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Research Summary 
Since the prophetic mission and the Hadith does its job in the letter of the Global Islamic 
undertaken to guide the people and guide them to the right path, and this came this research 
(grammatical issues and brought meaning of the conversations in promises and warnings in 
Sahih Al-Bukhari) to take these conversations research material, the texts of the advantage 
private speech is compatible with the intellectual stage through which the amount of the letter of 
the Prophet pbuh personal, and indicate to the evolution of the conflict between the invitation is 
accepted and rejected. 
The grammatical issues and is one of several issues to serve meaning, so keen grammarians 
achieve systemic level and attention to value Remember generated from it. 
Has warned Sibawayh (180 AH) in his book on many of the purposes of speech and stop many 
of the analyzes that had meaning present in which, it is ((not only the statement of the actor 
upped and effect Mansob and so on, is in between each door and giving, even it contains the 
semantics and the statement is switched on and the actions of words and meanings)). 
And used Sibawayh (construction) which demonstrates the meaning of systems, the sentence 
when it organized its words are building monolithic, and during all this construction in the door 
(predicate ascribed) and two money dispense with one of them about the other, but Egged 
speaker it began, it is so Debutante, which is based upon the name, it is, you say, your brother 
Abdullah, this is your brother, and like so: go Abdullah, they need to do from the name, as it 
was not necessary for the name of the other in the Getting Started. 
Therefore, we find Abdul omnipotent Jerjani (Tel: 471 e) when the description and Quranic 
Miracles select it from the concept that this miracle product of grammar system, Valenho 
internal standard, passed, aimed at dismantling the ferry, which is a unit of speech revealing all 
its grammatical saying: that the words single that conditions language, not placed to know their 
meanings in themselves, but some feature to some, among them the benefits, this flag Sharif, 
and the origin of great, and proof of this I am that our claim that the vocalizations is the 
language situation, but placed to know their meanings in themselves, to led to money intelligent 
person doubts in Asthalth, which is that they have put the names of the races they have set out 
to find out. 
And as he organized the grammatical meanings in the same speaker for the construction of 
words in the form of sentence. 
It is clear to us through so that the idea of grammatical immune systems Albulagjun benefited 
and developed and filmed Best Picture. 
On the basis of this interlocking cohesion which scientists talked about as a result of taking into 
account the speakers when building Syntax, arranged two things: the sense that we want to talk 
about. Then the term to express it from this sense, if different sense in which we want to talk 
about it, it must wording is different, so that the article was one, then there's the sense in which 
we express it this way. 
It is clear to us that the large place occupied syntax, Aljdalalah relations can not be established 
except by way of installation. 
Hence it can be said that the installation grammar is a direct means by which drafted language 
for the emergence of the semantic meaning, which in turn is linked to the context, there are 
affected and the impact of relationship. 
So search will be in three axes: the first axis: the deletion and male and axis II will be in the 
definition and saying that the indefinite, and the third axis: the introduction and delays, and 
these grammatical issues privately promises and warnings figured that sense it is the basis for it. 
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 ...واًمّمالة واًمسالم قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 وسمٕمد :

ک  ک  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم : ،ًمٙمٜمف قم٤معمل اًمرؾم٤مًم٦م ،وان يم٤من قمريب اًمٚمس٤من ،وم٤من اًمٜمبل اًمٙمريؿ

 ،هبذا اًمبٞم٤من اًمٕم٤معمل اًمبٚمٞمغ وقمغم هذا وم٤مٟمف سمٞم٤من قم٤معمل، وىمد أدب ٟمبٞمف . (1) چگ         گ  گ         

ی  ی  جئ  حئ    یېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ :وأصمٜمك قمٚمٞمف، سم٠مٟمف ىمد أدب اًمٜم٤مس سمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .(2) چمئ     

آؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م وُمٜمذ اًمبٕمث٦م اًمٜمبقي٦م واحلدي٨م اًمٜمبقي ي١مدي وفمٞمٗمتف ذم اًمرؾم٤مًم٦م 

اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م واشمك )قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس وأرؿم٤مدهؿ امم اًمٓمريؼ اًمسقي، وقمغم هذا ضم٤مء هذا اًمبح٨م 

اعمٕمٜمك ومٞمٝم٤م ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد ذم صحٞمح اًمبخ٤مري( ًمتتخذ ُمـ هذه إطم٤مدي٨م ُم٤مدة سمحثٞم٦م، 

ًمتل يٛمر هب٤م ُمبٚمغ اخلٓم٤مب اعمتٛمثؾ ذم وهل ٟمّمقص متت٤مز سمخٓم٤مب ظم٤مص يتقاومؼ ُمع اعمرطمٚم٦م اًمٗمٙمري٦م ا

 وشم١مذ امم شمٓمقر اًمٍماع سملم ىمبقل اًمدقمقة ورومْمٝم٤م. ،ؿمخّمٞم٦م اًمٜمبل 

ًمذا طمرص اًمٜمحقيقن قمغم  ،وشمٕمد اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م واطمدة ُمـ ُمس٤مئؾ قمدة خلدُم٦م اعمٕمٜمك

 .(3)حت٘مٞمؼ اعمستقى اًمٜمٔمٛمل وآهتامم سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمدًٓمٞم٦م اعمتقًمدة ُمٜمف 

ذم يمت٤مسمف قمغم يمثػم ُمـ ُم٘م٤مصد اًمٙمالم ووىمػ قمغم يمثػم ُمـ  (هـ181وىمد ٟمبف ؾمٞمبقيف )

مل ي٘متٍم ومٞمف قمغم سمٞم٤من أن اًمٗم٤مقمؾ ُمرومقع واعمٗمٕمقل )ومٝمق ) ،اًمتحٚمٞمالت اًمتل يم٤من اعمٕمٜمك طم٤مرضآ ومٞمٝم٤م

                                                           

 117( ؾمقرة إٟمبٞم٤مء: أي٦م: 1)

 113( ؾمقرة اًمٜمس٤مء: أي٦م : 2)

 .184( يٜمٔمر: اًمتٜمققم٤مت اًمٚمٖمقي٦م:3)



 

طمتك اٟمف أطمتقى قمغم قمٚمؿ اعمٕم٤مين واًمبٞم٤من  ،هق سملم ذم يمؾ سم٤مب ُم٤م يٚمٞمؼ سمف ،ُمٜمّمقب وٟمحق ذًمؽ

 .(1)((٤مينووضمقده شمٍموم٤مت إًمٗم٤مظ واعمٕم

وم٤مجلٛمٚم٦م قمٜمدُم٤م شمٜمتٔمؿ يمٚمامهت٤م شمٙمقن  ،اًمبٜم٤مء( اًمذي يدل قمغم ُمٕمٜمك اًمٜمٔمؿ)واؾمتٕمٛمؾ ؾمٞمبقيف 

واسم٤من قمـ هذا اًمبٜم٤مء ذم سم٤مب )اعمسٜمد واعمسٜمد اًمٞمف( ومه٤م ُم٤مٓ يستٖمٜمل واطمد ُمٜمٝمام قمـ  ،سمٜم٤مء ُمؽماصآ

 ،ىمقًمؽ : قمبد اهلل أظمقك وهق ،وٓجيد اعمتٙمٚمؿ ُمٜمف سمدآ، ومٛمـ ذًمؽ آؾمؿ اعمبتدأ واعمبٜمل قمٚمٞمف ،أظمر

يمام مل يٙمـ ًمألؾمؿ سمد ٌ ُمـ أظمر  ،ومالسمد ًمٚمٗمٕمؾ ُمـ آؾمؿ ،وُمثؾ ذًمؽ : يذه٥م قمبد اهلل ،وهذا أظمقك

 .(2)ذم إسمتداء 

هـ( طمٞمٜمام وصػ آقمج٤مز اًم٘مرآين وطمدده ُمـ 471ت: )وًمذًمؽ ٟمجد قمبد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين 

هيدف امم  ،وم٤مًمٜمحق اعمٕمٞم٤مر اًمداظمكم اًمذي اىمره ،ُمٗمٝمقم ان هذا آقمج٤مز ُمـ ٟمت٤مج اًمٜمٔم٤مم اًمٜمحقي

شمٗمٙمٞمؽ اًمٕمب٤مرة اًمتل هل وطمدة اًمٙمالم يمِمٗمآ قمـ سمٜمٞمتٝم٤م اًمٜمحقي٦م سم٘مقًمف : وأن إًمٗم٤مظ اعمٗمردة اًمتل 

 ،ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ومقائد ،وًمٙمـ يْمؿ سمٕمْمٝم٤م امم سمٕمض ،مل شمقضع ًمٞمٕمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم أٟمٗمسٝم٤م ،أوض٤مع اًمٚمٖم٦م

قمغم ذًمؽ أٟم٤م أن زقمٛمٜم٤م أن آًمٗم٤مظ هل أوض٤مع اًمٚمٖم٦م، أٟمام وأصؾ قمٔمٞمؿ، واًمدًمٞمؾ  ،وهذا قمٚمؿ ذيػ

وهق أن يٙمقٟمقا  ،ٕدى ذًمؽ امم ُم٤مٓ يِمؽ قم٤مىمؾ ذم اؾمتح٤مًمتف ،وضٕم٧م ًمٞمٕمرف هب٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اٟمٗمسٝم٤م

 .(3)ىمد وضٕمقا ًمألضمٜم٤مس إؾمامء اًمتل وضٕمقه٤م ًمتٕمرف هب٤م 

 .(4)قرة مجٚم٦مواًمٜمحق هق ٟمٔمؿ اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م ذم ٟمٗمس اعمتٙمٚمؿ ًمبٜم٤مء اًمٙمٚمامت ذم ص

ويتْمح ًمٜم٤م ُمـ ظمالل ذًمؽ أن ومٙمرة اًمٜمٔمؿ ٟمحقي٦م حمّمٜم٦م اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اًمبالهمٞمقن وـمقروه٤م 

 وصَقروه٤م أطمسـ شمّمقير.

                                                           

 .4/116( يٜمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت ذم اصقل اًمنميٕم٦م: 1)

 .1/23( يٜمٔمر : اًمٙمت٤مب : 2)

 .391دٓئؾ إقمج٤مز : ( يٜمٔمر: 3)

 .187( اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م وُمبٜم٤مه٤م: 4)



 

   

 

وقمغم أؾم٤مس ُمـ هذا اًمتقاؿم٩م واًمتامؾمؽ اًمذي حتدث قمٜمف اًمٕمٚمامء ٟمتٞمج٦م ُمراقم٤مة اعمتٙمٚمٛملم 

صمؿ اًمٚمٗمظ اًمذي ٟمٕمؼم سمف  .قمٜمفشمرشم٥م أُمران مه٤م: اعمٕمٜمك اًمذي ٟمريد اًمتحدث  ،قمٜمد سمٜم٤مء اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي

طمتك ان يم٤مٟم٧م  ،وم٠مذا اظمتٚمػ اعمٕمٜمك اًمذي ٟمريد اًمتحدث قمٜمف، ومالسمد أن خيتٚمػ اًمٚمٗمظ ،قمـ هذا اعمٕمٜمك

 .(1)ومٝمٜم٤مك اذن اًمّمقرة واعمٕمٜمك اًمذي ٟمٕمؼم قمٜمف هبذه اًمّمقرة ،ُم٤مدشمف واطمدة

اجلدًٓمٞم٦م وم٤مًمٕمالىم٤مت  ،ويتْمح ًمٜم٤م ُمـ ذًمؽ اعمٙم٤مٟم٦م اًمٙمبػمة اًمتل حيتٚمٝم٤م اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي

 .ٓيٛمٙمـ ان شمٜمِم٠م آ سمٓمريؼ اًمؽميمٞم٥م

وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤من اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي هق اًمقؾمٞمٚم٦م اعمب٤مذة اًمتل اقمدهت٤م اًمٚمٖم٦م ًمٜمِمقء 

 .ومٝمٜم٤مك قمالىم٦م شم٠مصمر وشم٠مصمػم ،اًمذي سمدوره يرشمبط سم٤مًمسٞم٤مق ،اعمٕمٜمك اًمدٓزم

ر واعمحقر اًمث٤مين : ًمذًمؽ ؾمٞمٙمقن اًمبح٨م ذم صمالصم٦م حم٤مور : اعمحقر إول : ذم احلذف واًمذيم

وهذه اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م ذم  ،واعمحقر اًمث٤مًم٨م : ذم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ،ؾمٞمٙمقن ذم اًمتٕمريػ واًمتٜمٙمػم

 .اطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد أطمس٥م أن اعمٕمٜمك يم٤من هق إؾم٤مس ومٞمٝم٤م

اؾم٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ واًمسداد وان يٙمقن سمحثل هذا ُمٜم٤مرًا ٕهؾ اًمٕمرسمٞم٦م وأن يٜمتٗمٕمقا سمف وان 

 .٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿيٙمقن ظم٤مًمّم

 

 .وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم اًمف وصحبف وؾمٚمؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .86 -85قمٚمؿ اعمٕم٤مين :  –( اًمبالهم٦م ومٜمقهن٤م وأومٜم٤مهن٤م 1)



 

 
 اًمققمد ًمٖم٦م واصٓمالطم٤ًم: -1

ـُ وم٤مرس )ت هـ( :"اًمقاو واًمٕملم واًمدال: يمٚمٛم٦م صحٞمح٦م شمدّل قمغم شمرضمٞم٦م سم٘مقل. 395ىم٤مَل اسم

 (1)ي٘م٤مل: وقمدشمف اقمده وقمدا. ويٙمقن ذًمؽ سمخػم وسمنّم "

ومٞم٘م٤مُل: وقمدشمف ظمػمًا، ووقمدشمف ذًا، أو ي٘م٤مُل: وقمدشمف سمٜمٗمع ورض، وقمدًا وُمققمدًا أو ُمٞمٕم٤مدًا، 

 .(2)٤مخلػم وذًا وسم٤مًمنّمر ويٕمدى سمٜمٗمسف وسم٤مًمب٤مء، ومٞم٘م٤مُل: وقمده اخلػم وسم

وىمد اؾم٘مٓمقا ًمٗمظ اخلػم واًمنم وىم٤مًمقا ذم اخلػم: وقمده وقمدا وقمدة، وذم اًمنم: وقمده وقمٞمدا، 

 .(3)وم٤معمّمدر وم٤مرق سملم آؾمتٕمامًملم

 .(4)وىم٤مًمقا: أوقمده ظمػمًا وذًا سم٤مًٕمػ أيْم٤ًم وأدظمٚمقا اًمب٤مء ُمع إًمػ ذم اًمنم ظم٤مص٦م

ومٝمذا وقمد سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م ، (5) چڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  چ  وُمـ وروده ؿم٤مُمال ًمٚمٛمٕمٜمٞملم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 . وىمد ورد ذًمؽ ذم يمالم اًمٕمرب، ىم٤مَل اًمِم٤مقمُر :(6)وضمزاء اًمٕمب٤مد إْن ظمػمًا ومخػم وإْن ذًا ومنم

 (7)أٓ قمٚمالين يمّؾ طمّل ُمٕمٚمِؾ           وٓ شمٕمداين اًمنم واخلػم ُم٘مبؾ            

وُمٜمف ىمقهلؿ: شمقاقمد اًم٘مقم أي :وقمد سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ظمػمًا، وُمٜمف اشّمٕمد اًم٘مقُم اًم٘مقَم إذا شمقاقمدوا   

 .(8)ذاً 

                                                           

 2/638( ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م :1)

 2/551،واًمّمح٤مح :415( يٜمٔمر: اعمّمب٤مح اعمٜمػم :2)

 415( يٜمٔمر: اعمّمب٤مح اعمٜمػم :3)

 415( يٜمٔمر:اعمّمدر ٟمٗمسف :4) 

 55يقٟمس:آي٦م : ( ؾمقرة 5)

 548( يٜمٔمر:اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن :6)

 .2/551( يٜمٔمر:اًمّمح٤مح :7)

 2/552( يٜمٔمر: اًمّمح٤مح :8)



 

   

 

هـ( سم٠مّٟمُف:"يمؾُّ ظمؼم يتْمٛمـ 415أُّم٤م اًمققمد ذم آصٓمالح، وم٘مد قمّرومُف قمبد اجلب٤مر اعمٕمتززّم)ت 

هـ( سم٘مقًمِف :"اًمققمُد 461، وقمّرومُف اًمّٓمقّد)ت(1)إيّم٤مل ٟمٗمع إمم اًمٖمػم أو دومع رّض قمٜمُف ذم اعمست٘مبؾ "

هـ( اًمققمُد: "اخلؼم قمـ 671، وىم٤مَل اًم٘مرـمبّل)ت(2)قمب٤مرة قمـ آظمب٤مر سمقصقل ٟمٗمع إمم اعمققمقد ًمُف"

 .(3)اعمثقسم٦م قمٜمد اعمقاوم٘م٦م"

 اًمققمٞمد ًمٖم٦ًم واصٓمالطم٤ًم : -2

ـُ دريد )ت وهق ُمققمٌد، "أوقمدُت اًمّرضمَؾ سمنٍم أوقمده إيٕم٤مدًا وم٠مٟم٤م ُمققمٌد :هـ(321ي٘مقُل اسم

 : }اًمٓمقيؾ{(4)وآؾمؿ اًمققمٞمد، إذا هتددشمف ىم٤مَل اًمِم٤مقمرُ 

ـِ وإداهِؿ             رضمكم ومرضمكم ؿمثٜم٦م اعمٜم٤مؾمِؿ"             (5)أوقمدين سم٤مًمّسج

ـِ وأوقمد رضمكم  (6)ومـ"اًمققمٞمد ٓ يٙمقن إٓ سمنمٍّ " واًمت٘مدير ذم سمٞم٧م اًمِم٤مقمر: "أوقمدين سم٤مًمّسج

اًمب٤مء ذم اًمنم ضم٤مؤوا سم٤مًٕمػ ُمٕمٝم٤م يم٘مقًمؽ: أوقمدشمف سم٤مًمرضب، وٓ ، ومٕمٜمدُم٤م أدظمٚم٧م (7)سم٤مٓداهِؿ" 

 .(8)شمدظمؾ اًمب٤مء ذم وقمد سمٖمػم أًمػ، ومال شم٘مؾ: وقمدشمف سمخػٍم و سمنٍم وقمغم هذا اًم٘مقل أيمثر أهؾ اًمٚمٖم٦م

ڱ  ڱ        ڱچ  وىمد ضم٤مءت هذه اًمٚمٗمٔم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ داًم٦م قمغم ُمٕمٜمك اًمنم ظم٤مص٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:      

 .(9) چں  ں  ڻ  ڻ

                                                           

 134( ذح إصقل اخلٛمس٦م :1)

 117( آىمتّم٤مد اهل٤مدي إمم ـمرق اًمرؿم٤مد :2)

 115( يقم اًمٗمزع إيمؼم :3)
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 2/638ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م :( 6)

 2/551( اًمّمح٤مح :7)

 2/536( يٜمٔمر:شم٤مج اًمٕمروس :8)

 14( ؾمقرة إسمراهٞمؿ،أي٦م: 9)



 

ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇچ  : وىم٤مل شمٕم٤ممم (1) چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ      ەئ    چ   : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .(3) (2) چۅ  ۉ     

٤م ذم آصٓمالح: وم٘مد قمّرومُف قمبد اجلب٤مر اعمٕمتززّم سم٠مّٟمُف: "يمّؾ ظمؼٍم يتْمٛمـ إيّم٤مل رضر إمم اًمٖمػم أو      أُمَّ

وقمرومُف اًمّٓمقّد سم٘مقًمِف: "اًمققمٞمُد قمب٤مرة قمـ اإلظمب٤مر سمقصقل رضر  (4)شمٗمقي٧م ٟمٗمع قمٜمُف ذم اعمست٘مبؾ"

 .(6)ىم٤مَل اًم٘مرـمبّل اًمققمٞمد هق: "اخلؼُم قمـ اًمٕم٘مقسم٦م قمٜمد اعمخ٤مًمٗم٦م " (5)إًمٞمِف"

يتْمح مم٤م ؾمبؼ اّن )اًمققمد( و)اًمققمٞمد(مه٤م إظمب٤مر قمـ ُمست٘مبؾ، وىمد قمٚمؾ اًم٘م٤ميّض قمبد اجلب٤مر     

 .(7)ذم احل٤مل أو رضه ُمع اًم٘مقل مل يٙمـ واقمدًا وٓ ُمتققمدًا " طمدوصمٝمام ذم اعمست٘مبؾ :"ّٕٟمف إْن ٟمٗمٕمف

 

 

  

                                                           

 28( ؾمقرة ق،أي٦م : 1)

 45( ؾمقرة ق،أي٦م : 2)
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 أّوًٓ :احلذف:

، ّٕن وراءه أرسارًا وُمٕم٤مين يدريمٝم٤م (1)يمام ي٘مقل اسمـ ضمٜمل  احلذف ُمـ ؿمج٤مقم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،

اضمزاء يمالُمف، وٓ خيتؾ اخلبػم سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمالم، اًمبّمػم سمٓمرق اًم٘مقل. وم٤معمتٙمٚمؿ حيذف ضمزءًا ُمـ 

اعمٕمٜمك هبذا احلذف، سمؾ يزداد طمسٜم٤ًم، وشمٙمثر ومقائده وُمزاي٤مه. واحلذف ٟمقع ُمـ آجي٤مز، سمؾ إّن ُمدار 

آجي٤مز ىم٤مئؿ قمغم احلذف ))ّٕن ُمقضقع احلذف قمغم آظمتّم٤مر، وذًمؽ اّٟمام يٙمقن سمحذف ُم٤م ٓ يدظمؾ 

ًمٜمزل ىمدر اًمٙمالم قمـ قمٚمق سمالهمتف، سم٤معمٕمٜمك، وٓ يٜم٘مص ُمـ اًمبالهم٦م، سمؾ أىمقل: ًمق فمٝمر اعمحذوف 

و سم٤مب احلذف ))"هق سم٤مب دىمٞمؼ اعمسٚمؽ، ًمٓمٞمػ اعم٠مظمذ،  (2)ًمّم٤مر امم رء ُمستدرك، ُمسؽمذل((

قمجٞم٥م إُمر، ؿمبٞمف سم٤مًمسحر، وم٢مّٟمؽ شمرى سمف شمرك اًمذيمر، أومّمح ُمـ اًمذيمر، واًمّمٛم٧م قمـ اإلوم٤مدة، 

 .(3)ٙمقن إذا مل شُمبِـ(( أزيد امم اإلوم٤مدة، ودمدك أٟمٓمؼ وُم٤م شمٙمقن إذا مل شمٜمٓمؼ، وأشمّؿ ُم٤م شم

"ومام ُمـ اؾمؿ أو ومٕمؾ دمده ىمد طمذف، صمّؿ ُأصٞم٥م )أُّم٤م اعمٕمٞم٤مر اًمذي شمْمبط سمف ىمْمٞم٦م احلذف، )

سمف ُمقضٕمف، وطمذف ذم طم٤مل يٜمبٖمل أْن حيذف ومٞمٝم٤م آ وأٟم٧م دمد طمذومف هٜم٤مك أطمسـ ُمـ ذيمره، وشمرى 

ء ىمد أيمس٥م اجلٛمٚم٦م مج٤مًٓ . وهذا يٕمٜمل أّن طمذف اجلز(4)إضامره ذم اًمٜمٗمس أومم وآٟمس ُمـ اًمٜمٓمؼ سمف((

، وشمّمقر اجلزء اعمحذوف ُمـ اًمٜمص ذم ذهـ اعمتٚم٘مل سمام (5)وظمٗم٦م ذم اًمٚمٗمظ واشمس٤مقم٤ًم وقمٛم٘م٤ًم ذم اعمٕمٜمك

ّٕن اعمحذوف إذا دًم٧م )يتٗمؼ ُمع اجلق اًمٕم٤مم حي٘مؼ اًمتقاصؾ اعمٜمِمقد سمٞمٜمف وسملم اعمٜمٌمء، وُم٤م ذاك إٓ )

ومم٤ّم   (6)ض هٜم٤مك ُمـ صٜم٤مقم٦م اًمٚمٗمظ ُم٤م يٛمٜمع ُمٜمف((اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف يم٤من ذم طمٙمؿ اعمٚمٗمقظ سمف، إٓ أن يٕمؽم

                                                           

 2/361اخلّم٤مئص  ( يٜمٔمر:1) 
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 146( دٓئؾ إقمج٤مز 3)
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اعمسٜمد اًمٞمف( ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ شم٠مصؾ اعمسٜمد اًمٞمف، إٓ أّٟمٜم٤م ٟمجد )ضم٤مء حمذووم٤ًم ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد

اعمٕمٜمك: ًمقضمقد ىمريٜم٦م طم٤مًمٞم٦م أو ًمٗمٔمٞم٦م شمدل قمٚمٞمف، وًمق شمٙمٚمٗمٜم٤م  ذيمره ذم سمٕمض إطمٞم٤من زائدًا قمـ طم٤مضم٦م

هل٤م اعمسٜمد اًمٞمف يمثػمة  ٟم٤مسمٞم٤ًم قمـ ُمٔم٤من اًمبالهم٦م وهذه إهمراض اًمتل حيذف ذيمره أصبح إؾمٚمقب صم٘مٞمالً

 .(1)ٕهّن٤م: ))أطمقال شمبٕم٨م ُمـ دواظمؾ اًمٜمٗمس وٓ يٛمٙمـ اًمتٕمرض حلٍمه٤م((

ل ومػمضمع إمم قمٚمؿ  إٓ أّٟمف  يتقىمػ ح احلذف قمغم اًمذيمر، وم٠مُّم٤م إوَّ قمغم أُمريـ: اًم٘مريٜم٦م، وُمرضمر

٤م أظمر ومٞمٕمقد إمم قمٚمؿ اًمبالهم٦م. وُمـ هذه اعمقاـمـ ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد طمذف  اًمٜمَّحق، وأُمَّ

ـْ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم إِنَّ َأطَمَديُمْؿ إَِذا َُم٤مَت قُمِرَض قَمَٚمٞمِْف َُمْ٘مَٕمُدُه سم٤ِمًْمَٖمَداِة َوا)(:) اعمبتدأ ذم ىمقًمف ، إِْن يَم٤مَن ُِم ًمَٕمٌِمر

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر، وَمُٞمَ٘م٤مُل: َهَذا َُمْ٘مَٕمُدَك طَمتَّك َيبَْٕمثَ  ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر وَمِٛم ـْ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم، َوإِْن يَم٤مَن ُِم ُ َيْقَم وَمِٛم َؽ اَّلَّ

: وم٤معمٕمروض قمٚمٞمف ُمـ ُم٘م٤مقمد ومْمالً قمـ طمذف اعمْم٤مف وإىم٤مُم٦م اعمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤مُمف وم٤مًمت٘مدير (2)(اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

أهؾ اجلٜم٦م، هذا سم٤مًمٜمسب٦م ًم٘مقًمف )إن يم٤من ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٛمـ أهؾ اجلٜم٦م( ويمذا اًمت٘مدير ذم ىمقًمف )إن يم٤من 

ر اعمحذوف سمـ:)ومٛم٘مٕمده ُمـ ُم٘م٤مقمد أهؾ اجلٜم٦م( و)ومٛم٘مٕمده ُمـ (3)ُمـ أهؾ اًمٜم٤َّمر ومٛمـ أهؾ اًمٜم٤ّمر( ، يمام ىمدر

قمٜمد اًمٜمح٤مة،  قىمقع مجٚمتف ضمقاسم٤ًم ًمٚمنمط وهذا احلذف ضم٤مئز، وىمد طمذف اعمبتدأ ًم(4)ُم٘م٤مقمد أهؾ اًمٜم٤َّمر( 

، وُمٜمف أيْم٤ًم (6) (5) چ  مثمت  ىت  يت   جثچ  ّٕن اعمبتدأ وىمع سمٕمد وم٤مء اجلقاب ومٝمق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ُ ًمَِ٘م٤مَءهُ  (()ىمقًمف  يَمِرَه اَّلَّ
ِ

ـْ يَمِرَه ًمَِ٘م٤مَء اَّلَّ ُ ًمَِ٘م٤مَءُه، َوَُم  َأطَم٥مَّ اَّلَّ
ِ

ـْ َأطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اَّلَّ ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم َأْو ش َُم

َ »سَمْٕمُض َأْزَواضِمِف: إِٟم٤َّم ًَمٜمَْٙمَرُه اعَمْقَت، ىَم٤مَل:  ُه اعَمْقُت سُمنمر ـَ إَِذا طَمرَضَ َـّ اعم١ُْمُِم   ًَمٞمَْس َذاِك، َوًَمِٙم
ِ

سمِِرْضَقاِن اَّلَّ
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 335_1/334( يٜمٔمر:مهع اهلقاُمع ذم ذح مجع اجلقاُمع 6)



 

   

 

ُ ًمَِ٘م٤مَءُه، َوإِ   َوَأطَم٥مَّ اَّلَّ
ِ

ٌء َأطَم٥مَّ إًَِمٞمِْف مِم٤َّم َأَُم٤مَُمُف، وَم٠َمطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اَّلَّ نَّ اًمَٙم٤موِمَر إَِذا طُمرِضَ َويَمَراَُمتِِف، وَمَٚمٞمَْس َرْ

ٌء َأيْمَرَه إًَِمٞمِْف مِم٤َّم   َوقُمُ٘مقسَمتِِف، وَمَٚمٞمَْس َرْ
ِ

َ سمَِٕمَذاِب اَّلَّ ُ ًمَِ٘م٤مَءهُ سُمنمر  َويَمِرَه اَّلَّ
ِ

 (1))َأَُم٤مَُمُف، يَمِرَه ًمَِ٘م٤مَء اَّلَّ

وم٤مًمت٘مدير: ُمـ أطم٥مَّ ًم٘م٤مء اهلل ومٝمق اًمذي أطم٥مَّ اهلل ًم٘م٤مءُه، وُمـ يمره ًم٘م٤مء اهلل ومٝمق اًمذي يمره اهلل 

. إٓ أّن اًمذي طمدث هٜم٤م هق طمذف وم٤مء اجلقاب ُمع اعمبتدأ، وطمذف اًمٗم٤مء هذا خمتص (2)ًم٘م٤مءه 

 سم٤مًمرضورة، يم٘مقًمف:

 ُمـ يٗمٕمِؾ احلسٜم٤مِت اهلُل يِمٙمره٤م                          

ـِ : }  وظمّرج قمٚمٞمف أسمق احلسـ ىمراءة  ا اًمَْقِصٞم٦َُّم ًمِٚمَْقاًمَِدْي  (4).(3){إِْن شَمَرَك ظَمػْمً

، صُمؿَّ ىَمَرَأ: (:" )وضم٤مء طمذومف ذم ىمقًمف ًٓ َل ظَمٚمٍْؼ ُٟمِٕمٞمُدُه َوقْمًدا )إِٟمَُّٙمْؿ حَمُِْمقُروَن طُمَٗم٤مًة قُمَراًة هُمْر يَماَم سَمَدأَْٟم٤م َأوَّ

ـْ َأْصَح٤ميِب ُي١ْمظَمُذ هِبِْؿ (5)قَمَٚمٞمْٜم٤َم إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم وَم٤مقِمٚملَِم(  ـْ ُيْٙمَسك َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إسِْمَراِهٞمُؿ، َوإِنَّ ُأَٟم٤مؾًم٤م ُِم ُل َُم ، َوَأوَّ

اَمِل، وَم٠َمىُمقُل َأْصَح٤ميِب َأْصَح٤ميِب، وَمَٞمُ٘مقُل: ـَ قَمغَم َأقْمَ٘م٤مهِبِْؿ ُُمٜمُْذ وَم٤مَرىْمَتُٝمْؿ،  َذاَت اًمِمر ي ُْؿ مَلْ َيَزاًُمقا ُُمْرشَمدر إهِنَّ

٤مًمُِح:  ٞمَْتٜمِل)وَم٠َمىُمقُل يَماَم ىَم٤مَل اًمَٕمبُْد اًمّمَّ  -إمَِم ىَمْقًمِِف  - (6) (َويُمٜم٧ُْم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ؿَمِٝمٞمًدا َُم٤م ُدُْم٧ُم وِمٞمِٝمْؿ وَمَٚمامَّ شَمَقومَّ

، (9)وم٤مًمت٘مدير ذم احلدي٨م اًمنميػ: ه١مٓء أصح٤ميب ومٝمق ظمؼم ُمبتدأ حمذوف  (8) (7)}اًمَٕمِزيُز احلَِٙمٞمُؿ{ 

ز اًمٜمح٤مة احلذف ذم هذا اعمقضع، إذ ىم٤مل ؾمٞمبقيف ذم سم٤مب اعمبتدأ ومٞمف ُمْمٛمًرا، ويٙمقن اعمبٜملُّ )وىمد ضمقَّ

                                                           

 8/116، 6517( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:1)

 23/93( يٜمٔمر:قمٛمدة اًم٘م٤مرىء: 2)

 181( ؾمقرة اًمب٘مرة،أي٦م: 3)

 2/292( يٜمٔمر:ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م: 4)

 114( ؾمقرة إٟمبٞم٤مء،أي٦م : 5)

 117( ؾمقرة اًمامئدة،أي٦م: 6)

 118( ؾمقرة اًمامئدة، أي٦م:7)

 4/139، 6526( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :8)

 5/353( يٜمٔمر:ومٞمض اًم٘مدير سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: 9)



 

خص وم٘مٚم٧م:)قمبد اهلل  قمٚمٞمف ُمٔمٝمًرا(: "ذًمؽ أّٟمؽ رأي٧م صقرة ؿمخص ومّم٤مر آي٦م ًمؽ قمغم ُمٕمروم٦م اًمِمَّ

(، يم٠مٟمَّ   .(1)ؽ ىمٚم٧م: ذاك قمبد اهلل أو هذا قمبد اهلل"وريبر

سم٠مُّمتف، وهلٗمتف قمٚمٞمٝمؿ، وشم٠معمف إلسمٕم٤مدهؿ، ( ) واًمذي ئمٝمر زم ُمـ ذًمؽ إفمٝم٤مر قمٔمٛم٦م رمح٦م اًمٜمّبّل        

طملم رأى ُم٤م ضمرى هل١مٓء ٟم٤مدى رسّمف سمرسقم٦م يمل ٓ شم٠مظمذهؿ اعمالئٙم٦م، ودهش ّٕن ( ) طمتك أّٟمف

ُمع رسقمتف ذم ٟمداء رسمف ٕضمؾ ( )ذًمؽ يٜمٓمقي أيْم٤ًم قمغم اإلؿم٤مرة إمم أّن اًمٜمّبّل  اعمالئٙم٦م ذادهتؿ. إنَّ 

إٟم٘م٤مذ ه١مٓء اًم٘مقم، وهلٗمتف قمٚمٞمٝمؿ وم٢مّن اعمالئٙم٦م حتجبٝمؿ قمٜمف ًمِمدة ظمروضمٝمؿ قمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم، وذم 

 ذًمؽ ُمب٤مًمٖم٦م ذم اًمتحذير مم٤م أشمقه.

ُ٘مقٌد ذِم َٟمَقاِصٞمَٝم٤م اخلػَْمُ إمَِم َيْقِم (:" اخلَٞمُْؾ َُمٕمْ ومم٤ّم يٛمٙمـ أن يٕمّد ُمـ طمذف اعمبتدأ ىمقًمف)  

ومـ)إضمُر واعمٖمٜمُؿ( ظمؼم عمبتدأ حمذوف أي: هق إضمر واعمٖمٜمؿ أو سمدل ُمـ (2)اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم: إضَْمُر َواعَمْٖمٜمَُؿ "

 (4)أو قمٓمػ سمٞم٤من ًمف. (3)ىمقًمف اخلػم

ُٗمقَن وَم٤مًمثُُّٚم٨ُم، َواًمثُُّٚم٨ُم يَمثػٌِم، إِٟمََّؽ َأْن شَمَدَع )(وذم ىمقًمف) ـْ َأْن شَمَدقَمُٝمْؿ قَم٤مًَم٦ًم َيَتَٙمٗمَّ َوَرصَمتََؽ َأهْمٜمَِٞم٤مَء ظَمػْمٌ ُِم

تِل شَمْروَمٕمُ  ْ٘مَٛم٦ُم اًمَّ ٤َم َصَدىَم٦ٌم، طَمتَّك اًمٚمُّ ـْ َٟمَٗمَ٘م٦ٍم، وَم٢ِمهنَّ َٝم٤م إمَِم ذِم اُْمَرَأشمَِؽ، اًمٜم٤َّمَس ذِم َأْيِدهيِْؿ، َوإِٟمََّؽ َُمْٝماَم َأٟمَْٗمْ٘م٧َم ُِم

ُ َأْن َيْروَمٕمَ  ومٕمغم رواي٦م اًمرومع هذه ذم  ( 5)َؽ، وَمَٞمٜمَْتِٗمَع سمَِؽ َٟم٤مٌس َوُيرَضَّ سمَِؽ آظَمُروَن(َوقَمَسك اَّلَّ

)اًمثٚم٨م(إومم يٙمقن  ظمؼًما عمبتدأ حمذوف شم٘مديره: اعمنموُع اًمثُّٚم٨ُم أو ظمؼم ُمبتدأ حمذوف شم٘مديره: 

اًمٗم٤مء حيتٛمؾ  . وم٢مّن ُم٤م ي٘مع سمٕمد(6)اًمثُّٚم٨ُم يم٤مومٞمؽ أو يٙمقن وم٤مقمالً ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: يٙمٗمٞمؽ اًمثُّٚم٨ُم 

اًمٜمققملم: اعمبتدأ واخلؼم وهق يمثػم، اًمراضمح هق طمذف اعمبتدأ ّٕن اجلٛمٚم٦م وىمٕم٧م ضمقاسًم٤م ًمالؾمتٗمٝم٤مم 

                                                           

 2/131( اًمٙمت٤مب: 1)

 4/28، 2852( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م : 2)

 3/511، وومٞمض اًم٘مدير: 7/47( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري: 3)

 7/128( يٜمٔمر: دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمري٤مطملم: 4)

 4/3، 2742( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:5)

ســــػم سمنمــــح اجلــــ٤مُمع ، واًمتٞم6/319، وومــــتح اًمبــــ٤مري: 21/14، وقمٛمــــدة اًم٘مــــ٤مرىء: 3/341( يٜمٔمــــر: ومــــٞمض اًم٘مــــدير: 6)

 1/484اًمّمٖمػم: 



 

   

 

َٓ( ىم٤مَل:  اًمذي ورد ذم ىمقل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، إذ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ُأويص سمامزم يمٚمرف؟ ىم٤مَل: )

٤مسمؼ، واحلذف ذم هٙمذا ُمقضع سم٘مقًمف ( ) ىم٤مل :اًمثُُّٚم٨ُم، وم٠مضم٤مسمف اًمرؾمقل  (َٓ )وم٤مًمِّمٓمُر؟ ىم٤مل:  اًمسَّ

  أي: هل ٟم٤مر.:  (2)َوَُم٤م َأدَْراَك َُم٤م ِهٞمَْف َٟم٤مٌر() ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم : (1)يٙمقن ضمقازاً 

اُق، وَم٤مٟمَْٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَع  َوُأشمِٞم٧ُم (:"...، )وُمٜمف ىمقًمف  ٦ٍم َأسْمَٞمَض، ُدوَن اًمَبْٖمِؾ َووَمْقَق احِلاَمِر: اًمؼُمَ سمَِداسمَّ

ٌد، ىمِ  ـْ َُمَٕمَؽ؟ ىَم٤مَل: حُمَٛمَّ يُؾ: ىِمٞمَؾ: َُم ـْ َهَذا؟ ىَم٤مَل ضِمؼْمِ ٟمَْٞم٤م، ىِمٞمَؾ: َُم اَمَء اًمدُّ يَؾ طَمتَّك َأشَمٞمْٜم٤َم اًمسَّ ٞمَؾ: َوىَمْد ضِمؼْمِ

، ىِمٞمَؾ: َُمْرطَمًب٤م سمِِف، َوًَمٜمِْٕمَؿ اعَمِجلُء ضَم٤مَء،...، وَمٜمُقِدَي إيِنر ىَمْد َأُْمَْمٞم٧ُْم وَمِريَْمتِل، ُأْرؾِمَؾ إًَِمٞمِْف؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمؿْ 

ا" ـْ قِمَب٤مِدي، َوَأضْمِزي احلََسٜم٦ََم قَمنْمً ْٗم٧ُم قَم  (3)َوظَمٗمَّ

ومْمالً قمـ ذًمؽ طُمِذَف اًمٗم٤مقمؾ  (4)ومٗمل احلدي٨م اًمنّميػ طمذف اعمبتد، و اًمت٘مدير: هق اًمؼُماُق. 

اًمٗم٤مقمؾ وسمٜمك اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل ذم اًمٗمٕمؾ )ُأوشمٞم٧ُم( واًمٗمٕمؾ )ىمٞمؾ( واًمٗمٕمؾ )ُٟمقِدَي(، يمام طمذف اًمٙمالم 

، يمام ضم٤مء (5)سمجٛمٚمتف، وهق أُمر ُمّٓمرٌد سمٕمد طمرف اجلقاب، وهق )ٟمٕمؿ(اًمقارد، واًمت٘مدير ٟمٕمؿ ُأرؾمَؾ إًمٞمِف 

امل اًمٕمرب، وم٤مًمت٘مدير: ًم٘مٞم٧م رطمب٤ًم، وىمد ضم٤مء احلذف ذم ىمقًمِف ُمرطمًب٤م وشمرك اعمحذوف ذم هذا ُمـ اؾمتٕم

 .(6)يٜمّم٥م قمغم اعمّمدرّي٦م و اًمت٘مدير رطّم٥م اهلل سمؽ ُمرطمب٤ًم وومٞمِف ُمٕمٜمك اًمّدقم٤مء 

ُ )(:وُمـ طمذف اًمٗم٤مقمؾ ذم ىمقًمف) َب( ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم: وَمُ٘مٚم٧ُْم َأَوًَمٞمَْس َيُ٘مقُل اَّلَّ ـْ طُمقؾِم٥َم قُمذر َُم

٤مؾَم٥ُم طِمَس٤مسًم٤م َيِس  ـْ ُٟمقىمَِش )ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَ٘م٤مَل:  (7)ػًما{ شَمَٕم٤ممَم: }وَمَسْقَف حُيَ : َُم ـْ اَم َذًمِِؽ اًمَٕمْرُض، َوًَمِٙم إِٟمَّ

ب وُٟمقىِمَش( سمبٜم٤مئٝم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل، (8)(احِلَس٤مَب هَيْٚمِْؽ  وىمد  وم٘مد طمذف اًمٗم٤مقمؾ ذم إومٕم٤مل )طُمقؾِم٥م وقُمذر

                                                           

 335_1/334( يٜمٔمر:مهع اهلقاُمع ذح مجع اجلقاُمع: 1) 

 11، 11( ؾمقرة اًم٘م٤مرقم٦م،أيت٤من : 2)

 111-111-4/119، 3217( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:3)

 15/126( يٜمٔمر: قمٛمدة اًم٘م٤مرىء: 4)

 2/316( يٜمٔمر:ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م:5)

 173( يٜمٔمر:اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس : 6)

 8( ؾمقرة آٟمِم٘م٤مق، أي٦م : 7)

 1/32، 113( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:8)



 

ب" أي: إنَّ يمؾ ُمـ  (، وم٤مهلل هق ُمـ حي٤مؾم٥م اًمٕمبد ًمذًمؽ :(1)سمٜم٤مه ًمٚمٛمٗمٕمقل ًمٚمٕمٚمؿ سمف  ُمـ طُمقؾِم٥م قُمذر

طم٤مؾمبف اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومال سمّد أن يٜم٤مًمف رء ُمـ اًمٕمذاب، ّٕن احلس٤مب اٟمام هق ُمٜم٤مىمِم٦م ًمٚمٕمبد ذم 

أظمٓم٤مئف، وشمقىمٞمٗمف قمغم مجٞمع ذٟمقسمف، واؾمت٘مّم٤مء ًمٙمؾ ؾمٞمئ٤مشمف، وًمٚمٕمذاب ُمٕمٜمٞم٤من: ٟمٗمس اعمٜم٤مىمِم٦م واًمث٤مين ُم٤م 

 .(2)يٗميض إًمٞمف ُمـ دظمقل اًمٜم٤ّمر(

٤مُء سم٤ِمًمَٙم٤موِمِر َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمُف: َأَرَأْي٧َم ًَمْق )(: )اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٕمٚمؿ سمف ذم ىمقًمفوُمـ طمذف  جُيَ

ـْ  يَم٤مَن ًَمَؽ ُِمْؾُء إَْرِض َذَهًب٤م، َأيُمٜم٧َْم شَمْٗمَتِدي سمِِف؟ وَمَٞمُ٘مقُل: َٟمَٕمْؿ، وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمُف: ىَمْد يُمٜم٧َْم ؾُمِئٚم٧َْم َُم٤م ُهقَ  َأْيرَسُ ُِم

٤مء وُيَ٘م٤مل وؾُمِئٚم٧ُم( ُمبٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل، واًمٗم٤مقمؾ هٜم٤م هق اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٝمق وم٤مًمٗم( 3)(َذًمَِؽ  ٤مقمؾ ذم )جُيَ

َْهَقِن َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر قَمَذاسًم٤م: ًَمْق َأنَّ ًَمَؽ َُم٤م ذِم )ومٝمق اًمذي ي٘مقل، وذًمؽ ذم رواي٦م وردت هل: ِٕ َ َيُ٘مقُل  إِنَّ اَّلَّ

 يُمٜم٧َْم شَمْٗمَتِدي سمِِف؟ ىَم٤مَل: ٟمَ 
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ َهَذا َوَأٟم٧َْم ذِم ُصٚم٥ِْم إَْرِض ُِم َٕمْؿ، ىَم٤مَل: وَمَ٘مْد ؾَم٠َمًْمُتَؽ َُم٤م ُهَق َأْهَقُن ُِم

كَ  ْ َّٓ اًمنمر َك يِب، وَم٠َمسَمٞم٧َْم إِ َٓ شُمنْمِ  (5). (4)(آَدَم، َأْن 

ـْ َأظَمَذُه سمَِسَخ٤مَوِة َٟمْٗمٍس )(: ) ويمذًمؽ ذم ىمقًمف ٌة طُمٚمَْقٌة، وَمَٛم َي٤م طَمِٙمٞمُؿ، إِنَّ َهَذا اًماَمَل ظَمرِضَ

َٓ َيِْمَبُع، اًمَٞمُد ا ِذي َي٠ميُْمُؾ َو اِف َٟمْٗمٍس مَلْ ُيَب٤مَرْك ًَمُف وِمٞمِف، يَم٤مًمَّ ـْ َأظَمَذُه سم٢ِِمْذَ ـَ سُمقِرَك ًَمُف وِمٞمِف، َوَُم ًمُٕمٚمَْٞم٤م ظَمػْمٌ ُِم

ْٗمغَم( وم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق ُمـ يْمع ومٞمف اًمؼميم٦م ومٞمٜمٛمق ويتٙم٤مصمر، وإن يم٤من ىمٚمٞمالً، يمام أّٟمف ( 6)اًمَٞمِد اًمسُّ

 .(7)قمغم ٟمزع اًمؼميم٦م ُمٜمف اًم٘م٤مدر 

                                                           

 126( يٜمٔمر:قمٚمؿ اعمٕم٤مين :1)

 1/211( ُمٜم٤مر اًم٘م٤مرىء: 2)

 8/112، 6538( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :3)

 4/133، 3334( اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م :4)

 11/413( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري: 5)

 2/123، 1472( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:6)

 3/415ر اًم٘م٤مرىء: ( يٜمٔمر: ُمٜم٤م7)



 

   

 

٤م واضم٥ٌم.  -أيْم٤مً  –وىمد ورد طمذف اعمسٜمد  إذا يم٤من ظمؼمًا وذم طمذومف طمٙمامن: إُّم٤م ضم٤مئٌز، وإُمَّ

َٓ حِلََٞم٤مشمِِف، وَم٢ِمَذا (()ومٛمـ طمذومف ىمقًمف َْقِت َأطَمٍد َو
ِ

ِسَٗم٤مِن عم َٓ خَيْ  ،
ِ

ـْ آَي٤مِت اَّلَّ ْٛمَس َواًمَ٘مَٛمَر آَيَت٤مِن ُِم إِنَّ اًمِمَّ

ىُمقاَرَأْيُتْؿ  وا َوَصٚمُّقا َوشَمَّمدَّ ُ َ، َويَمؼمر  )َذًمَِؽ، وَم٤مْدقُمقا اَّلَّ

 َأْن َيْزيِنَ قَمبُْدُه َأْو شَمْزيِنَ َأَُمُتُف، َي٤م ُأُمَّ )صُمؿَّ ىَم٤مَل: 
ِ

ـَ اَّلَّ ـْ َأطَمٍد َأهْمػَمُ ُِم  َُم٤م ُِم
ِ

ٍد َواَّلَّ ٦َم حُمَٛمَّ ٍد َي٤م ُأُمَّ ٦َم حُمَٛمَّ

 ًَمْق شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َأقْمَٚمؿُ 
ِ

وم٤مخلؼم حمذوف ذم )ُم٤م ُمـ أطمٍد أهمػُم ُمـ  (1)(ًَمَْمِحْٙمُتْؿ ىَمٚمِٞمالً َوًمَبَٙمٞمُْتْؿ يَمثػًِما َواَّلَّ

 .(2)اهلل( شم٘مديره: ُمقضمقٌد قمغم اًمٚمٖمتلم احلج٤مزّي٦م واًمتٛمٞمٛمّٞم٦م ًمـ)ُم٤م(

 ذِم إَْرِض((: ) وذم ىمقًمف
ِ

ومـ٤مًمٙمالم اإلض٤مذم )ؿمٝم٤مدة  (3))ؿَمَٝم٤مَدُة اًمَ٘مْقِم اعم١ُْمُِمٜمُقَن ؿُمَٝمَداُء اَّلَّ

 ( 4))ؿمٝم٤مدة اًم٘مقم( ُمبتدأ ظمؼمه حمذوف شم٘مديره: ُم٘مبقًم٦ٌم.

ـَ ( ) وُمٜمف ِذي اَم َأْهَٚمَؽ اًمَّ قمٜمدُم٤م ؾُمئَؾ أشمِمٗمع ذم طمدر ُمـ طمدود اهلل، وم٤مظمتٓم٥م ىم٤مئالً:"... إِٟمَّ

َق ومِ  يُػ شَمَريُمقُه، َوإَِذا رَسَ ِ َق وِمٞمِٝمُؿ اًمنمَّ ُْؿ يَم٤مُٟمقا إَِذا رَسَ ، َواْيُؿ ىَمبَْٚمُٙمْؿ، َأهنَّ ِٕمٞمُػ َأىَم٤مُُمقا قَمَٚمٞمِْف احلَدَّ ٞمِٝمُؿ اًمْمَّ

ىَم٧ْم ًَمَ٘مَٓمْٕم٧ُم َيَدَه٤م ٍد رَسَ  ًَمْق َأنَّ وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧َْم حُمَٛمَّ
ِ

:"وأيؿ اهلل: سمٗمتح اهلٛمزة ويمرسه٤م وضؿ اعمٞمؿ، (5)(اَّلَّ

وف شم٘مديرُه: وهق اؾمؿ ُمٗمرد، وًمذا وم٢مّن مهزشمف مهزة ىمٓمع وإقمراسمف هٜم٤م: إّٟمف ُمرومقع سم٤مٓسمتداء، وظمؼمه حمذ

 (7)(وهذا احلذف واضم٥م ّٕن اعمبتدأ سيٌح سم٤مًم٘مسؿ.6ىمسٛمل")

 )(: وُمٜمف احلذف ذم ىمقًمف )
ِ

َّ
ِ

الَُم، وَم٢ِمَذا َصغمَّ َأطَمُديُمْؿ، وَمٚمَْٞمُ٘مْؾ: اًمتَِّحٞم٤َّمُت َّل َ ُهَق اًمسَّ إِنَّ اَّلَّ

الَُم قَمَٚمٞمْٜمَ   َوسَمَريَم٤مشُمُف، اًمسَّ
ِ

٤َم اًمٜمَّبِلُّ َوَرمْح٦َُم اَّلَّ الَُم قَمَٚمٞمَْؽ َأهيُّ ٞمرَب٤مُت، اًمسَّ َٚمَقاُت َواًمٓمَّ  َواًمّمَّ
ِ

٤م َوقَمغَم قِمَب٤مِد اَّلَّ
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لمَ  ٤محِلِ َ إِ اًمّمَّ َٓ لِِإَ  َوإَْرِض، َأؿْمَٝمُد َأْن 
ِ
اَمء  َص٤مًمٍِح ذِم اًمسَّ

ِ
َّ
ِ

ُ ، وَم٢ِمٟمَُّٙمْؿ إَِذا ىُمٚمُْتُٛمقَه٤م َأَص٤مسَم٧ْم يُمؾَّ قَمبٍْد َّل َّٓ اَّلَّ

ًدا قَمبُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ   (1)(َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ

ت هلل واًمٓمٞمب٤مت ويمؾُّ واطمدة ُمـ اًمّمٚمقات واًمٓمٞمب٤مت ُمبتدأ وظمؼمه حمذوف شم٘مديره واًمّمٚمقا

 .(2)ومتٙمقن ه٤مشم٤من اجلٛمٚمت٤من ُمٕمٓمقومتلم قمغم اجلٛمٚم٦م إُومم وهل اًمتحٞم٤مت هلل 

 )(:وُمـ طمذف اعمسٜمد إذا يم٤من ومٕمالً ىمقًمف)
ِ

ٍد قَمبِْد اَّلَّ ـْ حُمَٛمَّ طِمٞمِؿ، ُِم ـِ اًمرَّ مْحَ  اًمرَّ
ِ

سمِْسِؿ اَّلَّ

ـِ  وِم: ؾَمالٌَم قَمغَم َُم ٤م سَمْٕمُد، وَم٢ِمينر َأْدقُمقَك سمِِدقَم٤مَي٦ِم اإِلؾْمالَِم، َوَرؾُمقًمِِف إمَِم ِهَرىْمَؾ قَمٔمِٞمِؿ اًمرُّ َبَع اهلَُدى، َأُمَّ اشمَّ

ٞم٧َْم وَم٢ِمنَّ قَمَٚمٞمَْؽ إصِْمَؿ إَِريِسٞمرلمَ  ، وَم٢ِمْن شَمَقًمَّ شَملْمِ ُ َأضْمَرَك َُمرَّ  (3)(َأؾْمٚمِْؿ شَمْسَٚمْؿ، ُي١ْمشمَِؽ اَّلَّ

ًم٘مد ذه٥م اًمٜمح٤مة إمم اًم٘مقل سم٠مّن )اًمبسٛمٚم٦م(ٓسمّد ومٞمٝم٤م ُمـ حمذوف طمتك يست٘مٞمؿ اعمٕمٜمك وذم ذًمؽ 

شم٘مديريـ إّول: أْن يٙمقن اعمحذوف اؾماًم أي :سم٤مؾمؿ اهلل اسمتدائل، واًمّث٤مين: أّن اعمحذوف ومٕمؾ: اُمرًا أو 

وع ذم اًمٗمٕمؾ، وسمذًمؽ ظمؼمًا شم٘مديره سمسؿ اهلل أسمدأ أو اسمتدأت، و قمغم إّول يدلُّ قمغم اعمحذوف اًمنم

 .(4)شمٙمقن اًم٘مريٜم٦م أهمٜم٧م قمـ ذيمره ومٞمٙمقن ىمد طمذف اظمتّم٤مرًا واطمؽمازًا قمـ اًمٕمب٨م

يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن هٜم٤مك طمذف ومٕمؾ يتٕمٚمؼ سمف ىمقًمف )ُمـ حمّٛمد( أي: صدر ُمـ حمّٛمٍد، أو 

 .(5)شم٘مديره: هذا اعمٙمتقب ُمـ حمّٛمٍد أو ُمـ حمّٛمٍد ؾمالٌم، ومٞمٙمقن اعمحذوف ُمبتدأ

ر ومٞم ُْؿ ُأوشُمقا ): ()ف طمذف اًمٗمٕمؾ ىمقًمف ومم٤ّم ىُمدر ٤مسمُِ٘مقَن َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، سَمٞمَْد َأهنَّ ـُ أظِمُروَن اًمسَّ َٟمْح

، وَم٤مًمٜم٤َّم ُ ِذي وُمِرَض قَمَٚمٞمِْٝمْؿ، وَم٤مظْمَتَٚمُٗمقا وِمٞمِف، وَمَٝمَداَٟم٤م اَّلَّ ـْ ىَمبْٚمِٜم٤َم، صُمؿَّ َهَذا َيْقُُمُٝمُؿ اًمَّ ُس ًَمٜم٤َم وِمٞمِف شَمبٌَع اًمِٙمَت٤مَب ُِم

 ( 6)هَمًدا، َواًمٜمََّّم٤مَرى سَمْٕمَد هَمٍد( اًمَٞمُٝمقدُ 
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همدًا أو اًمٞمٝمقد يٕمٔمٛمقن همدًا، ومٕمغم إّول  ىمقًمف "اًمٞمٝمقد همدًا" ومٞمف طمذف شم٘مديره: يٕمٔمؿ اًمٞمٝمقد

ارشمٗم٤مع اًمٞمٝمقد سم٤مًمٗم٤مقمٚمٞم٦م، وقمغم اًمث٤مين سم٤مٓسمتداء، وٓ سُمدَّ ُمـ هذا اًمت٘مدير ًمئال يٙمقن ظمؼمًا قمـ اجلث٦م 

، ويمذًمؽ اًمٙمالم ذم ىمقًمف، "اًمٜمّم٤مرى سمٕمد همٍد" واعمراد ُمـ ىمقًمف ومحٞمٜمئٍذ اٟمتّم٤مب همدًا قمغم اًمّٔمرومٞم٦م

ؿ زقمٛمقا أّٟمف يقم همد ومرغ  "همدًا اًمسب٧م" وُمـ ىمقًمف "سمٕمد همٍد" إطمد وإّٟمام اظمت٤مر اًمٞمٝمقد اًمسب٧م، ٕهنَّ

اهلل ُمٜمف قمـ ظمٚمؼ اخلٚمؼ، وم٘م٤مًمقا ٟمحـ ٟمسؽميح ومٞمف قمـ اًمٕمٛمؾ وٟمِمتٖمؾ ومٞمف سم٤مًمٕمب٤مدة واًمِمٙمر هلل شمٕم٤ممم، 

٤مرى يقم إطمد، ٕهّنؿ ىم٤مًمقا أّول يقٍم سمدأ اهلل ومٞمف سمخٚمؼ اخلٚمٞم٘م٦م ومٝمق أومم سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ ومٝمداٟم٤م واظمت٤مر اًمٜمّم

 .(1)اهلل ًمٚمٞمقم اًمذي ومرضف وهق يقم اجلٛمٕم٦م"

إِٟمََّؽ ؾَمَت٠مِِْت ىَمْقًُم٤م َأْهَؾ يمَِت٤مٍب، وَم٢ِمَذا ضِمئَْتُٝمْؿ، وَم٤مْدقُمُٝمْؿ إمَِم َأْن )(: )وُمـ طمذف اًمٗمٕمؾ ذم ىمقًمف

، وَم٢ِمْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًَمَؽ سمَِذًمَِؽ، وَم٠َمظْمؼِمْ 
ِ

ًدا َرؾُمقُل اَّلَّ ، َوَأنَّ حُمَٛمَّ ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َ ىَمْد َيِْمَٝمُدوا َأْن َٓ لِِإَ ُهْؿ َأنَّ اَّلَّ

َ ىَمْد وَمَرَض وَمَرَض قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َخْ  ُهْؿ َأنَّ اَّلَّ َس َصَٚمَقاٍت ذِم يُمؾر َيْقٍم َوًَمٞمَْٚم٦ٍم، وَم٢ِمْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًَمَؽ سمَِذًمَِؽ، وَم٠َمظْمؼِمْ

دُّ قَمغَم وُمَ٘مَراِئِٝمْؿ، وَم٢ِمْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًَمَؽ سمَِذًمَِؽ، وَم٢ِميَّ  ـْ َأهْمٜمَِٞم٤مِئِٝمْؿ وَمؽُمَ ائَِؿ ٤مَك َويَمرَ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َصَدىَم٦ًم شُم١ْمظَمُذ ُِم

 طِمَج٤مٌب 
ِ

ُف ًَمٞمَْس سَمٞمْٜمَُف َوسَملْمَ اَّلَّ ِؼ َدقْمَقَة اعَمٔمُْٚمقِم، وَم٢ِمٟمَّ  (2) (َأُْمَقاهِلِْؿ َواشمَّ

( حمذوف وضمقسم٤ًم شم٘مديره: اشّمِؼ ٟمٗمسؽ أن شمتٕمرض ًمٚمٙمرائؿ، أُّم٤م )يمرائؿ( )إّي٤مك وم٤مًمٕم٤مُمؾ ذم 

 (3)ومـٛمٜمّمقب سمٗمٕمؾ ُمْمٛمر ٓ جيقز افمٝم٤مره 

َل زِم َذَهًب٤م، َيْٛمُٙم٨ُم قِمٜمِْدي ُِمٜمُْف ِديٜم٤َمٌر وَمْقَق  َُم٤م)(: ) وُمـ طمذف اًمٗمٕمؾ ىمقًمف  ُف حَتَقَّ ُأطِم٥مُّ َأٟمَّ

ـْ ىَم٤مَل سم٤ِمًْماَم  َّٓ َُم ـَ ُهُؿ إىََمٚمُّقَن، إِ ( صُمؿَّ ىَم٤مَل: إِنَّ إيَْمَثِري ـٍ َّٓ ِديٜم٤َمًرا ُأْرِصُدُه ًمَِدْي  -ِل َهَٙمَذا َوَهَٙمَذا، صَمالٍَث، إِ

ـْ ؿِماَمًمِِف َوَأؿَم٤مَر َأسُمق ؿِمَٝم٤مٍب سَملْمَ  ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َوقَم  َوىَمٚمِٞمٌؾ َُم٤م ُهْؿ. - َيَدْيِف َوقَم

،-ريض اهلُل قمٜمفُ -ىم٤مَل أسمق ذر (َُمَٙم٤مَٟمَؽ )، َوىَم٤مَل: 
ِ

َأْو  -اًمَِّذي ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ، وَمَٚمامَّ ضَم٤مَء ىُمٚم٧ُْم: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَّ

ْقُت اًمَِّذي ؾَمِٛمْٕم٧ُم؟  الَُم، )ىَم٤مَل:  -ىَم٤مَل: اًمّمَّ يُؾ قَمَٚمٞمِْف اًمسَّ َوَهْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم؟(، ىُمٚم٧ُْم: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: َأشَم٤ميِن ضِمؼْمِ

                                                           

 6/164: ( قمٛمدة اًم٘م٤مرئ1)
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 ؿَمٞمًْئ٤م َدظَمَؾ اجلَٜم٦ََّم، ىُمٚم٧ُْم: َوإِْن وَمَٕمَؾ يَمَذا َويَمَذا، ىَم٤مَل 
ِ

ُك سم٤ِمَّلَّ تَِؽ َٓ ُينْمِ ـْ ُأُمَّ ـْ َُم٤مَت ُِم ( 1)(َٟمَٕمؿْ ):وَمَ٘م٤مَل: َُم

 .(2)زم ُمٙم٤مٟمؽ ومٗمل احلدي٨م طمذف ًمٚمٕم٤مُمؾ، واًمت٘مدير: إًم

: َي٤م آَدُم، وَمَٞمُ٘مقُل: ًَمبَّٞمَْؽ َوؾَمْٕمَدْيَؽ َواخلػَْمُ ذِم َيَدْيَؽ، ىَم٤مَل: َيُ٘مقُل: ويمذًمؽ ىمقًمف)  ُ (:َيُ٘مقُل اَّلَّ

ـْ يُمؾر َأًْمٍػ شمِْسَع ُِم٤مَئ٦ٍم َوشمِْسَٕم٦ًم َوشمِْسِٕملَم، وَمَذا َك طِملَم َأظْمِرْج سَمْٕم٨َم اًمٜم٤َّمِر، ىَم٤مَل: َوَُم٤م سَمْٕم٨ُم اًمٜم٤َّمِر؟ ىَم٤مَل: ُِم

ِٖمػمُ    َيِِمٞم٥ُم اًمّمَّ
ِ

َـّ قَمَذاَب اَّلَّ )َوشَمَْمُع يُمؾُّ َذاِت مَحٍْؾ مَحَْٚمَٝم٤م َوشَمَرى اًمٜم٤َّمَس ؾَمْٙمَرى َوَُم٤م ُهْؿ سمَِسْٙمَرى َوًَمِٙم

ضُمُؾ؟ ىَم٤مَل:  ٜم٤َم َذًمَِؽ اًمرَّ ، َأيُّ
ِ

ـْ َي٠مضُْمقَج )ؿَمِديٌد( " وَم٤مؿْمَتدَّ َذًمَِؽ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ وَمَ٘م٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَّ وا، وَم٢ِمنَّ ُِم َأسْمنِمُ

ـَمَْٛمُع َأْن شَمُٙمقُٟمقا صُمُٚم٨َم َأْهِؾ »صُمؿَّ ىَم٤مَل: ش َُم٠مضُْمقَج َأًْمًٗم٤م َوُِمٜمُْٙمْؿ َرضُمٌؾ وَ  َٕ ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه، إيِنر  َواًمَّ

ومٗمل ىمقًمف )وُم٤م سمٕم٨ُم اًمٜم٤ّمِر( وم٘مد قمٓمٗمف قمغم ومٕمٚملم حمذووملم شم٘مديرمه٤م: ؾمٛمٕم٧ُم وأـمٕم٧ُم  (3)اجلَٜم٦َِّم(...

ڇ    چ ذووم٤من مه٤م ُمٕمٓمقف قمٚمٞمف طمذف،ومٝمق ُمثٌؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:. واًمٗمٕمالن اعمح(4)وُم٤م سمٕم٨ُم اًمٜم٤ّمر؟

 (6)،أي: ومرضب وم٤مٟمٗمجرت.(5) چڌ       ڍڇ  ڇ  ڍ

(، صمّؿ ) وُمـ طمذف اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ُم٤م ضم٤مء قمـ ُأم طَمَرام سمٜم٧م ُمٚمح٤مَن، أنَّ رؾمقل اهلل 

تِل ) اؾمتٞم٘مظ وهق يْمحؽ، ىم٤مًم٧م، وم٘مٚم٧ُم: وُم٤م يْمحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل: ـْ ُأُمَّ قُمِرُضقا َٟم٤مٌس ُِم

 
ِ

َٕمَٚمٜمِل ُِمٜمُْٝمْؿ، ىَم٤مَل: شقَمكَمَّ هُمَزاًة ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلَّ َ َأْن جَيْ  اْدُع اَّلَّ
ِ

ـَ »، ىَم٤مًَم٧ْم: وَمُ٘مٚم٧ُْم: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَّ َأٟم٧ِْم ُِم

ًملِمَ  . وًمٕمّؾ اًمسب٥م ذم ذًمؽ أّن اًمٗمٕمؾ ىمد شم٘مدم ذيمره ذم (8)، اًمت٘مدير: يْمحٙمٜمل ٟم٤مس ُمـ ُأُّمتل(7)(إَوَّ

                                                           

 3/116، 2388( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:1) 

 12/229(  يٜمٔمر:قمٛمدة اًم٘م٤مرىء ًمٚمٕمس٘مالين: 2)

 8/111، 6531( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :3)

 9/8، وحتٗم٦م إطمقذي: 23/119( يٜمٔمر:قمٛمدة اًم٘م٤مرىء: 4) 

 61، أي٦م: ( ؾمقرة اًمب٘مرة5)

 2/284( يٜمٔمر:ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م: 6)

 4/16، 2789( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :7)

 646( يٜمٔمر: سمٜم٤مء اجلٛمٚم٦م ذم احلدي٨م اًمٜمبقي اًمنميػ :8)



 

   

 

قمٛمقُم٤ًم هم٤مي٦م ذم ( ) ذم إقم٤مدشمف ٟمقع ُمـ اإلـم٤مًم٦م واًمتٙمرير، ٓ داقمل هلام، ويمالم اًمٜمّبّل  ذم اًمس١مال، ومٙم٤من

 اًمقضم٤مزة واإلوم٤مدة.

اَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜمرٞم٤َّمِت، َوإِٟمَّاَم ًمُِٙمؾر اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى، (:»وُمـ طمذف اعمْم٤مرع أيْم٤ًم ذم ىمقًمف) إِٟمَّ

ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم ُدٟمَْٞم٤م   (1)شُيِّمٞمُبَٝم٤م، َأْو إمَِم اُْمَرَأٍة َيٜمِْٙمُحَٝم٤م، وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمٞمْفِ وَمَٛم

ويبدو أّٟمف طمذف  (2)"ُمتٕمٚم٘مٝم٤م حمذوف واًمت٘مدير: إّٟمام إقمامل حتّمؾ سم٤مًمٜمٞم٤ّمت وشمقضمد هب٤م  

قمغم  اًمٗمٕمؾ يمل ٓ يٗمرق سملم "إقمامل" واًمٜمٞم٤مت سمٌمء، ًمٞمقطمل سمِمدة اًمتّم٤مق أطمدمه٤م سم٤مٔظمر، وحي٨مُّ 

 شمّمحٞمح اًمٜمّٞم٦م.

ـَ َيُٚمقهَنُْؿ، صُمؿَّ جَيِلُء َأىْمَقاٌم شَمْسبُِؼ )(: )وُمٜمف ىمقًمف  ِذي ـَ َيُٚمقهَنُْؿ، صُمؿَّ اًمَّ ِذي ظَمػْمُ اًمٜم٤َّمِس ىَمْريِن، صُمؿَّ اًمَّ

طمرصٝمؿ قمغم  وإّن اعمراد سمٞم٤من ،(4): أي: وشمسبؼ يٛمٞمٜمف ؿمٝم٤مدشمف(3)ؿَمَٝم٤مَدُة َأطَمِدِهْؿ َيِٛمٞمٜمَُف، َوَيِٛمٞمٜمُُف ؿَمَٝم٤مَدشَمُف(

هق  قمغم اًمِّمٝم٤مدة حيٚمٗمقن قمغم ُم٤م يِمٝمدون سمف، ومت٤مرة حيٚمٗمقن ىمبؾ أن ي٠مشمقا سم٤مًمِمٝم٤مدة، وشم٤مرة يٕمٙمسقن، أو

ذم رسقم٦م اًمِمٝم٤مدة واًمٞمٛملم وطمرص اًمّرضمؾ قمٚمٞمٝم٤م طمتك ٓ يدري سم٠مهيام يبتدىء، ومٙم٠مهّنام يتس٤مسم٘م٤من  ُمثؾ

 .(5)ًم٘مٚم٦م ُمب٤مٓشمف"

ؿمٝم٤مدة( -يٛملم -شمٞمب٤ًم ومٜمٞم٤ًم مجٞمالً هق)ؿمٝم٤مدة وئمٝمر زم أّن هذا احلذف هٜم٤م هٞم٠م هلذه اجلٛمٚم٦م شمر 

وسمذًمؽ أوطمك إحي٤مء مجٞمالً سمتٙمرار أيامهنؿ اًمب٤مـمٚم٦م، وشمت٤مسمٕمٝم٤م وشمالطم٘مٝم٤م دون وم٤مصؾ داظمؾ ؿمٝم٤مداهتؿ 

 اًمب٤مـمٚم٦م.

وُمـ أٟمامط احلذف إظُمر ذم همػم اعمسٜمد واعمسٜمد إًمٞمف، طمذف اعمٗمٕمقل سمف، وىمد ضم٤مء ُمث٤مًمف ذم  

ا وَم٠َميَمَؾ )(: )ىمقًمف : صَمالصََم٦ٌم َأَٟم٤م ظَمّْمُٛمُٝمْؿ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم: َرضُمٌؾ َأقْمَٓمك يِب صُمؿَّ هَمَدَر، َوَرضُمٌؾ سَم٤مَع طُمرًّ ُ  ىَم٤مَل اَّلَّ

                                                           

 1/6، 1( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :1) 

 1/24قمٛمدة اًم٘م٤مريء: ( يٜمٔمر:2) 

 3/171، 2652( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :3) 

 23/184( قمٛمدة اًم٘م٤مرىء:4)

 335اجلٛمٚم٦م ذم احلدي٨م اًمٜمبقي اًمنميػ :( سمٜم٤مء 5)



 

)أقمٓمك يب صمّؿ همدر( يمذا اجلٛمٞمع قمغم  (1)صَمَٛمٜمَُف، َوَرضُمٌؾ اؾْمَت٠مضَْمَر َأضِمػًما وَم٤مؾْمَتْقرَم ُِمٜمُْف َومَلْ ُيْٕمِط َأضْمَرُه(

ومٝمق  (2) ل واًمت٘مدير: أقمٓمك يٛمٞمٜمف يب، أي: قم٤مهد قمٝمدًا وطمٚمػ قمٚمٞمف سم٤مهلل صمّؿ ٟم٘مْمفطمذف اعمٗمٕمق

 حمذوف ًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق قمٚمٞمف ُمع ىمّمد اإلجي٤مز.

الََم، َوَيُ٘مقُل: ( )وُمٜمف ىمقًمف  إِنَّ )قمٜمدُم٤م أرؾمٚم٧م إًمٞمِف اسمٜمتُف وىمد ىُمبَِض اسمٜمُٝم٤م، وَم٠َمْرؾَمَؾ ُيْ٘مِرُئ اًمسَّ

 َُم٤م َأظَمَذ، َوًَمُف َُم٤م أَ 
ِ

َّ
ِ

ك، )قْمَٓمك، َويُمؾٌّ قِمٜمَْدُه سم٠َِمضَمٍؾ َّل  َُم٤م َأظَمَذ، َوًَمُف َُم٤م َأقْمَٓمك، َويُمؾٌّ قِمٜمَْدُه سم٠َِمضَمٍؾ ُُمَسٛمًّ
ِ

َّ
ِ

إِنَّ َّل

، َوًْمَتْحَتِس٥ْم(، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ـْ قِمبَ )وَمٚمَْتّْمؼِمْ ُ ُِم اَم َيْرطَمُؿ اَّلَّ ُ ذِم ىُمُٚمقِب قِمَب٤مِدِه، َوإِٟمَّ ٦ٌم ضَمَٕمَٚمَٝم٤م اَّلَّ ٤مِدِه َهِذِه َرمْحَ

مَح٤َمَء( وُمٗمٕمقل )أظمذ وأقمٓمك( حمذوف، ّٕن اعمقصقل ٓسمّد ًمف ُمـ صٚم٦م وقم٤مئد، وٟمٙمت٦م طمذف  (3)اًمرُّ

 .(4)اعمٗمٕمقل ومٞمٝمام اًمدًٓم٦م قمغم اًمٕمٛمقم، ومٞمدظمؾ ومٞمف أظمذ اًمقًمد وإقمٓم٤مؤه وهمػممه٤م"

هُ ): () وُمـ طمذف اعمٗمٕمقل سمف أيْم٤ًم ىمقًمف  ضُمَؾ، َوهَمػْمُ قُْمٓمِل اًمرَّ َٕ َأطَم٥مُّ إزَِمَّ ُِمٜمُْف،  َي٤م ؾَمْٕمُد إيِنر 

ُ ذِم اًمٜم٤َّمِر( إيّن ٕقمٓمل اًمّرضمؾ( طمذف اعمٗمٕمقل اًمث٤مين ًمٚمتٕمٛمٞمؿ، أي: أّي )ىمقًمف  (5)ظَمِْمَٞم٦َم َأْن َيُٙمبَُّف اَّلَّ

 (6)قمٓم٤مء يم٤من"

وُمـ طمذف اعمقصقف: اًمذي جيقز سمٙمثرة طمذومف إْن قمٚمؿ، ويم٤من اًمٜمٕم٧م إُّم٤م ص٤محل٤ًم، ؾمقاء يم٤من  

أو  ، أي: دروقم٤ًم ؾم٤مسمٖم٤مت،(7)چگ  گ   گ  چ  ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم :اًمٜمٕم٧م ص٤محل٤ًم عمب٤مذة اًمٕم٤مُمؾ

ـْ سَمٜمَك َُمْسِجًدا )(: )وُمٜمُف ىمقًمف (8)سمٕمض اؾمؿ ُم٘مدم خمٗمقض سمـ)ُمـ( أو )ذم(. : طَمِسب٧ُْم  -َُم ىَم٤مَل سُمَٙمػْمٌ

                                                           

 3/82، 2227( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :1)

 2/183، واًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: 12/42، ويٜمٔمر:قمٛمدة اًم٘م٤مرىء :5/358( ومتح اًمب٤مري: 2)

 2/79، 1284( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :3)

 5/461( يٜمٔمر: ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح: 4)

 1/14، 27( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:5)

 1/121ومتح اًمب٤مري: ( 6)

 11( ؾمقرة ؾمب٠م، أي٦م : 7)

، ويٜمٔمـــر: ضـــٞم٤مء اًمســـ٤مًمؽ امم اوضـــح اعمســـ٤مًمؽ )وهـــق صـــٗمقة اًمٙمـــالم قمـــغم 319_3/318( يٜمٔمر:اوضـــح اعمســـ٤مًمؽ: 8)

 3/148:(شمقضٞمح اسمـ هِم٤مم



 

   

 

 
ِ

ُف ىَم٤مَل: َيبَْتِٖمل سمِِف َوضْمَف اَّلَّ ُ ًَمُف ُِمثَْٚمُف ذِم اجلَٜم٦َّمِ  -َأٟمَّ ُمثٚمف( صٗم٦م عمّمدر حمذوف شم٘مديره: )وىمقًمف : (1)(سَمٜمَك اَّلَّ

 .(2)أي سمٜمك ًمف سمٜم٤مء ُمثٚمف 

وُمـ طمذف اعمْم٤مف وإىم٤مُم٦م اعمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤مُمف وهق رضب ُمـ آشمس٤مع ُم٤م ضم٤مء ذم  

ٞمِف ؾِمَقى اؾْمِٛمِف، ىَم٤مَل: )َأًَمٞمَْس َيْقَم اًمٜمَّ )(: )ىمقًمف ُف ؾَمُٞمَسٛمر ْحِر( ىُمٚمْٜم٤َم: َأيُّ َيْقٍم َهَذا(، وَمَسَٙمتْٜم٤َم طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّم َأٟمَّ

ٞمِف سمَِٖمػْمِ اؾْمِٛمِف، وَمَ٘م٤مَل: )َأًَمٞمَْس سمِ  ُف ؾَمُٞمَسٛمر ٦ِم( ىُمٚمْٜم٤َم: سَمغَم، ىَم٤مَل: )وَم٠َميُّ ؿَمْٝمٍر َهَذا( وَمَسَٙمتْٜم٤َم طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّم َأٟمَّ ِذي احِلجَّ

ُحْرَُم٦ِم َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا، ذِم ؿَمْٝمِريُمْؿ َهَذا، سَمغَم، ىَم٤مَل: )وَم٢ِمنَّ ِدَُم٤مَءيُمْؿ، َوَأُْمَقاًَمُٙمْؿ، َوَأقْمَراَضُٙمْؿ، سَمٞمْٜمَُٙمْؿ طَمَراٌم، يمَ 

ـْ ُهَق َأْوقَمك ًَمُف ُِمٜمْفُ  َغ َُم ٤مِهَد قَمَسك َأْن ُيَبٚمر ٤مِهُد اًمَٖم٤مِئ٥َم، وَم٢ِمنَّ اًمِمَّ )وم٢منَّ   (3)(ذِم سَمَٚمِديُمْؿ َهَذا، ًمُِٞمَبٚمرِغ اًمِمَّ

ؿ. واًمٕمرض دُم٤مءيمؿ إًمخ( هق قمغم طمذف ُمْم٤مف، أي: ؾمٗمؽ دُم٤مئٙمؿ وأظمذ أُمقاًمٙمؿ وصمٚم٥م أقمراضٙم

 .(4)سمٙمرس اًمٕملم ُمقضع اعمدح واًمذم ُمـ اإلٟمس٤من، ؾمقاء يم٤من قمغم ٟمٗمسف أو ؾمٚمٗمف"

ِدْث: اًمٚمَُّٝمؿَّ اهْمِٗمْر ًَمُف، (: ) وذم ىمقًمف  )اعَمالَِئَٙم٦ُم شُمَّمكمر قَمغَم َأطَمِديُمْؿ َُم٤م َداَم ذِم ُُمَّمالَُّه، َُم٤م مَلْ حُيْ

َٓ َيَزاُل َأطَمُديُمْؿ ذِم  َّٓ اًمٚمَُّٝمؿَّ اْرمَحُْف،  َٓ َيْٛمٜمَُٕمُف َأْن َيٜمَْ٘مٚم٥َِم إمَِم َأْهٚمِِف إِ الَُة حَتْبُِسُف،  َصالٍَة َُم٤م َداَُم٧ِم اًمّمَّ

الَةُ  ومت٘مدير اعمحذوِف: ذم صمقاب صالة ٓذم طمٙمٛمٝم٤م ّٕٟمف حيؾُّ ًمف اًمٙمالم وهمػمه مم٤م ُمٜمع ذم  (5)(اًمّمَّ

ٟمَْٞم٤م، (: ) وذم ىمقًمف .(6)اًمّمالة  َب اخلَْٛمَر ذِم اًمدُّ ـْ َذِ  (7)صُمؿَّ مَلْ َيُت٥ْم ُِمٜمَْٝم٤م، طُمِرَُمَٝم٤م ذِم أظِمَرِة()َُم

 (8))صمّؿ مل يت٥م ُمٜمٝم٤م( أي: ُمـ ذهب٤م، ومحذف اعمْم٤مف وأ ُضٞمػ اعمْم٤مف إًمٞمِف ُم٘م٤مُمف
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ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم ُدٟمْٞمَ (: )وذم ىمقًمف  اَم ًمُِٙمؾر اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى، وَمَٛم اَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜمرٞم٤َّمِت، َوإِٟمَّ ٤م )إِٟمَّ

 ( 1)ُيِّمٞمُبَٝم٤م، َأْو إمَِم اُْمَرَأٍة َيٜمِْٙمُحَٝم٤م، وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمٞمِْف(

ومٗمٞمف طمذف ُمْم٤مف، وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شم٘مديره، وم٤مًمذيـ اؿمؽمـمقا اًمٜمرٞم٦َّم، ىمّدروا: )صح٦م  

ٞم٤َّمت( أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف. إقمامل سم٤مًمٜمٞمر٤مت أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف(. واًمذيـ مل يِمؽمـمقه٤م: ىمّدروه )يمامُل إقمامل سم٤مًمٜمر 

ح إّول سم٠مّن اًمّمح٦م أيمثُر ًمزوُم٤ًم ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ُمـ اًمٙمامل، وم٤محلٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م أومم، ّٕن ُم٤م يم٤من أًمزم  وىمد ُرضمر

روٟمف  ًمٚمٌمء يم٤من أىمرب إمم طمْمقره سم٤مًمب٤مل قمٜمد اـمالق اًمٚمٗمظ ومٙم٤من احلٛمؾ قمٚمٞمف أومم. ويمذًمؽ ىمد ي٘مدر

ضم٤مل، :)إّٟمام اقمتب٤مر إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت( وىمد ىمّرب ذًمؽ سمٕم ْمٝمؿ سمٜمٔم٤مئر، ُمـ اعمثؾ، يم٘مقهلؿ: إّٟمام اعمٚمؽ سم٤مًمرر

ضم٤مل سم٤مًمامل. وإّٟمام اًمامل سم٤مًمّرقمٞم٦م. وإّٟمام اًمّرقمٞم٦م سم٤مًمٕمدل. يمؾُّ ذًمؽ يراد سمف:  أي: ىمقاُمف ووضمقدُه. وإّٟمام اًمرر

 (2)أّن ىمقام هذه إؿمٞم٤مء هبذِه إُُمقر

َـّ وِمٞمِف َوضَمَد طَمالََوَة ) :()وُمـ طمذف اعمْم٤مف إًمٞمف وسم٘م٤مء اعمْم٤مف ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف  ـْ يُم صَمالٌَث َُم

 
ِ

َّ
ِ

َّٓ َّل َٓ حُيِبُُّف إِ ـْ َأطَم٥مَّ قَمبًْدا  ٤م، َوَُم ُ َوَرؾُمقًُمُف َأطَم٥مَّ إًَِمٞمِْف مِم٤َّم ؾِمَقامُهَ ـْ يَم٤مَن اَّلَّ ـْ اإِلياَمِن: َُم ، َوَُم  قَمزَّ َوضَمؾَّ

 ُ )صمالٌث( أصٚمف صمالُث (3)(، ُِمٜمُْف يَماَم َيْٙمَرُه َأْن ُيٚمَْ٘مك ذِم اًمٜم٤َّمرِ َيْٙمَرُه َأْن َيُٕمقَد ذِم اًمُٙمْٗمِر، سَمْٕمَد إِْذ َأٟمَْ٘مَذُه اَّلَّ

 (4)ظمّم٤مٍل سم٤مٓض٤موم٦م ومحذف اعمْم٤مف إًمٞمف وًمذًمؽ ضم٤مز آسمتداء سم٤مًمٜمٙمرة"

)ًَمْق َيْٕمَٚمُؿ اًماَمرُّ سَملْمَ َيَدِي اعمَُّمكمر َُم٤مَذا قَمَٚمٞمِْف، ًَمَٙم٤مَن (: )ًمق( ىمقًمف)ومم٤ّم ضم٤مء ومٞمف طمذف ضمقاب 

ـْ َأْن َيُٛمرَّ سَملْمَ َيَدْيِف(َأْن  ا ًَمُف ُِم  .(5)َيِ٘مَػ َأْرسَمِٕملَم ظَمػْمً
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وم٘مقًمف )ًمٙم٤من أن ي٘مػ أرسمٕملم( ضمقاب)ًمق( اعمحذووم٦م ٓ اعمذيمقرة اًمت٘مدير: ًمق يٕمٚمؿ اًمامرُّ سملم  

، وذم احلدي٨م اًمنميػ طمذف آظمر ومٚمٞمس يٕمٚمؿ (1)يدي اعمّمكم ُم٤مذا قمٚمٞمف وًمق  أرسمٕملم ًمٙم٤من ظمػمًا ًمف 

 .(2)يقُم٤ًم أو ؿمٝمرًا أو ؾمٜم٦ًم وُأهبؿ اعمٕمدود ًمٚمتٕمٔمٞمؿ واًمتٗمخٞمؿ أهق أرسمٕملم

أُّم٤م طمذف ضمقاب اًمنمط ومٚمف طمٙمامن ذم اًمٕمرسمٞم٦م :)واضم٥م( و)ضم٤مئز(، وم٠مُّم٤م اًمقاضم٥م ومٜمققم٤من،  

)أطمدمه٤م(: إذا شم٘مّدم ُم٤م يدلُّ قمغم اجلقاب، ٟمحق:)هق فم٤ممل إْن ومٕمؾ(، و)أظمر(: إذا ايمتٜمٗمف ُم٤م يدلُّ قمغم 

ومٕمؾ فم٤ممل(، وم٘مد اقمؽمض سمٗمٕمؾ اًمنمط سملم اعمبتدأ واخلؼم، واًمت٘مدير: هق فم٤مملٌ إْن  اجلقاب، ٟمحق:)هق إنْ 

جئ  چ ومٕمؾ، وم٤مؾمتٖمٜمك سم٤مخلؼم قمـ ذيمر ضمقاب اًمنمط. وجيقز طمذف اجلقاب ذم همػم ذًمؽ، ٟمحق : 

 ( 4):أي : وم٤مومٕمؾ. (3) چحئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  

، )(: )ًمق( ىمقًمف)وُمـ طمذف ضمقاب  ـُ ـْ شُمْٗمَتُح اًمَٞمَٛم ُٚمقَن سم٠َِمْهٚمِِٝمْؿ َوَُم قَن، وَمَٞمَتَحٛمَّ وَمَٞم٠مِِْت ىَمْقٌم ُيبِسُّ

قَن، وَمَٞمتَحَ  ٠مُْم، وَمَٞم٠مِِْت ىَمْقٌم ُيبِسُّ ُٚمقَن سم٠َِمْهٚمِٞمِٝمْؿ َأـَم٤مقَمُٝمْؿ، َواعَمِديٜم٦َُم ظَمػْمٌ هَلُْؿ ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٚمُٛمقَن، َوشُمْٗمَتُح اًمِمَّ ٛمَّ

ـْ َأـَم٤مقَمُٝمْؿ، َواعَمِديٜم٦َُم ظَمػْمٌ  ُٚمقَن َوَُم قَن، وَمَٞمَتَحٛمَّ هَلُْؿ ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٚمُٛمقَن، َوشُمْٗمَتُح اًمِٕمَراُق، وَمَٞم٠مِِْت ىَمْقٌم ُيبِسُّ

ـْ َأـَم٤مقَمُٝمْؿ، َواعَمِديٜم٦َُم ظَمػْمٌ هَلُْؿ ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٚمُٛمقَن(  (5)سم٠َِمْهٚمِٞمِٝمْؿ َوَُم

 (6)ُم٤م ىمبٚمفُ  أي: ًمق يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ومْمٚمٝم٤م ُم٤م ومٕمٚمقا ذًمؽ، واجلقاب حمذوف دّل قمٚمٞمفِ  

ويبدوا أّٟمف طمذف ضمقاب "ًمق"، وُمٗمٕمقل يٕمٚمٛمقن ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م ذم دمٝمٞمؾ ُمـ يؽمك اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  

امم همػمه٤م، امم درضم٦م وصٗمف سم٠مّٟمف ًمٞمس ًمف أدٟمك درضم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ، ومٚمق يم٤مٟم٧م ًمف أدٟمك ُمرشمب٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ 

اًمٓم٤مقمقن وٓ اًمّدضم٤مل  ًمٕمرف ُمٜمزًم٦م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة سم٠مهّن٤م ُمٝم٤مضمر ظمػم إٟم٤مم وُمْمجٕمف، وٓ يدظمٚمٝم٤م
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يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هؿ أهٚمٝم٤م، وومْم٤مئٚمٝم٤م أيمثر ُمـ أن  () حلراؾم٦م اعمالئٙم٦م هل٤م، وأّول ُمـ يِمٗمع هلؿ اًمٜمّبّل 

حتٍم، ومٛمـ يؽمك شمٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ واعمزاي٤م واعمٜم٤مىم٥م امم همػمه٤م، ومال يستحؼ أن يقصػ سم٠مدٟمك ُمرشمب٦م ُمـ 

 ُمراشم٥م اًمٕمٚمؿ.

ٞمَْٓم٤مَن، ًَمْق َأنَّ َأطَمَدُهْؿ )(: )وُمٜمف ىمقًمف  ، اًمٚمَُّٝمؿَّ ضَمٜمربْٜم٤َم اًمِمَّ
ِ

إَِذا َأَراَد َأْن َي٠مِِْتَ َأْهَٚمُف ىَم٤مَل: سم٤ِمؾْمِؿ اَّلَّ

ُه ؿَمٞمَْٓم٤مٌن َأسَمدً  ْر سَمٞمْٜمَُٝماَم َوًَمٌد ذِم َذًمَِؽ مَلْ َيرُضَّ ُف إِْن ُيَ٘مدَّ ٞمَْٓم٤مَن َُم٤م َرَزىْمتَٜم٤َم، وَم٢ِمٟمَّ ، ًمق ذـمٞم٦م، (1)(اَوضَمٜمر٥ِم اًمِمَّ

 .(2)ي: ًمٜم٤مل ظمػمًا يمثػمًا، وأُّم٤م اًمتل ًمٚمتٛمٜمل وضمزاؤه٤م ىم٤مل إذا أراد أن ي٠مِت أهٚمفوضمقاهب٤م حمذوف، أ

 واًمذي أراه أّٟمف طُمِذف ًمام ي٠مِت : 

ومٛمٜمٝم٤م أّن ُمٕمٜمك اجلقاب يٗمٝمؿ قمٜمد إمت٤مم احلدي٨م، وم٢مّن قمدم ُمرضة اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمقًمد شمٕمٜمل اخلػم  -1

 اًمٙمثػم اًمذي ٓ يٛمٙمـ وصٗمف ٕسمٞمف.

إذا متٜمك قمغم اعمسٚمؿ ( )ًمٚمتٛمٜمل وم٢مّٟمف ٓسمّد هل٤م ُمـ ضمقاب ُمٕمٜمًك، وم٢منَّ اًمٜمّبلَّ وطمتك ًمق يم٤مٟم٧م " ًمق"  -2

يرى أّن ومٞمف ظمػمًا يمثػمًا ٓ يٛمٙمـ أن حيٍم سم٤معم٘م٤مل، وُمٜمف ُم٤م ورد ذم  () أن ي٠مِت سمٌمء ومذًمؽ يٕمٜمل أّٟمف

 هذا احلدي٨م، وم٤مًمقًمد اًمّم٤مًمح يٙمقن ُأُّم٦م وطمده، هيدي سمف اهلل ىمٚمقسم٤ًم طمػمى.

ـْ َرآيِن ذِم اعَمٜم٤َمِم وَمَ٘مْد َرآيِن، وَم٢ِمنَّ ) (:)وُمٜمف ىمقًمف  ْقا سم٤ِمؾْمِٛمل َوَٓ شَمْٙمَتٜمُقا سمُِٙمٜمْٞمَتِل، َوَُم شَمَسٛمَّ

ـَ اًمٜم٤َّمِر( أْ َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم ًدا وَمٚمَْٞمَتَبقَّ ـْ يَمَذَب قَمكَمَّ ُُمَتَٕمٛمر َٓ َيَتَٛمثَُّؾ ذِم ُصقَرِِت، َوَُم ٞمَْٓم٤مَن  ومٗمل)وم٘مد رآين(  (3)اًمِمَّ

 ذم طمذف شم٘مديره: ومٚمٞمستبنم سم٠مّٟمف رآين طم٘مٞم٘م٦م أي: طم٘مٞم٘متل يمام هل ومٚمؿ يّتحد اًمنمط واجلزاء وهق

ُمٕمٜمك اإلظمب٤مر، أي: ُمـ رآين وم٠مظمؼمه سم٠من رؤيتف طمؼٌّ ًمٞمس٧م سم٠مضٖم٤مث أطمالُمٞم٦م وٓ ختٞمالت 

 .(4)ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م...
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، يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ اؾْمَت٠مضَْمَر ُأضَمَراَء، َُمَثُٚمُٙمْؿ َوَُمَثُؾ َأْهِؾ اًمٙمِ )(: )وُمـ طمذف ؿمبف اجلٛمٚم٦م ىمقًمف  َت٤مسَملْمِ

ـْ َيٕمْ  ـْ هُمْدَوَة إمَِم ٟمِّْمِػ اًمٜمََّٝم٤مِر قَمغَم ىِمػَماٍط؟ وَمَٕمِٛمَٚم٧ِم اًمَٞمُٝمقُد، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َُم ـْ َيْٕمَٛمُؾ زِم ُِم ـْ وَمَ٘م٤مَل: َُم َٛمُؾ زِم ُِم

ـَ اًمَٕمٍْمِ إمَِم َأْن  ٟمِّْمِػ اًمٜمََّٝم٤مِر إمَِم َصالَِة اًمَٕمٍْمِ قَمغَم ىِمػَماٍط؟ وَمَٕمِٛمَٚم٧ِم  ـْ َيْٕمَٛمُؾ زِم ُِم اًمٜمََّّم٤مَرى، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َُم

؟ وَم٠َمٟمُْتْؿ ُهْؿ "، وَمَٖمِْمَب٧ِم اًمٞمَُٝمقُد، َواًمٜمََّّم٤مَرى، وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم٤م ًَمٜم٤َم َأيْمثََر قمَ  ْٛمُس قَمغَم ىِمػَماـَملْمِ َٛمالً، شَمِٖمٞم٥َم اًمِمَّ

ـْ طَم »َوَأىَمؾَّ قَمَٓم٤مًء؟ ىَم٤مَل:  َٓ، ىَم٤مَل: َهْؾ َٟمَ٘مّْمُتُٙمْؿ ُِم ُٙمْؿ؟( ىَم٤مًُمقا:  ـْ )٘مر وَمَذًمَِؽ، وَمْْمكِم ُأوشمِٞمِف َُم

ىمقًمف )يمٛمثؾ رضمؾ( ومٞمف طمذف شم٘مديره: وهق ُمثٚمٙمؿ ُمع ٟمبٞمٙمؿ وُمثؾ أهؾ اًمٙمت٤مسملم ُمع أٟمبٞم٤مئٝمؿ (1)َأؿَم٤مُء(

وذم ( 2)يمٛمثؾ رضمؾ اؾمت٠مضمر، وم٤معمثؾ ُمرضوب ًمألُم٦م ُمع ٟمبٞمٝمؿ، واعمٛمثؾ سمف إضُمراء ُمع ُمـ اؾمت٠مضمرهؿ

طمذف يمالم سمجٛمٚمتف وهق أُمر ُمّٓمرد سمٕمد طمرف اجلقاب وهق "ٓ" اًمذي ضم٤مء سمٕمد احلدي٨م ٟمٗمسف 

 ىمقًمف)هؾ فمٚمٛمتٙمؿ ُمـ طم٘مٙمؿ ؟( واًمت٘مدير: ٓ، مل شمٜم٘مّمٜم٤م ُمـ طم٘مٜم٤م.

َّٓ ُأضِمْرَت هِب٤َم،  ()وُمـ طمذف اعمستثٜمك ذم ىمقًمف:   إِ
ِ

ـْ شُمٜمِْٗمَؼ َٟمَٗمَ٘م٦ًم شَمبَْتِٖمل هِب٤َم َوضْمَف اَّلَّ )َوإِٟمََّؽ ًَم

، ُأظَمٚمَُّػ سَمْٕمَد َأْصَح٤ميِب؟ ىَم٤مَل: 
ِ

طَمتَّك َُم٤م دَمَْٕمُؾ ذِم ذِم اُْمَرَأشمَِؽ( وَمَ٘م٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَّ

ٚمََّػ وَمَتْٕمَٛمَؾ قَمَٛمالً َص٤م) ـْ خُتَ ٚمََّػ طَمتَّك َيٜمَْتِٗمَع سمَِؽ إِٟمََّؽ ًَم َّٓ اْزَدْدَت سمِِف َدَرضَم٦ًم َوِروْمَٕم٦ًم، صُمؿَّ ًَمَٕمٚمََّؽ َأْن خُتَ حِل٤ًم إِ

ـِ  ُهْؿ قَمغَم َأقْمَ٘م٤مهِبِْؿ، ًَمِٙم َٓ شَمُردَّ َْصَح٤ميِب ِهْجَرهَتُْؿ، َو ِٕ  اًمَب٤مئُِس َأىْمَقاٌم، َوُيرَضَّ سمَِؽ آظَمُروَن، اًمٚمَُّٝمؿَّ َأُْمِض 

ـُ ظَمقْ  وم٤معمستثٜمك حمذوف، ٕن اًمٗمٕمؾ ٓ ي٘مع إٓ اؾمتثٜم٤مء، واًمت٘مدير: ًمـ شمٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م شمبتٖمل  ،(3)ًَم٦َم(ؾَمْٕمُد اسْم

 .(4)هب٤م وضمف اهلل إٓ ٟمٗم٘م٦م أ ضُمرت هب٤م، ويٙمقن "ُأضمرت هب٤م" صٗم٦م ًمٚمٛمستثٜمك

وم٤معم٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم طم٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق وسمذل اًمّمدىم٦م، ًمت٘مقي٦م اًمراسمط سملم أومراد اعمجتٛمع طمتك سملم  

ومحذف ًمبٞم٤من رسقم٦م طمّمقل إضمر ًمٚمٛمٜمٗمؼ ذم ؾمبٞمؾ اهلل، ومٛمجرد اٟمٗم٤مىمف حيّمؾ ًمف اًمرضمؾ وزوضمتف، 
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إضمر اًمت٤مم، وهٜم٤م أيْم٤ًم ضم٤مء سم٤مجلقاب أو اجلزاء ُمستٕمٛمالً اًمٗمٕمؾ اًماميض اعمبٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، ًمبٞم٤من يمقن 

 طمّمقل إضمر أُمرًا ُمٗمروهم٤ًم ُمٜمف، ويم٠مّٟمف حيّمؾ آًمٞم٤ًم.

يمر:  صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمذر

ٕصؾ ذم اًمٙمالم أن يذيمر يمّٚمف، ّٕن اجلٛمٚم٦م ومٞمف ىم٤مئٛم٦م قمغم آؾمٜم٤مد، واإلؾمٜم٤مد ُم١مؾّمس قمغم  

اعمسٜمد واعمسٜمد إًمٞمف، وم٤مٕصؾ ذيمرمه٤م وقمدم طمذومٝمام، ُم٤م دام اعمٕمٜمك ٓ يتؿ إٓ هبام، وم٤مًمذيمر "ذم ُمقـمٜمف 

قمغم هم٤مي٦م آجي٤مز، سمٚمٞمغ ُمٓم٤مسمؼ،...، حي٘مؼ ىمٞمٛم٦م ُمٕمٜمقي٦م ذم إؾمٚمقب، وىمد يٙمقن اًمٙمالم ُمع اًمذيمر ُمبٜمًٞم٤م 

، وم٤مًمذيمر ذم ُمقـمـ يٙمقن أفمٝمر ًمٚمٛمٕمٜمك ُمـ احلذف وُمـ (1)ّٕن اًمبالهم٦م ُمراقم٤مة اعم٘م٤مُم٤مت وإطمقال"

ٍة طَمَبَستَْٝم٤م (: )أرسار اًمذيمر ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد أِت: ُم٤م ورد ذم ىمقًمف سَم٧ِم اُْمَرَأٌة ذِم ِهرَّ )قُمذر

َٓ ؾَمَ٘مٞمْتَِٝم٤م طِملَم طَمتَّك َُم٤مشَم٧ْم ضُمققًم٤م، وَمَدظَمَٚم٧ْم وِمٞمَٝم٤م اًم َٓ َأٟم٧ِْم َأـمَْٕمْٛمتَِٝم٤م َو ُ َأقْمَٚمُؿ: ) ٜم٤َّمَر( ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: َواَّلَّ

ـْ ظَمَِم٤مِش إَْرِض( َٓ َأٟم٧ِْم َأْرؾَمٚمْتَِٝم٤م، وَم٠َميَمَٚم٧ْم ُِم  (2)طَمَبْستِٞمَٝم٤م، َو

 ومٗمل إقم٤مدة اعمسٜمد إًمٞمف )أٟم٧ِم( ُمع إُمٙم٤من طمذومف ًمزي٤مدة اإليْم٤مح واًمت٘مرير، وم٤مًمسب٥م ذم دظمقل 

اًمٜم٤ّمر هق إمه٤مل إـمٕم٤مُمٝم٤م وؾم٘م٤ميتٝم٤م وقمدم ختٚمٞمتٝم٤م شم٠ميمؾ سمٜمٗمسٝم٤م، وذم ذيمر هذه إُمقر ُمتت٤مسمٕم٦م دًمٞمٌؾ قمغم 

 ضمقاز اخت٤مذه٤م قمٜمد ُمراقم٤مة هذه إُمقر، ومٝمق يقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م أو شمريمٝم٤م شمسٕمك ذم رزىمٝم٤م.

ـر قَمبِْدي يِب، َوَأَٟم٤م َُمَٕمُف إَِذا َذيَمَريِن، (: )وُمـ ذيمره ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ىمقًمف  ُ شَمَٕم٤ممَم: َأَٟم٤م قِمٜمَْد فَم )َيُ٘مقُل اَّلَّ

َب إزَِمَّ سمِِِمؼْمٍ وَم٢ِمْن َذيَمَريِن ذِم َٟمْٗمِسِف َذيَمْرشُمُف ذِم َٟمْٗمِز، َوإِْن َذيَمَريِن ذِم َُمَلٍَ َذيَمْرشُمُف ذِم َُمَلٍَ ظَمػْمٍ ُِمٜمُْٝمْؿ، َوإِ  ْن شَمَ٘مرَّ

سْم٧ُم  سْم٧ُم إًَِمٞمِْف سَم٤مقًم٤م، َوإِْن َأشَم٤ميِن َيْٛمٌِم َأشَمٞمُْتُف َهْرَوًمَ  شَمَ٘مرَّ َب إزَِمَّ ِذَراقًم٤م شَمَ٘مرَّ  .(3)(٦مً إًَِمٞمِْف ِذَراقًم٤م، َوإِْن شَمَ٘مرَّ

ـر قمبدي يب(   ومٗمل شمٙمرار ضٛمػمه ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إلفمٝم٤مر قمٔمٛم٦م وىمدرشمف، ومٗمل ىمقًمف )أٟم٤م قمٜمد فم

ب٤مد ومـ)اًمٔمـ( ذم احلدي٨م جيقز اضمراؤه قمغم فم٤مهره، ويٙمقن اعمٕمٜمك ومٞمف دًٓم٦م قمغم  أّٟمف ُمّٓمٚمع قمغم ٟمٞم٤مت اًمٕم

، واعمراد احل٨م قمغم شمٖمٚمٞم٥م  أٟم٤م ُأقم٤مُمٚمف قمغم طمس٥م فمٜمف يب، وأومٕمؾ سمف ُم٤م يتقىمٕمف ُمٜمل ُمـ رضٍّ أو ذٍّ
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َـّ أطمديمؿ إٓ وهق حيسـ -قمٚمٞمف اًمسالم -اًمرضم٤مء قمغم اخلقف وطمسـ اًمٔمـ سم٤مهلل، يم٘مقًمف : )ٓ يٛمقشم

ـر اًمٞم٘ملم، واعمٕمٜمك: أٟم٤م قمٜمد ي٘مٞمٜمف يب، وقمّٚمٛمف سم٠منَّ ُمّمػمه إزّم وطمس٤مسمف  اًمٔمـ سم٤مهلل( وجيقز أن يراد سم٤مًمٔم

إزّم، وأّن ُم٤م ىمْمٞم٧ُم سمف ًمف أو قمٚمٞمف ُمـ ظمػٍم أو ٍذ ٓ ُمرّد ًمف، وٓ ُمٕمٓمل ًمام ُمٜمٕم٧ُم وٓ ُم٤مٟمع ًمام 

 ّسامء.وذم ىمقًمف )وأٟم٤م ُمٕمف( أي: سم٤مًمٕمٚمؿ، ومٝمق ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رٌء ذم إرض وٓ ذم اًم (1)أقمٓمٞم٧ُم(

يَؽ ًَمُف، ًَمُف اعمُٚمُْؽ َوًَمُف احلَْٛمُد، َوُهَق )(: )وذم ىمقًمف        ، َوطْمَدُه َٓ َذِ ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َٓ لِِإَ ـْ ىَم٤مَل:  َُم

ٍة، يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف قَمْدَل قَمنْمِ ِرىَم٤مٍب، َويُمتَِب٧ْم ًَمُف ُِم٤مَئ٦ُم   ىَمِديٌر، ذِم َيْقٍم ُِم٤مَئ٦َم َُمرَّ
ٍ
ء طَمَسٜم٦ٍَم، َوحُمَِٞم٧ْم قَمٜمُْف قَمغَم يُمؾر َرْ

، َومَلْ َي٠مِْت َأطَمٌد سم٠َِموْمَْمَؾ  ٞمَْٓم٤مِن َيْقَُمُف َذًمَِؽ طَمتَّك ُيْٛمِزَ ـَ اًمِمَّ َّٓ  مِم٤َّمُِم٤مَئ٦ُم ؾَمٞمرَئ٦ٍم، َويَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف طِمْرًزا ُِم  ضَم٤مَء سمِِف، إِ

ـْ َذًمَِؽ  ر، وأّٟمف ىمّؾ ُمـ يزيد قمٚمٞمف، وىم٤مل إٓ ومٞمف شمٜمبٞمف قمغم أّن اًمامئ٦َم هم٤مي٦م ذم اًمذيم (2)(َأطَمٌد قَمِٛمَؾ َأيْمَثَر ُِم

َـّ أّن اًمزي٤مدة قمغم ذًمؽ ممٜمقٌع يمتٙمرار اًمٕمٛمؾ ذم اًمقضقء، وحيتٛمؾ أن يريَد ٓ ي٠مِت أطمٌد ُمـ  أطمٌد، ًمئال ُئم

ؾم٤مئر أسمقاب اًمؼّم سم٠مومْمؾ مم٤ّم ضم٤مء سمف إٓ أطمٌد قمٛمؾ ُمـ هذا اًمب٤مب أيمثر ُمـ قمٛمٚمف، ومذيمُر اًمامئ٦ِم دًمٞمؾ قمغم 

 (3)ذيمقرأهّن٤م هم٤مي٦ٌم ًمٚمثقاب اعم

، َُم٤م سَملْمَ (: )وذم ىمقًمف 
ِ

ـَ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلَّ ُ ًمِٚمُْٛمَج٤مِهِدي َه٤م اَّلَّ )إِنَّ ذِم اجلَٜم٦َِّم ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم، َأقَمدَّ

ُف َأْوؾَمطُ  َ، وَم٤مؾْم٠َمًُمقُه اًمِٗمْرَدْوَس، وَم٢ِمٟمَّ  َوإَْرِض، وَم٢ِمَذا ؾَم٠َمًْمُتُؿ اَّلَّ
ِ
اَمء َرضَمَتلْمِ يَماَم سَملْمَ اًمسَّ اجلَٜم٦َِّم َوَأقْمغَم اجلَٜم٦َِّم  اًمدَّ

ُر َأهْن٤َمُر اجلَٜم٦َِّم( -ُأَراُه  - ، َوُِمٜمُْف شَمَٗمجَّ ـِ مْحَ  (4)وَمْقىَمُف قَمْرُش اًمرَّ

وم٠مشمك سمٚمٗمظ اجلالًم٦م آظمرًا واعم٘م٤مم ًمالضامر إفمٝم٤مرًا ًمتٗمخٞمؿ اجلٝم٤مد إذا ُأضٞمػ امم آؾمؿ اًمٕمٚمؿ  

 .(5)إقمٔمؿ 
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اَم إقَْماَمُل )(: ) وذم ىمقًمف  ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم ُدٟمَْٞم٤م إِٟمَّ اَم ًمُِٙمؾر اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى، وَمَٛم سم٤ِمًمٜمرٞم٤َّمِت، َوإِٟمَّ

وم٢مْن ىمٞمؾ ٕي رء قمدل قمـ اًمْمٛمػم إمم  (1)ُيِّمٞمُبَٝم٤م، َأْو إمَِم اُْمَرَأٍة َيٜمِْٙمُحَٝم٤م، وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمٞمِْف(

ف " ومل ي٘مؾ "إًمٞمٝمام" ُمع أّٟمف أظمص، وم٤مجلقاب: أّٟمف ومٕمؾ اًمٔم٤مهر طمٞم٨م ىم٤مل :"ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًم

ذًمؽ أُّم٤م ّٕن ذم اًمٔم٤مهر اؾمتٚمذاذًا سمذيمره سحًي٤م، وًمذًمؽ مل ي٠مِت ُمثٚمف ذم اجلٛمٚم٦م سمٕمده اقمراض٤ًم قمـ 

شمٙمرار ًمٗمظ اًمدٟمٞم٤م، وإُّم٤م ًمئال جيٛمع سملم اؾمؿ اهلل ورؾمقًمف ذم ضٛمػم واطمد، سمؾ يٗمردان، وهلذا مجع 

سمئس اخلٓمٞم٥م )(: )اطمد طمٞم٨م ىم٤مل: "وُمـ يٕمّمٝمام " ىم٤مل ًمف رؾمقل اهللاخلٓمٞم٥م سمٞمٜمٝمؿ ذم ضٛمػم و

 .(2)ىمؾ وُمـ يٕمص اهلل ورؾمقًمف(

ـَ اعمُْسٚمِِٛملَم، وَمَٞمُٛمقُت ): () وورد اًمذيمر ًمٚمتحذير واإلٟمذار ذم ىمقًمف  ـْ َواٍل َيكِم َرقِمٞم٦ًَّم ُِم َُم٤م ُِم

ُ قَمَٚمٞمِْف اجلَٜم٦ََّم( َم اَّلَّ َّٓ طَمرَّ طم٤مل ىُمٞمرَد ًمٚمٗمٕمؾ،  (وهق هم٤مٌش )ىم٤مل اًمّٓمٞمبّل: ىمقًمف :  (3)َوُهَق هَم٤مشٌّ هَلُْؿ، إِ

 أّن اهلل شمٕم٤ممم إّٟمام وٓه واؾمؽمقم٤مه قمغم وُم٘مّمقد ًمٚمذيمر، ّٕن اعمٕمتؼم ُمـ اًمٗمٕمؾ احل٤مل، هق احل٤مل يٕمٜمل،

 .(4)قمب٤مده ًمٞمديؿ اًمٜمّمٞمح٦م هلؿ، ٓ ًمٞمٖمِّمٝمؿ ومٞمٛمقت قمٚمٞمف، ومٚمام ىمٚم٥م اًم٘مْمٞم٦م اؾمتحّؼ أن حيرم اجلٜم٦م 

َ، ):  ()ّمٞمص ىمقًمفومم٤م ضم٤مء ًمٚمتخ  ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد قَمََم اَّلَّ َ، َوَُم ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اَّلَّ َُم

اَم اإِلَُم٤مُم ضُمٜم٦ٌَّم ُيَ٘م٤مشَمُؾ ُمِ  ـْ َيْٕمِص إَُِمػَم وَمَ٘مْد قَمَّم٤ميِن، َوإِٟمَّ ـْ ُيٓمِِع إَُِمػَم وَمَ٘مْد َأـَم٤مقَمٜمِل، َوَُم ـْ َوَراِئِف َوُيتََّ٘مك َوَُم

ِه وَم٢ِمنَّ قَمَٚمٞمِْف ُِمٜمُْف(سمِِف، وَم٢ِمْن   َوقَمَدَل، وَم٢ِمنَّ ًَمُف سمَِذًمَِؽ َأضْمًرا َوإِْن ىَم٤مَل سمَِٖمػْمِ
ِ

ويم٠مّن احلٙمٛم٦م ذم  (5)َأَُمَر سمَِتْ٘مَقى اَّلَّ

 . (6)ختّمٞمص أُمػمه سم٤مًمذيمر أّٟمف اعمراد وىم٧م اخلٓم٤مب، وّٕٟمف ؾمب٥م ورود احلدي٨م 

ٌة، وَمَٞمُ٘مقُل ًَمُف  َيْٚمَ٘مك إسِْمَراِهٞمُؿ َأسَم٤مُه آَزرَ ): () وُمٜمف ىمقًمف  ٌة َوهَمؼَمَ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َوقَمغَم َوضْمِف آَزَر ىَمؽَمَ

َٓ َأقْمِّمٞمَؽ، وَمَٞمُ٘مقُل إسِْمَراِهٞمُؿ: َي٤م َربر  َٓ شَمْٕمِّمٜمِل، وَمَٞمُ٘مقُل َأسُمقُه: وَم٤مًمٞمَْقَم   إِٟمََّؽ َوقَمْدشَمٜمِل إسِْمَراِهٞمُؿ: َأمَلْ َأىُمْؾ ًَمَؽ 
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ِزَيٜمِل َيْقَم ُيبْ  َٓ خُتْ ُْم٧ُم اجلَٜم٦ََّم قَمغَم َأْن  ُ شَمَٕم٤ممَم: إيِنر طَمرَّ ـْ َأيِب إسَمَْٕمِد؟ وَمَٞمُ٘مقُل اَّلَّ َٕمُثقَن، وَم٠َميُّ ظِمْزٍي َأظْمَزى ُِم

، صُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل: َي٤م إسِْمَراِهٞمُؿ، َُم٤م حَت٧َْم ِرضْمَٚمٞمَْؽ؟ وَمَٞمٜمُْٔمُر، وَم٢ِمَذا ُهَق سمِِذيٍخ ُُمٚمَْتٓمٍِخ، وَمُٞم١ْمظَمذُ  ـَ وَمُٞمٚمَْ٘مك  سمَِ٘مَقاِئِٛمفِ  اًمَٙم٤موِمِري

ومٗمل احلدي٨م اًمنّميػ ىمد أقم٤مد ذيمر)إسمراهٞمؿ( _قمٚمٞمِف اًمّسالم _وذًمؽ إلرادة اًمتٕمٔمٞمؿ  (1)ذِم اًمٜم٤َّمِر(

، وُم٤م يثػمُه ذم اًمٜمٗمقس (2)واًمتٗمخٞمؿ، ومٝمق ُمـ إؾمامء اًمتل يِمٕمر ذيمره٤م سمٕمٔمٛم٦م أصح٤مهب٤م وومخ٤مُمتٝمؿ 

وٓ ؾمٞمام أّن إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّسالم ىمد شمرضّمك اهلل أْن يّمٗمح قمـ أسمٞمِف اًمذي وصٗمف  ُمـ اعمٝم٤مسم٦م أو آضمالل

سم٤مٕسمٕمد أي: اًمبٕمٞمد قمـ رمح٦م اهلل، وُمع ذًمؽ مل يٕمُػ اهلل قمٜمف وم٠مراد اًمرؾمقل اًمٙمريؿ أْن يؼمز شمٚمؽ 

 اعمٝم٤مسم٦م اًمتل يتٛمتع هب٤م هذا اًمٜمّبل، ومٛمٜمزًم٦م واًمده ٓ شم٘مٚمؾ ُمـ ؿم٠مّٟمف.

(، وهل ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمب٤مدات ًمٚمتؼمك هب٤م.  ومْمالً قمـ ذًمؽ وم٘مد أقم٤مد   ىمقًمف )ربر

َ َأْن ُيَٕم٤موِمَٞمِؽ(: ()وذم ىمقًمف  ِت َوًَمِؽ اجلَٜم٦َُّم، َوإِْن ؿِمئ٧ِْم َدقَمْقُت اَّلَّ طمدث  (3))إِْن ؿِمئ٧ِْم َصؼَمْ

ك شمٙمرير: وهق أن ي٠مِت اعمتٙمٚمؿ سمٚمٗمظ صمّؿ يٕمٞمده ؾمقاء يم٤من هذا اًمٚمٗمظ ُمتٗمؼ اعمٕمٜمك أم خمتٚمٗم٤ًم، أو ي٠مِت سمٛمٕمٜم

صمّؿ يٕمٞمده. وذم احلدي٨م شمٙمرر ىمقًمف)إْن ؿمئ٧ِم(ّٕن اعم٘م٤مم يستدقمل سمسط اًمٙمالم ُمـ أضمؾ اًمؽموي٩م أو 

ذم اطمتامل اعمرض ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم اًمّثقاب ّٕن احلدي٨م يدلُّ قمغم ومْمؾ اًمٍّمع  (4)اًمؽمهمٞم٥م،

 وصمقاسمف، ًمذا اظمت٤مرت اعمرأة اًمّمؼم.

 قَمغَم :  () وذم ىمقًمف 
ِ

 )اؿْمَتدَّ هَمَْم٥ُم اَّلَّ
ِ

 ىَمْقٍم وَمَٕمُٚمقا سمِٜمَبِٞمرِف، ُيِِمػُم إمَِم َرسَم٤مقِمَٞمتِِف، اؿْمَتدَّ هَمَْم٥ُم اَّلَّ

)
ِ

 ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلَّ
ِ

أقم٤مد ىمقًمف )اؿمتّد همْم٥م اهلل( ًمٚمتٝمقيؾ، ومٗمٞمف اصم٤مرة عمِم٤مقمر  (5)قَمغَم َرضُمٍؾ َيْ٘مُتُٚمُف َرؾُمقُل اَّلَّ

اعمراد  يٕم٤مىم٥م اهلل قمٚمٞمٝم٤م ّٕٟمف ًمٞمساًمسٞمئ٤مت اًمتل  عمِم٤مقمر اخلقف واًمرهب٦م، ّٕن هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ أقمٔمؿ
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اًمٖمْم٥م اًمذي هق قمرض، ّٕن اًم٘مديؿ ٓ حتٚمف آقمراض، ٕهّن٤م طمقادث، ومٞمستحٞمؾ وضمقده٤م ومٞمف.  ُمٜمف

 ومٛمٕمٜمك اؿمتّد همْمبف هق ُم٤م يبديف ُمـ زي٤مدة اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ.

َّٓ فمِ ): ()وُمٜمف ىمقًمف  َٓ فمِؾَّ إِ ِف، َيْقَم  ُ ذِم فمِٚمر ُٝمُؿ اَّلَّ ٚمُُّف: اإِلَُم٤مُم اًمَٕم٤مِدُل، َوؿَم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم ؾَمبَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُّ

 اضْمَتَٛمَٕم٤م قَمَٚمٞمِْف َوشمَ 
ِ

٤م ذِم اَّلَّ ِف، َوَرضُمٌؾ ىَمٚمُْبُف ُُمَٕمٚمٌَّؼ ذِم اعَمَس٤مضِمِد، َوَرضُمالَِن حَت٤َمسمَّ ىَم٤م قَمَٚمٞمِْف، َوَرضُمٌؾ ذِم قِمَب٤مَدِة َرسمر َٗمرَّ

َٓ شَمْٕمَٚمَؿ ؿِماَمًُمُف َُم٤م ـَمَٚمَبتُْف اُْمَرَأٌة َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤َمٍل، وَمَ٘م٤مَل: إِ  َق، َأظْمَٗمك طَمتَّك  َ، َوَرضُمٌؾ شَمَّمدَّ ينر َأظَم٤مُف اَّلَّ

َ ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَض٧ْم قَمٞمْٜم٤َمهُ  ذم فمٚمرف شم٠ميمٞمٌد وشم٘مريٌر، ّٕن ىمقًمف: ئمٚمُّٝمؿ ٓ حيتٛمؾ  (1)(شُمٜمِْٗمُؼ َيِٛمٞمٜمُُف، َوَرضُمٌؾ َذيَمَر اَّلَّ

 .(2)ظمرة ويٙمٜمٗمٝمؿ ذم رمحتف فمؾَّ همػمه يٕمٜمل أّن اهلل حيرؾمٝمؿ ُمـ يمرب أ

، : ()وُمـ اًمذيمر ىمقًمف  ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َٓ لِِإَ ـْ ىَم٤مَل  )...، َأؾْمَٕمُد اًمٜم٤َّمِس سمَِِمَٗم٤مقَمتِل َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َُم

ـْ ىَمٚمْبِِف، َأْو َٟمْٗمِسِف(  (3)ظَم٤مًمًِّم٤م ُِم

آظمالص حمّٚمُف وم٤معم١مُمـ اعمخٚمص أيمثر ؾمٕم٤مدة ُمـ همػمه وهذا ُم٤م أيمدُه ىمقًمف)ُمـ ىمٚمبف(ّٕن   

 (5).(4) چڦ   ڦ  ڦ  چ :اًم٘مٚم٥م ومٗم٤مئدة ذيمره اًمت٠ميمٞمد ومٝمق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ـَ اًمٜم٤َّمِر(): () وذم ىمقًمف  أْ َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم ـْ يَمَذَب قَمكَمَّ وَمٚمْٞمََتَبقَّ ٓ ؿمّؽ أّن اًمٙمذب قمغم اًمّرؾمقل،  (6)َُم

قمٚمٞمِف اًمّّمالة واًمسالم، أؿمدُّ ُمـ اًمٙمذب قمغم همػمِه ًمٙمقٟمِف ُم٘متْمٞم٤ًم ذقم٤ًم قم٤مُم٤ًم سم٤مىمٞم٤ًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

ومخص سم٤مًمذيمر ًمذًمؽ أو اًمٙمذب قمٚمٞمِف يمبػمة، وقمغم همػمِه صٖمػمة واًمّمٖم٤مئر ُمٙمّٗمرة قمٜمد آضمتٜم٤مب قمـ 

 .(8)اًمٙمبػمة  (7) چ   ائ  ەئ  ەئ چ  اًمٙمب٤مئر، أو اعمراد ُمـ ىمقًمف :

                                                           

 1/133، 661( اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م:1)

 2/594( ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح :2)

 1/31، 99( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:3)

 283( ؾمقرة اًمب٘مرة،أي٦م : 4)

 8/3545يٜمٔمر:ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح :( 5)

 1/33، 117( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م : 6)

 14أي٦م :  ،( ؾمقرة اًمٜمس٤مء7)

 2/148( يٜمٔمر: قمٛمدة اًم٘م٤مرىء: 8)



 

   

 
يِمػم اًمّدارؾمقن إمم أّن اًمتٜمٙمػم واًمتٕمريػ ُمـ صٗم٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٝمّٛم٦م، وىمد  دظمال ذم  

وم٧م  ت اًمٜمٙمرة سم٠مهّن٤م  وقُمرر جمٛمؾ أسمقاب اًمّدرس اًمٜمحقي ّٕن ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝمام أهمراضف ودٓٓشمف، وىمد طُمدَّ

 .(1)ًمٌمء ٓ سمٕمٞمٜمف يمرضمٌؾ، وومرٌس((ُم٤م وضع )سم٠مهّن٤م  : )

ُم٤م وضع ًمٞمدّل قمغم رء سمٕمٞمٜمف، وهل اعمْمٛمرات، وإقمالم، )واعمٕمروم٦م طُمّدت سم٠مهّن٤م : ) 

ف سم٤مًمالم، واعمْم٤مف إمم أطمدمه٤م((  (2)واعمبٝمامت، وُم٤م قُمرر

وقمٚمٞمف وم٤مًمٜمٙمرة ًمٞمس ومٞمٝم٤م ختّمٞمص ٕهّن٤م ٓ ختّص واطمدًا ُمـ ضمٜمس ُمٕملّم يمٗمرس، ودارًا، أُّم٤م  

٦م ومٞمّمٞمبٝم٤م اًمّتخّمٞمص ٕهّن٤م ختصُّ واطمدًا ُمـ ضمٜمسٝم٤م. وم٤مًمٜمٙمرة أصؾ اعمٕمروم٦م ّٕن اًمتٕمريػ اعمٕمروم

: ٕهّن٤م ٓ حتت٤مج ذم دًٓمتٝم٤م إمم ىمريٜم٦م سمخالف اعمٕمروم٦م، وُم٤م حيت٤مج ومرع قماّم ٓ (3)ـم٤مرىء قمغم اًمتٜمٙمػم

 . (4)حيت٤مج

ودظمقل رّب  ويٛمٙمـ أن يٛمّٞمز سمٞمٜمٝمام سمِمٞمئلم دظمقل إًمػ واًمالم ٟمحق: اًمّرضمؾ، واًمٗمرس 

 ٟمحق: رّب رضمٍؾ وومرٍس.

يمِمٗم٤ًم قمـ أسمٕم٤مد اعمٕمٜمك وُم٤م )واًمٕمدول قمـ اًمٜمّٙمرة إمم اعمٕمروم٦م ي٠مِت، ًمزي٤مدة اًمٗم٤مئدة وامت٤مُمٝم٤م ) 

، وهٙمذا شمتج٤موز ومٙمرَة وضمقِب أْن يٙمقن اعمسٜمد إًمٞمِف  يرشمبط هب٤م ُمـ فمالل وإحي٤مءات شمثري سمٜمٞم٦م اًمٜمّصر

، ٓسمراز إصمر اًمدٓ  .(5)زّم سمٛمستقي٤مشمف اًمّثرّي٦ِم((ُمٕمروم٦م إصمر اًمٜمّحقير

ومٗمل اًمّتٕمريػ وفم٤مئػ ودٓٓت واًمدًٓم٦م اًمتل ي٘مّمده٤م اعمتٙمٚمؿ هل اًمتل متكم قمٚمٞمف اؾمٚمقب  

ًمٙمؾر أداٍة ُمـ أدوات اًمّتٕمريػ ـمٕماًم وُمذاىم٤ًم خيتٚمػ )اًمّتٕمريػ اًمذي يٜمزع إًمٞمف ًمٞمح٘مؼ ُم٤م يريده، ٕنَّ )

                                                           

 198( اًمتٕمريٗم٤مت :1)

 179( اعمّمدر ٟمٗمسف :2)

 175( يٜمٔمر:أرسار اًمٕمرسمٞم٦م :3)

 1/93( يٜمٔمر:ذح اًمتٍميح: 4)

 ٤153مت ذم اًمبالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م :رؤي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمٕمالىم،( ذم اًمبٜمٞم٦م واًمدًٓم٦م5) 



 

٤م، وىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمد اعمخ٤مـم٥م، وم٤مًمْمٛمػم همػم اؾمؿ قمـ أظمر، واًمذي حيدد آظمتالف صم٘مؾ اًمٙمٚمٛم٦م وُمٙم٤مهن

 (1)((اعمقصقل، وهمػم اًمتٕمريػ سمـ)ال(

وًمٚمتٕمريػ ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد ُمٕم٤مٍن شمتجغّم عمـ أٟمٕمؿ اًمٜمّٔمر ذم ؾمٞم٤مىم٤مت اًمٙمالم،  

ووىمػ قمغم ُمقاىمع أضمزائف، ّٕن اعمٕمروم٦م هل٤م دٓٓهت٤م واحي٤مءاهت٤م اًمتل ٓ شمٙمقن ًمٚمٜمٙمرة، وأٟمقاع اعمٕم٤مرف 

 سم٤مٓض٤موم٦م، اعمقصقًم٦م، واعمٕمّرف سمـ)ال( و اعمٕمّرف هل:_اًمْمامئر، واًمٕمٚمؿ، وأؾمامء آؿم٤مرة، وإؾمامء

وؾمت٠مِت ومٞمام ضم٤مء ُمـ صٗمح٤مت ذيمر أٟمقاع اعمٕم٤مرف ُمِمٗمققم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل شمٙمقن ُمِمتٛمٚم٦م قمغم شمٚمؽ 

 إٟمقاع:

 اًمتّٕمريػ سم٤مًمْمٛمػم: -1

وأّن اعم٘مّمقد ُمـ  (2)ؽمازًا ُمـ اإلًمب٤مس إّٟمام ُأِت سم٤معمْمٛمراِت يمٚمرٝم٤م ًمرضب ُمـ اإلجي٤مز واطم 

وضع اعمْمٛمرات رومع آًمتب٤مس، وم٢مّن )أٟم٤م( و)أٟم٧َم(ٓ يّمٚمح٤مِن إٓ عمٕمّٞمٜملم، ويمذًمؽ ضٛمػم اًمٖم٤مئ٥م 

وىمد وم٤مت اًمٜمحقيقن ُم٤م هق  (3)ٟمصٌّ ذم أّن اعمراَد هق اعمذيمقر سمٕمٞمٜمف ذم ٟمحق: ضم٤مء زيٌد وإّي٤مُه رضسم٧ُم..."

ُ شَمَٕم٤ممَم: ): ()٤مم اًمققمد واًمْمامن، ومم٤ّم ضم٤مء ُمـ ذًمؽ ىمقًمفأومم يم٤مؾمتٕمامل ضٛمػم اعمتٙمٚمؿ ذم ُم٘م ىَم٤مَل اَّلَّ

يَم٧ْم يِب ؿَمَٗمَت٤مهُ  ـْ ىَمتغَْم ُأطُمٍد ذِم صَمْقٍب  (4)(َأَٟم٤م َُمَع قَمبِْدي طَمٞمُْثاَم َذيَمَريِن َوحَتَرَّ ضُمَٚملْمِ ُِم َٛمُع سَملْمَ اًمرَّ وىمقًمف: طملم جَيْ

َُمُف ذِم اًمٚمَّحْ  ٤م ىَمدَّ ُْؿ َأيْمَثُر َأظْمًذا ًمِٚمُْ٘مْرآِن(، وَم٢ِمَذا ُأؿِمػَم ًَمُف إمَِم َأطَمِدمِهَ َأَٟم٤م ؿَمِٝمٞمٌد )ِد، َوىَم٤مَل: َواطِمٍد، صُمؿَّ َيُ٘مقُل: )َأهيُّ

 َيْقَم اًمِ٘مٞمَ 
ِ
َٓء ، ومٜم٤مؾم٥م ذًمؽ اؾمتٕمامل ضٛمػم اعمتٙمٚمؿ ًمٚمدًٓم٦م قمغم هذا اعمٕمٜمك، ومم٤ّم حيسـ (5)٤مَُم٦ِم(قَمغَم َه١ُم

ويٙمثر اًمققمد واًمْمامن، يم٘مقل اًمرضمؾ أٟم٤م ُأقمٓمٞمؽ، أٟم٤م أيمٗمٞمؽ، أٟم٤م أىمقم هبذا  -أي اًمتقيمٞمد  -ذًمؽ ومٞمف 

                                                           

 37( سمالهم٦م اًمٙمٚمٛم٦م واجلٛمٚم٦م واجلٛمؾ :1)

 2/292( يٜمٔمر: ذح اعمٗمّّمؾ:2)

 3/8( يٜمٔمر: ذح اًمٙم٤مومٞم٦م: 3)

 9/153( صحٞمح اًمبخ٤مري:4)

 2/91، 1343( اعمّمدر ٟمٗمسُف طمدي٨م:5)



 

   

 

 إُمر، وذًمؽ أّن ُمـ ؿم٠من ُمـ شمٕمده شمْمٛمـ ًمف أن يٕمؽمضف اًمِمؽ ذم مت٤مم اًمققمد، وذم اًمقوم٤مء سمف، ومٝمق

 .(1)أطمقج رء إمم اًمتقيمٞمد 

َٓ شَمَزاُل َهِذِه ):  ()أُّم٤م ذم ىمقًمفِ      ُ اعمُْٕمٓمِل َوَأَٟم٤م اًمَ٘م٤مؾِمُؿ، َو ، َواَّلَّ ـِ ي ْٝمُف ذِم اًمدر ا ُيَٗم٘مر ُ سمِِف ظَمػْمً ـْ ُيِرِد اَّلَّ َُم

، َوُهْؿ 
ِ

ـْ ظَم٤مًَمَٗمُٝمْؿ طَمتَّك َي٠مِِْتَ َأُْمُر اَّلَّ ـَ قَمغَم َُم ٦ُم فَم٤مِهِري ، وم٘مد دّل اًمّْمٛمػم قمغم )أٟم٤م( قمغم (2)فَم٤مِهُروَن(إُُمَّ

 آقمتداد سم٤مًمٜمّٗمس واًمّث٘م٦م سمام ُمٜمحُف اهلل ُمـ ومْمٍؾ وُمٜمزًم٦ٍم شمٗمّرد هب٤م.

يمام يٙمثر اؾمتٕمامل ضٛمػم اعمخ٤مـم٥م ذم ُمقضع اًمٕمت٤مب واًمٚمقم طمٞم٨م ي٘مقم اعمتٙمٚمؿ سمؽمديد  

ٍة  ( :)، وُمٜمف ىمقًمف(3)ضٛمػم ُمـ يٚمقُمف ُمسٜمدًا إًمٞمف ُم٤م يريد ُمـ ًمقم وقمت٤مب سَم٧ِم اُْمَرَأٌة ذِم ِهرَّ )قُمذر

َٓ َأٟم٧ِْم َأـمَْٕمْٛمتَِٝم٤م  ُ َأقْمَٚمُؿ: ) َٓ ؾَمَ٘مٞمْتَِٝم٤م طَمَبَستَْٝم٤م طَمتَّك َُم٤مشَم٧ْم ضُمققًم٤م، وَمَدظَمَٚم٧ْم وِمٞمَٝم٤م اًمٜم٤َّمَر( ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: َواَّلَّ َو

ـْ ظَمَِم٤مِش إَْرضِ  َٓ َأٟم٧ِْم َأْرؾَمٚمْتَِٝم٤م، وَم٠َميَمَٚم٧ْم ُِم  ( 4)(طِملَم طَمَبْستِٞمَٝم٤م، َو

َّٓ َأٟم٧َْم، ظَمَٚمْ٘مَتٜمِل َوَأَٟم٤م قَمبُْدَك، َوَأٟمَ )(: )وذم ىمقًمفِ  َ إِ ؾْمتِْٖمَٗم٤مِر َأْن شَمُ٘مقَل: اًمٚمَُّٝمؿَّ َأٟم٧َْم َريبر َٓ لِِإَ ِٓ ٤م ؾَمٞمرُد ا

ـْ َذر َُم٤م َصٜمَْٕم٧ُم، َأسُمقُء ًَمَؽ سمِٜمِْٕمَٛمتَِؽ قمَ  ، َوَأسُمقُء ًَمَؽ قَمغَم قَمْٝمِدَك َوَوقْمِدَك َُم٤م اؾْمتََٓمْٕم٧ُم، َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم كَمَّ

ـْ  َّٓ َأٟم٧َْم " ىَم٤مَل: )َوَُم ُٟمقَب إِ ـَ اًمٜمََّٝم٤مِر ُُمقىِمٜم٤ًم هِب٤َم، وَماَمَت  سمَِذٟمْبِل وَم٤مهْمِٗمْر زِم، وَم٢ِمٟمَُّف َٓ َيْٖمِٗمُر اًمذُّ ـْ  ىَم٤مهَل٤َم ُِم َيْقُِمِف  ُِم

ـَ  ـْ ىَم٤مهَل٤َم ُِم ـْ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم، َوَُم ، وَمُٝمَق ُِم ـْ ىَمبَْؾ َأْن ُيْٛمِزَ ـٌ هِب٤َم، وَماَمَت ىَمبَْؾ َأْن ُيّْمبَِح، وَمُٝمَق ُِم ٞمِْؾ َوُهَق ُُمقىِم اًمٚمَّ

 (5)َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم(

قم٤مء( واظمالصِف قمٜمد اًمتقضمف  ضم٤مء اًمّْمٛمػم)أٟم٧َم( ًمٞمدّل قمغم ىمرب اًمٕمبد ُمـ رسّمف ذم هذِه احل٤مل )قمٜمَد اًمدُّ

٥ِم، ٟمحق: ٓ لَِإ إٓ أٟم٧َم أْن يٙمقن ُمستحرًضا ذم اًم٘مٚم)إمم اهلل ومٝمق خي٤مـمبُف ويم٠مّٟمُف يراُه،أي: 

 .(6)ؾمبح٤مٟمَؽ(

                                                           

 134( يٜمٔمر: دٓئؾ إقمج٤مز :1)

 4/85: 3116صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:  (6)

 91( يٜمٔمر: قمٚمؿ اعمٕم٤مين دراؾم٦م سمالهمٞم٦م وٟم٘مدي٦م عمس٤مئؾ اعمٕم٤مين :3)

 3/112، 2365( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:8)

 67/ 8: 6316( اعمّمدر ٟمٗمسُف طمدي٨م: 1)

 126( ضمقاهر اًمبالهم٦م: 2)



 

: خيتٚمػ اًمٕمٚمؿ قمـ ؾم٤مئر اعمٕم٤مرف سم٠مّٟمف يٕملم ُمساّمُه سمال ىمريٜم٦ٍم، ومٝمق يٙمتس٥ُم  اًمتّٕمريػ سم٤مًمٕمٚمٛمٞم٦م -2

اًمّتٕمريػ سم٤مًمقضع، إذ يقضع ًمٞمدلَّ قمغم ُمٕملّمٍ ذم ضمٜمسف ٓ يِمٛمُؾ همػَمُه وم٢مْن طمدث اؿمؽماٌك ومٝمق ـم٤مرىء 

، وذم ذًمؽ حيّده ؾمٞمبقي وم٠مُّم٤م اًمٕمالُم٦ُم اًمالزُم٦ُم، ومٜمحق: زيٍد وقمٛمرٍو، وقمبِد  )ه(: 181ف)تٓ وضٕملٌّ

، وُم٤م أؿمبٝمُف، وإّٟمام ص٤مر ُمٕمروم٦ًم، ّٕٟمف اؾمٌؿ وضع قمٚمٞمف يٕمرُف سمف سمٕمٞمٜمف دون ؾم٤مئر ُأُّمتف(
ِ
، وؾماّمه (1)اهلل

د)ت  .(2)ه( آؾمَؿ اخل٤مصَّ ًمٚمٕمّٚم٦م اًمّس٤مسم٘م٦ِم أيْم٤ًم 285اعمؼُمر

 :(3)أىمس٤مُمف: ُي٘مسُؿ اًمٕمٚمُؿ إمم 

 اؾمؿ ًمٞمس سمٚم٘م٥ٍم وٓ يمٜمٞم٦ٍم، ٟمحق: زيٍد وقمٛمرٍو، وهٜمٍد وؾمٕم٤مٍد. -أ

ـٍ أو سمٜم٧ٍم، أو أٍخ أو ُأظم٧ٍم أو قمّٛم٦ٍم أو ظم٤مٍل أو ظم٤مًم٦ٍم، ٟمحق:  -ب ، أو اسم ر سم٠مٍب أو ُأمٍّ يمٜمٞم٦ٍم: وهق ُم٤م ُصدر

 أيب ؾمٕمٞمٍد وأيب زيٍد وأِم حمّٛمٍد...

ـَ وظمػِم اًمٕم٤مروملم وسمّٓم٦َم...ًمَ٘م٥ٍم: وهق ُم٤م أؿمٕمر سمرومٕم٦ِم ُمساّمُه أو ضٕمتف، ٟمحق: زيـ اًم -ج  ٕم٤مسمدي

وُمـ وفم٤مئػ اًمٕمٚمؿ قمٜمد اًمٜمح٤مة ودٓٓشمف: حتديد اعمسّٛمك ُمـ ضمٜمسف: هذه اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمّٞم٦م ًمٚمٕمٚمِؿ      

ومٛمـ اعمٕمروم٦م آؾمؿ )وشمٙمقن ذم إقمالم اًمِّمخّمٞم٦م اًمتل وضٕم٧م عمحّدد ٓ يِم٤مريمف همػمُه وضٕم٤ًم، 

، ٟمحق: زيٍد وقمٛمرٍو، ّٕٟمؽ إّٟمام ؾمٛمٞمتف هبذه اًمٕمالُم٦م، ًمٞمٕمرف هب٤م ُمـ همػمِه وم٢مذا ىمٚم٧َم: ضم٤مءين زيٌد  اخل٤مصُّ

(: ). ومٗمل ىمقًمفِ (4)قُمٚمَِؿ أّٟمؽ ًم٘مٞم٧َم سمِف واطمدًا مم٤ّم يم٤من داظمالً ذم اجلٜمس ًمبٞم٤مِن ؾم٤مئِر ذًمؽ اجلٜمِس(

ـْ َأهْمَْمَبَٝم٤م َأهْمَْمَبٜمِل() وئمٝمر قمٔمٛم٦م ًمٞمٕمّٞمٜمٝم٤م  -قمٚمٞمِف اًمّسالم -، ذيمر اؾمٛمٝم٤م(5)وَم٤مـمَِٛم٦ُم سَمْْمَٕم٦ٌم ُِمٜمرل، وَمَٛم

 ُمٜمزًمتٝم٤م ذم ٟمٗمِسِف.

                                                           

  2/25( اًمٙمت٤مب: 1)

 2/276( يٜمٔمر: اعم٘متْم٥م: 2)

 1/84طم٤مؿمٞمتف :،،واخلرضي1/188(  يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمّّمب٤من :3)

 4/276اعم٘متْم٥م :( 4)

   5/21، 3714( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م: 1)



 

   

 

)...، وَمَٞمُ٘مقُل سَمْٕمُض اًمٜم٤َّمِس: َأسُمقيُمْؿ آَدُم وَمَٞم٠مشُْمقَٟمُف وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: (: )أسمق اًمبنم( ذم ىمقًمِفِ )وضم٤مءت اًمٙمٜمٞم٦م       

ـْ ُروطِمِف، َوَأَُمَر اعَمالَ ُ سمَِٞمِدِه، َوَٟمَٗمَخ وِمٞمَؽ ُِم ، ظَمَٚمَ٘مَؽ اَّلَّ ِئَٙم٦َم وَمَسَجُدوا ًَمَؽ، َوَأؾْمَٙمٜمََؽ َي٤م آَدُم َأٟم٧َْم َأسُمق اًمَبنَمِ

ـُ وِمٞمِف َوَُم٤م سَمَٚمَٖمٜم٤َم؟،...، وَمَٞم٠مشُْمقيِن وَم٠َمؾْمُجُد حَتْ  َٓ شَمَرى َُم٤م َٟمْح َؽ، َأ َٓ شَمِْمَٗمُع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمر ٧َم اًمَٕمْرِش، اجلَٜم٦ََّم، َأ

ْع، َوؾَمْؾ شُمْٕمَٓمفْ  ُد اْروَمْع َرأؾَْمَؽ، َواؿْمَٗمْع شُمَِمٗمَّ هتٞمٞمًج٤م ًمُف قمغم اعمٓمٚمقِب ُمٜمُف ّٕن اًمّٓمبع )، (1)(وَمُٞمَ٘م٤مُل َي٤م حُمَٛمَّ

 .(2)(يدقمقا إصؾ ًمٗمٕمِؾ ُم٤م يٜمٗمُع اًمٗمرع

 : () ومم٤ّم شمدلُّ قمٚمٞمف إًم٘م٤مب شمٕمٔمٞمؿ اعمسّٛمك وشمٗمخٞمٛمف ذم ىمقًمف 
ِ

ٍد قَمبِْد اَّلَّ ـْ حُمَٛمَّ )...، ُِم

َبَع  ـِ اشمَّ وِم: ؾَمالٌَم قَمغَم َُم ٤م سَمْٕمُد، وَم٢ِمينر َأْدقُمقَك سمِِدقَم٤مَي٦ِم اإِلؾْمالَِم، َوَرؾُمقًمِِف إمَِم ِهَرىْمَؾ قَمٔمِٞمِؿ اًمرُّ اهلَُدى، َأُمَّ

)...، شَملْمِ ُ َأضْمَرَك َُمرَّ وم٘م٤مل هرىمؾ، وهق اؾمؿ قمٚمؿ عمٚمؽ اًمروم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م  (3)َأؾْمٚمِْؿ شَمْسَٚمْؿ، ُي١ْمشمَِؽ اَّلَّ

وِم، وىمٞمؾ يمالمه٤م واطمد، وهذا اًمٕمدول ضمرى ذم قمٔمٞمؿ اًم ّروم أيْم٤ًم، إّٟمام وىمٞمٍم ًم٘م٥ٌم جلٛمٞمع ُمٚمِؽ اًمرُّ

وم، ومل ي٘مؾ ُمٚمؽ اًمروم: ّٕٟمف ُمٕمزول قمـ اعمٚمؽ سمحٙمؿ ديـ إؾمالم، وٓ ؾمٚمٓمٜم٦م  () ىم٤مل: قمٔمٞمؿ اًمرُّ

ُمـ ٟمقع اإليمرام ذم اعمخ٤مـمب٦م،ًمٞمٙمقن أظمذ سم٠مدب اًمديـ ذم ( ) ًمٙمـ مل خُيٚمف ()ٕطمد إٓ ُمـ ىمبؾ

وم،  وم ومل ي٘مؾ امم شمٚمٞملم اًم٘مقل عمـ يدقمقه امم ديـ احلؼ، ومٚمٝمذا ىم٤مل قمٔمٞمؿ اًمرُّ أي: اًمذي شمٕمٔمٛمف اًمرُّ

ہ  ہ   ہ  ہ  چ  ؟هرىمؾ وم٘مط، وىمد أُمر اهلل سمتٚمٞملم اًم٘مقل عمـ ُيّدقمك امم آؾمالم وم٘م٤مل سم٤ِمْل 

 .(5) (4)چ    ھھ   ھ  ھ

 

 

 

                                                           

 4/135، 3341( اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م:2)

 8/691( دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم: 3)

 1/9، 7( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :3)

 125( ؾمقرة اًمٜمحؾ،آي٦م: 4)

 1/266( اعمج٤مًمس اًمققمٔمٞم٦م ذم ذح اطم٤مدي٨م ظمػم اًمؼمي٦م: 5)



 

 اًمتّٕمريػ سم٤مؾمؿ آؿم٤مرة : -3

سم٤مًمسٞم٤مق،  ، و"يّتّمؾ(1)ُم٤م دّل قمغم ُمسّٛمك، واؿم٤مرشمف إمم ذًمؽ اعمسّٛمك()اؾمؿ آؿم٤مرة أّٟمف:  

ط، ُمثُؾ: هذا وذًمؽ وذاك، ومٞمٜمٗمرُع قمغم ذًمؽ وضمقٌه ُمـ  ومٞمٗمٞمُد طم٤مًم٦ًم ًمٚم٘مرب، أو اًمبٕمِد، أو اًمّتقؾمُّ

ُده٤م ؾمٞم٤مىم٤مُت اًمٙمالِم    (2)آقمتب٤مِر حتدر

(: )وُمـ إهمراض اًمتل ظمرضم٧م اًمٞمٝم٤م أؾمامء آؿم٤مرة ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد ذم  ىمقًمف 

ُ اخلَٚمَْؼ، وَمَٚمامَّ  ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: َُمْف، ىَم٤مًَم٧ْم: َهَذا َُمَ٘م٤مُم  )ظَمَٚمَؼ اَّلَّ ـِ مْحَ طِمُؿ، وَم٠َمظَمَذْت سمَِحْ٘مِق اًمرَّ وَمَرَغ ُِمٜمُْف ىَم٤مَُم٧ِم اًمرَّ

ـْ ىَمَٓمَٕمِؽ، ىَم٤مًَم٧ْم: سَمغَم  ـْ َوَصَٚمِؽ، َوَأىْمَٓمَع َُم َٓ شَمْرَضلْمَ َأْن َأِصَؾ َُم ـَ اًمَ٘مٓمِٞمَٕم٦ِم، ىَم٤مَل: َأ ، اًمَٕم٤مِئِذ سمَِؽ ُِم َي٤م َربر

ضمٕمؾ اًم٘مرب ذريٕم٦ًم ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ذم ىمقًمف )هذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مئذ سمؽ ُمـ اًم٘مٓمٞمٕم٦م(، وُمٜمف ىمقًمف  (3)(اكِ ىَم٤مَل: وَمذَ 

 (5).(4) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  شمٕم٤ممم:

ٻ  چ  ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :(6) وذم ىمقًمف ذاك شمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛمِمػم طمٞم٨ُم ضمٕمؾ سمٕمد اعمٜمزًم٦م يمبٕمد اعمس٤موم٦م 

 . (7) چڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ   پ

ـْ )(: )ىمقًمف (8)ومٞمف ذريٕم٦م  ًمٚمتح٘مػم ومم٤ّم ضم٤مء اًم٘مرب  ًَمْق ؾَم٠َمًْمَتٜمِل َهِذِه اًمِ٘مٓمَْٕم٦َم َُم٤م َأقْمَٓمٞمُْتَٙمَٝم٤م، َوًَم

ََراَك اًمَِّذي ُأِري٧ُم وِمٞمِف،  َٕ ، َوإيِنر  ُ ـْ َأْدسَمْرَت ًَمَٞمْٕمِ٘مَرٟمََّؽ اَّلَّ  ومِٞمَؽ، َوًَمِئ
ِ

ـْ شَمْٕمُدَو َأُْمَر اَّلَّ َُم٤م َرَأْي٧ُم، َوَهَذا َوًَم

                                                           

 157:( ذح ؿمذور اًمّذه٥م ذم ُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمرب 1)

 263( يٜمٔمر: اًمبالهم٦م وإؾمٚمقسمٞم٦م :2)

 6/134، 4831( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :3)

 9( ؾمقرة اإلرساء، آي٦م : 4)

 1/312،وإـمقل :1/284( يٜمٔمر:قمروس إومراح :5)

 6/49،اًمدر اعمّمقن: 1/519،ارشمِم٤مف اًمرضب :83_3/82،وذح اًمٙم٤مومٞم٦م :1/248( يٜمٔمر:اًمتسٝمٞمؾ: 6)

 2( ؾمقرة اًمب٘مرة، آي٦م: 7)

،وقمـــروس آومـــراح: 1/119،وآيْمـــ٤مح :118،واعمّمـــب٤مح :184،ُمٗمتـــ٤مح اًمٕمٚمـــقم :1/267( يٜمٔمر:مهـــع اهلقاُمـــع: 8)
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وهلذا ىم٤مل ًمف: ًمق ؾم٠مًمتٜمل هذه اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اجلريد اًمتل ٓ شمس٤موي ؿمٞمئ٤ًم مل أقمٓمٙمٝم٤م،  (1)قَمٜمرل(صَم٤مسم٧ٌِم جُيِٞمُبَؽ 

( : ) وىمقًمف (2)ٕهّن٤م ظمػٌم ُمٜمؽ، وّٕٟمؽ ًمٞمس ًمؽ ُمـ إُمر رء وٓ شمستحؼ، وُم٤م أٟم٧م سم٠مهؾ ًمذًمؽ"

َٓ ظَمالََق ًَمُف ذِم أظِمَرِة(:  ـْ  اَم َيٚمَْبُس َهِذِه َُم قِل )يٚمبسٝم٤م(إمم آؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م وهل وم٘مد قمدل قمـ اًم٘م( 3))إِٟمَّ

َٓ َيْدظُمُؾ ( : )طُمّٚم٦ٍم ؾمػماء، شمٜمبٞمٝم٤ًم قمغم ضٕمتٝم٤م ذم ٟمٗمسِف ومٝمل ًمب٤مس ُمـ ٓ ظمالق ًمف ذم أظمرة. وىمقًمف (

) لَّ ُ اًمذُّ َّٓ َأْدظَمَٚمُف اَّلَّ وهق يِمػم امم ُم٤م يٚمزُمٝمؿ ُمـ طم٘مقق إرض ويم٤من اًمٕمٛمؾ ذم  (4)َهَذا سَمٞم٧َْم ىَمْقٍم إِ

ُم٦م.إرايض أول   ُم٤م اومتتح٧م قمغم أهؾ اًمذر

شمٗمت٘مُر إمم صالٍت شمبٞمرٜمٝم٤م )ؾمٛمّٞم٧م إؾمامء اعمقصقًم٦م هبذا آؾمؿ ٕهّن٤م  _اًمتّٕمريػ سم٤مٓؾمؿ اعمقصقل:4

، ويٗمٝمؿ ُمـ هذا، أّٟمف ي١مشمك سمف قمٜمدُم٤م شمٙمقن صٚمتف هل (5)وشمقضحٝم٤م، ٕهّن٤م مل شمٗمٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٠مٟمٗمسٝم٤م(

 . ُمٜمٝم٤م:(6)ُمٕم٤مٍن وأرسار سمالهمٞم٦م سم٤مقمتب٤مر اًم٘مرائـ وُم٘مت٣م احل٤مل ُمدار احلٙمؿ خيرج سمسببٝم٤م امم

الَُم (: )ذم ىمقًمف (7)ُم٤م دّل قمغم اًمت٘مرير، أي اًمتح٘مٞمؼ واًمتّثبٞم٧م  )...، وَمَٞم٠مشُْمقَن آَدَم قَمَٚمٞمِْف اًمسَّ

ـْ ُروطِمفِ  ُ سمَِٞمِدِه، َوَٟمَٗمَخ وِمٞمَؽ ُِم ، ظَمَٚمَ٘مَؽ اَّلَّ ، َوَأَُمَر اعَمالَِئَٙم٦َم وَمَسَجُدوا ًَمَؽ، وَمَٞمُ٘مقًُمقَن ًَمُف: َأٟم٧َْم َأسُمق اًمَبنَمِ

َٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم؟،...( ـُ وِمٞمِف، َأ  ومج٤مء آؾمؿ اعمقصقل (8)اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمرَؽ، َأَٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح

ًمِمدة اًمٙمرب اًمذي طمّؾ  اًمث٤مين ًمتثبٞم٧م اعمٕمٜمك وشم٘مقيتف ذم ٟمٗمس اًمّس٤مُمع قمغم اًمرهمؿ ُمـ قمدم آٟمٙم٤مر

 هبؿ، أُّم٤م آؾمؿ اعمقصقل إّول ومٝمق ًمٚمتٗمخٞمؿ واًمتٝمقيؾ.

                                                           

 5/171، 4373( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :1)

 2/242( يٜمٔمر: ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد: 2)

 2/4، 886( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:3)

 3/113، 2321( اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م :4)

 191( أرسار اًمٕمرسمٞم٦م :5)

 32،وذح اًمّتٚمخٞمص ذم قمٚمقم اًمبالهم٦م :199( يٜمٔمر: دٓئؾ إقمج٤مز :6)

 116،واعمّمب٤مح :1/279،وقمروس آومراح :1/115،وآيْم٤مح :181( يٜمٔمر: ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم :7)

 6/84، 4712( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:8)



 

واًمتٗمخٞمؿ هق اًمتٕمٔمٞمؿ، واًمتٝمقيؾ اًمّتخقيػ،  ومتبٝمؿ طمٞمٜمٝم٤م ( 1)ومم٤ّم دّل قمغم اًمتٗمخٞمؿ واًمتٝمقيؾ  

 
ِ

ٍد َواَّلَّ ٦َم حُمَٛمَّ ـْ َأطَمٍد َأهْمػَمُ صٚمتُف ًمٞمتحّ٘مؼ اعمراُد ُم٤م ورد ذم ىمقًمف _صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ_: )َي٤م ُأُمَّ  َُم٤م ُِم

 ًَمْق شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ًَمَْم 
ِ

ٍد َواَّلَّ ٦َم حُمَٛمَّ  َأْن َيْزيِنَ قَمبُْدُه َأْو شَمْزيِنَ َأَُمُتُف، َي٤م ُأُمَّ
ِ

ـَ اَّلَّ ِحْٙمُتْؿ ىَمٚمِٞمالً َوًمَبَٙمٞمْتُْؿ ُِم

 .(2)يَمثػًِما(

رة امم ٟمقع اخلؼم وـمري٘مف ُمـ ُمدح وذمٍّ : وي٘مّمد سمذًمؽ آؿم٤م(3)وُمٜمف اإليامء امم وضمف سمٜم٤مء اخلؼم 

ٜمُُؼ َٟمْٗمَسُف )(: )وذمٍّ وصمقاٍب وقم٘م٤مٍب...طمٞم٨ُم يٙمقن ذم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م ُم٤م يِمػُم ًمذًمؽ، ٟمحق ىمقًمف ِذي خَيْ اًمَّ

ٜمُُ٘مَٝم٤م ذِم اًمٜم٤َّمِر، َواًمَِّذي َيٓمُْٕمٜمَُٝم٤م َيٓمُْٕمٜمَُٝم٤م ذِم اًمٜم٤َّمِر(  اًمِٗمْمَّ (: )، وىمقًمفُ (4)خَيْ
ِ
ُب ذِم إَِٟم٤مء ِذي َينْمَ ٦ِم إِٟمَّاَم )اًمَّ

ْرضِمُر ذِم سَمٓمْٜمِِف َٟم٤مَر ضَمَٝمٜمََّؿ(  ، وم٢مذا شم٠مُمٚم٧م اعمقصقًملم وصٚمتٝمام شمب٤مدر إمم ذهٜمؽ وضمف اخلؼم.(8)جُيَ

ـْ زِم َُم٤م سَملْمَ حَلَْٞمٞمِْف َوَُم٤م سَملْمَ ِرضْمَٚمٞمِْف )(: ، يم٘مقًمف)(5)وٓؾمتٝمج٤من اًمتٍميح سم٤مٓؾمؿ  ـْ َيْْمَٛم َُم

ـْ ًَمُف اجلَٜم٦ََّم( ىمقًمف )ُم٤م سملم حلٞمٞمف( سمٗمتح اًمالم وؾمٙمقن احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م شمثٜمٞم٦م حلل، ومه٤م اًمٕمٔمامن ذم  (6)َأْضَٛم

 .(7)ضم٤مٟمبل اًمٗمؿ، واعمراد سمام سمٞمٜمٝمام اًمٚمس٤من، وسمام )سملم رضمٚمٞمف(:اًمٗمرج 

 اًمتّٕمريػ سمـ)ال(اًمتّٕمريػ : -5

 أّن أداة اًمّتٕمريػ )ال( شمدظمؾ آؾمؿ اًمٜمّٙمرة ًمت١مدَي وفمٞمٗمتلم رئٞمستلم مه٤م: شمٕمرف اًمٕمٝمد 

 وشمٕمرف اجلٜمس، ويمٌؾ ُمٜمٝمام يتٗمرُع :

 

                                                           

 1/295،ومهع اهلقاُمع :1/188( يٜمٔمر: ذح اًمتسٝمٞمؾ: 1) 

 2/34، 1144( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :2)

 1/281،وقمروس آومراح: 61،واًمتٚمخٞمص :617،اعمّمب٤مح: 182( يٜمٔمر: ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم 3) 

 2/96، 1365(صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:7)

 7/113، 5634(اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م:8)

 1/279،وقمروس آومراح :1/115،وآيْم٤مح :181( يٜمٔمر: ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم :5) 

 8/111، 6474( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :6) 

 23/71( يٜمٔمر: قمٛمدة اًم٘م٤مرىء :7) 



 

   

 

 اًمٕمٝمدّي٦ُم وشم٠مِت ًمٚمقفم٤مئػ أشمٞم٦م : -أّوًٓ 

، وذًمؽ سم٠من يت٘مدُمٝم٤م ُمّمحقهب٤م ٟمٙمرًة صمّؿ يٕم٤مد ُمتّمالً هب٤م يم٘مقًمؽ: (1)شمٕمريػ اًمٕمٝمد اًمذيمري -أ

 اؿمؽمي٧ُم ومرؾم٤ًم، وسمٕم٧ُم اًمٗمرَس، وم٤مٕداة ًمٚمتٜمبٞمف قمغم أّن ُمّمحقهب٤م هق اعمذيمقُر ؾم٤مسم٘م٤ًم.

ُد (2)احلْمقرير شمٕمريػ اًمٕمٝمد  -ب ، وذًمؽ سم٠من يٙمقن ُمّمحقهب٤م طم٤مرضًا ُمبٍمًا يم٠مْن شمرى ؿمخّم٤ًم يسدر

 ؾمٝماًم ومت٘مقَل :)اًم٘مرـم٤مَس(: إذا يم٤من ُمِم٤مهدًا، ويم٠من شم٘مقَل ٔظمَر: اٟمٔمر: إمم هذا اًمرضمِؾ اعم٘مبِؾ.

وشم٠مِت إداُة ًمتٕمريػ احلْمقر هم٤مًمب٤ًم سمٕمد آؿم٤مرة، ٟمحق: هذا اًمّرضمُؾ، وسمٕمد أي ذم اًمٜمداء ٟمحق:  

ـُ قمّمٗمقٍر سمٕمد إذا اًمٗمج٤مئٞم٦م وذم اؾمؿ اًمزُم٤من احل٤مرض ٟمحق: )أن( وٓ شمٙمقن  ي٤م ٤م اًمّرضمُؾ، وزاد اسم أهيُّ

، وذيمر أّن اًمتل سمٕمد إذا اًمٗمج٤مئّٞم٦م، ٟمحق: ظمرضم٧ُم وم٢مذا (3)ًمٚمحْمقر ذم همػمه٤م قمٜمده ورّد ذًمؽ اسمـ هِم٤مم

ومٝمل زائدة قمغم إصؾ،  إؾمُد، ًمٞمس٧م ًمٚمحْمقر اعم٘مّمقد أصمٜم٤مء اًمتٙمٚمؿ وهق اعمراد هٜم٤م، وأُّم٤م ذم أن

ـُ قمّمٗمقٍر ومٖمػُم صحٞمٍح، ّٕٟمؽ شم٘مقُل ٔظمَر: ٓ شمِمتِؿ اًمّرضمَؾ،  وأُّم٤م طمٍمه٤م ذم اعمقاضع اًمتل ذيمره٤م اسم

 إذا يم٤مَن طم٤مرضًا ُمِم٤مهدًا ومتٙمقُن ًمٚمحْمقِر.

( -ج )اًمِٕمٚمِٛملر هٜملر  :(4)شمٕمريػ اًمٕمٝمد اًمذر

 طم٤مرضًا طِمس٤ًم، وًمٙمـ ُمٕمٚمقُم٤ًم وذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يٙمقن ُمّمحقُب إداِة ُمذيمقرًا ؾم٤مسم٘م٤ًم وٓ 

قمٜمد اعمتٙمٚمرِؿ واعمخ٤مـم٥ِم سمسبؼ ُمٕمروم٦ٍم يم٠من يٙمقن سمٞمٜمؽ وسملم صديٍؼ قمٝمٌد ذم يمت٤مٍب ُم٤م ومت٘مقَل ًمُف: أىمرأَت 

 اًمٙمت٤مَب؟ شمريُد اًمٙمت٤مب اًمذي يٕمروُمُف.

 صم٤مٟمٞم٤ًم: اجلٜمسٞم٦م، وشم٠مِت ًمثالِث وفم٤مئَػ :

ًم٦م ٓؾمتٖمراق مجٞمع أومراد اجلٜمس ومال ختصُّ : شم٠مِت هذه إداة ذم هذه احل٤م(5)اؾمتٖمراق أومراد اجلٜمس -أ

 واطمدًا سمٕمٞمٜمِف.

                                                           

 3/321،وذح اًمٙم٤مومٞم٦م: 1/275،وذح اًمتسٝمٞمؾ :1/493،واًمٚمب٤مب: 2/151( يٜمٔمر:إصقل :1)

 119_1/118،وُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م: 1/257،ذح اًمتسٝمٞمؾ :231( يٜمٔمر:اعمس٤مئؾ احلٚمبٞم٤مت :2)

 276_1/275، ومهع اهلقاُمع: 62( يٜمٔمر:ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م :3)

 119_1/118،ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م :5/138،وذح اعمٗمّمؾ: 43( يٜمٔمر: اًمالُم٤مت :4) 

 3/315،ذح اًمٙم٤مومٞم٦م: 1/258،وذح اًمتسٝمٞمؾ :44،اًمالُم٤مت :2/151( يٜمٔمر:آصقل: 5) 



 

ُمٕمٜم٤مه ظمٚمؼ  (1) چچ  چ      چ  ڇ     چ أْن يّمحَّ دظمقُل )يُمّؾ( سمدل إداِة طم٘مٞم٘م٦ًم، وم٘مقًمُف شمٕم٤ممم: -1

ـٍ ظمػٌم ُمـ يمؾر  ـُ ظمػٌم ُمـ اًمٙم٤مومِر أْي يمؾُّ ُم١مُم يمؾُّ إٟمس٤مٍن هٚمققم٤ًم قمغم وضمف احل٘مٞم٘م٦م، وىمقًمؽ اعم١مُم

 يم٤مومٍر...

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  أن يّمحَّ آؾمتثٜم٤مُء ُمـ ُمّمحقهب٤م، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم : -2

 . (2) چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

رهُؿ اًمبٞمُض(. -3 ٗمُر واًمدر يٜم٤مُر اًمّمُّ  أْن يّمحَّ وصٗمف سم٤مجلٛمِع، يمحٙم٤مي٦ِم إظمٗمِش)أهٚمَؽ اًمٜم٤ّمَس اًمدر

يم٘مقًمؽ: زيٌد اًمّرضمُؾ، شمريُد أّٟمُف اًمٙم٤مُمُؾ ذم اًمّرضمقًم٦ِم اجل٤مُمع  (3)اؾمتٖمراق ظمّم٤مئص اجلٜمس -ب

ٕوص٤مومٝم٤م واعمِمتٛمُؾ قمغم ظمّم٤مئّمٝم٤م، وقمالُمتٝم٤م أن يّمحَّ دظمقل )يمّؾ( سمدل إداة جم٤مزًا، ٟمحَق: حمٛمٌد 

ڀ     پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ  اعمسٚمُؿ ظُمُٚم٘م٤ًم أي يمؾُّ ُمسٚمٍؿ ذم اخلٚمؼ اًمرومٞمع، ومحؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

.(4) چڀ  ڀ    ، أي ذًمؽ يمؾُّ اًمٙمت٥ِم، وهذا يٙمقُن ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م ذم اعمدح واًمذمر

 :(5)ج _ ًمبٞم٤مِن اًمامهٞم٦ِّم وشمسّٛمك أيْم٤ًم احل٘مٞم٘م٦م واًمّٓمبٞمٕم٦مُ 

وهل اًمتل ٓ خيٚمٗمٝم٤م يمّؾ ٓ طم٘مٞم٘م٦م وٓ جم٤مزًا، وٓ يستثٜمك ُمـ ُمّمحقهب٤م، وإّٟمام شمٙمقن ًمبٞم٤من  

ضم٤مِل ُمـ طمٞم٨ُم هق ظمػٌم ُمـ ضمٜمِس احل٘مٞم٘م٦م ُمـ طمٞم٨ُم هل يم٘مقًمؽ: اًمّرضمُؾ ظمػٌم ُمـ  اعمرأِة أي: ضمٜمُس اًمرر

 اعمرأِة، وٓ شمريُد أّن يمؾَّ رضمٍؾ ظمػٌم ُمـ يمؾر اُمرأٍة، ومٙمؿ ُمـ اُمرأٍة ظمػٌم ُمـ أًمِػ رضمٍؾ.

ًٓ ):  ()وُمـ دواقمل اًمتٕمبػم سمـ)ال(اًمٕمٝمدي٦م ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد ىمقًمف  وَم٢ِمينر ُأقْمٓمِل ِرضَم٤م

ُٗمُٝمْؿ، َأَُم٤م شَمْرَضْقَن َأْن َيْذَه٥َم اًمٜم٤َّمُس سم٤ِمَُْٕمَقاِل، َوشَمْذَهُبقَن سم٤ِمًمٜمَّبِلر َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف  طَمِديثِل قَمْٝمٍد سمُِٙمْٗمرٍ  َأشَم٠َمًمَّ

 
ِ

 ًَماَم شَمٜمَْ٘مٚمُِبقَن سمِِف ظَمػْمٌ مِم٤َّم َيٜمَْ٘مٚمُِبقَن سمِِف( ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَّ
ِ

َرِضٞمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَل هَلُُؿ  ىَمْد َوؾَمٚمََّؿ إمَِم ِرطَم٤مًمُِٙمْؿ، وَمَقاَّلَّ

                                                           

 19( ؾمقرة اعمٕم٤مرج، آي٦م : 1)

 2،3( ؾمقرة اًمٕمٍم، أي٤مت :2)

 1/275،ومهع اهلقاُمع: 62،وُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م :1/285( يٜمٔمر:ذح اًمتسٝمٞمؾ :3)

 2ة، آي٦م : ( ؾمقرة اًمب٘مر4)

 62، وُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م :3/315، وذح اًمٙم٤مومٞم٦م: 5/138، وذح اعمٗمّمؾ: 231( يٜمٔمر: اعمس٤مئؾ احلٚمبٞم٤مت:5) 



 

   

 

َ َوَرؾُمقًَمُف َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ وَم٢ِمينر قَمغَم )( : )اًمٜمَّبِلُّ  وا طَمتَّك شَمٚمَْ٘مُقا اَّلَّ  ؾَمَتِجُدوَن ُأصْمَرًة ؿَمِديَدًة، وَم٤مْصؼِمُ

 (1)احلَْقِض(

ًٓ طمديثل   ومٙمٚمٛم٦م )اًمٜم٤مس( ضم٤مءت ُمٕمروم٦م: ٕهّن٤م ُمسبقىم٦م سمام يدّل قمٚمٞمٝم٤م وهق ىمقًمف)ُأقمٓمل رضم٤م

 قمٝمٍد سمٙمٗمٍر( وسمذًمؽ شمٙمقن اًمالم ىمد اؿم٤مرت امم ُمٕمٝمقد  ذهٜمل ُمت٘مدم اًمذيمر.

َٓ ُيَقاوِمُ٘مَٝم٤م ):  () أُّم٤م ُمـ دواقمل اًمتٕمبػم سمـ)ال(اجلٜمسٞم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف        قَمبٌْد ذِم اجلُُٛمَٕم٦ِم ؾَم٤مقَم٦ٌم، 

َّٓ َأقْمَٓم٤مُه(  ا إِ َ ظَمػْمً ، وَمَس٠َمَل اَّلَّ  أي: ذم يمّؾ مجٕم٦م ؾم٤مقم٦ٌم جي٤مُب ومٞمٝم٤م. (2)ُُمْسٚمٌِؿ ىَم٤مِئٌؿ ُيَّمكمر

اَم ىَم٤مَل َأْذَٟم٥َم َذٟمًْب٤م  -إِنَّ قَمبًْدا َأَص٤مَب َذٟمًْب٤م ): ()وُمٜمف ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف  وَمَ٘م٤مَل: َربر َأْذَٟمب٧ُْم  -َوُرسمَّ

اَم ىَم٤مَل:  - ٟم٥َْم َوَي٠مظُْمُذ سمِِف؟ هَمَٗمْرُت  -َأَصب٧ُْم َوُرسمَّ ٤م َيْٖمِٗمُر اًمذَّ ُف: َأقَمٚمَِؿ قَمبِْدي َأنَّ ًَمُف َرسمًّ وَم٤مهْمِٗمْر زِم، وَمَ٘م٤مَل َرسمُّ

 .(3)(ًمَِٕمبِْدي،... صَمالصًَم٤م، وَمٚمَْٞمْٕمَٛمْؾ َُم٤م ؿَم٤مءَ 

 ومـ)ال(ذم ىمقًمف:)اًمذٟم٥م( ًمٚمجٜمس:"أي: إْن ؿم٤مء، )ال( ومٞمف ًمٚمجٜمس ومٞمس٤موى ًمٙمقٟمف ُمٗمردًا حمغّم  

 (4)سمـ)ال(اجلٜمسٞم٦م اًمذٟمقب ذم اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل"

إَِذا َأٟمَْٗمَ٘م٧ِم ): ()وىمد ضم٤مء سمـ)أل( اجلٜمسٞم٦م ًمَلؿم٤مرة إمم ومرد ُمبٝمؿ ذم شمٕمريػ)اعمرأة( اًمقارد ذم ىمقًمِف 

ـْ ـَمَٕم٤مِم سَمٞمْتَِٝم٤م هَمػْمَ ُُمْٗمِسَدٍة، يَم٤مَن هَل٤َم َأضْمُرَه٤م سماَِم َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم، َوًمَِزْوضِمَٝم٤م  َأضْمُرُه سماَِم يَمَس٥َم، َوًمِٚمَْخ٤مِزِن ُِمثُْؾ اعَمْرَأُة ُِم

 ، ومٝمق مل حيدد ُمرأة سمٕمٞمٜمٝم٤م.(5)َذًمَِؽ، َٓ َيٜمُْ٘مُص سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأضْمَر سَمْٕمٍض ؿَمٞمًْئ٤م(

 _اًمتّٕمريػ سمـ٤مإلض٤موم٦م: اإلض٤موم٦م ٟمققم٤من: 6

 اًمٜمقع إول: ًمٗمٔمّٞم٦ٌم : وهل إض٤موم٦ُم اًمقصػ اعمِم٤مسمف ًمٚمٛمْم٤مرع إمم ُمٕمٛمقًمف، ٟمحق: زيٌد ض٤مرُب        

 قمٛمرٍو همدًا، وىم٤مئُؾ ؿمٕمٍر أن، وهذا اًمٜمّقع ٓ يٙمتس٥ُم ومٞمف اعمْم٤مف شمٕمريٗم٤ًم أو ختّمٞمّم٤ًم.

                                                           

 5/158، 4331( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :1) 

 7/51، 5294( اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م :2)

 9/145، 7517( اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م :3) 

 4/325( دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم: 4)

 2/112، 1425(صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:1)



 

واًمٜمّقع اًمث٤مين: اإلض٤موم٦م اعمٕمٜمقي٦م: وهل اًمتل يٙمتس٥م ومٞمٝم٤م آؾمؿ شمٕمريٗم٤ًم أو ختّمٞمّم٤ًم، وإض٤موم٦م  

 ٟمٙمرة عمٕمروم٦م ٍ وهق ُم٤م ؾمٜمتٜم٤موًمُف، ّٕٟمف هق اًمٜمقع اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مرف. 

سم٤مإلض٤موم٦م ًمتح٘مٞمؼ دٓٓت ُمٕمٜمقي٦م، ضٛمـ اًمسٞم٤مق اًمٜمٔمٛمل اًمذي شمرد ومٞمف، ّٕن  وي٠مِت اًمتٕمريػ     

اًمٙمٚمٛم٦م ذم اإلض٤موم٦م شمتٙمقن ُمـ قمٜمٍميـ، يمؾ ًمف يمٞم٤مٟمف، وطملم مجع يمالمه٤م ويمّقٟم٤م يمٚمٛم٦م واطمدة ص٤مر 

هلذا ُمٕمٜمك آظمر، ُمست٘مؾ قمـ ُمٕمٜمك يمؾ ضمزء ُمـ أضمزائٝم٤م، وُمـ هذه اًمدٓٓت ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد 

 واًمققمٞمد :

د،وُمٜمف ىمقًمف(1)ض٤موم٦م قمـ اًمتٗمّمٞمؾإلهمٜم٤مء اإل   ، وم٤مإلض٤موم٦م شمٗمٞمد آظمتّم٤مر وشمٖمٜمل قمـ اًمّتٕمدُّ

() :()
ِ

 ِهَل اًمُٕمٚمَْٞم٤م، وَمُٝمَق ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلَّ
ِ

ـْ ىَم٤مشَمَؾ ًمَِتُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم اَّلَّ ، ومسبٞمؾ اهلل ـمرق يمثػمة، دمٛمع (2)َُم

يمٚمٛم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف وٟمنم ديٜمف وٟمٍمة قمب٤مده اعمستْمٕمٗملم، وُأُمقر ؿمتك  جم٤مُمع اًمؼم واخلػم ذم اقمالء

مجٕمتٝم٤م هذه آض٤موم٦م ذم يمٚمٛمتلم ذم طمٙمؿ اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة، وم٤مهلدف ُمـ آض٤موم٦م إرادة آـمالق سم٘مدر 

 ُم٤م ذم ؾمبٞمؾ اهلل ُمـ ؾمٕم٦م. 

ا،): () ذم ىمقًمف( 3)وشمٗمٞمد اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتنميػ    وَمَقضَمَب٧ْم ًَمُف اجلَٜم٦َُّم، َوَهَذا َأصْمٜمَٞمْتُْؿ  َهَذا َأصْمٜمَٞمُْتْؿ قَمَٚمٞمِْف ظَمػْمً

 ذِم إَْرِض(
ِ

ا، وَمَقضَمَب٧ْم ًَمُف اًمٜم٤َّمُر، َأٟمُْتْؿ ؿُمَٝمَداُء اَّلَّ  (4)قَمَٚمٞمِْف َذًّ

ًمٗمظ اجلالًم٦م إمم ؿمٝمداء ًمٚمتنميػ ٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م قم٤مًمٞم٦م قمٜمد اهلل، ومٝمق يم٤مًمتزيمٞم٦م ًمألُم٦م سمٕمد  إض٤موم٦م 

 .(5)أداء ؿمٝم٤مداهتؿ، ومٞمٜمبٖمل أن يٙمقن هل٤م أصمر 

َّٓ فمِٚمُُّف: اإِلَُم٤مُم اًمَٕم٤مِدُل، َوؿَم٤مبٌّ ):  ()ويمذًمؽ ىمقًمف  َٓ فمِؾَّ إِ ُ ذِم فمِٚمرِف، َيْقَم  ؾَمبَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمُؿ اَّلَّ

 اضْمَتَٛمَٕم٤م قَمَٚمٞمِْف َوشَمٗمَ َٟمَِم٠َم ذِم 
ِ

٤م ذِم اَّلَّ ِف، َوَرضُمٌؾ ىَمْٚمُبُف ُُمَٕمٚمٌَّؼ ذِم اعَمَس٤مضِمِد، َوَرضُمالَِن حَت٤َمسمَّ ىَم٤م قَمَٚمٞمِْف،  قِمَب٤مَدِة َرسمر رَّ
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َق، َأظمْ  َ، َوَرضُمٌؾ شَمَّمدَّ َٓ شَمْٕمَٚمَؿ َوَرضُمٌؾ ـَمَٚمَبتُْف اُْمَرَأٌة َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤َمٍل، وَمَ٘م٤مَل: إيِنر َأظَم٤مُف اَّلَّ َٗمك طَمتَّك 

َ ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَض٧ْم قَمٞمْٜم٤َمهُ   .(1)(ؿِماَمًُمُف َُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ َيِٛمٞمٜمُُف، َوَرضُمٌؾ َذيَمَر اَّلَّ

، وم٢مّن اهلل ُمٜمّزه  
ِ
)يقم ٓ فمّؾ إٓ فّمٚمف( أي: فمّؾ قمرؿمف يمام قمٚمؿ، وآض٤موم٦م ًمٚمتنميػ يمٜم٤مىم٦ِم اهلل

 .(2)قمـ اًمٔمؾر إذ هق ُمـ ظمقاص إضمس٤مم 

)...، وَمَٞمُ٘مقُل سَمْٕمُض اًمٜم٤َّمِس: َأسُمقيُمْؿ آَدُم وَمَٞم٠مشُْمقَٟمُف وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َي٤م آَدُم َأٟم٧َْم َأسُمق : ()وُمٜمف ىمقًمف 

ـْ ُروطِمِف، َوَأَُمَر اعَمالَِئَٙم٦َم وَمَسَجُدوا ًَمَؽ، َوَأؾْمَٙمٜمََؽ اجلَٜمَّ  ُ سمَِٞمِدِه، َوَٟمَٗمَخ وِمٞمَؽ ُِم ، ظَمَٚمَ٘مَؽ اَّلَّ ٦َم، َأَٓ اًمَبنَمِ

ـُ وِمٞمِف َوَُم٤م سَمَٚمَٖمٜم٤َم؟...، وَمَٞم٠مشُْمقيِن وَم٠َمؾْمُجُد حَت٧َْم اًمَٕمْرِش، وَمُٞمَ٘م٤مُل َي٤م حُمَٛمَّ شَمِْمَٗمُع ًَمٜم٤َم  َٓ شَمَرى َُم٤م َٟمْح ُد إمَِم َرسمرَؽ، َأ

ْع، َوؾَمْؾ شُمْٕمَٓمفْ  ، ىمقًمف )ُمـ روطمِف(، آض٤موم٦م إمم اهلل ًمتٕمٔمٞمؿ اعمْم٤مف (3)(اْروَمْع َرأؾَْمَؽ، َواؿْمَٗمْع شُمَِمٗمَّ

 (4)د اخلٚمٞمٗم٦م يمذا وشمنميٗمف،يم٘مقهلؿ :قمب

ْرَهِؿ، َوقَمبُْد اخلَِٛمٞمَّم٦ِم، إِْن ُأقْمٓمَِل ): () وشمٗمٞمد اًمتح٘مػم ذم ىمقًمف  يٜم٤َمِر، َوقَمبُْد اًمدر شَمِٕمَس قَمبُْد اًمدر

، َوإِْن مَلْ ُيْٕمَط ؾَمِخَط، شَمِٕمَس َواٟمَْتَٙمَس، َوإَِذا ؿِمٞمَؽ وَمالَ اٟمَْتَ٘مَش، ـُمقسَمك ًمَِٕمبٍْد آظِمٍذ سمِِٕمٜم٤َمِن  وَمَرؾِمِف ذِم َريِضَ

ٍة ىَمَدَُم٤مُه، إِْن يَم٤مَن ذِم احِلَراؾَم٦ِم، يَم٤مَن ذِم احِلَراؾَم٦ِم، َوإِْن يَم٤مَن ذِم  ، َأؿْمَٕم٨َم َرأؾُْمُف، ُُمْٖمؼَمَّ
ِ

٤مىَم٦ِم يَم٤مَن ؾَمبِٞمِؾ اَّلَّ  اًمسَّ

عْ  ٤مىَم٦ِم، إِِن اؾْمَت٠مَْذَن مَلْ ُي١ْمَذْن ًَمُف، َوإِْن ؿَمَٗمَع مَلْ ُيَِمٗمَّ  .(5)(ذِم اًمسَّ

اًمديٜم٤مر، وقمبد اًمدرهؿ، وقمبد اخلٛمٞمّم٦م( ُمـ آه٤مٟم٦م ُم٤م ًمٞمس ذم ؾمقاه٤م: ٕٟمف يبلم ًمف  ومٗمل ىمقًمف)قمبد

 اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل اظمت٤مره٤م هق)آٟمس٤من(ًمٜمٗمسف.
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 اًم٘مسؿ اًمث٤ّمين : اًمتّٜمٙمػم: 

ُمٕم٤مٍن وُم٘م٤مصد يمثػمة شمستٗم٤مد ُمـ  أُّم٤م سم٤مًمٜمّسب٦ِم ًمٚمتٜمٙمػم ذم أطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد وم٘مد ظمرج امم 

سمٛمٕمٜمك  (1)ومٙم٠مّٟمام اًمسٞم٤مق واعم٘م٤مم هق اًمذي يّمػ اًمٜمٙمرة وحيدد ُمٕمٜم٤مه٤م()اًمسٞم٤مق اًمٜمٔمٛمل اًمذي شم٘مع ومٞمف 

 أّن ُمقىمٕمٝم٤م ذم ٟمٔمؿ اًمٙمالم، وشم٠مًمٞمٗمٝم٤م هق اًمذي هي٥م هل٤م اًمدًٓم٦م اعمحددة، وُمـ شمٚمؽ اًمدٓٓت :

ـْ (: )ذم ىمقًمف :(2)_اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٗمخٞمؿ1 ُ اعمُْٕمٓمِل َوَأَٟم٤م )َُم ، َواَّلَّ ـِ ي ْٝمُف ذِم اًمدر ا ُيَٗم٘مر ُ سمِِف ظَمػْمً ُيِرِد اَّلَّ

، َوُهْؿ فَم٤مِهُرونَ 
ِ

ـْ ظَم٤مًَمَٗمُٝمْؿ طَمتَّك َي٠مِِْتَ َأُْمُر اَّلَّ ـَ قَمغَم َُم ٦ُم فَم٤مِهِري َٓ شَمَزاُل َهِذِه إُُمَّ )ظمػمًا(:  (3)(اًمَ٘م٤مؾِمُؿ، َو

 سم٤مًمتٜمٙمػم ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط يٕمؿ، أي ُمـ يرد اهلل سمف مجٞمع اخلػمات .(4)شمٜمٙمػمه ًمٚمتٗمخٞمؿ أي ظمػمًا يمثػمًا()

الَِة اًمَ٘م٤مِئَٛم٦ِم آِت ): ()وىمقًمف  ٦ِم، َواًمّمَّ قْمَقِة اًمت٤َّمُمَّ ـْ ىَم٤مَل طِملَم َيْسَٛمُع اًمٜمرَداَء: اًمٚمَُّٝمؿَّ َربَّ َهِذِه اًمدَّ َُم

ًدا اًمَقؾِمٞمَٚم٦َم َواًمَٗمِْمٞمَٚم٦َم، َواسْمَٕمثُْف َُمَ٘م٤مًُم٤م حَمُْٛمقدً  ِذي َوقَمْدشَمُف، طَمٚم٧َّْم ًَمُف ؿَمَٗم٤مقَمتِل َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ حُمَٛمَّ ومذيمر  (5)(ا اًمَّ

وُمٜمف  (6))ُم٘م٤مُم٤م( سمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٙمػم ّٕٟمف أومخؿ وأضمزل، يم٠مّٟمف ىمٞمؾ: ُم٘م٤مُم٤ًم أي ُم٘م٤مُم٤ًم حمٛمقدًا سمٙمؾ ًمس٤من 

ـْ ): ()ىمقًمف ـْ فَمْٝمِر هِمٜمًك، َوَُم َدىَم٦ِم قَم ـْ شَمُٕمقُل، َوظَمػْمُ اًمّمَّ ْٗمغَم، َواسْمَدأْ سمَِٛم ـَ اًمٞمَِد اًمسُّ اًمَٞمُد اًمُٕمٚمَْٞم٤م ظَمػْمٌ ُِم

 ُ ـِ ُيْٖمٜمِِف اَّلَّ ـْ َيْستَْٖم ، َوَُم ُ ُف اَّلَّ  (8)وم٤مًمتٜمٙمػم ذم همٜمًك ًمٚمتٕمٔمٞمؿ. (7)(َيْسَتْٕمِٗمْػ ُيِٕمٗمَّ

ـْ مَلْ ): ()ذم ىمقًمف اًمتٜمقيع : -2  طَم٤مضَم٦ٌم َأْن َيَدَع ـَمَٕم٤مَُمُف  َُم
ِ

َّ
ِ

وِر َواًمَٕمَٛمَؾ سمِِف َواجلَْٝمَؾ، وَمَٚمٞمَْس َّل َيَدْع ىَمْقَل اًمزُّ

اسَمفُ   (9) (َوَذَ

                                                           

 128( ُمـ سمالهم٦م اًم٘مرآن :1) 

 1/311،وقمروس آومراح: 1/127،وآيْم٤مح: 194( يٜمٔمر:ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم :2)

 4/85، 3116طمدي٨م:( صحٞمح اًمبخ٤مري 3)

 1/399( اًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: 4)

 1/126، 614( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :5) 

 3/83( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري :6)

 2/112، 1427( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :7) 

 4/256( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري: 8)

 18_8/17، 6157( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :9)



 

   

 

ومج٤مء اًمتٕمبػم سمـ)طم٤مضم٦م(  ُمٜمٙمرة إلوم٤مدة اًمتٜمقيع، ّٕن اهلل شمٕم٤ممم همٜملٌّ قمـ قمب٤مده، ٓ حيت٤مج ؿمٞمئ٤ًم  

ػم ُمـ همػم إُٟم٤مد، يسبحقن سمحٛمده قمغم اًمدوام ُمٓمٚم٘م٤ًم صٖمػمًا يم٤من أو يمبػمًا، ومجٜمد اهلل شمٕم٤ممم يمث

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڳچ  يم٤معمالئٙم٦م ٓ يٗمؽمون، سمؾ يسبح ًمف يمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن

  (2) (1) چ  ۀڻ

هذه اًمدًٓم٦م ُمبٜمّٞم٦م قمغم ُم٤م ىمّرره اًمٜمحقيقن ُمـ أّن اًمٜمّٙمرة ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمت٘مٚمٞمؾ واًمتٙمثػم، واعمٕمروم٦م  اًمتّ٘مٚمٞمؾ : -3

، ووضمف ذًمؽ ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمْمديـ أّن اًمٌمء يٙمقن ُمـ اًمٙمثرة سمحٞم٨م ٓ يٕمرف (3)همػم ىم٤مسمٚم٦ٍم ًمذًمؽ 

 يٕمرف وٓ يٚمتٗم٧م وٓ يدرك يمٜمٝمف وٓ حي٤مط سمف ومٝمق يم٤مًمٜمّٙمرة، وأُّم٤م ذم اًمت٘مٚمٞمؾ ومٝمق ُمـ اًم٘مٚم٦م سمحٞم٨م ٓ

 إًمٞمف وٓ يٙم٤مد يدرك، واًمٗمرق سملم هذا وؾم٤مسم٘مف أّن اًمس٤مسمؼ يٙمقن ذم اًمِم٠من واعم٘مدار اعمٕمٜمقّي، أُّم٤م هذا

ّٞم٤مت واعم٘م٤مدير اًمامدّي٦م. ومم٤ّم ورد ذم ىمقًمف ومٞمٙمقُن ذم ، )( : )اًمٙمٛمر ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َٓ لِِإَ ـْ ىَم٤مَل  ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم خَيْ

ٍة ُمِ َوذِم ىَمٚمْبِِف  ، َوذِم ىَمٚمْبِِف َوْزُن سُمرَّ ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ ـْ ىَم٤مَل َٓ لِِإَ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم ، َوخَيْ ـْ ظَمػْمٍ ، َوْزُن ؿَمِٕمػَمٍة ُِم ـْ ظَمػْمٍ

) ـْ ظَمػْمٍ ٍة ُِم ، َوذِم ىَمٚمْبِِف َوْزُن َذرَّ ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َٓ لِِإَ ـْ ىَم٤مَل  ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم ظمػٍم( قمغم )٦موم٘مد دًم٧م يمٚمٛم (4)َوخَيْ

اًمت٘مٚمٞمؾ شمرهمٞمب٤ًم ذم حتّمٞمٚمف إذ ًمام طمّمؾ اخلروج سم٠مىمؾ ُم٤م يٜمٓمٚمؼ قمٚمٞمِف اؾمؿ آيامن ومب٤مًمٙمثػم ُمٜمُف سم٤مًمٓمريؼ 

 .(5)آومم

ـْ سَمٜمَك َُمْسِجًدا (: )ذم ىمقًمف اًمِمٞمقع:-4   -)َُم
ِ

ُف ىَم٤مَل: َيبَْتِٖمل سمِِف َوضْمَف اَّلَّ : طَمِسب٧ُْم َأٟمَّ سَمٜمَك  -ىَم٤مَل سُمَٙمػْمٌ

ُ ًَمفُ  وُمٜمف  (7) )ُمـ سمٜمك ُمسجدًا( اًمتٜمٙمػم ًمٚمِمٞمقع ومٞمِمٛمؾ اًمّمٖمػم واًمٙمبػم (6)(ُِمثَْٚمُف ذِم اجلَٜم٦َّمِ  اَّلَّ

، َوإيِنر َأَٟم٤م )(:ىمقًمف) ، يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ َأشَمك ىَمْقًُم٤م وَمَ٘م٤مَل: َرَأْي٧ُم اجلَٞمَْش سمَِٕمٞمْٜمَلَّ ُ اًمٜمَِّذيُر َُمَثكِم َوَُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل اَّلَّ

                                                           

 44( ؾمقرة اإلرساء، أي٦م : 1)

 1/92اًمتّمقير اًمٜمبقي ًمٚم٘مٞمؿ اخلٚم٘مٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م ًمٚمحدي٨م: ( 2)

 1/311،وقمروس إومراح: 1/332،وإـمقل: 1/127( يٜمٔمر: آيْم٤مح: 3)

 18_1/17، 44( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:4)

 1/261( يٜمٔمر: قمٛمدة اًم٘م٤مرىء:2(

 98_1/97، 451( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :6)

 6/96( يٜمٔمر: ومٞمض اًم٘مدير: 7)



 

سَمتُْف ـَم٤مِئَٗم٦ٌم وَمَّمبََّحُٝمؿُ اًمُٕمْرَي٤مُن،  اجلَٞمُْش  وَم٤مًمٜمََّج٤م اًمٜمََّج٤مَء، وَم٠َمـَم٤مقَمتُْف ـَم٤مِئَٗم٦ٌم وَم٠َمْدجَلُقا قَمغَم َُمْٝمٚمِِٝمْؿ وَمٜمََجْقا، َويَمذَّ

 وذم ذًمؽ اؿم٤مرة امم أّٟمف سمٕم٨م ًمٚمٜم٤مس قم٤مُم٦م. (2))أشمك ىمقُم٤ًم(اًمتٜمٙمػم ومٞمف ًمٚمِمٞمقع (1)(وَم٤مضْمَت٤مطَمُٝمؿْ 

َٓ (: )ذم ىمقًمف اًمٕمٛمقم :-5 َٓ شَمَّم٤مِويُر() اعمراد سم٤مًمبٞم٧م: اعمٙم٤من  (3)شَمْدظُمُؾ اعَمالَِئَٙم٦ُم سَمٞمًْت٤م وِمٞمِف يَمٚم٥ٌْم َو

اًمذي يست٘مر ومٞمف اًمِمخص ؾمقاء يم٤من سمٜم٤مء أو ظمٞمٛم٦م أم همػم ذًمؽ، واًمٔم٤مهر اًمٕمٛمقم ذم يمّؾ يمٚم٥م ّٕٟمف 

ل يمالب اًمّمٞمد واًمامؿمٞم٦م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل، ويستثٜمك اًمٙمالب اًمتل أذن ذم اخت٤مذه٤م وه

 .(4)زرع...واًم

ـَ اًمٜم٤َّمِر()(: )ويمذًمؽ ىمقًمف  أْ َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم َد قَمكَمَّ يَمِذسًم٤م، وَمٚمَْٞمَتبَقَّ ـْ شَمَٕمٛمَّ )يمذسم٤ًم(هق ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق (5)َُم

ٌـّ َوَٓ (: )وُمٜمف ىمقًمف (6) ؾمٞم٤مق اًمنّمط ومٞمٕمؿ مجٞمع أٟمقاع اًمٙمذب ِن، ضِم َٓ َيْسَٛمُع َُمَدى َصْقِت اعم١َُمذر (

 َّٓ ٌء، إِ َٓ َرْ ـٌ وٓ اٟمٌس( شمٜمٙمػممه٤م ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ًمتٕمٛمٞمؿ إطمٞم٤مء (7)ؿَمِٝمَد ًَمُف َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم(إِٟمٌْس َو )ضم

 .(8)وإُمقات 

اَءْوَن ): ()ذم ىمقًمف اًم٘مّمد امم إومراد : -6 ـْ وَمْقىمِِٝمْؿ، يَماَم َيؽَمَ اَءْوَن َأْهَؾ اًمُٖمَرِف ُِم إِنَّ َأْهَؾ اجلَٜم٦َِّم َيؽَمَ

يَّ  رر ِق َأِو اعَمْٖمِرِب، ًمَِتَٗم٤مُضِؾ َُم٤م سَمٞمْٜمَُٝمؿْ اًمَٙمْقيَم٥َم اًمدُّ ـَ اعَمنْمِ  شمِٚمَْؽ ش اًمَٖم٤مسمَِر ذِم إوُُمِؼ، ُِم
ِ

ىَم٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل اَّلَّ

ُهْؿ، ىَم٤مَل:  َٓ َيبُْٚمُٖمَٝم٤م هَمػْمُ  
ِ
ىُمقا »َُمٜم٤َمِزُل إَٟمْبَِٞم٤مء  َوَصدَّ

ِ
سَمغَم َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه، ِرضَم٤مٌل آَُمٜمُقا سم٤ِمَّلَّ

 .(9)ْرؾَمٚملَِم(اعمُ 

                                                           

 112_8/111، 6482طمدي٨م : ( صحٞمح اًمبخ٤مري1)

 12/269( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري: 2)

 7/167، 5949( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :3)

 11/323( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري: 4) 

 1/33، 118( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :5)

 1/296( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري: 6) 

 1/125، 619( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :7)

 2/362( ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح :8)

 4/119، 3256طمدي٨م : ( صحٞمح اًمبخ٤مري9) 



 

   

 

ىمقًمف "رضم٤مٌل "ظمؼم ُمبتدأ حمذوف شم٘مديره: وهؿ رضم٤مٌل، أي شمٚمؽ اعمٜم٤مزل ُمٜم٤مزل رضم٤مل آُمٜمقا،  

ًٓ يِمػم امم ٟم٤مس خمّمقصلم ُمقصقوملم سم٤مًمّمٗم٦م اعمذيمقرة، وٓ  وحيتٛمؾ أن يٙمقن اًمتٜمٙمػم ذم ىمقًمف رضم٤م

يٚمزم أن يٙمقن يمّؾ ُمـ وصػ هب٤م يمذًمؽ ٓطمتامل أن يٙمقن عمـ سمٚمغ شمٚمؽ اعمٜم٤مزل صٗم٦م آظمرى، ويم٠مّٟمف 

ؾمٙم٧م قمـ اًمّمٗم٦م اًمتل اىمتْم٧م هلؿ ذًمؽ، واًمرسُّ أّٟمُف ىمد يبٚمٖمٝم٤م ُمـ ًمف قمٛمؾ خمّمقص، وُمـ ٓ قمٛمؾ 

 ًمف يم٤من سمٚمقهمٝم٤م إّٟمام هق سمرمح٦م اهلل شمٕم٤ممم.



 

شم٥ِم، اًمتل يٛمثرؾ اًمٕمدول      إّن اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٓ شمٜمامز سمحتٛمٞم٦ٍم ذم شمرشمٞم٥ِم قمٜم٤مسه٤م، إٓ ذم ىمسٍؿ ُمـ اًمرُّ

واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم هق فم٤مهرة ؿمٙمٚمٞم٦م شمتّمؾ  (1)قمٜمٝم٤م ظمروضًم٤م قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٜمّٗمٕمٞم٦م إمم اًمٚمٖم٦م آسمداقمٞم٦م

سمع حتديد اعمٕمٜمك اًمٜمحقي، ويٕمد ُمـ اًمّمقر اًمتل دمسد شمِم٤مسمؽ سم٤مًمبٜم٤مء اًمٕم٤مم ًمٚمجٛمٚم٦م _يتّمػ سمٓم٤م

اًمٕمالىم٦م سملم اعمٕمٜمك واعمبٜمك أو اًمِمٙمؾ واًمقفمٞمٗم٦م، صمّؿ إّن هذه اًمٔم٤مهرة شمسقىمٜم٤م امم إدراك دور اًمرشمب٦م ذم 

حتديد ُمقاىمع اًمٙمٚمامت سملم اىمس٤مم اًمٙمٚمؿ، ومٝمٜم٤مك يمٚمامت حمٗمقفم٦م اًمرشمب٦م، ويمٚمامت همػم حمٗمقفم٦م اًمرشمب٦م 

ٜمتٛمل امم رشمب٦م اًمت٘مديؿ، سمٞمٜمام شمٙمقن اًمٔمروف طمرة اًمرشمب٦م،ومرشمبتٝم٤م همػم حمٗمقفم٦م، وُمـ وم٤مٕدوات ُمثالً شم

، وشمٕمّد هذه اًمٔم٤مهرة هل ُمـ أومْمؾ ُمّم٤مديؼ ُمٗمٝمقم (2)ـمبٞمٕم٦م اًمٗم٤مقمؾ أن يت٠مظمر قمـ اًمٗمٕمؾ...وهٙمذا

  (3)اعمروٟم٦م واًمسٛم٦م احلريمٞم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م، وًمقن ُمـ أًمقان طمريتٝم٤م، وظم٤مصٞم٦م ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م.

"وشم٘مقل: ُم٤م :اًمٕمرسمٞم٦م امم هذه اعمٞمزة وقمدوه٤م ُمـ ؾمٜمـ اًمٕمرب ذم يمالُمٝم٤م، ىم٤مل ؾمٞمبقيف وىمد شمٜمّبف قمٚمامء

يم٤من ومٞمٝم٤م أطمد ظمػم ُمٜمؽ، وُم٤م يم٤من اطمد ُمثٚمؽ ومٞمٝم٤م، وًمٞمس اطمد ومٞمٝم٤م ظمػم ُمٜمؽ، إذا ضمٕمٚمتف ومٞمٝم٤م 

ُمست٘مرًا، ومل دمٕمٚمف قمغم ىمقًمؽ: ومٞمٝم٤م زيد ىم٤مئؿ، أضمري٧م اًمّمٗم٦م قمغم آؾمؿ، وم٤من ضمٕمٚمتف قمغم ىمقًمؽ: ومٞمٝم٤م 

ٞمٝم٤م، إٓ اّٟمؽ إذا زيد ىم٤مئؿ، ٟمّمب٧م، شم٘مقل: ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م اطمد ظمػم ُمٜمؽ، وُم٤م يم٤من أطمد ظمػمًا ُمٜمؽ وم

أردت آًمٖم٤مء ومٙمٚمام أظّمرت اًمذي شمٚمٖمٞمف يمٚمام يم٤من أطمسـ، وإذا أردت أن يٙمقن ُمست٘مرًا شمٙمتٗمل سمف، 

ـّ وأطمس٥م، وإذا اًمٖمٞم٧م  ومٙمٚمام ىمدُمتف يم٤من أطمسـ، ّٕٟمف إذا يم٤من قم٤مُمالً ذم رء ىمدُمتف يمام شم٘مدم أفم

 ومٞمام يٙمقن فمروم٤ًم او يٙمقن اؾماًم ذم اظمرشمف يمام شم٠مظمره٤م، ٕهنام ًمٞمس يٕمٛمالن ؿمٞمئ٤ًم، واًمت٘مديؿ هٜم٤م واًمت٠مظمػم

اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم ُمثٚمف ومٞمام ذيمرت ًمؽ ذم سم٤مب اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل، ومجٞمع ُم٤م ذيمرت ًمؽ ُمـ اًمت٘مديؿ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  واًمت٠مظمػم وآًمٖم٤مء وآؾمت٘مرار قمريّب ضمٞمد يمثػم، ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف قمّز وضمّؾ:

                                                           

 248(يٜمٔمر: اًمبالهم٦م وآؾمٚمقسمٞم٦م: 1)
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أطمد يم٠مهّنؿ أظمروه٤م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م همػم  وأهؾ اجلٗم٤مء ُمـ اًمٕمرب ي٘مقًمقن: ومل يٙمـ يمٗمقاً  ،(1) چٿ  

 (2)ُمست٘مرة"

واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم: "هق سم٤مب يمثػم اًمٗمقائد، ضمؿُّ اعمح٤مؾمـ، واؾمع اًمتٍمف، سمٕمٞمد اًمٖم٤مي٦م، ٓ  

ًمٓمٞمٗم٦م، وٓ شمزال شمرى ؿمٕمرًا يروىمؽ ُمسٛمٕمف، ويٚمٓمػ ًمديؽ  يزال يٗمؽمُّ ًمؽ قمـ سمديٕم٦م، ويٗميض سمؽ امم

م ومٞمف رء، وطمّقل اًمٚمٗمظ قمـ ُمٙم٤من إمم  ُمقىمٕمف، صمّؿ شمٜمٔمر ومتجد ؾمب٥م أن راىمؽ وًمٓمػ قمٜمدك أن ىُمدر

وم٤مًمتٖمٞمػم احل٤مصؾ ذم اًمٕمٜم٤مس اعمٙمقٟم٦م ًمٚمجٛمٚم٦م ي١مدي إمم إطمداث شم٠مصمػم ُمٕمٜمقي ُأؾمٚمقيب حُيّقُل  (3)ُمٙم٤من"

ـٍ آظمر، وُمـ يمٚمٛم٦ٍم إمم يمٚمٛم٦ٍم ُأظمرى.ُمقاىمع اًمؽميمٞمز اعمٕمٜمقير ُم  (4)ـ ريمـ ذم اجلٛمٚم٦م إمم ريم

ـْ ):"...،  () وُمـ شم٘مديؿ اعمسٜمد إًمٞمف قمغم اعمسٜمد ىمقًمف  َأؾْمَٕمُد اًمٜم٤َّمِس سمَِِمَٗم٤مقَمتِل َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َُم

ـْ ىَمٚمْبِِف، َأْو َٟمْٗمِسِف( ، ظَم٤مًمًِّم٤م ُِم ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َٓ لِِإَ سمٛمٕمٜمك اًمّسٕمٞمد، أي: ؾمٕمٞمُد اًمٜم٤ّمس ِ،  ومـ )أؾمٕمُد( هٜم٤م (5)ىَم٤مَل 

إٓ أّن اعم١مُمـ اعمخٚمص هق  () وىمد يٙمقن قمغم طم٘مٞم٘متف، ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس ُمـ حتّمؾ ؾمٕم٤مدشمف ًمِمٗم٤مقمتف

 أيمثر اًمٜم٤ّمس ؾمٕم٤مدة هبذه اًمِّمٗم٤مقم٦م، ومٙم٤من اًمت٘مديؿ هٜم٤م ًمٚمتٗم٤مؤل وذًمؽ سمت٘مديؿ ُم٤م يدلُّ قمغم اًمسٕم٤مدة.

 صَمالصََم٦ٌم: ):  () ًمتِمقيؼ اًمّس٤مُمع  ىمقًمفومم٤ّم ضم٤مء اًمت٘مديؿ ومٞمف ًمٚمٛمسٜمد إًمٞمف   
ِ

َأسْمَٖمُض اًمٜم٤َّمِس إمَِم اَّلَّ

وم٘مد  (6)(َدَُمفُ  ُُمٚمِْحٌد ذِم احلََرِم، َوُُمبَْتٍغ ذِم اإِلؾْمالَِم ؾُمٜم٦ََّم اجل٤َمِهٚمِٞم٦َِّم، َوُُمٓمَّٚم٥ُِم َدِم اُْمِرٍئ سمَِٖمػْمِ طَمؼٍّ ًمُِٞمَٝمِريَؼ 

ـمقيٌؾ ٟمسبًٞم٤م وهذا إُمر جيذب اًمس٤مُمع وجيٕمٚمف طمدث وم٤مصؾ ذم اًمٙمالم سملم اعمسٜمد واعمسٜمد إًمٞمِف 

 ُمتِمقىم٤ًم عمٕمروم٦م اعم٘مّمقد ُمـ اًمٙمالم.
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 116( دٓئؾ إقمج٤مز :3) 

 75( يٜمٔمر:اًمتٓمقر اًمّدٓزم سملم ًمٖم٦م اًمِمٕمر وًمٖم٦م اًم٘مرآن :4)

 1/31، 99صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :( 5) 

 9/6، 6882( اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م:6)



 

َرِة، َوَُمثَُؾ )(: )وُمٜمف ىمقًمف  َٗمَرِة اًمِٙمَراِم اًمؼَمَ َُمَثُؾ اًمَِّذي َيْ٘مَرُأ اًمُ٘مْرآَن، َوُهَق طَم٤موِمٌظ ًَمُف َُمَع اًمسَّ

ِذي َيْ٘مَرُأ، َوُهَق َيَتَٕم٤مَهُدُه، َوُهَق قَمَٚمٞمِْف ؿَمدِ   .(1)يٌد وَمَٚمُف َأضْمَراِن( اًمَّ

 ومٗمٞمف يثب٧م اًمٜمبل هذه اًمّمٗم٤مت ًم٘م٤مرىء اًم٘مرآن ومٙم٠مّٟمف ىم٤مل: صٗمتف وهق طم٤مومظ ًمف يم٠مّٟمف  

ُمع اًمسٗمرة وصٗمتف وهق قمٚمٞمف ؿمديد أن يستحؼ أضمريـ، وذم شم٘مديؿ ؿمبف اجلٛمٚم٦م ذم ىمقًمف )وهق قمٚمٞمف 

 ؿمديد(

طمٞم٨م ىمّدم   (2)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     چ  طمّمؾ اًمتٕمٔمٞمؿ ًمِم٠من ُمٕم٤مهدة اًم٘مرآن، ومٝمق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

اجل٤مر واعمجرور )قمغم صالهتؿ( قمغم اًمٗمٕمؾ )حي٤مومٔمقن( ًمتٕمٔمٞمؿ أُمر اًمّمالة، وىمدم اجل٤مر واعمجرور 

 اًمذي هق  ظمؼم ذم ىمقًمف )ًمف أضمران( ًمتخّمٞمص إضمريـ عمـ شمثب٧م ًمف هذه اًمّمٗم٤مت ٓ ًمٖمػممه٤م.

َٓ )( : )وذم ىمقًمف  ـْ ىَم٤مَل  ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم ُرُج خَيْ ، َوخَيْ ـْ ظَمػْمٍ ، َوذِم ىَمٚمْبِِف َوْزُن ؿَمِٕمػَمٍة ُِم ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ لِِإَ

ـْ  ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم ، َوخَيْ ـْ ظَمػْمٍ ٍة ُِم ، َوذِم ىَمٚمْبِِف َوْزُن سُمرَّ ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َٓ لِِإَ ـْ ىَم٤مَل  ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ، ُِم ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َٓ لِِإَ ىَم٤مَل 

(َوذِم ىَمٚمْبِِف َوزْ  ـْ ظَمػْمٍ ٍة ُِم ومٗمل احلدي٨م ىمّدم اخلؼم اجل٤مر واعمجرور)ذم ىمٚمبف(قمغم يمؾر ُمبتدأ ُم١مظمر  (3)ُن َذرَّ

وذًمؽ ّٕٟمف حمط اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم ومٛمدار احلدي٨م قمٜمف، يمام ىمّدم  )وزُن ؿمٕمػمٍة ُمـ ظمػم(قمغم )وزُن سُمّرٍة 

ل ذم احلٙمؿ وم٤مًمِمٕمػمة أيمثر ُمـ ُمـ ظمػم( وىمّدم اًمؼّمة قمغم )وزن ذّرٍة ُمـ ظمػم( ّٕن ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمؽّمىم

ة أيمثر ُمـ اًمذرة ومدّل قمغم أّٟمف يٙمقن ًمٚمِمخص اًم٘م٤مئؾ ٓ لِإ إٓ اهلل ىمدر ُمـ اإليامن ٓ يٙمقن  ة واًمؼُمّ اًمؼُمّ

 .(4)ذًمؽ اًم٘مدر ًم٘م٤مئؾ آظمر

ذِم اعَمالَِئَٙم٦ُم شُمَّمكمر قَمغَم َأطَمِديُمْؿ َُم٤م َداَم )(:)وُمـ شم٘مديؿ اعمسٜمد إًمٞمِف ذم اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ىمقًمفُ  

ِدْث، شَمُ٘مقُل: اًمٚمَُّٝمؿَّ اهْمِٗمْر ًَمُف، اًمٚمَُّٝمؿَّ اْرمَحْفُ  ، وم٘مد ىمدم )اعمالئٙم٦م( (5)(ُُمَّمالَُّه اًمَِّذي َصغمَّ وِمٞمِف، َُم٤م مَلْ حُيْ
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ًمٖمرض ختّمٞمص ذًمؽ اًمٗمٕمؾ سمذًمؽ آؾمؿ)اًمٗم٤مقمؾ(، وىمد يٙمقن اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م شم٠ميمٞمد أو شم٘مقي٦م ذًمؽ 

ى ُمـ اًمٕمقاُمؾ إٓ حلدي٨ِم ىمد شمٜمقي اؾمٜم٤مدُه إًمٞمِف وإذا يم٤مَن اًمٗمٕمؾ سمذًمؽ آؾمؿ، وم٤مٓؾمؿ ٓ ي١مشمك سمِف ُمٕمرّ 

يمذًمَؽ، وم٢مذا ىمٚم٧َم: قمبد اهلل وم٘مد أؿمٕمرَت سم٠مّٟمَؽ شمريُد احلدي٨م قمٜمُف، ومٞمحّمُؾ شمِمقيٌؼ عمٕمروم٦ِم ذًمَؽ، وم٢مذا 

بٝم٦م" ( 1)أومدشمُف ذًمَؽ ىمبَٚمُف اًمّذهـ ىمبقل اًمٕم٤مؿمؼ عمٕمِمقىمِف، ومٞمٙمقُن ذًمَؽ أسمٚمغ ذم اًمّتح٘مٞمِؼ، وٟمٗمل اًمِمُّ

ـَ شَمْٕمٚمِٞمَٛمَٝم٤م، صُمؿَّ َأقْمَتَ٘مَٝم٤م )( : قمٚمٞمِف ىمقًمف) وي٘م٤مُس  ـَ شَم٠مِْديَبَٝم٤م، َوقَمٚمََّٛمَٝم٤م وَم٠َمطْمَس ضُمُؾ َأَُمَتُف وَم٠َمطْمَس َب اًمرَّ إَِذا َأدَّ

ـَ يِب وَمَٚمُف َأضْمَراِن، َواًمَٕمبُْد إَِذا اشمََّ٘مك  ـَ سمِِٕمٞمَسك، صُمؿَّ آَُم ضَمَٝم٤م يَم٤مَن ًَمُف َأضْمَراِن، َوإَِذا آَُم ُف َوَأـَم٤مَع َُمَقاًمَِٞمُف، وَمَتَزوَّ َرسمَّ

م قمغم اًمٗمٕمؾ وهق)اشّم٘مك( واًمٖمرض ُمـ اًمت٘مديؿ اًمّتخّمٞمص. (2)وَمَٚمُف َأضْمَراِن(  ومـ)اًمٕمبد( ىُمدر

وىمد اظمتٚمػ اًمٜمح٤مة ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمؽميمٞم٥م ومذه٥م اًمبٍميقن امم أّن اعم٘مدم ذم هذا اًمؽميمٞم٥م هق  

أّٟمف وم٤مقمؾ، وُمثؾ هٙمذا شمريمٞم٥م ي٠مِت ٕطمد همرضلم:)أطمدمه٤م(آظمتّم٤مص  ُمبتدأ وذه٥م اًمٙمقومٞمقن امم

واًمتٜمّمٞمص قمغم أْن دمٕمؾ اًمٗمٕمؾ ًمٗم٤مقمٚمف وطمده دون همػمه و)أظمر(أّٟمَؽ شمريد أْن حت٘مؼ ًمٚمس٤مُمع أّٟمف ىمد 

ًٓ وُمـ ىمبؾ أْن شمذيمر اًمٗمٕمؾ ذم ٟمٗمسف ًمٙمل  ومٕمؾ ومتٜمٕمف ُمـ اًمِمؽ وم٠مٟم٧َم ًمذًمؽ شمبدأ سمذيمره وشمقىمٕمف أّو

. وىمد ىمّمد ُمـ (3)ـ اًمِمبٝم٦م ومتٜمٕمف ُمـ آٟمٙم٤مر أو ُمـ أن ئمـ سمؽ اًمٖمٚمط أو اًمتزيدشمب٤مقمده سمذًمؽ ُم

 اًمت٘مديؿ _ذم احلدي٨م اًمنميػ _اًمٖمرض إول: ٕن ُمدار اًمٙمالم قمٜمف.

وذم احلدي٨م ٟمٗمسف ىمّدم ومٕمؾ اًمت٠مدي٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ وىمّدم اًمٕمتؼ قمغم اًمتزوي٩م  ذم ذًمؽ شم٘مّدم  

. ويمذًمؽ طمّمؾ شم٘مديؿ ًمال  ظمب٤مر ذم اًمٕمب٤مرة اعمٙمررة )ومٚمف أضمران(.إهؿر وم٤مٕهؿر

َٓ ُأُذٌن ؾَمِٛمَٕم٧ْم، َوَٓ ظَمَٓمَر )(: )وُمٜمف ىمقًمف   َٓ قَملْمٌ َرَأْت، َو لَم َُم٤م  ٤محِلِ َأقْمَدْدُت ًمِِٕمَب٤مِدي اًمّمَّ

 ،  (5) (4) (چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        چ  ؿْ وَم٤مىْمَرُءوا إِْن ؿِمئْتُ )قَمغَم ىَمٚم٥ِْم سَمنَمٍ
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ِٛمُٚمَؽ قَمغَم ًُمُزوِم )(: )وُمٜمُف ىمقًمف  َي٤م وُمالَُن، َُم٤م َيْٛمٜمَُٕمَؽ َأْن شَمْٗمَٕمَؾ َُم٤م َي٠مُُْمُرَك سمِِف َأْصَح٤مسُمَؽ، َوَُم٤م حَيْ

قَرِة ذِم يُمؾر َريْمَٕم٦مٍ  ٤مَه٤م َأْدظَمَٚمَؽ اجلَٜم٦ََّم(»وَمَ٘م٤مَل: إيِنر ُأطِمبَُّٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل: ش َهِذِه اًمسُّ ومٗمٞمف ىمّدم اًمٗم٤مقمؾ  (1)طُمبَُّؽ إِيَّ

وهق)طمبُّؽ( اًمذي هق ُمّمدر ُمْم٤مف إمم وم٤مقمٚمف قمغم اًمٗمٕمؾ )أدظمٚمؽ( واًمذي يٕمٜمل: يدظمٚمؽ ذم اعمٕمٜمك 

اجلٜم٦م ّٕن اًمدظمقل ذم اعمست٘مبؾ، وًمٙمٜمُّف ًماّم يم٤من حمّ٘مؼ اًمقىمقع يم٠مّٟمف ىمد وىمع أظمؼم سمٚمٗمظ اًماميض، وضم٤مء 

 هذا اًمت٘مديؿ ًمالهتامم سم٤مًمٗم٤مقمؾ ومٝمق ُمدار اًمٙمالم. 

)سَمٞمْٜماََم َرضُمٌؾ َيْٛمٌِم سمَِٓمِريٍؼ، اؿْمَتدَّ (: )قمغم ُمٜمّٙمر ٟمحق ىمقًمف هذا إذا سمٜمل قمغم ُمٕمّرف أُّم٤م إذا سُمٜمَل  

ـَ ا َب صُمؿَّ ظَمَرَج، وَم٢ِمَذا يَمٚم٥ٌْم َيٚمَْٝم٨ُم، َي٠ميُْمُؾ اًمثََّرى ُِم ًمَٕمَٓمِش، قَمَٚمٞمِْف اًمَٕمَٓمُش، وَمَقضَمَد سمِئًْرا وَمٜمََزَل وِمٞمَٝم٤م، وَمنَمِ

ـَ  ضُمُؾ: ًَمَ٘مْد سَمَٚمَغ َهَذا اًمَٙمٚم٥َْم ُِم ُف صُمؿَّ َأُْمَسَٙمُف  وَمَ٘م٤مَل اًمرَّ اًمَٕمَٓمِش ُِمثُْؾ اًمَِّذي يَم٤مَن سَمَٚمَغ يِب، وَمٜمََزَل اًمبِئَْر وَمَٛمألََ ظُمٗمَّ

ُ ًَمُف وَمَٖمَٗمَر ًَمفُ  ، َوإِنَّ ًَمٜم٤َم ذِم اًمَبَٝم٤مِئِؿ َأضْمًرا؟ وَمَ٘م٤مَل: )َٟمَٕمْؿ،  (سمِِٗمٞمِف، وَمَسَ٘مك اًمَٙمٚم٥َْم وَمَِمَٙمَر اَّلَّ
ِ

ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَّ

، وم٘مد ىمّدم اعمسٜمد إًمٞمِف )رضمٌؾ(قمغم ومٕمٚمف )يٛمٌم( وُمثؾ هٙمذا شمريمٞم٥م إُّم٤م (2)اِت يَمبٍِد َرـمَْب٦ٍم َأضْمٌر(ذِم يُمؾر ذَ 

يٗمٞمد اجلٜمس وإُم٤م اًمقاطمد، ٟمحق: رضمٌؾ ضم٤مءين ٓ اُمرأة، ومٞمٙمقن ختّمٞمص اجلٜمس أو ٓ رضمالن ومٞمٙمقن 

ّر ذا ٟم٤مٍب ٓ ذٌّ طم٘مػٌم(، ختّمٞمص واطمد أو ختّمٞمّم٤ًم ٟمققمٞم٤ًم، ٟمحق:)ذٌّ أهّر ذا ٟم٤مٍب(، أي:)ذٌّ قمٔمٞمٌؿ أه

 (3)ومْمالً قمـ هذا اًمت٘مديؿ وم٘مد ىمّدم اخلؼم اًمذي هق )ذم يمّؾ يمبٍد رـمب٦ٍم( قمغم اخلؼم)أضمٌر(.

ضَم٤مُل قَمغَم )(: )وُمـ شم٘مديؿ اعمٗمٕمقل سمف قمغم اًمٗم٤مقمؾ ىمقًمف  إَِذا ُوِضَٕم٧ِم اجِلٜم٤َمَزُة، َواطْمَتَٛمَٚمَٝم٤م اًمرر

ـَ َيْذَهُبقَن هِب٤َم؟ َأقْمٜم٤َمىِمِٝمْؿ، وَم٢ِمْن يَم٤مَٟم٧ْم َص٤محِل٦ًَم،  ُُمقيِن، َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم هَمػْمَ َص٤محِل٦ٍَم، ىَم٤مًَم٧ْم: َي٤م َوْيَٚمَٝم٤م َأْي ىَم٤مًَم٧ْم: ىَمدر

َّٓ اإِلٟمَْس٤مَن، َوًَمْق ؾَمِٛمَٕمُف َصِٕمَؼ(  إِ
ٍ
ء ىمّدم اعمٗمٕمقل سمف وهق)صقهت٤م( واًمذي يتٙمّٚمؿ  (4)َيْسَٛمُع َصْقهَت٤َم يُمؾُّ َرْ

ُه اهلل ومٞمٝم٤م قمغم اًمٗم٤مقمؾ وهق هق روح اجلٜم٤مزة، ّٕن اجلٜم٤مزة ٓ شم تٙمّٚمؿ سمٕمد ظمروج اًمّروح ُمٜمٝم٤م إٓ أن يردُّ

( وهؿ اعمالئٙم٦م واجلـ وىمد اؾمتثٜمك اإلٟمس٤من ًمٚمٕمٚم٦م اعمذيمقرة ذم احلدي٨م اًمنّميػ. 
ٍ
 )يمؾُّ رء
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َّٓ ؿَمِٝمَد )(: )وُمٜمف يمذًمؽ ىمقًمف ٌء إِ َٓ َرْ َٓ إِٟمٌْس َو ٌـّ َو ِن ضِم ًَمُف َيْقَم َٓ َيْسَٛمُع َُمَدى َصْقِت اعم١َُمذر

ـٌ وأٟمٌس ورٌء( ّٕٟمف  (1)اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم( ومٗمٞمِف ىمّدم اعمٗمٕمقل سمِف وهق)ُمدى صقت اعم١مذن(قمغم اًمٗم٤مقمؾ )ضم

ومٗمل  (2)ُمقضع آهتامم واًمٗم٤مئدة واعمدى ي٘مّمد سمف هم٤ميتف وهق صقت جمّرٌد ُمـ همػم ومٝمؿ يمٚمامت إذان 

صقشمف  ومألّن يِمٝمد ًمف ُمـ دٟم٤م ُمٜمف،  ووصؾ إًمٞمف ُمٜمتٝمك شم٘مديٛمف ُمـ اًمٗم٤مئدة أّٟمف إذا ؿمٝمد ًمف ُمـ سمٕمد قمٜمف

 وؾمٛمع  سم٤مدىء صقشمف أومم سم٤مًمِمٝم٤مدة.

وهٜم٤مك شم٘مديؿ آظمر يم٤من ؾمب٥م شم٘مديؿ اجلـ اًمؽّمىمل ُمـ إدٟمك إمم إقمغم، وومٞمِف أّٟمُف ٓ يالئٛمف  

َم ًمٙمثرهتؿ، أو ًمٗمْمٞمٚم٦ِم أيمثرهؿ قمغم ـر ُم٤م يِمٛمُؾ اعمالئٙم٦َم، وىُمدر  ىمقًمُف:)وٓ رٌء(، وإفمٝمر أّن اعمراد سم٤مجل

 (3)أيمثر إٟمس 

وم٘مد أظّمر اعمسٜمد إًمٞمف )ىم٤مـمع( ًمتِمقيؼ اًمس٤مُمع إمم  (4)َٓ َيْدظُمُؾ اجلَٜم٦ََّم ىَم٤مـمِع()(: )وُمٜمُف ىمقًمفُ  

 هذا احلٙمؿ ُمـ اعم٘مّمقد سمِف.

، )(: )ىمقًمف (5)وُمـ شم٠مظمػم اًمٗم٤مقمؾ وضمقسم٤ًم ًمٙمقٟمف اٟمحٍم سمـ)إٓ(  ـٌ َّٓ ُُم١ْمُِم َٓ حُيِبُُّٝمْؿ إِ إَٟمَّْم٤مُر 

 َٓ (َو ُ ـْ َأسْمَٖمَْمُٝمْؿ َأسْمَٖمَْمُف اَّلَّ ، َوَُم ُ ـْ َأطَمبَُّٝمْؿ َأطَمبَُّف اَّلَّ َّٓ ُُمٜم٤َموِمٌؼ، وَمَٛم وم٘مد ىمّدم اعمٗمٕمقل سمف وهق  (6)ُيبِْٖمُْمُٝمْؿ إِ

( ويمذًمؽ احل٤مل ذم ىمقًمف )يبٖمْمٝمؿ( وشم٠مظمػم  ـٌ وهق اًمْمٛمػم اعمتّمؾ ذم ىمقًمف )حيبُّٝمؿ(قمغم اًمٗم٤مقمؾ )ُم١مُم

 اًمٗم٤مقمؾ )ُمٜم٤مومؼ(.

                                                           

 4/127، 3296( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م:1) 

 2/558( يٜمٔمر: ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح :2)

 2/558( يٜمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمسف :3) 

 8/5، 5984اًمبخ٤مري طمدي٨م :( صحٞمح 4)

 2/83( يٜمٔمر: ذح اسمـ قم٘مٞمؾ: 5)

 5/32، 3783( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :6) 



 

طََم٥مَّ َأنَّ ًَمُف إًَِمٞمِْف ُِمثَْٚمُف، )(: )ٟمٗمسف ىمقًمفوُمـ شم٘مديٛمف ًمٚمسب٥م   َٕ  ًٓ ـِ آَدَم ُِمثَْؾ َواٍد َُم٤م سْم ِٓ ًَمْق َأنَّ 

ـْ شَم٤مَب( ُ قَمغَم َُم اُب، َوَيُتقُب اَّلَّ َ َّٓ اًمؽمُّ ـِ آَدَم إِ َٓ َيْٛمألَُ قَملْمَ اسْم ـِ (1)َو ، وم٘مد ىمّدم اعمٗمٕمقل سمف وهق)قملَم اسم

 آدم( وآظّمر اًمٗم٤مقمؾ)اًمؽماُب(.

ـْ ىَم٤مَل سم٤ِمًْماَمِل )(: )وُمـ شم٘مديؿ اعمسٜمد قمغم اعمسٜمد اًمٞمف ذم ىمقًمف       َّٓ َُم ـَ ُهُؿ إىََمٚمُّقَن، إِ إِنَّ إيَْمثَِري

ـْ ؿِماَمًمِِف  -َهَٙمَذا َوَهَٙمَذا،  ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َوقَم  (2)َوىَمٚمِٞمٌؾ َُم٤م ُهْؿ( -َوَأؿَم٤مَر َأسُمق ؿِمَٝم٤مٍب سَملْمَ َيَدْيِف َوقَم

)وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ(:  ُم٤م زائدة ُم١ميمدة ًمٚم٘مٚم٦م، وحيتٛمؾ أن شمٙمقن ُمقصقوم٦م وًمٗمظ ىمٚمٞمؾ هق اخلؼم  

ًمٞمدل سمذًمؽ قمغم  (3)و)هؿ( وهق  اعمبتدأ، واًمت٘مدير: وهؿ ىمٚمٞمؾ، وىمدم اخلؼم ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م ذم آظمتّم٤مص 

 ومرط اقمت٘م٤مده سم٘مٚمتٝمؿ وُمب٤مًمٖم٦م ذم ؿمدة وصمقىمف سم٠مّن ُمـ خيتص هبذه اًمّمٗم٦م هؿ اًم٘مٚم٦م اًمذيـ يٜمٗم٘مقن ذم

ىمد ىمّدم ذم ( )ؾمبٞمؾ اهلل، وم٘مدُمٝمؿ سم٤مًمذيمر ًمٙمل خيّمٝمؿ هبذه اًمّمٗم٦م ُمـ دون همػمهؿ وسمذًمؽ يٙمقن

وأّن شم٘مديؿ اعمسٜمد يٙمقن ًمتخّمٞمّمف سم٤معمسٜمد إًمٞمف،  (4)يمالُمف "ُم٤م هق أوصمؼ صٚم٦م سمٖمرض اًمٙمالم وؾمٞم٤مىمف 

 إًمٞمف، يٕمٜمل ًم٘مٍم اعمسٜمد إًمٞمف قمٚمٞمف.

 شمِْسَٕم٦ٌم َوشمِْسُٕمقَن )(: )أُمر ضم٤مئز ىمقًمفُ  ومم٤م ضم٤مء ومٞمف اخلؼم ؿمبف مجٚم٦م قمغم اعمبتدأ اعمٕمروم٦م وهق 
ِ

َّ
ِ

َّل

َّٓ َدظَمَؾ اجلَٜم٦ََّم، َوُهَق َوشْمٌر حُي٥ِمُّ اًمَقشْمَر( َٗمُٔمَٝم٤م َأطَمٌد إِ َّٓ َواطِمًدا، َٓ حَيْ ، وم٤مهلل قمٚمؿ قمغم اجلالًم٦م، (5)اؾْماًم، ُِم٤مَئ٦ٌم إِ

َم قمغم اعمسٜمد إًمٞمِف ًم٘مّمد اًم ّتخّمٞمص، وهذا يم٘مقًمِف اجلالًم٦م، وهق ُمسٜمد ُمـ طم٘مِف اًمت٠مظمػم، وًمٙمٜمُّف ىُمدر

   شمٕم٤ممم:
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 وطمدُه، ٓ ٕطمٍد همػمُه، وقمغم هذا ، (1) چ  ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
ِ
ومٛمٕمٜمك هذا أّن إُمَر هلل

ًَمٞمَْس )(: ف)وم٤محلدي٨م ُمٕمٜم٤مه أّن أؾمامء اهلل احلسٜمك ًمُف وطمَدُه ٓ يِم٤مريمُف ومٞمٝم٤م أطمٌد همػمُه، وُمٜمُف ىمقًم

َْصَح٤مسمِِف ِهْجَرٌة َواطِمَدٌة، َوًَمُٙمْؿ َأٟمُْتْؿ  ِٕ ِٗمٞمٜم٦َِم  -سم٠َِمطَمؼَّ يِب ُِمٜمُْٙمْؿ، َوًَمُف َو ، وم٘مد ىمّدم (2)ِهْجَرشَم٤مِن( –َأْهَؾ اًمسَّ

اخلؼم )ًمُف وٕصح٤مسمُف( قمغم اعمبتدأ )هجرٌة( ويمذًمَؽ ىمّدم اخلؼم )ًمٙمؿ( قمغم اعمبتدأ )أهُؾ اًمّسٗمٞمٜم٦ِم(، وُمٜمُف 

يَؽ ًَمُف، ًَمُف اعمُٚمُْؽ َوًَمُف احلَْٛمُد، َوُهَق )(: )يؿ ذم ىمقًمفأيًْم٤م اًمّت٘مد َٓ َذِ ، َوطْمَدُه  ُ َّٓ اَّلَّ َ إِ َٓ لِِإَ ـْ ىَم٤مَل:  َُم

ٍة، يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف قَمْدَل قَمنْمِ ِرىَم٤مٍب، َويُمتَِب٧ْم ًَمُف ُِم٤مَئ٦ُم طَمَسٜم٦ٍَم،  ىَمِديٌر، ذِم َيْقٍم ُِم٤مَئ٦َم َُمرَّ
ٍ
ء قَمٜمُْف  َوحُمَِٞم٧ْم  قَمغَم يُمؾر َرْ

، َومَلْ َي٠مِْت َأطَمٌد سم٠َِموْمَْمَؾ  ٞمَْٓم٤مِن َيْقَُمُف َذًمَِؽ طَمتَّك ُيْٛمِزَ ـَ اًمِمَّ َّٓ ُِم٤مَئ٦ُم ؾَمٞمرَئ٦ٍم، َويَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف طِمْرًزا ُِم مِم٤َّم ضَم٤مَء سمِِف، إِ

ـْ َذًمَِؽ  قمغم يمؾر  ومٗمٞمف ىمّدم اخلؼم اجل٤مر واعمجرور)ًمف( ذم اجلٛمٚمتلم اعمتٕم٤مـمٗمتلم (3)(َأطَمٌد قَمِٛمَؾ َأيْمَثَر ُِم

 ُمبتدأ ُمٜمٝمام وم٠مصؾ اًمؽّمشمٞم٥م )اعمٚمؽ ًمف واحلٛمد ًمف( وذًمؽ ًم٘مٍم اعمٚمؽ واحلٛمد هلل وطمده.

ومْمالً قمـ ذًمؽ شم٘مّدم ظمؼم يم٤من ذم ىمقًمف)يم٤مٟم٧م ًَمُف قمدل قمنم رىم٤مب(، وإصؾ ذم شمرشمٞم٥م  

ك قمٜم٤مس اجلٛمٚم٦م اًمتل شمدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م إومٕم٤مل اًمٜم٤ّمؾمخ٦م اًمبدء سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٜم٤ّمىمص، وم٤مٓؾمؿ، وم٤مخلؼم_وىمد يؽم

ظمؼم اًمٗمٕمؾ اًمٜم٤ّمىمص ُمٙم٤مٟمف إصكم ومٞمتقؾمط سملم اًمٗمٕمؾ اًمٜم٤مؾمخ وآؾمؿ،وىمد يتّمدر اجلٛمٚم٦م.أُّم٤م شم٘مديؿ 

ومٙم٤من ومٕمؾ )اخلؼم قمغم آؾمؿ وم٘مد ضمّقزه آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقّي، ًمتٍمف إومٕم٤مل اًمٜم٤ّمىمّم٦م شمٍمف اًمٗمٕمؾ، 

ىمقًمؽ:)يم٤من ُمتٍمف يت٘مّدم ُمٗمٕمقًمف، ويت٠مظّمر، ويٙمقن ُمٕمروم٦م، وٟمٙمرة، أٌي ذًمؽ ومٕمٚم٧م صٚمح، وذًمؽ 

وعمِم٤مهب٦م ظمؼم إومٕم٤مل اًمٜم٤ّمؾمخ٦م سم٤معمٗمٕمقل اًمذي يٛمٚمؽ احلري٦م ذم  ،(4)(زيد أظم٤مك(، و)يم٤من أظم٤مك زيٌد(

م قمغم اًمٗم٤مقمؾ ي٘مقل إٟمب٤مرّي :  ًمام يم٤مٟم٧م أظمب٤مره٤م ُمِم٤مهب٦م سم٤معمٗمٕمقل، وأؾمامؤه٤م ُمِمّبٝم٦م سم٤مًمٗم٤مقمؾ، )اًمّت٘مدُّ

 .(5)سمِف(واعمٗمٕمقل جيقز شم٘مديٛمُف قمغم اًمٗم٤مقمؾ ومٙمذًمؽ ُم٤م يم٤من ُمِمّبٝم٤ًم 
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و ىمّدَم ُمٕمٛمقٓت اًمٗمٕمؾ ذم اجلٛمٚمتلم اعمتٕم٤مـمٗمتلم :)يُمتَِب٧ْم ًمف ُم٤مئ٦م طمسٜم٦م(، و )حُمَِٞم٧ْم قمٜمُف ُم٤مئ٦م  

ؾمٞمئ٦م(. ويمؾُّ هذه اًمت٘مديامت ضم٤مءت ُمـ أضمؾ إقمالء ؿم٠من ىم٤مئؾ هذه اًمٕمب٤مرة وشمٕمٔمٞمٛمف ومٝمق ُمستحٌؼ 

 ًمٚمّثقاب.

ـْ َهِذِه اًمَبٜم٤َمِت )(: )وُمٜمف ىمقًمف  ـِ اسْمُتكِمَ ُِم ـَ اًمٜم٤َّمِر(َُم ا ُِم َـّ ًَمُف ؾِمؽْمً  يُم
ٍ
ء وم٘مد ىمّدم ظمؼم يم٤من ( 1)سمٌَِمْ

اًمٜم٤مىمّم٦م ًمتخّمٞمص ُمـ سمكم سم٤مًمبٜم٤مت سم٤مًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر،ومْمالً قمـ ذًمؽ ىمّدم اجل٤مر واعمجرور)ُمـ هذه 

، وىمد  ـّ اًمبٜم٤مت( وُمـ ُمع جمروره٤م طم٤مل ُمـ رء ًمتخّمٞمص آسمتالء سم٤مًمبٜم٤مت دون اًمبٜملم و آهتامم هب

ـّ ذم يمّؾ وىم٧ٍم اضمتٛمع آُمران: ٕ ـّ سمٜمٗمسٝم ـّ ٓ يب٤مذن ُأُمقره ّن ُم١مٟم٦م اًمبٜم٤مت أقمٔمؿ ُمـ ُم١مٟم٦م اًمبٜملم ومٝم

 وزُم٤مٍن.

وُمـ شم٘مديؿ ظمؼم إّن واًمذي يٙمقن إصؾ ذم شمرشمٞم٥م قمٜم٤مس مجٚمتٝم٤م آؾمٛمٞم٦م  اًمتل يدظمؾ  

قمٚمٞمٝم٤م هذا احلرف اًمٜم٤مؾمخ اًمبدء سم٤محلرف اًمٜم٤ّمؾمخ، وم٤مٓؾمؿ وم٤مخلؼم، وٓ يؽمك أي ُمـ هذه اًمٕمٜم٤مس 

ف إٓ سمٛمسقغ، ّٕن احلرف اًمٜم٤ّمؾمخ ضم٤مُمد ٓ يتٍمف شمٍمف إومٕم٤مل اًمٜم٤ّمؾمخ٦م اًمتل ُأضمٞمز ًمٚمخؼم ُمٙم٤مٟم

شم٥م اعمحٗمقفم٦م، إٓ إذا ضم٤مء ظمؼم هذا  أن يت٘مدم قمغم أؾمامئٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤م، وًمذًمؽ قُمّدت ُمـ ذوات اًمرُّ

شمف ُمـ احلرف ؿمبف مجٚم٦م، ٟمحق:)إّن حمٛمدًا قمٜمدك(، و)إّن قمٜمدك حمّٛمدًا(، وإْن يم٤من هذا احلرف وأظمقا

ٓ جيقز أن شم٘مقل: إّن أظمقك قمبَد )احلروف سمٛمٜمزًم٦م إومٕم٤مل، إٓ أهّن٤م ٓ شمتٍمف شمٍمف إومٕم٤مل ًمذًمؽ 

 أظمقك، ٕهّن٤م ًمٞمس٧م سمٗمٕمؾ وإّٟمام ضُمٕمٚم٧م سمٛمٜمزًمتف ومٙمام مل شمتٍمف )إّن( 
ِ
، قمغم طمدر ىمقًمؽ: إّن قمبَد اهلل

ِ
اهلل

  (2)يم٤مًمٗمٕمؾ يمذًمؽ مل جيز ومٞمٝم٤م ُم٤م جيقز ومٞمف، ومل شم٘مَق ىمقشمف(

ومم٤ّم ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م اًمققمِد واًمققمٞمِد ُمـ اجلٛمؾ اعمّمدرة سمـ)إّن( ويم٤من ظمؼمه٤م اعم٘مدم ؿمبف مجٚم٦م   

، َوًْمَتْحتَِس٥ْم(، صُمؿَّ ىَم٤مَل:)(: )ىمقًمف ك، وَمٚمَْتّْمؼِمْ  َُم٤م َأظَمَذ، َوًَمُف َُم٤م َأقْمَٓمك، َويُمؾٌّ قِمٜمَْدُه سم٠َِمضَمٍؾ ُُمَسٛمًّ
ِ

َّ
ِ

 إِنَّ َّل

 ُ ٦ٌم ضَمَٕمَٚمَٝم٤م اَّلَّ مَح٤َمَء())َهِذِه َرمْحَ ـْ قِمَب٤مِدِه اًمرُّ ُ ُِم اَم َيْرطَمُؿ اَّلَّ ( وم٘مد ىمّدم اعمسٜمد اخلؼم 3 ذِم ىُمُٚمقِب قِمَب٤مِدِه، َوإِٟمَّ
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رًا ذم اًمقاىمع ُم٤م ي٘متْمٞمف  ًمٚمتخّمٞمص ومْمالً قمـ ذًمؽ :"ىمّدم ذيمر إظمذ قمغم اإلقمٓم٤مء وإْن يم٤من ُمت٠مظمر

اعم٘م٤مم، واعمٕمٜمك أّن اًمذي أراد أْن ي٠مظمذ هق اًمذي يم٤من أقمٓم٤مُه، وم٢مْن أظمذُه أظمذ ُم٤م هق ًمف ومال يٜمبٖمل اجلزع، 

ّٕن ُمستقدع إُم٤مٟم٦م ٓ يٜمبٖمل ًمف أن جيزع إذا اؾمتٕمٞمدت ُمٜمف، يمام ىمّدم اجل٤مر واعمجرور)ُمـ قمب٤مده( ؾمقاء 

مح٤مَء( اعمت٠مظمر أو يم ٤مٟم٧م شمبٕمٞمْمٞم٦م أي: إّٟمام يرطمؿ ُمـ مجٚم٦م قمب٤مده يم٤مٟم٧م ُمـ سمٞم٤مٟمٞم٦م طم٤مل ُمـ اعمٗمٕمقل سمِف )اًمرُّ

مح٤مء  ًمٚمٕمٜم٤مي٦ِم وآهتامم :  وذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد: ضمقاز اؾمتحْم٤مر ذوي اًمٗمْمؾ ًمٚمٛمحترض )اًمرُّ

 (1)ًمرضم٤مء سمريمتٝمؿ ودقم٤مئٝمؿ، وضمقاز اًم٘مسؿ قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ(

ُ ًمِٚمْ )(: )ذم ىمقًمف  َه٤م اَّلَّ َرضَمَتلْمِ إِنَّ ذِم اجلَٜم٦َِّم ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم، َأقَمدَّ ، َُم٤م سَملْمَ اًمدَّ
ِ

ـَ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلَّ ُٛمَج٤مِهِدي

ُف َأْوؾَمُط اجلَٜم٦َِّم َوَأقمْ  َ، وَم٤مؾْم٠َمًُمقُه اًمِٗمْرَدْوَس، وَم٢ِمٟمَّ  َوإَْرِض، وَم٢ِمَذا ؾَم٠َمًْمُتُؿ اَّلَّ
ِ
اَمء  -ُأَراُه  -غَم اجلَٜم٦َِّم يَماَم سَملْمَ اًمسَّ

، َوُِمٜمُْف شَمَٗمجَّ  ـِ مْحَ  .(2)ُر َأهْن٤َمُر اجلَٜم٦َِّم(وَمْقىَمُف قَمْرُش اًمرَّ

هٜم٤م اؾمتٕمٛمؾ اؾمٚمقب اًم٘مٍم اًمبٚمٞمغ اًمذي ي١ميمد سم٠مهّنؿ ٓ يٜمٗمٙمقن قمـ اجلٜم٦م أسمدًا، طملم ىمّدم ظمؼم  

إّن قمغم اؾمٛمٝم٤م ذم ىمقًمف : إّن ذم اجلٜم٦م ُم٤مئ٦م درضم٦م، ُمع إوم٤مدة اًمت٘مديؿ ُمـ اًمبِم٤مرة ورسقم٦م ادظم٤مل اًمرسور، 

ٛم٠مٟمٞمٜم٦م، صمّؿ يٙمقن ُم٤م شماله شمقضٞمح٤ًم ًمٚمجٜم٦م وشمٗمسػمًا هل٤م سمامئ٦م وشم٘مرير اجلزاء ُمٜمذ اًمبداي٦م ًمزي٤مدة إُمـ واًمٓم

درضم٦م، ُم٤م سملم اًمدرضمتلم يمام سملم اًمسامء وإرض، ومٞمٙمقن اًمرسور أقمٔمؿ وإُمـ أيمثر، ًمٞمزداد اًمذيـ 

 آُمٜمقا إيامٟم٤ًم ُمع إيامهنؿ، طمتك ٓ يٜمتٝمل اًمٕمٛمؾ امم طمدٍّ ُمٕملم، سمؾ يتٗم٤مضٚمقن ومٞمف سم٤مًمزي٤مدة اعمستٛمرة :

 .(4)(3) چيث   حج  مج  جح  مح     ىثچ

وُمـ اعمقاٟمع اًمتل شمقضم٥م شم٘مديؿ ظمؼم إّن وأظمقاهت٤م قمغم آؾمؿ أن يٙمقن ذم آؾمؿ ضٛمػم يٕمقد قمغم   

 ذم اخلؼم، ٟمحق: إّن ذم اًمّّمِػ ـمالسُمُف، وم٤مؾمؿ اًمٜم٤ّمؾمخ )ـمالب( ُمِمتٛمؾ قمغم ضٛمػم يٕمقد قمغم سمٕمض 
ٍ
رء
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، وُمٜمف ذم احلدي٨م (1)قم٤مئد قمغم اعمجرور وطمدهاخلؼم، ّٕن اخلؼم هق اجل٤مر ُمع جمروره، واًمْمٛمػم 

ـُ قمٛمرو ىُمٚم٧ُم: سَمغَم، )( : ) اًمنّميػ ىمقًمف  سم
ِ
ٞمَْؾ َوشَمُّمقُم اًمٜمََّٝم٤مَر( ىم٤مَل قمبُد اهلل َأمَلْ ُأظْمؼَمْ َأٟمََّؽ شَمُ٘مقُم اًمٚمَّ

٤م، )ىَم٤مَل:  ٤م، َوإِنَّ وَمالَ شَمْٗمَٕمْؾ، ىُمْؿ َوَٟمْؿ، َوُصْؿ َوَأوْمٓمِْر، وَم٢ِمنَّ جِلََسِدَك قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ َوإِنَّ ًمَِٕمٞمْٜمَِؽ قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ

ـْ طَمْسبِ  ٤م، َوإِٟمََّؽ قَمَسك َأْن َيُٓمقَل سمَِؽ قُمُٛمٌر، َوإِنَّ ُِم ٤م، َوإِنَّ ًمَِزْوضِمَؽ قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ َؽ َأْن ًمَِزْوِرَك قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ

٤مٍم، وَم٢ِمنَّ سمُِٙمؾر طَمَسٜم٦ٍَم قَمنْمَ أَ  ـْ يُمؾر ؿَمْٝمٍر صَمالصََم٦َم َأيَّ ْهُر يُمٚمُُّف(شَمُّمقَم ُِم   (2)ُْمَث٤مهِل٤َم، وَمَذًمَِؽ اًمدَّ

ذم احلدي٨م شم٘مدم اخلؼم)ًمٙمؾر طمسٜم٦ٍم(قمغم اؾمؿ إّن اعمِمتٛمؾ قمغم ضٛمػم هق اهل٤مء اًمذي يٕمقد قمغم  

سمٕمض اخلؼم وهق )اعمْم٤مف إًمٞمف()طمسٜم٦ٍم(، ومْمالً قمـ ذًمؽ وم٘مد ىمّدم أظمب٤مر إّن ذم يمؾر ُمـ )وم٢مّن جلسُدك 

وًمزوُرك قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم( و)ًمزوضُمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم( وهق شم٘مديؿ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم( و)ًمٕمٞمٜمٞمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم( و)

وضم٤مء هذا اًمت٘مديؿ ًمٚمتخّمٞمص وهذا ُم٤م  (3)ضم٤مئز ّٕن اخلؼم ضم٤مر وجمرور وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُمـ شم٠مظمػمه 

اًمّٔمرف )قمٚمٞمَؽ(أيْم٤ًم، ومال يٜمبٖمل ٕطمٍدأْن جيٝمد سمٜمٗمسف ذم اًمٕمب٤مدة طمتك يْمٕمػ قمـ  يدلُّ قمٚمٞمِف شم٘مديؿ

 اًم٘مٞم٤مم سمقاضمب٤مشمِف.

ُ شَمَٕم٤ممَم: " َي٤م آَدُم، وَمَٞمُ٘مقُل: ًَمبَّٞمَْؽ )(: )شم٘مديؿ اخلؼم )اًمّٔمرف( ٕمهٞمتِف ىمقًُمفُ  وُمـ  َيُ٘مقُل اَّلَّ

ـْ يُمؾر  َأًْمٍػ شمِْسَع َوؾَمْٕمَدْيَؽ، َواخلػَْمُ ذِم َيَدْيَؽ، وَمَٞمُ٘مقُل: َأظْمِرْج سَمْٕم٨َم اًمٜم٤َّمِر، ىَم٤مَل: َوَُم٤م سَمْٕم٨ُم اًمٜم٤َّمِر؟، ىَم٤مَل: ُِم

ِٖمػُم، َوشَمَْمُع يُمؾُّ َذاِت مَحٍْؾ مَحَْٚمَٝم٤م، َوشَمَرى اًمٜم٤َّمَس ؾُمَٙم٤مَرى َوَُم٤م ُِم٤مَئ٦ٍم َوشمِْس  َٕم٦ًم َوشمِْسِٕملَم، وَمِٕمٜمَْدُه َيِِمٞم٥ُم اًمّمَّ

ٜم٤َم َذًمَِؽ اًمَقاطِمُد؟ ىَم٤مَل: " َأسمْ  ، َوَأيُّ
ِ

 ؿَمِديٌد " ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَّ
ِ

َـّ قَمَذاَب اَّلَّ وا، وَم٢مِ ُهْؿ سمُِسَٙم٤مَرى، َوًَمِٙم نَّ نِمُ

ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه، إيِنر َأْرضُمق َأْن شَمُٙمقُٟمقا ـْ َي٠مضُْمقَج َوَُم٠مضُْمقَج َأًْمًٗم٤م. صُمؿَّ ىَم٤مَل: َواًمَّ ُرسُمَع َأْهِؾ  ُِمٜمُْٙمْؿ َرضُمالً َوُِم

َٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل:  ْ ٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل: »اجلَٜم٦َِّم " وَمَٙمؼمَّ ْ َّٓ ُمَ )َأْرضُمق َأْن شَمُٙمقُٟمقا صُمُٚم٨َم َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم(...وَمَٙمؼمَّ ٤م َأٟمُْتْؿ ذِم اًمٜم٤َّمِس إِ

 ذِم ضِمٚمِْد صَمْقٍر َأسْمَٞمَض، َأْو يَمَِمَٕمَرٍة سَمٞمَْْم٤مَء ذِم ضِمٚمِْد صَمْقٍر َأؾْمَقَد(
ِ
ْقَداء َٕمَرِة اًمسَّ  .(4)يَم٤مًمِمَّ

                                                           

 515_1/514( يٜمٔمر: اًمٜمّحق اًمقاذم: 1)

 8/31، 6134( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :2)

 1/311( يٜمٔمر: ذح اسمـ قم٘مٞمؾ: 3)

 139_4/138، 3348( صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م :4)



 

   

 

ومٗمل احلدي٨م ىمّدم ظمؼم إّن قمغم اؾمٛمٝم٤م ذم )وم٢مّن ُمٜمٙمؿ رضمالً( ّٕٟمُف ٟمٙمرة وظمؼمه ضم٤مء ؿمبف مجٚم٦م ضم٤مر  

م، ومْمالً قمٜمُف ىمّدم اًمٔمرف )قمٜمدُه( قمغم قم٤مُمٚمِف وهق )يِمٞم٥م اًمّّمٖمػم(، ّٕن اًمٙمالم يدور  وجمرور ومُ٘مدر

 طمقل ذًمؽ اًمقىم٧م وم٘مّدم اًمٔمرف اًمّدال قمٚمٞمف ِ ًمٜمرشمدع وٟمحذر.

اًمثُُّٚم٨ُم َواًمثُُّٚم٨ُم يَمثػٌِم، َأْن شَمَدَع )(: )أُّم٤م سم٤مًمٜمّسب٦ِم ًمت٘مديِؿ ُمٕمٛمقل اجلٛمٚم٦م اجل٤مر واعمجرور ومج٤مء ُمٜمُف ىمقًمفُ 

ُٗمقَن اًمٜم٤َّمَس ذِم َأْيِدهيِْؿ، َوَُمْٝماَم َأٟمَْٗمْ٘م٧َم وَمٝمُ  ـْ َأْن شَمَدقَمُٝمْؿ قَم٤مًَم٦ًم َيَتَٙمٗمَّ َق ًَمَؽ َصَدىَم٦ٌم، طَمتَّك َوَرصَمَتَؽ َأهْمٜمَِٞم٤مَء ظَمػْمٌ ُِم

 َ ْ٘مَٛم٦َم شَمْروَمُٕمَٝم٤م ذِم ذِم اُْمَرَأشمَِؽ، َوًَمَٕمؾَّ اَّلَّ ، إذ ىمّدم (1)َيْروَمُٕمَؽ، َيٜمَْتِٗمُع سمَِؽ َٟم٤مٌس، َوُيرَضُّ سمَِؽ آظَمُروَن(اًمٚمُّ

)سمَؽ( اجل٤مر واعمجرور قمغم اًمٗم٤مقمؾ)ٟم٤مٌس(، أي: سمَؽ وسمسببَؽ، ٓ سمٖمػمَك يٙمقُن آٟمتٗم٤مع، ويٙمقُن 

 اًمرّضر.

َؽ، إِنَّ ؿَم٠مهَْن٤َم ؿَمِديٌد، وَمَٝمْؾ ًَمَؽ )قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمُف رضمٌؾ قمـ اهلجرة، وم٘م٤مَل ًمُف: ( )وقمغم هذا ُي٘م٤مس ىمقًمفُ  َوحْيَ

ـْ إسِمٍِؾ شُم١َمدري َصَدىَمَتَٝم٤م؟ ـْ قَمَٛمٚمَِؽ »ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: ش ُِم َك ُِم ـْ َيؽِمَ َ ًَم  اًمبَِح٤مِر، وَم٢ِمنَّ اَّلَّ
ِ
ـْ َوَراء وَم٤مقْمَٛمْؾ ُِم

تخّمٞمص قمٛمؾ اعمخ٤مـم٥م ، إذ ىمّدم اجل٤مر واعمجرور)ُمـ قمٛمٚمَؽ( قمغم ؿمٞمًئ٤م وهق اعمٗمٕمقل سمِف ًم(2)ؿَمٞمًْئ٤م(

 دون همػمِه.

 

 

 

  

                                                           

 1295وورد سمٚمٗمِظ أىمقاٍم سمدل ٟم٤مس ذم طمدي٨م:  7/62: 5354اعمّمدر ٟمٗمسف طمدي٨م: (2)

 2/117: 1452( اعمّمدر ٟمٗمسُف طمدي٨م: 3)



 

يٕمد احلدي٨م اًمٜمبقي اعمّمدر اًمث٤مين ُمـ ُمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد يمت٤مب اهلل وًمف اًمت٤مصمػم ذم يمثػم ُمـ  .1

اعمس٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٚمٖم٦م اًم٘مرآن يمقٟمف سم٤ميع ُمـ ًمس٤من اذف اخلٚمؼ ومٚمف آصمر اًمقاضح ذم يمثػم ُمـ 

 اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م ذم اطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد.

اًمسٞم٤مق وُم٘م٤مم احل٤مل يم٤من ًمف آصمر اًمقاضح ذم شمٗمسػم وشمقضمٞمف وسمٜم٤مء اًمٙمالم ذم آطم٤مدي٨م  .2

 اعمتٕمٚم٘م٦م ذم اًمققمد واًمققمٞمد ؾمقاء ذم طمذف اعمسٜمد اًمٞمف واعمسٜمد او طمذف ُمٕمٛمقٓت اجلٛمٚم٦م.

اًمذيمر واحلذف ذم اطم٤مدي٨م اًمققمد واًمققمٞمد ي٠مِت ٓضمداء وفم٤مئػ دًٓمٞم٦م ُمتٜمققم٦م ُمٝم٤م زي٤مدة  .3

 ، واًمتٕمٔمٞمؿ، واًمتحذير واإلٟمذار ومْمالً قمـ اًمتخّمٞمص واًمتٝمقيؾ.آيْم٤مح واًمت٘مرير

اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم هق ص٤مطم٥م اعمٕمجزة اًمبٞم٤مٟمٞم٦م اًمتل ٓشمْم٤مهٞمٝم٤م، ومٙم٤من يستٕمٛمؾ  .4

ذم ُمقاضع اًمتٕمريػ يّمٚمح هل٤م  ()اعمٗمردات يمالً ذم ُمقضٕمف اًمّمحٞمح ًمذًمؽ ضم٤مء يمالُمف 

هذه اؾمتٕمامٓ سمٚمٞمٖم٤م  (وم٤مؾمتٕمٛمؾ اًمٜمبل ) اًمتٜمٙمػم وذم ُمقاضع اًمتٜمٙمػم ٓيّمٚمح هل٤م اًمتٕمريػ،

 ًمدٓٓت خمتٚمٗم٦م.

اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم يم٤من ًمف احلظ آوومر ذم يمالم اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ذم اطم٤مدي٨م اًمققمد  .5

واًمققمٞمد وهذا يدل قمغم ُمٗم٤مشمـ رائٕم٦م طم٘م٘مٝم٤م هذا اًمٕمدول اًمؽميمٞمبل يم٤مًمتٗم٤مؤل وشمِمقيؼ اًمس٤مُمع 

 م.    واًمتٕمٔمٞمؿ واًمتخّمٞمص واًمٕمٜم٤مي٦م وآهتام

 

 

 

  



 

   

 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمكم سمـ وه٥م سمـ ُمٓمٞمع اًم٘مِمػمي،  .1

، 1هـ(، ُمّمٓمٗمك ؿمٞمخ ُمّمٓمٗمك وُمدصمر ؾمٜمدس، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ط712اعمٕمروف سم٤مسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد)ت

 م. 2115هـ_1426

هـ(، حت٘مٞمؼ: ومخر 577أرسار اًمٕمرسمٞم٦م، أسمق اًمؼميم٤مت قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد إٟمب٤مري )ت .2

 م.1993ص٤مًمح ىمب٤موة، دار اجلٞمؾ، سمػموت، 

هـ(، ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م 461آىمتّم٤مد اهل٤مدي إمم ـمريؼ اًمرؿم٤مد، أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلسـ اًمٓمقد )ت .3

 ضم٤مُمع ضمٝمٚمستقن_ـمٝمران، ُمٓمبٕم٦م اخلٞم٤مم_ىمؿ.

هـ( حت٘مٞمؼ: د. 577ذم ُمس٤مئؾ اخلالف سملم اًمبٍميلم واًمٙمقومٞملم، ٕيب سمريم٤مت إٟمب٤مري)ت آٟمّم٤مف .4

ضمقدة حمّٛمد ُمؼموك، راضمٕمف د. رُمْم٤من قمبد اًمتقاب، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، اًمنميم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

 ، د.ت.1ط

ّم٤مري أوضح اعمس٤مًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ، ٕيب حمٛمد قمبد اهلل مج٤مل اًمديـ سمـ هِم٤مم إٟم .5

 هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، ُمٜمِمقرات اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م سمػموت، د.ت.761اعمٍمي)ت

هـ(، ذح 793آيْم٤مح ذم قمٚمقم اًمبالهم٦م، اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمر اًم٘مزويٜمل)ت .6

 وشمٕمٚمٞمؼ وشمٜم٘مٞمح : حمٛمد قمبد اعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مضمل، اًمنميم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب_سمػموت.

، 1ومٜمقهن٤م وأومٜم٤مهن٤م، د. ومْمؾ إسمراهٞمؿ قمب٤مس، دار اًمٗمرىم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع _ قمامن، طاًمبالهم٦م  .7

 م.1985هـ_1415

شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرزاق احلسٞمٜمل، أسمق اًمٗمٞمض اعمٚم٘م٥م  .8

سمٞمدّي)ت  هـ(، جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، ٟمنم دار اهلداي٦م.1215سمٛمرشم٣م اًمزُّ

ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، أسمق اًمٕمال حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ اعمب٤مريمٗمقري حتٗم٦م آطمقذي سمنمح  .9

 (، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م_ سمػموت.ـه1353)ت

 م.1997، دار صٗم٤مء، قمامن_آردن،1اًمتٜمققم٤مت اًمٚمٖمقي٦م، قمبد اًم٘م٤مدر قمبد اجلٚمٞمؾ، ط .11



 

قمكم سمـ زيـ  اًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، زيـ اًمديـ حمٛمد اعمدقمق سمٕمبد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ .11

 هـ.1356، 1هـ(، اعمٙمتب٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى_ُمٍم، ط1131اًمٕم٤مسمديـ احلدادي صُمّؿ اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهري)ت

هـ(، حت٘مٞمؼ: رُمزي ُمٜمػم سمٕمٚمبٙمل، دار 321مجٝمرة اًمٚمٖم٦م، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلسلم سمـ دريد إزدي)ت .12

 م.1987، 1اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ط

ُمّمٓمٗمك قمبد اًمسالم أسمق ؿم٤مدي، ُمٙمتب٦م اًم٘مرآن ًمٚمٓمبع واًمٜمنم  احلذف اًمبالهمّل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، .13

 م.1991واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، 

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، 392اخلّم٤مئص، صٜمٕم٦م أيب اًمٗمتح قمثامن سمـ ضمٜمل ) .14

 اًم٘مسؿ إديب، اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، دار اهلدى ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، د.ت. 

(، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ـه471بد اًم٘م٤مهر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين)تدٓئؾ آقمج٤مز، أسمق سمٙمر قم .15

 م.1992_ـه1413، 3حمٛمد ؿم٤ميمر أسمق ومٝمر، ُمٓمبٕم٦م اعمدين سم٤مًم٘م٤مهرة_دار اعمدين سمجدة، ط

دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم، حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمالن سمـ إسمراهٞمؿ اًمبٙمري اًمّمدي٘مل  .16

ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، هـ(، اقمتٜمك هب٤م: ظمٚمٞمؾ 1157اًمِم٤مومٕمل)ت

 م.2114هـ_1425، 4سمػموت_ ًمبٜم٤من، ط

ديقان قم٤مُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ، رواي٦م ايب سمٙمر حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ آٟمب٤مري قمـ أيب اًمٕمب٤مس أمحد سمـ حيٞمك صمٕمٚم٥م،  .17

 م.1959_ـه1379دار ص٤مدر_ سمػموت، 

هـ(، 328سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر اسمـ إٟمب٤مري)تاًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس، أيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  .18

ىمرأه وقمٚمؼ قمٚمٞمف : د. حيٞمك ُمراد، ُمٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت_ ًمبٜم٤من، 

 م.2114هـ_1424، 1ط

ذح إُصقل اخلٛمس٦م، قمبد اجلب٤مر اهلٛمداين، شمٕمٚمٞمؼ : آُم٤مم أمحد سمـ احلسلم سمـ أيب ه٤مؿمؿ، حت٘مٞمؼ: د.  .19

 م.1996هـ_ 1416، ُمٙمتب٦م وهب٦م،3طقمبد اًمٙمريؿ قمثامن، 

ذح اًمزرىم٤مين قمغم ُمقـّم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ حمٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل سمـ يقؾمػ اًمزرىم٤مين اعمٍمي إزهرّي،  .21

 م.2113هـ_1424، 1حت٘مٞمؼ: ـمف قمبد اًمرؤوف ؾمٕمد، ُمٙمتب٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ط

هـ(، أمحد 393رّي اًمٗم٤مرايب)تاًمّّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، أسمق ٟمٍم اؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقه .21

 م.1987هـ_1417، 4قمبد اًمٖمٗمقرقمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم_سمػموت، ط



 

   

 

صحٞمح اًمبخ٤مري )اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل_صغّم اهلُل قمٚمٞمِف ]وآًمِف[  .22

هـ(، ذح وشمّمحٞمح 256وؾمّٚمؿ_وؾمٜمٜمُف وأّي٤مُمُف(، ٕيب قمبد اهلل حمّٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مرّي)ت

حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، رىمؿ يمتبف وأسمقاسمف واؾمت٘مَم اـمراومف: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، اذف قمغم  وحت٘مٞمؼ:

 هـ.1411، 1ـمبٕمف: ىميص حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م وُمٙمتبتٝم٤م، اًم٘م٤مهرة: ط

حيٞمك سمـ محزة سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ  اًمٓمراز اعمتْمٛمـ ٕرسار اًمبالهم٦م وقمٚمقم طم٘م٤مئؼ آقمج٤مز، آُم٤مم .23

(، أذف قمغم ُمراضمٕمتف وضبٓمف وشمدىمٞم٘مف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤مذاف اًمٜم٤مذ، ـه745اًمٞمٛمٜمل اًمٕمٚمقي)ت

 م.1982دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م_سمػموت، 

ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م)اعم٘مّمقد سم٤مًمت٘مري٥م: شم٘مري٥م إؾم٤مٟمٞمد وشمرشمٞم٥م اعمس٤مٟمٞمد(، أسمق اًمٗمْمؾ  .24

هـ(، أيمٛمٚمف 816ؿ سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمراىمّل)تزيـ اًمديـ قمبد اًمرطمٞم

اسمٜمف: أمحد سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم اًمٙمردي اًمرازي٤مين صمّؿ اعمٍمي، أسمق زرقم٦م وزم اًمديـ اسمـ 

هـ(، اًمٓمبٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م وصقرهت٤م دور قمدة ُمٜمٝم٤م )دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 826اًمٕمراىمّل)ت

 ٤مريخ اًمٕمريب، ودار اًمٗمٙمر اًمٕمريب(.ُم١مؾمس٦م اًمت

قمٚمؿ اعمٕم٤مين دراؾم٦م سمالهمٞم٦م وٟم٘مدي٦م عمس٤مئؾ اعمٕم٤مين، قمبد اًمٗمت٤مح سمسٞمقين ومٞمقد، ُم١مؾمس٦م اعمخت٤مر_ اًم٘م٤مهرة،  .25

 م.2114، 2ط

قمٛمدة اًم٘م٤مرىء ذح صحٞمح اًمبخ٤مري، أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ طمسلم احلٜمٗمل  .26

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب_سمػموت. هـ(، دار 855سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمّل)ت

ه(، طم٘م٘مٝم٤م ورىمؿ يمتبٝم٤م 853ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين)ت .27

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م_ 4وأسمقاهب٤م وأطم٤مديثٝم٤م: قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مز_ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، ط

 م.2112_ـه1433سمػموت، 

زيـ اًمديـ حمٛمد اعمدقمق سمٕمبد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ  ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، .28

، 1هـ(، اعمٙمتب٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى_ ُمٍم، ط1131زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي صُمّؿ اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهري)ت

 م.1356

 م. 1983، 3هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمسالم ه٤مرون، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ط181اًمٙمت٤مب، ؾمٞمبقيف)ت .29

 م.1979، 2ُمبٜم٤مه٤م، د. مت٤مم طمس٤من، ـمبع اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، طاًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م و .31



 

ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من)حمٛمد(أسمق حمٛمد احلسـ ٟمقر اًمديـ اعمال اهلروي  .31

 م.2112هـ_1422، 1هـ(، دار اًمٗمٙمر، سمػموت_ًمبٜم٤من، ط1114اًم٘م٤مري)ت

هـ(، حت٘مٞمؼ: طمسـ هٜمداوي، 377قمبد اًمٖمّٗم٤مر اًمٗم٤مرّد )تاعمس٤مئؾ احلٚمبٞم٤مت، أسمق احلسـ سمـ أمحد سمـ  .32

 م.1985دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، 

اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل صمّؿ احلٛمقي أسمق  .33

 هـ(، ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م_ سمػموت. 771اًمٕمب٤مس)ت

اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مرّي  ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م، أسمق حمّٛمد قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ أمحد .34

 هـ(، حت٘مٞمؼ: ُم٤مزن ُمب٤مرك وحمٛمد قمكم محد اهلل، ُمراضمٕمف: ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين، دار اًمٗمٙمر_ سمػموت.761)ت

هـ(، حت٘مٞمؼ: صٗمقان قمدٟم٤من داوودي، دار اًم٘مٚمؿ، 425ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، اًمّراهم٥م إصٗمٝم٤مين) .35

 م.2112هـ_1423، 3دُمِمؼ، ط

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبد 395ًم٘مزويٜمل اًمرازي، أسمق احلسلم )تُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء ا .36

 م.1979هـ_1399اًمسالم حمٛمد ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر، 

ُمٜم٤مر اًم٘م٤مرىء ذح خمتٍم صحٞمح اًمبخ٤مري، محزة حمٛمد ىم٤مؾمؿ، راضمٕمف: اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط،  .37

اًمسقري٦م،  قمٜمل سمتّمحٞمحف وٟمنمه : سمِمػم حمٛمد قمٞمقن، ُمٙمتب٦م دار اًمبٞم٤من، دُمِمؼ_ اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 م.1991هـ_1411ُمٙمتب٦م اعم١ميد، اًمٓم٤مئػ_ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، 

 (، اعمٓمبٕم٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م، ُمٍم، د.ت.ـه791اعمقاوم٘م٤مت ذم ُأصقل اًمنميٕم٦م، أسمق اؾمح٤مق اًمِم٤مـمبل)ت .38

هـ(، حت٘مٞمؼ وذح : د. قمبد 911ذم ذح مجع اجلقاُمع، اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل )ت  مهع اهلقاُمع .39

 م.1992هـ_1413اًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم، وآؾمت٤مذ قمبد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 

 يقم اًمٗمزع إيمؼم، ًمَلُم٤مم اًم٘مرـمبل، حت٘مٞمؼ حمٛمد إسمراهٞمؿ ؾمٚمٞمؿ، ُمٙمتب٦م اًم٘مرآن، د.ت. .41

 


