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  الكريمالكريم  مفردات ألفاظ القرآنمفردات ألفاظ القرآن
  لراغب األصفهانيلراغب األصفهانيلل

 

 مقدمة المؤلف
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قاؿ الشيخ أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل الراغب رمحه اهلل:
أسػػػاؿ اهلل أف  لػػػل لنػػػا  ػػػن أرػػػوارري رػػػورا ورونػػػا ايػػػن كالشػػػر ب ػػػور ي ما  كولر نػػػا احلػػػ  

وسػػػػلر رػػػػوردم بػػػػني أوػػػػدو م كبا ػػػػا م  ك ػػػػن  كالباطػػػػل تقيقاي مػػػػا  حػػػػ  ر ػػػػوف  ػػػػن
   [4]الفػػا / دػػو الػػنم أرػػكؿ السػػ ينة مل قنػػوب املػػ  ننياملوصػػو ني بقولػػه  لػػا : 

 [.22]اجملادلة/ أكلئك كاب مل قنوهبم اإل اف كأوددم بركح  نهكبقوله: 
كنػػػد قػػػد ذكػػػرت مل االرسػػػالة املنب ػػػة ننػػػر  وا ػػػد القػػػرنيف  ا  رل ػػػر نني ػػػا. ك ػػػا بػػػني 

  كاإل قػػػاف 1/22القوسػػػني رقنػػػه السػػػيوطغ نػػػن الراغػػػب مل كاابػػػه ا لػػػ ؾ ا قػػػراف  
  ]أف اهلل  لػػػػا  كمػػػػا ولػػػػل النبػػػػوة بنبػػػػوة ربينػػػػا  اامػػػػة  كولػػػػل  ػػػػرا ل م 2/163

اليػـو أكمنػد بشرولاه  ن كوه  ناسخة  ك ن كوه   منة  اممػة كمػا قػاؿ  لػا : 
[  ولػل  3]املا ػدة/ ـ دونػال م دون م كأمتمػد ننػي م رلمػر كر ػيد ل ػم اإلسػا

ننيه  اضمنا ل مرة كابه  الر أكالدا أكا ػل ا  ػم  كمػا ربػه ننيػه بقولػه  المنزلكاابه 
[  كولػػػل  ػػػن 3 - 2]البينػػػة/  ي ػػػا كاػػػب قيمػػػة ***وانػػػو صػػػهفا    ػػػرة  لػػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 اضػػمن لنملػػم اوػػم  كتيػػ   ق ػػر  - ػػق قنػػة احلجػػم  - لجػػكة دػػنا ال اػػاب أرػػه 
ة نػػن إح ػػا ه  كااالت الدريووػػة نػػن اسػػايفا ه  كمػػا ربػػه ننيػػه بقولػػه ا لبػػاب البشػػرو

كلػػػو أيفػػػا مل ا رض  ػػػن  ػػجرة أقػػػاـ كالبهػػػر  ػػػدري  ػػن بلػػػدري سػػػبلة أتػػػر  ػػػا  لػػا : 
[. كأ ػػػرت مل كاػػػاب االنرولػػػة 27]لقمػػػاف/ رفػػػدت كنمػػػات اهلل إف اهلل نكوػػػكح يم

ر  يػه  ػن رػور  ػا وروػه  كرفػق كإف كػاف ال لنػو النػا  -إ    اـر الشػرولة  أف القػرنيف 
  إره: - ا ووليه 

 و دم إ  نينيك رورا ثاقبا ***كالبدر  ن حي  الافد رأواه   - 1 -
وغشػر الػباد  شػارقا ك غاربػا االبياػاف  ***كالشمس مل كبد السماء ك وءدا   - 2 -

؛ كالوسػػاطة بػػني املانػػمه ك  ػػو ه 1/131 يب ال يػػب املانػػمه  ك ػػا مل  ػػرح دووارػػه 
  ل ػػػػن حماسػػػػن أرػػػػوارري ال و قف ػػػػا إال الب ػػػػا ر 1/23؛ ك لػػػػ ؾ ا قػػػػراف 262ص 

اونية  كأطاوب مثػرري ال وق ف ػا إال ا وػدم الككيػة  ك نػا ق  ػفا ه ال ونااػا إال النفػوس 
مل كاػػاب  ***إرػػه لقػػرنيف كػػر  النقيػػة  كمػػا صػػرح  لػػا  بػػه  قػػاؿ مل كصػػ   اناكليػػه: 

 [.79 - 77الواقلة/] ال  سه إال امل  ركف ***  نوف 
قػػل دػػو لنػػنون ني نػػوا دػػدل ك ػػفاء كالػػنون ال و  نػػوف مل كقػػاؿ مل كصػػ  سػػا ليه: 
 [.44]  ند/ نيذا م كقر كدو نني م نمر

كذكرت أره كما ال  د ل املا  ة احلا نة لنربكات بياا  يه صورة أك كنب  كػنلك ال 
 ػات لنخبي ػني كايبي ػوف  د ل الس ينات اوالبة لنبينات قنبا  يه كػرب كحػرص   ايبي
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لنخبي ػػػػات  كال يبػػػػات لن يبػػػػني كال يبػػػػوف لن يبػػػػات  كدلنػػػػد مل  نػػػػك الرسػػػػالة اأم: 
النرولػػػة  كدػػػنا ذكػػػرري مل البػػػاب احلػػػادم نشػػػر: كػػػوف ط ػػػارة الػػػنفس  ػػػرطا مل صػػػهة 

  ننػػر  29 ا ػػة اهلل  لػػا  ككمػػاؿ نباد ػػه. اريػػر: النرولػػة إ    ػػاـر الشػػرولة ص 
نم ورقػػر كاسػػبه مل دروػػات امللػػارؼ  حػػ  وبنػػ   ػػن  لر اػػه كيفيػػة اكاسػػاب الػػكاد الػػ

أق ػػر  ػػا مل قػػوة البشػػر أف ودركػػه  ػػن ا ح ػػاـ كاحل ػػم   ي نػػق  ػػن كاػػاب اهلل ننػػر 
 ػػػا  رطنػػػا مل  ن ػػػوت السػػػموات كا رض  كواهقػػػ  أف كا ػػػه كمػػػا كصػػػفه بقولػػػه: 

 [.38]ا رلاـ/ ال ااب  ن  غء
ة  كلوله دنري امل ر ة   نن و دوه المنزلدنري ولننا اهلل  ن  و  دداواه ح  وبنغه 

إرػػك ال يػػدم البشػػر  ػػن   و ػػدري اهلل  كمػػا قػػاؿ  لػػا  لنبيػػه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: 
 [.56]الق ص/  ن أحببد كل ن اهلل و دم  ن وشاء

كذكػرت أف أكؿ  ػا ااػاج أف وشػاغل بػه  ػن ننػـو القػرنيف اللنػـو النفييػة  ك ػن اللنػػـو 
لفػػاظ املفػػردة   اه ػػيل  لػػاأ  فػػردات ألفػػاظ القػػرنيف مل كورػػه  ػػن النفييػػة يقيػػ  ا 

أكا ػػل امللػػاكف ملػػن وروػػد أف وػػدرؾ  لاريػػه  كاه ػػيل النػػا مل كورػػه  ػػن أكؿ امللػػاكف مل 
بناء  ا ورود أف وبينه  كليس را لا مل ننػم القػرنيف  قػب  بػل دػو رػا ق مل كػل ننػم  ػن 

كزبد ػػه  ككاسػػ اه ككرا مػػه  كنني ػػا ننػػـو الشػػرع  الفػػاظ القػػرنيف دػػغ لػػب كػػاـ اللػػرب 
انامػػػػاد الفق ػػػػاء كاحل مػػػػاء مل أح ػػػػاـاا كح م ػػػػم  كإلي ػػػػا  فػػػػكع حػػػػناؽ الشػػػػلراء 
كالبنغاء مل ريم م كر ردم  ك ا ندادا كندا ا لفاظ املافرنات نن ا كاملشػاقات  ن ػا 
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دػػػو باإل ػػػا ة إلي ػػػا كالقشػػػور كالنػػػول باإل ػػػا ة إ  أطاوػػػب ال مػػػرة  ككاحل الػػػة كالاػػػا 
 باإل ا ة إ  لبوب احلن ة.

كقػػػد اسػػػاخرت اهلل  لػػػا  مل إ ػػػاء كاػػػاب  سػػػاوؼ  يػػػه  فػػػردات ألفػػػاظ القػػػرنيف ننػػػر 
حػػركؼ الا جػػغ   نقػػدـ  ػػا أكلػػه ا لػػ   ت البػػاء ننػػر  ر يػػب حػػركؼ امللجػػم   لاػػربا 
 يػػه أكا ػػل حرك ػػه ا صػػنية دكف الككا ػػد  كاإل ػػارة  يػػه إ  املناسػػبات الػػر وبػػني ا لفػػاظ 

لارات  ن ا كاملشاقات حسبما اامل الاوسق مل دػنا ال اػاب  كأحيػل بػالقوارني املسا
الدالػػة ننػػر يقيػػ   ناسػػبات ا لفػػاظ ننػػر االرسػػالة  اكدػػغ باسػػم ايقيػػ   ناسػػبات 
ا لفػػػاظ . كاريػػػر:  ػػػا كابنػػػاري مل املقد ػػػة ننػػػد ال ػػػاـ ننػػػر   لفػػػات امل ػػػن   الػػػر 

 نمنا ا  ا ة هبنا الباب.
رر ػه  ػن دػنا النهػو اسػاغناء مل بابػه  ػن امل ب ػات نػن املسػارنة مل  فغ انامػاد  ػا ح

سػػابقوا إ   غفػرة  ػػن سػبيل ايػنات  كنػػن املسػابقة إ   ػػا ح نػا ننيػه بقولػػه  لػا : 
 [  س ل اهلل ننينا ال رو  إلي ا.21]احلدود/ رب م

قيػػ  ب اػػاب ونبػػ  نػػن ي -إف  ػػاء اهلل  لػػا  كرسػػا مل ا وػػل  -كأ بػػق دػػنا ال اػػاب 
اا لفػػاظ امل اد ػػة ننػػر امللػػم الواحػػد  ك ػػا بين ػػا  ػػن الفػػركؽ الغا ضػػة  ا   ػػد دػػنا 
ال ااب    بنلك ولرؼ ا ا اص كل  رب بنفظ  ن ا لفاظ امل اد ػة دكف غػنري  ػن 
أ وا ػػه   ػػػو ذكػػػر القنػػب  ػػػرة كالفػػػ اد  ػػرة كال ػػػدر  ػػػرة  ك ػػو ذكػػػرري  لػػػا  مل نقػػػب 

/   نػػػػػػوفإف مل ذلػػػػػػك اوػػػػػػات لقػػػػػػـو وق ػػػػػػة:  لقػػػػػػـو [  كمل أ ػػػػػػرل: 37]الػػػػػػرـك
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[  كمل 231]البقػػػػػػرة/ لقػػػػػػـو ولنمػػػػػػوف[  كمل أ ػػػػػػرل: 24]وػػػػػػورس/ واف ػػػػػػركف
]نيؿ   كيل ا ب ػػػػػػػار[  كمل أ ػػػػػػػرل: 98]ا رلػػػػػػػاـ/ لقػػػػػػػـو وفق ػػػػػػػوفأ ػػػػػػػرل: 
  كيل الن ػر[  كمل أ ػرل: 5]الفجػر/ لنم حجػر[  كمل أ رل: 13نمراف/
ال اػػػ  احلػػػ  كوب ػػػل الباطػػػل أرػػػه بػػػاب كاحػػػد  [  ك ػػػو ذلػػػك  ػػػا ولػػػدري  ػػػن54]طػػػه/

بقولػػػػه:  احلمػػػػد هلل    يقػػػػدر أرػػػػه إذا  سػػػػر: 6ااريػػػػر  قد ػػػػة  فسػػػػن الراغػػػػب ص 
الشػػػػػ ر هلل ادػػػػػنا  ػػػػػن بػػػػػاب الاقروػػػػػب  كالاهقيػػػػػ  أف بػػػػػني احلمػػػػػد كالشػػػػػ ر نمو ػػػػػا 

 ك  وصا  ن كوه  كقد أك   ذلك اللا ة الشنقي غ ابن  اايل  قاؿ:
 كوه  قب لنهمد كالش ر  لن *** ن كرسبة اللمـو كاي وص 

 كل دو اللمـو كو ا بادم  ***كمجق  لقولني بارفراد 
 كاف وكاء رلمة أك ابادا  *** احلمد بال ناء   نقا بدا 

  احلمد  ن ذا الووه كحدري أنم ***كالش ر  ا كاف وكاء لننلم 
 بالقنب كالنساف كاووارح ***كالش ر وايت نند كل  ارح 

  الش ر  ن ذا الووه الووه كحدري أنم. ***ال غن كسم كاحلمد بالنساف 
 ارا ر.

ككػػنا بػػني الروػػب كالشػػك  ػػرؽ   الروػػب: ي ػػيل القنػػ  كإ ػػادة اال ػػ راب  كالشػػك: 
كقػػػوؼ الػػػنفس بػػػني  ػػػيئني  اقػػػابنني تيػػػ  ال  روػػػق أحػػػد ا ننػػػر اا ػػػر   اقػػػق مل 

ملسػبب كإرادة اال  راب كاحلنة.  اسػالماؿ الروػب مل الشػك  ػاز  ػن إطػاؽ اسػم ا
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ب:ال  الروػػػب  يػػػه     ك 1/75السػػػبب. راوػػػق حا ػػػية زادري ننػػػر البيضػػػاكم ا
  ك  يه   قد  سر القرنيف كك اء الابياف.

ولػػل اهلل لنػػا الاو يػػ  را ػػدا  كالاقػػول سػػا قا  كرفلنػػا  ػػا أكالرػػا كولنػػه لنػػا  ػػن  لػػاكف 
 الاقػػػػػػػول ك ػػػػػػػككدكا  ػػػػػػػإف  ػػػػػػػن الػػػػػػػكادي ػػػػػػػيل الػػػػػػػكاد املػػػػػػػا ور بػػػػػػػه مل قولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 

 [.197]البقرة/

 كتاب األلؾ 

 أبا 

ا ب: الوالد  كوسمر كل  ن كاف سببا مل إ اد  ػغء أك صػاحه أك   ػورري أبػا   -
النػػمه أك  كلػػنلك وسػػمر النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم أبػػا املػػ  نني  قػػاؿ اهلل  لػػا : 

: اكدػػو [ كمل بلػػا القػػراءات6]ا حػػكاب/ بػػامل  نني  ػػن أرفسػػ م كأزكاوػػه أ  ػػايم
أب اػػم  اكهبػػا قػػرأ ابػػن نبػػاس  كأيب بػػن كلػػب كدػػغ مل   ػػهفه  كدػػغ قػػراءة  ػػاذة 

  نسو ة .
كركل أرػػه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم قػػاؿ للنػػغ: اأرػػا كأرػػد أبػػوا دػػنري ا  ػػة  ااحلػػدو    
أودري  كللنه  ن ك ق الشػيلة  كاهلل أننػم. كقػد رقنػه ننػه الفػنكز نيبػادم مل الب ػا ر  

 فاظ  ادة اأيب   ك  ولنقا ننيه .كالسمني مل نمدة احل
كإ  دػػػنا أ ػػػار بقولػػػه: اككػػػل سػػػبب كرسػػػب  نق ػػػق وػػػـو القيا ػػػة إال سػػػبمه كرسػػػمه  

كاحلػػػاكم  7/114كالبي قػػػغ  3/36ااحلػػػدو  أ روػػػه ال ػػػرباأ مل امللجػػػم ال بػػػن 
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كقاؿ: صهي  اإلسناد ك لقبه الػندمه  قػاؿ:  نق ػق  كأبػو رلػيم مل  لر ػة  3/142
كسػػػببه أف نمػػػر بػػػن اي ػػػاب   ػػػب إ  ننػػػغ بػػػن أيب طالػػػب  .1/231ال ػػػهابة 

ابناػػه أـ كن ػػـو   اناػػل ننيػػه ب ػػغردا   قػػاؿ: إأ   أرد البػػاري كل ػػن  لػػد رسػػوؿ اهلل 
؛ كأسػػباب كركد 3/324صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم وقػػوؿ:  ػػنكرري. راوػػق الفػػا  ال بػػن 

  .3/91احلدو  
 ج ا  كأبو ننريا ملفاض ا.كقيل: أبو ا  ياؼ لافقدري إوادم  كأبو احلرب مل ي

كوسػػمر اللػػم  ػػق ا ب أبػػوون  ككػػنلك ا ـ  ػػق ا ب  ككػػنلك اوػػد  ػػق ا ب  قػػاؿ 
 ا  لبدكف  ن بلدما قالوا: رلبد إاػك كإلػه نيبا ػك إبػراديم  لا  مل ق ة ولقوب: 

[  كإ انيػػل   و ػػػن  ػػن نيبػػا  م كإيفػػػا  133كإ انيػػل كإسػػه  إاػػا كاحػػػدا ]البقػػرة/
 كاف نم م.

 غ  لنم اإلرساف أبا ملا  قدـ ذكرري.ك 
[ ننػػر ذلػػك. أم: 22]الك ػػرؼ/ كقػػد محػػل قولػػه  لػػا : بكوػػدرا نيباءرػػا ننػػر أ ػػة
ربنا إرا أطلنا سػاد نا ككرباءرػا  ا ػنورا ننماءرا النون ربورا باللنم بداللة قوله  لا : 

 [.67]ا حكاب/ السبيا
[ : إرػػػػه نػػػػم ا ب الػػػػنم 14]لقمػػػػاف/ أف ا ػػػػ ر يل كلوالػػػػدوككقيػػػػل مل قولػػػػه: 

 كلدري  كامللنم النم ننمه.
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[  إيفػا دػو رفػغ 41]ا حػكاب/  ػا كػاف حممػد أبػا أحػد  ػن روػال مكقوله  لػا : 
 الوالدة  ك نبيه أف الابين ال  رم  رل البنوة احلقيقية.

 كمجق ا ب نيباء كأبوة  و: بلولة ك  كلة.
 سيين الشنقي غ مل دنا امللم:كأصل اأب   لل اقاؿ سيخنا اللا ة أمحد احل

 أك دو بالس وف  ن  رقنوا ***مل أب ا اا  م دل  لل 
كب رة لل س ذاؾ ركنوا   كقػد أوػرم  ػرل قفػا كن ػا مل  ***  و ة ننددم  س ن 

 قوؿ الشانر:
 إف أبادا كأبا أبادا ادنا   ر بيد  كنجكري: - 3 -

 قد بنغا مل اجملد غاواادا
. كدػػػو  يب الػػػنجم اللجنػػػغ  كدػػػو مل  ػػػرح ابػػػن 2 ػػػه ص كمل املخ وطػػػة البيػػػد باما

؛ 1/53؛ ك ػػرح املف ػػل 1/121؛ ك ػػفاء اللنيػػل بشػرح الاسػػ يل 1/51نقيػل 
  168كقيل: دو لرؤبة  مل  نهقات دوواره ص 

: كنػػػد اػػػم أبػػػا  أأبػػػودم  ك ػػػاف وػػػابو هبمػػػه أم: وافقػػػددا  فقػػػد  كوقػػػاؿ: أبػػػوت القػػػـو
 ا ب.

لوا: وا أبد اكدنري الااء نػوض نػن اليػاء  قػاؿ ابػن  الػك كزادكا مل النداء  يه  اء   قا
 مل الفياه:

 كا ا  أك اكسر  ك ن اليا الاا نوض  ***كمل رداء أبد أ د نرض 
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كقػػوام: بابػػا ال ػػمه    ػػػو ح اوػػة صػػوت ال ػػمه إذا قػػػاؿ: بابػػا اراوػػق لسػػاف اللػػػرب 
  .326  كاملسا ل احلنبيات ص 1/25ابابا  

 أبى 

 اع    ل إباء ا اناع كليس كل ا اناع إباء.اإلباء:  دة اال ان -
 ك ػػػػا  قنػػػػوهبم[  كقػػػػاؿ: 32]الاوبػػػػة/ كوػػػػا  اهلل إال أف وػػػػام رػػػػورريقولػػػػه  لػػػػا : 

إال إبنػػيس [  كقولػػه  لػػا : 34]البقػػرة/ أ  كاسػػا رب[  كقولػػه  لػػا : 8]الاوبػػة/
وػػرة أف [ كركم: اكن ػػم مل اونػػة إال  ػػن أ   ااحلػػدو  نػػن أيب در 116]طػػه/ أ 

النمه صنر اهلل ننيه كسنم قػاؿ: كػل أ ػر وػد ل اونػة وػـو القيا ػة إال  ػن أ   قػالوا: 
ك ن وا  وا رسوؿ اهللا قاؿ:  ن أطػانين د ػل اونػة  ك ػن ن ػاأ  قػد أ . أ روػه 

  بػػاب االنا ػػاـ بالسػػنة؛ كأمحػػد مل املسػػند 13/249البخػػارم اريػػر  ػػا  البػػارم 
روػػػاؿ ال ػػػهي   كأ روػػػه ال ػػػرباأ مل ا كسػػػب     قػػػاؿ ااي مػػػغ: كروالػػػه2/361

   ك نػه: روػل أ :  انػق 11/73كرواله رواؿ ال هي  أوضا. ارير  مق الككا ػد 
أبػواء: إذا أ ػنري  ػن  ػرب  وعنزز ن يمل الضيم  كأبيد الضن  ػا   ك ػيس ني   

  ؛  ادة اأ  4/5 اء  يه بوؿ ا ركل داء  نله  ن  رب املاء اراوق لساف اللرب 
 كا ركل: أر ر الونوؿ  كدو اسم مجق .

 أب 

 [.31]نبس/ ك اك ة كأباقوله  لا :  -
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    ػػن قػػوام: 1/215ا ب: املرنػػر املا يػػ  لنرنػػغ كاوػػك ااريػػر: النسػػاف اأبػػب  
أب ل ػػػنا أم ييػػػا  أبػػػا كإبابػػػة كإبابػػػا  كأب إ  كطنػػػه: إذا رػػػكع إ  كطنػػػه رككنػػػا ييػػػا 

 ييا لسنه. لق دري  ككنا أب لسيفه: إذا
 كأباف ذلك  لاف  نه  كدو الك اف امل يا لفلنه ك يئه.

 أبد 

[. ا بػد: نبػارة نػن  ػدة الك ػاف 122]النسػاء/  الػدون  ي ػا أبػداقاؿ  لػا :  -
املماػػد الػػنم ال واجػػكأ كمػػا واجػػرأ الك ػػاف  كذلػػك أرػػه وقػػاؿ: ز ػػاف كػػنا  كال وقػػاؿ: أبػػد  

 كنا.
ال وا ور ح وؿ أبػد ني ػر وضػم إليػه  ي ػم بػه  ل ػن ككاف حقه أال و م كال  مق إذ 

قيل: نيباد  كذلك ننر حسب خت ي ه مل بلا  ا واناكله  كاخ يص اسم اوػنس 
مل بلضػه  ت و ػم ك مػق  ننػر أرػه ذكػر بلػػا النػاس أف نيبػادا  ولػد كلػيس  ػن كػػاـ 

 اللرب اللرباء.
يػػد  كأبػػد اابػػاد  كأبػػد كقيػػل: أبػػد نيبػػد. كأبيػػد أم: دا ػػم اوقػػاؿ ال أ لػػل ذلػػك أبػػد ا ب
؛ كاملساق ػر 3/68الددر  كأبيد ا بيػد  كأبػد ا بدوػة. راوػق: لسػاف اللػرب اأبػد  

    كذلك ننر الااكيد.2/242
 ك ابد الشغء: بقغ أبدا  كولرب به نما وبقر  دة طوونة.
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كاابدة: البقرة الوحشية  كا كابد: الوحشيات  ك ابد البلن:  وحش    ار كا كابد  
 ابد كوه  اف:  وحش  كأبد كنلك  كقد  سر بغضب.ك 

 أبق 

[. وقػػػاؿ: أبػػػ  141]ال ػػػا ات/ إذ أبػػػ  إ  الفنػػػك املشػػػهوفقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
؛ كاجملمػل 1/96اللبد واب  إباقا  كأبػ  وػاب : إذا دػرب ااريػر: ا  لػاؿ لنسرقسػ غ 

 . ب سر الباء ك اه ا .11/3؛ كلساف اللرب اأب   1/84
 له أباؽ  ك اب  الرول:  شبه به مل االسااار  كقوؿ الشانر:كنبد نيب  كمج

ادػػػػنا نجػػػػك بيػػػػد لػػػػكدن بػػػػن أيب  ***قػػػػد أح مػػػػد ح مػػػػات القػػػػد كا بقػػػػا  - 4 -
 سنمر؛ كصدرري:

 القا د اييل  ن وبا دكابردا
؛ كالبيد 1/52؛ كمشس اللنـو 1/84  كاللجك مل اجململ 41كدو مل دوواره ص 

 يل: دو القنب.باما ه مل النساف اأب     ق

 إبل 

[  اإلبػػػل وقػػػق ننػػػر البلػػػراف 144]ا رلػػػاـ/ ك ػػػن اإلبػػػل اثنػػػنيقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
 ال  نة كال كاحد له  ن لفيه.

[ قيػػل: أروػػد هبػػا 17]الغا ػػية/ أ ػػا ونيػػركف إ  اإلبػػل كيػػ   نقػػدكقولػػه  لػػا : 
السػػهاب الػػر السػػهاب اقػػاؿ أبػػو نمػػرك بػػن اللػػاء: ك ػػن قرأدػػا بالا قيػػل قػػاؿ اإلبػػل: 
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   21/35؛ ك فسػن القػرطمه 11/6يمل املاء لنم ر. راوق لساف اللرب اإبل  
  إف و ن ذلك صهيها  لنر  شبيه السهاب باإلبل كأحواله باحوااا.

؛ كالنسػػاف 1/91كأبػػل الوحشػػغ وابػػل أبػػوال  كأبػػل أبػػا ااريػػر ا  لػػاؿ لنسرقسػػ غ 
 بل مل صربدا نن املاء..  ادة أبل  : اواكأ نن املاس  شب ا باإل11/5

ككنلك:  ابل الرول نن ا رأ ه: إذا  رؾ  قاربا ا اكركم نػن كدػب قػاؿ: ملػا قاػل ابػن 
نيدـ أ ػػاري  ابػػل نيدـ ننػػر حػػواء. أم:  ػػرؾ غشػػيا ا حكرػػا ننػػر كلػػدري . كأبػػل الروػػل:  
ك ػػرت إبنػػه  ك ػػاف ال وا بػػل أم: ال و بػػد ننػػر اإلبػػل إذا ركب ػػا  كروػػل نيبػػل كأبػػل: 

 نر إبنه  كإبل   بنة:  مونة.حسن القياـ ن
 كأرسػػل ننػػي م طػػنا أبابيػػلكاإلبالػػة: احلك ػػة  ػػن احل ػػب  شػػبي ا هبػػه  كقولػػه  لػػا : 

[ أم:  افرقػػػػة كق لػػػػات إبػػػػل  الواحػػػػد إبيػػػػل اا بابيػػػػل: مجانػػػػة مل  فرقػػػػة  3]الفيػػػػل/
 كاحددا: إبيل كإبوؿ .

 أتى 

ه: أيت كأ ػػاكم اقػػاؿ ابػػن اإل يػػاف:  ػػغء بسػػ ولة  ك نػػه قيػػل لنسػػيل املػػار ننػػر كو ػػ -
 نيػػور: كا يت: الن ػػر وسػػوقه الروػػل إ  أر ػػه. كسػػيل أيت كأ ػػاكم: ال وػػدرل  ػػن أوػػن 
أ ػػر  كقػػاؿ النهيػػاأ: أم: أ ػػر كلػػبس   ػػرري ننينػػا   كبػػه  ػػبه الغروػػب  قيػػل: أ ػػاكم 

  .14/15اكقاؿ مل النساف: بل السيل  شبه بالرول  ره غروب   نه  راوق 
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غء بالػػػػنات كبػػػػا  ر كبالاػػػػدبن  كوقػػػػاؿ مل ايػػػػن كمل الشػػػػر كمل كاإل يػػػػاف وقػػػػاؿ لنمجػػػػ
 إف أ ػػػػاكم نػػػػناب اهلل أك أ ػػػػا م السػػػػانةا نيػػػػاف كا نػػػػراض   ػػػػو قولػػػػه  لػػػػا : 

 ػا ر اهلل بنيػا م [  كقولػه: 1]النهػل/ أ ر أ ر اهلل[  كقوله  لا : 41]ا رلاـ/
 كوػػػػػػػػاء ربػػػػػػػػك [  أم: بػػػػػػػػا  ر كالاػػػػػػػػدبن   ػػػػػػػػو:26]النهػػػػػػػػل/  ػػػػػػػػن القوانػػػػػػػػد

 [  كننر دنا النهو قوؿ الشانر:22]الفجر/
 أ يد املركءة  ن باهبا - 5 -

 ادنا نجك بيد لألنشر كقبنه:
 كأ رل  داكود  ن ا هبا ***ككاس  ربد ننر لنة 

 أ يد املركءة  ن باهبا ***ل غ ولنم الناس أأ ا رؤ 
؛ ك ػاص 173طبػق   ػر ص  -طبق دار صػادر  بػل مل دووارػه  -كليس مل دوواره 

  2/43  كاللجك مل ب ا ر ذكم الامييك 99اياص ص 
ننا ين م جبنػود ال قبػل اػم هبػا  /[  كقولػه: 37]النمػل ال وػا وف ال ػاة إال كدػم

[  15]النساء/ وا ني الفاحشة[  أم: ال والاطوف  كقوله: 54]الاوبة/ كسا 
رأ هبػا ابػن  سػلود   اسػالماؿ كمل قراءة نبد اهلل: ا ػايت الفاحشػة اكدػغ قػراءة  ػاذة قػ

 [.27] ر / لقد وئد  يئا  روااإل ياف  ن ا كاسالماؿ اجملغء مل قوله: 
 وقاؿ: أ ياه كأ و ه اقاؿ ابن  الك:
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كحموت  ب الس ر ت حمياػه   كوقػاؿ لنسػقاء إذا  ػا  ***كأ وت   ل أ يد  قل اا 
ايت  نػػه    ػػو   ػػدر مل كوػػاء زبػػدري: قػػد وػػاء أ ػػوري  كيقيقػػه: وػػاء  ػػا  ػػن  ػػاره أف وػػ

  لم الفانل.
[  فلػػوؿ  ػػن 61] ػػر /  ا يػػاكدػػنري أرض ك ػػنة اإل ػػاء أم: الروػػق  كقولػػه  لػػا : 

 أ ياه.
قاؿ بلض م: اكالنم قاؿ دنا ابن قايبة كأبو ر ر احلدادم  كذكرري ابن  ػارس بقولػه: 

 كزنم راس  ككاره وضلفه.
الافسػػػػن كاػػػػاب اهلل ص  ؛ كاملػػػػد ل للنػػػػم298راوػػػػق:  اكوػػػػل  شػػػػ ل القػػػػرنيف ص 

؛ ككػػػػػػػػنا الك شػػػػػػػػرم مل  فسػػػػػػػػنري راوػػػػػػػػق ال شػػػػػػػػاؼ 367؛ كال ػػػػػػػػاحمه ص 269
  :  لنػػاري: ني يػػا   جلػػل املفلػػوؿ  ػػانا  كلػػيس كػػنلك بػػل وقػػاؿ: أ يػػد 2/2/415

 كأ ػػوا بػػه  اشػػاهباا  ػػر كأ ػػاأ ا  ػػر  كوقػػاؿ: أ ياػػه ب ػػنا كأ ياػػه كػػنا. قػػاؿ  لػػا : 
[  كقػػػػاؿ: 37]النمػػػػل/ جبنػػػػود ال قبػػػػل اػػػػم هبػػػػا ننػػػػا ين م [  كقػػػػاؿ: 25]البقػػػػرة/

كني ينادم  ن ا نييما /[.54]النساء 
]ككل  و ق ذكر مل كص  ال ااب اني ينا   و أبن   ػن كػل  و ػق ذكػر  يػه اكأ ػوا  
؛  ف اأك وا  قد وقاؿ إذا أكيت  ػن   و ػن  نػه قبػوؿ  كني ينػادم وقػاؿ  ػيمن كػاف  نػه 

 نن امل ل  . 1/256 اإل قاف قبوؿ[ ارقل دنري الفا دة السيوطغ مل
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[ كقرأري محكة  وصولة اككنا قرأدا أبو 96]ال   / ني وأ زبر احلدودكقوله  لا : 
 . أم: 295ب ػػػر  ػػػن طروػػػ  اللنيمػػػغ كأيب محػػػدكف. ارا ػػػر. راوػػػق: اإليػػػاؼ ص 

 ويئوأ.
كأقػػا وا ال ػػاة كاإلواػػاء: اإلن ػػاء  ]ك ػػص د ػػق ال ػػدقة مل القػػرنيف باإلواػػاء[  ػػو: 

كال [  ك 73]ا ربيػاء/ كإقاـ ال اة كإوااء الككاة[  277]البقرة/  وا الككاةكني
ك  وػػ ت سػػلة  ػػن [  ك 229]البقػػرة/ اػػل ل ػػم أف  ا ػػنكا  ػػا ني يامػػودن  ػػيئا

 [.247]البقرة/ املاؿ

 أث 

ا ثاث:  ااع البيػد ال  ػن  كأصػنه  ػن: أث اوقػاؿ: أث النبػات وئػ  أثاثػه  أم:   -
 ارير: النساف اأث     أم: ك ر ك  اث .ك ر كالا . 

كقيػػػل لنمػػػاؿ كنػػػه إذا ك ػػػر: أثػػػاث  كال كاحػػػد لػػػه  كاملاػػػاع  كمجلػػػه أثػػػاث اكدػػػنا قػػػوؿ 
 ؛ كالنساف اأث   .1/78الفراء  كقيل: كاحدري أثاثة. ارير: اجململ 

 كرساء أثاود: ك نات لنهمل  كاف نني ن أثاثا  ك اث   اف: أصاب أثاثا.

 أثر 

:ح وؿ  ا ودؿ ننر كوودري  وقاؿ: أثر كأثر  كاومػق: ااثػار. قػاؿ اهلل أثر الشغء -
[  27اكمل أ اكقفينػػا  كدػػو   ػػا  ]احلدوػػد/ ت قفينػػا ننػػر نيثػػاردم برسػػننا لػػا : 

كنيثارا مل ا رض /[  كقوله: 21]غا رارير إ  نيثار رمحة اهلل  /  [.51]الرـك
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  ػم ننػر : نيثػار   ػو قولػه  لػا : ك ن دنا وقاؿ لن رو  املسانؿ به ننر  ن  قدـ
 [71]ال ا ات/ نيثاردم و رنوف

 [.84]طه/ دم أكالء ننر أثرمكقوله 
؛ ك مػػػػل النغػػػػة 6/7ك نػػػػه:  نػػػػد اإلبػػػػل ننػػػػر أثػػػػارة ااريػػػػر: لسػػػػاف اللػػػػرب اأثػػػػر  

   أم: ننػػػر أثػػػر  ػػػن  ػػػهم  كأثػػػرت البلػػػن: ولنػػػد ننػػػر  فػػػه أثػػػرة  أم: 1/87
ا ننػػر أثػػرري  ك سػػمر احلدوػػدة الػػر ولمػػل هبػػا ذلػػك نا ػػة  ػػ ثر مل ا رض ليسػػادؿ هبػػ

 املئ رة.
كأثػػر السػػي : وػػودرري كأثػػر وود ػػه  كدػػو الفررػػد  كسػػي   ػػاثور. كأثػػرت اللنػػم: ركواػػه 
اقػػػاؿ ابػػػن  ػػػارس: كأثػػػرت احلػػػدو   أم: ذكر ػػػه نػػػن غػػػنؾ   نيثػػػرري أثػػػرا كأثػػػارة كأثػػػرة  

 كأصنه:  ابلد أثرري.
أك أثارة  ن ننم /اأثرة  اكدغ قراءة  اذة قػرأ هبػا السػنمغ [  كقرئ: 4]ا حقاؼ

 كاحلسن كأبو رواء.
قػػاؿ ابػػن  نيػػور:  مػػن قػػرأ اأثػػارة    ػػو امل ػػدر    ػػل السػػماحة  ك ػػن قػػرأ اأثػػرة   إرػػه 

 بناري ننر ا ثر  كما قيل: ق ة.
  كدػػو  ػػا وػػركل أك و اػػب 4/7؛ كلسػػاف اللػػرب 16/182راوػػق  فسػػن القػػرطمه 

  يبقر له أثر.
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ل  ن   اـر اإلرسػاف  كوسػالار ا ثػر لنفضػل  كاإلو ػار لنافضػل ك نػه: كاملآثر:  ا ورك 
 ػاهلل لقػد نيثػرؾ اهلل [ كقػاؿ: 9]احلشر/ كو ثركف ننر أرفس منيثر ه  كقوله  لا : 

 [.16]ا ننر/ بل   ثركف احلياة الدريا[ ك 91]ووس / ننينا
روػػػا  ػػػن كمل احلػػػدو : اسػػػي وف بلػػػدم أثػػػرة  ااحلػػػدو  نػػػن أسػػػيد بػػػن حضػػػن أف 

ا ر ار قاؿ: وا رسوؿ اهلل أال  سالمنين كما اسالمند  اراا قاؿ: اسانقوف بلػدم 
أثػػرة  اصػػربكا حػػ   نقػػوأ ننػػر احلػػوض . كدػػو صػػهي  أ روػػه البخػػارم  راوػػق  ػػا  

   أم: وسااثر بلض م ننر بلا.7/117البارم 
ف  كناوػة نػن  و ػه  كاالسائ ار: الافرد بالشغء  ن دكف غنري  كقوام: اسااثر اهلل بفا

 نبيػػه أرػػه  ػػن اصػػ فاري ك فػػرد  لػػا  بػػه  ػػن دكف الػػورل  شػػروفا لػػه. كروػػل أثػػر: وسػػااثر 
ننػػػػر أصػػػػػهابه. كح ػػػػر النهيػػػػػاأ اننػػػػغ بػػػػػن حػػػػاـز  راوػػػػػق أ بػػػػارري مل إربػػػػػاري الػػػػػركاة 

  :  ػنري نيثػرا  ػا  كإثػرا  ػا  2/536. كذكر دنا أوضا كراع مل املناخب 2/255
قوام:  ػن دػنا نيثػرا  ػا  قػاؿ: كارػه وروػد أف وا ػن  نػه كاحػدا كأثر ذم أثن ااملربد مل 

كدو وسػاـ ننػر ني ػر   يقػوؿ:  ػن دػنا الواحػد نيثػرا  أم: قػد نيثر ػك بػه  ك ا ػا   يػه 
 حشو. راوق لساف اللرب اأثر   .

 أثل 

 [.16]سبا/ ذكايت أكل مخب كأثل ك غء  ن سدر قنيلقاؿ  لاؿ:  -
 ثابد ثبو ه  ك اثل كنا: ثبد ثبو ه. أثل:  جر ثابد ا صل  ك جر  ااثل:
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كقوله صػنر اهلل ننيػه كسػنم مل الوصػغ: اغػن  ااثػل  ػاال  ااحلػدو  أ روػه البخػارم 
  ؛ كراوػػق  ػػرح 1632كالوصػػاوا؛ ك سػػنم مل الوصػػية رقػػم ا 5/263مل الشػػركط 

؛ كأ روػػػه النسػػػا ب بنفػػػظ: اكػػػل  ػػػن  ػػػاؿ وايمػػػك غػػػن 315  2/288السػػػنة 
  أم: غن  قنت لػه ك ػد ر   اسػالار الااثػل 6/256ثل   سرؼ كال  باذر كال  اا

لػػه  كننػػه اسػػالن:  ػػد أثناػػه: إذا اغاباػػه اقػػاؿ ابػػن  ػػارس: ك ػػد  ػػاف أثناػػه    ػػل  
؛ كمج ػػػػػػرة ا   ػػػػػػاؿ 1/87كذلػػػػػػك إذا قػػػػػػاؿ مل نر ػػػػػػه قبيهػػػػػػا. اريػػػػػػر  مػػػػػػل النغػػػػػػة 

2/319.  

 إثم 

أمثػد الناقػة املشػغ  امثػه إمثػا:  اإلت كا ثاـ: اسم لأل لاؿ املب ئة نن ال واب اوقػاؿ: -
 أب ات. ارير: النساف اأت     كمجله نيثاـ  كلاضمنه مللم الببء قاؿ الشانر:

إذا كػػػػنب اامثػػػػات ااجػػػنا االبيػػػػد لألنشػػػػر مل  ***مجاليػػػة  غانػػػػغ بػػػالرداؼ  - 6 -
  1/87؛ كالنساف اأت . كنجكري مل اجململ 87دوواره ص 

[ أم: مل  ناكامػا إب ػاء 219]البقػرة/  نػا ق لننػاس ي ما إت كبن ك كقوله  لا : 
 نن اينات.

كقد أت إمثػا كأثا ػا   ػو نيت كأثػيم. ك ػات:  ػرج  ػن إمثػه  كقػوام: يػوب كيػرج:  ػرج 
  ن حوبه كحروه  أم:  يقه.
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ك سػػمية ال ػػنب إمثػػا ل ػػوف ال ػػنب  ػػن مجنػػة اإلت  كذلػػك كاسػػمية اإلرسػػاف حيوارػػا 
 ل وره  ن مجناه.

[ أم: محناػػه نك ػػه ننػػر  لػػل  ػػا 216]البقػػرة/ أ ن ػػه اللػػكة بػػاإلت لػػا :  كقولػػه
[ أم: ننابا   سػماري أثا ػا ملػا كػاف 68]الفرقاف/ ك ن وفلل ذلك ون  أثا او مثه  

  نه  كذلك كاسمية النبات كالشهم ردل ملا كارا  نه مل قوؿ الشانر:
  لنر الندل مل  انه كيدرا - 7 -

 ك بن أمحر  ك  رري:ادنا نجك بيد للمر 
 ]ك ور اللداب الفرد وضربه الندل[

   كالنساف اردل   .84كدو مل دوواره ص 
كقيػػػل:  لػػػم: اونػػػ  أثا ػػػا  أم: امنػػػه ذلػػػك ننػػػر ار  ػػػاب نيثػػػاـ  كذلػػػك السػػػادناء 

  سػػوؼ ونقػػوف غيػػاا  ػػور ال ػػغنة إ  ال بػػنة  كننػػر الػػوو ني محػػل قولػػه  لػػا : 
 [.59] ر /

 [.283]البقرة/ نيت قنبهاإلت  قاؿ  لا :  كاات: املاهمل
كقوبل اإلت بالرب   قاؿ صنر اهلل ننيه كسنم: االرب  ا اطمارد إليه النفس  كاإلت  ػا 
حاؾ مل صدرؾ  ااحلدو  نن كاب ة بػن  لبػد ر ػر اهلل ننػه قػاؿ: أ يػد رسػوؿ اهلل 

لرب  ػا اطمارػد صنر اهلل ننيه كسنم  قاؿ: اوئد  ساؿ نن الربا قند: رلم قاؿ: ا
إليه النفس كاطماف إليه القنب  كاإلت  ا حاؾ مل الػنفس ك ػردد مل ال ػدر كإف أ اػاؾ 
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  ك يه أووب بن نبد اهلل بػن   ػرز. 4/228الناس كأ اوؾ  أ روه أمحد مل املسند 
. 2/322قاؿ ابن ندم: ال واابق ننر حدو ه. ككثقه ابن حباف. كأ روه الػدار غ 

. ذكػػػرري النػػػوكم مل ا ربلػػػني كقػػػاؿ: حػػػدو  حسػػػن 1/182كاريػػػر:  مػػػق الككا ػػػد 
  كدػنا 53ركوناري مل  سند أمحد كالدار غ بإسناد حسن  راوق ا ربلػني النوكوػة ص 

 القوؿ  نه ح م الرب كاإلت ال  فسن ا.
وسػػػػػػارنوف مل اإلت [ أم: نيت  كقولػػػػػػه: 12]القنػػػػػػم/  لاػػػػػػد أثػػػػػػيمكقولػػػػػػه  لػػػػػػا : 

 [.62]املا دة/ كاللدكاف
 اهلل  اكلئػك دػم ال ػا ركف أنززلك ن   ا م  ا : أ ار باإلت إ   و قوله: قيل

اهلل  اكلئػػػػك دػػػػم  أنزززززلك ػػػػن   ا ػػػػم  ػػػػا [  كباللػػػػدكاف إ  قولػػػػه: 44]املا ػػػػدة/
 [   اإلت أنم  ن اللدكاف.45]املا دة/ الياملوف

 أج 

ود املنوحػة [ :  ػد52]الفرقػاف/ دنا ننب  رات كدنا  ن  أوػاجقاؿ  لا :  -
 كاحلرارة   ن قوام: أويج النار كأوا ا  كقد أود  كا اج الن ار.

كواووج ك اووج  نه   ب وا بالنار املض ر ة كاملياري املامووػة ل  ػرة ا ػ راهبم ااريػر: 
  .1/32اجملموع املغي  

 كأج الينيم: إذا ندا  أويجا  شبي ا باويج النار.
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 أجر 

واب اللمػل دريووػا كػاف أك أ ركوػا   ػو قولػه  لػا : ا ور كا وػرة:  ػا ولػود  ػن ثػ -
إف أورم إ  ننر اهلل /[  72]وورس كني يناري أورري مل الػدريا كإرػه مل اا ػرة ملػن

 [.57]ووس / ك ور اا رة  ن لننون ني نوا[  27]اللن بوت/ ال احلني
 أوػػوردن كني ػػودنكا وػػرة مل ال ػػواب الػػدريوم  كمجػػق ا وػػر أوػػور  كقولػػه  لػػا : 

[ كناوة نن امل ور  كا ور كا وػرة وقػاؿ  يمػا كػاف نػن نقػد ك ػا  ػرم 25]النساء/
اػػم أوػػردم ننػػد  ػػرل اللقػػد  كال وقػػاؿ إال مل النفػػق دكف الضػػر   ػػو قولػػه  لػػا : 

[. 41]الشػػػػػورل/  ػػػػاورري ننػػػػػر اهلل[  كقولػػػػه  لػػػػػا : 199]نيؿ نمػػػػػراف/ رهبػػػػم
نقد  كوقاؿ مل النا ق كالضار   ػو قولػه  لػا :  كاوكاء وقاؿ  يما كاف نن نقد كغن

كوػػكادم  ػػا صػػربكا ونػػة كحروػػرا /[  كقولػػه  لػػا : 12]اإلرسػػافجػػكاؤري و ػػنم  
 [.93]النساء/

وقػػاؿ: أوػػر زوػػد نمػػرا وػػاورري أوػػرا: أن ػػاري الشػػغء بػػاورة  كنيوػػر نمػػرك زوػػدا: أن ػػاري 
[  كنيوػر كػنلك  27]الق ص/ ننر أف  اورأ مثاأ حججا ورة  قاؿ  لا : 

كالفػػرؽ بين مػػا أف أور ػػه وقػػاؿ إذا اناػػرب  لػػل أحػػد ا  كنيور ػػه وقػػاؿ إذا اناػػرب  لا ػػا 
   ككا ػػػا ورولػػػاف إ   لػػػم كاحػػػد  كوقػػػاؿ: 2/132ااريػػػر ب ػػػا ر ذكم الامييػػػك 

 نيورري اهلل كأورري اهلل.
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رب بػه كا ون:  ليل  لم  انل أك  فانل  كاالسائجار: طنب الشغء بػا ورة  ت ولػ
نػػن  ناكلػػه بػػا ورة   ػػو: االسػػايجاب مل اسػػالار ه اإل ػػاب  كننػػر دػػنا قولػػه  لػػا : 

اسااورري إف  ن  ن اسااورت القوم ا  ني /[.26]الق ص 

 أجل 

[  67]غػا ر/ لابنغػوا أوػا  سػمرا ول: املدة املضركبة لنشغء  قػاؿ  لػا :  -
أ ا ا ونني قضيد /[.28]الق ص 

  وػػػل  كقػػػد أوناػػػه: ولنػػػد لػػػه أوػػػا  كوقػػػاؿ لنمػػػدة املضػػػركبة حليػػػاة  كوقػػػاؿ: دونػػػه
 اإلرساف أول  يقاؿ درا أونه  نبارة نن درو املوت.
 بنغنا أوننا النم أونػد لنػاكأصنه: اسايفاء ا ول أم:  دة احلياة  كقوله  لا : 

 [  أم: حد املوت  كقيل: حد ااـر  ك ا كاحد مل الاهقي .128]ا رلاـ/
[   ػا كؿ: دػو البقػاء 2]ا رلػاـ/ ت قضر أوا كأول  سػمر ننػدريه  لا : كقول

مل الدريا  كال اأ: البقػاء مل اا ػرة  كقيػل: ا كؿ: دػو البقػاء مل الػدريا  كال ػاأ:  ػدة 
 ا بني املوت إ  النشور  نن احلسن  كقيل: ا كؿ لننػـو  كال ػاأ لنمػوت  إ ػارة إ  

[  42]الك ػػر/ ا رفػػس حػػني  ويػػا كالػػر   متػػد مل  نا  ػػا اهلل واػػوىقولػػه  لػػا : 
نػػػن ابػػػن نبػػػاس اكقػػػد رقػػػل الفػػػنكز نيبػػػادم دػػػنا حر يػػػا  كاريػػػر: ب ػػػا ر ذكم الامييػػػك 

2/119.  
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كقيل: ا واف مجيلا لنموت   من م  ن أونه بلارض كالسي  كاحلػرؽ كالغػرؽ ككػل 
احليػػاة  ك ػػن م  ػػن وػػوقر  ػغء غػػن  وا ػػ   كغػػن ذلػك  ػػن ا سػػباب امل دوػػة إ  ق ػق 

كولػػاى حػػ  وا يػػه املػػوت حاػػ  أرفػػه  كدػػناف  ػػا املشػػار إلي مػػا بقولػػه: ا ػػن أ  ػػاري 
 س م الرزوة   ل ئه س م املنية .

كقيل: لنناس أواف   ػن م  ػن  ػوت نب ػة اأصػل دػنري املػادة: نب ػد الناقػة نب ػا: 
ارا ػػػر. اريػػػر: إذا ذتا ػػػا  ػػػن غػػػن ننػػػة  ك ػػػات  ػػػاف نب ػػػة  أم: صػػػهيها  ػػػابا. 

اللباب الكا ر انبب     ك ػن م  ػن وبنػ  حػدا    لنػه اهلل مل طبيلػة الػدريا أف وبقػر 
ك ن م  ن واوى ك ن م  ن وػرد إ  أحد أك ر  نه  ي ا  كإلي ما أ ار بقوله  لا : 

 [  كق د ا الشانر بقوله:5]احلج/ أرذؿ اللمر
 اهمت ***رأود املناوا  بب نشواء  ن   ب  - 8 -

 االبيد لكدن بن أيب سنمر  ن  لنقاه  كمتا ه:
 ك ن خت   ولمر  ي ـر
؛ كب ػػا ر ذكم الامييػػك 1/125؛ ك ػػرح الق ػػا د لننهػػاس 86كدػػو مل دووارػػه ص 

2/119  
 كقوؿ اا ر:

  ن    د نب ة  د در ا - 9 -
 االش ر   ية بن أيب ال ند  ك اماه:
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 لنموت كاس  املرء ذا ق ا
؛ كاللبػػػاب انػػػبب  ؛ كالنسػػػاف انػػػبب  ؛ كغروػػػب احلػػػدو  241 كدػػػو مل دووارػػػه ص

  134؛ كذول أ ايل القايل ص 1/446لنخ ايب 
كااوػػػل  ػػػد اللاوػػػل  كا وػػػل: اوناوػػػة الػػػر لػػػاؼ  ن ػػػا نيوػػػا    ػػػل أوػػػل وناوػػػة 

 ػػن أوػػل ذلػػك  كلػػيس كػػل وناوػػة أوػػا  وقػػاؿ:  لنػػد كػػنا  ػػن أونػػه  قػػاؿ  لػػا : 
[  أم:  ػػن وػػراء  كقػػرئ: ا ػػن إوػػل ذلػػك  32دة/]املا ػػ كابنػػا ننػػر بػػين إسػػرا يل

اكدػػغ ب سػػر اامػػكة  ػػق ق ل ػػا قػػراءة  ػػاذة ح ادػػا النهيػػاأ  كقػػرأ أبػػو ولفػػر ب سػػر 
؛ كالنسػػاف 211اامػكة كرقػػل حركا ػػا إ  النػوف  ككا قػػه احلسػػنن اريػر: اإليػػاؼ ص 

 اأول    بال سر. أم:  ن وناوة ذلك.
 كوقاؿ: اأول  مل يقي   رب  لاه.

 كإذا طنقػػػػػام النسػػػػػاء  ػػػػػبنغن أون ػػػػػن  ا سػػػػػ ودنغ ا وػػػػػل مل قولػػػػػه  لػػػػػا : كبنػػػػػو 
[  دػػو املػػدة املضػػركبة بػػني ال ػػاؽ كبػػني ارقضػػاء اللػػدة  كقولػػه  لػػا : 231]البقػػرة/

ػػػبنغن أون ػػػن  ػػػا  لضػػػنودن  /[  إ ػػػارة إ  حػػػني ارقضػػػاء اللػػػدة  232]البقػػػرة
 كحينئن ال وناح نني ن  يما  لنن مل أرفس ن.

 أحد 

 أحد وسالمل ننر  ربني: -
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أحد ا: مل النفغ  قب اقاؿ املخاار بن بورا او ين الشنقي غ مل   مينه  لفية ابن 
  الك:

 كأحد مل النفغ ذك ارفراد ***كنيموا باحد ااحاد 
 كما دنا  ن أحد قروب .  ***بلاقل  ك  نه غروب 
 كال اأ: مل اإلثبات.

طقني  كوانػػاكؿ القنيػػل كال  ػػن ننػػر طروػػ   ا ػػا املخػػاص بػػالنفغ  اسػػاغراؽ وػػنس النػػا
االوامػػػػاع كاال ػػػػ اؽ   ػػػػو:  ػػػػا مل الػػػػدار أحػػػػد  أم: ال كاحػػػػد كال اثنػػػػاف   ػػػػاندا ال 
 املني كال  ف قني  كانا امللم   و   اسػالماله مل اإلثبػات؛  ف رفػغ املاضػادون 

د  نفػرد  ػق و    كال و   إثبايما   نو قيػل: مل الػدار كاحػد ل ػاف  يػه إثبػات كاحػ
إثبات  ا  وؽ الواحد  املني ك ف قني  كذلك  ادر اإلحالة  كلاناكؿ ذلك  ا  وؽ 
الواحػػػػػد و ػػػػػ  أف وقػػػػػاؿ:  ػػػػػا  ػػػػػن أحػػػػػد  ا ػػػػػنني اكدػػػػػنا النقػػػػػل حر يػػػػػا مل الب ػػػػػا ر 

 [.47]احلاقة/  ما  ن م  ن أحد ننه حاوكون   كقوله  لا : 2/91
ا كؿ: مل الواحد املضػمـو إ  اللشػرات  كأ ا املسالمل مل اإلثبات  لنر ثاثة أكوه:

  و: أحد نشر كأحد كنشرون.
أ ػػػا أحػػػدكما كال ػػػاأ أف وسػػػالمل  ضػػػا ا أك ضػػػا ا إليػػػه  لػػػم ا كؿ  كقولػػػه  لػػػا : 

[  كقػػػػػوام: وػػػػػـو ا حػػػػػد. أم: وػػػػػـو ا كؿ  كوػػػػػـو 41]ووسػػػػػ /  يسػػػػػقغ ربػػػػػه مخػػػػػرا
 االثنني.
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قػل  مل كصػ  اهلل  لػا  بقولػه: كال ال : أف وسالمل   نقا كصفا  كليس ذلػك إال
[  كأصػػػنه كحػػػد اقػػػاؿ الفػػػنكز نيبػػػادم: كأصػػػنه كحػػػد  1]اإل ػػػاص/ دػػػو اهلل أحػػػد

أبػػػدلوا الػػػواك  ػػػكة ننػػػر نػػػاديم مل الػػػواكات الواقلػػػة مل أكا ػػػل ال نػػػم  كمػػػا مل: أوػػػوري 
ككووري  كإ اح كك اح  كا رأة أراة ككراة. ارير: 

الب ا ر
 غنري  و قوؿ النابغة:   كل ن كحد وسالمل مل 2/92 
 بنم اونيل ننر  ساارس كحد ***كاف رحنغ كقد زاؿ الن ار بنا   - 11 -

  2/162؛ ك رح امللنقات لننهاس 31االبيد  ن  لنقاه؛ كدو مل دوواره ص 

 أخذ 

 لػػاذ اهلل أف را ػػن إال ا  ػػن: حػػوز الشػػغء كي ػػينه  كذلػػك  ػػارة بالانػػاكؿ  ػػو:  -
ال  ا ػػنري [  ك ػارة بػػالق ر  ػو قولػػه  لػا : 79ووسػػ /]  ػن كوػدرا  ااننػػا ننػدري

 [.255]البقرة/ سنة كال رـو
[  67]دػػود/ كأ ػػن الػػنون  نمػػوا ال ػػيهةكوقػػاؿ: أ ن ػػه احلمػػر  كقػػاؿ  لػػا : 

 ا نري اهلل ر اؿ اا رة كا ك  /[  كقاؿ: 25]النازنات ككنلك أ ن ربك إذا
 [.112]دود/ أ ن القرل

ا  ين كاملا وذ  كاالختػاذ ا الػاؿ  نػه  كولػدل إ   فلػولني ك ػرم كولرب نن ا سن ب
[  51]املا ػػدة/ ال  اخػػنكا الي ػػود كالن ػػارل أكليػػاء ػػرل اولػػل  ػػو قولػػه  لػػا : 
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أـ اختػػػػػػػػػػػػػنكا  ػػػػػػػػػػػػػن دكرػػػػػػػػػػػػػه أكليػػػػػػػػػػػػػاء /[  9]الشػػػػػػػػػػػػػورلاختػػػػػػػػػػػػػنمتودم سػػػػػػػػػػػػػخروا  
 هللأأرػػػػػػد قنػػػػػػد لننػػػػػػاس: اختػػػػػػنكأ كأ ػػػػػػغ إاػػػػػػني  ػػػػػػن دكف ا[  111]امل  نػػػػػػوف/
[ 61]النهػػػل/ كلػػػو و ا ػػػن اهلل النػػػاس بينم ػػػم[  كقولػػػه  لػػػا : 116]املا ػػػدة/

 اخ ػػيص لفػػظ امل ا ػػنة  نبيػػه ننػػر  لػػم اجملػػازاة كاملقابنػػة ملػػا أ ػػنكري  ػػن الػػنلم  نػػم 
 وقابنوري بالش ر.

كوقاؿ:  اف  ا وذ  كبه أ نري  ن اون  ك اف وا ن  ا ن  ػاف  أم: وفلػل  لنػه 
 ل أ ين  كبه أ ن كناوة نن الر د.كوسنك  سن ه  كرو

كاإل ػػػػاذة كاإل ػػػػاذ: أرض وا ػػػػندا الروػػػػل لنفسػػػػه ااريػػػػر: لسػػػػاف اللػػػػرب اأ ػػػػن     
كذدبػػػوا ك ػػػن أ ػػػن أ ػػػندم كإ ػػػندم اوقػػػاؿ: كذدػػػب بنػػػو  ػػػاف ك ػػػن أ ػػػن إ ػػػندم  
كأ ندم  أم: ك ن سار سندم. كاللرب  قوؿ: لو كند  نػا   ػنت بإ ػنرا  أم: 

 ددونا .خبا قنا كزونا ك  ننا ك 

 أخ 

ا صػػل أ ػػو  كدػػو: املشػػارؾ ني ػػر مل الػػوالدة  ػػن ال ػػر ني  أك  ػػن أحػػد ا أك  ػػن  -
 الر اع.

كوسالار مل كل  شارؾ لغػنري مل القبينػة  أك مل الػدون  أك مل صػنلة  أك مل  لا نػة أك 
 مل  ودة  كمل غن ذلك  ن املناسبات.
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[  أم: 156]نيؿ نمػػػراف/ ال  ورػػػوا كالػػػنون كفػػػركا كقػػػالوا إل ػػػوا مقولػػػه  لػػػا : 
أاػػب [  11]احلجػػرات/ إيفػػا امل  نػػوف إ ػػوةملشػػاركي م مل ال فػػر  كقػػاؿ  لػػا : 
  ػػإف كػػاف لػػه إ ػػوة[  كقولػػه: 12]احلجػػرات/ أحػػدكم أف واكػػل حلػػم أ يػػه  ياػػا

 إ وارػػػا ننػػػر سػػػرر  اقػػػابنني[  أم: إ ػػػواف كأ ػػػوات  كقولػػػه  لػػػا : 11]النسػػػاء/
 رافاء املخالفة  ن بين م.[   نبيه ننر ا47]احلجر/

وػا كا  د:  اري  ا خ  كولل الااء  يه كاللوض  ن احملنكؼ  نػه  كقولػه  لػا : 
[  ولين: أ اه مل ال اح ال مل النسبة  كذلك كقوام: وػا 28] ر / أ د داركف

[   ػاري أ ػا  نبي ػا ننػر إ ػفاقه 21]ا حقػاب/ أ ا نػادأ ا متيم. كقوله  لا : 
 كإ  مثػػػػػػود أ ػػػػػػادمة ا خ ننػػػػػػر أ يػػػػػػه  كننػػػػػػر دػػػػػػنا قولػػػػػػه  لػػػػػػا : ننػػػػػػي م  ػػػػػػفق
 كإ   ػػػػػدون أ ػػػػػادم[  65]ا نػػػػػراؼ/ كإ  نػػػػػاد أ ػػػػػادم[ 73]ا نػػػػػراؼ/
 ك ػػػػػػػا رػػػػػػػرو م  ػػػػػػػن نيوػػػػػػػة إال دػػػػػػػغ أكػػػػػػػرب  ػػػػػػػن أ ا ػػػػػػػا[  كقولػػػػػػػه: 85]ا نػػػػػػػراؼ/
[  أم:  ن ااوة الر  قد ا ا  ك ادا أ اا اا ال  اك ما مل ال هة 48]الك رؼ/

[  38]ا نػراؼ/ كنما د نػد أ ػة للنػد أ ا ػااإلبارة كال دؽ  كقوله  لا : ك 
 أكليػػػػػػػػاؤدم ال ػػػػػػػػاغوت إ ػػػػػػػػارة إ  أكليػػػػػػػػا  م املػػػػػػػػنكورون مل  ػػػػػػػػو قولػػػػػػػػه  لػػػػػػػػا : 

؛ كالنسػاف اأ ػو  1/89[  ك ا يد أم: يرود اارير:  مل النغة 257]البقرة/
ز ػػة  قيػػل: أ يػػة الدابػػة   يػػرم ا خ لػػألخ  كاناػػرب  ػػن اإل ػػوة  لػػم املا14/22



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اقاؿ ابن  نيور: كا  يػة كاا يػة: نػود ولػرض مل احلػا ب كوػد ن طر ػاري  يػه  كو ػن 
 كس ه كاللركة  شد إليه الدابة .

 آخر 

وقابػػل بػػه ا كؿ  كني ػػر وقابػػل بػػه الواحػػد  كولػػرب بالػػدار اا ػػرة نػػن النشػػاة ال اريػػة    -
 كإف الػػػدار اا ػػػرة اػػػغ احليػػػواف: كمػػػا ولػػػرب بالػػػدار الػػػدريا نػػػن النشػػػاة ا ك   ػػػو

أكلئػك الػنون لػيس اػم مل [  كر ا  رؾ ذكر الدار  ػو قولػه  لػا : 64]اللن بوت/
 [.16]دود/ اا رة إال النار

كلنػدار اا ػرة كقد  وص  الػدار بػاا رة  ػارة  ك ضػاؼ إلي ػا  ػارة  ػو قولػه  لػا : 
امل املخ وطػة:   ن لنػنون ا قػوا كلدار اا رة[ 32]ا رلاـ/  ن لننون واقوف

ك وػػػػػػػر اا ػػػػػػػرة أكػػػػػػػرب لػػػػػػػو كػػػػػػػاروا ولنمػػػػػػػوف /[. كال  ػػػػػػػادد  ي ػػػػػػػا  41]النهػػػػػػػل
 [.119]ووس /

 ك قدور اإل ا ة: دار احلياة اا رة.
ك اأ ػػر   لػػدكؿ نػػن  قػػدور  ػػا  يػػه ا لػػ  كالػػاـ  كلػػيس لػػه ريػػن مل كا  ػػم   ػػإف 

 أ لل  ن كنا؛
 ك  قدورا   ا و م كال  مق كال و ر .إ ا أف ونكر  له ا ن  لفيا أ -
 كإ ا أف انؼ  نه ا ن   يد ل ننيه ا ل  كالاـ  ي م ك مق. -

 كدنري النفية  ن بني أ وايا ووز  ي ا ذلك  ن غن ا ل  كالاـ.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ػا  قػدـ  ػن [  13]القيا ػة/  ػا قػدـ كأ ػركالاا ن  قابل لناقد   قاؿ  لا : 
 إيفػػػػػػا وػػػػػػ  ردم ليػػػػػػـو  شػػػػػػخص  يػػػػػػه ا ب ػػػػػػار[  2 /]الفػػػػػػا ذربػػػػػػك ك ػػػػػػا  ػػػػػػا ر

 [.44]إبراديم/ ربنا أ ررا إ  أول قروب[  42]إبراديم/
 كبلاه با رة. أم: باا ن أول  كقوله: بنيرة.

كقوام: أبلػد اهلل ا  ػر أم: املاػا ر نػن الفضػينة كنػن يػرم احلػ  اوقػاؿ مل الشػام: 
ال  قوله لألر ر  كقاؿ ابن مشيل: ا  ػر: أبلد اهلل ا  ر ب سر اياء كق ر ا ل   ك 

 امل  ر امل ركح .

 إد 

[ أم: أ را  ن را وقػق  يػه ونبػة   ػن 89] ر / لقد وئام  يئا إداقاؿ  لا :  -
قػػػػوام: أدت الناقػػػػة  ئػػػػد  أم: رولػػػػد حنين ػػػػا  رويلػػػػا  ػػػػدودا ااريػػػػر:  مػػػػل النغػػػػة 

  .1/88؛ كا  لاؿ 2/71؛ كالنساف اأد  1/79
وبنػػػة  كأد قيػػػل:  ػػػن الػػػود اكقا ػػػل دػػػنا دػػػو ابػػػن دروػػػد  اريػػػر: مج ػػػرة النغػػػة كا دوػػػد: ا

    أك  ن: أدت الناقة.3/71؛ كالنساف 1/15

 أدى 

ا داء: د ق احل  د لة ك و ياػه  كػاداء ايػراج كاوكوػة كأداء ا  ارػة  قػاؿ اهلل  لػا :  -
ني د الػنم أكمتػن أ اراػه  /[  283]البقػرةدكا ا  ارػات إ  إف اهلل وػا ركم أف  ػ 

[  كأصػل ذلػك 178]البقػرة/ كأداء إليػه بإحسػاف[  كقػاؿ: 58]النساء/ أدن ا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ػػػن ا داة   قػػػوؿ: أدكت بفلػػػل كػػػنا  أم: احانػػػد  كأصػػػنه:  ناكلػػػد ا داة الػػػر هبػػػا 
. كقػػاؿ 1/91واوصػػل إليػػه  كاسػػاادود ننػػر  ػػاف  ػػو: اسػػالدود ااريػػر: اجملمػػل 

اسػػػاادود السػػػػن اف ننػػػػر  ػػػػاف  أم: اسػػػػالدود  ا زدػػػرم: أدػػػػل احلجػػػػاز وقولػػػػوف: 
 ػػآداأ ننيػػه أم: أنػػداأ كأنػػارين. كوقػػاؿ: أبػػدلد اامػػكة  ػػن اللػػني؛   مػػا  ػػن  ػػرج 

 كاحد .

 آدم 

أبو البشر  قيل:  غ بنلك ل وف وسدري  ن أد  ا رض  كقيل: لسمرة مل لوره.  -
انفػة كقػول  افرقػة   وقاؿ: رول نيدـ  و أ ر  كقيل:  غ بنلك ل وره  ن نناصػر  

 [.2]اإلرساف/  ن ر فة أ شاج ربانيهكما قاؿ  لا : 
وقاؿ: ولند  ارا أد ة أدنغ  أم:  ن اه هبم اقاؿ ابن  ارس: كولند  ارا أد ة 
أدنغ  أم: أسويم  كقػاؿ الفػراء: ا د ػة أوضػا: الوسػينة. كقػاؿ الك شػرم: كدػو أد ػة 

   كقيػػل: 4  كأسػػاس الباغػػة ص 1/91قو ػػه: لسػػيددم ك قػػد  م. اريػػر: اجملمػػل 
كرفخػػد  يػػه  ػػغ بػػنلك ملػػا طيػػب بػػه  ػػن الػػركح املنفػػوخ  يػػه املػػنكور مل قولػػه  لػػا : 

[  كولل له اللقل كالف م كالركوة الر  ضل هبػا ننػر غػنري   29]احلجر/  ن ركحغ
[  كذلػك 71]اإلسػراء/ ك ضننادم ننر ك ػن  ػن  نقنػا  فضػياكما قاؿ  لا : 

   كمل احلػدو : 1/91ام: اإلداـ  كدػو  ػا و يػب بػه ال لػاـ ااريػر: اجملمػل  ن قو 
الػػػو ريػػػرت إلي ػػػا  إرػػػه أحػػػرل أف وػػػ دـ بين مػػػا  ااحلػػػدو  نػػػن املغػػػنة بػػػن  ػػػلبة أرػػػه 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ػػػب ا ػػػرأة  قػػػاؿ النػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم: ااريػػػر إلي مػػػا  إرػػػه أحػػػرل أف وػػػ دـ 
؛ 4/317نار ػة ا حػوذم بين ما  أ روه ال  نم كقاؿ: حدو  حسن. اريػر: 

   أم: و ل  كو يب.1/599؛ كابن  اوه 6/71كأ روه النسا غ مل سننه 

 أذن 

ا ذف: اوارحػػة  ك ػػبه بػػه  ػػن حيػػ  احلنقػػة أذف القػػدر كغندػػا  كوسػػالار ملػػن ك ػػر  -
 كوقولػػػوف: دػػػو أذف قػػػل: أذف  ػػػن ل ػػػماسػػػامانه كقولػػػه ملػػػا وسػػػمق  قػػػاؿ  لػػػا : 

 كمل نيذا ػػػم كقػػػراا ولػػػود خبػػػن ل ػػػم  كقولػػػه  لػػػا : [ أم: اسػػػامانه ملػػػ61]الاوبػػػة/
 [ إ ارة إ  و ن م ال إ  ندـ  ل م.25]ا رلاـ/

[  كوسػػالمل ذلػػك 2]االرشػػقاؽ/ كأذرػػد لرهبػػا كحقػػدكأذف: اسػػامق   ػػو قولػػه: 
  ػػػاذروا تػػػرب  ػػػن اهلل كرسػػػولهمل اللنػػػم الػػػنم واوصػػػل إليػػػه بالسػػػماع   ػػػو قولػػػه: 

 [.279]البقرة/
ف كا ذاف ملػػا وسػػمق  كولػػرب بػػنلك نػػن اللنػػم  إذ دػػو  بػػدأ ك ػػن  ػػن اللنػػم  ينػػا  كا ذ

 كإذ  ػػػػاذف رب ػػػػػم[  كقػػػػػاؿ: 49]الاوبػػػػة/ ا ػػػػػنف يل كال  فاػػػػينقػػػػاؿ اهلل  لػػػػا : 
 [.7]إبراديم/

 كأذراه ب نا كنيذراه  لم.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ت أذف  ػػػػػ ذف أوا ػػػػػا اللػػػػػنكاملػػػػػ ذف: كػػػػػل  ػػػػػن ولنػػػػػم بشػػػػػغء رػػػػػداءا  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 
 كأذف مل النػػػاس بػػػاحلج[  44[   ػػػاذف  ػػػ ذف بيػػػن م/ ]ا نػػػراؼ/71/]ووسػػػ 
 [.27]احلج/

  كالنسػػػػػػػاف اأذف  1/91كا ذوػػػػػػػن: امل ػػػػػػػاف الػػػػػػػنم وا يػػػػػػػه ا ذاف ااريػػػػػػػر: اجملمػػػػػػػل 
ك ػا أرسػننا  ػن    كاإلذف مل الشغء: إناـ بإواز ػه كالر  ػة  يػه   ػو  13/11

ك ػا أصػاب م د ػه كأ ػرري  كقولػه: [ أم: بإرا64]النسػاء/ رسوؿ إال لي اع بإذف اهلل
ك ػػا دػػم بضػػارون بػػه [  كقولػػه: 166]نيؿ نمػػراف/ وػػـو الاقػػر اوملػػاف  بػػإذف اهلل

 كلػػػػػيس بضػػػػػاردم  ػػػػػيئا إال بػػػػػإذف اهلل[  112]البقػػػػػرة/  ػػػػػن أحػػػػػد إال بػػػػػإذف اهلل
[ قيػل:  لنػاري: بلنمػه  ل ػن بػني اللنػم كاإلذف  ػرؽ   ػإف اإلذف أ ػص  11]اجملادلة/

لمل إال  يمػػػػا  يػػػػه  شػػػػيئة بػػػػه  را ػػػػيا  نػػػػه الفلػػػػل أـ   وػػػػرض بػػػػه امل كال و ػػػػاد وسػػػػا
ك ا كاف لنفس أف    ن إال بػإذف املخ وطة:  ا ه الفلل أـ   وضا ه    إف قوله: 

ك ػػادم بضػػارون بػػه  ػػن [  ملنػػـو أف  يػػه  شػػيئاه كأ ػػرري  كقولػػه: 111]وػػورس/ اهلل
وه  كدو أره ال  اؼ أف اهلل [  فيه  شيئاه  ن ك 112]البقرة/ أحد إال بإذف اهلل

 لا  أكود مل اإلرساف قوة  ي ا إ  اف قبوؿ الضرب  ن و ة  ن وينمه  يضرري  ك  
 لنػػه كػػاحلجر الػػنم ال ووولػػه الضػػرب  كال  ػػاؼ أف إ ػػاد دػػنا اإل  ػػاف  ػػن  لػػل 
اهلل   مػػن دػػنا الووػػه و ػػ  أف وقػػاؿ: إرػػه بػػإذف اهلل ك شػػيئاه ونهػػ  الضػػرر  ػػن و ػػة 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

لبسب دنا ال اـ كااب غن دنا اكحمل دنا كاػب ال ػاـ  ك فاسػن القػرنيف اليا   ك 
 امل ولة  كشرح الفقه ا كرب لنقارم  ك فسن الرازم .

 إيفػػػػػا وسػػػػػااذرك الػػػػػنون ال و  نػػػػػوف بػػػػػاهللكاالسػػػػػائناف: طنػػػػػب اإلذف  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 
 [.62]النور/  إذا اسااذروؾ[  45]الاوبة/

لك أره وقاضغ ووابا أك  قػدور وػواب  كواضػمن  ػا ك اإذف  وواب كوكاء  ك لم ذ
و هبه  ن ال اـ وكاءا  ك   صدر به ال اـ ك لقبه  لػل  ضػارع ون ػبه ال حمالػة  
 ػػو: إذف أ ػػرج  ك ػػ   قد ػػه كػػاـ ت  بلػػه  لػػل  ضػػارع  ػػوز ر ػػبه كر لػػه اقػػاؿ ابػػن 

  الك مل ألفياه:
 صاإف صدرت كالفلل بلد  و  ***كر بوا بإذف املساقبا 

 إذا إذف  ن بلد ن   كقلا  ***أك قبنه اليمني كار ب كار لا 
أرا إذف أ رج كأ رج  ك    ا ر نن الفلل أك   و ن  له الفلل املضػارع   ولمػل  

 [.141]النساء/ إر م إذا   ن م و: أرا أ رج إذف  قاؿ  لا : 

 أذى 

سػػمه أك  بلا ػػه دريووػػا  ا ذل:  ػػا و ػػل إ  احليػػواف  ػػن الضػػرر إ ػػا مل رفسػػه أك و -
[  264]البقػػرة/ ال  ب نػػوا صػػدقا  م بػػاملن كا ذلكػػاف أك أ ركوػػا  قػػاؿ  لػػا : 

[ إ ارة إ  الضرب  ك و ذلك مل سػورة الاوبػة: 16]النساء/  آذك اقوله  لا : 
ك ن م النون و ذكف النمه كوقولوف: دو أذف /[  61]الاوبة كالنون و ذكف رسوؿ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ال   ورػػػػػػػػػوا كالػػػػػػػػػنون نيذكا  وسػػػػػػػػػر[  ك 61]الاوبػػػػػػػػػة/ ب ألػػػػػػػػػيماهلل اػػػػػػػػػم نػػػػػػػػػنا
    ػ ذكرين[  كقػاؿ: 34]ا رلاـ/ كأكذكا ح  أ ادم ر ررا[  69]ا حكاب/
[  222]البقػػػػرة/ وسػػػػالورك نػػػػن احملػػػػيا قػػػػل: دػػػػو أذل[  كقولػػػػه: 5]ال ػػػػ /

 سمر ذلك أذل بانابار الشرع كبانابار ال ب ننر حسب  ا ونكرري أصهاب دنري 
  نانة.ال

وقػػػاؿ: نيذواػػػه أك أذواػػػه إوػػػناءا كأذوػػػة كأذل  ك نػػػه: ا ذم  كدػػػو املػػػوج املػػػ ذم لركػػػاب 
 البهر.

 إذا 

ولػػرب بػػػه نػػػن كػػػل ز ػػػاف  سػػػاقبل  كقػػد وضػػػمن  لػػػم الشػػػرط  يجػػػـك بػػػه  كذلػػػك مل  -
الشلر أك ػر  ك اإذ  ولػرب بػه نػن الك ػاف املا ػغ  كال  ػازل بػه إال إذا  ػم إليػه ا ػا  

  و:
االش ر لن ػهايب اللبػاس بػن  ػرداس  *** ا أ يد ننر الرسوؿ  قل له إذ  - 11 -

 ػػن ق ػػيدة قااػػا مل غػػككة حنػػني لاطػػب النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم  كنجػػكري: حقػػا 
 ننيك إذا اطماف اجملنس

؛ 2/93؛ ك ػػػػػرح ا بيػػػػػات البػػػػػن السػػػػػنامل 1/432كالبيػػػػػد مل  ػػػػػوادد سػػػػػيبووه 
  .9/29رة ا دب ؛ ك كا2/298؛ كالركض ا ر  2/46كاملقاضب 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 أرب 

ا رب:  ػػػرط احلاوػػػة املقاضػػػغ لاحايػػػاؿ مل د لػػػه    ػػػل أرب حاوػػػة  كلػػػيس كػػػل  -
حاوػػػػة أربػػػػا  ت وسػػػػالمل  ػػػػارة مل احلاوػػػػة املفػػػػردة  ك ػػػػارة مل االحايػػػػاؿ كإف   و ػػػػن 
حاوػػػة  كقػػػوام:  ػػػاف ذك أرب  كأروػػػب  أم: ذك احايػػػاؿ  كقػػػد أرب إ  كػػػنا  أم: 

   1/218  كالنسػػػاف اأرب  1/73اريػػػر: ا  لػػػاؿ احاػػػاج إليػػػه حاوػػػة  ػػػدودة ا
 كيل  ي ػػػا  ػػػآرب أ ػػػرلكقػػػد أرب إ  كػػػنا أربػػػا كأربػػػة كإربػػػة ك اربػػػة  قػػػاؿ  لػػػا : 

أكيل اإلربػة [  كال أرب يل مل كنا  أم: ليس يب  دة حاوة إليه  كقولػه: 18]طه/
اجملمػػل  [ كناوػػة نػػن احلاوػػة إ  الن ػػاح  كدػػغ ا ر  ااريػػر:31]النػػور/  ػن الروػػاؿ

   لنداديػػػة املقاضػػػية لاحايػػػاؿ  ك سػػػمر ا نضػػػاء الػػػر  شػػػاد احلاوػػػة إلي ػػػا 1/94
 نيرابا  الواحد: أرب  كذلك أف ا نضاء  رباف:

  رب أكود حلاوة احليواف إليه  كاليد كالرول كاللني. -
 ك رب لنكونة  كاحلاوب كالنهية. -

 ت الر لنهاوة  رباف:
  رب ال  شاد احلاوة إليه. -
ك رب  شاد احلاوة إليه  ح  لو  ػودم  ر فلػا ال اػل البػدف بػه ا ػااال نييمػا   -

 كدغ الر  سمر نيرابا.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كركم أره ننيه ال اة كالساـ قاؿ: اإذا سجد اللبد سػجد  لػه سػبلة نيراب: كو ػه 
ككفاري كركبااري كقػد اري  ااحلػدو  أ روػه  سػنم مل صػهيهه مل بػاب السػجود؛ كأمحػد 

  ؛ كأ روػػػػه ال  ػػػػنل 891اللبػػػػاس؛ كأبػػػػو داكد بػػػػرقم انػػػػن  1/216مل  سػػػػندري 
كقاؿ: حدو  حسػن صػهي  كننيػه اللمػل ننػد أدػل اللنػم  راوػق نار ػة ا حػوذم 

  .2/296. كارير:  ا  البارم 4/72
كوقػػػاؿ: أرب ر ػػػيبه  أم: نيمػػػه  كذلػػػك إذا ولنػػػه قػػػدرا و ػػػوف لػػػه  يػػػه أرب  ك نػػػه: 

شغء:  و نري  ككػل  ػا ك ػر  قػد أرب  أرب  اله أم: ك ر اقاؿ ابن  نيور: ك اروب ال
؛ كا  لػػػػاؿ 1/93ككػػػػل  ػػػػو ر  ػػػػ رب   كأربػػػػد اللقػػػػدة: أح ما ػػػػا ااريػػػػر: اجملمػػػػل 

  .1/211؛ كالنساف اأرب  1/73

 أرض 

ا رض: اوـر املقابل لنسماء  كمجله أر ػوف  كال يػغء  مونػة مل القػرنيف ااريػر:  -
 بالسػػماء نػػن أنػػاري. قػػاؿ    كولػػرب هبػػا نػػن أسػػفل الشػػغء  كمػػا ولػػرب1/92اجملمػػل 

 الشانر مل صفة  رس:
  روا  كأ ا أر ه  مهوؿ ***كأمحر كالدوباج أ ا  اؤري  - 12 -

. 1/72؛ كمشػػس اللنػػـو 62االبيػػد ل فيػػل الغنػػوم  كدػػو مل  نهقػػات  ػػلرري ص 
  1/92كنجكري مل اجململ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

نػن كػل [ نبػارة 17]احلدوػد/ اننموا أف اهلل ايػغ ا رض بلػد  ويػاكقوله  لا : 
  ػػوون بلػػد إ سػػاد كنػػود بلػػد بػػدء  كلػػنلك قػػاؿ بلػػا املفسػػرون اكدػػنا قػػوؿ صػػا  

  : ولػػين بػػه  نيػػني القنػػوب بلػػد 88املػػرم كمػػا أ روػػه ننػػه ابػػن املبػػارؾ مل الكدػػد ص 
 قساكيا.

  .7/55؛ كاللني 2/92كوقاؿ: أرض أروضة  أم: حسنة النبد اارير: اجململ 
  ك ػػارض اوػػدم: إذا  نػػاكؿ ربػػد ا رض  ك ػػارض النبػػد: مت ػػن ننػػر ا رض    ػػر

؛ 7/113كا ر ة: الدكدة الر  قق مل ايشب  ن ا رض اراوػق النسػاف اأرض  
. كقاؿ الك شرم: وقاؿ: دو أ سد  ػن ا ر ػة. راوػق أسػاس الباغػة 7/56كاللني 
    وقاؿ: أر د ايشبة   غ  ارك ة.5ص 

 أرٌك 

  ك سميا ا بنلك إ ا ل و ػا مل ا رض ا رو ة: حجنة ننر سرور  مجل ا: أرا ك -
 اخنة  ن أراؾ  كدو  جرة  أك ل و ا   ارػا لققا ػة  ػن قػوام: أرؾ بامل ػاف أرككػا 

  .1/92؛ كاجململ 1/72اارير: ا  لاؿ 
 كأصل ا ركؾ: اإلقا ة ننر رنغ ا راؾ  ت يوز به مل غنري  ن اإلقا ات.

 أرم 

: ننم وبم  ن احلجارة  كمج - .اإلـر  له: نيراـ  كقيل لنهجارة: أـر



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

: إذا  غػيظ  ك نه قيػل لنماغػيظ: اػرؽ ا ـر اقػاؿ ابػن  ػارس: ك ػاف اػرؽ ننيػك ا ـر
: احلجػػارة. كقػػاؿ الك شػػرم: ك قػػوؿ: رأوػػد حسػػادؾ اللػػـر   هػػرؽ أريابػػه  كوقػػاؿ ا ـر

. اريػػر: اجملمػػل     كقولػػه  لػػا : 5؛ كأسػػاس الباغػػة ص 1/93ارقػػوف ننيػػك ا ـر
ات اللمػػادإـر ذ /[ إ ػػارة إ  نمػػد  ر ونػػة  ك ر ػػة  ك ػػا هبػػا أـر كأر   7]الفجػػر

أم: أحد. كأصنه الاـز لألـر  ك ص به النفغ  كقوام:  ا هبػا دوػار  كأصػنه لنمقػيم 
 مل الدار.

 أز 

[ أم:  ػػػرول م إروػػػاع القػػػدر إذا أزت  أم: 83] ػػػر /  ػػػ زدم أزاقػػػاؿ  لػػػا :  -
 ا اد غنيا ا.
يػػه ال ػػاة كالسػػاـ: اكػػاف و ػػنغ كوو ػػه أزوػػك كػػازوك املروػػل  ااحلػػدو  كركم أرػػه نن

نػػن نبػػد اهلل بػػن الشػػخن قػػاؿ: رأوػػد رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم و ػػنغ بنػػا كمل 
  914صػػدرري أزوػػك كػػازوك املروػػل  ػػن الب ػػاء. قػػاؿ ابػػن حجػػر: ركاري أبػػو داكد بػػرقم ا

م كصػػػههه ابػػػن  ك ػػػة   كإسػػػنادري قػػػو 255كالنسػػػا غ  كال  ػػػنم مل الشػػػما ل ص 
  كقاؿ: صهي  ننر  ػرط  سػنم  كأقػرري الػندمه  كمل 1/264كابن حباف كاحلاكم 

 لفظ: اكازوك الرحر .
  .1/215؛ ك لا  السنن 2/216ارير:  ا  البارم 
 كأزري أبن   ن دكري.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 أزر 

أصػػل ا زر: اإلزار الػػنم دػػو النبػػاس  وقػػاؿ: إزار كإزارة ك ئػػكر  كو ػػم بػػاإلزار نػػن  -
 أة. قاؿ الشانر:املر 
  دل لك  ن أ غ ثقة إزارم ***أال أبن  أبا حفص رسوال  - 13 -

االبيػػد  يب املن ػػاؿ ا  ػػجلغ كا ػػه بقينػػة  كدػػو صػػهايب. كدػػو مل النسػػاف اأزر  ؛ 
؛ كغروػػػػػػب احلػػػػػػدو  265؛ ك اكوػػػػػػل  شػػػػػػ ل القػػػػػػرنيف ص 1/82كمشػػػػػػس اللنػػػػػػـو 

 . كله ق ة اريردا مل النساف 2/111لنخ ايب 
 [.187]البقرة/ دن لباس ل م كأرام لباس اننلك ملا قاؿ  لا : ك سميا ا ب

[  أم: أ قػول بػه  كا زر: القػوة الشػدودة  31]طػه/ ا دد بػه أزرمكقوله  لا : 
 كػػكرع أ ػػرج  ػػ اري  ػػآزرريكنيزرري: أنارػػه كقػػواري  كأصػػنه  ػػن  ػػد اإلزار  قػػاؿ  لػػا : 

 [.29]الفا /
كدو حسػن اإلزرة  كأزرت البنػاء كنيزر ػه: قووػد وقاؿ: نيزر ه  اازر  أم:  ددت أزرري  

أسا نه  ك ػازر النبػد: طػاؿ كقػوم  كنيزر ػه ككازر ػه: صػرت كزوػرري  كأصػنه الػواك  ك ػرس 
 نيزر: ارا ر بياض قوا مه إ   و ق  د اإلزار.

[  قيػػل: كػػاف اسػػم أبيػػه  ػػارخ 74]ا رلػػاـ/ كإذ قػػاؿ إبػػراديم  بيػػه نيزرقػػاؿ  لػػا : 
نيزر   مل  -: نيزر  لنػػػاري الضػػػاؿ مل كا  ػػػم اراوػػػق النسػػػاف  لػػػرب  جلػػػل نيزر  كقيػػػل

  .35ني ر املادة  كالالروب كامللرب ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 أزؾ  

[ أم: درػد القيا ػة. كأزؼ كأ ػد واقاربػاف  57]الػنجم/ أز ػد ااز ػةقاؿ  لا :  
ل ن أزؼ وقاؿ انابارا بضي  كقا ا  كوقػاؿ: أزؼ الشػخوص كا زؼ:  ػي  الوقػد  

 أ ػػػر أ ػػػر اهللا  كننػػػر ذلػػػك نػػػرب نن ػػػا بالسػػػانة  كقيػػػل: ك يػػػد بػػػه لقػػػرب كو ػػػ
كأرػػػنردم وػػػـو [   لػػػرب نن ػػػا باملا ػػػغ لقرهبػػػا ك ػػػي  كقا ػػػا  قػػػاؿ  لػػػا : 1]النهػػػل/
 [.18]غا ر/ ا ز ة

 أس 

أسػػس بنيارػػه: ولػػل لػػه أسػػا  كدػػو قاند ػػه الػػر وباػػين نني ػػا  وقػػاؿ: أس كأسػػاس   -
   كمجػػػػق اإلسػػػػاس: أسػػػػس  6/6كمجػػػػق ا س: إسػػػػاس اراوػػػػق لسػػػػاف اللػػػػرب اأس  

   كقػػوام: ننػػر كوػػه 1/79وقػػاؿ: كػػاف ذلػػك ننػػر أس الػػددر اراوػػق  مػػل النغػػة 
 الددر.

 أسؾ 

ا س : احلكف كالغضب  لا  كقد وقاؿ ل ل كاحد  ن ما ننػر االرفػراد كحقيقاػه:  -
ثوراف دـ القنػب  ػ وة االراقػاـ   مػ  كػاف ذلػك ننػر  ػن دكرػه اراشػر   ػار غضػبا  

ننػػػر  ػػػن  وقػػػه ارقػػػبا   ػػػار حكرػػا  كلػػػنلك سػػػئل ابػػػن نبػػػاس نػػػن احلػػػكف ك ػػ  كػػػاف 
كالغضب  قالك  رو ما كاحد كالنفظ  ان   من رازع  ن وقول ننيه أ  رري غييػا 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كغضػػبا  ك ػػن رػػازع  ػػن ال وقػػول ننيػػه أ  ػػرري حكرػػا كوكنػػا  ارا ػػر. كهبػػنا النيػػر قػػاؿ 
 الشانر:

  هكف كل أ غ حكف أ و الغضب - 14 -
؛ كالػػػػػدر 167؛ كالنرولػػػػػة إ    ػػػػػاـر الشػػػػػرولة ص 2/185 ػػػػػا ر االلجػػػػػك مل الب

 ؛ دكف رسبة  ي م. ك  رري:5/466امل وف 
 وكاؾ باإلحساف  غفرة

  كقولػػػػه  لػػػػا : 381؛ كالوسػػػػاطة ص 1/94كدػػػػو  يب ال يػػػػب املانػػػػمه مل دووارػػػػه 
/[ أم: أغضبورا.55 نما نيسفورا اراقمنا  ن م ]الك رؼ 

نػػػغ الر ػػػا بػػػن  وسػػػر ال ػػػا م  أحػػػد ا  مػػػة االثػػػين قػػػاؿ أبػػػو نبػػػد اهلل ابػػػن الر ػػػا ان
ق  كابنػػػػػػه حممػػػػػػد. راوػػػػػػق أ بػػػػػػارري مل ك يػػػػػػات ا نيػػػػػػاف  254نشػػػػػػروة   ػػػػػػومل سػػػػػػنة 

  : إف اهلل ال واسػػ  كاسػػفنا  كل ػػن لػػه أكليػػاء 9/393. كسػػن النػػباء 3/269
واسفوف كور وف   جلل ر ادم ر اري كغضب م غضبه  قاؿ: كننر ذلك قاؿ: ا ػن 

قػػد بػػارزأ باحملاربػػة ااحلػػدو  هبػػنا النفػػظ  ػػركم نػػن نا شػػة نػػن النػػمه أدػػاف يل كليػػا  
ك يػه نبػد الػواد بػن  5/1939صنر اهلل ننيه كسنم. أ روه ابػن نػدم مل ال ا ػل 

اللمػاؿ  كنزز يموف  قػاؿ ننػه البخػارم:  ن ػر احلػدو   ك ػلفه الػدارق ين. كاريػر: 
نر اهلل ننيػه كسػنم: . كأ رج البخػارم نػن أيب دروػرة قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل صػ1/59
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 11/341اإف اهلل قاؿ:  ن نادل يل كليا  قد نيذراه باحلرب  كاريػر:  ػا  البػارم 
 [.81]النساء/ باب الاوا ق  كقاؿ  لا : ب ن و ق الرسوؿ  قد أطاع اهلل

 [  كا سي : الغضباف  كوسالار151]ا نراؼ/ غضباف أسفاكقوله  لا : 
 وسمر   يقاؿ: دو أسي . لنمساخدـ املسخر  كملن ال و اد

 أسر 

ا سر: الشد بالقيد   ن قوام: أسرت القاػب  ك ػغ ا سػن بػنلك  ت قيػل ل ػل  -
  .1/97 ا وذ ك قيد كإف   و ن  شدكدا ذلك اارير: اجململ 
 [.8]اإلرساف/ كوايما كأسناكقيل مل مجله: أسارل كأسارل كأسرل  كقاؿ  لا : 

رلماػػػػك  كأسػػػرة الروػػػػل:  ػػػن واقػػػول بػػػػه. قػػػاؿ  لػػػػا :  كواجػػػوز بػػػه  يقػػػػاؿ: أرػػػا أسػػػن
ك ػػػددرا أسػػػردم /[ إ ػػػارة إ  ح ماػػػه  لػػػا  مل  راكيػػػب اإلرسػػػاف 28]اإلرسػػػاف

 كمل أرفسػػػػػػػػػػ م أ ػػػػػػػػػػا  ب ػػػػػػػػػػركفاملػػػػػػػػػػا ور باا ن ػػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػػدبردا مل قولػػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػػا : 
 [.21]النروات/

ا سػر مل كا سر: احاباس البوؿ  كروػل  اسػور: أصػابه أسػر  كارػه سػد  نفػن بولػه  ك 
 البوؿ كاحل ر مل الغا ب.

 أسن 

 1/66؛ كا  لػػاؿ 1/96وقػػاؿ: أسػػن املػػاء واسػػن  كأسػػن واسػػن ااريػػر: اجملمػػل  -
  : إذا  غػػن راػػه  غػػنا  ن ػػرا  ك ػػاء نيسػػن  قػػاؿ 3/275؛ كيػػنوب النغػػة 116 -
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[  كأسن الرول:  رض   ن: أسن املاء  إذا 15]حممد/  ن  اء غن نيسن لا : 
اأسػػن الروػػل: غشػػغ ننيػػه  ػػن  بػػ  روػػ  البئػػر. اريػػر: النسػػاف؛ كاللػػني غشػػغ ننيػػه 

    قاؿ الشانر:7/317
  يد مل الر   املا   ا سن - 15 -

 االلجك لكدن  كصدرري:
 الاارؾ القرف   فرا أرا نه
؛ 13/84؛ كيػػػػػػػػنوب النغػػػػػػػػة 1/116؛ كا  لػػػػػػػػاؿ 115كدػػػػػػػػو مل دووارػػػػػػػػه ص 

  اسن الرول إذا انال  شبي ا به.  كقيل: 3/275كالنساف اأسن  ؛ كاوم رة 

 أسا 

ا سػػوة كاإلسػػوة كالقػػدكة كالقػػدكة  كدػػغ احلالػػة الػػر و ػػوف اإلرسػػاف نني ػػا مل ا بػػاع  -
لقػد كػاف ل ػم مل غنري إف حسنا كإف قبيها  كإف سارا كإف  ارا  كانا قػاؿ  لػا : 

  [   وصػػف ا باحلسػػنة  كوقػػاؿ:  اسػػيد بػػه21]ا حػػكاب/ رسػػوؿ اهلل أسػػوة حسػػنة
كا سػػر: احلػػكف. كحقيقاػػه: إ بػػاع الفا ػػد بػػالغم  وقػػاؿ: أسػػيد ننيػػه كأسػػيد لػػه  قػػاؿ 

 [  كقاؿ الشانر:68]املا دة/  ا  اس ننر القـو ال ا رون لا : 
 أسيد   وايل ربيلة - 16 -

 االش ر لنبه م  كمتاـ البيد:
   اوف ا  ن ا  كأقوت ربون ا ***أسيد   وايل ربيلة أف نفد 
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 ػن ق ػيدة  ػدح هبػا أ ػن املػ  نني  1/11؛ كدووارػه 1/112 زدر ا داب كدو مل
 املاوكل  ك  نل ا:

 هبا كوددا  ن غادة ككلون ا  *** م النفس مل أ اء لو وسا ل ا 
كأصػػػػنه  ػػػػن الػػػػواك؛ لقػػػػوام: روػػػػل أسػػػػواف اقػػػػاؿ اينيػػػػل: ك ػػػػوز مل الوحػػػػداف: أسػػػػياف 

سػػو: إصػػاح اوػػرح كأصػػنه: إزالػػة    أم: حػػكون  كا 7/332كأسػػواف  اريػػر اللػػني 
ا سػػر   ػػو: كربػػد النخػػل: أزلػػد ال ػػرب ننػػه  كقػػد أسػػو ه نيسػػوري أسػػوا  كااسػػر: 
طبيػػب اوػػرح  مجلػػػه: إسػػاة كأسػػػاة  كاجملػػركح  اسػػغ كأسػػػغ  لػػا  كوقػػػاؿ: أسػػيد بػػػني 

    كنيسياه. قاؿ الشانر:1/96القـو  أم: أصنهد اارير: اجململ 
 ر لدرود بن ال مة ورثػغ أ ػاري نبػد اهلل  كمتػاـ االش ***نيسر أ اري بنفسه  - 17 -

 البيد:
 كولنم أف املرء غن  ند ***طلاف ا رئ نيسر أ اري بنفسه 

  49كدو مل دوواره ص 
 كقاؿ ني ر:

 ادنا نجك بيد  ك  رري: *** آسر كنيداري   اف كمن وم  - 18 -
 ك   ن ا ل ن ونادا كليه

؛ كال ا ػػػل 2/165ماسػػػة لناربوػػػكم كدػػػو لسػػػوود املراثػػػد احلػػػارثغ  كدػػػو مل  ػػػرح احل
 .2/271لنمربد 
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 قوله: نيداري: أناره  ك وز أف و وف  ن ااداة  أم: ولل له أداة احلرب كنديا 
 كنيسغ دو  انل  ن قوام: وواسغ  كقوؿ الشانر:

 و فوف أثقاؿ  ام املساآسغ - 19 -
 ا  أودري 

يفػا دػغ  نقولػة نػن   و  سافلل  ن ذلػك   ا ػا اإلسػاءة  نيسػد  ػن دػنا البػاب  كإ
 ساء.

 أشر 

ا  ر:  دة الب ر  كقػد أ ػر اوقػاؿ: أ ػر كأ ػر بػالفا  كال سػر  كامللػم  انػ    -
سػػػيلنموف غػػػدا  ػػػن ال ػػػناب   وا ػػػر أ ػػػرا  قػػػاؿ  لػػػا : 1/113اريػػػر: ا  لػػػاؿ 

 -[   ا  ر أبن   ن الب ػر  كالب ػر أبنػ   ػن الفػرح   ػإف الفػرح 26]القمر/ ا  ر
 إف اهلل ال اػػػػػػػب الفػػػػػػػرحنيب أحوالػػػػػػػه  ػػػػػػػن و ا لقولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : كإف كػػػػػػػاف مل أغنػػػػػػػ

 قػػد امػػد  ػػارة إذا كػػاف ننػػر قػػدر  ػػا  ػػب  كمل املو ػػق الػػنم  -[ 76]الق ػػص/
[ كذلػك أف الفػرح قػد و ػوف 58]وػورس/  بػنلك  نيفرحػوا ب  كما قاؿ  لا : 

 ػػػن سػػػركر تسػػػب قضػػػية اللقػػػل  كا  ػػػر ال و ػػػوف إال  رحػػػا تسػػػب قضػػػية ااػػػول  
كوقػػاؿ: راقػػة  ئشػػن اوقػػاؿ: روػػل  ئشػػن كا ػػرأة  ئشػػن  كراقػػة  ئشػػن كوػػواد  ئشػػن  
وساوم  يه املنكر كامل ر . ارير: النساف اأ ر     أم: رشػي ة ننػر طروػ  الاشػبيه  

 أك  ا ر  ن قوام: أ رت ايشبة اأ ر ايشبة:  ق ا .
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 أصر 

ور  كاملاصػػر كاملاصػػر: ا صػػر: نقػػد الشػػغء كحبسػػه بق ػػرري  وقػػاؿ: أصػػر ه   ػػو  اصػػ -
[ أم: 157]ا نػػػػراؼ/ كوضػػػػق نػػػػن م إصػػػػردمحمػػػػبس السػػػػفينة. قػػػػاؿ اهلل  لػػػػا  

ا  ػػور الػػر   ػػب  م ك قيػػددم نػػن ايػػنات كنػػن الوصػػوؿ إ  ال ػػواب  كننػػر ذلػػك: 
كال يمػػػل ننينػػػػا إصػػػرا /7/147[  كقيػػػل ثقػػػػا ااريػػػر: اللػػػػني 286]البقػػػػرة . 

مل كػػد الػػنم و ػػبب راقضػػة نػػن ال ػػواب كايػػنات  كيقيقػػه  ػػا ذكػػرت  كاإلصػػر: الل ػػد ا
 [.81]نيؿ نمراف/ أأقرمت كأ نمت ننر ذل م إصرمقاؿ  لا : 

اإلصػػػار: ال نػػػب كا ك ػػػاد الػػػر هبػػػا ولمػػػد البيػػػد  ك ػػػا واصػػػرأ ننػػػك  ػػػغء  أم:  ػػػا 
 ابسين.

كا و ر اكمل النساف اا و ر  : حبيل صغن ق ن وشد به أسفل ايباء إ  ك ػد  :  
 ء وشد  يه احلشيش  ي م ننر السناـ ليم ن ركوبه.كسا

 أصبع 

 اإلصبق اكقد ريم ابن  الك لغات اإلصبق  قاؿ: -
 بغن قيد  ق ا صبوع قد رقا ***  نيد با إصبق  ق   ل  ك ه 
. ككاف القياس أف  نكر مل  ادة صب   ف اامكة 35]اسادراؾ[ ارير: الاس يل ص 
 ر كاليفر كا يفنة كا طرة كالربمجػة  لػا  كوسػالار لألثػر زا دة  : اسم وقق ننر السا

احلسػػغ  يقػػاؿ: لػػك ننػػر  ػػاف إصػػبق اكمل النسػػاف: وقػػاؿ:  ػػاف  ػػن اهلل ننيػػه إصػػبق 
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حسنة  أم: أثر رلمػة حسػنة  كننيػه  نػك إصػبق حسػنة  أم: أثػر حسػن   كقولػك: 
 لك ننيه ود.

 أصل 

- بالغػػػػػدك كااصػػػػػاؿ /وقػػػػػاؿ لنلشػػػػػية: أصػػػػػيل  [ أم: اللشػػػػػاوا 215]ا نػػػػػراؼ
ب ػػرة كأصػػينة   جمػػق ا صػػيل أصػػل كنيصػػاؿ  كمجػػق ا صػػينة: أصػػا ل  كقػػاؿ  لػػا : 

 [.9]الفا / كأصيا
كأصػػػل الشػػػغء: قاند ػػػه الػػػر لػػػو  و ػػػد  ر فلػػػة الر فػػػق بار فانػػػه سػػػا رري لػػػنلك  قػػػاؿ 

[  كقػػد  اصػػل كػػنا كأصػػنه  24أصػػن ا ثابػػد ك رن ػػا مل السػػماء  ]إبػػراديم/ لػػا : 
 أصيل  ك اف ال أصل له كال   ل.ك د 

 أؾ 

أصػػل ا ؼ: كػػل  سػػاقنر  ػػن كسػػخ كقا ػػة  فػػر ك ػػا  ػػرم  رادػػا  كوقػػاؿ ذلػػك  -
 ل ػػػػػل  سػػػػػاخ  بػػػػػه اسػػػػػاقنارا لػػػػػه   ػػػػػو: بأؼ ل ػػػػػم كملػػػػػا  لبػػػػػدكف  ػػػػػن دكف اهلل

[  كقد أ فد ل نا: إذا قند ذلك اساقنارا له  ك نػه قيػل لنضػجر  ػن 67]ا ربياء/
  اف.اساقنار  غء: أ   
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 أفق 

[ أم: مل النواحغ  كالواحد: 53]  ند/ سنرو م إوا نا مل اا اؽقاؿ  لا :  -
أ ػػ  كأ ػػ  اقػػاؿ مل النسػػاف: ا  ػػ  كا  ػػ    ػػل نسػػر كنسػػر   كوقػػاؿ مل النسػػبة إليػػه: 
أ قغ  كقد أ    اف: إذا ذدب مل اا اؽ  كقيل: اا ػ  لنػنم وبنػ  الن اوػة مل ال ػـر 

 دب مل اا اؽ. شبي ا با    النا

 أفك 

اإل ػػػك: كػػػل   ػػػركؼ نػػػن كو ػػػه الػػػنم اػػػ  أف و ػػػوف ننيػػػه  ك نػػػه قيػػػل لنروػػػاح  -
[  كقػاؿ 9]احلاقػة/ كامل  ف ات باياطئػةاللادلة نن امل اب:    ف ة. قاؿ  لا : 

 قػػا ن م اهلل أي و   ػػوف[  كقولػػه  لػػا : 53]الػػنجم/ كامل  ف ػػة أدػػول لػػا : 
ف نن احل  مل االناقاد إ  الباطل  ك ػن ال ػدؽ مل املقػاؿ [ أم: و ر و 31]الاوبة/

و  ػػك ننػػه  ػػن إ  ال ػػنب  ك ػػن اوميػػل مل الفلػػل إ  القبػػي   ك نػػه قولػػه  لػػا : 
أوئانػػػػا [  كقولػػػػه  لػػػػا : 95]ا رلػػػػاـ/  ػػػػاي     ػػػػوف[  9]الػػػػناروات/ أ ػػػػك

ناقػػػدكا أف [   اسػػػالمنوا اإل ػػػك مل ذلػػػك ملػػػا ا22]ا حقػػػاؼ/ لاا  نػػػا نػػػن نياانػػػا
ذلػػك صػػرؼ  ػػن احلػػ  إ  الباطػػل   اسػػالمل ذلػػك مل ال ػػنب ملػػا قننػػا  كقػػاؿ  لػػا : 

إف الػػنون وػػاؤكا باإل ػػك ن ػػبة  ػػن م /[  كقػػاؿ: 11]النػػورل ػػل أ ػػاؾ أثػػيم 
[  ي ػػػب  أف 86]ال ػػػا ات/ أ ف ػػػا نياػػػة دكف اهلل  روػػػدكف[  كقولػػػه: 7]اواثيػػػة/

قػػاؿ الك شػػرم: اأإ  ػػا   فلػػوؿ لػػه   قػػدورري:  لػػل  قػػدورري: أ روػػدكف نياػػة  ػػن اإل ػػك ا
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أ روػدكف نياػة  ػن دكف اهلل إ  ػا  كإيفػا قػػدـ املفلػوؿ ننػر الفلػل لنلناوػة  كقػدـ املفلػػوؿ 
به  ره كاف ا دػم ننػدري أف و ػا ه م بػا م ننػر إ ػك كباطػل مل  ػرك م. ك ػوز أف 

أاة  ػن دكف اهلل  فلوال  ولين: أ رودكف به إ  ا  ت  سر اإل ك بقوله  إ  او وف 
ننػػر أ ػػا إ ػػك مل أرفسػػ ا   كو ػػ  أف  لػػل اإ  ػػا   فلػػوؿ ا روػػدكف   ك لػػل نياػػة 
بػػدؿ  نػػه  كو ػػوف قػػد  ػػادم إ  ػػا. كروػػل  ا وكػػك   ػػركؼ نػػن احلػػ  إ  الباطػػل  

 قاؿ الشانر:
 كا  فغ ني رون قد أ  وا  *** إف  ك نن أحسن املركءة  ا و  - 21 -

؛ كمشػس اللنػػـو 1/99؛ كاجملمػل 343مل دووارػػه ص  االبيػد للػركة بػػن أذونػة  كدػو
؛ كالنسػاف اأ ػك  ؛ كال ػهاح اأ ػك  ؛ كا  لػاؿ 1/73؛ كاملشوؼ امللنم 1/93
1/117  

 كأ ك و  ك: صرؼ نقنه كرول  ا وؾ اللقل.

 أفل 

 نمػػػاا أ ػػػل قػػػاؿ ال أحػػػب ا  ػػػوؿ: غيبوبػػػة النػػػنات كػػػالقمر كالنجػػػـو  قػػػاؿ  لػػػا :  -
[  كاإل ػػػاؿ ااإل ػػػاؿ: 76]ا رلػػػاـ/  نمػػػا أ نػػػد[  كقػػػاؿ: 78]ا رلػػػاـ/ اا نػػػني

  : صػػػػغار الغػػػػنم  كا  يػػػػل: 1/99صػػػغار اإلبػػػػل  اريػػػػر: النسػػػػاف اأ ػػػل  ؛ كاجملمػػػػل 
 الف يل الضئيل.
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 أكل 

ا كػػل:  نػػاكؿ امل لػػم  كننػػر طروػػ  الاشػػبيه قيل:أكنػػد النػػار احل ػػب  كا كػػل ملػػا  -
[  كا كنػػػة 35]الرنػػػد/ ا دا ػػػمأكن ػػو كػػل  بضػػػم ال ػػػاؼ كسػػ وره  قػػػاؿ  لػػػا : 

لنمػػػرة  كا كنػػػة كالنقمػػػة  كأكينػػػة ا سػػػد:  روسػػػاه الػػػر واكن ػػػا  كا كولػػػة اقػػػاؿ ابػػػن 
 نيور: ا كولة: الشاة  لكؿ لألكل ك سػمن  كو ػرري لنم ػدؽ أ ػندا   ػن الغػنم  ػا 

 و كل  كا كيل: امل اكل.
ؿ امل النساف: ثػوب ك اف   كل ك  لم اسالارري لنمرزكؽ  كثوب ذك أكل: ك ن الغك 

ذكايت ذك أكػػل: قػػوم صػػفي  ك ػػن الغػػكؿ  كػػنلك  كالامػػر  اكنػػة لنفػػم  قػػاؿ  لػػا : 
[  كولػػرب بػػه نػػن الن ػػيب  يقػػاؿ:  ػػاف ذك أكػػل  ػػن الػػدريا 16]سػػبا/ أكػػل مخػػب

اك اف ذك أكل إذا كاف ذا حظ  ن الػدريا كرزؽ كاسػق   ك ػاف اسػاوى أكنػه  كناوػة 
 ف  ارا: اغاابه  ككنا: أكل حلمه.نن ارقضاء ا ول  كأكل  ا

[  كقػػػػاؿ 12]احلجػػػػرات/ أاػػػػب أحػػػػدكم أف واكػػػػل حلػػػػم أ يػػػػه  ياػػػػاقػػػػاؿ  لػػػػا : 
 الشانر:

  إف كند  اكوال   ن أرد نيكنغ - 21 -
 االش ر لنممكؽ اللبدم   انر وادنغ  كنجكري:

 كإال  ادركين كملا أ كؽ
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؛ 3/429  ؛ كغروػب احلػدو1/111؛ كاجملمػل 166كدو مل ا صػمليات ص 
 كالنساف اأكل   

ك ا ذقد أكاال  أم:  يئا و كل  كنرب با كل نن إرفاؽ املاؿ ملا كاف ا كل أنيػم 
[  188]البقػرة/ كال  ػاكنوا أ ػوال م بيػن م بالباطػل ا اااج  يه إ  املاؿ   ػو: 

[  اكػػل املػػاؿ بالباطػػل 11]النسػػاء/ إف الػػنون وػػاكنوف أ ػػواؿ الياػػا ر  نمػاكقػاؿ: 
[  11]النسػاء/ إيفػا وػاكنوف مل ب ػو م رػاراه إ   ا ونا يه احل  كقولػه  لػا : صر 

  نبي ا ننر أف  ناكام لنلك و دم هبم إ  النار.
 [.42]املا دة/ أكالوف لنسهدكا كوؿ كا كاؿ: ال  ن ا كل  قاؿ  لا : 

 بل م رأس.كا كنة: مجق نيكل  كقوام: دم أكنة رأس نبارة نن راس  ن قنا م وش
[  ك اكػػل كػػنا: 5]الفيػػل/ كل ػػ   ػػاكوؿكقػػد ولػػرب با كػػل نػػن الفسػػاد   ػػو: 

  سد  كأصابه إكاؿ مل رأسه كمل أسناره  أم:  اكل  كأكنين رأسغ.
 ك ي ا يل ليس بلريب.

 اإلل 

كل حالة  ادرة  ن ن ػد حنػ  كقرابػة  ئػل:  نمػق   ػا   ػن إر ػارري. قػاؿ  لػا :   -
ال كال ذ ػػةال ورقبػػوف مل  ػػ  ن إ /[  كأؿ الفػػرس  أم: أسػػرع. حقيقاػػه: 11]الاوبػػة

 ملق  كذلك اسالارة مل باب اإلسراع   و: برؽ كطار.
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كا لة اقاؿ ابن  نيور: كا لة: احلربػة الليميػة الن ػل   يػد بػنلك لربوق ػا كمللا ػا  
: احلربػػػػة الا لػػػػة  كأؿ هبػػػػا:  ػػػػرب  كقيػػػػل: إؿ كإوػػػػل اسػػػػم اهلل  لػػػػا   كلػػػػيس ذلػػػػك 

 ػػهي   كأذف   لنػػة اكأذف   لنػػة: حمػػددة  ن ػػوبة  ن فػػة   كا الف اا لػػل كا الف: ب
 كو ا الس ني. قاؿ ابن  الك مل   ن ه:

كناؾ صوت ال  ل  أ ا اإللل   غ القرابات  كأ ػا   ***كصفهة الشغء اللروا ا لل 
 ا لل  جمق ألة با اسا لاب  صفهاا الس ني.

 ألؾ 

كاإللػػػ : اوامػػػاع  ػػػق الائػػػاـ  وقػػػاؿ: ألفػػػد بيػػػن م  ا لػػػ   ػػػن حػػػركؼ الا جػػػغ   -
إذ كنػػام أنػػداء  ػػال  بػػني ك نػػه: ا لفػػة كوقػػاؿ لنمػػالوؼ: إلػػ  كأليػػ . قػػاؿ  لػػا : 

لو أرفقد  ا مل ا رض مجيلا  ا ألفػد بػني [  كقاؿ: 113]نيؿ نمراف/ قنوب م
 [.63]ا رفاؿ/ قنوهبم

دـ  يػه  ػا حقػه أف وقػدـ  كأ ػر  يػه كامل ل :  ا مجق  ن أوكاء  انفة  كر ب  ر يبا قػ
[   ػػػدر  ػػػن نيلػػػ  اقػػػاؿ ابػػػن 1]قػػػروش/ إلوػػػاؼ قػػػروش ػػػا حقػػػه أف وػػػ  ر. ك 

ا ربػارم:  ػػن قػرأ اإلال  ػػم  ك اإلف ػم    ػػو  ػػن: ألػ  وػػال   ك ػن قػػرأ: اإلوا  ػػم  
   و  ن: نيل  و ل   ارير: النساف األ  .

ب أ ػػػر اهلل  لػػػا  ربيػػػه مل أكؿ امل لفػػػة قنػػػوهبم اكامل لفػػػة قنػػػوهبم قػػػـو  ػػػن سػػػادات اللػػػر 
اإلسػػػػاـ باػػػػالف م  أم:  قػػػػاربا م كإن ػػػػا  م لنغبػػػػوا  ػػػػن كراءدػػػػم مل اإلسػػػػاـ   ػػػػا 
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يمن م احلمية  ق  ل  ريايم ننر أف و وروا ننر أف و وروا إلبػا  ػق ال فػار ننػر 
املسػنمني  : دػػم الػنون واهػػرل  ػػي م بافقػددم أف و ػػنكا  ػػن مجنػة  ػػن كصػػف م اهلل  

رفقػػػد  ػػػا مل ا رض مجيلػػػا  ػػػا ألفػػػد بػػػني قنػػػوهبملػػػو أ /[  كأكالػػػ  63]ا رفػػػاؿ
 ال ن:  ا ألفد الدار.

كا لػػػ : اللػػػدد املخ ػػػوص  ك ػػػغ بػػػنلك ل ػػػوف ا نػػػداد  يػػػه    نفػػػة   ػػػإف ا نػػػداد 
أربلػػة: نيحػػػاد كنشػػرات ك ئػػػات كألػػوؼ   ػػػإذا بنغػػد ا لػػػ   قػػد ا انفػػػد  ك ػػا بلػػػدري 

ذلك؛  ره  بدأ النياـ  كقيل: نيلفد الػدرادم  و وف   ررا. قاؿ بلض م:ا ل   ن 
أم: بنغػػد هبػػا ا لػػ    ػػو  اءوػػد  كنيلفػػد اأألفػػد: بنغػػد ألفػػا  كذلػػك أف صػػيغة 

 أ لل  ايت لنبنوغ نددوا كاف أك ز اريا أك   اريا.
 كمل ذلك وقوؿ  يخنا اللا ة أمحد بن حممد حا د احلسين الشنقي غ حفيه اهلل:

 كناؾ مل القدر كمل امل اف  ***أ لل لنبنوغ مل الك اف 
 أصب  أ د ل غ ونقر الك ر ***  اله: أ ات درادم نمر 

 كقاؿ ابن  نيور: كأل  اللدد كنيلفه: ولنه ألفا  كنيلفوا: صاركا ألفا  دغ  و أ ات.

 ألك 

املا  ػػػة  ك نػػػك أصػػػنه:  الػػػك  كقيػػػل: دػػػو  قنػػػوب نػػػن  ػػػألؾ  كاملالػػػك كاملال ػػػة  -
ل ػػين إليػػه  أم: أبنغػػه رسػػالر  كاملا  ػػة  قػػق ننػػر الواحػػد كا لػػوؾ: الرسػػالة  ك نػػه: أ

 كاومق.
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 [.75]احلج/ اهلل و  فغ  ن املا  ة رساقاؿ  لا : 
  : املال ػػة: الرسػػالة؛   ػػا   لػػك مل الفػػم   ػػن قػػوام: 5/419قػػاؿ اينيػػل االلػػني 

  رس والك النجاـ أم: ولنك.
 .الووق الشدود  وقاؿ: أ  وا  أملا   و ني 

[  كقػػد نيملػػد  ارػػا  كنػػناب 114]النسػػاء/  ػػإ م وػػاملوف كمػػا  ػػاملوفقػػاؿ  لػػا : 
[   ػػو ألػػ  االسػػاف اـ  كقػػد 131]ا رلػػاـ/ أ  وػػا  مألػػيم  أم:  ػػ  . كقولػػه: 

 د ل ننر ا  .

 أله 

اهلل: قيػػل: أصػػنه إلػػه  هػػن د  ك ػػه  كأد ػػل نني ػػا ا لػػ  كالػػاـ   خػػص بالبػػارم  -
[. كإلػه ولنػوري ا ػا 65] ػر / دل  لنػم لػه  يػاقاؿ  لا :   لالىن كلاخ  ه به

ل ػػل  لبػػود اػػم  ككػػنا الػػات  ك ػػوا الشػػمس إالدػػة اكقػػاؿ مل ذلػػك ابػػن  الػػك مل 
   ن ه:

 إالدة كا ممه لق راب  الختاذدم إوادا  لبودا. ***كالشمس  ادا صدكؽ النباة 
نػر دػنا دػو امللبػود اكمل ذلػك وقػوؿ كأله  اف واله اااة: نبد  كقيػل:  الػه.  اإللػه ن

 الفقيه حممد سيد بن أبد اليلقويب الشنقي غ رمحه اهلل:
 كدو أنرؼ امللر ات ول ***اهلل  شا  كقيل:  ريل 

 كدو اناماد اين  أك  ن الوله ***أله أم: نبد  أك  ن ا له 
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  ن: الدد اللركس مل البنياف ***أك احملجب نن اللياف 
 أك  ن:أاد  أم: س ند لألرب . ***ن قوؿ اللرب أك أله احلناف  

كقيػػل: دػػو  ػػن: ألػػه  أم: يػػن  ك سػػمياه بػػنلك إ ػػارة إ   ػػا قػػاؿ أ ػػن املػػ  نني ننػػغ 
ر ػػػغ اهلل ننػػػه: اكػػػل دكف صػػػفا ه يبػػػن ال ػػػفات  ك ػػػل دنػػػاؾ   ػػػارو  النغػػػات  

اهلل كال  كذلػػك أف اللبػػد إذا  ف ػػر مل صػػفا ه يػػن  ي ػػا  كاػػنا ركم: ا ف ػػركا مل نيالء
 ف ػػركا مل اهلل  ااحلػػدو  ركاري أبػػو رلػػيم مل احلنيػػة نػػن ابػػن نبػػاس بنفػػظ: ا ف ػػركا مل 

 ػػن قولػػه  59 نػػ  اهلل كال  ف ػػركا مل اهلل  كركاري ابػػن أيب  ػػيبة مل كاػػاب اللػػرش ص 
 نن ابن نباس بنفظ: ا ف ركا مل كل  غء كال  اف ركا مل اهلل .

أ: كأساريددا  ليفة ل ن اوامان ػا و سػبه كواء أحادو  ك نة  لنادا قاؿ اللجنو 
 قوة  ك لناري صهي .
  .1/63؛ كالن اوة مل غروب احلدو  1/311راوق: كش  ايفاء 

كقيل: أصنه: كالري   ابدؿ  ن الواك  كة  ك سمياه بنلك ل وف كل  نوؽ كااا  وري؛ 
كػػػػبلا إ ػػػػا بالاسػػػػخن  قػػػػب كاومػػػػادات كاحليوارػػػػات؛ كإ ػػػػا بالاسػػػػخن كاإلرادة  لػػػػا  

الناس  ك ػن دػنا الووػه الووػه قػاؿ بلػا احل مػاء: اهلل حمبػوب ا  ػياء كن ػا ااريػر: 
كإف  ػػػن  ػػػغء إال وسػػػب  تمػػػدري نمػػػدة احلفػػػاظ: األػػػه     كننيػػػه دؿ قولػػػه  لػػػا : 

 [.44]اإلسراء/ كل ن ال  فق وف  سبيه م
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اؿ كقيػػػل: أصػػػنه  ػػػن: الري ونػػػوري ليادػػػا  أم: احاجػػػب. قػػػالوا: كذلػػػك إ ػػػارة إ   ػػػا قػػػ
[  كاملشػػػػار إليػػػػه 113]ا رلػػػػاـ/ ال  دركػػػػه ا ب ػػػػار كدػػػػو وػػػػدرؾ ا ب ػػػػار لػػػا : 

 [.3]احلدود/ كاليادر كالباطنبالباطن مل قوله: 
كإلػػه حقػػه أال  مػػق  إذ ال  لبػػود سػػواري  ل ػػن اللػػرب الناقػػاددم أف د نػػا  لبػػودات 

[  43]ا ربيػػاء/ أـ اػػم نياػػة متػػنل م  ػػن دكرنػػامجلػػوري   قػػالوا: اااػػة. قػػاؿ  لػػا : 
[ كقػػرئ: اكإالداػػك  اكهبػػا قػػرأ ننػػغ بػػن 127]ا نػػراؼ/ كوػػنرؾ كنيااػػككقػػاؿ: 

  أم: 7/262أيب طالب كابن نباس كالضهاؾ  كدغ قراءة  اذة  راوق: القرطمه 
 نباد ك. كالري أرد  أم: هلل  كحنؼ إحدل الا ني.

مػػػاف مل ني ػػػرري اكدػػػنا قػػػوؿ االن ػػػم  قيػػػل:  لنػػػاري: وػػػا اهلل   ابػػػدؿ  ػػػن اليػػػاء مل أكلػػػه املي
؛ كالغػػروبني لن ػػركم 1/213اينيػػل رمحػػه اهلل  اريػػر: النسػػاف األػػه  ؛ ك لػػاأ الفػػراء 

   ك ص بدناء اهلل  كقيل:  قدورري: وا اهلل أ نا خبن اكدنا قػوؿ الفػراء  ذكػرري 1/79
     ركب  ركيب حي ا.1/213مل  لاأ القرنيف 

 إلى 

وارػػب السػػد كألػػوت مل ا  ػػر: ق ػػرت  يػػه  دػػو إ : حػػرؼ اػػد بػػه الن اوػػة  ػػن او -
 نه  كاره رأل  يه االرا اء  كألوت  ارا  أم: أكلياه  ق نا  و: كسػباه  أم: أكلياػه  
كسبا  ك ا ألو ه و دا  أم:  ا أكلياه  ق نا تسب او د   قولك: او دا  متييػك  

[ 118نمػػراف/]نيؿ  ال وػػالور م  بػػاالككػػنلك: ك ػػا ألو ػػه ر ػػها. كقولػػه  لػػا : 
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 كال وا ػل أكلػو الفضػل  ػن م نه  أم: ال وق ركف مل ونػب ايبػاؿ  كقػاؿ  لػا : 
[ قيل: دو وفالل  ن ألػوت  كقيػل: دػو  ػن: نيليػد: حنفػد. كقيػل: رػكؿ 22]النور/

ذلػػك مل أيب ب ػػر  ككػػاف قػػد حنػػ  ننػػر  سػػ   أف وػػككم ننػػه  ضػػنه اكأ ػػرج دػػنا 
  .2771ك سنم برقم  8/455البخارم مل الافسن 

كرد دنا بلض م باف ا الل قنمػا وبػم  ػن اأ لػل   إيفػا وبػم  ػن ا لػل   كذلػك   ػل:  
 كسبد كاكاسبد  كصنلد كاص نلد  كرأود كار اود.

كركم: اال درود كال ا انيد  اكدنري الركاوة دغ الػر صػوهبا ابػن ا ربػارم كقػاؿ: اكال 
 سػػػنم كالنسػػػا غ كاحلػػػدو  أ روػػػه البخػػػارم ك  1/81 نيػػػد    ػػػا. راوػػػق الغػػػروبني 

كأمحد, كمل البخارم نن أرس أف رسوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه كسػنم قػاؿ: اكأ ػا ال ػا ر 
أك املنا    يقوؿ ال أدرم كند أقوؿ  ا وقوؿ الناس  يه   يقػاؿ: ال دروػد كال  نيػد  
ت وضػػػرب   رقػػػة  ػػػن ودوػػػد  ػػػربة بػػػني أذريػػػه  ي ػػػي  صػػػيهة وسػػػمل ا  ػػػن ونيػػػه إال 

 ال قينني .
؛ ك سػػػنم مل اونػػػة كرليم ػػػا  بػػػاب نػػػرض  قلػػػد امليػػػد 3/232البػػػارم اريػػػر  ػػػا  

؛ 4/185؛ كال غيػػػػػػب كال ديػػػػػػب 5/415  ؛ كاريػػػػػػر:  ػػػػػػرح السػػػػػػنة 2871ا
 .3/126كاملسند 

كالركاوة الر ذكردا امل ل  ح ادا ابن قايبة نػن وػورس بػن حبيػب  كح ػغ ذلػك نػن 
 ا صملغ كبه وـك اي ايب.
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نيد  إ باع كال  لم اا  كذلك: ا الند  ن قولػك: كقاؿ ابن الس يد: قوله: اكال  
  ا ألو ه  يئا  كاره قيل: كال اسا لد.

 كحقيقة اإلواء كا لية: احلن  املقاضغ لاق ن مل ا  ر النم ان  ننيه.
كولػػػل اإلوػػػاء مل الشػػػرع لنهنػػػ  املػػػارق  ػػػن مجػػػاع املػػػرأة  ككيفياػػػه كأح ا ػػػه  ا ػػػة 

 ب اب الفقه.
ػػػػػاذكركا نيالء اهلل  /[ أم: رلمػػػػػه  الواحػػػػػد: أال كإ    ػػػػػو أرػػػػػا كإي 69]ا نػػػػػراؼ

 إ  رهبػا رػا رة ***كوػوري وو ئػن را ػرة لواحد اارػاء. كقػاؿ بلضػ م مل قولػه  لػا : 
[ : إف  لنػػػػاري: إ  رلمػػػػة رهبػػػػا  نايػػػػرة  كمل دػػػػنا  لسػػػػ   ػػػػن 23 - 22]القيا ػػػػة/

رؤوة اهلل  لػا   كامل لػ  وػرد حي  الباغة اكدنا قوؿ امللاكلة قدركا ذلك   م ونفوف 
 قوام .

دػػػػػػػا أرػػػػػػػام أكالء ك اأال  لاسػػػػػػػافااح  ك اإال  لاسػػػػػػػا ناء  كأكالء مل قولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 
[ كقولػػه: أكلئػػك: اسػػم  ػػب م  و ػػوع إل ػػارة إ  مجػػق 119]نيؿ نمػػراف/ يبػػو م

 املنكر كامل ر   كال كاحد له  ن لفيه  كقد وق ر  و قوؿ ا نشر:
طيػػد رػػػواال حمػػنكة   ػػاؿ االبيػػػد مل دووارػػه  ػػػن  ***دػػ ال كػػػا أع  دػػ ال ت - 22 -

 ق يدة  دح هبا ا سود بن املننر النخمغ    نل ا:
 كس ايل   ل ورد س ايل *** ا ب اء ال بن با طاؿ 

  1/284؛ ك فسن القرطمه 167ارير: دوواره ص 
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 أم 

 بليدة الر كلدت  ن كلد ه.ا ـ بإزاء ا ب  كدغ الوالدة القروبة الر كلد ه  كال -
كاػنا قيػل حلػواء: دػغ أ نػا  كإف كػاف بيننػا كبين ػا كسػا ب. كوقػاؿ ل ػل  ػا كػاف أصػا 
لووود  غء أك  ربياه أك إصاحه أك  بد ه أـ  قاؿ اينيل: كل  غء  ػم إليػه سػا ر 
 ػػا ونيػػه وسػػمر أ ػػا ا ػػن أكؿ البػػاب إ  د نػػا رقنػػه الفػػنكز نيبػػادم حر يػػا مل الب ػػا ر 

 كإرػػػػػػػػػػه مل أـ ال اػػػػػػػػػػاب   قػػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػػا : 8/433  كاريػػػػػػػػػػر اللػػػػػػػػػػني 2/111
  أم: النػػػوح احملفػػػوظ كذلػػػك ل ػػػوف 13/181[ اكاريػػػر: املخ ػػػص 4]الك ػػػرؼ/

اللنـو كن ا  نسوبة إليه ك اولدة  نه. كقيل مل ة أـ القرل  كذلك ملا ركم: اأف الػدريا 
ؽ كنبػد بػن محيػد دحيد  ن يا ا اكدنا  ركم نن قاادة كمػا أ روػه ننػه نبػد الػرزا

  5/28أ روػػه نبػػد الػػرزاؽ مل امل ػػن   3/316كابػػن املنػػنر. راوػػق الػػدر املن ػػور 
 ػػن كػػاـ ابػػن  1/548نػػن أيب ال فيػػل نػػا ر بػػن كاثنػػة  كدػػو صػػهايب  كابػػن وروػػر 

: 92]ا رلػػػاـ/ لانػػػنر أـ القػػػرل ك ػػػن حواػػػانبػػػاس   كقػػػاؿ  لػػػا :  [  كأـ النجػػػـو
  . قاؿ:12/32نساف اأ م  ؛ كال1/21اجملرة اراوق: اوم رة 

ادػػػػنا نجػػػػك بيػػػػد لاػػػػابب  ػػػػرا   ***تيػػػػ  اداػػػػدود أـ النجػػػػـو الشػػػػوابك  - 23 -
 كصدرري:

 ورل الوحشة ا رس ا ريس كو ادم
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؛ 1/49؛ ك ػػػرح احلماسػػػة لناربوػػػكم 1/11؛ كاوم ػػػرة 156كدػػػو مل دووارػػػه ص 
  13/181كاملخ ص 

زونػػػب بنػػػد  ك ػػػة أـ املػػػ  نني كقيػػػل: أـ ا  ػػػياؼ كأـ املسػػػاكني اكأـ املسػػػاكني كنيػػػة 
    2/218ر غ اهلل نن ا   يػد بػنلك ل  ػرة  لرك  ػا. راوػق سػن أنػاـ النػباء 

كقوام: أبو ا  ياؼ اأبو ا  ياؼ دػو إبػراديم اينيػل ننيػه السػاـ    ػو أكؿ  ػن 
 أ اؼ الضي    كوقاؿ لنر يس: أـ اويش كقوؿ الشانر:

 كأـ نياؿ قد   دت رفوس م - 24 -
 ش ر لنشنفرل  كنجكري:اال

 إذا أطلما م أك يد كأقند
 ؛ كالنساف اأ م   111؛ كاملفضنيات ص 1/21كدو مل اوم رة 

  ا ػػه داكوػػةكقيػػل لفايػػة ال اػػاب: أـ ال اػػاب ل و ػػا  بػػدأ ال اػػاب  كقولػػه  لػػا : 
  ػػػػاكاكم النػػػػار[ أم:   ػػػػواري النػػػػار  جلن ػػػػا أ ػػػػا لػػػػه  قػػػػاؿ: كدػػػػو  ػػػػو 9]القارنػػػػة/
[  ك ػػػر اهلل  لػػػا  أزكاج النػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم أ  ػػػات املػػػ  نني 15]احلدوػػػد/
 وػػػا ابػػػن أـ[ ملػػػا  قػػػدـ مل ا ب  كقػػػاؿ: 6]ا حػػػكاب/ كأزكاوػػػه أ  ػػػايم قػػػاؿ: 
[ ك  وقػػل: ابػن أب  كال أـ لػػه وقػػاؿ ننػر سػػبيل الػػنـ  كننػر سػػبيل املػػدح  94]طػه/

أ ػه   ػو  ػدح  ػرج بنفػظ الػنـ   ككنا قولػه: كوػل أ ػه اقػاؿ ابػن  نيػور: كقولػه: كوػل 
ككنا: دو أ ه اقاؿ ابن برم: قولػه: دػوت أ ػه وسػالمل ننػر و ػة الالجػب كقػوام: 
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قا نػػه اهلل  ػػا أ لػػهم  كا ـ قيػػل: أصػػنه: أ  ػػة  لقػػوام مجلػػا: أ  ػػات  كمل الا ػػغن: 
ا ي ػػة ا ف اومػػق كالا ػػغن وػػرداف ا  ػػياء  صػػواا   اصػػن ا دػػاء ننػػر دػػنا. كدػػنا 

  .8/424ينيل مل اللني قوؿ ا
كقيل: أصنه  ن املضان  لقوام: أ ات كأ يمػة. قػاؿ بلضػ م: أك ػر  ػا وقػاؿ أ ػات 

 مل الب ا م ك ودا  كأ  ات مل اإلرساف.
كا  ػػة: كػػل مجانػػة  مل ػػم أ ػػر  ػػا إ ػػا دوػػن كاحػػد  أك ز ػػاف كاحػػد  أك   ػػاف كاحػػد 

ك ػػا : أ ػػم  كقولػػه  لػػا : سػػواء كػػاف ذلػػك ا  ػػر اوػػا ق  سػػخنا أك ا ايػػارا  كمجل ػػا
[ أم: كل 38]ا رلاـ/  ن دابة مل ا رض كال طا ر و ن جبناحيه إال أ م أ  ال م

رػػػػػوع  ن ػػػػػا ننػػػػػر طروقػػػػػة قػػػػػد سػػػػػخردا اهلل نني ػػػػػا بػػػػػال بق    ػػػػػغ  ػػػػػن بػػػػػني راسػػػػػجة  
كػاللن بوت  كباريػػة كالسػر ة ادػػغ دكوبػػة غػرباء  بػػين بياػا حسػػنا   ػػوف  يػه  كدػػغ الػػر 

 يقاؿ: أصػنق  ػن سػر ة   ك ػد رة كالنمػل ك لامػدة ننػر قػوت كقاػه  وضرب هبا امل ل 
 كالل فور كاحلماـ  إ  غن ذلك  ن ال با ق الر خت ص هبا كل روع.

[ أم: صػػػنفا كاحػػػدا كننػػػر 213]البقػػػرة/ كػػػاف النػػػاس أ ػػػة كاحػػػدةكقولػػػه  لػػػا : 
 دةكلػػو  ػػاء ربػػك ولػػل النػػاس أ ػػة كاحػػطروقػػة كاحػػدة مل الضػػاؿ كال فػػر  كقولػػه: 

]نيؿ  كلػػا ن  ػػن م أ ػػة وػػدنوف إ  ايػػن[ أم: مل اإل ػػاف  كقولػػه: 118]دػػود/
[ أم: مجانػػػة واخػػػنكف اللنػػػم كاللمػػػل ال ػػػا  و ورػػػوف أسػػػوة لغػػػندم  114نمػػػراف/
 [ أم: ننر دون  امق. قاؿ:22]الك رؼ/ إرا كودرا نيباءرا ننر أ ةكقوله: 
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جػػػػك بيػػػػد لننابغػػػػة الػػػػنبياأ  ادػػػػنا ن ***كدػػػػل وػػػػامثن ذك أ ػػػػة كدػػػػو طػػػػا ق  - 25 -
 كصدرري:

 حنفد  نم أ رؾ لنفسك روبة
 ؛ كالنساف اأ م   1/93؛ كالغروبني 181كدو مل دوواره ص 

[ أم: حػػني  كقػػرئ ابلػػد أ ػػة  اكدػػغ 45]ووسػػ / كادكػػر بلػػد أ ػػةكقولػػه  لػػا : 
؛ 9/211 ركوػػػة نػػػن  ػػػبيل بػػػن نػػػكرة الضػػػبلغ  كدػػػغ قػػػراءة  ػػػاذة. راوػػػق القػػػرطمه 

  أم: بلػػد رسػػياف. كحقيقػػة ذلػػك: بلػػد ارقضػػاء 2/143ف لننهػػاس كإنػػراب القػػرني
 أدل ن ر أك أدل دون.

[ أم: قا مػػا  قػػاـ مجانػػة مل 121]النهػػل/ إف إبػػراديم كػػاف أ ػػة قاراػػا هللكقولػػه: 
نبادة اهلل   و قوام:  اف مل رفسه قبينة. كركم: اأره اشر زود بن نمرك بػن رفيػل 

نػن سػليد بػن زوػد أرػه قػاؿ لننػمه  32يالسػغ ص أ ة كحػدري  ااحلػدو  مل  سػند ال 
صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: إف أيب كػػاف كمػػا رأوػػد ككمػػا بنغػػك  اسػػاغفر لػػه  قػػاؿ: ارلػػم 

  كأ روػػػه أبػػػو ولنػػػر  1/71 إرػػػه وبلػػػ  وػػػـو القيا ػػػة أ ػػػة كحػػػدري . راوػػػق اإلصػػػابة 
  .9/421كإسنادري حسن  ارير:  مق الككا د 

[ أم: 113]نيؿ نمػػراف/ اػػاب أ ػػة قا مػػةليسػػوا سػػواء  ػػن أدػػل ال كقولػػه  لػػا : 
مجانػػػة  كولن ػػػا الكوػػػاج د نػػػا لاسػػػاقا ة  كقػػػاؿ:  قػػػدورري: ذك طروقػػػة كاحػػػدة ا لػػػاأ 

      ؾ اإل مار أك .1/458القرنيف 
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دػػو الػػنم بلػػ  مل كا  ػػغ: دػػو الػػنم ال و اػػب كال وقػػرأ  ػػن كاػػاب  كننيػػه محػػل: 
ة: الغفنة كاو الػة   ػا  غ  نػه  [ قاؿ ق رب: ا  ي2]اوملة/ ا  يني رسوال  ن م

 ك ن م أ يوف ال ولنمػوف ال اػاب إال أ ػاأكذلك دو قنة امللر ة  ك نه قوله  لا : 
 [ أم: إال أف وانر نني م.78]البقرة/

النػػػمه ا  ػػػغ الػػػنم  دكرػػػه قػػػاؿ الفػػػراء: دػػػم اللػػػرب الػػػنون   و ػػػن اػػػم كاػػػاب  ك 
[ قيػػػػل:  نسػػػػوب إ  ا  ػػػػة 157راؼ/]ا نػػػػ   اوبػػػػا ننػػػػددم مل الاػػػػوراة كاإل يػػػػل

النون   و ابوا  ل وره ننر ناديم كقولك: نا غ  ل وره ننر نػادة اللا ػة  كقيػل: 
 ػػػغ بػػػنلك  رػػػه   و ػػػن و اػػػب كال وقػػػرأ  ػػػن كاػػػاب  كذلػػػك  ضػػػينة لػػػه السػػػاغنا ه 

 [.6]ا ننر/ سنقر ك  ا  نسرتفيه  كانامادري ننر  ماف اهلل  نه بقوله: 
 نلك إ  أـ القرل.كقيل:  غ ب

كاإل اـ: امل مت به  إرسارا كاف وقادل بقوله أك  لنه  أك كاابا  أك غػن ذلػك حمقػا كػاف 
 وػػػػػػػـو رػػػػػػػدنو كػػػػػػػل أرػػػػػػػاس بإ ػػػػػػػا  مأك  ػػػػػػػب ا  كمجلػػػػػػػه: أ مػػػػػػػة. كقولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 

   1/95[ أم: بالػػنم وقاػػدكف بػػه  كقيػػل: ب اػػاهبم ااريػػر: الغػػروبني 71]اإلسػػراء/
[. قػػػاؿ أبػػػو احلسػػػن: مجػػػق نيـ اأبػػػو 74]الفرقػػػاف/  إ ا ػػػاكاولننػػػا لنماقػػػنيكقولػػػه: 

راوق  لػاأ   إ م ندك يلاحلسن ا  فش  كقاؿ: اإل اـ د نا مجانة  كما قاؿ: 
   كقػػاؿ غػػنري: دػػو  ػػن بػػاب درع دالص  كدركع دالص 2/423القػػرنيف لأل فػػش 
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دالص اقاؿ مل النساف: كدرع دالص: براقة  نساء لينة  كاومػق دلػص  كقػد و ػوف الػ
 مجلا   سرا.

 كوقػػػػػػاؿ: درع دالص  كأدرع دالص  لنواحػػػػػػد كاومػػػػػػق ننػػػػػػر لفػػػػػػظ كاحػػػػػػد   كقولػػػػػػه:
ك لن ػػػػػػم أ مػػػػػػة /[ كقػػػػػػاؿ: 5]الق ػػػػػػصكولننػػػػػػادم أ مػػػػػػة وػػػػػػدنوف إ  النػػػػػػار 

 [ مجق إ اـ.41]الق ص/
[  قػد قيػل: إ ػارة إ  12]وػس/ ككػل  ػغء أح ػيناري مل إ ػاـ  بػنيكقوله  لا : 

كال ـ: الق ػد املسػاقيم  كدػو الاووػه  ػو  ق ػود  كننػر ذلػك: النوح احملفػوظ  كا 
[ كقػوام: أ ػه:  ػجه   هقيقاػه إيفػا دػو أف و ػيب أـ 2]املا ػدة/ ني ني البيد احلراـ

د اغه  كذلك ننر حد  ا وبنوف  ن إصابة اوارحة لفظ  لند  نه اكمل ذلػك وقػوؿ 
  يخنا حفيه اهلل:

 كم ا ذداف  رد نند ذ *** لل صوغ ا  ن ا نياف 
كقػػػػس كػػػػنلك إ  ودد ػػػػه   كذلػػػػك  ػػػػو: رأسػػػػاه  كروناػػػػه   *** ػػػػو   ر ػػػػه كػػػػنا رقباػػػػه 

ككبد ه  كب ناه: إذا أصيب دنري اووارح. ك اأـ  إذا قوبل به أل  االساف اـ  ملناري: 
   ػو: أزوػد أـ 62 - 61؛ ك غين النبيػب ص 225أم اراوق: اوم الداأ ص 

ذلػػك وقاضػػغ  لػػم ألػػ  االسػػاف اـ  ػػق بػػل   ػػو: نمػػرك  أم: أو مػػا  كإذا وػػرد نػػن 
أـ زاغد نن م ا ب ار /[ أم: بل زاغد.63]ص 
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أ ػػا أحػػدكما  يسػػقغ ربػػه ك اأ ػػا  حػػرؼ وقاضػػغ  لػػم أحػػد الشػػيئني  كو ػػرر  ػػو: 
 [  كوبادأ هبا ال اـ  و: أ ا بلد  إره كنا.41]ووس / مخرا كأ ا اا ر  ي نب

 أمد 

[. كا  ػد كا بػد 31]نيؿ نمػراف/ بين ا كبينه أ ػدا بليػدا  ود لو أفقاؿ  لا :  -
واقاربػػاف  ل ػػن ا بػػد نبػػارة نػػن  ػػدة الك ػػاف الػػر لػػيس اػػا حػػد حمػػدكد  كال واقيػػد  ال 

 وقاؿ: أبدا كنا.
كا  ػػد:  ػػدة اػػا حػػد   ػػوؿ إذا أطنػػ   كقػػد ونه ػػر  ػػو أف وقػػاؿ: أ ػػد كػػنا  كمػػا 

 د أف ا  د وقاؿ بانابار الغاوة  كالك اف ناـ وقاؿ: ز اف كنا  كالفرؽ بني الك اف كا 
 مل املبدأ كالغاوة؛ كلنلك قاؿ بلض م: املدل كا  د واقارباف.

 أمر 

ا  ػػر: الشػػاف  كمجلػػه أ ػػور  ك  ػػدر أ ر ػػه: إذا كنفاػػه أف وفلػػل  ػػيئا  كدػػو لفػػظ  -
 إليػػػػه وروػػػػق ا  ػػػػر كنػػػػهنػػػػاـ لأل لػػػػاؿ كا قػػػػواؿ كن ػػػػا  كننػػػػر ذلػػػػك قولػػػػه  لػػػػا : 

قػػل: إف ا  ػػر كنػػه هلل لفػػوف مل أرفسػػ م  ػػاال وبػػدكف لػػك  [  كقػػاؿ: 123/]دػػود
 أ ػػػػػرري إ  اهلل[  154]نيؿ نمػػػػػراف/ وقولػػػػػوف: لػػػػػو كػػػػػاف لنػػػػػا  ػػػػػن ا  ػػػػػر  ػػػػػغء

[  54]ا نػراؼ/ أال له اينػ  كا  ػر[ كوقاؿ لقبداع: أ ر   و: 275]البقرة/
كأكحػػر مل  ولػػه  لػػا : كلػػاص ذلػػك بػػاهلل  لػػا  دكف ايا ػػ  كقػػد محػػل ننػػر ذلػػك ق

قػػل: الػػركح  ػػن [ كننػػر ذلػػك محػػل احل مػػاء قولػػه: 12]  ػػند/ كػػل  ػػاء أ ردػػا
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إيفػػػا قولنػػا لشػػغء إذا أردرػػػاري أف [ أم:  ػػػن إبدانػػه  كقولػػه: 85]اإلسػػراء/ أ ػػر ريب
[  إ ػػػارة إ  إبدانػػػه  كنػػػرب ننػػػه باق ػػػر لفيػػػة  41]النهػػػل/ رقػػػوؿ لػػػه كػػػن  ي ػػػوف

 ك ػا أ ررػا إال كاحػدةيننا بفلل الشغء  كننر ذلك قولػه: كأبن   ا واقدـ  يه  يما ب
 [   لرب نن سرنة إ اد باسرع  ا ودركه ك نا.51]القمر/

كا  ر: الاقدـ با غء سواء كاف ذلك بقوام: ا لل كليفلل  أك كاف ذلك بنفظ  رب 
[  أك كاف بإ ػارة أك غػن ذلػك  228]البقرة/ كامل نقات و ب ن بارفس ن و: 
إأ أرل   رل أره قد  ر  ا رأل إبراديم مل املنػاـ  ػن ذبػ  ابنػه أ ػرا حيػ  قػاؿ: أال

[ 112]ال ػا ات/ مل املناـ أأ أذتك  ارير  اذا  رل قاؿ وا أبػد ا لػل  ػا  ػ  ر
 سمر  ا رنيري مل املناـ  ن  لاطغ النب  أ را اقاؿ قاػادة: رؤوػا ا ربيػاء ننػي م السػاـ 

  7/115ارير: الدر املن ور  ح   إذا رأكا  يئا  لنوري.
[  لػػاـ مل أقوالػػه كأ لالػػه  كقولػػه: 97]دػػود/ ك ػػا أ ػػر  رنػػوف بر ػػيدكقولػػه  لػػا : 

أ ػػػر أ ػػػر اهلل /[ إ ػػػارة إ  القيا ػػػة   ػػػنكرري بػػػانم ا لفػػػاظ  كقولػػػه: 1]النهػػػل بػػػل
 [ أم:  ا  ا ر النفس ا  ارة بالسوء.18]ووس / سولد ل م أرفس م أ را

: ك ركا  كذلك  ف القـو إذا ك ركا صاركا ذا أ ن  ن حي  إ ػم البػد كقيل: أ ر الق ـو
 ام  ن سا س وسوس م  كلنلك قاؿ الشانر:

 االش ر لأل وري ا كدم  ك اماه: ***ال و ن  الناس  و ر ال سراة ام  - 26 -
 كال سراة إذا و اام سادكا
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. 77 ايػارون ص ؛ كاال2/228؛ كأ ػايل القػايل 2/69كدو مل احلماسة الب روة 
  11كدوواره ص 

[ أم: أ ررػػادم بال انػػة  كقيػػل:  لنػػاري:  16]اإلسػػراء/ أ ررػػا    ي ػػاكقولػػه  لػػا : 
 ك ررادم.

كقػػػػاؿ أبػػػػو نمػػػػرك: ال وقػػػػاؿ: أ ػػػػرت بػػػػالاخفي  مل  لػػػػم ك ػػػػرت  كإيفػػػػا وقػػػػاؿ: أ ػػػػرت 
 كني رت.

؛ كالغػػػػػروبني 1/373كقػػػػػاؿ أبػػػػػو نبيػػػػػدة: قػػػػػد وقػػػػػاؿ: أ ػػػػػرت اراوػػػػػق:  ػػػػػاز القػػػػػرنيف 
  بػػػالاخفي   ػػػو: ا ػػػن املػػػاؿ   ػػػرة  ػػػا ور 11/233؛ ك فسػػػن القػػػرطمه 1/85

  ك يه: ا ن  اؿ املرء لػه 3/468كس ة  ابورة  ااحلدو  أ روه أمحد مل  سندري 
  رة  ا ورة أك س ة  ابورة . كرواؿ إسنادري ثقػات  كا انػ  مل صػهبة سػوود  قػاؿ 

رسػوؿ اهلل وقػوؿ   في ػا إثبػات ابن حباف: وػركم املراسػيل ل ػن وػاء مل ركاوػة:  لػد 
 .5/261؛ ك مق الككا د 2/111السماع: ارير: اإلصابة 

 املا ورة: ال  نة  كالس ة: ال روقة  ن النخل  املابورة: املنقهة  ك لنه: أ رت.
كقرئ: اأ ررا  اكدغ قراءة احلسن ك ادد كأيب ن ماف الن دم كأيب رواء كأيب اللالية  

لننػػادم أ ػػراء  كك ػػرة ا  ػػراء مل القروػػة الواحػػدة سػػبب لوقػػوع كدػػغ قػػراءة  ػػاذة  أم: و
ككػنلك داك م  كلنلك قيل: ال  ن مل ك رة ا  راء  كننر دنا محل قوله  لػا : 

[  كقػػػرئ: اني ررػػػا  اكدػػػغ قػػػراءة 123]ا رلػػػاـ/ ولننػػػا مل كػػػل قروػػػة أكػػػابر  ر ي ػػػا
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ال يبػػػة. راوػػػق: ولقػػػوب  كركوػػػد نػػػن ابػػػن ك ػػػن كأيب نمػػػرك كناصػػػم  ػػػن غػػػن طروػػػ  
    لم: أك ررا.282اإلياؼ ص 

كاال امػػار: قبػػوؿ ا  ػػر  كوقػػاؿ لناشػػاكر: ا امػػار لقبػػوؿ بلضػػ م أ ػػر بلػػا  يمػػا أ ػػار 
 به.

 [. قاؿ الشانر:21]الق ص/ إف املأل وامتركف بكقاؿ  لا : 
ادػػػنا نجػػػك بيػػػد ل لػػػب بػػػن زدػػػن   ***كني ػػػرت رفسػػػغ أم أ ػػػرم أ لػػػل  - 27 -

 ك  رري ا كؿ:
؛ كاحلجػػػة مل القػػػراءات 55كدػػػو مل دووارػػػه ص  ***خنػػػد قنوصػػػغ كاكػػػاألت بلين ػػػا أ

 ؛ كأساس الباغة اكأل   1/319لنفارسغ 
[ أم:  ن ػػرا   ػػن قػػوام: أ ػػر 71]ال  ػػ / لقػػد وئػػد  ػػيئا إ ػػراكقولػػه  لػػا : 

[ 59]النسػاء/ كأكيل ا  ػرا  ر  أم: كرب كك ر كقػوام: اسػافهل ا  ػر. كقولػه: 
 ا  ػػراء مل ز ػػن النػػمه ننيػػه ال ػػاة كالسػػاـ. كقيػػل: ا  مػػة  ػػن أدػػل البيػػد قيػػل: نػػم

اكدنا قوؿ الشيلة   كقيل: اا ركف بامللركؼ  كقاؿ ابن نباس رصغ اهلل نن ما: دػم 
 الفق اء كأدل الدون امل يلوف هلل.

ككل دنري ا قواؿ صهيهة  ككوه ذلك: أف أكيل ا  ر النون هبم ور دع النػاس أربلػة: 
 ربيػػػاء  كح م ػػػم ننػػػر  ػػػادر اللا ػػػة كاياصػػػة كننػػػر بػػػواطن م  كالػػػوالة  كح م ػػػم ا
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ننػػػػر  ػػػػادر ال ا ػػػػة دكف بػػػػاطن م  كاحل مػػػػاء  كح م ػػػػم ننػػػػر بػػػػاطن اياصػػػػة دكف 
 اليادر  كالونية  كح م م ننر بواطن اللا ة دكف  وادردم.

 أمن 

ف مل ا صػػػل أصػػل ا  ػػػن: طمارينػػػة الػػػنفس كزكاؿ ايػػػوؼ  كا  ػػػن كا  ارػػػة كا  ػػػا -
  ػػادر  ك لػػل ا  ػػاف  ػػارة ا ػػا لنهالػػة الػػر و ػػوف نني ػػا اإلرسػػاف مل ا  ػػن  ك ػػارة 

[  27]ا رفػػاؿ/ كختورػػوا أ ارػػا  ما ػػا ملػػا وػػ  ن ننيػػه اإلرسػػاف   ػػو قولػػه  لػػا : 
 إرػػػػػػا نر ػػػػػػنا ا  ارػػػػػػة ننػػػػػػر السػػػػػػموات كا رضأم:  ػػػػػػا ا امنػػػػػػام ننيػػػػػػه  كقولػػػػػػه: 

ة الاوحيد  كقيل: اللدالة اراوق ا قواؿ مل دنري ااوػة [ قيل: دغ كنم27]ا حكاب/
   كقيػػػل: حػػػركؼ الا جػػػغ  6/669مل الػػػدر املن ػػػور مل الافسػػػن باملػػػاثور لنسػػػيوطغ 

كقيػػل: اللقػػل  كدػػو صػػهي   ػػإف اللقػػل دػػو الػػنم ت ػػوله واه ػػل  لر ػػة الاوحيػػد  
ر  لنمػه  كيرم اللدالة ك لنم حركؼ الا جغ  بل ت وله  لنم كل  ا مل طوؽ البش

 ك لل  ا مل طوق م  ن اوميل  لنه  كبه  ضل ننر ك ن  ن  نقه.
[ أم: ني نػػا  ػػن النػػار  كقيػػل:  ػػن 97]نيؿ نمػػراف/ ك ػػن د نػػه كػػاف ني نػػاكقولػػه: 

 إيفػػا وروػػد اهلل ليلػػنهبم هبػػا مل احليػػاة الػػدرياباوػػا الػػدريا الػػر   ػػيب  ػػن قػػاؿ  ػػي م: 
 [.55]الاوبة/
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ك لنػػػػػاري أ ػػػػػر  كقيػػػػػل: وػػػػػا ن االصػػػػػ اـ ااالصػػػػػ اـ: ك ػػػػػن م  ػػػػػن قػػػػػاؿ: لفيػػػػػه  ػػػػػرب 
: ابيػدكا   كقيػل: ني ػن مل ح ػم اهلل  كذلػك كقولػك: دػنا  االسائ اؿ  كاص نم القـو

 حاؿ كدنا حراـ  أم: مل ح م اهلل.
أك   كامللم: ال  ب أف وقاص  نه كال وقال  يه إال أف لػرج  كننػر دػنري الووػوري: 

كإذ ولننػا البيػد   ابػة [. كقػاؿ  لػا : 67لن بػوت/]ال وركا أرا ولننا حر ػا ني نػا
[ أم: أ نا  154]نيؿ نمراف/ أ نة رلاسا[. كقوله: 125]البقرة/ لنناس كأ نا

 كقيل: دغ مجق كال ابة
كمل حػػػدو  رػػػككؿ املسػػػي : اك قػػػق ا  نػػػة مل ا رض  ادػػػنا وػػػكء  ػػػن حػػػدو  طووػػػل 

اإلبػػل  كالنمػػار  ػػق البقػػػر   ك يػػه: ات  قػػق ا  نػػة ننػػػر ا رض حػػ   ر ػػق ا سػػود  ػػػق
كالػػن اب  ػػق الغػػنم  ك نلػػب ال ػػبياف باحليػػات ال  ضػػردم . كاحلػػدو  أ روػػه ابػػن أيب 

  كابػػن وروػػر كابػػن حبػػاف نػػن أيب دروػػرة  كقػػاؿ 4324 ػػيبة كأمحػػد كأبػػو داكد بػػرقم ا
؛ 2/736ابػػن ك ػػن بلػػد ذكػػر إسػػنادري: كدػػنا إسػػناد ويػػد قػػوم. اريػػر: الػػدر املن ػػور 

  .1/115البن ك ن  كالفنت املاحم
 النم  يه أ نه. منزلو[ أم: 6]الاوبة/ ت أبنغه  ا نهكقوله  لا : 

 كني ن: إيفا وقاؿ ننر كو ني:
 أحد ا  الدوا بنفسه  وقاؿ: ني ناه  أم: ولند له ا  ن  ك نه قيل هلل:    ن. -
 كال اأ: غن  الد  ك لناري: صار ذا أ ن. -
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شػػرولة الػػر وػػاء هبػػا حممػػد ننيػػه ال ػػاة كالسػػاـ  كننػػر كاإل ػػاف وسػػالمل  ػػارة ا ػػا لن
[  كووصػػ  بػػه كػػل  ػػن 69]املا ػػدة/ الػػنون ني نػػوا كالػػنون دػػادكا كال ػػا بوفذلػػك: 

ك ػػا وػػ  ن أك ػػردم د ػػل مل  ػػرولاه  قػػرا بػػاهلل كبنبو ػػه. قيػػل: كننػػر دػػنا قػػاؿ  لػػا : 
 [.116]ووس / باهلل إال كدم  شركوف

دح  كوراد بػه إذنػاف الػنفس لنهػ  ننػر سػبيل الا ػدو   ك ارة وسالمل ننر سبيل امل
كذلػػك باوامػػاع ثاثػػة أ ػػياء: يقيػػ  بالقنػػب  كإقػػرار بالنسػػاف  كنمػػل تسػػب ذلػػك 

 كالػػنون ني نػػوا بػػاهلل كرسػػنه أكلئػػك دػػم ال ػػدوقوفبػػاووارح  كننػػر دػػنا قولػػه  لػػا : 
 [.19]احلدود/

 ػػا : إ ػػاف. قػػاؿ  لػػا : كوقػػاؿ ل ػػل كاحػػد  ػػن االناقػػاد كالقػػوؿ ال ػػدؽ كاللمػػل ال
ك ا كاف اهلل ليضيق إ ار م /[ أم: صػا  م  كولػل احليػاء كإ اطػة 143]البقرة

ا ذل  ن اإل اف اكما قاؿ ننيه ال اة كالساـ  يما أ روه  سنم كغنري: ااإل ػاف 
بضق كسبلوف  لبة  كأ ضن ا قوؿ: ال إله إال اهلل  كأدرادا إ اطة ا ذل نػن ال روػ   

 ياء  لبة  ن اإل اف   .كاحل
[ قيػػػل:  لنػػػاري: 17]ووسػػػ / ك ػػػا أرػػػد بػػػ  ن لنػػػا كلػػػو كنػػػا صػػػادقنيقػػػاؿ  لػػػا : 

أ   ػػر إ    ػػدؽ لنػػا  إال أف اإل ػػاف دػػو الا ػػدو  الػػنم  لػػه أ ػػن  كقولػػه  لػػا : 
[  ػػنلك 51]النسػػاء/ الػػنون أك ػػوا ر ػػيبا  ػػن ال اػػاب و  نػػوف باوبػػد كال ػػاغوت

ام  كأرػه قػد ح ػل اػم ا  ػن  ػا ال وقػق بػه ا  ػن  إذ لػيس   نكور ننر سبيل النـ
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أف و مػػػئن إ  الباطػػػل  كإيفػػػا ذلػػػك   - ػػػا  و ػػػن   بونػػػا ننيػػػه  - ػػػن  ػػػاف القنػػػب 
  ػػػػن  ػػػػرح بػػػػال فر صػػػػدرا  لنػػػػي م غضػػػػب  ػػػػن اهلل كاػػػػم نػػػػناب نيػػػػيمكقولػػػػه: 
 [  كدنا كما وقاؿ: إ اره ال فر  كيياه الضرب  ك و ذلك.116]النهل/

ل النمه صنر اهلل ننيه كسنم أصل اإل اف ساة أ ياء مل  ػرب وربوػل حيػ  سػاله كول
 قاؿ:  ا اإل افا كايرب  لػركؼ اكقػد أ روػه البخػارم ك سػنم قػاؿ: اأف  ػ  ن بػاهلل 
كحدري ك ا  اه ككابه كرسنه كبالبل  بلد املوت كاونة كالنػار  كبالقػدر  ػنري ك ػرري   

  .1/9مل اإل اف؛ ك رح السنة   9؛ ك سنم ا1/116راوق البخارم 
كوقاؿ: رول أ نة كأ نة: و   ب ل أحد  كأ ني كأ اف و  ن بػه. كا  ػوف: الناقػة وػ  ن 

  اوردا كن وردا.

 آمٌن 

وقاؿ باملد كالق ر  كدو اسم لنفلل  و: صه ك ه. قاؿ احلسن:  لنػاري: اسػاجب   -
 لا  اأ روػه نبػد الػرزاؽ  كأ ن  اف: إذا قاؿ: ني ني. كقيل: ني ني اسم  ن أ اء اهلل

نػن أيب دروػػرة . كقػػاؿ أبػػو ننػغ الفسػػوم ادػػو أبػػو ننػغ الفارسػػغ احلسػػن بػػن  2/99
  : أراد دػػػػنا 116ق. كقولػػػػه دػػػػنا مل املسػػػػا ل احلنبيػػػػات ص  377أمحػػػػد املاػػػػومل 

 القا ل أف مل ني ني  منا هلل  لا ؛  ف  لناري: اساجب.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  قػدورري: أـ  ػن  كقػرئ: اأ ػػن  9ك ػر/]ال أ ػن دػو قارػد نيرػاء النيػلكقولػه  لػا : 
  كليسػػػا  ػػػن دػػػنا 375اكدػػػغ قػػػراءة رػػػا ق كابػػػن ك ػػػن كمحػػػكة. اريػػػر: اإليػػػاؼ ص 

 الباب.

 إن وأن 

ون باف االسم كور لاف ايرب  كالفرؽ بين ما أف اإف  و وف  ا بلدري مجنة  ساقنة   -
 ػػػو: ك اأف  و ػػػوف  ػػػا بلػػػدري مل ح ػػػم  فػػػرد وقػػػق  وقػػػق  ر ػػػوع ك ن ػػػوب ك ػػػركر  

 أنجبين أرك خترج  كننمد أرك خترج  ك لجبد  ن أرك خترج.
كإذا أد ػػػل ننيػػػه ا ػػػا  وب ػػػل نمنػػػه  كوقاضػػػغ إثبػػػات احل ػػػم لنمػػػنكور كصػػػر ه نمػػػا 

[  نبي ػا ننػر أف النجاسػة الاا ػة دػغ 28]الاوبػة/ إيفػا املشػركوف  ػسنداري   ػو: 
 ة كالػػػػػدـإيفػػػػػا حػػػػػـر ننػػػػػي م املياػػػػػحاصػػػػػنة لنمخػػػػػاص بالشػػػػػرؾ  كقولػػػػػه نػػػػػك كوػػػػػل 

[ أم:  ا حـر ذلك إال  نبي ا ننر أف أنيػم احملر ػات  ػن امل لو ػات 173]البقرة/
 مل أصل الشرع دو دنري املنكورات.

 أن 

 ننر أربلة أكوه: -
الدا نػػة ننػػر امللػػدك ني  ػػن الفلػػل املا ػػغ أك املسػػاقبل  كو ػػوف  ػػا بلػػدري مل  قػػدور 

 رود.  در  كون ب املساقبل   و: أنجبين أف خترج كأف  
 كاملخففة  ن ال قينة  و: أنجبين أف زودا  ن ن .
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 [.96]ووس /  نما أف واء البشنكامل كدة ؿ املا   و: 
 كار نػػػػ  املػػػػأل  ػػػػن م أف ا شػػػػوا كاصػػػػربكاكاملفسػػػػرة ملػػػػا و ػػػػوف  لػػػػم القػػػػوؿ   ػػػػو: 

 [ أم: قالوا: ا شوا.6]ص/
 م نبػػػػػػػادؾإف  لػػػػػػػنهبم  ػػػػػػػإ ككػػػػػػػنلك اإف  ننػػػػػػػر أربلػػػػػػػة أكوػػػػػػػه: لنشػػػػػػػرط  ػػػػػػػو: 

 إف كػػػػػاد ليضػػػػػننا[  كاملخففػػػػػة  ػػػػػن ال قينػػػػػة كونك  ػػػػػا الػػػػػاـ  ػػػػػو: 118]املا ػػػػػدة/
 إف ريػػػن إال  نػػػا[  كالنا يػػػة  كأك ػػػر  ػػػا  ػػػغء والقبػػػه اإال    ػػػو: 42]الفرقػػػاف/
إف رقػػػػوؿ إال انػػػػ اؾ [  25]املػػػػدثر/ إف دػػػػنا إال قػػػػوؿ البشػػػػر[  32]اواثيػػػػة/

 [.54]دود/ بلا نياانا بسوء
 دة ؿ ا ا  النا ية   و:  ا إف لرج زود.كامل ك

 أنث 

ك ػن ا ر ر:  اؼ النكر  كوقاالف مل ا صل انابارا بالفروني  قاؿ نػك كوػل:  -
[  كملػا كػاف ا ر ػر مل مجيػق 124]النسػاء/ ولمل  ن ال ػاحلات  ػن ذكػر أك أر ػر

ك نػػه احليػػواف  ضػػل  نػػن الػػنكر اناػػرب  ي ػػا الضػػل    قيػػل ملػػا وضػػل  نمنػػه: أر ػػر  
   قػػػػاؿ 2/113؛ كالنسػػػاف اأرػػػ   1/114قيػػػل: حدوػػػد أريػػػ  ااريػػػر: اجملمػػػل 

 الشانر:
االبيػػد ل ػػخر الغػػغ ااػػنيل ك ػػ رري  ***وػػرازا ال أ ػػل كال أريػػ   ***ننػػدم  - 28 -

 ا كؿ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  يلنمه باف اللقل نندم
  3/352؛ كالنساف اأر    كالبهر احمليب 2/223كدو مل دوواف اانليني 
سػػػ ل  انابػػػارا بالسػػػ ولة الػػػر مل ا ر ػػػر  أك وقػػػاؿ ذلػػػك انابػػػار كقيػػػل: أرض أريػػػ : 

 جبودة إربايا  شبي ا با ر ر  كلنا قاؿ: أرض حرة ككلودة.
كملا  به مل ح م النفظ بلا ا  ياء بالنكر  نكر أح ا ه  كبلض ا با ر ر  ارػ  

ككػنلك أح ا  ا   و: اليد كا ذف  كاي ػية   يػد اي ػية لااريػ  لفػظ ا ر يػني  
 ا ذف. قاؿ الشانر:

  ربناري يد ا ر يني ننر ال رد - 29 -
 ادنا نجك بيد لنفرزدؽ  ك  رري:

 ككنا إذا القيسغ رب نودري
  6/465؛ كاحمل م 2/56؛ كاحلجة مل القراءات لنفارسغ 161كدو مل دوواره 
 كقاؿ ني ر:

 ك ا ذكر كإف وسمن  ار ر - 31 -
 ـز لػػػػػيس لػػػػػه  ػػػػػركس كدػػػػػو مل النسػػػػػاف االشػػػػػ ر   أوػػػػػد قا نػػػػػه  كنجػػػػػكري:  ػػػػػدود ا

؛ 418؛ كاالقاضػػػػػػاب ص 364كال ػػػػػػهاح ا ػػػػػػرس  ؛ كالا منػػػػػػة لنفارسػػػػػػغ ص 
كوػػػركم ]و ػػػرب[  1/381؛ كاملسػػػا ل الب ػػػروات 1/338كحيػػػاة احليػػػواف لنػػػد نم 

بدؿ ]وسمن[   ولين: القراد؛  إرػه وقػاؿ لػه إذا كػرب: حنمػه   ي رػ  اقػاؿ ا صػملغ: 
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ا قمقا ػػػة  ت و ػػػن محنارػػػة ت و ػػػن قػػػرادا ت و ػػػن وقػػػاؿ لنقػػػراد أكؿ  ػػػا و ػػػوف صػػػغن 
 حنما .

[  مػػن املفسػػرون  ػػػن 117]النسػػاء/ إف وػػدنوف  ػػن دكرػػه إال إراثػػاكقولػػه  لػػا : 
 ***الػػات كاللػػكل اناػػرب ح ػػم النفػػظ  قػػاؿ: ملػػا كارػػد أ ػػاء  لبػػودايم   ر ػػة  ػػو: 

 [ قاؿ ذلك:21 - 19]النجم/ ك ناة ال ال ة
 ػػن اناػرب ح ػم امللػػم  كقػاؿ: املنفلػل وقػػاؿ لػه: أريػ   ك نػػه  -  كدػو أصػ -ك ػن م 

قيػػل لنهدوػػد النػػػني: أريػػ    قػػاؿ: كملػػػا كارػػد املووػػودات بإ ػػػا ة بلضػػ ا إ  بلػػػا 
 ثاثة أ رب:

  انا غن  نفلل  كذلك دو البارم نك كول  قب. -
 ك نفلا غن  انل  كذلك دو اومادات. -
رػػس كاوػػن  كدػػم باإل ػػا ة إ  اهلل  لػػا   نفلنػػة  ك ػػنفلا  ػػن كوػػه كاملا  ػػة كاإل -

كباإل ػا ة إ    ػنونايم  اننػػة  كملػا كارػػد  لبػودايم  ػػن مجنػة اومػػادات الػر دػػغ 
 نفلنػػػػة غػػػػن  اننػػػػة  ادػػػػا اهلل  لػػػػا  أر ػػػػر كب ػػػػا م هبػػػػا  كرػػػػب  م ننػػػػر و ن ػػػػم مل 

بػػل ال  فلػػل  لػػا اناقػػادايم  ي ػػا أ ػػا نياػػة   ػػق أ ػػا ال  لقػػل كال  سػػمق كال  ب ػػر  
وػا أبػد    لبػد  ػا ال وسػمق بووه  كننر دػنا قػوؿ إبػراديم ننيػه ال ػاة كالسػاـ: 

 [.42] ر / كال وب ر كال وغين ننك  يئا
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[ 19]الك ػرؼ/ كولنوا املا  ة الػنون دػم نبػاد الػرمحن إراثػاكأ ا قوله نك كول: 
  نكنم النون قالوا: إف املا  ة بنات اهلل.

 أنس 

رس:  اؼ اون  كا رس:  اؼ النفور  كاإلرسغ  نسوب إ  اإلرػس وقػاؿ اإل -
ذلك ملن ك ر أرسه  كل ل  ا و رس به  كاػنا قيػل: إرسػغ الدابػة لنجارػب الػنم ونػغ 

    وطة  ركيػا   كإرسػغ القػوس: لنجارػب الػنم 73الراكب االغروب امل ن  كرقة 
 وقبل ننر الرا غ.

 رساف  كالوحشغ:  ا ونغ اوارب اا ر له.كاإلرسغ  ن كل  غء:  ا ونغ اإل
 [.49]الفرقاف/ كأراسغ ك ناكمجق اإلرس أراسغ  قاؿ اهلل  لا : 

 ػػإف نيرسػػام    كقولػػه نػػك كوػػل: 1/114كقيػػل ابػػن إرسػػك لنػػنفس اراوػػق: اجملمػػل 
[  11]طػػػػه/ نيرسػػػػد رػػػػارا[ أم:أب ػػػػرمت أرسػػػػا هبػػػػم  ك 6]النسػػػػاء/  ػػػػن م ر ػػػػدا

 [ أم: يدكا إوناسا.27]النور/ ح   ساارسواكقوله: 
كاإلرساف قيل:  غ بنلك  ره  ن   نقه ال قواـ له إال بإرس بلض م ببلا  كانا 
قيػػػل: اإلرسػػػاف  ػػػدأ بػػػال بق   ػػػن حيػػػ  ال قػػػواـ لبلضػػػ م إال بػػػبلا  كال   نػػػه أف 
وقػػػػػـو جبميػػػػػق أسػػػػػبابه  كقيػػػػػل:  ػػػػػغ بػػػػػنلك  رػػػػػه وػػػػػارس ب ػػػػػل  ػػػػػا والفػػػػػه ااملقاضػػػػػب 

 و إ لاف  كأصنه: إرسياف   غ بنلك  ره ن د اهلل إليه  نسغ.   كقيل: د4/13
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 أنؾ 

أصػػػل ا رػػػ : اوارحػػػة  ت وسػػػمر بػػػه طػػػرؼ الشػػػغء كأ ػػػر ه   يقػػػاؿ: أرػػػ  اوبػػػل  -
؛ كاللبػاب اأرػ   1/114؛ كاجملمػل 11كأر  النهية اراوق: أساس الباغػة ص 

 الشانر:    كرسب احلمية كالغضب كاللكة كالنلة إ  ا ر  ح  قاؿ33ص 
 ك  أطنب اللاىب كل ن أزوددا ***إذا غضبد  نك ا روؼ   أر  ا  - 31 -

دكف رسػػػبة  كسػػػي رر ثاريػػػة  كدػػػو مل  مػػػق  1/315االبيػػػد مل حما ػػػرات الراغػػػب 
  1/524الباغة لنم ل  

كقيػػػل: مشػػػخ  ػػػاف بارفػػػه: لنما ػػػرب  ك ػػػرب أرفػػػه لنػػػنليل  كأرػػػ   ػػػاف  ػػػن كػػػنا  لػػػم 
بد أرفه. كح  قيل ا رفػة: احلميػة كاسػاارفد الشػغء: أ ػنت اسان    كأرفاه: أص

 [ أم:  بادأ.16]حممد/  اذا قاؿ نيرفاأرفه  أم:  بدأري  ك نه قوله نك كول: 

 أنمل 

[ ا را ػػل 119]نيؿ نمػراف/ نضػػوا ننػي م ا را ػل  ػػن الغػيظقػاؿ اهلل  لػا :  -
ليفر  ك اف   يفل ا صػابق مجق ا يفنة  كدغ املف ل ا ننر  ن ا صابق الر  ي ا ا

. ككػاف القيػاس كركددػا مل  ػادة ايفػل   ف اامػكة 11/679ااريرؾ النسػاف ايفػل  
زا دة  أم: غنيظ أطرا  ا مل ق ر. كاامكة  ي ا زا دة بدليل قوام: دو يفل ا صػابق  

 كذكردا د نا لنفيه.
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 أنى 

اراوػػق: حػػركؼ  لنبهػػ  نػػن احلػػاؿ كامل ػػاف  كلػػنلك قيػػل: دػػو  لػػم كيػػ  كأوػػن -
   لاضػػػػمنه  لناد مػػػػا  قػػػػاؿ اهلل نػػػػك 8/399  كاللػػػػني 61امللػػػػاأ لنكوػػػػاوغ ص 

 [  أم:  ن أون  ككي . ك:37]نيؿ نمراف/ أي لك دناكول: 

 أنا 

 من املخرب نن رفسه  كينؼ ألفه مل الوصل مل لغة  ك  بيد مل لغة اكمل ذلك  -
 ه اهلل:وقوؿ اللا ة حممد بن حنبل احلسين الشنقي غ رمح

 أك  كة  ضمو ة قد ا ض  *** د أرا  ن قبل  ك ارفا  
ل نػا دػو اهلل   سورة  د أرػا ال   بػد   كقولػه نػك كوػل:  ***كقبل غن  كة أك  كة 

[  قػػد قيػػل:  قػػدورري: ل ػػن أرػػا دػػو اهلل ريب   هػػنؼ اامػػكة  ػػن 38]ال  ػػ / ريب
   هػػنؼ ا لػػ  أوضػػا  ػػن ل ػػن دػػو اهلل ريبأكلػػه  كأدغػػم النػػوف مل النػػوف  كقػػرئ: 

ني ػػػػرري اكدػػػػغ قػػػػراءة رػػػػا ق كابػػػػن ك ػػػػن كأيب نمػػػػرك كناصػػػػم كمحػػػػكة كال سػػػػا غ ك نػػػػ   
  .291كولقوب خبنفه  تنؼ ا ل  كصا  كإثبايا كقفا. ارير: اإلياؼ ص 

كوقاؿ: أرية الشغء كأرياه  كما وقاؿ: ذا ه  كذلك إ ارة إ  كوود الشغء  كدو لفظ 
رب  كنيرػػػاء النيػػػل: سػػػانا ه  الواحػػػد: إأ كإي كأرػػػا اقػػػاؿ حمػػػدث لػػػيس  ػػػن كػػػاـ اللػػػ

 الراوك:
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وانػوف نيوػات اهلل   ل ن ا به ك غ ك لػر   قػاؿ نػك كوػل:  ***نيالء نيراء كأثنا مجلا 
 ك ػػػػػػػن نيرػػػػػػػاء النيػػػػػػػل  سػػػػػػػب [ كقػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 113]نيؿ نمػػػػػػػراف/ نيرػػػػػػػاء النيػػػػػػػل

كقاػػه  كاإلرػػا [ أم: 53]ا حػػكاب/ غػػن رػػا رون إرػػاري[  كقولػػه  لػػا : 131]طػػه/
 إذا كسر أكله ق ر  كإذا  ا   د   و قوؿ احل يئة:

 أك الشلرل   اؿ يب ا راء ***كنيريد اللشاء إ  س يل  - 32 -
؛ كالنسػػػاف: اأي  ؛ كمشػػػس اللنػػػػـو 83االبيػػػد مل دووارػػػه بشػػػرح ابػػػػن السػػػ يد ص 

  كاملق ػػػور كاملمػػػدكد لنفػػػراء ص 1/78؛ كا  لػػػاؿ 27؛ كا  ػػػداد ص 1/117
21.  

[ بنػػ  إرػػاري  ػػن  ػػدة احلػػر  44]الػػرمحن/ محػػيم نيفأي كنيف الشػػغء: قػػرب إرػػاري  ك 
 أ  وػاف لنػنون ني نػوا[ كقولػه  لػا : 5]الغا ػية/  ن نني نيريةك نه قوله  لا : 

 [ أم: أ  وقرب إراري.16]احلدود/
  : نيريػد الشػغء أريػا  أم: أ ر ػه نػن أكارػه  ك اريػد: 8/411كوقاؿ اارير اللػني 

 ت  كا راة: الا دة. ا ر 
ك ػػاي  ػػاف  اريػػا  كأي وػػاأ   ػػو نيف  أم: كقػػور. كاسػػاارياه: ارايػػرت أكارػػه  ك ػػوز مل 
 لم اساب ا ه  كاسااريد ال لاـ كنلك  كاإلراء:  ا وو ق  يه الشػغء  كمجلػه نيريػة  

  و: كساء كأكسيه  كا كاأ مجق اومق.
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أك  ػػػا  ػػػرم  را ػػػا  ػػػن صػػػنانة أدػػػل الروػػػل:  ػػػن  ملػػػه كإوػػػادم رسػػػب أك دوػػػن   -
كبيػػد كبنػػد  كأدػػل الروػػل مل ا صػػل:  ػػن  ملػػه كإوػػادم  سػػ ن كاحػػد  ت يػػوز بػػه 
 قيػػػل: أدػػػل الروػػػل ملػػػن  ملػػػه كإوػػػادم رسػػػب  ك لػػػورؼ مل أسػػػرة النػػػمه ننيػػػه ال ػػػاة 

إيفػػا وروػػد اهلل ليػػندب نػػن م كالسػػاـ   نقػػا إذا قيػػل: أدػػل البيػػد لقولػػه نػػك كوػػل: 
 [  كنرب بادل الرول نن ا رأ ه.33]ا حكاب/ يدالروس أدل الب

كأدل اإلساـ:  ن  مل م  كملا كارد الشرولة ح مد بر ػق ح ػم النسػب مل ك ػن 
إرػػػه لػػػيس  ػػن أدنػػػك إرػػػه نمػػػل غػػػن  ػػن ا ح ػػػاـ بػػػني املسػػػنم كال ػػا ر قػػػاؿ  لػػػا : 

 [.41]دود/ كأدنك إال  ن سب  ننيه القوؿ[  كقاؿ  لا : 46]دود/ صا 
يػػل: أدػػل الروػػل وادػػل أدػػوال  كقيػػل:   ػػاف  ػػادوؿ اقػػاؿ الك شػػرم:  قػػوؿ: حبػػنا كق

دار  ادولػػة كثروػػة  اكولػػة  :  يػػه أدنػػه  كأدػػل بػػه: إذا صػػار ذا رػػاس كأدػػل  ككػػل دابػػة 
 أل    ارا وقاؿ: أدل كأدنغ.

؛ كأسػػاس 1/115ك ادػل: إذا  ػػككج  ك نػه قيػػل: نيدنػك اهلل مل اونػػة ااريػر: اجملمػػل 
   أم: زكوػػك  ي ػػا كولػػل لػػك  ي ػػا أدػػا  ملػػك إوػػادم  كوقػػاؿ: 11الباغػػة ص 

 ػػػاف أدػػػل ل ػػػنا  أم:  نيػػػ  بػػػه  ك رحبػػػا كأدػػػا مل الاهيػػػة لننػػػازؿ باإلرسػػػاف  أم: 
كودت سلة   اف نندرا  ك ن دو أدل بيػد لػك مل الشػفقة اريػر: املشػوؼ امللنػم 

1/86.  
 كمجق ا دل: أدنوف كأداؿ كأدات.
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 أوب 

الروػػػػوع  كذلػػػػك أف ا كب ال وقػػػػاؿ إال مل احليػػػػواف الػػػػنم لػػػػه  ا كب:  ػػػػرب  ػػػػن -
 إرادة  كالرووع وقاؿ  يه كمل غنري  وقاؿ:نيب أكبا كإوابا ك آبا.

 مػػػن  ػػػاء اختػػػن إ  ربػػػه [ كقػػػاؿ: 25]الغا ػػػية/ إف إلينػػػا إوػػػاهبمقػػػاؿ اهلل  لػػػا : 
 [  كاملآب: امل در  نه كاسم الك اف كامل اف.39]النبا/  آبا

[  كا كاب كػػػالاواب  14]نيؿ نمػػػراف/ كاهلل ننػػػدري حسػػػن املػػػآب لػػػا :  قػػػاؿ اهلل
 أكاب حفػيظكدو الراوق إ  اهلل  لا  ب ؾ امللاصغ ك لل ال انات  قػاؿ  لػا : 

[ ك نػػه قيػػل لناوبػػة: أكبػػة  كالااكوػػب وقػػاؿ 31]ص/ إرػػه أكاب[  كقػػاؿ: 32]ؽ/
اللرب: سن الن ار كنػه إ  النيػل   مل سن الن ار اقاؿ ابن املنيور: كالااكوب مل كاـ

 كقيل:
 نيبد ود الرا غ إ  الس م

  1/116اارير: اجململ 
كذلػك  لػػل الرا ػػغ مل احلقيقػة كإف كػػاف  نسػػوبا إ  اليػػد كال وػنقا  ػػا قػػد ناري  ػػن أف 

 ذلك رووع بإرادة كا ايار  ككنا راقة أؤكب: سرولة روق اليدون.

 أٌد 

[  لنػػػد  ػػػن ا وػػػد  111]املا ػػػدة/ القػػػدسأوػػػد ك بػػػركح قػػػاؿ اهلل نػػػك كوػػػل:  -
 أم: القوة الشدودة.
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[ أم: و  ػػػر  اويػػػدري  13]نيؿ نمػػػراف/ كاهلل و وػػػد بن ػػػرري  ػػػن وشػػػاءكقػػػاؿ  لػػػا : 
كوقػػاؿ: إد ػػه أ يػػدري أوػػدا  ػػو: بلاػػه أبيلػػه بيلػػا  كأود ػػه ننػػر الا  ػػن. قػػاؿ نػػك كوػػل: 

كالسػػماء بنينادػػا باوػػد /نػػه قيػػل لأل ػػر الليػػيم [  كوقػػاؿ: لػػه أوػػد  ك 47]الػػناروات 
   ود.

كإوػػاد الشػػغء:  ػػا وقيػػه  كقػػرئ: اأأوػػد ك  اكدػػغ قػػراءة  ػػاذة. كمل النسػػاف اقػػرئ  : 
 نيود ك ننر  انند   كدو أ لند  ن ذلك.

  :  ػػػوز أف و ػػػوف  اننػػػد   ػػػو: 2/219قػػػاؿ الكوػػػاج رمحػػػه اهلل ا لػػػاأ القػػػرنيف 
أم:ال و قنػه  كأصػنه  [255]البقرة/ كال و دري حفي ماناكرد  كقوله نك كول: 

 ػػػن ا كد  نيد وػػػ كد أكدا كإوػػػادا: إذا أثقنػػػه   ػػػو: قػػػاؿ وقػػػوؿ قػػػوال  كمل احل اوػػػة نػػػن 
رفسػػك: أدت   ػػل: قنػػد   اهقيػػ  نيدري اقػػاؿ ابػػن  نيػػور: كنيد اللػػود وػػ كدري أكدا: إذا 

 حناري  : نووه  ن ثقنه مل  رري.

 أٌك 

ة كػػاروا وسػػ نو ا  ا وػػك:  ػػجر  ناػػ   كأصػػهاب ا و ػػة قيػػل: رسػػبوا إ  غيضػػ -
 كقيل: دغ اسم بند.

 آل 

ااؿ:  قنػػوب  ػػن ا دػػل اقػػاؿ سػػيبووه: أصػػل ااؿ أدػػل  كقػػاؿ ال سػػا غ: أصػػنه  -
 أكؿ  كمل ذلك وقوؿ بلض م:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ا صل مل نيؿ ليددم أدل ***قاؿ اإل اـ سيبووه اللدؿ 
 قد أبدلودا ألفا كولكل *** ابدلوا ااا  كة كاامكا 
 كالواك  ن ا ألفا قد أبدلوا ***أكؿ  إ  ال سا غ أف ا صل
ك ػػػػػادد ا ػػػػػر أكوػػػػػل   كو ػػػػػغر ننػػػػػر أديػػػػػل إال أرػػػػػه  ػػػػػص  ***ك ػػػػػادد  كؿ أديػػػػػل 

باإل ػػػػا ة إ  ا نػػػػاـ النػػػػاطقني دكف الن ػػػػرات  كدكف ا ز نػػػػة كا   نػػػػة  وقػػػػاؿ: نيؿ 
 ػػاف  كال وقػػاؿ: نيؿ روػػل كال نيؿ ز ػػاف كػػنا  أك  و ػػق كػػنا  كال وقػػاؿ: نيؿ اييػػاط 

 إ  ا  رؼ ا  ضل  وقاؿ: نيؿ اهلل كنيؿ السن اف.بل وضاؼ 
كا دػػل وضػػاؼ إ  ال ػػل  وقػػاؿ: أدػػل اهلل كأدػػل اييػػاط  كمػػا وقػػاؿ: أدػػل ز ػػن كػػنا 

 كبند كنا.
كقيل: دو مل ا صل اسم الشخص  كو غر أكوا  كوسػالمل  ػيمن لػاص باإلرسػاف 

كنيؿ إبػػػراديم كنيؿ  ا ا اصػػػا ذا يػػػا إ ػػػا بقرابػػػة قروبػػػة  أك  ػػػوالة  قػػػاؿ اهلل نػػػك كوػػػل:
 أد نػػػػػػػػػػوا نيؿ  رنػػػػػػػػػػوف أ ػػػػػػػػػػد اللػػػػػػػػػػناب[  كقػػػػػػػػػػاؿ: 33]نيؿ نمػػػػػػػػػػراف/ نمػػػػػػػػػػراف
[. كقيل: كنيؿ النمه ننيه ال اة كالساـ أقاربػه  كقيػل: املخا ػوف بػه  ػن 46]غا ر/

 حي  اللنم  كذلك أف أدل الدون  رباف:
  رب  اخ ص باللنم املاقن كاللمل احمل م  يقاؿ ام: نيؿ النمه كأ اه. -
ك ػػػرب لا ػػػوف بػػػاللنم ننػػػر سػػػبيل الاقنيػػػد  وقػػػاؿ اػػػم: أ ػػػة حممػػػد ننيػػػه ال ػػػاة  -

 كالساـ  كال وقاؿ ام نيله    ل نيؿ لننمه أ اه كليس كل أ ة له نيله.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ق. راوق: الو يات البػن  148كقيل ولفر ال ادؽ اأحد سادات أدل البيد  ومل 
قولػػػػوف:   ر ػػػػر اهلل ننػػػػه: النػػػػاس و1/221؛ ك ػػػػنرات الػػػػندب 127قنفػػػػن ص 

املسنموف كن م نيؿ النمه صنر اهلل ننيه كسنم   قاؿ: كنبوا كصدقوا   قيػل لػه:  لػم 
ذلػػػػكا  قػػػػاؿ: كػػػػنبوا مل أف ا  ػػػػة كػػػػا ا م نيلػػػػه  كصػػػػدقوا مل أ ػػػػم إذا قػػػػا وا بشػػػػرا ب 

  رولاه نيله.
[ أم:  ػػػن املخا ػػػني بػػػػه 28]غػػػا ر/ روػػػل  ػػػ  ن  ػػػػن نيؿ  رنػػػوفكقولػػػه  لػػػا : 

ن حيػ  النسػب أك املسػ ن  ال  ػن حيػ   قػدور القػـو أرػه كبشرولاه  كولنه  ن م  
 ننر  رولا م.

كقيل مل وربا يل ك ي ا يل: إف إول اسم اهلل  لا  اقيل ذلك كل نه اسم اهلل مل النغة 
السػػروارية. كقػػد ركم نػػن ابػػن نبػػاس أرػػه قػػاؿ: وربوػػل كقولػػك: نبػػد اهلل  وػػرب: نبػػد  

مغ نػػػن أيب أ ا ػػػة قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل كإوػػػل: اهلل. كوػػػاء  ر ونػػػا  يمػػػا أ روػػػه الػػػدون
صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: ااسػػم وربوػػل نبػػد اهلل  كإسػػرا يل نبػػد الػػرمحن . راوػػق: الػػدر 

   كدػػػنا ال و ػػػ  تسػػػب كػػػاـ اللػػػرب؛  رػػػه  8/357؛ كاللػػػني 1/225املن ػػػور 
 كاف وقاضغ أف وضاؼ إليه  يجرإول   يقاؿ: وربإول.

 كنيؿ الشخص:  خ ه امل دد. قاؿ الشانر:
االلجك لكدن بن أيب سػنمر  ػن ق ػيدة لػه  ***ك  وب  إال نيؿ  يم  نضد  - 33 -

  دح هبا دـر بن سناف  كصدرري:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 أربد هبا ا ركاح كل نشية
  19ارير: دوواره ص 

 كااؿ أوضا: احلاؿ الر و كؿ إلي ا أ رري  قاؿ الشانر:
  إ ا نني ا كإ ا اا ***سامحل رفسغ ننر نيلة  - 34 -

؛ 121با رسبة  كدو لنخنساء مل دووا ػا ص  11/39 النساف اأكؿ  االروك مل
  2/271كاي ا ص 

كقيػػػل ملػػػا وبػػػدك  ػػػن السػػػراب: نيؿ  كذلػػػك لشػػػخص وبػػػدك  ػػػن حيػػػ  املنيػػػر كإف كػػػاف  
 كاذبا  أك ل دد دواء كمتوج  ي وف  ن: نيؿ و كؿ.

   كارػػػػه روػػػػوع إ  رق ػػػػاف   11/35كنيؿ النػػػػا وػػػػ كؿ: إذا   ػػػػر ااريػػػػر: النسػػػػاف 
 كقوام مل الشغء الناقص: راوق.

 أول 

الااكوػػػل  ػػػن ا كؿ  أم: الروػػػوع إ  ا صػػػل  ك نػػػه: املو ػػػل لنمو ػػػق الػػػنم وروػػػق  -
إليه  كذلك دو رد الشغء إ  الغاوة املرادة  نػه  ننمػا كػاف أك  لػا   فػغ اللنػم  ػو: 

ك ػػػا ولنػػػم  اكونػػػه إال اهلل كالراسػػػخوف مل اللنػػػم /كقػػػوؿ   [  كمل الفلػػػل7]نيؿ نمػػػراف
 الشانر:

 كلننول قبل وـو البني  اكول - 35 -
 االلجك للبدة بن ال بيب كأكله:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كلألحبة أواـ  نكردا
  .136 ن ق يد ه املفضنية كدو مل املفضنيات ص 

[ أم: بيارػػه 53]ا نػػراؼ/ دػػل ونيػػركف إال  اكونػػه وػػـو وػػايت  اكونػػهكقولػػه  لػػا : 
 النم غاواه املق ودة  نه.

[ قيػل: أحسػن  لػم ك رمجػة  59]النسػاء/ ذلك  ن كأحسن  ػاكواكقوله  لا : 
 كقيل: أحسن ثوابا مل اا رة.

كا كؿ: السياسػػة الػػر  رانػػغ  آاػػا  وقػػاؿ: ألنػػا كإوػػل ننينػػا اكدػػنا  ػػن كػػاـ نمػػر بػػن 
  كأ  ػػاؿ أيب 2/41اي ػػاب  كقالػػه زوػػاد بػػن أبيػػه مل   باػػه أوضػػا. اريػػر ر ػػر الػػدر 

  .116نبيد ص 
  :  اسيسه  ن  كة ككاك كالـ   ي وف  لػل  كقػد 8/368اينيل االلني  كأكؿ قاؿ

قيػػل:  ػػن كاكوػػن كالـ   ي ػػوف أ لػػل  كا كؿ أ  ػػ  لقنػػة كوػػود  ػػا  ػػاؤري كنينػػه حػػرؼ 
كاحد  كددف   لنر ا كؿ و وف  ن: نيؿ و كؿ  كأصػنه: نيكؿ   ادغمػد املػدة ل  ػرة 

 ال نمة.
  و: أ رل. كدو مل ا صل صفة لقوام مل   ر ة: أك  

  ا كؿ: دو النم و  ب ننيه غنري  كوسالمل ننر أكوه:
 أحددا: املاقدـ بالك اف كقولك: نبد املنك أكال ت املن ور.

 ال اأ: املاقدـ بالرواسة مل الشغء  ككوف غنري حمانوا به.  و: ا  ن أكال ت الوزور.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اؽ: القادسػػية أكال ت  يػػد  ال الػػ : املاقػػدـ بالو ػػق كالنسػػبة  كقولػػك لنخػػارج  ػػن اللػػر 
ك قوؿ لنخارج  ن   ة:  يد أكال ت القادسػية. الرابػق: املاقػدـ بالنيػاـ ال ػنانغ   ػو 

 أف وقاؿ: ا ساس أكال ت البناء.
كإذا قيل مل صفة اهلل: دو ا كؿ  ملنػاري: أرػه الػنم   وسػبقه مل الووػود  ػغء اكقػاؿ 

   25 ػػاء كال ػػفات لنبي قػػغ ص احلنيمػػغ: ا كؿ دػػو الػػنم ال قبػػل لػػه. راوػػق ا 
كإ  دػػنا وروػػق قػػوؿ  ػػن قػػاؿ: دػػو الػػنم ال ااػػاج إ  غػػنري  ك ػػن قػػاؿ: دػػو املسػػاغين 

 بنفسه.
 كأرػػػػػػػػا أكؿ املػػػػػػػػ  نني[  163]ا رلػػػػػػػػاـ/ كأرػػػػػػػػا أكؿ املسػػػػػػػػنمنيكقولػػػػػػػػه  لػػػػػػػػا : 

كال [  ملنػػاري: أرػػا املقاػػدل يب مل اإلسػػاـ كاإل ػػاف  كقػػاؿ  لػػا : 143]ا نػػراؼ/
[ أم: ال   ورػػػػوا  ػػػػن وقاػػػػدل ب ػػػػم مل ال فػػػػر. 41]البقػػػػرة/ رػػػػوا أكؿ كػػػػا ر بػػػػه  و 

كوسػػالمل اأكؿ   ر ػػا  يبػػم ننػػر الضػػم   ػػو وئاػػك أكؿ  كوقػػاؿ:  لػػم قػػد    ػػو: 
 أك  لػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػاك وئاػػػػػػػػػك أكال كني ػػػػػػػػػرا  أم: قػػػػػػػػػد ا كحػػػػػػػػػدو ا. كقولػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػا : 

  كختووػػػ  12ص [ كنمػػػة يدوػػػد اراوػػػق: حػػػركؼ امللػػػاأ لنكوػػػاوغ 34]القيا ػػػة/
لاطػػب هبػػا  ػػن أ ػػرؼ ننػػر دػػاؾ  يهػػ  هبػػا ننػػر الاهػػرز  أك لاطػػب هبػػا  ػػن  ػػا 
ذليا  نه  ين ر نن   نه ثاريػا  كأك ػر  ػا وسػالمل   ػررا  ككارػه حػ  ننػر  ا ػل  ػا 

 و كؿ إليه أ رري ليانبه لناهرز  نه.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 أٌم 

الػػنم ال زكج لػػه   ا وػػا ر: مجػػق أ   كدػػغ املػػرأة الػػر ال بلػػل اػػا  كقػػد قيػػل لنروػػل -
 كبنلك ننر طرو  الاشبيه باملرأة  يمن ال غناء ننه ال ننر الاهقي .

كامل ػػػدر: ا  ػػػة  كقػػػد نيـ الروػػػل كني ػػػد املػػػرأة  ك ػػػا  ك ا ػػػد  كا ػػػرأة أ ػػػة كروػػػل أ   
 كاحلرب  ا ة  أم: وفرؽ بني الككج كالككوة  كا  : احلية.

 أٌن 

  وبهػ  بػه نػن الك ػاف  كااف: كػل ز ػاف لفظ وبه  به نن امل ػاف  كمػا أف ا ػ -
 قػػػدر بػػػني ز ػػػارني  ػػػاض ك سػػػاقبل   ػػػو: أرػػػا ااف أ لػػػل كػػػنا  ك ػػػص ااف بػػػا ل  
كالػػاـ امللػػرؼ هبمػػا كلك ػػاري  كا لػػل كػػنا نيكرػػة  أم: كقاػػا بلػػد كقػػد  كدػػو  ػػن قػػوام: 

 ااف.
 كقوام: دنا أكاف ذلك  أم: ز اره املخاص به كبفلنه.

  رمحػػه اهلل  لػػا : ااف نيرػػػك  2/346 بػػارري مل إربػػػاري الػػركاة قػػاؿ سػػيبووه اراوػػق: أ
 أم: دنا الوقد كقاك.

  291كنيف و كف  قاؿ أبو اللباس ادو أمحد بن اغ  امللركؼ ب لنب  املاػوى سػنة 
 رمحه اهلل: ليس  ن ا كؿ  كإيفا دو  لل ننر حد ه.

 إذا حاف. كا ون: اإلنياء  وقاؿ: نيف وئني أونا  ككنلك: أي واأ أونا:
 كأ ا بن  إراري  قد قينك دو  قنوب  ن أي  كقد  قدـ.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

: نيف وئػني أونػا  كاامػكة  قنوبػة  يػه نػن احلػاء  كأصػنه: حػاف  قاؿ أبو اللباس: قاؿ قػـو
 اني حينا  قاؿ: كأصل ال نمة  ن احلني.

 أوه 

ؿ ا كاري: النم و  ر الااكري  كدو أف وقوؿ: أكري أكري  ككل كػاـ وػدؿ ننػر حػكف وقػا -
أكاري لػػػه: الاػػػاكري  كولػػػرب بػػػا كاري نمػػػن وي ػػػر  شػػػية اهلل  لػػػا   كقيػػػل مل قولػػػه  لػػػا : 

 [ أم: امل  ن الدانغ  كأصنه راوق إ   ا  قدـ.75]دود/  نيب
  رمحػػه اهلل: إو ػػا: إذا كففاػػه  ككو ػػا: 1/228قػػاؿ أبػػو اللبػػاس ااريػػر  ػػالس ثلنػػب 
 إذا أغرواه  ككادا: إذا  لجبد  نه.

 أي 

 االساخبار  و وع لنبه  نن بلا اونس كالنوع كنن  ليينػه  كوسػالمل أم مل -
[  ك 111]اإلسػراء/ أوا ػا  ػدنو  نػه ا  ػاء احلسػمذلك مل ايرب كاوكاء   و: 

أ ػػػػا ا ونػػػػني قضػػػػيد  ػػػػا نػػػػدكاف ننػػػػغ /[ كااوػػػػة: دػػػػغ اللا ػػػػة 28]الق ػػػػص
ر   ػورري   مػ  أدرؾ اليادرة  كحقيقاه ل ػل  ػغء  ػادر  كدػو  ػاـز لشػغء ال وي ػ

 ػدرؾ اليػػادر  ن مػا ننػػم أرػػه أدرؾ اا ػر الػػنم   ودرك ػػه بنا ػه  إذ كػػاف ح م مػػا 
سواء  كذلك  ادر مل احملسوسات كامللقوالت   من ننم  از ة اللنم لن رو  املن ج 
ت كود اللنم ننم أره كود ال رو   ككنا إذا ننم  يئا   نونا ننم أره ال بد لػه  ػن 

 صارق.
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 قاؽ ااوة إ ا  ن أم  إ ا دغ الر  بني أوا  ن أم  أك  ن قوام: أكل إليه.كا ا
كال هي  أ ا  شاقة  ن الااوغ النم دو الا بد اقاؿ ابن  نيػور: وقػاؿ: قػد  اويػد 

 أم:  نب د كيسبد  كاإلقا ة ننر الشغء.
ي مل وقػػػػاؿ:  ػػػػام  أم: ار ػػػػ  اكالاػػػػاوغ: الانيػػػػر كالاػػػػ دة  وقػػػػاؿ:  اوػػػػا الروػػػػل: إذا  ػػػػا

أ بنػػوف ب ػػل روػػق نيوػػة ا  ػر   أك  ػػن قػػوام: أكل إليػػه. كقيػػل لنبنػػاء اللػايل نيوػػة   ػػو: 
[. كل ل مجنة  ن القرنيف دالة ننر ح م نيوة  سورة كارػد 128]الشلراء/  لب وف

 أك   وال أك   ا  ن سورة  كقد وقاؿ ل ل كاـ  نه  نف ل بف ل لفيغ: نيوة.
 ر  لد هبا السورة.كننر دنا انابار نيوات السور ال

[    ػػػغ  ػػػن 3]اواثيػػػة/ إف مل السػػػموات كا رض اوػػػات لنمػػػ  ننيكقولػػػه  لػػػا : 
ااوات امللقولة الر  افاكت هبا امللر ة تسب  فاكت  نازؿ النػاس مل اللنػم  ككػنلك 

بػػػػل دػػػػو نيوػػػػات بينػػػػات مل صػػػػدكر الػػػػنون أك ػػػػوا اللنػػػػم ك ػػػػا  هػػػػد بآوا نػػػػا إال قولػػػػه: 
 ككػػػاون  ػػػن نيوػػػة مل السػػػموات كا رض[  ككػػػنا قولػػػه: 49بػػػوت/]اللن  اليػػػاملوف
[  كذكػػػر مل  وا ػػػق نيوػػػة كمل  وا ػػػق نيوػػػات  كذلػػػك مللػػػم   ػػػوص 115]ووسػػػ /

كغػػرة الااكوػػل  اريػػر: ص  التنزيزز اكقػػد بسػػب ال ػػاـ ننػػر ذلػػك اإلسػػ امل مل درة 
   ليس دنا ال ااب  و ق ذكرري.436 - 435

[ ك  وقػػل: نيواػػني اقػػاؿ ابػػن 51]امل  نػػوف/ نيوػػةكولننػػا ابػػن  ػػر  كأ ػػه كإيفػػا قالػػك 
نر ػػة: ك  وقػػل نيواػػني  ف ق ػػا ما كاحػػدة  ؛  ف كػػل كاحػػد صػػار نيوػػة بػػاا ر. كقولػػه 
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[  ااوػػػات د نػػػا قيػػػل: 59]اإلسػػػراء/ ك ػػػا ررسػػػل بااوػػػات إال ختووفػػػانػػػك كوػػػل: 
م إ ػػػػارة إ  اوػػػػراد كالقمػػػػل كالضػػػػفادع  ك ودػػػػا  ػػػػن ااوػػػػات الػػػػر أرسػػػػند إ  ا  ػػػػ

املاقد ػػة   نبػػه أف ذلػػك إيفػػا وفلػػل  ػػن وفلنػػه ختووفػػا  كذلػػك أ ػػس املنػػازؿ لنمػػا ورون  
  إف اإلرساف واهرل  لل اين  حد ثاثة أ ياء:

 ة.منزلإ ا أف واهراري لرغبة أك ردبة  كدو أدي  -
 كإ ا أف واهراري ل نب حممدة. -
مل رفسػػػه  كذلػػػك كإ ػػػا أف واهػػػراري لنفضػػػينة  كدػػػو أف و ػػػوف ذلػػػك الشػػػغء  ا ػػػا  -

 أ رؼ املنازؿ.
 كنػػام  ػػن أ ػػة أ روػػد لننػػاس نمػػا كارػػد دػػنري ا  ػػة  ػػن أ ػػة كمػػا قػػاؿ  لػػا : 

ة  كربػػه أرػػه ال ولم ػػم باللػػناب كإف  المنزززل[ ر ل ػػم نػػن دػػنري 111]نيؿ نمػػراف/
أ  ػػر ننينػػا حجػػارة  ػػن السػػماء أك ا انػػا بلػػناب كارػػد او نػػة  ػػن م كػػاروا وقولػػوف: 

 [.32]ا رفاؿ/ أليم
كقيػػل: ااوػػات إ ػػارة إ  ا دلػػة  كربػػه أرػػه وقا ػػر  ل ػػم ننػػر ا دلػػة  كو ػػاروف نػػن 

 وسػػػػػػػالجنورك باللػػػػػػػناباللػػػػػػناب الػػػػػػػنم وسػػػػػػػالجنوف بػػػػػػػه مل قولػػػػػػػه نػػػػػػػك كوػػػػػػػل: 
 [.54]اللن بوت/

كمل بنػػػػاء نيوػػػػة ثاثػػػػة أقػػػػواؿ: قيػػػػل: دػػػػغ  لنػػػػة اكدػػػػنا قػػػػوؿ اينيػػػػل  كا اػػػػارري املػػػػربد مل 
و وف ال ه  لا دكف نينه   ػو: حيػاة كرػواة     كح    ن ا أف 1/289املقاضب 
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ل ن صه  ال ه لوقوع الياء قبن ا   و: راوة. كقيل: دغ  لنػة اكدػنا أصػ  ا قػواؿ  
  إال 335؛ كاملسػػػا ل احلنبيػػػات ص 4/398كدػػػو قػػػوؿ سػػػيبووه  اريػػػر: ال اػػػاب 

أ ا قنبد كرادة الاضلي  ك ا غ مل طي . كقيػل دػغ  اننػة  كأصػن ا: نيويػة  خففػد 
 ار نيوة  كذلك  لي  لقوام مل   غندا: أوية  كلو كارد  اننة لقيل: أكوػة اكمل  

 دنا وقوؿ اللا ة سيدرا بن الشيخ سيدم ال بن الشنقي غ:
  ا كز ا  ن قبل ذا اإلناؿ ***مل نيوة  ن  ننر أقواؿ 

 كقيل: بل أوية أك أوية *** قيل: أوة كقيل: أوية 
 ا اينيل   رةق بة كذ ***كاوبة ربقة ك رري 

 كما دم مل غاوة قد ولنوا  ***كننددم أف امللل ا كؿ 
 كحنؼ اللني كال  ووب له . ***كقيل: بل نيوية كفاننة 

 أٌان 

 أوػػػػػاف  رسػػػػػادانبػػػػػارة نػػػػػن كقػػػػػد الشػػػػػغء  كوقػػػػػارب  لػػػػػم  ػػػػػ   قػػػػػاؿ  لػػػػػا :  -
[  ػػػن قػػػوام: أم  كقيػػػل: 12]الػػػناروات/ أوػػػاف وػػػـو الػػػدون[  187]ا نػػػراؼ/
أم أكاف  أم: أم كقػػػد   هػػػنؼ ا لػػػ  ت ولػػػل الػػػواك وػػػاء  ػػػادغم   ػػػار أصػػػنه: 
 أواف. ك:
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 إٌا 

لفػػػظ  و ػػػوع لياوصػػػل بػػػه إ   ػػػمن املن ػػػوب إذا ارق ػػػق نمػػػا وا ػػػل بػػػه  كذلػػػك  -
[ أك   ل بين ما  ل ػوؼ 4]الفاية/ إواؾ رلبدوسالمل إذا  قدـ الضمن   و: 

كقضػػػػر ربػػػػك أال [  ك ػػػػو: 31اء/]اإلسػػػػر  رػػػػرزق م كإوػػػػاكمننيػػػػه أك بػػػػإال   ػػػػو: 
 [.23]اإلسراء/  لبدكا إال إواري

 إي 

إم كريب إرػه كنمة  و ونة لاهقي  كاـ  اقدـ اكال  قق إال قبل القسم    ػو:   -
 [.53]وورس/ حل 

 ك اأوا  ك اأم  ك اأ 
  ن حركؼ النداء   قوؿ: أم زود  كأوا زود كأزود. ك:

 أي 

 لددا  رح ك فسن ملا قبن ا.كنمة ونبه هبا أف  ا ونكر ب  -

 أوى 

املػػاكل   ػػدر أكل وػػاكم أكوػػا ك ػػاكل   قػػوؿ: أكل إ  كػػنا: ارضػػم إليػػه وػػاكم أكوػػا  -
 ك اكل  كنيكاري غنري و كوه إوواء.

سػػآكل إ  [  كقػػاؿ: 11]ال  ػػ / إذ أكل الفايػػة إ  ال  ػػ قػػاؿ نػػك كوػػل: 
 ػ كم كقػاؿ:  [ 69]ووسػ / نيكل إليػه أ ػاري[  كقاؿ  لا : 43]دود/ وبل
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[  كقولػػػه 13]امللػػػارج/ ك  ػػيناه الػػػر   كوػػه[  51]ا حػػػكاب/ إليػػك  ػػػن  شػػاء
[ مل كػوف 28]  ػند/ دار اينػد[  كقولػه: 15]الػنجم/ ونػة املػاكل لا : 

[ اسػػم 197]نيؿ نمػػراف/  ػػاكادم و ػػنمالػدار  ضػػا ة إ  امل ػػدر  كقولػػه  لػػا : 
 لنم اف النم واكم إليه.

  كالنسػػػاف 1/119اػػػه  أكوػػػا كأوػػػة ك اكوػػػة  ك ػػػاكاة ااريػػػر: ا  لػػػاؿ كأكوػػػد لػػػه: رمح
  14/53اأكل  

[ أم:  ػػػػمه إ  69]ووسػػػػ / نيكل إليػػػػه أ ػػػػاريكيقيقػػػػه: رولػػػػد إليػػػػه بقنػػػػمه ك 
 رفسه.

 وقاؿ: أكاري كنيكاري. كاملاكوة مل قوؿ حامت طي :
 ادنا   ر بيد  كنجكري: ***أ اكم إف املاؿ غاد كرا    - 36 -

 اؿ ا حادو  كالنكركوبقر  ن امل
  51كدو مل دوواره ص 

 املرأة   قد قيل: دغ  ن دنا الباب    ا ا  يد بنلك ل و ا  اكل ال ورة.
 كقيل: دغ  نسوبة لنماء  كأصن ا  ا ية   جلند اامكة كاكا.

 أ 

 ا لفات الر  د ل مللم ننر ثاثة أرواع:
 روع مل صدر ال اـ. -
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 كروع مل كس ه. -
ني ػػػرري اكقػػػد نػػػد الفػػػنكز نيبػػػادم لأللػػػ  مل القػػػرنيف كلغػػػة اللػػػرب: أربلػػػني  كرػػػوع مل -

 .2/5كو ا  راوق الب ا ر 
  .15كقاؿ ابن  الووه: كدغ  نقسم سبلة كسبلني قسما. راوق: ا لفات له ص 

  النم مل صدر ال اـ أ رب:
اف ا كؿ: أل  االساخبار  ك فسنري باالساخبار أك   ن  فسنري باالساف اـ  إذ ك -

 ذلك ولمه كغنري  و: اإلر ار كالاب يد كالنفغ كالاسووة.
[  كالاب يػد 31]البقػرة/ أيلػل  ي ػا  ػن وفسػد  ي ػا االساف اـ  و قوله  لػا : 

أختػػنمت ننػػد [  21]ا حقػػاؼ/ أذدبػػام طيبػػا  مإ ػػا لنمخاطػػب أك لغػػنري  ػػو: 
أ ػإف  ػات أك [  91]وػورس/ ااف كقد ن يد قبػل[  81]البقرة/ اهلل ن دا

أكػػػاف [  34]ا ربيػػػاء/ أ ػػػإف  ػػػد   ػػػم ايالػػػدكف[  144]نيؿ نمػػػراف/ قاػػػل
 [.144]ا رلاـ/ نيلنكرون حـر أـ ا ر يني[  2]وورس/ لنناس نجبا

سػػػػػواء ننػػػػػي م [  21]إبػػػػراديم/ سػػػػواء ننينػػػػػا أوكننػػػػا أـ صػػػػػربراكالاسػػػػووة  ػػػػػو: 
   2/11رير: ب ا ر ذكم الامييػك [ اا6]البقرة/ أأرنريم أـ    ننردم ال و  نوف

كدػػنري ا لػػ   ػػ  د نػػد ننػػر اإلثبػػات يلنػػه رفيػػا   ػػو: أ ػػرجا دػػنا النفػػظ ونفػػغ 
 ايركج   ن نا ساؿ نن إثبا ه  و  ا  قدـ.
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كإذا د ند ننر رفػغ يلنػه إثبا ػا؛  رػه و ػن  ل ػا رفيػا ا ػل  ن مػا إثبػات   ػو: 
ألسػػد بػػرب م /2/11 [ ااريػػر: الب ػػا ر172]ا نػػرؼ    ألػػيس اهلل بػػاح م

أك    ػػػايم [  41]الرنػػػد/ أك   وػػػركا أرػػػا رػػػايت ا رض[  8]الاػػػني/ احلػػػاكمني
 [.37] اطر/ أك   رلمركم[  126]الاوبة/ أكؿ وركرا[ 133]طه/ بينة
    ػػػو: أ ػػػق 2/7ال ػػػاأ: ألػػػ  املخػػػرب نػػػن رفسػػػه ااريػػػر: ب ػػػا ر ذكم الامييػػػك  -

 كأب ر.
 ننينػا  ا ػدة  ػن السػماء أنزلا  ر  ق لا كاف أك كصػا   ػو:  ال ال : أل  -

 [ ك و ا.11]الاهر / ابن يل نندؾ بياا مل اونة[ 114]املا دة/
    ػو: 2/9؛ كالب ا ر 51الرابق: ا ل   ق الـ الالرو  اراوق: ا لفات ص  -

 اللاملني.
 ايا س: أل  النداء   و: أزود  أم: وا زود. -

ع الػػػػنم مل الوسػػػػب: ا لػػػػ  الػػػػر لنا نيػػػػة  كا لػػػػ  مل بلػػػػا اومػػػػوع مل  ػػػػو: كالنػػػػو 
  سنمات ك و  ساكني.

   كألػ  2/8كالنوع النم مل ني رري: أل  الااري  مل حبنر كبيضاء اارير: الب ا ر 
 الضمن مل الا نية   و: اذدبا.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 هلل الينورػػاك ينػػوف بػػاكالػػنم مل أكا ػػر ااوػػات اواروػػة  ػػرل أكا ػػر ا بيػػات   ػػو: 
[  ل ػن دػنري ا لػ  ال   بػد 67]ا حػكاب/  ا نورا السبيا[  11]ا حكاب/

  لم  كإيفا ذلك إلصاح النفظ.

 كتاب الباء

 بتك 

الباػك وقػػارب البػػد  ل ػػن الباػػك وسػالمل مل ق ػػق ا نضػػاء كالشػػلر  وقػػاؿ: باػػك  -
  لرري كأذره.

[  ك نػه سػي  با ػك ااريػر: 119]النساء/  نيبا ن نيذاف ا رلاـقاؿ اهلل  لا : 
  : قػػػاطق لألنضػػػاء  كبا ػػػد الشػػػلر:  ناكلػػػد ق لػػػة  نػػػه  14أسػػػاس الباغػػػة ص 

 كالبا ة: الق لة املنجنبة  مجل ا باك  قاؿ الشانر:
ادنا نجك بيد لكدن بن أيب سػنمر   ***طارت كمل كفه  ن روش ا باك  - 37 -

 كصدرري:
 ح  إذا  ا دوت ك  الوليد اا

؛ كالغػػػروبني 1/115؛ كاجملمػػػل 14؛ كأسػػػاس الباغػػػة ص 51ارػػػه ص كدػػػو مل دوو 
  2/316؛ ك  ن  الب نيوسغ 1/131

كأ ا البد  يقاؿ مل ق ق احلبل كالوصل  كوقاؿ: طنقد املرأة باة كبانة اراوق النسػاف 
   كباػػد احل ػػم بين مػػا  كركم: اال صػػياـ ملػػن   وباػػد ال ػػـو  ػػن 11/42اباػػل  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

بنفػػظ: ا  وبيػػد  كأ روػػه أصػػهاب  2/172دارق ين النيػػل  ااحلػػدو  أ روػػه الػػ
السػػػػنن كإسػػػػنادري صػػػػهي  إال أ ػػػػه ا انػػػػ  مل ر لػػػػه ككقفػػػػه  كصػػػػوب النسػػػػا غ كقفػػػػه  

  .4/196كسيايت ال اـ ننيه ثارية. ارير سنن النسا غ 
كالبشك   نه  وقاؿ مل ق ق ال وب  كوسالمل مل الناقة السرولة  راقػة بشػ ر ااريػر: 

ك لاشبيه وددا مل السرنة بيػد الناسػجة مل  ػو قػوؿ الشػانر    كذل1/126اجململ 
االبيػد لنمسػيب بػػن ننػس  ػانر وػػادنغ  كدػو  ػاؿ ا نشػػر كالبيػد  ػن  فضػػنياه 

 الر   نل ا:
 قبل الل اس كرنا ا بوداع ***أرحند  ن سنمر بغن  ااع 

   :1/313؛ ك رح املفضنيات لناربوكم 62كدو مل املفضنيات ص 
 قبل املساء يم باإلسراع ***ولة بادرت وداددا  لل السر  - 38 -

 بتر 

 الب  وقارب  ا  قدـ  ل ن وسالمل مل ق ق النرب  ت أورم ق ق اللقب  راري. -
 قيػػل:  ػػاف أبػػ : إذا   و ػػن لػػه نقػػب لنفػػه  كروػػل أبػػ  كأبػػا ر: ارق ػػق ذكػػرري نػػن 

بػػ اء ملػػا   وػػنكر ايػػن كروػػل أبػػا ر: وق ػػق رمحػػه  كقيػػل ننػػر ال روػػ  الاشػػبيه:   بػػة 
  ي ا اسم اهلل  لا .

كذلك لقوله ننيه الساـ: اكل أ ر ال وبدأ  يه بنكر اهلل   و أب   ااحلػدو  نػن أيب 
درورة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صنر اهلل ننيه كسنم: اكل كػاـ أك أ ػر ذم بػاؿ ال وفػا  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

. 2/359بػػػنكر اهلل نػػػك كوػػػل   ػػػو أبػػػ   أك قػػػاؿ: أق ػػػق  أ روػػػه أمحػػػد مل املسػػػند 
   كحسنه النوكم كابن ال اح .1/611كابن  اوه 

[ أم: املق ػوع الػنكر  كذلػك أ ػم 3]ال ػوثر/ إف  ػارئك دػو ا بػ كقولػه  لػا : 
زنموا أف حممدا صنر اهلل ننيه كسنم ونق ق ذكرري إذا ارق ق نمرري لفقداف رسنه   نبه 

كصػفه اهلل  لػا  بقولػه:  لا  أف النم ونق ق ذكرري دو الػنم وشػن ري   ا ػا دػو   مػا 
كر لنػػػا لػػػك ذكػػػرؾ /[ كذلػػػك ولنػػػه أبػػػا لنمػػػ  نني  ك قيػػػيا  ػػػن ورانيػػػه 4]الشػػػرح

كورانغ دونػه احلػ   كإ  دػنا امللػم أ ػار أ ػن املػ  نني ر ػغ اهلل ننػه بقولػه: االلنمػاء 
بػػاقوف  ػػا بقػػغ الػػددر  أنيػػا م  فقػػودة  كنيثػػاردم مل القنػػوب  ووػػودة  ااريػػر:  ػػرح 

  دنا مل اللنمػاء الػنون دػم  بػاع النػمه ننيػه ال ػاة كالسػاـ  2/172غة  ج البا
  يػػ  دػػو كقػػد ر ػػق اهلل نػػك كوػػل ذكػػرري  كولنػػه  ػػامت ا ربيػػاء ننيػػه كننػػي م أ ضػػل 

 ال اة كالساـام

 بتل 

[ أم: ارق ػق مل اللبػادة كإ ػاص النيػة 8]املك ػل/ ك باػل إليػه  باػياقاؿ  لا :  -
 قػػػػل اهلل ت ذردػػػػم  دػػػػنا امللػػػػم أ ػػػػار بقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: ارق انػػػػا لػػػػاص بػػػػه  كإ

[ كليس دنا  نا يا لقوله ننيه ال اة كالسػاـ: اال ردباريػة كال  باػل مل 91]ا رلاـ/
اإلساـ  اقاؿ ابن حجر مل الفا :   أرري هبنا النفظ  ل ػن مل حػدو  سػلد بػن أيب 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

فيػػة السػػمهة   كمل احلػػدو :  ػػر كقػػاص ننػػد ال ػػرباأ: اإف اهلل أبػػدلنا بالردباريػػة احلني
 .1/593  كابن  اوه 1/175رسوؿ اهلل نن الابال أ روه أمحد 

  كذكػرري السػيوطغ مل اوػا ق ال ػغن بنفػظ: اكال  ردػػب 9/111راوػق  ػا  البػارم 
  2/371مل اإلساـ  كرسبه إ  نبد الرزاؽ نن طاكس  رسا. راوق  ػرح السػنة 

اػل د نػػا دػو االرق ػػاع نػن الن ػػاح  ك نػه قيػػل ملػػر : كذكردػه البغػػوم ك  ولػكري   ػػاف الاب
؛ كالغػػػػػروبني 1/115اللػػػػػنراء الباػػػػػوؿ  أم: املنق لػػػػػة نػػػػػن الروػػػػػاؿ اراوػػػػػق اجملمػػػػػل 

؛ كالنسػػاف اباػػل     كاالرق ػػاع نػػن الن ػػاح كالرغبػػة ننػػه حميػػور لقولػػه نػػك 1/132
[  كقولػػػػػه ننيػػػػػه ال ػػػػػاة كالسػػػػػاـ: 32]النػػػػػور/ كأر هػػػػػوا ا وػػػػػا ر  ػػػػػن مكوػػػػػل: 

ناكهوا    ركا  إأ أبادغ ب ػم ا  ػم وػـو القيا ػة  ااحلػدو  أ روػه ابػن  ردكوػه مل ا 
 فسنري  ن حدو  ابن نمر  كإسنادري  لي ؛ كنبد الرزاؽ نن سػليد بػن أيب دػاؿ 
 رسا  كالبي قغ مل امللر ة نن الشا لغ أره بنغه  ك يه زوادة: اح  بالسػقب . راوػق 

؛ ك ػػا  البػػارم 2/38؛ كالفػػا  ال بػػن 2/22 ختػػروج أحادوػػ  اإلحيػػاء مل اإلحيػػاء
 . كخننػػػة  باػػػل: إذا ارفػػػرد نن ػػػا صػػػغنة 6/173؛ ك  ػػػن  نبػػػد الػػػرزاؽ 9/111

 ل ػػا اقػػاؿ ا صػػملغ: املباػػل: االنخنػػة و ػػوف اػػا  سػػينة قػػد ارفػػردت كاسػػاغند نػػن 
 أ  ا   يقاؿ لانك الفسينة: الباوؿ .



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بث 

ال اب  كب  النفس  ا ار وت ننيه  أصل الب : الافرو  كإثارة الشغء كب  الرو  -
   ارػػػد دبػػػاء  نب ػػػا ػػػن الغػػػم كالسػػػر  وقػػػاؿ: ب  اػػػه  اربػػػ   ك نػػػه قولػػػه نػػػك كوػػػل: 

[ إ ػارة إ  164]البقػرة/ كب   ي ػا  ػن كػل دابػة[  كقوله نك كول: 6]الواقلة/
 كػػالفراش املب ػػوثإ ػػادري  لػػا   ػػا  و ػػن  ووػػودا كإ  ػػارري إوػػاري. كقولػػه نػػك كوػػل: 

 [ أم: امل يج بلد ركوره ك فا ه.4رنة/]القا
[ أم: غمػغ الػنم أب ػه نػن 86]ووسػ / إيفا أ ػ و ب ػغ كحػكأكقوله نك كول: 

كامػػػاف    ػػػو   ػػػدر مل  قػػػدور  فلػػػوؿ  أك  لػػػم: غمػػػغ الػػػنم بػػػ    ػػػرم   ػػػو: 
  وزنين الف ر   ي وف مل  لم الفانل.

 بجس 

 ػػر  ػػا وقػػاؿ  يمػػا لػػرج  ػػن وقػػاؿ جبػػس املػػاء كارػػبجس: ارفجػػر  ل ػػن االربجػػاس أك -
 ػػغء  ػػي   كاالرفجػػار وسػػالمل  يػػه ك يمػػا لػػرج  ػػن  ػػغء كاسػػق  كلػػنلك قػػاؿ نػػك 

[  كقػاؿ مل  و ػق ني ػر: 161]ا نراؼ/  اربجسد  نه اثناا نشرة نيناكول: 
ػػػارفجرت  نػػػه اثناػػػا نشػػػرة نينػػػا  /[   اسػػػالمل حيػػػ   ػػػاؽ املخػػػرج 61]البقػػػرة

: إف الواقػػػق مل ا نػػػراؼ طنػػػب بػػػين إسػػػرا يل  ػػػن النفيػػػاف اقػػػاؿ أبػػػو ولفػػػر بػػػن الػػػكبن
 وسػػػر ننيػػػه السػػػاـ السػػػقيا  كالػػػوارد مل البقػػػرة طنػػػب  وسػػػر ننيػػػه السػػػاـ  ػػػن ربػػػه  
  نػػب م اباػػداء  ا ػػبه االباػػداء  كطنػػب  وسػػر غاوػػة ل نػػب م  رػػه كاقػػق بلػػدري ك ر ػػب 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

سػػد  كقيػػل ننيػػه   ا ػػبه االباػػداء االباػػداء كالغاوػػة الغاوػػة   قيػػل ووابػػا ل نػػب م  اربج
إوابػػة ل نبػػه:  ػػارفجرت  ك ناسػػب ننػػر ذلػػك. كقػػاؿ: االربجػػاس: اباػػداء االرفجػػار  

   قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 68 - 1/67كاالرفجػػػػػار بلػػػػػدري غاوػػػػػة لػػػػػه. راوػػػػػق  ػػػػػاؾ الااكوػػػػػل 
ك جررػػػػػػػػا  اامػػػػػػػػا  ػػػػػػػػرا / [  كقػػػػػػػػاؿ: 33]ال  ػػػػػػػػك جررػػػػػػػػا ا رض نيورػػػػػػػػا 

 [ ك  وقل: جبسنا12]القمر/

 بحث 

نػب  وقػاؿ: ت ػد نػن ا  ػر  كت ػد كػنا  قػاؿ اهلل  لػا : البه : ال ش  كال  -
بل  اهلل غرابا وبه  مل ا رض  /[.31]املا دة 

 كقيل: ت د الناقة ا رض برون ا مل السن: إذا  ددت الوطء  شبي ا بنلك.

 بحر 

أصل البهر: كل   ػاف كاسػق وػا ق لنمػاء ال  ػن  دػنا دػو ا صػل  ت اناػرب  ػارة  -
نة   يقاؿ: ترت كنا: أكسلاه سلة البهر   شبي ا به  ك نه: ترت البلن: سلاه امللاو

  ػا ولػل اهلل  ػن تػنة ققد أذره  ػقا كاسػلا  ك نػه  يػد البهػنة. قػاؿ  لػا : 
[  كذلػػك  ػػا كػػاروا  لنورػػه بالناقػػة إذا كلػػدت نشػػرة أب ػػن  ػػقوا أذ ػػا 113]املا ػػدة/

وا كػػل  اوسػػق مل  ػػغء تػػرا  حػػ  قػػالوا:  يسػػيبو ا   ػػا  ركػػب كال امػػل نني ػػا  ك ػػ
 ػػرس تػػر  بانابػػار سػػلة وروػػه  كقػػاؿ ننيػػه ال ػػاة كالسػػاـ مل  ػػرس ركبػػه: اكود ػػه 
تػػرا  ااحلػػدو : كػػاف  ػػكع باملدونػػة  اسػػالار النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم  رسػػا  ػػن أيب 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ري طنهػػة وقػػاؿ لػػه: املنػػدكب.  ركػػب   نمػػا روػػق قػػاؿ: ا ػػا رأونػػا  ػػن  ػػغء  كإف كوػػدرا
؛ ك سػػػػنم مل بػػػػاب  ػػػػجانة النػػػػمه رقػػػػم 6/58لبهػػػػرا  أ روػػػػه البخػػػػارم مل او ػػػػاد 

  كلنماوسػػػق مل ننمػػػه تػػػر  كقػػػد  بهػػػر أم:  وسػػػق مل  2/163؛ كأمحػػػد 2317
كنا  كالابهر مل اللنم: الاوسق كانارب  ن البهر  ارة  نوحاػه  قيػل:  ػاء تػراأ  أم: 

  ن   كقد أتر املاء. قاؿ الشانر:
 إ   ر غ أف أتر املشرب اللنب *** اء ا رض ترا  كادأ  قد ناد - 39 -

؛ كالنسػػػاف كالاػػػاج 1/117؛ كاجملمػػػل 1/141االبيػػػد لن ػػػيب. كدػػػو مل الغػػػروبني 
  2/294؛ كدوواف ا دب 1/135اتر  ؛ كمشس اللنـو 

كقػػاؿ بلضػػ م: البهػػر وقػػاؿ مل ا صػػل لنمػػاء املنػػ  دكف اللػػنب اكدػػنا قػػوؿ رف ووػػه  
  1/141اء  نػػ    ػػو تػػر كقػػوؿ ا  ػػوم كػػنا. راوػػق الغػػروبني حيػػ  قػػاؿ: كػػل  ػػ

  ػػرج البهػػرون دػػنا نػػنب  ػػرات كدػػنا  نػػ  أوػػاجكالنسػػاف اتػػر     كقولػػه  لػػا : 
[ إيفػػا  ػػغ اللػػنب تػػرا ل ورػػه  ػػق املنػػ   كمػػا وقػػاؿ لنشػػمس كالقمػػر: 53]الفرقػػاف/

زدػػرم نػػن قمػػراف  كقيػػل السػػهاب الػػنم ك ػػر  ػػاؤري: بنػػات تػػر اكرقػػل دػػنا أوضػػا ا 
الني   ت قاؿ ا زدرم: كدػنا   ػهي   ن ػر  كال ػوابك بنػات تػر. قػاؿ أبػو نبيػد 
]اسادراؾ[ نن ا صملغ: وقاؿ لسها ب وا ني قبل ال ػي   نا ػبات: بنػات خبػر  
كبنػػات  ػػر بالبػػاء كاملػػيم كايػػاء   قػػد   ػػهفد ننػػر امل لػػ . راولػػك النسػػاف اتػػر  

4/46. 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ا ب بػػػػػيا   ػػػػػوف مل ال ػػػػي . راوػػػػػق اجملمػػػػػل كقػػػػاؿ ابػػػػػن  ػػػػارس: بنػػػػػات خبػػػػػر: سػػػػه
1/117.  

/   ػػػػر الفسػػػػاد مل الػػػػرب كالبهػػػػركقولػػػػه  لػػػػا :  [ قيػػػػل: أراد مل البػػػػوادم 41]الػػػػرـك
كا روػػػاؼ ال  يمػػػا بػػػني املػػػاء  كقػػػوام: لقياػػػه صػػػهرة تػػػرة  أم:  ػػػادرا حيػػػ  ال بنػػػاء 

 وس ري.

 بخل 

ه اوػود  وقػاؿ: خبػل   ػو البخل: إ ساؾ املقانيات نما ال ا  حبس ا ننه  كوقابن -
 با ل  كأ ا البخيل  النم و  ر  نه البخل  كالرحيم  ن الراحم.

كالبخل  رباف: خبل بقنيات رفسه  كخبل بقنيات غنري  كدو أك ردا ذ ػا  دليننػا ننػر 
 [.37]النساء/ النون وبخنوف كوا ركف الناس بالبخلذلك قوله  لا : 

 بخس 

 كدػػم  ي ػػا ال وبخسػػوفالينػػم  قػػاؿ  لػػا : الػػبخس: رقػػص الشػػغء ننػػر سػػبيل  -
[  85]ا نػػػػػػراؼ/ كال  بخسػػػػػػوا النػػػػػػاس أ ػػػػػػياءدم[  كقػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 15]دػػػػػػود/

 ك ػػػركري بػػػ من خبػػػسكالػػػبخس كالبػػػا س: الشػػػغء ال فيػػػ  النػػػاقص  كقولػػػه  لػػػا : 
[ قيػػػل:  لنػػػاري: بػػػا س  أم: رػػػاقص  كقيػػػل:  بخػػػوس أم:  نقػػػوص  21]ووسػػػ /

 ك غابنوا  بخس بلض م بلضا. كوقاؿ:  با سوا أم:  ناق وا
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 بخع 

[ حػ  6]ال  ػ /  نلنك با ق رفسػكالبخق: قال النفس غما  قاؿ  لا :  -
[. قػػاؿ 8] ػػاطر/  ػػا  ػػندب رفسػػك ننػػي م حسػػراتننػػر  ػػرؾ الااسػػ    ػػو: 

 الشانر:
 أال أو نا البا ق الوود رفسه - 41 -

 االش ر لنم الر ة  ك اماه:
 بشغء  اه نن ودوك املقادر

   كلساف اللرب اخبق   338كدو مل دوواره ص 
كخبػػق  ػػاف بال انػػة ك ػػا ننيػػه  ػػن احلػػ : إذا أقػػر بػػه كأذنػػن  ػػق كرادػػة  ػػدودة يػػرم 

  رل خبق رفسه مل  د ه.

 بدر 

[ أم:  سػػػارنة  وقػػػاؿ: 6]النسػػػاء/ كال  اكنودػػػا إسػػػرا ا كبػػػداراقػػػاؿ  لػػػا :  - -
نػػن حػػدة: بػػادرة اقػػاؿ ابػػن  نيػػور:  بػػدرت إليػػه كبػػادرت  كولػػرب نػػن اي ػػا الػػنم وقػػق

كالبادرة: احلدة  كدػو  ػا وبػدر  ػن حػدة الروػل ننػد غضػبه  ػن قػوؿ أك  لػل . وقػاؿ: 
كارػػػػد  ػػػػن  ػػػػاف بػػػػوادر مل دػػػػنا ا  ػػػػر  كالبػػػػدر قيػػػػل  ػػػػغ بػػػػنلك ملبادر ػػػػه الشػػػػمس 
بػػػال نوع  كقيػػػل: ال اا ػػػه  شػػػبي ا بالبػػػدرة االبػػػدرة: كػػػيس  يػػػه ألػػػ  أك نشػػػرة نيالؼ 

ببدرة السخنة    لنر  ػا قيػل و ػوف   ػدرا مل  لػم الفانػل  كا قػرب دردم   يد 
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ننػػدم أف  لػػل البػػدر أصػػا مل البػػاب  ت  لاػػرب  لاريػػه الػػر  ي ػػر  نػػه   يقػػاؿ  ػػارة: 
بدر كنا  أم: طنق طنوع البدر  كولارب ا ااؤري  ػارة  شػبه البػدرة بػه. كالبيػدر: امل ػاف 

كلقػد ر ػركم اهلل ا ػه  ػن ال لػاـ. قػاؿ  لػا : املر   ومق الغنة  يه ك نئػه  نػه ال ا
 [  كدو  و ق   وص بني   ة كاملدونة.123]نيؿ نمراف/ ببدر

 بدع 

اإلبداع: إرشاء صنلة با احاناء كاقاداء  ك نه قيل: ركية بػدوق أم: ودوػدة احلفػر  -
كال ااريػػر: النسػػاف ابػػدع     كإذا اسػػالمل مل اهلل  لػػا    ػػو إ ػػاد الشػػغء بغػػن نيلػػة 

 ادة كال ز اف كال   ػاف  كلػيس ذلػك إال هلل اراوػق: ا  ػاء كال ػفات لنبي قػغ ص 
41.  

    ػػػو قولػػػه  لػػػا : 237كالبػػػدوق وقػػػاؿ لنمبػػػدع ااريػػػر: املػػػد ل للنػػػم الافسػػػن ص 
بدوق السموات كا رض /[  كوقاؿ لنمبدع  و: ركية بدوق  ككػنلك 117]البقرة

قػػل  ػػا كنػػد بػػدنا  ػػن انػػل كاملفلػػوؿ  كقولػػه  لػػا : البػػدع وقػػاؿ امػػا مجيلػػا  لػػم الف
[ قيػػل:  لنػػاري:  بػػدنا   واقػػد ين رسػػوؿ  كقيػػل:  بػػدنا  يمػػا 9]ا حقػػاؼ/ الرسػػل
 أقوله.

كالبدنة مل املندب: إوراد قوؿ   وسنت قا ن ا ك انن ا  يه ب ػاحب الشػرولة كأ اثن ػا 
دنة  الة  ككػل  ػالة مل املاقد ة كأصواا املاقنة  كركم: اكل حمدثة بدنة  ككل ب
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النػػار ااحلػػدو  مل  سػػنم  كركاواػػه: اك ػػر ا  ػػور حمػػدثايا  ككػػل بدنػػة  ػػالة   قػػب. 
 مل كااب اوملة. 867كرقمه 

نػػن وػػابر بػػن نبػػد اهلل؛ كأ روػػه  3/189كاحلػػدو  بركاوػػة امل لػػ  أ روػػه النسػػا غ 
 دكف زوادة اككل  الة مل النار   . 4/126أمحد مل املسند 

اع بالروػػػل: االرق ػػػاع بػػػه ملػػػا   ػػػر  ػػػن كػػػاؿ راحناػػػه كدكااػػػا اقػػػاؿ مل النسػػػاف: كاإلبػػػد
 كأبدع به: كند راحناه أك ن بد  كبقغ  نق لا به كقسر ننيه   رري .

 بدل 

اإلبػػػداؿ كالابػػػدول كالابػػػدؿ كاالسػػػابداؿ: ولػػػل  ػػػغء   ػػػاف ني ػػػر  كدػػػو أننػػػم  ػػػن  -
  كالابدول قد وقػاؿ لناغيػن اللوض   إف اللوض دو أف و ن لك ال اأ بإن اء ا كؿ

  بػدؿ الػنون  نمػوا قػوال غػن الػنم قيػل اػم  نقا كإف   وات ببدله  قاؿ  لا : 
[ كقػػػػػاؿ  لػػػػػا : 55]النػػػػػور/ كليبػػػػػدلن م  ػػػػػن بلػػػػػد  ػػػػػو  م أ نػػػػػا[  59]البقػػػػػرة/

اكلئك وبدؿ اهلل سيئايم حسنات  /[ قيل: أف ولمنوا أنماال صػاحلة 71]الفرقاف
 ػػػػن اإلسػػػػاءة  كقيػػػػل: دػػػػو أف ولفػػػػو  لػػػػا  نػػػػن سػػػػيئايم كااسػػػػب   ب ػػػػل  ػػػػا قػػػػد وري

  .6/281تسنايم اراوق الدر املن ور 
 كإذا بدلنا نيوة   ػاف نيوػة[  181]البقرة/  من بدله بلد  ا  لهكقاؿ  لا : 

ت بػدلنا   ػاف السػيئة [  16]سػبا/ كبدلنادم جبناي م وناني[  111]النهل/
[ أم: 48]إبػػػراديم/ وػػػـو  بػػػدؿ ا رض غػػػن ا رض [ 95]ا نػػػراؼ/ احلسػػػنة
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 ك ػػػن وابػػػدؿ ال فػػػر باإل ػػػاف[  26]غػػػا ر/ أف وبػػػدؿ دوػػػن م غػػن نػػػن حااػػػا  
 ا وبػدؿ [  كقوله: 38]حممد/ كإف  اولوا وسابدؿ قو ا غنكم[  118]البقرة/

ا [ أم: ال وغػػن  ػػا سػػب  مل النػػوح احملفػػوظ   نبي ػػا ننػػر أف  ػػ29]ؽ/ القػػوؿ لػػدم
ننمه أف سي وف و ػوف ننػر  ػا قػد ننمػه ال واغػن نػن حالػه. كقيػل: ال وقػق مل قولػه 

  ن .
ال  بػػػدول [  64]وػػػورس/ ال  بػػػدول ل نمػػػات اهللكننػػػر الػػػوو ني قولػػػه  لػػػا : 

/ ينػػػػ  اهلل [ قيػػػػل:  لنػػػػاري أ ػػػػر كدػػػػو  ػػػػغ نػػػػن اي ػػػػاء. كا بػػػػداؿ: قػػػػـو 31]الػػػػرـك
ا ػني اكقػد أر ػر بلػا النػاس كوػوددم  صاحلوف  لن ػم اهلل   ػاف ني ػرون  ػ ن م  

كلنسيوطغ رسالة مل ذلك ذكر ا حادو  كا  بػار الدالػة ننػر ذل ػك راوػق: احلػاكم 
  .2/241لنفااكم 

كحقيقاه: دم النون بدلوا أحواام الن يمة باحواام احلميدة  كدم املشار إلػي م بقولػه 
 [.71]الفرقاف/ أكلئك وبدؿ اهلل سيئايم حسنات لا : 

كالبادلػػػة:  ػػػا بػػػني اللنػػػ  إ  ال قػػػوة  كاومػػػق: البػػػآدؿ ااريػػػر: النسػػػاف ابػػػدؿ     قػػػاؿ 
 الشانر:

 كال ردل لبا ه كبآدله - 41 -
 ادنا نجك بيد ونسب لنلجن السنويل كونسب  ـ وكود بن ال  روة  ك  رري:

    قد قد السي  ال  اضا ل
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؛ 1/141اللنػػػـو  ؛ كمشػػػس1/119كدػػػو مل النسػػػاف ابػػػدؿ  بػػػا رسػػػبة؛ كاجملمػػػل 
  3/46؛ ك رح احلماسة 1/79كاي ا ص 

 بدن 

البدف: اوسد  ل ن البدف وقاؿ انابػارا بليػم او ػة  كاوسػد وقػاؿ انابػارا بػالنوف   -
ك نػه قيػػل: ثػػوب  سػػد  ك نػػه قيػػل: ا ػػرأة بػػادف كبػػدون: نييمػػة البػػدف  ك يػػد البدرػػة 

ل بػػدف إذا أسػػن ااريػػر: بػػنلك لسػػمن ا وقػػاؿ: بػػدف إذا  ػػن  كبػػدف كػػنلك  كقيػػل: بػػ
    كأرشد:1/119اجململ 

االشػ ر ونسػب حلميػد ا رقػب كونسػب  ***ككنػد  نػد الشػيب كالابػدونا  - 42 -
 لن ميد  كنجكري:

 كاام  ا وندل القرونا
؛ كالنسػػػػػػاف ابػػػػػػدف  ؛ كالاػػػػػػاج ابػػػػػػدف  ؛ كاجملمػػػػػػل 2/19كدػػػػػػو مل  ػػػػػػلر ال ميػػػػػػد 

  1/143؛ كمشس اللنـو 1/95؛ كاملشوؼ امللنم 1/119
كننػػر ذلػػك  ػػا ركم نػػن النػػمه ننيػػه ال ػػاة كالسػػاـ: اال  بػػادركأ بػػالركوع كالسػػجود 
 ػػػإأ قػػػد بػػػدرد  ااحلػػػدو  نػػػن  لاكوػػػة نػػػن النػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم قػػػاؿ: اال 
 بػػػادركأ بػػػالركوع كالسػػػجود   إرػػػه   مػػػا أسػػػبق م بػػػه إذا ركلػػػد  ػػػدركوأ إذا ر لػػػد  

ر لد   إأ قد بدرد   كوػركل ابػدرد  ك  ما أسبق م به إذا سجدت  دركوأ إذا 
  ؛ كابػػػػػن  اوػػػػػه 619  كأبػػػػػو داكد ا4/92احلػػػػػدو  حسػػػػػن كقػػػػػد أ روػػػػػه أمحػػػػػد 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ؛ كأ روػػػػه ابػػػػن حبػػػػاف ااريػػػػر: اإلحسػػػػاف مل  ر يػػػػب صػػػػهي  ابػػػػن حبػػػػػاف 963ا
  أم: كػػػػػربت كأسػػػػػنند  كقولػػػػػه  لػػػػػا : 3/415 . راوػػػػػق  ػػػػػرح السػػػػػنة 3/323
ػػػاليـو رنجيػػػك ببػػػدرك  /كقيػػػل ولػػػين بػػػدرنك   قػػػد [ أم: جبسػػػدؾ92]وػػػورس  

وسػػمر الػػدرع بدرػػه ل و ػػا ننػػر البػػدف  كمػػا وسػػمر  و ػػق اليػػد  ػػن القمػػيص وػػدا  
كالبػػدف ولننادػػا ل ػػم  ػػن  ػػلا ر ك و ػػق الي ػػر كالػػب ن   ػػرا كب نػػا  كقولػػه  لػػا : 

 [ دو مجق البدرة الر يدل.36]احلج/ اهلل

 بدا 

كبػدا اػم  ػن اهلل  ػا اهلل  لػا :  بدا الشغء بدكا كبداء أم:   ر   ورا بينا  قػاؿ -
[  48]الك ػػػر/ كبػػػدا اػػػم سػػػيئات  ػػػا كسػػػبوا[  47]الك ػػػر/   و ورػػػوا ااسػػػبوف

بدت اما سونييما  /[.121]طه 
[ أم: 111]ووسػ / كوػاء ب ػم  ػن البػدككالبدك:  اؼ احلضر  قاؿ  لػا : 

قػيم بالبادوػة: بػاد   البادوة  كدغ كل   اف وبدك  ا ولن  ي ن أم: ولرض  كوقػاؿ لنم
لػػػػػو أ ػػػػػم بػػػػػادكف مل [  25]احلػػػػػج/ سػػػػػواء اللػػػػػاك   يػػػػػه كالبػػػػػادكقولػػػػػه  لػػػػػا : 

 [.21]ا حكاب/ ا نراب

 بدأ 

وقاؿ: بدأت ب نا كأبدأت كابادأت  أم: قد د  كالبدء كاالباداء:  قػد  الشػغء  -
 كبػػػػػػدأ  نػػػػػػ  اإلرسػػػػػػاف  ػػػػػػن طػػػػػػنيننػػػػػػر غػػػػػػنري  ػػػػػػربا  ػػػػػػن الاقػػػػػػد . قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اهلل وبػػػػدأ [  21]اللن بػػػػوت/ كيػػػػ  بػػػػدأ اينػػػػ [  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 7دة/]السػػػػج
 [.29]ا نراؼ/ كما بدأكم  لودكف[  34]وورس/ اين 

ك بدأ الشغء: دو النم  نه و كب  أك  نه و وف   احلركؼ  بػدأ ال ػاـ  كايشػب 
السػادات:  بدأ الباب كالسرور  كالنواة  بدأ النخل  وقاؿ لنسيد النم وبدأ به إذا ند 

 بدء.
؛ كاملق ػد ا سػم مل  ػرح 95كاهلل دو املبػدئ املليػد ااريػر: ا  ػاء كال ػفات ص 

   أم: دػػػو السػػػبب مل املبػػػدأ كالن اوػػػة  كوقػػػاؿ: 111أ ػػػاء اهلل احلسػػػم لنغػػػكايل ص 
روػػق نػػودة ننػػر بد ػػه  ك لػػل ذلػػك نا ػػدا كباد ػػا  ك ليػػدا ك بػػد ا  كأبػػدأت  ػػن أرض  

[ اكدػػنري 27]دػػود/ بػػادئ الػػرأميركج  كقولػػه  لػػا : كػػنا  أم: اباػػدأت  ن ػػا بػػا
قػػػػراءة أيب نمػػػػرك بػػػػن اللػػػػاء  أم:  ػػػػا وبػػػػدأ  ػػػػن الػػػػرأم  كدػػػػو الػػػػرأم الف ػػػػن  كقػػػػرئ: 

بادم  بغػن  ػكة  255اكدػغ قػراءة اوميػق إال أبػا نمػرك. راوػق: اإليػاؼ ص  
بػدوق مل  أم: النم وي ر  ػن الػرأم ك  وػرك  يػه  ك ػغء بػدمء:   ول ػد  ػن قبػل كال

 كوره غن  لموؿ قبل.
   ك نػػػه قيػػػل ل ػػػل 1/119كالبػػػدأة: الن ػػػيب املبػػػدأ بػػػه مل القسػػػمة ااريػػػر: اجملمػػػل 

 ق لة  ن النهم نييمة بدء.
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 بذر 

الابػػػنور: الافروػػػ   كأصػػػنه إلقػػػاء البػػػنر كطرحػػػه   اسػػػالن ل ػػػل  ضػػػيق ملالػػػه   ابػػػنور  -
إف املبػػنرون  ؿ اهلل  لػػا : البػػنر:  ضػػييق مل اليػػادر ملػػن   ولػػرؼ  ػػآؿ  ػػا ونقيػػه. قػػا

 كال  بػػػػػػػنر  بػػػػػػػنورا[  كقػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 27]اإلسػػػػػػػراء/ كػػػػػػػاروا إ ػػػػػػػواف الشػػػػػػػياطني
 [.26]اإلسراء/

 بر 

الرب  اؼ البهر  ك  ور  نه الاوسق  ا ا   نه الرب  أم: الاوسق مل  لل ايػن   -
كإ  [  28]ال ػػػور/ إرػػػه دػػػو الػػػرب الػػػرحيمكونسػػػب ذلػػػك إ  اهلل  لػػػا   ػػػارة  ػػػو: 

اللبد  ارة   يقػاؿ: بػر اللبػد ربػه  أم:  وسػق مل طاناػه   مػن اهلل  لػا  ال ػواب  ك ػن 
 اللبد ال انة. كذلك  رباف:

  رب مل االناقاد.
 لػػيس الػػرب أف  ولػػوا كوػػود مك ػػرب مل ا نمػػاؿ  كقػػد ا ػػامل ننيػػه قولػػه  لػػا : 

نػػن الػػرب   ػػاا [ كننػػر دػػنا  ػػا ركم اأرػػه سػػئل ننيػػه ال ػػاة كالسػػاـ 177]البقػػرة/
دػنري ااوػة  ااحلػدو  أ روػه ابػن أيب حػػامت كصػههه نػن أيب ذر أرػه سػاؿ رسػػوؿ اهلل 

ح   رغ  ن ا ت ساله أوضا  اادا  ت ساله  اادا   ليس الرب...نن اإل اف  اا 
كقػػػاؿ: اكإذا نمنػػػد حسػػػنة أحب ػػػا قنبػػػك  كإذا نمنػػػد سػػػيئة أبغضػػػ ا قنبػػػك  اريػػػر: 

  .2/272ملسادرؾ ؛ كا1/411الدر املن ور 
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 ػػػإف ااوػػػة  اضػػػمنة لاناقػػػاد كا نمػػػاؿ الفػػػرا ا كالنوا ػػػل. كبػػػر الواليػػػدف: الاوسػػػق مل 
ال ون ػاكم اهلل نػن الػنون   وقػا نوكم اإلحساف إلي ما  ك دري اللقوؽ  قػاؿ  لػا : 
[  كوسػػػػالمل الػػػػرب مل 8]املماهنػػػػة/ مل الػػػػدون ك  لروػػػػوكم  ػػػػن دوػػػػاركم أف  ػػػػربكدم

ا ايػػػػن املاوسػػػػق  يػػػػه  وقػػػػاؿ: بػػػػر مل قولػػػػه  كبػػػػر مل  ينػػػػه  كقػػػػوؿ ال ػػػػدؽ ل ورػػػػه بلػػػػ
 الشانر:

 أكوف   اف الرب  نه - 43 -
 االش ر يداش بن زدن كدو باما ه:

 كأولل  ايل دكره كأكا رري ***أكوف   اف الرب  نه كدكره 
؛ كالنسػػاف ابػػرر  ؛ كلػػيس مل  ػػلرري  1/112كدػػو مل  ػػاج اللػػركس ابػػر  ؛ كاجملمػػل 

  1/123ق دوواره بياا له  ن رفس القا ية كالبهر؛ كدو مل مشس اللنـو كذكر وا 
 قيل: أردا به الف اد  كليس كنلك  بل أراد  ا  قدـ  أم: ابين حمبة الرب.

كوقاؿ: بر أباري   و بار كبر   ل: صا   كصي   كطا   كطيػ   كننػر ذلػك قولػه 
ر  كأبرر ه  كبرت  يين  كحػج [. كبر مل  ينه   و با32] ر / كبرا بوالديت لا : 

 إف ا بػػػرار لفػػػغ رلػػػيم ػػػربكر أم:  قبػػػوؿ  كمجػػػق البػػػار: أبػػػرار كبػػػررة  قػػػاؿ  لػػػا : 
[  18]امل ففػػػني/ كػػػا إف كاػػػاب ا بػػػرار لفػػػغ ننيػػػني[  كقػػػاؿ: 13]االرف ػػػار/

 [.16]نبس/ كراـ بررةكقاؿ مل صفة املا  ة: 
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ه أبنػػػ   ػػػن أبػػػرار اراوػػػق: اإل قػػػاف  ػػػربرة  ػػػص هبػػػا املا  ػػػة مل القػػػرنيف  ػػػن حيػػػ  إرػػػ
    إرػػه مجػػق بػػر  كأبػػرار مجػػق بػػار  4/18؛ كالربدػػاف لنكركشػػغ 1/253لنسػػيوطغ 

 كبر أبن   ن بار  كما أف ندال أبن   ن نادؿ.
كالػػرب  لػػركؼ  ك سػػمياه بػػنلك ل ورػػه أكسػػق  ػػا ااػػاج إليػػه مل الغػػناء  كالربوػػر  ػػص 

   2/269ن الػرب ااريػر  مػق ا   ػاؿ ب مر ا راؾ ك ػوري  كقػوام: ال ولػرؼ ااػر  ػ
 ػػن دػػنا. كقيػػل:  ػػا ح اواػػا ال ػػوت. كال ػػهي  أف  لنػػاري ال ولػػرؼ  ػػن وػػربري ك ػػن 

 وسغء إليه.
 كالرببرة: ك رة ال اـ  كذلك ح اوة صو ه.

 برج 

الػػربكج: الق ػػور  الواحػػد: بػػرج  كبػػه  ػػغ بػػركج السػػماء ملنازاػػا املخا ػػة هبػػا  قػػاؿ  -
 بػػػارؾ الػػػنم ولػػػل مل [  كقػػػاؿ  لػػػا : 1]الػػػربكج/ الػػػربكجكالسػػػماء ذات  لػػػا : 

 كلػػػػػػو كنػػػػػػام مل بػػػػػػركج  شػػػػػػيدة[  كقولػػػػػػه  لػػػػػػا : 61]الفرقػػػػػػاف/ السػػػػػػماء بركوػػػػػػا
[ و ػ  أف وػراد هبػا بػركج مل ا رض  كأف وػراد هبػا بػركج الػنجم  كو ػػوف 78]النسػاء/

 إ   ػو  ػا اسالماؿ لفظ املشيدة  ي ا ننػر سػبيل االسػالارة  ك  ػوف اإل ػارة بػامللم
 قاؿ زدن:

كلػو رػاؿ أسػباب السػماء بسػنم االبيػد  ***ك ن دػاب أسػباب املناوػا ونننػه  - 44 -
  1/122؛ ك رح امللنقات 87 ن  لنقاه  كدو مل دوواره ص 
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 كأف و وف الربكج مل ا رض  ك  وف اإل ارة إ   ا قاؿ اا ر:
 كأسود نيل أراويل أحبوش  ***كلو كند مل غمداف ارس بابه  - 45 -
لب هبا دػاد إلثػرم قػا   االبياػاف ل لنبػة  ***إذا   اين حي  كند  نير  - 46 -

؛ 2/234؛ كالب ػػػػػا ر 52بػػػػػن حػػػػػكف اللبػػػػػدم  ك ػػػػػا مل محاسػػػػػة البهػػػػػ م البػػػػػاب 
  279ك فسن الراغب كرقة 

كثوب  ربج: صورت ننيه بركج  كانارب حسػنه   قيػل:  ربوػد املػرأة أم:  شػب د بػه 
اسػػن  كقيػػل:   ػػرت  ػػن برو ػػا  أوػػك ق ػػردا  كوػػدؿ ننػػر ذلػػك قولػػه مل إ  ػػار احمل

[  كقولػه: 33]ا حػكاب/ كقرف مل بيػو  ن كال  ػربون  ػربج اوادنيػة ا ك  لا : 
غػػن  اربوػػات بكونػػة /[  كالػػربج: سػػلة اللػػني كحسػػن ا  شػػبي ا بػػالربج مل 61]النػػور

 ا  رون.

 برح 

ال بناء  يه كال  جر   يلارب  ارة   ورري  يقاؿ: الرباح: امل اف املاسق اليادر النم  -
 لل كنا براحا  أم: صراحا ال وس ري  غء  كبرح ايفاء:   ر  كاره ح ل مل بػراح 

   ك نػػه: بػػراح الػػدار  كبػػرح: ذدػػب مل الػػرباح  ك نػػه: 2/236وػػرل ااريػػر: الب ػػا ر 
ونهػػرؼ نػػن  البػػارح لنػػرو  الشػػدود  كالبػػارح  ػػن اليبػػاء كال ػػن  ل ػػن  ػػص البػػارح  ػػا

الرا غ إ  و ة ال   نه  ي ا الر غ  ياشاءـ به  كمجله بوارح  ك ػص السػار  باملقبػل 
 ػن و ػػة   ػن ر يػػه  كواػيمن بػػه  كالبارحػة: النينػػة املا ػية  ك ػػا بػرح: ثبػػد مل الػػرباح  
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[  ك ص باإلثبػات  كقػوام: ال أزاؿ؛ 61]ال   / ال أبرحك نه قوله نك كول: 
يا  لػػػم النفػػػغ  ك اال  لننفػػػغ  كالنفيػػػاف ا ػػػل  ػػػن اوامان مػػػا  ف بػػػرح كزاؿ اقاضػػػ

[  كقػػػاؿ 91]طػػػه/ لػػػن رػػػربح ننيػػػه نػػػاكفنيإثبػػػات  كننػػػر ذلػػػك قولػػػه نػػػك كوػػػل: 
[  كملػػا   ػػور  ػػن البػػارح 61]ال  ػػ / ال أبػػرح حػػ  أبنػػ   مػػق البهػػرون لػػا : 

يب  ػػػاف مل   لػػػم الاشػػػاـؤ ا ػػػا   نػػػه الاػػػربو  كالابػػػارو   قيػػػل: بػػػرح يب ا  ػػػر  كبػػػرح
 الاقا غ  ك ربه  ربا  ربحا  كواء  اف بالربح  ك:

 أبرحد ربا كأبرحد وارا - 47 -
 ادنا نجك بيد لألنشر كصدرري:

  قوؿ ابنر حني ود الرحيل
؛ كاجملمػػػػػػل 1/218؛ كمج ػػػػػػرة النغػػػػػػة 4/82؛ كا  لػػػػػػاؿ 82كدػػػػػػو مل دووارػػػػػػه ص 

  2/288؛ كدوواف ا دب 1/123
  دنػاءا ننيػه  1/123ا أ  ػا: برحػر ااريػر: اجملمػل أم: أكر د  كقيل لنرا غ إذ

كإذا أصػػػػاب:  رحػػػػر  دنػػػػاءا لػػػػه  كلقيػػػػد  نػػػػه الربحػػػػني االربحػػػػني:   ن ػػػػة البػػػػاء  أم: 
  كالربحػػػاء  أم: الشػػػدا د  كبرحػػػاء 2/184الػػػدكادغ كالشػػػدا د  كاريػػػر املساق ػػػر 

 احلمر:  ديا.
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 برد 

د كػنا  أم: اكاسػب بػردا  كبػرد أصل الربد  اؼ احلر   اارة ولارب ذا ه  يقػاؿ: بػر  -
 املاء كنا  أم: أكسبه بردا   و:

ادػػػػنا نجػػػػك بيػػػػد ملالػػػػك بػػػػن الروػػػػب   ***سػػػػاربد أكبػػػػادا ك ب ػػػػغ بواكيػػػػا  - 48 -
 كصدرري:

 كن ل قنوصغ مل الركاب  إ ا
؛ كمشػس اللنػـو 19؛ كالنساف ابرد  ؛ كأساس الباغة ص 1/124كدو مل اجململ 

1/152  
يل: قد وا أبػرداا  كلػيس ب ػهي  اقػاؿ ابػن  نيػور: كال وقػاؿ كوقاؿ: بردري أوضا  كق

أبرد ػػه إال مل لغػػة ردوئػػة   ك نػػه الػػربادة ملػػا وػػربد املػػا  كوقػػاؿ: بػػرد كػػنا  إذا ثبػػد ااريػػر: 
  ثبػػوت الػػربد  كا ا ػػاص لن بػػوت بػػالربد كا ا ػػاص احلػػرارة بػػاحلر  4/79ا  لػػاؿ 

 ن. قاؿ الشانر: يقاؿ: برد كنا  أم: ثبد  كما وقاؿ: برد ننيه دو
 ادنا   ر بيد كنجكري ***اليـو وـو بارد  و ه  - 49 -

  ن وكع اليـو  ا  نو ه
؛ كاوم ػرة 4/79؛ كا  لاؿ 1/114ك  ونسب  كدو مل النساف ابرد  ؛ كاجململ 

  13/115؛ كينوب النغة 1/241
 كقاؿ اا ر:
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 :ت ننر    اري أم بركد االبيد متا ه ***قد برد املو  - 51 -
 ت ننر    اري أم بركد ***بارز راوناري قد برد املو 

؛ كأ ػػػايل اليكوػػػدم ص 594كدػػػو  يب زبيػػػد ال ػػػا غ مل النسػػػاف ابػػػرد  ؛ كدووارػػػه ص 
؛ كريػػػػػاـ الغروػػػػػب ص 2/859؛ كامللػػػػػاأ ال بػػػػػن 14/115؛ كيػػػػػنوب النغػػػػػة 9
13  

 أم: ثبد  وقاؿ:   وربد بيدم  غء  أم:   و بد  كبرد اإلرساف:  ات.
دري: قانه  ك نه: السيوؼ البوادر  كذلك ملا ولرض لنميد  ن نػدـ احلػرارة بفقػداف كبر 

الركح  أك ملا ولرض له  ن الس وف  كقػوام لننػـو  بػرد  إ ػا ملػا ولػرض ننيػه  ػن الػربد 
مل  ػػادر ونػػدري  أك ملػػا ولػػرض لػػه  ػػن السػػ وف  كقػػد ننػػم أف النػػـو  ػػن وػػنس املػػوت 

 حػػػػػػني  ويػػػػػػا كالػػػػػػػر   متػػػػػػد مل  نا  ػػػػػػػااهلل واػػػػػػوى ا رفػػػػػػػس لقولػػػػػػه نػػػػػػك كوػػػػػػػل: 
 [ أم: رو ا.24]النبا/ ال ونقوف  ي ا بردا كال  رابا[  كقاؿ: 42]الك ر/

كنيش بارد  أم طيب  انابارا  ا  د اإلرساف مل الننة مل احلر  ن الػربد  أك  ػا  ػد 
  ن الس وف.

لػربد:  ػا وػربد  ػن امل ػر كا برداف: الغداة كاللشغ؛ ل و ما أبرد ا كقات مل الن ػار  كا
مل ااػػواء  ي ػػنب  كبػػرد السػػهاب: ا ػػاص بػػالربد  كسػػهاب أبػػرد كبػػرد: ذك بػػرد  قػػاؿ 

[. كالػػربدم: 43]النػػور/  ػػن السػػماء  ػػن وبػػاؿ  يػػه  ػػن بػػرد وينزززلاهلل  لػػا : 
ربد ونسب إ  الربد ل وره راباا به  كقيل: اأصل كل داء الػربدة  ااحلػدو   ػلي   
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املسػػػاغفرم كالػػػدارق ين مل اللنػػػل بسػػػند  يػػػه متػػػاـ بػػػن  ػػػي    ػػػلفه أ روػػػه أبػػػو رلػػػيم ك 
الػػدارق ين ككثقػػه ابػػن  لػػني كغػػنري  نػػن أرػػس ر لػػه. ك يب رلػػيم أوضػػا نػػن ابػػن نبػػاس 
 ر ونػػا   نػػه  ك ػػن حػػدو  نمػػر بػػن احلػػارث نػػن أيب سػػليد ر ل ػػك اأصػػل كػػل داء 

 الربدة  ك فردايا  ليفة.
اب أرػػػه  ػػػن قػػػوؿ احلسػػػن الب ػػػرم  كح ػػػاري مل كقػػػاؿ الػػػدارق ين كغػػػنري: ا  ػػػبه بال ػػػو 

؛ كالفػػػػػػػػا   1/132الفػػػػػػػػا    ػػػػػػػػن كػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػن  سػػػػػػػػلود. راوػػػػػػػػق: كشػػػػػػػػ  ايفػػػػػػػػاء 
11/112  

أم: الاخمػػػػة  ك يػػػػد بػػػػنلك ل و ػػػػا نار ػػػػة  ػػػػن الػػػػربكدة ال بيليػػػػة الػػػػر  لجػػػػك نػػػػن 
 ااضم.

 لػػم كالػػربكد وقػػاؿ ملػػا وػػربد بػػه  كملػػا وػػربدف  ي ػػوف  ػػارة  لػػوال مل  لػػم  انػػل  ك ػػارة مل 
 فلوؿ   و:  اء بركد  كثغر بػركد  كقػوام لن هػل: بػركد. كبػردت احلدوػد: سػهناه  

  ن قوام برد ه  أم: قاناه  كالربادة  ا وسقب  كاملربد: االة الر وربد هبا.
كالربد مل ال ػرؽ مجػق الربوػد  كدػم الػنون ونػـك كػل كاحػد  ػن م  و ػلا  نػه  لنو ػا  ت 

 ػػػاف املخ ػػػوص بػػػه   قيػػػل ل ػػػل سػػػروق: دػػػو وػػػربد  كقيػػػل اناػػػرب  لنػػػه مل   ػػػر ه مل امل
ونػػاحغ ال ػػا ر: بروػػداري  انابػػارا بػػاف ذلػػك  نػػه  ػػرم  ػػرل الربوػػد  ػػن النػػاس مل كورػػه 

  ا ر ا مل طروق ن كذلك  رع ننر  رع حسب  ا وبني مل أصوؿ اال اقاؽ.
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 برز 

ك ػػػرل  الػػػرباز: الفضػػػاء  كبػػػرز: ح ػػػل مل بػػػراز  كذلػػػك إ ػػػا أف وي ػػػر بنا ػػػه  ػػػو: -
[  نبي ػػا أرػػه  ب ػػل  ي ػػا ا بنيػػة كسػػ ايا  ك نػػه: املبػػارزة 47]ال  ػػ / ا رض بػػارزة

]نيؿ  لػربز الػنون كاػب ننػي م القاػللنقااؿ  كدغ الي ور  ن ال ػ   قػاؿ  لػا : 
[ ؛ 251]البقػػرة/ كملػػا بػػرزكا وػػالوت كونػػودري[  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 154نمػػراف/

  لػل حممػود؛ كإ ػا أف ون شػ  ننػه  ػا كػاف كإ ا أف وي ػر بفضػنه  كدػو أف وسػب  مل
[  كقػػػاؿ 48]إبػػػراديم/ كبػػػرزكا هلل الواحػػػد الق ػػػار سػػػاورا  نػػػه  ك نػػػه قولػػػه  لػػػا : 

 كبرزت اوهيم لنغاكون[  كقوله: نك كول: 16]غا ر/ وـو دم بارزكف لا : 
ط [  نبي ػػػا أ ػػػم ولر ػػػوف نني ػػػا  كوقػػػاؿ:  ػػػربز  ػػػاف  كناوػػػة نػػػن الاغػػػو 91]الشػػػلراء/

  ؛ نفيفػػػػة؛  ف 4/118 . كا ػػػػرأة بػػػػرزة ااريػػػػر: ا  لػػػػاؿ 1/92ااريػػػػر: الفػػػػا   
 ر لا ا باللفة  ال أف النفية اقاضد ذلك.

 برزخ 

الربز ػػػػك احلػػػػاوك كاحلػػػػد بػػػػني الشػػػػيئني  كقيػػػػل: أصػػػػنه بػػػػرزري  لػػػػرب  كقولػػػػه  لػػػػا :  -
بين مػػػا بػػػرزخ ال وبغيػػػاف /رسػػػاف [  كالػػػربزخ مل القيا ػػػة: احلا ػػػل بػػػني اإل21]الػػػرمحن

كبػػػني بنػػػوغ املنػػػازؿ الر يلػػػة مل اا ػػػرة  كذلػػػك إ ػػػارة إ  اللقبػػػة املػػػنكورة مل قولػػػه نػػػك 
ك ػػن كرا  ػػم بػػرزخ إ  وػػـو [  قػػاؿ  لػػا : 11]البنػػد/  ػػا اقػػاهم اللقبػػةكوػػل: 
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[  ك نػػػػػك اللقبػػػػػة  وارػػػػػق  ػػػػػن أحػػػػػواؿ ال و ػػػػػل إلي ػػػػػا إال 111]امل  نػػػػػوف/ وبل ػػػػػوف
 ملوت إ  القيا ة.ال احلوف. كقيل: الربزخ  ا بني ا

 برص 

الػػربص  لػػركؼ  كقيػػل لنقمػػر: أبػػرص  لنن اػػة الػػر ننيػػه  كسػػاـ أبػػرص اكدػػو  ػػن   -
    ػغ بػنلك 1/542كبار الوزغ  ك ا ا ػاف ولػا كاحػدا  راوػق: حيػاة احليػواف 

 شػػػبي ا بػػػالربص  كالػػػربوص: الػػػنم ونمػػػق مللػػػاف ا بػػػرص  كوقػػػارب الب ػػػيص ااريػػػر: 
 رد دنري املادة مل القرنيف   بص وبص: إذا برؽ.  ك   21أساس الباغة ص 

 برق 

[. 19]البقػػػرة/  يػػه  نمػػات كرنػػد كبػػرؽالػػربؽ: مللػػاف السػػهاب  قػػاؿ  لػػا :  -
وقاؿ: برؽ كأبرؽ اأواز أبو نمر كأبو نبيػدة: أبػرؽ كأرنػد ك   ػكري ا صػملغ   كبػرؽ 

ا ػػ ربد  وقػػاؿ مل كػػل  ػػا ونمػػق   ػػو: سػػي  بػػارؽ  كبػػرؽ كبػػرؽ وقػػاؿ مل اللػػني إذا
[  كقػػرئ: ابػػرؽ  7]القيا ػػة/  ػػإذا بػػرؽ الب ػػركوالػػد  ػػن  ػػوؼ قػػاؿ نػػك كوػػل: 

   ك  ػور  نػه  ػارة 428اكدغ قراءة را ق كأيب ولفر املدريني. راوق: اإليػاؼ ص 
ا ػػااؼ النػػوف  قيػػل الربقػػة لػػألرض ذات حجػػارة  انفػػة ا لػػواف  كا بػػرؽ: اوبػػل  يػػه 

لك  كراقػػة بػػركؽ:  نمػػق بػػنرب ا  كالربكقػػة:  ػػجرة سػػواد كبيػػاض  ك ػػوا اللػػني برقػػاء لػػن
ختضػػػر إذا رأت السػػػهاب  كدػػػغ الػػػر وقػػػاؿ  ي ػػػا: أ ػػػ ر  ػػػن بركقػػػة اراوػػػق امل ػػػل مل 

 . كبػػػػرؽ 1/388؛ ك مػػػػق ا   ػػػػاؿ 21؛ كأسػػػػاس الباغػػػػة ص 1/121اجملمػػػػل 
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طلا ػػػه بكوػػػد: إذا ولػػػل  يػػػه قنػػػيا ونمػػػق  نػػػه  كالبارقػػػة كا بػػػنؽ: السػػػي   لنملارػػػه  
ؽ  قيػػػل: دػػػو دابػػػة ركب ػػػا النػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم ملػػػا نػػػرج بػػػه  كاهلل أننػػػم كالػػػربا

ب يفياه  كاإلبروػ   لػركؼ  ك  ػور  ػن الػربؽ  ػا وي ػر  ػن يووفػه  كقيػل: بػرؽ  ػاف 
 كرند  كأبرؽ كأرند: إذا يدد.

 برك 

أصل الربؾ صدر البلػن كإف اسػالمل مل غػنري  كوقػاؿ لػه: بركػة  كبػرؾ البلػن: ألقػر  -
ركػػػه  كاناػػػرب  نػػػه  لػػػم النػػػكـك   قيػػػل: اب كػػػوا مل احلػػػرب  أم: ثباػػػوا كال ز ػػػوا  و ػػػق ب

احلػػػرب  كبراكػػػاء احلػػػرب كبرككاؤدػػػا لنم ػػػاف الػػػنم ونك ػػػه ا ب ػػػاؿ  كاب كػػػد الدابػػػة: 
 كقفد كقو ا كالربكؾ  ك غ حمبس املاء بركة  كالربكة: ثبوت اين اإلاغ مل الشغء.

[  ك ػػغ 96]ا نػػراؼ/ ركػػات  ػػن السػػماء كا رضلفاهنػػا ننػػي م بقػػاؿ  لػػا : 
 بنلك ل بوت اين  يه ثبوت املاء مل الربكة.
[ 51]ا ربيػاء/ قأنزلنادنا ذكر  بػارؾ كاملبارؾ:  ا  يه ذلك اين  ننر ذلك: 

 إليػك  بػارؾ أنزلناهكااب  نبي ا ننر  ا وفيا ننيه  ن اينات اإلاية  كقاؿ: 
[ أم:  و ػق ايػنات 31] ػر / كولنػين  باركػا لػا :  [  كقولػه155]ا رلاـ/

 أنزلنزز رب [  3]الػػد اف/ مل لينػػة  باركػػة أنزلنززاهإرػػا اإللي ػػة  كقولػػه  لػػا : 
[ أم: حيػػػػ  وووػػػػد ايػػػػن اإلاػػػػغ  كقولػػػػه  لػػػػا : 29]امل  نػػػػوف/  باركػػػػا منزززززا

ن السماء  اء  باركا ونزلنا  /ننيػه بقولػه: [  ربكة  اء السماء دػغ  ػا ربػه 9]ؽ
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 ن السماء  اء  سن ه ونابيق مل ا رض ت لرج به زرنػا  انفػا  أنزل   ر أف اهلل 
 ػػن السػػماء  ػػاء بقػػدر  اسػػ ناري مل  وأنزلنززا[  كبقولػػه  لػػا : 21]الك ػػر/ ألوارػػه
[  كملػػا كػػاف ايػػن اإلاػػغ و ػػدر  ػػن حيػػ  ال اػػس  كننػػر 18]امل  نػػوف/ ا رض

ل ل ػػل  ػػا وشػػادد  نػػه زوػػادة غػػن حمسوسػػة: دػػو  بػػارؾ  كوػػه ال ا ػػر كال ا ػػر قيػػ
ك يه بركة  كإ  دنري الكوػادة أ ػن  ػا ركم أرػه: اال وػنقص  ػاؿ  ػن صػدقة  ااحلػدو  
أ روػػه  سػػنم مل صػػهيهه  كركاواػػه  يػػه: ا ػػا رق ػػد صػػدقة  ػػن  ػػاؿ  مل بػػاب الػػرب 

ن     ال إ  النق ػػاف احملسػػوس حسػػب  ػػا قػػاؿ بلػػا اياسػػرو2588كال ػػنة رقػػم ا
 حي  قيل له ذلك   قاؿ: بيين كبينك امليكاف.

[  انبيػػه ننػػر  ػػا 61]الفرقػػاف/  بػػارؾ الػػنم ولػػل مل السػػماء بركوػػاكقولػػه  لػػا : 
وفيضػػػه ننينػػػا  ػػػن رلمػػػه بواسػػػ ة دػػػنري الػػػربكج كالنػػػنات املػػػنكورة مل دػػػنري ااوػػػة  ككػػػل 

نكورة  ػػق  و ػق ذكػر  يػػه لفػظ ا بػارؾ    ػػو  نبيػه ننػػر ا ا اصػه  لػا  بػػاينات املػ
 بػػارؾ [  14]امل  نػوف/  ابػػارؾ اهلل أحسػن ايػالقنيذكػر ا بػارؾ . كقولػه  لػا : 

 بػػارؾ الػػنم إف  ػػاء ولػػل لػػك  ػػنا  ػػن ذلػػك [  1]الفرقػػاف/ الػػنم رػػكؿ الفرقػػاف
 بػػػارؾ الػػػنم [  64]غػػػا ر/  ابػػػارؾ اهلل رب اللػػػاملني[  11]الفرقػػػاف/ ونػػػات

يه ننر ا ا اصه  لػا  بػاينات املػنكورة  ػق [. كل ذلك  نب1]املنك/ بيدري املنك
 ذكر ا بارؾ .



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 برم 

[  79]الك ػرؼ/ أـ أبر ػوا أ ػرا  إرػا  رب ػوفاإلبراـ: إح ػاـ ا  ػر  قػاؿ  لػا :  -
 كأصنه  ن إبراـ احلبل  كدو  ردود  انه  قاؿ الشانر:

 ادنا نجك بيد لكدن  كصدرري: ***ننر كل حاؿ  ن سهيل ك رـب  - 51 -
 لنلم السيداف كودمتا ينا 

؛ 1/118؛ ك ػػػرح امللنقػػػات 79كدػػػو  ػػػن  لنقاػػػه امليميػػػة  اريػػػرري: مل دووارػػػه ص 
  21كأساس الباغة ص 

كالرب : املرـب  أم: املفاوؿ  اا حم ما  وقاؿ: أبر اه  رـب  كانا قيل لنبخيػل الػنم ال 
 ؿ اليد.ود ل مل امليسر: بـر اارير: النساف ابـر     كما وقاؿ لنبخيل:  غنو 

: النم ون  كوشدد مل ا  ر  شبي ا  رـب احلبل  كالرـب كنلك  كوقاؿ ملن واكل  كاملرـب
متػػر ني متػػر ني: بػػـر  لشػػدة  ػػا واناكلػػه بلضػػه ننػػر بلػػا  كملػػا كػػاف الػػرب   ػػن احلبػػل قػػد 
و وف ذا لورني  غ كل ذم لورني بػه  ػن وػيش  ػانب أسػود كأبػيا  كلغػنم  ػانب  

 كغن ذلك.
مل ا صل دغ القدر املرب ة  كمجل ا براـ   و حفػرة كحفػار  كولػل ننػر بنػاء كالرب ة 

 املفلوؿ   و:  ه ة كدكأة اقاؿ ابن  الك:
  ن كزره اللني ور د اسم  ن  لا ***ك لنة السم  فلوؿ كإف  اهد 

 كقاؿ ابن املرحل أوضا:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ارد  ه ة كدم  ه ة ***إف  ه د  نك ك نا  اية 
 نني مل ا كؿ بل س ال اأ . ***س اف بضم  اء ال ل  ق إ

 بره 

الربدػػاف: بيػػاف لنهجػػة  كدػػو  لػػاف   ػػل: الروهػػاف كال نيػػاف  كقػػاؿ بلضػػ م: دػػو  -
  در برري وربري: إذا ابيا  كرول أبرري كا رأة برداء  كقـو برري  كبردردة ااريػر: اجملمػوع 

   :  ابة بيضاء.1/153املغي  
ككػػد ا دلػػة  كدػػو الػػنم وقاضػػغ ال ػػدؽ أبػػدا ال كالربدػػة:  ػػدة  ػػن الك ػػاف   الربدػػاف أ
 حمالة  كذلك أف ا دلة مخسة أ رب:

 داللة  قاضغ ال دؽ أبدا. -
 كداللة  قاضغ ال نب أبدا. -
 كداللة إ  ال دؽ أقرب -
 كداللة إ  ال نب أقرب. -
 كداللة دغ إلي ما سواء. -

قػػل: دػػا وا [  111]البقػػرة/ قػػل: دػػا وا بردػػار م إف كنػػام صػػادقنيقػػاؿ  لػػا : 
 قػػػػد وػػػػاءكم بردػػػػاف  ػػػػن رب ػػػػم[  24]ا ربيػػػػاء/ بردػػػػار م دػػػػنا ذكػػػػر  ػػػػن  لػػػػغ

 [.174]النساء/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 برأ 

أصػػػل الػػػربء كالػػػرباء كالاػػػربم: الاق ػػػغ  ػػػا و ػػػرري  اكر ػػػه  كلػػػنلك قيػػػل: بػػػرأت اقػػػاؿ  -
ال ػػػاغاأ: كبر ػػػد  ػػػن املػػػرض بػػػرءا  كأدػػػل احلجػػػاز وقولػػػوف: بػػػرأت  ػػػن املػػػرض بػػػرءا  

ف مل املسػػػاقبل وػػػربأ اريػػػر: اللبػػػاب ابػػػرا     ػػػن املػػػرض كبر ػػػد  ػػػن  ػػػاف ككن ػػػم وقولػػػو 
 ك ربأت كأبرأ ه  ن كنا  كبرأ ه  كرول برمء  كقـو برنيء كبروئوف.

أف اهلل بػػػرمء  ػػػن املشػػػركني [  1]الاوبػػػة/ بػػػراءة  ػػػن اهلل كرسػػػولهقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 
  ػػػػا  لمنػػػػوفأرػػػػام بروئػػػػوف  ػػػػا أنمػػػػل كأرػػػػا بػػػػرمء [  كقػػػػاؿ:: 3]الاوبػػػػة/ كرسػػػػوله
كإذ قػاؿ [  4]املماهنة/ إرا برنيء  ن م ك ا  لبدكف  ن دكف اهلل[  41]وورس/

  ػػػربأري اهلل  ػػػا قػػػالوا[  26]الك ػػػرؼ/ إبػػػراديم  بيػػػه كقو ػػػه إرػػػين بػػػراء  ػػػا  لبػػػدكف
 [.166]البقرة/ إذ  ربأ النون ا بلوا  ن النون ا بلوا[  كقاؿ: 69]ا حكاب/

[  كقولػه 24]احلشػر/ البػارمء امل ػور  لا    و قوله: كالبارئ  ص بوص  اهلل
[  كالربوػػػة: اينػػ   قيػػػل: أصػػػنه اامػػػك  ػػػ ؾ 54]البقػػػرة/  اوبػػػوا إ  بػػػار  م لػػا : 

؛ كالنسػاف ابػرأ     كقيػل: بػل ذلػك 1/52؛ كاللبػاب ابػرأ 1/122اارير: اجململ 
ااريػػػر: النسػػػاف ابػػػرأ   ػػػن قػػػوام: بروػػػد اللػػػود  ك يػػػد بروػػػة ل و ػػػا  ربوػػػة  ػػػن الػػػربل 

[  كقولػه 67]غػا ر/  نق م  ن  راب  أم: ال اب  بداللة قوله  لا : 1/31
 [.6]البينة/  ر الربوة[  كقاؿ: 7]البينة/ أكلئك دم  ن الربوة لا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بزغ 

  نمػا رأل القمػر بازغػا[  78]ا رلاـ/  نما رأل الشمس بازغةقاؿ  لا :  -
طاللا  ناشػر الضػوء  كبػكغ النػاب   شػبي ا بػه  كأصػنه  ػن: بػكغ  [  أم:77]ا رلاـ/

 البي ار الدابة: أساؿ د  ا  بكغ دو  أم: ساؿ.

 بس 

[  أم:  ااػػػػد   ػػػػن قػػػػوام: 5]الواقلػػػػة/ كبسػػػػد اوبػػػػاؿ بسػػػػاقػػػػاؿ اهلل  لػػػػا :  -
بسسػػد احلن ػػة كالسػػوو  باملػػاء:  ااػػه بػػه  كدػػغ بسيسػػة  كقيػػل:  لنػػاري: سػػقد سػػوقا 

ام: اربسد احليػات: ارسػابد ارسػيابا سػرولا   ي ػوف كقولػه نػك كوػل: سرولا   ن قو 
كوػػـو رسػػن اوبػػاؿ / [  ككقولػػه: 47]ال  ػػ ك ػػرل اوبػػاؿ يسػػب ا وا ػػدة كدػػغ

 [.88]النمل/ متر  ر السهاب
كبسسد اإلبل: زوريا نند السوؽ  كأبسسد هبا نند احلنب  أم: رققد اا كا ا 

در إ  ننػػػر اإلبسػػػاس  كمل احلػػػدو : اكوػػػاء أدػػػل  سػػػ ن إليػػػه  كراقػػػة بسػػػوس: ال  ػػػ
الػػيمن وبسػػوف نيػػاام  ااحلػػدو  نػػن سػػفياف بػػن أيب زدػػن أرػػه قػػاؿ:  لػػد رسػػوؿ اهلل 
وقوؿ: اوفا  اليمن  يايت قـو وبسوف  ياهمنػوف بػادني م ك ػن أطػان م  كاملدونػة  ػن 

 نػوور ؛ ك 4/91ام لو كػاروا ولنمػوف . كدػو صػهي  أ روػه البخػارم. اريػر: الفػا  
   أم: كاروا وسوقو م.3/85احلوالك 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بسر 

البسػػر: االسػػالجاؿ بالشػػغء قبػػل أكارػػه   ػػو: بسػػر الروػػل احلاوػػة: طنب ػػا مل غػػن  -
أكا ا  كبسر الفهل الناقة:  رهبا قبل الضبلة اارير: النساف ابسر . كالضػبلة:  ػدة 

غػػػدورري قبػػػل   ػػػ وة الفهػػػل لنناقػػػة. اريػػػر: النسػػػاف ا ػػػبق     ك ػػػاء بسػػػر:  انػػػاكؿ  ػػػن
س وره  كقيل لنقرح النم ون ػا قبػل النضػج: بسػر  ك نػه قيػل ملػا   وػدرؾ  ػن الامػر: 

[ أم: أ  ػر اللبػوس قبػل أكارػه 22]املػدثر/ ت نبس كبسربسر  كقوله نك كول: 
[ لػيس وفلنػوف 24]القيا ػة/ ككوػوري وو ئػن باسػرةكمل غن كقاه   ػإف قيػل:  قولػه: 
ف ذلػػك وقػػاؿ  يمػػا كػػاف قبػػل الوقػػدم قيػػل: إف ذلػػك ذلػػك قبػػل الوقػػد  كقػػد قنػػد: إ

إ ػارة إ  حػػاام قبػػل االرا ػػاء هبػم إ  النػػار   خػػص لفػػظ البسػر   نبي ػػا أف ذلػػك  ػػق 
 ػػا ونػػاام  ػػن بلػػد  ػػرم  ػػرل الا نػػ  ك ػػرل  ػػا وفلػػل قبػػل كقاػػه  كوػػدؿ ننػػر ذلػػك 

 [.25]القيا ة/  ين أف وفلل هبا  اقرةقوله نك كول: 

 بسط 

ء: رشرري ك وسيله   اارة وا ور  نه ا  ػراف  ك ػارة وا ػور  نػه أحػد ا  بسب الشغ -
كوقػػػاؿ: بسػػػب ال ػػػوب: رشػػػرري  ك نػػػه: البسػػػاط  كذلػػػك اسػػػم ل ػػػل  بسػػػوط  قػػػاؿ اهلل 

[ كالبسػػػػاط: ا رض املاسػػػػلة 19]رػػػػوح/ كاهلل ولػػػػل ل ػػػػم ا رض بسػػػػاطا لػػػػا : 
 يػػػه  ركيػػػب كبسػػػيب ا رض:  بسػػػوطة  كاسػػػالار قػػػـو البسػػػب ل ػػػل  ػػػغء ال وا ػػػور 

[  كقػاؿ  لػا : 245]البقػرة/ كاهلل وقػبا كوبسػبك الي  كريم  قاؿ اهلل  لا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كلػػػػو بسػػػػب اهلل الػػػػرزؽ للبػػػػادري /[ أم: لػػػػو كسػػػػله  27]الشػػػػورل كزادري بسػػػػ ة مل
 [ أم: سلة.247]البقرة/ اللنم كاوسم

 ة  قػػاؿ بلضػػ م: بسػػ اه مل اللنػػم دػػو أف ارافػػق دػػو بػػه كرفػػق غػػنري    ػػار لػػه بػػه بسػػ
 أم: وودا.

 ككنػػػػػػػػب م باسػػػػػػػػب ذرانيػػػػػػػػه بالوصػػػػػػػػيدكبسػػػػػػػػب اليػػػػػػػػد:  ػػػػػػػػددا. قػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػك كوػػػػػػػػل: 
كباسػػب كفيػه إ  املػػاء [  كبسػػب ال ػ  وسػػالمل  ػارة لن نػػب  ػو: 18]ال  ػ /
 كاملا  ػػػػػػة باسػػػػػػ وا أوػػػػػػدو م[  ك ػػػػػػارة لأل ػػػػػػن   ػػػػػػو: 14]الرنػػػػػػد/ ليبنػػػػػػ   ػػػػػػاري
سػػػػػ وا إلػػػػػي م أوػػػػػدو م كوب[  ك ػػػػػارة لن ػػػػػولة كالضػػػػػرب. قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 93]ا رلػػػػػاـ/

 بػػػل وػػػداري  بسػػػوطااف[  ك ػػػارة لنبػػػنؿ كاإلن ػػػاء: 2]املماهنػػػة/ كألسػػػنا م بالسػػػوء
 [.64]املا دة/

كالبسػػػػب: الناقػػػػة  ػػػػ ؾ  ػػػػق كلػػػػددا  كا ػػػػا املبسػػػػوط  ػػػػو: الن ػػػػ  كالػػػػنقا مل  لػػػػم 
 املن وث كاملنقوض  كقد أبسب راقاه  أم:  رك ا  ق كلددا.

 بصق 

[ أم: طػووات  11]ؽ/ نخػل باسػقات اػا طنػق رضػيدكالقاؿ اهلل نك كوػل:  -
كالباسػػػ  دػػػو الػػػنادب طػػػوال  ػػػن و ػػػة االر فػػػاع  ك نػػػه: بسػػػ   ػػػاف ننػػػر أصػػػهابه: 
نادم  كبس  كب   أصنه: بكؽ  كبسػقد الناقػة كقػق مل  ػرن ا لبػا ااريػر: النسػاف 

 ابس     قنيل كالبساؽ  كليس  ن ا كؿ.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بسل 

ه مللػػم الضػػم اسػػالن لاق يػػب الووػػه   قيػػل: البسػػل:  ػػم الشػػغء ك نلػػه  كلاضػػمن -
دػػػو باسػػػل ك باسػػػل الووػػػه  كلاضػػػمنه مللػػػم املنػػػق قيػػػل لنمهػػػـر كاملػػػرين: بسػػػل  كقولػػػه 

[ أم: يػػػـر ال ػػػواب  71]ا رلػػػاـ/ كذكػػػر بػػػه أف  بسػػػل رفػػػس  ػػػا كسػػػبد لػػػا : 
كالبسػل  كالفرؽ بني احلراـ كالبسل أف احلراـ ناـ  يما كاف  نوانػا  نػه بػاحل م كالق ػر 

 أكلئػػػػػػك الػػػػػػنون أبسػػػػػػنو  ػػػػػػا كسػػػػػػبوادػػػػػو املمنػػػػػػوع  نػػػػػػه بػػػػػػالق ر  قػػػػػػاؿ نػػػػػػك كوػػػػػػل: 
كػػل رفػػس  ػػا كسػػبد [ أم: حر ػػوا ال ػػواب  ك سػػر باالريػػاف لقولػػه: 71]ا رلػػاـ/

 [. قاؿ الشانر:38]املدثر/ ردينة
 كإبسايل بين بغن وـر - 52 -

 االش ر للوؼ بن ا حوص  كنجكري:
 بلوراري كال بدـ قراض

؛ كامللػػاأ 1/125؛ كاجملمػػل 1/194كل: كال بػػدـ  ػػراؽ كدػػو مل  ػػاز القػػرنيف كوػػر 
؛ كالنساف ابسل  ؛ كال هاح ابسل  1/172؛ كمشس اللنـو 2/1114ال بن 

   كقاؿ ني ر:
 ادنا نجك بيد ك  رري: *** إف  قووا  ن م  إ م بسل  - 53 -

 باد هبا راد ا م كألفا م
  59ص كدو لكدن بن أيب سنمر مل دوواره 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 أقول امل اف: إذا  ا.
كقيػػػل لنشػػػجانة: البسػػػالة  إ ػػػا ملػػػا ووصػػػ  بػػػه الشػػػجاع  ػػػن نبػػػوس كو ػػػه  أك ل ػػػوف 
رفسه حمر ا ننر أقراره لشجاناه  أك ملنله ملا يد ودري نن أندا ػه  كأبسػند امل ػاف: 
حفياػػػػػػه كولناػػػػػػه بسػػػػػػا ننػػػػػػر  ػػػػػػن وروػػػػػػدري  كالبسػػػػػػنة: أوػػػػػػرة الراقػػػػػػغ ااريػػػػػػر: اجملمػػػػػػل 

ظ  شػػا   ػػن قػػوؿ الراقػػغ: أبسػػند  ارػػا  أم:ولناػػه بسػػا     كذلػػك لفػػ1/125
أم:  ػػجانا قووػػا ننػػر  دا لػػة الشػػي اف أك احليػػات كااػػواـ  أك ولناػػه  بسػػا  أم: 
حمر ػػا نني ػػا  ]ك ػػغ  ػػا ول ػػر الراقػػغ بسػػنة[  كح ػػغ: بسػػند احلنيػػل: طيباػػه   ػػإف 

ه  كدػو  ػا و ن ذلك صهيها  ملناري: أزلد بسالاه  أم:  ػد ه  أك بسػنه أم: ير ػ
 يػػه  ػػن املػػرارة اواروػػة  ػػرل كورػػه حمر ػػا  ك ابسػػل  مل  لػػم أوػػل كبػػس ابػػس  لػػم 

 حسب. ارير القا وس 

 بسم  

 [.19]النمل/  ابسم  اح ا  ن قوااقاؿ  لا :  -

 بشر 

البشرة:  ادر اوند  كا د ة: باطنه  كنا قاؿ نا ة ا دباء  كقاؿ أبػو زوػد بل ػس  -
  كالػنم غن ػه ثلنػب   كغن ػه أبػو 11/361زدػرم مل ينوبػه ذلك اذكر قولػه ا 

اللباس كغنري  كمجل ا: بشر كأبشػار  كنػرب نػن اإلرسػاف بالبشػر انابػارا بي ػور ونػدري 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ػػػن الشػػػلر  خبػػػاؼ احليوارػػػات الػػػر نني ػػػا ال ػػػوؼ أك الشػػػلر أك الػػػوبر  كاسػػػاول مل 
 [.47]امل  نوف/ أر  ن لبشرونلفظ البشر الواحد كاومق  كثين  قاؿ  لا : 

ك ػػػص مل القػػػرنيف كػػػل  و ػػػق اناػػػرب  ػػػن اإلرسػػػاف و اػػػه ك ػػػادرري بنفػػػظ البشػػػر   ػػػو: 
النم  ن   ػن املػاء بشػرا /[  كقػاؿ نػك كوػل: 54]الفرقػاف إأ  ػال  بشػرا  ػن

إف دػنا [  كملا أراد ال فار الغا  ن ا ربياء اناػربكا ذلػك  قػالوا: 71]ص/ طني
 أبشػػػػػػػػرا  نػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػدا رابلػػػػػػػػهكقػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا : [  25]املػػػػػػػػدثر/ إال قػػػػػػػػوؿ البشػػػػػػػػر

 أرػػػػ  ن لبشػػػػرون   ننػػػػا[  15]وػػػػس/  ػػػػا أرػػػػام إال بشػػػػر   ننػػػػا[  24]القمػػػػر/
إيفػػا بشػػر [  كننػػر دػػنا قػػاؿ: 6]الاغػػابن/ قػػالوا أبشػػر و ػػدكرا[  47]امل  نػػوف/

[   نبي ا أف الناس واساككف مل البشروة  كإيفا وافا ػنوف  ػا 111]ال   /   ن م
 وػػوحغ إ بػػه  ػػن امللػػارؼ اونينػػة كا نمػػاؿ اومينػػة  كلػػنلك قػػاؿ بلػػدري: لا ػػوف 
    سسػين بشػر[   نبي ا أأ بػنلك متيػكت نػن م. كقػاؿ  لػا : 111]ال   /

[  لبػارة 17] ػر /  ام ػل اػا بشػرا سػووا[  خص لفظ البشر  كقولػه: 21] ر /
  ا دنا بشػراشر  كقوله  لا : نن املا  ة  كربه اره  شب  اا ك راءل اا ب ورة ب

 [  إنياـ له كإواؿ كأره أ رؼ كأكـر  ن أف و وف وودرري البشر.31]ووس /
كبشػػػػرت ا د : أصػػػػبد بشػػػػر ه   ػػػػو: أرفاػػػػه كروناػػػػه  ك نػػػػه: بشػػػػر اوػػػػراد ا رض إذا 

كال  با ػػركدن أكناػػه  كاملبا ػػرة: اإل ضػػاء بالبشػػر ني  ككػػين هبػػا نػػن اومػػاع مل قولػػه: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ػػػػااف با ػػػػركدن[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 187]البقػػػػرة/ اكفوف مل املسػػػػاودكأرػػػػام نػػػػ
 [.187]البقرة/

ك اف   دـ  بشر اقاؿ ابن  نيور: كمل ال هاح:  اف   دـ  بشػر: إذا كػاف كػا ا 
 ػن الروػػاؿ   أصػػنه  ػن قػػوام: أبشػػرري اهلل كنيد ػه  أم: ولػػل لػػه بشػرة كأد ػػة حممػػودة  

 ني الفضيناني اليادرة كالباطنة.ت نرب بنلك نن ال ا ل النم  مق ب
كقيل  لناري: مجق لني ا د ة ك شورة البشرة  كأبشرت الروػل كبشػر ه كبشػر ه: أ رب ػه 
بسار بسب بشرة كو ه  كذلػك أف الػنفس إذا سػرت اراشػر الػدـ  ي ػا اراشػار املػاء مل 
الشػػجر  كبػػني دػػنري ا لفػػاظ  ػػركؽ   ػػإف بشػػر ه نػػاـ  كأبشػػر ه  ػػو: أمحد ػػه  كبشػػر ه 

نػػػػر الا  ػػػػن  كأبشػػػػر و ػػػػوف الز ػػػػا ك الػػػػدوا  وقػػػػاؿ: بشػػػػر ه  ابشػػػػر  أم: اسابشػػػػر  ن
اكدػػػػػػغ قػػػػػػراءة محػػػػػػكة  وبشػػػػػػرؾ[ ك 39]نيؿ نمػػػػػػراف/ وبشػػػػػػرؾكأبشػػػػػػر ه  كقػػػػػػرئ: 

كال سػػا غ بفػػا  اليػػاء كإسػػ اف البػػاء ك ػػم الشػػني  ك اوبشػػرؾ  اكدػػغ قػػراءة  ػػػاذة؛ 
 ووػل إرػا ربشػرؾ بغػاـ ال   قػاؿ اهلل نػك كوػل: 3/42كارير احلجة لنقراء السػبلة 

 ننػػػػػيم قػػػػػاؿ: أبشػػػػػرمتوأ ننػػػػػر أف  نسػػػػػغ ال ػػػػػرب  ػػػػػيم  بشػػػػػركف قػػػػػالوا: بشػػػػػررا بػػػػػاحل 
 [.54 - 53]احلجر/

كوسابشػػركف بالػػنون   ونهقػػوا كاسابشػػر: إذا كوػػد  ػػا وبشػػرري  ػػن الفػػرح  قػػاؿ  لػػا : 
]نيؿ  وسابشػػػركف بنلمػػػة  ػػػن اهلل ك ضػػػل[  171]نيؿ نمػػػراف/ هبػػػم  ػػػن  نف ػػػم

[. كوقػاؿ 67]احلػج/ كواء أدػل املدونػة وسابشػركف  كقاؿ  لا : [171نمراف/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اػػػػم البشػػػػرل مل احليػػػػاة الػػػػدريا كمل لنخػػػػرب السػػػػار: البشػػػػارة كالبشػػػػرل  قػػػػاؿ  لػػػػا : 
[  22]الفرقػاف/ ال بشرل وو ئػن لنمجػر ني[  كقاؿ  لا : 64]وورس/ اا رة

كملػػػػػا وػػػػػاءت رسػػػػػننا إبػػػػػراديم بالبشػػػػػرل /[  69]دػػػػػود دػػػػػنا غػػػػػاـوػػػػػا بشػػػػػرل 
 [.11]ا رفاؿ/ ك ا ولنه اهلل إال بشرل[  19]ووس /

  نمػػا أف وػػاء البشػػن ألقػػاري ننػػر كو ػػه  ار ػػد ب ػػناكالبشػػن: املبشػػر  قػػاؿ  لػػا : 
ك ػػػػػػن نيوا ػػػػػػه أف ورسػػػػػػل الروػػػػػػاح [  17]الك ػػػػػػر/  بشػػػػػػر نبػػػػػػاد[  96]ووسػػػػػػ /
/  بشرات  [  أم:  بشر بامل ر.46]الرـك

م: اارق ػػػػػق الػػػػػوحغ ك  وبػػػػػ  إال املبشػػػػػرات  كدػػػػػغ الرؤوػػػػػا كقػػػػػاؿ صػػػػػنر اهلل ننيػػػػػه كسػػػػػن
؛ 2/331ال ػػػاحلة  ورادػػػا املػػػ  ن أك  ػػػرل لػػػه  ااحلػػػدو  صػػػهي  أ روػػػه البخػػػارم 

  ك يػػػػػه اذدبػػػػػد النبػػػػػوة كبقيػػػػػد املبشػػػػػرات  ؛ كأ روػػػػػه ابػػػػػن  اوػػػػػه 479ك سػػػػػنم ا
  بشػػػػػرري  غفػػػػػرة  كقػػػػػاؿ  لػػػػػا : 12/214؛ كاريػػػػػر:  ػػػػػرح السػػػػػنة 1/1283

بشر املنا قني باف [  21]نيؿ نمراف/  بشردم بلناب أليم[  كقاؿ: 11]وس/
[  اسػػػالارة 3]الاوبػػػة/ كبشػػػر الػػػنون كفػػػركا بلػػػناب ألػػػيم[  138]النسػػػاء/ اػػػم

 ذلك  نبيه أف أسر  ا وسملوره ايرب  ا وناام  ن اللناب  كذلك  و قوؿ الشانر:
 يية بين م  رب كويق - 54 -

   كصدرري:ادنا نجك بيد للمرك بن  لد و رب
 ك يل قد دلفد اا خبيل



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

؛ كاملماػق 149؛ كدوواره ص 9/252؛ ك كارة ا دب 2/211كدو مل الب ا ر 
  1/368؛ كاي ا ص 261ص 

 قػػػػل: متالػػػػوا  ػػػػإف   ػػػػنكم إ  النػػػػاركو ػػػػ  أف و ػػػػوف ننػػػػر ذلػػػػك قولػػػػه  لػػػػا : 
كإذا بشػػػر أحػػػددم  ػػػا  ػػػرب لنػػػرمحن  ػػػ ا  ػػػل [  كقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 31]إبػػػراديم/

 [.17]الك رؼ/  سودا كدو كييم كو ه
كأبشػػػػركا باونػػػػة الػػػػر كنػػػػام كوقػػػػاؿ: أبشػػػػر  أم: كوػػػػد بشػػػػارة   ػػػػو: أبقػػػػل كأحمػػػػل  

[  كأبشػػػػرت ا رض: حسػػػػن طنػػػػوع ربا ػػػػا  ك نػػػػه قػػػػوؿ ابػػػػن 31]  ػػػػند/  ونػػػدكف
 6/133 سلود ر غ اهلل ننه: ا ػن أحػب القػرنيف  نيبشػر  اأ روػه ابػن أيب  ػيبة 

  أم:  نيسػػر. 1/129؛ كالنسػػاف ابشػػر  ؛ كالن اوػػة 1/181كاريػرري: مل الغػػروبني 
قاؿ الفراء إذا ثقل  من البشرل  كإذا  ففد  من السػركر وقػاؿ: بشػر ه  بشػر   ػو: 

  :  ابشػر  قػاؿ ابػن قايبػة امل غروػب 2/235ورب ه  جرب  كقػاؿ سػيبووه اال اػاب 
يضمر   : دو  ن بشرت ا د   إذا رققد كو ه  قاؿ: ك لناري  ن2/234احلدو  

رفسه  كما ركم: اإف كراءرا نقبة ال وق ل ا إال الضمر  ن الرواؿ  اراوػق: النسػاف 
. احلدو  أ روه ابن  ردكوػه كال ػرباأ نػن أيب الػدرداء  لػد رسػوؿ 4/61ابشر  

اهلل صنر اهلل ننيه كسنم وقوؿ: اإف أ ػا  م نقبػة كػ دا ال  وزدػا امل قنػوف   ارػا أروػد 
؛ كالرغيػػػب 8/523ادري صػػػهي . راوػػػق: الػػػدر املن ػػػور أختفػػػ  لانػػػك اللقبػػػة  كإسػػػن



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كأ روػػه البػػكار بنفػػظ: اإف بػػني  2/42. كأسػػباب كركد احلػػدو  4/85كال ديػػب 
 أودو م نقبة   كننر ا كؿ قوؿ الشانر:

االبيػد للبػد  فزانزلكإذا دػم ركلػوا بضػنك  *** انن م كابشر  ا بشركا به  - 55 -
 صر حامت طي .قيس بن  فاؼ كدو  انر وادنغ كاف ولا

؛ كالنسػػػػػاف ابشػػػػػر   231؛ كا صػػػػػمليات ص 384كالبيػػػػػد مل املفضػػػػػنيات ص 
  1/212؛ ك لاأ الفراء 1/89كينوب إصاح املن   

 ك با ن الووه كبشرري:  ا وبدك  ن سركرري  ك با ن ال ب :  ا وبدك  ن أكا نه.
 ارة.ك با ن النخيل:  ا وبدك  ن رطبه  كوسمر  ا ول غ املبشر: بشرل كبش

 بصر 

[  ك 77]النهػل/ كنم  الب ػرالب ر وقاؿ لنجارحة النا رة   و قوله  لا :  -
كإذ زاغػػػػد ا ب ػػػػار /[  كلنقػػػػوة الػػػػر  ي ػػػػا  كوقػػػػاؿ لقػػػػوة القنػػػػب 11]ا حػػػػكاب

   شفنا ننك غ اءؾ  ب ػرؾ اليػـو حدوػداملدركة: ب نة كب ر   و قوله  لا : 
[  كمجػػق الب ػػر أب ػػار  17]الػػنجم/ طغػػر ػػا زاغ الب ػػر ك ػػا [  كقػػاؿ: 22]ؽ/

  مػػػػػػا أغػػػػػػم نػػػػػػن م  ل ػػػػػػم كال أب ػػػػػػاردمكمجػػػػػػق الب ػػػػػػنة ب ػػػػػػا ر  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 
[  كال و اد وقاؿ لنجارحة ب نة  كوقػاؿ  ػن ا كؿ: أب ػرت  ك ػن 26]ا حقاؼ/

   كقنمػا وقػاؿ ب ػرت مل احلاسػة 4/69ال ػاأ: أب ػر ه كب ػرت بػه ااريػر: ا  لػاؿ 
    لبد  ا ال وسمق كال وب ػرؤوة القنب  كقاؿ  لا  مل ا ب ار: إذا    ضا ه ر 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كلػػػػػػو كػػػػػػاروا ال [  12]السػػػػػػجدة/ ربنػػػػػػا أب ػػػػػػررا ك لنػػػػػػا[  كقػػػػػػاؿ: 42] ػػػػػػر /
ب ػرت [  179]ال ػا ات/ كأب ر  سوؼ وب ػركف[  43]وورس/ وب ركف

 بلػػػينأدنػػػو إ  اهلل ننػػػر ب ػػػنة أرػػػا ك ػػػن ا [ ك نػػػه: 96]طػػػه/  ػػػا   وب ػػػركا بػػػه
 بػل اإلرسػاف ننػر رفسػه ب ػنة[ أم: ننر  لر ة كيقي . كقوله: 118]ووس /
[ أم:  ب ػػرري  اشػػ د لػػه  كننيػػه  ػػن ووارحػػه ب ػػنة  ب ػػرري  اشػػ د لػػه 14]القيا ػػة/

[. 24]النػور/  ش د ننػي م ألسػنا م كأوػدو مكننيه وـو القيا ة  كما قاؿ  لا : 
كا ك  أف ذلػػك وقػػاؿ ملػػا لػػه  ػػن قػػوة  كالضػػرور وقػػاؿ لػػه: ب ػػن ننػػر سػػبيل الل ػػس 

ال ب ػػػنة القنػػػب ال ملػػػا قػػػالوري  كاػػػنا ال وقػػػاؿ لػػػه:  ب ػػػر كباصػػػر  كقولػػػه نػػػك كوػػػل: 
[ محنػه ك ػػن  ػن املفسػرون ننػػر 113]ا رلػاـ/  دركػه ا ب ػار كدػو وػػدرؾ ا ب ػار

ني اوارحػػة  كقيػػل: ذلػػك إ ػػارة إ  ذلػػك كإ  ا كدػػاـ كا   ػػاـ  كمػػا قػػاؿ أ ػػن املػػ  ن
  كقػاؿ: اكػل 1/281ر غ اهلل ننػه: االاوحيػد أف ال  او ػه  ااريػر  فسػن الػرازم 

  ا أدركاه   و غنري .
كالباصػػػرة نبػػػارة نػػػن اوارحػػػة النػػػا رة  وقػػػاؿ: رأواػػػه حملػػػا باصػػػرا امل امل ػػػل:  رونػػػك حملػػػا 

   أم: ريػػػػرا باهػػػػدو   قػػػػاؿ نػػػػك 2/237باصػػػػرا  وضػػػػرب مل الاونػػػػد. املساق ػػػػر 
 كولننػػػا نيوػػػة الن ػػػار  ب ػػػرة[  13]النمػػػل/ يم نيوا نػػػا  ب ػػػرة نمػػػا وػػػاءكوػػػل: 

 كني ينػػا مثػػود  ب ػػرة[ أم:  ضػػيئة لألب ػػار ككػػنلك قولػػه نػػك كوػػل: 12]اإلسػػراء/
[  كقيػػل:  لنػػاري صػػار أدنػػه ب ػػػراء  ػػو قػػوام: روػػل  بػػ  اقػػاؿ ابػػػن 59]اإلسػػراء/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ف  ػػػلي   نيػػػور: كاملخبػػػ : الػػػنم أصػػػهابه كأنوارػػػه  ب ػػػاء  كدػػػو   ػػػل قػػػوام:  ػػػا
كلقػػػػد ني ينػػػػا  وسػػػػر  ضػػػػل  كقػػػػوم  قػػػػو  ك ضػػػػل   أم: أدنػػػػه  ب ػػػػاء ك ػػػػلفاء  

[ أم: 43]الق ػػػػص/ ال اػػػػاب  ػػػػن بلػػػػد  ػػػػا أدن نػػػػا القػػػػركف ا ك  ب ػػػػا ر لننػػػػاس
[ أم: اريػػر 179]ال ػػا ات/ كأب ػػر  سػػوؼ وب ػػركفولننػػا نػػربة اػػم  كقولػػه: 

[ أم: 38وت/]اللن بػػػػ ككػػػاروا  ساب ػػػػرونحػػػ   ػػػػرل كوػػػػركف  كقولػػػه نػػػػك كوػػػػل: 
طػػػالبني لنب ػػػنة. كو ػػػ  أف وسػػػالار االساب ػػػار لألب ػػػار   ػػػو اسػػػالارة االسػػػاجابة 

[ 8 - 7]ؽ/  ب ػرة ***كأربانا  ي ػا  ػن كػل زكج هبػيج لقوابة  كقوله نك كول: 
أم:  ب نا ك بيارػا. وقػاؿ: ب ػر ه  ب ػنا ك ب ػرة  كمػا وقػاؿ: قد اػه ك قد ػه  كذكر ػه 

 - 11]امللػػارج/ وب ػػرك م ***كال وسػػاؿ محػػيم محيمػػا  :  ػػنكنا ك ػػنكرة  قػػاؿ  لػػا
[ أم:  لنوف ب راء بآثػاردم  وقػاؿ: ب ػر اوػرك:  لػرض لقب ػار لفاهػه اللػني 11

 اكمل النساف: كب ر اورك  ب نا:  ا  نينه .
كالب رة: حجارة ر وة  نمق كا ا  ب ر  أك  يد بنلك  ف اا  ػوءا  ب ػر بػه  ػن 

 بلد.
ب ػػر  كالب ػػنة: ق لػػة  ػػن الػػدـ  نمػػق  كالػػ س الا ػػق  كالب ػػر: الناحيػػة  كوقػػاؿ لػػه 

كالب نة  ا بني  قر ال وب  كاملكادة ك ودا الر وب ر  ن ا  ت وقاؿ: ب رت ال وب 
 كا د : إذا   د ذلك املو ق  نه.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بصل 

[  كبيضػػػة 61]البقػػػرة/ كندسػػػ ا كب ػػػن االب ػػػل  لػػػركؼ مل قولػػػه نػػػك كوػػػل:  -
 ب ل   شبي ا به لقوؿ الشانر: احلدود:

 اوكء بيد لنبيد كمتا ه: ***ك ركا كالب ل  - 56 -
 قرد اريا ك ركا كالب ل *** خمة ذ راء  ر ر باللرل 

؛ كمشػػس 1/27. كاللجػػك مل اجملمػػل 146كالقرد ػػاأ: الػػدرع  كدػػو مل دووارػػه ص 
  .1/219اللنـو 

 بضع 

ة  وقػاؿ: أبضػق بضػانة كاباضػل ا. قػاؿ البضانة: ق لة كا رة  ن املاؿ  قام لناجػار  -
 ببضػػانة  كوػػاة[ كقػػاؿ  لػػا : 65]ووسػػ / دػػنري بضػػانانا ردت إلينػػا لػػا : 

[  كا صػػل مل دػػنري ال نمػػة: البضػػق كدػػو مجنػػة  ػػن النهػػم  بضػػق اقػػاؿ 88]ووسػػ /
 ابن  الك مل   ن ه:

 كمجق بضلة كنا  كالبضق *** ككج كق ق حلم بضق 
ر اح ػػػػا أك  و ػػػػق اإلولػػػػاب   أم:  ق ػػػػق. وقػػػػاؿ:  *** ػػػػن كاحػػػػد لاسػػػػلة  كالبضػػػػق 

بضػلاه  اباضػػق ك بضػػق  كقولػػك: ق لاػػه كق لاػػه  ػػارق ق ك ق ػػق  كاملبضػػق:  ػػا وبضػػق 
بػػػه   ػػػو: املق ػػػق  ككػػػين بالبضػػػق نػػػن الفػػػرج   قيػػػل:  ن ػػػد بضػػػل ا  أم:  ككوا ػػػا  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كبا ػػل ا بضػػانا  أم: با ػػردا  ك ػػاف: حسػػن البضػػق كالبضػػيق كالبضػػلة  كالبضػػانة 
 ارة نن السمن اوقاؿ: إف  ارا لشدود البضلة حسن ا إذا كاف ذا وسم ك ن .نب

كقيػػػل لنجكوػػػرة املنق لػػػة نػػػن الػػػرب: بضػػػيق  ك ػػػاف بضػػػلة  نػػػني أم: وػػػار  ػػػرل بلػػػا 
وسدم لقربه  ين  كالبا ػلة: الشػجة الػر  بضػق النهػم ااريػر الغروػب امل ػن  كرقػة 

ؿ ذلك ملا بني ال اث إ  اللشػرة     كالبضق بال سر: املنق ق  ن اللشرة  كوقا57
/ بضق سننيكقيل: بل دو  وؽ ايمس كدكف اللشرة  قاؿ  لا :   [.4]الرـك

 بطر 

الب ر: ددش ول م اإلرسػاف  ػن سػوء احامػاؿ النلمػة كقنػة القيػاـ تق ػا  كصػر  ا  -
 إ  غن كو  ا.
 ا اب ػػػرت  ليشػػػ[  كقػػػاؿ: 47]ا رفػػػاؿ/ ب ػػػرا كر ػػػاء النػػػاسقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 

[ أصػػنه: ب ػػرت  ليشػػاه    ػػرؼ ننػػه الفلػػل كر ػػب  كوقػػارب الب ػػر 58]الق ػػص/
ال ػػرب  كدػػو   ػػة أك ػػر  ػػا  لػػ م  ػػن الفػػرح  كقػػد وقػػاؿ ذلػػك مل الػػ ح  كالبي ػػرة: 

  لاوة الدابة.

 بطش 

 إذا ب شػػػػػام ب شػػػػػام وبػػػػػارونالػػػػػب ش:  نػػػػػاكؿ الشػػػػػغء ب ػػػػػولة  قػػػػػاؿ  لػػػػػا :  -
كلقػػد أرػػنردم [  16]الػػد اف/ ال ػػربل وػػـو رػػب ش الب شػػة[  131]الشػػلراء/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[. وقػػػػػاؿ: وػػػػػد 12]الػػػػػربكج/ إف ب ػػػػػش ربػػػػػك لشػػػػػدود[  36]القمػػػػػر/ ب شػػػػػانا
 باطشة.

 بطل 

ذلػػك الباطػػل: رقػػيا احلػػ   كدػػو  ػػا ال ثبػػات لػػه ننػػد الفهػػص ننػػه  قػػاؿ  لػػا :  -
[ كقػد وقػاؿ ذلػك 62]احلػج/ باف اهلل دو احل  كأف  ا ودنوف  ن دكرػه دػو الباطػل

نابار إ  املقاؿ كالفلاؿ  وقاؿ: ب ل ب وال كب ا كب  ارا  كأب نه غػنري. قػاؿ مل اال
   نبسػوف [  كقػاؿ  لػا : 118]ا نػراؼ/ كب ػل  ػا كػاروا ولمنػوفنك كوػل: 

[  كوقػػػػاؿ لنمسػػػػاقل نمػػػػا ولػػػػود بنفػػػػق دريػػػػوم أك 71]نيؿ نمػػػػراف/ احلػػػػ  بالباطػػػػل
 أ ركم: ب اؿ  كدو ذك ب الة بال سر.

ا قال ك  ا ل له ثار كال دوة  كقيل لنشجاع املالػرض لنمػوت: ب ػل  كب ل د ه: إذ
   ورا لب اف د ه  كما قاؿ الشانر:

  كؿ ب ل أف واقغ  ملا *** قند اا: ال  ن هيه  إره  - 57 -
؛ كإوضػػػػاح 18/217؛ كا غػػػػاأ 112االبيػػػػد لاػػػػابب  ػػػػرا  كدػػػػو مل دووارػػػػه ص 

 .2/26اربوكم ؛ ك رح احلماسة لن449الشلر لنفارسغ ص 
]اسادراؾ[ كالركاوة ] كؿ ر ل[ أم: وقال باكؿ ر ل  كللنه   ه  ننر امل لػ   

  ي وف  لا  لم  فلوؿ  أك  ره وب ل دـ املالرض له بسوء  كا كؿ أقرب.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كقػػد ب ػػل الروػػل ب ولػػة  صػػار ب ػػا  كب ػػل: رسػػب إ  الب الػػة  كوقػػاؿ: ذدػػب د ػػه 
إ سػاد الشػغء كإزالاػه  حقػا كػاف ذلػك الشػغء أك ب ا أم: ددرا  كاإلب ػاؿ وقػاؿ مل 

[  كقػد وقػاؿ  ػيمن 8]ا رفػاؿ/ ليهػ  احلػ  كوب ػل الباطػلباطا  قاؿ اهلل  لػا : 
كلػػئن وئػػا م بآوػػة ليقػػولن الػػنون كفػػركا إف أرػػام إال وقػػوؿ  ػػيئا ال حقيقػػة لػػه   ػػو: 

/  ب نوف [ أم: 78]غػا ر/ ك سػر دنالػك املب نػوف[  كقولػه  لػا : 58]الػرـك
 النون وب نوف احل .

 بطن 

كإذ أرػػػػػام أونػػػػػة مل ب ػػػػػوف أصػػػػػل الػػػػػب ن اوارحػػػػػة  كمجلػػػػػه ب ػػػػػوف  قػػػػػاؿ  لػػػػػا :  -
[  كقػد ب ناػه: أصػبد ب نػه  كالػب ن:  ػاؼ الي ػر مل كػل 32]النجم/ أ  ا  م

 غء  كوقاؿ لنج ة السفنر: ب ن  كلنج ة اللنيا:   ر  كبه  به ب ػن ا  ػر كب ػن 
اللػرب انابػارا بػا م كشػخص كاحػد  كأف كػل قبينػة  ػن م كلضػو الوادم  كالب ن  ن 

 ب ن ك خن ككادل  كننر دنا االنابار قاؿ الشانر:
 رأس كأرد اللني مل الرأس ***الناس وسم كإ اـ اادل  - 58 -

؛ كنقػػد 74االبيػػد للنػػغ بػػن وبنػػة الل ػػوؾ مل محيػػد ال وسػػغ  كدػػو مل دووارػػه ص 
؛ 3/96؛ كذول أ ايل القايل 211احلنبنغ ص اياص مل رقد كاـ ايواص البن 

 ؛ كله ق ة  يه 18/113كا غاأ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كوقاؿ ل ل غا ا: ب ن  كل ل  ػادر:   ػر  ك نػه: ب نػاف القػدر ك  را ػا  كوقػاؿ 
 ملا  دركه احلاسة:  ادر  كملا لفر نن ا: باطن.

 ػػا   ػػر  ن ػػا ك ػػا [  121]ا رلػػاـ/ كذركا  ػػادر اإلت كباطنػػهقػػاؿ نػػك كوػػل: 
[  كالب ني: اللييم الػب ن  كالػب ن: ال  ػن ا كػل  كاملب ػاف: 151]ا رلاـ/ ب ن

الػػنم و  ػػر ا كػػل حػػ  وليػػم ب نػػه  كالب نػػة: ك ػػرة ا كػػل  كقيػػل: االب نػػة  ػػندب 
الف نػػة  اوػػاء ننػػد أيب رلػػيم مل ال ػػب النبػػوم قػػاؿ نمػػر بػػن اي ػػاب ر ػػغ اهلل ننػػه: 

 فسػدة لنجسػم   ورثػة لنفشػل    سػنة نػن  إواكم كالب نػة مل ال لػاـ كالشػراب  إ ػا
؛ 1/286ال ػػػػاة  كننػػػػي م بالق ػػػػد  ي مػػػػا  إرػػػػه أصػػػػن . راوػػػػق: كشػػػػ  ايفػػػػاء 

  .144ك  124كاملقاصد احلسنة ص 
كقد ب ن الرول ب نا: إذا أ ػر  ػن الشػبق ك ػن ك ػرة ا كػل  كقػد ب ػن الروػل: نيػم 

روػػل  ب ػػوف:  ب نػػه  ك ػػب ن: مخػػيص الػػب ن  كب ػػن اإلرسػػاف: أصػػيب ب نػػه  ك نػػه:
 ننيل الب ن  كالب ارة:  اؼ الي ارة  كب ند ثويب بآ ر: ولناه ياه.

 كقد ب ن  اف بفاف ب ورا  ك سالار الب ارة ملن ختا ه باالطاع ننر باطن أ رؾ.
[ أم:  ا ا ب م 118]نيؿ نمراف/ ال  اخنكا ب ارة  ن دكر مقاؿ نك كول: 

ة ال ػػوب  بداللػػة قػػوام: لبسػػد  ارػػا: إذا وسػػاب ن أ ػػوركم  كذلػػك اسػػالارة  ػػن ب ارػػ
ا ا  ػػاه  ك ػػاف  ػػلارم كدثػػارم  كركم ننػػه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم أرػػه قػػاؿ: ا ػػا 
بلػػ  اهلل  ػػن رػػمه كال اسػػاخن   ػػن  نيفػػة إال كارػػد لػػه ب اراػػاف: ب ارػػة  ػػا رري بػػاين 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

م  كيضػػه ننيػػه  كب ارػػة  ػػا رري بالشػػر كي ػػه ننيػػه  ااحلػػدو  ال ػػهي  كمػػا قػػاؿ البغػػو 
  كقػػػاؿ: 2371؛ كال  ػػػنم ا3/237؛ كأمحػػػد 7/158كقػػػد أ روػػػه النسػػػا غ 

  .11/75حسن صهي ؛ كارير:  رح السنة 
كالب اف: حػكاـ وشػد ننػر الػب ن  كمجلػه: أب نػة كب ػن  كا ب نػاف: نرقػاف  ػراف ننػر 

 الب ن.
 كالب ني:  م دو ب ن احلمل  كالاب ن: د وؿ مل باطن ا  ر.

فات اهلل  لا : ال وقاؿ إال  كدكوني  كا كؿ كاا ر اراوػق: كاليادر كالباطن مل ص
    اليػػادر قيػػل: إ ػػارة إ   لر انػػا البدو يػػة   ػػإف الف ػػرة 116املق ػػد ا سػػم ص 

كدػػو الػػنم مل  قاضػػغ مل كػػل  ػػا ريػػر إليػػه اإلرسػػاف أرػػه  لػػا   ووػػود  كمػػا قػػاؿ: 
احل مػػػاء:   ػػػل  [ ؛ كلػػػنلك قػػػاؿ بلػػػا84]الك ػػػرؼ/ السػػػماء إلػػػه كمل ا رض إلػػػه

 طالب  لر اه   ل  ن طوؼ مل اا اؽ مل طنب  ا دو  له.
كالبػػػاطن: إ ػػػارة إ   لر اػػػه احلقيقيػػػة  كدػػػغ الػػػر أ ػػػار إلي ػػػا أبػػػو ب ػػػر ر ػػػغ اهلل ننػػػه 

 بقوله: وا  ن غاوة  لر اه الق ور نن  لر اه.
ن أف كقيػل:  ػادر بآوا ػػه بنا ػه  كقيػػل:  ػادر بارػػه حمػيب با  ػػياء  ػدرؾ اػػا  بػاطن  ػػ

 ال  دركػػػػػػػه ا ب ػػػػػػػار كدػػػػػػػو وػػػػػػػدرؾ ا ب ػػػػػػػاراػػػػػػػاط بػػػػػػػه  كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ نػػػػػػػك كوػػػػػػػل: 
 [.113]ا رلاـ/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كقػػد ركم نػػن أ ػػن املػػ  نني ر ػػغ اهلل ننػػه  ػػا دؿ ننػػر  فسػػن النفياػػني حيػػ  قػػاؿ: 
اينػػر للبػػادري  ػػن غػػن أف رأكري  كأرادػػم رفسػػه  ػػن غػػن أف ينػػر اػػم . ك لر ػػة ذلػػك 

 يااج إ    م ثاقب كنقل كا ر.
[. كقيػػػل: اليػػػادرة 21]لقمػػػاف/ كأسػػػب  ننيػػػك رلمػػػه  ػػػادرة كباطنػػػةكقولػػػه  لػػػا : 

بػػػالنبوة الباطنػػػة باللقػػػل  كقيػػػل: اليػػػادرة: احملسوسػػػات  كالباطنػػػة: امللقػػػوالت  كقيػػػل: 
 اليادرة: الن رة ننر ا نداء بالناس  كالباطنة: الن رة باملا  ة.

 ككل ذلك ود ل مل نمـو ااوة.

 بطؤ 

ر االربلػػػاث مل السػػػن  وقػػػاؿ: ب ػػػ  ك باطػػػا كاسػػػاب ا كأب ػػػا   ب ػػػ  إذا الػػػببء:  ػػػا  -
خت ػػػص بػػػالببء  ك باطػػػا يػػػرل ك  نػػػ  ذلػػػك  كاسػػػاب ا: طنبػػػه  كأب ػػػا اكدػػػنا  لػػػم 
ال ػػنكرة  حيػػ  إف صػػيغة أ لػػل  ػػايت لنا ػػين كال ػػنكرة  كا كؿ  ػػن الفلػػل املالػػدم 

 كال اأ  ن الاـز كمل دنا قاؿ  يخنا:
 صنكرة كناؾ   ل أبقا ***وا كاكفا أ لل لنا ين 

 كال اأ لنكـك ك قا وبدم  : *** اكؿ   اؿ ذم الالدم 
 كإف  ػػػػػػن م ملػػػػػػن ليب ػػػػػػئنصػػػػػػار ذا بػػػػػػبء كوقػػػػػػاؿ: ب ػػػػػػاري كأب ػػػػػػاري  كقولػػػػػػه  لػػػػػػا : 

 [ أم: و بب غنري.72]النساء/
 كقيل: و  ر دو الا بب مل رفسه  كاملق د  ن ذلك أف  ن م  ن واا ر كو  ر غنري.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ظرب 

قػػرئ مل بلػػا القػػراءات: اكاهلل أ ػػرو م  ػػن بيػػور أ  ػػا  م  اسػػورة النهػػل: نيوػػة  -
  كدغ قراءة  اذة   كذلك مجق البيػارة  كدػغ النهمػة املادليػة  ػن  ػرع الشػاة  78

 كاانة النا ئة  ن الشفة اللنيا   لرب هبا نن اان كما نرب ننه بالبضق.

 بعث 

قػاؿ: بل اػه  اربلػ   كلانػ  البلػ  تسػب أصل البل : إثارة الشغء ك ووي ه  و -
كاملػػو ر وبلػػ  م ا ػااؼ  ػػا ننػػ  بػػه   بل ػػد البلػػن: أثر ػػه كسػػن ه  كقولػػه نػػك كوػػل: 

 وػػػـو وبلػػػ  م اهلل مجيلػػػا[  أم: لػػػرو م كوسػػػندم إ  القيا ػػػة  36]ا رلػػػاـ/ اهلل
[  7اغػػابن/]ال زنػػم الػػنون كفػػركا أف لػػن وبل ػػوا قػػل بنػػر كريب لابلػػ ن[  6]اجملادلػػة/

ا  نق م كال بل  م إال كنفس كاحدة  /[   البل   رباف:28]لقماف 
 بشرم  كبل  البلن  كبل  اإلرساف مل حاوة. -
 كإاغ  كذلك  رباف: -
أحػػد ا: إ ػػاد ا نيػػاف كا ونػػاس كا رػػواع ال نػػن لػػيس االنػػيس: النػػكـك   كذلػػك  -

 لاص به البارم  لا   ك  وقدر ننيه أحد.
أ: إحياء املو ر  كقػد  ػص بػنلك بلػا أكليا ػه  كليسػر صػنر اهلل ننيػه كسػنم كال ا

/   ػػنا وػػـو البلػػ كأ  الػػه  ك نػػه قولػػه نػػك كوػػل:  [  ولػػين: وػػـو احلشػػر  56]الػػرـك
[  أم: قيضػػه  31]املا ػػدة/  بلػػ  اهلل غرابػػا وبهػػ  مل ا رضكقولػػه نػػك كوػػل: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كلقػػػػػػػػد بل نػػػػػػػػا مل كػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػة رسػػػػػػػػوال /[   ػػػػػػػػو:36]النهػػػػػػػػل أرسػػػػػػػػننا رسػػػػػػػػننا 
 ت بل نػادم لػنلنم أم احلػكبني أح ػر ملػا لب ػوا أ ػدا[  كقولػه  لػا : 44]امل  نوف/
كوػػػػـو ربلػػػػ   ػػػػن كػػػػل أ ػػػػة [  كذلػػػػك إثػػػػارة بػػػػا  وويػػػػه إ    ػػػػاف  12]ال  ػػػػ /

 قػل دػو القػادر ننػر أف وبلػ  ننػي م نػنابا  ػن  ػوق م[  84]النهػل/   يدا
[  259]البقػػػرة/ ا ػػه اهلل  ا ػػػة نػػاـ ت بل ػػػه ا [  كقػػػاؿ نػػك كوػػػل: 65]ا رلػػاـ/

كدػػو الػػنم واو ػػاكم بالنيػػل كولنػػم  ػػا وػػرحام بالن ػػار ت كننػػر دػػنا قولػػه نػػك كوػػل: 
[  كالنػػـو  ػػن وػػنس املػػوت  جلػػل الاػػومل  ي مػػا  كالبلػػ  61]ا رلػػاـ/ وبلػػ  م  يػػه

[  أم: 46]الاوبػػػػػة/ كل ػػػػػن كػػػػػرري اهلل اربلػػػػػاث م ن مػػػػػا سػػػػػواء  كقولػػػػػه نػػػػػك كوػػػػػل: 
 و  م ك ضي م. و 

 بعثر 

[  أم: قنػػػب  راهبػػػا كأثػػػن  ػػػا 4]االرف ػػػار/ كإذا القبػػػور بل ػػػرتقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
 ي ػػا  ك ػػن رأل  ركيػػب الربػػانغ كايماسػػغ  ػػن ثاثػػني  ػػو: ينػػل كبسػػمل اكدػػنا  ػػا 

  : إذا قػػػاؿ: ال إلػػػه إال اهلل كبسػػػم اهلل وقػػػوؿ: إف 843وسػػػمر النهػػػد  كاريػػػر ص 
كأثن  كدػنا ال وبلػد مل دػنا احلػرؼ   ػإف البل ػرة  اضػمن  لػم بل ر  ركب  ن: بل  

 بل  كأثن.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بعد 

البلد:  د القرب  كليس اما حد حمدكد  كإيفا ذلك تسب انابار امل ػاف بغػنري   -
 ػػنوا  ػػاال وقػػاؿ ذلػػك مل احملسػػوس  كدػػو ا ك ػػر  كمل امللقػػوؿ  ػػو قولػػه  لػػا : 

 أكلئػػػػك ونػػػػادكف  ػػػػن   ػػػػاف بليػػػػػد[  كقولػػػػه نػػػػك كوػػػػػل: 167]النسػػػػاء/ بليػػػػدا
 ك ػا دػغ  ػػن اليػاملني ببليػػد[  وقػاؿ: بلػػد: إذا  بانػد  كدػو بليػػد  44]  ػند /

 بلػػدت مثػػػود[  كبلػػد:  ػػات  كالبلػػد أك ػػر  ػػا وقػػاؿ مل ااػػاؾ   ػػو: 83]دػػود/
 [  كقد قاؿ النابغة:95]دود/

 امتاـ البيد: ***مل ا دي كمل البلد  - 59 -
  ضا ننر الناس مل ا دي كمل البلد ***اف إف له  انك  بنغين النلم

؛ ك ػػػرح امللنقػػػات لننهػػػاس 33كدػػػو لننابغػػػة الػػػنبياأ  ػػػن  لنقاػػػه  اريػػػر دووارػػػه ص 
2/166  

  بلػػػػػدا لنقػػػػػـو اليػػػػػاملنيكالبلػػػػػد كالبلػػػػػد وقػػػػػاؿ  يػػػػػه كمل  ػػػػػد القػػػػػرب  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 
بل النون  لا : [  كقوله 44]امل  نوف/  بلدا لقـو ال و  نوف[  41]امل  نوف/

[  أم: الضػػػػاؿ الػػػػنم 8]سػػػػبا/ ال و  نػػػػوف بػػػػاا رة مل اللػػػػناب كالضػػػػاؿ البليػػػػد
و ػلب الروػػوع  نػػه إ  ااػػدل  شػػبي ا  ػػن  ػل نػػن حمجػػة ال روػػ  بلػػدا  اناديػػا   ػػا 

 ك ػػػػػا قػػػػػـو لػػػػػوط  ػػػػػن م ببليػػػػػدو ػػػػػاد وروػػػػػر لػػػػػه اللػػػػػود إلي ػػػػػا  كقولػػػػػه نػػػػػك كوػػػػػل: 
 ؿ   ا وبلد أف وا ي م  ا أ ادم  ن اللناب.[  أم:  قاربو م مل الضا89]دود/
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 ابلد  : وقاؿ مل  قابنة قبل  كرساومل أروانه مل باب اقبل  إف  اء اهلل  لا .

 بعر 

[  البلػن  لػركؼ  كوقػق ننػر 72]ووسػ / كملن واء به محػل بلػنقاؿ  لا :  -
اف  كالبلػػر: ملػػا الػػنكر كا ر ػػر  كاإلرسػػاف مل كقونػػه نني مػػا  كمجلػػه أبلػػرة كأبػػانر كبلػػر 

 وسقب  نه  كاملبلر:  و ق البلر  كاملبلار  ن البلن: ال  ن البلر.

 بعض

بلػػا الشػػغء: وػػكء  نػػه  كوقػػاؿ ذلػػك  رانػػاة كػػل  كلػػنلك وقابػػل بػػه كػػل   يقػػاؿ:  -
[  36]البقػػرة/ بلضػ م لػػبلا نػدكبلضػه ككنػه  كمجلػػه أبلػاض. قػاؿ نػػك كوػل: 

ككػػنلك رػػويل بلػػا اليػػاملني بلضػػا  [  129رلػػاـ/]اكونلػػن بلضػػ م بلضػػا 
[  كقػػػد بلضػػػد كػػػنا: ولناػػػه أبلا ػػػا  ػػػو وكأ ػػػه. قػػػاؿ أبػػػو نبيػػػدة: 25]اللن بػػػوت/

ك بػػني ل ػػم بلػػا الػػنم ختانفػػوف  يػػه /[  أم: الػػنم اراوػػق:  ػػاز 63]الك ػػرؼ
    كقوؿ الشانر:2/215القرنيف 
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  راؾ أ  نة  إذا   أر  ا

  1/161؛ ك رح امللنقات 175كدو  ن  لنقاه؛ ارير دوواره ص 
كمل قوله دنا ق ور رير  نه اقاؿ ثلنب: أمجق أدل النهو ننر أف البلا  غء  ن 

 أ ياء  أك  غء  ن  غء  إال دشا ا  إره زنم أف قوؿ لبيد:
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 أك ولان  بلا النفوس محا  ا
د نػػا مجػػق  ك  و ػػن دػػنا  ػػن نمنػػه كإيفػػا أراد لبيػػد بػػبلا   ػػادنر كأ  ػػا أف الػػبلا

 النفوس رفسه. ارير: النساف: ابلا     كذلك أف ا  ياء ننر أربلة أ رب:
 رب مل بياره  فسدة  ا  ػوز ل ػاحب الشػرولة أف وبينػه  كوقػد القيا ػة ككقػد  -

 املوت.
لر اػػػه مل  نػػػ  ك ػػػرب  لقػػػوؿ   ػػػن لننػػػاس إدراكػػػه  ػػػن غػػػن رػػػمه  كملر ػػػة اهلل ك  -

السموات كا رض   ا ونـك صاحب الشرع أف وبينه  أال  رل أرػه كيػ  أحػاؿ  لر اػه 
[  111]وػورس/ قل اريركا  اذا مل السموات كا رضننر اللقوؿ مل  و قوله: 

 [  كغن ذلك  ن ااوات.184]ا نراؼ/ أك   واف ركاكبقوله: 
 ملخا ة بشرنه.ك رب  ب ننيه بياره  كاصوؿ الشرنيات ا -
 ك رب   ن الوقوؼ ننيه  ا بينه صاحب الشرع  كفركع ا ح اـ. -

كإذا ا ان  الناس مل أ ر غن النم لػاص بػاملن غ بيارػه   ػو  ػن بػني أف وبػني كبػني 
ك بػني ل ػم بلػا أال وبني حسػب  ػا وقاضػغ اوا ػادري كح ماػه   ػإذا قولػه  لػا : 

وػػػرد بػػػه كػػػل ذلػػػك  كدػػػنا  ػػػادر ملػػػن ألقػػػر  [   63]الك ػػػرؼ/ الػػػنم ختانفػػػوف  يػػػه
 الل بية نن رفسه  كأ ا قوؿ الشانر:

 ا قدـ مل ال فهة السابقة  ***أك ور بب بلا النفوس محا  ا  - 61 -
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 إره ولين به رفسه  كامللم: إال أف واداركين املوت  ل ن نرض ك  و رح  حسػب  ػا 
قػاؿ اينيػل: وقػاؿ: رأوػد غربارػا بنيد ننيه مجنة اإلرسػاف مل االبالػاد  ػن ذكػر  و ػه. 
   أم: وانػػػػاكؿ بلضػػػػ ا 1/283 اػػػػبلا امل املخ وطػػػػة:  ابلضػػػػا؛ كاريػػػػر اللػػػػني 

بلضػػػا  كالبلػػػوض بػػػين لفيػػػه  ػػػن بلػػػا  كذلػػػك ل ػػػغر وسػػػم ا باإل ػػػا ة إ  سػػػا ر 
 احليوارات.

 بعل 

 كدػػػػػػنا بلنػػػػػػغ  ػػػػػػيخاالبلػػػػػػل دػػػػػػو الػػػػػػنكر  ػػػػػػن الػػػػػػككوني  قػػػػػػاؿ اهلل نػػػػػػك كوػػػػػػل:  -
 كبلولا ن أح  برددنلولة   و:  هل ك هولة. قاؿ  لا : [  كمجله ب72]دود/
[  كملػا   ػور  ػن الروػل االسػالاء ننػر املػرأة  جلػل سا سػ ا كالقػا م 228]البقرة/

[   ػغ با ػه كػل 34]النساء/ الرواؿ قوا وف ننر النساءنني ا كما قاؿ  لا : 
  اهلل بلا؛ الناقاددم  سالل ننر غنري   سمر اللرب  لبوددم النون واقربوف به إ

 أ ػػػػػػػػدنوف بلػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػنركف أحسػػػػػػػػن ايػػػػػػػػالقنيذلػػػػػػػػك  يػػػػػػػػه مل  ػػػػػػػػو قولػػػػػػػػه  لػػػػػػػػا : 
[  كوقػػػػاؿ: أ ارػػػػا بلػػػػل دػػػػنري الدابػػػػة  أم: املسػػػػالنغ نني ػػػػا  كقيػػػػل 125]ال ػػػػا ات/

لألرض املسالنية ننر غندا بلل  كلفهل النخل بلل  شبي ا بالبلل  ن الرواؿ  كملػا 
السػػالا ه  قػػاؿ صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: ا يمػػا سػػقغ نيػػم حػػ  وشػػرب بلركقػػه بلػػل 

  كوػركل ننػه 1/581بلا اللشر  ااحلدو  هبنري الركاوة أ روه ابن  اوة مل سننه 
صنر اهلل ننيه كسنم أره قاؿ: ا يما سقد السماء كالليوف أك كاف ن روػا اللشػر  ك ػا 
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كملػػا   . 6/42سػػقغ بالنضػػ  رضػػ  اللشػػر  كدػػنا  افػػ  ننيػػه. راوػػق:  ػػرح السػػنة 
كارد كطاة اللايل ننر املساو  ننيه  سا قنة مل النفس قيل: أصب   اف بلا ننر 
أدنه  أم: ثقيا للنوري نني م  كبين  ن لفظ البلل املباننة كالبلاؿ كناوػة نػن اومػاع  

  وبلػػػل بلولػػػة  كاسػػػابلل   ػػػو بلػػػل 4/113كبلػػػل الروػػػل اراوػػػق: كاػػػاب ا  لػػػاؿ 
لل النخػػػػل: نيػػػػم امل النسػػػػاف: كاسػػػػابلل املو ػػػػق ك سػػػػابلل: إذا صػػػػار بلػػػػا  كاسػػػػاب

كالنخل: صار بلا راسخ اللركؽ مل املاء  ساغنيا نػن السػقغ كنػن إوػراء املػاء إليػه   
ك  ػػػور  ػػػن البلػػػل الػػػنم دػػػو النخػػػل قيا ػػػه مل   ارػػػه   قيػػػل: بلػػػل  ػػػاف بػػػا رري: إذا 

من ال أددش كثبد   اره ثبوت النخل مل  قرري  كذلك كقوام:  ا دو إال  جر   ػي
 وربح.

 بؽت 

 البغد:  فاواة الشغء  ن حي  ال ااسب. -
 بػػػل  ػػػا ي م بغاػػػة[  كقػػػاؿ: 187]ا نػػػراؼ/ ال  ػػػا ي م إال بغاػػػةقػػػاؿ  لػػػا : 
[  كوقػاؿ: بغػد كػنا 117]ووسػ /  ا ي م السانة بغاة[  كقاؿ: 41]ا ربياء/

   و باغد. قاؿ الشانر:
 قد ا  ا  لاددا بغاات ***إذا بغاد أ ياء قد كاف   ن ا  - 62 -
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؛ كدووارػػػػػه 172االبيػػػػػد البػػػػػن الرك ػػػػػغ  كدػػػػػو مل النرولػػػػػة إ    ػػػػػاـر الشػػػػػرولة ص 
 ػػن ق ػػيدة ولػػكم  ي ػػا نبيػػد اهلل بػػن نبػػد اهلل نػػن كالد ػػه؛ كالػػدر امل ػػوف  1/377
 دكف رسبة  3/689

 بؽض 

الػػبغا: رفػػار الػػنفس نػػن الشػػغء الػػنم  رغػػب ننػػه  كدػػو  ػػد احلػػب   ػػإف احلػػب  -
الػػػنفس إ  الشػػػغء  الػػػنم  رغػػػب  يػػػه. وقػػػاؿ: بغػػػا الشػػػغء بغضػػػا كبغضػػػاه ا ػػػناب 

كألقينػػػا بيػػػن م اللػػػداكة اوػػػاء بغضػػػه نػػػن ثلنػػػب كحػػػدري  بغضػػػاء. قػػػاؿ اهلل نككوػػػل: 
إيفػػػػػا وروػػػػػد الشػػػػػي اف أف ووقػػػػػق بيػػػػػن م اللػػػػػداكة [  كقػػػػػاؿ: 64]املا ػػػػػدة/ كالبغضػػػػػاء
  وػػػػػبغا الفػػػػػاحش [  كقولػػػػػه ننيػػػػػه السػػػػػاـ: اإف اهلل  لػػػػػا91]املا ػػػػػدة/ كالبغضػػػػػاء

 املػػافهش  ااحلػػدو  أ روػػه أمحػػد نػػن أسػػا ة بػػن زوػػد كال ػػرباأ. راوػػق:  سػػند أمحػػد
   ػػػػنكر بغضػػػػه لػػػػه  نبيػػػػه ننػػػػر بلػػػػد  يضػػػػه 1/221؛ كامللجػػػػم ا كسػػػػب 2/199

 ك و ي  إحساره  نه.

 بؽل 

[  كالبغػػل: املاولػػد  ػػن بػػني 8]النهػػل/ كاييػػل كالبغػػاؿ كاحلمػػنقػػاؿ اهلل  لػػا :  -
الفػػرس  ك بغػػل البلػػن:  شػػبه بػػه مل سػػلة  شػػيه  ك  ػػور  نػػه نرا اػػه ك ب ػػه  احلمػػار ك 

  قيل مل صفة الننؿ: دو بغل.
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 بؽى 

البغػػغ: طنػػب يػػاكز االقا ػػاد  يمػػا واهػػرل  يػػاكزري أـ   واجػػاكزري   اػػارة ولاػػرب مل  -
القػػدر الػػػنم دػػػو ال ميػػػة  ك ػػػارة ولاػػػرب مل الوصػػػ  الػػػنم دػػػو ال يفيػػػة  وقػػػاؿ: بغيػػػد 

لقػد اباغػوا طنبد أك ر  ػا  ػب  كاباغيػد كػنلك  قػاؿ اهلل نػك كوػل :  الشغء: إذا
[. كالبغػغ 47]الاوبة/ وبغور م الفانة[  كقاؿ  لا : 48]الاوبة/ الفانة  ن قبل
 ننر  ربني.

 أحد ا حممود  كدو ياكز اللدؿ إ  اإلحساف  كالفرض إ  الا وع. -
ل  أك يػػاكزري إ  الشػػبه  كمػػا قػػاؿ ننيػػه كال ػػاأ  ػػن ـو  كدػػو يػػاكز احلػػ  إ  الباطػػ -

ال اة كالساـ: ااحل  بني كالباطل بني  كبني ذلك أ ور  شاب ات  ك ػن ر ػق حػوؿ 
احلمر أك ك أف وقق  يه  ااحلدو  وركل نن النلماف بن بشن وقوؿ:  لد رسػوؿ 

نم ػا  اهلل صنر اهلل ننيه كسنم وقوؿ: ااحلاؿ بني احلراـ بػني  كبين مػا  شػب ات ال ول
ك ػػن  ػػن النػػاس   مػػن ا قػػر الشػػب ات اسػػاربأ للر ػػه كدونػػه  ك ػػن كقػػق مل الشػػب ات  
كػػػػراع ورنػػػػر حػػػػوؿ احلمػػػػر وو ػػػػك أف وواقلػػػػه . كدػػػػنري الركاوػػػػة ال ػػػػهيهة  كاحلػػػػدو  

  ؛ ك سػػنم مل املسػػاقاة رقػػم 1/116أ روػػه البخػػارم مل اإل ػػاف ااريػػر  ػػا  البػػارم 
إيفا السػبيل ننػر و ا  قاؿ  لا :      ك ف البغغ قد و وف حممودا ك ن 1599ا

[   خػص اللقوبػة 42]الشػورل/ النون وينموف الناس كوبغوف مل ا رض بغن احل 
 ببغية بغن احل .
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كأبغياك: أنناك ننر طنبه  كبغر اورح: ياكز احلد  ػس  سػادري  كبغػد املػرأة بغػاء: 
رد ػػوا  ايػػا  م كال   إذا  جػػرت  كذلػػك لاجاكزدػػا إ   ػػا لػػيس اػػا. قػػاؿ نػػك كوػػل: 

[  كبغػػػد السػػػماء: يػػػاكزت مل امل ػػػر حػػػد 33]النػػػور/ ننػػػر البغػػػاء إف أردف ي ػػػنا
إ   ا لػيس لػه كوسػالمل ذلػك مل  منزلتواحملااج إلي ن كبغر:   رب  كذلك لاجاكزري 

[  كقػػػاؿ 42]الشػػػورل/ وبغػػػوف مل ا رض بغػػػن احلػػػ أم أ ػػػر كػػػاف. قػػػاؿ  لػػػا : 
 ت بغػػػر ننيػػػه لين ػػػرره اهلل[  23]وػػػورس/ إيفػػػا بغػػػي م ننػػػر أرفسػػػ م لػػػا : 
[  76]الق ػػػص/ إف قػػػاركف كػػػاف  ػػػن قػػػـو  وسػػػر  بغػػػر ننػػػي م[  61]احلػػػج/
[   ػػالبغغ مل 9]احلجػػرات/ بغػػد إحػػدا ا ننػػر ا  ػػرل  قػػا نوا الػػر  بغػػغكقػػاؿ: 

[  أم: غػن طالػب 173]البقػرة/ غػن بػاغ كال نػادأك ر املوا ػق  ػن ـو  كقولػه: 
 نبه كال  اجاكز ملا رسم له. ا ليس له ط

قػػاؿ احلسػػن: غػػن  انػػاكؿ لنػػنة كال  اجػػاكز سػػد اوونػػة اك  نػػه نػػن الشػػلمه كالنخلػػغ 
  .1/418قاال: إذا ا  ر إ  املياة أكل  ن ا قدر  ا وقيمه. راوق الدر املن ور 

كقاؿ  ادد رمحه اهلل: غن باغ ننػر إ ػاـ كال نػاد مل املل ػية طروػ  احلػ  اأ ػرج دػنا 
 ادد البي قغ مل امللر ػة كالسػنن كابػن أيب  ػيبة كابػن املنػنر كغػندم. اريػر: الػدر نن 

  .1/418املن ور 
كأ ػػػا االباغػػػػاء  قػػػػد  ػػػص باالوا ػػػػاد مل ال نػػػػب   مػػػػ  كػػػاف ال نػػػػب لشػػػػغء حممػػػػود 

اباغػػاء كوػػه [  ك 28]اإلسػػراء/ اباغػػاء رمحػػة  ػػن ربػػك االباغػػاء  يػػه حممػػود  ػػو: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  كقػػوام: ونبغػػغ   ػػاكع بغػػر.  ػػإذا قيػػل: ونبغػػغ أف و ػػوف  [21]النيػػل/ ربػػه ا ننػػر
كػػػناا  يقػػػاؿ ننػػػر كو ػػػني: أحػػػد ا  ػػػا و ػػػوف  سػػػخرا لنفلػػػل   ػػػو: النػػػار ونبغػػػغ أف 
يرؽ ال وب  كال اأ: ننر  لم االسائ اؿ   و:  اف ونبغغ أف ول ر ل ر ه  كقوله 

   ػػإف  لنػػاري ال [  ننػػر ا كؿ69]وػػس/ ك ػػا ننمنػػاري الشػػلر ك ػػا ونبغػػغ لػػه لػػا : 
كدػب يل واسخر كال واس ل لػه  أال  ػرل أف لسػاره   و ػن  ػرم بػه  كقولػه  لػا : 

 [.35]ص/  ن ا ال ونبغغ  حد  ن بلدم

 بقر 

[  كقػاؿ: 71]البقػرة/ إف البقػر  شػابه ننينػاالبقر كاحد ه بقرة. قػاؿ اهلل  لػا :  -
بقػػرة ال  ػػارض كال ب ػػر /[  68]البقػػرةػػاقق لو ػػا بقػػرة صػػفراء  /[  69]البقػػرة

كوقاؿ مل مجله: باقر اقػاؿ ابػن سػيدري: كاومػق بقػر  كمجػق البقػر: أبقػر  كػك ن كأز ػن. 
  ا ا باقر كبقن كبيقور كباقور  ا اء لنجمق.

راوػػػق: النسػػػاف ابقػػػر    كها ػػػل  كبقػػػن كه ػػػيم كقيػػػل: بيقػػػور  كقيػػػل لنػػػنكر: ثػػػور  
 كذلك  و: مجل كراقة  كرول كا رأة.

 ػػػن لفيػػػه لفػػػظ لفلنػػػه   قيػػػل: بقػػػر  رض  أم:  ػػػ   كملػػػا كػػػاف  ػػػقه كاسػػػلا  كا ػػػا 
اسػػالمل مل كػػل  ػػ  كاسػػق. وقػػاؿ: بقػػرت ب نػػه: إذا  ػػققاه  ػػقا كاسػػلا  ك ػػغ حممػػد 

؛ كسػػػن أنػػػاـ النػػػباء 4/74بػػػن ننػػػغ ر ػػػغ اهلل ننػػػه بػػػاقرا ااريػػػر: النسػػػاف ابقػػػر  
 كبقرري بواطن ا.  لاوسله مل دقا   اللنـو 4/174؛ كك يات ا نياف 4/411



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كبيقر الروػل مل املػاؿ كمل غػنري: ا سػق  يػه  كبيقػر مل سػفرري: إذا  ػ  أر ػا  اوسػلا مل 
 سنري  قاؿ الشانر:

بػػاف ا ػػرئ القػػيس بػػن متنػػك بيقػػرا االبيػػد  ***أال دػػل أ ادػػا كاحلػػوادث مجػػة  - 63 -
؛ كاي ػا ص 1/131؛ كالنساف ابقػر  ؛ كاجملمػل 62ال رئ القيس مل دوواره ص 

1/335  
كبقػػػر ال ػػػبياف: إذا للبػػػوا البيقػػػرم  كذلػػػك إذا بقػػػركا حػػػوام حفػػػا ر. كالبيقػػػراف: ربػػػد  

 قيل: إره وش  ا رض يركوه كوشقه بلركقه.

 بقل 

[  البقػػل:  ػػا ال ونبػػد أصػػنه ك رنػػه مل 61]البقػػرة/ بقن ػػا كق ا  ػػاقولػػه  لػػا :  -
كوػه ال ػمه  شػبي ا الشااء  كقد ا ا   ن لفيه لفظ الفلل   قيل  أم: ربد  كبقػل 

   ككنا بقل راب البلن  قاله ابػن السػ يد اكنبار ػه: قػد 4/76به اارير: ا  لاؿ 
بقػػل كو ػػه وبقػػل بقػػوال: إذا  ػػرج  ػػلر كو ػػه  كقػػد بقػػل رػػاب البلػػن بقػػوال: إذا طنػػق  

  .275راوق: إصاح املن   ص 
  كبقنػػد     ػػو  بقػػل1كأبقػػل امل ػػاف: صػػار ذا بقػػل اراوػػق  ػػادة اب ػػا  حا ػػية رقػػم 

 البقل: وكز ه  كاملبقنة:  و له.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بقً 

البقػاء: ثبػات الشػػغء ننػر حالػػه ا ك   كدػو وضػاد الفنػػاء  كقػد بقػػغ بقػاء  كقيػػل:  -
بقر اكدغ لغػة بنهػرث بػن كلػب  مل املا ػغ وضػاد الفنػاء  كقػد بقػغ  كمل احلػدو : 

اهلل ننيػػه ابقينػػا رسػػوؿ اهلل  ااحلػػدو  نػػن  لػػاذ بػػن وبػػل قػػاؿ: بقينػػا رسػػوؿ اهلل صػػنر 
كسػػنم مل صػػاة اللامػػة  اػػا ر  حػػ   ػػن اليػػاف أرػػه لػػيس خبػػارج كالقا ػػل  نػػا وقػػوؿ: 
صنر   إرا ل نلك ح   رج النمه صػنر اهلل ننيػه كسػنم  قػالوا لػه كمػا قػالوا   قػاؿ: 
اأناموا دنري ال اة   إر م قد  ضنام هبا ننػر سػا ر ا  ػم  ك    ػن ا أ ػة قػبن م  

  أم: 1/131كقػػد اللشػػاء اا ػػرة. راوػػق  لػػا  السػػنن أ روػػه أبػػو داكد مل بػػاب 
ارايررػػاري ك رصػػدرا لػػه  ػػدة ك ػػنة  كالبػػاقغ  ػػرباف: بػػاؽ بنفسػػه ال إ   ػػدة كدػػو البػػارم 

  لا   كال و   ننيه الفناء  كباؽ بغنري كدو  ا نداري كو   ننيه الفناء.
 كالباقغ باهلل  رباف:

 قاء ا وراـ السماكوة.باؽ بشخ ه إ  أف وشاء اهلل أف وفنيه  كب -
 كباؽ بنونه كونسه دكف  خ ه كوك ه  كاإلرساف كاحليواف. -

ككنا مل اا رة باؽ بشخ ه كادل اونة   إ م وبقػوف ننػر الاابيػد ال إ   ػدة  كمػا 
 [.162]البقرة/  الدون  ي اقاؿ نك كول: 

ار أدػل اونػة كاا ر بنونه كونسه  كما ركم نن النػمه صػنر اهلل ننيػه كسػنم: اأف مثػ
وق ف ا أدن ػا كواكنو ػا ت ختنػ    ا ػا   ن ػا  ااحلػدو  نػن ثوبػاف أرػه  ػق رسػوؿ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

روػل  ػن أدػل اونػة  ػن مثػرري إال أنيػد مل  ينزز اهلل صنر اهلل ننيه كسػنم وقػوؿ: اال 
   كل ػوف  ػػا مل 1/97  ا ػا   ادػا  أ روػه البػػكار كال ػرباأ  راوػق: الػػدر املن ػور 

[  كقولػه 61]الق ػص/ ك ا نند اهلل  ن كأبقراؿ اهلل نك كول: اا رة دا ما  ق
[  أم:  ػػػا وبقػػر ثوابػػػه لقرسػػاف  ػػػن 46]ال  ػػ / كالباقيػػات ال ػػػاحلات لػػا : 

ا نمػػاؿ  كقػػد  سػػر با ػػا ال ػػنوات ايمػػس  كقيػػل: سػػبهاف اهلل كاحلمػػد هلل اراوػػق: 
هبػػػا كوػػػه اهلل     كال ػػػهي  أ ػػػا كػػػل نبػػػادة وق ػػػد5/396الػػػدر املن ػػػور لنسػػػيوطغ 

 لا  اكدنا قوؿ قاادة  يما أ روه ننه ابن أيب حامت كابن  ردكوه. ارير: الػدر املن ػور 
[  كأ ػا  ا إ  اهلل 86]دػود/ كبقية اهلل  ن ل ػم   كننر دنا قوله: 5/399

[. أم: مجانػػة باقيػػة  أك: 8]احلاقػػة/   ػػل  ػػرل اػػم  ػػن باقيػػة لػػا   كقولػػه  لػػا : 
ة. كقيػػل:  لنػػاري: بقيػػة. قػػاؿ: كقػػد وػػاء  ػػن امل ػػادر  ػػا دػػو ننػػر  انػػل  لنػػة اػػم باقيػػ

 اكمل ذلك قاؿ أبو ب ر ابن حمنا الشنقي غ:
 را ئة رازلة ككاقية *** اننة امل در  ن ا اللا ية 

 ـاا اااء كالنا ل واءت ناروة ***باقية لدو م ك اطئة 
 ك  ن ا صانقة كراغية 

ر وػػػاءت ننػػػر كزف  فلػػػوؿ مجل ػػػا بلضػػػ م ك ػػػا دػػػو ننػػػر بنػػػاء  فلػػػوؿ اامل ػػػادر الػػػ
  قاؿ:

   ادر وك ا  فلوؿ *** نودكم حمنو  م  لقوؿ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  اص  لياا أو ا النبيل ***كنلك املفسوؿ كامللسوؿ 
 كزاد  يخنا نني ا:

 ك  نه مل ذلك امللسور   كا كؿ أص . ***ك  ل ذاؾ أوضا امليسور 

 بك 

ه ك ػػدري  ك ػػربة الزب كالـز مل  ب ػػة دػػغ   ػػة نػػن  ادػػد  كولنػػه  ػػو: سػػبد رأسػػ -
إف أكؿ بيػػد ك ػػق لننػػاس لنػػنم بب ػػة كػػوف البػػاء بػػدال  ػػن املػػيم. قػػاؿ نػػك كوػػل: 

[. كقيػل: ب ػن   ػة  كقيػل: دػغ اسػم املسػجد  كقيػل: دػغ 96]نيؿ نمراف/  باركا
  ك ػػػغ بػػػنلك  ػػػن 2/57البيػػػد  كقيػػػل: دػػػغ حيػػػ  ال ػػػواؼ ااريػػػر: الػػػدر املن ػػػور 

ف الناس وكدمحوف  يه لن واؼ  كقيل:  يد   ة ب ة   ا الاباؾ  أم: االزدحاـ؛  
  بك أنناؽ اوبابرة إذا أحلدكا  ي ا بينم.

 بكر 

أصل ال نمة دغ الب رة الر دغ أكؿ الن ار   ا ا   ن لفيػه لفػظ الفلػل   قيػل:  -
ب ر  اف ب ورا: إذا  رج ب رة  كالب ور: املبػال  مل الب ػرة  كب ػر مل حاواػه كابا ػر 

 ر  باكرة.كباك
ك  ور  ن ا  لم الالجيل لاقػد  ا ننػر سػا ر أكقػات الن ػار   قيػل ل ػل  الجػل مل 

 أ ر: ب ر  قاؿ الشانر:
 بسل ننيك  ا ر كناايب ***ب رت  نو ك بلد كدن مل الندل  - 64 -



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

االبيد مل النساف اب ر  با رسبة. كدػو لضػمرة بػن  ػمرة الن شػنغ  كدػو  ػن رػوادر 
؛ كأ ػػايل 59؛ كالربصػػاف كاللروػػاف لنجػػاحظ ص 4/67 لػػاؿ ؛ كا 2أيب زوػػد ص 

  2/279القايل 
ك غ أكؿ الولد ب را  ككنلك أبواري مل كالد ه ]إواري  لييما له   ػو: بيػد اهلل  كقيػل: 
أ ػػار إ  ثوابػػه ك ػػا أنػػد ل ػػاحلغ نبػػادري  ػػا ال ونهقػػه الفنػػاء  كدػػو املشػػار إليػػه بقولػػه 

[ ا ػػا بػػني ] [ لػػيس مل رسػػخة احملمودوػػة رقػػم يػػوافكإف الػػدار اا ػػرة اػػغ احل لػػا : 
  كدػو ثابػػد مل بػػاقغ النسػخ  كال أرل لػػه  لنقػػا  ػػا قبنػه سػػول قولػػه  لييمػػا 2191

 [  قاؿ الشانر:64له  و بيد اهلل  ]اللن بوت/
 وا ب ر ب رون كوا  نب ال بد - 65 -

 ادنا   ر بيد  كنجكري:
 أصبهد  ين كنراع  ن نضد

؛ كال ػػػػهاح: ب ػػػػر 2/315ر   كغروػػػػب احلػػػػدو  لنخ ػػػػايب كدػػػػو مل النسػػػػاف اب ػػػػ
ك  ونسػػػػبه أحػػػػد  ػػػػن م؛  1/24؛ كأ ػػػػايل القػػػػايل 1/181كدوػػػػواف ا دب لنفػػػػارايب 

 .1/362؛ ك  ن  الب نيوسغ 1/166كالبيد لنم يد مل دوواره 
 اينب: حجاب القنب. ك نه قيل: إره ينب النساء  أم: اببه 

[. دػػغ الػػر    نػػد  ك يػػد 68]البقػػرة/ ب ػػر ال  ػػارض كال ب ػػر مل قولػػه  لػػا : 
الػػر    فػػاا ب ػػرا انابػػارا بال يػػب  لاقػػد  ا نني ػػا  يمػػا وػػراد لػػه النسػػاء  كمجػػق الب ػػر 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 - 35]الواقلػػػة/  جلننػػػادن أب ػػػارا ***إرػػػا أرشػػػارادن ارشػػػاء أب ػػػار. قػػػاؿ  لػػػا : 
 [. كالب رة: احملالة ال غنة  لا ور السرنة  ي ا.36

 بكم 

[  مجػق أب ػم  كدػو الػنم وولػد أ ػرس  18]البقػرة/ صػم ب ػمك كوػل: قاؿ نػ -
ك ػػرب اهلل  ػػ ا رونػػني   ػػل أب ػػم أ ػػرس  كلػػيس كػػل أ ػػرس أب ػػم  قػػاؿ  لػػا : 

[  كوقػػاؿ: ب ػػم نػػن ال ػػاـ: إذا 76]النهػػل/ أحػػد ا أب ػػم ال وقػػدر ننػػر  ػػغء
  ل  ننه لضل  نقنه    ار كا ب م.

 بكى 

ب اء باملػد: سػياف الػد ق نػن حػكف كنووػل  كوقػاؿ إذا  ب ر وب غ ب ا كب اء   ال -
كاف ال وت أغنػب كالرغػاء كال غػاء كسػا ر دػنري االبنيػة املو ػونة لن ػوت  كبالق ػر 

 ركا سجدا وقاؿ إذا كاف احلكف أغنب  كمجق الباكغ باكوف كب غ  قاؿ اهلل  لا : 
 أدغمودػػػا  ػػػق [. كأصػػػل ب ػػػغ  لػػػوؿ اإال أ ػػػم قنبػػػوا الػػػواك وػػػاء ت58] ػػػر / كب يػػػا

اليػػاء   كقػػوام: سػػاود كسػػجود  كراكػػق كركػػوع  كقانػػد كقلػػود  ل ػػن قنػػب الػػواك وػػاء 
 ػػادغم  ػػو: وػػاث كو ػػغ  كنػػات كنػػر  كب ػػر وقػػاؿ مل احلػػكف كإسػػالة الػػد ق  لػػا  

 نيضػػه وا قنػػيا كوقػػاؿ مل كػػل كاحػػد  ن مػػا  نفػػردا نػػن اا ػػر  كقولػػه نػػك كوػػل: 
إ  الفرح كال ح كإف     ػن  ػق الضػهك ق ق ػة  [ إ ارة82]الاوبة/ كليب وا ك نا

 كال  ق الب اء إسالة د ق.
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[  كقػػػد 29]الػػػد اف/  مػػػا ب ػػػد ننػػػي م السػػػماء كا رضككػػػنلك قولػػػه  لػػػا : 
قيػػل: إف ذلػػك ننػػر احلقيقػػة  كذلػػك قػػوؿ  ػػن  لػػل امػػا حيػػاة كننمػػا  كقيػػل: ذلػػك 

 ننر اجملاز  ك قدورري:  ما ب د نني م أدل السماء.

 بل 

 كنمة لنادارؾ  كدو  رباف: -
 ػػرب ونػػاقا  ػػا بلػػدري  ػػا قبنػػه  ل ػػن ر ػػا وق ػػد بػػه لا ػػهي  احل ػػم الػػنم بلػػدري  -

كإب اؿ  ا قبنه  كر ا وق د   هي  النم قبنه كإب اؿ ال اأ   ما ق د به   ػهي  
كػا بػل   ***إذا  انر ننيه نيوا نا قاؿ أساطن ا كلني ال اأ كإب اؿ ا كؿ قوله  لا : 

[  أم: لػيس ا  ػر كمػا 14 - 13]امل ففػني/ ننر قنوهبم  ػا كػاروا و سػبوف راف
ننػػر و ن ػػم  كننػػر دػػنا قولػػه مل  راف ننػػر قنػػوهبمقػػالوا بػػل و نػػوا   نبػػه بقولػػه: 

قػػالوا أأرػػد  لنػػد دػػنا بآاانػػا وػػا إبػػراديم قػػاؿ بػػل  لنػػه كبػػند م دػػنا ق ػػة إبػػراديم 
 [.63 - 62]ا ربياء/  اسالودم إف كاروا ون قوف

 ا ػػا اإلرسػػاف إذا  ػػا ابػػااري ك ػػا ق ػػد بػػه   ػػهي  ا كؿ كإب ػػاؿ ال ػػاأ قولػػه  لػػا : 
كأ ا إذا  ػا ابػااري  قػدر ننيػه رزقػه  يقػوؿ ريب  ***ربه  اكر ه كرلمه  يقوؿ ريب أكر ن 

 [.17 - 15]الفجر/ كا بل ال   ر وف اليايم  ***أدارن 
ل م  ػػػن اإلدارػػػة  ل ػػػن و نػػػوا ذلػػػك أم: لػػػيس إن ػػػاؤدم املػػػاؿ  ػػػن اإلكػػػراـ كال  ػػػن

 ***ص كالقػػرنيف ذم الػػنكر لو ػػل م املػػاؿ مل غػػن  و ػػله  كننػػر ذلػػك قولػػه  لػػا : 
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كالقػػػػرنيف ذم [   إرػػػه دؿ بقولػػػه: 2 - 1]ص/ بػػػل الػػػنون كفػػػركا مل نػػػكة ك ػػػقاؽ
أف القػػرنيف  قػػر لناػػنكر  كأف لػػيس ا انػػاع ال فػػار  ػػن اإلصػػغاء إليػػه أف لػػيس  الػػنكر

بػػػػل  ***ؽ كالقػػػػرنيف اجمليػػػػد بػػػػل لالػػػػكزد م ك شػػػػاقا م  كننػػػػر دػػػػنا:  و ػػػػلا لنػػػػنكر  
[  أم: لػػيس ا انػػان م  ػػن اإل ػػاف بػػالقرنيف أف ال  ػػد لنقػػرنيف  2 - 1]ؽ/ نجبػػوا

ننػػر و ن ػػم؛  ف الالجػػب  ػػن الشػػغء  بػػل نجبػػواكل ػػن و ن ػػم؛ كربػػه بقولػػه: 
الػػنم  ***  ػػا غػػرؾ بربػػك ال ػػر وقاضػػغ او ػػل بسػػببه  كننػػر دػػنا قولػػه نػػك كوػػل: 

 كػا بػل   ػنبوف بالػدون  ***مل أم صػورة  ػا  ػاء ركبػك  *** نقك  سواؾ  لدلك 
[  كارػػه قيػػل: لػػيس د نػػا  ػػا وقاضػػغ أف وغػػردم بػػه  لػػا   كل ػػن 9 - 6]االرف ػػار/

   نوب م دو النم محن م ننر  ا ار  بوري.
ا بلػػد كالضػػرب ال ػػاأ  ػػن ابػػل  : دػػو أف و ػػوف  بينػػا لنه ػػم ا كؿ كزا ػػدا ننيػػه  ػػ -

 بػػػػػل قػػػػػالوا أ ػػػػػغاث أحػػػػػاـ بػػػػػل ا ػػػػػ اري بػػػػػل دػػػػػو  ػػػػػانرابػػػػػل    ػػػػػو قولػػػػػه  لػػػػػا : 
  وكوػدكف ننػر ذلػك أ غاث أحاـ بػل ا ػ اري[   إره ربه أ م وقولوف: 5]ا ربياء/

أف النم أ ر به  ف ل ا  اري  بل وكودكف  يػدنوف أرػه كػناب   ػإف الشػانر مل القػرنيف 
لػػو ولنػػم الػػنون كفػػركا حػػني ال نا قولػػه  لػػا : نبػػارة نػػن ال ػػاذب بػػال بق  كننػػر دػػ

بػػل  ػػا ي م بغاػػة  ***دػػم ون ػػركف  ***و فػػوف نػػن كوػػود م النػػار كال نػػن   ػػوردم كال 
[  أم: لػػو ولنمػػوف  ػػا دػػو زا ػػد نػػن ا كؿ كأنيػػم 41 - 39]ا ربيػػاء/  اب ػػا م
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دػنون  نه  كدو أف  ا ي م بغاة  كمجيق  ا مل القرنيف  ن لفظ ابل  ال لرج  ػن أحػد 
 الوو ني كإف دؽ ال اـ مل بلضه.

 بلد 

البنػػد امل ػػاف احملػػيب احملػػود املاػػاثر باوامػػاع ق ارػػه كإقػػا ا م  يػػه  كمجلػػه: بػػاد كبنػػداف  
[  قيل: ولين بػه   ػة اكدػنا قػوؿ ابػن 1]البند/ ال أقسم هبنا البندقاؿ نك كول: 

بنػدة  لػا : كابػن أيب حػامت . قػاؿ  31/193نباس  يما أ روه ننػه ابػن وروػر: 
[  كقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 11]الك ػػػرؼ/  ارشػػػررا بػػػه بنػػػدة  ياػػػا[  15]سػػػبا/ طيبػػػة
سػػػػػػػػقناري إ  بنػػػػػػػػػد  يػػػػػػػػػد /[  57]ا نػػػػػػػػػراؼرب اولػػػػػػػػػل دػػػػػػػػػنا بنػػػػػػػػػدا ني نػػػػػػػػػا 

[  ولػػين:   ػػة كخت ػػيص ذلػػك مل أحػػد املو ػػلني ك ن ػػنري مل املو ػػق 126]البقػػرة/
رب اولػل لػا  مل البقػرة: اا ر له  و ق غن دنا ال اـ اقاؿ اإلس امل: اقوله  

. قػػاؿ: اوػػواب أف رب اولػػل دػػنا البنػػد ني نػػا  كمل سػػورة إبػػراديم: دػػنا بنػػدا ني نػػا
وقػػاؿ: الػػدنوة ا ك  كقلػػد ك  و ػػن امل ػػاف قػػد ولػػل بنػػدا    ارػػه قػػاؿ: اولػػل دػػنا 
الػػػوادم بنػػػدا ني نػػػا  كالػػػدنوة ال اريػػػة كقلػػػد كقػػػد ولػػػل بنػػػدا    ارػػػه قػػػاؿ: اولػػػل دػػػنا 

م صػػػن ه كمػػػا أردت ك  ػػػر ه كمػػػا سػػػالد ذا أ ػػػن ننػػػر  ػػػن أكل إليػػػه . امل ػػػاف الػػػن
؛ ك ػا  الػرمحن لألر ػارم ص 29لقسػ امل ص  التنزيز ارا ر  ا را. راوق درة 

  ك يد املفازة بندا ل و ا  ػوطن الوحشػيات  كاملقػربة 1/91؛ ك اؾ الااكول 39
كالبنػدة: البنجػة  ػا بػني   ن  نػازؿ القمػر  منزلبندا ل و ا  وطنا لأل وات  كالبندة 
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احلػػػاوبني  شػػػبي ا بالبنػػػد لامػػػدددا  ك يػػػد ال ركػػػرة بنػػػدة لػػػنلك  كر ػػػا اسػػػالن ذلػػػك 
ل در اإلرساف اوقػاؿ:  ػاف كاسػق البنػدة  أم: كاسػق ال ػدر   كالنابػار ا ثػر قيػل: 

 جبندري بند  أم: أثر  كمجله: أباد  قاؿ الشانر:
 كمل النهور كنـو ذات أبا - 66 -

 نجك بيد لنق ا غ  كصدرري:ادنا 
 ليسد يرح  رارا   وردم

؛ كالب ػػػػا ر 1/117؛ كاملشػػػػوؼ امللنػػػػم 12كدػػػػو مل النسػػػػاف ابنػػػػد   كدووارػػػػه ص 
  411؛ كإصاح املن   ص 2/273

 كأبند الرول: صار ذا بند   و: أ د كأيم اراوق:  ادة األ    . كبند: لـك البند.
 إذا ح ػل مل غػن  وطنػه قيػل لنماهػن: بنػد مل كملا كاف الػاـز ملوطنػه ك ػنا  ػا واهػن

 أ رري كأبند ك بند  قاؿ الشانر:
 ال بد لنمهككف أف وابندا االبيد وركل: - 67 -

  قد غنب احملككف أف واجندا ***أال ال  نمه اليـو أف ويابندا 
 كدغ مل النساف: ابند  ؛ كوركل:
 ال بد لنم دكر  ن أف وسلا

؛ 13/153كالبيد لألحػوص؛ كدػو مل ا غػاأ  4/45كدو مل النساف: اصدر  
  98كدوواره ص 
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كل  رة كوود البادة  يمن كاف ون  البدف قيل: رول أبند  نبارة نن نييم اين   
 كالبنػػد ال يػػب لػػرج ربا ػػه بػػإذف ربػػه كالػػنم  بػػ  ال لػػرج إال ر ػػداكقولػػه  لػػا : 
قيػل اكدػنا  ػركم نػػن  [  كناواػاف نػن النفػوس ال ػادرة كالنجسػػة  يمػا58]ا نػراؼ/

  .3/478ابن نباس كقاادة. راوق الدر املن ور 

 بلس 

اإلبػػاس: احلػػكف امللػػ ض  ػػن  ػػدة البػػاس  وقػػاؿ: أبنػػس  ك نػػه ا ػػا  إبنػػيس  يمػػا  -
/ كوـو  قـو السانة وػبنس اجملر ػوفقيل. قاؿ نك كول:  [  كقػاؿ  لػا : 12]الػرـك

أ نرادم بغاة  إذا دم  بنسوف /كقاؿ  لا :  [ 44]ا رلاـ كإف كػاروا  ػن قبػل
/ نني م  ن قبنه ملبنسني ينزلأف   [.49]الرـك

كملا كاف املبنس ك نا  ا ونـك الس وت كونسر  ا ولنيػه قيػل: أبنػس  ػاف: إذا سػ د 
كإذا ارق لد حجاه  كأبنسد الناقة   غ  باس: إذا    ػرع  ػن  ػدة الضػبلة. كأ ػا 

أبػػو نبيػػدة: ك ػػا د ػػل مل كػػاـ اللػػرب  ػػن  الػػباس: لنمسػػ    فارسػػغ  لػػرب اقػػاؿ 
 كاـ  ارس: املس    سميه اللرب الباس  كدو  ارسغ  لرب.

 ك ن دنا  م: أراريك اهلل ننر البنس  كدغ غرا ر كبار  ن  سوح  لل  ي ا الاني .

 بلع 

[   ػػن قػػوام: بنلػػد الشػػغء 44]دػػود/ وػػا أرض ابنلػػغ  ػػاءؾقػػاؿ نػػك كوػػل:  -
 نونه  كسلد بنق  م  كبنق الشيب مل رأسه: أكؿ  ا وي ر.كابالناه  ك نه: الب
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 بلػ 

البنػوغ كالػػباغ: االرا ػػاء إ  أق ػر املق ػػد كاملنا ػػر    ارػا كػػاف أك ز ارػػا  أك أ ػػرا  -
 ػػن ا  ػػور املقػػدرة  كر ػػا ولػػرب بػػه نػػن املشػػار ة ننيػػه كإف   وناػػه إليػػه   مػػن االرا ػػاء: 

بنػػ  أ ػػدري كبنػػ  أربلػػني سػػنة [  كقولػػه نػػك كوػػل: 15/]ا حقػػاؼ ػػبنغن أون ػػن 
 نمػا بنػ   لػه [  56]غػا ر/  ا دػم ببالغيػه[  ك 232]البقرة/  ا  لضنودن

أ ػػاف ننينػػا [  36]غػػا ر/ للنػػغ أبنػػ  ا سػػباب[  112]ال ػػا ات/ السػػلغ
 [  أم:  نا ية مل الاوكيد.39]القنم/ بالغة

[  كقولػه نػك 52]إبػراديم/ لننػاسدػنا بػاغ كالباغ: الابني    و قوله نك كول: 
ك ػػا ننينػػا إال [  35]ا حقػػاؼ/ بػػاغ   ػػل و نػػك إال القػػـو الفاسػػقوفكوػػل: 

 [.41]الرند/  إيفا ننيك الباغ كننينا احلساب[  17]وس/ الباغ املبني
 إف مل دػػػػػػنا لباغػػػػػػا لقػػػػػػـو نابػػػػػػدونكالػػػػػػباغ: ال فاوػػػػػػة   ػػػػػػو قولػػػػػػه نػػػػػػك كوػػػػػػل: 

 كإف    فلػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػا بنغػػػػػػػػػد رسػػػػػػػػػالاهنػػػػػػػػػك كوػػػػػػػػػل:  [  كقولػػػػػػػػػه116]ا ربيػػػػػػػػػاء/
[  أم: إف    بنػػ  دػػنا أك  ػػيئا  ػػا محنػػد   ػػن مل ح ػػم  ػػن   وبنػػ  67]املا ػػدة/

 يئا  ػن رسػالاه  كذلػك أف ح ػم ا ربيػاء ك  نيفػايم أ ػد  كلػيس ح م ػم كه ػم 
سػػا ر النػػاس الػػنون واجػػاى نػػن م إذا  ن ػػوا نمػػا صػػاحلا كني ػػر سػػيئا  كأ ػػا قولػػه نػػك 

[   ننمشػار ة   إ ػا إذا 2]ال ػاؽ/  إذا بنغن أون ن  ا س ودن  لػركؼل: كو
 ارا د إ  أق ر ا ول ال و   لنككج  راولا ا كإ ساك ا.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 أبنغ ػػم رسػػاالت ريبكوقػػاؿ: بنغاػػه ايػػرب كأبنغاػػه   نػػه  كبنغاػػه أك ػػر  قػػاؿ  لػػا : 
 ربػػػػػكإليػػػػػك  ػػػػػن  أنززززززلوػػػػػا أو ػػػػػا الرسػػػػػوؿ بنػػػػػ   ػػػػػا [  كقػػػػػاؿ: 62]ا نػػػػػراؼ/
  ػػػإف  ولػػػوا  قػػػد أبنغػػػا م  ػػػا أرسػػػند بػػػه إلػػػي م[  كقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 67]املا ػػػدة/
[  كمل 41]نيؿ نمػػػػراف/ بنغػػػػين ال ػػػػرب كا ػػػػرأيت نػػػػاقر[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 57]دػػػػود/
[  كذلػك  ػو: أدركػين او ػد كأدركػد 8] ػر / كقد بنغد  ن ال ػرب نايػا و ق: 

 او د  كال و  : بنغين امل اف كأدركين.
 غة  قاؿ ننر كو ني:كالبا
أحد ا: أف و وف بنا ه بنيغا  كذلك بػاف  مػق ثاثػة أكصػاؼ: صػوبا مل  و ػوع  -

 لغاه  كطبقا لنملم املق ود به  كصدقا مل رفسه اكمل دنا وقوؿ  نوؼ امليناكم:
 قاضر احلاؿ ثقا   ك   ا ـ  كصػ   -كدو   ي   - ***باغة ال اـ أف و ابقا 

 مل الباغة.  ن ذلك كاف راق ا
كال اأ: أف و وف بنيغا بانابار القا ل كاملقوؿ له  كدو أف وق د القا ل أ را  يػوردري  -

 كقػػػػل اػػػم مل أرفسػػػػ م قػػػوال بنيغػػػػاننػػػر كوػػػه حقيػػػػ  أف وقبنػػػه املقػػػػوؿ لػػػه  كقولػػػه: 
[  و   محنه ننر امللنيني  كقوؿ  ن قاؿ ادو الكواج مل  لاأ القػرنيف 63]النساء/

قل اػم: إف أ  ػرمت  ػا مل أرفسػ م قانػام  كقػوؿ  ػن قػاؿ:  ػو  م   :  لناري 2/71
هبم   إ ارة إ  بلا  ا وقاضيه نمـو النفظ  كالبنغة:  ا وابن  بػه  ػن  تنزل  ارري 
 الليش.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بلى 

وقػػاؿ: بنػػػغ ال ػػػوب بنػػػر كبػػاء  أم:  نػػػ   ك نػػػه قيػػػل ملػػن سػػػا ر: بنػػػو سػػػفر كبنػػػغ  -
اأ أ نقاػػه  ػػن ك ػػرة ا ابػػارم لػػه  كقػػرئ: سػػفر  أم: أبػػاري السػػفر  كبنو ػػه: ا ارب ػػه كػػ

دنالػػػك  بنػػػو كػػػل رفػػػس  ػػػا أسػػػنفد   اكدػػػغ قػػػراءة اوميػػػق نػػػدا محػػػكة كال سػػػا غ
[  أم:  لرؼ حقيقة  ا نمند  كلنلك قيل: بنوت  ارا: إذا ا ارب ه  31]وورس/

كمل ذل ػم بػاء  ػن رب ػػم ك ػغ الغػم بػاء  ػن حيػ  إرػه وبنػػغ اوسػم  قػاؿ  لػا : 
[  كقػػاؿ 155ااوػػة ]البقػػرة/ كلنبنػػوكم بشػػغء  ػػن ايػػوؼ[  49قػػرة/]الب نيػػيم

[  ك ػغ الا نيػ  بػاء  ػن 116]ال ػا ات/ إف دنا او الباء املبػنينك كول: 
 أكوه:

 أحددا: أف الا الي  كن ا  شاؽ ننر ا بداف    ارت  ن دنا الووه باء. -
لنبنػػوكم حػػ  رلنػػم اجملادػػدون ك كال ػػاأ: أ ػػا ا ابػػارات  كاػػنا قػػاؿ اهلل نػػك كوػػل:  -

 [.31]حممد/  ن م كال ابرون كربنو أ باركم
كال ال : أف ا ابار اهلل  لا  لنلباد  ػارة باملسػار ليشػ ركا  ك ػارة باملضػار لي ػربكا   -

   ارت احملنة كاملنهة مجيلا باء   احملنة  قاضية لن رب  كاملنهة  قاضية لنش ر.
القيػاـ تقػوؽ الشػ ر   ػارت املنهػة أنيػم الػباءون   كالقياـ تقوؽ ال ػرب أوشػر  ػن

كهبنا النير قػاؿ نمػر: ابنينػا بالضػراء   ػربرا كبنينػا بالسػراء  نػم رشػ ر  ااريػر الكدػد 
  كسػػػػػنن ال  ػػػػػنم 4/314  كالروػػػػػاض النضػػػػػرة لن ػػػػػربم 182البػػػػػن املبػػػػػارؾ ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ػر بػه     كانا قاؿ أ ن املػ  نني:  ػن كسػق ننيػه دريػاري  نػم ولنػم أرػه قػد3/317
  .1/45  و  دكع نن نقنه اارير ربيق ا برار 

كليبنغ املػ  نني  نػه بػاء [  35]ا ربياء/ كربنوكم بالشر كاين  انةكقاؿ  لا : 
   قد رقل الفنكز نيبػادم غالػب دػنا 2/274اكارير: ب ا ر ذكم الامييك  حسنا

 رب ػػػػم نيػػػػيمكمل ذل ػػػػم بػػػػاء  ػػػػن [  كقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 17البػػػػاب  ]ا رفػػػػاؿ/
كوػنتوف أبنػاءكم [  راوق إ  ا  رون؛ إ  احملنة الر مل قوله نك كول: 49]البقرة/

[  كإ  املنهػػة الػػر أ ػػادم  ككػػنلك قولػػه  لػػا : 49]البقػػرة/ كوسػػاهيوف رسػػاءكم
كني ينػػادم  ػػن ااوػػات  ػػا  يػػه بػػاء  بػػني /[  راوػػق إ  ا  ػػرون  كمػػا 33]الػػد اف

ل دػػو لنػنون ني نػوا دػػدل ك ػفاء كالػػنون ال و  نػوف مل نيذا ػػم قػكصػ  كاابػه بقولػػه: 
 [.44]  ند/ كقر كدو نني م نمر

كإذا قيل: ابانر  اف كنا كأباري  نلك واضمن أ رون: أحػد ا  لػرؼ حالػه كالوقػوؼ 
ننػػر  ػػا   ػػل  ػػن أ ػػرري  كال ػػاأ   ػػور وود ػػه كرداء ػػه  كر ػػا ق ػػد بػػه ا  ػػراف  كر ػػا 

قيػل مل اهلل  لػا : بػاء كػنا كأبػاري  نػيس املػراد  نػه إال   ػور  وق د به أحد ا   ػإذا
وود ه كرداء ه  دكف الالرؼ حلاله  كالوقوؼ ننر  ا   ل  ن أ رري إذ كاف اهلل نػاـ 

 كإذ ابانػػػػر إبػػػػراديم ربػػػػه ب نمػػػػات  ػػػػامت نالغيػػػػوب  كننػػػػر دػػػػنا قولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 
 [.124]البقرة/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ننيػػه اليمػػني لابنػػوري هبػػا ااريػػر: النسػػاف ابػػا  كوقػػاؿ: أبنيػػد  ارػػا  ينػػا: إذا نر ػػد 
14/84.  

 بلى 

كقالوا لػن متسػنا النػار إال أوا ػا  لػدكدة قػل أختػنمت بنر: رد لننفغ  و قوله  لا :  -
بنػػر  ػػن   ***ننػػد اهلل ن ػػدا  نػػن لنػػ  اهلل ن ػػدري أـ  قولػػوف ننػػر اهلل  ػػا ال  لنمػػوف 

اـ  قػػػػػ ف بنفػػػػػغ  ػػػػػو: [  أك وػػػػػواب السػػػػػاف 81 - 81]البقػػػػػرة/ كسػػػػػب سػػػػػيئة
ألسد برب م قالوا: بنر /[.172]ا نراؼ 

 دل كودمت  ػا كنػد رب ػم حقػا قػالوا: رلػمك ارلم  وقاؿ مل االساف اـ اجملرد  و: 
[  كال وقاؿ د نا: بنر  إذا قيل:  ا نندم  غء  قند: بنر   ػو رد 44]ا نراؼ/

 ل ا ه  كإذا قند رلم  إقرار  نك.
 ا السنم  ا كنا رلمػل  ػن سػوء بنػر إف اهلل ننػيم  ػا كنػام  لمنػوف القو قاؿ  لا : 
 كقػػػػػاؿ الػػػػػنون كفػػػػػركا ال  ا ينػػػػػا السػػػػػانة قػػػػػل بنػػػػػر كريب لاػػػػػا ين م[  28]النهػػػػػل/
كقػػػاؿ اػػػم  كرا ػػػا أ  وػػػا  م رسػػػل  ػػػن م وانػػػوف ننػػػي م نيوػػػات رب ػػػم [  3]سػػػبا/

  ػػػك  ػػػا ي م قػػػالوا أك  [  71]الك ػػػر/ كونػػػنركر م لقػػػاء وػػػو  م دػػػنا قػػػالوا بنػػػر
 [.51]غا ر/ رسن م بالبينات قالوا بنر



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بن 

البنػػاف: ا صػػابق  قيػػل:  يػػد بػػنلك  ف هبػػا صػػاح ا حػػواؿ الػػر   ػػن لقرسػػاف  -
أف وػػػا هبػػػا  وروػػػد: أف وقػػػيم هبػػػا  كوقػػػاؿ: أبػػػن بامل ػػػاف وػػػا اقػػػاؿ السرقسػػػ غ: أبػػػن 

بنػػػػر  :    كلػػػػنلك  ػػػػص مل قولػػػػه  لػػػػا4/128بامل ػػػػاف: أقػػػػاـ. راوػػػػق: ا  لػػػػاؿ 
 كا ػربوا  ػن م كػل بنػاف[  كقولػه  لػا : 4]القيا ػة/ قادرون ننر أف رسوم بنارػه

[    ه  ول أ م هبا  قا ل ك دا ق  كالبنة: الرا هة الر  ا  ا  لن  12]ا رفاؿ/
 به.

 بنى 

 كبنينػػا  ػػوق م سػػبلا  ػػداداوقػػاؿ: بنيػػد أبػػين بنػػاء كبنيػػة كبػػم. قػػاؿ نػػك كوػػل:  -
اػػػم غػػػرؼ  ػػػن  وق ػػػا غػػػرؼ . كالبناء:اسػػػم ملػػػا وبػػػم بنػػػاء  قػػػاؿ  لػػػا : [12]النبػػػا/
 . قػػاؿ 8/382[  كالبنيػػة ولػػرب هبػػا نػػن بيػػد اهلل  لػػا  االلػػني 21]الك ػػر/  بينػػة

 كالسػػػػػػػػماء ك ػػػػػػػػا بنادػػػػػػػػا[  47]الػػػػػػػػناروات/ كالسػػػػػػػػماء بنينادػػػػػػػػا باوػػػػػػػػد لػػػػػػػػا : 
نيػػا م الػػنم بنػػوا روبػػة ال وػػكاؿ ب[  كالبنيػػاف كاحػػد ال مجػػق؛ لقولػػه  لػػا : 5]الشػػمس/
قػالوا: [  4]ال ػ / كا م بنياف  رصػوص[  كقاؿ: 111]الاوبة/ مل قنوهبم

[  كقػاؿ بلضػ م: بنيػاف مجػق بنيارػة    ػو   ػل:  ػلن 97]ال ػا ات/ ابنوا له بنيارػا
 ك لنة  كمتر كمترة  كخنل كخننة  كدنا النهو  ن اومق و    نكنري ك اري ه.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

وػا بػين لقػوام مل اومػق: أبنػاء  كمل الا ػغن: بػين  قػاؿ  لػا :  ك اابن  أصنه: بنػو 
 وػػابين إأ أرل املنػػاـ أأ أذتػػك[  5]ووسػػ / ال  ق ػػص رؤوػػاؾ ننػػر إ و ػػك

[  وػػػػػا بػػػػػين ال  لبػػػػػد 13]لقمػػػػػاف/ وػػػػػا بػػػػػين ال  شػػػػػرؾ بػػػػػاهلل[  112]ال ػػػػػا ات/
لنه اهلل بنػاء مل الشي اف  ك اري بنلك ل وره بناء لألب   إف ا ب دو النم بناري كو

إ ادري  كوقاؿ ل ل  ا ا ل  ن و ة  غء أك  ن  ربياه  أك بافقدري أك ك رة  د اػه 
له أك قيا ه با رري: دو ابنه   و:  اف ابن احلرب  كابن السبيل لنمسا ر  كابن النيل  

 كابن اللنم  قاؿ الشانر:
 ادنا   ر بيد  كنجكري: ***أكالؾ بنو  ن ك ر كني ما  - 68 -
 يلا ك لركؼ أ  ك ن رمج

كرسػػػبه اوػػػػاحظ لنلاػػػمه  كا ػػػػه حممػػػد بػػػػن نبػػػػد اهلل كدػػػو كدػػػػم ك  ولنػػػ  ننيػػػػه احملقػػػػ  
 .59؛ ]اسادراؾ[ كال ناناني ص 2/89داركف؛ كالبيد مل احليواف 

كال ػػػهي  أف البيػػػد ملسػػػا ق بػػػن حنوفػػػة اللبسػػػغ  كدػػػو مل  ػػػرح احلماسػػػة لناربوػػػكم 
  1/341سغ ؛ ك  ن  الب نيو 5/71؛ كايكارة 3/24

ك اف ابن ب نه كابن  روه: إذا كاف  ه   ػرك ا إلي مػا  كابػن وو ػه: إذا   واف ػر مل 
 كقالػد الي ػود: نكوػر ابػن اهلل  كقالػد الن ػارل: املسػي  ابػن اهللغدري. قاؿ  لا : 

 [.31]الاوبة/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  81]ووسػ / إف ابنػك سػرؽ[  45]دػود/ إف ابػين  ػن أدنػغكقاؿ  لػا : 
 كولػػل ل ػػم  ػػن أزكاو ػػم بنػػني كحفػػدةأبنػػاء كبنػػوف  قػػاؿ نػػك كوػػل: كمجػػق ابػػن: 
 وػػػػػػػػا بػػػػػػػػين ال  ػػػػػػػػد نوا  ػػػػػػػػن بػػػػػػػػاب كاحػػػػػػػػد[  كقػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػك كوػػػػػػػػل: 72]النهػػػػػػػػل/
وػا [  31]ا نػراؼ/ وا بين نيدـ  نكا زونا م نند كل  سجد[  67]ووس /

[  كوقػػاؿ مل   رػػ  ابػػن: ابنػػة كبنػػد  27]ا نػػراؼ/ بػػين نيدـ ال وفانػػن م الشػػي اف
لقد ننمد  ا لنػا [  كقوله: 78]دود/ د الء بنايت دن أط ر ل مه  لا : كقول

[   قػػػد قيػػػل:  اطػػػب بػػػنلك أكػػػابر القػػػـو كنػػػرض 79]دػػػود/ مل بنا ػػػك  ػػػن حػػػ 
ننػػي م بنا ػػه اكدػػنا قػػوؿ حنوفػػة بػػن اليمػػاف  يمػػا أ روػػه ننػػه ابػػن أيب حػػامت. كاريػػر: 

ولرض بنػات لػه قنينػة ننػر    ال أدل قرواه كن م   إره حماؿ أف4/458الدر املن ور 
اوم الغفن  كقيل: بل أ ار بالبنات إ  رسػاء أ اػه  ك ػادن بنػات لػه ل ػوف كػل رػمه 

ا ب   اػػه  بػػل ل ورػػه أكػػرب كأوػػل ا بػػوون اػػم كمػػا  قػػدـ مل ذكػػر ا ب   بمنزلزز 
[  دػػو قػػوام نػػن اهلل: إف املا  ػػة 57]النهػػل/ ك لنػػوف هلل البنػػاتكقولػػه  لػػا : 

 .بنات اهلل

 بهت 

[  أم: ددػش كيػن  كقػد 258]البقػرة/  ب ػد الػنم كفػرقاؿ اهلل نك كوػل:  -
[ أم: كػػػنب وب ػػػد سػػػا له 16]النػػػور/ دػػػنا هباػػػاف نيػػػيمهباػػػه. قػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 

 كال وػػػػػػػػا ني بب اػػػػػػػػاف وف ونػػػػػػػػه بػػػػػػػػني أوػػػػػػػػدو ن كأرون ػػػػػػػػنلفياناػػػػػػػػه. قػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

رػػا ذكػػر مل أكؿ ااوػػة  كقػػاؿ ابػػن [  كناوػػة نػػن الكرػػا اكدػػنا بليػػد  ف الك 12]املماهنػػة/
نبػػػػاس: كارػػػػد احلػػػػرة وولػػػػد اػػػػا اواروػػػػة  اجلػػػػل   ا ػػػػا غا ػػػػا. راوػػػػق: الػػػػدر املن ػػػػور 

   كقيل: بل ذلك ل ل  لل  سابشق والاطينه باليد كالروػل  ػن  نػاكؿ  ػا 8/141
 ال  وز كاملشغ إ   ا وقب   كوقاؿ: واء بالب ياة  أم: بال نب.

 بهج 

 حػدا   ذات هبجػة ػو ك  ػور السػركر  ك يػه قػاؿ نػك كوػل: الب جػة: حسػن الن -
[  7]ؽ/ كأربانا  ي ا  ػن كػل زكج هبػيج[  كقد هبج   و هبيج  قاؿ: 61]النمل/

 كوقاؿ: هبج  كقوؿ الشانر:
 ذات  ن  هبج - 69 -

 ا  أودري 
كال  غء  نه هبوج  كقد ابا ج ب نا  أم: سر به سركرا باف أثرري ننر كو ه  كأهبجه  

 ا.كن

 بهل 

أصػػل الب ػػل: كػػوف الشػػغء غػػن  رانػػر  كالبادػػل: البلػػن املخنػػر نػػن قيػػدري أك نػػن  -
 ة  أك املخنر  رن ا نن صرار. قالػد ا ػرأة: أ ياػك بػادا غػن ذات صػرار ااريػر: 

. كقا نػػة دػػنا ا ػػرأة دروػػد بػػن ال ػػمة ملػػا أراد طاق ػػا. اريػػر النسػػاف: 1/138اجملمػػل 
د أ ن ه   أسااثر بشغء  ن دكره  كأهبند  ارػا: هبل   أم: أت  لك مجيق  ا كن



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 نياػػه كإراد ػػه   شػػبي ا بػػالبلن البادػػل. كالب ػػل كاالبا ػػاؿ مل الػػدناء: االس سػػاؿ  يػػه 
]نيؿ  ت ربا ػػػػل  نجلػػػػل للنػػػػة اهلل ننػػػػر ال ػػػػاذبنيكالاضػػػػرع   ػػػػو قولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 

امل ػػػػاف  [  ك ػػػػن  سػػػػر االبا ػػػػاؿ بػػػػالنلن  ألوػػػػل أف االس سػػػػاؿ مل دػػػػنا61نمػػػػراف/
  ول النلن  قاؿ الشانر:

 رير الددر إلي م  ابا ل - 71 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري ا كؿ:

 مل قرـك سادة  ن قو ه
  32؛ كأساس الباغة ص 148كدو لنبيد مل دوواره ص 

 أم: اس سل  ي م  ا نادم.

 بهم 

الب مػػة: احلجػػر ال ػػنب  كقيػػل لنشػػجاع هبمػػة  شػػبي ا بػػه  كقيػػل ل ػػل  ػػا و ػػلب  -
 نر احلاسة إدراكه إف كاف حمسوسا  كننر الف م إف كاف  لقوال:  ب م.ن

كوقػػػاؿ: أهبمػػػػد كػػػنا  اسػػػػاب م  كأهبمػػػد البػػػػاب: أغنقاػػػه إغاقػػػػا ال و اػػػدل لفاهػػػػه  
كالب يمة:  ا ال ر ػ  لػه  كذلػك ملػا مل صػو ه  ػن اإلهبػاـ  ل ػن  ػص مل الالػارؼ  ػا 

 ندا السباع كال ن.
[  كليل هبػيم   ليػل  لػم  فلػل 1]املا دة/ ا رلاـأحند ل م هبيمة  قاؿ  لا : 

امل املخ وطة:  لم  فلوؿ  ؛ قد أهبم أ رري لنينمة  أك مل  لم  فلل  ره وػب م  ػا 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ولػػن  يػػه  ػػا وػػدرؾ  ك ػػرس هبػػيم: إذا كػػاف ننػػر لػػوف كاحػػد ال و ػػاد متيػػكري اللػػني غاوػػة 
ا  ااحلػػدو : ااشػػر النػػاس الامييػػك  ك نػػه  ػػا ركم أرػػه: ااشػػر النػػاس وػػـو القيا ػػة هبمػػ

 وـو القيا ة نراة حفاة هبما   قاؿ: قننا: ك ا هبماا قاؿ: اليس  ل م  غء...  اخل.
كصػػػػههه  2/437؛ كاحلػػػاكم 3/495أ روػػػه أمحػػػد بإسػػػناد حسػػػػن مل  سػػػندري 

ككا قػػػه الػػػندمه  كقػػػاؿ ابػػػن حجػػػر: كلػػػه طروػػػ  أ ػػػرل ننػػػد ال ػػػرباأ كإسػػػنادري صػػػا   
  أم: نػػػػػراة  كقيػػػػػل: 11/354مػػػػػق الككا ػػػػػد ؛ ك 1/281كاريػػػػػر:  ػػػػػرح السػػػػػنة 

  لركف  ا واو وف به مل الدريا كواكونوف به  كاهلل أننم.
كالب م: صغار الغنم  كالب مر: ربات وساب م  نباه لشوكه  كقػد أهبمػد ا رض: ك ػر 
هبم ا اكذلك أف اأ لػل   ػايت لنا  ػن  كا ػب امل ػاف:ك رت  ػبابه  كأ ػىب: ك ػرت 

ت نياله. كقػد مجػق احلسػن بػن زوػن الشػنقي غ رمحػه اهلل  ػيخ كالػد  باؤري  كأناؿ: ك ر 
  يخنا  لاأ اأ لل  مل   مينه ال ية ا  لاؿ البن  الك  قاؿ:

 كلقزالة كالووداف قد ح ا ***با لل اساغن أك طاكع  ردري 
 ثاثيا كونر كاملرء قد يفا ***كقد ووا    فاوحا ك ن سرا 
 لنبنوغ كا ال ولفر إباك  ***أنن كك ر كصن نر ن به 
كرقننا غنري  ن دػنري رقػا    ػو: أنشػبد كأبقنػد  أم:   ***كندون به كأطنقن كقس 

 ك ر نشب ا.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 باب 

البػػاب وقػػاؿ ملػػد ل الشػػغء  كأصػػل ذلػػك:  ػػدا ل ا   نػػة  كبػػاب املدونػػة كالػػدار  -
كاسػػابقا البػػاب كقػػدت قمي ػػه  ػػن دبػػر كألفيػػا كالبيػػد  كمجلػػه: أبػػواب. قػػاؿ  لػػا : 

ال  ػػػد نوا  ػػػن بػػػاب كاحػػػد [  كقػػػاؿ  لػػػا : 25]ووسػػػ / سػػػيددا لػػػدل البػػػاب
[  ك نػػه وقػػاؿ مل اللنػػم: بػػاب كػػنا  كدػػنا 67]ووسػػ / كاد نػػوا  ػػن أبػػواب  افرقػػة

 اللنم باب إ  ننم كنا  أم: به واوصل إليه.
كقػػاؿ صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: اأرػػا  دونػػة اللنػػم كننػػغ باهبػػا  ااحلػػدو  ركاري احلػػاكم مل 

ادرؾ كال ػػرباأ مل ال بػػن كأبػػو الشػػيخ مل السػػنة كغػػندم  ككن ػػم نػػن ابػػن نبػػاس املسػػ
 ر ونا  ق زوادة: ا من أ ر اللنم  نيات الباب  كركاري ال  نم كأبو رليم كغن ا نن 

 ننغ بنفظ أف النمه صنر اهلل ننيه كسنم قاؿ: اأرا دار احل مة كننغ بااا .
  كقػػػاؿ 3/247الػػػدارق ين مل اللنػػػل كدػػػنا حػػػدو   ضػػػ رب غػػػن ثابػػػد كمػػػا قالػػػه 

ال  نم:  ن ر  كقاؿ البخارم: ليس له كوػه صػهي   كرقػل اي يػب البغػدادم نػن 
ابػػػن  لػػػني أرػػػه قػػػاؿ: كػػػنب ال أصػػػل لػػػه. كذكػػػرري ابػػػن اوػػػوزم مل املو ػػػونات ككا قػػػه 

كقاؿ احلاكم  يه: صهي  اإلسناد ك لقبػه الػندمه  3/126الندمه كغنري  املسادرؾ 
وع  ل ػػػن قػػاؿ مل الػػػدرر رقػػا نػػػن أيب سػػليد اللا ػػػغ: ال ػػواب أرػػػه  قػػاؿ: بػػػل  و ػػ

حسػػن بانابػػار  لػػدد طرقػػه  ال صػػهي  كال  ػػلي    ضػػا أف و ػػوف  و ػػونا  ككػػنا 
قػػاؿ احلػػا ظ بػػن حجػػر مل  اػػول لػػه. كقػػاؿ مل اليلػػ  بلػػد كػػاـ طووػػل: كاحلاصػػل أف 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اج بػه. راوػق  احلدو  ونا غ  جموع طروقغ أيب  لاكوة ك ػروك إ  دروػة احلسػن احملػ
؛ كنار ػػػػػػػة ا حػػػػػػػوذم 1/329  كاليلػػػػػػػ  امل ػػػػػػػنونة 1/213كشػػػػػػػ  ايفػػػػػػػاء 

  .1/64؛ كاحلنية 13/171
 أم: به واوصل  قاؿ الشانر:

  5أ يد املركءة  ن باهبا االبيد  قدـ برقم  - 71 -
[  كقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 44]ا رلػػػاـ/  اهنػػػا ننػػػي م أبػػػواب كػػػل  ػػػغءكقػػػاؿ  لػػػا : 

بػػػاب باطنػػػه  يػػػه الرمحػػػة /[ كقػػػد وقػػػاؿ: أبػػػواب اونػػػة كأبػػػواب و ػػػنم 13]احلدوػػػد
[  29]النهػل/ اد نػوا أبػواب و ػنملأل ياء الر هبا واوصل إلي ما. قػاؿ  لػا : 

 حػػػ  إذا واؤكدػػػا ك اهػػػد أبواهبػػػا كقػػػاؿ اػػػم  كرا ػػػا سػػػاـ ننػػػي مكقػػػاؿ  لػػػا : 
بابػات  كقػاؿ [  كر ا قيل: دنا  ن بابة كنا  أم:  ا و ن  اػن كمجلػه: 73]الك ر/

: كالبابػػة مل احلػدكد كاحلسػػاب  مل احلػػدكد  8/415اينيػل: بابػػة اكنبار ػه مل اللػػني 
كبوبػػػد بابػػػػا  أم: نمنػػػد  كأبػػػػواب  بوبػػػة  كالبػػػػواب حػػػا ظ البيػػػػد  ك بوبػػػد بوابػػػػا: 

 اختن ه  كأصل باب: بوب.

 بٌت 

ؿ:  ػل أصل البيد:  اكل اإلرساف بالنيل؛  ره وقاؿ: بات: أقاـ بالنيل  كمػا وقػا -
بالن ػػار ت قػػد وقػػاؿ لنمسػػ ن بيػػد  ػػن غػػن انابػػار النيػػل  يػػه  كمجلػػه أبيػػات كبيػػوت  

 انػػػك بياػػػودم ل ػػػن البيػػػوت باملسػػػ ن أ ػػػص  كا بيػػػات بالشػػػلر. قػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كاولنػػػػػػػػوا بيػػػػػػػػو  م قبنػػػػػػػػة[  كقػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا : 52]النمػػػػػػػػل/  اكوػػػػػػػػة  ػػػػػػػػا  نمػػػػػػػػوا
[  كوقػػػػق ذلػػػػك ننػػػػر 27]النػػػػور/ ال  ػػػػد نوا بيو ػػػػا غػػػػن بيػػػػو  م[  78]وػػػػورس/

املاخن  ن حجر ك در كصوؼ ككبر  كبه  به بيػد الشػلر  كنػرب نػن   ػاف الشػغء 
بارػػػه بياػػػه  كصػػػار أدػػػل البيػػػد  الار ػػػا مل نيؿ النػػػمه ننيػػػه ال ػػػاة كالسػػػاـ  كربػػػه النػػػمه 

 3/598صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم بقولػػه: اسػػنماف  نػػا أدػػل البيػػد  اأ روػػه احلػػاكم 
كقػػاؿ اللجنػػوأ: ركاري ال ػػرباأ كاحلػػاكم نػػن نمػػرك بػػن كقػػاؿ الػػندمه: سػػندري  ػػلي   

نوؼ  كسندري  لي  ارا ر. قػاؿ ااي مػغ:  يػه ننػد ال ػرباأ ك ػن بػن نبػد اهلل املػكأ 
  لفه اوم ور  كبقية رواله ثقات.

؛ كأسػػباب كركد احلػػدو  2/159  كالفػػا  ال بػػن 1/459اريػػر: كشػػ  ايفػػاء 
2/367.  

 م  كمػا قػػاؿ: ا ػو  القػػـو  ػػن م  كابنػه  ػػن أرفسػػ م  أف  ػو  القػػـو و ػ  رسػػباه إلػػي
اقػػاؿ السػػخاكم: ركاري أصػػهاب السػػنن كابػػن حبػػاف  ػػن حػػدو  أيب را ػػق ك يػػه ق ػػة. 

 ارا ر.
كدػػو ننػػد الشػػيخني نػػن أرػػس بنفػػظ: ا ػػن أرفسػػ م  كأوضػػا  يػػه: اابػػن أ ػػد القػػـو 

؛ 8/352؛ ك ػػػرح السػػػنة 12/48 ػػػن م أك  ػػػن أرفسػػػ م . راوػػػق:  ػػػا  البػػػارم 
  439؛ كاملقاصد احلسنة ص 2/291ايفاء  ككش 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كلي و ػػػػوا بالبيػػػػد اللايػػػػ كبيػػػػد اهلل كالبيػػػػد اللايػػػػ :   ػػػػة  قػػػػاؿ اهلل نػػػػك كوػػػػل: 
كإذ [  96]نيؿ نمػػػراف/ إف أكؿ بيػػػد ك ػػػق لننػػػاس لنػػػنم بب ػػػة[  29]احلػػػج/

 [ ولين: بيد اهلل.127]البقرة/ ور ق إبراديم القواند  ن البيد
 رب بػػاف  ػػا وا البيػػوت  ػػن   وردػػا كل ػػن الػػرب  ػػن ا قػػركلػػيس الػػكقولػػه نػػك كوػػل: 

[  إيفػػا رػػكؿ مل قػػـو كػػاروا واها ػػوف أف وسػػاقبنوا بيػػويم بلػػد إحػػرا  م  189]البقػػرة/
 النزززول. كأسػػباب 1/491 نبػػه  لػػا  أف ذلػػك  نػػاؼ لنػػرب ااريػػر: الػػدار املن ػػور 

ب كاملا  ػػػة وػػػد نوف ننػػػي م  ػػػن كػػػل بػػػا   كقولػػػه نػػػك كوػػػل: 86لنواحػػػدم ص 
مل بيػوت أذف اهلل [   لناري: ب ل روع  ن املسار  كقولػه  لػا : 23]الرند/ ساـ

[  قيل: بيوت النمه اكدنا قوؿ  ادد  يما أ روػه ننػه ابػن أيب 36]النور/ أف  ر ق
ال  ػػػػد نوا بيػػػػوت النػػػػمه إال أف وػػػػ ذف    ػػػو: 6/213حػػػامت. اريػػػػر: الػػػػدر املن ػػػػور 

إ  أدل بياه كقو ه. كقيػل:  مل بيوتوله: [  كقيل: أ ن بق53]ا حكاب/ ل م
أ ػػن بػػه إ  القنػػب. كقػػاؿ بلػػا احل مػػاء مل قػػوؿ النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: اال 
 ػػػػد ل املا  ػػػػة بياػػػػا  يػػػػه كنػػػػب كال صػػػػورة  ااحلػػػػدو   افػػػػ  ننػػػػر صػػػػهاه  كدػػػػو مل 

  مل النبػػػػاس كالكونػػػػة؛ 2116؛ ك سػػػػنم بػػػػرقم ا6/256البخػػػػارم مل بػػػػدء اينػػػػ  
  : إره أرود به القنب  كنين بال نب احلػرص بداللػة 12/126السنة  كارير:  رح

أرػػػه وقػػػاؿ: كنػػػب  ػػػاف: إذا أ ػػػرط مل احلػػػرص  كقػػػوام: دػػػو أحػػػرص  ػػػن كنػػػب اك ػػػن 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

أ  ػػاام: أحػػرص  ػػن كنػػب ننػػر ويفػػة  ك ػػن كنػػب ننػػر نػػرؽ  كاللػػرؽ: الليػػم ننيػػه 
  .1/228النهم. راوق:  مق ا   اؿ 

قالػد [ ولػين:   ػة  ك 26]احلػج/ راديم   ػاف البيػدكإذ بوأرا إلبكقوله  لا : 
كأكحينا إ  [  أم: س ل  ي ا  قرا  11]الاهر / رب ابن يل نندؾ بياا مل اونة

[ ولين: 87]وورس/  وسر كأ يه أف  بوني لقو  ما   ر بيو ا كاولنوا بيو  م قبنة
 املسجد ا ق ر.
[   قػػد 36]الػناروات/ سػنمني مػا كوػدرا  ي ػػا غػن بيػد  ػن املكقولػه نػك كوػل: 

قيل: إ ارة إ  مجانة البيد  سمادم بياا كاسمية رازؿ القروة قروة. كالبيات كالابيد: 
 ق د اللدك ليا.
 أ ػػػػػػػػا ن أدػػػػػػػػل القػػػػػػػػرل أف وػػػػػػػػا ي م باسػػػػػػػػنا بيا ػػػػػػػػا كد ػػػػػػػػم رػػػػػػػػا موفقػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا : 

نيػل  [. كالبيوت:  ػا وفلػل بال4]ا نراؼ/ بيا ا أك دم قا نوف[ / 97]ا نراؼ/
[. وقػػاؿ ل ػػل  لػػل دبػػر  يػػه بالنيػػل: 81]النسػػاء/ بيػػد طا فػػة  ػػن مقػػاؿ  لػػا : 

[  كننػر ذلػك 118]النساء/ إذ وبياوف  ا ال ور ر  ن القوؿبيد  قاؿ  لا : 
قولػػه ننيػػه السػػاـ: اال صػػياـ ملػػن   وبيػػد ال ػػياـ  ػػن النيػػل  ااحلػػدو  أ روػػه ابػػن 

ننيػػه كسػػنم: اال صػػياـ ملػػن   وفر ػػه   اوػه نػػن حف ػػة قالػػد: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػنر
. كمل املوطػػا نػػن ابػػن 3/346  كالفػػا  ال بػػن 1/542 ػػن النيػػل  كدػػو مل سػػننه 

نمػػر أرػػه كػػاف وقػػوؿ: اال و ػػـو إال  ػػن أمجػػق ال ػػياـ قبػػل الفجػػر   كنػػن حف ػػة نػػن 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

النمه صنر اهلل ننيه كسػنم قػاؿ: ا ػن    مػق ال ػياـ قبػل الفجػر  ػا صػياـ لػه  قػاؿ 
الرب: ا  رب مل إسنادري  كدو أحسن  ا ركم  ر ونا مل دػنا البػاب ارا ػر. ابن نبد 

؛ كأ روػػػه أبػػػو 1/271؛ ك نػػػوور احلوالػػػك 2/157راوػػػق  ػػػرح الكرقػػػاأ لنموطػػػا 
؛ كأمحػػػػػػػد 4/196؛ كالنسػػػػػػػا غ 2/134داكد مل ال ػػػػػػػـو  راوػػػػػػػق  لػػػػػػػا  السػػػػػػػنن 

  .6/268؛ كارير:  رح السنة 6/87
ا وفلػػل بالنيػػل  كيػػل ملػػا وفلػػل بالن ػػار  ك ػػا كبػػات  ػػاف وفلػػل كػػنا نبػػارة  و ػػونة ملػػ

  ن باب اللبارات.

 باد 

[  وقػاؿ: بػاد الشػغء 35]ال  ػ /  ػا أ ػن أف  بيػد دػنري أبػداقاؿ نك كوػل:  -
وبيد بيادا: إذا  فػرؽ ك ػوزع مل البيػداء  أم: املفػازة  كمجػق البيػداء: بيػد  كأ ػاف بيدارػة: 

  س ن البادوة البيداء.

 بور 

كمػا قيػل: كسػد   -رط ال سػاد  كملػا كػاف  ػرط ال سػاد وػ دم إ  الفسػاد البوار:  ػ -
نػػرب بػػالبوار نػػن ااػػاؾ  وقػػاؿ: بػػار الشػػغء وبػػور بػػوارا كبػػورا  قػػاؿ نػػك  -حػػ   سػػد 

[  11] ػػػاطر/ ك  ػػػر أكلئػػػك دػػػو وبػػػور[  29] ػػػاطر/ يػػػارة لػػػن  بػػػوركوػػػل: 
احلػػػػػدو  مل الن اوػػػػػة  كركم: ارلػػػػػوذ بػػػػػاهلل  ػػػػػن بػػػػػوار ا    ابػػػػػوار ا   أم: كسػػػػػاددا.

؛ كالفا    ادة ابور   كالنساف ابور . كأ روه ال ػرباأ نػن ابػن نبػاس أف 1/161



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم كػػاف وقػػوؿ: االن ػػم إأ أنػػوذ بػػك  ػػن غنبػػة الػػدون  كغنبػػة 
اللػػػدك  ك ػػػن بػػػوار ا    ك ػػػن  انػػػة الػػػدواؿ . أ روػػػه ال ػػػرباأ مل ال ػػػغن كا كسػػػب 

ي مػػغ: ك يػػػه نبػػاد بػػن زكروػػا ال ػػػر غ  ك  أنر ػػه  كبقيػػة روالػػه روػػػاؿ كال بػػن. قػػاؿ اا
؛ كا كسػب 372؛ كامللجم ال ػغن ص 11/146ال هي . ارير:  مق الككا د 

[  كوقػػػاؿ: 28]إبػػػراديم/ كأحنػػػوا قػػػو  م دار البػػػوار   كقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 3/83
 رول حا ر با ر االبا ر: ااالك   كقـو حور بور.

[  أم: دن ػػر  18]الفرقػػاف/   رسػػوا الػػنكر ككػػاروا قو ػػا بػػوراحػػكقػػاؿ نػػك كوػػل: 
مجق:بػػا ر. كقيػػل: بػػل دػػو   ػػدر ووصػػ  بػػه الواحػػد كاومػػق   يقػػاؿ: روػػل بػػور كقػػـو 

 بور  كقاؿ الشانر:
 را    ا  اقد إذ أرا بور ***وا رسوؿ املنيك إف لساأ  - 72 -

؛ 1/119شػػوؼ امللنػػم ؛ كامل36االبيػػد للبػػد اهلل بػػن الكبلػػرل  كدػػو مل دووارػػه ص 
  1/277كالنساف ابور  ؛ كاوم رة 

  ا  4/87كبار الفهل الناقػة: إذا  شػمم ا أالقػ  دػغ أـ ال ااريػر: النسػاف ابػور  
 ت وسالار ذلك لا ابار   يقاؿ: برت كنا  أم: ا ارب ه.

 بئر 

[  كأصػػنه اامػػك  وقػػاؿ: 54]احلػػج/ كبئػػر  ل نػػة كق ػػر  شػػيدقػػاؿ نػػك كوػػل:  -
را كبػػارت بػػ رة  أم: حفػػنة. ك نػػه ا ػػا  املئػػرب  كدػػو مل ا صػػل حفػػنة وسػػ  بػػارت بئػػ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

رأسػػ ا ليقػػق  ي ػػا  ػػن  ػػر نني ػػا  كوقػػاؿ اػػا: املغػػواة  كنػػرب هبػػا نػػن النميمػػة املوقلػػة مل 
 البنية  كاومق: املآبر.

 بؤس 

البػػػ س كالبػػػاس كالباسػػػاء: الشػػػدة كامل ػػػركري  إال أف البػػػ س مل الفقػػػر كاحلػػػرب أك ػػػر   -
[  84]النسػػاء/ كاهلل أ ػػد باسػػا كأ ػػد  ن ػػيابػػاس كالباسػػاء مل الن اوػػة   ػػو: كال
ا ػػػػنرادم بالباسػػػػاء كالضػػػػراء  /[  42]ا رلػػػػاـ كال ػػػػابرون مل الباسػػػػاء كالضػػػػراء

[  14]احلشػر/ باس م بين م  دود[  كقاؿ  لا : 177]البقرة/ كحني الباس
 ليػػػل  ػػن البػػاس أك  ػػػن [  165]ا نػػراؼ/ نػػػناب بئػػيسكقػػد بػػ س وبػػ س؛ ك 

[  أم: ال  نـك البػ س كال يػكف  كمل ايػرب أرػه ننيػه 36]دود/  ا  بائسالب س  
الساـ: اكاف و رري الب س كالاباؤس كالاب س  ااحلػدو  نػن أيب سػليد أف رسػوؿ اهلل 
صنر اهلل ننيه كسنم قاؿ: اإف اهلل مجيل اب اوماؿ  كاب أف ورل أثر رلماه ننر 

  أم: 1/331ا الب س كالاب س  أ روه البي قػغ كاريػر: الفػا  ال بػن نبدري كوبغ
 الضرانة لنفقر  أك أف  لل رفسه ذليا  كوا ن  ذلك مجيلا.

ك ابػػػئس  كنمػػػة  سػػػالمل مل مجيػػػق املػػػناـ  كمػػػا أف رلػػػم  سػػػالمل مل مجيػػػق املمػػػادح  
بػئس الروػػل  كور لػاف  ػا  يػه ا لػػ  كالػاـ  أك  ضػا ا إ   ػػا  يػه ا لػ  كالػػاـ   ػو:
لبػػئس  ػػا كػػاروا زوػػد  كبػػئس غػػاـ الروػػل زوػػد. كون ػػباف الن ػػرة  ػػو: بػػئس روػػا  ك 

 كبػػػػػػػػئس القػػػػػػػػرار[  أم:  ػػػػػػػػيئا وفلنورػػػػػػػػه  قػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا : 79]املا ػػػػػػػػدة/ وفلنػػػػػػػػوف



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بػػئس لنيػػاملني بػػدال[  29]النهػػل/ لبػػئس   ػػول املا ػػربون[  ك 29]إبػػراديم/
[. كأصػػل: بػػئس: بػػئس  63ملا ػػدة/]ا لبػػئس  ػػا كػػاروا و ػػنلوف[  51]ال  ػػ /

 كدو  ن الب س.

 بٌض 

البياض مل ا لواف:  د السواد  وقاؿ: ابيا وبيا ابيضا ا كبيا ا    ػو  بػيا  -
وـو  بيا كووري ك سود كوػوري  ا ػا الػنون اسػودت كوػود م كأبيا. قاؿ نك كول: 

د كوػود م كأ ػا الػنون ابيضػ ***أكفرمت بلد إ ارك  ػنكقوا اللػناب  ػا كنػام   فػركف 
 [.117 - 116]نيؿ نمراف/  فغ رمحة اهلل

كا بيا: نرؽ  غ به ل وره أبػيا  كملػا كػاف البيػاض أ ضػل لػوف ننػددم كمػا قيػل: 
البيػػاض أ ضػػل  كالسػػواد أدػػوؿ  كاحلمػػرة أمجػػل  كال ػػفرة أ ػػ ل  نػػرب بػػه نػػن الفضػػل 

وػـو ا : كال ـر بالبياض  ح  قيل ملن   وادرس  لاب: دو أبيا النوف. كقوله  لػ
[   ابيضػاض الووػوري نبػارة نػن املسػرة  كاسػوداددا 116]نيؿ نمػراف/  بيا كوػوري

 كإذا بشػػػػػػػػر أحػػػػػػػػددم بػػػػػػػػا ر ر  ػػػػػػػػل كو ػػػػػػػػه  سػػػػػػػػودانػػػػػػػن الغػػػػػػػػم  كننػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػك 
 كوػػػػػػػوري وو ئػػػػػػػن را ػػػػػػػرة[  كننػػػػػػػر  ػػػػػػػو االبيضػػػػػػػاض قولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 58]النهػػػػػػػل/
 - 38نػبس/]  اح ة  سابشرة ***كووري وو ئن  سفرة [  كقوله: 22]القيا ة/
39] 
 كقيل:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 أ ك بيضاء  ن قضانة
 ا  ر بيد البن قيس الرقيات؛ كمتا ه:

 بيد النم وسايل مل طنبه ***أ ك بيضاء  ن قضانة مل اؿ 
  2/413  كاللفو كاالنانار 14ارير دوواره ص 

[  ك ػػػغ البػػػيا 46]ال ػػػا ات/ بيضػػػاء لػػػنة لنشػػػاربنيكننػػػر ذلػػػك قولػػػه  لػػػا : 
ككػين نػن املػرأة بالبيضػة  شػبي ا هبػا مل النػوف  ككو ػا   ػورة  لبيا ه  الواحدة: بيضة 

يد اوناح. كبيضة البند وقاؿ مل املدح كالنـ  أ ػا املػدح  نمػن كػاف   ػورا  ػن بػني 
 أدل البند كر يسا  ي م  كننر ذلك قوؿ الشانر:

 امل   ال ة للبد  نػاؼ االبيػد للبػد اهلل  ***كارد قروش بيضة  افنقد   - 73 -
؛ كالنسػػػػػػػاف 2/268؛ كأ ػػػػػػػايل املر ضػػػػػػػر 53كبلػػػػػػػرل  كدػػػػػػػو مل دووارػػػػػػػه ص بػػػػػػػن ال

  91كال هاح: ا    ؛ كاحملاسن كاملساكئ لنبي قغ ص 
كأ ػػػػا الػػػػنـ  نمػػػػن كػػػػاف ذلػػػػيا  لر ػػػػا ملػػػػن واناكلػػػػه كبيضػػػػة   ككػػػػة بالبنػػػػد  أم: اللػػػػراء 
كاملفػػػازة. كبيضػػػاا الروػػػل  ياػػػا بػػػنلك  شػػػبي ا هبػػػا مل اايئػػػة كالبيػػػاض  وقػػػاؿ: با ػػػد 

 لدواوة  كباض كنا  أم: مت ن.ا
 قاؿ ا انر:

 صدكردم  لشش ت باض ***بداء  ن ذكات الضغن واكم  - 74 -
 ا  أودري 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كبػػػاض احلػػػر: مت ػػػن  كبا ػػػد وػػػد املػػػرأة: إذا كر ػػػد كر ػػػا ننػػػر ديئػػػة البػػػيا  كوقػػػاؿ: 
 دواوة بيوض  كدواج بيا ادو مجق بيوض .

 بٌع 

ء: إن ػػػاء الػػػ من كأ ػػػن املػػػ من  كوقػػػاؿ البيػػػق: إن ػػػاء املػػػ من كأ ػػػن الػػػ من  كالشػػػرا -
لنبيق: الشراء  كلنشراء البيق  كذلك تسب  ا وا ور  ن ال من كامل من  كننر ذلػك 

[  كقػاؿ ننيػه السػاـ: اال وبػيلن 21]ووسػ / ك ركري ب من خبػسقوله نك كول: 
أحػدكم ننػػر بيػػق أ يػػه  ااحلػػدو   افػػ  ننػر صػػهاه  كقػػد أ روػػه البخػػارم مل بػػاب 

؛ كدػػػو 2/683  ؛ كاملوطػػػا 1412؛ ك سػػػنم أوضػػػا  يػػػه بػػػرقم ا4/413البيػػػوع 
 بنفظ: اال وبق بلض م ننر بيق بلا  أم: ال وش م ننر  راري.

 ككأبلد الشغء: نر اه   و قوؿ الشانر:
 ادنا نجك بيد  ك  رري: *** رسا  نيس ووادرا  باع  - 75 -

 رقفو اوياد  ن البيوت  من وبق
؛ كاال ايػػػػارون ص 228قراء  ػػػػداف كأ باردػػػػا ص كدػػػػو لألوػػػػدع اامػػػػداأ  مل  ػػػػ

؛ كالنسػػػػػاف ابيػػػػػق  ؛ 1/123؛ كاملشػػػػػوؼ امللنػػػػػم 69؛ كا صػػػػػمليات ص 469
  1/216؛ كمشس اللنـو 1/141كاجململ 

 كأحػػػػػل اهلل البيػػػػػق كحػػػػػـر الربػػػػػاكاملباولػػػػػة كاملشػػػػػارة  قػػػػػاالف  ي مػػػػػا  قػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػا : 
ال بيػػق  يػػه [  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 9]اوملػػة/ كذركا البيػػق[  كقػػاؿ: 275]البقػػرة/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كبػػػػػػػاوق 254]البقػػػػػػػرة/ ال بيػػػػػػػق  يػػػػػػػه كال  نػػػػػػػة[  31]إبػػػػػػػراديم/ كال  ػػػػػػػاؿ
السن اف: إذا  ضمن بنؿ ال انة له  ا ر خ لػه  كوقػاؿ لػنلك: بيلػة ك باولػة. كقولػه 

[  إ ػػارة إ  بيلػػػة 111]الاوبػػػة/  اسابشػػركا ببػػػيل م الػػنم بػػػاولام بػػهنػػك كوػػػل: 
لقػػػػد ر ػػػػغ اهلل نػػػػن املػػػػ  نني إذ وباولورػػػػك يػػػػد مل قولػػػػه  لػػػػا :  الر ػػػػواف املػػػػنكورة

إف اهلل ا ػػ ل  ػػن املػػ  نني [  كإ   ػػا ذكػػر مل قولػػه  لػػا : 18]الفػػا / الشػػجرة
[  كأ ػػا البػػاع  مػػن الػػواك بداللػػة قػػوام: بػػاع مل السػػن 111ااوػػة ]الاوبػػة/ أرفسػػ م

 وبوع: إذا  د بانه.

 بال 

ث هبا  كلنكل وقػاؿ:  ػا باليػد ب ػنا بالػة  أم:  ػا اك ثػد الباؿ: احلاؿ الر و    -
 مػا بػاؿ القػركف [  كقػاؿ: 2]حممػد/ كفر نػن م سػيئايم كأصػن  بػاامبه. قاؿ: 

[  أم:  ما حاام ك ػربدم. كولػرب بالبػاؿ نػن احلػاؿ الػنم ون ػوم 51]طه/ ا ك 
 ننيه اإلرساف   يقاؿ:   ر كنا ببايل.

 بٌن 

اكرقل  كولننا بين ما زرنا الشيئني ككس  ما. قاؿ  لا :  و وع لنخالة بني -
[  وقػػػاؿ: بػػػاف كػػػنا أم: 32  ]ال  ػػػ /2/219دػػػنا السػػػيوطغ ننػػػه مل اإل قػػػاف 

ارف ل ك  ر  ا كاف  سا ا  نه  كملا اناػرب  يػه  لػم االرف ػاؿ كالي ػور اسػالمل مل  
ني الشػػػفن كالقلػػػر كػػػل كاحػػػدة  نفػػػردا   قيػػػل لنبئػػػر البليػػػدة القلػػػر: بيػػػوف  لبلػػػد  ػػػا بػػػ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

لقػػػد  ق ػػػق الرف ػػػاؿ حبن ػػػا  ػػػن وػػػد صػػػاحب ا. كبػػػاف ال ػػػب :   ػػػر  كقولػػػه  لػػػا : 
اكدػػنري قػػراءة ابػػن ك ػػن كأيب نمػػرك كمحػػكة كولقػػوب ك نػػ  ك ػػلبة نػػن ناصػػم  بيػػن م

كاف نػػا ر الشػػا غ بر ػػق ابيػػن م   كقػػرأ رػػا ق كحفػػص كال سػػا غ كأبػػو ولفػػر ابيػػن م  
: كصػػن م. كيقيقػػه: أرػػه  ػػاع نػػن م ا  ػػواؿ [  أم194بن ػػب النػػوف  ]ا رلػػاـ/

وػـو ال ونفػق  ػاؿ كاللشنة كا نمػاؿ الػر كنػام  لامػدك ا  إ ػارة إ  قولػه سػبهاره: 
ااوػػػػػػة  لقػػػػػػد وئامورػػػػػػا  ػػػػػػرادل[  كننػػػػػػر ذلػػػػػػك قولػػػػػػه: 88]الشػػػػػػلراء/ كال بنػػػػػػوف
 [.94]ا رلاـ/

[  ولنػػه ا ػػا  94]ا رلػػاـ/ بيػػن مك ابػػني  وسػػالمل ا ػػا ك ػػارة  ر ػػا   مػػن قػػرأ: 
ال ولنػػه  ر ػػا غػػن  ػػام ن ك ركػػه  فاوحػػا   مػػن اليػػرؼ قولػػه:  بيػػن مك ػػن قػػرأ: 

 قػػػد وا بػػػني وػػػدم  ػػػواكم [  كقولػػػه: 1]احلجػػػرات/  قػػػد وا بػػػني وػػػدم اهلل كرسػػػوله
 نمػػػا [  كقولػػػه  لػػػا : 22]ص/  ػػػاح م بيننػػػا بػػػاحل [  12]اجملادلػػػة/ صػػػدقة

يجػوز أف و ػوف   ػدرا  أم:  و ػق املفػ ؽ. [   61]ال  ػ / بنغا  مػق بين مػا
كإف كػػػاف  ػػػن قػػػـو بيػػػن م كبيػػػن م  ي ػػػاؽ /[. كال وسػػػالمل ابػػػني  إال 92]النسػػػاء

 يمػا كػاف لػه  سػا ة   ػو: بػني البنػػدون  أك لػه نػدد  ػا اثنػاف   ػاندا  ػو: الػػرونني  
ننػػا ك ػػن بيكبػػني القػػـو  كال وضػػاؼ إ   ػػا وقاضػػغ  لػػم الوحػػدة إال إذا كػػرر   ػػو: 

[  كوقػػاؿ: 58]طػه/  اولػل بيننػػا كبينػك  ونػدا[  5]  ػند/ كبينػك حجػاب
دنا الشػغء بػني وػدوك  أم:  اقػد ا لػك  كوقػاؿ: دػو بػني وػدوك أم: قروػب  نػك  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

لػػػه  ػػػا بػػػني [  ك 17]ا نػػػراؼ/ ت ا يػػػن م  ػػػن بػػػني أوػػػدو مكننػػػر دػػػنا قولػػػه: 
 سػدا ك ػن  نف ػم سػػداكولننػا  ػن بػني أوػدو م [  64] ػر / أوػدونا ك ػا  نفنػا

ننيػه الػنكر  أأنززل[  46]املا ػدة/ ك  دقا ملا بني ودم  ن الاوراة[  9]وس/
كقػػػاؿ الػػػنون كفػػػركا لػػػن رػػػ  ن هبػػػنا [  أم:  ػػػن مجنانػػػا  كقولػػػه: 8]ص/  ػػػن بيننػػػا

[  أم:  اقػد ا لػه  ػن اإل يػل ك ػوري  كقولػه: 31]سبا/ القرنيف كال بالنم بني ودوه
 ا ذات بيػػن م ػػا قوا اهلل كأصػػنهو /[  أم: رانػػوا ا حػػواؿ الػػر يمل ػػم 1]ا رفػػاؿ

  ن القرابة كالوصنة كاملودة.
احػػني    ػػو: بينمػػا زوػػد وفلػػل كػػنا   بمنزلزز كوػكداد مل بػػني ا ػػا  أك ا لػػ    يجلػػل 

 كبينا وفلل كنا  قاؿ الشانر:
 وو ا أ ي  له ورمء  سنفق ***بينا ولنقه ال ماة كركغة  - 76 -

؛ كمشػػػػػػػس اللنػػػػػػػـو 1/37ذؤوػػػػػػػب ااػػػػػػػنيل  كدػػػػػػػو مل دوػػػػػػػواف ااػػػػػػػنليني  االبيػػػػػػػد  يب
  2/469؛ كالنساف ابني  ؛ كغروب احلدو  لنخ ايب 1/215

 بان 

وقػػػػاؿ: بػػػػاف كاسػػػػاباف ك بػػػػني  ػػػػو نجػػػػل كاسػػػػالجل ك لجػػػػل كقػػػػد بيناػػػػه. قػػػػاؿ اهلل  -
ك بػػني ل ػػم كيػػ  [  38]اللن بػػوت/ كقػػد  بػػني ل ػػم  ػػن  سػػاكن مسػػبهاره: 
قػد  بينػػا [  55]ا رلػاـ/ لاسػابني سػبيل اجملػر ني[  ك 45راديم/]إبػ  لننػا هبػم

[  ك 118]نيؿ نمػراف/ قػد بينػا ل ػم ااوػات[  256]البقرة/ الر د  ن الغغ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

بػػني ل ػػػم بلػػا الػػػنم ختانفػػوف  يػػػه  /[  63]الك ػػرؼإليػػػك الػػػنكر  وأنزلنزززا
 ف  يػػػػهكليبػػػػني اػػػػم الػػػػنم لانفػػػػو [  44]النهػػػػل/ لابػػػػني لننػػػػاس  ػػػػا رػػػػكؿ إلػػػػي م

  ر ر ضػاف الػنم [  كقاؿ: 97]نيؿ نمراف/  يه نيوات بينات[  39]النهل/
[. كوقػػاؿ: نيوػػة  بينػػة انابػػارا 185]البقػػرة/  يػػه القػػرنيف دػػدل لننػػاس كبينػػات أنزززل

  ن بين ا  كنيوة  بينة انابارا بنفس ا  كنيوات  بينات ك بينات.
غ الشػػادداف بينػػة لقولػػه ننيػػه كالبينػػة: الداللػػة الوا ػػهة نقنيػػة كارػػد أك حمسوسػػة  ك ػػ

السػػػػاـ: االبينػػػػة ننػػػػر املػػػػدنغ كاليمػػػػني ننػػػػر  ػػػػن أر ػػػػر  ااحلػػػػدو  أ روػػػػه البي قػػػػغ 
؛ كملسػػػػػػنم: االبينػػػػػػة ننػػػػػػر املػػػػػػدنغ  كلػػػػػػيس  يػػػػػػه: 3/111؛ كالػػػػػػدارق ين 8/279

   كقػػػػػاؿ النػػػػوكم مل أربلينػػػػػه: 1171اكاليمػػػػني...   ااريػػػػػر: صػػػػهي   سػػػػػنم رقػػػػم 
 نا  كبلضه مل ال هيهني  كأ روه الػدارق ين حدو  حسن  ركاري البي قغ كغنري د

بنفظ: االبينة ننػر املػدنغ كاليمػني ننػر  ػن أر ػر إال مل القسػا ة  ك يػه  ػل   كلػه 
   كقػاؿ سػبهاره: 1/289ندة طػرؽ  الػددة ل ن ػا  ػليفة  اريػر: كشػ  ايفػاء 

أ مػػن كػػاف ننػػر بينػػة  ػػن ربػػه /[  كقػػاؿ: 17]دػػود لي نػػك  ػػن دنػػك نػػن بينػػة
/ واءيم رسن م بالبينات[  42]ا رفاؿ/ حغ نن بينةكايا  ن   [.9]الرـك

كالبيػػاف: ال شػػ  نػػن الشػػغء  كدػػو أننػػم  ػػن الن ػػ ؛  ف الن ػػ   ػػاص باإلرسػػاف  
 كوسمر  ا بني به بيارا. قاؿ بلض م: البياف ننر  ربني:

 أحد ا بالاسخن  كدو ا  ياء الر  دؿ ننر حاؿ  ن ا حواؿ  ن نيثار ال نلة.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ال اأ باال ابار  كذلك إ ا و وف ر قا  أك كاابة  أك إ ارة.ك 
 كال و ػػػػػػدر م الشػػػػػػي اف إرػػػػػػه ل ػػػػػػم نػػػػػػدك  بػػػػػػني ممػػػػػػا دػػػػػػو بيػػػػػػاف احلػػػػػػاؿ قولػػػػػػه: 

 رودكف أف   ػدكرا نمػا كػاف ولبػد [  أم: كوره ندكا بني مل احلاؿ. 62]الك رؼ/
 اسػالوا أدػػل [. ك ػا دػػو بيػاف باال ابػػار 11]إبػػراديم/ نيباؤرػا  ا ورػا بسػػن اف  بػني
إليك النكر لابني لنناس  ا ركؿ  وأنزلنابالبينات كالكبر  ***النكر إف كنام ال  لنموف 

[  ك غ ال اـ بيارا ل شفه نن امللم املق ود إ  الػه 44 - 43]النهل/ إلي م
 [.138]نيؿ نمراف/ دنا بياف لنناس و: 

 ت إف ننينػػا بيارػػهو قولػػه: ك ػػغ  ػػا وشػػرح بػػه اجملمػػل كاملػػب م  ػػن ال ػػاـ بيارػػا   ػػ
لابػني لننػاس [  كوقاؿ: بيناه كأبناه:إذا ولنػد اػه بيارػا   شػفه   ػو: 19]القيا ة/

إف دػػنا اػػو [  ك 71]ص/ رػػنور  بػػني[  كقػػاؿ: 44]النهػػل/  ػػا رػػكؿ إلػػي م
[  أم: وبػػني  52]الك ػػرؼ/ كال و ػػاد وبػػني[  116]ال ػػا ات/ الػػباء املبػػني

 غن  بنيكدو مل اي اـ /[.18]الك رؼ 

 باء 

أصػػل البػػواء:  سػػاكاة ا وػػكاء مل امل ػػاف   ػػاؼ النبػػو الػػنم دػػو  نا ػػاة ا وػػكاء.  -
وقاؿ:   اف بواء: إذا   و ن رابيا بنازلػه  كبػوأت لػه   ارػا: سػوواه  ابػوأ  كبػاء  ػاف 

كأكحينػػػػا إ   وسػػػػر كأ يػػػػه أف  بػػػػوأ بػػػػدـ  ػػػػاف وبػػػػوء بػػػػه أم: سػػػػاكاري  قػػػػاؿ  لػػػػا : 
 كلقػػػػػد بوأرػػػػػا بػػػػػين إسػػػػػرا يل  بػػػػػوأ صػػػػػدؽ[  87]وػػػػػورس/ قو  مػػػػػا   ػػػػػر بيو ػػػػػال



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

وابػػوأ  ن ػػا [  121]نيؿ نمػػراف/ ك بػػوئ املػػ  نني  قانػػد لنقاػػاؿ[  93]وػػورس/
[  كركم أرػػه: اكػػاف ننيػػه السػػاـ وابػػوأ لبولػػه كمػػا وابػػوأ 56]ووسػػ / حيػػ  وشػػاء

اهلل ننيػه كسػنم وابػوأ ق  ااحلدو  نن أيب دروػرة قػاؿ: اكػاف رسػوؿ اهلل صػنر لمنزل
ق  أ روه ال رباأ مل ا كسػب  كدػو  ػن ركاوػة ايػغ بػن نبيػد لمنزللبوله كما وابوأ 

بن دوغ نن أبيه. قاؿ ااي مغ: ك  أر  ن ذكر ا  كبقية رواله  وثقوف. ارير:  مػق 
  .1/15. كأ روه احلارث بن أيب أسا ة  كارير:امل الب اللالية 1/219الككا د 

  : ديات له   ارا  ت ق دت ال لن به  كقاؿ ننيه الساـ: ا ن كػنب كبوأت الر 
ننػػغ  المػػدا  نيابػػوأ  قلػػدري  ػػن النػػار  ااحلػػدو  صػػهي   افػػ  ننػػر صػػهاه كدػػو مل 

مل املقد ػػػػة  بػػػػاب  غنػػػػيظ  141مل اونػػػػا ك؛ ك سػػػػنم رقػػػػم  3/131 ػػػػا  البػػػػارم 
ك ػر  ػن سػاني ال نب ننر رسوؿ اهلل. كقاؿ ولفر ال ااأ: ال ولػرؼ حػدو  ركاري أ

صػػهابيا إال دػػنا  كال حػػدو  اوامػػق ننػػر ركاواػػه اللشػػرة إال دػػو. اريػػر: ريػػم املانػػاثر 
    كقاؿ الرانغ مل صفة إبل:1/253؛ ك رح السنة 23ص 
 با فا  ا  اكل  بوأ  ضجلا ***اا أ ردا ح  إذا  ا  بوأت  - 77 -

؛ 2/347؛ كاوم ػػػرة 4/444؛ كغروػػػب احلػػػدو  164االبيػػػد مل دووارػػػه ص 
  1/655كالفا   

أم: و ك ػػا الرانػػغ حػػ  إذا كوػػدت   ارػػا  وا قػػا لنرنػػغ طنػػب الرانػػغ لنفسػػه  ابػػوأ 
ملضجله. كوقاؿ:  بوأ  اف كناوة نن الاككج  كما ولرب ننػه بالبنػاء  يقػاؿ: بػم بادنػه. 
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كوسػػالمل البػػواء مل  رانػػاة الا ػػا   مل امل ػػادرة كالق ػػاص   يقػػاؿ:  ػػاف بػػواء لفػػاف 
[  أم: حػػل  بػػوأ 16]ا رفػػاؿ/ بػػاء بغضػػب  ػػن اهللكاري  كقولػػه نػػك كوػػل: إذا سػػا

مل  و ػػق حػػاؿ  كخػػرج بسػػيفه   بغضػػبك لػػه غضػػب اهلل  أم: نقوباػػه  كقولػػه: 
أم: روػػق  ال  فلػػوؿ  ػػو:  ػػر بكوػػد. كاسػػالماؿ ابػػاء   نبي ػػا ننػػر أف   ارػػه املوا ػػ  

حػػد  ػػا ذكػػر مل قولػػه: ونك ػػه  يػػه غضػػب اهلل    يػػ  غػػنري  ػػن ا   نػػةا كذلػػك ننػػر 
بشردم بلناب أليم  /[  كقولػه: 21]نيؿ نمرافإأ أروػد أف  بػوء بػإمثغ كإمثػك 

 [ أم:  قيم هبنري احلالة. قاؿ:29]املا دة/
 االش ر لنبيد كنجكري: ***أر رت باطن ا كب ت تق ا  - 78 -

 نندم ك  وفخر ننغ كرا  ا
لبػػػػػاب الفػػػػػا ر ابػػػػػوء  ؛ كال1/171؛  ػػػػػرح امللنقػػػػػات 178كدػػػػػو مل دووارػػػػػه ص 

1/56  
كقػػوؿ  ػػن قػػاؿ: أقػػررت تق ػػا  نػػيس  فسػػنري تسػػب  قاضػػر النفػػظ اقػػاؿ ال ػػاغاأ: 
كوقػػاؿ: بػػاء تقػػه  أم: أقػػر  كذا و ػػوف أبػػدا  ػػا ننيػػه ال لػػه. اريػػر اللبػػاب: ابػػوء  ؛ 

 كالنساف ابوء  ؛ كاجململ ابوء   .
اػػػه مل إربػػػاري الػػػركاة كالبػػػاءة كناوػػػة نػػػن اومػػػاع. كح ػػػغ نػػػن  نػػػ  ا محػػػر ااريػػػر  رمج

؛ كدػػػنا   ػػا  ػػػن امل لػػػ   ػػا محر املػػػراد دنػػػا 11/66؛ ك لجػػم ا دبػػػاء 1/383
ليس  نفا بل دو ننغ بن املبارؾ ا محر  صاحب ال سػا غ  كقػد رقػل دػنا ننػه أبػو 
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نبيػػػػد مل الغروػػػػب امل ػػػػن   أرػػػػه قػػػػاؿ مل قػػػػوام: حيػػػػاؾ اهلل كبيػػػػاؾ: إف أصػػػػنه: بػػػػواؾ 
  كمػػا غػػن مجػػق الغػػداة مل قػػوام: ني يػػة الغػػداوا كاللشػػاوا ا   غػن الزدكاج ال نمػػةمنزززل

اقػػاؿ ابػػن  نيػػور: كقػػالوا: إأ ا يػػه بالغػػداوا كاللشػػاوا  كالغػػداة ال يمػػق ننػػر الغػػداوا  
كل ن م كسركري ننر ذلك لي ابقوا بني لفيػه كلفػظ اللشػاوا   ػإذا أ ػردكري   و سػركري. 

للشػػػاوا لػػػازدكاج. راوػػػق النسػػػػاف كقػػػاؿ ابػػػن السػػػ يد: أرادكا مجػػػق الغػػػػداة  ا بلودػػػا ا
  .15/117اغدا  

 الباء 

 ػػغء إ ػػا  النقػػا بفلػػل  ػػادر  لػػه  أك  النقػػا  ضػػمر   ػػاملالن  بفلػػل  ػػادر  لػػه  -
  رباف:

أحد ا: لالدوة الفلل  كدػو وػار  ػرل ا لػ  الػدا ل ننػر الفلػل لنالدوػة   ػو:  -
 [.72]الفرقاف/ كرا ا  كإذا  ركا بالنغو  ركاذدبد به  كأذدباه. قاؿ  لا : 

كال اأ: ليلة   ػو: ق لػه بالسػ ني اذكػر أبػو احلسػني املػكأ لنبػاء كاحػدا كنشػرون  -
  .54 لم   اروق إ  كاابه ااحلركؼ  ص 

كاملالنػػ   ضػػمر و ػػوف مل  و ػػق احلػػاؿ   ػػو:  ػػرج بسػػاحه  أم: كننيػػه السػػاح  
  ػػػػػػػا أرػػػػػػػد  ػػػػػػػ  ن لنػػػػػػػاك أك:  لػػػػػػػه السػػػػػػػاح. كر ػػػػػػػا قػػػػػػػالوا:   ػػػػػػػوف زا ػػػػػػػدة   ػػػػػػػو: 

 ككفػر بنػا حاسػبني[  114]الشػلراء/ ك ا أرا ب ارد امل  نني[  17]ووس /
[  كمل كػػػل ذلػػػك ال ونفػػػك نػػػن  لػػػم  ر ػػػا وػػػدؽ  يا ػػػور أف ح ػػػوله 47]ا ربيػػػاء/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كحن ه سواء  ك ا مل الاهقي   انفاف  سيما مل كاـ  ن ال وقق ننيه النغو   قولػه: 
ك ا أرد    ن لنػا [   بينػه كبػني قولػك: ا ػا أرػد    نػا لنػا   ػرؽ  17وسػ /]و

 املا ػور  ػػن ال ػػاـ إذا ر ػبد ذات كاحػػدة  كقولػػك: زوػد  ػػارج  كاملا ػػور  نػػه إذا 
قيػػل: ا ػػا أرػػد  ػػ  ن لنػػا ذا ػػاف  كقولػػك: لقيػػد بكوػػد روػػا  ا ػػا   ػػإف قولػػه: روػػا 

ني ػػر    ارػػه  قػػد أ ػػرج مل  لػػرض وا ػػور  نػػه إرسػػاف  -كإف أروػػد بػػه زوػػد  - ا ػػا 
 قاؿ: رأود برؤور لك ني ر دو رول  ا ل.

 ك ػػػا أرػػػا ب ػػػارد املػػػ  ننيكننػػػر دػػػنا: رأوػػػد بػػػك حامتػػػا مل السػػػخاء  كننػػػر دػػػنا: 
 [.36]الك ر/ أليس اهلل ب اؼ نبدري[  كقوله  لا : 114]الشلراء/
[ قيػػػل  لنػػػاري:  نبػػػد الػػػددن  كلػػػيس ذلػػػك 21]امل  نػػػوف/  نبػػػد بالػػػددنكقولػػػه: 

بػػػل املق ػػػود أ ػػػا  نبػػػد النبػػػات ك لػػػه الػػػددن  أم: كالػػػددن  يػػػه  ووػػػود  باملق ػػػود 
ننػػر  ػػا أرلػػم بػػه ننػػر نبػػادري كدػػدادم إ  اسػػانباطه.  بالػػددنبػػالقوة  كربػػه بنفيػػة 

كقيػػػل: البػػػاء د نػػػا لنهػػػاؿ اقػػػاؿ أبػػػو البقػػػاء: مل ااوػػػة كو ػػػاف: أحػػػد ا: دػػػو  الػػػد  
لباء ننر دنا حػاؿ  ػن احملػنكؼ  كاملفلوؿ حمنكؼ   قدورري:  نبد مثردا أك ونادا  كا

أم: ك يػػػه الػػػددن  كقولػػػك:  ػػػرج زوػػػد ب يابػػػه  كقيػػػل البػػػاء زا ػػػدة   ػػػا حػػػنؼ إذا بػػػل 
املفلػػوؿ الػػددن. كالووػػه ال ػػاأ: دػػو الـز  وقػػاؿ: ربػػد البقػػل كأربػػد  لػػم   لنػػر دػػنا 
البػػػاء حػػػاؿ  كقيػػػل: دػػػغ  فلػػػوؿ  أم:  نبػػػد بسػػػبب الػػػددن. راوػػػق: إنػػػراب القػػػرنيف 

    أم: حالة أف  يه الددن.2/952لنل ربم 
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 ككفػر بػاهلل  ػ يداكالسبب  يه أف اامكة كالباء الناػني لنالدوػة ال  املػاف  كقولػه: 
 ككفػػػػػػػر اهلل املػػػػػػػ  نني القاػػػػػػػاؿ[   قيػػػػػػػل: كفػػػػػػػر اهلل  ػػػػػػػ يدا  ػػػػػػػو:: 28]الفػػػػػػػا /

[ البػػػاء زا ػػػدة  كلػػػو كػػػاف ذلػػػك كمػػػا قيػػػل ل ػػػ  أف وقػػػاؿ: كفػػػر بػػػاهلل 25]ا حػػػكاب/
قاػػاؿ  كذلػػك غػػن سػػا    كإيفػػا  ػػغء ذلػػك حيػػ  وػػنكر بلػػدري  ن ػػوب مل املػػ  نني ال

 و ػػق احلػػاؿ كمػػا  قػػدـ ذكػػرري. كال ػػهي  أف اكفػػر  د نػػا  و ػػوع  و ػػق اكاػػ    
كما أف قوام: أحسن بكود   و وع  و ق  ا أحسػن. ك لنػاري: اكاػ  بػاهلل  ػ يدا  

 كػػػػياككفػػػػر بػػػػاهلل ك [  31]الفرقػػػػاف/ ككفػػػػر بربػػػػك دادوػػػػا كر ػػػػناكننػػػػر دػػػػنا 
أك   و ػ  بربػك أرػه ننػر كػل  ػغء [  كقوله: 48[  ]ا حكاب/132]النساء/
 [  كننر دنا قوله: حب إيل بفاف  أم: أحبب إيل به.53]  ند/   يد

 كال  نقػػػػػػػػوا باوػػػػػػػػدو م إ  الا ن ػػػػػػػػةك ػػػػػػػػا أدنػػػػػػػػغ  يػػػػػػػػه الكوػػػػػػػػادة: البػػػػػػػػاء مل قولػػػػػػػػه: 
أف  لنػػػػػاري: ال  نقػػػػػوا [  قيػػػػػل  قػػػػػدورري: ال  نقػػػػػوا أوػػػػػدو م  كال ػػػػػهي  195]البقػػػػػرة/

   إال أرػػػه حػػػنؼ 148أرفسػػػ م باوػػػدو م إ  الا ن ػػػة  ااريػػػر:  غػػػين النبيػػػب ص 
املفلوؿ اسػاغناء ننػه كق ػدا إ  اللمػـو   إرػه ال  ػوز إلقػاء أرفسػ م كال إلقػاء غػندم 

 باودو م إ  الا ن ة.
 نينػػػػػػػػا وشػػػػػػػػرب هبػػػػػػػػا املقربػػػػػػػػوفكقػػػػػػػػاؿ بلضػػػػػػػػ م: البػػػػػػػػاء  لػػػػػػػػم ا ػػػػػػػػن  مل قولػػػػػػػػه: 

اكولػػػل البػػػاء  لػػػم ا ػػػن  لنابلػػػيا  نينػػػا وشػػػرب هبػػػا نبػػػاد اهلل[  28فػػػني/]امل ف
أثباػػػه ا صػػػملغ كالفارسػػػغ كالقاػػػمه كابػػػن  الػػػك كال و يػػػوف. راوػػػق:  غػػػم البيػػػب ص 
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[  كالووػػه أال و ػػرؼ ذلػػك نمػػا ننيػػه  كأف اللػػني د نػػا إ ػػارة 6  ]اإلرسػػاف/142
 ػػو: ركلػػد بلػػني    ػػار كقولػػك:  إ  امل ػػاف الػػنم ونبػػق  نػػه املػػاء ال إ  املػػاء بلينػػه 

]نيؿ   ػػػا يسػػػب م  فػػػازة  ػػػن اللػػػناب  ارػػػا وشػػػرب بػػػه  كننػػػر دػػػنا قولػػػه  لػػػا : 
 [ أم:  و ق الفوز. كاهلل  لا  أننم.188نمراف/

 كتاب التاء

 تب 

الاػب كالابػػاب: االسػامرار مل ايسػػراف  وقػاؿ:  بػػا لػػه ك ػب لػػه  ك بباػه: إذا قنػػد لػػه  -
 بػػد وػػدا أيب رار قيػػل: اسػػااب لفػػاف كػػنا  أم: اسػػامر  ك ذلػػك  كلاضػػمن االسػػام

 ذلػػػك دػػػو ايسػػػراف املبػػػني[  أم: اسػػػامرت مل  سػػػراره   ػػػو: 1]املسػػػد/ اػػػب
ك ػػا كيػػػد [  أم: ختسػػن  111]دػػود/ ك ػػا زادكدػػم غػػن  ابيػػػب[  15]الك ػػر/

 [.37]غا ر/  رنوف إال مل  باب

 تابوت 

[  قيػػل: كػػػاف 248]البقػػرة/  ي م الاػػػابوتأف وػػاالاػػابوت  يمػػا بيننػػػا  لػػركؼ   -
 يئا  نهو ا  ن ايشب  يه ح مة. كقيل: نبارة نن القنب  كالس ينة نما  يه  ػن 
اللنم  ك غ القنب سػفب اللنػم  كبيػد احل مػة  ك ابو ػه  ككنػاءري  كصػندكقه  كننػر 

 . كننػػػػر 1/51دػػػػنا قيػػػػل: اولػػػػل سػػػػرؾ مل كنػػػػاء غػػػػن سػػػػرب ااريػػػػر املساق ػػػػر 
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بوت قاؿ نمر البػن  سػلود ر ػغ اهلل نن مػا: اكنيػ   نػ  ننمػا  انػن  سمياه بالاا
زوػػد بػػن كدػػب قػػاؿ: إأ وػػالس  ػػق نمػػر بػػن اي ػػاب  إذ وػػاء ابػػن  سػػلود    ػػاف 
اونوس وواركره  ن ق رري   ضهك نمر حػني رنيري   جلػل نمػر و نمػه كو نػل كو ػه 

كنيػػ   نػػ  كوضػػاح ه كدػػو قػػا م ننيػػه  ت ك   ا بلػػه نمػػر ب ػػرري حػػ   ػػوارل  قػػاؿ:  
؛ كاحلنيػػة 1/111؛ كطبقػات ابػػن سػلد 1/491ننمػا. اريػر: سػػن أنػاـ النػػباء 

  رب *** . 1/129
 إف د الء  ارب  ا دػم  يػهالارب: ال سر كاإلداؾ  وقاؿ:  ربري ك ربري. قاؿ  لا :  -

كلياػػػربكا  ػػػا ننػػػوا [  39]الفرقػػػاف/ ككػػػا  ربرػػػا  ابػػػنا[  كقػػػاؿ: 139]ا نػػػراؼ/
[  أم: 28]رػػػوح/ كال  ػػػكد اليػػػاملني إال  بػػػارا[  كقولػػػه  لػػػا : 7سػػػراء/]اإل  ابػػػنا

 داكا.

 تبع 

وقاؿ:  بله كا بله: قفا أثرري  كذلك  ػارة باوسػم  ك ػارة باالر سػاـ كاال امػار  كننػر  -
[  38]البقرة/  من  بق ددام  ا  وؼ نني م كال دم اكروفذلك قوله  لا : 

ا بلػػوا  ػػن ال وسػػال م أوػػرا ***ني قػػاؿ وػػا قػػـو ا بلػػوا املرسػػن /[  21 - 21]وػػس
مػػػػػػن ا بػػػػػػق دػػػػػػدام  /[  123]طػػػػػػه إلػػػػػػي م  ػػػػػػن رب ػػػػػػم أنزززززززلا بلػػػػػػوا  ػػػػػػا 

 كا بلػػػػػد  نػػػػػة نيبػػػػػا غ[  111]الشػػػػػلراء/ كا بلػػػػػك ا رذلػػػػػوف[  3]ا نػػػػػراؼ/
ت ولننػػاؾ ننػػر  ػرولة  ػػن ا  ػػر  ا بل ػا كال  ابػػق أدػػواء الػػنون ال [  38]ووسػ /
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كال  ابلػػوا [  112]البقػرة/ كا بلػوا  ػا  انػو الشػياطني[  18يػة/]اواث ولنمػوف
كال  ابػػق [  23]الػػد اف/ إر ػػم  ابلػػوف[  168]البقػػرة/   ػػوات الشػػي اف

 دػػػػػػل أ بلػػػػػػك ننػػػػػػر أف  لنمػػػػػػين[  26]ص/ ااػػػػػػول  يضػػػػػػنك نػػػػػػن سػػػػػػبيل اهلل
 [.15]لقماف/ كا بق سبيل  ن أراب إيل[  66]ال   /

ت أ بػق [  61]الشػلراء/  ػا بلودم  شػرقنيه  قػاؿ  لػا : كوقاؿ: أ بلػه: إذا حلقػ
 ا بلػه [  42]الق ػص/ كأ بلنادم مل دػنري الػدريا للنػة[  89]ال   / سببا

 [.44]امل  نوف/  ا بلنا بلض م بلضا[  175]ا نراؼ/ الشي اف
وقػػػاؿ: أ بلػػػد ننيػػػه  أم: أحنػػػد ننيػػػه  كوقػػػاؿ: أ بػػػق  ػػػاف  ػػػاؿ  أم: أحيػػػل ننيػػػه  

 الابيق  ص بولد البقر إذا  بق أ ه  كالابق: رول الدابة  ك سمياه بنلك كما قاؿ:ك 
 طالباا ك ر كدارباف ***كايفا اليداف كالرواف   - 79 -

  كدػػو مل حما ػػرات 17/153االبيػػد لب ػػر بػػن الن ػػاح كاريػػر أ بػػارري مل ا غػػاأ 
  31؛ كنيار الشلر ص 4/641الراغب 

بل ا كلدد ا  ك بق كاروا رؤساء   ػوا بػنلك ال بػاع بلضػ م كاملابق  ن الب ا م: الر وا
بلضا مل الرواسة كالسياسػة  كقيػل:  بػق  نػك وابلػه قو ػه  كاومػق الابابلػة قػاؿ  لػا : 

أدم  ن أـ قـو  بق /[  كالابق: اليل.37]الد اف 
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 تترى 

لد   ػػو:  ػػ ل ننػػر  لنػػر   ػػن املػػوا رة  أم: املاابلػػة ك ػػرا ك ػػرا  كأصػػن ا كاك  ابػػد -
 ػػراث كيػػاري   مػػن صػػر ه ولػػل ا لػػ  زا ػػدة ال لنااريػػ   ك ػػن   و ػػر ه ولػػل ألفػػه 

 لنااري  اقاؿ  يخنا:
 كإف   ن  ركاه  نلاا ***  ل إذا رورا ا أحلقاا 

  منلد لناؾ لنهناؽ . ***  غ لنااري  ال االحلاؽ 
 [  أم:  اوا رون.44]امل  نوف/ ت أرسننا رسننا   لقاؿ  لا : 

؛ كاريػر النسػاف اك ػر    : وقػاؿ:  ػ ل 2/236قاؿ الفػراء اراوػق  لػاأ القػرنيف لػه 
مل الر ػػػق  ك ػػػ ل مل اوػػػر ك ػػػ ل مل الن ػػػب  كا لػػػ   يػػػه بػػػدؿ  ػػػن الانػػػوون. كقػػػاؿ 
 ثلنب: دغ  فلل. قاؿ أبو ننغ الفسوم: ذلك غنب؛  ره ليس مل ال فات  فلل.

 تجر 

لنػػػػرب   وقػػػػاؿ: يػػػػر واجػػػػر  ك ػػػػاور كيػػػػر    الاجػػػػارة: الا ػػػػرؼ مل رأس املػػػػاؿ طنبػػػػا -
ك ػػاحب كصػػهب  قػػاؿ: كلػػيس مل كا  ػػم  ػػاء بلػػددا وػػيم غػػن دػػنا النفػػظ اقػػاؿ 

 احلسن بن زون:
إال لاجػر راجػد ك ريػغ    ا ػا يػاري  اصػنه كوػاري   ***كالااء قبل اويم أصا ال يغ 

ن نػػناب دػػل أدل ػػم ننػػر يػػارة  نجػػي م  ػػكيػػوب الاػػاء لنمضػػارنة  كقولػػه  لػػا : 
اكمتا  ػػػػا     نػػػػوف بػػػػاهلل[   قػػػػد  سػػػػر دػػػػنري الاجػػػػارة بقولػػػػه: 11]ال ػػػػ / ألػػػػيم
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  نوف باهلل كرسوله كياددكف مل سبيل اهلل با وال م كأرفس م ذل م  ػن ل ػم إف   
ا ػػ كا الضػػالة بااػػدل [  إ  ني ػػر ااوػػة. كقػػاؿ: 11  ]ال ػػ / كنػػام  لنمػػوف

 أف   ػػػػػػوف يػػػػػػارة نػػػػػػن  ػػػػػػراض  ػػػػػػن م إال[  16]البقػػػػػػرة/  مػػػػػػا رتػػػػػػد يػػػػػػاريم
 [.282]البقرة/ يارة حا رة  دورك ا بين م[  29]النساء/

  : 3/128قػػػاؿ ابػػػن ا نػػػرايب اا ػػػه حممػػػد بػػػن زوػػػاد  كاريػػػر  رمجاػػػه مل إربػػػاري الػػػركاة 
  اف  اور ب نا  أم: حاذؽ به  نارؼ الووه امل اسب  نه.

 تحت 

 ن  ػػػػػوق م ك ػػػػػن يػػػػػد أرون ػػػػػم كنػػػػػوا  ػػػػػيػػػػػد  قابػػػػػل لفػػػػػوؽ  قػػػػػاؿ  لػػػػػا :  -
يرم [  23]احلج/ ونات يرم  ن يا ا ا  ار[  كقوله  لا : 66]املا دة/
وػـو وغشػادم اللػناب [  24] ػر /  نادادػا  ػن يا ػا[  9]وورس/  ن يا م

[. ك ايػػػػػػد  : وسػػػػػػالمل مل 55]اللن بػػػػػػوت/  ػػػػػػن  ػػػػػػوق م ك ػػػػػػن يػػػػػػد أرون ػػػػػػم
اؿ: املػػػاؿ ياػػػه  كأسػػػفنه أغنػػػظ  ػػػن أنػػػاري  كمل املنف ػػػل  ك اأسػػػ   مل املا ػػػل  وقػػػ

احلػػدو : اال  قػػـو السػػانة حػػ  وي ػػر الاهػػوت  ااحلػػدو  متا ػػه: اال  قػػـو السػػانة 
حػػ  وي ػػر الفهػػش كالبخػػل  كلػػوف ا  ػػني  كوػػ متن ايػػا ن  كينػػك الونػػوؿ  ك ي ػػر 

نػػاس الاهػػوت  قػػالوا: وػػا رسػػوؿ اهلل  ك ػػا الونػػوؿ كالاهػػوتا قػػاؿ: االونػػوؿ: كوػػوري ال
كأ را  م  كالاهوت: النون كاروا يد أقػداـ النػاس ال ولنػم هبػم  أ روػه ال ػرباأ مل 

بػػاب   ػػور الفػػنت  كروالػػه روػػاؿ  13/15اريػػر  ػػا  البػػارم  1/421ا كسػػب 
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ال ػػػهي  غػػػن حممػػػد بػػػن احلػػػارث  كدػػػو ثقػػػة  كأ روػػػه أبػػػو نبيػػػد مل غروػػػب احلػػػدو  
ارة إ   ػػػا قػػػاؿ سػػػبهاره:   أم: ا راذؿ  ػػػن النػػػاس. كقيػػػل: بػػػل ذلػػػك إ ػػػ3/125
 كألقد  ا  ي ا كختند ***كإذا ا رض  دت /[.4 - 3]االرشقاؽ 

 تخذ 

 ختن  لم أ ن  قاؿ: -
 رسيفا كا هوص الق اة امل رؽ ***كقد ختنت رونغ إ  ونب غرزدا  - 79 -

؛ كالنسػػاف 165االبيػػد لنمػػكؽ اللبػػدم   ػػانر وػػادنغ  كدػػو مل ا صػػمليات ص 
  3/367؛ كا  لاؿ 2/163؛ كاوم رة 5/281 ا هص  ؛ كاحليواف
قل أختػنمت [  51]ال   / أ ااخنكره كذرواه أكلياء  ن دكأكاختن: ا الل  نه  

كاختػػنكا [  81] ػػر / كاختػػنكا  ػػن دكف اهلل نياػػة[  81]البقػػرة/ ننػػد اهلل ن ػػدا
 ال  اخػػػنكا نػػػدكم كنػػػدككم أكليػػػاء[  125]البقػػػرة/  ػػػن  قػػػاـ إبػػػراديم   ػػػنر

 [.77]ال   / الختنت ننيه أورا[  1]املماهنة/

 ترب 

 نق ػم [  كقػاؿ  لػا : 5]الرنػد/ أ ػنا كنػا  رابػاال اب  لركؼ  قػاؿ  لػا :  -
[. ك ػػرب: ا اقػػر  كارػػه 41]النبػػا/ وػػا لياػػين كنػػد  رابػػا[  11] ػػاطر/  ػػن  ػػراب

ذا ل ػػػػوؽ  [  أم:16]البنػػػػد/ أك  سػػػػ ينا ذا   بػػػػةل ػػػػ  بػػػػال اب  قػػػػاؿ  لػػػػا : 
بػػال اب لفقػػػرري. كأ ػػػرب: اسػػاغم  كارػػػه صػػػار لػػػه املػػاؿ بقػػػدر الػػػ اب  كال بػػػاء: ا رض 
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رفس ا  كالانب كاحد الايارب  كالاورب كالاوراب: الػ اب  كروػ   ربػة:  ػايت بػال اب  
ك نػػه قولػػه ننيػػه السػػاـ: اننيػػك بػػنات الػػدون  ربػػد وػػداؾ  ااحلػػدو  صػػهي   افػػ  

فر بػػػػػنات الػػػػػدون  ربػػػػػد وػػػػػداؾ . كدػػػػػو مل  ػػػػػا  البػػػػػارم ننػػػػػر صػػػػػهاه بركاوػػػػػة: ا ػػػػػا 
   نبي ػػػا ننػػر أرػػه ال وفو نػػػك 9/8  ؛ ك ػػرح السػػنة 1466؛ ك سػػنم ا9/115

 ذات الدون   ا ا ل لك  ا  رك ه  افاقر  ن حي  ال  شلر.
كبػػػارح  ػػػرب اقػػػاؿ ابػػػن  نيػػػور: البػػػوارح: الروػػػاح الشػػػدا د الػػػر يمػػػل الػػػ اب مل  ػػػدة 

ح  : رو   ي ا  راب  كال ا ب:  نوع ال در  الواحػدة:  روبػة. اابوات  كاحددا: بار 
نربػا  ***أب ارا [ / كقوله: 7]ال ارؽ/ لرج  ن بني ال نب كال ا بقاؿ  لا : 

كننددم قاصػرات [  33]النبا/ ككوانب أ رابا[  37 - 36]الواقلة/ أ راب
لاسػػاكم كالاماثػػل [  أم: لػػدات   نشػػاف  لػػا  شػػبي ا مل ا52]ص/ ال ػػرؼ أ ػػراب

بال ا ب الر دغ  نوع ال در  أك لوقون ن  لا ننر ا رض  كقيل:   ن مل حاؿ 
 ال با ونلا بال اب  لا.

 ترث 

- كواكنوف ال اث /[  أصنه: كراث  كدو  ن باب الواك.19]الفجر 
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 تفث 

[  أم: وكونػوا كسػخ م. وقػاؿ: قضػر 29]احلػج/ ت ليقضػوا  فػ  مقاؿ  لػا :  -
الشغء وقضغ: إذا ق له كأزاله. كأصل الاف . كسػخ اليفػر كغػن ذلػك   ػا  ػابه أف 

 وكاؿ نن البدف.
 قاؿ أنرايب:  ا أ ف ك كأدررك.

 ترؾ 

أ ر نػػػادم مل احليػػػاة ال  ػػػه: الاوسػػػق مل النلمػػػة  وقػػػاؿ: أ ػػػرؼ  ػػػاف   ػػػو  ػػػ ؼ.  -
[  كقػاؿ: 116د/]دػو  كا بق الػنون  نمػوا  ػا أ ر ػوا  يػه[  33]امل  نوف/ الدريا
ارولػػػػػػوا إ   ػػػػػػا أ ػػػػػػر ام  يػػػػػػه /[  ك 13]ا ربيػػػػػػاءأ ػػػػػػنرا    ػػػػػػي م باللػػػػػػناب 

 ا ػػا اإلرسػػاف إذا  ػػا ابػػااري ربػػػه [  كدػػم املوصػػو وف بقولػػه سػػػبهاره: 64]امل  نػػوف/
 [.15]الفجر/  اكر ه كرلمه

 ترق 

قػػوة  [  مجػػق  ر 26]القيا ػػة/ كػػا إذا بنغػػد ال اقػػغ كقيػػل  ػػن راؽقػػاؿ  لػػا :  -
 كدغ نيم كصل  ا بني ثغرة النهر كاللا  .

 ترك 

ك ركنا بلضػ م  رؾ الشغء: ر ضه ق دا كا ايارا  أك ق را كا  رارا؛  من ا كؿ:  -
 كا ػػػػػػػػػػرؾ البهػػػػػػػػػػر ردػػػػػػػػػػوا[  كقولػػػػػػػػػػه: 99]ال  ػػػػػػػػػػ / وو ئػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػوج مل بلػػػػػػػػػػا
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[  ك نػػه:  ركػػة 25]الػػد اف/ كػػم  ركػػوا  ػػن ونػػات[  ك ػػن ال ػػاأ: 24]الػػد اف/
ا لنفه بلد  و ػه  كقػد وقػاؿ مل كػل  لػل ونا ػغ بػه إ  حالػة  ػا  ركاػه كػنا  أك  اف مل

 ػػرم  ػػرل ولناػػه كػػنا   ػػو:  ركػػد  ارػػا كحيػػدا. كال و ػػة أصػػنه: البػػيا املػػ كؾ مل 
  فاز ه  كوسمر بيضة احلدود هبا كاسميا م إوادا بالبيضة.

 تسعة 

[  48]النمػل/  سلة ردػب: الاسلة مل اللدد  لرك ة ككنا الاسلوف  قاؿ  لا  -
سػػػػػػػػػػػػػق ك سػػػػػػػػػػػػػلوف رلجػػػػػػػػػػػػػة  /[  23]صثن ما ػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػنني كازدادكا  سػػػػػػػػػػػػػلا 

[  كالاسػػػق:  ػػػن أ مػػػاء اإلبػػػل 31]املػػػدثر/ نني ػػػا  سػػػلة نشػػػر[  25]ال  ػػػ /
اقاؿ ابن  نيور: كالاسق  ن أ ماء اإلبل: أف  رد إ   سلة أواـ   كالاسػق: وػكء  ػن 

  سلة اقاؿ ابن  الك مل   ن ه:
  الورد نن  سق  ضد  كالاسق *** سق  سق أ ا الاسق  كأ ن

ولػػػود لنسػػػبلة باراسػػػاب   كالاسػػػق ثػػػاث ليػػػاؿ  ػػػن  *** ػػػن  سػػػلة وػػػكء كػػػناؾ السػػػبق 
الش ر ني ردا الااسلة امل النساف: قاؿ ا زدرم: اللرب  قوؿ مل ليايل الش ر: ثاث 

لنينػػػػة غػػػػرر  كبلػػػػددا ثػػػػاث رفػػػػل  كبلػػػػددا ثػػػػاث  سػػػػق   ػػػػني  سػػػػلا  ف ني ػػػػرين ا
: أ نت  سق أ واام  أك كند ام  اسلا.  الااسلة   ك سلد القـو
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 تعس 

الػػالس: أف ال ونػػالش  ػػن الل ػػرة كأف ون سػػر مل سػػفاؿ  ك لػػس اقػػاؿ أبػػو ن مػػاف  -
السرقس غ: وقاؿ:  لػس  لسػا   ػو  لػس  ك لػس بػالفا    ػو  ػانس. اريػر ا  لػاؿ 

 [.8/]حممد  السا ام   لسا ك لسة. قاؿ  لا : 3/366

 تقوى 

  اء  قول  قنوب  ن الواك  كذلك  نكور مل بابه امل  ادة: كقر . -

 تكأ 

كأناػػدت املا ػػا: امل ػػاف الػػنم وا ػػا ننيػػه  كاملخػػدة: املا ػػا نني ػػا  كقولػػه  لػػا :  -
 ػػدددا   ا ػػا[  أم: أ روػػا انػػن  ادػػد قػػاؿ:  ػػن قػػرأ 31]ووسػػ / اػػن  ا ػػا

 و ا  ررج. فف ا     ا ا  و ال لاـ  ك ن قرأ 
كنن سنمة بن متاـ أيب نبد اهلل القسرم قاؿ: ا ا ا  ب اـ احلبش  وسػموف ا  ػررج 

؛ كقاؿ أبو نبيدة: كدنا أب ػل باطػل مل ا رض. 4/531 ا ا. راوق: الدر املن ور 
 . كقيػػل: طلا ػػا  انػػاكال   ػػن قولػػك: ا  ػػا ننػػر كػػنا  اكنػػه  1/319 ػػاز القػػرنيف 
 ا ئػػػػني ننػػػػر سػػػػرر [  18]طػػػػه/ وكػػػػا نني ػػػػاقػػػػاؿ دػػػػغ ن ػػػػام أ قػػػػاؿ  لػػػػا : 

 ا ئػػني نني ػػا [  56]وػػس/ ننػػر ا را ػػك  ا ئػػوف[  21]ال ػػور/   ػػفو ة
 [.16]الواقلة/  اقابنني
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 تل 

[  113]ال ػػا ات/ ك نػػه لنجبػػنيأصػػل الاػػل: امل ػػاف املر فػػق  كالانيػػل: اللنػػ    -
ق ه ننػػر  نينػػه  أسػػق ه ننػػر الاػػل  كقولػػك:  ربػػه: أسػػق ه ننػػر الػػ اب  كقيػػل: أسػػ

 كاملال: الر   النم وال اوال به: و رع به  به.

 تلو 

 ػػػاري:  بلػػػه  اابلػػػة لػػػيس بيػػػن م  ػػػا لػػػيس  ن ػػػا  كذلػػػك و ػػػوف  ػػػارة باوسػػػم ك ػػػارة  -
باالقاداء مل احل م  ك  درري:  نو ك نو  ك ػارة بػالقراءة ك ػدبر امللػم  ك  ػدرري:  ػاكة 

كالقمر إذا  ادا /نػا اال بػاع ننػر سػبيل االقاػداء كاملر بػة  [  أراد به د2]الشمس 
اينيفػػة   بمنزلزز كذلػػك أرػػه وقػػاؿ: إف القمػػر دػػو وقاػػبس النػػور  ػػن الشػػمس كدػػو اػػا 

[   ػا رب 61]الفرقػاف/ كولل  ي ػا سػراوا كقمػرا  نػناكقيل: كننر دنا ربه قوله: 
ه النػػور املقاػػبس  نػػه  كننػػر دػػنا قولػػ بمنزلزز السػػراج  كالقمػػر  بمنزلزز أف الشػػمس 

[  كالضػػػياء أننػػػر  ر بػػػة  ػػػن 5]وػػػورس/ ولػػػل الشػػػمس  ػػػياء كالقمػػػر رػػػورا لػػػا : 
[  17]دػػود/ كوانػػوري  ػػادد  نػػهالنػػور  إذ كػػل  ػػياء رػػور  كلػػيس كػػل رػػور  ػػياء. 

[. 113]نيؿ نمػػػػراف/ وانػػػػوف نيوػػػػات اهللأم: وقاػػػػدم بػػػػه كولمػػػػل  ووػػػػب قولػػػػه: 
  ك ػارة باالر سػاـ ملػا  ي ػا  ػن ة   ػارة بػالقراءةالمنززلكالااكة ختاص با باع كاػب اهلل 

أ ػػر ك ػػغ  ك رغيػػب ك رديػػب. أك  ػػا واػػودم  يػػه ذلػػك  كدػػو أ ػػص  ػػن القػػراءة   ػػل 
 اكة قراءة  كليس كػل قػراءة  ػاكة  ال وقػاؿ:  نػوت رقلاػك  كإيفػا وقػاؿ مل القػرنيف مل 
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اكدنري قراءة  دنالك  انو كل رفس  ا أسنفد غء إذا قرأ ه كوب ننيك ا بانه. 
كإذا  انػػػر ننػػػػي م [  31  ]وػػػورس/  بنػػػوال سػػػا غ ك نػػػ  كقػػػرأ البػػػاقغ محػػػكة ك 
 ننيػػػك ال اػػػاب وانػػػر ننػػػي م أنزلنزززاأك   و ف ػػػم أرػػػا [  31]ا رفػػػاؿ/ نيوا نػػػا

كإذا  نيػد [  16]وػورس/ قػل لػو  ػاء اهلل  ػا  نو ػه ننػي م[  51]اللن بوت/
كا ػػػل  ػػػا أكحػػػغ كػػػنلك: [    ػػػنا بػػػالقراءة  ك 2]ا رفػػػاؿ/ ننػػػي م نيوا ػػػه زاد ػػػه إ ارػػػا
 كا ػػػػػل ننػػػػػي م ربػػػػػا ابػػػػػين نيدـ بػػػػػاحل [  27]ال  ػػػػػ / إليػػػػػك  ػػػػػن كاػػػػػاب ربػػػػػك

 [.3]ال ا ات/  الااليات ذكرا[  27]املا دة/
ذلػػك [  ا بػػاع لػػه بػػاللنم كاللمػػل  121]البقػػرة/ وانورػػه حػػ   اك ػػهكأ ػػا قولػػه: 

كا بلػوا ق  لننزز[ أم: 58]نيؿ نمػراف/ رانوري ننيك  ػن ااوػات كالػنكر احل ػيم
[  كاسالمل  يه لفظ الااكة ملا  112]البقرة/  ا  انو الشياطني ننر  نك سنيماف

كػاف وػكنم الشػي اف أف  ػا وانورػه  ػن كاػب اهلل. كالػااكة كالانيػة: بقيػة  ػا وانػػر  أم: 
 وابق.

كأ نياػه أم: أبقيػػد اكمل رسػخة: أ بلاػػه  ػن الػػااكة   نػه  ػػاكة  أم:  ركاػه قػػادرا ننػػر 
وانػػوري  كأ نيػػد  ارػػا ننػػر  ػػاف تػػ   أم: أحناػػه ننيػػه  كوقػػاؿ:  ػػاف وانػػو ننػػر أف 

]نيؿ  كوقولػػػػوف ننػػػػر اهلل ال ػػػػنب ػػػػاف كوقػػػػوؿ ننيػػػػه  أم: و ػػػػنب ننيػػػػه  قػػػػاؿ: 
[ كوقػػاؿ: ال درم كال  نػػغ  ك اال دروػػد كال  نيػػد  ااحلػػدو   قػػدـ ص 75نمػػراف/
ت غػن  ػػاوورات  ادػػنا   كأصػنه كال  نػػوث   قنػب لنمكاكوػػة كمػػا قيػل: ا ػػازكرا84
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حػػدو   ػػركم نػػن ننػػغ نػػن النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم  كقػػد أ روػػه ابػػن  اوػػه مل 
كقاؿ مل الككا د: مل إسػنادري دونػار بػن  1/513باب  ا واء مل ا باع النساء اونا ك 

  كإيفػػػػا دػػػػو 5/465نمػػػػر كقػػػػد  ػػػػل    احلػػػػدو   ػػػػلي . كراوػػػػق  ػػػػرح السػػػػنة 
  وزكرات.

 تم 

ؤري إ  حد ال اااج إ   غء  ارج ننه  كالناقص:  ا اااج إ  متاـ الشغء: ارا ا -
 ػغء  ػػارج ننػػه. كوقػػاؿ ذلػػك لنملػػدكد كاملمسػوح   قػػوؿ: نػػدد  ػػاـ كليػػل  ػػاـ  قػػاؿ: 

كمتػػد كنمػػة ربػػك /[  115]ا رلػػاـكاهلل  ػػام رػػورري / [  8]ال ػػ كأمتمنادػػا
 [.142]ا نراؼ/ بلشر  ام  يقات ربه

 تورات 

 يه  قنوب  كأصنه  ن الورل  بناؤدا نند ال ػو يني: ككراة  فلنػة اقػاؿ  الاوراة الااء -
مل النساف: الاوراة نند أيب اللبػاس  فلنػة  كننػد الفارسػغ  وننػة  قػاؿ: لقنػة  فلنػة مل 
ا  ػػػاء كك ػػػرة  وننػػػة   كقػػػاؿ بلضػػػ م: دػػػغ  فلنػػػة  ػػػو  نفنػػػة ااريػػػر:  لػػػاأ القػػػرنيف 

  كلػػػيس مل كا  ػػػم  فلنػػػة ا ػػػا. كننػػػد . كالانفنػػػة: أر  ػػػر ال لنػػػب 1/374لنكوػػػاج 
الاػوراة  ي ػا دػدل  أنزلنزاإرػا الب روني ككروػة  دػغ  وننػة  ػو حوصػنة. قػاؿ  لػا : 

 [.29]الفا / ذلك   ن م مل الاوراة  ك  ن م مل اإل يل[  44]املا دة/ كرور



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 تارة 

- أف وليدكم  يه  ارة أ ػرل /[  كقػاؿ  لػا : 69]اإلسػراء م  ػارة ك ن ػا خنػرو
 [  أم  رة ككرة أ رل  دو  يما قيل  ن  ار اورح: الااـ.55]طه/ أ رل

 تٌن 

 [ قيل:  ا وباف  كقيل:  ا املاكوالف.1]الاني/ كالاني كالكواوفقاؿ  لا :  -
 كيقي   ورد ا كا ا اص ما والن   ا بلد دنا ال ااب.

 توب 

الاوسق مل دنا املبه   ننوق إ   الاوب:  رؾ النرب ننر أمجل الوووري ا ن أراد -
اأحيػػاء ننػػـو الػػدون  لنغػػكايل  اوػػكء الرابػػق  كاػػاب الاوبػػة   قػػد أوػػاد  يػػه كأ ػػاد  كبػػني 
كأمجػػػل   كدػػػو أبنػػػ  كوػػػوري االناػػػنار   ػػػإف االناػػػنار ننػػػر ثاثػػػة أكوػػػه: إ ػػػا أف وقػػػوؿ 
 امللاػػنر:   أ لػػل  أك وقػػوؿ:  لنػػد  وػػل كػػنا  أك  لنػػد كأسػػات كقػػد أقنلػػد  كال
رابق لنلك  كدنا ا  ن دو الاوبة  كالاوبة مل الشرع:  رؾ النرب لقبهه كالنػدـ ننػر 
 ػػا  ػػرط  نػػه  كاللك ػػة ننػػر  ػػرؾ امللػػاكدة  ك ػػدارؾ  ػػا أ  نػػه أف واػػدارؾ  ػػن ا نمػػاؿ 
با نماؿ باإلنادة   م  اواملد دنري ا ربػق  قػد كنمػد  ػرا ب الاوبػة. ك ػاب إ  

ك وبوا [  54]البقرة/  اوبوا إ  بار  ماإلرابة.  و:  اهلل   نكر"إ  اهلل" وقاضغ
[  ك ػػػػػاب اهلل 74]املا ػػػػػدة/ أ ػػػػػا واوبػػػػػوف إ  اهلل[  31]النػػػػػور/ إ  اهلل مجيلػػػػػا

[  117]الاوبػة/ لقػد  ػاب اهلل ننػر النػمه كامل ػاورونننيه؛ أم: قبل  وباػه   نػه: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ت  ػػػػػػػػاب ننػػػػػػػػي م لياوبػػػػػػػػوا /[  118]الاوبػػػػػػػػة كنفػػػػػػػػا نػػػػػػػػن م اػػػػػػػػاب ننػػػػػػػػي م 
 [.187]البقرة/

 كالاا ب وقاؿ لباذؿ الاوبة كلقابل الاوبة   اللبد  ا ب إ  اهلل  كاهلل  ا ب ننر نبدري.
كالاواب: اللبد ال  ن الاوبة  كذلك ب كه كل كقد بلػا الػنروب ننػر ال  يػب حػ  

ا  ػػاء و ػػن  اركػػا وميلػػه  كقػػد وقػػاؿ ذلػػك هلل  لػػا  ل  ػػرة قبولػػه  وبػػة اللبػػاد ااريػػر 
ك ن  ػاب كنمػل صػاحلا  إرػه   حاال بلد حاؿ. كقوله: 99كال فات لنبي قغ ص 

[  أم: الاوبػة الاا ػة  كدػو اومػق بػني  ػرؾ القبػي  71]الفرقػاف/ واوب إ  اهلل  اابػا
 إرػه دػو الاػواب الػرحيم[  31]الرند/ ننيه  وكند كإليه  اابكيرم اوميل. 

 [.54]البقرة/

 التٌه 

أربلػني  اري وايه: إذا ين  ك اري واوري لغة مل  اري وايه  كمل ق ػة بػين إسػرا يل: وقاؿ:  -
[  ك ودػػػه ك ي ػػػه: إذا حػػػنري كطرحػػػه. ككقػػػق مل 26]املا ػػػدة/ سػػػنة واي ػػػوف مل ا رض

 الايه كالاوري  أم مل  وا ق احلنة  ك فازة  ي اء: ين سال ودا.

 التاءات 

ااريػػػػػر: كاػػػػػاب    كيػػػػػدف أصػػػػػنا  م ػػػػػاهللالاػػػػػاء مل أكؿ ال نمػػػػػة لنقسػػػػػم  ػػػػػو:  -
[  كلنمخاطػػػب مل الفلػػػل املسػػػاقبل   ػػػو: 57  ]ا ربيػػػاء/62احلػػػركؼ لنمػػػكأ ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ػػػػػػرري النػػػػػػاس   /[  كلنااريػػػػػػ    ػػػػػػو: 99]وػػػػػػورسننػػػػػػي م املا  ػػػػػػة تتنزززززززل 
 [31]  ند/

كمل ني ر ال نمة   وف إ ا زا دة لنااري    ا ن مل الوقد داء  و قا مة  أك   ػوف 
الوقػد كالوصػل  كذلػك مل أ ػد كبنػد  أك   ػوف مل اومػق  ػق ا لػ   ػو  ثاباة مل

 سػػػػنمات ك   نػػػػات. كمل ني ػػػػر الفلػػػػل املا ػػػػغ لضػػػػمن املػػػػا نم   ػػػػو قولػػػػه  لػػػػا : 
كولنػػػد لػػػه  ػػػاال  ػػػدكدا /[  أك لنمخاطػػػب  فاوحػػػا  ػػػو: 12]املػػػدثر أرلمػػػد

 ئا  روػػػػالقػػػػد وئػػػػد  ػػػػي[  كلضػػػػمن املخاطبػػػػة   سػػػػورا  ػػػػو: 7]الفايػػػػة/ ننػػػػي م
 [  كاهلل أننم.27] ر /

 كتاب الثاء 

 ثبت 

وػا أو ػػا الػنون ني نػػوا ال بػات  ػد الػػككاؿ  وقػاؿ: ثبػد و بػػد ثبا ػا  قػػاؿ اهلل  لػا :  -
[  كروػػل ثبػػد كثبيػػد مل احلػػرب  كأثباػػه السػػقم 45]ا رفػػاؿ/ إذا لقيػػام  ئػػة  ػػاثباوا

ذلػػك لنمووػود بالب ػػر أك  اقػاؿ ابػن  ػػارس: كأثباػه السػػقم:إذا   و ػد وفارقػػه   كوقػاؿ
الب نة   يقاؿ:  اف ثابد نندم  كربوة النمه صػنر اهلل ننيػه كسػنم ثاباػة  كاإلثبػات 
كالا بيد  ارة وقاؿ بالفلل   يقاؿ ملا لرج  ن اللدـ إ  الووود   و: أثبد اهلل كػنا  

و ػػوف  ك ػػارة ملػػا و بػػد بػػاحل م   يقػػاؿ: أثبػػد احلػػاكم ننػػر  ػػاف كػػنا كثباػػه  ك ػػارة ملػػا
بػػالقوؿ  سػػواء كػػاف ذلػػك صػػدقا  نػػه أك كػػنبا   يقػػاؿ: أثبػػد الاوحيػػد كصػػدؽ النبػػوة 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

   ك اف أثبد  ق اهلل إاا ني ر  كقوله  لا : 1/347اراوق: ب ا ر ذكم الامييك 
لي باػػوؾ أك وقانػػوؾ /[  أم: و ب ػػوؾ كاػػنكؾ  كقولػػه  لػػا : 31]ا رفػػاؿ و بػػد

[  أم: وقػػػػػوو م 27]إبػػػػػراديم/ مل احليػػػػػاة الػػػػػدريااهلل الػػػػػنون ني نػػػػػوا بػػػػػالقوؿ ال ابػػػػػد 
كلػػو أ ػػم  لنػػوا  ػػا وونيػػوف بػػه ل ػػاف  ػػنا اػػم كأ ػػد بػػاحلجج القووػػة  كقولػػه  لػػا : 

[  أم: أ ػػد لاه ػػيل ننم ػػم. كقيػػل: أثبػػد  نمػػاام كاوانػػاء 66]النسػػاء/   بياػػا
ن نمػػػل كقػػػد نا إ   ػػػا نمنػػػوا  ػػػمثػػػرة أ لػػػاام  كأف و ورػػػوا خبػػػاؼ  ػػػن قػػػاؿ  ػػػي م: 

كلػوال [  وقاؿ: ثباه  أم: قوواه  قاؿ اهلل  لا : 23]الفرقاف/  جلنناري دباء  ن ورا
[  كقػػػاؿ: 12]ا رفػػػاؿ/   باػػػوا الػػػنون ني نػػػوا[  كقػػػاؿ: 74]اإلسػػػراء/ أف ثبانػػػاؾ

ك  بياا  ن أرفس م /[  كقاؿ: 265]البقرةكثبد أقدا نا /[.251]البقرة 

 ثبر 

د  امل ابر ننر اإل ياف  أم: املوا ب   ن قوام: ثابرت. قػاؿ ال بور: اااؾ كالفسا -
 ال  ػػػػػدنوا اليػػػػػـو ثبػػػػػورا كاحػػػػػدا كادنػػػػػوا ثبػػػػػورا ك ػػػػػنا ***دنػػػػػوا دنالػػػػػك ثبػػػػػورا  لػػػػػا : 

 كإأ   نػػػػػػػػػػك وػػػػػػػػػػا  رنػػػػػػػػػػوف   بػػػػػػػػػػورا[  كقولػػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػػا : 14 - 13]الفرقػػػػػػػػػػاف/
يػػػر الػػػدر [  قػػػاؿ ابػػػن نبػػػاس ر ػػػغ اهلل ننػػػه: ولػػػين رػػػاقص اللقػػػل اار112]اإلسػػػراء/

 . كرق ػاف اللقػل أنيػم دنػك. كثبػن 5/345املن ور مل الافسن باملػاثور لنسػيوطغ 
 وبل   ة.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ثبط 

[  حبسػػػ م 46]الاوبػػػة/   ػػػب  م كقيػػػل اقلػػػدكا  ػػػق القانػػػدونقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
 ك غن م  وقاؿ: ثب ه املرض كأثب ه: إذا حبسه ك نله ك  و د وفارقه.

 ثبا 

[  دػػغ مجػػق ثبػػة  أم: 71]النسػػاء/ ثبػػات أك ارفػػركا مجيلػػا  ػػارفركاقػػاؿ  لػػا :  -
 مجانة  نفردة. قاؿ الشانر:

 االش ر لكدن  ك اماه: ***كقد أغدك ننر ثبة كراـ  - 81 -
 رشاكل كاودون ملا رشاء

 ؛ كالنساف اثبا  ك اثوب   11كدو مل دوواره ص 
بيػد ننػر الروػل: ك نه:   بيد ننر  اف اكمل النساف: ك ن ولػل ا صػل ثبيػة  ػن ث

إذا أثنيػػػد ننيػػػه مل حيا ػػػه   أم: ذكػػػرت  افػػػرؽ حماسػػػنه. كو ػػػغر ثبيػػػة  ك مػػػق ننػػػر 
ثبػػات كثبػػني  كاحملػػنكؼ  نػػه الػػاـ  كأ ػػا ثبػػة احلػػوض  وسػػ ه الػػنم و ػػوب إليػػه املػػاء  
كاحملػػنكؼ  نػػه نينػػه ال ال ػػه اقػػاؿ أبػػو  ن ػػور ا زدػػرم: ال بػػات: مجانػػات مل  فرقػػة  

 ن: ثاب.ككل  رقة ثبة  كدنا  
كقاؿ ني ركف: ال بة  ن ا  اء الناق ػة  كدػو مل ا صػل ثبيػة   السػاقب الـ الفلػل مل 
دنا القوؿ كأ ا مل القوؿ ا كؿ  الساقب نني الفلل. ارا ػر. كننػر دػنا القػوؿ  شػر 

 امل ل  .



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ثج 

 ػػن املل ػػرات  وأنزلنززاوقػػاؿ: ثػػج املػػاء  كأ ػػر الػػوادم ب جيجػػه. قػػاؿ اهلل  لػػا :  -
[  كمل احلػػدو : اأ ضػػل احلػػج اللػػج كالػػ ج  ااحلػػدو  وركوػػه 14]النبػػا/ وػػا ػػاء ثجا

أبو ب ر ال دو  أف النمه سئل أم احلج أ ضلا قػاؿ: اللػج كالػ ج. كأ روػه ال  ػنم 
ك يػه إبػراديم بػن وكوػد كدػو  2/967كقاؿ ابن اللريب:   و ػ   كأ روػه ابػن  اوػه 

ك يػػه حممػػد بػػن احلجػػاج  1/255 ػػ كؾ احلػػدو   كلػػه طروػػ  أ ػػرل ننػػد الػػدارق ين 
   احلػػػػػدو  قػػػػػوم 4/331كالبي قػػػػػغ  1/442كدػػػػػو  ػػػػػلي   كأ روػػػػػه احلػػػػػاكم 

  أم: 4/45؛ كنار ػػػة ا حػػػوذم 7/14لشػػػواددري ال  ػػػنة. راوػػػق:  ػػػرح السػػػنة 
 ر ق ال وت بالانبية  كإسالة دـ اادم.

 ثخن 

وقػػػاؿ ثخػػػن الشػػػغء   ػػػو ثخػػػني: إذا غنػػػظ  نػػػم وسػػػل  ك  وسػػػامر مل ذدابػػػه  ك نػػػه  -
 ػػا كػػاف لنػػمه أف و ػػوف لػػه اسػػالن قػػوام: أثخناػػه  ػػربا كاسػػاخفا ا. قػػاؿ اهلل  لػػا : 

حػػػػػػ  إذا أثخنامػػػػػػودم  شػػػػػػدكا [  67]ا رفػػػػػػاؿ/ أسػػػػػػرل حػػػػػػ  وػػػػػػ خن مل ا رض
 [.4]حممد/ الوثاؽ

 ثرب 

 ال   روػػػػػػب ننػػػػػػي م اليػػػػػػـوالا روػػػػػػب: الاقروػػػػػػق كالاقروػػػػػػر بالػػػػػػنرب. قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا :  -
رػػد أ ػػة أحػػدكم  نيجنػػددا كال و رهبػػا  ادػػنا وػػكء  ػػن [  كركم: اإذا ز 92]ووسػػ /



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

حدو  صهي   اف  ننر صػهاه   ػركم نػن أيب دروػرة قػاؿ:  لػد النػمه صػنر اهلل 
ننيه كسنم وقوؿ: اإذا زرد أ ة أحدكم  ابني زرادا  نيجنػددا احلػد كال و ػرب نني ػا  

نيبل ػا كلػو تبػل ت إف زرد  نيجنددا احلد كال و رب  ت إف زرد ال ال ػة  ابػني زرادػا  
  4/351 ن  ػلر . كقػد أ روػه البخػارم مل بػاب بيػق املػدبر  اريػر:  ػا  البػارم 

   كال ولػػرؼ 11/297  ؛ كاريػػر:  ػػرح السػػنة 1713ك سػػنم مل احلػػدكد رقػػم ا
 وػػػػا أدػػػػل و ػػػػرب ػػػػن لفيػػػػه إال قػػػػوام: ال ػػػػرب  كدػػػػو  ػػػػهمه رقيقػػػػة  كقولػػػػه  لػػػػا : 

و ػػػوف أصػػػنه  ػػػن دػػػنا البػػػاب كاليػػػاء  [  أم: أدػػػل املدونػػػة  و ػػػ  أف13]ا حػػػكاب/
   وف  يه زا دة.

 ثعب 

[  ك ػوز أف و ػوف  ػغ 117]ا نػراؼ/  إذا دغ ثلبػاف  بػنيقاؿ نك كول:  -
بػػنلك  ػػن قولػػه: ثلبػػد املػػاء  ار لػػب  أم:  جر ػػه كأسػػناه  سػػاؿ  ك نػػه: ثلػػب امل ػػر  

 ا ا ػر لفيػه كال لبة:  رب  ن الػوزغ كمجل ػا: ثلػب  كارػه  ػبه بال لبػاف مل ديئاػه  
  ن لفيه ل وره  ا را  نه مل اايئة.

 ثقب 

 ا بلػه ال اقب: املضغء النم و قب بنورري كإ ػاء ه  ػا وقػق ننيػه. قػاؿ اهلل  لػا :  -
الػنجم  ***ك ا أدراؾ  ا ال ػارؽ [  كقاؿ اهلل  لا : 11]ال ا ات/   اب ثاقب

 روػ  مل اوبػل  كارػه قػد [  كأصنه  ػن ال قبػة  كامل قػب: ال3 - 2]ال ارؽ/ ال اقب
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ثقػػب  كقػػاؿ أبػػو نمػػرك: كال ػػهي : امل قػػب اكمل امشػػس اللنػػـو  : امل قػػب: ال روػػ   
   كقالوا: ثقبد النار  1/51كوقاؿ: إره أ     ن  فاوح امليم. راوق مشس اللنـو 

 أم: ذكيا ا.

 ثقؾ 

ال قػػػ : احلػػػنؽ مل إدراؾ الشػػػغء ك لنػػػه  ك نػػػه قيػػػل: روػػػل ثقػػػ   أم: حػػػاذؽ مل  -
دراؾ الشػػغء ك لنػػه  ك نػػه اسػػالن: امل اقفػػة ادػػغ املانبػػة بالسػػاح   كر ػػ    قػػ   إ

أم:  قـو  ك ا و قػ  بػه: ال قػاؼ  كوقػاؿ: ثقفػد كػنا: إذا أدركاػه بب ػرؾ حلػنؽ مل 
النيػػػر  ت واجػػػوز بػػػه  يسػػػالمل مل اإلدراؾ كإف     ػػػن  لػػػه ثقا ػػػة. قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 

كاقانػػودم حيػػ  ثقفامػػودم /[  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 191]البقػػرة إ ػػا   قفػػن م مل 
  نلورني أونما ثقفوا أ نكا كقانوا  قاػيا[  كقاؿ نك كول: 57]ا رفاؿ/ احلرب

 [.61]ا حكاب/

 ثقل 

ال قػػل كايفػػة  اقػػاباف    ػػل  ػػا وػػ و  ننػػر  ػػا وػػوزف بػػه أك وقػػدر بػػه وقػػاؿ: دػػو  -
الغػـر كالػوزر. قػاؿ اهلل  لػا :  ثقيل  كأصنه مل ا وساـ ت وقاؿ مل امللاأ   و: أثقنه

أـ  ساام أورا   م  ن  غـر   قنوف /[  كال قيل مل اإلرساف وسالمل 41]ال ور
  ارة مل النـ  كدو أك ر مل الالارؼ  ك ارة مل املدح  و قوؿ الشانر:

 ك بقر  ا بقيد هبا ثقيا ***خت  ا رض إذا  ا زلد نن ا  - 81 -
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  امنق واربي ا أف متيا *** ن ا حنند  ساقر اللك  - 82 -
اا   ار ال اثػة ا ك  لػكدن بػن أيب سػنمر  كا  ػن البنػه كلػب  كاػا ق ػة اريردػا 

؛ كب ػػػػػا ر ذكم الامييػػػػػك 71. ك ػػػػػا مل دوػػػػػواف زدػػػػػن ص 1/97مل أ ػػػػػايل املر ضػػػػػر 
1/334  

. كارػه كوقاؿ: مل أذره ثقل: إذا    د  له  كما وقاؿ: مل أذرػه  فػة: إذا وػاد  لػه
و قل نن قبوؿ  ا ونقر إليه  كقد وقاؿ: ثقل القوؿ إذا   و نب  انػه  كلػنلك قػاؿ 

[  كقولػػػػه 187]ا نػػػػراؼ/ ثقنػػػػد مل السػػػػموات كا رضمل صػػػػفة وػػػػـو القيا ػػػػة: 
[  قيػل: كنوزدػا  كقيػل:  ػا  ضػمناه  ػن 2]الكلكلػة/ كأ رود ا رض أثقااا لا : 

 كيمػػػػػل أثقػػػػػال م إ  بنػػػػػداؿ  لػػػػػا : أوسػػػػػاد البشػػػػػر ننػػػػػد احلشػػػػػر كالبلػػػػػ   كقػػػػػ
كلػػيهمنن أثقػػاام أثقػػاال  ػػػق [  أم: أمحػػال م ال قينػػة  كقػػاؿ نػػػك كوػػل: 7]النهػػل/
[  أم: نيثػػا  م الػػر  ػػ قن م ك  ػػب  م نػػن ال ػػواب  كقولػػه 13]اللن بػػوت/ أثقػػاام
 ليهمنػػوا أكزاردػػم كا نػػة وػػـو القيا ػػة ك ػػن أكزار الػػنون وضػػنو م بغػػن ننػػم أال لػػا : 

 ارفػػػػػػػركا  فا ػػػػػػػا كثقػػػػػػػاال[  كقولػػػػػػػه نػػػػػػػك كوػػػػػػػل: 25]النهػػػػػػػل/ سػػػػػػػاء  ػػػػػػػا وػػػػػػػكركف
   4/218[  قيػل:  ػبارا ك ػيو ا اراوػػق مل  فسػن ااوػة الػدر املن ػػور 41]الاوبػة/

كقيػػل:  قػػراء كأغنيػػاء  كقيػػل: غربػػاء ك سػػاوطنني  كقيػػل: رشػػاطا ككسػػا   ككػػل ذلػػك 
ننػػر كػػل حػػاؿ   ػػلب أك وػػد ل مل نمو  ػػا   ػػإف الق ػػد بااوػػة احلػػ  ننػػر النفػػر 

 سػػ ل. كامل قػػاؿ:  ػػا وػػوزف بػػه  كدػػو  ػػن ال قػػل  كذلػػك اسػػم ل ػػل سػػنج قػػاؿ  لػػا : 
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كإف كاف   قاؿ حبة  ن  ردؿ أ ينا هبا ككفر بنػا حاسػبني /[  كقػاؿ 47]ا ربيػاء
 ك ػػػػػن ولمػػػػػل   قػػػػػاؿ ذرة  ػػػػػرا وػػػػػرري *** مػػػػػن ولمػػػػػل   قػػػػػاؿ ذرة  ػػػػػنا وػػػػػرري  لػػػػػا : 
   ػػو مل نيشػػة را ػػية *** ا ػػا  ػػن ثقنػػد  وازونػػه ا : [  كقولػػه  لػػ8 - 7]الكلكلػػة/

كأ ػػػػػا  ػػػػػن  فػػػػػد [   إ ػػػػػارة إ  ك ػػػػػرة ايػػػػػنات  كقولػػػػػه  لػػػػػا : 7 - 6]القارنػػػػػة/
 [   إ ارة إ  قنة اينات.8]القارنة/  وازونه

 كال قيل كايفي  وسالمل ننر كو ني:
إال بانابػػػارري  أحػػػد ا ننػػػر سػػػبيل املضػػػاوفة  كدػػػو أف ال وقػػػاؿ لشػػػغء ثقيػػػل أك  فيػػػ 

بغنري  كانا و   لنشغء الواحد أف وقاؿ  في  إذا انارب ه  ا دو أثقػل  نػه  كثقيػل 
 إذا انارب ه  ا دو أ    نه  كننر دنري ااوة املاقد ة نيرفا.

كال اأ أف وسالمل ال قيل مل ا وساـ املروهػة إ  أسػفل  كػاحلجر كاملػدر  كايفيػ  
ل ػػلود كالنػػار كالػػد اف  ك ػػن دػػنا ال قػػل قولػػه  لػػا : وقػػاؿ مل ا وسػػاـ املا نػػة إ  ا

اثاقنام إ  ا رض /[.38]الاوبة 

 ثلث 

 ال اثة كال اثوف  كال اث كال ن ما ة  كثاثة نيالؼ  كال ن  كال ن اف. -
[  أم: أحػػػد أوكا ػػػه ال اثػػػة  كاومػػػق 11]النسػػػاء/  أل ػػػه ال نػػػ قػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 

[  كقػػػاؿ نػػػك 142]ا نػػػراؼ/ سػػػر ثاثػػػني لينػػػةككنػػػدارا  و أثػػػاث  قػػػاؿ  لػػػا : 
[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 7]اجملادلػػػػة/  ػػػػا و ػػػػوف  ػػػػن  ػػػػول ثاثػػػػة إال دػػػػو رابل ػػػػمكوػػػػل: 
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ثػػػاث نػػػورات ل ػػػم /[  أم: ثاثػػػة أكقػػػات اللػػػورة  كقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 58]النػػػور
كلب ػوا مل ك ف ػػم ثن ما ػػة سػنني / [  كقػػاؿ  لػا : 25]ال  ػػ ب اثػػة نيالؼ  ػػن

إف ربػػك ولنػػم أرػػك  قػػـو [  كقػػاؿ  لػػا : 124]نيؿ نمػػراف/ فزلزز مناملا  ػػة 
   ػم كثػاث كربػاع[  كقػاؿ نػك كوػل: 21]املك ػل/ أدي  ن ثن ػغ النيػل كر ػفه

[  أم: اثنػػػني اثنػػػني كثاثػػػة ثاثػػػة. كثن ػػػد الشػػػغء: وكأ ػػػه أثاثػػػا  كثن ػػػػد 1] ػػػاطر/
: أ ػػػػنت ثنػػػ  أ ػػػػواام  كأثن ػػػا م: صػػػػرت ثػػػال  م أك ثنػػػػ  م   كأثن ػػػد الػػػػدرادم القػػػـو

: صػاركا ثاثػة كحبػل   نػوث:  82 اثن د دغ اراوق ص  مل احلا ية   كأثن  القػـو
 فاوؿ ننر ثاثة قول  كرول   نوث: أ ن ثن   اله  كثنػ  الفػرس كربػق وػاء ثال ػا 
كرابلا مل السباؽ  كوقاؿ: أثاثة كثاثوف نندؾ أك ثاث كثاثػوفا كناوػة نػن الروػاؿ 

 ث ك  ن  اقاؿ ابن  الك مل   ن ه:كالنساء  كواؤكا ثا
 مجق  نوث النوؽ  كال اث *** لنـو ال اث  كال اث 
كدػػو  ػػن امللػػدكؿ مل احلسػػاب   أم: ثاثػػة ثاثػػة  كراقػػة  ***ولػػين بػػه الػػنكور كاإلرػػاث 

  نوث اقاؿ ابن  الك مل   ن ه:
 مجق  نوث النوؽ  كال اث *** لنـو ال اث  كال اث 

 كدو  ن امللدكؿ مل احلساب  : ***راث ولين به النكور كاإل
ينب  ػن ثاثػة أ ػاؼ  كال اثػاء كا ربلػاء  ػن ا وػاـ ولػل ا لػ   ي مػا بػدال  ػن 
ااػػػاء   ػػػو: حسػػػنة كحسػػػناء   خػػػص النفػػػظ بػػػاليـو  كح ػػػغ: ثن ػػػد الشػػػغء   ني ػػػا: 
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ولناػػه ننػػر ثاثػػة أوػػكاء  كثنػػ  البسػػر: إذا بنػػ  الرطػػب ثن يػػه  أك ثنػػ  اللنػػب: أدرؾ 
 ن اري  كثوب ثاثغ: طوله ثاثة أذرع.ث

 ثل 

ال نة: ق لة  املة  ن ال وؼ  كلنلك قيل لنمقيم ثنة  كالنابار االوامػاع قيػل:  -
ثنػػة  ػػن ا كلػػني كثنػػة  ػػن اا ػػرون /[  أم: مجانػػة اقػػاؿ ابػػن 41 - 39]الواقلػػة

  الك:
 كنن حاؾ نربكا ب نه *** اف كصوؼ ك راب ثنه 
  اددري مل حم م ال ااب   ***كز رة الناس  سمر ثنه 

كثننػػػد كػػػنا:  ناكلػػػد ثنػػػة  نػػػه  كثػػػل نر ػػػه: أسػػػقب ثنػػػه  نػػػه  كال نػػػل: ق ػػػر ا سػػػناف 
 لسقوط ثنة  نه  كأثل  مه: سق د أسناره  ك  نند الركية  أم: يد د.

 ثمد 

مثود قيل: دو أنجمغ  كقيل: دػو نػريب  ك ػرؾ صػر ه ل ورػه اسػم قبينػة  أك أرض   -
حػػغ أك أب   رػػه وػػنكر  لػػوؿ  ػػن ال مػػد  كدػػو املػػاء القنيػػل  ك ػػن صػػر ه ولنػػه اسػػم

النم ال  ادة له  ك نػه قيػل:  ػاف   مػود  مثد ػه النسػاء أم: ق لػن  ػادة  ا ػة ل  ػرة 
 غشياره ان  ك  مود: إذا ك ر ننيه الس اؿ ح   قد  ادة  اله.
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 ثمر 

مثػار كمثػرات    ال مر اسم ل ل  ا وا لم  ن أمحػاؿ الشػجر  الواحػدة مثػرة  كاومػق: -
  ػػػػػن السػػػػػماء  ػػػػػاء  ػػػػػا رج بػػػػػه  ػػػػػن ال مػػػػػرات رزقػػػػػا ل ػػػػػم أنززززززلكقولػػػػػه  لػػػػػا : 

[  كقولػػه 67]النهػل/ ك ػن مثػػرات النخيػل كا ننػػاب[  كقولػه  لػػا : 22]البقػرة/
ك ػػػن كػػػل [  كقولػػػه  لػػػا : 99]ا رلػػػاـ/ اريػػػركا إ  مثػػػرري إذا أمثػػػر كونلػػػه لػػػا : 
دو ال مار  كقيل: دػو مجلػه  كو ػم بػه نػن املػاؿ [  كال مر قيل: 3]الرند/ ال مرات

  5/391املسافاد  كننر ذلك محل ابن نبػاس اككػاف لػه مثػر  ااريػر: الػدر املن ػور 
كدػغ قػػراءة ابػػن نبػػاس  ػػن القػػراءات الشػػاذة. كقػػاؿ  ادػػد:  ػػا كػػاف مل القػػرنيف  ػػن مثػػر 

[ 34 ػػ /  ػػو  ػػاؿ  ك ػػا كػػاف  ػػن مثػػر   ػػو  ػػن ال مػػار. اريػػر: النسػػاف امثػػر    ]ال 
كوقػػاؿ: مثػػر اهلل  الػػه  كوقػػاؿ ل ػػل رفػػق و ػػدر نػػن  ػػغء: مثػػرة  كقولػػك: مثػػرة اللنػػم 

   1/44 اللمػػػل ال ػػػا   كمثػػػرة اللمػػػل ال ػػػا  اونػػػة ااريػػػر  مػػػق الباغػػػة لنم لػػػ 
كمثػػػرة السػػػوط نقػػػدة أطرا  ػػػا  شػػػبي ا بػػػال مر مل اايئػػػة  كالاػػػديل ننػػػه كاػػػديل ال مػػػر نػػػن 

ا يبػب  ػن الكبػد  شػبي ا بػال مر مل اايئػة كمل الاه ػيل الشجر  كال منة  ن النػا:  ػ
  ن النا.

 ثم 

حرؼ ن   وقاضغ  ا ر  ا بلدري نما قبنػه اراوػق  غػين النبيػب  كاوػم الػداأ   -
  ؛ إ ػػا  ػػا نا بالػػنات؛ أك باملر بػػة  أك بالو ػػق حسػػبما 2/344بػػاب ت  كالب ػػا ر 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ػػا كقػػق ني نػػام بػػه ااف كقػػد كنػػام بػػه أت إذا ذكػػر مل اقبػػل  كمل اأكؿ . قػػاؿ  لػػا : 
ت [  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 52 - 51]وػػورس/ ت قيػػل لنػػنون  نمػػوا *** سػػالجنوف 

 [  كأ باده.52]البقرة/ نفورا نن م  ن بلد ذلك
    و:  ػجرت: إذا 1/156كمثا ة:  جر  كمثد الشاة: إذا رنا ا اارير: اجململ 

مثمػد الشػغء: مجلاػه  ك نػه قيػل: كنػا رند الشجر  ت وقػاؿ مل غندػا  ػن النبػات. ك 
. قػػاؿ الك شػػرم: 1/156؛ كاجملمػػل 49أدػػل مثػػه كر ػػة ااريػػر: أسػػاس الباغػػة ص 

 أم: أدل إصاح  اره كاالداماـ با رري   كال مة: مجلة  ن حشيش. ك:

 ثم 

إ ػػارة إ  املابلػػد  ػػن امل ػػاف  ك ادنالػػك  لناقػػرب  ك ػػا  ر ػػاف مل ا صػػل  كقولػػه  -
[   ػو مل  و ػق املفلػوؿ اك شػر ننػر 21]اإلرسػاف/ رأوػد ت رأوػدكإذا  لا : 

  كردري مل القا وس   قاؿ:  قػوؿ  ػن 1/345دنا القوؿ الفنكز نيبادم مل الب ا ر 
 كدم. كإذا رأود ت رأودأنربه  فلوال ؿ ارأود  مل: 

   ككنا ا  فش.3/218ك شر ننر دنا القوؿ الفراء مل  لاريه  راوق 
 ر النهاس:  دل اللربية  يه ثاثة أقواؿ:كقا بو ولف -

 اك ر الب روني وقوؿ: ات   رؼ  ك   لد ارأود   كما  قوؿ:  نند مل الدار   ػا 
  لدم  نند  ننر قوؿ سيبووه.

 : ت  فلوؿ هبا  أم:  إذا ريرت ت.-كدو أحد قويل الفراء  -كقاؿ ا  فش 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ت  كحنؼ ا ا .كقوؿ ني ر لنفراء  قاؿ: كالاقدور: إذا رأود  ا 
قػػػاؿ أبػػػو ولفػػػر: كحػػػنؼ ا ػػػا    ػػػا ننػػػد الب ػػػروني؛  رػػػه اػػػنؼ املوصػػػوؿ كوبقػػػغ 

  .3/579ال نة. راوق إنراب القرنيف لننهاس 

 ثمن 

[. الػػ من: اسػػم ملػػا وا ػػنري البػػا ق 21]ووسػػ / ك ػػركري بػػ من خبػػسقولػػه  لػػا :  -
 ػو مثنػه. قػاؿ مل  قابنة البيػق  نينػا كػاف أك سػنلة. ككػل  ػا ا ػل نو ػا نػن  ػغء  

[ كقػػػاؿ 77]نيؿ نمػػػراف/ إف الػػػنون وشػػػ كف بل ػػػد اهلل كأ ػػػا م مثنػػػا قنػػػيا لػػػا : 
كال  شػػ كا بآوػػايت [  كقػػاؿ: 95]النهػػل/ كال  شػػ كا بل ػػد اهلل مثنػػا قنػػيا لػػا : 
[  كأمثند الروػل  اانػه كأمثنػد لػه: أك ػرت لػه الػ من  ك ػغء 41]البقرة/ مثنا قنيا

من  كال مارية كال ماروف كال من مل اللدد  لركؼ. كوقاؿ: مثناه: كند له مثني: ك ن ال 
 سػػػػػػػػبلة كثػػػػػػػػا ن م كنػػػػػػػػب مثا نػػػػػػػػا  أك أ ػػػػػػػػنت مثػػػػػػػػن  الػػػػػػػػه  كقػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػك كوػػػػػػػػل: 

[. 27]الق ػػػص/ ننػػػر أف  ػػػاورأ مثػػػاأ حجػػػج[  كقػػػاؿ  لػػػا : 22]ال  ػػػ /
 كال مني: ال من  قاؿ الشانر:

 ادنا نجك بيد  ك  رري: *** ما صار يل مل القسم إال مثين ا  - 83 -
 كألقيد س مغ بين م حني أك شوا

  كالنسػاف 1/162  كاجملمػل 97كونسب إ  وكود بػن ال  روػة  كدػو مل دووارػه ص 
  282امثن   كنقد اياص ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 [.12]النساء/  ن ن ال من  ا  ركامكقوله  لا : 

 ثنى 

نابػار اللػدد  أك بانابػار ال ين كاالثناف أصل ملا فات دنري ال نمػة  كوقػاؿ ذلػك با -
[  41]الاوبػػة/ ثػػاأ اثنػػنيالا روػػر املووػػود  يػػه أك بانابار ػػا  لػػا  قػػاؿ اهلل  لػػا : 

اثناا نشرة نينا /[  كقػاؿ: 61]البقرةػم كثػاث كربػاع   /[  يقػاؿ: 3]النسػاء
 ثنياه   نية: كند له ثاريا  أك أ نت ر    اله  أك  ممد إليه  ا صار به اثنني.

ل ػػم:  ػػا ولػػاد  ػػر ني  قػػاؿ ننيػػه السػػاـ: االثػػم مل ال ػػدقة  ااحلػػدو  أ روػػه أبػػو كا
؛ كالفػػػػػػا   1/244؛ كابػػػػػػن ا ثػػػػػػن مل الن اوػػػػػػة 1/98نبيػػػػػػد مل غروػػػػػػب احلػػػػػػدو  

   كركا ه ثقات  أم: ال    ن مل السنة  ر ني. قاؿ الشانر:1/158
 ادنا نجك بيد  كصدرري: ***لقد كارد  ا ا ا ثم  - 84 -

 نب ب ر ق لاين  ا ةأمل و
؛ كإ   لػػػػن بػػػػن أكس كمػػػػا مل 141كدػػػػو ونسػػػػب  كس بػػػػن حجػػػػر مل دووارػػػػه ص 

؛ كإ  كلػػب بػػن زدػػن مل النسػػاف اثػػم  ؛ كدوػػواف كلػػب ص 1/98غروػػب احلػػدو  
  1/163كدو ا رو ؛ كارير: اجململ  128

كثنيػػة كا ػػرأة ثػػين: كلػػدت اثنػػني  كالولػػد وقػػاؿ لػػه: ثػػين  كحنػػ   ينػػا  ي ػػا ثنيػػا كثنػػول 
ك  نووػة ادػنا كنػػه  لػم االسػػا ناء   كوقػاؿ لػػيكم الشػغء: قػػد ثنػاري   ػػو قولػه  لػػا : 

أال إ ػػم و نػػوف صػػدكردم /[  كقػػراءة ابػػن نبػػاس: او نػػوي صػػدكردم  اكدػػغ 5]دػػود



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ثػػػػاأ    ػػػػن: اثنوريػػػػد  كقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 1/345قػػػػراءة  ػػػػاذة. اريػػػػر: الب ػػػػا ر 
كرػػال  ػػر كاإلنػػراض   ػػو: لػػول  ػػدقة  [  كذلػػك نبػػارة نػػن الان9]احلػػج/ ن فػػه
 [.83]اإلسراء/ جباربه

كال ػػين  ػػن الشػػاة:  ػػا د ػػل مل السػػنة ال اريػػة ك ػػا سػػق د ثنياػػه  ػػن البلػػن  كقػػد أثػػم  
  : 1/164كثنيػػد الشػػغء أثنيػػه: نقد ػػه ب نػػاوني غػػن   مػػوز  قيػػل ااريػػر: اجملمػػل 

نيػه لفػظ الواحػد. كامل نػاة:  ػا ثػين كإيفا   و مك  ره بم ال نمة ننر الا نية  ك  وػا ن
 ن طرؼ الك اـ  كال نياف النم و م بػه إذا نػد السػادات. ك ػاف ثنيػة أدػل بياػه كناوػة 

 ػػي م  كال نيػػة  ػػن اوبػػل:  ػػا ااػػاج مل ق لػػه كسػػنوكه إ  صػػلود  منزلتززونػػن ق ػػور 
ئػػػػة كحػػػػدكد    ارػػػػه و ػػػػين السػػػػن  كال نيػػػػة  ػػػػن السػػػػن  شػػػػبي ا بال نيػػػػة  ػػػػن اوبػػػػل مل ااي

كال ػػػابة. كال نيػػػا  ػػػن اوػػػككر:  ػػػا و نيػػػه وػػػازرري إ  ثنيػػػه  ػػػن الػػػرأس كال ػػػنب  كقيػػػل: 
 ال نول. كال ناء:  ا ونكر مل حما د الناس   ي م حاال  هاال ذكرري  وقاؿ: أثين ننيه.

كلقػػػد ك  ػػم مل  شػػياه  ػػػو:  بخػػ   ك يػػػد سػػور القػػرنيف   ػػػاأ مل قولػػه نػػػك كوػػل: 
[   ػػا   ػػم ننػػر  ػػركر ا كقػػات ك  ػػرر  ػػا 87]احلجػػر/ ني ينػػاؾ سػػبلا  ػػن امل ػػاأ

 درس كال  نق ق دركس سا ر ا  ياء الر  ضػمهل ك ب ػل ننػر  ػركر ا وػاـ  كننػر 
[  23]الك ػػػر/ اهلل رػػػكؿ أحسػػػن احلػػػدو  كاابػػػا  اشػػػاهبا   ػػػاأذلػػػك قولػػػه  لػػػا : 

  كمػا ركم مل كو   أره قيل لنقرنيف:   اأ؛ ملػا و ػم كواجػدد حػاال  هػاال  ػن  وا ػدري
ايػػرب مل صػػفاه: اال ولػػوج  يقػػـو كال وكوػػ   يسػػالاب  كال  نقضػػغ نجا بػػه  ااحلػػدو  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

أ روه رزون كأبو نبيد مل كاابه ا ضا ل القػرنيف   كقػاؿ: دػنا غروػب  ػن دػنا الووػه. 
كننػػد ال  ػػنم: اكال لنػػ  نػػن ك ػػرة الػػرد كال  نقضػػغ نجا بػػه . اريػػر سػػنن ال  ػػنم: 

   قاؿ: كإسنادري   وؿ. كأ روػه أمحػد مل املسػند 2918ا باب  ضا ل القرنيف رقم
  .6/125   كابن أيب  يبة 714برقم ا

كو ػػ  أف و ػػوف ذلػػك  ػػن ال نػػاء   نبي ػػا ننػػر أرػػه أبػػدا وي ػػر  نػػه  ػػا وػػدنو إ  ال نػػاء 
ننيػػه كننػػر  ػػن وانػػوري  كولنمػػه كولمػػل بػػه  كننػػر دػػنا الووػػه كصػػفه بػػال ـر مل قولػػه 

 بػػػل دػػػو قػػػرنيف  يػػػد[  كباجملػػػد مل قولػػػه: 77]الواقلػػػة/ إرػػػه لقػػػرنيف كػػػر  لػػػا : 
 [.21]الربكج/

كاالسا ناء: إوراد لفظ وقاضغ ر ق بلا  ا وووبه نمـو لفظ  اقػدـ  أك وقاضػغ ر ػق 
ح ػػم النفػػظ نمػػا دػػو.  ممػػا وقاضػػغ ر ػػق بلػػا  ػػا وووبػػه نمػػـو النفػػظ قولػػه  لػػا : 

 أف و ػػػوف  ياػػػةقػػػل ال أوػػػد  يمػػػا أكحػػػر إيل حمر ػػػا ننػػػر طػػػانم و لمػػػه إال  :ااوػػػة
 [.145]ا رلاـ/

 ك ا وقاضغ ر ق  ا وووبه النفظ  نهو قوله:
كاهلل   لنػػن كػػنا إف  ػػاء اهلل  كا رأ ػػه طػػال  إف  ػػاء اهلل  كنبػػدري نايػػ  إف  ػػاء اهلل  

 كال وسػػػػػػػػا نوف ***إذ أقسػػػػػػػػموا لي ػػػػػػػػر ن ا   ػػػػػػػػبهني كننػػػػػػػػر دػػػػػػػػنا قولػػػػػػػػه  لػػػػػػػػا : 
 [.18 - 17]القنم/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ثوب 

رووع الشغء إ  حالاػه ا ك  الػر كػاف نني ػا  أك إ  احلالػة املقػدرة أصل ال وب:  -
املق ػػودة بػػالف رة  كدػػغ احلالػػة املشػػار إلي ػػا بقػػوام: أكؿ الف ػػرة ني ػػر اللمػػل ااريػػر: 

  ك ف ػيل دػنا مل  ػرح أدب ال ا ػب لنجػواليقغ ص 1/337ب ا ر ذكم الامييػك 
اف إ  دارري  كثابػد إيل رفسػغ   .  من الرووع إ  احلالة ا ك  قػوام: ثػاب  ػ37

ك ػػغ   ػػاف املساسػػقغ ننػػر  ػػم البئػػر   ابػػة  ك ػػن الروػػوع إ  احلالػػة ننػػر  ػػم البئػػر 
  ابػػػة  ك ػػػن الروػػػوع إ  احلالػػػة املقػػػدرة املق ػػػود بػػػالف رة ال ػػػوب   ػػػغ بػػػنلك لروػػػوع 
 الغكؿ إ  احلالة الر قدرت له  ككنا ثواب اللمػل  كمجػق ال ػوب أثػواب كثيػاب  كقولػه

[ امػػل ننػػر    ػػن ال ػػوب  كقيػػل: ال يػػاب كناوػػة 4]املػػدثر/ كثيابػػك    ػػر لػػا : 
 نن النفس لقوؿ الشانر:

 االش ر ال رئ القيس  كنجكري: ***ثياب بين نوؼ ط ارل رقية  - 85 -
 كأكو  م بيا املسا ر غراف

 ؛ كالنساف اثوب   167كدو مل دوواره ص 
إيفػػػا وروػػػد اهلل ليػػػندب نػػػن م الػػػروس أدػػػل : كذلػػػك أ ػػػر  ػػػا ذكػػػرري اهلل  لػػػا  مل قولػػػه

[. كال واب:  ػا وروػق إ  اإلرسػاف  ػن وػكاء 33]ا حكاب/ البيد كو  ركم    نا
أنمالػه   يسػػمر اوػكاء ثوابػػا   ػورا أرػػه دػو دػػو  أال  ػرل كيػػ  ولػل اهلل  لػػا  اوػػكاء 

وقػل وػكاءري  [  ك  7]الكلكلة/  من ولمل   قاؿ ذرة  نا ورريرفس اللمل مل قوله: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كال ػػواب وقػػاؿ مل ايػػن كالشػػر  ب ػػن ا ك ػػر املالػػارؼ مل ايػػن  كننػػر دػػنا قولػػه نػػك 
 آ ػادم [  195]نيؿ نمػراف/ ثوابا  ن نند اهلل كاهلل ننػدري حسػن ال ػوابكول: 

[  ككػنلك امل وبػة مل قولػه 148]نيؿ نمػراف/ اهلل ثواب الدريا كحسػن ثػواب اا ػرة
[   ػػػػإف ذلػػػػك 61]املا ػػػػدة/ ذلػػػػك   وبػػػػة ننػػػػد اهللدػػػػل أربػػػػئ م بشػػػػر  ػػػػن  لػػػػا : 

كلػػو أ ػم ني نػوا كا قػػوا مل وبػة  ػػن اسػالارة مل الشػر كاسػػالارة البشػارة  يػه. قػػاؿ  لػا : 
 اثػاهبم اهلل  ػا [  كاإلثابة  سالمل مل احملبوب  قاؿ  لا : 113]البقرة/ نند اهلل

قيػػػل ذلػػػك مل امل ػػػركري  [  كقػػػد85]املا ػػػدة/ قػػػالوا ونػػػات يػػػرم  ػػػن يا ػػػا ا  ػػػار
اثػػاب م غمػػا بغػػم  /[  ننػػر االسػػالارة كمػػا  قػػدـ  كالا ووػػب مل 153]نيؿ نمػػراف

[  كقولػه نػك 36]امل ففػني/ دػل ثػوب ال فػارالقرنيف      إال مل امل ركري   و: 
[  قيػػػل:  لنػػػاري:   ارػػػا و ػػػوب إليػػػه 125]البقػػػرة/ كإذ ولننػػػا البيػػػد   ابػػػةكوػػػل: 

ات  كقيل:   ارا و اسب  يه ال واب. كال يب: الر   وب نن الناس ننر  ركر ا كق
 الككج.

[  كقػػػػاؿ ننيػػػػه السػػػػاـ: اال يػػػػب أحػػػػ  5]الاهػػػػر / ثيبػػػػات كأب ػػػػاراقػػػػاؿ  لػػػػا : 
  ؛ كابػػن  اوػػه مل 1421بنفسػػ ا  ااحلػػدو  صػػهي  أ روػػه  سػػنم مل صػػهيهه ا

نة ؛ ك ػػػػرح السػػػػ2/62؛ ك الػػػػك مل املوطػػػػا. اريػػػػر  نػػػػوور احلوالػػػػك 1/611سػػػػننه 
 ؛ كالركاوة ]ا  [ بدؿ ]ال يب[  .9/31



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كالا ووب:   رار النػداء  ك نػه الا ووػب مل ا ذاف  كال وبػاء الػر  لػ م اإلرسػاف  يػد 
بػػنلك لا رردػػا  كال بػػة: مجانػػة ال ا ػػب بلضػػ م إ  بلػػا مل اليػػادر  قػػاؿ نػػك كوػػل: 

ارفركا ثبات أك ارفركا مجيلا  /[  قاؿ الشانر:71]النساء 
 كقد أغدك ننر ثبة كراـ - 86 -

  81االبيد  قدـ قروبا برقم 
 كثبة احلوض:  ا و وب إليه املاء  كقد  قدـ اراوق  ادة اثبة   .

 ثور 

ثػػار الغبػػار كالسػػػهاب ك و ػػا  و ػػور ثػػػورا كثورارػػا: اراشػػر سػػػاطلا  كقػػد أثر ػػه  قػػػاؿ  -
/  ا ػػػن سػػػهابا لػػا :  كأثػػػاركا  [  وقػػاؿ: أثػػػرت ا رض  كقولػػػه  لػػػا :48]الػػػرـك

/ ا رض كنمركدا [  كثػارت احل ػبة ثػورا  شػبي ا باراشػار الغبػار  كثػور  ػرا  9]الػرـك
كنلك  كثار ثا رري كناوة نن اراشار غضبه  كثاكرري: كاثبه  كال ور: البقػر الػنم و ػار بػه 

 139ا رض    ارػػػه مل ا صػػػل   ػػػدر ولػػػل مل  و ػػػق الفانػػػل اراوػػػق صػػػفهة 
لػػػم:  ػػػا   كطػػػا    كقػػػوام: سػػػقب ثػػػور     ػػػو:  ػػػي  كطيػػػ  مل  4حا ػػػية 

. كقػػاؿ ابػػن 49الشػػف  اكدػػو  ػػا   ػػر  نػػه كاراشػػر  راوػػق أسػػاس الباغػػة اثػػور  ص 
 ػػارس: كوقػػاؿ مل املغػػرب إذا سػػقب ثػػور الشػػف     ػػو اراشػػار الشػػف  كثورارػػه. اريػػر: 

  أم: ال ا ر املن ر  كال ار دػو طنػب الػدـ  كأصػنه اامػك  كلػيس  ػن 1/165اجململ 
 اب.دنا الب



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ثوى 

ك ػػا كنػػد ال ػػواء: اإلقا ػػة  ػػق االسػػاقرار  وقػػاؿ: ثػػول و ػػوم ثػػواء  قػػاؿ نػػك كوػػل:  -
 ألػػيس مل و ػػنم   ػػول لنما ػػربون[  كقػػاؿ: 45]الق ػػص/ ثاكوػػا مل أدػػل  ػػدون

اد نػػوا أبػػواب [  24]  ػػند/  النػػار   ػػول اػػم[  قػػاؿ اهلل  لػػا : 61]الك ػػر/
 النػػار   ػػواكم[  كقػػاؿ: 72]الك ػػر/ نو ػػنم  الػػدون  ي ػػا  بػػئس   ػػول املا ػػربو

[  كقيػػػل:  ػػػن أـ   ػػػواؾ اقػػػاؿ الك شػػػرم: كدػػػو أبػػػو   ػػػوام كدػػػغ أـ 128]ا رلػػػاـ/
  ػػوام: ملػػن أرػػد رػػازؿ بػػه  ا كناوػػة نمػػن رػػكؿ بػػه  ػػي   كال ووػػة:  ػػاكل الغػػنم  كاهلل 

 أننم بال واب.

 كتاب الجٌم 

 جب

[  أم: بئػػػػر     ػػػػو  11]ووسػػػػ / كألقػػػػوري مل غيابػػػػد اوػػػػبقػػػػاؿ اهلل  لػػػػا :  -
ك سػػػمياه بػػػنلك إ ػػػا ل ورػػػه حمفػػػورا مل وبػػػوب  أم: مل أرض غنييػػػة؛ كإ ػػػا  رػػػه قػػػد 
وب  كاوب: ق ق الشغء  ن أصنه كجػب النخػل  كقيػل: ز ػن اوبػاب   ػو: ز ػن 

  كراقػة وبػاء  كذلػك 1/358ال راـ  كبلن أوب:  ق وع السناـ اارير: الب ا ر 
ليد  ك  غ  بػوب:  ق ػوع الػنكر  ػن أصػنه  كاوبػة  و: أق ق كق لاء  لنمق وع ا

الر دغ النباس  نػه  كبػه  ػبه  ػا د ػل  يػه الػر    ػن السػناف  كاوبػاب:  ػغء ولنػو 
ألبػػاف اإلبػػل  كوبػػد املػػرأة النسػػاء حسػػنا: إذا غنبػػا ن  اسػػالارة  ػػن اوػػب الػػنم دػػو 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

قػػػاؿ مل النسػػػاف الق ػػػق  كذلػػػك كقػػػوام: ق لاػػػه مل املنػػػا رة كاملنازنػػػة  كأ ػػػا اوبجبػػػة ا
اكاوبجبة  كناء واخن  ن أدـ وسقر  يه اإلبل  كونقق  يه اابيد   نيسد  ن ذلك  

 بل  يد به ل ويا املسموع  ن ا.

 جبت 

[  اوبػػػػػد اقػػػػػاؿ 51]النسػػػػػاء/ و  نػػػػػوف باوبػػػػػد كال ػػػػػاغوتقػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػا :  -
 ػن غػن حػرؼ  اوودرم: كدنا ليس  ن حما اللربية؛ الواماع اويم كالااء مل كنمػة

ذكلقغ  كاوبس: الفسل امل النساف: الفسػل: الػرذؿ كالنػنؿ الػنم ال  ػركة لػه  الػنم 
   كقيػػل: الاػػاء بػػدؿ  ػػن السػػني   نبي ػػا ننػػر 1/359ال  ػػن  يػػه ااريػػر: الب ػػا ر 

  بالغاه مل الفسولة  كقوؿ الشانر:
 ادنا نجك بيد  ك  رري ا كؿ: ***نمرك بن وربوع  رار الناس  - 87 -
 قب  اهلل بين السلاة وا

؛ كاي ػػػا ص 1/359كدػػػو للنبػػػاء بػػػن أرقػػػم  كدػػػو مل النسػػػاف ارػػػوت  ؛ كالب ػػػا ر 
  3/32؛ كاوم رة 2/53

أم:  سػػػػاس النػػػػاس  كوقػػػػاؿ ل ػػػػل  ػػػػا نبػػػػد  ػػػػن دكف اهلل: وبػػػػد  ك ػػػػغ السػػػػاحر 
 كال ادن وباا.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 جبر 

  كقػػد أصػػل اوػػرب: إصػػاح الشػػغء بضػػرب  ػػن الق ػػر  وقػػاؿ: ورب ػػه  ػػا رب كاواػػرب -
    كقوؿ الشانر:2/261قيل: ورب ه  جرب اارير: ا  لاؿ لنسرقس غ 

 االش ر لنلجاج كبلدري: ***قد ورب الدون اإله  جرب  - 88 -
 كنور الرمحن  ن ك  اللور

؛ كالنسػػػػاف 2/261؛ كا  لػػػػاؿ 11/61؛ كيػػػػنوب النغػػػػة 4كدػػػػو مل دووارػػػػه ص 
  1/361اورب  ؛ كالب ا ر 

ة  كقػػػاؿ بلضػػػ م: لػػػيس قولػػػه ا جػػػرب   ػػػنكورا ننػػػر سػػػبيل دػػػنا قػػػوؿ أك ػػػر أدػػػل النغػػػ
االرفلػػاؿ  بػػل ذلػػك ننػػر سػػبيل الفلػػل  ككػػررري  كربػػه بػػا كؿ ننػػر االباػػداء بإصػػاحه  
كبال ػاأ ننػر  اميمػه    ارػػه قػاؿ: ق ػد وػػرب الػدون كاباػدأ بػػه  ػامم وػربري  كذلػػك أف 

ا كل وقاؿ إ ا لا ور  ا لل   ارة وقاؿ ملن ابادأ بفلل  ك ارة ملن  رغ  نه. كيرب بلد
  لم االوا اد كاملبالغة  أك مللم الا ن   كقوؿ الشانر:

 ادنا نجك بيد ال رئ القيس  ك  رري: ***يرب بلد ا كل او يفيص  - 89 -
 كواكنن  ن قو للانا كربة

 ؛ كالنساف اورب   93كدو مل دوواره ص 
ر ػغ اهلل ننػه: اوػا وػابر كػل  كقد وقاؿ اوػرب  ػارة مل اإلصػاح اجملػرد   ػو قػوؿ ننػغ 

كسػػػن  كوػػػا  سػػػ ل كػػػل نسػػػن  ك نػػػه قػػػوام لنخبػػػك: وػػػابر بػػػن حبػػػة ااريػػػر: النسػػػاف 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

   ك ػػارة مل الق ػػر اجملػػرد  ػػو قولػػه ننيػػه السػػاـ: االوػػرب 1/361اوػػرب   كالب ػػا ر 
كال  فػػووا  الػػيس دػػنا تػػدو  بػػل  ػػن قػػوؿ املا نمػػني مل  ػػندب أدػػل السػػنة؛ كدػػو 

  كاوػرب مل احلسػاب: إحلػاؽ  ػغء بػه 1/363ريػر ر ػر الػدر قوؿ ولفر ال ادؽ. ا
 إصاحا ملا ورود إصاحه  ك غ السن اف وربا كقوؿ الشانر:

 ادنا نجك بيد  ك  رري: ***كارلم صباحا أو ا اورب  - 91 -
 كاسنم براككؽ حبيد به

 ؛ كالنساف اورب   1/361؛ كالب ا ر 94كدو البن أمحر مل دوواره ص 
 ننر  ا ورودري  أك إلصاح أ وردم.لق رري الناس 

كاإلوبػػار مل ا صػػل: محػػل الغػػن ننػػر أف  ػػرب اا ػػر ل ػػن  لػػورؼ مل اإلكػػراري اجملػػرد  
  قيل: أورب ه ننر كنا  كقولك: أكرداه.

ك ػػػغ الػػػنون وػػػدنوف أف اهلل  لػػػا  و ػػػرري اللبػػػاد ننػػػر امللاصػػػغ مل  لػػػارؼ املا نمػػػني 
. كاوبػػػار مل صػػػفة اإلرسػػػاف وقػػػاؿ ملػػػن  ػػػرب  ػػػربة  كمل قػػػوؿ املاقػػػد ني وربوػػػة كوربوػػػة

 ػن الالػايل ال وسػاهق ا  كدػنا ال وقػاؿ إال ننػر طروػ  الػنـ    منزلز رقي اه بادناء 
ك  [  كقولػػػه  لػػػا : 15]إبػػػراديم/ ك ػػػاب كػػػل وبػػػار ننيػػػدكقولػػػه نػػػك كوػػػل: 
 إف  ي ػػػػػا قو ػػػػػا وبػػػػػارون[  كقولػػػػػه نػػػػػك كوػػػػػل: 32] ػػػػػر /  لنػػػػػين وبػػػػػارا  ػػػػػقيا

 كػػػػنلك و بػػػػق اهلل ننػػػػر قنػػػػب  ا ػػػػرب وبػػػػار[  كقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 22]املا ػػػػدة/
[  أم:  الػػاؿ نػػن قبػػوؿ احلػػ : كاإل ػػاف لػػه. وقػػاؿ لنقػػادر غػػنري: وبػػار  35]غػػا ر/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كلا ػػور الق ػػر بػػاللنو ننػػر ا قػػراف قيػػل: 45]ؽ/ ك ػػا أرػػد ننػػي م جببػػار ػػو: 
ركم مل ايػػرب:  . ك ػػا 1/615خننػػة وبػػارة كراقػػة وبػػار اغروػػب احلػػدو  البػػن قايبػػة 

ا ػػرس ال ػػا ر مل النػػار   ػػل أحػػد  كك ا ػػة ونػػدري أربلػػوف ذرانػػا بػػنراع اوبػػار  اقولػػه 
ننيػػػه السػػػاـ: ا ػػػرس ال ػػػا ر مل النػػػار   ػػػل أحػػػد  دػػػنا الشػػػ ر صػػػهي   افػػػ  ننػػػر 

؛ كأ روػػػه 11/415صػػػهاه. كأ روػػػه البخػػػارم مل صػػػهيهه. اريػػػر:  ػػػا  البػػػارم 
  ؛ 2851  ؛ ك سػنم ا9/284؛ كابن حباف اارير: اإلحسػاف 2/328أمحد 

. كقولػػه: اكك ا ػػة ونػػدري...   قػػاؿ ابػػن حجػػر: كأ روػػه 11/47كنار ػػة ا حػػوذم 
البػػػكار نػػػن أيب دروػػػرة بسػػػند صػػػهي  بنفػػػظ: اغنػػػظ ونػػػد ال ػػػا ر كك ا ػػػة ونػػػدري اثنػػػاف 
كأربلػػػوف ذرانػػػا بػػػػنراع اوبػػػار  كأ روػػػه البي قػػػػغ  كننػػػد ابػػػن املبػػػػارؾ مل الكدػػػد بسػػػػند 

؛ كالكدد البػن 11/423بلوف ذرانا . ارير:  ا  البارم صهي : اكك ا ة وندري س
   قػػػػػد قػػػػػاؿ ابػػػػػن قايبػػػػػة: دػػػػػو الػػػػػنراع 15/251؛ ك ػػػػػرح السػػػػػنة 87املبػػػػػارؾ ص 

املنسػوب إ  املنػػك الػػنم وقػاؿ لػػه: ذراع الشػػاة اقػاؿ ابػػن حجػػر: كوػـك ابػػن حبػػاف ملػػا 
  .15/423أ روه مل صهيهه باف اوبار  نك كاف باليمن. ارير:  ا  البارم 

[   قػػد قيػػل:  ػػر 23]احلشػػر/ اللكوػػك اوبػػار املا ػػربا ػػا مل كصػػفه  لػػا   ػػو:  
بنلك  ن قوام: وربت الفقن؛  ره دو النم  ػرب النػاس بفػا ا رلمػه  كقيػل:  رػه 
 ػػػػرب الناسػػػػن أم: وق ػػػػردم ننػػػػر  ػػػػا وروػػػػدري ااريػػػػر: ا  ػػػػاء كال ػػػػفات لنبي قػػػػغ ص 

48.  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ذلك  ن حيػ  2/145 غروب احلدو  كد ق بلا أدل النغة اكدو ابن قايبة مل
النفظ   قاؿ: ال وقاؿ  ن اأ لند   لاؿ   جبار ال وبػم  ػن: أوػربت   اويػب ننػه 
بػػاف ذلػػك  ػػن لفػػظ اوػػرب املػػركم مل قولػػه: اال وػػرب كال  فػػووا  ال  ػػن لفػػظ اإلوبػػار 
اقػػػاؿ ابػػػن ا ثػػػن: و ػػػوف  ػػػن النغػػػة ا  ػػػرل  وقػػػاؿ: وػػػربت كأوػػػربت  لػػػم ق ػػػرت. 

   كأر ػػػػر 1/312؛ كالغػػػػروبني 3/81؛ ك لػػػػاأ الفػػػػراء 1/236لن اوػػػػة كاريػػػػر: ا
مجانػػة  ػػن امللاكلػػة ذلػػك  ػػن حيػػ  امللػػم  قػػالوا: والػػا  اهلل نػػن ذلػػك  كلػػيس ذلػػك 
 ن ر  إف اهلل  لا  قد أوػرب النػاس ننػر أ ػياء ال ارف ػاؾ اػم  ن ػا حسػبما  قاضػيه 

كذلػػػػك كػػػإكراد م ننػػػر املػػػػرض  احل مػػػة اإلايػػػة  ال ننػػػر  ػػػػا  او ػػػه الغػػػواة كاو نػػػة 
كاملوت كالبلػ  كسػخر كػا  ػن م ل ػنانة والاطادػا  كطروقػة  ػن ا  ػاؽ كا نمػاؿ 
واهرادا  كولنه  ربا مل صورة  ن   إ ا راض ب نلاه ال ورود نن ػا حػوال؛ كإ ػا كػارري 

 اق لػػوا اػػا و ابػػددا  ػػق كرادياػػه اػػا  كارػػه ال  ػػد نن ػػا بػػدال كلػػنلك قػػاؿ  لػػا : 
[  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 53]امل  نػػوف/ دم بيػػن م زبػػرا كػػل حػػكب  ػػا لػػدو م  رحػػوفأ ػػر 
ػػػن قسػػػمنا بيػػػن م  ليشػػػا م مل احليػػػاة الػػػدريا  /[  كننػػػر دػػػنا احلػػػد 32]الك ػػػرؼ

كصػػ  بالقػػادر  كدػػو ال وق ػػر إال ننػػر  ػػا  قاضػػغ احل مػػة أف وق ػػر ننيػػه  كقػػد ركم 
كوبػػار القنػػوب ننػػر   ريػػا  نػػن أ ػػن املػػ  نني ر ػػغ اهلل ننػػه: اوػػا بػػارئ املسػػموكات

  قي ا كسليددا .



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  : دػػػو  ػػػن: وػػػربت الليػػػم   إرػػػه وػػػرب 2/145كقػػػل ابػػػن قايبػػػة اغروػػػب احلػػػدو  
القنوب ننر   ريا  ن امللر ة   ػنكر لػبلا  ػا د ػل مل نمػـو  ػا  قػدـ. كوػربكت: 
 لنوت  ن الاجرب  كاساجربت حالة:  لاددت أف أوربدا  كأصاباه   يبة ال  اربدا 

ال واهػرل وربدػا  ػػن نيم ػا  كا ػا   ػػن لفػظ وػرب الليػػم اوبػنة: لنخرقػة الػػر أم: 
 شػػد ننػػر اجملبػػور  كاوبػػارة لنخشػػبة الػػر  شػػد ننيػػه  كمجل ػػا وبػػا ر  ك ػػغ الػػد نوج 
 ***ادػو احلجػر ا  نػس  وبػػارة  شػبي ا هبػا مل اايئػة  كاوبػػار: ملػا وسػقب  ػػن ا رش. 

 وبل
كاوبػاؿ  ***أ   لػل ا رض   ػادا اؿ نػك كوػل: اوبل مجله: أوبػاؿ كوبػاؿ  كقػ -

[  كقػػاؿ 32]النازنػػات/ كاوبػػاؿ أرسػػادا[  كقػػاؿ  لػػا : 7 - 6]النبػػا/ أك ػػادا
ك ػن اوبػاؿ [  كقاؿ  لػا : 43]النور/  ن السماء  ي ا  ن برد وينزل لا : 

كوسػػػػالورك نػػػػن اوبػػػػاؿ  قػػػػل: [  27] ػػػػاطر/ وػػػػدد بػػػػيا كمحػػػػر  انػػػػ  ألوا ػػػػا
 ك نهاػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػن اوبػػػػػػػػاؿ بيو ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػاردني[  115]طػػػػػػػػه/ سػػػػػػػػف ا ريب رسػػػػػػػػفاون

[  كانارب  لاريه   اسالن  نػه كا ػا   نػه تسػبه   قيػل:  ػاف وبػل 149]الشلراء/
 ال واكحكح   ورا مللم ال بات  يه.

كوبنػه اهلل ننػر كػػنا  إ ػارة إ   ػػا ركػب  يػػه  ػن ال بػق الػػنم وػا  ننػػر الناقػل رقنػػه  
  أم: غنػػيظ اوسػػم  كثػػوب ويػػد اوبنػػة  ك  ػػور  نػػه  لػػم الليػػم  ك ػػاف ذك وبنػػة

 كلقػػػد أ ػػػل  ػػػن م وػػػبا ك ػػػنا قيػػػل لنجمانػػػة اللييمػػػة: وبػػػل. قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اكدػػغ قػػراءة ابػػن   وػػبا[  أم: مجانػػة  شػػبي ا باوبػػل مل الليػػم كقػػرئ: 62]وػػس/
 ك ن كمحكة كال سا غ كركوس ك ن   بضماني كختفي  الاـ    قا.

ق. راوػػق أ بػػارري مل إربػػاري الػػركاة  231قػػاؿ الاػػوزم اا ػػه نبػػد اهلل بػػن حممػػد   ػػومل 
  : وبا اكهبا قػرأ أبػو نمػرك كابػن نػا ر  كوػبا كوػبا اكهبػا قػرأ ركح نػن 2/126

 ولقوب  كوبا.
كا قػػػوا الػػػنم  نق ػػػم كاوبنػػػة كقػػػاؿ غػػػنري: وػػػبا مجػػػق وبنػػػة  ك نػػػه قولػػػه نػػػك كوػػػل: 

  أم: اجملبولني ننر أحواام الر بنوا نني ا  كسنب م الػر [184]الشلراء/ ا كلني
 قػػػػػػل كػػػػػػل ولمػػػػػػل ننػػػػػػر  ػػػػػػاكناهقيضػػػػػػوا لسػػػػػػنوك ا املشػػػػػػار إلي ػػػػػػا بقولػػػػػػه  لػػػػػػا : 

 [  كوبل: صار كاوبل مل الغنظ.84]اإلسراء/

 جبن 

[   اوبينػاف واربػا اوب ػة  كاوػا: 113]ال ػا ات/ ك نػه لنجبػنيقاؿ  لا :  -
  أف وقػول ننيػػه. كروػل وبػػاف كا ػرأة وبػػاف  كأوبناػه: كود ػػه  ػل  القنػػب نمػا اػػ
  كح مػػػد جببنػػػه  كاوػػػا:  ػػػا و كػػػل. كيػػػا 1حا ػػػية  82وبارػػػا ااريػػػر: صػػػفهة 
 النا: صار كاوا.

 جبه 

  ا ػول هبػا وبػاد م كونػوهبماوب ة:  و ػق السػجود  ػن الػرأس  قػاؿ اهلل  لػا : 
ا أرػػه كاوب ػػة لنمسػػمر با سػػد  كوقػػاؿ [  كالػػنجم وقػػاؿ لػػه: وب ػػة   ػػور 35]الاوبػػة/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 نياف الناس وب ة  ك سميا م بنلك كاسميا م بالوووري  كركم نن النػمه صػنر اهلل 
ننيػػه كسػػنم أرػػه قػػاؿ: الػػيس مل اوب ػػة صػػدقة  ااحلػػدو  نػػن ننػػغ بػػن أيب طالػػب أف 
النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم قػػاؿ: الػػيس مل ايضػػركاكات صػػدقة  كال مل اللراوػػا صػػدقة 

 مل أقػػل  ػػن مخسػػة أكسػػ  صػػدقة  كال مل اللوا ػػل صػػدقة  كال مل اوب ػػة صػػدقة . كال
 أ روه الدارق ين  ك يه ال قر بن حبيب كأمحد بن احلارث  ككا ا  لي .

كلػػه طػػرؽ أ ػػرل  كقػػاؿ البي قػػغ: كدػػنري ا حادوػػ  وشػػد بلضػػ ا بلضػػا. اريػػر: سػػنن 
   أم: اييل.2/51؛ كالدر املن ور 2/95الدارق ين 

 جبى 

 وقاؿ: وبيد املاء مل احلوض: مجلاه  كاحلوض اوا ق له: وابية  كمجل ا وواب. -
[  ك نه اسالن: وبيػد ايػراج وباوػة  13]سبا/ كوفاف كاووابقاؿ اهلل  لا : 

[  كاالوابػػاء: اومػػق 57]الق ػػص/  ػػىب إليػػه مثػػرات كػػل  ػػغءك نػػه قولػػه  لػػا : 
[  كقػػاؿ  لػػا : 51]القنػػم/ بػػاري ربػػه اواننػػر طروػػ  االصػػ فاء. قػػاؿ نػػك كوػػل: 

كإذا    ػػػػايم بآوػػػػة قػػػػالوا: لػػػػوال اوابيا ػػػػا /[  أم: وقولػػػػوف: دػػػػا 213]ا نػػػػراؼ
 مجلا ا   لروضا  ن م بارك خت ع دنري ااوات كليسد  ن اهلل.

كاواباء اهلل اللبد: خت  يه إواري بفيا إاغ واه ل له  نه أرواع  ن النلم بػا سػلغ 
لألربيػػػاء كبلػػػا  ػػػن وقػػػارهبم  ػػػن ال ػػػدوقني كالشػػػ داء  كمػػػا قػػػاؿ  ػػػن اللبػػػد  كذلػػػك 

  اوابػػاري ربػػه  جلنػػه  ػػن ال ػػاحلني[  6]ووسػػ / ككػػنلك  ابيػػك ربػػك لػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كقولػػه 87]ا رلػػاـ/ كاوابينػػادم كدػػدونادم إ  صػػراط  سػػاقيم[  51]القنػػم/
اػػمه  [  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 122]طػػه/ ت اوابػػاري ربػػه  اػػاب ننيػػه كدػػدل لػػا : 

إرػا [  كذلػك  ػو قولػه  لػا : 13]الشػورل/ إليه  ن وشاء كو دم إليه  ػن ونيػب
 [.46]ص/ أ ن نادم خبال ة ذكرل الدار

 جث 

وقػػػػػػاؿ: و  اػػػػػػه  ا ػػػػػػ   كو  اػػػػػػه  اواػػػػػػ  ااريػػػػػػر: النسػػػػػػاف اوػػػػػػ   ؛ كالب ػػػػػػا ر  -
[  أم: 26]إبػػراديم/ اوا ػػد  ػػن  ػػوؽ ا رض   قػػاؿ اهلل نػػك كوػػل: 1/367

ا  كاجمل ة:  ا    به  كو ػة الشػغء:  خ ػه النػا    كاوػ :  ػا ار فػق اقانلد و ا 
  ن ا رض  كا كمة  كاو ي ة  يد به ملا باف و اه بلد طبخه  كاو جاث: ربد.

 جثم 

- اصػػبهوا مل داردػػم وػػامثني  /[  اسػػالارة لنمقيمػػني   ػػن قػػوام: 78]ا نػػراؼ
خص اإلرساف قانػدا  كروػل و مػه و م ال ا ر إذا قلد كل   با رض  كاو ماف:  

 كو ا ة كناوة نن الن ـك كال ساف.

 جثى 

و ر ننر ركبايه   ػوا و ػوا كو يػا   ػو وػاث   ػو: ناػا ولاػو ناػوا كنايػا  كمجلػه:  -
[  72] ػػر / كرػػنر اليػػاملني  ي ػػا و يػػاو ػػغ  ػػو: بػػاؾ كب ػػغ  كقولػػه نػػك كوػػل: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

صػو ا بػه  كاواثيػة مل قولػه نػك و   أف و وف مجلا  و: ب غ  كأف و ػوف   ػدرا  و 
[  مو ػػػوع  و ػػػق اومػػػق  كقولػػػك: 28]اواثيػػػة/ ك ػػػرل كػػػل أ ػػػة واثيػػػةكوػػػل: 

 وهد ***مجانة قا مة كقاندة. 
اوهود: رفغ  ا مل القنب إثبا ه  كإثبات  ا مل القنب رفيه  وقاؿ: وهد وهودا  -

كقػاؿ نػك  [ 14]النمػل/ كوهدكا هبػا كاسػايقنا ا أرفسػ مكوهدا قاؿ نك كول: 
[. كيهػػػد خت ػػػص بفلػػػل ذلػػػك  وقػػػاؿ: 51]ا نػػػراؼ/ بآوا نػػػا  هػػػدكفكوػػػل: 

روػػػل وهػػػد:  ػػػهي  قنيػػػل ايػػػن وي ػػػر الفقػػػر  كأرض وهػػػدة: قنينػػػة النبػػػد  وقػػػاؿ: 
 وهدا له كر دا  كأوهد: صار ذا وهد.

 جحم 

اوهمػػػة:  ػػػدة  ػػػاوج النػػػار  ك نػػػه: اوهػػػيم  كوهػػػم كو ػػػه  ػػػن  ػػػدة الغضػػػب   -
ه النػػار  كذلػػك  ػػن ثػػوراف حػػرارة القنػػب  كوهماػػا ا سػػد: نينػػاري اسػػالارة  ػػن وهمػػ

 لاوقد ا.

 جد 

اوػػد: ق ػػق ا رض املسػػاووة  ك نػػه: وػػد مل سػػنري  ػػد وػػدا  ككػػنلك وػػد مل أ ػػرري  -
كأوػػػد: صػػػار ذا وػػػد  ك  ػػػور  ػػػن: وػػػددت ا رض: الق ػػػق اجملػػػرد   قيػػػل: وػػػددت 

ق وع  ت ولل ل ل  ا ال وب إذا ق لاه ننر كوه اإلصاح  كثوب ودود: أصنه امل
[  إ ػػارة 15]ؽ/ بػػل دػػم مل لػػبس  ػػن  نػػ  ودوػػدأحػػدث إرشػػاؤري  قػػاؿ  لػػا : 
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[ 3]ؽ/ أ ػػػنا  انػػػا ككنػػػا  رابػػػا ذلػػػك روػػػق بليػػػدإ  النشػػػاة ال اريػػػة  كذلػػػك قػػػوام: 
كقوبل اودود باين  ملا كاف املق ود باودود القروب الل د بالق ق  ػن ال ػوب  ك نػه 

؛ كالب ػػػػا ر 33اودوػػػػداف كا وػػػػداف ااريػػػػر: وػػػػم اوناػػػػني ص  قيػػػػل لنيػػػػل كالن ػػػػار:
؛ كوقػػاؿ: ال أ لنػػه  ػػا ا انػػ  اودوػػداف  قػػاؿ  لػػا : 1/169؛ كاجملمػػل 1/371
ك ن اوباؿ ودد بيا /[  مجق وػدة  أم: طروقػة  ػادرة   ػن قػوام: 27] اطر

 طرو   دكد  أم  سنوؾ  ق وع اقاؿ ابن  الك مل   ن ه:
 ك د دكؿ كاوا اد ود *** ق ق كحظ كواؿ ود

كسنوات القهب كاإلوداب   ك نه: وادة ال روػ    ***كالبشر كالشخص اللييم ود 
كاوػػػدكد كاوػػػداء  ػػػن الضػػػاف: الػػػر ارق ػػػق لبن ػػػا. كوػػػد ثػػػدم أ ػػػه ننػػػر طروػػػ  الشػػػام 

كأرػػه اوقػػاؿ ذلػػك إذا دنػػغ ننيػػه بالق يلػػة   ك ػػغ الفػػيا اإلاػػغ وػػدا  قػػاؿ  لػػا : 
[  أم:  يضػػػػه  كقيػػػػل: نيماػػػػه  كدػػػػو وروػػػػق إ  ا كؿ  3اوػػػػن/]  لػػػػا  وػػػػد ربنػػػػا

كإ ا اه إليػه ننػر سػبيل ا ا اصػه  ن ػه  ك ػغ  ػا ولػل اهلل لقرسػاف  ػن احليػوظ 
الدريووة ودا  كدو البخد   قيل: وددت كحييد كقوله ننيػه السػاـ: االونفػق ذا 

هلل ننيػػه كسػػنم  اوػػد  نػػك اوػػد  ااحلػػدو  نػػن املغػػنة بػػن  ػػلبة أف رسػػوؿ اهلل صػػنر ا
كاف وقوؿ مل دبر كل صاة: اال إله إال اهلل كحدري ال  روك له  له املنػك كلػه احلمػد 
كدو ننر كػل  ػغء قػدور  الن ػم ال  ػارق ملػا أن يػد كال  ل ػغ ملػا  نلػد  كال ونفػق 
ذا اود  نك اود  كدو صهي  أ روه البخارم مل بػاب الػنكر بلػد ال ػاة ااريػرؾ 
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  ؛ كاريػر:  ػرح 593؛ ك سنم بػرقم ا13/264ا اـ    كاالن2/325الفا  
. كلنسػػػػػػػػيوطغ رسػػػػػػػػالة مل  لنػػػػػػػػاري  اريردػػػػػػػػا مل احلػػػػػػػػاكم لنفاػػػػػػػػاكم 3/225السػػػػػػػػنة 

   أم: ال واوصػػل إ  ثػػواب اهلل  لػػا  مل اا ػػرة باوػػد  كإيفػػا ذلػػك باوػػد 1/383
 ػػن كػػاف وروػػد اللاونػػة نجننػػا لػػه مل ال انػػة  كدػػنا دػػو الػػنم أربػػا ننػػه قولػػه  لػػا : 

ك ػػن أراد اا ػػرة كسػػلر اػػا سػػلي ا كدػػو [  18]اإلسػػراء/ ي ػػا  ػػا رشػػاء ملػػن رروػػد 
وػـو [  كإ  ذلػك أ ػار بقولػه: 19]اإلسػراء/    ن  اكلئك كاف سػلي م  شػ ورا

 [.88]الشلراء/ ال ونفق  اؿ كال بنوف
كاوػػػد: أبػػػو ا ب كأبػػػو ا ـ. كقيػػػل:  لػػػم اال ونفػػػق ذا اوػػػد  : ال ونفػػػق أحػػػدا رسػػػبه 

[   88]الشػلراء/ وـو ال ونفق  اؿ كال بنوفبو ه    ما رفر رفق البنني مل قوله: كأ
 كنلك رفر رفق ا بوة مل دنا احلدو .

 جدث 

[  مجػػق اوػػدث  43]امللػػارج/ وػػـو لروػػوف  ػػن ا وػػداث سػػراناقػػاؿ  لػػا :  -
 ػػػإذا دػػػم  ػػػن    كمل سػػػورة وػػػس: 1/179وقػػػاؿ: وػػػدث كوػػػدؼ ااريػػػر: اجملمػػػل 

 [.51]وس/  رهبم ونسنوفا وداث إ 

 جدر 

اوػػػػدار: احلػػػػا ب  إال أف احلػػػػا ب وقػػػػاؿ انابػػػػارا باإلحاطػػػػة بامل ػػػػاف  كاوػػػػدار وقػػػػاؿ  -
 كأ ػػػا اوػػػدار   ػػػاف لغا ػػػنيانابػػػارا بػػػالناو كاالر فػػػاع  كمجلػػػه وػػػدر. قػػػاؿ  لػػػا : 
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[  كقػػػاؿ 77]ال  ػػػ / وػػػدار وروػػػد أف وػػػنقا  اقا ػػػه[  كقػػػاؿ: 82]ال  ػػػ /
[  كمل احلػػدو : احػػ  وبنػػ  املػػاء اوػػدر  14]احلشػػر/ كراء وػػدرأك  ػػن  لػػا : 

ااحلدو  نن نبد اهلل بن الكبن أف روا  اصم الكبن مل  راج احلرة الر وسقوف هبا  
 قػػاؿ ا ر ػػارم: سػػرح املػػاء  ػػر   ػػا  ننيػػه الػػكبن   قػػاؿ النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم 

:  غضػب ا ر ػارم  قػاؿ: وػا رسػوؿ اهلل لنكبن: اس  وا زبن ت أرسل إ  وػارؾ  قػاؿ
إف كاف ابن نماػكا  انػوف كوػه رسػوؿ اهلل  ت قػاؿ: اسػ  ت احػبس املػاء حػ  وروػق 

 ػػا كربػػك ال إ  اوػدر   قػػاؿ الػكبن:  ػػواهلل إأ  حسػػب دػنري ااوػػة ركلػػد مل ذلػك 
. كاحلػػػدو  صػػػهي  أ روػػػه الشػػػيخاف كأمحػػػد كأبػػػو داكد و  نػػػوف حػػػ  ا مػػػوؾ... 

؛ ك لػػػػا  السػػػػنن 8/254 ػػػػنم كالنسػػػػا غ كابػػػػن  اوػػػػه  اريػػػػرري مل  ػػػػا  البػػػػارم كال  
  كأبػػػػػػػػػػػو داكد 1/165  كاملسػػػػػػػػػػػند 2/829؛ كسػػػػػػػػػػػنن ابػػػػػػػػػػػن  اوػػػػػػػػػػػه 4/181

   كوػدرت اوػػدار: ر لاػه  كاناػػرب  نػه  لػػم الناػو  قيػػل: وػدر الشػػجر: إذا 3637
 ػػػػرج كرقػػػػة كارػػػػه محػػػػص  ك ػػػػغ النبػػػػات النػػػػا    ػػػػن ا رض وػػػػدرا  الواحػػػػد: وػػػػدرة 

؛ كالنسػػػػػاف 2/269وػػػػػدرت ا رض: أ روػػػػػد ذلػػػػػك  كوػػػػػدر ااريػػػػػر: ا   ػػػػػاؿ كأ
 اودر    ال مه كودر: إذا  رج ودروة  شبي ا جبدر الشجر.

كقيػػػل: اوػػػدرم كاوػػػدرة: سػػػنلة  ي ػػػر مل اوسػػػد  كمجل ػػػا أوػػػدار  ك ػػػاة وػػػدراء امل 
النساف: ك ػاة وػدراء:  قػوب ونػددا نػن داء و ػيب ا  كلػيس  ػن وػدرم  كاويػدر: 

. ا ا  ذلك  ن اودار  كزود  يػه حػرؼ ننػر سػبيل الػا  م حسػبما بينػاري مل الق ن
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اأصوؿ اال اقاؽ . كاودور: املنا ر الرا اء ا  ر إليه ارا اء الشغء إ  اودار  كقد 
 ودر ب نا   و ودور  ك ا أودرري ب نا كأودر به.

 جدل 

وػػدلد احلبػػل  أم: اوػػداؿ: املفاك ػػة ننػػر سػػبيل املنازنػػة كاملغالبػػة  كأصػػنه  ػػن:  -
   1/179أح مػد  انػػه ك نػػه: اوػػدول ااوػػدول كاودالػػة: ا رض. راوػػق: احمل ػػم 

كوػػػدلد البنػػػاء: أح ماػػػه  كدرع  دكلػػػة  كا وػػػدؿ: ال ػػػقر احمل ػػػم البنيػػػة. كاجملػػػدؿ: 
الق ر احمل م البناء  ك نه: اوداؿ    اف املاجادلني وفال كل كاحد اا ر نػن رأوػه. 

داؿ: ال ػػػػراع كإسػػػػقاط اإلرسػػػػاف صػػػػاحبه ننػػػػر اودالػػػػة  كدػػػػغ كقيػػػػل: ا صػػػػل مل اوػػػػ
[  125]النهػػػػل/ كوػػػػادام بػػػػالر دػػػػغ أحسػػػػنا رض ال ػػػػنبة. قػػػػاؿ اهلل  لػػػػا : 

الػػػػػػنون  ػػػػػػادلوف مل نيوػػػػػػات اهلل /[  35]غػػػػػػا ركإف وػػػػػػادلوؾ  قػػػػػػل اهلل أننػػػػػػم 
[  كقػػرئ: اوػػدلنا  اكدػػغ 32]دػػود/ قػػد وادلانػػا  ػػاك رت وػػدالنا[  68]احلػػج/
؛ كإنػػػراب القػػػرنيف 9/28ة  ػػػاذة  قػػػرأ هبػػػا ابػػػن نبػػػاس. اريػػػر:  فسػػػن القػػػرطمه قػػػراء

ككػػاف اإلرسػػاف [  58]الك ػػرؼ/  ػػا  ػػربوري لػػك إال وػػدال . 2/88لننهػػاس 
 كدػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػادلوف مل اهلل[  كقػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػا : 54]ال  ػػػػػػػػػ / أك ر ػػػػػػػػػغء وػػػػػػػػػدؿ

[  5]غا ر/ كوادلوا بالباطل[  74]دود/  ادلنا مل قـو لوط[  13]الرند/
ك ػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػاس  ػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػادؿ مل اهلل /[  3]احلػػػػػػػػػػػػجكال وػػػػػػػػػػػػداؿ مل احلػػػػػػػػػػػػج 

 [.32]دود/ وا روح قد وادلانا[  197]البقرة/
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 جذ 

اوػػػن: كسػػػر الشػػػغء ك فاياػػػه  كوقػػػاؿ حلجػػػارة الػػػندب امل سػػػورة كلفاػػػات الػػػندب:  -
 ن ػػاء غػػن  ػػنكذ[  58]ا ربيػػاء/  جلن ػػم وػػناذاوػػناذ  ك نػػه قولػػه  لػػا : 

[  أم: غػن  ق ػوع نػن م كال حمػـ  كقيػل:  ػا ننيػه وػنة  أم:  اق ػق 118]دود/
  ن ال ياب.

 جذع 

 [.71]طه/ مل ونكع النخلاونع مجله ونكع  قاؿ:  -
ونناه: ق لاه ق ق اونع  كاونع  ن اإلبل:  ا أ د اػا مخػس سػنني  ك ػن الشػاة: 

  ن احليواف.  ا متد له سنة. كوقاؿ لنددم اإلزالة: اونع   شبي ا باونع

 جذو 

اونكة كاونكة: النم وبقػر  ػن احل ػب بلػد االلا ػاب  كاومػق: وػنل. قػاؿ نػك  -
[  قاؿ اينيػل: وقػاؿ: وػنا  ػنك   ػو: 29]الق ص/ أك ونكة  ن الناركول: 

. كوقاؿ: ونا القػراد 6/171و ا   و اارير: اللني     إال أف ونا أدؿ ننر النكـك
لاكا ػػػػه بػػػػه  كأوػػػػنت الشػػػػجرة: صػػػػارت ذات وػػػػنكة, كمل مل ونػػػػب البلػػػػن: إذا  ػػػػد ا

احلػػػدو : اكم ػػػل ا رزة اجملنوػػػة  ااحلػػػدو : اك  ػػػل املنػػػا     ػػػل ا رزة اجملنوػػػة ننػػػر 
ا رض حػػػػػ  و ػػػػػوف ا لا  ػػػػػا  ػػػػػرة . كاحلػػػػػدو   افػػػػػ  ننيػػػػػه. راوػػػػػق:  ػػػػػا  البػػػػػارم 
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؛ ك ػػػػػػػػرح السػػػػػػػػنة 3/454  ؛ ك سػػػػػػػػند أمحػػػػػػػػد 2811؛ ك سػػػػػػػػنم ا11/113
 ل اباة.  .. كاجملنوة: ا5/248

 كرول واذ:  موع الباع  كاف ودوه ونكة كا رأة واذوة.

 جرح 

اوػػرح: أثػػػر داـ مل اونػػػد  وقػػػاؿ: ورحػػػه ورحػػا    ػػػو وػػػرو  ك ػػػركح. قػػػاؿ  لػػػا :  -
كاوػػػػركح ق ػػػػاص /[  ك ػػػػغ القػػػػدح مل الشػػػػادد ورحػػػػا  شػػػػبي ا هبػػػػن 45]املا ػػػػدة

 ػػػا وػػػوارح؛ إ ػػػا   ػػػا ك سػػػمر ال ػػػا دة  ػػػن ال ػػػاب كالف ػػػود كال يػػػور وارحػػػة  كمجل
 ك ػػػػا ننمػػػػام  ػػػػن اوػػػػوارح   نبػػػػنييػػػػرح؛ كإ ػػػػا   ػػػػا   سػػػػب. قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: 

[  ك يػد ا نضػاء ال اسػبة وػوارح  شػبي ا هبػا  حػد دػنون  كاالوػ اح: 4]املا دة/
اكاساب اإلت  كأصنه  ن اوراحة  كمػا أف االقػ اؼ  ػن: قػرؼ القرحػة امل النسػاف: 

أـ حسػػػػب قشػػػػردا  كذلػػػػك إذا وبسػػػػد   قػػػػاؿ  لػػػػا :  قػػػػرؼ القرحػػػػة  اقر ػػػػد  أم:
 [.21]اواثية/ النون او حوا السيئات

 جرد 

  ارسػػػػػػػننا ننػػػػػػػي م ال و ػػػػػػػاف كاوػػػػػػػراد كالقمػػػػػػػلاوػػػػػػػراد  لػػػػػػػركؼ  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا :  -
[   يجػػػوز أف  لػػػل 7]القمػػػر/ كػػػا م وػػػراد  ناشػػػر[  كقػػػاؿ: 133]ا نػػػراؼ/

قػػاؿ: إيفػػا  ػػغ وػػردري ا رض  ػػن أصػػا  يشػػا   ػػن  لنػػه: وػػرد ا رض  كو ػػ  أف و
النبات  وقاؿ: أرض  ركدة  أم: أكل  ا نني ا ح  يػردت. ك ػرس أوػرد:  نهسػر 
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الشلر  كثوب ورد:  نػ   كذلػك لػككاؿ كبػرري كقو ػه  كيػرد نػن ال ػوب  كورد ػه ننػه  
كا ػػرأة حسػػنة املاجػػرد. كركم: اوػػردكا القػػرنيف  ادػػنا  ػػن كػػاـ ابػػن  سػػلود ر ػػغ اهلل 

اوػػردكا القػػرنيف لنبػػو  يػػه صػػغنكم  كال ونػػال ننػػه كبػػنكم   ػػإف الشػػي اف  ننػػه  قػػاؿ:
 .6/151لرج  ن البيد النم  قرأ  يه سورة البقرة . أ روه ابن أيب  يبة 

  1/256؛ كالن اوػة 1/215؛ كالفػا   4/46كراوق غروب احلدو   يب نبيد 
   كوػػرد اإلرسػػاف امل أم: ال  نبسػػوري  ػػيئا ني ػػر ونا يػػه  كا ػػرد بنػػا السػػن اأم: ا اػػد

النسػػاف: وػػرد الروػػل بال سػػر وػػردا   ػػو وػػرد؛  ػػرم ونػػدري  ػػن أكػػل اوػػراد  :  ػػرم 
 وندري  ن أكل اوراد.

 جرز 

[  أم:  نق ػػػق النبػػػات  ػػػن أصػػػنه  8]ال  ػػػ / صػػػليدا وػػػرزاقػػػاؿ نػػػك كوػػػل:  -
كأرض  ػػركزة: أكػػل  ػػا نني ػػا  كاوػػركز: الػػنم واكػػل  ػػا ننػػر ايػػواف  كمل امل ػػل: ال 

ر  ػػػػػػارئة إال جبػػػػػػرزة اأأم:  ػػػػػػن  ػػػػػػدة بغضػػػػػػ ا ال  ر ػػػػػػر لنػػػػػػنون  بغضػػػػػػ م إال  ر ػػػػػػ
   أم: 2/212؛ ك مػػػػػػػػػػػق ا   ػػػػػػػػػػػاؿ 1/182باالسائ ػػػػػػػػػػػاؿ  اريػػػػػػػػػػػر: اجملمػػػػػػػػػػػل 

باسائ ػػػاؿ  كاوػػػارز: الشػػػدود  ػػػن السػػػلاؿ    ػػػور  نػػػه  لػػػم اوػػػرز  كاوػػػرز: ق ػػػق 
 بالسي   كسي  وراز اوراز كغراب  أم: ق اع .
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 جرع 

   كيرنػػػه: إذا   نػػػ  2/311قيػػػل: وػػػرع اراوػػػق: ا  لػػػاؿ وػػػرع املػػػاء  ػػػرع  ك  -
[  كاورنػة: قػدر  ػا 17]إبػراديم/ واجرنه كال و ػاد وسػيغهورنه. قاؿ نك كول: 

 واجرع  كأ ند جبرولة النقن ااورولة:   غن اورنة  كدو ني ر  ا لرج  ن النفس.
لػنقن. راوػق: الغػروبني كقاؿ أبو زود: وراد أره كاف قروبا  ن ااػاؾ كقػرب اورنػة  ػن ا

   بقػػػػػدر ورنػػػػػة  ػػػػػن الػػػػػنفس. 1/184؛ كاجملمػػػػػل 1/261؛ كالن اوػػػػػة 1/341
كروؽ  اروق:   وب   ن  ركن ا  ن النػا إال وػرع  كاوػرع كاورنػاء: ر ػل ال ونبػد 

  يئا كاره واجرع البنر.

 جرؾ 

[  وقػػاؿ لنم ػػاف الػػنم 119]الاوبػػة/ ننػػر  ػػفا وػػرؼ دػػارقػػاؿ نػػك كوػػل:  -
: وػػػرؼ  كقػػػد وػػػرؼ الػػػددر  الػػػه  أم: -أم: وػػػندب بػػػه  -سػػػيل  يجر ػػػه واكنػػػه ال

 اوااحه  شبي ا به  كرول وراؼ: ر هة  كاره  رؼ مل ذلك اللمل.

 جرم 

: ق ػػػػق ال مػػػػرة نػػػػن الشػػػػجر  كروػػػػل وػػػػاـر  كقػػػػـو وػػػػراـ  كمثػػػػر وػػػػر .  - أصػػػػل اوػػػػـر
: صػػار ذا وػػـر   ػػو:  كاورا ػػة: ردمء الامػػر اجملػػرـك  كولػػل بنػػاؤري بنػػاء النفاوػػة  كأوػػـر

أمثػػػر كألػػػا  كاسػػػالن ذلػػػك ل ػػػل اكاسػػػاب   ػػػركري  كال و ػػػاد وقػػػاؿ مل نا ػػػة كا  ػػػم 
 لن يس احملمود  ك  درري: وـر  كقوؿ الشانر مل صفة نقاب:
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 االش ر  يب  راش اانيل  كنجكري: ***ور ة رادا مل رأس ري   - 91 -
  رل اللياـ  ا مجلد صنيبا
؛ كمشػػػس 1/184لنسػػػاف اوػػػـر  ؛ كاجملمػػػل ؛ كا2/133كدػػػو مل دوػػػواف ااػػػنليني 

  1/399؛ كدوواف ا دب 1/311اللنـو 
 إره  ر اكاساهبا  كالددا ور ا  ن حي  إ ا  قال ال يور  أك  ره   وردا ب ػورة 

إال  -كإف كاف هبيمة  - ر  ب اورا م  ول أكالددا  كما قاؿ بلض م:  ا ذك كلد 
 كونرب  ول أكالدري.

 إف النون أور ػوا كػاروا  ػن الػنون ني نػوا وضػه وفله نك كول:  من اإلوراـ قو  -
كنػػوا [  كقػػاؿ  لػػا : 35]دػػود/  لنػػغ إورا ػػغ[  كقػػاؿ  لػػا : 29]امل ففػػني/

إف اجملػػر ني مل  ػػاؿ [  كقػػاؿ  لػػا : 46]املرسػػات/ كمتالػػوا قنػػيا إر ػػم  ر ػػوف
 م  الػػػدكفإف اجملػػػر ني مل نػػػناب و ػػػن[  كقػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 47]القمػػػر/ كسػػػلر

 [.74]الك رؼ/
[   مػن قػرأ 89]دػود/ ال  ػر ن م  ػقاقغ أف و ػيب مك ن وـر  قاؿ  لػا :  -

بػػػػالفا  اأم:  ػػػػا  اليػػػػاء كدػػػػو قػػػػراءة اوميػػػػق   نهػػػػو: بغياػػػػه  ػػػػاال  ك ػػػػن  ػػػػم اكدػػػػو 
 ا نمش كقراء ه  اذة   نهو: أبغياه  اال  أم أغ اه.
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[  قولػه نػك 8]املا ػدة/   لػدلواكال  ر ن م  ػنآف قػـو ننػر أف الكقوله نك كول: 
[   من كسر اا ف  مجيق القػراء ننػر كسػر اامػكة 35]دود/  لنغ إورا غكول: 
. إورا غ ن      م در  ك ن  ا  اكدغ قراءة  اذة   جمق وـر

 ور د صوؼ الشاة  كيـر النيل اأم: ذدب . -أم: الق ق  -كاسالن  ن اوـر 
رقا كرفا لنمنقوض كاملنفوض  كولل ا ا لنجسم  كاوـر مل ا صل: اجملرـك   و

 اجملرـك  كقوام:  اف حسن اوـر  أم: النوف   هقيقاه كقولك: حسن السخاء.
 كأ ا قوام: حسن اوـر  أم: ال وت اقاؿ ابن  الك:

 كنرب كالق ق  أ ا اوـر ***كسب كأرض ذات حر وـر 
 باإلذراب . النرب ال نو ند  *** اوسم كال وت  كأ ا اوـر 

 ػػػػاوـر مل احلقيقػػػػة إ ػػػػارة إ   و ػػػػق ال ػػػػوت ال إ  ذات ال ػػػػوت  كل ػػػػن ملػػػػا كػػػػاف 
املق ود بوصفه باحلسن دو ال وت  سر به  كقولك:  اف طيب احلنػ   كإيفػا ذلػك 

ال وػـر اااوػة:  ال وػـرإ ارة إ  ال ػوت ال إ  احلنػ  رفسػه. كقولػه نػك كوػل: 
    قيل: إف اال  واناكؿ حمػنك ا   ػو اال  62قم ا ن سورة النهل: ر  أف ام النار

 [  كمل قوؿ الشانر:1]القيا ة/ ال أقسممل قوله  لا : 
 االش ر ال رئ القيس  كنجكري: ***ال كأبيك ابنة اللا رم  - 92 -

 ال ودنغ القـو أأ أ ر
  68كدو مل دوواره ص 
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: كسػا أك وػم. ك:  مل  و ػق املفلػوؿ   [ 62]النهػل/ أف اػم النػارك لم وـر
 كاره قاؿ: كسب لنفسه النار.

كقيل: وـر كوـر  لم  ل ن  ص هبنا املو ق اوـر  كما  ص نمر بالقسم  كإف  
كػػاف نمػػر كنمػػر اقػػاؿ الك شػػرم: اللمػػر: احليػػاة كالبقػػاء  ك يػػه لغػػات ثػػاث: نمػػر  

أ ػػ  كنمػػر  كنمػػر  كال وسػػالمل مل القسػػم  ػػن النغػػات الػػ اث إال املفاوحػػة؛   ػػا 
النغات  ككز ا أ   ا كزاف ال اثية كن ا  كالقسم ك ن االسػالماؿ ننػددم  ا اػاركا 

   لػػم  ك لنػػاري: لػػيس جبػػـر أف 39 - 38لػػه أ ف ػػا  اريػػر: أنجػػب اللجػػب ص 
 ك ن أساء  لني ػاام النار   نبي ا أ م اكاسبودا  ا ار  بوري إ ارة إ  قوله  لا : 

ذلػك أقػواؿ  أك ردػا لػيس  ر ضػر ننػد الاهقيػ  ااريػر:  [. كقػد قيػل مل15]اواثية/
  .9 - 2/8 لاأ القرنيف لنفراء 

 الػػػػػنون ال و  نػػػػػوف بػػػػػاا رة قنػػػػػوهبم  ن ػػػػػرة كدػػػػػم كننػػػػػر ذلػػػػػك قولػػػػػه نػػػػػك كوػػػػػل: 
 ال وػػػػػػـر أف اهلل ولنػػػػػػم  ػػػػػػا وسػػػػػػركف ك ػػػػػػا ولننػػػػػػوف[  22]النهػػػػػػل/  سػػػػػػا ربكف
 م اياسػػػػػػػػػػركفال وػػػػػػػػػػـر أ ػػػػػػػػػم مل اا ػػػػػػػػػرة دػػػػػػػػػ[  كقػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػا : 23]النهػػػػػػػػػل/
 [.119]النهل/

 جرى 

اوػػرم: املػػر السػػروق:  كأصػػنه كمػػر املػػاء كملػػا  ػػرم جبروػػه. وقػػاؿ: وػػرل  ػػرم وروػػة  -
[  كقػػػاؿ 51]الك ػػػرؼ/ كدػػػنري ا  ػػػار يػػػرم  ػػػن يػػػركوروارػػػا. قػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 
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كلاجػػرم [  كقػػاؿ: 31]ال  ػػ / ونػػات نػػدف يػػرم  ػػن يػػا م ا  ػػار لػػا : 
/ الفنك إرػا [  كقػاؿ: 12]الغا ية/  ي ا نني واروة  كقاؿ  لاؿ: [46]الرـك

[  أم: السػفينة الػر يػرم مل البهػر  11]احلاقػة/ ملا طغر املاء محنناكم مل اواروػة
[  كقػػاؿ  لػػا : 24]الػػرمحن/ كلػػه وػػوار املنشػػآتكمجل ػػا: وػػوار  قػػاؿ نػػك كوػػل: 

ك ػػػن نيوا ػػػه اوػػػوار مل البهػػػر كػػػا ناـ /قػػػاؿ لنهوصػػػنة: وروػػػة [  كو32]الشػػػورل
  ؛ إ ػػػػػا الرا ػػػػاء ال لػػػػػاـ إلي ػػػػػا مل وروػػػػه؛ أك   ػػػػػا  ػػػػػرل 1/185ااريػػػػر: احملمػػػػػل 

 ال لاـ.
كاإلوروا: اللادة الر  رم نني ا اإلرساف  كاورم: الوكيل كالرسوؿ اوػارم مل ا  ػر  
كدػػػو أ ػػػص  ػػػن لفػػػظ الرسػػػوؿ كالوكيػػػل  كقػػػد وروػػػد وروػػػا. كقولػػػه ننيػػػه السػػػاـ: اال 

م الشػػػي اف  ااحلػػػدو  نػػػن   ػػػرؼ قػػػاؿ: قػػػاؿ أيب: ار نقػػػد مل ك ػػػد بػػػين وسػػػاجرون 
نػا ر إ  رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػه كسػػنم   قننػػا: أرػػد سػيدرا  قػػاؿ: االسػػيد اهلل نػػك 
كول   قننا: كأ ضننا  ضا كأنيمنا طوال  قاؿ: ا قولوا بقول م أك بلا قػول م كال 

؛ كأمحػػد مل 4/112  السػػنن وسػػاجرون م الشػػي اف  أ روػػه أبػػو داكد. اريػػر:  لػػا
  و ػػػ  أف وػػػدنر  يػػػه 39؛ كالبي قػػػغ مل ا  ػػػاء كال ػػػفات ص 3/241املسػػػند 

  لم ا صل.
أم: ال امنػػػػن م أف يػػػػركا مل ا امػػػػارري كطاناػػػػه  كو ػػػػ  أف يلنػػػػه  ػػػػن اوػػػػرم  أم: 

 . ك لنػػاري: ال  اولػػوا ككالػػة 4/112الرسػػوؿ كالوكيػػل اراوػػق:  لػػا  السػػنن لنخ ػػايب 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  قػػا نوا أكليػػاء الشػػي افسػػالاه  كذلػػك إ ػػارة إ   ػػو قولػػه نػػك كوػػل: الشػػي اف كر 
]نيؿ  إيفػػػػػػا ذل ػػػػػػم الشػػػػػػي اف لػػػػػػوؼ أكليػػػػػػاءري[  كقػػػػػػاؿ نػػػػػػك كوػػػػػػل: 76]النسػػػػػػاء/
 [.175نمراف/

 جزع 

[  اوػػػػكع: أبنػػػػ   ػػػػن 21]إبػػػػراديم/ سػػػػواء ننينػػػػا أوكننػػػػا أـ صػػػػربراقػػػػاؿ  لػػػػا :  -
اإلرسػػاف نمػػا دػػو ب ػػددري  كوق لػػه احلػػكف   ػػإف احلػػكف نػػاـ كاوػػكع دػػو: حػػكف و ػػرؼ 

ننه  كأصل اوكع: ق ق احلبل  ن ر فه  وقاؿ: وكناه  ا كع  كلا ور االرق اع  نه 
قيػػل: وػػكع الػػوادم  ملنق لػػه  كالرق ػػاع النػػوف باغػػنري قيػػل لنخػػرز املانػػوف وػػكع  ك نػػه 
: اسػػالن قػػوام: حلػػم  ػػكع  إذا كػػاف ذا لػػورني. كقيػػل لنبسػػرة إذا بنػػ  اإلرطػػاب ر ػػف ا

 كنػػػػة. كاوػػػػازع:  شػػػػبة يلػػػػل مل كسػػػػب البيػػػػد  انقػػػػر نني ػػػػا رؤكس ايشػػػػب  ػػػػن 
اواربني  ككايفا  غ بنلك إ ا لا ور اوكنػة ملػا محػل  ػن اللػبء  كإ ػا لق لػه ب ولػه 

 كسب البيد.

 جزء 

وكء الشغء:  ا واقـو به مجناه  كاوكاء السفينة كأوػكاء البيػد  كأوػكاء اومنػة  ػن  -
[  كقػاؿ 261]البقػرة/ ت اولػل ننػر كػل وبػل  ػن ن وػكءا احلساب قػاؿ  لػا :

[  أم: ر يب  كذلك وكء 44]احلجر/ ل ل باب  ن م وكء  قسـونك كول: 
[  كقيل: ذلػك 15]الك رؼ/ كولنوا له  ن نبادري وكءا ن الشغء  كقاؿ  لا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 نبػػػارة نػػػن اإلرػػػاث   ػػػن قػػػوام: أوػػػكأت املػػػرأة: أ ػػػد بػػػار ر اكرد دػػػنا الك شػػػرم مل
  .3/413 فسنري. راوق: ال شاؼ 

كوكأ اإلبػل:  ػكءا كوػكءا: اكافػر بالبقػل نػن  ػرب املػاء. كقيػل: النهػم السػمني أوػكأ 
   كوػػػكأة السػػػ ني: اللػػػود الػػػنم  يػػػه 1/324 ػػػن امل ػػػككؿ ااريػػػر: اجملمػػػوع املغيػػػ  

 السياف    ورا أره وكء  نه.

 جزا 

م كالػد نػن كلػدري كال  ولػود دػو وػاز ال  ػك اوكاء: الغناء كال فاوػة  كقػاؿ  لػا :  -
[  كاوكاء:  ا  يه ال فاوػة  ػن املقابنػة  إف  ػنا  خػن  33]لقماف/ نن كالدري  يئا
 كإف  را  شر.

[  76]طػػػه/ كذلػػػك وػػػكاء  ػػػن  ككػػػروقػػػاؿ: وكواػػػه كػػػنا كب ػػػنا. قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 
 كوػػػػػػػكاء سػػػػػػػيئة سػػػػػػػيئة   ن ػػػػػػػا[  88]ال  ػػػػػػػ /  نػػػػػػػه وػػػػػػػكاء احلسػػػػػػػمكقػػػػػػػاؿ: 
[  12]اإلرسػػاف/ كوػػكادم  ػػا صػػربكا ونػػة كحروػػرا[  كقػػاؿ  لػػا : 41رل/]الشػػو 

  ػػككف الغر ػػة  ػػا صػػربكا[ 63]اإلسػػراء/ وػػكاؤكم وػػكاءا  و ػػوراكقػػاؿ نػػك كوػػل: 
[  كاوكوػػة:  ػػا 39]ال ػػا ات/ ك ػػا يػػككف إال  ػػا كنػػام  لمنػػوف[  75]الفرقػػاف/

حقػن د  ػم. قػاؿ اهلل  لػا :  و  ن  ن أدل الن ة  ك سميا ا بنلك لاواكاء هبا نن
حػػ  ول ػػوا اوكوػػة نػػن وػػد كدػػم صػػاغركف /[  كوقػػاؿ: وازوػػك  ػػاف  29]الاوبػػة

 أم: كا يك.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كوقػػػػاؿ: وكواػػػػه ب ػػػػنا كوازواػػػػه  ك   ػػػػ  مل القػػػػرنيف إال وػػػػكل دكف وػػػػازل  كذاؾ أف 
اجملػػازاة دػػغ امل ا ػػاة  كدػػغ املقابنػػة  ػػن كػػل كاحػػد  ػػن الػػرونني  كامل ا ػػاة دػػغ:  قابنػػة 
رلمة بنلمة دػغ كف دػا. كرلمػة اهلل  الػا  نػن ذلػك  كاػنا ال وسػالمل لفػظ امل ا ػاة 

    كدنا  ادر.1/381مل اهلل نك كول اراوق: الب ا ر 

 جس 

[  أصػػػػػل اوػػػػػس:  ػػػػػس اللػػػػػرؽ 12]احلجػػػػػرات/ كال يسسػػػػػواقػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػا :  -
 ك لػػرؼ ربضػػه لنه ػػم بػػه ننػػر ال ػػهة كالسػػقم  كدػػو أ ػػص  ػػن احلػػس   ػػإف احلػػس
 لػػرؼ  ػػا ودركػػه احلػػس. كاوػػس:  لػػرؼ حػػاؿ  ػػا  ػػن ذلػػك  ك ػػن لفػػظ اوػػس ا ػػا  

  .1/382اواسوس اكدنا الف ل  نقوؿ حر يا مل الب ا ر  ارير: 

 جسد 

اوسػػد كاوسػػم ل نػػه أ ػػص  قػػاؿ اينيػػل رمحػػه اهلل: ال وقػػاؿ اوسػػد لغػػن اإلرسػػاف  -
د  ػػػػا لػػػػه لػػػػوف    ك ػػػػوري  كأوضػػػػا  ػػػػإف اوسػػػػ6/47 ػػػػن  نػػػػ  ا رض ااريػػػػر: اللػػػػني 

 كاوسم وقاؿ ملا ال وبني له لوف  كاملاء كااواء.
[  وشػ د ملػا 8]ا ربيػاء/ ك ػا ولننػادم وسػدا ال وػاكنوف ال لػاـكقوله نك كوػل: 

كألقينػا ننػر  [  كقاؿ  لا : 88]طه/ نجا وسدا له  وارقاؿ اينيل  كقاؿ: 
 [.34]ص/ كرسيه وسدا ت أراب



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

نفػػراف: وسػػاد  كثػػوب  سػػد:   ػػبوغ باوسػػاد ااريػػر: اللػػني كبانابػػار النػػوف قيػػل لنك 
   كاجملسد: ال وب النم ونغ اوسػد  كاوسػد كاواسػد كاوسػد  ػن الػدـ  ػا 6/48

 قد وبس.

 جسم 

اوسم:  ا له طوؿ كنرض كنم   كال ختػرج أوػكاء اوسػم نػن كو ػا أوسػا ا كإف  -
 بسػ ة مل اللنػم كاوسػم كزادريق ق  ا ق ق  كوػكئ  ػا قػد وػكئ. قػاؿ اهلل  لػا : 

[  نبي ػا أف ال كراء 4]املنػا قوف/ كإذا رأوػا م  لجبػك أوسػا  م[  247]البقرة/
ا  باح  لم  لاد به  كاوسماف قيل: دػو الشػخص  كالشػخص قػد لػرج  ػن كورػه 

  خ ا باق يله كيك اه خباؼ اوسم.

 جعل 

كسػػػا ر أ وايػػػا   ولػػػل: لفػػػظ نػػػاـ مل ا  لػػػاؿ كن ػػػا  كدػػػو أنػػػم  ػػػن  لػػػل كصػػػنق -
 كوا رؼ ننر مخسة أكوه:

ا كؿ:  ػػرم  ػػرل صػػار كطفػػ   ػػا والػػدل   ػػو ولػػل زوػػد وقػػوؿ كػػنا اكدػػنا البػػاب 
    قاؿ الشانر:2/211رقل السيوطغ ونه مل اإل قاف 

  ن ا كوار  ر ل ا قروب *** قد ولند قنوص بين س يل  - 93 -
؛ ك غػػػػين النبيػػػػب ص 9/352االبيػػػػد لروػػػػل  ػػػػن تػػػػ  بػػػػن ناػػػػود  كدػػػػو مل ايكارػػػػة 

  1/259؛ كا مشوأ 1/345؛ ك فاء اللنيل بشرح الاس يل 311



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كولػػل كال ػػاأ:  ػػرم  ػػرل أكوػػد   يالػػدل إ   فلػػوؿ كاحػػد  ػػو قولػػه نػػك كوػػل: 
 كولػػػػػػػل ل ػػػػػػػم السػػػػػػػمق كا ب ػػػػػػػار كا  ئػػػػػػػدة[  1]ا رلػػػػػػػاـ/ الينمػػػػػػػات كالنػػػػػػػور

 [.78]النهل/
كاهلل ولػل ل ػم  ػن أرفسػ م ونػه  نػه   ػو: كال ال : مل إ اد  غء  ن  غء ك  و 

كولػػل [  81]النهػػل/ كولػػل ل ػػم  ػػن اوبػػاؿ أكنارػػا[  72]النهػػل/ أزكوػػا
 [.11]الك رؼ/ ل م  ي ا سبا

الػػػنم ولػػػل ل ػػػم ا رض كالرابػػػق: مل   ػػػين الشػػػغء ننػػػر حالػػػة دكف حالػػػة   ػػػو: 
كولػل [  81ل/]النه ولل ل م  ا  ن   اال[  كقوله: 22]البقرة/  را ا

 إرػػػػػػػا ولننػػػػػػػاري قرنيرػػػػػػػا نربيػػػػػػػا[  كقولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 16]رػػػػػػػوح/ القمػػػػػػػر  ػػػػػػػي ن رػػػػػػػورا
 [.3]الك رؼ/

كايػػا س: احل ػػم بالشػػغء ننػػر الشػػغء  حقػػا كػػاف أك بػػاطا   ا ػػا احلػػ   نهػػو قولػػه 
[  كأ ػػا الباطػػل  نهػػو 7]الق ػػص/ إرػػا رادكري إليػػك كوػػاننوري  ػػن املرسػػنني لػػا : 

[  136]ا رلػػاـ/   ػػا ذرأ  ػػن احلػػرث كا رلػػاـ ر ػػيباكولنػػوا هللقولػػه نػػك كوػػل: 
ك لنػػػػػػػػػػػوف هلل البنػػػػػػػػػػػات /[  57]النهػػػػػػػػػػػلالػػػػػػػػػػػنون ولنػػػػػػػػػػػوا القػػػػػػػػػػػرنيف نضػػػػػػػػػػػني 

 [.91]احلجر/
هبػا القػػدر  كاولػػل كاولالػػة كاولينػة:  ػػا  لػػل لقرسػػاف بفلنػػه  ينزززلكاولالػة:  رقػػة 

 د  كاولل: دكوبة.  و أنم  ن ا ورة كال واب  ككنب  لل  كناوة نن طنب السفا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 جفن 

 كوفػاف كػاوواباوفنة   د بوناء ا طلمػة  كمجل ػا وفػاف  قػاؿ نككوػل:  -
[  كمل حػػدو  اكأرػػد اوفنػػة الغػػراء  ااحلػػدو   نػػن نبػػد اهلل بػػن الشػػخن 13]سػػبا/

أره ك د إ  النمه مل ردب بني نا ر  قاؿ:  ا يناري  سنمنا ننيه  قننا: أرد كلينا كأرد 
أطػػػوؿ ننينػػػا طػػػوال  كأرػػػد أ ضػػػننا ننينػػػا  ضػػػا  كأرػػػد اوفنػػػة الغػػػراء  سػػػيدرا  كأرػػػد 

  4/251 قػػاؿ: اقولػػوا قػػول م كال وسػػاجرر م الشػػي اف . أ روػػه أمحػػد مل املسػػند 
أم: امل لػػػاـ  كقيػػػل لنبئػػػر ال ػػػغنة وفنػػػة  شػػػبي ا هبػػػا  كاوفػػػن  ػػػص بونػػػاء السػػػي  

 لنب.كاللني  كمجله أوفاف  ك غ ال ـر وفنا   ورا أره كناء ال

 جفأ 

[  كدو  ا ور غ بػه الػوادم أك 17]الرند/  ا ا الكبد  يندب وفاءقاؿ  لا :  -
القػػدر  ػػن الغ ػػاء إ  وواربػػه. وقػػاؿ: أوفػػات القػػدر زبػػددا. ألقاػػه  إوفػػاء  كأوفػػات 
ا رض: صػػارت كاوفػػاء مل ذدػػاب  ندػػا  كقيػػل: أصػػل ذلػػك الػػواك ال اامػػك اكاػػنا 

   كوقػػػػاؿ: 1/192بػػػػاب اوفػػػػو   اريػػػػر: اجملمػػػػل ذكػػػػر ابػػػػن  ػػػػارس دػػػػنري املػػػػادة مل 
وفػػد القػػدر كأوفػػد  ك نػػه: اوفػػاء  كقػػد وفو ػػه أوفػػوري وفػػوة كوفػػاء  ك ػػن أصػػنه 

 أ ن: وفا السرج نن   ر الدابة: ر له ننه.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 جل 

اوالػػة: نيػػػم القػػػدر  كاوػػػاؿ بغػػػن ااػػاء: الانػػػادغ مل ذلػػػك  ك ػػػص بوصػػػ  اهلل  -
[  ك  وسػالمل مل غػنري  كاونينػك 27]الرمحن/ ذك اواؿ كاإلكراـ لا    قيل: 

  إ ػػا ينقػػه 39الليػػيم القػػدر. ككصػػفه  لػػا  بػػنلك اراوػػق: ا  ػػاء كال ػػفات ص 
ا  ػػياء اللييمػػة املسػػادؿ هبػػا ننيػػه؛ أك  رػػه  ػػل نػػن اإلحاطػػة بػػه؛ أك  رػػه  ػػل أف 

قوبػػػل وػػػدرؾ بػػػاحلواس. ك و ػػػونه لنجسػػػم الليػػػيم الغنػػػيظ  كملرانػػػاة  لػػػم الغنػػػظ  يػػػه 
بالػػػػػدقي   كقوبػػػػػل الليػػػػػيم بال ػػػػػغن   قيػػػػػل: ونيػػػػػل كدقيػػػػػ   كنيػػػػػيم كصػػػػػغن  كقيػػػػػل 
لنبلن:ونيػػل  كلنشػػاة: دقيػػ   انابػػارا  حػػد ا بػػاا ر   قيػػل:  ػػا لػػه ونيػػل كال دقيػػ  

؛ كاجملمػل 1/386؛ كالب ػا ر 62ك ا أونػين كال أدقػين ااريػر: أسػاس الباغػة ص 
ت صػػػػار  ػػػػ ا مل كػػػػل كبػػػػن كصػػػػغن.  . أم:  ػػػػا أن ػػػػاأ بلػػػػنا كال  ػػػػاة  1/173

ك ػػػص اوالػػػة بالناقػػػة اوسػػػيمة  كاونػػػة باملسػػػاف  ن ػػػا  كاونػػػل: كػػػل  ػػػغء نيػػػيم  
كوننػػػد كػػػنا:  ناكلػػػد  كيننػػػد البقػػػر:  ناكلػػػد والػػػه  كاونػػػل: املانػػػاكؿ  ػػػن البقػػػر  

 كنرب به نن الشغء احلقن  كننر ذلك قوله: كل   يبة بلدري ونل.
 قيػػػل: وػػػل الفػػػرس  كوػػػل الػػػ من  كاجملنػػػة:  ػػػا وغ ػػػر بػػػه  كاونػػػل:  ػػػا  ليػػػم الشػػػغء 

 ال ه   ت  يد ال ه   نة.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كأ ػػػا اونجنػػػة  ه اوػػػة ال ػػػوت  كلػػػيس  ػػػن ذلػػػك ا صػػػل مل  ػػػغء  ك نػػػه: سػػػهاب 
 نجػػل أم:   ػػوت.  ا ػػا سػػهاب  نػػل  مػػن ا كؿ  كارػػه  نػػل اأم ولػػم  ا رض 

 باملاء كالنبات.

 جلب 

 ونبد ونبا  قاؿ الشانر: أصل اونب: سوؽ الشغء. وقاؿ: -
 كقد  نب الشغء البليد اووالب - 94 -

 ادنا نجك بيد  كصدرري:
 أ ي  اا  ن أر ه ك ا ه

؛ كالب ا ر با 1/194]اسادراؾ[ كدو مل  لجم  قاويس النغة اونب  ؛ كاجململ 
 رسبة  ي ما  ن احملققني.
  1/155كدو لنبه م مل دكاره 

كأونػػػػب ننػػػػي م خبينػػػػك قػػػػاؿ اهلل نككوػػػػل:  كأونبػػػػد ننيػػػػه: صػػػػهد ننيػػػػه بق ػػػػر.
[  كاونػػػب املن ػػػغ ننػػػه مل قولػػػه ننيػػػه السػػػاـ: اال ونػػػب  64]اإلسػػػراء/ كرونػػػك

ااحلدو  نن نمػراف بػن ح ػني نػن النػمه صػنر اهلل ننيػه كسػنم قػاؿ: اال ونػب كال 
ونب كال  غار مل اإلساـ  ك ن ارا ب  بة  نػيس  نػا  أ روػه النسػا غ كال  ػنم  

  ػػػنم: دػػػنا حػػػدو  حسػػػن صػػػهي   كأ روػػػه أمحػػػد كالضػػػياء نػػػن أرػػػس إ  كقػػػاؿ ال
؛ 6/111؛ كسػػنن النسػػا غ 5/52قولػػه: امل اإلسػػاـ  اريػػر: نار ػػة ا حػػوذم 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  قيل: دو أف  نب امل دؽ أغناـ القـو نن  رنادا  يلددا  كقيػل: 2/92كاملسند 
ي  بػه لي ػوف دو أف وػايت احػد املاسػابقني  ػن  نػب ننػر  رسػه  كدػو أف وكوػرري كو ػ

 دو الساب .
كاونبػػػػػة: قشػػػػػرة  لنػػػػػو اوػػػػػرح  كأونػػػػػب  يػػػػػه  كاونػػػػػب: سػػػػػهابة رقيقػػػػػة  شػػػػػبه اونبػػػػػة. 

 كاوابيب: القمص كايمر  الواحد: ونباب.

 جلت

[  كذلك أنجمغ ال أصل 251]البقرة/ كملا برزكا والوت كونودريقاؿ  لا :  -
 له مل اللربية.

 جلد 

كنمػػػػا رضػػػػجد ونػػػػوددم نػػػػود. قػػػػاؿ اهلل  لػػػػا : اونػػػػد: قشػػػػر البػػػػدف  كمجلػػػػه و -
اهلل رػكؿ أحسػن احلػدو  كاابػا [  كقولػه  لػا : 56]النساء/ بدلنادم ونودا غندا

 اشاهبا   اأ  قشلر  نه ونود النون لشوف رهبم ت  نػني ونػوددم كقنػوهبم إ  ذكػر 
 [.23]الك ر/ اهلل

حػػػ  إذا  ػػػا ولػػػه نػػػك كوػػػل: كاونػػػود نبػػػارة نػػػن ا بػػػداف  كالقنػػػوب نػػػن النفػػػوس. كق
 واؤكدػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػ د ننػػػػػػػػػي م ك ل ػػػػػػػػػم كأب ػػػػػػػػػاردم كونػػػػػػػػػوددم  ػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاروا ولمنػػػػػػػػػوف

[   قػػػػد قيػػػػل: 21]  ػػػػند/ كقػػػػالوا ونػػػػوددم    ػػػػ دمت ننينػػػػا[  21]  ػػػػند/
اونػػػود د نػػػا كناوػػػة نػػػن الفػػػركج ااريػػػر: املناخػػػب  ػػػن كناوػػػات ا دبػػػاء لنجروػػػاأ ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

أك  ربه باوند   ػو ن ػاري إذا  ػربه    كوندري:  رب وندري   و: ب نه ك  رري  9
 [.4]النور/  اوندكدم مثارني وندةبالل ا  كقاؿ  لا : 

نػػن احلػػوار  كقػػد ونػد ونػػدا   ػػو ونػػد كونيػػد  أم: قػػوم   المنزززو كاونػد: اونػػد 
كأصػػنه الكاسػػاب اونػػد قػػوة  كوقػػاؿ:  ػػا لػػه  لقػػوؿ كال  نػػود ااريػػر: ال ػػاحمه البػػن 

   أم: نقػػػػػل 139ص  5بقػػػػػغ  مل احلا ػػػػػية   كراوػػػػػق  ػػػػػادة ا395 ػػػػػارس ص 
 كوند.

كأرض وندة  شبي ا بػنلك  ككػنا راقػة ونػدة  كونػدت كػنا  أم: ولنػد لػه ونػدا. 
ك رس  ند: ال وفكع  ن الضرب  كإيفا دو  شبيه باجملنػد الػنم ال ونهقػه  ػن الضػرب 

 أ   كاونيد: ال قيق   شبي ا باوند مل ال ابة.

 جلس 

 ػػػن ا رض  ك ػػػغ النجػػػد ونسػػػا لػػػنلك  كركم اأرػػػه ننيػػػه أصػػػل اونػػػس: الغنػػػيظ  -
الساـ أن ػادم  لػادف القبنيػة غورو ػا كونسػي ا  ااحلػدو  نػن نػوؼ املػكأ أف النػمه 
صنر اهلل ننيه كسػنم أق ػق بػاؿ بػن احلػارث  لػادف القبنيػة ونسػي ا كغورو ػا كحيػ  

نيػػه كسػػنم و ػػن  الػػكرع  ػػن قػػدس  ك  ول ػػه حػػ   سػػنم  ككاػػب لػػه النػػمه صػػنر اهلل ن
 بنلك كاابا.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

أ روه أبو داكد مل باب إق اع ا ر ني ب روقني احد ا نن ابػن نبػاس كدػو حسػنن 
؛ كدػػػو مل املسػػػادرؾ 3/41كاا ػػػر نػػػن نػػػوؼ كدػػػو  ػػػلي . راوػػػق  لػػػا  السػػػنن 

 .8/281؛ ك لا  السنن 3/17
 ك لػػػادف القبنيػػػة:  ػػػن راحيػػػة الفػػػرع. قولػػػه: غورو ػػػا كونسػػػي ا وروػػػد أرػػػه أق لػػػه كداددػػػا

 كربادا .
كونػػػس أصػػػنه أف وق ػػػد  قلػػػدري ونسػػػا  ػػػن ا رض  ت ولػػػل اونػػػوس ل ػػػل قلػػػود  

إذا قيػل ل ػم  فسػهوا مل كاجملنس: ل ػل  و ػق وقلػد  يػه اإلرسػاف. قػاؿ اهلل  لػا : 
 ونو ***[. 11]اجملادلة/ اجملالس  ا سهوا وفس  اهلل ل م

م  جنػوا نن ػا. أم: أصل اونو: ال ش  اليادر  وقػاؿ: أونيػد القػـو نػن  نػازا -
 أبرزيم نن ا  كوقاؿ: واري   و قوؿ الشانر:

 ثبات نني ا ذاا كاكائاهبا *** نما وادا با واـ ييكت  - 95 -
  1/193؛ كاجململ 1/79االبيد  يب ذؤوب اانيل  كدو مل دوواف اانليني 

 ياكلػػػػػػػوال أف كاػػػػػػػب اهلل ننػػػػػػػي م اوػػػػػػػاء للػػػػػػػنهبم مل الػػػػػػػدركقػػػػػػػاؿ اهلل نػػػػػػػك كوػػػػػػػل: 
[  ك نػػه: وػػا يل  ػػرب  ك ػػرب ونػػغ  كقيػػاس ونػػغ اوسػػمر قيػػاس اللنػػة  3]احلشػػر/

كدػػو  ػػا كارػػد اللنػػة  ووبػػة  يػػه لنه ػػم  كقيػػاس الضػػرب ننػػر الاػػا ي  لنوالػػدون مل 
   ك  وسػػمق  يػػه وػػاؿ. 21الاهػػر  للنػػة اإلوػػناء راوػػق  ػػرح الورقػػات لنمهنػػغ ص 
ونػواء أم:   ػهية  كروػل  كونوت اللركس ونوة  كونوت السي  واء  كالسػماء



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كالن ػػار أونػػر: ار شػػ  بلػػا رأسػػه نػػن الشػػلر  كالاجنػػغ قػػد و ػػوف بالػػنات  ػػو: 
  نمػػػا ينػػػر ربػػػه لنجبػػػل[  كقػػػد و ػػػوف بػػػا  ر كالفلػػػل   ػػػو: 2]النيػػػل/ إذا ينػػػر

[. كقيل:  اف ابن وا االنسػاف: وػا  أم:  شػ ور  كأونػوا نػن 143]ا نراؼ/
 قايل إواء.

 جم 

[  أم: ك ػػػنا   ػػػن: مجػػػة 21]الفجػػػر/ كيبػػػوف املػػػاؿ حبػػػا مجػػػا  لػػػا : قػػػاؿ اهلل -
املػػػاء  أم:  ليمػػػه ك املػػػه الػػػنم وػػػم  يػػػه املػػػاء نػػػن السػػػياف  كأصػػػل ال نمػػػة  ػػػن 
اومػػاـ  أم: الراحػػة لققا ػػة ك ػػرؾ يمػػل الالػػب  كمجػػاـ امجػػاـ امل ػػوؾ با نيػػ  اوػػيم  

م إال مل الػدقي  كأ ػباده  امل ػوؾ كدو  ا نا رأسه  وؽ طفا ه كال وقػاؿ: مجػاـ بالضػ
 دقيقا  كمجاـ القدح  اء: إذا ا األ ح  نجك نن يمل الكوادة.

كالنابار  لم ال  رة قيل اومة لقـو  املوف مل يمل   ػركري  كملػا اوامػق  ػن  ػلر 
الناصية  كمجة البئر:   اف  امق  يه املاء كاره أوم أوا ا  كقيل لنفرس: مجـو الشػد  

به  كاوماء الغفن  كاوم الغفن: اومانة  ن الناس  ك اة مجػاء: ال قػرف اػا   شبي ا 
 انابارا جبمة الناصية .



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 جمح 

[  اومػػػوح أصػػػنه مل الفػػػرس إذا غنػػػب 57]الاوبػػػة/ كدػػػم  مهػػػوفقػػػاؿ  لػػػا :  -
 ارسػػػه بنشػػػاطه مل  ػػػركرري كوروارػػػه  كذلػػػك أبنػػػ   ػػػن النشػػػاط كاملػػػرح  كاومػػػاح: سػػػ م 

  .1/197كالبندقة ور غ به ال بياف اارير: اجململ    لل ننر رأسه

 جمع 

اومػػق:  ػػم الشػػغء باقروػػب بلضػػه  ػػن بلػػا  وقػػاؿ: مجلاػػه  ػػاوامق  كقػػاؿ نػػك  -
[  18]امللػػػػارج/ كمجػػػػق  ػػػػاكنر[  9]القيا ػػػػة/ كمجػػػػق الشػػػػمس كالقمػػػػركوػػػػل: 

كمجق  اال كنددري /[  كقاؿ  لا : 2]اامكةباحل   مق بيننا ربنا ت وفا  بيننا 
]نيؿ  ملغفػػػػػػػرة  ػػػػػػػن اهلل كرمحػػػػػػػة  ػػػػػػػن  ػػػػػػػا  ملػػػػػػػوف[  كقػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 26]سػػػػػػػبا/
[  كقػػاؿ  لػػا : 88]اإلسػػراء/ قػػل لػػئن اواملػػد اإلرػػس كاوػػن[  157نمػػراف/

جملنػػػػػػػادم مجلػػػػػػػا  / [  كقػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 99]ال  ػػػػػػػ إف اهلل وػػػػػػػا ق املنػػػػػػػا قني
[  أم: 62]النػور/ كإذا كاروا  له ننر أ ػر وػا ق[  141]النساء/ كال ا رون

ذلك وػـو أ ر له   ر  امق  ونه الناس    اف ا  ر رفسه مجل م. كقوله  لا : 
 ك نػػػػنر وػػػػـو اومػػػػق[  أم: مجلػػػػوا  يػػػػه   ػػػػو: 113]دػػػػود/  مػػػػوع لػػػػه النػػػػاس

[  كوقػػػػػاؿ 9]الاغػػػػػابن/ وػػػػػـو  مل ػػػػػم ليػػػػػـو اومػػػػػق[  كقػػػػػاؿ  لػػػػػا : 7]الشػػػػػورل/
]نيؿ  ك ا أصاب م وـو الاقػر اوملػاف لا : لنمجموع: مجق كمجيق كمجانة  كقاؿ 
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[  32]وػػس/ كإف كػػل ملػػا مجيػػق لػػدونا حمضػػركف[  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 166نمػػراف/
 كاوماع وقاؿ مل أقواـ  افاك ة اواملوا.

 قاؿ الشانر:
 مجق غن مجاع - 96 -

 االبيد:
  ن بني مجق غن مجاع ***ح  يند كلنا غاوة 

؛ كأسػػاس الباغػػة 285 ػػارم مل املفضػػنيات ص كدػػو  يب قػػيس بػػن ا سػػند ا ر
 ؛ كالنساف امجق   64ص 

 ػػامجلوا كأمجلػػد كػػنا أك ػػر  ػػا وقػػاؿ  يمػػا و ػػوف مجلػػا واوصػػل إليػػه بػػالف رة   ػػو: 
 [  قاؿ الشانر:71]وورس/ أ ركم ك ركاءكم

 دل أغدكف وو ا كأ رم  مق - 97 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري:

 وا ليد  لرم كاملم ال  نفق
؛ كاي ػا ص 133؛ كالنػوادر ص 1/473مل النساف امجق  ؛ ك لاأ الفػراء  كدو
2/136  

[  كوقػػػػاؿ: أمجػػػػق املسػػػػنموف ننػػػػر كػػػػنا: 64]طػػػػه/  ػػػػامجلوا كيػػػػدكمكقػػػػاؿ  لػػػػا : 
اواملد نيراؤدم ننيه  ك ب  مق:  ا ووصل إليه بالادبن كالف رة  كقوله نػك كوػل: 
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إف النػػػاس قػػػد مجلػػػوا ل ػػػم /يػػػل: مجلػػػوا نيراءدػػػم مل الاػػػدبن [  ق173]نيؿ نمػػػراف
نني م  كقيل: مجلوا ونوددم. كمجيق كأمجق كأمجلوف وسالمل لااكيد االواماع ننر 
ا  ر   ا ا أمجلوف  اوص  به امللر ػة  كال و ػ  ر ػبه ننػر احلػاؿ:  ػو قولػه  لػا : 

سػػػػػػجد املا  ػػػػػػة كن ػػػػػػم أمجلػػػػػػوف  /[  31]احلجػػػػػػركأ ػػػػػػوأ بػػػػػػادن م أمجلػػػػػػني 
ا مجيػػق  إرػػه قػػد ون ػػب ننػػر احلػػاؿ  ي كػػد بػػه  ػػن حيػػ  امللػػم  [   ا ػػ93]ووسػػ /

[  55]دػػود/   يػػدكأ مجيلػػا[  كقػػاؿ: 38]البقػػرة/ ادب ػػوا  ن ػػا مجيلػػا ػػو: 
إذا رودم لن ػاة  ػن وػـو كقوام: وـو اوملة  الواماع الناس لن اة  قاؿ  لا : 

م: ا  ػػر اوػػا ق  أك [  ك سػػجد اوػػا ق  أ9]اوملػػة/ اوملػػة  اسػػلوا إ  ذكػػر اهلل
الوقد اوا ق  كلػيس اوػا ق كصػفا لنمسػجد  كمجلػوا:  ػ دكا اوملػة  أك اوػا ق أك 

 اومانة.
كأ ػػػاف وػػػا ق اقػػػاؿ ابػػػن  ػػػارس: وقػػػاؿ لأل ػػػاف أكؿ  ػػػا يمػػػل: وػػػا ق. راوػػػق اجملمػػػل 

  : إذا محند  كقدر مجاع وا لة: نييمة  كاساجمق الفرس وروػا: بػال   1/198
ر. كقػػوام:  ا ػػد املػػرأة جبمػػق: إذا كػػاف كلػػددا مل ب ن ػػا   نا ػػور  ملػػم اومػػق  ػػاد

اوامان مػػػا  كقػػػوام: دػػػغ  نػػػه جبمػػػق: إذا    فػػػاا:  اوامػػػاع ذلػػػك اللضػػػو  ن ػػػا 
كنػػػػدـ الاشػػػػق   يػػػػه  ك ػػػػربه جبمػػػػق كفػػػػه: إذا مجػػػػق أصػػػػابله  ضػػػػربه هبػػػػا  كأن ػػػػاري  ػػػػن 

 الدرادم مجق ال  .
 ل ا ا طراؼ.أم:  ا مجلاه كفه. كاووا ق: ا غاؿ  وم
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 جمل 

اوماؿ: احلسن ال  ن  كذلك  رباف: أحد ا: مجػاؿ لػص اإلرسػاف مل رفسػه أك  -
 بدره أك  لنه.

كال اأ:  ا واوصل  نه إ  غنري. كننر دنا الووه  ا ركم ننه صنر اهلل ننيػه كسػنم: 
اإف اهلل مجيل اب اوماؿ  ااحلدو  صهي   كقد أ روػه  سػنم كال  ػنم نػن ابػن 

ود  كال رباأ مل ال بن نن أيب أ ا ة  كاحلاكم نػن ابػن نمػر  كابػن نسػاكر نػن  سل
  كركاوة البي قغ نن ابػن  سػلود نػن 1/331وابر كابن نمر. ارير: الفا  ال بن 

رسوؿ اهلل صنر اهلل ننيه كسنم قاؿ: اال ود ل اونة  ن كاف مل قنبه   قػاؿ ذرة  ػن  
  قػػاؿ ذرة  ػػن إ ػػاف    قػػاؿ روػػل: وػػا رسػػوؿ كػػرب  كال وػػد ل النػػار  ػػن كػػاف مل قنبػػه 

اهلل  الرول اػب أف و ػوف ثوبػه حسػنا كرلنػه حسػناا  قػاؿ رسػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه 
كسػػنم: اإف اهلل مجيػػل اػػب اومػػاؿ  ال ػػرب  ػػن ب ػػر احلػػ  كغمػػص النػػاس  ككػػنا ركاري 

  ؛ كصػػػهي   سػػػنم كاػػػاب 61البي قػػغ هبػػػنري الركاوػػػة ااريػػػر: ا  ػػػاء كال ػػػفات ص 
   نبي ػػا أرػػه  نػػه 1/26ك  4/181بػػاب يػػر  ال ػػرب؛ كاملسػػادرؾ  1/93 ػػاف اإل

  فيا اينات ال  نة   يهب  ن لاص لنلك.
[  كوقاؿ: مجيل كمجاؿ ننر 6]النهل/ كل م  ي ا مجاؿ حني  راوفكقاؿ  لا : 

  اصػػػػرب صػػػػربا مجػػػػيا[  83]ووسػػػػ /   ػػػػرب مجيػػػػلالا  ػػػػن. قػػػػاؿ اهلل  لػػػػا : 
[  كقد وا نػد  ارػا  كأمجنػد مل كػنا  كمجالػك  أم: أمجػل  كاناػرب  نػه 5/]امللارج
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 لػػػم ال  ػػػرة   قيػػػل ل ػػػل مجانػػػة غػػػن  نف ػػػنة: مجنػػػة  ك نػػػه قيػػػل لنهسػػػاب الػػػنم   
وف ل كال اـ النم   وبني:  مل  كقد أمجند احلساب  كأمجند مل ال ػاـ. قػاؿ 

[  أم: 32]الفرقػاف/ نػة كاحػدةكقاؿ النون كفػركا لػوال رػكؿ ننيػه القػرنيف مج لا : 
 و ا  ف قة. كقوؿ الفق ػاء: اجملمػل:  ػا ااػاج إ  بيػاف   نػيس  أنزل املا ال كما 

تػػد لػػه كال  فسػػن  كإيفػػا دػػو ذكػػر بلػػا أحػػواؿ النػػاس  لػػه؛ كالشػػغء  ػػب أف  بػػني 
صػػفاه مل رفسػػه الػػر هبػػا واميػػك  كحقيقػػة اجملمػػل: دػػو املشػػامل ننػػر مجنػػة أ ػػياء ك ػػنة 

 ن  نخ ة.غ
كاومػػل وقػػاؿ لنبلػػن إذا بػػكؿ ابػػكؿ البلػػن وبػػكؿ:   ػػر رابػػه أم: ارشػػ    كمجلػػه مجػػاؿ 

[  41]ا نػراؼ/ حػ  ونػج اومػل مل سػم اييػاطكأمجاؿ كمجالػه قػاؿ اهلل  لػا : 
اكدغ قراءة را ق كأيب ولفر كابن ك ن كأيب نمرك كابن نا ر  مجاالت صفركقوله: 

ناصػػػم  كقػػػرأ حفػػػص كمحػػػكة كال سػػػا غ ك نػػػ : مجالػػػة   كولقػػػوب خبنفػػػه ك ػػػلبة نػػػن
اكهبػػػا قػػػرأ  مجػػػاالت[  مجػػػق مجالػػػة  كاومالػػػة مجػػػق مجػػػل  كقػػػرئ: 33]املرسػػػات/

  431ركوػػػػس نػػػػن ولقػػػػوب  كدػػػػغ قػػػػراءة صػػػػهيهة  اػػػػوا رة. راوػػػػق: اإليػػػػاؼ ص 
بالضم  كقيل دغ القنوص  كاوا ل: ق لػة  ػن اإلبػل  ل ػا راني ػا  كالبػاقر  كقػوام: 

   اسػػػالارة  كقػػػوام: ركػػػب النيػػػل  64لنيػػػل مجػػػا ااريػػػر: أسػػػاس الباغػػػة ص اختػػػن ا
 كل ػػم  ي ػػا مجػػاؿك سػػمية اومػػل بػػنلك  ػػوز أف و ػػوف ملػػا قػػد أ ػػار إليػػه بقولػػه: 

[ ؛   م كاروا ولدكف ذلػك مجػاال اػم. كمجنػد الشػهم: أذباػه  كاوميػل: 6]النهل/
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رأة لبنا ا: يمنغ ك لففغ اراوق: الشهم املناب  كاالواماؿ: االدداف به  كقالد ا 
   أم: كنغ اوميػل  كا ػريب اللفا ػة االلفا ػة: كدػو  ػا 1/198اجململ البن  ارس 

 بقغ مل الضرع  ن النا .

 جن 

أصػػل اوػػن: سػػ  الشػػغء نػػن احلاسػػة وقػػاؿ: ونػػة النيػػل كأونػػة كوػػن ننيػػه   جنػػه:  -
ياه كأسػػقياه  كوػػن ننيػػه  سػػ ري  كأونػػه ولػػل لػػه  ػػا  نػػه  كقولػػك: قرب ػػه كأقرب ػػه  كسػػق

[  76]ا رلػاـ/  نمػا وػن ننيػه النيػل رأل كوكبػاكنا: س  ننيه  قاؿ نك كوػل: 
كاوناف: القنب  ل وره  ساورا نن احلاسة  كاجملػن كاجملنػة: الػ س الػنم  ػن صػاحبه. 

[  كمل احلػػدو : اال ػػـو ونػػة  16]اجملادلػػة/ اختػػنكا أ ػػا م ونػػةقػػاؿ نػػك كوػػل: 
: اال ػػياـ ونػػة  كدػػو صػػهي   افػػ  ننيػػه. كأ روػػه  الػػك مل املوطػػا  ااحلػػدو  وػػركل

؛ ك سػنم 4/87؛ ك ػا  البػارم 1/287باب وا ق ال ياـ  ارير:  نوور احلوالك 
  .6/225  ؛ كارير:  رح السنة لنبغول 1151رقم ا

لقػد كػاف لسػبإ كاونة: كل بسااف ذم  جر وس  با جارري ا رض  قاؿ نك كوػل: 
 كبػدلنادم جبناػي م وناػني[  15]سػبا/ ناػاف نػن  ػني كمشػاؿمل  س ن م نيوػة و

[  قيػػػػػػل: كقػػػػػػد  سػػػػػػمر 39]ال  ػػػػػػ / كلػػػػػػوال إذ د نػػػػػػد وناػػػػػػك[  16]سػػػػػػبا/
 ا  جار السا رة ونة  كننر ذلك محل قوؿ الشانر:

 ادنا نجك بيد  كصدرري: *** ن النوا    سقغ ونة سهقا  - 98 -
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 كاف نيين مل غريب  قانة
  1/175؛ كاجململ 41نمر مل دوواره ص كدو لكدن بن أيب س

؛ كإ ػػا لسػػ ري  -كإف كػػاف بين مػػا بػػوف  -ك يػػد اونػػة إ ػػا  شػػبي ا باونػػة مل ا رض 
  ػػا  لنػػم رفػػس  ػػا أ فػػغ اػػم  ػػن قػػرة أنػػنيرلم ػػا ننػػا املشػػار إلي ػػا بقولػػه  لػػا : 

اكذلػك مل قولػه  ونات[. قاؿ ابن نباس ر غ اهلل ننه: إيفا قاؿ: 17]السجدة/
  بنفػػػظ اومػػػق ل ػػػوف 117ال  ػػػ : كارػػػد اػػػم ونػػػات الفػػػردكس رػػػكال لػػػا : 

اونػػاف سػػبلا: ونػػة الفػػردكس  كنػػدف  كونػػة النلػػيم  كدار اينػػد  كونػػة املػػاكل  كدار 
 الساـ  كننيني.

كإذ أرػػػام أونػػػة مل كاونػػػني: الولػػػد  ػػػا داـ مل ب ػػػن أ ػػػه  كمجلػػػه: أونػػػة. قػػػاؿ  لػػػا : 
كذلػػك  ليػػل مل  لػػم  فلػػوؿ  كاونػػني القػػرب اقػػاؿ [  32]الػػنجم/ ب ػػوف أ  ػػا  م

ابػػن  ػػارس: كاونػػػني: املقبػػور  ككػػػنا مل النسػػاف  كاوػػػنن: القػػرب لسػػػ ري امليػػد   كذلػػػك 
 ليػػػل مل  لػػػم  انػػػل. كاوػػػن وقػػػاؿ ننػػػر كو ػػػني: أحػػػد ا لنركحػػػاريني املسػػػا ة نػػػن 

 ػػل  ا  ػػة احلػػواس كن ػػا بػػإزاء اإلرػػس   لنػػر دػػنا  ػػد ل  يػػه املا  ػػة كالشػػياطني   
وػػن  كلػػيس كػػل وػػن  ا  ػػة  كننػػر دػػنا قػػاؿ أبػػو صػػا  انبػػد اهلل بػػن صػػا   أبػػو 
صا  امل رم  كا ب النيػ   صػدكؽ ك ػن الغنػب  ثبػد مل كاابػه  ككارػد  يػه غفنػة  

ق. اريػػػر:  122 ػػػيخ ال نػػػمه  وػػػركم نػػػن ابػػػن نبػػػاس  ك يػػػه  ػػػل .  ػػػات سػػػنة 
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: بػػػػػػل اوػػػػػػن بلػػػػػػا   : املا  ػػػػػػة كن ػػػػػػا وػػػػػػن  كقيػػػػػػل318 قروػػػػػػب الا ػػػػػػنوب ص 
 الركحاريني  كذلك أف الركحاريني ثاثة:

 أ بار: كدم املا  ة. -
 كأ رار: كدم الشياطني. -
قػل أكحػغ كأكساط  ي م أ يار كأ رار: كدم اون  كودؿ ننر ذلك قولػه  لػا :  -
 [.14 - 1]اون/ كأرا  نا املسنموف ك نا القاس وفإ  قوله:  إيل

[  كقػػػاؿ  لػػػا : 6]النػػػاس/  ػػػن اونػػػة كالنػػػاساؿ  لػػػا : كاونػػػة: مجانػػػة اوػػػن. قػػػ
كولنػػوا بينػػه كبػػني اونػػة رسػػبا /[. كاونػػة: اونػػوف  كقػػاؿ  لػػا : 158]ال ػػا ات
ا ب احب م  ن ونة  /[ أم: ونوف.46]سبا 

كاونػػوف: حا ػػل بػػني الػػنفس كاللقػػل  كوػػن  ػػاف قيػػل: أصػػابه اوػػنن كبػػين  لنػػه كبنػػاء 
قػػغ اأم: أصػػاباه النقػػوة  كدػػو داء مل الووػػه ولػػوج  نػػه الشػػدؽ  ا دكاء  ػػو: زكػػم كل

كحػم  كقيػل: أصػػيب ونارػه  كقيػػل: حيػل بػػني رفسػه كنقنػػه   جػن نقنػػه بػنلك كقولػػه 
[  أم:  ػػا ة  ػػن ولنمػػػه  ػػن اوػػن  ككػػػنلك 14]الػػػد اف/  لنػػم  نػػوف لػػا : 

 :[  كقيل36]ال ا ات/ أ نا لااركوا نياانا لشانر  نوفقوله  لا : 
 ون الااع كاا اؽ - 99 -

 االبيد باما ه:
 ح كون الااع كاا اؽ *** إذا وادت الدور ك لوا القد 
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  129كدو لألنشر مل دوواره ص 
كاواف  نقنػاري  ػن قبػل  ػن أم: ك ر نشب ا ح  صارت كا ا  نورة  كقوله  لا : 

 فكا ػػػػػػا وػػػػػػا[  نػػػػػػوع  ػػػػػػن اوػػػػػػن  كقولػػػػػػه  لػػػػػػا : 27]احلجػػػػػػر/ رػػػػػػار السػػػػػػمـو
 [  قيل:  رب  ن احليات.11]النمل/

 جنب 

 ا ػول هبػا وبػاد م أصل اونب: اوارحػة  كمجلػه: ونػوب  قػاؿ اهلل نػك كوػل:  -
  اجػػػػػػػػػاى ونػػػػػػػػػوهبم نػػػػػػػػػن املضػػػػػػػػػاوق[  قػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػا : 35]الاوبػػػػػػػػػة/ كونػػػػػػػػػوهبم

]نيؿ  قيا ػػػػػػػػػا كقلػػػػػػػػػودا كننػػػػػػػػػر ونػػػػػػػػػوهبم[  كقػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػك كوػػػػػػػػػل: 16]السػػػػػػػػػجدة/
 [.191نمراف/

حيػػػة الػػػر  ني ػػػا كلػػػاديم مل اسػػػالارة سػػػا ر اوػػػوارح لػػػنلك   ػػػو: ت وسػػػالار  ػػػن النا
 اليمني كالشماؿ  كقوؿ الشانر:

 ادنا نجك بيد  ك  رري: *** ن نن  يين  رة كأ ا غ  - 111 -
  نقد أراأ لنر اح دروئة

؛ 1/243؛ ك رح ابػن نقيػل 199كدو لق رم بن الفجاءة  مل  غين النبيب ص 
  11/163ك كارة ا دب 
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[  أم: القروػػػب  36]النسػػػاء/ كال ػػػاحب باونػػػبل: ونػػػب احلػػػا ب كونبػػػه  كقيػػػ
نػن ننػغ كابػن نبػاس   كقيػل: نػن  5/81كقيل: كناوة نن املرأة اأ روه ابػن وروػر 

 نن  ادد . 5/81الر ي  مل السفر اأ روه ابن ورور 
[  أم: مل أ ػػرري 56]الك ػػر/ وػػا حسػػر ر ننػػر  ػػا  رطػػد مل ونػػب اهللقػػاؿ  لػػا : 

 النم حدري لنا. كحدري
 كسار ونبيه كونبايه  كونابيه كونابايه  كونباه: أصبد ونبه   و: كبد ه ك اد ه.

 كونب:   ا ونبه   و: كبد ك ئد  كبين  ن اونب الفلل ننر كو ني:
 أحد ا: النداب ننر راحياه.

 كال اأ: النداب إليه.
[  أم: البليػػد  36اء/]النسػػ كاوػػار اونػػب ػػا كؿ  ػػو: ونباػػه  كأونباػػه  ك نػػه: 

 قاؿ الشانر:
 ادنا   ر بيد  كنجكري: *** ا ير ين را ا نن ونابة  - 111 -

  إأ ا رؤ كسب القباب غروب
؛ 1/199؛ كاجملمػػػػل 394؛ كاملفضػػػػنيات ص 48كدػػػػو للنقمػػػػة بػػػػن نبػػػػدة  ص 

  65كالنساف اونب  ؛ كا ساس ص 
ا كبػػػا ر  ػػػا  ن ػػػوف إف يانبػػػو أم: نػػػن بلػػػد. كروػػػل ونػػػب كوارػػػب. قػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 

[  ك 31]احلػػػػج/ كاوانبػػػػوا قػػػػوؿ الػػػػككر[  كقػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: 31]النسػػػػاء/ ننػػػػه
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اوانبوا ال اغوت /[ نبارة نن  رك م إواري  17]الك راوانبوري للن م  فنهوف  
[  كذلك أبن   ن قوام: ا ركوري. كونب بنو  اف: إذا   و ن مل إبن ػم 91]املا دة/

 . قػػػاؿ  لػػػا  مل 1/398كونػػػب  ػػرا ااريػػػر: الب ػػا ر النػػا  كونػػػب  ػػاف  ػػػنا  
[  كذلػك إذا 18 - 17]النيػل/ كسػيجنب ا ا  قػر الػنم وػ يت  الػه واككػرالنار: 

أطنػػ   قيػػل: ونػػب  ػػاف  ملنػػاري: أبلػػد نػػن ايػػن  كذلػػك وقػػاؿ مل الػػدناء مل ايػػن  
اػػه نػػن [   ػػن: ونب35]إبػػراديم/ كاونبػػين كبػػين أف رلبػػد ا صػػناـكقولػه نػػك كوػػل: 

كػػنا أم: أبلد ػػه  كقيػػػل: دػػو  ػػػن ونبػػد الفػػرس  كايفػػػا سػػاله أف وقػػػودري نػػن وارػػػب 
الشػػػػرؾ بال ػػػػاؼ  نػػػػه كأسػػػػباب  فيػػػػة. كالاجنيػػػػب: الػػػػركح مل الػػػػرونني  كذلػػػػك إبلػػػػاد 

 إحدل الرونني نن ا  رل  نقة.
[  أم: إف أصػػػػابا م اونابػػػػة  6]املا ػػػػدة/ كإف كنػػػػام ونبػػػػا  ػػػػاط ركاكقولػػػػه  لػػػػا : 

املػاء أك بالاقػاء اياػارني كقػد ونػب كأونػب كاوانػب كينػب  ك يػد  لبإنزاكذلػك 
اونابة بنلك ل و ػا سػببا لاجنػب ال ػاة مل ح ػم الشػرع  كاونػوب و ػ  أف ولاػرب 
 ي ػػا  لػػم اجملػػغء  ػػن وارػػب ال لبػػة اكاونػػوب: روػػ  ختػػال  الشػػماؿ  ػػايت نػػن  ػػني 

الػػػنداب ننػػػه   ف امللنيػػػني  القبنػػػة  راوػػػق: النسػػػاف اونػػػب     كأف ولاػػػرب  ي ػػػا  لػػػم
 ي ا  وووداف  كا ا   ن اونوب ونبد الرو : دبػد ونوبػا   اونبنػا: د ننػا  ي ػا  

 كونبنا: أصابانا  كسهابة  نوبة: دبد نني ا.
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 جنح  

  ال ػػػا ر  أم: كسػػػر 2/288اونػػػاح: ونػػػاح ال ػػػا ر  وقػػػاؿ: وػػػن  ااريػػػر ا  لػػػاؿ  
[  ك ػػغ واربػػا الشػػغء 38]ا رلػػاـ/ يػػهكال طػػا ر و ػػن جبناحوناحػػه  قػػاؿ  لػػا : 

وناحيه   قيل: وناحا السفينة  كوناحػا اللسػ ر  كوناحػا الػوادون كوناحػا اإلرسػاف 
[  أم: واربػػػك: 22]طػػػه/ كا ػػػمم وػػػدؾ إ  وناحػػػكواربيػػػه  قػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 

كا ػػمم إليػػك وناحػػك /[  نبػػارة نػػن اليػػد؛ ل ػػوف اونػػاح كاليػػد  32]الق ػػص
كا فػػا امػػا ونػػاح الػػنؿ  ػػن  ػػا ر وػػداري  كقولػػه نػػك كوػػل: كلػػنلك قيػػل ونػػاحغ ال

[   اسػػػالارة  كذلػػػك أرػػػه ملػػػا كػػػاف الػػػنؿ  ػػػربني:  ػػػرب وضػػػق 24]اإلسػػػراء/ الرمحػػػة
 -كق ػػػد مل دػػػنا امل ػػػاف إ   ػػػا ور لػػػه ال إ   ػػػا وضػػػله  -اإلرسػػػاف  ك ػػػرب ور لػػػه 

ل  اسػػػػالار لفػػػػظ اونػػػػاح لػػػػه    ارػػػػه قيػػػػل: اسػػػػالمل الػػػػنؿ ور لػػػػك ننػػػػد اهلل  ػػػػن أوػػػػ
 كا ػػمم إليػػك وناحػػك  ػػن الردػػباكاسػػابك الرمحػػة  أك  ػػن أوػػل رمحاػػك امػػا  

[  كونهػػد اللػػن مل سػػندا: أسػػرند  كا ػػا اسػػالارد جبنػػاح  كوػػن  32]الق ػػص/
كإف ونهوا لنسنم النيل: أ ل بيا ه  كاون : ق لة  ن النيل  ينمة. قاؿ  لا : 

ونهػد السػفينة  أم:  الػد إ  [  أم  ػالوا   ػن قػوام: 61]ا رفاؿ/  اون  اا
أحػػد واربي ػػا  ك ػػغ اإلت املا ػػل باإلرسػػاف نػػن احلػػ  وناحػػا ت  ػػغ كػػل إت وناحػػا  

  كدػػو مل سػػورة البقػػرة 236اسػػورة البقػػرة: نيوػػة  ال ونػػاح ننػػي م ػػو قولػػه  لػػا : 
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 الدد املوا ق  مل غن  و ق  كوػوار  ال ػدر: ا  ػاع املا ػنة رؤكسػ ا مل كسػب 
 لواحدة: وا ة  كذلك ملا  ي ا  ن امليل.الككر  ا

 جند 

وقػػػاؿ لنلسػػػ ر اونػػػد انابػػػارا بالغنيػػػة   ػػػن اونػػػد  أم: ا رض الغنييػػػة الػػػر  ي ػػػا  -
حجػػارة ت وقػػاؿ ل ػػل  امػػق ونػػد  رنهػػو: اا ركاح ونػػود  نػػدة  ااحلػػدو  صػػهي   

الػرب كال ػنة أ روه البخارم مل ا ربياء: باب ا ركاح ونػود  نػدة  لنيقػا؛ ك سػنم مل 
 . قػػػاؿ 13/57؛ ك ػػػرح السػػػنة 6/263 . كاريػػػر:  ػػػا  البػػػارم 2638بػػػرقم ا
 إ ػػػػػم ونػػػػػد  غرقػػػػػوف[  173]ال ػػػػػا ات/ كإف ونػػػػػدرا اػػػػػم الغػػػػػالبوف لػػػػػا : 

 كونػػود إبنػػيس أمجلػػوف[  كمجػػق اونػػد: أونػػاد كونػػود  قػػاؿ  لػػا : 24]الػػد اف/
اذكػػركا رلمػػة اهلل [  31/]املػػدثر ك ػػا ولنػػم ونػػود ربػػك إال دػػو[  95]الشػػلراء/

[  9]ا حػػػكاب/ ننػػػي م إذ وػػػاء  م ونػػػود  ارسػػػننا ننػػػي م راػػػا كونػػػودا    ركدػػػا
  اونود ا ك   ن ال فار  كاونود ال ارية الر    ركدا املا  ة.

 جنؾ 

  مػػػػن  ػػػػاؼ  ػػػػن  ػػػػوص ونفػػػػاأصػػػػل اونػػػػ   يػػػػل مل احل ػػػػم   قولػػػػه  لػػػػا :  -
[  3]املا ػػدة/ غػػن  اجػػار  إلتكننػػر دػػنا: [  أم:  ػػيا  ػػادرا  182]البقػػرة/

 أم:  ا ل إليه.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ونيػػد ال مػػرة كاوانيا ػػا  كاوػػين: اجملاػػم  ػػن ال مػػر كاللسػػل  كأك ػػر  ػػا وسػػالمل اوػػين 
[  كقػاؿ  لػا : 25] ػر /  سػاقب ننيػك رطبػا ونيػا يما كاف غضا  قػاؿ  لػا : 

كونػػػػػا اوناػػػػػني داف /رري  كا رض: ك ػػػػػر [  كأوػػػػػم الشػػػػػجر: أدرؾ مثػػػػػ54]الػػػػػرمحن
.  ونادا  كاسالن  ن ذلك وم  اف وناوة كما اسالن اوـ 

 جهد 

 او د كاو د: ال اقة كاملشقة  كقيل: او د بالفا : املشقة  كاو د: الوسق. -
[  79]الاوبػة/ كالنون ال  ػدكف إال و ػددمكقيل: او د لقرساف  كقاؿ  لا : 

[  أم: حنفػػوا كاوا ػػدكا مل 53]النػػور/ أ ػػا م كأقسػػموا بػػاهلل و ػػدكقػػاؿ  لػػا : 
احلنػػ  أف وػػا وا بػػه ننػػر أبنػػ   ػػا مل كسػػل م. كاالوا ػػاد: أ ػػن الػػنفس ببػػنؿ ال اقػػة 
كيمػػػل املشػػػقة  وقػػػاؿ: و ػػػدت رأوػػػغ كأو د ػػػه: أ لباػػػه بػػػالف ر  كاو ػػػاد كاجملادػػػدة: 

 اسافراغ الوسق مل  دا لة اللدك  كاو اد ثاثة أ رب:
 اليادر. اددة اللدك  -
 ك اددة الشي اف. -
 ك اددة النفس. -

[  78]احلػػػػػج/ كوادػػػػػدكا مل اهلل حػػػػػ  و ػػػػػادريك ػػػػػد ل ثاثا ػػػػػا مل قولػػػػػه  لػػػػػا : 
كوادػػػػػدكا بػػػػػا وال م كأرفسػػػػػ م مل سػػػػػبيل اهلل /[  41]الاوبػػػػػة إف الػػػػػنون ني نػػػػػوا

[  كقػاؿ صػنر اهلل 72]ا رفػاؿ/ كداوركا كوادػدكا بػا واام كأرفسػ م مل سػبيل اهلل
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نيػػه كسػػنم: اوادػػدكا أدػػواءكم كمػػا يادػػدكف أنػػداءكم  ااحلػػدو  ذكػػرري امل لػػ  مل  ن
  ك  أودري انا النفظ مل كاب احلدو . ل ن أ ػرج محػد مل 34كااب النرولة ص 

نػػػػن  ضػػػػالة بػػػػن نبيػػػػد أف رسػػػػوؿ اهلل صػػػػنر اهلل ننيػػػػه كسػػػػنم قػػػػاؿ:  6/22املسػػػػند 
وػػػػه ال  ػػػػنم مل الكدػػػػد اكاجملادػػػػد  ػػػػن وادػػػػد رفسػػػػه مل طانػػػػة اهلل نػػػػك كوػػػػل  ؛ كأ ر 

  كقػاؿ: حسػن صػهي ؛ كأ روػه أبػو داكد مل 1621كمل او اد برقم ا 4/165
   . كاجملادػػػػدة   ػػػػوف باليػػػػد كالنسػػػػاف  قػػػػاؿ صػػػػنر اهلل ننيػػػػه 2511او ػػػػاد بػػػػرقم ا

كسػػػػنم: اوادػػػػدكا ال فػػػػار باوػػػػدو م كألسػػػػنا م  ااحلػػػػدو  أ روػػػػه ابػػػػن حبػػػػاف بػػػػرقم 
لػػندمه  كصػػههه النػػوكم أوضػػا مل ككا قػػه ا 2/81  كصػػههه؛ كاحلػػاكم 1618ا

  ؛ 2514؛ كأ روػػػػه أبػػػػو داكد مل او ػػػػاد  كرقمػػػػه ا515روػػػػاض ال ػػػػاحلني ص 
؛ كالفػا  ال بػن 12/378  كاريػر  ػرح السػنة 3/124؛ كأمحد 6/7كالنسا غ 

2/62.  

 جهر 

 وقاؿ لي ور الشغء بإ راط حاسة الب ر أك حاسة السمق. -
 لػن رػ  ن لػك حػ  رػرل اهلل و ػػرة  لػا : أ ػا الب ػر  نهػو: رأواػه و ػارا  قػاؿ اهلل

[  ك نػػػػه: و ػػػػر اراوػػػػق: كاػػػػاب 153]النسػػػػاء/ أررػػػػا اهلل و ػػػػرة[  55]البقػػػػرة/
   البئر كاوا ردا: إذا أ  ر  اءدا.1/414  كالب ا ر 2/311ا  لاؿ 
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كقيػل:  ػا مل القػـو أحػػد   ػر نيػين امل اجملمػل: كو ػػرت الشػغء: إذا كػاف نييمػػا مل 
 نينك .
 ر:  ونل  نه  كدو  ا إذا ب ل ب ل حمموله  ك غ بنلك لي ورري لنهاسة.كاوود

 سػػػػواء  ػػػػن م  ػػػػن أسػػػػر القػػػػوؿ ك ػػػػن و ػػػػر بػػػػهكأ ػػػػا السػػػػمق   منػػػػه قولػػػػه  لػػػػا : 
 كإف ي ػػػػػر بػػػػػالقوؿ  إرػػػػػه ولنػػػػػم السػػػػػر كأ فػػػػػر[  كقػػػػػاؿ نػػػػػك كوػػػػػل: 11]الرنػػػػػد/
[  111]ا ربيػػػػاء/ إرػػػػه ولنػػػػم او ػػػػر  ػػػػن القػػػػوؿ كولنػػػػم  ػػػػا   امػػػػوف[  7]طػػػػه/

كأسركا قول م أك او ركا به /[  13]املنككال ي ركا ب ا ك كال ختا ػد هبػا 
 كال ي ػػػػػػػركا لػػػػػػػه بػػػػػػػالقوؿ كج ػػػػػػػر بلضػػػػػػػ م لػػػػػػػبلا[  كقػػػػػػػاؿ: 111]اإلسػػػػػػػراء/
[  كقينػػك كػػاـ وػػودرم  كو ػػن  كروػػل و ػػن وقػػاؿ لر يػػق ال ػػوت  2]احلجػػرات/

 كملن   ر حلسنه.

 جهز 

[  او ػػاز:  ػػا ولػػد  ػػن  اػػاع 71]ووسػػ / دم نمػػا و ػػكدم جب ػػاز قػػاؿ  لػػا :  -
كغنري  كالاج يك: محل ذلػك أك بل ػه  ك ػرب البلػن جب ػازري: إذا ألقػر  اانػه مل رونػه 
 نفػػر  كو يػػكة اكمل امل ػػل: اأمحػػ   ػػن و يػػكة . كدػػغ أـ  ػػبيب ايػػاروغ  ككػػاف أبػػػو 
دػػا  ػػبيب  ػػن   ػػاورة ال و ػػة  ا ػػ ل و يػػكة  ػػن السػػمه  ككارػػد محػػراء طوونػػة   اراد

ننػػر اإلسػػاـ  ابػػد   واقل ػػا   همنػػد   اهػػرؾ الولػػد مل ب ن ػػا   قالػػد: مل ب ػػين 
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 ػػػغء ونقػػػك   قيػػػل: أمحػػػ   ػػػن و يػػػكة  : ا ػػػرأة حممقػػػة. كقيػػػل لنن بػػػة الػػػر  ر ػػػق كلػػػد 
 غند ا. و يكة.

 جهل 

 او ل ننر ثاثة أ رب: -
ا كؿ: كدػػػو  نػػػو الػػػنفس  ػػػن اللنػػػم  دػػػنا دػػػو ا صػػػل  كقػػػد ولػػػل ذلػػػك بلػػػا  -
ا نمػػني  لػػم  قاضػػيا لأل لػػاؿ اياروػػة نػػن النيػػاـ  كمػػا ولػػل اللنػػم  لػػم  قاضػػيا امل

 لأل لاؿ اواروة ننر النياـ.
 كال اأ: اناقاد الشغء خباؼ  ا دو ننيه. -
كال ال :  لل الشغء خباؼ  ا حقػه أف وفلػل  سػواء اناقػد  يػه اناقػادا صػهيها  -

قػالوا: أ اخػنرا دػككاا قوله  لا :  أك  اسدا  كمن و ؾ ال اة  المدا  كننر ذلك
[   جلػػػل  لػػػل ااػػػكك و ػػػا  67]البقػػػرة/ قػػاؿ: أنػػػوذ بػػػاهلل أف أكػػػوف  ػػػن اوػػػادنني

 [.6]احلجرات/  ابينوا أف   يبوا قو ا جب الةكقاؿ نك كول: 
كاوادػػل  ػػارة وػػنكر ننػػر سػػبيل الػػنـ  كدػػو ا ك ػػر  ك ػػارة ال ننػػر سػػبيل الػػنـ   ػػو: 

يػػاء  ػػن الالفػػ اسػػب م اوادػػل أغن /[  أم:  ػػن ال ولػػرؼ حػػاام  273]البقػػرة
كلػػيس ولػػين املاخ ػػص باو ػػل املػػن ـو  كاجمل ػػل: ا  ػػر كا رض كاي ػػنة الػػر يمػػل 
اإلرسػػػاف ننػػػر االناقػػػاد بالشػػػغء  ػػػاؼ  ػػػا دػػػو ننيػػػه  كاسػػػاج ند الػػػرو  الغ ػػػن: 

 حركاه  كا ا محناه ننر  لاطغ او ل  كذلك اسالارة حسنة.
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 جهنم

م لنار اهلل املوقػدة  قيػل: كأصػن ا  ارسػغ  لػرب و نػاـ اقػاؿ السػمني: ك ػا قالػه اس -
غػػن  شػػ ور مل النقػػل  بػػل املشػػ ور ننػػددم أ ػػا نربيػػة  كأف  نل ػػا لنلنميػػة كالااريػػ , 
ارير نمػدة احلفػاظ: و ػنم   كقػاؿ أبػو  سػنم: ك نػاـ امل النسػاف: قيػل: دػو  لروػب  

بػن تػر ا صػػف اأ  ػن املفسػرون امللاكلػة  ػػومل  ك نػاـ باللرباريػة. كأبػو  سػنم دػػو حممػد
؛ كلسػػػػػاف 2/119   كاريػػػػر  رمجاػػػػه مل طبقػػػػػات املفسػػػػرون لنػػػػداككدم 223سػػػػنة 
 . كاهلل أننم.5/89امليكاف 

 جٌب 

 [  مجق ويب.31]النور/ كليضربن خبمردن ننر ويوهبنقاؿ اهلل  لا :  -

 جوب 

سػػػالمل مل ق ػػػق كػػػل أرض  اوػػػوب ق ػػػق اووبػػػة  كدػػػغ كالغػػػا ب  ػػػن ا رض  ت و -
[  كوقػػػاؿ: دػػػل ننػػػدؾ 9]الفجػػػر/ كمثػػػود الػػػنون وػػػابوا ال ػػػخر بػػػالوادقػػػاؿ  لػػػا : 

  ا كوػواب ال ػاـ: 68؛ كأسػاس الباغػة ص 1/212وا بة  رب اارير: اجملمػل 
دو  ا وق ق اووب  ي ل  ن  م القا ػل إ   ػق املسػامق  ل ػن  ػص  ػا ولػود  ػن 

  مػػا كػػاف وػػواب قو ػػه إال أف قػػالواب  قػػاؿ  لػػا : ال ػػاـ دكف املباػػدأ  ػػن اي ػػا
 [  كاوواب وقاؿ مل  قابنة الس اؿ  كالس اؿ ننر  ربني:56]النمل/

 طنب  قاؿ  كووابه املقاؿ.
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 كطنب رواؿ  كووابه النواؿ.
ك ػػػن ال  ػػػب دانػػػغ [  كقػػػاؿ: 31]ا حقػػػاؼ/ أويبػػػوا دانػػػغ اهلل لنػػػر ا كؿ: 

 [.32]ا حقاؼ/ اهلل
[  أم: أن يامػػا 89]وػػورس/ قػػد أويبػػد دنو  مػػا  اسػػاقيمااأ قولػػه: كننػػر ال ػػ
  ا سالاما.

كاالساجابة قيل: دغ اإلوابة  كحقيقا ا دػغ الاهػرم لنجػواب كالا يػ  لػه  ل ػن نػرب 
 اسػػػػػػاجيبوا هلل كلنرسػػػػػػوؿبػػػػػػه نػػػػػػن اإلوابػػػػػػة لقنػػػػػػة ارف اك ػػػػػػا  ن ػػػػػػا  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 

  نيسػػاجيبوا يل[  61 ر/]غػػا ادنػػوأ أسػػاجب ل ػػم[  كقػػاؿ: 24]ا رفػػاؿ/
كوسػػاجيب الػػنون [  195]نيؿ نمػػراف/  اسػػاجاب اػػم رهبػػم[  186]البقػػرة/

 كالػػػػػػػػػػػنون اسػػػػػػػػػػػاجابوا لػػػػػػػػػػػرهبم[ 26]الشػػػػػػػػػػػورل/ ني نػػػػػػػػػػػوا كنمنػػػػػػػػػػػوا ال ػػػػػػػػػػػاحلات
كإذا سػػػالك نبػػػادم نػػػين  ػػػإأ قروػػػب أويػػػب دنػػػوة [  كقػػػاؿ  لػػػا : 38]الشػػػورل/

الػػنون اسػػاجابوا هلل كالرسػػوؿ  ػػن  [ 186]البقػػرة/ الػػداع إذا دنػػاف  نيسػػاجيبوا يل
 [.172]نيؿ نمراف/ بلد  ا أصاهبم القرح

 جود 

[  قيػػػل: دػػػو اسػػػم وبػػػل بػػػني 44]دػػػود/ كاسػػػاوت ننػػػر اوػػػودمقػػػاؿ  لػػػا :  -
املوصل كاوكورة  كدو مل ا صل  نسوب إ  اوود  كاوود: بػنؿ املقانيػات  ػاال كػاف 

 ػد ر نػدكري  كاومػق: اويػاد  قػاؿ  أك ننما  كوقاؿ: رول وواد  ك رس وػواد   ػود
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[  كوقػػػػاؿ مل امل ػػػػر ال  ػػػػن: وػػػػود  31]ص/ باللشػػػػغ ال ػػػػا نات اويػػػػاد لػػػػا : 
ككص   لػا  بػاوواد. كمل الفػرس وػودة  كمل املػاؿ وػود  كوػاد الشػغء وػودة    ػو 

 [.51]طه/ أن ر كل  غء  نقه ت ددلويد  ملا ربه ننيه قوله  لا : 

 جأر 

 إذا دػػػػم  ػػػػاركف[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 53]النهػػػػل/  إليػػػػه يػػػػاركفقػػػػاؿ  لػػػػا :  -
[  وػػػػار: إذا أ ػػػػرط مل الػػػػدناء 65]امل  نػػػػوف/ ال يػػػػاركا اليػػػػـو[  64]امل  نػػػػوف/

 كالاضرع  شبي ا جب ار الوحشيات  كاليباء ك ودا.
 وار
اوػػار:  ػػن وقػػرب  سػػ نه  نػػك  كدػػو  ػػن ا  ػػاء املاضػػاوفة   ػػإف اوػػار ال و ػػوف  -

غػػنري إال كذلػػك الغػػن وػػار لػػه  كػػا خ كال ػػدو   كملػػا اسػػاليم حػػ  اوػػار نقػػا وػػارا ل
كاوػار ك رنا نرب نن كل  ن وليم حقه أك وساليم ح  غنري باوار  قػاؿ  لػا : 

[  كوقاؿ: اساجر ه  اوارأ  كننر دنا قوله 36]النساء/ ذم القر  كاوار اونب
كدػػػو  ػػػن كال  ػػػار ؿ نػػػك كوػػػل: [  كقػػػا48]ا رفػػػاؿ/ كإأ وػػػار ل ػػػم لػػػا : 
[  كقد   ور  ن اوار  لم القرب   قيل ملن وقرب  ػن غػنري: 88]امل  نوف/ ننيه

[  61]ا حػكاب/ ال  اكركرك  ي ػا إال قنػياوارري  كواكرري  كياكر  قاؿ  لا : 
[  كبانابػار القػرب قيػل: وػار 4]الرنػد/ كمل ا رض ق ػق  اجػاكراتكقاؿ  لا : 

 رو   ت ولل ذلك أصا مل اللدكؿ نن كل ح    بين  نه اوور  قاؿ  لا : نن ال
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ك ن ػػػػا وػػػػا ر /[  أم: نػػػػادؿ نػػػػن احملجػػػػة  كقػػػػاؿ بلضػػػػ م: اوػػػػا ر  ػػػػن 9]النهػػػػل
 الناس: دو النم  نق  ن الاكاـ  ا وا ر به الشرع.

 جوز 

[  أم: يػػػػػاكز وػػػػػوزري  كقػػػػػاؿ: 249]البقػػػػػرة/  نمػػػػػا وػػػػػاكزري دػػػػػوقػػػػػاؿ  لػػػػػا :  -
اكزرػػػا ببػػػين إسػػػرا يل البهػػػركو /[  كوػػػوز ال روػػػ : كسػػػ ه  كوػػػاز 138]ا نػػػراؼ

الشػػػغء كارػػػه لػػػـك وػػػوز ال روػػػ   كذلػػػك نبػػػارة نمػػػا وسػػػوغ  كوػػػوز السػػػماء: كسػػػ  ا  
كاوػػػوزاء قيػػػل:  يػػػد بػػػنلك الن ا ػػػ ا مل وػػػوز السػػػماء  ك ػػػاة وػػػوزاء أم: ابػػػيا 

قيػل: اسػاجكت  ارػا كس  ا  كوكت امل ػاف: ذدبػد  يػه  كأوك ػه: أرفن ػه ك نفاػه  ك 
 اوازأ: إذا اساسقياه  سػقاؾ  كذلػك اسػالارة  كاجملػاز  ػن ال ػاـ  ػا يػاكز  و ػله 

 النم ك ق له  كاحلقيقة  ا   واجاكز ذلك.

 جاس 

[  أم:  وسػ ودا ك ػرددكا بين ػا  5]اإلسػراء/  جاسوا  ػاؿ الػدوارقاؿ  لا :  -
لػك الشػغء باساق ػاء  كاجملػوس كوقارب ذلك وازكا كداسوا  كقيل: اوػوس: طنػب ذ

  لركؼ.
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 جوع 

اوػػوع: ا   الػػنم ونػػاؿ احليػػواف  ػػن  نػػو امللػػدة  ػػن ال لػػاـ  كاجملانػػة: نبػػارة نػػن  -
 ز اف اودب  كوقاؿ: رول وا ق كووناف: إذا ك ر وونه.

 جاء 

واء  غء ك يئا  كاجملغء كاإل يػاف  ل ػن اجملػغء أنػم؛  ف اإل يػاف  ػغء بسػ ولة   -
ف قػػػد وقػػػاؿ بانابػػػار الق ػػػد كإف   و ػػػن  نػػػه احل ػػػوؿ  كاجملػػػغء وقػػػاؿ انابػػػارا كاإل يػػػا

  : وػاء مل ا نيػاف كامللػاأ  كملػا و ػوف 1/412باحل وؿ  كوقاؿ اارير: الب ػا ر 
كواء  ن  يئه بنا ه كبا رري  كملن ق د   ارا أك نما أك ز ارا  قاؿ اهلل نك كول: 

 قػد وػاءكم ووسػ   ػن قبػل بالبينػاتكل[  21]وػس/ أق ر املدونة رول وسلر
 ػػػػإذا وػػػػاء [  77]دػػػػود/ كملػػػػا وػػػػاءت رسػػػػننا لوطػػػػا سػػػػغء هبػػػػم[  34]غػػػػا ر/
بنػػر قػػد واء ػػك [  49]وػػورس/ إذا وػػاء أون ػػم[  19]ا حػػكاب/ ايػػوؼ
[  أم: ق ػػدكا ال ػػاـ 4]الفرقػػاف/  قػػد وػػاؤكا  نمػػا كزكرا[  59]الك ػػر/ نيوػػايت

إذ وػاؤككم  ػن ا اسػالمل  يػه الق ػد  قػاؿ  لػا : ك لدكري   اسالمل  يه اجملػغء كمػ
 كوػػػػاء ربػػػك كاملنػػػػك صػػػفا صػػػػفا[  11]ا حػػػكاب/  ػػػوق م ك ػػػػن أسػػػفل  ػػػػن م

[    ػػنا بػػا  ر ال بالػػنات  كدػػو قػػوؿ ابػػن نبػػاس ر ػػغ اهلل ننػػه اكدػػو 22]الفجػػر/
   ككػػنا قولػػه 1/412 ػػركم نػػن احلسػػن الب ػػرم. راوػػق  فسػػن القػػرطمه؛ كالب ػػا ر 

[  وقػػػاؿ: وػػػاءري ب ػػػنا كأوػػػاءري  قػػػاؿ اهلل 76]وػػػورس/ ا وػػػاءدم احلػػػ  نمػػػ لػػػا : 
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[  قيػػل: أوادػػا  كإيفػػا دػػو 23] ػػر /  اواءدػػا املخػػاض إ  وػػنع النخنػػة لػػا : 
 لػػدل نػػن وػػاء  كننػػر دػػنا قػػوام: ا ػػر  اأوػػاءؾ إ   ػػه نرقػػوب  اقػػاؿ امليػػداأ: 

قػػة ك قػػر  كذلػػك أف وضػػرب لنمضػػ ر وػػدا  كامللػػم:  ػػا أوػػاؾ إلي ػػا إال  ػػر  أم:  ا
اللرقػػوب ال  ػػخ لػػه  كإيفػػا اػػوج إليػػه  ػػن ال وقػػدر ننػػر  ػػغء. اريػػر:  مػػق ا   ػػاؿ 

؛ كمل النسػػاف: نراقيػػب ا  ػػور: نيا  ػػا  كصػػلاهبا ك ػػا د ػػل  ػػن النػػبس 1/358
    كقوؿ الشانر:312 ي ا  كأ  اؿ أيب نبيد ص 

 أواء ه املخا ة كالرواء - 112 -
 سنمر  ك  رري: ادنا نجك بيد لكدن بن أيب

 كسار واء  لامدا إلينا
  13كدو مل دوواره ص 

[  13]النػػػػور/ لػػػػوال وػػػػاؤكا ننيػػػػه باربلػػػػة  ػػػػ داءكوػػػػاء ب ػػػػنا: اساهضػػػػرري   ػػػػو: 
كوئاػػػك  ػػػن سػػػبا بنبػػػا وقػػػني /[  كوػػػاء ب ػػػنا لانػػػ   لنػػػاري تسػػػػب 22]النمػػػػل

 ا ااؼ اجملغ به.

 جال 

ريػر املسػا ل احلنبيػات ص والوت اال هي  مل والوت أره أنجمغ غن  شا . ا -
  اسػػم  نػػك طػػاغ ر ػػاري داكد ننيػػه السػػاـ  قانػػه  كدػػو املػػنكور مل قولػػه  لػػا : 353

كقال داكد والوت /[.251]البقرة 
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 جو 

[  79]النهػل/ مل وو السماء  ا  سػ  ن إال اهللاوو: ااواء قاؿ اهلل  لا :  -
 م. . كاهلل أنن1/175كاسم اليما ة وو اارير: اجململ 

 كتاب الحاء

 الحب والحبة 

وقاؿ مل احلن ة كالشلن ك و ا  ن امل لو ات  كاحلب كاحلبة مل بككر الروػاحني  قػاؿ 
 كم ػػػػػػػػل حبػػػػػػػػة أرباػػػػػػػػد سػػػػػػػػبق سػػػػػػػػنابل مل كػػػػػػػػل سػػػػػػػػنبنة  ا ػػػػػػػػة حبػػػػػػػػةاهلل  لػػػػػػػػا : 

[  كقػػػػػػاؿ 59]ا رلػػػػػػاـ/ كال حبػػػػػػة مل  نمػػػػػػات ا رض[  كقػػػػػػاؿ: 261]البقػػػػػػرة/
 اربانػا بػه ونػات [  كقوله  لػا : 95]ا رلاـ/ كالنول إف اهلل  ال  احلب لا : 

[  أم: احلن ػػػة ك ػػػا  ػػػرم  رادػػػا  ػػػا ا ػػػد  كمل احلػػػدو : 9]ؽ/ كحػػػب احل ػػػيد
اكمػػا  نبػػد احلبػػة مل محيػػل السػػيل  ااحلػػدو  نػػن أيب سػػليد ايػػدرم نػػن النػػمه صػػنر 

وقػػوؿ اهلل  لػػا : اهلل ننيػػه كسػػنم قػػاؿ: اوػػد ل أدػػل اونػػة اونػػة  كأدػػل النػػار النػػار  ت 
أ رووا  ن كاف مل قنبه   قاؿ حبة  ػن  ػردؿ  ػن إ ػاف   يخروػوف  ن ػا قػد اسػودكا 
 ينقوف مل  ر احلياة  ينباوف كما  نبد احلبة مل وارب السيل  أـ  ر أ ا خترج صػفراء 

؛ ك سػنم 1/72 ناووةا  أ روه البخارم مل باب  فا ل أدػل اإل ػاف مل ا نمػاؿ 
    .299رقم ا مل باب اإل اف
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كاحلػػب:  ػػن  ػػرط حبػػه  كاحلبػػب:  نضػػد ا سػػناف  شػػبي ا باحلػػب  كاحلبػػاب  ػػن املػػاء: 
النفا ػػات  شػػبي ا بػػه  كحبػػة القنػػب  شػػبي ا باحلبػػة مل اايئػػة  كحببػػد  ارػػا  وقػػاؿ مل 
ا صل  لم: أصبد حبة قنبػه   ػو:  ػغفاه ككبد ػه ك اد ػه  كأحببػد  ارػا: ولنػد 

مل الالػػارؼ ك ػػق حمبػػوب  و ػػق حمػػب  كاسػػالمل احببػػد   قنػػمه  لر ػػا حلبػػه  ل ػػن
 أوضا  و ق اأحببد . كاحملبة: إرادة  ا  راري أك  ينه  نا  كدغ ننر ثاثة أكوه:

 كو لمػػػوف ال لػػػاـ ننػػػر حبػػػه  سػػػ يناحمبػػػة لنػػػنة  كمهبػػػة الروػػػل املػػػرأة  ك نػػػه:  -
 [.8]اإلرساف/

بو ػػا ر ػػر  ػػن اهلل ك ػػا  كأ ػػرل يكحمبػػة لننفػػق  كمهبػػة  ػػغء ونافػػق بػػه  ك نػػه:  -
 [.13]ال  / قروب
 كحمبة لنفضل  كمهبة أدل اللنم بلض م لبلا  ول اللنم. -

  يػػػػه روػػػػاؿ ابػػػػوف أف وا  ػػػػركاكر ػػػػا  سػػػػرت احملبػػػػة بػػػػاإلرادة مل  ػػػػو قولػػػػه  لػػػػا : 
[  ليس كنلك؛  إف احملبػة أبنػ   ػن اإلرادة كمػا  قػدـ نيرفػا    ػل حمبػة 118]الاوبة/

 إف اسػػػاهبوا ال فػػػر ننػػػر اإل ػػػافكػػػل إرادة حمبػػػة  كقولػػػه نػػػك كوػػػل: إرادة  كلػػػيس  
[  أم: إف نيثػػػػركري ننيػػػػه  كحقيقػػػػة االسػػػػاهباب: أف واهػػػػرل اإلرسػػػػاف مل 23]الاوبػػػػة/

الشػػػغء أف ابػػػه  كاقاضػػػر  لدواػػػه ب اننػػػر   لػػػم اإلو ػػػار  كننػػػر دػػػنا قولػػػه  لػػػا : 
كأ ػػا مثػػود   ػػدونادم  اسػػاهبوا اللمػػر ننػػر ااػػدل /[  كقولػػه  لػػا : 17]  ػػند
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سوؼ وايت اهلل بقـو اب م كابوره  /[   مهبة اهلل  لا  لنلبد إرلا ه 54]املا دة
 نني ن كحمبة اللبد له طنب الكلفر لدوه.

[   ملنػػاري: أحببػػد 32]ص/ إأ أحببػػد حػػب ايػػن نػػن ذكػػر ريبكقولػػه  لػػا : 
 ب املا  ػػػػػػػرونإف اهلل اػػػػػػػب الاػػػػػػػوابني كاػػػػػػػاييػػػػػػػل حػػػػػػػمه لنخػػػػػػػن  كقولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 

 ال اػػػػػب كػػػػػل كفػػػػػار أثػػػػػيم[  أم: و يػػػػػب م كوػػػػػنلم ننػػػػػي م  كقػػػػػاؿ: 222]البقػػػػػرة/
[  23]احلدوػػػػد/ كاهلل ال اػػػػب كػػػػل  اػػػل  خػػػػور[  كقولػػػػه  لػػػا : 276]البقػػػرة/

 نبي ا أره بار  اب ااثاـ و ن تي  ال واوب لامادوه مل ذلك  كإذا   واب   ابػه 
 ابني كاملا  رون.اهلل احملبة الر كند هبا الاو 

 كل ػػػػػػػػػن اهلل حبػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػي م اإل ػػػػػػػػػافكحبػػػػػػػػػب اهلل إيل كػػػػػػػػػنا  قػػػػػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػػػػػا : 
[  كأحب البلن: إذا حػرف كلػـك   ارػه  كارػه أحػب امل ػاف الػنم كقػ  7]احلجرات/

    أم: غاوة حمباك ذلك.1/221 يه  كحبابك أف  فلل كنا اارير:  مل النغة 

 حبر 

ه  ػػػا ركم: الػػػرج  ػػػن النػػػار روػػػل قػػػد ذدػػػب حػػػربري احلػػػرب: ا ثػػػر املساهسػػػن  ك نػػػ -
؛ كالن اوػػة 1/229؛ كالفػػا   1/85كسػػربري  ااحلػػدو  أ روػػه أبػػو نبيػػد مل غروبػػه 

  أم: مجالػػػه كهبػػػاؤري  ك نػػػه  ػػػغ احلػػػرب  ك ػػػانر حمػػػرب  ك ػػػلر حمػػػرب  كثػػػوب 1/327
حبػػن: حمسػػن  ك نػػه أرض حمبػػار اأم: سػػرولة النبػػات   كاحلبػػن  ػػن السػػهاب  كحػػرب 

   ػػػاف: بقػػػغ جبنػػػدري أثػػػر  ػػػن قػػػرح  1/395؛ كا  لػػػاؿ 1/261اجملمػػػل  ااريػػػر:
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كاحلػػرب: اللػػا  كمجلػػه: أحبػػار  ملػػا وبقػػر  ػػن أثػػر ننػػو  م مل قنػػوب النػػاس  ك ػػن نيثػػار 
اختػػنكا أحبػػاردم كردبػػػا م أربابػػا  ػػػن دكف أ لػػاام احلسػػنة املقاػػػدل هبػػا  قػػاؿ  لػػػا : 

 امل  نني ر غ اهلل ننه بقولػه: االلنمػاء [  كإ  دنا امللم أ ار أ ن31]الاوبة/ اهلل
بػػاقوف  ػػا بقػػغ الػػددر  أنيػػا م  فقػػودة  كنيثػػاردم مل القنػػوب  ووػػودة  اراوػػق: وػػا ق 

مل رك ػة  . كقولػه نػك كوػل: 692؛ ك ج الباغػة ص 1/57بياف اللنم ك ضنه 
/ اربكف  [  أم: وفرحوف ح  وي ر نني م حبار رليم م.15]الرـك

 حبس 

 يبسػػػػو ما  ػػػػن بلػػػػد ال ػػػػاةنػػػػق  ػػػػن االربلػػػػاث  قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: احلػػػػبس: امل -
[  كاحلػػبس:   ػػنق املػػاء الػػنم ابسػػه  كا حبػػاس مجػػق  كالاهبػػيس: 116]املا ػػدة/

 ولل الشغء  وقو ا ننر الاابيد  وقاؿ: دنا حبيس مل سبيل اهلل.

 حبط 

م  ػػا  كلػػو أ ػػركوا حلػػبب نػػن [  53]املا ػػدة/ حب ػػد أنمػػاامقػػاؿ اهلل  لػػا :  -
كليهػػػب ن [  32]حممػػػد/ كسػػػيهبب أنمػػػاام[  88]ا رلػػػاـ/ كػػػاروا ولمنػػػوف

[  19]ا حػػػػكاب/  ػػػػاحبب اهلل أنمػػػػاام[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 65]الك ػػػػر/ نمنػػػػك
 كحبب اللمل ننر أ رب:

أحػػددا: أف   ػػوف ا نمػػاؿ دريووػػة  ػػا  غػػين مل القيا ػػة غنػػاءا  كمػػا أ ػػار إليػػه بقولػػه: 
  ن نمل  جلنناري دباء  ن وراكقد نا إ   ا نمنوا /[.23]الفرقاف 
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كال ػػاأ: أف   ػػوف أنمػػاال أ ركوػػة  ل ػػن   وق ػػد هبػػا صػػاحب ا كوػػه اهلل  لػػا   كمػػا 
ركم: اأرػه وػ  ر وػـو القيا ػة بروػل  يقػاؿ لػه: ش كػاف ا ػاغالكا قػاؿ: بقػراءة القػرنيف  

 النػػػار   يقػػػاؿ لػػػه: قػػػد كنػػػد  قػػػرأ ليقػػػاؿ: دػػػو قػػػارئ  كقػػػد قيػػػل ذلػػػك   يػػػ  ر بػػػه إ 
ااحلػػدو  ذكػػرري امل لػػ   لنػػاري  كدػػو نػػن أيب دروػػرة قػػاؿ:  لػػد رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل 
ننيػػه كسػػنم وقػػوؿ: اإف أكؿ النػػاس وقضػػر وػػـو القيا ػػة ننيػػه روػػل اساشػػ د   ػػا ر بػػه 
 لر ه رلمه  لر  ا. قاؿ:  ما نمند  ي اا قاؿ: قا ند  يك ح  اساش دت  قػاؿ:  

اف وػرمء   قػد قيػل  ت أ ػر بػه  سػهب ننػر كنبد  كل نك قا ند  ف وقػاؿ:  ػ
كو ه ح  ألقغ مل النار  كروػل  لنػم اللنػم كننمػه كقػرأ القػرنيف   ػا ر بػه  لر ػه رلمػه 
 لر  ػػا. قػػاؿ:  مػػا نمنػػد  ي ػػاا قػػاؿ:  لنمػػد اللنػػم كننماػػه  كقػػرأت  يػػك القػػرنيف  

ل  قاؿ: كنبد كل نك  لنمد ليقاؿ: نا   كقػرأت القػرنيف ليقػاؿ: دػو قػارئ  قػد قيػ
ت أ ػػػػر بػػػػه  سػػػػهب ننػػػػر كو ػػػػه حػػػػ  ألقػػػػغ مل النػػػػار...   احلػػػػدو  أ روػػػػه  سػػػػنم 
كالنسػػػا غ  كال  ػػػنم كحسػػػنه  كابػػػن حبػػػاف مل صػػػهيهه. اريػػػر: ال غيػػػب كال ديػػػب 

؛ كسػػنن النسػػا غ 2/321؛ ك سػػند أمحػػد 9/226؛ كنار ػػة ا حػػوذم 1/29
يػػر:  ػػرح   ؛ كار1915؛ ك سػػنم مل اإل ػػارة  بػػاب  ػػن قا ػػل لنروػػاء بػػرقم ا6/23

  .14/334النسة 
كال الػػػ : أف   ػػػوف أنمػػػاال صػػػاحلة  كل ػػػن بإزا  ػػػا سػػػيئات  ػػػومل نني ػػػا  كذلػػػك دػػػو 

 املشار إليه خبفة امليكاف.
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كأصػػل احلػػبب  ػػن احلػػبب  كدػػو أف    ػػر الدابػػة أكػػا حػػ  ونػػافخ ب ن ػػاف كقػػاؿ ننيػػه 
هني  راوػق الساـ: اإف  ا ونبد الربيػق  ػا وقاػل حب ػا أك ونػم  ااحلػدو  مل ال ػهي

 . 1152بػػاب  ػػا اػػنر  ػػن زدػػرة الػػدريا؛ ك سػػنم رقػػم ا 11/244 ػػا  البػػارم 
كركاوة البخارم: اإف دنا املػاؿ  ضػرة حنػوة  كإف كػل  ػا أربػد الربيػق وقاػل حب ػا أك 
ونػػم إال نيكنػػة ايضػػرة . ك ػػغ احلػػارث احلػػبب اقػػاؿ مل النسػػاف: كاحلػػبب: احلػػارث بػػن 

غ بػنلك  رػه كػاف مل سػفر  اصػابه   ػل احلػبب  ازف بن  الك بن نمرك بػن متػيم   ػ
 النم و يب املا ية  نسبوا إليه. ارا ر.

 أقوؿ: كمل  لر الفرزدؽ:
 ك ن   مل أكفا  ا احلب ات ***بنو  سمق أكفاؤدا نيؿ داـر 
 كال  سا يق اونة الب رات ***كال ودرؾ الغاوات إال وياددا 
  رد ننيه  ن احلب ات  قاؿ:

 بنر كأبيات هبا احلجرات ***لداـر أ ا كاف نباد كفيا 
؛ كك ػػػػػػػ  الربدػػػػػػػاف 152؛ كنيػػػػػػػار الشػػػػػػػلر ص 99راوػػػػػػػق: دوػػػػػػػواف الفػػػػػػػرزدؽ ص 

   ؛  ره أصابه ذلك  ت  غ أكالدري حب ات.2/121

 حبك 

[  دغ ذات ال را    من الناس 7]الناروات/ كالسماء ذات احلبكقاؿ  لا :  -
رة  ك ػػن م  ػػن اناػػرب ذلػػك  ػػا  يػػه  ػػن  ػػن   ػػور  ن ػػا ال را ػػ  احملسوسػػة بػػالنجـو كاجملػػ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

الػػنون وػػنكركف اهلل ال را ػػ  امللقولػػة املدركػػة بالب ػػنة  كإ  ذلػػك أ ػػار بقولػػه  لػػا : 
قيا ا كقلودا كننر ونوهبم كواف ركف مل  ن  السموات كا رض ربنا  ػا  نقػد دػنا 

[. كأصػػػنه  ػػػن قػػػوام: بلػػػن 191]نيؿ نمػػػراف/ بػػػاطا سػػػبهارك  قنػػػا نػػػناب النػػػار
 حبوؾ القرا االقرا: الي ر   أم: حم مه  كاالحاباؾ:  د اإلزار.

 حبل 

[  ك ػبه بػه 5]املسد/ مل ويددا حبل  ن  سداحلبل  لركؼ  قاؿ نك كول:  -
 ػػػن حيػػػ  اايئػػػة حبػػػل الوروػػػد كحبػػػل اللػػػا    كاحلبػػػل: املسػػػا يل  ػػػن الر ػػػل  كاسػػػالن 

  ػموا تبػل اهلل مجيلػاكانالنوصل  كل ل  ا واوصل به إ   ػغء. قػاؿ نػك كوػل: 
[   هنبه دو النم  له الاوصػل بػه إليػه  ػن القػرنيف كاللقػل  كغػن 113]نيؿ نمراف/

 ػربد ذلك  ا إذا انا مد به أداؾ إ  ووارري  كوقاؿ لنل د حبل  كقولػه  لػا : 
[  112]نيؿ نمػػراف/ ننػػي م النلػػة أونمػػا ثفقػػوا إال تبػػل  ػػن اهلل كحبػػل  ػػن النػػاس

  ا ر اااج إ  ن دون: فيه  نبيه أف ال
اهلل  لػػا   كإال   وقػػر ننػػر  أنزلززون ػػد  ػػن اهلل  كدػػو أف و ػػوف  ػػن أدػػل كاػػاب  -

 دونه  ك   لل له ذ ة.
كإ  ن ػػػد  ػػػن النػػػاس وبنلورػػػه لػػػه كاحلبالػػػة   ػػػد تبػػػل ال ػػػا د  مجل ػػػا: حبا ػػػل   -

لدونمغ كركم االنساء حبا ل الشي اف  ااحلدو  أ روه أبو رليم نن ابن  سلود  كا
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نػػن نبػػد اهلل بػػن نػػا ر كنقبػػة بػػن نػػا ر  كقػػاؿ ابػػن الفػػرس: احلػػدو  حسػػن. راوػػق:  
  .2/181؛ كالفا  ال بن 2/4كش  ايفاء 

كاحملابػػل كاحلابػػل: صػػاحب احلبالػػة  كقيػػل كقػػق حػػابن م ننػػر رػػابن م اقػػاؿ مل النسػػاف: 
اف: كمل كمل امل ػػػل: ثػػػار حػػػابن م ننػػػر رػػػابن م أم: أكقػػػدكا بيػػػن م النشػػػر. راوػػػق: النسػػػ

امل ػػػػل: ثػػػػار حػػػػابن م ننػػػػر رػػػػابن م  أم أكقػػػػدكا بيػػػػن م الشػػػػر. راوػػػػق النسػػػػاف. اربػػػػل   
 كاحلبنة: اسم ملا  لل مل القادة.

 حتم 

 احلام: القضاء املقدر  كاحلامت: الغراب النم اام بالفراؽ  يما زنموا. -

 حتى 

 ػػا قبنػػه  حػػ  حػػرؼ  ػػر بػػه  ػػارة كػػإ   ل ػػن وػػد ل احلػػد املػػنكور بلػػدري مل ح ػػم  -
كول ػػػ  بػػػه  ػػػارة  كوسػػػاار  بػػػه  ػػػارة   ػػػو: أكنػػػد السػػػم ة حػػػ  رأسػػػ ا  كرأسػػػ ا  

 حػ    نػق الفجػر[  ك 35]ووسػ / ليسػجننه حػ  حػنيكرأس ا قاؿ  لا : 
 [.5]القدر/

 كود ل ننر الفلل املضارع  ين ب كور ق  كمل كل كاحد كو اف:
  احد كو غ الن ب: إ  أف.

 كال اأ: كغ.
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غ الر ػػق أف و ػػوف الفلػػل قبنػػه  ا ػػيا   ػػو:  شػػيد حػػ  أد ػػل الب ػػرة  كأحػػد كو ػػ
 أم:  شيد  د ند الب رة.

حػػ  وقػػوؿ كال ػػاأ: و ػػوف  ػػا بلػػدري حػػاال   ػػو:  ػػرض حػػ  ال وروورػػه  كقػػد قػػرئ: 
[  بالن ػػػػػػب كالر ػػػػػػق اقػػػػػػرأ بػػػػػػالر ق رػػػػػػا ق كحػػػػػػدري  كالبػػػػػػاقوف 214]البقػػػػػػرة/ الرسػػػػػػوؿ

اء ني ننر الوو ني. كقيل: إف  ا بلد احػ   بالن ب   كمحل مل كل كاحدة  ن القر 
كال ونبػا إال نػابرم سػبيل حػ  وقاضغ أف و وف خبػاؼ  ػا قبنػه   ػو قولػه  لػا : 

[  كقد  غء كال و وف كنلك  و  ػا ركم: اإف اهلل  لػا  ال 43]النساء/  غاسنوا
ل ػهيهني نػن  ل ح  متنوا  ااحلدو  هبنا النفظ أ روه البكار نػن أيب دروػرة  كمل ا

نا شػػة أف النػػمه د ػػل نني ػػا كننػػددا ا ػػرأة  قػػاؿ: ا ػػن دػػنري  ا قالػػد: دػػنري  ارػػة  
 ػنكر  ػن صػايا  قػاؿ: ا ػه  ننػي م  ػػا   يقػوف   ػواهلل ال  ػل اهلل حػ  متنػوا  ككػػاف 

؛ ك ػػا  114أحػػب الػػدون إليػػه  ػػا داـك صػػاحبه ننيػػه. راوػػق: روػػاض ال ػػاحلني ص 
وق ػػػد أف و بػػػد  ػػػاال هلل  لػػػا  بلػػػد  ااػػػم     785؛ ك سػػػنم 3/31البػػػارم 

اقاؿ النوكم: أم: ال وق ق ثوابه نن م كوكاء أنمػال م كولػا ن م  لا نػة املػاؿ حػ  
 متنوا  ا كوا .

 حث 

 [.54]ا نراؼ/ و نبه ح ي ااحل : السرنة  قاؿ اهلل  لا : 
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 حج 

 أصل احلج الق د لنكوارة  قاؿ الشانر: -
 ادنا نجك بيد  كصدرري: ***كبرقاف املل فرا اجوف بيد ال - 113 -

 كأ  د  ن نوف حنوال ك نة
؛ 74؛ كأسػػػاس الباغػػػة ص 1/221كدػػػو لنمخبػػػل السػػػلدم  كالبيػػػد مل اجملمػػػل 

  1/231كاملشوؼ امللنم 
 ػػػص مل  لػػػارؼ الشػػػرع بق ػػػد بيػػػد اهلل  لػػػا  إقا ػػػة لننسػػػك   قيػػػل: احلػػػج كاحلػػػج  

كرب وػـو النهػر  كوػـو نر ػة  كركم: االلمػرة  احلج   در  كاحلج اسم  كوـو احلج ا 
احلج ا صغر  ادنا  ركم نن ابػن نبػاس  كأ روػه ننػه ابػن أيب  ػيبة كابػن أيب حػامت 

 قاؿ: اللمرة احلجة ال غرل.
كأ رج الشا لغ مل ا ـ نن نبد اهلل بن أيب ب ر أف مل ال ااب النم كابه رسوؿ اهلل 

: اإف اللمػػػرة دػػػغ احلػػػج ا صػػػغ  - 1/514ر  راوػػػق: الػػػدر املن ػػػور للمػػػرك بػػػن حػػػـك
  .3/158؛ كأ روه ابن أيب  يبة 515

كاحلجػػػة: الداللػػػة املبينػػػة لنمهجػػػة  أم: املق ػػػد املسػػػاقيم الػػػنم وقاضػػػغ صػػػهة أحػػػد 
لػػػئا [  كقػػػاؿ: 149]ا رلػػػاـ/ قػػػل  ننػػػه احلجػػػة البالغػػػةالنقيضػػػني. قػػػاؿ  لػػػا : 

   جلػػل  ػػا اػػاج هبػػا [151]البقػػرة/ و ػػوف لننػػاس ننػػي م حجػػة إال الػػنون  نمػػوا
 النون  نموا  سا م  ن احلجة كإف   و ن حجة  كذلك كقوؿ الشانر:
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هبن  نوؿ  ن قػراع ال اا ػب االبيػد  ***كال نيب  ي م غن أف سيو  م  - 114 -
لننابغػػػة الػػػنبياأ  ػػػن ق ػػػيدة لػػػه  ػػػدح نمػػػرك بػػػن احلػػػارث ا صػػػغر كدػػػو مل دووارػػػه ص 

  2/432؛ كالب ا ر 11
كالػنون اػاووف مل اهلل  ػن بلػد ر  ػا ااجػوف بػه حجػة  كقولػه  لػا : ك وز أرػه  ػ

[   سػػػمر الداحضػػػة 16]الشػػػورل/  ػػػا اسػػػاجيب لػػػه حجػػػا م داحضػػػة ننػػػد رهبػػػم
[  أم: ال احاجػػػاج 15]الشػػػورل/ ال حجػػػة بيننػػػا كبيػػػن محجػػػة  كقولػػػه  لػػػا : 

اػه  قػاؿ لي ور البياف  كاحملاوة: أف و نػب كػل كاحػد أف وػرد اا ػر نػن حجاػه كحمج
 مػػن حاوػػك  يػػه [  81]ا رلػػاـ/ كحاوػػة قو ػػه قػػاؿ: أيػػاووأ مل اهلل لػػا : 

]نيؿ    يػاووف مل إبػراديم[ / كقػاؿ  لػا : 61]نيؿ نمػراف/  ن بلد  ا واءؾ
دا أرام د الء حاوجام  يما ل م به ننم  نػم يػاووف [  كقاؿ  لا : 65نمراف/

 كإذ واهػاووف مل النػاركقػاؿ  لػا :  [ 66]نيؿ نمػراف/  يما ليس ل م بػه ننػم
 [  ك غ سرب اوراحة حجا  قاؿ الشانر:47]غا ر/

 اج  ا و ة مل قلردا و  - 115 -
 االش ر للنار بن درة ال ا غ  كنجكري:

  اسد ال بيب قنادا كاملغارود
 ؛ كالنساف: احج   2/977؛ كامللاأ ال بن 1/221كدو مل اجململ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 حجب 

: املنػػػق  ػػػن الوصػػػوؿ  وقػػػاؿ: حجبػػػه حجبػػػا كحجابػػػا  كحجػػػاب احلجػػب كاحلجػػػاب -
[  46]ا نػػراؼ/ كبين مػػا حجػاباوػوؼ:  ػػا اجػب نػػن الفػ اد  كقولػػه  لػا : 

ليس ولين به  ا اجب الب ر  كإيفا ولين  ا  نػق  ػن كصػوؿ لػنة أدػل اونػة إ  أدػل 
بسػور لػه بػاب   ضػرب بيػن مالنار  كأذوة أدل النار إ  أدل اونة  كقوله نك كوػل: 

ك ػػا  [  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 13]احلدوػػد/ باطنػه  يػػه الرمحػػة  ك ػػادرة  ػػن قبنػػه اللػػناب
[  أم:  ػػن 51]الشػػورل/ كػػاف لبشػػر أف و نمػػه اهلل إال كحيػػا أك  ػػن كراء حجػػاب

[  32]ص/ حػ   ػوارت باحلجػابحي   ا ال وػراري   نمػه ك بنغػه كقولػه  لػا : 
حلاوػػػب: املػػػارق نػػػن السػػػن اف  كاحلاوبػػػاف مل ولػػػين الشػػػمس إذا اسػػػا ت باملغيػػػب. كا

الػػػرأس ل و مػػػا كاحلػػػاوبني لنلػػػني مل الػػػنب نن مػػػا. كحاوػػػب الشػػػمس  ػػػغ لاقد ػػػه 
كػػػػا إ ػػػػم نػػػػن رهبػػػػم وو ئػػػػن نني ػػػػا  قػػػػدـ احلاوػػػػب لنسػػػػن اف  كقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 

 ضػرب [  إ ارة إ   نػق النػور نػن م املشػار إليػه بقولػه: 15]امل ففني/ حملجوبوف
 [.13]احلدود/ ربين م بسو 

 حجر 

كقوددػا احلجر: اوودر ال نب امللركؼ  كمجله: أحجػار كحجػارة  كقولػه  لػا :  -
[  قيػػل: دػػغ حجػػارة ال ربوػػد اكدػػنا  ػػركم نػػن ابػػن 24]البقػػرة/ النػػاس كاحلجػػارة

   كقيػػل: بػػل احلجػػارة بلين ػػا  كربػػه 1/91 سػػلود كابػػن نبػػاس. راوػػق: الػػدر املن ػػور 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

النػار  كأ ػا  ػا  وقػد بالنػاس كاحلجػارة  ػاؼ رػار الػدريا  بنلك ننر نيم حاؿ  نك
إذ دػػغ ال   ػػن أف  وقػػد باحلجػػارة كإف كارػػد بلػػد اإلوقػػاد قػػد  ػػ ثر  ي ػػا  كقيػػل: أراد 
باحلجػػػارة الػػػنون دػػػم مل صػػػابا م نػػػن قبػػػوؿ احلػػػ  كاحلجػػػارة  كمػػػن كصػػػف م بقولػػػه: 

غ كاحلجارة أك أ د قسوة   /[.74]البقرة 
أف  لل حوؿ امل اف حجارة  وقاؿ: حجر ػه حجػرا    ػو حمجػور   احلجر كالاهجن:

كحجر ه يجنا   و حمجر  ك ر  ا أحيب به احلجارة حجرا  كبه  غ حجػر ال لبػة 
[  ك  ػور 81]احلجػر/ كػنب أصػهاب احلجػر املرسػننيكدوار مثػود  قػاؿ  لػا : 

سػاف مل  نػق  نػه  ن احلجػر  لػم املنػق ملػا ا ػل  يػه   قيػل لنلقػل حجػر  ل ػوف اإلر
 [.5]الفجر/ دل مل ذلك لنم حجر ا  دنو إليه رفسه  كقاؿ  لا : 

قػػػاؿ املػػػربد: وقػػػاؿ لألر ػػػر  ػػػن الفػػػرس حجػػػر  ل و ػػػا  شػػػامنة ننػػػر  ػػػا مل ب ن ػػػا  ػػػن 
 الولد.

 كقػػػػالوا: دػػػػنري أرلػػػػاـ كحػػػػرث حجػػػػركاحلجػػػػر: املمنػػػػوع  نػػػػه باهر ػػػػه  قػػػػاؿ  لػػػػا : 
[  كػػاف الروػػل إذا لقػػغ 22]الفرقػػاف/ جػػوراكوقولػػوف حجػػرا حم[  138]ا رلػػاـ/

 ن لاؼ وقوؿ ذلك اكدنا  ركم نن احلسن كقاادة  كما أ روه نن ما نبد الرزاؽ 
    ػػػنكر  لػػػا  أف 1/265؛ كاجملمػػػل 6/245كابػػػن وروػػػر  راوػػػق: الػػػدر املن ػػػور 

كولػل بين مػا ال فار إذا رأكا املا  ة قالوا ذلك   نا أف ذلك ونفل م  قاؿ  لػا : 
[  أم:  نلا ال سبيل إ  ر له كد له  ك اف مل 53]الفرقاف/ برز ا كحجرا حمجورا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

حجر  اف  أم: مل  نق  نه نن الا رؼ مل  اله كك ن  ن أحواله  كمجله: حجور  
[  كحجػػر القمػػيص أوضػػا: 23]النسػػاء/ كربػػا ب م الػػايت مل حجػػوركمقػػاؿ  لػػا : 

ن احلجػػػر دكرارػػػه  قيػػػل: حجػػػرت نػػػني اسػػػم ملػػػا  لػػػل  يػػػه الشػػػغء  يمنػػػق  ك  ػػػور  ػػػ
الفػػرس: إذا ك ػػػد حواػػػا  يسػػم  كحجػػػر القمػػػر: صػػػار حولػػه دا ػػػرة  كاحلجػػػورة: للبػػػة 
لن ػػػػبياف ل ػػػػوف   ػػػػا  سػػػػادورا  كحمجػػػػر اللػػػػني  نػػػػه  كيجػػػػر كػػػػنا:   ػػػػنب كصػػػػار  
كا حجػار  كا حجػار: ب ػوف  ػن بػين متػيم   ػوا بػنلك لقػـو  ػن م ا ػاؤدم ونػػدؿ 

 كحجر كصخر.

 حجز 

احلجػػك: املنػػق بػػني الشػػيئني بفاصػػل بين مػػا  وقػػاؿ: حجػػك بين مػػا. قػػاؿ نػػك كوػػل:  -
كولل بني البهرون حاوكا /[  كاحلجاز  غ بػنلك ل ورػه حػاوكا بػني 61]النمل

[  47]احلاقػػػة/  مػػػا  ػػػن م  ػػػن أحػػػد ننػػػه حػػػاوكونالشػػػاـ كالبادوػػػة  قػػػاؿ  لػػػا : 
حبل وشد  ن حقو البلػن صفة  حد مل  و ق اومق  كاحلجاز  حاوكون قوله: 

إ  رسػػغه  ك  ػػور  نػػه  لػػم اوملػػن  قيػػل: احاجػػك  ػػاف نػػن كػػنا كاحاجػػك بػػإزارري  
ك نػػه: حجػػكة السػػراكول  كقيػػل: إف أردمت احملػػاوكة  قبػػل املنػػاوكة ااريػػر: أسػػاس الباغػػة 

   أم: املمارلػػػػػػػػة قبػػػػػػػػل احملاربػػػػػػػػة  كقيػػػػػػػػل: 2/436؛ كالب ػػػػػػػػا ر 74احجػػػػػػػػك  ص 
 .حجازوك  أم: احجك بين م
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 حد 

احلػػػد: احلػػػاوك بػػػني الشػػػيئني الػػػنم  نػػػق ا ػػػااط أحػػػد ا بػػػاا ر  وقػػػاؿ: حػػػددت   -
كػػػنا: ولنػػػد لػػػه حػػػدا  يػػػك  كحػػػد الػػػدار:  ػػػا  اميػػػك بػػػه نػػػن غندػػػا  كحػػػد الشػػػغء: 
الوصػػػ  احملػػػيب  لنػػػاري املميػػػك لػػػه نػػػن غػػػنري  كحػػػد الكرػػػا كايمػػػر  ػػػغ بػػػه ل ورػػػه  ارلػػػا 

ك نػػك أف وسػػنك  سػػن ه  قػػاؿ اهلل  لػػا : ملالاطيػػه  ػػن  لػػاكدري   نػػه  ك ارلػػا لغػػنري 
 نػػك حػػدكد اهلل  ػػا [  كقػػاؿ  لػػا : 1]ال ػػاؽ/ حػػدكد اهلل ك ػػن والػػد حػػدكد اهلل

ا نػػػراب أ ػػػد كفػػػرا كرفاقػػػا كأوػػػدر أال ولنمػػػوا [  كقػػػاؿ: 229]البقػػػرة/  لاػػػدكدا
[  أم: أح ا ػػه  كقيػػل: حقػػا    لاريػػه  كمجيػػق 97]الاوبػػة/ اهلل أنزززلحػػدكد  ػػا 

 اهلل ننر أربلة أكوه:حدكد 
إ ا  غء ال  وز أف والدل بالكوادة ننيػه كال الق ػور ننػه  كانػداد ركلػات صػاة  -

 الفرض.
 كإ ا  غء يوز الكوادة ننيه كال  وز النق اف ننه اكذلك كالككاة . -
كإ ػػا  ػػغء  ػػوز النق ػػاف ننػػه كال يػػوز الكوػػادة ننيػػه ا  ػػل  ػػرات الو ػػوء  كالاػػككج  -

 ك ا .باربق  ما د
كإ ػػا  ػػغء  ػػوز كا ػػا اك ػػاة النفػػل املقيػػدة    ػػل الضػػهر   إ ػػا مثػػاف   اجػػوز  -

 الكوادة نني ا كالنق اف  ن ا. كدنري الكوادة ليسد مل املخ وطة.
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ذكر الراغب أف احلدكد أربلة أكوه  كحني نددا ذكر ثاثة  قب  كمل دػا ش إحػدل 
السمني: كالراغب قاؿ دػغ أربلػة     وطات الراغب: اكإ ا  غء  وز كا ا   قاؿ

ك  وػنكر إال ثاثػة  ك    ػل إال لػألكؿ. قػاؿ: كالرابػق: قسػم بل سػه كالككػػاة. أري. أم: 
 بل س .

[  أم:  ػارلوف   ػنلك إ ػا 5]اجملادلػة/ إف النون اادكف اهلل كرسػولهكقوله  لا : 
 وأنزلنزانػك كوػل:  انابارا باملمارلة كإ ا باسالماؿ احلدود. كاحلدوػد  لػركؼ  قػاؿ

[  كحددت الس ني: رققػد حػدري  كأحدد ػه: 25]احلدود/ احلدود  يه باس  دود
ولند له حدا  ت وقاؿ ل ل  ػا دؽ مل رفسػه  ػن حيػ  اينقػة أك  ػن حيػ  امللػم  
كالب ػػر كالب ػػنة حدوػػد   يقػػاؿ: دػػو حدوػػد النيػػر  كحدوػػد الف ػػم  قػػاؿ نػػك كوػػل: 

ب رؾ اليـو حدود  /لساف حدود   و: لساف صاـر  ك ػاض  [  كوقاؿ22]ؽ :
 سػػػػػػنقوكم بالسػػػػػػنة حػػػػػػدادكذلػػػػػػك إذا كػػػػػػاف وػػػػػػ ثر  ػػػػػػاثن احلدوػػػػػػد  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : : 

[  كلا ور املنق  غ البواب حدادا  كقيل: رول حمػدكد:  نػوع الػرزؽ 19]ا حكاب/
 كاحلظ.

 حدب 

 ػػوز أف و ػػوف ا صػػل مل احلػػدب حػػدب الي ػػر  وقػػاؿ: حػػدب اراوػػق: ا  لػػاؿ  -
  الروػػػل حػػػدبا    ػػػو أحػػػدب  كاحػػػدكدب. كراقػػػة حػػػدباء  شػػػبي ا بػػػه  ت 1/417



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كدػم  ػن كػل حػدب  به به  ا ار فػق  ػن   ػر ا رض   سػمغ حػدبا  قػاؿ  لػا : 
 [.96]ا ربياء/ ونسنوف

 حدث 

احلػػػدكث: كػػػوف الشػػػغء بلػػػد أف   و ػػػن  نر ػػػا كػػػاف ذلػػػك أك وػػػودرا  كإحداثػػػه:  -
 إ ادري.

  لػا   كاحملػدث:  ػا أكوػد بلػد أف   و ػن  كذلػك إ ػا كإحداث اوػوادر لػيس إال هلل
 ػػػا مل ذا ػػػه  أك إحداثػػػه ننػػػد  ػػػن ح ػػػل ننػػػدري   ػػػو: أحػػػدثد  ن ػػػا  قػػػاؿ  لػػػا : 

[  كوقػاؿ ل ػل  ػا قػرب ن ػدري حمػدث  2]ا ربيػاء/ وا ي م  ن ذكر  ن رهبم حمػدث
[  71]ال  ػػػ / حػػػ  أحػػػدث لػػػك  نػػػه ذكػػػرا لػػػا كػػػاف أك  قػػػاال. قػػػاؿ  لػػػا : 

[  ككػل كػاـ وبنػ  اإلرسػاف  ػن 1]ال ػاؽ/ للل اهلل اػدث بلػد ذلػك أ ػراؿ: كقا
كإذ و ػػة السػػمق أك الػػوحغ مل وقياػػه أك  نا ػػه وقػػاؿ لػػه: حػػدو   قػػاؿ نػػك كوػػل: 

دػػل أ ػػاؾ حػػدو  [  كقػػاؿ  لػػا : 3]الاهػػر / أسػػر النػػمه إ  بلػػا أزكاوػػه حػػدو ا
  اكوػػػػػػل ا حادوػػػػػػ كننماػػػػػػين  ػػػػػػن [  كقػػػػػػاؿ نػػػػػػك كوػػػػػػل: 1]الغا ػػػػػػية/ الغا ػػػػػػية
[  أم:  ػػػا اػػػدث بػػػه اإلرسػػػاف مل رو ػػػه  ك ػػػر  لػػػا  كاابػػػه حػػػدو ا 111]ووسػػػ /
أ مػػػن دػػػنا احلػػػدو  [  كقػػػاؿ  لػػػا : 34]ال ػػػور/  نيػػػا وا تػػػدو    نػػػه قػػػاؿ: 
  مػػػا اػػػ الء القػػػـو ال و ػػػادكف وفق ػػػوف حػػػدو ا[  كقػػػاؿ: 59]الػػػنجم/  لجبػػػوف
[  68]ا رلػػػػاـ/ مل حػػػػدو  غػػػػنريحػػػػ  لو ػػػػوا [  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 78]النسػػػػاء/
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بام حدو  بلد اهلل كنيوا ه و  نوف  /[  كقاؿ  لػا : 6]اواثية ك ػن أصػدؽ  ػن
[  كقاؿ ننيه السػاـ: اإف و ػن مل دػنري ا  ػة حمػدث   ػو 87]النساء/ اهلل حدو ا

 نمر  ااحلدو  صهي   اف  ننيه.
ننيػػه كسػػنم: القػػد كػػاف  نػػن أيب دروػػرة ر ػػر اهلل ننػػه قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل

  يما قبن م  ن ا  م راس حمدثوف   إف وك مل أ ر أحد  إره نمر .
؛ 564؛ كاريػػر: روػػاض ال ػػاحلني ص 2398؛ ك سػػنم 7/41اريػػر: البخػػارم 
  .2/139كأ روه أمحد 

كإيفػػا ولػػين  ػػن ونقػػر مل ركنػػه  ػػن و ػػة املػػأل ا ننػػر  ػػغء ااريػػر الفرقػػاف بػػني أكليػػاء 
 جلننػػػػػادم    كقولػػػػػه نػػػػػك كوػػػػػل: 59شػػػػػي اف البػػػػػن  يميػػػػػة ص الػػػػػرمحن كأكليػػػػػاء ال

[  أم: أ بار وام ل هبم  كاحلدو : ال ػرم  ػن ال مػار  كروػل 19]سبا/ أحادو 
حػػػػػدث: حسػػػػػن احلػػػػػدو   كدػػػػػو حػػػػػدث النسػػػػػاء  أم: حمػػػػػادث ن  كحادثاػػػػػه كحدثاػػػػػه 
كيػػػػادثوا  كصػػػػار أحدكثػػػػة  كروػػػػل حػػػػدث كحػػػػدو  السػػػػن  لػػػػم  كاحلادثػػػػة: النازلػػػػة 

 كمجل ا حوادث.اللار ة  

 حدق 

- حػػدا   ذات هبجػػة /[  مجػػق حدوقػػة  كدػػغ ق لػػة  ػػن ا رض ذات 61]النمػػل
 ػػاء   يػػد  شػػبي ا تدقػػة اللػػني مل اايئػػة كح ػػوؿ املػػاء  ي ػػا  كمجػػق احلدقػػة حػػداؽ 
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كأحداؽ  كحدؽ يدوقا:  دد النير  كحدقوا به كأحدقوا: أحاطوا به   شػبي ا بػإدارة 
 احلدقة.

 حذر 

اػػنر حػػ از  ػػن  يػػ   وقػػاؿ: حػػنر حػػنرا  كحنر ػػه  قػػاؿ نػػك كوػػل: احلػػنر: ا -
اسػورة الشػلراء:  حػاذركف  ك كإرػا وميػق حػنركف[  كقػرئ: 9]الك ػر/ اا رة
ابػػن ذكػػواف كدشػػاـ  ػػن طروػػ  الػػدوواأ  كناصػػم كمحػػكة  حػػاذركف. كقػػرأ 56نيوػػة 

قػػػاؿ    ك 232. راوػػػق: اإليػػػاؼ ص حػػػنركفكال سػػػا غ ك نػػػ   كقػػػرأ البػػػاقوف 
  ػػنكا حػػنركم[  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 28]نيؿ نمػػراف/ كاػػنركم اهلل رفسػػه لػػا : 
دػػػم اللػػػدك [  أم:  ػػػا  يػػػه احلػػػنر  ػػػن السػػػاح كغػػػنري  كقولػػػه  لػػػا : 71]النسػػػاء/
إف  ػػػن أزكاو ػػػم كأكالدكػػػم نػػػدكا ل ػػػم [  كقػػػاؿ  لػػػا : 4]املنػػػا قوف/  احػػػنردم
  ناع  أم: ا نق. [  كحنار  أم: احنر   و:14]الاغابن/  احنركدم

 حر 

 احلرارة  د الربكدة  كذلك  رباف: -
 حرارة نار ة مل ااواء  ن ا وساـ احملمية  كهرارة الشمس كالنار. -
. وقػاؿ: حػر وو نػا كالػرو  اػر  - كحرارة نار ة مل البػدف  ػن ال بيلػة  كهػرارة احملمػـو

أحػػر: ا ػػاد حػػرري. حػػرا كحػػرارة اقػػاؿ السرقسػػ غ: حػػر الن ػػار اػػر كاػػر حػػرارة كحػػرا  ك 
   كحػػر وو نػػا   ػػو حمػػركر  ككػػنا: حػػر الروػػل  قػػاؿ  لػػا : 1/328راوػػق: ا  لػػاؿ 
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ال  نفػػركا مل احلػػر قػػل: رػػار و ػػنم أ ػػد حػػرا /[  كاحلػػركر: الػػرو  احلػػارة  81]الاوبػػة
[  كاسػػػػاهر القػػػػيظ: ا ػػػػاد حػػػػرري  21] ػػػػاطر/ كال اليػػػػل كال احلػػػػركرقػػػػاؿ  لػػػػا : 

 ػػن الل ػػش. كاحلػػرة: الواحػػدة  ػػن احلػػر  وقػػاؿ: حػػرة كاحلػػرر: وػػبس نػػارض مل ال بػػد 
.    كاحلػػرة أوضػػا: حجػػارة  سػػود  ػػن حػػرارة 663يػػد قػػرة االنسػػاف قػػر. كاريػػر ص 

 لرض  ي ا  كنن ذلك اسالن: اساهر القال: ا اد  كحر اللمل:  د ه  كقيػل: إيفػا 
اللمػػل  واػػو  حاردػػا  ػػن  ػػو  قاردػػا ادػػنا   ػػل  أم واػػو  اللقوبػػة كالضػػرب  ػػن واػػو 

 كالنفق.
كواء مل احلدو : أيت بالوليػد بػن نقبػة ننػد ن مػاف بػن نفػاف   شػ د ننيػه محػراف  -

ك ػػػ د اا ػػػر أف رنيري  -ولػػػين ايمػػػر  -كروػػػل ني ػػػر   شػػػ د أحػػػد ا أرػػػه رنيري وشػػػرهبا 
واقاوادا  قاؿ ن ماف: إره   واقاوادا ح   رهبا  كقاؿ للنغ كـر اهلل كو ه: أقم ننيه 

نهسني: أقم ننيػه احلػد   قػاؿ احلسػن: كؿ حاردػا  ػن  ػو  قاردػا  احلد   قاؿ ننغ ل
 قػػاؿ ننػػغ للبػػد اهلل بػػن ولفػػر: أقػػم ننيػػه احلػػد   ا ػػن السػػوط  جنػػدري. راوػػق:  لػػا  

    كاحلر:  اؼ اللبد  وقاؿ: حر بني احلركروة كاحلركرة.3/338السنن 
 كاحلروة  رباف:

 [.178]البقرة/ باحلر احلرا كؿ:  ن    ر ننيه ح م الشغء   و:  -
كال ػػػػاأ:  ػػػػن    امن ػػػػه ال ػػػػفات الن يمػػػػة  ػػػػن احلػػػػرص كالشػػػػرري ننػػػػر املقانيػػػػات  -

الدريووة  كإ  اللبودوة الر  ضاد ذلك أ ار النمه صنر اهلل ننيه كسنم بقوله: ا لػس 
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نبد الدردم   لس نبد الػدونار  ااحلػدو  صػهي  أ روػه البخػارم مل او ػاد  بػاب 
؛ 11/253  كمل الرقػػػاؽ بػػػاب  ػػػا واقػػػر  ػػػن  انػػػة املػػػاؿ 6/61كك احلراسػػػة مل الغػػػ

؛ كالفػا  14/262؛ كارير:  ػرح السػنة 2/1386كأ روه ابن  اوه مل الكدد 
    كقوؿ الشانر:2/31ال بن 

؛ 216االشػػػػػػػػ ر مل النرولػػػػػػػػة ص  ***كرؽ ذكم ا طمػػػػػػػػاع رؽ  نػػػػػػػػد  - 116 -
 كنمدة احلفاظ: حر 

ؽ  كالاهروػػر: ولػػل اإلرسػػاف حػػرا   مػػن ا كؿ: كقيػػل: نبػػد الشػػ وة أذؿ  ػػن نبػػد الػػر 
اهروػػر رقبػػة    نػػة  /[  ك ػػن ال ػػاأ: 92]النسػػاءرػػنرت لػػك  ػػا مل ب ػػين حمػػررا 

[  قيػػػل: دػػػو أرػػػه ولػػػل كلػػػدري تيػػػ  ال ونافػػػق بػػػه االرافػػػاع الػػػدريوم 35]نيؿ نمػػػراف/
[  بػل ولنػه  ن ػا لنلبػادة  72]النهػل/ بنػني كحفػدةاملنكور مل قوله نك كول: 

انا قاؿ الشلمه:  لنػاري  ن ػا  كقػاؿ  ادػد:  اد ػا لنبيلػة اأ روػه نػن  ادػد ابػن ك 
   كقػػاؿ ولفػػر: 2/182وروػػر كابػػن أيب حػػامت كنبػػد بػػن محيػػد. راوػػق: الػػدر املن ػػور 

: أطنقػػػا م   لاقػػػا  ػػػن أ ػػػر الػػػدريا  ككػػػل ذلػػػك إ ػػػارة إ   لػػػم كاحػػػد  كحػػػررت القػػػـو
 سػػ قه احلاوػػة  كحػػر الػػدار: كسػػ  ا   كأناقػا م نػػن أسػػر احلػػبس  كحػػر الووػػه:  ػػا  

كأحػػػرار البقػػػل اقػػػاؿ ابػػػن  ػػػارس: كحػػػر البقػػػل:  ػػػا و كػػػل غػػػن   بػػػوخ. اريػػػر: اجملمػػػل 
    لركؼ  كقوؿ الشانر:1/211
 وادت ننيه كل ب ر حرة - 117 -
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 االش ر للن ة  ن  لنقاه  كمتا ه:   كن كل قرارة كالدردم
 كوركم: كل نني ثرة
؛ كالنسػػػػػػاف احػػػػػػر  ؛ كاجملمػػػػػػل 2/16 ػػػػػػرح امللنقػػػػػػات ؛ ك 18كدػػػػػػو مل دووارػػػػػػه ص 

1/155  
كبا ػػد املػػرأة بنينػػة حػػرة اوقػػاؿ دػػنا إذا   و ػػل إلي ػػا بلن ػػا مل أكؿ لينػػة   ػػإف مت ػػن 

   ككػػل ذلػػك اسػػالارة  كاحلروػػر  ػػن 1/211 ن ػػا   ػػغ بنينػػة  ػػيباء. اريػػر: اجملمػػل 
 [.33] اطر/ كلباس م  ي ا حرورال ياب:  ا رؽ  قاؿ اهلل  لا : 

 حرب 

احلػػرب  لػػػركؼ  كاحلػػرب: السػػػنب مل احلػػرب ت قػػػد  ػػغ كػػػل سػػنب حربػػػا  قػػػاؿ:  -
 كاحلرب  يه احلرا ب  كقاؿ:

االشػػ ر مل نمػػدة احلفػػاظ: حػػرب  دكف رسػػبة.  ***كاحلػػرب  شػػاقة امللػػم  ػػن احلػػرب 
   كصدرري:21نجك بيد  يب متاـ مل دوواره ص 
 ]ملا رأل احلرب رأم اللني  و نس[

   ك و نس قا د الرـك 63ازرة لي دم ص كدو مل املو 
كقد حرب   و حروب  أم: سنيب  كالاهروب: إثارة احلرب  كرول حمرب  كاره نيلػة 
مل احلػػػرب  كاحلربػػػة: نيلػػػة لنهػػػرب  لرك ػػػة  كأصػػػنه الفلنػػػة  ػػػن احلػػػرب أك  ػػػن احلػػػراب  
كحمػػراب املسػػجد قيػػل:  ػػغ بػػنلك  رػػه  و ػػق حماربػػة الشػػي اف كااػػول  كقيػػل:  ػػغ 
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ل وف ح  اإلرسػاف  يػه أف و ػوف حربيػا  ػن أ ػغاؿ الػدريا ك ػن  ػوزع ايػواطر   بنلك
كقيػل: ا صػػل  يػه أف حمػػراب البيػػد صػدر اجملنػػس  ت اختػػنت املسػاود  سػػمغ صػػدرري 
هبػػن كقيػػل: بػػل احملػػراب أصػػنه مل املسػػجد  كدػػو اسػػم  ػػص بػػه صػػدر اجملنػػس   سػػمغ 

صػػػػ   قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: صػػػػدر البيػػػػد حمرابػػػػا  شػػػػبي ا  هػػػػراب املسػػػػجد  ككػػػػاف دػػػػنا أ
ولمنوف له  ا وشاء  ن حماروب كمتاثيل /[.13]سبا 

كاحلربػػاء: دكوبػػة  انقػػر الشػػمس كا ػػا يارهبػػا  كاحلربػػاء:  سػػمار   شػػبي ا باحلربػػاء الػػر 
 دغ دكوبة مل اايئة  كقوام مل   ن ا:  بة ككنب   شبي ا بالضب كال نب.

 حرث 

لنػػػػكرع  كوسػػػػمر احملػػػػركث حرثػػػػا  قػػػػاؿ اهلل احلػػػػرث: إلقػػػػاء البػػػػنر مل ا رض كيي دػػػػا  -
[  ك  ػػور  نػػه  لػػم 22]القنػػم/ أف اغػػدكا ننػػر حػػرث م إف كنػػام صػػار ني لػػا : 

 ػن كػاف وروػد حػرث اا ػرة رػكد لػه مل حرثػه  اللمارة الر ي ل ننه مل قوله  لا : 
 ك ػػػػػػػن كػػػػػػػاف وروػػػػػػػد حػػػػػػػرث الػػػػػػػدريا ر  ػػػػػػػه  ن ػػػػػػػا ك ػػػػػػػا لػػػػػػػه مل اا ػػػػػػػرة  ػػػػػػػن ر ػػػػػػػيب

كقػػد ذكػػرت مل ا  ػػاـر الشػػرولة  كػػوف الػػدريا حمرثػػا لننػػاس  ككػػو م [  21]الشػػورل/
حراثا  ي ا ككيفية حرث م اارير باب  فاكت أحواؿ املاناكلني  نراض الدريا ك ا بلدري 

  .211 - 211مل كاابه االنرولة إ    اـر الشرولة  ص 
ننيػه  كركم: اأصػدؽ ا  ػاء احلػارث  ااحلػدو  نػن ابػن  سػلود نػن النػمه صػنر اهلل

كسنم قاؿ: اأحب ا  اء إ  اهلل  ا  لبد له  كأصدؽ ا  اء  اـ كحػارث  أ روػه 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

الشنازم مل ا لقػاب كال ػرباأ. قػاؿ مل  ػا  البػارم: مل إسػنادري  ػل . راوػق الفػا  
. كنػػن أيب كدػػب اوشػػمغ قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ 1/51ككشػػ  ايفػػاء  1/46ال بػػن 

اء ا ربيػػػاء  كأحػػػب ا  ػػػاء إ  اهلل نبػػػد اهلل اهلل صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم: ا سػػػموا با ػػػ
كنبػػػػػد الػػػػػرمحن  كأصػػػػػدق ا حػػػػػارث ك ػػػػػاـ  أ روػػػػػه أبػػػػػو داكد  كاريػػػػػر:  لػػػػػا  السػػػػػنن 

 .  3/85؛ بال غيب كال ديب 4/126
كذلك لا ور  لم ال سب  نه  كركم: ااحرث مل درياؾ ا ر ػك  اكرد  لنػاري نػن 

ننػػػػه قػػػػاؿ: اأصػػػػنهوا دريػػػػاكم كانمنػػػػوا النػػػػمه صػػػػنر اهلل ننيػػػػه كسػػػػنم  يمػػػػا ركاري أرػػػػس 
ا ر  م كار م متو وف غدا  أ روه مل الفردكس  كأ روه ابن قايبػة  ػن كػاـ نمػرك 

 .3/244بن اللاص ك  ور له. ارير نيوف ا  بار 
   ك  ػور  لػم 1/412؛ ككش  ايفاء 1/191راوق: الفا  ال بن لنسيوطغ 

ملػػػا يػػػيج بػػػه النػػػار حمػػػرث  كوقػػػاؿ: الا ػػػيج  ػػػن حػػػرث ا رض   قيػػػل: حرثػػػد النػػػار  ك 
احػػػرث القػػػرنيف  أم: أك ػػػر  اك ػػػه  كحػػػرث راقاػػػه: إذا اسػػػالمن ا كقػػػاؿ  لاكوػػػة ااريػػػر 

  لألر ػػػػػار:  ػػػػػا  لنػػػػػد روا ػػػػػه ما قػػػػػالوا: 4/295غروػػػػػب احلػػػػػدو   يب نبيػػػػػد 
 رسػػاؤكم حػػرث ل ػػم  ػػا وا حػػرث م أي  ػػئامحرثنادػػا وػػـو بػػدر. كقػػاؿ نػػك كوػػل: 

سبيل الاشبيه   بالنسػاء زرع  ػا  يػه بقػاء رػوع اإلرسػاف    [  كذلك ننر223]البقرة/
كو نػػػػك احلػػػػرث كمػػػػا أف بػػػػا رض زرع  ػػػػا بػػػػه بقػػػػاء أ خاصػػػػ م كقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 

 [  واناكؿ احلرثني.215]البقرة/ كالنسل
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 حرج 

أصػػل احلػػرج كاحلػػراج  امػػق الشػػيئني  ك  ػػور  نػػه  ػػي   ػػا بين مػػا   قيػػل لنضػػي :  -
[  65]النسػػػاء/ ت ال  ػػػدكا مل أرفسػػػ م حروػػػا : حػػػرج  كلػػػقت حػػػرج  قػػػاؿ  لػػػا

[  كقػػد حػػرج 78]احلػػج/ ك ػػا ولػػل ننػػي م مل الػػدون  ػػن حػػرجكقػػاؿ نػػك كوػػل: 
 حروػػا[  كقػػرئ 125]ا رلػػاـ/  لػػل صػػدرري  ػػيقا حروػػاصػػدرري  قػػاؿ  لػػا : 

   أم:  ػػػػيقا 216اكدػػػغ قػػػراءة رػػػا ق كأيب ب ػػػػر كأيب ولفػػػر. راوػػػق اإليػػػاؼ ص 
فػر ال و ػػاد  سػ ن إليػه الػػنفس ل ورػه اناقػادا نػػن  ػن  كقيػل:  ػػي  ب فػرري   ف ال 

 ػػا [  كقولػػه  لػػا : 7]البقػػرة/  ػػام اهلل ننػػر قنػػوهبمباإلسػػاـ كمػػا قػػاؿ  لػػا : 
[  قيػل: دػو  ػغ  كقيػل: دػو دنػاء  كقيػل: 2]ا نػراؼ/ و ػن مل صػدرؾ حػرج  نػه
ج كاملاهػػػوب: [  كاملاهػػػر 1]الشػػػرح/ أ  رشػػػرح لػػػك صػػػدرؾدػػػو ح ػػػم  نػػػه   ػػػو: 

 املاجنب  ن احلرج كاحلوب.

 حرد 

 كغػػػػدكا ننػػػػر حػػػػرد قػػػػادروناحلػػػػرد: املنػػػػق  ػػػػن حػػػػدة كغضػػػػب  قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل:  -
 ػػػاف  ونززززل[  أم: ننػػػر ا انػػػاع  ػػػن أف وانػػػاكلوري قػػػادرون ننػػػر ذلػػػك  25]القنػػػم/

حرودا  أم  انلا  ن  ال ة القـو  كدو حرود احملل. كحاردت السػنة:  نلػد ق ردػا  
:  نلد دردػا  كحػرد: غضػب  كحػردري كػنا  كبلػن أحػرد: مل إحػدل ودوػه حػرد كالناقة
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امل النساف: كبلن أحرد: لبب بيدوه إذا  شر  نفه  كقيل: احلرد: أف ويػبس ن ػب 
 إحدل اليدون  ن اللقاؿ كدو   يل   كاحلردوة: حينة  ن ق ب.

 حرس 

احلػػػرس كاحلػػػراس [  ك 8]اوػػػن/  ووػػػدرادا  نئػػػد حرسػػػا  ػػػدوداقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
مجق حارس  كدػو حػا ظ امل ػاف  كاحلػرز كاحلػرس واقاربػاف  لػم  قارهبمػا لفيػا  ل ػن 
احلػػرز وسػػالمل مل النػػاض كا  الػػة أك ػػر  كاحلػػرس وسػػالمل مل ا   نػػة أك ػػر  كقػػوؿ 

 الشانر:
لػػػو كػػػاف لنػػػنفس النجػػػوج  نػػػود  *** بقيػػػد حرسػػػا قبػػػل  ػػػرل داحػػػس  - 118 -

 ؛ كالنساف انمر   46ره ص االبيد لنبيد  كدو مل دووا
قيػػل:  لنػػاري: ددػػرا اقػػاؿ ابػػن  ػػارس: احلػػرس: الػػددر  وقػػاؿ  نػػه: أحػػرس بامل ػػاف: إذا 

    ػػإف كػػاف احلػػرس داللاػػه ننػػر الػػددر  ػػن 1/225أقػػاـ بػػه حرسػػا. راوػػق: اجملمػػل 
دنا البيد  قب  ا ودؿ؛  ػإف دػنا اامػل أف و ػوف   ػدرا  و ػونا  و ػق احلػاؿ  

دؿ ننػػػػر  لػػػم الػػػػددر كاملػػػػدة ال  ػػػػن لفػػػظ احلػػػػرس  بػػػػل  ػػػػن أم: بقيػػػد حارسػػػػا  كوػػػػ
  قاضر ال اـ.

كأحػػػرس  لنػػػاري: صػػػار ذا حػػػرس  كسػػػا ر دػػػنا البنػػػاء املقاضػػػغ اػػػنا امللػػػم اكذلػػػك أف 
   كحروسة اوبل: 1حا ية  82صيغة اأ لل   ن  لاري ا ال نكرة كما  قدـ. ص 

ركسة اارير: غروب احلدو   ا ارس مل اوبل بالنيل. قاؿ أبو نبيد: احلروسة دغ احمل
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   كقاؿ: احلروسة: املسركقة  وقاؿ: حرس ارس حرسا  كقػدر أف ذلػك لفػظ 3/99
 قد   ور  ن لفظ احلروسة؛  ره واء نن اللرب مل  لم السرقة.

 حرص 

 إف يػػػرص ننػػػر دػػػدادماحلػػػرص:  ػػػرط الشػػػرري  ك ػػػرط اإلرادة. قػػػاؿ نػػػك كوػػػل:  -
كلاجػػػد م أحػػػرص داوا م  كقػػػاؿ  لػػػا : [  أم:  فػػػرط إراد ػػػك مل دػػػ37]النهػػػل/

 كلاجػػػد م أحػػػرص النػػػاس ننػػػر حيػػػاةؤ[  كقػػػاؿ  لػػػا : 96]البقػػػرة/ ننػػػر حيػػػاة
 ك ػػػػػػػػػا أك ػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػاس كلػػػػػػػػػو حرصػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػ  نني[  كقػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػا : 96]البقػػػػػػػػػرة/
[  كأصػػػػػل ذلػػػػػك  ػػػػن: حػػػػػرص الق ػػػػػار ال ػػػػوب  أم: قشػػػػػرري بدقػػػػػة  113]ووسػػػػ /

حلرو ػػػػة: سػػػهابة  قشػػػػر ا رض   ردػػػػا كاحلارصػػػة:  ػػػػجة  قشػػػػر اونػػػد  كاحلارصػػػػة كا
  .1/226اارير: اجململ 

 حرض 

احلرض:  ا ال ولاد به كال  ن  يه  كلنلك وقػاؿ ملػا أ ػرؼ ننػر ااػاؾ: حػرض   -
[  كقػػػػد أحر ػػػػه كػػػػنا  قػػػػاؿ 85]ووسػػػػ / حػػػػ    ػػػػوف حر ػػػػاقػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: 

 الشانر:
 :االش ر لنلروغ  كنجكري ***إأ ا رؤ رابين دم  احر ين  - 119 -

 ح  بنيد كح   فين السقم
  1/415كدو مل النساف احرض  ؛ كا  لاؿ 
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كاحلر ة:  ػن ال واكػل إال حلػم امليسػر لننالاػه  كالاهػروا: احلػ  ننػر الشػغء ب  ػرة 
الاكوني ك س يل اي ب  يه  كاره مل ا صػل إزالػة احلػرض   ػو:  ر ػاه كقنواػه  أم: 

 و: أقنواه: إذا ولند  يه القنل.أزلد ننه املرض كالقنل كأحر اه  أ سد ه   

 حرؾ 

حػػػرؼ الشػػػغء: طر ػػػه  كمجلػػػه: أحػػػرؼ كحػػػركؼ  وقػػػاؿ: حػػػرؼ السػػػي   كحػػػرؼ  -
السػػػػفينة  كحػػػػرؼ اوبػػػػل  كحػػػػركؼ ااجػػػػاء: أطػػػػراؼ ال نمػػػػة  كاحلػػػػركؼ اللوا ػػػػل مل 
النهو: أطراؼ ال نمات الراب ة بلض ا ببلا  حرؼ ادغ الناقػة الضػا رة    شػبي ا 

ك ػػن ي ا مل الدقػػة تػػرؼ  ػػن حػػركؼ ال نمػػة  قػػاؿ نػػك كوػػل: تػػرؼ اوبػػل  أك  شػػب
 ػػإف [  قػػد  سػػر ذلػػك بقولػػه بلػػدري: 11]احلػػج/ النػػاس  ػػن ولبػػد اهلل ننػػر حػػرؼ

[  كمل  لنػاري: 11]احلػج/ أصابه  ن اطماف به كإف أصاباه  انة ارقنب ننر كو ه
نبنبني بني ذلك  /[.143]النساء 

حػػ اؼ: طنػػب حر ػػة لنم سػػب  كاحلر ػػة: كا ػػرؼ نػػن كػػنا  كيػػرؼ  كاحػػ ؼ  كاال
حالاػػه الػػر ونك  ػػا مل ذلػػك   ػػو: القلػػدة كاونسػػة  كاحملػػارؼ: احملػػرـك الػػنم  ػػا بػػه 
اين  كيروػ  الشػغء: إ الاػه  كاهروػ  القنػم  كيروػ  ال ػاـ: أف يلنػه ننىهػرؼ 

ار ػػػػوف ال نػػػػم نػػػػن  ػػػػن االحامػػػػاؿ   ػػػػن محنػػػػه ننػػػػر الػػػػوو ني  قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: 
كقػػد  [  41]املا ػدة/ ار ػػوف ال نػم  ػػن بلػد  وا ػػله[  46]النسػاء/  وا ػله

[  75]البقػػػرة/ كػػػاف  روػػػ   ػػػن م وسػػػملوف كػػػاـ اهلل ت ار ورػػػه  ػػػن بلػػػد  ػػػا نقنػػػوري
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كاحلرؼ:  ا  يه حػرارة كلػنع  كارػه حمػرؼ نػن احلػاكة كاحلػرارة  كطلػاـ حروػ   كركم 
رؼ  ااحلػػدو  صػػهي   افػػ  ننػػه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: ارػػكؿ القػػرنيف ننػػر سػػبلة أحػػ

ننػػر سػػبلة أحػػرؼ   ػػاقرؤكا  ػػا  يسػػر  أنزززلننيػػه  كركاوػػة البخػػارم: اإف دػػنا القػػرنيف 
  نه .

؛ كالام يػػػػد 2/212كاػػػػاب  ضػػػػا ل القػػػػرنيف؛ ك سػػػػنم   9/23راوػػػػق:  ػػػػا  البػػػػارم 
 .8/272البن نبد الرب 

لاوسػػق كقػػد ذكػػر أبػػو  ػػا ة مل ااملر ػػد الػػوويك  دػػنا احلػػدو  كركاوا ػػه كن ػػا  مػػن أراد ا
 ننوق إليه  ت قاؿ: اقاؿ: أبو نبيد: قد  وا رت دنري ا حادو  كن ا ننر ا حػرؼ 

  .87السبلة . املر د الوويك ص 
كذلػػػك  ػػػنكور ننػػػر الاهقيػػػ  مل االرسػػػالة املنب ػػػة ننػػػر  وا ػػػد القػػػرنيف  اكاريػػػر:  ػػػا  

 حرؽ *** . 31 - 9/25البارم 
 كذكقػػوا نػػناب احلروػػ ؿ  لػػا : وقػػاؿ: أحػػرؽ كػػنا  ػػاح ؽ  كاحلروػػ : النػػار  كقػػا -

[  266]البقػػرة/  اصػػاهبا إن ػػار  يػػه رػػار  اح قػػد[  كقػػاؿ  لػػا : 22]احلػػج/
كقػػػػػػالوا: حرقػػػػػػوري كار ػػػػػػركا نياػػػػػػا م /[  68]ا ربيػػػػػػاءلنهرقنػػػػػػه /[  ك 97]طػػػػػػه

   قر ػا  لػا  317النهرقنه  اكهبا قرأ ابن كرداف نن أيب ولفر. راوق اإليػاؼ ص 
ع حرارة مل الشغء  ن غن ايب  كهرؽ ال وب بالدؽ امل اجململ  هرؽ الشغء: إوقا 

كاحلػػػػرؽ مل ال ػػػػوب  ػػػػن الػػػػدؽ   كحػػػػرؽ الشػػػػغء: إذا بػػػػردري بػػػػاملربد  كننػػػػه  1/227
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اسػػػالن: حػػػرؽ النػػػاب  كقػػػوام: اػػػرؽ ننػػػغ ا ـر اأم: اػػػك أسػػػناره بلضػػػ ا بػػػبلا 
ار ذات ايػػب غييػػا   كحػػرؽ الشػػلر: إذا اراشػػر  ك ػػاء حػػراؽ: اػػرؽ  نوحاػػه: إوقػػاع رػػ

.  مل الشغء  ك نه اسالن: أحرقين بنو ه: إذا بال  مل أذواه بنـو

 حرك 

[  احلركة:  ػد السػ وف كال   ػوف 16]القيا ة/ اليرؾ به لساركقاؿ  لا :  -
إال لنجسػػػم  كدػػػو اراقػػػاؿ اوسػػػم  ػػػن   ػػػاف إ    ػػػاف  كر ػػػا قيػػػل: يػػػرؾ كػػػنا: إذا 

  ن أوكا ه. اساهاؿ  كإذا زاد مل أوكا ه كإذا رقص

 حرم 

احلػػراـ: املمنػػوع  نػػه إ ػػا باسػػخن إاػػغ كإ ػػا بشػػرم؛ كإ ػػا  نػػق ق ػػرم؛ كإ ػػا  نػػق  ػػن  -
كحر نػا و ة اللقل أك  ن و ة الشػرع  أك  ػن و ػة  ػن ور سػم أ ػرري   قولػه  لػا : 

كحػراـ [   نلك ير  باسخن  كقد محل ننر ذلك: 12]الق ص/ ننيه املرا ق
  إ ا حمر ػة ننػي م أربلػني سػنة[  كقوله  لا : 95]ا ربياء/ ننر قروة أدن نادا

[  كقيػػل: بػػل كػػاف حرا ػػا ننػػي م  ػػن و ػػة الق ػػر ال بالاسػػخن اإلاػػغ  26]املا ػػدة/
[    ػنا  ػن 72]املا ػدة/ إره  ن وشرؾ باهلل  قد حـر اهلل ننيه اونػةكقوله  لا : 

 ر  مػػػػػػػا ننػػػػػػػر ال ػػػػػػػا رونإف اهلل حو ػػػػػػػة الق ػػػػػػػر بػػػػػػػاملنق  ككػػػػػػػنلك قولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 
[  كاحملػػـر بالشػػرع: كاهػػر  بيػػق ال لػػاـ بال لػػاـ  افا ػػا  كقولػػه نػػك 51]ا نػػراؼ/

[  85]البقػػػرة/ كإف وػػػا وكم أسػػػارل  فػػػادكدم كدػػػو حمػػػـر ننػػػي م إ ػػػراو مكوػػػل: 
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قل: ال أود  يما أكحغ إيل   نا كاف حمر ا نني م ت م  رن م  ك و قوله  لا : 
كننػػر الػػنون دػػادكا حر نػػا  [  145ااوػػة ]ا رلػػاـ/ مػػه... حمر ػػا ننػػر طػػانم و ل

:   ودب  وندري  كارػه   اػل بالػدباغ 146]ا رلاـ/ كل ذم  فر [  كسوط حمـر
النم اقاضاري قػوؿ النػمه صػنر اهلل ننيػه كسػنم: اأ ػا إدػاب دبػ   قػد ط ػر  ااحلػدو  

كأ روه أمحػد كقاؿ: إسنادري حسن.  1/48أ روه الدارق ين مل سننه نن ابن نمر 
  .3619كابن  اوه برقم  7/173كالنسا غ  1/219

:  غ بنلك لاهػر  اهلل  لػا   يػه ك ػنا  ػا لػيس  كقيل: بل احملـر النم   ونني  كاحلـر
 هػػـر مل غػػنري  ػػن املوا ػػق اراوػػق أح ػػاـ احلػػـر مل ا  ػػباري كالنيػػا ر البػػن  ػػيم ص 

  .76؛ كيفة الراكق الساود ص 438
وػػا احلػػراـ  كقيػػل: روػػل حػػراـ كحػػاؿ  كحمػػل كحمػػـر  قػػاؿ اهلل  لػػا :  ككػػنلك الشػػ ر

[  أم:   1]الاهػػػر / أو ػػػا النػػػمه   يػػػـر  ػػػا أحػػػل اهلل لػػػك  باغػػػغ  ر ػػػاة أزكاوػػػك
كأرلػػاـ ي ػػم باهػػر  ذلػػكا ككػػل يػػر  لػػيس  ػػن قبػػل اهلل  لػػا   نػػيس بشػػغء   ػػو: 

 ن حمرك ػػػػػػػػػوفبػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ[  كقولػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػا : 138]ا رلػػػػػػػػػاـ/ حر ػػػػػػػػػد   وردػػػػػػػػػا
 لنسػػػػػػػػا ل كاحملػػػػػػػػرـك[  أم:  نونػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػن و ػػػػػػػػة اوػػػػػػػػد  كقولػػػػػػػػه: 67]الواقلػػػػػػػػة/
[  أم: الػػنم   ووسػػق ننيػػه الػػرزؽ كمػػا كسػػق ننػػر غػػنري. ك ػػن قػػاؿ: 19]الػػناروات/

أراد به ال نب اركم أف نمػر بػن نبػد اللكوػك كػاف مل طروػ    ػة   جػاء كنػب  ػاراكع 
. راوػػػق:  فسػػػن نمػػػر رمحػػػه اهلل كاػػػ   ػػػاة  ر ػػػر هبػػػا إليػػػه   كقػػػاؿ: وقولػػػوف إرػػػه احملػػػرـك
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    نػػم ولػػن أف ذلػػك اسػػم 2/1141؛ كاريػػر غرا ػػب الافسػػن 17/39القػػرطمه 
ال نب كما  نه بلا  ن رد ننيه  كإيفػا ذلػك  نػه  ػرب   ػاؿ بشػغء   ف ال نػب  
ك نا  ا ار ػه النػاس  أم:  نلورػه. كاحملر ػة كاحملر ػة كاحلر ػة  كاسػاهر د املػانك كناوػة 

 إراديا الفهل. نن

 حرى 

حػػػرل الشػػػغء اػػػرم  أم: ق ػػػد حػػػراري  أم: واربػػػه  كيػػػراري كػػػنلك  قػػػاؿ  لػػػا :  -
اكلئػػػك يػػػركا ر ػػػدا  /[  كحػػػرل الشػػػغء اػػػرم: رقػػػص ااريػػػر: ا  لػػػاؿ 14]اوػػػن
    كاره لـك احلرل ك   اد  قاؿ الشانر:1/421
 كاملرء بلد متا ه ارم - 111 -

 ادنا نجك بيد  ك  رري:
 اأ  ا ل قن اح  ك

؛ كدػو مل الفػا   1/246]اسادراؾ[ كدو لسنمر بن نووة الضمه مل  الس ثلنب 
 دكف رسبة  ن احملق   2/51بدكف رسبة  كغروب اي ايب  1/275

كر اري اهلل با لر حاروة اوقػاؿ لأل لػر إذا كػربت كرقػص وسػم ا حاروػة  كدػغ أ بػ  
  ا   وف .
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 حزب 

 أم احلػػػكبني أح ػػػر ملػػػا لب ػػػوا أ ػػػداك كوػػػل: احلػػػكب: مجانػػػة  ي ػػػا غنػػػظ  قػػػاؿ نػػػ -
كملػا رأل [  كقولػه  لػا : 19]اجملادلػة/ أكلئك حكب الشي اف[  12]ال   /

[  نبارة نن اجملاملني حملاربة النمه صػنر اهلل ننيػه 22]ا حكاب/ امل  نوف ا حكاب
اؿ  لػا : [  ولين: أر ار اهلل  كقػ56]املا دة/  إف حكب اهلل دم الغالبوفكسنم  

اسػبوف ا حػكاب   وػندبوا كإف وػػات ا حػكاب وػودكا لػػو أ ػم بػادكف مل ا نػػراب 
 ***[. 22]ا حػػػػكاب/ كملػػػػا رأل امل  نػػػػوف ا حػػػػكاب[  كبليػػػػدري: 21]ا حػػػػكاب/

 حكف
احلػػػكف كاحلػػػكف:  شػػػػورة مل ا رض ك شػػػورة مل الػػػػنفس ملػػػا ا ػػػل  يػػػػه  ػػػن الغػػػػم   -

بػالغم قيػل:  شػند ب ػدرري: إذا حكراػه  وقػاؿ حػكف كوضادري الفرح  كالنابار ايشػورة 
]نيؿ  ل ػػػػػػيا يكرػػػػػػوا ننػػػػػػر  ػػػػػػا  ػػػػػػا  ماػػػػػػكف  كحكراػػػػػػه كأحكراػػػػػػه قػػػػػػاؿ نػػػػػػك كوػػػػػػل: 

 ولػوا كأنيػن م [  34] اطر/ احلمد هلل النم أذدب ننا احلكف[  153نمراف/
 إيفػػػػػػػا أ ػػػػػػػ و ب ػػػػػػػغ كحػػػػػػػكأ إ  اهلل[  92]الاوبػػػػػػػة/  فػػػػػػػيا  ػػػػػػػن الػػػػػػػد ق حكرػػػػػػػا

 ال يػػػػػكف[  ك 139]نيؿ نمػػػػػراف/ كال يكرػػػػػوالػػػػػه  لػػػػػا : [  كقو 86]ووسػػػػػ /
[   نيس ذلك بن غ نن ي ػيل احلػكف   ػاحلكف لػيس ا ػل باال ايػار  88]احلجر/

كل ن الن غ مل احلقيقة إيفا دو نن  لاطغ  ا وورث احلكف كاكاسابه  كإ   لم ذلػك 
 أ ار الشانر بقوله:
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 واخػن  ػيئا وبػايل لػه  قػدا االبيػد  ػا *** ن سرري أف ال ورل  ا وسػوءري  - 111 -
بيػػػد  فػػػرد؛ كدػػػو مل حما ػػػرات ا دبػػػاء لنم لػػػ   2/816البػػػن الرك ػػػغ مل دووارػػػه 

 .172؛ كالنرولة ص 2/458؛ كب ا ر ذكم الامييك 2/325
كذكػػر  133كرسػػبه ال لػػالمه للبيػػد اهلل بػػن نبػػد اهلل بػػن طػػادر مل  ػػاص ايػػاص ص 

 قبنه بياا  كدو ا رو  .
رسػػاف أف وا ػػور  ػػا ننيػػه ونبػػد الػػدريا  حػػ  إذا  ػػا بغاػػه را بػػة   كأوضػػا  هػػ  لق

و  ث هبا مللر اه إوادػا  ك ػب ننيػه أف وػركض رفسػه ننػر يمػل صػغار النػوب حػ  
 واوصل هبا إ  يمل كباردا.

 حس 

احلاسػػة: القػػوة الػػر هبػػا  ػػدرؾ ا نػػراض احلسػػية  كاحلػػواس: املشػػانر ايمػػس  وقػػاؿ:  -
 د   هسسد وقاؿ ننر كو ني:حسسد كحسيد كأحسس

أحد ا: وقػاؿ: أصػباه تسػغ   ػو نناػه كرناػه  كال ػاأ: أصػبد حاسػاه   ػو: كبد ػه 
ك اد ه  كملػا كػاف ذلػك قػد واولػد  نػه القاػل نػرب بػه نػن القاػل   قيػل حسسػاه ااريػر: 

]نيؿ  إذ يسػػػػػػػػػػػو م بإذرػػػػػػػػػػػه   أم: قاناػػػػػػػػػػػه. قػػػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػػػا : 2/459الب ػػػػػػػػػػػا ر 
القايػػػل  ك نػػػه: وػػػراد حمسػػػوس: إذا طػػػبخ امل النسػػػاف: [  كاحلسػػػيس: 152نمػػػراف/

كوػػػراد حمسػػػوس: إذا  سػػػاه النػػػار أك قاناػػػه   كقػػػوام: الػػػربد حمسػػػة لننبػػػد اأم: اسػػػه 
   كا سػد أسػناره: ارفلػاؿ  نػه  1/212كارقه. ارير: النسػاف احػس  ؛ كاجملمػل 
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 ا ػػا حسسػػد  نهػػو ننمػػد ك  مػػد  ل ػػن ال وقػػاؿ ذلػػك إال  يمػػا كػػاف  ػػن و ػػة 
 اسة   ا ا حسيد  بقنب إحدل السينني واء.احل

كأ ا أحسساه  هقيقاه: أدركاه تاسر  كأحسد   نه  ل ن حن د إحػدل السػينني 
]نيؿ   نمػػػػػػا أحػػػػػػس نيسػػػػػػر  ػػػػػػن م ال فػػػػػػرختفيفػػػػػػا  ػػػػػػو:  نػػػػػػد  كقولػػػػػػه  لػػػػػػا : 

[   انبيػه أرػه قػد   ػر  ػن م ال فػػر   ػورا بػاف لنهػس  ضػا نػن الف ػػم  52نمػراف/
[  كقولػه 12]ا ربيػاء/  نمػا أحسػوا باسػنا إذا دػم  ن ػا وركضػوف: ككنا قوله  لا 

[  أم: دل يد تاساك أحػد  ػن ما 98] ر / دل يس  ن م  ن أحد لا : 
 ال وسػػػػػػػملوف حسيسػػػػػػػ اكنػػػػػػػرب نػػػػػػػن احلركػػػػػػػة باحلسػػػػػػػيس كاحلػػػػػػػس  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 

   1/212[  كاحلسػػػاس: نبػػػارة نػػػن سػػػوء اينػػػ  ااريػػػر: اجملمػػػل 112]ا ربيػػػاء/
 لل ننر بناء زكاـ كسلاؿ.كو

 حسب 

: حسػب بفػا  1/364احلساب: اسالماؿ اللػدد  وقػاؿ: حسػبد امل ا  لػاؿ  -
لالنمػوا نػدد السػنني السني ككسردا ك م ا  أحسب حسابا كحسبارا  قػاؿ  لػا : 

كولػػػػػل النيػػػػػل سػػػػػ نا كالشػػػػػمس كالقمػػػػػر [  كقػػػػػاؿ  لػػػػػا : 5]وػػػػػورس/ كاحلسػػػػػاب
كورسػل ولنػم حسػباره إال اهلل  كقػاؿ نػك كوػل:  [  كقيػل: ال96]ا رلػاـ/ حسبارا

[  قيل:  لنػاري: رػارا  كنػنابا اكدػنا  ػركم 41]ال   / نني ا حسبارا  ن السماء
   كإيفا دػو مل احلقيقػة  ػا ااسػب ننيػه 5/394نن ابن نباس. ارير: الدر املن ور 
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م ال  يجػػػازل تسػػػػبه  كمل احلػػػدو  أرػػػػه قػػػػاؿ صػػػنر اهلل ننيػػػػه كسػػػنم مل الػػػػرو : االن ػػػػ
يلن ػػا نػػنابا كال حسػػبارا  ااحلػػدو  مل الن اوػػة  ػػن حػػدو  اػػا بػػن ولمػػر كػػاف إذا 
دبػػػػد الػػػػرو  وقػػػػوؿ: اال يلن ػػػػا حسػػػػبارا أم: نػػػػنابا . كأ روػػػػه ال ػػػػرباأ مل ال بػػػػن 

؛ 298 ر ونػػػػا: االن ػػػػم اولن ػػػػا رمحػػػػة كال يلن ػػػػا نػػػػنابا . اريػػػػر: رػػػػكؿ ا بػػػػرار ص 
[  إ ػارة 8]ال ػاؽ/ ادا حسابا  ػدودا هاسبن   قاؿ  لا : 1/383كالن اوة 

إ   و  ا ركم: ا ن روقش احلساب ننب  ااحلػدو  صػهي   أ روػه أمحػد كنبػد 
بػػن محيػػد كالبخػػارم ك سػػنم كال  ػػنم  نػػن نا شػػة قالػػد: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل 
ننيه كسنم: اليس أحد ااسػب وػـو القيا ػة إال دنػك    قنػد: وػا رسػوؿ اهلل  ألػيس 

ا   ا ػػػا  ػػػن أكيت كاابػػػه بيمينػػػه  سػػػوؼ ااسػػػب حسػػػابا وسػػػنا  لػػػا : قػػػد قػػػاؿ اهلل
 قاؿ رسوؿ اهلل: اإيفػا ذلػك اللػرض  كلػيس أحػد ونػاقش احلسػاب إال نػنب . اريػر: 

   2876  ك سػػنم بػػرقم 11/41؛ ك ػػا  البػػارم  كاػػاب الرقػػاؽ 6/91املسػػند 
 لسػػػػػانةاقػػػػػ ب ا[   ػػػػػو: 1]ا ربيػػػػػاء/ اقػػػػػ ب لننػػػػػاس حسػػػػػاهبمكقػػػػػاؿ  لػػػػػا : 

ك  أدر  ػػػا [  كقولػػػه نػػػك كوػػػل: 47]ا ربيػػػاء/ ككفػػػر بنػػػا حاسػػػبني[  1]القمػػػر/
[   ااػػػاء 21]احلاقػػػة/ إأ  ننػػػد أأ  ػػػاؽ حسػػػابيه[  26]احلاقػػػة/ حسػػػابيه

  ك 28سػورة احلاقػة: نيوػة   ػا أغػم نػين  اليػهاااوػة:   الية ي ا لنوق    و: 
سن اريه  ادنك نين سػن اريه  كقػاؿ  لػا : 29احلاقػة: نيوػة سػورة    إف اهلل

وػػػكاء  ػػػن ربػػػك ن ػػػاء [  كقولػػػه نػػػك كوػػػل: 199]نيؿ نمػػػراف/ سػػػروق احلسػػػاب
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كأف لػػيس [   قػػد قيػػل: كا يػػا  كقيػػل: ذلػػك إ ػػارة إ   ػػا قػػاؿ: 36]نػػم/ حسػػابا
 وػػػرزؽ  ػػػن وشػػػػاء بغػػػن حسػػػػاب[  كقولػػػػه: 39]الػػػنجم/ لقرسػػػاف إال  ػػػا سػػػػلر

 [.  فيه أكوه:212]البقرة/
 ا كؿ: ول يه أك ر  ا وساهقه.
 كال اأ: ول يه كال وا نري  نه.

 كال ال : ول يه ن اء ال   ن لنبشر إح اؤري  كقوؿ الشانر:
االشػػػػػ ر رسػػػػػبه امل لػػػػػ  مل  ***ن اوػػػػػاري ا ػػػػػر قبػػػػػل إح ػػػػػا  ا الق ػػػػػر  - 112 -

ااحملا ػػػرات  لػػػدنبل ايكانػػػغ  ك يػػػه ا لاليػػػه ا ػػػر قبػػػل إح ػػػا  ا الق ػػػر . اريػػػر: 
  1/298ات ا دباء حما ر 

 كالرابق: ول يه با  ضاوقة   ن قوام: حاسباه: إذا  اوقاه.
 كايا س: ول يه أك ر  ا اسبه.

كالسادس: أف ول يه تسب  ػا ولر ػه  ػن   ػنهاه ال ننػر حسػب حسػاهبم  كذلػك 
كلػػوال أف و ػػوف النػػاس أ ػػة كاحػػدة ولننػػا ملػػن و فػػر  ػػو  ػػا ربػػه ننيػػه بقولػػه  لػػا : 

 [.33ااوة ]الك رؼ/ .. بالرمحن.
كالسابق: ول غ امل  ن كال ااسبه ننيه  ككوه ذلك أف امل  ن ال وا ػن  ػن الػدريا إال 
قػػدر  ػػا  ػػب ككمػػا  ػػب  كمل كقػػد  ػػا  ػػب  كال ونفػػ  إال كػػنلك  كااسػػب رفسػػه 
 ػػا ااسػػبه اهلل حسػػابا وضػػر  كمػػا ركم: ا ػػن حاسػػب رفسػػه مل الػػدريا   ااسػػبه اهلل 
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ة  انػػن نمػػر بػػن اي ػػاب قػػاؿ: إيفػػا لػػ  احلسػػاب وػػـو القيا ػػة ننػػر  ػػن وػػـو القيا ػػ
  كأمحػد 9/282حاسب رفسه مل الدريا. أ روه ال  نم. ارير نار ػة ا حػوذم 

  .149مل الكدد ص 
كال ػػا ن: وقابػػل اهلل املػػ  نني مل القيا ػػة ال بقػػدر اسػػاهقاق م  بػػل بػػاك ر  نػػه كمػػا قػػاؿ 

 قر ػػػػا حسػػػػنا  يضػػػػانفه لػػػػه أ ػػػػلا ا ك ػػػػنة ػػػػن ذا الػػػػنم وقػػػػرض اهلل نػػػػك كوػػػػل: 
 [.245]البقرة/

  اكلئػػك وػػد نوف اونػػة ورزقػػوف  ي ػػا بغػػن حسػػابكننػػر دػػنري ا كوػػه قولػػه  لػػا : 
 دػػػػػػنا ن اؤرػػػػػػا  ػػػػػػا نن أك أ سػػػػػػك بغػػػػػػن حسػػػػػػاب[  كقولػػػػػػه  لػػػػػػا : 41]غػػػػػػا ر/
[  كقد قيل:   رؼ  يه   رؼ  ن ال ااسب  أم:  ناكؿ كما  ػب كمل 39]ص/

ب كننر  ا  ب  كأرفقػه كػنلك  كاحلسػيب كاحملاسػب:  ػن ااسػبك  ت كقد  ا  
 ولرب به نن امل ا   باحلساب.

[  أم:  173]نيؿ نمػػػراف/ حسػػػبنا اهللك احسػػػب  وسػػػالمل مل  لػػػم ال فاوػػػة  
[  6]النسػاء/ ككفػر بػاهلل حسػيبا[  8]اجملادلػة/ حسػب م و ػنمكا ينا دػو  ك 

 ا ننيك  ن حساهبم  ن  غء ك ػا  ػن حسػابك أم: رقيبا ااسب م ننيه  كقوله: 
نني م أرفس م ال وضركم  ن  ل [   نهو قوله: 52]ا رلاـ/ نني م  ن  غء

إف حسػاهبم  ***ك ا ننمغ  ا كػاروا ولمنػوف [  ك وري: 115]املا دة/ إذا ادادوام
[  كقيػػػل  لنػػػاري:  ػػػا  ػػػن كفػػػاوا م ننيػػػك  113 - 112]الشػػػلراء/ إال ننػػر ريب
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[  أم: كا يػػػا   ػػػن 36]النبػػػا/ ن ػػػاء حسػػػاباو فػػػي م كإوػػػاؾ   ػػػن قولػػػه:  بػػػل اهلل
قػػػوام: حسػػػمه كػػػنا  كقيػػػل: أراد  نػػػه نمن ػػػم   سػػػماري باحلسػػػاب الػػػنم دػػػو  نا ػػػر 
ا نماؿ. كقيل: احاسب ابنا له  أم: اناد به نند اهلل  كاحلسبة:  لل  ا ااسب به 

أـ حسػػب الػػنون [  2 - 1]اللن بػػوت/ أحسػػب النػػاس ***أ  ننػػد اهلل  لػػا . 
 كال يسػػػا اهلل غػػػا ا نمػػػا ولمػػػل اليػػػاملوف[  4]اللن بػػػوت/ ولمنػػػوف السػػػيئات

أـ حسػػبام [  47]إبػراديم/  ػا يسػا اهلل  نػ  كنػدري رسػنه[  42]إبػراديم/
[    ػػػػل ذلػػػػك   ػػػػدرري احلسػػػػباف  كاحلسػػػػباف: أف 214]البقػػػػرة/ أف  ػػػػد نوا اونػػػػة

ل ػػر اا ػػر ببالػػه   يهسػػبه كولقػػد ننيػػه اإلصػػبق   ا ػم  حػػد النقيضػػني  ػػن غػػن أف
كو ػػػػوف بلػػػػرض أف ول وػػػػه  يػػػػه  ػػػػك  كوقػػػػارب ذلػػػػك اليػػػػن  ل ػػػػن اليػػػػن أف ل ػػػػر 

 النقيضني بباله  يغنب أحد ا ننر اا ر.

 حسد 

احلسػػػد: متػػػين زكاؿ رلمػػػة  ػػػن  سػػػاه  اػػػا  كر ػػػا كػػػاف  ػػػق ذلػػػك سػػػلغ مل إزالا ػػػا   -
  3/186ااحلػػدو  ذكػػرري الغػػكايل مل اإلحيػػاء  كركم: ااملػػ  ن وغػػبب كاملنػػا   اسػػد 

كقػاؿ اللراقػػغ:   أوػػد لػػه أصػػا  ر ونػػا  كإيفػا دػػو  ػػن قػػوؿ الفضػػيل  كػػنلك ركاري ابػػن 
 أيب الدريا مل اذـ احلسد   .

ك ػػػن  ػػػر حاسػػػد إذا [  119]البقػػػرة/ حسػػػدا  ػػػن ننػػػد أرفسػػػ مكقػػػاؿ  لػػػا : 
 [.5]الفن / حسد
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 حسر 

  وقاؿ: حسرت نن الػنراع  كاحلاسػر:  ػن ال درع احلسر: كش  املنبس نما ننيه -
ننيػػػه كال  غفػػػر  كاحملسػػػرة: امل نسػػػة  ك ػػػاف كػػػر  احملسػػػر  كناوػػػة نػػػن املخاػػػرب  كراقػػػة 
حسػػن: ا سػػر نن ػػا النهػػم كالقػػوة  كرػػوؽ حسػػرل  كاحلاسػػر: املليػػا الر شػػاؼ قػػواري  

ري  كأ ػػػا كوقػػػاؿ لنمليػػػا حاسػػػر كحمسػػػور  أ ػػػا احلاسػػػر  ا ػػػورا أرػػػه قػػػد حسػػػر بنفسػػػه قػػػوا
ونقنػػب إليػػك الب ػػر  اسػػئا احملسػػور  ا ػػورا أف الالػػب قػػد حسػػرري  كقولػػه نػػك كوػػل: 

[  و ػػ  أف و ػػوف  لػػم حاسػػر  كأف و ػػوف  لػػم حمسػػور  4]املنػػك/ كدػػو حسػػن
[. كاحلسػػػرة: الغػػػم ننػػػر  ػػػا  ا ػػػه 29]اإلسػػػراء/  اقلػػػد  نو ػػػا حمسػػػوراقػػػاؿ  لػػػا : 

محنػػه ننػػر  ػػا ار  بػػه  أك ا سػػر قػػواري  ػػن  كالنػػدـ ننيػػه  كارػػه ا سػػر ننػػه او ػػل الػػنم
ليجلل اهلل ذلك حسرة  رط غم  أك أدركه إنياء  ن  دارؾ  ا  رط  نه  قاؿ  لا : 

[  كقػاؿ 51]احلاقة/ كإره حلسرة ننر ال ا رون[  156]نيؿ نمراف/ مل قنوهبم
[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 56]الك ػػػػر/ وػػػػا حسػػػػريت ننػػػػر  ػػػػا  رطػػػػد مل ونػػػػب اهلل لػػػػا : 

وػػػرو م اهلل أنمػػػاام حسػػػرات ننػػػي م كػػػنلك /[  كقولػػػه  لػػػا : 167]البقػػػرة وػػػا
ال وسػػا ربكف [  كقولػػه  لػػا  مل كصػػ  املا  ػػة: 31]وػػس/ حسػػرة ننػػر اللبػػاد

 [  كذلك أبن   ن قولك: اال اسركف .19]ا ربياء/ نن نباد ه كال وساهسركف
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 حسم 

أزاؿ  اد ه  كبه  ػغ السػي  احلسم: إزالة أثر الشغء  وقاؿ: ق له  هسمه  أم:  -
حسػػا ا. كحسػػم الػػداء: إزالػػة أثػػرري بػػال غ  كقيػػل لنشػػـ  املكوػػل  ثػػر  ػػن رالػػه: حسػػـو  

[  قيػػػل: حا ػػػا أثػػػردم  كقينػػػك حا ػػػا 7]احلاقػػػة/ مثاريػػػة أوػػػاـ حسػػػو اقػػػاؿ  لػػػا : 
  ربدم  كقيل: قاطلا للمردم. ككل ذلك دا ل مل نمو ه.

 حسن 

 رغوب  يه  كذلك ثاثة أ رب:احلسن: نبارة نن كل  ب ج   -
  ساهسن  ن و ة اللقل.
 ك ساهسن  ن و ة ااول.
 ك ساهسن  ن و ة احلس.

كاحلسنة ولرب نن ا نن كػل  ػا وسػر  ػن رلمػة  نػاؿ اإلرسػاف مل رفسػه كبدرػه كأحوالػه  
كالسػػػيئة  ضػػػاددا. ك ػػػا  ػػػػن ا لفػػػاظ املشػػػ كة  كػػػاحليواف  الواقػػػػق ننػػػر أرػػػواع  انفػػػػة  

كإف   ػػب م حسػنة وقولػػوا: دػنري  ػػن ننػػد ف كغن ػا   قولػػه  لػا : كػالفرس كاإلرسػػا
أم: وػػدب  كإف   ػػب م سػػيئة[  أم:   ػػب كسػػلة ك فػػر  78]النسػػاء/ اهلل

ك ي  ك يبة انن   رؼ بن نبد اهلل قػاؿ:  ػا  روػدكف  ػن القػدرا  ػا و فػي م ااوػة 
كإف   ب م سيئة كإف   ب م حسنة وقولوا: دنري  ن نند اهلل الر مل سورة النساء: 

وقولػػوا:    2/597الػػدر املن ػػور  وقولػػوا: دػػنري  ػػن ننػػدؾ  قػػل: كػػل  ػػن ننػػد اهلل
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 ػػإذا وػػاءيم [  كقػػاؿ  لػػا : 78]النسػػاء/ دػػنري  ػػن ننػػدؾ قػػل: كػػل  ػػن ننػػد اهلل
 ػػا أصػػابك  ػػن حسػػنة [  كقولػػه  لػػا : 131]ا نػػراؼ/ احلسػػنة قػػالوا: لنػػا دػػنري

[  79]النساء/ ك ا أصابك  ن سيئةواب  [  أم:  ن ث79]النساء/  من اهلل
أم:  ػػن نقػػاب. كالفػػرؽ بػػني احلسػػن كاحلسػػنة كاحلسػػم أف احلسػػن وقػػاؿ مل ا نيػػاف 
كا حػػػػػػداث  ككػػػػػػنلك احلسػػػػػػػنة إذا كارػػػػػػد كصػػػػػػفا  كإذا كارػػػػػػػد ا ػػػػػػا  مالػػػػػػػارؼ مل 
ا حػػداث  كاحلسػػم ال وقػػاؿ إال مل ا حػػداث دكف ا نيػػاف  كاحلسػػن أك ػػر  ػػا وقػػاؿ 

للا ػة مل املساهسػن بالب ػر  وقػاؿ: روػل حسػن كحسػاف  كا ػرأة حسػناء مل  لارؼ ا
كحسارة  كأك ر  ا واء مل القرنيف  ػن احلسػن  ننمساهسػن  ػن و ػة الب ػنة  كقولػه 

[  أم: ا بلػػػد نػػػن 18]الك ػػػر/ الػػػنون وسػػػاملوف القػػػوؿ  يابلػػػوف أحسػػػنه لػػػا : 
ع  اكرد  لناري نػن الشب ة  كما قاؿ صنر اهلل ننيه كسنم: اإذا    د مل  غء  د 

أيب أ ا ة أف روا ساؿ رسوؿ اهلل نن اإلت. قػاؿ: إذا حػاؾ مل رفسػك  ػغء  دنػه. 
  .5/252أ روه أمحد 

كقولػػػوا لننػػػاس حسػػػنا /[  أم: كنمػػػة حسػػػنة  كقػػػاؿ  لػػػا : 83]البقػػػرة ككصػػػينا
دػػػل  رب ػػػوف بنػػػا إال [  كقولػػػه نػػػك كوػػػل: 8]اللن بػػػوت/ اإلرسػػػاف بوالدوػػػه حسػػػنا

ك ػػن أحسػػن  ػػن اهلل ح مػػا لقػػـو [  كقولػػه  لػػا : 52]الاوبػػة/ نينيإحػػدل احلسػػ
 [  إف قيل: ح مه حسن ملن ووقن كملن ال ووقن  نم  صا51]املا دة/ ووقنوف
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قيػػل: الق ػػد إ    ػػور حسػػنه كاالطػػاع ننيػػه  كذلػػك وي ػػر ملػػن  ككػػر كاطنػػق ننػػر 
 ح مة اهلل  لا  دكف او نة.
 كاإلحساف وقاؿ ننر كو ني:

 ا: اإلرلاـ ننر الغن  وقاؿ: أحسن إ   اف.أحد 
كال اأ: إحسػاف مل  لنػه  كذلػك إذا ننػم ننمػا حسػنا  أك نمػل نمػا حسػنا  كننػر 

؛ 2/465دػػػػنا قػػػػوؿ أ ػػػػن املػػػػ  نني: االنػػػػاس أبنػػػػاء  ػػػػا اسػػػػنوف  ااريػػػػر: الب ػػػػا ر 
  ك يػػه: قيمػػة كػػل ا ػػرئ  ػػا اسػػنه  أم: 674ك ػػج الباغػػة ص  24كالنرولػػة ص 

 ف إ   ا ولنموف ك ا ولمنوره  ن ا  لاؿ احلسنة. نسوبو 
[  كاإلحسػػاف أنػػم  ػػن 7]السػػجدة/ الػػنم أحسػػن كػػل  ػػغء  نقػػهقولػػه  لػػا : 

[  كقولػػه  لػػا : 7]اإلسػػراء/ إف أحسػػنام أحسػػنام  رفسػػ ماإلرلػػاـ. قػػاؿ  لػػا : 
إف اهلل وا ر باللدؿ كاإلحسػاف /[   اإلحسػاف  ػوؽ اللػدؿ  كذاؾ أف 91]النهػل
للدؿ دو أف ول غ  ا ننيه  كوا ن أقل  ا له  كاإلحساف أف ول ػغ أك ػر  ػا ننيػه  ا

  .718كوا ن أقل  ا له اارير  ج الباغة ص 
 اإلحساف زا د ننر اللػدؿ   اهػرم اللػدؿ كاوػب  كيػرم اإلحسػاف رػدب ك  ػوع  

 ك ػػػػن أحسػػػػػن دونػػػػػا  ػػػػػن أسػػػػنم كو ػػػػػه هلل كدػػػػػو حمسػػػػػنكننػػػػر دػػػػػنا قولػػػػػه  لػػػػػا : 
[  كلػػنلك 178]البقػػرة/ كأداء إليػػه بإحسػػاف[  كقولػػه نػػك كوػػل: 125ء/]النسػػا

 كإف اهلل ملػػػػػػػػػػق احملسػػػػػػػػػػننينيػػػػػػػػػػم اهلل  لػػػػػػػػػػا  ثػػػػػػػػػػواب احملسػػػػػػػػػػنني   قػػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػػا : 
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[  كقػػػاؿ 195]البقػػػرة/ إف اهلل اػػػب احملسػػػنني[  كقػػػاؿ  لػػػا : 69]اللن بػػػوت/
مل دػنري الػدريا  لنػنون أحسػنوا[  91]الاوبػة/  ا ننر احملسػنني  ػن سػبيل لا : 
 [.31]النهل/ حسنة

 حشر 

احلشػػػر: إ ػػػراج اومانػػػة نػػػن  قػػػػردم كإزنػػػاو م ننػػػه إ  احلػػػرب ك ودػػػػا  كركم:  -
االنساء ال اشرف  امل الن اوة: كحػدو  النسػاء اال ولشػرف كال اشػرف  ولػين لنغػكاة  

ناقػػر  ػإف الغػػكك ال  ػػب ننػي ن. اريػػر:  ػػادة احشػر   كأ ػػرج  ػػوري ابػن اوػػاركد مل امل
بسػػػػند حسػػػػن  أم: ال لػػػػرون إ  الغػػػػكك  كوقػػػػاؿ ذلػػػػك مل اإلرسػػػػاف كمل  111ص 

غنري  كوقاؿ: حشرت السنة  اؿ بين  اف  أم: أزالاه نػن م  كال وقػاؿ احلشػر إال مل 
[  كقاؿ  لا : 36]الشلراء/ كابل  مل املدا ن حا روناومانة  قاؿ اهلل  لا : 

كال ػػػػػػػػن حمشػػػػػػػػورة /كوػػػػػػػػل: [  كقػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػك 19]صكإذا الوحػػػػػػػػوش حشػػػػػػػػرت 
كحشػػػر [  2]احلشػػػر/  كؿ احلشػػػر  ػػػا  ننػػػام أف لروػػػوا[  كقػػػاؿ: 5]الا ػػػوور/

[  كقػػػاؿ مل 17]النمػػػل/ لسػػػنيماف ونػػػودري  ػػػن اوػػػن كاإلرػػػس كال ػػػن   ػػػم ووزنػػػوف
 سيهشػػردم [  6]ا حقػػاؼ/ كإذا حشػػر النػػاس كػػاروا اػػم أنػػداءصػػفة القيا ػػة: 
 كحشػػػػػػػػػػررادم  نػػػػػػػػػػم رغػػػػػػػػػػادر  ػػػػػػػػػػن م أحػػػػػػػػػػدا[  172]النسػػػػػػػػػػاء/ إليػػػػػػػػػػه مجيلػػػػػػػػػػا
[  ك ػػغ وػػـو القيا ػػة وػػـو احلشػػر كمػػا  ػػغ وػػـو البلػػ  كالنشػػر  كروػػل 47]ال  ػػ /

 حشر ا ذرني  أم: مل أذريه اراشار كحدة.
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 حص 

-  ح ػػػهص احلػػػ / [  أم: ك ػػػ   كذلػػػك بار شػػػاؼ  ػػػا وغمػػػرري  51]ووسػػػ
كحػػػص كح ػػػهص  ػػػو: كػػػ  ككف ػػػ   ككػػػب ككب ػػػب  كح ػػػه: ق ػػػق  نػػػه  إ ػػػا 

 املبا رة؛ كإ ا باحل م   من ا كؿ قوؿ الشانر:ب
االش ر  يب قيس بػن ا سػند ا ر ػارم  ***قد ح د البيضة رأسغ  - 113 -

 ك اماه:
  ما أطلم رو ا غن يجاع
 ؛ كالنساف احص   1/214؛ كاجململ 284كدو مل املفضنيات ص 

اريػػػر:  ك نػػه قيػػل: روػػػل أحػػص: ارق ػػػق بلػػا  ػػػلرري  كا ػػرأة ح ػػػاء اأم:  شػػ ك ة.
   كقالوا: رول أحص: وق ق بشػ  ه ايػنات نػن اينػ   كاحل ػة: 1/214اجململ 

 الق لة  ن اومنة  ك سالمل اسالماؿ الن يب.

 حصد 

أصػػل احل ػػد ق ػػق الػػكرع  كز ػػن احل ػػاد كاحل ػػاد  كقولػػك: ز ػػن اوػػداد كاوػػداد   -
مػػود مل [    ػػو احل ػػاد احمل141]ا رلػػاـ/ كني ػػوا حقػػه وػػـو ح ػػادريكقػػاؿ  لػػا : 

حػػ  إذا أ ػػنت ا رض ز ر  ػػا كازونػػد ك ػػن أدن ػػا أ ػػم إبارػػه  كقولػػه نػػك كوػػل: 
 قػػػػادركف نني ػػػػا أ ادػػػػا أ ررػػػػا لػػػػيا أك  ػػػػارا  جلننادػػػػا ح ػػػػيدا كػػػػاف    غػػػػن بػػػػا  س

[    ػػػػػو احل ػػػػػاد مل غػػػػػن إبارػػػػػه ننػػػػػر سػػػػػبيل اإل سػػػػػاد  ك نػػػػػه اسػػػػػالن: 24]وػػػػػورس/
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[   ه ػػيد 111]دػود/ كح ػيد ن ػا قػا م ح ػددم السػي   كقولػه نػك كوػػل: 
كحػػب [  45]ا رلػػاـ/  ق ػػق دابػػر القػػـو الػػنون  نمػػواإ ػػارة إ   ػػو  ػػا قػػاؿ: 

[  أم:  ا ا د  ا  نه القوت  كقاؿ صنر اهلل ننيه كسػنم: اكدػل 9]ؽ/ احل يد
و ػػب النػػاس ننػػر  نػػا ردم مل النػػار إال ح ػػا د ألسػػنا م  ادػػنا  ػػ ر  ػػن حػػدو  

  كنػػػكاري لن  ػػػنم  كقػػػاؿ: حػػػدو  حسػػػن صػػػهي . كدػػػو مل ذكػػػرري النػػػوكم مل أربلينػػػه
؛ كراوػػػػػػػق  ػػػػػػػرح السػػػػػػػنة 5/231؛ كأ روػػػػػػػه أمحػػػػػػػد 11/88نار ػػػػػػة ا حػػػػػػػوذم 

    اسالارة.2/1315؛ كأ روه ابن  اوه 1/26
كحبل حم د اأم:  ر  فاوؿ   كدرع ح داء اأم: حم مة   ك جرة ح داء اأم:  

:  قول بلض   م ببلا.ك نة الورؽ   كل ذلك  نه  كي د القـو

 حصر 

[  أم:  ػيقوا ننػي م  5]الاوبػة/ كاح ػركدماحل ر: الاضيي   قاؿ نك كوػل:  -
 [  أم: حابسا.8]اإلسراء/ كولننا و نم لن ا رون ح ناكقاؿ نك كول: 

   كارػػػػه ولنػػػػه احل ػػػػن 5/245قػػػػاؿ احلسػػػػن:  لنػػػػاري:   ػػػػادا ااريػػػػر: الػػػػدر املن ػػػػور 
[  ه ػػػن مل ا كؿ  لػػػم 41نػػػراؼ/]ا  اػػػم  ػػػن و ػػػنم   ػػػاداملر ػػػوؿ كقولػػػه: 

احلاصر  كمل ال اأ  لم احمل ػور   ػإف احل ػن  ػغ بػنلك حل ػر بلػا طاقا ػه ننػر 
 بلا  كقوؿ لبيد:

 ون لدل باب احل ن قياـ ***ك لا  غنب الرقاب كا م  - 114 -
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  161االبيد مل دوواره ص 
ك إ ا ل ورػه حم ػورا أم: لدل سن اف اكمل رسخة: لدل باب املنك   ك سمياه بنل

 ػػػو: حمجػػػب؛ كإ ػػػا ل ورػػػه حاصػػػرا  أم:  ارلػػػا ملػػػن أراد أف  نلػػػه  ػػػن الوصػػػوؿ إليػػػه  
[   احل ػػػور: الػػػنم ال وػػػايت 39]نيؿ نمػػػراف/ كسػػػيدا كح ػػػوراكقولػػػه نػػػك كوػػػل: 

النسػػاء؛ إ ػػا  ػػن اللنػػة؛ كإ ػػا  ػػن اللفػػة كاالوا ػػاد مل إزالػػة الشػػ وة. كال ػػاأ أ  ػػر مل 
ه  احملمػػػػدة  كاحل ػػػػر كاإلح ػػػػار: املنػػػػق  ػػػػن طروػػػػ  البيػػػػد  ااوػػػػة؛  ف بػػػػنلك  سػػػػا

 اإلح ار وقاؿ مل املنق اليادر كاللػدك  كاملنػق البػاطن كػاملرض  كاحل ػر ال وقػاؿ إال 
[   مهمػػػػوؿ ننػػػػر 196]البقػػػػرة/  ػػػػإف أح ػػػػرمتمل املنػػػػق البػػػػاطن   قولػػػػه  لػػػػا : 

[  273لبقػػػػرة/]ا لنفقػػػػراء الػػػػنون أح ػػػػركا مل سػػػػبيل اهللا  ػػػػرون  ككػػػػنلك قولػػػػه: 
[  أم:  ػػػػػاقد 91]النسػػػػػاء/ أكوػػػػػاؤككم ح ػػػػػرت صػػػػػدكردمكقولػػػػػه نػػػػػك كوػػػػػل: 
  بالبخػػل كاوػػا  134؛ ك فسػػن غروػػب القػػرنيف ص 2/613ااريػػر: الػػدر املن ػػور 

 كنرب ننه بنلك كما نرب ننه بضي  ال در  كنن  دري بالرب كالسلة.

 حصن 

[  2]احلشػر/ ن اهلل ػارلا م ح ػو م  ػاحل ن مجله ح وف  قػاؿ اهلل  لػا :  -
[  أم: 14]احلشػػػػر/ ال وقػػػػا نور م مجيلػػػػا إال مل قػػػػرل حم ػػػػنةكقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 

 لولػػة باإلح ػػاـ كاحل ػػوف  كي ػػن: إذا اختػػن احل ػػن  سػػ نا  ت واجػػوز بػػه مل كػػل 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

يرز  ك نه: درع ح ػينة؛ ل و ػا ح ػنا لنبػدف ك ػرس ح ػاف: ل ورػه ح ػنا لراكبػه  
 كهبنا النير قاؿ الشانر:

ادػنا نجػك بيػد لألسػلر اولفػغ   ***أف احل وف اييل ال  در القػرل  - 115 -
  انر وادنغ  كصدرري:

 كلقد ننمد ننر يشمغ الردل
  1/346؛ كاحليواف 2/472؛ كالب ا ر 141كدو مل ا صمليات ص 

[  أم: يػػػػرزكف مل املوا ػػػػق 48]ووسػػػػ / إال قنػػػػيا  ػػػػا ي ػػػػنوفكقولػػػػه  لػػػػا : 
ل احل ػنن كا ػرأة ح ػاف كحاصػن  كمجػق احل ػاف: ح ػن  كمجػق احل ينة اواروة  ر 

ك ػػر  ابنػػة احلاصػػن حواصػػن  كوقػػاؿ: ح ػػاف لنلفيفػػة  كلػػنات حر ػػة  كقػػاؿ  لػػا : 
 [.12]الاهر / نمراف الر أح ند  رو ا

[  أم: 25]النسػاء/  ػإذا أح ػن  ػإف أ ػنيكأح ند كح ػند  قػاؿ اهلل  لػا : 
 اومنػػة: احمل ػػنة؛ إ ػػا بلفا ػػا  أك  ككو ػػا؛ أك  ػػككون  أح ػػن: زكوػػن  كاحل ػػاف مل

  ارق  ن  ر  ا كحروا ا.
كوقاؿ: ا رأة حم ن كحم ن   احمل ن وقػاؿ: إذا   ػور ح ػن ا  ػن رفسػ ا  كاحمل ػن 

كني ػػػودن أوػػػوردن بػػػامللركؼ وقػػػاؿ إذا   ػػػور ح ػػػن ا  ػػػن غندػػػا  كقولػػػه نػػػك كوػػػل: 
ح ػن  ػإف أ ػني بفاحشػة  ػإذا أ[  كبلػدري: 25]النسػاء/ حم نات غن  سا هات

[  كاػػػػػنا قيػػػػػل: 25]النسػػػػػاء/  لنػػػػػي ن ر ػػػػػ   ػػػػػا ننػػػػػر احمل ػػػػػنات  ػػػػػن اللػػػػػناب
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حمل ػػػػػنات  ػػػػػن احمل ػػػػنات: املككوػػػػػات    ػػػػػورا أف زكو ػػػػػا دػػػػػو الػػػػػنم أح ػػػػػن ا  ك 
[  بػػالفا  ال غػػن  كمل 23]النسػػاء/ حر ػػد[ بلػػد قولػػه: 24]النسػػاء/ النسػػاء

حـر الاػككج هبػن املككوػات دكف اللفيفػات  سا ر املوا ق بالفا  كال سر؛  ف النوايت 
 كمل سا ر املوا ق اامل الوو ني.

 حصل

الاه يل: إ راج النب  ن القشػور  كػإ راج الػندب  ػن حجػر امللػدف  كالػرب  ػن  -
[  أم: أ  ػػر  ػػػا 11]اللادوػػػات/ كح ػػل  ػػػا مل ال ػػدكرالاػػا. قػػاؿ اهلل  لػػػا : 

كإ  ػار احلاصػل  ػن احلسػاب  كقيػل  ي ا كمجق  كإ  ار النب  ن القشر كمجلػه  أك  
  1/237لنه الة: احل يل  كح ل الفرس: إذا ا ا ر ب نه نن أكنه امل اجململ 

كح ػػل الفػػراس: إذا ا ػػا ر ب نػػه  ػػن أكػػل الػػ اب   كحوصػػنة ال ػػن:  ػػا ا ػػل  يػػه 
 الغناء.

 حصا 

اإلح ػػاء: الاه ػػيل باللػػدد  وقػػاؿ: قػػد أح ػػيد كػػنا  كذلػػك  ػػن لفػػظ احل ػػا   -
ؿ ذلػػػػك  يػػػػه  ػػػػن حيػػػػ  إ ػػػػم كػػػػاروا ولامدكرػػػػه باللػػػػد كانامادرػػػػا  يػػػػه ننػػػػر كاسػػػػالما

[  أم: ح ػػػنه 28]اوػػػن/ كأح ػػػر كػػػل  ػػػغء نػػػدداا صػػػابق  قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 
كأحاط به. كقاؿ صنر اهلل ننيه كسنم: ا ن أح ػادا د ػل اونػة  ااحلػدو  نػن أيب 
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ك سلني ا ػا   ا ػة إال درورة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صنر اهلل ننيه كسنم: اإف هلل  سلة 
 كاحدا   ن أح ادا د ل اونة  إره ك ر اب الو ر .

أ روػػه البخػػارم ك سػػنم كأمحػػد كال  ػػنم كالنسػػا غ كابػػن  اوػػه كابػػن حبػػاف كال ػػرباأ 
 كالبي قغ مل ا  اء كال فات.

؛ كسػػػػػنن ابػػػػػن  اوػػػػػه 13؛ كا  ػػػػػاء كال ػػػػػفات ص 3/613اريػػػػػر: الػػػػػدر املن ػػػػػور 
  ؛ كاملسػػػند 2677مل الشػػػركط؛ ك سػػػنم ا 5/262؛ ك ػػػا  البػػػارم 2/1269
  كقاؿ: ارفس  نجي ا  ن لػك  ػن إ ػارة ال ي ػي ا  ااحلػدو  نػن نبػد 2/258

اهلل بػػن نمػػػر قػػػاؿ: وػػاء محػػػكة بػػػن نبػػد امل نػػػب إ  رسػػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم 
 قاؿ: وا رسوؿ اهلل  اولنين ننر  غء أنيش به   قػاؿ رسػوؿ اهلل: اوػا محػكة رفسػك 

يي ا أحب إليك أـ رفػس متيا ػا  ا قػاؿ: بػل رفػس أحيي ػا  قػاؿ: اننيػك بنفسػك  ي
كمل إسػنادري ابػن ايلػة؛ كاريػر ال غيػب كال ديػب   2/175أ روه أمحػد مل  سػندري 

 أم:  را ا  ن اللناب  أم: أف  شاغل بنفسك  ن لك  ن أف  شاغل باإل ارة.
كم: ااسػػػاقيموا كلػػػن ي ػػػوا  [  كر 21]املك ػػػل/ ننػػػم أف لػػػن ي ػػػوريكقػػػاؿ  لػػػا : 

ااحلػػػدو  نػػػن ثوبػػػػاف قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػػنم: ااسػػػاقيموا كلػػػػن 
ي ػػػػوا  كاننمػػػػوا أف  ػػػػن أنمػػػػال م ال ػػػػاة  كال اػػػػا ظ ننػػػػر الو ػػػػوء إال  ػػػػ  ن . 

مل ال  ػػػارة؛ كأمحػػػد مل  سػػػندري  1/34احلػػػدو  صػػػهي   أ روػػػه  الػػػك مل املوطػػػا 
؛ كاريػر:  ػرح 1/131احلػاكم مل املسػادرؾ ؛ ك 1/111؛ كابػن  اوػه 5/281



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  أم: لن ي نوا ذلك  ككوػه  لػنر إح ػا ه كي ػينه دػو أف احلػ  1/327السنة 
كاحد  كالباطل ك ن بل احلػ  باإل ػا ة إ  الباطػل كالنق ػة باإل ػا ة إ  سػا ر أوػكاء 

نػمه الدا رة  ككاملر ر  ن اادؼ   إصػابة ذلػك  ػدودة  كإ  دػنا أ ػار  ػا ركم أف ال
صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم قػػاؿ: ا ػػيباين دػػود كأ وايػػا    سػػئل:  ػػا الػػنم  ػػيبك  ن ػػاا 

ااحلػػػػدو  أ روػػػػه البي قػػػػغ مل ا ػػػػلب   اسػػػػاقم كمػػػػا أ ػػػػرت قػػػػاؿ: قولػػػػه  لػػػػا : 
اإل ػػاف  نػػن أيب ننػػغ السػػرم ر ػػغ اهلل ننػػه قػػاؿ: رأوػػد النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم 

دا قػاؿ: ارلػم    قنػد:  ػا الػنم  قند: وا رسوؿ ركم ننك أرك قند:  ػيباين دػو 
 اسػػػاقم كمػػػا  ػػػيبك  نػػػه  ق ػػػص ا ربيػػػاء كدػػػاؾ ا  ػػػما قػػػاؿ: اال كل ػػػن قولػػػه: 

 [.112 . ]نيوة  أ رت
كنػػن ابػػن نبػػاس قػػاؿ: قػػاؿ أبػػو ب ػػر: وػػا رسػػوؿ اهلل قػػد  ػػبد  قػػاؿ صػػنر اهلل ننيػػه 

 روػه كسنم: ا يباين دود كالواقلة كاملرسات كنم واساءلوف كإذا الشمس كورت . أ
كصػػػههه ككا قػػػه الػػػندمه؛ اريػػػر: الػػػدر املن ػػػور  2/343ال  ػػػنم كحسػػػنه؛ كاحلػػػاكم 

   كقاؿ أدل النغة: الن ي ػوا  372 - 14؛ ك رح السنة 398 - 4/396
 أم: ال ي وا ثوابه.

 حض 

احلػػػا: الاهػػػروا كاحلػػػ   إال أف احلػػػ  و ػػػوف بسػػػوؽ كسػػػن  كاحلػػػا ال و ػػػوف  -
  .1/214بنلك اارظ: اجململ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كال اػا ننػر  ن احل  ننر احلضيا  كدػو قػرار ا رض  قػاؿ اهلل  لػا :  كأصنه
 [.34]احلاقة/ طلاـ املس ني

 حضب 

احلضػػػب: الوقػػػود  كوقػػػاؿ ملػػػا  سػػػلر بػػػه النػػػار: حمضػػػب  كقػػػرئ: احضػػػب و ػػػنم   -
. كدػػػغ قػػػراءة  ػػػاذة  قػػػرأ هبػػػا ابػػػن نبػػػاس كاليمػػػاأ. راولػػػك 98اسػػػورة ا ربيػػػاء نيوػػػة 

  .6/341؛ كالبهر 2/66احملاسب 

 حضر 

احلضػػر:  ػػاؼ البػػدك  كاحلضػػارة كاحلضػػارة: السػػ وف باحلضػػر  كالبػػداكة كالبػػداكة   -
كاػب ننػي م إذا ت ولل ذلك ا ا لش ادة   اف أك إرساف أك غنري   قاؿ  لػا : 

 حػػػػ  إذا وػػػػاء أحػػػػدكم املػػػػوت[   ػػػػو: 181]البقػػػػرة/ حضػػػػر أحػػػػدكم املػػػػوت
كأحضػػػػػرت [  كقػػػػػاؿ  لػػػػػا : 8لنسػػػػػاء/]ا كإذا حضػػػػػر القسػػػػػمة[  61]ا رلػػػػػاـ/

[  14]الا ػػوور/ ننمػػد رفػػس  ػػا أحضػػرت[  128]النسػػاء/ ا رفػػس الشػػ 
[  كذلػػػك  ػػػن بػػػاب ال ناوػػػة  98]امل  نػػػوف/ كأنػػػوذ بػػػك ريب أف اضػػػركفكقػػػاؿ: 

أم: أف اضرأ اون  ككين نػن اجملنػوف باحملاضػر كنمػن حضػرري املػوت بػنلك  كذلػك 
[  كقولػػه 16]ؽ/ ك ػػن أقػػرب إليػػه  ػػن حبػػل الوروػػدملػػا ربػػه ننيػػه قولػػه نػػك كوػػل: 

 ا نمند  ن [  كقاؿ  لا : 158]ا رلاـ/ وـو وايت بلا نيوات ربك لا : 
[  أم:  شػاددا  لاونػا مل ح ػم احلا ػر ننػدري  كقولػه 31]نيؿ نمراف/  ن حمضرا
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[  أم 163]ا نػػراؼ/ كأسػػاام نػن القروػػة الػػر كارػد حا ػػرة البهػػرنػك كوػػل: 
كإف كػل ملػا [  أم: رقدا  كقوله  لػا : 282]البقرة/ يارة حا رةه  كقوله: قرب

 ػرب [  38]سػبا/ مل اللػناب حمضػركف[  ك 32]وػس/ مجيق لدونا حمضركف
[  أم: اضرري أصهابه  كاحلضر:  ص  ا اضر به الفػرس إذا 28]القمر/ حماضر

دري  ػػػػن احلضػػػػر  طنػػػػب وروػػػػه  وقػػػػاؿ: أحضػػػػر الفػػػػرس  كاساهضػػػػر ه: طنبػػػػد  ػػػػا ننػػػػ
كحا ر ه حما رة كحضارا: إذا حاوجاػه   ػن احلضػور كارػه اضػر كػل كاحػد حجاػه  
أك  ن احلضر كقولك: وارواه  كاحلضنة: مجانة  ن الناس اضر هبم الغكك  كنػرب بػه 

 نن حضور املاء  كاحملضر و وف   در حضرت  ك و ق احلضور.

 حط 

ل  كواروة حم وطة املانػني  أم: الشغء  ن ننو  كقد ح  د الرو إنزالاحلب:  -
 كقولػػػوا ح ػػػة نسػػػاء غػػػن  انفػػػة كال دا نػػػة  أم:  سػػػاووة الي ػػػر  كقولػػػه  لػػػا : 

[  كنمػػة أ ػػر هبػػا بنػػو إسػػرا يل  ك لنػػاري: حػػب ننػػا ذروبنػػا ا فسػػن غروػػب 58]البقػػرة/
    كقيل:  لناري: قولوا صوابا.51القرنيف ص 

 حطب 

[  أم:  ػػػػا ولػػػػد لقوقػػػػاد  كقػػػػد 15ن/]اوػػػػ   ػػػػاروا و ػػػػنم ح بػػػػاقػػػػاؿ  لػػػػا :  -
  كاحا بػػػد  كقيػػػل لنمخنػػػب مل كا ػػػه: 1/389ح بػػػد ح بػػػا ااريػػػر: ا  لػػػاؿ 

حاطػػب ليػػػل؛  رػػػه ال وب ػػر  ػػػا  لنػػػه مل حنبػػه  كح بػػػد لفػػػاف ح بػػا: نمناػػػه لػػػه  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

محػػاؿ ك  ػػاف ح يػػب: ك ػػن احل ػػب  كراقػػة حماطبػػة:  اكػػل احل ػػب  كقولػػه  لػػا : 
نن ػا بالنميمػة  كح ػب  ػاف بفػاف: سػلر بػه  ك ػاف  [  كناوػة4]املسػد/ احل ب

ووقػػػد باحل ػػػب اوػػػكؿ: كناوػػػة نػػػن ذلػػػك اقػػػاؿ اوروػػػاأ: كاللػػػرب  قػػػوؿ:  ػػػاف امػػػل 
احل ب: إذا كاف يفا ا  كقالوا: دو ووقد بني الناس احل ب الرطب  كمل  لنػاري:  شػغ 

  .12باحل ب الرطب. ارير املناخب  ن كناوات ا دباء ص 

 حطم 

 ػػػم: كسػػػر الشػػػغء   ػػػل ااشػػػم ك ػػػوري  ت اسػػػالمل ل ػػػل كسػػػر  انػػػاري  قػػػاؿ اهلل احل -
[  كح ماػػػه  ػػا  م ح ا ػػػا  18]النمػػل/ ال ا مػػن م سػػػنيماف كونػػودري لػػا : 

كسػػا   ح ػػم: ا ػػم اإلبػػل لفػػرط سػػوقه  ك يػػد اوهػػيم ح مػػة  قػػاؿ اهلل  لػػا  مل 
ح مػػػػة   شػػػػبي ا  [  كقيػػػػل لألكػػػػوؿ:5]اامػػػػكة/ ك ػػػػا أدراؾ  ػػػػا احل مػػػػةاحل مػػػػة: 

 باوهيم    ورا لقوؿ الشانر:
 كايفا مل وو ه  نور  - 116 -

  2/577االش ر مل نمدة احلفاظ اح م  ؛ ك مق الباغة 
:   ارػاف  كاحل ػاـ:  كدرع ح مية:  نسوبة إ  راسج ا أك  سالمن ا  كح يم كز ػـك

 ا ػػػات و ػػػيج  ػػػ اري   ػػػفرا ت  لنػػػه ح  ػػػا وا سػػػر  ػػػن اليػػػبس  قػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 
 [.21]الك ر/
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 حظ 

احلػػػظ: الن ػػػيب املقػػػدر  كقػػػد حييػػػد كحييػػػد  ارػػػا حميػػػوظ  كقيػػػل مل مجلػػػه:  -
[  كقػػػاؿ 14]املا ػػػدة/  نسػػػوا حيػػػا  ػػػا ذكػػػركا بػػػهأحػػػاظ كأحػػػظ  قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 

 [.11]النساء/ لننكر   ل حظ ا ر يني لا : 

 حظر 

ايػر: الػنم ولمػل احليػنة. احلير: مجق الشػغء مل حيػنة  كاحمليػور: املمنػوع  كاحمل -
[  كقد وػاء  ػاف بػاحلير الرطػب  31]القمر/   اروا ك شيم احملايرقاؿ  لا : 

  .59؛ ك اخن ا لفاظ ص 1/242أم: ال نب املسابشق اارير: احململ 

 حؾ 

[  أم: 75]الك ػػػر/ ك ػػػرل املا  ػػػة حػػػا ني  ػػػن حػػػوؿ اللػػػرشقػػػاؿ نػػػك كوػػػل:  -
  ك نػػه قػػوؿ النػػمه ننيػػه ال ػػاة كالسػػاـ: ايفػػه املا  ػػة   يفػػني تا ايػػه  أم: واربيػػه

باونها ػػػػا  ااحلػػػػدو : اإف طالػػػػب اللنػػػػم يفػػػػه املا  ػػػػة باونها ػػػػا . أ روػػػػه أمحػػػػد 
  .1/54كإسنادري ويد  كال رباأ كالنفظ له. كارير ال غيب كال د يب  4/241

 كقاؿ الشانر:
 كنجكري: ادنا   ر بيد  ***له حليات مل حفامل سرورري  - 117 -

 إذا كردا  ي ا نقاب كرا ل
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؛ كغػػػػػرر اي ػػػػػا ص 5/172؛ ك 11/5كدػػػػػو البػػػػػن در ػػػػػة. كالبيػػػػػد مل ا غػػػػػاأ 
  241الوا هة ص 

[  ك ػػػػاف مل 32]ال  ػػػػ / كحففنا ػػػػا بنخػػػػلكمجلػػػػه: أحفػػػػة  كقػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: 
حف   ػن اللػيش  أم: مل  ػي   كارػه ح ػل مل حفػ   نػه  أم: وارػب  خبػاؼ 

 س ة  ن الليش. ن قيل  يه: دو مل كا
ك نه قيل:  ن حفنا أك ر نا  نيقا د اقاؿ الك شػرم: ك ػن اجملػاز:  ػاف افنػا كور نػا  

. كقػػاؿ مل النسػػاف:  ػػن حفنػػا أك 89أم: وضػػمنا كو كونػػا. اريػػر: أسػػاس الباغػػة ص 
 ر نا  نيقا د    ل أم:  ن  دحنا  ا وغنوف مل ذلك كل ن ليا نم باحل   نه.

    أم:  ن  فقد حف  نيشنا.45بيد ص كارير ا   اؿ  يب ن
كحفي  الشجر كاوناح: صويما   نلك ح اوة صويما  كاحل : نيلة النساج   ػغ 

 بنلك ملا وسمق  ن حفه  كدو صوت حركاه.

 حفد 

[  مجػػق 72]النهػػل/ كولػػل ل ػػم  ػػن أزكاو ػػم بنػػني كحفػػدةقػػاؿ اهلل  لػػا :  -
اروا أك أوارػػػب  قػػػاؿ املفسػػػركف: دػػػم حا ػػػد  كدػػػو املاهػػػرؾ املاػػػربع بايد ػػػة  أقػػػارب كػػػ

 ا سباط ك ودم  كذلك أف  د ا م أصدؽ  قاؿ الشانر:
 حفد الوال د بين ن - 118 -

 االبيد:
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 كأسنمد باكف ن أز ة ا مجاؿ ***حفد الوال د حوان 
؛ كلػػػيس مل دووارػػػه  كدػػػو مل النسػػػاف 3/374كرسػػػب لأل  ػػػل مل غروػػػب احلػػػدو  

 احفد   
ـك  كدػػػػم ا  اػػػػاف كا صػػػػ ار  كمل الػػػػدناء: اإليػػػػك رسػػػػلر ك ػػػػاف حمفػػػػود  أم:  ػػػػد

ك فد  االدناء واء نن نمػر بػن اي ػاب أرػه قنػد بػه مل ال ػب  بلػد الركػوع  ػنكرري 
؛ كغروػب 91ا بػرار ص  ونززلب وله  ارير: اا ذكار   باب القنوت مل ال ػب   

 .3/116؛ كأ روه ابن أيب  يبة 3/374احلدو   يب نبيد 
احلسػػن بػػن املنػػادم مل كاابػػه االناسػػخ كاملنسػػوخ  : ك ػػا ر ػػق ر ػػه  ػػن  أقػػوؿ: قػػاؿ أبػػو

القػػرنيف  ك  ور ػػق  ػػن القنػػوب حفيػػه سػػور ا القنػػوت مل الػػو ر  ك سػػمر سػػوريت اينػػق 
   كسي  حمافد: سروق الق ق  قاؿ ا صملغ: أصػل 2/34كاحلفد. ارير: اإل قاف 
 احلفد:  داركة اي و.

 حفر 

[  أم:   ػاف 113]نيؿ نمػراف/  ػفا حفػرة  ػن النػار ككنػام ننػرقاؿ  لا :  -
حمفػػػور  كوقػػػاؿ اػػػا حفػػػنة: كاحلفػػػر: الػػػ اب الػػػنم لػػػرج  ػػػن احلفػػػرة   ػػػو: رقػػػا ملػػػا 
وػػػنقا  كاحملفػػػار كاحملفػػػر كاحملفػػػرة:  ػػػا افػػػر بػػػه  ك ػػػغ حػػػا ر الفػػػرس  شػػػبي ا حلفػػػرري مل 

  ػػل ملػػن وػػرد  [ 11]النازنػػات/ أإرػػا ملػػردكدكف مل احلػػا رةنػػدكري  كقولػػه نػػك كوػػل: 
   ا.1/243 ن حي  واء  أم: أ يا بلد أف يفوت اارير: اجململ 
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كقيػػل: احلػػا رة: ا رض الػػر ولنػػد قبػػوردم  ك لنػػاري: أإرػػا ملػػردكدكف ك ػػن مل احلػػا رةا 
 ننر دنا مل  و ق احلاؿ. مل احلا رةأم: مل القبور  كقوله: 

؛ 1/244جملمػػػػل ؛ كا88كقيػػػػل: روػػػػق ننػػػػر حا ر ػػػػه اراوػػػػق: أسػػػػاس الباغػػػػة ص 
   كروػػػق الشػػػيخ إ  حا ر ػػػه  أم: دػػػـر   ػػػو قولػػػه  لػػػا : 1/318ك مػػػق ا   ػػػاؿ 

ك ػػػػن م  ػػػػن وػػػػرد إ  أرذؿ اللمػػػػر /[  كقػػػػوام: االنقػػػػد ننػػػػد احلػػػػا رة  71]النهػػػػل
؛ كاجملمػوع املغيػ  2/337؛ ك مق ا   اؿ 4/181اارير: ال شاؼ لنك شرم 

س إذا بيػق   يقػاؿ: ال وػككؿ حػا رري أك ونقػد    ملا وباع رقدا  كأصنه مل الفػر 1/467
مثنػػه  كاحلفػػر:  اكػػل ا سػػناف  كقػػد حفػػر  ػػوري حفػػرا  كأحفػػر امل ػػر لقثنػػاء كاإلربػػاع امل 

 كأحفر امل ر لقثناء كاإلرباع: سق د ثناواري كربانيا ه . 1/348ا  لاؿ 

 حفظ 

ك ػػارة لضػػبب احلفػػظ وقػػاؿ  ػػارة ايئػػة الػػنفس الػػر هبػػا و بػػد  ػػا وػػ دم إليػػه الف ػػم   -
الشػػغء مل الػػنفس  كوضػػادري النسػػياف  ك ػػارة السػػالماؿ  نػػك القػػوة   يقػػاؿ: حفيػػد  

كإرػػػػا لػػػػه كػػػػنا حفيػػػػا  ت وسػػػػالمل مل كػػػػل  فقػػػػد ك ل ػػػػد كرناوػػػػة  قػػػػاؿ اهلل  لػػػػا : 
كالػػػنون [  238]البقػػػرة/ حػػػا يوا ننػػػر ال ػػػنوات[  12]ووسػػػ / حلػػػا يوف

   ػػػػػػػركو م كاحلا يػػػػػػػػاتكاحلػػػػػػػا يني[  5]امل  نػػػػػػػػوف/ دػػػػػػػم لفػػػػػػػركو م حػػػػػػػا يوف
[  34]النسػاء/ حا يات لنغيب  ا حفظ اهلل[  كناوة نن اللفة 35]ا حكاب/

أم: افيػػػػن ن ػػػػد ا زكاج ننػػػػد غيبػػػػا ن بسػػػػبب أف اهلل  لػػػػا  افي ػػػػن  أم: و نػػػػق 
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اكهبػػػا قػػػرأ أبػػػو ولفػػػر املػػػدأ. اريػػػر: اإليػػػاؼ ص   ػػػا حفػػػظ اهللننػػػي ن  كقػػػرئ: 
ا ن حػػػ  اهلل  لػػػا  ال لروػػػاء ك  ػػػنق  ػػػن ن  ك   بالن ػػػب  أم: بسػػػبب رنػػػاو189

مػػػا أرسػػػنناؾ ننػػػي م حفييػػػا  /[  أم: حا يػػػا  كقولػػػه: 48]الشػػػورل ك ػػػا أرػػػد
 ػاهلل  ػن [  117]ا رلػاـ/ ك ػا أرػد ننػي م بوكيػل[  45]ؽ/ نني م جببار

اكدػػغ قػػراءة رػػا ق كأيب ولفػػر كابػػن نػػا ر  حفيػػا[  كقػػرئ: 64]ووسػػ / حا يػػا
  أم: حفيػػػه 266قػػػوب ك ػػػلبة نػػػن ناصػػػم. اريػػػر: اإليػػػاؼ ص كأيب نمػػػرك كول

[  أم: حا ظ  نماام  ي وف 4]ؽ/ كنندرا كااب حفيظ ن  ن حفظ غنري  
حفػػػيظ  : لػػػم حػػػا ظ   ػػػو قولػػػه  لػػػا اهلل حفػػػيظ ننػػػي م /[  أك 6]الشػػػورل

 ننم ػػا ننػػد ريب مل كاػػاب ال وضػػل ريب كال لنػػاري: حمفػػوظ ال وضػػيق  كقولػػه  لػػا : 
[  كاحلفػاظ: احملا يػة  كدػغ أف افػظ كػل كاحػد اا ػر  كقولػه نػك 52]طه/ ونسر
[   يػػه  نبيػػه أ ػػم افيػػوف 9]امل  نػػوف/ كالػػنون دػػم ننػػر صػػايم اػػا يوفكوػػل: 

ال ػاة  رانػػاة أكقايػػا ك رانػاة أركا ػػا  كالقيػػاـ هبػا مل غاوػػة  ػػا و ػوف  ػػن ال ػػوؽ  كأف 
إف ال ػػػاة  ن ػػػر نػػػن الفهشػػػاء يػػػه مل قولػػػه: ال ػػػاة يفي ػػػم احلفػػػظ الػػػنم ربػػػه نن

[  كالػػػػػػاهفظ: قيػػػػػػل: دػػػػػػو قنػػػػػػة الغفنػػػػػػة ااريػػػػػػر: اجملمػػػػػػل 45]اللن بػػػػػػوت/ كاملن ػػػػػػر
   كحقيقاػػػه إيفػػػا دػػػو   نػػػ  احلفػػػظ لضػػػل  القػػػوة 2/481؛ كالب ػػػا ر 1/244

احلا يػػػة  كملػػػا كارػػػد  نػػػك القػػػوة  ػػػن أسػػػباب اللقػػػل  وسػػػلوا مل  فسػػػندا كمػػػا  ػػػرل. 
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نم يمل ننيه احملا ية أم:  ا  ب ننيه أف افيػه كاميػه. ت كاحلفيية: الغضب ال
 اسالمل مل الغضب اجملرد   قيل: أحفيين  اف  أم: أغضبين.

 حفى 

اإلحفػاء مل السػػ اؿ: الاػػ ع االاػػ ع: الاسػرع  مل اإلحلػػاح مل امل البػػة  أك مل البهػػ   -
د  ارػػػا مل نػػػن  لػػػرؼ احلػػػاؿ  كننػػػر الووػػػه ا كؿ وقػػػاؿ: أحفيػػػد السػػػ اؿ  كأحفيػػػ

[  كأصػػػل 37]حممػػػد/ إف وسػػػال مودا  ػػػيهف م  بخنػػػواالسػػػ اؿ  قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 
ذلػػك  ػػن: أحفيػػد الدابػػة: ولنا ػػا حا يػػا  أم:  نسػػهج اأم  قشػػر احلػػا ر  وقػػاؿ: 
سػػػهجد ونػػػدري  ارسػػػهج  أم: قشػػػر ه  ارقشػػػر  احلػػػا ر  كالبلػػػن: ولناػػػه  نسػػػهج 

  حفػػػا كحفػػػوة  1/374لػػػاؿ ايػػػ   ػػػن املشػػػغ حػػػ  وػػػرؽ  كقػػػد حفػػػغ ااريػػػر: ا  
ك نػػػه: أحفيػػػد الشػػػارب: أ ن ػػػه أ ػػػنا  اناديػػػا  كاحلفػػػغ: الػػػرب الن يػػػ  مل قولػػػه نػػػك 

[  كوقػػػاؿ: حفيػػػد بفػػػاف كيفيػػػد بػػػه: إذا 47] ػػػر / إرػػػه كػػػاف يب حفيػػػاكوػػػل: 
 ننيد بإكرا ه  كاحلفغ: اللا  بالشغء.

 حق 

ه ادػػغ نقػػب البػػاب  أصػػل احلػػ : امل ابقػػة كاملوا قػػة  كم ابقػػة روػػل البػػاب مل حقػػ -
 لدكراره ننر اساقا ة.
 كاحل  وقاؿ ننر أكوه:
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ا كؿ: وقػػاؿ ملووػػد الشػػغء بسػػبب  ػػا  قاضػػيه احل مػػة  كاػػنا قيػػل مل اهلل  لػػا : دػػو 
كردكا إ  اهلل  ػػػوالدم    قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 26احلػػػ  اراوػػػق: ا  ػػػاء كال ػػػفات ص 

اهلل رب م احلػ   مػاذا بلػد  نل م    كقيل بليد ذلك: 31اسورة وورس نيوة  احل 
 [.32]وورس/ احل  إال الضاؿ  اي   ر وف

كال اأ: وقاؿ لنموود تسب  قاضر احل مة  كانا وقاؿ:  لل اهلل  لا  كنػه احلػ   
دػػو الػػنم ولػػل الشػػمس  ػػياء  ػػو قولنػػا: املػػوت حػػ   كالبلػػ  حػػ   كقػػاؿ  لػػا : 

[  5]وػػػورس/ ذلػػػك إال بػػػاحل  ػػػا  نػػػ  اهلل [  إ  قولػػػه: 5]وػػػورس/ كالقمػػػر رػػػورا
[  ك 53]وػػػورس/ كوسػػػانب رك أحػػػ  دػػػو قػػػل إم كريب إرػػػه حلػػػ كقػػػاؿ مل القيا ػػػة: 

 لي امػػػػػػػػوف احلػػػػػػػػ /[  كقولػػػػػػػػه نػػػػػػػػك كوػػػػػػػػل: 146]البقػػػػػػػػرةاحلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن ربػػػػػػػػك 
 [.149]البقرة/ كإره لنه   ن ربك[  147]البقرة/

سػه  كقولنػا: اناقػاد كال ال : مل االناقاد لنشػغء امل ػاب  ملػا ننيػه ذلػك الشػغء مل رف
  ػػػدل اهلل  ػػػاف مل البلػػػ  كال ػػػواب كاللقػػػاب كاونػػػة كالنػػػار حػػػ   قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 

 [.213]البقرة/ النون ني نوا ملا ا انفوا  يه  ن احل 
كالرابػػػق: لنفلػػػل كالقػػػوؿ تسػػػب  ػػػا  ػػػب كبقػػػدر  ػػػا  ػػػب  كمل الوقػػػد الػػػنم  ػػػب   

 حقػػػػػد كنمػػػػػة ربػػػػػككػػػػػنلك كقولنػػػػػا:  لنػػػػػك حػػػػػ  كقولػػػػػك حػػػػػ   قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 
[  كقولػػػه نػػػك 13]السػػػجدة/ حػػػ  القػػػوؿ  ػػػين   ػػػألف و ػػػنم[  ك 33]وػػػورس/
[  كو ػػػ  أف و ػػػوف املػػػراد بػػػه اهلل 71]امل  نػػػوف/ كلػػػو ا بػػػق احلػػػ  أدػػػواءدمكوػػػل: 
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 لا   كو   أف وراد به احل م الػنم دػو تسػب  قاضػر احل مػة. كوقػاؿ: أحققػد  
 ليهػػػػػ  احلػػػػػ كقولػػػػػه  لػػػػػا : كػػػػػنا  أم: أثباػػػػػه حقػػػػػا  أك ح مػػػػػد ب ورػػػػػه حقػػػػػا  

 [  إحقاؽ احل  ننر  ربني:8]ا رفاؿ/
كأكلئػػػػك ولننػػػػا ل ػػػػم ننػػػػي م أحػػػػد ا: بإ  ػػػػار ا دلػػػػة كااوػػػػات  كمػػػػا قػػػػاؿ  لػػػػا : 

 [  أم: حجة قووة.91]النساء/ سن ارا  بينا
كاهلل  ػػػام رػػػورري كلػػػو كػػػرري كال ػػػاأ: بإكمػػػاؿ الشػػػرولة كب  ػػػا مل ال ا ػػػة  كقولػػػه  لػػػا : 

دػػو الػػنم أرسػػل رسػػوله بااػػدل كدوػػن احلػػ  ليي ػػرري ننػػر [  8]ال ػػ / فال ػػا رك 
[  إ ػػػػػارة إ  1]احلاقػػػػػة/ احلاقػػػػة  ػػػػػا احلاقػػػػة[  كقولػػػػػه: 33]الاوبػػػػة/ الػػػػدون كنػػػػػه

[   رػػه اػػ   يػػه اوػػكاء  6]امل ففػػني/ وػػـو وقػػـو النػػاسالقيا ػػة  كمػػا  سػػرري بقولػػه: 
  كقاؿ نمر ر غ اهلل ننػه: اإذا كوقاؿ: حاققاه  هققاه  أم  اصماه مل احل   غنباه

النساء بنغػن رػص احلقػاؽ  الل ػبة أك  مل ذلػك  اامللػم أف اواروػة  ػا دا ػد صػغنة 
؛ ك ػػػػج 1/414 ا  ػػػػا أك  هبػػػػا   ػػػػإذا بنغػػػػد  الل ػػػػبة أك  با ردػػػػا. اريػػػػر الن اوػػػػة 

 ؛ كرسبه للنغ بن أيب طالب .2/314الباغة 
   1/215 ػػػػػػور ااريػػػػػػر: اجملمػػػػػػل ك ػػػػػاف رػػػػػػكؽ احلقػػػػػػاؽ: إذا  اصػػػػػػم مل صػػػػػػغار ا 
 ككػػاف حقػػا ننينػػا ر ػػر املػػ  ننيكوسػػالمل اسػػالماؿ الواوػػب كالػػاـز كاوػػا ك  ػػو: 

/ [  كقولػػػه  لػػػا : 113]وػػػورس/ كػػػنلك حقػػػا ننينػػػا رػػػنج املػػػ  نني[  47]الػػػرـك
 حقي  ننر أف ال أقوؿ ننر اهلل إال احل /[  قيل  لنػاري: وػدور  115]ا نراؼ
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  قيػػػػل: 217اكهبػػػػا قػػػػرأ رػػػػا ق كحػػػػدري. اريػػػػر: اإليػػػػاؼ ص  حقيػػػػ  ننػػػػغكقػػػػرئ: 
[  كاحلقيقػػة  سػػالمل 228]البقػػرة/ كبلػػولا ن أحػػ  بػػرددنكاوػػب  كقولػػه  لػػا : 

 ػػارة مل الشػػغء الػػنم لػػه ثبػػات ككوػػود  كقولػػه  لػػا  صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم حلػػارث: 
نر ال ل ح  حقيقاه   ما حقيقة إ اركا  انن صػا  بػن  سػمار أف رسػوؿ اهلل صػ

اهلل ننيػػه كسػػنم قػػاؿ حلػػارث بػػن  الػػك: كيػػ  أرػػدا أك:  ػػا أرػػد وػػا حػػارثا قػػاؿ: 
   ن وا رسوؿ اهلل  قاؿ:    ن حقاا قاؿ:    ن حقا. قاؿ: ل ل حػ  حقيقػة   مػا 
حقيقػػة ذلػػكا قاؿ:نك ػػد رفسػػغ نػػن الػػدريا   اسػػ رت لينػػغ كأ مػػات  ػػارم  ككػػاأ 

ونػػة واػػكاكركف  ي ػػا  ككػػاأ أ ػػق أريػػر إ  نػػرش ريب نػػك كوػػل  ككػػاأ أريػػر إ  أدػػل ا
نواء أدل النػار   قػاؿ رسػوؿ اهلل: ا ػ  ن رػور اهلل قنبػه . أ روػه ابػن املبػارؾ مل الكدػد 

 رسػػػػػػػا كالبػػػػػػػكار كال ػػػػػػػػرباأ  كدػػػػػػػو حػػػػػػػدو   لضػػػػػػػػل. اريػػػػػػػر: اإلصػػػػػػػػابة  116ص 
    أم:  ا النم ونب  نن كوف  ا  دنيه حقاا1/57؛ ك مق الككا د 1/289

أم:  ػػا اػػ  ننيػػه أف امػػر. ك ػػارة  سػػالمل مل االناقػػاد كمػػا  ك ػػاف امػػغ حقيقاػػه 
 قدـ  ك ارة مل اللمل كمل القػوؿ   يقػاؿ:  ػاف لفلنػه حقيقػة: إذا   و ػن  را يػا  يػه  
كلقولػػػه حقيقػػػة: إذا   و ػػػن     ػػػا ك اكوػػػدا  كوسػػػالمل مل  ػػػدري املاجػػػوز كاملاوسػػػق 

 ػػا ننػػر زكاؿ دػػنري كبقػػاء  نػػك  كاملافسػػ   كقيػػل: الػػدريا باطػػل  كاا ػػرة حقيقػػة   نبي
كأ ا مل  لارؼ الفق اء كاملا نمني   غ النفظ املسالمل  يمػا ك ػق لػه مل أصػل النغػة 

 . كاحلػػػ   ػػػن اإلبػػػل:  ػػػا اسػػػاه  أف 42ااريػػػر:  ػػػرح  نقػػػي  الف ػػػوؿ لنقػػػرامل ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

امل ننيه  كا ر ر: حقه  كاومػق: حقػاؽ  كأ ػد الناقػة ننػر حق ػا ااريػر: النسػاف 
    أم: ننر الوقد النم  ربد  يه  ن اللا  املا غ.11/55احق   

 حقب 

[  قيػػل: مجػػق احلقػػب  أم: الػػددر 23]النبػػا/ الب ػػني  ي ػػا أحقابػػاقولػػه  لػػا :  -
  .1/245اارير: اجململ 

قيػػػػل: كاحلقبػػػػة مثػػػػاروف نا ػػػػا  كمجل ػػػػا حقػػػػب  كال ػػػػهي  أف احلقبػػػػة  ػػػػدة  ػػػػن الك ػػػػاف 
لراكػػػػب  كقيػػػػل: احاقبػػػػه كاسػػػػاهقبه   ب مػػػػة  كاالحاقػػػػاب:  ػػػػد احلقيبػػػػة  ػػػػن  نػػػػ  ا

  :  لسػػر ننيػػه البػػوؿ لوقػػوع حقبػػه مل ثينػػه 1/367كحقػػب البلػػن ااريػػر: ا  لػػاؿ 
ااحلقػػػػب: حبػػػػل ونػػػػغ ال يػػػػل  كال يػػػػل: كنػػػػاء قضػػػػيب البلػػػػن   كا حقػػػػب:  ػػػػن محػػػػر 

 الوحوش  كقيل: دو الدقي  احلقوون  كقيل: دو ا بيا احلقوون  كا ر ر حقباء.

 حقؾ 

[  مجػػػق احلقػػػ   أم: 21]ا حقػػػاؼ/ إذ أرػػػنر قو ػػػه با حقػػػاؼ: قولػػػه  لػػػا  -
الر ػػل املا ػػل  ك ػػمه حػػاق : سػػاكن لنهقػػ   كاحقوقػػ :  ػػاؿ حػػ  صػػار كهقػػ   

 قاؿ:
االروػػػػك لنلجػػػػاج. كدػػػػو مل دووارػػػػه ص  *** ػػػػاكة ااػػػػاؿ حػػػػ  احقوقفػػػػا  - 119 -

  1/246؛ كاجململ 496
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 حكم 

النجػػػػاـ: ح مػػػة الدابػػػػة   قيػػػػل:  ح ػػػم أصػػػػنه:  نػػػق  نلػػػػا إلصػػػػاح  ك نػػػه  يػػػػد -
ح ماه كح مد الدابة:  نلا ا باحل مة  كأح ما ا: ولنػد اػا ح مػة  ككػنلك: 

 ح مد السفيه كأح ماه  قاؿ الشانر:
االشػػ ر وروػػػر  كدػػو مل دووارػػػه ص  ***أبػػين حنيفػػة أح مػػػوا سػػف اءكم  - 121 -

 . كنجكري:91؛ كأساس الباغة ص 1/246؛ كاجململ 47
 م أف أغضبا إأ أ اؼ نني 

 ينسػخ اهلل  ػا ونقػغ الشػي اف ت [  7]السػجدة/ أحسن كل  ػغء  نقػهكقوله: 
[  كاحل ػػم بالشػػغء: أف  قضػػغ بارػػه  52]احلػػج/ ا ػػم اهلل نيوا ػػه كاهلل ننػػيم ح ػػيم

كإذا ح مػام كنا  أك ليس ب نا  سواء ألك د ذلػك غػنري أك    نك ػه  قػاؿ  لػا : 
 كا ػػػػم بػػػػه ذكا نػػػػدؿ  ػػػػن م[  58النسػػػػاء/] بػػػػني النػػػػاس أف ي مػػػػوا باللػػػػدؿ

 [  كقاؿ:95]املا دة/
 إ  محاـ سراع كارد ال مد *** اح م كه م  ااة احلغ إذ ريرت  - 121 -

؛ ك ػػػػػرح امللنقػػػػػات 34االبيػػػػػد لننابغػػػػػة الػػػػػنبياأ  ػػػػػن  لنقاػػػػػه  كدػػػػػو مل دووارػػػػػه ص 
 ؛ كالنساف اح م   2/491؛ كالب ا ر 2/168لننهاس 

 ل  كقيل  لناري: كن ح يما.كال مد: املاء القني
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ك ػػػػن [  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 51]املا ػػػػدة/ أ ه ػػػػم اوادنيػػػػة وبغػػػػوفكقػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: 
[  كوقػػػاؿ: حػػػاكم كح ػػػاـ ملػػػن 51]املا ػػػدة/ أحسػػػن  ػػػن اهلل ح مػػػا لقػػػـو ووقنػػػوف
[  كاحل ػم: 188]البقرة/ ك دلوا هبا إ  احل اـا م بني الناس  قاؿ اهلل  لا : 

 أ غػػػػػػػػن اهلل أباغػػػػػػػػغ ح مػػػػػػػػابنػػػػػػػػ . قػػػػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػػػػا : املاخ ػػػػػػػػص بػػػػػػػػنلك    ػػػػػػػػو أ
  ػػابل وا ح مػػا  ػػن أدنػػػه كح مػػا  ػػن أدن ػػػا[  كقػػاؿ نػػك كوػػػل: 114]ا رلػػاـ/
ك  وقل: حاكما؛  نبي ا أف  ن  ػرط احل مػني  ح ما[  كإيفا قاؿ: 35]النساء/

أف واوليا احل م نني م كام حسب  ػا وسا ػوباره  ػن غػن  راولػة إلػي م مل  ف ػيل 
 ذلك  كوقاؿ احل م لنواحد كاومق  كياكمنا إ  احلاكم.

[  كح مػػد  ارػػا  61]النسػػاء/ وروػػدكف أف واهػػاكموا إ  ال ػػاغوتقػاؿ  لػػا : 
[   ػػػإذا قيػػػل: ح ػػػم 65]النسػػػاء/ حػػػ  ا مػػػوؾ  يمػػػا  ػػػجر بيػػػن مقػػػاؿ  لػػػا : 

كاللقػل   بالباطل   ملناري: أوػرل الباطػل  ػرل احل ػم. كاحل مػة: إصػابة احلػ  بػاللنم
 احل مة  ػن اهلل  لػا :  لر ػة ا  ػياء كإ اددػا ننػر غاوػة اإلح ػاـ  ك ػن اإلرسػاف: 

  لر ة املووودات ك لل اينات.
 كلقػػد ني ينػػا لقمػػاف احل مػػةكدػػنا دػػو الػػنم كصػػ  بػػه لقمػػاف مل قولػػه نػػك كوػػل: 

م [  كربػػه ننػػر مجنا ػػا  ػػا كصػػفه هبػػا   ػػإذا قيػػل مل اهلل  لػػا : دػػو ح ػػي12]لقمػػاف/
    ملناري خباؼ  لناري إذا كصػ  بػه غػنري  ك ػن 38اراوق: ا  اء كال فات ص 

[  كإذا كصػ  بػه 8]الاػني/ أليس اهلل باح م احلاكمنيدنا الووه قاؿ اهلل  لا : 
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[  1]وػػػورس/ نيلػػػر  نػػػك نيوػػػات ال اػػػاب احل ػػػيمالقػػػرنيف  ناضػػػمنه احل مػػػة   ػػػو: 
 ح مػػػػة بالغػػػػة ***يػػػػه  كدوػػػػر كلقػػػػد وػػػػاءدم  ػػػػن ا ربػػػػاء  ػػػػا  كننػػػػر ذلػػػػك قػػػػاؿ: 

[  كقيػػػػل:  لػػػػم احل ػػػػيم احمل ػػػػم ااريػػػػر املػػػػد ل للنػػػػم الافسػػػػن ص 5 - 4]القمػػػػر/
[  ككا ػػػا صػػػهي    إرػػػه حم ػػػم ك فيػػػد 1]دػػػود/ أح مػػػد نيوا ػػػه   ػػػو: 273

لنه ػػم   فيػػه امللنيػػاف مجيلػػا  كاحل ػػم أنػػم  ػػن احل مػػة    ػػل ح مػػة ح ػػم  كلػػيس  
بشػػغء ننػػر  ػػغء   يقػػوؿ: دػػو كػػنا أك كػػل ح ػػم ح مػػة   ػػإف احل ػػم أف وقضػػغ 

لػػػيس ب ػػػنا  قػػػاؿ صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم: اإف  ػػػن الشػػػلر حل مػػػة  ااحلػػػدو  أ روػػػه 
؛ كأبػػػػو داكد  11/445البخػػػػارم مل ا دب  بػػػػاب  ػػػػا  ػػػػوز  ػػػػن الشػػػػلر كا دب 
؛ ك مػػػق الفوا ػػػد 4/136كركاواػػػه: اإف  ػػػن الشػػػلر حل مػػػا . اريػػػر:  لػػػا  السػػػنن 

  أم: قضػػػػية صػػػػادقة ادػػػػنا اصػػػػ اح أدػػػػل 12/369؛ ك ػػػػرح السػػػػنة 2/261
 املن    كالقضية  رادقة لنخرب  ك لروف ا:  ركب احامل ال دؽ كال نب لنا ه.

 قاؿ ا  ضرم مل السنم:
 بين م قضية ك ربا *** ا احامل ال دؽ لنا ه ورل 

    كذلك  و قوؿ لبيد:9راوق:  رح السنم ص 
 بإذف اهلل رو غ كنجلاكنجكري: ك  ***إف  قول ربنا  ن رفل  - 122 -

  139ارير: دوواره ص 
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[  كقػػػاؿ صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم: 12] ػػػر / كني ينػػػاري احل ػػػم صػػػبياقػػػاؿ اهلل  لػػػا : 
اال مد ح م كقنيل  اننه  اأ جػرري البي قػغ مل االشػلب  نػن أرػس  ر ونػا بسػند 
 ػػػلي ؛ كالقضػػػانغ نػػػن أرػػػس؛ كالػػػدونمغ مل الفػػػردكس نػػػن ابػػػن نمػػػر؛ كصػػػه  أرػػػه 

وؿ لقمػػاف  ككػػنا أ روػػه ابػػن حبػػاف مل ارك ػػة اللقػػاء  بسػػند صػػهي   وقػػوؼ  ػػن قػػ
. كقػػػػػاؿ السػػػػػيوطغ: أ ػػػػػرج اللسػػػػػ رم مل اا   ػػػػػاؿ  كاحلػػػػػاكم كالبي قػػػػػغ مل 41ص 

االشػػػلب  نػػػن أرػػػس أف لقمػػػاف كػػػاف نبػػػدا لػػػداكد ننيػػػه السػػػاـ  كدػػػو وسػػػرد الػػػدرع  
ه  كمتنلػه  جلل وفانه د نا بيدري   جلل لقمػاف ننيػه السػاـ والجػب كوروػد أف وسػال

ح ماػػه أف وسػػاله   نمػػا  ػػرغ  ن ػػا صػػب ا ننػػر رفسػػه كقػػاؿ: رلػػم درع احلػػرب دػػنري  
 قػػػاؿ لقمػػػاف: ال ػػػمد  ػػػن احل مػػػة كقنيػػػل  اننػػػه  كنػػػد أردت أف أسػػػالك  سػػػ د 

؛ كالفػا  ال بػن 2/32؛ ككشػ  ايفػاء 6/513ح  كفياين. راوق: الدر املن ػور 
[  كقاؿ 164نيؿ نمراف/] كولنم م ال ااب كاحل مة  أم: ح مة  2/212

[  قيل: 34]ا حكاب/ كاذكرف  ا وانر مل بيو  ن  ن نيوات اهلل كاحل مة لا : 
 إف اهلل ا ػػػػم  ػػػػا وروػػػػد فسػػػػن القػػػػرنيف  كولػػػػين  ػػػػا ربػػػػه ننيػػػػه القػػػػرنيف  ػػػػن ذلػػػػك: 

[  أم:  ا ورودري  لنه ح مة  كذلك ح  لنلباد ننر الر ر  ا وقضيه. 1]املا دة/
[  34]ا حػكاب/  ػن نيوػات اهلل كاحل مػةهلل ننػه مل قولػه: قاؿ ابن نباس ر ػغ ا

 دغ ننم القرنيف  راسخه  حم مه ك اشاهبه.
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ق. اريػػر: طبقػػات  182كقػػاؿ ابػػن زوػػد انبػػد الػػرمحن بػػن زوػػد بػػن أسػػنم   ػػات سػػنة 
  : دػػغ ننػػم نيوا ػػه كح مػػه. كقػػاؿ السػػدم اإ انيػػل 1/271املفسػػرون لنػػداككدم 

  : 1/111ا نػػور. اريػػر: طبقػػات املفسػػرون  بػػن نبػػد الػػرمحن السػػدم  أبػػو حممػػد
دػػغ النبػػوة  كقيػػل:   ػػم حقػػا   القػػرنيف  كذلػػك إ ػػارة إ  أبلا ػػ ا الػػر ختػػاص بػػاكيل 

كا ػػم اللػػـك  ػػن الرسػػل  كو ػػوف سػػا ر ا ربيػػاء  بلػػا اػػم مل ذلػػك. كقولػػه نػػك كوػػل: 
ة [   مػػػػن احل مػػػػة املخا ػػػػ44]املا ػػػػدة/ هبػػػػا النبيػػػػوف الػػػػنون أسػػػػنموا لنػػػػنون دػػػػادكا
نيوػػػػات حم مػػػػات دػػػػن أـ ال اػػػػاب كأ ػػػػر با ربيػػػػاء أك  ػػػػن احل ػػػػم قولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 

[   احمل م:  ا ال ولرض  يه  ػب ة  ػن حيػ  النفػظ  كال 7]نيؿ نمراف/  اشاهبات
 ن حي  امللم. كاملاشابه ننر أ رب  نكر مل بابه إف  اء اهلل ااريػر: بػاب ا ػبه  

؛ كالفػػػػا   1/419  مل الن اوػػػػة  . كمل احلػػػػدو : اإف اونػػػػة لنمه مػػػػني  ااحلػػػػدو
  قيل: دم قـو  نكا بني أف وقانوا  سنمني كبني أف ور دكا  ا ااركا القال 1/313

نػػػن  ادػػػد . كقيػػػل: نػػػم املاخ  ػػػني  5/265اأ روػػػه نبػػػد الػػػرزاؽ مل امل ػػػن  
 باحل مة.

 حل 

 كاحنػػػػل نقػػػػدة  ػػػػن لسػػػػاأأصػػػػل احلػػػػل: حػػػػل اللقػػػػدة  ك نػػػػه قولػػػػه نػػػػك كوػػػػل:  -
ؿ  ت ورد اسػالماله النزونند: ركلد  أصنه  ن حل ا محاؿ نند [  كح27]طه/

 أك يػل قروبػا  ػن داردػمؿ   قيل: حل حنوال  كأحنه غنري  قػاؿ نػك كوػل: للنزو
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[  كوقػػػاؿ: حػػػل الػػػدون: 28]إبػػػراديم/ كأحنػػػوا قػػػو  م دار البػػػوار[  31]الرنػػػد/
لقـو النازلوف    أداؤري  كاحلنة: ا2/493؛ كالب ا ر 1/217كوب اارير: اجململ 

ؿ  كنػػن حػػل اللقػػػدة اسػػالن قػػوام: حػػػل النززززوكحػػغ حػػاؿ   نػػه  كاحملنػػػة:   ػػاف 
[  88]املا ػػدة/ ككنػػوا  ػػا رزق ػػم اهلل حػػاال طيبػػاالشػػغء حػػاال  قػػاؿ اهلل  لػػا : 

[  ك ػن احلنػوؿ أحنػد الشػاة: 116]النهل/ دنا حاؿ كدنا حراـكقاؿ  لا : 
   كقػاؿ  لػا : 2/493؛ كالب ػا ر 1/218جملمػل ركؿ النػا مل  ػرن ا ااريػر: ا

ح  وبن  اادم حمنه /[  كأحل اهلل كػنا  قػاؿ  لػا : 196]البقرة أحنػد ل ػم
وػػا أو ػػا النػػمه إرػػا أحنننػػا لػػك أزكاوػػك الػػايت [  كقػػاؿ  لػػا : 31]احلػػج/ ا رلػػاـ

... ني يد أووردن ك ا  ن د  ينك  ا أ اء اهلل ننيك كبنػات نمػك كبنػات نما ػك
 /[   ػػػإحاؿ ا زكاج دػػػو مل الوقػػػد  ل ػػػو ن ياػػػه  كإحػػػاؿ 51ااوػػػة ]ا حػػػكاب

  كبنػ  1/493بنات اللم ك ا بلددن إحاؿ الاككج هبن اكدنا  نقػوؿ مل الب ػا ر 
ا ول حمنػه  كروػل حػاؿ كحمػل: إذا  ػرج  ػن اإلحػراـ  أك  ػرج  ػن احلػـر  قػاؿ نػك 

 كأرػد حػل هبػنا البنػد  كقػاؿ  لػا : [2]املا ػدة/ كإذا حننػام  اصػ ادكاكول: 
 قػػػػد  ػػػػػرض اهلل ل ػػػػػم ينػػػػػة أ ػػػػػار م[  أم: حػػػػػاؿ  كقولػػػػػه نػػػػػك كوػػػػػل: 2]البنػػػػد/

[  أم: بػػني  ػػا  نهػػل بػػػه نقػػدة أ ػػار م  ػػن ال فػػارة  كركم: اال  ػػػوت 2]الاهػػر /
لنروػػل ثاثػػة  ػػن ا كالد  امسػػه النػػار إال ينػػة القسػػم  ااحلػػدو  أ روػػه البخػػارم مل 

  ؛ كاريػػػر:  ػػػرح 2632؛ ك سػػػنم مل الػػػرب كال ػػػنة ا11/472كالنػػػنكر  ا  ػػػاف
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  أم: قػػدر 2/75؛ كدػػو مل املوطػػا كاػػاب اونػػا ك  بشػػرح الكرقػػاأ 5/451السػػنة 
  ا وقوؿ إف  اء اهلل  لا   كننر دنا قوؿ الشانر:

 االبيد: ***كقل ن ا رض ينيل  - 123 -
 ا رض ينيلمل أربق  س ن  ***لفغ ال اب با اؼ مثارية 

 .141كدو للبدة بن ال بيب مل املفضنيات ص 
 كقيل البيد:

 كايفا كقل ن ا رض ينيل  ***ختدم ننر وسرات كدغ الحقة 
  1/217؛ كاجململ 13كدو ل لب بن زدن مل دوواره ص 

أم: نػػدكدن سػػروق  ال   ػػيب حػػوا ردن ا رض  ػػن سػػرنا ن إال  ػػغء وسػػن  قػػدار 
هلل. كاحلنيل: الككج  إ ا حلل كل كاحد  ن مػا إزارري لي ػر؛ أف وقوؿ القا ل: إف  اء ا

 ينزززل لػػه  كإ ػػا ل ورػػه حػػاال لػػه  كاػػنا وقػػاؿ ملػػن االػػك أم: ملػػن  لنزولززوكإ ػػا 
كحا ػػل أبنػػا  م  لػػك: حنيػػل  كاحلنينػػة: الككوػػة  كمجل ػػا حا ػػل  قػػاؿ اهلل  لػػا : 

إلحنيػػػػل:  ػػػرج البػػػػوؿ [  كاحلنػػػة: إزار كرداء  كا23]النسػػػاء/ الػػػنون  ػػػن أصػػػػاب م
 ل وره حمنوؿ اللقدة.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 حلؾ 

احلنػػػػ : الل ػػػػد بػػػػني القػػػػـو  كاحملالفػػػػة: امللادػػػػدة  كولنػػػػد لنماز ػػػػة الػػػػر   ػػػػوف  -
 لاددة  ك اف حن  كـر  كحني  كـر  كا حاؼ مجػق حنيػ   قػاؿ الشػانر كدػو 

 زدن:
 االش ر لكدن  كنجكري: *** داركاما ا حاؼ قد ثل نر  ا  - 124 -
 ياف قد زلد باقدا  ا النللكذب

 ؛ كاللباب الكا ر احن    61كدو مل دوواره ص 
 أم: كاد وككؿ اساقا ة أ وردا  كنرش الرول: قواـ أ رري.

كاحلنػػ  أصػػنه اليمػػني الػػنم وا ػػن بلضػػ م  ػػن بلػػا هبػػا اللبػػد  ت نػػرب بػػه نػػن كػػل 
 [  أم:    ػػػػار11]القنػػػػم/ كال   ػػػػق كػػػػل حػػػػاؼ   ػػػػني ػػػػني  قػػػػاؿ اهلل  لػػػػا : 
انفػػػوف بػػػاهلل إ ػػػم [  74]الاوبػػػة/ انفػػػوف بػػػاهلل  ػػػا قػػػالوالنهنػػػ   كقػػػاؿ  لػػػا : 
[  62]الاوبػة/ انفػوف بػاهلل ل ػم لن ػوكم[  56]الاوبػة/ ملن م ك ا دػم  ػن م

ك غء حمن : امل اإلرساف ننػر احلنػ   ككميػد حمنػ : إذا كػاف وشػك مل كمياػه 
 قر.ك قر ه   يهن  كاحد أره كميد  كني ر أره أ 

كاحملالفة: أف ان  كل لي ر ت ولند نبارة نن املاز ة  ردا   قيػل: حنػ   ػاف 
كحنيفه  كقاؿ صنر اهلل ننيػه كسػنم: اال حنػ  مل اإلسػاـ  ااحلػدو  نػن وبػن بػن 
  لم قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صنر اهلل ننيه كسنم: اال حن  مل اإلسػاـ  كأ ػا حنػ   



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  2531ـ إال  ػدة . أ روػػه  سػنم مل الفضػػا ل اكػاف مل اوادنيػة   وػػكدري اإلسػا
 1/191  ؛ كأ روه أمحػد 4/115؛ كأبو داكد مل الفرا ا اارير:  لا  السنن 

  .3/343؛ كالفا  ال بن 11/212؛ كارير:  رح السنة 2/181ك 
ك ػػاف حنيػػ  النسػػاف  أم: حدوػػدري  كارػػه اػػال  ال ػػاـ  ػػا واباطػػا ننػػه  كحنيػػ  

 الف احة.

 حلق 

 : اللضػػو امللػػركؼ  كحنقػػه: ق ػػق حنقػػه  ت ولػػل احلنػػ  لق ػػق الشػػلر كوػػكري  احلنػػ -
[  كقػاؿ  لػا : 196]البقػرة/ كال ينقوا رؤكسػ م قيل: حن   لرري  قاؿ  لا : 

حمنقػػني رؤكسػػ م ك ق ػػرون / [  كرأس حنيػػ   كحليػػة حنيػػ   ك انقػػرل 27]الفػػا
 قالػد:  ػػا أراأ إال حنقػر  ااحلػدو  نػػن نا شػة قالػد: حا ػػد صػفية لينػة النفػػر  

حابسػػا م  قػػاؿ النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: انقػػرل حنقػػر  أطا ػػد وػػـو النهػػر  ا 
قيػػل: رلػػم. قػػاؿ:  ػػارفرم. أ روػػه البخػػارم مل احلػػج  بػػاب إذا حا ػػد املػػرأة بلػػد ا 

  ؛ كاريػر:  ػرح 1211  بػرقم ا2/964؛ ك سنم مل احلػج ا3/586أ ا د 
  أم: أصػػػػػاباه   ػػػػػيبة ينػػػػػ  النسػػػػػاء   مل الػػػػػدناء ننػػػػػر اإلرسػػػػػاف7/234السػػػػػنة 

 ػػػلوردن  كقيػػػل  لنػػػاري: ق ػػػق اهلل حنق ػػػا. كقيػػػل لألكسػػػة ايشػػػنة الػػػر ينػػػ  الشػػػلر 
   كاحلنقػة  يػد  شػبي ا بػاحلن  مل اايئػة  1/249خبشورا ا: حمال  اارير: اجململ 

كقيػػػل: حنقػػػه  كقػػػاؿ بلضػػػ م اكاملػػػراد بػػػه ابػػػن السػػػ يد  قػػػد أر ػػػر  ػػػا  الػػػاـ  كأثباػػػه 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ه كثلنػػػب كالنهيػػػاأ كغػػػندم  : ال أنػػػرؼ احلنقػػػة إال مل الػػػنون انقػػػوف الشػػػلر  سػػػيبوو
كدو مجق حال   ك ا ر ككفرة  كاحلنقة بفا  الاـ لغة غن ويػدة. كإبػل حمنقػة:  ا ػا 
حنػػ . كاناػػرب مل احلنقػػة  لػػم الػػدكراف   قيػػل: حنقػػة ابفػػا  الػػاـ ك سػػ ين ا  القػػـو  

 مل طناره. كقيل: حن  ال ا ر: إذا ار فق كدار

 حلب 

احلنػػم:  ػػبب الػػنفس كال بػػق نػػن ديجػػاف الغضػػب  كمجلػػه أحػػاـ  قػػاؿ اهلل  لػػا :  -
أـ  ػػا ردم أحا  ػػم هبػػنا /[  قيػػل  لنػػاري: نقػػوام اكدػػو قػػوؿ ابػػن زوػػد  32]ال ػػور

   كلػػػيس احلنػػػم مل احلقيقػػػة دػػػو اللقػػػل  ل ػػػن  سػػػركري 7/636كمػػػا مل الػػػدر املن ػػػور 
اقاؿ السمني: ك يه رير  إذ قد  ق إطاقه  رادا به  بنلك ل وره  ن  سببات اللقل

  كحنمػه اللقػل 3/365احلقيقة. نمدة احلفاظ: حنم   كقد حنػم ااريػر: ا  لػاؿ 
   قػػاؿ اهلل 3/365كينػػم  كأحنمػػد املػػرأة: كلػػدت أكالدا حنمػػاء ااريػػر: ا  لػػاؿ 

راري بغػػػاـ  بشػػر [  كقولػػه  لػػا : 75]دػػػود/ إف إبػػراديم حلنػػيم أكاري  نيػػب لػػا : 
كإذا بنػ  [  أم: كودت  يه قوة احلنم  كقولػه نػك كوػل: 111]ال ا ات/ حنيم

[  أم: ز ػػاف البنػػوغ  ك ػػغ احلنػػم ل ػػوف صػػاحبه 59]النػػور/ ا طفػػاؿ  ػػن م احلنػػم
؛ كنمػدة 1/247؛ كاجملمػل 3/365ودورا باحلنم  كوقاؿ: حنم اارير: ا  لػاؿ 

 احلفاظ: حنم. كقاؿ بلض م:
 ك مه مل اللقل ح م قد ورل ***أ ر كن را حنم مل النـو 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 لفاسد الدب    ن   هها  ***كمل ا د  واء   ل  رح 
مل رو ػػه انػػم حنمػػا كحنمػػا  كقيػػل: حنمػػا  ػػو: ربػػق  كينػػم كاحػػانم  كحنمػػد بػػه مل 

[  54]ووسػػ / قػػالوا أ ػغاث أحػػاـرػو غ  أم: رأواػػه مل املنػاـ  قػػاؿ اهلل  لػا : 
  قيل:  يد بنلك لا ػوردا ب ػورة ذم حنػم  ل  ػرة دػدك  ا  كاحلنمة: القراد ال بن

 ا ا حنمة ال دم  اشبي ا باحلنمة  ن القراد مل اايئة  بداللة  سميا ا بالقراد مل قوؿ 
 الشانر:

 ب ني  ن اووالف كااب أنجمغ ***كاف قرادم زكرري طبلا ما   - 125 -
؛ كالنسػاف اقػرد  2/23؛ كاملخ ػص 255االبيد لنر اح بن  يػادة مل دووارػه ص 

  2/188؛ كمج رة النغة 27؛ كالفرؽ ل ابد النغوم ص 
كحنم اوند: كقلد  يه احلنمة  كحنمد البلػن: ركنػد ننػه احلنمػة  ت قػاؿ: حنمػد 

القػراد ننػه  بنزز  ارا: إذا دارواه ليس ن ك ام ن  نه مت نػك  ػن البلػن إذا سػ ناه 
  .1/247؛ كاجململ 1/365اارير: ا  لاؿ 

 حلى 

 ػن حنػي م نجػا وسػدا لػه احلنغ مجػق احلنػغ   ػو: ثػدم كثػدم  كقػاؿ  لػا :  -
[  وقػػػػػاؿ: حنػػػػػغ انػػػػػر اقػػػػػاؿ صػػػػػاحب كاػػػػػاب ا  لػػػػػاؿ 148]ا نػػػػػراؼ/  ػػػػػوار
؛ كحنػػػغ الشػػػغء مل نيػػػين كصػػػدرم حنػػػغ كحػػػاكة: حسػػػن  كحنيػػػد املػػػرأة 1/376

 انػػػػػوف  ي ػػػػػا  ػػػػػن أسػػػػػاكر  ػػػػػن ذدػػػػػبحنيػػػػػا: لبسػػػػػد احلنػػػػػغ   قػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كقيػػػل: 21]اإلرسػػاف/ كحنػػوا أسػػاكر  ػػػن  ضػػة[  كقػػاؿ  لػػػا : 31]ال  ػػ /
 أك  ػػن ونشػػػا مل احلنيػػػةاحلنيػػة كاومػػػق حنػػغ اب سػػػر احلػػاء ك ػػػم ا   قػػاؿ  لػػػا : 

 [.18]الك رؼ/

 حم 

إال [  15]حممػد/ كسقوا  اء محيمااحلميم: املاء الشدود احلرارة  قاؿ  لا :  -
 كالػػػنون كفػػػركا اػػػم  ػػػراب  ػػػن محػػػيمكقػػػاؿ  لػػػا : [  25]نػػػم/ محيمػػػا كغسػػػاقا

[  19]احلػج/ و ػب  ػن  ػوؽ رؤكسػ م احلمػيم[  كقاؿ نك كوػل: 71]ا رلاـ/
ت إف اػػػػػم نني ػػػػػا لشػػػػػوبا  ػػػػػن محػػػػػيم /[  67]ال ػػػػػا ات دػػػػػنا  نيػػػػػنكقوري محػػػػػيم

[  كقيػل لنمػػاء احلػار مل  ركوػػه  ػن  نبلػػه: محػة  كركم: االلػػا  57]ص/ كغسػاؽ
؛ كالن اوػػػػػة 1/322ا البلػػػػػداء كوكدػػػػػد  ي ػػػػػا القربػػػػػاء  ااريػػػػػر: الفػػػػػا   كاحلمػػػػػة وا ي ػػػػػ

   ك ػػػػغ اللػػػػرؽ محيمػػػػا ااريػػػػر: 4/491؛ كغروػػػػب احلػػػػدو   يب نبيػػػػد 1/445
  ننػػػر الاشػػػبيه  كاسػػػاهم الفػػػرس: نػػػرؽ  ك ػػػغ احلمػػػاـ 12/155النسػػػاف امحػػػم  

حلماـ  كقولػه محا ا؛ إ ا  ره ولرؽ؛ كإ ا ملا  يه  ن املاء احلار  كاساهم  اف: د ل ا
[  111 - 111]الشػلراء/ كال صدو  محيم *** ما لنا  ن  ا لني نك كول: 

[    ػػو القروػػب املشػػف     ارػػه 11]امللػارج/ كال وسػػاؿ محػػيم محيمػػاكقولػه  لػػا : 
النم ااد محاوة لنكوه  كقيل ياصة الرول: حا اه   قيل: احلا ة كاللا ػة  كذلػك ملػا 

قيػػل لنمشػػفقني  ػػن أقػػارب اإلرسػػاف حكاراػػه امل النسػػاف: قننػػا  كوػػدؿ ننػػر ذلػػك أرػػه 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كاحلكارػػػة بالضػػػم كالاخفيػػػ : نيػػػاؿ الروػػػل الػػػنون واهػػػكف بػػػا ردم كاػػػم   أم: الػػػنون 
   كذلػػك أبنػػ   ػػن 2/498اكرػػوف لػػه  كاحػػام  ػػاف لفػػاف: احاػػد ااريػػر: الب ػػا ر 

قولػػه نػػك ادػػام ملػػا  يػػه  ػػن  لػػم االحامػػاـ  كأحػػم الشػػهم: أذابػػه  كصػػار كػػاحلميم  ك 
[  لنهمػػيم    ػػو وفلػػوؿ  ػػن ذلػػك  كقيػػل: 43]الواقلػػة/ ك ػػل  ػػن امػػـوكوػػل: 

أصػػػػػنه الػػػػػد اف الشػػػػػدود السػػػػػواد اكدػػػػػو قػػػػػوؿ ابػػػػػن سػػػػػيدري  راوػػػػػق: النسػػػػػاف امحػػػػػم  
ال بػارد كال     ك سمياه إ ا ملا  يه  ن  رط احلرارة  كما  سػرري مل قولػه: 12/157
احلممػػة   قػػد قيػػل لألسػػود امػػـو   [  أك ملػػا   ػػور  يػػه  ػػن لفػػظ44]الواقلػػة/ كػر 

اػم  ػن  ػوق م  نػل  ػن النػار ك ػن يػا م كدو  ن لفظ احلممة  كإليه أ ػن بقولػه: 
 [ 16]الك ر/  نل

كنرب نن املػوت باحلمػاـ  كقػوام: حػم كػنا  أم: قػدر  كاحلمػر  يػد بػنلك إ ػا ملػا 
حلمػػر  ػػن  ػػي   ي ػػا  ػػن احلػػرارة املفرطػػة  كننػػر ذلػػك قولػػه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: اا

و نم  ااحلدو  نن نا شة نن النمه صنر اهلل ننيه كسنم: ااحلمر  ن  ي  و نم  
 ابردكدػػػػػػػا باملػػػػػػػاء . أ روػػػػػػػه البخػػػػػػػارم مل ال ػػػػػػػب  بػػػػػػػاب احلمػػػػػػػر  ػػػػػػػن  ػػػػػػػي  و ػػػػػػػنم 

  ؛ كأمحػد مل 2211؛ ك سػنم مل السػاـ: بػاب ل ػل داء دكاء بػرقم ا11/174
؛ كابػػن  اوػػه 4/331قػػاأ ؛ ك الػػك مل املوطػػا؛ اريػػر:  ػػرح الكر 1/291 سػػندري 

   كإ ا ملا ولرض  ي ا  ن احلميم  أم: اللرؽ؛ كإ ا ل و ػا  ػن أ ػارات 2/1151
احلماـ  لقػوام: ااحلمػر بروػد املػوت  ادػنا حػدو : أ روػه أبػو رلػيم كابػن السػين مل 
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ال ػػػب كدنػػػاد مل الكدػػػد  كابػػػن أيب الػػػدريا مل املػػػرض كال فػػػارات كلفيػػػه: ااحلمػػػر را ػػػد 
ن اهلل لنمػػ  ن اػػبس هبػػا نبػػدري إذا  ػػاء ت ورسػػنه إذا  ػػاء   ف كدػػا املػػوت كدػػغ سػػج

باملػػػاء  كذكػػػرري ابػػػن حجػػػر امل ػػػغ مل  ااكوػػػه ااحلمػػػر بروػػػد املػػػوت . قػػػاؿ مل املقاصػػػد: 
؛ ككشػػػػػػ  ايفػػػػػػاء 2/81كباومنػػػػػػة   ػػػػػػو حػػػػػػدو  حسػػػػػػن. اريػػػػػػر: الفػػػػػػا  ال بػػػػػػن 

لبلػػن    كقيػػل: ابػػاب املػػوت   ك ػػغ محػػر ا194؛ كاملقاصػػد احلسػػنة ص 1/366
محا ػػا امل النسػػاف: كاحلمػػاـ بالضػػم: محػػر اإلبػػل كالػػدكاب  وػػاء ننػػر نا ػػة  ػػا  ػػغء 
ننيه ا دكاء  بضمة احلاء   جلػل لفيػه  ػن لفػظ احلمػاـ ملػا قيػل: إرػه قنمػا وػربأ البلػن 

  : إذا اسػػػػود ونػػػػدري  ػػػػن 1/218 ػػػن احلمػػػػر. كقيػػػػل: محػػػػم الفػػػػرخ ااريػػػر: اجملمػػػػل 
  مػػػا  ػػػن لفػػػظ احلممػػػة  كأ ػػػا محهمػػػة الفػػػرس الػػػروش  كمحػػػم كو ػػػه: اسػػػود بالشػػػلر  

؛ كالنسػػػاف امحػػػم     كلػػػيس  ػػػن ا كؿ مل 1/218 ه اوػػػة ل ػػػو ه ااريػػػر: اجملمػػػل 
  غء.

 حمد 

احلمػػد هلل  لػػا : ال نػػاء ننيػػه بالفضػػينة  كدػػو أ ػػص  ػػن املػػدح كأنػػم  ػػن الشػػ ر   -
اسػخن   قػد  إف املدح وقاؿ  يما و وف  ن اإلرساف با ايارري  ك ا وقاؿ  نػه ك يػه بال

 ػػدح اإلرسػػاف ب ػػوؿ قا اػػه كصػػباحة كو ػػه  كمػػا  ػػدح ببػػنؿ  الػػه كسػػخا ه كننمػػه  
كاحلمد و وف مل ال اأ دكف ا كؿ  كالش ر ال وقاؿ إال مل  قابنػة رلمػة    ػل  ػ ر 
محػػد  كلػػيس كػػل محػػد  ػػ را  ككػػل محػػد  ػػدح كلػػيس كػػل  ػػدح محػػدا  كوقػػاؿ:  ػػاف 
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اله احملمودة  كحممد: إذا كود حممودا ااريػر: حممود: إذا محد  كحممد: إذا ك رت   
[  و ػػػ  أف 73]دػػػود/ إرػػػه محيػػػد  يػػػد   كقولػػػه نػػػك كوػػػل: 2/499الب ػػػا ر 

و ػػوف مل  لػػم احملمػػود  كأف و ػػوف مل  لػػم احلا ػػد  كمحػػاداؾ أف  فلػػل كػػنا ااريػػر: 
ك بشرا برسػوؿ وػايت  ػن    أم: غاواك احملمودة  كقوله نك كول: 1/251اجململ 
[   امحػػد إ ػػارة إ  النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم با ػػه 6]ال ػػ / ا ػػه أمحػػدبلػػدم 

ك لنػه   نبي ػا أرػه كمػا كوػد ا ػه أمحػد وووػد كدػو حممػود مل أ اقػه كأحوالػه  ك ػػص 
لفية أمحد  يما بشر به نيسر صػنر اهلل ننيػه كسػنم  نبي ػا أرػه أمحػد  نػه ك ػن الػنون 

كإف كػاف  ػن  -[   مهمػد د نػا 29لفػا /]ا حممد رسوؿ اهللقبنه  كقوله  لا : 
 فيػه إ ػارة إ  كصػفه بػنلك كخت ي ػه  لنػاري كمػا  ضػر ذلػػك  -كوػه ا ػا لػه ننمػا 
[  أرػػه ننػػر  لػػم احليػػاة كمػػا 7] ػػر / إرػػا ربشػػرؾ بغػػاـ ا ػػه اػػغمل قولػػه  لػػا : 

 بني مل بابه ادنا   وات بلد  كسيايت مل باب احيغ    إف  اء اهلل.

 حمر 

كاييػػل كالبغػػاؿ ار: احليػػواف امللػػركؼ  كمجلػػه محػػن كأمحػػرة كمحػػر  قػػاؿ  لػػا : احلمػػ -
كم ػل احلمػار امػل [  كولرب نن اوادل بنلك  كقوله  لا : 8]النهل/ كاحلمن
[  كمحػػار 51]املػػدثر/ كػػا م محػػر  سػػانفرة[  كقػػاؿ  لػػا : 5]اوملػػة/ أسػػفارا

   1/251ا قػػب ااريػػر: اجملمػػل  قبػػاف: دكوبػػة  كاحلمػػارف: حجػػراف  فػػ  نني مػػا
  به باحلمار مل اايئة  كاحملمر: الفرس ااجني املشبه باد ه ببادة احلمار.
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كاحلمػرة مل النػػواف  كقيػل: اا محػػر كا سػود  ااحلػػدو : ابل ػد إ  ا محػػر كا سػػود . 
  لنلجػػػػم 27؛ كالػػػػدار غ مل  سػػػػندري مل السػػػػن 2/63أ روػػػػه  سػػػػنم مل املسػػػػاود 

بػػارا بغالػػب ألػػوا م  كر ػػا قيػػل: محػػراء اللجػػاف اك نػػه قػػوؿ ننػػغ لروػػل  ػػن كاللػػرب انا
املػػػوايل: اسػػػ د وػػػا ابػػػن محػػػراء اللجػػػاف  أم: وػػػا ابػػػن ا  ػػػة  كاللجػػػاف:  ػػػا بػػػني القبػػػل 
كالدبر  كدغ كنمة  قواا اللرب مل السب كالنـ. ارير: النسػاف امحػر     كا محػراف: 

راف  أم: النهػػم كايمػػر  كأدنػػك النسػػاء النهػػم كايمػػر اوقػػاؿ: أدنػػك الروػػاؿ ا محػػ
ا محراف  أم: الندب كالفضة   انابارا بنوري ما  كاملوت ا محر أصػنه  يمػا وػراؽ  يػه 
الدـ  كسنة محراء: ودبة  لنهمرة اللار ة مل اوو  ن ا  ككنلك محارة اوقاؿ: محػارة 

ر  القػػيظ: القػػيظ  كمحار ػػه  بالاشػػدود كالاخفيػػ   كمحػػرة ال ػػي . راوػػق النسػػاف: محػػ
 لشدة حردا  كقيل: كطاءة محراء: إذا كارد ودودة  ككطاءة د اء: دارسة.

 حمل 

احلمل  لم كاحد انارب مل أ ياء ك نة   سوم بني لفيػه مل  لػل  ك ػرؽ بػني ك ػن  -
 ن ا مل   ادردا   قيل مل ا ثقاؿ احملمولة مل اليادر كالشػغء احملمػوؿ ننػر الي ػر: 

 محل.
مولػػة مل البػػاطن: محػػل  كالولػػد مل الػػب ن  كاملػػاء مل السػػهاب  كال مػػرة كمل ا ثقػػاؿ احمل

كإف  ػػدع   قنػػة إ  محن ػا ال امػػل  نػػه مل الشػجرة  شػػبي ا تمػل املػػرأة  قػػاؿ  لػا : 
[  وقػػػاؿ: محنػػػد ال قػػػل كالرسػػػالة كالػػػوزر محػػػا  قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 18] ػػػاطر/  ػػػغء
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كلػػيهمنن أثقػػاام كأثقػػاال  ػػق أثقػػاام [  كقػػاؿ  لػػا : 13ن بػػوت/]الل ك ػػا دػػم
كال ننػر الػنون [  كقػاؿ  لػا : 12]اللن بػوت/ تا نني  ن   اوادم  ػن  ػغء

[  كقػػػاؿ نػػػك 92]الاوبػػػة/ إذا  ػػػا أ ػػػوؾ لػػػاهمن م قنػػػد: ال أوػػػد  ػػػا أمحن ػػػم ننيػػػه
  ػل [  كقولػه نػك كوػل: 25]النهػل/ ليهمنوا أكزاردم كا نػة وػـو القيا ػةكول: 

[  أم: كنفػػػػػوا أف 5]اوملػػػػػة/ وراة ت   امنودػػػػػا كم ػػػػػل احلمػػػػػارالػػػػػنون محنػػػػػوا الاػػػػػ
واهمنودا  أم: وقو وا تق ا   نم امنودا  كوقاؿ: محناه كنا  اهمنه  كمحند ننيػه  

  احامػػػػػػػل السػػػػػػػيل زبػػػػػػػدا رابيػػػػػػػاكػػػػػػػنا  اهمنػػػػػػػه  كاحامنػػػػػػػه كمحنػػػػػػػه  كقػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 
ف  ولػػوا  إيفػػا ننيػػه  ػػإ[  كقولػػه: 11]احلاقػػة/ كمحننػػاكم مل اواروػػة[  17]الرنػػد/

ربنػػا كال يمػػل ننينػػا إصػػرا  [  كقػػاؿ  لػػا : 54]النػػور/  ػػا محػػل كننػػي م  ػػا محنػػام
[ 286]البقػرة/ كما محناه ننر النون  ػن قبننػا  ربنػا كال يمننػا  ػا ال طاقػة لنػا بػه

ذروػػة  ػػن محننػػا [  13]القمػػر/ كمحننػػاري ننػػر ذات ألػػواح كدسػػركقػػاؿ نػػك كوػػل: 
 كمحنػػػػػػػد ا رض كاوبػػػػػػػاؿ[  3]اإلسػػػػػػػراء/ بػػػػػػػدا  ػػػػػػػ ورا ػػػػػػػق رػػػػػػػوح إرػػػػػػػه كػػػػػػػاف ن

 [.14]احلاقة/
كمحنػػػد املػػػرأة: حبنػػػد  ككػػػنا محنػػػد الشػػػجرة  وقػػػاؿ: محػػػل كأمحػػػاؿ  قػػػاؿ نػػػك كوػػػل: 

كأكالت ا محػػاؿ أون ػػن أف وضػػلن محن ػػن /[  4]ال ػػاؽ ك ػػا يمػػل  ػػن أر ػػر
 محنػػػػػػػػػد محػػػػػػػػػا  فيفػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػرت بػػػػػػػػػه[  47]  ػػػػػػػػػند/ كال  ضػػػػػػػػػق إال بلنمػػػػػػػػػه

كمحنػػػه [  15]ا حقػػػاؼ/ محناػػػه أ ػػػه كردػػػا كك ػػػلاه كردػػػا[  189اؼ/]ا نػػػر 
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[  كا صػػػل مل ذلػػػك احلمػػػل ننػػػر الي ػػػر  15]ا حقػػػاؼ/ ك ضػػػاله ثاثػػػوف  ػػػ را
؛ كأسػػػاس 4/232 اسػػػالن لنهبػػػل بداللػػػة قػػػوام: كسػػػقد الناقػػػة اراوػػػق: ا  لػػػاؿ 

بلػػػن. الباغػػػة اكسػػػ     : إذا محنػػػد. كأصػػػل الوسػػػ : احلمػػػل احملمػػػوؿ ننػػػر   ػػػر ال
كقيل: احلمولة ملا امل ننيه  كالقاوبة االقاوبة: اإلبل  قاب  كالقاب كاحد ا قااب  

  354كدػػػغ ا كػػػ  الػػػر  و ػػػق ننػػػر رقالػػػة ا محػػػاؿ. اريػػػر: أسػػػاس الباغػػػة ص 
كالركوبػػػة  كاحلمولػػػة: ملػػػا امػػػل  كاحلمػػػل: لنمهمػػػوؿ  ك ػػػص الضػػػاف ال ػػػغن بػػػنلك 

ل أ ػػػه إوػػػاري  كمجلػػػه: أمحػػػاؿ كمحػػػاف ااريػػػر: ب ورػػػه حممػػػوال  للجػػػكري  أك لقربػػػه  ػػػن محػػػ
  احلػػػػػػا ات كقػػػػػػراالنسػػػػػػاف امحػػػػػػل     كهبػػػػػػا  ػػػػػػبه السػػػػػػهاب   قػػػػػػاؿ نػػػػػػك كوػػػػػػل: 

[  كاحلميل: السهاب ال  ن املاء  ل وره حػا ا لنمػاء ااريػر: الب ػا ر 2]الناروات/
   كاحلميل:  ػا امنػه السػيل  كالغروػب  شػبي ا بالسػيل  كالولػد مل الػب ن. 2/512
ميػػل: ال فيػػل  ل ورػػه حػػا ا لنهػػ   ػػق  ػػن ننيػػه احلػػ   ك ػػناث احلميػػل ملػػن ال كاحل

واهقػػػػ  رسػػػػبه امل النسػػػػاف: كاحلميػػػػل: الػػػػنم امػػػػل  ػػػػن بنػػػػدري صػػػػغنا  ك  وولػػػػد مل 
اإلسػػػاـ  ك نػػػه قػػػوؿ نمػػػر ر ػػػغ اهلل ننػػػه مل كاابػػػه إ   ػػػرو : ااحلميػػػل ال وػػػورث إال 

[  كناوػػػػة نػػػػن 4]املسػػػػد/ محالػػػػة احل ػػػػب   ك 1/442ببينػػػػة . كاريػػػػر: الن اوػػػػة 
    أم: ونم.2/512النماـ  كقيل:  اف امل احل ب الرطب اارير: الب ا ر 
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 حمى 

احلمػػغ: احلػػرارة املاولػػدة  ػػن اوػػوادر احملميػػة  كالنػػار كالشػػمس  ك ػػن القػػوة احلػػارة مل  -
  كدغ قراءة ابن نػا ر 86اسورة ال   : نيوة  مل نني حا يةالبدف  قاؿ  لا : 

اكدػغ قػراءة  محئةال سا غ ك ن  ك لبة كأيب ولفر   أم: حارة  كقرئ: كمحكة ك 
   كقػػػاؿ نػػػك 294رػػػا ق كابػػػن ك ػػػن كأيب نمػػػرك كحفػػػص كولقػػػوب. اريػػػر: اإليػػػاؼ 

[  كمحػغ الن ػار ااريػر: ا  لػاؿ 35]الاوبة/ وـو امر نني ا مل رار و نمكول: 
  : 1/251مػػػل    كأمحيػػػد احلدوػػػدة إمحػػػاء, كمحيػػػا ال ػػػاس ااريػػػر: اجمل1/373

سوريا كحراريا  كنرب نن القوة الغضبية إذا ثارت كك رت باحلمية   قيل: محيد ننر 
[  كنػػن ذلػػك 26]الفػػا / محيػػة اوادنيػػة ػػاف  أم: غضػػبد ننيػػه  قػػاؿ  لػػا : 

اسالن قوام: محيػد امل ػاف محػر  كركم: اال محػر إال هلل كرسػوله  ااحلػدو  أ روػه 
د  بػػػػػاب أدػػػػػل الػػػػػدار وبياػػػػػوف  ي ػػػػػاب الولػػػػػداف كالػػػػػنرارم البخػػػػػارم مل كاػػػػػاب او ػػػػػا

؛ كأبػػػو داكد مل بػػػاب ا رض امي ػػػا الروػػػل. 4/73؛ كأمحػػػد مل  سػػػندري 6/146
  .3/49ارير:  لا  السنن 

   كمحيد املروا محيا  كقولػه نػك 97كمحيد أرفغ حممية اارير: أساس الباغة ص 
 ػػرب نشػػرة أب ػػن كػػاف  [  قيػػل: دػػو الفهػػل إذا113]املا ػػدة/ كال حػػاـكوػػل: 

   3/212وقػػػاؿ: محػػػر   ػػػرري  ػػػا وركػػػب اراوػػػق: الػػػدر املن ػػػور مل الافسػػػن باملػػػاثور 
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كأمحػاء املػػرأة: كػػل  ػن كػػاف  ػػن قبػل زكو ػػا اقػػاؿ ابػن  ػػارس: احلمػػو: أبػو الػػككج  كأبػػو 
 .1/249ا رأة الرول. ارير: اجململ 

ل  غيبػة كإف قيػل محودػا  كقاؿ ابن ا ثن: ا محػاء: أقػارب الػككج  ك يػه اال لنػوف روػ
 أال محودا املوت .

   كذلك ل و م محاة اا  كقيل: محادا كمحودا كمحي ا  كقػد 1/448ارير: الن اوة 
 ػػك مل بلػػا النغػػات  قيػػل: حػػمء   ػػو: كػػمء اكدػػنا  نقػػوؿ نػػن ا صػػملغ  اريػػر: 

  ن محا  سنوف   كاحلماة كاحلما: طني أسود  ننت  قاؿ  لا : 1/249اجململ 
[  كوقػػاؿ: محػػات البئػػر: أ روػػد محايػػا  كأمحايػػا: ولنػػد  ي ػػا محػػا  26]احلجػػر/
  كقد  رت مل ال ػفهة السػابقة  : 86اسورة ال   : نيوة  مل نني محئةكقرئ: 

 ذات محا.

 حن 

املاضمن لق فاؽ وقػاؿ: حنػد املػرأة  كالناقػة لولػددا  كقػد و ػوف  النزا احلنني:  -
كالشػفقة  أك  النززا نني نػن ال ػوت الػداؿ ننػر  ق ذلك صوت  كلنلك ولرب بػاحل

 ا ور ب ور ه. كننر ذلك حنني اوػنع  كروػ  حنػوف  كقػوس حنارػة: إذا ررػد ننػد 
 . كقيل:  ا له حارة كال نيرة  أم: ال راقة كال  ػاة 1/218اإلرباض اارير: اجململ 

  كاإل فاؽ  ينة  ككصفاا بنلك انابارا ب و ي ما  كملا كاف احلنني  اضمنا لق فاؽ
 كحنارػػػػا  ػػػػن لػػػػدراال ونفػػػػك  ػػػػن الرمحػػػػة نػػػػرب نػػػػن الرمحػػػػة بػػػػه مل  ػػػػو قولػػػػه  لػػػػا : 
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 - 86[  ك نػػػػػػه قيػػػػػػل: احلنػػػػػػاف املنػػػػػػاف ااريػػػػػػر: ا  ػػػػػػاء كال ػػػػػػفات ص 13] ػػػػػػر /
كوػػػػـو    كحناريػػػػك: إ ػػػػفاقا بلػػػػد إ ػػػػفاؽ  ك  نياػػػػه كا نيػػػػة لبيػػػػك كسػػػػلدوك  115
 [   نسوب إ    اف  لركؼ.25]الاوبة/ حنني

 حنث 

[  أم: الػنرب 46]الواقلػة/ ككاروا و ركف ننر احلنػ  الليػيمقاؿ اهلل  لا :  -
  1/411املػػ ت  ك ػػغ اليمػػني الغمػػوس حن ػػا لػػنلك  كقيػػل: حنػػ  ااريػػر: ا  لػػاؿ 

مل  ينػػه إذا   وػػ  هبػػا  كنػػرب باحلنػػ  نػػن البنػػوغ؛ ملػػا كػػاف اإلرسػػاف ننػػدري و  ػػن  ػػا 
: بنػػ   ػػاف احلنػػ . كاملاهنػػ : النػػا ا نػػن رفسػػه ور  بػػه  ا ػػا ملػػا كػػاف قبنػػه   قيػػل

 احلن    و: املاهرج كاملاات.

 حنجر 

كبنغػػػد [  كقػػاؿ نػػػك كوػػل: 18]غػػػا ر/ لػػدل احلنػػػاور كػػا منيقػػاؿ  لػػػا :  -
 [  مجق حنجرة  كدغ رأس الغن مة  ن  ارج.11]ا حكاب/ القنوب احلناور

 حنذ 

م:  شػػوم بػػني حجػػرون  كإيفػػا [  أ69]دػػود/  جػػاء بلجػػل حنيػػنقػػاؿ  لػػا :  -
وفلػػػػػل ذلػػػػػك لاا ػػػػػبب ننػػػػػه النككوػػػػػة الػػػػػر  يػػػػػه  كدػػػػػو  ػػػػػن قػػػػػوام: حنػػػػػنت الفػػػػػرس: 
اساهضػػػػػػر ه  ػػػػػػوطا أك  ػػػػػػوطني  ت  ػػػػػػادرت ننيػػػػػػه اوػػػػػػاؿ ليلػػػػػػرؽ ااريػػػػػػر: اجملمػػػػػػل 
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   كدػو حمنػػوذ كحنيػن  قػػد حنػػن نا الشػمس اأم: أحرقانػػا   كملػا كػػاف ذلػػك 1/254
؛ 97 احنػػػن ااريػػػر: أسػػػاس الباغػػػة ص   ػػػركج  ػػػاء قنيػػػل قيػػػل: إذا سػػػقيد ايمػػػر

    أم: قنل املاء  ي ا  كاملاء النم لرج  ن اللرؽ كاحلنين.255كاجململ ص 

 حنؾ 

احلنػػػ : دػػػو  يػػػل نػػػن الضػػػاؿ إ  االسػػػاقا ة  كاونػػػ :  يػػػل نػػػن االسػػػاقا ة إ   -
 قاراػػػػػػا هلل حنيفػػػػػػاالضػػػػػػاؿ  كاحلنيػػػػػػ  دػػػػػػو املا ػػػػػػل إ  ذلػػػػػػك  قػػػػػػاؿ نػػػػػػك كوػػػػػػل: 

[  كمجلػػه حنفػػاء  قػػاؿ 67]نيؿ نمػػراف/ حنيفػػا  سػػنماكقػػاؿ:  [ 121]النهػػل/
[  كينػػ   ػػاف  31 - 31]احلػػج/ حنفػػاء هلل ***كاوانبػػوا قػػوؿ الػػككر نككوػػل: 

أم: يػػرل طروػػ  االسػػاقا ة  ك ػػد اللػػرب كػػل  ػػن حػػج أك ا اػػنت حنيفػػا   نبي ػػا أرػػه 
قيػػل:  ػػغ ننػػر دوػػن إبػػراديم صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم  كا حنػػ :  ػػن مل رونػػه  يػػل  

 بنلك ننر الافاؤؿ  كقيل: بل اسالن لنميل اجملرد.

 حنك 

احلنػػك: حنػػك اإلرسػػاف كالدابػػة  كقيػػل ملنقػػار الغػػراب: حنػػك؛ ل ورػػه كاحلنػػك  ػػن  -
اإلرساف  كقيل: أسود   ل حنك الغػراب  كحنػك الغػراب   هن ػه:  نقػارري  كحن ػه: 

[   ػػػوز أف 62إلسػػػراء/]ا  حاػػػن ن ذرواػػػه إال قنػػػياسػػػواد روشػػػه  كقولػػػه  لػػػا : 
و وف  ن قوام: حن د الدابة: أصبد حن  ا بالنجاـ كالرسن   ي وف  ػو قولػك: 

   ك ػػػػوز أف و ػػػػوف  ػػػػن قػػػػوام 2/515 ومػػػػن  ارػػػػا ك رسػػػػننه ااريػػػػر: الب ػػػػا ر 
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احانك اوػراد ا رض  أم: اسػاو  تن ػه نني ػا   اكن ػا كسااصػن ا   ي ػوف  لنػاري: 
ننػر ذلػك  ك ػاف حن ػه الػددر كاحان ػه  كقػوام:  ػنري    ساولني نني م اساياءري

كقػػرع سػػنه  كا ػػ ري اوقػػاؿ لنشػػيخ: قػػد نناػػه كػػربة كنر ػػه  ػػ ة. اريػػر: النسػػاف: ا ػػ   ؛ 
   ك ػػػػو ذلػػػػك  ػػػػن االسػػػػالارات مل الاجربػػػػة اقػػػػاؿ ابػػػػن 333كأسػػػػاس الباغػػػػة ص 

كقػاؿ قدا ػة  ا نرايب: ورذري الددر  كدل ه كرنسه كحن ه  كنركه ك نري  لػم كاحػد.
بػػن ولفػػر: كوقػػاؿ: قػػد نجماػػه اي ػػوب  كونناػػه احلػػركب  ك ن ػػه ا  ػػور  كدنباػػه 

 الددور  كدرباه الل ور  كحن اه الاجارب.
 ؛ كالنساف احنك   .334راوق: ووادر ا لفاظ ص 

 حوب
[  كاحلػػػػوب 2]النسػػػػاء/ إرػػػػه كػػػػاف حوبػػػػا كبػػػػنااحلػػػػوب: اإلت  قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل:  -

طػاؽ أـ أوػوب حػوب  ااحلػدو  نػن ابػن نبػاس أف أبػا أوػوب امل ػدر  نػه  كركم: ا
طنػػ  ا رأ ػػه   قػػاؿ لػػه النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: اإف طػػاؽ أـ أوػػوب كػػاف حوبػػا . 
أ روػػػه ال ػػػرباأ  ك يػػػه اػػػغ بػػػن نبػػػد احلميػػػد احلمػػػاأ  كدػػػو  ػػػلي   اريػػػر:  مػػػق 

 .9/265الككا د: باب  ضا ل أـ أووب 
ك سمياه بنلك ل وره  كوورا ننه   ن قوام: حػاب  قاؿ ابن سنون: احلوب: اإلت  

حوبػػا كحوبػػا كحيابػػة  كا صػػل  يػػه حػػوب لكوػػر اإلبػػل  ك ػػاف واهػػوب  ػػن كػػنا  أم: 
    أم: املس نة كاحلاوة.1/255واات  كقوام أحل  اهلل به احلوبة اارير: اجململ 
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ت  ػػػاف كحقيقا ػػا: دػػػغ احلاوػػػة الػػػر يمػػػل صػػػاحب ا ننػػػر ار  ػػػاب اإلت  كقيػػػل: بػػػا
  .1/255؛ كاجململ 1/339تيبة سوء اارير: النساف احوب  

رسػخة اليادروػة   كحقيقا ػا  8كاحلوباء قيل دغ النفس ااريػر الغروػب امل ػن  كرقػة 
 إف الػنفس   ػارة بالسػوءدغ النفس املر  بة لنهوب  كدغ املوصو ة بقوله  لا : 

 [.53]ووس /

 حوت 

  الاقمػه احلػوت[  كقػاؿ  لػا : 61]ال   / رسيا حويماقاؿ اهلل  لا :  -
 إذ  ػػا ي م حياػػا م وػػـو سػػبا م  ػػرنا[  كدػػو السػػمك الليػػيم  142]ال ػػا ات/
 [  كقيل: حاك ين  اف  أم: راكغين  راكغة احلوت.163]ا نراؼ/

 حٌد 

 [ أم:  لدؿ ننه ك نفر  نه.19]ؽ/ ذلك  ا كند  نه ييدقاؿ نك كول:  -

 حٌث 

كحيػػػ   ػػػا    ػػػاف  ػػػب م وشػػػرح باومنػػػة الػػػر بلػػػدري   ػػػو قولػػػه  لػػػا :  نبػػػارة نػػػن -
 [.149]البقرة/ ك ن حي   رود[  144]البقرة/ كنام

 حوذ 

 احلوذ: -
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أف وابق السا   حاذوغ البلن  أم: أدبار  خنوه  يلن  مل سػوقه  وقػاؿ: حػاذ اإلبػل 
 فاسػػػػػػػػػػاهوذ ننػػػػػػػػػػي م الشػػػػػػػػػػي ااوذدػػػػػػػػػػا  أم: سػػػػػػػػػػاق ا سػػػػػػػػػػوقا ننيفػػػػػػػػػػا  كقولػػػػػػػػػػه: 

[  اسػااق م  سػاوليا ننػي م  أك  ػن قػوام: اسػاهوذ اللػن ننػر ا  ػاف  19]اجملادلة/
أم: اسػػػػػاو  ننػػػػػر حاذو ػػػػػا  أم: وػػػػػارمه   ردػػػػػا  كوقػػػػػاؿ اسػػػػػاهاذ  كدػػػػػو القيػػػػػاس  
كاسػػػػػالارة ذلػػػػػك كقػػػػػوام: اقالػػػػػدري الشػػػػػي اف كار  بػػػػػه  كا حػػػػػوذم: ايفيػػػػػ  احلػػػػػاذؽ 

 بالشغء   ن احلوذ أم: السوؽ.

 حور

 إرػػه  ػن أف لػػن اػػورلػػ دد إ ػا بالػػنات؛ كإ ػا بػػالف ر  كقولػه نػػك كوػل: احلػور: ا -
زنػػػػم الػػػػنون كفػػػػركا أف لػػػػن [  أم: لػػػػن وبلػػػػ   كذلػػػػك  ػػػػو قولػػػػه: 14]االرشػػػػقاؽ/

[  كحػار املػاء مل الغػدور:  ػردد  يػه  كحػار 17]الاغابن/ وبل وا  قل بنر كريب لابل ن
يػػه الب ػػرة لػػ ددري  كهبػػنا النيػػر قيػػل: مل أ ػػرري: يػػن  ك نػػه: احملػػور لنلػػود الػػنم يػػرم نن

سػػػن السػػػواأ أبػػػدا ال ونق ػػػق اامل ػػػل: سػػػن السػػػواأ سػػػفر ال ونق ػػػق. النسػػػاف: سػػػنا   
كالسػػواأ مجػػق سػػارية  كدػػغ  ػػا وسػػػاقر ننيػػه  ػػن بلػػن أك ثػػور  كحمػػارري ا ذف ليػػػادرري 

رة  كالقػـو مل املنقلر   شبي ا  هارة املػاء لػ دد ااػواء بال ػوت  يػه كػ دد املػاء مل احملػا
حور أم: مل  ردد إ  رق اف  كقوله: ارلوذ باهلل  ن احلور بلد ال ور  ااحلدو  نن 
نبػػد اهلل بػػن سػػروس قػػاؿ: اكػػاف النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم إذا  ػػرج  سػػا را وقػػوؿ: 
الن م إأ أنوذ بك  ن كن اء السفر  ككآبة املنقنب  كاحلور بلد ال ور  كسوء املنيػر 
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  ؛ كابػػػػػػػػػن  اوػػػػػػػػػه 1343اؿ  أ روػػػػػػػػػه  سػػػػػػػػػنم مل احلػػػػػػػػػج بػػػػػػػػػرقم امل ا دػػػػػػػػػل كاملػػػػػػػػػ
  أم:  ػن الػ دد 8/272  ؛ كالنسا غ 13/4؛ كال  نم االلار ة 2/1279

مل ا  ر بلد املضغ  يه  أك  ن رق اف ك ردد مل احلاؿ بلد الكوادة  ي ػا  كقيػل: حػار 
 بلد  ا كار.

كاهلل وسػػػػمق ؿ اهلل  لػػػػا : كاحملػػػػاكرة كاحلػػػػوار: املػػػػرادة مل ال ػػػػاـ  ك نػػػػه الاهػػػػاكر  قػػػػا
[  ككنماه  ما روق إيل حوارا  أك حػوورا أك حمػورة ااريػر أسػاس 1]اجملادلة/ ياكركما

   أم: ووابػػػػا  ك ػػػػا ولػػػػيش بػػػػاحور  أم 1/256؛ ك مػػػػل النغػػػػة 98الباغػػػػة ص 
كحػػور [  72]الػػرمحن/ حػػور  ق ػػورات مل اييػػاـبلقػػل اػػور إليػػه  كقولػػه  لػػا : 

[  مجػػق أحػػور كحػػوراء  كاحلػػور قيػػل:   ػػور قنيػػل  ػػن البيػػاض مل 22]الواقلػػة/ نػػني
اللػني  ػػن بػػني السػػواد  كأحػورت نينػػه  كذلػػك  اوػػة احلسػن  ػػن اللػػني  كقيػػل: حػػورت 
الشغء: بيضاه كدكر ه  ك نه: ايبك احلوارل  كاحلواروػوف أر ػار نيسػر صػنر اهلل ننيػه 

   كقيػػل: كػػاروا 116ص كسػػنم  قيػػل: كػػاروا ق ػػارون ااريػػر غروػػب القػػرنيف لنيكوػػدم 
صػػيادون  كقػػاؿ بلػػا اللنمػػاء: إيفػػا  ػػوا حػػواروني   ػػم كػػاروا و  ػػركف رفػػوس النػػاس 

إيفػػا وروػػد اهلل ليػػندب نػػن م الػػروس بإ ػػاديم الػػدون كاللنػػم املشػػار إليػػه بقولػػه  لػػا : 
[  قػاؿ: كإيفػا قيػل: كػاروا ق ػارون ننػر 33]ا حػكاب/ أدل البيد كو  ركم    نا

الاشػػػبيه  ك  ػػػور  نػػػه  ػػػن   واخ ػػػص  لر اػػػه احلقػػػا   امل نػػػة املاداكلػػػة بػػػني الام يػػػل ك 
اللا ػػة  قػػاؿ: كإيفػػا كػػاروا صػػيادون الصػػ ياددم رفػػوس النػػاس  ػػن احلػػنة  كقػػوددم إ  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

احل   قاؿ صنر اهلل ننيه كسنم: االكبن ابن نمر كحػوارم  ااحلػدو  نػن وػابر نػن 
بن نمر كحػواروغ  ػن أ ػر  أ روػه أمحػد مل النمه صنر اهلل ننيه كسنم قاؿ: االكبن ا

  4/275؛ كالروػػػػاض النضػػػػرة 2/145؛ كاريػػػػر الفػػػػا  ال بػػػػن 3/314املسػػػػند 
كقولػػػه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم: ال ػػػل رػػػمه حػػػوارم كحػػػوارم الػػػكبن  ااحلػػػدو  أ روػػػه 

؛ ك سػػػػنم مل  ضػػػػا ل 7/81  ك ضػػػػل أصػػػػهاب النػػػػمه 6/53البخػػػػارم مل او ػػػػاد 
  4122؛ كابػػن  اوػػه بػػرقم 3/317د مل املسػػند ؛ كأمحػػ2415ال ػػهابة بػػرقم 

 ػػن أر ػػارم إ  اهلل قػػاؿ احلواروػػوف:  ػػن أر ػػار  اشػػبيه هبػػم مل الن ػػرة حيػػ  قػػاؿ: 
 [.14]ال  / اهلل

 حاج 

احلاوة إ  الشغء: الفقر إليه  ػق حمباػه  كمجل ػا: حػاج كحاوػات كحػوا ج  كحػاج  -
[  68]ووسػػ / قضػػادا إال حاوػػة مل رفػػس ولقػػوباػػوج: احاػػاج  قػػاؿ  لػػا : 

[  كاحلووػػاء: احلاوػػة اقػػػاؿ الك شػػرم: وقػػػاؿ: 9]احلشػػػر/ حاوػػة  ػػػا أك ػػواكقػػاؿ: 
 ليس له نندم حوواء كال لوواء   كقيل: احلاج  رب  ن الشوؾ.

 حٌر 

وقاؿ: حار اار حنة    و حا ر كحناف  كين كاساهار: إذا  بند مل ا  ر ك ردد  -
[  71]ا رلػػػاـ/ ا و ه الشػػػياطني مل ا رض حػػػنافكالػػػنم اسػػػ يػػػه  قػػػاؿ  لػػػا : 

 كاحلا ر: املو ق النم واهن به املاء  قاؿ الشانر:
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 كاساهار  باهبا - 126 -
 االبيد متا ه:

 ننينا هبوف كاساهار  باهبا ***ثاثة أحواؿ  نما ير د 
؛ كأسػػػػاس الباغػػػػة ص 1/43كدػػػػو  يب ذؤوػػػػب ااػػػػنيل  مل  ػػػػرح أ ػػػػلار ااػػػػنليني 

  1/259  رري مل اجململ ؛ ك 111
كدو أف  ان  ح  ورل مل ذا ه حنة  كاحلنة:  و ق  قيل  ػغ بػنلك الوامػاع  ػاء  

 كاف  يه.

 حٌز 

[  أم: صػا را إ  حيػك كأصػنه 16]ا رفػاؿ/ أك  اهيػكا إ   ئػةقاؿ اهلل  لػا :  -
 ن الواك  كذلك كل مجق  نضم بلضه إ  بلا  كحكت الشغء أحػوزري حػوزا  كمحػر 

   1/257حوز ػػه  أم: مجلػػه  كيػػوزت احليػػة كييػػكت  أم:  نػػوث ااريػػر: اجملمػػل 
 كا حوزم: النم مجق حوزري  اشمرا  كنرب به نن ايفي  السروق.

 حاشى 

[ أم: بلػدا  نػه. قػاؿ أبػو نبيػدة: 31]ووسػ / كقنن حاش هللقاؿ اهلل  لا :  -
بػػو ننػػغ الفسػػوم رمحػػه    كقػػاؿ أ1/311كاسػػا ناء ااريػػر:  ػػاز القػرنيف  تنزيززودػغ 

 ػإف احا ػا  ال لنػوا  ػن أف  كقنػن حػاش هللاهلل اقاؿ أبو ننػغ: كأ ػا قولػه  لػا : 
و وف  لا أك حر ا   ا  وز أف و وف حر ا؛  ره وار  كحرؼ اور ال ود ل ننر 
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 - 243  نػػػه مل كػػػاـ  ػػػا وذ بػػػه    بػػػد أرػػػه  لػػػل. راوػػػق: املسػػػا ل احلنبيػػػات ص 
244. 

غ مل كاابػػه ااإلوضػػاح اللضػػدم  أف حا ػػا حػػرؼ  كقػػاؿ: دػػو حػػرؼ كذكػػر الفارسػػ -
  : حػػػاش لػػػيس باسػػػم   ف حػػػرؼ 1/211 يػػه  لػػػم االسػػػا ناء. راوػػػق: اإلوضػػاح 

اور ال ود ل ننر   نه  كليس ترؼ  ف احلرؼ ال انؼ  نه  ا   و ػن  ضػلفا  
وش  قوؿ: حاش كحا ر   من م  ن ولل حاش أصا مل بابه  كولنه  ن لفية احلػ

 أم: الوحش  ك نه: حو غ ال اـ.
كقيل: احلوش  هوؿ ون رسبد إلي ا كحشة ال يد. كأحشػاه: إذا وئاػه  ػن حواليػه  
لا ر ه إ  احلبالة  كاحاو وري كيو وري: أ وري  ن وواربػه. كاحلػوش: أف واكػل اإلرسػاف 

   ك ػػػن م  ػػػن محػػػل ذلػػػك  قنوبػػػا  ػػػن 1/257 ػػػن وارػػػب ال لػػػاـ ااريػػػر: اجملمػػػل 
 احلا ية كقاؿ:حشر  ك نه 

 ادنا نجك بيد  كصدرري: ***ك ا أحا غ  ن ا قواـ  ن أحد  - 127 -
 كال أرل  انا مل الناس وشب ه

  1/258؛ كاجململ 2/166؛ ك رح امللنقات 33كدو لننابغة مل دوواره ص 
 كاره قاؿ: ال أولل أحد مل حشا كاحد  اسا نيه  ن  فضينك ننيه  قاؿ الشانر:

 كال  نق املرباع  نه   ين ا ***الفهل إف أنر د به  كال واهشر - 128 -
 ؛ كالنساف احشا .1/392االبيد لرول  ن ن ل؛ كدو مل امللاأ ال بن 
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 قوله: ال واهشر: ال وبايل 
 و   إرسارا باوود  كأره و لم كونهر كل  ا ولرض له  ن الفهل كغنري.

 حاص 

  ػػػا لنػػػا  ػػػن حمػػػيص: [  كقواػػػه  لػػػا 36]ؽ/ دػػػل  ػػػن حمػػػيصقػػػاؿ  لػػػا :  -
[  أصػػنه  ػػن حػػيص بػػيص أم:  ػػدة  كحػػاص نػػن احلػػ  اػػيص  أم: 21]إبػػراديم/

حػػاد ننػػه إ   ػػدة ك  ػػركري. كأ ػػا احلػػوص  خياطػػة اونػػد ك نػػه ح ػػد نػػني ال ػػقر 
؛ 1/418اقاؿ السرقس غ: حاص ال وب حوصا كحياصة:  اطه. اريػر: ا  لػاؿ 

 ؛ كالنساف: حوص .1/258كاجململ 

 حٌض 

: الػػػػػدـ ايػػػػػارج  ػػػػػن الػػػػػرحم ننػػػػػر كصػػػػػ    ػػػػػوص مل كقػػػػػد   ػػػػػوص  احلػػػػػيا -
كاحمليا: احلػيا ككقػد احلػيا ك و ػله  ننػر أف امل ػدر مل دػنا النهػو  ػن الفلػل 

  غء ننر  فلل   و:  لاش ك لاد  كقوؿ الشانر:
 ال وسا يق هبا القراد  قيا - 129 -

 ادنا نجك بيد  ك  رري:
 بنيد  را ق ن  وؽ  كلة

؛ 1/55؛ كاملخ ػص 2/247؛ ككااب سػيبووه 241 دوواره ص كدو لنرانغ مل
  2/167كالبهر 
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أم   ارا لنقينولة  كإف كػاف قػد قيػل: دػو   ػدر  كوقػاؿ:  ػا مل بػرؾ   يػل ك  ػاؿ 
  -ب سر اللني  -اقوام:   يل  اذ؛  ف امل در  ن  لل وفلل:  فلل 

م: كصػػػوابه وقػػػاؿ:  ػػػا مل بػػػرؾ   ػػػاؿ  كقػػػد قيػػػل:   يػػػل نػػػن ا  فػػػش  قػػػاؿ اوػػػودر 
  فلل. راوق: النساف اكيل   .

 حٌط 

 احلا ب: اودار النم اوط بامل اف  كاإلحاطة  قاؿ ننر كو ني: -
إرػػػه أحػػػد ا: مل ا وسػػػاـ  ػػػو: أح ػػػد   ػػػاف كػػػنا  أك  سػػػالمل مل احلفػػػظ  ػػػو: 

[  أم: حػػا ظ لػػه  ػػن مجيػػق و ا ػػه  ك سػػالمل مل 54]  ػػند/ ب ػػل  ػػغء حمػػيب
[  أم: إال أف متنلػػػػػػػوا  كقولػػػػػػػه: 66]ووسػػػػػػػ / اط ب ػػػػػػػمإال أف اػػػػػػػاملنػػػػػػػق  ػػػػػػػو: 

أحاطػػػد بػػػه   يئاػػػه /[   ػػػنلك أبنػػػ  اسػػػالارة  كذاؾ أف اإلرسػػػاف إذا 81]البقػػػرة
ار  ب ذربا كاسامر ننيه اساجرري إ   لاكدري  ا دو أنيػم  نػه   ػا وػكاؿ ور قػغ حػ  

 و بق ننر قنبه   ا   نه أف لرج نن  لاطيه.
 ا  يه احلياطة  أم: احلفظ.كاالحاياط: اسالماؿ  

[  كقولػػه نػػك 12]ال ػػاؽ/ أحػػاط ب ػػل  ػػغء ننمػػاكال ػػاأ: مل اللنػػم  ػػو قولػػه: 
إف ريب  ػا  لمنػوف [  كقولػه: 121]نيؿ نمراف/ إف اهلل  ا ولمنوف حميبكول: 
[. كاإلحاطػػػة بالشػػػغء ننمػػػا دػػػغ أف  لنػػػم كوػػػودري كونسػػػه كقػػػدرري 92]دػػػود/ حمػػػيب

د بػه كبإ ػادري  ك ػا و ػوف بػه ك نػه  كذلػك لػيس إال هلل  لػا   ككيفياه  كغر ه املق و 
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[   نفػر ذلػك نػن م. 39]وػورس/ بػل كػنبوا  ػا   اي ػوا بلنمػهكقاؿ نك كوػل: 
[  68]ال  ػػ / ككيػػ    ػػرب ننػػر  ػػا   يػػب بػػه  ػػرباكقػػاؿ صػػاحب  وسػػر: 

بفػػيا   نبي ػػا أف ال ػػرب الاػػاـ إيفػػا وقػػق بلػػد إحاطػػة اللنػػم بالشػػغء  كذلػػك صػػلب إال
[   ػػػػنلك إحاطػػػػة 22]وػػػػورس/ ك نػػػػوا أ ػػػػم أحػػػػيب هبػػػػمإاػػػػغ كقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 

 كأ ػػػػرل    قػػػػدركا نني ػػػػا قػػػػد أحػػػػاط اهلل هبػػػػابالقػػػػدرة  ككػػػػنلك قولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 
 إأ أ ػػػػػػػاؼ ننػػػػػػػي م نػػػػػػػناب وػػػػػػػـو حمػػػػػػػيب[  كننػػػػػػػر ذلػػػػػػػك قولػػػػػػػه: 21]الفػػػػػػػا /
 [.84]دود/

 حٌؾ 

أـ لػا وف أف بني  قػاؿ اهلل  لػا : احلي : امليػل مل احل ػم كاونػوح إ  أحػد اوػار -
[  أم: لػػػا وف أف 51]النػػػور/ ايػػػ  اهلل ننػػػي م كرسػػػوله بػػػل أكلئػػػك دػػػم اليػػػاملوف

  .1/259 ور مل ح مه. كوقاؿ ييفد الشغء أ ن ه  ن وواربه اارير: اجململ 

 حاق 

كال [. قػػاؿ نػػك كوػػل: 8]دػػود/ كحػػاؽ هبػػم  ػػا كػػاروا بػػه وسػػا كؤفقولػػه  لػػا :  -
كال و ػيب  قيػل: كأصػنه  ينزل[  أم: ال 43] ػاطر/ امل ر السي  إال بادنػه اي 

[  ك 36]البقػػػػػرة/  ازامػػػػػا الشػػػػػي افحػػػػػ   قنػػػػػب   ػػػػػو: زؿ كزاؿ  كقػػػػػد قػػػػػرئ: 
أزااما  كننر دنا: ذ ه كذا ه.134اكهبا قرأ محكة. ارير: اإلياؼ   
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 حول 

اغػػن قيػػل: حػػاؿ الشػػغء أصػػل احلػػوؿ  غػػن الشػػغء كارف ػػاله نػػن غػػنري  كبانابػػار ال -
اػػوؿ حػػ كال  كاسػػاهاؿ: ييػػا  ف اػػوؿ  كبانابػػار االرف ػػاؿ قيػػل: حػػاؿ بيػػين كبينػػك  

[   إ ػػارة 24]ا رفػػاؿ/ كاننمػػوا أف اهلل اػػوؿ بػػني املػػرء كقنبػػهكػػنا  كقولػػه  لػػا : 
إ   ػػا قيػػل مل كصػػفه: اوػػا  قنػػب القنػػوب كا ب ػػار  ااحلػػدو  نػػن أرػػس قػػاؿ: كػػاف 

ننيػه كسػنم و  ػر أف وقػوؿ: وػا  قنػب القنػوب ثبػد قنػمه ننػر دونػك.  النمه صنر اهلل
   كدػػػػو أف ونقػػػػغ مل قنػػػػب اإلرسػػػػاف  ػػػػا و ػػػػر ه نػػػػن  ػػػػرادري 3/112أ روػػػػه أمحػػػػد 

 كحيػػػػػل بيػػػػػن م كبػػػػػني  ػػػػػا وشػػػػػا وفحل مػػػػػة  قاضػػػػػغ ذلػػػػػك  كقيػػػػػل: ننػػػػػر ذلػػػػػك: 
[  دػو أف 24]ا رفاؿ/ اوؿ بني املرء كقنبه[  كقاؿ بلض م مل قوله: 54]سبا/

و ن ه  أك وردري إ  أرذؿ اللمر ل يا ولنػم  ػن بلػد ننػم  ػيئا ااريػر غرا ػب الافسػن 
   كحولػػػد الشػػػغء  اهػػػوؿ: غن ػػػه؛ إ ػػػا بالػػػنات؛ كإ ػػػا 1/438كنجا ػػػب الااكوػػػل 

بػػاحل م كالقػػوؿ  ك نػػه: أحنػػد ننػػر  ػػاف بالػػدون. كقولػػك: حولػػد ال اػػاب دػػو أف 
ا ك   كمل امل ػل اا   ػاؿ  يب نبيػد   نقل صورة  ا  يه إ  غنري  ن غن إزالة ال ػورة

  : لو كاف ذا حينة لاهوؿ  كقوله نػك كوػل: 2/175  ك مق ا   اؿ 337ص 
ال وبغوف نن ا حوال /   [  أم: يوال.118]ال 

كاحلوؿ: السنة  انابارا بارقاهبا كدكراف الشمس مل   الل ا ك غارهبا  قػاؿ اهلل  لػا : 
حػػػولني كػػػا نني كالوالػػػدات ور ػػػلن أكالددػػػن /[  كقولػػػه نػػػك كوػػػل: 233]البقػػػرة
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اانا إ  احلوؿ غػن إ ػراج  /[. ك نػه: حالػد السػنة يػوؿ  كحالػد 241]البقػرة
    ػو 1/258الدار:  غنت  كأحالد كأحولد: أ ر نني ػا احلػوؿ ااريػر: اجملمػل 

ال: أنا د كأ  رت  كأحاؿ  اف   اف كنا: أقاـ به حوال  كحالد الناقة يوؿ حيا
  كذلػػك لاغػػن  ػػا وػػرت بػػه ناديػػا  كاحلػػاؿ: ملػػا 1/258إذا   يمػػل اارير:اجملمػػل 

لاص به اإلرساف كغنري  ن أ ورري املاغنة مل رفسه كوسمه كقنياه  كاحلوؿ:  ا لػه  ػن 
القػػػوة مل أحػػػد دػػػنري ا صػػػوؿ ال اثػػػة  ك نػػػه قيػػػل: ال حػػػوؿ كال قػػػوة إال بػػػاهلل  كحػػػوؿ 

النون امنػوف اللػرش ك ػن اوؿ إليه  قاؿ نك كول:  الشغء: واربه النم   نه أف
[  كاحلينػػػة كاحلوونػػػة:  ػػػا واوصػػػل بػػػه إ  حالػػػة  ػػػا مل  فيػػػة  كأك ػػػر 7]غػػػا ر/ حولػػػه

اسالمااا  يما مل  لاطيه  ب   كقد  سالمل  يما  يه ح مة  كاػنا قيػل مل كصػ  
 ػن النػاس [  أم: الوصػوؿ مل  فيػة 13]الرنػد/ كدو  دود احملاؿاهلل نك كول: 

إ   ػػا  يػػه ح مػػة  كننػػر دػػنا النهػػو كصػػ  بػػامل ر كال يػػد ال ننػػر الووػػه املػػن ـو  
 لػا  اهلل نػن القبػي . كاحلينػة  ػن احلػوؿ  كل ػن قبنػد كاكدػا وػاء الر سػار  ػا قبن ػا  
ك نػػػه قيػػػل: روػػػل حػػػوؿ امل النسػػػاف: كروػػػل حػػػوؿ كحولػػػه    ػػػل  ػػػكة: حماػػػاؿ  ػػػدود 

مجق  يػه بػني املاناقضػني  كذلػك وووػد مل املقػاؿ   ػو  االحاياؿ   كأ ا احملاؿ:   و  ا
أف وقاؿ: وسم كاحد مل   ارني مل حالة كاحدة  كاساهاؿ الشغء: صار حماال   و 
 سػػػػاهيل. أم: ني ػػػػن مل أف و ػػػػن حمػػػػاال  كاحلػػػػوالء: ملػػػػا لػػػػرج  ػػػػق الولػػػػد اقػػػػاؿ ابػػػػن 

  كالغروػػػػب  نيػػػػور: كاحلػػػػوالء كاحلػػػػوالء  ػػػػن الناقػػػػة كاملشػػػػيمة لنمػػػػرأة. النسػػػػاف احػػػػوؿ
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  رسخة  ركيػا . كال أ لػل كػنا  ػا أرز ػد أـ حا ػل ااريػر: النسػاف 27امل ن  كرقة 
   كدػغ ا ر ػػر  ػن أكالد الناقػة إذا يولػػد 1/258؛ كاومػل 11/189احػوؿ  

نػن حػػاؿ اال ػػاباري  بػػاف أ ػا أر ػػر  كوقػػاؿ لنػػنكر بإزا  ػا: سػػقب. كاحلػػاؿ  سػػالمل مل 
كمل  لارؼ أدل املن   ل يفية سرولة الككاؿ   ػو: النغة لن فة الر نني ا املوصوؼ  

 حرارة كبركدة  كوبوسة كرطوبة نار ة.

 حٌن 

احلػػني: كقػػد بنػػوغ الشػػغء كح ػػوله  كدػػو  ػػب م امللػػم كواخ ػػص باملضػػاؼ إليػػه   -
[  ك ػػن قػػاؿ حػػني وػػايت ننػػر أكوػػه: 3]ص/ كالت حػػني  نػػاص ػػو قولػػه  لػػا : 
[  كلنسػػنة   ػػو قولػػه  لػػا : 148 ػػا ات/]ال  مالنػػادم إ  حػػنيلألوػػل   ػػو: 

ػػ يت أكن ػػا كػػل حػػني بػػإذف رهبػػا  /[  كلنسػػانة   ػػو: 25]إبػػراديم حػػني متسػػوف
/ كحني   بهوف دػل أ ػر ننػر اإلرسػاف حػني [  كلنك اف امل ن    ػو: 17]الرـك

[.  إيفػػا  سػػر ذلػػك 88]ص/ كلػػالنمن ربػػاري بلػػد حػػني[  1]الػػددر/  ػػن الػػددر
ننػ  بػه  كوقػاؿ: نا ناػه حماونػة: حينػا كحينػا  كأحينػد بامل ػاف:  تسب  ػا كوػدري قػد

أقمد به حينا  كحاف حني كنا  أم: قرب أكارػه  كحينػد الشػغء: ولنػد لػه حينػا  
 كاحلني نرب به نن حني املوت.

 حٌى 

 احلياة  سالمل ننر أكوه: -
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قػػػاؿ نػػػك  ا كؿ: لنقػػػوة النا يػػػة املووػػػودة مل النبػػػات كاحليػػػواف  ك نػػػه قيػػػل: ربػػػات حػػػغ 
[  كقػػػػػاؿ  لػػػػػا : 17]احلدوػػػػػد/ أننمػػػػػوا أف اهلل ايػػػػػغ ا رض بلػػػػػد  ويػػػػػاكوػػػػػل: 

كأحيينػػػػػػػا بػػػػػػػه بنػػػػػػػدة  ياػػػػػػػا /[  11]ؽكولننػػػػػػػا  ػػػػػػػن املػػػػػػػاء كػػػػػػػل  ػػػػػػػغء حػػػػػػػغ 
 [.31]ا ربياء/

ك ا وساوم ا حياء ال ارية: لنقوة احلساسة  كبه  غ احليواف حيوارا  قاؿ نك كول: 
أحيػػػػػػاء  ***أ   لػػػػػػل ا رض كفا ػػػػػػا لػػػػػػه  لػػػػػػا : [  كقو 22] ػػػػػػاطر/ كال ا  ػػػػػػوات

إف الػنم أحيادػا حمليػغ املػو ر إرػه [  كقوله  لا : 26 - 25]املرسات/ كأ وا ا
إ ػػارة إ  القػػوة  إف الػػنم أحيادػػا[   قولػػه: 39]  ػػند/ ننػػر كػػل  ػػغء قػػدور

 إ ارة إ  القوة احلساسة. حمليغ املو رالنا ية  كقوله: 
 أك  ػػػػػػػن كػػػػػػػاف  ياػػػػػػػا  احيينػػػػػػػارياللا نػػػػػػػة اللاقنػػػػػػػة  كقولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : ال ال ػػػػػػػة: لنقػػػػػػػوة 

 [  كقوؿ الشانر:122]ا رلاـ/
 كل ن ال حياة ملن  نادم ***كقد أ لد لو رادود حيا  - 131 -

 االبيد ل  ن نكة  ن ق يدة له ورثغ هبا  ند ا ا سدم  ك  نل ا:
 بغن  شورة نر ا   ادم *** جا أ لاف غا رة الغوادم 

  12/173؛ كا غاأ 4/194؛ ك لجم البنداف 223مل دوواره ص  كدو
 كالرابلة: نبارة نن ار فاع الغم  كهبنا النير قاؿ الشانر:

 إيفا امليد  يد ا حياء ***ليس  ن  ات  اس اح  يد  - 131 -
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 االبيد للدم ابن الرناء  كالرناء أ ه  كبلدري:
 قنيل الرواء كاسفا باله  ***إيفا امليد  ن وليش كئيبا 

؛ كالنسػػػاف ا ػػػوت  ؛ 234؛ كق ػػػر النػػػدل ص 252كدػػػو مل  لجػػػم الشػػػلراء ص 
  2/512كالب ا ر 

كال يسا النون قانوا مل سػبيل اهلل أ وا ػا بػل أحيػاء ننػد كننر دنا قوله نك كول: 
[  أم: دم  اننذكف  ملا ركم مل ا  بار ال  ػنة مل أركاح 169]نيؿ نمراف/ رهبم

  .2/371مل ذلك الدر املن ور الش داء اارير 
كايا سة: احلياة ا  ركوة ا بدوة  كذلك واوصل إليػه باحليػاة الػر دػغ اللقػل كاللنػم  

[ اكنػن 24]ا رفاؿ/ اساجيبوا هلل كلنرسوؿ إذا دناكم ملا ايي مقاؿ اهلل  لا : 
يا كاا ػرة    ادد مل ااوة قاؿ: دو دنا القرنيف   يه احليػاة كالنجػاة كالل ػمة مل الػدر

 [  ولين هبا: احلياة ا  ركوة الدا مة.24]الفجر/ وا لياين قد د حليايتكقوله: 
كالسادسة: احلياة الر ووصػ  هبػا البػارم   إرػه إذا قيػل  يػه  لػا : دػو حػغ   ملنػاري: 

 ال و   ننيه املوت  ليس ذلك إال هلل نك كول.
الػػدريا  كاحليػػاة اا ػػرة: قػػاؿ نػػك كوػػل: كاحليػػاة بانابػػار الػػدريا كاا ػػرة  ػػرباف: احليػػاة 

ا ا  ن طغر كنيثر احلياة الدريا  /[  كقاؿ نك كول: 38]النازنات ا  كا احليػاة
 ك ػػا احليػػاة الػػدريا مل اا ػػرة إال  اػػاع[  كقػػاؿ  لػػا : 86]البقػػرة/ الػػدريا بػػاا رة

 طمػػاروا هبػػاكر ػػوا باحليػػاة الػػدريا كا[  أم: ا نػػراض الدريووػػة  كقػػاؿ: 26]الرنػػد/
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[  96]البقػػػرة/ كلاجػػػد م أحػػػرص النػػػاس ننػػػر حيػػػاة[  كقولػػػه  لػػػا : 7]وػػػورس/
 كإذ قػػاؿ إبػػراديم رب أرأ كيػػ  ييػػغ املػػو رأم: حيػػاة الػػدريا  كقولػػه نػػك كوػػل: 

[  كػػػاف و نػػػب أف وروػػػه احليػػػاة ا  ركوػػػة امللػػػراة نػػػن  ػػػوا ب اا ػػػات 261]البقػػػرة/
[  أم: ور ػػدع 179]البقػػرة/ الق ػػاص حيػػاةكل ػػم مل الدريووػػة. كقولػػه نػػك كوػػل: 

بالق اص  ن ورود اإلقداـ ننر القال   ي وف مل ذلك حياة الناس. كقاؿ نػك كوػل: 
ك ن أحيادا   ايفا أحيا النػاس مجيلػا /[  أم:  ػن  ادػا  ػن ااػاؾ  32]املا ػدة

 دريب الػػنم ايػػغ ك يػػد قػػاؿ: أرػػا أحيػػغ كأ يػػكننػػر دػػنا قولػػه  ػػربا نػػن إبػػراديم: 
 [  أم: أنفو  ي وف إحياء.258]البقرة/

احليواف:  قر احلياة  كوقاؿ ننر  ربني: أحد ا:  ا له احلاسػة  كال ػاأ:  ػا لػه البقػاء 
كإف الػػػدار اا ػػػرة اػػػغ احليػػػواف لػػػو كػػػاروا ا بػػػدم  كدػػػو املػػػنكور مل قولػػػه نػػػك كوػػػل: 

اف احلقيقػػػغ أف احليػػػو  اػػػغ احليػػػواف[  كقػػػد ربػػػه بقولػػػه: 64]اللن بػػػوت/ ولنمػػػوف
السػػر دم الػػنم ال وفػػم  ال  ػػا وبقػػر  ػػدة ت وفػػم  كقػػاؿ بلػػا أدػػل النغػػة: احليػػواف 
كاحليػاة كاحػد اكدػو  ػركم نػػن قاػادة  راوػق النسػاف احيػػا     كقيػل: احليػواف:  ػا  يػػه 
احليػاة  كاملو ػاف  ػػا لػيس  يػه احليػػاة. كاحليػا: امل ػر؛  رػػه ايػغ ا رض بلػد  ويػػا  كإ  

[  كقولػػه 31]ا ربيػػاء/ كولننػػا  ػػن املػػاء كػػل  ػػغء حػػغلػػه  لػػا : دػػنا أ ػػار بقو 
[   قػد ربػه أرػه  ػاري بػنلك  ػن حيػ  7] ػر / إرػا ربشػرؾ بغػاـ ا ػه اػغ لا : 

إره   متاه الػنروب  كمػا أ ا ػد ك ػنا  ػن كلػد نيدـ صػنر اهلل ننيػه كسػنم  ال أرػه كػاف 
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لػػرج احلػػغ  ػػن امليػػد وػػل: ولػػرؼ بػػنلك  قػػب  ػػإف دػػنا قنيػػل الفا ػػدة. كقولػػه نػػك ك 
[  أم: لػػرج اإلرسػػاف  ػػن الن فػػة  كالدواوػػة 31]وػػورس/ كلػػرج امليػػد  ػػن احلػػغ

 ػن البيضػػة  كلػػرج النبػػات  ػػن ا رض  كلػػرج الن فػػة  ػػن اإلرسػػاف. كقولػػه نػػك كوػػل: 
كإذا حييػػػام باهيػػػة  هيػػػوا باحسػػػن  ن ػػػا أك ردكدػػػا /[  كقولػػػه  لػػػا : 86]النسػػػاء
  سػػنموا ننػػر أرفسػ م ييػػة  ػػن ننػد اهلل ػإذا د نػػام بيو ػا /[   الاهيػػة 61]النػػور

أف وقػػاؿ: حيػػاؾ اهلل  أم: ولػػل لػػك حيػػاة  كذلػػك إ بػػار  ت  لػػل دنػػاء. كوقػػػاؿ: 
حيا  اف  ارا ييػة إذا قػاؿ لػه ذلػك  كأصػل الاهيػة  ػن احليػاة  ت ولػل ذلػك دنػاء 

ا مل الػدريا؛ كإ ػا يية  ل وف مجيله غػن  ػارج نػن ح ػوؿ احليػاة  أك سػبب حيػاة إ ػ
  بػػاب 2/311مل اا ػػرة ك نػػه االاهيػػات هلل  احػػدو  الاشػػ د  أ روػػه البخػػارم 

  ؛ كال  ػػػػنم اريػػػػر: نار ػػػػة ا حػػػػوذم 412الاشػػػػ د مل اا ػػػػرة؛ ك سػػػػنم بػػػػرقم ا
  ؛ كالنسػػػػػػا غ 899  ؛ كابػػػػػػن  اوػػػػػػه بػػػػػػرقم ا1/226  ك لػػػػػػا  السػػػػػػنن 2/83
 مل الاش د . 2/241

[  أم: وسػػػابقو ن  كاحليػػػاء: 49]البقػػػرة/ اءكمكوسػػػاهيوف رسػػػكقولػػػه نػػػك كوػػػل: 
ارقبػػػاض الػػػنفس نػػػن القبػػػا   ك ركػػػه  لػػػنلك وقػػػاؿ: حيػػػغ   ػػػو حػػػغ ااريػػػر: ا  لػػػاؿ 

   كاسػػػاهيا   ػػػو  سػػػاهغ  كقيػػػل: اسػػػاهر   ػػػو  سػػػا   قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 1/372
إف اهلل ال وساهيغ أف وضرب   ا  ا بلو ة  مػا  وق ػا /[  كقػاؿ نػك 26]البقػرة

[  كركم: اإف اهلل  لػػػػػػػا  53]ا حػػػػػػػكاب/ اهلل ال وسػػػػػػػاهيغ  ػػػػػػػن احلػػػػػػػ ك كوػػػػػػػل: 
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وسػػاهغ  ػػن ذم الشػػيبة املسػػنم أف ولنبػػه  ااحلػػدو  نػػن نا شػػة نػػن النػػمه صػػنر اهلل 
 ننيه كسنم: اإف اهلل وساهغ أف ولنب  يبة  ابد مل اإلساـ .

ا ق ال بػن قاؿ اللجنوأ: د نا ذكرري الغكايل مل الدرة الفػا رة  كركاري السػيوطغ مل اوػ
   نػػػيس وػػػراد بػػػه 1/244نػػػن ابػػػن النجػػػار بسػػػند  ػػػلي . راوػػػق: كشػػػ  ايفػػػاء 

نػػن الوصػػ  بػػنلك كإيفػػا املػػراد بػػه  ػػرؾ  لنوبػػه   منزززهارقبػػاض الػػنفس  إذ دػػو  لػػا  
كننػػػر دػػػنا  ػػػا ركم: اإف اهلل حيػػػغ  ااحلػػػدو  نػػػن سػػػنماف نػػػن النػػػمه قػػػاؿ: اإف اهلل 

ه أف ورد ػػا صػػفرا  ػػا باني  أ روػػه أبػػو حيػػغ كػػر   وسػػاهغ إذا ر ػػق الروػػل إليػػه ودوػػ
 داكد كال  نم كابن  اوه كاحلاكم. قاؿ البغوم: دنا حدو  حسن غروب.

؛ ك ػػػػرح السػػػػػنة 11/143كقػػػػاؿ ابػػػػن حجػػػػػر: سػػػػندري ويػػػػػد. راوػػػػق:  ػػػػا  البػػػػػارم 
  كاػاب 1488؛ كسنن أيب داكد بػرقم ا2/1271؛ كسنن ابن  اوه 5/185

؛ كاريػػر: 1/497؛ كاحلػػاكم 13/68ال ػػاة  بػػاب الػػدناء؛ كنار ػػة ا حػػوذم 
 .1/333الفا  ال بن 

كمل حدو  ني ر: اإف اهلل  لا  حيغ سان  اب احلياء كالس    إذا اغاسل أحدكم 
كالنسػػػػا غ  4112؛ كأبػػػػو داكد بػػػػرقم 4/224 نيسػػػػا   أ روػػػػه أمحػػػػد مل املسػػػػند 

   أم:  ارؾ لنقبا    انل لنمهاسن.1/333  كارير: الفا  ال بن 1/211
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 واٌاح 

احلواوػػا: مجػػق حووػػة  كدػػغ ا  لػػاء كوقػػاؿ لن سػػاء الػػنم ونػػ  بػػه السػػناـ: حووػػة   -
كأصنه  ن: حوود كنا حيا كحواوػة اقػاؿ السرقسػ غ: كحػول الشػغء حواوػة:  ن ػه. 

 أك احلواوػػػػػا أك  ػػػػػا ا ػػػػػانب بليػػػػػم   قػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػا : 1/422اريػػػػػر: ا  لػػػػػاؿ 
 [.146]ا رلاـ/

 حوا 

[  أم:  ػػدود السػػواد كذلػػك 5]ا ننػػر/ غ ػػاء أحػػول جلنػػه قولػػه نػػك كوػػل:  -
إ ػػارة إ  الػػدرون االػػدرون: النبػػد الػػنم أ ػػر ننيػػه سػػنة ت وػػ   كاليبػػيس احلػػويل دػػو 

 الدرون    و:
 االبيد: ***كطاؿ حبس بالدرون ا سود  - 132 -

 كطاؿ حبس مل الدرون ا سود ***إذا ال با أوند وبيس الغرقد 
 دكف رسبة  2/371كدو مل احلجة لنفارسغ 

كقيػػل  قػػدورري: كالػػنم أ ػػرج املرنػػر أحػػول   جلنػػه غ ػػاء اكدػػنا قػػوؿ الفػػراء مل  لػػاأ 
   كاحلوة:  ػدة ايضػرة  كقػد احػوكل اػوكم احػوكاء   ػو ارنػول  3/256القرنيف 

كقيػػػل لػػػيس امػػػا ريػػػػن  كحػػػول حػػػوة  ك نػػػه: أحػػػػول كحػػػواء ااريػػػر نمػػػدة احلفػػػػاظ: 
 حول .
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 كتاب الخاء 

 خبت 

امل مػػئن  ػػن ا رض  كأ بػػد الروػػل: ق ػػد ايبػػد  أك ركلػػه   ػػو: أسػػ ل  ايبػػد: -
كأ باػػوا إ  كأ ػػد  ت اسػػالمل اإل بػػات اسػػالماؿ النػػني كالاوا ػػق  قػػاؿ اهلل  لػػا : 

[  أم: املاوا ػلني  34]احلػج/ كبشػر املخباػني[  كقاؿ  لػا : 23]دود/ رهبم
 اخبػػػد لػػػه قولػػػه  لػػػا : [  ك 216]ا نػػػراؼ/ ال وسػػػا ربكف نػػػن نباد ػػػه ػػػو: 
[  أم:  نني كختشق  كاإل بات دادنا قروب  ػن اابػوط مل قولػه 54]احلج/ قنوهبم
[ اكدػػػػنا البػػػػاب  نقػػػػوؿ 74]البقػػػػرة/ كإف  ن ػػػػا ملػػػػا و ػػػػبب  ػػػػن  شػػػػية اهلل لػػػػا : 

  .2/521باما ه مل الب ا ر 

 خبث 

كأصػنه الػردمء  ايب  كايبي :  ا و رري رداءة ك ساسة  حمسوسا كاف أك  لقوال  -
 الد نة االد نة: الب ارة الدا نة  اوارم  رل  ب  احلدود  كما قاؿ الشانر:

  ابدل ال ن نن  ب  احلدود ***سب ناري ك سبه وينا  - 133 -
دكف رسػػبة؛ كالام يػػل كاحملا ػػرة  1/38؛ كاملسػػا رؼ 2/522االبيػػد مل الب ػػا ر 

  288ص 
 ػػنب مل املقػػاؿ  كالقبػػي  مل الفلػػاؿ  قػػاؿ نػػك كذلػػك وانػػاكؿ الباطػػل مل االناقػػاد  كال

[  أم:  ػػػا ال ووا ػػػ  الػػػنفس  ػػػن 157]ا نػػػراؼ/ كاػػػـر ننػػػي م ايبا ػػػ كوػػػل: 
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 ك ينػػػػػػػاري  ػػػػػػػن القروػػػػػػػة الػػػػػػػر كارػػػػػػػد  لمػػػػػػػل ايبا ػػػػػػػ احمليػػػػػػػورات  كقولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 
 ػػا كػػاف اهلل ليػػنر املػػ  نني [    ناوػػة نػػن إ يػػاف الروػػاؿ. كقػػاؿ  لػػا : 74]ا ربيػػاء/

[  أم: ا نماؿ 179]نيؿ نمراف/  ا أرام ننيه ح   يك ايبي   ن ال يب ننر
كال ايبي ػػة  ػػن ا نمػػاؿ ال ػػاحلة  كالنفػػوس ايبي ػػة  ػػن النفػػوس الككيػػة  كقػػاؿ  لػػا : 

ايبي ػات [  أم: احلػراـ بػاحلاؿ  كقػاؿ  لػا : 2]النسػاء/  ابدلوا ايبيػ  بال يػب
[  أم: ا  لػػػػػاؿ الردوػػػػػة كاال ايػػػػػارات 26نػػػػػور/]ال لنخبي ػػػػػني كايبي ػػػػػوف لنخبي ػػػػػات

قػل ال وسػاوم ايبيػ    كقػاؿ  لػا : ايبي وف لنخبي ػاتاملب روة    ااا  ككنا: 
[  أم: ال ػػػػػا ر كاملػػػػػ  ن  كا نمػػػػػاؿ الفاسػػػػػدة كا نمػػػػػاؿ 111]املا ػػػػػدة/ كال يػػػػػب

ارة [   إ ػػ26]إبػػراديم/ ك  ػػل كنمػػة  بي ػػة كشػػجرة  بي ػػةال ػػاحلة  كقولػػه  لػػا : 
إ  كل كنمة قبيهة  ػن كفػر ككػنب كيفيمػة كغػن ذلػك  كقػاؿ صػنر اهلل ننيػه كسػنم: 
ااملػػ  ن أطيػػب  ػػػن نمنػػه  كال ػػا ر أ بػػػ   ػػن نمنػػه  ا  أوػػػدري مل احلػػدو   ل ػػػن 
واء  وري نن ننػغ بػن أيب طالػب قػاؿ:  انػل ايػن  ػن  نػه  ك انػل الشػر  ػر  نػه. 

  انل ايب .   كوقاؿ:  بي   ب   أم:665 ج الباغة ص 

 خبر 

ايػػػرب: اللنػػػم با  ػػػياء امللنو ػػػة  ػػػن و ػػػة ايػػػرب  ك رب ػػػه  ػػػربا ك ػػػربة  كأ ػػػػربت:  -
أننمػػد  ػػا ح ػػل يل  ػػن ايػػرب  كقيػػل ايػػربة امللر ػػة ببػػواطن ا  ػػر  كايبػػار كايػػرباء: 

   كقػػػػد وقػػػػاؿ ذلػػػػك ملػػػػا  ي ػػػػا  ػػػػن الشػػػػجر  2/311ا رض النينػػػػة ااريػػػػر: اجملمػػػػل 
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ايبار بشغء  لنـو  كايبن: ا كار  يػه  كايػرب اايػرب ب سػر ايػاء كاملخابرة   كارنة 
  : املػكادة اللييمػة  ك ػب د هبػا 2/311ك اه ا  ارير: النسػاف ا ػرب  ؛ كاجملمػل 

[  153]نيؿ نمػػراف/ كاهلل  بػػن  ػػا  لمنػػوفالناقػػة  سػػميد  ػػربا  كقولػػه  لػػا : 
أ ػوركم  كقيػل:  بػن  لػم  ػرب   أم: نا  با بار أنمال م  كقيل أم: نػا  ببػواطن 

كربنػػػػػػو [  كقػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 115]املا ػػػػػػدة/  ينبػػػػػػئ م  ػػػػػػا كنػػػػػػام  لمنػػػػػػوفكقولػػػػػػه: 
[  أم:  ػػػػن 94]الاوبػػػػة/ قػػػػد ربارػػػػا اهلل  ػػػػن أ بػػػػاركم[  31]حممػػػػد/ أ بػػػػاركم

 أحوال م الر خنرب نن ا.

 خبز 

كايبػػكة: [  36]ووسػػ / أمحػػل  ػػوؽ رأسػػغ  بػػكاايبػػك  لػػركؼ قػػاؿ اهلل  لػػا :  -
 ا  لل مل املنة  كايبك: اختاذري  كا اربت: إذا أ رت خببػكري  كايبػازة صػنلاه  كاسػالن 

 ايبك لنسوؽ الشدود  لاشبيه ديئة السا   بايابك.

 خبط 

ايػػػبب: الضػػػرب ننػػػر غػػػن اسػػػاواء  كخػػػبب البلػػػن ا رض بيػػػدري  كالروػػػل الشػػػجر  -
بالاهروػػك   لػػل  لػػم  فلػػوؿ   بل ػػاري  كوقػػاؿ لنمخبػػوط:  ػػبب امل النسػػاف: ايػػبب

   كمػػػا وقػػػاؿ لنمضػػػركب:  ػػػرب  7/282كدػػػو  ػػػن ننػػػ  اإلبػػػل. اريػػػر:  ػػػبب 
كاسػػالن للسػػػ  السػػػن اف  قيػػل: سػػػن اف  بػػػوط  كا ابػػاط امللػػػركؼ: طنبػػػه بلسػػػ  

[  275]البقػػرة/ واخب ػػه الشػػي اف  ػػن املػػس شػػبي ا خبػػبب الػػورؽ  كقولػػه  لػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ػػػػوف  ػػػػن اال ابػػػػاط الػػػػنم دػػػػو طنػػػػب  ي ػػػػ  أف و ػػػػوف  ػػػػن  ػػػػبب الشػػػػجر  كأف و
امللػػػػػركؼ  وػػػػػركل ننػػػػػه صػػػػػنر اهلل ننيػػػػػه كسػػػػػنم: االن ػػػػػم إأ أنػػػػػوذ بػػػػػك أف واخب ػػػػػين 
الشػػػػي اف  ػػػػن املػػػػس  ااحلػػػػدو  أ روػػػػه أبػػػػو داكد مل ال ػػػػاة بػػػػاب االسػػػػالاذة بػػػػرقم 

. ك ي مػػػػػا 4/361؛ كاريػػػػػر: وػػػػػا ق ا صػػػػػوؿ 8/282  ؛ كالنسػػػػػا غ 1552ا
  .2/356أمحد مل املسند  انند املوت  بدؿ ا ن املس . كأ روه

 خبل 

ايباؿ الفساد النم ونه  احليواف  يورثه ا  رابا  كاونوف كاملرض امل ثر مل اللقل  -
كالف ػر  كوقػػاؿ:  بػل ك بػػل ك بػاؿ  كوقػػاؿ:  بنػه ك بنػػه   ػو  ابػػل كاومػق ايبػػل  

 وػػا أو ػػا الػػنون ني نػػوا ال  اخػػنكا ب ارػػة  ػػن دكر ػػم الكروػػل  بػػل  قػػاؿ اهلل  لػػا : 
  ػػػػا زادككػػػم إال  بػػػػاال[  كقػػػاؿ نػػػػك كوػػػل: 118]نيؿ نمػػػػراف/ وػػػالور م  بػػػاال

[  كمل احلػػػدو : ا ػػػن  ػػػرب ايمػػػر ثاثػػػا كػػػاف حقػػػا ننػػػر اهلل  لػػػا  أف 47]الاوبػػػة/
وسػػػقيه  ػػػن طينػػػة ايبػػػاؿ  ااحلػػػدو  نػػػن وػػػابر قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل صػػػنر اهلل ننيػػػه 

ب املس ر أف وسقيه  ن طينػة كسنم: اكل  س ر حراـ  كإف ننر اهلل ن دا ملن وشر 
ايباؿ   قالوا: ك ا طينة ايباؿا قاؿ: انرؽ أدل النار  أك ن ارة أدل النار  أ روػه 

؛ 1/339؛ كقروػػب  نػػه مل  سػػند ال يالسػػغ 2112 سػػنم مل بػػاب ا  ػػربة رقػػم 
  كسػػػندري صػػػهي ؛ كاريػػػر:  ػػػرح السػػػنة 3377؛ كابػػػن  اوػػػه ا1863كال  ػػػنم 

   قاؿ زدن:11/356
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 دنالك إف وساخبنوا املاؿ لبنوا - 134 -
 ادنا   ر بيد  كنجكري:

 كإف وسالوا ول وا كإف ويسركا وغنوا
  2/312؛ كاجململ 122كدو مل دوواره ص 

 أم: إف طنب  ن م إ ساد  غء  ن إبن م أ سدكري.

 خبو 

 بػػد النػػار ختبػػو: سػػ ن اب ػػا  كصػػار نني ػػا  بػػاء  ػػن ر ػػاد  أم غشػػاء  كأصػػل  -
كنمػػا م واغ ػػر بػػه  كقيػػل لغشػػاء السػػنبنة  بػػاء  قػػاؿ نػػك كوػػل: ايبػػاء الغ ػػاء الػػن

 [.97]اإلسراء/  بد زدرادم سلنا

 خبء 

- لرج ايبء /[  وقاؿ ذلك ل ل  ػد ر  سػاور  ك نػه قيػل: واروػة 25]النمل
  باة  كايباة: اواروة الر  ي ر  رة  كختبا أ رل  كايباء  ة مل  و ق  فغ.

 ختر 

   يه اإلرساف  أم: وضل  كو سر الوا ادري  يػه  قػاؿ اهلل  لػا : اي : غدر ل -
كل  اار كفور /[.32]لقماف 
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 ختم 

ايام كال بق وقاؿ ننر كو ني:   در  امػد كطبلػد  كدػو  ػاثن كػنقش ايػامت  -
كال ػػابق. كال ػػاأ: ا ثػػػر احلاصػػل نػػن الػػػنقش  كواجػػوز بػػنلك  ػػػارة مل االسػػاي اؽ  ػػػن 

نابػػارا  ػػا ا ػػل  ػػن املنػػق بػػايام ننػػر ال اػػب كا بػػواب   ػػو: الشػػغء  كاملنػػق  نػػه ا
ام اهلل ننر قنوهبم  /[  7]البقرةام ننر  له كقنبػه  /[  ك ػارة 23]اواثيػة

مل ي ػيل أثػر نػن  ػغء انابػارا بػالنقش احلاصػل  ك ػارة ولاػرب  نػه بنػوغ اا ػر  ك نػه 
 ام اهلل ننػػػػػر قنػػػػػوهبم ػػػػػقيػػػػػل:  امػػػػػد القػػػػػرنيف  أم: ارا يػػػػػد إ  ني ػػػػػرري   قولػػػػػه: 

قػػػل أرأوػػػام إف أ ػػػن اهلل  ل ػػػم كأب ػػػاركم ك ػػػام ننػػػر [  كقولػػػه  لػػػا : 7]البقػػػرة/
[  إ ارة إ   ا أورل اهلل به اللادة أف اإلرسػاف إذا  نػادر مل 46]ا رلاـ/ قنوب م

وورثه ذلك  -كال و وف  نه  نفد بووه إ  احل   -اناقاد باطل  أك ار  اب حميور 
ننػػػر اساهسػػػاف امللاصػػػغ  ككايفػػػا لػػػام بػػػنلك ننػػػر قنبػػػه  كننػػػر ذلػػػك:  ديئػػػة متررػػػه

أكلئػػك الػػػنون طبػػق اهلل ننػػػر قنػػوهبم ك ل ػػػم كأب ػػاردم /[  كننػػػر 118]النهػػػل
 كال   ق  ػن أغفننػا قنبػه نػن ذكررػادنا النهو اسالارة اإلغفاؿ مل قوله نك كول: 

قنػػػػوهبم أكنػػػػة أف كولننػػػػا ننػػػػر [  كاسػػػػالارة ال ػػػػن مل قولػػػػه  لػػػػا : 28]ال  ػػػػ /
 كولننػػا قنػػوهبم قاسػػية[  كاسػػالارة القسػػاكة مل قولػػه  لػػا : 25]ا رلػػاـ/ وفق ػػوري
[  قػػػاؿ اوبػػػا غ اأبػػػو ننػػػغ اوبػػػا غ   ػػػيخ امللاكلػػػة مل ز ارػػػه  ػػػومل سػػػنة 13]املا ػػػدة/
  :  لػػػل اهلل  امػػػا ننػػػر 2/191ق. اريػػػر:  رمجاػػػه مل طبقػػػات املفسػػػرون  313
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لنما  ػة ننػر كفػردم  ػا وػدنوف اػم اكدػنا أوضػا قػوؿ  قنوب ال فار؛ لي وف داللػة
   كلػيس 2/51القا غ نبد اوبار  ن امللاكلة  كقوؿ احلسن الب رم. اريػر الػرازم 

ذلػػك بشػػغء  ػػإف دػػنري ال اابػػة إف كارػػد حمسوسػػة  مػػن حق ػػا أف وػػدرك ا أصػػهاب 
م الاشػػػػرو   كإف كارػػػػد  لقولػػػػة غػػػػن حمسوسػػػػة  املا  ػػػػة بػػػػاطان م ننػػػػر اناقػػػػاداي

 ساغنية نن االسادالؿ. كقاؿ بلض م:  امه   اد ه  لا  ننيه أره ال و  ن  كقوله 
ك ػػامت [  أم: يفػػنل م  ػػن ال ػػاـ  65]وػػس/ اليػػـو خنػػام ننػػر أ ػػواد م لػػا : 
[   رػػػػه  ػػػػام النبػػػػوة  أم: متم ػػػػا  جيئػػػػه. كقولػػػػه نككوػػػػل: 41]ا حػػػػكاب/ النبيػػػػني

اا ػػػػه  سػػػػك  /ام بػػػػه  أم: و بػػػػق  كإيفػػػػا  لنػػػػاري: [  قيػػػػل:  ػػػػا لػػػػ26]امل ففػػػػني
 نق لػػػه ك امتػػػة  ػػػربه  أم: سػػػ رري مل ال يػػػب  سػػػك  كقػػػوؿ  ػػػن قػػػاؿ لػػػام باملسػػػك 
اكدنا قوؿ قاادة أ روه ننه نبد الرزاؽ قاؿ: ناقباه  سػك  قػـو  ػكج اػم بال ػا ور  

  أم: و بػػق   نػػيس بشػػغء؛  ف 8/451كلػػام اػػم باملسػػك. راوػػق: الػػدر املن ػػور 
و يػػب مل رفسػػه   ا ػػا  امػػه بال يػػب  نػػيس  ػػا وفيػػدري  كال ونفلػػه  الشػػراب  ػػب أف

 طيب  امته  ا   و ب مل رفسه.

 خد  

[. ايػػػد كا  ػػػدكد:  ػػػ  مل 4]الػػػربكج/ قاػػػل أصػػػهاب ا  ػػػدكدقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  
ا رض  سػػا يل غػػا ص  كمجػػق ا  ػػدكد أ ادوػػد  كأصػػل ذلػػك  ػػن  ػػدم اإلرسػػاف  
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ني كالشماؿ. كايد وسالار لألرض  كلغندػا كاسػالارة ك ا:  ا اكانفا ا ر  نن اليم
 الووه  كختدد النهم: زكاله نن كوه اوسم  وقاؿ:  دد ه  اخدد.

 خدع 

الغػػن نمػػا دػػو ب ػػددري بػػا ر وبدوػػه ننػػر  ػػاؼ  ػػا لفيػػه  قػػاؿ  إنزززالايػػداع:  -
 [  أم: لػادنوف رسػوله كأكليػاءري  كرسػب ذلػك إ 9]البقػرة/ لادنوف اهلل لا : 

إف الػػػنون اهلل  لػػػا   ػػػن حيػػػ  إف  لا نػػػة الرسػػػوؿ كملا ناػػػه  كلػػػنلك قػػػاؿ  لػػػا : 
[  كولػػػػل ذلػػػػك  ػػػػدانا  فييلػػػػا لفلن ػػػػم  11]الفػػػػا / وباولورػػػػك إيفػػػػا وبػػػػاولوف اهلل

ك نبي ػػػا ننػػػر نيػػػم الرسػػػوؿ كنيػػػم أكليا ػػػه. كقػػػوؿ أدػػػل النغػػػة: إف دػػػنا ننػػػر حػػػنؼ 
م أف املق ػود   نػه مل احلػنؼ ال املضاؼ  كإقا ة املضاؼ إليه  قا ه   يجب أف ولنػ

ا ػػل لػػو أيت باملضػػاؼ احملػػنكؼ ملػػا ذكررػػا  ػػن الانبيػػه ننػػر أ ػػرون: أحػػد ا:  يانػػة 
 لن ػػم  يمػػا يػػركري  ػػن ايدولػػة  كأ ػػم  خػػادنا م إوػػاري لػػادنوف اهلل  كال ػػاأ: الانبيػػه 

 لػػا : ننػػر نيػػم املق ػػود بايػػداع  كأف  لا ناػػه كملا نػػة اهلل  كمػػا ربػػه ننيػػه بقولػػه 
 ...إف الػػػػنون وباولورػػػػك / [  كقولػػػػه  لػػػػا : 11ااوػػػػة ]الفػػػػاكدػػػػو  ػػػػادن م 

[  قيل  لناري:  ازو م بايداع  كقيل: ننر كوه ني ر  نكور مل قوله 142]النساء/
[ اأم: دػػػػنا  ػػػػن بػػػػاب املشػػػػاكنة مل 54]نيؿ نمػػػػراف/ ك  ػػػػركا ك  ػػػػر اهلل لػػػػا : 

كاسػالماؿ ذلػك مل الضػب أرػه ولػد  النفظ   كقيل:  دع الضػب أم اسػا  مل حجػرري
نقربػػػا  نػػػدغ  ػػػن وػػػد ل ودوػػػه مل وهػػػرري  حػػػ  قيػػػل: اللقػػػرب بػػػواب الضػػػب كحاوبػػػه 
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؛ كنمػػػدة احلفػػػاظ:  ػػػدع   كالناقػػػاد ايدولػػػة  يػػػه قيػػػل: 2/531ااريػػػر: الب ػػػا ر 
   كطروػػػ   ػػػادع ك يػػػدع:  ضػػػل  كارػػػه 364أ ػػػدع  ػػػن  ػػػب ااريػػػر ا   ػػػاؿ ص 
باريه ولنػه  ادنػا ملػن راـ  نػاكؿ  ػا  يػه  ك ػدع سال ه. كاملخدع: بيد مل بيد كاف 

    ا ػػورا  نػػه دػػنا امللػػم  كا  ػػدناف ا ػػا 2/279الروػػ : إذا قػػل ااريػػر: اجملمػػل 
نرقػػاف  فيػػاف مل  و ػػق احلجا ػػة  ػػن اللنػػ     ػػور  ن مػػا ايػػداع السػػااار ا  ػػارة  
نة ك  ور ػػػا  ػػػارة  وقػػػاؿ:  دناػػػه: ق لػػػد أ دنػػػه  كمل احلػػػدو : ابػػػني وػػػدم السػػػا

سػػنوف  دانػػة  ااحلػػدو  نػػن أيب دروػػرة قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: 
اقبػػل السػػانة سػػنوف  دانػػة و ػػنب  ي ػػا ال ػػادؽ  كو ػػدؽ  ي ػػا ال ػػاذب  كلػػوف 
 ي ا ا  ني  كو متن ايا ن  كون   هبا الركوبضة  كوركم نن أرس نن النمه: اإف أ اـ 

ك ػػن: دػػنا إسػػناد قػػوم ويػػد. اريػػر:  سػػند الػػدواؿ سػػنني  دانػػة ... إخل. قػػاؿ ابػػن  
  7/475؛ كالػػػػدر املن ػػػػور 1/57؛ كالفػػػػنت كاملاحػػػػم البػػػػن ك ػػػػن 2/338أمحػػػػد 

 أم: حماالة لانو ا باودب  رة  كباي ب  رة.

 خدن 

[  مجػػػػػػػق  ػػػػػػػدف  أم 25]النسػػػػػػػاء/ كال  اخػػػػػػػنات أ ػػػػػػػدافقػػػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػػػا :  -
وقاؿ:  دف املرأة ك دون ا  امل احب  كأك ر ذلك وسالمل  يمن و احب بش وة  

 كقوؿ الشانر:
  دون اللنر - 135 -



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ادو مل نمدة احلفاظ ا دف   
.   اسالارة  كقوام: ولش  اللنر  كوشبب بالندل كونسب بامل اـر

 خذل 

[  أم: ك ػػػػػػن 29]الفرقػػػػػػاف/ ككػػػػػػاف الشػػػػػػي اف لقرسػػػػػػاف  ػػػػػػنكالقػػػػػػاؿ  لػػػػػػا :  -
 ر ه  كلنلك قيػل:  ػنلد الوحشػية اينالف  كاينالف:  رؾ  ن وين به أف ون ر ر
 كلددا  كختاذلد روا  اف  ك نه قوؿ ا نشر:

ك ػػػنكؿ الروػػػل  ػػػن غػػػن كسػػػ  االبيػػػد مل  ***بػػػني  غنػػػوب  نيػػػل  ػػػدري  - 136 -
 . الانيل ال روق 2/281؛ كنجكري مل اجململ 41دوواره ص 

 كرول  نلة: ك نا  ا لنؿ.

 خذ 

[  ك 144]ا نػػػػراؼ/ الشػػػاكرون  خػػػػن  ػػػا ني ياػػػك ككػػػػن  ػػػنقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
نكري   اااوةنكري  انانوري إ  سواء اوهيم  :47الد اف  

 أصنه  ن: أ ن  كقد  قدـ.

 خر 

- كايفػػا  ػػر  ػػن السػػماء /[  كقػػاؿ  لػػا : 31]احلػػجنمػػا  ػػر  بينػػد اوػػن  
[   ملػم 26]النهػل/  خر نني م السق   ن  ػوق م[  كقاؿ  لا : 14]سبا/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

طا وسػمق  نػه  روػر  كايروػر وقػاؿ ل ػوت املػاء كالػرو  كغػن ذلػك  ػا  ر سقب سػقو 
[   اسالماؿ اير  نبيػه 15]السجدة/  ركا سجداوسقب  ن ننو. كقوله  لا : 

ننػػر اوامػػاع أ ػػرون: السػػقوط  كح ػػوؿ ال ػػوت  ػػن م بالاسػػبي   كقولػػه  ػػن بلػػدري: 
كسػػبهوا تمػػد رهبػػم /ف  سػػبيها تمػػد [   انبيػػه أف ذلػػك ايروػػر كػػا15]السػػجدة

 اهلل ال بشغء ني ر.

 خرب 

 كسػلر مل  راهبػاوقاؿ:  رب امل اف  رابا  كدو  د اللمارة  قػاؿ اهلل  لػا :  -
لربػوف بيػويم باوػدو م كأوػدم [  كقد أ ربه  ك ربه  قػاؿ اهلل  لػا : 114]البقرة/
اهلل ننيػػه [   اخػػروب م باوػػدو م إيفػػا كػػاف لػػئا  بقػػر لننػػمه صػػنر 2]احلشػػر/ املػػ  نني

كسنم كأصهابه  كقيل: كاف بإوا  م نن ا. كايربة:    كاسق مل ا ذف    ورا أره 
قػػد  ػػرب أذرػػه  كوقػػاؿ: روػػل أ ػػرب  كا ػػرأة  ربػػاء   ػػو: أق ػػق كق لػػاء  ت  ػػبه بػػه 
ايػػرؽ مل أذف املػػكادة   قيػػل:  ربػػة املػػكادة  كاسػػالارة ذلػػك كاسػػالارة ا ذف لػػه  كولػػل 

؛ كحيػػػػاة احليػػػػواف 2/285اإلبػػػػل  كايػػػػرب ااريػػػػر: اجملمػػػػل ايػػػػارب  ا ػػػػا بسػػػػارؽ 
   : ذكر احلبارل  كمجله  رباف  قاؿ الشانر:1/412
 أب ر  رباف  ضاء  ار نر - 137 -

  287/ 2؛ ك از القرنيف 17االش ر لنلجاج  كدو مل دوواره ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 خرج 

ابػػػا   ػػػرج  ركوػػػا: بػػػرز  ػػػن  قػػػرري أك حالػػػه  سػػػواء كػػػاف  قػػػرري دارا  أك بنػػػدا  أك ثو  -
 خػػرج  ن ػػا كسػػواء كػػاف حالػػه حالػػة مل رفسػػه  أك مل أسػػبابه اياروػػة  قػػاؿ  لػػا : 

 مػػػػا و ػػػػوف لػػػػك أف  ا ػػػػرب  ي ػػػػا [  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 21]الق ػػػػص/  ا فػػػػا و قػػػػب
[ 47]  ػند/ ك ا خترج  ن مثرة  ن أكما  ػا[  كقاؿ: 13]ا نراؼ/  ا رج

نػ  كولقػوب ك ػلبة نػن ناصػم اكدغ قراءة ابن ك ن كأيب نمرك كمحكة كال سا غ ك 
  ػل    382بػاومق. اريػر: اإليػاؼ ص  مثػرات  كقرأ البػاقوف مثرةباإل راد 

وروػدكف أف لروػوا  ػن النػار ك ػا دػم خبػاروني [  11]غػا ر/ إ   ركج  ن سػبيل
 أر ػػم  روػػوف[  كاإل ػػراج أك ػػر  ػػا وقػػاؿ مل ا نيػػاف   ػػو: 37]املا ػػدة/  ن ػػا

 كمػػػػػػا أ روػػػػػػك ربػػػػػػك  ػػػػػػن بياػػػػػػك بػػػػػػاحل كقػػػػػػاؿ نػػػػػػك كوػػػػػػل: [  35]امل  نػػػػػػوف/
أ روػوا [  كقػاؿ  لػا : 13]اإلسػراء/ كخنرج له وـو القيا ػة كاابػا[  5]ا رفاؿ/
[  56]النمػػػل/ أ روػػوا نيؿ لػػوط  ػػن قػػروا م[  كقػػاؿ: 93]ا رلػػاـ/ أرفسػػ م

  مكاهلل أ رو م  ن ب وف أ  ا كوقاؿ مل الا وون النم دو  ن  لل اهلل  لا : 
[  كقػػػاؿ  لػػػا : 53]طػػػه/  ا رونػػػا بػػػه أزكاوػػػا  ػػػن ربػػػات  ػػػ [  78]النهػػػل/

لػػػػرج بػػػػه زرنػػػػا  انفػػػػا ألوارػػػػه /[  كالاخػػػػروج أك ػػػػر  ػػػػا وقػػػػاؿ مل اللنػػػػـو 21]الك ػػػػر
كال ػػنانات  كقيػػل ملػػا لػػرج  ػػن ا رض ك ػػن ككػػر احليػػواف ك ػػو ذلػػك:  ػػرج ك ػػراج  

[   إ ػػا اه إ  72]امل  نػػوف/ نأـ  سػاام  روػػا  خػراج ربػػك  ػقػاؿ اهلل  لػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اهلل  لا   نبيه أره دو النم ألك ه كأكوبه  كايػرج أنػم  ػن ايػراج  كولػل ايػرج بػإزاء 
[  كايػػراج  ػػاص مل 94]ال  ػػ /   ػػل  لػػل لػػك  روػػاالػػد ل  كقػػاؿ  لػػا : 

الغالػػب بالضػػروبة ننػػر ا رض  كقيػػل: اللبػػد وػػ دم  روػػه  أم: غناػػه  كالرنيػػة  ػػ دم 
ا  ػػػػػن ايػػػػػراج  كايػػػػػرج أوضػػػػػا  ػػػػػن السػػػػػهاب  كمجلػػػػػه  ػػػػػركج  كقيػػػػػل: اايػػػػػراج إ  

  3158كأبػػػػػػو داكد مل البيػػػػػػوع بػػػػػػرقم ا 6/48بالضػػػػػػماف  ااحلػػػػػػدو  ركاري أمحػػػػػػد 
؛ كابػػن 7/254  كحسػػنه نػػن نا شػػة  ر ونػػا  كالنسػػا غ 1258كال  ػػنم بػػرقم ا

؛ 1/376. كاريػػػػػػػػػر: كشػػػػػػػػػ : ايفػػػػػػػػػاء 2/15  ؛ كاحلػػػػػػػػػاكم 2242 اوػػػػػػػػػه ا
   أم:  ا لرج  ن  اؿ البا ق   وا بإزاء  ا سقب ننػه  ػن 3/22احلبن كالانخيص 

 ماف املبيػق  كايػاروغ: الػنم لػرج بنا ػه نػن أحػواؿ أقرارػه  كوقػاؿ ذلػك  ػارة ننػر 
 ػن دػو أننػر  نػه  ك ػارة وقػاؿ ننػر سػبيل الػنـ إذا  منزلز سبيل املدح إذا  ػرج إ  

ؿ:  ػػاف لػػيس بإرسػػاف  ػػارة ننػػر  ػػن دػػو أدي  نػػه  كننػػر دػػنا وقػػا منزلزز  ػػرج إ  
 املدح كما قاؿ الشانر:

  ن وو السماء و وب تنزل *** نسد بإرسغ كل ن ملألؾ  - 138 -
 االبيد للنقمة بن نبدة  ن  فضنياه الر   نل ا:

 بليد الشباب ن ر حاف  شيب ***طها بك قنب مل احلساف طركب 
  394كدو مل املفضنيات ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كايػػػرج: لورػػػاف  ػػػن 44]الفرقػػػاف/ دػػػم إال كا رلػػػاـإف ك ػػػارة ننػػػر الػػػنـ  ػػػو: 
بيػػػاض كسػػػواد  كوقػػػاؿ:  نػػػيم أ ػػػرج  كرلا ػػػة  روػػػاء  كأرض  روػػػة ااريػػػر: النسػػػاف 
ا ػػرج    : ذات لػػورني؛ ل ػػوف النبػػات  ن ػػا مل   ػػاف دكف   ػػاف  كايػػوارج ل ػػو م 

  اروني نن طانة اإل اـ.

 خرص 

النقا لنمنقوض  كقيل: ايرص ال نب ايرص: حرز ال مرة  كايرص: احملركز  ك -
[  قيػل:  لنػاري و ػنبوف. كقولػػه 21]الك ػػرؼ/ إف دػم إال لرصػوفمل قولػه  لػا : 

[  قيػل: للػػن ال ػػنابوف  كحقيقػػة ذلػػك: أف 11]الػػناروات/ قاػػل ايراصػػوف لػا : 
كػػل قػػوؿ  قػػوؿ نػػن  ػػن كختمػػني وقػػاؿ:  ػػرص  سػػواء كػػاف   ابقػػا لنشػػغء أك  الفػػا 

ف صاحبه   وقنه نن ننم كال غنبة  ن كال  اع  بل انامد  يه ننر له   ن حي  إ
اليػػن كالاخمػػني  كفلػػل ايػػارص مل  رصػػه  ككػػل  ػػن قػػاؿ قػػوال ننػػر دػػنا النهػػو قػػد 

كمػا ح ػغ نػن املنػا قني   -كإف كاف قوله   ابقا لنمقوؿ املخػرب ننػه  -وسمر كاذبا 
لرسػوؿ اهلل  كاهلل ولنػم إرػك إذا واءؾ املنػا قوف قػالوا رشػ د إرػك مل قوله نك كول: 

 [.1]املنا قوف/ لرسوله  كاهلل وش د إف املنا قني ل اذبوف



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 خرط 

[  أم: رنك ػػه نػػػارا ال ونمهػػػغ 16]القنػػػم/ سنسػػػمه ننػػر ايرطػػػـوقػػاؿ  لػػػا :  -
: أرػػ  الفيػػل   سػػمغ أرفػػه  رطو ػػا اسػػاقباحا  ننػػه  كقػػوام: وػػدند أرفػػه  كايرطػػـو

 له.

 خرق 

ننػػػر سػػػبيل الفسػػػاد  ػػػن غػػػن  ػػػدبر كال  ف ػػػر  قػػػاؿ  لػػػا : ايػػػرؽ: ق ػػػق الشػػػغء  -
أ رقا ػػػا لاغػػػرؽ أدن ػػػا / [  كدػػػو  ػػػد اينػػػ    ػػػإف اينػػػ  دػػػو  لػػػل 71]ال  ػػػ

ك رقػػوا لػػه بنػػني كبنػػات بغػػن الشػػغء باقػػدور كر ػػ   كايػػرؽ بغػػن  قػػدور  قػػاؿ  لػػا : 
[  أم: ح مػػػوا بػػػنلك ننػػػر سػػػبيل ايػػػرؽ  كبانابػػػار الق ػػػق 111]ا رلػػػاـ/ ننػػػم

قيػػػل:  ػػػرؽ ال ػػػوب  كخترقػػػه  ك ػػػرؽ املفػػػاكز  كا ػػػ ؽ الػػػرو . ك ػػػص ايػػػرؽ كايروػػػ  
باملفاكز الواسلة؛ إ ا ال ػ اؽ الػرو   ي ػا؛ كإ ػا لاخرق ػا مل الفػاة  ك ػص ايػرؽ  ػن 
؛ كمل  ونخػػػػرؽ مل السػػػػخاء امل النسػػػػاف: كايػػػػرؽ بال سػػػػر: ال ػػػػر  املاخػػػػرؽ مل ال ػػػػـر

اء . كقيػػل ل قػػػب ا ذف إذا  وسػػق:  ػػػرؽ  اجملمػػل: ايػػرؽ: السػػػخغ واخػػرؽ مل السػػػخ
إرػك لػن ختػػرؽ كصػمه أ ػرؽ  كا ػرأة  رقػاء:   قوبػة ا ذف ثقبػا كاسػلا  كقولػه  لػا : 

[   يػػه قػػوالف: أحػػد ا لػػن  ق ػػق  كاا ػػر: لػػن   قػػب ا رض 37]اإلسػػراء/ ا رض
 ػرؽ  إ  اوارب اا ر  انابارا بايرؽ مل ا ذف  كبانابػار  ػرؾ الاقػدور قيػل: روػل أ

ك ػػرؽ  كا ػػرأة  رقػػاء  ك ػػبه هبػػا الػػرو  مل  لسػػ   ركردػػا  قيػػل: روػػ   رقػػاء. كركم: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ا ا د ل ايرؽ مل  غء إال  اره  ااحلدو  ركاري اللسػ رم  ػن حػدو  نبػد الػرزاؽ 
نن أرس  ر ونا: ا ػا كػاف الر ػ  مل  ػغء قػب إال زارػه  كال كػاف ايػرؽ مل  ػغء قػب 

لر ػػ  ال و ػػوف مل  ػػغء إال زارػػه  كال رػػكع  ػػن إال  ػػاره   كأ روػػه  سػػنم بنفػػظ: اإف ا
  غء إال  اره .

 . 2594؛ كصهي   سػنم مل الػرب كال ػنة رقػم 114راوق: املقاصد احلسنة ص 
ك ػػن ايػػرؽ اسػػالنت املخرقػػة  كدػػو إ  ػػار ايػػرؽ  وصػػا إ  حينػػة  كاملخػػراؽ:  ػػغء 

؛ 2/285مل ونلب به  كاره لرؽ إل  ار الشغء خبا ه  ك رؽ الغكاؿ اارير: اجمل
   : إذا   اسن أف ولدك يرقه.1/491كا  لاؿ 

 خزن 

ايػػكف: حفػػظ الشػػغء مل ايكارػػة  ت ولػػرب بػػه نػػن كػػل حفػػظ كهفػػظ السػػر ك ػػوري   -
كهلل  ػػػػػكا ن [  21]احلجػػػػػر/ كإف  ػػػػػن  ػػػػػغء إال ننػػػػػدرا  كا نػػػػػهكقولػػػػػه  لػػػػػا : 

نر  ػا وروػد إ ػادري  [   إ ارة  نه إ  قدر ه  لا  ن7]املنا قوف/ السموات كا رض
أك إ  احلالة الر أ ار إلي ا بقوله ننيه السػاـ: ا ػرغ رب ػم  ػن اينػ  كاينػ  كالػرزؽ 
كا ول  ااحلدو  نن نبد اهلل بن  سلود نن النمه صنر اهلل ننيه كسػنم قػاؿ: ا ػرغ 
إ  ابػػػن نيدـ  ػػػن أربػػػق: اينػػػ  كاينػػػ  كا وػػػل كالػػػرزؽ  أ روػػػه ال ػػػرباأ مل ا كسػػػب 

كاػػػػػػػػاب القػػػػػػػػدر؛ كالفػػػػػػػػا  ال بػػػػػػػػن   7/195كدػػػػػػػػو مل  مػػػػػػػػق الككا ػػػػػػػػد  ؛2/336
. ك يػػػه نيسػػػر بػػػن املسػػػيب البجنػػػغ  كدػػػو  ػػػلي  ننػػػد اوم ػػػور  ككثقػػػه 2/266



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

احلاكم كالدارق ين مل سننه  ك لفه مل غندا. كلنهدو  طرؽ أ رل كركاوات أ رل 
:    كقولػػػه  لػػػا 2/167ننػػػد ال ػػػرباأ كأمحػػػد كابػػػن نسػػػاكر  كاريػػػر:  سػػػند أمحػػػد 

اسقيناكموري ك ا أرام له خبازرني  /[  قيل  لناري: حا يني له بالش ر  22]احلجر
أ ػػػػػػرأوام املػػػػػػاء الػػػػػػنم  شػػػػػػربوف أأرػػػػػػام كقيػػػػػػل: دػػػػػػو إ ػػػػػػارة إ   ػػػػػػا أربػػػػػػا ننػػػػػػه قولػػػػػػه: 

 كقػػاؿ اػػم  كرا ػػا[  كايكرػػة: مجػػق ايػػازف  69ااوػػة ]الواقلػػة/ ق... أنزلتمزز 
ال أقػػػوؿ ل ػػػم ننػػػدم ونػػػة  كقولػػػه: [  مل صػػػفة النػػػار كصػػػفة ا73ك  71]الك ػػػر/

[  أم:  قدكرا ػػه الػػر  نل ػػا النػػاس؛  ف ايػػكف  ػػرب  ػػن 51]ا رلػػاـ/  ػػكا ن اهلل
املنػػػػق  كقيػػػػل: وػػػػودري الواسػػػػق كقدر ػػػػه  كقيػػػػل دػػػػو قولػػػػه كػػػػن  كايػػػػكف مل النهػػػػم أصػػػػنه 

؛ كاجملمػل 1/489االد ار    ين به نن رانػه  وقػاؿ:  ػكف النهػم ااريػر: ا  لػاؿ 
 باقدـ النوف. وخنز  : إذا أرنت  2/594املناخب ل راع النمل ؛ ك 2/287

 خزى 

 كم الرول: حلقه ار سار؛ إ ا  ن رفسه؛ كإ ا  ن غنري.  النم ونهقه  ن رفسه  -
دػػو احليػػاء املفػػرط  ك  ػػدرري ايكاوػػة اقػػاؿ السرقسػػ غ:  كواػػه  كاوػػة: اسػػاهييد  نػػه  

: االن ػم احشػررا غػن  كاوػا كال كرول  كواف  كا رأة  كىي كمجلػه  كاوػا. كمل احلػدو 
:  رحبػػػا بالو ػػػد غػػػن 1/47. كمل حػػػدو   سػػػنم 2/31رػػػاد ني  ااريػػػر: الن اوػػػة 

 كاوػػػا كال النػػػدا ر . كالػػػنم ونهقػػػه  ػػػن غػػػنري وقػػػاؿ: دػػػو  ػػػرب  ػػػن االسػػػاخفاؼ  
[  33]املا ػدة/ ذلك ام  ػكم مل الػدرياك  درري ايكم  كرول  ك. قاؿ  لا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ػاذاق م اهلل [  27]النهػل/ اليػـو كالسػوء ننػر ال ػا رون إف ايػكمكقاؿ  لػا : 
 لنػػػنوق م نػػػناب ايػػػكم مل احليػػػاة الػػػدريا[  26]الك ػػػر/ ايػػػكم مل احليػػػاة الػػػدريا

[  كأ ػكل وقػاؿ  ػن 134]طػه/  ن قبل أف رػنؿ كخنػكل[  كقاؿ: 16]  ند/
[  8]الاهػػر / وػػـو ال لػػكم اهلل النػػمه كالػػنون ني نػػواايكاوػػة كايػػكم مجيلػػا  كقولػػه: 

ربنػا إرػك  ػػن   ػو  ػن ايػكم أقػرب  كإف وػاز أف و ػوف  ن مػػا مجيلػا كقولػه  لػا : 
[   مػػن ايكاوػػة  ك ػػوز أف و ػػوف  ػػن 192]نيؿ نمػػراف/  ػػد ل النػػار  قػػد أ كواػػه

كال ختكرػػػا وػػػـو [  كقولػػػه: 39]دػػػود/  ػػػن وا يػػػه نػػػناب لكوػػػهايػػػكم  ككػػػنا قولػػػه: 
كال [  كقػػػػػاؿ: 5]احلشػػػػػر/ ليخػػػػػكم الفاسػػػػػقنيك [  194]نيؿ نمػػػػػراف/ القيا ػػػػػة

[  كننػػر  ػػو  ػػا قننػػا مل  ػػكم قػػوام: ذؿ كدػػاف   ػػإف 78]دػػود/ ختػػككف مل  ػػيفغ
ذلك    كاف  ػن اإلرسػاف رفسػه وقػاؿ لػه: ااػوف كالػنؿ  كو ػوف حممػودا  ك ػ  كػاف 

  ن غنري وقاؿ له: ااوف  كااواف  كالنؿ  كو وف  ن و ا.

 خسر 

اراقػػاص رأس املػػاؿ  كونسػػب ذلػػك إ  اإلرسػػاف   يقػػاؿ:  سػػر  ايسػػر كايسػػراف: -
  نػػػػك إذا كػػػػرة  اسػػػػرة ػػػػاف  كإ  الفلػػػػل  يقػػػػاؿ:  سػػػػرت يار ػػػػه  قػػػػاؿ  لػػػػا : 

[  كوسػػالمل ذلػػك مل املقانيػػات اياروػػة كاملػػاؿ كاوػػاري مل الػػدريا كدػػو 12]النازنػػات/
اف  كال ػػواب  كدػػو ا ك ػػر  كمل املقانيػػات النفسػػية كال ػػهة كالسػػا ة  كاللقػػل كاإل ػػ

الػػنون  سػػركا أرفسػػ م كأدنػػي م وػػـو الػػنم ولنػػه اهلل  لػػا  ايسػػراف املبػػني  كقػػاؿ: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ك ػػن و فػػر بػػه  اكلئػػك [  كقولػػه: 15]الك ػػر/ القيا ػػة أال ذلػػك دػػو ايسػػراف املبػػني
 الػنون ونقضػوف ن ػد اهلل  ػن بلػد  ي اقػه[  كقولػه: 121]البقػرة/ دم اياسػركف

  ونػػػد لػػػه رفسػػػه قاػػػل [  كقولػػػه: 27]البقػػػرة/ اياسػػػركف أكلئػػػك دػػػم -إ   -
كأقيموا الوزف بالقسػب كال [  كقوله: 31]املا دة/ أ يه  قانه  اصب   ن اياسرون

[   ػوز أف و ػوف إ ػارة إ  يػرم اللدالػة مل الػوزف  ك ػرؾ 9]الػرمحن/ ختسركا امليكاف
رة إ   لػاطغ  ػاال و ػوف بػه احلي   يما والاطاري مل الوزف  ك وز أف و ػوف ذلػك إ ػا

[  9]ا نػرؼ/ ك ػن  فػد  وازونػه يكاره مل القيا ة  اسرا   ي وف  ن قاؿ  يػه: 
ككػػا امللنيػػني وااز ػػاف  ككػػل  سػػراف ذكػػرري اهلل  لػػا  مل القػػرنيف   ػػو ننػػر دػػنا امللػػم 

 ا  ن  دكف ايسراف املالن  باملقانيات الدريووة كالاجارات البشروة.

 خسؾ 

سوؼ لنقمر  كال سوؼ لنشمس اكدنا قػوؿ ثلنػب: النسػاف:  سػ    كقػاؿ اي -
بلض م: ال سوؼ  ي ما إذا زاؿ بلػا  ػو  ما  كايسػوؼ: إذا ذدػب كنػه. كوقػاؿ 

[  81]الق ػص/  خسفنا به كبػدارري ا رض سفه اهلل ك س  دو  قاؿ  لا : 
: اإف [  كمل احلػػػػدو 82]الق ػػػػص/ لػػػػوال اف  ػػػػن اهلل ننينػػػػا يسػػػػ  بنػػػػاكقػػػػاؿ: 

الشػػػمس كالقمػػػر نيواػػػاف  ػػػن نيوػػػات اهلل ال لسػػػفاف ملػػػوت أحػػػد كال حليا ػػػه  ااحلػػػدو  
  كأبػػػػػواب أ ػػػػػرل 2/547أ روػػػػػه البخػػػػػارم مل بػػػػػاب ال ػػػػػاة مل كسػػػػػوؼ القمػػػػػر 

   كنػػني  اسػػفة: إذا غابػػد حػػدقا ا   منقػػوؿ  ػػن 3/127لنخسػػوؼ؛ كالنسػػا غ 
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س  اهلل القمػر. ؼ   نقوؿ  ن  ونز س  القمر  كبئر  سو ة: إذا غاب  اؤدا 
ك  ػور  ػػن  سػػ  القمػػر   ارػػة  نهقػػه   اسػالن ايسػػ  لنػػنؿ   قيػػل: يمػػل  ػػاف 

  سفا.

 خسأ 

ر  كذلػػك إذا قنػػد لػػه: فززانز  سػػات ال نػػب  خسػػا  أم: زور ػػه  سػػا ينا بػػه  -
[  118]امل  نػوف/ ا سػ ا  ي ػا كال   نمػوفا سا  قاؿ  لا  مل صػفة ال فػار: 

[  ك نػه:  سػا الب ػر  أم 65]البقػرة/ ا قػردة  اسػئنيقننػا اػم كورػو كقاؿ  لػا : 
 [.4]املنك/  اسئا كدو حسنارقبا نن   ارة  قاؿ: 

 خشب 

[   ػب وا بػنلك لقنػة غنػا  م  4]املنػا قوف/ كػا م  شػب  سػندةقػاؿ  لػا :  -
كدو مجق ايشب ك ن لفظ ايشب قيل  شبد السي : إذا صقناه بايشب الػنم 

يب قروػػب الل ػػػد بال ػػقل  كمجػػػل  شػػيب أم: ودوػػػد   دػػو امل ػػػقل  كسػػي   شػػػ
وػرض   شػبي ا بالسػي  ايشػيب  كختشػيب اإلبػل: أكنػد ايشػب  كوب ػة  شػباء: 
وابسة كايشب  كولرب هبػا نمػن ال وسػاهغ  كذلػك كمػا وشػبه بال ػخر مل  ػو قػوؿ 

 الشانر:
 كال خر دش نند كو ك مل ال ابة - 139 -
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 ي ػا االوقاحػة  بػدؿ  1/285حما رات الراغػب  االبيد ملن ور بن  اذاف  كدو مل
 اال ابة   

 كاملخشوب: املخنوط به ايشب  كذلك نبارة نن الشغء الردمء.

 خشع 

ايشوع: الضرانة  كأك ر  ا وسػالمل ايشػوع  يمػا وووػد ننػر اوػوارح. كالضػرانة  -
أك ػػػر  ػػػا  سػػػالمل  يمػػػا وووػػػد مل القنػػػب كلػػػنلك قيػػػل  يمػػػا ركم: ركم: اإذا  ػػػرع 
القنب  شلد اووارح  ااحلدو  نن أيب درورة نن رسػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه كسػنم 
أرػػػه رأل روػػػا ولبػػػ  بنهياػػػه مل صػػػا ه   قػػػاؿ: الػػػو  ضػػػق قنبػػػه يشػػػلد ووارحػػػه  

  قػػاؿ اللراقػػغ: بسػػند  ػػلي . 1/317أ روػػه احل ػػيم ال  ػػنم مل رػػوادر ا صػػوؿ 
  ػيبة مل امل ػن  ك يػه روػل   كامللركؼ أره  ن قوؿ سليد بن املسيب  ركاري ابػن أيب

وسم. كركل حممد بن ر ر مل كااب ال اة  ن ركاوػة ن مػاف بػن أيب ددػرس  رسػا: 
ال وقبل اهلل  ن نبدري نمػا حػ  وشػ د قنبػه  ػق بدرػه. كركاري أبػو  ن ػور الػدونمغ مل 
 سند الفػردكس  ػن حػدو  أيب بػن كلػب  كإسػنادري  ػلي . راوػق: ختػروج أحادوػ  

[  كقػػػاؿ: 119]اإلسػػػراء/ كوكوػػػددم  شػػػونا. قػػػاؿ  لػػػا :  1/339اإلحيػػػاء 
الػػػػػػػنون دػػػػػػػم مل صػػػػػػػايم  ا ػػػػػػػلوف /[  2]امل  نػػػػػػػوفككػػػػػػػاروا لنػػػػػػػا  ا ػػػػػػػلني 

  ا ػػػػػػػلة أب ػػػػػػػاردم[  118]طػػػػػػػه/ ك شػػػػػػػلد ا صػػػػػػػوات[  91]ا ربيػػػػػػػاء/
[  كناوة نن ػا ك نبي ػا ننػر  كنكن ػا  9]النازنات/ أب اردا  ا لة[  43]القنم/
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 إذا زلكلػػػػػػد ا رض زلكااػػػػػػا[  ك 4]الواقلػػػػػػة/ د ا رض روػػػػػػاإذا روػػػػػػكقولػػػػػػه: 
 [.11 - 9]ال ور/ وـو متور السماء  ورا ك سن اوباؿ سنا[  1]الكلكلة/

 خشى 

ايشػػػية:  ػػػوؼ وشػػػوبه  ليػػػيم  كأك ػػػر  ػػػا و ػػػوف ذلػػػك نػػػن ننػػػم  ػػػا لشػػػر  نػػػه   -
[  28] اطر/ ءإيفا لشر اهلل  ن نبادري اللنماكلنلك  ص اللنماء هبا مل قوله: 

 ػػػن  شػػػغ [  9 - 8]نػػػبس/ كدػػػو لشػػػر ***كأ ػػػا  ػػػن وػػػاءؾ وسػػػلر كقػػػاؿ: 
 ػػػػػػػا [  81]ال  ػػػػػػػ /  خشػػػػػػػينا أف وردق مػػػػػػػا[  33]ؽ/ الػػػػػػػرمحن بالغيػػػػػػػب
 لشػػوف النػػاس كخشػػية اهلل أك أ ػػد  شػػية[  151]البقػػرة/ ختشػػودم كا شػػوأ

 لشػػػوف أحػػػدا إال الػػػنون وبنغػػػوف رسػػػاالت اهلل كلشػػػوره كال[  كقػػػاؿ: 77]النسػػػاء/
[  أم: ليساشػػػلركا 9ااوػػػة ]النسػػػاء/ كلػػػيخش الػػػنون... [  39]ا حػػػكاب/ اهلل

[  31]اإلسػػراء/ كال  قانػػوا أكالدكػػم  شػػية إ ػػاؽ و ػػا  ػػن  لر ػػه  كقػػاؿ  لػػا : 
 ملػػػػػػػن  شػػػػػػػغ اللنػػػػػػػػدأم: ال  قانػػػػػػػودم  لاقػػػػػػػدون  ا ػػػػػػػة أف ونهق ػػػػػػػم إ ػػػػػػػاؽ  

 اري  لر اه بنلك  ن رفسه.[  أم: ملن  اؼ  و ا اقاض25]النساء/

 خص 

الاخ ػػػػػيص كاال ا ػػػػػاص كاي وصػػػػػية كالاخ ػػػػػص:  فػػػػػرد بلػػػػػا الشػػػػػغء  ػػػػػا ال  -
وشػػاركه  يػػه اومنػػة  كذلػػك  ػػاؼ اللمػػـو  كالػػالمم  كالالمػػيم  ك  ػػاف اكاي ػػاف 
كاي ػػاف كاياصػػة  ك نػػه قػػوام: إيفػػا وفلػػل دػػنا   ػػاف النػػاس  أم:  ػػواص  ػػن م. 
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:  ػػن لا ػػه بضػػرب  ػػن ال را ػػة  كاياصػػة:  ػػد اريػػر: النسػػاف ا  ػػص    الروػػل
 كا قػػػػػػػوا  انػػػػػػػة ال   ػػػػػػػيا الػػػػػػػنون  نمػػػػػػػوا  ػػػػػػػن م  اصػػػػػػػةاللا ػػػػػػػة  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 

[  أم: بػػل  لم ػػم  كقػػد   ػػه ب ػػنا ل ػػه  كا ا ػػه لا ػػه  قػػاؿ: 25]ا رفػػاؿ/
لػػػاص برمحاػػػه  ػػػن وشػػػاء /[ ك  ػػػاص البيػػػد:  روػػػة  كنػػػرب نػػػن 74]نيؿ نمػػػراف

كوػ ثركف ننػر أرفسػ م اصػة  كمػا نػرب ننػه باينػة  قػاؿ: الفقر الػنم   وسػد باي 
[  كإف  ئد قنػد  ػن اي ػاص  كايػص: بيػد 9]احلشر/ كلو كاف هبم   اصة

  ن ق ب أك  جر  كذلك ملا ورل  يه  ن اي اصة.

 خصؾ 

[  أم:  لػػػاف نني مػػػا 22]ا نػػػراؼ/ كطفقػػػا ل ػػػفاف نني مػػػاقػػػاؿ  لػػػا :  -
   2/291ونػػػػة الامػػػػر:   ػػػػفة ااريػػػػر: اجملمػػػػل   ػػػػفة  كدػػػػغ أكراؽ  ك نػػػػه قيػػػػل 

كلن ياب الغنيية  مجلػه   ػ  امجلػه:   ػ  ك  ػاؼ  اريػر: النسػاف ا  ػ   
   كملػػػا و ػػػرؽ بػػػه ايػػػ :   ػػػفه  ك  ػػػفد النلػػػل باملخ ػػػ . كركم: اكػػػاف النػػػمه 
صػنر اهلل ننيػه كسػنم ل ػػ  رلنػه  ااحلػدو  نػػن نا شػة أ ػا سػػئند  ػا كػاف رسػػوؿ 

كسنم ولمل مل بياها قالد: كاف ليب ثوبه كل   رلنه  كولمػل اهلل صنر اهلل ننيه 
   9؛ كمل الكدػػد ص 6/121 ػا ولمػػل الروػاؿ مل بيػػويم. أ روػػه أمحػد مل املسػػند 

ك  ػػفد اي ػػفة: رسػػجا ا  كا   ػػ  كاي ػػي  قيػػل: ا بػػرؽ  ػػن ال لػػاـ  كدػػو 
 نو ا.لوراف  ن ال لاـ  كحقيقاه:  ا ولل  ن النا ك وري مل   فة  يانوف ب
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 خصم 

اي ػػم   ػػدر   ػػماه  أم: رازناػػه   ػػما  وقػػاؿ:  اصػػماه ك  ػػماه  اصػػمة  -
كدػػو مل اي ػػاـ غػػن [  214]البقػػرة/ كدػػو ألػػد اي ػػاـك  ػػا ا  قػػاؿ  لػػا : 

[  ت  ػػغ املخاصػػم   ػػما  كاسػػالمل لنواحػػد كاومػػق  كر ػػا 18]الك ػػرؼ/  بػػني
اا ػر  أم واربػه كأف  ػنب كػل ثين  كأصل املخاصمة: أف والن  كػل كاحػد خب ػم 

كاحد   ػم اووالػ   ػن وارػب  كركم: ارسػياه مل   ػم  را ػغ  ااحلػدو : قالػد 
له أـ سنمة: أراؾ سادم الووه  أ ن ننةا قاؿ: اال  كل ػن السػبلة الػدرارن الػر أ ينػا 
هبػػا أ ػػس رسػػيا ا مل   ػػم الفػػراش   بػػد ك  أقسػػم ا . أ روػػه ابػػن قايبػػة مل غروػػب 

  ك يػػه نبػػد املنػػك بػػن نمػػن كدػػو ثقػػة إال أرػػه  غػػن حفيػػه  كر ػػا 1/329احلػػدو  
 دلس.

  كاومػػػػػق   ػػػػػـو كأ  ػػػػػاـ  كقولػػػػػه: 2/38راوػػػػػق: النسػػػػػاف ا  ػػػػػم  ؛ كالن اوػػػػػة 
ماف ا ا موا   /[  أم:  روقاف  كلػنلك قػاؿ: 19]احلجا ا ػموا  :كقػاؿ
ال ختا ػػػػموا لػػػػدم /[  كقػػػػاؿ: 28]ؽكدػػػػم  يػػػػه لا ػػػػموف /[ 96]الشػػػػلراء 

[  كاي ػػػػػم: 4]النهػػػػػل/ دػػػػػو   ػػػػػيم  بػػػػػنيكاي ػػػػػيم ال  ػػػػػن املخاصػػػػػمة  قػػػػػاؿ: 
 [.58]الك رؼ/ بل دم قـو   موفاملخاص باي و ة  قاؿ: 
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 خضد 

[  أم:   سػػػػػػور الشػػػػػػوؾ  وقػػػػػػاؿ: 28]الواقلػػػػػػة/ مل سػػػػػػدر  ضػػػػػػودقػػػػػػاؿ اهلل:  -
 ضػػد ه  اخنضػػد    ػػو  ضػػود ك ضػػيد  كايضػػد: املخضػػود  كػػالنقا مل املنقػػوض  

 نه اسالن:  ضد نن  البلن  أم: كسر.ك 

 خضر 

كونبسػػوف ثيابػػا  ضػػرا  ػػن [  63]احلػػج/  ا ػػب  ا رض  ضػػرةقػػاؿ  لػػا :  -
[   خضػػر مجػػق أ ضػػر  كايضػػرة: أحػػد ا لػػواف بػػني البيػػاض 31]ال  ػػ / سػػندس

كالسػػػواد  كدػػػو إ  السػػػواد أقػػػرب  كاػػػنا  ػػػغ ا سػػػود أ ضػػػر  كا  ضػػػر أسػػػود قػػػاؿ 
 الشانر:

 مل  ل أ ضرودنو دا ه البـو ***قد أنس  النازح اجمل وؿ  لسفه  - 141 -
 البيد لنم الر ة   ن ق يدة له   نل ا البيد الش ن:

  اء ال بابة  ن نينيك  سجـو *** منزل أنن  ر د  ن  رقاء 
 ؛ كالنساف انس  . أنس : أسن ننر غن دداوة 656كدو مل دوواره ص 

لػنم و  ػر  يػه ايضػرة  ك يػد ايضػرة بالد ػة مل قولػه كقيل: سواد اللراؽ لنمو ق ا
[  أم:  ضػػراكاف  كقولػػه ننيػػه السػػاـ: اإوػػاكم 64]الػػرمحن/  ػػددا اافسػػبهاره: 

ك ضراء الد ن  ااحلدو  نن أيب سليد ور له: اإواكم ك ضراء الػد ن   قيػل: ك ػاذا 
دارق ين مل ا  ػػراد  وػػا رسػػوؿ اهللا قػػاؿ: ااملػػرأة احلسػػناء مل املنبػػد السػػوء . أ روػػه الػػ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كالرا  ر ػػػػكم كاللسػػػػ رم مل ا   ػػػػاؿ  كابػػػػن نػػػػدم مل ال ا ػػػػل كالقضػػػػانغ مل  سػػػػند 
الشػػػ اب  كاي يػػػب مل إوضػػػاح املناػػػبس  كالػػػدونمغ. كقػػػاؿ الػػػدارق ين: ال و ػػػ   ػػػن 

   قد  سرري ننيه 1/272؛ ككش  ايفاء 135كوه. ارير: املقاصد احلسنة ص 
مل  نبػد السػوء   كاملخا ػرة: املباولػة ننػر ايضػر  الساـ حي  قاؿ: ااملرأة احلسناء

 كال مار قبل بنوغ ا  كايضنة: خننة ونا ر بسردا أ ضر.

 خضع 

[  ايضوع: ايشػوع  كقػد  قػدـ  32]ا حكاب/  ا ختضلن بالقوؿقاؿ اهلل:  -
كرول  ضلة: ك ػن ايضػوع  كوقػاؿ:  ضػلد النهػم  أم: ق لاػه  ك نػيم أ ضػق: 

  .2/292اارير: اجململ مل ننقه   ا ن 

 خط 

ايػػب كاملػػد  كوقػػاؿ ملػػا لػػه طػػوؿ  كاي ػػوط أ ػػرب  يمػػا وػػنكرري أدػػل ااندسػػة  ػػن  -
 سػػ وح  ك سػػادور  ك قػػوس  ك ػػاؿ  كولػػرب نػػن كػػل أرض  ي ػػا طػػوؿ بػػايب كخػػب 
اليمن  كإليػه ونسػب الػر   اي ػغ  ككػل   ػاف ل ػه اإلرسػاف لنفسػه كافػرري وقػاؿ لػه 

رض   و ػػب ا   ػػر بػػني أر ػػني   ػػور ني كػػايب املنهػػرؼ  ػػب ك  ػػة. كاي ي ػػة: أ
ك ػػا كنػػد  انػػو  ػػن قبنػػه  ػػن كاػػاب كال ننػػه  كولػػرب نػػن ال اابػػة بػػايب  قػػاؿ  لػػا : 

 [.48]اللن بوت/ خت ه بيمينك
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 خطب 

اي ب ااي ب   در   ب  كاملخاطبة كالاخاطب: املراولة مل ال اـ  ك نه:  -
كال ص باملونيػػة  كاي بػػة ب نػػب املػػرأة قػػاؿ  لػػا : اي بػػة كاي بػػة ل ػػن اي بػػة ختػػا

[  كأصػػل اي بػػة: 235]البقػػرة/ ونػػاح ننػػي م  يمػػا نر ػػام بػػه  ػػن   بػػة النسػػاء
احلالة الر نني ا اإلرساف إذا   ب  و اونسة كالقلدة  كوقاؿ  ن اي بة:  اطػب 
ك  يػػػػب  ك ػػػػن اي بػػػػة  اطػػػػب ال غػػػػن  كالفلػػػػل  ن مػػػػا   ػػػػب. كاي ػػػػب: ا  ػػػػر 

  مػػػػػػا   بػػػػػػك وػػػػػػا سػػػػػػا رملليػػػػػػيم الػػػػػػنم و  ػػػػػػر  يػػػػػػه الاخاطػػػػػػب  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : ا
[  ك  ػػل اي ػػاب:  ػػا 31]الػػناروات/  مػػا   ػػب م أو ػػا املرسػػنوف[  95]طػػه/

 ونف ل به ا  ر  ن اي اب.

 خطؾ 

اي ػػػػػ  كاال ا ػػػػػاؼ: اال ػػػػػااس بالسػػػػػرنة  وقػػػػػاؿ:   ػػػػػ :   ػػػػػ  ل ػػػػػ    -
إال ئ هبمػا مجيلػا قػاؿ:   كقػر 468ك  1/438ك    ل ػ  اراوػق: ا  لػاؿ 

  كقػػراءة ا  ػػ    ػػاذة   كذلػػك 11اسػػورة ال ػػا ات: نيوػػة   ػػن   ػػ  اي فػػة
  اخ فػػه ال ػػن أك يػػوم بػػه الػػرو كصػػ  لنشػػياطني املسػػ قة لنسػػمق  قػػاؿ  لػػا : 

كواخ ػػػ  [  كقػػػاؿ: 21]البقػػػرة/ و ػػػاد الػػػربؽ ل ػػػ  أب ػػػاردم[  31]احلػػػج/
وقانػػػوف كوسػػػنبوف  كاي ػػػاؼ: لن ػػػا ر  [  أم:67]اللن بػػػوت/ النػػػاس  ػػػن حػػػوام

الػػػػػنم كارػػػػػه ل ػػػػػ   ػػػػػيئا مل طنارػػػػػه  كملػػػػػا لػػػػػرج بػػػػػه الػػػػػدلو  كارػػػػػه لا فػػػػػه. كمجلػػػػػه 
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  ػػاطي   كلنهدوػػػدة الػػر  ػػػدكر نني ػػػا الب ػػرة  كبػػػاز   ػػػ : لا ػػ   ػػػا و ػػػيدري  
  : 2/294؛ كاجملمػػػل 2/551كايي ػػػ  ااريػػػر: النسػػػاف ا  ػػػ   ؛ كالب ػػػا ر 

 ػػ  احلشػػا امل اجملمػػل: ك  ػػ  احلشػػا: إذا كػػاف  ن ػػوم سػػرنة ا ػػناب السػػن  كأ 
 احلشا   ك  فه كاره ا ا   حشاري لضمورري.

   ا
اي ػػا: اللػػدكؿ نػػن او ػػة  كذلػػك أ ػػرب: أحػػددا: أف  روػػد غػػن  ػػا يسػػن إراد ػػه  -

 افلنػه  كدػنا دػو اي ػا الاػاـ املػا وذ بػه اإلرسػاف  وقػاؿ   ػ  ل ػا    ػا  ك  ػػا  
 كإف كنػا يػاطئني[  قػاؿ: 31]اإلسػراء/ كاف   ئا كبنا  إف قان مقاؿ  لا : 
 [.91]ووس /

كال اأ: أف ورود  ا اسن  لنه  كل ن وقق  نه  اؼ  ػا وروػد  يقػاؿ: أ  ػا إ  ػاء 
  ػػػو   ػػػ   كدػػػنا قػػػد أصػػػاب مل اإلرادة كأ  ػػػا مل الفلػػػل  كدػػػنا امللػػػين بقولػػػه ننيػػػه 

  نػن ابػن نبػاس أف النػمه صػنر اهلل الساـ: ار ػق نػن أ ػر اي ػا كالنسػياف  ااحلػدو
ننيه كسػنم قػاؿ: ار ػق اهلل نػن أ ػر اي ػا كالنسػياف ك ػا اسػا ردوا ننيػه  أ روػه أبػو 
القاسم الاميمغ امللركؼ با غ ناصم مل  وا دري  كرواله ثقات غن أف  يػه ارق انػا. 

؛ كابػن  اوػه 4/171؛ كالػدارق ين 11/133كأ روه ال رباأ مل امللجم ال بػن 
؛ كصػػػػػههه ابػػػػػن حبػػػػػاف كاحلػػػػػاكم ككا قػػػػػه الػػػػػندمه؛ 2/198؛ كاحلػػػػػاكم 1/659

ك لفه اإل اـ أمحد   قػاؿ نبػد اهلل بػن أمحػد مل اللنػل: سػالد أيب ننػه  ػار رري وػدا. 
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؛ كختػػػروج أحادوػػػ  228؛ كاملقاصػػػد احلسػػػنة ص 2/135كاريػػػر: كشػػػ  ايفػػػاء 
نػػػن    كبقولػػػه: ا ػػػن اوا ػػػد  ا  ػػػا  نػػػه أوػػػر ااحلػػػدو 149النمػػػق لنغمػػػارم ص 

نمػػػرك بػػػن اللػػػاص قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم: اإذا ح ػػػم احلػػػاكم 
 اوا د  اصػاب  نػه أوػراف  كإذا ح ػم  اوا ػد  ا  ػا  نػه أوػر . أ روػه البخػارم 

كاػػػػاب ا قضػػػػية؛   15/1716مل كاػػػػاب االنا ػػػػاـ بالسػػػػنة؛ ك سػػػػنم  9/193
ادوػػػػػ  املن ػػػػػاج ؛ كاريػػػػػر االبا ػػػػػاج باخػػػػػروج أح4/161كأبػػػػػو داكد؛  لػػػػػا  السػػػػػنن 

 ك ػػػػن قاػػػػل    نػػػػا   ػػػػا  اهروػػػػر رقبػػػػة   كقولػػػػه نػػػػك كوػػػػل: 269لنغمػػػػارم ص 
 [.92]النساء/

كال ال : أف ورود  ا ال اسن  لنه كواف   نه  ا ة    نا     مل اإلرادة ك  يب 
مل الفلل    و  ن ـو بق دري كغن حممود ننػر  لنػه  كدػنا امللػم دػو الػنم أرادري مل 

 قوله:
 ردت  ساءيت  او رت  سريتأ - 141 -

 كقد اسن اإلرساف  ن حي  ال ودرم
  119دكف رسبة كمل  ف يل النشا ني ص  2/552االبيد مل الب ا ر 

كمجنػػة ا  ػػر أف  ػػن أراد  ػػيئا  ػػا ف   نػػه غػػنري وقػػاؿ: أ  ػػا  كإف كقػػق  نػػه كمػػا أرادري 
ل: إرػه أ  ػا  وقاؿ: أصاب  كقد وقػاؿ ملػن  لػل  لػا ال اسػن  أك أراد إرادة ال يمػ

  : أصػػػػاب اي ػػػػا  كأ  ػػػػا ال ػػػػواب  56كاػػػػنا وقػػػػاؿ ااريػػػػر  فسػػػػن الراغػػػػب كرقػػػػة 
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كأصػػاب ال ػػواب  كأ  ػػا اي ػػا  كدػػنري النفيػػة  شػػ كة كمػػا  ػػرل   ػػ ددة بػػني  لػػاف 
 كأحاطػػػػػد بػػػػػه   يئاػػػػػه ػػػػػب ملػػػػػن واهػػػػػرل احلقػػػػػا   أف واا ن ػػػػػا. كقولػػػػػه  لػػػػػا : 

ل ػن اي يئػة أك ػر  ػا  قػاؿ  يمػا ال و ػوف  [. كاي يئة كالسيئة واقاربػاف 81]البقرة/
 ق ػػودا إليػػه مل رفسػػه  بػػل و ػػوف الق ػػد سػػببا لاولػػد ذلػػك الفلػػل  نػػه  كمػػن ور ػػغ 
صػػػيدا  اصػػػاب إرسػػػارا  أك  ػػػرب  سػػػ را  جػػػم وناوػػػة مل سػػػ رري  كالسػػػبب سػػػبباف: 
سػػػبب حميػػػور  لنػػػه  كشػػػرب املسػػػ ر ك ػػػا واولػػػد ننػػػه  ػػػن اي ػػػإ غػػػن  اجػػػاؼ ننػػػه  

كلػيس ننػي م ونػاح  يمػا أ  ػامت بػه كر غ ال يد  قػاؿ  لػا :   كسبب غن حميور 
ك ػػن و سػػب   يئػػة أك [  كقػػاؿ  لػػا : 5]ا حػػكاب/ كل ػػن  ػػا  لمػػدت قنػػوب م

[   اي يئػػة د نػػا دػػغ الػػر ال   ػػوف نػػن ق ػػد إ   لنػػه  قػػاؿ 112]النسػػاء/ إمثػػا
[  25وح/]رػػ  ػػا   يئػػايم[  24]رػػوح/ كال  ػػكد اليػػاملني إال  ػػاال لػػا : 

إرا ر مق أف وغفر لنا ربنا   اوارا /[  51]الشلراء كلنهمل   اواكم ك ػا دػم
كالنم أطمق أف [  كقاؿ  لا : 12]اللن بوت/ تا نني  ن   اوادم  ن  غء
[  كاومػػػق اي يئػػػات كاي اوػػػا  كقولػػػه 82]الشػػػلراء/ وغفػػػر يل   يئػػػر وػػػـو الػػػدون

[    ػػغ املق ػػود إلي ػػا  كايػػاطغء اقػػاؿ 58]البقػػرة/ رغفػػر ل ػػم   اوػػاكم لػػا : 
ا  وم: املخ ػ   ػن أراد ال ػواب   ػار إ  غػنري  كايػاط   ػن  لمػد ملػا ال ونبغػغ. 

كال طلػػاـ إال  ػػن اريػػر: اللبػػاب ا  ػػا    دػػو القاصػػد لنػػنرب  كننػػر ذلػػك قولػػه: 
[  كقػػػػد وسػػػػػمر الػػػػػنرب 37 - 36]احلاقػػػػػة/ ال واكنػػػػػه إال ايػػػػاطئوف ***غسػػػػنني 
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[  أم: الػػػنرب الليػػػيم  9]احلاقػػػة/ كامل  ف ػػػات باياطئػػػة قولػػػه  لػػػا :  اطئػػػة مل
كذلػػك  ػػو قػػوام:  ػػلر  ػػانر.  ا ػػا  ػػا   و ػػن  ق ػػودا  قػػد ذكػػر ننيػػه السػػاـ أرػػه 

 [   امللم  ا  قدـ.58]البقرة/ رغفر ل م   اواكم اجاى ننه  كقوله  لا : 

 خطو 

 ني القد ني اقاؿ ابن املرحل:  وت أ  و   وة  أم:  رة  كاي وة  ا ب -
 ك  وة  ضمو ة  ا بني  ني ***ك  وة بالفا  رقل القد ني 
 مجق ا  ن  كبضم  ب ا   ***كمجق ا كؿ   اء  كاي ر 

[  أم: ال  ابلػػوري  كذلػػك 168]البقػػرة/ كال  ابلػػوا   ػػوات الشػػي افقػػاؿ  لػػا : 
 [.26]ص/ كال  ابق ااول و قوله: 

 خؾ 

زاء ال قيػػل  كوقػػاؿ ذلػػك  ػػارة بانابػػار املضػػاوفة بػػالوزف  كقيػػاس  ػػيئني ايفيػػ : بػػإ -
أحػػد ا بػػاا ر   ػػو: دردػػم  فيػػ   كرددػػم ثقيػػل. كال ػػاأ: وقػػاؿ بانابػػار  ضػػاوفة 
الك ػػاف   ػػو:  ػػرس  فيػػ   ك ػػرس ثقيػػل: إذا نػػدا أحػػد ا أك ػػر  ػػن اا ػػر مل ز ػػاف 

 يمػػػا وسػػػاومخه   ي ػػػوف  كاحػػػد. ال الػػػ : وقػػػاؿ  فيػػػ   يمػػػا وسػػػاهنيه النػػػاس  كثقيػػػل
 ااف  فػػػػػػػ  اهلل نػػػػػػػن مايفيػػػػػػػ   ػػػػػػػدحا  كال قيػػػػػػػل ذ ػػػػػػػا  ك نػػػػػػػه قولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 

[  كأرل أف  ػػػػػن دػػػػػنا قولػػػػػه: 86]البقػػػػػرة/  ػػػػػا لفػػػػػ  نػػػػػن م[  66]ا رفػػػػػاؿ/
محند محا  فيفا /[. الرابق: وقاؿ  في   يمن و يش  كثقيػل 189]ا نراؼ
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ل  ػػػػدحا. ايػػػػا س: وقػػػػاؿ  فيػػػػ  مل  يمػػػػا  يػػػػه كقػػػػار   ي ػػػػوف ايفيػػػػ  ذ ػػػػا  كال قيػػػػ
ا وسػػاـ الػػر  ػػن  ػػا ا أف  ػػروهن إ  أسػػ  كػػا رض كاملػػاء  وقالػػك  ػػ  لػػ  
 فػػا ك فػػة  ك ففػػه ختفيفػػا كختفػػ  ختففػػا  كاسػػاخففاه  ك ػػ  املاػػاع: ايفيػػ   نػػه  

  اسػػػػػػػػػاخ  قو ػػػػػػػػػه  اطػػػػػػػػػانوريككػػػػػػػػػاـ  فيػػػػػػػػػ  ننػػػػػػػػػر النسػػػػػػػػػاف  قػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػا : 
له  أك كوددم  فا ا مل أبدا م كنكا م م  [  أم: محن م أف لفوا  54]الك رؼ/

 مػػػن ثقنػػػد  وازونػػػه  اكلئػػػك الػػػنون كقيػػػل:  لنػػػاري كوػػػددم طا شػػػني  كقولػػػه  لػػػا : 
[   إ ػػارة إ  ك ػػرة ا نمػػاؿ ال ػػاحلة 113 - 112]امل  نػػوف/  سػػركا أرفسػػ م

/ كال وساخفنككقنا ا   [  أم: ال وكنجنػك كوكوننػك نػن اناقػادؾ  ػا 61]الػرـك
 ن الشبه  ك فوا نن  نازام: ارينوا  ن ا مل  فة  كايػ : املنبػوس  ك ػ  ووقلوف 

 النلا ة كالبلن  شبي ا خب  اإلرساف.

 خفت 

كال ي ػػػر ب ػػػا ك ال ختا ػػػد [  113]طػػػه/ واخػػػا اوف بيػػػن مقػػػاؿ  لػػػا :  -
 [  املخا اه كايفد: إسرار املن    قاؿ:111]اإلسراء/ هبا
 كاملن   ايفدك ااف بني او ر  - 142 -

 االبيد:
 ك ااف بني او ر كاملن   ايفد ***أ اطب و را إذ ان ختا د 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

دكف رسػػػػػػػػػػبة؛ ك كارػػػػػػػػػػة ا دب  2/297كدػػػػػػػػػػو مل النسػػػػػػػػػػاف ا فػػػػػػػػػػد  ؛ كاجملمػػػػػػػػػػل 
6/278  

 خفض

كا فػا امػا ايفا:  د الر ق  كايفا الدنة كالسػن النػني كقولػه نػك كوػل:  -
 نيػػني اوارػػب كا رقيػػاد  كارػػه  ػػد  [    ػػو حػػ  ننػػر24]اإلسػػراء/ ونػػاح الػػنؿ

  ا ضػػػػػػػة را لػػػػػػػة[  كمل صػػػػػػػفة القيا ػػػػػػػة: 31]النمػػػػػػػل/ أال  لنػػػػػػػو ننػػػػػػػغقولػػػػػػػه: 
ت رددرػػػاري [  أم:  ضػػػق قو ػػػا ك ر ػػػق ني ػػػرون   خا ضػػػة إ ػػػارة إ  قولػػػه: 3]الواقلػػػة/

 [.5]الاني/ أسفل سا نني

 خفى 

 يػػػػػػػةادنػػػػػػػوا رب ػػػػػػػم  ضػػػػػػػرنا ك ف فػػػػػػػغ الشػػػػػػػغء  فيػػػػػػػة: اسػػػػػػػا   قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا :  -
[  كايفػػاء:  ػػا وسػػ  بػػه كالغ ػػاء  ك فياػػه: أزلػػد  فػػاري  كذلػػك إذا 55]ا نػػراؼ/

   كأ فياػه: أكلياػه  فػاء  كذلػك إذا سػ  ه  كوقابػل 2/297أ  ر ه اارير: اجملمػل 
إف  بدك ال دقات  نلمػا دػغ كإف ختفودػا ك   ودػا به اإلبداء كاإلناف  قاؿ  لا : 

كأرػػا أننػػم  ػػا أ فيػػام ك ػػا [  كقػػاؿ  لػػا : 271]البقػػرة/ الفقػػراء   ػػو  ػػن ل ػػم
[  كاالسػاخفاء: 28]ا رلاـ/ بل بدا ام  ا كاروا لفوف[  1]املماهنة/ أنننام

 أال إ ػػػػػم و نػػػػػوف صػػػػػدركدم ليسػػػػػاخفوا  نػػػػػهطنػػػػػب اإل فػػػػػاء  ك نػػػػػه قولػػػػػه  لػػػػػا : 
 [  كايوامل: مجق  ا ية  كدغ:  ا دكف القوادـ  ن الروش.5]دود/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 خل 

ل:  روػػػػة بػػػػني الشػػػػيئني  كمجلػػػػه  ػػػػاؿ  كخنػػػػل الػػػػدار  كالسػػػػهاب  كالر ػػػػاد اينػػػػ -
  ػػػػػػػ ل الػػػػػػػودؽ لػػػػػػػرج  ػػػػػػػن  الػػػػػػػهكغندػػػػػػػا  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا  مل صػػػػػػػفة السػػػػػػػهاب: 

 [  قاؿ الشانر:5]اإلسراء/  جاسوا  اؿ الدوار[  43]النور/
 أرل  نل الر اد ك يا مجر - 143 -

 ادنا   ر بيد  كنجكري:  يو ك أف و وف له  راـ
؛ كا غػاأ 6/36؛ ك اروخ ال ػربم 233دو لن ر بن سيار  مل   ل املقاؿ ص ك 
  كاحلماسػػػػػة 2/128؛ كنيػػػػػوف ا  بػػػػػار 2/283؛ كاونػػػػػيس ال ػػػػػا  6/124

  1/117الب روة 
ك ك ػػػػػػلوا  ال ػػػػػػم /[  أم: سػػػػػػلوا كسػػػػػػ  م بالنميمػػػػػػة كالفسػػػػػػاد. 47]الاوبػػػػػػة

ك ػػل ثوبػػه بػػاياؿ لنػػػه  كايػػاؿ: ملػػا ختنػػل بػػه ا سػػناف كغندػػا  وقػػاؿ:  ػػل سػػنه  
كلسػػاف الف ػػيل بػػاياؿ ليمنلػػه  ػػن الر ػػاع  كالر يػػة بالسػػ م  كمل احلػػدو . ا ننػػوا 
أصابل م  ااحلػدو  نػن نا شػة قالػد: كػاف رسػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه كسػنم واو ػا 
كلنل بني أصابله  كوػدلك نقبيػه  كوقػوؿ: ا ننػوا بػني أصػابل م  ال لنػل اهلل  لػا  

كمل سػندري نمػر بػن  1/95ر  كول لألنقػاب  ػن النػار  أ روػه الػدارق ين بين ا بالنا
 .2/91قيس   كؾ. كارير: الفا  ال بن 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

نػػن لقػػيب قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: اإذا  1/79كأ ػػرج النسػػا غ 
 و ات  اسب  الو وء. ك نل بني ا صابق   . كاينل مل ا  ر كالودن  يه   شػبي ا 

واقلػػة بػػني الشػػيئني  ك ػػل حلمػػه لػػل  ػػا ك ػػاال ااريػػر: النسػػاف ا نػػل  بالفروػػة ال
   : صار  يه  نل  كذلك بااكاؿ  قاؿ:11/219
 إف وسمغ بلد  ايل يل - 144 -

 ادنا نجك بيد  ك  رري:
  اسقين ا وا سواد بن نمرك

؛ 2/276كالبيد لنشنفرل؛ كدػو مل ال ػهاح ا ػل  ؛ كالنسػاف ا نػل  ؛ كاجملمػل 
  95؛ كقيل: لاابب  را كدو مل اللشرات ص 2/277لقايل كأ ايل ا

  : ال روػ  مل الر ػل  لاخنػل 2/276؛ كاجملمػل 11/214كايل اارير: النسػاف 
الونػػػورة  أم: ال ػػػلوبة إوػػػاري  أك ل ػػػوف ال روػػػ   ػػػاخنا كسػػػ ه  كاينػػػة: أوضػػػا ايمػػػر 

مل  احلا ضػػػػة  لاخنػػػػل احلمو ػػػػة إوادػػػػا. كاينػػػػة:  ػػػػا وغ ػػػػر بػػػػه وفػػػػن السػػػػي  ل ورػػػػه
 ااػػػا  كاينػػػة: اال ػػػااؿ اللػػػارض لنػػػنفس؛ إ ػػػا لشػػػ ويا لشػػػغء؛ أك حلاوا ػػػا إليػػػه  
كاػػػنا  سػػػر اينػػػة باحلاوػػػة كاي ػػػنة  كاينػػػة: املػػػودة؛ إ ػػػا   ػػػا  اخنػػػل الػػػنفس  أم: 
 اوس  ا؛ كإ ا   ا ختل النفس   ا ثر  ي ا  اثن الس م مل الر ية؛ كإ ا لفرط احلاوػة 

كاختػػن اهلل إبػػراديم ناػػه  الػػة ك ػػاال   ػػو  نيػػل  كقولػػه  لػػا : إلي ػػا  وقػػاؿ  نػػه:  ال
[  قيػػػػل:  ػػػػاري بػػػػنلك ال اقػػػػارري إليػػػػه سػػػػبهاره مل كػػػػل حػػػػاؿ 125]النسػػػػاء/  نػػػػيا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كننػػر 24]الق ػػص/ إيل  ػػن  ػػن  قػػن أنزلزز إأ ملػػا اال اقػػار امللػػين بقولػػه: 
سػاغناء ننػك  اكدػنا  ػن دنا الووه قيل: االن م أغنين باال اقار إليك كال  فقرأ باال

 . كقيل: بل  ن اينػة  كاسػالمااا 5قوؿ نمرك بن نبيد  ارير: ووادر ا لفاظ ص 
 يه كاسالماؿ احملبة  يه  قاؿ أبو القاسم البنخغ اا ه نبد اهلل بن أمحد  أبو القاسػم 

  3/45ق  اريػر: ك يػات ا نيػاف  317البنخغ ال لمه   ػن ركس امللاكلػة   ػومل 
اينػة ال  ػن اينػة  قػاؿ: ك ػن قاسػه باحلبيػب  قػد أ  ػا؛  ف اهلل  ػوز أف : دو  ػن 

اب نبػدري   ػإف احملبػة  نػه ال نػاء كال  ػوز أف لالػه  كدػنا  ػن ا ػاباري   ػإف اينػة  ػن 
 ختنل الود رفسه ك ال اه  كقوله:

 كبه  غ اينيل  نيا ***قد ختنند  سنك الركح  ين  - 145 -
ك  ونسػػبه؛ كدػػو لبشػػار بػػن بػػرد مل أدب الػػدريا كالػػدون  2/557االبيػػد مل الب ػػا ر 

  171؛ ك فسن الراغب كرقة 146ص 
كانا وقاؿ: متازج ركحارا. كاحملبة: البنوغ بالود إ  حبة القنب   ػن قػوام: حبباػه: إذا 
أصػػبد حبػػة قنبػػه  ل ػػن إذا اسػػالمند احملبػػة مل اهلل  ػػاملراد هبػػا  ػػرد اإلحسػػاف  ككػػنا 

وػػاز مل أحػػد النفيػػني وػػاز مل اا ػػر؛  ا ػػا أف وػػراد باحلػػب حبػػة القنػػب   اينػػة   ػػإف
ال بيػػق  يػػه كال كاينػػة الاخنػػل   ها ػػا لػػه سػػبهاره أف وػػراد  يػػه ذلػػك. كقولػػه  لػػا : 

[  أم: ال   ػػن مل القيا ػػة ابايػػاع حسػػنة كال اسػػاجاهبا  ػػودة  254]البقػػرة/  نػػة
[  39]الػػنجم/ رسػػاف إال  ػػا سػػلركأف لػػيس لقكذلػػك إ ػػارة إ  قولػػه سػػبهاره: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[   قػد قيػل: دػو   ػدر  ػن  النػد  31]إبػراديم/ ال بيق  يػه كال  ػاؿكقوله: 
 كقيل: دو مجق  وقاؿ:  نيل كأ نة ك اؿ كامللم كا كؿ.

 خلد 

اينػود: دػػو  ػربم الشػػغء  ػن انػػ اض الفسػاد  كبقػػاؤري ننػر احلالػػة الػر دػػو نني ػػا   -
 كالفسػػاد   ػػفه اللػػرب بػػاينود  كقػػوام لألثػػامل:  والػػد  ككػػل  ػػا واباطػػا ننػػه الاغيػػن

كذلػػػػك ل ػػػػوؿ     ػػػػا ال لػػػػدكاـ بقا  ػػػػا. وقػػػػاؿ:  نػػػػد لنػػػػد  نػػػػودا ااريػػػػر: ا  لػػػػاؿ 
[  كاينػد: اسػم لنجػكء 129]الشػلراء/ للن ػم ختنػدكف   قاؿ  لػا : 1/443

لة سا ر النم وبقر  ن اإلرساف ننر حالاه   ا وساهيل  ا داـ اإلرساف حيا اساها
   كأصل املخند: النم وبقر  دة طوونة ك نه قيػل: 2/558أوكا ه اارير: الب ا ر 

روػػػل  نػػػد ملػػػن أب ػػػا ننػػػه الشػػػيب  كدابػػػة  نػػػدة: دػػػغ الػػػر  بقػػػر ثناوادػػػا حػػػ  ختػػػرج 
ربانيا ػػا  ت اسػػالن لنمبقػػغ دا مػػا. كاينػػود مل اونػػة: بقػػاء ا  ػػياء ننػػر احلالػػة الػػر 

أكلئػػك أصػػهاب اونػػة دػػم  ي ػػا فسػػاد نني ػػا  قػػاؿ  لػػا : نني ػػا  ػػن غػػن انػػ اض ال
[  39]البقػرة/ أكلئك أصهاب النار دػم  ي ػا  الػدكف[  82]البقرة/  الدكف

ك ػن وقاػل    نػػا  المػدا  جػكاؤري و ػػنم  الػدا  ي ػا /[  كقولػه  لػػا : 93]النسػػاء
و ػػػوؼ ننػػػي م كلػػػداف  نػػػدكف /و م [  قيػػػل:  بقػػػوف تػػػالا م ال ولػػػ17]الواقلػػػة 

اساهالة  كقيل:  قرطوف خبندة  كايندة:  رب  ن القرطة االقرطػة كا قػراط كالقػراط 
مجػػػق: قػػػرط  كدػػػو رػػػوع  ػػػن حنػػػغ ا ذف؛ كدػػػنا قػػػوؿ ابػػػن قايبػػػة مل غروػػػب القػػػرنيف ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

   كإ اد الشػغء: ولنػه  بقػر  كاحل ػم ننيػه ب ورػه  بقػر  كننػر دػنا قولػه 447
[  أم: ركػػن إلي ػػا  ارػػا أرػػه 176راؼ/]ا نػػ كل نػػه أ نػػد إ  ا رضسػػبهاره: 
 لند  ي ا.

 خلص 

ايػالص كال ػامل إال أف ايػالص دػػو  ػا زاؿ ننػه  ػوبه بلػػد أف كػاف  يػه  كال ػػامل  -
 قد وقاؿ ملا ال  وب  ي ن كوقاؿ:  ن اه  خنص  كلنلك قاؿ الشانر:

  اص ايمر  ن رسج الفداـ - 146 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري ا كؿ:

 ن د  ن اك اقد   ة  خ
كاللجػػك مل نمػػدة احلفػػاظ مل  فسػػن أ ػػرؼ ا لفػػاظ لنسػػمني  ػػادة ا نػػص  ؛ كنقػػد 

دكف رسػػبة؛ كدػػو لنمانػػمه مل الوسػػاطة بػػني املانػػمه ك  ػػو ه ص  315ايػػاص ص 
 .4/148؛ كالابياف  رح الدوواف 121

 كالفداـ:  ا وو ق مل  م اإلبرو  لي فر به  ا  يه 
[  139]ا رلػػاـ/ دػػنري ا رلػػاـ  ال ػػة لػػنكورراكقػػالوا  ػػا مل ب ػػوف قػػاؿ  لػػا : 

 نمػػا اساياسػػوا  نػػه كوقػػاؿ: دػػنا  ػػالص ك ال ػػة   ػػو: داديػػة كراكوػػة  كقولػػه  لػػا : 
ك ػػن لػػه [  أم: ارفػػردكا  ال ػػني نػػن غػػندم. كقولػػه: 81]ووسػػ /  ن ػػوا  يػػا

[   ػإ اص 24]ووسػ / إرػه  ػن نبادرػا املخن ػني[  139]البقػرة/  ن وف



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ني أ ػػم قػػد  ػػربؤكا  ػػا ودنيػػه الي ػػود  ػػن الاشػػبيه  كالن ػػارل  ػػن الا نيػػ   قػػاؿ املسػػنم
لقػػد كفػػر الػػنون قػػالوا إف اهلل [  كقػػاؿ: 29]ا نػػراؼ/  ن ػػني لػػه الػػدون لػػا : 

[  كدػػو  146]النسػػاء/ كأ ن ػػوا دوػػن م هلل[  كقػػاؿ: 73]املا ػػدة/ ثالػػ  ثاثػػة
[   هقيقة اإل اص: 51] ر / ربياإره كاف  ن ا ككاف رسوال كا كؿ  كقاؿ: 

 الاربم نن كل  ا دكف اهلل  لا .

 خلط 

اينب: دو اومق بني أوكاء الشيئني   اندا  سواء كارػا  ػا لني  أك وا ػدون  أك  -
أحد ا  ا لا كاا ر وا دا  كدو أنػم  ػن املػكج  كوقػاؿ ا ػانب الشػغء  قػاؿ  لػا : 

ػػػػا انب بػػػػه ربػػػػات ا رض  /وقػػػػاؿ لن ػػػػدو  كاجملػػػػاكر كالشػػػػروك: [  ك 24]وػػػػورس
كإف ك ػػػنا  ػػػن اين ػػػاء ليبغػػػغ  نػػػيب  كايني ػػػاف مل الفقػػػه  ػػػن ذلػػػك  قػػػاؿ  لػػػا : 

 [  كوقاؿ اينيب لنواحد كاومق  قاؿ الشانر:24]ص/ بلض م ننر بلا
ادػػػنا  ػػػ ر بيػػػد لػػػكدن  كنجػػػكري:  ***بػػػاف اينػػػيب ك  وػػػاككا ملػػػن  ركػػػوا  - 147 -

  واكزكدكؾ ا اياقا أوة سن
  47كدو   نق ق يد ه ال ا ية مل دوواره ص 

[  أم: والػػاطوف دػػنا  ػػرة 112]الاوبػػة/  ن ػػوا نمػػا صػػاحلا كني ػػر  ػػيئاكقػػاؿ: 
كذاؾ  رة  كوقاؿ: أ نب  اف مل كا ه: إذا صار ذا ختنيب  كأ نب الفرس مل وروػه  

 كنلك  كدو كناوة نن  ق نري  يه.
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 خلع 

  ػػا نق رلنيػػكس ونػػه كنػػنارري  قػػاؿ  لػػا : اينػػق:  نػػق اإلرسػػاف ثوبػػه  كالفػػر  -
[  قيل: دو ننر اليادر  كأ رري خبنق ذلك نن رونه؛ ل وره  ن وند محار 12]طه/

نػن كلػب كن ر ػة كقاػادة  كأ روػه ابػن ب ػة   16/144 يد اأ روه ابن وروػر 
: كدػنا ال و ػ    كقػاؿ بلػا 1/228الشػرولة املر ونػة  تنزيوكقاؿ ابن نػراؽ مل 

 انزز ا   ل كدو أ ر باإلقا ػة كالػام ن  كقولػك ملػن ر ػد أف وػام ن: ال و ية: دن
ثوبػػك ك فػػك ك ػػػو ذلػػك  كإذا قيػػل:  نػػػق  ػػاف ننػػر  ػػػاف   ملنػػاري: أن ػػاري ثوبػػػا  

 كاسافيد  لم الل اء  ن دنري النفية باف كصل به ننر  اف  ال  جرد اينق.

 خلؾ 

  ػػػػػػػا  نف ػػػػػػػمولنػػػػػػػم  ػػػػػػػا بػػػػػػػني أوػػػػػػػدو م ك  نػػػػػػ :  ػػػػػػػد القػػػػػػػداـ  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا :  -
[  11]الرند/ له  لقبات  ن بني ودوه ك ن  نفه[  كقاؿ  لا : 255]البقرة/

[  ك نػ  92]وػورس/  اليـو رنجيك ببدرك لا وف ملػن  نفػك نيوػةكقاؿ  لا : 
وقػػاؿ لػػه:  نػػ   كاػػنا قيػػل: اينػػ   منزلتززو ػػد  قػػدـ كسػػن   كاملاػػا ر لق ػػور 

 خنػػػ   ػػػن :  نػػػ   قػػػاؿ  لػػػا : وقػػػاؿ لػػػه منزلتزززوالػػػردمء  كاملاػػػا ر ال لق ػػػور 
[  كقيػػػػل: سػػػػ د ألفػػػػا كر ػػػػ   نفػػػػا ادػػػػنا   ػػػػل 169]ا نػػػػراؼ/ بلػػػػددم  نػػػػ 

؛ 2/311وضػػػرب لنروػػػل و يػػػل ال ػػػمد  ت وػػػا نم باي ػػػا. راوػػػق:  مػػػل النغػػػة 
 . أم: 55؛ كأ  ػػػػاؿ أيب نبيػػػػد ص 1/33؛ ك مػػػػق ا   ػػػػاؿ 2/561كالب ػػػػا ر 
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قػة ااحلبػ  كاحلبػ  كاحلبػاؽ: الضػراط  ردوئا  ن ال اـ  كقيل لاسد إذا   ػر  نػه حب
:  نفػػػة  كملػػػن  سػػػد كا ػػػه أك كػػػاف  اسػػػدا مل رفسػػػه  وقػػػاؿ: ختنػػػ   ػػػاف  ارػػػا: إذا 
 ا ر ننػه كإذا وػاء  نػ  ني ػر  كإذا قػاـ  قا ػه  ك  ػدرري ايا ػة بال سػر  ك نػ  

     ػػػػو  ػػػػال   أم: ردمء 1/446 ا ػػػػة بفػػػػا  ايػػػػاء:  سػػػػد ااريػػػػر: ا  لػػػػاؿ 
  خنػػ   ػػن بلػػددم  نػػ  أ ػػانوا ال ػػاةالػػردمء خبنػػ   ػػو: أمحػػ   كولػػرب نػػن 

[  كوقاؿ ملن  ن  ني ر  سد  سػدري:  نػ   كاينفػة وقػاؿ مل أف لنػ   59] ر /
 كدػػػػػػػو الػػػػػػػنم ولػػػػػػػل النيػػػػػػػل كالن ػػػػػػػار  نفػػػػػػػةكػػػػػػػل كاحػػػػػػػد اا ػػػػػػػر  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 

 [  كقيل: أ ردم  نفة  أم: وايت بلضه  ن  بلا  قاؿ الشانر:62]الفرقاف/
 االش ر لكدن  كنجكري: ***ا اللني كااراـ  شني  نفة هب - 148 -

 كأطاؤدا ون ضن مل كل   م
 ؛ كالنساف ا ن    1/111؛ ك رح امللنقات 75كدو مل دوواره ص 

كأصاباه  نفة: كناوػة نػن الب نػة  كك ػرة املشػغ  ك نػ   ػاف  ارػا  قػاـ بػا  ر ننػه؛ 
 نػا  ػن م  ا  ػة مل ا رض لنفػوفكلػو رشػاء ولنإ ا  له كإ ا بلدري  قاؿ  لا : 

[  كايا ػػة النيابػػة نػػن الغػػن إ ػػا لغيبػػة املنػػوب ننػػه  كإ ػػا ملو ػػه؛ كإ ػػا 61]الك ػػرؼ/
للجػػكري؛ كإ ػػا لاشػػرو  املسػػاخن . كننػػر دػػنا الووػػه ا  ػػن اسػػاخن  اهلل أكليػػاءري مل 

كدػػو [  39] ػػاطر/ دػو الػػنم ولن ػػم  ا ػ  مل ا رضا رض  قػاؿ  لػػا : 
كوسػػػاخن  ريب قو ػػػا [  كقػػػاؿ: 165]ا رلػػػاـ/ ن ػػػم  ا ػػػ  ا رضالػػػنم ول
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وػا [  كايا  : مجق  نيفة  ك نفاء مجػق  نيػ   قػاؿ  لػا : 57]دود/ غنكم
 كولننػػػػػػػػػػػػادم  ا ػػػػػػػػػػػػ [  26]ص/ داكد إرػػػػػػػػػػػػا ولننػػػػػػػػػػػػاؾ  نيفػػػػػػػػػػػػة مل ا رض

 [ 69]ا نراؼ/ ولن م  نفاء  ن بلد قـو روح[  73]وورس/
: أف وا ن كػل كاحػد طروقػا غػن طروػ  اا ػر مل حالػه أك قولػه  كاال ااؼ كاملخالفة

كايػػاؼ أنػػم  ػػن الضػػد؛  ف كػػل  ػػدون  انفػػاف  كلػػيس كػػل  انفػػني  ػػدون  كملػػا  
كػػػػاف اال ػػػػااؼ بػػػػني النػػػػاس مل القػػػػوؿ قػػػػد وقاضػػػػغ الانػػػػازع اسػػػػالن ذلػػػػك لنمنازنػػػػة 

 كال وكالػػػػػػػػوف  انفػػػػػػػػني[  37] ػػػػػػػػر /  ػػػػػػػػا ان  ا حػػػػػػػػكابكاجملادلػػػػػػػػة  قػػػػػػػػاؿ: 
/ كا ػػااؼ ألسػػنا م كألػػوار م[  118]دػػود/  ***نػػم واسػػاءلوف [  22]الػػرـك

إر م لفغ قػوؿ [  3 - 2 - 1]النبا/ النم دم  يه  انفوف ***نن النبا اللييم 
كال   ورػوا [  كقػاؿ: 13]النهػل/  انفػا ألوارػه[  كقػاؿ: 8]الػناروات/  ان 

[  كقػػاؿ: 115]نيؿ نمػػراف/ البينػػاتكالػػنون  فرقػػوا كا انفػػوا  ػػن بلػػد  ػػا وػػاءدم 
دل اهلل النون ني نوا ملا ا انفوا  يه  ػن احلػ  بإذرػه   /[  213]البقػرة ك ػا كػاف

كلقػد بوأرػا بػين إسػرا يل  بػوأ صػدؽ [  19]وػورس/ الناس إال أ ة كاحدة  ػا انفوا
كرزقنػػػادم  ػػػن ال يبػػػات  مػػػا ا انفػػػوا حػػػ  وػػػاءدم اللنػػػم إف ربػػػك وقضػػػغ بيػػػن م وػػػـو 

كليايػنن ل ػم وػـو [  كقػاؿ مل القيا ػة: 93]وػورس/ ا ة  يمػا كػاروا  يػه لانفػوفالقي
ليبػػني اػػم الػػنم لانفػػوف [  كقػػاؿ: 92]النهػػل/ القيا ػػة  ػػا كنػػام  يػػه ختانفػػوف  يػػه

 كإف الػػػػػػػػػػػنون ا انفػػػػػػػػػػػوا مل ال اػػػػػػػػػػػاب[  كقولػػػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػػػا : 39]النهػػػػػػػػػػػل/  يػػػػػػػػػػػه
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كقيػػل: أ ػػوا  يػػه بشػػػغء [  قيػػل  لنػػاري:  نفػػوا   ػػو كسػػب كاكاسػػب  176]البقػػرة/
 اهلل  أنزل اؼ  ا 

[   مػن ايػاؼ  أك  ػن اينػ   42]ا رفػاؿ/ ال انفػام مل امليلػادكقوله  لا : 
[  كقولػػه 11]الشػػورل/ ك ػػا ا انفػػام  يػػه  ػػن  ػػغء  ه مػػه إ  اهللكقولػػه  لػػا : 

[  كقولػػه  لػػػا : 55]نيؿ نمػػراف/  ػػاح م بيػػن م  يمػػا كنػػام  يػػه ختانفػػوف لػػا : 
إف مل ا ااؼ النيل كالن ػار /[  أم: مل  ػغء كػل كاحػد  ن مػا  نػ  6]وػورس

اا ػػر ك لاقب مػػا  كاينػػ : املخالفػػة مل الونػػد. وقػػاؿ: كنػػدأ  ػػا نفين  أم:  ػػال  
إف اهلل ال لنػػػػػ  [  كقػػػػػاؿ: 77]الاوبػػػػػة/ ملػػػػػا أ نفػػػػػوا اهلل  ػػػػػا كنػػػػػدكريمل امليلػػػػػاد 

قػػالوا  ػػا أ نفنػػا [  86]طػػه/ دم ػػا نفام  ونػػ[  كقػػاؿ: 31]الرنػػد/ امليلػػاد
[  كأ نفػػد  ارػػا: كود ػػه  نفػػا  كاإل ػػاؼ: أف وسػػقغ 87]طػػه/  ونػػدؾ  ن نػػا

كاحد بلد ني ر  كأ نػ  الشػجر: إذا ا ضػر بلػد سػقوطه كرقػه  كأ نػ  اهلل ننيػك  
وقػػػاؿ ملػػػن ذدػػػب  الػػػه  أم: أن ػػػاؾ  نفػػػا  ك نػػػ  اهلل ننيػػػك  أم: كػػػاف لػػػك  نػػػه 

  كدػػغ قػػراءة رػػا ق كابػػن  76اسػػورة اإلسػػراء نيوػػة  ف  نفػػكال ونب ػػو  نيفػػة  كقولػػه: 
اكدػػػغ قػػػراءة   ا ػػػكك ػػػن كأيب نمػػػرك كأيب ب ػػػر كأيب ولفػػػر  : بلػػػدؾ  كقػػػرئ: 

 الباقغ أم:  الفة لك 
[  أم: إحػػدا ا  ػػن 33]املا ػػدة/ أك  ق ػػق أوػػدو م كأرون ػػم  ػػن  ػػاؼكقولػػه: 

 ػػػرح املخنفػػػوف اؿ: وارػػػب كاا ػػػرل  ػػػن وارػػػب ني ػػػر. ك نفاػػػه:  ركاػػػه  نفػػػغ  قػػػ
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كننػػػر ال اثػػػة الػػػنون [  أم:  ػػػالفني  81]الاوبػػػة/  قلػػػددم  ػػػاؼ رسػػػوؿ اهلل
[  كايػػػػػػال : املاػػػػػػا ر 16]الفػػػػػػا / قػػػػػػل لنمخنفػػػػػػني[  118]الاوبػػػػػػة/  نفػػػػػػوا

[  كايالفػة: 83]الاوبػة/  اقلدكا  ػق ايػالفنيلنق اف أك ق ور كاملاخن   قاؿ: 
ا نػػن املػػرأة لاخنف ػػا نػػن املػػرينني  كمجل ػػا  والػػ   نمػػود اييمػػة املاػػا ر  كو ػػم هبػػ

[  ككوػػدت احلػػغ  نو ػػا  أم: 87]الاوبػػة/ ر ػػوا بػػاف و ورػػوا  ػػق ايوالػػ قػػاؿ: 
ختنفد رساؤدم نن رواام  كاين : حد الفاس النم و ػوف إ  و ػة اينػ   ك ػا 
ا ختن   ن ا  ػاع إ   ػا ونػغ الػب ن  كايػاؼ:  ػجر كارػه  ػغ بػنلك  رػه  يمػ
ويػػن بػػه  أك  رػػه لنػػ   ػػربري  نيػػرري  كوقػػاؿ لنجمػػل بلػػد بككلػػه:  نػػ  نػػاـ  ك نػػ  
نا ني. كقاؿ نمر ر غ اهلل ننه: الػوال اينيفػر  ذرػد  اقػاؿ ابػن ا ثػن مل الن اوػة: 
كمل حػػػػػدو  نمػػػػػر: الػػػػػو أطقػػػػػد ا ذاف  ػػػػػق اينيفػػػػػر  ذرػػػػػد . اينيفػػػػػر بال سػػػػػر 

ؿ ننر  لػم ال  ػرة  وروػد بػه ك ػرة اوا ػادري كالاشدود: ايا ة  كدو كأ  اله   در ود
؛ كركاري أبو الشػيخ مل ا ذاف 2/69مل  بب أ ور ايا ة  ك  رو  أننا ا. الن اوة 

   أم: ايا ة  كدو   در  ن .348كالبي قغ  راوق: املقاصد احلسنة ص 

 خلق 

اينػػػػ  أصػػػػنه: الاقػػػػدور املسػػػػاقيم  كوسػػػػالمل مل إبػػػػداع الشػػػػغء  ػػػػن غػػػػن أصػػػػل كال  -
[  أم: أبدن ما  بداللة قولػه: 1]ا رلاـ/  ن  السموات كا رضاحاناء  قاؿ: 

بػدوق السػػموات كا رض /[  كوسػػالمل مل إ ػاد الشػػغء  ػػن الشػػغء 117]البقػػرة
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  نػػػػػ  اإلرسػػػػػاف  ػػػػػن ر فػػػػػة[  1]النسػػػػػاء/  نق ػػػػػم  ػػػػػن رفػػػػػس كاحػػػػػدة ػػػػػو: 
 د  نقنػػػاكمكلقػػػ[  12]امل  نػػػوف/  نقنػػػا اإلرسػػػاف  ػػػن سػػػالة[  4]النهػػػل/

[  كلػػيس اينػػ  الػػنم دػػو 15]الػػرمحن/  نػػ  اوػػاف  ػػن  ػػارج[  11]ا نػػراؼ/
أ من لن  كمن ال اإلبداع إال هلل  لا   كانا قاؿ مل الف ل بينه  لا  كبني غنري: 

[  كأ ػػا الػػنم و ػػوف باالسػػاهالة   قػػد ولنػػه اهلل 17]النهػػل/ لنػػ  أ ػػا  ػػنكركف
كإذ ختن   ن ال ػني ك يئػة ال ػن   كليسر حي  قاؿ:  لا  لغنري مل بلا ا حواؿ

[  كاينػػػػػ  ال وسػػػػػالمل مل كا ػػػػػة النػػػػػاس إال ننػػػػػر كو ػػػػػني: 111]املا ػػػػػدة/ بػػػػػإذأ
 أحد ا مل  لم الاقدور كقوؿ الشانر:

ض القػػػـو لنػػػ  ت ال وفػػػرم االبيػػػد  *** ػػػألت  فػػػرم  ػػػا  نقػػػد كبػػػق  - 149 -
 لكدن  ن ق يدة   نل ا:

 أقوون  ن حجج ك ن   ر ***احلجر ملن الدوار بقنة 
  2/123؛ كدوواف ا دب 29كدو مل دوواره ص 

[  إف قيػػػل: قولػػػه 17]اللن بػػػوت/ كختنقػػػوف إ  ػػػاكال ػػػاأ: مل ال ػػػنب  ػػػو قولػػػه: 
[  وػػػػدؿ ننػػػػر أرػػػػه و ػػػػ  أف 14]امل  نػػػػوف/  ابػػػػارؾ اهلل أحسػػػػن ايػػػػالقني لػػػػا : 

قدرون  أك و وف ننػر  قػدور  ػا  ووص  غنري باين ا قيل: إف ذلك  لناري: أحسن امل
كػػاروا ولاقػػدكف كوكنمػػوف أف غػػن اهلل وبػػدع    ارػػه قيػػل:  احسػػب أف د نػػا  بػػدنني 

 نقػوا كخنقػه  اشػابه ك وودون   اهلل أحسن م إ ادا ننر  ػا ولاقػدكف  كمػا قػاؿ: 
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[   قػػد 119]النسػػاء/ كا ػػر م  نيغػػنف  نػػ  اهلل[  16]الرنػػد/ اينػػ  ننػػي م
إ   ا وشودوره  ن اينقة باي اء  كرا  النهية  ك ا  رم  راري  كقيػل قيل: إ ارة 

/ ال  بػػػدول ينػػػ  اهلل لنػػػاري: وغػػػنكف ح مػػػه  كقولػػػه:  [   إ ػػػارة إ   ػػػا 31]الػػػرـك
 ر  أم: ال  غنكا  نقه اهلل  كقوله:  ال  بدول ين  اهللقدرري كقضاري  كقيل  لم: 

ك ػػنركف  ػػا  نػػ  ل ػػم رب ػػم [    ناوػػة نػػن  ػػركج النسػػاء اقػػاؿ 166/]الشػػلراء
 ادػػػد مل ااوػػػة:  ػػػركام أقبػػػاؿ النسػػػاء إ  أدبػػػار الروػػػاؿ كأدبػػػار النسػػػاء. راوػػػق: الػػػدر 

 . ككل  و ق اسالمل اين  مل كصػ  ال ػاـ  ػاملراد بػه ال ػنب  6/317املن ور 
ك ػػػن دػػػنا الووػػػه ا انػػػق ك ػػػن  ػػػن النػػػاس  ػػػن إطػػػاؽ لفػػػظ اينػػػ  ننػػػر القػػػرنيف اقػػػاؿ 

: قوله دنا وشلر باف ال  ارق  ػن إطػاؽ اينػ  ننػر القػرنيف إال ذلػك  كلػيس السمني
ا  ر كنلك  بل القػرنيف كا ػه غػن  نػوؽ. اريػر نمػدة احلفػاظ:  نػ    كننػر دػنا 

 ػػا  لنػػا هبػػنا [  كقولػػه: 137]الشػػلراء/ إف دػػنا إال  نػػ  ا كلػػنيقولػػه  لػػا : 
]كاينػػػ  وقػػػاؿ مل  لػػػم املخنػػػوؽ   [ 7]ص/ مل املنػػػة اا ػػػرة إف دػػػنا إال ا ػػػااؽ

كاينػػػ  كاينػػػ  مل ا صػػػل كاحػػػد  كالشػػػرب كالشػػػرب  كال ػػػـر كال ػػػـر  ل ػػػن  ػػػص 
اينػػ  باايئػػات كا  ػػ اؿ كال ػػور املدركػػة بالب ػػر  ك ػػص بػػالقول كالسػػجاوا املدركػػة 

كإرػػك  . قػػاؿ  لػػا : 39بالب ػػنة[ ا ػػا بينػػا القوسػػني ذكػػرري امل لػػ  مل النرولػػة ص 
اسػورة الشػلراء:  إف دػنا إال  نػ  ا كلػني[  كقػرئ: 4]القنػم/ ييمللنر  ن  ن

  كهبػػػا قػػػرأ ابػػػن ك ػػػن كأبػػػو نمػػػرك كولقػػػوب كأبػػػو ولفػػػر كال سػػػا غ. اريػػػر: 137نيوػػػة 
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 . كاياؽ:  ا اكاسبه اإلرسػاف  ػن الفضػينة خبنقػه  قػاؿ  لػا : 333اإلياؼ ص 
ا له مل اا رة  ن  اؽ  /نا  أم: كاره  نوؽ [  ك اف  ني  ب112]البقرة 

 يػػه  ذلػػك كقولػػك:  بػػوؿ ننػػر كػػنا  أك  ػػدنو إليػػه  ػػن و ػػة اينػػ . ك نػػ  ال ػػوب 
كأ نػػ   كثػػوب  نػػ  ك نػػ  كأ ػػاؽ   ػػو حبػػل أر ػػاـ كأر ػػات  ك  ػػور  ػػن  نوقػػة 
ال ػػػػوب املا سػػػػة   قيػػػػل: وبػػػػل أ نػػػػ   كصػػػػخرة  نقػػػػاء  ك نقػػػػد ال ػػػػوب:  نسػػػػاه  

دػػػػو  نيػػػػ  ب ػػػػنا  كاينػػػػوؽ:  ػػػػرب  ػػػػن كا نولػػػػ  السػػػػهاب  نػػػػه    أك  ػػػػن قػػػػوام: 
 ال يب.

 خال 

ايػػاء: امل ػػاف الػػنم ال سػػا ر  يػػه  ػػن بنػػاء ك سػػاكن كغن ػػا  كاينػػو وسػػالمل مل  -
الك اف كامل اف  ل ن ملا   ور مل الك اف املضغ  سر أدل النغة:  ا الك اف  بقػوام: 

 نػه الرسػػلك ػا حممػػد إال رسػوؿ قػد  نػػد  ػن قب ضػر الك ػاف كذدػب  قػػاؿ  لػا : 
 نػك أ ػة قػد [  6]الرنػد/ كقػد  نػد  ػن قػبن م املػ ات[  144]نيؿ نمراف/

إال [  137]نيؿ نمػراف/ قػد  نػد  ػن قػبن م سػنن[  141]البقػرة/  ند
[  214]البقػػػرة/   ػػػل الػػػنون  نػػػو  ػػػن قػػػبن م[  24] ػػػاطر/  ػػػا  ي ػػػا رػػػنور

كإذا  نػػوا نضػػوا ننػػي م ا را ػػل  ػػن الغػػيظ /[  كقولػػه: 119]نيؿ نمػػراف لػػل
[  أم: ي ل ل م  ودة أبػي م كإقبالػه ننػي م. ك ػا 9]ووس / ل م كوه أبي م

اإلرساف: صار  اليا  ك ا  اف بفاف: صار  له مل  ػاء  ك ػا إليػه: ارا ػر إليػه 
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[  ك نيد  ارا:  ركاه 14]البقرة/ كإذا  نوا إ   ياطين ممل  نوة  قاؿ  لا : 
[  كراقػة  نيػة: 5]الاوبػة/  خنػوا سػبين مل  رؾ ختنية   ػو: مل  اء  ت وقاؿ ل 

 ػػػاة نػػػن احلنػػػب  كا ػػػرأة  نيػػػة:  ػػػاة نػػػن الػػػككج  كقيػػػل لنسػػػفينة امل ككػػػة بػػػا ربػػػاف 
  نية  كاينغ:  ن  اري اام   و امل نقة مل قوؿ الشانر:

   نقة طورا كطورا  راوق - 151 -
 ادنا نجك بيد لننابغة النبياأ  ك  رري:

  ناذردا الراقوف  ن سوء   ا
 كدو  ن ق يد ه اللينية الر   نل ا:

  جبنا أروك  القاع الدكا ق ***نفا ذك حسا  ن  رقم  الفوارع 
  81كدو مل دوواره ص 

كاياء: احلشيش امل كؾ ح  ويبس  كوقاؿ:  نيػد ايػاء: وكز ػه  ك نيػد الدابػة: 
 وق ق  ا وضرب به ق له لنخا. وكزت اا  ك نه اسالن: سي  لانغ  أم:

 خمد 

[  كناوػة نػن  ػويم   ػن 15]ا ربيػاء/ ولننػادم ح ػيدا  ا ػدونقوله  لا :  -
قوام: مخدت النار مخودا: طف  اب ا  كننه اسالن: مخػدت احلمػر: سػ ند  كقولػه 

 [.29]وس/  إذا دم  ا دكف لا : 
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 خمر 

ه: مخار؛ ل ن ايمار صار مل الالػارؼ أصل ايمر: س  الشغء  كوقاؿ ملا وس  ب -
كليضػػػربن خبمػػػردن ننػػػر ا ػػػا ملػػػا  غ ػػػغ بػػػه املػػػرأة رأسػػػ ا  كمجلػػػه مخػػػر  قػػػاؿ  لػػػا : 

[ كا امرت املرأة كختمرت  كمخرت اإلراء: غ ياه  كركم امخركا 31]النور/ ويوهبن
ية  نيريػػا م  ااحلػػدو  نػػن وػػابر بػػن نبػػد اهلل ر لػػه قػػاؿ: امخػػركا ااريػػة  كأككػػوا ا سػػق

كأويفوا ا بػواب  كاكفاػوا صػبيار م ننػد املسػاء؛  ػإف لنجػن اراشػارا ك  فػه  كأطفئػوا 
امل ابي  نند الرقاد   إف الفووسقة ر ا او ت الفاينػة   احرقػد أدػل البيػد  أ روػه 

مل بػػػػػػدء اينػػػػػػ : بػػػػػػاب: إذا كقػػػػػػق الػػػػػػنباب مل  ػػػػػػراب أحػػػػػػدكم  6/253البخػػػػػػارم 
كأمخػػرت اللجػػني: ولنػػد  يػػه ايمػػن     11/391 نيغمسػػه؛ كاريػػر:  ػػرح السػػنة 

كايمػػػنة  يػػػد ل و ػػػا  مػػػورة  ػػػن قبػػػل. كد ػػػل مل مخػػػار النػػػاس  أم: مل مجػػػانا م 
السا رة ام  كايمر  يد ل و ا  ا رة ملقر اللقل  كدو نند بلا الناس اسم ل ل 
 سػػ ر. كننػػد بلضػػ م اسػػم لنماخػػن  ػػن اللنػػب كالامػػر  ملػػا ركم ننػػه صػػنر اهلل ننيػػه 

اايمر  ن دا ني الشجر ني: النخنػة كاللنبػة  ااحلػدو  أ روػه  سػنم نػن أيب كسنم: 
. قػػاؿ 11/353  ؛ كاريػػر:  ػػرح السػػنة 1985دروػػرة  مل بػػاب ا  ػػربة  بػػرقم ا

البغوم:  لناري: إف  ليم ايمر و وف  ن ما  كدو ا غنػب ننػر نػادات النػاس  يمػا 
. 11/39لقػػل  البخػػارم واخنكرػػه  ػػن ايمػػور  كمل احلػػدو : اكايمػػر  ػػا  ػػا ر ال

قاؿ:  يه دليل كا   ننر ب اف قوؿ  ن زنم أف ايمر إيفا دػغ  ػن ن ػن اللنػب  
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 - 11/351أك الرطب  بل كل  س ر مخػر. ارا ػر.  ا ػرا. راوػق:  ػرح السػنة 
   ك ن م  ن ولن ػا ا ػا لغػن امل بػوخ  ت كميػة ال ػبخ الػر  سػقب ننػه اسػم 353

الػػػداء اللػػػارض  ػػػن ايمػػػر  كولػػػل بنػػػاؤري بنػػػاء ا دكاء   ايمػػػر  انػػػ   ي ػػػا  كايمػػػار:
 كالككاـ كالسلاؿ  كمخرة ال يب: راه  ك ا رري كمخرة:  ال ه كلك ه  كننه اسالن:

  ا رم أـ نا ر - 151 -
 االبيد:

 نني م كل ن  ا رم أـ نا ر ***ال  قربكأ إف قربم حمـر 
؛ كنيػػػػػػوف ا  بػػػػػػار 3/36كدػػػػػػو لنشػػػػػػنفرل  مل النسػػػػػػاف انمػػػػػػر  ؛ كأ ػػػػػػايل القػػػػػػايل 

  166؛ كالربصاف كاللرواف ص 3/211

 خمس 

 كوقولػػػػػػوف مخسػػػػػػة سادسػػػػػػ م كنػػػػػػب مأصػػػػػػل ايمػػػػػػس مل اللػػػػػػدد  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا :  -
  نبػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػي م ألػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػنة إال مخسػػػػػػػػػػػني نا ػػػػػػػػػػػا[  كقػػػػػػػػػػػاؿ: 22]ال  ػػػػػػػػػػػ /
[  كايمػػػػػيس: ثػػػػػوب طولػػػػػه مخػػػػػس أذرع  كر ػػػػػ   مػػػػػوس كػػػػػنلك. 14]اللن بػػػػػوت/

القـو أمخس م: أ نت مخػس أ ػواام  كمخسػا م كايمس  ن أ ماء اإلبل  كمخسد 
.  أمخس م: كند ام  ا سا  كايميس مل ا واـ  لنـو
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 خمص 

[  أم:  انػػػػة  ػػػػورث مخػػػػص الػػػػب ن  أم 3]املا ػػػػدة/ مل  م ػػػػةقولػػػػه  لػػػػا :  -
  مورري  وقاؿ: رول  ا ص  أم:  ا ر  كأمخص القدـ: باطن ا كذلك لضموردا.

 خمط 

قيػل: دػو  ػجر ا راؾ  كايم ػة: ايمػر إذا محضػد  ايمب:  جر ال  ػوؾ لػه   -
  .2/313كختمب: إذا غضب  وقاؿ: يمب الفهل ددر اارير: اجململ 

 رخنزي 

[  قيػػػل: نػػػم احليػػػواف 61]املا ػػػدة/ كولػػػل  ن ػػػا القػػػردة كاينػػػازورقولػػػه  لػػػا :  -
ا  املخ وص  كقيل: نم  ن أ اقه كأ لاله  شاهبة   اق ا  ال  ػن  نقاػه  نقا ػ

كا  ػػػػػراف  ػػػػػراداف بااوػػػػػة   قػػػػػد ركم اأف قو ػػػػػا  سػػػػػخوا  نقػػػػػه  اكذلػػػػػك  ػػػػػا أ روػػػػػه 
نػػن ابػػن  سػػلود قػػاؿ: سػػالنا رسػػوؿ اهلل صػػنر  1/395كأمحػػد  39ال يالسػػغ ص 

اهلل ننيػػػه كسػػػنم نػػػن القػػػردة كاينػػػازور  أدػػػغ  ػػػن رسػػػل الي ػػػودا  قػػػاؿ: اال  إف اهلل   
نػػ    نمػػا غضػػب اهلل ننػػر ونلػػن قو ػػا قػػب  مسػػخ م   ػػاف اػػم رسػػل  كل ػػن دػػنا  

؛ ك يػه   ػوؿ   ككػنا 3/119الي ود  مسخ م ولن ػم  ػ ن م  اريػر: الػدر املن ػور 
أوضا مل الناس قـو إذا اناربت أ اق م كودكا كالقردة كاينازور؛ كإف كارػد صػوردم 

 صور الناس.
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 خنس 

 [  أم: الشي اف الػنم لػنس 4]الناس/  ن  ر الوسواس ايناسقوله  لا :  -
[  15]الا ػوور/  ػا أقسػم بػاينسأم: ونقبا إذا ذكر اهلل  لا   كقوله  لػا : 

أم: بال واكػػب الػػر ختػػنس بالن ػػار  كقيػػل: ايػػنس دػػغ زحػػل كاملشػػ م كاملػػروخ   ػػا 
   أم:  روػػػػػق  8/431ختػػػػػنس مل  رادػػػػػا اراوػػػػػق دػػػػػنري ا قػػػػػواؿ مل الػػػػػدر املن ػػػػػور 

 كأ نسد ننه حقه: أ ر ه.

 خنق 

[  أم: الػػر  نقػػػد حػػ   ا ػػد  كاملخنقػػػة: 3]املا ػػدة/ كاملنخنقػػػة: قولػػه  لػػا  -
 القادة.

 خاب 

كقػػػد [  15]إبػػػراديم/ ك ػػػاب كػػػل وبػػػار ننيػػػداييبػػػة:  ػػػوت ال نػػػب  قػػػاؿ:  -
 [.11]الشمس/ كقد  اب  ن دسادا[  61]طه/  اب  ن ا  ل

 خٌر 

كالشػػػغء النػػػا ق  ايػػػن:  ػػػا ورغػػػب  يػػػه ال ػػػل  كاللقػػػل  ػػػ ا  كاللػػػدؿ  كالفضػػػل   -
ك دري: الشر. قيل: كاين  رباف:  ن   ن   كدو أف و وف  رغوبا  يه ب ل حاؿ  
كنند كل أحد كما كص  ننيه الساـ بػه اونػة  قػاؿ: اال  ػن خبػن بلػدري النػار  كال 

  ر بشر بلدري اونة  ا  أودري  ك لناري قاؿ الشانر:
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 وبقر اإلت كاللار ن احلراـ ك  *** فم الننادة  ن راؿ   ويا 
ال  ػػػػن مل لػػػػنة  ػػػن بلػػػػددا النػػػار . ك ػػػػن ك ػػػػر  *** بقػػػر نواقػػػػب سػػػوء  ػػػػن  غبا ػػػا 

 قيػػداف  كدػػو أف و ػػوف  ػػنا لواحػػد  ػػرا ا ػػر  كاملػػاؿ الػػنم ر ػػا و ػػوف  ػػنا لكوػػد 
 إف  ػػػرؾ  ػػػناك ػػػرا للمػػػركا  كلػػػنلك كصػػػفه اهلل  لػػػا  بػػػا  رون  قػػػاؿ مل  و ػػػق: 

 ***أاسػػبوف أيفػػا يفػػددم بػػه  ػػن  ػػاؿ كبنػػني  ػػق ني ػػر: [  كقػػاؿ مل  و 181]البقػػرة/
 إف  ػػػرؾ  ػػػػنا[  كقولػػػه  لػػػػا : 56 - 55]امل  نػػػوف/ رسػػػارع اػػػم مل ايػػػػنات

[  أم:  ػػاال. كقػػاؿ بلػػا اللنمػػاء: ال وقػػاؿ لنمػػاؿ  ػػن حػػ  و ػػوف  181]البقػػرة/
: ك نا  ك ن   اف طيب  كما ركم أف ننيا ر غ اهلل ننه د ػل ننػر  ػو  لػه  قػاؿ

 إف  ػػػػػػػرؾ  ػػػػػػػناأال أكصػػػػػػػغ وػػػػػػػا أ ػػػػػػػن املػػػػػػػ  ننيا قػػػػػػػاؿ: ال   ف اهلل  لػػػػػػػا  قػػػػػػػاؿ: 
كنبػد  6/271[  كليس لك  اؿ ك ن اايرب ذكرري البي قػغ مل سػننه 181]البقرة/
كإرػػػه حلػػػب   ك يػػػه ارق ػػػاع   كننػػػر دػػػنا قولػػػه: 2/273كاحلػػػاكم  9/62الػػػرزاؽ 

بلػا اللنمػاء: إيفػا  ػغ املػاؿ  [  أم: املػاؿ ال  ػن كقػاؿ8]اللادوات/ اين لشدود
دا دنا  نا  نبي ا ننر  لم ل ي   كدو أف النم اسن الوصية به  ػا كػاف  مونػا 

 قػػػل  ػػػا أرفقػػػام  ػػػن  ػػػن  ننوالػػػدون ػػػن املػػػاؿ  ػػػن كوػػػه حممػػػود  كننػػػر دػػػنا قولػػػه: 
[  273]البقػػرة/ ك ػػا  نفقػػوا  ػػن  ػػن  ػػإف اهلل بػػه ننػػيم[  كقػػاؿ: 215]البقػػرة/
[  قيػػػل: نػػػم بػػػه  ػػػاال  ػػػن 33]النػػػور/  بودم إف ننمػػػام  ػػػي م  ػػػنا  ػػػاكقولػػػه: 

   كقيػػل: إف 5/191و ػػا م اكدػػنا قػػوؿ ابػػن نبػػاس كن ػػاء. راوػػق: الػػدر املن ػػور 
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ننمام أف ناق م ولود نني م كنني م بنفق  أم: ثواب اأ رج نبد الرزاؽ كغنري نن 
نمػػر بػػن اي ػػاب أرػػس بػػن  الػػك قػػاؿ: سػػالين سػػنون امل ا بػػة   ابيػػد ننيػػه   ػػا ر 

  ا باػػه.    ػػا بودم إف ننمػػام  ػػي م  ػػنا اقبػػل ننػػغ بالػػدرة  كقػػاؿ: كا بػػه  ك ػػا: 
  . كاين كالشر وقاالف ننر كو ني:5/191راوق: الدر املن ور 

 كلا ن  ن م أ ة وػدنوف إ  ايػنأحد ا: أف و ورا ا ني كما  قدـ  كدو قوله: 
 [.114]نيؿ نمراف/

ا كصػػػفني  ك قػػػدور ا  قػػػدور اأ لػػػل  نػػػه    ػػػو: دػػػنا  ػػػن  ػػػن ذاؾ كال ػػػاأ: أف و ورػػػ
 كأف   و وا  ن ل ػم[  كقوله: 116]البقرة/ رات خبن  ن اكأ ضل  كقوله: 

[   خندا دنا و   أف و وف ا ا  كأف و وف  لم أ لل  ك نه قوله: 184]البقرة/
ك ػػككدكا  ػػإف  ػػن الػػكاد الاقػػول /قػػدور أ لػػل  نػػه.  ػػاين [   قػػدورري 197]البقػػرة 

كإف  سسػك اهلل بضػر  ػا كا ػ  وقابل به الشر  رة  كالضر  رة   و قولػه  لػا : 
[  كقولػػه: 17]ا رلػػاـ/ لػػه إال دػػو  كإف  سسػػك خبػػن   ػػو ننػػر كػػل  ػػغء قػػدور

ي ن  نات حساف  /[  قيل: أصػنه  ػنات   خفػ    ػاينات  ػن 71]الرمحن
ل  ػػن اوقػػاؿ: روػػل  ػػن ك ػػن  كميػػد ك يػػد. راوػػق: النسػػاء ايػػنات  وقػػاؿ: روػػ

  كا رأة  ػنة  كدػنا  ػن الروػاؿ  كدػنري  ػنة النسػاء  كاملػراد بػنلك 2/74الب ا ر 
املخاارات  أم:  ي ن  اارات ال رذؿ  ي ن. كاين: الفا ل املخػاص بػاين  وقػاؿ: 

ه ايػػن  ػػاكالري  راقػػة  يػػار  كمجػػل  يػػار  كاسػػاخار اهلل اللبػػد  خػػار لػػه  أم: طنػػب  نػػ
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ك اورت  ارا كنا  خر ه  كاينة: احلالة الر ي ل لنمسػاخن كاملخاػار   ػو الفلػدة 
كاونسة حلاؿ القاند كاوالس. كاال ايار: طنب  ا دو  ن ك لنه  كقد وقاؿ ملا وػراري 

 كلقػػد ا  رػػادم ننػػر ننػػم ننػػر اللػػاملنياإلرسػػاف  ػػنا؛ كإف   و ػػن  ػػنا  كقولػػه: 
[  و ػػػ  أف و ػػػوف إ ػػػارة إ  إ ػػػادري  لػػػا  إوػػػادم  ػػػنا  كأف و ػػػوف 32ف/]الػػػد ا

إ ػػارة إ   قػػد  م ننػػر غػػندم. كاملخاػػار مل نػػرؼ املا نمػػني وقػػاؿ ل ػػل  لػػل وفلنػػه 
اإلرسػػاف ال ننػػر سػػبيل اإلكػػراري   قػػوام: دػػو  اػػار مل كػػنا   نػػيس وروػػدكف بػػه  ػػا وػػراد 

وػػراري  ػػنا  كاملخاػػار قػػد وقػػاؿ لنفانػػل  بقػػوام  ػػاف لػػه ا ايػػار؛  ػػإف اال ايػػار أ ػػن  ػػا
 كاملفلوؿ.

 خوار 

[. ايػػوار  ػػاص بػػالبقر  148]ا نػػراؼ/ نجػػا وسػػدا لػػه  ػػوارقولػػه  لػػا :  -
كقد وسالار لنبلن  كوقالك أرض  وارة  كر    وار  أم:  يه  ور. كايوراف: وقاؿ 

    كصوت الب ا م.2/316جملرل الركث اارير:  مل النغة 

 خوض 

ايػػػوض: دػػػو الشػػػركع مل املػػػاء كاملػػػركر  يػػػه  كوسػػػالار مل ا  ػػػور  كأك ػػػر  ػػػا كرد مل  -
كلػػئن سػػالا م ليقػػولن: إيفػػا كنػػا القػػرنيف كرد  يمػػا وػػنـ الشػػركع  يػػه   ػػو قولػػه  لػػا : 

[  69]الاوبػػة/ ك ضػػام كالػػنم  ا ػػوا[  كقولػػه: 65]الاوبػػة/ خنػػوض كرنلػػب
ذردػػم مل  و ػػ م ونلبػػوف /[  91]ا رلػػاـ إذا رأوػػد الػػنون لو ػػوف مل نيوا نػػا ك
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[  ك قػػوؿ: أ ضػػد دابػػر مل 68]ا رلػػاـ/  ػػانرض نػػن م حػػ  لو ػػوا مل حػػدو 
 املاء  كختاك وا مل احلدو :  فاك وا.

 خٌط 

اييب  لركؼ  كمجله  يوط  كقد   د ال وب أ ي ه  ياطػة  ك ي اػه ختيي ػا.  -
 نػػػػج اومػػػػل مل سػػػػم اييػػػػاطحػػػػ  وكاييػػػػاط: اإلبػػػػرة الػػػػر لػػػػاط هبػػػػا  قػػػػاؿ  لػػػػا : 

 حػػ  وابػػني ل ػػم ايػػيب ا بػػيا  ػػن ايػػيب ا سػػود  ػػن الفجػػر[  41]ا نػػراؼ/
 [  أم: بياض الن ار  ن سواد النيل  كايي ة مل قوؿ الشانر:187]البقرة/

  د  نني ا بني سب ك ي ة - 152 -
 ادنا   ر بيد  كنجكري:

 جبرداء   ل الوك  و بو غراهبا
؛ كالنسػػاف ا ػػيب  ؛ كاجملمػػل 1/79اػػنيل؛ اريػػر: دوػػواف ااػػنليني كدػػو  يب ذؤوػػب ا

   كال هاح ا يب . السب: اييب.2/318
قػػاؿ ابػػن  نيػػور: كايي ػػة:  ػػيب و ػػوف  ػػق حبػػل  شػػاار اللسػػل   ػػإذا أراد اينيػػة ت 

 أراد احلبل ونبه بنلك اييب كدو  ربوط إليه.
 كأكرد اوودرم دنا البيد  ساش دا به ننر الو د 

 ػػغ  سػػالارة لنهبػػل  أك الو ػػد. كركم اأف نػػدم بػػن حػػامت نمػػد إ  نقػػالني أبػػيا  
كأسود  جلل ونيػر إلي مػا كواكػل إ  أف وابػني أحػد ا  ػن اا ػر   ػا رب النػمه ننيػه 
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ال اة كالساـ بنلك  قاؿ: إرك للروا القفا  إيفا ذلك بياض الن ار كسواد النيل  
  كالنسػػػػػػػػا غ 4/377اكد كأمحػػػػػػػػد ااحلػػػػػػػػدو  أ روػػػػػػػػه البخػػػػػػػػارم ك سػػػػػػػػنم كأبػػػػػػػػو د

4/148. 
  كأبػػػػػػػا داكد 1191؛ ك سػػػػػػػنم 8/182اريػػػػػػػر:  ػػػػػػػا  البػػػػػػػارم  كاػػػػػػػاب الافسػػػػػػػن 

  كالنساف ا يب    : 2/318 . ك يب الشيب مل رأسه اراوق: اجململ 2349
بػػػدا كػػػاييب  كايػػػيب: النلػػػاـ  كمجلػػػه  ي ػػػاف  كرلا ػػػة  ي ػػػاء: طوونػػػة اللنػػػ   كايفػػػا 

 ننق ا  يب.

 خوؾ 

 وقػػق   ػػركري نػػن أ ػػارة  ينورػػة  أك  لنو ػػة  كمػػا أف الروػػاء كال مػػق  وقػػق  ايػػوؼ: -
حمبػػػوب نػػػن أ ػػػارة  ينورػػػة  أك  لنو ػػػة  كوضػػػاد ايػػػوؼ ا  ػػػن  كوسػػػالمل ذلػػػك مل 

 كوروػػػػػػػػوف رمحاػػػػػػػػه كلػػػػػػػػا وف ننابػػػػػػػػها  ػػػػػػػػور الدريووػػػػػػػػة كا  ركوػػػػػػػػة. قػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا : 
 م أ ػػركام بػػاهللككيػػ  أ ػػاؼ  ػػا أ ػػركام كال ختػػا وف أر ػػ[  كقػػاؿ: 57]اإلسػػراء/
 اجػػػاى ونػػػوهبم نػػػن املضػػػاوق وػػػدنوف رهبػػػم  و ػػػا [  كقػػػاؿ  لػػػا : 81]ا رلػػػاـ/
[  كقولػػػه: 3]النسػػػاء/ كإف  فػػػام أال  قسػػػ وا[  كقػػػاؿ: 16]السػػػجدة/ كطملػػػا

كإف  فام  قاؽ بين مػا /[   قػد  سػر ذلػك بلػر ام اقػاؿ أبػو نبيػدة 35]النسػاء
: أوقنػػام   كحقيقاػػه: كإف كقػػق ل ػػم  امكإف  فػػ: قولػػه: 1/126مل  ػػاز القػػرنيف 

 ػػوؼ  ػػن ذلػػك مللػػر ا م. كايػػوؼ  ػػن اهلل ال وػػراد بػػه  ػػا ل ػػر بالبػػاؿ  ػػن الرنػػب   
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كاساشلار ايوؼ  ن ا سد  بل إيفا وراد به ال   نن امللاصغ كا ايار ال انات  
 كلنلك قيل: ال ولد  ا فا  ن   و ػن لنػنروب  اركػا. كالاخووػ   ػن اهلل  لػا : دػو

 ذلػػػػػػك لػػػػػػوؼ اهلل بػػػػػػه نبػػػػػػادرياحلػػػػػػ  ننػػػػػػر الاهػػػػػػرز  كننػػػػػػر ذلػػػػػػك قولػػػػػػه  لػػػػػػا : 
إيفػػػا [  ك ػػػر اهلل  لػػػا  نػػػن  ا ػػػة الشػػػي اف  كاملبػػػاالة باخووفػػػه  قػػػاؿ: 16]الك ػػػر/

]نيؿ  ذل ػػػػػػم الشػػػػػػي اف لػػػػػػوؼ أكليػػػػػػاءري  ػػػػػػا ختػػػػػػا ودم ك ػػػػػػا وف إف كنػػػػػػام  ػػػػػػ  نني
قػػػػػػاؿ: ختو نػػػػػػادم أم: [  أم:  ػػػػػػا  ػػػػػػامتركا لشػػػػػػي اف كا امػػػػػػركا هلل  كو175نمػػػػػػراف/

 كإأ  فػػد املػػوايل  ػػن كرا ػػغ نق ػػنادم  نق ػػا اقاضػػاري ايػػوؼ  نػػه. كقولػػه  لػػا : 
[   خو ػػة  ػػن م: أف ال ورانػػوا الشػػرولة  كال افيػػوا ريػػاـ الػػدون  ال أف ورثػػوا 5] ػػر /

 اله كما  نه بلا او نة   القنيػات الدريووػة أ ػس ننػد ا ربيػاء ننػي م السػاـ  ػن 
نني ػػػػا. كاييفػػػػة: احلالػػػػة الػػػػر نني ػػػػا اإلرسػػػػاف  ػػػػن ايػػػػوؼ  قػػػػاؿ  لػػػػا :  أف وشػػػػفقوا

 ػػػاكوس مل رفسػػػه  يفػػػة  وسػػػر  ننػػػا: ال ختػػػ  /[  كاسػػػالمل اسػػػالماؿ 67]طػػػه
ختػا و م كخيفػا م [  كقولػه: 13]الرنػد/ كاملا  ة  ػن  يفاػهايوؼ مل قوله: 

/ أرفسػػػ م ا أف ايػػػوؼ [  أم: كخػػػو  م  كخت ػػػيص لفػػػظ اييفػػػة  نبي ػػػ28]الػػػرـك
أك  ػػػن م حالػػػة الز ػػػة ال  فػػػارق م  كالاخػػػوؼ:   ػػػور ايػػػوؼ  ػػػن اإلرسػػػاف  قػػػاؿ: 

 [.47]النهل/ وا ندم ننر ختوؼ
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 خٌل 

ايياؿ: أصنه ال ورة اجملردة كال ػورة املا ػورة مل املنػاـ  كمل املػرنية كمل القنػب بليػد  -
دقيػػػ   ػػػرم غيبوبػػػة املر ػػػغ  ت  سػػػالمل مل صػػػورة كػػػل أ ػػػر  ا ػػػور  كمل كػػػل  ػػػخص 

 ػػػرل اييػػػاؿ  كالاخييػػػل:   ػػػوور  يػػػاؿ الشػػػغء مل الػػػنفس  كالاخيػػػل:   ػػػور ذلػػػك  
ك نػػػد  لػػػم  ننػػػد  وقػػػاؿ انابػػػارا با ػػػور  يػػػاؿ املينػػػوف. كوقػػػاؿ  ينػػػد السػػػماء: 
أبػػػدت  يػػػاال لنم ػػػر  ك ػػػاف  يػػػل ب ػػػنا  أم:  نيػػػ . كحقيقاػػػه: أرػػػه  ي ػػػر  يػػػاؿ 

ت لقرساف  ن رفسه  ك ن ػا واػاكؿ لفػظ ذلك. كايياء: الا رب نن ختيل  ضينة  راء
اييل ملا قيل: إره ال وركب أحد  رسا إال كود مل رفسه خنوة  كاييػل مل ا صػل اسػم 

 ك ػػػػػػػػن ربػػػػػػػػاط اييػػػػػػػػللأل ػػػػػػػػراس كالفرسػػػػػػػػاف مجيلػػػػػػػػا  كننػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػك قولػػػػػػػػه  لػػػػػػػػا : 
[  كوسػػػالمل مل كػػػل كاحػػػد  ن مػػػا  نفػػردا  ػػػو  ػػػا ركم: اوػػػا  يػػػل اهلل 61]ا رفػػاؿ/
دو   ركاري أبػػػو الشػػػيخ مل الناسػػػخ كاملنسػػػوخ  كلػػػه ق ػػػة  كاللسػػػ رم نػػػن اركػػػمه  ااحلػػػ

أرػػػس  كابػػػن نا ػػػن مل املغػػػازم نػػػن قاػػػادة  كننػػػد ابػػػن إسػػػه  ك ػػػن طروقػػػه البي قػػػغ مل 
الدال ل مل غككة بين حلياف  كقاؿ أبو داكد مل السنن: باب النداء نند النفن: وا  يل 

 اهلل اركمه.
     ػػػػنا لنفرسػػػػاف  2/379شػػػػ  ايفػػػػاء ؛ كك473اريػػػػر: املقاصػػػػد احلسػػػػنة ص 

كقوله ننيه الساـ: انفوت ل م نن صدقة اييل  ااحلدو  نن ننغ بن أيب طالب 
قػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل صػػػػنر اهلل ننيػػػػه كسػػػػنم: اقػػػػد نفػػػػوت ل ػػػػم نػػػػن صػػػػدقة اييػػػػل 
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كالرقيػػ     ػػا وا صػػدقة الرقػػة . أ روػػه الػػدارق ين كأمحػػد كأبػػو داكد كال  ػػنم كالنسػػا غ 
 ه.كابن  او

قػػػاؿ مل  مػػػق الككا ػػػد: ركا ػػػه كن ػػػم ثقػػػات  كقػػػاؿ ال  ػػػنم: سػػػالد حممػػػدا نػػػن دػػػنا 
؛ ك سػػػند أمحػػػد 2/126احلػػػدو   قػػػاؿ: ننػػػدم صػػػهي . راوػػػق: سػػػنن الػػػدارق ين 

؛ كنار ػػػة ا حػػػوذم 6/47؛ ك ػػػرح السػػػنة 1791؛ كابػػػن  اوػػػه رقػػػم 1/121
 ر أ ضػر   ولين ا  ػراس. كا  يػل: الشػقراؽ اقػاؿ الػد نم: ا  يػل: طػا3/111

ننػػر أونهاػػه ملػػق ختػػال  لورػػه  ك ػػغ بػػنلك يػػياف  يػػه  كقيػػل: ا  يػػل: الشػػقراؽ  
كدو طػا ر صػغن أ ضػر كمل أونهاػه سػواد  كاللػرب  اشػاءـ بػه. اريػر: حيػاة احليػواف 

  ؛ ل وره  انورا  يخااؿ مل كل كقد أف له لورا غن النوف ا كؿ  615ك  1/29
 كلنلك قيل:

 ف لوره واخيل ***ل لو كايب براقش ك  - 153 -
 االبيد لألسدم. كقبنه:

 أك وغدركا ال افنوا ***إف وبخنوا أك  بنوا 
 ف كا م   وفلنوا ***وغدكا ننيك  رونغ 
 ف لوره واخيل ***كايب براقش  كل لو 

؛ ك ػػػػػرح  قا ػػػػػات 1/229كدػػػػػو مل النسػػػػػاف ابػػػػػرقش  ؛ كحيػػػػػاة احليػػػػػواف لنػػػػػد نم 
 كالل فور وانوف ألوارا     كأبو براقش طا ر1/261احلرورم 
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 خول 

[  أم:  ػػػػػػا 94]ا رلػػػػػػاـ/ ك ػػػػػػركام  ػػػػػػا  ولنػػػػػػاكم كراء   ػػػػػػوركمقولػػػػػػه  لػػػػػػا :  -
أن يناكم  الاخوول مل ا صل:إن اء ايوؿ  كقيل: إن اء  ا و ػن لػه  ػوال  كقيػل: 
إن ػػاء  ػػا ااػػاج أف وال ػػدري   ػػن قػػوام:  ػػاف  ػػاؿ  ػػاؿ  ك اوػػل  ػػاؿ  أم: حسػػن 

 ؿ: ثوب ولن   يخيل لنوحوش  كاياؿ مل اوسد:  ا ة  يه.القياـ به. كايا

 خون 

اييارػػة كالنفػػاؽ كاحػػد  إال أف اييارػػة  قػػاؿ انابػػارا بالل ػػد كا  ارػػة  كالنفػػاؽ وقػػاؿ  -
انابػػارا بالػػدون  ت واػػدا اف   اييارػػة:  الفػػة احلػػ  بػػنقا الل ػػد مل السػػر. كرقػػيا 

ال ختورػوا أ ارة  اف  كننر ذلك قولػه:  اييارة: ا  ارة  وقاؿ:  ند  ارا  ك ند
 رب اهلل   ا لننون [  كقوله  لا : 27]ا رفاؿ/ اهلل كالرسوؿ كختوروا أ ارا  م

 كفػػػػركا ا ػػػػرأة رػػػػوح كا ػػػػرأة لػػػػوط كاراػػػػا يػػػػد نبػػػػدون  ػػػػن نبادرػػػػا صػػػػاحلني  خاراا ػػػػا
م: [  أ13]املا ػػػدة/ كال  ػػػكاؿ   نػػػق ننػػػر  ا نػػػة  ػػػن م[  كقولػػػه: 11]الاهػػػر /

ننر مجانة  ا نة  ن م. كقيل: ننػر روػل  ػا ن  وقػاؿ: روػل  ػا ن  ك ا نػة   ػو: 
ركاوة  كدادية. كقيل: ا ا نة   و ونة  و ق امل در   و: قم قا ما اقاؿ السمني: 

 مل  ا نة أكوه: ننر  ا نةقوله: 
 أحددا: أ ا اسم  انل  كاااء لنمبالغة  كراكوة كرسابة  أم: ننر  خص  ا ن.

 ل اأ: أف الااء لنااري   كأر  ننر  لم: طا فة  أك رفس  أك  لنة  ا نة.ا
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ال الػػػػ : أ ػػػػا   ػػػػدر كاللاقبػػػػة كاللا يػػػػة  كو وػػػػد دػػػػنا الووػػػػه قػػػػراءة ا نمػػػػش: اننػػػػر 
ولنػػػم ؛ كنمػػػدة احلفػػػاظ:  ػػػوف   كقولػػػه: 3/224 يارػػػة . اريػػػر: الػػػدر امل ػػػوف 

ابقػػغ     كقػػاؿ  لػػا :  [  ننػػر  ػػا  قػػدـ اراوػػق:  ػػادة19]غػػا ر/  ا نػػة ا نػػني
كإف ورودكا  ياراك  قد  اروا اهلل  ػن قبػل  ػا  ن  ػن م /[  كقولػه: 71]ا رفػاؿ
ننم اهلل أر م كنام ختااروف أرفس م /[  كاال ايػاف:  ػراكدة اييارػة  187]البقرة

ك  وقل: ختورػوف أرفسػ م؛  رػه     ػن  ػن م اييارػة  بػل كػاف  ػن م اال ايػاف   ػإف 
إف ف يرؾ   وة اإلرساف لاهرم اييارة  كذلك دو املشار إليه بقوله  لا : اال ايا

 [.53]ووس / النفس   ارة بالسوء

 خوى 

أصػػػل ايػػػواء: ايػػػا  وقػػػاؿ  ػػػوم ب نػػػه  ػػػن ال لػػػاـ لػػػول  ػػػول ااريػػػر: ا  لػػػاؿ  -
   ك ول اووز  ول  شبي ا به  ك وت الدار ختوم  واء  ك ول النجم 1/515

  و ن  نه ننػد سػقوطه   ػر   شػبي ا بػنلك  كأ ػول أبنػ   ػن  ػول   كأ ول: إذا 
 كما أف أسقر أبن   ن سقر. كالاخووة:  رؾ  ا بني الشيئني  اليا.
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 كتاب الدال 

 دب 

الػػدب كالػػدبيب:  شػػغ  فيػػ   كوسػػالمل ذلػػك مل احليػػواف  كمل احلشػػرات أك ػػر   -
: سرل   ك و ذلك  ا كوسالمل مل الشراب كالبنر اوقاؿ: دب البنر مل ال وب  أم

ال  درؾ حركاػه احلاسػة  كوسػالمل مل كػل حيػواف كإف ا ا ػد مل الالػارؼ بػالفرس  
كب   ي ا  ػن  [  كقاؿ: 45ااوة ]النور/ كاهلل  ن  كل دابة  ن  اءقاؿ  لا : 
 ك ػػػػػػػا  ػػػػػػػن دابػػػػػػػة مل ا رض إال ننػػػػػػػر اهلل رزق ػػػػػػػا[  164]البقػػػػػػػرة/ كػػػػػػػل دابػػػػػػػة
 ا  ػػػػػػن دابػػػػػػة مل ا رض كال طػػػػػػا ر و ػػػػػػن جبناحيػػػػػػهك ػػػػػػ[  كقػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 6]دػػػػػػود/
كلػػو و ا ػػن اهلل النػػاس  ػػا كسػػبوا  ػػا  ػػرؾ ننػػر   ردػػا [  كقولػػه  لػػا : 38]ا رلػػاـ/
[  قػػاؿ أبػػو نبيػػدة: نػػين اإلرسػػاف  اصػػة اكنبػػارة أيب نبيػػدة: 45] ػػاطر/  ػػن دابػػة

ر    كا ك  إوراؤدػػػػا ننػػػػ2/156ك ػػػػاز دابػػػػة د نػػػػا إرسػػػػاف. اريػػػػر:  ػػػػاز القػػػػرنيف 
. كقولػػػػه:   كإذا كقػػػػق القػػػػوؿ ننػػػػي م أ رونػػػا اػػػػم دابػػػػة  ػػػػن ا رض   نم ػػػػماللمػػػـو

[   قد قيل: إ ػا حيػواف خبػاؼ  ػا رلر ػه لػاص  ركو ػا تػني القيا ػة  82]النمل/
الدكاب   ا وف الدابة مجلا ل ل  بمنزل كقيل: نم هبا ا  رار النون دم مل او ل 

 إف  ػػػػػػػر الػػػػػػػدكاب ننػػػػػػػد اهلله:  ػػػػػػػغء وػػػػػػػدب   ػػػػػػػو:  ا نػػػػػػػة مجػػػػػػػق  ػػػػػػػا ن  كقولػػػػػػػ
[  إ ػػا نػػاـ مل مجيػػق احليوارػػات  كوقػػاؿ: راقػػة دبػػوب:  ػػدب مل  شػػي ا 22]ا رفػػاؿ/

 لب ئ ا  ك ا بالدار ديب  أم:  ن ودب  كأرض  دبوبة: ك نة ذكات الدبيب  ي ا.
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 دبر 

   ككػين 2/344دبر الشغء:  اؼ القبل اأك ر دنا الباب  نقػوؿ  ػن اجملمػل  -
ك ػن للضػوون املخ وصػني  كوقػاؿ: دبػر كدبػر  كمجلػه أدبػار  قػاؿ  لػا : هبما نن ا

 وضػػػػػػػربوف كوػػػػػػػود م كأدبػػػػػػػاردم[  كقػػػػػػػاؿ: 16]ا رفػػػػػػػاؿ/ وػػػػػػػوام وو ئػػػػػػػن دبػػػػػػػرري
  ػػػػػػػػػػا  ولػػػػػػػػػػودم ا دبػػػػػػػػػػار[  أم: قػػػػػػػػػػدا  م ك نف ػػػػػػػػػػم  كقػػػػػػػػػػاؿ: 51]ا رفػػػػػػػػػػاؿ/
[ : 41]ؽ/ كأدبػػػار السػػػجود[  كذلػػػك  ػػػغ نػػػن اال ػػػكاـ  كقولػػػه: 15]ا رفػػػاؿ/

  كدػغ قػراءة مجيػق 49اسػورة ال ػور: نيوػة  كإدبار النجـوكا ر ال نوات  كقرئ: أ
القػػػراء  اكأدبػػػار النجػػػـو  اكدػػػغ قػػػراءة  ػػػاذة  قػػػرأ هبػػػا امل ػػػونغ نػػػن ا نمػػػش. اريػػػر: 

    إدبػػػػار   ػػػػدر  لػػػػوؿ  ر ػػػػا   ػػػػو:  قػػػػدـ احلػػػػاج  ك فػػػػوؽ 411اإليػػػػاؼ ص 
نابػار دبػر الفانػل  ك ػارة بانابػار النجم  ك ن قرأ: اأدبار   جمػق. كوشػا   نػه  ػارة با

 كالنيػػػػػل إذ أدبػػػػػردبػػػػػر املفلػػػػػوؿ   مػػػػػن ا كؿ قػػػػػوام: دبػػػػػر  ػػػػػاف  كأ ػػػػػس الػػػػػدابر  
[  كبانابار املفلوؿ قوام: دبر الس م ااػدؼ: سػقب  نفػه  كدبػر  ػاف 33]املدثر/

: صػػػػػػػػار  نف ػػػػػػػػم  قػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا :   أف دابػػػػػػػػر دػػػػػػػػ الء  ق ػػػػػػػػوع   ػػػػػػػػبيهنيالقػػػػػػػػـو
[  45]ا رلػػػػاـ/  ق ػػػػق دابػػػػر القػػػػـو الػػػػنون  نمػػػػوا: [  كقػػػػاؿ  لػػػػا 66]احلجػػػػر/

كالػػػدابر وقػػػاؿ لنماػػػا ر  كلناػػػابق؛ إ ػػػا بانابػػػار امل ػػػاف؛ أك بانابػػػار الك ػػػاف  أك بانابػػػار 
[  كقػػػاؿ: 23]املػػػدثر/ ت أدبػػػر كاسػػػا رباملر بػػػة  كأدبػػػر: أنػػػرض كك  دبػػػرري  قػػػاؿ: 

 دنو  ن أدبر ك ػو  /ال  قػاطلوا كال  ػدابركا [  كقػاؿ ننيػه السػاـ: ا17]امللػارج



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 . 2564ككورػػػػوا نبػػػػاد اهلل إ وارػػػػا  ااحلػػػػدو  أ روػػػػه  سػػػػنم مل صػػػػهيهه بػػػػرقم ا
   كقيػػػػػل: ال وػػػػػنكر أحػػػػػدكم صػػػػػاحبه   ػػػػػن  نفػػػػػه  12/4كالبخػػػػػارم مل الفػػػػػرا ا 

: إذا ك  بلضػػ م نػػن بلػػا  كالػػػدبار  كاالسػػادبار: طنػػب دبػػر الشػػغء  ك ػػػدابر القػػـو
كالاػػدبن: الاف ػػر مل دبػػر ا  ػػور قػػاؿ  لػػا :   ػػدر دابر ػػه  أم: نادواػػه  ػػن  نفػػه  

املػػدبرات أ ػػرا  /[  ولػػين:  ا  ػػة  وكنػػة باػػدبن أ ػػور  كالاػػدبن: ناػػ  5]النازنػػات
اللبػد نػن دبػر  أك بلػػد  و ػه. كالػدبار اقػاؿ ا صػػملغ: كالػدبار: ااػاؾ  بػالفا    ػػل 

غ وػػـو ا ربلػػاء مل الػػد ار. اريػػر: النسػػاف ادبػػر    : ااػػاؾ الػػنم وق ػػق دابػػريم  ك ػػ
اوادنية دبارا اب سر الداؿ ك م ا   قيل: كذلك لاشاؤ  م بػه  كالػدبن  ػن الفايػل: 
املدبور  أم: املفاوؿ إ   ن   كالقبيل خبا ه. كرول  قابل  دابر  أم:  رو   ن 
واربيه. ك اة  قابنة  ػدابرة.  ق ونػة ا ذف  ػن قبن ػا كدبردػا. كدابػرة ال ػا ر: أصػبله 

رة  كدابػػػرة احلػػػا ر  ػػػا حػػػوؿ الرسػػػ   كالػػػدبور  ػػػن الروػػػاح  لػػػركؼ  كالػػػدبرة  ػػػن املاػػػا 
 املكرنة  مجل ا دبار  قاؿ الشانر:

 ننر وربة  لنو الدبار غركهبا - 154 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري:
 يدر  اء البئر نن ور ية

؛ كالنسػػػػاف ادبػػػػر  ؛ كاملفضػػػػنيات ص 14كدػػػػو لػػػػبش بػػػػن أيب  ػػػػاـز  مل دووارػػػػه ص 
كالػػػدبر: النهػػػل كالكرػػػارن  ***  1/451لجػػػك مل  لجػػػم  قػػػاويس النغػػػة ؛ كال331



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ك و ػػا  ػػا سػػاح ا مل أدباردػػا  الواحػػدة دبػػرة. كالػػدبر: املػػاؿ ال  ػػن الػػنم وبقػػر بلػػد 
صػػاحبه  كال و ػػم كال  مػػق. كدبػػر ادبػػر البلػػن بال سػػر  وػػدبر  كالػػدبرة: قرحػػة الدابػػة 

 ار بقرحه دبرا  أم:  اا را  كالدبرة: اإلدبار.كالبلن  البلن دبرا    و أدبر كدبر: ص

 دثر 

. اريػػػر: النسػػػاف ادبػػػر    1اسػػػورة املػػػدثر: نيوػػػة  وػػػا أو ػػػا املػػػدثرقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
أصػػنه املاػػدثر  ػػادغم  كدػػو املاػػدرع دثػػارري  وقػػاؿ: دثر ػػه  اػػدثر  كالػػدثار:  ػػا واػػدثر بػػه  

ننيػػػه  ركبػػػه  كروػػػل دثػػػور: كقػػػد  ػػػدثر الفهػػػل الناقػػػة:  سػػػنم ا  كالروػػػل الفػػػرس: كثػػػب 
الػدارس: داثػر   للمنززل ا ل  سا   كسي  داثر: بليد الل د بال قاؿ  ك نه قيل 

 لككاؿ أنا ه  ك اف دثر  اؿ  أم: حسن القياـ به.

 دحر 

ا ػػػرج  ن ػػػا  ػػػنؤ ا الػػػدحر: ال ػػػرد كاإلبلػػػاد  وقػػػاؿ: دحػػػرري دحػػػورا  قػػػاؿ  لػػػا :  -
  و ػػػػػػػػػػػنم  نو ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػدحورا انقػػػػػػػػػػػر مل[  كقػػػػػػػػػػػاؿ: 18]ا نػػػػػػػػػػػراؼ/  ػػػػػػػػػػػدحورا
 - 8]ال ػػػػا ات/ دحػػػورا ***كوقػػػػن وف  ػػػن كػػػل وارػػػػب [  كقػػػاؿ: 39]اإلسػػػراء/

9.] 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 دحض 

[  أم: باطنػػػة زا نػػػة  16]الشػػػورل/ حجػػػا م داحضػػػة ننػػػد رهبػػػمقػػػاؿ  لػػػا :  -
ك ػادؿ الػنون كفػركا بالباطػل وقاؿ: أدحضد  ارا مل حجاه  ػدحا  قػاؿ  لػا : 

[  كأدحضػػػػد حجاػػػػه  دحضػػػػد  كأصػػػػنه  ػػػػن 56]ال  ػػػػ / ليدحضػػػػوا بػػػػه احلػػػػ 
 دحا الرول  كننر  وري مل كص  املنا رة:

 ريرا وكول  واقق ا قداـ - 155 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري ا كؿ:

 ؿمنزواقار وف إذا الاقوا مل 
  38؛ كالنساف اقنم  ؛ كاملوازرة لي دم ص 194كدو مل ال ناناني ص 

 كدحضد الشمس  سالار  ن ذلك.

 دحا 

[  أم: أزااا نن  قردا  31]النازنات/ كا رض بلد ذلك دحاداؿ  لا : قا -
[  كدػػو  ػػن قػػوام: دحػػا امل ػػػر 14]املك ػػػل/ وػػـو  روػػ  ا رض كاوبػػاؿكقولػػه: 

احل ػػر نػػن كوػػه ا رض  أم: ور  ػػا  ك ػػر الفػػرس وػػدحوا دحػػوا: إذا وػػر وػػدري ننػػر 
وؿ  ن دحوت  كدحية ادو كوه ا رض   يدحو  راهبا  ك نه: أدحغ النلاـ  كدو أ ل

   : اسم رول.1/473دحية بن  نيفة ال نمه  كارير:  رمجاه مل اإلصابة 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 دخر 

[  أم: أذالء  وقػػاؿ: أد ر ػػه  ػػػد ر  48]النهػػل/ كدػػم دا ػػركفقػػاؿ  لػػا :  -
إف الػػػنون وسػػػا ربكف نػػػن نبػػػاديت سػػػيد نوف أم: أذلناػػػه  ػػػنؿ  كننػػػر ذلػػػك قولػػػه: 

 ه: ود ر أصنه: ونختر  كليس  ن دنا الباب.[  كقول61]غا ر/ و نم دا رون

 دخل 

الػػد وؿ: رقػػيا ايػػركج  كوسػػالمل ذلػػك مل امل ػػاف  كالك ػػاف  كا نمػػاؿ  وقػػاؿ:  -
اد نػوا اونػة  ػا  [  58]البقػرة/ اد نوا دنري القروةد ل   اف كنا  قاؿ  لا : 

[  72]الك ػر/ اد نوا أبواب و نم  الػدون  ي ػا[  32]النهل/ كنام  لمنوف
كوػػػد ن م ونػػػات يػػػرم  ػػػن يا ػػػا ا  ػػػار /[  كقػػػاؿ: 22]اجملادلػػػة وػػػد ل  ػػػن

 كقػػػػػػػػػػل: رب أد نػػػػػػػػػػين  ػػػػػػػػػػد ل صػػػػػػػػػػدؽ[  31]اإلرسػػػػػػػػػػاف/ وشػػػػػػػػػػاء مل رمحاػػػػػػػػػػه
ليػد نن م  ػد ا [   مد ل  ن د ل ود ل  ك د ل  ن أد ػل  81]اإلسراء/
 اقػرأ [  كقرئ بػالوو ني31]النساء/  د ا كر ا[  كقوله: 59]احلج/ ور وره

   كقاؿ أبو 189را ق كأبو ولفر بفا  امليم  كالباقوف بضم ا. ارير: اإلياؼ ص 
  :  ن قرأ: ا ػد ا  بػالفا  3/154ننغ الفسوم امل كاابه احلجة لنقراء السبلة 

الػػػنون اشػػػركف   ارػػػه إ ػػػارة إ  أ ػػػم وق ػػػدكره  ك  و ورػػػوا كمػػػا ذكػػػردم مل قولػػػه: 
إذ ا غػػػػػػػاؿ مل أننػػػػػػػاق م [  كقولػػػػػػػه: 34ف/]الفرقػػػػػػا ننػػػػػػر كوػػػػػػػود م إ  و ػػػػػػػنم

 ليػد نن م  ػد ا ور ػوره[  ك ن قرأ ا د ا    قوله: 71]غا ر/ كالساسل



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

لػو  ػدكف  نجػا أك  غػارات [  كأد ػل: اوا ػد مل د ولػه  قػاؿ  لػا : 59]احلج/
[  كالد ل: كناوة نن الفسػاد كاللػداكة املسػاب نة  كالػدغل  57]الاوبة/ أك  د ا

: كد ل أ رري 3/327لدنوة مل النسب  وقاؿ: د ل د ا اقاؿ مل ا  لاؿ كنن ا
[  92]النهػل/  اخػنكف أ ػار م د ػا بيػن مود ل د ا:  سػد   قػاؿ  لػا : 
   ػػػاف   ػػػو  ػػػد وؿ  كناوػػػة نػػػن بنػػػه مل 3/327 يقػػػاؿ: د ػػػل ااريػػػر: ا  لػػػاؿ 

ل: أف ود ل إبل نقنه  ك ساد مل أصنه  ك نه قيل:  جرة  د ولة. كالد اؿ مل اإلب
مل أثناء  ا    شرب لاشرب  ل ا ثاريا. كالد ل طا ر   غ بنلك لد وله  يما بػني 
ا  ػػجار املنافػػة  كالدك نػػة اقػػاؿ ابػػن  نيػػور: الدك نػػة: سػػفيفة  ػػن  ػػوص  كالكربيػػل 
كالقوصرة و ؾ  ي ا الرطب  :  لرك ة  كد ػل با رأ ػه: كناوػة نػن اإل ضػاء إلي ػا  قػاؿ 

 ا  م الايت د نام هبن  إف     وروا د نام هبن  ا وناح نني م ن رس لا : 
 [.23]النساء/

 دخن 

الػػد اف كالل ػػاف اقػػاؿ ابػػن  نيػػور: الل ػػاف كاللػػ ن: الػػد اف  كاومػػق: نػػواثن ننػػر  -
غػػن قيػػاس  ككػػنلك مجػػق الػػد اف دكا ػػن  كالػػدكا ن كاللػػواثن ال ولػػرؼ امػػا ريػػن. 

 ت اسػاول إ  السػماء كدػغ د ػاف  قػاؿ: النساف انػ ن    : املسا ػهب لن يػب
[  أم: دغ   ػل الػد اف  إ ػارة إ  أرػه ال متاسػك اػا  كد نػد النػار 11]  ند/

   كالد نػػة  نػػه  ل ػػن  لػػورؼ  يمػػا 3/291 ػػد ن: ك ػػر د ا ػػا ااريػػر: ا  لػػاؿ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 . 3/331وابخػػر بػػه  ػػن ال يػػب. كد ػػن ال بػػيخ: أ سػػدري الػػد اف ااريػػر: ا  لػػاؿ 
 اف النػػوف   قيػػل:  ػػاة د نػػاء  كذات د نػػة  كلينػػة د نارػػة  ك  ػػور ك  ػػور  ػػن الػػد

 نػػه الاػػػاذم بػػػه   قيػػػل: دػػو د ػػػن اينػػػ   كركم: اددرػػػة ننػػر د ػػػن  ااحلػػػدو  نػػػن 
حنوفة ك يه: قند: وا رسوؿ اهلل  أو وف بلد دنا اين  ر كما كاف قبنه  ػرا قػاؿ: 

ل بلػد السػي  بقيػةا رلم  قند:  ما الل مة وا رسوؿ اهللا قاؿ: السي   قنػد: كدػ
قػػػاؿ: ارلػػػم    ػػػوف إ ػػػارة ننػػػر أقػػػناء  كددرػػػة ننػػػر د ػػػن...   إ  ني ػػػر احلػػػدو   

؛ 5/386  مل كاػػػػاب الفػػػػنت؛ كأمحػػػػد مل املسػػػػند 4244أ روػػػػه أبػػػػو داكد بػػػػرقم ا
  11 - 15/9كصػػههه ككا قػػه الػػندمه؛ كاريػػر:  ػػرح السػػنة  4/423كاحلػػاكم 

 أم: ننر  ساد د نة.

 در 

ورسل السػماء ننػي م [  6]ا رلاـ/ نا السماء نني م  دراراكأرسنقاؿ  لا :  -
[  كأصػػػنه  ػػػن الػػػدر كالػػػدرة  أم: النػػػا  كوسػػػالار ذلػػػك لنم ػػػر 11]رػػػوح/  ػػػدرارا

اسػػالارة أ ػػاء البلػػن كأكصػػا ه   قيػػل: هلل درري  كدر درؾ. ك نػػه اسػػالن قػػوام لنسػػوؽ: 
در ه غرارة االغرار: قنة    كمل امل ل: سبقد 2/317درة  أم: رفاؽ اارير: اجململ 

النػػػا  كالػػػدرة: ك ر ػػػه  أم: سػػػب   ػػػرري  ػػػنري. ك  نػػػه: سػػػب    ػػػرري سػػػينه  وضػػػرب ملػػػن 
؛ 322؛ كأسػػاس الباغػػة ص 1/336وسػػب  يدوػػدري  لنػػه. اريػػر:  مػػق ا   ػػاؿ 

 . 315    ػػو: سػػب  سػػينه   ػػرري ااريػػر أ  ػػاؿ أيب نبيػػد ص 318كا   ػػاؿ ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

نبػػػد الفهػػػل  كذلػػػك أ ػػػا إذا طنبػػػد الفهػػػل ك نػػػه ا ػػػا : اسػػػادرت امللػػػكل  أم: ط
 محند  كإذا محند كلدت   إذا كلدت درت    ين نن طنب ا الفهل باالسادرار.

 درج 

ة: دروػػػة إذا اناػػربت بال ػػػلود دكف للمنزززلة  ل ػػن وقػػػاؿ المنززززلالدروػػة  ػػو  -
الر يلػة: قػاؿ  المنزلز اال اداد ننر البسي ة  كدروة الس   كالسنم  كولرب هبػا نػن 

الروػاؿ ننػي ن  منزل [   نبي ا لر لة 228]البقرة/ كلنرواؿ نني ن دروةا :  ل
الروػػػػػاؿ قوا ػػػػػوف ننػػػػػر مل اللقػػػػػل كالسياسػػػػػة  ك ػػػػػو ذلػػػػػك  ػػػػػن املشػػػػػار إليػػػػػه بقولػػػػػه: 

[  4]ا رفػػاؿ/ اػػم دروػػات ننػػد رهبػػم[  كقػػاؿ: 34ااوػػة ]النسػػاء/ النسػػاء... 
: دػػػم ذكك دروػػػات ننػػػد [  أم163]نيؿ نمػػػراف/ دػػػم دروػػػات ننػػػد اهللكقػػػاؿ: 

اهلل  كدروات النجـو  شبي ا  ػا  قػدـ. كوقػاؿ لقارنػة ال روػ :  دروػة  كوقػاؿ:  ػاف 
واػػػدرج مل كػػػنا  أم: وا ػػػلد  يػػػه دروػػػة دروػػػة  كدرج الشػػػيخ كال ػػػمه دروارػػػا:  شػػػر 
 شػػػػية ال ػػػػاند مل دروػػػػه. كالػػػػدرج: طػػػػغ ال اػػػػاب كال ػػػػوب  كوقػػػػاؿ لنم ػػػػوم: درج. 

اسػالن ال ػغ لػه مل قػوام: طو ػه املنيػة  كقػوام:  ػن دب كاسالن الدرج لنموت  كما 
سنسػػادرو م كدرج  أم:  ػػن كػػاف حيػػا  مشػػر  ك ػػن  ػػات   ػػول أحوالػػه  كقولػػه: 

[  قيػػػل  لنػػػاري: سػػػن وو م طػػػغ ال اػػػاب  182]ا نػػػراؼ/  ػػػن حيػػػ  ال ولنمػػػوف
[  28]ال  ػػػ / كال   ػػػق  ػػػن أغفننػػػا قنبػػػه نػػػن ذكررػػػانبػػػارة نػػػن إغفػػػاام  ػػػو: 

سفب  لل  يه الشغء  كالدروة:  رقة  ن   اد ل مل حيػاء ااحليػاء: رحػم  كالدرج:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

الناقػػة  كإيفػػا  ػػغ حيػػاء باسػػم احليػػاء   ػػن االسػػاهياء   رػػه وسػػ   ػػن ااد ػػغ كو ػػم 
ننه  ن احليواف  كوسافهش الا رو  بنكرري كا ه املو ػوع لػه. راوػق: النسػاف احيػا  

: را ػندم دروػػة  دروػػة  كذلػػك  لنػػاري سنسػػادرو م  الناقػة  كقيػػل: 14/219
ا. كالػػدراج: ونزولززوإدرػػاؤدم  ػػن الشػػغء  ػػيئا  شػػيئا  كػػاملراقغ كاملنػػازؿ مل ار قا  ػػا 

 طا ر ودرج مل  شياه.

 درس 

درس الدار  لناري: بقغ أثردػا  كبقػاء ا ثػر وقاضػغ ايفهػاءري مل رفسػه   نػنلك  سػر  -
د أثػػرري بػػاحلفظ  كملػػا  الػػدركس بااليفهػػاء  ككػػنا درس ال اػػاب  كدرسػػد اللنػػم:  ناكلػػ

كدرسػوا كاف  ناكؿ ذلك  داك ة القراءة نرب نن إدا ػة القػراءة بالػدرس  قػاؿ  لػا : 
  ػا كنػام  لنمػوف ال اػاب ك ػا كنػام  درسػوف[  كقػاؿ: 169]ا نػراؼ/  ا  يػه

[  كقولػػه  لػػا : 44]سػػبا/ ك ػػا ني ينػػادم  ػػن كاػػب ودرسػػو ا[  79]نيؿ نمػػراف/
كليقولػػػوا درسػػػد  [  كقػػػرئ: 115رلػػػاـ/]ادارسػػػد  اكهبػػػا قػػػرأ ابػػػن ك ػػػن كأبػػػو

كدرسػوا  ػا   أم: واروػد أدػل ال اػاب  كقيػل: 214نمرك. راوق: اإلياؼ ص 
[   ركػوا اللمػػل بػػه   ػن قػػوام: درس القػـو امل ػػاف  أم: أبنػػوا 169]ا نػػراؼ/  يػه

 أثرري  كدرسد املرأة: كناوة نن حا د  كدرس البلن: صار  يه أثر ورب.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 درك 

الػػدرؾ كالػػدرج  ل ػػن الػػدرج وقػػاؿ انابػػارا بال ػػلود  كالػػدرؾ انابػػارا باحلػػدكر  كاػػنا  -
قيػػػل: دروػػػات اونػػػة  كدركػػػات النػػػار  كلا ػػػور احلػػػدكر مل النػػػار  يػػػد داكوػػػة  كقػػػاؿ 

[  كالػػدرؾ ابفػػا  145]النسػػاء/ إف املنػػا قني مل الػػدرؾ ا سػػفل  ػػن النػػار لػػا : 
لقػػػا وس  أق ػػػر قلػػػر البهػػػر. كوقػػػاؿ لنهبػػػل الػػػنم الػػػراء  كدػػػو أ ػػػ ر  ك سػػػ ين ا. ا

ووصػػػل بػػػه حبػػػل ني ػػػر ليػػػدرؾ املػػػاء درؾ  كملػػػا ونهػػػ  اإلرسػػػاف  ػػػن  بلػػػة درؾ االػػػدرؾ: 
الابلة  وس ن كارؾ  وقاؿ:  ا حلقك  ن درؾ  لنغ  اصػه. اريػر: النسػاف ادرؾ  

دركػا ال ختػاؼ   كالدرؾ مل البيق اك نه:  ماف الدرؾ مل ن دة البيق . قاؿ  لػا : 
[  أم:  بلػػة. كأدرؾ: بنػػ  أق ػػر الشػػغء  كأدرؾ ال ػػمه: بنػػ  77]طػػه/ كال ختشػػر

[  كقوله: 91]وورس/ ح  إذا أدركه الغرؽغاوة ال با  كذلك حني البنوغ  قاؿ: 
ال  دركػػه ا ب ػػار كدػػو وػػدرؾ ا ب ػػار /[ ؛  مػػن م  ػػن محػػل ذلػػك 113]ا رلػػاـ

ه ننػػر الب ػػنة  كذكػػر أرػػه قػػد ربػػه بػػه ننػػر الب ػػر الػػنم دػػو اوارحػػة؛ ك ػػن م  ػػن محنػػ
ننػػر  ػػا ركم نػػن أيب ب ػػر ر ػػغ اهلل ننػػه مل قولػػه اوػػا  ػػن غاوػػة  لر اػػه الق ػػور نػػن 
 لر اه  إذ كاف غاوة  لر اه  لا  أف  لػرؼ ا  ػياء  ػالنم أرػه لػيس بشػغء  ن ػا  كال 

له  لػا :   ن ا بل دو  وود كل  ا أدركاه. كالادارؾ مل اإلغاثة كالنلمة أك ر   و قو 
لوال أف  داركه رلمة  ػن ربػه /[  كقولػه: 49]القنػمحػ  إذا اداركػوا  ي ػا مجيلػا 

 بػػػػل ادارؾ ننم ػػػػم مل اا ػػػػرة[  أم: حلػػػػ  كػػػػل بػػػػاا ر. كقػػػػاؿ: 38]ا نػػػػراؼ/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  أم:  ػػػدارؾ   ادغمػػػد الاػػػاء مل الػػػداؿ  ك وصػػػل إ  السػػػ وف بػػػال  66]النمػػػل/
[  ك ػػوري: 38]ا نػػراؼ/ ا اداركػػوا  ي ػػاحػػ  إذالوصػػل  كننػػر ذلػػك قولػػه  لػػا : 

اثػػاقنام إ  ا رض /[  ك 38]الاوبػػةاطنرػػا بػػك /[  كقػػرئ: 47]النمػػل بػػل
  كدػػغ قػػراءة ابػػن ك ػػن كأيب نمػػرك 66اسػػورة النمػػل: نيوػػة  أدرؾ ننم ػػم مل اا ػػرة

كأيب ولفػػػر كولقػػػوب   كقػػػاؿ احلسػػػن:  لنػػػاري و نػػػوا أ ػػػر اا ػػػرة اأ روػػػه ابػػػن وروػػػر 
ابػػػن زوػػػد   كحقيقاػػػه ارا ػػػر ننم ػػػم مل حلػػػوؽ اا ػػػرة  ج نودػػػا. كقيػػػل نػػػن  21/7

 لناري: بػل وػدرؾ ننم ػم ذلػك مل اا ػرة  أم: إذا ح ػنوا مل اا ػرة؛  ف  ػا و ػوف 
  نورا مل الدريا    و مل اا رة وقني.

 درهم 

[  الػدردم: الفضػة 21]ووسػ / ك ركري ب من خبس درادػم  لػدكدةقاؿ  لا :  -
 لا ل هبا.امل بونة املا

 درى 

الدراوػػة: امللر ػػة املدركػػة بضػػرب  ػػن احليػػل  وقػػاؿ: درواػػه  كدروػػد بػػه  دروػػة   ػػو:  -
   نة  ك لرة  كادرود قاؿ الشانر:

 كقد واكزت رأس ا ربلني ***ك اذا ودرم الشلراء  ين  - 156 -
؛ 2/354؛ كاجملمػل 2/597االبيد لسهيم بػن كثيػل الروػاحغ. كدػو مل الب ػا ر 

 ادرل   كالنساف 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كالدروة: ملا والنم ننيه ال لن  كلنناقػة الػر ون ػب ا ال ػا د ليػارس هبػا ال ػيد   يسػا  
 ػػن كرا  ػػا  ن يػػه  كاملػػدرل: لقػػرف الشػػاة؛ ل و ػػا دا لػػة بػػه نػػن رفسػػ ا  كننػػه اسػػالن 

 ال  ػػدرم للػػل اهلل اػػدث بلػػد ذلػػك أ ػػرااملػػدرل ملػػا و ػػن  بػػه الشػػلر  قػػاؿ  لػػا : 
ك ػػا  [  كقػػاؿ: 111]ا ربيػػاء/ كإف أدرم للنػػه  انػػة ل ػػمؿ: [  كقػػا1]ال ػػاؽ/

ك ػػػػا [  ككػػػػل  و ػػػػق ذكػػػػر مل القػػػػرنيف 52]الشػػػػورل/ كنػػػػد  ػػػػدرم  ػػػػا ال اػػػػاب
؛ كقػػػػد رقػػػػل دػػػػنا 1/191   قػػػػد نقػػػػب ببيارػػػػه اراوػػػػق: اإل قػػػػاف لنسػػػػيوطغ أدراؾ

و     ػ73القاندة نن امل ل  كرسب ا إليه؛ كذكردا قبنه املربد مل  ػا ا فػ  لفيػه ص 
 رػػػػار حا يػػػػة ***ك ػػػػا أدراؾ  اديػػػػة /[  11 - 11]القارنػػػػة ك ػػػػا أدراؾ  ػػػػا لينػػػػة

ت [  3]احلاقػػة/ ك ػػا أدراؾ  ػػا احلاقػػة[  3 - 2]القػػدر/ لينػػة القػػدر ***القػػدر 
قػػل لػػو  ػػاء اهلل  ػػا  نو ػػه ننػػي م [ كقولػػه: 18]االرف ػػار/  ػػا أدراؾ  ػػا وػػـو الػػدون

م: دروػػد  كلػػو كػػاف  ػػن درأت لقيػػل: كال [  ك ػػن قػػوا16]وػػورس/ كال أدراكػػم بػػه
ك ػا وػدروك   ولقبػه بػنلك   ػو:  ك ا ودروكأدرأ  موري. ككل  و ق ذكر  يه: 

[  17]الشػػػػورل/ ك ػػػػا وػػػػدروك للػػػػل السػػػػانة قروػػػػب[  31]نػػػػبس/ للنػػػػه وككػػػػر
 كالدراوة ال  سالمل مل اهلل  لا   كقوؿ الشانر:

 ال دم ال أدرم كأرد الدارم - 157 -
  ر بيد  كنجكري:ادنا  

 كل ا رئ  نك ننر  قدار



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

بػػػػا رسػػػػبة؛ كدػػػػو  2/97كدػػػػو مل النسػػػػاف ادرل  ؛ كال ػػػػهاح ادرل  ؛ كالب ػػػػا ر 
؛ ك ػػػنكرة 1/29؛ كاملماػػػق مل الا ػػػرو  البػػػن ن ػػػفور 26لنلجػػػاج مل دووارػػػه ص 
  82؛ كدنا ال اـ كذكرري امل ل  مل النرولة ص 541النهاة  يب حياف ص 

أم: واوقػ  مل إثبايػا  -اكذلػك  ف أ ػاء اهلل  وقيفيػة   من  لجرؼ أواؼ اللػرب
  ا و   أف رسمغ اهلل ا ا   وسم به رفسه  أك   وات مل السنة . -ننر الشارع 

 درأ 

الدرء: امليل إ  أحد اوػاربني  وقػاؿ: قو ػد درأري كدرأت ننػه: د لػد نػن واربػه   -
كوػدرؤكف دا لاه. قاؿ  لا :  ك اف ذك  درئ  أم: قوم ننر د ق أندا ه  كدارأ ه:

[  كمل 8]النػػػػور/ كوػػػػدرأ نن ػػػػا اللػػػػناب[  كقػػػػاؿ: 22]الرنػػػػد/ باحلسػػػػنة السػػػػيئة
احلدو : اادرءكا احلدكد بالشب ات  ااحلدو  أ روه احلارثغ مل  سند أيب حنيفة لػه 
نػػن ابػػن نبػػاس  ر ونػػا  كأبػػو سػػلد السػػملاأ مل ذوػػل  ػػاروخ بغػػداد  كمل سػػندري  ػػن ال 

 ولرؼ.
د ال  نم نن نا شة قاؿ رسوؿ اهلل: اادرؤكا احلدكد نػن املسػنمني  ػا اسػا لام  كنن

كقػػاؿ: صػػهي   4/384ك يػػه وكوػػد بػػن زوػػاد  ػػلي   كأ روػػه احلػػاكم مل املسػػادرؾ 
اإلسناد  ك لقبه الندمه  قاؿ وكود بن زواد قاؿ  يػه النسػا غ:  ػ كؾ. كننػد الػدارق ين 

غػغ لق ػاـ أف ول ػل احلػدكد  ك يػه املخاػار بػن نن ننػغ ر لػه: اادرؤكا احلػدكد  كال ونب
؛ كالبي قػػغ مل السػػنن 3/84رػػا ق  قػػاؿ البخػػارم:  ن ػػر احلػػدو . راوػػق الػػدارق ين 
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.  احلػػدو   ػػلي  كلػػه نػػدة طػػرؽ  قووػػه. راوػػق االبا ػػاج باخػػروج أحادوػػ  8/38
   نبي ػػا 11/331؛ ك ػرح السػػنة 5674؛ كالانخػػيص احلبػػن 264املن ػاج ص 

]نيؿ  قػل  ػادرؤكا نػن أرفسػ م املػوتود ق هبا احلد  قاؿ  لا : ننر   نب حينة 
[  دو  فاننام  أصنه:  دارأمت  72]البقرة/  ادارءمت  ي ا[  كقوله: 168نمراف/

 اروػػد  نػػه اإلدغػػػاـ ختفيفػػا  كأبػػدؿ  ػػػن الاػػاء داؿ  سػػ ن لقدغػػػاـ  اوانػػب اػػا ألػػػ  
 ا النام  كغنب  ن أكوه:الوصل  ه ل ننر ا اننام. قاؿ بلا ا دباء: ادارأمت 

 أكال: أف ادرأمت ننر مثارية أحرؼ  كا النام ننر سبلة أحرؼ.
 كال اأ: أف النم ونغ أل  الوصل  اء   جلن ا داال.

 كال ال : أف النم ونغ ال اأ داؿ   جلن ا  اء.
كالرابق: أف الفلل ال هي  اللني ال و ػوف  ػا بلػد  ػاء اال الػاؿ  نػه إال  اهركػا  كقػد 

 ه دادنا ساكنا.ولن
 كايا س: أف دادنا قد د ل بني الااء كالداؿ زا د. كمل ا الند ال ود ل ذلك.

 اللني  كليسد بلني. منزلا ل   أنزلكالسادس: أره 
 السابق: أف ا الل قبنه حر اف  كبلدري حر اف  كادارأمت بلدري ثاثة أحرؼ.

 دس 

ؿ: دسسػػاه  ػػدس كقػػد الػػدس: إد ػػاؿ الشػػغء مل الشػػغء بضػػرب  ػػن اإلكػػراري. وقػػا -
دس البلػػن باانػػاء ااانػػاء:  ػػرب  ػػن الق ػػراف. اريػػر: النسػػاف ادنػػ      كقيػػل: لػػيس 
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أـ    قػػاؿ اهلل  لػػا : 231؛ كا   ػػاؿ ص 2/317اانػػاء بالػػدس ااريػػر: اجملمػػل 
 [.59]النهل/ ودسه مل ال اب

 دسر 

ا ن  [  أم:  سػػػػ13]القمػػػػر/ كمحننػػػػاري ننػػػػر ذات ألػػػػواح كدسػػػػرقػػػػاؿ  لػػػػا :  -
الواحػػػد دسػػػار  كأصػػػل الدسػػػر: الػػػد ق الشػػػدود بق ػػػر  وقػػػاؿ: دسػػػرري بػػػالر    كروػػػل 
 دسػػر  كقولػػك:   لػػن  كركم: الػػيس مل اللنػػرب زكػػاة  إيفػػا دػػو  ػػغء دسػػرري البهػػر  
اوػػػركل نػػػن ابػػػن نبػػػاس قػػػاؿ: الػػػيس اللنػػػرب بركػػػاز  دػػػو  ػػػغء دسػػػرري البهػػػر  أ روػػػه 

 البخارم كالبي قغ كابن أيب  يبة.
  .2/112؛ ك رح املوطا لنكرقاأ 3/363بارم كارير:  ا  ال

 دسى 

[  أم: دسس ا مل امللاصػغ  11]الشمس/ كقد  اب  ن دساداقاؿ  لا :  -
  ابدؿ  ن إحدل السينات واء   و:  ينيد  كأصنه  ينند.

 دع 

الػػػدع: الػػػد ق الشػػػدود كأصػػػنه أف وقػػػاؿ لنلػػػاثر: دع دع  كمػػػا وقػػػاؿ لػػػه: للػػػا  قػػػاؿ  -
 ػنلك الػنم وػدع [  كقولػه: 13]ال ػور/ ف إ  رػار و ػنم دنػاوـو وػدنو  لا : 
 [  قاؿ ا انر:2]املانوف/ اليايم



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 دع الوصغ مل قفا وايمه - 158 -
   كدو باما ه:1/357االروك  يب رواس مل دوواف امللاأ 

 دع الوصغ وارمه وايمه ***ودنه بضفر حيكك ه
؛ كإنػػراب ثاثػػني سػػورة 4/112؛ ك فسػػن املػػاكردم  1/49كدػػو مل ربيػػق ا بػػرار 

  214ص 

 دعا 

الػػدناء كالنػػداء  إال أف النػػداء قػػد وقػػاؿ بيػػاف أك أوػػا  ك ػػو ذلػػك  ػػن غػػن أف وضػػم  -
إليػػػه االسػػػم  كالػػػدناء ال و ػػػاد وقػػػاؿ إال إذا كػػػاف  لػػػه االسػػػم   ػػػو: وػػػا  ػػػاف  كقػػػد 

ق كم ل النم ونل   ا ال وسموسالمل كل كاحد  ن ما  و ق اا ر. قاؿ  لا : 
[  كوسػػالمل اسػػالماؿ الاسػػمية   ػػو: دنػػوت ابػػين 171]البقػػرة/ إال دنػػاء كرػػداء

 ال يلنوا دناء الرسوؿ بيػن م كػدناء بلضػ م بلضػازودا  أم:  ياه  قاؿ  لا : 
[  ح ػػا ننػػر  لييمػػه  كذلػػك  اطبػػة  ػػن كػػاف وقػػوؿ: وػػا حممػػد  كدنو ػػه: 63]النػػور/

[  أم: سػنه  68]البقػرة/ لوا ادع لنػا ربػكقػاإذا سالاه  كإذا اساغ اه  قػاؿ  لػا : 
قػػل أرأوػػام إف أ ػػاكم نػػناب اهلل أك أ ػػا م السػػانة أغػػن اهلل  ػػدنوف إف كنػػام كقػػاؿ: 

[   نبي ػػػا أر ػػػم إذا أصػػػابا م 41 - 41]ا رلػػػاـ/ بػػػل إوػػػاري  ػػػدنوف ***صػػػادقني 
كادنػػػػػػوا [  56]ا نػػػػػػراؼ/ كادنػػػػػػوري  و ػػػػػػا كطملػػػػػػا ػػػػػػدة    فكنػػػػػػوا إال إليػػػػػػه  

كإذا  ػػس اإلرسػػاف  ػػر [  23]البقػػرة/ م  ػػن دكف اهلل إف كنػػام صػػادقني ػػ داءك
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 كإذا  ػػػػػػػس اإلرسػػػػػػػاف الضػػػػػػػر دنارػػػػػػػا ونبػػػػػػػه[  8]الك ػػػػػػػر/ دنػػػػػػػا ربػػػػػػػه  نيبػػػػػػػا إليػػػػػػػه
[  116]وػػورس/ كال  ػػدع  ػػن دكف اهلل  ػػا ال ونفلػػك كال وضػػرؾ[  12]وػػورس/
[  دػو أف وقػوؿ: 14اف/]الفرق ال  دنوا اليـو ثبورا كاحدا كادنوا ثبورا ك ناكقوله: 

وػػا افػػاري  كوػػا حسػػر اري  ك ػػو ذلػػك  ػػن ألفػػاظ الااسػػ   كامللػػم: ا ػػل ل ػػم غمػػـو  
[  أم: سػنه. كالػدناء إ  الشػغء: احلػ  68]البقػرة/ ادع لنػا ربػكك نة. كقوله: 
[  قػػاؿ: 33]ووسػػ / قػػاؿ رب السػػجن أحػػب إيل  ػػا وػػدنورين إليػػهننػػر ق ػػدري 

كاهلل  ػػػػدنو إ  دار السػػػػاـ /[  كقػػػػاؿ: 25]وػػػػورس  وػػػػا قػػػػـو  ػػػػا يل أدنػػػػوكم إ
 - 41]غػػػػػا ر/  ػػػػدنورين  كفػػػػػر بػػػػاهلل كأ ػػػػػرؾ بػػػػه ***النجػػػػاة ك ػػػػدنورين إ  النػػػػػار 

[  أم: ر لػة 43]غػا ر/ ال وـر أف  ا  دنورين إليه ليس لػه دنػوة[  كقوله: 42
ل سػػر. ك نووػػه. كالػػدنوة  ا ػػة بادنػػاء النسػػبة اقػػاؿ ابػػن  ػػارس: الػػدنوة مل النسػػب با

قػػاؿ أبػػو نبيػػدة: وقػػاؿ مل النسػػب دنػػوة  بال سػػر  كإ  ال لػػاـ دنػػوة  بػػالفا . اريػػر: 
    كأصن ا لنهالة الر نني ا اإلرساف   و: القلدة كاونسة.2/326اجململ 

؛ كأمحػد 2/9كقوام: ادع دانغ النا  ادنا حدو  كقد أ روه أبػو نبيػد مل غروبػه 
ا زكر قػػاؿ: بل ػػين أدنػػغ بنقػػوح إ  النػػمه   كننػػدري نػػن  ػػرار بػػن 4/76مل  سػػندري 

صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم   هنبا ػػا  قػػاؿ: ادع دانػػغ النػػا  ؛ ت صػػار  ػػ ا  أم: غػػربة 
اغػػرب كػػل  ػػغء: بقياػػه  كقػػد غنػػب ذلػػك ننػػر بقيػػة النػػا مل الضػػرع  كننػػر بقيػػة دـ 
ه  احلػيا. اريػر: النسػاف اغػػرب    ينػب  ن ػا النػا. كا دنػػاء: أف وػدنغ  ػيئا أرػه لػػ
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 - 31]  ػػند/ رػػكال ***كل ػػم  ي ػػا  ػػا  ػػدنوف كمل احلػػرب االناػػكاء  قػػاؿ  لػػا : 
 مػػػا كػػػاف دنػػػوادم إذ وػػػاءدم [  أم:  ػػػا   نبػػػوف  كالػػػدنول: ا دنػػػاء  قػػػاؿ: 32
كني ػػر دنػػوادم أف احلمػػد هلل رب [  كالػػدنول: الػػدناء  قػػاؿ: 5]ا نػػراؼ/ باسػػنا
 [.11]وورس/ اللاملني

 الدفع 

  اد لوا إلي م أ ػواامم بإ  اقاضر  لم اإلرالة   و قوله  لا : الد ق إذا ند -
إف اهلل وػػدا ق نػػن الػػنون [  كإذا نػػدم بلػػن اقاضػػر  لػػم احلماوػػة   ػػو: 6]النسػػاء/

[  41]احلػػج/ كلػػوال د ػػق اهلل النػػاس بلضػػ م بػػبلا[  كقػػاؿ: 38]احلػػج/ ني نػػوا
[  أم: حػػػػاـ  3 - 2مللػػػػارج/]ا  ػػػػن اهلل ذم امللػػػػارج ***لػػػػيس لػػػػه دا ػػػػق كقولػػػػه: 

   كالد لػة 2/331كاملد ق: النم ود له كل أحد اارير: النساف اد ػق  ؛ كاجملمػل 
  ن امل ر  كالد اع  ن السيل.

 دفق 

[ : سا ل بسرنة. ك نه اسػالن: وػاءكا د قػة  6]ال ارؽ/  اء دا  قاؿ  لا :  -
بب املػػػاء املاػػػد    كبلػػن أد ػػػ : سػػػروق  ك شػػػر الػػػد قر  أم: وا ػػػبب مل نػػػدكري كا ػػػ

 ك شوا د قا.
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 دفئ 

[  كدػو 5]النهػل/ ل ػم  ي ػا دؼء ك نػا قالدؼء:  اؼ الػربد  قػاؿ  لػا :  -
 ملا ود    كرول د اف  كا رأة د ال  كبيد دملء.

 دك 

كمحنػد ا رض كاوبػػاؿ الػدؾ: ا رض النينػة السػػ نة  كقػد دكػػه دكػا  قػاؿ  لػػا :  -
[  21]الفجػػػر/ دكػػػد ا رض دكػػػاكقػػػاؿ:  [ 14]احلاقػػػة/  ػػػدكاا دكػػػة كاحػػػدة

 نمػػا ينػػر ربػػه لنجبػػل ولنػػه ا رض النينػػة. كقػػاؿ اهلل  لػػا :  بمنزلزز أم: ولنػػد 
  : 2/218[  ك نػػػه: الػػػدكاف. كالدكػػػداؾ ااريػػػر: اجملمػػػل 143]ا نػػػراؼ/ دكػػػا

ر ػػػل لينػػػة. كأرض دكػػػاء:  سػػػواة  كاومػػػق الػػػدؾ  كراقػػػة دكػػػاء: ال سػػػناـ اػػػا   شػػػبي ا 
 دكاء.با رض ال

 دل 

الداللػػػة:  ػػػا واوصػػػل بػػػه إ   لر ػػػة الشػػػغء  كداللػػػة ا لفػػػاظ ننػػػر امللػػػم  كداللػػػة  -
اإل ػػػارات  كالر ػػػوز  كال اابػػػة  كاللقػػػود مل احلسػػػاب  كسػػػواء كػػػاف ذلػػػك بق ػػػد  ػػػن 
 لنه داللػة  أك   و ػن بق ػد  كمػن وػرل حركػة إرسػاف  ػيلنم أرػه حػغ  قػاؿ  لػا : 

رض ػػا داػػم ننػػر  و ػػه إال دابػػة ا  /[. أصػػل الداللػػة   ػػدر كال اابػػة 14]سػػبا
كاإل ػػارة  كالػػػداؿ:  ػػػن ح ػػػل  نػػػه ذلػػك  كالػػػدليل مل املبالغػػػة كلػػػا   كننػػػيم  كقػػػادر  

 كقدور  ت وسمر الداؿ كالدليل داللة  كاسمية الشغء   درري.
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 دلو 

دلػػػوت الػػػدلو: إذا أرسػػػنا ا  كأدليا ػػػا أم: أ روا ػػػا  كقيػػػل: و ػػػوف  لػػػم أرسػػػنا ا  -
له أبو  ن ور مل الشا ل  اأبو  ن ور اوبػاف الػرازم  كا ػه حممػد بػن ننػغ  كنياػه اقا

أ ػػػ ر  ػػػن ا ػػػه   ػػػيخ كقاػػػه مل النغػػػة  ككاابػػػه االشػػػا ل  مل النغػػػة ك ػػػر  يػػػه ا لفػػػاظ 
النغووػػة  كقابػػل الشػػوادد  كدػػو كاػػاب كبػػن مل ثاثػػة نشػػر  نػػدا  ر بػػه ننػػر احلػػركؼ   

كػػاف ال ػػاحب كػػامل ال فػػاة ولػػكري ك نػػه ك لاصػػر كػػاف  ػػالس نػػاء الػػدون ابػػن بووػػه  ك 
؛ ك لجم ا دباء 4/176 ق ابن سينا كاواملا مل  نس اللاء. ارير: إرباري الركاة 

[  19]ووسػ /  اد  دلوري   قاؿ  لا : 1/185؛ كبغية الوناة 18/261
 كاسالن لناوصل إ  الشغء  قاؿ الشانر:

  ن أل  دلوؾ مل الدالءكل ***كليس الرزؽ نن طنب ح ي   - 159 -
؛ كاحملاسن كاملساكئ لنبي قغ 2/616االبيد  يب ا سود الدونر. كدو مل الب ا ر 

  126؛ ك فسن الراغب كرقة 286ص 
 كهبنا النهو  غ الوسينة املا    قاؿ الشانر:

  لل كأ  اف ال وم ك ن ***كيل  ا     وورد الناس قبنه  - 161 -
 .126كدو مل النساف ا ي   ؛ ك فسن الراغب كرقة  االبيد لنلجن السنويل.

 كركاوة النساف:
 ولنغ  كأ  اف الدالء ك ن ***كيل  ا     وورد املاء قبنه 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كنػػم باملػػا   لسػػاره؛  رػػه  ػػي   ػػن قنبػػه  كنػػم باملػػاء ال ػػاـ  كأ ػػ اف الػػدالء  أم: 
 أسباب ال اـ ك ن لدوه غن  النر ننيه 

[  كالاػػػديل: الػػػدرو كاالس سػػػاؿ 188]البقػػػرة/ ا إ  احل ػػاـك ػػػدلوا هبػػػقػػاؿ  لػػػا : 
 [.8]النجم/ ت درا  اد قاؿ  لا : 

 دلك 

 أقػػػػم ال ػػػػاة لػػػػدلوؾ الشػػػػمسدلػػػػوؾ الشػػػػمس:  ين ػػػػا لنغػػػػركب. قػػػػاؿ  لػػػػا :  -
[  دػػػػو  ػػػػن قػػػػوام: دل ػػػػد الشػػػػمس: د لا ػػػػا بػػػػالراح  ك نػػػػه: دل ػػػػد 78]اإلسػػػػراء/

إذا  ػػػا طناػػػه  كالػػػدلوؾ:  ػػػا دل اػػػه  ػػػن طيػػػب   الشػػػغء مل الراحػػػة  كدال ػػػد الروػػػل:
  .2/334كالدليك: طلاـ واخن  ن الكبد كالامر اارير: اجململ 

 دمدم 

- د ػػػػػػدـ ننػػػػػػي م رهبػػػػػػم  /[  أم: أدن  ػػػػػػم  كأزنج ػػػػػػم  كقيػػػػػػل: 14]الشػػػػػػمس
الد د ػػػة ح اوػػػة صػػػوت ااػػػرة  ك نػػػه: د ػػػدـ  ػػػاف مل كا ػػػه  كد ػػػد ال ػػػوب: طنياػػػه 

بػػػػه  كبلػػػػن  ػػػػد ـو بالشػػػػهم  كالػػػػدا اء  كالد ػػػػة: وهػػػػر ب ػػػػب   ػػػػا  كالػػػػد اـ: و نػػػػر 
 النبوع  كالدا اء بالاخفي   كالد و ة: املفازة.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 دم 

 حر ػػػد ننػػػي م املياػػػة كالػػػدـأصػػػل الػػػدـ د ػػػغ  كدػػػو  لػػػركؼ  قػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
[  كقػد د يػد 84]البقرة/ ال  سف وف د اءكم[  كمجله د اء  كقاؿ: 3]املا دة/

 غ:  دود الشقرة  كالدـ مل النوف  كالد ية صػورة حسػنة  ك ػجة اوراحة  ك رس  د
 دا ية.

 دمر 

 ت د ررػػػػػػػػا اا ػػػػػػػػػرون[  كقػػػػػػػػػاؿ: 36]الفرقػػػػػػػػاف/  ػػػػػػػػد ررادم  ػػػػػػػػػد ناقػػػػػػػػاؿ:  -
 كد ررػػػػػا  ػػػػػا كػػػػػاف و ػػػػػنق  رنػػػػػوف كقو ػػػػػه ك ػػػػػا كػػػػػاروا ولر ػػػػػوف[  172]الشػػػػػلراء/
بالػدار  ػد رم  [  كالاد ن: إد اؿ اااؾ ننػر الشػغء  كوقػاؿ:  ػا137]ا نراؼ/

 د ػػػػػػػػػر اهلل ننػػػػػػػػػي م   كقولػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػا : 2/335اأم: أحػػػػػػػػػد  كاريػػػػػػػػػر: اجملمػػػػػػػػػل 
 [   إف  فلوؿ د ر حمنكؼ.11]حممد/

 دمع 

[.  الػد ق و ػوف 92]الاوبػة/  ولوا كأنين م  فيا  ػن الػد ق حكرػاقاؿ  لا :  -
 ا ا لنسا ل  ن اللني  ك  در د لد اللني د لا كد لارا.

 دمػ 

[  أم: و سػر 18]ا ربيػاء/ بل رقنؼ باحل  ننر الباطػل  يد غػه قاؿ  لا : -
د اغػػه  كحجػػة دا غػػة كػػنلك. كوقػػاؿ لن نلػػة ختػػرج  ػػن أصػػل النخنػػة  افسػػدري إذا   



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ق ق: دا غة  كلنهدودة الر  شػد ننػر ني ػر الرحػل: دا غػة  ككػل ذلػك اسػالارة  ػن 
 الد   النم دو كسر الد اغ.

 دنر 

[  أصػػنه: درػػار   ابػػدؿ  ػػن 75]نيؿ نمػػراف/ ه بػػدونار ػػن إف  ا نػػقػػاؿ  لػػا :  -
 إحدل النورني واء  كقيل: أصنه بالفارسية دون نير  أم: الشرولة واءت به.

 دنا 

ة. قػاؿ والمنززلالدرو: القرب بالنات  أك باحل م  كوسػالمل مل امل ػاف كالك ػاف  -
ت درػػا : [  كقػػاؿ  لػػا 99]ا رلػػاـ/ ك ػػن النخػػل  ػػن طنل ػػا قنػػواف داريػػة لػػا : 
[  دػػنا بػػاحل م. كولػػرب بػػا دي  ػػارة نػػن ا صػػغر   يقابػػل بػػا كرب 8]الػػنجم/  اػػد 
. كقػرأ احلسػن اكال أكػرب  7اسػورة اجملادلػة: نيوػة  كال أدي  ػن ذلػك كال أك ػر و: 

كدػػػغ قػػػراءة  ػػػاذة  كدػػػغ حمػػػل االساشػػػ اد   ك ػػػارة نػػػن ا رذؿ  يقابػػػل بػػػاين   ػػػو: 
ي بالػػػنم دػػػو  ػػػنأ سػػػابدلوف الػػػنم دػػػو أد /[  كنػػػن ا كؿ  يقابػػػل 61]البقػػػرة

كني يناري مل الدريا حسػنة [  كقوله: 11]احلج/  سر الدريا كاا رةباا ر   و: 
[  ك ارة نن ا قػرب   يقابػل با ق ػر 122]النهل/ كإره مل اا رة ملن ال احلني

[  كمجػػق الػػدريا 42]ا رفػػاؿ/ إذ أرػػام باللػػدكة الػػدريا كدػػم باللػػدكة الق ػػول ػػو: 
ذلػػػك أدي أف وػػػا وا الػػػدي   ػػػو ال ػػػربل كال ػػػرب  كال ػػػغرل كال ػػػغر. كقولػػػه  لػػػا : 

[  أم: أقػػػػػرب لنفوسػػػػػ م أف  اهػػػػػرل اللدالػػػػػة مل إقا ػػػػػة 118]املا ػػػػػدة/ بالشػػػػػ ادة



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  51]ا حػػكاب/ ذلػػك أدي أف  قػػر أنيػػن نالشػػ ادة  كننػػر ذلػػك قولػػه  لػػا : 
[   انػاكؿ لألحػواؿ 221]البقػرة/  الدريا كاا رةللن م  اف ركف ملكقوله  لا : 

الػػػر مل النشػػػاة ا ك   ك ػػػا و ػػػوف مل النشػػػاة اا ػػػرة  كوقػػػاؿ: داريػػػد بػػػني ا  ػػػرون  
 وػػػػػػػدرني ننػػػػػػػي ن  ػػػػػػػن وابيػػػػػػػب نكأدريػػػػػػػد أحػػػػػػػد ا  ػػػػػػػن اا ػػػػػػػر. قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 

[  كأدرد الفرس: درػا رااو ػا. ك ػص الػدأء بػاحلقن القػدر  كوقابػل 59]ا حكاب/
بػػه السػػي ؛ وقػػاؿ: دأء بػػني الػػدراءة. ك ػػا ركم اإذا أكنػػام  ػػدروا  امل الن اوػػة: ا ػػوا 

 .3/745اهلل كدروا  ك اوا   ككنا مل غروب احلدو  البن قايبة 
أم: إذا بػػػدأمت با كػػػل كنػػػوا  ػػػا بػػػني أوػػػدو م  ك اػػػوا  أم: ادنػػػوا لنم لػػػم بالربكػػػة. 

 م.    ن الدكف أم: كنوا  ا وني 2/137الن اوة 

 دهر 

الددر مل ا صل: اسم ملدة اللا   ن  بدأ كوودري إ  ارقضا ه  كننر قولػه  لػا :  -
دل أ ر ننر اإلرساف حني  ن الددر /[  ت ولرب به نن كل  دة ك نة  1]الددر

كدػػو  ػػاؼ الك ػػاف   ػػإف الك ػػاف وقػػق ننػػر املػػدة القنينػػة كال  ػػنة  كددػػر  ػػاف:  ػػدة 
الباقيػة  ػدة احليػاة   قيػل:  ػا ددػرم ب ػنا  كوقػاؿ: ددػر  ارػا حيا ه  كاسالن لنلػادة 

  كمل نبػارة امل لػ  4/23را به ددرا  أم: ركلػد بػه  ح ػاري ااينيػل  ااريػر: اللػني 
بلػا الا ػػرؼ    الػددر دػػا دنػا   ػػدر  كقيػػل: ددػدرري ددػػدرة  كددػر دادػػر كددػػن. 

الػػددر  ااحلػػدو  أ روػػه كقولػػه ننيػػه ال ػػاة كالسػػاـ: اال  سػػبوا الػػددر  ػػإف اهلل دػػو 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  8/574كالبخارم.  ا  البارم  5/399 سنم نن أيب درورة  كأمحد مل املسند 
قػػد قيػػل  لنػػاري: إف اهلل  انػػل  ػػا وضػػاؼ إ  الػػددر  ػػن ايػػن كالشػػر كاملسػػرة كاملسػػاءة  
 إذا سػببام الػنم  لاقػدكف أرػه  انػل ذلػك  قػد سػبباموري  لػا  نػن ذلػك اكدػنا قػوؿ 

 . كقػاؿ بلضػ م ادػو حممػد بػن داكد اليػػادرم. 2/47احلػدو   أيب نبيػد مل غروػب
  : الػػػددر ال ػػػاأ مل ايػػػرب غػػػن الػػػددر ا كؿ  كإيفػػػا دػػػو 8/574اريػػػر  ػػػا  البػػػارم 

  ػػػدر  لػػػم الفانػػػل  ك لنػػػاري: أف اهلل دػػػو الػػػدادر  أم: امل ػػػرؼ املػػػدبر املفػػػيا ملػػػا 
لػه  لػا  إ بػار  . كقو 8/575ادث  كا كؿ أ  ر ارقنه ابن حجػر ننػه مل الفػا  

  ػػا دػػغ إال حيا نػػا الػػدريا يفػػوت ك يػػا ك ػػا و ن نػػا إال الػػددرنػػن  شػػركغ اللػػرب: 
 [  قيل: نين به الك اف.24]اواثية/

 دهق 

[  أم:  فلمػػػة  كوقػػػاؿ أددقػػػد ال ػػػاس 34]النبػػػا/ ككاسػػػا دداقػػػاقػػػاؿ  لػػػا :  -
  دد   كدد  يل  ن املاؿ ددقة  كقولك: قبا قبضة.

 دهم 

سواد النيل  كولرب هبا نػن سػواد الفػرس  كقػد ولػرب هبػا نػن ايضػرة ال ا نػة  الد ة: -
النوف  كما ولرب نن الد ة بايضرة إذا     ن كا نة النوف  كذلك لاقارهبما بػالنوف. 

[  كوناؤ ا  ن الفلل  فلاؿ  وقاؿ: ادداـ 64]الرمحن/  ددا اافقاؿ اهلل  لا : 
 لنيل:ادديما ا  قاؿ الشانر مل كص  ا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 مل  ل أ ضر ودنو دا ه البـو - 161 -
 االش ر  قدـ مل باب ا ضر   .

 دهن 

[  كمجػق الػددن أددػاف. كقولػه  لػا : 21]امل  نػوف/  نبػد بالػددنقاؿ  لا :  -
ارد كردة كالدداف   /[  قيل: دو دردم الكود  كاملػددن:  ػا  لػل 37]الرمحن

االػة اكقػد مجػق ابػن  الػك  ػا  ػن  ػن  يه الددن  كدو أحد  ا واء ننر  فلػل  ػن 
 اسم االة مل ال ياه  قاؿ:

 ك ددن  ن ل كاايت  ن خنا *** ن املدؽ ك سلب ك  هنة 
أم: املنخل   كقيل لنم اف النم وساقر  يه  اء قنيل:  ػددن   شػبي ا بػنلك  ك ػن 

 ل ػغ  لفظ الددن اسالن الددني لنناقة القنينة النا  كدغ  ليل مل  لم  انل  أم:
بقدر  ا  ددن به. كقيل:  لم  فلوؿ  كاره  ددوف بالنا. أم: كا ا ددند بػالنا 
لقناػػه  كال ػػاأ أقػػرب  ػػن حيػػ    وػػد ل  يػػه ااػػاء  كددػػن امل ػػر ا رض: بن ػػا بنػػا 
وسنا  كالددن النم وددن بػه الػرأس  كددنػه بالل ػا: كناوػة نػن الضػرب ننػر سػبيل 

   كحيياػػػػػه بػػػػػالر  . كاإلددػػػػػاف مل ا صػػػػػل   ػػػػػل الػػػػػا  م  كقػػػػػوام:  سػػػػػهاه بالسػػػػػي
الاػػددني  ل ػػن ولػػل نبػػارة نػػن املػػداراة كاملاونػػة  ك ػػرؾ اوػػد  كمػػا ولػػل الاقروػػد كدػػو 

 أ ب ػػػػنا احلػػػػدو  أرػػػػام  ػػػػددنوفرػػػػكع القػػػػراد نػػػػن البلػػػػن نبػػػػارة نػػػػن ذلػػػػك  قػػػػاؿ: 
 [  قاؿ الشانر:81]الواقلة/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ة كاااعإدداف كالف ***احلـك كالقوة  ن  ن اؿ  - 162 -
االبيػػػػد  يب قػػػػيس بػػػػن ا سػػػػند ا ر ػػػػارم   ػػػػانر وػػػػادنغ أدرؾ اإلسػػػػاـ   قيػػػػل: 

  كالنسػػػاف اديػػػق . الف ػػػة: 285أسػػػنم  كقيػػػل:   وسػػػنم. كدػػػو مل املفضػػػنيات ص 
 الضل   اااع:  دة احلرص.  
 [.9]القنم/ كدكا لو  ددن  يددنوفكدادند  ارا  دادنة  قاؿ: 

 دأب 

كسػػػخر ل ػػػم الشػػػمس   دأب مل السػػػن دأبػػػا. قػػػاؿ  لػػػا : الػػػدأب: إدا ػػػة السػػػن -
[  كالػػػدأب: اللػػػادة املسػػػامرة دا مػػػا ننػػػر حالػػػة  قػػػاؿ 33]إبػػػراديم/ كالقمػػػر دا بػػػني

 [  أم: كلاديم الر وسامركف نني ا.11]نيؿ نمراف/ كدأب نيؿ  رنوف لا : 

 داود 

 داكد اسم أنجمغ. -

 دار 

م اػػا باحلػػا ب  كقيػػل: دارة  كمجل ػػا دوػػار  ت انابػػارا بػػدكرا ا الػػن المنزززلالػػدار:  -
 سمر البنػدة دارا  كال ػقق دارا  كالػدريا كمػا دػغ دارا  كالػدار الػدريا  كالػدار اا ػرة  
إ ارة إ  املقرون مل النشاة ا ك   كالنشػاة ا  ػرل. كقيػل: دار الػدريا  كدار اا ػرة  

دار [  أم: اونػػػػة  ك 127]ا رلػػػػاـ/ اػػػػم دار السػػػػاـ ننػػػػد رهبػػػػمقػػػػاؿ  لػػػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  أم: اوهػػػيم. 28سػػػورة إبػػػراديم: نيوػػػة  كأحنػػػوا قػػػو  م دار البػػػواراااوػػػة  البػػػوار
أ   ػػػر إ  [  كقػػػاؿ: 94]البقػػػرة/ قػػػل إف كارػػػد ل ػػػم الػػػدار اا ػػػرةقػػػاؿ  لػػػا : 

 كقػػػػػػػػد أ رونػػػػػػػػا  ػػػػػػػػن دواررػػػػػػػػا[  243]البقػػػػػػػػرة/ الػػػػػػػػنون  روػػػػػػػػوا  ػػػػػػػػن دوػػػػػػػػاردم
[  أم: 145]ا نػػػػػػػػراؼ/ دار الفاسػػػػػػػػقني سػػػػػػػػارو م[  كقػػػػػػػػاؿ: 246]البقػػػػػػػػرة/

   أم: سػػاكن كدػػو  يلػػاؿ  كلػػو  386اوهػػيم  كقػػوام:  ػػا هبػػا دوػػار اا   ػػاؿ ص 
كاف  لاال لقيل: دكار  كقوام: قواؿ كوواز. كالدا رة: نبارة نن ايب احملػيب  وقػاؿ: 

 ػن حيػ  دار ودكر دكرارا  ت نرب هبا نن احملادثة. كالدكارم: الػددر الػدا ر باإلرسػاف 
 إره ودكر باإلرساف  كلنلك قاؿ الشلر:

 كالددر باإلرساف دكارم - 163 -
  2/339  ك مل النغة 1/311االروك لنلجاج  كدو مل دوواره 

خنشػػػر أف كالػػدكرة كالػػدا رة مل امل ػػركري  كمػػػا وقػػاؿ: دكلػػة مل احملبػػػوب  كقولػػه  لػػا : 
 وف حولػه. كالػدارم: املنسػوب [  كالدكار: صنم كاروا و و 52]املا دة/   يبنا دا رة

إ  الدار  ك  ص بالل ار اقاؿ مل النساف: كالدارم: الل ار  وقاؿ: إرػه رسػب إ  
داروػػن   ر ػػة بػػالبهرون  ي ػػا سػػوؽ كػػاف امػػل إلي ػػا  سػػك  ػػن راحيػػة اانػػد. النسػػاف 
ادكر    خت يص ااال غ بالقني امل النساف: ااال غ: احلداد  قاؿ ابن ال نمه: أكؿ 

مل احلدود  ن اللرب ااالك بن نمرك بن أسد بن  ك ة  ككاف حػدادا  رسػب  ن ن
إليه احلدود   قيل: ااال غ  كلنلك قيل لبين أسد: القيوف. ارير: النساف ادنك     



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

قػػػػاؿ صػػػػنر اهلل ننيػػػػه كسػػػػنم: ا  ػػػػل اونػػػػيس ال ػػػػا  كم ػػػػل الػػػػدارم  ااريػػػػر: الن اوػػػػة 
بنفػػػػظ: كم ػػػػل الل ػػػػار   4/414؛ كأ روػػػػه أمحػػػػد 1/443؛ كالفػػػػا   2/141

 كوػػ بص ب ػػم الػػدكا ر ننػػي م دا ػػرة السػػوءكوقػػاؿ لػػاـز الػػدار: دارم. كقولػػه  لػػا : 
[  أم: اػػػيب هبػػػم السػػػوء إحاطػػػة الػػػدا رة  ػػػن  ي ػػػا   ػػػا سػػػبيل اػػػم إ  98]الاوبػػػة/

 إال أف   ػػػوف يػػػارة حا ػػػرة  ػػػدورك ا بيػػػن ماالرف ػػػاؾ  نػػػه بووػػػه. كقولػػػه  لػػػا : 
 أم:  اداكلو ا ك الاطو ا  ن غن  اويل.[  282]البقرة/

 دول 

الدكلػػػة كالدكلػػػة كاحػػػدة  كقيػػػل: الدكلػػػة مل املػػػاؿ  كالدكلػػػة مل احلػػػرب كاوػػػاري. كقيػػػل:  -
كػغ ال و ػوف الدكلة اسم الشغء النم واػداكؿ بلينػه  كالدكلػة امل ػدر. قػاؿ  لػا : 

نػػاكلوري  ػػن حيػػ  [  ك ػػداكؿ القػػـو كػػنا  أم:  7]احلشػػر/ دكلػػة بػػني ا غنيػػاء  ػػن م
]نيؿ  ك نػػػك ا وػػػاـ رػػػداكاا بػػػني النػػػاسالدكلػػػة  كداكؿ اهلل كػػػنا بيػػػن م. قػػػاؿ  لػػػا : 

[  كالػػػػػػدؤلوؿ: الداديػػػػػة كاومػػػػػػق الػػػػػػدنيليل كالػػػػػدؤالت ااريػػػػػػر: اجملمػػػػػػل 141نمػػػػػراف/
2/341.  

 دوم 

أصػػل الػػدكاـ السػػ وف  وقػػاؿ: داـ املػػاء  أم: سػػ ن  اك ػػغ أف وبػػوؿ اإلرسػػاف مل  -
  ااحلػػدو : ا ػػر أف وبػػاؿ مل املػػاء الراكػػد  أ روػػه  سػػنم كالنسػػا غ كأبػػو املػػاء الػػدا م

 داكد.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 .69؛ كسنن أيب داكد برقم 3/266ارير: الفا  ال بن 
كنند النسا غ كالبخارم نن أيب دروػرة نػن رسػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه كسػنم قػاؿ: اال 

 وبولن أحدكم مل املاء الدا م ت واو ا  نه .
؛ كدػػنري الركاوػػة 1/49؛ سػػنن النسػػا غ بشػػرح السػػندم 1/346 اريػػر:  ػػا  البػػارم

دغ الر  اناسب  ق املادة املنكورة . كأد ػد القػدر كدك ا ػا: سػ ند غنيا ػا باملػاء  
ككنػد ننػي م  ػ يدا  ػا د ػد ك نه: داـ الشغء: إذا ا اد ننيه الك اف  قػاؿ  لػا : 

لػػػػن [  75اف/]نيؿ نمػػػػر  إال  ػػػػا د ػػػػد ننيػػػػه قا مػػػػا[  117]املا ػػػػدة/  ػػػػي م
[  كوقػاؿ: د ػد  ػداـ  كقيػل: د ػد  ػدـك  24]املا دة/ رد ن ا أبدا  ا دا وا  ي ا

: ك ػػا  ػػاذاف   كدك ػػد الشػػمس 3/26 ػػو:  ػػد متػػوت اقػػاؿ الفارسػػغ مل احلجػػة 
 مل كبد السماء  قاؿ الشانر:

 كالشمس حنل اا مل اوو  دك  - 164 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري:

 ض وركضه لركروا ر ا الر را
؛ كاجملمػػػػػػػل 139؛ كأسػػػػػػػاس الباغػػػػػػػة ص 661كدػػػػػػػو لػػػػػػػنم الر ػػػػػػػة مل دووارػػػػػػػه ص 

2/341. 
انػػػركرل الػػػر ا: ركبػػػه  كالػػػر ا: حػػػر الشػػػمس ننػػػر احلجػػػارة  الر ػػػراض: احل ػػػر 

 ال غار 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

: الػػػدا م   كدـك ال ػػػن مل ااػػػواء: حنػػػ   كاسػػػاد د ا  ػػػر:  اريػػػ   يػػػه  كاليػػػل الػػػدـك
 كالد ة:   ر  دـك أوا ا.

 دٌن 

اؿ: درد الرول: أ نت  نه دونا  كأدراه: ولناه دا نا  كذلك بػاف  ل يػه دونػا. وق -
 ػن النسػخة ال كيػة  كيػنوب النغػة  331قاؿ اأبو نبيد  امل الغروب امل ن  كرقػة 

رقػػػا نػػػن أيب نبيػػػد  : دراػػػه: أقر ػػػاه  كروػػػل  ػػػدون  ك ػػػدووف  كدراػػػه:  14/182
 ر:   قاؿ الشان2/342اساقر د  نه اارير: اجململ 

   ارع قـو ال ودونوف ***ردون كوقضغ اهلل ننا كقد ررل  - 165 -
؛ كالنساف ادون  ؛ كالغروػب 2/342 يلا االبيد لنلجن السنويل  كدو مل اجململ 

  331امل ن  كرقة 
كأدرد   ل درد  كأدرد  أم: أقر د  كالاػداون كاملداونػة: د ػق الػدون  قػاؿ  لػا : 

مرإذا  داونام بدون إ  أول  س /[  كقاؿ: 282]البقرة ن بلد كصية ووصغ 
[  كالػدون وقػاؿ لن انػة كاوػكاء  كاسػالن لنشػرولة  كالػدون  11]النسػاء/ هبا أك دوػن

إف الػػػػدون ننػػػػد اهلل كاملنػػػػة  ل نػػػػه وقػػػػاؿ انابػػػػارا بال انػػػػة كاالرقيػػػػاد لنشػػػػرولة  قػػػػاؿ: 
 كدػػػو ك ػػػن أحسػػػن دونػػػا  ػػػن أسػػػنم كو ػػػه هلل[  كقػػػاؿ: 19]نيؿ نمػػػراف/ اإلسػػػاـ
[  146]النسػػػػاء/ كأ ن ػػػوا دوػػػن م هلل[  أم: طانػػػػة  125]النسػػػاء/ حمسػػػن

[  كذلػػك حػػ  171]النسػػاء/ وػػا أدػػل ال اػػاب ال  غنػػوا مل دوػػن مكقولػػه  لػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ننػػػر ا بػػػاع دوػػػن النػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم الػػػنم دػػػو أكسػػػب ا دوػػػاف كمػػػا قػػػاؿ: 
ككػػػػنلك ولننػػػػاكم أ ػػػػة كسػػػػ ا /[  كقولػػػػه: 143]البقػػػػرةال إكػػػػراري مل الػػػػدون 

[  قيػل: ولػين ال انػة   ػإف ذلػك ال و ػوف مل احلقيقػة إال بػاإل اص  256]البقرة/
كاإل ػػػػاص ال واػػػػا ر  يػػػػه اإلكػػػػراري  كقيػػػػل: إف ذلػػػػك  ػػػػاص بادػػػػل ال اػػػػاب البػػػػاذلني 

[  ولػػين: اإلسػػاـ  بقولػػه: 83]نيؿ نمػػراف/ أ غػػن دوػػن اهلل وبغػػوفلنجكوػػة. كقولػػه: 
ـ دونػػا  نػػن وقبػػل  نػػهك ػػن وباػػ  غػػن اإلسػػا /[  كننػػر دػػنا قولػػه 85]نيؿ نمػػراف

كال [  كقولػػػه: 9]ال ػػػ / دػػػو الػػػنم أرسػػػل رسػػػوله بااػػػدل كدوػػػن احلػػػ  لػػػا : 
ك ن أحسن دونا  ن أسنم كو ه هلل كدو [  كقوله: 29]الاوبة/ ودونوف دون احل 

غػػن  [  أم:86]الواقلػػة/  نػػوال إف كنػػام غػػن  ػػدونني[  125]النسػػاء/ حمسػػن
 ػػػكوني. املػػػدون كاملدونػػػة: اللبػػػد كا  ػػػة: قػػػاؿ اأبػػػو زوػػػد  : دػػػو  ػػػن قػػػوام: دوػػػن  ػػػاف 

   14/183؛ كينوب النغة 2/342وداف: إذا محل ننر   ركري اارير: اجململ 
  : دػػو  ػػن دراػػه: إذا وازواػػه 2/252كقيػػل اكدػػو قػػوؿ أيب نبيػػدة مل  ػػاز القػػرنيف 

 باب.ب اناه  كولل بلض م املدونة  ن دنا ال

 دون 

وقػػاؿ لنقاصػػر نػػن الشػػغء: دكف  قػػاؿ بلضػػ م: دػػو  قنػػوب  ػػن الػػدرو  كا دكف:  -
[  أم:  ػن 118]نيؿ نمػراف/  ال  اخنكا ب ارة  ن دكر ػمالدأء كقوله  لا : 

كوغفػػػر  ػػػا دكف مل الدوارػػػة  كقيػػػل: مل القرابػػػة. كقولػػػه:  منززززلت   منزلتزززو  وبنػػػ  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ػن ذلػك  كقيػل:  ػا سػول ذلػك  كامللنيػاف  [  أم:  ا كػاف أقػل48]النساء/ ذلك
 أأرػػػػد قنػػػػد لننػػػػاس: اختػػػػنكأ كأ ػػػػغ إاػػػػني  ػػػػن دكف اهللوااز ػػػػاف. كقولػػػػه  لػػػػا : 

[  أم: غػػػػن اهلل  كقيػػػػل:  لنػػػػاري إاػػػني  اوصػػػػا هبمػػػػا إ  اهلل. كقولػػػػه: 116]املا ػػػدة/
ليس ام  ن دكره كيل كال  فيق /[  51]ا رلاـك ا ل م  ػن دكف اهلل  ػن كيل 

  كمل امل بونة اك ا ام  كدو   هي   أم: 22اسورة اللن بوت: نيوة  كال ر ن
قػل أرػدنوا  ػن دكف اهلل  ػا ال ونفلنػا ليس ام  ن وػوالي م  ػن دكف أ ػر اهلل. كقولػه: 

[    نػػه. كقػػد وغػػرل بنفػػظ دكف   يقػػاؿ: دكرػػك كػػنا  أم: 71]ا رلػػاـ/ كال وضػػررا
  .2/341دكف دكرا:  ل  اارير: اجململ  ناكله  قاؿ القايمه: وقاؿ: داف و

 كتاب الذال 

 ذب 

الػنباب وقػػق ننػػر امللػػركؼ  ػػن احلشػػرات ال ػػا رة  كننػػر النهػػل  كالكرػػابن ك و ػػا.  -
 قاؿ الشانر:

 زرابنري كا زرؽ املانمس ***  نا أكاف اللرض حيا ذبابه  - 166 -
د  نػك احلػنة. كدػو االبيد لنمانمس الضبلغ   انر وادنغ كاف ونادـ نمرك بن دن

  2/612  كامللػػاأ ال بػػن 21/122  كا غػػاأ 111مل الشػػلر كالشػػلراء ص 
 كاللرض: كادم اليما ة  كا زرؽ: ذباب  خم 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[    ػػػو امللػػػركؼ  كذبػػػاب 73]احلػػػج/ كإف وسػػػنب م الػػػنباب  ػػػيئاكقولػػػه  لػػػا : 
اب. كذبػػػاب اللػػػني: إرسػػػا ا   ػػػغ بػػػه لا ػػػورري هبيئاػػػه  أك ل ػػػناف  ػػػلانه طػػػناف الػػػنب

السػػي   شػػبي ا بػػه مل إونا ػػه  ك ػػاف ذبػػاب: إذا ك ػػر الاػػاذم بػػه. كذببػػد نػػن  ػػاف: 
طردت ننه النباب  كاملنبة:  ا و رد بػه  ت اسػالن الػنب جملػرد الػد ق   قيػل: ذببػد 
نن  اف  كذب البلن: إذا د ل ذباب مل أرفه. كولل بنػاؤري بنػاء ا دكاء  ػو: زكػم. 

مه: دػػػكؿ   ػػار كػػػنباب  أك كػػنباب السػػػي   كالنبنبػػػة: كبلػػن  ػػػنبوب  كذب وسػػ
ح اوػػة صػػوت احلركػػة لنشػػغء امللنػػ   ت اسػػالن ل ػػل ا ػػ راب كحركػػة  قػػاؿ  لػػا : 

نبػػػنبني بػػػني ذلػػػك  /[  أم:  ضػػػ ربني  ػػػا نني  ػػػارة إ  املػػػ  نني  143]النسػػػاء
 ك ارة إ  ال ا رون  قاؿ الشانر:

 نا نجك بيد  ك  رري:اد *** رل كل  نك دك ا وانبنب  - 167 -
 أ   ر أف اهلل أن اؾ سورة

  18كدو لننابغة النبياأ مل دوواره ص 
 كذببنا إبننا: سقنادا سوقا  دودا بانبنب  قاؿ الشانر:

 ونبب كرد ننر إثرري - 168 -
 ادنا   ر بيد  نجكري:
 كأ  نه كقق  ردل  شب
  222؛ كرياـ الغروب ص 2/356كاجململ  32كدو للن ة مل دوواره ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ذبح 

ك ػػدوناري بػػنب  أصػػل الػػنب :  ػػ  حنػػ  احليوارػػات. كالػػنب : املػػنبوح  قػػاؿ  لػػا :  -
[  67]البقػرة/ إف اهلل وآ ركم أف  نتوا بقػرة[  كقاؿ: 117]ال ا ات/ نييم

كذتد الفارة االفارة: املسك  :  ققا ا   شبي ا بنب  احليػواف  ككػنلك: ذبػ  الػدف 
 2/364: إذا بكلاه. اجململ اقاؿ ابن  ارس: كذتد الدف

 وػنتوف أبنػاءكمكمل النساف: كبكؿ ايمر: ثقب إراءدا. النساف: ابػكؿ     كقولػه: 
[  ننر الا  ن  أم: ونب  بلض م إثػر بلػا. كسػلد الػناب  اسػم  ػم  49]البقرة/

 ك سمر ا  ادود  ن السيل  ناب .

 ذخر 

ا أندد ػػػه لنلقػػػىب. كركم: اأف أصػػػل االد ػػػار اذختػػػار  وقػػػاؿ: ذ ر ػػػه  كاد ر ػػػه: إذ -
النمه صػنر اهلل ننيػه كسػنم كػاف ال وػد ر  ػيئا لغػد  ااحلػدو  نػن أرػس قػاؿ: اكػاف 
النمه صنر اهلل ننيه كسػنم ال وػد ر  ػيئا لغػد . أ روػه ال  ػنم كقػاؿ: دػنا حػدو  

؛ 9/215غروػػب  كقػػد ركم نػػن ثابػػد نػػن النػػمه  رسػػا. اريػػر: نار ػػة ا حػػوذم 
  كاملػػػنا ر: 8/99حسػػػاف إ   ر يػػػب صػػػهي  ابػػػن حبػػػاف كأ روػػػه ابػػػن حبػػػاف. اإل

 اووؼ كاللركؽ املد رة لن لاـ  قاؿ الشانر:
  نا ردا كا اد ر ها كروددا *** نما سقينادا الل يس متألت  - 169 -



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  كالنسػػػاف: ذ ػػػر  كامللػػػاأ 2/365االبيػػػد قيػػػل ملنيػػػور بػػػن  رثػػػد  كدػػػو مل اجملمػػػل 
: ان ػس  إ  أيب  ن ػور ا سػدم؛ كقيػل: كرسبه مل النساف  ػادة 1/384ال بن 

  93لنرانغ كدو ا ص   كدو مل دوواره ص 
 كاإلذ ر: حشيشة طيبة الرو .

 ذر 

ك ػػػػن ذروانػػػػا أ ػػػػة [  كقػػػػاؿ: 124]البقػػػػرة/ ك ػػػػن ذروػػػػرالنروػػػػة  قػػػػاؿ  لػػػػا :  -
[  41]النسػاء/ إف اهلل ال وينم   قػاؿ ذرة[  كقاؿ: 128]البقرة/  سنمة لك

 نه اامك  كقد  نكر بلد مل بابه.كقد قيل: أص

 ذرع 

النراع: اللضو امللركؼ  كولرب به نن املػنركع  أم: املمسػوح بالػنراع. قػاؿ  لػا :  -
مل سنسػػنة ذرن ػػا سػػبلوف ذرانػػا  اسػػن وا /[  وقػػاؿ: ذراع  ػػن ال ػػوب 32]احلاقػػة

ة كا رض  كذراع ا سػػػػد:  ػػػػم   شػػػػبي ا بػػػػنراع احليػػػػواف  كذراع اللا ػػػػل: صػػػػدر القنػػػػا
   كوقػػػاؿ: دػػػنا ننػػػر حبػػػل 142؛ كأسػػػاس الباغػػػة ص 2/357ااريػػػر: اجملمػػػل 

ذرانك اقاؿ الك شرم: كدو لك  ين ننر حبل النراع  أم: حا ر قروب. ا ساس 
   كقولػػك: دػػو مل كفػػك  ك ػػاؽ ب ػػنا ذرنػػغ   ػػو:  ػػاقد بػػه وػػدم  142ص 

ري  أم:  ػد كذرناه:  ربد ذرانه  كذرند:  ددت الػنراع  ك نػه: ذرع البلػن مل سػن 
ذرانه  ك رس ذروق كذركع: كاسق اي و  ك نرع: أبيا النراع  كزؽ ذراع  قيػل: دػو 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اللييم  كقيل: دو ال غن   لنر ا كؿ دو النم بقغ ذرانه  كننػر ال ػاأ دػو الػنم 
  ػل ذرانػػه ننػه. كذرنػػه القػغء: سػػبقه. كقػوام: ذرع الفػػرس  ك ػنرند املػػرأة ايػػوص 

   ك ػنرع مل كا ػه اقػاؿ الك شػرم: كقػد أذرع 2/356مػل اأم:  نقاه ك قاه. اجمل
مل كا ػػه كدػػو وػػنرع  يػػه إذرانػػا  كدػػو اإلك ػػار. اأسػػاس الباغػػة      شػػبي ا بػػنلك   

 كقوام: سفس  مل كا ه  كأصنه  ن سفي  ايوص.

 ذرأ 

الػػنرء: إ  ػػار اهلل  لػػا   ػػا أبػػداري  وقػػاؿ: ذرأ اهلل اينػػ   أم: أكوػػد أ خاصػػ م.  -
[  كقػػاؿ: 179]ا نػػراؼ/ كلقػػد ذرأرػػا و ػػنم ك ػػنا  ػػن اوػػن كاإلرػػس : قػػاؿ  لػػا

كولنػػػوا هلل  ػػػا ذرأ  ػػػن احلػػػرث كا رلػػػاـ ر ػػػيبا /[  كقػػػاؿ: 136]ا رلػػػاـ ك ػػػن
[  كقػرئ: ا ػنرؤري الروػاح  اسػورة ال  ػ  11]الشػورل/ ا رلاـ أزكاوػا وػنرؤكم  يػه

يب كاملنػ .  يقػاؿ:  نػ  ذرنيأ    كقراءة ا نرؤري   اذة   كالنرأة: بياض الشػ45نيوة 
 كرول أذرأ  كا رأة ذرنيء  كقد ذرئ  لرري.

 ذرو 

ذركة السػػػػػناـ كذراري: أنػػػػػاري  ك نػػػػػه قيػػػػػل: أرػػػػػا مل ذراؾ  أم: مل أننػػػػػر   ػػػػػاف  ػػػػػن  -
 ونابك.

 كالػػناروات ذركاكاملػػنركاف: طر ػػا ا لياػػني  كذر ػػه الػػرو   ػػنركري ك نروػػه. قػػاؿ  لػػا : 
[  كالنروة أصن ا: ال غار  ػن 45]ال   / الرواح  نركري[  كقاؿ: 1]الناروات/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ا كالد  كإف كػػاف قػػد وقػػق ننػػر ال ػػغار كال بػػار  لػػا مل الالػػارؼ  كوسػػالمل لنواحػػد 
[  34]نيؿ نمػػراف/ ذروػػة بلضػػ ا  ػػن بلػػاكاومػػق  كأصػػنه اومػػق  قػػاؿ  لػػا : 

روػػا م كنيوػػة اػػم أرػػا محننػػا ذ[  كقػػاؿ: 3]اإلسػػراء/ ذروػػة  ػػن محننػػا  ػػق رػػوحكقػػاؿ: 
إأ واننػػػػك لننػػػػاس إ ا ػػػػا قػػػػاؿ ك ػػػػن [  كقػػػػاؿ: 41]وػػػػس/ مل الفنػػػػك املشػػػػهوف

[  كمل النروػة ثاثػة أقػواؿ: قيػل دػو  ػن: ذرأ اهلل اينػ  ااريػر: 124]البقػرة/ ذرور
     ؾ  كري   و: 1/399؛ ك لاأ القرنيف لننهاس 3/86اي ا ص البن وين 

لنيػػػة  ػػػن الػػػنر  ػػػو قمروػػػة. كقػػػاؿ اأبػػػو ركوػػػة كبروػػػة. كقيػػػل: أصػػػنه ذركوػػػة. كقيػػػل: دػػػو  
 كلقػػػد ذرأرػػػا و ػػػنم  : قولػػػه  لػػػا : 291القاسػػػم البنخػػػغ  ا قػػػد د  رمجاػػػه ص 

 [   ن قوام: ذرود احلن ة  ك  ولارب أف ا كؿ   موز.179]ا نراؼ/

 ذعن 

- نننني   اااوةكإف و ػن اػم احلػ  وػا وا إليػه  ػنننني  49سػوة النػور: نيوػة  
 ن  وقاؿ: راقة  نناف  أم:  نقادة.أم:  نقادو

 ذقن 

[  الواحػػػد: ذقػػػن  كقػػػد 119]اإلسػػػراء/ كلػػػركف لألذقػػػاف وب ػػػوفقولػػػه  لػػػا :  -
ذقناػػػه:  ػػػربد ذقنػػػه  كراقػػػة ذقػػػوف:  سػػػالني بػػػنقن ا مل سػػػندا  كدلػػػو ذقػػػوف:  ػػػخمة 

  ا نة  شبي ا بنلك.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ذكر 

أف افػػظ  ػا وقانيػػه  ػػن  الػنكر:  ػػارة وقػاؿ كوػػراد بػػه ديئػة لنػػنفس هبػػا   ػن لقرسػػاف -
امللر ػػػػػة  كدػػػػػو كػػػػػاحلفظ إال أف احلفػػػػػظ وقػػػػػاؿ انابػػػػػارا بػػػػػإحرازري  كالػػػػػنكر وقػػػػػاؿ انابػػػػػارا 
 باساهضارري  ك ارة وقاؿ حلضور الشغء القنب أك القوؿ  كلنلك قيل: النكر ذكراف:

 ذكر بالقنب.
 كذكر بالنساف.

 ككل كاحد  ن ما  رباف:
 ذكر نن رسياف.

 إدا ة احلفظ.كذكر ال نن رسياف بل نن 
إلػػي م كاابػػا  أنزلنززالقػػد ككػػل قػػوؿ وقػػاؿ لػػه ذكػػر   مػػن الػػنكر بالنسػػاف قولػػه  لػػا : 

 قأنزلنززززززاكدػػػػػػنا ذكػػػػػػر  بػػػػػػارؾ [  كقولػػػػػػه  لػػػػػػا : 11]ا ربيػػػػػػاء/  يػػػػػػه ذكػػػػػػركم
[  24]ا ربيػػػاء/ دػػػنا ذكػػػر  ػػػن  لػػػغ كذكػػػر  ػػػن قبنػػػغ[  كقولػػػه: 51]ا ربيػػػاء/
ص [  أم: القػػرنيف  كقولػػه:  لػػا : 8/]ص ننيػػه الػػنكر  ػػن بيننػػا أأنزززلكقولػػه: 

[  44]الك ػرؼ/ كإرػه لػنكر لػك كلقو ػك[  كقوله: 1]ص/ كالقرنيف ذم النكر
[  أم: ال اػب 43]النهػل/  اسالوا أدل النكرأم:  رؼ لك كلقو ك  كقوله: 

[  11 - 11]ال ػػاؽ/ رسػػوال ***اهلل إلػػي م ذكػػرا  أنزززلقػػد املاقد ػػة. كقولػػه: 
ادنػػا كصػػ  لننػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم اكدػػنا قػػوؿ ابػػن نبػػاس   قػػد قيػػل: الػػنكر د



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

   كمػػػا أف ال نمػػػة كصػػػ  8/219أ روػػػه ننػػػه ابػػػن  ردكوػػػه. اريػػػر: الػػػدر املن ػػػور 
لليسر ننيه الساـ  ن حي  إره بشر به مل ال اب املاقد ة   ي ػوف قولػه: ارسػوال  

ارا ػػاب اذكػػرا   بػػدال  نػػه. كقيػػل: ارسػػوال   نا ػػب بقولػػه اذكػػرا  ااريػػر: ا قػػواؿ مل
إلػي م كاابػا ذكػرا رسػوال  أنزلنا  كاره قاؿ: قد 2/228مل إنراب القرنيف لنل ربم 

[  ؼ 15 - 14]البنػد/ وايمػا ***أك إطلاـ مل وـو ذم  سػغبة وانو   و قوله: 
 ػػإأ رسػػيد احلػػوت اوايمػػا  ر ػػب بقولػػه اإطلػػاـ . ك ػػن الػػنكر نػػن النسػػياف قولػػه: 

[  ك ػػن الػػنكر بالقنػػب كالنسػػاف 63]ال  ػػ / أف أذكػػرريك ػػا أرسػػاريه إال الشػػي اف 
[  كقولػه: 211]البقرة/  اذكركا اهلل كنكركم نيباءكم أك أ د ذكرا لا قوله  لا : 

ػػػػاذكركا اهلل ننػػػػد املشػػػػلر احلػػػػراـ كاذكػػػػركري كمػػػػا دػػػػداكم  /[  كقولػػػػه: 198]البقػػػػرة
كلقػػػد كابنػػػا مل الكبػػػور  ػػػن بلػػػد الػػػنكر /بلػػػد ال اػػػاب [  أم:  ػػػن 115]ا ربيػػػاء

 املاقدـ.
[  1]الػددر/ دل أ ر ننػر اإلرسػاف حػني  ػن الػددر   و ػن  ػيئا  ػنكوراكقوله: 

أكال أم:   و ػػن  ػػيئا  ووػػودا بنا ػػه  كإف كػػاف  ووػػودا مل ننػػم اهلل  لػػا . كقولػػه: 
[  أم: أكال وػنكر اواحػد لنبلػ  أكؿ 67] ر / ونكر اإلرساف أرا  نقناري  ن قبل

قػػل ايي ػػا الػػنم أرشػػادا نلك ننػػر إناد ػػه  ككػػنلك قولػػه  لػػا :  نقػػه   يسػػادؿ بػػ
/ كدػػػو الػػػنم وبػػػدأ اينػػػ  ت وليػػػدري[  كقولػػػه: 79]وػػػس/ أكؿ  ػػػرة [  27]الػػػرـك
[  أم: ذكػػػر اهلل للبػػػدري أكػػػرب  ػػػن ذكػػػر 45]اللن بػػػوت/ كلػػػنكر اهلل أكػػػربكقولػػػه: 
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كدػػو أبنػػ   ػػن اللبػػد لػػه  كذلػػك حػػ  ننػػر اإلك ػػار  ػػن ذكػػرري. كالػػنكرل: ك ػػرة الػػنكر  
كذكػػػر  ػػػإف [  43]ص/ رمحػػػة  نػػػا كذكػػػرل  كيل ا لبػػػابالػػػنكر  قػػػاؿ  لػػػا : 

[  مل نيم ك ػػػػنة. كالاػػػػنكرة:  ػػػػا واػػػػنكر بػػػػه 55]الػػػػناروات/ الػػػػنكرل  نفػػػػق املػػػػ  نني
  مػا اػم نػن الاػنكرة  لر ػنيالشغء  كدو أنػم  ػن الداللػة كا  ػارة  قػاؿ  لػا : 

[  أم: القػػػرنيف. كذكر ػػػه كػػػنا  قػػػاؿ 11]نػػػبس/ كػػػا إ ػػػا  ػػػنكرة[  49]املػػػدثر/
  اػػػػػػنكر إحا ػػػػػػا ا  ػػػػػػرل[  كقولػػػػػػه: 5]إبػػػػػػراديم/ كذكػػػػػػردم باوػػػػػػاـ اهلل لػػػػػػا : 
[  قيػػل:  لنػػاري  ليػػد ذكػػرري  كقػػد قيػػل: يلن ػػا ذكػػرا مل احل ػػم اراوػػق: 282]البقػػرة/

  .119املد ل للنم  فسن كااب اهلل ص 
 ػػاذكركأ   مل الفػػرؽ بػػني قولػػه: 3/33قػػاؿ بلػػا اللنمػػاء ارقنػػه الػػرازم مل  فسػػنري 

[ : إف قولػػػه: 41]البقػػػرة/ اذكػػػركا رلمػػػر[  كبػػػني قولػػػه: 152]البقػػػرة/ أذكػػػركم
اذكركأ  اطبة  صهاب النمه صنر اهلل ننيػه كسػنم الػنون ح ػل اػم  ضػل قػوة 

 اطبػة  اذكػركا رلمػر لر اه  لا    ا ردم باف ونكركري بغػن كاسػ ة  كقولػه  لػا : 
لبػػين إسػػرا يل الػػنون   ولر ػػوا اهلل إال بآال ػػه   ػػا ردم أف واب ػػركا رلماػػه   ياوصػػنوا هبػػا 

]نيؿ  كلػػػػػػيس الػػػػػػنكر كػػػػػػا ر رإ   لر اػػػػػػه. كالػػػػػػنكر:  ػػػػػػد ا ر ػػػػػػر  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 
[  كمجلػػه: ذكػػور 144]ا رلػػاـ/ نيلػػنكرون حػػـر أـ ا ر يػػني[  كقػػاؿ: 36نمػػراف/

[  كولل النكر كناوة نػن اللضػو 51]الشورل/ ذكرارا كإراثاكذكراف  قاؿ  لا : 
املخ ػػوص. كاملػػنكر: املػػرأة الػػر كلػػدت ذكػػرا  كاملػػنكار: الػػر ناديػػا أف  ػػنكر  كراقػػة 
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 ػػػػنكرة:  شػػػػبه الػػػػنكر مل نيػػػػم  نق ػػػػا  كسػػػػي  ذك ذكػػػػر  ك ػػػػنكر: صػػػػاـر   شػػػػبي ا 
 بالنكر  كذكور البقل:  ا غنظ  نه.

 ذكا 

ا ػا  نكيػة. كذكػاء اسػم لنشػمس  كابػن ذكد النار  نكو: ا قػدت كأ ػاءت  كذكي -
ذكػػاء لن ػػب   كذلػػك أرػػه  ػػارة وا ػػور ال ػػب  ابنػػا لنشػػمس  ك ػػارة حاوبػػا اػػا  قيػػل: 
حاوػػب الشػػمس  كنػػرب نػػن سػػرنة اإلدراؾ كحػػدة الف ػػم بالػػنكاء  كقػػوام:  ػػاف دػػو 
 ػػػلنة رػػػار. كذكيػػػد الشػػػاة: ذتا ػػػا. كحقيقػػػة الانكيػػػة: إ ػػػراج احلػػػرارة الغروكوػػػة  ل ػػػن 

لشرع بإب اؿ احلياة ننػر كوػه دكف كوػه  كوػدؿ ننػر دػنا اال ػاقاؽ قػوام  ص مل ا
مل امليػػد:  ا ػػد كدا ػػد  كمل النػػار ااا ػػدة:  ياػػة. كذكػػر الروػػل  إذا أسػػن اقػػاؿ ابػػن 
 نيور: كذكر الرول: أسن كبدف  كاملنكغ: املسػن  ػن كػل  ػغء. النسػاف اذكػا     

اال اقاؽ ال وسمر الشيخ  ػنكيا كحيغ بالنكاء ل  رة روا اه كياربه  كتسب دنا 
إال إذا كػػاف ذا يػػارب كروا ػػات. كملػػا كارػػد الاجػػارب كالروا ػػات قنمػػا  ووػػد إال مل 
الشػيوخ ل ػوؿ نمػردم اسػالمل الػنكاء  ػػي م  كاسػالمل مل اللاػاؽ  ػن اييػل املسػػاف  
كننػػر دػػنا قػػوام: وػػرم املػػنكيات غػػاب ادػػنا   ػػل: أم: وػػرم املسػػاف القػػرح  ػػن 

 .2/358الب اورم غابا. ارير: النساف اذكا  ؛ كاجململ اييل أف  غ
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كقػػاؿ امليػػداأ: وضػػرب ملػػن ووصػػ  بػػالاربوك ننػػر أقرارػػه مل حنبػػة الفضػػل  اريػػر:  مػػق 
. أم: أف املػػنكغ وغالػػب  اروػػه  يغنبػػه لقو ػػه؛ كاريػػر ا   ػػاؿ ص 1/158ا   ػػاؿ 
91.  

 ذل 

   كالػنؿ  3/589ا  لػاؿ النؿ:  ا كاف نن ق ر  وقاؿ: ذؿ ونؿ ذال اراوق:  -
   وقػاؿ: ذؿ وػنؿ 3/17 ا كاف بلد   لب  كمشاس  ن غن ق ر اارير: الب ا ر 

[  أم: كػن  24]اإلسػراء/ كا فا اما وناح الػنؿ  ػن الرمحػةذال. كقوله  لا : 
كاملق ور اما  كقرئ اوناح النؿ  اكدػغ قػراءة  ػاذة  قػرأ هبػا ابػن نبػاس كسػليد بػن 

  أم: لػػػن كارقػػػد امػػػا  11/244كبن  اريػػػر:  فسػػػن القػػػرطمه وبػػػن  كنػػػركة بػػػن الػػػ
[  كقػاؿ: 44]امللػارج/  ػردق م ذلػةوقاؿ: النؿ كالقل  كالنلة كالقنة  قاؿ  لػا : 

ػػربد ننػػي م النلػػة كاملسػػ نة  /[  كقػػاؿ: 61]البقػػرة سػػناام غضػػب  ػػن رهبػػم
كالفػػػرس  [ كذلػػد الدابػػة بلػػد مشػػاس اوقػػاؿ: مشسػػد الدابػػة152]ا نػػراؼ/ كذلػػة

 شػػػمس مشاسػػػا كمشوسػػػا  كدػػػغ مشػػػوس:  ػػػردت كمجهػػػد ك نلػػػد   ردػػػا. النسػػػاف: 
 ال ذلػوؿ   ػن ا رضامشس    ذال  كدغ ذلوؿ  أم: ليسد ب ػلبة  قػاؿ  لػا : 

[  كالػػنؿ  ػػ  كػػاف  ػػن و ػػة اإلرسػػاف رفسػػه لنفسػػه  مهمػػود   ػػو قولػػه 71]البقػػرة/
كلقػػد ر ػػركم اهلل ببػػدر كأرػػام  [  كقػػاؿ:54]املا ػػدة/ أذلػػة ننػػر املػػ  نني لػػا : 
[  69]النهػػػل/  اسػػػن غ سػػػبل ربػػػك ذلػػػا[  كقػػػاؿ: 123]نيؿ نمػػػراف/ أذلػػػة
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[  14]اإلرسػػاف/ كذلنػػد ق و  ػػا  ػػنلياأم:  نقػػادة غػػن  ا ػػلبة  قػػاؿ  لػػا : 
؛ كاجملمػػػل 3/18أم: سػػػ ند  كقيػػػل: ا  ػػػور يػػػرم ننػػػر أذالاػػػا ااريػػػر: الب ػػػا ر 

  سال  ا كطرق ا.    أم:144؛ كا ساس ص 2/354

 ذم 

  ػػػػن و ا  ػػػػدحوراوقػػػػاؿ: ذ اػػػػه أذ ػػػػه ذ ػػػػا    ػػػػو  ػػػػن ـو كذ ػػػػيم  قػػػػاؿ  لػػػػا :  -
[  كقيػػػل: ذ اػػػه أذ ػػػة ننػػػر قنػػػب إحػػػر امليمػػػني  ػػػاء. كالػػػن اـ:  ػػػا وػػػنـ 18]اإلسػػػراء/

الروػػل ننػػر إ ػػاناه  ػػن ن ػػد  ككػػنلك املن ػػة كاملن ػػة. كقيػػل: يل  ن ػػة  ػػا يا  ػػا  
أن  ػػػم  ػػػيئا ملػػػا اػػػم  ػػػن الػػػن اـ, كأذـ ب ػػػنا: أ ػػػاع كأذدػػػب  ػػػن ا م بشػػػغء  أم: 

؛ كأسػػػػػػاس الباغػػػػػػة ص 2/354ذ ا ػػػػػه  كروػػػػػػل  ػػػػػػنـ: ال حػػػػػػراؾ ااريػػػػػر: اجملمػػػػػػل 
   به  كبئر ذ ة: قنينة املاء  قاؿ الشانر:145

 وـو ااياج كمازف او ل ***ك رل الن يم ننر  راسن م  - 171 -
بػػػا  181  ؛ كاال ػػاقاؽ ص االبيػػد مل النسػػاف اذ ػػم  بػػا رسػػبة؛ ك يػػه مل او ػػل

 رسبة أوضا.
دكف  1/362؛ كدووارػػػه ا دب 1/81كالبيػػػد لنهػػػادرة الػػػنبياأ  مل مج ػػػرة النغػػػة 

 .1/292رسبة؛ كمشس اللنـو 
 كاو ل: مجق و نة  كدغ النمنة السوداء  كاملازف: بيا النمل 

 الن يم:  به ب ور صغار. وقاؿ: أصنه النرة كالنرني.
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 ذنب 

غندا  لركؼ  كولرب به نن املاا ر كالرذؿ  وقاؿ: دم أذراب القػـو  ذرب الدابة ك  -
كننػػػه اسػػػالن:  ػػػنارب الػػػااع  ملسػػػاول  ياد ػػػا. كاملػػػنرب ااملػػػنرب  ػػػن الرطػػػب:  ػػػا 

  :  ػػا أرطػػب 146؛ كا سػػاس ص 2/361أرطػػب  ػػن قبػػل ذربػػه  اريػػر: اجملمػػل 
رػػػب  كاسػػػالن  ػػػن قبػػػل ذربػػػه  كالػػػنروب: الفػػػرس ال ووػػػل الػػػنرب  كالػػػدلو الػػػر اػػػا ذ

لنن ػػيب  كمػػا اسػػالن لػػه السػػجل اقػػاؿ ابػػن بػػرم: السػػجل: اسػػم الػػدلو  ػػألل  ػػاء  
كالػػنروب إيفػػا و ػػوف  ي ػػا   ػػل ر ػػف ا  ػػاء. ارا ػػر. كوسػػالار السػػجل لنن ػػيب. قػػاؿ 
الك شػػرم: كأن ػػاري سػػجنه  ػػن كػػنا  أم: ر ػػيبه  كمػػا وقػػاؿ: ذروبػػه. اريػػر: ا سػػاس 

 وا ذروبػػػػػػا   ػػػػػػل ذرػػػػػػوب أصػػػػػػهاهبم ػػػػػػإف لنػػػػػػنون  نمػػػػػػ . قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 213ص 
[  كالػػنرب مل ا صػػل: ا  ػػن بػػنرب الشػػغء  وقػػاؿ: ذرباػػه: أصػػبد 59]الػػناروات/

ذربػػػه  كوسػػػالمل مل كػػػل  لػػػل وسػػػاو م نقبػػػاري انابػػػارا بػػػنرب الشػػػغء  كاػػػنا وسػػػمر 
 ا ندم النرب  بلة  انابارا ملا ا ل  ن ناقباه  كمجق النرب ذروب  قاؿ  لا : 

[  41]اللن بػػوت/   ػػا أ ػنرا بنربػػه[  كقػاؿ: 11نمػػراف/  ]نيؿ اهلل بػنروهبم
 [  إ  غن ذلك  ن اام.135]نيؿ نمراف/ ك ن وغفر النروب إال اهللكقاؿ: 

 ذهب 

الػػػندب  لػػػركؼ  كر ػػػا قيػػػل ذدبػػػة  كروػػػل ذدػػػب: رأل  لػػػدف الػػػندب  ػػػددش   -
ك غء  ندب: ولل ننيه الندب  ككميد  ندب: نند محر ػه صػفرة  كػاف نني ػا 
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دبا  كالنداب: املضغء  وقػاؿ: ذدػب بالشػغء كأذدبػه  كوسػالمل ذلػك مل ا نيػاف ذ
 نمػا ذدػب [  99]ال ا ات/ كقاؿ إأ ذادب إ  ريبكامللاأ  قاؿ اهلل  لا : 

[   8] اطر/  ا  ندب رفسك نني م حسرات[  74]دود/ نن إبراديم الركع
[  19]إبػػراديم/ ودوػػد إف وشػػا وػػندب م كوػػات خبنػػ كناوػػة نػػن املػػوت  كقػػاؿ: 

إيفػػا وروػػد [  كقػػاؿ: 34] ػػاطر/ كقػػالوا احلمػػد هلل الػػنم أذدػػب ننػػا احلػػكفكقػػاؿ: 
كال [  كقولػػػػػه  لػػػػػا : 33]ا حػػػػػكاب/ اهلل ليػػػػػندب نػػػػػن م الػػػػػروس أدػػػػػل البيػػػػػد
[  أم: لافػػػوزكا بشػػػغء  ػػػن 19]النسػػػاء/  لضػػػنودن لاػػػندبوا بػػػبلا  ػػػا ني يامػػػودن

 كال  نػػػازنوا  افشػػػنوا ك ػػػندب را ػػػمن كقولػػػه: امل ػػػر  أك غػػػن ذلػػػك  ػػػا أن يامػػػود
كلػػػػو  ػػػػاء لػػػػندب [  17]البقػػػػرة/ ذدػػػػب اهلل بنػػػػوردم[  كقػػػػاؿ: 46]ا رفػػػػاؿ/
 [.11]دود/ ليقولن: ذدب السيئات نين[  21]البقرة/ بسمل م

 ذهل 

[  الػػندوؿ: 2]احلػػج/ وػػـو  رك ػػا  ػػندل كػػل  ر ػػلة نمػػا أر ػػلدقػػاؿ  لػػا :  -
 ارا  وقاؿ: ذدل نن كنا كأذدنه كنا. غل وورث حكرا كرسي

 ذوق 

الػػنكؽ: كوػػود ال لػػم بػػالفم  كأصػػنه  يمػػا وقػػل  ناكلػػه دكف  ػػا و  ػػر   ػػإف  ػػا و  ػػر  -
كإف   - نػػه وقػػاؿ لػػه: ا كػػل  كا اػػن مل القػػرنيف لفػػظ الػػنكؽ مل اللػػناب؛  ف ذلػػك 

 ػر   و  سا ن  لن  ن   خ ػه بالػنكر لػيلم ا  ػرون  كك -كاف مل الالارؼ لنقنيل 
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كقيػػػل اػػػم ذكقػػػػوا [  56]النسػػػػاء/ ليػػػنقوا اللػػػناباسػػػالماله مل اللػػػناب   ػػػػو: 
  ػػػػػػػػػػنكقوا اللػػػػػػػػػػناب  ػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػام   فػػػػػػػػػػركف[  21]السػػػػػػػػػػجدة/ نػػػػػػػػػػناب النػػػػػػػػػػار

إر ػػػم لػػػنا قوا [  49]الػػػد اف/ ذؽ إرػػػك أرػػػد اللكوػػػك ال ػػػر [  35]ا رفػػػاؿ/
كلنػػنوقن م [  14]ا رفػػاؿ/ ذل ػػم  ػػنكقوري[  38]ال ػػا ات/ اللػػناب ا لػػيم

[  كقػد وػاء مل الرمحػة  ػو: 21]السػجدة/  ن اللناب ا دي دكف اللناب ا كرب
كلػػئن أذقنػػا اإلرسػػاف  نػػا رمحػػة /[ 9]دػػودكلػػئن أذقنػػاري رلمػػاء بلػػد  ػػراء  سػػاه 

[  كولػػرب بػػه نػػن اال ابػػار   يقػػاؿ: أذقاػػه كػػنا  ػػناؽ  كوقػػاؿ:  ػػاف ذاؽ  11]دػػود/
ك ػن اجملػاز: ذقػد النػاس كأكنػا م  كزرػا م ككنػا م  كنا  كأرا أكناه اقاؿ الك شرم: 

 ػادة:  147 ما اسا بد طلػو  م  كال اسػ وهد حنػو  م. اريػر: ا سػاس ص 
  اذاق ػػػػػا اهلل لبػػػػػاس اوػػػػػوع كايػػػػػوؼذكؽ   أم:  بك ػػػػػه  ػػػػػوؽ  ػػػػػا  ػػػػػرب  كقولػػػػػه: 

[   اسػػػػالماؿ الػػػػنكؽ  ػػػػق النبػػػػاس  ػػػػن أوػػػػل أرػػػػه أروػػػػد بػػػػه الاجربػػػػة 112]النهػػػػل/
:  جلن ػػا تيػػ  متػػارس اوػػػوع كايػػوؼ  كقيػػل: إف ذلػػك ننػػر  قػػػدور  كاال ابػػار  أم

كإرػا إذا كا ني  كاره قيػل: أذاق ػا طلػم اوػوع كايػوؼ  كألبسػ ا لباسػ ما. كقولػه: 
[   إرػػػػه اسػػػػالمل مل الرمحػػػػة اإلذاقػػػػة  كمل 48]الشػػػػورل/ أذقنػػػػا اإلرسػػػػاف  نػػػػا رمحػػػػة

[   نبي ػػػػا ننػػػػر أف 48]الشػػػػورل/ كإف   ػػػػب م سػػػػيئة قابنا ػػػػا اإلصػػػػابة   قػػػػاؿ: 
كػا إف اإلرسػاف اإلرساف بادي  ا ول ػر  ػن النلمػة وا ػر كوب ػر  إ ػارة إ  قولػه: 

 [.7 - 6]اللن / أف رنيري اساغم ***لي غر 
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 ذو 

ذك ننػػػػر كو ػػػػني: أحػػػػد ا: واوصػػػػل بػػػػه إ  الوصػػػػ  با ػػػػاء ا ونػػػػاس كا رػػػػواع   -
امل رػ : ذات  كمل الا نيػة:  كوضاؼ إ  اليادر دكف املضمر  كو م ك مق  كوقاؿ مل

كل ػػن اهلل ذك ذكا ػػا  كمل اومػػق: ذكات  كال وسػػالمل  ػػغء  ن ػػا إال  ضػػا ا  قػػاؿ: 
 كذم القػػػر [  6]الػػػنجم/ ذك  ػػػرة  اسػػػاول[  كقػػػاؿ: 251]البقػػػرة/  ضػػػل

 ذكم القػػر  كالياػػا ر[  3]دػػود/ كوػػ ت كػػل ذم  ضػػل  ضػػنه[  83]البقػػرة/
كرقنػػػػػب م ذات [  43]ا رفػػػػػاؿ/ بػػػػػنات ال ػػػػػدكرإرػػػػػه ننػػػػػيم [  177]البقػػػػػرة/

ك ػػػػػودكف أف غػػػػػن ذات الشػػػػػوكة   ػػػػػوف [  18]ال  ػػػػػ / اليمػػػػػني كذات الشػػػػػماؿ
[  كقػػد اسػػالار أصػػهاب 48]الػػرمحن/ ذكا ػػا أ نػػاف[  كقػػاؿ: 7]ا رفػػاؿ/ ل ػػم

امللػػاأ الػػنات   جلنودػػا نبػػارة نػػن نػػني الشػػغء  وػػودرا كػػاف أك نر ػػا  كاسػػالمنودا 
إ  املضػػمر بػػا ل  كالػػاـ  كأوركدػػا  ػػرل الػػنفس كاياصػػة   قػػالوا:   فػػردة ك ضػػا ة

ذا ػػػه  كرفسػػػه ك اصػػػاه  كلػػػيس ذلػػػك  ػػػن كػػػاـ اللػػػرب ااريػػػر  ػػػا كابنػػػاري مل ذلػػػك مل 
يقيقنػػػا كاػػػاب اك ػػػ  الربدػػػاف مل  شػػػ ات القػػػرنيف  لننيسػػػابورم ننػػػد قولػػػه  لػػػا : 

 ح  ناد كاللرووف القد  لفظ ذك: لغػة ل يػ    . كال اأ مل39سورة وس: نيوة 
وسالمنوره اسالماؿ النم  ك لػل مل الر ػق  كالن ػب كاوػر  كاومػق  كالااريػ  ننػر 

 لفظ كاحد اكمل ذلك قاؿ ابن  الك مل ألفياه:
 كد نا اذك  نند طاء   ر    و: ***ك ن ك ا كأؿ  ساكم  ا ذكر 
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 ادنا نجك بيد  ك  رري: ***كبئرم ذك حفرت كذك طوود  - 171 -
 املاء  اء أيب كودم  إف

 كدو لسناف بن  هل ال ا غ.
؛ ك ػػفاء اللنيػػل مل إوضػػاح الاسػػ يل 1/184كالبيػػد مل الفرا ػػد اودوػػدة لنسػػيوطغ 

  2/316؛ كا  ايل الشجروة 3/147؛ ك رح املف ل 1/227
أم: الػػػر حفػػػرت كالػػػر طووػػػد  كأ ػػػا اذا  مل ادػػػنا   إ ػػػارة إ   ػػػغء حمسػػػوس  أك 

رػػ : ذري كذم ك ػػا   يقػػاؿ: دػػنري كدػػنم  كدا ػػا  كال   ػػم  ػػن ن  لقػػوؿ  كوقػػاؿ مل امل  
 أرأواػػػػػػػك دػػػػػػػنا الػػػػػػػنم كر ػػػػػػػد ننػػػػػػػغإال دا ػػػػػػػا   يقػػػػػػػاؿ: دا ػػػػػػػاف. قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 

 دنا النم كنػام بػه  سػالجنوف[  53]ص/ دنا  ا  وندكف[  62]اإلسراء/
دنري النار الػر  [  إ  غن ذلك 63]طه/ إف دناف لساحراف[  14]الناروات/

 دػػػػػنري و ػػػػػنم الػػػػػر و ػػػػػنب هبػػػػػا اجملر ػػػػػوف[  14]ال ػػػػػور/ هبػػػػػا   ػػػػػنبوف كنػػػػػام
ة: اذاؾ  ك بزززالمنزل[  كوقػػػاؿ بػػػإزاء دػػػنا مل املسػػػابلد بالشػػػخص أك 43]الػػػرمحن/

 ذلػػك  ػػن نيوػػات اهلل[  2 - 1]البقػػرة/ ني  ذلػػك ال اػػاباذلػػك  قػػاؿ  لػػا : 
  غػن [  إ131]ا رلػاـ/ ذلك أف   و ن ربك   نك القرل[  17]ال   /

ذلػػػك. كقػػػوام: ا ػػػاذا  وسػػػالمل ننػػػر كو ػػػني: أحػػػد ا. أف وسػػػ وف ا ػػػا   ػػػق اذا  
االػػنم    ػػا كؿ  ػػو قػػوام:  بمنزلزز اسػػم كاحػػد  كاا ػػر: أف و ػػوف اذا   بمنزلزز 
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نما ذا  ساؿا  نم ينؼ ا لػ   نػه ملػا   و ػن  ػا بنفسػه لاسػاف اـ  بػل كػاف  ػق 
 ذا ا ا كاحدا  كننر دنا قوؿ الشانر:

 دنغ  اذا ننمد سا قيه - 172 -
 ادنا   ر بيد  كنجكري:

 كل ن باملغيب ربئيين
؛ 6/142؛ ك  ولػػػرؼ قا نػػػه  كدػػػو مل ايكارػػػة 1/415كدػػػو  ػػػن  ػػػوادد سػػػيبووه 

  1/84كالنساف اذا  ؛ ك ق ااوا ق 
[ ؛ 219]البقػػرة/ كوسػػئنورك  ػػاذا ونفقػػوفأم: دنػػغ  ػػيئا ننماػػه. كقولػػه  لػػا : 

اكهبػػا قػػرأ مجيػػق القػػراء إال أبػػا نمػػرك. اريػػر: اإليػػاؼ ص  للفػػوقػػل ا ػػإف  ػػن قػػرأ: 
اسػػػم كاحػػػد  كارػػػه قػػػاؿ: أم  ػػػغء  بمنزلززز   بالن ػػػب  إرػػػه ولػػػل اال ػػػني 157

 بمنزلزز اكدػػغ قػػراءة أيب نمػػرك  بػػالر ق   ػػإف اذا   قػػل اللفػػوونفقػػوفا ك ػػن قػػرأ: 
 أنزززل ػػاذا الػػنم  ك ػػا لاسػػاف اـ أم:  ػػا الػػنم ونفقػػوفا كننػػر دػػنا قولػػه  لػػا : 

[  ك اأسػػاطن  بػػالر ق كالن ػػب اكقػػراءة 24]النهػػل/ رب ػػما قػػالوا: أسػػاطن ا كلػػني
 الر ق دغ ال هيهة املاوا رة. كهبا قرأ القراء اللشر  أ ا قراءة الن ب   غ  اذة .

 ذٌب 

  اكنػػػػػػػه الػػػػػػػن بالػػػػػػػنوب: احليػػػػػػػواف امللػػػػػػػركؼ  كأصػػػػػػػنه اامػػػػػػػك  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا :  -
نة الػػن اب  كذ ػػب  ػػاف: كقػػق مل غنمػػه الػػن ب  [  كأرض  نأبػػة: ك ػػ17]ووسػػ /
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كذ ب اقاؿ الفنكز نيبادم: كذؤب الرول كذ ػب ك ػـر ك ػرح:  بػ  كصػار كالػنب. 
  : صػػػار كػػػن ب مل  ب ػػػه  ك ػػػناءبد الػػػرو : أ ػػػد  ػػػن كػػػل 3/27اريػػػر: الب ػػػا ر 

وارب  غء الن ب  ك ناءبد لنناقة ننر  فانند: إذا  شب د اا بالن ب مل اايئة 
ننػػػر كلػػػددا  كالن بػػػة  ػػػن القاػػػب:  ػػػا يػػػد  ناقػػػر احلنػػػوون اقػػػاؿ مل النسػػػاف: لايػػػار 

كالن بػػة  ػػن الرحػػل كالقاػػب:  ػػا يػػد  قػػدـ احلنػػوون  كدػػو الػػنم ولػػا ننػػر  نسػػج 
 الدابة. النساف اذ ب .

كقػػاؿ: كاحلنػػواف: ايشػػبااف املل و اػػاف الناػػاف نني مػػا الشػػب ة  ونقػػل نني مػػا الػػرب إ  
 حنا      شبي ا بالن ب مل اايئة.ال دس ارا ر. النساف ا

 ذود 

 ككوػػػػػػػد  ػػػػػػػن دك ػػػػػػػم ا ػػػػػػػرأ ني  ػػػػػػػنكدافذد ػػػػػػػه نػػػػػػػن كػػػػػػػنا أذكدري. قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا :  -
 [  أم:   رداف  ذكدا  كالنكد  ن اإلبل: اللشرة.23]الق ص/

 ذأم 

[  أم:  ػػن و ا. وقػػاؿ: ذ اػػه 18]ا نػػراؼ/ أ ػػرج  ن ػػا  ػػنءك اقػػاؿ  لػػا :  -
 : ذ   أذ ه ذ ا  كذ اه أذ ه ذ ا  كذأ اه ذأ ا.اوقاؿ: ذا ه ون ه. القا وس



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كتاب الراء 

 رب 

الػػرب مل ا صػػل: ال بيػػة  كدػػو إرشػػاء الشػػغء حػػاال  هػػاال إ  حػػد الامػػاـ  كوقػػاؿ  -
ربه  كربػاري كرببػه. كقيػل: ا ف وػربين روػل  ػن قػروش أحػب إيل  ػن أف وػربين روػل  ػن 

ف وػـو حنػني قااػا ملػا ا ػـك النػاس دوازف  ادنا  ن حدو  صفواف بػن أ يػة  يب سػفيا
؛ كالن اوػػػػة البػػػػن ا ثػػػػن 4/124أكؿ امللركػػػػة  ػػػػن املسػػػػنمني اريػػػػر: الػػػػركض ا رػػػػ  

 .  ػػػػالرب   ػػػػدر  سػػػػالار لنفانػػػػل  كال وقػػػػاؿ الػػػػرب   نقػػػػا إال هلل  لػػػػا  2/181
[. كننر 15]سبا/ بندة طيبة كرب غفوراملا فل   نهة املووودات   و قوله: 

[ 81]نيؿ نمػػراف/ كال وػػا ركم أف  اخػػنكا املا  ػػة كالنبيػػني أربابػػا: دػػنا قولػػه  لػػا 
أم: نياة  ك كنمػوف أ ػم البػارم  سػبب ا سػباب  كاملاػويل مل ػا  اللبػاد  كباإل ػا ة 

رب ػػػم كرب نيبػػػا  م [  ك 1]الفايػػػة/ رب اللػػػاملنيوقػػػاؿ لػػػه كلغػػػنري   ػػػو قولػػػه: 
كرب الفػػػرس ل ػػػاحب ما  كننػػػر [  كوقػػػاؿ: رب الػػػدار  126]ال ػػػا ات/ ا كلػػػني

[  42]ووسػ / أذكرأ نند ربك  ارساري الشي اف ذكػر ربػهذلك قوؿ اهلل  لا : 
قػػػػاؿ  لػػػػاذ اهلل إرػػػػه ريب [  كقولػػػػه: 51]ووسػػػػ / اروػػػػق إ  ربػػػػككقولػػػػه  لػػػػا : 
[  قيػل: نػم بػه اهلل  لػا : كقيػل: نػم بػه املنػك الػنم 23]ووس / أحسن   وام

ملفسػرون  كوروهػه قولػه: اأكر ػغ   ػواري     كا كؿ أليػ  بقولػه. رباري اكدػو قػوؿ أك ػر ا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كالرباأ قيل:  نسوب إ  الرباف  كلفظ  لاف  ن:  لػل وبػم  ػو ن شػاف كسػ راف  
 كقنما وبم  ن  لل  كقد واء رلساف.

كقيػػل: دػػو  نسػػوب إ  الػػرب الػػنم دػػو امل ػػدر  كدػػو الػػنم وػػرب اللنػػم كػػاحل يم  
اري  وػرب رفسػه بػاللنم  ككا ػا مل الاهقيػ   ااز ػاف؛  ف كقيل:  نسػوب إليػه  ك لنػ

 ػن رب رفسػه بػػاللنم  قػد رب اللنػػم  ك ػن رب اللنػم  قػػد رب رفسػه بػػه. كقيػل: دػػو 
 نسوب إ  الرب  أم: اهلل  لا    الرباأ كقوام: إاغ  كزوادة النوف  يه ككواد ػه مل 

؛ كنمػدة احلفػاظ: رب . 4/122قوام: حلياأ  كوسماأ اراوق:  فسن القػرطمه 
لػػوال قػػاؿ ننػػغ ر ػػغ اهلل ننػػه: اأرػػا ربػػاأ دػػنري ا  ػػة  كاومػػق ربػػاريوف. قػػاؿ  لػػا : 

[  79]نيؿ نمػػػراف/ كورػػػوا ربػػػاريني[  63]املا ػػػدة/ ون ػػػادم الربػػػاريوف كا حبػػػار
كقيػػل: ربػػاأ لفػػظ مل ا صػػل سػػرواأ  كأ نػػ  بػػنلك اقػػاؿ السػػمني:  قػػد ا اػػار غػػن 

 ربيػػوف ك ػػنحلفػػاظ: رب    قنمػػا وووػػد مل كادػػم  كقولػػه  لػػا : املخاػػار. نمػػدة ا
[   ػػػػالريب كالربػػػػاأ. كالربوبيػػػػة   ػػػػدر  وقػػػػاؿ مل اهلل نػػػػك كوػػػػل  146]نيؿ نمػػػػراف/

أأربػػاب  افرقػػوف  ػػن أـ اهلل كالربابػػة  قػػاؿ مل غػػنري  كمجػػق الػػرب أربػػاب  قػػاؿ  لػػا : 
 مػق إذ كػاف إطاقػه ال [  ك  و ن  ػن حػ  الػرب أف 39]ووس / الواحد الق ار

واناكؿ إال اهلل  لا   ل ن أ ػر بنفػظ اومػق  يػه ننػر حسػب اناقػادايم  ال ننػر  ػا 
ننيػػػػه ذات الشػػػػغء مل رفسػػػػه  كالػػػػرب ال وقػػػػاؿ مل الالػػػػارؼ إال مل اهلل  كمجلػػػػه أربػػػػة  

 كربوب  قاؿ الشانر:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 نقد اووار ككاروا  لشرا غدرا ***كارد أربا م هبك كغردم   - 173 -
؛ 2/371؛ كاجملمػػػل 1/44لبيػػػد  يب ذؤوػػػب ااػػػنيل  كدػػػو مل دوػػػواف ااػػػنليني اا

 كالنساف اربب .
 قاؿ ابن  ارس: كامللاددكف أربة. كهبك: حغ  ن سنيم 

 كقاؿ ني ر:
 كقبنك رباين  ضلد ***ككند ا رأ أ ضد إليك ربابر  - 174 -

 ربوب
؛ كالنسػػػاف 2/371؛ كاجملمػػػل 43االبيػػػد للنقمػػػة بػػػن نبػػػدة  كدػػػو مل دووارػػػه ص 

 .394اربب  ؛ كاملفضنيات ص 
 ك  نق الق يدة:

 بليد الشباب ن ر حاف  شيب  ***طها بك قنب مل احلساف 
كوقاؿ لنلقد مل  واالة الغن: الربابة  كملا  مق  يه القدح ربابة  كا اص الراب كالرابػة 

بػػنلك الولػػد  باحػػد الػػككوني إذا  ػػو   ربيػػة الولػػد  ػػن زكج كػػاف قبنػػه  كالربيػػب كالربيبػػة 
[  كرببػػد ا د  بالسػػمن  23]النسػػاء/ كربػػا ب م الػػايت مل حجػػوركمقػػاؿ  لػػا : 

 كالدكاء باللسل  كسسقاء  ربوب  قاؿ الشانر:
   وأ له كالسمن ربد با دـ - 175 -

 ادنا نجك بيد للمرك بن  اس  لاطب ا رأ ه  ككارد   ذم ابنه نرارا   قاؿ اا:
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  إأ أحب اووف ذا املن ب الغمم ***كا     إف نرارا إف و ن غن
   وأ له كالسمن رب له با دـ *** إف كند  ين  أك  رودون صهبر 

أراد با دـ النهػغ  وقػوؿ لككواػه: كػوأ لػه كسػمن رب أد ػه  أم: طنػغ بػرب الامػر. 
  2/813؛ ك ب اليل  282ارير: النساف اربب  ؛ كالام يل كاحملا رة ص 

اب   غ بنلك  ره ورب النبػات  كهبػنا النيػر  ػغ امل ػر درا  ك ػبه كالرباب: السه
السهاب بالنقوح. كأربد السهابة: دا د  كحقيقاه أ ا صػارت ذات  ربيػة  ك  ػور 
 يػػػػه  لػػػػم اإلقا ػػػػة  قيػػػػل: أرب  ػػػػاف   ػػػػاف كػػػػنا  شػػػػبي ا بإقا ػػػػة الربػػػػاب  ك ارب  

 وػػػػػود الػػػػنون كفػػػػػركار ػػػػا السػػػػاقاؿ الشػػػػغء  كملػػػػػا و ػػػػوف كقاػػػػػا بلػػػػد كقػػػػد   ػػػػػو: 
 [.2]احلجر/

 ربح 

الرب : الكوادة احلاصنة مل املباولة  ت واجوز به مل كل  ا ولود  ن مثرة نمل  كونسػب 
 ما رتػد الرب   ارة إ  صاحب السنلة  ك ارة إ  السنلة رفس ا   و قوله  لا : 

 [ كقوؿ الشانر:16]البقرة/ ياريم
 ادنا   ر بيد  كنجكري: ***قركا أ يا  م رب  بب   - 176 -

 يغء بلبقرم الودؽ  ر
؛ 117؛ ك لػاأ الشػلر لأل ػنارداأ ص 474كدو يفاؼ بػن ردبػة مل  ػلرري ص 

  2/413؛ كاجململ 15؛ كأساس الباغة ص 1/221كاوم رة 
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 قػػد قيػػل: الػػرب : ال ػػا ر  كقيػػل: دػػو الشػػجر. كننػػدم أف الػػرب  د نػػا اسػػم ملػػا ا ػػل 
كبػ : اسػػم لنقػداح الػػر كػاروا وساقسػػموف هبػا  كامللػػم: قػػركا   ػن الػػرب    ػو: الػػنقص 

 أ يا  م  ا ح نوا  نه احلمد النم دو أنيم الرب   كذلك كقوؿ اا ر:
 كأر ص تمد كاف كاسبه ا كل *** اكسلين محدا كأكسلاه قرل  - 177 -

 دكف رسبة  كقبنه: 2/651االبيد مل حما رات الراغب 
  ا ة قو غ أف وفوزكا به قبل ***كقمد إليه  سرنا  غنماه 

  4/63؛ ك رح احلماسة لناربوكم 38كدو مل كااب ال ا ل لنمربد ص 

 ربص 

ال بص: االرايار بالشغء  سنلة كارد وق د هبا غاء  أك ر  ػا  أك أ ػرا ونايػر  -
زكالػػػػه أك ح ػػػػوله  وقػػػػاؿ:  رب ػػػػد ل ػػػػنا  كيل رب ػػػػة ب ػػػػنا  ك ػػػػربص  قػػػػاؿ  لػػػػا : 

كامل نقػػػات و ب ػػػن /[  228]البقػػػرةقػػػل  رب ػػػوا  ػػػإأ  ل ػػػم  ػػػن امل ب ػػػني 
 قػػػػل دػػػػل  رب ػػػػوف بنػػػػا إال إحػػػػدل احلسػػػػنيني ك ػػػػن رػػػػ بص ب ػػػػم[  31]ال ػػػػور/
 [.98]الاوبة/ كو بص ب م الدكا ر[  52]الاوبة/

 ربط 

ربػػػػػب الفػػػػػرس:  ػػػػػدة بامل ػػػػػاف لنهفػػػػػظ  ك نػػػػػه: ربػػػػػاط اييػػػػػل امل رسػػػػػخر نػػػػػارؼ  -
غ امل ػػاف الػػنم لػػص بإقا ػػة حفيػػة  يػػه: رباطػػا  ح مػػد: ك نػػه: ربػػب اوػػيش   ك ػػ

ك ن رباط اييل كالرباط   در رب د كراب د  كاملراب ة كاحملا ية  قاؿ اهلل  لا : 
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وػػا أو ػػا الػػنون ني نػػوا اصػػربكا [  كقػػاؿ: 61]ا رفػػاؿ/  ردبػػوف بػػه نػػدك اهلل كنػػدككم
ثغػور املسػنمني   [   املراب ػة  ػرباف:  راب ػة مل211]نيؿ نمػراف/ كصابركا كراب وا

كدغ كمراب ة النفس البدف   إ ػا كمػن أقػيم مل ثغػر ك ػوض إليػه  رانا ػه   يهاػاج أف 
ورانيػػػه غػػػن  ػػػل بػػػه  كذلػػػك كاجملادػػػدة كقػػػد قػػػاؿ ننيػػػه السػػػاـ: ا ػػػن الربػػػاط ارايػػػار 
ال اة بلد ال اة  ااحلدو  نػن أيب دروػرة أف رسػوؿ اهلل قػاؿ: اأال أدل ػم ننػر  ػا 

 اوػػا  كور ػػق بػػه الػػدروات  ا قػػالوا: بنػػر وػػا رسػػوؿ اهلل  قػػاؿ: اإسػػباغ  هػػو اهلل بػػه اي
الو وء ننر امل ارري  كك رة اي ا إ  املسػاود  كارايػار ال ػاة بلػد ال ػاة   ػنل م 

؛ ك سنم؛ كالنسػا غ 1/326الرباط   نل م الرباط   نل م الرباط . أ روه  الك 
رابػػب اوػػاش: إذا قػػوم قنبػػه     ك ػػاف 1/97؛ كاريػػر: ال غيػػب كال ديػػب 1/91

لػػوال أف رب نػػا ننػػر [  كقولػػه: 14]ال  ػػ / كرب نػػا ننػػر قنػػوهبمكقولػػه  لػػا : 
[   ػنلك إ ػارة إ  11]ا رفػاؿ/ كلنبب ننر قنػوب م[  11]الق ص/ قنب ا

كأوػػػددم [  4]الفػػػا / السػػػ ينة مل قنػػػوب املػػػ  نني أنززززلدػػػو الػػػنم  ػػػو قولػػػه: 
 كأ ئػػػػديم دػػػػواء[   إرػػػػه     ػػػػن أ ئػػػػديم كمػػػػا قػػػػاؿ: 22]اجملادلػػػػة/ بػػػػركح  نػػػػه
 [  كبنهو دنا النير قيل:  اف رابب اواش.43]إبراديم/

 ربع 

ثاثػة رابل ػم  أربلة  كأربلوف  كربق  كربػاع كن ػا  ػن أصػل كاحػد  قػاؿ اهلل  لػا :  -
[  26]املا ػػػػػدة/ أربلػػػػػني سػػػػػنة واي ػػػػػوف مل ا رض[  ك 22]ال  ػػػػػ / كنػػػػػب م
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[  12]النسػػاء/ كاػن الربػق  ػا  ػركام[  كقػاؿ: 51]البقػرة/ بلػني لينػةأر كقػاؿ: 
[  كربلػػػد القػػػـو أربل ػػػم: كنػػػد اػػػم رابلػػػا  3]النسػػػاء/   ػػػم كثػػػاف كربػػػاعكقػػػاؿ: 

كأ نت ربق أ واام  كربلد احلبل: ولناه ننػر أربػق قػول  كالربػق  ػن أ مػاء اإلبػل  
رابػػػق   كأربػػػق إبنػػػه: أكرددػػػا ربلػػػا  كروػػػل كاحلمػػػر االربػػػق مل احلمػػػر: إ يا ػػػا مل اليػػػـو ال

 ربوع  ك ربق  أ ن ه محر الربػق. كا ربلػاء مل ا وػاـ رابػق ا وػاـ  ػن ا حػد  كالربيػق: 
رابػػق الف ػػوؿ ا ربلػػة. ك نػػه قػػوام: ربػػق  ػػاف كار بػػق: أقػػاـ مل الربيػػق  ت واجػػوز بػػه مل  

ا صػل  ا ػا ربلػا  كإف كػاف ذلػك مل  منززلكل إقا ة  ككل كقد  حػ   ػغ كػل 
بػالربيق. كالربػق  كالربلػغ:  ػا رػاج مل الربيػػق  كملػا كػاف الربيػق أك  كقػد الػوالدة كأمحػػدري 

 اسالن ل ل كلد وولد مل الشباب  قيل:
 أ ن   ن كاف له ربليوف  - 178 -

 دنا نجك بيد  ك  رري:
 إف بين صبية صيفيوف

   ر.كدو لسلد بن  الك بن  بيلة  كقيل:  ك م بن صيفغ  كدو ا 
؛ كاحليػػػػػػػػواف 87؛ كالنػػػػػػػػوادر ص 2/415كالروػػػػػػػػك مل النسػػػػػػػػاف اربػػػػػػػػق  ؛ كاجملمػػػػػػػػل 

1/119  
كاملربػػاع:  ػػا رػػاج مل الربيػػق  كغيػػ   ربػػق: وػػايت مل الربيػػق. كربػػق احلجػػر كاحلمػػل:  نػػاكؿ 
وواربػه ا ربػق  كاملربػق:  شػب وربػق بػه  أم: و  ػن الشػغء بػه  ك ػغ احلجػر املانػاكؿ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 نلػػك اقػػاؿ ابػػن  ػػارس: اربػػق ننػػر  نلػػك  أم: مت ػػ    ربيلػػة. كقػػوام: اربػػق ننػػر
    ػػػػػػوز أف و ػػػػػػوف  ػػػػػػن 323؛ كا   ػػػػػػاؿ ص 2/415كوقػػػػػػاؿ: ارايػػػػػػر. اجملمػػػػػػل 

اإلقا ػػػة  أم: أقػػػم ننػػػر  نلػػػك  ك ػػػوز أف و ػػػوف  ػػػن ربػػػق احلجػػػر  أم:  ناكلػػػه ننػػػر 
  نلك االينق كالغمك   نق الرول كالدابة مل  شيه  نرج كغمك مل  شيه.

 اف ورقا ننر  نله  أم: وس د ننر دا ه كنيبه.كمل النوادر:  
كقيػػل  لػػم: ارؽ ننػػر  نلػػك  أم:   ػػلد مل اوبػػل  كأرػػد  لنػػم أرػػك  ػػالق الي ػػد 

 رفسك. ارير: النساف ا نق   .
كاملربػػاع: الربػػق الػػنم وا ػػنري الػػر يس  ػػن الغػػنم   ػػن قػػوام: ربلػػد القػػـو  كاسػػالنت 

 قيػػل: ال وقػػيم ربانػػة القػػـو غػػن  ػػاف. كالربلػػة: الربانػػة لنر اسػػة  انابػػارا با ػػن املربػػاع  
. كدػغ سػنة  سػادورة  غشػاة أد ػا  لػل  ي ػا 8/117اوورة ااريػر: النسػاف اربػق  

ال يػػب. كقيػػل:  ولػػدة   ل و ػػا مل ا صػػل ذات أربػػق طبقػػات  أك ل و ػػا ذات أربػػق 
حلجردػا أربلػة أرول. كالربانيااف قيػل:  ياػا ل ػوف أربػق أسػناف بين مػا  كالنبػوع:  ػارة 
 ربو ***أبواب. كأرض  ربلة:  ي ا ورابيق  كما  قوؿ:  ضبة مل  و ق الضب. 

 إ  ربػػػػػػوة ذات قػػػػػػرار ك لػػػػػػنيربػػػػػػوة كربػػػػػػوة كربػػػػػػوة كربػػػػػػاكة كربػػػػػػاكة  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا :  -
[  قاؿ اأبو احلسن  اأبو احلسن ا  فش  : الربوة أوػود لقػوام ر   51]امل  نوف/

يػػد الربػػوة رابيػػة كا ػػا ربػػد بنفسػػ ا مل   ػػاف  ك نػػه: كربػػا  ػػاف: ح ػػل مل ربػػوة  ك 
[  5]احلػج/ نني ػا املػاء اداػكت كربػد أنزلنزا ػإذا ربا: إذا زاد كنػا  قػاؿ  لػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ا ػػػػندم [  17]الرنػػػػد/  احامػػػػل السػػػػيل زبػػػػدا رابيػػػػاأم: زادت زوػػػػادة املػػػػ يب  
ربػػا  ػػن دػػنا  [  كأر  ننيػػه: أ ػػرؼ ننيػػه  كربيػػد الولػػد  11]احلاقػػة/ أ ػػنة رابيػػة

كقيل: أصنه  ن املضان   قنب ختفيفا   و:  ينيد مل  ينند. كالربا: الكوادة ننر 
رأس املػػاؿ  ل ػػن  ػػص مل الشػػرع بالكوػػادة ننػػر كوػػه دكف كوػػه  كبانابػػار الكوػػادة قػػاؿ 

/ ك ا ني يام  ن ربا لنبو مل أ واؿ الناس  ا وربو نند اهلل لا :  [  كربه 39]الرـك
[  أف الكوػػادة امللقولػػة امللػػرب 276]البقػػرة/ اهلل الربػػا كوػػريب ال ػػدقات  هػػ بقولػػه: 

ك ػػا ني يػػام  ػػن زكػػاة  روػػدكف نن ػػا بالربكػػة  ر فلػػة نػػن الربػػا  كلػػنلك قػػاؿ مل  قابناػػه: 
/ كوه اهلل  اكلئك دم املضػلفوف [  كا ربياػاف: حلماػاف را ئاػاف مل أصػوؿ 39]الػرـك

 ػغ بػنلك   ػورا لا ػلدري  كلػنلك قيػل: دػو  الفخػنون  ػن بػاطن  كالربػو: االرب ػار 
 وانفس ال لداء  كأ ا الربيئة لن نيلة  باامك  كليس  ن دنا الباب.

 رتع 

ور ػػق الر ػػق أصػػنه: أكػػل الب ػػا م  وقػػاؿ: ر ػػق ور ػػق ر ونػػا كر انػػا كر لػػا  قػػاؿ  لػػا :  -
[  كوسػػالار لقرسػاف إذا أروػػد بػػه ا كػل ال  ػػن  كننػػر طروػػ  12]ووسػػ / كونلػب

 الاشبيه قاؿ الشانر:
 كإذا لنو له حلمغ ر ق - 179 -

 ادنا نجك بيد  ك  رري:
 كاييين إذا القايه



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كدو مل النساف ار ق  با رسبة  كالبيد لسوود بن أيب كادل اليش رم  ن  فضػنياه؛ 
  271؛ كالشلر كالشلراء ص 198كدو مل املفضنيات ص 

 رساف.كوقاؿ: را ق كر اع مل الب ا م  كرا لوف مل اإل

 رتق 

 كاراػا ر قػا  فاقنا ػاالر  : الضمن كااللاهاـ   نقة كاف أـ صنلة  قاؿ  لا :  -
[  أم:  نضػػػػماني  كالر قػػػػاء: اواروػػػػة املنضػػػػمة الشػػػػفرون  ك ػػػػاف را ػػػػ  31]ا ربيػػػػاء/

 ك ا   مل كنا  أم: دو ناقد كحاؿ.

 رتل 

ا سػناف  كال  يػل:  الر ل: ا ساؽ الشغء كارايا ػه ننػر اسػاقا ة  وقػاؿ: روػل ر ػل -
 كر ػػػػل القػػػػرنيف  ػػػػر ياإرسػػػػاؿ ال نمػػػػة  ػػػػن الفػػػػم بسػػػػ ولة كاسػػػػاقا ة. قػػػػاؿ  لػػػػا : 

 [.32]الفرقاف/ كر نناري  ر يا[  4]املك ل/

 رج 

إذا روػد ا رض الرج: يروػك الشػغء كإزناوػه  وقػاؿ: روػه  ػار ج  قػاؿ  لػا :  -
[  كالروروػػػػػػة: 1]الكلكلػػػػػػة/ إذا زلكلػػػػػػد ا رض زلكااػػػػػػا[   ػػػػػػو: 4]الواقلػػػػػػة/ روػػػػػػا

ا   راب  ككايبة روراوة  كواروة روراوة  كار ج كا ه: ا ػ رب  كالروروػة:  ػاء 
 قنيل مل  قرري وض رب  يا در.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رجز 

أصل الروك: اال  راب  ك نه قيل: روك البلن روكا    ػو أروػك  كراقػة روػكاء: إذا  -
رب أوكا ه ك  ور روك مل  قارب   ودا كا  رب لضل   ي ا  ك به الروك به لاقا

النساف نند إرشادري  كوقػاؿ لنهػوري  ػن الشػلر أروػوزة كأراويػك  كروػك  ػاف كاريػك إذا 
 نػػناب  ػػن روػػك ألػػيمنمػػل ذلػػك  أك أرشػػد  كدػػو راوػػك كروػػاز كروػػازة. كقولػػه: 

ننػػر أدػػل دػػنري القروػػة  منزلزز  إرػػا [   ػػالروك د نػػا كالكلكلػػة  كقػػاؿ  لػػا : 5]سػػبا/
[  قيػػل: 5]املػػدثر/ الروػػك  ػػادجر[  كقولػػه: 34]اللن بػػوت/ روػػكا  ػػن السػػماء

دو صنم  كقيل: دو كناوة نن النرب   سماري باملػآؿ كاسػمية النػدل  ػهما. كقولػه: 
ننػػػي م  ػػػن السػػػماء  ػػػاء لي  ػػػركم بػػػه كوػػػندب نػػػن م روػػػك الشػػػي اف وينززززل 

أراد  [  كالشػػي اف نبػػارة نػػن الشػػ وة ننػػر  ػػا بػػني مل بابػػه. كقيػػل: بػػل11]ا رفػػاؿ/ 
بروك الشي اف:  ا ودنو إليه  ن ال فر كالب اػاف كالفسػاد. كالروػازة: كسػاء  لػل  يػه 

   كذلػك ملػا 2/421أحجار  يلن  ننر أحد وػارمه ااػودج إذا  ػاؿ اارير:اجملمػل 
 وا ور  يه  ن حركاه  كا  رابه.

 رجس 

روػػس الػػروس: الشػػغء القػػنر  وقػػاؿ: روػػل روػػس  كروػػاؿ أروػػاس. قػػاؿ  لػػا :  -
[  كالروس و وف ننر أربلػة أكوػه: إ ػا  ػن حيػ  91]املا دة/  ن نمل الشي اف

ال بػق؛ كإ ػػا  ػن و ػػة اللقػل؛ كإ ػػا  ػن و ػػة الشػرع؛ كإ ػػا  ػن كػػل ذلػك كاملياػػة   ػػإف 
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املياة  لاؼ طبلا كنقا ك رنا  كالػروس  ػن و ػة الشػرع: ايمػر كامليسػر  كقيػل: إف 
كإمث مػػػػا أكػػػػرب  ػػػػن ه  لػػػػا : ذلػػػك روػػػػس  ػػػػن و ػػػػة اللقػػػػل  كننػػػػر ذلػػػػك ربػػػػه بقولػػػػ

[   ف كػػػل  ػػػا وػػػومل إمثػػػه ننػػػر رفلػػػه  اللقػػػل وقاضػػػغ ينبػػػه  219]البقػػػرة/ رفل مػػا
كأ ػا كولل ال ا رون روسا  ػن حيػ  إف الشػرؾ باللقػل أقػب  ا  ػياء  قػاؿ  لػا : 

[  كقولػػه  لػػا : 125]الاوبػػة/ الػػنون مل قنػػوهبم  ػػرض  ػػكاديم روسػػا إ  روسػػ م
ر الػػػنون ال ولقنػػػوفك لػػػل الػػػروس ننػػػ /[  قيػػػل: الػػػروس: النػػػنت  111]وػػػورس

إيفػا    كذلك كقوله: 4/394كقيل: اللناب اكدنا قوؿ قاادة  ارير: الدر املن ور 
  إرػػػػػػػػه روػػػػػػػػس خنزيزززززززز أك حلػػػػػػػػم [  كقػػػػػػػػاؿ: 28]الاوبػػػػػػػػة/ املشػػػػػػػػركوف  ػػػػػػػػس

[  كذلػػك  ػػن حيػػ  الشػػرع  كقيػػل: روػػس كروػػك لن ػػوت الشػػدود  145]ا رلػػاـ/
  دود اادور  كغماـ راوس رواس:  دود الرند. كبلن رواس:

 رجع 

الرووع: اللود إ   ا كاف  نه البدء  أك  قدور البدء   ارػا كػاف أك  لػا  أك قػوال   -
كبنا ػػػػه كػػػػاف روونػػػػه  أك جبػػػػكء  ػػػػن أوكا ػػػػه  أك بفلػػػػل  ػػػػن أ لالػػػػه.  ػػػػالرووع: اللػػػػود  

  الػػػدريا بلػػػد املمػػػات  كالروػػػق: اإلنػػػادة  كالرولػػػة كالرولػػػة مل ال ػػػاؽ  كمل اللػػػود إ
كوقاؿ:  اف و  ن بالرولة. كالرواع:  اص برووع ال ن بلد ق ان ا ااريػر: اجملمػل 

[  8]املنػػػػا قوف/ لػػػػئن رولنػػػػا إ  املدونػػػػة .  مػػػػن الروػػػػوع قولػػػػه  لػػػػا : 2/422
نمػػػػػػػػا رولػػػػػػػػػوا إ  أبػػػػػػػػي م  / [  63]ووسػػػػػػػػػكملػػػػػػػػا روػػػػػػػػػق  وسػػػػػػػػر إ  قو ػػػػػػػػػه 
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[  كوقػاؿ: رولػد 28]النػور/ ارولػوا  ػارولواكإف قيل ل م [  151]ا نراؼ/
نػػن كػػنا رولػػا  كرولػػد اوػػواب اقػػاؿ ابػػن  نيػػور: كرولػػاف ال اػػاب: ووابػػه  وقػػاؿ: 

 ػػػإف روػػػق إيل اوػػػواب وروػػػق رولػػػا كرولارػػػا. اريػػػر: النسػػػاف اروػػػق     ػػػو قولػػػه: 
 إ  اهلل  ػػػػػػػػػػرول م[  كقولػػػػػػػػػػه: 83]الاوبػػػػػػػػػػة/ رولػػػػػػػػػػك اهلل إ  طا فػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػن م

ت إليػػػه [  كقولػػه  لػػػا : 8]اللنػػػ / إف إ  ربػػك الرولػػػر  كقولػػػه: [48]املا ػػدة/
 ت إليه  رولوف[  و   أف و وف  ن الرووع  كقوله: 164]ا رلاـ/  رول م

  كدغ قراءة ولقػوب  ك ػا وػاء  نػه إذا كػاف  ػن روػوع اا ػرة 28اسورة البقرة: نيوة 
ك ػػػػنكرة املنا ػػػػغ ص  بفػػػػا  حػػػػركؼ املضػػػػارنة ككسػػػػر اوػػػػيم. راوػػػػق: إر ػػػػاد املباػػػػدم

اكدػػغ قػػراءة رػػا ق  ت إليػػه  رولػػوف   كو ػػ  أف و ػػوف  ػػن الروػػق  كقولػػه: 215
؛ كااوػة رقم ػا 131كابن ك ن كأيب نمرك كناصم كأيب ولفر. كارير: اإلياؼ ص 

اسػورة البقػرة:  كا قوا وو ا  رولوف  يػه إ  اهلل ن سورة البقرة   كقد قرئ:  281
 .281نيوة 
اريػػر: إر ػػاد املباػػدم ص   رولػػوفولقػػوب كأبػػو نمػػرك  كالبػػاقوف  ف رولػػو قػػرأ 

 للن ػػػػػم ورولػػػػػوف  بفػػػػػا  الاػػػػػاء ك ػػػػػم ا  كقولػػػػػه: 131؛ كاإليػػػػػاؼ ص 215
كحػػراـ ننػػر قروػػة أدن نادػػا [  أم: ورولػػوف نػػن الػػنرب  كقولػػه: 168]ا نػػراؼ/

الػنرب   [  أم: حر نػا ننػي م أف واوبػوا كورولػوا نػن95]ا ربيػاء/ أ م ال ورولوف
 قيػػػػػل ارولػػػػػوا كراءكػػػػػم  الامسػػػػػوا رػػػػػورا نبي ػػػػػا أرػػػػػه ال  وبػػػػػة بلػػػػػد املػػػػػوت كمػػػػػا قػػػػػاؿ: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[   مػػػن الروػػػوع  أك  ػػػن 35]النمػػػل/ ش وروػػػق املرسػػػنوف[  كقولػػػه: 13]احلدوػػػد/
ت [  كقولػػػه: 31]سػػػبا/ وروػػػق بلضػػػ م إ  بلػػػا القػػػوؿروػػػق اوػػػواب  كقولػػػه: 

 مػػػن روػػػق اوػػػواب ال غػػػن  ككػػػنا [  28]النمػػػل/  ػػػوؿ نػػػن م  ػػػارير  ػػػاذا ورولػػػوف
 كالسػػػماء ذات الروػػػق[  كقولػػػه: 35]النمػػػل/  نػػػا رة ش وروػػػق املرسػػػنوفقولػػػه: 

[  أم: امل ػػر اقػػاؿ ابػػن نبػػاس مل ااوػػة: امل ػػر بلػػد امل ػػر. اريػػر: الػػدر 11]ال ػػارؽ/
   ك غ رولا لػرد ااػواء  ػا  ناكلػه  ػن املػاء  ك ػغ الغػدور رولػا إ ػا 8/476املن ور 
ياه بامل ر النم  يه  كإ ا ل اوق أ واوه ك رددري مل   اره. كوقاؿ: ليس ل ا ػه لاسم

 رووع  أم: وواب. كدابة اا  رووع:   ن بيل ا بلد االسالماؿ  كراقة راوق:  رد 
 اء الفهل  ا  قبنه  كأروق ودري إ  سيفه ليسانه  كاالريػاع: االسػ داد  كاريػق إبػا 

راثػا   ػانارب  يػه  لػم الروػق  قػدورا  كإف   ا ػل  يػه ذلػك إذا باع الػنكور كا ػ ل إ
نينػػػا  كاسػػػ وق  ػػػاف إذا قػػػاؿ: إرػػػا هلل كإرػػػا إليػػػه راولػػػوف. كال ويػػػق:  ردوػػػد ال ػػػوت 
بػػالنهن مل القػػراءة كمل الغنػػاء  ك  روػػر قػػوؿ  ػػر ني   ػػاندا  ك نػػه: ال ويػػق مل ا ذاف 

نبد اهلل بن املغفل  رويلػه  اقيل: دو  قارب  ركب احلركات مل ال وت  كقد ح ر
؛ 2/212 ػػد ال ػػوت مل القػػراءة   ػػو نيء نيء نيء. اريػػر: النسػػاف اروػػق  ؛ كالن اوػػة 

 . كالرويق: كناوة نن أذل الب ن لقرساف كالدابة  كدو  ػن 1/153ك لا  السنن 
الروػػػوع  كو ػػػوف  لػػػم الفانػػػل  أك  ػػػن الروػػػق كو ػػػوف  لػػػم املفلػػػوؿ  كوبػػػة رويػػػق  

قضػػػ ا  ك ػػػن الدابػػػة:  ػػػا رولاػػػه  ػػػن سػػػفر إ  سػػػفر اقػػػاؿ ابػػػن  ػػػارس: أنيػػػدت بلػػػد ر



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

   2/422كالرويػػػػق  ػػػػن الػػػػدكاب:  ػػػػا رولاػػػػه  ػػػػن سػػػػفر إ  سػػػػفر. اريػػػػر: اجملمػػػػل 
كا ر ر رويلة. كقد وقاؿ: دابػة رويػق  كروػق سػفر: كناوػة نػن النضػو االنضػو: البلػن 

 امل ككؿ   كالرويق  ن ال اـ: املردكد إ  صاحبه أك امل رر.

 رجؾ 

الرو : اال  راب الشػدود  وقػاؿ: روفػد ا رض كروػ  البهػر  كتػر روػاؼ.  -
 وػػـو  روػػ  ا رض كاوبػػاؿ[  6]النازنػػات/ وػػـو  روػػ  الراوفػػةقػػاؿ  لػػا : 

[  كاإلرواؼ: إوقػاع الروفػة؛ إ ػا 78]ا نراؼ/  ا نيم الروفة[  14]املك ل/
  61اسورة ا حكاب: نيوػة   املدونةكاملروفوف ملبالفلل؛ كإ ا بالقوؿ  قاؿ  لا : 

كاملروفوف: دم النون وولدكف ا  بار ال اذبة الػر و ػوف  ل ػا ا ػ راب مل النػاس   
 كوقاؿ: ا راوي   اقي  الفنت.

 رجل 

كلػػو ولننػػاري  ن ػػا ولننػػاري الروػػل:  ػػاص بالػػنكر  ػػن النػػاس  كلػػنلك قػػاؿ  لػػا :  -
إذا كارػػػػػد  اشػػػػػب ة بالروػػػػػل مل بلػػػػػا [  كوقػػػػػاؿ رونػػػػػة لنمػػػػرأة: 9]ا رلػػػػػاـ/ روػػػػا

 أحوااا  قاؿ الشانر:
   وبالوا حر ة الرونه - 181 -

 االش ر قبنه:
 غن وناف بين وبنه ***كل وار  ل  غاب ا 
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   وبالوا حر ة الرونه *** رقوا ويب  اايم 
 نم جبيب ا دن ا.

 ػػػة مل ؛ كرسػػػبه الفارسػػػغ ل ر 44اريػػػر: النسػػػاف اروػػػل   كإنػػػراب ثاثػػػني سػػػورة ص 
  617؛ ك نكرة النهاة  يب حياف 5/98؛ كابن وليش 353الا منة ص 

 كوػػػػاء  ػػػػن أق ػػػػر املدونػػػػة روػػػػل وسػػػػػلركروػػػػل بػػػػني الروولػػػػة كالرووليػػػػة  كقولػػػػه: 
[   ػا ك  بػه الرووليػة 28]غػا ر/ كقاؿ روػل  ػ  ن  ػن نيؿ  رنػوف[  21]وس/

[  ك ػػػػاف أروػػػػل 28]غػػػػا ر/ أ قانػػػػوف روػػػػا أف وقػػػػوؿ ريب اهللكاوػػػػادة  كقولػػػػه: 
 ا سهوا برؤكس م الرونني. كالرول: اللضو املخ وص باك ر احليواف  قاؿ  لا : 

[  كا ا   ن الرول رول كراول لنما غ بالروػل  كراوػل بػني 6]املا دة/ كأرون م
    جمػق الراوػل روالػة كروػل   ػو: ركػب  كروػاؿ 2/422الرونة ااريػر: اجملمػل 

قاؿ: روػل راوػل  أم: قػوم ننػر املشػغ  مجلػه روػاؿ   و: ركاب ومق الراكب. كو
[  ككػنا رويػل كرونػة اوقػاؿ: دػو 239]البقػرة/  روػاال أك ركبارػا و قوله  لا : 

راوػػػل كروػػػػل  كروػػػػل  كرويػػػػل  كروػػػػل  كروػػػػاف  كاومػػػػق: روػػػػاؿ كروالػػػػة  كرونػػػػة  
: كرونػػة. اريػػر: النسػػاف اروػػل     كحػػرة روػػاء  ػػاب ة لألروػػل ب ػػلوبا ا  كا روػػل

ا بيا الرول  ن الفػرس  كالليػيم الروػل  كرونػد الشػاة: ننقا ػا بالروػل  كاسػالن 
الروػػػل لنق لػػػة  ػػػػن اوػػػراد  كلك ػػػػاف اإلرسػػػاف  وقػػػاؿ: كػػػػاف ذلػػػك ننػػػػر روػػػل  ػػػػاف   
كقولػػك: ننػػر رأس  ػػاف  كملسػػيل املػػاء اقػػاؿ ابػػن  نيػػور: كالرونػػة:  سػػيل املػػاء  ػػن 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ة رونػة ك سػمياه بػنلك كاسػمياه باملػنارب احلرة إ  الس ل  كمجل ا: الروػل   الواحػد
امل النساف: املػنرب:  سػيل املػاء إ  ا رض  كمجل ػا:  ػنارب. النسػاف: اذرػب   . 
كالرونػػة: البقنػػة احلمقػػاء  ل و ػػا راباػػة مل  و ػػق القػػدـ. كاريػػل ال ػػاـ: أكردري قا مػػا 

منجػػة    ػػن غػػن  ػػدبر  كاريػػل الفػػرس مل نػػدكري ارايػػل الفػػرس: إذا  نػػب اللنػػ  باا
ك رول الرول: ركؿ نن داباه  ك رول مل البئػر  شػبي ا بػنلك  ك روػل الن ػار: ا  ػد 

إ  حيػػ  الروػػل   أنزلززوالشػػمس نػػن احلي ػػاف  كا ػػا  رونػػد  كروػػل  ػػلرري  كارػػه 
كاملروػػل: القػػدر املن ػػوبة  كأرونػػد الف ػػيل: أرسػػناه  ػػق أ ػػه  كايفػػا ولنػػد لػػه بػػنلك 

 روا.

 رجم 

الػػروم: الر ػػػغ بالروػػاـ. وقػػػاؿ: روػػم   ػػػو  روػػـو  قػػػاؿ  لػػػا : الروػػاـ: احلجػػػارة  ك  -
لػػئن    ناػػه وػػا رػػوح لا ػػورن  ػػن املروػػو ني /[  أم: املقاػػولني أقػػب  116]الشػػلراء

إ ػػػػػم إف وي ػػػػػركا ننػػػػػي م [  91]دػػػػػود/ كلػػػػػوال رد ػػػػػك لرمجنػػػػػاؾقانػػػػػة  كقػػػػػاؿ: 
م كال ػػرد  [  كوسػػالار الػػروم لنر ػػغ بػػالين  كالاػػودم  كلنشػػا21]ال  ػػ / ورمجػػوكم

  قاؿ قاادة: قن ا بػالين   22اسورة ال   : نيوة  رمجا بالغيب و قوله  لا : 
 قاؿ الشانر:

 ادنا نجك بيد  ك  رري: ***ك ا دو نن ا باحلدو  املروم  - 181 -
 ك ا احلرب إال  ا ننمام كذقام
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 .1/112؛ ك رح امللنقات 81كدو لكدن بن أيب سنمر  مل دوواره ص 
 نا: النم ليس  سايقن كاملروم د 

[  أم:  قػػػولن  يػػػك  ػػػا   ػػػرري 46] ػػػر /  رمجنػػػك كادجػػػرأ  نيػػػاكقولػػػه  لػػػا : 
   كالشػػػػػي اف الػػػػػرويم: امل ػػػػػركد نػػػػػن 4/291ااريػػػػػر غروػػػػػب احلػػػػػدو   يب نبيػػػػػد 

  اسػالن بػاهلل  ػن الشػي اف الػرويماينات  كنػن  نػازؿ املػق ا ننػر. قػاؿ  لػا : 
[  كقػػاؿ مل 34]احلجػػر/  ػػا رج  ن ػػا  إرػػك روػػيم [  كقػػاؿ  لػػا :98]النهػػل/
[  كالرمجة كالرمجة: أحجػار القػرب  ت ولػرب هبػا 5]املنك/ روو ا لنشياطنيالش ب: 

نػػن القػػرب كمجل ػػا روػػاـ كروػػم  كقػػد رمجػػد القػػرب: ك ػػلد ننيػػه روا ػػا. كمل احلػػدو  
 ففػا  كال ػهي :  اال  رمجوا قربم  اقاؿ اوودرم: احملدثوف ورككره: اال  رمجوا قربم 

اال  رمجػػوا قػػربم   شػػددا  أم: ال يلنػػوا ننيػػه الػػروم  كدػػغ مجػػق رمجػػة  أم: احلجػػارة 
 .2/215الضخاـ. ارير: الن اوة 

]اسػػػادراؾ[ كدػػػنا  ػػػن كػػػاـ نبػػػد اهلل بػػػن املغفػػػل مل كصػػػياه. اريػػػر: غروػػػب احلػػػدو  
ذ ػػػػػػة.    كاملرامجػػػػػػة: املسػػػػػػابة الشػػػػػػدودة  اسػػػػػػالارة كاملقا2/47؛ كالفػػػػػػا   4/289

 كال مجاف  فلاف  ن ذلك.

 رجا 

كاملنػػػك ننػػػر روػػػا البئػػػر كالسػػػماء كغن ػػػا: وارب ػػػا  كاومػػػق أروػػػاء  قػػػاؿ  لػػػا :  -
[  كالروػػاء  ػػن وقاضػػغ ح ػػوؿ  ػػا  يػػه  سػػرة  كقولػػه  لػػا : 17]احلاقػػة/ أروا  ػػا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ػػا ل ػػم ال  روػػوف هلل كقػػارا  /[  قيػػل:  ػػا ل ػػم ال ختػػا وف ااريػػر:  ػػاز 13]رػػوح
    كأرشد:2/271ف القرني
 كحالف ا مل بيد روب نوا ل ***إذا لسلاه النهل   ورج لسل ا  - 182 -

؛ ك فسػػن القػػرطمه 1/275؛ ك ػػاز القػػرنيف 1/143االبيػػد  يب ذؤوػػب ااػػنليني 
  11/56؛ ك فسن ال ربم 8/311

 ك رووف  ن اهلل  ػا ال وروػوفككوه ذلك أف الرواء كايوؼ وااز اف  قاؿ  لا : 
[  كأروػد الناقػة: درػا 116]الاوبة/ كني ركف  رووف   ر اهلل[  114النساء/]

رااو ا  كحقيقاه: ولنػد ل ػاحب ا روػاء مل رفسػ ا بقػرب رااو ػا. كا روػواف: لػوف 
 أمحر وفرح  فرو  الرواء.

 رحب 

الرحػػػب: سػػػلة امل ػػػاف  ك نػػػه: رحبػػػة املسػػػجد  كرحبػػػد الػػػدار: ا سػػػلد  كاسػػػالن  -
ل: رحب الب ن  كلواسق ال در  كما اسالن الضي  لضػدري  قػاؿ لنواسق اووؼ   قي

[  ك ػػاف رحيػػب الفنػػاء: 118]الاوبػػة/  ػػاقد ننػػي م ا رض  ػػا رحبػػد لػػا : 
ال ملن ك رت غا ػياه. كقػوام:  رحبػا كأدػا  أم: كوػدت   ارػا رحبػا. قػاؿ  لػا : 

 [.61 - 59]ص/ قالوا بل أرام ال  رحبا ب م *** رحبا هبم إ م صالوا النار 

 رحق 

 [  أم: مخر.25]امل ففني/ وسقوف  ن رحي   اـوقاؿ اهلل  لا :  -



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رحل 

الرحل  ا وو ػق ننػر البلػن لنركػوب  ت ولػرب بػه  ػارة نػن البلػن  ك ػارة نمػا  نػس  -
 كقػػػػاؿ لفايارػػػػه اولنػػػػوا بضػػػػانا م مل رحػػػػاامؿ  كمجلػػػػه رحػػػػاؿ. المنزززززننيػػػػه مل 
 رحنػػػػػػػة الشػػػػػػػااء كال ػػػػػػػي يػػػػػػػاؿ. قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : [  كالرحنػػػػػػػة: االر 62]ووسػػػػػػػ /
[  كأرحنػػد البلػػن: ك ػػلد ننيػػه الرحػػل  كأرحػػل البلػػن:  ػػن  كارػػه صػػار 2]قػػروش/

ننػػر   ػػرري رحػػل لسػػمنه كسػػنا ه  كرحناػػه: أ لناػػه  أم: أزلاػػه نػػن   ارػػه. كالراحنػػة: 
البلػػػن الػػػنم و ػػػن  لاريػػػاؿ. كراحنػػػه: ناكرػػػه ننػػػر رحناػػػه  كاملرحػػػل بػػػرد ننيػػػه صػػػورة 

 لرحاؿ.ا

 رحم 

الرحم: رحم املرأة  كا رأة رحـو  شا غ رمح ا. ك نه اسالن الػرحم لنقرابػة؛ ل ػو م  -
 كأقػػػػػػرب رمحػػػػػػا ػػػػػػاروني  ػػػػػػن رحػػػػػػم كاحػػػػػػدة  وقػػػػػػاؿ: رحػػػػػػم كرحػػػػػػم قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 

[  كالرمحػػػة رقػػػة  قاضػػػغ اإلحسػػػاف إ  املرحػػػـو  كقػػػد  سػػػالمل  ػػػارة مل 81]ال  ػػػ /
رد نػن الرقػة   ػو: رحػم اهلل  ارػا. كإذا كصػ  بػه الرقة اجملردة  ك ػارة مل اإلحسػاف اجملػ

البارم  نيس وراد به إال اإلحساف اجملرد دكف الرقػة  كننػر دػنا ركم أف الرمحػة  ػن اهلل 
إرلاـ كإ ضاؿ  ك ن ااد يني رقة ك ل  . كننر دنا قوؿ النمه صنر اهلل ننيه كسنم 

كأرد الرحم   ققد ا ك  ن  ذاكرا نن ربه اأره ملا  ن  الرحم قاؿ له: أرا الرمحن 
ا غ   من كصنك كصػناه  ك ػن ق لػك بااػه  ااحلػدو   نػن نبػد الػرمحن بػن نػوؼ 
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قػػاؿ:  لػػد رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم وقػػوؿ: اقػػاؿ اهلل: أرػػا اهلل  كأرػػا الػػرمحن  
 نقػػػد الػػػرحم  ك ػػػققد اػػػا  ػػػن ا ػػػغ   مػػػن كصػػػن ا كصػػػناه  ك ػػػن ق ل ػػػا ق لاػػػه  

؛ كأ روػػه 8/11حػدو  صػػهي   اريػر: نار ػػة ا حػوذم  أ روػه ال  ػنم كقػػاؿ:
؛ كأبػػػو داكد مل 1681كصػػػههه  ككا قػػػه الػػػندمه؛ كأمحػػػد بػػػرقم  4/157احلػػػاكم 

  181 - 1/179؛ بػاب صػنة الػرحم. كاريػر:  ػرح السػنة 1694الككاة بػرقم 
 نلك إ ارة إ   ا  قدـ  كدو أف الرمحة  ن ووة ننر  لنيني: الرقػة كاإلحسػاف   ركػك 

مل طبا ق الناس الرقة  ك فرد باإلحسػاف    ػار كمػا أف لفػظ الػرحم  ػن الرمحػة    لا 
 ملنػػػػاري املووػػػػود مل النػػػػاس  ػػػػن امللػػػػم املووػػػػود هلل  لػػػػا    اناسػػػػب  لنا ػػػػا  ناسػػػػب 
لفيي مػػا. كالػػرمحن كالػػرحيم   ػػو: رػػد اف كرػػد   كال و نػػ  الػػرمحن إال ننػػر اهلل  لػػا  

إذ دػػػو الػػػنم كسػػػق كػػػل  ػػػغء رمحػػػة  كالػػػرحيم  ػػػن حيػػػ  إف  لنػػػاري ال و ػػػ  إال لػػػه  
 إف اهلل غفػػػػػور رحػػػػػيموسػػػػػالمل مل غػػػػػنري كدػػػػػو الػػػػػنم ك ػػػػػرت رمحاػػػػػه  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 

لقػد وػاءكم رسػوؿ  ػن [  كقاؿ مل صفة النمه صنر اهلل ننيه كسػنم: 182]البقرة/
[  128]الاوبػة/ أرفس م نكوك ننيه  ا ننام حروص نني م بامل  نني رءكؼ رحيم

  لا : دو رمحن الدريا  كرحيم اا رة  كذلك أف إحساره مل الدريا ولم كقيل: إف اهلل
كرمحػػر كسػػلد  املػػ  نني كال ػػا رون  كمل اا ػػرة لػػاص بػػامل  نني  كننػػر دػػنا قػػاؿ: 

[   نبي ػػا أ ػػا مل الػػدريا نا ػػة 156]ا نػػراؼ/ كػػل  ػػغء  سػػاكاب ا لنػػنون واقػػوف
  نني.لنم  نني كال ا رون  كمل اا رة  ا ة بامل  
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 رخا 

   3/46الر اء: النينة.  ن قوام:  غء ر و  كقد ر غ ور ػر ااريػر: ا  لػاؿ  -
[  ك نػه: 36]ص/  سػخررا لػه الػرو  يػرم بػا رري ر ػاء حيػ  أصػابقاؿ  لػا : 

 أر يد الس   كنن إر اء الس  اسالن:
 إر اء سرحاف - 183 -

 اكذلك واء مل  لر ا رئ القيس:
 كإر اء سرحاف ك قروب  افل ***رلا ة له أو ا  مه كساقا 
 .1/36؛ ك رح امللنقات 3/46؛ كا  لاؿ 119كدو مل دوواره ص 

 قاؿ النهاس: ككاف اإلر اء ندك مل س ولة 
 كقوؿ أيب ذؤوب:

 كدغ ر و متكع - 184 -
 االبيد متا ه:

 حن  الرحالة   غ ر و متكع *** لدك به  وصاء وف م ورو ا 
  2/426؛ كاجململ 2/16كدو مل دوواف اانليني 

أم: ر و السن كرو  الر اء  كقيل:  رس  ر اء  أم: كاسق اورم بليد اي ػو   ػن 
  نيل  راخ  كقد أر ياه:  نياه ر وا.
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 رد 

الػػرد: صػػرؼ الشػػغء بنا ػػه  أك تالػػة  ػػن أحوالػػه  وقػػاؿ: ردد ػػه  ار ػػد  قػػاؿ  لػػا :  -
كال ورد باسػه نػن القػـو اجملػر ني /مػن الػرد بالػنات قولػه  لػا :  [ 147]ا رلػاـ 
كلو ردكا للادكا ملا  وا ننه /[  28]ا رلاـت رددرا ل م ال رة /[  6]اإلسراء

وػا [  13]الق ػص/  رددرػاري إ  أ ػه[  كقػاؿ: 33]ص/ ردكدا ننغكقاؿ: 
وػردككم [  ك ػن الػرد إ  حالػة كػاف نني ػا قولػه: 27]ا رلػاـ/ ليانا ررد كال ر نب

 كإف وػػػػردؾ خبػػػػن  ػػػػا راد لفضػػػػنه[  كقولػػػػه: 149]نيؿ نمػػػػراف/ قػػػػاب مننػػػػر أن
 نػػػناب غػػػػن  ػػػػردكد[  أم: ال دا ػػػػق كال  ػػػػارق لػػػه  كننػػػػر ذلػػػػك: 117]وػػػورس/
كلػػئن رددت إ  ريب  وػػدف [  ك ػػن دػػنا الػػرد إ  اهلل  لػػا    ػػو قولػػه: 76]دػػود/

 شػػػػػػ ادةت  ػػػػػػردكف إ  نػػػػػػا  الغيػػػػػػب كال[  36]ال  ػػػػػػ /  ػػػػػػنا  ن ػػػػػػا  نقنبػػػػػػا
[   الرد كالروق مل قوله: 62]ا رلاـ/ ت ردكا إ  اهلل  والدم احل [  8]اوملة/

ت إليه  رولػوف /[  ك ػن م  ػن قػاؿ: مل الػرد قػوالف: أحػد ا رددػم إ  28]البقػرة
[  كال ػاأ: رددػم إ  55]طػه/  ن ػا  نقنػاكم ك ي ػا رليػدكم ا أ ار إليه بقولػه: 
[   ػنلك ريػر إ  55]طػه/ ك ن ػا خنػرو م  ػارة أ ػرلبقوله: احلياة املشار إلي ا 

 حالاني كناا ا دا نة مل نمـو النفظ.
[  قيػػل: نضػػوا ا را ػػل غييػػا  9]إبػػراديم/  ػػردكا أوػػدو م مل أ ػػواد مكقولػػه  لػػا : 

كقيػػػػل: أك ػػػػ كا إ  السػػػػ وت كأ ػػػػاركا باليػػػػد إ  الفػػػػم  كقيػػػػل: ردكا أوػػػػدو م مل أ ػػػػواري 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

دم  كاسػػالماؿ الػػرد مل ذلػػك  نبي ػػا أ ػػم  لنػػوا ذلػػك  ػػرة بلػػد أ ػػرل. ا ربيػػاء  اسػػ او 
[  أم: ورولػور م 119]البقػرة/ لو وردكر م  ن بلد إ ػار م كفػاراكقوله  لا : 

وػػا أو ػػا الػػنون ني نػػوا إف إ  حػػاؿ ال فػػر بلػػد أف  ػػارقاموري  كننػػر ذلػػك قولػػه  لػػا : 
]نيؿ  إ ػػػػػػػار م كػػػػػػػا رون   يلػػػػػػػوا  روقػػػػػػػا  ػػػػػػػن الػػػػػػػنون أك ػػػػػػػوا ال اػػػػػػػاب وػػػػػػػردككم بلػػػػػػػد

[  كاالر ػػػداد كالػػػردة: الروػػػوع مل ال روػػػ  الػػػنم وػػػاء  نػػػه  ل ػػػن الػػػردة 111نمػػػراف/
إف الػػنون ار ػػدكا ننػػر ختػػاص بػػال فر  كاالر ػػداد وسػػالمل  يػػه كمل غػػنري  قػػاؿ  لػػا : 

 وػػػا أو ػػػا الػػػنون ني نػػػوا  ػػػن ور ػػػد  ػػػن م نػػػن دونػػػه[  كقػػػاؿ: 25]حممػػػد/ أدبػػػاردم
ك ػػن ور ػػدد  ػػن م لروػػوع  ػػن اإلسػػاـ إ  ال فػػر  ككػػنلك: [  كدػػو ا54]املا ػػدة/

 ار ػػدا ننػػر نيثار ػػا [  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 217]البقػػرة/ نػػن دونػػه  يمػػد كدػػو كػػا ر
إف الػػػنون ار ػػػدكا ننػػػر أدبػػػاردم  ػػػن بلػػػد  ػػػا  بػػػني اػػػم [  64]ال  ػػػ / ق  ػػػا
[  كقولػػػه 71]ا رلػػػاـ/ كرػػػرد ننػػػر أنقابنػػػا[  كقػػػاؿ  لػػػا : 25]حممػػػد/ ااػػػدل
[  أم: إذا يققػػام أ ػػرا كنػػر ام  ػػنا 21]املا ػػدة/ كال  ر ػػدكا ننػػر أدبػػاركم لػػا : 

  ا  رولوا ننه.
  نمػػػػػػػا أف وػػػػػػػاء البشػػػػػػػن ألقػػػػػػػاري ننػػػػػػػر كو ػػػػػػػه  ار ػػػػػػػد ب ػػػػػػػناكقولػػػػػػػه نػػػػػػػك كوػػػػػػػل: 

[  أم: نػػػػاد إليػػػػه الب ػػػػر  كوقػػػػاؿ: رددت احل ػػػػم مل كػػػػنا إ   ػػػػاف: 96]ووسػػػػ /
   الرسػػػػػػػػػوؿ كإ  أكيل ا  ػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػن مكلػػػػػػػػػو ردكري إ و ػػػػػػػػػاه إليػػػػػػػػػه  قػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػا : 

  ػػػػػػػػػػإف  نػػػػػػػػػػازنام مل  ػػػػػػػػػػغء  ػػػػػػػػػػردكري إ  اهلل كالرسػػػػػػػػػػوؿ[  كقػػػػػػػػػػاؿ: 83]النسػػػػػػػػػػاء/
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[  كوقػػػاؿ: رادري مل كا ػػػه. كقيػػػل مل ايػػػرب: االبيلػػػاف وػػػ اداف  اأ روػػػه 59]النسػػػاء/
  كابػػن اوػػاركد مل املناقػػر ص 1/466  كأمحػػد 4/188 الػػك مل املدكرػػة باغػػا 

حػػػد  ن مػػػا  ػػػا أ ػػػن  كردة اإلبػػػل: أف  ػػػ دد إ  املػػػاء  كقػػػد   أم: وػػػرد كػػػل كا159
أردت الناقػػػة اقػػػاؿ مل النسػػػاف: الػػػردة: أف  شػػػرب اإلبػػػل املػػػاء ننػػػا    ػػػد ا لبػػػاف مل 
 ػػػركن ا. كأردت الناقػػػة: كر ػػػد أر اغ ػػػا كحياؤدػػػا  ػػػن  ػػػرب املػػػاء   كاسػػػ د املاػػػاع: 

 اس وله.

 ردؾ 

كالػػػػ ادؼ: الااػػػػابق  كالػػػػرادؼ: املاػػػػا ر  الػػػػردؼ: الاػػػػابق  كردؼ املػػػػرأة: نجيكيػػػػا   -
 اسػػاجاب ل ػػم أأ  ػػدكم بػػال  كاملػػردؼ: املاقػػدـ الػػنم أردؼ غػػنري  قػػاؿ  لػػا : 

[  قاؿ أبو نبيدة:  رد ني: وا ني بلد اارير:  از 9]ا رفاؿ/  ن املا  ة  رد ني
     جلل ردؼ كأردؼ  لم كاحد  كأرشد:1/241القرنيف 

 أرد د ال رواإذا اووزاء  - 185 -
  نند بآؿ  اطمة الينورا ***ادنا   ر بيد  كنجكري: 

كدػػػػػو يك ػػػػػة بػػػػػن  ػػػػػد  كالبيػػػػػد مل اللبػػػػػاب اردؼ  ؛ كالنسػػػػػاف اردؼ  ؛ كالب ػػػػػا ر 
3/63  

كقػػػػاؿ غػػػػنري:  لنػػػػاري  ػػػػرد ني  ا  ػػػػة أ ػػػػرل   لنػػػػر دػػػػنا و ورػػػػوف  ػػػػدون بػػػػالفني  ػػػػن 
ف مل قنػػػوب اللػػػدل الرنػػػب. املا  ػػػة  كقيػػػل: نػػػم بػػػاملرد ني املاقػػػد ني لنلسػػػ ر ونقػػػو 
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اكهبػا قػرأ رػا ق كأبػو ولفػر كولقػوب  أم: أردؼ كػل إرسػاف  ن ػا    رد نيكقرئ: 
ا رد ني  اكدغ قراءة  اذة  قرأ هبػا اينيػل نػن أدػل   ػة. اريػر:  ا ػر ابػن  الووػه 

 ػػن سػػورة نيؿ  124؛ كااوػػة رقم ػػا 1/667؛ كإنػػراب القػػرنيف لننهػػاس 49ص 
دنم الااء مل الداؿ  كطرح حركة الاػاء ننػر الػداؿ. كقػد قػاؿ نمراف  ولين  ر د ني   ا
ألػػػػػن و فػػػػػي م أف  ػػػػػدكم رب ػػػػػم ب اثػػػػػة نيالؼ  ػػػػػن املا  ػػػػػة مل سػػػػورة نيؿ نمػػػػػراف: 

بنػػػر إف   ػػػربكا ك اقػػػوا كوػػػا وكم  ػػػن  ػػػوردم دػػػنا  ػػػددكم رب ػػػم خبمسػػػة  *** منززززل  
ل   ػة. اريػر: اكدغ قراءة  اذة  قرأ هبا اينيل نن أدػ نيالؼ  ن املا  ة  سو ني
؛ كااوػػػػة رقم ػػػػا 1/667؛ كإنػػػػراب القػػػػرنيف لننهػػػػاس 49 ا ػػػػر ابػػػػن  الووػػػػه ص 

 ػػن سػػورة نيؿ نمػػراف . كأرد اػػه: محناػػه ننػػر ردؼ الفػػرس  كالػػرداؼ:  ركػػب  124
الردؼ  كدابة ال  رادؼ كال  درؼ اقاؿ ال اغاأ: وقػاؿ: دػنري دابػة ال  ػرادؼ  أم: 

قػػاؿ ا زدػػرم: ال  ػػردؼ  ولػػد  ػػن كػػاـ ال يمػػل ردوفػػا  كوػػوز النيػػ : ال  ػػردؼ  ك 
أدػػػل احلضػػػر. اللبػػػاب اردؼ     كوػػػاء كاحػػػد  ارد ػػػه ني ػػػر. كأرداؼ املنػػػوؾ: الػػػنون 

 انفو م.

 ردم 

]ال  ػػ /  أولػػل بيػػن م كبيػػن م رد ػػاالػػردـ: سػػد ال نمػػة بػػاحلجر  قػػاؿ  لػػا :  -
 [  كالردـ: املردـك  كقيل: املردـ  قاؿ الشانر:95
 ادنا   ر بيد  كنجكري: ***شلراء  ن   دـ دل غادر ال - 186 -
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 أـ دل نر د الدار بلد  ودم
  2/5؛ ك رح امللنقات 15كدو للن ة  ن   نق  لنقاه  كدو مل دوواره ص 
   كسهاب  ردـ ااريػر: 2/427كأرد د ننيه احلمر اأم: دا د  ارير: اجململ 

 ؛ كالنساف: ردـ .2/427اجململ 

 ردأ 

  ارسػػػػنه  لػػػػغ ردءا و ػػػػدقينري  لينػػػػا لػػػػه. قػػػػاؿ  لػػػػا : الػػػػردء: الػػػػنم وابػػػػق غػػػػن  -
[  كقػػػػد أردأري  كالػػػػردمء مل ا صػػػػل   نػػػػه  ل ػػػػن  لػػػػورؼ مل املاػػػػا ر 34]الق ػػػػص/

. وقاؿ: ردأ ااريػر: ا  لػاؿ    الشػغء رداءة    ػو 3/65؛ كالب ػا ر 3/49املن ـو
ه  الػػه ك ػػا وغػػين ننػػردمء  كالػردل: ااػػاؾ  كالػػ دم: الالػػرض لن ػػاؾ  قػػاؿ  لػػا : 

 ػاهلل إف [  كقػاؿ: 16]طػه/ كا بػق دػواري  ػ دل[  كقاؿ: 11]النيل/ إذا  ردل
 [  كاملرداة: حجر   سر هبا احلجارة   دو ا.56]ال ا ات/ كدت ل دون

 رذل 

 ك ن م  ن وػرد إ  أرذؿ اللمػرالرذؿ كالرذاؿ: املرغوب ننه لرداء ه  قاؿ  لا :  -
[  كقػػػاؿ 27]دػػػود/  ن دػػػم أراذلنػػػا بػػػادم الػػػرأمإال الػػػنو[  كقػػػاؿ: 71]النهػػػل/
 [  مجق ا رذؿ.111]الشلراء/ قالوا أر  ن لك كا بلك ا رذلوف لا : 
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 رزق 

الرزؽ وقػاؿ لنل ػاء اوػارم  ػارة  دريووػا كػاف أـ أ ركوػا  كلنن ػيب  ػارة  كملػا و ػل  -
السن اف     وقاؿ: أن ر2/31إ  اووؼ كواغنل به  ارة اكردري الرازم مل  فسنري 

 كأرفقوا  ا رزقناكم  ن قبل أف وايت أحدكم املػوترزؽ اوند  كرزقد ننما  قاؿ: 
 ك ا رزقنػادم ونفقػوف[  أم:  ن املاؿ كاواري كاللنم  ككنلك قوله: 11]املنا قوف/
كيلنػػػوف [  كقولػػػه: 172]البقػػػرة/ كنػػػوا  ػػػن طيبػػػات  ػػػا رزقنػػػاكم[  3]البقػػػرة/

[  أم: كيلنػػػوف ر ػػػيب م  ػػػن النلمػػػة يػػػرم 82اقلػػػة/]الو  رزق ػػػم أر ػػػم   ػػػنبوف
[  قيػػل: نػػين بػػه امل ػػر الػػنم 22]الػػناروات/ كمل السػػماء رزق ػػمال ػنب. كقولػػه: 

 . كقيػػػل دػػػو  7/619بػػػه حيػػػاة احليػػػواف اكدػػػو قػػػوؿ الضػػػهاؾ  اريػػػر: الػػػدر املن ػػػور 
[  كقيػػػل:  نبيػػػػه أف احليػػػػوظ 18]امل  نػػػػوف/  ػػػػن السػػػػماء  ػػػاء وأنزلنززززاكقولػػػه: 

[  أم: ب لػػاـ واغػػنل 19]ال  ػػ /  نيػػا  م بػػرزؽ  نػػهادور  كقولػػه  لػػا : باملقػػ
 - 11]ؽ/ رزقػػػا لنلبػػػاد ***كالنخػػػل باسػػػقات اػػػا طنػػػق رضػػػيد بػػػه. كقولػػػه  لػػػا : 

[  قيػػػػل: نػػػػين بػػػػه ا غنوػػػػة  ك  ػػػػن أف امػػػػل ننػػػػر اللمػػػػـو  يمػػػػا و كػػػػل كونػػػػبس 11
 ن السماء  ػن  ينزلوا كوسالمل  ككل ذلك  ا لرج  ن ا ر ني  كقد قيضه اهلل  

كال يسػػػا الػػػنون قانػػػوا مل سػػػبيل اهلل أ وا ػػػا بػػػل املػػػاء  كقػػػاؿ مل الل ػػػاء ا  ػػػركم: 
[  أم: وفػػػػػػيا اهلل ننػػػػػػي م الػػػػػػنلم 169]نيؿ نمػػػػػػراف/ أحيػػػػػػاء ننػػػػػػد رهبػػػػػػم ورزقػػػػػػوف
إف [  كقولػه: 62] ػر / كاػم رزق ػم  ي ػا ب ػرة كنشػياا  ركوة  ككػنلك قولػه: 
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. كالػرازؽ وقػاؿ 58]الػناروات/ لقػوةاهلل دو الرزاؽ ذك ا [    ػنا حممػوؿ ننػر اللمػـو
يػػػال  الػػػرزؽ  ك ل يػػػه  كاملسػػػبب لػػػه  كدػػػو اهلل  لػػػا  ااريػػػر: ا  ػػػاء كال ػػػفات ص 

   كوقاؿ ذلك لقرساف الػنم و ػن سػببا مل كصػوؿ الػرزؽ. كالػرزاؽ ال وقػاؿ إال 86
[  21]احلجػر/ بػرازقنيكولننا ل ػم  ي ػا  لػاوش ك ػن لسػام لػه هلل  لا   كقوله: 

كولبدكف  ن دكف اهلل  ا ال  نػك أم: بسبب مل رزقه  كال  د ل ل م  يه  كقوله: 
[  أم: ليسػػػوا 73]النهػػػل/ اػػػم رزقػػػا  ػػػن السػػػموات كا رض  ػػػيئا كال وسػػػا يلوف

بسبب مل رزؽ بووه  ػن الووػوري  كسػبب  ػن ا سػباب. كوقػاؿ: ار ػكؽ اونػد: أ ػنكا 
 ول وره د لة كاحدة.أرزاق م  كالرزقة:  ا 

 رس 

- أصػػهاب الػػرس  اااوػػةكػػنبد قػػبن م قػػـو رػػوح كأصػػهاب الػػرس كمثػػود  سػػورة
   قيل: دو كاد  قاؿ الشانر:12ؽ: نيوة 

 كدن لوادم الرس كاليد لنفم - 187 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري:

 ب رف ب ورا كاساهرف بسهرة
ك ػػػػرح امللنقػػػػات  ؛77كدػػػػو لػػػػكدن بػػػػن أيب سػػػػنمر  ػػػػن  لنقاػػػػه  اريػػػػر: دووارػػػػه ص 

1/115  
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كأصػػل الػػرس: ا ثػػر القنيػػل املووػػود مل الشػػغء  وقػػاؿ:  لػػد رسػػا  ػػن  ػػرب ااريػػر: 
   كرس احلػدو  مل رفسػغ  3/68؛ كالب ا ر 2/366؛ كاجململ 162ا ساس 

ككوػػػد رسػػػا  ػػػن محػػػر اقػػػاؿ الك شػػػرم: بػػػه رس احلمػػػر كرسيسػػػ ا: اباػػػداؤدا قبػػػل أف 
   كرس 162  سػػػػػ ا. ا سػػػػػاس ص  شػػػػػاد  ك قػػػػػوؿ: بػػػػػدأت برسػػػػػ ا  كأ ػػػػػنت مل

 امليد: د ن كولل أثرا بلد نني.

 رسخ 

رسػػػػوخ الشػػػػغء: ثبا ػػػػه ثبا ػػػػا  ام نػػػػا  كرسػػػػخ الغػػػػدور: رضػػػػب  ػػػػاؤري  كرسػػػػخ يػػػػد  -
ا رض  كالراسػػخ مل اللنػػم: املاهقػػ  بػػه الػػنم ال ولر ػػه  ػػب ة.  الراسػػخوف مل اللنػػم 

    ور ػػػػػػػػػػابواالػػػػػػػػػنون ني نػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػاهلل كرسػػػػػػػػػػوله تدػػػػػػػػػم املوصػػػػػػػػػػو وف بقولػػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػػا : 
 ل ػػػػػػػػػن الراسػػػػػػػػػخوف مل اللنػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػن م[  ككػػػػػػػػػنا قولػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػا : 15]احلجػػػػػػػػػرات/

 [.162]النساء/

 رسل 

أصل الرسل: االربلاث ننر الا دة كوقاؿ: راقة رسنة: س نة السن  كإبػل  راسػيل:  -
 نبل ػػػة اربلاثػػػا سػػػ ا  ك نػػػه: الرسػػػوؿ املنبلػػػ   ك  ػػػور  نػػػه  ػػػارة الر ػػػ    قيػػػل: ننػػػر 

ر ػػػه بػػػالر    ك ػػػارة االربلػػػاث  ا ػػػا   نػػػه الرسػػػوؿ  كالرسػػػوؿ وقػػػاؿ  ػػػارة رسػػػنك  إذا أ 
 لنقوؿ املاهمل كقوؿ الشانر:

 أال أبن  أبا حفص رسوال - 188 -
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 ا  ر بيد  نجكري:  دل لك  ن أ غ ثقة إزارم
 كدو  يب املن اؿ ا  جلغ  كقد  قدـ مل  ادة اأزر   

لقػػػد واحػػػد كاومػػػق  قػػػاؿ  لػػػا : ك ػػػارة ملاهمػػػل القػػػوؿ كالرسػػػالة. كالرسػػػوؿ وقػػػاؿ لن
 قػػػػوال إرػػػػا رسػػػػوؿ رب [  كلنجمػػػػق: 128]الاوبػػػػة/ وػػػػاءكم رسػػػػوؿ  ػػػػن أرفسػػػػ م

 [  كقاؿ الشانر:16]الشلراء/ اللاملني
 ؿ أننم م بنواحغ ايرب ***أل ين إلي ا ك ن الرسو  - 189 -

؛ 3/71؛ كالب ػػا ر 1/146االبيػػد  يب ذؤوػػب ااػػنيل  كدػػو مل دوػػواف ااػػنليني 
 النساف األك   ك 

كمجػػق الرسػػوؿ رسػػل. كرسػػل اهلل  ػػارة وػػراد هبػػا املا  ػػة  ك ػػارة وػػراد هبػػا ا ربيػػاء   مػػػن 
إرا رسػل ربػك [  كقوله: 19]الا وور/ إره لقوؿ رسوؿ كر املا  ة قوله  لا : 
 كملػػػػا وػػػػاءت رسػػػػننا لوطػػػػا سػػػػغء هبػػػػم[  كقولػػػػه: 81]دػػػػود/ لػػػػن و ػػػػنوا إليػػػػك

[  31]اللن بػػػػوت/ وػػػػاءت رسػػػػننا إبػػػػراديم بالبشػػػػرلكملػػػػا [  كقػػػػاؿ: 77]دػػػػود/
 بنػػػػػػػر كرسػػػػػػػننا لػػػػػػػدو م و ابػػػػػػػوف[  1]املرسػػػػػػػات/ كاملرسػػػػػػػات نر ػػػػػػػاكقػػػػػػػاؿ: 

[  144]نيؿ نمػػراف/ ك ػػا حممػػد إال رسػػوؿ[  ك ػػن ا ربيػػاء قولػػه: 81]الك ػػرؼ/
 إليػك  ػن ربػك أنززلوا أو ا الرسوؿ بنػ   ػا /[  كقولػه: 67]املا ػدة ك ػا ررسػل

[   مهمػػػوؿ ننػػػر رسػػػنه  ػػػن املا  ػػػة 48]ا رلػػػاـ/ ال  بشػػػرون ك نػػػنروناملرسػػػنني إ
[  51]امل  نػوف/ وا أو ا الرسل كنوا  ػن ال يبػات كانمنػوا صػاحلاكاإلرس. كقوله: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

قيػػػل: نػػػين بػػػه الرسػػػوؿ كصػػػفوة أصػػػهابه   سػػػمادم رسػػػا لضػػػم م إليػػػه اكقػػػاؿ للػػػا 
  كأرػػه أقا ػػه  قػػاـ الرسػػل. اللنمػػاء: اي ػػاب مل دػػنري ااوػػة لننػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم

   كاسػػميا م امل نػػب ادػػو امل نػػب بػػن أيب صػػفرة  كػػاف 12/127راوػػق: القػػرطمه 
كايل  راساف  ن و ة احلجاج بن ووسػ  ال قفػغ  كأكالدري وقػاؿ اػم امل البػة  كلػه وػد 

 دجرم. 83طو  مل قااؿ ايوارج   ومل سنة 
ن ا ثػن؛ ك ػنرات الػندب ؛ كال ا ل البػ5/351ارير: أ بارري مل ك يات ا نياف 

  كأكالدري: امل البػػػػػػػة. كاإلرسػػػػػػػاؿ وقػػػػػػػاؿ مل اإلرسػػػػػػػاف  كمل ا  ػػػػػػػياء احملبوبػػػػػػػة  1/95
كأرسػننا السػماء كامل ركدة  كقد و وف ذلك بالاسخن  كإرساؿ الرو   كامل ر   و: 

[  كقػػد و ػػوف ببلػػ   ػػن لػػه ا ايػػار   ػػو إرسػػاؿ الرسػػل  6]ا رلػػاـ/ ننػػي م  ػػدرارا
 ارسػػػل  رنػػػوف مل املػػػدا ن [  61]ا رلػػػاـ/ كورسػػػل ننػػػي م حفيػػػةقػػػاؿ  لػػػا : 

أ   ػر [  كقد و وف ذلك بالاخنية  ك رؾ املنق   ػو قولػه: 53]الشلراء/ حا رون
[  كاإلرسػػػػػاؿ وقابػػػػػل 83] ػػػػػر / أرػػػػػا أرسػػػػػننا الشػػػػػياطني ننػػػػػر ال ػػػػػا رون  ػػػػػ زدم أزا

سػػك اػػا ك ػػا  سػػك  ػػا  ػػا وفػػا  اهلل لننػػاس  ػػن رمحػػة  ػػا  اإل سػػاؾ. قػػاؿ  لػػا : 
[  كالرسػػل  ػػن اإلبػػل كالغػػنم:  ػػا وس سػػل مل السػػن  2] ػػاطر/  رسػػل لػػه  ػػن بلػػدري

 وقاؿ: واءكا أرساال  أم:  ااابلني  كالرسل: النا ال  ن املااابق الدر.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رسا 

 كقػػػدكر راسػػػياتوقػػػاؿ: رسػػػا الشػػػغء ورسػػػو: ثبػػػد  كأرسػػػاري غػػػنري  قػػػاؿ  لػػػا :  -
[  أم: وبػػػػاال ثاباػػػػات  27]املرسػػػػات/  ػػػػا ات ركاسػػػػغ[  كقػػػػاؿ: 13]سػػػػبا/

كاوبػػػاؿ أرسػػػادا /[  كذلػػػك إ ػػػارة إ   ػػػو قولػػػه  لػػػا : 32]النازنػػػات كاوبػػػاؿ
 [  قاؿ الشانر:7]النبا/ أك ادا
 كال وباؿ إذا    رس أك اد - 191 -

 ادنا نجك بيد  ك  رري:
 البيد ال وبام إال له نمد

   ك ي ا وقوؿ:كدو لأل وري ا كدم   ن ق يدة له
 كال سراة إذا و اام سادكا ***ال و ن  الناس  و ر ال سراة ام 
  إف  ولوا  با  رار  نقاد *** نفر ا  ور بادل الرأم  ا صنهد 

؛ 2/225؛ كأ ػايل القػايل 76؛ كاال ايػارون ص 2/69كدو مل احلماسة الب روة 
  9كال را   ا دبية ص 

قػػػد طنب ػػػا األقػػػد السػػػهابة  راسػػػي ا: اسػػػاقرت كألقػػػد السػػػهابة  راسػػػي ا   ػػػو: أل
 كوادت.

   3/74؛ كالب ػػػػا ر 2/377كال نػػػػب: حبػػػػل ايبػػػػاء كالسػػػػرادؽ. كاريػػػػر: اجملمػػػػل 
  كدػػػغ 41اسػػػورة دػػود: نيوػػة  اركبػػوا  ي ػػػا بسػػم اهلل  رادػػا ك رسػػاداكقػػاؿ  لػػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

د  قراءة را ق كابن ك ن كأيب نمرك كولقوب كابػن نػا ر ك ػلبة   ػن: أوروػد  كأرسػي
 املرسػػر وقػػاؿ لنم ػػدر  كامل ػػاف  كالك ػػاف  كاملفلػػوؿ  كقػػرئ: ا رو ػػا ك رسػػي ا  اقػػرأ 

 بفا  امليمني امل ونغ  كدغ قراءة  اذة.
بفػػػػا  املػػػػيم ا ك   ك ػػػػم ال اريػػػػة  اريػػػػر: اإليػػػػاؼ   رو ػػػػا ك رسػػػػاداكقػػػػرأ حفػػػػص 

[  أم: 187]ا نػػػراؼ/  وسػػػالورك نػػػن السػػػانة أوػػػاف  رسػػػادا  كقولػػػه: 256
 اف ثبويا  كرسوت بني القـو  أم: أثبد بين م إوقاع ال ن .ز 

 رشد 

الر د كالر د:  اؼ الغغ  وسالمل اسالماؿ ااداوة  وقالك ر د ور د  كر ػد  -
 للن ػػػػػػم ور ػػػػػػدكف  ور ػػػػػػد قػػػػػػاؿ: 3/75؛ كالب ػػػػػػا ر 3/85ااريػػػػػػر: ا  لػػػػػػاؿ 

 لػػا :  [  كقػػاؿ256]البقػػرة/ قػػد  بػػني الر ػػد  ػػن الغػػغ[  كقػػاؿ: 186]البقػػرة/
ػػػػإف نيرسػػػػام  ػػػػن م ر ػػػػدا  /[  6]النسػػػػاءكلقػػػػد ني ينػػػػا إبػػػػراديم ر ػػػػدري  ػػػػن قبػػػػل 

أنين: الر د املػ رس  ػن الياػيم  كالر ػد الػنم أكيت  -[  كبني الر دون 51]ا ربياء/
دػػل أ بلػػك ننػػر أف  لنمػػن  ػػا ننمػػد بػػوف بليػػد. كقػػاؿ:  -إبػػراديم ننيػػه السػػاـ 

[  كقػػػاؿ 24]ال  ػػػ / دػػػنا ر ػػػدا قػػػرب  ػػػن [  كقػػػاؿ: 66]ال  ػػػ / ر ػػػدا
بلضػػ م: الر ػػد أ ػػص  ػػن الر ػػد   ػػإف الر ػػد وقػػاؿ مل ا  ػػور الدريووػػة كا  ركوػػة  
كالر ػػد وقػػاؿ مل ا  ػػور ا  ركوػػة ال غػػن. كالرا ػػد كالر ػػيد وقػػاؿ  ي مػػا مجيلػػا  قػػاؿ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ك ػػػػػػا أ ػػػػػػر  رنػػػػػػوف بر ػػػػػػيد[  7]احلجػػػػػػرات/ أكلئػػػػػػك دػػػػػػم الرا ػػػػػػدكف لػػػػػػا : 
 [.97]دود/

 رص 

[  أم: حم ػػػػػػم كايفػػػػػػا بػػػػػػين 4]ال ػػػػػػ / كػػػػػػا م بنيػػػػػػاف  رصػػػػػػوصؿ  لػػػػػػا : قػػػػػػا -
بالرصػػػػػاص  كوقػػػػػاؿ: رص ػػػػػاه كرص ػػػػػاه  ك راصػػػػػوا مل ال ػػػػػاة. أم:  ضػػػػػاوقوا  ي ػػػػػا. 

 ك رصيص املرأة: أف  شدد الانقب  كذلك أبن   ن ال صص.

 رصد 

الرصد: االسالداد لن قب  وقػاؿ: رصػد لػه  ك رصػد  كأرصػد ه لػه. قػاؿ نػك كوػل:  -
 إرصػػادا ملػػن حػػارب اهلل كرسػػوله  ػػن قبػػلك /[  كقولػػه نػػك كوػػل: 117]الاوبػػة إف

[   نبي ا أره ال  نجا كال   ػرب. كالرصػد وقػاؿ لنراصػد 14]الفجر/ ربك لباملرصاد
وسػنك الواحد  كلنجمانة الراصدون  كلنمرصود  كاحدا كاف أك مجلا. كقوله  لا : 

اامػػل كػػل ذلػػك. كاملرصػػد:  و ػػق [  27]اوػػن/  ػػن بػػني ودوػػه ك ػػن  نفػػه رصػػدا
[  كاملرصػاد  ػوري  ل ػن وقػاؿ 5]الاوبػة/ كاقلدكا ام كل  رصدالرصد  قاؿ  لا : 

 إف و ػػػػػػػنم كارػػػػػػػد  رصػػػػػػػادالنم ػػػػػػػاف الػػػػػػػنم ا ػػػػػػػاص بال صػػػػػػػد  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 
كإف  ػػن م إال [   نبي ػػا أف نني ػػا  ػػاز النػػاس  كننػػر دػػنا قولػػه  لػػا : 21]النبػػا/
 [.71] ر / كارددا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رضع 

   كر ػػػػػق ور ػػػػػق ر ػػػػػانا 3/91وقػػػػػاؿ: ر ػػػػػق املولػػػػػود ور ػػػػػق ااريػػػػػر: ا  لػػػػػاؿ  -
كر ػػانة  كننػػه اسػػالن: لئػػيم را ػػق: ملػػن  نػػادر ل  ػػه  كإف كػػاف مل ا صػػل ملػػن ور ػػق 
غنمػػه لػػيا؛ لػػئا وسػػمق صػػوت  ػػخبه االشػػخب: صػػوت النػػا ننػػد احلنػػب    نمػػا 

اػػاف  ػن ا سػناف الرا ػػلاني؛  لػورؼ مل ذلػك قيػػل: ر ػق  ػاف   ػػو: لػـ   ك ػغ ال ني
كالوالػػػدات ور ػػػلن أكالددػػػن حػػػولني  السػػػالارة ال ػػػمه هبمػػػا مل الر ػػػق  قػػػاؿ  لػػػا : 

 ػػػػإف أر ػػػػلن ل ػػػػم  ػػػػآ ودن [  233]البقػػػػرة/ كػػػػا نني ملػػػػن أراد أف وػػػػام الر ػػػػانة
[  كوقاؿ:  اف أ و  اف  ػن الر ػانة  كقػاؿ صػنر اهلل ننيػه 6]ال اؽ/ أووردن

 1/623 اع  ا اـر  ن النسػب  ااحلػدو  أ روػه بػن  اوػه كسنم: ااـر  ن الر 
نػن نا شػة  كأ روػه  الػك مل املوطػا نن ػا أوضػا أف رسػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه كسػنم 

؛ ك ػرح 2/117قاؿ: اـر  ن الر ػانة  ػا اػـر  ػن الػوالدة. اريػر:  نػوور احلوالػك 
 .3/247الكرقاأ 

 نة  ا حـر  ن الوالدة .كأ روه ال  نم كلفيه: اإف اهلل حـر  ن الر ا
كقػػاؿ: دػػنا حػػدو  حسػػن صػػهي   كاللمػػل ننػػر دػػنا ننػػد أدػػل اللنػػم  ػػن أصػػهاب 

   5/88النػػمه كغػػندم  ال رلنػػم بيػػن م مل ذلػػك ا اا ػػا. اريػػر: نار ػػة ا حػػوذم 
[  أم:  سػػػو و ن 233]البقػػرة/  كإف أردمت أف  س  ػػلوا أكالدكػػػمكقػػاؿ  لػػػا : 

 إر اع أكالدكم.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رضً 

ر غ ور ر ر ا    و  ر غ ك ر و. كر ا اللبد نػن اهلل: أف ال و ػرري  ػا  وقاؿ: -
 رم به قضاؤري  كر ػا اهلل نػن اللبػد دػو أف وػراري  ػ مترا   ػرري  ك نا يػا نػن  يػه  قػاؿ 

لقػد ر ػغ [  كقاؿ  لػا : 119]املا دة/ ر غ اهلل نن م كر وا ننهاهلل  لا : 
 كر ػػػػػيد ل ػػػػػم اإلسػػػػػاـ دونػػػػػاا : [  كقػػػػػاؿ  لػػػػػ18]الفػػػػػا / اهلل نػػػػػن املػػػػػ  نني

[  كقػػاؿ 38]الاوبػة/ أر ػيام باحليػػاة الػدريا  ػن اا ػرة[  كقػاؿ  لػا : 3]املا ػدة/
كال اػػكف [  كقػػاؿ نػػك كوػػل: 8]الاوبػػة/ ور ػػور م بػػا واد م ك ػػا  قنػػوهبم لػػا : 

[  كالر ػػػواف: الر ػػػا ال  ػػػن  كملػػػا كػػػاف 51]ا حػػػكاب/ كور ػػػني  ػػػا ني يػػػا ن كن ػػػن
الر ا ر ا اهلل  لا   ص لفظ الر واف مل القرنيف  ا كػاف  ػن اهلل  لػا : قػاؿ  أنيم

 كردباريػػػػػػػػة اباػػػػػػػػدنودا  ػػػػػػػػا كابنادػػػػػػػػا ننػػػػػػػػي م إال اباغػػػػػػػػاء ر ػػػػػػػػواف اهللنػػػػػػػػك كوػػػػػػػػل: 
[  كقػاؿ: 29]الفػا / وباغوف  ضا  ن اهلل كر وارا[  كقاؿ  لا : 27]احلدود/

وبشػػردم رهبػػم برمحػػة  نػػه كر ػػواف /كقولػػه  لػػا : [21]الاوبػػة   إذا  را ػػوا بيػػن م
 [  أم: أ  ر كل كاحد  ن م الر ا ب احبه كر يه.232]البقرة/ بامللركؼ

 رطب 

 كال رطػػب كال وػػابس إال مل كاػػاب  بػػنيالرطػػب:  ػػاؼ اليػػابس  قػػاؿ  لػػا :  -
كدػػكم إليػػك جبػػنع [  ك ػػص الرطػػب بالرطػػب  ػػن الامػػر  قػػاؿ  لػػا : 59]ا رلػػاـ/

[  كأرطب النخل اأرطػب النخػل: حػاف 25] ر / يك رطبا ونياالنخنة  ساقب نن



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

أكاف رطبه    و: أمتر كأون  كرطبد الفرس كرطباه: أطلماه الرطب   رطػب الفػرس: 
أكنػػػه. كرطػػػب الروػػػل رطبػػػا: إذا   نػػػم  ػػػا نػػػن لػػػه  ػػػن   ػػػإ كصػػػواب ااريػػػر: اجملمػػػل 

     شبي ا برطب الفرس  كالرطيب: نبارة نن النانم.2/382

 رعب 

الرنػػػػب: االرق ػػػػاع  ػػػػن ا ػػػػااء ايػػػػوؼ  وقػػػػاؿ: رنباػػػػه  رنػػػػب رنبػػػػا    ػػػػو رنػػػػب   -
[  كقػاؿ: 26]ا حػكاب/ كقػنؼ مل قنػوهبم الرنػبكال نابة: الفركؽ. قاؿ  لا : 

سػػػػننقغ مل قنػػػػوب الػػػػنون كفػػػػركا الرنػػػػب  /[  151]نيؿ نمػػػػراف كملنئػػػػد  ػػػػن م
:  أل ػػػه  كسػػػيل [  كلا ػػػور اال ػػػااء  نػػػه قيػػل: رنبػػػد احلػػػوض18]ال  ػػػ / رنبػػا

رانػػػب:  ػػػأل الػػػوادم  كبانابػػػار الق ػػػق قيػػػل: رنبػػػد السػػػناـ: ق لاػػػه. كواروػػػة رنبوبػػػة: 
  ابة   بة  ارة االش بة: احلسنة  كالاارة: املمانئة اوسم   كاومق الرنابيب.

 رعد 

الرنػػػػػد صػػػػػوت السػػػػػهاب  كركم اأرػػػػػه  نػػػػػك وسػػػػػوؽ السػػػػػهاب  اأ روػػػػػه أمحػػػػػد   -
دم نػػن ابػػن نبػػاس قػػاؿ: أقبنػػد و ػػود إ  رسػػوؿ كال  ػػنم كصػػههه  كالنسػػا غ كغػػن 

 اهلل صنر اهلل ننيه كسنم  قالوا: وا أبا القاسم  إرا رسالك نن مخسة أ ياء...
ت قػػالوا: أ ربرػػا  ػػا دػػنا الرنػػدا قػػاؿ:  نػػك  ػػن  ا  ػػة اهلل  وكػػل بالسػػهاب  بيػػدري 

ر املن ػور  راؽ  ػن رػار  وكوػر بػه السػهاب  وسػوقه حيػ  أ ػرري اهلل... إخل. اريػر: الػد
كقػػاؿ ال  ػػنم حسػػن غروػػب؛ ك سػػند  11/284؛ كنار ػػة ا حػػوذم 4/621



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 . كقيػل رنػدت السػماء كبرقػد  كأرنػدت كأبرقػد  كو ػم هبمػا نػن 1/274أمحد 
الا ػػػدد. كوقػػػاؿ: صػػػن  يػػػد رانػػػدة ادػػػنا   ػػػل وقػػػاؿ لنػػػنم و  ػػػر ال ػػػاـ كال  ػػػن 

ال اقػػػػػ .   : ملػػػػػن وقػػػػػوؿ ك 2/96؛ كاملساق ػػػػػر 2/385ننػػػػػدري. اريػػػػػر: اجملمػػػػػل 
  .2/385كالرندود: املض رب وبنا  كقيل: أرندت  را  ه  و ا اراوق: اجململ 

 رعى 

الرنغ مل ا صل: حفظ احليواف  إ ا بغنا ه احلا ظ حليا ه؛ كإ ػا بػنب اللػدك ننػه.  -
وقاؿ: رنياه  أم: حفياه  كأرنياه: ولند له  ا ورنر. كالرنػغ:  ػا ورنػاري  كاملرنػر: 

أ ػرج  ن ػا  اءدػا [  54]طػه/ كنػوا كارنػوا أرلػا  ما :  و ق الرنغ  قػاؿ  لػ
[  كولػػػل الرنػػػغ 4]ا ننػػػر/ كالػػػنم أ ػػػرج املرنػػػر[  31]النازنػػػات/ ك رنادػػػا

[  27]احلدوػػد/  مػػا رنودػػا حػػ  رناوا ػػاكالرنػػاء لنهفػػظ كالسياسػػة. قػػاؿ  لػػا : 
يا  كركم: أم:  ا حا يوا نني ا ح  احملا ية. كوسمر كل سا س لنفسه أك لغنري ران

اكن م راع  ككن م  سئوؿ نن رنياه  ااحلدو  نن ابن نمر وقوؿ: قاؿ رسػوؿ اهلل 
 صنر اهلل ننيه كسنم... إخل.

؛ ك سػنم 13/111كدو حدو   اف  ننر صهاه  أ روػه البخػارم مل ا ح ػاـ 
   قاؿ الشانر:11/61  كارير  رح السنة 1829مل اإل ارة برقم ا

 واـ كالرانغكال املرنغ مل ا ق - 191 -
 االبيد:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  رنغ مل ا قواـ كالرانغ ***ليس ق ا   ل ق غ كال اؿ 
؛ كالنسػػػػاف 2/384كدػػػػو  يب قػػػػيس بػػػػن ا سػػػػند ا ر ػػػػارم؛ كالبيػػػػد مل اجملمػػػػل 

  21؛ ك اص اياص ص 285ارنر  كاملفضنيات ص 
 كمجػػق الرانػػغ رنػػاء كرنػػاة. ك رانػػاة اإلرسػػاف لأل ػػر:  راقباػػه إ   ػػاذا و ػػن  ك ػػاذا  نػػه

 ال  قولػػػػػػوا: راننػػػػػػا كقولػػػػػػوا اريررػػػػػػاو ػػػػػػوف  ك نػػػػػػه: رانيػػػػػػد النجػػػػػػـو  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 
[  كأرنياػػه  لػػغ: ولناػػه رانيػػا ل ا ػػه  كقيػػل: أرنػػين  لػػك  كوقػػاؿ: 114]البقػػرة/

 أرع ننر كنا   يلدل بلنر أم: أب  ننيه  كحقيقاه: أرنه   نلا ننيه.

 رعن 

كراننػػػا ليػػػا بالسػػػنا م كطلنػػػا مل   [114]البقػػػرة/ ال  قولػػػوا راننػػػاقػػػاؿ  لػػػا :  -
[  كػػػاف ذلػػػك قػػػوال وقولورػػػه لننػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم  ننػػػر 46]النسػػػاء/ الػػػدون

   253 - 1/252سبيل الا  م  وق دكف به ر يه بالرنورة اارير: الدر املن ػور 
كوو ػػوف أ ػػم وقولػػوف راننػػا  أم: احفينػػا   ػػن قػػوام: رنػػن الروػػل وػػرنن رننػػا    ػػو 

ن  كا ػرأة رننػاء  ك سػمياه بػنلك مليػل  يػه  شػبي ا بػالرنن  أم: أرػ  اوبػل رنن كأرنػ
 ملا  يه  ن امليل  قاؿ الشانر:

 لوال ابن نابة نمرك كالرواء له - 192 -
  ا كارد الب رة الرنناء يل كطنا

 االبيد ونسب لنفرزدؽ  ك  أودري مل دوواره.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

؛ 2/792اف ؛ ك لجػػػػػػػم البنػػػػػػػد2/388؛ كاوم ػػػػػػػرة 2/383كدػػػػػػػو مل اجملمػػػػػػػل 
  3/88كالب ا ر 

 وصػػف ا بػػنلك  إ ػػا ملػػا  ي ػػا  ػػن ايفػػا باإل ػػا ة إ  البػػدك  شػػبي ا بػػاملرأة الرننػػاء؛ 
 كإ ا ملا  ي ا  ن   سر  ك غن مل دوا  ا.

 رؼب 

أصػػػل الرغبػػػة: السػػػلة مل الشػػػغء  وقػػػاؿ: رغػػػب الشػػػغء: أ سػػػق اقػػػاؿ مل ا  لػػػاؿ:  -
حوض رغيب  ك اف رغيب اوػوؼ     ك 3/41كرغب  ا سق رأوه ك نقه. ا  لاؿ 

كوػدنورنا ك رس رغيب اللدك. كالرغبة كالرغب كالرغىب: السلة مل اإلرادة قاؿ  لػا : 
[   ػػإذا قيػػل: رغػػب  يػػه كإليػػه وقاضػػغ احلػػرص ننيػػه  قػػاؿ 91]ا ربيػػاء/ رغبػػا كردبػػا
[  كإذ قيل: رغب ننه اقاضر صرؼ الرغبػة 59]الاوبة/ إرا إ  اهلل راغبوف لا : 

[  131]البقػػرة/ ك ػػن ورغػػب نػػن  نػػة إبػػراديمننػػه كالكدػػد  يػػه   ػػو قولػػه  لػػا : 
أراغػػب أرػػد نػػن نياػػر / [  كالرغيبػػة: الل ػػاء ال  ػػن؛ إ ػػا ل ورػػه  رغوبػػا 46] ػػر

 ي ن  ا وف  شاقة  ن الرغبة؛ كإ ػا لسػلاه   ا ػوف  سػاقة  ػن الرغبػة با صػل  قػاؿ 
 الشانر:

 ك نق ول غ الرغا ب  ن وشاء - 193 -
 انجك بيد للبدة بن ال بيب  كصدرري:

 ]أكصي م باقر االله  إره[



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  1/283  كاحلماسة الب روة 146كدو مل املفضنيات ص 

 رؼد 

[  35]البقػػرة/  ككػػا  ن ػػا رغػػدانػػيش رغػػد كرغيػػد: طيػػب كاسػػق  قػػاؿ  لػػا :  -
وا ي ا رزق ا رغدا  ن كػل   ػاف /ح ػنوا مل رغػد112]النهػل :  [  كأرغػد القػـو

 ن الليش  كأرغد  ا ػياه.  ػا كؿ  ػن بػاب وػدب كأوػدب اأم:  لػل كأ لػل  لػم 
كاحػػػد   كال ػػػاأ  ػػػن بػػػاب د ػػػل كأد ػػػل غػػػنري اأم:  ػػػن بػػػاب د ػػػل الػػػاـز  كأد ػػػل 

 املالدم   كاملرغاد  ن النا: املخانب الداؿ ب  ر ه ننر رغد الليش.

 رؼم 

مل الرغػاـ  كأرغمػه غػنري  كولػرب الرغاـ: ال اب الدقي   كرغم أر   اف رغما: كقق  -
 بنلك نن السخب  كقوؿ الشانر:

 ك  أطنب اللاىب كل ن أزوددا ***إذا رغمد  نك ا روؼ   ار  ا  - 194 -
 االبيد  قدـ مل  ادة اأر    

 مقابناػػه باإلر ػػاء  ػػا ونبػػه داللاػػه ننػػر اإلسػػخاط. كننػػر دػػنا قيػػل: أرغػػم اهلل أرفػػه  
ا  ه  كيادػػػػدا ننػػػػر أف وػػػػرغم أحػػػػد ا اا ػػػػر  ت كأرغمػػػػه: أسػػػػخ ه  كراغمػػػػه: سػػػػ

  ػػػػػػػػد مل ا رض  راغمػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػنا سػػػػػػػػالار املراغمػػػػػػػػة لنمنازنػػػػػػػػة  قػػػػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػػػػا : 
[  أم:  ػػػػندبا وػػػػندب إليػػػػه إذ رأل  ن ػػػػرا ونك ػػػػه أف وغضػػػػب  نػػػػه   111]النسػػػػاء/

 كقولك: غضبد إ   اف  ن كنا  كرغمد إليه.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رؾ 

ال ػػػن: رشػػػر وناحيػػػه  وقػػػاؿ: رؼ ال ػػػا ر  ر يػػػ  الشػػػجر: اراشػػػار أغ ػػػاره  كرؼ -
وػػرؼ  كرؼ  ر ػػه ور ػػه: إذا رشػػر وناحيػػه  افقػػدا لػػه. كاسػػالن الػػرؼ لنمافقػػد   قيػػل: 
ا ػػا لفػػاف حػػاؼ كال راؼ  ااحلػػاؼ: الػػنم وضػػمه  كالػػراؼ: الػػنم و لمػػه. اريػػر: 

  أم:  ػن افػه أك ور ػه  كقيػل: ا ػن حفنػا أك ر نػا  نيقا ػد  ادػنا 2/368اجململ 
  .45دـ مل  ادة اح   ؛ كدو مل أ  اؿ أيب نبيد ص   ل  ق

[  76]الػػػرمحن/ ننػػر ر ػػرؼ  ضػػركالر ػػرؼ: املناشػػر  ػػن ا كراؽ  كقولػػه  لػػػا : 
 ضػػرب  ػػن ال يػػاب  شػػبه بالروػػاض  كقيػػل: الر ػػرؼ: طػػرؼ الفسػػ اط  كايبػػاء الواقػػق 
ري ننػػر ا رض دكف ا طنػػاب كا ك ػػاد  كذكػػر نػػن احلسػػن اأ ػػرج ابػػن أيب  ػػيبة كغػػن 

قاؿ: البسػب. كأ ػرج ابػن املنػنر نػن  ننر ر رؼ  ضرنن احلسن مل قوله  لا : 
قػػػػػػاؿ: كسػػػػػػا د. اريػػػػػػر: الػػػػػػدر املن ػػػػػػور   ا ئػػػػػػني ننػػػػػػر ر ػػػػػػرؼناصػػػػػػم اوهػػػػػػدرم 

   أ ا املخاد.7/723

 رفت 

ر د الشغء أر اه ر اا:  ااه  كالر ات كالفاػات:  ػا   سػر ك فػرؽ  ػن الاػا ك ػوري   -
[  كاسػالن الر ػات لنهبػل 49]اإلسػراء/ أ ػنا كنػا نيا ػا كر ا ػا كقػالواقػاؿ  لػا : 

 املنق ق ق لة ق لة.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رفث 

الر  : كاـ  اضمن ملا وساقب  ذكرري  ن ذكر اوماع  كدكانيه  كولل كناوة نن  -
 أوػػػػػػػػػل ل ػػػػػػػػػم لينػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػياـ كالر ػػػػػػػػػ  إ  رسػػػػػػػػػا  ماومػػػػػػػػػاع مل قولػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػا : 

إ  ذلػػك  ك  ػػاملا ن  يػػه  كنػػدم بػػإ  [   نبي ػػا ننػػر وػػواز دنػػا  ن 187]البقػػرة/
[  اامػػل أف 197]البقػػرة/  ػػا ر ػػ  كال  سػػوؽلاضػػمنه  لػػم اإل ضػػاء  كقولػػه: 

و ػػػوف  يػػػا نػػػن  لػػػاطغ اومػػػاع  كأف و ػػػوف  يػػػا نػػػن احلػػػدو  مل ذلػػػك  إذ دػػػو  ػػػن 
 دكانيه  كا كؿ أص  ملا ركم نن ابن نباس ر غ اهلل ننه أره أرشد مل ال واؼ:

 إف   دؽ ال ن رنك مليسا *** شني بنا  يسا   ن  - 195 -
اأ رج احلاكم كصههه كسليد بن  ن ور كابػن أيب  ػيبة نػن أيب اللاليػة قػاؿ: كنػد 

 أ شغ  ق ابن نباس كدو حمـر  كدو وريك باإلبل كوقوؿ:
 إف و دؽ ال ن رنك مليسا ***كدن  شني بنا  يسا 

ا قػػاؿ: إيفػػا الر ػػ   ػػا ركوػػق بػػه النسػػاء. اريػػر: الػػدر املن ػػور   قنػػد: أ ر ػػ  كأرػػد حمػػـر
  2/476  كاملسادرؾ 1/528

وقػػػاؿ: ر ػػػ  كأر ػػػ    ر ػػػ :  لػػػل  كأر ػػػ : صػػػار ذا ر ػػػ   ك ػػػا كػػػاملااز ني  كاػػػنا 
 وسالمل أحد ا  و ق اا ر.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رفد 

الر د: امللورة كالل ية  كالر د   در  كاملر د:  ا  لل  يػه الر ػد  ػن ال لػاـ  كاػنا  -
[  99]دود/ بئس الر د املر ودكقد ر د ه: أرناه بالر د  قاؿ  لا :   سر بالقدح 

كأر د ػه: ولنػد لػػه ر ػدا واناكلػػه  ػيئا  شػػيئا   ر ػدري كأر ػػدري  ػو: سػػقاري كأسػقاري  كر ػػد 
 اف   و  ر د  اسالن ملن أن غ الر اسة  كالر ود: الناقة الر متأل املر د لبنا  ػن ك ػرة 

انػل. كقيػل: املرا يػد  ػن النػوؽ كالشػاء:  ػا ال ونق ػق لبنػه لبن ا    غ  لػوؿ مل  لػم  
 صيفا ك ااء  كقوؿ الشانر:

  كاروا أحن ود القميص *** اطلمد اللراؽ كرا دوه  - 196 -
 االبيد لنفرزدؽ و جو نمر بن دبنة  وقوؿ:

  في  لسد بالوايل احلروص ***أ ن امل  نني كأرد كاؿ 
 ا أحن ود القميص كارو ***أأطلمد اللراؽ كرا دوه 

 .2/391؛ كاجململ 338كدو مل دوواره ص 
 ا حن: املق وع اليد  أراد أره ق ن اليدون نن طنب امللايل 

أم: دونػػة كالفػػرات  ك را ػػدكا: ك لػػاكروا  ك نػػه: الر ػػادة  كدػػغ:  لاكرػػة لنهػػاج كارػػد 
  ن قروش بشغء كاروا لرووره لفقراء احلاج.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رفع 

كر لنػا  ػوق م وساـ املو ونة إذا أننيا ا نن  قردا   ػو: الر ق وقاؿ  ارة مل ا  -
 اهلل الػػػنم ر ػػػق السػػػموات بغػػػن نمػػػد  رك ػػػا[  قػػػاؿ  لػػػا : 93]البقػػػرة/ ال ػػػور

[  ك ػػػػارة مل البنػػػػاء إذا طولاػػػػه   ػػػػو قولػػػػه: كإذ ور ػػػػق إبػػػػراديم القوانػػػػد  ػػػػن 2]الرنػػػػد/
 كر لنػػا لػػك ذكػػرؾ: [  ك ػػارة مل الػػنكر إذا روداػػه  ػػو قولػػه127البيػػد/ ]البقػػرة/

كر لنػػا بلضػػ م  ػػوؽ بلػػا إذا  ػػر ا ا   ػػو قولػػه:  المنزلزز [  ك ػػارة مل 4]الشػػرح/
ر يػػػػق [  76]ووسػػػػ / رر ػػػػق دروػػػػات  ػػػػن رشػػػػاء[  32]الك ػػػػرؼ/ دروػػػػات

 بػػػػػػػػػل ر لػػػػػػػػػه اهلل إليػػػػػػػػػه[  كقولػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػا : 15]غػػػػػػػػػا ر/ الػػػػػػػػػدروات ذك اللػػػػػػػػػرش
حيػ  الاشػرو . كقػاؿ  لػا :  [  اامل ر لػه إ  السػماء  كر لػه  ػن158]النساء/

ا ضة را لة  /[  كقوله: 3]الواقلةكإ  السماء كي  ر لػد /[  18]الغا ػية
 إ ػػػػػارة إ  امللنيػػػػػني: إ  إنػػػػػاء   ارػػػػػه  كإ   ػػػػػا  ػػػػػص بػػػػػه  ػػػػػن الفضػػػػػينة ك ػػػػػرؼ 

[  أم:  ػػروفة  ككػػنا 34]الواقلػػة/ ك ػػرش  ر ونػػةة. ككقولػػه نػػك كوػػل: المنزززل
مل [  كقولػػه: 14 - 13]نػػبس/  ر ونػػة    ػػرة ***مل صػػه    ر ػػة قولػػه: 

إيفػا وروػد اهلل [  أم:  شرؼ  كذلػك  ػو قولػه: 36]النور/ بيوت أذف اهلل أف  ر ق
[  كوقػػاؿ: ر ػػق البلػػن مل سػػنري  33]ا حػػكاب/ ليػػندب نػػن م الػػروس أدػػل البيػػد

حاجبػه  كر لاه أرا  ك ر وع السن:  دودري  كر ق  اف ننر  اف كنا: أذاع  ػرب  ػا ا
 كالر انة:  ا  ر ق به املرأة نجيكيا   و: املر د.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رق 

الرقػػة: كالدقػػة  ل ػػن الدقػػة  قػػاؿ انابػػارا  رانػػاة وواربػػه  كالرقػػة انابػػارا بلمقػػه.  مػػ    -
كارػػد الرقػػة مل وسػػم  ضػػاددا ال ػػفاقة   ػػو: ثػػوب رقيػػ  كصػػفي   ك ػػ  كارػػد مل 

لقنػػب  كقاسػغ القنػػب, كالػػرؽ:  ػػا رفػس  ضػػاددا اوفػػوة كالقسػػوة  وقػاؿ:  ػػاف رقيػػ  ا
[  كقيػػػل لػػػنكر 3]ال ػػػور/ مل رؽ  نشػػػورو اػػػب  يػػػه   ػػػبه ال اغػػػد  قػػػاؿ  لػػػا : 

 .1/527؛ كحياة احليواف 2/368الساح : رؽ اارير: اجململ 
ركاري اوودرم بفا  الراء  كا ك ركف ب سردا   كالػرؽ:  نػك اللبيػد. كالرقيػ : املمنػوؾ 

 ػػػاف  ارػػػا: ولنػػػه رقيقػػػا. كالرقػػػراؽ:  رقػػػرؽ الشػػػراب    ػػػن م  كمجلػػػه أرقػػػاء  كاسػػػ ؽ
كالرقراقة: ال ا ية النوف. كالرقة: كل أرض إ  وارب ػا  ػاء  ملػا  ي ػا  ػن الرقػة بالرطوبػة 
الواصػػنة إلي ػػا. كقػػوام: أنػػن صػػبوح  رقػػ  ادػػنا   ػػل وضػػرب ملػػن كػػم نػػن  ػػغء كدػػو 

 ورود غنري.
  ا 65؛ كا   ػػػاؿ ص 174؛ كأسػػػاس الباغػػػة ص 2/21اريػػػر:  مػػػق ا   ػػػاؿ 

 أم:  نني القوؿ.

 رقب 

الرقبػػػة: اسػػػم لنلضػػػو امللػػػركؼ  ت ولػػػرب هبػػػا نػػػن اومنػػػة  كولػػػل مل الالػػػارؼ ا ػػػا  -
لنمماليك  كما نرب بالرأس كبػالي ر نػن املركػوب اقػاؿ ابػن  نيػور: كالي ػر: الركػاب 

ا  ػػر     الػػر يمػػل ا ثقػػاؿ مل السػػفر  حلمن ػػا إوادػػا ننػػر   وردػػا. اريػػر: النسػػاف 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ك ػن قاػل    نػا   ػا  اهروػر  قيل:  ػاف وػربب كػنا رأسػا  ككػنا   ػرا  قػاؿ  لػا : 
[  أم: امل ػػا بني 177]البقػػرة/ كمل الرقػػاب[  كقػػاؿ: 92]النسػػاء/ رقبػػة    نػػة

 ػػػػن م    ػػػػم الػػػػنون   ػػػػرؼ إلػػػػي م الككػػػػاة  كرقباػػػػه: أصػػػػبد رقباػػػػه  كرقباػػػػه: حفياػػػػه. 
ا ػػػه رقبػػػة احملفػػػوظ؛ كإ ػػػا لر لػػػه رقباػػػه  قػػػاؿ  لػػػا : كالرقيػػػب: احلػػػا ظ  كذلػػػك إ ػػػا ملران

كار قبػػػػوا إأ  ل ػػػػم رقيػػػػب /[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 93]دػػػػودإال لدوػػػػه رقيػػػػب نايػػػػد 
[  كاملرقب: امل اف 11]الاوبة/ ال ورقبوف مل    ن إال كال ذ ة[  كقاؿ: 18]ؽ/

 اللػػػػايل الػػػػنم وشػػػػرؼ ننيػػػػه الرقيػػػػب  كقيػػػػل حلػػػػا ظ أصػػػػهاب امليسػػػػر الػػػػنون وشػػػػربوف
 خػرج  ن ػا بالقداح رقيب  كلنقػدح ال الػ  رقيػب  ك رقػب: احػ ز راقبػا   ػو قولػه: 

[  كالرقػوب: املػرأة الػر  رقػب  ػوت كلػددا  ل  ػرة  ػن 21]الق ػص/  ا فا و قب
 ات اا  ن ا كالد  كالناقة الر  رقب أف وشرب صواحب ا  ت  شرب  كأرقبد  ارػا 

افق هبا  دة حيا ػه    ارػه ورقػب  و ػه  كقيػل لانػك دنري الدار دو: أف  ل يه إوادا لين
 اابة: الرقىب كاللمرل.

 رقد 

الرقػػاد: املسػػا اب  ػػن النػػـو القنيػػل. وقػػاؿ: رقػػد رقػػودا    ػػو راقػػد  كاومػػق الرقػػود   -
 ػق ك ػرة  نػا  م  -[  كإيفػا كصػف م بػالرقود 18]ال  ػ / كدػم رقػودقاؿ  لػا : 

اقػد  ػي م أ ػم أ ػوات    ػاف ذلػك النػـو قنػيا مل انابارا تاؿ املوت  كذاؾ أرػه ان -



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كأرقػػػد 52]وػػػس/ وػػػا كوننػػػا  ػػػن بل نػػػا  ػػػن  رقػػػدراونػػػب املػػػوت. كقػػػاؿ  لػػػا : 
 الينيم: أسرع  كاره ر ا رقادري.

 رقم 

 كاػػاب  رقػػـوالػػرقم: ايػػب الغنػػيظ  كقيػػل: دػػو  لجػػيم ال اػػاب. كقولػػه  لػػا :  -
وػػرقم مل مل املػػاء اقػػاؿ الك شػػرم: ك ػػن [  محػػل ننػػر الػػوو ني  ك ػػاف 9]امل ففػػني/

اجملػػػاز: كدػػػو وػػػرقم مل املػػػاء  كوػػػرقم حيػػػ  ال و بػػػد الػػػرقم    ػػػل مل الػػػنم ولمػػػل  ػػػا ال 
   2/393؛ كاجملمػػػل 174ولمنػػػه أحػػػد حلنقػػػه كر قػػػه. اريػػػر: أسػػػاس الباغػػػة ص 

أـ وضػػػرب  ػػػ ا لنهػػػنؽ مل ا  ػػػور  كأصػػػهاب الػػػرقيم ادػػػم الػػػنون قػػػاؿ اهلل  ػػػي م: 
. كاريػػر 9ال  ػػ :  هاب ال  ػػ  كالػػرقيم كػػاروا  ػػن نيوا نػػا نجبػػاحسػػبد أف أصػػ

   قيػل: اسػم   ػاف  كقيػل: رسػبوا إ  371 - 5/368أ بػاردم مل الػدر املن ػور 
حجر رقم  يه أ اؤدم  كرقماا احلمار: لألثر النم ننر نضػدوه  كأرض  رقو ػة: هبػا 

سػػػػوبة إ   و ػػػػق أثػػػػر ربػػػػات   شػػػػبي ا  ػػػػا ننيػػػػه أثػػػػر ال اػػػػاب  كالرقميػػػػات: سػػػػ اـ  ن
 رقر ***باملدونة. 

 ن قػػػػػوا مل رقيػػػػػد مل الػػػػػدرج كالسػػػػػنم أرقػػػػػر رقيػػػػػا  ار قيػػػػػد أوضػػػػػا. قػػػػػاؿ  لػػػػػا :  -
[  كقيل: ارؽ ننر  نلك ادنا   ػل  كقػد  قػدـ   أم: اصػلد 11]ص/ ا سباب

كإف كنػػػد  اللػػػا. كرقيػػػد  ػػػن الرقيػػػة. كقيػػػل: كيػػػ  رقيػػػك كرقياػػػك   ػػػا كؿ امل ػػػدر  
[  أم: لرقياػػك  كقولػػه 93]اإلسػػراء/ لػػن رػػ  ن لرقيػػك لػػا :  كال ػػاأ االسػػم. قػػاؿ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  أم:  ػػػػن ورقيػػػػه  نبي ػػػػا أرػػػػه ال راقػػػػغ ورقيػػػػه 27]القيا ػػػػة/ كقيػػػػل  ػػػػن راؽ لػػػػا : 
  يهميه  كذلك إ ارة إ   و  ا قاؿ الشانر:

 ألفيد كل متيمة ال  نفق ***كإذا املنية أرشبد أ فاردا  - 197 -
  ن  فضنياه الر   نل ا: االبيد  يب ذؤوب اانيل 
 كالددر ليس  لاب  ن  كع ***أ ن املنوف كروب ا  اووق 
 كدغ  ن غرر الق ا د.

  2/888  ك ب اليل  422كالبيد مل املفضنيات ص 
كقاؿ ابن نبػاس:  لنػاري  ػن ورقػر بركحػه  أ ا  ػة الرمحػة أـ  ا  ػة اللػناب اأ روػه 

ر؛ كابن املننر؛ كابن أيب حامت نػن ابػن نبػاس. ابن أيب الدريا مل ذكر املوت؛ كابن ورو
  ا كالر قوة:  قػدـ احلنػ  29/195؛ ك فسر ال ربم 8/361ارير: الدر املن ور 

 [.26]القيا ة/ كا إذا بنغد ال اقغمل أننر ال در حي   ا و قر  يه النفس 

 ركب 

ينة  الركػػوب مل ا صػػل: كػػوف اإلرسػػاف ننػػر   ػػر حيػػواف  كقػػد وسػػالمل مل السػػف -
كالراكب ا ػاص مل الالػارؼ  ما ػغ البلػن  كمجلػه ركػب  كركبػاف  كركػوب  كا ػاص 

[  8]النهػل/ كاييػل كالبغػاؿ كاحلمػن ل كبودػا كزونػةالركاب باملركوب  قاؿ  لػا : 
إذا ركبوا مل الفنك  /[  65]اللن بوتكالركب أسفل  ن م /[  42]ا رفاؿ
روػػػاال أك ركبارػػػا  /كأركػػػب امل ػػػر: حػػػاف أف وركػػػب  كاملركػػػب امل [239]البقػػػرة  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

النساف: كاملركب: النم وسػالن  رسػا وغػكك ننيػه   ي ػوف ر ػ  الغنيمػة لػه  كر ػف ا 
لنمغػػػن  ا ػػػاص  ػػػن وركػػػب  ػػػرس غػػػنري  ك ػػػن وضػػػل  نػػػن الركػػػوب  أك ال اسػػػن أف 

 ا رونػا  نػه  ضػرا خنػرج  نػه وركب  كامل اكب:  ا ركب بلضه بلضػا. قػاؿ  لػا : 
[. كالركبػػػة  لرك ػػػة  كركباػػػه: أصػػػبد ركباػػػه   ػػػو:  اد ػػػه 99]ا رلػػػاـ/ ا   اكبػػػاحبػػػ

كرأسػػاه اراوػػق:  ػػادة اب ػػن     كركباػػه أوضػػا أصػػباه بػػركبر   ػػو: ودواػػه كنناػػه  أم: 
أصػػباه بيػػدم كنيػػين  كالركػػب كناوػػة نػػن  ػػرج املػػرأة  كمػػا و ػػم نن ػػا بامل يػػة  كالقليػػدة 

 ل و ا  قالدة.

 ركد 

ك ػن نيوا ػه اوػوار مل ء كالػرو   أم: سػ ن  ككػنلك السػفينة  قػاؿ  لػا : ركد املػا -
إف وشػػػػا وسػػػػ ن الػػػػرو   ػػػػييننن ركاكػػػػد ننػػػػر [  32]الشػػػػورل/ البهػػػػر كػػػػا ناـ

 [  كوفنة ركود: نبارة نن اال ااء.33]الشورل/   رري

 ركز 

 دل يػس  ػن م  ػن أحػد أك  سػمق اػم ركػكاالركك: ال وت ايفغ  قاؿ  لا :  -
[  كركػػكت كػػنا  أم: د ناػػه د نػػا  فيػػا  ك نػػه: الركػػاز لنمػػاؿ املػػد وف؛ إ ػػا 98] ػػر /

ز؛ كإ ػا بفلػل إاػغ كامللػدف  كوانػاكؿ الركػاز ا  ػرون  ك سػر قولػػه كزال  بفلػل نيد ػغ 
صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم: اكمل الركػػػاز ايمػػػس  ااحلػػػدو  نػػػن أيب دروػػػرة أف رسػػػوؿ اهلل 

لجمػػاء وبػػار  كالبئػػر وبػػار  كامللػػدف وبػػار  كمل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم قػػاؿ: اوػػرح ال



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ؛ كالبخػػػارم مل 2/111الركػػػاز ايمػػػس  أ روػػػه  الػػػك مل املوطػػػا ا ػػػرح الكرقػػػاأ 
  ؛ كاريػػر:  ػػرح 1711؛ ك سػػنم مل احلػػدكد بػػرقم ا 3/364الككػػاة بػػاب الركػػاز 

   بػػا  رون مجيلػػا  كوقػػاؿ ركػػك رحمػػه  ك ركػػك اونػػد: حم  ػػم الػػنم  يػػه 6/57السػػنة 
 كا الر اح.ركك 

 ركس 

الركس: قنب الشغء ننر رأسه  كرد أكله إ  ني رري. وقاؿ: أركساه  ػركس كار  ػس  -
[  أم: رددػػػػم إ   88]النسػػػػاء/ كاهلل أركسػػػػ م  ػػػػا كسػػػػبوامل أ ػػػػرري  قػػػػاؿ  لػػػػا : 

 كفردم.

 ركض 

الػػػػركا: الضػػػػرب بالروػػػػل   مػػػػ  رسػػػػب إ  الراكػػػػب   ػػػػو إنػػػػداء  ركػػػػوب   ػػػػو:  -
اركػػػا ب إ  املا ػػػغ  ػػػوطء ا رض   ػػػو قولػػػه  لػػػا : ركضػػػد الفػػػرس  ك ػػػ  رسػػػ

 ال  ركضػػػػػػػػػػػوا كارولػػػػػػػػػػػوا إ   ػػػػػػػػػػػا أر فػػػػػػػػػػػام  يػػػػػػػػػػػه[  كقولػػػػػػػػػػػه: 42]ص/ برونػػػػػػػػػػػك
 [   ن وا نن اال كاـ.13]ا ربياء/

 ركع 

الركوع: اال ناء   اارة وسالمل مل اايئة املخ وصة مل ال ػاة كمػا دػغ  ك ػارة مل  -
وػػػا أو ػػػا الػػػنون ني نػػػوا اركلػػػوا ؛ كإ ػػػا مل غندػػػا  ػػػو: الاوا ػػػق كالاػػػنلل؛ إ ػػػا مل اللبػػػادة



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كاللػاكفني كالركػق [  43]البقػرة/ كاركلوا  ػق الػراكلني[  77]احلج/ كاسجدكا
 [  قاؿ الشانر:112]الاوبة/ الراكلوف الساودكف[  125]البقرة/ السجود

 أدب كاأ كنما قمد راكق ***أ رب أ بار القركف الر  ضد  - 198 -
 يد لنبيد  ن ق يدة له مل رثاء أ يه أربد  ك  نل ا:االب

 ك بقر اوباؿ بلدرا كامل ارق ***بنينا ك ا  بنر النجـو ال والق 
  89كدو مل دوواره ص 

 ركم 

كإف وػركا كسػفا  ػن السػماء  ن سور ال ػور   44وقاؿ: اسهاب  ركـو  اااوة  -
ونقػػر بلضػػه ننػػر بلػػا     أم:  ػػ اكم  كالركػػاـ:  ػػا سػػاق ا وقولػػوا سػػهاب  ركػػـو

[  كالركػػػػاـ ووصػػػػ  بػػػػه الر ػػػػل كاوػػػػيش  43]النػػػػور/ ت  لنػػػػه ركا ػػػػاقػػػػاؿ  لػػػػا : 
 ركن ***ك ر  م ال رو : واد ه الر  ي ا ركمة  أم: أثر   اكم. 

لو أف يل ب ػم ركن الشغء: واربه النم وس ن إليه  كوسالار لنقوة  قاؿ  لا :  -
[  كركند إ   اف أركػن بػالفا   كال ػهي  81]دود/ قوة أك نيكم إ  ركن  دود

أف وقػػػاؿ: ركػػػن وػػػركن  كركػػػن وػػػركن اقػػػاؿ السرقسػػػ غ: ركػػػن إ  الػػػدريا  كإ  الشػػػغء  
 كركن ركورا:  اؿ.

كاملضػػارع  ي مػػا وػػركن ننػػر الشػػنكذ لػػركن  كػػا  وػػا   كننػػر القيػػاس ؿ: ركػػن. ذكػػر 
ا ػػغ  ك ػػمه مل صػػاحب اللػػني مل لغػػة سػػفنر  ضػػر: ركػػن وػػركن  بفػػا  ال ػػاؼ مل امل



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كال  ركنػػػػػوا إ  الػػػػػنون  نمػػػػػوا   قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 3/89املضػػػػػارع. اريػػػػػر: ا  لػػػػػاؿ 
[  كراقػػػػػة  ركنػػػػػة الضػػػػػرع: لػػػػػه أركػػػػػاف  ليمػػػػػه  كاملػػػػػركن: اإلوارػػػػػة  كأركػػػػػاف 13]دػػػػػود/

 اللبادات: ووارب ا الر نني ا  بنادا اقاؿ النا م:
    كب ك ا ب ا ا.كالشرط نن  ادية قد  رونا ***الركن  ا مل ذات  غء كوا 

 رم 

: إصػاح الشػغء البػايل  كالر ػة: ختػػاص بػالليم البػايل  قػاؿ  لػا :  -  ػن ايػػغ الػـر
 ػػا  ػػنر  ػػن  ػػغء أ ػػد ننيػػه إال ولناػػه  [  كقػػاؿ: 78]وػػس/ الليػػاـ كدػػغ ر ػػيم

: الفاػات  ػن ايشػػب 42]الػناروات/ كػالر يم [  كالر ػة ختػاص باحلبػػل البػايل  كالػـر
ؿ: رنيػػػد ر ػػػه  كقولػػػك:  فقػػػدت  كقػػػوام: اد لػػػه إليػػػه بر اػػػه منززززالكالاػػػا. كر ػػػد 

اأم: كنه  كأصنه أف روا باع بلنا تبل مل ننقه   قيل له: اد لػه إليػه بر اػه. اريػر: 
   لػػركؼ  كاإلر ػػاـ: السػػ وت  كأر ػػد نيا ػػه: إذا سػػهقد 2/369 مػػل النغػػة 

: إذا حركػػػ وا أ ػػواد م بػػػاكاـ ك  حػػ  إذا رفػػػخ  ي ػػا   وسػػػمق اػػا دكم  ك ر ػػػـر القػػـو
 و رحوا  كالر اف:  لاف  كدو  لركؼ.

 رمح 

[  كقد رحمػه أصػابه بػه  كرحماػه 94]املا دة/  ناله أودو م كر اح مقاؿ  لا :  -
الدابة  شبي ا بنلك  كالسماؾ الرا   اقاؿ ابن  نيرك: كالسماؾ الرا  : السػماكني  

 نػػازؿ القمػػر   ػػغ بػػنلك  ف كدػػو  لػػركؼ  ػػن ال واكػػب  قػػداـ الف ػػة  لػػيس  ػػن 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

قدا ه كوكبا كاف له ر    كقيل لي ر: ا نكؿ؛  ره ال كوكػب أ ا ػه. اريػر: النسػاف 
ار ػػػػ      ك ػػػػغ بػػػػه لا ػػػػور كوكػػػػب وقد ػػػػه ب ػػػػورة ر ػػػػ  لػػػػه. كقيػػػػل: أ ػػػػنت اإلبػػػػل 
ر اح ا: إذا ا انلد نن  ردا تسػن ا  كأ ػنت الب مػر رحم ػا: إذا ا انلػد بشػوك ا 

 نن راني ا.

 درم 

وقاؿ: ر اد كر دد االر دد: أرؽ  ا و وف  ن الر ػاد   كأر ػد كأر ػداء  قػاؿ  لػا :  -
 كر اد ا ادت به الرو /[  كر دت النار: صارت ر ادا  كنرب بالر ػد 18]إبرديم

نػػن ااػػاؾ كمػػا نػػرب ننػػه بػػاامود  كر ػػد املػػاء: صػػار كارػػه  يػػه ر ػػاد  وورػػه اااوػػن: 
  كا ر ػػد  ػػا كػػاف ننػػر لػػوف الر ػػاد. كقيػػل لنبلػػوض: ر ػػد  املػػاء املاغػػن ال لػػم كالنػػوف 

 كالر ادة: سنة احملل.

 رمز 

الر ػػػك: إ ػػػارة بالشػػػفة  كال ػػػوت ايفػػػغ  كالغمػػػك باحلاوػػػب  كنػػػرب نػػػن كػػػل كػػػاـ   -
كإ ػػػارة بػػػالر ك كمػػػا نػػػرب نػػػن الشػػػ اوة بػػػالغمك امل النسػػػاف: كالشػػػ اة  و ػػػق  و ػػػق 

قػػاؿ: نيواػػك أف ال   نػػم النسػػا ثاثػػة الليػػب كالػػنـ. النسػػاف ا ػػ ا     قػػاؿ  لػػا : 
[  ك ػػا أر ػػاز  أم:   وػػا نم ر ػػكا  ككايبػػة ر ػػازة: ال 41]نيؿ نمػػراف/ أوػػاـ إال ر ػػكا

 وسمق  ن ا إال ر ك  ن ك ريا.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 رمض 

- ػػػػ ر ر ضػػػػاف  /[  دػػػػو  ػػػػن الػػػػر ا  أم:  ػػػػدة كقػػػػق الشػػػػمس  185]البقػػػػرة
لشػمس  كأرض ر ضػة  وقاؿ: أر ضاه  ر ا  أم: أحرقاه الر ضاء  كدغ  ػدة حػر ا

كر ضػػػد الغػػػنم: رنػػػد مل الر ضػػػاء  قرحػػػد أكباددػػػا  ك ػػػاف وػػػ  ا اليبػػػاء  أم: 
 وابل ا مل الر ضاء.

 رمى 

ك ػػا ر يػػد إذ ر يػػد كل ػػن اهلل الر ػػغ وقػػاؿ مل ا نيػػاف كالسػػ م كاحلجػػر   ػػو:  -
كالػػنون [  كوقػػاؿ مل املقػػاؿ  كناوػػة نػػن الشػػام كالقػػنؼ   ػػو: 17]ا رفػػاؿ/ ر ػػر
[  كأر ػػػر  ػػػاف ننػػػر 4]النػػػور/ ور ػػػوف احمل ػػػنات[  6]النػػػور/ ف أزكاو ػػػمور ػػػو 

  ا ة  اسالارة لنكوادة  ك رج و  ر: إذا ر ر مل الغرض.

 رهب 

  رػػػػػػػام أ ػػػػػػػد ردبػػػػػػػةالردبػػػػػػػة كالردػػػػػػػب:  ا ػػػػػػػة  ػػػػػػػق يػػػػػػػرز كا ػػػػػػػ راب  قػػػػػػػاؿ:  -
 ػػػػن [  كقػػػػرئ: 32]الق ػػػػص/ وناحػػػػك  ػػػػن الردػػػػب[  كقػػػػاؿ: 13]احلشػػػػر/
اءة ابػػػن نػػػا ر كأيب ب ػػػر كمحػػػكة كال سػػػا غ ك نػػػ . كقػػػرأ حفػػػص اكدػػػغ قػػػر  الردػػػب

الردب  :بسػ وف ااػاء  كالبػاقوفالردػب  أم: الفػكع. 342اريػر: اإليػاؼ   
قاؿ  قا ل:  رود ألامس  فسن الردب   نقيد أنرابية كأرا نيكل   قالػد: وػا نبػد 

ريػػر  فسػػن اهلل    ػػدؽ ننػػغ   مػػألت كفػػغ  د ػػق إلي ػػا   قالػػد: د نػػا مل ردػػمه اا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  كنػػػد دػػػنا الافسػػػن ال ر ػػػاأ  ػػػن اللجا ػػػب. غرا ػػػب الافسػػػن 13/284القػػػرطمه 
 كوػػػػػػػدنورنا رغبػػػػػػػا كردبػػػػػػػا   أم: كمػػػػػػػغ. كا كؿ أصػػػػػػػ . قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 2/868

[  كقولػػػػػػػػػه: 61]ا رفػػػػػػػػػاؿ/   ردبػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػه نػػػػػػػػػدك اهلل[  كقػػػػػػػػػاؿ: 91]ا ربيػػػػػػػػػاء/
كاس دبودم /[  أم: محنودم ننر أف وردبػوا 116]ا نراؼ كإوػام  ػاردبوف 

[  أم:  خا وف  كال دب: الالبد  كدو اسالماؿ الردبة  كالردبارية: غنػو 41]البقرة/
[  27]احلدوػػػػػد/ كردباريػػػػػة اباػػػػػدنودامل يمػػػػػل الالبػػػػػد   ػػػػػن  ػػػػػرط الردبػػػػػة. قػػػػػاؿ: 

كالردباف و وف كاحػدا  كمجلػا   مػن ولنػه كاحػدا مجلػه ننػر ردػابني  كردابنػة بػاومق 
كع اإلبػػػل  كإيفػػػا دػػػو  ػػػن: أردبػػػد. ك نػػػه: الردػػػب االردػػػب: الناقػػػة أليػػ . كاإلردػػػاب:  ػػػ

امل ككلػػة   ػػن اإلبػػل  كقالػػد اللػػرب: ردبػػوت  ػػن  ػػن رمحػػوت اقػػاؿ الفػػارايب: ردبػػوت 
؛ 2/79 ػػػن  ػػػن رمحػػػػوت  وقػػػوؿ:  ف  ردػػػػب  ػػػن  ػػػػن أف  ػػػرحم. دوػػػػواف ا دب 

  .319كا   اؿ ص 

 رهط 

 سػػػػػلة ردػػػػػب   ا ربلػػػػػني  قػػػػاؿ: الػػػػردب: الل ػػػػػابة دكف اللشػػػػرة  كقيػػػػػل: وقػػػػاؿ إ -
وػػػا قػػػـو [  91]دػػود/ كلػػػوال رد ػػك لرمجنػػػاؾ[  كقػػاؿ: 48]النمػػػل/ وفسػػدكف
[. كالرد ػػاء اوقػػاؿ: الرد ػػة  كالرد ػػاء  كالراد ػػاء  : وهػػر  ػػن 92]دػػود/ أرد ػػغ

 وهر النبوع  كوقاؿ اا رد ة  كقوؿ الشانر:
 أولنك رد ا ننر حيا - 199 -



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 االبيد:
 ؾ أولنك رد ا ننر حيا ***زدو املنو     ا أ ا غن 

؛ كالنسػاف ازدػا  ؛ كاجملمػل 1/316كدو  يب امل نم اانيل  مل  رح دوواف ااػنليني 
2/412  

 قػػػد قيػػػل: أد   نبسػػػه احلػػػيا  ػػػن النسػػػاء  كقيػػػل: الػػػردب:  رقػػػة يشػػػو هبػػػا احلػػػا ا 
  اان ا نند احليا  كوقاؿ: دو أذؿ  ن الردب.

 رهق 

بق ر  وقػاؿ: ردقاػه كاردقاػه   ػو رد اػه كأرد اػه  كبل اػه كابال اػه ردقه ا  ر: غشيه  -
[  17]املػػػػدثر/ سػػػػاردقه صػػػػلودا[  كقػػػػاؿ: 27]وػػػػورس/ ك ػػػػردق م ذلػػػػةقػػػػاؿ: 

 ك نه: أردقد ال اة: إذا أ ريا ح  غشغ كقد ا  رل.

 رهن 

 الردن:  ا وو ق كثيقة لندون  كالرداف   نػه  ل ػن لػاص  ػا وو ػق مل اي ػار امل -
النسػػاف: اي ػػر: الػػردن بلينػػه. كاي ػػر: السػػب  الػػنم و ا ػػر ننيػػه مل الػػ ادن  كأ  ػػر 
املػػاؿ: ولنػػه   ػػرا بػػني امل ادنػػني    كأصػػن ما   ػػدر  كوقػػاؿ: ردنػػد الػػردن كرادناػػه 

 ػردن ردارا    و ردني ك ردوف. كوقػاؿ مل مجػق الػردن: ردػاف كردػن كردػوف  كقػرئ: 
اكدغ   رداف  كهبا قرأ ابن ك ن كأبو نمرك  ك 283اسورة البقرة: نيوة   قبو ة

[  إرػه  ليػل 38]املدثر/ كل رفس  ا كسبد ردينةقراءة الباقني   كقيل مل قوله: 
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 لم  انل  أم: ثاباة  قيمة. كقيل:  لم  فلوؿ  أم: كل رفس  قا ػة مل وػكاء  ػا 
اػػبس أم  ػػغء  قػػدـ  ػػن نمنػػه. كملػػا كػػاف الػػردن وا ػػور  نػػه حبسػػه اسػػالن ذلػػك لنمه

[  كأردنػػػػد  ارػػػػا  كردنػػػػد ننػػػػدري 38]املػػػػدثر/  ػػػػا كسػػػػبد ردينػػػػةكػػػػاف  قػػػػاؿ: 
كارينػػد: أ ػػنت الػػردن  كأردنػػد مل السػػنلة  قيػػل: غاليػػد هبػػا  كحقيقػػة ذلػػك: أف 

 ود ق سنلة  قد ة مل مثنه   اجلن ا ردينة إلمتاـ مثن ا.

 رهو 

- كا رؾ البهر ردػوا /لة  ػن ال روػ   كدػو [  أم: سػاكنا  كقيػل: سػ24]الػد اف
ال هي   ك نػه: الردػاء لنمفػازة املسػاووة  كوقػاؿ ل ػل ووبػة ااووبػة: احلفػرة   سػاووة 
 امق  ي ا املاء ردو  ك نه قيل: اال  فلة مل ردو  ااحلػدو : اال  ػفلة مل  نػاء كال 

؛ كغروػػػػب احلػػػػدو  2/285 نقبػػػػة  كال طروػػػػ  كال ركػػػػ  كال ردػػػػو . اريػػػػر: الن اوػػػػة 
أنػػػػرايب إ  بلػػػػن  ػػػػاب  قػػػػاؿ: ردػػػػو بػػػػني سػػػػنا ني ااريػػػػر نمػػػػدة    كريػػػػر 3/121

 احلفاظ: ردو .

 رٌب 

وقػػػػاؿ رابػػػػين كػػػػنا  كأرابػػػػين   الروػػػػب: أف  اػػػػودم بالشػػػػغء أ ػػػػرا  ػػػػا   ين شػػػػ  نمػػػػا  -
كإف  [  5]احلػج/ وػا أو ػا النػاس إف كنػام مل روػب  ػن البلػ  او ه  قػاؿ  لػا : 

[   نبي ػػا أف ال روػػب  يػػه  كقولػػه: 23ة/]البقػػر  كنػػام مل روػػب  ػػا ركلنػػا ننػػر نبػػدرا
روػػػب املنػػػوف /[   ػػػاري روبػػػا ال أرػػػه  شػػػ ك مل كورػػػه  بػػػل  ػػػن حيػػػ  31]ال ػػػور
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 ش ك مل كقد ح وله   اإلرساف أبدا مل روػب املنػوف  ػن و ػة كقاػه  ال  ػن و ػة  
 كوره  كننر دنا قاؿ الشانر:

 قدار  ا ننموالو أ م نمنوا   ***الناس قد ننموا أف ال بقاء ام  - 211 -
دكف رسػػػبة؛ كدػػػو لػػػدوك اوػػػن مل حما ػػػرات ا دبػػػاء  3/114االبيػػػد مل الب ػػػا ر 

 ؛ كنمدة احلفاظ: روب 4/491
 ك  نه:

 أ ن املنوف كروب ا  اووقا - 211 -
 ا  ر بيد  كنجكري:

 كالددر ليس  لاب  ن  كع
؛ 421كدػػػػػو   نػػػػػق ق ػػػػػيدة أيب ذؤوػػػػػب ااػػػػػنيل اللينيػػػػػة. كدػػػػػو مل املفضػػػػػنيات ص 

  6/58غاأ كا 
[  25]ؽ/  لاػػد  روػػب[  111]دػػود/ لفػػغ  ػػك  نػػه  روػػبكقػػاؿ  لػػا : 

ك رب ػام [  51]النػور/ أـ ار ػابوا أـ لػا وفكاالر ياب  رم  رل اإلرابػة  قػاؿ: 
كال ور ػاب الػنون أك ػوا [  كرفر  ػن املػ  نني االر يػاب  قػاؿ: 14]احلدود/ كار بام

[  كقيػػل: 15]احلجػػرات/ ت   ور ػػابوا[  كقػػاؿ: 31]املػػدثر/ ال اػػاب كامل  نػػوف
ادع  ػػػا وروبػػػك إ   ػػػا ال وروبػػػك  ااحلػػػدو  نػػػن أيب اوػػػوزاء قػػػاؿ: قنػػػد لنهسػػػن بػػػن 
ننػػغ:  ػػا حفيػػد  ػػن رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنما قػػاؿ: حفيػػد  نػػه: ادع  ػػا 
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  كقػػػاؿ: 2521وروبػػك إ   ػػا ال وروبػػػك . أ روػػه ال  ػػنم مل صػػػفة القيا ػػة رقػػم ا
كصػػػػػه  ككا قػػػػػه الػػػػػندمه؛ كابػػػػػن حبػػػػػاف  2/13ن صػػػػػهي ؛ كأ روػػػػػه احلػػػػػاكم حسػػػػػ

  كروػػػب 8/17  ؛ كاريػػػر:  ػػػرح السػػػنة 8/327  كصػػػههه؛ كالنسػػػا غ 512ا
الػػددر صػػرك ه  كإيفػػا قيػػل روػػب ملػػا واػػودم  يػػه  ػػن امل ػػر  كالروبػػة اسػػم  ػػن الروػػب قػػاؿ: 

بنوا روبة مل قنوهبم /[  أم:  دؿ ننر دغل كقنة وقني.111]الاوبة 

 روح 

الػػركح كالػػركح مل ا صػػل كاحػػد  كولػػل الػػركح ا ػػا لنػػنفس  قػػاؿ الشػػانر مل صػػفة  -
 النار:
 بركحك كاولن ا اا قياة قدرا *** قند له ار ل ا إليك كأحي ا  - 212 -

 االبيد لنم الر ة  ن ق يدة له   نل ا:
 كوـو لول حككل  قند اا صربا ***لقد وشات رفسغ نشية  شرؼ 

؛ كالب ػػػػػا ر 246 ػػػػػيدة أحجيػػػػػه اللػػػػػرب؛ كالبيػػػػػد مل دووارػػػػػه ص ك سػػػػمر دػػػػػنري الق
 ؛ كالنساف احيا   3/113

كذلػػك ل ػػوف الػػنفس بلػػا الػػركح كاسػػمية النػػوع باسػػم اوػػنس   ػػو  سػػمية اإلرسػػاف 
بػػػاحليواف  كولػػػل ا ػػػا لنجػػػكء الػػػنم بػػػه ي ػػػل احليػػػاة كالاهػػػرؾ  كاسػػػاجاب املنػػػا ق 

سػػئنورك نػػن الػػركح قػػل الػػركح  ػػن أ ػػر كوكاسػػاد اع املضػػار  كدػػو املػػنكور مل قولػػه: 
[  كإ ا اه إ  رفسه 29]احلجر/ كرفخد  يه  ن ركحغ[  85]اإلسراء/ ريب
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 كط ػػػػػر بيػػػػػرإ ػػػػػا ة  نػػػػػك  كخت ي ػػػػػه باإل ػػػػػا ة  شػػػػػروفا لػػػػػه ك لييمػػػػػا  كقولػػػػػه: 
[  ك ػػػغ أ ػػػراؼ املا  ػػػة أركاحػػػا   ػػػو: 53]الك ػػػر/ كوػػػا نبػػػادم[  26]احلػػػج/

ػػػػػػػة صػػػػػػػفاوػػػػػػػـو وقػػػػػػػـو الػػػػػػػركح كاملا   /[  38]النبػػػػػػػالػػػػػػػرج املا  ػػػػػػػة كالػػػػػػػركح  
[   غ به وربول  ك اري بركح 193]الشلراء/ ركؿ به الركح ا  ني[  4]امللارج/

 كأوػػدراري بػػركح القػػدس[  112]النهػػل/ قػػل ركلػػه ركح القػدسالقػدس مل قولػػه: 
 كركح  نػػػػػػػػه[  ك ػػػػػػػػغ نيسػػػػػػػػر ننيػػػػػػػػه السػػػػػػػػاـ ركحػػػػػػػػا مل قولػػػػػػػػه: 253]البقػػػػػػػػرة/
[  كذلك ملا كاف له  ن إحياء ا  ػوات  ك ػغ القػرنيف ركحػا مل قولػه: 171/]النساء

ككػػنلك أكحينػػا إليػػك ركحػػا  ػػن أ ررػػا /[  كذلػػك ل ػػوف القػػرنيف سػػببا 52]الشػػورل
]اللن بػػػوت/  كإف الػػػدار اا ػػػرة اػػػغ احليػػػوافلنهيػػػاة ا  ركوػػػة املوصػػػو ة مل قولػػػه: 

  ػػػػػركح كراػػػػػافس. كقولػػػػػه: [  كالػػػػػركح الاػػػػػنفس  كقػػػػػد أراح اإلرسػػػػػاف إذا  ػػػػػنف64
[   الرااف:  ا له را هة  كقيل: رزؽ  ت وقاؿ لنهب املاكوؿ رااف مل 89]الواقلة/
[  كقيل  نػرايب: إ  أوػنا  قػاؿ: 12]الرمحن/ كاحلب ذك الل   كالراافقوله: 

أطنب  ن رااف اهلل  أم:  ن رزقه  كا صل  ا ذكررا. كركم: االولد  ػن راػاف اهلل  
حلػدو  نػن نا شػة قالػد: قػاؿ رسػػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه كسػنم: االولػد  ػن راػػاف اا

؛ كأ روػػػػه 4/1467اونػػػػة . أ روػػػػه ابػػػػن نػػػػدم مل ال ا ػػػػل مل  ػػػػلفاء الروػػػػاؿ 
احل ػػػػيم ال  ػػػػنم  ػػػػن طروػػػػ  ني ػػػػر نػػػػن  ولػػػػة بنػػػػد ح ػػػػيم؛ كاريػػػػر: الفػػػػا  ال بػػػػن 

   كذلك كنهو  ا قاؿ الشانر:3/318
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 رو  ايكا ر مل البند *** وا حبنا رو  الولد - 213 -
 االبيد  نرابية  رقص كلددا  كبلدري:

 أـ    ند قبنغ أحد ***أد نا كل كلد 
  3/22؛ ك رح  ج الباغة 3/521كدو مل ربيق ا برار 

أك  ف الولػػػد  ػػػن رزؽ اهلل  لػػػا . كالػػػرو   لػػػركؼ  كدػػػغ  يمػػػا قيػػػل ااػػػواء املاهػػػرؾ. 
 ي ا إرساؿ الرو  بنفظ الواحد  لبارة نن اللػناب  كنا ة املوا ق الر ذكر اهلل  لا  

إرػا أرسػننا ننػي م ككل  و ػق ذكػر  يػه بنفػظ اومػق  لبػارة نػن الرمحػة   مػن الػرو : 
[  9]ا حػػػػػكاب/  ارسػػػػػننا ننػػػػػي م راػػػػػا كونػػػػػودا[  19]القمػػػػػر/ راػػػػػا صرصػػػػػرا

كم ل رو   ي ا صر /[  117]نيؿ نمراف ا ادت بػه الػرو /[. 18]إبػراديم
 أف ورسل الرواح  بشرات[  22]احلجر/ كأرسننا الرواح لواق ؿ مل اومق: كقا

/ ورسػل الػرو   ا ػن [. كأ ا قولػه: 57]ا نراؼ/ ورسل الرواح بشرا[  46]الرـك
: نيوػػػة  سػػػهابا   كدػػػنري قػػػراءة ابػػػن ك ػػػن كمحػػػكة كال سػػػا غ ك نػػػ   48اسػػػورة الػػػرـك

قرأ را ق كأبو ولفر املػدرياف  كأبػو نمػرك  ا   ر  يه الرمحة  كقرئ بنفظ اومق اكهبا 
 الب رم كابن نا ر الشا غ كناصم ال ومل  كولقوب الب رم.

ك ػػندب    كدػػو أصػػ . كقػػد وسػػالار الػػرو  لنغنبػػة مل قولػػه: 348راوػػق: اإليػػاؼ 
[  كقيل: أركح املاء:  غنت راه  كا اص ذلك بػالننت. كروػ  46]ا رفاؿ/ را م

لػػرو   كأراحػػوا: د نػػوا مل الػػركاح  كددػػن  ػػركح:   يػػب الػػرو . الغػػدور وػػراح: أصػػاباه ا
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كركم: ا  ورح را هة اونة  ااحلدو  نن نبد اهلل بن نمرك نن النمه صنر اهلل ننيػه 
كسنم قاؿ: ا ن قال  لاددا   وػرح را هػة اونػة  كإف را ػا  ووػد  ػن  سػنة أربلػني 

 نا ا .
؛ كأبو داكد مل 5/36د مل املسند ؛ كأمح6/269أ روه البخارم مل كااب اوكوة 

  أم:    ػػػػد را ػػػػا  11/152  ؛ كاريػػػػر:  ػػػػرح السػػػػنة 2761او ػػػػاد بػػػػرقم ا
كاملركحة:   ب الرو   كاملركحة: االة الر هبا  ساجنب الػرو   كالرا هػة:  ػركح دػواء. 
كراح  ػػاف إ  أدنػػه إ ػػا أرػػه أ ػػادم مل السػػرنة كػػالرو   أك أرػػه اسػػافاد بروونػػه إلػػي م 

حا  ن املسرة. كالراحة  ن الركح  كوقاؿ: ا لل ذلك مل سراح كركاح  أم: سػ ولة. رك 
كاملراكحة مل اللمل: أف ولمػل دػنا  ػرة كذلػك  ػرة  كاسػالن الػركاح لنوقػد الػنم وػراح 
اإلرساف  يه  ن ر   الن ار  ك نه قيل: أرحنا إبننا  كأرحد إليه حقه  سػالار  ػن: 

اإلبل  ك ركح الشجر كراح وراح:  ف ر. ك  ور  ػن  أرحد اإلبل  كاملراح: حي   راح
[  87]ووسػ / ال  ياسوا  ػن ركح اهللالورح السلة   قيل: ق لة ركحاء  كقوله: 
 أم:  ن  روه كرمحاه  كذلك بلا الركح.

 رود 

الركد: ال دد مل طنب الشغء بر    وقاؿ: راد كار اد  ك نه: الرا د  ل الب ال ػق   -
ب ال ػػق  كبانابػػار الر ػػ  قيػػل: رادت اإلبػػل مل  شػػي ا  ػػركد ركدارػػا  كراد اإلبػػل مل طنػػ

ك نه بين املركد. كأركد وركد: إذا ر    ك نػه بػين ركوػد   ػو: ركوػدؾ الشػلر وغػب اقػاؿ 
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مل النساف: أغب: بات  ك نػه قػوام: ركوػد الشػلر وغػب   لنػاري: دنػه   ػ  وو ػا أك 
 . كاإلرادة  نقولة  ػن راد وػركد: 217وو ني. ارير: النساف اغب  ؛ كا   اؿ: ص 

إذا سػػػلر مل طنػػػب  ػػػغء  كاإلرادة مل ا صػػػل: قػػػوة  ركبػػػة  ػػػن  ػػػ وة كحاوػػػة كأ ػػػل  
الػػنفس إ  الشػػػغء  ػػق احل ػػم  يػػػه بارػػه ونبغػػغ أف وفلػػػل  أك ال  لنززززو كولػػل ا ػػا 

وفلل  ت وسالمل  رة مل املبدإ  كدو: رككع النفس إ  الشغء  ك ارة مل املنا ر  كدو 
م  يػه بارػه ونبغػغ أف وفلػل أك ال وفلػل   ػإذا اسػالمل مل اهلل  إرػه وػراد بػه املنا ػر احل 

ع   مػ  قيػل: أراد اهلل كػنا   ملنػاري: ح ػػم النزززودكف املبػدإ   إرػه والػا  نػن  لػم 
 إف أراد ب ػػػػػػػم سػػػػػػػوءا أك أراد ب ػػػػػػػم رمحػػػػػػػة يػػػػػػػه أرػػػػػػػه كػػػػػػػنا كلػػػػػػػيس ب ػػػػػػػنا   ػػػػػػػو: 

هبػا  لػػم ا  ػر  كقولػك: أروػػد  نػك كػػنا  [  كقػد  ػػنكر اإلرادة كوػراد 17]ا حػكاب/
[  185]البقػرة/ ورود اهلل ب م اليسر كال ورود ب م اللسػرأم: ني رؾ ب نا   و: 

[  83]الق ػػػص/ ال وروػػػدكف ننػػػوا مل ا رضكقػػػد وػػػنكر كوػػػراد بػػػه الق ػػػد   ػػػو: 
أم: وق ػػػدكره كو نبورػػػه. كاإلرادة قػػػد   ػػػوف تسػػػب القػػػوة الاسػػػخنوة كاحلسػػػية  كمػػػا 

ف تسػػػػب القػػػػوة اال اياروػػػػة. كلػػػػنلك  سػػػػالمل مل اومػػػػاد  كمل احليوارػػػػات  ػػػػو:   ػػػػو 
وػػدارا وروػػد أف وػػنقص  / [  كوقػػاؿ:  رسػػغ  روػػد الاػػا. كاملػػراكدة: أف 77]ال  ػػ

 نػػازع غػػنؾ مل اإلرادة    وػػد غػػن  ػػا وروػػد  أك  ػػركد غػػن  ػػا وػػركد  كراكدت  ارػػا نػػن  
 ػػػراكد  اادػػػا نػػػن [  كقػػػاؿ: 26]ووسػػػ / دػػػغ راكد ػػػين نػػػن رفسػػػغكػػػنا. قػػػاؿ: 
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كلقػػد راكد ػػه نػػن [  أم:   ػػر ه نػػن رأوػػه  كننػػر ذلػػك قولػػه: 31]ووسػػ / رفسػػه
 [.61]ووس / سنراكد ننه أباري[  32]ووس / رفسه

 رأس 

كال [  4] ػػػػر / كا ػػػػالل الػػػػرأس  ػػػػيباالػػػػرأس  لػػػػركؼ  كمجلػػػػه رؤكس  قػػػػاؿ:  -
الػػػػر يس  كا رأس: الليػػػػيم  [  كولػػػػرب بػػػػالرأس نػػػػن196]البقػػػػرة/ ينقػػػػوا رؤكسػػػػ م

 الرأس  ك اة رأساء: اسود رأس ا. كرواس السي :  قبضة

 رٌش 

روػػػش ال ػػػا ر  لػػػركؼ  كقػػػد لػػػص اونػػػاح  ػػػن بػػػني سػػػا رري  كل ػػػوف الػػػروش لن ػػػا ر   -
 كروشػػػػػػػػا كلبػػػػػػػػاس الاقػػػػػػػػولكال يػػػػػػػػاب لقرسػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػالن لن يػػػػػػػػاب. قػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا : 

نني ػػػا  ػػػن ال يػػػاب كااالت   [  كقيػػػل: أن ػػػاري إبػػػا بروشػػػ ا  أم:  ػػػا26]ا نػػػراؼ/
كر د الس م أروشه روشا   و  روش: ولند ننيه الروش  كاسػالن إلصػاح ا  ػر  

  قيل: ر د  ارا  ار اش  أم: حسن حاله  قاؿ الشانر:
  خن املوايل  ن وروش كال وربم *** ر ين خبن طاملا قد برواين  - 214 -

 االبيد لسوود بن ال ا د.
دكف رسػػػػػبة  ي مػػػػػا  كالبيػػػػػاف كالابػػػػػني  3/114وػػػػػش  كالب ػػػػػا ر كدػػػػػو مل النسػػػػػاف: ر 

  2/61  كالفا   4/131
 كر   راش:  وار    ور  نه  ور الروش.
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 روض 

/  مل رك ػػػػػة اػػػػػربكفالػػػػػركض:  سػػػػػانقق املػػػػػاء  كايضػػػػػرة  قػػػػػاؿ:  - [  15]الػػػػػرـك
كبانابػػػػار املػػػػاء قيػػػػل: أراض الػػػػوادم  كاسػػػػ اض  أم: ك ػػػػر  ػػػػاؤري  كأرا ػػػػ م: أركادػػػػم. 

روا ػػة: ك ػػرة اسػػالماؿ الػػنفس ليسػػنس ك  ػػر  ك نػػه: ر ػػد الدابػػة. كقػػوام: ا لػػل  كال
   أم: قابنػػة لنروا ػػة  أك 2/416كػػنا  ػػا دا ػػد الػػنفس  س ا ػػة ااريػػر: اجملمػػل 

 مل رك ػػػػػػػة اػػػػػػػربكف لنػػػػػػػاري:  اسػػػػػػػلة  كو ػػػػػػػوف  ػػػػػػػن الػػػػػػػركض كاإلرا ػػػػػػػة. كقولػػػػػػػه: 
/ مل رك ػات . كقولػه: [   لبارة نن روػاض اونػة  كدػغ حماسػن ا ك اذدػا15]الرـك
[   إ ػػػارة إ   ػػػا أنػػػد اػػػم مل اللقػػػىب  ػػػن حيػػػ  اليػػػادر  22]الشػػػورل/ اونػػػات

 كقيل: إ ارة إ   ا أدن م له  ن اللنـو كا  اؽ الر  ن خت ص هبا  طاب قنبه.

 رٌع 

أ بنػوف ب ػل روػق الروق: امل اف املر فق الػنم وبػدك  ػن بليػد  الواحػدة رولػة. قػاؿ:  -
[  أم: ب ػل   ػاف  ر فػق  كلار فػاع قيػل: روػق البئػر: لنج ػػوة 128اء/]الشػلر  نيوػة

املر فلػػة حوالي ػػا  كرولػػاف كػػل  ػػغء: أكا نػػه الػػر  بػػدك  نػػه  ك نػػه اسػػالن الروػػق لنكوػػادة 
كاالر فاع احلاصل  ك نه:  روق السراب اوقاؿ:  روق السػراب: إذا وػاء كذدػب. اريػر: 

 ؛ كالنساف اروق   .2/411اجململ 
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 روع 

الػػركع: اينػػد  كمل احلػػدو : اإف ركح القػػدس رفػػ  مل ركنػػغ  ااحلػػدو  نػػن نبػػد  -
اهلل بن  سلود نن النػمه صػنر اهلل ننيػه كسػنم قػاؿ: اإف ركح القػدس رفػ  مل ركنػغ 
أف رفسػػا لػػػن متػػوت حػػػ   سػػػا مل رزق ػػا  أال  ػػػا قوا اهلل كأمجنػػوا مل ال نػػػب  أ روػػػه 

إصػػػابة الػػػركع  كاسػػػالمل  يمػػػا    كالػػػركع: 2/185الشػػػ اب القضػػػانغ مل  سػػػندري 
[  وقػاؿ: رناػه 74]دػود/  نما ذدب نن إبراديم الػركعألقغ  يه  ن الفكع  قاؿ: 

كركناه  كروق  اف  كراقة ركناء:  كنة. كا ركع: النم وركع تسنه  كاره وفػكع  كمػا 
 قاؿ الشانر:

 و ولك أف  نقاري صدرا حملفل - 215 -
 ك را  نداء كقنبا ملوكب ***اكدو   ر بيد  يب متاـ كنجكري: 

  1/71؛ كدوواره امللاأ 31كدو مل  رح دوواره ص 

 روغ 

الركغ: امليل ننر سبيل االحاياؿ  ك نه: راغ ال لنب وركغ ركغارا  كطروػ  را ػ : إذا  -
  و ن  ساقيما  كاره وراكغ  كراكغ  اف  ارا  كراغ  اف إ   اف:  اؿ  وري   ػر 

 ػػراغ ننػػي م  ػػربا [  26]الػػناروات/  ػػراغ إ  أدنػػهؿ قػػاؿ: وروػػدري  نػػه باالحايػػا
[  أم:  ػػاؿ  كحقيقاػػه: طنػػب بضػػرب  ػػن الركغػػاف  كربػػه 93]ال ػػا ات/ بػػاليمني

 بقوله: اننر  ننر  لم االساياء.
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 رأؾ 

  كرؤكؼ   ػو وقػظ  3/97الرأ ة: الرمحة  كقػد رؤؼ   ػو ر ػ  ااريػر: ا  لػاؿ  -
 [.2]النور/ كم هبما رأ ة مل دون اهللال  ا ن كحنر  قاؿ  لا : 

 روم 

-   غنبػػد الػػرـك ***ني / [  وقػػاؿ  ػػرة لنجيػػل امللػػركؼ  ك ػػارة ومػػق 2 - 1]الػػرـك
 رك غ كاللجم.

 رٌن 

[  14]امل ففػني/  بػل راف ننػر قنػوهبمالرون: صػدأ ولنػو الشػغء اونػغ  قػاؿ:  -
يػػن  ػػن الشػػر  قػػاؿ أم: صػػارذلك ك ػػدإ ننػػر وػػاء قنػػوهبم   لمػػغ ننػػي م  لر ػػة ا

 الشانر:
 قد راف النلاس هبم - 216 -

 االبيد باما ه:
  قند إذ  نوا  ن مجه: قينوا ***أكرد ه القـو قد راف النلاس هبم 

؛ كاملفضػنيات 1/273كدو للبدة بن ال بيب مل  فضنياه  كالبيػد مل أ ػايل القػايل 
  93؛ كاال ايارون: 141ص 

 كقد رون ننر قنبه.
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 رأى 

اكقد أ ن امل ن  وػل دػنا البػاب  ػن املسػا ل احلنبيػات لنفارسػغ كي ػه   رأل: -
  نينه  ػكة  كال ػه وػاء  لقػوام: رؤوػة  كقػد 91 - 42ارير: املسا ل احلنبيات ص 

 قنبه الشانر  قاؿ:
  ن أونك: دنا دا ة اليـو أك غد ***ككل  نيل راءأ   و قا ل  - 217 -

  ا:االبيد ل  ن غكة  ن ق يدة له   نل
 إذا  ا  شد  ن  وؽ صرح  رد *** يل ابنة الضمرم مل  ل رلمة 

؛ كا  ػػػػداد 15/111  كالنسػػػػاف: ارأل  ؛ كا غػػػػاأ 435كدػػػػو مل دووارػػػػه ص 
  47؛ كاملسا ل احلنبيات ص 325البن ا ربارم ص 

كيػػػنؼ اامػػػكة  ػػػن  سػػػاقبنه اقػػػاؿ سػػػيبووه: ك ػػػا حػػػنؼ مل الاخفيػػػ   ف  ػػػا قبنػػػه 
    يقاؿ:  ػرل كوػرل كرػرل  2/165 رل كررل. ارير: ال ااب ساكن قوله: أرل ك 

أررػػا النػػنون أ ػػارا  ػػن [  كقػػاؿ: 26] ػػر /  إ ػػا  ػػرون  ػػن البشػػر أحػػداقػػاؿ: 
اكهبػا قػرأ ابػن ك ػن كأبػو نمػرك خبنفػه   أررػا[  كقػرئ: 29]  ند/ اون كا رس

راؾ املر ػػػغ   . كالرؤوػػػة: إد382كدشػػػاـ كابػػػن ذكػػػواف كأبػػػو ب ػػػر كولقػػػوب. اإليػػػاؼ 
 كذلك أ رب تسب قول النفس:

 ت ل ك ػػا نػػني اليقػػني ***لػػ كف اوهػػيم كا كؿ: باحلاسػػة ك ػػا  ػػرم  رادػػا   ػػو: 
[  كقولػه: 61]الك ر/ كوـو القيا ة  رل النون كنبوا ننر اهلل[  7 - 6]الا اثر/
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قسػػػنل اهلل نمن ػػػم /ة   ػػػإف [  إرػػػه  ػػػا أوػػػرم  ػػػرل الرؤوػػػة احلاسػػػ115]الاوبػػػة
إره وراكم دو كقبينه  ن حي  ال احلاسة ال     ننر اهلل   لا  نن ذلك  كقوله: 

 [.27]ا نراؼ/  رك م
كلػػو  ػػرل إذ واػػوى كال ػػاأ: بػػالودم كالاخيػػل   ػػو: أرل أف زوػػدا  ن نػػ   ك ػػو قولػػه: 

 [.51]ا رفاؿ/ النون كفركا
 [.48 رفاؿ/]ا أأ أرل  ا ال  ركفكال ال : بالاف ر   و: 

[  كننػر 11]الػنجم/ ك اكنب الفػ اد  ػا رألكالرابق: باللقل  كننر ذلك قوله: 
 [.13]النجم/ كلقد رنيري ركلة أ رلذلك محل قوله: 

 كوػػػرل الػػػنون أك ػػػوا اللنػػػمكرأل إذا نػػػدم إ   فلػػػولني اقاضػػػر  لػػػم اللنػػػم   ػػػو: 
م اأرأوػػد   ػػرل [  ك ػػر 39]ال  ػػ / إف  ػػرف أرػػا أقػػل  نػػك[  كقػػاؿ: 6]سػػبا/

أ ربأ   يػد ل ننيػه ال ػاؼ  كوػ ؾ الاػاء ننػر حالاػه مل الا نيػة  كاومػق  كالااريػ   
[  62]اإلسػراء/ أرأواػك دػنا الػنمكوسنب الاغين ننر ال ػاؼ دكف الاػاء  قػاؿ: 

قػػػل أرأوػػػا م /[  كقولػػػه: 41]ا رلػػػاـأرأوػػػد الػػػنم ون ػػػر / [  9]اللنػػػ قػػػل
[  71]الق ػػػص/ قػػػل أرأوػػػام إف ولػػػل اهلل[  4ؼ/]ا حقػػػا أرأوػػػام  ػػػا  ػػػدنوف

قػػػل أرأوػػػام إف كػػػاف /[  11]ا حقػػػاؼأرأوػػػد إذ أكونػػػا / [  كػػػل 63]ال  ػػػ
 ذلك  يه  لم الانبيه.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

وػػػرك م كالػػػرأم: اناقػػػاد الػػػنفس أحػػػد النقيضػػػني نػػػن غنبػػػة اليػػػن  كننػػػر دػػػنا قولػػػه: 
 شػاددة اللػني [  أم: وينو م تسب  قاضػر 13]نيؿ نمراف/   ني م رأم اللني

  نػػي م   قػػوؿ:  لػػل ذلػػك رأم نيػػين  كقيػػل: راءة نيػػين. كالركوػػة كال كوػػة: الاف ػػر مل 
الشغء  كاإل الة بني  واطر النفس مل ي يل الرأم  كاملر ئغ كاملػركم: كاملاف ػر  كإذا 

 أ   ػػر إ  ربػػكنػػدم رأوػػد بػػإ  اقاضػػر  لػػم النيػػر املػػ دم إ  االنابػػار   ػػو: 
[  أم:  ػػا ننمػػك. كالراوػػة: 115]النسػػاء/  ػػا أراؾ اهلل[  كقولػػه: 45]الفرقػػاف/

اللا ة املن وبة لنرؤوة. ك ق  اف ر غ  ن اون  كأرأت الناقػة   ػغ  ػرء: إذا أ  ػرت 
احلمل ح  ورل صدؽ محن ا. كالرؤوا:  ػا وػرل مل املنػاـ  كدػو  لنػر  كقػد لفػ   يػه 

بشػرات النبػوة إال الرؤوػا  ااحلػدو   قػدـ مل اامكة  يقػاؿ بػالواك  كركم: ا  وبػ   ػن  
ك ػػػا [  27]الفػػػا / لقػػػد صػػػدؽ اهلل رسػػػوله الرؤوػػػا بػػػاحل  ػػػادة ابشػػػر   . قػػػاؿ: 

  نمػػػػػػا  ػػػػػػراءل اوملػػػػػػاف[  كقولػػػػػػه: 61]اإلسػػػػػػراء/ ولننػػػػػػا الرؤوػػػػػػا الػػػػػػر أرونػػػػػػاؾ
[  أم:  قاربػػا ك قػػابا حػػ  صػػار كػػل كاحػػد  ن مػػا تيػػ  وػػام ن  ػػن 61]الشػػلراء/
 ػػر  كوػػام ن اا ػػر  ػػن رؤواػػه. ك نػػه قولػػه: اال  ػػ اءل رار ػػا  ااحلػػدو  نػػن رؤوػػة اا

قيس بن أيب حاـز أف رسوؿ اهلل صنر اهلل ننيه كسنم بل  سػروة إ  قػـو  ػن  ػ لم  
 اسال موا بالسجود  قانوا   قضر رسػوؿ اهلل بن ػ  اللقػل  كقػاؿ: اإأ بػرمء  ػن  

 ننيػػػػه كسػػػػنم: اأال ال  ػػػػراءل كػػػػل  سػػػػنم  ػػػػق  شػػػػرؾ   ت قػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل صػػػػنر اهلل
 .8/36رار ا . أ روه النسا غ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  كلفيه: اأرػا بػرمء  ػن كػل  سػنم  قػيم 2645كأ روه أبو داكد مل او اد برقم ا
بػػػػني أ  ػػػػر املشػػػػركني  ال  ػػػػ اءل رار ػػػػا  كال  ػػػػنم مل أبػػػػواب السػػػػن. اريػػػػر: نار ػػػػة 

كاريػػػر:   كاحلػػػدو  صػػػهي  ل ػػػن ا انػػػ  مل كصػػػنه كإرسػػػاله. 8/114ا حػػػوذم 
 . ك نازام ر اء  أم:  اقابنة. ك لل ذلك ر اء النػاس  أم: 11/373 رح السنة 

 ػػػراءاة ك شػػػيلا. كاملػػػرنية  ػػػا وػػػرل  يػػػه صػػػورة ا  ػػػياء  كدػػػغ  فلنػػػة  ػػػن: رأوػػػد   ػػػو: 
امل ه   ن صهفد  كمجل ا  را غ  كالر ة: اللضو املناشػر نػن القنػب  كمجلػه  ػن 

 لفيه رؤكف  كأرشد اأبو زود  :
 قنوبا كأكبادا ام كر ينا *** غينا و ح  أ ر الغيظ  ن مو  - 218 -

 .195االبيد مل النساف ارأل   دكف رسبة؛ كدو مل روادر أيب زود ص 
؛ 61  كاملسػا ل احلنبيػات لنفارسػغ ص 63كالبيد لألسود بػن ولفػر مل دووارػه ص 

  428كالا منة له ص 
 كر اه: إذا  ربد ر اه.

 روى  

   ارػػا سػػول  كركل  أم: ك ػػن  ػػرك   ػػركل ننػػر بنػػاء نػػدل: ك  قػػوؿ:  ػػاء ركاء 
 [  قاؿ الشانر:58]طه/

  اء ركاء كطرو   ج *** ن  ك مل  نج   نا  نج 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ك ػاز القػرنيف 1/177االبيد مل النساف اركل   دكف رسبة؛ كاوم رة البن دروػد 
1/168  

م قػالوف كابػن ذكػواف [   من   و مك اكد74] ر / دم أحسن أثاثا كر ياكقوله: 
كأبو ولفػر  كقػراءيم اكروػا    ولنػه  ػن ركم  كارػه روػاف  ػن احلسػن اراوػق:  فسػن 

   ك ػػػػن  ػػػػك  ننػػػػنم ور ػػػػ   ػػػػن 58؛ كاملسػػػػا ل احلنبيػػػػات ص 11/143القػػػرطمه 
 احلسن به اكقرأ باامك الباقوف.

حػػاؿ قػػاؿ اوػػودرم: ك ػػن  ػػكري ولنػػه  ػػن املنيػػر   ػػن: رأوػػد  كدػػو  ػػا رأ ػػه اللػػني  ػػن 
؛ ك فسػػن 2/171حسػػنة ككسػػوة  ػػادرة. كقػػاؿ الفػػراء: الر ػػغ: املنيػػر:  لػػاأ الفػػراء 

 . كقيػػل: دػػو  نػػه ننػػر  ػػرؾ اامػػك  كالػػرم: اسػػم ملػػا وي ػػر  نػػه  11/143القػػرطمه 
كالػػركاء  نػػه  كقيػػل: دػػو  قنػػوب  ػػن رأوػػد. قػػاؿ أبػػو ننػػغ الفسػػوم: املػػركءة دػػو  ػػن 

]اسػادراؾ[ ادػنا كدػم  ػن امل لػ ؛  ػإف  قوام حسػن مل  ػرنية اللػني. كػنا قػاؿ  كدػنا
 أبا ننغ   وقل ذلك  كل ن قاؿ:

كزنم بلا ركاة النغػة أف املػركءة  ػا وذة  ػن قػوام: دػو حسػن مل  ػرنية اللػني. كدػنا 
 ػػن  ػػػاحش الغنػػػب  كذلػػػك أف املػػػيم مل ا ػػػرنية  زا ػػػدة  ك ػػػركءة:  لولػػػة. ارا ػػػر.  ابػػػني 

 .59ذلك: كارير: املسا ل احلنبيات ص 
فارسغ بقوله: بلا ركاة النغة ابن درود  قد قاؿ مل اوم رة: ك ن  ػك املػركءة كنم ال

. ككػػنا أبػػا زوػػد   قػػاؿ: 3/252أ ػػندا  ػػن حسػػن  ػػرنية اللػػني. اريػػر: مج ػػرة النغػػة 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ػػرء  ػػركءة  ولػػل املػػيم  ػػاءا  غنػػب؛  ف املػػيم مل  ػػرنية زا ػػدة  ك ػػركءة  لولػػة. ك قػػوؿ: 
د  ين  رأل ك سمق  ب رح الباء  ك ػرأل: أرد  رأل ك سمق  أم: قروب  كقيل: أر
  .1/217 فلل  ن رأود اارير: كااب سيبووه 

 كتاب الزاي 

 زبد 

  ا ػػا الكبػد  يػػندب وفػػاءاالكبػد: زبػػد املػاء  كقػػد أزبػد  أم: صػػار ذا زبػػد  قػاؿ:  -
[  كالكبػػػد ا ػػػا   نػػػه ملشػػػاهباه إوػػػاري مل النػػػوف  كزبد ػػػه زبػػػدا: أن ياػػػه  ػػػاال  17]الرنػػػد/
 رة  كأطلماه الكبد  كالكباد  كالكباد: رور وشب ه بيا ا.كالكبد ك 

 زبر 

 ني ػػػػػػوأ زبػػػػػػر احلدوػػػػػػدالكبػػػػػػرة: ق لػػػػػػة نييمػػػػػػة  ػػػػػػن احلدوػػػػػػد  مجلػػػػػػه زبػػػػػػر  قػػػػػػاؿ:  -
[  كقػػػد وقػػػاؿ: الكبػػػرة  ػػػن الشػػػلر  مجلػػػه زبػػػر  كاسػػػالن لنمجػػػكإ  قػػػاؿ: 96]ال  ػػػ /

اق لػػػػػوا أ ػػػػػردم بيػػػػػن م زبػػػػػرا  /ا. كزبػػػػػرت [  أم: صػػػػػاركا  يػػػػػه أحكابػػػػػ53]امل  نػػػػػوف
ال ااب: كاباه كاابة غنييػة  ككػل كاػاب غنػيظ ال اابػة وقػاؿ لػه: زبػور  ك ػص الكبػور 

 كني ينػػػػػػػػػا داكد زبػػػػػػػػػوراننػػػػػػػػػر داكد ننيػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػاـ  قػػػػػػػػػاؿ:  المنززززززززززلبال اػػػػػػػػػاب 
[  كقػرئ 115]ا ربيػاء/  كلقد كابنػا مل الكبػور  ػن بلػد الػنكر[  163]النساء/

زبورا  بضػم الػكام  كذلػك مجػق زبػور   312اكدػغ قػراءة محػكة ك نػ . اإليػاؼ  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كقػػػوام مل مجػػػق  روػػػ :  ػػػركؼ  أك و ػػػوف مجػػػق زبػػػر امل النسػػػاف: الكبػػػر: ال اػػػاب  
كاومق زبور    ل قدر كقدكر  كزبر   در  ػغ بػه كاكاػاب  ت مجػق ننػر زبػر  كمػا 
مجق كااب ننر كاب  كقيل: بل الكبػور كػل كاػاب و ػلب الوقػوؼ ننيػه  ػن ال اػب 

كالكبػػر كال اػػاب [  كقػػاؿ: 196]الشػػلراء/ كإرػػه لفػػغ زبػػر ا كلػػنياإلايػػة  قػػاؿ: 
[  كقاؿ بلض م: 43]القمر/ أـ ل م براءة مل الكبر[  184]نيؿ نمراف/ املنن

الكبور: اسم لن ااب املق ػور ننػر احل ػم اللقنيػة دكف ا ح ػاـ الشػرنية  كال اػاب: 
د ننيػه السػاـ ال واضػمن ملا واضمن ا ح اـ كاحل م  كوػدؿ ننػر ذلػك أف زبػور داك 

 يئا  ن ا ح اـ. كز ػرب ال ػوب  لػركؼ االػك رب:  ػا وي ػر  ػن درز ال ػوب. كقػاؿ أبػو 
زوػػد: ز ػػرب ال ػػوب كزغػػربري. النسػػاف ازأبػػر     كا زبػػر  ػػا  ػػخم زبػػرة كادنػػه  ك نػػه قيػػل: 
داج زبرؤري  ملن وغضب اقاؿ ابن  نيور: كمل امل ل: داود زبراء  كدػغ  ػادـ كارػد 

بن قيس  ككارد سني ة    ارد إذا غضبد قاؿ ا حن : داوػد زبػراء  لألحن  
   ارت   ا ل ل أحد  ح  وقاؿ ل ل إرساف  إذا داج غضبه: داود زبراؤري.

 زج *** . 67النساف ازبر  ؛ كالق ة   ولة مل ل   الادبن ص 
مل زواوػة الكواوػة كا ػا كوكػب الكواج: حجر  فاؼ  الواحدة زواوػة  قػاؿ:  -

[  كالػػػكج: حدوػػػدة أسػػػفل الػػػر    مجلػػػه زوػػػاج  كزوجػػػد الروػػػل: 35]النػػػور/ درم
طلناه بالكج  كأزوجد الر  : ولند لػه زوػا  كأزوجاػه: ركنػد زوػه. كالػكوج: دقػة 

 مل احلاوبني  شبه بالكج  ك نيم أزج  كرلا ة زواء: لن وونة الرول.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 زجر 

 زوػػػرة كاحػػػدة إيفػػػا دػػػغ ر  قػػػاؿ: فزززانز الكوػػػر: طػػػرد ب ػػػوت  وقػػػاؿ: زور ػػػه  -
[  ت وسػػػػػػػػالمل مل ال ػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػارة  كمل ال ػػػػػػػػوت أ ػػػػػػػػرل  كقولػػػػػػػػه: 13]النازنػػػػػػػػات/

ػػالكاورات زوػػرا  /[  أم: املا  ػػة الػػر  كوػػر السػػهاب  كقولػػه: 2]ال ػػا ات ػػا 
كقػػالوا  نػػوف [  أم: طػػرد ك نػػق نػػن ار  ػػاب املػػآت. كقػػاؿ: 4]القمػػر/  يػػه  كدوػػر
الكوػػر  يػػه ل ػػياح م بػػامل ركد   ػػو أف  [  أم: طػػرد  كاسػػالماؿ9]القمػػر/ كازدوػػر

؛ كأصػػوؿ 116وقػػاؿ: انػػكب ك ػػن  ككراءؾ ااريػػر: املسػػا ل احلنبيػػات لنفارسػػغ ص 
  .1/141النهو 

 زجا 

الاكويػة: د ػق الشػغء لينسػاؽ  كاك ػػة ردمء البلػن  ك كويػه الػرو  السػهاب  قػػاؿ:  -
وكوػػغ سػػهابا /[  كقػػاؿ: 43]النػػورالبهػػررب ػػم الػػنم وكوػػغ ل ػػم الفنػػك مل  

[ ك نػػه: روػػل  كوػػغ  كأزويػػد ردمء الامػػر  كوػػا  ك نػػه اسػػالن: زوػػا 66]اإلسػػراء/
 ايراج وكوو  ك راج زاج  كقوؿ الشانر:

 ادنا نجك بيد  ك  رري: ***كحاوة غن  كواة  ن احلاج  - 211 -
 ك رسل كرسوؿ غن  ا م

 كدو لنرانغ   ن ق يدة له   نل ا:
 كالدؿ كالنير املساارس الساوغ ***أال اسنمغ ذات ال وؽ كاللاج 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  1/317؛ ك از القرنيف 11/155؛ كينوب النغة 28كدو مل دوواره ص 
 أم: غن وسنة    ن د ل ا كسوق ا لقنة االناداد هبا.

 زحح 

- من زحكح نن النار  /[  أم: أزول نن  قرري  ي ا.185]نيؿ نمراف 

 زحؾ 

ال ػمه قبػل أف  شػغ ككػالبلن إذا أصل الكحػ : اربلػاث  ػق وػر الروػل  كاربلػاث  -
احلػػا ر  ػػن الدابػػة   ككاللسػػ ر إذا ك ػػر  بمنزلزز أنيػػا  جػػر  رسػػنه االفرسػػن  ػػن البلػػن 

[  كالكاحػػػػ : 15]اارفػػػاؿ/  إذا لقيػػػام الػػػنون كفػػػػركا زحفػػػا يل ػػػر اربلاثػػػه. قػػػػاؿ: 
 الس م وقق دكف الغرض.

 زخرؾ 

أ ػػػػنت ا رض قػػػػاؿ: الك ػػػػرؼ: الكونػػػػة املككقػػػػة  ك نػػػػه قيػػػػل لنػػػػندب: ز ػػػػرؼ  ك  -
[  أم: ذدػػػب 93]اإلسػػػراء/ بيػػػد  ػػػن ز ػػػرؼ[  كقػػػاؿ: 24]وػػػورس/ ز ر  ػػػا

 ز ػػػػػػػػرؼ القػػػػػػػػوؿ غػػػػػػػػركرا[  كقػػػػػػػػاؿ: 35]الك ػػػػػػػػرؼ/ كز ر ػػػػػػػػا ػػػػػػػػككؽ  كقػػػػػػػػاؿ: 
 [  أم: املككقات  ن ال اـ.112]ا رلاـ/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 زرب 

الكرايب: مجق زرب  كدو  رب  ن ال ياب حمػرب  نسػوب إ   و ػق اقيػل:  نسػوبة  -
الكرب  كدو احلينة الر  اكم إلي ا الغنم   كننر طروػ  الاشػبيه كاالسػالارة قػاؿ: إ  
كزرايب  ب وثػة /[  كالػكرب  كالكروبػة:  و ػق الغػنم  كقػ ة الرا ػغ اقػػ ة 16]الغا ػية

 ال ا د: بئر اافردا ال ا د و من  ي ا لن يد .

 زرع 

أأرػػػام دكف البشػػػروة. قػػػاؿ: الػػػكرع: اإلربػػػات  كحقيقػػػة ذلػػػك   ػػػوف بػػػا  ور اإلايػػػة  -
[   نسػػب احلػػرث إلػػي م  كرفػػر نػػن م الػػكرع 64]الواقلػػة/  كرنورػػه أـ  ػػن الكارنػػوف

كرسبه إ  رفسه  كإذا رسب إ  اللبد  ن وره  انا لألسباب الػر دػغ سػبب الػكرع   
كما  قوؿ أربد كنا: أذا كند  ن أسباب ربا ػه  كالػكرع مل ا صػل   ػدر  كنػرب بػه 

كزركع ك قػػػاـ  [  كقػػػاؿ: 27]السػػػجدة/  نخػػػرج بػػػه زرنػػػا ػػػو قولػػػه:  نػػػن املػػػكركع
[  كوقػػػػػاؿ: زرع اهلل كلػػػػػدؾ   شػػػػػبي ا  كمػػػػػا  قػػػػػوؿ: أرباػػػػػه اهلل  26]الػػػػػد اف/ كػػػػػر 

 كاملكرع: الكراع  كازدرع النبات: صار ذا زرع.

 زرق 

 الكرقػػة: بلػػا ا لػػواف بػػني البيػػاض كالسػػواد  وقػػاؿ: زرقػػد نينػػه زرقػػة كزرقارػػا  كقولػػه -
[  أم: نميػا نيػو م ال رػور اػا. كالػكرؽ طػا ر  112]طػه/ زرقا واخػا اوف لا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كقيػػػل: زرؽ ال ػػػا ر وػػػكرؽ ازرؽ ال ػػػا ر: ذرؽ   كزرقػػػة بػػػاملكراؽ: ر ػػػاري بػػػه ااملػػػكراؽ  ػػػن 
 الر اح: ر   ق ن .

 زرى 

زرود ننيه: نباه  كأزرود به: ق رت به  ككػنلك ازدروػد  كأصػنه: ا النػد قػاؿ:  -
 ؿ لنػػػنون  ػػػكدرم أنيػػػن مكال أقػػػو /[  أم:  سػػػاقن م   قػػػدورري:  ػػػكدرو م 31]دػػػود

 أنين م  أم:  ساقن م ك سا ني هبم.

 زعق 

الكنػػاؽ: املػػاء املنػػ  الشػػدود املنوحػػة  كطلػػاـ  كنػػوؽ: ك ػػر  نهػػه حػػ  صػػار زناقػػا   -
ؽ  أم  ػكع  كالكنػ : ال  ػن الكنػ   أم: ال ػوت  فزانز كزن  به: أ كنه ب ياحه  

لنلػػار االكانػػ : الػػنم وسػػوؽ كو ػػي  هبػػا صػػياحا  ػػدودا  كدػػو روػػل رػػان  كالكنػػاؽ: ا
 كزناؽ كرلار. النساف ازن    .

 زعم 

الػكنم: ح اوػػة قػوؿ و ػػوف  ينػػة لن ػنب  كاػػنا وػػاء مل القػرنيف مل كػػل  و ػػق ذـ  -
[  48]ال   / بل زنمام[  7]الاغابن/ زنم النون كفركاالقا نوف به   و: 

كنػػػػام  كنمػػػػػوف [  22لػػػػاـ/]ا رزنمػػػػػام  ػػػػن دكرػػػػػه  /[  كقيػػػػػل 56]اإلسػػػػراء
لنضػػػػماف بػػػػالقوؿ كالر اسػػػػة: زنا ػػػػة   قيػػػػل لنما فػػػػل كالػػػػر يس: زنػػػػيم  لاناقػػػػاد مل 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

أو ػم بػنلك [  72]ووسػ /  كأرػا بػه زنػيمقولي ما أ مػا  ينػة لن ػنب. قػاؿ: 
 [  إ ا  ن الكنا ة أم: ال فالة؛ أك  ن الكنم بالقوؿ.41]القنم/ زنيم

 زؾ 

 إليػػػػػػػػػػه وك ػػػػػػػػػػوفزؼ اإلبػػػػػػػػػػل وػػػػػػػػػػكؼ ز ػػػػػػػػػػا كز يفػػػػػػػػػػا  كأز  ػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػا ق ا  كقػػػػػػػػػػرئ:  -
اكدػػغ قػػراءة محػػكة   ػػن أزؼ الينػػيم:  وك ػػوف[  أم: وسػػرنوف  ك 94]ال ػػا ات/

د ل مل الك ي   كدػو اإلسػراع  أم: امنػوف أصػهاهبم ننػر الك يػ . كأصػل الك يػ  
كؼ النلػاـ: أسػرع  ك نػه مل دبوب الرو   كسرنة النلاـ الر ختنب ال ناف باملشغ. كز ػ

اسالن: زؼ اللركس  كاسالارة  ا واقضغ السػرنة ال  وػل  شػيا ا  كل ػن لنػنداب 
 هبا ننر  فة  ن السركر.

 زفر 

[   الك ن:  ردد النفس حػ   نػافخ الضػنوع 111]ا ربياء/ ام  ي ا ز نقاؿ:  -
ل لق ػػاـ احلػػا ات  نػػه  كازد ػػر  ػػاف كػػنا: إذا يمنػػه  شػػقة   ػػ دد  يػػه رفسػػه  كقيػػ

 لنماء: زكا ر.

 زقم 

-  طلػػاـ ا ثػػيم ***إف  ػجرة الكقػػـو /[  كنبػػارة نػػن أطلمػػة 44 - 43]الػػد اف
 كرو ة مل النار  ك نه اسالن: زقم  اف ك كقم: إذا ابانق  يئا كرو ا.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 زكا 

أصػػػل الككػػػاة: النمػػػو احلاصػػػل نػػػن بركػػػة اهلل  لػػػا   كولاػػػرب ذلػػػك بػػػا  ور الدريووػػػة  -
أو ػػػا أزكػػػر  ركوػػػة. وقػػػاؿ: زكػػػا الػػػكرع وككػػػو: إذا ح ػػػل  نػػػه يفػػػو كبركػػػة. كقولػػػه: كا 

[  إ ارة إ   ا و وف حاال ال وسػاو م نقبػاري  ك نػه الككػاة: 19]ال   / طلا ا
ملػػا لػػرج اإلرسػػاف  ػػن حػػ  اهلل  لػػا  إ  الفقػػراء  ك سػػمياه بػػنلك ملػػا و ػػوف  ي ػػا  ػػن 

نميا ػػا بػػاينات كالربكػػات  أك امػػا مجيلػػا   ػػإف روػػاء الربكػػة  أك لاككيػػة الػػنفس  أم:  
كأقيمػػػوا ايػػػنون  ووػػػوداف  ي ػػػا. كقػػػرف اهلل  لػػػا  الككػػػاة بال ػػػاة مل القػػػرنيف بقولػػػه: 

[  كبككػػػاء الػػػنفس كط اريػػػا و ػػػن اإلرسػػػاف تيػػػ  43]البقػػػرة/ ال ػػػاة كني ػػػوا الككػػػاة
ة. دػػػو أف واهػػػػرل وسػػػاه  مل الػػػدريا ا كصػػػػاؼ احملمػػػودة  كمل اا ػػػػرة ا وػػػر كامل وبػػػػ

قد اإلرساف  ا  يه    نري  كذلك ونسب  ارة إ  اللبد ل وره   اسبا لنلك   و: 
[  ك ػػارة ونسػػب إ  اهلل  لػػا ؛ ل ورػػه  ػػانا لػػنلك مل 9]الشػػمس/ أ نػػ   ػػن زكادػػا
[  ك ػارة إ  النػمه ل ورػه كاسػ ة 49]النسػاء/ بل اهلل وككغ  ن وشػاءاحلقيقة  و: 

وانػو ننػي م [  113]الاوبػة/    ردم ك ػككي م هبػا م   و: مل كصوؿ ذلك إلي
[  ك ػػػػارة إ  اللبػػػػادة الػػػػر دػػػػغ نيلػػػػة مل ذلػػػػك   ػػػػو: 151]البقػػػػرة/ نيوا نػػػا كوػػػػككي م

كحنارا  ن لدرا كزكاة / [  13] ردب لػك غا ػا زكيػا  / [  أم: 19] ػر
 لػػل بلػػا نبػػادري  ككػر باينقػػة  كذلػػك ننػػر طروػػ   ػػا ذكررػا  ػػن االوابػػاء  كدػػو أف 

ناملػػػا كطػػػادر اينػػػ  ال بػػػالالنم كاملمارسػػػة بػػػل باو يػػػ  إاػػػغ  كمػػػا و ػػػوف وػػػل ا ربيػػػاء 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كالرسػػل. ك ػػوز أف و ػػوف  سػػمياه بػػاملككر ملػػا و ػػوف ننيػػه مل االسػػاقباؿ ال مل احلػػاؿ  
 [  أم: وفلنوف  ا وفلنوف4]امل  نوف/ كالنون دم لنككاة  اننوفكامللم: سياككر  

ة ليػػػككي م اهلل  أك ليككػػػوا أرفسػػػ م  كامللنيػػػاف كاحػػػد. كلػػػيس قولػػػه: النككػػػاة   ػػػن اللبػػػاد
  فلوال لقوله: ا اننوف   بل الاـ  يه لنلنة كالق د. ك ككية اإلرساف رفسه  رباف:

[  9]الشمس/ قد أ ن   ن زكاداأحد ا: بالفلل  كدو حممود كإليه ق د بقوله: 
 [.14]ا ننر/ قد أ ن   ن  ككركقوله: 

كال اأ: بالقوؿ  كاككية اللدؿ غنري  كذلك  ن ـو أف وفلل اإلرساف بنفسه  كقد  ػر 
[  ك يػػػه نػػػن ذلػػػك  ادوػػػب 32]الػػػنجم/  ا ككػػػوا أرفسػػػ ماهلل  لػػػا  ننػػػه  قػػػاؿ: 

لقػػب   ػػدح اإلرسػػاف رفسػػه نقػػا ك ػػرنا  كاػػنا قيػػل حل ػػيم:  ػػا الػػنم ال اسػػن كإف  
 كاف حقاا  قاؿ:  دح الرول رفسه.

 زل

الكلػػة مل ا صػػل: اس سػػاؿ الروػػل  ػػن غػػن ق ػػد  وقػػاؿ: زلػػد روػػل  ػػكؿ  كاملكلػػة:  -
 ػإف امل اف الكل   كقيل لننرب  ن غن ق د: زلة   شػبي ا بكلػة الروػل. قػاؿ  لػا : 

[  كاسػػػػاكله: إذا يػػػػرل 36]البقػػػػرة/   ازامػػػػا الشػػػػي اف[  219]البقػػػػرة/ زلنػػػػام
[  أم: اساجردم الشي اف 155]نيؿ نمراف/  إيفا اساكام الشي افزلاه  كقوله: 

حػػػػ  زلػػػػوا   ػػػػإف اي يئػػػػة ال ػػػػغنة إذا  ػػػػر ص اإلرسػػػػاف  ي ػػػػا   ػػػػن  سػػػػ نة لسػػػػبيل 
الشي اف ننر رفسه. كقوله ننيػه السػاـ: ا ػن أزلػد إليػه رلمػة  نيشػ ردا  ااحلػدو  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  أم:  ػػن أكصػػل إليػػه رلمػػة بػػا ق ػػد  ػػن 2/119؛ كالفػػا   2/311مل الن اوػػة 
بي ػػا أرػػه إذا كػػاف الشػػ ر مل ذلػػك الز ػػا   يػػ   يمػػا و ػػوف نػػن ق ػػدري.  سػػدو ا   ن

كالاكلػػكؿ: اال ػػ راب  ك  روػػر حػػركؼ لفيػػه  نبيػػه ننػػر   روػػر  لػػم الكلػػل  يػػه  قػػاؿ: 
إذا زلػػػػكت ا رض زلكااػػػػا /[  كقػػػػاؿ: 1]الكلكلػػػػةإف زلكلػػػػة السػػػػانة  ػػػػغء نيػػػػيم 

 زنكنوا  ن الرنب. [  أم:11]ا حكاب/ كزلكلوا زلكاال  دودا[  1]احلج/ 

 زلؾ 

   كقولػه 2/438؛ كاجملمػل 3/136كاحليػوة ااريػر: الب ػا ر  المنزل الكلفة:  -
[  قيػػػػل:  لنػػػػاري: ملػػػػا رأكا زلفػػػػة املػػػػ  نني كقػػػػد 27]املنػػػػك/  نمػػػػا رأكري زلفػػػػة لػػػػا : 

اللػػناب كاسػػالماؿ البشػػارة ك ودػػا  ػػن  منزلزز حر ودػػا. كقيػػل: اسػػالماؿ الكلفػػة مل 
[  كقػػػاؿ 114]دػػػود/ كزلفػػػا  ػػػن النيػػػلنػػػازؿ النيػػػل: زلػػػ  قػػػاؿ: ا لفػػػاظ. كقيػػػل مل

 الشانر:
 طغ النيايل زلفا  كلفا - 211 -

 االروك لنلجاج  كقبنه: راج طواري البني  ا كوفا
؛ ك ػػػػػرح  ق ػػػػػورة ابػػػػػن دروػػػػػد ص 3/137؛ كالب ػػػػػا ر 231كدػػػػػو مل دووارػػػػػه ص 

214  
[  كاملكالػػ : 3]الك ػػر/  زلفػػرإال ليقربورػػا إ  اهللكالكلفػػر: احليػػوة  قػػاؿ اهلل  لػػا : 

[  64]الشػػػػلراء/ كأزلفنػػػػا ت اا ػػػػروناملراقػػػػغ  كأزلفاػػػػه: ولنػػػػد لػػػػه زلفػػػػر  قػػػػاؿ: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كأزلفػػد اونػػة لنماقػػني /[  كلينػػة املكدلفػػة:   ػػد بػػنلك لقػػرهبم  ػػن 91]الشػػلراء
 م بلػد اإل ا ػة. كمل احلػدو : اازدلفػوا إ  اهلل بػركلاني  ااحلػدو  نػن سػنيماف بػن 

قػػػػاؿ: كاػػػب رسػػػػوؿ اهلل صػػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػػنم إ    ػػػػلب بػػػن نمػػػػن  كدػػػػو  وسػػػر 
باملدونػػة: اريػػر  ػػن اليػػـو الػػنم ي ػػك  يػػه الي ػػود لسػػبا ا   ػػإذا زالػػد الشػػمس  ػػازدل  

  .2/25إ  اهلل بركلاني  كا  ب  ي ما. أ روه اي ايب مل غروب احلدو  

 زلق

[  أم: دحضا ال ربات 41/]ال    صليدا زلقاالكل  كالكلل  اقارباف  قاؿ:  -
[  كاملكلػػػ : امل ػػػاف الػػػدحا. قػػػاؿ: 264]البقػػػرة/   كػػػه صػػػندا يػػػه   ػػػو قولػػػه: 

ليكلقورك باب اردم /[  كذلك كقوؿ الشانر:51]القنم 
 ريرا وكول  وا ق ا قداـ - 212 -

 االبيد:
 ريرا وكول  وا ق ا قداـ *** منزلواقار وف إذا الاقوا مل 

 ادحا  ؛ كدو مل النساف ازل    كقد  قدـ مل  ادة 
كوقاؿ: زلقه كأزلقه  كلػ   قػاؿ وػورس اوػورس بػن حبيػب   ػن أصػهاب أيب نمػرك بػن 

ق. اريػػػػػر: بغيػػػػػة الونػػػػػاة  182اللػػػػػاء  ركل ننػػػػػه سػػػػػيبووه كال سػػػػػا غ.  ػػػػػومل سػػػػػنة 
  :   وسػػػػػػػػمق الكلػػػػػػػػ  كاإلزالؽ إال مل القػػػػػػػػرنيف  كركم أف أيب بػػػػػػػػن كلػػػػػػػػب 2/365

دجػػػػرم  قػػػػرأ: اكأزلقنػػػػا ت  31ل ػػػػهابة   ػػػػومل سػػػػنة اصػػػػهايب ونيػػػػل  أحػػػػد قػػػػراء ا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  كدػػغ قػػػراءة  ػػاذة  قػػرأ هبػػػا أيب بػػن كلػػب كابػػػن 64اا ػػرون  اسػػورة الشػػػلراء: نيوػػة 
 نباس.

  13/117بالفػػػاء. اريػػػر:  فسػػػن القػػػرطمه  كأزلفنػػػاكالقػػػراءة ال ػػػهيهة املاػػػوا رة 
 أم: أدن نا.

 زمر 

[  مجػػػق ز ػػػرة  كدػػػغ 73]الك ػػػر/ كسػػػي  الػػػنون ا قػػػوا رهبػػػم إ  اونػػػة ز ػػػراقػػػاؿ:  -
اومانة القنينة  ك نه قيل:  اة ز رة: قنينػة الشػلر  كروػل ز ػر: قنيػل املػركءة  كز ػرت 

 النلا ة  ك ر ز ارا  كننه ا ا  الك ر  كالك ارة كناوة نن الفاورة.

 زمل 

- وا أو ا املك ػل /[  أم: املاك ػل مل ثوبػه  كذلػك ننػر سػبيل االسػالارة   1]املك ػل
وة نن املق ر كاملا اكف بػا  ر ك لروضػا اللػل امل لػ  د نػا قػد  ػاثر بامللاكلػة   قػد كنا

قاؿ الك شرم: كػاف رسػوؿ اهلل را مػا بالنيػل  اػك ا مل ق يفػة   نبػه كرػودم  ػا و جػن 
إليػػه احلالػػة الػػر كػػاف نني ػػا  ػػن الاك ػػل مل ق يفػػة  كاسػػالدادري لاسػػا قاؿ مل النػػـو كمػػا 

 كال ولنيه  اف. وفلل  ن ال و مه أ ر 
كرد ننيه ابن املنن  قاؿ: أ ػا قولػه: إف رػداءري بػنلك يجػني لنهالػة الػر ذكػر أرػه كػاف 
نني ػػا  خ ػػا كسػػوء أب  ك ػػن اناػػرب نػػادة   ػػاب اهلل  لػػا  لػػه مل اإلكػػراـ كاالحػػ اـ 

 ننم ب اف  ا ختينه الك شرم   قد قاؿ اللنماء:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  ػػػه دكف سػػػا ر الرسػػػل  إكرا ػػػا لػػػه إرػػػه   لاطػػػب با ػػػه رػػػداء  كإف ذلػػػك  ػػػن   ا
ك شػػػروفا   ػػػاون رػػػداؤري ب ػػػيغة   جنػػػة  ػػػن ردا ػػػه با ػػػهام اريػػػر: ال شػػػاؼ  كهبا شػػػه 

 .4/151االرا اؼ 
  ا د اف: -أم املك ل  -كقاؿ الربسوم: كمل   ابه هبنا االسم  -

أحد ا: املاطفة   إف اللرب إذا ق دت  اطفة املخاطب ك رؾ امللا بػة  ػوري باسػم 
   ن حالاه الر دو نني ا  كقوؿ النمه للنغ ملا رنيري را ما قد ل   جبنبػه الػ اب:  شا

قػػم أبػػا  ػػراب  إ ػػلارا بارػػه غػػن نا ػػب ننيػػه ك اطفػػة لػػه  ككػػنلك قولػػه ننيػػه السػػاـ 
حلنوفػػػة: قػػػم وػػػا رو ػػػاف  ككػػػاف را مػػػا   قػػػوؿ اهلل  لػػػا  لػػػه: اوػػػا أو ػػػا املك ػػػل   ػػػاريس 

 ك اطفة ليساشلر أره غن نا ب.
كالفا دة ال ارية: الانبيه ل ل  اك ل راقد لينة لينابه إ  قياـ النيل  كذكر اهلل  يه. راوػق 

   به  كالك يل: الضلي   قالد أـ  ابب  را:11/213 فسن ركح البياف 
 اليس بك يل  ركب لنقيل  اقالاه مل رثاء ابن ا:

 ليس بك يل ***كابناري كابن النيل 
 لرقود بالني *** ركب لنقيل 

   كالنساف: ز ل كالقيل:  رب ر   الن ار 2/846ارير  رح أ لار اانليني 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 زنم 

الػػػػكريم كاملػػػػكد: الكا ػػػػد مل القػػػػـو كلػػػػيس  ػػػػن م   شػػػػبي ا بػػػػالكيفاني  ػػػػن الشػػػػاة  ك ػػػػا  -
[  13]القنػػم/ ناػػل بلػػد ذلػػك زرػػيماملاػػدليااف  ػػن أذ ػػا  ك ػػن احلنػػ   قػػاؿ  لػػا : 

 اسب إ  قـو  لن  هبم ال  ن م  كقاؿ الشانر:كدو اللبد زملة كزيفة  أم: املن
 كما ريب  ن  الراكب القدح  *** ارد زريم ريب مل نيؿ دا م  - 213 -

الفػػػرد االبيػػػد حلسػػػاف بػػػن ثابػػػد و جػػػو أبػػػا سػػػفياف بػػػن احلػػػارث  كدػػػو مل دووارػػػه ص 
   كالنساف: زد 3/138  كالب ا ر 213

 زنا 

وق ػػػر  كإذا  ػػػد و ػػػ  أف و ػػػوف الكرػػػاء: كطء املػػػرأة  ػػػن غػػػن نقػػػد  ػػػرنغ  كقػػػد  -
  2/441  ػػػدر املفاننػػػة  كالنسػػػبة إليػػػه زرػػػوم  ك ػػػاف لكريػػػة كزريػػػة ااريػػػر اجملمػػػل 

الػكاأ ال وػن   إال زاريػة أك شػركة كالكاريػة ال ون ه ػا كالنساف: زرا   قاؿ اهلل  لػا : 
كزرػػوءا   [  كزرػػا مل اوبػػل بػػاامك زرػػا2]النػػور/  الكاريػػة كالػػكاأ[  3]النػػور/ إال زاف

؛ كالفػا   2/314كالكراء: احلاقن بوله  ك ا غ الرول أف و نغ كدو زراء  االن اوة 
2/314.  

 زهد 

الكديد: الشغء القنيل  كالكادد مل الشغء: الراغب ننػه كالرا ػغ  نػه بالكديػد  أم:  -
 [.21]ووس / ككاروا  يه  ن الكاددونالقنيل. قاؿ  لا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 زهق 

 ك كدػػػػػ  أرفسػػػػػ من ا سػػػػػ  ننػػػػػر الشػػػػػغء  قػػػػػاؿ: زدقػػػػػد رفسػػػػػه:  روػػػػػد  ػػػػػ -
 [.55]الاوبة/

 زٌت 

 زواورػػػة ال  ػػػرقية كال غربيػػػةزواػػػوف  كزواورػػػة   ػػػو:  ػػػجر ك ػػػجرة  قػػػاؿ  لػػػا :  -
[  35]النػػور/ و ػػاد زوا ػػا وضػػغء[  كالكوػػد: ن ػػارة الكواػػوف  قػػاؿ: 35]النػػور/

 اددن. كقد زات طلا ه   و  نه  كزات رأسه   و ددنه به  كازدات:

 زوج 

وقاؿ ل ل كاحد  ن القرونني  ن النكر كا ر ر مل احليوارػات املاكاكوػة زكج  كل ػل  -
قرونني  ي ا كمل غندا زكج  كاي  كالنلل  كل ل  ػا وقػ ف بػآ ر  ػاثا لػه أك  ضػاد 

[  كقػػػػاؿ: 39]القيا ػػػػة/  جلػػػػل  نػػػػه الػػػػككوني الػػػػنكر كا ر ػػػػرزكج. قػػػػاؿ  لػػػػا : 
كزكوك اونة [  كزكوة لغة ردوئة  كمجل ا زكوات  قاؿ الشانر:35رة/]البق 
 ادنا   ر بيد  كنجكري: *** ب ا بنايت  جودن كزكور  - 214 -

 كا قربوف ت إيل   دنوا
؛ كا  ػػػػداد البػػػػن ا ربػػػػارم ص 148كدػػػػو للبػػػػدة بػػػػن ال بيػػػػب مل املفضػػػػنيات ص 

  4/181؛ كربيق ا برار 374



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

احشػػركا الػػنون  نمػػوا [  56]وػػس/ او ػػمدػػم كأزك كمجػػق الػػككج أزكاوػػك كقولػػه: 
كال متػػػػػدف [  أم: أقػػػػػرا م املقاػػػػػدون هبػػػػػم مل أ لػػػػػاام  22]ال ػػػػػا ات/ كأزكاو ػػػػػم

[  أم: أ ػػبادا كأقرارػػا. كقولػػػه: 88]احلجػػر/ نينيػػك إ   ػػا  النػػا بػػه أزكاوػػػا  ػػن م
سػػػػبهاف الػػػػنم  نػػػػ  ا زكاج /[  36]وػػػػسك ػػػػن كػػػػل  ػػػػغء  نقنػػػػا زكوػػػػني 

نبيػػه أف ا  ػػياء كن ػػا  ركبػػة  ػػن وػػودر كنػػرض  ك ػػادة كصػػورة  [   ا49]الػػناروات/
كأف ال  غء والرل  ن  ركيب وقاضغ كوره   نونا  كأرػه ال بػد لػه  ػن صػارق  نبي ػا 

[   بػػني أف كػػل  ػػا مل 49]الػػناروات/  نقنػػا زكوػػنيأرػػه  لػػا  دػػو الفػػرد  كقولػػه: 
بػػل ال ونفػػك بووػػه  ػػن اللػػا  زكج  ػػن حيػػ  إف لػػه  ػػدا  أك  ػػ ا  ػػا  أك  ركيبػػا  ػػا  

 -كإف   و ػن لػه  ػد  كال   ػل  - ركيب  كإيفا ذكػر د نػا زكوػني  نبي ػا أف الشػغء 
أزكاوػػا  ػػن ربػػات  إرػػه ال ونفػػك  ػػن  ركيػػب وػػودر كنػػرض  كذلػػك زكوػػاف  كقولػػه: 

  ػػػػػن كػػػػػل زكج كػػػػػر [  أم: أروانػػػػػا  اشػػػػػاهبة  ككػػػػػنلك قولػػػػػه: 53]طػػػػػه/  ػػػػػ 
ككنػػػػام [  أم: أصػػػػناؼ. كقولػػػػه: 143لػػػػاـ/]ا ر مثاريػػػػة أزكاج[  11]لقمػػػػاف/

[  أم: قررػػاء ثاثػػا  كدػػم الػػنون  سػػردم  ػػا بلػػد ا سػػردم 7]الواقلػػة/ أزكاوػػا ثاثػػة
كأصػػػػهاب املشػػػػئمة  ػػػػا  *** اصػػػػهاب امليمنػػػػة  ػػػػا أصػػػػهاب امليمنػػػػة بقولػػػػه  لػػػػا : 

كإذا  . كقولػػػػه:  أكلئػػػػك املقربػػػػوف ***كالسػػػػابقوف السػػػػابقوف  ***أصػػػػهاب املشػػػػئمة 
[   قد قيل:  لناري قػرف كػل  ػيلة  ػن  ػاول م مل اونػة 7]الا وور/ س زكودالنفو 

[  كقيػػػل: قررػػػد 22]ال ػػػا ات/  احشػػػركا الػػػنون  نمػػػوا كأزكاو ػػػمكالنػػػار   ػػػو: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

وػػػػا أوا ػػػػا الػػػػنفس ا ركاح باوسػػػػاددا حسػػػػبما ربػػػػة ننيػػػػه قولػػػػه مل أحػػػػد الافسػػػػنون: 
[  أم: صػاحبك. 28 - 27]الفجػر/ ارولغ إ  ربك را ية  ر ية ***امل مئنة 

وػػـو يػػد كػػل رفػػس  ػػا نمنػػد  ػػن كقيػػل قررػػد النفػػوس بانمااػػا حسػػبما ربػػه قولػػه: 
 كزكونػادم تػو نػني[  كقولػه: 31]نيؿ نمراف/  ن حمضرا ك ا نمند  ن سوء

[  أم: قررػػػادم هبػػػن  ك   ػػػ  مل القػػػرنيف زكونػػػادم حػػػورا  كمػػػا وقػػػاؿ 54]الػػػد اف/
 و وف ننر حسب املالارؼ  يما بيننا  ن املناكهة. زكواه ا رأة   نبي ا أف ذلك ال

 زاد 

الكوػػادة: أف ونضػػم إ   ػػا ننيػػه الشػػغء مل رفسػػه  ػػغء ني ػػر  وقػػاؿ: زد ػػه  ػػازداد   -
[   ػػػػػو: ازددت  ضػػػػػا  أم: ازداد 65]ووسػػػػػ / كيػػػػػل بلػػػػػن  ونزززززز ا كقولػػػػػه: 

[  كذلػػػك قػػػد و ػػػوف زوػػػادة 131]البقػػػرة/ سػػػفه رفسػػػه ضػػػنغ  كدػػػو  ػػػن بػػػاب: 
كالكوػػادة ننػػر ال فاوػػة    ػػل زوػػادة ا صػػابق  كالككا ػػد مل قػػوا م الدابػػة  كزوػػادة    ن و ػػة

ال بػػػد  كدػػػغ ق لػػػة  لنقػػػة هبػػػا وا ػػػور أف ال حاوػػػة إلي ػػػا ل و ػػػا غػػػن  اكولػػػة  كقػػػد 
[  26]وػػػورس/ لنػػػنون أحسػػػنوا احلسػػػم كزوػػػادة  ػػػوف زوػػػادة حممػػػودة   ػػػو قولػػػه: 

إ  كوػه اهلل ا ػن ذلػك  ػا أ روػه أمحػد كركم  ن طرؽ  انفػة أف دػنري الكوػادة النيػر 
ك سػػنم كغن ػػا نػػن صػػ يب ر ػػغ اهلل ننػػه أف رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم  ػػا 

قػػاؿ: إذا د ػػل أدػػل اونػػة اونػػة  كأدػػل  لنػػنون أحسػػنوا احلسػػم كزوػػادةدػػنري ااوػػة: 
  النػػػار النػػػار رػػػادل  نػػػاد: وػػػا أدػػػل اونػػػة  إف ل ػػػم ننػػػد اهلل  ونػػػدا وروػػػد أف ونجككمػػػوري
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 يقولػػوف: ك ػػا دػػوا أ    قػػل  وازوننػػا  ك بػػيا كوودنػػا  ك ػػد ننا اونػػة  ك كحكحنػػا نػػن 
 النارا

كقاؿ:  ي شػ  اػم احلجػاب  ينيػركف إليػه   ػواهلل  ػا أن ػادم  ػيئا أحػب إلػي م  ػن 
 النير إليه كال أقر  نين م.

دريا.    إ ػػارة إ  إرلػػاـ كأحػػواؿ ال   ػػن   ػػوردا مل الػػ4/356اريػػر: الػػدر املن ػػور 
كزادري بسػػػ ة مل اللنػػػم كاوسػػػم /[  أم: أن ػػػاري  ػػػن اللنػػػم كاوسػػػم 247]البقػػػرة

 كوكوػػػػد اهلل الػػػػنون اداػػػػدكا دػػػػدلقػػػػدرا وكوػػػػد ننػػػػر  ػػػػا أن ػػػػر أدػػػػل ز ارػػػػه  كقولػػػػه: 
[  42] ػػػاطر/ ك ػػػا زاددػػػم إال رفػػػورا[  ك ػػػن الكوػػػادة امل ركدػػػة قولػػػه: 76] ػػػر /
  مػػا  كوػػدكرين غػػن ختسػػن[  88]النهػػل/ زدرػػادم نػػنابا  ػػوؽ اللػػنابكقولػػه: 
[   إف دنري الكوادة دػو  ػا بػين 11]البقرة/  كاددم اهلل  ر ا[  كقوله: 63]دود/

ننيه وبنة اإلرساف  أف  ن  لػاطر  لػا إف  ػنا كإف  ػرا  قػول  يمػا والاطػاري  يػكداد 
[   ػػػوز أف و ػػػوف ذلػػػك اسػػػادناء 31]ؽ/ دػػػل  ػػػن  كوػػػدحػػػاال  هػػػاال. كقولػػػه: 

ك وز أف و وف  نبي ا أ ػا قػد ا ػاألت  كح ػل  ي ػا  ػا ذكػر  لػا  مل قولػه: لنكوادة  
ػألف و ػػنم  ػػن اونػػة كالنػػاس   /[. وقػػاؿ: زد ػػه  كزاد دػػو  كازداد  13]السػػجدة

]نيؿ  ت ازدادكا كفػػػػػػػػػػػػػػرا[  كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ: 25]ال  ػػػػػػػػػػػػػػ / كازدادكا  سػػػػػػػػػػػػػػلاقػػػػػػػػػػػػػػاؿ: 
زا ػػد كزوػػد. قػػاؿ [   ػػر 8]الرنػػد/ ك ػػا  غػػيا ا رحػػاـ ك ػػا  ػػكداد[  91نمػػراف/
 الشلر:
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  امجلوا أ ركم كيدا   يدكأ ***كأراموا  لشر زود ننر  ا ة  - 215 -
؛ 163االبيػػػػد لػػػػنم اإلصػػػػبق اللػػػػدكاأ   ػػػػانر وػػػػادنغ  كدػػػػو مل املفضػػػػنيات ص 

  8/66ك كارة ا دب 
ك ػودكا كالكاد: املد ر الكا د ننر  ا اااج إليه مل الوقػد  كالاػككد  أ ػن الػكاد  قػاؿ: 

[  كاملػػػككد:  ػػػا  لػػػل  يػػػه الػػػكاد  ػػػن ال لػػػاـ  197]البقػػػرة/  ػػػن الػػػكاد الاقػػػول  ػػػإف
 كاملكادة:  ا  لل  يه الكاد  ن املاء.

 زور 

الػػككر: أننػػر ال ػػدر  كزرت  ارػػا  نقياػػػه بػػككرم  أك ق ػػدت زكرري   ػػو: كو اػػػه   -
كروػػػػل زا ػػػػر  كقػػػػـو زكر   ػػػػو سػػػػا ر كسػػػػفر  كقػػػػد وقػػػػاؿ: روػػػػل زكر   ي ػػػػوف   ػػػػدرا 

 ػػكاكر و ا بػػه  ػػو:  ػػي   كالػػككر:  يػػل مل الػػككر  كا زكر: املا ػػل الػػككر  كقولػػه:  وصػػ
[  أم: متيػػػػػل  قػػػػػرئ باخفيػػػػػ  الػػػػػكام ك شػػػػػدودري اقػػػػػرأ 17]ال  ػػػػػ / نػػػػػن ك ف ػػػػػم
را ق كأبػو ولفػر كابػن ك ػن كأبػو   كاكرابن نا ر كولقوب  كقرأ:   ككربالاشدود 

ل سػػػا غ ك نػػػ . اريػػػر: اإليػػػاؼ ناصػػػم كمحػػػكة كا  ػػػكاكرنمػػػرك. كقػػػرأ بػػػالاخفي  
  ػػكاكرابػػن نػػا ر كولقػػوب  كقػػرأ:   ػػككراقػػرأ بالاشػػدود   ػػككر  كقػػرئ: 288

ناصػػػػم كمحػػػػكة   ػػػػكاكررػػػػا ق كأبػػػػو ولفػػػػر كابػػػػن ك ػػػػن كأبػػػػو نمػػػػرك. كقػػػػرأ بػػػػالاخفي  
 . قػػاؿ أبػػو احلسػػن: ال  لػػم لاػػككر د نػػا؛ 288كال سػػا غ ك نػػ . اريػػر: اإليػػاؼ 

ض  وقػػػاؿ:  ػػػكاكر ننػػػه  كازكر ننػػػه  كروػػػل أزكر  كقػػػـو زكرف كبئػػػر  ف االزكرار االرقبػػػا
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  نمػا كزكرازكراء:  ا نة احلفر كقيػل لن ػنب: زكر  ل ورػه  ػا ا نػن و اػه  قػاؿ: 
ال [  2]اجملادلػة/  ػن القػوؿ كزكرا[  31]احلػج/ قػوؿ الػككر[  ك 4]الفرقاف/

 الشانر: [  كوسمر ال نم زكرا مل قوؿ72]الفرقاف/ وش دكف الككر
 واءكا بككرو م كوئنا با صم - 216 -

االروػػػك ونسػػػب لألغنػػػب اللجنػػػغ  كقيػػػل: ليهػػػا بػػػن  ن ػػػور  كا كؿ أصػػػ  لووػػػود 
 ا بيات مل دوواره اللجنغ كما ذكرري اوودرم.

 كأكؿ الروك:
 أدل البناة كاللدود كال ـر ***إف سرؾ اللك  جخجخ جب م 
 كالني   ن باقغ إـر   يخ لنا ***واؤكا بككرو م كوئنا با صم 

  23؛ كالنساف ازكر  ؛ كامل  ن  كاملخان  ص 175كدو مل دوواره ص 
 ل وف ذلك كنبا ك يا نن احل .

 زٌػ 

الكوػػ : امليػػل نػػن االسػػاقا ة  كالاكاوػػ : الاماوػػل  كروػػل زا ػػ   كقػػـو زاغػػة  كزا غػػوف   -
[  11اب/]ا حػك  كإذ زاغد ا ب ػاركزاغد الشمس  كزاغ الب ر  كقاؿ  لا : 

و   أف و وف إ ارة إ   ا ودا ن م  ن ايوؼ ح  أ نمد أب اردم  كو ػ  أف 
 ا [  كقاؿ: 13]نيؿ نمراف/ ورك م   ني م رأم اللنيو وف إ ارة إ   ا قاؿ: 
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[  117]الاوبػػة/  ػػن بلػػد  ػػا كػػاد وكوػػ [  17]الػػنجم/  زاغ الب ػػر ك ػػا طغػػر
نما زاغوا أزاغ اهلل قنوهبم  /  ملا  ارقوا االساقا ة نا ن م بنلك.[5]ال   

 زال 

إف زاؿ الشػػغء وػػككؿ زكاال:  ػػارؽ طروقاػػه وا ػػا ننػػه  كقيػػل: أزلاػػه  كزكلاػػه  قػػاؿ:  -
[  41] ػاطر/ كلػئن زالاػا[  41] ػاطر/ اهلل  سك السػموات كا رض أف  ػككال

لاككؿ  نػه اوبػاؿ /ل   ػإف [  كالػككاؿ وقػاؿ مل  ػغء قػد كػاف ثاباػا قبػ46]إبػراديم
قيػػػل: قػػػد قػػػالوا: زكاؿ الشػػػمس  ك لنػػػـو أف ال ثبػػػات لنشػػػمس بووػػػه  قيػػػل: إف ذلػػػك 
قػػػػالوري الناقػػػػاددم مل الي ػػػػنة أف اػػػػا ثبا ػػػػا مل كبػػػػد السػػػػماء  كاػػػػنا قػػػػالوا: قػػػػاـ قػػػػا م 
الي نة  كسار الن ار  كقيل: زاله وكونه اقاؿ السرقس غ: كقػد زاؿ الشػغء وكونػه زوػا: 

   زوا  قاؿ الشانر:3/479 لاؿ إذا  ازري  نه. ارير: ا 
 زاؿ زكااا - 217 -

 االبيد:
  ا بااا بالنيل زاؿ زكااا ***دنا الن ار بدا اا  ن   ا 
   كالنساف ازكؿ .151كدو لألنشر مل دوواره ص 
 قيل:  لناري: زاؿ ايياؿ زكااا 
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 را اػه أم: أذدب اهلل حركا ػا  كالػككاؿ: الا ػرؼ. كقيػل: دػو  ػو قػوام: أسػ د اهلل
   كقػػاؿ 1/46اأم: رغماػػه كصػػو ه  اريػػر: النسػػاف ارػػاـ  ؛ كاملناخػػب ل ػػراع النمػػل 

 الشانر:
 إذا  ا رأ نا زاؿ  ن ا زكون ا - 218 -

 ادنا نجك بيد  ك  رري:
 كبيضاء ال  نهاش  نا كأ  ا
  ن ق يدة   نل ا: 637كدو لنم الر ة مل دوواره ص 
 بة  اللني  رم  سين ارلم غر  ***أ رقاء لنبني اساقند محواا 

  2/445كركاوة الدوواف ازول  كالبيد مل اجململ 
  كونػػػػػػػواك ػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ: زاؿ ال والػػػػػػػدل  قػػػػػػػاؿ: ازكااػػػػػػػا  ر ػػػػػػػب ننػػػػػػػر امل ػػػػػػػدر  ك 

[  كذلك ننر الا  ن  يمن 28]وورس/  كوننا بين م[   فرقوا  قاؿ: 25]الفا /
وػػكاؿ   ػػا باللبػػارة  كأوروػػا قػػاؿ: زلػػد  الػػد   ػػو:  ك ػػه ك يك ػػه  كقػػوام:  ػػا زاؿ كال 

 رل كاف مل ر ق االسم كر ػب ايػرب  كأصػنه  ػن اليػاء  لقػوام زونػد  ك لنػاري  لػم 
ال وػػػكاؿ [  كقولػػػه: 118]دػػػود/ كال وكالػػػوف  انفػػػني ػػػا برحػػػد  كننػػػر ذلػػػك: 

 مػػا زلػػام مل [  31]الرنػػد/ ك ال وػػكاؿ الػػنون كفػػركا[  111]الاوبػػة/ بنيػػا م
ال و   أف وقاؿ:  ا زاؿ زود إال  ن نقا  كما وقػاؿ:  ػا كػاف [  ك 34]غا ر/  ك

زوػػػد إال  ن نقػػػا  كذلػػػك أف زاؿ وقاضػػػغ  لػػػم النفػػػغ  إذ دػػػو  ػػػد ال بػػػات  ك ػػػا كال: 
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وقاضػػػياف النفػػػغ  كالنفيػػػاف إذا اواملػػػا اقاضػػػيا اإلثبػػػات    ػػػار قػػػوام:  ػػػا زاؿ  ػػػرم 
 ن نقػػا  ال وقػػاؿ:  ػػا زاؿ  ػػرل اكػػاف  مل كورػػه إثبا ػػا    مػػا ال وقػػاؿ: كػػاف زوػػد إال 

 زود إال  ن نقا.

 زٌن 

الكونػػػػة احلقيقيػػػػة:  ػػػػا ال وشػػػػني اإلرسػػػػاف مل  ػػػػغء  ػػػػن أحوالػػػػه ال مل الػػػػدريا  كال مل  -
اا ػػرة   ا ػػا  ػػا وكونػػه مل حالػػة دكف حالػػة   ػػو  ػػن كوػػه  ػػني  كالكونػػة بػػالقوؿ اجملمػػل 

كػالقوة كطػوؿ القا ػة  ثاث: زونػة رفسػية كػاللنم  كاالناقػادات احلسػنة  كزونػة بدريػة   
 حبػػػػػب إلػػػػػي م اإل ػػػػػاف كزونػػػػػه مل قنػػػػػوب مكزونػػػػػة  ارويػػػػػة كاملػػػػػاؿ كاوػػػػػاري.  قولػػػػػه: 

  ػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػـر زونػػػػػػػػػة اهلل[    ػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػن الكونػػػػػػػػػة النفسػػػػػػػػػية  كقولػػػػػػػػػه: 7]احلجػػػػػػػػػرات/
[   قد محل ننر الكونة اياروية  كذلػك أرػه قػد ركل: اأف قو ػا كػاروا 32]ا نراؼ/

ذلػك هبػنري ااوػة  اأ ػرج نبػد بػن محيػد نػن سػليد بػن و و وف بالبيد نراة  ن وا نن 
وبن قاؿ: كاف الناس و و وف بالبيد نراة  وقولوف: ال ر ػوؼ مل ثيػاب أذربنػا  ي ػا  

  جاءت ا رأة  القد ثياهبا كطا د  كك لد وددا ننر قبن ا كقالد:
 ك ا بدا  نه  ا أحنه ***اليـو وبدك بلضه أك كنه 

. اريػػػػػر: الػػػػػدر املن ػػػػػور ا م ننػػػػػد كػػػػػل  سػػػػػجد ػػػػػنكا زونػػػػػدػػػػػنري ااوػػػػػة:  فنزلززززز 
   كقػػاؿ بلضػػ م: بػػل الكونػػة املػػنكورة مل دػػنري ااوػػة دػػغ ال ػػـر املػػنكور مل 3/439

 [  كننر دنا قاؿ الشانر:13]احلجرات/ إف أكر  م نند اهلل أ قاكمقوله: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كزونة اللاقل حسن ا دب - 219 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري:

 ل ل  غء حسن زونة
 ؛ كنمدة احلفاظ: زون 1/72؛ ك لجم ا دباء 3/157ب ا ر كدو مل ال
[    ػػغ الكونػػة الدريووػػة  ػػن املػػاؿ 79]الق ػػص/  خػػرج ننػػر قو ػػه مل زوناػػهكقولػػه: 

كا ثاث كاواري  وقاؿ: زاره كنا  كزونه: إذا أ  ر حسنه؛ إ ا بالفلل؛ أك بالقوؿ  كقػد 
ق إ  الشػػي اف  كمل  وا ػػق رسػػب اهلل  لػػا  الاػػكوني مل  وا ػػق إ  رفسػػه  كمل  وا ػػ

 كزونػػه مل قنػػوب مذكػػرري غػػن  سػػمر  اننػػه   ممػػا رسػػبه إ  رفسػػه قولػػه مل اإل ػػاف: 
زونػػا ل ػػل أ ػػة [  4]النمػػل/ زونػػا اػػم أنمػػاام[  كمل ال فػػر قولػػه: 7]احلجػػرات/

كإذ زوػػػن اػػػم الشػػػي اف [  ك ػػػا رسػػػبه إ  الشػػي اف قولػػػه: 118]ا رلػػػاـ/ نمن ػػم
[  39]احلجػػػر/  زوػػػنن اػػػم مل ا رض[  كقولػػػه  لػػػا : 48رفػػػاؿ/]ا  أنمػػػاام

. ك ػػا   وسػػم  اننػػه قولػػه نػػك كوػػل:  زوػػن لننػػاس ك  وػػنكر املفلػػوؿ  ف امللػػم  ف ػػـو
[  كقاؿ: 37]الاوبة/ زون ام سوء أنماام[  14]نيؿ نمراف/ حب الش وات

زوػػن لنػػنون كفػػركا احليػػاة الػػدريا /[  كقولػػه: 212]البقػػرة زوػػن ل  ػػن  ػػن املشػػركني
  كدػػنري قػػراءة ابػػن نػػا ر الشػػا غ  137اسػػورة ا رلػػاـ نيوػػة  قاػػل أكالددػػم  ػػركا  م

 بر ق اقال  كر ب اأكالددم  ك فا ا ركا  م .



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كقػػػػرأ البػػػػاقغ ازوػػػػن  بالبنػػػػاء لنملنػػػػـو  ك اقاػػػػل  بالن ػػػػب  ك اأكالددػػػػم  بػػػػايفا  ك 
: زونػػػة  ػػػركاؤدم اوروػػػد أف     قػػػدورري217ا ػػػركاؤدم  بػػػالر ق. اريػػػر: اإليػػػاؼ ص 

زونػا ا ركاؤدم   ر وع ننر أره  انل لفلل حمنكؼ  بين لنفانل  دو زونػه   كقولػه: 
إرػػػػا زونػػػػا السػػػػماء الػػػػدريا بكونػػػػة [  كقولػػػػه: 12]  ػػػػند/ السػػػػماء الػػػػدريا   ػػػػابي 

[   إ ػػارة إ  الكونػػة 16]احلجػػر/  كزونادػػا لننػػا رون[  6]ال ػػا ات/ ال واكػػب
ب ر الر ولر  ػا اياصػة كاللا ػة  كإ  الكونػة امللقولػة الػر لػاص  لر ا ػا الر  درؾ بال

اياصػػػة  كذلػػػك أح ا  ػػػا كسػػػندا. ك ػػػكوني اهلل لأل ػػػياء قػػػد و ػػػوف بإبػػػدان ا  كونػػػة  
كإ اددػػػػػا كػػػػػنلك  ك ػػػػػكوني النػػػػػاس لنشػػػػػغء: باػػػػػككوق م  أك بقػػػػػوام  كدػػػػػو أف  ػػػػػدحوري 

 كونكركري  ا ور ق  نه.

 كتاب السٌن 

 سبب 

 نن قػػػػػوا مل السػػػػػبب: احلبػػػػػل الػػػػػنم و ػػػػػلد بػػػػػه النخػػػػػل  كمجلػػػػػه أسػػػػػباب  قػػػػػاؿ:  -
أـ اػػم سػػنم وسػػاملوف  يػػه [  كاإل ػػارة بػػامللم إ   ػػو قولػػه: 11]ص/ ا سػػباب

[  ك ػػغ كػػل  اواوسػػل بػػه إ   ػػغء 38]ال ػػور/  نيػػات  سػػامل م بسػػن اف  بػػني
 - 84]ال  ػػ / ا ػػا بق سػػبب ***كني ينػػاري  ػػن كػػل  ػػغء سػػببا سػػببا  قػػاؿ  لػػا : 

[  ك لنػػػاري: أف اهلل  لػػػا  ني ػػػاري  ػػػن كػػػل  ػػػغء  لر ػػػة  كذرولػػػة واوصػػػل هبػػػا   ػػػا بق 85
أسػباب  ***للنػغ أبنػ  ا سػباب كاحدا  ن  نك ا سباب  كننر ذلػك قولػه  لػا : 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  أم: للنػػػغ أنػػػرؼ الػػػنرا ق كا سػػػباب احلادثػػػة مل 37 - 36]غػػػا ر/ السػػػموات
 ػػػا ودنيػػػه  وسػػػر  ك ػػػغ اللما ػػػة كايمػػػار كال ػػػوب السػػػماء   ا وصػػػل هبػػػا إ   لر ػػػة 

ال ووػػػػل سػػػػببا امل النسػػػػاف: السػػػػب: ايمػػػػار كاللما ػػػػة  ك ػػػػقة كاػػػػاف رقيقػػػػة. النسػػػػاف 
اسػػبب      شػػبي ا باحلبػػل مل ال ػػوؿ. ككػػنا  ػػن ج ال روػػ  كصػػ  بالسػػبب  كاشػػبي ه 

نون كال  سػػبوا الػػبػػاييب  ػػرة  كبػػال وب املمػػدكد  ػػرة. كالسػػب: الشػػام الوويػػق  قػػاؿ: 
[  كسػب م هلل لػيس 118]ا رلػاـ/ ودنوف  ػن دكف اهلل  يسػبوا اهلل نػدكا بغػن ننػم

ننر أ ػم وسػبوره صػراا  كل ػن لو ػوف مل ذكػرري  ينكركرػه  ػا ال ونيػ  بػه  وامػادكف 
  لا  ننه. كقوؿ الشانر: تنزهمل ذلك باجملادلة   يكدادكف مل ذكرري  ا 

 اف سب  ن م غا ا  سبب *** ما كاف ذرب بين  الك  - 221 -
 وقب اللياـ كوربم اللضب ***بابيا ذم   ب قاطق  - 221 -

 االبيااف لنم ايرؽ ال  وم.
؛ كا كؿ مل 1/31؛ كالنسػػػػاف اسػػػػبب  ؛ كاوم ػػػػرة 3/54ك ػػػػا مل أ ػػػػايل القػػػػايل 

. كاريػػػر  ػػػرب ا بيػػػات مل 2/431؛ كغروػػػب احلػػػدو  لنخ ػػػايب 2/456اجملمػػػل 
 ا  ايل 

 قاؿ اا ر:  إره ربه ننر  ا
 كرشام با  لاؿ ال بالا نم - 222 -

 ادنا نجك بيد ك  رري:



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كي ل أودونا كانم رأونا
؛ كأدب الػػدريا كالػػدون. 2/118؛ ك ػػرح  ػػج الباغػػة 61كدػػو مل ال ػػناناني ص 
 كالبيد إلواس بن قاادة 

 كالسب: املساوب  قاؿ الشانر:
 ؿ ال ر إف سمه  ن الروا ***ال  سبنين  نسد بسمه  - 223 -

االبيػػد للبػػد الػػرمحن بػػن حسػػاف و جػػو  سػػ ني الػػدرا غ. كدػػو مل النسػػاف اسػػب  ؛ 
  2/341؛ كغروب احلدو  لنخ ايب 1/31؛ كاوم رة 2/456كاجململ 

كالسػػبة:  ػػا وسػػب  ككػػين هبػػا نػػن الػػدبر  ك سػػمياه بػػنلك كاسػػمياه بالسػػوأة. كالسػػبابة 
 ا باملسػػػبهة  لاهرو  ػػػا  يػػػد لق ػػػارة هبػػػا ننػػػد السػػػب  ك سػػػميا ا بػػػنلك كاسػػػميا

 بالاسبي .

 سبت 

أصػػػل السػػػبد: الق ػػػق  ك نػػػه سػػػبد السػػػن: ق لػػػه  كسػػػبد  ػػػلرري: حنقػػػه  كأرفػػػه:  -
اصػػ نمه  كقيػػل:  ػػغ وػػـو السػػبد؛  ف اهلل  لػػا  اباػػدأ خبنػػ  السػػموات كا رض وػػـو 
ا حػػػد   خنق ػػػا مل سػػػاة أوػػػاـ كمػػػا ذكػػػرري   ق ػػػق نمنػػػه وػػػـو السػػػبد  سػػػمغ بػػػنلك  

[  قيل: 163]ا نراؼ/ وـو سبا م  رناار مل السبد كقوله: كسبد  اف: ص
[  قيػل:  لنػاري ال وق لػوف 163]ا نػراؼ/ كوػـو ال وسػباوفوـو ق ل ػم لنلمػل  

اللمػػػل  كقيػػػل: وػػػـو ال و ورػػػوف مل السػػػبد  ككا ػػػا إ ػػػارة إ  حالػػػة كاحػػػدة  كقولػػػه: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

إيفػػػػا ولػػػػل السػػػػبد  /[  أم:  ػػػػرؾ اللمػػػػل  يػػػػه  124]النهػػػػلا رػػػػو  م كولننػػػػ
[  أم: ق لػػػػا لنلمػػػػل  كذلػػػػك إ ػػػػارة إ   ػػػػا قػػػػاؿ مل صػػػػفة النيػػػػل: 9]النبػػػػا/ سػػػػبا ا

لاس نوا  يه /[.67]وورس 

 سبح 

السػػب : املػػر السػػروق مل املػػاء  كمل ااػػواء  وقػػاؿ: سػػب  سػػبها كسػػباحة  كاسػػالن ملػػر  -
[  كوػػػرم الفػػػرس 33]ا ربيػػػاء/ ككػػػل مل  نػػػك وسػػػبهوفالنجػػػـو مل الفنػػػك  ػػػو: 

إف [  كلسػػػرنة الػػػنداب مل اللمػػػل  ػػػو: 3]النازنػػػات/ كالسػػػاتات سػػػبهاو:  ػػػ
اهلل  لػا . كأصػنه: املػر  تنزيزو[  كالاسػبي : 7]املك ػل/ لك مل الن ار سػبها طػووا

السػػروق مل نبػػادة اهلل  لػػا   كولػػل ذلػػك مل  لػػل ايػػن كمػػا ولػػل اإلبلػػاد مل الشػػر  
اللبادات قوال كػاف  أك  لػا  أك ريػة  قػاؿ:   قيل: أبلدري اهلل  كولل الاسبي  نا ا مل

نػػػوال أرػػػػه كػػػػاف  ػػػػن املسػػػػبهني  /[  قيػػػػل:  ػػػػن امل ػػػػنني اغروػػػػب 143]ال ػػػػا ات
ك ػػن رسػػب     كا ك  أف امػػل ننػػر ثاثا ػػا  قػػاؿ: 374القػػرنيف البػػن قايبػػة ص 

 سػػػػبهه [  55]غػػػػا ر/ كسػػػػب  تمػػػػد ربػػػػك باللشػػػػغ[  31]البقػػػػرة/ تمػػػػدؾ
 قػػػػػػػاؿ أكسػػػػػػػ  م أ  أقػػػػػػػل ل ػػػػػػػم لػػػػػػػوال  سػػػػػػػبهوف[  41/]ؽ كأدبػػػػػػػار السػػػػػػػجود

[  أم: دػػػا  لبدكرػػػه ك شػػػ ركره  كمحػػػل ذلػػػك ننػػػر االسػػػا ناء  كدػػػو أف 28]القنػػػم/
إذ أقسػػػػموا لي ػػػػر ن ا   ػػػػبهني كال وقػػػػوؿ: إف  ػػػػاء اهلل  كوػػػػدؿ ننػػػػر ذلػػػػك قولػػػػه: 

 سب  له السموات السػبق كا رض ك ػن  ػي ن كإف [  كقاؿ: 17]القنم/ وسا نوف



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[   نلك  و 44]اإلسراء/ ء إال وسب  تمدري كل ن ال  فق وف  سبيه م ن  غ
كهلل [  15]الرنػػػد/ كهلل وسػػػجد  ػػػن مل السػػػموات كا رض طونػػػا ككردػػػاقولػػػه: 

[   ػػػنلك وقاضػػػغ أف و ػػػوف 49]النهػػػل/ وسػػػجد  ػػػا مل السػػػموات ك ػػػا مل ا رض
كل ػػػن ال   سػػػبيها ننػػػر احلقيقػػػة  كسػػػجودا لػػػه ننػػػر كوػػػه ال رفق ػػػه  بداللػػػة قولػػػه:

[  44]اإلسػػراء/ ك ػػن  ػػي ن[  كداللػػة قولػػه: 44]اإلسػػراء/  فق ػػوف  سػػبيه م
بلد ذكر السموات كا رض  كال و   أف و وف  قدورري: وسب  له  ن مل السػموات  
كوسجد له  ن مل ا رض   ف دنا  ا رفق ه  ك ره حماؿ أف و ػوف ذلػك  قػدورري  ت 

 ػػػػػياء كن ػػػػػا  سػػػػػب  لػػػػػه ك سػػػػػجد  بلضػػػػػ ا كا  ك ػػػػػن  ػػػػػي نول ػػػػػ  ننيػػػػػه بقولػػػػػه: 
بالاسخن  كبلض ا باال ايار  كال  اؼ أف السموات كا رض كالػدكاب  سػبهات 
بالاسػػػػخن   ػػػػن حيػػػػ  إف أحوااػػػػا  ػػػػدؿ ننػػػػر ح مػػػػة اهلل  لػػػػا   كإيفػػػػا ايػػػػاؼ مل 
السموات كا رض دل  سب  با ايارا كااوة  قاضغ ذلػك  ػا ذكػرت  ػن الداللػة  ك 

  سػػػػػػػبهاف اهلل حػػػػػػػني متسػػػػػػػوف ػػػػػػػدر  ػػػػػػػو: غفػػػػػػػراف  قػػػػػػػاؿ: اسػػػػػػػبهاف  أصػػػػػػػنه  
/  [  كقوؿ الشانر:32]البقرة/  سبهارك ال ننم لنا[  ك 17]الرـك

 سبهاف  ن ننقمة الفا ر - 224 -
 ادنا نجك بيد  ك  رري:

 أقوؿ ملا واءأ  خرري
  1/222؛ كاوم رة 2/482؛ كاجململ 93كدو لألنشر مل دوواره ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

مػػة ننػػر طروػػ  الػػا  م   ػػكاد  يػػه ا ػػن  ردا إ  أصػػنه اقػػاؿ قيػػل:  قػػدورري سػػبهاف ننق
البغدادم: كزنم الراغب أف اسبهاف  مل دنا البيد  ضاؼ إ  ننقمة  ك ن زا دة  
كدػػػو  ػػػلي  لغػػػة كصػػػنانة  أ ػػػا ا كؿ:  ػػػألف اللػػػرب ال  سػػػالمنه إال إ  اهلل  أك إ  

أ ػػػا صػػػػنانة:  ػػػػألف  ػػػمنري  أك إ  الػػػػرب  ك  وسػػػمق إ ػػػػا اه إ  ]اسػػػادراؾ[ غػػػػنري. 
   كقيل: أراد 7/245ا ن  ال  كاد مل الواوب نند الب روني. ارير:  كارة ا دب 

سبهاف اهلل  ن أول ننقمػة   هػنؼ املضػاؼ إليػه. كالسػبوح القػدكس  ػن أ ػاء اهلل 
   كلػيس مل كا  ػػم  لػوؿ سػػوا ا 55 - 54 لػا  ااريػر: ا  ػػاء كال ػفات ص 

ننػر  لػوؿ   ػاحل  بايماسػغ لنككا ػد كالاضػلي  الػنم اقاؿ ابن درود: باب  ا واء 
 يػػػه  كدػػػو  فاػػػوح كنػػػه إال السػػػبوح  كالقػػػدكس  كالػػػنركح  كدػػػو ال ػػػا ر السػػػم. اريػػػر: 

 .3/397مج رة النغة 
كقاؿ أبو زود:  قوؿ اللرب: سػبوح كقػدكس ك ػور كذركح  كقػد قػالوا بالضػم  كدػو  -

؛ 3/463اريػػػػر: اوم ػػػػرة  أننػػػػر  كذركح: كاحػػػػد الػػػػنرارو   كدػػػػغ الػػػػدكد ال ػػػػغار.
   كقػد وفاهػاف   ػو: كنػوب ك ػور  كالسػبهة: كالاسػبي   1/232كدوواف ا دب 

 كقد وقاؿ لنخرزات الر هبا وسب : سبهة.

 سبخ 

  كدػػغ قػػراءة  ػػاذة   لػػكل 7قػػرئ: اإف لػػك مل الن ػػار سػػبخا  اسػػورة املك ػػل: نيوػػة  -
؛ كأ ػػايل القػػايل 8/363يب إ  ابػػن ولمػػر كن ر ػػة كابػػن أيب نبنػػة. اريػػر: البهػػر احملػػ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  أم: سػػلة مل الا ػػرؼ  كقػػد سػػبخ اهلل ننػػه احلمػػر  اسػػبخ  أم:  غشػػر  2/112
 كالسبيخ: روش ال ا ر  كالق ن املندكؼ  ك و ذلك  ا ليس  يه اكاناز كثقل.

 سبط 

أصػػل السػػبب: اربسػػاط مل سػػ ولة  وقػػاؿ:  ػػلر سػػبب  كسػػبب  كقػػد سػػبب سػػبوطا  -
 ة اينقػػة  كروػػل سػػبب ال فػػني:  اػػد ا  كولػػرب بػػه نػػن كسػػباطة كسػػباطا  كا ػػرأة سػػب

 كولقػػػػػوب كا سػػػػػباطاوػػػػػود  كالسػػػػػبب: كلػػػػػد الولػػػػػد  كارػػػػػه ا اػػػػػداد الفػػػػػركع  قػػػػػاؿ: 
كق لنػادم اثنػر [  أم: قبا ل كل قبينة  ن رسل رول  كقػاؿ  لػا : 136]البقرة/

نت [  كالسػػػاباط: املنبسػػػب بػػػني داروػػػن. كأ ػػػ161]ا نػػػراؼ/ نشػػػرة أسػػػباطا أ ػػػا
 ارا سباط  أم: محر مت ه  كالسباطة  ب  ن قما ػة  كسػب د الناقػة كلػددا  أم: 

 القاه.

 سبع 

]النبػػا/  سػػبلا  ػػدادا[  29]البقػػرة/ سػػبق  ػػواتأصػػل السػػبق اللػػدد  قػػاؿ:  -
 سػػبق ليػػاؿ[  46]ووسػػ / سػػبق سػػنبات[  ولػػين: السػػموات السػػبق ك 16

]احلاقػػة/  سػػبلوف ذرانػػا[  22 ػػ /]ال  سػػبلة كثػػا ن م كنػػب م[  7]احلاقػػة/
32  ]سبلني  رة /[  81]الاوبةسبلا  ن امل اأ /[. قيل: سورة 87]احلجر

احلمد ل و ا سبق نيوات  السػبق ال ػواؿ:  ػن البقػرة إ  ا نػراؼ  ك ػغ سػور القػرنيف 
 امل اأ؛  ره و م  ي ا الق ػص  ك نػه: السػبق  كالسػبيق كالسػبق  مل الػوركد. كا سػبوع



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

: كنػػػػد  مجلػػػػه: أسػػػػابيق  كوقػػػػاؿ: طفػػػػد بالبيػػػػد أسػػػػبونا  كأسػػػػابيق  كسػػػػبلد القػػػػـو
سػػابل م  كأ ػػنت سػػبق أ ػػواام  كالسػػبق:  لػػركؼ. كقيػػل:  ػػغ بػػنلك لامػػاـ قو ػػه  

 كذلك أف السبق  ن ا نداد الاا ة  كقوؿ اانيل:
 كاره نبد اؿ أيب ربيلة  سبق  - 225 -

 االبيد:
 بد اؿ أيب ربيلة  سبقن ***صخب الشوارب ال وكاؿ كاره 

؛ كاوم ػػػػرة 2/484؛ كاجملمػػػػل 1/4كدػػػػو  يب ذؤوػػػػب ااػػػػنيل  مل دوػػػػواف ااػػػػنليني 
  1/345؛ كدوواف ا دب 1/285

أم: قد كقق السبق مل غنمػه  كقيػل:  لنػاري امل مػل  ػق السػباع  كوػركل ا سػبق  بفػا  
اغاابػه  كأكػل  الباء  ككين باملسبق نن الدنغ النم ال ولرؼ أبوري  كسبق  ػاف  ارػا:

 حلمه أكل السباع  كاملسبق:  و ق السبق.

 سبخ 

[  كننػػه 11]سػػبا/ أف انمػػل سػػابغاتدرع سػػاب :  ػػاـ كاسػػق. قػػاؿ اهلل  لػػا :  -
 كأسػػػب  ننػػػي م رلمػػػه  ػػػادرة كباطنػػػةاسػػػالن إسػػػباغ الو ػػػوء  كإسػػػباغ الػػػنلم قػػػاؿ: 

 [.21]لقماف/



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 سبق 

[  4]النازنػػػػػات/ بقات سػػػػػبقا السػػػػػاأصػػػػػل السػػػػػبقك الاقػػػػػدـ مل السػػػػػن   ػػػػػو:  -
 كاسػػابقا البػػاب[  17]ووسػػ / إرػػا ذدبنػػا رسػػاب كاالسػػاباؽ: الاسػػاب . قػػاؿ: 

  ػػػػػػا سػػػػػػبقورا إليػػػػػػه[  ت واجػػػػػػوز بػػػػػػه مل غػػػػػػنري  ػػػػػػن الاقػػػػػػدـ  قػػػػػػاؿ: 25]ووسػػػػػػ /
[  أم: رفػػػػدت ك قػػػػد د  129]طػػػػه/ كسػػػػبقد  ػػػػن ربػػػػك[  11]ا حقػػػػاؼ/

 كالسػػػػػابقوف السػػػػػابقوفذلػػػػػك:  كوسػػػػػالار السػػػػػب  إلحػػػػػراز الفضػػػػػل كالاربوػػػػػك  كننػػػػػر
[  أم: املاقػػػد وف إ  ثػػػواب اهلل كوناػػػه با نمػػػاؿ ال ػػػاحلة   ػػػو قولػػػه: 11]الواقلػػػة/

كوسػػػارنوف مل ايػػػػنات /[  ككػػػػنا قولػػػه: 114]نيؿ نمػػػػرافكدػػػػم اػػػػا سػػػػابقوف 
[  أم: ال وفو ورنػػػػا  61]الواقلػػػػة/ ك ػػػػا  ػػػػن  سػػػػبوقني[  كقولػػػػه: 61]امل  نػػػػوف/

 ك ا كاروا سابقني[  كقاؿ: 59]ا رفاؿ/  النون كفركا سبقواكال اساكقاؿ: 
 [   نبيه أ م ال وفو وره.39]اللن بوت/

 سبل 

 كأ ػػػػػػارا كسػػػػػػباالسػػػػػػبيل: ال روػػػػػػ  الػػػػػػنم  يػػػػػػه سػػػػػػ ولة  كمجلػػػػػػه سػػػػػػبل  قػػػػػػاؿ:  -
لي ػػػػػدك م نػػػػػن [  11]الك ػػػػػرؼ/ كولػػػػػل ل ػػػػػم  ي ػػػػػا سػػػػػبا[  15]النهػػػػػل/
طرو  احلػ ؛  ف اسػم اوػنس إذا أطنػ  لػاص  ػا [  ولين به 37]الك رؼ/ السبيل

[  كقيػػػل لسػػػال ه سػػػابل  21]نػػػبس/ ت السػػػبيل وسػػػرريدػػػو احلػػػ   كننػػػر ذلػػػك: 
كمجلػػػه سػػػابنة  كسػػػبيل سػػػابل   ػػػو  ػػػلر  ػػػانر  كابػػػن السػػػبيل: املسػػػا ر البليػػػد نػػػن 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ق  رسب إ  السػبيل ملمارسػاه إوػاري  كوسػالمل السػبيل ل ػل  ػا واوصػل بػه إ  منزل
قػػل دػػنري [  125]النهػل/  ادع إ  سػبيل ربػػكا كػاف أك  ػػرا  قػػاؿ:  ػغء  ػػن 
[  ككا ػػا كاحػػد ل ػػن أ ػػاؼ ا كؿ إ  املبنػػ   كال ػػاأ إ  118]ووسػػ / سػػبينغ

 إال سػبيل الر ػاد[  169]نيؿ نمراف/  قانوا مل سبيل اهللالسالك هبم  قاؿ: 
  اسػػن غ سػػبل ربػػك[  55]ا رلػػاـ/  كلاسػػابني سػػبيل اجملػػر ني[  29]غػػا ر/
[  118]ووسػػ / قػػل: دػػنري سػػبينغ[  كولػػرب بػػه نػػن احملجػػة  قػػاؿ: 69]النهػػل/

سػػبل السػػػاـ /[  أم: طروػػػ  اونػػػة  16]املا ػػػدةػػػا ننػػػر احملسػػػنني  ػػػن سػػػبيل  
إيفػا السػبيل ننػػر [  41]الشػورل/  اكلئػك  ػا ننػي م  ػػن سػبيل[  91]الاوبػة/
[  كقيػػػل: أسػػػبل 42]اإلسػػػراء/ اإ  ذم اللػػػرش سػػػبي[  42]الشػػػورل/ الػػػنون

السػػ   كالػػنول  ك ػػرس  سػػبل الػػنرب  كسػػبل امل ػػر  كأسػػبل  كقيػػل: لنم ػػر: سػػبل  ػػا 
داـ سػػػابا  أم: سػػػػا ا مل ااػػػػواء  ك ػػػػص السػػػػبنة بشػػػػلر الشػػػػفة اللنيػػػػا ملػػػػا  ي ػػػػا  ػػػػن 

سػػػبق سػػػنابل مل كػػػل الاهػػػدر  كالسػػػنبنة مجل ػػػا سػػػنابل  كدػػػغ  ػػػا ننػػػر الػػػكرع  قػػػاؿ: 
[  كأسػػػبل 46]ووسػػػ / سػػػبق سػػػنبات  ضػػػر[  كقػػػاؿ: 261ة/]البقػػػر  سػػػنبنة

 الكرع: صار ذا سنبنة   و: أح د كأوم  كاملسبل اسم القدح ايا س.

 سبأ 

[  سػبا اسػم بنػد  فػرؽ 22]النمػل/ كوئاػك  ػن سػبا بنبػا وقػنيقػاؿ نػك كوػل:  -
؛  ؛ كالنسػػاف اسػػبا 2/485أدنػػه  كاػػنا وقػػاؿ: ذدبػػوا أوػػادم سػػبا اامل ػػل مل اجملمػػل 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

   أم:  فرقػػػوا  فػػػرؽ أدػػػل دػػػنا امل ػػػاف  ػػػن كػػػل وارػػػب  1/275ك مػػػق ا   ػػػاؿ 
 27كسبات ايمر: ا  وا ا  كالسابياء: وند  يه الولد اارير الغروب امل ػن  كرقػة 

 رسخة  ركيا .

 ست 

]اجملادلػػة/  سػػاني  سػػ ينا[  كقػػاؿ: 54]ا نػػراؼ/ مل سػػاة أوػػاـقػػاؿ  لػػا :  -
 مل بابه إف  اء هلل. [   اصل ذلك سدس  كونكر4

 ستر 

   لػل اػم  ػن دك ػا الس :  غ ية الشغء  كالس  كالس ة:  ا وسا  به  قػاؿ:  -
[  كاالسػػػااار: اال افػػػاء  45]اإلسػػػراء/ حجابػػػا  سػػػاورا[  91]ال  ػػػ / سػػ ا
 [.22]  ند/ ك ا كنام  سا كف أف وش د نني م  ل مقاؿ: 

 سجد 

الا ػػػا ن: اال نػػػاء  كالاػػػنلل  كولػػػل ذلػػػك نبػػػارة نػػػن السػػػجود أصػػػنه: الا ػػػا ن ا -
الاػػنلل هلل كنباد ػػه  كدػػو نػػاـ مل اإلرسػػاف  كاحليوارػػات  كاومػػادات  كذلػػك  ػػرباف: 

 اسجدكا سجود با ايار  كليس ذلك إال لقرساف  كبه وساه  ال واب   و قوله: 
اف  [  أم:  ػػػػػنلنوا لػػػػػه  كسػػػػػجود  سػػػػػخن  كدػػػػػو لقرسػػػػػ62]الػػػػػنجم/ هلل كانبػػػػػدكا

كهلل وسجد  ن مل السموات كا رض طونػا كاحليوارات  كالنبات  كننر ذلك قوله: 
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وافيػػا  الػػه نػػن اليمػػني [  كقولػػه: 15]الرنػػد/  ككردػػا ك ااػػم بالغػػدك كااصػػاؿ
[    ػػػنا سػػػجود  سػػػخن  كدػػػو الداللػػػة ال ػػػا اة 48]النهػػػل/ كالشػػما ل سػػػجدا هلل

كهلل وسػجد  ػا مل ا  ن   انل ح يم  كقولػه: الناطقة املنب ة ننر كو ا  نوقة  كأ 
[  49]النهػػػل/ السػػػموات ك ػػػا مل ا رض  ػػػن دابػػػة كاملا  ػػػة كدػػػم ال وسػػػا ربكف
كالػػػنجم كالشػػػجر ون ػػػوم ننػػػر النػػػونني  ػػػن السػػػجود  الاسػػػخن كاال ايػػػار  كقولػػػه: 

 اسػػػػجدكا ادـ[   ػػػػنلك ننػػػػر سػػػػبيل الاسػػػػخن  كقولػػػػه: 6]الػػػػرمحن/ وسػػػػجداف
قيل: أ ركا باف واخنكري قبنة  كقيل: أ ركا بالانلل له  كالقياـ   ػاحله  [  34]البقرة/

 اد نػػػػػػػػػػػػوا البػػػػػػػػػػػػاب سػػػػػػػػػػػػجداك  ػػػػػػػػػػػػا  أكالدري   ػػػػػػػػػػػػا امركا إال إبنػػػػػػػػػػػػيس  كقولػػػػػػػػػػػػه: 
[  أم:  انلنني  نقادون  ك ص السجود مل الشرولة بالركن امللركؼ 154]النساء/

شػ ر  كقػد ولػرب بػه  ن ال اة  ك ا  رم  ػرل ذلػك  ػن سػجود القػرنيف  كسػجود ال
[  أم: أدبػػػػار ال ػػػػاة  كوسػػػػموف 41]ؽ/ كأدبػػػػار السػػػػجودنػػػػن ال ػػػػاة بقولػػػػه: 

 كسػػػػػػػب  تمػػػػػػػد ربػػػػػػػكصػػػػػػػاة الضػػػػػػػهر: سػػػػػػػبهة الضػػػػػػػهر  كسػػػػػػػجود الضػػػػػػػهر  
[ قيل: أرود به ال اة اأ ػرج نبػد الػرزاؽ كغػنري نػن ابػن نبػاس مل ااوػة 131]طه/

كأف انابػارا بالسػجود  كقولػه: قاؿ: دغ ال اة امل اوبة   كاملسجد:  و ق ال اة 
[  قيػػػػػل: نػػػػػين بػػػػػه ا رض  إذ قػػػػػد ولنػػػػػد ا رض كن ػػػػػا 18]اوػػػػػن/ املسػػػػػاود هلل

 سجدا كط ورا كما ركم مل ايرب انن أيب درورة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه 
كسػػػػػنم: ار ػػػػػرت بالرنػػػػػب  كأك يػػػػػد ووا ػػػػػق ال نػػػػػم  كولنػػػػػد يل ا رض  سػػػػػجدا 
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 يد  فا    كا ن ا رض  اند مل ودم  أ روه البخارم مل كط ورا  كبينا أرا را م أ
   كقيػل: املسػاود: 13/198؛ كارير:  رح السػنة 13/219كااب االنا اـ 

أال وسػػجدكا  وا ػػق السػػجود : اوب ػػة كا رػػ  كاليػػداف كالركباػػاف كالػػرواف  كقولػػه: 
سػػػػا غ [ ادػػػػغ باخفيػػػػ  أال  ننػػػػر أ ػػػػا لاسػػػػافااح  كهبػػػػا قػػػػرأ ال 25]النمػػػػل/ هلل

ك ػػػػركا لػػػػه   أم: وػػػػا قػػػػـو اسػػػػجدكا  كقولػػػػه: 336كركوػػػػس كأبػػػػو ولفػػػػر. اإليػػػػاؼ 
[  أم:  انلنني  كقيل: كاف السجود ننر سبيل ايد ة مل 111]ووس / سجدا

 ذلك الوقد سا غا  كقل الشانر:
 كاى هبا لدرادم اإلسجاد - 226 -

 ادنا نجك بيد  ك  رري:
  ن مخر ذم ر   أغن  ن  

  2/486؛ كاجململ 218ولفر  كالبيد مل املفضنيات ص  كدو لألسود بن
 نم هبا درادم نني ا صورة  نك سجدكا له.

 سجر 

 كالبهػػػػػػػر املسػػػػػػػجورالسػػػػػػػجر: ييػػػػػػػيج النػػػػػػػار  وقػػػػػػػاؿ: سػػػػػػػجرت الانػػػػػػػور  ك نػػػػػػػه:  -
 [  قاؿ الشانر:6]ال ور/

  رل حواا النبق كالسا ا ***إذا  اء طالق  سجورة  - 227 -
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؛ 2/231؛ ك ػػػػاز القػػػػرنيف 381ب  كدػػػػو مل دووارػػػػه ص االبيػػػػد لننمػػػػر بػػػػن  ولػػػػ
  17/61؛ كالنساف اسسم  ؛ ك فسن القرطمه 54كا  داد ص 

[ اكنػن ابػن نبػاس مل ااوػة قػاؿ:  سػجر 6]الا ػوور/ كإذا البهػار سػجرتكقوله: 
  8/429ح    ن رارا  كنن احلسن: غار  اؤدا  ندب. الدر املن ور 

كنن ابن نباس مل ااوة قاؿ:  سجر ح    ن رػارا  أم: أ ر د رارا  نن احلسن ا
   كقيػػػل: غيضػػد  ياد ػػػا  8/429كنػػن احلسػػن: غػػػار  اؤدػػا  ػػػندبك الػػدر املن ػػور 

[   ػػو: 72]غػػا ر/ ت مل النػػار وسػػجركفكإيفػػا و ػػوف كػػنلك لاسػػجن النػػار  يػػه  
كقوددػػػػا النػػػػاس كاحلجػػػػارة /[  كسػػػػجرت الناقػػػػة  اسػػػػالارة اللا اهبػػػػا مل24]البقػػػػرة 

اللدك   و: ا الند الناقة  كالسجن: اينيل النم وسػجر مل  ػودة  نينػه  كقػوام: 
  اف حمرؽ مل  ودة  اف  قاؿ الشانر:

 ادنا   ر بيد  كنجكري: ***سجراء رفسغ غن مجق أ ابة  - 228 -
 حشد كال دنك املفارش نكؿ

لار دكف رسػػػبة؛ كدػػػو  يب كبػػػن ااػػػنيل مل  ػػػرح أ ػػػ 12/244كدػػػو مل املخ ػػػص 
 .3/1171اانليني 

 كالسجراء مجق سجن  كدو ال دو  كايدف 
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 سجل 

السجل: الدلو اللييمة  كسجند املاء  ارسجل  أم: صبباه  ار ػب  كأسػجناه:  -
أن ياه سجا  كاسالن لنل ية ال  نة  كاملساونة: املساقاة بالسػجل  كولنػد نبػارة 

 نن املباراة كاملنا نة  قاؿ:
  وساول  اودا ن وساونين - 229 -

 االش ر لنفضل بن نباس بن نابة بن أيب اب  كنجكري:
  أل الدلو إ  نقد ال رب

؛ 2/391؛ كدوػػػػػػػػواف ا دب 3/192كدػػػػػػػػو مل النسػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػجل  ؛ كالب ػػػػػػػػا ر 
  1/185كاحلماسة الب روة 

كالسػػػجيل: حجػػػر كطػػػني  ػػػانب  كأصػػػنه  يمػػػا قيػػػل:  ارسػػػغ  لػػػرب  كالسػػػجل: قيػػػل 
ك غ السػجل غ كل  ا و اب  يه سجا  قاؿ  لا : حجر كاف و اب  يه  ت  

[ اكدػػغ قػػراءة رػػا ق كابػػن ك ػػن كأيب ولفػػر كابػػن نػػا ر كأيب 114]ا ربيػػاء/ لن اػػاب
بػػػػػاومق. اإليػػػػػاؼ  لن اػػػػػبنمػػػػػرك ك ػػػػػلبة نػػػػػن ناصػػػػػم كولقػػػػػوب. كقػػػػػرأ البػػػػػاقوف 

    أم: ك يه ملا كاب  يه حفيا له.312

 سجن 

[  33]ووسػػ / رب السػػجن أحػػب إيلالسػػجن: احلػػبس مل السػػجن  كقػػرئ:  -
  ككسػردا. 264بفا  السني اكدغ قراءة ولقوب  كالباقوف ب سر السػني. اإليػاؼ 
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 كد ػػػػػػل  لػػػػػػه السػػػػػػجن  ايػػػػػػاف[  35]ووسػػػػػػ / ليسػػػػػػجننه حػػػػػػ  حػػػػػػنيقػػػػػػاؿ: 
[  كالسػػجني: اسػػم و ػػنم  بػػإزاء ننيػػني  كزوػػد لفيػػه  نبي ػػا ننػػر زوػػادة 36]ووسػػ /

لسابلة اأ رج ابن  ردووري نػن نا شػة نػن النػمه صػنر  لناري  كقيل: دو اسم لألرض ا
 اهلل ننيه كسنم قاؿ: اسجني: ا رض السابلة السفنر .

كدػػو  ػػركم نػػن ابػػن نبػػاس ك ادػػد كقاػػادة ك رقػػد  كنبػػد اهلل بػػن نمػػرك بػػن اللػػاص  -
ك ػػا أدراؾ  ػػا  ***لفػػغ سػػجني    قػػاؿ: 8/444كابػػن وػػروج. اريػػر: الػػدر املن ػػور 

ك ػػا [  كقػػد قيػػل: إف كػػل  ػغء ذكػػرري اهلل  لػػا  بقولػػه: 8 - 7]امل ففػػني/ سػجني
 ركػػػه  ب مػػػا ااريػػػر: اإل قػػػاف مل  ك ػػػا وػػػدروك سػػػرري  ككػػػل  ػػػا ذكػػػر بقولػػػه:  أدراؾ

ك ػػػا ؛ كقػػػد  قػػػدـ مل  ػػػادة درل   كمل دػػػنا املو ػػػق ذكػػػر: 1/191ننػػػـو القػػػرنيف 
دة قػػاؿ: [ اكنػػن قاػػا19]امل ففػػني/ ك ػػا أدراؾ  ػػا ننيػػوف  ككػػنا مل قولػػه: أدراؾ

ننيػوف  ػوؽ السػػماء السػابلة ننػػد قا مػة اللػػرش اليمػم   ت  سػػر ال اػاب ال السػػجني 
كاللنيػني  كمل دػػنا ل يفػة  و ػػل ا ال اػػب الػر  ابػػق دػػنا ال اػاب إف  ػػاء اهلل  لػػا   

 ال دنا.

 سجى 

[  أم: سػػ ن  كدػػنا إ ػػارة إ   ػػا 2]الضػػهر/ كالنيػػل إذا سػػجرقػػاؿ  لػػا :  -
  كنػػني سػػاوية:  ػػا رة ال ػػرؼ  كسػػجر البهػػر سػػجوا: سػػ ند قيػػل: دػػدأت ا روػػل

 أ واوه  ك نه اسالن:  سجية امليد  أم:  غ ياه بال وب.
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 سحب

أصل السهب: اور كسهب النول  كاإلرسػاف ننػر الووػه  ك نػه: السػهاب؛ إ ػا  -
وػػـو وسػػهبوف مل النػػار وػػر الػػرو  لػػه  أك وػػرري املػػاء  أك ال ػػرارري مل  ػػرري  قػػاؿ  لػػا : 

[  71]غػػا ر/ وسػػهبوف مل احلمػػيم[  كقػػاؿ  لػػا : 48]القمػػر/ نػػر كوػػود من
كقيػػل:  ػػاف واسػػهب ننػػر  ػػاف  كقولػػك: ونجػػر  كذلػػك إذا يػػرأ ننيػػه  كالسػػهاب: 
الغػػيم  ي ػػا  ػػاء أك   و ػػن  كاػػنا وقػػاؿ: سػػهاب و ػػاـ اقػػاؿ مل النسػػاف: كاو ػػاـ: 

ق الرو . النسػاف او ػم     السهاب النم ال  اء  يه  كقيل: النم قد دراؽ  اءري  
 حػػ  إذا أقنػػد سػػهابا[  43]النػػور/ أ   ػػر أف اهلل وكوػػغ سػػهاباقػػاؿ  لػػا : 
[  كقػػػد وػػػنكر 12]الرنػػػد/ كونشػػػرء السػػػهاب ال قػػػاؿ[  كقػػػاؿ: 57]ا نػػػراؼ/

أك كينمػات مل تػر لفيه كوػراد بػه اليػل كالينمػة  ننػر طروػ  الاشػبيه  قػاؿ  لػا : 
 ه  ػػػوج  ػػػن  وقػػػه سػػػهاب  نمػػػات بلضػػػ ا  ػػػوؽ بلػػػاوػػػغ وغشػػػاري  ػػػوج  ػػػن  وقػػػ

 [.41]النور/

 سحت 

اكدػػغ قػػراءة   يسػػها م بلػػنابالسػػهد: القشػػر الػػنم وسااصػػل  قػػاؿ  لػػا :  -
. اإليػػػػاؼ  يسػػػػها محفػػػػص كمحػػػػكة كال سػػػػا غ كركوػػػػس ك نػػػػ   كقػػػػرأ البػػػػاقوف 

وقػاؿ: سػهاه كأسػهاه  ك نػه: السػهد   يسها م[  كقرئ: 61 . ]طه/314
نمهيور النم ونـك صاحبه اللار  كاره وسهد دونه ك ركء ه  قاؿ  لا : كالسهد ل
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أكػػػالوف لنسػػػهد /[  أم: ملػػػا وسػػػهد دوػػػن م. كقػػػاؿ ننيػػػه السػػػاـ: 42]املا ػػػدة
اكػػل حلػػم ربػػد  ػػن سػػهد  النػػار أك  بػػه  ااحلػػدو  نػػن أيب ب ػػر نػػن النػػمه قػػاؿ: 

يم  قػاؿ املنػاكم: اكل وسد ربد  ن سهد  النار أك  به  أ روه البي قغ كأبػو رلػ
كسػػندري  ػػلي   كاملشػػ ور ننػػر ا لسػػنة: اكػػل حلػػم ربػػد  ػػن احلػػراـ  النػػار أك  بػػه . 

   ك غ الر ػوة سػهاا لػنلك ااحلػدو  نػن أيب ب ػر 2/121راوق: كش  ايفاء 
نػػن النػػمه قػػاؿ: اكػػل وسػػد ربػػد  ػػن سػػهد  النػػار أك  بػػه  أ روػػه البي قػػغ كأبػػو 

املشػػػ ور ننػػػر ا لسػػػنة: اكػػػل حلػػػم ربػػػد  ػػػن رلػػػيم  قػػػاؿ املنػػػاكم: كسػػػندري  ػػػلي   ك 
   كركم اكسػػػب احلجػػػاـ 2/121احلػػػراـ  النػػػار أك  بػػػه . راوػػػق: كشػػػ  ايفػػػاء 

؛ 3/364سػػػهد  ااحلػػػدو : اكسػػػب احلجػػػاـ  بيػػػ   أ روػػػه أمحػػػد مل املسػػػند 
  ؛ كال  ػػػػنم نػػػػن را ػػػػق بػػػػن  ػػػػدوج. ك ب ػػػػه ال وقاضػػػػغ 3421كأبػػػػو داكد بػػػػرقم ا

كأن ػػػػر احلجػػػػاـ أور ػػػػه. اريػػػػر: كشػػػػ  ايفػػػػاء حر اػػػػه   قػػػػد احػػػػاجم ننيػػػػه السػػػػاـ 
    ػػنا ل ورػػه سػػاحاا لنمػػركءة ال لنػػدون  أال  ػػرل أرػػه أذف ننيػػه السػػاـ مل 2/111

إنا ػػػه النا ػػػ  كإطلا ػػػه املماليػػػك انػػػن ابػػػن حمي ػػػة أحػػػد بػػػين حارثػػػة نػػػن أبيػػػه أرػػػه 
اسػػػااذف رسػػػوؿ اهلل صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم مل إوػػػارة احلجػػػاـ  ن ػػػاري   نػػػم وػػػكؿ وسػػػاله 

؛ 2/147سااذره ح  قػاؿ: ااننفػه را ػهك  أك أطلمػه رقيقػك  ركاري الشػا لغ كو
  ؛ كقػػاؿ 2166؛ كابػػن  اوػػه بػػرقم ا1277؛ كال  ػػنم بػػرقم 2/974كاملوطػػا 

  .8/19احلا ظ مل الفا : رواله ثقات  كارير:  رح السنة 
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 سحر 

ن. السػػهر االسػػهر كالسػػهر كالسػػهر:  ػػا الاػػكؽ بػػاحلنقـو كاملػػرمء  ػػن أننػػر الػػب  -
النساف اسهر    : طرؼ احلنقـو  كالر ة  كقيػل: ارػافخ سػهرري  كبلػن سػهن: نيػيم 

 ػػن السػػهر ننػػد الػػنب   ن ػػر بػػه  كولػػل بنػػاؤري بنػػاء  ينززز السػػهر  كالسػػهارة:  ػػا 
النفاوة كالسقاطة. كقيل:  نه ا ا  السهر  كدو: إصابة السهر. كالسػهر وقػاؿ ننػر 

  لاف:
ة اػػا   ػػو  ػػا وفلنػػه املشػػلبن ب ػػرؼ ا ب ػػار نمػػا ا كؿ: ايػػداع كختيػػيات ال حقيقػػ

وفلنػػػه يفػػػة وػػػد  ك ػػػا وفلنػػػه النمػػػاـ بقػػػوؿ  ك ػػػرؼ نػػػا   لأل ػػػاع  كننػػػر ذلػػػك قولػػػه 
ليل إليه  ن [  كقاؿ: 116]ا نراؼ/ سهركا أنني الناس كاس دبودم لا : 
أو ػا وػا [  كهبنا النير  ػوا  وسػر ننيػه السػاـ سػاحرا  قػالوا: 66]طه/ سهردم

 [.49]الك رؼ/ الساحر ادع لنا ربك
دػػػل كال ػػػاأ: اسػػػاجاب  لاكرػػػة الشػػػي اف بضػػػرب  ػػػن الاقػػػرب إليػػػه  كقولػػػه  لػػػا : 

 221]الشػلراء/  ننػر كػل أ ػاؾ أثػيم تنززل ***الشػياطني  تنزلأربئ م ننر  ن 
 كل ن الشياطني كفركا ولنموف الناس السهر[  كننر ذلك قوله  لا : 222 -

[  كال ال :  ا وػندب إليػه ا غاػاـ االغامػة: نجمػة مل املن ػ   كروػل 112]البقرة/
أغام: ال وف    يئا  كقيػل لن قيػل الػركح: غامػغ   كدػو اسػم لفلػل وكنمػوف أرػه  ػن 
قو ػػه وغػػن ال ػػور كال بػػا ق   يجلػػل اإلرسػػاف محػػارا  كال حقيقػػة لػػنلك ننػػد احمل ػػنني. 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

البيػاف لسػهرا  ااحلػدو  نػن نبػد كقد   ور  ن السهر  ارة حسػنه   قيػل: اإف  ػن 
اهلل بن نمر أره قاؿ: قدـ رواف  ن املشػرؽ   خ بػا   لجػب النػاس لبيا مػا   قػاؿ 
رسوؿ اهلل صنر اهلل ننيه كسنم: اإف  ن البيػاف لسػهرا  أك إف بلػا البيػاف لسػهر . 

؛ كالبخػػارم مل 4/413أ روػػه  الػػك مل بػػاب  ػػا و ػػرري  ػػن ال ػػاـ   ػػرح الكرقػػاأ 
   ك ػػػارة دقػػػة  لنػػػه حػػػ  قالػػػد ا طبػػػاء: ال بيلػػػة سػػػاحرة  ك ػػػوا 11/237ال ػػػب 

بػػػػػل  ػػػػػن قػػػػػـو الغػػػػػناء سػػػػػهرا  ػػػػػن حيػػػػػ  أرػػػػػه وػػػػػدؽ كون ػػػػػ   ػػػػػاثنري  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 
[  أم:   ػػرك وف نػػن  لر انػػا بالسػػهر. كننػػر ذلػػك قولػػه 15]احلجػػر/  سػػهوركف
نبي ػا [  قيل:  ن ولػل لػه سػهر  153]الشلراء/ إيفا أرد  ن املسهرون لا : 

[  7]الفرقػػاف/  ػػا اػػنا الرسػػوؿ واكػػل ال لػػاـأرػػه حماػػاج إ  الغػػناء  كقولػػه  لػػا : 
[  كقيػػل:  لنػػاري 154]الشػػلراء/  ػػا أرػػد إال بشػػر   ننػػاكربػػه أرػػه بشػػر كمػػا قػػاؿ: 

 ن ولل له سهر واوصل بن فػه كدقاػه إ   ػا وػايت بػه كودنيػه  كننػر الػوو ني محػل 
قػػاؿ لػػه [  كقػػاؿ  لػػا : 47]اإلسػػراء/ وػػا  سػػهوراإف  ابلػػوف إال ر قولػػه  لػػا : 

[  كننػػػر امللػػػم ال ػػػاأ دؿ 111]اإلسػػػراء/  رنػػػوف إأ   نػػػك وػػػا  وسػػػر  سػػػهورا
كوػػػاؤكا بسػػػهر [  قػػػاؿ  لػػػا : 43]سػػػبا/ إف دػػػنا إال سػػػهر  بػػػنيقولػػػه  لػػػا : 

 أسػػػػػػػػػهر دػػػػػػػػػنا كال وفنػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػاحركف[  كقػػػػػػػػػاؿ: 116]ا نػػػػػػػػػراؼ/ نيػػػػػػػػػيم
[  38]الشػػػػػلراء/   جمػػػػػق السػػػػػهرة مليقػػػػػات وػػػػػـو  لنػػػػػـو[  كقػػػػػاؿ: 77]وػػػػػورس/

ػػالقغ السػػهرة  /[  كالسػػهر كالسػػهرة: ا ػػااط  ػػاـ ني ػػر النيػػل بضػػياء 71]طػػه



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

الن ػػار  كولػػل ا ػػا لػػنلك الوقػػد  كوقػػاؿ: لقياػػه بػػاننر السػػهرون  كاملسػػهر: ايػػارج 
 سهرا  كالسهور: اسم لن لاـ املاكوؿ سهرا  كالاسهر: أكنه.

 سحق 

 فايػػد الشػػغء  كوسػػالمل مل الػػدكاء إذا  اػػد  وقػػاؿ: سػػهقاه  ارسػػه    السػػه : -
كمل ال ػػػوب إذا أ نػػػ   وقػػػاؿ: أسػػػه   كالسػػػه : ال ػػػوب البػػػايل  ك نػػػه قيػػػل: أسػػػه  
الضػػرع  أم: صػػار سػػهقا لػػنداب لبنػػه  كو ػػ  أف  لػػل إسػػه   نػػه   ي ػػوف حينئػػن 

سه    كقيل:  ن ر ا اقاؿ السمني: كدو  ردكد  نله  ن ال رؼ. نمدة احلفا ك 
أبلػػدري اهلل كأسػػهقه أم: ولنػػه سػػهيقا  كقيػػل: سػػهقه  أم ولنػػه باليػػا  قػػاؿ  لػػا : 

سػػػهقا  صػػػهاب السػػػلن  /[  كقػػػاؿ  لػػػا : 11]املنػػػك أك يػػػوم بػػػه الػػػرو  مل
 [  كدـ  نسه   كسهوؽ  سالار  ككقوام:  دركر.31]احلج/   اف سهي 

 سحل 

[  أم:  اط  البهر أصنه  ن: 39طه/]  نينقه اليم بالساحلقاؿ نك كول:  -
سػػهل احلدوػػد  أم: بػػردري كقشػػرري  كقيػػل: أصػػنه أف و ػػوف  سػػهوال  ل ػػن وػػاء ننػػر 
لفػػظ الفانػػل  كقػػوام: دػػم راصػػب. كقيػػل: بػػل   ػػور  نػػه أرػػه وسػػهل املػػاء أم وفرقػػه 
كوضػػػػػيقه  كالسػػػػػهالة: الػػػػػربادة  كالسػػػػػهيل كالسػػػػػهاؿ:  يػػػػػ  احلمػػػػػار ااريػػػػػر: اجملمػػػػػل 

صػػػػو ه ب ػػػػوت سػػػػهل احلدوػػػػد  كاملسػػػػهل: النسػػػػاف او ػػػػن     كارػػػػه  ػػػػبه2/488
ال ػػوت  كارػػه   ػػور  نػػه سػػهيل احلمػػار  ػػن حيػػ  ر ػػق صػػو ه  ال  ػػن حيػػ  ر ػػرة 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  19]لقمػػػػػاف/ إف أر ػػػػػر ا صػػػػػوات ل ػػػػػوت احلمػػػػػنصػػػػػو ه  كمػػػػػا قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 
كاملسػػػػهنااف: حنقاػػػػاف ننػػػػر طػػػػرمل  ػػػػ يم االشػػػػ يمة: احلدوػػػػدة املل  ػػػػة مل الفػػػػم  

 النجاـ.

 سخر 

كسػػػػخر ل ػػػػم  ػػػػا مل الاسػػػػخن: سػػػػياقه إ  الغػػػػرض املخػػػػاص ق ػػػػرا  قػػػػاؿ  لػػػػا :  -
 كسػػخر ل ػػم الشػػمس كالقمػػر دا بػػني[  13]اواثيػػة/ السػػموات ك ػػا مل ا رض

كسػػػػػخر ل ػػػػػم [  33]إبػػػػػراديم/ كسػػػػػخر ل ػػػػػم النيػػػػػل كالن ػػػػػار[  33]إبػػػػػراديم/
[  36ج/]احلػ كسػخررادا ل ػم للن ػم  شػ ركف[  كقوله: 32]إبراديم/ الفنك

سػػػبهاف الػػػنم سػػػخر لنػػػا دػػػنا /[   املسػػػخر دػػػو املقػػػيا لنفلػػػل  13]الك ػػػرؼ
 لياخػػن بلضػػ م بلضػػا سػػخرواكالسػػخرم: دػػو الػػنم وق ػػر  ياسػػخر بإراد ػػه  قػػاؿ: 

إف  سػخركا  نػا [  كسخرت  نه  كاساسخر ه لن كء  نه  قاؿ  لا : 32]الك رؼ/
بػػػػل نجبػػػػد [  38]دػػػػود/  إرػػػػا رسػػػػخر  ػػػػن م كمػػػػا  سػػػػخركف  سػػػػوؼ  لنمػػػػوف

[  كقيػػل: روػػل سػػخرة: ملػػن سػػخر  كسػػخرة ملػػن وسػػخر 12]ال ػػا ات/ كوسػػخركف
 نه اراوق  ادة ابـر  مل احلا ية   كالسخروة كالسخروة: لفلل السا ر. كقوله  لا : 

اختػػنمتودم سػػخروا   /[  ك 111]امل  نػػوفسػػخروا  قػػرأ رػػا ق كمحػػكة كال سػػا غ
    قػػػد محػػػل 321وف ب سػػػردا. اإليػػػاؼ كأبػػػو ولفػػػر ك نػػػ  بضػػػم السػػػني  كالبػػػاق

كقػالوا  النػا ال رػرل روػاال  ننر الوو ني ننر الاسخن  كننر السخروة قولػه  لػا : 
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[. كوػػػػدؿ ننػػػػر 63 - 62]ص/ أختػػػنرادم سػػػػخروا ***كنػػػا رلػػػػددم  ػػػػن ا  ػػػػرار 
 [.111]امل  نوف/ ككنام  ن م  ضه وفالووه ال اأ قوله بلد: 

 سخط 

 إذا دػم وسػخ وفضب الشدود املقاضػغ لنلقوبػة  قػاؿ: السخب كالسخب: الغ -
ذلك با م ا بلػوا  ػا اللقوبة  قاؿ  لا :  إنزال[  كدو  ن اهلل  لا : 58]الاوبة/

كمػػػن بػػػاء [  81]املا ػػػدة/ أف سػػػخب اهلل ننػػػي م[  28]حممػػػد/ أسػػػخب اهلل
 [.162]نيؿ نمراف/ بسخب  ن اهلل

 سد 

ل: السػػد:  ػػا كػػاف  نقػػة  كالسػػد:  ػػا كػػاف صػػنلة السػػد كالسػػد قيػػل  ػػا كاحػػد  كقيػػ -
؛ كنمدة احلفاظ: سد   كأصل السد   در سدد ه  قػاؿ 3/214اارير: الب ا ر 

كولننػا  ػن بػني [  ك به به املوارق   و: 94]ال   / بيننا كبين م سدا لا : 
اكدػػغ قػػراءة رػػا ق كابػػن   سػػدا[  كقػػرئ 9]وػػس/ أوػػدو م سػػدا ك ػػن  نف ػػم سػػدا

يب نمرك كابن نا ر ك لبة نن ناصم كولقوب   السػدة: كالينػة ننػر البػاب ك ن كأ
 قيػػه  ػػن امل ػػر  كقػػد ولػػرب هبػػا نػػن البػػاب  كمػػا قيػػل: االفقػػن الػػنم ال وفػػا  لػػه سػػدد 
السن اف  اكنن أيب الدرداء أره أ ر باب  لاكوة  نم واذف لػه   قػاؿ:  ػن وػات سػدد 

   كالسػػػػداد 3/214لب ػػػػا ر ؛ كا2/167السػػػػن اف وقػػػػم كوقلػػػػد. اريػػػػر: الفػػػػا   
 كالسدد: االساقا ة  كالسداد:  ا وسد به ال نمة كال غر  كاسالن ملا وسد به الفقر.
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 سدر 

كأثل ك غء  ػن سػدر السدر:  جر قنيل الغناء نند ا كل  كلنلك قاؿ  لا :  -
[  كقد لضد كوسايل به   جلل ذلك   ا ليل اونة كرليم ا مل 16]سبا/ قنيل

[  ل  ػػرة غنا ػػه مل االسػػاياؿ  كقولػػه 28]الواقلػػة/ مل سػػدر  ضػػودا : قولػػه  لػػ
[   إ ارة إ    ػاف ا ػاص النػمه 16]النجم/ إذ وغشر السدرة  ا وغشر لا : 

صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم  يػػه باإل ا ػػة اإلايػػة  كااالء اوسػػيمة  كقػػد قيػػل: إ ػػا الشػػجرة 
اكدػػنا  ػػن بػػدع الافاسػػن   ف السػػدرة مل  الػػر بووػػق النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم يا ػػا

    ننػددا ونػة املػاكلالسماء  كما صهد ا  بار بنلك  ك ف اهلل  لػا  قػاؿ: 
اهلل  لػػػػا  السػػػػ ينة  ي ػػػػا ننػػػػر املػػػػ  نني؛ كالسػػػػدر: يػػػػن الب ػػػػر  كالسػػػػادر:  فزززز نزل

 املاهن  كسدر  لرري  قيل: دو  قنوب نن دسر.

 سدس 

[  كالسػػدس 11]النسػػاء/  أل ػػه السػػدس لػػا : السػػدس: وػػكء  ػػن سػػاة  قػػاؿ  -
مل اإل ماء  كسد أصنه سدس امل النسػاف  قػاؿ النيػ : السػد كالسػاة مل ا صػل: 
سدس كسدسة  كل ن م أرادكا إدغاـ الداؿ مل السني   الاقيا نند  رج الااء   غنبد 
م نني ػػا  كمػػا غنبػػد احلػػاء ننػػر اللػػني مل لغػػة سػػلد   يقولػػوف: كنػػد حم ػػم  مل  لػػ

: صػػرت   ل ػػم. راوػػق: النسػػاف اسػػد  ؛ كنمػػدة احلفػػاظ: سػػدس   كسدسػػد القػػـو
ساسددم  كأ نت سدس أ واام  كواء سادسا  كسػا ا  كسػادوا  لػم  قػاؿ  لػا : 
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كال مخسػػػػػػة إال دػػػػػػو سادسػػػػػػ م /[  كقػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 7]اجملادلػػػػػػة كوقولػػػػػػوف مخسػػػػػػة
أبػدا ااريػر: [  كوقاؿ: ال أ لل كنا سدوس نجيس  أم: 22]ال   / سادس م

   كالسػػػدكس: ال ينسػػػاف  كالسػػػندس: الرقيػػػ  2/493النسػػاف انجػػػس  ؛ كاجملمػػػل 
  ن الدوباج  كاإلساربؽ: الغنيظ  نه.

 سرر 

[  كقػػػاؿ 31]إبػػػراديم/  سػػػرا كناريػػػةاإلسػػػرار:  ػػػاؼ اإلنػػػاف  قػػػاؿ  لػػػا :  -
قػول م أك كأسركا [  كقاؿ  لا : 4]الاغابن/ كولنم  ا  سركف ك ا  لننوف لا : 

[  كوسالمل مل ا نيػاف كامللػاأ  كالسػر دػو احلػدو  امل ػام 13]املنك/ او ركا به
أف اهلل ولنػػم [  كقػػاؿ  لػػا : 7]طػػه/ ولنػػم السػػر كأ فػػرمل الػػنفس. قػػاؿ  لػػا : 

[  كسػػارري: إذا أكصػػاري بػػاف وسػػرري  ك سػػار القػػـو  كقولػػه: 78]الاوبػػة/ سػػردم ك ػػوادم
كأسػػركا الندا ػػة /[  أم: كامودػػا اكدػػو قػػوؿ الفػػراء مل  لػػاأ القػػرنيف لػػه 54]وػػورس
وا ليانا رػرد كال ر ػنب بآوػات   كقيل:  لناري أ  ركدا بداللة قوله  لا : 1/469
[  كلػػيس كػػنلك   ف الندا ػػة الػػر كامودػػا لػػيس بإ ػػارة إ   ػػػا 27]ا رلػػاـ/ ربنػػا

[  كأسػررت إ  27/]ا رلػاـ وا ليانا ررد كال ر نب بآوات ربنػاأ  ركري  ن قوله: 
[  3]الاهػػػر / كإذ أسػػػر النػػػمه ػػػاف حػػػدو ا: أ ضػػػيد إليػػػه مل  فيػػػة  قػػػاؿ  لػػػا : 

[  أم: و نلػػو م ننػػر  ػػا وسػػركف  ػػن 1]املماهنػػة/  سػػركف إلػػي م بػػاملودةكقولػػه: 
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 وديم  كقد  سر باف  لناري: وي ركف اكدػنا  ػركم ف أيب نبيػدة كق ػرب  كذد ذكػرري 
 د.ابن ا ربارم مل ا  دا

أم: أ  ركدػػا. قػػاؿ:  كأسػػركا الندا ػػةكقػػاؿ مشػػر: ك ػػا قػػاؿ غػػن أيب نبيػػدة مل قولػػه: 
 ك  أ ق ذلك لغنري.

قاؿ ا زدرم: كأدل النغة أر ػركا قػوؿ أيب نبيػدة أ ػد اإلر ػار. اريػر: النسػاف اسػرر  
؛ كنمػػػػدة احلفػػػػاظ: سػػػػر؛ 45؛ كأ ػػػػداد ابػػػػن ا ربػػػػارم ص 2/34؛ ك ػػػػاز القػػػػرنيف 

كدػػنا صػػهي ؛  ػػإف اإلسػػرار إ  الغػػن وقاضػػغ إ  ػػار ذلػػك ملػػن    2/458كاجملمػػل 
وفضػػغ إليػػه بالسػػر  كإف كػػاف وقاضػػغ إ فػػاءري نػػن غػػنري   ػػإذا قػػوام أسػػررت إ   ػػاف 

كأسػػػررت اػػػم وقاضػػػغ  ػػػن كوػػػه اإل  ػػػار  ك ػػػن كوػػػه اإل فػػػاء  كننػػػر دػػػنا قولػػػه: 
لنخػالص  [. ككين نػن الن ػاح بالسػر  ػن حيػ  إرػه لفػر  كاسػالن 9]روح/ إسرارا

 قيل: دو  ن سر قو ػه اراوػق: النسػاف اسػرر     ك نػه: سػر الػوادم كسػرار ه  كسػرة 
الػب ن:  ػػا وبقػػر بلػػد الق ػػق  كذلػػك السػػاااردا بل ػػن الػػب ن  كالسػػر كالسػػرر وقػػاؿ ملػػا 
وق ق  ن ا. كأسرة الراحػة  كأسػارور اوب ػة  لغضػو ا  كالسػرار  اليػـو الػنم وسػا   يػه 

كلقػػػػادم رضػػػػرة سػػػػركر:  ػػػػا ون ػػػػام  ػػػػن الفػػػػرح  قػػػػاؿ  لػػػػا : القمػػػػر ني ػػػػر الشػػػػ ر. كال
[  كقولػػػه  لػػػا  مل 69]البقػػػرة/  سػػػر النػػا رون[  كقػػػاؿ: 11]اإلرسػػػاف/ كسػػركرا

إرػػه  [  كقولػػه مل أدػػل النػػار: 9]االرشػػقاؽ/ كونقنػػب إ  أدنػػه  سػػركراأدػػل اونػػة: 
ضػػاد سػػركر [   نبيػػه ننػػر أف سػػركر اا ػػرة و13]االرشػػقاؽ/ كػػاف مل أدنػػه  سػػركرا
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الػػدريا  كالسػػرور: الػػنم  نػػس ننيػػه  ػػن السػػركر  إذ كػػاف ذلػػك  كيل النلمػػة  كمجلػػه 
 ي ػا سػرر [  21]ال ػور/  ا ئػني ننػر سػرر   ػفو ةأسرة  كسرر  قاؿ  لػا : 

[  34]الك ػػرؼ/ كلبيػػويم أبوابػػا كسػػررا نني ػػا وا ئػػوف[  13]الغا ػػية/  ر ونػػة
كلنافػاؤؿ بالسػركر الػنم ونهػ  امليػد بروونػه إ   كسرور امليد  شبي ا بػه مل ال ػورة 

ووار اهلل  لا   ك اصػه  ػن سػجنه املا ػر إليػه بقولػه صػنر اهلل ننيػه كسػنم: االػدريا 
سػػجن املػػ  ن  ااحلػػدو  نػػن أيب دروػػرة قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: 

  2956م ااالدريا سػجن املػ  ن كونػة ال ػا ر . أ روػه  سػنم مل كاػاب الكدػد بػرق
  .4113؛ كابن  اوه ا2/323؛ كأمحد مل املسند 

كمل ني ػػر نػػن نبػػد اهلل بػػن نمػػرك نػػن النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم قػػاؿ: االػػدريا سػػجن 
؛ 1/917املػػػ  ن كسػػػناه  كإذا  ػػػارؽ الػػػدريا  ػػػارؽ السػػػجن كالسػػػنة . أ روػػػه أمحػػػد 

  .4/315كاحلاكم 

 سرب 

 اختػن سػبينه ملنهػدر  قػاؿ  لػا : السرب: النداب مل حدكر  كالسرب: امل ػاف ا -
[  وقػػػػػاؿ: سػػػػػرب سػػػػػربا كسػػػػػركبا ااريػػػػػر: ا  لػػػػػاؿ 61]ال  ػػػػػ / مل البهػػػػػر سػػػػػربا

    و  ر  را ك ركرا  كارسرب ارسرابا كػنلك  ل ػن 3/211؛ كالب ا ر 3/511
سرب وقاؿ ننر   ور الفلل  ن  اننػه كارسػرب ننػر االرفلػاؿ  نػه. كسػرب الػد ق: 

وهردػػا  كسػػرب املػػاء  ػػن السػػقاء  ك ػػاء سػػرب  كسػػرب:  سػػاؿ  كارسػػربد احليػػة إ 
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ك ن دػو  اق ر  ن سقا ه  كالسارب: النادب مل سربه أم طرو  كاف  قاؿ  لا : 
[  كالسػرب: مجػق سػارب   ػو: ركػب 11]الرند/  ساخ  بالنيل كسارب بالن ار

م كراكب  ك لورؼ مل اإلبل ح  قيل: زنرت سربه  أم: إبنه. كدو ني ن مل سػربه  أ
مل رفسه  كقيل: مل أدنه كرسا ه   جلل السرب كناوة  كقيل: اذدمه  ػا أرػدري سػربك 
اقػوام: اذدػب  ػا أرػدري سػربك  أم: ال أرد إبنػك حػ   ػندب حيػ   ػاءت  أم: 
ال حاوة يل  يك  كوقولوف لنمرأة نند ال اؽ: اذدمه  ا أرػدري سػربك.  ا نػ  هبػنري 

 ندري: الكور.ال نمة  ككاف دنا مل اوادنية  كأصل ال
راوق: النساف اسرب  ؛ كنمدة احلفاظ: سػرب  ؛ مل ال ناوػة نػن ال ػاؽ  ك لنػاري: 
ال أرد إبنػػك النادبػػػة مل سػػرهبا  كالسػػػربة: ق لػػة  ػػػن اييػػل  ػػػو اللشػػرة إ  اللشػػػرون. 
كاملسػػػػربة: الشػػػػلر املاػػػػديل  ػػػػن ال ػػػػدر  كالسػػػػراب: الا ػػػػق مل املفػػػػازة كاملػػػػاء  كذلػػػػك 

  ككػاف السػراب  يمػا ال حقيقػة لػه كالشػراب  يمػا لػه حقيقػة  الرسرابه مل  ػرأل اللػني
[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 39]النػػػػور/ كسػػػػراب بقيلػػػػة اسػػػػبه اليمػػػػآف  ػػػػاءقػػػػاؿ  لػػػػا : 

كسنت اوباؿ   ارد سرابا /سربل***[. 21]النبا 
 سػػػػػػػػرابين م  ػػػػػػػػن ق ػػػػػػػػرافالسػػػػػػػػرباؿ: القمػػػػػػػػيص  ػػػػػػػػن أم وػػػػػػػػنس كػػػػػػػػاف  قػػػػػػػػاؿ:  -

[  أم: 81]النهػل/ ر كسرابيل  قي م باس مسرابيل  قي م احل[  51]إبراديم/
  قغ بلض م  ن باس بلا.
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 سرج 

كولػػل الشػػمس السػػراج: الكادػػر بفاينػػة كددػػن  كولػػرب بػػه نػػن كػػل  ضػػغء  قػػاؿ:  -
[  ولػػػػػين: الشػػػػػمس. وقػػػػػاؿ: 13]النبػػػػػا/ سػػػػػراوا كداوػػػػػا[  16]رػػػػػوح/ سػػػػػراوا

 :أسرود السراج  كسرود كنا: ولناه مل احلسن كالسراج  قاؿ الشانر
 ك امحا ك رسنا  سروا - 231 -

؛ كالنساف اسػرج  ؛ كأ ػايل 2/294؛ كاجململ 361االروك لنلجاج مل دوواره ص 
  71؛ كسر الف احة ص 2/241القايل 

 كالسرج: رحالة الدابة  كالسراج صارله.

 سرح 

السرح:  جر له مثر  الواحدة: سرحة  كسرحد اإلبل  أصنه: أف  رنيه السرح  ت  -
كل ػػػم  ي ػػػا مجػػػاؿ حػػػني  راػػػوف كحػػػني رسػػػاؿ مل الرنػػػغ  قػػػاؿ  لػػػا : ولػػػل ل ػػػل إ

[  كالسارح: الرانغ  كالسرح مجق كالشػرب اقػاؿ ابػن  الػك مل 6]النهل/  سرحوف
   ن ه:

 ككل حظ  ن  راب  رب ***كالشاربوف قيل  ي م  رب 
مجػق  ػركب    ػر الشػراب   كالاسػرو  مل ال ػاؽ   ػو  ***ك رب كإف  شػا  شػرب 

كسػػػػرحودن سػػػػراحا [  كقولػػػػه: 229]البقػػػػرة/ أك  سػػػػرو  بإحسػػػػاف لػػػػا : قولػػػػه 
[   سالار  ن  سػرو  اإلبػل  كػال اؽ مل كورػه  سػالارا  ػن 49]ا حكاب/ مجيا
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إطاؽ اإلبل  كانارب  ن السرح املضغء   قيػل: راقػة سػرح:  سػرح مل سػندا  ك ضػر 
 ك.سرحا س ا. كاملنسرح:  رب  ن الشلر اسالن لفيه  ن ذل

 سرد 

السرد:  رز  ا لشن كوغنػظ  كنسػج الػدرع  ك ػرز اونػد  كاسػالن لػنيم احلدوػد.  -
[  كوقػػػػاؿ: سػػػػرد كزرد  كالسػػػػراد  كالػػػػكراد   ػػػػو 11]سػػػػبا/ كقػػػػدر مل السػػػػردقػػػػاؿ: 

 سراط  كصراط  كزراط  كاملسرد: امل قب.

 سردق 

حر ػػػاف السػػػرادؽ  ارسػػػغ  لػػػرب  كلػػػيس مل كا  ػػػم اسػػػم  فػػػرد ثال ػػػه ألػػػ  كبلػػػدري  -
 أحػػػػػػػاط هبػػػػػػػم سػػػػػػػرادق ا   قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 111ااريػػػػػػػر: الالروػػػػػػػب كامللػػػػػػػرب ص 

 [  كقيل: بيد  سردؽ   لوؿ ننر ديئة سرادؽ.29]ال   /

 سرط 

السػػػراط: ال روػػػ  املساسػػػ ل  أصػػػنه  ػػػن سػػػرطد ال لػػػاـ كزرد ػػػه: ابانلاػػػه   قيػػػل:  -
قاػل أر ػا نامل ػا  سراط    ورا أره وبانله سال ه  أك وبانق سال ه  أال  رل أره قيل: 

 كقاند أرض وادن ا  كننر النيرون قاؿ أبو متاـ:
 رنادا ك اء املكف ون ل ساكبه ***رناه الفيامل بلد ا كاف حقبة  - 231 -
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   ػػن ق ػػيدة لػػه  ػػدح هبػػا نبػػد اهلل بػػن طػػادر بػػن احلسػػني  48االبيػد مل دووارػػه ص 
 ك  نل ا:

 س ؿ طالبه  لك ا  قد ا أدرؾ ال ***دن نوادم ووس  كصواحبه 
 ككنا  غ ال رو  النقم  كاملناقم  انابارا باف سال ه وناقمه.

 سرع 

السػرنة:  ػػد الػػببء  كوسػػالمل مل ا وسػػاـ  كا  لػاؿ  وقػػاؿ: سػػرع    ػػو سػػروق   -
كأسػرع   ػو  سػرع  كأسػرنوا: صػارت إبن ػم سػرانا   ػو أبنػدكا  كسػارنوا  ك سػارنوا. 

كوسػػارنوف مل [  133]نيؿ نمػػراف/ مكسػػارنوا إ   غفػػرة  ػػن رب ػػقػػاؿ  لػػا : 
[  44]ؽ/ وػػػػػـو  شػػػػػق  ا رض نػػػػػن م سػػػػػرانا[  114]نيؿ نمػػػػػراف/ ايػػػػنات
: أكا ن ػم 43]امللػارج/ وـو لروػوف  ػن ا وػداث سػراناكقاؿ:  [  كسػرناف القػـو

 السراع. كقيل: اسرناف ذا إدالة  ادنا   ل  كأصنه أف روا كاف ام   ا  ل  ػاة
ا دكاال كسوء حاؿ  ين أره كدؾ   قاؿ سرناف إذا دالة. النساف نجفاء وسيل رغا  

   كذلػػػػػك  بػػػػػين  ػػػػػن سػػػػػرع  كو ػػػػػ اف  ػػػػػن ك ػػػػػك  315اسػػػػػرع  ؛ كا   ػػػػػاؿ ص 
سػروق [  ك 4]املا ػدة/ إف اهلل سػروق احلسػابكنجاف  ػن نجػل  كقولػه  لػا : 

وقػوؿ لػه  إيفػا أ ػرري إذا أراد  ػيئا أف[   انبيه ننر  ا قػاؿ: 165]ا رلاـ/ اللقاب
 [.82]وس/ كن  ي وف
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 سرؾ 

السرؼ: ياكز احلد مل كل  لل وفلنه اإلرساف  كإف كاف ذلػك مل اإلرفػاؽ أ ػ ر.  -
كال  اكنودػا [  67]الفرقػاف/  كالػنون إذا أرفقػوا   وسػر وا ك  وقػ كاقػاؿ  لػا : 
كاػػنا قػػاؿ  [  كوقػػاؿ  ػػارة انابػػارا بالقػػدر  ك ػػارة بال يفيػػة 6]النسػػاء/ إسػػرا ا كبػػدارا

سػػفياف: ا ػػا أرفقػػد مل غػػن طانػػة اهلل   ػػو سػػرؼ  كإف كػػاف قنػػيا  ااريػػر: الب ػػا ر 
[  141]ا رلػػاـ/ كال  سػػر وا إرػػه ال اػػب املسػػر ني   قػػاؿ اهلل  لػػا : 3/216
كأف املسػػر ني دػػم أصػػهاب النػػار  /[  أم املاجػػاكزون احلػػد مل أ ػػوردم  43]غػػا ر

[  ك ػػػغ قػػػـو لػػػوط 28]غػػػا ر/  سػػػرؼ كػػػناب إف اهلل ال و ػػػدم  ػػػن دػػػوكقػػػاؿ: 
كلوطا إذ قاؿ لقو ه: أ ا وف الفاحشػة  ػا سػبق م هبػا  ػن أحػد  سر ني اقاؿ  لا : 

 إر ػػم لاػػا وف الروػػاؿ  ػػ وة  ػػن دكف النسػػاء بػػل أرػػام قػػـو  سػػر وف *** ػػن اللػػاملني 
    ن حي  إ ػم  لػدكا مل ك ػق البػنر مل احلػرث املخ ػوص 81 - 81ا نراؼ 

وػػا نبػػادم الػػنون [  كقولػػه: 223]البقػػرة/ رسػػاؤكم حػػرث ل ػػملػػين بقولػػه: لػػه امل
[   انػػاكؿ اإلسػػراؼ مل املػػاؿ  كمل غػػنري. كقولػػه مل 53]الك ػػر/ أسػػر وا ننػػر أرفسػػ م

[   سػػر ه أف وقاػػل غػػن قا نػػه  إ ػػا 33]اإلسػػراء/  ػػا وسػػرؼ مل القاػػلالق ػػاص: 
ل القا ػل إ  غػنري حسػبما كارػد باللدكؿ ننػه إ   ػن دػو أ ػرؼ  نػه  أك باجػاكز قاػ

اوادنية  فلنه  كقػوام:  ػررت ب ػم  سػر ا م اح ػر ا صػملغ نػن بلػا ا نػراب 
ككانػدري أصػػهاب لػػه  ػػن املسػػجد   ارػػا   ػا نف م   قيػػل لػػه مل ذلػػك   قػػاؿ:  ػػررت 
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ب ػػم  سػػر ا م  أم: أغفنػػا م. اريػػر ال ػػهاح  كاللبػػاب: سػػرؼ   أم: و نػػا م  
 ػػػا   و ػػػن حقػػػه أف واجػػػاكز  ج ػػػل   نػػػنلك  سػػػر بػػػه   ػػػن دػػػنا  كذاؾ أرػػػه يػػػاكز 

كالسر ة: دكوبػة  اكػل الػورؽ  ك ػغ بػنلك لا ػور  لػم اإلسػراؼ  نػه  وقػاؿ: سػر د 
 الشجرة   غ  سرك ة.

 سرق 

السرقة: أ ن  ا ليس له أ نري مل  فاء  كصار ذلك مل الشػرع لانػاكؿ الشػغء  ػن  -
[  38]املا ػدة/ كالسػارقةكالسػارؽ  و ق   وص  كقدر   ػوص  قػاؿ  لػا : 

[  كقػػػاؿ: 77]ووسػػػ / قػػػالوا إف وسػػػرؽ  قػػػد سػػػرؽ أخ لػػػه  ػػػن قبػػػلكقػػػاؿ  لػػػا : 
أوا ػػا اللػػن إر ػػم لسػػارقوف / [  71]ووسػػإف ابنػػك سػػرؽ / [  81]ووسػػ

 إال  ػػػػػػن اسػػػػػػ ؽ السػػػػػػمقكاسػػػػػػ ؽ السػػػػػػمق: إذا  سػػػػػػمق  سػػػػػػاخفيا  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 
 رور.[  كالسرؽ كالسرقة كاحد  كدو احل18]احلجر/

 سرمد 

 قػػػػل أرأوػػػػام إف ولػػػػل اهلل ننػػػػي م النيػػػػل سػػػػر داالسػػػػر د: الػػػػدا م  قػػػػاؿ  لػػػػا :  -
 [.72]الق ص/ الن ار سر دا[  كبلدري: 71]الق ص/
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 سرى 

]دػػػود/   اسػػػر بادنػػػكالسػػػرل: سػػػن النيػػػل  وقػػػاؿ: سػػػرل كأسػػػرل. قػػػاؿ  لػػػا :  -
[  كقيػػػل: إف 1]اإلسػػػراء/ سػػػبهاف الػػػنم أسػػػرل بلبػػػدري لػػػيا[  كقػػػاؿ  لػػػا : 81

اأسػػرل  ليسػػػد  ػػن لفيػػػه سػػرل وسػػػرم  كإيفػػػا دػػغ  ػػػن السػػراة  كدػػػغ أرض كاسػػػلة  
 كأصنه  ن الواك  ك نه قوؿ الشانر:

 ادنا   ر بيد  كنجكري: ***بسرك محن أبواؿ البغاؿ به  - 232 -
 أي  سدود كدنا ذلك البينا

ووػػػه ص ؛ ك ػػرح  ق ػػػورة ابػػن دروػػػد البػػن  ال316كدػػو البػػػن  قبػػل مل دووارػػػه ص 
497  

[  1]اإلسػراء/  سبهاف النم أسػرل بلبػدري اسرل  و أوبل كأيم  كقوله  لا : 
أم: ذدب به مل سراة  ن ا رض  كسراة كل  غء: أناري  ك نه: سػراة الن ػار  أم: 

[ أم"  ػػرا وسػػرم 24] ػػر /  قػػد ولػػل ربػػك ياػػك سػػرواار فانػػه  كقولػػه  لػػا : 
نبػػاس ك ادػػد   كقيػػل: بػػل ذلػػك  ػػن السػػرك  نػػن ابػػن  16/69اأ روػه ابػػن وروػػر 

أم: الر لة. وقاؿ  رول سرك. قاؿ: كأ ار بنلك إ  نيسػر ننيػه السػاـ ك ػا   ػه 
به  ن سركري  وقاؿ: سركت ال وب نين  أم: ركناه  كسركت اول نػن الفػرس اكوػل 
الدابػػة كون ػػا: الػػنم  نبسػػه لا ػػاف بػػه  كاومػػق أوػػاؿ كوػػاؿ. النسػػاف اونػػل     

ك نػػه: روػػل سػػرم  كارػػه سػػرل ثوبػػه خبػػاؼ املاػػدثر  كاملاك ػػل  كالك يػػل االك يػػل كقيػػل: 
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]ووسػػػ /  كأسػػػركري بضػػػانةكالك ػػػل كالك ػػػل  لػػػم الضػػػلي  اوبػػػاف الػػػرذؿ   كقولػػػه: 
[  أم: مخنػػػوا مل أرفسػػػػ م أف ا ػػػػنوا  ػػػػن بيلػػػػه بضػػػػانة  كالسػػػػاروة وقػػػػاؿ لنقػػػػـو 19

  وارة.النون وسركف بالنيل  كلنسهابة الر  سرم  كلألس

 سطح 

السػػػ  : أننػػػر البيػػػد. وقػػػاؿ: سػػػ هد البيػػػد: ولنػػػد لػػػه سػػػ ها  كسػػػ هد  -
 كإ  ا رض كيػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػ هدامل ػػػػػػػػػاف: ولناػػػػػػػػػه مل الاسػػػػػػػػػووة كسػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػاؿ: 

[  كارسػػػػ   الروػػػػل: ا اػػػػد ننػػػػر قفػػػػاري  قيػػػػل: ك ػػػػغ سػػػػ ي  ال ػػػػادن 21]الغا ػػػػية/
ة.   ل ورػػػػػػه  نسػػػػػ ها لك ارػػػػػػ165اراوػػػػػق:  ػػػػػربري مل أنػػػػػػاـ النبػػػػػوة لنمػػػػػاكردم ص 

كاملسػػ  : نمػػود اييمػػة الػػنم  لػػل بػػه اػػا سػػ ها  كسػػ هد ال روػػدة مل الق ػػلة: 
 بس ا ا.

 سطر 

السػػ ر كالسػػ ر: ال ػػ   ػػن ال اابػػة  ك ػػن الشػػجر املغػػركس  ك ػػن القػػـو الوقػػوؼ   -
 ف كالقنػػػػػم ك ػػػػػا وسػػػػػ ركفكسػػػػػ ر  ػػػػػاف كػػػػػنا: كاػػػػػب سػػػػػ را سػػػػػ را  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 

[  كقػػاؿ: 2 - 1]ال ػػور/ اب  سػػ ورككاػػ ***كال ػػور [  كقػػاؿ  لػػا : 1]القنػػم/
كاف ذلك مل ال ااب  س ورا /[  أم:   باػا حمفو ػا  كمجػق السػ ر 58]اإلسػراء

 أس ر  كس ور  كأس ار  قاؿ الشانر:
 إأ كأس ار س رف س را - 233 -
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 ادنا   ر بيد  كنجكري:
 لقا ل وا ر ر ر ر ر را

؛ ك ػػوادد 174رؤبػػة ص كدػػو لػػنم الر ػػة  كقيػػل لرؤبػػة بػػن اللجػػاج  كدػػو مل دوػػواف 
  2/3؛ كابن وليش 564؛ ك نكر الندب ص 1/314سيبووه 

[   قػػد قػػاؿ املػػربد: دػػغ مجػػق أسػػ ورة  24]ا رلػػاـ/ أسػػاطن ا كلػػنيكأ ػػا قولػػه: 
كإذا قيػػل  ػػو: أرووحػػة كأراوػػي   كأثفيػػة كأثػػامل  كأحدكثػػة كأحادوػػ . كقولػػه  لػػا : 

[  أم: كابػوري كػنبا ك ينػا  24]النهػل/ رب ػم قػالوا أسػاطن ا كلػني أنزلام  ػاذا 
 أساطن ا كلني اكااب ػا   ػغ متنػر ننيػه ب ػرة كأصػيا يما زنموا   و قوله  لا : 

 لسػػػػد ننػػػػي م  سػػػػي ر *** ػػػػنكر إيفػػػػا أرػػػػد  ػػػػنكر [  كقولػػػػه  لػػػػا : 5]الفرقػػػػاف/
[   إرػػػه وقػػػاؿ: 37]ال ػػػور/ أـ دػػػم امليسػػػ ركف[  كقولػػػه: 22 - 21]الغا ػػػية/
اف ننر كنا  كسػي ر ننيػه: إذا أقػاـ ننيػه قيػاـ سػ ر  وقػوؿ: لسػد ننػي م  سي ر  

أ مػن دػو قػا م ننػر بقا م. كاسالماؿ ااملسي ر  د نا كاسالماؿ االقا م  مل قوله: 
 ك ا أرا ننػي م تفػيظ[  ك احفيظ  مل قوله: 33]الرند/ كل رفس  ا كسبد

وف املسػي ر اكال ا ػب  مل [  قيل:  لناري لسد ننػي م تفػيظ   ي ػ114]ا رلاـ/
[  كدنري ال اابة دغ املػنكورة مل قولػه: 81]الك رؼ/ كرسننا لدو م و ابوفقوله: 

 أ   لنػػم أف اهلل ولنػػم  ػػا مل السػػماء كا رض إف ذلػػك مل كاػػاب إف ذلػػك ننػػر اهلل
 [.71]احلج/ وسن



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 سطا 

سػ وف بالػنون و ػادكف والس وة: الب ش بر ق اليد. وقاؿ: س ا بػه. قػاؿ  لػا :  -
[  كأصػػنه  ػػن: سػػ ا الفػػرس ننػػر الر  ػػة االر  ػػة: 72]احلػػج/ وانػػوف ننػػي م نيوا نػػا

ا ر ػػر  ػػن الػػرباذون  كاومػػق ر ػػاؾ كر  ػػات. النسػػاف ار ػػك    وسػػ و إذا أقػػاـ ننػػر 
رونيه را لا ودوه إ ا  رحا  كإ ا رككا ننر ا ر ر  كس ا الرانغ: أ ػرج الولػد  ياػا  ػن 

 س وة لنماء كال غو  وقاؿ: س ا املاء كطغر.ب ن أ ه  ك سالار ال

 سعد 

السلد كالسلادة:  لاكرة ا  ور اإلاية لقرساف ننر ريػل ايػن  كوضػادري الشػقاكة   -
وقػػػػاؿ: سػػػػلد كأسػػػػلدري اهلل  كروػػػػل سػػػػليد  كقػػػػـو سػػػػلداء  كأنيػػػػم السػػػػلادات اونػػػػة  

 مػن م  [  كقػاؿ:118]دػود/  كأ ا النون سلدكا  فغ اونة ننلك قاؿ  لا : 
[  كاملساندة: امللاكرة  يما وين به سػلادة. كقولػه صػنر 115]دود/  قغ كسليد

اهلل ننيػػه كسػػنم: البيػػك كسػػلدوك  انػػن نبػػد اهلل بػػن نمػػر أف  نبيػػة رسػػوؿ اهلل صػػنر 
اهلل ننيػػه كسػػنم: البيػػك الن ػػم لبيػػك  لبيػػك ال  ػػروك لػػك لبيػػك  إف احلمػػد كالنلمػػة 

ق: ككػػاف نبػػػد اهلل بػػػن نمػػر وكوػػػد  ي ػػػا: لبيػػػك لػػك كاملنػػػك  ال  ػػػروك لػػك . قػػػاؿ رػػػا 
لبيك  لبيك كسػلدوك  كايػن بيػدوك  لبيػك كالػرغىب إليػك كاللمػل. زاد  سػنم: قػاؿ 
ابن نمر: كاف نمر و ل هبنا كوكوػد: لبيػك... اخل. أ روػه البخػارم ك سػنم ك الػك  

 - 3/419   ك ػػػػػػا  البػػػػػػارم 1184؛ ك سػػػػػػنم ا7/49اريػػػػػػر:  ػػػػػػرح السػػػػػػنة 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

لدؾ اهلل إسلادا بلد إسلاد  أك ساندكم  ساندة بلػد  سػاندة     لناري: أس411
 كا كؿ أك . كاإلسلاد مل الب اء  اصة  كقد اساسلد ه  اسلدأ.

كالسػػاند: اللضػػو   ػػورا ملسػػانديا  ك ػػغ وناحػػا ال ػػا ر سػػاندون كمػػا  يػػا وػػدون  
 كالسػػػلداف: ربػػػد وغػػػكر النػػػا  كلػػػنلك قيػػػل:  رنػػػر كال كالسػػػلداف االسػػػلداف:  ػػػوؾ

 النخل  كاللرب  قوؿ: أطيب اإلبل لبنا  ا أكل السلداف.
كقوام:  رنر كال كالسلداف    ل  كسئند ا رأة  ككود نن زكو ا ال ػاأ  أوػن دػو 
 ػن ا كؿا  قالػػد:  رنػػر كال كالسػػلداف   ػػندبد  ػػ ا. النسػػاف اسػػلد  ؛ كا   ػػاؿ 

سػلود ال واكػب    كالسلدارة: احلما ػة  كنقػدة الشسػق  ككركػرة البلػن  ك 135ص 
  لرك ة.

 سعر 

السػػلر: الا ػػاب النػػار  كقػػد سػػلريا  كسػػلريا  كأسػػلريا  كاملسػػلر: ايشػػب الػػنم  -
وشػػػلر بػػػه  كاسػػػالر احلػػػرب  كالن ػػػوص   ػػػو: ا ػػػالل  كراقػػػة  سػػػلورة   ػػػو:  وقػػػدة  

كسي ػػػنوف ك  يجػػة. كالسػػلار: حػػػر النػػار  كسػػػلر الروػػل: أصػػػابه حػػر  قػػػاؿ  لػػا : 
[  كقػرئ 12]الا ػوور/ كإذا اوهػيم سػلرت[  كقاؿ  لا : 11]النساء/ سلنا

بػػالاخفي  اقػػرأ بػػالاخفي  ابػػن ك ػػن كدشػػاـ كأبػػو نمػػرك كمحػػكة كال سػػا غ كركح نػػن 
[  أم: 5]املنػػػك/ نػػػناب السػػػلنولقػػػوب ك نػػػ  ك ػػػلبة نػػػن ناصػػػم   كقولػػػه: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 إف اجملػػػػر ني مل  ػػػػاؿ كسػػػػلرمحػػػػيم    ػػػػو  ليػػػػل مل  لػػػػم  فلػػػػوؿ  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 
 [  كالسلر مل السوؽ   شبي ا باسالار النار.47]القمر/

 سعى 

السلغ: املشػغ السػروق  كدػو دكف اللػدك  كوسػالمل لنجػد مل ا  ػر   ػنا كػاف أك  -
رػػوردم وسػػلر بػػني [  كقػػاؿ: 114]البقػػرة/ كسػػلر مل  راهبػػا ػػرا  قػػاؿ  لػػا : 

كإذا [  64ة/ ]املا ػد كوسػلوف مل ا رض  سػادا[  كقػاؿ: 8]الاهر / أودو م
كأف  ***كأف لػػيس لقرسػػاف إال  ػػا سػػػلر [  215]البقػػرة/  ػػو  سػػلر مل ا رض

[  كقػػاؿ 4]النيػػل/ إف سػػلي م لشػػ [  41 - 39]الػػنجم/ سػػليه سػػوؼ وػػرل
 كػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػلي م  شػػػػػػػػػ ورا[  19]اإلسػػػػػػػػػراء/ كسػػػػػػػػػلر اػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػلي ا لػػػػػػػػػا : 
[. كأك ػػػػػر  ػػػػػا 94/]ا ربيػػػػاء  ػػػػػا كفػػػػراف لسػػػػػليه[  كقػػػػػاؿ  لػػػػا : 19]اإلسػػػػراء/

 وسالمل السلغ مل ا  لاؿ احملمودة  قاؿ الشانر:
 ال أوكري بباء وـو كاحد ***إف أوك ننقمة بن سلد سليه  - 234 -

؛ 3/233؛ كالبيػػػاف كالابػػػني 3/468االبيػػػد لفػػػدكغ بػػػن أنبػػػد  كدػػػو مل احليػػػواف 
 كالنساف املم   
أدرؾ  ػػا سػػلر مل [  أم: 112]ال ػػا ات/  نمػػا بنػػ   لػػه السػػلغكقػػاؿ  لػػا : 

طنبػػػه  ك ػػػص املشػػػغ  يمػػػا بػػػني ال ػػػفا كاملػػػركة بالسػػػلغ  ك  ػػػد السػػػلاوة بالنميمػػػة  
كبا ػػن ال ػػدقة  كب سػػب امل ا ػػب للاػػ  رقباػػه  كاملسػػاناة بػػالفجور  كاملسػػلاة ب نػػب 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  أم: اوا ػدكا مل 5]سػبا/ كالػنون سػلوا مل نيوا نػا  لػاوكونامل ر ة  قاؿ  لػا : 
  ن ااوات. أنزلناها أف وي ركا لنا نجكا  يم

 سؽب 

[   ػػػن السػػػغب  كدػػػو 14]البنػػػد/ أك إطلػػػاـ مل وػػػـو ذم  سػػػبغةقػػػاؿ  لػػػا :  -
اووع  ق الالب  كقد قيل: مل الل ش  ق الالػب  وقػاؿ: سػغب سػغبا كسػغوبا اقػاؿ 

 السرقس غ: سغب كسغب لغااف  كلغة سغب بالضم: واع.
الالػػب  كر ػػا  ػػغ الل ػػش  كقػػاؿ للػػا أدػػل النغػػة: ال و ػػوف السػػغب إال اوػػوع  ػػق

سػػػػػػغبا  كلػػػػػػيس  سػػػػػػالمل  قػػػػػػاؿ: كامل ػػػػػػدر: السػػػػػػغابة كالسػػػػػػغوب. اريػػػػػػر: ا  لػػػػػػاؿ 
    كدو ساغب  كسغباف   و: ن شاف.3/519

 سفر

السػػفر: كشػػ  الغ ػػاء  كلػػاص ذلػػك با نيػػاف   ػػو: سػػفر اللما ػػة نػػن الػػرأس   -
ذلػػك إزالػػة السػػفن كايمػار نػػن الووػػه  كسػػفر البيػػد: كنسػه باملسػػفر  أم: امل ػػنس  ك 

كال ػػػب  إذا ننػػػه  كدػػػو الػػػ اب الػػػنم و ػػػنس  نػػػه  كاإلسػػػفار لػػػاص بػػػالنوف   ػػػو: 
 كوػػػػػػوري وو ئػػػػػػن  سػػػػػػفرة[  أم: أ ػػػػػػرؽ لورػػػػػػه  قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 34]املػػػػػػدثر/ أسػػػػػػفر
[  ك اأسفركا بال ب    وركا  ااحلدو  نن را ق بن  دوج قاؿ:  لد 38]نبس/

أسػفركا بػالفجر  إرػه أنيػم لألوػرة . أ روػػه رسػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه كسػنم وقػوؿ: ا
  كصػػههه  262؛ كابػن  اوػه ا3/465ال  ػنم كقػاؿ: حسػن صػػهي ؛ كأمحػد 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  كقػػػػػاؿ البغػػػػػوم: دػػػػػنا حػػػػػدو  حسػػػػػن  كاريػػػػػر:  ػػػػػرح السػػػػػنة 1/272كالنسػػػػػا غ 
   ن قوام: أسفرت  أم: د ند  يه   و: أصبهد  كسفر الرول   ػو 2/196

ا ر  ػػص باملفاننػػة انابػػارا بػػاف اإلرسػػاف قػػد سػػا ر  كاومػػق السػػفر   ػػو: ركػػب. كسػػ
سفر نن امل اف  كامل اف سفر ننه  ك ن لفظ السفر ا ا  السفرة ل لاـ السفر  كملا 

[  كالسػػفر: 43]النسػػاء/ كإف كنػػام  ر ػػر أك ننػػر سػػفروو ػػق  يػػه. قػػاؿ  لػػا : 
كم ػػل احلمػػار امػػل ال اػػاب الػػنم وسػػفر نػػن احلقػػا    كمجلػػه أسػػفار  قػػاؿ  لػػا : 

كإف   -[  ك ػػص لفػػظ ا سػػفار مل دػػنا امل ػػاف  نبي ػػا أف الاػػوراة 5]اوملػػة/ أسػػفارا
 اوادػل ال و ػاد وسػابين ا كاحلمػار احلا ػل اػا  كقولػه  لػا :  -كارد يق   ا  ي ػا 

 كراـ بررة  ***باودم سفرة /[    م املا  ػة املوصػو وف بقولػه: 16 - 15]نبس
كرا ػػا كػػا بني /لسػػفرة: مجػػق سػػا ر  ك ا ػػب ككابػػة  كالسػػفن: [  كا11]االرف ػػار

الرسػػوؿ بػػني القػػـو و شػػ  كوكوػػل  ػػا بيػػن م  ػػن الوحشػػة    ػػو  ليػػل مل  لػػم  انػػل  
كالسػػفارة: الرسػػالة   الرسػػوؿ  كاملا  ػػة  كال اػػب   شػػ كة مل كو ػػا سػػا رة نػػن القػػـو 

 الشانر: ا اساب م نني م  كالسفن:  يما و نس مل  لم املفلوؿ  كالسفار مل قوؿ 
 ك ا السفار قب  السفار - 135 -

 ادنا نجك بيد  ك  رري:
  ا كاف أمجايل ك ا الق ار

  2/465كدو مل  قاويس النغة اسفر  ؛ كاجململ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 قيل: دو حدودة يلل مل أر  البلن   إف   و ػن مل ذلػك حجػة غػن دػنا البيػد  
 مل النغة . البيد اامل أف و وف   در سا رت اكدنا  ن اوا ادات الراغب 

 سفع 

لنسػػػػػفلا السػػػػفق: ا  ػػػػن بسػػػػػفلة الفػػػػرس  أم: سػػػػواد راصػػػػػياه  قػػػػاؿ اهلل  لػػػػا :  -
[  كبانابػػار السػػواد قيػػل لألثػػامل: سػػفق  كبػػه سػػفلة غضػػب  15]اللنػػ / بالناصػػية

انابارا  ا ولنو  ن النوف الد اأ كوه  ن ا اد به الغضب  كقيل لن قر: أسفق  ملػا 
 ة سفلاء النوف.به  ن ملق السواد  كا رأ

 سفك

[  ككػػػنا مل 31]البقػػػرة/ كوسػػػفك الػػػد اءالسػػػفك مل الػػػدـ: صػػػبه  قػػػاؿ  لػػػا :  -
 اوودر املناب  كمل الد ق.

 سفل 

  جلننػػػا نالي ػػػا سػػػا ن االسػػػفل:  ػػػد اللنػػػو  كسػػػفل   ػػػو سػػػا ل  قػػػاؿ  لػػػا :  -
]ا رفػػاؿ/  كالركػػب أسػػفل  ػػن م[  كأسػػفل  ػػد أننػػر  قػػاؿ  لػػا : 74]احلجػػر/
[  5]الاػػني/ ت رددرػػاري أسػفل سػػا نني[  كسػفل صػػار مل سػفل  كقػػاؿ  لػا : 42

[  كقػد قوبػل بفػوؽ مل قولػه: 41]الاوبػة/ كولل كنمة النون كفركا السػفنركقاؿ: 
إذ واءككم  ن  وق م ك ن أسفل  ن م /[  كسػفالة الػرو : حيػ  11]ا حكاب



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

السػػػفنة  كالنبنػػػة كالنبنػػػة   ػػػن متػػػر الػػػرو   كاللػػػاكة  ػػػدري. كالسػػػفنة اوقػػػاؿ: السػػػفنة  ك 
 الناس: الننؿ   و الدكف  كأ ردم مل سفاؿ.

 سفن 

السػػػفن:  ػػػد  ػػػػادر الشػػػغء  كسػػػػفن اللػػػود  كاونػػػػد  كسػػػفن الػػػػرو  الػػػ اب نػػػػن  -
 ا رض  قاؿ الشانر:

  جاء  فيا وسفن ا رض صدرري - 236 -
 ادنا   ر بيد  كنجكري:

  رل ال ب  نه الصقا كل  ن  
؛ 2/463؛ كاجملمػل 3/228؛ كالب ػا ر 138س مل دوواره ص كدو ال رئ القي

  446كالفرؽ بني احلركؼ ايمسة ص 
كالسػػفن  ػػو الػػنقا ملػػا وسػػفن  ك ػػص السػػفن جبنػػدة قػػا م السػػي   كباحلدوػػدة الػػر 

 أ ػػػػػػا السػػػػػػفينةوسػػػػػػفن هبػػػػػػا  كبانابػػػػػػار السػػػػػػفن  يػػػػػػد السػػػػػػفينة. قػػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػػا : 
 هبا كل  ركوب س ل.[  ت يوز بالسفينة   شبه 79]ال   /

 سفه 

السػػفة:  فػػػة مل البػػدف  ك نػػػه قيػػل: ز ػػػاـ سػػفيه: ك ػػػن اال ػػ راب  كثػػػوب سػػػفيه:  -
ردمء النسػػػػػج  كاسػػػػػالمل مل  فػػػػػة الػػػػػنفس لنق ػػػػػاف اللقػػػػػل  كمل ا  ػػػػػور الدريووػػػػػة  

[  كأصنه سف د رفسه    رؼ ننه 131]البقرة/ سفه رفسهكا  ركوة   قيل: 
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كدػػػو  -ولػػػه: ارفسػػػه  مل ر ػػػبه سػػػبلة أكوػػػه  أحػػػددا الفلػػػل اقػػػاؿ السػػػمني احلنػػػمه: ق
أف و وف  فلوال به؛  ف ثلنبا كاملربد ح يا أف اسفه  ب سر الفاء والػدل  -املخاار 
 بنفسه.

ت ذكػػػر  ال الػػػ : أرػػػه  ن ػػػوب ننػػػر إسػػػقاط حػػػرؼ اوػػػر   قػػػدورري: سػػػفه مل رفسػػػه. 
ب ػػػرت    قػػػد أوػػػاد كأ ػػػاد  كمجػػػق كأكنػػػر    ػػػو: 2/121كراوػػػق: الػػػدر امل ػػػوف 

 كال    ػػوا السػػف اء أ ػػوال م[  قػػاؿ مل السػػفه الػػدريوم: 58]الق ػػص/  ليشػػا ا
 كأرػػػػػه كػػػػػاف وقػػػػػوؿ سػػػػػفي نا ننػػػػػر اهلل  ػػػػػ  ا[  كقػػػػػاؿ مل ا  ػػػػػركم: 5]النسػػػػػاء/
أر  ن كما ني ن السػف اء أال إ ػم دػم [    نا  ن السفه مل الدون  كقاؿ: 4]اون/
 اء مل  سػػمية املػػ  نني سػػف اء  كننػػر [   نبػػه أ ػػم دػػم السػػف13]البقػػرة/ السػػف اء

 سػػػيقوؿ السػػػف اء  ػػػن النػػػاس  ػػػا كالدػػػم نػػػن قبنػػػا م الػػػر كػػػاروا نني ػػػاذلػػػك قولػػػه: 
 [.142]البقرة/

 سقر 

   كقيػػل: صػػقر ه  أم: لوحاػػه 2/466 ػػن سػػقر ه الشػػمس ااريػػر:  مػػل النغػػة  -
  ػػػػػػا سػػػػػػن  م مل سػػػػػػقركأذاباػػػػػػه  كولػػػػػػل سػػػػػػقر اسػػػػػػم ننػػػػػػم و ػػػػػػنم قػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 

[  كملػػػا كػػػاف السػػػقر 48]القمػػػر/ ذكقػػػوا  ػػػس سػػػقر[  كقػػػاؿ  لػػػا : 42ثر/]املػػػد
 ***ال  بقػػغ كال  ػػنر  ***ك ػػا أدراؾ  ػػا سػػقر وقاضػػغ الانػػوو  مل ا صػػل ربػػه بقولػػه: 
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[  أف ذلك  ال  ملا رلر ه  ػن أحػواؿ السػقر مل 29 - 27]املدثر/ لواحة لنبشر
 الشادد.

 سقط 

نػاؿ إ    ػاف  ػنخفا كسػقوط اإلرسػاف السقوط: طرح الشغء؛ إ ػا  ػن   ػاف  -
[  كسػػػقوط  نا ػػػب 49]الاوبػػػة/ أال مل الفانػػػة سػػػق وا ػػػن السػػػ    قػػػاؿ  لػػػا : 

 كإف وػػػػركا كسػػػػفا  ػػػػن السػػػػماء سػػػػاق االقا ػػػػة  كدػػػػو إذا  ػػػػاخ ككػػػػرب  قػػػػاؿ  لػػػػا : 
[  187]الشػػػػػلراء/  اسػػػػػقب ننينػػػػػا كسػػػػػفا  ػػػػػن السػػػػػماء[  كقػػػػػاؿ: 44]ال ػػػػػور/

االناداد بػه  ك نػه قيػل: روػل سػاقب لئػيم مل حسػبه  كقػد كالسقب كالسقاط: ملا وقل 
أسػػق ه كػػنا  كأسػػق د املػػرأة اناػػرب  يػػه ا  ػػراف: السػػقوط  ػػن نػػاؿ  كالػػرداءة مجيلػػا  
 إرػػه ال وقػػاؿ: اسػػق د املػػرأة إال مل الولػػد الػػنم  نقيػػه قبػػل الامػػاـ  ك نػػه قيػػل لػػنلك 

ة أرػػػه قػػػد وسػػػمر الولػػػد: سػػػقب االسػػػقب   نػػػ  السػػػني   كبػػػه  ػػػبه سػػػقب الكرػػػد بداللػػػ
[   إرػػه ولػػين النػػدـ  149]ا نػػراؼ/ كملػػا سػػقب مل أوػػدو مالولػػد  كقولػػه  لػػا : 

[ اكدػػغ قػػراءة رػػا ق كبػػاف ك ػػن كأيب 25] ػػر  /  سػػاقب ننيػػك رطبػػا ونيػػاكقػػرئ: 
اكدػغ   سػاقبنمرك كابن نا ر كال سػا غ ك نػ    أم:  سػاقب النخنػة  كقػرئ: 

سػاقب  هػنؼ إحػدل الاػاءون  كإذا قػرئ ا سػاقب  قراءة محكة.   بػالاخفي   أم:  ا
 ػػػػإف  فانػػػػل   ػػػػاكع  انػػػػل  كقػػػػد نػػػػداري كمػػػػا نػػػػدم  فلػػػػل مل  ػػػػو: يرنػػػػه  كقػػػػرئ: 
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وساقب ننيك  اكدغ قراءة  لبة كولقوب  كقػرأ حفػصسػاقب   أم: وسػاقب  
 اونع.

 سقؾ 

كالسػػػق  سػػػق  البيػػػد  مجلػػػه: سػػػق   كولػػػل السػػػماء سػػػقفا مل قولػػػه  لػػػا :  -
]ا ربيػػػػاء/  كولننػػػػا السػػػػماء سػػػػقفا حمفو ػػػػا[  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 5]ال ػػػػور/ املر ػػػػوع
[  كالسػقيفة: كػل   ػاف لػه 33]الك ػرؼ/ لبيػويم سػقفا  ػن  ضػة[  كقاؿ: 32

 سق   كال فة  كالبيد  كالسق : طوؿ مل ا ناء  شبي ا بالسق .

 سقم 

الػػنفس   السػػقم كالسػػقم: املػػرض املخػػاص بالبػػدف كاملػػرض قػػد و ػػوف مل البػػدف كمل -
 إأ سػػػػػػػػػػػػقيم[. كقولػػػػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػػػػا : 11]البقػػػػػػػػػػػػرة/ مل قنػػػػػػػػػػػػوهبم  ػػػػػػػػػػػػرض ػػػػػػػػػػػػو: 

[  مػػن الالػػروا  أك اإل ػػارة إ   ػػاض  كإ ػػا إ   سػػاقبل  كإ ػػا إ  89]ال ػػا ات/
قنيل  ا دو  ووود مل احلاؿ  إذ كػاف اإلرسػاف ال ونفػك  ػن  نػل ول وػه كإف كػاف ال 

 اس به  كوقاؿ:   اف سقيم  إذا كاف  يه  وؼ.

 سقى 

السػػقغ كالسػػقيا: أف ول يػػه  ػػا وشػػرب  كاإلسػػقاء: أف  لػػل لػػه ذلػػك حػػ  واناكلػػه   -
كيػ   ػػاء   اإلسػػقاء أبنػ   ػػن السػػقغ   ف اإلسػقاء دػػو أف يلػػل لػه  ػػا وسػػقر  نػػه 
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 كسػػػػػػػقادم رهبػػػػػػػم  ػػػػػػػرابا ط ػػػػػػػوراكوشػػػػػػػرب   قػػػػػػػوؿ: أسػػػػػػػقياه  ػػػػػػػرا  قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػا : 
كالػػنم دػػو و لمػػين [  15]حممػػد/ كسػػقوا  ػػاء محيمػػا[  كقػػاؿ: 21]اإلرسػػاف/
 كأسػػػػػػػػػػقيناكم  ػػػػػػػػػػاء  را ػػػػػػػػػػا[  كقػػػػػػػػػػاؿ مل اإلسػػػػػػػػػػقاء: 79]الشػػػػػػػػػػلراء/ كوسػػػػػػػػػػقني
[  أم: ولننػاري سػقيا ل ػم  22]احلجػر/  اسػقيناكموري[  كقاؿ: 27]املرسات/

 رسػػقي م[  بػػالفا  كالضػػم اقػػرأ 21]امل  نػػوف/ رسػػقي م  ػػا مل ب و ػػاكقػػاؿ: 
بالاػػاء   سػػقي مكولقػػوب  كقػػرأ أبػػو ولفػػر  بفػػا  النػػوف رػػا ق كابػػن نػػا ر كأبػػو ب ػػر

   كوقػاؿ لنن ػيب  ػن السػقغ: 318املفاوحة  كالباقوف بالنوف املضػمو ة. اإليػاؼ 
سػػقغ  كلػػألرض الػػر  سػػقر سػػقغ  ل و مػػا  فلػػولني كػػالنقا  كاالساسػػقاء: طنػػب 

[  كالسػػقاء: 61]البقػػرة/ كإذا اساسػػقر  وسػػرالسػػقغ  أف اإلسػػقاء  قػػاؿ  لػػا : 
ل  يػػػه  ػػػا وسػػػقر  كأسػػػقياك ونػػػدا: أن يا ػػػه لاجلنػػػه سػػػقاء  كقولػػػه  لػػػا :  ػػػا  لػػػ

ولل السقاوة مل رحل أ يه  / [    و املسمر صواع املنك   اسمياه 71]ووس
 السقاوة  نبي ا أره وسقر به  ك سمياه صوانا أره و اؿ به.

 سكب 

[  أم:   ػػبوب  ك ػػرس سػػ ب 31]الواقلػػة/ ك ػػاء  سػػ وبقػػاؿ نػػك كوػػل:  -
رم  كسػػػػ باه  ارسػػػػ ب  كد ػػػػق سػػػػاكب   ا ػػػػور ب ػػػػورة الفانػػػػل  كقػػػػد وقػػػػاؿ: اوػػػػ

  نس ب  كثوب س ب   شبي ا باملن ب لدقاه كرقاه كاره  اء  س وب.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 سكت 

السػػػػػ وت  ػػػػػاص بػػػػػ ؾ ال ػػػػػاـ  كروػػػػػل سػػػػػ يد  كسػػػػػاكوت: ك ػػػػػن السػػػػػ وت   -
كالس اة كالس ات:  ا ول م  ن  رض  كالس د لاص بس وف النفس مل الغناء  

سػػ اات مل ال ػػاة: السػػ وت مل حػػاؿ اال ااػػاح  كبلػػد الفػػراغ  كالسػػ يد: الػػنم كال
كملػػا  ػػغء ني ػػر احلنبػػة  كملػػا كػػاف السػػ وت  ػػربا  ػػن السػػ وف اسػػالن لػػه مل قولػػه: 

 [.154]ا نراؼ/ س د نن  وسر الغضب

 سكر 

الس ر: حالة  لرض بيػد املػرء كنقنػه  كأك ػر  ػا وسػالمل ذلػك مل الشػراب  كقػد  -
  ن الغضب كاللش   كلنلك قاؿ الشانر: ول م

 س راف: س ر دول  كس ر  دا ة - 237 -
 ادنا   ر بيد  كنجكري:
 أي وفي     به س راف

؛ كنمدة احلفاظ: س ر  ك اج 3/689؛ كالدر امل وف 3/233كدو مل الب ا ر 
اللركس: س ر  دكف رسبة مل اوميق  كدو لنخنيػق الد شػقغ  ػن أبيػات لػه مل وايمػة 

 .1/333در الد
  328كارير اإلكسن مل صنانة الافسن ص 
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[  كالسػػ ر: 19]ؽ/ كوػػاءت سػػ رة املػػوتك نػػه: سػػ رات املػػوت  قػػاؿ  لػػا : 
  اخػػػػػنكف  نػػػػػه سػػػػػ را كرزقػػػػػا حسػػػػػنااسػػػػػم ملػػػػػا و ػػػػػوف  نػػػػػه السػػػػػ ر. قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 

[  كالسػػ ر: حػػبس املػػاء  كذلػػك بانابػػار  ػػا ولػػرض  ػػن السػػد بػػني املػػرء 67]النهػػل/
 إيفػػػػػػػا سػػػػػػػػ رت أب ػػػػػػػػاررالسػػػػػػػػ ر: املو ػػػػػػػق املسػػػػػػػػدكد  كقولػػػػػػػه  لػػػػػػػػا : كنقنػػػػػػػه  كا
[  قيػػػل: دػػػو  ػػػن السػػػ ر  كقيػػػل: دػػػو  ػػػن السػػػ ر  كلينػػػة سػػػاكرة  أم: 15]احلجػػػر/

 ساكنة انابارا بالس وف اللارض  ن الس ر.

 سكن 

السػػػ وف: ثبػػػوت الشػػػغء بلػػػد يػػػرؾ  كوسػػػالمل مل االسػػػاي اف  ػػػو: سػػػ ن  ػػػاف  -
ال سػػم امل ػػاف  سػػ ن  كاومػػق  سػػاكن  قػػاؿ  لػػا :   ػػاف كػػنا  أم: اسػػاوطنه  كا

كلػػػػػه  ػػػػػا سػػػػػ ن مل النيػػػػػل [  كقػػػػػاؿ  لػػػػػا : 25]ا حقػػػػػاؼ/ وػػػػػرل إال  سػػػػػاكن م
[   مػػػػػن ا كؿ وقػػػػػاؿ: 67]وػػػػػورس/ لاسػػػػػ نوا  يػػػػػه[  ك 13]ا رلػػػػػاـ/ كالن ػػػػػار

 ربنػػا إأ اسػػ ند  ػػن ذروػػرسػػ ناه  ك ػػن ال ػػاأ وقػػاؿ: أسػػ ناه  ػػو قولػػه  لػػا : 
 أسػػػػػػ نودن  ػػػػػػن حيػػػػػػ  سػػػػػػ نام  ػػػػػػن كوػػػػػػدكم[  كقػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 37/]إبػػػػػػراديم
  ػػن السػػماء  ػػاء بقػػدر  اسػػ ناري مل ا رض وأنزلنززا[  كقولػػه  لػػا : 6]ال ػػاؽ/
[   انبيػػه  نػػه ننػػر إ ػػادري كقدر ػػه ننػػر إ نا ػػه  كالسػػ ن: السػػ وف ك ػػا 18]امل  نػػوف/

[  كقػاؿ 81]النهػل/ كاهلل ولػل ل ػم  ػن بيػو  م سػ ناوس ن إليه  قاؿ  لا : 
 كولػػػػػػػل النيػػػػػػػل سػػػػػػػ نا[  113]الاوبػػػػػػػة/ إف صػػػػػػػا ك سػػػػػػػ ن اػػػػػػػم لػػػػػػػا : 
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[  كالسػ ن: النػار الػر وسػػ ن هبػا  كالسػ م: أف  لػل لػه السػػ وف مل 96]ا رلػاـ/
دار بغػػػػن أوػػػػرة  كالسػػػػ ن: سػػػػ اف الػػػػدار   ػػػػو سػػػػفر مل مجػػػػق سػػػػا ر  كقيػػػػل مل مجػػػػق 

 غ إلزالاه حركة املنبوح  ساكن: س اف  كس اف السفينة:  ا وس ن به  كالس ني 
[   قػد قيػل: دػو  نػك 4]الفػا / السػ ينة مل قنػوب املػ  نني أنززلكقوله  لػا : 

وسػػ ن قنػػب املػػ  ن كو  نػػه اكو وػػد ذلػػك  ػػا أ روػػه أمحػػد كالبخػػارم ك سػػنم نػػن أيب 
اللالية قاؿ: قرأ رول سورة ال    كمل الػدار دابػة   جلنػد  نفػر   ينيػر  ػإذا صػبابة 

غشػػػياه   ػػػنكر لننػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم قػػػاؿ: ااقػػػرأ  ػػػاف   إ ػػػا  أك سػػػهابة قػػػد
السػػػ ينة رػػػكت لنقػػػرنيف . كمل ركاوػػػة: ا نػػػك املا  ػػػة كارػػػد  سػػػامق لػػػك  كلػػػو قػػػرأت 

  صبهد ورادا الناس  ا  سا   ن م .
    9/57؛ ك ػا  البػارم 3/249؛ ك فسػن القػرطمه 5/354ارير: الػدر املن ػور 

 ننيػػه السػػاـ قػػاؿ: اإف السػػ ينة لان ػػ  ننػػر لسػػاف نمػػر  كمػػا ركم أف أ ػػن املػػ  نني
اكدػػػنا  ػػػركم نػػػن ابػػػن  سػػػلود  بنفػػػظ: اكنػػػا أصػػػهاب حممػػػد ال رشػػػك أف السػػػ ينة 

؛ كالفرقاف بني أكليػاء الػرمحن كأكليػاء 2/386  نم ننر لساف نمر . ارير: الن اوة 
    كقيػػػػل: دػػػػو اللقػػػػل  كقيػػػػل لػػػػه سػػػػ ينة إذا سػػػػ ن نػػػػن امليػػػػل إ 29الشػػػػي اف ص 

[. 28]الرنػػد/ ك  مػػئن قنػػوهبم بػػنكر اهللالشػػ وات  كننػػر ذلػػك دؿ قولػػه  لػػا : 
أف كقيػػػػل: السػػػػ ينة كالسػػػػ ن كاحػػػػد  كدػػػػو زكاؿ الرنػػػػب  كننػػػػر دػػػػنا قولػػػػه  لػػػػا : 

[  ك ػػا ذكػػر أرػػه  ػػغء رأسػػه  248]البقػػرة/ وػػا ي م الاػػابوت  يػػه سػػ ينة  ػػن رب ػػم
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د أرػػه قػػاؿ: السػػ ينة  ػػن اهلل  كػػرأس ااػػر  مػػا أراري قػػوال و ػػ  اكدػػنا  ػػركم نػػن  ادػػ
 ك يئة اار  اا كوه كووه اار كوناحاف كذرب   ل ذرب اار.

. كدػػػػنا أ ػػػػبه بركاوػػػػات 1/222. كغرا ػػػػب الافسػػػػن 1/758اريػػػػر: الػػػػدر املن ػػػػور 
اإلسػػػرا ينيات. كاهلل أننػػػم . كاملسػػػ ني قيػػػل: دػػػو الػػػنم ال  ػػػغء لػػػه  كدػػػو أبنػػػ   ػػػن 

[   إرػه ولن ػم 79]ال  ػ /   ارػد ملسػاكنيأ ػا السػفينة الفقن  كقولػه  لػا : 
 سػػاكني بلػػد ذدػػاب السػػفينة  أك  ف سػػفينا م غػػن  لاػػد هبػػا مل ونػػب  ػػا كػػاف اػػم 

[   ػامليم مل ذلػك 61]البقػرة/  ربد ننػي م النلػة كاملسػ نة ن املس نة  كقوله: 
 زا دة مل أص  القولني.

 سل 

كسػل الشػغء  ػن البيػد سل الشغء  ن الشػغء: ركنػه  كسػل السػي   ػن الغمػد   -
ننػػػػر سػػػػبيل السػػػػرقة  كسػػػػل الولػػػػد  ػػػػن ا ب  ك نػػػػه قيػػػػل لنولػػػػد سػػػػنيل. قػػػػاؿ  لػػػػا : 

واسػػػػػننوف  ػػػػػن م لػػػػػواذا /[  كقولػػػػػه  لػػػػػا : 63]النػػػػػورػػػػػن سػػػػػالة  ػػػػػن طػػػػػني  
[  أم:  ػن ال ػفو الػنم وسػل  ػن ا رض  كقيػل: السػالة كناوػة نػن 12]امل  نوف/

السػػل اوقػػاؿ: السػػل كالسػػل كالسػػاؿ  : الن فػػة   ػػور دكرػػه صػػفو  ػػا ا ػػل  نػػه. ك 
بػػه النهػػم كالقػػوة  كقػػد أسػػنه اهلل  كقولػػه ننيػػه السػػاـ: اال إسػػاؿ كال  ينززز  ػػرض 

؛ كأمحػػػػػػد مل  سػػػػػػندري 156إغػػػػػػاؿ  ااحلػػػػػػدو  أ روػػػػػػه أبػػػػػػو داكد مل او ػػػػػػاد بػػػػػػرقم 
 . 4/28مل حػػػػػػدو  صػػػػػػن  احلدوبيػػػػػػة؛ كالسػػػػػػ ينغ مل الػػػػػػركض ا رػػػػػػ   4/325
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  ور  نه  سػنل  ػ دد   ػردد لفيػه  نبي ػا ننػر  ػردد  ك سنسل الشغء ا  رب  كاره
[  32]احلاقػة/ مل سنسنة ذرن ا سػبلوف ذرانػا لناري  ك نه السنسنة  قاؿ  لا : 

كالساسػػػػػػل [  كقػػػػػػاؿ: 4]اإلرسػػػػػػاف/ ساسػػػػػػل كأغػػػػػػاال كسػػػػػػلناكقػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 
[  كركم: اوػػػػػا نجبػػػػػا لقػػػػػـو وقػػػػػادكف إ  اونػػػػػة بالساسػػػػػل  71]غػػػػػا ر/ وسػػػػػهبوف

دو  نػػن أيب دروػػرة نػػن النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم قػػاؿ: انجػػب اهلل  ػػن قػػـو ااحلػػ
؛ كأبػػػػػو داكد 6/145وػػػػػد نوف اونػػػػػة مل الساسػػػػػل  أ روػػػػػه البخػػػػػارم مل او ػػػػػاد 

 . ك ػػػاء سنسػػػل:  ػػػ دد مل  قػػػرري حػػػ  11/76  ؛ كاريػػػر:  ػػػرح السػػػنة 2677ا
 صفا  قاؿ الشانر:

 نجك بيد  ك  رري:ادنا  ***أ  ر إيل  ن الرحي  السنسل  - 238 -
 أـ ال سبيل إ  الشباب  كذكرري

؛ كالنسػػاف اسنسػػل  ؛ 3/1169كدػػو  يب كبػػن ااػػنيل  مل  ػػرح أ ػػلار ااػػنليني 
  19/263ك فسن القرطمه 
[  أم: سػػ ا لنوػػنا سنسػػا حدوػػد اوروػػة  18]اإلرسػػاف/ سنسػػبياكقولػػه  لػػا : 

 ػن قػػوام: سػل سػػبيا  كقيػل: دػو اسػػم نػني مل اونػػة  كذكػر بلضػػ م أف ذلػك  ركػػب
االػػنم ذكػػػر دػػنا دػػػو أبػػو ر ػػػر احلػػدادم السػػػمرقندم مل كاابػػه املػػػد ل للنػػم  فسػػػن  
كاػػاب اهلل  لػػا   كقػػد طبػػق باهقيقنػػا   نناوػػق  يػػه  ػػا كابنػػاري ننػػر ذلػػك  كقػػد رسػػبه 
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؛ كاريػػػر: غروػػػب القػػػرنيف 116امل لػػػ   يػػػه للنػػػغ بػػػن أيب طالػػػب اريػػػر: املػػػد ل ص 
 .4البن قايبة ص 

 شرم: كقد نػككا إ  ننػغ بػن أيب طالػب أف  لنػاري: سػل سػبيا إلي ػا  كدػنا كقاؿ الك 
غن  سػاقيم ننػر  ػادرري  إال أف وػراد أف مجنػة قػوؿ القا ػل: سػل سػبيا ولنػد ننمػا 
لنلػػني  كمػػا قيػػل  ػػابب  ػػرا  كدػػو  ػػق اسػػاقا اه مل اللربيػػة   نػػ  كاباػػداع  كنػػككري إ  

؛ كغرا ػػػػػب الافسػػػػػن 4/171  ػػػػػل ننػػػػػغ ر ػػػػػغ اهلل ننػػػػػه أبػػػػػدع. راوػػػػػق: ال شػػػػػاؼ 
    و: احلوقنة كالبسمنة ك و ا  ن ا لفاظ املركبة  كقيل: بل دو اسػم 2/1289

 ل ل نني سروق اوروة  كأسنة النساف: ال رؼ الرقي .

 سلب 

كإف وسػنب م الػنباب  ػيئا السنب: ركع الشغء  ن الغن ننر الق ر. قاؿ  لػا :  -
سػػػنيب: الروػػػل املسػػػنوب  كالناقػػػة الػػػر سػػػػنب [  كال73]احلػػػج/ ال وسػػػانقنكري  نػػػه

 نػه سػنب  كالسػنب مل  المنززو كلددا  كالسنب: املسنوب  كوقاؿ لنهاء الشجر 
 قوؿ الشانر:

 مل السنب السود كمل ا  ساح - 239 -
 ادنا نجك بيد  كصدرري:
 لمشن حر أكوه صهاح
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ا سػنة كدػغ  كدو لنبيد  ن ق يدة له مل رثاء نمػه أيب بػراء  الػك بػن نػا ر   انػب
  ن أراويك النواح.

  2/471؛ كاجململ 2/244؛ كالب ا ر 41كالروك مل دوواره ص 
 ػا كػاف  لنزعو قد قيل: دغ ال ياب السود الر ونبس ا امل اب  ككا ا  يد سنبا 

 ونبسه قبل. كقيل:  سنبد املرأة    ل: أحدت  كا ساليب: الفنوف املخانفة.

 سلح 

كليا ػػػػنكا حػػػػنردم بػػػػه  كمجلػػػػه أسػػػػنهة  قػػػػاؿ  لػػػػا : السػػػػاح: كػػػػل  ػػػػا وقا ػػػػل  -
[  أم: أ الػػػػػا م  كاإلسػػػػػني : ربػػػػػد إذا أكناػػػػػه اإلبػػػػػل 112]النسػػػػػاء/ كأسػػػػػنها م

غػػكرت ك نػػد  ككايفػػا  ػػغ بػػنلك   ػػا إذا أكناػػه أ ػػنت السػػاح  أم:  نلػػد أف 
  نهر  إ ارة إ   ا قاؿ الشانر:

 ا ا كال أب ارداإبنغ جبن ***أز اف    ا ن ننغ ساح ا  - 241 -
؛ كغروػػب 2/119؛ كأ ػػايل املر ضػػر 351االبيػػد لننمػػر بػػن  ولػػب مل دووارػػه ص 

؛ كالنسػػػاف اسػػػن   ؛ ك ػػػب اليلػػػ  1/391؛ كامللػػػاأ ال بػػػن 1/215احلػػػدو  
2/632  

كالساح:  ا وقنؼ به البلن  ن أكل اإلسني   كولل كناوة نن كل ننرة ح  قيل 
اواحظ: احلبارل اا  كارة مل دبرد ا كأ لا  ا  اا مل احلبارل: ساحه ساحه اقاؿ 

أبػػدا  ي ػػا سػػن  رقيػػ    مػػ  أ  نني ػػا ال ػػقر سػػنهد ننيػػه   يناػػ  روشػػه كنػػه  كمل 
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ذلػػك داكػػه  كقػػد ولػػل اهلل  لػػا  سػػنه ا سػػاحا اػػا. اريػػر: حيػػاة احليػػواف ال ػػربل 
  .3/245؛ كالب ا ر 1/29؛ كاحليواف 1/321

 سلخ 

احليػػواف  وقػػاؿ: سػػنخاه  ارسػػنخ  كننػػه اسػػالن: سػػنخد درنػػه: السػػنخ: رػػكع ونػػد  -
[  5]الاوبػة/  إذا ارسػنخ ا  ػ ر احلػـرركنا ا  كسنخ الش ر كارسنخ  قاؿ  لا : 

ع  كأسػػػود سػػػاخل  سػػػنخ ننزززز[  أم: 37]وػػػس/ رسػػػنخ  نػػػه الن ػػػاركقػػػاؿ  لػػػا : 
 وندري  أم: ركنه  كخننة  ساخ: ونا ر بسردا ا  ضر.

 سلط 

كلػػو  ػػاء اهلل ة: الػػام ن  ػػن الق ػػر  وقػػاؿ: سػػن اه  اسػػنب  قػػاؿ  لػػا : السػػاط -
 كل ػػن اهلل وسػػنب رسػػنه ننػػر  ػػن وشػػاء[  كقػػاؿ  لػػا : 91]النسػػاء/ لسػػن  م
ك ػػػن قاػػػل [  ك نػػػه  ػػػغ السػػػن اف  كالسػػػن اف وقػػػاؿ مل السػػػاطة   ػػػو: 6]احلشػػػر/

سػن اف ننػر الػنم  إرػه لػيس لػه[  33]اإلسراء/  ينو ا  قد ولننا لوليه سن ارا
 إيفػػػػا سػػػػن اره ننػػػػر الػػػػنون واولورػػػػه[  99]النهػػػػل/ ني نػػػػوا كننػػػػر رهبػػػػم واوكنػػػػوف

[  كقػػػػػد وقػػػػػػاؿ لػػػػػػنم 33]الػػػػػػرمحن/ ال  نفػػػػػػنكف إال بسػػػػػن اف[  111]النهػػػػػل/
السػػػاطة  كدػػػو ا ك ػػػر  ك ػػػغ احلجػػػة سػػػن ارا  كذلػػػك ملػػػا ونهػػػ   ػػػن ااجػػػـو ننػػػر 

النون  مة  ن امل  نني  قاؿ  لا : القنوب  ل ن أك ر  سن ه ننر أدل اللنم كاحل
  ا ورػػا بسػػن اف  بػػني[  كقػػاؿ: 35]غػػا ر/   ػػادلوف مل نيوػػات اهلل بغػػن سػػن اف



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كلقػػػػػػد أرسػػػػػػننا  وسػػػػػػر بآوا نػػػػػػا كسػػػػػػن اف  بػػػػػػني[  كقػػػػػػاؿ  لػػػػػػا : 11]إبػػػػػػراديم/
 أ روػػػػػػػػػػػػدكف أف يلنػػػػػػػػػػػػوا هلل ننػػػػػػػػػػػػي م سػػػػػػػػػػػػن ارا  بينػػػػػػػػػػػػا[  كقػػػػػػػػػػػػاؿ: 23]غػػػػػػػػػػػػا ر/
[  اامػػػل 29]احلاقػػػة/ دنػػػك نػػػين سػػػن اريهوػػػل: [  كقولػػػه نػػػك ك 144]النسػػػاء/

السػػن اريني. كالسػػنيب: الكوػػد بنغػػة أدػػل الػػيمن  كسػػاطة النسػػاف: القػػوة ننػػر املقػػاؿ  
كذلػػػك مل الػػػنـ أك ػػػر اسػػػالماال. وقػػػاؿ: ا ػػػرأة سػػػني ة  كسػػػنابك سػػػن ات االسػػػنبك: 
 طرؼ احلا ر  كوارباري  ن قػدـ  كمجلػه: سػنابك. اريػر: النسػاف اسػنبك   ك اسػنب 

   : اا  سنب بقويا كطواا.

 سلؾ 

]الك ػػػػرؼ/   جلننػػػػادم سػػػػنفا ك ػػػػ ا لي ػػػػرونالسػػػػن : املاقػػػػدـ  قػػػػاؿ  لػػػػا :  -
[  أم: 275]البقػػػرة/  نػػػه  ػػػا سػػػن [  أم:  لاػػػربا  اقػػػد ا  كقػػػاؿ  لػػػا : 56

 كأف يملػوا بػني ا  اػني إال  ػا قػد سػن واجاى نما  قدـ  ن ذربه  ككػنا قولػه: 
أم:  ػػا  قػػدـ  ػن  لن ػػم   ػػنلك  اجػاى ننػػه   االسػػا ناء نػػن اإلت  [ 23]النسػاء/

ال نػػػػن وػػػػواز الفلػػػػل  كلفػػػػاف سػػػػن  كػػػػر   أم: نيبػػػػاء  اقػػػػد وف  مجلػػػػه أسػػػػاؼ  
كسنوؼ. كالسالفة صػفهة اللنػ   كالسػن :  ػا قػدـ  ػن الػ من ننػر املبيػق  كالسػالفة 

الل ػػػػن   كالسػػػػاؼ: املاقػػػػد وف مل حػػػػرب  أك سػػػػفر  كسػػػػا ة ايمػػػػر:  ػػػػا بقػػػػغ  ػػػػن
كالسنفة:  ا وقدـ  ن ال لػاـ ننػر القػرل  وقػاؿ: سػنفوا  ػيف م كانػوري ااريػر نمػدة 

 سن  ***احلفاظ: سن   كالنساف: ان . 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

السػػػػن : بسػػػػب بق ػػػػر؛ إ ػػػػا باليػػػػد أك بالنسػػػػاف  كالاسػػػػن  ننػػػػر احلػػػػا ب  نػػػػه  قػػػػاؿ:  -
سػػػػػػنقوكم بالسػػػػػػنة حػػػػػػداد /[  وقػػػػػػاؿ: سػػػػػػن  ا رأ ػػػػػػه: إذا بسػػػػػػ  ا 19]ا حػػػػػػكاب

 كإف  ئد ننر أربق  ***ل ا  قاؿ  سينمة: اكإف  ئد سنقناؾ  جا 
 االبيد قاله  سينمة لسجاح الر ادند النبوة  كقبنه:

  قد دي  لك املضجق ***أال قو غ إ  النيك 
 كإف  ئد  فغ املخدع *** إف  ئد  فغ البيد 
 كإف  ئد ننر أربق ***كإف  ئد سنقناؾ 
 قكإف  ئد به أمج ***كإف  ئد ب ن يه 

؛ ك ػػػػػػػرح  قا ػػػػػػػات احلروػػػػػػػرم لنشروشػػػػػػػغ 172اريػػػػػػػر: غػػػػػػػرر اي ػػػػػػػا ص الوا ػػػػػػػهة 
  كالسػػن : أف  ػػد ل إحػػدل نػػركيت اووالػػ  مل ا  ػػرل  كالسػػنيقة:  بػػك 2/164

 رقػػػػ   كمجل ػػػػا سػػػػا    كالسػػػػنيقة أوضػػػػا: ال بيلػػػػة املاباونػػػػة  كالسػػػػن : امل مػػػػئن  ػػػػن 
 ا رض.

 سلك 

وػػ   كسػػن د كػػنا مل طروقػػه  قػػاؿ السػػنوؾ: النفػػاذ مل ال روػػ   وقػػاؿ: سػػن د ال ر  -
 اسػػػن غ سػػػبل ربػػػك [  كقػػػاؿ: 21]رػػػوح/ لاسػػػ نوا  ن ػػػا سػػػبا  جاوػػػا لػػػا : 
كسػػنك ل ػػم  ي ػػا [  27]اوػػن/ وسػػنك  ػػن بػػني ودوػػه[  69]النهػػل/ ذلػػا
[  كقولػه: 42]املػدثر/  ا سػن  م مل سػقر[  ك ن ال اأ قوله: 53]طه/ سبا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كػػػػػػػػػنلك رسػػػػػػػػػن ه مل قنػػػػػػػػػوب اجملػػػػػػػػػر ني /[  12]احلجػػػػػػػػػركػػػػػػػػػنلك سػػػػػػػػػن ناري 
 وسػػػػػػػػػػػن ه نػػػػػػػػػػػنابا[  27]امل  نػػػػػػػػػػػوف/  اسػػػػػػػػػػػنك  ي ػػػػػػػػػػػا[  211]الشػػػػػػػػػػػلراء/

[. قػاؿ بلضػ م: سػن د  ارػا طروقػا   جلػل نػنابا  فلػوال ثاريػا  كقيػل: 17]اون/
اننابا  دو   در لفلل حمنكؼ  كاره قيل: رلنبه به ننابا  كال لنة السن ة:  نقػاء 

 لد احلجل  كالنكر: السنك.كو ك  كالسن ة: ا ر ر  ن ك 

 سلم 

 بقنػػػػب سػػػػنيمالسػػػنم كالسػػػػا ة: الالػػػػرم  ػػػػن اا ػػػػات اليػػػػادرة كالباطنػػػػة  قػػػػاؿ:  -
 سػػنمة ال [  أم:  الػػر  ػػن الػػدغل    ػػنا مل البػػاطن  كقػػاؿ  لػػا : 89]الشػػلراء/
[    نا مل اليادر  كقد سنم وسنم سا ة  كسا ا  كسػنمه 71]البقرة/  ية  ي ا

 اد نودا بساـ ني نني[  كقاؿ: 43]ا رفاؿ/ كل ن اهلل سنما : اهلل  قاؿ  ل
 [.48]دود/ ادبب بساـ  نا[  أم: سا ة  ككنا قوله: 46]احلجر/

كالسا ة احلقيقية ليسد إال مل اونة  إذ  ي ا بقاء با  ناء  كغم بػا  قػر  كنػك بػا 
 نػػػػػػػػد رهبػػػػػػػػماػػػػػػػػم دار السػػػػػػػػاـ نذؿ  كصػػػػػػػػهة بػػػػػػػػا سػػػػػػػػقم  كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا : 

]وػػػػػػورس/  كاهلل وػػػػػػدنو إ  دار السػػػػػػاـ[  أم: السػػػػػػا ة  قػػػػػػاؿ: 127]ا رلػػػػػػاـ/
[  16]املا ػدة/  و دم به اهلل  ن ا بػق ر ػواره سػبل السػاـ[  كقاؿ  لا : 25

  وز أف و وف كل ذلك  ن السا ة.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  53كقيل: الساـ اسم  ػن أ ػاء اهلل  لػا  ااريػر: ا  ػاء كال ػفات لنبي قػغ ص 
 اػػػػػػػم دار السػػػػػػػاـ   ككػػػػػػػنا قيػػػػػػػل مل قولػػػػػػػه: 47كاملق ػػػػػػػد ا سػػػػػػػم لنغػػػػػػػكايل ص 

[  قيػل: كصػ  بػنلك 23]احلشػر/ الساـ امل  ن امل يمن[  ك: 127]ا رلاـ/
سػاـ قػوال  ػن رب  ن حي  ال ونهقه الليوب كاا ػات الػر  نهػ  اينػ   كقولػه: 

سػػاـ ننػػر نيؿ [  24]الرنػػد/ سػػاـ ننػػي م  ػػا صػػربمت[  58]وػػس/  رحػػيم
   كدغ قراءة را ق كابن نا ر كولقوب.131اسورة ال ا ات: نيوة  واسني

  كػػػل ذلػػػك  ػػػن النػػػاس بػػػالقوؿ  ك ػػػن اهلل  لػػػا  بالفلػػػل  371اريػػػر: اإليػػػاؼ ص 
كإذا  ػػاطب م كدػػو إن ػػاء  ػػا  قػػدـ ذكػػرري  ػػا و ػػوف مل اونػػة  ػػن السػػا ة  كقولػػه: 

: ر نػػػب  ػػػن م السػػػا ة   ي ػػػوف قولػػػه [  أم63]الفرقػػػاف/ اوػػػادنوف قػػػالوا سػػػا ا
اسا ا  ر با بإ مار  لل  كقيل:  لناري: قالوا سا ا  أم: سدادا  ن القوؿ   لنر 

 دنا و وف صفة مل در حمنكؼ.
[   إيفػا ر ػق 25]الػناروات/ إذ د نػوا ننيػه  قػالوا سػا ا قػاؿ سػاـكقوله  لػا : 

القيم: إف ساـ املا  ة  ضػمن مجنػة ال اأ؛  ف الر ق مل باب الدناء أبن  اقاؿ ابن 
 لنيػػة؛  ف ر ػػب السػػاـ وػػدؿ ننػػر: سػػنمنا ننيػػك سػػا ا  كسػػاـ إبػػراديم  ضػػمن 
مجنػة ا يػػة؛  ف ر لػه وػػدؿ ننػر أف امللػػم: سػاـ ننػػي م  كاومنػة اال يػػة  ػدؿ ننػػر 
ال بوت كالاقرر  كالفلنية  دؿ ننر احلدكث كالاجدد    اف سا ه نني م أكمل  ػن 

     اره يػرل مل بػاب ا دب املػا ور 2/157 م ننيه. ارير: بدا ق الفوا د سا 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  ك ػػػػن قػػػػرأ 86]النسػػػػاء/ كإذا حييػػػػام باهيػػػػة  هيػػػػوا باحسػػػػن  ن ػػػػابػػػػه مل قولػػػػه: 
سنم .اكدغ قراءة محكة كال سا غ 

   ألف الساـ ملا كػاف وقاضػغ السػنم  ككػاف إبػراديم ننيػه 399ارير: اإلياؼ ص 
 ػػن م  يفػػة   نمػػا رنيدػػم  سػػنمني   ػػور  ػػن  سػػنيم م أ ػػم قػػد  السػػاـ قػػد أكوػػس

بنلوا له سنما   قاؿ مل وواهبم: اسنم    نبي ا أف ذلك  ن و ػر ل ػم كمػا ح ػل 
ال وسػػػملوف  ي ػػػا لغػػػوا كال  اثيمػػػا إال قنػػػيا سػػػا ا  ػػػن و ػػػا م يل. كقولػػػه  لػػػا : 

ل ذلػك بػالقوؿ [    نا ال و ػوف اػم بػالقوؿ  قػب  بػ26 - 25]الواقلة/  سا ا
  سػػػػػاـ لػػػػػك  ػػػػػن أصػػػػػهاب اليمػػػػػنيكالفلػػػػػل مجيلػػػػػا. كننػػػػػر ذلػػػػػك قولػػػػػه  لػػػػػا : 

[    ػػػنا مل اليػػػادر أف  سػػػنم 89]الك ػػػرؼ/ كقػػػل سػػػاـ[  كقولػػػه: 91]الواقلػػػة/
سػػػاـ ننػػػر رػػػوح مل ننػػػي م  كمل احلقيقػػػة سػػػ اؿ اهلل السػػػا ة  ػػػن م  كقولػػػه  لػػػا : 

[  121]ال ػػػػا ات/ دػػػػركفسػػػػاـ ننػػػػر  وسػػػػر ك [  79]ال ػػػػا ات/ اللػػػػاملني
سػاـ ننػػر إبػراديم /[  كػل دػػنا  نبيػه  ػػن اهلل  لػا  أرػػه ولن ػػم 119]ال ػػا ات

 تي  و م نني م  كودنر ام.
[  أم: ليسػػنم 61]النػػور/  ػػإذا د نػػام بيو ػػا  سػػنموا ننػػر أرفسػػ مكقػػاؿ  لػػا : 

ألقػػر كال  قولػػوا ملػػن بلضػػ م ننػػر بلػػا. كالسػػاـ كالسػػنم كالسػػنم: ال ػػن  قػػاؿ: 
اكدػػغ قػػراءة رػػا ق كابػػن نػػا ر كمحػػكة كأيب ولفػػر ك نػػ .  إلػػي م السػػنم لسػػد    نػػا

[  كقيػػػػل: ركلػػػػد  ػػػػيمن قاػػػػل بلػػػػد إقػػػػرارري باإلسػػػػاـ 94  ]النسػػػػاء/193اإليػػػػاؼ 
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وػػا أو ػػا   كقولػػه  لػػا : 634 - 2/632ك  الباػػه بال ػػن  اراوػػق: الػػدر املن ػػور 
 كإف ونهػػػػػػوا لنسػػػػػػنم[  218]البقػػػػػػرة/ الػػػػػػنون ني نػػػػػػوا اد نػػػػػػوا مل السػػػػػػنم كا ػػػػػػة

اكدػػػػغ قػػػػراءة اوميػػػػق إال  ػػػػلبة. اريػػػػر: إر ػػػػاد  لنسػػػػنم[  كقػػػػرئ: 61]ا رفػػػػاؿ/
 كألقػػوا إ  اهلل وو ئػػن السػػػنم  بػػالفا   كقػػرئ: 348املباػػدم ك ػػنكرة املنا ػػغ ص 

وػػػدنوف إ  السػػػجود كدػػػم   كدػػػغ قػػػراءة حفػػػص   كقػػػاؿ 87اسػػػورة النهػػػل: نيوػػػة 
اسػورة الك ػر  كروا سػاملا لروػلسنموف  كقوله: [  أم:  سا43]القنم/ ساملوف
ك اسػػػنما   سػػػنما  كدػػػغ قػػػراءة ابػػػن ك ػػػن كأيب نمػػػرك كولقػػػوب.   كقػػػرئ 29نيوػػػة 

  أ ا قراءة اسػنما    ػغ  ػاذة  قػرأ هبػا سػليد بػن وبػن. اريػر: سنمااكقرأ الباقوف 
   ك ا   دراف  كليسا بوصػفني كهسػن 7/424؛ كالبهر احمليب 375اإلياؼ 

كر ػػد. وقػػوؿ: سػػنم سػػنما كسػػنما  كربػػ  رتػػا كرتػػا. كقيػػل: السػػنم اسػػم بػػإزاء حػػرب  
كاإلسػػػػاـ: الػػػػد وؿ مل السػػػػنم  كدػػػػو أف وسػػػػنم كػػػػل كاحػػػػد  ن مػػػػا أف ونالػػػػه  ػػػػن أ  
صاحبه  ك  در أسنمد الشػغء إ   ػاف: إذا أ رواػه إليػه  ك نػه: السػنم مل البيػق. 

 كاإلساـ مل الشرع ننر  ربني:
اإل اف  كدو االنػ اؼ بالنسػاف  كبػه اقػن الػدـ  ح ػل  لػه االناقػاد أحد ا: دكف 

قالػػػد ا نػػػراب ني نػػػا قػػػل      نػػػوا كل ػػػن قولػػػوا أك   ا ػػػل  كإوػػػاري ق ػػػد بقولػػػه: 
 [.14]احلجرات/ أسنمنا
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كال ػػاأ:  ػػوؽ اإل ػػاف  كدػػو أف و ػػوف  ػػق االنػػ اؼ اناقػػاد بالقنػػب  كك ػػاء بالفلػػل  
قضػػر كقػػدر  كمػػا ذكػػر نػػن إبػػراديم ننيػػه السػػاـ مل قولػػه: كاساسػػاـ هلل مل مجيػػق  ػػا 

إذ قػػاؿ لػػه ربػػه أسػػنم قػػاؿ أسػػنمد لػػرب اللػػاملني  /[  كقولػػه  لػػا : 131]البقػػرة
إف الدون نند اهلل اإلساـ /[.19]نيؿ نمراف 

[  أم: اولنػين  ػن اساسػنم لر ػاؾ  ك ػوز 111]ووسػ /  و ين  سنماكقوله: 
 غػوون م أمجلػني إال املا نػن أسػر الشػي اف حيػ  قػاؿ: أف و وف  لناري: اولنين سػ

إف  سمق إال  ن و  ن بآوا نا   م [  كقوله: 41]احلجر/ نبادؾ  ن م املخن ني
 [  أم:  نقادكف لنه   نننوف له.81]النمل/  سنموف
[  أم: الػػػنون ارقػػػادكا  ػػػن 44]املا ػػػدة/ ا ػػػم هبػػػا النبيػػػوف الػػػنون أسػػػنمواكقولػػػه: 

نون ليسػػوا  ػػن اللػػـك  كيل اللػػـك الػػنون و اػػدكف بػػا ر اهلل  كوػػا وف بالشػػرا ق. ا ربيػػاء الػػ
كالسنم:  ا واوصل به إ  ا   نة اللالية   نوػر بػه السػا ة  ت ولػل ا ػا ل ػل  ػا 

 أـ اػػػػم سػػػػنم وسػػػػاملوف  يػػػػهواوصػػػػل بػػػػه إ   ػػػػغء ر يػػػػق كالسػػػػبب  قػػػػاؿ  لػػػػا : 
 [  كقاؿ الشانر:35 رلاـ/]ا أك سنما مل السماء[  كقاؿ: 38]ال ور/

 كلو راؿ أسباب السماء بسنم - 242 -
 ادنا نجك بيد لكدن بن أيب سنمر  ك  رري:

 ك ن داب أسباب املناوا ونننه
  87كدو مل دوواره ص 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كالسنم كالساـ:  جر نييم  كاره  غ الناقاددم أره سنيم  ن اا ػات  كالسػاـ: 
 احلجارة ال نبة.

 سال 

[  أصػػػن ا  ػػا وسػػػنغ 57]البقػػرة/ ننػػػي م املػػن كالسػػػنول أنزلنزززاوقػػاؿ  لػػا :  -
اإلرساف  ك نه: السنواف كالاسنغ  كقيل: السػنول: طػا ر كالسػماأ. قػاؿ ابػن نبػاس: 
املػػػن الػػػنم وسػػػقب  ػػػن السػػػماء  كالسػػػنول: طػػػا ر اأ روػػػه ابػػػن أيب حػػػامت مل  فسػػػنري 

لضػػ م:    قػػاؿ ب51  كسػػندري  ػػلي   كابػػن قايبػػة مل غروػػب القػػرنيف ص 1/178
أ ار ابػن نبػاس بػنلك إ   ػا رزؽ اهلل  لػا  نبػادة  ػن النهػـو كالنبػات كأكرد بػنلك 
  اال  كأصل السنول  ن الاسنغ  وقاؿ: سنيد نن كنا  كسنوت ننه ك سنيد: إذا 
زاؿ ننك حمباه. قيل: كالسػنواف:  ػا وسػنغ  ككػاروا واػداككف  ػن اللشػ  خبػرزة ا و ػا 

 ف.كوشربو ا  كوسمو ا السنوا

 سمم 

-  . السم كالسم: كػل ثقػب  ػي  كخػرؽ اإلبػرة  كثقػب ا رػ   كا ذف  كمجلػه  ػـو
[  كقػػػد  ػػػه  أم: 41]ا نػػػراؼ/ حػػػ  ونػػػج اومػػػل مل سػػػم اييػػػاطقػػػاؿ  لػػػا : 

د ػػػػػل  يػػػػػه  ك نػػػػػه: السػػػػػا ة امل النسػػػػػاف: كالسػػػػػا ة: اياصػػػػػة  وقػػػػػاؿ: كيػػػػػ  السػػػػػا ة 
   الػػػنون 3/256يػػػر: الب ػػػا ر كاللا ػػػةا  لنخاصػػػة الػػػنون وقػػػاؿ اػػػم: الػػػد نل اار

وادا نوف مل بواطن ا  ػر  كالسػم القا ػل  كدػو   ػدر مل  لػم الفانػل   إرػه بن ػ  
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: الػػرو  احلػػارة الػػر  ػػ ثر  ػػاثن السػػم. قػػاؿ  لػػا :   ػػاثنري وػػد ل بػػواطن البػػدف  كالسػػمـو
ككقارػػا نػػناب السػػمـو /[  كقػػاؿ: 27]ال ػػورمل  ػػـو كمحػػيم /[  42]الواقلػػة
نقناري  ن قبل  ن رار السمـو كاواف  /[.27]احلجر 

 سمد 

كأرػػػػام السػػػػا د: الادػػػػغ الرا ػػػػق رأسػػػػه؛  ػػػػن قػػػػوام:  ػػػػد البلػػػػن مل سػػػػنري. قػػػػاؿ:  -
[  كقػػػوام:  ػػد رأسػػػه كسػػػبد ااريػػر: دوػػػواف ا دب لنفػػػارايب 61]الػػػنجم/ سػػا دكف

   أم: اسااصل  لرري .2/349

 سمر 

اض كالسػػواد  كالسػػمراء كػػين هبػػا نػػن احلن ػػة  السػػمرة أحػػد ا لػػواف املركبػػة بػػني البيػػ -
كالسػػػمار: النػػػا الرقيػػػ  املاغػػػن النػػػوف  كالسػػػمرة:  ػػػجرة  شػػػبه أف   ػػػوف لنو ػػػا  يػػػد 
بػػنلك  كالسػػمر سػػواد النيػػل  ك نػػه قيػػل: ال ني يػػك السػػمر كالقمػػر اامل ػػل مل املساق ػػر 

قيػل:     كقيل لنهدو  بالنيل: السمر  ك ػر  ػاف: إذا يػدث لػيا  ك نػه2/243
   كقولػػه 2/249ال ني يػػك  ػػا  ػػر ابنػػا  ػػن ااريػػر: النسػػاف ا ػػر  ؛ كاملساق ػػر 

[  قيػػل  لنػػاري:  ػػارا   و ػػق 67]امل  نػػوف/  سػػا ربون بػػه سػػا را يجػػركف لػػا : 
الواحػػػد  و ػػػق اومػػػق  كقيػػػل: بػػػل السػػػا ر: النيػػػل املينػػػم. وقػػػاؿ: سػػػا ر ك ػػػار ك ػػػرة 

  منة  كالسا رم:  نسوب إ  رول.كسا ركف  ك رت الشغء  كإبل  سمرة  
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 سمع 

السػمق: قػوة مل ا ذف بػه وػػدرؾ ا صػوات  ك لنػه وقػاؿ لػػه السػمق أوضػا  كقػد  ػػق  -
  ػػػام اهلل ننػػػر قنػػػوهبم كننػػػر  ل ػػػم لػػػا. كولػػػرب  ػػػارة بالسػػػمق نػػػن ا ذف  ػػػو: 

 إ ػػػػػػػم نػػػػػػػن السػػػػػػػمق مللكلػػػػػػػوف[  ك ػػػػػػػارة نػػػػػػػن  لنػػػػػػػه كالسػػػػػػػماع  ػػػػػػػو: 7]البقػػػػػػػرة/
[  ك ػػػارة 37]ؽ/ أك ألقػػػر السػػػمق كدػػػو  ػػػ يد  كقػػػاؿ  لػػػا : [212]الشػػػلراء/

نن الف م  ك ارة نن ال انة   قوؿ: ا ق  ا أقوؿ لك  ك   سمق  ا قند  ك لػين   
 كإذا  انػػػػػر ننػػػػػي م نيوا نػػػػػا قػػػػػالوا قػػػػػد  لنػػػػػا لػػػػػو رشػػػػػاء لقننػػػػػا ف ػػػػػم  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 

نا قولك ك  رػامتر [  أم:   م46]النساء/  لنا كن ينا[  كقوله: 31]ا رفاؿ/
[  أم:   منػػا كار سػػمنا. كقولػػه: 285]البقػػرة/  لنػػا كأطلنػػالػػك  ككػػنلك قولػػه: 

كال   وروا كالنون قػالوا  لنػا كدػم ال وسػملوف  /[   ػوز أف و ػوف 21]ا رفػاؿ
 لناري:   منا كدم ال وف موف  كأف و وف  لنػاري:   منػا كدػم ال ولمنػوف  ووبػه  كإذا 

كلػو ننػم اهلل  ػي م  ػنا   و مل ح م  ن   وسمق. ت قاؿ  لا :   ولمل  ووبه 
[  أم: أ  م ػػػم بػػػاف ولػػػل اػػػم قػػػوة 23]ا رفػػػاؿ/    ل ػػػم كلػػػو أ ل ػػػم لاولػػػوا

 [  وقاؿ ننر كو ني:46]النساء/ كا ق غن  سمقوف موف هبا  كقوله: 
 أحد ا: دناء ننر اإلرساف بال مم.

 كال اأ: دناء له.
 : أ لك اهلل  أم: ولنك اهلل أصم. ا كؿ  و
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كال ػػاأ: أف وقػػاؿ: أ لػػد  ارػػا: إذا سػػبباه  كذلػػك  الػػارؼ مل السػػب  كركم انػػن 
  أف أدػػل ال اػػاب كػػاروا وقولػػوف 5/118ابػػن زوػػد  كمػػا أ روػػه ال ػػربم مل  فسػػنري 

ذلك لننمه صنر اهلل ننيه كسنم وو وف أ م وليموره  كوػدنوف لػه كدػم وػدنوف ننيػه 
 بنلك.

ككػػل  و ػػق أثبػػد اهلل السػػمق لنمػػ  نني  أك رفػػر نػػن ال ػػا رون  أك حػػ  ننػػر يروػػه 
 أـ اػػػػػم نيذاف وسػػػػػملوف هبػػػػػا الق ػػػػػد بػػػػػه إ    ػػػػػور امللػػػػػم كالاف ػػػػػر  يػػػػػه   ػػػػػو: 

 مل نيذا ػػػم كقػػػر[  ك ػػػو: 18]البقػػػرة/ صػػػم ب ػػػم[  ك ػػػو: 195]ا نػػػراؼ/
نمػه باملسػمونات  كيروػه [  كإذا كصفد اهلل  لا  بالسمق  املراد به ن44]  ند/

لقػد  ػق [  1]اجملادلة/ قد  ق اهلل قوؿ الر يادلك مل زكو اباجملازاة هبا  و: 
إرك ال  سمق املػو ر كال  سػمق [  كقوله: 181]نيؿ نمراف/ اهلل قوؿ النون قالوا

[  أم: ال  ف م ػػم  ل ػػو م كػػاملو ر مل ا اقػػاددم بسػػوء 81]النمػػل/ ال ػػم الػػدناء
 أب ػػر بػػه كأ ػػقالقػػوة اللاقنػػة الػػر دػػغ احليػػاة املخا ػػة باإلرسػػارية  كقولػػه:  لن ػػم 

[  أم: وقػػوؿ  يػػه  لػػا  ذلػػك  ػػن كقػػ  ننػػر نجا ػػب ح ماػػه  كال 26]ال  ػػ /
وقاؿ  يػه:  ػا أب ػرري ك ػا أ لػه  ملػا  قػدـ ذكػرري أف اهلل  لػا  ال ووصػ  إال  ػا كرد بػه 

[   لنػػاري: 38] ػػر /  ػػر وػػـو وا ورنػػاأ ػػق هبػػم كأبالسػمق كقولػػه مل صػػفة ال فػػار: 
أ ػػم وسػػملوف كوب ػػركف مل ذلػػك اليػػـو  ػػا  فػػغ ننػػي م  ك ػػنوا ننػػه اليػػـو لينم ػػم 

[  93]البقػػػرة/  ػػػنكا  ػػػا أ ينػػػاكم بقػػػوة كا لػػػواأرفسػػػ م  ك ػػػرك م النيػػػر  كقػػػاؿ: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

انوف لن نب  /[  أم: وسملوف  نك  ول أف و نبوا  42]املا دة انوف 
[  أم: وسػػػملوف مل ػػػا م  كاالسػػػاماع: اإلصػػػغاء  ػػػو: 41]املا ػػػدة/ لقػػػـو ني ػػػرون

ػػػن أننػػػم  ػػػا وسػػػاملوف بػػػه  إذ وسػػػاملوف إليػػػك   /[  47]اإلسػػػراء ك ػػػن م  ػػػن
[  42]وػػػػػورس/ ك ػػػػػن م  ػػػػػن وسػػػػػاملوف إليػػػػػك[  16]حممػػػػػد/ وسػػػػػامق إليػػػػػك

كاسػػػامق وػػػـو ونػػػادم املنػػػادم /[  كقولػػػه: 41]ؽأ ػػػن  نػػػك السػػػمق كا ب ػػػار 
[  أم:  ػػػن املووػػػد   ػػػان م  كأب ػػػاردم  كاملاػػػويل حلفي ػػػاا كاملسػػػمق 31س/]وػػػور

 كاملسمق:  رؽ ا ذف  كبه  به حنقة  سمق الغرب االغرب: الدلو اللييمة .

 سمك 

 ر ػػػػق    ػػػػا  سػػػػػواداالسػػػػمك:  ػػػػك البيػػػػد  كقػػػػد   ػػػػه أم: ر لػػػػه. قػػػػاؿ:  -
 [  كقاؿ الشانر:28]النارنات/

 ادنا   ر بيد لنفرزدؽ  كنجكري: ***بم لنا  إف النم  ك السماء - 243 -
 بياا دنا مه كأطوؿ
  489كدو مل دوواره ص 

كمل بلا ا دنية: اوا بارئ السػموات املسػموكات  اكدػنا  ػن دنػاء ننػغ ر ػغ اهلل 
   كسػػػػػػناـ سػػػػػػا ك: نػػػػػػاؿ. 3/261؛ كالب ػػػػػػا ر 2/413ننػػػػػػه. اريػػػػػػر: الن اوػػػػػػة 

   كالسمك  لركؼ.كالسماؾ:  ا   د به البيد  كالسماؾ: اسم  م



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 سمن 

 أ انػػػا مل سػػػبق بقػػػرات  ػػػافالسػػػمن:  ػػػد ااػػػكاؿ  وقػػػاؿ:  ػػػني ك ػػػاف  قػػػاؿ:  -
 ال وسػمن كال وغػين  ػن وػوع[  كأ ناػه ك ناػه: ولناػه  ينػا  قػاؿ: 46]ووس /
[  كأ ناػػػه: ا ػػػ واه  ينػػػا  أك أن ياػػػه كػػػنا  كاساسػػػمناه: كود ػػػه  ينػػػا: 7]الغا ػػػية/

ب بػػػه السػػػمن  كالسػػػمن  ػػػغ بػػػه ل ورػػػه  ػػػن وػػػنس السػػػمن  كالسػػػمنة: دكاء وسػػػاجن
 ك ولدري ننه. كالسماأ: طا ر.

 سما 

  اء كل  غء: أناري  قاؿ الشانر مل كص   رس: -
  روا كأ ا أر ه  مهوؿ ***كأمحر كالدوباج أ ا  اؤري  - 244 -

 االبيد  قدـ مل  ادة اأرض   كدو مل النساف ا ا   
 ة إ   ػا دك ػا  سػماء  كباإل ػا ة إ   ا وق ػا  ػارض قاؿ بلض م: كل  ػاء باإل ػا

اهلل الػػنم  نػػ  سػػبق إال السػػماء اللنيػػا  إ ػػا  ػػاء بػػا أرض  كمحػػل ننػػر دػػنا قولػػه: 
[  ك ػػغ امل ػػر  ػػاء يركوػػه  ن ػػا  قػػاؿ 12]ال ػػاؽ/  ػػوات ك ػػن ا رض  ػػ ن ن

النبػات  ػػاء؛ إ ػػا بلضػ م: إيفػػا  ػغ  ػػاء  ػا   وقػػق بػػا رض انابػارا  ػػا  قػدـ  ك ػػغ 
ل وره  ن امل ر الػنم دػو  ػاء؛ كإ ػا الر فانػه نػن ا رض. كالسػماء املقابػل لػألرض 

ت اسػػػػػاول إ  السػػػػػماء   ر ػػػػػة  كقػػػػػد  ػػػػػنكر  كوسػػػػػالمل لنواحػػػػػد كاومػػػػػق  لقولػػػػػه: 
  نػػػ  السػػػموات[  كقػػػد وقػػػاؿ مل مجل ػػػا:  ػػػوات. قػػػاؿ: 29]البقػػػرة/  سػػػوادن



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 السماء  نف ر به[  كقاؿ: 86]امل  نوف/ قل  ن رب السموات[  5]الك ر/ 
إذا السػػماء [  1]االرشػػقاؽ/ إذا السػػماء ارشػػقد[   ػػنكر  كقػػاؿ: 18]املك ػػل/
[   ارػػػ   ككوػػػه ذلػػػك أ ػػػا كالنخػػػل مل الشػػػجر  ك ػػػا  ػػػرم 1]االرف ػػػار/ ارف ػػػرت

 راري  ن أ اء اونس النم ونكر كو ر   كلػرب ننػه بنفػظ الواحػد كاومػق  كالسػماء 
 نم دو امل ر ونكر  ك مق ننر أ ية. كالسماكة الشخص اللايل  قاؿ الشانر:ال
  اكة اااؿ ح  احقوقفا - 245 -

  119؛ كالنساف ا ا . كقد  قدـ برقم 496االروك لنلجاج  كدو مل دوواره ص 
ك ػػػا يل امل النسػػػاف:  ػػػا يل  ػػػخص  ػػػاف: ار فػػػق حػػػ  اسػػػا باه  :  ػػػخص  ك ػػػا 

 ػػاكة اقػػاؿ ابػػن  نيػػور: ك ػػا الفهػػل  ػػاكة:   ػػاكؿ ننػػر  ػػوله  الفهػػل ننػػر الشػػوؿ
كسػػػ ا. النسػػػاف ا ػػػا    لاخننػػػه إوادػػػا  كا سػػػم:  ػػػا ولػػػرؼ بػػػه ذات الشػػػغء  كأصػػػنه 
 ػػو  بداللػػة قػػوام: أ ػػاء ك ػػغ  كأصػػنه  ػػن السػػمو كدػػو الػػنم بػػه ر ػػق ذكػػر املسػػمر 

 ا  ي ػا بسػم اهلل  رو ػااركبػو [  كقػاؿ: 1]الفاية/ بسم اهلل يلرؼ به  قاؿ اهلل: 
 كننػػػػم نيدـ ا  ػػػػاء[  31]النمػػػػل/  بسػػػػم اهلل الػػػػرمحن الػػػػرحيم[  41]دػػػػود/
[  أم: ا لفػػػػػاظ كامللػػػػػاأ  فردايػػػػػا ك ركبايػػػػػا. كبيػػػػػاف ذلػػػػػك أف االسػػػػػم 31]البقػػػػػرة/

 وسالمل ننر  ربني:
 أحد ا: تسب الو ق االص احغ  كذلك دو مل املخرب ننه  و: رول ك رس.

 : تسب الو ق ا كيل.كال اأ



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

كوقاؿ ذلػك لألرػواع ال اثػة املخػرب ننػه  كايػرب ننػه  كالػرابب بين مػا املسػمر بػاحلرؼ  
كدػػنا دػػو املػػراد بااوػػة؛  ف نيدـ ننيػػه السػػاـ كمػػا ننػػم االسػػم ننػػم الفلػػل  كاحلػػرؼ  
كال ولػػػرؼ اإلرسػػػاف االسػػػم  ي ػػػوف نػػػارؼ ملسػػػماري إذا نػػػرض ننيػػػه املسػػػمر  إال إذا 

أال  رل أرا لو ننمنا أسا غ أ ياء بااندوة  أك بالرك يػة  ك  رلػرؼ صػورة  نرؼ ذا ه.
 الػػه  نػػك ا  ػػاء   رلػػرؼ املسػػميات إذا  ػػاددرادا  لر انػػا ا  ػػاء اجملػػردة  بػػل كنػػا 
نار ني باصوات  ردة    بد أف  لر ة ا  اء ال ي ل إال  لر ة املسمر  كح ػوؿ 

[  31]البقػػػػرة/  كننػػػػم نيدـ ا  ػػػػاء كن ػػػػابقولػػػػه: صػػػػور ه مل الضػػػػمن   ػػػػإذا املػػػػراد 
ك ػا  لبػدكف  ػن دكرػه ا رواع ال اثة  ن ال اـ كصػور املسػميات مل ذكايػا  كقولػه: 

[   ملنػػػػاري أف ا  ػػػػاء الػػػػر  ػػػػنكرك ا لػػػػيس اػػػػا 41]ووسػػػػ / إال أ ػػػػاء  يامودػػػػا
ا صػػناـ   سػػميات  كإيفػػا دػػغ أ ػػاء ننػػر غػػن  سػػمر إذ كػػاف حقيقػػة  ػػا ولاقػػدكف مل

 كولنػػػػوا هلل  ػػػػركاء قػػػػل  ػػػػودمتسػػػػب  نػػػػك ا  ػػػػاء غػػػػن  ووػػػػود  ي ػػػػا  كقولػػػػه: 
[   نيس املراد أف ونكركا أسػا ي ا  ػو الػات كاللػكل  كإيفػا امللػم إ  ػار 33]الرند/

أـ يقي   ا  دنوره إاا  كأره دل ووود  لػاأ  نػك ا  ػاء  ي ػا  كاػنا قػاؿ بلػدري: 
 بػػػارؾ [  كقولػػػه: 33]الرنػػػد/ ا رض أـ بيػػػادر  ػػػن القػػػوؿ  نب رػػػه  ػػػا ال ولنػػػم مل

[  أم: الربكػػػػة كالنلمػػػػة الفا ضػػػػة مل صػػػػفا ه إذا اناػػػػربت  78]الػػػػرمحن/ اسػػػػم ربػػػػك
سػػػػب  اسػػػػم ربػػػػك كذلػػػػك  ػػػػو: ال ػػػػر  كاللنػػػػيم كالبػػػػارم  كالػػػػرمحن الػػػػرحيم  كقػػػػاؿ: 

ا ػػػه [  كقولػػػه: 181]ا نػػػراؼ/ كهلل ا  ػػػاء احلسػػػم[  1]ا ننػػػر/ ا ننػػػر



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ليسػػػػموف املا  ػػػػة  سػػػػمية ا ر ػػػػر[  7] ػػػػر / اػػػػغ    لػػػػل لػػػػه  ػػػػن قبػػػػل  يػػػػا
] ػػر   دػػل  لنػػم لػػه  يػػا[  أم: وقولػػوف لنما  ػػة بنػػات اهلل  كقولػػه: 27]الػػنجم/

[  أم: ريػػنا لػػه وسػػاه  ا ػػه  ك وصػػو ا وسػػاه  صػػفاه ننػػر الاهقيػػ   كلػػيس 65/
 ػػن أ ا ػػه قػػد و نػػ  ننػػر غػػنري  ل ػػن  امللػػم دػػل يػػد  ػػن واسػػمر با ػػه إذ كػػاف ك ػػن

 ليس  لناري إذا اسالمل  يه كما كاف  لناري إذا اسالمل مل غنري.

 سنن 

[  كساف البلػن 45]املا دة/ كالسن بالسنالسن  لركؼ  كمجله أسناف. قاؿ:  -
الناقة: نار ػ ا حػ  أبرك ػا  كالسػنوف: دكاء ولػاب بػه ا سػناف  كسػن احلدوػد: إسػالاه 

كاملسػػػن:  ػػػا وسػػػن بػػػه  أم: اػػػدد بػػػه  كالسػػػناف لػػػاص  ػػػا وركػػػب مل رأس كيدوػػػدري  
الر    كسنند البلن: صػقناه  ك ػمر ه  شػبي ا بسػن احلدوػد  كبانابػار اإلسػالة قيػل: 
سنند املاء  أم: أسناه. ك ػن  نػن سػنن ال روػ   كسػننه كسػننه   السػنن: مجػق سػنة  

ف واهرادا  كسنة اهلل  لا : قد  قػاؿ كسنة الووه: طروقاه  كسنة النمه: طروقاه الر كا
سنة اهلل الر قد  ند  ن قبل كلن يد لسػنة ل روقة ح ماه  كطروقة طاناه   و: 

[   انبيػػػه أف 43] ػػػاطر/ كلػػػن يػػػد لسػػػنة اهلل يػػػووا[  23]الفػػػا / اهلل  بػػػدوا
   الغرض املق ػود  ن ػا ال لانػ  كال وابػدؿ -كإف ا انفد صوردا  - ركع الشرا ق 

 ػن محػا كدو    ن النفس  ك ر يه ا لنوصوؿ إ  ثواب اهلل  لػا  كوػوارري  كقولػه: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[   لنػػاري: 259]البقػػرة/   واسػػنه[  قيػػل:  اغػػن  كقولػػه: 26]احلجػػر/  سػػنوف
   واغن  كاااء لاس احة اكدغ الر  سمر داء الس د .

 سنم 

ني مل اونػة ر يلػة القػدر [  قيػل: دػو نػ27]امل ففني/ ك كاوه  ن  سنيمقاؿ:  -
ا قػػاؿ: دػػنا  ػػا قػػاؿ اهلل:  ك كاوػػه  ػػن  سػػنيماسػػئل ابػػن نبػػاس نػػن قولػػه  لػػا : 

ػػػا  لنػػػم رفػػػس  ػػػا أ فػػػغ اػػػم  ػػػن قػػػرة أنػػػني   8/452اريػػػر: الػػػدر املن ػػػور    .
 [.28]امل ففني/ نينا وشرب هبا املقربوفك سر بقوله: 

 سنا 

 لػػة  كالسػػارية: الػػر وسػػقر هبػػا  يػػد لر لا ػػا  السػػنا: الضػػوء السػػاطق  كالسػػناء: الر  -
[  كسند الناقة  سنو  أم: سقد ا رض  كدغ 43]النور/ و اد سنا برقهقاؿ: 

 السارية.

 سنه 

السػػنة مل أصػػن ا طروقػػاف: أحػػد ا: أف أصػػن ا سػػن ة  لقػػوام: سػػا د  ارػػا  أم:  -
  واسػػػػػػػنه نا ناػػػػػػػه سػػػػػػػنة  سػػػػػػػنة  كقػػػػػػػوام: سػػػػػػػني ة  قيػػػػػػػل: ك نػػػػػػػه قولػػػػػػػه  لػػػػػػػا : 

[  أم:   واغن  ر السنني ننيػه  ك   ػندب طراك ػه. كقيػل: أصػنه  ػن 259]البقرة/
[  19]احلاقػة/ كاابيػهالواك  لقوام سنوات  ك نه: سػاريد  كااػاء لنوقػ    ػو: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

سػبق [  26]املا ػدة/ أربلني سػنة[  كقاؿ نك كول: 21]احلاقة/ حسابيهك 
كلقػػد أ ػػنرا نيؿ [  25]ال  ػػ /   ػػة سػػننيثن ما[  47]ووسػػ / سػػنني دأبػػا

[   لبارة نن اودب كأك ر  ػا  سػالمل السػنة مل 131]ا نراؼ/  رنوف بالسنني
: أصابا م السنة  قاؿ الشانر:  احلوؿ النم  يه اودب  وقاؿ: أسند القـو

 ادنا نجك بيد  ك  رري: ***اا أرج  ا حواا غن  سند  - 246 -
 رتبراارة  ن ب ن حنية رو 

  كاحلجػػػة مل القػػػراءات 111كدػػػو لنشػػػنفرل  ػػػن  فضػػػنياه. اريػػػر: املفضػػػنيات ص 
  11/167؛ كاملخ ص 2/273

 كقاؿ اا ر:
  نيسد بسن اء كال روبية - 247 -

 ادنا   ر بيد  كنجكري:
 كل ن نراوا مل السنني اووا  

؛ 2/271كدػػػو لسػػػوود بػػػن ال ػػػا د  كالبيػػػد مل النسػػػاف اسػػػنه  ؛ كدوػػػواف ا دب 
  76س ثلنب ص ك ال

  من اااء كما  رل  كقوؿ اا ر:
 واكل أز اف ااكاؿ كالسين - 248 -

 االروك ال رأة  ن نقيل  فخر با وااا  ن اليمن.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

؛ كرػػوادر 7/377؛ ك كارػػة ا دب 2/284كدػػو مل احلجػػة مل القػػراءات لنفارسػػغ 
 ؛ كالنساف ا ال . كقبنه:91أيب زود 

 كحامت ال ا غ كداب املئغ 
ر م  كإيفا مجق  لنة ننػر  لػوؿ  كما ػة ك ئػني ك ػ ف  ككسػر الفػاء كمػا كسػر  نيس  

[    ػػو 255]البقػػرة/  ال  ا ػػنري سػػنة كال رػػـومل ن ػغ  ك ففػػه لنقا يػػة  كقولػػه: 
  ن الوسن ال  ن دنا الباب.

 سهر 

  قيػػػػل: كوػػػػه 14النازنػػػػات:   ػػػػإذا دػػػم بالسػػػػادرةالسػػػادرة اوروػػػػد قولػػػػه  لػػػػا :  -
أرض القيا ػػة  كحقيقا ػػا: الػػر و  ػػر الػػوطء هبػػا    ا ػػا سػػ رت ا رض  كقيػػل: دػػغ 

 بنلك إ ارة إ  قوؿ الشانر:
 ادنا نجك بيد  كصدرري: ***يرؾ وقياف ال اب كرا مه  - 249 -

 إذا  ن سررا بني  رؽ كبني  غرب
؛ كأسػػػاس الباغػػػة  ػػػادة 1/8كدػػػو حلروػػػ  بػػػن ننػػػاب ال ػػػا غ  مل احلماسػػػة الب ػػػروة 

  2/94ماسة اوقظ  ؛ ك رح احل
كا س راف: نرقاف مل ا ر  اقاؿ كراع النمل: ا س راف: نرقاف مل املنت  رم  ي مػا 

  .1/74املاء ت وقق مل النكر. املناخب 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 سهل 

  اخػػنكف  ػػن سػػ واا ق ػػوراالسػػ ل:  ػػد احلػػكف  كمجلػػه سػػ وؿ  قػػاؿ  لػػا :  -
السػػػ ل  [  كأسػػػ ل: ح ػػػل مل السػػػ ل  كروػػػل سػػػ نغ  نسػػػوب إ  74]ا نػػػراؼ/

 ك ر س ل  كرول س ل اين   كحكف اين   كس يل  م.

 سهم 

 سػادم   ػاف الس م:  ا ور غ به  ك ا وضرب به  ن القداح ك ػوري  قػاؿ  لػا :  -
[  كاسػػا موا: اق نػػوا  كبػػرد  سػػ م: ننيػػه صػػورة 141]ال ػػا ات/  ػػن املدحضػػني

 س م  كس م كو ه:  غن  كالس اـ: داء واغن  نه الووه.

 هاس 

الس و:   ا نػن غفنػة  كذلػك  ػرباف: أحػد ا أف ال و ػوف  ػن اإلرسػاف ووالبػه  -
ك ولدا ه  كمجنوف سب إرسارا  كال ػاأ أف و ػوف  نػه  ولدا ػه  كمػن  ػرب مخػرا  ت 
  ػػر  نػػه  ن ػػر ال نػػن ق ػػد إ   لنػػه. كا كؿ  لفػػو ننػػه  كال ػػاأ  ػػا وذ بػػه  كننػػر 

نػن صػايم [  11]الػناروات/ مػرة سػادوفمل غ و ال اأ ذـ اهلل  لا   قػاؿ: 
 [.5]املانوف/ سادوف

 سٌب 

السا بة: الر  سيب مل املرنػر   ػا  ػرد نػن حػوض  كال ننػ   كذلػك إذا كلػدت  -
مخسػػة أب ػػن  كارسػػابد احليػػة ارسػػيابا  كالسػػا بة: اللبػػد ولاػػ   كو ػػوف كالؤري مللاقيػػه  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

البخػػارم نػػن نبػػد اهلل بػػن  كوضػػق  الػػه  ػػن حيػػ   ػػاء  كدػػو الػػنم كرد الن ػػغ اأ ػػرج
 سػػلود قػػاؿ: إف أدػػل اإلسػػاـ ال وسػػيبوف  كإف أدػػل اوادنيػػة كػػاروا وسػػيبوف. كاػػاب 

  ننػػػػه  كالسػػػػيب: الل ػػػػاء  كالسػػػػيب:  ػػػػرل املػػػػاء  كأصػػػػنه  ػػػػن: 12/41الفػػػػرا ا 
 سيباه  ساب.

 ساح 

  ػػػػػإذا رػػػػػكؿ بسػػػػػاحا مالسػػػػػاحة: امل ػػػػػاف الواسػػػػػق  ك نػػػػػه: سػػػػػاحة الػػػػػدار  قػػػػػاؿ:  -
[  كالسا  : املاء الدا م اوروة مل سػاحة  كسػاح  ػاف مل ا رض: 177]ال ا ات/

[  كروػل سػا   مل 2]الاوبػة/  سػيهوا مل ا رض أربلػة أ ػ ر ر  ر السا   قاؿ: 
[  أم: ال ػػػػػا موف  كقػػػػػاؿ: 112]الاوبػػػػػة/ السػػػػػا هوفا رض كسػػػػػياح  كقولػػػػػه: 

سػػا هات / ف: ح مػػغ  [  أم: صػػا مات  قػػاؿ بلضػػ م: ال ػػـو  ػػربا5]الاهػػر
كدو  ػرؾ امل لػم كاملػن    كصػـو حقيقػغ  كدػو حفػظ اوػوارح نػن امللاصػغ كالسػمق 
كالب ػػر كالنسػػاف   السػػا  : دػػو الػػنم و ػػـو دػػنا ال ػػـو دكف ال ػػـو ا كؿ  كقيػػل: 

أ نػػم وسػػنكا مل ا رض  ا ػػوف اػػم السػػا هوف دػػم الػػنون واهػػركف  ػػا اقاضػػاري قولػػه: 
 [.46]احلج/ اقنوب ولقنوف هبا أك نيذاف وسملوف هب

 سود 

وػػػـو  بػػػيا كوػػػوري السػػػواد: النػػػوف املضػػػاد لنبيػػػاض  وقػػػاؿ: اسػػػود كاسػػػواد  قػػػاؿ:  -
[  ابيضػػاض الووػػوري نبػػارة نػػن املسػػرة  كاسػػوداددا 116]نيؿ نمػػراف/ ك سػػود كوػػوري



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 كإذا بشر أحددم با ر ر  ل كو ه  سػودا كدػو كيػيمنبارة نن املساءة  ك وري: 
بيضػػػاض كاالسػػػوداد ننػػػر احملسػػػوس  كا كؿ أك   [  كمحػػػل بلضػػػ م اال58]النهػػػل/

 ف ذلك حاصل ام سودا كاروا مل الدريا أك بيضا  كننر ذلك دؿ قوله مل البياض: 
كوػػػػػػػػػػوري وو ئػػػػػػػػػػن را ػػػػػػػػػػرة /[  كقولػػػػػػػػػػه: 22]القيا ػػػػػػػػػػةككوػػػػػػػػػػوري وو ئػػػػػػػػػػن باسػػػػػػػػػػرة 

[  41 - 41]نػبس/  ردق ػا قػ ة ***ككووري وو ئن نني ػا غػربة [  24]القيا ة/
 ردق م ذلة  اام  ن اهلل  ن ناصم كايفا أغشيد كوود م ق لا  ػن النيػل ك كقاؿ: 
[  كننر دنا النهو  ا ركم اأف امل  نني اشركف غػرا حمجنػني 27]وورس/   ينما

 ن نيثار الو وء  ااحلدو  نن أيب درورة ك يػه: ا ػإ م وػا وف وػـو القيا ػة غػرا حمجنػني 
؛ كاريػر:  ػرح 1/28ك مل املوطا   ؛ ك ال249 ن الو وء  أ روه  سنم برقم ا

   كولػػرب بالسػػواد نػػن الشػػخص املر ػػغ  ػػن بليػػد  كنػػن سػػواد اللػػني  1/323السػػنة 
قػػاؿ بلضػػ م: ال وفػػارؽ سػػوادم سػػوادري  أم: نيػػين  خ ػػه  كولػػرب بػػه نػػن اومانػػة 
ال  نة   ػو قػوام: اننػي م بالسػواد ا نيػم  ااحلػدو  نػن النلمػاف بػن بشػن قػاؿ: 

نر اهلل ننيه كسنم: ا ن   وشػ ر القنيػل   وشػ ر ال  ػن  ك ػن   قاؿ رسوؿ اهلل ص
وش ر الناس   وش ر اهلل  كالاهدث بنلمة اهلل  ػ ر  ك رك ػا كفػر  كاومانػة رمحػة  
كالفرقػػة نػػناب . قػػاؿ:  قػػاؿ أبػػو أ ا ػػة: ننػػي م بالسػػواد ا نيػػم  قػػاؿ:  قػػاؿ روػػل: 

 ػإف  ولػوا  إيفػا ننيػه  سػورة النػور ك ا السواد ا نيما  قاؿ أبػو أ ا ػة: دػنري ااوػة مل
  كأ ػرج ال  ػنم: اوػد اهلل ننػر 4/278أ روػه أمحػد   ا محل كنني م  ا محنام



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اومانػػة  ا بلػػوا السػػواد ا نيػػم   ػػإف  ػػن  ػػن  ػػن مل النػػار . كاريػػر: كشػػ  ايفػػاء 
   كالسيد: املاويل لنسواد  أم: اومانة ال  نة  كونسب إ  ذلك  يقاؿ: 1/333

القػـو  كال وقػاؿ: سػيد ال ػوب  كسػيد الفػرس  كوقػاؿ: سػاد القػـو وسػوددم  كملػا  سيد 
كػػاف  ػػن  ػػرط املاػػويل لنجمانػػة أف و ػػوف   ػػنب الػػنفس قيػػل ل ػػل  ػػن كػػاف  ا ػػا 

[  كقولػػػه: 39]نيؿ نمػػػراف/ كسػػػيدا كح ػػػورامل رفسػػػه سػػػيد. كننػػػر ذلػػػك قولػػػه: 
كألفيػػا سػػيددا / كقولػػه: [   سػػمغ الػػككج سػػيدا لسياسػػة زكواػػه25]ووسػػ   ربنػػا

 [  أم: كال نا كسا سينا.67]ا حكاب/ إرا أطلنا ساد نا

 سار 

السػػن: املضػػغ مل ا رض  كروػػل سػػا ر  كسػػيار  كالسػػيارة: اومانػػة  قػػاؿ  لػػػا :  -
كوػػػػاءت سػػػػيارة / [  وقػػػػاؿ: سػػػػرت  كسػػػػرت بفػػػػاف  كسػػػػر ه أوضػػػػا  19]ووسػػػػ

 قػل سػنكا[  46]احلػج/  أ نػم وسػنكاكسػن ه ننػر الا  ػن   مػن ا كؿ قولػه: 
 سػػار بادنػػه[  ك ػػن ال ػػاأ قولػػه: 18]سػػبا/ سػػنكا  ي ػػا ليػػايل[  11]ا رلػػاـ/

[  ك   ػػػػػ  مل القػػػػػرنيف القسػػػػػم ال الػػػػػ   كدػػػػػو سػػػػػر ه. كالرابػػػػػق قولػػػػػه: 29]الق ػػػػػص/
كسنت اوباؿ /[  21]النبادو النم وسنكم مل الرب كالبهػر /[  22]وػورس

[  قػػػد قيػػػل: حػػػ  ننػػػر السػػػياحة  مل 69]النمػػػل/ رضسػػػنكا مل ا كأ ػػػا قولػػػه: 
ا رض باوسػػم  كقيػػل: حػػ  ننػػر إوالػػة الف ػػر  ك رانػػاة أحوالػػه كمػػا ركم مل ايػػرب 
أره قيل مل كص  ا كلياء: اأبدا م مل ا رض سا رة كقنوهبم مل املن وت وا نة  ا  



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

ل ػػواب  كننػػر أوػػدري   ك ػػن م  ػػن محػػل ذلػػك ننػػر اوػػد مل اللبػػادة املاوصػػل هبػػا إ  ا
ذلك محل قوله ننيه الساـ: اسا ركا  غنموا  ااحلدو  نن أيب دروػرة نػن النػمه صػنر 
اهلل ننيه كسنم قاؿ: اسا ركا  رتوا  كصو وا   ػهوا  كاغػككا  غنمػوا  أ روػه أمحػد مل 

. كأ روه ال رباأ بنفظ: ااغككا  غنمػوا  كصػو وا   ػهوا  كسػا ركا 2/381 سندري 
أ كاحلاكم نن ابن نباس  ر ونا: اسػا ركا   ػهوا ك غنمػوا . اريػر:   ساغنوا . كلن ربا
    كالاسين  رباف:1/445كش  ايفاء 

 كدػػػػػو الػػػػػنم وسػػػػػػنكمأحػػػػػد ا: بػػػػػا  ر  كاال ايػػػػػار  كاإلرادة  ػػػػػن السػػػػػا ر  ػػػػػو: 
 [.22]وورس/

[  3]ال اػػػػوور/ كإذا اوبػػػػاؿ سػػػػنتكال ػػػػاأ: بػػػػالق ر كالاسػػػػخن كاسػػػػخن اوبػػػػاؿ 
[  كالسػػػنة: احلالػػػة الػػػر و ػػػوف نني ػػػا اإلرسػػػاف 21]النبػػػا/ سػػػنت اوبػػػاؿك كقولػػػه: 

كغػػنري  غروكوػػا كػػاف أك   اسػػبا  وقػػاؿ:  ػػاف لػػه سػػنة حسػػنة  كسػػنة قبيهػػة  كقولػػه: 
 سنليددا سنيا ا ك /[  أم: احلالة الر كارد نني ا  ن كو ا نودا.21]طه 

 سور 

ب  كمل الشػػػػػراب  وقػػػػػاؿ: سػػػػػورة السػػػػػور: كثػػػػػوب  ػػػػػق ننػػػػػو  كوسػػػػػالمل مل الغضػػػػػ -
الغضػػػػب  كسػػػػورة الشػػػػراب  كسػػػػرت إليػػػػك  كسػػػػاكرأ  ػػػػاف  ك ػػػػاف سػػػػوار: كثػػػػاب. 
كاإلسػػوار  ػػن أسػػاكرة الفػػرس أك ػػر  ػػا وسػػالمل مل الر ػػاة  كوقػػاؿ: دػػو  ارسػػغ  لػػرب. 
كسػػوار املػػرأة  لػػرب  كأصػػنه دسػػاورا ااريػػر:  ػػاج اللػػركس اسػػور  ؛ كنمػػدة احلفػػاظ: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

اسالمناه اللرب  كا ا   نه: سػورت اواروػة  كواروػة  سػورة سور   ككيفما كاف  قد 
كحنػوا أسػاكر [  53]الك ػرؼ/ لوال ألقغ ننيه أسػورة  ػن ذدػبك نخنة  قاؿ: 

[  كاسػػػػالماؿ ا سػػػػورة مل الػػػػندب  كخت ي ػػػػ ا بقولػػػػه: 21]اإلرسػػػػاف/  ػػػػن  ضػػػػة
حقػغ: اقػاؿ إ انيػل  حنػوااألقغ   كاسالماؿ أساكر مل الفضة كخت ي ػه بقولػه: 

 يػػػػه  ليػػػػيم اػػػػم بالنسػػػػبة إ  أف وقػػػػاؿ: كينػػػػوا. اريػػػػر: ركح البيػػػػاف  كحنػػػػواقولػػػػه: 
كقػػاؿ: كإلقػػاء ا سػػورة كناوػػة نػػن إلقػػاء  قاليػػد املنػػك  أم: أسػػبابه الػػر  11/275

 دغ كاملفا ي  له.
ككػػاروا إذا سػػودكا روػػا سػػوركري كطوقػػوري ب ػػوؽ  ػػن ذدػػب ننمػػا ننػػر ر اسػػاه  كداللػػة 

   ا ػػػػدة ذلػػػػك ختػػػػاص بغػػػػن دػػػػنا ال اػػػػاب. 8/379كح البيػػػػاف لسػػػػياد ه. اريػػػػر: ر 
 الر يلة  قاؿ الشانر: المنزل كالسورة: 
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  18االبيد لننابغة النبياأ مل دوواره ص 

اطػػػا هبػػػا كسػػػور املدونػػػة: حا   ػػػا املشػػػامل نني ػػػا  كسػػػورة القػػػرنيف  شػػػبي ا هبػػػا ل ورػػػه حم
كمنػػازؿ القمػػر  ك ػػن قػػاؿ: سػػ رة ادػػو أبػػو   منزلزز إحاطػػة السػػور باملدونػػة  أك ل و ػػا 

   مػن أسػارت  أم: أبقيػد 13/51ااي م الرازم كابن ا ربارم ارير ينوب النغػة 
[  1]النػػور/ اأنزلنززاهسػػورة  نػػه بقيػػة  كا ػػا ق لػػة  فػػردة  ػػن مجنػػة القػػرنيف كقولػػه: 
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 ػػػم  كقيػػػل: أسػػارت مل القػػػدح  أم: أبقيػػد  يػػػه سػػػ را  أم: مجنػػة  ػػػن ا ح ػػاـ كاحل
 أم: بقية  قاؿ الشانر:

 ال باحل ور كال  ي ا بسآر - 251 -
 ادنا نجك بيد لأل  ل  ك  رري:

 ك ارب  رب  بال اس راد ين
 ؛ كالنساف اسور .141كدو مل دوواره ص 

ار    ػن قاؿ ابػن  نيػور: كالسػوار: الػنم  سػور ايمػر مل رأسػنه سػرولا  كوػركل ابسػو 
 السورة  أم: الغضب.

 السوط: 

اونػػد املضػػفور الػػنم وضػػرب بػػه  كأصػػل السػػوط:  نػػب الشػػغء بلضػػه بػػبلا  وقػػاؿ: 
س اه كسوطاه   السوط وسمر سوطا ل وره  نوط ال اقات بلضػ ا بػبلا  كقولػه: 

ػػب ننػػي م ربػػك سػػوط نػػناب   /[  شػػبي ا  ػػا و ػػوف مل الػػدريا  ػػن 13]الفجػػر
إ ارة إ   ا  نب ام  ن أرواع اللناب  املشػار إليػه بقولػه:  اللناب بالسوط  كقيل:

محيما كغساقا /[.25]النبا 

 ساعة 

 اق بػػد السػػانةالسػػانة: وػػكء  ػػن أوػػكاء الك ػػاف  كولػػرب بػػه نػػن القيا ػػة  قػػاؿ:  -
 كننػػدري ننػػم السػػانة[  187]ا نػػراؼ/ وسػػالورك نػػن السػػانة[  1]القمػػر/
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 كدػػو أسػػرع احلاسػػبنيرنة حسػػابه  كمػػا قػػاؿ: [   شػػبي ا بػػنلك لسػػ85]الك ػػرؼ/
كػػػػا م وػػػػـو ورك ػػػػا   ونب ػػػػوا إال نشػػػػية أك [  أك ملػػػػا ربػػػػه ننيػػػػه بقولػػػػه: 62]ا رلػػػػاـ/
[  35]ا حقػػػػاؼ/   ونب ػػػػوا إال سػػػػانة  ػػػػن  ػػػػار[  46]النازنػػػػات/  ػػػػهادا

كوػػـو  قػػـو السػػانة وقسػػم اجملر ػػوف  ػػا لب ػػوا غػػن سػػانة / [   ػػا ك  دػػغ 55]الػػرـك
 القيا ة  كال ارية الوقد القنيل  ن الك اف.

اكقيل: السانات الر دغ القيا ة ثاثة: السانة ال ربل  دػغ بلػ  النػاس لنمهاسػبة 
كدػػػػغ الػػػػر أ ػػػػار إلي ػػػػا بقولػػػػه ننيػػػػه السػػػػاـ: اال  قػػػػـو السػػػػانة حػػػػ  وي ػػػػر الفهػػػػش 

نمػر كالافهش كحػ  ولبػد الػدردم كالػدونار  ااحلػدو  أ روػه أمحػد نػن نبػد اهلل بػن 
قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم: اال  قػػػـو السػػػانة حػػػ  وي ػػػر الفهػػػش 

  إ  غػػػن ذلػػػك 2/162كالافػػػاحش كق يلػػػة الػػػرحم كسػػػوء اجملػػػاكرة  اريػػػر: املسػػػند 
كذكػػر أ ػػور   يػػدث مل ز ارػػه كال بلػػدري. كالسػػانة الوسػػ ر  كدػػغ  ػػوت أدػػل القػػرف 

أرػػػيس  قػػػاؿ: اإف و ػػػل نمػػػر دػػػنا  الواحػػػد كذلػػػك  ػػػو  ػػػا ركم أرػػػه رأل نبػػػد اهلل بػػػن
الغػػاـ    ػػد حػػ   قػػـو السػػانة  ااحلػػدو  نػػن أرػػس بػػن  الػػك أف روػػا قػػاؿ: وػػا 
رسػػوؿ اهلل  ػػ   قػػـو السػػانةا كننػػدري غػػاـ  ػػن ا ر ػػار وقػػاؿ لػػه حممػػد   قػػاؿ: اإف 
ولػػػش دػػػنا  لسػػػر أف ال ودركػػػه ااػػػـر حػػػ   قػػػـو السػػػانة . أ روػػػه أمحػػػد مل  سػػػندري 

 11/553؛ كالبخػارم مل ا دب   ػا  البػارم 2269م ؛ ك سنم برق3/271
كاسم الغاـ حممد   قيل: إره ني ػر  ػن  ػات  ػن ال ػهابة  كالسػانة ال ػغرل  كدػغ 
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قػد  سػر الػنون   وت اإلرساف   سػانة كػل إرسػاف  و ػه  كدػغ املشػار إلي ػا بقولػه: 
دػػػنري  [  ك لنػػػـو أف31]ا رلػػػاـ/ كػػػنبوا بنقػػػاء اهلل حػػػ  إذا وػػػاءيم السػػػانة بغاػػػة

 كأرفقوا  ا رزقناكم  ن قبلاحلسرة  ناؿ اإلرساف نند  و ه لقوله: 
قػػل [  كننػػر دػػنا قولػػه: 11ااوػػة ]املنػػا قوف/ أف وػػايت أحػػدكم املػػوت  يقػػوؿ... 

[  كركم أرػػه كػػاف إذا 41]ا رلػػاـ/ أرأوػػا م إف أ ػػاكم نػػناب اهلل أك أ ػػا م السػػانة
: اختو ػػػد السػػػانة  ااحلػػػدو  نػػػن دبػػػد روػػػ   ػػػدودة  غػػػن لورػػػه ننيػػػه السػػػاـ  قػػػاؿ

نا شػػة أ ػػا قالػػد: كػػاف رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم إذا رأل الػػرو  قػػد ا ػػادت 
 2/521؛ كالبخارم مل االساسػقاء.  ػا  البػارم 6/66 غن كو ه. أ روه أمحد 

دكف قوله ختو ػد... اخل   كقػاؿ: ا ػا أ ػد طػرمل كال أغضػ ا إال كأ ػن أف السػانة قػد 
دري  ولػػػين  و ػػػػه. كوقػػػاؿ: نا ناػػػه  سػػػػاكنة   ػػػو:  لاك ػػػة ك شػػػػادرة  قا ػػػد  ا  أوػػػ

كواءرػػا بلػػد سػػوع  ػػن النيػػل  كسػػواع  أم: بلػػد دػػدء  ك  ػػور  ػػن السػػانة اإل ػػاؿ  
كدا  قيل: أسلد اإلبل أسيل ا  كدو  ا ق سا ق  كسواع: اسم صػنم  قػاؿ  لػا : 

 [.23]روح/ كال سوانا

 ساغ 

 سػػػا غا لنشػػػاربنيدارري  كأسػػػاغه كػػػنا. قػػػاؿ: سػػػاغ الشػػػراب مل احلنػػػ : سػػػ ل ا ػػػ -
[  كسػػػوغاه  ػػػػاال  سػػػػالار  نػػػػه  17]إبػػػػراديم/ كال و ػػػػاد وسػػػػيغه[  66]النهػػػل/

 ك اف سوغ أ يه: إذا كلد إثرري ناوا  شبي ا بنلك.
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 سوؾ 

سوؼ حرؼ ل ص أ لاؿ املضارنة باالسػاقباؿ  ك رددػا نػن  لػم احلػاؿ   ػو:  -
سػػػػػػػػػوؼ أسػػػػػػػػػاغفر ل ػػػػػػػػػم ريب  [  كقولػػػػػػػػػه: 98/]ووسػػػػػػػػػسػػػػػػػػػوؼ  لنمػػػػػػػػػوف  

  ػو  ػػا  -كإف   و ػن مل الوقػػد حاصػا  -[   نبيػه أف  ػػا و نبورػه 135]ا رلػاـ/
و ػػوف بلػػد ال حمالػػة  كوقاضػػغ  لػػم املماطنػػة كالاػػا ن  كا ػػا   نػػه الاسػػوو  انابػػارا 
بقوؿ الواند: سوؼ أ لل كنا  كالسوؼ:  ػم الػ اب كالبػوؿ  ك نػه قيػل لنمفػازة الػر 

 الدليل  راهبا:  سا ة  قاؿ الشانر:وسوؼ 
 إذا الدليل اسااؼ أ اؽ ال رؽ - 252 -

 االروك لرؤبة  كدو مل النساف اسوؼ   
كالسػػػواؼ:  ػػػرض اإلبػػػل وشػػػارؼ هبػػػا ااػػػاؾ  كذلػػػك   ػػػا  شػػػم املػػػوت  أك وشػػػم ا 

 املوت  كإ ا  ره  ا سوؼ متوت  نه.

 ساق 

سػػػػاؽ  كالسػػػػيقة:  ػػػػا وسػػػػاؽ  ػػػػن سػػػػوؽ اإلبػػػػل: ونب ػػػػا كطرددػػػػا  وقػػػػاؿ: سػػػػقاه  ار -
إ  ربػػك الػػدكاب. كسػػقد امل ػػر إ  املػػرأة  كذلػػك أف   ػػوردم كارػػد اإلبػػل  كقولػػه: 

[  42]الػنجم/  كأف إ  ربػك املنا ػر[   ػو قولػه: 31]القيا ػة/ وو ئن املساؽ
[  أم:  نػػػػك وسػػػػوقه  كني ػػػػر وشػػػػ د ننيػػػػه كلػػػػه  21]ؽ/ سػػػػا   ك ػػػػ يدكقولػػػػه: 

كالافػد السػاؽ [  كقوله: 6]ا رفاؿ/ ا وساقوف إ  املوتكايفكقيل: دو كقوله: 
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[  قيػػػػل: نػػػػين الافػػػػاؼ السػػػػاقني ننػػػػد  ػػػػركج الػػػػركح. كقيػػػػل: 29]القيا ػػػػة/ بالسػػػػاؽ
الافا  مػػػا ننػػػد ا ونفػػػاف مل ال فػػػن  كقيػػػل: دػػػو أف  ػػػوت  ػػػا يمارػػػه بلػػػد أف كاراػػػا 

 ـ و شػػ  نػػن سػػاؽوػػو  قارػػه  كقيػػل: أراد الافػػاؼ البنيػػة بالبنيػػة  ػػو قولػػه  لػػا : 
وػػـو [   ػػن قػػوام: كشػػفد احلػػرب نػػن سػػاق ا  كقػػاؿ بلضػػ م مل قولػػه: 42]القنػػم/

[ : إره إ ػارة إ   ػدة انػن ابػن نبػاس أف رػا ق بػن 42]القنم/ و ش  نن ساؽ
قػاؿ: نػن  ػدة اا ػرة. قػاؿ: كدػل  وـو و ش  نن سػاؽا زرؽ ساله نن قوله: 

 ؿ الشانر: لرؼ اللرب ذلكا قاؿ: رلم  أ ا  لد قو 
 قد قا د احلرب بنا ننر ساؽ

   كدو أف  وت الولد مل ب ن الناقة  يد ل املن ر وػدري 8/254ارير: الدر املن ور 
مل رمح ػػا  يا ػػن بسػػاقه  يخروػػه  ياػػا  قػػاؿ:   ػػنا دػػو ال شػػ  نػػن السػػاؽ   جلػػل 

[  قيػل: دػػو مجػػق سػػاؽ 29]الفػػا /  اسػاول ننػػر سػػوقهل ػل أ ػػر  ييػػق. كقولػػه: 
   فػػػػ   سػػػػها بالسػػػػوؽ كا ننػػػػاؽكلػػػػوب  كقػػػػارة كقػػػػور  كننػػػػر دػػػػنا:   ػػػػو: البػػػػة

[  كرول أسوؽ  كا رأة سوقاء بينة السوؽ  أم: نييمة السػاؽ  كالسػوؽ: 33]ص/
كقػػالوا  ػػاؿ دػػنا الرسػػوؿ واكػػل ال لػػاـ املو ػػق الػػنم  نػػب إليػػه املاػػاع لنبيػػق  قػػاؿ: 

 احلن   ن غن  ض . [  كالسوو   غ الرسواقه مل7]الفرقاف/ ك شغ مل ا سواؽ
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 سول 

 قػػد أك يػػد سػػ لك وػػا  وسػػرالسػػ ؿ: احلاوػػة الػػر يػػرص الػػنفس نني ػػا  قػػاؿ:  -
[  كالاسػوول: 25]طػه/ رب ا رح يل صدرم[  كذلك  ا ساله بقوله: 36]طه/

بػػل سػػولد  ػػكوني الػػنفس ملػػا يػػرص ننيػػه  ك  ػػوور القبػػي   نػػه ب ػػورة احلسػػن  قػػاؿ: 
[  كقػػػاؿ 25]حممػػػد/ الشػػػي اف سػػػوؿ اػػػم  [18]ووسػػػ / ل ػػػم أرفسػػػ م أ ػػػرا

 بلا ا دباء:
ادػنا  ػ ر بيػد حلسػاف بػن ثابػد  ***سالد دنول رسػوؿ اهلل  احشػة  - 253 -

. 39 - 38. كاريػػػر: كاػػػاب ا لفػػػات البػػػن  الووػػػه ص 34كدػػػو مل دووارػػػه ص 
 كأبدلد اامكة ألفا 

. كالسػػػ ؿ أم: طنبػػػد  نػػػه سػػػ ال. قػػػاؿ: كلػػػيس  ػػػن سػػػاؿ كمػػػا قػػػاؿ ك ػػػن  ػػػن ا دبػػػاء
وقػػارب ا  نيػػة  ل ػػن ا  نيػػة  قػػاؿ  يمػػا قػػدرري اإلرسػػاف  كالسػػ ؿ  يمػػا طنػػب    ػػاف 

 الس ؿ و وف بلد ا  نية.

 سال 

[  أم: 12]سػبا/ كأسػننا لػه نػني الق ػرساؿ الشغء وسيل  كأسناه أرا  قػاؿ:  -
 أذبنػػػا لػػػه  كاإلسػػػالة مل احلقيقػػػة: حالػػػة مل الق ػػػر ي ػػػل بلػػػد اإلذابػػػة  كالسػػػيل أصػػػنه

 احامػل السػيل زبػدا   در  كولل ا ا لنماء النم وا يك ك  و بك   رري  قػاؿ: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كالسػػياف: املماػػد 16]سػػبا/  ارسػػننا ننػػي م سػػيل اللػػـر[  17]الرنػػد/ رابيػػا
  ن احلدود  كالدا ل  ن الن اب مل املقبا.

 سأل 

 ػا وػ دم إ  الس اؿ: اسادناء  لر ة  أك  ا و دم إ  امللر ة  كاسادناء  ػاؿ  أك  -
املػػاؿ   اسػػادناء امللر ػػة ووابػػه ننػػر النسػػاف  كاليػػد  نيفػػة لػػه بال اابػػة  أك اإل ػػارة  
كاسادناء املاؿ ووابه ننر اليد  كالنساف  نيفة اا إ ا بوند  أك برد. إف قيل: كيػ  

كإذ و   أف وقاؿ الس اؿ و وف لنملر ػة  ك لنػـو أف اهلل  لػا : وسػاؿ نبػادري  ػو: 
[ ا قيػل: إف ذلػك سػ اؿ لالروػ  القػـو  116]املا ػدة/ ا نيسر ابن  ر قاؿ اهلل و

ك ب يا م ال لالروػ  اهلل  لػا    إرػه نػاـ الغيػوب   نػيس لػرج نػن كورػه سػ اال نػن 
كإذا امللر ػػة  كالسػػ اؿ لنملر ػػة و ػػوف  ػػارة لاسػػالاـ  ك ػػارة لناب يػػد  كقولػػه  لػػا : 

ملسػػ كؿ. كالسػػ اؿ إذا كػػاف لنالروػػ   لػػدل [  كلالػػرؼ ا8]الا ػػوور/ املػػوءكدة سػػئند
إ  املفلػػػوؿ ال ػػػاأ  ػػػارة بنفسػػػه  ك ػػػارة باوػػػار   قػػػوؿ: سػػػالاه كػػػنا  كسػػػالاه نػػػن كػػػنا  

كوسػالورك نػن ذم [  85]اإلسػراء/ كوسالورك نػن الػركحكب نا  كبلن أك ر  
[ كقػػػػاؿ  لػػػػا : 1]ا رفػػػػاؿ/ وسػػػػالورك نػػػػن ا رفػػػػاؿ[  83]ال  ػػػػ / القػػػػررني

لك نبػػػادم نػػػينكإذا سػػػا /[  كقػػػاؿ: 186]البقػػػرةسػػػاؿ سػػػا ل بلػػػناب كاقػػػق 
[  كإذا كػػػاف السػػػ اؿ السػػػادناء  ػػػاؿ  إرػػػه والػػػدل بنفسػػػه أك  ػػػن   ػػػو: 1]امللػػػارج/

كإذا سالامودن  اانا  اسالودن  ن كراء حجاب / [  53]ا حكاب كاسالوا  ا



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 اهلل  ػػػػػن  ضػػػػػنهكاسػػػػػالوا [  كقػػػػػاؿ: 11]املماهنػػػػػة/ أرفقػػػػػام كليسػػػػػالوا  ػػػػػا أرفقػػػػػوا
كأ ػػػا [  كولػػػرب نػػػن الفقػػػن إذا كػػػاف  سػػػادنيا لشػػػغء بالسػػػا ل   ػػػو: 32]النسػػػاء/

 [.19]الناروات/ لنسا ل كاحملرـك[  كقوله: 11]الضهر/ السا ل  ا  ن ر

 سام 

السػػػـو أصػػػنه: الػػػنداب مل اباغػػػاء الشػػػغء    ػػػو لفػػػظ مللػػػم  ركػػػب  ػػػن الػػػػنداب  -
قػػػػوام: سػػػػا د اإلبػػػػل    ػػػػغ سػػػػا مة  ك ػػػػرل  كاالباغػػػػاء  كأوػػػػرم  ػػػػرل الػػػػنداب مل
[  ك نػه 6]إبػراديم/ وسػو ور م سػوء اللػناباالباغاء مل قوام:  ػد كػنا  قػاؿ: 

قيل: سيم  اف ايس     و وساـ ايس   ك نه: السـو مل البيق   قيل: اصاحب 
 السػػنلة بالسػػـو  ا  أوػػدري  كوقػػاؿ:  ػػد اإلبػػل مل املرنػػر  كأ ا ػػا  كسػػو ا ا  قػػاؿ:

ك نػػػػه  ػػػػجر  يػػػػه  سػػػػيموف /[  كالسػػػػيماء كالسػػػػيمياء: اللا ػػػػة  قػػػػاؿ 11]النهػػػػل
 الشانر:

 له سيمياء ال  ش  ننر الب ر - 254 -
 االروك  سيد بن ننقاء الفكارم  دح نمينة حني قا ه  اله  كوقوؿ:

 له سيمياء ال  ش  ننر الب ر ***غاـ ر اري اهلل باحلسن وا لا 
 كمل ويدري الشلرل كمل كو ه القمر ***رري كاف ال روا ننقد  وؽ  

 ؛ كقيل: دغ للوو  القوامل 17/117ارير: النساف اسـو  ؛ كا غاأ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كقػد سػو اه أم: أننماػه  كقولػه 29]الفا / سيمادم مل كوود مكقاؿ  لا : 
  سػو ني  كقػرأ: 125اسورة نيؿ نمراف: نيوػة   سو نينك كول مل املا  ة: 

كأبػػػو ولفػػػر كابػػػن نػػػا ر كمحػػػكة كال سػػػا غ ك نػػػ   أم:  لنمػػػني ك بفػػػا  الػػػواك رػػػا ق 
سػػو ني   179اكدػػغ قػػراءة ابػػن ك ػػن كأيب نمػػرك كناصػػم كولقػػوب. اإليػػاؼ  

 لنمػػػػني  رفسػػػػ م أك ييػػػػوام  أك  رسػػػػنني اػػػػا  كركم ننػػػػه ننيػػػػه السػػػػاـ أرػػػػه قػػػػاؿ: 
كؿ  ػػا ا سػو وا  ػػإف املا  ػػة قػػد  سػػو د  ااحلػػدو  نػػن نمػػن بػػن إسػػه  قػػاؿ: إف أ

كاف ال وؼ ليـو بدر  قػاؿ رسػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه كسػنم: ا سػو وا  ػإف املا  ػة 
 قد  سو د    و أكؿ وـو ك ق ال وؼ  أ روه ابن أيب  يبة كابن ورور.

كأ رج ال رباأ كابن  ردكوه بسند  ػلي  نػن ابػن نبػاس قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل صػنر 
سيما املا  ة وـو بدر نما م سػودا   :  لنمني  ككارد  سو نياهلل ننيه كسنم: 

  .311 - 2/319كوـو أحد نما م محرا . راوق: الدر املن ور 

 سأم 

 كدػػػم ال وسػػػا وفالسػػػآ ة: املالػػػة  ػػػا و  ػػػر لب ػػػه   لػػػا كػػػاف أك ارفلػػػاال قػػػاؿ:  -
[  كقػػاؿ 49]  ػػند/ ال وسػػاـ اإلرسػػاف  ػػن دنػػاء ايػػن[  كقػػاؿ: 38]  ػػند/
 الشانر:

 مثارني حوال ال أبالك وساـ *** الي  احلياة ك ن ولش سئمد   - 255 -



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

؛ ك ػػرح امللنقػػات 86االبيػػد لػػكدن بػػن أيب سػػنمر  ػػن  لنقاػػه  كدػػو مل دووارػػه ص 
1/124  

 سٌن 

[. كقرئ 21]امل  نوف/  خترج  ن طور سيناءطور سيناء: وبل  لركؼ  قاؿ:  -
ب سػػر السػػني  كالبػػاقوف  بػػالفا  كال سػػر اقػػرأ رػػا ق كابػػن ك ػػن كأبػػو نمػػرك كأبػػو ولفػػر

   كا ل  مل سػيناء بػالفا  لػيس إال لنااريػ    رػه لػيس مل  318بالفا . اإلياؼ 
كا  م  لاؿ إال  ضانفا  كالقنقاؿ كالكلكاؿ  كمل سيناء و   أف   وف ا ل   يه  

   كأف 363ك  1/122كػػػا ل  مل ننبػػػاء كحربػػػاء اراوػػػق: املماػػػق مل الا ػػػرو  
بسرداح اكدػغ ألػ  اإلحلػاؽ  كالسػرداح: الناقػة ال وونػة  كقيػل:    وف ا ل  لقحلاؽ

 . كالسػػػني  ػػػن 2اسػػػورة الاػػػني: نيوػػػة  كطػػػور سػػػيننيال  ػػػنة النهػػػم   كقيػػػل أوضػػػا: 
 حركؼ امللجم.

 سوا 

املسػػػاكاة: امللادلػػػة امللاػػػربة بالػػػنرع كالػػػوزف  كال يػػػل  وقػػػاؿ: دػػػنا ثػػػوب  سػػػاك لػػػناؾ  -
ردم  كقػػد ولاػػرب بال يفيػػة   ػػو: دػػنا السػػواد ال ػػوب  كدػػنا الػػدردم  سػػاك لػػنلك الػػد

 سػػاك لػػنلك السػػواد  كإف كػػاف يقيقػػه راولػػا إ  انابػػار   ارػػه دكف ذا ػػه  كالنابػػار 
 امللادلة الر  يه اسالمل اسالماؿ اللدؿ  قاؿ الشانر:

 أبينا  ا رل غ السواء ندكرا - 256 -



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 ادنا   ر بيد للن ة  كنجكري:
   قيا ا بانضاد السراء املل
؛ كالنػػػػػػػوادر  يب زوػػػػػػػد ص 1/246؛ كاحلجػػػػػػػة لنفارسػػػػػػػغ 52كدػػػػػػػو مل دووارػػػػػػػه ص 

  12/161؛ كاملخ ص 122
 كاساول وقاؿ ننر كو ني:

أحد ا: وسند إليه  اناف   ػاندا   ػو: اسػاول زوػد كنمػرك مل كػنا  أم:  سػاكوا  
 [.19]الاوبة/ ال وساوكف نند اهللكقاؿ: 

[  6]الػػنجم/  ذك  ػػرة  اسػػاولذا ػػه   ػػو:  كال ػػاأ: أف وقػػاؿ الناػػداؿ الشػػغء مل
 لاسػػػػػػػػػاوكا ننػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػورري[  28]امل  نػػػػػػػػػوف/  ػػػػػػػػػإذا اسػػػػػػػػػاوود أرػػػػػػػػػدكقػػػػػػػػػاؿ: 
[  كاساول  اف ننر نمالاػه  29]الفا /  اساول ننر سوقه[  13]الك رؼ/

الػػرمحن ننػػر كاسػػاول أ ػػر  ػػاف  ك ػػ  نػػدم بلنػػر اقاضػػر  لػػم االسػػاياء  كقولػػه: 
[  كقيػػل:  لنػػاري اسػػاول لػػه  ػػا مل السػػموات ك ػػا مل ا رض  5]طػػه/ اللػػرش اسػػاول

ت اسػاول إ  السػػماء أم: اسػاقاـ ال ػل ننػػر  ػرادري باسػػووة اهلل  لػا  إوػاري  كقولػػه: 
[  كقيػػل:  لنػػاري اسػػاول كػػل  ػػغء مل النسػػبة إليػػه   ػػا  ػػغء 29]البقػػرة/  سػػوادن

 اف دكف   اف.أقرب إليه  ن  غء  إذ كاف  لا  ليس كا وساـ احلالة مل   
كإذا نػػػدم بػػػإ  اقاضػػػر  لػػػم االرا ػػػاء إليػػػه  إ ػػػا بالػػػنات  أك بالاػػػدبن  كننػػػر ال ػػػاأ 

[  ك سػووة الشػغء: ولنػػه 11]  ػند/ ت اسػاول إ  السػماء كدػغ د ػافقولػه: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  7]االرف ػػار/ الػػنم  نقػك  سػػواؾسػواء؛ إ ػػا مل الر لػػة؛ أك مل الضػلة  كقولػػه: 
 كرفػػػػػػس ك ػػػػػػا سػػػػػػوادااحل مػػػػػػة  كقولػػػػػػه:  أم: ولػػػػػػل  نقاػػػػػػك ننػػػػػػر  ػػػػػػا اقاضػػػػػػد

[   إ ارة إ  القول الر ولن ا  قو ه لننفس   نسب الفلل إلي ا  كقد 7]الشمس/
ذكر مل غن دنا املو ق أف الفلل كمػا و ػ  أف ونسػب إ  الفانػل و ػ  أف ونسػب 

 إ  االة  كسا ر  ا وفاقر الفلل إليه   و: سي  قاطق.
[  ولػػين 7]الشػػمس/ كرفػػس ك ػػا سػػواداقػػاؿ: أراد كدػػنا الووػػه أك   ػػن قػػوؿ  ػػن 
. قاؿ: ك ا ا   و ق ا ن      ػإف ا ػا  31/211اهلل  لا  اكدو قوؿ ابن ورور 

ال ولػرب بػػه نػن اهلل  لػػا ؛ إذ دػػو  و ػوع لنجػػنس  ك  وػرد بػػه  ػػق و ػ   كأ ػػا قولػػه: 
 الػػػػنم  نػػػػ   سػػػػول ***سػػػػب  اسػػػػم ربػػػػك ا ننػػػػر /[   الفلػػػػل 2 - 1]ا ننػػػػر

]احلجػػػر/   ػػػإذا سػػػوواه كرفخػػػد  يػػػه  ػػػن ركحػػػغب إليػػػه  لػػػا   ككػػػنا قولػػػه:  نسػػػو 
[   اسػػووا ا واضػػمن بناءدػػا  28]النازنػػات/ ر ػػق    ػػا  سػػوادا[  كقولػػه: 29

 [.6]ال ا ات/ إرا زونا السماء الدريا بكونة ال واكبك كوين ا املنكور مل قوله: 
حيػػ  القػػدر  كال يفيػػة. قػػاؿ  كالسػػوم وقػػاؿ  يمػػا و ػػاف نػػن اإل ػػراط  كالافػػروب  ػػن

 ػػػػن أصػػػػهاب ال ػػػػراط [  كقػػػػاؿ  لػػػػا : 11] ػػػػر / ثػػػػاث ليػػػػاؿ سػػػػووا لػػػػا : 
[  كرول سوم: اساوت أ اقه ك نقاه نن اإل ػراط كالافػروب  135]طه/ السوم

[  قيل:  لػل كفػه كخػ  اومػل ال 4]القيا ة/ ننر أف رسوم بنارهكقوله  لا : 
أصابله كن ا ننر قػدر كاحػد حػ  ال ونافػق هبػا  كذاؾ أف أصابق اا  كقيل: بل  لل 
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احل مة مل كوف ا صابق  افاك ة مل القدر كاايئة  ادرة  إذ كاف  لاك ػا ننػر القػبا 
[  14]الشػػمس/  د ػػدـ ننػػي م رهبػػم بػػنرب م  سػػواداأف   ػػوف كػػنلك  كقولػػه: 

قيػػل: [  ك 42]ال  ػػ /  اكوػػة ننػػر نرك ػػ اأم: سػول باددػػم بػػا رض   ػػو: 
[  كذلػك إ ػارة إ  42]النسػاء/ لػو  سػول هبػم ا رضسول باددم هبم   ػو: 

 [.41]النبا/ كوقوؿ ال ا ر وا لياين كند  رابا ا قاؿ نن ال فار: 
ك  ػػاف سػػول  كسػػواء: كسػػب. كوقػػاؿ: سػػواء  كسػػول  كسػػول أم: وسػػاوم طر ػػاري  

 اوهػػػػيممل سػػػػواء كوسػػػػالمل ذلػػػػك كصػػػػفا ك ر ػػػػا  كأصػػػػل ذلػػػػك   ػػػػدر  كقػػػػاؿ: 
  اربػػن إلػػي م ننػػر سػػواء[  22]الق ػػص/ سػػواء السػػبيل[  ك 55]ال ػػا ات/
 إ  كنمػػة سػػواء بيننػػا كبيػػن م[  أم: نػػدؿ  ػػن احل ػػم  ككػػنا قولػػه: 58]ا رفػػاؿ/

[  6]البقػػػػػرة/ سػػػػػواء ننػػػػػي م أأرػػػػػنريم أـ    نػػػػػنردم[  كقولػػػػػه: 64]نيؿ نمػػػػػراف/
سػػػػواء ننػػػػي م أسػػػػاغفرت اػػػػم /[  6]املنػػػػا قوفواء ننينػػػػا أوكننػػػػا أـ صػػػػربراسػػػػ 

 سػواء اللػاك   يػه كالبػاد[  أم: وساوم ا  راف مل أ مػا ال وغنيػاف 21]إبراديم/
 [  كقد وسالمل سول كسواء  لم غن  قاؿ الشانر:25]احلج/ 

  نم وب   ن ا سول دا د - 257 -
 ادنا   ر بيد  كنجكري:
 كسفق ايدكد  لا كالن م

  3/187؛ كالب ا ر 1/66 دوواف اانليني كدو  يب ذؤوب اانيل  مل
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 كقاؿ اا ر:
 ك ا ق دت  ن أدن ا لسوا  ا - 258 -

 ادنا نجك بيد  كصدرري:
 يار  نن أدل اليما ة راقر
؛ كاجملمػل 3/87  كالنسػاف اسػول  ؛ كالب ػا ر 131كدو لألنشػر مل دووارػه ص 

2/477  
  ػل: نػدؿ ك لػادؿ   كنندم رول سواؾ  أم:   ارك  كبدلك  كالسػغ: املسػاكم 

كقاػػػل ك قا ػػػل   قػػػوؿ: سػػػياف زوػػػد كنمػػػرك  كأسػػػواء مجػػػق سػػػغ   ػػػو: رقػػػا كأرقػػػاض  
وقػػػػاؿ: قػػػػـو أسػػػػواء  ك سػػػػاوكف  كاملسػػػػاكاة  الار ػػػػة مل امل منػػػػات  وقػػػػاؿ: دػػػػنا ال ػػػػوب 

 حػػػ  إذا سػػػاكل بػػػني ال ػػػد نيوسػػػاكم كػػػنا  كأصػػػنه  ػػػن سػػػاكاري مل القػػػدر  قػػػاؿ: 
 [.96]ال   /

 سوأ 

ا وغػػػػم اإلرسػػػػاف  ػػػػن ا  ػػػػور الدريووػػػػة  كا  ركوػػػػة  ك ػػػػن ا حػػػػواؿ السػػػػوء: كػػػػل  ػػػػ -
بيضػاء  ػن النفسية  كالبدرية  كاياروة   ن  وات  ػاؿ  كوػاري  ك قػد محػيم  كقولػه: 

[  أم:  ػػن غػن ني ػػة هبػا  ك سػػر بػالربص  كذلػػك بلػا اا ػػات 22]طػه/ غػن سػػوء
[  27]النهػػل/ نإف ايػػكم اليػػـو كالسػػوء ننػػر ال ػػا روالػػر  لػػرض لنيػػد. كقػػاؿ: 

ت كػاف ناقبػة الػنون كنرب نن كل  ػا وقػب  بالسػوأل  كلػنلك قوبػل باحلسػم  قػاؿ: 
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/ أساءكا السوأل [  26]وػورس/ لنػنون أحسػنوا احلسػم[  كما قػاؿ: 11]الرـك
 بنػػػػػر  ػػػػػن كسػػػػػب سػػػػػيئةكالسػػػػػيئة: الفلنػػػػػة القبيهػػػػػة  كدػػػػػغ  ػػػػػد احلسػػػػػنة  قػػػػػاؿ: 

 وػػندا السػػيئات[  46]النمػػل/ ئة   سػػالجنوف بالسػػي[  قػػاؿ: 81]البقػػرة/
 ػػػػا أصػػػػابك  ػػػػن حسػػػػنة  مػػػػن اهلل ك ػػػػا أصػػػػابك  ػػػػن سػػػػيئة  مػػػػن [  114]دػػػػود/
كأد ػػػق [  34]النهػػػل/  اصػػػاهبم سػػػيئات  ػػػا نمنػػػوا[  79]النسػػػاء/ رفسػػػك

[  كقػػاؿ ننيػػه ال ػػاة كالسػػاـ: اوػػا أرػػس 96]امل  نػػوف/ بػػالر دػػغ أحسػػن السػػيئة
دو  نن  لاذ كأيب ذر قػاؿ رسػوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه أ بق السيئة احلسنة مته ا  ااحل

كسنم: اا   اهلل حي ما كند  كأ بق السيئة احلسنة مته ا  ك ال  الناس خبن  حسػن  
 .2/323أ روه أمحد كال  نم كاحلاكم كالدار غ 

   كاحلسػػػنة 1/54؛ كاملسػػػادرؾ 5/153؛ كاملسػػػند 1/33اريػػػر: الفػػػا  ال بػػػن 
 ػػن سػػب انابػػار اللقػػل كالشػػرع   ػػو املػػنكور مل قولػػه: كالسػػيئة  ػػرباف: أحػػد ا ت

 وػػػػػػػاء باحلسػػػػػػػنة  نػػػػػػػه نشػػػػػػػر أ  ااػػػػػػػا  ك ػػػػػػػن وػػػػػػػاء بالسػػػػػػػيئة  ػػػػػػػا  ػػػػػػػكل إال   ن ػػػػػػػا
[  كحسنة كسيئة تسب انابار ال بق  كذلك  ا وساخفه ال بػق ك ػا 161]ا رلاـ/

نكا  ػػػإذا وػػػا ا م احلسػػػنة قػػػالوا لنػػػا دػػػنري كإف   ػػػب م سػػػيئة و ػػػوسػػػا قنه   ػػػو قولػػػه: 
 ت بػػػػدلنا   ػػػاف السػػػػيئة احلسػػػػنة[  كقولػػػػه: 131]ا نػػػراؼ/  وسػػػر ك ػػػػن  لػػػػه

 إف ايػػػػػػػػكم اليػػػػػػػػـو كالسػػػػػػػػوء ننػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػا رون[  كقولػػػػػػػػه  لػػػػػػػػا : 95]ا نػػػػػػػػراؼ/
سيئد كوػوري [  كوقاؿ: ساءأ كنا  كس  ين  كأسات إ   اف  قاؿ: 27]النهل/
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 ػػػػن [  7إلسػػػػراء /]ا ليسػػػػوءكا كوػػػػود م[  كقػػػػاؿ: 27]املنػػػػك/ الػػػػنون كفػػػػركا
زوػػػن اػػػم سػػػوء [  أم: قبيهػػػا  ككػػػنا قولػػػه: 123]النسػػػاء/ ولمػػػل سػػػوءا  ػػػك بػػػه

[  أم:  ػػػا وسػػػوءدم مل 6]الفػػػا / ننػػػي م دا ػػػرة السػػػوء[  37]الاوبػػػة/ أنمػػػاام
 سػػػػػػاءت  سػػػػػػاقرا[  ك 97]النسػػػػػػاء/ كسػػػػػػاءت   ػػػػػػنااللاقبػػػػػػة  ككػػػػػػنا قولػػػػػػه: 

 بسػػػػاحا م  سػػػػاء صػػػػباح املنػػػػنرون  ػػػػإذا رػػػػكؿ[  كأ ػػػػا قولػػػػه  لػػػػا : 66]الفرقػػػػاف/
 سػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػ ا[  66]املا ػػػػػػػػدة/ سػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػا ولمنػػػػػػػػوف[  ك 177]ال ػػػػػػػػا ات/
كوبسػػ وا إلػػي م أوػػدو م [   سػػاء د نػػا يػػرم  ػػرل بػػئس  كقػػاؿ: 177]ا نػػراؼ/

 سػػػػػػػػػيئد كوػػػػػػػػػوري الػػػػػػػػػنون كفػػػػػػػػػركا[  كقولػػػػػػػػػه: 2]املماهنػػػػػػػػػة/ كألسػػػػػػػػػنا م بالسػػػػػػػػػوء
ه وبدك مل الووه أثر السركر كالغػم  [  رسب ذلك إ  الووه  ن حي  إر27]املنك/
[ : حػػل هبػػم  ػػا وسػػوءدم  كقػػاؿ: 77]دػػود/ سػػغء هبػػم ك ػػاؽ هبػػم ذرنػػاكقػػاؿ: 

سوء احلساب /[  21]الرندكاػم سػوء الػدار /[  ككػين نػن الفػرج 25]الرنػد
 كيػػػػػػ  وػػػػػػوارم سػػػػػػوأة أ يػػػػػػه . قػػػػػػاؿ: 1/162بالسػػػػػػوأة ااريػػػػػػر  ػػػػػػاز القػػػػػػرنيف 

 وػػػػػػػػوارم سػػػػػػػػوني  م[  31]املا ػػػػػػػػدة/  ػػػػػػػػغ ػػػػػػػػاكارم سػػػػػػػػوأة أ[  31]املا ػػػػػػػػدة/
ليبػػدم امػػا  ػػا ككرم [  22]ا نػػراؼ/ بػػدت امػػا سػػونييما[  26]ا نػػراؼ/

 [.21]ا نراؼ/ نن ما  ن سونييما
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 كتاب الشٌن 

 شبه 

الشػػبه كالشػػب ه كالشػػبيه: حقيقا ػػا مل املماثنػػة  ػػن و ػػة ال يفيػػة  كػػالنوف كال لػػم   -
ف ال واميػػك أحػػد الشػػيئني  ػػن اا ػػر ملػػا بين مػػا  ػػن ككاللدالػػة كالينػػم  كالشػػب ة: دػػو أ

[  أم: وشػػػبه 25]البقػػػرة/  كأ ػػػوا بػػػه  اشػػػاهباالاشػػػابه؛ نينػػػا كػػػاف أك  لػػػم  قػػػاؿ: 
بلضػػه بلضػػا لورػػا ال طلمػػا كحقيقػػة  كقيػػل:  امػػاثا مل ال مػػاؿ كاوػػودة  كقػػرئ قولػػه: 

شػػػػاب ا كغػػػػن  اشػػػػابه  /[  كقػػػػرئ: 99]ا رلػػػػاـاشػػػػاهبا  /[  141]ا رلػػػػاـ
[  ننػػر لفػػظ 71]البقػػرة/ إف البقػػر  شػػابه ننينػػامجيلػػا  ك لنادػػا  اقاربػػاف. كقػػاؿ: 

املا ػػػغ   جلػػػل لفيػػػه  ػػػنكرا  ك ا شػػػابه  اكدػػػغ قػػػراءة  ػػػاذة  قػػػرأ هبػػػا ا نػػػرج  أم: 
[  أم: مل الغػغ 118]البقرة/  شاهبد قنوهبم اشابه ننينا ننر اإلدغاـ  كقوله: 

[. 7]نيؿ نمػراف/ أـ ال اػاب كأ ػر  اشػاهبات نيوات حم مات دػنكاو الة قاؿ: 
كاملاشػابه  ػن القػرنيف:  ػػا أ ػ ل  فسػنري ملشػػاهباه بغػنري؛ إ ػا  ػػن حيػ  النفػظ  أك  ػػن 
حيػػ  امللػػػم   قػػاؿ الفق ػػػاء: املاشػػابه:  ػػػا ال ونبػػ   ػػػادرري نػػن  ػػػرادري ااريػػر: ب ػػػا ر 

   ]كحقيقػػػػػة ذلػػػػػك أف 211؛ كالالروفػػػػػات لنجروػػػػػاأ ص 3/293ذكم الامييػػػػػك 
وات نند انابار بلض ا ببلا ثاثة أ ػرب: حم ػم ننػر اإلطػاؽ  ك اشػابه ننػر اا

اإلطػػػاؽ  كحم ػػػم  ػػػن كوػػػه  اشػػػابه  ػػػن كوػػػه.  املاشػػػابه مل اومنػػػة ثػػػاث أ ػػػرب: 
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 اشػػابه  ػػن و ػػة النفػػظ  قػػب  ك اشػػابه  ػػن و ػػة امللػػم  قػػب  ك اشػػابه  ػػن و ا ػػا. 
 كاملاشابه  ن و ة النفظ  رباف:

فػػاظ املفػػردة  كذلػػك إ ػػا  ػػن و ػػة غراباػػه  ػػو: ا ب اا ب : أحػػد ا وروػػق إ  ا ل
ال أل  كقيل: ا ب  ن املرنر لندكاب  كالفاك ػة لقرسػاف. اريػر: النسػاف اأب     
كوك ػػوف اوك ػػوف أم: وسػػرنوف  كأصػػنه  ػػن: ز يػػ  النلا ػػة  كدػػو اباػػداء نػػدكدا. اريػػر: 

 لني.النساف ازؼ    ؛ كإ ا  ن و ة  شاركة مل النفظ كاليد كال
 كال اأ وروق إ  مجنة ال اـ املركب  كذلك ثاثة أ رب:

كإف  فػام أال  قسػ وا مل الياػا ر  ػار هوا  ػا طػاب  رب ال ا ار ال ػاـ  ػو: 
 [.3]النساء/ ل م  ن النساء

[   ره لو قيل: ليس 11]الشورل/ ليس كم نه  غءك رب لبسب ال اـ  و: 
   نه  غء كاف أ  ر لنسا ق.

 قيمػا ***ننػر نبػدري ال اػاب ك   لػل لػه نووػا  أنززللنيم ال اـ  ػو: ك رب 
كلػوال روػاؿ [   قػدورري: ال اػاب قيمػا ك   لػل لػه نووػا  كقولػه: 2 - 1]ال   /
كلػػػوال روػػػاؿ    نػػػوف كرسػػػاء    نػػػات   اااوػػػة:  لػػػو  كونػػػواإ  قولػػػه:     نػػػوف

ليػد ل اهلل مل رمحاػه  ػن وشػاء   لنمودم أف    دم  ا ػيب م  ػن م  لػرة بغػن ننػم  
 . كاملاشػابه  ػن 25سورة الفا : نيوة  لو  كونوا للنبنا النون كفركا  ن م ننابا أليما

و ة امللم: أكصاؼ اهلل  لا   كأكصػاؼ وػـو القيا ػة   ػإف  نػك ال ػفات ال  ا ػور 
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لنػػا إذ كػػاف ال ا ػػل مل رفوسػػنا صػػورة  ػػا    سػػه  أك   و ػػن  ػػن وػػنس  ػػا  سػػه. 
 كاملاشابه  ن و ة امللم كالنفظ مجيلا مخسة أ رب:
 [.5]الاوبة/  اقانوا املشركنيا كؿ:  ن و ة ال مية كاللمـو كاي وص  و: 

 ػػػار هوا  ػػا طػػػاب ل ػػم  ػػػن كال ػػاأ:  ػػن و ػػػة ال يفيػػة كػػػالوووب كالنػػدب   ػػو: 
 [.3]النساء/ النساء

]نيؿ  ا قػػػػوا اهلل حػػػػ   قا ػػػػهكال الػػػػ :  ػػػػن و ػػػػة الك ػػػػاف كالناسػػػػخ كاملنسػػػػوخ   ػػػػو: 
 [.112نمراف/

كلػيس الػرب بػاف  ػا وا البيػوت كالرابق:  ن و ة امل اف كا  ور الػر ركلػد  ي ػا   ػو: 
[  37]الاوبػة/ إيفا النسغء زوادة مل ال فر[  كقوله: 189]البقرة/  ن   وردا

 ة. إف  ن ال ولرؼ ناديم مل اوادنية والنر ننيه  لر ة  فسن دنري ااو
كايػػػػا س:  ػػػػن و ػػػػة الشػػػػركط الػػػػر هبػػػػا و ػػػػ  الفلػػػػل  أك وفسػػػػد كشػػػػركط ال ػػػػاة 
كالن اح. كدنري اومنػة إذا   ػورت ننػم أف كػل  ػا ذكػرري املفسػركف مل  فسػن املاشػابه 

[  كقػػوؿ 1]البقػػرة / ني ال لػػرج نػػن دػػنري الاقاسػػيم   ػػو قػػوؿ  ػػن قػػاؿ: املاشػػابه 
وخ اأ روػػػػػػه ابػػػػػػن أيب حػػػػػػامت مل  فسػػػػػػنري قاػػػػػػادة: احمل ػػػػػػم: الناسػػػػػػخ  كاملاشػػػػػػابه: املنسػػػػػػ

   كقوؿ ا صم انبد الرمحن بن كيساف  أبػو ب ػر ا صػم امللاػكيل  لػه  فسػن 2/48
  : احمل ػػم:  ػػا أمجػػق ننػػر 3/427نجيػػب  ونقػػل ننػػه الػػرازم. اريػػر لسػػاف امليػػكاف 

 اكونه  كاملاشابه:  ا ا ان   يه. ت مجيق املاشابه ننر ثاثة أ رب:  رب ال سبيل 
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وقوؼ ننيه  كوقد السانة  ك ركج دابة ا رض  ككيفية الدابة ك و ذلك. ك ػرب لن
لقرسػػػاف سػػػبيل إ   لر اػػػه  كا لفػػػاظ الغروبػػػة كا ح ػػػاـ الغنقػػػة. ك ػػػرب  ػػػ دد بػػػني 
ا  ػػػرون  ػػػوز أف لػػػاص  لر ػػػة حقيقاػػػه بلػػػا الراسػػػخني مل اللنػػػم  كلفػػػر ننػػػر  ػػػن 

السػػاـ مل ننػػغ ر ػػغ اهلل ننػػه: االن ػػم دك ػػم  كدػػو الضػػرب املشػػار إليػػه بقولػػه ننيػػه 
 ق ػػه مل الػػدون كننمػػه الااكوػػل  ا  أوػػدري  ل ػػن وػػاء نػػن ننػػغ ر ػػغ اهلل ننػػه قػػاؿ: 
بل ين رسوؿ اهلل صنر اهلل ننيه كسػنم إ  الػيمن  قضػغ بيػن م   قنػد: وػا رسػوؿ اهلل 
ال ننػػػم يل بالقضػػػاء   ضػػػرب بيػػػدري ننػػػر صػػػدرم  كقػػػاؿ: االن ػػػم ادػػػد قنبػػػه  كسػػػدد 

  كدػػػو 43 . أ روػػػه النسػػػا غ مل يػػػنوب   ػػػا ص ننػػػغ بػػػن أيب طالػػػب ص لسػػػاره
 ػػلي    كقولػػه البػػن نبػػاس   ػػل ذلػػك ااحلػػدو  نػػن ابػػن نبػػاس أف النػػمه صػػنر اهلل 
ننيه كسنم د ل اياء   و لد له ك وءا  قػاؿ: ا ػن ك ػق دػنا  ا  ػا رب  قػاؿ: 

 .1/224ياء االن م  ق ه مل الدون . أ روه البخارم مل باب ك ق املاء نند ا
كقاؿ ابن حجر: كدنري النفية ا ا رت ننر ا لسػنة: االن ػم  ق ػه مل الػدون  كننمػه 
الااكول  ح  رسب ا بلض م لن هيهني ك  و ب  كاحلدو  نند أمحد هبػنا النفػظ  

 ضػػا ل ابػػن نبػػاس   7/111كننػػد ال ػػرباأ  ػػن كو ػػني ني ػػرون. اريػػر  ػػا  البػػارم 
 . كإذ نر د دنري اومنة ننم أف 9/279 د   ك مق الككا1/266ك سند أمحد 

[  ككصػػػػػنه بقولػػػػػه: 7]نيؿ نمػػػػػراف/ ك ػػػػػا ولنػػػػػم  اكونػػػػػه إال اهللالوقػػػػػ  ننػػػػػر قولػػػػػه: 
كالراسػػػػػخوف مل اللنػػػػػم / [ وػػػػػا ك  كأف ل ػػػػػل كاحػػػػػد  ن مػػػػػا كو ػػػػػا 7]نيؿ نمػػػػػراف



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

حسػػػبما دؿ ننيػػػه الاف ػػػيل املاقػػػدـ[ ا ػػػا بػػػني ] [ رقنػػػه السػػػيوطغ ب ولػػػه مل اإل قػػػاف 
[   إره ولػين  ػا 23]الك ر/ اهلل ركؿ أحسن احلدو  كاابا  اشاهباه:  . كقول2/6

 كل ػن  ػبه اػموشبه بلضه بلضا مل ا ح اـ  كاحل مػة كاسػاقا ة الػنيم. كقولػه: 
. كقد رقل أك ر دنا الباب الفنكزنيبػادم حر يػا مل الب ػا ر 157اسورة النساء: نيوة 

لشػبه  ػن اوػوادر:  ػا وشػبه   أم:   ل ام  ػن حسػبوري إوػاري  كا297 - 3/294
 لوره لوف الندب.

 شتت 

الشػػػد:  فروػػػ  الشػػػلب  وقػػػاؿ:  ػػػد مجل ػػػم  ػػػاا ك ػػػاا ا  كوػػػاؤكا أ ػػػاا ا  أم:  -
 ػػن ربػػات [  كقػػاؿ: 6]الكلكلػة/ وو ئػن و ػػدر النػػاس أ ػػاا ا افرقػغ النيػػاـ  قػػاؿ: 

[  أم: دػػم 14]احلشػػر/ كقنػػوهبم  ػػ [  أم:  انفػػة ا رػػواع  53]طػػه/  ػػ 
 [.63]ا رفاؿ/ كل ن اهلل أل  بين ماؼ  ن كصف م بقوله: خب

اك ػػااف  : اسػػم  لػػل   ػػو: ك ػػ اف  وقػػاؿ:  ػػااف  ػػا  ػػا  ك ػػااف  ػػا بين مػػا: إذا 
 أ ربت نن ار فاع االلائاـ بين ما.

 شتا 

[  وقاؿ:  ػ  كأ ػ   كصػاؼ 2]قروش/ رحنة الشااء كال ي قاؿ نك كول:  -
 لنوقد  كاملو ق  كامل در  قاؿ الشانر:كأصاؼ  كاملش  كاملشااة 

  ن مل املشااة ردنو اوفنر - 259 -
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 ادنا   ر بيد ل ر ة  كنجكري:
 ال  رل اادب  ينا وناقر

  كالنسػػػاف اوفػػػل . كاوفنػػػر: أف  ػػػدنو النػػػاس إ  طلا ػػػك 55كدػػػو مل دووارػػػه ص 
 نا ة  كالنقرل: أف  دنو اياصة 

 شجر 

وقاؿ:  جرة ك جر   ػو: مثػرة كمثػر. قػاؿ  لػا :  الشجر  ن النبات:  ا له ساؽ  -
إذ وباولورػػػػػك يػػػػػد الشػػػػػجرة / [  كقػػػػػاؿ: 18]الفػػػػػاأأرػػػػػام أرشػػػػػامت  ػػػػػجريا 

اكنػػوف  ػػن  ػػجر  ػػن [  6]الػػرمحن/ كالػػنجم كالشػػجر[  كقػػاؿ: 72]الواقلػػة/
[. ككاد  ػػػػػجن: ك ػػػػػن 43]الػػػػػد اف/ إف  ػػػػػجرة الكقػػػػػـو[  52]الواقلػػػػػة/ زقػػػػػـو

وادم أ جر  ن ذلك  كالشجار كاملشاورة  كالاشاور: املنازنة. قػاؿ الشجر  كدنا ال
[. ك جرأ ننػه: صػر ين ننػه 65]النساء/  ح  ا موؾ  يما  جربين م لا : 

بالشػػجار  كمل احلػػدو : ا ػػإف ا ػػاجركا  السػػن اف كيل  ػػن ال كيل لػػه  ااحلػػدو  نػػن 
هػػػد بغػػػن إذف  والي ػػػا نا شػػػة أف النػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم قػػػاؿ: اأ ػػػا ا ػػػرأة ر 

 ن اح ػػا باطػػل  ثاثػػا  كاػػا   ردػػا  ػػا أصػػاب  ن ػػا   ػػإف ا ػػاجركا  ػػإف السػػن اف كيل 
  كمل سػػندري سػػنيماف بػػن  وسػػر  6/166 ػػن ال كيل لػػه . أ روػػه أمحػػد مل املسػػند 
  ؛ كأ روػػه ال  ػػنم  كقػػاؿ: حػػدو  255ك يػػه لػػني ااريػػر:  قروػػب الا ػػنوب ص 
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 . كالشػػجار:  شػػب ااػػودج  كاملشػػجر:  ػػا 3/13حسػػن  اريػػر نار ػػة ا حػػوذم 
 ونقر ننيه ال وب  ك جرري بالر   أم: طلنه بالر    كذلك أف و لنه به  ي كه  يه.

 شح 

كأحضػػرت ا رفػػس الشػػ : خبػػل  ػػق حػػرص  كذلػػك  يمػػا كػػاف نػػادة  قػػاؿ  لػػا :  -
[. 9]احلشػػر / ك ػػن وػػوؽ  ػػ  رفسػػه[  كقػػاؿ سػػبهاره: 128]النسػػاء/ الشػػ 

 أ ػػػػػػػػػهة ننػػػػػػػػػر ايػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػهي   كقػػػػػػػػػـو أ ػػػػػػػػػهة  قػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػا : وقػػػػػػػػػاؿ: روػػػػػػػػػل 
[  ك  يػب  هشػ :  ػاض مل 19]ا حكاب/ أ هة نني م[  19]ا حكاب/

:  هشػػ  البلػػن 2/511  باػه   ػػن قػوام:  هشػػ  البلػن مل دػػدورري امل اجملمػل 
 مل ددورري: كذلك إذا   و ن ددورري  ال ا .

 شحم 

[. 146]ا رلػاـ /  ا محنػد   ور ػاحر نا نني م  هو  ما إال قاؿ  لا :  -
ك همة ا ذف:  لن  القػرط لا ػورري ب ػورة الشػهم  ك ػهمة ا رض لػدكدة بيضػاء  
كرول  شهم: ك ر نندري الشهم  ك هم: حمب: لنشهم  ك احم: و لمه أصهابه 

    ك هيم: ك ر ننر بدره.2/523؛ كاجململ 3/311اارير: الب ا ر 
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 شحن 

[  أم: املمنػػوء  كالشػػػهناء: 119]الشػػػلراء/ شػػهوفمل الفنػػػك املقػػاؿ  لػػا :  -
نداكة ا األت  ن ا النفس. وقػاؿ: نػدك  شػاحن  كأ ػهن لنب ػاء: ا ػاألت رفسسػه 

 لا يئه له.

 شخص 

الشػػخص: سػػػواد اإلرسػػػاف القػػػا م املر ػػغ  ػػػن بليػػػد  كقػػػد  ػػخص  ػػػن بنػػػدري: رفػػػن   -
ليػػػػػـو  سػػػػػخص  يػػػػػه ك ػػػػػخص سػػػػػ مه  كب ػػػػػرري  كأ خ ػػػػػه صػػػػػاحبه  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : 

[  أم: 97]ا ربيػػػاء/  ا  ػػػة أب ػػػار الػػػنون كفػػػركا[  42]إبػػػراديم/  ب ػػػارا
 أوفا م ال   رؼ.

 شد 

ك ػػػددرا الشػػد: اللقػػػد القػػوم. وقػػػاؿ:  ػػددت الشػػػغء: قووػػد نقػػػدة  قػػاؿ اهلل:  -
[. 4]حممػػػػػد/ حػػػػػ  إذا أثخنامػػػػػودم  شػػػػػدكا الوثػػػػػاؽ[  28]اإلرسػػػػػاف/ أسػػػػػردم

ككػاروا مل قػول الػنفس  كمل اللػناب  قػاؿ: كالشدة  سالمل مل اللقػد  كمل البػدف  ك 
[  ولػػين: وربوػػل 5]الػػنجم/ ننمػػه  ػػدود القػػول[  44] ػػاطر/ أ ػػد  ػػن م قػػوة

[  كقػػػػاؿ: 6]الاهػػػر / نني ػػػا  ا  ػػػة غػػػاظ  ػػػدادننيػػػه السػػػاـ  كقػػػاؿ  لػػػا : 
باسػػ م بيػػن م  ػػدود /[  14]احلشػػرالقيػػاري مل اللػػناب الشػػدود  /[. 26]ؽ

[. 8]اللادوػات/  كإره حلب ايػن لشػدود: البخيل. قاؿ  لا : كالشدود كاملاشدد



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 الشػػػدود  ػػػوز أف و ػػػوف  لػػػم  فلػػػوؿ  كارػػػه  ػػػد  كمػػػا وقػػػاؿ: غػػػل نػػػن ا  ضػػػاؿ 
  كالنساف اغنل  ؛ كنمدة احلفاظ:  د   كإ   ػو دػنا: 3/312اارير: الب ا ر 

كقالد الي ػود وػد اهلل  غنولػة غنػد أوػدو م /ز أف و ػوف  لػم [  ك ػو 64]املا ػدة
 ح  إذا بن  أ دري كبن  أربلني سػنة انل   املاشدد كاره  د صر ه  كقوله  لا : 

[  ] فيه  نبيه أف اإلرساف إذا بن  دنا القدر واقول  نقػه الػنم دػو 15]ا حقاؼ/
 ننيه   ا و اد وكاونه بلد ذلك  ك ا أحسن  ا ربه له الشانر حي  وقوؿ:

 له دكف  ا و ول حياء كال س  ***ا ربلني ك  و ن  إذا املرء كاى - 261 -
 كإف ور أسباب احلياة له اللمر[ *** دنه كال  نفس ننيه النم  ضر  - 261 -

االبياػاف ا انػ  مل قا ن مػا   قيػػل ملالػك بػن أ ػاء  كقيػػل لألقيشػر  كقيػل غػن ذلػػك. 
املقا ػات ؛ ك ػرح 2/73دكف رسػبة؛ كاحلماسػة الب ػروة  3/312ك ا مل الب ػا ر 

؛ ك ػػػػػب 1/78؛ كأ ػػػػػايل القػػػػػايل 6/462؛ كالػػػػػدرب امل ػػػػػوف 2/16لنشروشػػػػػغ 
. كوقاؿ: رفسد ننيه الشػغء  أرفسػه رفاسػة: إذا    ػرري أدػا لػه [ 1/263اليل  

  6/462ا ا بني قوسني رقنه السمني مل الدر امل وف 
ا ك ػػػد  ػػػاف كا ػػػاد: إذا أسػػػرع   ػػػوز أف و ػػػوف  ػػػن قػػػوام:  ػػػد حكا ػػػه لنلػػػدك  كمػػػ
وقاؿ: ألقر ثيابه: إذا طرحه لنلدك  كأف و وف  ن قوام: ا ادت الرو   قػاؿ  لػا : 

 ا ادت به الرو /[.18]إبراديم 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 شر 

الشر: النم ورغب ننه ال ل  كما أف اين دو النم ورغب  يه ال ل قاؿ  لػا :  -
ر   ارا  / [  ك 77]ووسإف  ر الدكاب نند اهلل ال ػم /[  22]ا رفػاؿ
قد  قػدـ يقيػ  الشػر  ػق ذكػر ايػن كذكػر أروانػه اراوػق  ػادة ا ػن     كروػل  ػر ك 

ك رور:  الاط لنشر  كقـو أ رار  كقد أ رر ه: رسباه إ  الشر  كقيػل: أ ػررت كػنا: 
    كاحاج بقوؿ الشانر:2/511أ  ر ه اارير: اجململ 

 ا صابقأ رتاا كنيباا با ك   ***إذا قيل: أم الناس  ر قبينة  - 262 -
 .15؛ ك غين النبيب ص 2/511؛ كاجململ 362االبيد لنفرزدؽ مل دوواره ص 

كالركاوة املش ورة: اأ ارت . ك اا صابق  بػالر ق  كدػغ د ػنا مل   وطػة احملمودوػة. 
 كوركل: ا صابلا 

 إف   و ن مل دنا إال دنا البيد  إره اامل أره رسبد ا صػابق إ  الشػر باإل ػارة 
وف  ػػن: أ ػػرر ه: إذا رسػػباه إ  الشػػر  كالشػػر بالضػػم  ػػص بػػامل ركري  ك ػػرار إليػػه   ي ػػ

 ر ػػر بشػػرر  النػػار:  ػػا   ػػاور  ن ػػا  ك يػػد بػػنلك الناقػػاد الشػػر  يػػه  قػػاؿ  لػػا : 
 [.32]املرسات/ كالق ر

 شرب 

الشػػػػرب:  نػػػػاكؿ كػػػػل  ػػػػا ق   ػػػػاء كػػػػاف أك غػػػػنري. قػػػػاؿ  لػػػػا  مل صػػػػفة أدػػػػل اونػػػػة:  -
ػػػوراكسػػػقادم رهبػػػم  ػػػرابا ط  /[  كقػػػاؿ مل صػػػفة أدػػػل النػػػار: 21]اإلرسػػػاف اػػػم



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كمجػق الشػراب أ ػربة  وقػاؿ:  ػرباه  ػربا ك ػربا. قػاؿ 4]وورس/  راب  ن محيم
 مػن اااوػة:   شػربوا  نػه -إ  قولػه  -  من  رب  نػه  نػيس  ػيننك كول: 

 وا  نػه رب  نه  نيس  ين  ك ن   و لمه  إره  ين إال  ن اغ ؼ غر ػة بيػدري  شػرب
[  كالشػرب: 55]الواقلػة/  شاربوف  رب ااػيم   كقاؿ: 249سورة البقرة: نيوة 

 الن يب  نه اقاؿ ابن  الك مل   ن ه:
 ككل حظ  ن  راب  رب ***كالشاربوف قيل  ي م  رب 
دػػنري راقػػة اػػا مجػػق  ػػركب    ػػر الشػػراب  قػػاؿ  لػػا :  ***ك ػػرب كإف  شػػا  شػػرب 

 كػػػل  ػػػرب حماضػػػر[  كقػػػاؿ: 155شػػػلراء/]ال  ػػػرب كل ػػػم  ػػػرب وػػػـو  لنػػػـو
قد ننػم  [. كاملشرب امل در  كاسم ز اف الشرب  ك  اره. قاؿ  لا : 28]القمر/

[. كالشروب: املشارب كالشراب  ك غ الشلر الػنم 61]البقرة/ كل أراس  شرهبم
ننػػر الشػػفة اللنيػػا  كاللػػرؽ الػػنم مل بػػاطن احلنػػ   ػػاربا  كمجلػػه:  ػػوارب؛ لا ػػور ا 

 الشاربني  قاؿ اانيل مل صفة نن:ب ورة 
 صخب الشوارب ال وكاؿ كاره - 263 -

ا  ر بيد لن نيل  كقد  قدـ نجكري مل  ادة اسبق . كدػو مل  مػق الباغػة لنراغػب 
1/115  

[  قيل: دو  ن قوام: أ ػربد 93]البقرة/ كأ ربوا مل قنوهبم اللجلكقوله  لا : 
 الشانر:البلن أم:  ددت حبا مل ننقه  قاؿ 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 بقرح كقد ألقني كل ونني *** ا ربا ا ا قراف ح  كق ا ا  - 264 -
 االبيد  حد الن وص  ن بين أسد.

؛ كالنسػػاف كنمػػدة احلفػػاظ: 4/321؛ ك لجػػم البنػػداف 3/315كدػػو مل الب ػػا ر 
  رب.

 كقرح: سوؽ كادم القرل 
أ القػػػرنيف   ايفػػػا  ػػػد مل قنػػػوهبم اللجػػػل لشػػػغف م  كقػػػاؿ بلضػػػ م ادػػػو الفػػػراء مل  لػػػا

  :  لنػػاري: أ ػػرب مل قنػػوهبم حػػب اللجػػل  كذلػػك أف  ػػن نػػاديم إذا أرادكا 1/61
اللبػػارة نػػن  ػػا رة حػػب  أك بغػػا  اسػػالاركا لػػه اسػػم الشػػراب  إذ دػػو أبنػػ  إ ػػاع مل 

 البدف امل   وطر احملمودوة: أبن   نجاع   كلنلك قاؿ الشانر:
 ك  وبن  سركركال حكف  *** غنغل حي    وبن   راب  - 265 -

؛ 3/316االبيد للبػد بػن نبػد اهلل بػن نابػة  أحػد  ق ػاء املدونػة  كدػو مل الب ػا ر 
  1/479؛ ك مق الباغة 3/298ك رح احلماسة لناربوكم 

كلػػػو قيػػػل: حػػػب اللجػػػل   و ػػػن لػػػه املبالغػػػة  ] ػػػإف مل ذكػػػر اللجػػػل  نبي ػػػا أف لفػػػرط 
ا بػني ] [ رقنػه الكركشػغ مل  غف م به صارت صورة اللجل مل قنوهبم ال  نمهػغ[ ا ػ

   أم: 2/528  كمل   ل: أ رباين  ا   أ رب ااريػر: اجملمػل 3/148الربداف 
  رح ***ادنيد ننغ  ا   أ لل. 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

أصػػل الشػػرح: بسػػب النهػػم ك ػػوري  وقػػاؿ:  ػػرحد النهػػم  ك ػػرحاه  ك نػػه:  ػػرح  -
رب ال ػػػدر أم: بسػػػ ه بنػػػور إاػػػغ كسػػػ ينة  ػػػن و ػػػة اهلل كركح  نػػػه. قػػػاؿ  لػػػا : 

[  1]الشػػػػػرح/ أ  رشػػػػػرح لػػػػػك صػػػػػدرؾ[  كقػػػػػاؿ: 25]طػػػػػه/ ا ػػػػػرح يل صػػػػػدرم
أ من  رح اهلل صدرري /[  ك رح املش ل  ن ال اـ: بس ه كإ  ار  ا 22]الك ر

 لفر  ن  لاريه.

 شرد 

 ػػرد البلػػن: رػػد  ك ػػردت  ارػػا مل الػػباد  ك ػػردت بػػه أم:  لنػػد بػػه  لنػػة  شػػرد  -
د بػه: أم: ولنػد  ػا  لنػد بػه ر ػاال لغػنري. قػاؿ غنري أف وفلل  لنه  كقولػك: ر نػ

[  أم: اولن م ر اال ملن ولرض لػك 57]ا رفاؿ/  شرد هبم  ن  نف م لا : 
 بلددم  كقيل:  اف طرود  رود.

 شرزم 

 إف دػػػػػػػػػػ الء لشػػػػػػػػػػرذ ة قنينػػػػػػػػػػوفالشػػػػػػػػػػرذ ة: مجانػػػػػػػػػػة  نق لػػػػػػػػػػة. قػػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػػا :  -
 ق.[  كدو  ن قوام: ثوب  راذـ  أم:  اق 54]الشلراء/

 شرط 

الشػػػرط: كػػػل ح ػػػم  لنػػػـو  النػػػ  بػػػا ر وقػػػق بوقونػػػه  كذلػػػك ا  ػػػر كاللا ػػػة لػػػه   -
ك ػػرو ة ك ػػرا ب  كقػػد ا ػػ طد كػػنا  ك نػػه قيػػل: لنلا ػػة: الشػػرط  كأ ػػراط السػػانة 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  كالشػرط قيػل:  ػوا بػنلك 18]حممػد/  قد واء أ راط انا ايا  قاؿ  لا : 
   2/525؛ كاجملمػػػل 3/318لب ػػػا ر ل ػػػو م ذكم نا ػػػة ولر ػػػوف هبػػػا ااريػػػر: ا

كقيػػل: ل ػػو م أرذاؿ النػػاس   ا ػػراط اإلبػػل: أرذااػػا. كأ ػػرط رفسػػه لن ن ػػة: إذا نمػػل 
 نما و وف نا ة لن اؾ  أك و وف  يه  رط اااؾ.

 شرع 

الشػػرع:  ػػج ال روػػ  الوا ػػ . وقػػاؿ:  ػػرند لػػه طروقػػا  كالشػػرع:   ػػدر  ت ولػػل  -
 رع  ك رع  ك رولة  كاسالن ذلك لن روقة اإلاية. قػاؿ ا ا لن رو  الن ج  قيل له: 

 [   نلك إ ارة إ  أ رون:48]املا دة/ ل ل ولننا  ن م  رنة ك ن اوا لا : 
أحػػد ا:  ػػا سػػخر اهلل  لػػا  ننيػػه كػػل إرسػػاف  ػػن طروػػ  واهػػراري  ػػا ولػػود إ    ػػا  

 م  ػػوؽ بلػا دروػػات كر لنػػا بلضػاللبػاد كنمػػارة الػباد  كذلػػك املشػار إليػػه بقولػه: 
 [.32]الك رؼ/ لياخن بلض م بلضا سخروا

كال ػػػاأ:  ػػػا قػػػيا لػػػه  ػػػن الػػػدون كأ ػػػرري بػػػه لياهػػػراري ا ايػػػارا  ػػػا ختانػػػ   يػػػه الشػػػرا ق  
 ت ولننػػػػاؾ ننػػػػر  ػػػػرولة  ػػػػن ا  ػػػػر  ا بل ػػػػاكول  ػػػػه النسػػػػخ  كدؿ ننيػػػػه قولػػػػه: 

ن ػاج  ػا كرد بػه السػنة [. قاؿ ابن نباس: الشرنة:  ا كرد بػه القػرنيف  كامل18]اواثية/
 ػػرع ل ػػم    كقولػػه  لػػا : 1/51؛ ك فسػػن املػػاكردم 3/319ااريػػر: الب ػػا ر 

[.  إ ػػارة إ  ا صػػوؿ الػػر  اسػػاكل 13]الشػػورل/   ػػن الػػدون  ػػا كصػػر هبػػا روحػػا
 ي ا املنل   ا و   نني ا النسخ كملر ة اهلل  لا : ك و ذلك  ػن  ػو  ػا دؿ ننيػه 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[. قػاؿ 136]النسػاء/  ك ا  اه ككابػه كرسػنه كاليػـو اا ػرك ن و فر باهللقوله: 
بلض م:  يد الشرولة  شبي ا بشرولة املاء اكدنا قوؿ الني  بن امليفػر  كدػو الػنم 
 ل اينيل بن أمحد  ػالي  كاػاب اللػني  كقيػل: دػو أكمنػه. اريػر: النسػاف ا ػرع  ؛ 

 ػدكقة ركم ك   ػر     ن حي  إف  ن  ػرع  ي ػا ننػر احلقيقػة امل1/252كاللني 
قػػاؿ: كأنػػين بػػالرم  ػػا قػػاؿ بلػػا احل مػػاء: كنػػد أ ػػرب  ػػا أركل   نمػػا نر ػػد اهلل 

إيفا ورود اهلل ليػندب نػن م الػروس  لا  ركود با  رب. كبالا  ر  ا قاؿ  لا : 
إذ  ػػا ي م حياػػا م [  كقولػػه  لػػا : 33]ا حػػكاب/ أدػػل البيػػد كو  ػػركم    ػػنا

[  مجػق  ػارع. ك ػارنة ال روػ  مجل ػا:  ػوارع  163نراؼ/]ا  وـو سبا م  رنا
كأ رند الر   قبنه  كقيل:  رناه   و  شركع  ك رند السفينة: ولند اػا  ػرانا 
ونقػػػندا  كدػػػم مل دػػػنا ا  ػػػر  ػػػرع  أم: سػػػواء. أم: وشػػػرنوف  يػػػه  ػػػركنا كاحػػػدا. ك 
ع ا ػػرنك   ػػن روػػل زوػػد  كقولػػك: حسػػبك. أم: دػػو الػػنم  شػػرع مل أ ػػرري  أك  شػػر 

 به مل أ رؾ  كالشرع  ص  ا وشرع  ن ا ك ار ننر اللود.

 شرق 

 رقد الشمس  ركقا: طنلد  كقيل: ال أ لل ذلك  ا ذر  ارؽ اوقاؿ: ال أ لل  -
 ذلك  ا ذر  ارؽ  ك ا در بارؽ.

 ذر: طنق  كدر: ساؿ بامل ر.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

   2/527؛ كاجملمػػػػػػػل 3/311؛ كالب ػػػػػػػا ر 234اريػػػػػػػر: أسػػػػػػػاس الباغػػػػػػػة ص 
 [ أم: كقد اإل راؽ.18]ص/ باللشغ كاإل راؽ. قاؿ اهلل: كأ رقد: أ اءت

كاملشػرؽ كاملغػرب إذا قػيا بػاإل راد  إ ػػارة إ  رػاحير الشػرؽ كالغػرب  كإذا قػيا بنفػػظ 
الا نيػػػة  إ ػػػارة إ    نلػػػغ ك غػػػريب الشػػػااء كال ػػػي   كإذا قػػػيا بنفػػػظ اومػػػق  انابػػػار 

رب املشػػػػرؽ قػػػػاؿ  لػػػػا :   نػػػػق كػػػػل وػػػػـو ك غربػػػػه  أك   نػػػػق كػػػػل   ػػػػل ك غربػػػػه  
رب [  17]الػػػػػرمحن/ رب املشػػػػػرقني كرب املغػػػػػربني[  28]الشػػػػػلراء/ كاملغػػػػػرب

[  أم: 16] ػر /   ارػا  ػرقيا[  كقوله  لػا : 41]امللارج/ املشارؽ كاملغارب
 ن راحية الشرؽ. كاملشرقة اقاؿ ابػن  نيػور: كاملشػرقة:  و ػق القلػود لنشػمس  ك يػه 

ك شػػرقة بضػػم الػػراء ك اه ػػا  ك ػػرقة  باسػػ ني الػػراء  ك شػػراؽ. أربػػق لغػػات:  شػػرقة  
النسػػاف ا ػػرؽ    : امل ػػاف الػػنم وي ػػر لنشػػرؽ  ك ػػرقد النهػػم: ألقياػػه مل املشػػرقة  
كاملشػػػرؽ:   ػػػنر الليػػػد لقيػػػاـ ال ػػػاة  يػػػه ننػػػد  ػػػركؽ الشػػػمس  ك ػػػرقد الشػػػمس  

كحلػػم  كاصػػفرت لنغػػركب  ك نػػه: أمحػػر  ػػرؽ:  ػػدود احلمػػرة  كأ ػػرؽ ال ػػوب بال ػػب  
  رؽ: أمحر ال دسم  يه.

 شرك 

الشركة كاملشاركة:  نػب املن ػني  كقيػل: دػو أف وووػد  ػغء الثنػني   ػاندا؛ نينػا   -
كػاف ذلػػك الشػغء  أك  لػػم  كمشػػاركة اإلرسػاف كالفػػرس مل احليواريػة  ك شػػاركة  ػػرس 
  ك ػػرس مل ال ماػػة  كالد ػػة  وقػػاؿ:  ػػركاه  ك ػػاركاه  ك شػػاركوا  كا ػػ كوا  كأ ػػركاه مل
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[  كمل احلػػدو : االن ػػم أ ػػركنا مل 32]طػػه/ كأ ػػركه مل أ ػػرمكػػنا. قػػاؿ  لػػا : 
دناء ال احلني  اواء  لناري نند ال  نم: االن م  ا ق ر ننػه رأوػغ  ك   بنغػه ريػر  
ك   بنغػػه  سػػالر  ػػن  ػػن كند ػػه أحػػدا  ػػن  نقػػك  أك  ػػن أرػػد  ل يػػه أحػػدا  ػػن 

برمحاػػػك رب اللػػػاملني  أ روػػػه مل الػػػدناء  نبػػػادؾ  ػػػإأ أرغػػػب إليػػػك  يػػػه  كأسػػػال ه 
 . كركم أف اهلل  لػػا  قػػاؿ لنبيػػه ننيػػه السػػاـ: 12/312اريػػر: نار ػػة ا حػػوذم 

اإأ  ر اك ك ضناك ننر مجيق  نقغ كأ ركاك مل أ رم  ا  أودري  أم: ولناػك 
 أطيلػوا اهلل كأطيلػوا الرسػوؿتي   نكر  لغ  كأ رت ب اناك  ق طانر مل  ػو: 

[. كمجػػق 39]الك ػػرؼ/ أر ػػم مل اللػػناب  شػػ كوف[  كقػػاؿ  لػػا : 33/]حممػػد
[  111]اإلسػػػػراء/ ك  و ػػػػن لػػػػه  ػػػػروك مل املنػػػػكالشػػػػروك  ػػػػركاء. قػػػػاؿ  لػػػػا : 

 أـ اػػم  ػػركاء  ػػرنوا اػػم  ػػن الػػدون[  29]الك ػػر/  ػػركاء  اشاكسػػوفكقػػاؿ: 
 [.27]النهل/ كوقوؿ أون  ركا غ[  21]الشورل/

 الدون  رباف: ك رؾ اإلرساف مل
أحػػػد ا: الشػػػرؾ الليػػػيم  كدػػػو: إثبػػػات  ػػػروك هلل  لػػػا . وقػػػاؿ: أ ػػػرؾ  ػػػاف بػػػاهلل  

[  48]النسػػػاء/  إف اهلل ال وغفػػػر أف وشػػػرؾ بػػػهكذلػػػك أنيػػػم كفػػػر. قػػػاؿ  لػػػا : 
 ػػن وشػػرؾ [  ك 116]النسػػاء/ ك ػػن وشػػرؾ بػػاهلل  قػػد  ػػل  ػػاال بليػػداكقػػاؿ: 

وباولنػػػك ننػػػر أف ال وشػػػركن بػػػاهلل [  72ا ػػػدة/]امل بػػػاهلل  قػػػد حػػػـر اهلل ننيػػػه اونػػػة
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 سػػػػيقوؿ الػػػػنون أ ػػػػركوا لػػػػو  ػػػػاء اهلل  ػػػػا أ ػػػػركنا[  كقػػػػاؿ: 12]املماهنػػػػة/  ػػػػيئا
 [.148]ا رلاـ/

كال اأ: الشرؾ ال غن  كدو  راناة غن اهلل  له مل بلا ا  ػور  كدػو الروػاء كالنفػاؽ 
 لػػػػػػا  اهلل نمػػػػػػا وشػػػػػػركوفولػػػػػػا لػػػػػػه  ػػػػػػركاء  يمػػػػػػا ني ا ػػػػػػا  ااملشػػػػػػار إليػػػػػػه بقولػػػػػػه: 

[  116]ووسػ / ك ا و  ن أك ػردم بػاهلل إال كدػم  شػركوف[  191]ا نراؼ/
أم: كاقلػػػوف مل  ػػػرؾ الػػػدريا  أم:  إال كدػػػم  شػػػركوفكقػػػاؿ بلضػػػ م:  لػػػم قولػػػه: 

حبالا ا  قاؿ: ك ن دنا  ا قاؿ ننيه الساـ: االشرؾ مل دنري ا  ة أ فر  ن دبيػب 
  نػػن أيب  وسػر ا  ػػلرم قػاؿ:   بنػػا رسػوؿ اهلل صػػنر النمػل ننػر ال ػػفا  ااحلػدو

اهلل ننيػػه كسػػنم ذات وػػـو  وػػا أو ػػا النػػاس  ا قػػوا دػػنا الشػػرؾ   إرػػه أ فػػر  ػػن دبيػػب 
النمػل   قػػاؿ لػػه  ػػن  ػاء اهلل أف وقػػوؿ: ككيػػ  راقيػػه كدػػو أ فػر  ػػن دبيػػب النمػػل وػػا 

لنمػػػػػه  رسػػػػوؿ اهللا قػػػػاؿ: قولػػػػوا: االن ػػػػم إرػػػػا رلػػػػوذ بػػػػك  ػػػػن أف رشػػػػرؾ بػػػػك  ػػػػيئا ر
كرسػػاغفرؾ ملػػا ال رلنػػم  أ روػػه أمحػػد كال ػػرباأ  قػػاؿ املنػػنرم ك يػػه أبػػو ننػػغ روػػل  ػػن 
بػػػين كادػػػل  كثقػػػه ابػػػن حبػػػاف  ك  أر أحػػػدا ورحػػػه كبػػػاقغ ركا ػػػه ثقػػػات. اريػػػر: املسػػػند 

  قػاؿ: كلفػػظ الشػرؾ  ػػن ا لفػاظ املشػػ كة  1/39؛ كال غيػب كال ديػػب 4/413
بػػه  نيلمػػل نمػػا صػػاحلا كال وشػػرؾ بلبػػادة ربػػه  مػػن كػػاف وروػػو لقػػاء ر كقولػػه  لػػا : 

 اقانػػػػػػوا املشػػػػػػركني[  حممػػػػػػوؿ ننػػػػػػر الشػػػػػػركني  كقولػػػػػػه: 111]ال  ػػػػػػ / أحػػػػػػدا
كقالػد الي ػود نكوػر [   ػاك ر الفق ػاء امنورػه ننػر ال فػار مجيلػا كقولػه: 5]الاوبة/
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إف [  كقيػػػل: دػػػم  ػػػن نػػػدا أدػػػل ال اػػػاب؛ لقولػػػه: 31ااوػػػة ]الاوبػػػة/ ابػػػن اهلل... 
 ون ني نػػػػػػػػوا كالػػػػػػػػنون دػػػػػػػػادكا كال ػػػػػػػػا بني كالن ػػػػػػػػارل كاجملػػػػػػػػوس كالػػػػػػػػنون أ ػػػػػػػػركواالػػػػػػػػن

 [  أ رد املشركني نن الي ود كالن ارل.17]احلج/

 شرى 

الشراء كالبيػق وااز ػاف   املشػ م دا ػق الػ من  كني ػن املػ من  كالبػا ق دا ػق املػ من   -
إذا كارػد بيػق سػنلة كني ن ال من. دنا إذا كارد املباولة كاملشاراة بناض كسنلة   ا ا 

بسػػنلة صػػ  أف وا ػػور كػػل كاحػػد  ن مػػا  شػػ وا كبا لػػا  ك ػػن دػػنا الووػػه صػػار لفػػظ 
البيق كالشراء وسالمل كل كاحػد  ن مػا مل  و ػق اا ػر. ك ػرود  لػم بلػد أك ػر  

[  21]ووسػ / ك ػركري بػ من خبػسكابالد  لػم ا ػ ود أك ػر  قػاؿ اهلل  لػا : 
[  كيػػػوز 74]النسػػػاء/ كف احليػػػاة الػػػدريا بػػػاا رةوشػػػر أم: بػػػانوري  ككػػػنلك قولػػػه: 

 إف الػػنون وشػػ كف بل ػػد اهللبالشػػراء كاال ػػ اء مل كػػل  ػػا ا ػػل بػػه  ػػغء   ػػو: 
ا ػػ كا احليػػاة [  199]نيؿ نمػػراف/ ال وشػػ كف بآوػػات اهلل[  77]نيؿ نمػػراف/ 

  كقوله: [16]البقرة/ أكلئك النون ا  كا الضالة باادل[  86]البقرة/ الدريا
إف اهلل ا ػػ ل  ػػن املػػ  نني /[   قػػد ذكػػر  ػػا ا ػػ ل بػػه  كدػػو قولػػه: 111]الاوبػػة
وقا نوف مل سبيل اهلل  يقانوف /[.111]الاوبة 
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ك ػن النػاس  ػن وشػرم رفسػه اباغػاء كوسمر ايوارج بالشراة  ااكلني  يه قوله  لػا : 
إف اهلل ذلػػك كقولػػه: [   ملػػم اوشػػرم  : وبيػػق    ػػار 217]البقػػرة/  ر ػػاة اهلل
 [.111ااوة ]الاوبة/ ا  ل... 

 شطط 

الشػػػ ب: اإل ػػػراط مل البلػػػد. وقػػػاؿ:  ػػػ د الػػػدار  كأ ػػػب  وقػػػاؿ مل امل ػػػاف  كمل  -
 احل م  كمل السـو  قاؿ:

االش ر البن أمحر  كدو مل النساف  *** ب املكار جبدكل كارا ر ا  ل  - 266 -
 اسم ا رأة؛ كنجكري:كودكل:  133 ادة اودا  ؛ كدوواره ص 

 ] ا  ياؿ كال ن د كال طنل[  
[  أم: 14]ال  ػ / لقػد قننػا إذا  ػ  اكنرب بالش ب نػن اوػور. قػاؿ  لػا : 

 قوال بليدا نن احل .
 ك ب الن ر حي  وبلد نن املاء  ن حا اه.

 شطر 

  ػػوؿ كو ػػك  ػػ ر املسػػجد احلػػراـ ػػ ر الشػػغء: ر ػػفه ككسػػ ه. قػػاؿ  لػػا :  -
 كحي مػػػا كنػػػام  ولػػػوا كوػػػود م  ػػػ رري  أم: و اػػػه ك ػػػوري  كقػػػاؿ: [144]البقػػػرة/
[  كوقػػػاؿ:  ػػػاطر ه  ػػػ ارا  أم: راصػػػفاه  كقيػػػل:  ػػػ ر ب ػػػرري  أم: 151]البقػػػرة/

ر ػػػفه  كذلػػػك إذا أ ػػػن ونيػػػر إليػػػك كإ  ني ػػػر  كحنػػػب  ػػػاف الػػػددر أ ػػػ رري اوقػػػاؿ 
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در لنشخص ذم الاجربة ال  نة النم  رت ننيه  ركب  ن  ن ك ػر. كاريػر: وػوا
؛ كاجملمػػػػػل 235؛ كأسػػػػػاس الباغػػػػػة ص 3/319؛ كالب ػػػػػا ر 334ا لفػػػػاظ ص 

   كأصػػنه مل الناقػػة أف انػػب  نفػػني  كوػػ ؾ  نفػػني  كراقػػة  ػػ ور: وػػبس 2/513
 نفاف  ن أ ا  ا  ك ػاة  ػ ور: أحػد  ػرني ا أكػرب  ػن اا ػر  ك ػ ر: إذا أ ػن 

    و:  را  أم: راحية  كصار ولرب بالشاطر نن البليد  كمجله:   ر
 أ اقك بني اينيب الش ر - 267 -

 ا  ر بيد ال رئ القيس  كنجكري:
 ك يمن أقاـ  ن احلغ در

 الركاوة: 68د نا مل النساف: ا  ر   كمل دوواره ص 
 أـ الياننوف هبا مل الش ر  ***كمل  ن أقاـ  ن احلغ در 

 كالشاطر أوضا ملن واباند نن احل   كمجله:   ار.

 شطن 

 يػػػه أصػػػينة اقػػػاؿ ابػػػن  نيػػػور: كالشػػػي اف:  يلػػػاؿ  ػػػن:  ػػػ ن: إذا  الشػػػي اف النػػػوف -
بلد   يمن ولل النوف أصا  كقوام: الشياطني دليل نن ذلػك. النسػاف ا ػ ن     
كدو  ن:   ن أم:  باند  ك نه: بئر   وف  ك  ند الدار  كغربة   وف  كقيل: 

ؽ  ػن النػار كمػا بل النوف  يه زا دة   ن  اط وشػيب: احػ ؽ غضػبا   الشػي اف  نػو 
[  كل ورػػه  ػػن 15]الػػرمحن/ ك نػػ  اوػػاف  ػػن  ػػارج  ػػن رػػاردؿ ننيػػه قولػػه  لػػا : 
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ذلك ا اص بفرط القوة الغضبية كاحلمية الن يمة  كا انق  ن السجود ادـ  قػاؿ أبػو 
  : الشػػي اف اسػػم ل ػػل نػػاـر  ػػن اوػػن كاإلرػػس 1/32نبيػػدة ااريػػر:  ػػاز القػػرنيف 
كإف [  كقػػػاؿ: 112]ا رلػػػاـ/ ياطني ا رػػػس كاوػػػن ػػػكاحليوارػػػات. قػػػاؿ  لػػػا : 

 كإذا  نػػػػػوا إ   ػػػػػياطين م[  121]ا رلػػػػػاـ/ الشػػػػػياطني ليوحػػػػػوف إ  أكليػػػػػا  م
 كارػػه رؤكس الشػػياطني[  أم: أصػػهاهبم  ػػن اوػػن كاإلرػػس  كقولػػه: 14]البقػػرة/

 [  قيل: دغ حية  فيفة اوسم  كقيل: أراد به ناـر اوػن   اشػبه بػه65]ال ا ات/
[    ػم  ػردة اوػن  112]البقرة/ كا بلوا  ا  انوا الشياطنيلقب    وردا  كقوله: 

 كو   أف و وروا دم  ردة اإلرس أوضا  كقاؿ الشانر:
 لو أف  ي اف الن اب اللسل - 268 -

 ا  أودري 
 مجق اللاسل  كدو النم وض رب مل ندكري  كا اص به نساف الن ب.

 كقاؿ ني ر:
 ن إال  ي اف الينة الفق - 269 -

 االروك لنشماخ  كبلدري:
 ودنر هبا القـو دناء ال ماف ***سادرة  ودم بركح اإلرساف 

؛ كالنسػاف ا ػ ن  ؛ ك فسػن الراغػب 52؛ كاملاحػن ص 413كدو مل دووارػه ص 
  22كرقة 
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ك غ كل  ن  ذ يم لقرساف  ي ارا   قاؿ ننيه الساـ: ااحلسػد  ػي اف كالغضػب 
 : اإف الغضب  ن الشي اف  كإف الشي اف  ن   ن النار   ي اف  اواء مل احلدو

  كأبػػو 4/226كإيفػا   فػػا النػػار باملػػاء   ػػإذا غضػػب أحػػدكم  نياو ػػا  أ روػػه أمحػػد 
 .4784؛ كأبو داكد برقم 2/131رليم مل احلنية 

كمل حػػػدو  ني ػػػر: ااحلسػػػد واكػػػل احلسػػػنات كمػػػا  اكػػػل النػػػار احل ػػػب  أ روػػػه أبػػػو 
؛ كابػػػن  اوػػػه  ػػػن حػػػدو  أرػػػس بإسػػػناد  ػػػلي  4913داكد  كال و ػػػ   كرقمػػػه 

1/1418.  

 شطا 

 رػػػػػػػودم  ػػػػػػػن  ػػػػػػػاط  الػػػػػػػوادم ػػػػػػػاط  الػػػػػػػوادم: واربػػػػػػػه. قػػػػػػػاؿ نػػػػػػػك كوػػػػػػػل:  -
[  كوقػػاؿ:  ػػاطات  ارػػا:  ا ػػياه مل  ػػاط  الػػوادم  ك ػػبء الػػكرع: 31]الق ػػص/

 ػػركخ الػػكرع  كدػػو  ػػا  ػػرج  نػػه  ك فػػرغ مل  ػػاطئيه أم: مل واربيػػه  كمجلػػه: أ ػػ اء  
  ػػػػ اري[  أم:  را ػػػػه  كقػػػػرئ: 29]الفػػػػا / كػػػػكرع أ ػػػػرج  ػػػػ اري: قػػػػاؿ  لػػػػا 

   كذلػك  ػو: الشػمق 396اكدغ قراءة ابن ك ن كابن ذكػواف. اريػر: اإليػاؼ ص 
 كالشمق  كالن ر كالن ر.

 شعب 

 ػػػلوبا الشػػلب: القبينػػة املاشػػػلبة  ػػن حػػػغ كاحػػد  كمجلػػػه:  ػػلوب  قػػػاؿ  لػػا :  -
وادم:  ا اوامق  نه طرؼ ك فرؽ طػرؼ  [  كالشلب  ن ال13]احلجرات/ كقبا ل
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 إذا ريرت إليػه  ػن اوارػب الػنم  فػرؽ أ ػنت مل ك ػك كاحػدا وافػرؽ  كإذا ريػرت 
 ػن وارػب االوامػػاع أ ػنت مل ك ػػك اثنػني اواملػػا   نػنلك قيػػل:  ػلبد الشػػغء: 
إذا مجلاػػه  ك ػػلباه إذا  رقاػػه اقػػاؿ السرقسػػ غ:  ػػلبد الشػػغء  ػػلبا: مجلاػػه ك رقاػػه  

   ك ػػػػليب   ػػػػغن 53؛ كا  ػػػػداد ص 2/339ككسػػػػردا. ا  لػػػػاؿ  بفػػػػا  اللػػػػني
 ػػلب الػػنم دػػو   ػػدر  أك الػػنم دػػػو اسػػم  أك   ػػغن  ػػلب  كالشػػليب ااريػػػر: 

  : املػػكادة اينػػ  الػػر قػػد أصػػنهد كمجلػػد. 3/322؛ كالب ػػا ر 2/515اجملمػػل 
 [  لاص  ا بلد دنا ال ااب.31]املرسات/ إ   ل ذم ثاث  لبكقوله: 

 شعر 

 ك ػن أصػوا  ا كأكباردػا كأ ػلارداالشػلر  لػركؼ  كمجلػه أ ػلار قػاؿ اهلل  لػا :  -
[  ك ػػػلرت: أصػػػبد الشػػػلر  ك نػػػه اسػػػالن:  ػػػلرت كػػػنا  أم ننمػػػد 81]النهػػػل/

ننمػػا مل الدقػػة كإصػػابة لشػػلر  ك ػػغ الشػػانر  ػػانرا لف ناػػه كدقػػة  لر اػػه   الشػػلر مل 
ار مل الالػػارؼ ا ػػا لنمػػوزكف ا صػػل اسػػم لنلنػػم الػػدقي  مل قػػوام: ليػػد  ػػلرم  كصػػ

املقفػػر  ػػن ال ػػاـ  كالشػػانر لنمخػػاص ب ػػناناه  كقولػػه  لػػا  ح اوػػة نػػن ال فػػار: 
بػػػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػػػ اري بػػػػػػػػػػل دػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػانر  /[  كقولػػػػػػػػػػه: 5]ا ربيػػػػػػػػػػاءلشػػػػػػػػػػانر  نػػػػػػػػػػوف 

[  كك ػػػن  ػػن املفسػػػرون محنػػػوري 31]ال ػػور/   ػػػانر رػػ بص بػػػه[  36]ال ػػا ات/
يـو  قفر  ح   ػاكلوا  ػا وػاء مل القػرنيف  ػن كػل ننر أ م ر وري ب وره ني يا بشلر  ن
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[  كقولػه: 13]سػبا/ كوفاف كاوواب كقدكر راسػياتلفظ وشبه املوزكف  ن  و: 
بد ودا أيب اب  /[.1]املسد 

كقػػاؿ بلػػا احمل ػػنني:   وق ػػدكا دػػنا املق ػػد  يمػػا ر ػػوري بػػه  كذلػػك أرػػه  ػػادر  ػػن 
ذلػك ننػر ا غاػاـ االغامػة: اللجمػة  ال اـ أره ليس ننر أسػاليب الشػلر  كال لفػر

مل املن ػػ    ػػن الغػػام  كدػػو ا  ػػن بػػالنفس. ك قػػوؿ: بقيػػد بػػني ثنػػة أغاػػاـ  كػػا م ثنػػة 
؛ كذكػػػػر دػػػػنا ال ػػػػاـ الراغػػػػب مل  قد ػػػػة 321أغنػػػػاـ. اريػػػػر: أسػػػػاس الباغػػػػة ص 

   ػػن اللجػػم  ضػػا نػػن بنغػػاء اللػػرب  كإيفػػا ر ػػوري بال ػػنب؛  ػػإف 118 فسػػنري ص 
ن ال نب  كالشانر: ال اذب ح   ر قـو ا دلة ال اذبة الشلروة  الشلر ولرب به ن

 كالشػػػػػػػػلراء واػػػػػػػػبل م الغػػػػػػػػػاككفكاػػػػػػػػنا قػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػا  مل كصػػػػػػػػ  نا ػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػلراء: 
[  إ  ني ر السورة  كل وف الشلر  قر ال ػنب قيػل: أحسػن الشػلر 224]الشلراء/
 أكنبه.

كاملشػػػػانر:  كقػػػػاؿ بلػػػػا احل مػػػػاء:   وػػػػر  اػػػػدون صػػػػادؽ الن جػػػػة  فنقػػػػا مل  ػػػػلرري.
[  ك ػو ذلػك   لنػاري: ال  دركورػه 2]احلجػرات/ كأرػام ال  شػلركفاحلواس  كقولػه: 

: ال ولقنوف    و ن  ػوز؛ إذ كػاف   ال وشلركفباحلواس  كلو مل ك ن  ا واء  يه 
ك ن  ا ال و وف حمسوسا قد و وف  لقوال. ك شانر احلج:  لامله اليادرة لنهػواس  

ذلػك ك ػن وليػم اؿ:  لا ر احلج  الواحد:  ػلنة  قػاؿ  لػا : كالواحد  شلر  كوق
[  198]البقػرة/  اذكركا اهلل نند املشلر احلراـ[  كقاؿ: 32]احلج/  لا ر اهلل
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ال ينػػوا  ػػلا ر اهلل /[  أم:  ػػا و ػػدل إ  بيػػد اهلل  ك ػػغ بػػنلك   ػػا 2]املا ػػدة
هبػا. كالشػلار: ال ػوب الػنم  شلر  أم:  لنم بػاف  ػد غ بشػلنة  أم: حدوػدة وشػلر 

ونغ اوسد ملماساه الشلر  كالشلار أوضا  ا وشلر به اإلرساف رفسه مل احلرب  أم: 
ولنم. كأ ػلرري احلػب   ػو: ألبسػه  كا  ػلر: ال ووػل الشػلر  ك ػا اسػادار باحلػا ر  ػن 

؛ كأسػػػػاس 2/342؛ كاوم ػػػػرة 2/515الشػػػػلر  كداديػػػػة  ػػػػلراء ااريػػػػر: اجملمػػػػل 
الغروػػػػب امل ػػػػن    كقػػػػوام: داديػػػػة كبػػػػراء  كالشػػػػلراء: ذبػػػػاب ؛ ك 236الباغػػػػة ص 

ال نب ملاز اه  لرري  كالشلن: احلب امللػركؼ  كالشػلرل:  ػم  كخت ي ػه مل قولػه: 
كأره دو رب الشلرل /[  ل و ا  لبودة لقـو  ن م.49]النجم 

 شعؾ 

  كدػػػغ قػػػراءة  ػػػاذة  كدػػػغ  ػػػن  ػػػلفة 31قػػػرئ: ا ػػػلف ا  اسػػػورة ووسػػػ : نيوػػػة  -
ب  كدػػغ رأسػػه  لنػػ  النيػػاط  ك ػػلفة اوبػػل: أنػػاري  ك نػػه قيػػل:  ػػاف  شػػلوؼ القنػػ

 ب نا  كايفا أصيب  لفة قنبه.

 شعل 

الشػػػلل: الا ػػػاب النػػػار  وقػػػاؿ:  ػػػلنة  ػػػن النػػػار  كقػػػد أ ػػػلنا ا  كأوػػػاز أبػػػو زوػػػد:  -
   كالشػػلينة: الفاينػػة إذا كارػػد  شػػالنة  161 ػػلنا ا ااريػػر: النػػوادر  يب زوػػد ص 

[   شػػػػػبي ا 4] ػػػػػر / كا ػػػػػالل الػػػػػرأس  ػػػػػيباوشػػػػػالل  قػػػػػاؿ  لػػػػػا : كقيػػػػػل: بيػػػػػاض 
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باال الاؿ  ن حي  النوف  كا ػالل  ػاف غضػبا  شػبي ا بػه  ػن حيػ  احلركػة  ك نػه: 
 أ لند اييل مل الغارة   و: أكقديا  كديجا ا  أ ر ا ا.

 شؽؾ

[  أم: أصػػػػاب  ػػػػغاؼ قنب ػػػػا  أم: 31]ووسػػػػ /  ػػػػغف ا حبػػػػاقػػػػاؿ  لػػػػا :  -
 احلسن. كقيل: كس ه  نن أيب ننغ ادو الفارسغ   ك ا  اقارباف. باطنه  نن

 شؽل 

إف أصػػػهاب الشػػػغل كالشػػػغل: اللػػػارض الػػػنم وػػػندل اإلرسػػػاف. قػػػاؿ نػػػك كوػػػل:  -
اكدػػغ قػػراءة ابػػن نػػا ر   ػػغل[  كقػػرئ: 55]وػػس/ اونػػة اليػػـو مل  ػػغل  ػػاك وف

   365 كناصم كمحكة كال سا غ كأيب ولفر كولقوب ك نػ . اريػر: اإليػاؼ ص
    ػػػػػػو  شػػػػػػغوؿ  كال وقػػػػػػاؿ: أ ػػػػػػغل اقػػػػػػاؿ 2/516كقػػػػػػد  ػػػػػػغل ااريػػػػػػر: اجملمػػػػػػل 

    ك غل  اغل.2/325السرقس غ: كأ غنغ: لغة ردوئة. ا  لاؿ 

 شفع 

كالشػػػفق الشػػػفق:  ػػػم الشػػػغء إ    نػػػه  كوقػػػاؿ لنمشػػػفوع:  ػػػفق  كقولػػػه  لػػػا :  -
كمػػػا قػػػاؿ:   [  قيػػػل: الشػػػفق املخنوقػػػات  ػػػن حيػػػ  إ ػػػا  ركبػػػات 3]الفجػػػر/ كالػػػو ر

ك ن كػل  ػغء  نقنػا زكوػني /[  كالػو ر: دػو اهلل  ػن حيػ  إف لػه 49]الػناروات
الوحدة  ن كل كوه. كقيل: الشفق: وـو النهر  ن حي  إف له رينا ونيه  كالو ر وػـو 
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   كقيػػػل: الشػػػفق: كلػػػد نيدـ  كالػػػو ر: نيدـ 31/171نر ػػػة ااريػػػر  فسػػػن ابػػػن وروػػػر 
كقػػػاؿ بلػػػا  21/41ي . اريػػػر  فسػػػن القػػػرطمه  رػػػه ال نػػػن كالػػػد اركاري ابػػػن أيب  ػػػ

ا  ا ل: ال إ لار لنفظ الشفق كالو ر باخ يص  ػغء  ػا ذكػركري  بػل دػو إيفػا وػدؿ 
ننر  لم كنغ  اناكؿ لنلك   كالشفانة: االرضماـ إ  ني ػر راصػرا لػه كسػا ا ننػه  
: كأك ػػر  ػػا وسػػالمل مل ارضػػماـ  ػػن دػػو أننػػر حر ػػة ك ر بػػة إ   ػػن دػػو أدي. ك نػػه

 ال  ن وف الشفانة إال  ن اختن نند الرمحن ن داالشفانة مل القيا ة. قاؿ  لا : 
ال  غػػػين [  119]طػػػه/ ال  نفػػػق الشػػػفانة إال  ػػػن أذف لػػػه الػػػرمحن[  87] ػػر /

[  28]ا ربيػػػاء/ كال وشػػػفلوف إال ملػػػن ار ضػػػر[  26]الػػػنجم/  ػػػفانا م  ػػػيئا
مػػػػا  ػػػػنفل م  ػػػػفانة الشػػػػا لني  /[  أم: ال وشػػػػفق اػػػػم  48]املػػػػدثر كال  نػػػػك

]غػػا ر   ػػن محػػيم كال  ػػفيق[  86]الك ػػرؼ/ الػػنون وػػدنوف  ػػن دكرػػه الشػػفانة
/18  ]ػػن وشػػفق  ػػفانة حسػػنة  /[  85]النسػػاءك ػػن وشػػفق  ػػفانة سػػيئة 

[  أم:  ن ارضػم إ  غػنري كناكرػه  كصػار  ػفلا لػه  أك  ػفيلا مل  لػل 85]النساء/
ه  ك ػاركه مل رفلػه ك ػرري. كقيػل: الشػفانة د نػا: أف وشػرع اين كالشر   لاكره كقوادػ

اإلرسػػاف لي ػػر طروػػ   ػػن  أك طروػػ   ػػر  يقاػػدم بػػه    ػػار كارػػه  ػػفق لػػه  كذلػػك  
كما قاؿ ننيه الساـ: ا ن سن سنة حسنة  نه أوردا كأور  ن نمل هبا  ك ن سن 

 قػاؿ: قػاؿ سنة سيئة  لنيه كزردا ككزر  ن نمل هبػا  ااحلػدو  نػن وروػر بػن نبػد اهلل
رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: ا ػػن سػػن مل اإلسػػاـ سػػنة حسػػنة  نػػه أوردػػا كأوػػر 
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 ن نمػل هبػا  ػن بلػدري  ػن غػن أف وػنقص  ػن أوػوردم  ػغء  ك ػن سػن مل اإلسػاـ 
سنة سيئة كاف ننيه كزردا ككزر  ن نمل هبا  ن بلدري  ن غن أف وػنقص  ػن أكزاردػم 

  غء .
  4/362  ؛ كأ روػػه أمحػػد 1117ككػػاة بػػرقم اأ روػػه  سػػنم  كلػػه ق ػػة بػػاب ال

[  3]وػورس/   ا  ػن  ػفيق إال  ػن بلػد إذرػهأم: إمث ا كإت  ن نمل هبا  كقوله: 
أم: ودبر ا  ر كحدري ال ثاأ لػه مل   ػل ا  ػر إال أف وػاذف لنمػدبرات  كاملقسػمات 

فق يل   ن املا  ة  يفلنوف  ا وفلنوره بلد إذرػه. كاساشػفلد بفػاف ننػر  ػاف  اشػ
ك فله: أواب  فاناه  ك نه قوله ننيه الساـ: االقرنيف  ا ق  شفق  ااحلدو  نن 
وػػػابر ر ػػػغ اهلل ننػػػه نػػػن النػػػمه صػػػنر اهلل ننيػػػه كسػػػنم قػػػاؿ: االقػػػرنيف  ػػػا ق  شػػػفق  
ك احػػل   ػػدؽ   ػػن ولنػػه أ ا ػػه قػػادري إ  اونػػة  ك ػػن ولنػػه  نػػ    ػػرري سػػاقه إ  

  ك ػػوارد اليمػػآف إ  2/217كال ديػػب  النػػار . أ روػػه ابػػن حبػػاف. اريػػر: ال غيػػب
  كالشػػفلة دػػو: طنػػب  بيػػق 6/131؛ كابػػن أيب  ػػيبة 443زكا ػػد ابػػن حبػػاف ص 

مل  ػػػركاه  ػػػا بيػػػق بػػػه ليضػػػمه إ   ن ػػػه  كدػػػو  ػػػن الشػػػفق  كقػػػاؿ ننيػػػه السػػػاـ: اإذا 
كقلد احلدكد  ا  فلة  ااحلدو  نن أيب درورة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صػنر اهلل ننيػه 

لشػػػفلة  يمػػػا   وقسػػػم   ػػػإذا كقلػػػد احلػػػدكد كصػػػر د ال ػػػرؽ  ػػػا  ػػػفلة . كسػػػنم: اا
؛ ك ػػػػػا  البػػػػػارم 281أ روػػػػػه ابػػػػػن حبػػػػػاف كالشػػػػػيخاف. اريػػػػػر:  ػػػػػوارد اليمػػػػػآف ص 

   البيوع  باب الشفلة .3514كااب البيوع باب الشفلة؛ كأبو داكد ا  4/436
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 شفق 

 ػا لػا : الشف : ا ااط  وء الن ػار بسػواد النيػل ننػد غػركب الشػمس. قػاؿ   -
[  كاإل ػػػفاؽ: نناوػػػة  ان ػػػة خبػػػوؼ؛  ف املشػػػف  16]االرشػػػقاؽ/ أقسػػػم بالشػػػف 

 كدػػػم  ػػػن السػػػانة  شػػػفقوفاػػػب املشػػػف  ننيػػػه كلػػػاؼ  ػػػا ونهقػػػه  قػػػاؿ  لػػػا : 
[   ػػػإذا نػػػدم ا ػػػن   ملػػػم ايػػػوؼ  يػػػه أ  ػػػر  كإذا نػػػدم ب امل  49]ا ربيػػػاء/

[  26]ال ػور/ قبػل مل أدننػا  شػفقني إرا كنا ملم اللناوة  يه أ  ر. قاؿ  لا : 
شػػػػػػفقوف  ن ػػػػػػا  /[  18]الشػػػػػػورلشػػػػػػفقني  ػػػػػػا كسػػػػػػبوا  / [  22]الشػػػػػػورل
أأ فقام أف  قد وا /[.13]اجملادلة 

 شفا

ننر  فا البئر كغندا: حر ه  كوضرب به امل ل مل القرب  ن اااؾ. قاؿ  لا :  -
]نيؿ  النػػػػػػػػارككنػػػػػػػػام ننػػػػػػػػر  ػػػػػػػػفا حفػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػن [  119]الاوبػػػػػػػػة/  ػػػػػػػػفا وػػػػػػػػرؼ

[  كأ فر  اف ننر اااؾ  أم: ح ل ننر  فاري  ك نه اسالن:  ا 113نمراف/
؛ 238؛ كأسػػػػاس الباغػػػػة ص 3/331بقػػػػغ  ػػػػن كػػػػنا إال  ػػػػفا ااريػػػػر: الب ػػػػا ر 

   أم: قنيػػػػل كشػػػػفا البئػػػػر. ك  نيػػػػة  ػػػػفا  ػػػػفواف  كمجلػػػػه أ ػػػػفاء  2/517كاجملمػػػػل 
ا لنػػربء. قػػاؿ مل صػػفة اللسػػل: كالشػػفاء  ػػن املػػرض:  وا ػػاة  ػػفا السػػا ة  كصػػار ا ػػ

يػػػػػه  ػػػػػفاء لننػػػػػاس  /[  كقػػػػػاؿ مل صػػػػػفة القػػػػػرنيف: 69]النهػػػػػلدػػػػػدل ك ػػػػػفاء 
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كوشػػػػ  صػػػػدكر قػػػػـو [  57]وػػػػورس/ ك ػػػػفاء ملػػػػا مل ال ػػػػدكر[  44]  ػػػػند/
 [.14]الاوبة/    نني

 شق 

ت  ػػػققنا الشػػػ : ايػػػـر الواقػػػق مل الشػػػغء. وقػػػاؿ:  ػػػققاه بن ػػػفني. قػػػاؿ  لػػػا :  -
[  44]ؽ/ وػػػػػػػـو  شػػػػػػػق  ا رض نػػػػػػػن م سػػػػػػػرانا[  26نػػػػػػػبس/] ا رض  ػػػػػػػقا

كارشػػػػػػػقد السػػػػػػػماء /[  16]احلاقػػػػػػػةإذا السػػػػػػػماء ارشػػػػػػػقد /[  1]االرشػػػػػػػقاؽ
كارشػػ  القمػػػر /[  كقيػػػل: ارشػػػقاقه مل ز ػػن النػػػمه ننيػػه ال ػػػاة كالسػػػاـ  1]القمػػر

كقيل: دو ارشقاؽ ولرض  يه حني  قػرب القيا ػة اكدػنا قػوؿ احلسػن الب ػرم  اريػر: 
   كقيػػل:  لنػػاري: ك ػػ  ا  ػػر اكذلػػك  ف اللػػرب  ضػػرب 4/135 املػػاكردم  فسػػن

 بالقمر   ا  يما ك   أ رري  قاؿ الشانر:
  إأ إ  قـو سواكم   يل ***أقيموا بين أ غ صدكر   ي م 

 ك دت ل يات   اوا كأرحل *** قد محد احلاوات  كالنيل  قمر 
املنشػػقة كالن ػػ   ك نػػه قيػػل:     كالشػػقة: الق لػػة4/134اريػػر:  فسػػن املػػاكردم 

طار  اف  ن الغضب  قاقا  كطارت  ن م  قة  كقولك: ق ق غضبا اارير نمػدة 
احلفػػػػاظ:  ػػػػ  . كالشػػػػ : املشػػػػقة كاالر سػػػػار الػػػػنم ونهػػػػ  الػػػػنفس كالبػػػػدف  كذلػػػػك  

     ورػػػػوا بالغيػػػػه إال بشػػػػ  ا رفػػػػسكاسػػػػالارة االر سػػػػار اػػػػا. قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: 
بلػدت الر  نهقك املشػقة مل الوصػوؿ إلي ػا  كقػاؿ:  [  كالشقة: الناحية7]النهل/
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[  كالشػػػػػقاؽ: املخالفػػػػػة  ككورػػػػػك مل  ػػػػػ  غػػػػػن  ػػػػػ  42]الاوبػػػػػة/ ننػػػػػي م الشػػػػػقة
 كإف  فػػام  ػػقاؽ بين مػػاصػػاحبك  أك  ػػن:  ػػ  الل ػػا بينػػك كبينػػه. قػػاؿ  لػػا : 

ال  ػػر ن م [  أم:  الفػػة  137]البقػػرة/  إيفػػا دػػم مل  ػػقاؽ[  35]النسػػاء/
 كإف الػػػػػػػنون ا انفػػػػػػػوا مل ال اػػػػػػػاب لفػػػػػػػغ  ػػػػػػػقاؽ بليػػػػػػػد[  89]دػػػػػػػود/  ػػػػػػػقاقغ
[  أم: صار مل    غػن 13]ا رفاؿ/ ك ن وشاق  اهلل كرسوله[  176]البقرة/

 ك ػػن وشػػاق  الرسػػوؿ[  ك ػػوري: 63]الاوبػػة/  ػػن اػػادد اهلل ػػ  أكليا ػػه   ػػو: 
اكمل حػػػدو  [  كوقػػػاؿ: املػػػاؿ بين مػػػا  ػػػ  الشػػػلنة  ك ػػػ  اإلبنمػػػة 115]النسػػػاء/

 السقيفة: اا  ر بيننا كبين م كقد ا بنمة .
وقوؿ:  ن كإواكم مل احل م سػواء  ال  ضػل   ػن ننػر  ػا ور  كايوصػة إذا  ػقد 

 طوال باثناني   اساكل  قادا   نم و ن  حد ا  ضل ننر اا ر.
ـ  ا بنمة: كاحددا: ا بنم  كدغ  وص املقل  ك ي ا ثػاث لغػات:  ػا  اامػكة كالػا

 ك م ما  ككسر ا.
؛ كالنسػػػاف ابنػػػم     أم:  قسػػػـو  1/17؛ كالن اوػػػة 1/21اريػػػر: اجملمػػػوع املغيػػػ  

كقسػػما ما  ك ػػاف  ػػ  رفسػػغ  ك ػػقي  رفسػػغ  أم: كارػػه  ػػ   ػػين ملشػػاهبة بلضػػنا 
بلضػػا  ك ػػقا   النلمػػاف: ربػػد  لػػركؼ. ك ػػقيقة الر ػػل:  ػػا وشػػق   كالشقشػػقة: اػػاة 

ري  قوؽ  كتا ر الدابة  قاؽ  ك ػرس أ ػ : إذا  ػاؿ إ  البلن ملا  يه  ن الش   كبيد
 أحد  قيه  كالشقة مل ا صل ر   ثوب كإف كاف قد وسمر ال وب كما دو  قة.
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 شقا 

  وشػقر  ػقوة  3/332الشقاكة:  ػاؼ السػلادة  كقػد  ػقغ ااريػر: الب ػا ر  -
سػػورة  قػػالوا ربنػػا غنبػػد ننينػػا  ػػقو نااكااوػػة:   ػػقو ناك ػػقاكة  ك ػػقاء  كقػػرئ 

اكدػػػػػغ قػػػػػراءة محػػػػػكة   ػػػػػقاك نا  كدػػػػػغ القػػػػػراءة املشػػػػػ ورة   ك 116املػػػػػ  نني: نيوػػػػػة 
كال سا غ ك ن    الشقوة كالردة  كالشقاكة كالسلادة  ن حي  اإل ا ة    ما أف 
السلادة مل ا صل  رباف: سلادة أ ركوة  كسلادة دريووة  ت السلادة الدريووة ثاثػة 

ارويػػة  كػػنلك الشػػقاكة ننػػر دػػنري ا  ػػرب  كدػػغ أ ػػرب: سػػلادة رفسػػية كبدريػػة ك 
  مػػػػػن ا بػػػػػق دػػػػػدام  ػػػػػا وضػػػػػل كال وشػػػػػقرالشػػػػػقاكة ا  ركوػػػػػة. قػػػػػاؿ نػػػػػك كوػػػػػل: 

  ػقاك نا[  كقرئ: 116]امل  نوف/ غنبد ننينا  قو نا[  كقاؿ: 123]طه/
[  قػاؿ 117]طػه/  ا لرون ما  ن اونػة  اشػقرا قد د قروبا  كمل الدريووة: 

ق الشػػقاء  و ػق الالػب   ػو:  ػػقيد مل كػنا  ككػل  ػقاكة  لػػب  بلضػ م: قػد وو ػ
 كليس كل  لب  قاكة   الالب أنم  ن الشقاكة.

 شكك 

الشػػػػك: اناػػػػداؿ النقيضػػػػني ننػػػػد اإلرسػػػػاف ك سػػػػاكو ما  كذلػػػػك قػػػػد و ػػػػوف لووػػػػود  -
أ ار ني  اساكواني نند النقيضني  أك للدـ ا  ارة  ي ما  كالشك ر ا كاف مل الشػغء 

د أك غن  ووودا كر ا كاف مل ونسه   ن أم ونس دوا كر ا كاف مل دل دو  ووو 
بلا صػفا ه  كر ػا كػاف مل الغػرض الػنم  ونػه أكوػد. كالشػك:  ػرب  ػن او ػل  
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كدو أ ص  نه؛  ف او ل قد و وف ندـ اللنم بالنقيضني رأسا    ل  ػك و ػل  
 كإ ػػػػػػػم لفػػػػػػػغ  ػػػػػػػك  نػػػػػػػه  روػػػػػػػبكلػػػػػػػيس كػػػػػػػل و ػػػػػػػل  ػػػػػػػ ا  قػػػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػػػا : 

  ػػإف كنػػد مل  ػػك[  9]الػػد اف / بػػل دػػم مل  ػػك ونلبػػوف[  111]دػػود/
 [. كا اقاقه إ ا  ن    د الشغء أم:  رقاه  قاؿ:94]وورس/

 ليس ال ر  ننر القنا  هـر ***ك   د بالر   ا صم ثيابه  - 271 -
؛ ك ػػػػػرح امللنقػػػػػات لننهػػػػػاس 26االبيػػػػػد للنػػػػػ ة  ػػػػػن  لنقاػػػػػه  كدػػػػػو مل دووارػػػػػه ص 

2/33  
الشػػك ايػػرؽ مل الشػػغء  ككورػػه تيػػ  ال  ػػد الػػرأم  سػػاقرا و بػػد  يػػه كولامػػد   ػػاف 

ننيػػه. كو ػػ  أف و ػػوف  سػػالارا  ػػن الشػػك  كدػػو ل ػػوؽ اللضػػد باونػػب  كذلػػك أف 
وااصػػ  النقيضػػاف  ػػا  ػػد ل لنف ػػم كالػػرأم؛ لاخنػػل  ػػا بين مػػا  كوشػػ د اػػنا قػػوام: 

رات. كالش ة: الساح الػنم الابس ا  ر  كا انب  كأ  ل  ك و ذلك  ن االسالا
 به وشك  أم: وف ل.

 شكر 

الشػػ ر:   ػػور النلمػػة كإ  اردػػا  قيػػل: كدػػو  قنػػوب نػػن ال شػػر  أم: ال شػػ    -
كوضػػادري ال فػػر  كدػػو: رسػػياف النلمػػة  كسػػ دا  كدابػػة  ػػ ور:  ي ػػرة بسػػمن ا إسػػداء 
صػػاحب ا إلي ػػا  كقيػػل: أصػػنه  ػػن نػػني  ػػ رل  أم:  انئػػة   الشػػ ر ننػػر دػػنا دػػو 

 ال ااء  ن ذكر املنلم ننيه. كالش ر ثاثة أ رب:ا
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   ر القنب  كدو   ور النلمة.
 ك  ر النساف  كدو ال ناء ننر املنلم.

 ك  ر سا ر اووارح  كدو   ا اة النلمة بقدر اساهقاقه.
[   قػد قيػل ا ػ را  ارا ػب ننػر 13]سػبا/ انمنػوا نيؿ داكد  ػ راكقوله  لا : 

. كقػاؿ النهػاس: كر ػب 2/335بادم ننر دنا مل الب ا ر الامييك اك بله الفنكزني
 ا  را  نند أيب إسه   ن كو ني:

 أحد ا: انمنوا لنش ر  أم: لاش ركا اهلل نك كول.
 . 2/661كا  ػػػػرل: أف و ػػػػوف الاقػػػػدور: ا ػػػػ ركا  ػػػػ را. راوػػػػق: إنػػػػراب القػػػػرنيف 
نمنػػوا   كذكػػر ك لنػػاري: انمنػػوا  ػػا  لمنورػػه  ػػ را هلل. كقيػػل: ا ػػ را   فلػػوؿ لقولػػه: اا

انمنػػوا ك  وقػػل ا ػػ ركا؛ لينبػػه ننػػر الاػػكاـ ا رػػواع ال اثػػة  ػػن الشػػ ر بالقنػػب كالنسػػاف 
كسػػػػػػػػنجكم [  14]لقمػػػػػػػػاف/  ا ػػػػػػػػ ر يل كلوالػػػػػػػػدوككسػػػػػػػػا ر اوػػػػػػػػوارح. قػػػػػػػػاؿ: 

[  41]النمػػل/ ك ػػن  ػػ ر  إيفػػا وشػػ ر لنفسػػه[  145]نيؿ نمػػراف/ الشػػاكرون
[   فيػػػه  نبيػػػه أف  و يػػػه  ػػػ ر اهلل 13]سػػػبا/ كقنيػػػل  ػػػن نبػػػادم الشػػػ وركقولػػػه: 

صػػػلب؛ كلػػػنلك   وػػػ ن بالشػػػ ر  ػػػن أكليا ػػػػه إال ننػػػر اثنػػػني  قػػػاؿ مل إبػػػراديم ننيػػػػه 
 إرػه كػاف نبػدا  ػ ورا[  كقػاؿ مل رػوح: 121]النهل/  اكرا  رلمهالساـ: 

 كاهلل  ػػػػػػػػػػػػ ور حنػػػػػػػػػػػػيم[  كإذا كصػػػػػػػػػػػػ  اهلل بالشػػػػػػػػػػػػ ر مل قولػػػػػػػػػػػػه: 3]اإلسػػػػػػػػػػػػراء/
ين بػػػه إرلا ػػػه ننػػػر نبػػػادري  كوػػػكاؤري  ػػػا أقػػػا وا  ػػػن اللبػػػادة. [   إيفػػػا ولػػػ17]الاغػػػابن/
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كوقاؿ: راقة   رة:  انئة الضػرع  ػن النػا  كقيػل: دػو أ ػ ر  ػن بػركؽ امل النسػاف: 
 الربكؽ: ربد  لي  رواف  كاحددا بركقة.

وقاؿ: أ  ر  ن بركقػة. كأق ػ   ػن بركقػة. راوػق: النسػاف ابػرؽ  ؛ كأسػاس الباغػة 
ر كو   بادي   ر  كالش ر و م به نن  رج املرأة  كنػن    كدو ربد لض21ص 

 الن اح. قاؿ بلض م اال اـ ليهغ بن ولمر  كقد قاله لرول طالباه ا رأ ه   ردا.
  ك ػػػرح أدب ال ا ػػػب 2/465كدػػػو مل نمػػػدة احلفػػػاظ ا ػػػ ر  ؛ ك ػػػالس ثلنػػػب 

     ن ا:  ب ل حق ا  :76ص 
 أرشات   ن اك ربؾ  ***أإف سالاك مثن   ردا  - 271 -

 كالش ن: ربد مل أصل الشجرة غا  كقد   رت الشجرة: ك ر غ ن ا.

 شكس 

[  أم: 29]الك ػػر/  ػػركاء  اشاكسػػوفالشػػ س: السػػي  اينػػ   كقولػػه  لػػا :  -
  اشاوركف لش اسة  نق م.

 شكل 

املشػػػػاكنة مل اايئػػػػة كال ػػػػورة  كالنػػػػد مل اونسػػػػية  كالشػػػػبه مل ال يفيػػػػة  قػػػػاؿ  لػػػػا :  -
 ػن  ػ نه أزكاجكني ر  /[  أم:   نػه مل اايئػة ك لػاطغ الفلػل  كالشػ ل 58]ص

قيػػل: دػػو الػػدؿ  كدػػو مل احلقيقػػة ا رػػس الػػنم بػػني املامػػاثنني مل ال روقػػة  ك ػػن دػػنا 
؛ كنمػػػدة احلفػػػاظ:  ػػػ ل   3/341قيػػػل: النػػػاس أ ػػػ اؿ كأالؼ ااريػػػر: الب ػػػا ر 
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لدابػػة. كالشػػ اؿ:  ػػا كأصػػل املشػػاكنة  ػػن الشػػ ل. أم:  قييػػد الدابػػة  وقػػاؿ  ػػ ند ا
وقيػػد بػػه  ك نػػه اسػػالن:  ػػ ند ال اػػاب  كقولػػه: قيد ػػه  كدابػػة هبػػا  ػػ اؿ: إذا كػػاف 

قػل كػل ولمػل ننػر يجين ا بإحدل روني ا كإحدل ودو ا ك يئػة الشػ اؿ  كقولػه: 
[  أم: ننػػر سػػجياه الػػر قيد ػػه  كذلػػك أف سػػن اف السػػجية 84]اإلسػػراء/  ػػاكناه

نػػػد مل النرولػػػة إ    ػػػاـر الشػػػرولة اكمل ذلػػػك قػػػاؿ ننػػػر اإلرسػػػاف قػػػادر حسػػػبما بي
امل لػػػ : كأ ػػػا حػػػدكث السػػػجية إ   ػػػاؼ  ػػػا  نقػػػد لػػػه  مهػػػاؿ؛  السػػػجية  لػػػل 
ايػػال  نػػك كوػػل  كاللػػادة  لػػل املخنػػوؽ  كال وب ػػل  لػػل املخنػػوؽ  لػػل ايػػال . اريػػر: 

بػػاب الفػػرؽ بػػني ال بػػق كالسػػجية   كدػػنا كمػػا قػػاؿ صػػنر اهلل ننيػػه  39النرولػػة ص 
نم: اكل  يسر ملا  ن  له  ااحلدو  نػن نمػراف بػن ح ػني قػاؿ: قػاؿ روػل: وػا كس

رسػػوؿ اهلل  أولػػرؼ أدػػل اونػػة  ػػن أدػػل النػػارا قػػاؿ: رلػػم  قػػاؿ:  نػػم ولمػػل اللػػا نوفا 
قػػػاؿ: اكػػػل ولمػػػل ملػػػا  نػػػ  لػػػه  أك ملػػػا ويسػػػر لػػػه . أ روػػػه البخػػػارم مل كاػػػاب القػػػدر 

  كاإل ػ اؿ مل ا  ػر اسػالارة    . كا   نة: احلاوػة الػر  قيػد اإلرسػاف11/491
 كاال اباري  ن الشبه.

 شكا 

الشػػػ و كالشػػػ اوة كالشػػػ اة كالشػػػ ول: إ  ػػػار البػػػ   وقػػػاؿ:  ػػػ وت كا ػػػا يد  -
]ووسػػػ   إيفػػػا أ ػػػ و ب ػػػر كحػػػكأ إ  اهللااريػػػر: النسػػػاف ا ػػػ ر     قػػػاؿ  لػػػا : 

ل  [  كأ ػػػ اري أم:  لػػػل لػػػه  ػػػ و 1]اجملادلػػػة/ ك شػػػا غ إ  اهلل[  كقػػػاؿ: 86/
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 و: أ ر ه  كوقاؿ: أ ػ اري أم: أزاؿ  ػ اواه  كركم: ا ػ ورا إ  رسػوؿ اهلل صػنر 
اهلل ننيػػػه كسػػػنم حػػػر الر ضػػػاء مل وبادنػػػا كأكفنػػػا  نػػػم وشػػػ نا  ااحلػػػدو  نػػػن  بػػػاب 
قاؿ:   ورا إ  رسوؿ اهلل صنر اهلل ننيػه كسػنم حػر الر ضػاء مل وبادنػا كأكفنػا  نػم 

 . 2/211؛ كاريػػر:  ػػرح السػػنة 619وشػػ نا. أ روػػه  سػػنم مل املسػػاود بػػرقم 
كأصل الش و  ا  الش وة كإ  ار  ػا  يػه  كدػغ: سػقاء صػغن  لػل  يػه املػاء  ككارػه 
مل ا صػػل اسػػالارة  كقػػوام: ب  ػػد لػػه  ػػا مل كنػػا غ  كرفضػػد  ػػا مل وػػرايب ااريػػر: 

 .3/341الب ا ر 
ك  نه وقاؿ: أبػدود لػك نجػرم كجبػرم  ككشػفد لػك نػن مخػرم كسػ م  كصػرحد 

 نن سرم ك ضمرم. لك
  : إذا أ  ػػػرت  ػػػا مل قنبػػػك. كاملشػػػ اة: كػػػوة غػػػن 24راوػػػق: وػػػوادر ا لفػػػاظ ص 

[  كذلػػػك   ػػػل القنػػػب  35]النػػػور/ كمشػػػ اة  ي ػػػا   ػػػباحرا ػػػنة. قػػػاؿ  لػػػا : 
 كامل باح   ل رور اهلل  يه.

 شمت 

الشػػما ة: الفػػرح ببنيػػة  ػػن  لادوػػه كولادوػػك  وقػػاؿ: مشػػد بػػه   ػػو  ػػا د  كأمشػػد  -
[  151]ا نػػػػراؼ/   ػػػػا  شػػػػمد يب ا نػػػػداء بػػػػه اللػػػػدك  قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل: اهلل

كالاشميد: الدناء لنلاطس  كارػه إزالػة الشػما ة ننػه بالػدناء لػه    ػو كػالامروا مل 
 إزالة املرض  كقوؿ الشانر:
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 طوع الشوا د *** بات له  - 272 -
 االبيد:

 ن صردطوع الشوا د  ن  وؼ ك  *** ار اع  ن صوت كاب  بات له 
؛ كالب ػػػػا ر 241؛ كأسػػػػاس الباغػػػػة ص 32كدػػػػو لننابغػػػػة الػػػػنبياأ مل دووارػػػػه ص 

3/344...  
أم: ننىهسب  ا يواري الايت  شمد بػه  كقيػل: أراد بالشػوا د: القػوا م  كمل ذلػك 

  .241رير إذ ال حجة له مل دنا البيد اارير: أساس الباغة ص 

 شمخ 

[  أم: ناليػػات  ك نػػه: 27ملرسػػات/]ا ركاسػػغ  ػػا اتقػػاؿ اهلل نػػك كوػػل:  -
 مشخ بارفه نبارة نن ال رب.

 شمأز 

[  أم: 45]الك ػػػر/ امشػػػازت قنػػػوب الػػػنون ال و  نػػػوف بػػػاا رةقػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
 رفرت.

 شمس 

الشػػػمس وقػػػاؿ لنقرصػػػة  كلنضػػػوء املناشػػػر نن ػػػا كيمػػػق ننػػػر مشػػػوس. قػػػاؿ  لػػػا :  -
كالشػػػػمس يػػػػرم ملسػػػػاقر اػػػػا /[  كقػػػػاؿ: 38]وػػػػسلشػػػػمس كالقمػػػػر تسػػػػبافا 
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[  كمشػػس وو نػػا  كأمشػػس: صػػار ذا مشػػس  كمشػػس  ػػاف مشاسػػا: إذا رػػد ك  5]الػػرمحن/
 مشل ***وساقر  شبي ا بالشمس مل ندـ اساقراردا. 

 نػػػػن اليمػػػػني كنػػػػن الشػػػػماؿ قليػػػػدالشػػػػماؿ: املقابػػػػل لنيمػػػػني. قػػػػاؿ نػػػػك كوػػػػل:  -
مشنػة  كدػغ كسػاء [  كوقاؿ لن وب النم وغ غ بػه: الشػماؿ االشػماؿ مجػق 17]ؽ/

وشػػامل بػػه  اريػػر: النسػػاف امشػػل     كذلػػك كاسػػمية ك ػػن  ػػن ال يػػاب باسػػم اللضػػو 
الػػنم وسػػ ري   ػػو:  سػػمية كػػم القمػػيص وػػدا  كصػػدرري  ك  ػػرري صػػدرا ك  ػػرا  كروػػل 
السراكول روػا  ك ػو ذلػك. كاال ػاماؿ بػال وب: أف وناػ  بػه اإلرسػاف  ي رحػه ننػر 

اماؿ ال ػماء  ااحلػدو  نػن أيب سػليد ايػدرم الشماؿ. كمل احلدو : ا ػر نػن ا ػ
أف النػػمه صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم  ػػر نػػن ا ػػاماؿ ال ػػماء  كأف ااػػمه الروػػل مل ثػػوب 

؛ كالبخارم 46ك  3/13كاحد ليس ننر  روه  نه  غء. أ روه أمحد مل املسند 
 ... كالشػمنة كاملشػمل: كسػاء وشػامل بػه 11/279مل النباس. ارير:  ا  البػارم 

ر  نػػػه  ك نػػػه: مشن ػػػم ا  ػػػر  ت يػػػوز بالشػػػماؿ   قيػػػل: مشنػػػد الشػػػاة: ننقػػػد  سػػػالا
نني ا مشاال  كقيل: لنخنيقة مشاؿ ل وره  شاما ننر اإلرساف ا اماؿ الشماؿ ننر 
البدف  كالشموؿ: ايمر   ا  شامل ننر اللقل  اغ ية  ك سميا ا بنلك كاسػميا ا 

اابػػػة  ػػػن مشػػػاؿ ال لبػػػة  كقيػػػل مل لغػػػة: بػػػايمر ل و ػػػا  ػػػا رة لػػػه. كالشػػػماؿ: الػػػرو  ا
مشػػػػاؿ  ك ػػػػا ل  كأمشػػػػل الروػػػػل  ػػػػن الشػػػػماؿ  كقػػػػوام: أونػػػػب  ػػػػن اونػػػػوب  ككػػػػين 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

باملشػػمل نػػن السػػي   كمػػا كػػين ننػػه بػػالرداء  كوػػاء  شػػاما بسػػيفه   ػػو:  ر ػػدوا بػػه 
 ك ادرنا له  كراقة مشنة كمشاؿ: سرولة كالشماؿ  كقوؿ الشانر:
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؛ كا  ػػداد البػػن ا ربػػارم 4/174االبيػد لروػػل  ػػن سػػلد  كدػو مل  كارػػة ا دب 

. 173؛ كأ ػػػػػػداد ابػػػػػػن السػػػػػػ يد ص 18؛ كأ ػػػػػػداد ا صػػػػػػملغ ص 168ص 
   كقاؿ الفراء: كال أحفظ صدرري 2/396كنجكري مل  لاأ القرنيف لنفراء 

 مشاؿ  ربدت كطابد. قيل: أراد  ا   طيبة  كا ا دبد نني ا

 شنأ 

ال  ػر ن م  ػنآف  نئاه:  قنر ه بغضا له. ك نه ا ا : أزد  نوءة  كقولػه  لػا :  -
اكدغ قراءة ابن نا ر ك لبة كابػن   ناف[  أم: بغض م  كقرئ: 8]املا دة/ قـو

   مػػن  فػػ  أراد: بغػػيا قػػـو  ك ػػن 197كرداف كابػػن مجػػاز خبنػػ  ننػػه. اإليػػاؼ 
 [.3ك نه: ]إف  ارئك دو ا ب / ]ال وثر/ ثقل ولنه   درا 

 شهب 

 ا بلػه الش اب: الشلنة الساطلة  ن النػار املوقػدة  ك ػن اللػارض مل اوػو   ػو:  -
  ػ ابا رصػدا[  18]احلجر/   اب  بني[  11]ال ا ات/   اب ثاقب

 [. كالشػ بة: البيػاض املخػانب بالسػواد  شػبي ا بالشػ اب املخػانب بالػد اف 9]اون/
 ك نه قيل: كايبة   باء: انابارا بسواد القـو كبيياض احلدود.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 شهد 

الشػػػ ود كالشػػػ ادة: احلضػػػور  ػػػق املشػػػاددة؛ إ ػػػا بالب ػػػر  أك بالب ػػػنة  كقػػػد وقػػػاؿ  -
[  ل ػػػػن 6]السػػػػجدة/ نػػػػا  الغيػػػػب كالشػػػػ ادةلنهضػػػػور  فػػػػردا قػػػػاؿ اهلل  لػػػػا : 

؛ كوقػاؿ لنمهضػر:  شػ د  الش ود باحلضور اجملرد أك   كالشػ ادة  ػق املشػاددة أك 
كلنمػػػرأة الػػػر اضػػػردا زكو ػػػا  شػػػ د  كمجػػػق  شػػػ د:  شػػػادد  ك نػػػه:  شػػػادد احلػػػج  
كدػػغ  واطنػػه الشػػروفة الػػر اضػػردا املا  ػػة كا بػػرار  ػػن النػػاس. كقيػػل  شػػادد احلػػج: 

كليشػػػػ دكا [  28]احلػػػػج/ ليشػػػػ دكا  نػػػػا ق اػػػػم وا ػػػػق املناسػػػػك. قػػػػاؿ  لػػػػا : 
[  أم:  ػػا حضػػررا  49]النمػػل/ ا  ػػ درا   نػػك أدنػػه ػػ[  2]النػػور/ نػػناهبما

كالػػنون ال وشػػ دكا الػػككر / [  أم: ال اضػػركره بنفوسػػ م كال هبم ػػم 72]الفرقػػاف
كإراديػػم. كالشػػ ادة: قػػوؿ صػػادر نػػن ننػػم ح ػػل  شػػاددة ب ػػنة أك ب ػػر. كقولػػه: 

أ ػػػػػ دكا  نق ػػػػػم /[  ولػػػػػين  شػػػػػاددة الب ػػػػػر ت قػػػػػاؿ: 19]الك ػػػػػرؼ سػػػػػا اب
  [   نبي ػػػػا أف الشػػػػ ادة   ػػػػوف نػػػػن  ػػػػ ود  كقولػػػػه: 19]الك ػػػػرؼ /  ػػػػ اديم

 ػػا [  أم:  لنمػػوف  كقولػػه: 71]نيؿ نمػػراف/   فػػركف بآوػػات اهلل كأرػػام  شػػ دكف
[  أم:  ػػا ولنػػا م  ػػن اطنلػػوا بب ػػنيم 51]ال  ػػ / أ ػػ ديم  نػػ  السػػموات
يػػػب نػػػن [  أم:  ػػػا وغ6]السػػػجدة/ نػػػا  الغيػػػب كالشػػ ادةننػػر  نق ػػػا  كقولػػػه: 

حػػواس النػػاس كب ػػا ردم ك ػػا وشػػ دكره هبمػػا. ك ػػ دت وقػػاؿ ننػػر  ػػربني: أحػػد ا 
وار  رل اللنم  كبنفيه  قاـ الش ادة  كوقاؿ: أ  د ب ػنا  كال ور ػر  ػن الشػادد 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

أف وقػػػوؿ: أننػػػم  بػػػل ااػػػاج أف وقػػػوؿ: أ ػػػ د. كال ػػػاأ  ػػػرم  ػػػرل القسػػػم   يقػػػوؿ: 
ك ػػػن م  ػػن وقػػػوؿ: إف قػػػاؿ: أ ػػػ د  ك  أ ػػ د بػػػاهلل أف زوػػػدا  ن نػػ    ي ػػػوف قسػػػما  

وقػػل: بػػاهلل و ػػوف قسػػما  ك ػػرم ننمػػد  ػػراري مل القسػػم   يجػػاب جبػػواب القسػػم  ػػو 
 قوؿ الشانر:

 كلقد ننمد لاا ني  نير - 274 -
 االش ر لنبيد   ن  لنقاه  كنجكري:

 إف املناوا ال   يش س ا  ا
 ل نجكري:؛ كورك 524؛ ك غين النبيب ص 1/465كدو  ن  وادد سيبووه 

 ال بلددا  وؼ ننغ كال ندـ
  9/159كدو هبنري الركاوة   ونسب؛ كارير:  كارة ا دب 

[  282]البقػػرة/ كال وػػاب الشػػ داءكوقػػاؿ:  ػػادد ك ػػ يد ك ػػ داء  قػػاؿ  لػػا : 
[  كوقػاؿ:  ػ دت كػنا  أم: حضػر ه  282]البقػرة/ كاساش دكا  ػ يدونقاؿ: 

[  كقػػػػػد ولػػػػػرب 21]  ػػػػػند/  ػػػػػ د ننػػػػػي م  ل ػػػػػمك ػػػػػ دت ننػػػػػر كػػػػػنا  قػػػػػاؿ: 
[  كنػن اإلقػرار 26]ووسػ / ك ػ د  ػادد  ػن أدن ػابالش ادة نن احل م  ػو: 

]النػور/  ك  و ن ام   داء إال أرفس م  ش ادة أحددم أربق   ادات باهلل و: 
]ووسػػػ /  ك ػػػا  ػػػ درا إال  ػػػا ننمنػػػا[  أف كػػػاف ذلػػػك  ػػػ ادة لنفسػػػه. كقولػػػه: 6
[  17]الاوبػة/  اددون ننر أرفس م بال فر لا : [ أم:  ا أ ربرا  كقاؿ 81



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

  د اهلل أره ال إله إال دػو [  كقوله: 21]  ند/     دمت ننيناأم:  قرون. 
[   ش ادة اهلل  لا  بوحدارياه دػغ إ ػاد  ػا 18]نيؿ نمراف/ كاملا  ة كأكلوا اللنم

 ودؿ ننر كحدارياه مل اللا   كمل رفوسنا كما قاؿ الشانر:
  دؿ ننر أره كاحد *** فغ كل  غء له نيوة  - 275 -

؛ كدػو مل الب ػا ر 2/512؛ كالكدػرة 62االبيد  يب اللااديػة  كدػو مل دووارػه ص 
   دكف رسبة 4/289؛ كريم الدرر 3/352

قػػاؿ بلػػا احل مػػاء: إف اهلل  لػػا  ملػػا  ػػ د لنفسػػه كػػاف  ػػ اد ه أف أر ػػ  كػػل  ػػغء  
  ة بنلك دو إ  اردم أ لاال و  ركف هبا  كدغ كما ر   بالش ادة له  ك  ادة املا

[  ك ػػػػػػ ادة أكيل اللنػػػػػػم: 5]النازنػػػػػػات/  املػػػػػػدبرات أ ػػػػػػرااملػػػػػػدلوؿ نني ػػػػػػا بقولػػػػػػه: 
اطان ػػم ننػػر  نػػك احل ػػم كإقػػراردم بػػنلك اقػػاؿ ابػػن القػػيم: كدػػنا وػػدؿ ننػػر  ضػػل 

 اللنم كأدنه  ن كووري:
 أحددا: اساش اددم دكف غندم  ن البشر.

   اديم بش اد ه. ال اأ: اق اف
 كال ال : اق ا ا بش ادة املا  ة.

الرابػػػػق: أف مل  ػػػػمن دػػػػنا  ػػػػككيا م ك لػػػػدون م   ػػػػإف اهلل ال وساشػػػػ د  ػػػػن  نقػػػػه إال 
 اللدكؿ.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

   كدنري الش ادة ختاص بادل اللنم   ا ا او ػاؿ 1/48راوق:  فااح دار السلادة 
السػػموات كا رض كال  ػػا أ ػػ ديم  نػػ   ملبػػدكف  ن ػػا  كلػػنلك قػػاؿ مل ال فػػار: 

إيفػػا لشػػر اهلل  ػػن نبػػادري [  كننػػر دػػنا ربػػه بقولػػه: 51]ال  ػػ /  نػػ  أرفسػػ م
كال ػػػػػػػدوقني كالشػػػػػػػ داء [  كدػػػػػػػ الء دػػػػػػػم امللنيػػػػػػػوف بقولػػػػػػػه: 28] ػػػػػػػاطر/ اللنمػػػػػػاء

[  كأ ػػػا الشػػػ يد  قػػػد وقػػػاؿ لنشػػػادد  كاملشػػػادد لنشػػػغء  69]النسػػػاء/ كال ػػػاحلني
أم:  ػػػن  ػػػ د لػػػه كننيػػػه  ككػػػنا قولػػػه: [  21]ؽ/  ل ػػػا سػػػا   ك ػػػ يدكقولػػػه: 

يػػػػ  إذا وئنػػػػا  ػػػػن كػػػػل أ ػػػػة بشػػػػ يد كوئنػػػػا بػػػػك ننػػػػر دػػػػ الء  ػػػػ يدا    النسػػػػاء[
[  أم: وشػػػػػػ دكف  ػػػػػػا 37]ؽ/ أك ألقػػػػػػر السػػػػػػمق كدػػػػػػو  ػػػػػػ يد[  كقولػػػػػػه: 41/

 أكلئػػػػك ونػػػػادكف  ػػػػن   ػػػػاف بليػػػػدوسػػػػملوره بقنػػػػوهبم ننػػػػر  ػػػػد  ػػػػن قيػػػػل  ػػػػي م: 
أقػػػم ال ػػػاة لػػػدلوؾ الشػػػمس إ  وػػػة: ااا أقػػػم ال ػػػاة[  كقولػػػه: 44]  ػػػند/

   78سػورة اإلسػراء: نيوػة  غس  النيل كقرنيف الفجػر  إف قػرنيف الفجػر كػاف  شػ ودا
أقػػػم ال ػػػاة لػػػدلوؾ الشػػػمس إ  غسػػػ  النيػػػل كقػػػرنيف اااوػػػة:   شػػػ وداإ  قولػػػه: 

  أم: وشػ د صػاحبه 78سػورة اإلسػراء: نيوػة  الفجر  إف قرنيف الفجر كاف  شػ ودا
 ػن القػرنيف  وننززلمحة  كالاو ي  كالس ينات كا ركاح املنكورة مل قولػه: الشفاء كالر 

 كادنػػػػػوا  ػػػػػ داءكم[  كقولػػػػػه: 82]اإلسػػػػػراء/  ػػػػػا دػػػػػو  ػػػػػفاء كرمحػػػػػة لنمػػػػػ  نني
[   قػػػد  سػػػر ب ػػػل  ػػػا وقاضػػػيه  لػػػم الشػػػ ادة  قػػػاؿ ابػػػن نبػػػاس:  لنػػػاري 23]البقػػػرة/

قػػػػاؿ  ادػػػػد:    ك 3/353؛ كالب ػػػػا ر 1/77أنػػػػوار م ااريػػػػر:  فسػػػػن املػػػػاكردم 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

الػػنون وشػػػ دكف ل ػػػم  كقػػػاؿ بلضػػػ م: الػػػنون ولاػػػد تضػػػوردم ك  و ورػػػوا كمػػػن قيػػػل: 
  ي م  لر:

 كدم بغيب كمل نمياء  ا  لركا *** نفوف كوقضغ اهلل أ ر و  - 276 -
 .119االبيد لأل  ل مل دوواره ص 

دكف رسػػػبة؛ كنجػػػكري مل  قد ػػػة وػػػا ق الافاسػػػن لنم لػػػ   3/353كدػػو مل الب ػػػا ر 
 ؛ ك  ولر ه احملق   ]اسادراؾ[155ص 

[  75]الق ػص/  ػن كػل أ ػة  ػ يدا ونزعناكقد محل ننر دنري الوووري قولػه: 
 أرػػػه ننػػػر كػػػل  ػػػغء  ػػػ يد[  7]اللادوػػػات/ كإرػػػه ننػػػر ذلػػػك لشػػػ يدكقولػػػه: 

ال لفػػر [   إ ػػارة إ  قولػػه: 79]النسػػاء/ ككفػػر بػػاهلل  ػػ يدا[  53]  ػػند/
[  ك ػػو 7]طػػه/ ولنػػم السػػر كأ فػػر[  كقولػػه: 16]غػػا ر/ ننػػر اهلل  ػػن م  ػػغء

ذلك  ا ربه ننر دنا النهو  كالش يد: دو احملاضر   اسمياه بػنلك حلضػور املا  ػة 
ااوػػػػػػػػة  ننػػػػػػػػي م املا  ػػػػػػػػة أال ختػػػػػػػػا وا...  تتنزززززززززلإوػػػػػػػػاري إ ػػػػػػػػارة إ   ػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ: 

[  أك   ػم 19]احلدوػد/ كالشػ داء ننػد رهبػم اػم أوػردم[  قػاؿ: 31]  ند/
 دكف مل  نك احلالة  ا أند ام  ن النليم  أك   م  ش د أركاح م نند اهلل كما وش

 ***كال يسػػػا الػػػنون قانػػػوا مل سػػػبيل اهلل أ وا ػػػا بػػػل أحيػػػاء ننػػػد رهبػػػم ورزقػػػوف قػػػاؿ: 
[  كننػػػر دػػػنا دؿ 171 - 169]نيؿ نمػػػراف/  ػػػرحني  ػػػا ني ػػػادم اهلل  ػػػن  ضػػػنه

 ك ػػػػادد ك شػػػػ ود  كقولػػػػه: دمكالشػػػػ داء ننػػػػد رهبػػػػم اػػػػم أوػػػػردم كرػػػػور قولػػػػه: 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

[  قيػػػل: املشػػػ ود وػػػـو اوملػػػة اأ ػػػرج ال  ػػػنم كالبي قػػػغ كغن ػػػا نػػػن أيب 3]الػػػربكج/
دروػػرة قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػنر اهلل ننيػػه كسػػنم: االيػػـو املونػػود وػػـو القيا ػػة  كاليػػـو 

؛ كنار ػػة 8/463املشػػ ود وػػـو نر ػػة  كالشػػادد وػػـو اوملػػة . اريػػر: الػػدر املن ػػور 
   كقيػػل: وػػـو نر ػػة  كوػػـو القيا ػػة  ك ػػادد: كػػل  ػػن  ػػ دري  12/237حػػوذم ا 

[  أم:  شػػػادد  نبي ػػػا أف ال بػػػد  ػػػن كقونػػػه  113]دػػػود/ وػػػـو  شػػػ ودكقولػػػه: 
كالاشػػ د دػػو أف وقػػوؿ: أ ػػ د أف ال إلػػه إال اهلل كأ ػػ د أف حممػػدا رسػػوؿ اهلل  كصػػار 

 لنم وقرأ ذلك  يه.مل الالارؼ ا ا لناهيات املقركءة مل ال اة  كلننكر ا

 شهر 

الشػػػ ر:  ػػػدة  شػػػ ورة بػػػإداؿ ااػػػاؿ  أك بانابػػػار وػػػكء  ػػػن اثػػػين نشػػػر وػػػكءا  ػػػن  -
 أنزززل ػػ ر ر ضػػاف الػػنم دكراف الشػػمس  ػػن رق ػػة إ   نػػك النق ػػة. قػػاؿ  لػػا : 

[  185]البقػرة/  من  ػ د  ػن م الشػ ر  ني ػمه[  185]البقرة/  يه القرنيف
احلػػػج أ ػػػ ر  لنو ػػػات [  197/]البقػػػرة إف نػػػدة الشػػػ ور ننػػػد اهلل اثنػػػا نشػػػر

[  كاملشػػػادرة: 2]الاوبػػػة/  سػػػيهوا مل ا رض أربلػػػة أ ػػػ ر[  36]الاوبػػػة/  ػػػ را
امللا نة بالش ور كاملسا ة كاملياك ة  كا ػ رت بامل ػاف: أقمػد بػه  ػ را  ك ػ ر  ػاف 

 كا ا ر وقاؿ مل اين كالشر.
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 شهق 

اػػم  ي ػػا ز ػػن   كالػػك ن:  ػػدة. قػػاؿ  لػػا : الشػػ ي : طػػوؿ الػػك ن  كدػػو رد الػػنفس -
[  كقػػػاؿ  لػػػا : 12]الفرقػػػاف/  لػػػوا اػػػا  غييػػػا كز ػػػنا[  116]دػػػود/ ك ػػػ ي 

لوا اا   يقا  /[  كأصنه  ن وبل  اد . أم:  انادغ ال وؿ.7]املنك 

 شها 

  أصل الش وة: رككع النفس إ   ا  رودري  كذلك مل الدريا  رباف: صػادقة  ككاذبػة -
 ال ادقة:  ا لال البدف  ػن دكرػه كشػ وة ال لػاـ ننػد اوػوع  كال اذبػة:  ػا ال لاػل 
 ػن دكرػه  كقػػد وسػمر املشػا ر  ػػ وة  كقػد وقػػاؿ لنقػوة الػر  شػػا غ الشػغء:  ػػ وة  

[  اامػػل الشػػ و ني  14]نيؿ نمػػراف/ زوػػن لننػػاس حػػب الشػػ واتكقولػػه  لػػا : 
 ػػػػػػن الشػػػػػػ وات ال اذبػػػػػػة  ك ػػػػػػن  [    ػػػػػػنا59] ػػػػػػر / ا بلػػػػػػوا الشػػػػػػ واتكقولػػػػػػه: 

 كل ػػم  ي ػػا  ػػا  شػػا غ أرفسػػ ماملشػػا يات املسػػاغم نن ػػا  كقولػػه مل صػػفة اونػػة: 
[  كقيػػل: روػػل 112]ا ربيػػاء/  يمػػا ا ػػا د أرفسػػ م[  كقولػػه: 31]  ػػند/

   واف  ك  واأ  ك غء   غ.

 شوب 

 ػػػغ [  ك 67]ال ػػػا ات/ لشػػػوبا  ػػػن محػػػيمالشػػػوب: اينػػػب. قػػػاؿ اهلل  لػػػا :  -
اللسل  وبا؛ إ ا ل وره  كاوا لأل ربة؛ كإ ا ملا لانب به  ن الشمق. كقيل:  ا ننػدري 
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؛ 2/327 ػػوب كال ركب ادػػنا   ػػل وضػػرب ملػػن ال  ػػن ننػػدري  اريػػر: املساق ػػر 
 ؛ كالنساف ا وب     أم: نسل كلا.2/515كاجململ 

 شٌب 

[  4] ػػر /  اكا ػػالل الػػرأس  ػػيبالشػػيب كاملشػػيب: بيػػاض الشػػلر. قػػاؿ  لػػا :  -
كبا د املرأة بنينة  يباء: إذا ا اضد  كبنينة حرة اكبا ػد املػرأة بنينػة  ػيباء؛  ف  ػاء 
الروػػل  ػػالب  ػػاء املػػرأة. اريػػر: النسػػاف ا ػػيب  ؛ كنمػػدة احلفػػاظ:  ػػيب  : إذا   

  فاا.

 شٌخ 

 وقاؿ ملن طلن مل السن: الشيخ  كقد ولرب به  يما بيننا نمن و  ػر ننمػه  ملػا كػاف -
 ػػػن  ػػػاف الشػػػيخ أف و  ػػػر ياربػػػه ك لار ػػػه  كوقػػػاؿ:  ػػػيخ بػػػني الشػػػيخو ة  كالشػػػيخ 

 كأبورػػػا  ػػػيخ كبػػػن[  72]دػػػود/ دػػػنا بلنػػػغ  ػػػيخاكالاشػػػييخ. قػػػاؿ اهلل  لػػػا : 
 [.23]الق ص/

 شٌدا 

[  أم:  بػػين بالشػػيد. كقيػػل:   ػػوؿ  45]احلػػج/ كق ػػر  شػػيدقػػاؿ نػػك كوػػل:  -
واندري: أح م ػا  كارػه بنادػا بالشػيد  كاإل ػادة: كدو وروق إ  ا كؿ. كوقاؿ:  يد ق

 نبارة نن ر ق ال وت.



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 شور 

الشوار:  ا وبدكا  ن املااع  كو م به نن الفرج  كما و م به نػن املاػاع  ك ػورت  -
بػػه:  لنػػد بػػه  ػػا  جناػػه  كارػػك أ  ػػرت  ػػورري  أم:  روػػه  ك ػػرت اللسػػل كأ ػػر ه: 

 أ رواه  قاؿ الشانر:
 م  شاركحدو    ل  اذ - 277 -

 ادنا نجك بيد  كصدرري:
 بسماع واذف الشيخ له

  3/439؛ كاوم رة 2/516؛ كاجململ 95كدو للدم بن زود مل دوواره ص 
ك ػػرت الدابػػة: اسػػاخرود نػػدكري  شػػبي ا بػػنلك  كقيػػل: اي ػػب  شػػوار ك ػػن الل ػػار 

   كالاشػػػػػاكر كاملشػػػػػاكرة كاملشػػػػػورة: اسػػػػػاخراج ا م 1/244ااريػػػػػر  مػػػػػق ا   ػػػػػاؿ 
الػػػػبلا إ  الػػػػبلا   ػػػػن قػػػػوام:  ػػػػرت اللسػػػػل: إذا اختن ػػػػه  ػػػػن  و ػػػػله    راولػػػػة

[  159]نيؿ نمػػػػػػراف/ ك ػػػػػػاكردم مل ا  ػػػػػػركاسػػػػػػاخرواه  نػػػػػػه. قػػػػػػاؿ اهلل  لػػػػػػا : 
 [.38]الشورل/ كأ ردم  ورل بين مكالشورل: ا  ر النم واشاكر  يه. قاؿ: 

 شٌطه 

 الشي اف قد  قدـ ذكرري امل  ادة ا  ن   . -
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 شوظ 

  ػػػػواظ  ػػػػن رػػػػار ك ػػػػاس: الن ػػػػب الػػػػنم ال د ػػػػاف  يػػػػه. قػػػػاؿ  لػػػػا : الشػػػػواظ -
 [.35]الرمحن/

 شٌع 

-  : الشػػػػياع: االراشػػػػار كالاقووػػػػة. وقػػػػاؿ:  ػػػػاع ايػػػػرب  أم: ك ػػػػر كقػػػػوم  ك ػػػػاع القػػػػـو
اراشػػركا كك ػػػركا  ك ػػيلد النػػػار باحل ػػب: قووا ػػػا  كالشػػيلة:  ػػػن واقػػول هبػػػم اإلرسػػػاف 

  وقػػاؿ:  ػػيلة ك ػػيق كأ ػػياع  قػػاؿ  لػػا : كوناشػػركف ننػػه  ك نػػه قيػػل لنشػػجاع:  شػػيق
كإف  ػػن  ػػيلاه إلبػػراديم /[  83]ال ػػا اتدػػنا  ػػن  ػػيلاه كدػػنا  ػػن نػػدكري 

 مل  ػػػػػػيق ا كلػػػػػػني[  4]الق ػػػػػػص/ كولػػػػػػل أدن ػػػػػػا  ػػػػػػيلا[  15]الق ػػػػػػص/
 [.51]القمر/  كلقد أدن نا أ يان م[  كقاؿ  لا : 11]احلجر/

 شوك 

لنبػػات  كولػػرب بالشػػوؾ كالشػػ ة نػػن السػػاح الشػػوؾ:  ػػا وػػدؽ كو ػػنب رأسػػه  ػػن ا -
[  ك يػػد إبػػرة اللقػػرب  ػػوكا 7]ا رفػػاؿ/ غػػن ذات الشػػوكةكالشػػدة. قػػاؿ  لػػا : 

 شػػبي ا بػػه  ك ػػجرة  ػػاكة ك ػػا  ة  ك ػػاكين الشػػوؾ: أصػػابين  ك ػػوؾ الفػػرخ: ربػػد 
 ننيه   ل الشوؾ  ك وؾ ثدم املرأة: إذا ارا د  ك وؾ البلن: طاؿ أريابه كالشوؾ.
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 نشأ 

الشػػاف: احلػػاؿ كا  ػػر الػػنم وافػػ  كو ػػن   كال وقػػاؿ إال  يمػػا وليػػم  ػػن ا حػػواؿ  -
[  ك اف الػرأس مجلػه: 29]الرمحن/ كل وـو دو مل  افكا  ور. قاؿ اهلل  لا : 

   كف  كدو الوصنة بني  اقابا ه الر هبا قواـ اإلرساف.

 شوى 

[  كقػػػاؿ 29]ال  ػػػ / وشػػػوم الووػػػوري ػػػوود النهػػػم كا ػػػاوواه. قػػػاؿ  لػػػا :  -
 الشانر:

  ا اول لينة رو  كاوامل - 278 -
 ادنا نجك بيد  كصدرري:

 أك  اه  ا اري رزقه
  2/515؛ كاجململ 141كدو لنبيد مل دوواره ص 

كالشػػػول: ا طػػػراؼ  كاليػػػد كالروػػػل. وقػػػاؿ: ر ػػػاري  ا ػػػواري  أم: أصػػػاب  ػػػواري. قػػػاؿ 
ااػني:  ػول اك نػه حػدو   [  ك نػه قيػل لأل ػر16]امللػارج/ ركانة لنشول لا : 

 ادػػد: كػػل  ػػا أصػػاب ال ػػا م  ػػول إال الغيبػػة كال ػػنب؛   ػػغ لػػه كاملقاػػل؛ النسػػاف 
ا وا      ن حي  إف الشول ليس  قاػل. كالشػاة قيػل: أصػن ا  ػادة بداللػة قػوام: 

  ياري ك وو ة.
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 شًء 

سم الشغء قيل: دو النم و   أف ولنم كلرب ننه  كنند ك ن  ن املا نمني دو ا -
. كننػػػػػد   شػػػػ ؾ امللػػػػم إذا اسػػػػالمل مل اهلل كمل غػػػػنري  كوقػػػػػق ننػػػػر املووػػػػود كامللػػػػدـك

 بلض م: الشغء نبارة نن املووود اقاؿ صاحب اوودرة:
كثابػد مل ايػارج املووػود   كأصػنه:   ػدر  ػاء  كإذا  ***كنندرا الشغء دو املووود 

غء  كننػر ال ػاأ قولػه كص  به  لا   ملناري:  اء  كإذا كصػ  بػه غػنري  ملنػاري املشػ
[    ػػنا ننػػر اللمػػـو بػػا   نووػػة إذ  16]الرنػػد/ قػػل اهلل  ػػال  كػػل  ػػغء لػػا : 

 قػػل أم  ػػػغء أكػػػرب  ػػػ ادةكػػاف الشػػػغء د نػػػا   ػػدرا مل  لػػػم املفلػػػوؿ. كقولػػػه: 
  بػػػػػػػػارؾ اهلل أحسػػػػػػػػن ايػػػػػػػػالقني[    ػػػػػػػػو  لػػػػػػػػم الفانػػػػػػػػل كقولػػػػػػػػه: 19]ا رلػػػػػػػػاـ/
ر املا نمني كاإلرادة سواء  كننػد بلضػ م: املشػيئة [. كاملشيئة نند أك 14]امل  نوف/

مل ا صل: إ اد الشػغء كإصػاباه  كإف كػاف قػد وسػالمل مل الالػارؼ  و ػق اإلرادة  
 املشػػيئة  ػػن اهلل  لػػا  دػػغ اإل ػػار  ك ػػن النػػاس دػػغ اإلصػػابة  قػػاؿ: كاملشػػيئة  ػػن اهلل 

  و ػػػن  ادػػػنا  قاضػػػغ كوػػػود الشػػػغ؛ كلػػػنلك قيػػػل: ا ػػػا  ػػػاء اهلل كػػػاف ك ػػػا   وشػػػا 
حػدو  ال قػوؿ  نػن زوػػد بػن ثابػد كأيب الػدرداء أف النػػمه صػنر اهلل ننيػه كسػنم قػػاؿ: 
ا ػػػا  ػػػاء اهلل كػػػاف  ك ػػػا   وشػػػا   و ػػػن  أ روػػػه البي قػػػغ مل االناقػػػاد كااداوػػػة ص 

؛ كأ روه أمحد كال رباأ نن زود بن ثابد أف رسوؿ اهلل ننمه دنػاء كأ ػرري أف 116
ـ حػني و ػب : لبيػك الن ػم لبيػك  لبيػك كسػلدوك  كايػن مل والادد به أدنه  كل وو 
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ودوك  ك نك كبك كإليػك  الن ػم  ػا قنػد  ػن قػوؿ  أك رػنرت  ػن رػنر  أك حنفػد 
 ن حنػ   مشػيئاك بػني وػدوك   ػا  ػئد كػاف  ك ػا    شػا   و ػن  كال حػوؿ كال 

 قوة إال بك  إرك ننر كل  غء قدور...   احلدو .
ال رباأ رواله كثقوا  كمل بقية ا ساريد أبػو ب ػر ابػن أيب  قاؿ ااي مغ: كأحد إسنادم

 .11/116؛ ك مق الككا د 5/191 ر  كدو  لي . ارير:  سند أمحد 
 كسئل الشا لغ نن القدر  ارشا وقوؿ:

ك ػا  ػئد إف    شػا   و ػن  كاإلرادة  نػه ال  قاضػغ  *** ا  ػئد كػاف كإف   أ ػا 
 وروػػد اهلل ب ػػم اليسػػر كال وروػػد ب ػػم اللسػػررػػه قػػاؿ: كوػػود املػػراد ال حمالػػة  أال  ػػرل أ

[  ك لنػػـو أرػػه قػػد ا ػػل 31]غػػا ر/ ك ػػا اهلل وروػػد  نمػػا لنلبػػاد[  185]البقػػرة/
اللسر كالايا   يما بني الناس  قالوا: ك ن الفػرؽ بين مػا أف إرادة اإلرسػاف قػد ي ػل 

 ػػوت  كوػػا  اهلل ذلػػك    ػػن غػػن أف  اقػػد  ا إرادة اهلل؛  ػػإف اإلرسػػاف قػػد وروػػد أف ال
 ك ػػػػػػػا  شػػػػػػػاءكف إال أف وشػػػػػػػاء اهللك شػػػػػػػيئاه ال   ػػػػػػػوف إال بلػػػػػػػد  شػػػػػػػيئاه لقولػػػػػػػه: 

 ملػػػػػػػػن  ػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػن م أف وسػػػػػػػػاقيم[  ركم أرػػػػػػػػه ملػػػػػػػػا رػػػػػػػػكؿ قولػػػػػػػػه: 31]اإلرسػػػػػػػػاف/
[  قػػػاؿ ال فػػػار: ا  ػػػر إلينػػػا إف  ػػػئنا اسػػػاقمنا  كإف  ػػػئنا   رسػػػاقم  28]الا ػػػوور/

اأ ػػػرج دػػػنا ابػػػن أيب حػػػامت كابػػػن  إال أف وشػػػاء اهللك ػػػا  شػػػاءكف  ػػػاركؿ اهلل  لػػػا : 
   كقػاؿ بلضػ م: لػوال أف ا  ػور  8/436 ردكوه نن أيب درورة. اريػر: الػدر املن ػور 

كن ػػا  وقو ػػة ننػػر  شػػيئة اهلل  لػػا   كأف أ لالنػػا  لنقػػة هبػػا ك وقو ػػة نني ػػا ملػػا أمجػػق 



َرُر السَّنيَّةُ  َرُر السَّنيَّةُ الدُّ  الدُّ
 

 إف  ػػػاء اهلل  ػػػن سػػػاجدأالنػػػاس ننػػػر  لنيػػػ  االسػػػا ناء بػػػه مل مجيػػػق أ لالنػػػا  ػػػو: 
[  69]ال  ػػ  / سػػاجدأ إف  ػػاء اهلل صػػابرا[  112]ال ػػا ات/ ال ػػابرون

وػػػػػػػػػػػا ي م بػػػػػػػػػػػه اهلل إف  ػػػػػػػػػػػاء /[  33]دػػػػػػػػػػػوداد نػػػػػػػػػػػوا   ػػػػػػػػػػػر إف  ػػػػػػػػػػػاء اهلل 
]ا نػػػراؼ  قػػػل ال أ نػػػك لنفسػػػغ رفلػػػا كال  ػػػرا إال  ػػػا  ػػػاء اهلل[  69]ووسػػػ /

/188  ]هلل ربنػػػاك ػػػا و ػػػوف لنػػػا أف رلػػػود  ي ػػػا إال أف وشػػػاء ا /[  89]ا نػػػراؼ
كال  قولن لشغء إأ  انل ذلك غدا إال أف وشاء اهلل /   [.24]ال 

 شٌه 

    كذلك  ن باب الواك.54 ية: أصن ا ك ية اارير  فسن غروب القرنيف ص  -
  


