟمزاهااا٤م ٦مً أومْماااؾ اخلٚماااؼ قمٗم 

 اًم٘مرآن وياح إظمٌا٤مر مماـ رواها٤م

 «ـمااف»اًمتاال ىمٌااؾ  «ُمااريؿ»وؾمااؾ 

 وؾمااااٚمٞمامن ُمااااـ أراد اٟمت٤ٌمهاااا٤م  

 ك ووم٤موااا٧م سمااادُمٕمٝم٤م ُم٘مٚمت٤مهااا٤م

 اعمّمااااآمٗمك ومٚماااااؿ يٜمحالهااااا٤م

 ؿماااا٤مهد هلاااا٤م واسمٜم٤مهاااا٤م سمٕمٚمٝماااا٤م

 هاااا٤مدي إٟماااا٤مم إذ ٟم٤م اااا٤ٌمه٤م

 قمٜماااااااادهؿ وٓ وًمااااااااداه٤م

 ح اًم٘م٤مئاااؾ اعمحااا٤مل وؿمااا٤مه٤مٌُ ىَمااا

 قم٤مها٤مومٌائس ُما٤م ضمر   اًمٖمٞمض ُمراراً 

 ؟ًمٕمٝمد اًمٜمٌال ًماق طمٗمٔم٤مها٤م احلٗمظُ 

 اًمٌِماااػم اًمٜماااذير ًماااق أيمرُم٤مهااا٤م

 ٌاااا٤مع هقاهاااا٤معماااا٤م واااا٤مع ذم اشمِّ 

 ٘مٓمٕم٤مهااا٤مٓ اجلٛمٞماااؾ أن يَ  وماااديم٤مً 

 ؟ذم اًمٕمٓمااااا٤مء ًماااااق أقمٓمٞم٤مهااااا٤م

 ؟ ؾماااقاه٤م ااا٤مده ٟمااا٤مـمؼ أُمااالم

 ويااؾ عمااـ ؾمااـ فمٚمٛمٝماا٤م وأذاهاا٤م
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 ىمااؾ ًمٜماا٤م أهياا٤م اعمجاا٤مدل ذم اًم٘مااقل

ااا  داه٤م يماااام ىمٚمااا٧مأمهااا٤م ُمااا٤م شمٕمٛم 

 ومٚماااااامذا إذ ضمٝمااااازت ًمٚم٘مااااا٤مء

 محـٕم٧م ٟمٕمِمااٝم٤م ُمالئٙماا٦م اًماار  ٞم  ؿماا

 ذم أضمرهاا٤م أم قمٜماا٤مداً  يماا٤من زهااداً 

 أم ٕن اًمٌتاااقل أو ااا٧م سمااا٠مّٓ 

 أهمْماا٤ٌمه٤م وأهمْماا٤ٌم قمٜمااد ذاك اهلل

 ويمااااذا أظمااااؼم اًمٜمٌاااال سماااا٠من  

 اهلاااادى أـمٞمااااع وٓ ٓ ٟمٌاااال  

 اً وٕي إُمااااااقر شماااااادومـ ّه 

 

 قمااااـ اًمٖم٤م ااااٌلم إذ همّماااا٤ٌمه٤م

 ؟!سمٔمٚماااؿ يماااال وٓ اهتْماااامه٤م

 ؟راه٤مااهلل قمٜماااد اعماااامت مل حيْمااا

 ٕم٤مه٤مهباااا٤م وُماااا٤م ؿمااااٞمّ  روم٘ماااا٤مً 

 ؟ٕسمٞمٝمااااا٤م اًمٜمٌااااال مل يتٌٕم٤مهااااا٤م

 ِماااٝمدا دومٜمٝمااا٤م وماااام ؿماااٝمداه٤ميَ 

اااااا رب    ً  امء إذ أهمْماااااا٤ٌمه٤ماًم

 اهلل يااارى ؾماااٌح٤مٟمف ًمروااا٤مه٤م

 وم٤مـمٛمااا٦م أيمرُمااا٧م وٓ طمًاااٜم٤مه٤م

 اعمّماآمٗمك ويٕمٗمااك صمراهاا٤مسمْماإم٦م 

 

 


